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صورة

الغالف

يف ليبيا ما ال ُيحصى من العجائب ..
يف هذه املساحة التي متتد على مدى مليون ونصف كيلومتر مربع ميكنك أن تعثر على كل ما
يذهلك  ..مبا يف ذلك حجارة جتعلك تنظر إلى السماء متوقع ًا سفينة فضائية تهبط عليك يف
أي حلظة .
هذا ما سوف حتس به لو زرت «وادي الكواكب»  ..ذلك الذي يقع بالقرب من العوينات الغربية
القريبة من مدينة غات جنوب غرب ليبيا يف اقصى الصحراء عند وادي يعرف باسم «وان تكويف»
من املنطقة املمتدة من احلمادة وصوالً إلى مرتفعات غات.
ٍ
واد مجهول  ..شهرة قليلة وذهول بال حدود .
هذه هي ليبيا  ..منسيةٌ باإلهمال  ..غنيةٌ بالعجائب .

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مفتاح الشيخي

د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـةً مبـا يلـي :
1.1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
2.2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
ُ 3.3ي ّ
مصادر هـا.
4.4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
5.5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
6.6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
7.7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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االشتراكات
* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا  96دينار ليبي
* خارج ليبيا  36دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي
* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية
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يف داخل ليبيا  8دينار ليبي للنسخة الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم
5

الليبي

إبــــداعــــات

خليف محمود املحل  .العراق

الليبي

6

إبــــداعــــات

توفيق بشري العويب .ليبيا

7

الليبي

افتتاحية رئيس التحرير

عن ثقافة السالحف

بقلم  :رئيس التحرير
يف كتابها املمتع «هيرودوت .مقدمة قصيرة
جد ًا ،تذكر «جينيفر تي روبرتس» حكاية
تتحدث عن محاضر بارز وامرأة صعبة املراس
كانت بني جمهوره ،حيث حتدثه هذه العجوز
بعد أن نبذت تفسيره للنظام القائل مبركزية
هراء مؤكد ًة أن األرض
الشمس ،معتبرة إياه
ً
ماهي إال لوحةً مستوية ،وحتم ًا ،وعلى ٍ
نحو
ال يخلو من االعتداد بالنفس ،سأل املحاضر
متحديته عالم تقف هذه السلحفاة ؟
ٍ
بإسلوب مشاكس  :إنك
فأجابت محاورته
لذكي أيها الشاب ،ذكي جداً ،لكنها سالحف
فوق سالحف وصوالً الى البداية.
يقول بعضهم إن املحاضر هو «برتراند
رسل» ،ويقول آخرون إنه «ويليام جيمس»،
ويقول فريق ثالث إن شيئا ً من هذا القبيل
لم يحدث البتة .
هذا كل االقتباس عن كتاب «جينيفر» ،ولكن،
ٍ
إشارة
ماذا عن املعنى من االقتباس؟ فأي

الليبي
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ٍ
جملة ،يف أي كتاب ،تصبح بال جدوى
إلى أي
مالم تستند على معنى ،متاما ً كما يصبح
الكون بال قواعد إذا لم يستند ــ يف نظر
احلمقى ــ على ظهر سلحفاة .
ولكن ،ملاذا نتشدد هنا يف رفض فكرة أن
تستند قوائم العالم على ظهور السالحف ؟
أليس املعنى العميق لهذا االعتقاد الساذج
جديراً بأن نتمعن فيه أكثر ؟
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف،
ولكن ،عن أي عالم نتحدث ؟ هنا بالذات
رمبا يختلف األمر  ،فتعالوا معي يف هذه
االفتتاحية لنناقش هذه املسألة  ،رمبا يثمر
حقل احلوار فائد ًة يف نهاية املطاف .
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف،
متاما ً كما أصرت تلك العجوز وهي تعاند
وتتحدى وتستخف بعلم ذلك املحاضر
املتواضع ،ولكن ،كنت أمتنى لو أنه سألها
عن أي عالم كانت تتحدث.

افتتاحية رئيس التحرير

العوالم هنا مختلفة ،وهذا ليس تصريحا ً
من بطل أحد أفالم اخليال العلمي ،لكنه
واقع حال أصبحنا نعيشه ونتلمسه ونتعايش
معه ،ولعل عجوزنا تلك كانت معذورة ،أو
رمبا كانت على حق ،رمبا كانت تعني العالم
الذي أقبلت منه ،فالرواية لم حتدد من أي
عالم جاءت العجوز ،فالعوالم لم تعد واحد ًة
كما نعرف ،أصبحت عالم أول يخترع ،وعالم
ٍ
ثان يبتكر وميعن يف رسم القادم ويستعد له،
وعالم ثالث يحاول قدر اإلمكان أن يتعلم
من الطابقني العلويني ،وعالم رابع ال عالقة
له مبا يجري ،ألنه ال يتطلع إلى األعلى من
األساس.
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف ..
إذا صحت هذه املقولة ،فإن األمر سوف
يتعلق بالتأكيد بالعالم الرابع ،عاملنا الذي
نعيش يف كنفه ،والذي هو على أهبة
االستعداد دائما ً للتراجع خطوتني ،إلى أول
طابق أرضي يبتعد به عن الطوابق العليا،
إنه ذلك العالم املؤهل دائما ً ليصبح العالم
اخلامس أو السادس ،مادامت مملكة األرقام
شاسعة املساحة إلى هذا احلد .

العالم رمبا يستند على ظهور السالحف ..
صدقت تلك العجوز ،والدليل أن هناك
عاملا ً يعيش اآلن ،لكنه يعيش مبعنى مواصلة
احلياة البيولوجية فقط ،إنه يتنفس الهواء
وميارس آلية الشهيق والزفير على أحسن
ما يكون ،يتزوج ،ويطلق ،ويخطب ،ويدفع
الضرائب ،ويركض وراء الرزق من مطلع
الشمس إلى مغيبها ،ورمبا يغني إذا ما سمح
له مزاجه ،أو يقيم أمسية شعرية على عجل،
أو يخرج يف مظاهرة عارمة ،أو ال يخرج
على اإلطالق ،إنه يقوم بكل ما ميكن القيام
به ماعدا أن يعيش كما تعني مفردة العيش
بحروفها اخلمسة الطبيعية .
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف ..
نحن ذلك العالم الذي يستند على ظهور
السالحف ،نركض إلى األمام بحسب
سرعتها يف الركض ،وتعيش مشاكلنا طويالً
بحسب أعمار السالحف املتطاولة ،ونتطلع
إلى األرض أغلب الوقت ،نأكل العشب
الرخيص ،ونشكر الظروف ،متاما ً كما
تعلمنا من مدرسة ثقافة السالحف العتيدة
منذ ماليني السنني .
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افتتاحية رئيس التحرير

العالم رمبا يستند على ظهور السالحف ..
نعم أيتها العجوز املكابرة ،عندما يتباطأ
عالم كامل بهذه الشكل ،وعندما يتخبط
يف مشاكله إلى هذا احلد ،وعندما ميارس
دميقراطيته بهذا االسلوب ،وعندما يحاور
أفراده بعضهم بعضا ً على هذا النحو،
وعندما يتغول مواطنوه على بعضهم بهذه
الصورة ،وعندما يفشلون يف تعلم ثقافة
التعايش مع اآلخر ،وعندما يصبح مجتمع
كامل هو الراعي الرسمي لثقافة الكراهية
بامتياز ،عندما تظهر هذه العالمات فإن
هذا العالم بالذات هو ذاته العالم الذي
يركب ظهر سلحفاة  ..دون حتى أن تعلم
السلحفاة مبا يجري فوق ظهرها .
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف ..
لم تكن مجرد مناكفة من تلك العجوز ،رمبا
نتصور األمر على أنه محض عناد يف بداية
القصة ،لكننا لو تعمقنا يف املعنى ،وأبحرنا
أكثر يف غياهب تلك املتاهة الفكرية املخيفة،
ٍ
بشكل أوضح ،وسوف
فسوف نرى الصورة
يفاجأنا تشكيل كامل من البشر ،رغم
اختالف مالمحهم ،فهم رماديون يخافون

الليبي
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مالمسة اجلديد ،وقانعون بالقدمي جداً
يرفضون التقدم إلى األمام ،وإذا ما ازدادت
الضغوط عليهم ،وأهابت بهم هذه الكرة
األرضية لكي يغيروا مواقعهم البائدة ،فليس
لهم من ٍ
حل سوى أن يضغطوا بدورهم على
السلحفاة لكي تركض أسرع ،وعلى الدنيا أن
تنتظرهم على مشارف القلق ،وتتطلع إلى
األفق البعيد مستعد ًة لالحتفال بقدوم الفرسان
امليامني على ظهور السالحف .
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف ..
ال أرى تفسيراً ملا يحدث لنا اآلن إال أننا
منتطي فعالً ظهور السالحف ،وأن تلك العجوز
املشاكسة التي حتدثت عنها «جينيفر تي
روبرتس» رمبا تكون قد استبقت األحداث إلى
حد يسمح لها باكتشاف قارة بعيدة حتتوي على
بشرٍ ميشون ببطء ،ويفكرون ببطء ،ويتقدمون
ببطء ،لكنهم يركضون دائما ً إلى اخللف .
هكذا هو األمر ،لوحة تشكيلية متثلنا ،أو مبعنى
آخر تفضح ما نحن فيه ،هو تصريح فاضح
إذاً ،من عجوز حكيمة ،عاندت علما ً من أعالم
الفكر ذات يوم ،وأثبتت لنا األيام أن الغوص يف
معنى الكالم هو أمر يختلف متاما ً عن املرور
مببنى احلروف بغير اهتمام .

افتتاحية رئيس التحرير

إن العجوز العنيدة تقدم لنا حكمة أخرى،
تخفيها كالعادة يف عباءة احلروف ،إنها
جتيب على سؤال املحاضر واستغرابه حلكاية
السالحف عندما سألها وعلى ٍ
نحو ال يخلو من
االعتداد بالنفس ،عالم تقف هذه السلحفاة
ٍ
بإسلوب مشاكس  :إنك
؟ فأجابت محاورته
لذكي أيها الشاب ،ذكي جداً  ،لكنها سالحف
فوق سالحف وصوالً الى البداية .
هكذا هو األمر إذن  ..سالحف فوق سالحف،
وصوالً إلى البداية ،فالسالحف هنا تتميز
بعقلية تعاونية فريدة ،إنها تصر على أن نتخلف
معاً ،وأن منشي ببطء مثلها ،وإذا ما طالب
بعضنا باالرتقاء ذات يوم ،فهي تتآزر فينا بينها
لتقدم لنا منوذجا ً مشوها ً للصعود إلى األعلى،
إنها تركب بعضها صعوداً  ..إلى األسفل
كاملعتاد  .ما أعمق حكمتك أيتها العجوز .
هكذا هو األمر ،لكن املثير للعجب هنا هو أن
الكاتبة نفسها ،تورد لنا هذه الطرفة اجلديرة

بالذكر :
(( ويقال ان مفكراً هندوسيا ً اعطى صورة
بديلة يستند فيها العالم على فيل  ..ويستند
سئل عما
هذا الفيل على سلحفاة  ..وعندما ُ
تستند اليه هذه السلحفاة  ..اقترح  ..تغيير
املوضوع )) .
فهل يجوز لنا اآلن أن نغير املوضوع ؟ أم أن
نخصص االفتتاحية التالية للعدد التالي
ملناقشة كيف يستند مجتمع كامل على ظهر
فيل ،وكيف يستند هذا الفيل على ظهر
سلحفاة ،وكيف يجوز لنا أن نغير املوضوع إذا
ما أحرجنا أحدهم بسؤال عن كيفية حدوث
هذا العبث كله ؟
موضوع كبير ،لكننا مازلنا مع ذلك نركب ظهور
السالحف ،ونظن رغم كل حماقاتنا أننا مازلنا
جزءاً من هذا العالم.
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ندوة علمية عن جائحة كورونا يف ليبيا ..

بني الواقع والتطلعات

أ .سارة الشريف .ليبيا

نظمت جامعة عمر املختار البيضاء ،يوم السبت املوافق
 ، 2.1.2021ندوة علمية بعنوان «جائحة كورونا يف ليبيا ما
بني الواقع والتطلعات» ،وحتت إشراف مركز املختار للبحوث
واالستشارات والتدريب باملدرج الرئيسي بكلية الزراعة ،برئاسة
الدكتور وائل محمد جبريل ،مدير مكتب البحوث والدراسات
العلمية مبركز املختار ،بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء
هيئة التدريس و األطباء وباحثون وخبراء بهذا اجلانب .
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حيث افتتح الندوة السيد /د .وائل محمد
حب فيها باحلضور ،مقدما ً
جبريل بكلمة ر ّ
الشكر لكل من ساهم يف التجهيز والترتيب لهذه
الندوة ،ثم القى السيد /أ.د املهدي محمد كرمي
وكيل اجلامعة للشؤون العلمية كلمة السيد /أ.د
حب فيها باحلضور موضحا ً يف
رئيس اجلامعة ،ر ّ
كلمته الدور الذي تقوم به جامعة عمر املختار
باعتبارها بيت خبرة ،ولديها إمكانيات كبيرة،
متمثلة يف أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف
كافة املجاالت ،مثمنا ً يف كلمته الدور الذي يقوم
به مركز املختار للبحوث واالستشارات .ثم القى
السيد /أ.د.فهيم بن خيال املدير التنفيذي ملركز
املختار كلمة قدم فيها الشكر إلدارة اجلامعة،
كما أوضح بأن مركز املختار عقد العديد من
الندوات وورش العمل يف عدد من املواضيع.
ثم بدأت اجللسة بتقدمي الورقات العلمية،
واستعرض أ.د عبدالعزيز احلاليف مدير
مكتب منظمة الصحة العاملية ليبيا ،تاريخ
ونشأة فيروس كوفيد ،-19وكيفية تطوره وسبل
الوقاية منه ،أما أ.د رشاد شوقي بابكر أستاذ
علم الفيروسات باجلامعة الدولية بنغازي شارك
بقراءات وحتليالت طبية عن جائحة كورونا
كوفيد ، -19وحتدث أ.د بوبكر املنصوري
أستاذ األمن الغذائي بجامعة عمر املختار عن
االستجابة لألزمات و ادارتها يف ظل األوبئة.
بينما أوضح د .صقر حمد اجليباني أستاذ
األقتصاد املساعد بجامعة عمر املختار ،تأثير

جائحة كورونا على االقتصاد الليبي .وشرح د.
وائل محمد جبريل أستاذ إدارة األعمال املشارك
بجامعة عمر املختار ،جودة اخلدمات الصحية
بليبيا يف ظل جائحة كورونا .وأوضح د .راف اهلل
بوشعراية أستاذ علم النفس املساعد بجامعة
عمر املختار ،األثار النفسية و االجتماعية
جلائحة كورونا .وكان اخلتام للورقات العلمية
بورقة حتمل عنوان تأثير جائحة كورونا على
13
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املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف ليبيا قدمها
د .أمحمد عبداهلل املنصوي أستاذ إدارة األعمال
املشارك بجامعة عمر املختار.
بعد عرض كافة الورقات العلمية وتقدمي
الشروحات املتعلقة بها تلتها املداخالت واألسئلة
حول الورقات العلمية التي ساهمت يف إثراء
موضوع الندوة  ،وقد خلص املشاركون يف الندوة
ملجموعة من التوصيات واملقترحات الهامة ليتم
إحالتها للجهات املختصة بحيث تكون توصيات
علمية مفصلة حسب محاور الندوة .وهي كما
يلي:
• أوالً :إنشاء مركز وطني لإلدارة األزمات
يف ليبيا يضم نخبة من كافة اخلبراء يف جميع
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املجاالت وتكون له الصفة اإلعتبارية على أن يتبع
مباشرة لرئاسة الوزراء وتكون مهمته وضع خطة
استراتيجية متكاملة األبعاد تهدف إلى إعداد
النشيء ملواجهة األزمات والكوارث يف ليبيا مبا
فيها الصحية ،إضافة إلى مساهمته يف حل أو
التخفيف من أغلب األزمات التي تعاني منها ليبيا
ماضيا ً وحاضراً ومستقبالً يف جميع املجاالت
وعلى كافة أنواع األصعدة.
• ثاني ًا  :التأكيد على وسائل األعالم املختلفة
يف الدولة الليبية لبذل املزيد من اجلهد والدعاية
واألعالن لتوعية أفراد املجتمع للمحافظة على
ثقة املواطن يف أهمية إجراءات الوقاية من املرض
وتعزيز الصحة العامة ومنع الوصم من املرض.
• ثالث ًا :العمل على تطوير معامل ومراكز
األبحاث وإستحداث اآلليات والطرق املناسبة
لدراسة وتشخيص األمراض الوبائية واملتوطنة
مبا يشمل دراسة التسلسل اجليني ومعامل
اإلمراضية واإلنتشار  ،عالوة على العمل على
إثراء اجلوانب البحثية حول األمراض املعدية فيما
يتعلق بالتوعية والسلوك لألفراد واملجتمعات.
• رابع ًا :تقوية املناعة الطبيعية لألفراد واألسر
باألستثمار يف حتسني الصحة العامة وتدعيم
التغذية الصحية السليمة و توفير املياه النظيفة
وذلك يكون بزيادة حصة األنفاق احلكومي على
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القطاع الصحي وحماية اإلنفاق على هذا
املجال حتى عندما تكون املوازنات محدودة ويف
الظروف االعتيادية مما يساعد على حماية
االقتصاد الوطني من الصدمات الصحية
الكبيرة التي قد متس رأس املال البشري وتعوق
النمو االقتصادي.
• خامس ًا :استحداث إدارة على مستوى وزارة
الصحة يف ليبيا تٌعنى بإدارة اجلودة الشاملة ،
على أن تكون مهمتها بناء خطة شاملة إلرساء
إدارة اجلودة الشاملة باملرافق الصحية يف ليبيا:
عالوة على إيالء االهتمام بجودة اخلدمات
الصحة بخاصة ُبعد األمان .وذلك من خالل
اهتمام املرافق الصحية برضا العمالء .عالوة
على التركيز على أسلوب وطريقة تعامل الطاقم
الطبي واإلداري باملستشفى بشكل يوحي بالثقة.
كذلك إتباع املرضى أو املترددون على املرافق
الصحية أسلوب التباعد اجلسدي تفاديا ً النتقال

العدوى أثناء تواجدهم باملرافق الصحية .
• سادس ًا:تسليط الضوء على االثار النفسية و
االجتماعية وطرق وأساليب التغلب عليها وعدم
االقتصار على اجلانب الطبي للجائحة .وذلك من
خالل االهتمام باألطفال وخاصة بتنظيم وقت
استخدامهم لألجهزة االلكترونية  ،إضافة إلى
أخذ اإلحتياطات الالزمة دون بث حالة الرعب
واخلوف سواء يف نطاق األسرة أو املجتمع .
عالوة على االهتمام بالسلوكيات سواء الفردي
أو اجلماعي وخاصة يف حاالت احلجر الصحي.
• سابع ًا :للحد من تأثير جائحة كورونا على
املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف ليبيا يجب
على احلكومة تقدمي الدعم املادي لهذا النوع من
املشروعات سواء من حيث تخفيض الرسوم أو
الضرائب أو من حيث تقدمي معونات مادية يف
شكل قروض ومنح لتعويض األضرار التي أصابتها،
كذلك فتح قنوات تواصل مع املؤسسات املالية
الداعمة محليا و دوليا ملساعدة هذا القطاع يف
جتاوز الصعوبات ،أيضا التوسع يف إنشاء منصات
خدمية إلكترونية لتوفير خدمات مثل  :السباكة و
الكهرباء واخلدمات املنزلية املختلفة.
• ثامنا :االستفادة من التجارب العربية والدولية
يف مجال احلد من جائحة كورونا والقضاء عليها
وبخاصة مع ظهور سالالت جديدة للجائحة.
• تاسع ًا :عقد العديد من الندوات وورش العمل
بشكل دوري ومستمر حول جائحة كورونا من أجل
تزويد املسؤولني ذوي العالقة بجائحة كورونا يف
ليبيا بنتائج علمية وعملية حول واقع اجلائحة يف
شتى املجاالت.
15
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متى تكرمه مدينة المرج ؟

الفال  ..الذي مات من أجلها

د .خالد محمد الهدار .ليبيا

باستثناء البحث عن السلفيوم ،ومكافحة طاعون
املرج يف عام  ،1874ال ُيعرف الكثير عن حياة
هذا الطبيب الفرنسي الذي عاش يف النصف
الثاني من القرن التاسع عشر ،ولم تسعفنا
املراجع الفرنسية إال على القليل من املعلومات
عنه ،وما وصل إلينا أنه كان يشغل وظيفة
الطبيب الرئيسي يف املستشفى العسكري يف
مدينة «فالنسيان» يف شمال فرنسا ،وقد جاءت
شهرة هذا الطبيب من اهتمامه بنبات السلفيوم
والبحث عنه ،ومن حادثة وفاته وهو يكافح
مرض الطاعون يف املرج.
الطبيب الفال والسلفيوم :
أما عن اهتمامه بالبحث عن نبات «السلفيوم»،
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قدم مجموعة من البذور
فقد ذاع صيته عندما ّ
لنبات «الدرياس» ( اسمه «بونافعة» عند الليبيني
) ،معتقداً أنه نبات «السلفيوم» إلى متحف
التاريخ الطبيعي يف «باريس» عام  1873مرفقا ً
معها بعض الكلمات عن هذا النبات ،وبذوره التي
ال تختلف كثيراً عن البذور التي سلمها القنصل
الفرنسي «دو بورفيل» يف «بنغازي» للمتحف
نفسه عام  .1850والواقع أن «الفال» لم يكن
األول الذي قارن الدرياس بالسلفيوم ،فقد سبقه
الرحالة «ديال تشيىال» عام  ، 1817وهو الذي
حتصل على اغصان هذا النبات وأرسلها الى
استاذه عالم النبات االيطالي «فيفاني» الذي
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نشرها حتت اسم «ثاباسيا سلفيوم» يف كتابه
عن النباتات الليبية الصادر عام  ،1824كما
أن الرحالة «جان رميون باشو» اهتم بالدرياس
ورسمه وأملح الى عالقته بالسلفيوم يف زيارته
لليبيا ما بني  ،1825-1824وكذلك فعل
بورتشر يف رحلته مع سميث الى اقليم «برقة»
مابني .1861-1860
ويبدو أن الطبيب «الفال» كان مدركا ً للبحوث
التي سبقته يف هذا املجال ،ورمبا تكون هي
التي دفعته للسفر الى برقة ( كيرينايكي
قدميا ً ) للبحث عن هذا النبات والتأكد من
عالقته بسلفيوم كيرينايكي ،حيث جتول
يف االقليم أثناء زيارته األولى له يف عام
 ،1858ويف زيارة اخرى يف عام 1868
باحثا ً عن هذا النبات حتى وجده ،وأخذ منه
بعض البذور التي قدمها إلى متحف التاريخ
الطبيعي يف باريس ،لكن تلك البذور فحصت
جيداً بواسطة عالم النبات «ف .هيرنك»،
واثبت بطالن ما جاء به الطبيب «الفال»
من خالل مؤلفه يف طبعتيه االولى والثانية
املنشورتان يف عامي  1876و ،1877وأنه
ال عالقة بني «الدرياس» و «السلفيوم» ،مؤكداً
ما ذكره «لينيه» من أن «الدرياس» ما هو إال
النبات املعروف باسم «ثاباسيا جارجانيكا»،
وقد اعتمد هنريك أيضا ً على النتائج التي
توصل اليها االستاذ «دافو» الذي سافر يف
عام  1875الى «برقة» بعد موت «الفال»
لفحص نبات الدرياس وعالقته بالسلفيوم،
السيما أنه بدأت تنتج يف فرنسا بعض األدوية
معتمد ًة على أن الدرياس هو السلفيوم ،وذلك
أنواع مختلفة من مرض السل ،وقد تأكد
لعالج ٍ
له أن العالقة البتة بني الدرياس والسلفيوم،
وأن االدوية التي اعتمدت عليه تشكل خطورة
على صحة البشر .وبهذا انتهت قضية كون
الدرياس ميثل السلفيوم ،والتي اثيرت من
جديد بواسطة الطبيب «الفال» ،وكانت لها
أصداء عديدة يف فرنسا.

الطبيب الفال وطاعون املرج وضواحيها :
ومن ناحية أخرى ،يبدو أن انتشار بعض
األمراض أو األوبئة يف إقليم برقة دعا وزارة
اخلارجية الفرنسية إلى الطلب من الطبيب
«الفال» مغادرة عمله يف املستشفى العسكري يف
«قسنطينة» باجلزائر يف نهاية شهر ابريل ليتجه
الى «بنغازي» ،والتي وصلها عن طريق «مالطا»
يف منتصف شهر مايو  ،1874ثم غادرها الى
قلعة «القيقب» باجلبل األخضر ،حيث يشير
يف رسالة ارسلها الى حاكم اقليم بنغازي «علي
كمالي باشا» بتاريخ  8يونيو  1874أنه كان
متواجداً بالقيقب يف  2يونيو من السنة نفسها،
حيث وصلته رسالة من ذلك احلاكم عن طريق
نائب القنصل الفرنسي يف بنغازي «ي .ريكار»
يطلب فيها منه أن يتجه إلى املرج ملعرفة املرض
الذي انتشر هناك ،ألنه قد سبق له معاينة
طاعون عام  1858يف املدينة نفسها ،والواقع
أنه لم يصلها إال يف السابع من ذلك الشهر،
بسبب عدم حصوله على وسيلة نقل ،وعند
وصوله مباشرة قام مبعاينة  15مريضاً ،ثم أكد
أن املرض املنتشر ما هو إال مرض الطاعون ،أو
«الويبة» بالتركي ،او «الكبة» محلياً.
وقد انتشر املرض يف ضواحي «املرج» التي
تسكنها ــــ وفقا ً لقوله ـــ مجموعات تنسب إلى
و»الدرسة» و»البراعصة» .وقد
قبائل «العرفة»
ّ
كان من عادة بعضهم زيارة املرج البتياع حاجياتهم
ثم العودة إلى خيامهم ،ويف نهاية مارس غادرت
مجموعة منهم املرج لرعي قطعانهم يف التالل
على مسافة أربعة فراسخ (حوالي  20كم) جنوب
غربي املرج ،حيث كان عددهم  34فرداً ،من
بينهم  11رجل و  9نساء و  14اطفال ،وأنهم
كانوا منذ سنة ويزيد يتناولون السيء من الطعام
حيث يأكلون جميع أنواع األعشاب بطبخها مع
احلبوب ،ويشربون احلليب بكميات غير مناسبة .
سقط أحد األطفال مريضا ً يف بداية شهر إبريل،
ومات خالل خمسة أيام ،بعد ثالثة أيامٍ من هذا
احلدث ،والد الطفل امليت أصيب باملرض ومات
17
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خالل ستة ايام ،وبعد خمسة أيام انتقل املرض
إلى صبي عمره  12عاماً ،ورجل عمره 40
عاماً ،كانا يقيمان يف خيمة مجاورة ،ثم أصيبت
امرأة عمرها  50عاما ً يف خيمة ثالثة ،وبعد
 20يوما ً انتشر املرض يف جميع اخليام ،وكان
مجموع املصابني  10مرضى مات  7منهم،
وبعد خمسة أيام أصيب شخصان يف خيمة
قريبة  :صبي يبلغ من العمر  12عاماً ،ورجل
يبلغ من العمر  40عاماً .واصيبت بعد ثمانية
أيام باملرض امرأة تبلغ من العمر  50عاما ً تقيم
يف خيمة ثالثة .وبعد  20يوما ً اصبح هناك
مرضى يف كل خيمة .أي أن عدد املصابني 10
اشخاص مات منهم سبعة ،والثالثة الذين مت
شفائهم رجلني عمرهما  30عاما ً و  25عاماً،
وقد عادوا ملمارسة حياتهم العادية اضافة إلى
امرأة شفيت ايضاً .وقد اخبره السكان البدو أن
آخر حالة تعرضت للمرض قد وقعت منذ 33
يوماً ،وكانت امرأة عمرها  50عاما ً توفيت بعد
إصابتها يف اليوم السابع من مرضها .أما املوتى
السبعة من الرجال فمن بينهم رجل عمره 50
عاماً ،إضافة إلى اربعة اطفال اعمارهم تتراوح
ما بني  15-3عاماً ،وامرأتان ،واحدة تبلغ من
العمر  30عاماً ،واألخرى  50عاماً .وقد الحظ
أن أعراض املرض ظهرت عليهم يف الكوع أو يف
االبط أو يف الرقبة حيث كان يظهر انتفاخ دملي
أو «أريبة» (بوبو) منذ اليومني األول والثاني من
املرض ،اضافة إلى أعراض القيء والصداع
الشديد واالكتئاب القوي والهذيان ،حيث
الحظ ذلك عند خمس حاالت ،وكانت الوفاة
حتدث خالل األيام من الثالث إلى اخلامس من
االصابة باملرض ،وهذا حدث لثالثة مرضى،
ومات مريض يف اليوم السادس من مرضه،
وآخر يف اليوم السابع ،أما من تعافوا من املرض
فكان بعد اليوم اخلامس والسابع ،واستمرت
فترة النقاهة من  4-3أيام فقط.
ويشير إلى أن أولئك البدو كانوا يزعمون أنهم
لم يكن لديهم تواصل مع القبائل االخرى ولم
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يذهبوا الى املرج ،وهو اليثق فيما يقولون ،حيث
كانوا اليبعدون عن املرج إال مسافة كيلومتر واحد
جنوب شرقها ،وقد زارهم الطبيب «الفال» يف
اليوم الثالث والعشرين من بداية املرض ،وقابل
الذين مت شفائهم ،وأخذ البيانات التي ذكرت
أعاله عن تاريخ املرض من أفراد القبيلة.
أما الطاعون الذي اصاب املرج نفسها ،فإن
تقرير الطبيب «الفال» يشير إلى أن عدد سكان
املرج حوالي  100شخص موزعني على حوالي
خمسني منزالً مبنية على أنقاض مدينة «باركي
القدمية» .وقد انتشرت احلمى بني أولئك
السكان خالل شهري مارس وابريل ،وهذا يحدث
كل سنة ،ولكن لم ميت أحد منهم .أما عن وصول
الطاعون إليهم فكان عن طريق األشخاص الذين
كانوا مصابني من املنطقة املجاورة الذين وصلوا
إلى املرج يف  28مايو ،1874وقد مات طفالن
من الذكور ،أحدهما عمره  10أعوام ،واآلخر
 12عاماً؛ حيث مرض الطفالن ملدة ثالثة أو
ستة أيام فقط ثم ماتا ،وكانت احلمى من أهم
األعراض التي لوحظت عليهما ،وغيرها حيث
يحمالن انتفاخ دملي او أريبة (بوبو)  ،كما مات
رجل عمره  45عاما ً يف  1يونيو بعد  3ايام
من اصابته ،وكان عنده اريبة (بوبو) يف االبط ،و
توفيت يف  2يونيو امرأة تبلغ من العمر  40عاماً،
بعد معاناتها من املرض مدة  10أيام ،و توفيت
يف  4يونيو امرأة تبلغ من العمر  30عاما ً وطفل
يف العاشرة من العمر بنفس االعراض .و تويف
يف  7يونيو رجل يبلغ من العمر  60عاما ً بعد
 7أيام من املرض ،وكان مصابا ً بجروح .وأخيراً
توفيت طفلة عمرها  3سنوات ظهرت عليها
اريبة (بوبو) قرب األذن وأخرى أعلى وداخل
جتعد املرفق ،وقد الحظ الطبيب «الفال» هذا
بنفسه يف اليوم الثامن للمرض.
يبدو أن احلاالت األولى قد مت اإلعالن عنها
يف حوالي  20مايو (بعد  5أيام من وصول
الرعاة املقيمني يف الضواحي) .وعموما ً قد
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أصيب  25شخصا ً مات  8منهم ،وقد الحظ
«الفال» أعراض املرض على  15منهم حيث
كان بعضهم من اليوم األول ال يستطيع اجللوس
ويشعرون بالهزال والضعف ،وثمانية منهم
شعروا بالعطش الشديد ،وهم يرجعون أي
شيء من جوفهم ،سبعة من املرضى ليس لديهم
القيء ،وكان نبض املرضى ما بني ،130-100
وهناك  3مرضى وصلت احلرارة عندهم ما
بني  40-39درجة مئوية ،حيث قاسها الطبيب
«الفال» بنفسه .واثنان منهم لديهم أريبة (بوبو)
التي ظهرت بعد  8ساعات من املرض ،ودرجة
احلرارة كانت مرتفعة حيث وصلت الى 38
درجة عند مريضة أصيبت منذ  4أيام ،كما
تأثر  7مرضى باملرض ملدة  5و  7أيام ،وكانت
درجة احلرارة عندهم عادية أو أقل قليالً .كما
وصلت درجة حرارة طفل إلى  36درجة مئوية
قبل ست ساعات من وفاته .وكانت األريبة
(البوبو) مؤملة للغاية ،وظهرت على الرقبة عند
ثالثة مرضى ،ويف اإلبط عند خمسة مرضى،
وهناك حالتان عندهم اثنان من األريبة (البوبو).
وعلى الرغم من دقة املعلومات الواردة يف التقرير
الذي أرسله الطبيب «الفال» إلى حاكم بنغازي
«كمالي باشا» ،وتأكيده على أن املرض املنتشر
يف املرج كان الطاعون ،فإن ذلك الوالي قام
بتشكيل جلنة ضمت عدداً من وجهاء بنغازي،
من بينهم طبيبان مالطيان وطبيب عربي ،وكانت
اللجنة برئاسة القنصل األمريكي يف طرابلس
«فيدال» ،وكانت مهمتها التأكيد على نوعية
املرض املنتشر يف املرج ،وهل هو طاعون أم
ال ،وقد قابلت اللجنة الطبيب «الفال» الذي
اقنعهم بسهولة أن مرض الطاعون هو املنتشر
يف املرج .وقد اصدرت اللجنة بيانا ً بتاريخ 30
يونيو أشارت فيه إلى أن الناحية الصحية كانت
ممتازة يف بنغازي وما يجاورها ،لكنه منذ يوم
الدملي او الدبلي
 28مايو ظهر الطاعون ُ
( )Bubonic plagueيف قرية املرج ،لكنه لم
ينتشر خارجها ،وقد وضعوا طوقا ً صحيا ً حولها

حتى مينع انتشار املرض أو الطاعون.
ويبدو أن هذا البيان قد صدر بعد موت الطبيب
«الفال» ،الذي انتقلت إليه عدوى املرض يف املرج
يف  21يونيو بسبب تفانيه يف عمله وعالجه
للمرضى،وتشيرمدوناتالكنيسةالفرنشيسكانية
يف بنغازي إلى أنه بعد أن وصل اخلبر الى بنغازي
مبرض الطبيب «الفال» بادر األب «جيروالمو»
بالسفر إلى املرج ،ووصلها بعد  3أيام ،حيث
وجد «الفال» منعزالً يف كوخ ممدداً يصارع
سكرات املوت ،ومتكن من تلقينه الطقوس الدينية
قبل وفاته ،وبعد موته يف  27يونيو قام االب
الفرنشيسكاني بدفنه بجانب البئر الروماني الذي
يبدو أنه يقع غير بعيد عن القلعة العثمانية التي
دمرها زلزال عام  ،1963وكان القبر موجوداً
يف الثاني من ابريل  1881عندما زاره الرحالة
االيطالي «مانفريدو كامبيرو» ،والذي أشار الى
أن القبر يبعد  200خطوة شمال غربي القلعة
العثمانية ،وقد أشار إلى أن اسم الطبيب كان
«السال» وليس «الفال» .ووفقا ً لالب «روفيري»
الذي استند على أحد كتب املوتى يف كنيسة «مرمي
البتول» يف بنغازي  :إن الطبيب «الفال» يعد أحد
الشهداء بسبب تضحيته بحياته يف سبيل انقاذ
ٍ
اناس اليعرفهم .ويشير «روفيري» إلى أن اسمه
االول هو «جيوفاني» ،وهذا لم جنده يف املصادر
الفرنسية التي ذكرته باسم الطبيب «الفال» فقط.
ويف اخلتام النعرف على وجه اليقني أين قبره
حاليا ً يف املرج ،وهل نقلت فرنسا رفاته أم ظل
قبره يف مكانه منسيا ً .
ولوال تضحيته ومغامرته بالدخول الى املرج
وضواحيها وإعداده تقريراً عن الطاعون الذي
انتشر بها ،وتنبيهه للسلطات العثمانية والقناصل
االجانب لذلك الوباء ،والذين بدورهم بادروا
باتخاذ التدابير الالزمة التي قللت من عدد
الضحايا .لذا نوصي أنه من األجدر أن يطلق
اسمه على احد الشوارع ،أو إحدى املستوصفات
الطبية يف املرج .فقد ضحى الطبيب «الفال»
بحياته من أجل سكانها يوما ً ما.
19
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تعاقب األجيال الثقافية يف ليبيا ..

هل سقط جيل الثمانينات سهواً ؟

هند الهوني  .ليبيا

نتفق جميع ًا بأن احلياة مراحل فيها
التشظي واالنصهار ،كما فيها االكتمال
والنقصان ،فيها التضاد بانسجام ،وفيها
الشذوذ عن املألوف حد االنقسام  .كل ذلك
يحدث يف تراتبيه ربانية ال نعلم سرها ولكننا
نعيش احلالة بكل جتلياتها .
يف الساحة الثقافية عامة ثمة من ُيكمل
بعضه اآلخر يف األفكار وطُرق التناول،
وهناك من يتخذ مسلك ًا فني ًا يعشقه ليصبح
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علم ًا متعارف ًا عليه عندما تتوارثه األجيال
املتعاقبة .
طرحنا هذا جاء ليكشف إشكالية قد ال تكون
ظاهرة للعيان ،ولكنها معضلة إن استمرت
فنحن نتساءل عن «جيل الثمانينات» من
املثقفني واألدباء يف ليبيا  .هل سقط سهو ًا
من برتوكول األجيال الثقافية املتعاقبة؟
فضل االختباء
أم اختفى قسر ًا ؟ ولرمبا ّ
طواعية ..ملاذا ؟
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إن جيل الثمانينات الثقايف لم تظهر معامله،
وال برز أصحابه من كافة األوجه األدبية
والفنية ،كما هو التقليد السائد « ،شعراء جيل
الستينات – شكل الرواية يف جيل السبعينات
« وهكذا  ،أيضا ً قد ُينسب الشاعر جليله يف
حال التعريف به عند تقدمي أعماله ،وهذا ما
لم جنده يف أبناء الثمانينات رغم مرور جيل
بعده « ،التسعينات « ودخول آخر« ،األلفني» .
بالنظر إلى ما أوجدته األجيال الثقافية
السابقة من قامات أدبية شكلت رموزاً ُيشار
إليها بالبنان يف كل املحافل ذات صلة عربيا ً
ودولياً ،أيضا ً أوجدت قاعدة متينة هي خلفية
ومخزون تراثي أدبي ُيحدد مالمح دولة .
إن لكل جيل أسمائه ومالمحه وإبداعاته
وإجنازاته وحتى إرهاصاته  .من وقت قريب
نُدرك أهمية جيل السبعينات وأعمالهم
ومشاركاتهم يف كافة األنشطة ،ولكن جيل
الثمانينات أين ٌهم ؟ أين أنتم ؟ هل حصل
التداخل مع من سبقكم أو مع الالحقني بكم؟
لنسعى سويا ً إلى التنقيب عنهم وسبر
أغوارهم  .وقد كانت آراؤهم على النحو
التالي :
حسام الدين الثني ( قاص ) :
 إن هذا الغياب متثيل لتعثر تقني تسببتفيه الفترة االنتقالية منذ التغيير السياسي
املفاجئ بدامي عام  2011وما تبعها من

حروب أهلية وانفالت  .لقد فقد هذا اجليل
الناشئ منصته احلقيقية يف وقت مبكر .
كما أن ثورة وسائل التواصل االجتماعي
اإللكتروني سرعت من بروز جتارب
جديدة تنتمي إلى جيل الحق  .إنه آخر
جيل محظوظ  ..لقد عاش جتربتي النشر
الورقي والنشر اإللكتروني .
أماني خطاب ( ناشطة اجتماعية ) :
ـــ يف الثمانينات لم تكن أبداً بيئة صاحلة
 ..فاإلبداع يقهر أي ظرف .لم يكن هنالك
صوت جماعي  ،بل مجهودات فردية بحتة .
مهند شريفة ( شاعر) :
ملعظم أبناء هذا اجليل رؤية جديدة ،من
أبرز مالمحها أنهم ال يبالوا بفكرة االمتداد
كثيراً.
غادة البشاري ( باحثة وناقدة ) :
 فكرة املجايلة يف النتاج الفني واإلبداعي ،فكرة مجحفة يف حق جيل دون آخر .
فاملقارنة بني األجيال ستكون غير مكتملة
يف إظهار املشهد الثقايف احلقيقي للبالد .
مفتاح العلواني ( شاعر ) :
جيل الثمانينات قنبلة ثقافية كانت مطمورة
وانفجرت ليتناثر كل هذا اإلبداع منهم
خاصة بعد عام  . 2011ولم تسلط عليهم
األضواء بشكل أكثر وضوحا ً كي يعرفهم
األخرون  .وهم اآلن يشاركون بقوة أكثر من
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أي وقت مضى يف تكوين احلالة الثقافية
الليبية .
منيرة نصيب ( شاعرة ) :
 شكل التعاقب والتأثير الثقايف لم يكنواضحا ً وجليا ً بني األجيال يف ليبيا وألسباب
عدة لن يتسع الوقت لذكرها .الطبيعي أن
يكون لكل جيل مالمحه  ،لغته الشعرية
اخلاصة به  ،أسلوبه وأدواته .
تعقيب :
قد يعترف القاص والشاعر حسام
الدين الثني بحالة غياب يف الكيان جليل
الثمانينات علي الرغم من حتفظه بعض
الشئ على هذا التصنيف ويعلل بالقول «
إن هذا الغياب متثيل لتعثر تقني تسببت
فيه الفترة االنتقالية منذ التغير السياسي
املفاجئ بداية  2011وما تبعها من حروب
أهلية وانفالت أمني وتغيرات سريعة وغلق
الصحف الورقية مثل «قورينا» و»أويا»
و»الشمس» و»الفجر اجلديد» و»الزحف
األخضر» و»اجلماهيرية» وغيرها ،إضافة
إلى تعثر صحف أخرى كأخبار بنغازي
و»أخبار اجدابيا» و»البطنان» ،أيضا
املواقع اإللكترونية كاإلجدابي و»السلفيوم»
و»اجدابيا نت» ،وغيرها من منصات كانت
احلاضنة احلقيقية يف وقت ُمبكر ،تزامن
مع ثورة وسائل التواصل االجتماعي
اإللكترونية التي سرعت من بروز جتارب
جديدة تنتمي إلى جيل الحق أغلبهم من
مواليد التسعينات  .الفيس بوك وحد القراء
يف ليبيا على منصة واحدة ذابت فيها أجيال
الكتاب  .وأتاحت فرصة االنفتاح على
التجارب املجاورة « لكن «الثني» يرى أن هذا
اجليل « رغم التحدي اإلضايف الذي عاشه
فهو من جهة أخرى آخر جيل محظوظ ..
لقد عاش جتربتي النشر الورقي والنشر
اإللكتروني «
ووصفت الشاعرة الطبرقية «منيرة نصيب»
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التي ضم أعمالها الديوان العربي املشترك
رصاصتك قلبي « ،والديوان
« ايقظت
َ
الليبي املشترك « شمس على نوافذ مغلقة «
جيل الثمانينات بالطفرة الثقافية ،وتضيف
 « :رغم أنهم غير موجودين بشكل واضح
فبعض األقالم شقت طريقها بشق األنفس
واستطاعت طبع ديوان أو أثنني أما األخر
رمبا ينتظر فرصة الدعم املادي أو املعنوي
وعن جتربة شخصية ال يوجد يف ليبيا
شخصيات ثقافية ولو بشكل مسؤولني أو
هيئة أو نقابة وال حتى رئيس حترير مهتم
بإيصال أصوات هؤالء « .
فيما اعتبر الشاعر الغنائي – من مدينة
درنة – «طه اجويده بوبيضة» أن ينتسب
املبدع جليله أمر نسبي محلالً بالقول « :
اإلبداع حالة فردية تبرز بشكل مستقل وليس
جماعيا ً كشكسبير وبيتهوفن واينشتاين وابن
رشد وغيرهم ،فهم لم ُيحسبوا على جيل «،
وهو يوافق بذلك االختالف الذي يضمن
حرية التعبير عندما ذكر يف معرض حديثه
« :نحن نتحدث عن جيل وليس مؤسسة
أو نشاط ثقايف أو سياسي محدد الصوت
الواحد» ،مبرراً عدم حضورهم بتردي
الوضع السياسي واالقتصادي الذي غيب
جيل الثمانينات حتى اآلن « كما صنف
«طه» أبناء جيله بأنهم عاشوا أصعب فترة
مرت على ليبيا وأنهم ترعرعوا فى بيئة
مأساوية ،مشيراً إلى العبث السبتمبري كما
وصفه .
وتقول الفنانة التشكيلية «أماني» من
مدينة درنة « :جيل الثمانينات لم يسقط
سهواً بل عمداً  ،تلك احلقبة تعرضت لنوع
من التهميش ،لم يكن اإلعالم أو احلركة
الثقافية ُتفز املبدع  ،وأن جتعله ُيفكر
بأن ُيغذي مهاراته  ،فالطبيعة التي تخلق
جيالً مبدعا ً له متطلباته ،ويجعله يدخل
سلسلة تدفق األجيال  ،فلم يكن هنالك
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اهتمام كبير بالدور الثقايف والتشكيلي،
فكم كانت شحيحة ،يف طفولتي ،ومن
خالل نافذة ذاكرتي مما كنت أشاهده ،لم
أشاهد معرضاً ،و لم أشاهد خالل دراستي
االبتدائية واإلعدادية تشجيعا ً لقراءة الكتب
غير الكتب املدرسية.
ٍ
ناحية أخرى يدافع زميلنا الصحفي
من
املثقف «مهند شريفة» عن أبناء جيله
بوصفهم أبرز األجيال اإلبداعية التي
استطاعت أن تُعبر بصدق فج عن معاناة
مجتمعها بجرأة لم يعهدها املشهد الثقايف يف
بالدنا ،وأضاف  « :جيل الثمانينات تعرض

ويتعرض ملصادرة حقه يف أن ال يكون تابعا ً
لشيخ أو إمعة ملهووس يدعي النبوة ،ويف
هذا الصدد حاول أبناء هذا اجليل أن يكون
لهم صوت موحد من خالل العمل املؤسسي
واجلماعي ،ولعلنا نستدعي جتارب حركة
تنوير ونادي هواة القراءة ونادي الغزالة
وغيرها من التجارب اليافعة ،بيد أن
مناصري اجلمود ودعاة املراوحة وقفوا
باملرصاد ضد استمرارية هذه املناشط
فضيق على منتسبيها ،ووصل احلد الغتيال
البعض ،ورمبا هو ثمن البد من دفعه يف
زمن التحوالت واحلروب األهلية لترسيخ
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األقدام وضمان األعناق مشرئبة .
ويجد الشاعر «مفتاح العلواني» من البيضاء
أن جيل الثمانينات ولد يف فترة كانت الدولة
الليبية فيها ال تعطي فرصة ثقافية ميكن
استغاللها ،شارحا ً بالقول  »:انقسم جيلنا
لقسمني  :قسم ضئيل جنح قبل عام 2011
ولو قليالً يف التقدم ثقافيا ً وأدبيا ً وفنيا ً
 ..والكثيرون جنحوا يف ذلك بعد 2011
ومنهم أنا حيث ساهم االنفتاح اإللكتروني
يف توسيع مداركهم وإنشاء شبكة تواصل مع
األجيال الثقافية األخرى داخل وخارج البالد
واالتصال باملجالت والصحف واملواقع ودور
النشر واالطالع على جتارب غيرهم  ،كل
ذلك منحهم فرصة التقدم ثقافيا بسرعة
اختصرت الكثير من األوقات وعوضت
تأخيرات عدة « .
ختام ًا :
استهدف حتقيقنا الثقايف الوسائل
اإلعالمية احلاضنة ألبداع الكُتاب فى ليبيا
لكي نتمكن من خاللهم معرفة تأثير جيل
الثمانينات يف الساحة الثقافية الليبية ؟
والسمه التي تُشكل مالمحه ؟
رامز النويصري وحضور بلد الطيوب :
والبداية كانت مع أحدى املنصات اإللكترونية
األدبية « بلد الطيوب « لصاحبها الشاعر
واملُحاضر رامز النويصري « حيث يقول  :لم
تكن الثمانون فترة عادية  ،لقد كانت املناخ
الذي أنتج الكثير من النصوص  ،ولو حتدثنا
بالغة األرقام  ،فإن الثمانني هي الفترة
املجلية يف النتاج الشعري ( على سبيل املثال
) والفترة التي احتضنت الكثير من الشعراء
الشباب ( كما كانت التسمية ) الكم يعطي
التميز لهذه الفترة  ،لكن احلضور ينسحب
 ..فلم تستطع هذه الفترة أن تكون حاضرة
بكل هذا النتاج  ،لم تستطع التواصل حقيقة
مع اآلخر  ،برغم ما كان من حضور وتواصل
 ..إال أن احلضور املهم كان غائبا ً  ،ونقصد
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به حضور التجربة فعالً يف نص اجليل
القادم  ،إذ ال نلمح هذا التواصل  ،وهو ذاته
الذي نفاه شعراء هذه الفترة أنفسهم ،كونهم
تواصل للمرحلة التي سبقتهم  ،معترفني
بالفضل للشعراء املشارقة  ..لذا من املسلم
أن نفتقد هذه الفترة يف نص التسعينات ..
وهي معضلة حقيقية خاصة عندما نقف
أمام أسماء كانت مجلية أو أن لها حضورها
اخلاص  ،الذي تألق كثيراً فى تلك الفترة
 ،إني هنا أقصد التواصل فى حضور هذه
األصوات التي غابت اآلن .
هذه الفترة  ،كانت من أنضج الفترات على
مستوى التجريب  ،وكوني مهتم بالشعر،
فإنها الفترة التي نضجت فيها قصيدة
النثر على سبيل املثال  ،وكذلك تخلصت
فيها القصة القصيرة من تقليديتها ،
وبدأنا نعرف القصة القصيرة اخلاطفة .
وهي الفترة التي عرفت أيضا املواجهة بني
التقليديني واحلداثيني فى املشهد األدبي يف
ليبيا  .ويف ظني إن غياب تأثير هذا اإلنتاج
 ،هو غياب النقد واالنشغال باإلنتاج األدبي ،
وكذلك ارتفاع الصوت القومي  ،وحتول الكُتاب
إلى جتارب ومعارك إنسانية إنسانية خارجية ،
بالتالي غابت ليبيا عن نصوصهم .
ميسون صالح وراي تاناروت :
شاركتنا أيضا صاحبة احلس اإلبداعي ،
مسؤولة النشاط يف جتمع تاناروت الثقايف
– ميسون صالح – بالقول « جيل الثمانينات
جيل عاش يف عبث العقيد يف تعليمه وصحته
ومستقبله  ،جيل عاش احلصار والظروف
االقتصادية السيئة  ،يف جتمع تاناروت لم
يكن هذا اجليل ظاهراكما بقية األماكن  ،هذا
اجليل لم يكن لديه خيار رفاهية املقاومة بالفن
او العيش يف ظل االدب واملوسيقى  ..لكن هذا
ال مينع وجود بعض الوجوه والتي تداخلت مع
جيل التسعينات واندمجت معه  ...هم اآلن يف
مرحلة اظهار هذا االثر الذي سيظهر الحقا ً .
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وهكذا تؤجل «ميسون» احلكم على هذا اجليل
الذي ال يزال يرسم سمته رغم ما تعرض له
من احباطات متتالية – بحسب وصفها .
سالم العبار ورؤيته :
أما من الصحف الورقية فقد اخترنا أقدمها
استمرارية بالساحة اإلعالمية الليبية وهي
صحيفة «أخبار بنغازي» ،وكان هذا رأي رئيس
حتريرها األستاذ القاص «سالم العبار»  :خالل
منتصف سبعينات القرن املاضي تعرضت
احلركة األدبية النتكاسة كبيرة خصوصا يف
مجال القصة القصيرة فقد مت سجن عدد
كبير من القصاصني وبعض الشعراء والنقاد
وكانوا يشكلون أوج عطاء جيل جديد مجدد
وتوقفت أقالم كانت يف بداية الطريق تعد
مبستقبل زاهر كما توقف عدد أخر من الكُتاب
خشية السلطة السياسية فقد نشط تأويل
النصوص األدبية وتصنيف األدباء وفق مفاهيم
أيديولوجية وتوقفت الصحيفة الثقافية الليبية
التي كانت متثل نافذة مهمة ليس لألدب
واألدباء يف ليبيا فقط بل كانت ملتقى لألدباء
العرب جميعا  ،ولهذا كانت مرحلة الثمانينات
وحتى التسعينات مرحلة خواء وانقطع خاللها
التواصل بني األجيال الذي هو أساس مهم
لتجديد دماء احلركة األدبية  ،وظهرت خالل
هاتني املرحلتني محاوالت فردية متثلها أصوات
جديدة مبعثرة هنا أو هناك أو من خالل بعض
كتاب السبعينات الذين استأنفوا الكتابة على
غير انتظام لعدم توافر الدوريات األدبية
املتخصصة وال شك أن هذه األصوات ظلمت
كثيرا ولم جتد املناخ الذي من خالله تبسط
تأثيرها على اجليل الذي عاصرها أو ُتهد
سبيال للجيل الذي سيستفيد من جتربتها وهذه
األصوات على الرغم من ندرتها كانت متثل
حركة جتديد مختلفة عن جيل السبعينيات
الذي غلب على جتربته التماهي يف املطروح
على الساحة األدبية العربية من مفهوم االلتزام
يف األدب حتى أن الواقعية االشتراكية كمدرسة

نتاج إيدلوجي كانت حاضرة بقوة  .على خالف
جيل ما بعد السبعينات الذي حتررت رؤاه
كثيرا  ،لكنه كان كل صوت منها يغرد وحيدا .
أما الباحثة «غادة البشاري» املتحصلة على
دراسات عليا يف األدب والنقد فعندما
سالتها  :هل ميكن لإلبداع أن يقفز مسافة
عشر سنوات لينطلق مبخلوق إبداعي جديد
ُينسب جليل ما؟ فقد أجابت « :إن العملية
اإلبداعية مبجاالتها كافة ككل الصنوف
املعرفية والعلمية هي عملية تراكمية
اندماجية  ،ال ميكن إقصاء أي مرحلة من
شمولية الصورة اإلبداعية على اإلطالق .
وال نستطيع بأي حال أن نحكم على اإلبداع
كل عشر سنوات مبعزل عن ما سبقه  ،أو
عن آليات التطور والتحديث املستمر به «
ولكن تنصف شاعرتنا أبناء هذا اجليل
بالقول « جيل الثمانينات هم من ترأسوا
احلركة الثقافية إبان « االنشطار الربيعي
« كما أسميه ،وهم أيضا ً من يقفون على
املنصات اإلبداعية اجلادة ،على سبيل املثال
ال احلصر منهم األدباء  ..مفتاح العلواني ،
حسام الدين الثني  ،أكرم اليسير  ،محمد
عبداهلل  ،سراج الدين الورفلي  ..وغيرهم
انطولوجيا ال ُكتاب يف ليبيا :
اجتهدنا يف معرفة هل ثمة انطولوجيا ترصد
أدباء هذا اجليل واعمالهم حتي نؤكد بإنه
برتوكول متعارف عليه رغم أن هناك من ال
يؤمن بحصر األدب فى عمر اإلنسان وجدنا
التالي :
 الدكتور عبد اهلل مليطان أصدر معجمالشعراء الليبيني  ،القصاصني واألدباء ،
واملسرحيني ـــ كتاب الدكتور الصيد أبوديب –
صادر عن مؤسسة اإلعالم والصحافة عام
 2010ـــ كتاب آخر لألستاذة أسماء األسطى.
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استرشاف الغيب أم إنقاذ األمل ؟

التاقزة يف التراث الليبي
احميدة بوشنة  .ليبيا

التقاز هو ذلك الشخص الذى يتحدث
باملجهول .عن أمور عدة حسب حاجة السائل
له .وما يفعله يسمى «تاقزة» ،ولها عدة أسماء
أخرى مثل :
«خط الرمل»‘ و»التبريج» و»التنجيم»
و»التشبير» ،وهو استعمال «األشبر» ( بطول
راحة اليد) يف إحدى اليدين لقياس اليد
األخرى من األصبع األوسط وحتى نهاية
العضد وبالعكس ،وغالبا ً ما تستعمل النساء
هذه الطريقة.
إلى غير ذلك من الطرق التي تندرج حتت
اسم «التاقزة»  .وكما يعلم اجلميع أن هذه
األمور الغيبية التي يتحدث بها مايسمى
بالتقاز هي مجامله أو تخمني حيث ال يعلم
الغيب إال اهلل .والذى يقول يف محكم كتابه
العزيز يف سورة لقمان آية : 24
ث َو َي ْع َل ُم
السا َع ِة َو ُي َن ِّز ُل ا ْل َغ ْي َ
ند ُه ِع ْل ُم َّ
ِإ َّن اللََّ ِع َ
ْس َّما َذا َتك ِ
ب
َما ِف ْالَرْ َ
ْس ُ
حا ِم َ ،و َما ت َْدرِي َنف ٌ
تو ُت ِ،إ َّن اللََّ
ي أَرْضٍ َ ُ
ْس بِ أَ ِّ
َغ ًدا َ ،و َما ت َْدرِي َنف ٌ
خ ِبي ٌر.
َع ِلي ٌم َ
صدق اهلل العظيم.
تعود عليها الناس ،وأصبحت عادة،
والتاقزة ً
خصوصا ً عند غير املثقفني واألميني أكثر،
وفى املجتمع البدوى الذى استغلت بساطته
وطيبه ألغراض مادية .وجند أن تطابق كالم
التقاز على قضايا هؤالء األشخاص البسطاء
يصدقون ،وليس من السهل إقناع
جعلهم
ّ
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هؤالء الناس الطيبني بأن األمور قد أتت
صدفة .
بل رمبا تصبح عدواً
له إذا نصحته وقلت له بأن ذلك كله كالم
غير صحيح  .وباملقابل هو مستعد لدفع املال
املنجمني والتقّازين وقارئى الفنجان
لهؤالء
ّ
وقارئى الكف بغض النظر عن النتيجة  ،ورمبا
يكون تقصير اجلانب اإلعالمي قد لعب دوراً
كبيراً يف عدم إقناع هؤالء البسطاء ،وعندما
نقول اجلانب اإلعالمي فإننا نقصد اجلميع
وال استثناء .املدارس ،املساجد ’ اإلذاعات
املرئية واملسموعة،والصحف  ،والندوات .
هذه هي حقيقة املسمى الذى أود التحدث
عنه .ولكن ما أريد ذكره هو تصوير أصحاب
التراث لهذه األشياء والتغني بها لطلب قرب
احلبيب أو يأس احلبيب أو ما فعل أهل
احلبيب بطريقة هزلية ........الى غير ذلك
من قضايا .وليس ما أقدمه هو دعوة التباع
هذه العادات السيئة.
ننشد فالتقاز أنح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل
ما عالغالى جاب داليـ ـ ـ ـ ــل
ننشد فى فسار منامـ ـ ـ ـ ــى
قال ابكى ما فيه قسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
صاحب صوب عليه شبرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
جا دون الكف أخنيسرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
صاحب صوب عليه شبرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
كى قصرن دينا دنقرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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نشبر وانتقز وانب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّرج

على اهلل ايف ـ ـ ّرج
نني ِّ

رامى تاقزتى الدناهـ ـ ـ ــم
والقيته مقطوع رجاهـ ـ ــم
من تقازي غير انالجـ ـ ــي
النى مكيود والناجـ ـ ـ ـ ــي
من ياال براج جلينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الكن كي ع ّيط ر ّدين ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ننشد يف خطاط الرمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قال الياس كنسهم جملـ ـ ـ ـ ـ ــه
تقاز ايتقز بالفحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
قال عزيز عليه الرحمـ ــه
أتصدق ما نحساب أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاز
ايبيعوك بكلمة تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز
ياتقاز أيش ايقولول ـ ـ ـ ـ ــك
كى يبقى مو صادق قولك؟
قبل ايسير اطياح الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزه
تقازى مد ايده ع ــزا
من تلذيع الغالي نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

للتقاز اجني ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذّ ارا
وهنا يتطرق «الشتاية» ( لون من ألوان األداء
الشعبي الليبي ) جلزء من احلقيقة التي
أرادوا أن يوصلوها ملتابعي «التقاز» وإثبات
عدم املصداقية لديه :
جيوبى خلني مالتتقيـ ـ ـ ـ ــز
بها بلكل ماجبت عزيـ ـ ـ ـ ـ ــز
هكذا نوع من القناعة بصرف املال دون طائل،
الهي .أما التالى فهو املؤمن
وهذا ليس باألمر َ
باهلل والذى ينصح الناس بالعودة الى اهلل
وترك الشعوذة والعياذ باهلل ،فتجده يقول:
ياللى للتقاز مشيت ـ ــوا
كيف كالم اهلل أنسيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
إنه ختام رائع وهو بيت القصيد اإلميان برب
العزة والعودة الى الدين الذى ينهانا عن هذه
العادات املغلوطة .هذا قليل من كثير من قضايا
عده يجب عرضها وتوضيحها للمواطن حتى
ّ
يكون على دراية مبا يحدث وتصويب مساره.
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البير  ..كنز من التاريخ

امراجع السحاتي .ليبيا

البئر هو كامت األسرار ،وشاهد على التاريخ،
وملهم الشعراء واألدباء .يقلب العديد من
الليبيني همزته ياء ًا ،فبدل ما يقولون «بئر»،
يقولون «بير»  ،وقيل بأنه « حفرة يف األرض ينبع
فيها املاء أو يتجمع فيها»  ،وجمع البئر آبار وبئار
وأبؤر وأبار» (.)1
كنز من األسماء :
من هنا جند أن اآلبار أنواع ،آبار تنبع فيها
املاء ،وهي «االرتوازية» التي يندفع منها املاء
بقوة الضغط الداخلي ،بعضها عميق ،وهي يف
العادة حتفر بواسطة حفارات خاصة  ،والبعض
اآلخر عمقها بسيط بحيث ميكن الوصول للماء
فيها على بعد أمتار قليلة ال تتجاوز العشرين
 ،وهذا النوع من اآلبار يطلق عليه الكثير من
الليبيني اسم «السانية» أو «املعطن» ،ومن
األقاويل التي قيلت عنها أن اجلن هو الذي حفر
بعضها  ،واسم «السانية» جاء منه «السانية»،
ذلك البستان الذي يحيط بتلك السانية  ،كما
أن اسم السانية هذا جاء من االسم الذي
أطلقه العرب على الناقة التي كانت تستخدم
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يف رفع املاء من البئر  ،وهناك نوع آخر من
اآلبار وهو البئر الذي تتجمع فيه املياه من
خالل السيول التي تصب يف املجرى الرئيسي
الذي صنع لتتجه منه املياه صوب البئر  ،ذلك
املجرى الذي أطلق عليه العديد من الليبيني
يحفر خصيصا ً
اسم «امليح» ،والذي يف العادة ُ
 ،وتصل املياه من املي ْح إلى البئر ،وتنزل إليه
من خالل فتحات يف العادة فتحتني يطلق عليها
شعبيا ً اسم «عيون» ،وينطرح بالقرب من البئر
حوض لسقي املواشي ،ويف العادة يكون منحوتا ً
يف الصخر ،وهو أحد رفاق البئر إضافة إلى
«املي ْح» و»السيل» و»الدلو» و»احلبل» .
أما البئر الذي تصله املياه من مياه املطر فيقال
له شعبيا ً «بير سماء» ،أما البئر الذي مياهه
جوفية يقال «بير عد»  .ويف تفصيل أسماء
اآلبار وأوصافها يقال للبئر العادية التي ال يعلم
لها صاحب وال حافر «القليب»  ،وللبئر التي
لم تطو «اجلب»  ،وللبئر التي فيها ماء قليل أو
كثير «الركية»  ،وللبئر التي ال يدرى فيها ماء
أم ال «الظنون»  ،وللبئر الكثيرة املاء «العيلم»
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وكذلك «القلزم»  ،وللبئر الكبيرة «الرس» ،وللبئر
التي يخرج ماؤها قليالً قليالً «الضهول» وللبئر
القليلة املاء «املكول» ،و»اجلد» للبئر جيدة املوضع
من الكأل اجلد  ،وللبئر التي يستقى منها باليد
«املتوح» ،وللبئر املحفورة باحلجارة «اخلسيف»،
وللبئر املطوية باحلجارة «الطوى» ،وللبئر التي
بعضها باحلجارة وبعضها باخلشب «املعروشة»،
وللبئر املحفورة يف السبخة «اجلمجمة» ،وللبئر
املحفورة للسباع «املغواة»  .كما أن العرب لم
تنس ذكر األحوال عند حفر اآلبار ،فإذا حفر
الرجل البئر فبلغ الكدية قيل «اكدى»  ،ويقال
«أجبل» إذا انتهى إلى جبل ،ويقال «أسهب» إذا
بلغ الرمل ،ويقال «أسبخ» إذا انتهى إلى سبخة
 ،ويقال «أثلج» إذا بلغ الطني  ،ويقال «أنبط» إذا
بلغ املاء ،ويقال «أماه» و»امهى» .
كما أعطى العرب أسماءاً ألحواض البئر ،حيث
يقال «املقراة» ،وهو احلوض الذي يتجمع فيه املاء
ويقال للحوض الذي يحفر حتت النخلة وميأل
ماء ليشرب منه «الشربة» ،ويقال للحوض الذي
يقرب من البئر يسكب فيه الدلو «النضح» ،ويقال
للحوض الصغير «اجلرموز» ،ويقال للحوض
الذي لم يتأنق يف صنعه «الدعثور» (.)2
ملك عقاري مؤرخ :
كان العديد من الليبيني يقومون بتعميق اآلبار
وتوسيعها وتنظيفها ،وقد سجلت يف الدوائر
العقارية يف احلكم العثماني وااليطالي  .كما
كانت تباع وتشترى ،ويسجل فيها عقد بيع يوقع
عليه البائع والشاري مع الشهود ،كما كان هناك
متخصصون يف صيانة اآلبار عرفوا بترميمها
وصيانتها  .كما كانت لآلبار أسماء تطلق عليها
لتبقى معروفة للناس مثل «معطن السارة»،
و»بئر الوعر» ،و»بئر األربعني» ،و»بئر غنيمة»،
وغيرها ،وقد اشتهرت كثير من اآلبار يف ليبيا
بواسطة سقي اإلبل واألغنام ،والفت فوقها
عديد القصائد الشعبية ،وكانت تقام عليها
اللقاءات بني األصحاب واألحباب ،ومن اآلبار
الشهيرة كذلك «بئر مرعي» الذي يتواجد غرب
اجدابيا ،ذلك البئر الذي دفن بجواره «مرعي»

ابن شيحة ،فقد جاء يف السيرة الهاللية بالسرد
الليبي البرقاوي بأن «أبي زيد» عندما كان عائداً
إلى قبيلته ع ّرج هو وابن أخته «مرعي» على بئرٍ
للتزود باملاء ،حيث قام «أبو زيد» بإنزال مرعي
يف البئر ليقوم بإحضار املاء ،والذي كان شحيحا ً
يف البئر ،وفجأة تألم «مرعي» بصمت وطلب
من خاله أن يرفعه إلى فوهة البئر بعد أن قال
له بأنه قد تعرض للسعة أفعى ،مات على اثر
ذلك «مرعي» ،ودفن بالقرب من البئر ،ورجع
«أبو زيد» وحيداً.
آبار لها تاريخ :
ومن اآلبار الشهيرة يف ليبيا كذلك «بئر بالل»
الذي حدثت بالقرب منه معركة بني االيطاليني
والليبيني يف العاشر من يونيو 1923م ،والتي
قادها املجاهد «قجة عبد اهلل القرعاني
التباوي» ،واملجاهد «صالح االطيوش» ،وهو
قريب من اجدابيا ،وهناك «بئر حكيم» الذي
قامت بالقرب منه بعض من معارك احلرب
العاملية الثانية ،وكان هذا البئر شاهداً على
هزمية أملانيا وايطاليا ،وهو شرق بنغازي
جنوبا ً بنحو  479كم ،وكذلك «بئر األشهب»،
و»بئر الغبى» شرقي بنغازي إلى اجلنوب بنحو
550كم  ،وكذلك «بئر بشرى» ،وهو يقع جنوب
الكفرة بحوالي  600كم ،وكذلك «بئر الغنم»،
وهو بالقرب من «قطيس الغربية» جنوب الزاوية
بنحو  60كم ،وفيما بعد أطلق اسمه على
املنطقة التي حتيط به والتي أراضيها صاحلة
للزراعة ،وهو كثير املياه ،ويف عام 1959م
اقام عليه قائمقام الزاوية آلة هوائية (مروحة)
إلخراج املياه منه (.)3
وهناك آبار «الكردي» ،وهي باجلنوب الشرقي
من «غدوة» نحو «طريق اجلوش» ،وقيل
إنها قد نزلت بها القوات االيطالية يف يونيو
عام1922م ،خالل سيرها نحو «اجلوش»،
وقد حاصرها املجاهدون من الزنتان والرجبان
حوالي عشرة أيام (.)4
وأخرى لها أساطير :
قيل بان البئر الذي يصبح فارغا ً مهجوراً
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ميتلكه أحد الثعابني الكبيرة ،ويكون مسكنا ً
له ولبعض اجلن  ،ومن أشهر تلك اآلبار التي
قيل إنها قد سكنها جن حسب املعتقد الشعبي
التباوي املحلي «بئر جوبا كأي» وهو بئر قريب
من منطقة «تيبستي» حيث قيل يف احلكاية
التباوية إن اجلن ــ أو» موشي» كما يطلق
عليه التبو ــ كان يقطن يف بئر يطلقون عليها
«جوبا كأي» ،فطاملا صادف أناسا ً وأفزعهم يف
الصحراء  ،وكان يفتخر بذهابه وإيابه من مكانه
ذلك ،فكان يقول  :إنني امضي من «جوبا كأي»،
ثم إلى «دوزني قوجي» ،وإلى «موزي» حيث
اطبخ قربة لي بدوزني قوجي ،ثم امضي إلى
«موزي»  ،أي أنه يخرج من املكان الذي يعيش
فيه يف «جوبا كأي» إلى منطقة «دوزني قوجي»
حيث يشعل النار ويضع قدره لكي يدبغ قربته،
بعد ذلك ميضي ملالقاة صديق له من جنسه يف
موزي (ربيانة)  ،وهذه املسافة تقدر بعشرات
الكيلومترات يقطعها اإلنسان يف أيام ،أما اجلن
«موشي» فيقطعها يف حلظات.
الشعر يشرب من مياهها :
ألهمية البئر للكثير من الليبيني فقد أثر يف
موروثهم الشعبي ،ولهذا جند عديد املوروثات
الشعبية الليبية قد جاءت من هذا التأثير ،فجاء
البئر يف تكوين اللغز والشعر واملثل  ،ومن األلغاز
التي ذكر فيها اسم البئر اللغز الذي يقول :
«بويري ضمضام ومليان غير أعظام» ،مبعنى
 :بئري ال توجد به ماء وهو ممتلئ بالعظام ،
واملقصود به هو الفم املتواجدة به األسنان  ،كما
استلهمت من البئر إحدى الرقصات الشعبية
التي شاركت بها عدد من فرق الفنون الشعبية
الليبية مثل فرقة بنغازي للفنون الشعبية وفرقة
درنة وغيرها محليا ً ودوليا ً يف املاضي  ،وهذه
الفرق جسدت الكثير من الرقصات التي تعبر
عن التراث الليبي ،وبدل أن تتطور هذه الفرق
وغيرها انتهت ،وهي حتتاج إلى أن يتم إحياءها
ألنها السفير احلقيقي يف اخلارج عندما
تشارك يف مهرجانات دولية  .لقد عبرت رقصة
«اخلاصم على بئر» التي أدتها احدى فرق
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الفنون الشعبية الليبية يف السبعينات من القرن
العشرين عن نوع من الدراما الليبية ،حيث
ضمت عناصر العمل الدرامي من شخصيات
وصراع وحوار «حوار صامت» وضمت البداية
والوسط والنهاية  .يتطلب أن تعاد هذه الفرق،
وان تقام لها مهرجانات محلية سنوية  ،وأن
تشارك يف املهرجانات اإلقليمية والدولية ،فهي
التي تعبر عن ثقافتنا وتراثنا بالشكل الصحيح
من خالل تعابير تكون مفهومة لكل الشعوب
واألمم ،كما يتطلب أن يتم تسجيل كل الرقصات
محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً .
كما خلد البئر يف األساطير واحلكايات التباوية
بأسطورة لطاغي يدعى «نا نا دي» كان مسيطراً
على بئر احدى القرى ،وقضى عليه شباب تلك
القرية بعد مدة من الزمن .
من روائع األشعار الشعبية الليبية التي ذكرت
اآلبار ،األبيات التي تذكر أسماء بعض اآلبار
والتي قيلت أبان الغزو االيطالي لليبيا ،حيث
يقول أحد الليبيني الذين أسرتهم القوات
ٍ
مكان
االيطالية وطلبت منه أن يدلها على
يتواجد به املاء  ،وكان هو مشتاقا ً جلرعة ماء
رغم وجوده بني أهم بئرين باملنطقة فأنشد
غناوة العلم التالية »:يا نالي عطشان بني البلنج
و خارقة»
إن كلمة «نالي» تعني يا أنا بنفسي« ،البلنج»
عبارة عن بئر ممتلئة باملاء بالقرب من منطقة
االبيار و»خارقة» عبارة عن سانية ممتلئة باملياه
قريبة من منطقة االبيار .ومن روائع الشعر
الشعبي الذي استلهم من البئر كذلك وكان البئر
احد أبطالها قصيدة «البير» للشاعر الشعبي
«هاشم بو اخلطابية»  ،وهي حتوى أكثر من
ثمانني بيتاً ،تلك القصيدة احلوارية التي تصور
لنا حواراً بني الشاعر والبئر الذي كان يأتيه
صغيراً وارداً ،وهذه القصيدة تعتبر من األعمال
الدرامية التي حتوي عناصر وخصائص العمل
الدرامي ،يف هذه القصيدة حتاور بني الشاعر
والبئر ،حيث يبدأ الشاعر يف السؤال وبعد
ذلك يجيبه البئر  .وتقول القصيدة وفق ما
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أوردها «صالح الدين محمد جبريل» يف كتابه
«جتريدة حبيب» ،والتي نقلها عن الشاعر نفسه
عام 1966م  ،وقيل إنها أنشدت عام 1942م
واسم البئر هو «بير جعيدة» غرب مدينة طبرق
 ،ويقول مطلع القصيدة :
«سوال النبي يا بير ما ورداتك
ودلت سوالفها على جاالتك.
ويقول املوروث مستلهما ً من البئر « :أحبال
سوء وطاحن يف بير» أي حبال شر وسقطن يف
بئر ،وكذلك املوروث الذي يقول« -:سرك يف
بير»  .وهذا املثل واملوروث يجرنا إلى البئر يف
املعتقدات الشعبية األوروبية حيث قالوا « -:
إذا كان السر حمالً ثقيالً أمكننا إيداعه بئراً
يف الليلة القادمة «وأضافوا بأنه «يجب أن يتم
ذلك لدى اكتمال البدر» ،وقد عللوا ذلك بقولهم
« :ليتمكن الشخص من رؤية صورة وجهه يف
ماء البئر ،خالل الوقت الذي يستغرقه بوجه
لنفسه» ،وأضافوا كذلك «ويجب االمتناع عن
البوح إذا نبتت شجرة صفصاف إلى جوار
البئر؛ فهي تسمع كل شيء وتعيد التحدث به
كلما اشتد الهواء»(.)6
ويقول احد األمثال  :البير اللي تشرب منا ال
ترمي فيه احليط .
كما يقول احد األمثال الشعبية التباوية
الليبية  :إن حفر أصدقاءك بئراً على صخرة
افعل مثلهم  .كما فسر الليبيون رؤية البئر يف
احللم وفق ما فسره العرب األولون ،حيث قيل
عندما يحلم الشخص طالب العلم بأنه يشرب
ماء من بئر فان البئر معلمه ،وقيل  :من رأى
ً
أنه يدلو دلواً يف بئر ويخرج منه ماء ويحويه يف
إنائه ،فانه يتحصل على مالٍ من مكر ،وقيل :
ماء يفرغه يف غير إناء ،ما يلبث معه
من رأى ً
ذلك املاء حتى يضيع وتذهب املنفعة منه ،وقيل :
من رأى بئر قدمية وسقى منها مواشي أو بشر
فانه يعمل خيراً (.)7
كان البئر هو الساقي ،وهو رمز من رموز
احلياة  ،فحني يكون ممتلئا ً تكون هناك حياة
ومناء  ،وحني يكون فارغا ً يكون هناك الرموض

والسكون واألطالل واملوت  ،ومن البئر استلهمت
العديد من املوروثات الشعبية ،وهناك قصص
وحكايات عنه حتتاج للكثير من اجلهود لغرض
جمعها وتدوينها وتسجيلها محليا ًوإقليما ًودوليا ً
 ،كما يتطلب من كليات األدب يف اجلامعات
الليبية أن تفتح أقساما ً للهجات واللغات الليبية
لتساعد الباحثني يف جتميع وحتليل ثقافة
كافة املكونات الليبية واكتشاف كنوزنا العلمية
واألدبية من هذه اللهجات والثقافات ،خاصة
وان األدب الشعبي الليبي والذي ميثل هوية كل
ليبي مدون باللهجة واللغة املحلية للمكونات
الليبية ،وهذا األدب لألسف مبعثر يف بعض
الكتب ومعظمه غير مدون  ،مع العلم بان هناك
عدد من الدراسات األجنبية عن هذه اللهجات
واللغات وهذا ليس عيبا ً أو استنقاص من لغتنا
العربية والتي هي لغة عموم ليبيا.
الهوامش :
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األديبة واألكاديمية المرصية د .بسمة سيف لمجلة الليبي :

من يريد إدارة األوركسترا

ال بد أن يدير ظهره للجمهور

حاورها  :رئيس التحرير

علي أن اعترف ،إن أصعب حوارٍ أجريته حتى
اآلن كان هو هذا احلوار ،فأن جتمعك عالمات
ٍ
بأديبة وكاتبة وناقدة
االستفهام وأجوبتها
واستاذة جامعية يف علم النفس ومتخصصة
يف اللغة العربية وآدابها ،كل هذا يعني أنك
حتاور مجموعة كفاءات يف شخص واحد .وما
اصعب هذه املهمة بكل تأكيد .
السيدة بسمة سيف ،العميدة السابقة
لكلية التربية بجامعة االسكندرية ،واحلائزة
على شهادة الدكتوراه من جامعة االسكندرية
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يف محال العالج النفسي السلوكي ،وعلى
شهادة املاجستير يف األدب العربي املعاصر،
وعلى شهادة الدكتوراه يف النقد األدبي
احلديث ،وصاحبة  21إصدار ما بني كتب
نقدية ودراسات ودواوين شعر  ،واحلائزة على
أكثر من خمس جوائز أدبية وعلمية  .كل هذا
« املجمع اإلبداعي» كان ضيف مجلة الليبي
الذي تشرفت باحلوار معه يف هذا العدد .
وإليكم هذه احلصيلة املعرفية التي ال تقدر
بثمن .
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الليبي  :الدكتورة بسمة متزوجة ولديها  3النفسية واالجتماعية ،كان هناك نشر لكتب
أوالد  ..وهي أيض ًا صاحبة  21إصدار ما بني فكاهية ،ولكنها ال تضحكنا ،إمنا ترضي فينا
أدبي وعلمي  ،أيهما أصعب  ..تربية طفل أم لذة الشماتة التي تتحقق بالسخرية ،أما الكتابة
الفكاهية احلقيقية فهي كتابة حتتاج موهبة
إصدار كتاب ؟
•هذه املعادلة الصعبة موجودة لدى كل فريدة ،وذكاء شديد ،فالكتّاب الفكاهيني
مبدع  ،حتى بات انطباع الناس أ ّن تربية معدودين يف تاريخ الكتابة على مر العصور.
كما أصبح الكتاب ثمنه أرخص من ثمن
طفل هي األصعب .ولكن احلقائق غير ذلك،
فاالثنني لهما نفس الصعوبة بشكل أو بآخر ،علبة السجائر ،وذلك بسبب الثورات املتالحقة
فوالدة وتربية وصناعة إنسان تعادل يف يف دنيا النشر خالل فترة السبعينات ،وزيادة
صعوبتها إصدار كتاب ،فتشترك الصعوبة مع إقبال الناس على شراء الكتب ،حيث أن
اإلنسان يف آالم الوضع أو الوالدة ،والدة الفكرة املصريني وقتها كانوا يفضلون تعليم أنفسهم
ورؤية املحتوى يف الكتب ،كما والدة الفكرة يف بأنفسهم من خالل قراءة الكتب ،فاملدارس
التعامل مع الطفل ليصبح كائنا ً ذو شخصية واملعاهد دورها هو تعليم األولوليات فقط ،أما
مكتملة  .كالهما إذن مسئولية ضخمة حتتاج الذكاء واخلبرات فيجب أن يتعلمها االنسان
من الكتب.
إلى تصويب مستمر .
لكن كان هناك وجود فجوة كبيرة بني
الليبي  :املصور الفرنسي الشهير «جون
جسد بعدسته مصر يف السبعينات ،الكتابة والفكر يف املجتمع املصري ،فالكاتب
الونوس « ّ
ورصد الكثير من تفاصيل حياة الناس آنذاك ..يفكر بلغة ،ويكتب بلغة أخرى ،وهذا االزدواج
كأديبة وأكادميية يف نفس الوقت ،وباعتبارك إنتهي مع نهاية السبعينات ،حيث قام األدباء
شاهدة على هذه الفترة  ..هل ميكن أن نعترف بتبسيط اللغة العربية للجمهور املصري ،حتى
باجتياح «تسونامي» ذهني لنفسيات املاليني تتحسن اللغة ،ويتعرف اجلميع على قواعد
من نفسيات املصريني عبر تغير الكثير من اللغة العربية الصحيحة.
الليبي  :االسكندرية العريقة ،ابنة االسكندر
الظروف املعيشية واالجتماعية والسياسية
طيلة هذه الفترة ؟ وكيف كان تأثير هذا األكبر وعاصمة البطاملة  ..ارتفع عدد سكانها
يف شهر واحد  12ألفا و380
االجتياح على نفسية الناس؟
كيف ميكن ملدينة واحدة أن تستوعب كل هذا
• شهدت مصر على مدار السنوات
اخلمسني املاضية ،سلسلة طويلة من التغييرات ،النمو دون أن تتأثر على ارتفع عدد سكانها
بدلت وجه احلياة االجتماعية .كانت أقصى املستوى النفسي على كافة املستويات ،أنتم
فرحة للجيل هي ملة املعمورة ولعب «الراكت» كأخصائيني نفسيني  ،كيف تتعاملون مع هذه
على الرملة وسط الشماسى على الشواطيء الزيادة وتبعاتها ؟
•مع التزايد الرهيب يف أعداد السكان
الكبيرة  ...أما اآلن فقد حتولت إلى فيالت
وقصور فى مراسى ،ويالزم أصحابها أدوية يف مصر ،ظهر ما يحلو للبعض أن يسميه
بـ «سلوكيات الزحام» ،ويعود ذلك إلى غياب
اإلكتئاب واملهدئات على الكراسى .
جيل كان معظمه بعد ما أكمل سن العشرين احلواجز بني اخلاص و العام ،و أصبح الناس
قاعد متفرج  ..مخضوص!! نظرة عينيه دائما ً أكثر تالحما ً واندماجا ً مع بعضهم البعض،
بني عالمات االستفهام والتعجب  ..جيل ولكن هذا االندماج والتالحم لم يكن لرغبتهم
الفجأة واملفاجأة  ..ورغم كل هذه املعاناة يف التواصل والتكامل االجتماعي بقدر ما كان
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عامالً سلبيا ً ساعد على انتشار العديد من العبادة .
السلوكيات الشاذة التي لم يعهدها املجتمع
الليبي  :أنت عميدة سابقة لكلية من أهم
املصري من قبل.
كليات مصر ،هل من السهل على األديب واملبدع
لقد أدت هذه الزيادات السكانية املتتالية أن يتعامل يومي ًا مع متطلبات املئات من
وعجز خطط التنمية عن استيعابها إلى انعدام االساتذة والطلبة واملوظفني على اختالفها ،
اخلصوصية داخل األسرة واملجتمع وانتقلت هل يقتل هذا االبداع أم يزيد من توهجه ؟
أسرار الناس وخصوصياتهم من املجال
• نعم من السهل على األديب واملبدع أن
اخلاص إلى النطاق العام .
يتعامل يوميا ً مع متطلبات املئات من االساتذة
ومع خلل توزيع السكان داخل املساحة والطلبة واملوظفني على اختالفها ألنه ميلك
املأهولة بالسكان غير املتجانسة ،ومع تسليمنا حاسة سادسة هي اإلبداع يف التعامل وتناول
سواء مشاكل أو متطلبات ملحة بالفكر
بارتفاع الكثافة الكلية للسكان إال أن معدالت األشياء
ً
الكثافة السكانية تصل الي أكثر من  35الف اإلبداعي أو املبدع ،وكما يقال « :اإلبداع يولد
مواطن يف الكيلو متر املربع يف بعض املناطق من رحم األلم» ،وبالتالي حني تتناول أو تعالج
الشعبية باألسكندرية  ،وال شك أن هذا النوع أمراً باإلبداع واختالق اجلديد له من حلول
من السكن يعد من أخطر املشكالت التي مبتكرة جتد مخارج كثيرة وليس مخرجا ً واحداً
تواجه املجتمع املصري عامة وقد طفت على  .وبالتالي أيضا ً تتوهج شعلة اإلبداع يف العقل
السطح بعض السلوكيات التي ال يستطيع أفراد والوجدان .
املسكن الواحد تفاديها نظرا للتكدس الشديد
الليبي  :علم النفس كان الباب األول الذي
ِ
وانعدام اخلصوصية ولعل أخطرها اإلختالط وجلت منه إلى التخصص األكادميي ،هل فتح
غير املنضبط وانعدام القدوة وضعف القدرة لك هذا الباب أذهان البشر من حولك حتى
على توجيه األبناء وتقومي سلوكهم .
أكملت املسيرة بعد ذلك ؟
ولذا سعت الدولة إلقامة العديد من
• نعم فقد كان للتدريب السريري املهنى
املشروعات  ،واملدن اجلديدة حول املدينة أثناء الدراسة اجلامعية أثر كبير جدا يف
القدمية التي استوعبت أعداداً ضخمة من محاولة فهم املعنى وراء عمليات التفكير
الشباب املقبلني على الزواج ،إال أن التكدس البشري ،والسلوكيات وبالتالي مساعدة الناس
مازال مستمراً داخل املدينة مما انعكس بدوره على تعلم كيفية التعامل مع  ،قضايا احلياة،
علي املساحة املتاحة للحركة لكل مواطن ،ومشاكل الصحة العقلية بشكل أكثر فعالية؛
فما كان من الدولة إال بناء مساكن اجتماعية فقد يتحدث بعض األشخاص الذين لديهم
بشقق مستقلة جديدة ومنحها مفروشة متاما ً بعض املشاكل إلى اإلخصائي النفسي ،إليجاد
وباملجان لسكان املناطق العشوائية والفقراء  .احللول لبعض املشاكل التي أثرت عليهم وعلى
هذا باإلضافة إلى سعي الدولة حياتهم ،مثل :االكتئاب ،والقلق لفترة طويلة،
واملتخصصني النفسانيني واالجتماعيني والغضب؛ وقد يتمكن اإلخصائي النفسي أن
لنشر ثقافة تنظيم النسل وليس حتديده ،بأن يساعد األشخاص على تعلم كيفية التعامل مع
يكون أى عدد لألطفال يف الزيجات احلديثة املواقف العصبية ،والتغلب على اإلدمان مثال،
ال يزيد عن اثنني فقط مع تثقيف الشباب والتكيف مع أمراضهم املزمنة ،وكسر احلواجز
املقبل وبرامج التوعية العامة بهذا الشأن يف التي متنعهم من الوصول إلى أهدافهم .
كل وسائل اإلعالم واجلامعات واملدارس ودور
فعلم النفس يسعى إلى فهم وشرح كيفية
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تفكير الناس ،وتصرفاتهم ،وشعورهم ،كما والطراطير» على صاحب نوبل الروائي الفذ
يسعى علماء النفس إلى معرفة املزيد عن «جنيب محفوظ» يف صيف عام  ،1999حني
العوامل العديدة التي ميكن أن تؤثر على الفكر كان يأتي لألسكندرية صيفا ً ويجتمع بأدباء
والسلوك للشخص ،والتي تتنوع بني التأثيرات الثغر يف فندق «البوريفاج» ،قال لي باحلرف
البيولوجية ،والضغوط االجتماعية.
الواحد  « :أنا فخور للغاية مبوهبتك الفذّ ة،
الليبي  :منذ ألف سنة قال أبومتام  :نقل َكأنّي أرى اسمك يتردد يف فضاء األدب العربي
فؤادك حيث شئت من الهوى  ..ما احلب إال و ُينقش يف سجل عمالقة الروائيني العرب يف
للحبيب األول ..
بضع سنوات ،أنت مشروع ثقايف كبير ،كم أنا
بعد الدكتوراه يف علم النفس ،كانت لك عودة فخور ب ِ
ك .أهال و سهال بك ضيفة كرمية «.
أخرى إلى مقاعد الدراسة ،وكان املاجستير ثم ولم تطيع الرواية إال عام 2009م.
الدكتوراه يف األدب املعاصر ،هل كان األدب
الليبي  :كيف هو النقد بالنسبة لك ؟ هل
هو احلبيب األول بالنسبة لك ؟
هو إعادة كتابة للنص أم هو حتكيم محايد له ؟
• نعم ،األدب العربي هو احلبيب األول
• إذا عرفنا أن وظيفة الناقد« :كشف مواطن
واألخير ،بل األوحد بالنسبة لي ..فعشقي اجلودة والضعف»  .فإننا سنعلم أن البعض
للكتابة وحبي للشعر ،جعالني أبعثر احلروف ال يقبل أن تذكر سلبيات ما وقع فيه ،وعدم
فاكتمل السرد عندي وكانت الرواية ،ومع كل ذكرها يعني االستمرار فيها ،وهذا االستمرار
ذلك أبقى أحمل بيرقا ً مشتعالً إلنارة اجليل خاطئ ويجب أن يصحح إلى ما هو صائب.
الصاعد ،أليس املعلم يوشك أن يكون نبيا ً احلديث عن النقد حساس جداً ،خاصة إذا
ورسوالً ؟ .
أدركنا أن املؤلف جلس ساعات طوال ليقدم
وحني عرضت روايتي «اجلواري انتاجه ،ثم يف هبة ريح تدمر قالع أحالمه
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مت تصنيف
بجرة قلم أو لقلقة لسان ،لهذا ّ
النقد إلى صنفني ،النقد الهدام والنقد البناء،
وحتى األخير ال يقبله كل أحد حني حتني
ساعة تبيني العوار واملأزق واإلخفاق ،لذا
يستحسن أن تصل حروف النقد برهافة الورد،
لعل األديب األريب يقبل ما يقال فيه فتصحح
املسيرة .
الليبي  :يجرنا األمر ملقالة الناقد الفرنسي
(روالن بارت) الشهيرة« :موت املؤلف وميالد
القارئ» ،فهل نحتاج إلى إزهاق روح املؤلف
لتبدأ حياة القارئ الرغيدة؟
• القراء على وجوه ودرجات ،فمنهم من
يحطم اخللية لنيل العسل ،ومنهم من يبالغ يف
جودة العسل فيصف فيه ما ليس فيه ،حتى أن
املتنبي أشار للصنف األخير بقوله  « :أ َنا ُم ِملْ َء
خلل ُْق َج ّرا َها
ش َوار ِِد َها َ ..و َي ْس َه ُر ا َ
ُج ُفوني َع ْن َ
خ َت ِ
ص ُم  « .فإذا صادف احلال أن يكون قارئ
َوي ْ
أبيات املتنبي عالم النحو البارز «ابن جنّي»،
فإنه سيكون أعلم بشعر املتنبي منه !!
بالنسبة لي ،أرى أنّه ال يوجد أدب بال نقد،
وال نقد بال أدب ،فعالقتهما متزامنة ،وفر ٌق
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بي أن نصحح مسار اللوحة أو نخربشها؟،
ّ
فالنقاد يختلفون كما األدباء ،وصاحب النص
ميارس مهنته ،وعلى الناقد بطبيعة احلال أن
يزاول وظيفته ،على صاحب النص أن يطور
أدواته ،وهذا ما يحتاجه الناقد كذلك ،كما
أنه من اجلميل أن نرى نقد النقد ،فـ «موت
املؤلف» ال يرتبط بالروائي واألديب فقط،
بل يتعداه ليصل املوج للناقد أيضاً ،وهذا ما
أشار إليه الناقد «رونان ماكدونالد» يف كتابه
«موت الناقد» ،حينها سيخلص الناقد العمل
ألن الناقد التالي بصير .األمور ليست بهذه
السوداوية وال ينبغي لها أن تعقد حتى يعيش
املؤلف كوابيس النقاد ،وعليه ،أرى أن على
املؤلف أن يضع سطوره التي يراها« ،فمن
يريد إدارة األوركسترا ،ال بد أن يدير ظهره
للجمهور» ،وكذا بالنسبة للناقد ،وبني هذا
وذاك حتلو املقاربة والتسديد.
الليبي  :فزت بأكثر من جائزة عن أعمالك
األدبية  .هل يصبح العمل الفائز بجائزة طفالً
مدلالً للمبدع بحيث يفضله عن بقية أعماله؟
• العمل الفائز حافز ومحرض للمبدع على
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االستمرار يف النجاح واملزيد من اإلبداع ،
وما بني الوالدة الشرعية جلنس عابر لم
واملبدع الصادق ال يتوقف عند ٍ
عمل ما مهما تعد املحصالت النظرية تسمح بوالدة غيره،
بلغ شأنه ،وأقول بتواضع صادق  :لم أتوقع والتفريع والتوليد ألنواع تنضوي هجينة بني
الفوز ألى من أعمالي ولو ملرة واحدة يف حياتي جنسني أو أكثر ،ويتأتى تتبعنا ملسألة التجنيس
 ،ولو قيل لي أنني سأنافس متسابقني من  78بوصفها قضية عبور نظري ،هي مبثابة
دولة من دول العالم ،يكتبون بـ  47لغة ولهجة ،إشكالية على مستوى النقد الراهن ،بينما هي
وأنّهم أكثر من ثالثة آالف مرشح ،وأن مؤسسة طبيعية ومعتادة على مستوى الكتابة اإلبداعية
اجلائزة خفّضت نسبة الفائزين إلى أقل من التي تكفلها حرية املبدع يف الكتابة .وهذه
حللم .احلرية التي ال تعرف التحدد يف قوالب وال
 ،3%لكان الفوز غير متوقع حتى يف ا ُ
فما هو شعوري حني فزت بها؟ احلقيقة أني االلتزام بسمات ،لم يعد أمر تقبلها والتعامل
لم أفرح ولم استشعر الفوز ،رغم هذا النجاح معها كما كان يف مرحلة النقد الكالسيكي
الكبير ،لم أجد له أ ّي صدى ،وإنّه ملن املؤلم أن األرسطي.
أفوز بجائزة كبيرة دون أن أستشعرها ،إنّه ملن
واخلالف بني النظريات واإلدعائات الال
املؤلم أن ال نشارك اآلخرين أفراحهم ،إال أن نظرية لن يضع أوزاره يوماً؛ وفك االشتباك
نشوة السعادة بدأت حني نشرت اخلبر على حول هذه التصورات النظرية واالدعاءات
صفحتي فتسابق األحبة برش الورد وإلقاء الالنظرية التي تنقسم فيما بينها حول جدوى
التهاني ،حينها بدأت أفيق من غيبوبتي ونومي اخلوض وأهمية التعامل معها يف نقدنا العربي
العميق ،وأني بالفعل فزت وحتقق األمل .املعاصر والراهن ينبغي أن يكون هو مطلبنا
قدمه
وأن العمل الفائز أقول عنه « :إنه لم ي َ
ب ومقصد عملنا ،واضعني نصب أعيننا ما ّ
خ ّي ُ
صاحبته».
النقد الغربي من معطيات تعيننا على فهم لب
الليبي  :منذ كتاب أرسطو الشهير فن الشعر القضية وما حولها وقبل ذلك الوقوف على
 ،هل ظل التجنيس األدبي على حاله .؟ أم أن أسس االشتباك فيها .
الثورات املتتالية عليه قد جعلته اآلن يف طي
فالعناية الكبيرة التي حظيت بها مسألة
النسيان ؟
األجناس األدبية ،تبرر الكم الهائل من
احتلَّت قضية التجنيس األدبي مكانة مهمة الدراسات النقدية الغربية ،إلى حد أنه يجوز
يف نظريات األدب على اختالف تسمياتها القول بإنه ما من دراسة تخلو من وقفة عند
وتاريخ تطورها وتنوع توجهاتها وتغاير أسسها هذه القضية ،أو إثارة جانب منها ،وهذا أبسط
وقوانينها ونظرياتها ،فتداخل األجناس األدبية دليل على أن تتابع الثورات حتييه وال تنساه.
مثّل إشكاالً بالنسبة إلى مصنفي األدب .وقد
الليبي  :شاركت يف العديد من امللتقيات
أصبح متييز كل جنس أدبي عن غيره أمراً األدبية العربية والدولية  ..أين هو األدب
عسيراً لتداخلها وتوالدها من بعضها البعض .العربي من األدب العاملي اآلن ؟ هل نحن على
وهذا ما سبب خلطا ً هائالً اصبحت تعاني قدم املساواة أم أن العالم قد جتاوزنا مبراحل؟
منه بعض املقاربات لألجناس األدبية ،حيث
• األدب العربي ميثل بتاريخه وحاضره
تسود زئبقية مصطلحاتها وانفتاح النصوص جزءاً من منظومة اآلداب العاملية ،يتأثر بها
على بعضها البعض؛ فليس ثمة أسوار منيعة ويؤثر فيها .قد يختلف ذلك التأثير من فترة
أو آليات تعمل داخل الشكل الفني ،حتول دون ألخرى هبوطا ً أو صعوداً ،لكنه يف جميع
تداخل األشكال الفنية ومتازجها.
األحوال موجود وميكن رصده ،وبالتالي ال
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ميكن نفيه بصورة مطلقة حتى يف حالة هبوطه جائزة نوبل لآلداب ،التي نالها الروائي املصري
وانحداره إلى أقل مستوى ،وطاملا هناك تأثر املخضرم جنيب محفوظ ،وعشية اإلعالن عن
وتأثير بصور مستمرة ،يصعب ترديد مقولة :فوزه اجلائزة العاملية يتجدد احللم كل عام بأن
«تخلف أو إنعزال األدب العربي عاملياً» .خاصة يظفر بها كاتب عربي آخر.
أن األشكال والقوالب األدبية متعددة ،وعلى
وقد كان لدينا قبل جنيب محفوظ جتربتان
سبيل املثال قد ينعزل الشعر وتتواصل الرواية تستحقان اجلائزة بقوة ،وهما طه حسني
أو العكس ،وقد تتأكد العالقات وتتواصل وتوفيق احلكيم ،بوصفهما من األركان
التجارب يف املسرح وال يتحقق ذلك بالنسبة املؤسسة يف األدب العربي ،وأيضا ً كان
للدراسات النقدية والنظريات األدبية ،وقد يستحقها يوسف إدريس بوصفه صاحب خط
تتوثق الصالت ويتم تبادل اخلبرات يف مجال مميز يف األدب وله نهجه»ورمبا يكون األديب
القصة القصيرة مثالً ،ويف حني تضعف السوري الكردي «سليم بركات» من األسماء
الصالت والروابط يف مجال املسرح مثالً.
التي تستحق اجلائزة ،وكذلك األديب املصري
واحلقيقة أن طبيعة وشكل هذا االنعزال ،أو «بهاء طاهر»؛ لكن ما يقلص فرصة األخير قلة
على النقيض ،التواصل قد يختلف من فترة إنتاجه الروائي.
ألخرى ،حيث من املفترض أن يتحقق ذلك
ورمبا «نوال السعداوي» تستحق هذا
التواصل املنشود من خالل وسيط أساسي اجلائزة ،ألنها صاحبة مشروع وتسير يف
وهو «الترجمة» ،والتي تعتمد يف نشاطها خط وحدها وتصر عليه ،فهي سيدة مناضلة،
وازدهارها على عدة عوامل رئيسية من بينها وكذلك رمبا يستحقها «أدونيس» وغيره  ،لكن
توجهات الدولة مبؤسساتها املختلفة وأيضا ً رغم كل ذلك فإن األدب العربي املترجم يبعد
تشجيع ومبادرات بعض املؤسسات اخلاصة ،العرب عن الترشح لنيل اجلائزة ،اللهم إال
باإلضافة إلى تلك املبادرات الفردية املهمة األسماء املتداولة كل عام مثل «أدونيس» و»نوال
أيضاً ،والتي غالبا ً ما تعتمد على رصد رغبات السعداوي» ،اللذين وصال ملراكز متقدمة يف
املتلقي ،سواء جماعات أو أفراد.
قائمة املرشحني للجائزة ،لكن تظل الترجمة
وبالتالي قد تتواصل اخلبرات والترجمات العائق األول أمام نيل العرب نوبل لآلداب .
ٍ
فترة ما يف اجتاه الرواية أو القصة
يف
إن لدينا قامات يف املجاالت األدبية املختلفة
القصيرة ،ثم يف فترة أخرى يتم التوجه إلى ال تقل عمن نالوا هذه اجلائزة يف الغرب ،لكن
ترجمة اإلبداعات يف مجال اخليال العلمي أو جلنة نوبل تقرأ بـ 5لغات فقط ليس من ضمنها
األعمال الدرامية أو يف مجال أدب األطفال .العربية ،ويف عام  1988السنة التي فاز فيها
وذلك بخالف التوجه األساسي الذي يحدد محفوظ بنوبل ،كانت جلنة اجلائزة قررت
نوع وطبيعة الثقافة األخرى التي يحبذ توطيد أن متنح اجلائزة لعربي تقديراً لهذه اللغة،
العالقات بها واالستفادة من آدابها،
سواء كان لذا طلبت اللجنة ترشيحات ملبدعني عرب،
ً
ذلك مرتبطا ً بتميز مستوى اإلبداعات ببعض وأغلبها جاءت يف صالح جنيب محفوظ.
الثقافات أم ال .
هناك معوقات قد ال تقف يف صف من
الليبي  :بالقياس إلى عدد الفائزين بجائزة يكتب باللغة العربية ،وحتول دون حصول كتاب
نوبل من اجلنسيات املختلفة  ..ما هي مشكلة عرب ثقال على اجلائزة رغم أن األدب املكتوب
العرب مع هذه اجلائزة ؟
بالعربية يف حالة تطور وارتقاء ،مقارنة بآداب
• لقد مرت  32عاما ً منذ حصد العرب أخرى يف لغات أخرى كثيرة .كل ما هنالك أن
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هناك عدم تنسيق بني اجلماعات الثقافية ،حصلوا على اجلائزة ال يستحقونها ،وحقيقة
وهناك صراعات ومنافسات غير شريفة أرجو تعديل مسار جائزة نوبل لآلداب لتكون
وغير منطقية تتداخل فيها عوامل وعناصر كما أراد لها مؤسسها ،وال أظن أن ذلك ميكن
تضر بالعملية اإلبداعية ككل لدى املبدعني أن يتحقق بني ليلة وضحاها ،كما أن الشروط
الناطقني بالعربية،
سواء كانوا داخل بالدهم املوضوعة جلائزة نوبل تقع خارج ذات الكاتب،
ً
أو خارجها .
مثل سقف احلريات املتاح والتحرر من
يكمن األمر بشكل كبير يف جعبة الناشر الضرورة .
وعلى طاولته .يف معظم احلاالت ال يحرك
إن الكاتب العاملي «جابرييل جارسيا ماركيز»
الناشر ساكناً .ليس ثمة سعي وراء النشر لديه مقال مشهور عن جائزة نوبل ،يرى فيه
أو املشاركة يف فعاليات عاملية أو االقتراح .أن اجلائزة أخطأت أحيانا ً أصحابها ،وأحيانا ً
واملراكز الثقافية التابعة للسفارات األجنبية لها ذهبت إلى من ال يستحق» ،مستطرداً « :رمبا
دور أيضا ً يف التقاط املبدع املختلف .ليس ثمة هو يشير هنا إلى املعايير التي تتحكم يف
مبادرات سوى من عدد قليل من املؤسسات اجلائزة بوصفها معايير ال تتعلق باجلودة
مثل مركز الترجمة التابع للجامعة األمريكية الفنية دائماً» .
الذي يهتم بعناوين بعينها ،وال يهتم على سبيل
الليبي  :بني الزمن والقصيدة رابط وثيق
املثال بترجمة الشعر.
 ..ولكن  ..أال يشكل هذا االرتباط عبئ ًا على
الترجمة العكسية من العربية إلى لغات الشاعر ؟ وإلى أي ٍ
حد يستطيع الشاعر أن
أخرى مشروع لم يكتب له النجاح محلياً .أما يدير ظهره للزمن ليكتب قصيدة مارقة عن
عامليا ً فقد ترجم العديد من النصوص األدبية سلطته ؟
العربية الهامة للغات مختلفة من قبل مترجمني
• التجربة الشعرية عندي ،هي تلك احلياة
عامليني ،لكن األمر ال يخضع الستراتيجية الكبيرة التي يعيشها الشاعر ،ونقرأها نحن
منظمة.
عبر إبداعه يف املغامرة الدائمة ( .ليس
إنني أرى أنه يجب تقدمي نوبل لآلداب ملن الشاعر احلقيقي الذي يجلس يف مكتبه )،
يستحق اجلائزة على مستوى العالم ،بغض إنه املغامر ،جواب اآلفاق ،املجنون ،العاشق،
النظر عن اللغة التي يكتب بها
(املريض الكبير) املفكر ،دليلنا إلى املجهول،
مع األخذ يف االعتبار أن من حقي أن انتقد الغريب ،املنفي يف الداخل واخلارج .لم يعد
انحيازها األوروبي الواضح منذ انطالقها عام الشعر انعكاسا ً لواقعنا املتردي بكل أشيائه
 ،1901وهو انحياز مخالف لوصية ألفريد السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،بل
نوبل الذي أرادها جائزة إنسانية ،كما انتقد هو كشف وتعرية لكل أشياء العالم والزمن
ذكورية اجلائزة الواضحة
سواء على صعيد من والتاريخ ،وأعتقد أن الشعر ،لوال املوت ،هو
ً
يحصلون عليها أو على صعيد تشكيل جلنتها ،حب من طرف واحد.
الذي يدور حوله عالمات استفهام كثيرة،
فأنا أكتب يف انتظار زمن وردي ،أروي له
خصوصا ً من حيث عالقة أعضائها باإلنتاج قصائدي اجلميلة ،وأحمل إليه شهادتي
األدبي يف مختلف أنحاء العالم .
اجلريئة ضد عالمٍ يدير ظهره ملوكب العدل ..
وكثيرا ما لعب العنصر السياسي أدواراً واحلكمة  ..واحلق  ..واحلرية.
مفضوحة يف اختيار الفائزين أو إقصاء
وأني م َن الشعراء الذي َن ال يعيدو َن النظر
بعد الكتابة األولى ،ألنها أصدق
مرشحني ،وهذا كله ترتب عليه أن بعض من يف القصيدة َ
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تعبيرٍ عن روحي قبل أن ينشب العقل أظفاره.
الشعراء ال يغيرون العالم بل يقرأُون أيامه
القادمة .فإذا ما ارتد الشعراء صاروا شهود
زورٍ  ،أما إذا ارتد الساسة فإن دور الشعراء أن
يصبحوا شهوداً وشهداء  .يف الوقت نفسه،
أخاف كثيراً من الشعراء اجلميلني إبداعاً،
ذلك أنني أُحب الشعر اجلميل
السيئني
انتماءَ .
ً
تصدق أنني أحفظ
أيا كا َن مصدره .هل
ّ
وأحب قصائد كثيرة لهؤالء الشعراء املز ِّورين،
ُّ
ومصدر خويف أن قصائدهم ستصبح أدلة
براءة جلالدين وقتلة ولصوص وقُطاع أعمار.
الليبي « :قدمي ًا مثل هيباشيا»  ..عنوان
أحد دواوينك  ..إلى اي ٍ
حد يسكنك تاريخ
االسكندرية العريق ،وهل تشعرين فعالً بأنك
وريثة تلك الفيلسوفة املذهلة ابنة االسكندرية
املزدهرة بالعلم آنذاك ؟
• االسكندرية بالنسبة لي هي بانوراما
حلضـارة قامت وغبرت وجعلت من هذه
املدينة املتحفية أسطورة حضارية وأثرية،
ولغز دفني قابع يف أعماق البحر .ومن الغريب
أننا نعيش حتت موروثات قد ال جنرؤ على
مناقشتها ،ومن بينها نعيش وهم أن األسكندر
املقدوني هو الذي أنشأ املدينة ،واحلقيقة
«ترانزيت
املؤكدة أنه حضر للمدينة
«بلغة عصرنا ،وهو يف طريقه إلى واحة سيوه
قادما ً من «منف» ـــــ عن طريق محافظة
«البحيرة» حاليا ً ـــــ ولم تستغرق رحلته سوى
مشـروع
بضعة أسابيع ،وافق خاللها فقط على
ٍ
إلعادة تخطيط املدينة ،وليس من املعقول أن
تبنى اإلسكندرية على يديه يف بضعة أسابيع
 .فقد كان يوجد باألسكندرية أبنية فرعونية
هامة عثر على بقاياها ،وتخص املجاالت
الدينية و اجلنائزية ،كما أن التحنيط كان
ميارس ألجساد املصريني يف اجلبانة الغربية
يف املدينة قبل عصر األسكندر األكبر ،وهي
املنطقة التي تقع اآلن (بحي القباري ،وحي
الورديان ) بغرب اإلسكندرية  .تلك األحياء
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ومعها أحياء أخرى كاللبان وكرموز وكوم
الشقافة وغيط العنب ومحرم بك ثم بحري
وغيرها هي املعاقل الرئيسة لسكان املدينة ،فقد
كانت منطقة بحري أو األنفوشي و رأس التني
خاوية من السكان لزمن طويل ،واإلسكندرية
القدمية املمثلة يف أحيائها الشعبية اآلن كانت
هي املدينة املأهولة بالسكان األسكندريني ،ثم
امتد العمران وزحف إلى قرب البحر ومنطقة
راقودة و فاروس باألنفوشي .
بعد أن أمر االسكندر بتخطيط مدينة هناك
لتكون نقطة وصل بني مصر واليونان ،كلف
املهندس املعماري اإلغريقي «دينوقراطيس»
لتصميم وتنفيذ املدينة اجلديدة ،التي شهدت
عملية بناء وتطوير كبيرين بعد موته وطوال
حكم البطاملة ،على أن أهم مامت بناؤه يف
اإلسكندرية كان املكتبة الشهيرة التي ظلت
مصدر جذب جلميع طلبة العلم يف العالم
بأسره ومنار اإلسكندرية الذى كان من عجائب
الدنيا السبع .فنعم ،أنا بحق وريثة األسكندرية
الفيلسوفة املذهلة أخت الشمس والقمر .
الليبي  :حتليل الرسوم الكاريكاتيرية عن
بوش وابن الدن  .شدني فعالً عنوان هذا الكتاب
 ..حدثيني عنه .
• الرسوم الكاريكاتورية التحريرية أو
السياسية عادة ما تكون تفسيراً مرئياً ،فهي
حلدث حالي معني ،ولكن ليس دائماً ،وقد تصور
شخصية معاصرة مهمة ،أو تعلق على قضية
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية لتحقيق
أقصى استفادة من الرسوم الكاريكاتورية ،وهو
ما قدمه كتاب ( حتليل الرسوم الكاريكاتيرية
عن بوش وابن الدن ) الذي استخدمت فيه
الرسوم واللغة البصرية عما فعله بوش األب
من صنع وحتضير العفريت بن الدن وتنظيمه
 ،ثم فشل يف إيجاد طريقة لصرفه بعد انقالب
األخير عليه وضربه يف عقر داره ،وقد قمت
بتفسير رسوم الكاريكاتير التي أثيرت حول
هذا الشأن إلقناع املشاهدين بالضحك أو
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التفكير يف هذه القضية  ،حيث يستخدم ويأمره مبا يريد وقد أملح القرآن الكرمي إلى أن
رسامو الكاريكاتير غالبا ً شكالً من أشكال «اإلبداع الشعري» ليس فعالً بشريا ً خالصاً؛
الفن يتم فيه تضخيم ميزات الشخص أو فيما يقطع اجلميع ببشرية النقد ،وأجد نفسي
اجلسم أو املواقف من أجل التأثير الهزلي .
أحيانا ً أقفز فوق اللغة واحللم ،وأركب منت
فالصورة الكاريكاتورية هي صورة مقدمة الكلمات ألحلق بعيدا بأجنحة من ضوء الشعر،
توضح ميزات موضوعها بطريقة مبسطة وقد أخذتني القصيدة منذ الصغر وحملتني
أو مبالغ فيها من خالل الرسم أو من خالل على أجنحتها الوارفة ،عندما كنت على
رسومات فنية أخرى ،ويف األدب ،الرسوم مقاعد الدراسة كنت أجمع يف أوقات الفراغ
الكاريكاتورية هي وصف لشخص يستخدم من أبيات الشعراء القدامى ومن فنون القول
املبالغة يف بعض اخلصائص واإلفراط يف أحالها .والعالقة بني النقد الذوقي ،واملعياري
تبسيط خصائص أخرى ،وميكن أن تكون من جهة ،واملواهب الشعرية ،ودعوى النص من
الرسوم الكاريكاتورية مهينة وميكن أن تخدم جهة ثانية ،هي عالقة وثيقة ومتكاملة وليست
غرضا ً سياسياً ،أو أن ترسم فقط للترفيه ،باجلديدة يف الواقع ..قد تكون هذه العالقة
وتستخدم الرسوم الكاريكاتورية للسياسيني ذات وشائج حميمية فهي مبثابة ِ
العقد الذي
بشكل شائع .
حباته ،ألن الشعر بحاجة
الميكن االستغناء عن َّ
الليبي  :تختارين لكتبك عناوين إلى مزيد من التعريف  ..وأنت تكتب ،البد أن
مثيرة للتفكير والتأمل ،واألمثلة عديدة  ،تقف على جمال اللحظة الشعرية يف وداعتها
«ترجمة تعابير الكياسة اإلماراتية إلى اللغة وتراتيلها وانعتاقها أو يف نكوصها وانكسارها.
اإلجنليزية» ،وكذلك « اجلواري والطراطير»،
فالشعر يولد من رحم املواجع والفرح ومن
وايض ًا « الكالم اجلميل والقبيح يف خطاب فجر النبوءات وميكن له أن يخلق ذلك األلق
احلرب على العراق» ،هل تعتبرين أن العنوان اجلميل ،كما ميكن له أن يحدث يف النفس
اجليد جواز مرور للكتاب اجليد ؟
ذلك الضجيج الذي ال يقلق اآلخرين  .وأرى أن
• ال جدال أن العنوان اجليد مفتاح النص ،الشعر له أن يسافر إلى املطلق من دون تأشيرة
وكما يقول املثل العامي املصري ( اجلواب يقرأ عبور ويخترق تخوم الوقت حيث املتناقضات
من عنوانه ) أى أن أى خطاب يفهم جديته التي جتعلك واقفا حتت الشمس أو حتت
ومحتواه من عنوانه قبل قراءته  ..فهو دليل املطر بني الورد ،أو بني النعيم واجلحيم .
القاري الذكي لفحوى النص ،فالعنوان اجليد
الليبي  :ناقدة تكتب الشعر  ..أخبريني ..
جواز مرور للنص اجليد  .كما أنه يوجد يف عندما تكتبني الشعر هل جتعلني من الناقدة
الغرب االن فكر نقدي جديد يتناول العالقة بداخلك رقيب ًا على الشاعرة  ..التي بداخلك
بني العنوان والنص .رغم أننا كأدباء نعيش ايض ًا ؟
هذه العالقة ،رمبا دون أن نفكر فيها ،لكن
• التاريخ األدبي يؤيد الرأى القائل جلتماع
معظمنا لم يفكر أن الغرب أبدع تياراً نقديا ً املوهوبتني  :النقدية ،واإلبداعية ،لدى عدد
بخصوصها ،ليؤكد قيمة العنوان يف اإلبداع من النابهني ،يف القدمي واحلديث ،فقدان
األدبي .
أفالطون  -مثالً – شاعراً بقدر ما كان
الليبي  :الشعر  ..هل هو األقرب إليك من فيلسوفاً ،وناقداً للشعر ،وكان «هوراس»
النقد ؟ أم أن هذا نقيض لذاك ؟
الروماني كاتبا ً مسرحياً ،وشاعراً  ،بقدر ما
• نعم ،الشعر يتلبس اإلنسان ويوحى إليه هو ناقد  .ويف عصر النهضة كان « دانتي»
41

الليبي

شؤون عربيـــــة

ونظراؤه رواداً يف حقلي الشعر والنقد ،
وفيليب سدني  ، 1822ووردزورت 1850
 ،وهوجو  ، 1885وكولردج  1834الذي ما
تزال نطريته يف اخليال نظرية تتمتع باجلاذبية
الفكرية واألدبية كما لو أنها نظرية حديثة .
وال يفوتنا أن نذكر مبانويل أرنولد 1888
الشاعر الذي ترك لنا كتابا ً بعنوان « مقاالت
يف النقد األدبي « .
ويف العربية املعاصرة شعراء كثيرون برعوا
يف النقد مثلما برعوا يف الشعر ،من أولئك
نازك املالئكة  ، 2007وجبرا إبراهيم جبرا
 ، 1994فهو شاعر وقاص وروائي وناقد
ومترجم وفنان تشكيلي  .وقبله كان عبد
الرحمن شكري واملازني  ،وميخائيل نعيمة ،
والعقاد  ،شعراء ونقاداً  .ويوسف اخلال شاعر
رائد مثلما هو ناقد يف كتابة احلداثة يف
الشعر  .ومن يقرأ كتابات أدونيس ،ومقدماته
لبعض املختارات ،وكتابات صالح عبد الصبور
والسيما كتاباته «قراءة جديدة لشعرنا القدمي»
يوشك أن يقتنع بأن كل شاعر كبير ينطوى على
ناقد كبير ،لكنه يف أكثر األحيان «ناقد كامن»
ال يحتاج إال لشيء من التفعيل و التحفيز و
اإلثارة .
الليبي  :أشرفت على الكثير من رسائل
املاجستير  ..كيف تتعاملني مع الطالب املرتبك
الذي يتهيب ويخشى الولوج إلى بدايات
الرسالة ؟ باي روح تتعاملني مع طلبتك وأنت
صاحبة كل هذه املجاالت يف الكتابة والعلم ؟
• أتعامل مع الطالب املرتبك بروح الصديق
الذي يعينه على التغلب على ما يعانيه من
ارتباك أو قلق أوخوف بسرد مناذج ناجحة
موجودة أمامه  ..كيف كانت وكيف أصبحت
 ..وأعينه بكل الطرق على فتح طرق البحث
والتفكر والتأمل حتى تطمئن سريرته فيشتعل
حماسه ويتغلب على ارتباكه  .أما الطالب
اآلخرين فهم جميعا ً أصدقائي وأستطيع
اخلروج معهم يف نزهات جماعية أو اللقاء يف
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أحد املقاهي لنتناقض ونتحاور بروح الزمالة
واألخوة والصداقة  ..فمنذ التحقت بسلك
التدريس يف اجلامعة وأصبحت عضوة يف
هيئة التدريس وحتى صرت عميدة وأنا دائما ً
رائدة طالب يف الكلية ،ال اجلس يف مكتبي إال
للقاءات الرسمية ،وعدا ذلك أنا مع طالبي
يف حديقة الكلية والكافيتريا واملدرج  ..وكل
مكان وال استطيع أن انتزع نفسي منهم حتى
وأنا مسئولة أولى عن إدارة الكلية ككل  ..ويف
الواقع املعاش معهم هم ذخيرة عظيمة جداً
إلبداعي يف كل مجاالتي اإلبداعية والفكرية
مبا أعيشه معهم من جتارب حياتهم .
الليبي  :من علم النفس إلى اللغة العربية
مرور ًا بالكتابة يف النقد والشعر  ..هل تتعاملني
مع فعل القراءة على أنه قدر مكتوب ؟ أم أن
القراءة بالنسبة لك مغامرة محفوفة باخلطر
وحقل ألغام ينبغي التعامل معه بحذر؟
• القراءة فعل ضروري وحتمي وقدري ،لكل
البشر وأنا من الق ّراء الذين يقيمون عالقة
ندية مع النص؛ بحيث ينتقدونه ويحاكمونه،
وال يستسلمون له؛ فالقارئ هو شخص مختلف
بعد عملية قراءة كتاب ما؛ من حيث تأثير
الكتاب عليه يف جميع املستويات  .فالقراءة
على نحو ما يرى «ميلر» ،تعمل لوحدها ،وضمن
قانونها اخلاص ،وتخضع لقارئ له منطقه
وأدواته وثقافته اخلاصة ،واملؤلف يعمل على
تناول عالقة القارئ باملقروء ،وضرورة نشوء
حلظة سجالية ،مبعنى أال يركن القارئ إلى
النص وهيمنته؛ بل يسعى نحو إزاحات فكرية
خاصة به ،وهذا بالضبط ما يروج له الكاتب
وينشده.
الليبي  :اختبار قلق العنوسة  ..عنوان آخر
شدني إليه  ..هل للمراحل التي نعيشها قلق
معني  ..هل يسكن يف رحم كل مرحلة قلقها
اخلاص ؟
• القلق (احلصر النفسي) هو ر ّد فعل
طبيعي إزاء حاالت التهديد ،وله دور يف النجاة
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حدة الشعور بالقلق ،بدءاً يرتبط القلق أحيانا ً برفع سقف املتطلبات و
بالنفس .وقد تتفاوت ّ
من توتر غامض
وانتهاء بأعراض جسدية أو يشعر املرء بأنه غريب أو مختلف عن اآلخرين
ً
مشاعر هلع جتعلك تشعر بأنك على وشك أو أن به “خلالً ما”.
اإلغماء .ويزول القلق دائماً ،ولكنه ميكن أن
قد يحدث القلق أيضا ً إذا تع ّرضت خلذالن
يعود.
أو ِهجران .وكذلك احتمال فقدان أمر يحظى
ويختلف الشعور بالقلق من شخص آلخر ،بأهمية لديك ،كاألمان أو املنزلة االجتماعية
كما تختلف درجات ِح ّدته .وأقلّ درجات القلق أو احلب؛ كل ذلك قد يسبب القلق.
يشبه الشعور بالتوتر أو التململ أو إحساس
الليبي  :سؤال أخير  ..بعيد ًا عن الشهادات ..
بالالواقعية ،وكأن املرء يعيش داخل “فقاعة” .من هي بسمة املواطنة العربية ابنة االسكندرية
أما القلق احلا ّد فيشعر املرء به يف جسمه .وماهو االجناز الذي لم حتققه بعد ؟
وتشعر يف هذه احلالة وكأنك جتد صعوبة يف
• بسمة املواطنة العربية هي طفلة بريئة
بالسعادة يف احلياة رغم قساوتها،
التنفس ،أو بضغط على الصدر ،أو ينتابك حتلم
ّ
خفقان يف القلب .ويف حال انتابك القلق فجأة صبية تسعى لالنطالق كالفراش ،شابة
للصعود وتتطلع للقمم ،أمرأة
وبدون سابق إنذار ،فيسمى قلق الهلع .وما متطلع ترنو
ّ
يحدث عندما ينتابك القلق يسمى نوبة هلع .تعشق العطاء كالشّ موع حني يحرقها اللّهب.
من الشائع أن يفكر املرء عندما ينتابه هي إنسان يحترم ما يعتقده اآلخرون وإن
َّ
ت
القلق أنه “لن يزول أبداً” أو أنه « سيصاب عبدوا العجل والبقر ،وإن عبدوا
(الل َ
باجلنون” .وعندما يشعر بذلك ،يجب أن َوا ْل ُع َّز ٰىَ ،و َم َنا َة ال َثّا ِل َثةَ ْالُخ َْر ٰى) ،هي إنسان
يتذ ّك ْر أن ذلك غير صحيح! فالقلق يزول دائما ً تفتح ذراعيها للمختلف عنه وترجو أن يعم
السالم .هي إنسان حتلم باألرض
بعد فترة قصيرة ،وهو غير خطير ،حتى وإن يف األرض ّ
كان مقتنعا ً يف تلك اللحظة بأنه خطير.
الدماء ،وال تندلع
اخلضراء التّي ال تراق فيها ّ
ألسنة احلروب ،إنّها متقت البغضاء
اجلميع ينتابهم القلق يف إحدى مراحل فيها ّ
حياتهم ،ولكن البعض ينتابهم أكثر من غيرهم .والكراه ّية التّي حتتقر اآلخرين ،هي امرأة
وعلى الرغم من أن القلق شائع جداً ،إال أن طموحة تعشق النّجوم وترى أ ّن يف احلياة أمل،
القليل من الناس يتحدثون عنه بانفتاح .ولذلك تفْتنت بال ّزهور وتعشق األحالم واألمنيات،
ب اللّهو كطفلة يتيمة فقدت أمها.
يربط الكثيرون القلق مبشاعر العار والذنب .كصب ّية حتِ ّ
ومبا أن القلق ال ُيرى يف الظاهر غالباً؛ فإن
(شكرا)
ولعل القارئ يعلم ملن سأقول كلمة
ً
السطور طفلة يتيمة
الكثيرين يعتقدون بأنه ينتابه وحدهم ،وهذا ما إذا علم أن كاتبة هذه ّ
يزيد من صعوبة
التحدث عنه أكثر مما ينبغي فقدت أمها ،فكيف إذا كشفت عن سر؟ أ ّن
ُّ
حقاً.
السرد اجلميل أخذتها من أمي ،التّي
موهبة ّ
ويخفي كثير من الناس أن لديهم قلقاً ،أو كانت تعرف كيف تسرد احلكايا؟؛ فتجتذب
يتظاهرون بأن القلق غير موجود .وكلما القلوب إليها ،لهذا أقول« :ومن شابه أمه
حاولت اجتناب القلق ،زادت صعوبة التعا ُمل فما ظلم»  .أما اإلجناز الذي لم أحققه بعد
معه.
فهو حسم املعركة والصراع الدائم داخلَي بني
وقد يحدث القلق مثال بسبب فكرة أو األدب والعلم  ،فإن أحدهما لم يحسم املعركة
إحساس يخيف املرء أو يجعله يشعر بالتهديد ؛ فأنا مؤ ِلّفة علمية مشاكسة وأديب ًة مثيرة
أو العجز أو اإلخفاق أو فقدان القيمة .وقد لألسئلة.
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الغجر يف بالد العرب ..

شعب األرض املنسية
الليبي ــ وكاالت.

«أجد نفسي حزين ًا وحيد ًا أبحث يف الطرقات
عن الدرب ..أنا مش ّرد يف العالم ،والدرب دربي
أنا ،أنا غجري وبشرتي سمراء وأسناني ذهب ّية،
أنا املشرد يف هذا العالم».
إنه مقطع من أغنية  El Caminoللفرقة
العاملية «جيبسي كينج» ،وهي أكثر أغنية متكنت
من وصف واقع الغجريني .فالغجر هم أكثر
شعب انتشار ًا على األرض ،ال أصل لهم سوى
عاداتهم وتقاليدهم.
والغجر ليسوا أقلية ،أو طائفة ،وال أتباع ديانة
منس ّية ،بل هم شعب يقال إن هجرتهم األولى
انطلقت من الهند ،ثم انشطروا إلى جماعات،
اتخذوا من الترحال مصير ًا لهم ،وانتشروا يف
كل أصقاع األرض ،مؤمنني أن كل األرض هي
وطنهم.
من هم الغجر؟
إنّهم شعب أطواره غريبة ،جعلت منهم مادة
دسمة لكثير من الكتاب واألدباء ،فغابرييل
غارسيا ماركيز خلق شخصية ميلكيادس
الغجرية يف روايته «مئة عام من العزلة».
كما استلهم منهم فيكتور هوغو بطل َْي روايته
«أحدب نوتردام» كزميودو وأزميرلدا .كما
استلهم منهم الروائي اجلزائري عمارة خلوص
يف رواية «مزحة العذراء الصغيرة» قصة اتهام
فتاة عمرها  15عاما ً باالغتصاب ،األمر الذي
يسبب استنكار سكان حي «سان سلفاريو»
الشعبي مبدينة «تورينو» شمالي إيطاليا
للفعل ،وتهجمهم على الغجر ،مما يولد حملة
عنصرية.
كما قال عنهم الصحفي والفيلسوف واألديب
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املصري «أنيس منصور» يف كتابه «نحن أوالد
الغجر» :
«أصابتني لعنة الغجر ،إحساسي بهم كان
عميقا ً بالظلم الواقع عليهم ..هم متهمون
بالسرقة يف كل بلد وقد اعتادوا على التهمة
والعقوبة وانتهزت الشعوب وجود الغجر
ووجدت اإلجابة عن أسئلة كثيرة ..الغجر
يسرقون ولكنهم ليسوا اللص الوحيد يف كل
دولة ..يف أعماق كل فنان غجري مهمل يف
شعره ومالبسه وحذائه وأظافره ..أهرش أي
فنان أو مفكر أو عالم أو صويف يظهر لك
الغجري».
غجر الشرق األوسط :
«يا َن َو ِر ّي» لفظ تستخدمه فئة كبيرة يف
الوطن العربي ،نابع من معتقد لديهم بأنه
وسيلة للتعبير عن زجر شخص أو إهانة؛ لكونه
لصيقا ً بشريحة اش ُتهرت بالرقص والغناء
والتحرر من قيود الدين والعادات والتقاليد.
ُّ
الغجر أو تلك الشريحة من األشخاص
الذين يطلقون على أنفسهم أو يناديهم الناس
بـ»الن َّور» ،هم فئة انتشرت يف الشرق األوسط،
صاحبة تقليد شفهي يستخدمونه للتعبير عن
ثقافتهم وتاريخهم من خالل املوسيقى والشعر
والرقص.
يف البداية ،كان ُيعتقد أن «الن َّور» فرع من
شعب روما ،لكن الدراسات التاريخية ،خالل
السنوات املاضية ،تشير إلى أنهم غادروا من
شبه القارة الهندية يف القرن السادس امليالدي،
ودخلوا املجتمع العربى عن طريق بالد فارس.
عشائر الغجر يف الوطن العربي ُكثر؛ فمنها
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الطبالة والرياس والطنجرلية والس ّعادين
ومروضي القردة والبهلوانيني والصباغ وجتار
اخليول واحلمير الهزيلة ،فضالً عن َن َور تلبيس
األسنان بالذهب واملب ّيضني وأصحاب القدور
(احلجيات) والش ّعار.
ّ
يف الوطن العربي والشرق األوسط ،تعيش
غالبية «الن َّور» وحتديداً يف تركيا ومصر
وإيران ،وبأعداد كبيرة يف العراق ،ويوجد عدد
قليل منهم يف ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب،
كما يستوطن بعضهم يف السودان واألردن
وسوريا وفلسطني.
و ُيطلَق عليهم أيضا ً«الدومر» ،ويصل تعدادهم
إلى نحو مليون ونصف املليون ،وإضافة
إلى وجودهم يف الدول العربية آنفة الذكر،
فإنهم ينتشرون يف مناطق آسيا الوسطى،
بني باكستان وأوزبكستان وقيرغيستان
وطاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان.
وصولهم إلى الوطن العربي :
جماعات الغجر وصلوا إلى البلدان العربية
واختاروا جنوبي العراق موطنا ً لهم ،ما يؤكد
أنهم قدموا من بالد فارس أوالً ،منتشرين نحو
الغرب حتى وصلوا لبادية الشام ،ليعيشوا حياة
بداوة ،حسب دراسة للباحث الغربي «كيفن
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هوملز».
وتناقل الناس رواية ،فحواها أن عشيرة جت َّول
أفرادها ببالد الشام والعراق ،تشبه البدو يف
هيئتهم ولباسهم وبعض طرق حياتهم ،لكنهم ال
يتزوجون وال يز ِّوجون إال من عشيرتهم ،وهم
مساملون ميتازون بالبساطة والنشاط.
لكن الدراسة ذاتها لفتت إلى أن الغجر
لم يسهموا يف صنع التاريخ العربي كباقي
القوميات التي عاشت يف األرض العربية ،وذلك
بحكم أنهم قوم عابرون يف املكان والتاريخ،
سببوا بعض املتاعب واالضطرابات؛
غير أنهم َّ
بسبب عاداتهم املغايرة لتقاليد العرب.
وتقول رواية تاريخية أخرى إن امللك الفارسي
«بهرام جور» كان لديه مجلس يزخر باملتع لكن
دون موسيقى ،فأرسل يطلب من ملك الهند
«ثانغول» بعض املوسيقيني ،فر ّد عليه باثني
موسيقي من الرجال والنساء،
عشر ألف
ٍّ
فأعطاهم بهرام بقراً وقمحاً.
وبعد أن ِ
نفد ما لديهم ،كما تقول الرواية،
شرعوا يتنقلون يف البالد نهاراً؛ لكسب الرزق
رقصاً ،ويف الليل يسرقون مبساعدة حيواناتهم
املد َّربة ،وحني نزلوا البالد العربية اختاروا
جنوبي العراق ومستنقعاته.
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وهذا يؤيد أنهم قدموا من بالد فارس،
ويف شمالي السعودية مبنطقة حائل ،يعيشون
وانتشروا نحو الغرب حتى وصلوا لبادية الشام ،هناك حتت اسم البدو ،وهي جماعات حتمل
ليعيشوا حياة بداوة الصحراء ،فأخذوا يربّون السمات العامة للغجر نفسها؛ يف التحرر متاما ً
سالالت من احلمير وكالب الصيد السلوقية .من قيود الدين والعادات والتقاليد ،والتفرد
غجر العرب :
بسلوك اجتماعي مخالف ملا هو سائد.
يف فلسطنيُ ،يطلَق على هذه اجلماعات
كذا ،يشكِّل الغجر يف العراق أقلية عرقية،
اسم «الن َّور» ،ويعيشون هناك منذ ما يزيد على حيث يتراوح عددهم ما بني  400ألف ونصف
ميرون يف أرض مليون ،وينتشرون يف جماعات صغيرة بطول
مئة عام ،و ُيقال إنهم كانوا ُّ
اجلوالن ،ومنها إلى فلسطني ،حتى استقر أراضي العراق ،ويسكنون مبجتمعات فردية
عدد كبير منهم يف نابلس ،والقدس ،وغزة.
منعزلة عن أطراف املدن ،إضافة إلى بعض
وبعد عام ( 1948النكبة الفلسطينية) ،القرى يف سهول اجلنوب.
تهجر الغجر كباقي أبناء الشعب الفلسطيني،
أما يف مصر ،فيحرصون على أن تكون
َّ
واستقر معظمهم يف األردن ،وحتديداً بضواحي طريقة ملبسهم متسقة مع املجتمع الذي
عمان ،يف حني تو َّجه القسم اآلخر نحو مخيم يعيشون فيه ،فنساء الغجر الالئي يشتهرن
ّ
جباليا شمالي قطاع غزة.
بأزيائهن امللونة ،وأقراطهن الطويلة ،والوشم
أما يف سوريا ،فيشكِّل الغجر مجموعة الذي يزين الوجه واألذرع ،ميكن أن يتشابهن
بشرية متحابّة ،يتوزعون يف املحافظات كثيراً مع املرأة الصعيدية البسيطة.
الداخلية السورية واحلدود اللبنانية-السورية،
عادات «الن َّور» وتقاليدهم :
ويسمون «القرباط» و»الن ََّور» ،و ُيطلَق عليهم يف
ينقسم املجتمع الن ََّورِي إلى جماعات متعددة،
الساحل السوري «املطاربة».
أبرزها «القرباط» الذين ُيعتبرون رؤوس الن ََّور،
ويف محافظة احلسكة (شمال شرق) ،يعيش وهؤالء يشتهرون بصناعة الغرابيل ،ويحافظون
ما بني ألفني و 3آالف عائلة غجرية ،ويف على لغتهم األم ،كما أنهم يتميزون بالقسوة،
الرقة (شمال شرق) يرتفع العدد إلى نحو  4وال يتزاوجون من العشائر النورية األخرى.
آالف عائلة تقريباً ،ومثلهم يف حلب (شمال).
نساء الن ََّور موشومات غالباً ،ميارسن التسول
إال أن عددهم يزداد بشكل ملحوظ يف والبصارة وقراءة الطالع ،وعليهن يقع العبء
باديتي حمص (وسط) وحماة (وسط) ،ففي االقتصادي ،فيخرجن للعمل ويبقى رجالهن
األخيرة يصل عددهم إلى  5آالف عائلة ورمبا يف البيت ،وفق ما ذكره كتاب «عشائر الن َّور»
أكثر ،ويف حمص ينتشرون بكثرة ،ولهم أيضا ً للكاتب علي اجلباوي.
وجود ضخم يف منطقة تدمر األثرية.
أما عادات الزواج عند الن ََّور ،فهو داخلي
ويف احلديث عن غجر األردن ،فلهم وجهة من العشيرة نفسها ،والزواج املختلط يكون
نظر مختلفة؛ لكونهم يعتقدون أن أصولهم تعود عاراً بقاموسهم ،ويحدث يف سن مبكّرة ،وهو
إلى بني ُم َّرة ،وأنهم عرب أصليون وينكرون مجتمع ِمكثار ولُود ومعروف بتعدد الزوجات.
أصلهم الهندي ،استناداً إلى «حرب البسوس».
ويفضل الغجر الزواج بينهم ،وبشيوع زواج
ّ
كما يعيش الغجر يف لبنان بحي من الصفيح البدل أو ما يطلقون عليه «الداقيش» (تبادل
قدرون مبئة عائلة ،الزيجات بني العائالت نفسها) ،كما أن
يسمونه «اجلربة» ،و ُي َّ
وجميعهم يعيشون حياة متشابهة متاماً ،لكن يف مجتمعهم معروف ب ُندرة الطالق ،وكثرة حاالت
الثمانينيات انتقل بعضهم إلى بيوت حجرية .اخلطف الذي ينتهي بالتراضي بدفع ضعف
47

الليبي

شؤون عربيـــــة

املهر.
والفرح يف األعراس عارم عند الغجر ،يبدأ
بآالتهم املوسيقية التقليدية ،كالطبل والزمر
والبزق (آلة وترية تشبه العود) ،وحفالتهم
الراقصة كثيرة؛ إذ إن نساءهم يرقصن ويغنني
يف حضرة الغرباء على دقات الطبول.
أما يف األتراح ،فتجد أن احلزن عند «الن َّور»
كبير ،ويشتهرون بطقوس خاصة عند الدفن،
تكاد تشبه االحتفالية التي يرافقها طبل وزمر
وإطالق نار ،والغرابة تكمن يف الهجرة وترك
املكان لنسيان األحزان.
«الن َّور» يعتمدون يف معيشتهم على الصيد
ويربون قطعان
بواسطة الكالب السلوقية،
ُّ
احلمير البيضاء ليتاجروا بها ،كما أنهم
مشهورون بتجارة املِلح ،وكانت لهم حالقة
وأزياء ذات بصمة خاصة مت ّيزهم عن غيرهم
من الشعوب األخرى.
واألوالد يف املجتمع النوري يتنقلون يف
الشوارع حفاة ،والرجال يقضون وقتهم يف
التدخني واحلديث بعشوائية مع متثيل انفعالي
بحركات األيدي ،كما أنهم يشتهرون بضحكهم
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الصاخب.
كساندرا الغجر ّية :
ومن منّا ينسى «كاسندرا» املسلسل
التلفزيوني الفنزويلي الذي أنتج بني عامي
 1992و 1993ودبلج إلى اللغة العربية،
وعرض يف العالم العربي وحقَّق جناحا ً مذهالً.
وقصته تدور حول فتاة غجرية فقيرة أصبحت
ثرية ،وهو من أوائل املسلسالت املدبلجة،
حيث عرض صيف  1996على امتداد 150
حلقة وعرف جناحا ً منقطع النظير يف العالم.
أصل الغجر :
تختلف اآلراء بشأن تاريخ هجرة الغجر
وأصلهم ،إال أن بعض املؤرخني أوضحوا أن هذا
الشعب هاجر من مناطق الهند وإيران وجنوب
آسيا يف القرن الرابع امليالدي .ووصلوا إلى
مناطق املجر وصربيا ودول البلقان األخرى يف
أواسط القرن اخلامس .ثم بعد ذلك انتشروا
يف بولندا وروسيا ،ويف القرن السادس عشر
امليالدي وصلوا إلى السويد وإجنلترا وفرنسا
والبرتغال وفرنسا ،وبعض الدول األمريكية
مثل فنزويال واألرجنتني.

كتبوا ذات يوم ..

كتبوا ذات يوم ..
وهذه صفحات أخرى ،تروي بعض ًا من تاريخ هذه األرض القدمية ،التي منحت
اسمها ذات يومٍ للقارة بأكملها ،ثم للشمال االفريقي مبجمله ،وها هي اآلن
تناضل الزمن لكي ال تطويها الصحائف وال تنشغل عنها التواريخ.
وهذ من كتاب «رواية رحلة إلى مرمرة وقورينا وواحتي أوجلة ومرادة» ،وهي
صفحات كتبها « جان رميون باشو» ،العالم الفرنسي الذي توفى شاب ًا يوم 26
يناير  1829م ،.وقد حتصل على منحة من األكادميية الفرنسية لزيارة اجلبل
األخضر وتدوين مشاهداته التي أبدع يف تسجيلها كتابةً ورسم ًا يأخذ باأللباب .
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الفولكلور الريفي يف التراث الليبي

أ .د .هبة مهران  .النائب األول لرئيس األكاديمية العربية للعلوم
و التكنولوجيا والنقل البحري باألسكندرية

أصبح الفولكلور علم ًا تاريخي ًا منذ سنني
عديدة ،واستمرت مناهج بحثه تتيح من
وسائل الفحص و التيقن ما تتيحه طرائق
البحث يف العلوم األخرى .ولعله يؤلف
مع العلوم األخرى آفاق معرفتنا بحياة
اإلنسان الغابرة  ،و يبنى على هذا أن ينتحل
الفولكلور مرتب ــة العـلم املمهد مجهـول
املؤلف ،أو البدائية شبه العلمية بالنسبة
أليٍ من العلوم األخرى .
كثير من التراجم و الكتب و البحوث أصبحت
تعطى مكانا ً لهذا العلم  ،وأصبحت مراكز
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الفنون الشعبية التى تعنى بجمعه و تصنيفه
و بحثه و دراسته تشحننا بحافز االهتمام
بالفولكلور الليبي  ،والذى أهمل قصداً إلى
يومنا هذا  ،من قبل االستعمار و احلكومات
املوالية له حتى يبتعد الشعب عن طابعه و
خصاله و تراثه و عن املعني الذى ال ينضب
 ،و بالتالى يتوه عن نفسه و مقوماته العربية
اإلسالمية األصيلة .
ٍ
وقلما يعثر الباحث على أبحاث تتناول لونا ً
من ألوان املأثورات الشعبية فى ليبيا  ،و إن
وجدها فال يجد تلك الدالالت التى تبرز

ترح_______ال

له بوضوح جل النقاط املحددة املستخلصة
من اإليجابيات التى ركزها الباحث األول
 ،نتيجة ما وضح أمامه من تساؤالت فى
طى أو جوانب املادة التى تناولها بالبحث
 ،قصد الدراسة املقارنة أو التحليلية
األكادميية املتعمقة املستوفاة لكل الشروط
لكى يستطيع االنطالق من النقطة األخيرة
التى وقف عندها الباحث األول .
و إذا ما أراد اخللف استكمال ما لم يأت
به أو لم يستكمله السلف  ،أو لتكون له هذه
األعمال السابقة مرجعا ً مساعداً ،وهو قائم
بدراسة مجال مازال بكراً لم يتعرض له
غيره من ذى قبل .
فاألغاني مثالً التى تترمن بها النساء
عند طهور الطفل (اخلتان)  ،هى وإن كانت
ٍ
أغان  ،إال أنها كالتعويذة إذا نحن
تسمى
أمعنا و دققنا فى محتواها و طابعها  ،و هى
منتشرة لدى بعض سكان طرابلس .
و هذا لون من هذه األغانى التى ترددها
احلاضرات من النسوة :
أظف ـ ـ ـ ـ ــروا قط ـ ــايتـ ـ ــه ..
و زغــرتـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ــا خالت ـ ــه
أظف ـ ـ ـ ــروا لـ ــه شوشت ــه ..
و زغــرتـ ـ ـ ــى ي ـ ــا عروست ــه
يا للو يا جماعة يا محل اجلود ..
و اللى يسلف يلقى و السلف مردود
هذه املقتطفات القصيرة حتكى عادة متبعة
وهى أن الذين حضروا البد أن يدفع كل
منهم مبلغا ً من النقود ،و يكتب أسمه فى
ورقه من ضمن الذين دفعوا .
وتسمى هذه الطريقة «الرمى» ،أي « النقوط
« ،باإلضافة إلى النوع اآلخر من الرمى
و يسمى «الرقعة» و «املسلوخ»  .إذ يأتي
أصدقاء وأقارب و جيران صاحب العرس
(الفرح) ومعهم شاة مذبوحة ومسلوخة و
أحيانا ً حية ،و كمية من الدقيق و يسمى
«الرقعة» ،و يعطونه ألهل الطفل  ،وكذلك

أصحاب الفرح يردون باملثل عند قيام أى
من اآلخرين مبثل هذا الطهور ،أو الزفاف (
البيات ) كما يسمونه  .وهو غالبا ً ما يضاف
للمبلغ األصلى الذى دفعوه سابقاً.
هناك أيضا نوع من الرمى و هو أن كل
واحد يرمى بالنقود فى «طاقية» الطفل،
وعند طهوره تردد بعض األغاني ،إال أنه
ليس هناك اختالف فى مقاطع كلماتها بني
املدينة و الريف إال من ناحية األداء فقط
 ،ففى املدينة النغمة بطيئة رتيبة أكثر منها
فى الريف .
و هذا تدوين لكلمات إحدى األغانى :
طهـ ـ ـ ّـ ــر ي ـ ـ ــا مطهـّ ـ ـ ــر ..
ص ـ ـ ـ ــح اهلل أيـ ـ ـ ــديك
ال توجـ ـ ـ ـ ــع الغـ ـ ـ ــالـ ـ ــى ..
ال تغضـ ـ ـ ــب علي ـ ـ ـ ــك
ف ـ ــرشن ـ ـ ـ ــا احلصي ـ ـ ـ ــرة ..
غـ ــربلن ـ ـ ــا التـ ـ ـ ــراب
و احل ـ ـ ــاض ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــد ..
و الشيط ـ ـ ـ ــان غ ـ ـ ــاب
غ ـ ـ ــربلنـ ـ ـ ـ ــا التـ ـ ـ ــراب ..
و ف ـ ــرشنـ ـ ــا احلصي ــرة
و احلـ ـ ــاضـ ـ ــر يصـ ـ ـ ــلى ..
ع النبـ ـ ـ ـ ــى البش ـ ـ ـ ــير
و ف ـ ـ ــرشن ـ ـ ــا احلصي ـ ــرة ..
حت ـ ـ ــت ال ـ ـ ــداليـ ـ ـ ـ ــا
و طه ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الغـ ـ ـ ــالـى ..
تصب ـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــا
قد يستمر ترديد مقاطع هذه األغنية
وغيرها بطريقة منغمة ،وبصوت مرتفع
قليالً ،ولكن يحس املنصت إليه بأنه قريب
الشبه من أغانى استقبال العروس قبل
تزولها من الهودج ( الكرمود ) أو (اجلحفة
) كما يطلق عليها من املسميات  ،وتقول
بعض من مقاطع كلماتها :
مرحبة يا الفي ـ ـ ــة ..
يجعل دخولك عافية
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مرحبة يا مرت خوى ..
يا معمرة بيت بوى
مرحبة باللى لف ـ ــت ..
جابها الغالى وجت
الكلمة األولى أو املقطع األول من األغنية
مثل ( مرحبة يا الفية ) يردد ثالث مرات
قبل النطق باألبيات األخيرة ،و التى تقال
مرة واحدة ( يجعل دخولك عافية ) .
الكلمات املغناة مقفاة :
الكلمات التى تدور حول املعتقد الليبي مقفاة
ومغناة كأدب شعبى فى جوف املعتقد  ،و
جند األدب الشعبى هنا يتجلى فى أكثر من
مناسبة  ،ففى اللحظات التى تسبق توديع
العروس من بيت أبيها إلى بيت عريسها
تلتف حولها مجموعة من النسوة  ،البعض
منهن يقمن بتمشيط شعرها ثم يشكلن
حلقة شبه دائرية  ،و يتقدمن الواحدة تلو
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األخرى نحو العروس ،و تقف كل واحدة
أمامها وترفع يديها إلى أعلى وتربت بها
على رأسها وهى تنشد :
أحضر يا زين و كدس ..
على فالنة بنت فالن
احلشومـ ــة اخلدومــة ..
طبختلـى و غسلتلى
و مشطتنى و قادرتنى ..
أوم ـ ــا و جعتنـ ــى
وتستمر فى إطراء محاسن العروس و تعديد
مزاياها و سيرتها الطيبة  ،ومع كل كلمة
ترفع يديها وتربت بها على رأس العروس،
ولكن ببطء كيد قسيس يبارك وليدا أتت به
أمه إلى داخل املعبد .
وإذا ما نظرنا لهذه الطريقة املتبعة من
حيث أنها أقرب إلى العادات والتقاليد من
املعتقدات التراثية ،فال جدال فى ذلك ،
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لكننا نالحظ أيضا ً عدة أشياء يلفها ثوب
املعتقد :
أوالً  :حركات اليد التى تصحب اإلنشاد .
ثانيا ً  :إلزام كل احلاضرات عرفيا ً بأن تفعل
ما فعلت سابقتها من حيث حركات اليد
فقط  ،أما عند اإلطراء فتمتدح العروس
مبا يحلو لها وعلى سجيتها .
ثالثا ً  :بكاء العروس فى تلك اللحظات  ،و
يعتقد بأنه ضمان الستمرار الرخاء و املطر
واإلخصاب فى موطن اجلماعة احلاملة
لهذا املعتقد  ،وعندما كنا تتساءل عما
يبكى العروس فى ٍ
جو يجب أن تكون فيه
سعيدة فرحة  ،نتلقى اجلواب ممن نسأل
من النسوة  (( :تبى الدنيا توفى )) .
فعدم بكائها يستنتجون منه قرب قيام
الساعة ،وأما بكاؤها فهو استمرار للحشمة
أو احلسب كما يقولون  ،والقحط واجلفاف
ونهاية احلياة ال يصاب بها إال قوم غابت
عنهم احلشمة ،وقل منهم احلسب.
رمبا يقول قائل  :هناك تقارب بني الدموع
و املطر ؟ الناحية التفسيرية لدى كثير من
الشعوب املوجودة فى عاداتهم مثل هذه
الطريقة هى اخلجل أو تأثير الفراق عن
أسرتها ،من األب الذى حبا على تربيتها ،
واألم التى غمرتها بحنانها الصادق الدافق
الدافئ  ،واألخ الذى عودها على األلفة
والعطف الفياض .
وليس هناك من معنى ثان يحتمله أو نحمله
لهذا املعتقد ،وال نستطيع أن جنيب عن
ذلك باحلكم القاطع ،فاحلكم عادة تسبقه
سطور وكلمات احليثيات ،وحيثياتنا عادة
ال نصوغها من وجود الشهود ،وما نراه
على أرضية الواقع فحسب  ،بلى نصوغها
أيضا ً مما جنده فى طى الكتب وما نقرأه
من أساليب املؤرخني و الرحالة ،و غيرهم
منذ مئات و ألوف السنني .
و مع ذلك ال نقطع بالرأي ،بل نضع للسني

أسلوبه ،و للجيم فراغه ،عسى غيرنا أن
يجد اجلواب عما لم يصل إليه جهدنا
املتواضع .
الدموع واملطر :
وردنا على القول بأن دموع العروس دافعها
و مغزاها اخلجل واأللفة ألسرتها فقط
 ،فنحن نستند فيه على اآلتى  :قد يكون
ذلك فى املدن إن وجد هذا التقليد  ،أما
البادية فيربطونه باملطر واإلخصاب ،نظراً
ملا لألمطار من أهمية فى حياتهم  ،فهم
يعتمدون عليها فيما تدر عليهم حيواناتهم
من أرباح و ما يكسبونه من الزرع ومن رغد
العيش وصفاء البال ،فال مورد لهم سوى
الزرع و احليوان .
و جند فى بعض األقوال الشعبية ما يشدنا
لهذه اإلشارة  ..فالرجل الذى يقول لزوجته
 :إذا أمطرت السماء أندبى  ..أى أُلطمى
اخلدود  ،و إذا لم متطر يقول أيضا ألطمى
اخلدود  ..فهذه احلكاية الشعبية القصيرة
تفسر اعتماد البدو فى معيشتهم على
املطر.
وفحوى احلكاية كاآلتي  :كان هناك بدوى
له ابنتان  ،واحدة زوجها حلضرى ميلك
كثيراً من النخيل ،و يسكن شواطئ البحر
بقرب املدينة  ،وسأله صهره عند زيارته
له عن حاله فأجابه أنه بخير إذا لم يأت
املطر وتفسد عليه متور النخيل فى هذا
املوسم  ،ثم زاره صهره الثانى  ،فسأله عن
حاله فأجابه ،أنه بخير إذا م ِّن اهلل عليهم
باملطر  ..فاملطر بالنسبة لزوج ابنته األولى
احلضرى يعتبره مصيبة ،وبالنسبة لزوج
ابنته الثانية البدوى يرى املصيبة إذا لم
ينزل املطر .
كذلك جند هذا التصوير فى تفسيرهم
لألحالم  ،فالشخص الذى يروى رؤيته
لآلخرين بأنه قد بكى فى منامه ،يفسرون
له هذه الرؤيا ،بأن املطر آت وغزارته أو
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ضآلته ستكون بحسب غزارة أو كثرة دموعه
فى هذه الرؤيا .
هذا باإلضافة إلى ما جنده يف التراث
القدمي من تقارب عن التصور الشعبى
وأمنا حواء من
حول نزول أبينا آدم
اجلنة  « :فقد نزلت باألراضى املقدسة،
ومن دموعها نزل مطر غزير حزنا ً على
خروجها من اجلنة ،وقد نبت القرنفل
وأشجار كثيرة « .
فلماذا ال يكون هذا التصور هو نفسه
العالق بأذهان بنات حواء إلى يومنا هذا
؟؟ مع التحريف الطفيف الذى جرى عليه،
وهو بدالً من أن تنبت دموع العروس عند
مفارقتها لبيت أبيها زهوراً و أشجاراً ،
أصبحت فى تصورهم أن دموعها ضمان
الستمرار هطول املطر الذى هو عماد
احلياة األساسى للزرع و احليوان و
األشجار و األزهار معا فى موطن هذه
اجلماعة .
هذا مع مالحظتنا أن بيت األب بالنسبة
للفتاة فى الريف يعتبر جنتها ألنها عند
مغادرتها له ستتحمل مسئوليتها كزوجة
وأم وربة بيت إضافة للعمل يف احلقل،
فالريفية عامة مسئوليتها ثقيلة شاقة
ليست بخافية على املطلعني الذين عاشوا
هذا القطاع من الشعب  .فاملأكل حتصده
زرعا ً فى موسم الزرع ،و بعد احلصاد
تتولى تفريكه أو دقه بالعصى و حتمصه
على النار و تطحنه وتغربله ثم تطهيه بعد
قيامها بإحضار احلطب و املاء  ..هذا إلى
جانب مشاغلها اآلخرى.
غناء «بو طويل» لتمجيد الرجولة :
يف األعراس وقبل نزول العروس من
الهودج الذى يتبعه جمع غفير من الرجال
واألطفال والنسوة ،الالتى ينهمكن فى
الغناء طوال مسافة الطريق ،إلى بيت
العريس ويسمى هذا الغناء «بو طويل»،
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ويتناولن فيه متجيد الرجولة و الفروسية
والتوصية بأن يخطو عند إمساكه مبقود
اجلمل ( الشكيمة ) خطوات وئيدة بال
إسراع وال تعجل مثل قولهن :
ساعد جملها يا شوش ـ ــان ..
يا عبد رطان
لني نوصلوا بيت العصران ..
كارم الظيفان حجب على ال ــزي ـ ـ ـ ــن .
ويسمى
و»الشوشان» هو اخلادم،
«شوشان» مبعنى «عبد» ،و تقفل األغنية
حجب على خوى )) ،أو
بكلمة ((
ّ
ً
((حجب))،
((أحج ّيب)) بدال من كلمة
ّ
وفى حلظة وصول موكب العروسة لفم
البيت القادمة إليه يكون هناك طفل قد
أركبه أهل العريس فوق البيت ،ويعطى
خرقة ( قماشة ) حمراء يرمى بها جتاه
أو ناحية العروس  .ثم متد العروس يدها
إلى إناء املاء ،و ترش منه فى فم البيت،
وكذلك يرش «التنب» ،وأما عقال اجلمل
فتقذف به فوق البيت  .ويف تلك األثناء
يتبادر إلى األذهان قراءة أو سماع بعض
أغانى االستقبال مثل :
مرحبة ياالفية  ..أجعل دخولك عافية
و»العافية» فى اللهجة الليبية الدارجة
هى «النار» ،و جندها مرتبطة بأغانى
السامر التى تؤدى فى قالب األدب الشعبى
أحيانا ً  ،الذي نحى بنا هذه املرة ناحية
النار  .فلماذا تقول كلمات الغنوة  :مرحبة
ياالفية ـ أجعل قدومك عافية ؟؟ أى «نار»
حتى يقال للجار الذى يراد أخذ «ولعة «
منه (عندكم عافية ؟) .
هذا باإلضافة إلى وجود هذا املعتقد
فى مناسبة ثانية مما يعطى لتساؤلنا هذا
أهمية االنتباه إليه على أقل تقدير  ..ففى
ليلة «السامر» التى تسبق الزفاف يكبر
الناس أمام بيت العروس وتلتف حولها
ٍ
أغان تقول كلماتها :
ويرددن
النسوة
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ي ـ ــا نـ ـ ــار دليـ ــه دليـ ــه ..
أحنا مـ ــا وقدناك باطل
سزى من شرق خاطرى بيه ..
جا فى طريق املجاطل
وأما إذا اعتمدنا على حتليل هذه
الظاهرة من خالل هذه اجلمل القصيرة
من األغانى  ،رمبا نقول أن فكرتها تعني
أنه قد استعانت احلبيبة بالنار كي تدل
حبيبها التائه فى الصحراء للرجوع إليها .
وقد وجدت النار لإلنارة أو التدفئة
 ،ولكن ليس فى فصل الصيف املحرق و
القمر مضئ و الرؤية بواسطتها صافية
واضحة ،إال أننا ال نأخذ بهذا القول فقط،
ذلك الرتباط النار باملناسبة الثانية التى
أشرنا إليها فى كلمات ترحابهم و تفاؤلهم
بقدوم العروس :
مرحبـ ـ ـ ــة ياالفي ـ ــا ..
أجعل دخولك عافي ـ ـ ــا

كما جند فى التصور الشعبى االعتقاد
بأن للنار قيمة فى شفاء املريض بالكى
حتى أنهم يقولون  « :نادى املنادى فى
السماء و قال النار يا موسى دوا « .
ونتساءل  :يف أي زمنٍ  ،ومن أى سبب
علق هذا االعتقاد ووجد مكانه بني هذه
اجلماعات و أصبح مزيجا ً فى أدبهم
الشعبى ويؤدى بالشعر املغنى املنغم ؟ .
املراجع :
 1.1الفولكلور  ،تأليف الكزندر هجرتى
كراب  ،سنة  - 1949ترجمة رشدى
صالح القاهرة  1967م .
 2.2جمال الدين أحمد عبد الوهاب «
تراثنا القدمي ــ نهاية األرب فى فنون
األدب «  ،القاهرة -1966م
3.3بعض النثريات من الصحف والدوريات
الليبية القدمية .
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ّ
ّ
الشكلية واالمالءات ّ
الرمزية ..
بني المحددات

الباب/الواجهة

د .زينب قندوز .باحثة في انثروبولوجيا العمارة .تونس

عد الفضاء السكني حامالً ملخزون
ُي ّ
يتجسد عناصر معمارية ُمشبعة
ذاكراتي،
ّ
رموزاً وعالمات .فمحامل الذاكرة على
ُعد منطا ً لتواجد االنسان يف هذا
تعددها ت ّ
ّ
االمتداد ُمتعالقا ً مع مر ّكبات اجتماعية،
ثقافية ،دينية ...تُعطى هذا الفضاء رمزية
ُعد
لنكون مع سيميائية الفضاء .وعليه ،ت ّ
الواجهة املعمارية حافظة السكن وحاضنته،
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ُيحيطها متساكنوا مدننا التقليدية بهالة كبيرة
من اخلشوع وهي العنصر الظاهر للعيان
و»الغريب الوافد» ،وأول سطور كتاب العمارة،
عناصرها وسائل بصرية مضمونة الوصول.
لعلّ قراءتنا لألمكنة الهندسية والبنية
الفضائية للمساكن التقليدية التونسية ما
جعلنا نستد ّل عمق التفاصيل الكامنة يف كلّ
الدار وكلّ جزئية هي كتاب مفتوح
ركن من ّ
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للقراءة وإعادة القراءة ...افتح صفحة الباب
واجهةّ ودالالت ...تص ّف ٌح أجتاوز من خالله
ظاهرية محتويات الباب املادية ومعطياته
اجلغرافية لنكون مع املعنى الذي حتتكم
الصروح .كذلك استقراء مجموع
عليه هذه ّ
العالمات والتمفصالت داخل التركيب
سس لهذا املحمل.
املكاني الذي ُيؤ ّ
كانت املساكن التقليدية باملدن التونسية
على بساطة بناءاتها وسيلة تعبير ّية ط ّوعها
ُمنظّر الفضاء السكني مبا يتوافق وهو ّيته
ومعتقداته ،وذلك مبا حتويه هذه االنتاجات
املعمارية من ٍ
معان ودالالت ملفرداتها التي تعود
تقدم يف شكل رموز وعالمات
ملاهيات ما ّد ّية ّ
باعتبارها عناصر ضمن أنساق سيميائية،
عد االدراك البصري أولى جتلّياتها.
ُي ّ
صد السكن التقليدي التونسي يف
إ ّن تر ّ
امتداداته الرمز ّية يكون انطالقا ً من قراءة
بعض عناصره املعمارية واقتفاء أثر الدالالت
املضمرة يف الطقوس املرتبطة به .ويكشف
املعطى اللغوي نفسه اعتماداً على جذر
الكلمة الثقل الرمزي للسكن ،إذ يتجاوز
متثّله كمج ّرد حاوٍ وظيفي لإلحالة على رموز
االستقرار واحلميمية والسكينة ،وهو ما
جتسده حلظة التأسيس عبر الطقوس التي
ّ
يدشن البناء.
مبقتضاها ّ
عموما ،يحضر الباب بشتّى أجزائه
وخصائصه بوصفه العنصر األكثر كثــــافة يف
التعبير عن السكن التقليدي تعيينا ً وترميزاً،
اخلاص يف التعامل مع العتبة
وما االنفعال
ّ
وتلك الفتحة املعروفة ب»اخلوخة» واللجوء
إلى تعليق بعض الرموز املادية كالقرون
واخلمسة إالّ إحاالت على نظام داللي بصر ّي
وفضائي قد أحكم املجتمع شحنه.
ّ
وإذا كان الباب الكبير املغلق مع اجلدران
الصماء والسقيفة املظلمة اخلالية
العالية
ّ
توحي جميعها باالنـــغـــالق ورفض الفضوليني
الدار ينطوي على معنى
والغرباء ،فإ ّن وسط ّ

مقابل حيث تتدفّق فيه احلركة متجاوزة
التقطيع الهندسي الوظيفي للفضاء ،فإذا
نحن حيال عالم مفتوح فسيح :ساحة مكشوفة
رحبة لالنطالق من كلّ عقال ،هي مبثابة عني
شاخصة واسعة للذكريات واخليال واألحالم،
كي يغدو التواصل بني النموذج السكني املادي
والنموذج الكوني الرمزي اندماجا ً وانصهاراً.
من هنا يكون السؤال :
كيف لها أن جتتمع هذه العناصر
التكوينية من أشكال وخطوط ،ألوان وزخارف
مبختلف متضهراتها لتنتج لغة بنيان بإمالءات
مخصوصة؟
كيف أبدع أجدادنا مساكن بواجهات
وائمت بني املعارف التقنية والوظيفية النفعية
للمبنى واملالمح البصرية فتختزل كليهما
صورة ذهنية متكاملة لواجهة املبنى؟
إ ّن ما يقوم به منظرو الفضاء السكني على
محمل السكن عموما ً وواجهته باخلصوص من
صنوف التشكيالت املختلفة تتجاوز ماديات
املكان إلى عالمات املكان .فهذه النشاطات
واملمارسات واملشاهد التعبيرية غير اللّفظ ّية،
تُفضي على املكان دالالت أعمق مح ّ
ط مسائلة
دائمة ومادة قابلة للتأويل .ويف هذا السياق
فضاء داالً يدعو إلى
يعتبر «بارث» الفضاء
ً
نصيات أخرى تسري يف الظواهر
افتراض ّ
االجتماعية واملمارسات اليومية ،وعليه ميكن
ومعطى عالماتي
اعتباره ظاهرة سيميائية
ً
نستقي منها معارف عن أشياء أخرى .فالفضاء
على حسبه يحتضن مجموعة من الدوال
املثبوتة داخل عاداتنا وتقاليدنا وفضاءاتنا
املشبعة بالرموز والعالمات .إنه ليس سلبيا ً
وال صامتاً ،وإمنا يحمل داللة تتخلّل جميع
األبعاد واالحداثيات واألركان ،على أساسها
ال يحتاج املرء إلى ذكر تعريف تفصيلي ملدينة
ما ،وإمنا يكتفي بذكر اسمها أو بعض معاملها
وهذه املعالم هي مبثابة إحاالت تُعطي أبعاد
تأويلية ونفسية ورمزية لزائرها ،بحيث تشكل
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على إثرها خطابا بصريا ً ال نستطيع الهروب
من بعده التواصلي والداللي.
فتواجد البناءات يف فضاء معني ،إضافة إلى
األشكال الهندسية والتصاميم ومواد البناء
والزخرفة ،له رمزيته اخلاصة التي تختلف
سواء
باختالف وظيفة البناء االجتماعية
ً
كان مسجداً ،منزالً ،قصرا...الخ ،وتكون
على أساس الهندسة املعمارية فضاء لتقاطع
مجموعة من العالمات التشكيلية التي حتمل
دالالت ورموز يف لغة العمارة ،التي من أجل
حي
فهمها يجب علينا أن نعتبرها كائن
ّ
يتفاعل معنا ويتط ّور وفقا الحتياجاتها ،إذ
أن القراءة التواصلية لفن الهندسة املعمارية
يتجاوز مجال اإلحالة ،واالنزواء على تأمل
تستمد
املوضوعات املعمارية بوصفها أشكاال
ّ
ملموسيتها من ذاتها ،أي الدالئل ال ّرمزية
للعمارة احلبيسة بتنوع الثقافات واللغات التي
تنعكس على النسيج العمراني وخصائصه
ألي بلد.
ال ُيثل الوجه املعماري للسكن سوى اجلزء
الظاهر من ممارسة السكن يف أبعادها املادية
أشد
والوظيفية والرمزية ،منظورا إليها يف ّ
عناصرها بساطة إلى نظام رمزي ُيعطي
لها معنى .لذا فالسلوك نفسه رمز مادام
حد أدنى من التمثّل الصامت.
ينطوي على ّ
والسكن يف سياق املجتمع التقليدي هو حقل
من السلوكات ال ّرمز ّية التي تنشأ وتوالد يف
بناء متوازن مع بناء املنزل منذ التأسيس.
ومن وجهة نظر سوسيولوجية العالقات
وتعبر عن نفسها ،فالسكن حلقة
االجتماع ّية ّ
الدمج
وصل بني الفرد واملجتمع وآليات ّ
االجتماعي طاملا أن االستقالل بالسكن
سسة الزواج مبا
يرتبط إلى ّ
حد بعيد مبؤ ّ
تعنيه من االنتماء والضبط وااللتزام .فاملنزل
يرتبط ارتباطا وثيقا باالجتماع العائلي
وانشاؤه عادة ما يكون مندرجا يف إطار
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هذا السياق ،ويستكمل بشروط االعتراف
االجتماعي واألخالقي.
بالنسبة لسيميولوجيا الفضاءات السكنية،
فان هذا املقترب يقوم على مبدأ تشبع املكان
املديني باملدلوالت حاملة ملعان تتنوع بتنوع
الصور التي تبثها وباختالف االذهان التي
تتلقاها الن صورة كل مدينة ،بأبعادها الشكلية
والوظائفية والرمزية ،هي نتاج تراكم العديد
من التصورات الشخصية البحتة .فاألفضية
السكنية لقرانا ومدننا التقليدية -بكونها
نظاما من عالمات -ميكن رصدها عن طريق
آليات املعاينة ومن ثمة التأويل .تأسيسا على
ذلك تكون القرى/املدن التقليدية فضاءات
مشبعة باملعاني الظاهرة/املستترة املضمرة/
املعلنة احلقيقية/املتخيلة املتطابقة/املتنافرة
احلسية/الرمزية املتهتكة/املقدسة الدنيوية/
امليتافيزيقية .هذه العالمات وغيرها جعلت
فضاء تعثر العني على
من القرى/املدن
ً
جدرانه وواجهات مساكنه على جزء كبير من
خياالت الذهن البشري وأعقد التباساته.
تعد واجهة املسكن بنية الوعي يف العمارة
ّ
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التقليدية ،ووثيقة ما يتلقّاه وما يعكس ذاكرته،
لتقدم الواجهة الرمز واالشارة واالمياءة
ّ
فيكون التواصل .مبساكن قرى/مدن الواحة
التقليدية نفذت واجهاتها بأبسط خامات
البيئة الطبيعية وبرزت العناصر الزخرفية
فيها نتيجة إليجابية االنسان وتفاعله مع
الطبيعة وجهوده يف تنفيذ احتياجاته ،فعبر
عنها يف صورة رموز تلخص فكر االنسان
وعقيدته نحو التغلب على قسوة الطبيعة،
فكان للبيئة تأثير أساسي على الواجهات
فيكون ظاهرا على املباني وعلى األسلوب
الذي كان متبعا يف البناء واخلامات
املستخدمة.
أفضية سكنية تقليدية تستخدم العناصر
الزخرفية يف واجهاتها ،وتقوم على تكرار
الوحدات الهندسية املجردة على جانب
مدخل املسكن وأعاله بطريقة متماثلة ،وقد
ظهرت الزخارف احلائطية للتغلب على
قسوة احلياة الطبيعية حيث الهواء اجلاف
واملناخ احلار .وقد حقق املتساكنون االتزان
والتناسق يف التكوينات الهندسية البارزة

صممها .فقد احتفظت العمارة
والغائرة التي ّ
بهوية مميزة وواضحة ،فهي انعكاس صادق
للبيئة ،وهذا نتيجة تفاعالت كثير من العوامل
البيئية واالجتماعية والثقافية واملناخية.
إن تشكيل الواجهات التقليدية ،كتل وعناصر
معمارية وزخرفية يؤكد مبدأ البساطة،
فجاءت عمارة صريحة تعبر عن الوظيفة
التي أنشأت من أجلها يف صياغتها ،وعمق
مضامينها التعبيرية والتي كانت نتاج تراكم
معريف لسلسة من التجارب .ولعلّ من
خصوصيات الواجهات أنه:
 يوجد تناسق يف التشكيل الفني للواجهةوذلك من خالل اعتبارين أساسني؛ أولهما
عالقة عناصر التشكيل بعضها البعض،
ونقصد هنا عناصر «التصميم» بأدواته التي
يتالءم فيها كل عنصر باآلخر خللق التوافق
والصلة املستمرة بني هذه العناصر (نوافذ
وأبواب وزخارف وغيرها) واملساحة الكلية
للواجهة .ثانيهما :عالقة كل عنصر باملبنى
املعماري ككلّ حتقيقا للتوافق.
 يوجد تنوع بني العناصر املعمارية وهيتخلق مع الوحدة متيزاً يف العمل التشكيلي.
 يوجد إيقاع باستخدام الوحدة والعناصرالتي تتوالى متك ّررة بانتظام ،فالوحدة والتنوع
لم يلغي أحدهما اآلخر.
 يوجد سيادة يف التشكيل العام ،وذلك أنهعلى رغم القواعد السابقة من وحدة وتكرار
وتغير وعالقات ،إال أنه يوجد شكل غالب
مسيطر على الكلّ .
تنتمي الرموز املعلّمة باملساكن التقليدية
إلى املد ّونة الرمز ّية الشعبية املستخدمة
على محامل مختلفة كالواجهات واألبواب
واألثاث واألدوات املنزلية اليومية كالفخار
واملنسوجات واجللد واأللياف النباتية ،أين
تك ّرر فيها األشكال الهندسية نفسها كاملعينات
واملثلثات واخلطوط املنكسرة.
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ً
الجوسسة قديما..

من أرض امليعاد إلى آشور
عزالدين عناية  -أكاديمي تونس مقيم في ايطاليا .

ٍ
كنشاط من َّ
ظم تابع
التجسس،
يحسب املرء
ّ
ألجهزة سياسية وأمن ّية ،ظاهر ًة حديثةً رافقت
أوضاع العالم الراهن ،سيما بعدما شهده
التاريخ املعاصر من تدافع حا ّد بني الكتلة
االشتراكية والكتلة الرأسمالية ،وما خلّف
ذلك من تنافس محموم على الفوز مبعلومات
حساسة عن اخلصم يف شتى املجاالت .وقد
ّ
زاد من إحلاق الظاهرة بالتاريخ احلديث
الضجيج املرافق لوقائع أنشطة التجسس
يف اإلعالم وداخل أقبية السياسة فضالً عن
ندرة األبحاث يف املوضوع يف عهود سابقة.
فالتاريخ السياسي احلديث ،يف الشرق أ ْم
يف الغرب ،مطبوعٌ بسلسلة من الدورات
املتالحقة ألنشطة املخابرات ،متن ّوعة األشكال
حد العصف بعالقات
والتداعيات ،تبلغ أحيانا ً ّ
الصداقة والوئام بني الشعوب ألثرها البالغ
يف تعكير صفو العالقات بني الدول .ولعلّ
أشهر أجهزة املخابرات واجلوسسة يف التاريخ
و»الدوزيام
املعاصر« :السي آي ايه» يف أمريكا،
ُّ
بيرو» (املكتب الثاني) يف فرنسا ،و»السيم» يف
إيطاليا ،و»الكا جي بي» يف روسيا ،و»املوساد»
يف إسرائيل ،و»السافاك» يف إيران البهلوية،
وإن غلبت على مرادف أنشطة تلك األجهزة
يف بلدان أخرى من عاملنا تسمية «البوليس
السياسي».
َّف
الكتاب احلالي الذي نتولّى عرضه هو مؤل ٌ
إيطاليي يف التاريخ القدمي،
باحثي
من إعداد
ْ
ْ
املختصة بعلم
الباحثة «آليسيا فاسونيه»
ّ
أعدت أبحاثا
املصريات التي سبق لها أن ّ
أثرية لفائدة جامعة تورينو؛ و»ناثان موريلو»،
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ث يد ّرس يف جامعة «لودفيغ
وهو أيضا ً باح ٌ
ماكسيميليان» يف موناكو ،سبق أن أجنز جملة
من األبحاث األثرية عن فلسطني .والطريف
يف هذا الكتاب هو نقلُ ظاهرة يحسبها املرء
حديثةً إلى مجريات التاريخ القدمي ،وإعطائها
سنداً علميا ً وتاريخيا ً يكشف للمرء ُعمق
جتذّ ر الظاهرة يف املجتمعات قدميا ً وحديثاً.
ير ّكز الكتاب احلالي على جانبني يف التاريخ،
ما تعلّق مبوضوع اجلوسسة كما الحت
الرقُم
عبر أسفار التوراة ،وما أفصحت عنه ُّ
عبر
العائدة للحضارة اآلشورية .فما يبدو ْ
التجسس هي مهنةٌ موغلة
الكتاب أن مهنةَ
ّ
يف القدم ِقدم الصراعات السياسية (ص:
 .)42فعملُ
والتلصص والتخابر هو
التجسس
ّ
ّ
ف لالطالع
باألساس هو عملٌ لالستعالم ،هد َ
اخلفي على اخلصم املنافس .ليبقى غرض
ّ
التجسس الرئيس مباغتة اخلصم واإلطاحة
ّ
باستراتيجيته ،بقصد ضرب النقاط احلساسة
التجسس
لديه ومحاصرة فاعليتها .فقد نشأ
ّ
لصي ًقا بالصراع السياسي وحروب التوسع
ومعارك النفوذ ،وما كان عمال للترف ،بل عمالً
مت َقنا ً وهادفا ً لغرض استراتيجي ،ولذلك نشط
التجسس قدميا ً يف ظروف السلم واحلرب على
ٍ
حد سواء .إذ ثمة يقني لدى املو ِّجه السياسي
بجدوى املعلومات واألخبار الواردة عن اخلصم.
حاول الباحثان البقاء يف حيز الفضاءين،
التوراتي والعراقي (اآلشوري منه حتديداً)،
مع مقارنات بفضاءات تاريخية قدمية،
سابقة أو الحقة .فالظاهرة عامة وشاملة يف
التاريخ شغلت املصريني القدماء والقرطاجيني
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والرومان والصينيني على ٍ
حد سواء .يقول
الفيلسوف الصيني «سون زو» (496-548
ق.م) يف حديثه عن مهام اجلواسيس يف
العصور القدمية« :إن ما نطلق عليه ‹قدرة
التنبؤ› ال ميكن أن يكون نتاج عطية اآللهة ،وال
نتاج حسابات دقيقة ،وال نتاج مقارنة أحداث
سابقة ،ينبغي أن ُيك َت َسب بوساطة رجال
يعرفون واق َع العد ّو ج ّيداً».
يف القسم األول من الكتاب املعنون بـ»التجسس
التوراتي» يتراوح انشغال «آليسيا فاسونيه»
ٍ
بشكل عام بني القرن اخلامس عشر والقرن
الثاني قبل امليالد ،أي من تشكّل القبائل
اإلسرائيلية إلى الغزو اإلغريقي ليهوذا.
تخترق ظاهرة اجلوسسة التوراة العبرية ،غير
أن الباحثة تسلّط الضوء حتديداً على مملكتي
يهوذا وإسرائيل .فقد أملت محاوالت إرساء
السلطة القبول بلعبة اخلديعة السياسية
والتجنيد ألعوان مختلفي املشارب للغرض.
يف هذا القسم حتاول الباحثة استعادة املعارك
جتسسٍ
التوراتية التي تخلّلت أحداثها أعمال
ّ
مستعرضةً ما اقتضته تلك املعارك من تخابر
وجتسس .متثِّل أحداث التوراة املتعلّقة بالغزو

واحلروب والصراع املحو َر الرئيس لبحث
فاسونيه ،فال شك أن التوراة كتاب تعاليم دينية
وسميت
باألساس ،فاللفظة لغويا ً تعني التعليمّ ،
التوراة بالعهد القدمي متييزاً لها عن العهد
سميت التوراة بـ»تنك» ،وهي
اجلديد ،كما ّ
ملسميات األقسام الرئيسة
األحرف األولى
ّ
لهذا السفر الضخم .فالتاء من كلمة توراة،
ت
وهي نعت لألسفار اخلماس ّية؛ والنّون هي نع ٌ
ألسفار األنبياء؛ والكاف مستوحاة من تسمية
الكتب ،وهي جملة األقسام الثالثة التي تك ّون
املقدس اليهودي .لكن يف نهاية مطاف
الكتاب ّ
التدوينات باتت التوراة خزانا ً لذاكرة جماعية
منها ما يعود لليهود ومنها ما يعود لشعوب
املنطقة .فقد جرف اليهود يف حلّهم وترحالهم
تراث الشرق ،وهو تراث سلطة وصراع
ومؤامرات وجوسسة ،جنب التعاليم والترانيم
والوصايا (ص.)65 :
أُثيرت مسألة التجسس منذ مطلع أسفار التوراة
عبر مصطلح «مرجليم» (سفر التكوين)9 :42
وتعني الكلمة «السائرين على األقدام» ،وقد
جاءت يف الترجمة العربية «فتذكر يوسف
األحالم التي حلم عنهم وقال لهم ‹جواسيس›
أنتم .لتروا عورة األرض جئتم» .لكن هذه
الداللة األ ّولية ستأخذ أبعاداً سياسية يف ثنايا
العهد القدمي لتبرز وقائع التجسس املن َّ
ظمة
مع إرسال النبي موسى (ع) عقب اخلروج من
مصر اثني عشر عينا ً للتع ّرف على أرض كنعان،
«األرض املوعودة» حسب التصور التوراتي ،قبل
الوصول إلى األرض املقدسة «ثم كلّم الرب
«موسى» قائالً :أرسلْ رجاالً
ليتجسسوا أرض
ّ
كنعان التي أنا معطيها لبني إسرائيل .رجالً
واحداً لكلّ سبط من آبائه ترسلون» (العدد:13
« )1فأرسلهم «موسى» ليتجسسوا أرض كنعان
وقال لهم اصعدوا من هنا إلى اجلنوب واطْلعوا
إلى اجلبل وانظروا األرض ما هي .والشعب
ضعيف .قليل أم
الساكن فيها أقو ٌّي هو أم
ٌ
كثير .وكيف هي األرض التي هو ساكن فيها
أج ّيدة أم رديئة .وما يف املدن التي هو ساكن
فيها أمخيمات أم حصون .وكيف هي األرض
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وتشددوا
أسمينة أ ْم هزيلة .أفيها شجر أم ال؟.
ّ
فخُذوا من ثمر األرض .وأما األيام فكانت أيام
باكورات العنب» (العدد.)20-17 :13
حتاول الباحثة «آليسيا فاسونيه» اإلحاطة
بروايات التجسس التوراتية من خالل تنزيلها
ضمن إطار عام يتعلّق بغزو «أرض امليعاد» .فقد
املرسلة من ِقبل «موسى»
كانت عودة العيون
َ
همة
امل
حصيلة
إثرها
رووا
،
ا
(ع) بعد أربعني يوم ً
َ ّ
املنوطة بهم أمام عموم الشعب ،متلخصة يف ر ّد
خبر عن القوة الهائلة التي يتمتّع بها اخلصم
الكنعاني ،وهو ما أثار رعبا ً داخل اجلموع
التقدم ،وانتفضت يف
اخلارجة التي أبت
ّ
وجه النبي موسى (ع) ،ما أوجب تدخل الرب
وإنزاله عقابه ببني إسرائيل تيها ً أربعني سنة
يف الصحراء .تبقى عملية التجسس األولى
الواردة يف التوراة مج ّرد استطالع ال غير،
لتط ّور الحقا ً وتأخذ منزلقا ً مغايراً مع النبي
جاسوسي مدرّبني لي ّ
طلعا
«يوشع» بإرسال
ْ
على األوضاع يف أريحا« .فأرسل يشوع بن نون
بن شطيم رجلني جاسوسني س ّراً قائالً :اذهبا
انظرا األرض وأريحا .فذهبا ودخال بيت
امرأة زانية اسمها «راحاب» واضطجعا هناك»
(سفر يشوع .)1 :2مبا سيغ ّير اخلطاب
اخلُلقي التوراتي بشأن التجسس بر ّمته (ص:
 .)101يتملّص فعل التجسس من النواهي
واملوانع الدينية ،ويعلو بلوغ الهدف أي مقصد،
دون أي رادع يف ذلك ،وهو ما سيتطور مع
«دليلة» و»شمشون» (سفر القضاة ،)16ومع
«أستير» و»خشايارشا األول» امللك الفارسي
(سفر أستير.)13 :8
حتاول الباحثة استعراض كافة األساليب
املستعملة يف التخابر ،النفسية منها والعملية،
فضالً عن كافة العناصر املوظّفة للغرض
مثل اخلمرة واإلغراء اجلنسي بغرض الفوز
باملعلومة.
يف القسم الثاني من الكتاب املعنون بـ»التجسس
يف اإلمبراطورية اآلشورية» يسلّط الباحث
«ناثان موريلو» الضوء على أه ّم مؤسسة
جتسس عرفها التاريخ القدمي ،وإن تفادى
ّ
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منوذجي التجسس التوراتي
الباحث املقارنة بني
ْ
واآلشوري وحرص على استعراض التجربة
اآلشورية وسابقاتها يف الفضاء العراقي.
كان هدف الكتاب بناء كيفية اشتغال العملية
االستخباراتية وتوظيفها .فمع اآلشوريني انتقل
التجسس من عمل فردي طارئ إلى عمل
جماعي من َّ
ظم .يعود هذا التطور يف العمل
ّ
إلى طبيعة النظام السياسي اآلشوري .فقد
امتد
شكّلت آشور إمبريالية حقيقية يف املشرق ّ
نفوذها إلى أطراف العالم بالشكل املعروف يف
التمدد االستعانة
ذلك العصر .وقد أملى هذا
ّ
بقوة معلوماتية انتظمت داخل مؤسسة جتميع
األخبار وصياغة االستراتيجيات الدفاعية
والهجومية .كانت املعلومة واخلبر من جملة
الركائز التي اعتمدت عليها القوة اآلشورية يف
بسط هيمنتها .وما كانت البيروقراطية الكثيفة
تعوز السلطة يف حتقيق أغراضها البعيدة
ب
املتطلّعة إلرساء «السلم اآلشورية» حتى يستت ّ
األمن على البسيطة مبفهوم ذلك العصر ،حيث
كانت عناصر اجلوسسة والرقابة واالستخبار
والتوثيق والتخطيط حاضرة بقوة يف العملية.
كان اعتماد احلاكم اآلشوري على شبكة واسعة
واملخبرين ،يتابعون أمر الداخل
من املتعاونني
ِ
ويتولون باملثل االستعالم عن اخلارج (ص:
.)139
واعتماداً على وثائق واردة يف مجملها من
العاصمة اآلشورية «نينوى» (القرن الثامن-
القرن السابع ق .م) ،يذكر الباحث «ناثان
ِ
»:أملت احلاجة العسكرية اآلشورية
موريلو»
االستعانة بجهاز معلوماتي يستخبر عن
أوضاع اخلصم ،ولم تكن قوة اجلند ووفرة
العتاد وحدهما كافيتني خلوض أية مغامرة أو
ّب االستعداد إحاطةً باخلصم
مجازفة ،بل تطل َ
لتجنّب املفاجآت ولتيسير العمل العسكري»
وبناء على ما يخلص إليه الباحث،
(ص.)175 :
ً
ما كان االجتياح السريع للمدن واحلواضر،
يف احلروب القدمية ،نابعا ً من قوة عسكرية
قاهرة ،بل يعود أيضا ً إلى دقة املعلومة املتاحة
ييسر عملية االجتياح.
أمام القوة الغازية ،مما ّ
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والثابت أن «آشور» كانت امتداداً لقوى سياسية
يفس َر تراكم ك ٍّم من
سابقة يف املنطقة ،وهو ما ّ
املعلومات عن مفهوم العالم السياسي حينئذ،
باإلضافة إلى تصحيحه .فمنذ األلف الرابع
قبل امليالد كان بحوزة السومريني جهاز
مخابرات يف الدولة املدينة .وأول إمبراطورية
على وجه البسيطة من تأسيس «سرجون
األكدي» ( -2279 2334ق.م) كانت
بحوزتها شبكة واسعة من اجلواسيس بقصد
تقليد عراقي
مراقبة احلدود .فأرشفة املعلومة
ٌ
بدا جل ّيا ً من خالل استخدام ألواح التدوين،
َ
وقد كان األرشيف امللكي الكهنوتي أغناها،
ليس عسكريا ً فحسب ،بل غ ّ
طى مجاالت عدة
مثَّلَ فيها القسم السياسي العسكري أه ّم تلك
األقسام.
من جانب آخر يبرز «ناثان موريلو» أن جيوش
اإلمبراطوريات القدمية ،كما كانت تتكون
من ٍ
جند مرتزقة كانت تتكون من جواسيس
مرتزقة أيضاً ،يعملون لصالح جهة معينة
مبقابل .وكانت مهمة اجلوسسة يف العصور
القدمية تقتضي قدرة عالية يف االندماج
املستهدفة ،وبراعة يف اإلملام
يف اجلماعة
َ
باملعلومات الضرورية .وعلى وصف الفيلسوف
الصيني «سون تزو» يف مؤلف «ف ّن احلرب»:
«اجلوسسة هي ف ّن عسير ،وفعل عسير ،ليس
هناك مجال مبنأى عن
التجسس» .فغالبا ً
ّ
ما كان اجلواسيس يف العهود القدمية على
املستهدفة ولهجاتها.
دراية بلغات اجلماعات
َ
لكن ما يالحظه «موريلو» أن أسماء هؤالء
اجلواسيس بالنسبة إلى املؤرخ املعاصر تبقى
يف معظمها خافية ِلا اقتضته العمليات حينها
من س ّرية (ص .)203 :يف هذا النشاط
حل
االستخباري لعب سكّان البوادي
والر ّ
ُّ
مهما ً يف اجلوسسة يف التاريخ القدمي.
دورا ّ
ً
حل،
فعنصر الهوية الغائمة الطاغي على ال ّر ّ
إلى جانب التم ّرس مبعايشة تنوعات بشرية
يسر توظيفهم يف عمل اجلوسسة منذ
ولغوية َّ
القدم.
ُي َع ّد التجسس من املكونات املهمة والضرورية

يف احلياة السياسية والعسكرية للدول قدمياً.
فمن الضروري معرفة اخلصم قبل اإلقدام
على إحلاق أي ضرر به :من معرفة الوحدات
إلى االطالع على خاصيات املجال اجلغرايف.
حتاول املخابرات رسم خطتها ووضع معلوماتها
رهن استخدام العسكري وقبل الشروع والبدء
يف أي مناورة.
لقد كان اآلشوريون والبابليون من أوائل من
بنوا مؤسسات جوسسة منتظمة ،فاإلمبريالية
اآلشورية خصوصاً ،كما وصفها املؤرخ «ماريو
ليفيراني» يف مؤلفه «آشور ..إمبريالية ما
قبل التاريخ» ،كانت متلي االستعانة مبؤسسة
جتسس لتفادي املفاجآت واملغامرات وهدر
الطاقات .ومؤسسة االستعالم يف جتميعها
لألخبار السياسية والعسكرية ،وإتقانها لعملية
نقل املعلومة عبر وسائل التكتم والترميز هي
قوة فاعلة يف عملية الغزو والتوسع.
ضمن سياق خطورة هذا الفعل يذهب املؤرخ
«هيرودوت» إلى أن احلرب الفارسية الثانية
( 481ق.م) ،على سبيل املثال ،قد فشلت
يسمى «دمياراتوس»،
مخبر إغريقي،
بسبب
ِ
ّ
اندس يف بالط فارس يف عهد «خشايار األول»،
ّ
وعلم مبخطط الهجوم الفارسي فأرسل إلى
اإلغريق عبداً يحمل لوحة عليها كتابة س ّرية
تفصل خ ّ
طة الهجوم املرت َقب.
ّ
لقد بات التجسس منذ مطلع العصر احلديث
منتظما ً داخل مؤسسات نشيطة يف عديد
الدول األوروبية مثل فرنسا وبريطانيا .ويعتبر
األملاني «ويلهلم ستيبر» ()1882-1818
باعث التجسس احلديث .هذا النشاط الضار
كان للفيلسوف «إميانويل كانط» حكما ً قاطعا ً
بشأنه يف «مشروع السالم الدائم»« :اجلواسيس
جزاؤهم القتل ألنهم ينتجون الزيف ويزرعون
الفتنة بني الشعوب وينسفون الثقة املتبادلة».
الكتاب :اجلوسسة التوراتية واآلشورية.
تأليف :آليسيا فاسونيه و ناثان موريلو.
الناشر :منشورات نوفا أرغوس (روما-إيطاليا)
‹باللغة اإليطالية› .سنة النشر.2021 :عدد
الصفحات238 :ص.
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السقوط والصعود يف القصص الشعبي

()2

داود سلمان الشويلي  .العراق.

 - 1احلركة الكبيرة األولى:
قلنا إن أي حكاية شعبية تتألف من ثالث
حركات كبيرة .والبعض منها تضم داخلها
مجموعة من احلركات الصغيرة.
احلركة األولى يف هذا الفن السردي تبدأ
متهد
بالتمهيد ،أو البداية اإلستهاللية التي ّ
ملوضوعة احلكي ،لتهيء السامع ألحداثها،
ولتعطي تصوراً عاما ً للشخصيات الرئيسية،
وزمن ومكان احلكاية.
يف نصوصنا احلكائية املذكورة يف هذه السطور
توجد البداية االستهاللية التالية(( :كان هناك
شاب كسول ،يدعى «حسن» ،ال يحب العمل،
يعيش يف منزل مهجور «خرابة» يعتاش على
أكل قشور الباقالء ،حيث يجمعها بعد أن
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يرميها الناس خالية من اللّب¬¬.
ويف تلك املدينة التي يعيش فيها حسن ملك
عنده ثالث بنات .ويف أحد األيام جمع امللك
رجال حاشيته وأخبرهم بأنه يريد اختبار بناته
الثالثة بحضورهم)6(.)).
ضح يف هذه االستهالل الذي تقدمه هذه
يتو ّ
احلركة األمور التالية:
 الشخصيات الرئيسية. االختبار .بوادر النقص عند الشخصية.ويف النص الثاني العربي /السوري «من
املعطي؟» التمهيد التالي (( :ملك له ثالث
بنات ..وكان دائما ً يحب أن يجتمع بهن،
يتحدث اليهن ،ويف النهاية يقدم لهن هدايا
ثمينة ،ويسألهن قائالًَ »:من املعطي؟» ويف يوم
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ما أجابت البنت األولى والثانية قائلتني :أنت وهي أ ّما أن تكون متعددة أو حركة واحدة.
املعطي .أما الثالثة فقد قالت :اهلل املعطي يا هذه احلركة الصغيرة ،يف النص العراقي ،هي
والدي .فغضب امللك عليها.
توجيه امللك سؤاال لبناته الثالثة ،وعليهن الر ّد
بعد أيام أقام وليمة يف قصره ،ودعا لها جمعا ً على السؤال يف الوقت نفسه.
من الناس ..وجلس مع إبنته يف شرفة قصره،
احلركة الصغيرة الثانية هي إجابة البنات
فرأى رجالً بائسا ً مسكيناً)).
الكبرى والوسطى عن سؤال أبيهم امللك،
ضح يف هذه االستهالل الذي تقدمه هذه فيقتنع به ،فيزوجهن من ملوك آخرين.
يتو ّ
احلركة األمور التالية:
احلركة الصغيرة الثالثة هي إجابة ابنته
 الشخصيات الرئيسية.الصغرى املختلفة عن إجابات أختيها ،الكبرى
 االختبار .ظهور بوادر النقص عند والوسطى ،فتغضب هذه اإلجابة امللك،الشخصية.
أبيها ،فيزوجها إلى أكسل شخص يف املدينة،
ويف النص الثالث السلوفاكي «بيرونا احلسناء» ويطردها من القصر.
يرد التمهيد التالي(( :يحكى إن ملكا ً عنده
ويف النص العربي /السوري «من املعطي؟»
بستانا ً فيه شجرة جميلة بشكل لم يسبق له يكون املفتتح(( :ويف يوم ما أجابت البنت األولى
مثيل يف الدنياّ ،إل انه ال يعرف إن كانت هذه والثانية قائلتني :أنت املعطي .أما الثالثة فقد
الشجرة حتمل ثمراً أو أنها حملت ثماراً يف قالت :اهلل املعطي يا والدي .فغضب امللك
قدمي الزمان ،فيسأل اجلنائنني وقارئي الطالع عليها.
والعلماء عن نوع ثمارها فيخبره رجل مسن :بعد أيام أقام وليمة يف قصره ،ودعا لها جمعا ً
إنه سمع من جده أنه يف كل ليلة ،ويف الساعة من الناس ..وجلس مع إبنته يف شرفة قصره،
احلادية عشر ،تنبت براعم هذه الشجرة ،وبعد فرأى رجالً بائسا ً مسكيناً ،طلب من ابنته أن
ربع ساعة حتمل ثماراً ناضجة ،ويف منتصف تلحق به وال تعود إلى القصر مرة أخرى((.
احلركات الثالثة الصغيرة يف هذه احلكاية:
الليل تقطف تلك الثمار وال يدري أحد شيئا ً
عن القاطف .يطلب امللك من أوالده الثالثة  -احلركة الصغيرة األولى :توجيه امللك سؤاال
حراسة الشجرة ملعرفة القاطف)).
لبناته الثالثة.
ضح يف هذه االستهالل الذي تقدمه هذه  -احلركة الصغيرة الثانية :إجابة البنات
يتو ّ
احلركة األمور التالية:
الكبرى والوسطى عن سؤال أبيهم امللك،
 الشخصيات الرئيسية.فيقتنع به.
 وجود النقص»الثمار املسروقة». احلركة الصغيرة الثالثة :إجابة ابنتهقدم هذا االستهالل ما يف النص العراقي الصغرى املختلفة عن إجابات أختيها ،الكبرى
األ ّول من املرتكزات األساسية التي ستبنى والوسطى ،فتغضب هذه االجابة امللك،
عليها ثيمته ،وهي امللك وبناته ،وحسن الكاره أبيها ،فيزوجها إلى أكسل شخص يف املدينة،
للعمل ،إذ جند تزامن وجود امللك وبناته مع ويطردها من القصر.
وجود حسن يف الوقت نفسه مع العلم ان عالم
ويف النص األجنبي جند املفتتح يتمثل بـ ((
كل طرف من هذين الطرفني يختلف عن عالم يطلب امللك من أوالده الثالثة حراسة الشجرة
اآلخر ،وال يعرفه .وكذلك نتعرف على متهيد ملعرفة القاطف ،فيفشل أإلبن األول وكذلك
للحكايتني العربية واألجنبية»السلوفاكية».
الثاني ،أما الثالث ،وكان يعزف على الناي(.)7
تبدأ احلركات الصغيرة داخل احلركة الكبيرة ،فإنه يظل مستيقضا ً حتى يرى أثنتي عشرة
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حمامة تتقدمهن احداهن ،وهي أميرتهن،
لتقطف الثمار ،فيشاهدها األمير الصغير
تتحول إلى فتاة وتقول له :لقد كنت أنا أقطف
التفاحات الذهبية وقد جاء دورك من اليوم
لتقطفها ظهراً.)).
هذه احلكاية تتكون من ثالث حركات صغرى
هي:
 احلركة الصغرى األولى :يطلب امللك منأوالده الثالثة حراسة الشجرة ملعرفة القاطف،
فيفشل أإلبن األول وكذلك الثاني.
 احلركة الصغرى الثانية :ينجح االبن الثالث،وكان يعزف على الناي .فإنه يظل مستيقضا ً
حتى يرى أثنتي عشرة حمامة تتقدمهن
احداهن ،وهي أميرتهن ،لتقطف الثمار،
فيشاهدها األمير الصغير فتتحول إلى فتاة
وتقول له :لقد كنت أنا أقطف التفاحات
الذهبية وقد جاء دورك من اليوم لتقطفها
ظهراً .سألهاَ :من تكون ؟ فأخبرته أنها تدعى
«بيرونا» وهي قادمة من املدينة السوداء ،ثم
اختفت.
احلركات الصغرى ،ضمن احلركة األولى
الكبيرة يف نصوصنا املدروسة تتم جميعها يف
زمن تعاقبي ،دياكروني ،ففيها الفعل الثاني يتم
بعد الفعل األ ّول ،وهكذا.
يف احلركة الكبيرة األولى ينشأ النقص عند
بطل احلكاية ،نقص مادي أو معنوي .ففي
النص العراقي يكون النقص عند االبنة
الصغرى هو طردها من القصر وتزويجها
ألكسل شخص يف املدينة.
ويف النص السوري ،ينشأ النقص نفسه للبنت
الصغرى.
ويف النص السلوفاكي ينشأ النقص عند االبن
الصغير للبحث عن املدينة السوداء والزواج
من الفتاة.
يف بعض احلكايات تظهر يف هذه احلركة
القوى الشريرة بتجسيدات متنوعة ومختلفة
لتوسع من الفجوة بني البطل واآلخرين .
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احلركة الكبيرة الثانية:
هذه احلركة هي األساس الذي تبنى ألجله
القصص الشعبي مهما كان نوعه ،خرايف
أم شعبي ،واقعي ،أي ينشأ ألجله القصص
الشعبي يف العالم .أي يتخلص البطل من أي
نقص .وقوع الشر والتخلص منه.
هذه احلركة تضم حركات صغيرة ،وأحدها
فعل الشخصية الرئيسية ،البطل ،واألخرى
فعل القوى الشريرة التي تقابل البطل(،)8
وقد قلنا سابقا عن رمزية اعادة املحاولة ثالث
مرات .أو تظهر قوى شريرة أخرى حتاول أن
تزيد من إعاقة البطل.
ففي احلكاية العراقية ،النص األ ّول ،جند
متهيدا يف أول احلركة ،إذ تقدم لنا صورة عن
العالقة بني االبنة الصغرى وزوجها حسن،
وكيف انهما تعاونا يف احلياة.
((وبحث الوزير عن هذا الرجل فوجده،
انه»حسن آكل قشور الباقالء» وتزوجته رغما ً
عنها ،وطردهما امللك من قصره.
خرج حسن وزوجته األميرة دون أن يعرف ماذا
يفعل بها .لكنها كانت «شاطرة» حيث انها أخفت
يف مالبسها بعض الليرات الذهبية عندما
ج ّردها والدها من جميع احللي الذهبية.
سألت الفتاة زوجها «حسن» عن عمله وسكناه،
فلم يجب ألنه كان خجالً جداً.
أعطته زوجته بعض الليرات وقالت له :بعها
يف السوق وإبتاع بثمنها طعاما ً وصوفا ً وأدوات
غزل ،وفراشا ً للنوم.
ذهب»حسن» إلى السوق واشترى ما طلبته منه
زوجته ،وعاد اليها خجالً ،فطمأنته ،وحاكت
من الصوف «بلوزة» ،وباعها حسن ،وهكذا
استمرت الفتاة بعملها وهو يبيع ما تنتجه.
يف أحد األيام ،طلبت منه أن يبحث له عن عمل
ما ،فقال لها :انه ال يعرف أي عمل أو شغلة ما.
فقالت له :يجب أن تشتغل ،يجب أن تتعلم،
«تعلم عقل يا حسن» ،اذهب واشتغل يف
«العمالة».
ّ
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خرج حسن يف صبيحة اليوم الثاني واشتغل
يف العمالة ،وعندما عاد إلى البيت «اخلرابة»
سمع شخصا ً ينادي املارة وهو واقف أمام
صندوق« :تعال واشتر عقل ،تعال تعلم عقل».
تذكر حسن قول زوجته «تعلم عقل» فدفع
حسن ما معه من نقود إلى الرجل ،أخذ الرجل
النقود وفتح بعض األبواب يف الصندوق ثم قال
حلسن« :اجلمبل هو العني وما تنظر والقلب
وما يشتهي» فقال حسن مستهزئاً :أهذا هو
العقل؟ وندم على نقوده .وعاد إلى زوجته
وهو خجل لفعلته .فإستقبلته أحسن إستقبال
وأعدت له املاء فإستحم ،وتناول عشاءه.
وهكذا استمر حسن يف عمله ،وزوجته تغزل
الصوف وتعمل منه «بلوزات» وهو يبيعها يف
السوق ،فإشتروا أرض «اخلرابة « وبنوا عليها
داراً لهم.
يف أحد األيام قالت الزوجة حلسن :انك تتعب
كثيراً يف عملك هذا ،يجب أن جتد لك عمالً
آخر ،كالتجارة مثالً.
فقال لها :أنا ال أعرف التجارة.
فقالت له :اذهب إلى السوق ،وتعلم هذه املهنة.
ويف اليوم التالي ذهب حسن إلى سوق التجار،
وأخذ يتعلم منهم أسرار املهنة ،وشد الرحال
مع جماعة من التجار للسفر إلى مدينة
أخرى ،ويف طريقهم الصحراوي ،نضب منهم
املاء وبحثوا عنه فوجدوا بئراً عميقة ،كان هذا
البئر يلتهم كل من ينزل فيه ،فأص ّر»حسن»
على النزول واالستسقاء.
عندما بدأ حسن بالنزول يف البئر جذبته يد
عمالقة إلى األسفل ،فشاهد غرفة كبيرة فيها
مارد أسود وفتاتني ،احداهما جميلة وبيضاء
واألخرى زجنية كالليل ،فسأله العمالق
الزجني :أيهما أجمل ،ان لم جتب بصورة
صحيحة أقطع رأسك؟
احتار حسن كثير ًا ،مباذا يجيب؟ وكيف؟ هل
يقول انها البيضاء؟ رمبا يغضب املارد ويقتله
النها ليست من لونه؟ أيقول السوداء ،رمبا

رد عليه املارد قائالً :أتترك اجلمال وتختار
القبح؟ أيهما اجلواب الصحيح؟
فصاح به العمالق :انك كأصحابك الذين
جاؤوا من قبلك بدون عقل .عندها تذكر
حسن قول صاحب الصندوق العجيب ،فرد
حسن قائالً« :اجلميلة هي عينك وما تنظر،
وعقلك وما يشتهي» ،فصفق العمالق األسود،
وضحك وقال :أصبت ،فأطلب ما تشاء .فقال
حسن أريد ماء جلماعتي .فقال له العمالق:
لك ما تشاء .وأخذه إلى احدى الغرف وقال
له خذ هذا الطابوق الذهبي ولكن عليك أن
تطليه كي ال يعرف به جماعتك ويسلبوه منك.
حمل حسن الطابوق واملاء وخرج من البئر
وعاد إلى زوجته. )).
احلركات الصغرى التي يف احلركة الكبيرة،
هي:
 زواج الفتاة بحسن. طردهما من القصر. اعطت نقودا حلسن ليشترى بها طعاموفراش بعد أن استأجرا بيت قدمي.
 طلبت الفتاة من حسن أن يعمل. يشتري من صاحب الصندوق حكمة.(الشخصية املانحة).
 يخرج مع جماعة للتجارة ويف الطريق ينزليف بئر ليسقي جماعته.
 يلتقي بعمالق زجني (الشخصية الشريرة)فيسأله عن الفتاتني اللتني معه .هذا العمالق
ميثل قوى الشر ،ويف الوقت نفسه يتحول إلى
قوى مانحة مضافة لألولى.
 يتذكر احلكمة التي اشتراها من صاحبالصندوق ،فيجيب .الشيء املمنوح له.
 يكرمه العمالق ،فيغتني ،ويعود لعائلته.وهكذا يصبح الزوجان أغنياء ،وحتل مشكلة
حسن ،ويسد النقص .وهذه املشكلة ليست
مشكلة احلكاية الرئيسية ،ان مشكلة احلكاية
هي مشكلة بنت امللك الصغرى وهي ما زالت
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قائمة.
يف هذه احلركة الكبيرة يتكرر فعل تعليم حسن
من قبل زوجته ،وتعويده على اخلروج إلى
السوق ليتعلم «شغل».
يف النص العربي «من املعطي؟» يتبع النص
العراقي يف جل حركاته الصغرى ضمن
احلركة الكبرى الثانية ويختلف عنه يف:
 حركة ذهابه البطل يف القافلة تكون بطلبزوجته من صاحب القافلة بأن يأخذه معه.
 ال وجود حلركة حصوله على احلكمة منصاحب الصندوق.
 العمالق العبد يف البئر يختلف عن عمالقالنص العراقي إذ انه يعطي أحمد رمانة
ويطلب منه أن يوصلها إلى ابنة عمه «غالية»
وهي زوجته فتغتني.
ويف النص السلوفاكي «بيرونا احلسناء» تكون
احلركات الصغرى لهذه احلركة الكبرى كما
يأتي:
 يخرج االبن الصغير وخادمه للبحث عنبيرونا.
 يلتقي بأم بيرونا ،الساحرة وهي شخصيةشريرة.
 تعطي اخلادم مزمارا يعزف عليه لكي يجتمعاألمير «االبن الصغير» مع بيرونا.
 ينام األمير فيخفق بااللتقاء ببيرونا. يعود األمير إلى مملكة والده. يراها يف احللم وهي تقول له« :ما دام خادمكعلي
إلى جوارك فإنك لن تنجح يف احلصول ّ
ألنهم غ ّرروا به فخانك» .فيتخلص من خادمه.
 يعود إلى مدينة بيرونا. يلتقي بثالث شياطني يتنازعون عن أرثأبيهم ،فروة راع من يلبسها يصبح غير مرئي،
وحذاء يرتفع بالبسه يف الهواء ،وسوط من
يحركه يجد نفسه يف املكان الذي يختاره،
فيحتال عليهم ويحصل على األدوات السحرية
ويصل بواسطتها إلى املدينة السوداء .يحصل
على األدوات السحرية من قبل الشخص
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املانح ،الشياطني الثالثة.
***
احلركة الكبيرة الثالثة:
قلنا ان قضية الفتاة ما زالت قائمة .وعندما
تدعو والدها لوليمة يتعرف عليهما ،حسن
وزوجته البنت الصغيرة وقد طردهم من قصره،
عندها يعتذر منها ،ويوافق على ما قالته .وهذه
احلركة تتكون من حركات صغيرة ،هي:
 اغتناء البنت الصغيرة وزوجها حسن. دعوة والدها ،والتعرف عليها ،وعلى حسن،واالقرار بصحة جوابها.
***
يف النص الثاني ،السوري ،جند التمهيد
نفسه يف النص العراقي يف أن البنت الصغرى
تتعاون مع زوجها.
أما النص السلوفاكي ،النص الثالث ،فإن
التمهيد يكون بطلب االبن من والده امللك أن
يسمح له بالذهاب للبحث عن بيرونا والزواح
منها .وكذلك مقابلته ألم بيرونا ،الساحرة،
الشريرة.
يف هذه احلركة تظهر القوى املانحة،
حيث جندها يف النص األول متمثلة بصاحب
الصندوق الذي يشتري منه حسن احلكمة التي
تفيده عندما تسأله القوى الشريرة ،وكذلك
املارد يف البئر.
وفيها تظهر القوى الشريرة ،أيضا ،وهدفها
القضاء على البطل ،أو إعاقته يف احلصول
على ما يريد.
تبدو يف النص األ ّول ان القوى الشريرة ميثلها
املارد األسود يف البئر الذي يوجه السؤال إلى
حسن(( :عندما بدأ حسن بالنزول جذبته يد
عمالقة إلى األسفل ،فشاهد غرفة كبيرة فيها
مارد أسود وفتاتان ،احداهما جميلة وبيضاء
واألخرى زجنية كالليل ،فسأله العمالق
الزجني :أيهما أجمل ،ان لم جتب بصورة
صحيحة أقطع رأسك؟
احتار حسن كثيراً ،مباذا يجيب؟ وكيف؟ هل
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يقول انها البيضاء؟ رمبا يغضب املارد ويقتله
النها ليست من لونه؟ أيقول السوداء ،رمبا
رد عليه املارد قائالً :أتترك اجلمال وتختار
القبح؟ أيهما اجلواب الصحيح؟
فصاح به العمالق :انك كأصحابك الذين
جاؤوا من قبلك بدون عقل .عندها تذكر حسن
قول صاحب الصندوق العجيب ،فرد حسن
قائالً« :اجلميلة هي عينك وما تنظر ،وعقلك
وما يشتهي» ،فصفق العمالق األسود ،وضحك
وقال :أصبت ،فأطلب ما تشاء .فقال حسن
أريد ماء جلماعتي .فقال له العمالق :لك ما
تشاء .وأخذه إلى احدى الغرف وقال له خذ
هذا الطابوق الذهبي ولكن عليك أن تطليه كي
ال يعرف به جماعتك ويسلبوه منكّ .)).إل انها
ليست كذلك ،فهي قوى مانحة من خالل ما
متنحه له من أشياء يغتني بها ،ويزول النقص
عنده.
الهوامش:
 1.1راجع كتابنا القصص الشعبي العربي -
.دراسات وحتليل.
2.2حكاية األخوة الثالثة الذي يتكرر فيها
الفعل ثالث مرات على عدد األبناء.
وقد انسح تكرار الفعل ثالث مرات من
األمور االجتماعية إلى أمور الفقه الديني،
مثل:من يطلب منه أن يستتاب ألمر ما،
أن يستتاب لثالثة أيام .وكذلك ما جاء
يف تفاسير سورة العلق يف الصحيحني
ان امللك جبرئيل نزل على النبي وقال
له «أقرأ» فقلت ما أنا بقاريء ،فأخذني
فغطني حتى بذل من اجلهد  ،وتكررت
هذه العملية ثالث مرات.
3.3انظر :قصصنا الشعبي من الرومانسية
إلى الواقعية – ص. 39
4.4انظر –:القصص الشعبي يف السودان -
ص0 69
5.5القصص الشعبي العربي – دراسات
وحتليل .

6.6راجع ايضا ً النموذج رقم  6/يف مجلة
التراث الشعبي – ع 1970/ 10والذي
شكل جزيئات ثالث ،هي:
– فتاة يصر والدها على تزويجها من
أكسل وأفقر رجل يف املدينة.
ضه حتى يصبح تاجراً.
– ترو ّ
– يف الطريق ،ينزل يف بئر ،ويحل لغزاً
ويغتني.
* وكذلك تذكرنا هذه احلكاية مبسرحية
امللك لير لشكسبير التي قدمت عنها دراسة
تناصية نشرت يف جريدة «العراقية» التي
تصدر يف استراليا يف العددين املتتالني
 736 ،735بتاريخ / 27 – 26شباط/
.2020
القصة
 7.7لعزف الناي دور كبير يف هذه
ّ
إذ يترك االبن مستيقضا ،كما يف حكاية
عراقية يستخدم فيها االبن األصغر
«التنت» ،أي التبغ بوضعه يف عيونه ليبقى
سهرانا.
8.8هذه الوظيفة من األهمية مبكان ،حيث
تنشأ عنها احلركة احلقيقية يف احلكاية.
وتتنوع أفعال الشخوص الشريرة إلى درجة
كبيرة ،مثال :
* «العجوز» العائدة من احلج كما تدعي كما
يف حكاية «ميرزا بحمد « وذلك لتهيء الطريق
لزواج امللك من «زره خاتون» .
* الغرباء وهم يخطفون زوجة الشيخ الكرمي
دون علمه كما يف حكاية «الشيخ الكرمي».
* األخوة الذين يتركون أخاهم الصغير يف البئر
ويسلبونه فتاته كما يف حكاية «األخوة الثالثة ،
أو امللك وأوالده الثالثة « .
ان هذه الوظيفة هي أهم الوظائف يف املنهج
املورفولوجي ،فهي من وجهة نظر صاحبه
«بروب» « :تخلق احلركة احلقيقية يف احلكاية
القصة –
« ( فالدميير بروب – مورفولوجيا
ّ
ص.)48
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ً
ِعذاب الركايب نموذجا ..

الشاعرُ ناقداً..

فراس حج محمد /فلسطين

الناقد شـاعراً .يبدو األمر
الشـاعر ناقداً ،أو
ُ
ربـا
علـى هـذه الشـاكلة مـن االندمـاج ،أو ّ
االلتبـاس املحيـل إلـى شـيء مـن اجلمـال ،إذ
ال يسـتطيع الناقـد الشـاعر أن يتخلّـص مـن
ذائقتـه ،وهـو يـدرس األعمـال اإلبداع ّيـة،
فــالذوق النقـد ّي مـن أدوات الناقـد ملحاكمـة
وجدانـي ُتتلـك
صـة ،وأمـ ٌر
النـص ،وملكـة خا ّ
ّ
ّ
بالتجربـة والعلـم ،ولكـ ّن هـذا الـذوق مق ّيـد
األدبـي
ضمـن شـروط يف حين أ ّن الـذوق
ّ
مطلـق[ .]1وبين انطالق ّيـة الشـعر والنقـد
املق ّيـد يخلـق الشـاعر الناقـد رؤيـاه مـن حلـم
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لغتـه ،معجونـة ببصيـرة تـرى أبعـد من الشـكل،
نافـذة نحـو العمـق وجوهـره ،ولهـذا فاملبـدع-
شـاعراً أو غيـر شـاعر -هـو األقـدر علـى ملـس
يحسـها شـعور ّياً،
جمـال األعمـال األدب ّيـة؛ ألنّه ّ
باإلضافـة إلـى أنّـه يدركهـا عقل ّيـاً ،فهو ميارس
إنشـاء وتذ ّوقـاً،
الصنعـة مـن كال جانبيهـا؛
ً
ولذلـك فهـو األقـد ُر علـى التعبيـر عنهـا نقد ّيـا ً
واحلكـم عليهـا؛ جـودة ورداءة .وحكمـه ال
ُينقـض بوصفـه «ناقـداً َع ْـدالً» وأديبـا ً متم ّرسـا ً
بالصنعـة األدب ّيـة ،وكلّ مـن يحـاول إنـكار
أحـد إلـى ذوقـه
شـهادته «جاهـلٌ ال يطمئـ ّن
ٌ
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وحكمـه علـى املسـتوى النقـدي»[.]2
تقـدم ،فـإ ّن انطباع ّيـة الناقـد
وبنـاء علـى مـا ّ
ً
ليسـت عشـوائ ّية وفوضو ّيـةّ ،
وإنـا تسـتند
إلـى ذوق مـد ّرب خبيـر ،يسـتطيع التمييـز
أدبـي يو ّجـه
جمالـي
والتعليـل والتحليـل ،ذوق
ّ
ّ
ركائبـه نحـو اخليـال اجلامـح ،إلدراك املناحي
اجلمال ّيـة يف النصـوص األدب ّيـة اإلبداع ّيـة،
وهـذا مـا فعلـه الناقـد والشـاعر العراقـي
ِعـذاب الركابـي[]3يف كتابـه «النيـل ..مبدعاً-
قـراءة يف اإلبـداع املصـري»[ .]4يضـ ّم الكتاب
إحـدى عشْ ـرة مقالـة نقد ّيـة موزّعة على ثالثة
فصـول ،احتـوى الفصـل األول ثلاث مقـاالت
حـول الشـعر ،والثانـي ثلاث مقـاالت حـول
القصـة القصيـرة ،واشـتمل الفصـل الثالـث
ّ
علـى خمـس مقـاالت حـول أعمـال روائ ّيـة.
ضـح املؤلّـف يف توطئتـه القصيـرة للكتـاب
يو ّ
أنّـه أراد أن يحتفـي بإبداعـات هـؤالء الكُتّـاب،
االحتفالـي هـذا «بنقـد رؤيـو ّي
واصفـا ً نقـده
ّ
نـص
غيـر مسـبوق ،مختلـف يف شـاعر ّيته،
ّ
نـص ،إبـداع علـى إبـداع ،جوهـر
مقابـل
ّ
اجلمـال واملتعـة واإلثـارة يف الكتابـة اجلديـدة
التـي أحرقـت يف طقوسـها كلّ مفـردات
امللـل»[ .]5وسـيرى القـارئ فعلاً أ ّن الناقـد
ممـا وعد بـه يف هذه املقاالت
قـد حقّـق كثيـراً ّ
االحتفال ّيـة علـى مـا سـأوضح بعـد قليـل.
إ ّن شـخص ّية الناقـد هنـا كانـت شـخص ّية
انطباع ّيـة ،ذات ّيـة شـعر ّية ،تخـ ّ
ط لهـا منهجـا ً
محـدداً يف تنـاول األعمـال اإلبداع ّيـة ،فنظـر
ّ
إليهـا نظـرة جمال ّيـة ذات ّيـة كمـا هـو تفاعـل
معهـا عنـد قراءتهـا .ليعيـد «االنطبـاع -أو
نص إنشـائي ،من
األثر -الذي تركه يف نفسـه ٌّ
قصـة ،أو مسـرح َّية ،أو كتـاب...
قصيـدة ،أو َّ
كمـا هـو يف حالـة حدوثـه ،ويف السـاعة التـي
تلقَّـى فيهـا الناقـد النَّـص ،مـن دون إضافة ،أو
اهتمـام بأمـر سـواه ...ومـن دون أدنـى اهتمام
بالصحـة واخلطـأ والعلم َّيـة واملوضوع َّيـة...
َّ
املسـألة ذات ّيـة صـرف»[.]6

ولـم ُي ِ
خـف الناقـد منهج ّيتـه هـذه؛ فأ ّكدهـا
يف خامتـة الكتـاب بقولـه« :كتابـة مغايـرة..
مختلفـة ،نـوع مـن الكتابـة -احلفـر..
والكتابـة -اخللخلـة كانـت مصـدر إلهامـي يف
رسـم هـذه اللوحـات ..نقـد مـا بعـد حداثـي،
الذائقـة ب ّوابتـي الدافئـة للدخول إلى نصوص
هـؤالء املبدعين املمتعين حتّـى الدهشـة
واملفاجـأة»[ .]7فكأنّـه لـم يكتـب النقـد ّإل
ليحـاور اجلمـال بذاتـه الشـاعرة التـي تنفعـل
بالشـعر فتكتبـه علـى نحـو مغايـر أيضـا ً
يف مقالـة نقد ّيـة هـذه املـ ّرة ،وليـس داخـل
القصيـدة.
ضـح الكاتـب
مـا بين املقدمـة واخلامتـة يو ّ
طريقـة تعاملـه النقـد ّي مع األحد عشـر عمالً
إبداع ّيـا ً التـي تناولهـا يف نقـده مسـتمتعا ً
متجلّيـاً ،إذ كان واضحـا ً هـذا التو ّجـه مـن
خلال حديـث املؤلِّـف النقـد ّي املمتـع الـذي ال
يخلـو مـن تشـويق وإثـارة وتتابـع سـرد ٍّي يريـح
األدبـي بلغـة
القـارئ ويدخلـه يف صلـب العمـل
ّ
أدب ّيـة تنقـل النقـد مـن دوائـره اجلافّـة التـي
يعتـاش فيهـا «املنهج ّيـون األكادمي ّيـون» إلـى
دائـرة رحبـة مـن التلقـي القائـم علـى املتعـة.
لعـلّ مـا قـام بـه الناقـد مـن إفصـاح عـن هـذه
املنهج ّيـة النقد ّيـة الذات ّية لهي جرأة محسـوبة
للناقـد ،ففـي الوقـت الـذي يرمـي بـه كثيـر
مـن الدارسين واملبدعين كتابـات النقّـاد
صـة مـن اجليـل اجلديـد
املعاصريـن وخا ّ
انطباعـي» تهوينـا ً مـن شـأن مـا
بأنّهـا «نقـد
ّ
يكتبـون ،واحلـ ّ
ط مـن جـودة تلـك الكتابـات
ورصانتهـا يأتـي الشـاعر العراقـي ِعـذاب
قـي» تقودنـي
الركابـي ليقـول إنّنـي «ناقـد تذ ّو ّ
ذائقتـي ،ويو ّجهنـي الشـاعر الـذي يف ّ إلـى
مبحبـة وطالقـة
رحابـة النصـوص وقراءتهـا
ّ
وانطلاق.
ّهامـي بين الناقـد
لـم يعـد اليـوم الصـراع االت
ّ
واملبـدع فقـط ،بـل صـار بين الناقـد والناقـد
71
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اآلخـر أيضـاً ،فيتّهـم النقّـاد األكادمي ّيـون
املُقو َلبـون النقّـاد املتح ّرريـن مـن قواعـد
املناهـج الصارمـة بأنّهـم يخ ّربـون النقـد .هنـا
ويف هـذه املنطقـة بالـذات يجـب أن نرفـع
القبعـة للناقـد ِعـذاب الركابـي حلسـن صنيعه
ّ
وقـ ّوة شـخص ّيته النقد ّيـة واألدب ّيـة يف اإلعالن
الواضـح عـن منهج ّيتـه الذات ّيـة التذ ّوق ّيـة يف
هـذا الكتـاب ،فهـو إذاً «قـراءة» يف اإلبـداع،
بـكلّ مـا يؤ ّديـه مفهـوم «القـراءة» مـن تذ ّوق ّيـة
وفردان ّيـة ومتعـة شـخص ّية ،كانـت مصاحبـة
ِ
اإلنبـاء عـن طبيعتـه هـذه ،وأثبتهـا
للكتـاب يف
املؤلّـف مـع العنـوان علـى الغلاف.
ولكـ ْن ،مـا عالقـة ذلـك بنقـد مـا بعـد احلداثـة
الـذي يشـير إليـه الركابـي يف خامتـة الكتـاب؟
بـدت لـي العبـارة أنّهـا نـوع مـن «التضليـل
النقـد ّي» ،فمـن املعـروف أ ّن النقـد التأثّـر ّي
نقـد قـدمي ،ومارسـه نقّـاد غرب ّيـون وعـرب،
ومـن ثـ ّم تطـ ّور النقـد إلـى العلم ّيـة يف مناهـج
متعـددة لغو ّيـة وحتليل ّيـة .هـل أراد الركابـي
ّ
األكادميـي
أن يحمـي نفسـه مـن أوثـان النقـد
ّ
وأصنامـه؟ أم أراد إربـاك القـ ّراء والباحثين
كما يفعل الشـعراء عادة يف ممارسـة املراوغة
والتحايـل
النصـي لتمريـر أشـد األفـكار توتّـراً
ّ
أو اختالفـاً؟ أم فقـط أراد أن يعيـد للناقـد
بهجتـه النقد ّيـة التـي ذهبـت بفعـل الكتابـة
النقد ّيـة يف دهاليـز مناهـج النقـد احلديثـة
واحلداث ّيـة ،مناهـج أفقدتـه أدب ّيتـه املؤثّـرة،
ويريـد أن يكمـل الدائـرة ،فيعـود بالنقـد إلـى
حيـث بـدأ ،نقـداً انطباع ّيـا ً تأثّر ّيـا ً يقـوم علـى
الذائقة املدرّبة التي ال تخدع نفسها وال تخدع
حق
القـارئ؟ باعتقـادي أنّـه أراد أن يدافع عن ّ
التعبيـر النقـد ّي بطريقـة تأثّر ّيـة انطباع ّيـة
إبداع ّيـة ،ولكـن بشـروط موضوع ّيـة ،ال ُت ّمل
األدبـي مـا ال يحتمـل ،وال تقـول فيـه ما
العمـل
ّ
يسـتحق ،وال تبالغ يف املدح ،وال تبني رأيها
ال
ّ
النـص دون االعتمـاد علـى
يف احلكـم علـى
ّ
جمالـي مـدرك يف أعمـاق نفـس الناقـد
تـذ ّوق
ّ
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ذاتـه ،وأراد أن يوصلـه إلـى القـ ّراء اآلخريـن،
ويتشـارك بـه معهـم.
«عـذاب الركابـي» أعمـاالً
لقـد اختـار الناقـد ِ
أدب ّيـة بـدت لنـا ،نحـن القـ ّراء غيـر امل ّ
طلعين
قبلاً علـى تلـك األعمـال ،أنّهـا أعمـال أدب ّيـة
بديعـة وذات سـو ّية عاليـة مـن النضـج ،لقـد
انحـاز الناقـد إلـى أعمـال ناجحـة إذاً ،كاشـفا ً
عـن جمال ّياتهـا ،مـن خلال لغـة جتنـح للشـعر
األدبـي
والشـاعر ّية واإلطنـاب والتكـرار
ّ
والصـور األدب ّيـة وأشـكال متن ّوعة من البالغة،
يقدمهـا ويدفـع القـارئ بطريقـة غيـر مباشـرة
ّ
إلـى قراءتهـا وتأ ّمـل مـا فيهـا مـن أفـكار،
ومعاينـة نواحيهـا الشـكل ّية التـي حملـت تلـك
األفـكار .إ ّن الناقـد هنـا ،وهـو يقـوم بهـذا
الفعـل النقـد ّي ،ميـارس فعالً دعائ ّيا ً تسـويق ّياً،
موظّفـا ً أدوات السـلطة الناعمـة اخلف ّيـة التـي
تدفـع قـارئ هـذا النقـد إلـى أن ينحـاز لتلـك
األعمـال األدب ّيـة حتّـى إذا لـم تتوفّـر لـه فرصة
قراءتهـا ،محقّقـا ً كثيـراً مـن شـروط النصـوص
اإلبداع ّيـة يف مقاالتـه النقد ّيـة ،فهـو كمـا قـال
النـص
نصـا ً إبداع ّيـا ً علـى
يف التوطئـة ينشـئ ّ
ّ
نـص».
األصلـي،
«نـص مقابـل ّ
ّ
ّ
إ ّن هـذا النـوع مـن النقـد لـن يتجلّـى أل ّي كاتـب
ّإل إذا كان شـاعراً وأديبـاً ،وممتلئـا ً باللغـة
وإيحاءاتهـا واسـتخداماتها ،وميـارس عملـه
ب وجمـال وح ّر ّيـة محلّقـة يف
النقـد ّي بحـ ّ
فضـاء النصـوص لتراهـا بعين اإلبـداع ال بعني
األدبي
التفكيك النقد ّي الذي قد يح ّول العمل
ّ
إلـى كومـة ألفـاظ خاويـة مـن املعنـى والتأثيـر.
إن جنايـة النقـد املنهجـي «املتعالم» على األدب
جـداً ،فهـو لـم يبعـد القـ ّراء عـن النقـد
كبيـرة ّ
وقراءتـه وحسـب ،ولكنّـه كذلـك اسـتمرأ قتـل
األعمـال األدب ّيـة ،وسـحب منهـا عصبهـا الـذي
يجـب أن يكـون واضحـا ً يف الكتابـة النقد ّيـة،
اإلبداعـي ذاتـه،
كمـا كان واضحـا يف العمـل
ّ
وهـو مـا جنـح فيـه الشـاعر الناقـد عـذاب
النقـد تلـك
الركابـي جناحـا ً كبيـراً ،فقـد جعـل
ُ
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ومحببـة إلـى القـارئ ،أو علـى
األعمـال قريبـة
ّ
األقـلّ هـذا مـا أتوقّعـه بعـد قراءتـي للكتـاب.
يالحـظ علـى عمل «الركابـي» هذا أ ّن انحيازه
قصـة وروايـة ،ولـم يكـن للشـعر،
كان للسـردّ ،
فقـد اشـتمل الكتـاب علـى ثلاث مقـاالت
نقد ّيـة يف الشـعر فقـط ،واسـتولى السـرد
علـى ثمانـي مقـاالت ،خمـس منهـا للرواية ،ما
يعنـي أ ّن اهتمـام الناقـد -وهـو شـاعر أيضـاً-
ربـا أشـارت هـذه
بالسـرد أكثـر مـن الشـعرّ .
ممـا نظـ ّن
املسـألة إلـى قض ّيـة أخـرى أبعـد ّ
مـن اسـتحواذ الروايـة علـى اهتمـام الشـاعر
النقـد ّي بحيـث لفتـت نظـره أكثـر مـن غيرهـا
مـن الفنـون؛ فالشـاعر -أ ّي شـاعرٍ  -ال يعجبـه
شـعر اآلخريـن كثيـراً ،فغالبـا ً مـا يـرى أ ّن
الشـعر نـادر احلـدوث ،أو أ ّن مناذجـه العليـا
تسـتحق اإلشـادة والقـراءة قليلـة ،لذلـك
التـي
ّ
ال يتّجـه الشـاعر الناقـد يف العـادة إلـى قـراءة
الشـعر والدواويـن الشـعر ّية ،لكنّـه يقبـل أكثـر
علـى قـراءة السـرد بأنواعـه والكتـب الثقاف ّيـة
والتاريخ ّيـة وكتـب األسـاطير وكتـب احلضـارة
والسياسـة وكتـب النقـد وكتـب األديـان
عـدة
قـدم ّ
والفلسـفة والفكـر ،مـع أ ّن الركابـي ّ
أعمـال نقد ّيـة تنـاول فيهـا الشـعر ،وأشـرت
إليهـا أعلاه ،أو لعلّـه ال يريـد إفسـاد لغتـه
الشـعر ّية بشـعر اآلخريـن ،مخافـة أن يتسـلّل
شـيء منهـا إلـى لغتـه ،محافظة منـه على نقاء
عامله الشـعر ّي من أن يتل ّوث بألفاظ اآلخرين
وتراكيبهـم وصورهـم الشـعر ّية التـي قـد حتتلّ
مكانـا ً مخف ّيـا ً يف ال وعيـه ،ال يـدري متى تقفز
إلـى قصيدتـه ،فتخونـه خيانـة إبداع ّية ُيؤاخذ
حق الشـاعر
عليها ،وهذا هاجس مشـروع من ّ
أن يحـذر مـن الوقـوع فيـه .أو لعلّـه أراد أن
يجـ ّرب الكتابـة الشـعر ّية بطريقـة مغايرة ،كما
قـال يف خامتـة الكتـاب .فالشـعر -حسـب مـا
يزعـم بعـض نقّـاده -ليـس موجـوداً فقـط يف
ربـا يوجـد يف النثـر واملقالـة
القصيـدة ،بـل ّ
والروايـة واللوحـة والقطعـة املوسـيق ّية.

مهمـا ً
يقتـر ُح كتـاب الركابـي تصـ ّوراً نقد ّيـا ً ّ
مبالمح شعر ّية ،بوصفه منوذجا ً لالحتذاء به
ملـن أراد أن يكتـب نقـداً انطباع ّيـا ً ذات ّيا ً تأثّر ّيا ً
عدة وجوه،
مـن الشـعراء أو األدبـاء ،وذلـك يف ّ
تشـكّل مبجموعهـا منهجـا ً نقد ّيـا ً غيـر ُملـ ِزم،
أ ّولها تلك اللغة العالية املسـتوى والبعيدة عن
التركيبـي واخللـل النحـو ّي
الركاكـة والضعـف
ّ
بغـض النظـر
والصـريفّ ،وهـي ُع ّـدة الكاتـب
ّ
عمـا يكتـب ،وأ ّي األنـواع األدب ّيـة يختـار ،وهي
ّ
للناقـد أوجـب ويجب أن يحرص عليها الناقد
ويسـعى إلـى أن تكـون لغتـه النقد ّيـة صائبـة
كحـد أدنـى مـن الكتابـة ،إضافـة إلـى
ٍّ
متامـا ً
مـا أفـاض عليهـا الركابي من جمال وسالسـة
وعذوبـة وصناعـة واضحـة ،فيهـا الكثيـر مـن
السـمات الشـعر ّية ،كمـا أ ّن شـخص ّية الناقـد
ٍ
بجلاء يف هـذا
اخلبيـر املثقّـف حاضـرة
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الكتـاب ثانيـاً؛ فليـس معنـى الكتابـة النقد ّيـة
التأثّر ّيـة أن تخلـو مـن املصطلحـات واملقـوالت
النقد ّيـة التـي تلتحـم بجسـد الكتابـة اجلديـدة
كأنّهـا منهـا ،تندمـج فيهـا كأنّهـا هـي ،وهـذه
خبـرة كتاب ّيـة مقصـورة علـى املوهوبين يف
الصنعـة الكتاب ّيـة التـي ال يتقنهـا الكثيـرون،
بحيـث ال تكـون نافـرة مسـتنكرة مسـتكرهة،
النـص ،وتومـئ إلـى مظهـر مـن
عالـة علـى
ّ
مظاهـر التثاقُـف املقيـت ذي اآلثـار السـلب ّية
يف تلقّـي القـارئ ،كمـا يفعـل كثيـر مـن كتبـة
النقـد أحيانـاً.
بـد مـن
يقـول كتـاب «النيـل مبدعـاً »..إنّـه ال ّ
معرفـة نقد ّيـة وثقافـة نقد ّيـة يف املصطلـح
النقـد ّي ،ولكـن علـى الناقـد أن يذ ّوتها لتصبح
لـه وداخلـة يف صلـب لغتـه؛ فالرسـالة التـي
يريـد أن يقولهـا ِعـذاب الركابـي يف هـذه
املقـاالت النقد ّيـة ،أ ّن النقـد عمل ّيـة صعبـة،
وحتتـاج إلـى ُع ّـدة لغو ّيـة وثقاف ّيـة ،وإلـى ذائقة
مدرّبـة علـى صنع اجلمال اللغو ّي واإلحسـاس
بـه والتعبيـر عنـه ،وال يسـتطيعها أ ّي كاتـب إذا
لـم يكـن مؤ ّهلاً وكامـل ال ُع ّـدة والعتـاد لهـذه
العمل ّيـة ،ولذلـك -ثالثـاً -فـإ ّن كتابـة النقـد
االنطباعـي ليسـت مجـ ّرد رأيٍ عابـر لكاتـب
ّ
سـطحي ال حتتـوي كتابتـه تلـك علـى أ ّي عمـق
ّ
أو ال تشـير إلـى أ ّي ثقافـة أو مخـزون معـريفّ.
إنّهـا -متامـاً -تشـبه الكتابـة اإلبداع ّيـة يف
حت ّررهـا مـن القواعـد والقوانين وااللتـزام
احلـريف ّ باملصطلحـات ،ومـع ذلـك فـإ ّن لهـا
صـة
مصطلحاتهـا وقواعدهـا وقوانينهـا اخلا ّ
النابعـة مـن ذاتهـا ،ومرتبطـة بالعمـل املدروس
الـذي تضيئـه ارتباطـا ً إبداع ّيـا ً عضو ّيـاً ،فـإذا
ما سـلّمنا بقواعد حتكم الكتابة اإلبداع ّية مع
انطالق ّيتها وحت ّررها ،علينا االعتراف بوجود
مثـل هـذه القواعـد أيضـا ً يف الكتابـة النقد ّيـة
االنطباع ّيـة ،قواعـد يخترعهـا الكاتـب نفسـه،
يضبطهـا ويؤطّرهـا هـو ذاتـه ،أو يجلبهـا ،أو
يتّكـئ عليهـا مـن مناهـج فكر ّيـة أو فلسـف ّية،
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أو كتابـات نقد ّيـة أخـرى ،كمـا فعـل الركابـي،
اإلبداعي
النـص
ولذلـك فـإ ّن مـا يصـدق علـى
ّ
ّ
يصـدق علـى طبيعـة الكتابـة االنطباع ّيـة
النقد ّيـة املكتوبـة بخبـرة مبدعهـا يف أنّه «ليس
ثمـة قواعـد للكتابـة وذلك هو اجلمـال الكامل
ّ
يف فعـل الكتابـة»[ ،]8كمـا يستشـهد الكاتـب
نفسـه بهـذا القـول يف وصفـه أحـد األعمـال
حتـدث عنهـا يف الفصـل الثالـث
األدب ّيـة التـي ّ
نقلاً عـن الكاتبـة الترك ّيـة إليـف شـافاق.
ليـس صحيحـا ً أن نقـول بعـد ذلـك إ ّن النقـد
االنطباعبـي ليـس منهجـاً ،كمـا قـد يجـادل
ّ
بعـض الكتّـاب ،فـإذا كان «املنهـج مجموعة من
اإلجـراءات املنظمـة التـي تهـدف إلـى حتقيـق
موضوعـي»[ ،]9فإ ّن
هـذه الوظيفـة علـى نحـو
ّ
مـا قـام بـه ِعـذاب الركابـي يف هـذا الكتـاب
يحقّـق ذلـك مبتعـة واحتـراف؛ سـواء يف اللغة،
أو يف التحليل ،أو يف احلكم النقد ّي ،ما جعل
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عملـه هـذا ذا سـمات منهج ّيـة مؤطّـرة ضمـن أبـو علـي ،و أ.د .محمـود محمـد العامـودي
مت االلتـزام بهـا و أ .معـاذ محمـد احلنفـي ،مجلّـة اجلامعـة
إطارهـا التـي ُوجـدت فيـه ،و ّ
وقـدم مثـاالً ح ّيا ً اإلسلام ّية للدراسـات اإلنسان ّية ،غ ّزة ،املجلّد
يف مقـاالت الكتـاب جميعهـاّ ،
علـى الكتابـة النقد ّيـة االنطباع ّيـة املمنهجـة السـادس والعشـرون ،العـدد األول( ،ينايـر،
ذات السـمت الشـعر ّي املو ّ
حـد؛ لتحقّـق  ،)2018ص.88
الغـرض
اإلبداعـي والنقـد ّي منهـا ،ففـي كتاب [ ]2تاريـخ النقـد األدبـي عنـد العـرب -نقـد
ّ
«النيـل مبدعـاً» امتـزج النقـد واإلبـداع معـا ً الشـعر مـن القـرن الثانـي حتـى القـرن الثامـن
يف ّ
عبـاس ،دار الشـروق
نـص واحـد؛ هـو املقالـة النقد ّيـة الذات ّيـة الهجـري ،د .إحسـان ّ
التأثّر ّيـة القائمـة علـى الـذوق الـذي ال يفسـد
عمـان -األردن،1986 ،
للنشـر والتوزيـعّ ،
املوضوع ّيـة بـأ ّي حـال مـن األحـوال ،فأعـاد ص.339
عـدة مجموعـات شـعر ّية:
الركابـي بهـذا النقـد إلـى األذهـان صـورة [ ]3للركابـي
ّ
يقـدم حكمه ،وليـس مجبراً على
الناقـد الـذي ّ
«تسـاؤالت علـى خريطـة ال تسـقط فيهـا
أن يعلّـل أحكامـه ،هـذه الصـورة التـي وصفهـا
األمطـار» ،و»مـن طموحـات عنتـرة العبسـي»،
يظهـر فيهـا« :الناقـد الكفـؤ الـذي يجـب أن
و»رسـائل املطـر» ،و»العصافيـر ليسـت مـن
يصغـي اآلخـرون إلـى حكمـه سـواء اسـتطاع
التعليـل أو لـم يسـتطع .وهـذا مـا جـر إلـى سلالة الريـح» ،و»والشـمس تعطـي رطوبـة
ّ
القـول بـأن يف الشـعر مجـاالً يدركـه الناقـد أحيانـاً» ،ولـه مـن الدراسـات النقد ّيـة
ّ
بالطبيعـة التـي وهبهـا دون غيـره ،وبهـذه باإلضافـة إلـى هذا الكتاب« :صلوات العاشـق
الطبيعـة يحكـم علـى مـا ال يسـتطيع أن يـورد السـومري -عبـد الو ّهـاب البياتـي -قـراءة
السـمان امرأة من كلمات»،
فيـه ّعلـة واضحـة ،وذلك يعني أ ّن هناك دائرة ومواقف» ،و»غادة
ّ
يحـس فيهـا اجلمـال وال يسـتطاع و»فاطمـة يوسـف العلـي أيقونـة السـرد
يف الشـعر
ّ
التعبيـر عنهـا ِبل َـم وكيـف»[ ،]10بـل إنّـه اخلليجي املعاصر» ،و»سـحر النيل -قراءة يف
يسـعى إليهـا بقلبـه الرائـي ،وعينـه املبصـرة ،اإلبـداع املصـري املعاصـر» .و»البوح ..صمتاً-
وبقلمـه املشـ ّع ،وعاطفتـه الزاخـرة املنحـازة قـراءة يف اإلبـداع النسـوي العربـي املعاصـر».
سسـة دار الهلال،
لتلـك األعمـال ،لكنّـه ذلـك االنحيـاز املبـ ّرر [ ]4صـدر الكتـاب عـن مؤ ّ
بجمال ّيـة اإلبـداع نفسـه ،فالشـاعر املبـدع .2020
هـو أيضـا ً ناقـد مبـدع ،مـا دام أ ّن اللغـة هـي [ ]5النيل مبدعاً ،..ص.6
ذات اللغـة ،لغتـه ،املسـتند عليهـا يف احلالتني؛ [ ]6مقدمـة يف النَّقـد األدبـي ،د .علـي
نقـداً وشـعراً ،لينتـج حالـة إبداع ّيـة نقد ّيـة جـواد الطاهـر ،املؤسسـة العربيـة للدراسـات
مر ّكبـة لهـا سـطوتها الثقاف ّيـة يف عالـم األدب والنشـر ،بيـروت ،ط ،1988 ،2ص.415
واألدبـاء ،وتعلـن عـن ذاتهـا بشـرع ّية كاملـة ]7[ ،النيل مبدعاً ،..ص.206
ومعتـرف بوجودهـا ،ولهـا ُهو ّيتهـا املم ّيـزة يف [ ]8السابق ،ص.130
سـياق احلركـة النقد ّيـة العرب ّيـة كافّـة.
[ ]9املنهـج االنطباعـي يف النقـد( ،مقالـة
محمـد ،مجلّـة الكلمـة
حوار ّيـة) ،باقـر جاسـم
ّ
الهوامش:
(اإللكترون ّية) ،العدد  ،161سبتمبر2020 ،
[ُ ]1ينظـر :الـذوق النقـدي والنقـد االنطباعي [ ]10تاريـخ النقـد األدبـي عنـد العـرب-
بين النقـد القـدمي واحلديـث ،أ.د .نبيـل خالد مرجـع سـابق ،ص.338
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الفلسفة يف زمن الحرب ..

(أثينا  )Athenaضد (آريس )Ares

د .عبداهلل علي عمران .ليبيا

 - 1مـن امليثولوجيـا إلـى الفلسـفة (احلـرب
مشـكلة فلسـفية)
وفقا ً للميثولوجيا اليونانية ،فإن آلهة احلكمة
(أثينا) هي شقيقة (آريس) إله احلرب ،و لعل
الرمزيـة مـن وراء ذلـك ،هـي أن أثينـا (ممثلـة
للسلام) علـى تلازم تـام مـع آريـس (ممثلاً
سـواء كان ذلـك التلازم مبعنـى ،أن
للحـرب)
ً
الرحـم الـذي ينجـب احلـرب ،هـو رحـم قـادر
علـى أن ينجـب السلام أيضـاً ،أو كان مبعنـى،
أننـا نكـون أحـوج مـا نكـون للحكمـة ،يف زمـن
احلـرب ،فنحـول دون اندالعهـا ،أو نحـدد
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شـروط خوضهـا ،و نقلـل مـن خسـائرها و
جنعلهـا أقصـر مـدة ممكنـة ،و منهـد الطريـق
أمـام نهايتهـا ليعـم السلام.
مـن الناحيـة الفكريـة ،كانـت العالقـة بين
الفلسـفة و احلرب وطيدة ،وأبرز سـماتها هي
اخللاف الدائـم بين مؤيـد لغرائـز اإلنسـان
الوحشـية ،التـي جتعلـه مييـل نحـو العنـف
وحـب التسـلط ،وبين مؤيـد حلكمتـه العقليـة
التـي ترتقـي بإنسـانيته ،وجتعلـه أكثـر مرونـة
و لطفـاً ،كمـا أن احلـرب ظاهـرة عنيفـة حتتاج
إلـى تبريـر قـوي ،وهـذا كلـه جعـل مـن احلـرب
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مشـكلة فلسـفية ،تتطلب ضبطا ً معرفيا ً يحدد
ماهيتهـا وأسـباب وقوعهـا وكيفية إيقافها ،بل
وحتـى تبريرهـا أيضـاً.
ٍ
جتاذبات
وقد عرفت عالقة الفلسفة باحلرب
مـن نـوع آخـر ،كانـت فيهـا الريـادة للحـرب
حينـا ،وللفلسـفة أحيانـاً ،ومـن مظاهرهـا
تأثيـر احلـرب علـى الفلسـفة ،لكونهـا جتعلهـا
أكثـر وطنيـة يف حـاالت الصـراع ،فقـد تأثـر
الفالسـفة و املفكـرون بأجـواء احلـرب
املشـحونة ،و صاغـوا نظرياتهـم مبـا يتناسـب
مـع تلـك األجـواء ،فعلـى سـبيل املثـال ،رفـض
«أفالطـون» الدميقراطيـة اليونانيـة بسـبب
احلـرب ،كمـا قـد تلعـب الفلسـفة دوراً يف
تأجيـج احلـروب وتبريرهـا ،كمـا جنـد ذلـك
يف نظريـات «أوغسـطني» عـن «احلـرب
العادلـة» ،أو أميـر «مكيافيللـي» الـذي ال يجيد
شـيئا ً سـوى احلـرب ،أو حكومـة «هوبـز التـي
ال ميكنهـا أن تبسـط نفوذهـا وسـلطتها إال
باحلـرب.
يف املحصلـة ،كان لزامـا ً علـى الفلسـفة
أن تدفـع ثمنـا ً باهظـا ً بسـبب عالقتهـا مـع
احلـرب ،وكانـت الفلسـفة األملانيـة ،وخاصـة
املثاليـة ،مثـاالً لذلـك ،إذ رفضـت ،ووصـل
األمـر إلـى حد اضطهـاد أنصارها يف اجنلترا
بعـد أن نشـبت احلـرب بين أملانيـا و اجنلتـرا،
وذلك بسـبب متجيد «نيتشـة» للحرب والعرق
األعلـى ،وحديـث «هيغـل» عن أهميـة احلرب،
وتفـوق احلضـارة األملانيـة ،وترويـج «هيدجـر»
لسياسـات احلـزب «النـازي».
و لكـن علـى الرغـم مـن هـذه الصلـة ،الوثيقـة
بين الفلسـفة و احلـرب ،لـم يتـردد البعـض يف
اعتبـار أن احلـرب «ال عقالنيـة» ،فاحلـروب
تقودهـا العواطـف ،وال مـكان فيهـا لصـوت
العقل ،مما يعني فك أي ارتباط بني الفلسفة
واحلـرب ،فليـس مـن مهـام الفلسـفة أن تبـرر
احلـرب ،فضلاً علـى أن تضـع نهايـة لهـا ،وال
حتـى أن تفسـرها؛ احلـرب ترتبـط بالقـوة

التـي تتحكـم فيهـا العواطـف ،المجـال فيهـا
لألخلاق وال للعقـل ،احلـرب هـي اجلحيـم،
والقـول الفصـل للمنتصـر واألقـوى ،أو كمـا
يـرى «نيتشـة» أن اجليـش القـوي ،هـو الـذي
يصنـع القضيـة العادلـة.
يف املجمـل ،يزخـر تاريـخ الفلسـفة بنظريـات
وجـداالت حـول احلـرب ،فاحلـرب إشـكالية -
شـأنها مثل شـأن أي إشـكالية أخرى  -تخضع
للمنهـج النقـدي الفلسـفي ،يف محاولة لتحديد
ومبرراتهـا،
طبيعتهـا ،وأسـبابها
وكيفيـة احليلولـة دون وقوعهـا ،أو كيـف
نخوضهـا و متـى؟ وإلـى أي حـد يجـب أن
منضـي فيهـا ،واألهـم مـن كل ذلـك ،هـل هـي
خيـار مـن خيارتنـا نأتيـه مبحـض إرادتنـا؟ أم
قـدر تفرضـه أقدارنـا علينـا؟ .
 - 2احلـرب أ ُّب األشـياء جميعـ ًا (حتميـة و
ضـرورة احلـرب) :
ُيجيـب الفيلسـوف اليونانـي «هيرقليطـس»
بطريقـة مباشـرة ،علـى كل أسـئلة احلـرب،
ب
و بعبـارة موجـزة ،حين يقـول« :احلـرب أ ُّ
األشـياء جميعـاً» مؤكـداً يف إجابتـه ،علـى
أن احلـرب حتميـة وضروريـة يف ٍآن واحـد،
فاحلـرب قدرنـا ،و ليسـت قـدراً سـيئا ً أيضـاً،
فالعالـم تتزاحـم فيـه األضـداد ،التـي البـد مـن
صراعها ،وهو ما يتوافق مع وجهة نظر «بوبر»
و «رسـل» يف اعتبـار أن السلام فكـرة «مثاليـة»
ال وجـود لهـا إال يف التصـورات «الطوباويـة».
وتوسـع يف هـذه الفكـرة ،بعـد ذلـك ،فالسـفة
«احلالـة الطبيعيـة» أمثـال «لـوك» و»هوبـز»،
لكونهـم يعتبـرون أن احلالـة الطبيعيـة للبشـر،
أو»القاعـدة» للطبيعة البشـرية ،هي االختالف
واالقتتـال ،أمـا السلام و التسـامح ،فهـي
«الشـاذ» ،والـذي ال ميكـن الوصول إليه أصالً،
إال بفرضه من خالل حرب ،فالسلام واإلخاء
بني البشـر ،هي نفسـها تُفرض بالقوة ،احلرب
هـي «القابلـة» كما يصفها «فوكو» التي تشـرف
علـى والدة السـلم.
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مـن هـذا املنطلـق ،لـم تعـد احلـرب شـراً ،بـل
أصبحـت حدثـا ً لـه وظيفـة ،كمـا لـه مبـررات
عـدة ،وبالتالـي أضيفـت إليـه صفـات
أخـرى ،فابتـدع الفالسـفة مصطلـح «احلـرب
العادلـة»  ،Just warتلـك التـي تسـتند إلـى
مبـررات دينيـة غالبـاً ،تعطـي للحاكـم حـق
معاقبـة املخالفين ،كمـا تصورهـا القديـس
«أوغسـطني» ،وقـد تكـون مبـررات تاريخيـة
واجتماعيـة ،كمـا جندهـا يف فلسـفة «هيغـل»
عندمـا جعـل مـن احلـرب وسـيلة لتجـاوز
«تفاهـات الزمـن و األشـياء العابـرة املؤقتـة»،
وقـد تكـون لهـا مبـررات أيديولوجيـة ،كمـا
تصورهـا ماركـس ،يف أنهـا السـبيل الوحيـد
لسـيطرة الطبقـة الكادحـة و القضـاء علـى
الرأسـمالية ،وميكنهـا أيضـا ً يف أحـد تأويالت
«نيتشـة» أن تكـون بديلاً لـكل القوانين
األخالقيـة ،فهـي التـي تهـدم القيـم القدميـة،
وتضـع قيمـا ً جديـدة.
ولكـن عقـول الفالسـفة ،لـم تسـلم مـن وخـز
إبـر ضمائرهـم ،حين شـعروا ،أنهـم يبـررون
فعالً وحشـياً ،فحاولوا أن يضعوا له شـروطاً،
لعلهـا حتقـق التوافـق بين ما ينـادون به ،و بني
مـا يبررونـه ،لكـي تكـون فلسـفته ذات مهمـة
إصالحيـة ،وليسـت مجـرد حجـج عقليـة
السـترضاء أربـاب السـلطة ،وقـد كانـت تلـك
الشـروط ،شـأنها شـأن املبـررات ،تنطلـق
مـن خلفيـات دينيـة ،وسياسـية واجتماعيـة،
فتحدثوا عن ضرورة أن تعلن من سـلطة عليا
و حاكم شـرعي ،ميلك قوة كافية ،للدفاع عن
قضيـة عادلـة (القضـاء علـى متـرد) داخلـي
أو «رد عـدوان» خارجـي ،وأن يوضـع يف
احلسـبان حتذيـر «نيتشـة» بحيـث ال يصبـح
املـرء وحشـاً ،يف خضـم محاربتـه للوحـش ،أي
أن يكون الدمار بسـيطا ً و ضرورياً ،يف حدود
مـا تتطلبـه ضـرورة النصـر ،وأن ال تطـول
مدتهـا ،واألهـم هـو أن ال تعلـن مادامـت هناك
ولـو فرصـة ضئيلـة لتحقيـق مـا يـراد حتقيقـه
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مـن احلـرب بطـرق سـلمية.
- 3احلروب تفسد أخالق الشعوب :
إال أن كل ذلـك  -يف نظـر البعـض  -غيـر ذي
جـدوى ،ومجـرد تتابعـات كالميـة ،ونظريـات
فلسفية ،ال ميكن تطبيقها واقعياً ،ففي حاالت
احلـروب ،الميكـن احلديـث عن حاكم شـرعي،
خاصـة لـو كان الهـدف هـو القضـاء علـى مترد
داخلـي ،وأن نسـبة حتـول األمـر إلـى «حـرب
أهليـة» كبيـرة جـداً .أمـا العـدوان اخلارجـي،
فقـد تطـور بشـكل كبيـر مـع تطـور أسـاليب
احلـروب ،وهـو مـا أدى لظهـور مصطلحـات
مثل (احلروب الوقائية و االسـتباقية) ،وهناك
الكثيـر مـن األمثلـة ،مثـل القبـة الصاروخيـة
األمريكيـة يف أوروبـا ،واحلـرب علـى اإلرهاب،
يف أفغانسـتان ،حيـث تصنـف كلهـا علـى أنهـا
حروب دفاعية ،وبسبب تطور األسلحة ،وتغير
اسـتراجتيات احلـروب ،لـم يعـد احلديـث عـن
حجـم الضحايـا األبريـاء ممكناً ،بـل أن حتديد
هويـة العـدو ،أصبحـت ضربـا ً مـن املحـال ،مـع
وجـود العمليـات االنتحاريـة ،فطائـرة ركاب
يف رحلـة داخليـة ،حتولـت إلـى سلاح فتـاك،
علـى يـد مجموعة من الـركاب العاديني ،الذين
ميلكـون أسـلحة بيضـاء ،كمـا يف أحـداث 11
سـبتمبر.
وهـذه االعتبـارات القويـة سـمحت بتطـور
الكثيـر مـن األفـكار الفلسـفية حـول احلـرب،
وفتـح البـاب علـى مصرعيـه أمـام األصـوات
املناديـة بالسـلم ،فمـا ميكـن حتقيقـه باحلـرب،
ميكـن بالسـلم حتقيـق مـا هـو أفضـل منـه،
وال ميكـن تبريـر أي حـرب ،وال وصفهـا بأنهـا
عادلـة ،وبذلـك تبلـورت العديـد مـن األفـكار
الفلسـفية حتـت عنـوان (احلـرب ليسـت حال)،
أو (احلـرب ال تنتهـي) ،و كان (تومـاس مـور)
مـن األوائـل الذيـن أكدوا على أن األوضاع بعد
احلـرب سـتكون أكثـر سـوءاً ممـا كانـت عليـه
قبلهـا« ،فاحلـروب تفسـد أخلاق الشـعوب»،
ونبـه (أسـبينوزا) إلـى أكبـر مخاطـر ومفارقات
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احلـروب ،وهـي أنهـا «تذهـب بطاغيـة و تأتـي
بعـدد أكبـر مـن الطغـاة» و هـو اسـتنتاج أكـدت
الكثيـر مـن أحـداث التاريـخ ،حيـث ينقسـم
الفريـق املنتصـر إلـى عـدة فـرق متصارعـة،
كمـا حـدث بعـد احلـرب العامليـة الثانيـة ،ويف
دول الربيـع العربـي التي انتصرت فيها القوى
الثوريـة.
 - 4ال بديل عن احلرية و التسامح :
فاحلـرب ال ميكـن أن حتقـق شـيئاً ،حتـى
الدولـة أو احلكومـة التـي تسـتمد سـلطتها
بالقـوة ،هـي معرضـة ملفاسـد كثيـرة ،فهـي
غالبـا ً وفقـا ً لتصـور (سـيوران) ال متثل اخلير،
بـل هـي طـرف يف الصـراع ،و يكـون الهـدف
مـن وجـود (الدولة/احلكومـة) هـو (احتـكار
الشـر) و ليـس (القضـاء عليـه).
و بذلـك أصبـح السلام هدفـا ً و مطلبـا ً
أساسـياً ،ولـم يعـد ترفـاً ،وفقـا ً لرؤية (رسـل)،
ألن البديـل هـو انقـراض اجلنـس البشـري،
بسـبب أفعالـه الهوجـاء ووحشـيته املدمـرة،
ومـا ميلكـه بسـبب تطـوره العملـي مـن أسـلحة
فتّاكـة ،وقبـل ذلـك نـادى (كانـط) مبيثـاق
«للسلام الدائـم» تضمـن الفكـرة األساسـية
لهيئـة األمم املتحـدة ،بحيـث يكـون هنـاك
نظـام عاملـي ،يعلـي مـن شـأن اإلنسـان ،وال
يسـمح بشـن احلـروب و االقتتـال.
و قـد خلـص الفالسـفة الشـروط األساسـية
لفكـرة السلام ،يف تعميـم قيـم احلريـة
واإلبـداع ،ألن قـرار احلـرب ،يكـون غالبـا ً
قـراراً عاطفيـا ً متسـرعاً ،وال يتخـذ إال
بسـبب وجـود السـلطة الفرديـة االسـتبدادية،
أمـا الـدول الدميقراطيـة ،فلا تتخـذ هكـذا
قـرار دون دراسـة ورويـة ،ألن الشـعوب ال
تريـد بطبيعتهـا أن تضحـي بشـبابها أو تثقـل
ميزانيـة حكوماتهـا بتكاليـف احلـرب الباهظة
التـي تؤثـر سـلبا ً علـى منوهـا ورفاهيتهـا.
إن احلـروب مرتبطـة دائمـا ً بوجـود اجليـوش
وسيطرة الطبيعة العسكرية على الدولة ،مما

يعنـي ضـرورة إلغـاء اجليـوش ،التـي يعتبرهـا
(مـور) سـببا ً يف سـقوط أعظـم حضـارات
اإلنسـانية ،و احلفـاظ بـدالً منهـا علـى قـوة
عامليـة بسـيطة حلفظ السلام ،اقتـرح (كانط)
أن تكـون مـن املتدربين املتطوعين.
أمـا القاعـدة األساسـية ليعـم السلام ،هـي
أن تنشـر قيـم التسـامح والعفـو ،التـي طالـب
بهـا حتـى مـن يبـررون احلـروب ،ودفعـت
(لـوك) لكتابـة مؤلـف كامـل بعنـوان (رسـالة
يف التسـامح) A Letter Concerning
 Tolerationو يعـد قبـول اآلخـر واحتـرام
االختالف و التعددية ،هو أعلى قيم التسامح،
ألن سـبب احلـروب ،هـي محاولـة جعـل العالـم
يأخـذ شـكالً أحاديـا ً كمـا يحـذر مـن ذلـك
(فيشـر) ولقـد طالـب (لـوك) و(هوبـز) بنبـذ
التعصـب الدينـي ،الـذي يعـد أكثـر أشـكال
التعصـب انتشـاراً وعمقـاً ،والكيفيـة املثلـى
لذلـك ،هـي أن يصبـح جـزءاً مـن تعاليم النشء
يف السـنوات املبكـرة.
خالصـة القـول ،أن احلـروب ،ظاهـرة ال ميكـن
إنكارهـا ،فهـي واقعـة تاريخيـة ،بـل جتعـل
التاريـخ اإلنسـاني «مقـزز ومحبـط» كما يصفه
(رسـل) ،ولكـن تطورهـا و شراسـتها ،واتسـاع
رقعـة التواصـل العاملـي ،و تطـور الوعـي
اإلنسـاني ،جعـل منهـا ظاهـرة منبـوذة ،حتـى و
إن بررهـا الفالسـفة وغامـر بهـا العسـكريون
والساسـة ،فهـي غيـر مضمونـة النتائـج ،بينمـا
ال خلاف علـى منطقيـة و إنسـانية وضـرورة
السلام الـذي ال خلاف حـول نتائجـه
املضمونـة ،عندمـا يؤسـس علـى قيـم التعدديـة
و التسـامح.
و مـن املؤسـف حقـا ً أن كل تلـك احلجـج يقولهـا
الفالسفة ،يف زمن احلرب ،حيث ال صوت يعلو
فـوق صـوت املعركـة ،وال ينصـت لهـم أحـد ،هـذا
يف أحسـن األحـوال ،فقـد يكـون مصيرهـم أن
يصبحـوا فئة منبـوذة ،أو مطاردة ،فاحلديث عن
السالم يف زمن احلرب يصنف على أنه خيانة.
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(الديك ال يصيح)
حامد الصالحين الغيثي .ليبيا

تشـير السـاعة احلاديـة عشـر ليلاً ،وضعـت
رأسـي علـي وسـادتي بعـد جـدل كبيـر
عبـر قنـوات التلفـاز حـول الغـرب وخطـاب
الكراهيـة.
بعـد صمـت قليـل وتفكير عميق يف ما أن كنت
سأسـتطيع التخطيـط لرحلـة هـذا االسـبوع،
حتـي صـارت تزاحـم ذاكرتـي مشـاهد يف
منتهـى الصغـر ،واحيانـا ً آخـر مشـاهد تفـوق
حـد الكبـر.
تضحكنـي تـار ًة ،وتـارة تبكينـي ،تتشـابك
بعضهـا بعضـاً ..تصارعنـي ،وتسـقطني دون
حـراك.
مشـهد يتكـرر مـرة بعـد مـرة ،يغـوص بـي يف
اعماقـه؛ ثـم يتركنـي ألطفـو علـي سـطحه
كريشـة سـقطت مـن جنـاح طائـر ،قـد عـزل
نفسـه مرغمـا ً عـن ذلـك السـرب ،فلم يسـتطع
ان يغـرد وحيـداً خارجـه؛ ولم يقو علي اللحاق
به .
انهكـت قـواه وصـار جناحـاه يرفرفـان خالفـا ً
لبعضهـا ،فاللعنـة مـرة علـي جناحيـه ،واللعنـة
ألـف مـره علـي تلـك الطيـور املهاجـرة .
يعـود بـي ذلـك املشـهد ،ليحشـرني يف زاويـة
تلـك احلديقـة ،حديقـة منـزل طفولتـي
ليخبرنـي أننـي ذات مـرة مـن جانـب هـذا
السـياج ،قطفـت ثلاث ثمـار مـن الفراولـة،
ثمـار أكلـت نصـف احداهن وقذفت بالباقيات
طائـرة ،أوشـكت أن تعانـق السـماء ،منـذ ٍ
ثـوان
قليلـة قـد اقلعـت مـن ذلـك املطـار املحـاذي
لقريتـي ملوحـا ً لهـا بيمنـاي وبابتسـامة تعتلـي
شـفتي .
ِّ
يقتادنـي مشـهد آخـر لديـك أقبـل يتبختـر
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زهـواً ،يعتلـي ذلـك الصـور ،يرفـرف بجناحيـه
ثـم يرجـع برأسـه للخلـف ليصيـح بعدهـا تـاركا ً
رأسـه علـي اطـول امتداد امامـه يف ٍآن واحد..
وقتهـا اسـتوقفتني مقولـة مـن فيلـم عربـي
لـم أفهـم معناهـا يف ذلـك احلين ،كان بطلـه
يشـتكي لطبيـب قائلاً لـه« :عندمـا ال يرفـرف
الديـك بجناحيـه ،فأنـه ال يصيـح»
ذلـك الفيلـم الـذي منعنـي ابـن عمتـي مـن
مشـاهدته معـه ،وارغمنـي علـي اخلـروج .
هـا هـو الديـك قـد صـاح جيـداً ،ورفـرف
بجناحيـه أيضـاً؛ ال أعلـم ملـا صيحتـه يف هـذا
الوقـت ،سـوى أننـي أعجبـت بـه كثيـراً وهـو
مخلفـا ً ورائـه جمـع مـن الدواجـن محدقـة بـه،
رمبـا تنعتـه باجلنـون ،أو رمبـا تهتـف لصيحتـه
التـي أسـرتني .
بجانب شـجرة السـرو االسـطوانية يف شـكلها،
أحـاول تقليـد مشـية الديـك ،أخلـع حذائـي،
أرفـرف بيـدي محـاوالً تسـلق تلـك الشـجرة،
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فلـم اسـتطع ،وال اعلـم كيـف يتسـلقونها،
فنعتهـا يف ذلـك الوقـت بالشـجرة الغبيـة ،نعـم
هـي كذلـك فلـم ترمـي لنـا يومـا ً بثمـارٍ نأكلهـا،
وال متـد بفـروع نتشـبث بهـا لنتسـلقها .
اضـع حذائـي حتـت أبطـي ،احـاول ثانيـة
تقليـد مشـية الديـك ،أدخـل ممـراً مـن أعمـدة
حديديـة ،يطلقـون عليهـا العرائـش ،حتمـل
ٍ
حلديد
علـي سـقفها عناقيد مـن عنب ،فكيف
أن ينتـج فاكهـة شـهية كهـذه ..ال يهـم؛ األهـم
أنهـا أفضـل بكثيـر مـن تلـك الشـجرة الغبيـة .
يسـرقني املشـهد ويضعنـي أمـام خليـة النحل،
افتـح غطائهـا ،فهكـذا أخبرنـي ابـن عمتـي
أنهـم يفـرزون العسـل ،ادخـل يـدي فأحـس
بوخـزة مؤملـة علـي ذراعـي .
اتـرك الغطـاء ،هربت بعيـداً ،بكيت قليالً ..ثم
عـدت إلـي تقليـد مشـية الديـك مـرة اخـرى،
مـروراً بشـجرة اإلجـاص ،متـي سـتنتج هـذه
الشـجرة ،فهـي منـذ أن رآيتهـا أول مـرة لـم
تنتـج ثمـرة واحـدة ،حتـي سـمعت يومـا ً مـن
مـزارع يحـادث ابـن عمتـي ،ويخبره بأنها ذكر،
فهـل سـيزوجونه إذن؟..
يف اجلانـب األخـر ،تقـف معشـوقتي شـامخة،
عاليـة يف فروعهـا؛ يصـدر مـن بين اغصانهـا
اصوات اليمام ،أمشي نحوها كمشية الديك،
فقـد أتقنـت مشـيته هـذه املرة .
يهـرع اليمـام هاربـا ً ألتسـلق شـجرة التـوت،
عشـقي كانـت وسـتظل هـي عشـيقتي؛ حزنـت
كثيـراً فلا ثمـار فيهـا ..مـن فوقهـا اشـاهد
اطفاالً خارجني من مكان يسـمونه باملدرسـة،
فلمـا أنـا لـم أذهـب إليهـا بعـد؛ رغـم أننـي يف
سـن السادسـة من العمر ،أنادي بصوت عال:
أمـي أريـد حمـل حقيبة علي ظهـري والذهاب
إلـي تلـك املدرسـة !..
ال أعلـم إن كانـت قـد سـمعت ندائـي أم أنـه لم
يصلهـا بعد ؟..
يف مشـهد آخـر أجـد نفسـي يف ملعـب لكـرة

القـدم ،لطاملـا حلمـت ان اصبح العبا ً أسـطورة
وأحقـق كمـا قـد حقـق يف ذلـك الوقـت الالعب
اإليطالـي «روبرتـو بادجـو» فهو قد حصل علي
جائـزة أفضـل العـب يف أوروبـا وعلـي جائـزة
أفضـل العـب يف العالـم ،ونحـن علـي مشـارف
مونديـال 94
فرقتـان تالعبـان بعضهمـا ،احدهـم يصـرخ
مطالبـا ً بخطـأ؛ وآخـر يلـوح بيديـه قاصـداً انـه
ال يوجـد هنـاك أي خطـأ ثـم فجـأة يتعـارك
اثنـان ويضـرب احدهمـا اآلخـر برأسـه ،يقـع
الثانـي أرضـا ً فيتشـابك اجلميـع ،ينادينـي ابـن
عمتـي ويطالبنـي بالعـودة إلـي البيـت ،حلزنـي
علـي أننـي لـم أملـس الكـرة ،وشـعوري بالضجـر
الشـديد مـن ابـن عمتـي ،فقـد غـادرت مـن
امامـه يف تبختـر وزهـواً متامـا ً كمـا فعـل ذلـك
الديـك
لطاملـا يقولـون عنـي أهـل هذه القريـة بالصبي
الغريـب ،فأنـا حقـا ً الغريـب الوحيـد بينهـم،
فدائمـا ً مـا أجـد عمتـي تتبعنـي مـن مـكان إلـي
مـكان عنـد خروجـي للعـب
عمتـي؛ بـل هـي أمـي التي سـهرت علـي راحتي
حتـي بلغـت أشـدي التـي إذ ارادت ان تدخلنـي
املنـزل تثيـر رعبـي بـأن هنـاك ذئـب عنـد كل
موعـد غـروب يـأكل كل طفـل يـراه خارجـا ً
اخبرتنـي ذات مـرة انـه قـد أكل خمسـة اطفـال
بقضمـة واحدة
إال أننـي مـا عـدت أبالـي بشـئ ،سـوى مشـيتي
كمشـية الديـك ،غايـة التغلـب بـه علـي ذلـك
اخلـوف القابـع داخلـي مـن ذئب الغـروب الذي
يعشـق أكل األطفـال فقـط
تتكـرر املشـاهد مـرة بعـد مـره ويف كل مـره،
يتصـدر الديـك املشـهد ،وذلـك الذئـب أيضـا ً
الـذي لـم تـراه عينـاي مـرة
ال اعلـم مـا الـذي تريـد ذاكرتـي اخبـاري بـه،
غيـر أننـي علمـت انـه يف وقتنـا احلاضر كثرت
ذئـاب الغـروب العاشـقة ألكل كل شـئ وبـات
الديـك حقـا ً ال يصيـح..
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

ٍ
لدبوس
احتاج
اوخز به رأسي ،رأسي الذي نفخته الريح
وصياح جارنا اليومي ،و كوابيس احلروب
التي تدخله كل يومٍ دون خروج
ٍ
لبالون
أحتاج
ليطير ويطير معه رأسي الٔبعد مدى
تارك ًا جسدي يف االٔرض
أحتاج ورقةً كبيرة
ٔكتب عليها كل أسماء املوتى
ا ُ
الٔقرأ لهم سورة الفاحتة قراءة واحدة
أحتاج رواية
أغوص يف أحداثها وابقى مدفون ًا هناك بني
طيات أوراقها
أحتاجني احيان ًا
أحتاجني أنا
مرتفع عالٍ  ،أنا الذي
ٔسقط من
قبل أن ا
ٍ
َ
بكسرٍ
س.
ُأصيب
يف اخلاطرِ وخدوش يف النف ِ
عبداهلل حسني /العراق
ينبغي أن ننام..
نحن الذين لم يعد هناك
ما يخيفنا..
أو نتوجس من فقدانه..
ينبغي أن ننام
بعمق..
ليس الٔننا نرغب بشيء..
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لكن الٔن كل ٍ
يرغب
شيء لم يعد
ُ
بنا..
أو يهتم الٔمرنا..
الناس
االٔماكن
الطرق
االٔوقات اجلميلة التي
كنا نقضيها بحذر كي ال تنفد
ٍ
بسرعة منا..
حتى االٔحبة..
أولئك الذين تصارعنا مع الغيا ِب
بذراع كي ال نفقدهم..
ذراع ًا
ٍ
ينبغي أن ننام..
الٔن الصحو بات يسح ُلنا
ِ
ٕسلفت االٔيا ِم على وجوهنا
فوق ا
الطر ّية..
والٔن النوم يحب أن يتقدم
أخير ًا ليستلم دفةَ اقتيادنا نحو
أحالمٍ أكثر..
والٔنه أيض ًا نحاول إغالق
الباب يف ِ
كل
وجه احلزن ..ويف ّ
ٍ
مرة ينج ُح يف إدخال
ِ
رجله قبلنا مثل مقتحمٍ غريب..
علينا أن ننام أطول
ٍ
مدة
كي نتنفس ببطء أخير ًا..
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ض أمام
ولكي نتوقف عن الرك ِ
ِ
شهية احلر ِب الطائلة..
ٓ
وليعرف االخرون أننا لم نعد
نبالي بهم كما كنّا نفعل مثل دراويش
ينسون بسرعة..
إنه والٔج ِل ما فقدنا ُه
دفعةً واحد ًة دون أن نستعد
لذلك ..يجب أن نغفو كثير ًا.
كثير ًا مثل موت
وال نستيقظ حتى لصراخِ
الباكني علينا عندما فات االٔوان.
مفتاح العلواني /ليبيا
هذه جثتي
ُمستلقية على الشاطئ
يبحثون يف مالمحي عن ٍ
بلد حزين
عن ٍ
بلد ُمهاجر
قدمي عن أثرٍ
لشارع
يبحثون يف
ٍ
َّ
ي عن تذكار
ويف يد َّ
إنّي كمن يهر ُب من النا ِر إلى النار
إلى املوت
إلى الوداع
ها أنا هنا
هار ٌب من هناك
جسد يبحث عن بلد
ٌ

جسد تائ ٌه
ٌ
غرق يف أحالمه
إلى االٔبد
صديقي الذي قال لي
بلد ميتة
قارب موت وال ٌ
ت أنّي على االٕثنني
علم ُ
لن أكون هنا بعد اليوم
البحر كان جاد ًا
بينما نحن كنّا نضحك
ونضحك
بأعلى صوت
ب
اختيارنا كان صع ٌ
وما أصعب أن تختار بني
ِ
املوت واملوت
ها هي جثتي تطفو
بال عنوان
بال أوطان
فرح وال أحزان
بال ٍ
بال ٍ
شيء
حرة
من االٓن
وبعد االٓن.
منال بوشعالة  /ليبيا
83

الليبي

إبــــــــــــداع

قواعد منهج انب حزم ..

اجلدال واملناظرة
فرج صالح عبد اهلل .جامعة ابن طفيل  .المغرب

يعتبر «ابن حزم محمد بن علي الظاهري
األندلسي» (ت  456ه ) ،اإلمام احلافظ من
مؤسسي منهج املناظرة يف طرح القضايا
التي يتناولها ،فهو يتنهج يف االستدالل
منهج املناقشة ،ويسرد األدلة ويناقشها ليبني
بطالنها ،ثم يسرد احلجج والبراهني ،مبا
يثبت صدق دعواه ،ثم ينتقل إلى مرتبة ثانية
من مراتب اجلدل ،وهي إبطال أقوال اخلصوم
فيسلك مسلك اإللزام اإلفحام ،بعد أن يسلك
مسلك احلجة والبرهان ،فدقة الفهم عند ابن
حزم هو حتليل النصوص وجودة االستنباط.
وتكفي نظرة سريعة يف مصنفات «ابن حزم»،
خاصة الفصل واإلحكام واألصول الفروع
والرسائل التي كانت محور دراستنا لإلمام
ابن حزم يف بحثنا حول مناظراته ،حتى
تدرك مدى اهتمام «ابن حزم» بهذا الفن،
ومدى اعتماده على املنهج اجلدلي يف تأليفه،
فقد ذكر لفظي اجلدل واملناظرة ومشتقاتهما
أكثر من ثمانني مرة يف تصانيفه هذه ،فكثير ًا
ما يقول فيها« :ناظرني ...ولقد ناظرت
ناظرتهم..املناظرة....تناظروا.....
بها...
نوظروا.....ناظرك......مناظراتهم.....
وجادل.....مجادلة.....جادلنا.».
تعد حياة اإلمام «ابن حزم» العلمية ،مليئة
سواء أكانت مباشرة وجه ًا
باجلدل واملناظرة،
ً
لوجه مع اخلصم املناظر ،أو كانت رد ًا عليه
يف كتاب قد يكون مذكور ًا فيها الشخص
املحتج عليه ،أو قد تكون مبهمة أو عامة
غير مذكور فيها شخص بعينه ،مثل التي يف
الرسائل رسالة يف الرد على الهاتف من بعد
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أو غيرها ،ولكن لم تقتصر هذه املناظرات على
اجلانب الديني عند ابن حزم فقط ،بل تعدته
وجتاوزته حتى إلى احلب كما يف رسالة طوق
احلمامة ومداومة النفوس.
أهم قواعد منهج اجلدال واملناظرة عند ابن
حزم :
 - 1إيراد أقوال اخلصوم وهدمها وإبطالها:
يبدأ «ابن حزم» عادة بحكاية أقوال اخلصوم
وذكر ما استدلوا به من أدلة وتعقبها ،وبيان
فسادها ،حتى يسهل هدمها ،ودفع احتمال
التعلق بها ،فكثيراً ما يصرح ابن حزم أنه
سيورد أقوال اخلصوم وأدلتهم وينقضها
ويهدمها ،ومن ذلك قوله  »:ونبدأ بحول اهلل
وقوته بإيراد عمدة ما توصلنا به من أقولكم،
ثم ننقضها بالبراهني الواضحة ،وقوله« :هذا
كل ما موهوا به تقصيناه ،وبيناه ورأيناه أنه
موافق لقولنا ،وال يشهد شيء منه لقول
مخالفنا» .وقوله فإذا قد أبطلنا كل شغب
املعتزلة ...فلنأت ببرهان ضروري على صحة
القول »......ومن ذلك أيضا ً قوله يف إبطال
القول بالعلل ،ونحن إن شاء اهلل تعالى موردون
مشاغب أصحاب العلل على حسب ما التزمنا
به جلميع خصومنا .ومبينون متويههم بها،
وحل شغبهم الفاسد»  ..وهنا ابن حزم يبني
أصول منهجه اجلدلي وأنه قد التزمه جلميع
خصومه.
 - 2احتجاج ابن حزم للخصوم بكل ما يجب
أن يعترضوا به وتذكيرهم به لتكتمل حجته
عليهم.
جند «ابن حزم» يساعد يف مناظرته خلصومه،
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بأن يحتج لهم مبا لم يذكروه مما ميكن أن
يحتج به فيقول« :ونحن يف نقض كل ما احتجوا
به ،نحتج لهم بكل ما ميكن أن يعترضوا به،
ونبني بطالن تعلقهم بكل ما تعلقوا يف ذلك»
ويقول »:أيضا ً فهذه اعتراضاتهم كلها ،قد
استوعبنها وناقضناها ،وبينا فسادها كلها،
وانعكاسها عليهم مع فسادها».
 - 3إيراد البرهان على صحة قوله وبطالن
قول مخالفيه:
يورد ابن حزم أقوال اخلصوم وينقدها ويبني
فسادها وأنها مردودة عليهم ،ويبدأ يف إيراد
البراهني الدالة على صحة قوله ومن ذلك
قوله »:ثم نشرع إن شاء اهلل تعالى يف إثبات
نقيض مقصودهم ،وأنه تعالى واحد ،مبا ال
سبيل إلى رده واالعتراض عليه ،فيما فعلنا
فيها خالل كتابنا واحلمد هلل» ويقول أيضاً،
ونحن نأخذ بحول اهلل وقوته يف اإلتيان
بالبراهني الضرورية الواضحة على صحة
قولنا وبطالن قول مخالفنا».
 - 4عدم االحتجاج بالكثرة ولكن العبرة
مبوافقة احلق:
يف تأسيس ابن حزم ملنهج اجلدل واملناظرة،
يؤسس ويرسي قواعد هامة ويسير عليها
منها هذه القاعدة املهمة والنصيحة اجلليلة
التي تكتب مباء الذهب يف نظري املتواضع،
يقول »:الكثرة ليست دليالً على احلق ،بل
العبرة مبوافقة احلق القائم على احلجة
والبرهان ،فليس ألحد اخلصمني أن يقبل
قوالً لكثرة القائلني به ،أو يرد أخر لقلة
املعتنقني له ،فكثرة القائلني بالقول ال تصح
ما لم تكن صحيحة قبل ،ألن يقولوا بها،
وقلة القائلني بالقول ال تبطل ما كان حقا
قبل أن يقول به أحد........وأيضا فإن القول
قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا قليالً،
ويقلون بعد أن كانوا كثيراً ،فقد كان جميع
أهل األندلس على مذهب االوزاعي رحمه
اهلل ،ثم رجعوا إلى مذهب اإلمام مالك رحمه

اهلل ،وقد كان جمهور أهل أفريقيا ومصر
على مذهب أبي حنيفة وكذلك أهل العراق،
ثم غلب على أفريقيا مذهب مالك ،وعلى
مصر والعراق مذهب الشافعي ،فيلزم على
هذا القول إذا كثر قائلون صار حقا ،وهذا هو
الهذيان نفسه وقد احتج نصراني على مسلم
بكثرة أهل القسطنطينية وأنهم لم يكونوا
لتجتمع تلك األعداد على باطل ،وهذا الزم
ملن رجح األقوال بالكثرة ....بل احلق حق وإن
لم يقل به أحد ،والباطل باطل ولو اتفق عليه
جميع أهل األرض» .
وهذا قاعدة جليلة ،حتوي فائدة عظيمة
يف التمسك باحلق والثياب عليه متى قام
بالبرهان على صدقه وإن قل قائلوه ،وحتى لو
تركه الناس جميعاً.
 - 5احلق واحد وال جتوز املسامحة فيه:
فاألقوال مختلفة ،واآلراء متباينة ،واخلصومة
واقعة ،فاحلق يف األقوال كلها واحد ،وسائرها
خطأ ،قال اهلل تعالى ( :فماذا بعد احلق إال
الضالل) سورة يونس آية  .32وقال تعالى(:
ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفا ً
كثيراً) سورة النساء أية  .82وإذا كان يف
املسألة أقوال متعددة محصورة فبطلت كلها
إال واحدة فذلك الواحد هو احلق بيقني ألنه
لم يبق غيره ،واحلق ال يخرج عن أقوال جميع
األمة ملا ذكرنا من عصمه اإلجماع .
ومبا أن احلق واحد ،إذاً ال جتوز املسامحة
فيه ،الن ذلك سيؤدي حتما ً إلى قبول الباطل،
لذلك يرفض ابن حزم ذلك بقوله» واعلم أن
املسامحة يف طلب احلقائق ال جتوز البتة،
وال باطالً حقاً ،وال باطالً الحقا ً ،فإذا بطل
هذان القسمان ببديهة العقل ضرورة تبث
القسم الثالث ،إذ لم يبق قسم سواه ،وهو إما
حق وإما باطل ،ولذلك قال لنا األول الواحد
عز وجل يف عهوده لنا (فماذا بعد احلق إال
الضالل) سورة يونس آية . 31
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أيها الشعر العظيم
سميرة البوزيدي .ليبيا

لدي طريقة واحدة يف فهم األمور
وهي األ أفهمها مطلقا  ..أدعها تتجمع
ببطء
وأسحبها من يدها وأسقطها يف بئر.
نحن جميعا ذلك البئر
انا املاء وأنت اإلرتواء
أنت الشجرة وأنا الورق املتساقط
ولكن هذه تسميات كثيرة اليحتاجها أحد
رمبا يلعب بها طفل يف خيال احلديقة
ورمبا ينساها الراعي خارج القطيع
لكنني أبدا لن احاول فهمها.
أسكن يف آخر نقطة يف الكون،
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أو يف برية صاهلة وتركض
اسكن يف زجاجة ملقاة يف البحر
أسكن يف كتاب ،يف كهف  ،يف ذكريات
قدمية
هذه كلها بيوت أفكاري
البيوت التي التسقط أبدا !
أيها الشعر العظيم
أحفظك من النسيان والكره والغبار
ألفك يف ورقة بردي
أمسحك بالعسل كي التذوب
أذهب معك يداً بيد على طريق النحل.
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ماذا عن مفهوم الثقافة
محمد عبد السالم الجالي  .ليبيا

هذه دراسة مختصرة توضح اخللط ما بني
مفهوم التغير الثقايف واالجتماعي ،إذ كثيراً
ما ُيخلط ما بني املفهومني دون التدقيق فيما
بينهما ـ بل أن بعض النظريات التي حاولت
تفسير التغير االجتماعي كانت تدور حول
التغير الثقايف ،دون متييزٍ
واضح بني هاتني
ٍ
الظاهرتني ،والواقع أنه بالرغم من ارتباطهما
الشديد ،إال أن ذلك ال مينع من محاولة التفرقة
بينهما  ،ومن هذا املنطلق سوف احاول التعرض
بإيجاز ملفهوم الثقافة كمقدمة للتغير الثقايف ـ
ولهذا حتتل دراسة الثقافة مكانا ً بارزاً يف علم
االجتماع ،والثقافة بصفة عامة لها القدرة
ٍ
جماعة
على التمييز بني فرد واخر ،وبني
واخرى ،وبني مجتمع واخر ،عالوة على ذلك،
فأن الثقافة هي التي متيز اجلنس لبشري
عن غيره من االجناس ـ هذا وقد قام عالم
االنثروبولوجيا ( ادوارد نابليون) عام 1871م ـ
بتعريف الثقافة وهي  ((:كل مركب يشتمل على
املعرفة واملعتقدات والفنون واالخالق والقانون
والعرف )) ،كما يشتمل على العنصر املادي،
وهو أكثر عناصر الثقافة املادية واملعنوية يف
املجتمع ـ ولذلك من خالل هذين التعريفني
للثقافة يتضح أن العناصر األساسية التي
تتميز بها الثقافة هي كاآلتي ـ 1ـ الثقافة
ظاهرة انسانية تنشأ نتيجة للتفاعل االجتماعي
بني االفراد واجلماعات ـ  2ـ من شأن الثقافة
أن حتدد االمناط السلوكية ألفراد املجتمع
إلشباع احتياجاتهم البيولوجية واالجتماعية ـ
 3ـ للثقافة صفة الزامية يف انتقالها من جيل
الى جيل ـ  4ـ للثقافة صفة الرمزية ،ومن هنا
تصبح ذات معنى بالنسبة للناس ـ  5ـ تنتقل
الثقافة من فرد إلى فرد عن طريق التعليم ،ومن
خالل مراحل النمو اجلسمي والعقلي لإلنسان
ـ  6ـ للثقافة دور مهم يف شخصية الفرد ـ  7ـ
الثقافة لها صفة االستمرار ،ويتوقف ذلك على
استمرار املجتمع الذي تظهر فيه.
والكتابة عن مفهوم الثقافة قد يطول الى عديد

احللقات ،اال أن ما نتناوله عبارة عن هذا املفهوم
باختصار كي تعم الفائدة قدر االمكان ـ لذا من
خالل التعريف مبفهوم الثقافة يظهر لنا اختالف
املجتمعات بعضها عن بعض يف االمناط الثقافية،
إال أنها تتفق يف العناصر األساسية للثقافة ،وقد
يختلف الناس يف التعبير اللفظي ،ولكنهم جميعا ً
يعبرون عن انفسهم وينقلون مشاعرهم وافكارهم
عن طريق اللغة ،أما عن اجلانب املادي من الثقافة
فقد يتفاوت من البساطة والبدائية ،إلى التعقيد
ـ ولكن ذلك ال ينفي احلقيقة ،وهي أن لكل ثقافة
جانبها املادي .ويذهب أكثر املفكرين إلى تقسيم
الثقافة إلى ـ عنصرين ـ ( عنصر مادي وآخر
المادي ) ،األول يشمل على كل ما يتعلق باملسكن
واملأكل واملشرب وامللبس واألدوات املختلفة إلخ ـ
أما العنصر اآلخر فيشمل األداء والألفكار والقيم
االجتماعية ،أي مبعنى اخر ،العناصر املجددة
التي توصل اليها االنسان كاللغة واالدب والعلوم
والفنون والقوانني ،وما إلى ذلك ـ هذه هي الثقافة
بعناصرها االساسية املختصرة ـ وبطبيعة احلال
فالثقافة ،شأنها يف ذلك شأن املجتمع ،يف تغيير
مستمر ـ وقد تختلف من جيل آلخر ،ومن مجتمع
آلخر ،وذلك نتيجة ملا تضيفه األجيال عليها ـ أي
مبعنى ادق ـ نتيجة للتغيير الثقايف ،لذا يتضح من
ذلك أن مفهوم الثقافة أوسع وأشمل من مفهوم
التغير االجتماعي ـ حقيقة أن التغير الثقايف
قد يحدث تغيراً اجتماعياً ،والعكس صحيح ـ
وعلى سبيل املثال ،فالثورة الصناعية جاءت
نتيجة للتغيرات الثقافية ،وبذلك تركت آثاراً
عميقة على اساليب احلياة لألجيال الالحقة ،
أي غيرت املجتمع االقطاعي إلى مجتمع رأس
مالي متحضر ـ ومع ذلك التغير الثقايف قد متيز
عن التغير االجتماعي ـ كذلك التغير الثقايف هو
الذي يلحق بالعناصر الثقافية املشار اليها ـ أما
التغير االجتماعي فيقتصر على البناء االجتماعي
وما يتضمنه من عالقات اجتماعية وانظمة
وجماعات .
87

الليبي

إبــــــــــــداع

شاعرتان يف زمن الرحيل المبكر ..

بني ليلى وزاهية
مفتاح الشاعري  .ليبيا

هناك اميان من نوع مغاير حينما تتفقد
األرجاء  ..فال جتد سوى اسماء دون أنفاس،
مبعنى أنك حقيقةً ستفتقر إلى من شابه
مالكات روحك ،ومبعنى أنك لست على ما
يرام .
هذه هي الكوامن وقت القراءة ملن أفلت
شمس حياتهم  ..وهذا ما شعرنا به يف
نفوسنا حيث عشنا ولو لبرهة يف عوالم
شعرية رحلت عنا باكرة فظلت اثارهم دون
انفاسهم فكان الواقع كحلم ناقص .
يف هذه الفسحة كانت الشاعرة الليبية
الراحلة «زاهية محمد على الزربي» (
 .. )1986 _1964وهي شاعرة يف مقتبل
العمر تغنت برحيلها باكراً  ..لكن ذلك ماكان
لينفي حقيقة أنها كانت ضمن املشهد الثقايف
بحضورها القصير ،فأمست يف ٍ
وقت وجيزٍ
اسما ً حني يراد االستشهاد بثقافة وشاعرية
املرأة يف بالدنا ،إلى جانب العديد من
الشاعرات الفاضالت الالتي ال ُينكر نتاجهن
حتى اآلن .
لكن شاعرتنا رحمها اهلل كانت يف اختالفٍ
قال إن هذه املبهرة شعراً الزمها هاجس
معلن عن رحيل مبكر ،وهذا ما كان قد حدث
ٍ
حادث
الحقا ً حني فارقت احلياة على إثر
على طريق سرت  .إذ تقول «زاهية» فى
قصيدتها «موعد بدء اخلتام» :
(( هي الوحدة اآلن تغتالني  ..ويسحقني وقع
البليد  ..تتفتح ذاكرتي اآل َن ..
هذا السكون
ْ
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ٍ
مي  ..ومتضي مختارة مواعيد أحزانها
للقاء قد ْ
شتاء طويالً  ..انهالت دموع السماء
 ..كان
ً
 ..وامتزجت بحنيني  ..هوى النجم القتيل
 ..وبقي جنم وحيد  ..من يغمد سكينه يف
جراحي؟  ..من مينحني راحة املوت فأهوي
كبنفسجة ذابله؟ )) .
والشاعرة «زاهية» تركت ما أمكن من خالل
تصور واقع عاشت به ومعه من خالل نتاجها
الذي ذكر لها وجنحت خالله مبالمسة وجدان
ٍ
بأدوات لم تخل يف احلقيقة من
محبي الشعر
رومانسبة امرأة شاعرة وأديبة حملت طابع
الواقعية
وسخرت ادواتها االبداعية يف جتسيد ثقافة
جيل آمن برسالته وأعلن عن حضوره .
أبصرت الشاعرة النور مبدينة املرج ..
وتدرجت بتعليمها املبكر مبدينتها لتلتحق
بجامعة قاريونس «كلية اآلداب» لتتحصل
بعد ذلك على ليسانس االعالم ،ثم عينت
معيدة يف كليتها لتتولى بعد ذلك مسئولية
وكالة األنباء الليبية حتى وفاتها وقد تركت
نتاجها وهو «ديوان الرحيل إلى مرافئ احللم»
و مجموعة من القصص القصيرة  ،وكذلك
مجموعة من النصوص املسرحية .
وال بد يف هذه الوقفة أن نذكر أن نتاجها
الشعري لم يكن خاليا ً من التكثيف ،وجعلت
ذلك سبيالً الى ذاتية محببة لم تشأ أن تخلو
من رومانسية امرأة بتوازن شاءت أن يكون يف
احلضور ،لكن قصائدها أيضا ً كان يف اعالن
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مستحق للشاعرة بحالة التمكن وااللتقاط
والتمكن من األدوات املسخرة لبناء القصيدة
 ،لكن الشاعرة أيضا ً لم تخل نصوصها من
زاوية احتجاج وبعض من رفض واحتجاج
كامن حلني االكتشاف ،إذ تقول يف قصيدة
«البوح واملوعد اآلتي :
ٌ
ف ساكنة  ..ال
(( لغةٌ  ..لغةٌ  ..لغةٌ وحرو ٌ
املتدفق ..
تعرف كيف تترجم هذا الوهج
َ
يسكنني الفقرا ْء ..
ت ))
يسكنني أن ْ
أما الشاعرة الليبية الثانية فكانت الراحلة
«ليلى صفي الدين السنوسي»_1936
 ،)2012وهذه الشاعرة حتديداً كان مصدر
شح شديد ونادر ...
تناول مسيرتها يف ٍ
وكان لزاما ً حتت بند أمانة النقل واملعلومة،
اإلشارة إلى من تناولوا املعلومة عنها ،وإن
كانت مختصرة ،وسنشير إلى االستاذ سالم
الكبتي  ..والسيدة سلوي صفي الدين
السنوسى والشاعرة نعمة محمد الفيتوري
التي أشارت إليها نقالً بالنص عن االستاذة
االعالمية «عايدة سالم الكبتي» ،باإلضافة
إلى الهيئة العامة للثقافة ،حيث اشارا نصا ً
بالقول إنها (( إحدى رائدات احلركة األدبية
الليبية ،خالل ستينات القرن املاضي .هذه

السيدة الشاعرة هي ابنة املجاهد «صفي
الدين السنوسي» ،الذي هاجر بأسرته إلى
ضيق املستعمر اإليطالي
مصر من بعد أن ّ
اخلناق عليه ،وولدت بالقاهرة عام ، 1936
وهناك تلقت تعليمها األول ،وعادت إلى ليبيا
وأكملت تعليمها ،فدرست سنة  1956األوزان
والبحور الشعرية ،وتزوجت من قريبها «فتحي
إبراهيم السنوسي» ،وأجنبت منه ،وباشرت
تنشر إنتاجها الشعري واألدبي يف اجلرائد
املحلية ،منها« :احلقيقة ،األسبوع الثقايف» ،ثم
غادرت ليبيا مع أبنائها العام  1974لتقيم
مبصر ،حيث عملت بجامعة الدول العربية،
ثم انتقلت لإلقامة بالسعودية وعملت بجامعة
امللك عبدالعزيز حتى تقاعدها قبل عدة
سنوات ولم تعد شاعرتنا إلى زيارة وطنها منذ
أن غادرته .
ومن قصائدها املثبتة قصيدة « حائرة» التي
منها :
(( صديقتي حائرة  ..حزينة  ..يائسة  ،ضائعة
 ،مسكينة  ..عازفة عن احلياة  ..ينتابها هذا
الشعور تارة وتارة أخالها تنساه ))
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(رؤية فلسفية)

الذكاء البشري
د :إسماعيل الموساوي .باحث في الفلسفة  .المغرب

على سبيل البدء:
يرتبط مفهوم الذكاء البشري ارتباطا ً قوي ًا
بالنشاط الفكري البشري ،ولهذا قُرن الذكاء
فلسفيا ً باإلعمال اجليد لقدرات العقل ،فإعالء
الفلسفة عبر تاريخها من قيمة العقل ليس
معناه اإلعالء من قيمة العقل املجرد الذي ال
ينخرط يف حل املشكالت الفلسفية والعلمية،
وإمنا هو إعالء يف احلقيقة من قيمة االستعمال
اجليد للعقل الذي ميكن أن نسميه يف هذا
املقام ب»الذكاء البشري» الذي هو نشاط
فكري يهدف إلى حل املشكالت التي تصادف
سواء كانت هذه املشكالت ذات طبيعة
اإلنسان
ً
ميتافيزيقية أو علمية أو غيرها..إلخ ،ولهذا
جند الفلسفة عبر تاريخها تعلن عن أهمية
التفكير الذاتي؛ وميكننا أن نستحضر يف هذا
املقام جتربة الفيلسوف اليوناني «سقراط»
الذي كتب عنه «أفالطون» أنه كان فيلسوفا ً
معلما ً للشباب األثينيني كيف ينخرطوا يف هذا
النشاط الفكري الذي يكون مدخله األساسي
يف هذا السياق التسلح بأداة التساؤل عن
ماهية مجموعة من املوضوعات كالتساؤل عن
ما اجلمال؟
«ما احلب؟ ما العدالة؟
..إلخ» فذكاء «سقراط» هذا كان حاضراً
فيه مند صغره كما تروي لنا كورا ميسن يف
كتابها «سقراط الذي جرؤ على السؤال» بأنه
بدأ يفكر كما يفكر الفيلسوف وهو يبحث عن
ماهية األشياء –بذكاء بالغ ،-وهو ال يزال
صبيا ً حاول جاهداً يف أكثر من مرة أن يدخل
زمالئه يف املدرسة يف جتربة التفكير ويعينهم
ٍ
حينئذ على
على ذلك معتقداً أنهم سيكونون
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استعداد لذلك يف املستقبل  ،فلنتساءل حسب
«سقراط» أهمية كبيرة تتحدد يف دعوة املتلقي
إلى اخلوض يف جتربة التفكير وإعمال قدرات
العقل من أجل االنخراط الفعلي يف مناقشة
املشكالت الفلسفية الكبرى ،فسقراط أول من
قدم شرحا ً لنظرية «عقول البشر عندما شبه
اإلنسان بكتلة من الشمع تختلف يف قسوتها
وصالبتها ورطوبتها ونقاوتها ،فصاحب الشمع
النقي الواضح العميق ،ميتاز بعقل سهل الفهم
واحلفظ ،أما أصحاب الشمع امللوث القذر
فصعب تعلمهم وسهل نسيانهم» ،وعليه ،فإن
للتساؤل والسؤال أهمية كبيرة داخل الفلسفة
إلى درجة «أن األسئلة يف الفلسفة أهم من
األجوبة» كما أكد على ذلك الفيلسوف األملاني
«كارل ياسبرز» فما الذي يعني طرح السؤال يف
الفلسفة؟
معناه أن ننخرط يف جتربة التفكير بوسمها
جتربة تأملية صعبة كما تعبر عن ذلك منحوتة
«املفكر  »Le Penseurللنحات الفرنسي
«أوغست رودان» ،فتجربة التفكير وفق هذا
املعنى وكما تؤكد الدكتورة «ثريا بركان» ،جتربة
صعبة وعصية حتتاج من املفكر نفسه نشاطا ً
وذكاء فكريا ً عميقا ً عبر إعمال قدرات العقل
ً
البشري.
فمن خالل ما سلف ،ميكن أن نستنتج ،أن
مرادف الذكاء يف الفلسفة هو العقل الذي ظل
موضوع تأمل مند اللحظة اإلغريقية إلى اليوم
يف إطار ما يسمى اليوم «بفلسفة العقل (فلسفة
الذهن)  »Philosophy of Mindالتي
تقدم أبحاثا ً جديدة يف مجال العقل من خالل
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محاولة إجابتها عن إشكال كيف يعمل العقل؟
وبأي طريقة يعمل؟ مما جعل مبحث فلسفة
العقل أهم موضوع يف الفلسفة املعاصرة حيث
سيصبح البحث يف طبيعة العقل أكثر بكثير مما
كان يف علم النفس التجريبي التقليدي ،وباقي
العلوم األخرى..
يف مفهوم الذكاء البشري :
تبقى الدراسات احلديثة واملعاصرة هي أبرز
الدراسات التي ناقشت مفهوم الذكاء البشري
دراسة وافرة ،فإذا أردنا أن نبحث عن تعريف
ملفهوم الذكاء البشري فإنه يتحتم علينا الرجوع
إلى بداية ظهوره يف نهاية القرن التاسع العشر،
وهو وصف أو نعث لنهج أو سلوك يتبعه اإلنسان
يتسم بالذكاء ،ومن هنا جند صعوبة يف العثور
على معنى علمي متفق عليه للذكاء ،فللفرد
سلوكيات وتصرفات متعددة تختلف باختالف

املواقف واألوضاع واألحداث .
إذا رجعنا إلى الداللة اللغوية فالذكاء اسم
مشتق من «ذكا» يف قاموس املنجد ،فذكاء النار
مبعنى اشتداد لهيبها ،و»ذكا الشمس» أي اشتداد
حرارتها ،و»ذكا احلرب» يعني اشتعلت نارها ،كما
أنه اسم علم يطلق على الشمس ويكنى الصبح
بإبن الذكاء ألنه من ضوء الشمس ،و»ذكا فالن»
مبعنى سرعة فطنته وفهمه ،و»الذكاء» هي حدة
الفؤاد ،فالداللة اللغوية لكلمة الذكاء جتمع بني
ما هو مادي يف عالقة باألجسام الطبيعية وبني
ما هو وجداني متمثالً يف القلب «حدة الفؤاد»
باعتباره مركزاً لسرعة الفطنة والفهم.
أما كلمة الذكاء يف اللغات األجنبية «اإلجنليزية
و الفرنسية»  Inteligenceكلمة من أصل
التيني ( )Intilligentiaابتكرها الفيلسوف
الروماني شيشرون  Ciceroويقصد بها
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الذكاء أو النشاط اإلدراكي املعريف ،ويعني لغويا
 ،Intellectوتشير عادة إلى العمليات العقلية
أو اإلدراكية ال سيما العليا منها كالتحليل
والتركيب والتقومي أو احلكم .
إن اإلنسان مند القدم يسعى إلى معرفة قوانني
التي حتكم هذا الكون وتناقضاته ،وهذا ما جعل
العديد من الفالسفة والعلماء يهتمون بتفسير
وتأويل الذكاء والعقل البشري ،إال أن البداية
الفعلية لدراسة هذا املفهوم ستكون بالتحديد مع
«فرانسيس جالتون» الذي بدأ اهتمامه بالذكاء
متأخراً ،فبعد دراسته للطب والرياضيات
واالهتمام باألسفار والطقس ،حتول لدراسة
الذكاء يف الستينات من القرن التاسع عشر،
معتبراً أن الفطرة والبصيرة لها عالقة
باملدركات احلسية من تطور و سمع وملس..إلخ،
وقد تأثر «فرانسيس جالتون» بنظرية «شارلز
داروين»  Charles Darwinيف التطور التي
دافع من خاللها على األصل الوراثي للذكاء يف
كتابه العبقرية املوروثة  1869الذي أكد فيه
أن الفروق الفردية يف الذكاء عند الناس سببها
وراثي جعله يحصر الذكاء والعبقرية فقط عند
األسر املتميزة اجتماعيا ً وماديا ً وثقافياً ،وهذه
النقطة بالذات ،من وجهة نظرنا ،ما جعلت
هذا التصور متييزيا ً إن لم نقل إقصائيا ً لبعض
الفئات األخرى التي تتسم بالذكاء والعبقرية
دون توفرها ألي شرط مادي أو اجتماعي أو
ثقايف..
ومن علماء النفس الذين ال ميكن تخطيهم يف
هذا املقال الذين ساهموا بشكل كبير يف دراسة
الذكاء البشري دراسة حتليلية من خالل قياس
مكونات الذكاء جند عالم النفس الفرنسي
«ألفريد بينيه» الذي «يعرف الذكاء بأنه القدرة
على احلكم اجليد واالستدالل اجليد» ،وتوجت
هذه األبحاث بوضع أول اختبار لقياس الذكاء
يف سنة  1905مع زميله سيمون.
على سبيل اخلتم  ..مظاهر الذكاء البشري
عند علماء النفس :
نالحظ من خالل ما سبق بأن هناك العديد
من الدراسات واألبحاث التي حاولت فهم
الذكاء البشري من خالل السلوك البشري،
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إال أنها أدركت أن تعريف كلمة «ذكاء» ليس يف
حد ذاته تعريفا ً ملفهوم الذكاء ،وقد انتبه علماء
النفس إلى هذه الصعوبة معتبرين أن األمر ال
يتعلق مبصطلح الذكاء بل مبقابله األقل التباسا
أيضا وهو «النشاط الفكري» ،وبالرغم من وجود
هذه الصعوبة إال أنه ميكن أن نتفق مع علماء
النفس عن مظاهر الذكاء لدى اإلنسان والتي
ميكن حصرها يف املظاهر التالية :
1.1الوصول إلى حل املشاكل التي تواجه
اإلنسان برجوعه إلى ما يتوفر إليه من
معلومات وتقديره للموقف وجتربته يف
احلياة ،وإلى ما يتوفر إليه من استنتاجات
منطقية.
2.2قدرته على اتخاذ القرارات بناء على تقسيم
املوقف وعواقب كل احتمال ونتائجه.
3.3قدرته على التعميم والتجريد ،وبالتالي
قدرته على التمييز بني كل أنواع املعلومات.
4.4قدرته على حتديد أوجه تشابه املواقف
املختلفة ونقل التجربة إلى مواقف أخرى
جديدة.
5.5القدرة على اكتشاف األخطاء وتصحيحها.
املراجعاملعتمدة:
أنغلي كرامر ،مدخل إلى املعرفية ،ترجمة:
بنعيسى زغبوش ،مصطفى بوعناني ،عبد النبي
سفير ،مجلة فكر ونقد ،عدد أكتوبر .2005
ثريا بركان ،محاضرات يف «الفكر النقدي»
لصالح طلبة ماستر الفلسفة تأويل وإبداع،
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة القاضي
عياض ،مراكش ،املغرب ،املوسم اجلامعي،
.2013-2012
فاطمة أحمد اجلاسم ،الذكاء الناجح والقدرات
التحليلية اإلبداعية ،ديبونو للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى .2010
كورا ميسن ،سقراط الذي جرؤ على السؤال،
ترجمة :محمود محمود ،مؤسسة الهنداوي سي
أي سي.2018 ،
Searle john ]2004 Mind
o
A brief Introduction oxford
.university press

سينمـــــــــــا

سينما جنيب محفوظ

السمّاح عبد اهلل .مصر

تأثير «جنيب محفوظ» على السينما غير منكور،
فهو الذي ساهم يف تعميق اخلطاب السينمائي،
وإلباسه زيا ً فلسفياً ،وجعله ذا رسالة ،هذا مع
عدم إغفال اجلانب البصري الذي يضفي متعة
إضافية على املشاهد املنظورة ،بدا هذا جلياً،
ليس فقط يف األعمال املأخوذة عن رواياته،
بل استطعنا أن نلمسه فيما كتبه هو مباشرة
للسينما ،من خالل السيناريوهات التي وضعها
لقصص غيره من املؤلفني السينمائيني.
كثير من املتابعني يذكرون هذا التأثير ،لكن
أحداً ال يتوقف أمام تأثير السينما على «جنيب
محفوظ» ،واحلقيقة أن تأثير السينما عليه كان
أبعد مما يتخيله املتخيلون ،فقد كانت السينما
ثراء يف مخيلته.
واحدة من الروافد األكثر ً
بدأت عالقة «جنيب محفوظ» بالسينما
مبكراً جداً ،كان يف اخلامسة من عمره ،عندما
افتتحت يف بيت القاضي أول سينما يف حي
احلسني ،ورمبا تكون أول سينما
يف مصر كلها ،السينما كانت
مجاورة لفندق الكلوب
املصري ،كانت اخلادمة
حتمله على كتفها ،وتقطع

تذكرة بخمسة مليمات ،وجتلس بجواره ،وما
إن يتم تشغيل الفيلم ،حتى تغط يف نوم عميق،
وتتركه أمام عالم من الغرائبيات ،ممتلئا ً حركة
واصطداما ً وعربات مسرعة.
صاحب السينما رجل ابن بلد ،مثقف وواع
وابن نكتة ،ويرتدي جلبابا ً فضفاضاً ،ويجلس
طوال الوقت يف املقهى املواجه للسينما ،يشرب
الشيشة ،وعيناه على باب السينما ،يحسب أعداد
الداخلني ،وما إن يشعر أن العدد أصبح مالئماً،
حتى يعطي للعامل املطل من كوة يف احلجرة
العلوية من السينما إشارة لبدء التشغيل ،وما
إن يتحرك الشريط على احلائط األبيض ،حتى
تلتهب أكف املشاهدين بالتصفيق ،عندها ،يبتسم
صاحب السينما يف رضا ،ويطلب من نادل املقهى
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قهوة مضبوطة ،ويشد يف ياي الشيشة ،وهو
يقدر مكسبه يف هذا اليوم.
لم يكن صاحب السينما ميلك غير فيلمني
فقط ،واحد لـ «شارلي شابلن» ،والثاني لـ «فان
توم» ،وكانت الترجمة تكتب على شاشة صغيرة
مجاورة للشاشة العريضة ،ويف بعض األحيان،
كان شريط الترجمة يسبق أحداث الفيلم،
أو ان أحداث الفيلم تسبق شريط الترجمة،
فيكون الكالم عاطفيا بني البطل والبطلة ،بينما
املنظر فيه تكسير ألباق املطعم ،عندئذ يصيح
املتفرجون وهم يصفرون:
اعدل
اعدل.
أما املوسيقا التصويرية فقد كانت موسيقا حية،
إذ يقف موسيقي ماهر ،بجوار الشاشة العريضة،
ليعزف على البيانو نغمات تشبه وقائع األحداث،
وتعمق دالالتها .
أما الفيلمان اللذان كان صاحب السينما
ميلكهما ،فقد كان يعرضهما آناء الليل وأطراف
النهار ،لم يكن صناع السينما حتى ذلك الوقت،
قد اخترعوا هذه املواعيد امللزمة التي نعرفها
اآلن ،وإمنا تبدأ احلفلة عندما يشير صاحب
السينما لعامله النشيط ،السينما نفسها لم
تكن كما نعرفها اآلن ،كانت مجرد دكك خشبية
ممدودة كيفما اتفق ،وال سقف لها ،وبعض
البيوت التي لها أكثر من طابقني ،كان سكانها
يطلون من نوافذها ،ليشاهدوا الفيلمني مجانا،
وكان الفيلمان اليتيمان اللذان ميلكهما صاحب
السينما ،يعرضان حسب الطلب ،فإذا ما انشغل
أحد املشاهدين يف حديث مع اجلالس بجواره
عن مشهد بعينه ،يطلب من عامل التشغيل ،بكل
بساطة ،إعادة املشهد ،فيعيده له ،حتى أن «جنيب
محفوظ» عندما ترك بيت القاضي ،وانتقل
للسكن إلى العباسية ،اصطحب أصدقاءه مرة
ليريهم املنطقة التي ولد فيها ،وطرأ يف ذهنه أن
يعزمهم على السينما ،السينما كانت مغلقة ،وكان
صاحبها جالسا على املقهى املواجه لها ،فتقدم
منه «جنيب محفوظ» ،وطلب منه بكل بساطة،
أن يفتح لهم السينما ليتفرجوا ،فقام ،وأخرج
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املفاتيح من جيبه ،وفتحها لهم ،وأمر عامله
النشيط بتشغيل فيلميه اليتيمني ،فشغلهما.
كان قلب «جنيب محفوظ» قد تعلق بالسينما،
وإذا ما التقى بأصدقائه ،قلب كل األحاديث التي
تدور بينهم إلى مشاهد سينمائية ،متاما كتلك
املشاهد التي يراها يف السينما ،وتطور األمر،
حتى نقل متثيله للمشاهد إلى البيت.
ذات مرة ،استدرج اخلادمة النئوم التي كانت
حتمله على كتفه إلى سينما بيت القاضي ،وحدق
يف عينيها طويال ،ثم قال لها بحكمة األطباء:
أنت مريضة جداً ،وال بد من أن أكشف عليك.
مددها على السرير ،ومرر يده على جسمها كما
يفعل األطباء املحترفون ،وتنهد تنهيدة عميقة ،ثم
أخبرها بالقرار الطبي اخلطير:
خرج األمر من يدنا متاماً ،وال بد من إجراء جراحة
عاجلة.
اخلادمة شهقت من املفاجأة ،وتذكرت الدوخة
التي تالزمها كلما صعدت ساللم البيت ،فقد كان
البيت طوليا ً وليس عرضياً ،فحجرة املسافرين
يف الطايق األرضي ،وحجرات النوم يف الطابقني
الثاني والثالث ،وتذكرت رغبتها الدائمة يف النوم،
واصفرار بشرتها ،وسألته بلهفة :
ومن الذي سيجري هذه اجلراحة؟.
بثقة رد عليها:
ال تقلقي على اإلطالق ،املسألة بسيطة ،وسأقوم
أنا اآلن بإجراء هذه العملية.
اصطحبها إلى املطبخ ،وجعلها تستلقي على النضدة
التي تخرط عليها امللوخية ،وأمسك السكينة التي
تذبح بها الفراخ ،وراح يشرط يف جسدها ،وملا
نزلت الدماء منها ،صرخت بكل عزمها ،فحضرت
أمه ،وأجلمتها املفاجأة.
أمسكت السكينة منه ،وقالت له بلهجة عقابية:
ال بد وأن أفعل يف جسمك مثلما فعلت يف جسم
اخلادمة املسكينة.
وظل هو يجري من أمامها ،وهي ممسكة بالسكينة
جتري خلفه ،حتى دخل أبوه ،وخبأه عن والدته يف
دوالب املالبس.
ح ّوش «جنيب محفوظ» من مصروفه الشخصي،
حتى امتألت حصالته الفخار ،وملا رجها ولم
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تصدر شخللة ،عرف أنها امتألت ،فكسرها ،وعبأ
جيوبه بالقروش والتعريفات وأنصاف الفرنكات،
وذهب إلى محل يف شارع فؤاد متخصص يف
يبيع السينمات ،ك ّور فلوسه املحوشة على البنك
املمدود ،وبكل ثقة قال للبائع:
أريد أن أشتري سينما.
نظر البائع إليه من فوق ومن حتت ،فوجده
صغيرا ،فسأله:
وهل تعرف طريقة تشغيلها؟.
«جنيب محفوظ» جاهز دائما ً بالردود املقنعة،
واإلجابات التي جتعل السائل ال يتردد حلظة يف
تقدمي كل مايطلبه ،حتى ولو كان صغيراً يتطاول
بالطربوش ،فقال له:
على من فضلك ،وتعرفني طريقة
سوف تتكرم ّ
تشغيلها.
ابتسم الرجل موافقاً ،وعد الفلوس فوجدها
مضبوطة ،فأجلسه بجواره ،وراح يشرح له أبعاد
القضية.
كانت سينماه الصغيرة ملفوفة يف علبة كرتونية،
ومربوطة بدوبارة ( خيط ) على هيئة وردة ،وكان
ميسكها بكل فرح الصبي املشتاق ،الذي استطاع
أن يحقق حلمه الكبير ،ويهزها بأصابعه ،وكأمنا
يريد أن يريها للدنيا كلها.
اشترى حصالة فخارية جديدة ،وبدأ يح ّوش
مرة أخرى ،هو منذ صغره ميلك خاصية الصبر
واالنتظار ،وال يعرف السأم أبداً ،وملا كسر
حصالته اجلديدة ،اجته من فوره إلى إلى محل
األفالم الذي أمام سينما أوليمبيا ،واشترى فيلما ً
من أفالم رعاة البقر.
دخل حجرته ،واستخرج سينماه ،كانت علبة
بدائية التكوين ،لم يكن السادة املخترعون قد
توصلوا بعد إلى اختراع الفيديو أو السي دي روم،
كانت هذه العلبة الصغيرة الساحرة هي أحدث
ما توصل إليه عباقرة االختراعات العجائبية يف
عشرينيات القرن املاضي.
فرش مالءة بيضاء على
شباك احلجرة ،ووجه إليها
عني العلبة الد ّوارة ،وثبت
أمام العني الد ّوارة املنظار

املقلوب الذي سيعكس الصور املتتالية معدولة،
وثبت شريط الفيلم السينمائي الذي يشبه فيلم
التصوير الفوتوغرايف على البكرة ،بعد أن تأكد من
تثبيت خروم األفالم يف السنون احلديدية الدقيقة
للعلبة ،وأدخل شمعة يف املحيط األسفل من العلبة،
وأشعلها بالكبريت ،متاما ً كما شرح له السيد
املبجل بائع السينمات يف محله العتيق بشارع فؤاد،
أطفأ نور الغرفة ،وأحكم غلق بابها جيداً ،وضغط
على زر التشغيل ،وجلس على الفوتيه ،وكان قلبه
يكاد ينط من بني ضلوعه ،وهو يشاهد املشاهد
تترى على مالءته البيضاء.
يف اليوم التالي ،ذهب إلى غرفة أمه ،قبل يدها،
وقال لها بلغة العشرينيات العتيقة.
من فضلك يا نينة ،تفضلي معي ألعزم حضرتك
على السينما.
أمه فرحت جداً ،فهذه هي املرة األولى التي
ستذهب فيها للسينما ،لترى هذه العفاريت التي
تتنطط على الشاشة ،كانت تتوق ألن تراها من كثرة
ما سمعت عنها من أبنائها ،فاجتهت إلى خزانة
مالبسها لتستخرج لبس اخلروج ،لكنه شدها من
يدها إلى غرفته ،وأجلسها على الفوتيه ،وشغل
االختراع ،أما أمه فقد كادت جتن من االندهاش.
يف هذا االختراع استطاع «جنيب محفوظ» أن
يشاهد أفالما ً كثيرة غير فيلمي سينما بيت
القاضي اليتيمني ،واستطاع أن يحلق يف سماوات
الفرح بأجنحة من السعادة.
مرت شهور وسنون وعقود ،ودخل «جنيب محفوظ»
إلى هذا املربع الفضي ،دخل كله ،بقضه وقضيضه،
وأصبح اسمه يكتب بالبنط العريض على أفيشات
السينمات كلها ،واشترى لبنتيه ولزوجته جهاز
الفيديو ،واشترى لهن السي دي روم ،وكان يتفرج
معهن ،لكنه ،كلما اختلى بنفسه ،سرح بعينيه إلى
اختراعه العجائبي القدمي ،ومتنى من صميم
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منذ أكثر من أربعني عام ًا مضت ،كان «حسني سعيد الكرمي» ُيبدعُ يف تقدمي
برنامجه الشهير والق ّيم «قو ٌل على قول» ،على أثير إذاعة لندن الشهيرة  ..أيض ًا .
ٍ
مبخزون كبيرٍ من الذكريات
تلك االذاعة الق ّيمة التي حتتفظ لها الذاكرة العربية
بحلوها وحنظلها مع ًا .
وقد قام «الكرمي» بعد ذلك بتجميع كل حلقاته اإلذاعية يف ٍ
كتاب جديرٍ بالقراءة
والتمعن ،صدر عن «دار لبنان للطباعة والنشر» ،وحتصلنا على طبعته السابعة
التي صدرت عام  1986م.
واجلميل يف االختيار أنه وثّق اسم السائل وبلده ،فحفظ بذلك سجالً متكامالً
ٍ
من سؤالٍ
وسائل وجواب.
ولكي ال يضيع هذا األثر القيم ،وتبهت ألوانه على أرفف املخازن املهملة ،راينا أن
نهديكم يف كل ٍ
عدد جوهر ًة من عقد الكرمي الفريد الذي ال يقّدر بثمن.
وهذه بعض جواهره .
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قبل أن

نفترق

مأســاة الدنيــا أن الذيــن يتولــون أمرهــا ال يفكــرون  ،و الذيــن يفكــرون ال يتولــون
أمرها

إبراهيم الكوني  .نزيف الروح
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وفي مدينتنا ثلج  ..أبيض كالمستقبل الذي نحلم به ..
كالقلوب التي نتمنى أن ال تغيب ..
غابة سيدي محمد الحمري في الجبل األخضر في برقة  ..حيث
الشرق الليبي يلبس رداءه األبيض في كل شتاء .
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وطن الثقافة
وثقافة الوطن

