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شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

The Libyan
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منحوتة ليبية يف املتحف البريطاني ُكنب على قاعدتها : 
إلى أم املدن، وقاتلة األسد ، قورينا . 

املنحوتة تصور ليبيا وهي  تكايفء احلورية قورينا بأن تهبها التاج . 
هكذا تصور االغريق األمر .. 

يف امليثولوجيا اليونانية القدمية أن احلورية قورينا ) التي منحت اسمها ملدينة قورينا ) شحات 
احلالية ( كانت تصارع أسدًا يف غابات تساليا ) يف أرض اليونان (، وعندما رآها أبوللو  ) مؤله 

االغريق الشهير ( أغرم بها،  فطار مبعشوقته إلى ليبيا، حيث بنى االغريق مدينتهم األولى . 
هكذا هي األساطير .. ميهدون بها لصنع الواقع .. 

متى نفهم نحن ، إن األسطورة ليست مجرد خرافة، وأن لنا أرضًا كانت مصدر إلهاٍم لآلخرين ؟ 
سؤاٌل ال منلك اإلجابة عليه ، رمبا ألن ال أحد يهتم باإلجابة .
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مفتاح  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير 
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة، وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة 

ملـف وورد word، مرفقـةً مبـا يلـي : 
سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .. 1
يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .. 2
ذكـر . 3 مـع  اجلـودة،  عاليـة  بصـوٍر  مدعمـةً  املقـاالت  تكـون  أن  ُيفّضـل 

مصادرهـا. 
املوضوعات التي ال ُتنشر ال ُتعاد إلى أصحابها .. 4
املقالـة، . 5 مـن  فقـرة  أي  إضافـة  أو  تعديـل  أو  حـذف  للمجلـة  يحـق 

. التحريريـة  سياسـتها  مـع  متاشـيًا 
اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال . 6

ُتعتبـر مرجعـًا للحـدود  الدوليـة . 
ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي . 7

بدايـةً مـن عددهـا األول، وحتـى تاريخـه، بـدون موافقـة   خطيـة مـن 
رئيـس التحريـر، وإال اعتبـر ذلـك خرقـًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .
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حميدة صقر . ليبيا

إبــــداعــــات
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عبدالعزيز السماحي. مصر

إبــــداعــــات
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الشهيرة  معلقته  يف  كلثوم«  بن  »عمرو  إنه 
كان  أصيالً  عربياً  تشبيهاً  يستعير  وهو 
الذي  اخلفي  الشعراء  إبداع  أن  على  ُيصر 
ال  مجهول  َنفٌس  إال  ليس  له،  تفسير  ال 
ميكن شرحه إال بأن هناك كالٌب من اجلن 
بدل  فتصدر  الشعراء،  ألسنة  تستوطن 
ولعل  القصائد،  هي  ترانيماً  الكالب  نباح 
التشبيه يقصد أيضاً أن ركض الكالل التي 
نعرفها إمنا هو ركٌض من أجل لقمة العيش، 

لكن ركض كالب اجلن التي تستوطن صدور 
الشعراء، إمنا هو سعي نحو إلبداٍع ال ميكن 

أن ًيدرك منتهاه .
غموضها  بقدر  تعّبر  تشبيهات  إذن  هناك 
ولعل  بدوره،  غامض  هو  حاٍل  واقع  عن 
أن  ميكن  ما  أبرز  من  هذه  اجلن«  »كالب 
إذا  هذا  بالشعر،  يتعلق  تشبيٍه  إلى  يشدك 
استثنينا حكاية الشيصبان . فماذا عن هذا 

األخير بدوره ؟

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

كالب اجلن العتيدة 

وأنزلنا البيوت بذي ُطلوٍح .. إلى الشاماِت ننفي املوعدينا

وقد هّرت كالُب اجلِن منا .. وشذبنا قتادَة من يلينا .

8الليبي 
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ولي صاحٌب من الشيصباِن .. فطورًا أقوُل، 
وطورًا هَو .

بقومه  يفتخر  وهو  ثابت«  بن  حسان   « إنه 
ال  ذلك  وأثناء  الشعر،  قول  على  وبقدرتهم 
من  له صاحباً  أن  لسامعيه  يؤكد  أن  ينسى 
أذنه  يف  يهمس  »الشيصبان«  اسمه  اجلن 

 . القصائد  برائعات 
السائد،  املستوى  عن  االرتقاء  من  نوعٌ  إنه 
اجلزئية  هذه  أكثر يف شرح  أن منعن  وقبل 
النجم  »أبو  أنشده  ما  أيضاً  نتذكر  أن  لنا 

الراجز« ذات يوم بهذا اخلصوص : 
إني وكل شاعٍر من البشر .. شيطانه أنثى 

ذكر وشيطاني 
ما رآني شاعٌر إال استتر .. فعل جنوم الليل 

. القمر  عاّيْن 
يبدو  لكنه  الراجز،  النجم  أبي  عن  هذا 
ذلك  باألعشى،  قارناه  ما  إذا  متواضعاً 

من  بدالً  اجلن  من  قرينني  له  يجعل  الذي 
القرين الواحد : 

.. ُجهناَم  دعوُت خليلي مسحالً ودعو له 
املُذممِ . جدعًا للهجنِي 

غيره،  عن  أكثر  يتميز  أن  يريد  األعشى  إن 
فجعل له قريناً من اجلن، هو »مسحل«، ولم 
يكتف بذلك بل أنعم عليه بتابعٍة خاصة من 
جنس االناث وسماها »جهنام«، وهكذا سرق 
األعشى لكنه اختار أن يسرق جمالً بأسره . 
يكرسان  وكالهما  ذكر،  وجٌن  أنثى  جٌن 
جهدهما اخلارق لنفخ اإلبداع يف فم شاعر، 
وإشكالية  التكوين  ماهية  عن  النظر  وبغض 
تضيف  هنا  املجهولة  الكائنات  فإن  الهوية، 
تكن  لم  لو  حتى  البشرية  املخيلة  إلى  شيئاً 
الكائنات  عن  ماذا  ولكن،   . البشر  من 
ولكن،  ايضاً،  جهدها  تكرس  التي  األخرى 

لتقتل اإلبداع يف أفواه املبدعني ؟

افتتاحية  رئيس التحرير
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ال نسب اليوم وال خلة .. اتسع اخلرق على 
الراقع .

مرداس،  بن  العباس  جد  عامر،  أبو  إنه 
(، وهو يصف انفالت  )وُينسب لغيره أيضاً 
عامٍر  ابي  ولعل  العالج،  يصعب  األمر حتى 
بيننا  عاش  لو  البيت  نفس  سينشد  كان 
الراقع،  اتسع فعالً على  اليوم، فاخلرق قد 
هي  أصبحت  عالجه  محاولة  مجرد  أن  بل 
يدري  ال  الظالم  يف  قفزٍة  مبثابة  األخرى 

أحد ما قد تأتي به من عواقب . 
اتسع اخلرق على الراقع .. 

؟  اليأس  املزيد من  ولكن، هل يستلزم هذا 
التصميم  من  املزيد  إلى  منا  يحتاج  أنه  أم 

على التصدي ملا يجري من خلل ؟ 
يبرره،  ما  االجتاهني  من  لكٍل   ، الواقع  يف 
إلى  اخلرق  اتساع  بأن  يرى  األول  فاالجتاه 
يتم  أن  بالضرورة  استلزم  الدرجة  هذه 
أحداث  لتبرير  الغيبية  القوى  إلى  اللجؤ 
يستعني  االجتاه  هذا  ولعل  املعاش،  الواقع 
القدمية  اإلحالة  بتلك  ومتاديه  منوه  يف 
مبحاولٍة  األمر  يتلق  عندما  الغيب  إلى 
العبقرية ومغزى اإلبداع  إيجاد تفسير لكنه 
قد  االغريق  كان  القدم  فمنذ  البشر،  عند 
اخلاصة  الرائعة  امليثولوجيا  يف  أدرجوا 
بهم، أن تسع ربات للفنون، من بنات زيوس 
عليهن  يطلق   ،) عندهم  األرباب  رب   (
muses، وهن يحمني ويلهمن الفن والشعر 
واحدة  ولكل  العلوم.  ومختلف  واملوسيقى، 
للشعر،  فواحدة  بها،  خاصة  مهمة  هن  من 
وأخرى للموسيقى ز إلخ. كما أن الفيلسوف 
الشاعر  أن  يرى  كان  »افالطون«  الشهير  
جنونه  نوبة  يف  يكون  شعره  يبدع  عندما 
مغيب العقل، فهو يبدع بتدبير إلهي،  ولكن 
االلهام  خرج  وهكذا  يفعل،  مبا  علم  دون 
املعقول  مملكة  من  نظرهم  يف  املبدع  عند 
ميكن  ال  الذي  الغيبي  املتخيل  فضاء  إلى 

الوقوف على معامله بدقة .

الشهير  امللحمي  العمل   ( األوديسا  إن 
»دميودوكس«،  عن  حتدثنا   ) لهوميروس 
حٍد  إلى  اآللهة  أحبته  الذي  الشاعر  ذلك 
أن متنحه  أنها قررت  درجة  إلى  ُيّصدق،  ال 
اخلير والشر مرًة واحدة، إنها تقتلع عينيه، 
وتتكرم عليه بالشعر وعذوبة االنشاد بشكٍل 

ينبهر به كل البشر . 
جعلوا  عندما  العرب  عنهم  يتخلف  ولم 
وهو  فيه،  ويولد  منه  ينطلق  مكاناً  لإلبداع 
واٍد شهير أسموه »وادي عبقر«، إن االستعانة 
لتفسير  قصوى  ضرورة  تصبح  هنا  بالغيب 

الواقع، وهنا بالذات تكمن اخلطورة .

جداً  جميل  الغيب  أن  هو  هنا،  أعنيه  ما 
عندما يكون كتاب تفسير للظواهر املبدعة، 
لألساطير  منجماً  يصبح  ذاك  عند  إنه 
ذلك  اخلارق،  للجمال  ينضب  ال  ومصدراً 
عذٍب  ماء  شالل  مثل  املجهول  من  القادم 

يسقط من فجوٍة مظلمة ال يراها أحد . 
هذه  على  الغيب  يكون  عندما  جداً  جميٌل 
عندما  يحدث  الذي  ما  ولكن،  الصورة، 
نلجأ إلى الغيب لنفسر به واقعاً عجزنا عن 

؟  تغييره 
مليء  كهٍف  إلى  عندئٍذ  يتحول  األمر  إن 
نحن  ونصبح  السمجة،  اخلرافات  بجثث 

افتتاحية  رئيس التحرير
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افتتاحية  رئيس التحرير
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الذين  الدراويش  من  بائسة  مجموعة  معه 
لم  أمٍل  استجداء  ملجرد  دفوفهم  يضربون 

يعد يهتم بوجودهم من األساس .
اتسع اخلرق على الراقع ..

أن نعالج ذلك اخللل الكبير  ولم يعد ممكناً 
بنتهجون  وهم  حتى  املاليني،  نفوس  يف 
معاجلة  محاولني  الثاني  االجتاه  سبيل 
إنهم ينتهكون اخلرق أكثر،  اخلطأ باخلطأ، 
بنية  مشروٍع  عمٍل  هو  توسيعه  أن  معتقدين 
إلغاءه من األساس، وعلى هذا األساس فهم 

يعاجلون الهم باملزيد منه .
اتسع اخلرق على الراقع ..

جديد،  نوٍع  من  جن«  »كالب  أمام  إذاَ  نحن 
بن  »حسان  بها  يحلم  لم  جن«  »كالب  هي 

ثابت«، وال تخيلها يوماً 
أبو جنم الراجز، لكنها »كالب جن« تكتم يف 
صدور ضحاياها كل إبداٍع ممكن، وتطفيء 
من  لتضيء  محتمل  نوٍر  أي  أفواههم  يف 

حولها كل هذا الظالم .
اتسع اخلرق على الراقع ..

اجلنون  هذا  عقلنة  عن  عاجزين  أصبحنا 
العقول  هذه  استيعاب  وعن  املستشري، 
ضخمة،  أجساد  يف  تتحكم  التي  الصغيرة 
لها،  مشرق  مستقبٍل  نحو  بنزق  وتقودها 

ومجهول مخيف لنا .
اتسع اخلرق على الراقع ..

وحديث  مدربة،  جن  وكالب  معادلة صعبة، 
مقدمة  إال  االفتتاحية  هذه  ليست  طويل 
غير  إليه،  يناديني  طويل  ونص  له،  صغيرة 
ذلك  رغم  الطريق،  مواصلة  أتهيب  أني 
قدماً،  للمضي  يدعوني  الذي  الشيصبان 
وكأنني  فأشعر  مني،  بدالً  للكتابة  ويتطوع 
ذلك الشاعر الذي أنشد منذ مئات السنني 

قائالً :
ولي صاحٌب من الشيصباِن .. فطورًا أقوُل، 

وطورًا هَو .



وقد  الرقيق.  إلغاء جتارة  بعد  ما  عصر  يف 
أثرت هذه الشخصية يف أدب الشعوب التي 
مرت بها وصارت تتقمصها شخصيات أخرى 
تستجدي وتتسول مبا كانت تفعله الشخصية 
أفراد  عن  تبحث  كانت  عندما  احلقيقية 
لالستعباد  رفضها  عن  وتعبيرها  عائلتها 
باحلوار الصامت من خالل الرقص وضرب 
الثقافية  املؤسسات  بعض  أن  بل  الطبل، 
كانت  ما  ترتدي  شخصيات  تظهر  صارت 
ترتديها الشخصية احلقيقية وتفعل ما كانت 
تفعله شخصية »بوسعدية« من اجل اجلذب 
لهذه  مهرجانات  هناك  وصارت  السياحي، 

الشخصية خاصة يف تونس  .

بو سعدية الليبي :
الكثير  قام  الرقيق  جتارة  إلغاء  مت  عندما 
بتحرير ما كان يستعبده، ويف سنة 1865م 
مت إقامة »زرايب« أطلق عليها )زرايب العبيد( 
والي  بأمر  بالصابري  بنغازي  مدينة  يف 
بنغازي، كانت تلك الزرايب عبارة عن حوالي 
مئة »توكول« أو »كوخ«، و«التوكول« كوخ غير 
احلديد  وصفائح  النخيل  سعف  من  مرتفع 
وبعض جذوع األشجار، كان مستدير الشكل 
يشبه  ما  له  مرتفعة  قبة  هيأة  على  سقفه 
وهي  والنوم،  للجلوس  حصيرة  وبه  الباب 
»بوسعدية«  وكان  اإلفريقية،  األكواخ  تشبه 
غروب  عند  األكواخ  تلك  أحد  يف   يختفي 

التي  الشخصيات  من  شخصية  »بوسعدية« 
مثلت العبودية ونالت من اآلالم واألحزان ما 
وقد  اإلنساني.  والقهر  الظلم  بسبب  نالت، 
عّبرت هذه الشخصية عن آالمها وأحزانها 
أمام  الصامت  السلمي  والتظاهر  بالرقص 
آالمها  يف  سبباً  كانوا  ومن  اجلماهير  أعني 
واحزانها، استغلت تظاهرها يف البحث عن ما 
خطف منها . برزت هذه الشخصية وفرضت 
نفسها يف تراث شعوب شمال إفريقيا خاصة 
القرن  أواخر  يف  واجلزائر  وتونس  ليبيا  يف 
الرقيق حيث  إلغاء جتارة  بعد  التاسع عشر 
التاسع  القرن  نهاية  يف  بنغازي  يف  برزت 
أواخر  إلى  الظهور  عشر، وقد استمرت يف 
يتعمق  ولم  العشرين،  القرن  من  الثالثينات 
واعتبروها  الداخل،  من  املدينة  سكان  فيها 
ذات صندوق مغلق، وكانوا يبتهجون برقصها 
تعبيرية  مدلوالت  له  كانت  الذي  وصراخها 
عن الظلم الذي اثر فيها رغم تخلصها من 
قيود العبودية، أما يف تونس فقد كانت هذه 
أكثر وضوحاً يف مطالبها، حيث  الشخصية 
للطبل  وضربها  دقها  وسر  قصتها  برزت 
وعظام  واألجراس  العلب  ولبسها  ورقصها 
وسر  سرها  اكتشف  تونس  يف  احليوانات. 
آالمها  وسبب  بداخلها  ما  وعرفوا  كنايتها، 
تبرز  فكانت  اجلزائر  يف  أما  وأحزانها، 
رقصات  يف  واآلخر  احلني  بني  بسكرة  يف 
عيشها  رغم  واالستعباد  الظلم  عن  تعبيرية 
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نسج  وقد  األطوار  غريبة  الشخصية  هذه 
عنها الكثير من املوروثات الشعبية، الكثير من 
البنغازيني أخذتهم احليرة يف حتديد نفسيته 
من خالل ما الحظوه يف رقصه، فهم لم يعرفوا 
أو حزيناً، وقيل بأن  أو غاضباً  إن كان فرحاً 
رقصته تشعر املشاهد لها بان مؤديها قد يكون 
حاملاً أو مجنوناً أو لشخٍص يطلب فرحاً، كان 
يرقص على أنغام ما يرتديه من علب وعظام 
بعضها  والتي  مختلفة،  حديدية  وصفائح 
يحركها بيديه لتتناغم مع حركات قدميه وهو 
املتفرج  وتشعر  ويساراً،  مييناً  برأسه  يتمايل 
منظمة،  غير  أو  الغريبة  الرقصات  من  بأنها 
يقول  حيث  معروف،  غير  سره  إن  قيل  وقد 
أحد املصادر :- »بوسعدية ، تلك الشخصية 

الشمس )1(. 
بدأ ظهوره يف أواخر القرن التاسع عشر يف 
منطقة »زرايب العبيد«، البعض قال بأنه أحد 
العبيد الذين مت حتريرهم، لم يكن معه احد، 
الوصول  ولم يعرف احد ما يدور يف كوخه، 
إلى كوخه كان صعباً لدرجة أن أطفال بنغازي 
ابتدعوا لعبة تؤدى بغناء أغنية شعبية صارت 
من احد مقومات الهوية البنغازية اعتباراً من 
أوائل القرن العشرين، تلك األغنية التي تقول 
» وين حوش بوسعدية .. قّدم ال قدام اشوية 
». احلكاية الشعبية الليبية تؤكد بأنه زجني 
جتارة  إلغاء  مت  عندما  الرق  من  حتريره  مت 
الرق يف بنغازي، ظهرت شخصيته بوضوح يف 
بداية  الثالثينات من القرن العشرين، كانت 
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حيث  الستينات  أواخر  يف  البعض  يقول  كما 
على  لفرنسا  جاسوساً  يعمل  كان  بأنه  قيل 

االجنليز . 
بوسعدية التونسي :

تشير أغلب احلكايات الشعبية التونسية إلى 
التي ظهرت يف تونس  أن شخصية بوسعدية 
هي لزعيم احد القبائل من إفريقيا الوسطى، 
اسمها  بنت  له  كانت  الزعيم  هذا  بان  وقيل 
العبيد  قبل جتار  من  اختطافها  »سعدية« مت 
من أحد ضواحي قبيلتها ليتم بيعها يف شمال 
الزعيم  لهذا  اخلبر  وصل  وعندما  إفريقيا، 
قرر أن يتتبع القوافل التي كانت تنقل الرقيق 
من أواسط إفريقيا إلى ساحل شمال إفريقيا 
الشعبية  احلكاية   . ابنته  على  يعثر  حتى 
وصل  أن  ما  الزعيم  هذا  إن  تقول  التونسية 
اجللود  من  مالبس  يرتدي  صار  حتى  تونس 
املكسوة بالريش واخلرق البالية امللونة، وصار 
يعزف على آلته الوترية وينادي باسم »سعدية«، 

فأطلق عليه الناس حينها  »بوسعدية« )5(. 
التونسية     ووفق ما تقول املصادر الشعبية 
ينطوي يف  بأنه أصابه اليأس فصار شخصاً 

الغريبة التي ال يفقه العديد منا سّرها أو سّر 
وجودها« )2(. 

ولم  اخلارج،  من  وصفت  الشخصية  هذه 
من  وصفها  إلى  البنغازيني  من  أحد  يتطرق 
الداخل، حلرصها على احلفاظ على سرها 
املصادر  احد  يقول  لذلك  وتأكيداً  اخلفي،  
من  أحد  ال  سعدية«،  »بأبي  يكنى  كان   »-:
ذلك  جاء  كيف  يعلم  »بنغازي«  مدينة  سكان 
االسم لرجل أسود قدم من مجاهل أفريقيا » 
.. ويضيف نفس املصدر :-«لم يعرف هويته 
سوى ذلك املكني الذي نعته به فال أحد من 

سكان املدينة يعرف اسمه احلقيقي«)3(. 
وأشير كذلك بأنه ال عالقة له مبدينة بنغازي 
حيث لم يولد فيها وال ينتمي إليها، وقيل بأنه 
ضل الطريق وارمتى يف أحضان مدينة رباية 
صغيراً  طبالً  يحمل  كان  )بنغازي(،  الذايْح 
وسط  الرقص  يف  شروعه  عند  عليه  يدق 
كانوا  الذين  األطفال  وخاصة  اجلماهير 

يرددون اسمه باستمرار )4(. 
أما الشخصية التي كان الكثير من  البنغازيني 
والتي  »بوسعدية«  شخصية  بأنها  يعتقدون  
وخاصة  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  خرجت 
القرن  من  الستينات  ونهاية  اخلمسينات  يف 
من  ناحية  يف  تقيم  كانت  والتي  العشرين 
النقطة الرابعة بالكبش هي شخصية »شاري 
وبي«، وليست »بوسعدية« فشخصية بوسعدية 
من  يقارب  عمرها  كان  1932م  عام  يف 
السبعني عاماً وهذا ما أكدته صورة التقطت 
عام  بنغازي  البلدي  الفندق  أقواس  أمام  له 
التي خرجت بعد  ، أما الشخصية  1932م 
احلرب العاملية الثانية فعمرها اقل من ذلك 
بكثير، وهي لشخص يقلد »بوسعدية«، وكان 
يدق الطبل ويقول: »إسالم حاب وأب« الكثير 
»شارا  عليه  يطلقون  كانوا  البنغازيني  من 
وبي«، خاصة سكان »حي الكيش«، حيث كان 
يتخذ أحد زوايا ذلك احلي مسكناً له، وقيل 
أمره  افتضح  وقد  الكهف،  تشبه  حفرة  إنها 
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بدأ  قد  بوسعدية  بأن  املصادر  احد  يقول 
مبساعدة  وزوجته  سعدية  ابنته  عن  يبحث 
الدق على الطبل واتخاذه مالبس مميزة وكان 
كلما مر على مدينة أو منطقة يبقى فيها عدة 
أيام يبحث فيها عن سعدية  مبساعدة طبله 
باسم  ينادي  وهو  املميزة  ومالبسه  ورقصه 

ابنته سعدية )7(. 
الشعبي  األدب  يف  بوسعدية  شخصية  تأثير 

لشعوب يف شمال إفريقيا  :
عن العلب الفارغة والعظام التي كان يتزين بها 
بوسعدية استلهم الليبيون املثل الذي يقول :- 
» كيف خربش بوسعدية »، واستلهم منه كذلك 
البنغازية  باللهجة   يقول  الذي  املأثور  القول 

القدمية :- 
» بوسعدية دانا دانا حط اعظامه يف اجلبانة  
.. بوسعدية طق طق حط اعظامه يف الطبق »
واستلهم أطفال بنغازي من عدم معرفة بيته  
الستينات،  يف  مزدهرة  كانت  أغنية  مع  لعبة 
وهذه اللعبة تتمثل يف  أن ميشي طفل وخلفه 
الطفل األمامي  رأسه على كتف  آخر واضعاً 
البنغازية  باللهجة  الطفل اخللفي  يقول  حيث 
اآلخر  عليه  ويرد  بوسعدية؟  حوش  وين   -:
بنفس اللهجة والوزن والقافية :- مازال القدام 
اشوية » ويتكرر ذلك إلى أن يصال إلى بيتهما 
البنغازيات  واجلدات  األمهات  كانت  كما   .
ينهن به احلكاية أو اخلرافة الشعبية بقولهن 

»بوك بوسعدية وأمك القفقافى .
الشعبية  الذاكرة  يف  بوسعدية  صار  كما 
التونسية وكثيراً ما كان يتردد اسمه وعاداته 
التونسية خاصة ما  يف االجتماعات األسرية 
يصدر منه من رقصات وما يرتدي من علب 
وما يلفه من خيوط معلق بها عظام صغيرة .

ففي مجال الشعر والغناء قام املنتج املوسيقي 
سعدية  أغنية  بتجهيز  »غولة«  التونسي 
مستلهمة من حكاية بوسعدية وكانت وفق ما 
أشير يف إطار موسيقى شعبية تونسية فقام من 
نقلها من إطارها الشعبي إلى إطار الكتروني 

أغلب يومه إال يف ساعة محاولته بحثه عن 
ابنته سعدية وزوجته، فقد كان حينها يضرب 
الطبل ويرقص ملفتاً لألنظار ليصبح حديث 
كل موقد وجلسة بني اثنني أو أكثر ولتسمعه 
سعدية أو أمها  لو إنهما كانتا يف املكان الذي 

يرقص فيه ومير منه . 
   عندما نتتبع حكاية بوسعدية يف تونس جند 
أنها حتمل نفس املالمح ونفس األسلوب يف 
التعبير عن نفسها، واستخدمت نفس األسلوب 
يف التعبير عما يف جسدها من أسرار، وقد 
حققت هذه الشخصية نصراً كبيراً يف تونس 
وحلت تونس سر هذه الشخصية، إضافة إلى 
أن هذه الشخصية قد أثرت يف األدب والتراث 
من مقومات هويتها  التونسي وصارت جزءاً 
وثقافتها، وتقمصتها شخصيات أخرى فيما، 
وعن  ومهرجانات،  مهرجني  لها  وصار  بعد 
أصله تؤكد املصادر التونسية بأنه من الزنوج، 
الصحة، فمالمح وجهه  فيه شيء من  وهذا 
من  إنه  قيل  كما  الزنوج،  من  انه  على  تدل 
إحدى القبائل التشادية، وآخرون يقولون بأنه 
رئيس  أشار  اريتريا، وعن أصوله كذلك  من 
جمعية »تراثنا« التونسية إلى أن كل املعطيات 
عن شخصيته تشير بأنه من أصول إفريقية 
من جنوب الصحراء، وتلك املعطيات استندت 
التي  واملالبس  يؤديها  التي  الرقصة  على 
يقول  هذا  ويف  ومالمحه،  وحركاته  يرتديها 
تراثية  إّنها شخصية   «  -: الباحثني   أحد  
تشير إلى أحد ملوك إفريقيا الذي اخُتطفت 
ابنته سعدية وقيدت إلى سوق العبيد. فهام 
يف املدن البعيدة مرتدياً ذلك القناع حتى ال 
ومردًدا  ابنته  عن  بحًثا  هويته،  عن  يكشف 
ألغانيها علّها تتعرف إليه عبرها« ... وتأكيداً 
شخصيات  »وتوجد   -: باحث  يقول  لذلك 
مشابهة لها يف بلدان عربية على غرار املغرب 
ال  الشخصية  هذه  عن  رواياتها  واجلزائر 

تختلف كثيًرا عن تونس« )6(.
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حيث  2017م،  عام  »الرصيفيات«  مهرجان 
بوسعدية  شخصية  يجسد  شخص  يظهر 
مبالبسه املعروفة، ويرقص على أنغام الطبل 
أمام عدد من اجلماهير والسياح، كما جسدت 
شخصية بوسعدية يف املدينة العتيقة بتونس.

واجلزائر هي  االخرى لم تسلم من »بو سعدية«، 
تتوارد  وحكايتها  الشخصية  هذه  كانت  حيث 
مبنطقة »بسكرة« وبني سكانها وكان لها ظهور 
يف بسكرة عام 1929 م، وبعد ذلك تقمص 
ظهور  لها  وصار  الشخصية،  هذه  الكثيرون 
واجلزائر  تونس  استلهم يف  كما   . املدينة  يف 
من شخصية بوسعدية رقصة بوسعدية، وقد 
أشير بأنها مرتبطة بالتراث الشعبي اجلزائري 
والتونسي، وقد كانت تظهر يف بعض األوقات 
تنتمي  بأنها  وأشير  و«جربة«،  »القبائل«  يف 

عند  يتوقف  اإلطار  هذا  أن  وأشير  معاصر 
دور احلكايات الشعبية وفق احلبكة الدرامية 
. كما استلهم منها يف تونس مسرحية »البحث 
تعبر عن عصر  عن سعدية« وهي مسرحية 
املعذبة  اإلنسانية  وآالم  والعبودية  االستعباد 
من العبودية والبعد عن األحباب واألصحاب 
وأماكن الطفولة، وهي تتحدث عن ملك من 
ملوك إفريقيا فقد ابنته الوحيدة سعدية بعد 
تألم   ، العبيد  سوق  يف  وبيعت  اختطفت  أن 
لغيابها كثيراً فترك مملكته وتنكر متنقالً من 
بالد إلى أخرى باحثاً عنها بالرقص والغناء 
خاصة األغاني التي حتبها ابنته رمبا تسمع 

غناءه فتخرج إليه )8(. 
كما صار لبوسعدية مهرجانات، فقد أقيم له 
على سبيل املثال يف مدينة جرجيس التونسية 
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باالسطمبالي،  وهي من موسيقى املهمشني، 
التي  االستعباد  ثقافة  من  جاء  تشكيلها  وإن 
وهي   ، الرقيق  جتارة  منع  قبل  سائدة  كانت 
واقعية  بقصص  ترتبط  إفريقية  جذور  ذات 
حتكي عن زمن العبودية عندما كان األفارقة 
لبيعهم  مناطقهم  من  قسراً  األفارقة  يرحلّون 

يف األسواق )10(. 
  كما استلهم الكاتب التونسي »عثمان لطرش« 
سيرة  من  مستوحاة  رواية  م   2020 عام 
وحكاية بوسعدية التي ظهرت يف تونس ، وقد 
كانت الرواية بعنوان »دمع اسود«، حيث يسرد 

هذا الروائي رؤيته عن شخصية بوسعدية.
الهوامش :
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قصص  عبر  وذلك  الشفوي  التراث  إلى 
وحكايات الرواة، وقيل كذلك بأن الذين لعبوا 
يف  ونشأو  السود  من  كانوا  »بوسعدية«  دور 
التي  بوسعدية  رقصة  عبرت  وقد  السودان، 
كانت تقام يف بعض املدن واملناطق يف تونس 
مثل جرجيس وجربة، واجلزائر مثل بسكرة 
والقبائل عن الفزع واخلوف واأللم والعبودية 

والظلم )9(. 
التي  األلعاب  املصادر  احد  يؤكد  كما     
بيت  معرفة  عدم  عن  األطفال  يلعبها  كان 
 «  -: املصدر  ذلك  يقول  حيث  بوسعدية، 
ومازالت هذه الشخصية حاضرة يف األلعاب 
الشعبية بتونس وليبيا، حيث يركض األطفال 
»وين  متسائلني  للقناع  احلامل  الرجل  وراء 
بوسعدية(،  بيت  هو  )أين  بوسعدية«  حوش 
إلى  )اليزال  شوية«  القدام  »مازال  فيجيبهم 
األمام(«، وقيل بان شخصية بوسعدية كانت 
ترتدي قناعاً من األصداف البحرية وفوقها 
مكون  وسطها  حول  وحزام  كبير  طير  رأس 
من عظام الكالب والثعالب وأصداف أخرى 
على كاحليها . وقد علل أحد الباحثني سبب 
ارتداءها لذلك فأشار إلى أن عظام الثعالب 
الصحراء  مجاهل  إلى  تشير  رمبا  والكالب 
للزنوج  التاريخية  واحلاضنة  القاحلة 
إلى  توحي  رمبا  البحر  وأصداف  األفارقة، 
الوجه اآلخر ملعاناة العبد الذي خطف ليبتعد 
رمبا  والعظام  العلب  بان  وأشير  عامله،  عن 
السالسل  برنني  ويسمعها  يراها  من  تّذكر 
وأبعدوهم  العبيد  بها  كبل  حني  واألغالل 
عن أسرهم قسراً . كما استلهمت املوسيقى 
التونسية مقام موسيقي  يدعى »طبع الرصد 
عبيدي«، وأشير بانه خاٍل من بعض الدرجات 
من اجل توجيه اإليقاعي، وذلك حتى يقترب 
من الذائقة اإلفريقية الراقصة ويكون ضرباً 
املقامية  البيئة  يف  اللحني  االغتراب  من 
ملوسيقى املألوف، وقد سميت تلك املوسيقى 
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حتي يوم 11.11.2020 هي 7.520.000 
، وال يزال مصدر الداء غير معروف كما تبينه 
بشبكة  موقعها  على  العاملية  الصحة  منظمة 

املعلومات الدولية .
الوباء يف ليبيا  :

نتائج  صحة  من  املواطن  ثقة  عدم  انعكست 
املختبرات واخلوف من ارتياد املراكز الصحية 
والوقاية  العزل  شروط  فيها  تتوفر  ال  التي 
الصحيحة  إلى  االجتاه نحو خلطات شعبية 
واأليدي  البيوت  تعقيم  على  بقدرتها  يؤمنون 
وأعشاب  الطبية  املعقمات  من  أكبر  بفعالية 
علو  كذلك  املرض،   من  الشفاء  أو  للوقاية 
اجلانب الديني  من خالل رقية شرعية وأدعية 
حتصنهم من هذا الوباء دون االلتزام باإلجراءات 

نظره عامة 
»خوبي«  إقليم  من  ظهرت  جرثومة  هددت 
عام 2020   أوائل  الصينية  »ووهان«  مبدينة 
العالم أجمع وأُطلق عليها عدة مسميات منها 
» العدو اخلفي »، وخلقت أزمة تفاوتت شدتها 
بني الدول،  كان الغموض وراء سبب حدوثها 
أخباراً  اإلعالم  وسائل  بعض  نقل  إلى  دافعاً 
مضللة مثلما حدث مع الصحيفة البريطانية » 
ديلي ميل التي  أوردت »  أن الفيروس  التقطه 
 ، الصني«   تناول حساء اخلفاش يف  شخص 
والعديد من املعلومات التي مت تهويلها وتناقلها 
بهدف اإلثارة أو لعدم التحقق من صدقها، حيث 
التي شملت مصطلح »  نتيجة األخبار  جاءت 
جائحة كورونا » من خالل محرك البحث قوقل 

واقع اإلعالم الليبي  يف ظل جائحة كورونا
التدابري.. األداء.. التخصص

هند  الهوني . ليبيا
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وذويه  أهله  على  املقطع  هذا  وتأثير  الرجل 
وهو يقول » سامحني يا وليدي » ليتم حذفه 
من موقع الوزارة مباشرة وتتوقف القنوات من 
إعادة عرضه وُيطلق عدد من النشطاء وسم    » 

سامحني يا بوي » تضامناً معه  . 
شهده  الذي  التخبط  على  احلادثة  هذه  تدل 
اإلعالم الداخلي يف التعامل مع هذه اجلائحة 
العاملية ولكن ميكن القول أن األمور حتسنت بعد 
أن جتاوز املسئولني الصدمة ليكون لديهم بيان 
يومي بخصوص الفحوصات واحلاالت املسجلة 
وموقع  أسبوعي  صحفي  مؤمتر  إلى  إضافة 
إلكتروني خاص باجلائحة  . ُنشير هنا إلى دور  
اإلعالم مبختلف أشكاله  يف املؤسسات احلكومية 
املتصلة مباشرة بتطورات األزمة كوزارة الصحة 
واملستشفيات . املراكز الطبية وجلان مكافحة 
اجلائحة  فإن عدم التعاون مع وسائل اإلعالم 
املختلفة لن مُيكن األخيرة من  نشر كل ما له 
عالقة باملوضوع عبر مصادر يستند عليها يف 
تقدمي بيانات موثقة وإذا ما شاب القصور تلك 
اجلهات سينعكس بالسلب على أداء الِصحافيني 
باملجال اإلعالمي املحلي . إن هذا الوباء العاملي  
يحتاج إلى الكثير من التضامن بني وسائل اإلعالم 
املختلفة مع تضافر جهود باقي القطاعات املعنية 
املركز  من  دراسة  خرجت  املثال  سبيل  فعلي 
الليبي للبحوث والدراسات االكتوارية بصندوق 

االحترازية كالكمامات والقفازات . يف حني لم 
املدني  املجتمع  مؤسسات  من  بادرة  أي  جند 
احلكومية  للمؤسسات  املجتمعية  واملسؤولية 
وتصحيح  املرض  من  التوعية  حمالت  بشأن 
النظرة السلبية التي تنامت من مشاعر اخلوف 
من املحيط نحو املريض بسبب الضخ اإلعالمي 
غير احلكيم خصوصاً عبر نشرات األخبار التي 
أشاعت إمكانية عودة املرض للمتعافني منه  . 

 Corona وضع اإلعالم الليبي أثناء جائحة 
استناداً إلى املقابالت مع صحافيني وأكادمييني، 
عن  حديثة  وتقارير  رأي  استطالعات  وإلى 
   corona فيروس وتأثيرات  اإلعالم   وسائل 
تبحث هذه الورقة مهنياً يف التدابير – األداء 
الليبي يف ظل جائحة  التخصص لإلعالم   –
corona  اعتمادا على اختيار بعض  العينة 
من محرك البحث قوقل وجرد كلمتي ) كورونا 

– ليبيا ( 
- إعالم طوارئ :

إن جائحة كوفيد 19 التي أصابت العالم جعلت 
يف  مفصلياً  دوراً  ودولياً  محلياً  اإلعالم  دور 
مواجهته والبحث عن احللول بطريقة علمية 
 ، تخوفيهم  دون  الناس  توعية  وأيضا  بحثية  
فاليوم يستطيع املواطن الليبي  من متابعة أخبار 
العالم من أي مكان عبر شبكة املعلومات الدولية 
والفضائيات التي نقلت عدد اإلصابات الكبيرة 
حالة  خلق  الغربية  مما  الدول  يف  والوفيات 
من الذعر واخلوف  تدفعنا للسؤال هل  أتبع 

اإلعالم املحلي خطة طوارئ  ؟  
البد أن نرجع للوراء ونتعرف كيف تعامل اإلعالم 
البالد  يف  ُمصابة  حالة  أول  إعالن  خبر  مع 
عندما نقل محاولة وزير الصحة التخفيف عن 
بنتائج  الذي جاءت  وتصويره  وزيارته  املريض 
عكسية وذلك بعد أن تناقلت وسائل التواصل 
االجتماعي والقنوات الفضائية التسجيل املرئي 
أثار  مما  بوضوح  الرجل  وجه  يكشف  الذي 
غضب املواطنني بسبب عدم احترام خصوصية 
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الضمان االجتماعي حول جائحة corona هنا 
http://lcras.ssf.gov.ly/  رابط الدراسة

index.php/2-main
-07-26-07-2020-menu/121-

21-29
هو  اإلعالم  يف  بها  املنوط  األدوار  أهم  من   
الدور الرقابي – الغائب عن اإلعالم املحلي - 
الذي ُيعد صوت املواطن من خالل  الكتابة عن 
األحداث التي تقع يف املجتمع  فبدون تغطية 
يظل  االستقصائية  الصحافة  من  حقيقية 

املواطنون يف حاجة لإلجابة عن هذه األسئلة 
- من يتحمل عبء االنكماش االقتصادي ؟ 

-هل كل ما يصرح به املسئولني عن توفر املعدات 
حقيقي ؟ 

-من هم ُتار الكوارث املستفيدين من اجلائحة 
؟ 

خصصت  التي  امليزانية  صرف  أوجه  ما   -
للجائحة واملساعدات اإلنسانية األخرى ؟ 

إن وسائل اإلعالم على اختالف توجهاتها لم 
تستغل غياب باقي األنشطة من أجل توظيف 
توعوية  صحافية  مواد  صناعة  يف  األفكار 
مختصون   حذر  وقد   ، اجلائحة  عن  تثقيفية 
من  مخاطر املضعفات النفسية جراء النظرة 
السلبية للمريض بسبب غياب الترشيد الصحي  
الذي أغفلته وسائل اإلعالم  ولم ُتلق الضوء على 
اجلوانب النفسية  جلائحة كورونا وخاصة يف 
حالة  تناقض سلوك املواطنني الذين ال يلتزمون 
منكبني  ولكن  ناحية  من  الوقائية  باإلجراءات 
على معرفة كل جديد حول اجلائحة من  ناحية 
أخرى، ويوضح آخرون بأن اإلعالم لم يسلط 
الضوء على اجلوانب اإليجابية للجائحة وهي 
عودة الطبيعة خلصائصها احليوية ، انخفاض 
التلوث البيئي و تغيير عادات الناس الغذائية 
باالجتاه إلى  النظام  الصحي ، االستفادة من 
احلجر املنزلي يف إجنازات فردية أو جماعية 
، كيفية دعم املرضى وذويهم نفسيا عبر تغيير 
نظرة املجتمع حولهم  . كل هذه املواضيع التي 

من شأنها بث روح التفاؤل . فالصحافة عليها 
أال تكتفي بنقل جاف لألحداث ولكن تتعداها 
تخلق  املهنية  وهذه  العام  الصالح  خدمة  إلى 
جمهور واع ، ليس مجرد مستهلك سلبي ملحتوى 

هزيل . 
يف   corona جائحة  أزمة  عن  أخر  جانب   
مجال اإلعالم  ما ذكرته  منظمة األمم املتحدة 
) اليونسكو ( التي دعت احلكومات إلى حتمل 
مسؤولية ضمان سالمة الصحافيني عند تغطية 
أي من أزمات صحية أو اجتماعية مترتبة على 
الوباء ، وذلك مبوجب املعايير الدولية املتعلقة 

بحرية التعبير . 
- إعالم تقليدي أم نهج جديد :

وسائل  تعامل  كيفية  يف  واضح  تباين  هناك   
اإلعالم يف ليبيا مع فيروس corona املستجد، 
إذ ُيعتبر اإلعالم الرسمي التابع للدولة شابه 
املطلوب  بالشكل  اجلائحة  يغط  ولم  القصور 
واكتفى يف الغالب باألخبار الروتينية غير الكافية 
لتوعية املواطن صحياً يف حني جند القنوات 
وخصصت  أفضل  بشكل  عِملت  اخلاصة 
مساحات كبيرة وتغطيات خاصة للحديث عن 
خبراء  استقبال  إلى  باإلضافة  الفيروس  هذا 
وضيوف مختصني لتوعية املواطنني بخطورة 
إنتاج وصالت وومضات  ، ناهيك عن  املرض 
وإعالنات إرشادية  توضح للمواطن كيف ميكنه 
جتنب اإلصابة بالفيروس . كما يواجه العمل 
الِصحايف املحلي عراقيل تقنية أهمها ضعف 
الِصحافة  مع  باملقارنة  وهو  اإلنترنت  شبكة 
غياب  أن  كما  البدايات  يف  يزال  ال  العاملية 
الدعم احلكومي لقطاع الصحافة يف ليبيا جعله 
يف موقف املتفرج يف ظروف تقتضي متابعته 
والرصد  واالستطالع  بالتقصي  للجائحة 
أن    .   ) اخلبري ) صحيفة احلياة أمنوذجا 
املتتبع للصحف التابعة للدولة  يجدها غير قادرة 
على مواكبة تطور مواقع الصحف اخلاصة إذ 
تشهد األخيرة تقدم املادة اإلخبارية فيما يخص 
السرد الرقمي واالستفادة من خصائص برامج 
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أو املحتوى املُحمل بخطاب الكراهية ، من جانب 
نقل صورة  املواطن يف  آخر ساهمت صحافة 
عبر  املستشفيات  يف  املُصابة  للحاالت  حية 
الوباء  عند  كوادر طبية وغيرها لتؤكد دخول 
من ينكر وجوده وال يلتزم باإلجراءات الوقائية 
بداية اجلائحة ، كما تناقلت تسجيالت مرئية 
ومسموعة  لشخصيات عامة أو معروفة محلياً 
.عربياً ودولياً تقدم نصائح حول  املعرفة الذاتية 
مناعة  تقوية  على  تعمل  أو وصفات  باإلصابة 
دفع  الذي  األمر   ، اإلصابة  من  وتقيه  اجلسم 
الفيسبوك   « االجتماعي  التواصل  موقع  إدارة 
 Centre للمعلومات  افتراضي  مركز  نشر   «

. d’informations
املنصات  توفرها  التي  األخبار  سرعة  إن 
اإللكترونية جعلت الصحافيني على املحك مع 

هذه القواعد املهنية :
- االعتماد على املعلومات التي توفرها مصادر 

ذات مصداقية 
- القيام بعملية مقارنة بني املصادر واملواقع 

- تهدئه اجلمهور وليس بث الرعب 
- التعاون مع الزمالء لتقدمي املعلومات الصحيحة 
من جانب آخر ُيضيق على وسائل اإلعالم التحري 
تنشرها  التي  املعلومات  حقيقة  إلى  للوصول 
صحافة املواطن عبر وسائل التواصل املختلفة  
فمن خالل استطالع الصحافيني امليدانيني حول 
ما تناقلته صحافة املواطن عن تسجيل حاالت 
وفاة مبرض كوفيد 19 يف حني تنفي أسرهم  
مزمنة  أمراض  بسبب  وفاتهم  إن  وتقول  ذلك 
وإن  اإلدعاء كان بهدف ما خصصته الدولة من 
ميزانية لهذه اجلائحة، وكذلك ما تناقلته عن 
تعويض مالي تلقاه أحد املرضي بسبب اإلشهار  
بأنه مصاب بوباء corona ويؤكد أهله عكس 
من  التحقق  الزمالء   هؤالء  يتمكن  فلم  ذلك 
املصدر وأجمعوا بأن هناك عدم تعاون من قبل 
مكاتب اإلعالم يف اجلهات املعنية . هذا يفسر 
ما جاءت به  نسخة عام 2020 من  التصنيف 
السنوي حلرية الصحافة ) مراسلون بال حدود( 

كاألنفوجرافيك ، كما حققت تقاربا مع القارئ 
املستمر  التحديث  بفعل  األحداث  مزامنة  يف 
إثر  الورقية  الصحف  إصدار  توقف  حني  يف 
شبكة  على  مواقعها  تواكب  ولم  اجلائحة 
املعلومات الدولية احلداثة يف عالم التقنية ) 
صحيفة فبراير أمنوذجا ( خصوصا إن جائحة 
استثنائية تستلزم  كوفيد 19 فرضت ظروفاً 
وجوده  لتحقيق  تؤهله  التي  باألدوات  الدراية 
مهنياً . إن سوء التخطيط واإلدارة طوال سنوات 
اإلشراف  لطواقم  الفني  التدريب  غياب  مع 
على املواقع اإللكترونية ودعم الكادر الصحفي 
أمنوذجاً  الصباح  ) صحيفة  الالزمة  بالتقنية 
( جعل فرص جناح القطاع اخلاص أكبر من 
املبكرة يف  القطاع احلكومي بحكم ُجهوزيته  
حتسني أداء مواقعه اإللكترونية   وبهذا يتصدر 
الفيسبوك اخليار  التواصل االجتماعي  موقع 
األفضل للصحافة يف ليبيا لسهولة االستخدام 
وتوفر شبكة تواصل تراكمية من حيث إرسال 
 ( القارئ  مع  والتفاعل  البيانات  واستجالب 
استثناء  وبحكم   ) أمنوذجا  برنيق  صحيفة 
العاملني يف قطاع اإلعالم من احلجر املنزلي 
أو حظر التجول األمر الذي جعل القدرة على 
احترازية  بصورة  ولو  مطلوبة  امليداني  العمل 
وجعل بعض الصحف التي ال متلك موقعاً أو 
من  االجتماعي  التواصل  موقع  على  حساب 
مواصلة  إصدارها ورقيا         ) أخبار بنغازي 
أمنوذجاً ( بعد أن توقفت كل الصحف الليبية 
مارس  شهر   منتصف  منذ  لفترة   الورقية 

 . 2020
-حرية الصحافة أم صحافة املواطن  :

حرية   ( املطرقة  بني  الليبي  اإلعالم  وقع 
الصحافة ( والسندان ) صحافة املواطن  (،  
حيث لعبت األخيرة دوراً كبيراً يف نشر املعلومات 
غير املنضبطة عبر وسائل التواصل االجتماعي  
بشكل يصعب السيطرة عليه والذي يحمل جميع 
الصفات بني خبرية وحتليلية واستشرافية وال 
تبتعد عن نشر الشائعات واألخبار غير املؤكدة 
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الذي منحت دولة ليبيا 164 درجة من أصل 
180 درجة .

-اإلعالم الصحي 
أعادت جائحة corona االعتبار إلى اإلعالم 
يف  اإلخبارية  املادة  وحد  الذي  املتخصص 
وسائل اإلعالم املختلفة  دولياً ، عربياً ومحلياً ،  
فحتى وقت قريب كانت  األخبار الصحية تهتم 
مبوضوعات التغذية والتجميل وكانت الصحافة 
العلمية  يف شكل معلومات جافة ومعقدة شابها 
التقصير يف التحول إلى قصص ممتعة تشد 
املتلقي ، فمهمة الصحافة الطبية املتخصصة  
اجلمع بني فن التحرير الصحايف واإليضاح دون 

إضاعة القيمة العلمية
إن نبذ من اشتبه يف حمله للفيروس كان واضحاً 
وجلياً لدى  الناس، وهذا يعود إلى قلة الوعي 
العام يف مسألة التعامل مع املصابني باألمراض 
اخلطيرة كافة ، أن أهمية الصحافة املتخصصة 
تكمن يف التوجيه الصحيح للمواطنني يف معاجلة 
هذه األزمة ، فالصحفي العلمي له دور تربوي 
وتثقيفي من خالل نشر برامج ُتعنى بالتوعية 
إعالمية  إقامة حمالت    ( الوقائية  الصحية 
مكثفة ودائمة ملحاربة التقاليد الضار بالصحة 
عند بعض فئات املجتمع ، إطالع اجلمهور على 
مخاطر األمراض واألوبئة  خصوصا تلك الفئة 
التي ال تلتزم باإلجراءات االحترازية  فهم خطر 

على املجتمع أجمع . 
وسائل  على  تفرض  األزمة  هذه  تداعيات  إن 
اإلعالم أولوية وجود إعالم صحي مهما كلف 
تأسيس  أجل  من  املالي  الصعيد  على  األمر 
العدو  األمراض  وأن  مستدامة  صحية  ثقافة 
الذي يوحد البشرية يف محاربته بالعلم واإلعالم 
من خالل التوعية من  سوء استخدام اإلنسان 
للموارد ، سوء التعاطي مع البيئة املحيطة ، عدم 
إن غياب   . السيئة صحياً  بالعادات  التمسك 
اإلعالم الصحي يف هذه اجلائحة يجعلنا ندرك 
مجال  يف  املختص  اإلعالمي  التكوين  أهمية 
الصحة يف املعاهد والكليات اإلعالمية من أجل 

إنشاء أقسام إلعالم صحي بالوسائل اإلعالمية 
كما هو احلال يف أقسام الرياضة وغيرها حتي 
مجرد  على  الصحي  اإلعالم  دور  يقتصر  ال 
يف  جناحات  أو  دوائية  اكتشافات  عن  أخبار 
اختراع أجهزة طبية أو نقالت نوعية يف مجال 
تهدف  خطة  وضع  بل  اجلراحية  العمليات 
إلى تأسيس إعالم صحي محترف ومضطلع 

بأدواره احليوية     
- مبادرات إعالمية :

األمراض . 1 ملكافحة  الوطني  املركز  أصدر 
الغذائية  االحتياجات  إلكتروني عن  دليل 

للمصاب بفيروس كوفيد19 
والدراسات . 2 للبحوث  الليبي  املركز  أصدر 

الضمان  لصندوق  التابع  االكتوارية 
حول  ميدانية  علمية  دراسة  االجتماعي 
من  أحدثته  وما  كورونا  جائحة  ظهور 

تغيرات يف السلوكيات املجتمعية .
إلكتروني . 3 موقع   COVID19.LY موقع 

إخباري . توعوي . تثقيفي عن اجلائحة 
يف ليبيا 

موقع أخبار ليبيا 24 خصص أيقونه حتت . 4
جعلتها  املواقع  باقي   « كورونا   « مسمى 
ضمن العبارات النشطة  والبعض األخر 

ينقلك ملواضيع ذات صلة 
شرائح . 5 عرض  البحثية  الورقة  يتبع 

إلحصائيات ناجتة عن استطالع صحايف 
مهني يتناول باألسئلة واقع اإلعالم الليبي 

أثناء جائحة كوفيد 19 من عدة جوانب
املراجع 

- موقع اإلذاعة األملانية على شبكة املعلومات 
الدولية 

- موقع شبكة نبأ املعلوماتية 
- موقع املعهد الدولي للصحافة 

جائحة  غيرت  كيف   – الصادق  احلمامي.   -
صناعة الصحافة وامليديا – دراسة علمية – 
اجلزائر نشرت مبوقع اجلزيرة للدراسات يف 
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الصحافة   .. كورونا  –أزمة  لإلعالم  اجلزيرة 
مايو   17 – بنضريف  أنس   – أدوارها  تنسى 

 2020
- موقع إلكتروني – موسوعة ويكبيديا – البحث 

16 نوفمبر 2020 
- موقع إلكتروني – إمباكت الدولية – موجز 
سياساتي . االستجابة جلائحة كورونا يف ليبيا 

– 17 أغسطس 2020 
- موقع إلكتروني – بوابة الوسط – » الوفاق« 
تفرض ارتداء الكمامات وغرامات ملن ال يتقيد 

بساعات احلظر – 6 أغسطس 2020 
اإلنسان  حقوق  منظمة   – إلكتروني  موقع   -
human rights watch –ليبيا : املحتجزون 
 29  – كورونا  فيروس  انتشار  خلطر  عرضة 

مارس 2020 
- موقع إلكتروني – قناة 218 – صفحة الفيس 

بوك – 9 نوفمبر 2020 
ملكافحة  الوطني  املركز   – إلكتروني  موقع   -

األمراض 
 the libya observer  - – موقع إلكتروني -

5 نوفمبر 2020 
- بث مباشر عبر الفيس بوك – الدكتورة نهى 
بلعيد – اإلعالم وأزمة كورونا – يوم األحد 1 

نوفمبر 2020 الساعة 9 ليالً 
- مقابلة صحافية مع  ) الصحايف فاحت مناع 
–الصحافية  رمي العبدلي – اإلعالمي احمد 
الطيرة –املذيعة هدي العبدلي – املذيعة سارة 

بن هلوم – املراسل صالح بومعيزه ( 
- موقع التواصل اإلجتماعي – الفيس بوك – 

صفحة أخبار عني زاره 
- موقع إلكتروني – العربي اجلديد –اإلعالم 
الصحي وكورونا . عودة يف زمن الوباء – ثروات 

سامي ملحم – 20 أبريل 2020 
- موقع إلكتروني – مركز اجلزيرة للدراسات – 
محددات تغطية الفضائيات األخبارية جلائحة 
كورونا يف عصر الرقمنة –محمد األمني موسى 

9- أبريل 2020 

موقع إلكتروني – املرصد – فيروس   -
كورونا يلقي بظالله على االقتصاد الليبي – 6 

أبريل 2020 كتب رامي التلغ 
موقع إلكتروني – صدى – أزمة كورونا   -
ُتعرى الوضع االقتصادي والصحي يف ليبيا – 

2020/4/4
موقع إلكتروني – العربي اجلديد –   -
ثالثي احلرب والنفط وكورونا يدفع األقتصاد 
الليبي نحو القاع – أحمد اخلميسي – 11 مايو 

 2020
 – الوسط  بوابة   – إلكتروني  موقع   -
الصحافة يف قلب العاصفة . اإلعالم اإللكتروني 
وحتديات أزمة كورونا – عبد السالم الفقهي – 

9 أبريل 2020 
اجلزيرة  معهد   – إلكتروني  موقع   -
لإلعالم – يف ليبيا » الوباء السياسي » يتفشى 

يف اإلعالم – عماد املدولي – 3 مايو 2020
دراسة ميدانية – دور وسائل اإلعالم   -
ومكافحة  الصحي  الوعي  تنمية  يف  اجلديد 
أنتشار  ضوء  يف  العاملية  الصحية  األزمات 
( - عيشة عله  كوفيد 19   ( كورونا  فيروس 
– جامعة عمار / اجلزائر-  مجلة الدراسات 
 – العربي  الدميقراطي  املركز   – اإلعالمية 

العدد احلادي عشر مايو 2020 
- موقع إلكتروني – العربي اجلديد – ال إلتزام 
بالوقاية من كورونا يف ليبيا – 12 أغسطس 

 2020
- موقع إلكتروني – صحيفة اخبار الوطن – 
اإلعالم وصحافة املواطن وجهاً لوجه يف زمن 
كورونا – د.حسينة بوشيخ – 1 أبريل 2020 

- موقع إلكتروني – إذاعة مونت كارلو الدولية 
وحرية  الصحفيني  حياة  يهدد  كورونا  وباء   –

الصحافة – 3 مايو 2020 
العربي  املرصد  شبكة   – إلكتروني  موقع   -
لتغطية  البيانات  للصحافة AJO – صحافة 

أزمة الكورونا – نهى بلعيد – 3 مايو 2020 
- موقع إلكتروني – مجلة الصحافة . معهد 



ملتقى األدب الوجيز بلبنان باالحتفاء بديوانه 
األخير »ومضة« يوم 03 أفريل 2021.

أسانا  بالغ  عن  نعّبر  الوجيز«  »هيئة  وباسم 
لرحيله. وقد كان له الفضل يف إطالق األدب 
الوجيز يف الوطن العربي ويف التمهيد لفكرة 
خير  فكان  تونس.  يف  الرائد  الصالون  هذا 
الّصالون  هيئة  وتعتزم  وألنشطته.  له  داعم 
تتضّمن  الوجيز  باألدب  خاّصة  مجلّة  إنشاء 
ورشات  يف  قيلت  التي  واملداخالت  املقاالت 

النصوص. 
الصالون  عليها  أشرف  ورشات  أربع  بعد 
السردّية  »اجلملة  التالية:  بالعناوين  وسمت 
يف القصة الوجيزة )ق.ق.ج( مبشاركة الناقد 
موسومة  والثانية  غازي«.  »علي  العراقي 
بـ«العنونة والقفلة يف القّصة القصيرة جّداً« 
وشارك فيها من لبنان د. درية فرحات، ومن 

استأنف   2021 فيفري   27 السبت  يوم 
صالون »األدب الوجيز« حتت رعاية املندوب 
دار  منتدى  ويف  بسوسة  للثقافة  اجلهوي 
عالقاً  ظّل  الذي  »نشاطه«  مبساكن  الثقافة 
الذي كاد يشّل  الوبائي  يف ظّل هذا الظرف 
التي  االّتصال  وسائل  لوال  الثقافّية  احلركة 

خّففت من وطأة احلجر واالنعزال. 
عضوين  بانضمام  الّصالون  هيئة  ورّحبت 
عفاف  د.  الوجيز:  صالون  إلى  متمّيزين 
الشتيوي والشاعر لطفي التياهي. يف البداية 
ذّكرت مديرة اجللسة األديبة »إلهام مسيوغة« 
الصالون يف  برنامج  من  املتبّقية  باألمسيات 
بكتاب  االحتفاء  أهّمها  ومن  األّول،  موسمه 
مارس   13 يوم  الومضة  يف  شكيوة«  »سهام 
»أمني  الراحل  الشاعر  وتكرمي   2021
ومؤّسس  للصالون  الويفّ  الصديق  الذيب« 

موسوعة األدب الوجيز
صالون األدب الوجزي يسعى من أجلها رغم الصعوبات ..
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تونس القاّص توفيق بن الطاهر الصغير، ومن 
سوريا األستاذ عبد املجيد أحمد املحمود.

الومضة«،  يف  »التكثيف  عنوانها  والثالثة 
وشارك فيها من اجلزائر »د. عبد احلفيظ 
بن جلّولي«، ومن لبنان »د. باسل الزين«. أّما 
الومضة«  يف  »اإليقاع  لـ  فخّصصت  الرابعة 
الذيب  أمني  األستاذ  لبنان  فيها من  وشارك 
خّصص  تياهي،  لطفي  األستاذ  تونس  ومن 
عن  للحديث  اخلامسة  الورشة  الصالون 
مبشاركة  الومضة«  يف  الشعرية  »مستويات 
وهو  تونس.  من  احلاجي  حمد  األستاذ 
صديق مهّم للصالون وهو من أعضاء اللّجنة 
االستشارّية لصالون الوجيز، وال يبخل على 
وال  افتتاحه،  منذ  مساعدة  بأّية  الصالون 
يّدخر جهداً وال رأياً يف الدفع بهذا الصالون 

الفتّي إلى األمام.  
الومضات  من  باقات  أربع  الورشة  وعاجلت 
الشعرّية.  مستوى  يف  متقاربة  أو  متفاوتة 
يكون  ال  الشعر  أّن  مبا  أسئلتها:  أهّم  ومن 
الشعرّية يف  مستويات  هي  فما  شعرّية  دون 
أم يف  املفردة  كّل ومضة؟ هل هي يف طاقة 
تركيب الصورة أم يف اإليقاع أم يف املفارقات 

أم يف الرؤية؟ 
التنسيق  أهّمية  على  الصالون  هيئة  وأّكدت 
ونّوهت  ببيروت.  الوجيز  األدب  ملتقى  مع 
»زوم«  املنعقدة على تطبيقة  بالندوة األخيرة 

والتي أشرف عليها أعضاء امللتقى ببيروت. 
بالتساؤالت حول هذا اجلنس  وكانت حافلة 
به.  املتلّقي.  وعالقة  وخصائصه  ومعناه 
اجلهاز  أّن  املشرفني  ردود  يف  والاّلفت 
األدب  لهذا  اجلديد  واالصطالحي  الّنظري 
االشتغال  بعد  يكتمل  بدأ  قد  ركائزه  وأهّم 
الراحل  املؤّسس  مع  عديدة  لسنوات  عليه 
أمني الذيب. يف حني أّن بلدان املغرب العربي 
مازالت تتخّبط يف املفاهيم وحتديد خصائص 
مع  الواحد  فتجد  وإبداعا.  نقدا  الفّن  هذا 
وخواطر  النثر  قصائد  قصار  يكتب  األسف 
ومضات  أو  جّدا  قصيرة  بقصص  ويجّنسها 
شعرّية. وال يعي حّتى اإلجراءات الالزمة يف 
كتابتها بل جند صاحب الّنص يعاني تخّبطا 
لم  وهو  مبقّوماته  يتعلّق  فيما  حّتى  وخلطاً 

ميتلك بعد قواعد اللّعبة.
وقامت الورشة اخلامسة على مناقشة باقات 
وكالعادة  الصالون.  ألعضاء  الومضات  من 
دون أسماء لرفع وطأة النقد يف ظّل حضور 
أصحاب النصوص. فالنص هو محّل التشريح 
أن  املتقّبل  وعلى  صاحبه.  وليس  والتقليب 
خيار  وهو  صدر.  برحابة  املالحظات  يتقّبل 
الصالون فالغاية من النقد جتويد الكتابة يف 
هذا النوع من الشعر الذي بدأ يشهد اهتماما 
القارئ  لتطلّعات  يستجيب  ألّنه  وإقباال 
وتكثيف  لغوّي  اقتصاد  من  فيه  ملا  املعاصر 
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أراد  من  لكّل  علمّيا  مرجعا  املوسوعة 
االشتغال على هذا املبحث خيرا من أن تبقى 
اجلهود متفّرقة ومتباينة يضعفها االختالف 

واخلالف وعدم التنسيق.
ويعتزم صالون األدب الوجيز بسوسة اختتام 
املوسم األول لصالون الوجيز يوم 05 جوان 
تقييم  على  الصالون  سيعمل  وفيها   2021
التقرير  وتقدمي  األول  املوسم  يف  نشاطه 

األدبي العام: واإلعداد ألمرين: 
- اإلعداد الحتفالية متعلّقة مبسابقة الوجيز 
التي مّت إطالقها واالّتفاق حول تاريخ مناسب 

لإلعالن عن نتائجها. 
- إعادة النظر يف برنامج امللتقى الدولي الذي 
 2020 مارس  و29   28 يف  مبرمجا  كان 
الظرف  هذا  مع  لتكييفه  أمكن  ما  وتعديل 
إلى  إرجائه  وإمكانية  نواجهه  الذي  الوبائي 

املوسم الثاني للصالون 
النظر يف  الهيئة  أعادت  الورشة  ويف خامتة 
مهاّم أعضاء الصالون. وبعد االّتفاق تشكّلت 

هيئة جديدة:
وسهام  نويصر  ضحى  ومساعدوه:  املدير 
واملنّسق  تابت  النابلي  وزهرة  شكيوة 
ومساعدوه: إلهام مسيوغة ومنيرة الصاحلي 
وعفاف الشتيوي والتقنّي ومساعدوه: سوسن 

بوهالل وعادل مفتاح عن هيئة صال .

داللّي وإدهاش قادر على اإلمتاع ودعوة إلى 
التأويل وإنتاج املعنى فيصبح املتقّبل هو سّيد 

النص يفّجر طاقاته الكامنة.
وأثيرت يف بداية النقاش مسـألة اصطالحية 
على  وتداولوا  والشاعرّية.  بالشعرية  متعلّقة 
جتلّيات  ببيان  املعروضة  الومضات  نقد 
الشعرّية فيها ومواطن القّوة والضعف وصوال 

إلى السمات املمّيزة للومضة. 
وأشار احلاضرون إلى معضلة االستسهال يف 
كتابتها  أّن  رغم  الشعر  من  النوع  هذا  كتابة 
الذي  بالّشكل  استسهالها  ينبغي  ال  صعبة، 
املنتديات األدبية عبر  به يف مختلف  ُتعرض 

الّنت أو حّتى يف بعض الكتب املنشورة.
وتطّرق الّنقاش إلى مسألة العناوين: هل هي 
التوّقع  أفق  العنوان  يحّدد  أم ال؟ هل  واجبة 

ويكسي الومضة داللة مخصوصة؟
اجلملة  عناصر  بني  التنقيط  إلى مسألة  ثم 
أّنها عالمات حتّد من  الواحدة، هل صحيح 
غيره  دون  مقصد  إلى  وتوّجه  التلّقي  أفق 

وبالتالي تضّيق على املتلّقي؟
يطمح الّصالون إلى أن ُتنّسق اجلهود العاملة 
إلجناز  ومغرباً  مشرقاً  الوجيز  األدب  على 
بهذا  خاّصة  ضخمة  اصطالحّية  موسوعة 
ومصطلحاته  مفاهيمه  تضّم  اجلديد  األدب 
وتكون  لتوحيدها  حصرها  فيتّم  املستحدثة 
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وأوصلناها للناشرين. 
حتّقق الورشة املستدامة حزمة أهداف متكاملة 
ملّخصها التكوين الّنوعي ومتابعة الكاتب من 
مرحلة الفكرة إلى مرحلة الكتاب املنشور، مع 
وجماعية  فردية  تدريبات  من  ذلك  يتخلّل  ما 
أعمال  وتنتهي  والنهائي،  اآلني  الهدف  حتقق 
كل ورشة بنشر كتاب جماعي يف القّص للكبار، 
وكتاب آخر للناشئني، وإذا صادفت من الكاتب 
حتقيق  إلى  ليصل  تتبّناه  فإنها  وولعاً  حرصاً 
الفكرة،  هذه  جّربت  ولقد  الفردي.  كتابه 
األوائل  املشاركني  بعض  وأصبح  فصّحت. 
الكتاب  عتبة  بعضهم  وجتاوز  معروفني،  كّتاباً 
الفردي اخلامس. وجتربة الورشة جتربة غير 
مسبوقة يف العالم العربي، وال أعرف لها شبيهاً 
مثاقفة  رفد  رفده  ويف  باملتدرّب  اإلحاطة  يف 
إلى  التفكير،  مرحلة  من  ومؤانسة،  وتشذيب 
مرحلة اإلجناز. ولقد اشتغلنا يف أجواء منعشة 
إنسانيا ومعرفّيا، واستفدنا  رائقة أفدنا منها 

خير األصحاب وأفضل الكّتاب. 
األصلي  نشاطها  إلى  إضافة  الورشة  عقدت 
السابق عدداً من اللقاءات مع اجلمهور العريض 
يف فضاءات مديرية الثقافة واملكتبات ومقّرات 
أو االحتادات،  الثقافية  النوادي  أو  اجلمعيات 
ومّت عرض اإلنتاج القصصي اخلاص بالورشة 
وقّدمت  عريض،  جمهور  على  القراءة  عبر 

العربي،  العالم  يف  مسبوقة  غير  جتربة  هي 
بدأت سنة 2016، واستمرت لسنة 2021، 

وأنتجت ما يفوق 25 كتاباً قصصياً.
هذا امللف هو الشجرة الّتي ال يجب أن تخفي 
الغابة. الّشجرة رمت عروقها يف منزل »متيم« 
يف  »صاللة«  قبلهما يف  ومن  »جبنيانة«،  ويف 
سلطنة عمان. أّما الغابة فهي العدد الكبير من 
الكّتاب الّذين قّرروا، حني أحتنا لهم الفرصة، 
يتعلّق  طموح  مشروع  من  جزءاً  يكونوا  أن 
بالّسرد عموماً، وبالقّصة القصيرة خصوصاً.

انطلق هذا املشروع يف شكل ورشة مستدامة 
فّن  يف  ومعّمق  متخّصص  تكويٍن  إلى  تهدف 
مرحلة  يف  أساسياته  على  بالتركيز  القّص 
ينطلق  الّذي  للمنتج  جاّدة  متابعة  مع  أولى، 
األول.  أسبوعهم  منذ  إعداده  يف  املشتركون 
يف  سنوات،  خمس  منذ  املغامرة  هذه  بدأت 
ورشات متعّددة متالحقة تتراوح بني األسبوع 
مؤّسسات  يف  األربعة،  والشهور  واألسبوعني 
مختلفة تابعة للحكومة أو خاصة أو جمعياتية، 
واملراكز  املثقفني  من  كبير  معنا عدد  وتعاون 
ولقد  النشاط،  هذا  مبثل  املهتمة  والدوائر 
صدر عن هذا املشروع عدد كبير من املؤّلفات 
اجلماعية والفردّية نذكر منها 8 كتب جماعية 
الّتي  الكتب  فردياً، عدا  كتاباً  يفوق 20  وما 
تعديلها  واقترحنا  مراجعاتها  يف  ساهمنا 

ورشة كتابة قصصية يف سلطنة عمان ..  

شجرة صاللة املورقة
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للتراث  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  األخيرة، 
والثقافة بظفار، بسلطنة عمان، وهي الورشة 
األّم الّتي يشارك فيها عدد من املتدربني من 
الورشة  أصدرت  ولقد  العربية،  الدول  عديد 
واجلماعية،  الفردية  الكتب  من  ممّيزاً  عدداً 
نتاج  هي  كتب   6 قريبا  لها  يصدر  وسوف 

دورتها األخيرة. 
2 - ورشة أساسيات الكتابة يف جبنيانة: 

جويلية  و18   15 بني  الفترة  يف  انعقدت 
الزغيدي«،  »دلندة  الكاتبة  بتنسيق   ،2019
الثقافية  آفاق  جمعية  مع  بالتعاون  ومّتت 
بجبنيانة، بحضور نخبة من املتدرّبني متنّوعي 
املشارب والكفاءات. ولقد أنتجت الورشة كتابا 

قصصّيا جماعيا بعنوان: أهازيج الّنسيان.
3 - ورشة أساسيات القّصة القصيرة يف منزل 

متيم : 
متيم،  مبنزل  ريدار،  الثقايف  باملركز  انعقدت 
بتنسيق   ،2019 جويلية   25 إلى   22 من 
بالتعاون  مّتت  ولقد  احلمامي،  نعيمة  الكاتبة 
الكتاب  ورابطة  ريدار  الثقايف  املركز  بني 
إجناز  مّت  ولقد  بنابل.  األحرار  التونسيني 
املتدربني من ذوي  الورشة بحضور نخبة من 
أنتجت  ولقد  غيرهم،  ومن  والتجربة  الّدربة 
عبق  بعنوان:  جماعّيا  قصصيا  كتابا  الورشة 

الحق.

منتجات  يف  نظرت  واسعة  نقدية  لقاءات 
الورشة ويف غيرها من املسائل ضمن سلسلة 
من اللقاءات نذكر منها: قراءات قصصية، الّتي 
عقدت 9 مرات، وكتب وكّتاب، الّتي عقدت 4 
مرات، وعدد غير قليل من التظاهرات املتعلقة 
عمانية  مبشاركات  وحديثه،  قدميه  بالقّص 

وتونسية ومصرية ومغربية وأردنّية. 
لتشمل  وتطويعها  الفكرة  تطوير  مّت  ولقد 
حيث  عمان،  سلطنة  يف  املدارس  طالب 
عملنا مع عدد من طالب املدرسة السعيدية 
طبع  مستدامة،  ورشة  تنفيذ  ومّت  بصاللة، 
خاللها كتاب بعنوان قصص قصيرة من أرض 
اللبان، ونتهّيأ لطبع الكتاب الثاني يف املرحلة 
فكرته،  ترعرع  بعد  املشروع  لكّن  القادمة. 
وتوّفر  وتأصيلها،  ونظرّيا،  فكرّيا  وتركيزها 
أدبّيات لها، وبعد التعّرف مع أغلب التجارب 
الورشوية العربّية وغيرها، بعد ذلك كلّه، مّت 
مختصر  توقيت  يف  لتنفيذها  تصّور  إعداد 
وبفعالية كبيرة، ومّت ضمن هذا التصّور عقد 

عديد الورشات، وهذا تفصيلها: 
1 - ورشة أساسيات القصة القصيرة بصاللة 

يف سلطنة عمان )الورشة األّم(: 
بإشراف  متواترة،  فترات  على  انعقدت 
الكاتبة  أعمالها  ونّسقت  مّني،   مباشر 
إشراق النهدي، على امتداد املواسم اخلمسة 
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وخصوصياتها.  الذاتية،  والرؤية  وتفاصيلها، 
ولقد مّت ذلك كلّه بيسر. 

من  متباعدة  أجيال  الكتاب  هذا  يف  شاركت 
حيث األعمار والتجارب ، أذكر منهم: د. جلول 
عزيز  والكاتب  بكار  سندس  والكاتبة  عزونة، 
خالل  وغادرنا  حصراً.  ال  مثاالً  اليحياوي، 
سمير  الكاتب  للطبع  الكتاب  إعداد  مرحلة 
أمور  وحدثت  به.  ونفع  اهلل،  رحمه  السايح، 
كثيرة، لم أكتبها كلّها يف هذا التقدمي، ولكنها 
دفعتني للعمل على تطوير هذه الفكرة وترسيخ 
عادة التعلّم الّنوعي املتخّصص الّسريع العملي.
القصص مثل احلياة قصيرة وغريبة، نطلبها، 
فال تأتي، وحني نظّن أّنها أفلت، وغابت، تخرق 
الظلمة بعبقها املدهش، وتظهر كاملة الفتنة. 
وأن  نريد،  ما  نعرف  أن  هذا  كّل  احلكمة يف 
ونوّفر شروط  نتدرّب،  وأن  رأساً،  إليه  نسير 

الكتابة، وما أكثرها! 
إنتاج  من  قصص  على  امللف  هذا  يحتوي 
للورشة يف موسمها اخلامس، وهم  املنتسبني 
وجمعت  ومصر.  عمان  وسلطنة  تونس  من 
قصص امللّف الكاتبة التونسية رحمة البحيري.
قصص من ثالث دول نسج تفاصيلها مبدعون 
يستحقون ان حتتفي بهم مجلة الليبي يف عددها 
النصوص  هذه  تباعا  سننشر  حيث  املقبل 

وسوف تستمتعون بالقراءة بكل تأكيد.

4 - ورشة أساسيات القصة القصيرة عن بعد:
 انطلق التكوين عن بعد مع عدد من املتدربني 
العربية،  الدول  بعض  من  اآلن 4(،  )عددهم 
األنترنت،  عبر  وتطبيقي  نظري  تكوين  وهو 
ولقد أثمر حلد اآلن كتاباً واحداً. وهذا النوع 
نعمل  ونحن  جديدا،  يزال  ما  الورشات  من 
على تطويره وتوسيع قاعدته، وبعث »تطبيقة« 
تضمن وصول هذا التأثير والتفاعل إلى من 

يحتاجه. 
هذا هو السياق العام، وهذه هي الغابة الّتي 
يتّوج  الّذي  اجلماعي  الكتاب  هذا  يخفيها 
ويف  طفار،  منطقة  يف  يدور  كبيراً  حراكاً 
غيرهما  وجبنيانة، ويف  منزل متيم  منطقتي 
وهو  وخارجها.  تونس  داخل  املناطق  يف 
منه  يفهم  أن  أحّب  ال  بداية،  مجّرد  أخيرا 
قطاف  فليكن  قطافاً،  كان  وإن  قطاف!  أّنه 
النصوص  وهذه  نضجه.  بدء  يف  الشجر 
القصصية التي فيه هي محاوالت يف تطبيق 
األساسيات، ويف اخلروج من دائرة ما ليس 
واملقال  واملذّكرة  واخلاطرة  كالقصيدة  قّصا، 
دائرة  يف  والدخول  النصوص،  من  وغيره 
الّنوع، بجمالياته وغناه وخصوصياته. وهذه 
الفّنية  اشتغاالتها  على  عالوة  األقاصيص 
شديدة  خصبة  محلّية  روح  فيها  تسري 
الثراء والغنى، إذ دعي املتدرّبون إلى املحلية، 
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حنيش  أبو  كميل  األسير  أعمال  ومناقشة 
الصادرة  األخيرة  روايته  وخاصة  وأعماله، 

عن دار اآلداب يف بيروت »مرمي/ مريام«. 
أدار األمسية األديب »أحمد أبو سليم« الذي 
عنوان  حتت  ندوات  سلسلة  عن  بدوره  أعلن 
النشاط  هذا  مثل  أن  حيث  يكتبون«  »أسرى 

تطبيق  عبر  عقدت  شهرية،  نصف  مببادرة 
مع  بالتعاون  األردنيني  الكّتاب  رابطة  زوم 
االحتاد العام لألدباء والكّتاب الفلسطينيني 
دعمًا  يكتبون«  »أسرى  فعالية  انطلقت 
وكتاباتها،  الفلسطينّية  األسيرة  للحركة 
املبادرة  النطالق  األّول  اللقاء  وخصص 

عّمـــــان تحتضـــــن مبـــادرة أســــــــــــرى يكتبــــــــون

شؤون ليبيـــه
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للزنازين وأسوار السجون  واختراق  كلمتهم 
لهم«. حرّية 

بقصيدة  الوي«  أبو  »صالح  الشاعر  شارك 
الزنزانة«  ألشجار  أغنيات  »ثالث  بعنوان 
سجون  يف  الفلسطينيني  لألسرى  مهداة 

االحتالل جاء فيها: 
فناء  بالنيابة عنا يجوعون حتى  َمْن  »ثمة 

الزنازيِن
 ال يشربون سوى ملح أجسادهْم 

زنزانة وطنًا  بالنيابة عنا يقيمون يف كل 
للكرامةْ 

عالمةْ  للسماء  أبراجهم  ويشيدون 
املعجزاْت تنتِه  ألم  إلهي  يا 

كيف صار األسير نبيًا ومن جوعه تنبُت 
 « املكرماْت 

مصطفى  للروائي  الرئيسة  املداخلة  كانت 
حنيش  أبو  كميل  رواية  متناوال  الفتاح  عبد 
الرواية بأنها: »ليست  »مرمي مرمي«، واصفاً 
الواقع،  يعيشون  أبطالها  رواية،  مجرد 
واملهددة،  املعذبة  ذواتهم  عن  يبحثون 
يبحثون  داخلهم،  يف  االنسان  عن  يبحثون 
واملدنية،  والوطنية  القومية  هويتهم  عن 
فيتوهون يف جلج احلياة، يبغون حياة دافئة 
مفتوح  كتاب  إّنها  فيزداد ضياعهم،  مطمئنة 
الدقيقة،  تفاصيلها  بكل  شعب،  قضية  على 

والصغيرة«. الكبيرة  تشعباتها،  وبكل 
ألقاها  األسير،  بكلمة  األمسية  واختتمت 
أبو حنيش، وجاء  بالنيابة عنه شقيقه كمال 
فيها: »نشد على أياديكم وأنتم ترفعون لواء 
الثقافة واألدب وتذودون عن هذه القلعة  يف 
الثقايف  واالستالب  الطمس  محاوالت  ظل 
مثل  ونحيي  األّمة  أعداء  إليها  يسعى  التي 
التي  الثقافية  والفعاليات  األنشطة  هذه 
الضوء  وتسليط  السجون  أدب  إبراز  حتاول 
الذي  الفلسطيني  األسير  إبداعات  على 
مصلحة  قبل  من  املستمر  للتنكيل  يتعرض 
األسير  إفراغ  بهدف  الصهيونية  السجون 

النور ليضيء عتمة  ثقبًا يدخل منه  ُيحدث 
زنازينهم.

رئيس  الزعبي/  أكرم  للشاعر  كلمة  تخلّلتها 
رابطة الكّتاب األردنيني، الذي حتّدث بدوره 
وضرورته،  النشاط  هذا  مثل  أهمّية  عن 
السجون  أدب  على  التعّرف  وأهمّية 
على  وأثنى  املبادرين  وشكر  الفلسطيني، 
التنفيذ  حّيز  إلى  البرنامج  إلحراج  دورهم 

للمشروع. الرابطة  باحتضان  وسعادته 
تاله الشاعر مراد السوداني/ رئيس االحتاد 
الذي  الفلسطينيني،  والكّتاب  لألدباء  العام 
هناك  إن  وقال  املنّظمني  بدوره  شكر 
ومخيم  ومدينة  قرية  كّل  يف  مانديالت 
كتابة  يواصلون  األسرى  للوفاء،  تنحاز 
من  يتخلّلها  مبا  الفلسطينّية  التراجيديا 
لن  فلسطني  شعب  أّن  ليؤّكدوا  بطوالت 

البيضاء. الراية  يرفع 
أبو  رشاد  لألستاذ  الكلمة  كانت  بعدها 
وراء  األسرى  بدوره  حّيا  الذي  شاور 
يقرأ  وهو  بهم  اعتزازه  عن  وّعبر  الزنازين 
كتاباتهم، فنحن كما قال »أبو شاور« نتلّهف 
باستمرار على ما ينتجوه لنتعلّم مّما يكتبون 
كتابته  نستطيع  ال  ما  يكتبون  ونستفيد، 
اجلدران  نقرع  أن  »واجبنا  نعرف.  ال  وما 
للقارئ  ونقّدمها  األدبّية  منجزاتهم  ونحمل 
ما  منكم  نستمّد  وحدكم!  لسُتم  العربي. 

ويقّوينا«. ُيلهمنا 
»حسن  احليفاوي  املحامي  حتّدث  ثم 
عبادي« عن مبادرته »من كّل أسير كتاب«، 
األسرى  كتب  بإرسال  بدأ   خاللها  ومن 
بقراءتها  يرغب  من  كّل  إلى  إلكترونًيا 
هناك  ليصير  العربي،  العالم  من  ويطلبها 
حراك ثقايف عربي حولها، واألمسية وليدة 
يف  أسرانا  ُحلَم  حتّقق  التي  املبادرة  هذه 
وأصبح  املنشودة  احلرّية  نحو  االنطالق 
يكتبون  أسرانا  يتحّقق؛  بالتواصل  ُحلمهم 
لهم،  متنّفس  فالكتابة  الزنازين،  عتمة  رغم 
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التعبير االستعاري عن الكفاح املسلح كأرقى 
الكتابي  فالكفاح  واملقاومة،  النضال  أشكال 
للكفاح  العملي  الرديف  هو  اجلدران  بني 

املسلح خارجها«.
التي  الزهيري  لقمر  املشاركة  كانت  بعدها 
قالت  فقد  الرسائل،  بهذه  حسام  لها  توّجه 
إشي« صار  »أحلى  »الكتاب  واضح:  بانفعال 
بصحلّه  الكّل  مش  ألّنه  فخورة  أنا  بحياتي، 

فرصة ينكتب عنه كتاب من قبل أسير!«.
وشارك يف األمسية كّل من: األسيرة املحّررة 
الكاتبة  نسيبة،  سري  د.  عودة،  عائشة 
هدى  د.  دعبول-بالن،  إلهام  النصراوّية 
أملانيا،  جوهري/  إياد  السعودّية،  دحبور/ 
أمير  املحّرر  األسير  عمان،  األعرج/  سهى 
مخول/ حيفا، املحامية بثينة دقماق، األسير 
عزيز  الكاتب  كناعنة/عرابة،  حسام  املحّرر 
عبد  قمر  اإلعالمية  حلم،  بيت  العصا/ 
مّشة/  محمد  األديب  اخلليل،  الرحمن/ 

عمان.
ويف النهاية حتّدث املحامي احليفاوي حسن 
عبادي، وشكر بدوره كل املنّظمني للندوة وكّل 
املشاركني وحتّدث عن عالقته بحسام وفكرة 
الكتاب وأنهى باقتباس اإلهداء من الكاتب له 

ولزوجته.

واحليلولة  واإلنساني  الوطني  محتواه  من 
دون متكينه من اإلبداع الثقايف الذي من شأنه 
أن يفضح ممارسات السجان الال إنسانية«.

رسائل إلى قمر : 
التطبيق  نفس  عبر  الثاني  املوعد  كان  وقد 
مخصصاً ملناقشة أعمال األسير حسام زهدي 
شاهني، وخاصة إصداره األخير »رسائل إلى 
عمان  الشروق«  يف  »دار  عن  الصادر  قمر« 
ورام اهلل، وأدار األمسية الشاعر صالح أبو 
الوي، متناوالً سيرة الكاتب وأعطى ملحة عن 

الكتاب.
املقدسي  لألديب  الرئيسة  املداخلة  كانت 
بأّنه  الكتاب  وصف  الذي  شقير«  »محمود 
شظايا سيرة؛  فحسام لم يكتب سيرة مكتملة 
بل اكتفى باختيار مشاهد من حياته من داخل 
السجن ومن خارجه، وقد كتب هذه الرسائل 
ليؤكد أهمّية احترام التعددية وعدم التعصب 

واالنغالق. 
بالنيابة  ألقتها  فقد  األسير حسام  كلمة  أما 
عنه شقيقته نسيم، ومما جاء فيها: »الكتابة 
يف  نشره  يتم  عما  بعيداً  السجون  داخل 
اخلارج يف عملية مستمرة ومتواصلة، وتشكل 
من  نوعاً  يجعلها  الذي  الصوري  الطباق 
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هذه  »إن  فقال:  الرواية  عن  باسم  وحتدث 
الرواية كانت وما زالت مبثابة نقطة االنطالق 
إلى  يف مشروع روائي سردي متجّدد أسعى 
حتديد مالمحه ومرّكزاته وأشكاله لكل نص 

أكتبه فيما بعد«. 
العتبة  سمير  جمانا  الكاتبة  قدمت  كما 
اخلندقجي  األديب  حول  مداخلة  ليبيا  من 
وروايته، فتحدثت عن جمالّية الكتابة ومتعتها 
خميس  يافا  الطفلة  غّنت  كما  القراءة.  يف 

بصوتها العذب أغنية »يا طالعني اجلبل«. 
وشارك يف األمسية كّل من: األديب املقدسي 
شاور  أبو  رشاد  األديب  شقير،  محمود 

والكاتبة نزهة الرمالوي.
ثم حتّدث املحامي احليفاوي حسن عبادي، 
وكّل  للندوة  املنّظمني  كل  بدوره  وشكر 
ميسم  األختني  بالذكر  وخّص  املشاركني، 
بطبع  قامتا  اللّتني  محمد  حج  وسوسن 
باسم  أن  إلى  النظر  الفتا  باسم،  مداخلة 
ركيزة  التاريخ  اتخذ  بل  مؤرًّخا،  ليس 

لروايته.
أما اخلتام فكان مع وصلة عزف وغناء مع 

الفنان املبدع يزن أبو سليم. 

ومسك الكفاية أيضًا ..
 كما عقدت عبر نفس التطبيق الندوة الثالثة 
للمبادرة، وخصصت هذه املرة ملناقشة أعمال 
احلديث  مركزة  خندقجي«،  »باسم  األسير 
سيدة  سيرة   - الكفاية  »مسك  روايته  حول 
الظالل احلرة«، وأدار األمسية األديب محمد 
عارف مّشة، متناوالً سيرة الكاتب وإجنازاته 
وكتابة  والرواية  الشعر  بني  املتنوعة  األدبية 

املقال.
حج  فراس  للكاتب  الرئيسة  املداخلة  كانت 
جلعل  املهّربة  الّنطفة  »تلك  بعنوان  محمد 
فيها  وجاء  داللة«،  أقرب  والّتاريخ  احلياة 
»جنح الكاتب يف أن يبلور من خالل املصادر 
الشحيحة التي اعتمدها بنية روائّية متماسكة 
برؤى فكرّية وفلسفّية واضحة املعالم، تناول 
ومحدودّية  السجن  داخل  الكتابة  صعوبة 
روط  الشُّ من  كثير  فيها  حتّقق  وقد  أدواته، 

الفّنّية واإلتقان«.
بالنيابة  ألقتها  فقد  باسم  األسير  كلمة  أما 
وأعرب  الرحمن،  عبد  قمر  اإلعالمّية  عنه 
األسرى  من  وغيره  ملنحه  شكره  عن  فيها 
والشعور  الكلمات  احلرية، حرية  من  متسعا 
ومن  يكترث  من  ثمة  وأن  الكتابة  بجدوى 
احلديدية.  الغرفة  هذه  يف  يكتبونه  ما  يقرأ 
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كتبوا ذات يوم .. 

اجلميع  تستقبل  التي  األرض  تلك  سوى  األيام  من  يوٍم  يف  ليبيا  أرض  تكن  لم 
ومتكنهم من العيش فيها بسالم، وتوفر لهم  شروط العمل وظروف اإلنتاج على 

اختالفها . 
ليبيا ليست أرضًا طاردة .. 

فقط .. من يريدون بها شرًا هم من كانوا يستحقون الطرد .
.. ويف  .. نقدم لكم بعضًا منه  هذا كتاب قّيم يذكر جزءًا من تاريخ أرٍض عريقة 

البعض إفادة كاملة .. وخاصة مع تكرار اقتباس النصوص . 

كتبوا ذات يوم .. 
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املغارة تؤثث نفسها

د. زينب قندوز .باحثة في انثروبولوجيا العمارة. تونس

مفارقة  حقيقة  اللغز،  الفضاء  ذلك  اجلبل، 
احلضور،  هذا  عمق  على  تقف  للمألوف 
آخر  فضاء  أمامنا  ينفتح  »الغار«  وبحضور 
»الغار«  سكن  يّتسق  والقوانني.  القواعد  غّير 
مع البيئة من حوله، ينحتها ويتماهى مع شكل 
احلجر. فلكّل ظاهر باطن على مثاله كأنه يغلّفه 
ويحتويه... وتتشكّل عالقة احلاوي واملحتوى، 
التجانس  أساس  على  والباطن  الّظاهر  أو 
والتواصل الّطبيعي وتوازن بني املعطى واملضاف 

)االنشاء( بحسب َقُبوِل املادة.
وراء  الغائبة،  »املغارة« احلاضرة  تتجلى  هكذا 
مّد ظواهرها كوجوٍد كائٍن على عتبة الالنهاية. 
ِسٌك بُعتلة  سكن مترّسخ يف الفضاء، ثابت مُمْ
احلضور املتخّفي. محتجب وراء حاجز دون أن 
نبصر ما يوجد. واملغارة كفضاء غائب ال تستبعد 
إظهار  من ضروب  فالغياب ضرب  احلضور، 

الوجود، يتمثل الذي بوصفه غياباً واختفاءً، كما 
أن ظهوره ال ينفّك بدوره عن االحتجاب.

اإلضافة  فعل  من خالل  تدريجياً  الغار  ينشأ 
واحلذف، ومبوجبه يتشكّل الّسكن ويتمّدد، تارة 
نحو األعلى واألسفل، وتارة أخرى نحو الداخل 
واخلارج. تنشق األرض، فتنفتح على فجوات. 
بيوت مزروعة يف بواطن اجلبل... حيث ظلّت 
بينما  الكامل،  مبعناه  السكن  تشكل  الغيران 
تخلق  احلفري  السكن  أمام  املضافة  الغرف 
قمة  من  األولى  النواة  لتكون  للخزن،  مكاناً 
اجلبل يف اجتاه مواضع منخفضة نسبياً على 
جنبات السكن احلفري )الغار(، ليتحّول السكن 
احلفري بهذا »التوالد« إلى سكن أكثر تعقيداً.  
يتنّوع سكن الغار بني بناء وحفر. هذا الّتشكّل 
يلغي احلدود بني ما هو إنساني وما هو طبيعي 

لتكون الوحدة .

غرفة مؤثثة 
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تتشكل املغارة »الال شكل« دون تعيني واضح. 
فخالل كّل مراحل اإلنشاء تكون املغارة قابلة 
للتعديل والتغيير، إنها بال شكل ثابت أو دائم. 
وغالبا ما تكون متعّرجة، تضيق وتّتسع، تنحرف 
اجلبل  طوبوغرافية  وتنّوع  بانكسار  وتنكسر 
الذي يتكون من طبقات متراكبة ومتصادمة من 
الّصخر. كما تتمّيز مساكن الدويرات مبعمار 
مخصوص البناء قوامه التكّتل والتراّص وامللء 
والتفريغ، سمته دفاعية يتحّصن بعضه البعض. 
الفضاء  يف  الرؤية  هذه  امتدادات  هي  فما 

الّداخلي للّسكن الّدويري؟ 
ومالزماً  للعمارة  متمماً  عنصراً  األثاث  »يعد 
لها، ويعتمد تصميمه كثيراً على وظيفته وعلى 
الفراغ الذي سيوضع فيه وتناسقه مع املكان... 
وقطع  أساسية  قطع  من  عادة  األثاث  يتألف 
األثاث  يكون  وقد  معينة،  لوظائف  مخصصة 
شبه ثابت أو قابالً للتحريك والنقل. وتصنف 
قطع األثاث بحسب الوظيفة إلى قطع معدة 
والُفُرش  كالُسرر  واحلمل.  واالستناد  للراحة 
واألرائك والكراسي واملقاعد والطاوالت، وقطع 
والتخوت  كالصناديق  واخَلْزن  للحفظ  معدة 
القطع  وأما  واملكتبات...  واخلزائن  واألصونة 

الثابتة متاماً واملثبتة على جدران املسكن فتعد 
جزءاً من متممات الغرفة وتزيينها كاخلزائن 
اجلدارية واملكتبات والزوايا الثابتة«. )املوسوعة 

العربية، املجلد األول، الصفحة 296(
منشأة  تقريباً  املغارة  مكونات  كّل  عموماً، 
من املادة ذاتها، بواسطة التفريغ، فمن خالل 
اقتطاع اخلامة ُيهّيأ للتأثيث الداخلي. فالغرفة 
خالية من أي شيء ال ميألها إال الفراغ. ينحت 
الفناء  عناصر  وتتشكل  الصخر،  من  األثاث 
الداخلي مثل الّدكانة واخلزانة والسرير من فعل 
احلفر. ويتشكّل مرقد للنوم محفور يف الصخر، 
يف  جتويفات  وتنحت  احلجر،  من  ومجلس 
أماكن متفّرقة من املغارة لوضع املصابيح يكون 
كاملشكاة. كما زودت البيوت باملواقد املحفورة 
من أجل استخدام أفضل للنار إلضاءة املغاور 

املعتمة. ويبنى فيه ركن يخّصص للطهي.
مغارة مهيأة 

كما حُتدث داخل جدار الغار بعض التجويفات 
لتلعب  معينة  تفاصيل  وبدون  العميقة  غير 
دور اخلزانة. ويخّصص داخل البيت ركن يف 
األفرشة  فوقها  توضع  عالية  مسطبة  شكل 
واألغطية واملالبس وتسمى السدة. وتشّد أوتاد 

املسكن/ الجوف )صورة لألستاذة الدكتورة كرمية عزوز(.
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ينتأ معالق من  أو  من اخلشب على اجلدار، 
الصخر لتعليق األدوات املنزلية وغيرها، وميتّد 
حبل من اجلدار إلى اجلدار لوضع الثياب، فهو 
السقف  ويخّصص مقبض يف  مبثابة خزانة. 
لربط حبل »الشكوة« لضخ اللنب. هكذا يتزامن 
تصميم األثاث والفضاء. فاملكان يقيم يف األثاث 
ذاته، بدالً أن يكون مجّرد فراغ أّولي تتجمع أو 
فالفضاء  خواءاته.  أبعاد  على  األشياء  تفترق 
ال يحيط باألشياء، وإمنا يتألف بتجمع األثاث 
املنحوت. يلج الفضاء يف األثاث، ويصبح التعبير 
خصائص  مجمل  عن  تعبير  هو  املغارة  عن 

املوضوعات )األثاث( التي تؤثثها.
محايد  كبعد  ليبرز  األثاث  شكل  مع  ويتحد 
للموضوعات الشيئية. يعتمد التأثيث إن صّح 
مما  الواحدة،  املادة  يف  الوحدة  على  القول 
واألرضية  )األثاث  الشكل  اتساق  إلى  يفضي 
املغارة(. وهذا سيفسر على متثل عالقة من 
نوع خاص بني املكان واألشياء، سيتهاوى معها 
مؤثثته،  على  املكان  بأسبقية  القائل  التصّور 
أي أننا نسكن بيوتاً ال ننتج أثاثها باعتبار هذا 
األخير عنصراً مضافاً، الحقاً، ليحّل بدالً عنه 
تصّور يؤلف بني املكان واألثاث معاً، يشكل فيه 
األثاث عنصرا بنائياً ، كما يضعنا هذا التصور 
يف فضاء تشير كّل وحداته التوصيفية إلى أن 

اجلزء هو الكّل، وأن الكّل ال يتجزأ.
غرفة مؤثثة

ويف إطار وعي االنسان بجسده، وسعيه الدائم 
لتحقيق التوافق مع الفضاء املحيط به، نستشف 
منها  املقاييس،  وبساطة  التكوين  يف  التناسق 
لنسب  اكتراث  دون  البناء  منها  يتألف  التي 
األشكال والفراغات. حّتى أن املقاسات تخضع 
يف كثير من األحيان إلى حتمية بنائية، فتأتي 
والعلّو  الضخامة  من  شيء  على  املوضوعات 
أو البساطة لصالح ضرورة وظيفية. ويتشكل 
األثاث من تباينات كتلية مجردة خالصة. يغدو 
واألحجام  السطوح  وتلك  تشكالً،  الفضاء 
يف  للمادة  متبلورات  مجرد  علّها  والفراغات، 
لتكّون  األبعاد،  الثالثي  للمكان  جتسيدها 
التعيينات األساسية للفضاء. ويتمظهر الفعل 
إلى احلجم يف  السطح  من  باخلروج  الّنحتي 
بنحت  الكامنة،  الشكل  بنية  إلدراك  محاولة 
الفراغ. هناك نزوع نحو  لعلّه بنحت  أو  املادة 
خلق االتساق والتوازن التشكيلي، بني مختلف 
من  وذلك  للمغارة،  الداخلي  الفضاء  عناصر 
إيجاد معادالت بصرّية ملفاهيم حسّية  خالل 
واخلّفة  والناتئ،  والسطح  والفراغ،  امللء  مثل 
والثقل، يف إطار يتوازى فيه خلق األثاث مع خلق 

الفضاء.

مغارة مهيأة



بعضا،  بعضها  مع  اخلطوط  هذه  تداخلت 
طريقة  العربي  اخلط  من  نوع  لكل  وأصبح 
منفصالً  فناً  اخلط  وأصبح  خاصة،  رسم 

يتفنن به أشهر اخلطاطني.
أجمل خطوط  من  واحد  هو  العربي  اخلط 
ومرونته،  لطواعيته  وذلك  العالم  يف  اللغة 
العربية االخرى  بالفنون  القدم  وارتبط منذ 
وسيلة  ايضاً  وهو  واالرابيسك،  كالزخرفة 
أدبية  أو  دينية  كانت  سواًء  األفكار  لتدوين 
اخلطاطني  من  كثيراً  أن  حيث  وغيرها، 
كتاباتهم  يختصرون  األتراك  القدماء 

وتعتبرها  بها  تعتز  التي  فنونها  أمة  لكل 
جزءاً من حضارتها وتراثهـا، واخلط العربي 
اإلسالمية  فنوننا  بني  من  به  نفخر  ما  أهم 
أجدادنا  فيه  برع  عربي  فن  وهو  والعربية، 
إلى مرتبة األصالة  وتفننوا برسمه فوصلوا 
وبلغوا يف أنواعه وتصميماته وزخارفه درجة 
من  وأنواعه  العربي  اخلط  ويعّد   ، اإلبداع 
الفنون التي نالت اهتماماً كبيراً من العرب، 
وقد أخذ اخلط العربي وأنواعه أسماءه من 
التي  املدن  أو  ابتكروها  الذين  األشخاص 
ُوجدت فيها أو األقالم التي ُكتبت بها، وقد 

إبداعات اخلط العربي والفن التشكيلي

عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي. الهند
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واحلروفية  العربي  اخلط  فنون  مجال  يف 
ثنايا  يف  بريشته  ويتأنق  اخلط  يتألق  حيث 
مع  انسيابي  سلس  بشكل  اللوحة  وتفاصيل 
وَفرَِحة أحايني أخرى،  ألوان صارمة أحياناً 
جماالً  لديه  اخلطوط  متنح  تشكيالت  ومع 
لديه  لينتج  إبداع،  يلي  وإبداعاً  جمال  فوق 
أنواع  جميع  من  املتمكن  اخلطاط  وببراعة 
العميقة  احلرويف  وبنظرة  وفنونه  اخلط 
والبعيدة لوحات فنية جتذب املتلقي ومتنحه 
عال بجماليات اخلط  راحة نفسية وشعوراً 
مسيرة  ويف  اخلالدة،  لغتنا  وروعة  العربي 
من  الكثير  بوستان  واحلرويف  اخلطاط 
لتجربته  أضافت  التي  الهامة  املحطات 
متيزاً وتفرداً وخصوصية أشار إليها العديد 
الفنون  مجال  يف  والباحثني  املتابعني  من 

اجلميلة.
اإلهتمام  محور  العربي  اخلط  أصبح  كيف 

لبوستان؟ والتفكير 
ويعد »بوستان« املرحلة االبتدائية واإلعدادية 
يف  مهمة  مرحلة  »القنيطرة«  مدارس  يف 
الصف  يف  كان  فعندما  الشخصية  حياته 
أثر  االبتدائي كان حلصة اجلغرافية  الرابع 
كبير يف نفسه، ورسخت بدايات تعلم اخلط 
كنيته  جغرافيا  أستاذ  خالل  من  العربي 
بعض  السبورة  على  يرسم  كان  )الطّباع(،  
اخلرائط، ويبدأ بتلوينها خطوة بخطوة إلى 
باألزرق  فيلونه  البحر  شاطئ  إلى  يصل  أن 
بخط  املدن  تسميات  كتابة  ويتابع  املتدرج 
رائع ومتميز، وخصوصاً عندما يكتب البحر 
األبيض املتوسط، وبهذه اللحظات كان ينظر 

إليه كاملسحور.
وبعدها أصبح اخلط العربي محور اهتمامه 
تعلمه  وبدأ  حياته،  له  كّرس  وتفكيره، حيث 
بتقليد بعض اخلطوط يف املجالت التي كانت 
الذي  »طبيبك«  مجلة  ومنها  آنذاك  تصدر 
الديراني«،  »بدوي  املرحوم  فيها  يكتب  كان 
هندسة  مكتب  يف  عمل  1958م،  عام  ويف 
»القنيطرة« التابع إلدارة األشغال العسكرية 

وقتنا  يف  ولكن  إسالمية،  وأحاديث  بآيات 
جمالية  إظهار  الفنان  على  يجب  احلالي 
األدبي من شعر وأسطورة حتى من  التراث 
املترجمات عن الغرب، بحيث يتم توثيق هذه 
تصويرية  وإبداعية  فنية  بطريقة  الكلمات 
السوري   اخلطاط  إليه  يسعى  ما  وهذا 

جمال بوستان يف جميع لوحاته.
جمال بوستان؛ قبس من حياته :

اخلطاط جمال بوستان من مواليد )محافظة 
الفن  درس   ، م   1942 عام  »القنيطرة«( 
تصميم  يف  اشتغل  خاصة،  دراسة  واخلط 
الشعارات وأغلفة الكتب واملجالت واإلخراج 
اخلطاطني  جمعية  عضو  وهو  الصحايف، 
أقام  السوريني،  التشكيليني  الفنانني  واحتاد 
يف  وشارك  الفردّية،  املعارض  من  العديد 
نال  كما  كثيرة،  وخارجية  داخلية  معارض 
بني  ما  مكتوم  الشيخ  مصحف  كتابة  شرف 

عامي 1997 و2002.
الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  مبدع  فنان  بوستان 
اإلبداعي  العمل  إلنتاج  حياته  كرس  حيث 
العربي  واحلرف  اخلط  تطويع  خالل  من 
والرؤية  باجلمال  تنضج  لوحة  يكون  ألن 
اخلاصة كبحث خاص من خالله يطل على 
فن حفر الغرافيك باقتدار ومتيز، كما يطل 
ورؤية  مبهارة  واملائي  الزيتي  التصوير  على 
الفنانني  من  غيره  عن  بها  ميتاز  صوفية 

املعاصرين. التشكيلني 
باإلجنازات  حافلة  رحلة  بوستان  الفنان 
واإلبداعات منذ ستني عاماً يف مجال اخلط 
من  استنباطه  أبرزها  ،ومن  وفنونه  العربي 
أطلق  حيث  خاصة،  أبجدية  الكويف  اخلط 
البوستاني«  إسم«الكويف  الباحثون  عليه 
ومؤخراً ابتكر أبجدية جديدة )فونت( حتدثت 
عنها املجالت األمريكية وهي أبجدية كاملة 
متنوعة  نصوص  لكتابة  »بوستان«  باسم 
الزمن  من  عاماً  ستني  مدى  ،على  كاملة 
»جمال  السوري  واحلرويف  اخلطاط  متكّن 
الفنية  األعمال  مئات  إجناز  من  بوستان« 
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سنتني  مدى  وعلى  »كذلك   : بوستان  يتابع 
الدكتور«مأمون  صديقي  مع  وبالتعاون  ـ 
صقال« املقيم يف الواليات املتحدة األمريكية 
باسم  كاملة  أبجدية  أي  »فونت«،  أنتجنا 
»بوستان« ميكن استخدامها من قبل العرب 
على  حتى  وتستخدم  واإليرانيني،  واألفغان 
احلاسوب لكتابة نصوص متنوعة كاملة حيث 
لها إضافات محددة كمثل إضافة مد معني 
حلرف الكاف، وأنا أخذته من اخلط الكويف 
األخرى  اخلطوط  بعض  ومن  القيرواني 
خاصاً  حرفاً  فنتج  بعضهم  مع  ودمجتهم 
إعجاب  القى  حيث  جديد  بأسلوب  جميالً 
مجال  يف  املتخصصة  الصحف  كبريات 
جوائز  وحقق  بأمريكا  واخلطوط  الفنون 
األولى يف مؤسسة  اجلائزة  مثل  مهمة جداً 

غرانشان املتخصصة بفنون اخلط«.
اخلط الكويف أكثر اخلطوط استخدامًا :

اخلطوط  أقدم  من  هو  الكويف  اخلط 
اخلطوط  من  اليابس  النوع  وهو  العربية، 
حروفه  زوايا  بحّدة  يتمّيز  والذي  العربية، 
يف  اخلط  هذا  ظهر  حيث  واستقامتها، 
خلط  امتدادا  ويعتبر  الكوفة،  مدينة 
احليرى، والذي نشأ يف مدينة احليرة التي 
واستخدم  الكوفة،  مدينة  من  بالقرب  تقع 
اخلط الكويف يف األمور الرسمية يف الدول 
التدوين،  مثل  آنذاك،  اإلسالمية  العربية 
األولى  الّنسخ  بوستان  كتب  واملراسالت، 
وسمي  الكويف،  باخلط  الكرمي  القرآن  من 

باخلط املوزون، الستقامة حروفه.
استخداماً  اخلطوط  أكثر  بوستان:«  يقول 
املتعة  فيه  وجدت  الذي  الكويف  اخلط 
أشكال  على  بي  خاصة  ملسة  أضفت  حيث 
على  احلفاظ  مع  الكويف  اخلط  ونوعية 
اخلط  استخدمت  كما  العامة،  قواعده 
واخلط  املستهلكة،  العادية  للكتابات  النسخ 
الفارسي لألعمال الفنية اجلميلة ملا له من 

حساسية ورونق رائع«.

عام   ويف  مخططات،  خطاط  بصفة 
البغدادي«  »هاشم  كراسة  ظهرت  1960م 
التي كانت تعنى بأنواع اخلط وقواعده وبدأ 
بتعلم اخلط وقواعده باحتراف وتعلم اخلط 
العربي يحتاج إلى معلم يشرف على تعليمه، 
املساحة  إدارة  يف  عمل  1965م  عام  ويف 
وهذا  الكارتوغرافية  وحدة  يف  العسكرية 
متكن  حيث  حياته  يف  كبير  دور  له  العمل 
بكتابة  بدأ  وبعدها  العربي  اخلط  كتابة  من 

اللوحات وحفظها.
اخلط  فنون  مجال  يف  اجلديدة   إجنازاته 

واحلروفية :
واحلرويف  للخطاط  اجلديدة  األعمال  حول 
الثالث  السنوات  : »يف  جمال بوستان يقول 
أجنزت  متقطعة  مراحل  وخالل  املاضية 
وبطلب  اجلديدة،  األعمال  من  العديد 
لوحات  عشر  أجنزت  األصدقاء  أحد  من 
اخلاص،  بأسلوبي  حروفية  وليست  خطية 
األربع  السنوات  مدى  على  أجنزت  وكذلك 
املصحف  من  ثالثة  نسخة  كتابة  املاضية 
التي  األولى  للنسخة  إجنازي  بعد  الكرمي 
الثاني  واملصحف  دبي  أوقاف  تستخدمه 
ويف  للتوزيع،  دبي  مكتبة  تستخدمه  والذي 
اخلط  اعتمدت  اجلديد  الثالثة  النسخة 
النسخي بقياس 50*70 وليس 70*100 
كحال النسختني األولى والثانية، وهو بخط 
وأصولية،  كالسيكية  أكثر  ومبدى  ناضج 
للفنانني  السنوي  باملعرض  شارك  كذلك 
كل  يقام خريف  الذي  السوريني  التشكيليني 
عام بدمشق، ويف الواقع فأنا مقل باإلنتاج، 
ومن  لوحة  تنفيذ  عن  أتوقف ألشهر  أحياناً 
لوحات  فأجنز  مفاجئ  نشاط  يأتيني  ثم 
يتعلق  وهذا  نسبياً  قصير  وقت  يف  عديدة 
مبزاجي للعمل، ولدي لوحات عديدة أنتظر 
و  قريباً،  لها  فردي  الفرصة إلقامة معرض 
تتجاوز  ال  متقارب  مبقاس  لوحاتي  جميع 

100*70سنتمتر وعلى الورق«.
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يف  معّبرة  سعيدة  تغرد  التي  وجمالياته 
أفتخر  فأنا  األخرى،  هي  التجريد  فضاء 
بأني أبدع يف جماليات اخلط العربي الذي 
عبر »بيكاسو« عنه قائال : »إن أقصى نقطة 
أردت الوصول إليها يف فن التصوير وجدت 
اخلط لعربي قد سبقني إليها منذ أمد بعيد 

.«
يف صالة »السيد« للفنون التشكيلية بدمشق، 
أقام   ،2007 فبراير  و24   5 بني  وما 
معرضاً  بوستان«  »جمال  اخلطاط  الفنان 
ضمنه  اجلديدة،  احلروفّية  ألعماله  فردياً 
لونّية  بتقانات  منفذة  لوحة  وثالثني  خمساً 
تتماشى  حروفّية  بصيغة  مبنية  مختلفة، 

مكتوم  آل  راشد  بن  مكتوم  الشيخ  مصحف 
رحمه اهلل :

عام  البعث  جريدة  يف  العمل  ترك  أن  بعد 
اخلط  لكتابة  بوستان  اجته  1996م 
الكالسيكي، وبتوجيهات من صاحب السمو 
الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه اهلل 
برواية  شريف  مصحف  إصدار  يف  تعالى 
حفص عن عاصم بخط جديد ومتيز علمي 
وإلخراج  فاخرة،  وطباعة  فنية  وزخرفة 
وتنفيذاً  املذكورة  باملزايا  املطلوب  املصحف 
لذلك فقد عهد إلى اخلطاط جمال بوستان 
بخط هذا املصحف ثم صدر قراران:األول: 
أعضاؤها  يكون  عليا  جلنة  بتشكيل  خاص 
والقرار  العربي،  العالم  يف  القراء  كبار  من 
من  املتخصصني  من  جلنة  بتشكيل  الثاني: 
دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف دبي، 
قراءة  على  اإلشراف  اللجنتان  تولت  وقد 
كتبه اخلطاط معتمدة  ومراجعة وتدقيق ما 
والوقف  والضبط  الرسم  كتب  أمهات  على 
وصدرت  والتفسير،  والقراءات  واالبتداء 
طبعة املصحف األولى سنة 2003 م بطبعة 
متميزة من حيث اخلط والزخرفة - بعد أن 
- بشكل  وطباعياً  مت تدقيقه ومراقبته فنياً 
سالمة  مع  كثيرة  مميزات  مع  رفيع  فني 
بعد  تتابعت  وقد  والضبط،  والرسم  النص 
ذلك عدة طبعات بأحجام متعددة وبإشراف 

علمي رفيع.
األصول  بني  حروفياته  يف  يجمع  بوستان 

واحلداثة :
أعمالي  أنفذ  »أنا  جمال:  اخلطاط  يقول 
حروفّية  وبصيغة  مختلفة  لونية  بتقانات 
للخط  الكالسيكية  األصول  فيها  تتماهى 
العربي باحلداثة التشكيلية التجريدية،حيث 
رشاقة  بني  لوحتي  معمار  يف  أجمع 
اللونية  واملساحات  احلروفية  التشكيالت 
الشفيفة املطرزة بوحدات زخرفية هندسية 
العربي  احلرف  روح  مع  وتنسجم  تتوافق 
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بني  الساحرة،  والتوافق  االنسجام  حالة من 
والشكل  واملحمول،  واحلامل  واملغنى،  املبنى 
واملضمون، واملجرد واملشخص، والكالسيكي 
واحلديث، والداللة املباشرة للكلمة والنص، 
املتوازن  البصري  التشكيل  وايجاءات 

واملدروس خطاً ولوناً ومعماراً وارتكازاً.
باحلسي،  العقلي  يتماهي  آخر،  مبعنى 
ونكهة  بوستان،  جمال  الفنان  لوحات  يف 
االتفاقية  والداللة  احلداثة،  بنكهة  األصالة 
البصرّية  بالداللة  والكلمة،  للحرف 
يف  الفنان  هذا  يوازن  وهكذا  التجريدّية، 
منجزه البصري احلرويف بني صرامة العقل 
ورهافة اإلحساس، وبني وضوح وجالء معنى 
البصري،  التشكيلي  النص وغموض معماره 
باحثاً  بينهما،  التنزه  فرصة  املتلقي،  مانحاً 
تارة،  عباراته  يف  النص  معنى  عن  ومنقباً، 

العربي  للخط  الكالسيكّية  األصول  فيها 
يجمع  فهو  التجديدية،  التشكيلية  باحلداثة 
التشكيالت  رشاقة  بني  لوحته،  معمار  يف 
الشفيفة  اللوّنية  واملساحات  احلروفّية 
تتوفق  هندسية  زخرفّية  بوحدات  املطرزة 
وتنسجم مع روح احلرف العربي وجمالياته 

التي تغّرد يف فضاء التجديد هي األخرى.
وجمله،  كلماته  يرصف  أخرى،  أعمال  ويف 
خالية من الزخارف واملساحات اللوّنية، إمنا 
عبر  النص،  جسد  إلى  اللون  بإدخال  يقوم 
احلروف،  بثخانة  والتنويع  النقاط،  تلوين 
موسيقّية  اشارات  وكأنها  اللوحة  لتبدو 
السعيد  اللوحة  بياض  فوق  باحكام،  موزعة 
مبحوالته التشكيلّية والداللية والتي سرعان 
ما تتسرب من البصر إلى البصيرة، لتهندس 
الروح، وتطلقها يف فضاءات رحبة، تفرزها 
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ويف معماره البصري، تارة أخرى!!
اخلطية  ألعماله  الكبرى  السمات 

واحلروفية:
هناك  احلروفية  مجال  يف   « بستان:  يقول 
عن  مييزني  ما  وهو  أيضاً  اخلاص  أسلوبي 
وعليها  املجال  هذا  يف  الزمالء  من  غيري 
سواي  ينجزها  لم  التي  اخلاصة  بصمتي 
وتدرجاته،  األسود  اللون  باستخدام  وتتميز 
واألغلظ  الرفيعة  القصبة  فيها  وأستخدم 
أحياناً وحبر خفيف وحبر أثقل أحياناً فأنتج 
لي  حققت  وقد  بي  خاصة  حروفية  لوحات 
الذي  الطويل  الوقت  رغم  شخصية  متعة 
استغرقته يف اإلجناز وكانت أول لوحة لي كتبت 
)أجمل  الشهيرة  حكمت  ناظم  كلمات  عليها 
التي لم نقلها بعد(،واستمريت  الكلمات تلك 
فيما بعد كتجربة خاصة بي حيث نفذت منها 
أعماالً مطورة أكثر فأدخلت بها اللون والكتل 

التشكيلية مع الفراغ«.
واخلط  احلرف  يف  بوستان  اخلطاط  ويرى 
أن اخلط  املعروف  العربي مزايا مهمة فمن 
له  كبيرة  ميزة  وهذه  متصلة  حروفه  العربي 
فهو يعطي انسيابية وحترر للخطاط يف املد 
من  العديد  وبتشكيل  وباالستطالة  والضم 
اخلطوط  باقي  متتلكها  ال  والتي  احلاالت 
كاحلرف الالتيني، لقد كان هناك محاوالت 
الكتابة  يف  منفصالً  العربي  احلرف  جلعل 
وفشلت ولم تثبت جدواها ألن من جماليات 
الكتابة  هي  وخصوصيتها  العربية  اللغة 
جميل  خط  هناك  ولكن  املتصلة،  باحلروف 
اخلط  هو  حالياً  العربي  اخلط  يضاهي 
الصيني والياباني فالتشكيل فيه رائع ويتيح 
للخطاط الياباني طقس إبداعي حتى قبل أن 
يبدأ بكتابة لوحته حيث يعيش حالة صوفية 
ذات  العريضة  والفرشاة  املحبرة  أداته  مع 

الرأس الرفيع.
استخدام احلاسوب يساعد اخلط  واخلطاط:
من  احلاسوب  استخدام  رأيه مبوضوع  وعن 
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أن  برأيي   « بوستان:  يقول  اخلطاط  قبل 
عقالني  بشكل  مت  إذا  احلاسوب  استخدام 
جيد  بشكل  واخلطاط  اخلط  يخدم  فإنه 
للرسام  العمل  سهلّت  أداة  هو  فاحلاسوب 
برامج  أمامه  فهو  فنان  ولكل  واخلطاط 
االستفادة  ميكن  الغرافيك  مثل  حاسوبية 
ال  حيث  معها  بالتعامل  مهارته  حسب  منها 
أن يأخذ األمور جاهزة ويطبعها على  يجوز 
أساس أنه عمل، هذا يدل على أنه لم ينجز 
أي شيء، فعليه أن يبدع من خالل ما أعطاه 
له احلاسوب يف مجاالت واسعة، أنا شخصياً 
أصمم  عندما  بحيث  احلاسوب  أستخدم 
الضوئي  املاسح  باستخدام  أقوم  ما  لوحة 
لها وأعاجلها على احلاسوب ببرنامج خاص 
إجناز  يف  احلاسوب  فيساعدني  باخلطوط 
التعرجات  من  خالية  نظيف  بشكل  لوحتي 
كخطاط  حاولت  مهما  بينما  جداً  ودقيقة 
أجنح  لن  عالية  بدقة  أنفذها  أن  ورسام 
بدون استخدام احلاسوب ولكن يبقى األصل 
فائدته  وهنا  وأبدعه  أجنزه  من  أنا  هو  هنا 
حيث  وتشكيليني  وحروفيني  كخطاطني  لنا 
العمل  يساعدنا احلاسوب يف حتسني جودة 
ولكن يبقى العمل عملي ولن يعمل احلاسوب 

مكاني بالتأكيد«.
اخلطية  اللوحة  يف  وبهرجتها  األلوان  وعن 
»إن  املجال:  هذا  يف  رأيه  بوستان  يوضح 
منه  حتّسن  أو  له  يساء  أن  ميكن  عمل  كل 
مضاف  شيء  ألي  الفنان  استخدام  بطريقة 
يتعلق  وهذا  ذلك،  وغير  والتلوين  كالزخرفة 
ومبا  وضعته  الذي  بالشيء  عالقتها  مبدى 
يجوز  فال  واللوحة  العمل  موضوع  يخدم 
إضافة أي شيء بشكل عبثي فسيتحول هنا 
يكون  أن  ولذلك يجب  لعمل جتاري مبتذل، 
كل شيء مدروساً مبكانه، وليست الغاية هنا 
البهرجة اللونية جلذب انتباه املتلقي بل على 
موضوع  مع  متاماً  منسجماً  يأتي  أن  اللون 

العمل وفكرته ومدلوله ورمزيته«.



ترجمــــــــــات

يف  أكبر  إنها  الوقت،  نفس  يف  وتضمنها 
الدولة  يف  منها  الليبرالية  الدميقراطية 
دولة  يف  أكبر  وتصبح  الكليانية،  الشمولية 
القانون منها يف دولة الطبيعة )الغاب(، ألن 
األفراد  الوحيد حلرية  الضامن  القانون هو 
وهذا  بينهم،  فيما  للتعايش  واجلماعة، 
بتقوية  )العزلة(  التوحد  من  أفضل  سيكون 
الذات، ) حتى ولو كنا نعزل بعضنا البعض( 

انهيارها. أفضل من 
يشير »جون لوك« إلى »أنه يف اللحظة التي 
ال يوجد فيها قانون، ال توجد كذلك حرية، 
من  َتخلصها  عبر  إال  تقوم  ال  احلرية  ألن 
أمر  وهو  الغير،  طرف  من  والعنف  القيد 
هل  القانون«  غياب  ظل  يف  حتققه  يصعب 
لكنها  بدون شك،  حريتك؟  من  حَتدُّ  الدولة 
ما  هذا  اآْلَخرِين،  حرية  من  كذلك  حتد 
الوجود.  يف  حريتك  فقط  بإعطائك  يسمح 
العنف  هناك سوى  يكون  لن  القوانني  بدون 
حراً  تكون  أن  األفضل  من  هل  واخلوف، 
مهدداً  دائماً  تكون  أن  على  أقل،  بشكل  ولو 

؟ وخائفاً 
تشاء  ما  تفعل  أن  هو  حراً  تكون  أن  إذن،   
حرية   ce faire ce qu›on veut
احلرية  السياسي،  مبعناها  احلرية  الفعل، 
كما  احلرية  نفسها  هي  واملعنوية،  اجلسدية 
متثلها هوبس ولوك وفولتير« احلرية ليست 
وهي  الفعل«،  على  القدرة  سوى  آخر  شيئاً 
الوحيدة التي ال ميكن أن نتفاوض بصددها 

التزمنا  إّن االمتثال للقانون الذي   «
به هو احلرّية «. ) روسو. ( 

ما  كل  تفعل  أن  معناه  حراً،  تكون  أن 
أوجٍه  من  إنطالقاً  يفهم  هذا  لكن  تريد، 
هي  شيء  كل  وقبل  أوالً  احلرية  مختلفة. 
 liberté الفعل  حرية  التصرف/  حرية   :
يف  جند  ذلك،  من  والعكس   ،  d›action
كما  احلرية  العبودية.  القيد،   : املقابل 
التي  املوانع  جميع  »غياب  هي  هوبس  كتب 
إناء  داخل  املحجوز  فاملاء  ما،  حركٍة  تعيق 
مينعه  اإلناء  هذا  ألن  حراً،  ليس  مثالً 
احلركة  عن  املاء  يتوقف  وملّا  التدفق،  من 
ما،  شخص  يتمتع  وهكذا  حريته،  تنحجب 
أكثر أو أقل، من حريته حسب املكان الذي 
»مُينح له« أنا حر يف التصرف، بهذا املعنى، 
شخص  أي  أو  شيء  أي  مينعني  ال  عندما 
مطلقة  ليست  احلرية  هذه   . كان«  كيفما 
أبداً )هناك دائماً معيقات( ونادراً ما تكون 
أن  ميكن  زنزانته  يف  فالسجني  منعدمة، 
صامتاً،  أو  متحدثاً  واقفاً،  أو  جالساً  يبقى 
حلراسه..  متودداً  أو  لهروب،  مخططاً 
أيضاً ال يستطيع أي مواطن يف أي دولة ما 
والقوانني  اآلخرون   : له  يحلو  ما  يفعل  أن 
إال  جتاوزها  ميكن  ال  كافية  موانع  هي 
لهذا  مثالً(،  )الثورة  خطيرة  مجازفة  عبر 
مبعناها  باحلرية  احلرية  هذه  غالباً  ننعت 
القوة  هي  الدولة  تعتبر  حيث  السياسي: 
)احلرية(  التي حتاصرها  والوحيدة  األولى 

يف احلرية 
أندري كونت سبونفيل :
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اإلرادة  بحرية  تتمتع  هل  ولكن  )التصويت(. 
للتصويت لهذا املترشح أو ذاك؟ إذا كنت من 
للتصويت  إرادتك  يف  حر  أنت  هل  اليسار، 
من  كنت  إذا  ؟،  اليميني(  )احلزب  لليمني 
اليمني، هل ستختار اليسار؟ إذا كنت بدون 
يف  حر  أنت  هل  سياسية،  خلفية  أو  انتماء 
اإلختيار  واحد منهم؟ هل مبقدورك  اختيار 
هواجسك،  رغباتك،  آراءك،   : بحرية 
اختيارك  أن  نضمن  أن  لنا  وكيف  متنياتك، 
هذا لن يسقط يف االعتباطية )العشوائية(، 
أخرى  ورغبات  أخرى  آراء  باختيار  فتقوم 
تصوت  أن  أخرى؟  وطموحات  وهواجس 
تصوت  أنك  يعني  ال   hasard بالصدفة 
نريد، هل هذا  أن نصوت ملن  ولكن  بحرية، 
بإرادتنا أو ألسباب  يعني أن  نبقى مقيدين 
التي  إيديولوجية..(  نفسية/  اجتماعية/   (
تتحكم يف هذه اإلرادة؟ نحن نختار انطالقا 

حتت أي ثمٍن كان . 
بإرادتنا يف فعل  لكن هل نحن أحرار أيضاً 
ملفهوم  الثاني  املعنى  هو  هذا  نريد؟  ما  كل 
مبعناها  احلرية  اإلرادة،  حرية   : احلرية 
البعض  تقود  املطلقة،  امليتافيزيقي، احلرية 
يتجاوز  ) أي ما  الطبيعة  إلى رؤية ما فوق 
هو  هذا  فلسفياً،  لألشياء(  العقلي  الفهم 
إثارة  واألكثر  للجدل،  إثارة  األكثر  املفهوم 
يف  املثال،  سبيل  على  لنأخد  لإلعجاب.. 
احلرية  لك  الكلمة،  مبعنى  دميقراطي  بلد 
من  مترشح  انتخاب  أو  التصويت،  يف 
داخل  الفعل  هذا  يف  فحريتك  املترشحني، 
كاملة،  حرية  هي  السري،  التصويت  عازل 
لوائح  يف  )منحصرة  مطلقة  تكن  لم  إن 
املترشحني( ولهذا السبب ميكنك التصويت 
السياسية  فاحلرية  عليه،  وبناًء  تريد.  ملن 
الفعل  حرية  التصرف.  يف  احلرية  هي 
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اختارته  الذي  »املوضوع«  أختر  لم  ما  حالة 
»أناي«، جميع االختيارات تبقى محددة مبن 
لم اخترها فلن تكون اختياراتنا  وإذا  أكون. 
أكون؟  من  أختار  أن  بإمكاني  كيف  حرة، 
ال  ألنه  علّي،  يتوقف  اختيار  أي  أن  بحكم 
إال  األصل  يف  شيء  أي  أختار  أن  ميكنني 
آخر؟هذا  شيئاً  أو  أكون شخصاً  أن  بشرط 
يف  لديدرو  أساسني  سؤالني  إلى  يحيلنا 
 le fataliste»روايته: »جاك املؤمن بالقدر
: » هل أستطيع أن ال أكون أنا؟ وكوني«أنا« 
هل أستطيع أن أكون شيئا آخر؟« إذن الذات 

منها؟  نتحرر  أن  باستطاعتنا  سجن فكيف 
حرية  أن  اجلزم  يف  نتسرع  ال  أن  علينا 
وهٍم  إال  ليست  هي  أو  توجد،  ال  اإلرادة 
أن  هو  أقول،  حراً،  تكون  أن  محض.. 
تريد،  فيما  حراً  تكون  أن  تريد.  ما  تفعل 
إرادتنا يف فعل ما نريد. أضمن لك أن هذه 
احلرية لن يكون فيها أي عيب: كيف لنا أن 
ال  كوننا  آخر؟  شيئاً  نريد  أو  نريد  ما  نريد 
تكون  لن  املعنى  بهذا  اإلرادة  حرية  نوجد، 
ستكون  إرادة  كل  احلشو.  من  نوع  سوى 
وبالتالي« حر/  الرواقيون،  يّدعي  كما  حرة، 
للحرية  مرادفات  ثالث  هي  وإرادي«  عفوي 
التي  احلرية  هذه  ولعل  »ديكارت«.  حسب 
هي  الفالسفة  بعض  وجودها  على  اعترض 
هذه  اإلرادة،  بعفوية  ندعوه  أن  ميكن   ما 
و«ابيكتيت«،  »أبيقور«  حسب  احلرية  هي 
»أرسطو«  رؤية  حسب  أهم،  وبشكل  ولكن 
أو  إنها حرية اإلرادة،  و«اليبنز« و«أرسطو«، 
أن  ميكن  ال  التي  ذاتها،  بحد  اإلرادة  هي 
تتوقف إال علّي أنا : أنا حر يف أن أفعل ما 

أريد، لهذا السبب أنا »هو« بالفعل.
أتبع  كنت  إذا  ولكن  بي؟  يتحكم  دماغي  هل 
وأحتدد  )أناي(  يف  أحتكم  أنا  إذن  دماغي، 
أن حريتي ليست  أكون، هذا يدل على  مبن 
مطلقة، لكن هذا ال يعني أنها غير موجودة، 
القدرة  تلك  سوى  آخر  شيئاً  ليست  احلرية 

من آرائنا، لكن من منا يختار آراءه؟ 
حسب  أحرار،  أنهم  الناس  يتوهم   «
بإرادتهم  واعون  ألنهم  »اسبينوزا«، 
يف  احللم  يف  حتى  يفكرون  وال  ورغباتهم، 
األسباب التي تدفعهم إلى الرغبة واإلرادة، 
عنها«  معرفة  أي  لديهم  تتكون  أن  دون  من 
ولكن   ! احلال  بطبيعة  تريد؟  ما  تفعل  أنت 
لم تريده؟ إرادتك جزء ال يتجزأ من الواقع 
الدليل  ملبدأ  البقية  مثل  خاضعة،  إنها   :
الكايف      ) ال شيء يوجد من دون عقل، 
شيء  )ال  السبيية  ملبدأ  أو  ُيفّسر(،  الكل 
يولد من ال شيء، الكل بسبب(، وأخيراً يف 
وعلى   . الكيانية  للكائنات  العامة  احلتمية 
خالف ذلك، جند يف املستوى املجهري نوعاً 
احلال  هو  )كما  القصوى  الالحتمية-  من 
الكمية  وللفيزياء  لالبيقوريني،  بالنسبة 
تكون  لن  اليوم.(  تأكيدها  مثلما شرعت يف 
أقل حتديداً يف علم األعصاب بالذرات التي 
ُتكونك، فإن كانت حركاتهم عشوائية، فمن 
لعل  إرادتك.  حتد  أو  حتصر  أن  املستبعد 
للذرات،  باألحرى  تخضع  التي  إرادتك هي 
الصدفة ليست حرة )ألنها خاضعة بدورها 
ملحددات خارجية..( فكيف إلرادة الصدفة 

أن تكون؟ 
توجد  التي  تلك  على  منيعة  سرية  هناك 
التي  تلك  إنها  السري،  التصويت  عازل  يف 
توجد يف دماغك، والتي ال ميكن ألي شيء 
أن يخترقها، حتى أنت. أي ورقة  ستودع يف 
ظرف التصويت؟ هل متلك االختيار؟ متأكد 
امليكانيزميات  بتلك  واع  أنت  هل  ولكن  ؟. 
جعلك  الذي  العصبي(  النشاط   ( العصبية 
من  الذي  االختيار،  هذا  نهاية  يف  تختار؟ 
املفترض أن تفعله بحرية، يبقى رهيناً مبن 
بشكل  التصويت  سيختارون  املاليني  تكون، 
ال  أنت  تكون  أن  اخترت  فمتى  مختلف، 

آخر؟  شخصاً 
هذا من دون شك املشكل األكثر تعقيداً، يف 
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آخر  شيئاً  أريد  أن  يف  حر  أنا  فهل  حسنا، 
يف  عفوية  قوة  هي  إرادتي  هل  فيه؟  أرغب 
االختيار، ) أو مبعنى آخر قوة ال تخضع إال 
باالختيار)  غير محددة  قوة  أو  ؟  أكون(  ملن 
ألناي(؟   حتى  شيء،  ألي  تخضع  ال  التي 
رهينة  كانت  )إذا  إذن  نسبية  هل هي حرية 
تتوقف  الذات  كانت  )إذا  مطلقة  أو  باألنا(، 
عليها( ؟ فهل أنا فعالً حر؟ مثال أن أصوت 
أن  أو  اليمني  من أصحاب  كنت  إذا  لليمني، 
اليسار)عفوية  مع  كنت  إذا  لليسار  أصوت 
يف  حر  أنا  أو  أريد(  من  أختار  أن  اإلرادة: 
املحتمل  من  اليسار.  أو  لليمني  التصويت 
أن  بحرية  يف وضعية خاصة جدا، سأختار 
احلرية  هذه  اليسار؟  أو  اليمني  مع  أكون 
حيث  غامضة  حرية  هي  لإلرادة  الثانية  
يبدو أنها تنتهك مبدأ الهوية ) إنها تفترض 
ما  أريد( هذا  ما  آخر غير  أريد شيئاً  أنني 
الالمباالة،  بحرية  أحياناً  الفالسفة  يسميه 
االختيار)احلرية  حرية   : باألحرى  أو 
مارسيل  »مارسيل  يقدم  التي  االعتباطية(  
االختيار  »حرية   : لها  كامالً   تعريفاً  كوش« 
بنفسك«  نفسك  حتدد  أن  على  القدرة  هي 
»ديكارت«  عند  احلرية  معنى  نفسها  هي 
ما  تفترض  إنها  و«سارتر«،  و«كانط« 
أكون  مبن  ُمحددة  وليست  )وجودي(  أفعله 
»أن  ذلك،  خالف  على  ولكن  )ماهيتي( 
اختار بحرية كما يرى سارتر يتضمن مطلب 
فهمه  ما  هذا  املطلق.  الذاتي  االستقالل 
إنتاج  من  احلر  فالفعل  بدقة،  »ديكارت« 
يف  إحتواؤها  ميكن  ال  كبذرة  متاماً،  جديد 
فاحلرية  وبالتالي  العالم،  من  سابقة  حالة 
واحداً.«  واخللق ال ميكن أن يكونا إال شيئاً 
لهذا السبب يعتبر »سارتر« أن احلرية غير 
يسبق  »الوجود  كان  إذا  إال  اللهم  ممكنة، 
أوالً  فإلنه  حراً  اإلنسان  كان  إذا  املاهية« 
يفعل/يصنع  ما  إال  يصبح   ولن  »ال-شيء« 
إال بشرط، هذه املفارقة،  ،  لن أصبح حراً 

يقول  كما  الدماغ  نفسها.  حتديد  على 
ينظم  نظام   « املعاصرون:  األعصاب  علماء 
من  على  يعتمد  إنه  مفتوح«،  بشكل  نفسه 
املعنى  هو  وهذا  آخر،  شيئا  وليس  نكون، 
لنا  يحق  هكذا  االستقاللية!  ملفهوم  نفسه 
بأنها  لنشير  مشروطة..  إرادة  عن  التكلم 
ليست خاضعة أو هشة، فهي ليست نقيض 

بالفعل. احلرية: بل احلرية 
األمر  أن  البعض  يعتقد  للبقية،  بالنسبة 
تكون  أن  بروح ال-مادية.  أو  بالدماغ  يتعلق 
على  دوماً  فيعتمد   احلالتني،  كلتا  يف  حراً 
من نكون، وال يعتمد باألساس إالّ على هذا 
أحرار  أننا   «  : »برغسون«  يعتبر  األمر، 
شخصيتنا  مع  سلوكاتنا  تتماشى  عندما 
الداخلية يف الوقت الني نعبر عنها، عندما 
الفنان  بني  ُمحدد  غير  شبه  هناك  يكون 
وعمله الفني« إن »رفاييل« ) رسام ومهندس 
االختيار  له  ليس  مشهور(  إيطالي  معماري 
أن يكون »رفاييل« أو »مايكل أجنلو« ) فنان 
فهذا  ذلك،  عن  وبعيداً  إيطالي(،  ورسام 
بالعكس  بل  بحرية،  الرسم  من  مينعه  ال 
أن  للعدم  )الرسم(،  فكيف  ذلك  له  سيتيح 
شخصية  غير  ِلذاٍت  وكيف  ؟،   حراً  يكون 
أن تختار ؟ يتابع »برغسون« قوله :«سنزعم 
أننا سنتنازل على التأثير القوي لصفتنا »،  
أن هذا  بخالصة مفادها  أيضاً  لكي نخرج 
هي  صفتنا  جدوى.  بال  فارغ  االعتراض 
واحدة  كلمة  يف  »برغسون«،  يختم  نحن« 
بأنك  ننعتك  أن  املناسب  من  كان  إذا   «  :
من  تنبثق  التي  السلوكات  فجميع  حر، 
الذات، فمني أنا وفقط، الفعل الذي يحمل 
وحدها  نفسنا  ألن  حر،  حقاً  فهو  شخصنا 
عليه  اصطلح  ما  هذا  األبوة«  تستدعي 
فهذا  دة  محِدّ تكون  أن  اإلرادة«  »بعفوية 
كانت  لو  حتى  دًة  ُمحدَّ تكون  بأن  يعيقها  ال 
أريد،  ما  أريد  شيء،  أي  أريد  ال  ة.  ُمحِدَدّ

فهذا هو السبب يف كوني حراً يف إرادتي.
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إذا  علي  ُيفرض  احلل  ال:  بالفعل  احلر؟ 
بالضرورة  مني  وسينفلت  البرهان،  فهمت 
فاألشياء  )البرهان(،  أفهمه  لم  إذا  )احلل( 
فيما  أفكر  إّني   : أعقلنها  عندما  بي  تقاس 
)أعتقد(  فيما  أو  أعرف   ما  يف  أي  أشاء، 
أنه على صواب، ال حرية بدون تلك املعرفة، 
التي لن تكون مجدية، ما لم يتمكن العقل من 
جزئية،  بطريقة  ولو  الصواب  إلى  الوصول 
ستبقى  بذاته:  مقيدا  سيظل  فإنه  وبالتالي 
ستتحول  فكرة  وكل  هذيان،  مجرد  حججه 
العقل  الهذيان(.  على  عالمة  أعراض)  إلى 
هو الفيصل، فهو يحررنا من ذواتنا ويفتحنا 
أن  شارتيي(  )اميل  آالن  يرى  الكونية،  على 
أن  األحوال  من  بحال  ميكنه  ال  العقل   «
ليثبت  كاف  رياضي  دليل  خاضعاً،  يكون 
بدون  البرهان  هذا  إذا صدقت  ألنك  ذلك، 
» لهذا  للعقل  وخائنا  متحيص، ستكون غبياً 
أو  احلقيقة،  يحب  طاغية  جتد  لن  السبب 
واحلقيقة  العقل  أن  حني  يف  العقل،  يعشق 
ال ميكن تصورهما إال كغاية يف ذواتهما، وال 
احلاجة  ألن  خارجية،  غاية  ألي  يخضعان 
إلى احلقيقة هي الوجه اآلخر لالستقاللية.
الفضاء  املثلث يف  زوايا  قياس ثالث  كم هو 
اإلقليدي؟ كيفما كان جسدي، بيئتي، بلدي، 
الوعيي، وكيفما كانت كينونتي، سأجيب إذا 
فهمت وعرفت البرهان بـ 180 درجة، ومع 
ذلك، فأنا لست حراً، رمبا ألنني لم أخضع 
وللعقل  بها،  معرفتي  رغم  للحقيقة  إال 
كذلك، مبعنى آخر، هذه احلاجة لألنا التي 
ليست أناي تخترقني وأفهمها. ميكن لنا أن 
 7X3 ناجت  هو ضرب  ما  األمثلة:  نضاعف 
من  والطاقة؟  الكتلة  بني  العالقة  هي  ما  ؟ 
حول  تدور  الشمس  هل  الرابع؟  هنري  قتل 
الذي  الشخص  وحده  العكس؟  أم  األرض 
جواب،  اختيار  يف  احلق  له  األجوبة  يجهل 
يعرف اجلواب يستطيع اجلواب  ووحده من 

بحرية.

القدرة على أن أكون من أنا أو أن أكون من 
ال-أنا بشريطة أن أختار حقاً ذاتي بذاتي، 
والعدم  الوجود  مؤلفه  يف  »سارتر«  يقول 
مطلق  )مشروع(  اختيار  هو  شخص  :«كل 

لذاته«
اختيار  حرية  بدون  لذاتها،  الذات  اختيار   
نه  بيَّ ما  هذا  تخيله،  ميكن  ال  أو  مستحيل، 
»اجلمهورية«  كتابه  نهاية  يف  »أفالطون« 
»الراعي  ألسطورة  عرضه  يف  أشار  عندما 
تتقمص  جيجيس« » التي نرى فيها أرواحاً 
وحياتهم«  أجسادهم  فيختارون  هيئتني 
العقلية  بالصفة  احلالة  هذه  كانط  يصف 
يف  نعته  الذي  »سارتر«  إلى  باإلضافة   ،
التي  األصلية«  »باحلرية  آخر،  إشكال 
عليها  تعتمد  والتي  االختيارات،  كل  تسبق 
اإلطار  هذا  وفق  احلرية  االختيارات.  كل 
مطلقة، أو ال توجد، أو باألحرى هي القدرة 
يف خلق ذاتها بذاتها، وعليه فهي ال ترتبط 
لنا  البعض، فإذا كان  يعتقد  باالله، كما  إال 
القدرة نحن أيضاً ) القدرة احلرة املطلقة( 

آلهة. نكون  أن  باستطاعتنا  فسيكون 
 : رئيسيان  مفهومان  هناك  أن  إذن  يبدو 
الثاني  املفهوم  اإلرادة،  وحرية  الفعل  حرية 
اإلرادة  عفوية  قسمني:  إلى  بدوره  ينقسم 
ال،  شيء؟  كل  هذا  هل  االختيار.  وحرية 
ما  فعل  فعل،  أيضاً  الفكرة  ألن  بالطبع، 
نريد، ميكن كذلك أن نفكر فيما نرغب، هنا 
نقول  كما  أو  التفكير،  حرية  إشكال  يطرح 
يحجب  املشكل  هذا  الروح،  حرية  أيضاً 
وبالتالي  الفعل«،  »حرية  جزئيته  يف  عنا 
حرية  السياسي:  معناها  يف  فاحلرية 
املعلومة/  حرية  يفترض  ما  كل  التفكير) 
اإلنسان  بحقوق  يرتبط  املناقشة(  التعبير/ 

الدميقراطية. وجتليات 
إذا أعطينا  أبعد،  لكن هذا يذهب إلى حٍد 
حٍد  أي  إلى  الرياضيات،  يف  مشكالً  مثالً 
االختيار  مبعنى  حل؟  إيجاد  على  قادر  أنا 
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للحرية  الثالثة  األشكال  هؤالء  الضرورية، 
ميلكون نقطة مشتركة كونهم غير موجودين، 
إال على نحو نسبي، يف حالتنا  لنا،  بالنسبة 
أقل  أو  أكثر  لدينا  إن   ( القول  ميكن  هذه 
املعرفة(  و  واإلرادة  التصرف،  يف  احلرية  
السؤال  كاف:  بشكل  للتحدي  يصلح  وهذا 
مطلق،  بشكل  حراً  كنت  إذا  ما  معرفة  هو 
تصبح  أن  ميكنك  كيف  تفهم  أن  من  أكثر 
التي  االختيار  حرية  يكفي.  ما  قدر  حراً 
التحرر،  يهمنا  مما  أقل  تهمنا  لغزاً  تعتبر 
أحراراً،  لسنا  نحن  وعمل.  كغاية  كسيرورة، 
األقل  على  أو  )أحراراً(  كذلك  نصير  نحن 
هذا ما أعتقد، وبالتالي فاحلرية حسب هذا 
اإلطار غير مطلقة أبداً، غير محدودة، ال- 
نهائية، لم نعد أكثر أو أقل حرية، إن األمر 

قدر املستطاع. يتعلق بأن نصبح أحراراً 
غير  هذا  حق،  على  »سارتر«  كان  لو  حتى 
األخيرة  النقطة  هذه  يف  لتفنيدي  كاٍف  
يف  أحراراً  فكوننا  خطأ.  على  أنني  إلثبات 
كما  متنعنا  ال  مسألة  ال،  أو  سابقة  حالة 
إياه،  نحن  ما  نصير  أن  من  »نيتشة«  يقول 
»اختياراً  يكون  أن  أي شخص  يطمح  ومهما 
مطلقاً للذات« كما ذهب إلى ذلك »سارتر«، 
اإلرادة،  من  وال  الفعل،  من  يعفينا  لن  فهذا 

وال من املعرفة.
أيضاً  هي  بل  لغزاً،  فقط  ليست  احلرية   
يف  اللغز  فشل  ومهما  »مثال«.  أو  »هدف« 
»املثال«من  لن مينع  فهذا  واضحاً،  يكون  أن 
الغاية  بلوغ  عن  عجزنا  وطاملا  إضاءتنا. 
من  عائقاً  يكون  أن  ميكن  ال  فهذا  بالكامل 
كيف  نتعلم  أن  علينا  ينبغي  لها.  الطموح 
آخر-  إسم   لها  ليس  احلرية،  هذه  نتحرر، 

كما يرى اسبينوزا- غير احلكمة.
املرجع  املترجم :

 André Comte - Sponville, Présentations
 de la philosophie، éd, Albin Michel S.A

2000 de la page 69 à 79

العقل هو ليس اختياراً  الفكر: حرية  حرية 
حراً : هو اختيار ضروري ملزم. هي حرية 
احلرية  هي  كحرية،  احلقيقة  أو  احلقيقة، 
وأيضاً  والهيغلي،  السبينوزي  املنظور  وفق 
شك،  بدون  وفرويد  ماركس  منظور  وفق 
)احلرية  كفهم  أو  مفهومة  احلرية كضرورة 
باملعنى  حراً،  تكون  أن  بالضرورة(  وعي 
خاضعاً  تكون  ال  أن  هو  للكلمة،  احلقيقي 
القول  »اسبينوزا« هذا  يفسر  للضرورة،  إال 

: لهذا يعتبر العقل حراً ومتحرراً.
حرية  اإلرادة،  عفوية  الفعل،  حرية 
االختيار، حرية الروح أو العقل... بني هذه 
اختيار  ميكنه  واحد  كل  األربعة  املفاهيم 
االختيارات  تلك  ضمن  أي  يريده،  ما 
حاالت  يف  أهمية  أكثر  تظهر  التي  املتاحة، 
ميكننا  ال  حر؟  االختيار  هذا  هل  معروفة. 
غير  املعرفة  ألن  مطلق،  بشكل  اإلجابة 
ذاته  بحد  يفرض  جواب  كل  وألن  كافية، 
هي  أو  لغز،  احلرية  عليه.  نعتمد  اختياراً 
أن  باستطاعتنا  ليس  مشكلة:  األقل  على 
اللغز  هذا  نفهمه،  أن  حتى  أو  ذلك،  نثبت 
يشكلنا، هذا هو السبب يف أن اجلميع هم 
سأكون  )ما  أكون  ما  اخترت  إذا  أنفسهم، 
أخرى  حياة  يف  ذلك،  حتقيق  ميكن  عليه( 
مثلما ذهب إلى ذلك افالطون، أو يف عالم 
آخر مثلما يرى »كانط«، أو يف مستوى آخر 
كما يرى سارتر، يف املداولة الطوعية، لكن 
واملستوى  العالم  هذا  األخرى،  احلياة  هذه 
اآلخر، ال يتيح لي أن أتوصل، مفهومياً، إلى 
حر  أنني  أعتقد  ما  دوماً  لهذا  معرفة،  أي 
االعتباطي(  من احلرية مبعناها  انطالقاً   (

من دون القدرة على اإلثبات.
بالنسبة  األهم  الشيء  يكون  أن  املمكن  من 
من  انطالقاً  أنه  ذلك  آخر،  موضع  يف  لنا 
ثالثة  األقل  على  األربعة،  التحديدات  هذه 
 : للنقاش حولها  تكون موضوعاً  صعبة ألن 
العقل  حرية  اإلرادة،  عفوية  الفعل،  حرية 

الليبي  49

ترجمــــــــــات



نوزنر« عن  »يعقوب  اليهودي  الكاتب  عّبَر  لقد 
واقع العالقة الشائكة بني الدينني، وعّما يلّفها 
زاوية  من  سواءً  التغاير،  حد  يبلغ  تباعد  من 
إدراكهما  ينبغي  قائالً:  عقدية،  أو  تاريخية 
دينيتني  كمنظومتني  واملسيحية[  ]اليهودية 
مستقلّتني كلّياً، وبالتالي ال يجوز حتى احلديث 
عن توّلد املسيحية من رحم اليهودية، ألن كلتا 
املنظومتني، يف مستوى املرحلة التكوينية )القرن 
الثاني - القرن الرابع امليالديني(، كانتا مكوَّنتني 
من أناس مختلفني وتتحّدثان عن أشياء متباينة، 
ويتوّجه كل منهما إلى رهط مغاير. فالطروحات 
التراثية التي تعتبر اليهود واملسيحيني »أقارب« 
من جانب ديني هي مبثابة أسطورة، ألّن كليهما 
وتأويله  لكّل قراءته  لكن  القدمي‹،  ‹العهد  يقرأ 
وخلفيته. ورَد ذلك ضمن كتابه الصادر بعنوان 
»اليهود واملسيحيون: أسطورة التراث املشترك« 

)ميالنو، 2009(.

يدور مدار هذا الكتاب حول موضوع مهمٍّ على 
صلة باألصول الدينية للمسيحية يف عالقتها 
ومن  القدمي حتديداً،  العهد  وبإرث  باليهودية 
أال  املسيحي،  للدين  الالهوتي  البناء  َثّم حول 
)اليهودية  توحيديان  دينان  اشترك  كيف  وهو 
وهو  واحد،  كتابّي  مرجع  يف  واملسيحية( 
العهد القدمي، وكيف اختلفِت القراءة وتباينِت 
الرؤية بينهما إلى حّد الفراق والتغاير، ورمّبا 
شارفت يف مراحل تاريخية مستوى من العداء 
املكشوف؟ فقد ساد على مدى عهود جفاء بني 
الدينني بلغ مستوى القطيعة؛ لكّن مع التحوالت 
بني  تطبيع  العالقة من  وما شهدته  املعاصرة 
الفاتيكان  مجمع  أعقاب  يف  سيما  الدينني، 
الثاني )1962-1965(، استلزم األمر نظراً 
مستجّداً يف الرؤى الالهوتية بقصد تنقيتها من 
الغلو واألخطاء، ومن كل ما يسيء للعالقة بني 

الطرفني.

اليهوديّة بعيون مسيحّية
عزالدين عناية - أكاديمي تونسي مقيم في ايطاليا.
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وهي األقسام الثالثة الرئيسة التي تكّون الكتاب 
املقّدس اليهودي.

يجد اإلجنيل جتّذره يف الوسط اليهودي مبوجب 
اجلغرافيا الرسالية للمسيح )ع(، فقد ورد يف 
إجنيل متى )15: 24( »لم أرسل إالّ إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة« ويف موضع آخر »إلى طرق 
أمم ال متضوا، وإلى مدينة للسامريني ال تدخلوا، 
إسرائيل  بيت  خراف  إلى  باحلرّي  اذهبوا  بل 
الضالة« )متى10: 5-7(. يف الواقع استهداف 
املسيح الرسالي لليهود برسالته هو نابع لديه 
من تصديق مطلق باحلقيقة التوراتية، فالديانة 
اليهودية هي مبثابة اليقني الثقايف. وضمن هذا 
السياق جاءت املفاهيم الدينية املسيحية سواًء 
ما تعلّق منها مبملكة الرب، أو باملسيا، أو بالعهد، 

مستوحاة من التصورات اليهودية.
األصول  أّن  األديان  أنثروبولوجيا  ُتوّضحه  ما 
الدينية تكون عميقة وموغلة حني تكون أصوالً 
مؤسَطرة، وهذا ما يجلو من االهتداء احلديث 
فكأنها  »التائبة«،  املسيحية  مع  األصول  لتلك 
تعود  اليهودية  لألصول  النفي  عالقة  بعد 
متلّهفة إلى تلك األصول بحثاً عّما هو مفقود 
مقابل  لكن يف  نقص.  من  يعتريها  ملا  وإمتاماً 
هذا التيار السائر نحو التهّود داخل املسيحية 
املعاصرة ال زال هناك تيار ميّثله اللوفابريون، 
املنشق  لوفابر  مارسيل  املونسنيور  أتباع  وهم 
عن الكنيسة الكاثوليكية، يرفض موجة التهويد 
اليهود  من  مسافة  على  احلفاظ  على  ويصّر 
القدمي.  العهد  فهم  يف  خاصة  تأويلية  ضمن 
الهوتي  فصيل  هم  »اللوفابريون«  وللتوضيح، 
ويعتبرها  الفاتيكاني  املجمع  لقرارات  رافض 
املجمع  اتخذه  ملا  الدغمائية،  للقيمة  فاقدة 
الالتينية.  واللغة  الليتورجيا  مواقف متّس  من 
فقد رفض اللوفابريون مواقف الكنيسة بشأن 
االنفتاح على األديان األخرى، حتى ولو كان ذلك 
االنفتاح براغماتياً، الختراق شعوب تلك األديان، 
واعتبروا ذلك مّساً من مبدأ »ال خالص خارج 
الكنيسة«، مِلا يقّدرون ما يتضّمنه من وقوف نّدي، 

بني  وأسفار  »املسيحيون  احلالي  الِكتاب 
جتّند  والذي  عرضه،  نتوّلى  الذي  إسرائيل« 
لتأليفه مجموعة من املؤرخني واألنثروبولوجيني 
والالهوتيني اإليطاليني، حاول إعطاء خالصة، 
النصوص  من  للمسيحيني  موقف  وتوضيح 
من  ملهماً  ُتعّد مصدراً  التي  اليهودية  الدينية 
مصادر الدين املسيحي أيضاً. فالكتاب مؤلَّف 
جماعي سهر على إعداده »برونيتو سلْفاراني«، 
التبشير  علم  وأستاذ  كاثوليكي  الهوتي  وهو 
رومانيا«  »إمييليا  كلية  يف  احلوار  والهوت 
لالهوت بشمال إيطاليا. صدرت ملعّد الكتاب 
جملة من األعمال متعلقة باملجال الديني، منها 
»العامل   ،2018 املرتابة«  األزمنة  »الهوت 
الديني: األديان إزاء واقع العوملة« 2012، »ملاذا 
ينبغي أن يحضر الدين يف املدرسة؟« 2011 

وغيرها من األعمال.
جاء املبحث األول من كتاب »املسيحيون وأسفار 
»برونيتو سلْفاراني«  إعداد  بني إسرائيل« من 
انطلق  اثنان«.  والَورَثة  واحٌد  »الكتاب  بعنوان: 
فيه صاحبه من فرضية استحالة فْهِم العهد 
اجلديد بدون العهد القدمي، فالعالقة الرابطة 
ثنائية،  وإياب«  »ذهاب  يقول: هي عالقة  كما 
وليست من طرف واحد. واألناجيل والرسائل 
التي بني أيدينا اليوم والتي متّثل السند الديني 
األقرب للمسيحي عن املسيح يتضاءل عمقها، 
نص  غياب  يف  مدلولها  يتالشى  باألحرى  أو 
وهي  بالعربية،  يرد  كما  »التاناخ«  أو  »التنك« 
األحرف األولى ملسّميات األقسام الرئيسة من 
العهد القدمي. فـ«التاء« من كلمة توراة، وتشمل 
اخلماسّية، أي )سفر التكوين، وسفر اخلروج، 
التثنية  وسفر  العدد،  وسفر  الالويني،  وسفر 
الـ«نون« نسبة لألنبياء،  أو االشتراع(. وحرف 
وتتكّون من مجموعة أسفار األنبياء املتقّدمني 
منهم واملتأّخرين: مثل يشوع وصموئيل وإشعياء 
وإرميا وعاموس وعوبديا. وأما حرف »الكاف« 
يضّم  وهو  الكتب،  تسمية  من  مستوحى  فهو 
وغيرها،  واجلامعة  واألمثال  املزامير  أسفار 
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املصاحلة  تلك  أمام  وجلة  اليهودية  الدينية 
يف  ترى  زالت  ال  العقدية  فاليهودية  الدينية. 
التوحيد  عن  مبنأى  غريباً  جسماً  املسيحية 
النقي، وهو ما يضع عقبات جمة أمام تقارب 
مع  املعاصرة،  املسيحية  حتاول  وإن  الدينني. 
إصرارها على مفاهيم التجسد والتأليه والتثليث، 
اإلبراهيمية  العائلة  ضمن  نفسها  حتشر  أن 
احلنيفية بدالالتها التوحيدية الصارمة، فاألمر 
يبقى عسيراً ضمن التصور اليهودي واإلسالمي 
أيضاً. صحيح تشترك األديان الثالثة يف جانب 
واسع من الرصيد اخُللقي وتتقاسم كثيراً من 
عناصر املخيال الديني، ورمبا تواجه التحديات 
ذاتها يف املستقبل املنظور؛ لكن يبقى التماهي 
العقدي متعّذراً بسبب الرؤية الثالوثية املسيحية، 
على  أقرب  واإلسالم  اليهودية  يجعل  ما  وهو 

مستوى املفاهيم العقدية منه مع املسيحية.
كانت أبرز بدع مشروع »وحدة التراث اليهودي 
املسيحي« يف املسيحية املعاصرة اإلصرار على 
تهويد املسيح وتهويد احلواريني، ضمن عملّية 
فّجة تنزع إلى عرقنة الدين اليهودي، والتغاضي 
تتحّول  أن  اليهودية قبل  أن  أمر هام وهو  عن 
الديانات  كسائر  ديانة  كانت  عرقية  إلى سمة 
الفلسطينية،  املنطقة  عرفتها  التي  التوحيدية 
شائعة يف ذلك املجال اإلبراهيمي الرحب وليس 
يف فلسطني وحدها، بل بلغ متّددها إلى شمال 
إفريقيا وإلى اجلزيرة العربية. املسألة املنافية 
على  العرقي  الطابع  إضفاء  وهي  للصواب 
اليهودية، فترة املسيح، والتغاضي عن أن اليهودية 
يف منشئها ويف متّددها طيلة عهود طويلة هي 
ديانة وليست عرقاً، وهو ما ميتّد إلى القرون 
املسيحية األولى. إن أهالي املنطقة الفلسطينية 
وما جاورها، ممن جّرتهم أحداث التاريخ إلى 
التحول الَعَقدي من اليهودية إلى املسيحية ثم 
وجلةً  للتاريخ  العرقية  النظرة  تبدو  اإلسالم، 

ومترددًة من توصيف هؤالء وحتديد هوياتهم.
لقد ابُتدعت عْرَقنة الدين اليهودي بقصد خلق 
يجايف  منهج  وهو  الشرق،  يف  وهمية  هويات 

مع أديان، يعتبرونها زائفة ومنحرفة وضالة.
املعنون  بحثه  يف  كاستللوتشي«  »إيريو  يبرز 
بـ«قراءة مسيحية يف أسفار بني إسرائيل« أن 
املسيحية  السردية  لتشكّل  التاريخية  املتابعة 
الالحقة للمسيح )ع( قد اعتمدت االستحواذ 
قراءة  حصلت  َثّم  ومن  اليهودي،  النّص  على 
الفهم  عن  أبعدتها  مغايرة  ورؤية  مستجدة 
املسيحي البدئي لليهودية، فما كانت املسيحية 
البدئية ديناً مستقالً عن اليهودية، بل نشأت 
الرؤية  وداخل  اليهودي  املعبد  حضن  داخل 
اليهودية  كانت  صحيح،  اليهودية.  الدينية 
الصادوقية  األخرى  واألطياف  الفّريسية 
والناموسية، تعتبر املسيح مبتِدعاً ومجدفاً يف 
الدين، ولكن املسيح )عليه السالم( ما كان ينوي 
إصالح  ينشد  كان  بدعوة جديدة،  االستقالل 
البيت الداخلي اليهودي وما طرأ عليه من حتوير 
وتغيير، لكن دعوة املسيح ذاته تعّرضت عقب 
محنته مع السلطة الرومانية وأنصارها من يهود 
املعبد إلى غلّو، ويف زحمة املالحقة والتشريد 
أن  إلى  األولى  باملسيحية  أَلّم  الذي  واملطاردة 
اُعُترف بها ديانة من جملة أديان اإلمبراطورية 
عقب إعالن ميالنو )سنة 313 ميالدية( يف 
عهد اإلمبراطور قسطنطني، ثم كديانة رسمية 
األول«  »ثيودوسيوس  اإلمبراطور  عهد  يف 
)سنة 380 ميالدية(، غدت نصرانية املسيح 
مسيحيات، وأضحى إجنيل املسيح أناجيل، لم 
تصل فيها حركة نقد الكتاب املقدس إلى نتائج 
نهائية رغم اجلهود املبذولة منذ قرنني أو أكثر.

اليوم ثمة خطٌّ متطّور يف املسيحية الكاثوليكية 
ينحو للمصاحلة مع اليهودية، وهي مصاحلة 
قائمة على دعائم سياسية بفعل التحول اجلاري 
االنطالق  منذ  فيه  ُشرع  ما  وهو  العالم،  يف 
اليهودي املسيحي«  التراث  يف مشروع »وحدة 
وطّي صفحة املاضي. صحيح رّحبت األوساط 
بهذه  إسرائيل،  داخل  منها  سيما  اليهودية، 
املصاحلة »السياسية« مِلا لها من أثر براغماتي 
األوساط  تبقى  ولكن  السياسي،  الراهن  على 
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مع  قطيعة  شكّلت  الباب  هذا  ومن  املغالية، 
السابق؛ والبعد الثالث يتمّثل يف التجاوز، وهو أن 
املسيحية تخّطت اليهودية يف العديد من املسائل، 
وأنشأت تأويلية جديدة للمقول التوراتي وسعت 
التوجه  من  التحول  أبرزها  ولعل  ترويجها،  يف 
لليهود رأساً إلى التوجه للعالم، وهو ما يتجلى 
ضمن هذا السياق يف سعي التأويل املسيحي 
َثّم  ومن  املسيحانية،  مفهوم  على  لالستحواذ 
على شخص »املسيا«. فما عاد املسيا شخصاً 
يف الغيب ُينتظر مجيئه ليخلّص بني إسرائيل، 
من  العديد  يف  القدمي  العهد  بذلك  بّشر  كما 
املواضع، بل أضحى متجّسداً يف املسيح ليخلّص 
العالم وميأل األرض عدالً ونوراً »فال ترفع أّمة 
على أّمة سيفاً وال يتلقنون فنون احلرب بعد« 
)ميخا4: 3(، أو ما يرد يف سفر إشعياء »ويحدث 
يف آخر األيام أن جبل هيكل الرب يصبح أسمى 
من كل اجلبال... فيقضي بني األمم ويحكم بني 
محاريث  سيوفهم  فيطبعون  الكثيرة،  الشعوب 
ورماحهم مناجل، وال ترفع أمة على أمة سيفاً، 
وال يتدرّبون على احلرب فيما بعد« )إشعياء2: 
2-4(. متّثل تلك العناصر الثالثة املشار إليها 
باليهودية،  للمسيحية  الرابطة  العالقة  جوهَر 
وهي عناصر محورية يف فهم طبيعة العالقة بني 

اليهودية ومسيحية املسيح.
الكتاب يف منتهى األهمية من حيث معاجلة قضية 
اليهودي  الدينني  بني  بالعالقة  متعلّقة  دقيقة 
واملسيحي، لكن ما يبقى خافتاً ودون تعميق وهو 
إبراز اإلطار السياسي املعاصر الذي ظهر فيه 
دور  فليس  املسيحية.  اجلديد يف  الطرح  هذا 
الدراسات الالهوتية اجلادة، أو األبحاث املتعلقة 
بتاريخ املسيحية واليهودية، بلوغ نتائج تتالءم مع 
خيارات املؤسسة الدينية وإمنا عرض احلقائق 

مبنأى عن تلك اخليارات املتقلّبة.
الكتاب: املسيحيون وأسفار بني إسرائيل.تأليف: 
ديهونيان  منشورات  َسلْفاراني.الناشر:  برونيّتو 
)بولونيا-إيطاليا( ‹باللغة اإليطالية‹.سنة النشر: 

2020.عدد الصفحات: 128ص.

احلقيقة ويتناقض مع الفهم التاريخي الصائب 
داخل  املسيح  نشأ  املنطقة. صحيح،  ملكونات 
احلاضنة الدينية اليهودية؛ ولكّن هذا ال يعني 
أنه ينتمي إلى عرق وهمي. لعّل هذا ما يلتقي 
عليه  إبراهيم  بشأن  تعالى  قوله  مع  بوضوح 
نصرانياً  وال  يهودياً  إبراهيم  كان  »ما  السالم 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من املشركني« 
)سورة آل عمران: اآلية 66(، من حيث نفي 
صفة العرقية على األنبياء واالنفتاح بهم على 
أفق أرحب وهو التسليم واالنتساب للتوحيد يف 

أجّل معانيه.
مع  التعامل  يف  التمّشي  هذا  التمّعَن يف  لكّن 
التاريخ الفلسطيني، وتبعاته مثل تهويد املسيح، 
بحث  نتاج  يكون  أن  قبل  قرار مؤسساتي  هو 
علمي، صادر عن سكرتارية وحدة املسيحيني 
التابعة للكنيسة الكاثوليكية بنص »املسيح هو 
يهودي وإلى األبد« وذلك ضمن وثيقة »اليهود 
واليهودية« 3، 1-9: أف1644-1636/9. 
هذا وقد بلغ تهويد املسيح أوَجُه مع خالصة 
ما  الرسولي  اإلرشاد  يف  راتسينغر،  البابا 
 Verbum( الرب«  »كلمة  السينودس  بعد 
Domini(. حاول كّل من بارتوليني دي أجنيلي 
وإيلينا ليا يف املبحث الثالث اإلتيان على بعض 
دون غوص يف  ولكن  املجال،  هذا  النقاط يف 

القضايا الكبرى.
من جانب آخر يبرز كتاب »املسيحيون وأسفار 
بني إسرائيل« أن العالقة الرابطة بني الطرفني 
يف  أبعاد  ثالثة  اإلجنيلي  النص  وفق  تتضّمن 
األول  البعد  التوراتي:  املوروث  مع  التواصل 
يتّمثل يف اإلمتام، حيث أن املسيح عْبر مشواره 
الدعوي، فضالً عّما عّبر عنه مقوله يف اإلجنيل 
على  والسير  اإلمتام  كان سائراً ضمن سياق 
خطى األسالف، وهو مسلك سلكه كافة أنبياء 
العائلة اإلبراهيمية إلى غاية النبي محمد )ص( 
الثاني  والبعد  السابق؛  الالحق  يزكي  حيث 
يتمّثل يف القطيعة، وهو أن الرسالة املسيحية 
قطعت جذرياً مع جملة من الشرائع اليهودية 

ترجمــــــــــات
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د. عبداهلل علي عمران. ليبيا 

املعرفة العرجاء و املعرفة الكسيحة

1 - الفلسفة من الكون إلى اإلنسان
يوصف الفيلسوف اليوناني »سقراط« بأنه هو 
»من أنزل الفلسفة من السماء إلى األرض« و 
ذلك لكونه غّير مجرى التفكير اإلنساني بعدما 
كان مشغوالً بوضع نظريات ميتافيزيقية عن 
كيفية نشأة الكون أصبح مشغوال باإلنسان من 
الفن        و  األخالق  و  املعرفة  التفكير يف  خالل 

والسياسة.
الفلسفة على عاتقها  من ذلك احلني حملت 

فهي  إنساني،  هو  ما  بكل  االعتناء  مهمة 
حتاول )معرفيا( أن توطد سلطة العقل، على 
حساب األسطورة، محاولة البحث عن معايير 
باحلياة  يتعلق  ما  لكل  للتعميم  وقابلة  ثابتة 
اإلنسانية، أما »إنسانيا« فهي حتاول أن جتعل 
اإلنسان محوراً للفكر و احلياة يف وجه هيمنة 
اآللهة واألديان، مستعينة بجانب خفي ميثله 

»األبطال«.
استمرت الفلسفة يف أداء هذا الدور الطليعي 

أزمة الفلسفة و العلوم اإلنسانية .. 
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مبا  سواًء  للعلوم«،  ا  »أمُّ منها  يجعل  الذي 
تتبناه من منهج عقلي أو تأملي، أو من خالل 
الفلسفة  أصبحت  حتى  النقدية،  ممارساتها 
وكل ذلك إلرساء معايير  التساؤل«،  »فن  هي 
شاملة موضوعية، سواًء يف القيم التي تشمل 
األخالق      والفن، أو يف السياسة وأنظمة 
احلكم، أو يف العلوم الطبيعية. مما يعني أن 
املعرفة اإلنسانية توجد داخل إطار عام متثله 
الفلسفة، دون وجود أي تعارض بني كل العلوم 

أو مقارنة بينها.
2 - اإلنسان »هّمًا فقهيًا »  :

)اإلسالمية- الوسطى  القرون  خالل 
اخلطاب  هيمنة  عرفت  والتي  املسيحية(، 
الديني      واستحواذه - دون غيره - على اإلطار 
العام للمعرفة، فهو وحد املخول بطرح األسئلة، 
واملخول الوحيد أيضاً لتقدمي اإلجابات، وهو 
أصبح  فقد  هائالً،  معرفياً  حتوالً  يعد  ما 
اإلنسان هّماً دينياً بامتياز، فالنصوص الدينية 
هي التي حتدد مكانته، وجتيب على األسئلة 
و  )حياً(،  حياته  بطريقة  اخلاصة  الكبرى 
مصيره )ميتاً(، وحتدد عالقته مع اآلخرين من 
بشٍر وحجر، ليس فقط عالقاته املجتمعية، بل 
مبا يف ذلك عالقة احلاكم باملحكوم، وكل ما 

يتعلق بشؤون الدولة.
من تلك اللحظة، لم تعد ثمة أي وظيفة للعلوم 
اإلنسانية، والتي أصالً كانت يف طور التشكل، 
وتكوين هويتها اخلاصة خارج إطار الفلسفة، 
الفقهية،  العلوم  عن  كله  احلديث  أصبح  بل 
وعلى الرغم من تزامن ذلك مع إجنازات كبرى 
على صعيد العلوم الطبيعية كالفيزياء والطب، 
أو حتى الفنون والسير والتاريخ، لكونها كانت 
قضايا  وتتناول  مختلفة،  طبيعة  ذات  علوم 
مغايرة وبعيدة حينها عن خطوط التماس مع 

الفقه.
العلوم  تهميش  و  الفلسفة  إقصاء   -  3

اإلنسانية:
التحول اجلذري، أسس لواقع جديد،  و هذا 

على  سلباً  ويؤثر  بعد،  فيما  نتائجه  ستظهر 
طبيعة الهيكل املعريف العام، وذلك ألن الفقه 
أزاح كل منافسيه، فلم تعد علوم اللغة مستقلة 
إطار  يف  اللغوية  الظاهرة  تتناول  بذاتها، 
موضوعي، بل أصبحت تابعة للفقه، وليس لها 
أي دور سوى حتليل وتأويل النصوص الدينية، 
يهتم  ال  الذي  االقتصاد  على  ينطبق  ما  وهو 
التاريخ  وحتول  مصارفها،  و  بالزكاة  سوى 
وسير  الفاحتني  النتصارات  سرد  مجرد  إلى 
بعض  يف  انحصر  فقد  الفن،  أما  األنبياء،  
لقد  الفقهي.  الهوى  حتاكي  التي  الزخارف 
مسخت األديان العلوم اإلنسانية،    وأصبحت 

األديان هي إطار املعرفة.
اإلطار  إزاحة  دون  ليتحقق،  ذلك  يكن  لم  و 
العام لكل تلك العلوم، أال وهو الفلسفة، والتي 
بطبيعتها ما كان لها أن تنصاع لهيمنة الفقه، 
بالذكر يف  النقدية، واجلدير  بسبب طبيعتها 
هذا السياق أن الفلسفة حضرت للمرة األولى 
بوصفها سالحاً نقدياً، حيث مت الزج بها يف 
الصراعات الفقهية التي نتجت عن اخلالفات 
السياسية بالدرجة األولى، وأصبحت احلجج 
الفلسفية            واملنطقية هي الوسيلة التي 
يتميز بها املتخاصمون، مبا أنهم ميتلكون معاً 
ساحة خالٍف واحدة، وهي النصوص الدينية، 
وبذلك تكونت الفرق الكالمية، وأسس لـ »علم 
الكالم«، والذي تبعه مكون مشوه آخر، أطلق 
عليه »الفلسفة اإلسالمية« مماثل للـ »الفلسفة 
بني  الفارق  إلخفاء  محاولة  يف  املسيحية«، 
النقدية،  الطبيعة  ذات  الدين«  »فلسفة 

و«الفلسفة الدينية« ذات الطبيعة التبريرية. 
»لدرء  املحاوالت  كل  أن  من  الرغم  وعلى 
التعارض بني العقل والنقل«، أو ما »بني احلكمة 
الفلسفة من  و الشرعية«، لم تفلح يف إعفاء 
التجرمي والتحرمي. حيث لعبت الفلسفة دوراً 
مزدوجاً، بحيث تنال رضا الفقه عندما تبرره 
عقلياً، ويصب عليها سخطه، لو أنها حاولت 
مباحة  الفلسفة  أن  يرى  فريق  فكل  انتقاده، 
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ذات  يف  »البحث«  وموضوع  »الباحث«،  هو 
الوقت، وهو تداخل يفتح املجال أمام األحكام 
الذاتية، وهو ما يتنافى مع طبيعة العلم، كما 
التجريب،  إمكانية  عدم  حول  أسئلة  طرحت 
على  تكرارها  الميكن  اإلنسانية،  فالظاهرة 
النتائج،  على  يؤثر  ذلك  وكل  املعامل،  فئران 
وبالتالي عدم القدرة على تعميمها، مما يفقد 
العلوم اإلنسانية، وظيفة أساسية من وظائف 

العلم، وهي القدرة التنبؤية.
5 - العلوم اإلنسانية أعلى مراتب املعرفة :

وعلى الرغم من احلملة الشرسة ضد العلوم 
اإلنسانية من التيارات املادية و الوضعية، إال أن 
هناك الكثير من املفكرين واملدارس الفلسفية 
التي تصدت لتلك احلملة، كما فعل الفيلسوف 
»الظاهراتية«،  ومدرسته  »هوسرل«  األملاني 
البارزة  اإلسهامات  إغفال  ميكن  ال  وأيضاً 
هؤالء  اتفق  لقد  و  الوجودية.  املدرسة  لرواد 
املفكرون على أهمية العلوم اإلنسانية، وهو ما 
و«ريكمان«  »دلتاي«  منهم  بعض فالسفة  دفع 
منهج  عن  البحث  محاولة  إلى  »قولدمان«  و 
املثال(  سبيل  على  التأويل  و  )الفهم  مستقل 

تقوم عليه تلك العلوم.
أن  منها،  ينطلقون  التي  األساسية  احلجة  و 
ملعرفة  احلاجة  أمس  يف  هي  اآلن  البشرية 
التي  العلوم  تكون  أن  يجب  بل  اإلنسان، 
االهتمامات  مراتب  أعلى  يف  باإلنسان  تهتم 
الشعوب  جعل  العلمي،  فالتطور  املعرفية، 
ترتب  وقد  املدن،  يف  كبيرة  بأعداد  تتكدس 
من  كبرى البد  إشكاالت مجتمعية  ذلك  على 
من  حالة  نحو  البشرية  تنزلق  ال  لكي  حلها، 
احلروب و تبادل الكراهية، و انتشار التعصب.
النهضة  و  التقدم  أن  كله،  ذلك  من  األهم  و 
برجٍل  حتدث  أن  ميكن  ال  عموماً  واملعرفة 
القوة،  يف  متساويني  غير  برجلني  أو  واحدة، 
محاولة  فأي  عرجاء«،  »معرفة  ستكون  ألنها 
للتقدم العلمي و تطوير البنية املادية للمجتمع 
البد أن تكون يف إطار املكانة الرفيعة لإلنسان، 

عندما يستخدمها هو، بينما تصبح مذمومة 
عندما يستخدمها خصومه.

ضد  الطبيعية  )العلوم  العرجاء  املعرفة   -  4
علوم إنسانية(:

وبداية  الوسطى،  العصور  حقبة  انتهاء  بعد 
من  التخلص  وبعد  الغربية،  النهضة  عصور 
هيمنة الكنيسة، والتحرر من الفلسفة الدينية، 
اإلنسانية،  العلوم  عن  مجدداً  احلديث  بدأ 
وبدأت علوم اللغة والتاريخ والفنون، بالتزامن 
مع البحث عن سبل تفكير جديدة تليق باملادة 
والطبيعة، متمثلة يف املنهج التجريبي. وهذا 
ما شكّل حتدياً جديداً أمام العلوم اإلنسانية، 
حيث مبجرد تطور العلوم الطبيعية أصبحت 
العلم  مصلحة  يف  تصب  بينهما  املقارنة 

التجريبي.
أما خالل مرحلة اليقظة العربية، تلك احلقبة 
التي يؤرخ لها بحملة نابليون على مصر، فقد 
 : متباينة  حتديات  اإلنسانية  العلوم  واجهت 
حيث كانت تواجه يف »نصف الكرة الشمالي« 
حتدياٍت علمية، وتشكيك مؤسس على واقع 
أن  على  قدرتها  حيث  من  العلمي،  التطور 
وموضوعية  وتراكمية  يقينية  معارف  توفر 
الكرة  »نصف  يف  بينما  للتعميم،  وقابلة 
اجلنوبي« كانت تواجه حتديات مختلفة، تتعلق 
باجلوانب الثقافية. مبعنى آخر، تغيرت بيئة 
القطيعة  وحدثت  الغربي،  العالم  النقاش يف 
للتساؤل  جديدة  ألرضية  وأسس  املعرفية، 
لم  بينما  اإلنسانية،  العلوم  جدوى  حول 
حتدث ذات القطيعة عربياً، واستمر اجلدل 
حولها، بنفس اخلطوط العريضة لإلشكاالت 
الدينية واالستبداد  بالبيئة  املتعلقة  السابقة، 

السياسي والعقل اجلمعي املجتمعي.
فقد كان اجلدل الغربي، يطرح إشكاالت حول 
إمكانية قيام علوم إنسانية، نتيجة لوجود مثال 
قائم، يقاس عليه، وهو العلوم الطبيعية، لذلك 
كان التشكيك يقوم على عدم القدرة على بلوغ 
مرحلة متقدمة من املوضوعية، ألن اإلنسان 
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العلوم  يف  الغربي  املعريف  للنتاج  مستهلكة 
الطبيعية، ورغم ذلك تزدري العلوم اإلنسانية،        
و تعتبرها غير ذات قيمة، دون أن متلك مثاالً 

آخر يحتذى به.
قاطرة  هي  اإلنسانية  العلوم  و  الفلسفة   -  7

النهضة :
يف املحصلة، تدفع املجتمعات ثمن إعاقة قيام 
التقدم  من  متكنت  ولو  حتى  إنسانية،  علوم 
يف العلوم الطبيعية، فتحول املجتمع من حالة 
تقوم  ال  عمالً  يتطلب  التقدم،  إلى  التخلف 
أطباء  تخرج  فمهما  اإلنسانية،  العلوم  إال  به 
املجتمع  أفراد  سيذهب  الطب،  كليات  من 
للمنجمني واملشعوذين، ومهما تخرج من قضاة 
الفعلي،  القاضي  هو  القبيلة  شيخ  فسيكون 
ما لم ترتِق الفلسفة بالعقل اجلمعي، و تقام 
الدراسات االجتماعية ملعرفة مشاكل املجتمع، 
يف  وتترسخ  الوطن،  قيمة  أحد  يعرف  ولن 
قرارة نفسه املبادئ الوطنية، ما لم يستخلص 
املؤرخون العبر من أحداث التاريخ. بل إن أهم 
العربية  املجتمعات  التي عرفتها  اإلشكاليات 
ميكن  ال  واإلرهاب«  »التطرف  وهي  مؤخراً، 
بالعلوم  االهتمام  خالل  من  إال  مواجهتها 
اإلنسانية، فهي الوحيد القادرة على ترويض 

التوحش اإلنساني.
ختاماً، لن يستقيم سير املعرفة، ما لم تتمكن 
من السير على قدميها، والبد أن يكون لهما 
ذات األهمية و القوة، بل يجب أن تصبح العلوم 
ويكون  العام،  املعريف  اإلطار  هي  اإلنسانية 
اإلنسان هو الهدف األسمى، لكي تتحقق أي 
للمجتمعات،  منشود  تغير  أو  مرجوة،  نهضة 
وسيذهب أي إنفاق على التعليم أدراج الرياح، 
النصيب  اإلنسانية  العلوم  لتعليم  يكن  لم  ما 
األكبر منه، فالعلم الذي يحاول تطويع الطبيعة، 
فناء  نهايته  ستكون  اإلنسان،  يطوع  أن  قبل 
توصل  ما  هذا  النووية،  باحلروب  اإلنسان 

إليه من سبقونا، و لعلنا نعتبر.

والتي ال ميكن أن حتدث، دون تقدم مماثل 
إليه  وصلت  ما  أن  بل  اإلنسانية،  العلوم  يف 
عاملية  حروب  و  تسلح  سباق  من  البشرية 
املفرط  التقدم  بسبب  هو  نووية،  وكوارث 
يكون  أن  دون  والتقني،  العلمي  اجلانب  يف 

متزامناً مع تقدٍم روحي وإنساني.
6 -املعرفة الكسيحة ) قرون وسطى جديدة(:

كان  فقد  اجلنوبي،  الكرة  نصف  يف  أما 
اجلدل مختلفاً متاماً، حيث استمرت اجلدلية 
واالزدراء  السياسية  التبعية  و  الدينية، 
نقاش  ألي  عاماً  إطاراً  بوصفها  املجتمعي، 
يتم  ما  فنادراً  اإلنسانية،  العلوم  حول قضايا 
تقف  الفلسفة، بل دائماً  احلديث عن أهمية 
التحرمي،  التكفير و  الفلسفة محاولة رد تهم 
وأن العالج النفسي البد أن يكون بالقرآن ال 
بالوسائل العلمية احلديثة، وأن أمراض املجتمع 

تعاجلها الشريعة ال مدارس علم االجتماع.
اإلنسانية  العلوم  ربط  إلى  األمر  وصل  وقد 
الوجودية،  و  املاركسية  مثل  بأيديوجليات 
لكي تضع النظم السياسية قيوداً عليها، ولم 
تتوقف اآللة الفقهية عن العمل حلظة واحدة 
لكي تثبت أن العلوم اإلنسانية هي علوم »تضر 
والتنفع«، وانعكس كل ذلك على العقل اجلمعي 
املجتمعي الذي أقحم ــ زيادة على كل ذلك ــ  

العلم يف سياق الوجاهة املجتمعية.
تتمثل يف طبيعة تعامل  الكبرى  الطامة  ولعل 
املؤسسات الرسمية كالوزارات            واجلامعات، 
مع العلوم اإلنسانية، فهي لم تعطها أي اهتمام، 
مقارنة باالهتمام )الضئيل( الذي متنحه للعلوم 
وكليات  أقسام  بذلك  فتحولت  التطبيقية، 
العلوم اإلنسانية، إلى مكاٍن للطلبة الفاشلني، 
أكثر  لكليات  االنضمام  فرص  فقدوا  الذين 

وجاهة وأضمن مستقبالً.
و الغريب حقاً، أن البيئة العربية متخلفة حتى 
على الصعيد العلمي، فهي بيئة ذات »معرفة 
صاحلتني  قدمني  أصالً  متلك  ال  كسيحة« 
األحوال-  أحسن  يف   – بيئة  فهي  للسير، 
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اهتـم باحـث اآلثـار االيطالـي »فالنتينـو نيـزو«  البالـغ 
مـن العمـر46 عامـًا  يف أغلـب ابحاثـه العلميـة   بكشـف 
الغمـوض الـذي يكتنـف  احلضـارة اإلتروسـكية،  حيـث  
دمـج بـني علـم اآلثـار وعلـم األنثروبولوجيـا  يف  دراسـته، 
يف  االتصـال  علـم  نظريـات  بتفعيـل  أيضـًا  اهتـم  كمـا  
علـى  عكـف  حيـث  اإليطالـي،  األثـري  التـراث  خدمـة 
فعمـل   ،  2010 عـام  منـذ  اآلثـار  مجـال  يف  العمـل 
التحـق  ثـم  »رومانيـا«،  و  »أميليـا«  يف  لآلثـار   كمراقـب  
أمـا يف   ، إدارة املتاحـف عـام  2015  للعمـل يف مجـال 
عام 2017 فقد مت اختياره إلدارة املتحف اإلتروسـكي 
الوطنـي لفيلـال جوليـا يف رومـا، كمـا عمـل عـام 2018 
إدارة  يف  املتخصصـة  العاملـة  الكـوادر  لتأهيـل  كخبيـر 
التـراث، وهـو حاصـل علـى درجـة الدكتـوراه مـن جامعـة 
املتاحـف  لعلـم  كأسـتاذ   عمـل  كمـا  رومـا«،  سـابينزا  »ال 
يف قسـم العلـوم اإلنسـانية والتـراث الثقـايف يف جامعـة 

أودينـي.
 أجـرى العديـد مـن احلفريـات، وتعـاون يف عـدة معـارض 

وطنيـة ودوليـة، كـم شـارك يف عـدة 
علـى  وحصـل  دوليـة،  مؤمتـرات 
وحظـى  اجلوائـز،  مـن  العديـد 
علـى  التكـرمي  مـن  بالكثيـر 

مجمـل أعمالـه يف مجـال البحـث 
مـن   أكثـر  لديـه  األثـري،  احلفـظ  و 

اإلتروسـكية    اآلثـار  حـول  منشـور  بحـث   130
. والرومانيـة 

الصحفيـة  املقابلـة   هـذه  يف  الفرصـة  أتيحـت  
ملجلـة الليبـي بـأن تستفسـر منـه عـن طبيعـة عمله  

يف مجال إدارة التراث و نتائج أبحاثه الرائدة يف مجال 
اآلثـار، و عـن تربـة العمـل يف متحـف فيلـال جوليـا. 
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الرومانية وهي احلضارة األتروسكية.
األنثروبولوجيـا،   تخصـص   يخـص  فيمـا  أمـا 
علـى  العمـل  بـدأت  عندمـا  شـغفي  ولـد  فقـد 
أطروحـة شـهادة الدكتـوراة،  حيـث  اسـتنتجت  
على الفور  أن دراسة املقابر  من  أهم  املصادر 
التـي نتحصـل منهـا علـى أهـم  املعلومـات عـن  
العالـم القـدمي،  حيـث تعـد مرحلـة سـابقة ملـا 
صاغـه الكتـاب الكالسـيكيون ، وال ميكـن أن 
تتجاهـل نهجـاً أنثروبولوجيـاً قويـاً  كهـذا عنـد  
إعـداد الدراسـات األثريـة، هكـذا بـدأ املسـار 
ملحاولـة  التاليـة  السـنوات  يف  قادنـي  الـذي 
تعزيـز احلـوار بـني علـم اآلثـار واألنثروبولوجيا 
أنـا   و  الفيزيائيـة،  واألنثروبولوجيـا  الثقافيـة 
زدت  اقتناعـا اآلن  بـأن هـذه هـي أهـم طريقة 
يف  للتأمـل  كأداة  واسـتخدامه  ماضينـا  لفهـم 

حاضرنـا.
الليبي : علم اآلثار هو العلم الذي يجيب على 
األسـئلة املحيطـة بـكل لغـز يتعلـق باملاضـي، مـا 
هـو السـؤال الـذي ال يـزال يـدور يف ذهنـك كعالم 

وباحـث يف علـم اآلثار؟

مـن  احلصيلـة  هـذه  فكانـت  الليبـي،  حاورتـه 
 : املعرفـة  

الليبـي : مـا الـذي دفعـك إلـى دراسـة علم اآلثار 
وعلم األنثروبولوجيا؟

 بدأ شغفي بتاريخ العالم القدمي منذ أن كنت 
القدميـة   رومـا  آثـار  ، حيـث حفزتنـي  طفـالً 
أكثـر  وأصبحـت  واالكتشـاف،  التفكيـر  علـى 
سـاعدتني  كذلـك  يـوم،  بعـد  يومـاً  فضـوالً، 

للكتـاب       القـراءة 
الكالسـيكيني يف تطويـر رغبتـي يف املعرفـة، 
التخصـص  اختيـار  لسـن  وصلـت  وعندمـا 
اجلامعـي، وجـدت يف علـم اآلثـار أحـد أنسـب 

أسـئلتي. علـى  لإلجابـة  األدوات 
ذهلـت كثيـراً أثناء دراسـتي  اجلامعية، عندما  
أدركت أن  عملية التطور يف حضارات البحر 
مشـتركه،   لغـة  علـى  قائمـة  كانـت  املتوسـط 
وهـذا سـاعد علـى  تسـريع عمليـات التكويـن 
الثقـايف والعرقـي،  لذلـك اختـرت أن أكـرس 
مكونـات  مـن  مكـون  اهـم   لدراسـة  نفسـي 
قبـل  مـا  إيطاليـا  يف  احلضاريـة   العراقـة 
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لطاملا كان يكتنفه الغموض؟
 مـن بـني اجلوانـب األكثـر إثـارة لالهتمـام يف 
لـم تكـن تخـص اإلتروسـك  لـو  بحثـي، حتـى 
بشـكل خـاص، هنـاك بـال شـك التحليـل الذي 
 Pithecusa بيثيكـوزا مقبـرة  علـى  أجريتـه 
، أقـدم مسـتوطنة يونانيـة يف الغـرب، وهـي 
حيـث   احلاليـة،   Ischia اسـكيا   جزيـرة 
البنـاء  بإعـادة  لـي  األبحـاث  هـذه  سـمحت 
الكرونولوجي  بشكل أكثر دقة لتطور الثقافة 
املادية املحلية واملسـتوردة، كما تشـمل دراسـة 
لليونانيـني  اجلنائزيـة  الطقـوس  جلوانـب 
نتحـدث عـن سـياق  األوائـل، نحـن  الغربيـني 
»دولـي« يتعايـش فيـه اليونانيـون والفينيقيـون 
شـبه  يف  األصليـون  والسـكان  والشـرقيون 
األبجديـة  أن  أيضـاً  املرجـح   مـن  جزيرتنـا، 

•يف كل مـرة جنـد إجابـة لسـؤاٍل مـا ، تفتـح 
هـذه اإلجابـة عـدداً ال حصـر لـه مـن األسـئلة 
اجلديـدة،  جمـال العمـل البحثي  هو فقط ما 
يظهـر عنـد محاولتنـا  للبحـث عـن إجابـات ، 
ذلك يغذي فضولنا أكثر فأكثر، أحد اجلوانب 
األكثـر إثـارة لالهتمـام يف البحـث األثـري هـو 
القـدرة علـى إعـادة بنـاء التاريـخ العظيـم مـن 
خـالل العديـد مـن القصـص الصغيـرة التـي 
القدميـة        املجتمعـات  مكونـات  منهـا   تتكـون 
ودراسـة  كل مـا يتعلـق باألفـراد  مثـل العبيـد 
أو األطفـال، وحتـى األشـخاص املهمـني ذوي 
النفوذ االجتماعي  والسياسي،  لذلك شغفي 
ال يكمـن  فقـط يف اكتشـاف اجلديـد، وإمنـا 
أيضـاً يف فهـم هـذه املجتمعـات وإعـادة بنـاء 
مخاوفهـم  وفهـم  االجتماعيـة،  ديناميكياتهـم 
أننـي  الواضـح  مـن  ورغباتهـم،  وعواطفهـم 
شـغوف  أيضـاً  مبعرفـة  واكتشـاف األسـرار 
علـى  العثـور  املثـال   سـبيل  علـى  العظيمـة، 
وإيجـاد فهـم أفضـل  األكبـر؛  قبـر اإلسـكندر 
النقـوش  إبـراز  خـالل  مـن  األتروسـك  للغـة 
املكتوبـة التـي مت العثـور عليهـا، أيضـاً إعـادة 
األول  اليونانـي  االسـتعمار  ديناميكيـات  بنـاء 
يف إيطاليـا مبزيـد مـن التفصيـل، هـذه كلهـا 
آخـر  هنـاك حلـم  ولكـن  تسـحرني،  مواضيـع 
يتمثـل يف اسـتعادة  جتميـع بعـض النصـوص 
مـا  مثـل   ، األبـد  إلـى  التـي ضاعـت  األدبيـة 
حدث يف رواية »اسـم الوردة« للكاتب »أمبرتو 
إيكـو«، أفكـر أيضـاً  يف إعـادة  كتابـة »تيتـو 
لإلمبراطـور  األتروسـكيني«  و«كتـاب  ليفيـو«، 
»كلوديـوس« ، وكتـب »فـارو« األثريـة ، وكتـب 
»أرسـطو« التاريخيـة، ميكننـي االسـتمرار إلـى 
التـي  الكتـب  تسـمية  يف  مسـمى  غيـر  أجـل 

أرغـب يف أعـادة جتميعهـا .
دراسـة  علـى  ابحاثـك  يف  ركـزت   : الليبـي 
األتروسـك ال سـيما  اجلانـب األنثروبولوجـي.  
أهـم  هـي  مـا   ، وحتليلـك  ابحاثـك  خـالل  مـن 
نتيجة حققتها يف دراسـة هذا املجتمع  الذين 
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التـي ال تـزال مسـتخدمة اآلن  منحـدرة مـن 
هـذا  السـياق اللغـوي، ومـن هـذا املـكان أيضاً 

»هوميـروس«.  قصائـد  انتشـرت  
 ميكن القول أنه يف »إسكيا« يف القرن الثامن 
قبـل امليـالد،  مت وضـع أسـس العالـم الغربـي 
اليـوم،  نعرفـه  الـذي  املدينـة  منـوذج  وتطـور 
أجريتهـا  التـي  الدراسـات  لبعـض  باإلضافـة 
حـول طقـوس اجلنـازة يف العصـر احلديـدي 
يف وسـط إيطاليا »التيرانيه« ، تهدف ابحاثي 

لتفسـير احليـاة القدميـة للبالجيـني.
الليبـي : العنايـة باملتحـف تتطلـب قـدرًا كبيـرًا 
من االلتزام واملسـئولية.  كيف تصف تربتك 

يف إدارة املتحـف القـدمي لفيلـال جوليـا؟
مـن  متكننـي  ألنهـا  رائعـة،  جتربـة  إنهـا   •
بذلـك    أخـص  يـوم،  كل  النـاس  مـع  التواصـل 
مـن  او  مباشـر،  بشـكل  املتحـف  زار  مـن  كل 
متكـن مـن زيارتـه رقميـاً يف األشـهر املاضيـة، 
حقيقـي  وحتـدي  مسـؤولية  و  جتربـة  إنهـا 
أعنـي  بتراثهـم،  فخوريـن  اجلميـع  جتعـل  أن 
الشـعور بأنـك حتـرس أثمـن ما يتعلـق ببلدك.

بغـض النظـر عـن اصلنـا أو ديننـا، تسـاعدنا 
بشـكل  أنفسـنا  مـن  جـزء  فهـم  يف  املتاحـف 
بالشـيء  ليسـت  اإلدارة  أن  رغـم   و  أفضـل، 
املشـاكل   مـن  العديـد  هنـاك  ألن  الهـني  
واملعوقـات  التـي يجـب التغلـب عليهـا وإدارتها 
مع عدم كفاية املوارد البشـرية الفعالة أحياناً 

يف بيئـة العمـل .
عاطفيـًا  مرتبـط  أنـت  بالتأكيـد   : الليبـي 
مبعروضات املتحف، ما هي القطعة املعروضة 
يف املتحـف  التـي تثيـر  التسـاؤالت و الدهشـة 

لديـك  يف كل مـرة متـر بهـا ؟
نفسـي  أجـد  مـا  دائمـاً   الـزوار،  كل  مثـل   •
أتأمـل  تابـوت العـروس والعريـس، باإلضافـة 
املتعلقـة  املعروضـات  جميـع  جتذبنـي  لذلـك 
يعـود  ملـا  خصوصـاً  األتروسـكي،   بـاإلرث 
لفيالنوفـا أي مـا يقـارب القرن العاشـر للقرن 
الثامـن ق.م، كمـا أشـعر بعاطفـة قويـة جتـاه 
مت  ق.م،   730 إلـى   تعـود  برونزيـة  عربـة 
تزينيهـا بتماثيـل رجـال و حيوانـات . التأمـل 
يف هـذه العربـة يقودنـي  لصياغـة تصـورات 
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رومـا. مؤسـس  رومولـوس  عـن عصـر 
شـيئني  أذكـر  أن  أيضـاً  أود  لـي،  جـاز  إذا   
آخريـن يثيـران اهتمامـي، كالهمـا يعـود إلـى 
: جـرة برونزيـة  800 قبـل امليـالد.  تقريبـاً 
تعـود لكـوخ »فولشـي« وهـي حتمـل معطيـات 
كثيرة عن منزل كانت حتفظ فيه جثث املوتى 
املحترقـة، أيضـاً هنـاك إناء مخروطي الشـكل 
مـن  Vulci ،  و يرّجـح أن هـذا اإلنـاء يحتوي 
علـى بقايـا امـرأه شـابة، النظـر و التمعـن يف 
هـذا االنـاء يجعلنـي أشـعر فعليـاً أننـي أنظـر 
لذلـك الشـخص الـذي حفـظ رمـاده يف هـذا 

اإلنـاء.
علـى  للمسـتقبل  تطلعاتـك  هـي  مـا   : الليبـي 

املهنـي؟ املسـتوى 
• على الرغم من صغر السـن نسـبياً مقارنة 
باملمارسـات املتبعـة يف بلـدي، ميكننـي القـول 
تتجـاوز  أهدافـاً  بالفعـل  حققـت  قـد  إننـي 
كان  ذلـك   ومـع  جموحـاً،  األكثـر  توقعاتـي 
مهنـة  وامتهـان  البحـث  ًهـو  دائمـا  حلمـي 
التعليـم اجلامعـي،  لذلـك أود أن أكـون قـادراً 
علـى تكريـس نفسـي للبحـث و التعليـم، فيمـا 
يخـص الوقـت احلالـي اجـد صعوبـة يف تعـدد 
املهـام نظـراً للمسـئولية التـي علـى عاتقـي يف 

جوليـا. متحـف  إدارة 
الليبـي : مـا هـي الـدول التـي ترغـب يف زيارتهـا 

يف شـمال أفريقيـا ؟
• لطاملا رغبت يف زيارة ليبيا وتونس . اآلثار 
يف كلتـا البلديـن تشـكل مصـدر ابهـار وإلهـام  
يبهرنـي،  القـدمي  تاريخكـم  بالفعـل  لـدي، 
زيارتهمـا هـو  والسـبب اآلخـر يف رغبتـي يف 
بشـكل  واإلغريـق  األتروسـك  تاريـخ  ارتبـاط 
دوراً  الفينيقيـون   لعـب  حيـث  بهمـا،  وثيـق 
الرومـان،  قبـل  املتوسـط  البحـر  يف  مركزيـاً 
يف  معروضـات  هنـاك  التأكيـد  سـبيل  علـى 
متحـف فيـال جوليـا حتتفـظ بأدلـة أساسـية 
األتروسـك  ربطـت  التـي  العالقـات  علـى 
والقرطاجيـني، مثـل رقائـق الذهـب الشـهيرة 

باللغتـني  اللغـة  ثنائـي  نـص  مـع  بيرجـي،  مـن 
والفينيقيـة.   األتروريـة 

لفهـم تلـك احلقبـة غيـر العاديـة مـن ماضينـا 
والتي ُتعَرّف بأنها فترة االستشـراق، ال ميكن 
للمـرء أيضـاً أن يغفـل عـن ذكر عظمة حضارة  
يف  حقـاً  أرغـب  لذلـك  القدمـاء،  املصريـني 
زيـارة هـذه الـدول بشـكل عاجـل ألنهـا حتمـل 

الكثيـر مـن الشـواهد القيمـة.
الفتـرة  يف  الليبـي  التاريـخ  يرتبـط   : الليبـي 
الكالسـيكية باحلضـارة الرومانيـة، إذا أتيحـت 
لـك الفرصـة إلجـراء دراسـة أو بحـث عـن هـذه 

يكـون عنوانهـا؟ أن  تتوقـع  فمـاذا  الفتـرة، 
التـي  بالفتـرة  انبهـاراً  أكثـر  بـال شـك  أنـا   •
وجـه  علـى  لليبيـا،  الرومانـي  الغـزو  سـبقت 
اسـتيطان  بدراسـة  مهتـم  أنـا  اخلصـوص 
القـرن  يف  ليبيـا  يف  واليونانيـني  الفينيقيـني 
التـي  الفتـرة  امليـالد ، يف نفـس  الثامـن قبـل 
 Pithecusa ولـدت فيها مسـتوطنة بيثيكـوزا
يف إيطاليـا التـي أشـرت إليهـا سـابقاً، ) كانـت 
هنـاك جزيـرة بهـا نفـس االسـم  تقـع  مقابلـه  
لسـواحل تونـس، ورمبـا حملـت أيضـاً أماكـن 

أخـرى بـني تونـس وليبيـا هـذا االسـم (.
  ال ُيعـرف الكثيـر عـن هـذه املرحلـة، ألن مـا 
انتهـى بإخفـاء أقـدم الشـواهد  حـدث الحقـاً 
األثريـة علـى ذلـك ،.لذلـك إذا كان علـي أن 
أقتـرح عنواًنـا أود أن أقتـرح : الفتـرة املبكـرة 
أو  ليبيـا،    يف  الفينيقـي  االسـتيطان  مـن 
مـن   املبكـرة  الفتـرة  عـن  عنوانهـا  يكـون  أن 

ليبيـا. يف  االغريقـي  االسـتيطان 
و  وقتـك  علـى  أشـكرك  أن  حقـا  أود   : الليبـي 

تسـاؤالتي. لـكل  أجابتـك 
• أنـا حقـاً سـعيد بإجـراء هـذه املقابلـة التـي 
القـراء  علـى   للتعـرف  الفرصـة   لـي  تتيـح 
الليبيـني ، كمـا أمتنـى حقـاً أن يكـون لنـا لقـاء 
يف املسـتقبل يف متحـف فيلـال جوليـا، وكذلـك 

امتنـى أن أزور بلـدك اجلميـل.
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محنة الشقاء اإلنساني
يف ديوان "غواية الدانتيل" .. 

فراس حج محمد . فلسطين

قناعـة  بـني  النصـوص  وقعـت  وهنـا  »خنثـى«. 
بطريقـة  مكتوبـة  شـعراً  بوصفهـا  الشـاعرة 
الناشـر  يقينيـة  عـدم  وبـني  النثـر،  قصيـدة 
واقتناعـه أن هـذا النـوع مـن النصـوص ميكـن 
أن يكـون شـعراً؛ فهـو بـال وزن. ولكـن مـن قـال 
إن الشـعر وزٌن فقـط؟ أو مـن قـال إن الـوزن 
يجعـل الـكالم شـعراً؟ جدليـة اسـتهلكت كثيـرا 
مـن النقـاش، فـال داعـي لطرحهـا مـرة أخـرى، 
فيمـا سـأطرحه يف هـذا اجلـدل  فـال جديـد 

وتقصّيـاً. بحثـا  الدارسـون  أنهكـه  وقـد 
سـؤال،  مـن  أكثـر  الواقـع  يف  النصـوص  تثيـر 
وسـؤال اإلبـداع والكتابـة أهـم تلك األسـئلة مع 
سـؤالني آخريـن همـا: سـؤال احلـّب، وسـؤال 
عـدة  علـى  الديـوان  اشـتمل  وقـد  احلـرب، 
»نصـوص« حتـوم حـول هـذه األسـئلة وتناقشـه 

الكاتبـة.  مـن وجهـة نظـر 
إلـى  النصـوص  حتيـل  التـي  العناويـن  كثـرت 
الشـعر، وتدخـل القـارئ والـذات الشـاعرة إلـى 
سـؤال الشـعر، فقد أسسـت لهذا السـؤال منذ 
إلـى  عاجلـة  »رسـالة  بــ  املعنـون  األول  النـص 

»احلـرب معانـاة حميمـة جـّدًا، وهـي تربـة بـال 
نهايـة، كحيـاة اإلنسـان« 

سـفيتالنا أليكسـييفيتش )ليـس للحـرب وجـٌه 
أنثوّي(

حتـت تصنيـف »نصوص« املثبـت على الغالف 
الصفحـة  يف  املثبـت  و«شـعر«،  اخلارجـي، 
الكاتبـة  نشـرت  الكتـاب،  لعنـوان  الداخليـة 
»غوايـة  كتابهـا  زيتونـي«   »هنـد  السـورية 
العربيـة  املكتبـة  عـن  صـدر  وقـد  الدانتيـل«، 
يقـع   .2020 مـارس  يف  والتوزيـع،  للنشـر 

صفحـة.   )120( يف  الكتـاب 
لعلـه  أو  محقـاً،  االلتبـاس  هـذا  كان  رمبـا 
فليـس صحيـاً  انتبـاه،  وعـدم  ناشـر،  سـقطة 
مؤلـف  أو  ناشـر  يأخـذ  أن  صحيحـاً  وال 
الكتـاب، أي كتـاٍب، إلـى االلتبـاس، كأنـه بـال 
جنسـية محـددة، فهـل كانـت نصـوص الكتـاب 
نصوصـاً »خنثـى« ليحـدث مثـل هـذا االلتباس 
التصنيفـي؟ رمبـا أرجعنـي ذلـك إلـى مقـوالت 
الديـن  »عـز  الفلسـطيني  والشـاعر  الناقـد 
املناصـرة« الـذي وصـف قصيـدة النثـر بأنهـا 
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الغالـب،  يف  النثـر  قصيـدة  شـعراء  يغـري 
فتخفـت لديهـم شـاعرية النـص ويدخلونهـا يف 
اإليقاعيـة؛  نصوصهـم  عـراه  وتنحـّل  النثريـة 
منتـم  شـعرّي  كنـص  مقوماتـه  أحـد  فيفقـد 
وأظـن  اخلاصـة،  وعواملـه  ولغتـه  الشـعر  إلـى 
تكتـب  أنهـا  مـن  الرغـم  علـى  الشـاعرة،  أن 
الروايـة والقصـة القصيـرة، ولهـا ثالث روايات 
حتافـظ  أن  اسـتطاعت  أنهـا  إال  مطبوعـة، 
النصـوص،  يف  عاليـاً  الشـعر  منسـوب  علـى 
ولـم تنجـّر إلـى السـردية إاّل ملامـاً، اجنـراراً لـم 
يفقـد النصـوص روحهـا الشـعرية احلّيـة، كمـا 
بلغـة  موحـد  إيقـاٍع  علـى  حافـظ  الديـوان  أن 
متناغمـة ومنسـجمة، تنتمـي إلى حقـول داللية 
متحـورت حولهـا النصـوص، ما يعطـي للديوان 
التجنيـس  الواضحـة، يف  الشـعرية  شـخصيته 
وثانيـاً يف وحدتـه كونـه عمـالً  أوالً،  الشـعري 
معـاً  املتحـدة  مبضامينـه  غايـة  يحقـق  أدبيـاً 
لتقدمي رسـالته عبر خطابيه: املعلن واملسـتتر.
يندمـج مع سـؤال الشـعر سـؤاالن آخـران- كما 
وسـؤال  احلـب  سـؤال  وهمـا  أعـاله-  أشـرت 
األدبـاء  عنـد  االنتبـاه  يلفـت  مـا  احلـرب. 
السـوريني الفارّيـن مـن أتـون احلـرب السـورية 
واألطـراف  والغايـات  األهـداف  املختلطـة 
املكـون مـن احلـب واحلـرب  تعبيرهـم األدبـي 
معـاً، علـى عكس األدب الكالسـيكي للمقاومة، 
الفلسـطيني  األدب  كالسـيكيات  مثـالً  ومنـه 
السـورية  التجربتـني  ألن  رمبـا  املقـاوم، 
والفلسـطينية مختلفتـان نوعـاً مـا، فقـد خلقت 
التجربـة عنـد السـوري شـعوراً باخليبـة أكبـر 
ممـا يشـعر بهـا الفلسـطيني، رمبـا لـم يسـائل 
املقـاوم الفلسـطيني عاطفتـه ولـم يقـف عندها 
فكانـت  والنضـال،  احلـرب  معمعـة  يف  وهـو 
قصيدتـه معبـأة بالسـالح والثوريـة الصاخبـة. 
لم يكن ذلك موجوداً يف »أدب النكبة السوري« 
إن صّحت التسـمية، ألن هذا السـوري أوالً لم 
يكن مناضالً بالسالح يف أغلب األحيان، وإمنا 
اختـار أن يخـرج مـن اللعبة كلهـا، بوصفها لعبة 
معقـدة، أو رمبـا نظـر إليهـا لعبـة قـذرة، ولـم 
ينتـِم إلـى أي طـرٍف مـن أطـراف تلـك اللعبـة 

عمـر بـن أبـي ربيعـة/7«، وتسـتدعي قولـه يف 
قصيدتـه املشـهورة »هنـد«:

كلما قلت متى ميعادنا
ضحكت هنٌد وقالت بعد غِد .     

لعـّل اسـم الشـاعرة املتوافـق مـع اسـم حبيبـة 
»عمـر بـن أبـي ربيعة« هو الداعي السـتحضار 
املعـروف  األمـوّي  الشـاعر  مـن  البيـت  هـذا 
بغزلـه احلسـّي الـذي كان يسـتولي علـى لـب 
النسـاء والرجـال يف حينـه، والسـيما الطبقـة 
زيتونـي«  »هنـد  علـى  ليـس  ولكـن،  احلاكمـة. 
مـن حـرٍج وهـي تسـتدعي هـذا البيـت، وقـد 
أوجـدت لـه صـدى يف الكتابـة علـى نحـو مـا، 
ومتـدد املعنـى يف لغـة الديـوان، كأّنـه أصبـح 
قـراءة  متـت  مـا  إذا  وروحـه،  النـص  عصـب 
سـياق  عـن  منزوعـاً  مسـتقلة  قـراءة  البيـت 
قصيدتـه التـي وردت فيـه، وحملـه إلـى أفـق 
مـن املعنـى متحـرراً مـن قيـود النـص األولـى. 
لـه  البيـت  أن  سـيجد  ذلـك  القـارئ  فعـل  إن 
عابـر  للديـوان،  املسـتتر  املعنـى  يف  حضـور 
كل  يف  منـه  ظـالً  ليتـرك  النصـوص  حلـدود 

تقريبـاً. نـص 
فتمـّر  الشـعر،  ثيمـة  النصـوص  يف  تتوغـل 
الشـاعرة بأسـماء كثيـر مـن الشـعراء األجانب 
كيتـس،  جـون  إيلـوار،  بـول  ورامبـو،  )لـوركا، 
»محمـود  الشـاعر  وتخاطـب  ريتسـيوس(، 
إنهـا  بـل  النصـوص،  مـن  واحـٍد  درويـش« يف 
تربـة  النصـوص يف  لتدخـل  عناوينهـا  تختـار 
الشـعر، فكانـت العناويـن اآلتيـة: »البحـث عـن 
الشـاعر املفقـود/22، لـو كنـت شـاعرا/69، 
قتلـه  شـاعر  هنـا/85،  كنـت  لـو   .. درويـش 

الشـعر/102«.
إن الكاتبـة كانـت تعـي جيـداً أنهـا كانـت تكتـب 
اللغـة  شـاعرّية  علـى  وتصـّر  شـعرياً،  نصـاً 
الشـعر،  إلـى حقـل  انتمائهـا  واملفـردات عبـر 
والشـعراء،  )الشـعر،  مفـردات  فوجـدت 
والقصيـدة، والقافيـة( وغيرهـا. أضافـة إلـى 
أن الشـاعرة تكثـف جملهـا، وتنحـت معانيهـا 
بطريقـة شـعرية، وتهنـدس النـص شـعرياً يف 
الـذي  العقلـي  واجلـدل  النثريـة  عـن  بعدهـا 
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مـن هنـا رمبـا وجـد الـدارس لـألدب السـوري 
املعاصـر يف ظـل احلـرب السـورية الـذي أنتجـه 
األدب بعـد 2011 هـذا التعالـق احلميـم بـني 
ثيمتـي احلـرب واحلـب عنـد كثيـر مـن الكّتـاب، 
وقـد بـرزت عنـد الشـاعرة هنـد زيتونـي بشـكل 
الفـت يف ديـوان »غوايـة الدانتيـل«، فقـد رأت 
يف النكبـة السـورية أعظـم مـن نكبـة فلسـطني 

عندمـا خاطبـت الشـاعر درويـش بقولهـا:
درويش يا درويش

إن كنت درويش الفلسطيني
أو بقية الدراويش السوريني

األبلغ وجعًا
على أي أرض سنموت دفعة واحدة

ونبعث يف القيامِة
واحدا واحداً؟/ ص86

ُتخلّـف هـذه األجـواء كثيـراً مـن السـأم، فيرتفـع 
منسـوب الضجر إلى مسـتوى عاٍل من الشـعور 
التـي  احلـرب  إنهـا  والعزلـة،  القاتلـة  بالوحـدة 
جتعـل اإلنسـان بـال قيمـة، ينتظـر االنتظـار وما 
معـه مـن مفـردات امللـل الكبيـر، ويف هـذا تقـول 

الشـاعرة :
أنتظر االنتظار على حافة الصبر والضجر

أحشد حلظات الهلع
ألجّرها إلى الهاوية
الزمن امرأة عقيم 

تقتل أبناءها لتدخلهم التاريخ 
واخلطايا جبال ثقيلة 

ال تقوى على املشي سريعًا
يف حقول الغفران/ ص18

الكآبـة إذن أجـواء رومانسـية بـني  هـل تصنـع 
شـاعر وحبيبتـه؟ ال أظـن أنهـا قـادرة علـى فعـل 
املرصـودة  احلميمـة  العالقـات  إن  بـل  ذلـك، 
يف الديـوان بـني احلبيبـة واحلبيـب كلهـا يخيـم 
عليها ضباب احلزن واالنكسـار، وتبلّد الشـهوة 

وجفافهـا: اإلنسـانية 
عندما تبتّل األرُض 

ينتابها الشغف والهذياُن
وينكمش ثوب السماء حتت املطر

أما هو فيحتسي نبيذها

ذات  اجلميلـة  سـوريا  دمـرت  التـي  العبثيـة 
األصـول التاريخيـة العريقـة. تدفقـت مشـاعر 
األديب السـوري، وهو ناقم على كل األطراف 
متحسـراً علـى حبيبتـه سـوريا، ونادبـاً حظـه 
العاثـر الـذي شـتته وأبعـده يف املنايف؛ فها هي 
تسـتهّل الديـوان بقولهـا يف القصيـدة األولـى:

أبعث لك رسالتي اآلن بالبريد
أو بيد أحدهم

فقد أتى بعد غد
لكنك مّت قبل احلرب 

ولم تخبرني: 
لقد أتى 

وكنت أنتظرك على صخرة يف شمال بالدي
لكنك هاجرت إلى جنوب العالم/ ص6

اإلنسـان  محنـة  يلّخـص  بالفعـل  النـّص  هـذا 
ومحنتـه  االنتظـار،  يف  ومحنتـه  السـوري، 
يف احلـرب، ومحنتـه يف احلـب، ومحنتـه يف 
إذ  بـالده،  إلـى  الهجـرة، ومحنتـه يف احلنـني 
بـني  العضـوي  االرتبـاط  هـذا  واضحـاً  يبـدو 
اإلنسـان  زمـن  يف  واحلـرب  احلـب  مكونـات 
السـوري الصعـب، فـال تنفـّك هاتـان الثيمتـان 
مـن الظهـور يف كل نـص مـن نصوص الديوان، 
فيبحث النص متأمالً يف اجلسـد، كما يبحث 
متأمـالً يف جغرافيـا الوطـن، يبحـث عن املتعة 
املقتولـة أو املسـلوبة أو املؤجلـة، كمـا يبحـث 
عـن ذلـك الوطـن املنتظـر، وال يـكاد نـص مـن 
ومـن  احلـرب،  مـن  يخلـو  الشـاعرة  نصـوص 
املـوت، ومـن األلـم، لقـد تركـت عليهـا أحـداث 
وطنهـا آثـاراً روحّيـة ولغوّيـة ونفسـية، تظهـر 
النصـوص،  هـذه  يف  صوتهـا  بنبـرة  جليـاً 
وبلهفهتهـا املكتومـة وبشـوقها لبلدها؛ لسـوريا 
أصـاب  الـذي  الكبيـر  اخلـراب  قبـل  العامـرة 

والـروح: واجلسـد  اجلغرافيـا 
لو كانت األرض تفاحة

القتسمتها معك
ال تقترْب من  اآلن

فهو كتلة ديناميت، أخاف أن ينفجر
يقولون: احلّب يف زمن احلرب 

خطئية كبيرة/ص9
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هـذه هـي املعضلـة التـي تضغـط علـى أعصـاب 
الشـعر يف هـذا الديـوان، فتغـص كل قصائـده 
باملـرارة وإيقـاع احلـزن الشـفيف النبيـل اخلارج 
مـن رحـم إنسـانية اإلنسـان الفاقـد لـكل شـيء، 
املشـرد، املتحول من إنسـان مسـتقر إلى إنسـان 
ترحمـه  أن  تريـد  وال  الدنيـا  تطـارده  جـّواب 
برحمتهـا التـي شـملت بهـا أناسـاً آخريـن علـى 
مبجملهـا  املعانـاة  هـذه  الكوكـب،  هـذا  ظهـر 
يجسـدها هـذا املقتبـس مـن قصيـدة »اجلميـع 

نيـام وأنـا مـا زلـت أصنـع أحالمـي«:
اجلميع اآلن نياٌم، ليهربوا من احلّب واملوت

مـن  وجههـا  تغسـل  تنـام،  ال  الشـوارع  وحدهـا 
واملـوت الدخـان 

املدينة اآلن مصابة بالفقر والبطالة
السماء تكّدس الرسائل الفارغة من العناوين 

ليفّسـر  أحـٍد  عـن  يبحثـون  نيـاٌم،  اجلميـع 
السـعيدة أحالمهـم 

مفّسرو األحالم يف كل زاوية يعرضون 
الرخيصـة/  الدكاكـني  يف  الكاسـدة  بضاعتهـم 

116 ص
هكذا إذاً هي احلياة بالنسبة لإلنسان السوري 
املبتلـى باحلنـني وباحلـرب، تلـك احلـرب التـي 
أنهكتـه حتـى األحـالم، وجعلتـه مصابـاً يف عمق 
روحه يبحث عن خالص، فهل سيكون خالصه 
بالكتابة أم باحلّب؟ وكيف سكون خالصة بهما 
تزحـف  زالـت  مـا  واحلـرب  بأحدهمـا  أو  معـاً 
حينـاً،  هادئـة«  نـار  »علـى  لتأكلهـا  لغتـه  علـى 
وحينـا آخـر تفجـره بالديناميـت وتغرقـه يف نهر 
مـن دم؟ سـؤال رمّبـا لـن جنـد إجابتـه قريبـاً مـا 
دامـت األوضـاع علـى مـا هـي عليـه، واملأسـاة 
مـا زالـت تنتـُج كل يـوم آالف الضحايـا دون أن 
يتكهـن أحـد بنهايـة لهـذا النفـق املعتـم ليضـع 
حـداً لهـذا الـذي يعانـي منـه اإلنسـان السـوري، 
مثقفـاً وإنسـاناً عاديـاً، مـع أننـي أشـّك يف أن 
احلـرب قـد تركـت أناسـاً أصحـاء ممـن اكتـووا 
بنارهـا، فليـس االنفصـام مـا أصـاب الشـاعرة 
وحدهـا لتفتـش يف ذاتهـا عـن امـرأة أخـرى، بل 
رمبـا صـار يف ذات كل إنسـان سـوري شـخصاً 

آخـر تائهـاً يفتـش عـن نفسـه فلـم يجدهـا. 

ببقية القصص الكاذبة/ ص19
ويبـدو األمـر أكثـر حزنـاً يف نـص آخـر قصيـر 

بعنـوان »علـى نـار هادئـة«:
يف نهاية كل ليلة تقف امرأة حزينة

ترتدي ثوب شهوتها، تبوح مبا ال يصّح قوله
يفور كأس رغبتها على نار هادئة
تغمض عينيها كي ال يعرف أحٌد

كم خنقت من الرجال
تهمس لظلها: كيف جنوت من معركة احلب 

بأعجوبة؟/ ص52 
علـى  لغتـه  املـوت  يفـرض  أن  الطبيعـي  مـن 
وقـد  احلـرب  رحـم  مـن  خرجـت  موضوعـات 
خلّفـت كثيـراً مـن الضحايـا، فاملـوت يف هـذا 
الزمـن كمـا تقـول الشـاعر حتـول مـن وحـش 
إلـى »حيـوان أليـف ُيربّـى يف البيـوت وينام على 
سـرير وثيـر«/ ص20، هكـذا أصبـح التصالـح 
مـع فكـرة املـوت، ألنه أصبـح حاضراً يومياً، بل 
يف كل آن، مـا أوجـد ألفـة بينـه وبـني اإلنسـان. 
بالغـة  مـن  الصـورة  هـذه  مـا يف  قـدر  وعلـى 
عاليـة إال أنهـا تختـزن وجعـا إنسـانياً كبيـراً :

غارقون باإلثم والدم
كمدينة سدوم
يا جرح يسوع

يا رحيل احلمائم عن الكنائس
يا عهد نياشني احلروب

واألوسمة الصدئة
يا دم القتيل املسحوب

من صوته املقموع
يا أنني الرياح امللطخة 

بعار اخلطئية األبدّية/ ص79
متضي نصوص الديوان بهذه الكيفية معجونة 
واملـوت  واحلـرب  واحلـب  الشـعر  مبفـردات 
والتمنيـات  املفـزع  القلـق  يسـودها  والضجـر، 
أمنياتهـا  عـن  الشـاعرة  فتعبـر  املنـال،  بعيـدة 
بحياة هادئة لطيفة بعيدة عن احلرب وآالمها:

أريد أن أجنب أطفاال يف موسم السلم
ال ميوتون بحوادث السير

والقتل املتعمد 
والنسيان/ ص50
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نهـــاية العــــالم

مصطفى جمعة. ليبيا

والرفاهيـة  بـل  احليـاة  عناصـر  باقـي  توفيـر 
. كذلـك 

فمـا هـو اسـاس افتـراض إمكان إعمـار كواكب 
ليـس فيهـا اي عنصـر يدعـم احلياة ؟؟ 

إلينـا  الكواكـب  أقـرب  إلـي  نظرنـا  إذا  ونحـن 
فاملريـخ  الفكـرة،  غرابـة هـذه  سـنجد حقيقـةً 
مثـالً، وهـو الكوكـب الـذي تتجـه اليـه االنظـار 
ثانـي  مـن   95% بنسـبة  جـوه  يتكـون  اآلن  
اكسـيد الكربـون  والباقـي نيتروجـني  وأرجـون  
جـوي  وغـالف   . اخلاملـة  الغـازات  وبعـض 
تشكل كثافته %1 فقط من كثافة جو األرض 
وبدرجـة حـرارة يف النهـار تتراوح ما بني _75  
و _50  درجـة ،  ومازالـوا يريـدون أن يقنعونـا 
أن االنسـان يجـب ان يذهـب ليعيـش هنـاك .
أمـا كوكـب الزهـرة فموضـوع آخـر متامـاً، فهـو 
»جحيـم« حقيقـي يف جـو مكـون معظمـه مـن 
ثانـي اكسـيد الكربـون، وهـو بسـحبه الكثيفـة 
التـي حتتجـز حتتهـا ضغطـاً جويـاً يعـادل 92 
ضعـف الضغـط اجلـوي علـي األرض ودرجـة 
درجـة   489 الـى   430 بـني  تتـراوح  حـرارة 
مئويـة ) كافيـة إلذابـة معـدن الرصـاص( ورياح 
تبلغ سـرعتها 320 كيلومترا يف السـاعة أكبر 

إن مـن أغـرب وأسـخف االفـكار التي تتداولها 
وتنقلهـا الينـا وسـائل االعـالم املختلفة هي أن 
األرض لـم تعـد تتسـع للجنـس البشـري، وأنـه 
ويواصـل  ليعيـش  االنسـان  نقـل  علينـا  يجـب 

حياتـه علـى كواكـب أخـرى .
وبالـغ  بـل  سـخيفاً،  األمـر  هـذا  يجعـل  مـا 
مـن  املأهولـة  املسـاحة  أن  هـو  السـخافة 
كوكـب االرض ال تتعـدى  %1.5 فقـط مـن 
بعمليـة  يعنـي   ، هكتـار  مليـون   37 مسـاحة 
حسـابية بسـيطة جنـد لدينـا مسـاحة 36.5 
هـذه  أن  أي    . مأهولـة  غيـر  هكتـار  مليـون 
االجنـاس التـي تعيـش علـى كوكبنـا اآلن حتـى 
لـن متـأل  فأنهـا  املـرات  مئـات  لـو تضاعفـت 
جـداً،  صغيـراً  جـزءاً  اال  الكوكـب  هـذا  مـن 
وهذا بحسـاب مسـاحة اليابسـة فقط، وليس 
بحسـاب مسـاحة البحـار واملحيطـات، ناهيـك 
هـي  املأهولـة  غيـر  املسـاحات  هـذه  أن  عـن 
صاحلـة للحيـاة بدرجـات متفاوتـة أقلهـا توفر 
االكسـجني ، وميكـن إعمارهـا بسـهولة ودون 
عنـاء، فتكلفـة سـفينة فضائيـة واحـدة ترسـل 
الـي املريـخ مثـال تكفـي لبنـاء مدينـة مليونيـة 
متكاملـة، وعلـى سـطح االرض، مـع إمكانيـة 
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ذلك.
اال يحتاج منا االمر الي وقفة تأمل؟

هـؤالء الذيـن يظنـون أن األرض خلقـت وتركت 
ملصيرها، أو  للصدف او إلدارة االنسان،  وأن 
مواردهـا غيـر كافيـة للمخلوقـات التـي تعيـش 
عليهـا، وأنهـا سـتنفذ .هـذا الهلـع الـذي يجتـاح 
االميـان  مـن  اخلاويـة  امللحـدة  القلـوب  تلـك 
الـذي  املاحـق  الفسـاد  هـذا  كل  مصـدر  هـو 
..هـؤالء هـم اخلطـر  البشـري  يهـدد اجلنـس 
احلقيقـي علـى احليـاة وعلـى االنسـانية . ولـو 
انهـم عرفـوا االميـان لعرفـوا اهلل، ولعرفـوا ان 
الـرازق هـو اخلالـق وليـس االمـر كمـا يظنـون 
حتـى  املـوارد  مـن  مايكفـي  فيهـا  االرض  وان 
نهايـة الوجـود املحـدد لالنسـان على سـطحها. 
﴿ ُقـل َإٔیِنَُّكـم َلَتكُفـُروَن بِالَّـِذی َخَلـَق األَرَض فِـی َیوَمنِی 
َوَتَعُلـوَن َلـُه َأنَدادا ذَ ٰلِـَك َربُّ الَعـٰـَلِمنَی )9( َوَجَعَل فِیَها 
ـا فِـی  َر فِیَهـا َأقَو َٰتَ َرَو ِٰسـَی ِمـن َفوِقَهـا َوَبـٰـَرَك فِیَهـا َوَقـدَّ

ـإیِلنَِی ]سـورة فصلـت 9 - 10[ ـام َسـَواء لِّلسَّ َأرَبَعـِة َأیَّ
االنسـان  بصيـرة  املـادة  تعمـي  عندمـا  ولكـن 
أن  الطبيعـي  مـن  االميـان  مـن  قلبـه  ويفـرغ 
يصـاب بالهلـع والفـزع ويجتاحـه اخلـوف مـن 
يفعلـه  مـا  يشـاهدون  إنهـم   . واملـوت  الـزوال 
الفقـر واجلـوع بالشـعوب التـي سـلبوها لقـرون 
ثرائهـم ورفاهيتهـم   والتـي كانـت هـي مصـدر 
ويتوقعـون أن يواجهـوا مصيـراً مماثـالً باعتبار 
أن املـوارد محـدودة كمـا يعتقـدون وعلى وشـك 
ان تنفـذ وان اجلنـس البشـري مهـدد باجلـوع . 
ذلـك اجلـوع الـذي يفتـك بشـعوب كاملـة جـراء 
يخشـون  ..هـم  وطمعهـم  وشـرهم  جشـعهم 
مـن  يـوم  التاليـة يف  الضحيـة  هـم  يكونـوا  أن 
االيـام ..يـوم تفـرغ االرض مـن مواردهـا نتيجـة 
بجـد  العمـل  عليهـم  .وأن  السـكاني  االنفجـار 
ملنـع حـدوث ذلـك ..هـذه هي اخللفية السـوداء 
دخلـت  ..عالـم  فيـه  نعيـش  الـذي  للعالـم 
حضارتـه مرحلـة التخبـط وبـدأت تتجـه البادة 
نفسـها وقـد فقـدت السـيطرة علـى مجريـات 
االمـور  وبـدأت انحـداراً ال نـدري متـى يتوقـف 

وال إلـى إيـن سـيصل .

هـل  األرض،  يضـرب  هائـل  إعصـار  أي  مـن 
ميكـن تخيـل جهنـم بطريقـة اوضـح من ذلك ؟
هـذه  أن  مبـا   .. عطـارد  عـن  نتحـدث  ولـن 
عطـارد(  األرض_الزهـرة  )املريـخ  املجموعـة 
هـي فقـط املجموعـة الصخريـة مـن الكواكـب 
. والباقـي مـن الكواكـب العظمـى هـي مكونـة 
أسـطح  لهـا  وليسـت  غـازات،  مـن  أساسـاً 

صلبـة.
يريدوننـا  الـذي  الهـراء  هـذا  حقيقـة  فمـا 
ان نقتنـع بـه؟ ومـا الداعـي الـى اتخـاذ هـذه 
باجلنـس  ضاقـت  قـد  االرض  الفكـرة_أن 
البشـري واملـوارد لـم تعـد تكفـي ويجـب علـى 
االنسـان ان يبحـث عـن اماكـن اخـري يعيـش 
عليهـا_ ذريعـة لهـذه املشـاريع الصوريـة والتي 
يصـرف مـن ورائها مليارات االمـوال الطائلة؟
ذلـك  بالضبـط  انسـان  أي  هـو  هنـا  السـؤال 
الـذي أصبـح يشـكل عبئـا ويجـب امـا ارسـاله 

بكورونـا؟  ابادتـه  او  للفضـاء 
ينهـب  قرونـا  ظـل  الـذي  املرفـه  ذلـك  اهـو 
بنـى  حتـى  الشـعوب  ومقـدرات  خيـرات 
اسـتعمر  الـذي  اهـو  العظمـى؟  امبراطوريتـه 
وابـاد وقتـل ونهـب حتـى اصبـح سـيد األرض 
؟ أهـو الـذي يريـد بعـد كل ذلـك ان يسـتحوذ 
علـى مـوارد االرض وحـده دون باقي الشـعوب 
فيعمـل جـاداً جداً علـى محاولة ابادة جماعية  
تهـيء لـه حيـاة اليقلـق فيهـا علـي مسـتقبله؟
أم هـو ذلـك االنسـان املسـتضعف العالـة غيـر 
املنتـج  املسـتهلك املتطـرف االرهابـي اجلاهـل 

العنيـف املتخلـف؟ 
إن اخلطة وحتى اآلن تسير كما رُسمت متاماً 
واألمـور علـى افضـل مـا يـرام . احلـروب على 
أشـدها ومحصـورة  بـني شـعوب معينـة متثـل 
اجلنـس االدنـى الـذي يشـكل العـبء والعالـة 
واخلطر على احلضارة ، االوبئة تشـتغل بجد 
وُتطـور مـن  األيـدز الـى ايبـوال الـى اجلمـرة 
اخلبيثـة الـي جنـون البقـر وانفلونـزا اخلنازير 
 !! املسـتجد  كورونـا  ثـم  وكورونـا  والطيـور  
وطبعـا كلهـا جـاءت مـن افريقيـا او الصـني او 
من القرود او اخلفافيش ال احد مسـؤول عن 
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لوركـــــــــــــا ..  عربيـــــــــــاً
مفتاح الشاعري . ليبيا

األخير يف األرجنتني عام 1934: 
ــــــــــ اعتـرف بأننـي قـد عشـت فصل خـاص عن 
لـوركا .. وأي شـاعر .. أبـداً ..  لـم أر شـاعراً 
مثلـه ..  اجتمعـت فيـه اللطافـة  والعبقريـة ..  
القلـب املجنـح والشـالل الشـفاف ..  لقـد كان 
»فيديريكو غارسـيا لوركا« العبقري املسـرف يف 
وحيه وإلهامه ..  بؤرة الفرح التي تشّع كالكوكب 
بسعادة احلياة  .. موسيقياً فذاً  .. ممثالً رائعاً 
..  فزعـاً ومعتقـداً باخلرافـات ..  المعـاً ونبيـالً   
كان خالصـة أعمـار اسـبانيا وعهودهـا .. صفوة 
االزدهار الشعبي .. نتاجاً عربياً أندلسياً..  ينير 
ويفوح مثل أيكة ياسـمنٍي على مسـرح اسـبانيا .

يف قصيدته » الوردة »   يقول لوركا :
لم تكن الوردة

تبحث عن الفجر
خالدًة على غصنها تقريبًا

كانت تبحث عن شيء آخر .
لم تكن الوردة

تبحث عن علٍم وال عن ظل 
تخوم من حلم وحلم،

كانت تبحث عن شيء آخر .
لم تكن الوردة

تبحث عن الوردة .
جامدة عبر السماء 

كانت تبحث عن شيء آخر.
 يف ثمانيات القرن املاضي ظهر كتاب »هيجان« 
محاكمـة وقتـل لـوركا .. ملؤلفـه »جوزيـه لويـس 
دوفيـال لونغـا«  ترجمـه للعربيـة  »منصـور أبـو 
الثقافـة  وزارة  عـن  عربيـاً  ونشـر  احلسـن«، 
يف  ركـّز  ببنـاء  املؤلـف  هـذا  وجـاء  السـورية،  
ذات  وتـرد يف   . لـوركا«  قاتـل   « علـى  حقيقتـه 
املؤلـف شـخصية » لـوز«  املترهبـة  التـي حلـت 
بإحـدى األديـرة هربـاً مـن ذكريـات حـرب أهليـة 

أسـبانية،  وأسـرة مفككـة األوصـال  ..
و كانـت بصحبـة الفتـاة » لـوز« رئيسـة الديـر«، 

كان األديب  الليبي »خليفة التليسي«  قد ترجم 
للعربية بعض أشعار »لوركا«، وعن ذلك يقول :         
ـــــــ حني كان اآلخرون يترجمون وينشرون، كنت 
أترجـم وأطـوي، وحـني قـرأت مـا ترجمـوا رأيت 

أن أنشـر ما طويت .
الباحـث  املـالذي«   »سـهيل  د.  كان  أيضـاً،   
واألكادميـي السـوري  قـد كتـب مقـاالً بعنـوان 
الشـعراء  أميـر  فيالسباسـا   فرانشيسـكو   «
األسـبان املعاصريـن  وملحمتـه«،  وجـاء  هـذا 
املقـال  ضمـن سلسـلة مقـاالت » أعـالم األدب 

 : املهجـري »)1( ويـورد فيـه  
ـــــــــ حتـى إّنـك لتجـد يف قصائـد »روبـن داريـو« 
تشـابيه  بقيـة  ـ  شـعراء عصـره  أعظـم  وهـو  ـ 
شـرقية. وقـد نظـم قصائـده بالعوامـل اإلرثيـة 
عروقـه،  مـن  واملتسـربة  روحـه  يف  الراسـخة 
وميكنك أن تضمها إلى أجود منظومات الشعر 
العربي. وال غرو، فهو ينتسب إلى أسرة عربية 
إحـدى  »أوهانـس«  البخـاري يف  مـن  أندلسـية 

قـرى مقاطعـة املريـة. 
كان  الـذي  ريـوس«   لـوس  دي  »فرنانـدو  أمـا 

: فقـال   للـوركا  مدرسـاً 
ـــــــــ لقـد كان أوفـر تالميـذي موهبـة وأكثرهـم 
غرابـة أطـوار، وكانـت الفصاحـة التـي يهبها إله  
أسبانيا لألسبانيني بأكثر ما يكون من السخاء 
تزهـر علـى شـفتيه يف دفـٍق ومنـاٍء كانـا موضـع 

دهشـة لـدي كل رفاقـه .
 وتذكـر العديـد مـن املصـادر أن »لـوركا«  ُعـّد 
ضمن  الشـعراء األسـبان الذين ترجع أصولهم 
إلى عرب األندلس ..  فهو من مواليد مقاطعة 
األندلـس مـن عائلـٍة تعـود جذورهـا إلـى العرب، 

وهـو القائل : 
ـــــــ دعونا من هذه االحتفاالت احلمقاء، فمهما 

فعلتم فإن »احلمراء« ستبقى عربية . 
 قال عنه الشاعر » نيرودا » 2  ، وهو باملناسبة 
الـذي ربطتـه صداقـة قويـة بلوركا  أثنـاء تواجد 



الليبي  71

إبــــــــــــداع

فيما بعد بعض األحلان  املصاحبة ملسـرحياته، 
واحلكايـات  السـير  »لـوركا«  عشـق   أيضـاً  
الشـعبية، فكانـت ماثلـة بقـوة يف بعـض دواوينـه 
حيـث  »مدريـد«  إلـى   عـاد  ومسـرحياته.. 
الثقافـة والفـن، وفيهـا قابـل الرسـام  السـريالي 
»سـلفادور دالـي« . و »جـوان رامـون خيمينيـز«، 
البرتـي«    »رفائيـل  و   ، ماخـادو«  و«انطونيـو 
و«بـدرو روزاليـس«،  إضافـة الـى »فرنانـدو دي 
لـوس ريـوس« الزعيـم االشـتراكي ووزيـر التربيـة 
الوطنيـة يف عهـد احلكـم اجلمهـوري، وصديـق 
»انطونيـو ماخـادو«، و«رفائيـل البرتـي« و«مانويل 
الـذى شـغل وظيفـة  دي فـاال«، و«مونتزينـوس« 
مجلـة«  وأسـس  االشـتراكي  غرناطـة  محافـظ 
الديـك«، والتـي سـرعان مـا توقفـت، وكان ذلـك 

عـام 1919   .
 تأثـر »لـوركا« بالشـاعر » لويـس دي جوجنـوا«، 
ولـم يكـن هـذا التأثـر غائبـاً  يف قصائـده  مثـل 
الغجـري   القصـر  شـاعر   -« غجريـة  »أغـان 
ومرثيـة مصـارع ثيـران،  وحـني كان يف أمريـكا 
اصـدر ديوانـه »شـاعر يف نيويـورك« ، كان ذلـك 
عام 1930 ، وأسس  فرقة  »البراكا« املسرحية 
عام 1927 ، ومن مسرحياته            » الزفاف 
الدامي -  يرما -  االسكافية العجيبة – املأساة 
إلـى   إضافـة  الظـل  ملسـرح  وكتـب  املضحكـة،  
العديـد مـن املسـرحيات يذكـر منهـا مسـرحية 
» مارينـا بينيـدا »، ومسـرحية » اآلنسـة روزينـا 
العانس »،  ومسرحية » عرس الدم » ، كما اهتم 
بالرسم ونشر العديد منه يف » برشلونة »،  كان 
ذلـك عـام 1927 ، ثـم سـافر إلـى أمريـكا زائـراً  
وعـاد أثنـاء بدايـات أحـدث احلـرب التـي وقعـت 

فيمـا بعـد بـني امللكيـني واجلمهوريـني .
إلـى  يدفعـه  لـم  رآه  الـذي  التجّهـم  هـذا  لكـن   
» االسـبانية  الكتائـب   « التقـرب مـن   محاولـة 
ذات التوجه  اليميني بزعامة اجلنرال » فرانكو 
»، ويرجـع ذلـك  إلـى أنـه كان يف حالـة رفـض 
ملجموعة من معطيات واقعية  عاشها جعلته يف 

حالـة ثبـات علـى مبادئـه.

وكانت ذات إصراٍر دائٍم على استشفاف الوقائع 
مـن الفتـاة التـي لم تكن تعرفها سـوى هـذه املرة 
التـي صاحبتهـا فيهـا، واعتمـدت رئيسـة الديـر 
املحنكّـة علـى انتماؤهـا  االسـباني يف سـعيها 
لسبر أغوار سيرة حياة الفتاة ومعرفة جذورها 
مـن خـالل احلديـث عـن احلـرب القائمـة يف 
مواطنهـن  ومـن خـالل سـرد األحـداث أدركـت 
رئيسـة الديـر مبلـغ التصدع الـذي أصاب عائلة 
» لـوز«  مـن جـراء سـلوك رب األسـرة  ملـا كان 
يتصـف بـه مـن تبعيـة للنظـام ومعالـم إجراميـة 
متمكنة يف نفسه، ويشير الكتاب إلى  أن أسرة 
الفتـاة كانـت تربطهـا عالقـات أسـرية بشـاعر 
اسـبانيا » لوركا »،  وهي عالقة ما كانت لتمنع  
رب األسـرة مـن ارتـكاب جرائم إنسـانية عديدة 
مـن ضمنهـا قتـل »لـوركا«، ومـن املفارقـات أن  
ظهـر  مرتكـب اجلرميـة بصفـة بطـل  اسـبانيا.
لكـّن »لـوركا« خلّـد  علـى أنـه  »شـاعر اسـبانيا 
عـام 1899   »لـوركا«   ولـد  وقـد    ،« الكبيـر 
يف  تعليمـه  وتلقـى  باكيـروس«  »فونتـه  بقريـة 
منطقـة » أمليريـا«، والتحـق بجامعـة »غرناطـة«، 
واألدب،   الفلسـفة  ثـم  القانـون  ودرس خاللهـا 
ويف  جامعـة »مدريـد«  أكمـل تعليمـه اجلامعـي 
وتخـرج عـام 1920 .  والـده كان مزارعـا ثرياً، 
»لـوركا«  وشـغف  مثقفـة،   معلمـة  أمـه  وكانـت 
باملوسـيقي وربطتـه عالقـة قويـة  باملوسـيقي 
االسـباني املشـهور » دي فـاالّ » الـذي حّلـن لـه 



اإلشعاع الدالليّ يف العتبة األولى

أ . ميادة أنور الصعيدي. فلسطين

»مقصلة الحالم » للروائي جالل برجس .. 

نصّيـةٌ قائمـةٌ بذاتها تشـكّل قيمةً فنّيةً وترسـم 
يوّجـه القـارئ نحـو العديـد مـن  نهجـاً داللّيـاً 
إلـى  يحيـل  إجرائّيـاً  ومفتاحـاً  االحتمـاالت، 
مبجموعـٍة  »فيمدنـا  توّجهاتـه  بـكّل  النـص 
رمـوز  فـك  يف  تسـاعدنا  التـي  املعانـي  مـن 
النـص وتسـهيل مأمورّيـة الدخـول يف أغـواره 
مكّثفـةً  بنيـةً  باعتبـاره   « الوعـرة  وتشـّعباته 
ومختزلـةً لبنيـة احلكايـة يدّشـنه ويعمـل كأداة 
وصـٍل تعـني الروايـة، وتخلـق أجواءهـا النصّية 
لـذا  ؛  واخلارجـي  الداخلـي  سـياقها  عبـر 

عمـاًل  األولـى«  »العتبـة  العنـوان  يكـن  لـم 
هامشـًياً؛ إذ احتـّل مكانـةً متمّيـزًة يف األدب 
والنقـد املعاصريـن؛ لـذا فقـد تتملّـك الروائي 
إذ  لروايتـه؛  عنوانـاً  يختـار  حينمـا  احليـرُة 
غالبـاً،  الروايـة  كتابـة  بعـد  اختيـاره  يرجـئ 
ذلـك ألّنـه يشـكّل املفتـاح الرئيـس لقّرائـه _

والسـّيما الّنقـاد منهـم_ فمن خالله يسـتطيع 
الفكـرة  ومعرفـة  الروايـة،  إنطـاق  الّناقـد 
الـذي  الشـك  وتبديـد  ألحداثهـا،  الرئيسـة 
عتبـةٌ  العنـوان  فـإّن  هنـا  ومـن  إليـه،  تسـلّل 
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ملخّيلتـه لتسـرح بروحهـا وحتّقـق ما لـم يتحّقق 
بالواقـع، إذن فنحـن أمـام مفارقـة حتمـل يف 
اً وهـي مقصلـة اإلعـدام  طّياتهـا تناقضـاً حـاّدً
»كّل  الروايـة:  بطـل  يقـول  باحليـاة،  واحلالـم 
سـنني االعتقـال ترافقنـي اآلن يف هـذه العتمة 
علـى  املقصلـة  تطبـق  كمـا  علـّي  تطبـق  التـي 
رأس احلالـم باحليـاة الروايـة ص104«، إذن 
فـإّن عنـوان الروايـة قـد أحالنـا _كمـا يقـول 
بيارغيـرو_ إلـى رمـوز مشـّفرة، وإلى عالم من 
واملواقـف  احلـركات  مـن  املتشـكّلة  اإلحـاالت 
، فاملقصلـة ترمـز إلـى املـوت، حّتـى وإن كان 
قـد عايـش  فإّنـه  احليـاة،  قيـد  علـى  »خالـد« 
حالـة املـوت البطـيء، إذ وقـع رهينـة االعتقال 
التعسـفي ظلماً، وخرج إلى العزلة واالنطواء، 
والقهـر علـى سـني عمـره املهـدرة يف معتقـٍل 
الـذي  »املعتقـل  يقـول:  مخّيلتـه،  يف  يتناسـخ 
إنـه   ... للمنبوذيـن  مـكان  أنـه  أعـي  أكـن  لـم 
فيـروس ميكنـه أن يتناسـخ بـكل نهـم مـن ذاته، 
أقسـى  واحـد  كل  شـتى،  مبعتقـالت  لنحظـى 
من سـابقه الرواية ص81« فاملعتقل األقسـى 
تأثيـراً  األشـّد  الداخلـي  املعتقـل  ذلـك  هـو 
وغيـاب  األرق  أرهقـه  إذ  البطـل،  نفـس  علـى 
احلبيبـة وتغّيـر احليـاة باملقّومـات كلّها، يقول: 
»... وبعـد غيابـك هـذا صـرت أعانـي زمنـني 
املحقـق  بـه  زجنـي  الـذي  املعتقـل  لسـجنني. 
الـذي  وسـجنك  بالكوابيـس،  يتوعدنـي  وهـو 
هـذا  كل  ملـاذا  بـاألرق.  يتوعدنـي  انفـك  مـا 
لـه  تسـّبب  لقـد   ،»70 ص  الروايـة  الغيـاب؟ 
االعتقـال الداخلـّي بعزلـٍة مـن طـراٍز مختلـف، 
وصـم روحـه بعـذاٍب يجـيء كاملقصلـِة احلـاّدِة، 
التـي  »واحلبيبـة  ـاً،  أبدّيً وسـجناً  أملــــاً  حّملهـا 
اختـزال  علـى  القـدرة  ليديهـا  أن  اعتقـدت 
تلـك القضبـان مـن مـداي منحتنـي بكل قسـوة 
قضبانـاً أخـرى، ورصاصـة يف جبني املسـرات 

الروايـة ص 76«.
لقـد عـاش بطـل الرواية حاملــاً قبـل االعتقال، 
تلـك املحبوبـة  وحينمـا تعـّرف علـى »سـعاد«، 

لتفكيـك  ثمـنٍي  بـزاٍد  ميدنـا  الروايـة  فعنـوان 
النـص ودراسـته، ويقـدم معونةً كبـرى لضبط 
انسـجام النـّص وفهـم مـا غمـض منـه، إذ هـو 
املحـور الـذي يتوالـد ويتنامـى ويعيـد نفسـه، 
واألسـاس  الروايـة  هويـة  يجـّدد  الـذي  وهـو 
الـرأس  مبثابـة  ألّنـه  عليـه؛  تبنـى  الـذي 

. للجسـد
بـل  املجـّردة،  العنونـة  »برجـس«  لقـد جتـاوز 
خلـق املفارقـة يف عنوانـات رواياتـه، محـاواًل 
أذهانهـم  وحتريـك  القـّراء،  انتبـاه  لفـت 
املكّونـة  الكلمـات  مدلـوالت  يف  والتفكّـر 
روايتـه  عنـوان  ذلـك  ومـن  روايتـه،  لعنـوان 

احَلاِْلـم«. »ِمْقَصلَـةُ 
اسـمّية  احلالـم« هـي جملـة  »مقصلـة  جملـة 
تـرك  الروائـي  أّن  ويبـدو  خبرهـا،  ُحـذف 
ذاتـه  بحـّد  وهـذا  للقـارئ،  اجلملـة  إكمـال 
مـن  واملقصلـة  وتفكيـره،  ملخّيلتـه  إثـارة 
القْصـل  وقيـل:  القطـع،  والقْصـل:  »قصـل«، 
قطـع الشـيء مـن وسـطه، و«سـيف قاصـل«: 
جمـٌل  مـاض،  مقصـل:  ولسـان  قاطـع،  أي 
 ، بأنيابـه  شـيء  كّل  يحطـم  أي  ِمْقَصـٌل: 
املحكـوم  رأس  بهـا  يقطـع  آلـة  واملِْقَصلـة: 
عليـه باإلعـدام ، و«احلِلْـم« نقيـض »السـفه«، 
و«احللْـم« األنـاة والتثبـت يف األمـور، واحَللُـم: 
يف النـوم، واحلاِلـم: هـو مـن استسـلم ألحـالم 
بدرجـة  خيالـه  إلـى  املنقـاد  أو   ، اليقظـة 
كبيـرة بحيـث يجـد لـّذًة يف األفـكار املبهمـة، 
وهـو  ذهنـه،  علـى  تطـرأ  التـي  والتخيـالت 
الـذي يـرى احليـاة كأّنهـا مغامـرات حكايـة؛ 
فضـاء  يف  لتسـبح  ملخّيلتـه  العنـان  فيتـرك 
اسـم  اللفظتـني  وكال  قيـٍد،  دون  األحـالم 
مفـرد، واملِْقَصلَـة: اسـم آلـة علـى وزن ِمْفَعلَـة، 
»حلَـم«،  الثالثـي  مـن  فاعـل  اسـم  واحلاِلـم: 
ويبـدو أّنهـا مقصلـة واحـدة مخّصصـة حلالٍم 
واحـد وهـو البطـل، واملعـروف علـى املقصلـة 
»احلالـم«  أمـا  اإلعـدام،  يف  تسـتخدم  أّنهـا 
العنـان  ويتـرك  أفضـل،  بحيـاٍة  احلالـم  فهـو 
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فهـو حالـٌم باحليـاة، متفائـٌل بـكل ثانيـة تقـوده 
إلـى املسـتقبل، يوقـن بروحـه حّتـى وإن كانـت 
الطريـق خاطئـة، يقـول: »عندمـا نحـب فإننـا 
نخـرج على سـلطة السـجن الـذي أتت صرخة 
حياتنـا  لتصبـح  بسـببه  الرحـم  مـن  اخلـروج 
بكاملهـا خروجـاً علـى أي سـلطة تهـدد فكـرة 
احليـاة. نحـب، نحتج، نتظاهـر، نكتب، نخطئ 
ونصيـب حتـى ال نصبـح فرائـس حلقيقـة أن 

احليـاة سـجن كبيـر الروايـة ص195«
يف  ـا  محّقً »برجـس«  كان  هـل  السـؤال:  لكـن 
مـدى  ومـا  روايتـه؟  عنـوان  حـروف  اختيـار 
التحليـل؟ املسـتفاد حسـب  للمعنـى  مناسـبتها 
يف  تشـكّل  مجتمعـة  »مقصلـة«  كلمـة  حـروف 
النفـس شـعور بالتوتـر، والقـوة والفاعليـة، ويف 
املقابـل فـإّن حـروف كلمـة »احلالـم« مجتمعـة 
تشـكّل حلظات احلياة اجلميلة، املتشـكّلة وفق 
الطمأنينـة  لشـعور  املصاحبـة  خاّصـة،  رؤى 

واحلـب. والشـغف 
إيحائـّي ذو صـوت مجهـور،  - فامليـم: حـرٌف 
فانطبـاق الشـفة علـى الشـفة مـع حـرف امليـم 
مياثـل األحـداث الطبيعية التي يتم فيها السـّد 
واالنغـالق. كمـا أن ضـم الشـفة علـى الشـفة 
بشـيء مـن الشـدة والتأنـي قبيـل خـروج صـوت 
فيـه  يتـم  التـي  األحـداث  بدايـة  ميّثـل  امليـم 
املـص بالشـفتني واجلمـع والضـم. أمـا انفـراج 
الشـفتني أثنـاء خـروج صـوت امليـم فهـو ميثـل 
التـي يتـم فيهـا التوسـع واالمتـداد،  األحـداث 
وهـذا متناسـب متاًمـا مـع حركـة املقصلـة عند 
تضافـر أدواتهـا للرفـع ويتبـع ذلـك توّسـع بـني 
خصائـص  فـإن  وهكـذا  وقاعدتهـا،  رافعتهـا 
اللمسـي  بـني  موزعـة  احلـرف  هـذا  صـوت 
اإلميائـي  والبصـري  »مــــقصلة«  اإليحائـي 
»احلالــــــــم«، مع مالحظة وجود التناقض بني 
االنغـالق واالنفتـاح يف خصائصـه اإلميائيـة .
ويجـب لفـت االنتبـاه أّن وظيفـة صـوت »امليـم« 
يف »مقصلـة« انفتـاح ثـم انغـالق؛ ألّنـه جـاء يف 
بدايـة الكلمـة، خـالف كلمـة »احلالـم« إذ جـاء 

التـي منحتـه بغيابهـا معتقـاًل آخـر، وهـو حـّر 
بعيـد عـن معتقـٍل حديـدّي، هـذه االزدواجّيـة 
املؤملـة لـم متنـع جتلّـي حلمـه ولـو كان ذكـرى 
أزمنـة،  »تتدلـى  يقـول:  القـّراء،  عيـون  أمـام 
تتماهـى وتتنافـر… زمـن احللـم يف زمـن النزق 
بزمـن  يتداخـل  ذاك  احللـم  ...زمـن  قبـل 
فأنهـض  الزمنـان  فيتماهـى  بسـعاد  حلمـي 
إذ  وطـن  وبحبيبـة  حبيبـة  بوطـن  حلـم  إزاء 
ال تختلـف اخليبـة يف احلـب عـن اخليبـة يف 
الوطـن فكالهمـا وطـن وأنت وحدك الشـريد 
 ،»12 ص  الروايـة  منهمـا  أّي  خسـارة  بعـد 
لقـد صـار احللـم بـأن يعيـش بقّيـة حياته بعد 
املعتقـل مـع محبوبتـه يـوازي حلمـه ببـالٍد بـال 
قهـر،  بـال  جـوع،  بـال  خونـة،  بـال  فاسـدين، 
بـال حرمـان وبـال خـوف، وخسـران محبوبتـه 
جعلـه يشـعر باخليبـة إلـى جانـب خيبته بتغّير 
ويف  املعتقـل،  مـن  خـرج  بعدمـا  البـالد  حـال 
تقاطـع اخليبـات وتواليهـا بحيـث تكـون أشـّد 
وأقسـى عليـه، يقـول: »هكـذا حالـة أحدثـت 
بـي خرابـاً لسـت قـادراً علـى مجابهتـه ألننـي 
ميكـن  ال  فاقـدة  طاقـة  هنـاك  أن  أزعـم 
اسـتردادها وأؤمـن أيضـاً أن شـكل الطاقـات 
التـي ميكننـي اقتناصهـا مـن جديـد ال ميكـن 

أن تفيدنـي مبـا أريـد الروايـة ص45 ».
أّن  تبـنّي  الروايـة  يف  عديـدة  مقاطـع  يف 
مواطـن  يف  خاّصـة  حالـم،  رجـٌل  »خالـد« 
احلـّب ولقـاء احلبيبـة، وقـد تبـنّي أّن للحـّب 
الشـجرة  نشـذب  »حـني  يقـول:  مسـاراٌت، 
فإننـا نحـب، حينمـا نقـف قبالـة أنفسـنا عراة 
إال مـن مجابهـة احلقيقـة فإننـا نحـب، حينمـا 
نرفـع أصواتنـا ونقـول ال فإننـا نحـب، حينمـا 
صـدر  علـى  رأسـه  آدمـي  يضـع  بـأن  نحلـم 
ذئـب فإننـا نحـب، حينمـا يخسـر الواحـد منـا 
حـب امـرأة ويبقـى قلبـه يشـيعها بحـب كمـن 
يحـرس طفـالً يف طريـق معتمـة فإننـا نحـب. 
نحـن نحلـم حتـى لـو راحـت الطريـق تقودنـا 
خلسـة نحو املقصلة الرواية ص195 »، إذن 
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صوت أم كلثوم يف الطبقات العليا من صوتها، 
»احلالـم«  لفـظ  يف  باحلـاء  األلـف  والتصـاق 
جعـل احلـاء تبـدو كواحـة عاطفيـة ظليلـة لهـذه 
املعاني من الرقة وحكايات احلب ». وإّن ورود 
امليـم مكسـورة يف أّول كلمـة »ِمقصلـة« وآخـر 
البطـل  روح  بانكسـار  يوحـي  »احلالـِم«  كلمـة 

وانغـالق دائـرة األلـم واألمـل عليهـا.
ومـن هنـا فـإّن للعنـوان طاقـةً صوتّيـةً داللّيـةً 
تهـدف إلـى كشـف حقيقة النـص؛ إذ هو العتبة 
األولـى التـي تصـادف القـارئ، والعتبة األخيرة 
التـي يوقـن مـن خاللهـا صـدق حدسـه، فلفـظ 
»مقصلـة« يحمـل شـعور بالتوتـر، ومعاني القوة 
انغـالق واجنمـاع، ويف  امليـم  والفاعليـة، ففـي 
وكسـر،  وقطـع  صوتـي  وانفجـار  قـوة  القـاف 
ويف الصـاد شـّدة وصالبـة ووضـوح، ويف الـالم 
التصـاٌق ومتاسـٌك ومماطلـة، والتـاء املربوطـة 
معانـي  وكلّهـا  والتحكّـم،  واالنتهـاء  لالنغـالق 
النفسـي  والضغـط  العزلـة  حجـم  إلـى  تشـير 
الواقـع واللجـوء لالنطـواء،  الداخلـّي، وقسـوة 
القـارئ  تأمـل  ولـو  الـذات،  علـى  واالنغـالق 
بحركـة  تبـدأ  »ِمْقَصلَـةُ«  يف  احلـروف  حركـة 
كسـر وتنتهـي بحركـة ضـم، متاًمـا كالشـخص 
الـذي جلـأ لضـم روحـه واللجـوء للتقوقـع علـى 
الـذات جـّراء مـا حـّل بهـا مـن كسـٍر وخـذالن.
حروفهـا  تشـكّلت  فقـد  »احلالـم«  لفـظ  أّمـا 
علـى نحـو يحمـل شـعور الطمأنينـة والشـغف 
واحلـب، فـأل التعريـف ألّن احلالـم يف الروايـة 
هـو بطـٌل واحـد وأحداثهـا حـول شـخص واحـد 
وهـو »خالـد«؛ لـذا فقـد جـاءت كلمـة »احلالـم« 
وُعصـارة  احللـم  بحبوحـة  احلـاء  معّرفـة، ويف 
األحاسـيس، وورود املقطـع الطويـل زاد املعنـى 
تأكيـًدا، وأضفـى علـى احلالـم متعـة االنطـالق 
نحـو األحـالم، ويف الـالم ملكّيـة خاّصـة، وألّن 
هـذه  فأثبـت  بالكسـر  محـّرٌك  الـالم  حـرف 
امللكيـة، وجعـل القـارئ أكثـر يقيًنا بحـال احلالم 
امليـم  ويف  باألمـل،  وتشـّبثه  بحلمـه  والتصاقـه 
انغـالق علـى الذات، وانغماسـها بعالم األحالم.

يف نهايتهـا لـذا كانـت وظيفتـه اإلميائّية توحي 
بانغـالق احلالـم علـى نفسـه ثـم انفتاحـه يف 

حلـم مـن تصميمـه اخلـاّص.
يصفـه  مجهـور،  شـديد،  صـوت  والقـاف:   -
حُتـدث صوتـاً(  )للمفاجـأة  بأنـه:  »العاليلـي« 
»للمقاومـة«.   : بأنـه  »األرسـوزي«  ويصفـه   .
أحاسـيس  إلـى  بـه  يفضيـان  الوصفـني  وكال 
ملسـية مـن القسـاوة والصالبـة والشـدة، وإلـى 
فقاعـة  مـن  وسـمعية،  بصريـة  أحاسـيس 
التـي  واملصـادر  تنكسـر.  فخـارة  أو  تنفجـر، 
أصـوات  علـى:  تـدل  القـاف  بحـرف  حتتـوي 
والفعاليـة  والقـوة  الشـدة  علـى  أو  »قهقـه«، 
والكسـر  والقشـر  القطـع  وعلـى  »مقاومـة«، 
 ، »قحـط«  واجلفـاف  اليبـاس  وعلـى  »قـّده«، 
واحلقيقـة أّن صـوت املقصلة له دالالت تشـبه 
تلـك اإلميـاءات املسـتفادة مـن صـوت القـاف.
، صوتـه  - والّصـاد: حـرٌف مفّخـم، وصفيـريٌّ
أقـرب للصالبـة والشـّدة والفاعلّيـة، طبيعتـه 
الصفيريـة قّربـت لألذهـان صـوت الرصـاص 
مـن املعـادن، والرخـام الصقيـل مـن الصخـور 
ـاء صالبـة، واإلعصـار مـن الريـاح، إّنـه  الصمَّ
أشـبه بصريـر صـوت يقـدح نـاراً ، ولعـّل تلـك 
الصالبـة والشـدة يف صـوت الصـاد واضح يف 

أداء املقصلـة.
الشـدة،  متوسـط  مجهـور  صـوت  والـالم:   -
يتشـكل   اللجـام،  يشـبه  السـريانية  يف  شـكله 
صوتـه بالتصـاق اللسـان بـأول سـقف احلنـك 
فانفكاكـه عنـه، وهـو مـن احلـروف اإلميائيـة 
التمثيليـة ، وبالفعـل فـإّن حركة رافعة املقصلة 
ألعلـى ثـم انفكاكهـا نـزواًل علـى عنـق املعـدوم 

املقّيـد ميّثلهـا صـوت الـالم هنـا.
صـوت  يحـدث  مهمـوس،  حـرٌف  واحلـاء:   -
أغنـى  وهـو  باحلفيـف،  يكـون  مـا  أشـبه 
األصـوات عاطفـة وأكثرهـا حـرارة، وأقدرهـا 
علـى التعبيـر عـن خلجـات القلـب ورعشـاته. 
األحاسـيس  بفيـض  توحـي  احلائيـة  وبّحتـه 
وُعصـارة مـن عواطف احلب واحلنني، ويشـبه 

الليبي  75



إبــــــــــــداع

املرآة يف التاريخ والشعر واألمثال

صالح عبد الستار الشهاوي. مصر

املـرآة.
قبـل  الصحـف  نشـرته  اسـتطالع  أظهـر  فقـد 
أسـابيع يف فرنسـا أن 81 يف املئة من النسـاء 
و74 يف املئـة مـن الرجـال ينظـرون إلـى املـرآة 

مـرة علـى األقـل يف اليـوم.
لهندامـه ومظهـره  الرجـل  بلـغ إهمـال  فمهمـا 
إلـى  التطلـع  إلـى  مضطـر  فهـو  اخلارجـي، 
فاملـرآة  كل صبـاح.  ذقنـه  عنـد حالقـة  املـرآة 
وحدهـا تسـتطيع أن تـدل يده املمسـكة بشـفرة 
احلالقـة  أمت  أنـه  تخبـره  ووحدهـا  احلالقـة. 
يسـتغني  أن  اسـتطاع  إذا  هـذا  جيـد.  بشـكل 

شـعره. تصفيـف  عنـد  عنهـا 
ويف محـالت احلالقـة الرجاليـة، ال يقـل حجـم 
مراكـز  يف  عليـه  هـي  عمـا  ودورهـا  املرايـا 
املـرآة  إلـى  فإضافـة  النسـائية.  التجميـل 
الرئيسـة التـي يجلـس أمامهـا الرجـل لنصـف 
بـد  أنامـل احلـالّق، ال  إلـى  سـاعة مستسـلماً 
وأن يلجـأ هـذا األخيـر إلـى مـرآة ثانيـة أصغـر 

السـيارة  البيـت ويف  املـرأة، يف  رفيقـة  املـرآة 
ويف حقيبـة اليـد، بـل يف كل مـكان تـرى فيـه 
املـرأة وجههـا حتـى ولـو كان سـطحاً صقيـالً. 
تطـول وقفتهـا قبالـة املرآة. تنظـر إلى جمالها 
ومحاسـنها. تسـّرح شـعرها. تتأمـل هندامهـا 
وزينتهـا، وقـد قيـل يف بعـض األمثـال: املـرآة 

روح املـرأة كمـا السـيف روح املحـارب .
منـع  يسـتطعن  ال  النسـاء  أن  فاحلقيقـة 
أنفسـهن مـن النظـر إلـى أية مـرآة ُتقابلهن، أو 
حتى إلى أي سـطح زجاجي أو سـطح عاكس. 
فمثـل هـذه املـرأة تتمتـع بشـخصية حساسـة 
تهتـم مبتابعـة أحـدث خطـوط املوضـة، وعـادة 
مـا تكـون ممـن ميارْسـن الرياضـة فهـي حتـب 
املحافظـة علـى رشـاقتها، ومتيل إلى التنسـيق 

والديكـور، وحتـب املالبـس والعطـور.
يف  الدائمـة،  املـرأة  رفيقـة  املـرآة  تكـون  وأن 
غرفـة النـوم، ويف حقيبتهـا اليدوية، ويف مركز 
التجميـل.. فهـذا ال يعنـي أن املـرأة احتكـرت 
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نوعـاً مـن املرايـا لـم ينتشـر اسـتخدامه إالّ يف 
العصور الوسطي حيث كان أول من أنتجه هو 
أحـد احلرفيـني مـن مدينـة فينسـيا )البندقية( 
يف القـرن السـادس عشـر امليـالدي. حتـى كان 
ابتكـر  عندمـا  امليـالدي  التاسـع عشـر  القـرن 
»جوستسـوس فـون اليبيـج« 1803-1873م 
محلـوالً كيميائيـاً ميكن بواسـطته صب الفضة 
علي سطح الزجاج، وهي الطريقة املستخدمة 
يف صنـع املرايـا حتـى وقتنـا هـذا. إذن فاملـرآة 
العصريـة عبـارة عـن لـوح مـن البلـور، يغطـي 
وجهـه اخللفـي بطبقـة مـن الفضـة أو غيرهـا، 
فتلتصـق متاماً بسـطح البلـور األملس. وتعرف 
باملـرآة البلوريـة          أو الزجاجيـة. ومـن 
وذلـك  األلـوان،  مختلفـة  مرايـا  صنـع  املمكـن 
باسـتعمال معـادن عاكسـة ملونـة، كالذهـب أو 

النحـاس األحمـر بـدالً مـن الفضـة.
وتعـرف املـرآة يف علـم البصريات )علم دراسـة 
تكـون الصـورة علـي املـرآة( بـأن سـطح املـرآة 
العاديـة مسـتو ويتكـون مـن شـريط دقيـق، أو 
فيلـم، مـن الفضـة يفتـرش خلفيـة لقطعـة مـن 
الزجاج الشـفاف وعلي السـطح الفضي تتكون 
صـورة دقيقـة للجسـم املعـروض أمامهـا ولكـن 
بفارق واحد هو أن اجلانب األمين من اجلسم 
يظهـر علـي املـرآة يف اجلانـب األيسـر. )تعكس 
املـرآة صـورة اجلانبـني فتجعـل اجلانـب األمين 
مـن الشـخص علي يسـارها والعكـس بالعكس، 
فلماذا ال تفعل ذلك بالنسـبة ألعلى وألسـفل؟( 
ولكـي نعـرف السـبب )سـبب انعـكاس الصـورة 
يف املـرآة بهـذا الشـكل(، يجـب أن ننظـر لألمـر 
مـن وجهـة نظـر املـرآة، بحيـث أننـا حـني ننظـر 
يف املرآة ينظر الوجه واجلسـم إلينا كما لو أن 
املـرآة هـي التـي ترانا، وأبسـط طريقة للتفكير 
يف هذا املوضوع أن تتخيل أنك واقف مباشرة 
خلـف صديقـك. ميينك يناظر ميينه وشـمالك 
اآلن  ليواجهـك.  صديقـك  يـدور  ثـم  شـماله، 
يـري صديقـك ميينـك يف شـماله وشـماله يف 
ميينـك. وبنفـس الطريقـة فـإن املـرآة تعـرض 

حجمـاً بعـد أن يتـم عمله، فيضعها خلف رأس 
الزبـون، لتنعكـس بدورهـا علـى املـرآة الكبيـرة 
أمامـه، وتسـمح لـه بالتالـي برؤية شـكل رأسـه 
مـن اخللـف. الشـيء الـذي لـم ولـن يسـتطيع 

أي إنسـان أن يـراه مـن دون املـرآة.
املرآة هي السـطح األملس الذي ميكنه عكس 
الضـوء، ولعـل أقـدم مـرآة وصلـت إلينـا كانـت 
مـن مصـر الفرعونيـة تعـود إلـى األلـف الثانـي 
قبـل امليـالد، وهـي محفوظـة اليـوم يف متحـف 
القاهـرة. والغريـب أن تاريـخ صنـع هـذه املرآة 
)الـذي  نرسـيس  أسـطورة  والدة  مـع  يتزامـن 
رأى صورتـه منعكسـة يف املـاء فذهـل بجمالـه 
مـن دون أن يعـرف أن الصـورة صورتـه ومـات 
دون أن يتمكـن مـن العثـور علـى ذلـك الكائـن 
اجلميـل الـذي هـو بنفسـه(. فهـل هـي صدفـة 
اإلنسـان  فرديـة  والدة  مـع  املـرآة  تولـد  أن 
واهتمامـه بنفسـه فـور خروجـه مـن عتمـة مـا 
قبـل التاريـخ؟ أال يصـح القـول هنـا أن نظـرة 
فعـل  أول  كانـت  )املـرآة(  امليـاه  إلـى  نرسـيس 

اكتشـاف اإلنسـان لنفسـه؟.
كل  تختلـف  املرايـا  كانـت  األمـر  أول  يف 
قدمـاء  كان  فمثـالً  مرايانـا،  عـن  االختـالف 
املصريـني يسـتعملون قطعـاً مـن املعـدن ذات 
ملعـان شـديد كقطـع الفضـة املغطـاة بالبرونـز، 
الـذي  الغـرض  تـؤدي  القطـع  تلـك  وكانـت 
تؤديـه اآلن املرايـا الزجاجيـة، إال أن الصـور 
كانـت أقـل وضوحـاً. ثـم تطـورت هـذه القطـع 
ملصـق  الزجـاج،  مـن  قطـع  إلـي  املعدنيـة 

المعـة. رقيقـة  صفائـح  بظهرهـا 
املصريـني،  قدمـاء  أن  أيضـاً  املعـروف  ومـن 
واإلغريـق  إيطاليـا،  جنـوب  مـن  واألتروريـني 
والرومـان اسـتخدموا مرايـا سـطحها العاكس 
مصنـوع مـن البرونـز، أما أثريـاء القوم فكانت 
أسـطح مراياهـم مصنوعـة من الفضـة، وذلك 
عليـه  املسـيح  ميـالد  مـن  قـرون  عـدة  قبـل 

السـالم.
بللينـي  القـدمي  الرومانـي  الكاتـب  ذكـر  وقـد 
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يف حجـم اجلسـم نفسـه الـذي تعكسـه، وتبـدو 
ُمتعاِدلـة الُبعـد مـن املـرآة.

2 - املرايا املحّدبة:
السـطح  مـن  املقـّوس  اجلـزء  تشـبه  هـي 
إنـارة  حالـة  ويف  الكُـروي.  للجسـم  اخلارجـي 
الضـوء،  مـن  متوازيـة  بأشـعة  املحّدبـة  املـرآة 
مـن  يأتـي  وكأّنـه  يبـدو  املنعكـس  الضـوء  فـإن 
نقطـة خلـف املـرآة ُتسـّمى البـؤرة. وتقـع البؤرة 
يف منتصـف املسـافة بـني املـرآة ومركـز تقـّوس 
املرآة. وهو مركز اجلسـم الكروي الذي تشـكّل 

منـه. املـرآة جـزءاً 
قائمـة  تقديريـة  صـوراً  املحّدبـة  املـرآة  تكـّون 
ـرة، أي أصغـر مـن األجسـام التـي  لكّنهـا ُمَصغَّ
تعكسـها. وتوجـد يف كثيـٍر من السـيارات مرايا 
رؤيـٍة خلفيـٍة محّدبـة كـي تـزوِّد السـائق مبجـال 

رؤيـة أوسـع ممـا تـزّوده بـه املرايـا املسـتوية.
3 - املرايا املقّعرة:

مـن  املُجـوَّف  املقـّوس  اجلـزء  ُتشـبه  وهـي 
وتتواجـد  الكُـَروي.  للشـكل  الداخلـي  السـطح 
كّل مـن البـؤرة ومركـز البـؤرة أمـام املـرآة. كمـا 
أشـعة  ألن  وذلـك  حقيقيـة،  بـؤرة  البـؤرة  أن 
الشـمس املتوازيـة املرتطمـة باملـرآة تتالقـى يف 
هذه النقطة عند انعكاسـها. وتسـتخدم أفران 
رة لتركيز أشـعة  الطاقـة الشمسـية املرايـا املَقعَّ

الشـمس.
تكـون الصـورة التـي تظهـر علـى املـرآة املقّعـرة 
صـورة تقديريـة قائمـة ومكّبرة. وتشـمل املرايا 
املقّعـرة مرايـا احلالقـة ومرايـا الزينـة. وعـادة 
مـا ينتـج نوعـا املرايـا املحّدبـة واملرايـا املقّعـرة 

صـورة مشـّوهة إلـى حـدٍّ مـا.
املرآة يف الشعر العربي:

لـم تغـب صـور املرآة عن الشـعر العربي قدميه 
وحديثـه. ولكـن هذه الصـور تتفاوت كثيراً تبعاً 
لرؤيـة الشـاعر وعمـق جتربتـه وللزاويـة التـي 
ينظـر مـن خاللهـا.  فهـذا امـرؤ القيـس يكتفي 
بالبعـد احلسـي الظاهـري للمـرآة حـني يشـبه 

أنهـا  حيـث  هـي،  تـراه  مـا  بالضبـط  أمامـك 
تواجهـك فتريـك ميينـك ويسـارك وقـد تبـادال 
موقعيهمـا. ولفهـم سـبب أن صورتك ال تنقلب 
التـي  الطريقـة  يف  فكّـر  عقـب،  علـي  رأسـاً 
اسـتخدمها صديقك لكي يدور يف مواجهتك، 
املحـور  حـول  الصديـق 180درجـة  دار  لقـد 
الرأسـي وليـس املحـور األفقـي، وهـو نفـس ما 
يحـدث لصورتـك يف املـرآة. ويف الوقـت الـذي 
تبـادل فيـه شـمالك وميينـك موقعيهمـا يظـل 

رأسـك وقدمـاك يف أماكنهـا. 
قليلـة  احلديثـة  التقنيـات  سـمحت  وقـد 
واسـع  بشـكل  املرايـا  باسـتخدام  التكاليـف 
يعـد  ولـم  عشـر،  التاسـع  القـرن  مـن  بـدءاً 
اسـتخدامها محصـوراً بقطـع األثـاث املنزلـي 
كخزائـن املالبـس، وبوفيهـات غـرف الطعـام، 
بـل أصبحـت تسـتخدم يف مجـاالت ال حصـر 
لهـا، بـدءاً بغـرف النوم، وصوالً إلى السـيارات 

الشـوارع. يف 
تختلـف الصـور التـي تعكسـها املـرآة باختالف 
شـكل املـرآة. وهنـاك ثالثـة أنـواع رئيسـة مـن 

املرايـا، هي:
1 - املرايا املستوية:

وُتعـد  مسـتوية،  أسـطح  املسـتوية  للمرايـا 
معظـم املرايـا املسـتخدمة يف حياتنـا اليوميـة 
مـن هـذا النـوع. ويسـّمى اخلـط املتعاِمـد على 
املرآة املسـتوية يف أية نقطة انعكاسـاً عمودياً، 
ويرتطـم الضـوء باملـرآة بزاويـة مـا إلـى اخلـط 
وينعكـس  السـقوط.  زاويـة  ُتسـمى  العمـودي، 
الضـوء بزاويـة مسـاوية علـى اجلانـب اآلخـر 
زاويـة  هـذه  وتسـمى  العمـودي.  اخلـط  مـن 
متسـاويتان  الزاويتـان  وهاتـان  االنعـكاس. 
املـرآة  علـى  تتكـّون  التـي  والصـورة  دائمـاً. 
املسـتوية، التـي تبـدو كأنهـا خلـف املـرآة، هـي 
أّنهـا قائمـة، أي أن  لـو  صـورة تقديريـة كمـا 
طرفهـا الصحيـح إلـى األعلى، لكنها معكوسـة 
مـن اليسـار إلـى اليمـني. وقـد تكـون الصـورة 
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كل شخص مبا يستحق، وذلك يف قوله: 
أنا كاملرآِة ألقى        ..  

. وجٍه مبثالْه .    كلَّ
أمـا الشـاعر »ابـن حزبـون األندلسـي« فيهجـو 

نفسـه بعـد أن رأي وجهـه يف املـرآة فيقـول:
     تأملت يف املرآة وجهي فخلته  .. 

كوجه عجوز قد أشارت إلي اللهِو
    كأن األزراز مني عورة تنادي  .. 

 الورى غضوًا وال تنظروا نحِو
   فلو كنت مما تنبت األرض لم أكن ..
 من الرائق الباهي وال الطيب احللِو 

  وأقبح من مرآي بطني فإنه      .. 
  يقرقر من الرعد قرر يف صدرِي.

ويف املرآة يقول »ابن زهر األندلسي« :
        إني نظرُت املرآة أساُلها     ..     فأنكرت 

ُمقلتاي كل ما راتا
       رأيت فيها ُشَيُيخًا لست أعرفُه   ..   وكنُت 

أعهُد فيها قبل ذاك فتى
       فقلُت: أين الذي باألمس كان هنا؟ .. متى 

َتَرحَل من هذا املكان، متى؟
      فستجهلتني وقالت لي وما نطقت  ..

 قد كان ذاك، وهذا بعد ذاك أتى.
ومن مليح ما قيل يف مرآة، قول »كشاجم« 

حـني  املـرآة.  أي  بالسـجنجل،  حبيبتـه  صـدر 
يقول: 

      مهفهفة بيضاء غير مفاضٍة   .. 
  ترائبها مصقولة كالسجنجل

وللمتنبي يف املرايا قول :
        واملرايا ُمُل واحلياُة شهية    ..  

  والشيب أوقر والشبيبة أنزُف 
        ولقد بكيت علي الشباب وملتى  ..  

ُمَسَوّدُة وملاء وجهي رونُق
        حذرًا عليه قبل يوم فراقه      ..  

  حتى لكدت مباء جفنى أَْشَرُق.
أما »البحتري« فقد جلس وحيدًا ذات مرة 

وبحث فلم يجد سوى مرآته التي أرته ما أبت 
نفسه رؤيته فأنشد قائالً :

         عاديت مرآتي فأذنتها    ..  
   بالهجر ما كانت وما كنُت

        كانت تريني العمر مستقبال  .. 
  وهي تريني الفوت ُمذ ِشبُت

        واعمرا  نوحًا لفقدانه     ..   
 سيان عندي شبت أم ِمُت.

أمـا »ابـن الرومـي« فيقيـم تناظـراً أكثـر عمقـاً 
وشـمولية بـني املـرآة وبـني نفسـه التـي تعـرف 
بدورهـا كيـف متيـز بـني الوجـوه وكيـف تعامـل 
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   يواظب رؤية الوجه املليِح
    يقول: طبُت معشوقًا جميالً      .. 

  فلما لم أجده عشقُت روحَي
أمـا »منجـك الدمشـقي« فيـري يف وجـه حبيبتـه 
العاشـق  وجهـا  فيهـا  يتـزاوج  خالصـة  مـرآة 

يقـول: حـني  واملعشـوق 
           ملا صفْت مرآُة وجِهِك أيقنْت    ..  عيناَي 

أنـي عدُت فيِك خياال    
  .. عارضـًا    بوجهـِك  أهدابـي  وظننـُت           

خـاال. ك  بخـدِّ إنسـاني  وحسـبُت 
ويقول الشاعر:

                  إمنا املرأة مرآة بها      ..   كل ما تنظره 
منك ولك

أصلحتهـا  وإذا    .. أفسـدتها   إذا  شـيطان  فهـي 
ملـك. فهـي 

أمـا الشـاعر »أحمـد البربيـر«، فيـري أن النفـس 
تكشـف  التـي  احلقيقيـة  املـرآة  هـي  البشـرية 

             : قولـه  يف  وذلـك  واألرض  السـماوات  أسـرار 
ه  .. ْل جنْد فيك الوجود بأسرِه ونبِّ     تأمَّ

  عيون القلِب من َسَنِة الغمِض
    فنفسَك مرآٌة إذا ما َجَلْوَتها رأيت   .. 

  بها ما يف السماوات واألرِض
وزوال  الغـروب  يف  فيـري  مطـران«  »خليـل  أمـا 

يقـول: حـني  الشـخصي  لغروبـه  مـرآة  النهـار 
     وكأنني آنست يومي زائال    ..  

 فرأيت يف املرآة كيف مسائي
ناعيـاً  املرايـا  فيذكـر  املعاصـر  الشـاعر  أمـا 
حلـق  مـن  واسـتحدثته  النسـاء  ابتدعتـه  مـا 
شـعورهن تلـك احللقـة التـي تسـمي الجرسـون 

: يقـول  حيـث 
        وأبصرتها يف ربرب من لداتها  ..    بصالون 

حالق لهن زحام
        إذا انفتلـت بـني املرايـا حلاجـة   ..    شـهدت 

نفـور الظبـي حـني يرام
أما الشاعرة »سعاد الصباح« فتقول :

          أريد أن أسترجع العمر الذي
          خبأته يف داخل املرايا.

يصف مرآة أهداها: 
     أخت شمس الضحى يف الشكل واإلشراق..  

غير اإلعشاء لألجفان
      ذات طوق مشّرف من جلنٍي        ..      

أجريت فيه صفرة العقيان
     فهو كالهالة املحيطة بالبدر          ..      

لسّت مضني بعد ثمان .
أمـا »ابـن املعتـز« فيقـدم صـورة للمـرآة تعكـس 
املتـوكل  بركـة  يشـبه  حـني  الوصفيـة  براعتـه 
اخلليـج  ويشـبه  املصقولـة  اجلاريـة  مبـرآة 

املعتـز: ابـن  يقـول  لهـا.  مبقبـض 
اء ملا     ..  كأنَّ البركةَ الغنَّ

    غدت باملاء مفعمةً متوُج
        وقد الح الدجى، مرآُة َفنْيٍ    ..
  قد انصقلت ومقبضها اخلليج .

وقال أيضًا :
    مبّينتي لي كّلما رمت نظرًة   ..  

 وناصحتي مع فقد كّل صديق
    يقابلني منها الذي ال عدمته   .. 

 بلّجة ماٍء وهو غير غريق
أشار يف البيت األول إلى قول »ذي الرمة« وذكر 

ناقته :
     لها أذٌن حشٌر وذفرى أسيلةٌ     ..   

 وخدٌّ كمرآة الغريبة أسجح
تلـو  فهـي  لهـا،  ناصـح  ال  الغريبـة  أن  يريـد 

عليهـا. وحتافـظ  مرآتهـا 
املـرآة  بـني  فيربـط  »حمديـس«  ابـن  أمـا 
يـرى  النرجسـي  حيـث  املرضيـة،  والنرجسـية 
يقـول. حـني  لشـخصه  مرايـا  بأسـره  العالـم 

         كأمنا العالم مرآُتُه فما      .. 
  يرى فيها سوى شخصِه

وكذلـك األمـر مـع الشـاعر »ابـن متيم« الذي 
معشـوقاً  طلـب  مـا  شـخص  عـن  يتحـدث 
نفسـه  يعشـق  أن  فآثـر  يجـده  لـم  جميـالً 
ويحيطهـا باملرايـا مـن كل جانـب. يقـول ابـن 

متيـم:
    وأهيف ظلَّ باملرآِة مغرًى      .. 
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أن أحـد ملـوك الصـني القدمـاء أراد أن يقيـم 
مهندسـي  بـني  والتصويـر  النقـش  يف  مبـاراة 
دعـا ألجـل  وقـد  وفنانيهمـا،  واليونـان  فـارس 
ذلـك نخبـة املبدعـني مـن البلديـن وبنـي قاعـة 
طويلـة وواسـعة ثـم جعـل كالً مـن الطرفـني يف 
جانـب وأمرهمـا أن يشـرعا يف العمـل فاصـالً 
بينهما بسـتائر سـميكة بحيث ال يرى أحدهما 
مـا يفعـل اآلخـر. ويف حـني اسـتنفر مهندسـو 
الزخـارف  أروع  لصنـع  مواهبهـم  كل  اليونـان 
بصناعـة  فـارس  مهندسـو  اكتفـى  والنقـوش 
املنطقـة  جـدران  علـى  ثبتوهـا  مرايـا عظيمـة 
املخصصـة لهـم وعمـدوا إلـى تلميعهـا وصقلها 
لتصبـح يف منتهـى الصفـاء والشـفافية. حتـى 
إذا أمـر امللـك بـأن ترفع السـتائر بني الفريقني 
أكثـر  فـارس  مرايـا  يف  اليونـان  نقـوش  بـدت 
روعـة وجمـاالً ممـا هي عليه يف األصل، وحكم 
امللـك لفـارس علـى اليونـان يف نهايـة املبـاراة.

وهذه القصة الطريفة من التراث الهندي :
احـدي  يف  عـاش  الـذي  »يوجومـا«  أن  يحكـي 
القـرى الهنديـة الفقيـرة، ملا بلغ سـن الشـيخوخة 
فكر أن يذهب إلى املدينة التي سمع عنها كثيراً 
وأحـب أن يراهـا، وحـني ذهـب هنـاك. اسـتوقفه 
متجر يبيع املرايا ولم يكن قد رأى مرآة من قبل 
فابتـاع واحـدة، وملـا نظر فيها رأى شـيخاً عجوزاً 
بلحيـة مسـتديرة بيضـاء فقـال: »البـد أن هـذا 
كاهـن كبيـر«. وانهـال علـي املـرآة تقبيـالً وملسـاً 
بغيـة التبـرك بهـا . وعـاد »يوجومـا«، إلـى قريتـه 
أنـه وضعهـا حتـت  حتـى  كثيـراً  املـرآة  وشـغلته 
وسـادته وجعـل يقبلهـا أكثـر األحيـان، والحظـت 
زوجتـه انشـغاله عنهـا بهـذا الشـيء الـذي جلبـه 
مـن املدينـة فقالـت يف نفسـها البـد أن إحـدي 
نسـاء املدينـة أغرتـه وأعطتـه رسـما لها وغافلته 
ذات يـوم وسـرقت املـرآة، وملـا نظرت فيها ألقتها 
بعـد أن بصقـت عليهـا وقالـت: يـا لـه مـن رجـل 
أبله، أهذه العجوز الدميمة هي التي سلبته مني 
فهـام بهـا حبـاً؟! أيفضـل هـذه العجـوز علـى أنـا 

التـي مـا زالـت يف ريعـان الشـباب.؟   

املرآة يف األمثال : 
ربطـت األمثـال الشـعبية ونحوهـا مـن األقوال 
املأثـورة ربطـاً وثيقـاً بـني املـرأة، التـي حتـرُص 
دائمـاً وأبـداً علـي الظهـور بـكل مـا أوتيـت مـن 
دالئـل احلسـن واجلمـال، مـن جهـة، واملـرآة، 
لهـا  واملعينـة  واملشـرقة  الكاشـفة  األداة  تلـك 

علـي حتقيـق غاياتهـا مـن جهـة أخـري.
ومـن أقـدم هـذه األمثـال واألقـوال املأثـورة مـا 

ورد يف ِحكـم األدب املصـري القـدمي:
»املـرأة القبيحـة تـري وجههـا يف املـرآة، واملرأة 

اجلميلـة تـري وجههـا يف عيـون اآلخرين«. 
ومـن قـدمي أشـارت أمثالنـا العربيـة إلـي كل 
مـن )مـرآة املِضـر( ضاربة بهـا املثل األعلى يف 

النقـاء، واجلـالء، وحسـن الصيانـة.
وهـي  الصنـاع(  )مـرآة  مثـل  ذلـك  يف  مثلهـا 
تبـدو  التـي  واملاهـرة،  احلاذقـة،  الصانعـة 
والبهـاء  الصفـاء  متـام  يف  دائمـا  مرآتهـا 
والتجـدد واإلشـراق.ألن صاحبتهـا دأبـت علي 
حسـن اختيارهـا وصيانتهـا ممـا قـد يشـينها، 

قيمتهـا.  مـن  يقلـل  أو 
وقريـب مـن شـأن هاتـني املرآتـني مـا تعـارف 
عليـه العـرب القدمـاء، بإشـارتهم إلـي )مـرآة 
علـي  صاحبتهـا  حتـرص  التـي  الضنينـة(، 
الضـن بهـا، وعـدم التفريـط فيهـا لسـواها من 
أسـرتها، أو أترابهـا، وهـذا مـا يجعلهـا دائمـا 
واملحافظـة  الهيئـة،  حسـن  يف  أعلـي  مثـال 

والنقـاء.
أمـا الغريبـة التـي تزوجت يف غير أهلها، فهي 
بسـبب حاجتهـا املتجـددة املاسـة  أشـد ضنـاً 
أبهـي منظـر، وأحسـن  تبـدو يف  إليهـا، حتـى 
زينـة يف مواجهـة نسـاء أهـل زوجهـا، ولذلـك 
ضـرب بهـا العـرب املثـل فقالـوا: »أنقـي مـن 
مـرآة الغريبـة«، »وأوضـح مـن مـرآة الغريبـة«. 
داللـة علـي النقـاء، واجلـالء والوضوح وحسـن 

التصـون واللمعـان.
ويف ختام هذا املوضوع طرفة من الصني :

روي جـالل الديـن الرومـي يف كتابـه املتنـوي 
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قصص الطير واحليوان

محمد محمود فايد. باحث في األدب الشعبي . مصر

من ألف ليلة وليلة .. 

عـن قتـل النسـاء. 
وميثـل القـص علـى لسـان الطيـر واحليـوان يف 
الليالـي، إضافـة نوعية واعيـة حلكايات الكتاب، 
حيـث تعتبـر مـن األقنعـة والرمـوز الهامـة التـي 
األخالقـي  السـلوك  رسـم  يف  القـاص  وظفهـا 
مـع  السـلمي  التعايـش  وأسـاليب  لإلنسـان، 
اآلخريـن، والتعبيـر عـن مغبـة الغفلـة عـن ذكـر 
اهلل. وذلك، ألن عرض هذه الدروس القصصية 
علـى لسـان الطيـر واحليـوان يضمـن لهـا الذيوع 
واالنتشـار، والتشـويق واإلثارة، وبالغة املوعظة، 
وغرابة احلكاية وطرافتها، وعمق فكرتها، حيث 
تدور يف فلكني مختلفني، األول: الطير أو احليوان 
الـذي يلعـب دور املعلـم أو الواعـظ، مثل: »حكاية 
الذئـب والثعالـب«. الثاني: الطير واحليوان التي 
»حكايـة  مثـل:  احلكايـة،  يف  شـخصيات  متثـل 
الطيـور واحليوانـات مـع ابـن آدم«، ووردت فيـه 
كشخصيات تتحرك وتتصرف وتتكلم كاإلنسان، 
وتهـرب مـن الظلـم. وهي حتكى، عمومـاً، بهدف 

الليالـي،  لكتـاب  االطـار«  »احلكايـة  تبـدأ 
باكتشـاف »شـهريار« خيانـة زوجتـه مـع »عبـٍد 
وجاريـة،  عبـد   40 إلـى  باإلضافـة  أسـود«، 
جميعـاً.  فقتلهـم  اجلماعـي،  اجلنـس  مارسـوا 
ثـم دأب لثـالث سـنوات، علـى الـزواج، يوميـاً، 
مـن عـذراء، يأخـذ بكارتهـا ويقتلها بعـد الفجر. 
إلـى أن ضـج النـاس، وهجـروا اململكـة ببناتهـم. 
بنـت  »شـهرزاد«  يتـزوج  أن  األقـدار  تشـاء  ثـم 
وزيـره، العالمـة التـي قرأت سـير امللـوك وتاريخ 
هـي  فدأبـت  كتـاب.  ألـف  وجمعـت  املمالـك، 
لثـالث سـنوات، أن تقـص عليـه كل  األخـرى، 
ليلة قصة. فلما كانت تعلم حقيقة مرضه، وما 
جلبـه ذلـك علـى الشـعب مـن انهيـار اجتماعـي، 
وهي العالمة املوسوعية والراوية املبدعة، فقد 
عمـدت إلـى انتقـاء احلكايـات األغـرب، بحيـث 
حتكيهـا، وتوقفهـا عنـد احلـدث األكثـر تشـويقاً 
وإثـارة بحلـول فجـر اليـوم اجلديـد. إلـى أن عاد 
لرشـده يف الليلـة األولـى بعـد األلـف، ليتوقـف 

82الليبي 



إبــــــــــــداع

بني آيادي الشـبل وسـلم عليه فرد عليه السـالم، 
وقال له: ما سبب مجيئك إلى هذا املكان؟ قال: 
جئت هارباً من ابن آدم. فقال الشـبل: وأنت مع 
عظـم خلقتـك وطولـك وعرضـك، كيـف تخـاف 
مـن ابـن آدم؟ ولـو رفسـته برجلـك رفسـة لقتلته. 
فقال: يا ابن السـلطان، إعلم أن ابن آدم له دواٍه 
ال تطاق، وما يغلبه إال املوت، ألنه يضع يف أنفي 
خيطاً ويسـميه خزاماً، ويجعل يف رأسـي مقوداً، 
الولـد  فيجرنـي  أوالده،  أصغـر  إلـى  ويسـلمني 
الصغيـر باخليـط مع كبري وعظمي ويحملونني 
أثقـل األحمـال ويسـافرون بـي األسـفار الطـوال 
الليـل  أنـاء  الشـاقة  ويسـتعملونني يف األشـغال 
لـم  انكسـرت،  أو  والنهـار، وإذا كبـرت وشـخت 
يحفـظ صحبتـي بـل يبيعنـي للجـزار فيذبحنـي 
ويبيـع جلـدي للدباغـني وحلمـي للطباخـني. وال 
تسـأل عـن مـا أقاسـيه. فقـال الشـبل: أي وقـت 
فارقـت ابـن آدم؟ فقـال: »فارقتـه وقـت الغـروب، 
وأظنـه يأتـي عنـد انصـرايف، فيسـعى يف طلبـي، 
فدعنـي حتـى أهـج يف البـراري. فقـال الشـبل: 
متهـل قليـالً حتـى تنظر كيف أفترسـه وأطعمك 
مـن حلمـه. فقـال اجلمـل: أنـا خائـف عليـك مـن 
ابـن آدم فإنـه مخـادع ماكـر..«. فاغتـاظ الشـبل، 
وأقسـم أن ينتقـم ممـن ظلـم رفاقـه. ثـم سـرعان 
ما أتي عجوز نحيل اجلسـم، تظاهر بهروبه هو 
اآلخـر مـن االنسـان، واحتال على الشـبل لدرجة 
أنـه صنـع أمامـه قفصـاً، وأقنعـه أنـه بيـت كلفـه 
الفهد بصناعته حتى يسكن فيه ويحتمي به من 
عـدوه ابـن آدم، فطمـع الشـبل يف البيـت وأخـذه 
لنفسـه. لكنـه حـني دخـل ليـرى، هـل يناسـبه، 
أسـرع الصيـاد املتخفـي يف صـورة جنـار بإغالق 
بابـه. فـأدرك أنها مصيـدة، وأن هذا هو الصياد 
الـذي لطاملـا حـذره منـه والـده األسـد امللـك. ثـم 
يقـوم الصيـاد بحرقـه. وتنتهـي احلكايـة مبـرور 
سفينة تائهة بالقرب من اجلزيرة، ونزول ركابها، 
حيـث وجدوا البطة املرعوبـة، فاصطادوها. أما 
الطـاووس وأنثـاه، فقـد فرا بحثـاً عن مكان آمن. 
تشـبه احلكايـة، بوضـوح، الرسـالة الثامنـة مـن 

الوصـول إلـى نهايـة تـدل علـى حكمـة أو معنـى 
معـني. وتعتبـر احلكايـة السـالفة، مـن أهـم هذه 
احلكايـات، والتـي تـرد ضمـن املجموعـة التـي 
حتكيهـا »شـهرزاد« بنـاء علـى طلـب »شـهريار«، 
من الليلة 146 إلى الليلة 153. )طبعة بوالق 
يقـدم مبـدع  1252ه، ج1، ص303(. حيـث 
الليالـي، مـن خاللهـا، صـورة الحتيـال اإلنسـان، 
ويعـرض ويوظـف، بعض أسـاليب احليـل عنده، 
واحليوانـات  الطيـور  بعـض  نظـر  وجهـة  مـن 

املتوحشـة واألليفـة. 
وميكننـا تلخيصهـا فيمـا يلـي: طـار الطـاووس 
وزوجتـه إلـى جزيرة بعيـدة، طلبا للحياة اآلمنة. 
لهمـا  حتكـي  مذعـورة  بطـة  يقابـالن  هنـاك، 
حكايـة عجيبـة عـن خوفهـا مـن ابـن آدم والـذي 
رأتـه يف منامهـا وخاطبهـا وخاطبته، ثم سـمعت 
هاتفـا يقـول: »أيتهـا البطـة إحـذري من ابـن آدم 
وال تغتـري بكالمـه وال مبـا يدخلـه عليـك، فإنـه 
كثيـر احليـل واخلـداع، فاحلـذر كل احلـذر مـن 
مكـره فإنـه مخـادع..وال يسـلم أحـد مـن شـره، 
وال ينجـو منـه طيـر وال وحـش«. فاسـتيقظت 
مرعوبـة، ولـم يـأت آخـر النهـار إال وقـد ضعفت 
قوتهـا. ثـم خرجـت الشـتياقها لـألكل، مكـدرة 
اخلاطـر. فقابلـت شـبالً أصفـر اللـون، أعجبـه 
لطفها، فكرر عليها نصيحة والده: أن يتحاشى 
اإلنسـان. وحكـى لهـا بـدوره عـن حلمـه، مثلهـا، 
طريقهمـا،  ويف  خوفـاً.  فـازدادت  آدم،  بابـن 
قابـال عـدداً مـن احليوانـات الهاربـة منـه، وهـي 
بالترتيـب: احلمـار، الفـرس، اجلمل. فيروي كل 
منهـم، قصـة عذابـه األليـم مـع اإلنسـان، طالبـا 
كبيـر  اختـالف  يوجـد  إنقـاذه. ال  الشـبل:  مـن 
بـني قصصهـم الثـالث؛ لذلـك سـنعرض لقصـة 
»اجلمـل الهايـج«، تقـول شـهرزاد: »..وإذا بغبـرة 
ثـارت، وبعـد ذلـك انكشـفت الغبـرة، وبـان مـن 
حتتهـا جمـل هايـج يبعبـع ويخبـط برجليـه يف 
األرض حتى وصل إلينا. فلما رآه الشـبل كبيراً 
ظن أنه ابن آدم. فأراد الوثوب عليه. فقالت له: 
إن هذا ما هو ابن آدم، وامنا هذا جمل،..وتقدم 
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والتـي يصطادها اإلنسـان، طبقـاً للقاص، ألنها: 
»مخبلـة«. فـإذا بكـى الطـاووس عليهـا، أخبرتـه 
التسـبيح«. وكأن  تركهـا  أن ذلـك: »مـن  زوجتـه 
»شـهرزاد« تقـرع اجلـرس لتنبيـه »شـهريار« إلـى 
تسـبيح اهلل، والتأثيـر املباشـر عليـه، مـن خـالل 
اآليـة القرآنيـة الكرميـة: »ألـم تـر أن اهلل يسـّبح 
لـه مـن يف السـموات واألرض والطيـر صافـات 
كل قـد علـم صالتـه وتسـبيحه واهلل عليـم مبـا 

يفعلـون« )النـور: 41( 
لـذا، يعتبـر الطيـر واحليـوان يف هـذه احلكايـة، 
أقنعـة لشـخصية شـهرزاد يف أداء أغراضهـا؛ 
علـى  للحيـوان  املشـهورة  الصفـة  تعـني  حيـث 
الرمز؛ وكما يرمز الطير للتسبيح؛ يرمز الشبل 
الندفاع وغرور اليافعني؛ ويرمز احلصان للقوة 
والعطـاء.  للصبـر  اجلمـل  ويرمـز  والسـرعة؛ 
واحلكايـة حتكيهـا شـهرزاد بعـد »حكايـة امللـك 
عمـر النعمـان وولديـه شـركان وضـوء املـكان«، 
بنـاء علـى طلـب شـهريار: »أشـتهي أن حتكـي 
لـي شـيئاً مـن حكايـات الطيـور. فقالـت: حبـاً 
وكرامـة. فقالـت لهـا أختهـا: لـم أر امللـك طـول 
الليلـة،  هـذه  غيـر  صـدره  انشـرح  املـدة  هـذه 
وأرجـو أن تكـون عاقبتـك معه محمـودةد. )ج1: 
ص301(. وألول مرة، يحدد شهريار لشهرزاد 
نـوع القصـة التـي يريدهـا؛ وكأمنـا أراد اجلامـع 
أن يخبرنا: أنها يف الكتاب بأمر شهريار؛ حيث 
يظهـر استحسـانه الـذي ال يكـون بهـذا احلـد 
يف أي موضـع آخـر. هنـا فقـط يصـرح شـهريار 
أنـه قـد نـدم علـى مـا فـرط منـه: »لقـد زهدتني 
يـا شـهرزاد يف ملكـي وندمتنـي علـى مـا فـرط 
مني يف قتل النسـاء والبنات«. )ج1: ص307( 
)ج1:  واعتبـارا«.  مواعـظ  بحكايتـك  و«زدتنـي 
ص308( فقـد كان هدفهـا، تعليمـه، السـلوك 
القـومي، ووعظـه، وإشـعاره باخلـوف، وتذكيـره 
مغبـة  مـن  مـن اهلل، وحتذيـره  وحـرب  بعقـاب 
املعصيـة. والكتـاب نفسـه كتـب، »ليكـون عبـرة 

ملـن اعتبـر وحتـى ينزجـر«.

رسـائل جماعـة »إخـوان الصفـا«، وهـي بعنـوان: 
»يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها«؛ ويتمثل 
هـذا الشـبه يف الشـكوى املـرة من جور اإلنسـان 
ومـن معاملتـه للطيـور واحليوانـات دون اعتبـار 
ملـا تشـعر بـه مـن آالم شـديدة وأحـزان عميقـة. 
ولقـد أراد الـراوي، مـن خاللهـا، توجيه االنتباه، 
إلـى الظلـم بـني البشـر، وحيل وخـداع الظاملني. 
وتتضافـر خبـرات احلمـار واحلصـان واجلمـل 
مـع جـور وظلـم ابـن آدم لهـم يف إعطائنا حقائق 
مـن خـارج النـص لكـي يتـم الشـعور بالتغريب. 

فضـال عـن تقـدمي املوضـوع بصـورة مطابقة ملا 
نعرفـه، ولـم يكـن وضـع اخلـزام يف أنف اجلمل، 
مجـرد حقيقـة ميدانيـة معروفـة قـام القـاص 
بتوظيفهـا، عشـوائيا، بـل ألن مصطلح »اجلمل« 
املدجـن.  احليـوان  داللـة  تصاحبـه  عمومـاً، 
و«اخلـزام« هنـا، عالمـة مـن عالمـات الكائـن 
التابـع، وكنايـة عـن تطويـع اجلمـل يف خدمـة 
الـذي  الصغيـر«  »الولـد  تعبيـر  أمـا  اإلنسـان. 
يجـر اجلمل باخليـط، رغم ضخامته وعظمته، 
فمشـهد سـردي لتعبيـر أدبـي مسـكوك، مـؤداه: 
)الصغيـر يقـود الكبيـر رغـم أنفـه( مبا يتضمنه 
ذلـك مـن صـور السـيطرة التـي أوردهـا القـاص 
البليـغ علـى لسـان اجلمـل يف حواره مع الشـبل.
تدين القصة، الغربة والوحشة. وتثير الفضيلة 
يف املـروي عليـه/ شـهريار باعتبـاره ملـكاً. فـإذا 
احلـوادث  يسـرد  مبدعهـا  أن  تأملناهـا، جنـد 
التـي تـدل علـى اخلـوف، واحلـذر مـن اقتـراب 
الشقاء، ومحاولة اتقاء الشر املستطير؛ لدرجة 
أن النجـار، يف القصـة، إدعـي أنـه يصنـع للفهـد 
صندوقـاً يتقـي بـه شـر اإلنسـان، وإذا بـه يعـد 
مصيـدة لسـجن حيـواٍن آخـر بـل ويحرقـه يف 
فأضـاف  الصنـدوق.  بجـوار  أعدهـا  حفـرة 
صنيعـه ذعـراً إلـى ذعر البطـة. لتهرب مع باقي 
الطيـور واحليوانـات إلـى جزيـرة نائيـة، إال أنهـا 
ال تـكاد تسـتقر حتـى يجيئهـا عدوهـا اللـدود. 
البطـة،  وتسـقط  واجلمـل،  احلصـان  فيفـر 
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رواية املَُجوس إلبراهيم الكوني، أو على األقل 
مَتُر عليها.

الصحراء  بأن  تشعر  املَُجوس  رواية  تقرأ  وأنَت 
يف  تعيش  كأنك  جانب،  كل  من  حتوطك 
القاسية  احلرارة  هذه  تلمس  صحراء، 
وتلمس  الشديد،  بالظمأ  تشعر  الشديدة، 
تستظل  جدار  أي  عن  تبحث  فمك،  ملوحة 
به، تريد قطرة ماء وحيدة تبلل ريقك اجلاف 
ق، وأنت  املر، ترطب روحك التي كادت أن تتشقَّ
الرمال الصفراء بني يديك  الرواية تلمس  يف 
أنت  افة،  الَعرَّ حلكايات  وتستمع  اجلَِبال  وترى 
من  فيها  ما  بكل  الصحراء  أسطورة  تعيش 
ال  ما  تعرف  خاصة،  وقوانني  وَجَفاء  ِسْحر 

يعرفه سوى أبناء الصحراء.
يف  ة  لذَّ َتْعِدلها  ال  ة  لذَّ الصحراء  ُسكَْنى  يف 
متاهة  خاص،  ُسكُون  الصحراء  ففي  الدنيا، 
من السكون، هذا وحده يكفى لعشق الصحراء، 

بال  بحر،  بال  حياة  ل  تتخيَّ أن  ميكنك  هل 
ُخْضرة أو زرع، بال شوارع أو مباني، وأن الرمال 
أي  يف  ت  تلتفَّ حني  مكان،  كل  من  حتيطك 
تشاهد  الرمال،  وترى  ْفرة  الصُّ تد  اتاه 
ال  األتربة،  من  خوفًا  اة  ُمَغطَّ الرجال  وجوه 
ة  َتْلَمح وجه أنثى، وال تد أنواع الطعام الشهيَّ
ومع  طراوة،  بأية  تشعر  ال  الزاهية،  بألوانها 
وصفرتها  بجفافها  احلياة  هذه  حُتِب  ذلك 
داخل  حتيا  أن  ترغب  الداخلي،  وسحرها 
أُسطورتها، وتعيش داخل خرافاتها، ترغب أن 
اخلروج  عن  ُيْغِنيك  غرائبي  بعالم  تستمتع 
الصحراء  تعرف  أن  أردت  إذا  الصحراء،  من 
ناسها،  مع  تلس  وأن  أحوالها،  تعيش  وأن 
تدخل  أن  أردت  إذا  بحكايتها،  تستمتع  وأن 
أساطيرها  لترى  واسعة  بوابة  من  الصحراء 
وعشقها  ها،  وِجنَّ وسحرها  وطقوسها، 
على  لع  تطَّ أن  فينبغي  وعاداتها،  وخرافاتها، 

عبد الهادي شعالن. مصر

املَجُوس.. أُسطورة الصحراء )1(
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األعشاب البرية وقفزت الَقاِبلة احلكيمة إلى 
لطرد  والشيح  بالبخور  اجلمر  ت  ورشَّ النار 
اعتقادهم  هو  هذا  ج1(   115 ص  اجلان. 
س جسد طفل رضيع  بأن اجلِّن ميكنه أن يتلبَّ

وميكن طرده بطريقة معينة.
بل جند أنه قد مت لقاء اجلِّن يف الرواية )لم يكن 
يقطع السهل حتى اعترضه ملك اجلِّن وقال 
األرض.  يف  نستقر  أن  رنا  قرَّ أيضاً  نحن  له: 
وكأننا  اجلِّن  مع  ق  ويدور حوار شيِّ 53ج 1( 
كائنات  وكأنهم  احلقيقة،  يف  فعالً  نلمسهم 
مرئية، نراهم أمام أعيننا يف جملة تالية عن 
وضعت  وسكنته،  اجلِّن  قبائل  )جاءت  اجلبل 
من  أبدية  عمامة  املهيب  املربع  صرحه  على 

الغمام. ص 56 ج1(
واضحة  صريحة  عبارة  نشاهد  إننا  حتى 
معهم  يعيش  أنه  فنتأكد  اجلِّن،  لسان  على 
والعقالء  الشيوخ  زال  فما  الصحراء،  يف 
بها  استهل  التي  احلكيمة  الِعَبارة  يتناقلون 
مالك  )كل  قال:  الدعوة  حديث  اجلِّن  حكيم 
مملوك، اعلموا ذلك وكل من ملك ذهباً ملكناه 
ومسخناه وسكناه، اعلموا ذلك، الذهب واهلل 
ال يجتمعان يف قلب العبد. ص 59 ج1( حتى 
إننا سمعنا حوارات من َقِبيل )القوة الوحيدة 
هي قوة اجلِّن، ال شيء يقف يف وجه اجلن. 

ص 54 ج1( 
حوارات  ل  لتقبُّ استعداد  على  نحن  ولذلك 
مثل) - هئ، هئ.. ولم ال؟ إذا أعطيتهم ثقتك 
لهم  أَْخلَصَت  وإذا  بثقة أحسن منها،  بادلوها 

أخلصوا لك، عكس البشر.
 - أال تخاف اجلِّن؟

 - اجلِّن ال يبدؤون باألذى. ص 237 ج2(
رواية  يف  فة  مكثَّ بصورة  متواجد  فاجلِّن 
املَُجوس ويكاد يكون من أعمدة الرواية، حتى 
ل احلياة التي يعيشونها مع اجلِّن بكل  إنك تتقبَّ

ل حديثهم مع اجلِّن. بساطة، وتتقبَّ
تعاني  اجلِّن،  من  تخاف  العجوز  اجلدة  نرى 
عن  قصصاً  تروي  لها،  األشباح  مطاردة  من 

جمال الَبْدر وغموض اجلبل وضيائه )استمع 
كله  هذا  يكفي  أال  األَبْله،  أيها  السكون  إلى 

سبباً للحياة. ص 291 ج1( 
أول  من  املَُجوس  رواية  بك  تفعله  ما  هذا 
ولوجك داخل رمالها والتي استغرق إبراهيم 
الكوني يف كتابتها يف الفترة ما بني 20ديسمبر 
العام  العام 1989إلى 28 ديسمبر من  من 
هذه  كتابة  يف  وحيد  عام  حوالى   ،1990

الرواية الضخمة. 
واضحاً،  اجلِّن  نرى  املَُجوس  صحراء  يف 
الواضحة،  وجوده اخلاص وعالقته  له  كائناً 
أن  يعتقدون  الرواية  يف  الصحراء  فأهل 
محسوسة  بأعمال  يقوم  أن  ميكن  اجلِّن 
العيون  عن  املخفي  اجلِّن  هذا  العني،  تراها 
أنهم حني  أفكارهم حتى  على  كان مسيطراً 
رأوا أبنية طويلة رُِفَعت على قمتها صوامع لم 
يفكروا ولو للحظة بأن بشراً جاء للصحراء 
أبنية  أنها  استنتجوا  بل  ذلك،  فعل  من  وهو 
شيطانية وأن للشيطان َدْخل فيها، قالوا )ال 
هذا  ُيْتِقن  ال  اجَلان،  إال  الَنَسق  هذا  ُيْحِسن 
البناء إال إبليس. ص 62 ج1( كان تصورهم 
نام  )إذا  أنه  يعتقدون  واضحاً  اجلِّن  بوجود 
ث معه اجلِّن يف  زارته اجلبال اخلفية وحتدَّ

الكهوف. ص 85 ج1( 
عندما َحلَّ وافد جديد وأراد أن يسكن كهفاً 
داخل اجلبل أثار هذا فضول األهالي وجعلهم 
من  للوافد  الزعيم  فبعَث  الزعيم  يخبرون 
كْنى مع اجلِّن، لكن هذا الوافد  يحذره من السُّ
عن  الباحثني  من  إنه  وأخبرهم  منهم  َسَخَر 
بخصوص  أما  اخَلَفاء،  أهل  من  وأنه  الكنوز 
وقاحة  يف  وأخبرهم  منهم  َسَخَر  فقد  اجلِّن 
ة واحدة وأعقب  )إنهم رََضعوا احلليب من جنيَّ

ذلك بضحكة طويلة ص 110ج 1(
الصغير  للطفل  مكروه  حدث  إذا  إنهم  حتى 
ورفض رضاعة احلليب من أمه مثلما حدث 
ة  آلخماد الذي ظل يصرخ، فما كان من الزجنيَّ
إال أنها )قامت بتدليك جسده الرقيق مبراهم 
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العمالقة الذين يطلعون لها كلما اختلت إلى 
نفسها واعتزلت الناس، كثيراً ما كانت اجلدة 
تستعير حفيدها لينام معها؛ ألن اجلِّن منعوا 
سيؤنس  الولد  أن  تظن  وكانت  النوم  عنها 
وحدتها وُيْفزع األشباح، كانت تسرد األساطير 
الصباح،  يقترب  حتى  الليل؛  عمر  من  لُتَقلِّل 
يف  لها  يظهر  الذي  اجلِّن  شبح  عنها  لتبعد 
الليل فقط، وال يظهر يف الضوء، األغرب من 
ذلك أن اجلدة كانت سعيدة بترحالها الدائم 
املستمر، وكان لها أسبابها اخلاصة املرتبطة 
اجلِّن  ُيرِهق  )الترحال  تقول:  كانت  باجلِّن، 
املهاجر،  النجع  رماد  يف  ويعسكر  فيختلف 
لغة  وأصبحت  اجلِّن،  لقبائل  املفضل  الوطن 
لغة  والتمائم،  واجلِّن  السحر  لغة  »الهوسا«، 
 13 ص  العجوز.  شفتي  تفارق  ال  يومية 

بتصرُّف ج2(
يح  عندما أَْهَدْت اجلارة للجدة ِحْفَنة من الشِّ
فرحت اجلدة وقالت لها جارتها إن لكل داء 
جنع  يف  يجتمعان  ال  يح  والشِّ واجلِّن  دواء 
واحد، لكنها التفتت فوجدت أن َشَبحاً يقف 
فتقول:  جاء،  أين  من  تدري  ال  رأسها  فوق 
)لم يخطر ببالي أن تكون محدثتي من أهل 
عندما  القبيح  الذيل  رأيت  ألني  الظلمة، 

استدارت فقط. ص 18 ج2( 
وشاهدت  ة  للجنيَّ العجوز  اجلدة  حتدثت 
أن  إال  احَلْوراء،  تأتيها  وكانت  القبيح  ذيلها 
بعلها الفظيع جاء لها مقطوع الرأس يف املرة 
الثانية، غابت  املرة  املارد يف  األولى وجاءها 
قامته يف السماء ومن ساعتها لم تذق طعم 
يقضي  أن  كانت حتب اجلدة  ولذلك  الهناء، 
بحبات  ترشوه  )كانت  أياما  احلفيد  معها 
وحدتها  يؤنس  حتى  كَّر؛  السُّ وِقَطع  التمر، 
يقني  على  كانت  معها،  الليالي  قضاء  ويقبل 
كانوا  لو  حتى  الرجال  َيْخَشون  اجلِّن  بأن 
أطفاالً. ص 24 ج2( كانت متأكدة أن اجلِّن 
ال يطيقون رائحة الذكور، فهي ترى أن الذكر 
ُمِخيف للجن حتى لو كان طفالً، وكانت على 

إلى  إشارة  فهذه  اجلِّن  زارك  إذا  بأنه  يقني 
أن ظهر جن إلنس  يحدث  لم  الرحلة،  بداية 

ويبقى األخير على قيد احلياة.
هل للجن عالقة بالسحر؟ رمبا يكون السحر 
ساحره،  اجلِّن  ُيْنِشئ  ورمبا  باجلِّن،  اتصال 
فقد  الرواية  اجلِّن يف  مع ظهور  أنه  والواضح 
فاجلِّن  واضحاً،  جلياً  السحر،  ظهور  تبعه 
والسحر متالزمان، فنحن نرى يف جملة واضحة 
رت طبيعته يف شهور.  ه السحر وتغيَّ )السهل َمسَّ
تغيير  عندما حدث  ذلك  كان  ج1(  ص 130 
والزنوج،  التيوس  الروائح:  انتشار  يف  مفاجئ 
والبهارات، والشاي األخضر، وبول اإلبل، ففي 
املمتد خلف السوق حدث هرج ولم تر  العراء 
الصحراء فزع مثل هذا، حتى دار احلوار بني 
املشايخ، الذين كانوا ينتظرون أصحاب القوافل، 
د  لكن الزعيم التفت وقال عن السحر الذي ُيَقيِّ
القبلي اسأل أهل »آير« كل سحر الصحراء جاء 
بأن  اعتراف  وهذا  ص 105ج1(  هناك.  من 
املوضوع  لكن  السحر  أعظم  متتلك  الصحراء 
مختلف، إنهم يريدون تقيد الرياح )سحرنا قادر 
على تقيد أعتى الرجال، لكن القبلي هو العفريت 
الوحيد الذي َغلََبَنا. ص 105ج1( ومن العادي 
يف الصحراء أن جند للسحر طقوساً يستخدمها 
السحرة من سفح لدماء القرابني، والشرط أن 
يكون قبل أن ينتصف الشهر بثالثة أيام، وجتيء 
كل  من  الكتف  عظام  على  وتستولي  الَعرَّافة 
حيوان لترى فيها خطط العدو ثم أخذت عظام 
الركيزة، بعد  األكتاف إلى بيتها ودفنتها حتت 
بالتمائم اخلفية، وهكذا نرى ممارسة  وشمها 
طقس كامل من طقوس السحر، كأنه أمر عادى 
ال  )إنها  تصريح  دون  السحر  ترى  إنك  حتى 
تختلف عن حتول الصياد إلى َوَدان، أو غزال، 
عندما يحاول أن يصطاد ضحيته يف الغسق. 
ص 203ج1( لدرجة أن تدخل روح االنسان روح 
الَوَدان البري، رمبا هذا يقوم به ساحر عن طريق 

تعويذة. ) يتبع ( .

الليبي  87



إبــــــــــــداع

88الليبي 

وحيد

أرنو من شرفتي

إلى االٔفق البعيد

وأنِت ال تأتني يف

أزمنة اخلراب 

أال زلِت حتملني

ضغينتك املؤجلة تلك

عبدالواحد عبداهلل/ سوريا

أنا مخزن يف الطابق السفلي 

يرمون فيه االٔشياء القدمية 

 و املستهلكة ،

تلفاز معطل هنا 

وغسالة صدئة هناك 

والكثير من الكراسي املحطمة ،

كل هذه االٔشياء املرمية هنا تشعر 

باحلزن بعد أن كانت شيئًا مهما ،

 صارت ال قيمة لها ،

نسَيها أصحابها مبجرد استبدالها

بأخرى ،

أنا كنت أعرف وظيفتي

 منذ البداية كمخزن ،

لكن دمية قدمية هنا 

مازالت تنتظر 

أحدهم كان ال يفارقها .!

محمد عبداهلل . ليبيا

سأخبئ حكاياتي

أسئلتي

وتلك الغرابة اجلارية كنهر

على جبيني

يف جيب سري

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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لقلبي

أنتظر

وتنتظرني طاولة االرمتاء

لتطلق يف وجهي

كل البجعات

ولقالق املداخن

التي نسيها اخلريف

سأجلس

دون إلقاء التحية

لتفاجيئني

مجرة

من فراشات

تلس

وقد بدأت دورانها بصوت حتيتي

ترمقني

وتنزاح قليالً

ليسعني مكاني

وتومض بالسر

كل السر ..

بعض املواعيد

الحتتاج أكثر من كرسي وحيد

وطاولة تفترش شساعتنا .

لبنى ونوس/ سوريا

من فرط الوحدة 

أطقطق أصابع الوقت

الٔمالٔ الفراغ...

يف غيابك

انصاف سويدان / لبنان



إبــــــــــــداع

90الليبي 

ـــ  يدل باعتباره موضوعاً، ويدل  أي اجلسد 
باعتباره حجماً إنسانياً، ويدل باعتباره شكالً. 
إال من  يدرك  العالمات ال  وككل  إنه عالمة، 
على  يحيل  استعمال  وكل  استعماالته.  خالل 
يف  مثبتة  داللة  على  يحيل  نسق  وكل  نسق، 
الذات، وسجل اجلسد، ويسجل األش سجل 
ياء«.                                                                       

ويف العالقة بني اجلسد والكتابة، فقد فطن 
وجهني  يشكالن  معاً،  أنهما  إلى  املفكرون، 
شكل  له  املكتوب  النص  إن  واحدة.  لعملة 
اإلنسان، بل جسد اإلنسان اإليروتيكي نفسه، 
وبذلك  والكينونة.  الوجود  آصرة  تنتظمهما 
للجسد،  رمزياً  متثيالً  األدبي،  النص  يغدو 
بالضرورة  يجمع  الذي  اجلسد  له.  ومعادالً 
أو  كاتٍب  كجسد  سواًء  واألنوثة،  الذكورة  بني 

املبحث،  هذا  يف  أننا،  إلى  أشير  بداءة 
التصورات  رصد  أمكن،  ما  سنتحاشى 
أعادت  التي  والنظرية  املعرفية  والفهومات 
من  بنقله  وذلك  االعتباري،  وضعه  للجسد 
التحرر  إلى  واملقدس،  الطهرانية  طوق 
عن  يجلُّ  ذلك  ألن  واجلنساني،  اجلسداني 
ذلك،  وألن  احليز،  هذا  مثل  يف  احلصر، 
أيضاً، ليس هو موضوعنا.                                                              
لكن وجب القول، إن جل هذه النظريات، قد 
أقرت بأن »ماهية اجلسد، ال تولد معه، وإمنا 
الشخص هو الذي يصبغها عليه، انطالقاً من 
رؤاه اخلاصة للطبيعة والكون والوجود«. بل أن 
الدكتور املغربي »سعيد بنغراد« يعتبر اجلسد 
عينة ثقافية، ال فكاك لها عن السياقات التي 
ــــ  »فهو  الصدد  هذا  يف  يقول  عليها.  حتيل 

د. محمد الديهاجي. مصر

اجلسد وفوضى الغبطة                             
في تجربة المصري محمد آدم  .. 
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وخلفياتها  املرجعية،  وأطرها  سياقاتها،  وفق 
املعرفية، التي توجهها، صعوداً ونزوالً، ذهاباً 

وجيئة.                     
اإليحاءات،  هذه  جماع  بني  يجمع  ما  ولعل 
بني  اجلسد،  بضياع  مصابة  كلها،  كونها، 
اخلطاب  سلطة  وقهر  والشبق  الغرائز 
املهيمن/الرسمي؛ ما جعلها تترنح بني متاهة 
للعديد  العنواني،  اجلهاز  إن  وأخرى.  مظلمة 
الرئيس  العنوان  يؤطره  النصوص،  هذه  من 
من  مضاعفاً  رصيداً  فيه  ويضخ  للكتاب، 
هو  الرئيس  والعنوان  والدالالت.  املعاني 
فإن  وباملناسبة،  اجلسد.  متاهة  كالتالي: 
الفترة  يف  كتبت  قد  الكتاب،  هذا  نصوص 
املمتدة بني1975-1988م.                             

هذه  يف  آدم«،  »محمد  أن  خاف  وليس 
اإلضمامة/الكتاب، قد انتصر للجسد كنشاط 
طبيعي، دون متييزه »بني ما هو رفيع وما هو 
وضيع]....[ يف أعضائه«، كما يقول الفيلسوف 

األملاني نيتشه. 
حركة اجلسد اإليروتيكي هاته، ستتمادى يف 
عندما  واحلياة،  للمتعة  وحتّرقها  اشتعالها 
صبغها  مع  الطبيعة،  بأنسنة  الشاعر  سيقوم 
بإمياءات شهوانية، جوانيا وبرانيا. يقول:                    
هل يغسل النهار قدميه يف جسد الليل                                                           
أم يتمدد الليل يف حديقة النهار ويظل هكذا 
نائماً عارياً                                         

النهار يقول لليل: أنت قبضة يف مييني                                                        
سأشرق عليك بنوافذي                                                                           
 وأفتح عينيك املغمضتني وأرتب أمراً ما                                                      
وأجعل كل جزء مني                                                                            
يقف على حقيقة كل ذرة منك                                                                  
هنا سأبتكر لك كالما يليق بك                                                                   
فأبتكر لي كالماً                                                                                  
يليق بي                                                                                           
وأخرج من معناك إلى فوضاي                                                                  
ومن فوضاك إلى معناي .                                                                    
لهذا  الترميزية،  العملية  هذه  خالل  من     

منكتب؛ فتنشأ، بذلك، بينهما عالقة فيتيشية 
مشهود،  حسي  وأثر  معقول  »نكاح  إطار  يف 
املرقومة  باحلروف  العمل  كان  هنا  ومن 
عندنا، وكان ما أودع يف اللوح من األثر مثل 
وما  األنثى،  رحم  يف  احلاصل  الدافق  املاء 
الكتابة من املعاني املودعة يف  ظهر من تلك 
تلك احلروف اجلرمية، مبنزلة أرواح األوالد 
املودعة يف أجسادهم«، على حد تعبير الشيخ 
األكبر »ابن عربي«.                                                                                              
بني  الناشئة  اإليروتيكية  العالقة  هذه  إن 
اجلسد الكاتب واجلسد النصي، تقوم أساساً 
على اللذة، كتابةً وقراءًة، وبذلك فإن أي نص 
شعري ميكن اعتباره جسداً، بالقوة والفعل.         
واحلق إن الشاعر املصري »محمد آدم« قد 
مبكراً  حداثي«  بعد  »املا  الشرط  هذا  وعى 
صلحاً  مناسبة،  كل  يف  يعقد  جنده  إذ   ،
العوائق  كل  من  ويحرره  مع جسده،  تاريخياً 
عن  سينجم  احلرية.  من  بكثير  ذاته،  ليقول 
هذه احلرية املطلقة، ضياعُ اجلسد يف مهب 
العبث ومتاهته؛ ضياعه بني جسد شهواني، 
ورهق سلطة تدبُِّره بشكل مسبق. فماذا عن 
جتربة  يف  واعدة  كثيمة  »اجلسد«  جتليات 
هذا الرجل الذي طوحت يده الكاتبة بجسده 
حيث  لهبه،  تخوم  يف  أي  بعيداً،  املُنكتب، 
املضايق واملعابر، تِعُد باالنفراج، على مستوى 
االنحباس الذي قد يخنق القصيدة، بوصفها 
اختياراً فقط، من ضمن اختيارات أخرى يف 
أرض الشعر؟                                        

1. اجلسد اإليروتيكي..اجلسد الظمئ:                                                         
يف الكتاب األول من اجلزء األول من األعمال 
جلَّ  الشاعر  أفرد  آدم،  ملحمد  الكاملة 
هذا  كان  وإن  اجلسد؛  ملوضوعة  نصوصه 
بغير  املرات،  من  الكثير  يف  يحضر  األخير، 
داله األصلي، بحيث يتلبس بلبوس دالي مواٍز 
إن  إليه.  ضمنية  إشارات  يتبطن  معادل،  أو 
يف  فارقة  عالمة  بوصفها  اجلسد،  فاعلية 
معناها،  إلنتاج  جاهدة  تسعى  الكتاب،  هذا 
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وتصبب علي                                                                                      
كاليواقيت                                                                                          
وتشبث بجنازتي                                                                                   
وقل لي: أنا األول واآلخر والظاهر والباطن                                                    
وال تقل لي:                                                                                        
أنا أنت وأنت أنا                                                                                    
فبيننا عالمة                                                                                        
ومواثيق على ما نخفي وما نعلن .                                                        
فالشاعر ال يريد االنكفاء إلى جسده الصغير 
إلى  يسعى  ما  بقدر  أنت(،  أنا  لي  تقل  )وال 
يف  واحلقيقة،  باملطلق،  ليتلبس  استجالئه، 
حلول – شبيه بحلول احلالج )ما يف اجلبة إال 
اهلل(- بذات املحبوب التي ليست سوى الذات 
املطلقة )أنا األول واآلخر والظاهر والباطن(.       
املقام،  هذا  يف  آدم«،  »محمد  أن  واحلاصل 
يتملص، مثله مثل الصويف »من جسده الفاني 
الذي أضنته الرياضة، وأضعفه الهزال، وجرت 
مختلف  بجسد  ليلتحق  الدهر،  حوادث  عليه 
كاللحوم، ودم  باقي األجساد. له حلم ال  عن 
ال كالدماء، وكذلك سائر الصفات. إنه جسد 
مينح الصويف بركة اخللود املشروط مبمارسة 
من  ينقله  تعميد،  طقس  باعتبارها  اللذة، 
احلالة اإلنسانية إلى احلالة اإللهية«.                                                                                  
3. اجلسد املستلب :                                                                            
 : فوكو«  »ميشال  الفرنسي  الفيلسوف  الحظ 
التغيير،  التي حملت شعار  البرجوازية  إن   ((
وتصدت بأفكارها التنويرية للتقاليد اإلقطاعية 
واالقتصادية  :األخالقية  مستوياتها  يف 
من  بالفعل،  اجلسد  حّررت  قد  والسياسية، 
وصاية الروح والالهوت واملسيحيني، وأزاحت 
سخرته،  لكنها  الوسطى،  القرون  غنب  عنه 
ليبرالية  خدمة  يف  استعبادا،  يقل  ال  بشكل 

متوحشة عمياء .((. 
ضغوطات  بحكم  اجلسد،  جعل  األمر  هذا 
كاملدرسة،  السلطوية،  املؤسسات  من  العديد 
واألسرة، والزواج، والعلوم، وآداب السلوك... 
اإلبداعية،  وحريته  فوضويته،  عن  يتخلى 

إلى  باإلضافة  الشاعر،  أن  يتضح  املقطع، 
يضُع  للحياة،  املعادلة  اإليروتيكية  شيطنته 
املعادل  للنهار،  موضوعياً  معادالً  نفسه 
الليل  وأن  لألبولونية؛  بدوره،  املوضوعي، 
أصبح معادالً للفوضى الديونيسية )الفوضى 
اخلالقة أقصد( التي أضحت مسعًى مصيريا 

بالنسبة ملحمد آدم . 
2.  اجلسد الزاهد :                                                                             
»متاهات  كتاب  آدم  محمد  الشاعر  يستهل   
محي  األكبر  للشيخ  مبقولة  اجلسد-ج1«، 
الدين ابن عربي، يقول فيها » اجلسد لفظ 
من  أكثر  له  استهالل  وهو  معنى«.  والروح 
املصاحبة  النصوص  هذه  دامت  ما  معنى، 
النظريات  يف  اعُتبرت  للمتون،  املوازية  أو 
موازية.  ونصوصاً  أساسية  عتبات  احلديثة، 
يف  آدم،  محمد  أن  ونخمن  نفترض  لذلك 
رؤية  فيه  كانت تستحكم  تواجله مع جسده، 
مثال،  وخير  املُدان.  جسده  حلبائل  صوفية 
نسوقه بهذه املناسبة، قصيدته »مقام اجلسد« 
إطارها  على  )مقام(  لفظ  منذ  تؤشر  التي 
املرجعي، الذي لن يكون سوى املرجعية  ال
صوفية.                                                                               

وعلى هذا األساس، قد أتصور أن شاعرنا، 
يكون  أن  املفترض  من  الذي  جسده  ُيغنب 
يقول  الوجودية.  ومعاناته  شقائه  السبب يف 
يف مطلع هذه القصيدة:                                            
إنه اجلسد                                                                                        
يشرح لي طريقة قيامته                                                                         
وعدد صلواته يف اليوم والليلة وأهيئ له نف
سي                                                
واألرض                                                                                         
تنفرج على أيقونة اجلسد                                                                       
بال منازع أو قوة .                                                                         
اجلسد،  تعريف  بطاقة  قراءة  يف  يستمر  ثم 
إلى أن يتأجج احلوار بينهما:                        
أيها اجلسد ..                                                                                        
اخرج عليِّ من مكمن ضيق حرج                                                               
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وبداية طوفان                                                                              
وأنا أنتظرها عند بوابة املرايا                                                           
هيئوا لها عرشها                                                                          
واتبعوني                                                                                  
إذن.                                                                             

آدم،  محمد  جتربة  يف  اجلسد،  أن  املحصلة 
قد أنتج معانيه وأبعاده، بكثير من القلق، إزاء 
الدين املتطرف، والعادات، والقيم، واألخالق. 
والفوضى..  النظام  والرغبة..  املتاهة  إزاء 
األبولونية والديونيسية.                                                                                           
على سبيل اخلتم  :                                                                    
البحث  هذا  أختم  املطاف،  هذا  نهاية  يف 
بالقول :                                                  

الرؤياوية،  ماهيته  يف  آدم«،  »محمد  نص  إن 
هو شبيه إلى حد كبير بالنص النواسي )نسبة 
إلى أبي نواس(. ألنه نصٌّ فيه »لهب يلتهم كل 
العوائق«؛ بله نص »يرى أن خرق املحرم يولد 
فوضى الغبطة، التي هي نوع من الوعد الواثق 
ثقافة  قيد.  وال  فيها،  قمع  ال  ثقافة  مبجيء 
احلياة  وتتيح  والنهي،  األمر  قيم  على  تخرج 
بشكل يتم فيه التآلف بني إيقاع اجلسد وإيقاع 
الواقع، يف موسيقى احلرية«.                                                                              
كما يكشف النص الشعري، عند محمد آدم، 
على  وإصراره  الدفينة  الشاعر  رغبة  عن 
العودة إلى الديونيسية، بوصفها أصل البراءة 
بوصفها  السقراطية،  قبل  ما  وإلى  واحلياة؛ 
الشاعر  اعتبرها  التي  النشوة  النشوة.  أصل 
سلوكاتنا  تغيير  على  القادرة  الوحيدة  القوة 
بسلطة  وأبدا،  دائما  املضطهدة،  وعاداتنا 
حتريٍر  أفق  يف  هذا  كل  املهيمنة؛  اخلطابات 

أبدي للجسد.                     
الشعري  املنجز  يف  املحرم،  خرق  فإن  لذلك 
ملحمد آدم، على مستوى حترير اجلسد، إمنا هو 
محاولة للعودة إلى املكبوت. العودة إلى ما قبل 
األبولونية )النظام(، سعيا وراء فوضى جميلة، 
فوضى خالقة، آثر الشاعر أدونيس، يف مناسبة 

سابقة، وسمها ب »فوضى الغبطة«)19(.

لكي  أهله  الذي  الشيء  اجلنسية،  وحيويته 
يكون أكثر اغتراباً واستالباً.                                      
 والشاعر »محمد آدم«، لم يكن ليرضى بهذا 
الشعري،  متخيله  يف  األقل،  على  الوضع، 
شيخ  )اجلسد  قصيدته  يف  واضح  هو  كما 
الوقت(. فالشاعر يف هذا النص، ويف غيره، 
َيِفي بوعده الشعري الطامح إلى تفكيك بعض 
اجلسد،  من  جعلت  التي  الثقافية،  األنساق 
شيَخ الوقِت. من ضمن هذه األنساق، القيم 
واألعراف والتقاليد. يقول:                                               
وأنكفئ على امرأة بعينها                                                               
فأكتبها فوق جنتي                                                                       
وجحيمي                                                                                 
وأقعد حتت شجرة وحيدة فأستظل بها                                                  
- يف نهار صائف                                                                       
وفوق صحراء ضارية-                                                                 
إلى أن يقول السيد اجلسد كلماته                                                        
حتى أتعب من النظر والسمع                                                           
وال جتيء أو تروح                                                                      
فال أعبأ مبن يجيء أو يروح .                                                     
رّوضته  ومتصدع،  متعب  جسد  إذن،  هو، 
القيم واألعراف واملمارسات النظامية، حتى 
شاخ وهرم، ولم يعد يعبأ مبن حوله :                                                                      
كيف أحتفي بجسد امرأة ما وأصعد سالملها 

خطوة خطوة                             
تصو الزمن  يكتب  جسدها  تضاريس  وعلى 

راته                                        
وأخطاءه                                                                                  
وبعض أغنياته .                                                                

هذه  كل  من  الرُّغم  على  الشاعر،  لكن 
مستسلماً  يقف  أن  يرفض  اإلكراهات، 
لذلك  اجلسد.  وندوب  جروح  أمام  متسمراً 
كانت بداية ثورته على هذه السلط، من خالل 
وعده  عن  مفصحا  والتخييل،  الشعر  لغة 
اجلسد  لنداء  اإلصغاء  يف  املتمثل  وطموحه 
وحفاوته، برفح شديد، ولو باملجاز واالستعارة 
اجلسد قرارة موجة                                                                        
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حّتى
قبل أن تكوَن

هذي األرُض عالقةً
بأهداب السماء،

ُكّنا معًا
يف ِسفر الغيب

ببال اهلل
خاطرًة ملِهمة.. 

ثم تدرّجت هي يف سلم التكّون والنشوء من رعشة 
أن تشكاّل معا قبسني  إلى  نطفة،  إلى  إلى رجفة 
من نوٍر. وبعد اخلطيئة َهَوَيا معاً إلى ظالل مغبّرة 

منحدرة من ساللة التراب.
يف نص »إشراقة من لهيب الشهوة«، متتزج املعشوقة 
والتي  اهلل،  عني  حترسها  التي  بالشمس  األولى 
تتجلى نوراً يعمي األبصار القاصرة املحدودة، فيغدو 

السمع بديالً للنظر املؤذي للبصر.
هي نفُسها 

من سنا النجم على وجهها ..
ال جنرِ على التحديق يف هالتها ..

حّتى إّن عني اهلل ال تنام عن رحابها..
وكي ال نهوَي يف غبش الرؤى

مبدى عينيها
تغيم كّل مساء

سماؤنا املمهورة بكحل أهدابها .
رأفة  الرؤية  حلجب  وسيلة  الكحل  يصير  هكذا 
بالّناظرين، ويظهر العاشق املستهام يف لبوس عّرافة 
أمام  عمياء، تصيخ السمع وال تكاد حتّرك ساكناً 

كاهنها األعظم، خشية أن تتحّول إلى هباء. 
يف حضرة الكحل الذي يسدل الستائر على الهالة 
املشعة املنبعثة من شمس اهلل، تبدأ رحلةُ البحث عن 
وِر يذيب ولو قليالً من العتمة املهيمنة على  مصدٍر للنُّ

األكوان، يف »ذبالة األرصفة« أّوالً؛
لعّلنا نصادف بدالً عنها

صبايا من ُذبالة األرصفة .
ثم يف »الكأس الفارغة« التي ترادف يف شعر اخلمرة 

الذي  العنوان  هو  األوحد«  العاشق  »استيهامات 
ارتضاه الشاعر »نور الدين ضرار« لديوانه اجلديد، 
الصادر عن منشورات ورشة كتابات سنة 2021. 
خصوصية هذ الديوان تظهر جلياً للناظر يف عنوانه 
الفرعي املثير للفضول »إيروتيكا من بدء الكون إلى 
الصدر األعظم«.. والذي يبدو من القراءة األّولية 
يّتخذ  كتاب  أعتاب  على  نقف  أّننا  العنوان،  لهذا 
من التصوير )اجلنسي( وسيلة لنقل ما يعتمل يف 
مخّيلة هذا العاشق األوحد/ األّول/ املتفرد، كما 
أّنه –فيما يبدو- ُيعلي من شأن اإليروتيكا، أو يروم 
تصحيح التمّثالت املتوارثة عن الشبقية، فيما يشبه 
حصة عالج بالتداعي احلّر  ميثل فيها هذا العاشق 
بني يدي معالج نفسي؛ فتنبعث الذكريات القادمة 
من ِسفر الغيب وجنة عدن وعالم الذر، منبئة أّن 

اجلسد هو الفاحتة واخلامتة.
وإذا كان »إيروس« يف امليثولوجيا اإلغريقية هو إله 
احلّب والرغبة واإلباحية واجلنس واخلصوبة، فإّن 
العاشق األوحد )وهو آدم يف كتاب االستيهامات( 
يأخذ مكانه بوصفه الشاهد األول على أّول مشهد 
النبثاق الشهوة، واملشارك األوحد يف اخلطيئة التي 
أودت به وباملعشوقة األولى )حواء( وألقت بهما يف 
العتمة السحيقة، بعدما كانت لهما احلظوة واملكانة.

إنها سيرة السقوط، وقد صيغت يف قالب شعري 
ذلك  البكائية-  يشبه  –فيما  يستحضر  محكم، 
االنحدار الذي جند صداه يف القرآن الكرمي ويف 

الكتب املقّدسة للديانات السماوية؛ 
»َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ، َوَلُكْم يِف اأْلَرِْض 

ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاعٌ ِإَلٰى ِحنٍي«
)األعراف/24(

وحي  من  هي  وصفات  أسماء  هنا  يّتخذ  أنه  إالّ 
مخّيلة العاشق األوحد الذي ارتأى أن يجترج لنفسه 
معجماً جديداً ولغة متوّلدة من رحم رؤية مغايرة 
للوجود ولإلنسان. فقبل اخلطيئة، لم يكن الرجل 
اهلل  ببال  ملهمة  خاطرٍة  سوى  األصليان  واملرأة 

مدّونة يف سفر الغيب.

د. عادل بوحوت - المغرب

استيهامات العاشق األوحد
تشكيل شعري لقصة بدء الخليقة
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والّنور والهالة املضيئة والشمس، ويف جنح الظالم 
ينبعث اللهو والغناء والهزء مبن لم يهتد إلى خيط 

من النور بعد. 
لعّلنا على سياج الليل

نبيُت يف رُكٍن من عتمتها
ُنغّني صبوًة
ونهزأ ُعنوًة

بقناديل الشرفات الغافية.. 
وينشأ الوهم الكاذب بإمكان انقشاع العتمة بلطخة 
فجوات  بني  من  منفلتة  نور  بإشراقة  أو  معتوهة 

الغيم/الكحل.  
أو نطالع أشباحًا من هزيع اجلنون

نضاحكها من لطخٍة معتوهة  
على وجه القمر

تتراءى من فجوات الغيم
عن  املجنون  والبحث  االستقصاء  هذا  غمرة  يف 
شمس اهلل املحجوبة بالكحل، تنقشع الغيوم أمام 
املعالج النفسي وتنكشف أمام ناظريه مالمح ما 
ميكن وسمه بـــــ«الهكذانية« وهي حسب ما نستشفه 
من النحت الغريب الذي جلأ إليه الشاعر لعبارة: 
هكذا أنا، متالزمة تتضام فيها الدوغمائية العشقية 
بعقلية الضحية، حيث يبدو العاشق مقتنعاً مبوقعه، 
راضياً عن وضعه مستشعراً يف اآلن نفسه لرقابة 
الُعّذال، ومصراً على االستمرارية والتأبد )اطراد 

الفعل املضارع(. يقول الشاعر:
هكذاني ُكّل ليلٍة

عساني أنسى هريق محابري
أريجًا يف قوارير عطرها،

أو أذرو حريق أصابعي
رماداً يف صندوق بريده..            

ويف نص »توحُّد« ُيعلن الشاعر أّن احلل األوحد 
للتغّلب على غربة اجلسدين يف هذه الغبراء املغبّرة 
ل وزر اخلطيئة، التي  )األرض(، هو التوحُّد وحتمُّ

صارت لعنة تالحقهما جيالً بعد جيل :
معًا 

نحمل خطايانا
من جيل 
جليل..

بجسٍد،  على جسٍد، جسداً  التوحُّد جسداً  وبعد 
طواه  الذي  احللم،  يستيقظ  جسٍد...  يف  جسداً 
النسيان يف غبار األرض وغربتها، مبعانقة األبدية 

من جديد.

الديوان  ميتح الشاعر »نور الدين ضرار« يف هذا 
متنوعة،  ومعرفية  إبداعية  مشارب  من  الشعري 
االستلهام  مبصادر  املشتغل  على  يتعّذر  بحيث 
الشعري أن يقبض على نصوصه ويرُسم لتقاُطعاتها 
من  مقاربته  حاولنا  إذا  ولعلّنا  واضحة.  خطوطاً 
التراث  مالمح  جند  التناص  استراتيجية  منظور 
الديني ممثلة بقصة بداية اخللق، واخلطيئة التي 
كانت سبباً يف نزول آدم وحواء من جّنة عدن إلى 
األرض؛ وهي القصة التي تناقلتها الكتب السماوية 
بصيغ متباينة. كما يحضر احلديث النبوي مجاوراً 
ربيعة  أبي  بن  وعمر  نواس  وأبي  الضليل  للملك 

وفيليب تيرمان والتراث الصويف. 
أما النَفس الشعري فيتدرج من الضيق إلى االتساع 
تارة ويتراوح بينهما تارة أخرى؛ حيث يدمج الشاعر 
بني قصائد هي أشبه بشذرات مكّثفة تختزل رؤية 
تنقل  والوجود وقصائد مطّولة  للعالم  مخصوصة 
بطريقة تصويرية شبيهة بحركة الكاميرا مشاهد 
فالتوّحد  بالنزوة  بدءا  اخللق  بداية  أسطورة  من 
وصوال  العاشقة  واليد  والقبلة  واخليانة  واحللم 
خالف  –وعلى  هكذا  األعظم...  الصدر  إلى 
املألوف- يتبّوأ اجلسد مكاناً معتبراً، ليس بوصفه 
عنواناً على الفحش والفناء، كما يف التراث العربي، 
وإمنا بوصفه الوجه اآلخر للروح والعنصر األولى 

بالتقديس واخللود.
ورؤى،  أحالم  كتاب  هو  »االستيهامات«  كتاب  إّن 
يجب أن ُتَعّبر ال بوصفها أضغاثاً ُيحِجُم املعّبرون 
عن تفسيرها، ولكن بوصفها مشاهداً حتمل من 
مدلوالت نفسية حاّفة، ميكن تتبعها فقط من خالل 
وعي مسبق بوجود خيط ناظم تنتظم وفقه الوحدات 
الصغرى للنص يف صور ثابتة ومتحركة حتتاج إلى 
جتميع وتركيب كي يكتمل املشهد وتفك الشفرات 

واحدة تلو األخرى.
وهكذا جند أنفسنا أمام شعرية جنحت إلى حّد 
كبير يف إذابة احلدود والفواصل وخطوط العزل بني 
الوحدات الشعرية الصغرى )القصائد أو الشذرات(، 
الوحدات  يحجب  الذي  التراكم  يحدث  ال  بحيث 
املتوارية خلف بعضها، بقدر ما يحدث النمو والتطّور 
الذي ينُجم عنه نوع من التماسك العضوي الذي 

يجعل الديوان ككل قصيدة واحدة.   
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تقدمي  يف  ُيبدعُ  الكرمي«  سعيد  »حسني  كان  مضت،  عامًا  أربعني  من  أكثر  منذ 
برنامجه الشهير والقّيم »قوٌل على قول«، على أثير إذاعة لندن الشهيرة .. أيضًا .

تلك االذاعة القّيمة التي حتتفظ لها الذاكرة العربية مبخزوٍن كبيٍر من الذكريات 
بحلوها وحنظلها معًا .

وقد قام »الكرمي« بعد ذلك بتجميع كل حلقاته اإلذاعية يف كتاٍب جديٍر بالقراءة 
والتمعن، صدر عن »دار لبنان للطباعة والنشر«، وحتصلنا على طبعته السابعة 

التي صدرت عام 1986 م.
واجلميل يف االختيار أنه وّثق اسم السائل وبلده، فحفظ بذلك سجالً متكامالً 

من سؤاٍل وسائٍل وجواب.
ولكي ال يضيع هذا األثر القيم، وتبهت ألوانه على أرفف املخازن املهملة، راينا أن 

نهديكم يف كل عدٍد جوهرًة من عقد الكرمي الفريد الذي ال يّقدر بثمن. 
وهذه بعض جواهره .

تراث عربــــــــــــي
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تراث عربــــــــــــي
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ــا  ــم وضوحه ــاس یزعجه ــرة ألن ــیاء كث ــد أش ــة تفس »احلقیق
ویســوءهم معرفتهــا ..«

نفترق 
قبل أن

زرايب العبيد .. جنوى بن شتوان
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حمائم قورينا القديمة، تطير بالسالم إلى شحات الحالية . 

ربما أفضل ألف مرة من ذلك   .. التاريخ جيدًا  الحمام وحده يقرأ 

التاريخ الذي نقرأه نحن .



وطن الثقافة
 وثقافة الوطن


