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الغالف

مشهد ساحر من اجلنوب الليبي .. جمٌل مكابر يجلس بخيالء نادرة إلى جانب صاحبه . 
وكأن أمريء القيس هنا يعيد إنشاد عجز بيته اخلرايف الشهير : 

)) وأردف أعجازًا وناء بكلكِل .((
هكذا هي ليبيا .. أرض نتفنن نحن يف ازدراءها وتبدع هي يف متجيد حضورها  من جديد 

.

بعدسة املصور الليبي
 »بدر طيب« .. 
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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 .

البيضاء . خلف شارع النسيم.  الطريق الدائري الشمالي
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دولتهم،  إلقامة  ينهضون  »املوحدين«  إن 
ال  أساسياً  شرطاً  لقيامها  يضعون  لكنهم 
تسقط  أن  دون  لهم  دولة  فال  عنه،  تراجع 
فيناصبون  »األغالبة«  أما  »املرابطني«،  دولة 
دولة »األدارسة« العداء، فيما يتجاهل أمراء 
الطوائف يف األندلس أنهم يعيشون يف أرض 
فينهمكون  متحفزين،  أعداٍء  ووسط  معادية 
األخضر  منهم  تأكل  تنتهي،  ال  يف صراعات 
واليابس، وقبلهم كان »العباسيون« يترصدون 
بها،  أطاحوا  حتى  األموية  بالدولة  الدوائر 
والنزاعات  الدم  طوفان  بعدهم  من  كان  ثم 
بني ممالك قزمية تعض بعضها بجنون حتى 

يدركها الفناء دون أن حتسب له احلساب . 
يف  هؤالء  اقتبسها  املدمرة  الفكرة  نفس 
الشعر، فال تطوير يف بنية القصيدة العربية 
دون تفخيخ جسد القصيدة العمودية وتفجيره 
وبعثرته يف شوارع املدن والساحات، كشرٍط 

النثر«، من قال  لتقوم دولة »قصيدة  أساسي 
قرطاجة  تراب  حترث  أن  تريد  ال  روما  إن 

بامللح من جديد ؟
ولكن، لنترك صراع حضارات الشعر هذا 
لنرجع إلى صلب موضوع هذه املقالة، ولنسأل 
بانصياعه  الشعر  ٍتأثر  أي حد  إلى   : مجدداً 
ثمة  وهل  ؟  ونواهيه  الدين  أوامر  ملنظومة 

حدود ملا تبع هذا من تغيير ؟ 
يف   التغيير  هذا  وضع  قد  البعض  إن   
املرحلة  بحق  الشئ  بعض  مجحفاً  أراه  إطاٍر 
اجلديدة، فأدونيس مثالً يرى يف كتابه القّيم 
قد  اإلسالم  قدوم  أن   « واملتحول  »الثابت 
علــــى اإلبداع، ويرى أن :  جعل اإلتباع غالباً 
))كون النبي واخللفاء الراشدين أول من نقد 
الذين  النقاد  كون  ومعنى  اإلسالم،  يف  الشعر 
أن  أتوا بعدهم، علماء لغة ودين، يوضح كيف 
الشعر أصبح أدبًا، أي بيانًا يعّلم ويهّذب يدعو 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

مابعـــد الشعـــر )3(

8الليبي 
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املقابح،  عن  وينهاهم  املحامد  إلى  الناس 
منطًا  أي  للسنة،  مرادفًا  أصبح  كيف  ويوضح 
عن  موروثًا  والسلوك،  والتعبير  التفكير  من 

أسالٍف ُيعتبرون قدوًة ومنوذجًا.(( 
هو  اإلتباع  أن  هنا  يرى  »أدونيس«  إن 
وبقدرته  ــــ  يقدم  فأنه  وبالتالي  الغالب، 
الفائقة على التحليل ـــــ رؤيةً للشعر تنأى به 
عن كونه مؤسسةً إبداعية كانت تنتج مفرداتها 
تقليداً  صيرورته  إلى  اجلاهلي،  العصر  يف 
منطيةً  وصورًة  صاحلني،  إلسالٍف  منهجياً 
ليس بيدها أن تنتج اختالفاً من أي نوع، ألن 
املطلوب منها فقط أن تتبع، أي أن تكون تابعةً 

يف كل شيء وليست متبوعة يف شيء .
استنتاجه  يف  »أدونيس« مصيباً  كان  وإذا 
والبحث  والنقد  التغيير  روح  أن  بخصوص 
واألوضاع  األفكار  يف  الدائمة  النظر  وإعادة 
السابقة والراهنة قد جعلت احلضارة الغربية 

تقوم على احلركة والتطوير، فيما كان التقليد 
واملحاكاة  التفسير  على  واالعتماد  والنقل 
سبباً يف انطواء احلضارة العربية واحلد من 
مكتفياً  عامة  بصفة  العربي  اإلنسان  طموح 
مصيباً  كان  إذا  الظل،  يف  والبقاء  بالسالمة 
يف هذه اخلالصة، جاعالً من انصياع الشعر 
إلى منظومٍة أخرى ال تعتني بجمالياته بقدر 
اهتمامها بوظائفه، فإن »عبده بدوى« يف كتابه 
»دراسات  يف النص الشعري » يرى وجهة نظٍر 
مخالفٍة تقوم على أن الشعر يف صدر اإلسالم 
ميداناً  اجلديد  الدين  بفضل  اقتحم  قد 
له قبله، إذ أن الشعر  لم يكن متاحاً  فسيحاً 
العربي قبل اإلسالم : )) اعتاد على مساحٍة 
فوضت  التي  القبيلة  بها  سمحت  محدودة 
الشاعر يف أن يكون الناطق الرسمي باسمها، 
على  قصائده  ومضامني  تعابيره  فاقتصرت 
اإلسالم  بعد  لكنه  القبيلة،  ومضامني  تعابيٍر 

افتتاحية  رئيس التحرير

الليبي  9



أن  مضامينه  من  كان  جديد  عالم  يف  أبحر 
والنار،  اجلنة  وفكرة  الغيب  لقضايا  تصدى 
ــــــ  وأنه   ،)) والعرش.  املنتهى  سدرة  ومشهد 
حسب تعبير املؤلف ـــــ كان مطالباً باكتشاف 

قارة جديدة داخل نفسه . 
وهكذا يرى »عبده بدوى« خالف ما رأى 
»أدونيس«، فاألول قال إن اإلسالم أتاح للشعر 
أن يقتحم عاملاً عقلياً جديداً، عندما قدم له 
نظاماً إلهياً لم يكن قد عرفه من قبل، فكان 
أخرى  أصواٍت  لسماع  حافزاً  الوحي  صوت 
أكسبت هذا الشعر أرضاً جديدة لم تكن حقاً 
له من قبل، فيما رأى »أدونيس« أن الدين كان 
رقيباً على إبداع الدنيا، وأن باب االبتكار قد 

أُغلق بأوامر اإلتباع ونواهيه .
االختالف مبدعًا : 

اختلفت إذن اآلراء، وتباينت وجهات النظر 
وتعددت، وهذا إبداعٌ يف حد ذاته وإثراٌء لروٍح 
طاملا أكد اإلسالم على وجودها، وحرص على 

النفخ يف روحها كي ال متوت .
يف  التعددية  ذكرنا  قد  دمنا  وما  ولكن، 

افتتاحيتنا هذه، فهل كانت ميزٌة للشعر تعددية 
العرب  لهجات  لتعددية  أن  أم  ؟  فيه  اآلراء 
وتنوعها واختالفاتها ميزة أكبر، تناسلت على 
مر السنني لتنتج يف نهاية املطاف هذا »الشعر 
الشعبي« الذي يسود اآلن ويهيمن على ساحة 
إجابٍة  على  نعثر  أن  لنا  ميكن  وهل  الشعر؟، 
لهذا السؤال قبل أن نتمعن أكثر ونغوص بعض 

الشيء يف بعض التفاصيل ؟
احلديث  بعد  نتعرض  أن  يستلزم  هذا  إن 
عن الشعر على إطالقه، إلى احلديث عن لغة 
ُينشد  الذي كان  العربي  الشعر  ذاتها،  الشعر 
يف ذلك الوقت بلهجات العرب على اختالفها 
يف الكثير من وجوه اللغة كاإلدغام واإلعراب 
والتأنيث  والتذكير  واإلمالة  والزيادة  والوقف 

وغيرها من الوجوه األخرى .
إننا جند أن »السيوطي« يورد حديثاً مفاده 
أن »عامر بن الطفيل« قدم على رسول اهلل، 
وهذه  إياها،  »أفرشه«  أي  وسادة«،  »فوّثبه 
إشارة إلى لغة »حمير« التي تقول للقائم : ثب 

، أي مبعنى : أقعد . 

افتتاحية  رئيس التحرير
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افتتاحية  رئيس التحرير
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إال أن تعدد اللهجات لم يكن يوماً مبشقٍة 
أغناه  ما  الروافد  بل منحه من  الشعر،  على 
»أبو  مثل  قديراً  لغوياً  أن  حتى  السؤال،  عن 
الكالم  فصيح   « كتابه  يبنى  ثعلب«  العباس 
باب   : التوالي  على  هي  أبواٍب  عدة  على   «
يف  اختالف  وال  فيه  علة  ال  الذي  »املجمع« 
أكثر«  أو  لغتان  أو حركة، وباب »ما فيه  بناٍء 
فيه  »ما  وباب  »بغداد«،  أو  »بغدان«  كقولهم 
أكثر من ذلك«، كاحَلصاد  أو  أو ثالث  لغتان 
لغة  فيه  ما  وباب  صحيح.  وكلها  واحلِصاد، 
واحدة انساقت إلى أخطاء املولدين يف النطق، 
فأصبح اخلطأ فيها سارياً شائعاً على ألسنة 
الناس مثل قولهم : أصرَف اهللُ عنك املرض. 

وما شابه ذلك . 
التعدد إذاً  مصدرُ ثراٍء وليس محُل خالف، 
وإذا كان »السيوطي« قد شهد لثعلب يف كتابه 
فصيح الكالم، فأنه يورد شهادًة بالغة القيمة 
ُينشد  كان  العرب  إن  فيها  يقول  هشام  البن 
بعضهم شعر بعض، وكان كل منهم يتكلم على 
فطرته التي يعرفها وتعرفه، وكان ذلك مصدر 

كثرة الروايات يف أبيات الشعر .
 لغة اللهجات ولهجة اللغة : 

لهجاتها  اذاً  تستوعب  الواحدة  اللغة  إن 
عن  »السيوطي«  يرويه  ما  ولعل  العديدة، 
»األصمعي« عن اختالف رجلني يف نطق اسم 
»الصقر« ينهض دليالً على هذا، فقد ذكر أن 
رجلني اختلفا يف الصقر، فقال أحدهما إنه 
فاحتكما  بالسني،  إنه  اآلخر  وقال  بالصاد، 
إلى أول وارٍد عليهما، فما كان حكم الرجل إال 

أن قال : إنه الزقر . 
حتوي  كانت  القبائل  لهجات  أن  ورغم 
أن  إال  االختالف،  من  الكثير  داخلها  يف 
لهجة قريش أضحت األكمل من بينها، بفعل 
وهناك  احلرام،  البيت  إلى  العرب  اختالف 
فتختار  القوم  ألسنة  متتطي  اللهجات  كانت 
ربيعة  كشكشة  متجنبةً  األصلح  قريش  منها 
بالشني،  اخلطاب  كاف  اتباعهم  يف  ومضر 

وكسكسة ربيعة ومضر أيضاً يف إبدالهم كاف 
وعنعنة  املؤنث،  عن  لها  متييزاً  سيناً  املذكر 
محل  العني  إحاللهم  يف  وأسد  ومتيم  قيس 
العني  بإبدالهم  ُهذيل  وفخفخة  البدء،  همزة 
الياء  محل اخلاء، وعجعجة ُقضاعة بجعلهم 

املشددة جيماً.  
وقد كانت للعرب قبل اإلسالم الكثير من 
املفردات التي أخذت بعده معنى جديداً، وقد 
أبدع الدكتور »شوقي ضيف« يف كتابه »العصر 
اجلاهلي« يف التقاط بعضها للداللة على هذه 
»اآلدب«  لفظة  إلى  تعرض  عندما  احلقيقة 

التي وردت يف بيت  لطرفة بن العبد :
نحن يف املشتاة ندعو اجلفلى  ..   

ال ترى اآلدب فينا ينتفر
قائالً  قومه  بكرم  يفتخر  العبد«  »ابن  إن 
بتوجيه  يقومون  الشتاء  برد  عز  يف  إنهم 
الطعام  يف  يرغب  من  لكل  العامة  الدعوات 
حتى أنك ال ترى »اآلدب« وهو صاحب الدعوة 
إلى الطعام، ال تراه يفضل أناساً على غيرهم، 

فالكرم هنا بال حدود. 
للثورة  صمدت  مفردة  هذه  »اآلدب« 
وأصبحت  اإلسالم،  بعد  الكبرى  االجتماعية 
فيما بعد وقد اكتسبت معنى يدعو للتهذيب 
للرسول  حديٍث  يف  وردت  عندما  واإلصالح 

عليه الصالة والسالم : 
)) أدبني ربي فأحسن تأديبي ((

ويبدو أن معنى »صاحب دعوة الطعام »، 
وهي الهدف األصلي للكلمة قد تراجع أمام 
معناه  نهائياً  وفقد  الكبير،  اإلسالمي  املد 
الكلمة   جند  أننا  إذ  اجلديد،  املعنى  لصالح 
نفسها يف بيٍت لشاعر مخضرم هو »سهم بن 

حنظلة« :
ال مينع الناس مني ما أردُت وال  .. 

أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا
هل كانوا شعراء شعبيني ؟ : 

وللراغب  كثير،  من  قليل  إال  هذا  ليس 
و«الثعالبي«  »الفراء«  يطالع  أن  االستزادة  يف 



و«املفضل« وغيرهم من علماء اللغة ليكتشف 
أن الشعر اجلاهلي الذي كان ُينشد يف زمنه، 
للهجات  يخضع  شعراً  األمر  واقع  يف  كان 
العرب املتباينة ، على أن هذا التباين لم يكن 
 ، التواصل والذيوع  يشكل حالة انغالق متنع 
بن   و«طرفة  ِكندة،  من  كان  القيس  فأمريء 
بني عبس،  و«عنترة« من  ربيعة،  العبد« من  
كلثوم« من  بن  و«عمرو  »زهير« من مزينة،  و 
تغلب، و«احلارث بن حلزة« من  بكر، و«لبيد« 
من قيس، وكلهم كانوا شعراء الساحة املفوهني 
يف ذلك الوقت على اختالف فتراتهم الزمنية،  
يجوز  فهل  بأشعارهم،  تسير  الركبان  وكانت 

لنا أن نقول إنهم كانوا شعراء عامية ؟ 
إن هذا السؤال سيكون مدخلنا إلى موضوع 
أكبر وأشمل، فلم نكن لنجرؤ على طرحه مالم 
نكن نعرف أن لغة العرب الفصحى يف ذلك 
بها  يتحدثون  التي  اللغة  هي  كانت  الوقت 
البادية  يف  ألبنائهم  ويعلمونها  مجالسهم  يف 
صافيةً خالصةً من شوائب االختالط وشبهة 
بلفظٍة  تكلم  رمبا  العربي  كان  وإذا  النحل، 
ليست فصيحة فأنه ال يفعل ذلك يف لغته، أي 
أن الفصحى كانت هي العامية يف ذلك الوقت 

مع اختالف اللهجات بني القبائل .
»الَفصح« هو  أن  إلى  العرب  وقد أشارت 
»خلوص الشيء مما يشوبه«، ويقول »الراغب« 
كان يف  الكلمة  هذه  أصل  إن  »املفردات«  يف 
أفصح   إنه  عنه  يقولون  كانوا  أنهم  إذ  اللنب، 
قول  يف  جاء  كما   ، الرغوة  عنه  ذهبت  إذا  

الشاعر : 
ولم يخشوا مصالتُه عليهم     ..  

   وحتت الرغوِة اللنُب الفصيُح
على أن اختالف العرب الى أسواق قريش 
كياناً  العربية  اللغة  من  جعل  احلرام  وبيتها 
واحداً استوعب لهجات القبائل على تعددها، 
وأمد اللغة بعشرات املفردات لالسم الواحد، 
الشعر  بلغة  بينها  فيما  تتكلم  العرب  وكانت 
الوقت  ذلك  العربي يف  الشاعر  أن  أي  ذاته، 

أن  حتى  الكلمة،  مبعنى  شعبياً  شاعراً  كان 
كان  سجيته  على  السائر  البسيط  األعرابي 
ُيحكّم يف الشعر، وُيعتد برأيه يف التفضيل بني 

الشعراء . 
بلسان  إال  تتحدث  إذاً  القصيدة  تكن  لم 
الناس يف الشوارع واألسواق، ولم يكن الشاعر 
أبياته  اجلميع  يتناقل  شعبياً  شاعراً  إال 
أن  ويكفي  الذم.  أو  باملدح  معانيه  ويتداولون 
صدر  يف  كانت  املساجد  أن  إلى  هنا  نشير 
يسردون  وهم  الرواة  ملجالس  محالً  اإلسالم 
التي  واألشعار  األحاديث  الناس  على مسامع 
جماعات  تخصصت  فيما  مواعظهم  تخدم 
يتعلق  وما  الرسول  غزوات  رواية  يف  بعينها 
بن  عثمان  بن  »أبان  كجماعة  أشعار  من  بها 
برواية  أخرى  جماعات  وتخصصت  عفان«، 
اإلسالميون  الشعراء  يكن  ولم  العرب،  أخبار 
إلى  املنحاز  التيار  هذا  عن  مبنأى  أنفسهم 
برواية  يعنون  كانوا  فقد  باملاضي،  االتصال 
الشعر اجلاهلي لينهلوا من قوة لغته وخصوبة 
ألفاظه حتى أن شاعراً فحالً كالكميت يصبح 
»الفرزدق«  يخرج  وال  القدمي،  للشعر  راويةً 
نفسه ــــ وهو من هو بأهميته وفحولته ــــ  عن 

هذه القاعدة مفتخراً بالذي كان : 
وهب القصائد لي النوابُغ إذ مضوا   ..   
وأبو يزيد وذو القروح وجروُل
األحداث  لكن  مضى،  زمٍن  يف  هذا  كان 
الدولة  نهاية  بالعرب بعد  التي مرت  اجلسام 
العباسية، وتوالي الغزاة على املنطقة، وتوافد 
األلسنة الغريبة عليها واالنقسامات السياسية 
الكبيرة بني أقطارها، واختالف األحوال بني 
ومروها  وجنوبها،  ومغربها وشمالها  مشرقها 
اجتياح  من  بدأ  طويل  اضمحالٍل  بعصر 
»هوالكو«  تدمير  ثم  لفارس،  »جنكيزخان«  
مراكز  وانتقال  املماليك  سيادة  ثم  لبغداد، 
احلضارة من عاصمة إلى أخرى، وسيادة بني 
عثمان بعد املماليك، ثم تفطن األوربيني إلى 
الكبيرة  الرقعة  هذه  على  السيطرة  إمكانية 

افتتاحية  رئيس التحرير
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وزٍن  انعدام  بحالة  متر  التي  اجلغرافيا  من 
باالستحواذ  يفكر  ملن  سهلة  غنيمة  يجعلها 
وينشغل بالسيطرة، فكانت مرحلة االستعمار 
األوربي يف الشرق والغرب، ومن املحيط إلى 
اخلليج، ثم الثورات العربية املتتالية، إلى ما 
نعرفه اليوم من وضع سياسي راهن غني عن 

التعريف.
كل هذا التاريخ الطويل من الشد واجلذب، 
اللهجات  تصبح  أن  يف  األثر  أكبر  له  كان 
اخلطاب  لغة  على  الغالبة  هي  املتعددة 
اليومي بني الناس، واقتصر دور العربية التي 
كانت سائدًة يف املاضي على أن تصبح »لغة 
فصحى« ال يتكلم بها القوم إال يف املناسبات 
صفحات  على  اال  بها  يكتبون  وال  الرسمية، 

اجلرائد أو ميلؤون بها بطون الكتب . 
إجناٌز ُيحسب للقرآن الكرمي :

يكن  لم  الصغير،  االجناز  هذا  وحتى 
ليتحقق لوال أن لغة القرآن الكرمي كانت هي 
املقدس  العظيم  الكتاب  هذا  أن  إذ  العربية، 
بثمن  تقدر  ال  خدمةً  للعربية  أسدى  قد 
على  فانتصرت  الضياع،  من  حفظها  عندما 
قرون التخلف واالنحطاط عندما ظلت على 

القرآن  ألسنة معلمي  على  باقيةً  قيد احلياة 
وفقهاء الزوايا املجتهدين. 

ورغم الكثير من اخللط الذي شاب فروع 
هذه  بفعل  املاضي  القرن  مطلع  يف  اللغة 
الظروف التاريخية الصعبة، واقتصار الكّتاب 
على اتباع األساليب اللغوية التقليدية اململة، 
محاكاتهم  أو  احلريري،  ملقامات  وتقليدهم 
كاجلاحظ  القدماء  الكتاب  كبار  ألساليب 
و«ابن املقفع« و«ابن خلدون« وغيرهم، رغم كل 
هذا فإن اللغة العربية ظلت موجودة حاضرة 
يف األذهان، لكنها لم تتمكن بعد من استعادة 
املحكية  اللغة  هي  لتصبح  القدمية  مكانتها 
أنه  ويبدو  الناس،  ألسنة  على  جتري  التي 
سيمر وقت طويل جداً قبل أن يتحقق ذلك . 
لغة  هي  تعد  لم  العربية  اللغة  فإن  اذاً 
اخلطاب اليومي كما كانت، ويبدو أن لهجات 
هذه  لتصبح  جديد  من  عادت  قد  القبائل 
املرة سائدًة يف غياب الفصحى عن األسواق 
على  العامية  فسيطرت  األحاديث،  ومجالس 
مقاليد األمور، وبالتالي أصبح الشعر السائر 
الذي  الشعبي  الشعر  هو  الناس  ألسنة  على 

نعرفه اليوم .

افتتاحية  رئيس التحرير
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ومن ثم  قدم الشاعر »عبد القادر العرابي« 
وتقدمي  إعداد  يف  الطويل  الباع  صاحب  
البرامج االذاعية املسموعة  يف عدة اذاعات 
التميز واالبداع   محلية، واحلائز على جائزة 
على  واحلض  اإلنسان  حقوق  ملنظمة  
من   عدداً   والكراهية،   العنف  خطاب  نبذ 
القصائد  التي متيزت  بأنها حتمل الطابع 
الوطني والتي  دعا  من خاللها إلى الصلح 

والتسامح  بني أبناء الوطن الواحد. 
قدمتها  التي  الرمضانية  السهرة  تخلل   
»صالون  مديرة   الطيار«  »هاجر  االعالمية 
الفتاة   مكتب  يف  الثقايف«   العبيدي  هدى 
املغاربية،   الوكالة  مكاتب  أحد  املغاربية 
مداخالت قيمة كان أبرزها  مشاركة  الدكتورة 
»فلسفة اجلمال« يف  استاذة  بشيوة«  »كرمية 
جامعة طرابلس، حيث حتدثت عن روحانيات 
هذا الشهر الفضيل   وجمالياته بني املاضي 
واحلاضر.  كما شارك يف املداخالت الفنان 
»فرج الشريف« وفرقته، إذ قدموا    بعض 
قدم  ثم  الدينية،  االبتهاالت  و  االناشيد 

وحضور  رائعة،  احتفالية   أجواء   وسط 
واملثقفني   اإلعالميني  من  ملفت  نخبوي 
صالون  نظم  والفنانني   والكتاب  واألدباء  
ومركز  الثقايف،   األدبي   العبيدي«   »هدى 
والتدريب  لالستشارات   )  M.A.Y.A(
الوكالة  يف  املغاربية   الفتاة  ملكتب  التابع 
املغاربية ملناشط الشباب  يوم االربعاء املوافق 
2021/4/28 يف مقر  الوكالة يف العاصمة 
والتي  الثانية،  الرمضانية  سهرته  طرابلس 
الليبيني  امللحنني   شيخ  إلحيائها  استضاف 
البغدادي«  محمد  الباسط  »عبد  الفنان 
الشريف«   مؤسس جمعية »صيانة املصحف 
الدينية   االبتهاالت   من   عدداً  انشد  الذي 
التي  تتناسب مع روحانيات شهر اخلير شهر 
رمضان  الفضيل على  أنغام آلة العود، والتي 
نالت استحسان احلضور، كما  ألقى  الشيخ 
الراحل  شقيقه  أشعار  من  عدداً  البغدادي 
»عبد  الشاعر  الدكتور  اهلل  بإذن  له  املغفور 

املولى البغدادي«  .

14الليبي 

أول صالون  ثقايف  ترأسه  امرأه ..

هاجر الطيار. ليبيا

صالون هدي الليبي
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الثقايف كشريك  للرجل، هذا الصالون الذي  
ترأسه  عميد  مدرسة اللغات  ورئيس قسم 
اللغة العربية يف األكادميية الليبية للدراسات 
من  األول  العبيدي، هو  الدكتورة هدى  العليا 
نوع يف تاريخ ليبيا، إميانا منها بضرورة تفعيل 
مثل هذه املناشط التي تدعم   املواهب الشابة 
خصوصاً النسائية منها يف  مختلف  ضروب 
الثقافة واألدب  من خالل  استعرض مناذج  
مشرفه من الرواد السابقني  واملبدعني الذين 
ميارسون نشاطهم على الساحة الثقافية،  ما 
للتعبير  للشباب  الفرصة  اتاحة   يف  يسهم  
عن  ذواتهم واستثمار طاقتهم بشكل إيجابي  

يسهم يف  بناء جيل مثقف  وواع.

شاعر املحكية املبدع االستاذ محمد الدنقلي 
مجموعة من قصائده  . 

العبيدي«  كّرم  صالون  »هدى  ويف اخلتام  
البغدادي«،  الباسط  »عبد  الشيخ  الثقايف 
بشهادات   العرابي«  القادر  »عبد  والشاعر 
متيز وابداع   نظير  ما قدماه إلثراء احلراك 
لثقايف  من  خالل  هذه السهرة الرمضانية 

البديعة.
ويف تصريح لها  قالت الطيار  : يأتي افتتاح  
صالون  هدى العبيدي  األدبي الثقايف على  
غرار  صالون  »مي زيادة« يف مصر  الذي  انشئ 
يف سبعينيات القرن املاضي . ويعد تأسيس 
جديدة  ملرحلة  نواة   الصالونات   هذه  مثل 
تسهم يف اثراء وابراز  دور املرأة يف احلراك 



لم يكن األمر مخططاً له، فأثناء إقامة احلفل اخلتامي لشهر رمضان الكرمي 
الذي اقامته مؤسسة اخلدمات اإلعالمية، وكّرمت خالله قناة ليبيا املستقبل 
وصلت  ذلك  أثناء  العام،  لهذا  الرمضانية  برامجها  ومعدي  ومقدمي  الفنانني 
مجلة الليبي قادمةً من املطبعة، تلقفتها األيدي، واطمأنت لها القلوب، فكانت 

آمنةً مطمئنة بني أيادي املبدعني . 
وألن االبداع عريب بطبعه، مهما كانت هيئته، مجلة ثقافية، أو برنامج إذاعي، 
أو مسلسل تلفزيوني، فقد كانت األلفة حاضرة بني الليبي وبني هؤالء املبدعني 

الليبيني . 
وكل غريب للغريب نسيُب . كما أنشد أمرؤ القيس ذات زمن .

عدسة: عمر جابر

16الليبي 
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ويصعب يف هذه الفترة العثور على أي نقابة 
أو نشاط مدني يف ليبيا، وقد اكتفت احلكومة 
الغزو  من  األولى  السنوات  يف  االستعمارية 
املدارس  يف  وتعليمها  اإليطالية  اللغة  تأكيد 
داخل  بها  املعمول  الشغل  تشريعات  وتطبيق 
إيطاليا، إال أنه بتولي احلزب الفاشي احلكم، 
صدرت مجموعة من القوانني العمالية، منها 
أبريل   20 يف  الصادر   )2066( رقم  قانون 
1935م وهو يعتبر أول تشريع عمالي بشأن 
احلركة النقابية يف ليبيا، وقد استمر العمل به 

عهد االحتالل اإليطالي 1943/1911م  :
 لم يتح لليبيني تأسيس أي نوع من الروابط 
األهلية أو املشاركة يف إدارة البالد يف عهد 
تقييد  فيه  مت  الذي  اإليطالي  االحتالل 
احلريات، ومنعت قراءة الصحف واملجالت، 
نواد  من  الثقافة  مؤسسات  جميع  واقفلت 
ومدارس أهلية، وكان الناس مبا فيهم العمال 
يساقون عن طريقة السخرة  جللب احلطب 
ورفع املياه من اآلبار ومد األسواق باملنتجات 
اإليطالية،  املصانع  املحلية لصالح  والصنائع 

املجتمع املدني يف ليبيا )2(

حسن المغربي . ليبيا
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وخير  الفاشي،  احلكم  فترة  طول  على  فعالً 
دليل على ذلك قيام السلطات اإليطالية ) يف 
إطار سياسية الطلينة ( مبحاربة اللغة العربية 
ومصادرة  الدينية  والزوايا  املدارس  واغالق 
إيطالية  مدراس  عنها  بدالً  وإنشاء  األوقاف، 
املكاتبات  يف  اإليطالية  اللغة  فرض  ومحاولة 
الرسمية ويف اسماء الشوارع وامليادين باملدن 
خلع  على  الليبيني  املوظفني  وارغام  الليبية، 
الزي املحلي وارتداء الزي اإلفرجني، وإقامة 
على  الكنائس  وإنشاء  والدعارة  الفحش  دور 
وتضييق  املسيحي،  بالدين  التبشير  سبيل 
أو  البالد  داخل  الديني  للتعليم  محاولة  كل 
خارجها، ويف هذا الصدد أشار املؤرخ املصري 
املتخذة  االجراءات  بعض  إلى  الشيخ:  رأفت 
إنشاء  منها:  اإليطالية  السلطات  قبل  من 
نّصبوا  طرابلس  يف  عليا  إسالمية  مدرسة 
على مدخلها صليباً كبيراً من أجل تعليم ابناء 
الليبيني، ممارسة رقابة صارمة على الطالب 
املتجهني إلى التعليم الديني يف اجلامع األزهر 
احلديث  املدني  التعليم  مؤثرات  من  خشية 
يف مصر)10(. وبذلك، وأدت يف وقت مبكر 
مدنية  منظمة  تكوين  إلى  تسعى  محاولة  كل 

مستقلة يف ليبيا. 
عهد اإلدارة العسكرية البريطانية 

1951/1943م : 
وبانتهاء احلرب العاملية الثانية انتهت سيطرة 
احلكم اإليطالي على ليبيا وحلت محلها اإلدارة 
العسكرية البريطانية بدخول جيوش احللفاء 
مدينة طرابلس يف يناير 1943م حيث بدأت 
التنظيمات النقابية يف الظهور، فأنشأ مكتب 
العمل والعمال يف مدينة طرابلس يف فبراير 
1943م الذي كان يقوم يف بادئ األمر بتزويد 
ثم  العاملة،  باليد  املقاتلة  البريطانية  القوات 
وانتخب  1944م  عام  العمال  نادي  تأسس 
أحمد قنابة رئيسا له »وقد قوبل تكوين هذا 
النادي بفرح بالغ من األوساط العمالية حيث 
عرف اجلميع أن أهدافه احلقيقية هي خدمة 

يف تنظيم اجلمعيات والروابط النقابية حتى 
من  يتضح  وكما  اإليطالي)8(  احلكم  نهاية 
املادة األولى من القانون أنه يخص اإليطاليني 
املقيمني يف ليبيا وال يشمل الليبيني أصحاب 
القوانني  جميع  إن  القول،  وميكن  البالد، 
الصادرة أثناء االحتالل اإليطالي لم تعترف 
بأية حقوق للعمال الليبيني، حتى بعد خطاب 
»موسوليني«  يف السراي احلمراء الذي سمح 
فيه ألول مرة بدخول الليبيني احلياة النقابية 
ونقابة  املواشي  نقابة  مثل:  النقابات  وتكوين 
الضروري  من  كان  هذا،  ومع  املوانئ،  عمال 
املوالني  من  يكونوا  أن  املنتسبني  جميع  على 
لقبولهم  أساسي  كشرط  الفاشي  للحزب 
تكون  وبذلك  العمالية،  النقابات  يف  أعضاء 
ولم  فاشية،  ليبيا حركة  النقابية يف  احلركة 
احلاالت،  بعض  يف  إال  فاعلية  أي  لها  يكن 
نذكر منها: »ما حدث عام 1938م مبدينة 
بنغازي، حيث عقدت نقابة املوانئ اإليطالية 
العمال  أجور  موضوع  لدراسة  اجتماعا 
العرب، ونتيجة لذلك، فقد صدر قرار يقضي 
بتقليص أجور العمال الليبيني بنسبة 15% 
الشركات  أصحاب  من  اقتراح  على  بناء 
الليبيني  املوانئ  عمال  لكن   ،)...( اإليطالية 
عقدوا بدورهم اجتماعاً وقرروا عدم استالم 
أي أجر منخفض، ورفعوا مذكرة إلى االحتاد 
عن  والتوقف  بإيطاليا،  بجنوا  للبحارة  العام 
وكانت  اإليطالية،  للنقابة  االشتراكات  دفع 
الليبيني  العمال  إلى  أعيدت  أن  النتيجة 
أجورهم كاملة، وفشل قرار النقابة بأمر من 

احتاد البحارة اإليطالي)9(.  
إن رفض الروابط واالحتادات بجميع أنواعها، 
وعدم االعتراف باملشاركة يف احلكم أمٌر غير 
إلى  تنظر  كولونيالية  حكومة  من  مستغرب 
هذه املنظمات نظرة متوجسة  كون أعضائها 
شرعية  يف  املشككني  املحليني  السكان  من 
وجودها، وبالتالي فإنها ال تقبل بها إال إذا كانت 
حدث  ما  وهو  وتعليماته،  ألوامرها  خاضعة 



السنوسي، وكانت اغراضها وفقا للمادة الثالثة 
الثقافة  يف  تنحصر  األساسي  قانونها  من 
إصدار  وبعد  اخليرية،  واألعمال  والرياضة 
اإلذن  البريطاني  املدنية  الشؤون  مفوض 
بتسجيل اجلمعية )كنادي للرياضة والثقافة( 
أبريل  نادي »عمر املختار« رسمياً يف  تأسس 
واضحاً  السياسي  نشاطه  وبدأ  1943م  
حينما وجه انتقادات الذعة  لإلدارة العسكرية 
التي ميلكها  الوطن  عبر صحيفة  البريطانية 
»مصطفى بن عامر« ويرأس حتريرها »محمد 
الصابري«.  ويف أوائل 1945م تكونت رابطة 
عمر  جمعية  ملنافسة  بنغازي  يف  الشباب 
املختار، وتعاطف معها »عمر باشا الكيخيا«، 
عبداملجيد«،  »سيد  هو  لها  رئيس  أول  وكان 
وانضم إليها مثقفون من بنغازي ودرنة، نذكر 
النقابية  رائد احلركة  النيهوم«،  منهم: »رجب 
الغناي«،  ربه  الشاعر »عبد  برقة، وكذلك  يف 
واصدرت الرابطة جريدة ناطقه باسمها هي 
جريدة »االستقالل« سنة 1947م التي غيرت 
1948م  عام  الشعب«  »صوت  إلى  اسمها 

.)12(
وقد كانت كل هذه املنظمات واالحزاب تنادي 
واالنضمام  أقاليمها،  ووحدة  ليبيا  باستقالل 
إلى اجلامعة العربية، مع اختالف يف وجهات 
واإلمارة  السياسي  النظام  شكل  حول  النظر 
ومنازعات  فنت  إلى  أدى  مما  السنوسية، 
حزبية،  فأضطر األمير إدريس السنوسي عام 
السياسية  األحزاب  جميع  حل  إلى  1947م 
يف برقة لتوحيد النشاط السياسي عبر مسار 
واحد ميثله »املؤمتر الوطني البرقاوي« الذي 
جرى تأسيسه يوم 10/ يناير/ 1948م لكي 
يحل محل اجلبهة، وما من شك، إن مثل هذا 
منو  وقف  يف  جوهري  تأثير  له  كان  اإلجراء 
املدني يف بالد تسعى نحو  املجتمع  منظمات 
العصر،  تواكب  حديثة  دولة  وبناء  االستقالل 
لسنوات  عليها  فرض  الذي  التخلف  وتواجه 

أوضاعهم«)11(،  بتحسني  واملطالبة  العمال 
كما نشطت احلركة العمالية يف برقة بإنشاء 
احتاد عام للعمال يف بنغازي عام 1945م، 
على  االحتالل  سلطات  ارغام  مت  وعندما 
وصدر  العمالية،  بالتجمعات  االعتراف 
وبرقة،  طرابلس  واليتي  من  كل  يف  قانون 
وفقا  النقابي  نشاطها  مزاولة  للنقابات  يبيح 
بشرط  قانونا،  بها  مرخص  تسجيل  لشهادة 
السياسية،  يف  النقابة  أعضاء  يتدخل  أال 
ومع ذلك، حاولت بعض النقابات مثل احتاد 
يسيره   كان  الذي  الطرابلسية  النقابات 
»تشبيللي«  يدعى  شيوعي  إيطالي  محامي 
اخلوض يف األمور السياسية، فشارك العمال 
يف املظاهرات التي قامت ضد مشروع بيفن 
سفورزا، وانضم كثير منهم إلى حزب املؤمتر 
للمطالبة باستقالل ليبيا، ويف عام 1950م 
احلكومة  مع  مرير  صراع  يف  االحتاد  دخل 
العمال  احتاد  إلى  انضمامه  بعد  املؤقتة 
باعتباره  اإليطالي  املحامي  وابعاد  العاملي 

شخصية متطرفة ذات ميول يسارية. 
عهد  يف  البالد  شهدت  أخرى،  جهة  ومن 
من  عديد  البريطانية  العسكرية  اإلدارة 
األطر الثقافية مثل تكوين اجلمعيات األهلية 
احلزب  منها:  نذكر  األحزاب،  وتأسيس 
وقام  1944م  عام  تأسس  الذي  الوطني 
اليهودية  اجلالية  ضد  واسعة  مبظاهرات 
وسلطة اإلدارة العسكرية البريطانية بزعامة 
أحمد الفقيه حسن، وحزب اجلبهة الوطنية 
كبار  يد   على  1946م  عام  تأسس  الذي 
أعيان مدينة طرابلس كرد فعل مباشر على 
االحتاد  وحزب  اسفورزا«  »بيفن  مشروع  
رجب  علي  كونه  الذي  الطرابلسي  املصري 
ملناداته  واسعة،  شعبية  له  يكن  ولم  املدني 
باحتاد مع دولة مصر حتت تاج امللك فاروق، 
وجمعية عمر املختار التي تأسست يف مصر 
عام 1942م من قبل أسرى احلرب وبعض 
إدريس  محمد  األمير  مبباركة  برقة  أعيان 
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مكتب  يصدرهما  كان  اللتني  اجلديدة 
كل من طرابلس  البريطاني يف  االستعالمات 
وبنغازي، واستخدام هاتني اجلريدتني لتوجيه 
العسكرية  اإلدارة  تريده  ما  إلى  املواطنني 

االستعمارية )14(.
االستقالل : 

بهزمية  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 
إيطاليا حتول شأن املستعمرات اإليطالية إلى 
للفقرة  وفقا  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
معاهدة  من  احلادي عشر  امللحق  من  الثالثة 
الصلح املبرمة مع دولة إيطاليا عام 1947م. 
الهيئات  ممثلي  وآراء  أقوال  سماع  وبعد 
)برقة،  ليبيا  أقاليم  سكان  لرغبات  ومراعاة 

من  التخلص  يف  وتأمل  تاريخها،  من  طويلة 
ارتفاع نسبة األمية الذي بلغ %90 بحسب 
تقرير بعثة اليونسكو إلى ليبيا عام 1949م 
)13( جراء إهمال التعليم يف العهدين التركي 
العسكرية  اإلدارة  عهد  يف  ثم  واإليطالي 
البريطانية، وكان من املأمول أن ينتهي وجود 
العاملية  احلرب  بانتهاء  البالد  يف  اإلجنليز 
بفتح  فقاموا  البقاء،  آثروا  لكنهم،  الثانية، 
املدارس يف طرابلس وبنغازي ودرنة، ووضعوا 
والسياسية اإلجنليزية،  تتفق  مناهج دراسية 
يتفق  ما  إال  الثقافية  األندية  وجود  وحاربوا 
مع مصاحلهم، ولم يسمحوا بحرية الصحافة  
وبرقة  الغرب،  طرابلس  جريدتي  عدا  فيما 
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األقاليم الثالثة، ومبايعة األمير محمد إدريس 
السنوسي كأول ملك لهذه الدولة الوليدة. 

املجتمع  ومؤسسات  ليبيا  يف  امللكي  النظام 
املدني: 1969/1951م :

»لقد متيز وضع الدولة يف الوطن العربي، يف 
عن  »الشريك«  بنفي  احلاضر  يف  كما  املاضي 
يف  الدميقراطية  أن  حني  يف  وهذا  احلاكم، 
يف  )الشرك(  غير  آخر  شيئا  ليست  جوهرها 

احلكم«   . )  محمد عابد اجلابري ( 

يف  استقاللها  اعالن  منذ  ليبيا  لدى  يكن  لم 
يوم 24 ديسمبر 1951م أي دور ملا يسمى 
الغربي  مبفهومها  املدني  املجتمع  مبؤسسات 
اجلمعيات  بعض  وجود  رغم  احلداثوي 
والنقابات  االجتماعية  والنوادي  التطوعية 
احلكم  فترة  إلى  تأسيسها  يعود  العمالية 
الغزو  وبداية  ليبيا  يف  الثاني  العثماني 

اإليطالي.
ولعل السبب يف عدم تفعيل مثل هذه املؤسسات 

العامة  اجلمعية  منحت  فزان(  طرابلس، 
21/نوفمبر/1949م  يف  املتحدة  لألمم 
حرة  كدولة  استقاللها  الليبية  األقاليم  كافة 
ذات سيادة شريطة أن يتم تطبيق هذا القرار 
فعلياً يف فترة ال تتجاوز أول أيام شهر يناير 
من سنة 1952م. أي مبعنى إنه إذا لم يتمكن 
الليبيون من إعداد الدولة الذي يتطلب وضع 
دستور وحتديد نظام احلكم وتشكيل حكومة 
 ( عليه  الذي حتصلت  االستقالل  قرار  فإن 
بأغلبية صوت واحد( سيفقد فاعليته،  لذلك 
قام ممثلو الشعب الليبي يف األقاليم الثالثة 
بتشكيل اجلمعية الوطنية )التأسيسية(  وهي 
املخولة يف نص القرار الدولي مبهمة إجناز 
وضع الدستور ونظام احلكم يف ليبيا. وبالفعل 
أعلن  24/ديسمبر/1952م  يوم  ففي 
استقالل ليبيا رسميا بُعيد موافقة اجلمعية 
الوطنية على الدستور الذي يتألف من مائتني 
وثالث عشرة مادة، كما مت االتفاق على اتخاذ 
إدارة  لتنظيم  )الفيدرالي(  االحتادي  النظام 
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التشريعي  املجلس  حل  على  العمل   -
امللكية  اخلاصة  ناظر  من  بتأثير  الطرابلسي 
»إبراهيم الشلحي«، األمر  الذي جعل القضاء 
يقضي  العليا  باملحكمة  والدستوري  اإلداري 
الشخص  إن  أساس  على  دستوريته،  بعدم 
الوحيد املخول يف مثل هذا العمل هو رئيس 
حلل  السليم  االجراء  وإن  االحتادي،  الوزراء 
ملكي  مرسوم  إصدار  هو  التشريعي  املجلس 

يوقعه رئيس الوزراء إلى جوار توقيع امللك.
 ومما يجدر بالذكر، قد نتج عن حكم املحكمة 
العاصمة  يف  مظاهرات  قيام  إليها،  املشار 
بسقوط  تنادي  وطبرق  وبنغازي  طرابلس 
ولعمري،  امللك.  بحياة  وتهتف  العليا  املحكمة 
لو كان يف ذلك الوقت منظمات مجتمع مدني 
السنوسي«  العابد  »عبداهلل  قدم  ملا  حقيقية 
من  مجموعة  قيادة  على  امللك(  عم  )ابن 
والتنديد  ومهاجمة مقر احلكومة  الغوغائيني 

بسقوط أعلى سلطة يف البلد.
كل  الذي وضع  إدريس  امللك  إن  الواضح  من 
السياسية  األحزاب  وحل  يده  يف  السلطات 
بعد أول انتخابات نيابية، لم يكن مقتنعاً مثل 
غيره من احلكام التقليديني بدور املشاركة يف 
احلكم، سواًء عن طريق األحزاب أو املنظمات 
أكثر  يف  بذلك صراحة  اعترف  وقد  املدنية، 
من مناسبة، أشهرها خطابه قبل االستقالل 
الذي نظمته جمعية عمر املختار يف  باحلفل 
بنغازي 20 يوليو 1944م، وقد جاء فيه: » 
إخواني، ال أرغب يف وجود جمعيات متعددة 
 )...( الغاية صاحلة  كانت  أحزاب، مهما  وال 
تعدد  يحمالن  ال  ثروتنا  وقلة  أمتنا  عدد  إن 
فقد  األحزاب  كثرة  ضرر  أما  اجلمعيات، 
سبقتنا  التي  األمم  يف  حتى  ظاهراً  أصبح 
مبراحل شاسعة يف املدنية واحلضارة« )18(. 
الليبي،  املجتمع  طبيعية  امللك  استوعب  لقد 
تسيير  الوطني على  فترة اجلهاد  منذ  وعمل 
دفة احلكم بعقلية )رئيس القبيلة( التي توجب 
 « التام ألوامرهم،  واالنصياع  الشيوخ  احترام 

يرجع إلى طبيعة نظام احلكم الذي يشترك 
للتنظيمات  عدائه   يف  التقليدية  واألنظمة 
اإلصالح  نحو  تسعى  التي  واجلمعيات 
القرار  صناعة  دوائر  وتوسيع  والرقابة 
ففي  املشترك،  املصير  أجل  من  والتعايش 
)1969/1951م(  ليبيا  يف  امللكي  العهد 
وتشكيل  االحزاب  قوانني جترم  هناك  كانت 
هناك  وكانت  أنواعها،  بجميع  املنظمات 
والنقابيني،  والقوميني  للبعثيني  محاكمات 
تلك  يف  الدولة  نظام  بني  لقد  باختصار، 
والعشائرية  القبلية  التحالفات  على  اآلونة 
والبنية  الهوية  تقليدية  جعلها  الذي  »األمر 
ومرتابة من كل توجه مدني حتديثي«)15(، 
مجتمع  منظمات  تفعيل  ميكن  كيف  وإال 
بعقلية  تأسيسها  منذ  عملت  دولة  يف  مدني 
يتعلق  فيما  األولوية   اجلهوي  العامل  تعطي 
كان  املثال  سبيل  فعلى  السيادية،  باملناصب 
رئيس  اختيار  إدريس يف  امللك محمد  معيار 
إدارة  على  والقدرة  الكفاءة  ليس  احلكومة 
احلكم، وإمنا التوازن بني األقاليم )طرابلس، 
برقة، فزان( والدليل على ذلك أنه كلف وزير 
مالي(  بفساد  )متهمة  سابقة  بحكومة  مالية 
بتشكيل حكومة جديدة، وحينما سأله السيد 
»مصطفى بن حليم« عن األسباب التي جعلته 
يختار السيد »محمد عثمان الصيد« بتشكيل 
كان  »لقد   : قائالً  أجابه  اجلديدة؟  الوزارة 
الوزارات  رؤساء  أن  ذلك  فزان،  على  الدور 
طرابلس  من  منهما  اثنان  كان  األولى  األربع 
االنصاف  من  رأيت  لذلك  برقة،  من  وأثنان 
ليس  العمل  هذا  لفزان«)16(  الدور  إعطاء 
غريباً، فامللك رغم اعترافه باحلياة الدستورية 
منذ إعالن االستقالل بقصر املنار)17( ، إال 
عدة  يف  لصالحياته  التجاوز  كثير  كان  أنه 

مناسبات، نذكر منها ما يلي : 
السيد  حكومة  يف  وزاري  تعديل  إجراء   -
جعل  ما  استشارته  دون  املنتصر«  »محمود 

األخير يسارع بتقدمي استقالته.
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راديكاليون  نقابيون  احلركة  هذه  قاد  ولقد 
عمال  نقابات  قيادة  تولوا  قد  كانوا  شبان 
النشاط  من  زاد  مما  املوانئ،  وعمال  النفط 
والدور السياسي لهذه النقابات، وكان رد فعل 
احلكومة قوياً وقامت باستعمال قوة الشرطة 
على  والقبض  اإلضراب  إليقاف  واجليش 
القيادات العمالية الراديكالية، وبذلك جنحت 
احلكومة يف تقليص دور احلركة العمالية كقوة 
املقابل  واعتمدت يف  محتملة)20(.  سياسية 
واجلهوية  القبلية  العناصر  استقطاب  على 
وتزوير االنتخابات وساندت مؤيديها مبناصرة 

طرف على آخر. 
بناء  ميكن  ال  الظروف،  هذه  ظل  ويف  عليه، 
فعال  مدني  مجتمع  خالل  من  قوية  دولة 
يجابه مبؤسساته وأحزابه ومنظماته األهلية 
ويقوم  التقليدية،  للقيم  احلاملة  التيارات 
مبراقبة السلطة احلاكمة يف األداء والنتائج، 
بحسب  املدني  املجتمع  وظائف  أهم  فمن 
تتم  التي  الهيمنة  هي  »غرامشي«  تعبير 
بواسطة املثقفني، وهذا املطلب لن يتحقق يف 
املجتمعات التي يجعل أفرادها االنتماء للقبيلة 
أو صلة الدم فوق جميع االعتبارات، ويف هذا 
إن  اجلابري«:  عابد  »محمد  يقول  الصدد 
املجتمع املدني هو قبل كل شيء مجتمع املدن، 
الناس  ينشئها  التي  تلك  هي  مؤسساته  وأن 
االجتماعية  حياتهم  لتنظيم  املدينة  يف  بينهم 
إذاً  فهي  والثقافية،  والسياسية  واالقتصادية 
مؤسسات إرادية أو شبه إرادية يقيمها الناس 
ينسحبون  أو  يحلونها  أو  فيها  وينخرطون 
منها، وذلك على النقيض متاماً من مؤسسات 
بكونها  تتميز  التي  البدوي/القروي  املجتمع 
منتميا  فيها  الفرد  يولد  طبيعية  مؤسسات 
إليها مندمجا فيها ال يستطيع االنسحاب منها 

مثل القبيلة والطائفة« )21(
املجتمع  منظمات  من  األساس  الهدف  إن 
للحد  ممكن  صيغة  أحسن  إيجاد  هو  املدني 

من ال يوّقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ليس مّنا« 
الذي  املختار  عمر  جمعية  على  شدد  لهذا 
على  املهجر  يف  نشأتها  منذ  تكوينها  رعى 
اعلن يف 12  وقد  السياسية،  عدم ممارسة 
ديسمبر عام 1947م حلها مؤكداً أن قراره 
السياسية،  أنشطتها  ضد  فقط  موجهاً  كان 
بعض  مزاولة  ألعضائها  سمح  أنه  والدليل 
الرياضية  األمور  يف  تنحصر  التي  األنشطة 
شهر  جاء  أن  وما  والترفيهية.  والثقافية 
يوليو عام 1951م حتى حلت جمعية »عمر 
املختار« رسمياً بقرار وزاري، وصودرت جميع 
مؤسساتها واقفلت جميع التنظيمات التابعة 
وجريدة  األهلي  ونادي  الكشاف  مثل  لها 
الوطن، وكان ذلك نتيجة مظاهرات قام بها 
انصار اجلمعية على خلفية دفن مسلم متويف 
باملستشفى املدني، انتهت بالهجوم على منزل 
املعتمد البريطاني)19(، فاضطرت احلكومة 
إلى اعتقال بعض الشخصيات البارزة  فيها 
من بينهم رئيس اجلمعية مصطفى بن عامر، 

وطاهر املجريسي وعلي زواوه.
ورغم وجود مؤسسات مدنية طوعية تشارك 
يف حدود ضيقة يف بناء الدولة أثناء احلقبة 
العمل  وقوافل  الكشافة  حركة  مثل:  امللكية 
وجمعية  األمية،  محو  أجل  من  التطوعي 
وكتل  ومجالت  وصحف  األحمر،  الهالل 
وتقوم  احلكومة  حتاسب  معارضة  برملانية 
ذلك،  ومع  املهمة،  القضايا  يف  باستجوابها 
نذكر  متعددة  سياسية  صدامات  هناك  كان 
منها: ما حدث بني نقابات العمال واحلكومة 
خالل  العامة  االضطرابات  أثناء  يونيو  يف 
احلرب العربية –اإلسرائيلية، حيث » واجهت 
احلكومة الليبية خالل تلك األزمة حتدياً قوياً 
من نقابات العمال الراديكالية ، فلقد حتدت 
القيادات العمالية محاوالت احلكومة للحفاظ 
على استمرارية األوضاع االقتصادية العادية، 
النفط  حقول  يف  عام  إضراب  إلى  ودعت 
والبريطانية.  األمريكية  السفن  ومقاطعة 
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الذي يبرز هيمنة الدولة على املنظمات غير 
عملها،  طبيعية  على  أثر  مما  احلكومية، 
أشهرها  مناسبات،  عدة  يف  دولياً  واحرجها 
1962م  عام  املرج«  »زلزال  أثناء  حدث  ما 
عدم  اجلمعية  من  احلكومة  طلبت  حينما 
منظمة  من  الضحايا  لصالح  تبرعات   قبول 
 )22( دولية  منظمة  أي  أو  األحمر  الصليب 
وهذا يؤكد توجس مؤسسات الدولة الرسمية 
من منظمات املجتمع املدني واألنشطة األهلية 
الدولة،  سلطة  عن  االستقاللية  تتطلب  التي 
زد على ذلك، إن نظام احلكم يف ليبيا يف تلك 
مبدأ  تأصيل  يف  كبير  بشكل  ساهم  احلقبة 
»الرعايا« ال »املواطنة«. باإلضافة إلى تشجيع 
ويحدثنا  اإلمكانات،  بجميع  ودعمها  القبيلة 
بشير املنتصر يف مذكراته »شاهد على العهد 
امللكي يف ليبيا« قائالً: »لقد كنت واثقاً إن نظام 
احلكم يف ليبيا يقوم على ركيزتني أساسيتني، 
األولى: العامل القبلي واجلهوي الذي شجعته 
السابقة  والواليات  الليبية  احلكومات  بعض 
واستشرى بني فئات كثيرة من الشعب، والثانية 
لهذين  أي جتاهل  وإن   ،)...( القومي  العامل 
االعتبارين السياسيني من طرف أي زعيم أو 
النظام  يف  النجاح  له  يكتب  ال  ليبي  سياسي 
بالعهدين  فعالً  حدث  ما  وهو  الليبي«)23( 
اململكة  عهد  ففي  واجلماهيري،  امللكي 
الداعم  باعتبارها  القبلية  على  التركيز  مت 
األساس لشرعية امللك، يف الوقت الذي ألغيت 
تنظيم  أي  البالد  يف  يعد  ولم  األحزاب  فيه 
شعبي له دور فّعال يف شؤون الدولة، وكذلك 
يف العهد اجلماهيري حاول القذايف من أجل 
تقوية حكمه دعم القبيلة والدعوة إلى القومية 
يف آن.  وال شك، إن التمسك بالنظام القبلي 
وجود  عدم  يف  األساس  السبب  هو  ليبيا  يف 
الدميقراطية  إن  ذلك  فاعل،  مدني  مجتمع 
القبلي  النظام  بتقويض  تاريخياً  ارتبطت  قد 
وانهيار سلطة شيخ القبيلة، باملقابل قيام دولة 

املدينة وحق املواطنة. 

صارمة  رقابة  وممارسة  احلاكم  سلطة  من 
يتوفر  ال  األمر  وهذا  الدولة،  أجهزة  على 
تخضع  قوية  أهلية  مؤسسات  بوجود  إال 
بصورة  كونها متثل  الدولة  أجهزة  جميع  لها 

مباشرة إرادة املحكومني.    
من هنا ميكن القول، إن العهد امللكي يف ليبيا 
مستقلة  مدني  مجتمع  مؤسسات  يشهد  لم 
بعض  وجدت  وإن  الدولة،  سلطة  عن  متاماً 
أنه  إال  مسمياتها،  اختالف  على  اجلمعيات 
السياسية  األغراض  دور يف  أي  لها  يكن  لم 
جمعية  وحتى  القرار،  صنع  يف  كاملشاركة 
من  باألساس  تكونت  التي  األحمر  الهالل 
أجل التكافل االجتماعي وعون الناس الذين 
يحتاجون إلى اخلدمات الصحية والتعليمية، 
مت اعتماد أول نظام سياسي لها عام 1957م  
متويلها  يف  الدولة  وتدخلت  ملكي،  مبرسوم 
ووضعت قوانني ونظم داخلية لها، بل أصبح 
الفعلي،  رئيسها  عام 1959م  الصحة  وزير 
وبذا، فقدت اجلمعية فاعليتها بحيث أصبحت 
الكوربورتاوري  التعاوني  النموذج  تعكس 
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 خليج البمبة 1793-1862م 
"أهمية لوجستية ال تقدر بثمن ..

عبداحَلِميد رََمضان امغونن. ليبيا
احلديث  التاريخ  عبر  البمبة  لـخليج  كانت     
من  سواًء  ِاستراتيجّية،  أهمية  واملعاصر 
وذلك  االقتصادية،  أو  العسكرية  الناحية 
وقدرات  خصائص  من  املنطقة  متلكه  ملا 
»مَرّسى  برز  وبالتالي  ُمباينة،  لوجستية 
واملعاصر  احلديث  الليبي  التاريخ  يف  البمبة« 
أو  لإلقليم،  القومي   األمن  جانب  من  سواًء 
هذه  على  الغربية  األطماع  تنامي  جانب  من 

املنطقة. 
أواخر  خالل  األطماع  تلك  أولى  بدأت     
دارت  حيث  1793م،  عام  من  ديسمبر  شهر 
فردريك«  »صويف  بني  السياسية  املفاوضات 
)كاترين الثانية(، إمبراطورة روسيا )1762-

باشا  القرمانلي«،  باشا  و«يوسف  1796م(، 
طرابلس الغرب )1795-1832م(، من أجل 
اإلمبراطورية  بحصول  يقضي  اتفاق  عقد 
وعسكرية  اقتصادية  امتيازات  على  الروسية 
بالرفض  قوبل  الذي  األمر  البمبة،  خليج  يف 

من جانب السلطة القرمانلية.
 1801- أعوام  بني  املمتدة  الفترة  خالل     
أحداث  »البمبة« يف  1805م، شاركت منطقة 
»احلرب الطرابلسية، أو كما ُعرفت يف املصادر 
الغربية باحلرب البربرية األولى، على خلفية 
القوى  ضد  البحري  الطرابلسي  النشاط 
الغربية، ليتم عن طريق مرفأ »خليج البمبة« 
بدعم  األميركية  إيتون«  »ويليام  قوات  متوين 
ُاثقل  أن  وبعد  صقلية،  ومملكة  السويد  من 
»إيتون« بالهزائم العسكرية املتتالية يف  كاهل 
القوات  اثرها  على  انسحبت  وطرابلس  درنة 

البحرية األمريكية من والية طرابلس الغرب. 
اجلانب  حيث  من  البمبة«  »مرسى  برز     
العسكري مرة أخرى خالل عام 1808م، فمع 
اندالع »احلروب النابليونية« خالل الفترة ما 
بني 1803-1815م، اتخذت القوات البحرية 
الفرنسية من البمبة قاعدة بحرية لالنسحاب 
بقيادة  البريطانية  البحرية  قوات  بطش  من 
»ليشهد  كولينجوود   »ليونارد  الكوماندر 
وخاصة  أوروبية،  شهرة  البمبة  خليج  مرفأ 
حيث  1829م،  عام  من  فبراير  شهر  خالل 
حدثت ظاهرة جوية يف منطقة حوض البحر 
األول،  املتوسطي  بـاإلعصار  ُعرفت  املتوسط 
التي  الطبيعية  اجلغرافية  السمات  وبسبب 
اآلمن  املالذ  أضحى  البمبة  خليج  ميتلكها 
التي رست فيه حتى  ألغلب السفن األوروبية 
انتهاء هذه العاصفة، األمر الذي جعل املرفأ 
األوروبية،  السفن  لدى  هامة  جتارية  محطة 
السفن  على  املنطقة  أهالي  فرض  وبالتالي 
بحوالي   تقدر  جمركية  رسوم  دفع  األوروبية 

25 تاالري-Tlari  خالل عام 1862م.
مراكز  أهم  من  البمبة  خليج  مرفأ  أضحى     
برقة البحرية يف مجال الشحن البحري سواًء 
لرسو السفن األوروبية أو لالستيراد وتصدير 
إجمالي  يف  العام  بهذا  شارك  حيث  السلع، 
كدخل  تركي(  قرش   2.629.000( قيمة 

ملوانئ برقة البحرية.
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ُخلّد  الذئب  إن  قيل  كما   . االيطالية  املدينة 
السياحية يف فرنسا،  املعالم  أهم  وصار من 
فندق  واجهة  له  منحوتة  وزينت  ُنحت  حيث 
»االنفاليد« يف مدينة باريس، وهي عبارة عن 
يتعلق  بأنه  وقيل  الشهير،  التصويري  اللغز 
باسم وزير املباني الفرنسي »لوفوى« ويقصد 

بها الذئب. 
كما صارت الذئاب رمزاً  للعديد من الشعوب 
يف  شخص  كل  هاجس  وصارت  األوروبية، 
عن  األقاويل  ظهرت  حيث  املاضية،  األزمنة 
معتقد  بعد  فيما  وصارت  والذئاب،  الذئب 
هناك  كان  بأنه  قيل  حيث  منهم،  للكثير 
اجتماع يقوم يف ليل يرأسه شيطان، وكان ذلك 
االجتماع عادة يعقد كل منتصف ليلة سبت، 

تعيش  كانت  التي  احليوانات  من  الذئب 
تقتات  كانت  حيث  للبشر،  املجاور  باملحيط 
من ما تعثر عليه من طرائد يف املوطن الذي 
مواشي  على  بالسطو  تقوم  أو  فيه،  تعيش 
الدول  ُهجّنت يف بعض   . البشر  جيرانها من 
يف  منها  االستفادة  يتم  لكي  الكالب  مع 
احلراسة والكشف عن اجلرائم و املمنوعات . 

قيل إن : 
يف  ساهمت  الذئاب  إن  قيل  املدن  بعض 
تأسيسها، حيث قيل إن مدينة روما االيطالية 
أنثى  أرضعته  شخٌص  تأسيسها  يف  ساهم 
لها  وأقيم  االيطالي،  األدب  يف  ُخلّدت  ذئب 
معالم  أحد  ومازال  وكان  لها،  تخليداً  متثال 
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االجتماع  لهذا  احلاضرين  ضمن  من  وكان 
يف  يتنكرون  كانوا  الذين  السحرة  من  عدد 
صور ذئاب عند حضور هذا االجتماع، وقيل 
إن الذي لم يستطع ذلك، يقوم بامتطاء ذئب . 
بالذئب، كان  ويعتقد األوروبيون أن من حلم 
يخونه  أن هناك من  إلى  أكيدة  إشارة  حلمه 
مما هم قريبني منه، وقيل إن من ثقب سن 
الذئب ونظمها يف خيط وعلقها بعنق طفل، 
وفورات  والكلب  اخلوف  من  حمته  فقد 
الغضب، وقيل إن رؤية الذئب صباحاً ليست 
فأالً حسناً، فمشاهدته قد تصيب من شاهده 
باخلمود يف الصوت، وقيل إن ـحد اليونانيني 
املرأة  إن  وقيل  ذلك،  بسبب  اخلرس  أصابه 
وتركته  حزامها  وحلت  يتبعها،  ذئباً  رأت  إذا 
احليوان  حارس   « قائلة   خلفها  مجروراً 
فإذا    ،«  ! أخ  لك  املسيح  أم  ذئب،  الصغير، 

سمع الذئب ذلك رجع مضطرباً )2(.
لكونه  كذلك،  الليبيني  من  يسلم  لم  والذئب 
أحد أعداءهم، وهو عدو اجلميع، فهو عدو 
بالغادر  وصفوه  األصحاب،  وعدو  األعداء 
والقاتل ومنتهز الفرص، ونقلت صفات بعض 
البشر إلى الذئب، رغم أن الذئب منها براء، 
ولنا يف قصة يوسف عليه السالم خير مثال، 
ألصقو  ولكنهم  إخوته  من  الغدر  كان  حيث 

التهمة  بالذئب .
احلديث  يشكلها  كان  التي  الهواجس  نتيجة 
من  الكثير  الليبيني خرجت  بني  الذئاب  عن 
املوروثات الثقافية التي جاء فيها الذئب احد 

شخصياتها .

التعريف بالذئب :
كانت  التي  املفترسة  احليوانات  أحد  الذئب 
الناس  يربيها  كان   التي  للمواشي  تتربص 
خاصة يف البرية، وخاصة املواشي الضعيفة 
، وهو رمادي اللون مييل إلى الصفرة ولونه 
فيها،  يعيش  التي  البيئة  حسب  يتغير  قد 
ولهذا جند املثل الذي يقول :- »الذئب ابلون 

التربة  بلون  الذئب  لون  أن  مبعنى  اترابى«، 
التي يعيش فيها، وجمعه »ذئاب«، أو »ذؤبان«، 
أو »أذؤب«، وقد أعطى العرب للذئب أسماًء 
والذيخ،  والذؤالة،  السرحان،  منها  كثيرة 
بني  وهو  و«السمع«،  اجلرئ،  الذئب  وهو 
الذئب  والضبع، و«العسبار«، وهو بني الضبع 

والذئب، والنهسر بني الكلب والذئب )3(.
   وقد أطلق عليه التبو أسم »تركي«، كما اطلق 
عليه بعض من الليبيني اسم »األربد« بسبب 
وقاتل  بأنه غادر  زوراً  اإلنسان  واتهمه  لونه، 
وخائن، ولكن يف احلقيقة لم يكن الذئب يوماً 
قاتالً أو غادراً أو خائناً، إمنا قانون الطبيعة 
هو الذي يسيره وفق مشيئة اهلل، وذلك من 
اجل إحداث توازن يف البيئة، فعادًة، الذئاب 
ال تهاجم إال الشاه الضعيفة العليلة التي لو 
بقيت بالقطيع ألصاب القطيع عدوى املرض 

املصابة به تلك الشاة .
واحلقيقة أن كل هذه التهم باطلة، ألن الذئب 
وجد خللق التوازن البيئي، فهو الذي يحمي 
قطعان األغنام واملاعز من األمراض ويساهم 
يساهم  انه  كما  األفضل،  الساللة  بقاء  يف 
كالبطوم  الغابات  أشجار  بعض  إحياء  يف 

والشماري وغيرها . 
ذئب  أكله  شخص  عن  حياتنا  يف  نسمع  لم 
أو ذئب يغدر  به ذئب عنوة،  أو غدر  أو هاجمه 
عن  وقرأنا  سمعنا  ولكنا  آخر،  ذئبًا  ويخون 
إنسانًا  يقتل  وإنسان  بإنسان،  يغدر  إنسان 
آخر، وإنسان يخون إنسان آخر، فصفة الغدر 
والصقها  اإلنسان  أخذها  واخليانة  والقتل 
ما  بأن  اإلنسان  يعتقد  كان  فعندما  بالذئب، 
ينسبه للذئب لن يجد من ينفيه، خاصة من 
بلسان  ناطق  غير  حيوان  ألنه  الذئب،  املتهم 
التي  التهمة  ينفي  أن  يستطيع  ال  اإلنسان، 
نسبت إليه، ولكن يشأ اهلل أن يفضح اإلنسان 
الذئب،  فعندما  الكاذب عن  االدعاء  ويكشف 
الذئب  على  السالم  عليه  يوسف  أخوة  ادعى 
زورًا بأنه أكل أخيهم حني انزلوه وتركوه يف بئر 
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ذيولها  التي  للذئاب  اجليفة  هذه  أن  مبعنى 
مقطوعة . فذهب وقطع ذيله ، ثم رجع وتقدم 
وصار يأكل مع الذئاب مقطوعة الذيول وصار 
منها. كما تقول حكاية من األدب الليبي بان 

ذئباً حتدث لرفاقه عن نفسه فقال :
- ملا يجري وراي العيل، جنري وانقيل. وملا 
جتري وري الولية يغلبني الرقا من الضحك، 
 . ونتواجل  جنري  الراجل  وراي  يجري  وملا 
مبعنى انه عندما يجري خلفي الطفل اجري ثم 
أتوقف ألستريح من الركض وحرارة الشمس، 
وعندما جتري خلفي امرأة اجري واتعب من 
الصعود من جراء الضحك ، وعندما يجري 

خلفي الرجل أسرع يف اجلري. 
كما يحكى يف احلكايات الشعبية الليبية بان 
ذئباً كان ماراً من أحد األودية، فوجد أمامه 
»لية شاة«، ) كتلة الشحم يف مؤخرة الشاة (، 

فنظر إليها وقال : 
بال  مانك  مرمية  اخلالء  يف  يلي  ليه  يا   -

وذهبوا إلى أبيهم يعقوب عليه السالم وادعوا 
أن ذئبًا أكل أخاهم، يقول اهلل تعالى يف سورة 
يوسف اآلية السابعة عشر :-« َقاُلوا َيا أََباَنا ِإنَّا 
َذَهْبَنا َنْسَتِبُق َوَتَرْكَنا ُيوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفأََكَلُه 
ا َصاِدِقنَي«  ُكنَّ َوَلْو  لََّنا  ْؤِمٍن  مِبُ أَنَت  َوَما  ْئُب   الذِّ

. )4(
 »-: يقول  الذي  الشهير  املثل  وجاء من ذلك 

براءة الذئب من دم أبن يعقوب » 
    عاش  الذئب عيشة متوازية مع البشر، 
وكان يف حالة كر وفر معهم، خاصة مع مربي 
يهاجم  الذئب  كان  البرية، حيث  املواشي يف 
قطعان األغنام ويفترس ما يستطيع افتراسه، 
وقد  هذا  واملريضة،  الضعيفة  الشاة  خاصة 
لها،  افتراسه  بسبب  بالضأن  الذئب  اقترن 
من  وغيرها  املاعز  يهاجم  الذئب  أن  رغم 
كما  مصارعتها،  يستطيع  التي  احليوانات 
اقترن الذئب بالكلب بسبب مطاردة الكالب 
للذئاب إلى درجة قتلها، وكانت هناك عالقة 

عداء دائم بني الكلب والذئب.

حكايات وأساطير عن الذئب :
عرف سكان ليبيا الذئب منذ مئات السنني، 
منها  يفترس  أغنامهم  من  قريباً  وصار 
 ، والرعاة  الكالب  غفلة  يف  يستطيع  ما 
واألساطير  ينسجون عنه احلكايات  وصاروا 
والقصص، حتى أن العديد منهم سمي ولّقب 
الشعوب واألمم  به. ومثلهم مثل غيرهم من 
معنى  ذات  حكايات  يف  الذئب  أدخلت  التي 
ادخل الليبيون الذئب يف أدبهم الشعبي )5(.

يف  يحكى  الذئب،  عن  احلكايات  تلك  من 
إحدى اخلرافات الشعبية الليبية ذات املعنى 
أن  زمان،  كل  يف  البشر  على  ينطبق  والذي 
مر على مجموعة من الذئاب تأكل من  ذئباً 
تلك  أن  الذئب  ذلك  والحظ   ، شاة  جيفة 
الذئاب مقطوعة الذيول، فتقدم ليأكل معها 

لكن الذئاب منعته وقالت له :
- هذه الرميمة للذياب مقطوعة الذيول . 
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الذي  الكلب  ينبح عدوها وهو  أن  يساهم يف 
فأن  ولهذا  واالطمئنان،  واألمان  احلياة  يعني 
منارات الغابة واجلبل والتي هي الذئب والكلب 
ال يجوز قتلها. وما حدث لهذه املجموعة أكده 
استأنس »األحيمر السعدي« لعواء الذئب يف 

الصحراء )6(. 
 من صفات الذئب اخلفة والسرعة يف التنقل، 
بخفة  يتسلل  فريسته  على  ينقض  حني  فهو 
الكثير  أنظار  لفت  وهذا  بسرعة،  ويهاجمها 
من  الكثير  ذلك  من  فاستلهموا  الليبيني  من 
األشعار، فهذه أبيات ذكرت اسماً من أسماء 

الذئب، وبعضاً من صفاته :
ذّكي ذكيك لربـــــــــــــــــــــد     ..    و الال سيـــــــــــــــــــــــــــــــــري
هذي عصاتي فيدي   ..  وان بغيتي طيري )7(.

من  استلهمت  التي  واملأثورات  األمثال  بعض 
الذئب :

انشغال  تنتهز  الذئاب  كانت  ما  كثيراً        
العديد من الرعاة وتنقض على األغنام، وقد 
عليها  نسج  ولهذا  الشديد،  بالذكاء  عرفت 
يف  كان  أنه  منها  احلكايات،  عديد  الليبيون 
إلى  وإضافة  ذئب،  إلى  حتول  راعياً  األصل 
امليزات  بعديد  متتاز  الذئاب  كانت  الذكاء 
واخلصائص كمواقيت الصيد وهطول األمطار 
ومتييز  الغابات،  أشجار  ثمار  نضج  ومواسم 
الصحيحة،  من  املريضة  أو  الضعيفة  الشاة 
ونتيجة لتأثر الكثير من الليبيني بالذئب صار 
يدخل يف موروثهم الشعبي من خالل األشعار 

واألمثال واألساطير واحلكايات الشعبية .
الشعبية   األمثال  استلهام  يف  الذئب  دور 

الليبية:-
األمثال  من  الكثير  إبراز  يف  دور  للذئب  كان 
الكثير من األمثال،  الليبية حيث استلهم منه 
حتول  لو   ((  «  -: القائل  التباوي  املثل  منها 
تصبح  أن  العنزة  فعلى  ذئاب  إلى  القطيع 
وأال أكلتها الذئاب ((،  وهو مثل يهدف  ذئباً 
للمقاومة . )) قد ما تربي تصيب إال سيدي 

قضية . 
لف ذلك الذئب حول تلك اللية ثم غادر من 
أمامها وما هي إال حلظات حتى اقبل إليها 

كلب فأكل منها ونفق.
الذاكرة  التي خلدت يف  احلكايات  تلك  ومن 
ونباح  الذئب  عواء  حكاية  الليبية  الشعبية 
الكلب، حيث يحكى أنه يف أحد األيام خرجت 
عن  البحث  لغرض  الشباب  من  مجموعة 
مواشي ضاعت من جنعهم، وقد طال بحثهم 
أوشكت  حتى  األخضر  اجلبل  وديان  يف 
الشباب  أسرع  بعدها  املغيب،  على  الشمس 
أن  وما  فيه،  للمبيت  أمن  مكان  عن  للبحث 
الظالم  عم  حتى  األودية  أحد  إلى  وصلوا 
من  بشيء  املجموعة  تلك  شعرت  املكان،  يف 
الغم والهم، ومتنوا لو أنهم وصلوا أقرب جنع 
باملنطقة لكي يستضيفهم ويرتاحون فيه من 

عناء السفر والبحث .
واستمر  ذئب،  عواء  سمعوا  فجأة..!  ولكن   
الذئب يف العواء، بعد ذلك انطلقت كالب تنبح 
من أسفل اجلبل، فاستبشروا خيراً، وقصدوا 
االجتاه الذي صدر منه نباح الكالب، فوجدوا 
جنعاً رحب بهم واستضافهم، حينها قال أحد 

أفراد تلك  املجموعة :-
يا قاتل الذيب تقتال     .. 

هو إللي ايدل الذهيبة
عوا فوق روس جلبال ..  

   عوا نني ناوب طليبة
   مبعنى يا قاتل الذئب، قتلك للذئب عمل 
للمكان  الضائع  يرشد  الذي  فهو  خاطيء، 
قمم  فوق  من  عواؤه  انطلق  فقد  الصحيح، 
اجلبال، ومن كثرة عواءه رد عليه عدوه وهو 
الكلب . وهذا الشعر قيل تقديراً للذئب الذي 
لو  عصيبة  ستكون  كانت  ليلة  من  أنقذهم 
أنهم لم يجدوا النجع، وقد عّبر عن عدم حب 
الرحالة واملسافرين لقتل الذئاب يف حال إذا 
عندما  للسفن  كاملنارات  ألنها  تهاجمهم،  لم 
العواء سوف  وهذا  واجلبل،  الغابة  تعوي يف 
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العطش،  شدة  من  واملوت  احلياة  بني  رجل 
فقام   ، اجللد  جاف  الرجل  ذلك  فأصبح 
الذئب بإحضار املاء وسكبه على الرجل لكي 
يصبح رطباً طرياً حتى يستطيع أكله ! ولكن 
من  قطرات  يتلقف  الرجل  ذلك  صار  فجأة 
ذلك املاء حتى استرد وعيه وقوته، حينها ملح 
الذئب بالقرب منه، فنهض وهرع مسرعاً إلى 
الذئب  بها  ضرب  منه  بالقرب  كانت  عصى 
على رأسه فشجه، عندها هرب الذئب وهو 
يردد ويقول :- » امنادم  مكركب رأس كوله 
يابس ما تبله » ، وصار ذلك قوالً مأثوراً لدى 
من  الذئب  جاء  كما   . الليبيني  من  العديد 
الليبي  التراث  ضمن شخصيات حلكاية من 
التباوي وهي )حكاية األرنب والعنزة(، وهي 
حكاية عنزة وأرنب جتاورا وعاش االثنان يف 
العنزة  فتحرث  السنني  ومتضي  ووئام،  ود 
حقالً بالقصب، وحترث األرنب هي األخرى 
بالقصب كذلك، وما أن شرع  حقالً مجاوراً 
حقل األرنب بالظهور واالخضرار حتى بدأت 
بأكله، ويف نفس الوقت صارت العنزة تراقب 
حقلها لكي ينضج، تقول احلكاية :- إن األرنب 
أحد  ويف  بالكامل،  ينضج  قبل  حقلها  أكلت 
األيام قدمت األرنب إلى العنزة وطلبت منها 
جزءاً من  محصولها الذي نضج وإال شكتها 

بنادم والذيب ((، وهو يهدف للحذر من قلة 
املعروف . )) كالذيب ما يخلي حبيب ((، وهو 
يهدف إلى احلذر واالنتباه .)) الكذاب يحجم 
للذيب وهو يرفل ويخطف سنني الكلب وهو 
ينبح ((، )) سيب الذيب ما ترى كان عجاجو 
((، وهو يهدف لالنتباه واحلذر وعدم التسرع.
حوار  ورد  كذلك  الليبي  الشعبي  املأثور  ويف 

بني ذئب وآخرين  ، ويقول ذلك املأثور :-
)ملاذا  أي  ..!؟  كنك جتري   : للذيب  قالوا   «
الذيب : خايف من  ..! ؟(،  فقاللهم  تركض 
 ) الغد  من شمس  )خوفاً  أي   « بكره  شمس 
.  وهذا املأثور يتحدث عن أن بعض الناس 
غربت  وقد  ويجري  يعدو  ذئباً  شاهدوا 
الشمس واقبل الليل، وهو الوقت الذي عادة 
حينها  فرائسه،  الذئب الصطياد  فيه  يخرج 
تعجبوا كيف أن الذئب يجري يف هذا الوقت، 
عن  فسألوه   ، خلروجه  مناسب  وقت  وهو 
سبب  ذلك، فأجابهم بأنه يخشى شمس الغد 

التي ستكون حارقة .
اإلنسان  يقدر  أن  هو  املأثور  هذا  ومغزى 
شيء  طريق  عن  تأتي  قد  التي  العواقب 
األمور  تقدير  يف  البعيد  إلى  ينظر  وان  ما، 

ويحسب لكل شيء حساب . 
ويف املأثور الشعبي يحكى أن ذئباً عثر على 
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ذئباً، ويكاد ذلك الذئب يهدده، فإن ذلك يعني 
أنه  يعتقد  للحالم  الذئب هو صديق  ذلك  أن 
ويف له، يف حني أنه يخطط له للنيل منه، كما 
التخلص  هو  وقتله  الذئب  مطاردة  بأن  يقال 
من عدو، ويقول الكثير من املفسرين إن الذئب 
عدو ظلوم كذاب ولص غشوم من الرجال غادر 
من األصحاب، ويقال إن احلالم إذا رأى  يف 
املنام يدخل بيته ذئب فأن بيته سوف يدخله 
لص، ويقال إن من رأى لديه جرو ذئب يربيه، 
فأنه يربي إنساناً شريراً يدمر حياته، ويقال 
إن من رأى ذئباً يتهم رجالً بريئاً، فإن الذئب 

هنا يعني اخلوف وفوات األمر)8(.
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إلى خالها الذئب، تقول احلكاية :-  إن العنزة 
رفضت، فذهبت األرنب إلى الذئب، فخافت 
العنزة ومضت إلى امرأة عجوز كانت تعيش 
يف طرف إحدى القرى، وقد كان لتلك املرأة 
املساعدة  منها  فطلبت  كالب،  ثالثة  العجوز 
بعد أن قصت عليها قصتها مع األرنب، بادرت 
كانت  العنزة  ألن  ؛  باملساعدة  العجوز  املرأة 
بان   -: احلكاية  تقول  احلليب حيث  تعطيها 
بالذهاب  الثالثة  كالبها  كلفت  العجوز  املرأة 
الذئب،  على  والقضاء  حلراستها  العنزة  مع 
وقد طلبت من العنزة بان تخفي الكالب يف 
مكان وتغطيهن، وعندما يأتي األرنب والذئب 
تشير إلى مكانهن وتقول لهما بان املحصول 
إن   -: احلكاية  تقول  الغطاء،  حتت  يوجد 
فقالت   ، العنزة  على  اقبال  والذئب  األرنب 
فأشارت  ؟  املحصول  أين   -: للعنزة  األرنب 
إلى املكان املختفية فيه الكالب، فقصد كالً 
من الذئب واألرنب املكان الذي أشارت إليه 
الغطاء  ورفعا  املكان  وصال  أن  وما  العنزة، 
واألرنب  الذئب  فأسرع  الكالب،  برزت  حتى 
لقد  يقول لألرنب:-  الذئب  بالهروب، وصار 

خدعتني أيتها األرنب. 
شعبية  لعبة  الذئب  من  التباوي  استلهم  كما 
صارت من أحد األلعاب الشعبية الليبية، وهي 
لعبة الذئب، أو »تركي«، كما يطلق التبو على 
الذئب، كما استلهم الليبيون من الذئب عالجاً 
لبعض أمراضهم، حيث كان دمه وحلمه دواًء 
التي  احليوانات  أكل حلم  بأن  يقال  حيث   ،
جتوع يشفي من بعض األمراض، والذئب من 

تلك احليوانات.
تفسير رؤية الذئب عند الليبيني يف املنام :

  كما مت تفسير رؤية الذئب يف احللم لدي 
الكثير من الليبيني، وهذا التفسير ال يختلف 
وكما  األوائل،  الكتاب  العديد من  أورده  عما 
هو معلوم لدى الكثير، فوفق رؤية البشر بأن 
يف  والرغبة  واجلشع  للخيانة  يرمز  الذئب 
إن من رأى يف منامه  يقال  االفتراس، حيث 
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تقرير: فراس حج محمد. نابلس . فلسطين

للثقافة  املنارة  منتدى  رئيس  الشخشير،  لينا 
املؤسسات  دور  مثمنة  باحلضور،  واإلبداع 
والفعاليات الوطنية والشعبية يف دعم احلركة 
هذه  أن  إلى  مشيرة  ومساندتها،  األسيرة 
األمسية تعقد على شرف املناضلني األسرى 
االحتالل  زنازين  بحروفهم  أضاءوا  الذين 

البغيض.
هيئة  رئيس  بكر،  أبو  قدري  اللواء  وحتدث 
من  جانباً  مبّيناً  واملحررين  األسرى  شؤون 
جوانب معاناة األسرى جميعاً داخل املعتقالت، 
مضيفاً أن للكتاب األسرى معاناتهم اخلاصة، 
فهم ال يكتبون إال وهم مهددون مبصادرة ما 
يكتبون عدا أن إجراءات السجن ليست مناخاً 

مناسباً للكتابة، من هنا تأتي أهمية كتاباتهم.
مدير  الفلسطينية،  الثقافة  وزارة  ممثل  أما 
األستاذ  نابلس  محافظة  يف  الثقافة  مديرية 
الثقافة  وزارة  دور  بنّي  فقد  حمد اهلل عفانة 
للوزارة  سبق  حيث  األسرى،  الكتاب  دعم  يف 
أن أصدرت مجموعة من الكتب التي أبدعها 

األسرى.

وأهالي  وإعالمي  وشعبي  رسمي  بحضور 
يف  املحافظة  وبرعاية  وأصدقائهم،  األسرى 
واإلبداع  للثقافة  املنارة  منتدى  عقد  نابلس 
اخلميس  يوم  إفطار  بعد  رمضانية  أمسية 
مضيئة  »حروف  بعنوان   ،2021/4/29
كنعان  احتضنتها مصبنة  الزنازين«  عتمة  يف 
التي تعد من األماكن األثرية البارزة يف البلدة 

القدمية يف نابلس.
كّتاب  من  مجموعة  تكرمي  األمسية  تناولت 
نابلس األسرى الذين ما زالوا خلف القضبان 
على مجمل منجزهم اإلبداعي وما قّدموه من 
»الثقافة  مقولة  مؤكدين  للثقافة،  وأدب  فكر 
مقاومة«، وهؤالء الكتاب األسرى هم: كميل أبو 
حنيش، وباسم خندقجي، وعّمار الزبن، ومنذر 
مفلح، وياسر أبو بكر، ووائل اجلاغوب«. كما 
مّت يف األمسية إطالق ديوان »أنانهم« وتوقيعه 
لألسير أحمد العارضة وتكرميه على منجزه 

الشعرّي.
بدأت األمسية بالسالم الوطني وقراءة الفاحتة 
على أرواح الشهداء األبرار، ثم رّحبت الدكتورة 

مجلة الليبي تتابع نتاجهم ..

قناديل األسرى 
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عيبال«و«أجنليكا«  و«ثورة  اخلطوط«،  خلف 
األخيرة  الزبن  رواية  عند  متوقفاً  و«الزمرة«، 

»الطريق إلى شارع يافا«.
يف حني حتدث الكاتب فراس حج محمد عن 
ديوان أحمد العارضة »أنانهم«، وهو الديوان 
ديوانان  سبقه  فقد  األسير،  للشاعر  الثالث 
و«خلل  العدم«  ذاكرة  على  »وشم  هما  آخران 
مخطوطني،  زاال  ما  السفرجل«،  يف  طفيف 
مكثفة،  لغة  من  »أنانهم«  يف  ما  إلى  وأشار 
وإيقاع موسيقي هادئ،  وصور شعرية الفتة، 
ثالثة  من  املصوغ  العنوان  داللة  عند  متوقفاً 
هذه  وحضور  وهم(،  ونحن  )أنا  ضمائر 
الشعرية.  النصوص  يف  ودالالتها  الضمائر 
العارضة  الشاعر  أن  إلى  كذلك  النظر  الفتا 
ما  إلى  الالفتة  العنونة  هذه  يف  استفاد  قد 
يف  قواعد  من  العربية  اللغة  قوانني  تتيحه 
الديوان  إشهار  ورافق  واالشتقاق.  النحت 
وتوقيعه إلقاء قصائد من الديوان، فقد ألقى 
الطالب زيد السّيد أحد طالب الصف التاسع 
األساسي يف املدرسة اإلسالمية قصيدة »أننّت 

أجمل« وبعض املقاطع من قصيدة )أ ن ا(.

وتناول الكاتب احليفاوي املحامي حسن عبادي 
املكّرمني  الكتاب  لهؤالء  اإلبداعية  السيرة 
املتنوعة،  مبادراته  خالل  من  بهم،  وعالقته 
»جدلية  حنيش  أبو  كميل  كتاب  عن  فتحدث 
والرواية  العربي«،  الشعر  يف  واملكان  الزمان 
السابعة«، كما  للنشر »اجلهة  املعدة  اجلديدة 
تناول يف احلديث سردية »اخلرزة« ملنذر مفلح، 
وأضاء على ما كتبه باسم خندقجي فتوقف 
العزلة«، و«خسوف بدر  عند رواياته »نرجس 
امرأة  و«أنفاس  الكفاية«،  و«مسك  الدين«، 
املعدة  اجلديدة  روايته  إلى  وأشار  مخذولة«، 

للنشر »محنة املهبولني«.
عبادي  فتحدث  اجلاغوب  وائل  الكاتب  وأما 
التجربة  يف  »رسائل  اجلاغوب  كتاب  عن 
االعتقالية«، وعن كتب ياسر أبو بكر  »أسفار 
حيث  ننجح«  »كيف  بعنوان  وسلسلة  العتمة«، 
»أشكال  األخير  وكتابه  كتابان،  منها  صدر 
الفساد ومخاطره على حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني فتح يف سجون االحتالل ووسائل 
عبادي  فذكر  الزبن  عمار  أما  عالجه«. 
و«من  البرتقال«،  يزهر  »عندما  وهي  كتبه 
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الليبي ـ وكاالت

بينهما  احلديثة  الدولة  مقابر  جدران  على 
كما  رع.  للمعبود  حيواني  كرمز  ُمقدس،  ثور 
ارتبطت شجرة اجلميز باملعبودة حتحور التي 
ُسميت بدورها »سيدة اجلميز«، والتي عادة 
ما صورت متد ذراعيها خالل شجرة اجلميز 
لتعطي املتوفى القرابني من الطعام والشراب 

الرطب.
ويعتبر خشب اجلميز من أهم األشجار التي 
صناعة  يف  القدمي  املصري  عليها  اعتمد 
املنازل  تسقيف  يف  املُستخدمة  األخشاب 
نقل  يف  املستخدمة  اخلشبية  والزحافات 
البضائع واألحجار، كما استخدم يف صناعة 

قدمياً استخدم األتروسكان واإلغريق التابوت 
بهيبة  يليق  فني  الستعراض  يصلح  كوعاء 
املوت، حتى عندما كانت اجلثة حُترق عوضاً 
عن دفنها، وقد كانت احلاجة إلى املزيد من 
التوابيت كلما كان هناك التسليم باملزيد من 
تابوت  وال  تابوت،  بال  إذن  موت  فال  املوت، 

بال موت .
»اجلميز«  القدمية متتعت شجرة  ويف مصر 
القدمي  املصري  عقيدة  يف  دينية  مبدلوالت 
عند  جميز  شجرتي  بوجود  اعتقد  الذي 
املدخل الشرقي للسماء، حيث يتجلى املعبود 
تصويرهما  ُيفسر  ما  وهو  صباح.  كل  »رع« 

توابيت األمر الواقع 
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بارتفاع أسعار األقمشة السوداء التي تستخدم 
لكتابة الفتات النعي التي تعلق على اجلدران، 
أن  بعد  النعي  وظهور مهنة خطاطي الفتات 
شهد عملهم كساداً نتيجة اختفاء االحتفاالت 
وجدوا  ولكنهم  سائدة،  كانت  التي  الوطنية 
والتظاهرات  األحزان  ضالتهم بخط الفتات 
الثالث  خالل  تزايدت  التي  واالحتجاجات 
املشهد  يف  التوترات  نتيجة  املاضية  سنوات 
السياسي العراقي، وكذلك لطلب رفع الغنب 
والوظيفية  االجتماعية  الشرائح  بعض  عن 
التي عانت من قلة الراتب ومحدوديته وكنوع 
من املمارسة الدميقراطية يف التعبير، فضالً 
الدينية  واالحتفاالت  االنتخابات  عن مواسم 
الساحات  يف  الالفتات  خط  تتطلب  التي 
الدينية  األحزاب  ومقرات  الشعبية  واألحياء 

واجلوامع واحلسينيات واملساجد.
وقد بدأ  اخلشب  يستخدم بشكل خاص يف 
صناعة التوابيت، يف حني نشهد عدم إقبال 
الزواج،  غرف  عمل  على  اجلدد  العرسان 
رغم  اجلاهزة  الغرف  شراء  على  معتمدين 
األسواق  إغراق  عن  فضالً  متانتها،  عدم 
اجلاهزة  اخلشبية  باملقتنيات  التجارية 
املستوردة املصنعة من قبل الشركات األجنبية 

والعربية والتي ترد من دول اجلوار.
الذي  الوحيد  أمجد«  »أبو  السيد  ويقول 
إن   : »ميسان«  يف  التوابيت  بصناعة  يشتهر 
دينار  ألف  يبلغ)60(  الواحد  التابوت  سعر 
اخلشب  ألسعار  املضاعف  االرتفاع  نتيجة 
عموماً، يف حني كانت التوابيت سابقاً تسلم 
أن  على  احلسينيات  قبل  من  املتوفى  لذوي 
مرة  منها  لالستفادة  املوتى،  دفن  بعد  تعود 

أخرى يف نقل اجلثامني إلى القبور.
التابوت  صناعة  إن  النجارين:  أحد  ويقول 
وبدون  اهلل،  عند  كبير  وأجر  إنساني  عمل 
التابوت ال ميكن نقل وتشييع املوتى، صحيح 
احلزن  من  بنوع  يصاب  اإلنسان  يجعل  إنه 
جنده  ما  هو  األكبر  األسى  أن  إال  واألسى، 

التوابيت  عن  فضاًل  اخلشبية،  التماثيل 
اخلشبية املصنوعة من خشب اجلميز الذي 
اتسم بلونه الشاحب وكثافته اخلفيفة وجودته 

املنخفضة.

بطاقة شخصية للتابوت : 
مستطيل  خشبي  لصندوق  اسم  التابوت 
ألنه  النفوس  يف  الرعب  يثير  مثلث  بغطاء 
وصناع  املوت،  اسمه  مرعب  بشيء  يرتبط 
التوابيت سابقاً كانوا قلة، وميارس مثل هذه 
التجارة جنارون من الفئة التي تعاني ضعفاً 
يف العمل نتيجة لعدم رواج مثل هذه التجارة 
الذين  قبل  من  إال  عليها  الناس  إقبال  وقلة 
نادراً  أصابتهم مصيبة بفقدان عزيز، ولهذا 
لصناعة  النجارين محالً  أسواق  ما جتد يف 

التوابيت.

توابيت العراق املرعبة :
هي  وهذه  طبعه  هو  هذا  حزين،  التابوت 
ففي  مرعب،  العراق  يف  لكنه  طبيعته، 
وتصاعد  األمنية            التوترات  ظل 
بدأ  الذي  املجاني  واملوت  العنف  عمليات 
يطارد العراقيني دون تفريق، بدأ الكثير من  
النجارين يف التخصص يف صناعة التوابيت 
التي وجدوا فيها صناعة رائجة تشهد طلباً 
متزايداً، ولعلنا جند الكثير ممن كان ميتهن 
صناعة األثاث املنزلي قد حتول إلى صناعة 
النجارين  أسواق  شهدت  لذلك  التوابيت، 
بأسعار  ملحوظاً  ارتفاعاً  عموماً  العراق  يف 
اخلشب نتيجة مشكلة شح الوقود التي ألقت 
وسائط  قلة  وكذلك  األسعار  على  بضاللها 
النقل، التي أسهمت بشكل مباشر يف ارتفاع 
تصاعد سعرها خالل  التي  التوابيت  أسعار 
السنتني املاضيتني، وهذا العام بالذات نتيجة 
حوادث القتل واالنفجارات وتداعيات الوضع 

األمني الذي يشهده العراق.
إن ارتفاع عمليات العنف والقتل أسهم أيضاً 
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متصاعداً يف ظل التوترات األمنية وعمليات 
اإلرهابية  والتفجيرات  واخلطف  القتل 
فاليوم  تقريباً،  يومي  شبه  بشكل  املستمرة 
االثاث  صناعة  مهنة  أصحاب  أغلب  جند 
املنزلي قد حتول إلى صناعة التوابيت بسبب 
ارتفاع  إلى  أدى  مما  عليها  املتزايد  اإلقبال 
اخلشب  نوعية  الواحد حسب  التابوت  سعر 
ارتفاع  إلى  باإلضافة  جنارته،  يف  املستخدم 
تستخدم  التي  السوداء  االقمشة  أسعار 
مهنة  تزايدت  وبالتالي  للنعي،  كالفتات 
بعد  عملهم  وازدهر  الفترة،  هذه  اخلطاطني 
إثر  الركود  إلى  آيالً  اخلطاط  عمل  كاد  أن 
الوقت  يف  نشهده  الذي  التكنولوجي  التقدم 

احلاضر.
معهد  من  القريبة  الساحة  حتولت  وقد 
تستقبل  التي  بغداد،  يف  العدلي  الطب 
الذين  موتاهم  جثث  لتسلم  يأتون  ُكثر  زواراً 
يقتلون ألسباب غامضة، إلى سوق للمتاجرة 
املواطنني  بعض  قيام  يالحظ  إذ  بالتوابيت، 
الذين  الى  التوابيت  بتأجير  املعهد  قرب 
يتسلمون موتاهم من املعهد، ما يعني تغييراً 
جذرياً يف قيم وتقاليد املجتمع العراقي، حيث 
أصبحت هذه جتارة مربحة يستغلها بعضهم 
الناس  حساب  على  مادي  مكسب  لتحقيق 
املفجوعني بقتل ذويهم، بعد ما كانت سبيالً 
من  واالجر  الثواب  كسب  به  يقوم  من  يريد 

دون أي مردود مادي.
السوداء  واملالبس  األقمشة  وجدت  وقد 
رواجاً كبيراً نتيجة استخدامها لفترة احلداد، 
وكذلك لالفتات النعي لإلعالن عن مجالس 
االسود  للقماش  املتر  سعر  وكان  العزاء، 
سعره  ارتفع  فقد  اليوم  أما   دينار،   6000
الى 10 االف دينار بسبب اقبال الناس عليه، 
الركود  بسبب  التجار  يستغلها  فرصة  هذه 
الذي يحصل يف اآلونة األخيرة، واصبح هناك 
عليها،  واملزايدة  التوابيت  بيع  يف  متاجرة 
حيث نرى قرب الطب العدلي مزايدات على 

تناثر  حيث  األبدان،  لها  تقشعر  حاالت  من 
املتزايدة  االنفجارات  نتيجة  اجلثث  أشالء 
التي تشهدها مدن العراق، وباألخص مدينة 
بغداد، وعمليات القتل الوحشي التي متارسها 
على  القتل  وعمليات  التكفيرية  العصابات 
الهوية، وظهور رفاة قتلى يف املقابر اجلماعية 
يتطلب  مما  وهناك،  هنا  عليها  يعثر  التي 
نقلهم من خالل التوابيت، ولهذا تزايد الطلب 
يف  يجد  البعض  صار  حتى  التوابيت  على 
عمل التابوت صنعة مربحة رغم عدم معرفته 
بالنجارة، إال أن التابوت صار يصنع من قبل 
الصنعة  هذه  امتهنوا  الذين  من  كبير  عدد 
صنع  عملية  يف  والدراية  اخلبرة  وتنقصهم 
التابوت، ملجرد إيجاد فرصة للعمل والكسب 
والربح وخاصة يف ظل تدهور الوضع األمني.
يعرض  أن  يحاول  البعض  إن  وأضاف: 
التوابيت على واجهة محله يف حني كان سابقاً 
يختزنها يف مكان آخر بعيداً عن أعني املارة، 
ألنه يسبب منظراً يجلب احلزن، غنها مفارقة 

الزمن وحكمته.
واضاف : كم كنت أمتنى ان أعود إلى العمل 
سابقاً،  كنت  مثلما  املنزلي  األثاث  صنع  يف 
األثاث  شراء  عن  العوائل  عزوف  ولكن 
ألنها  التوابيت،  صنع  مزاولة  إلى  اضطرني 
عن  فضالً  الوحيد،  رزقي  مصدر  أصبحت 

أنها عمل إنساني وإكرام للميت.
خالل  جنار:  حيدر.  احلاج  أحمد  ويقول 
صناعة  كانت  اإليرانية  العراقية  احلرب 
الضحايا  لعدد  نتيجة  طلباً  تشهد  التوابيت 
انتهاء احلرب تقلصت صناعة  الكبير، وبعد 
تقتني  واجلوامع  املساجد  وأخذت  التوابيت، 
أن  إال  للثواب،  التوابيت  من  بسيطاً  عدداً 
ازدهار  يف  أسهم  السابق  النظام  سقوط 
صناعة املنابر نتيجة للتوسع الكبير يف تشييد 
صناعة  ازدهار  وكذلك  واملساجد،  اجلوامع 

الهوادج اخلاصة باملواكب احلسينية.
ازدهاراً  العراق  يف  التوابيت  جنارة  وتشهد 
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املتكفلة بصناعة التوابيت لشبان البالد. ولم 
وكان  الضابط،  كتابوت  اجلندي  تابوت  يكن 
وأرخص  أرفع  النقيب  تابوت  خشب  سمك 
اللواء  تابوت  به  املصنوع  اخلشب  من  بكثير 
كاملة  متخصصة  هيئة  لعلها  والفريق. 
وليست ورشة فحسب، كانت تصنع التوابيت 

للعراقيني .

توابيت املكسب األكيد :
ميتد  وال  مترين،  التابوت  طول  يتجاوز  ال 
عرضه أكثر من 80 سنتمترا، ويستخدمون 
ومعاكس  كمثبتات  العادي  لصناعته اخلشب 
املأخوذ من صناديق الشاي القدمية ومسامير 
متنوعة. أما تنظيف اخلشب وشطره وتلميعه 
تليها  ساعة،  من  أكثر  النجارين  يكلف  فال 
ال  فالتابوت  املعروفة.  قطعه  تثبيت  عملية 
من  يتراوح  أن سعره  كما  مهارة،  الى  يحتاج 
40 - 70 ألف دينار، اعتماداً على احلجم 
الذين  اخلطاطني  وتدخل  اخلشب  ونوع 

يلونون التابوت ببعض اآليات واألذكار.
مبرايا  جيد  دوالب  شراء  يعادل  املبلغ  هذا 
وأبواب لدى النجارين التقليديني، لكن صناع 
وصفناهم  لذلك  السهولة،  فضلوا  التوابيت 
يف البداية بالنجارين الفاشلني الذين يتشاءم 
الى  النظر  حتى  يطيقون  وال  الناس  منهم 
من  أكثر  يربحون  عموما  لكنهم  محالتهم، 

الباقني.
يجيدون  وال  فحسب،  توابيت  صناع  إنهم 
جنارة شيء آخر، وأيديهم تعودت على هذه 
وال  إعالن  إلى  ال  يحتاجون  ال  كما  املهنة، 
التابوت يف  فوجود  يافطة،  حتى  وال  دعاية، 

مقبل املحل كاف للتعريف.
وال  بالنوعية  يتفاوضون  ال  زبائنهم  أن  كما 
يتفاصلون بالسعر، فالذي يحتاج الى تابوت، 
قد أضناه يومه الى احلد الذي يريد أن ينهيه 
تابوت  على  احلصول  أن  خاصة  شكل،  بأي 

هو بداية عملية شاقة نهايتها الدفن. 

بينما  ألف،   100 إلى  سعره  يصل  تابوت 
لكن  ألف،  العادية 60  املحال  هو سعره يف 
خروج  عند  الشيء  هذا  يستغلون  التجار  
االهالي من الطب العدلي ومعهم ذويهم وهم 
تابوت  أول  لشراء  بأسوأ حالتهم ويضطرون 

يصادفهم لنقل فقيدهم إلى مثواه األخير«.
توابيت احلرب املنسية : 

يف احلرب الطويلة واملدمرة مع إيران، مات 
مئات اآلالف من الشبان، وأحياناً كان ميوت 
يف اليوم الواحد نحو 50 ألفاً كما حدث يف 
معركة »الفاو« األولى ومعارك »شرق البصرة« 
املوتى  من  العدد  وهذا  وغيرها،  و«مجنون« 
موتى  مغسل  أي  يستطيع  ال  واحد  يوم  يف 
تكفلت  أن  فكان  عليه،  السيطرة  مسجد  أو 
هيئات التوجيه السياسي يف الفرق العسكرية 
والفيالق بتجهيز كل لواء وفوج وكتيبة بتوابيت 

تكفيها وأكثر.
التي  الفارغة  التوابيت  ولعل منظر شاحنات 
وأكلهم  وترحالهم  حلهم  يف  اجلنود  ترافق 
ومنامهم، من أكثر اللوحات القاسية واملريرة 
يرتب  عندما  احلرب،  سلوك  ميزت  التي 

اجلنود توابيتهم بأنفسهم .

توابيت الدفع املسبق : 
بكافة  املعدومني  يوزعون  كانوا  عندما 
من  والفارين  واخلونة  العمالء   : تصنيفاتهم 
اخلدمة العسكرية وحتى من ابتسم على نكتة 
رئاسية، كانوا يجبرون أهالي املعدومني على 
دفع مبلغ الطلقات النابتة يف أجساد أبنائهم 

وكذلك سعر التابوت.
لقد دخل »التابوت« يف موازنة الدولة، وجدول 
ضمن احتياجات الوزارات العراقية، وانصهر 
السياسية،  احلياة  على  الطايف  الصراع  يف 
غير أن أحداً لم يكن ليصل الى ورش صناعة 
كانت  مواقعها  أن  بل  احلكومية،  التوابيت 
على األرجح واحدة من أسرار الدولة العليا، 
ويتوقع أن ورش التصنيع العسكري كانت هي 
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عالء الدين  الهدوي . الهند 

مدخل :
بعد حياة مليئة حافلة بالعطاء العلمي، والئحة 
طويلة من اإلسهامات والتكرميات، رحل عن عاملنا  
العاشر من شهر رمضان 1442 هـ  صباح يوم 
العالم املفكر الهندي العمالق  والفيلسوف احلكيم 
املبدع، والكاتب والداعية، ورجل السالم وسفير 
يف  اإلسالمي  املركز  ومؤسس  والوئام،  املحبة 
املفيدة،  العديدة  التصانيف  صاحب  نيودلهي، 
الشيخ   العالمة  الفريدة،  السديدة  والتحقيقات 
يناهز 96 عاماً،  الدين خان«، عن عمر  »وحيد 
تاركاً خلفه مكتبة علمية كبيرة، وللراحل مئات من 
الكتب، كتب بعضها باللغة العربية وبعضها اآلخر 
باإلجنليزية، فضالً عن مؤلفاته التي متت ترجمتها 
»اإلسالم  كتاب  ويعد  اللغات،  من  العديد  إلى 
كما  خان،  الدين  وحيد  ألفه  ما  أشهر  يتحدى« 
الفلسطينية،  بالقضية  خاصاً  اهتماماً  أولى  أنه 
وعندما ترجمت كتبه »اإلسالم يتحدى«، و«الدين 
أصبحت  الدين«،  و«جتديد  العلم«،  مواجهة  يف 
حديث الناس ومائدتهم العلمية والفكرية، وكانت 

عوناً وسنداً كبيراً للصحوة اإلسالمية املباركة. 
الهندي  للمجتمع  فاجعة  هي  العالمة  وفاة 
اإلسالمي  العالم  أحوج  وما  بأجمعه،  والعالم 
ملثل هؤالء العلماء واملفكرين الذين أناروا الدنيا 
بعلمهم، ولقد قصر املسلمون يف العقود األخيرة 
يف  حتى  بل  دينهم  إلى  الدعوة  يف  فقط  ليس 
االطالع على حقيقته وفهم أركانه، نحن اليوم أمام 
عالم جليل ال يعرفه أكثر املسلمني، له إسهامات 
الهند  يف  اإلسالمية  الدعوة  خدمة  يف  كبيرة 
االحتالل  عاصر  أنه  خصوصاً  أجمع،  والعالم 
الغربي لبلدان املسلمني، والهجمات الفكرية التي 
تعرض لها العالم اإلسالمي، ولهذا فقد علم الداء 

والدواء ألمراض األمة.
أعقد  ملعاجلة  يتصدى  عمالق  مفكر  فهو 

قضايا الفكر بأسلوب علمي يبهر العقول، وكانت 
وجماعات  العنف  مهاجمة  على  قائمة  دعوته 
العنف املسلح، وامليزة التي ميتاز بها وحيد الدين 
إدمانه  العصر  مفكري  من  أقرانه  بني  من  خان 
القاتل على دراسة الكتب العلمية و الفكرية باللغة 
وعمق  اطالعه  سعة  تقدير  وميكن  االجنليزية، 
دراسته من خالل مؤلفاته، ولقد أخبر بأنه لكي 
يستوعب الفلسفة املاركسية ظل منكباً على قراءة 
أهم املصادر األساسية واألولية حتى قرأ أكثر من 
عشرة آالف صفحة يف صميم املوضوع قبل أن 
يكتب عن املاركسية كتابه » املاركسية يف امليزان 
الفكرية  املدارس  على  للرد  تصدى  وعندما   ،»
الذي   » رسل  برتراند   « رأسهم  وعلى  اإلحلادية 
العصر احلديث  الفكر اإلحلادي يف  يعد دعامة 
قرأ كافة أعماله، ولقد أخبر عنه أيضاً أّنه رمبا 

قرأ مائة صفحة ليكتب صفحة واحدة فقط.
»بادما  بجائزة  بتكرميه  الهند  دولة  قامت 
فيبهوشان«، و«بادما بوشان« أعلى جائزة مدنية 
الهندية  احلكومة  متنحها  الهند،  جمهورية  يف 
الذين  املجهولني  أبطالها  من  للعديد  تكرمياً 
والتعليم  الفنون  مجال  يف  ببصماتهم  ساهموا 

رحيل موسوعة 

ترحــــــــــــــــــال

 وحيد الدني خان ..
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الشيخ   العالمة  بينهم  ومن  االجتماعي،  والعمل 
»وحيد الدين خان«، الذي حاز على جوائز عديدة 
ومن أهمها جائزة »راجيف غاندي الوطنية للنوايا 

احلسنة«، وجائزة »غاندي للسالم«.
نبذة تعريفية :

ولد وحيد الدين خان عام1925 م يف مدينة 
اإلصالح  جامعة  يف  وتعلم  بالهند،  كره«  »أعظم 
يقدم  الدين«  »وحيد  وبدأ  اإلسالمية،  العربية 
البدء  ويف  عميقة،  دراسات  بعد  فكره  حصيلة 
للجماعة  التابعة  التآلف  جلنة  سلك  يف  انتظم 
ثم  معدودة،  سنوات  وعمل  بالهند،  اإلسالمية 
أمضى ثالث سنوات مكباً على التآلف يف املجمع 
اإلسالمي العلمي التابع لندوة العلماء بلكناؤ، ثم 
شغل رئيس حترير اجلمعية األسبوعية يف دلهي 
أغلقت  حتى  سنوات  سبع  ملدة  م   1967 عام 
املجلة من قبل السلطات، ويف أكتوبر سنة 1976 
م أصدر ألول مرة ومستقالعن كل الهيئات مجلة 
الرسالة، ودأبت هذه املجلة الشهرية على الصدور 

حتى اآلن ونالت حظاً كبيراً من النجاح والقبول.
املجتمع  واجه  وعندما  1992م  عام  ويف 
أزمة  بسبب  حادة  ديني  انقسام  حالة  الهندي 
الناس  يقنع  أن  بضرورة  شعر  البابري  املسجد 
أجل  من  والوئام  السالم  استعادة  إلى  باحلاجة 
التقدم،  طريق  على  أخرى  مرة  البالد  تسير  أن 
ومن ثم فقد شرع يف »مسيرة سالم« مع قيادات 
الطوائف الهندية جابت 35 منطقة هندية، كما 
دعا إلى لقاءات جتمع القادة الدينيني يف البالد 
كما  واالنسجام،  واملحبة  السالم  نشر  أجل  من 
عمل على إعداد تالميذ كسفراء للسالم ليس يف 

الهند وحدها ولكن يف العالم أجمع.
لفت  »ولقد  عمارة:  محمد  الدكتور  يقول 
وحيد الدين خان األنظار إلى إسهام اإلسالم فى 
النهضة األوروبية احلديثة، عندما أسقط الكهانة 
أمام  اإللهي، ففتح  والثيوقراطية واحلكم باحلق 
الليبرالية،  الدميقراطية  أبواب  احلديثة  أوروبا 
لإلنسان،  الطبيعة  تسخير  مبدأ  قدم  وعندما 
العقل  أمام  ففتح  الطبيعة،  تقديس  عن  بديالً 
األوروبى أبواب العلم التجريبي، الذى كانت حترمه 
وجترمه الكهانة الكنسية لزعمها أن العالم دنس، 
ال يجوز التجريب فيه! كما كان العقل اإلغريقى 
التأملى يترفع عنه ألنه - كالعمل اليدوي - خاص 

بالعبيد!«. 

للدعوة  ويقول أيضاً: »لقد وهب حياته كلها 
اإلسالمية، وتخصص يف إقامة األدلة العلمية على 
مناسباً  علم كالم جديًدا  فبلور  الديني،  اإلميان 
اإلسالمية  الفرق  جدل  من  خالياً  العلم،  لعصر 
القدمية، ومتجرداً من محاكاة الفلسفة اإلغريقية 
القدمية، ولقد أعانته ثقافته العلمية الواسعة على 
أن يقدم يف هذا امليدان أعماالً فذة غير مسبوقة، 
وكانت باكورة أعماله الفكرية سنة 1950 م كتابه 

»على باب قرن جديد«.
املجدد الفريد :

ونظرا لقوة نفوذ اجلماعة اإلسالمية يف شبه 
القارة الهندية وتأثيرها يف بعض األوساط العربية، 
والطعن  الشهير  الصمت  مؤامرة  أحاطت  فلقد 
بوحيد الدين خان، يف نفس الوقت الذي فتحت 
فيه األبواب أمام شخصيات دينية ذات مستوى 
سطحي يف التفكير، ونالت من االهتمام والدعاية 
والسبب يف  الفكرية،  مواهبه  مع  يتناسب  ال  ما 
ذلك – كما هو ظاهر – أن وحيد الدين ال ينتمي 
إلى أية مؤسسة أو جماعة دينية تقليدية تدشن 
كان  ولو  لشهرته  سنداً  وتكون  الدينية،  مكانته 
نادر وموهبة قلمية  صاحب موقف وعقل مفكر 
مثل  املبكرة،  مؤلفاته  خالل  من  ظهرت  بارعة 
مواجهة  يف  »الدين  و  يتحدى«  »اإلسالم  كتابه 
العلم«،         و »اإلسالم والعصر احلديث«، إن 
مثل هذه الكتب القيمة التي ألفها لتعكس بوضوح 
اتساع ذهنيته ومستوى اطالعه على فكر العصر 
ومقدرته الفائقة على الرد على املدارس الغربية 
له  ليس  حتليلي  عملي  بأسلوب  املعاصر  للفكر 
مثيل يف الفكر اإلسالمي املعاصر، فمن هو املفكر 
أو الكاتب الذي متكّن أن يطلع بعمق على الفلسفة 
احلضاري  التحدي  جوهر  ويفهم  املعاصرة 
واملستوى الفكري املعاصر، أو متكن أن يكتب رداً 
على التحديات يف املستوى العلمي والعصري، أو 
قام بعرض تعاليم اإلسالم بأسلوب علمي حتليلي 
الكتاب  درج عليه معظم  الذي  األسلوب  إن   ....
كما  واألدبي،  والعاطفي  اإلنشائي  األسلوب  هو 
أن هناك كتاباً قد نالوا شهرة واسعة، ليس ألن 
لذلك،  تؤهلهم  العقلية  ومواهبهم  صالحيتهم 
وراء  تقف  دينية  إلى جماعات  ينتمون  ألنهم  بل 

شهرتهم والدعاية لهم.
واملفكرين  املصلحني  جهود  قامت  وعندما 
وردود  التقليد  أرض  على  املعاصرين  املسلمني 
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الدين خان قامت جهوده على  الفعل فإن وحيد 
على  والسير  النبوة  لعمل  االكتشاف  أساس 
لقضية  احلل  مؤلفاته  وتقدم  الوضاء،  منهجها 
التجديد يف العصر احلديث، هذا بصرف النظر 
التي  واحلقيقة  بذلك،  املسلمني  وعي  عدم  عن 
اكتشفها من خالل دراسة متواصلة ملؤلفاته أنه 
املفكر اإلسالمي  الذي درس بعمق قضية العصر 
احلديث التي يواجهها اإلسالم، وعنّي بعمق نوعية 
هذه  كاتب  ويشعر   ، التحديات  هذه  على  الرد 
السطور بالفضل الكبير لهذا املفكر، ليس فقط 
من خالل النصوص الوافرة املدعمة لقضيته، بل 
أكثر من ذلك هو اكتسابه من خالل مؤلفات وحيد 
للتفكير، وهذه مسألة  الصحيحة  الوجهة  الدين 
افتقد هذا  إذا  العمل  هامة فال ميكن أن ينجح 
األمر، ولعل أزمة العمل اإلسالمي يف جوهرها ال 
تخرج عن نطاق هذا التحليل، وهو فقدانه الوجهة 
خبرة  وبعد  ثقة  بكل  وأؤكد  للتفكير،  الصحيحة 
خان«  الدين  »وحيد  مؤلفات  أن  وعملية  نظرية 
وبالتالي  األزمة،  لهذه  احلل  تقدم  أن  تستطيع 
حتويل تيار العنف واملواجهة السياسية إلى العمل 

اإليجابي البناء الداخلي واخلارجي.
لقد انتهج هذا الكاتب  نهجاً جديداً يف كتابه 
»اإلسالم يتحدى«، ولعل كثيراً من القراء العرب 
املشهور  مؤلفه  من  خان  الدين  وحيد  يعرفون 
»اإلسالم يتحدى«، ولكنه من املؤسف مازال مجهوالً 
على الصعيد الفكري املنهجي بسبب تأخر ترجمة 
مؤلفاته إلى اللغة العربية، ومن عرف وحيد الدين 
املفكر املنهجي سوف يجد أمامه نوعية فريدة من 
الفكر اإلسالمي اإليجابي، جمع وحيد الدين بني 
املنهج اإلسالمي واملنهج العلمي والفلسفي وبهذا 
املنهج كان يحاور امللحدين والالدينيني يف العديد 
من كتبه. تتميز مؤلفاته بأنها جتمع بني البساطة 
والعمق، وبالتالي تناسب مختلف أنواع القراء، و 
احلسن  وأبي  املودودي  األعلى  بأبي  كثيراً  تأثر 
الندوي يف أول نشأته، ثم خالف و ناقش علمياً 
وفكرياً ضد إيديولوجيات »املودودي« يف العديد 

من كتبه.
والتحليلي،  العلمي  باألسلوب  كتاباته  ومتتاز 
فهو أحد املفكرين املسلمني القالئل الذين متكنوا 
من استيعاب ثقافة العصر، ويف نفس الوقت فهو 
متمكن من العلوم والدراسات اإلسالمية يف أدق 

خفاياها.

عموماً،  كتبه  أن  املثقفني  من  الكثير  يرى   
وكتابه »اإلسالم يتحدى« خصوصاً، كان له أكبر 
األثر على املاليني الذين اطلعوا عليه، فهو جنح 
يثبت وجود اهلل سبحانه  أن  بأسلوب ساحر يف 
وتعالى عبر قوانني اإلحصاء والفلك والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء، والغريب أن وحيد الدين خان 
الالدينيني  ونظريات  أبحاث  بعض  إلى  استند 
وامللحدين العلمية وقلبها بأسلوب علمي لصالح 

إثبات وجود اهلل.
إسهاماته اجللية ومؤلفاته الزاخرة :

كتباً  وراءه  خان  الدين  وحيد  العالمة  وترك 
إرثاً  وخلف  وفريداً،  غزيراً  فكرياً  وتراثاً  قيمة 
ومدرسة  واعتزاز  فخر  مصدر  سيظل  إبداعياً 
مئتى  مؤلفاته  جتازوت  وقد  القادمة،  لألجيال 
كتاب، ومنها كتب باإلجنليزية واألوردية والهندية، 
وترجمت كتبه إلى العديد من اللغات، وترجم ابنه 
»ظفر اإلسالم خان« إلى العربية قرابة 40 كتاباً 
مواجهة  فى  الدين  يتحدى،  اإلسالم  كتبه،  من 
السالم،  اإللهي، رسول  واإلنذار  العلم، فلسطني 
تعاليم النبي محمد، اجلهاد والسالم والعالقات 
السالم،  أيديولوجيا  اإلسالم،  يف  املجتمعية 
قضية  اإلسالم،  ضوء  يف  ومستقبلنا  حاضرنا 
البعث اإلسالمي، حكمة الدين، اإلنسان القرآني، 
شرح مشكاة املصابيح، يوميات الهند وباكستان، 
جتديد الدين ،اإلسالم والعصر احلديث، اإلسالم 
ومن  العربية  إلى  ترجمت  املؤلفات  هذه  وكل   ،
املؤلفات الهامة التي لم تترجم له: » محمد رسول 
الثورة«، »ظهور اإلسالم«، »اهلل أكبر«، باإلضافة 
إلى تفسيره للقرآن » تذكير القران« إلى غير ذلك 
من املؤلفات التي تربو على خمسني كتاباً، وآالف 

املقاالت املنشورة وغير املنشورة .
اخلامتة :

محلياً  كاتباً  ليس  خان«  الدين  »وحيد  إن    
فقط، بل ذاع صيته يف العالم العربي و خارجه 
بأعماله القيمة وإبداعاته الفنية، وهو جنم ساطع 
بدا يف ساحة الهند، وهو قوام صوام، لبيب ذكي، 
جنيب تقي، عالم مشارك زاهد، ، عذب املنطق، 
فصيح اللسان، حسن اإليراد واإلنصاف وسالمة 

الصدر.
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أكرم بن عمارة: باحث في تراث االقليات -  تونس

على فكرة تقديس التراث أو تهميشه، أي أن 
تراثنا دخل طي النسيان، فال ريب أن توظيف 
كيفية  علمية يف  يعد خطوة  التراثي  املخزون 
التراث الشعبي يف عديد  االستفادة من هذا 
فالتراث  التونسية،  بالبالد  واجلهات  املناطق 
بشقيه املادي وغير املادي يعد صناعة متعددة 
املرتبط  الثقايف  لإلنتاج  ووسيلة  األبعاد، 
بالسياحة والتنمية الثقافية التي يكون مادتها 
باجلهات  التراثي  املخزون  ذلك  من  االولية 
ذات التاريخ والتراث الثري الذي نتلمسه يف 
يف  املكنوز  ذلك  أو  لألفراد،  اليومية  احلياة 
صدور العجائز، و«تكرونة« تلك القرية اجلبلية 

مقدمة:
إن تطور املجتمعات وما عرفته من »حداثة« 
وتسببت  الشعبي،  املوروث  ذلك  كل  ضربت 
السند  وانقطاع  اجلمعية  الذاكرة  قصور  يف 
الثقايف بتلك التواصلية املبتورة بني األجيال، 
من أخطر العوامل املهددة للمخزون التراثي 
العمارة  عليه  تغلب  الذي  تكرونة«  »قرية  بـــ 
يف  املحفوظة  الشفوية  والرواية  الهندسية 
لثقافة  مكملني  باعتبارهما  االجداد  ذاكرة 
ذلك  ومورثهم،  القدامى  لتاريخ  وحافظني 
و  التراثي  املخزون  هذا  ملصافحة  دفعنا  ما 
مزيد االطالع عليه، غير أن حاضرنا ال يقوم 

قرية الذاكرة والتاريخ ..

تكرونة 
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قراءة  إلعادة  االجتماعي  النفس  بعلم  يتسلح 
رصينة  عقلتنه  وقراءة  الغني  التراث  هذا 

ترتقى به يف مصاف املقدس الشعبي.
الشعبية  الذاكرة  التاريخ بني  1. إطاللة على 

واملدونة :
االمازيغية  القرى  من  تكرونة  قرية  تعد 
امتداد   وهي  التونسي،  بالساحل  القدمية 
التي  افريقيا  شمال  يف  األمازيغية  للحضارة 
استمرت لفترات زمانية هامة، وتتميز القرية 
عن بقية املواقع األمازيغية األخرى التي اندثر 
تلّة  فوق  فوجودها  أثر،  لها  يعد  ولم  بعضها 
على  متاسكها  على  حافظت  صلبة  صخرية 
الطبيعة  قسوة  أمام  وصمدت  العصور،  مّر 

وانتهاكات اإلنسان.
بعد  وعلى  سوسة،  والية  يف  تكرونة  تقع   
100 كم جنوب العاصمة تونس، وتفتح على 
›خليج احلّمامات‹ و‹هرڤلة‹ و‹سوسة‹ و‹جبل 
منها مسرحاً  مّما جعل  و‹القيروان‹،  زغوان‹ 
العاملّية  احلرب  خالل  املعارك  من  للعديد 
صخرّي  جرف  فوق  تكرونة  بُنيت  الّثانية. 
عن  200م  حوالي  بارتفاع  بالّصّبار  مغّطى 
مستوى سطح البحر، قد يعود عهد تكّون هذه 
الصخور إلى فترة امليوسني  حوالي 22 مليون 

سنة، احلقبة اجليولوجّية الّثالثة.
خالل  من  األقدام  على  إليها  الصعود  ميكن 
ونباتات  الكبيرة  الصخور  بها  حتيط  ُدرج 
الصبار، كما يوجد مسالك اخرى متثل مداخل 
و مخارج للقرية يعرفها سكانها جيداً، وجميع 
القرية  أعلى  إلى  الزائر  تقود  الطرقات  هذه 
»سيدي  لـضريح  أسطوري  مقام  يوجد  حيث 
»بالولي  السكان  يلقبه  الذي  القادر«  عبد 
الصالح« الذي نسج اإلسطير املحلي التكروني 

حوله عديد القصص.
جعلها  األعلى  من  تطل  التي  القرية  جمال 
صناع  يقصدها  التي  املواقع  أحد  ايضاً 
السينما والدراما، كما تعد القرية ايضا قبلة 

األديب  ابنها  قالها  كما  بنسورها  الشامخة 
حكاية  ثناياها  كل  ففي  قيقة«،  »الطاهر 
املحلي  تراثها  لتوظيف  امامنا مجاالت  تفتح 
كمنطلق ألي نشاط ثقايف أو مشهد فرجوي، 
تكرونة  أطفال  عند  رمضان«  »هالل  فقصة 
تكلست يف ذاكرة االجيال أو تطواف الصبية 
ما  أو  القماشية،  الدمية  حاملني  باألزقة 
يعرف يف الذاكرة الشعبية التونسية بــ« أمك 
بخصوصيته.  التكروني«،   و«العرس  طنقو«، 
»الطوابني«،   يف  اخلبز  إعداد  طقوس  أو 
وقصص احلب التي كانت بني صبايا وشباب 
وتلك  احلصاد،  أهازيج  ننسى  وال  تكرونة، 
املراسم الشعبية كاقتالع احللفاء. ويف البيت، 
عالم »املرأة التكرونية«،  بخصوصية مالبسها 
اجلامدة، رغم كل املتغيرات فهو حي يتعايش 
الطابونة«،  مع نساء تكرونة يف إعداد »خبز 
واحلصاد،  ويف مشاوير احلياة اليومية، ففي 
امللفت لالنتباه هي تلك  القرية املشهد  أزقة 
الزاوية التي تنسب للولي الصالح »سيدي عبد 
»زردة«  ولها  بغداد،  ساكن  اجليالني«  القادر 
جاهد  حيث  اخلاصة،  ومراسمها  بطقوسها 
سيدي  »زردة  مواسم  إحياء  على  »التكارنة« 
حيث  الربيع،  فصل  بواكر  يف  القادر«  عبد 
الفكري  املتكلس  وهذا  واالخصاب  اخلصب 
والثقايف الذي عملنا على توظيفه يف خالل 
هذه املقالة املوسومة حتت عنوان: »املخزون 
بني  األمازيغية  تكرونة«  بــــــ:«قرية  التراثي 
الروايات الشفهية واملوروث الشعبي املدون«، 
إضافة  يكون   قد  االحفوري  الدراسي  هذا 
ونبض  روح  خللق  التراث  ميدان  يف  علمية 

جديدة له.
تقنيات  استعمال  منا  يستوجب  احلقل  هذا 
الثقافية  السوسيولوجيا  يف  للبحث  جديدة 
العمل  على  حقلها  يف  الباحثني  حتيل  التي 
التواصل،  وقوة  باملعرفة  متسلحني  امليداني 
وكأن الباحث يف هذا املضمار مجبر على ان 



مرجعيات مختلفة ساكنت اجلبال من األمازيغ، 
أندلسية  قبائل  من  أسر  بينهم  واقامت 
»مورسكية«، وينسب األديب الطاهر قيقة، يف 
»رام«  العالية  الصخرة  القصصية  مجموعته 
أمدنا  حيث  تكرونة،  قرية  رأسه  مسقط  إلى 
مبعلومات اكثر من نادرة منها أن قائد »اوالد 
سعيد«، »ابو الواعر« هو الذي اطلق على قرية 
واختالف  الزرقاء«،  »احلجرة  اسم  تكرونة 
دفعنا  ما  هو  التسمية،  أصل  حول  الروايات 
ذاكرة  واستنطاق  حفر  عمليات  يف  للخوض 
الكبار وما ُدونا يف أعمال أغلُبها ِذي مرجعية 
شفوية. وهنا لزاماً علينا متابعة تلك الروايات 
الشفوية باعتبارها املرجع األوحد لنا يف عملية 
احلفر يف أصل التسمية، خاصة وأننا قد تناولنا 
التأسيس االسطوري بآليات أنثروبولوجيا. ويف 
غمار احلفريات سنكون متسلحني بهذه املسائل 
الثقافية التي يستهدي بها الباحث يف بواكير 
مشوراه املعريف مقارنا بني كل هذه التسميات 
فحرف  )البربرية(،  االمازيغية  املرجعية  ذات 
التاء يف بداية التسميات التي مرت معانا ذات 

السياحية  والرحاالت  الثقافية  لتظاهرات 
الترفيهية .

»إن   : قالت  محمد«  »أم  مع  لنا  مقابلة  ويف 
و  االعمال  رجال  لعاب  أسال  السياح  توافد 
املنازل  شراء  على  أقبلوا  الذين  املستثمرين 
الى  حتويلها  قصد  واملهجورة  القدمية 
خاصة  مربحة،  وثقافية  سياحية  مشاريع 
بسبب  غادروها  قد  القرية  معظم سكان  أن 
احلياة  وانعدام  القاسية  املعيشية  الظروف 
تقريباً، ويذكر أن  الكاتب التونسي »الطاهر 
قيقة«  قال عن قريته: » تكرونة هي اجلبل، 
واملقبرة،  والزاوية  اجلامع  هي  الريف،  هي 
أهل  تّذكر  املنازل  بني  املتناثرة  والصخور 
عليها  جّبلوا  التي  والصالبة  بالشّدة  القرية 
مع األنفة وعّزة النفس والشموخ، تكرونة هي 

املنبت هي الذكرى«.
2. حفر يف أصل التسمية :

خليط  اجلبال،  فوق  الشامخة  تكرونة  قرية 
االصول  ذات  العربية  القبائل  من  سكاني 
ذات  وقبائل  سعيد«،  كــ«أوالد  الهاللية  
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املرجعية  الى  االشارة  يجب  »تكرونة«  قرية 
تلك  الى  تعود  حيث  لألسماء،  االندلسية 
القبائل           والعائالت املوريسكية التي مت 
تهجيرها بعد احتالل اإلسبان ملدنهم، فأخذ 
الى ما متكنوا من  هؤالء األندلسيون إضافة 
حمله من متاعهم، فكانت هجرتهم مع كل ذلك 
املوروث الشفوي والتسميات لُقَراهم وُمُدِنهم، 
حيث ذهب البعض إلى أن اصل تسمية قرية 
»مالقة  مبدينة  »تاكورنا«  إلى  نسبة  »تكرونة« 
االندلسية  األُسر  عديد  أن  علماً  بإسبانيا«، 
تخييرها  بعد  وطنها  مغادرة  على  اجبرت 
دينهم  على  احلفاظ  أو  املسحية  اعتناق  بني 
يطلقون  االسبان  جعل  ما  وهذا  اإلسالمي، 
عليهم »املوريسكيني« ألنهم حافظوا على دينهم 
يف كنف السرية. ويف قرية تكرونة اقامت فيها 
ألقاب  وجدنا  حيث  املوريسكية  األسر  عديد 
»قيقة، قمش، شهودي«،  لقب:  العائالت مثل 
يعودون  فأنهم  القرية  أهل  روايات  وحسب 
ألُصول موريسكية : »املوريسكيني هم العرب 
بعد سقوط  بقوا يف إسبانيا  الذين  املسلمون 
حتتضنه  ما  الى  إضافة  املسلمني«.  حكم 
رخامية  شواهد  من  لتكرونة  العامة  املقبرة 
قبورية، تعود الى أكثر من قرن حتمل أسماء 

لشخوص من هذه العائالت .
3.  التأسيس األسطوري لقرية تكرونة حسب 

الروايات الشفوية :
اجلبلية  وغير  اجلبلية  والقرى  املدن  حظيت 
نسجها  اخليال  من  أكبر  وقصص  بأساطير 
املخيال الشعبي بني احلفر االسطوري وواقعية 
التأسيس، وهي أكثر من قصة، حيث جند الرقم 
الثالثة،  باإلخوة  عالقته  معنا يف  يتكرر  ثالثة 
تستوقفنا  األنثروبولوجي  حفرنا  عملية  ففي 
قصة تأسيس املعابد اليهودية الثالث: ونتكلم 
»الغربية«بــــــ  االسطوري  املعبد  ذلك  عن  هنا 
»الكاف«،  ملعبد  الشيء  ونفس  جربة«،  »جزيزة 
ومعبد »عنابة«،. حيث خرجت االخوات الثالث 

فريانة  قرب  فــ«تالبت«  امازيغية،  مرجعية 
و)تطاوين؛  العرائس«،  »ام  قرب  و«تابديت« 
مزرط )متزرت(( ، وكذلك »تكرونة« رغم وجود 
اشارات ألصل أندلسي، لكن يبدو لنا حسب 
علم اللغويات ذي املرجعية األنثروبولوجية فإن 
»تاكرومت« اجلبلية على سهل مدينة النفيضة 
يف منطقة الساحل التونسي هي االقرب لنا، 

أي »تكرونة«.
فــ »تاكرومت« هي تصحيف وحتريف اخذته 
»الكرومة«  هي  »تاكرومت«  وأصل  القرية، 
التسميات  وهذه  التونسية،  باللهجة 
)»كالكرومة«؛ الرقبة( والرأس واحللق والفم 
»الطوبونيميا  استعمال يف  ذات  كلها  واالنف 
الروايات   بعض  اعتبرتها  األمازيغية«، 
الشعبية التي حتتاج بدورها  إلى توثيق علمي. 
منطقة  قبائل  بهجرات  مرتبطة  أنها  خاصة 
حراك  يف  سعيد«،  »اوالد  ومجال  الساحل 
التونسي،  الشرقي  اجلنوب  قبائل  مع  قبلي 
أما حسب التمهيد الذي كان منطلقاً لدراسة 
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االرض ومن اجلحيم، وكان هذا االخير ›هاديس‹ 
بسيربيروس  محروساً  وكان  االغريق  عند 
)حيوان اسطوري( ذي ثالثة رؤوس، واجلحيم 
مغلقة بثالث أبواب، فالرقم 3 عند فيثاغورس 

يعبر عن الكمال«.
 لذلك ما نالحظه من تكرار رمزية الرقم 3 مرده 
ذلك التكلس العقدي يف الثقافات واحلضارات 
التجدد  ذلك  الى  يعود  تواصله  وسر  القدمية 
وأهالي  االهالي،  ثقافة  يف  واحلي  املتناسق 
تكرونة من ضمن هذه الثقافة احلية وامللتصقة 

مبوروث األسالف.
خامتـــــــــــة:

تعد قرية »تكرونة« بذلك املتكلس العقدي العابر 
التي  اإلثنية  اخللطة  وبتلك  واملكان،  للزمان 
جمعت بني األمازيغ واحلضور العربي اإلسالمي 
واللجوء »املورسكي« )األندلسي(، كل هذا التنوع 
كانت أثاره وبصماته حية عند أهالي تكرونة سوء 
يف احلياة اليومية لعديد األسر، أو يف أسماء 
العائالت، أو يف الثقافة  الشعبية التي جمعت 

بني املقدس الديني وثقافة األجداد.
مدونة  يعد  تراثياً  مخزوناً  كون  املوروث  هذا   
ثقافية جتمع بني عمق التواصل مبا هو وجداني 
وبني ذلك االنفتاح على املحيط البعيد أو القريب، 
اإلقصاء  طاله  به  البأس  قسماً  أن  خاصة 
والتهميش، ولم يكن الوافد من الثقافات االخرى 
هو املهدد لهذا املخزون بقدر ما خرج من هذا 
بظاهرية  آمنوا  الذين  من  البشري  احلضور 
املقدس  حفظ  بتعلة  التراث  فألغوا  االشياء 
الديني، فحاربوا موروث األجداد وخرجوا بثوب 
حتى  وشوهوا  الذوقية  كل  عن  بعيد  ظاهري 

املقدس الديني نفسه.
عن  ناهيك  االجداد  تراث  يف  فالباحث  لذلك 
احترامه  عليه  واجب  املخزون  بهذا  التصاقه 
وإعادة إدراجه يف الدورة الثقافية للحياة اليومية 
ولو موسمًيا كفلكلور ثقايف يتواصل وجدانيا مع 

اآلخر.

هاربات  بقطٍع من هيكل سليمان بعد تخريبه 
على يد امللك الكندي »نبوخذ نصر«، وأسسن 
معابد »بجزيرة جربة« و«الكاف«بتونس و«عنابة 
باجلزائر«، وهذا ما جعلنا نتسأل أن املؤسسني 
لالستقرار باملثلث القروي األمازيغي:)»تكرونة، 
جرادو ، الزريبة العليا »(، حظوا ببعد أسطوري 
جنح املخيال الشعبي يف رسمه  وحبك قصصه 

وأساطيره.
التي  املقابلة  للقصة نفسها حسب  وتدعيما   
الشهودي«  »محمد  املبحوث  وبني  بيني  متت 
الذي ذكر لنا ان ثالث أسر من أصول جغرافية 
فكانت يف   ،« »تكرونة  مرتفع  مختلفة جمعها 
قمة اجلبل تعيش أسرة »قمش« وهي حتظى 
باحترام خاص يف الوسط األهلي، وتنحدر من 
أصل اندلسي وبالتحديد من »تكورنا« مبدينة 
»مالقة« االسبانية، وبعد الهجوم القسري الذي 
تعرض له مسلمو االندلس مت ترحيلهم، ووجدوا 
أن مرتفع »قرية تكرونة« أقرب يف خصوصيته 

اجلغرافية ملنطقتهم باألندلس.
»بن  أسرة  فاستقرت  اجلبل  وسط  يف  وأما 
بالشهود،  تعرف  والتي  الشهودي«ـ  يوسف/ 
وحملت هذه التسمية )الشهود( بسبب اشتغال 
اشهاد(،  )عدل  إشهاد  كعدول  افرادها  اغلب 
الغربي،  اجلبل  من  ليبية  أصول  الى  وتعود 
»قيقة«  أسرة  فاستقرت  اجلبل  أسفل  أما 
املنحدرة من أصول مغربية، والتي يعود اليها 
األديب التونسي »الطاهر قيقة« صاحب كتاب 
»الصخرة العالية«. وتشابه هذه االسطورة التي 
ابدعت املخيلة الشعبية يف اختالقها يعود الى 
الرمزي لرقم ثالثة يف تدوينه يف  البعد  ذلك 
تقريباً،  االديان  كافة  ويف  مختلفة  حضارات 
فهو ميثل ثالوث اآللهة يف بالد ما بني النهرين 

ومصر الفرعونية.
كذلك جند بعد رمزي أخر للرقم 3 يف تركيبة 
)األرض،  ثالثية  بنية  من  يتكون  فهو  العالم، 
السماء، اجلحيم(، »فهو مؤلف من السماء، من 
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الكنيسة يف العراق

عزالدين عناية. أكاديمي تونس مقيم في إيطاليا

وال تردع الظاملني، بل تسيء إلى العرب أميا 
بالعرض  نتناوله  الذي  الكتاب  هذا  إساءة. 
البالد  بأقليات  االنشغال  موجة  ضمن  يأتي 
آثرنا  وقد  املسيحية.  منها  السيما  العربية 
ُيعّبر  وملا  مضامينه،  خلطورة  نظرا  عرضه 
عنه من مواقف جتاه التاريخ املشرقي عامة 
يحوزه  وملا  راهنا،  العربي  السياسي  والواقع 
الفاتيكان.  حاضرة  داخل  موقع  من  مؤلفه 
فيلوني،  فرناندو  الكردينال  تأليف  من  فهو 
الواقعة جنوب  مواليد 1946 مبندوريا  من 
البارزة  الوجوه  من  ُيعتبر  الرجل  إيطاليا. 
شغل  حيث  الفاتيكان،  حاضرة  لدبلوماسية 

أعادت األوضاع املتوترة التي تعيشها منطقة 
ال  األخيرة،  السنوات  يف  األوسط  الشرق 
مسألة  حتريك  وسوريا،  العراق  يف  سيما 
الدينية  األوساط  يف  والطوائف  األقليات 
والسياسية الغربية. ومت التعاطي مع املسألة 
إلى  وافتقر  اإلثارة  طابع  عليه  غلب  بشكل 
الروية. جرى يف غالب األحيان تصوير العالم 
ملكوناته  ومعاد  طارد  فضاء  مبثابة  العربي 
الدينية غير العربية وغير املسلمة إمعاناً يف 
فيها  والصورة  اخللقي.  رصيده  من  جتريده 
تالعب فّج ال ينصف املتضررين، مع حصول 
انتهاكات فظيعة بشأنهم يف الفترة األخيرة، 
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ليتابع املؤلِّف يف الفصل الثاني احلديث عن 
القرن  حدود  إلى  العراق  يف  الكنيسة  تاريخ 
السادس عشر، ويتخلل ذلك تناول احلضور 
من  بدءاً  وذلك  والعثماني  واملغولي  العربي 
مبرزا مدى  امليالدي  السابع  القرن  منتصف 
املسيحي.  الوجود  على  حقبة  كل  تأثير 
على  الثالث  الفصل  يف  »فيلوني«  يرّكز  ثم 
حضور الكنيسة الالتينية يف أرض الرافدين، 
طيلة  التواصل  أنواع  مختلف  يتناول  حيث 
عشر  اخلامس  القرن  بني  املتراوحة  الفترة 
الفصل  يخصص  ثم  عشر.  التاسع  والقرن 
ما قبل األخير إلى أحداث القرن العشرين، 
تاريخ العراق الراهن وما تخللته من  متناوالً 
التي  احلروب  طيلة  سياسية  اضطرابات 
العراق  احتالل  وحتى  البعث  نظام  خاضها 
بتنظيم  ُيعرف  ِقبل األمريكان وظهور ما  من 
الدولة اإلسالمية داعش. لينتهي يف الفصل 
اخلامس واألخير إلى العالقات الرابطة بني 

الكرسي الرسولي يف روما والعراق.
ضمن الباب األول ينطلق كتاب فيلوني بعرض 
عام للحضور املسيحي يف العراق، يأتي غائماً 
إلى  الفتقاره  املواضع  عديد  يف  دقيق  وغير 
السرد  أسلوب  واعتماده  التحليلي  الطابع 
تصوير  فيها  يهيمن  لألحداث،  واحلشو 
للمسيحية العراقية تصويراً يغلب عليه طابع 
الفتنة والهرطقة، واحلال أن تطور الالهوت 
عقدية،  انشقاقات  ظل  يف  ينشأ  أن  طبيعي 
وإن افتقر إلى سند سياسي على غرار السند 
املسكونية  املجامع  رافق  الذي  الروماني 
السلطة  لعبت  حيث  الغرب.  يف  األولى 
ويف  املجامع  عقد  يف  فاعال  دورا  الرومانية 
قراراتها، مثل مجمع نيقية )325م( ومجمع 
إفسس  ومجمع   )381( القسطنطينية 
وهي  )451م(،  خلقيدونيا  ومجمع   )431(
الثالوثي.  املعتقد  أركان  أرست  التي  املجامع 
العراق  مسيحيي  تاريخ  كتابة  جتري  حيث 
باعتبار  غربي،  منظور  من  فيلوني  كتاب  يف 

من  العديد  يف  الرسولي  القاصد  منصب 
إيران وهوجن كوجن  املناطق خارج أوروبا، يف 
والصني والفلبني والبرازيل، فضالً عن تقلّده 
مهام دبلوماسية يف األردن والعراق. باإلضافة 
حاضرة  يف  حساسة  مناصب  توّليه  إلى 
 ،2011 العام  منذ  يشغل،  حيث  الفاتيكان، 
أعلى  وهي  الشعوب،  أجنلة  مفتش  منصب 

الهيئات املعنية بالتبشير على نطاق عاملي.
يتساءل فرناندو فيلوني يف مستهل كتابه عن 
مدى قدرة الوجود املسيحي يف العراق على 
الثبات مستقبالً، أم سيكون مصيره االندثار 
اإلجابة  اليهودية؟ محاوالً  على غرار األقلية 
عن ذلك السؤال من خالل إعطاء قراءة ذات 
طابع سياسي ملا أحاط بالعراق خالل احلقبة 
احلديثة، وتأثير تلك األوضاع على مسيحيي 
بناء  إلى  باألساس  يهدف  والكتاب  البلد. 
أواصر صلة بني الكنيسة العراقية والكنيسة 
القدمي  التاريخ  يف  ذلك  أكان  الكاثوليكية، 
ليخلص من خاللها  التاريخ احلديث،  أم يف 
إلى صياغة تاريخ للكاثوليكية يف العراق. إذ 
يف  املسيحية  لتاريخ  متابعة  الكتاب  يأتي  ال 
العراق بشكل عام، حتى وإن عاد املؤلف بذلك 
إلى رجاالت التبشير األوائل مع القديس توما 

والتلميذين آداي وماري.
األول  الفصل  يف  فيلوني  الكردينال  يتناول 
من الكتاب تاريخ اجلماعات املسيحية األولى 
الكنيسة  انعزال  دواعي  مفسرا  العراق،  يف 
تشكل  التي  زعمه-  حد  -على  العراقية 
املبكرة  املسيحية  مكونات  من  هاماً  مكوناً 
الوارد ذكرها يف )سفر أعمال الرسل2: 9(. 
حيث يذهب إلى أن مسيحية القرون األولى 
روما  سيطرة  نطاق  خارج  كانت  العراق  يف 
تلك االستقاللية  والقسطنطينية، وقد كانت 
مباشر  نْهل  عن  البدء  يف  ناجتة  الالهوتية 
ألسباب  وليس  املسيحية،  األصول  من 
سياسية وجغرافية، كون العراق يف منأى عن 
املتوسط.  ضفاف  على  اجلارية  الصراعات 
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كان يقترفه الّروم من أعمال الشّر، من نهب 
رحمة،  أّية  بدون  وتعذيبنا  وُدورنا،  كنائسنا 
لتحريرنا  إسماعيل،  ببني  اجلنوب  من  أتى 
على  خالصنا  كان  وهكذا  الّروم...  نير  من 
الّروم وشرورهم وأحقادهم  أيديهم من ظلم 
وهو  نحونا...«.  وفظاعاتهم  واضطهاداتهم 
تقريباً ما يلتقي فيه مع »احلسن بن طالل« 
العربي«  العالم  يف  »املسيحّية  كتابه  يف 
)1995(، حني يذهب إلى أن فترة حصول 
كان قد  وروما،  القسطنطينية  االنشقاق بني 
مّر على خضوع املسيحيني يف مصر والشام 
والعراق للحكم اإلسالمي قرابة أربعة قرون. 
امللكانيون  املسيحيني،  هؤالء  بني  من  وبقي، 
لبيزنطة،  موالني  والشام  مصر  يف  وحدهم 
وكنسياً،  سياسياً  بها  موصولة  عالقة  وعلى 
كما كانوا من قبل. أما أتباع مذهب الطبيعة 
وكذلك  واليعاقبة(،  )األقباط  الواحدة 
الّنساطرة يف العراق، فكانت بيزنطة بالنسبة 
ولذلك  غير.  ال  اضطهاد  مصدر  إليهم 
جور  من  خالصاً  اإلسالمي  احلكم  يف  رأوا 
منذ  معه  للتعاون  استعدادا  فأبدوا  بيزنطة، 
املوارنة  أن  إلى  يشير  من  وهناك  البداية. 
كانوا يف عداد املسيحيني الذين رّحبوا بحلول 
البيزنطي  احلكم  محل  اإلسالمي  احلكم 
قرارات  صدرت  أن  بعد  خصوصاً  بالشام، 

كافة أشكال احلكم التي شهدها العراق حتت 
حكم الفرس، والعرب، واملغول، والعثمانيني، 
وإلى حني تشكل الدولة العراقية احلديثة هي 
الضغط  من  ألواناً  مارست  احتالل  أشكال 
املسيحية.  العراقية  الشخصية  على  والقهر 
وهي قراءة قاصرة على إدراك طبيعة حلقات 
على  الفرز  لتجعل  العراقي  املجتمع  تاريخ 

أساس ديني هو املقياس العام املحدد.
مسيحيي  تاريخ  من  ثمة صفحة  أن  واجللي 
التاريخية  اخلالصة  من  أُسقطت  العراق 
التي حاول فيلوني تقدميها عن هوية العراق 
املسيحية. فلو عدنا إلى تاريخ البدايات نلحظ 
أن التهديد البيزنطي املستمّر على املنطقة، 
والشام، ممثلة يف  العراق  كانت مسيحية  ما 
الصمود  على  قادرة  واليعاقبة،  النساطرة 
كيانها  على  احلفاظ  بوسعها  وال  وجهه،  يف 
دون  من  املستقلّة  الّدينية  وخصوصياتها 
حضور اإلسالم، وهو األمر ذاته الذي واجهه 
أقباط مصر. يقول »ميخائيل السرياني« يف 
األرثوذكس  السريان  بطريرك  وهو  الشأن، 
التاريخي  مؤّلفه  الثامن عشر، يف  القرن  يف 
الضخم: »ألن اهلل هو املنتقم األعظم، الذي 
وحده على كّل شيء قدير، والذي وحده يبّدل 
ملك البشر كما يشاء، فيهبه ملن يشاء، ويرفع 
الوضيع بدالً من املتكّبر. وألن اهلل قد رأى ما 
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سنة  الشهير  »نيقية«  مجمع  ألجله  ُعِقد 
الذين  اآلشوريني،  مع  نفسه  واألمر  325م. 
عّدهم هراطقة، وهم نساطرة رفضوا املذهب 
الّروماني وشّقوا عصا الطاعة. وتعود نسبتهم 
نسطور،  املدعو  املصيصي،  ثيودوروس  إلى 
نزحت  عربية  آرامية  أسرة  من  ينحدر  وهو 
إلى شمال الّشام من بالد العراق، التابعة يف 
ذلك العهد إلى الّدولة الفارسية الساسانية، 
يف  املنفى،  يف  خلعه  بعد  نسطور  مات  وقد 

صحراء مصر الشرقية.
على العموم لم يكن تاريخ الكنيسة الرومانية 
يف املشرق صفحة نقية كما يصوره فيلوني. 
عند  ينته  لم  اضطراب  العالقة  شاب  فقد 
بهيمنة  االعتراف  على  املشرق  كنائس  إكراه 
خضر،  جورج  يرى  كما  شرعت  بل  روما، 
يف  األرثوذكس،  للّروم  لبنان  جبل  مطران 
حتوير الهوتي أنشأت مبوجبه كنائس تابعة، 
يف  الكاثوليك  الكلدان  اآلشوريني  من  فكان 
الكاثوليك،  الّروم  األرثوذكس  ومن  العراق، 
الكاثوليك،  األرمن  األرثوذكس  األرمن  ومن 
ومن الّسريان األرثوذكس السريان الكاثوليك 
)»مجلة املسّرة« بيروت، 2004، ص: 72-

.)73
وكما يورد فرناندو فيلوني بدأ التطلع مجدداً 
الفترة  يف  بروما  العراق  كنيسة  ربط  إلى 
احلديثة مع إنشاء مطرانية بغداد سنة 1632 
وتشكيل أول جلنة رسولية يف سوريا خاصة 
الغرض  كان  األوسط سنة 1762.  بالشرق 
البعيد من ذلك إيجاد سبيل الختراق الدولة 
العثمانية النافذة وحتصني مسيحيي املشرق 
من مخاطر البروتستانتية. لتتطور مخططات 
الحقة  فترة  يف  العراق  يف  الغربية  الكنيسة 
إلى رهان على املدرسة كأداة خللق شخصية 
حاز  وقد  بروما،  مرتبطة  عراقية  مسيحية 
اليسوعيون قصب السبق يف هذا منذ العام 
التربوية  »اجلمعية  بعث  خالل  من   1931
وزارة  لها  خولت  التي  األمريكية«  العراقية 

املجمع املسكوني الّسادس عام 680م، وتبع 
املوارنة،  بني  الكنسي  االفتراق  حدوث  ذلك 

وامللكانيني يف أبرشية أنطاكية.
التي  الهيمنة  روح  من  فيلوني  كتاب  يخلو  ال 
ضمن  للتمدد،  ونزعتها  روما  كنيسة  رافقت 
ما ُيعرف بالنزعة املسكونية، إلخضاع كنائس 
سّدة  على  الّسيطرة  ولكن صراعات  العالم. 
الّتراتبية داخل الكنسية ينبغي أالّ تخفي أن 
حوادث االنفصال ومطالب االستقالل لبعض 
الكنائس، التي قابلها تلويح باحلرمان واتهام 
باملفاهيم  صلة  ذات  كانت  ما  بالهرطقة، 
العقدية املجّردة، بل بحثاً عن حترر سياسي 
واملذبح  العرش  بني  الوثيق  التحالف  من 
مراجعة  عند  لذلك  والكنيسة(.  الدولة  )أي 
الكنيسة البد من احلذر من مصادرة  تاريخ 
بة، التي غالباً ما طمستها نعوت  احلقيقة املغيَّ
واألبوكريفية،  واملنحولة،  والهرطقة،  البدعة، 
أيديولوجية  إقصاءات  وهي  القانونية،  وغير 
املعارضة  األطراف  للّطعن يف  ُوظِّفت  لطاملا 
الكنيسة  استدعتها  مشروعيتها،  إللغاء 
غرق  وقد  الرأي.  خالفها  من  ضّد  املهيِمنة 
يف  والثالث  الثاني  الفصلني  طيلة  فيلوني 
مراعاة  دون  روما  لكنيسة  االنحياز  هذا 
ما  كل  معتبراً  الشرق،  كنائس  خصوصيات 
لم يُرق للكنيسة الكاثوليكية بدعة، ولو كانت 
تلك العقائد معّبرة عن الواقع الّشرقي ورؤيته 
وتصّوراته للمسيحّية. إذ اعتَبر صاحب كتاب 
»الكنيسة يف العراق« املرقيني هراطقة، وهو 
خّط الهوتي دعا إليه بريلّوس البصري، من 
الّرومانية،  العربية  الوالية  بصرى الشام، يف 
خالل القرن الّثاني. وملّخص رأي صاحبه أن 
املسيح خال من أي مسحة إلهية يف ذاته، وال 
ألوهية اآلب التي حلّت فيه. كما  ألوهية إالّ 
الكاهن  -أتباع  املوحِّدين  األريوسيني  اعتبر 
الّرابع.  القرن  بداية  الذي عاش يف  أريوس، 
شمال  يف  مذهبه  انتشر  وقد  هراطقة،  م- 
والذي  والعراق،  الشام  إلى  وامتد  إفريقيا 
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أرمن وآشوريني وكلدان وسريان، كما تخترق 
جتمعاتهم اإلثنية تباينات مذهبية: أرثوذكس 
اعترف  وإجنيليون،  وبروتستانت  وكاثوليك 
منها.  طائفة  باثنتي عشرة  العراقي  القانون 
األحداث  قبل  هؤالء،  جّل  متركز  ويبقى 
األخيرة التي شهدها البلد، يف بغداد وأربيل 
تكتل  يبقى  فيلوني،  يشير  وكما  واملوصل. 
مع  الالهوتية  الشراكة  إلى  مييل  الكلدان 
تكتل  ينحو  حني  يف  الكاثوليكية،  الكنيسة 
اآلشوريني إلى تشييد كنيسة عراقية محلية. 
وأما تكتل السريان، األقل عدداً من الكلدان 
واآلشوريني، فهو ينقسم إلى سريان كاثوليك 
وسريان أرثوذكس؛ يف حني األرمن فهم إلى 
فاملالحظ  العموم  وعلى  أقرب.  الكاثوليك 
العراق االجتماعية ليست  بنية مسيحيي  أن 
بنية عشائرية ما جعل تشكيل عصبية داخلية 
التكتل  من  نوع  خلق  بقصد  ضعيفاً  بينهم 
للتهديدات  عرضة  أبقاهم  ما  وهو  الواقي، 
الداخل،  بشكل مستمر. وإلى جانب مشاكل 
جتابه كنيسة العراق مشاكل أخرى متأتية من 
للقارات،  العابرة  الكنائس  يف  تتمثل  اخلارج 
اقتصاد  يف  بالتحكم  متمرسة  كنائس  وهي 
غرار  على  عاملي،  مستوى  على  املقّدس 
التقليدية  والكنائس  اجلديدة  اإلجنيليات 
حتاول  والتي  والبروتستانتية،  الكاثوليكية 
ابتزاز املستجير بسلخه عن هويته. ال نقّدر 
أن كنيسة جريحة، كحال كنيسة العراق اليوم، 
يف ظل تهديد حقيقي لوجودها، قادرة على 
يحصل  لم  ما  مبفردها  التحديات  تلك  رفع 
تكاتف ووعي بأن ثروة التنوع الثقايف والديني 

يف البالد العربية هي ثروة اجلميع.
الكتاب: الكنيسة يف العراق.. التاريخ والتطور 
إلى  البدايات  من  التبشيرية  واإلرساليات 
فيلوني.الناشر:  فرناندو  تأليف:  الراهن. 
)روما-إيطاليا(  الفاتيكان  حاضرة  مكتبة 
›باللغة اإليطالية‹. سنة النشر: 2021. عدد 

الصفحات: 255ص.

التربية العراقية إنشاء أول مدرسة، ستتطور 
بـ«معهد  يف السنوات الالحقة إلى ما ُيعرف 
 .1956 احلكمة«  و«جامعة   1932 بغداد« 
اإلرساليات  تعليم  أن  املاثل،  اإلشكال  لكن 
دعماً  كان  ما  عامة  املشرق  يف  التبشيرية 
للطوائف املحلّية وربطا لها بواقعها وتعريفاً 
ربط  إلى  أساساً  هدَف  بل  بأصولها،  لها 
والئها باخلارج. يصف »جبران خليل جبران« 
هذا الواقع الناجت عن تعّدد الوالءات الّثقافية 
ضمن  الفائت،  القرن  مطلع  يف  والسياسية 
كتاب »صفحات من أدب جبران« لنبيل كرامة 
)ص: 61-62(، قائال: »يف سوريا مثالً كان 
الّصدقة،  بشكل  الغرب  من  يأتينا  التعليم  
ألننا  الصدقة  خبز  نلتهم  نزل  ولم  كّنا  وقد 
اخلبز،  ذلك  أحياَنا  ولقد  متضّورون،  جياع 
جميع  أيقظ  ألنه  أحيانا  أَماتنا.  أحياَنا  وملا 
ألنه  وأماتنا  قليالً،  عقولنا  ونّبه  مداركنا 
روابطنا  وقطع  وحدتنا  وأضعف  كلمتنا  فّرق 
وأبعد ما بني طوائفنا، حتى أصبحت بالدنا 
مجموعة مستعمرات صغيرة مختلفة األذواق 
تشّد  منها  مستعمرة  كل  املشارب،  متضاربة 
لواءها  وترفع  الغربية  األمم  إحدى  حبل  يف 
الذي  وتترمن مبحاسنها وأمجادها. فالشاب 
أمريكية،  مدرسة  يف  العلم  من  لقمة  تناول 
والشاب  أمريكي،  معتمد  إلى  بالطبع  حتول 
مدرسة  يف  العلم  من  رشفة  جتّرع  الذي 
يسوعية صار سفيراً فرنسياً، والشاب الذي 
لبس قميصاً من نسيج مدرسة روسية أصبح 

ممثالً لروسيا«.
األخير  القسم  يف  فيلوني«  »فرناندو  يتناول 
مبسيحيي  تتعلّق  راهنة  مسائل  الكتاب  من 
العراق، خصوصا يف ظل النزيف الدميوغرايف 
املسيحيني  نسبة  تراجعت  حيث  احلاصل، 
 400 و  مليون  يعادل  مبا  أي  باملئة،   5 من 
عام  األمريكي  االحتالل  قبل  مسيحي  ألف 
اليوم. واجللي  باملئة  إلى حوالي 2   ،2003
تنوع طائفي:  من  العراق  يطبع مسيحيي  ما 
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مفتاح الشاعري. ليبيا

مشية اآلسر
الشاعر الليبي مفتاح العماري ..

حني ميسى الشاعر سحابة .. تقارع ارهاصاً 
لعاصفة من مخاض قصيدة، فأنه بذلك يف 
 .. الطير  وأجنحة  الشعر  آللهة  استحضاٍر 
وهو يف ذلك السابح على اجنحة إلى االنسام 
هما  والقصيدة  والشاعر  الشعر.  برفاهية 
رسل فكر واتقاد لعوالم وارفة الِظالل تسكننا 

ونسكنهم، وهما أضحيا قبلة أذواقنا .
لفسحة  ينتمي  ال  حدوداً،  ال ميتلك  الشاعر 
هي  وحدوده  املحبة،  هي  أرضه  واحدة، 
 .. األحاسيس  رهافة  هي  وزاده  الكلمات، 
يتنّسم  بها،  ويتحرك  ليتنفس  الذكرى  يخلق 
خبايا احللم ألجل أن يعيش روحاً وإحساساً. 
خفقات  بني  التّنقل  دائم  ذلك  إلى  وهو 

األبرياء  ببساطة  إليها  يسكن  القلوب، 
وابتسامة الصبيان، وعقول الفالسفة وقناعة 
الرهبان، ملا كان له بصنعة وخصوصية جتعله 
يف حالة من التالقي املستساغ مع فكر املتلقي 
من  تنتمى جلوانب  أساسيات محسوبة  عبر 
جماليات تتجسّد مبيزان خفيف ال ُيستهجن.
هذا ما كانه »مفتاح العماري ومازال .. دائماً 
.. ممتع يف  .. عذب يف شدوه  يف حاضرنا 
دير  يف  شاعر  إرهاصات  ملواقد  مشاكسته 
يصنع الكلمات .. ونتعلق بوجوده ملعاٍن كثيرة 

يف ذاتنا .
ولكم نود أن نهمس حلبيب الشعر الذي أحبه 
ملجاهل  مستكشف  بجرأة  املدلل  فتاه  فكان 
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ربة  خمائل  إلى  النهاية  يف  ليصل  التردد 
الفنون واجلمال واحلب .

حني رغبنا يف احلديث عنه - وهو الذي كما 
أثخنهم  قّراء  أننا  تبريرية  يف  كّنا   - نعرف 
ما  عن  دؤوب  بحٍث  فكّنا يف  لشعره،  العشق 
من شأنه أن يزيدنا اقتراباً وغبطة، وتريحنا 

قلوبنا حني حتتضن العماري املليء نبالً .
الرمل  قيامة   – له  صدر  العماري  مفتاح 
»شعر« – كتاب املقامات قيامة الرمل »شعر« 
- رجل بأسره ميشى وحيداًـ ــــــ  قيامة الرمل 
» شعر »- السور » مسرحية « – منازل الريح 
 – »شعر«   الرمل  .قيامة  والشوارد  واألوتاد 
النقد  يف  مقاالت   « والتأويل  القراءة  فعل 
رحلة  الطرابلسي«-  اجلّن  ديك   – األدبي 

الشنفرى«- جنازة باذخة .
املحبب  كيوبيد  كان  احلضور  حني  العماري 
دون  األفئدة  دخول  بتذكرة  والعذب  شعراً، 
يكون  أن  قبل  اإلنسان  أنه  وإعالن  تأخير، 

كان  حني  إلى  الغياب  وحني   .. الشاعر 
فال  القوايف  معابد  تنشده  الذي  هوميروس 

تطيق عنه صبراً . 
وحني أئن شاعرنا مبا يجد من اعتالل اعتراه 
.. وذهاب صحة .. وفراغ أنفاس حوله كان 
يحتفي بها يوماً ويدعوها لرحابة قلبه الواسع 
بكل املعايير .. ظّل املتكّبر عن عواصٍف شتى 
يف نفسه، لكنه أبداً ما كان يف موضع ضعف 
ليشتكي الذهاب أو املغادرة أو حتى األنحاء 

اخلالية .
يف مقالته » الضحك » يقول :  قد يّعد من 
يعاش  أن  لكن   .. األلم  عن  التّحدث  السهل 
.. ويتخلل مسامك .. فاتكاً بخالياك يف كل 
حرب  إزاء  أنك  يعني  هذا  الثانية،  من  جزء 
حقيقية تترحم خرابها خارج الكالم .. لهذا 
كان البّد من ابتكار أسلحة أكثر خطورة وفتكاً 
من أسلحة الدمار الشامل، فقط أن تستفز 
من  املزيد  صناعة  على  القادرة  كائناتك  كل 
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األنغام كما قال عنه » د. عبد الغفار مكاوي 
يقول   « األيام  كل  أمضى   « قصيدته  يف    «

هيلدرلني :
)) أمضى كل األيام على درب غير الدرب .. 
حيناً للشجر األخضر يف الغابة .. حيناً آخر 
للنبع .. للصخرة حيث األزهار مفتحة األكمام 
.. انظر إلي فوق التل إلى السهل .. لكنى ال 
أجدك أبداً يا حبي .. يف أي مكان ال أجدك 
أبداً يف النور.. تتطاير منى الكلمات وتذروها 
االنسام .. كلماتي الطيبة وكانت فيما مر من 

األيام .((
 « كانت  العشق  بأستار  هيلدرلني  تعلّق  وحني 
سرعان  لكنها   .. الوحيدة  حبيبته   « ديوتيما 
ما رحلت عنه بعد صراٍع مع مرض عضال .. 
فظل الشاعر بعدها دائم الترحال، ولم يستقر 
بعدها أبداً، ورسم يف داخله شعاب من هوى 

سكنه وطيفاً يأبى املغادرة :- 
)) أنت يا من أشرِت لي قدمياً وأنا على مفترق 
الطرق .. يا من علمتني بصمتك وأوحيت لي 
يف هدوء.. أن أرى العظمة .. هل تتجلني لي 
تلهميني  ؟.. وهل  تفعلني  كما كنت  وحتبينني 

احلياة والسالم من جديد ؟ ((
إلى  وانتهت  الهروب  سبل  به  تقّطعت  وحني 
ديوتيما  دون  حياته  بواقع  اإلقرار  محطة 
يكتب  أن  قرر  أحبّته  التي  الوحيدة  اإلنسانة 

اعترافه األخير : 
يا   .. )) تسكتني وتصبرين وهم ال يفهمونك 
أيتها احلياة الغالية .. تذبلني يف صمت إلنك 
واحسرتاه.. تبحثني عبثاً بني البرابرة .. عن 

اهلك يف نور الشمس .((
يف  اليأس  واندالق  جراحه  تّفجر  وعقب 
أركان حياته استشعر األسى وأعلن احتجاجه 

للرياح:-
سأقطف  أين  شتاء..  جاء  لو   .. ويلي   ((

أزهاري. ؟ ((

الضحك، مع قليل من الشعر واملوسيقى، وأن 
، حيث  الوجد  رايات احلب، يف سماء  ترفع 
 ، عاشقة  رسالة  تبثها  كلمات  لبضع  يكفى 
أن تضع فيك الكثير من األكسجني والطاقة 
 . اخلبيثة  األورام  جميع  دحر  على  اخلارقة 

املجد للضحك -  للحب - للحياة .
فيه  رأينا  قد  كّنا  كتب،  ما  يف  مّتعنا  وحني 
روسيا  أديب  حلياة  متعمد  غير  صورة 
بالعمل  آمن  الذي   « تشيخوف   « العظيم 
األدبي حني يكون طهارة للنفس وتخلصاً من 
بفخامة  يتجلى  أدبه  فكان  اخلطيئة..  أدران 
انطباعية نابعة من واقع وخيال فنان وريشة 
للرتابة، ومتسلحاً  للحياة ومقتاً  رسام، وحباً 
مبحبة ملن حوله .. وظّل منبعاً ألدٍب يسكنه، 
لكنه كان أدب - الضحك من خالل الدموع 

كما قال د. احمد النعمان  .
فحني تكتمل دائرة اإلبداع من خالل املعاناة، 
فكأننا باملبدع »بعصفوٍر من الشرق »، ومتثال 
يف ذهن توفيق احلكيم كتب حتته » ال يجعلنا 
عظماء غير ألم عظيم » .. لهذا حني اكتملت 
وضع  إلى  يعمد  تشيخوف  كان  الدائرة  تلك 
فكر  يف  خلّدت  روائية  روائع  عبر  أحزانه 

اإلنسانية .
يروى  تشيخوف  كان  الكآبة«   « قصته  يف 
احلوذي  يقاسموا  لم  الذين  الرّكاب  حكاية 
املسكني آالمه بعد موت ابنه الوحيد، بتجاهل 
واضح الختالج صوته بالبكاء – وحني يئس 
احلوذي من الواقع لم يجد مفراً من الشكوى 
نظرة  لكنه ظّل يف   .. الصامت  إلى حصانه 
سيقرأني   ((   : ألعماله–  دائمة  متشككة 
الناس لفترة طويلة .. سبع سنوات . ((،  لكن 
كل  يف  ُليقرأ  الروسية  احلدود  تخطى  أدبه 
باملاليني  أعماله  ُوطبعت  تقريباً،  العالم  دول 

و 92 لغة .
» البعث الثاني »  ومفتاح العماري كان أيضاً 
للشاعر األملاني فريدريش هيلدرلني » الذي 
مّتثل الشعر يف حياته فكان بالغة تتغنى بكل 
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احتالل
مانيسا أمريكو . سوريا

صدرَك املفتوُح كجرح
رضابَك املتدفُق كنبع

حزنَك الشاهُق كالنخل
شبقَك الفادُح كرصاصة

رئتاَك الطافحتاِن بالقطران
بكل ما جاد به اخلراب

حتتلني
أنا البكاء الذي جنا 

من حزن موشك القيامة .. الكارثةُ .. املؤنثةُ.. 
العابثةُ.. الباحثةُ.. احلادثةُ.. املتشبثة.. املاكثةُ.. 

الالهثةعلى مفرق احلب .
يف قلب رجل يشبه املوت 

وجدت حياتي .
كنُت كلما أمعنُت النظر يف البحث عن طريقٍة أصرُخ 

بها من كّل قلبي
أُقبله 

شفةٌ على شفة 
واحلب يف ذمة الشعر
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محمود مصطفى حلمى عبد الواحد . مصر

األعياد وسيكولوجية الفرحة

يف خلق املولى عز وجل للنفس البشرية الكثير 
من األسرار التي أدرك العلماء منها الكثير، 
لكنهم على األرجح لم يدركوا األكثر، النفس 
األعظم بني مخلوقات  املخلوق  البشرية هي 
اهلل عز وجل، لو استطعت أن تسبر أغوار تلك 
النفس ملَا وسعتك صحائف الدنيا لتكتب ما 
قد تكتشف فيها، رمبا من أبرز تلك األسرار 
هي الفرحة، تستطيع أن تطلق عليها العديد 
من املسميات األخرى، مثل السعادة، السرور، 
أنك  النهاية  يف  املهم  ذلك،  غير  أو  النشوة، 
أمامها  تقف  التي  األشياء  من  الفرحة  جتد 
تفرح  حني  البشرية،  النفس  داخل  متعجباً 
نفسك، تنبسط عضالت جسدك، تهدأ دقات 
قلبك، تسير ذرات الهواء دخوالً وخروجأ إلى 
صدرك بأريحية شديدة، تشعر أنك لم تعد 
تسير فوق سطح  التي  املخلوقات  من ضمن 
األرض، رمبا أصبحت طائراً ما، يحلّق يف جو 

السماء، لم يغفل املولى عز وجل يف تشريعاته 
فرحاً،  اإلنسان  يجعل  قد  ما  عن  السماوية 
ع الكثير مما يسعده يف حياته، يف أيامنا  شرَّ
عياناً،  التشريعات  تلك  بعض  نالحظ  هذه 
نسعد،  نفرح،  حتى  العيد  اهلل  شرع  العيد، 
العيد  أن  خطئاً  البعض  يفهم  قد  نضحك، 
اجللية  احلقيقة  لكن  فقط،  لألطفال  يكون 
أن العيد لكل فرد خلقه اهلل ويستظل مبظلة 
ت اهلل يف اإلسالم أعياداً  شرعه احلنيف، ثبَّ
يحبنا  ألنه  نفرح،  أن  لنا  اهلل  أراد  عديدة، 

حتماً ويريد لنا اخلير الكثير .
يف العيد تالحظ مظاهر الفرحة حقاً، يلعب 
يف  الشباب،  ميرح  الكبار،  يتزاور  األطفال، 
الفرحة،  تلك  معانى  تلمح  األعني  نظرات 
يف ملسات األيدي تشعر بدفء السعادة التي 

تطفو على الوجوه واملشاعر.
احلنني  جتد  رمضان،  شهر  ختام  يف  حتى 
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إليه يبدأ من أول يوم بعده، ألنه أيضاً شهر 
األهل،  مع  فرحة  اهلل،  مع  فرحة  الفرحة، 
ألنها  إليه  القلوب  تشتاق  الناس،  مع  فرحة 
تشعر فيه بالفرحة، ألنها ترتاح فيه حقاً من 
كل عناء قد يصيبها طيلة العام، وألن فرحة 
العيد تضمد كل جراح قد يصيب تلك القلوب 
ينغِّص  قد  لرمضان،  مفارقتها  جراء  من 
النهاية  يف  لكن  وباء،  مرض،  ألم،  الفرحة 
ضحكات  تشع  القلوب،  داخل  الفرحة  تظل 
الوجوه،  على  البسمات  تطبع  مكان،  كل  يف 
الوجود  تصبغ  األجساد،  يف  النشاط  تطرح 
يف  اإلنسان  ينعزل  حني  حتى  اجلمال،  بلون 
وحدة ما يستطيع أن يفرح، يفرح حني يعلم 
خالقه، حني يتقرب إليه ، حني يتحدث معه، 
يذوق  يبكى حتت وطأة خشيته، حينها  حني 
اإلنسان فرحة ليس لها مثيل، حينها يعلم حقاً 
أن هناك أنواع من السعادة التي لم يذقها بعد 
رغم اعتقاده يف وقت ما بأنه قد حاز كل شئ 
رغم ظنه بأنه قد  ،لكن علمه يظل منقوصاً 

وصل إلى منتهاه .
كل  يف  الفرحة  وجل  عز  اخلالق  أوجب 
الشرائع، فحني تبحث ترى األعياد ثابتة عند 
هي  أعياد  ستة  لليهودية  أن  جتد  اجلميع، 
الفصح والباكورة و األسابيع  وهتاف األبواق 
ويوم الكفارة واجلمع ، يف حني أن للمسيحية 
11 عيدا،ً هي أعياد البشارة وامليالد والفصح 
األربعني  وخميس  والغطاس  والشعانني 
واخلميس  واخلتان وخميس العهد وعيد حد 
احلدود ) أو عيد التجلي، أو عيد الصليب(، 
يوم  ثالثة  هي  املسلمني  أعياد  أن  حني  يف 
وقد  األضحى،  وعيد  الفطر  وعيد  اجلمعة 
بفرح  كل سنة   يعود  ألنه  عيداً  العيد  سمي 
مجدد، وعند العرب الوقت املجدد يعود فيه 
الفرح ، ووردت لفظة »عيد« يف القرآن الكرمي 
عندما طلب النبي عيسى )عليه السالم( من 
ربه أن ينزل مائدة من السماء  كما يف قوله 
رَبََّنا  اللَُّهمَّ  َمْرمَيَ  ابُْن  ِعيَسى  َقاَل   ((  : تعالى 

َماِء َتكُوُن َلَنا ِعيًدا  َن السَّ أَنِزْل َعلَْيَنا َماِئَدًة مِّ
نَك ، َوارُْزْقَنا َوأَنَت َخْيُر  َوَِّلَنا َوآِخرَِنا َوآَيةً مِّ ألِّ
وردت  وكذلك   ، )املائدة114(  اِزِقنَي((  الرَّ
لفظة »العيد« يف أحاديث الرسول )صلى اهلل 
عليه وسلم( وهي كثيرة منها قوله : أما  يوم 
الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمني. 
قوم  لكل  إن   : وقوله  الترمذي(،   )صحيح 
  ،) ماجة  ابن  )صحيح  عيدنا.  وهذا  عيداً، 
والعيد لم يأت مع املسلمني ودولتهم فحسب، 
بل كان معروفاً عند اجلاهلية قبل اإلسالم، 
وردت لفظة العيد يف شعر »النابغة  الذبياني«  
عندما  ذكر يوم »السباسب«، وهو أحد أيام 

األعياد عند العرب قبل اإلسالم  فيقول :ـ
رقاُق النعاِل ، طيٌب حجزاتهْم          ..

اِسِب ُيحَيّوْن بالريحاِن يوَم السبَّ
اإلسالم  قبل  بالعيد  لالحتفال  إشارة  وأول 
ذي  شهر  يف  احلج  موسم  يأتي  حني  كانت 
، حيث  اإلسالم  قبل  ما  العرب  احلجة عند 
تلبيتها  وحسب  بحجها  قبيلة  كل  حتتفل 
يصومون  القريشيون  وكان  بها،  اخلاصة 
ألنهم  الكعبة   إكساء  فيعيدون  يوم عاشوراء 
يف  التي  الذنوب  يزيل  ذلك  أن  يعتقدون 
يوم  فيصومون   عنها   ويكفرون  صدورهم 
باليهود  تأثراً   احتفالهم  ويأتي  عاشوراء، 
القبائل  جانب   إلى  يثرب  يف  عاشوا  الذين 
موسى  جنا  اهلل  أن  يعتقدون  النهم  العربية 

حني أغرق فرعون وأهله .
يف كل تلك الشرائع جتد األعياد من الثوابت 
التي أراد اهلل عز وجل لها أن تكون يف حياة 
البشر حتى يفرحوا ويسعدوا، لذلك البد لك 
أن تعلم أن للفرحة أهمية قصوى يف حياة كل 
منا، حتى يصّح جسدك وتستقيم حياتك البد 
لك أن تفرح، حتى تعيش هادئ البال البد لك 
أن تفرح، حتى تعلم قدر احلياة وقيمتها وحلو 
ما فيها البد لك أن تفرح، لذا كانت الفرحة 

هي روح احلياة وكل ما فيها .
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عبد اللطيف بطاح.  المغرب.

يف بدايتهـا وجـدت نفسـها، يف وضـع ملتبـس 
»فهـي سـتنتمي يف إجراءاتهـا واسـتلهامها إلـى 
الهيئـات السـرية وخالفـات األغـورا  مسـارات 
األسـرار  ذهنيـة  بـني  وسـتتردد  واحـد؛  آن  يف 
اخلاصـة بالطوائـف وعلنيـة النقـاش املتناقـض 
الذي يتسـم به النشـاط السياسي«، مبعنى أنها 
سـتتأرجح كمـا الفيلسـوف بـني أمريـني اثنـني، 
فتـارة جنـده بفكـره الفلسـفي يحلـم يف أن يكون 
ملـكاً فيلسـوفاً، معتقـدا بذلـك، أنـه الشـخص 
وتدبيـر  الدولـة  قيـادة  علـى  القـادر  الوحيـد 
شـؤونها، وتارة أخرى، جنده منعزالً عن العالم، 

الوقـوف  إلـى  الصفحـات  هـذه  نطمـح يف 
مـن  األولـى،  العقالنيـة  تأسـيس  كيفيـة  علـى 
بفعـل  ظهـرت  يونانيـة  عقالنيـة  كونهـا  حيـث 
تفاعـل ديانـات مختلفـة مـع الفلسـفة والفكـر 
احلكمـاء  أفـكار  التقـاء  لدرجـة  اليونانيـني، 
تلـك  مبـادئ  بعـض  مـع  وتوافقهـا  األوائـل 
مثلهـا  رامـت  تعاليـم حكمتهـم  الديانـات، ألن 

الداخـل. مـن  اإلنسـان  حتويـل  وحيهـا  مثـل 
بيـار فيرنـان أهـم الفالسـفة  يعتبـر جـون 
اإلشـكالية  هـذه  تناولـوا  الذيـن  املعاصريـن 
بتفصيل يف نصوصهم، حيث يؤكد أن الفلسفة 

بني ثقافتي الرس والعلن، وأسلوب المدينة الجديد ..

الفلسفة بني نارين 
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حـل أزمـة القيـم اليونانيـة باملـزج بـني   o
التاريخيـة  والتلميحـات  األسـطورية  املعطيـات 
األخالقيـة؛ والشـعارات  السياسـية  واألحـكام 
واقتصـادي  أخالقـي  تفكيـر  نشـوء   o
يواجـه معضـالت النظـام والفوضـى يف العالـم 

اليونانـي؛
عنـد  الشـرق  مـع  العالقـات  اسـتعادة   o

امليسـينية؛ اإلمبراطوريـة  سـقوط 
للسـكان،  الدميوغـرايف  النمـو  ازديـاد   o
كسـبا،  األكثـر  الزراعـات  تشـجيع  إلـى  أدى 
التـي  املعـادن،  البحـث عـن  الرغبـة يف  وزيـادة 
مت اسـتعمالها بأشـكال مختلفـة، بكيفيـة أدت 
باحلرفيـني إلـى تكويـن فئـة اجتماعيـة جديـدة 

األرسـتقراطيني؛ جانـب  إلـى 
الـذي  التفكيـر  أهميـة  علـى  احلـث   o

الشـرور؛ مـن  النفـوس  يطهـر 
القانونيـة،  النصـوص  علـى  االعتمـاد   o
كسر الدعاوي القدمية التي كان القاضي فيها 
مبثابـة كائـن أعلـى، مسـلح بالصيـغ الطقوسـية 
القسـم/  العـرف:  مـن  املوروثـة  والبراهـني 
توسـيع  يف  سـاهم  بشـكل  التحكيم/الشـهادة، 

املوضوعيـة؛ احلقيقـة  فكـرة 
أدت هذه النتائج حسـب فيرنان، إلى تقوية 
رغبـة الطبقـة الوسـطى يف العمـل علـى خلـق 
يريـدون  الذيـن  األثريـاء  وبـني  بينهـا  التـوازن 
احلفـاظ علـى كل شـيء، وبينهمـا وبـني جمهـور 
كل  علـى  باحلصـول  يطالبـون  الذيـن  النـاس 
شـيء، لدرجـة أضحـى الصـراع بينهـم مرتبـط 
منكشـف/ ظاهر/باطـن،  علن/سـر،  بثنائيـة 
مبـدأ  ظلـه،  يف  أصبـح  حيـث  ...الـخ  متـواري 
السـيطرة علـى الـذات فضيلـة، وصـورة النظـام 
عناصـر  بـني  التـوازن  خلـق  تـروم  السياسـي 
متخاصمـة؛ نظـام سياسـي ُيفتـرض يف وجـوده 
أن  ينبغـي  »عليـا  قاعـدة  يكـون  قانـون  سـيادة 
قـال  اجلميـع.  بـني  ومسـاوية  واحـدة  تكـون 
سـولون Solon لقـد وضعـت قوانـني مسـاوية 
منهمـا  لـكل  واألقويـاء، محـددا  الضعفـاء  بـني 

منطويـاً علـى حكمـة خاصـة بـه، محـاوالً هـو 
وتالمذتـه بنـاء مدينـة مثاليـة، ويف تنكـره هـذا 
وهو منعزل يف ثقافة السر يبحث عن خالصه 
يف املعرفـة والــتأمل، وهـو بهـذا، يضعنـا أمـام 
مشـكلة أقلمنـا رهـان هـذه الصفحـات الوقوف 

علـى أسـبابها يف املرحلـة اليونانيـة.
للمدينـة/ الروحـي  العالـم  أن  املالحـظ 
الدولة، متيز باملسـاواة بني مكوناته، والتشـابه 
بني أناسه، ذلك أن هذا األخير، حسب فيرنان، 
يقيـم وحـدة املدينـة، لهذا مت اعتبار املشـاركون 
وهـذا  متسـاوون،  أقـران  الدولـة  تأسـيس  يف 
مـا يعبـر عنـه عنـد اإلغريـق لفـظ األيزونوميـا 
املؤكـد علـى احلـق يف مشـاركة   Isonomia

الـكل يف ممارسـة السـلطة.
ملا كانت اسـبرطة خالل القرن السـابع قبل 
امليـالد منطويـة على نفسـها، قصد بنـاء قوتها 
املعـادن  العسـكرية، محظـرة بذلـك اسـتعمال 
مهملـة  والفضيـة،  الذهبيـة  والعملـة  الثمينـة، 
الفلسـفة  أن  فيرنـان،  نبهنـا  والفنـون،  األداب 
والفكـر اليونانيـني غيـر مدينـني بشـيء لهـذه 
احلضـارة، غيـر أن اسـبرطة اجلديـدة تختلـف 
عنهـا بخروجهـا مـن السـر نحـو العلـن، حيـث 
عرفـت بتفـوق القانـون والنظـام، وجهتهـا نحـو 
امليسـينية،  املمالـك  عـن  وانفصالهـا  احلـرب، 
إمكانيـة  طـرح  وبالتالـي  باملسـاواة،  واميانهـا 
النقـاش مـن قبـل اجلميـع يف سـاحة األغـورا 

وبصيـغ حكيمـة.
إن  القـول  ميكـن  ذكـره،  سـلف  ملـا  تبعـا 
النكبـات التـي دمـرت أغلـب اليونانيـني بسـبب 
الناجـني منهـم  احلـروب، شـكلت علـة دفعـت 
إلـى البحـث عـن الوسـائل األوليـة للبقـاء، بـل 
وإلـى اختـراع حكمة جتمع بـني أجزاء حياتهم، 
حكمـة منحـت للحكماء السـبعة الذين ابتدعوا 
الفضائـل اخلاصـة باملواطنـني قيمـة عظمـى، 
األزمـة  بسـبب  نتائـج  شـهد  عاملهـم  أن  رغـم 
الدينية/األخالقيـة ميكـن إجمالهـا يف النقـاط 

التاليـة:
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واالعتـدال، »التـي تعبر عنها أقـوال مأثورة مثل 
إفـراط يف شـيء/التصرف  اعـرف نفسـك/ال 
املعتـدل هـو األفضـل«، إذ أن القيـم التـي ُعبـر 
الفالسـفة،  قبـل  مـن  شـفهية  بطريـق  عنهـا 
حـددت موقـع القضيـة األخالقيـة يف إطارهـا 
السياسـي العـام، بشـكل يربطهـا وتطـور احلياة 
العامـة، ونتيجـة لهـذا، مت وضـع علـم األخـالق 
مـن طـرف احلكمـاء بطريقـة وضعيـة، سـمحت 
بإقامـة النظـام يف عالـم املدينـة، الـذي يتميـز 
وجـود  فـال  أثينـا،  أفـراد  بـني  املسـاواة  بطابـع 
املقصـودة  واملسـاواة  مسـاواة،  بـدون  للمدينـة 
هنـا رغـم أنهـا تسلسـلية تتميز بتطبيـق القانون 
علـى اجلميـع، فاملدينة/الدولـة وهـي تسـتبدل 
يف  تظهـر  عقالنيـة  بعالقـات  القـوة  عالقـات 
علـى  املسـتند  النظـام  املياديـن، جتعـل  جميـع 
االعتـدال يحقـق املسـاواة، لتتمكـن بذلـك مـن 
الثمينـة  املعـادن  »مصـادر  علـى  يدهـا  وضـع 
املدينـة«،  بشـعار  النبـالء  شـعارات  واسـتبدال 
املدينـة  مـن  يجعـل  املجمـوع  تناغـم  وليصبـح  
سـيدة نفسـها، وهـي سـتظل هكـذا مـادام كل 

فـرد مـن هـذا املجمـوع سـيدا علـى ملذاتـه.
يف  الفلسـفة  أن  يظهـر  بيانـه،  سـبق  ممـا 
بدايتهـا األولـى رامـت اخلـروج مـن ثقافة السـر 
اسـتحالة  االعتبـار  بعـني  آخـذت  العلـن،  نحـو 
فهمهـا مـن قبـل العامـة، حتـى وإن رفضـت كل 
سـلطة تفـرض عليهـا وعلـى اآلخـر، حيـث لـم 
تعـد معهـا القيادة حكرا على شـخصية وحيدة، 
فقد توزعت بالتساوي يف نطاق احلياة العامة، 
مجموعـة  مـن  تنتقـل  السـلطة  أصبحـت  كمـا 
ألخـرى، ومـن فـرد آلخـر، ويف ظل هـذا القانون 
»اتخـذ العالم االجتماعي شـكل الكـون الدائري 
واملمركـز، الـذي يكـون فيـه علـى املواطـن، كونـه 
مشـابها لـكل األخريـن، أن يجتـاز كامـل الدائـرة 
املتماثلـة  املواقـع  جميـع  التوالـي  علـى  محتـال 
التـي يتكـون منهـا احليـز املدنـي ومتخليـا عنها، 

وفقـا لترتيـب زمنـي«.

عدالـة مسـتقيمة. ومـن أجـل حمايـة حكم هذا 
القانـون العـام رفـض سـولون الطغيـان الـذي 

يـده«. كان يف متنـاول 
إن  سـولون،  قـول  خـالل  مـن  الظاهـر   
القانون وهو يقيم عرشه مكان امللك يف وسط 
املدينـة، يخلـق التـوازن بـني القـوى االجتماعية 
بشـق  للفلسـفة  يسـمح  بشـكل  املتخاصمـة 
طريقهـا، ويوافـق بينهـا، رغـم مـا يتطلبـه هـذا 
التوافـق مـن وسـائل، مثـل: املوسـيقى والرقص 
الطبقـة  لهـا  تلجـأ  التطهيريـة،  والطقـوس 

االسـتقرار. إقامـة  قصـد  الوسـطى 
إن سيطرة الذات على الذات، تبعا لطريقة 
احلياة املسـارية، تنطوي على ازدواجية حسـب 
فيرنـان، إذ أنهـا تخلـق توثـراً داخـل اإلنسـان، 
بـني عنصريـني متناقضـني »العنصـر اخلـاص 
مبركـز األهـواء أي االنفعـال والتأثـر والشـغف، 
والعنصر اخلاص باحلذر املتبصر وباحلسـاب 
العنصـر  العقالنـي«، بطريقـة يسـتخدم فيهـا 
األهـواء،  مركـز  بإقنـاع  تسـمح  وسـائل  األول 

وجتعلـه مطيعـا وقابـال للقيـادة.
يعتقـد فيرنـان، أن السـيطرة علـى الـذات 
املدينـة،  والتـوازن يف  النظـام  خلـق  سـبب يف 
السـيطرة  فكـرة  أن  السـياق،  ذات  مؤكـدا يف 
تلـك سـبق وأن ظهـرت يف مؤسسـة التحفـظ 
اإلسـبارطي، حيـث كانت تـدل على أي تصرف 
االعتـدال،  بـروح  ومطبـوع  ومنضبـط  منضـم 
كزينوفـون  فلسـفة  يف  الوقـار  علـى  الـدال 
Xénophon. من ثمة أصبح مبدأ السيطرة 
علـى الـذات ُيخضـع كل فـرد لنمـوذج عام يتفق 
مـع الصـورة التـي كونتهـا لـه املدينـة يف عالقته 
الالمبـاالة  يبتعـد عـن  لهـذا،  ونتيجـة  بالغيـر، 
وعـن العجرفـة املتعاليـة األرسـتقراطية، التـي 

كرسـت لنمـط السـر يف الفلسـفة.
رمبـا أن األسـلوب اجلديـد للمدينـة يتميـز 
مـن  بريئـاً  ليغـدو   السـر،  ثقافـة  عـن  ببعـده 
ظلـه  يف  أصبـح  بحيـث  الدنيئـة،  الصفـات 
الـكل خاضـع لنفـس قواعـد الرقابـة والتـوازن 
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.. لن   
ً
أبدا

رماح بوبو ـ سوريا

أبدًا 
لن أصير إلى 
ما تومي إليه .

هكذا 
ببساطة 

سأترك قدمي 
حترك مجذاف الغيم .

سألبس 
ما يرميه هديل احلمام 

من بالٍد ال أعرفها .
سأنبش يف بركة الوقت 

وأصطاد موسيقاي املفضلة 
فأبي ..

الذاهب الى اجلندية 
كل صباح  

لم يطرز لي دفئًا
يليق باملدن املتّبلة بالفلفل احلار 

وال ناولني نايًا
ألطرد جنادب اخلوف 

عن دفاتري .
وأمي 

لم تقل لي يومًا 
كوني ألكون .

الوالي الذي ال يفتأ 
يوزع أحجار الشطرجن 

الى ما تطال يداه 
لم يرني 

ملكةً
وال حتى 

مربعًا أسودًا .
وهكذا 

وجدت نفسي 
ملء هذا الصوت 

يف 
خطوة األبنوس نحو شاطئ املتوسط 

أرجتل 
بيتًا ال يدخن حشيشة القلق.

 وال ُيكتب على بابه  
مقبرًة للعموم .

ولذا 
لن 

أنتمي إلى برد النحاس 
وال إلى 

غفلة اليانسون .
سأبقى 

كلما امتدت إلّي يداك .
ستكتشف 
مدى علّوه 

كوز الصنوبر.
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صالح عبد الستار محمد الشهاوي. مصر

اإلنسـان ألسـباب عدة أهمها امللكية واملالزمة 
والتعـود. هـذا بالنسـبة إلـى اإلنسـان العـادي، 
أمـا بالنسـبة لإلنسـان صاحـب القلـب الرحيـم 
والعـادة  األلفـة  فتتعمـق  الفياضـة  واملشـاعر 
املشـاعر  مـن  أعلـى  درجـة  إلـى  وتتحـول 

اإلنسـانية.
والقـط - الهـر- مـن أهـم احليوانـات األليفـة 
يف حيـاة اإلنسـان العربـي، ولـه حيـز كبيـر يف 

تـراث هـذا اإلنسـان لـذا كان هـذا املقـال.
مسـتظرف«  فـن  كل  يف  كتابه«املسـتطرف  يف 
»حيـوان   : بأنـه  القـط  »اإلبشـيهي«  يعـرف 
متواضـع ألـوف خلقـه اهلل تعالـى لدفـع الفـأر 

وحـده،  حـي  ككائـن  اإلنسـان  اهلل  يخلـق  لـم 
مـن  يحصـى  ال  عـدداً  معـه  خلـق  وإمنـا 
حيوانـات البـر والبحـر واجلـو، منهـا مـا هـو 
بـل ويتعامـل معـه يف  املـرء،  مأنـوس يعاشـره 
حياتـه مثـل الفـرس واحلمـار والبقـر والكلـب 
اجلـوارح  ومنهـا  الزينـة،  وطيـور  والقـط 
والضـواري والوحـوش التـي ال يأمـن اإلنسـان 
شـرّهها، فإمـا أن يسـعى إلـى القضـاء عليهـا، 
وأمـا أن يقّيـد حريتهـا ويجعلهـا متاعـاً للنظـر 
يف حدائـق احليـوان، سـواًء يف باحـات بغيـر 
أسـوار أو يف أقفاص مدججة بثقيل األقفال.
أمـا املسـتأنس مـن الطيـر واحليـوان، فيألفـه 

القطط يف التراث العربي



إبــــــــــــداع

الليبي  65

تعالـى اخلنزيـر، فعطـس  اهلل  فأمـر  املعـذرة، 
فخـرج منـه الفـأر، فلمـا كر وزاد ضرره، شـكوا 
ذلـك لنـوح عليـه السـالم، فأمـر اهلل سـبحانه 
الهـر،  منـه  فخـرج  فعطـس،  األسـد،  وتعالـى 

فحجـب الفـأر عنهـم.
يشـبه  وهـو  وأهلـي،  وحشـي  نوعـان:  والقـط 
والوثـوب  واألعضـاء  الصـورة  يف  األسـد 
مـن  جـرأة  أقـل  أنـه  إال  والعـدو،  واالفتـراس 
وهـو  احليـوان،  سـائر  مـن  وأكثرهـا  األسـد 
يناسـب اإلنسـان، منهـا: إنـه يعطـس ويتثـاءب 
ويتمطـى، ويتنـاول الشـيء بيـده، ويغسـل جهـة 

بلعابـه. وعينيـه 
ويف القـط مـن األخـالق احلميـدة انـه يرعـى 
حـق التربيـة واإلحسـان إليـه، ويقبـل التأديـب، 
ورمبـا ربـي يف حانـوت السـمان واجلـزار ويف 
الـدور بـني الدجـاج واحلمـام وغيـر ذلـك مـن 
املطاعـم التـى يحبهـا الهـر ويأكلها فال يتعرض 
لهـا بفسـاد، وال يـأكل منه مـا لم يطعمه، ورمبا 
حفظهـا مـن غيـره، وقاتـل دونهـا، مـع مـا فيـه 
الهـر  طبـع  ويف  واالختـالس،  االفتـراس  مـن 
وعاداتـه انـه إذا أطعـم شـيئاً أكلـه يف موضعـه 
ولـم يهـرب، وإذا خطفـه أو سـرقه هـرب بـه، 
واليقـف إال أن يأمـن علـى نفسـه، ويف بعضهـا 
مـن اجلـرأة مـا يقتـل الثعبـان والعقـرب، وإذا 
أتـت  الغائـط  يريـد صاحـب  مـا  الهـرة  أردات 

موضـع
تـراب يف زاويـة مـن زوايـا الـدار، فتبحـث حتـى 
ماتلقيـه،  فيهـا  تدفـن  ثـم  حفـرة،  لهـا  جتعـل 
أعلـى  تشـم  ثـم  التـراب،  ذلـك  مـن  وتغطيـه 
التـراب، فـإن وجـدت رائحـة زادت عليـه ترابـاً 
حتـى تعلـم أنهـا اخفـت املرئـى واملشـموم، فـإذا 
لـم جتـد ترابـاً خمشـت األرض، ويقال ان سـتر 
الهـرة ذلـك ليتنبـه بذلـك قاضـى احلاجـة مـن 

النـاس فيغطـى مـا يخـرج منـه.
والقـط يقبـل التعليـم والتأديـب حتـى ميكـن أن 
يألـف الفـأر مـع مـا بينهمـا مـن شـدة العـداوة، 
الظاهـرة  املؤالفـة  مـن  بينهمـا  فيحصـل 

. واحلشـرات« 
»الراغـب  قـال  كثيـرة،  وكنـى  أسـماء  للقـط 
األصفهانـي«: »مـا أكثـر اسـمائه وأقـل نفعـه، 
فـرآه  سـنوراً،  صـاد  أعرابيـاً  أن  حكـي  فقـد 
؟،  القـط  بهـذا  تصنـع  مـا  فقـال:  شـخص، 
ولقيـه آخـر، فقـال: مـا تصنـع بهـذا اخليـدع؟ 
ولقيـه ثالـث، فقـال: مـا تصنـع بهـذا اخليطل؟ 
ولقيـه آخـر، فقـال ما تصنع بهذا الهر؟ فقال: 
أبيعـه. قـال بكـم؟ قـال مبئـة درهـم، فقـال: إنه 
يسـاوى نصـف درهـم، قـال: فرمـى بـه، وقـال 

لعنـه اهلل، مـا أكثـر أسـماءه وأقـل قيمتـه.
وأما عن أسمائه فمنها :

قطـط  واجلمـع  قطـه،  واألنثـى:  القـط، 
ضيونـة./  واألنثـى:  الضيـون،  وقططـة./ 
اخليطـل،  خيدعـة./  واألنثـى:  اخليـدع، 
السـني  بكسـر  السـنور«  خيطلـة./  واألنثـى: 
واجلمـع  املشـددة«  النـون  وفتـح  املهمـة 
السـنانير، واألنثـى سـنورة. ويقـال للسـنور أبو 
أسـعد/ وعطسـة األسـد، ويكنـى أيضـاً: أبـو 
خـداش وأبـو الهيـم وأبـو شـماخ، واألنثـى أم 

خ. شـما
أمـا أشـهر أسـماءه، فهـو: الهـر، واألنثـى هـرة، 
واجلمـع هـررة، وهريـرة تصغيـر هـرة، وإليهـا 
هريـرة،  أبـى  اجلليـل  الصحابـى  كنيـة  ترجـع 
العطـف  شـديد  كان  فقـد  بهـا،  اشـتهر  التـي 
يطعمهـا،  هـرة،  لـه  وكانـت  احليـوان،  علـى 
ويحملهـا، وينظفهـا، ويؤويهـا. وكانـت تالزمـه 

كظلـه، حتـى بـات ملقبـاً بأبـي هريـرة.
ويف معاجم اللغة العربية،  القط بكسر القاف 
وتشـديد الطـاء اجلمـع ِقطـاط وقططة، الهر: 
، جنـٌس مـن الفصيلـة  الِهـرُّ  : السـنور، والِقـطُّ

ْوِريَّة ورتبـة اللَّواحم. ـنَّ السِّ
أمـا عـن أصـل القط فتقـول الرواية: »ملا حمل 
نـوح عليـه الصـالة والسـالم يف سـفينته مـن 
كل زوجـني اثنـني قـال أصحابـه: كيـف نطمئـن 
ومعنا األسـد؟ فسـلط اهلل عليه احلمى، وهي 
أول حمـى نزلـت يف األرض، ثـم شـكوا إليـه 
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غيـر جنـس، ممـا حفـز علـى اقتنائـه وتربيتـه 
بالبيـوت، اسـتناداً حلديـث الرسـول صلـى اهلل 
عليـه وسـلم عـن أبـي هريـرة رضـي اهلل عنـه: 
»الهـرة ال تقطـع الصـالة، إمنـا هـي مـن متـاع 

البيـت«.
عنهـا:  اهلل  رضـي  عائشـة  السـيدة  وحديـث 
بـه  متـر  وسـلم  عليـه  اهلل  صلـى  النبـي  »كان 
الهـرة فيصغـى لهـا اإلنـاء فتشـرب ثـم يتوضـأ 

. » بفضلهـا
وقـد امتنـع الرسـول الكـرمي صلـى اهلل عليـه 
وسـلم عـن دخـول دار قـوم فيهـا كلـب، فقيـل 
لـه: إنـك تدخـل دار فـالن وفيهـا هـر، فقـال: 
الهـر ليسـت جنسـة، إنهـا من الطوافـني عليكم 

والطوافـات.
قالـت:  أنهـا  عنهـا  اهلل  رضـي  عائشـة  وعـن 
»كنـت أتوضـأ أنـا ورسـول اهلل صلـى اهلل عليـه 
وسـلم مـن إنـاء واحـد، قـد أصابـت منـه الهـرة 

الهـر،  ظهـر  علـى  الفـأر  أنيصعـد  واملالءمـة 
ورمبـا عـض أذنـه، فيصـرخ الهـر وال يأكلـه، ال 
يخدشـه خلوفـه مـن مؤدبهـن فـإذا أشـار إليـه 
مؤدبـه بأكلـه وثـب عليـه علـى عادتـه وأكلـه.

 وللقط دأب وصبر على مقصده، روي محمد 
بـن عجـالن - مولـى بن زيـاد- قال: دخل زياد 
مجلسـه ذات يـوم فـإذا بهـر يف زاويـة البيـت 
فذهبـت أزجـره، فقـال: دعـه فـأرى مـا لـه، ثـم 
صلـى الظهـر ثـم عـاد إلـى مجلسـه ثـم صلـى 
العصـر، فعـاد إلـى مجلسـه، كل ذلـك يالحـظ 
خـرج  الشـمس  غـروب  قبـل  كان  فلمـا  الهـر 
جـرذ فوثـب عليـه الهـر فأخـذه، فقـال زيـاد: 
مـن كانـت لـه حاجـة فليواظـب عليهـا مواظبـة 
الهـر فإنـه يظفـر بهـا. وذهبـت هـذه العبـارة 

مضربـاً ومثـالً.  
القط يف التراث العربي :

القـط يف التـراث العربـي واإلسـالمي حيـوان 
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طبـاع وعـادات هـذا احليـوان فاعتـرض عليـه 
أحـد حكمائـه بأنـه ال يسـتطيع ذلك ألن الطبع 
يغلـب التطبـع، فلـم يوافقـه األميـر علـى ذلـك. 
هـذا احلكيـم مجلـس  جـاء  األيـام  أحـد  وفـى 
إن  ومـا  ُكمـه،  يف  لفـأر  مخبـئ  وهـو  األميـر 
بواجبهـا  تقـوم  والسـنانير  احلضـور  اجتمـع 
املدربـة عليـه، أفلـت احلكيـم الفـأر مـن كمـه، 
فمـا كان مـن السـنانير إالَّ أن رمـت بالشـموع 
إلـى  املجلـس  فانقـب  الفـأر  وطـاردت  أرضـاً 
فوضـى ملـا سـببته مـن حريـق، فالتفـت احلكيم 
التطبـع.  يغلـب  الطبـع  أميـره، قائـال: إن  إلـى 

وحكمـة.  مثـالً  وذهبـت 
وأتـت امـرأة ابـن سـيرين فقالـت: رأيـت سـنوراً 
أدخـل رأسـه يف بطـن زوجـي فأخـذ منـه قطعة 
فقـال ابـن سـيرين: قـد سـرق لزوجـك ثلثمائـة 
درهم وسـتة عشـر درهماً، قالت صدقت فمن 
يف  حروفـه  هجـاء  مـن  قـال:  هـذا؟  لـك  أيـن 
حسـاب اجلمل فالسـني ستون والنون خمسون 
والـواو سـتة والـراء مائتان فصـار املبلغ ثلثمائة 
وسـتة عشـر درهماً، فاتهموا عبداً يف جوارهم 

فضربـوه فأقـر باملال.
القط يف الشعر العربي:

ألن اهتمـام الشـاعر العربـي بالطيـر واحليوان 
أهـم  البدويـة  البيئـة  كانـت  إذ   – جـداً  قـدمي 
رأينـاه  لديـه-  الشـعر  مصـادر  مـن  مصـدر 
والظبـي  والنعامـة  والناقـة  الفـرس  يصـف 
والظليـم والقطـط وغيرهـا. وجعـل ذلـك ركنـاً 
بـارزاً  أركان قصيدتـه وعنصـراً  مـن  أساسـياً 

فيهـا. األغـراض  منهـج  عناصـر  مـن 
لـذا فـإن للطيـر واحليـوان نصيـب وافـر جـداً 
مـن أشـعار الشـعراء العـرب منـذ أقـدم عصـور 
الشـعر، كان الشـاعر فيهـا يصـدر عـن بيئتـه، 
فيصور ما فيها من ظواهر ومظاهر، ويصفها 
وصفـاً حيـاً دقيقـاً ومباشـراً ومرتبطاً بعواطفه 
الذاتية وأحاسيسـه الوجدانية، دون أن يتعدى 
حـدود هـذه البيئـة ومـا فيهـا مـن بيـد ومهامـه 
وحيـوان  وطيـر  وآثـار،  ورسـوم  ودمـن  وقفـار، 

قبـل ذلـك«.
عليـه  اهلل  الكـرمي صلـى  الرسـول  أمـر  وقـد 
وسـلم بالعنايـة بالقطـط وعدم تعذيبها، وذلك 
يف حديثـه الشـريف: »ُعذبـت امـرأة يف هـرة، 
سـجنتها حتـى ماتـت، فدخلـت فيهـا النـار، ال 
هـي أطعمتهـا وسـقتها إذ حبسـتها، وال هـي 

تركتهـا تـأكل مـن خشـاش األرض.
العربـي  واألدب  التاريـخ  كتـب  لنـا  وحتمـل 
القـدمي العشـرات من احلكايـات الدائرة حول 
وأوصافـه  خصالـه  اسـتكهنت  التـي  القـط، 
الدولـة«  »ركـن  سـنور  منهـا حكايـة  وطباعـه، 
الذي كان قد دربه على نقل الرسائل وحملها 
مـن وإلـى أصحابهـا، فقـد قـي إنـه كان لركـن 
بعـض  وكان  مجلسـه،  يألـف  سـنور  الدولـة 
أصحابـه إذا أراد االجتمـاع بـه فيعسـر عليـه 
ذلـك كتـب حاجتـه يف رقعـة وعلقهـا يف عنـق 
السـنور فيراهـا ركـن الدولـة فيأخـذ الرقعـة 
ويقرؤهـا ويكتـب جوابـه عليهـا ثـم يشـدها يف 

عنـق السـنور فيرجـع بهـا إلـى صاحبهـا.
وحكـي »ابـن خلـكان« وغيـره يف ترجمـة اإلمام 
»أبـى احلسـن طاهـر النحـوي«، أنـه كان يومـاً 
علـى سـطح جامـع مصـر يـأكل شـيئاً وعنـده 
بعـض أصحابـه، فحضرهـم قـط، فرمـوا لـه 
ثـم  عنهـم،  وغـاب  فيـه  يف  فأخذهـا  لقمـة، 
عـاد إليهـم فرمـوا لـه لقمـة ثانيـة، فأخذهـا، 
وذهـب، ثـم عـاد فرمـوا لـه شـيئاً، فأخـذه ثـم 
يرمـون  كثيـرة وهـم  مـراراً  ذلـك  عـاد، ففعـل 
فـوره،  مـن  يعـود  ثـم  ويغيـب  يأخـذ  وهـو  لـه 
فتعجبـوا منـه، فتبعـوه فـإذا هـو يأخـذ ذلـك 
الطعـام ويدخـل بـه إلـى خربـة يف شـبه البيـت 
اخلـراب، ويف سـطح ذلـك البيـت قـط أعمـى 
فـإذا هـو يضـع الطعـام بـني يديـه، فتعجبـوا 

مـن ذلـك.
وهنـاك قصـة حتكـى أن أحـد أن أحـد األمراء 
حيـث  للخدمـة،  لديـه  سـنانير  درب  قـد  كان 
مجلـس  إلنـارة  الشـموع  حتمـل  كيـف  علمهـا 
غيـر  قـد  بأنـه  األميـر  هـذا  وادعـى  األميـر، 
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وألقـي علـى األرض، فجاءتـه تلـك الهرة بعينها 
يكـن  لـم  لـو  عامـر:  فقـال  وأكلتـه.  فخطفتـه 
يف الدنيـا عجـب إال هـذا لـكان كافيـاً، لسـان 
مـروان يف فـم هـرة ! وقـال يف ذلك شـاعرهم :

قد يّسر اهلل مصرًا عنوًة لكم   .. 
 وأهلَك الكافَر اجلبارَ إذ ظلما 

فالك مقوَله هر يجر جّره   .. 
 وكان ربك من ذي الظلم منتقما.
وللشـاعر »محمـد بـن احلسـني الكيوانـي« مـن 
شـعراء العصـر العثمانـي، مرثيـة يف هّرة اتخذ 
ألهـل  ينبغـي  التـي  للعبـرة  مجـاالً  رثائهـا  مـن 
البغـي مـن حـكام هـذا العصـر أن يعتبـروا بهـا 

يقـول :
واسمع رثاء هريرة       ..  

 كانت ترى عندي أسيره
خلس احلمام حياتها     ..   

 وابتز من قلبي سروره
نال الردى منها وكا     .. 

   نت منه قد أخذت طفوره
قد غالها ما غال ذا األوتاد  ..   

 واستقصى نفيره
فليعتبر من كان ذا        ..  

  بغي وال يركب غروره.
الـذي  الشـعر  ملدعـي  عالـم  نصيحـة  وهـذه 

: قصيـدة   أهـداه 
لقد جاءني لك شعٌر ولم يكن حسنًا   .. 

 وال صوابًا وال قصدًا وال سددا
فعد عن ذاك وادفنه كما دفنت      ..

   هٌر هراها ولم ُتعلم به أحدا.
ويقول أحمد شوقي يف حال الدنيا   :

ُتعينني املواليد واملنايا       ..
وتبنني احلياة وتهُدمينا

فيا لك هرة أكلت بنيها       .. 
وما ولدوا وتنتظر اجلنينا.

ونبـات أو غيـر ذلـك مـن مـدركات هـذه البيئـة 
الصحراوية البسـيطة التي انعكسـت صورتها 
علـى صفحـات شـعره، وكان لهـا أثـر واضـح 

فيـه .
ومـن احليوانـات التـي حظيـت بعناية شـعرهم 
– القـط )الهـر: السـنور(، وأول مـا يصادفنـا 
مـن أشـعارهم الكثيـرة مـا قالتـه »ميسـون بنت 
بحـدل الكلبيـة« أم »يزيـد بـن معاويـة« ضمـن 

قصيـدة لها:
وأكُل كسيرٍة يف كسر بيتي   ..  

أحبُّ إلي من أكِل الرغيف ِ
وكلٌب ينبُح الطراَق دوني    ..  

 أحبُّ إلي من قط ألوف ِ
وِخرق من بني عمي نحيٌف  .. 

 أحبُّ إلي من ِعلج ٍ عنوف.
واملعنـي: لـو أن كلبـاً ينبـح يف بيتهـا يف باديـة 
جنـد أحـب إليهـا مـن قـط أليـف يف احلضـر 
 .) معاويـة  لهـا  هيـأه  الـذي  قصرهـا  يف   (
فلمـا سـمعها »معاويـة« قـال: مـا رضيـت ابنـة 
هـي  عنوفـاً،  علجـاً  جعلتنـي  حتـى  »بحـدل« 
يف  مـا  جميـع  فلتأخـذ  مروهـا  ثالثـاً،  طالـق 
القصـر، فهـو لهـا. ثم سـيرها إلى أهلها بنجد 

بيزيـد. حامـالً  وكانـت 
وكان الصاحلـون واألعـالم ينادمـون القطـط 
وتصحبهـم، ومـا أحسـن قول أحمـد بن فارس 

صاحـب املجمـل يف اللغـة:
إذا ازدحمْت هموُم الصدِر قلنا   ..

  عسى يومًا يكون لها انفراُج
ندميي هرتي وأنيس نفسي      ..   

دفاتر لي ومعشوقي السراج.
ومـن الغريـب ُيذكـر أن »مـروان اجلعدي« آخر 
خلفـاء بنـي أميـة، ملـا كان مختبئـاً يف كنسـية 
لـه  خادمـاً  أن  بلغـه  »السـفاح«،  عسـاكر  مـن 
وشـي به، فأمر به فقطع رأسـه، وسـل لسـانه 
وألقـي علـى األرض، فجاءتـه هـرة فأكلتـه. ثـم 
ملـا هجـم »عامـر بـن إسـماعيل« على الكنسـية 
وقتـل مـروان، أمـر برأسـه فقطع وسـل لسـانه 



أنا عصفور الدوري
فريزة محمد سلمان

أنا عصفورُ الدوري
من يرقاٍت أتغّذى

وصديٌق للبيئة أْجدى
ُيخطُئ من يغفُل دوري .
يف الصني أبادوني مرْة
ندموا ماعادوا الكرْة .
أسراب جراٍد هجمْت
 أكلت مجهوَد شهوِر .

جوعٌ يفتُك بالبلِد
والوالي قد فقَد اجللِد
حكماٌء قالوا : والينا
مشكلةٌ واضحةَ احلِل
ودواُء العّلِة يف الدوري

من خطٍأ قد صاروا عبرْة
لكْن ال ضيَر من اخلبرْة
 خدمْت أجياالً لعصوِر

أنا عصفور الدوري
حٌر من دون قيوٍد

عدُت أمارُس دوري
بوفاٍء وحبوِر
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محمد محمود فايد. باحث في األدب الشعبي وعلم النفس. مصر

الوقـت. حيـث يعتبـر عـرض العبـر األخالقيـة 
القـص علـى لسـان احليـوان، مـن  مـن خـالل 
العمـق،  للفكـرة  تضمـن  التـي  األسـاليب  أبلـغ 
الذيـوع،  ثـم  الغرابـة، اإلثـارة، الطرافـة. ومـن 

التأثيـر. االنتشـار، 
كان »شـهريار« قـد استحسـن قصـص احليوان 
منـذ بـدأت شـهرزاد حتكيها. نادماً يف أعقابها 
على ممارساته الظاملة للمرأة،والرعية، قائال: 
»لقـد زهدتنـي يـا شـهرزاد يف ملكـي وندمتنـي 
علـى مـا فـرط منـي يف قتـل النسـاء والبنـات«.
بـوالق،1252ه،ج1:ص307(.  )طبعـة 
واعتبـارا«.)ج1:  مواعـظ  بحكايتـك  و«زدتنـي 
ص308(. فقـد كان الهدف،تعليـم شـهريار/
وإشـعاره  القـومي.  السـلوك  عليـه:  املـروي 
باخلـوف، وتذكيـره بعقـاب اهلل، وحتذيـره مـن 
مغبـة االسـتبداد. فكتـاب الليالـي نفسـه أبـدع 

ليكـون :«عبـرة ملـن يعتبـر، وحتـى ينزجـر«.

الطيـر  لقصـص  املكثـف  التوظيـف  ضمـن 
مـن  وليلـة«،  ليلـة  »ألـف  كتـاب  يف  واحليـوان 
تـرد   ،930 الليلـة  إلـى   899 الليلـة  أواخـر 
»امللـك  حكايـة  يف  والثعالـب«  »الذئـب  قصـة 
جليعـاد«، و »وردخـان«، حيـث اتخـذ املبدع من 
احلكايـة إطـارا ملجموعة مـن قصص احليوان 
الوعظـي يصـل عددهـا إلـى عشـرين تقريبـا. 
واحلكيـم  املنجمـني  لسـان  علـى  تـرد  وهـي 
شـماس، والـوزراء، وامللـك اجلديـد وردخـان، 
وخليلتـه.  وذلـك بهـدف الترميز إلى الرسـائل 
توصيلهـا؛  القـاص  أراد  التـي  اإلنسـانية 
والتأكيـد علـى بعض القيـم األخالقية الهامة؛ 
واسـتخالص  وتعزيـزه؛  احلكـي  وتوضيـح 
لتعليـم  وصـوال  منهـا.  واالسـتفادة  الـدروس، 
النوعيـة،  احليـل  مـن  يحتاجـه  مـا  املجتمـع، 
وهـو يجابـه احليـاة، ومـا يضيـف إلـى فلسـفته 
ووعيـه مـن حكـم شـعبية، ويرفـه عنـه يف ذات 

أرزاق الرعية
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وامللك،فأفـق لنفسـك واضبـط ملـكك وأظهـر 
بأعذارك،وقـد  واعلمهـم  بأسـك،  قـوة  للنـاس 
عزمـوا علـى العصيـان، وصـار دليـل ذلـك مـا 
يعلمونـه مـن صغـر سـنك وانكبابـك علـى اللهـو 
نقـل  يريـدون  كثيـرون  ورعيتـك  والشـهوات.. 
امللـك إلـى غيـرك، يبلغون فيـك ما يريدونه من 
هـالكك، ويكـون مثلـك مثـل الثعلـب والذئـب. 
أن  زعمـوا   : قـال  ذلـك؟  كان  وكيـف  فقـال: 
جماعـة مـن الثعالـب خرجـوا ذات يـوم يطلبون 
مـا يأكلـون، فبينمـا هـم يجولـون يف طلب ذلك، 
إذا هـم بجمـل ميـت، فقالـوا : قـد وجدنـا مـا 
نعيـش بـه زمانـا طويـال، لكـن نخـاف أن يبغـي 
بعضنـا علـى بعـض، ومييـل القـوي بقوتـه علـى 
الضعيـف.. فينبغـي لنـا أن نطلـب حكما يحكم 
بيننا وجنعل له نصيبا.. فبينما هم يتشاورون، 
إن  بعضهـم:  فقـال  عليهـم.  أقبـل  بذئـب  إذ 
أصـاب رأيكـم فاجعلوا هـذا الذئب حكما بيننا 
النـاس وأبـوه سـابقا كان سـلطانا  ألنـه أقـوى 
علينـا، ونحـن نرجـوا مـن اهلل أن يعـدل بيننـا. 
ثـم توجهـوا إليـه.. وقالـوا : لقـد حكمناك بيننا 
ألجـل أن تعطـي كل واحـد منـا مـا يقوتـه كل 
يـوم علـى قـدر حاجتـه، لئـال يبغـي قوينـا علـى 
فأجابهـم..  بعضـا.  بعضنـا  فيهلـك  ضعيفنـا، 
وقسـم عليهـم يف ذلـك اليـوم مـا كفاهـم. فلمـا 
هـذا  قسـمة  إن   : نفسـه  يف  قـال  الغـد،  كان 
علـّي  يعـود  ال  العاجزيـن  هـؤالء  بـني  اجلمـل 
منهـا شـيء إال اجلـزء الـذي جعلـوه لـي، وإن 
أكلتـه وحـدي،ال يسـتطيعون لـي ضرا،مـع أنهـم 
مينعنـي  الـذي  فمـن  بيتـي.  وألهـل  لـي  غنـم 
عـن أخـذ هـذا لنفسـي. ولعـل اهلل مسـببه لـي 
بغيـر جميلـة منهـم. فاألحسـن أن أختـص بـه 
جاؤا..يطلبـون  الثعالـب  أصبـح  فلمـا  دونهـم. 
منـه قوتهـم مـن اجلمـل. فقالوا: يا أبا سـرحان 
أعطنـا مؤنـة يومنـا. فأجابهـم : مـا بقي عندي 
إن  قالـوا  ثـم  حـال.  أسـوأ  يف  فذهبـوا  شـئ. 
اخلائـن  هـذا  مـع  هـم عظيـم  أوقعنـا يف  اهلل 
قـال  قوة.ثـم  وال  حـول  لنـا  وليـس  اخلبيـث.. 

مـع  واحليـوان  الطيـر  أمثـوالت  وتتضافـر 
إعطـاء  يف  احلكايـات  وأحـداث  رمـوز  باقـي 
وتعليـم »شـهريار«،بعض احلقائـق التـي تديـن 
الفضيلـة  فيـه  وتثيـر  والظلـم،  االسـتبداد 
والعدالـة. فـإذا تأملناهـا، جند أن »شـهرزاد«، 
لفـت  خاللهـا  مـن  أرادت  حـوادث  حتكـي 
انتباهـه إلـى ظلم احلاكم للمحكوم. وأسـاليب 
وبنـاًء  املظلومـني.  علـى  الظاملـني  احتيـال 
الذئـب  »قصـة  »شـهريار«حتكي  طلـب  علـى 
والثعالـب« الـواردة يف »حكايـة امللـك جليعـاد 
وابنـه وردخـان«)ج2: الليلة 921، ص489(، 
أرزاق  إشـكالية  علـى  رموزهـا  والتـي حتيلنـا 
الرعية، بعد أن رسـمت »شـهرزاد« السلوكيات 
العدالـة  ومبـاديء  املفترضـة،  األخالقيـة 
اإلنسـانية. ضاربـة األمثلـة، موضحـة باألدلـة 
لغفلتهـم  نتيجـة  واملسـتبدين  الظاملـني  مغبـة 

واألرزاق.  احلقـوق  علـى  وجورهـم 
يراهـا يف  رمزيـة  رؤيـة  مـن  احلكايـة  تنطلـق 
يحلـم  حيـث  »جليعـاد«،  العقيـم  امللـك  منامـه 
بنـار تطلـع مـن شـجرة فـرغ تـوا مـن سـقيها. 
ليخبـره املفسـرين أنـه: سـينجب ولـداً ظاملـا، 
يغـدر بوزرائـه. وبالفعـل، ميـوت امللـك ويتولـى 
ابنـه »وردخـان« احلكـم. لكـن، تشـغله النسـاء 
»احلكيـم  أسـتاذه  فينصحـه  الرعيـة،  عـن 
شـماس« عبـر مجموعـة مـن قصـص الطيـر 
بقتـل  فتقنعـه  خليلتـه،  وتتدخـل  واحليـوان. 
أسـتاذه، ووزرائـه وأعيـان مملكتـه، بعـد ضيقه 
بنقدهـم، األمـر الـذي يضعفـه، ويدفـع امللـك 
املجـاور للتفكيـر يف احتـالل مملكـة »وردخان« 
الـذي ينجـح بصعوبـة يف اخلـروج مـن املـأزق 
مبسـاعدة ابـن معلمـه يف إيهـام امللـك املجـاور 
قـرار احلـرب  فيتراجـع عـن  مبنعـة مملكتـه، 

ويعقـد معـه صلحـا. 
معـرض  يف  والثعالـب«  »الذئـب  قصـة  وتـرد 
الغـارق  لوردخـان  »شـماس«  احلكيـم  نصـح 
منـه  يئـس  حتـى  لشـعبه،  ملذاته،املهمـل  يف 
وزرائه،قائـال :«إن كانـت حاجتـك إلـى الدنيـا 



يشـار  لكـن  احلكايـة،  حـوار  يف  يسـمى  ال 
ورغـم  ظلـم.  علـى  تنطـوي  أمثولـة  عبـر  إليـه 
القـول  الـراوي  أراد  الثعالـب،  طـرح  علمانيـة 
إن النـاس يضعـون بإرادتهـم سـلطانا عليهـم، 
يعطونـه نصيبـا مـن رزقهـم علـى أن يحكمهـم 
الضعيـف  بجانـب  كالقاضـي  ويكـون  بالعـدل، 
ضـد القـوي، ومـع املظلـوم ضـد الظالـم، يقـف 
يتخـذ  الطبقـي.  الصـراع  علـى احليـاد خـارج 
الفقـراء  ينصـر  مـا  العقالنيـة،  املواقـف  مـن 
األيديولوجيـة  عـن  يعبـر  ممـا  والضعفـاء. 
املتلقـني  ينبـه  حيـث  للقـاص،  املوضوعيـة 
واألنظمـة،  احلـكام  بعـض  واسـتغالل  لفسـاد 
رغـم تعيينهـم مـن قبـل العامـة. محـذرا، ممـا 
قـد يوهمهـم بـه هـؤالء املحتالـني مـن شـرعية، 
اسـتقطاع ضرائـب  أو يف  سـواء يف حكمهـم، 
عـن  واالبتعـاد  خدمتهـم،  عـدم  رغـم  باهظـة 
معانـي: اإليثـار، واالرتقـاء، والفهـم احلقيقـي 
للمسـئوليات، واملهـام، واملتطلبـات التـي تتـوق 

حتقيقهـا.     وينتظـرون  مجتمعاتهـم  إليهـا 

بعضهـم : إمنـا حملـه علـى هـذا األمر،ضرورة 
يشـبع،ويف  حتـى  يـأكل  اليـوم  اجلوع.فدعـوه 
غـد نذهـب إليـه. فلمـا أصبحوا، توجهـوا إليه 
وقالـوا: إمنـا ولينـاك علينا ألجل أن تدفع لكل 
واحـد منـا قوته، وتنصـف الضعيف، وإذا فرغ 
جتتهـد يف حتصيـل غيـره، ونصير دائما حتت 
رعايتـك، وقـد مسـنا اجلـوع ولنـا يومـان مـا 
أكلنـا فاعطنـا مؤنتنـا، وأنـت يف حل من جميع 
مـا تتصـرف فيـه دون ذلـك. فـازداد قسـوة. 
فقـال بعضهـم : ليـس لنـا حيلـة إال أن ننطلـق 
إلـى األسـد وجنعـل لـه اجلمل،فـإن أحسـن لنا 
بشـيء منـه، كان مـن فضلـه، وإال فهـو أحـق 
بـه مـن هـذا اخلبيـث. ثـم أخبـروه مبـا حـدث. 
: نحـن عبيـدك، جئنـاك مسـتجيرين  وقالـوا 
بـك، لتخلصنـا مـن هـذا الذئـب، ونصيـر لـك 
أخذتـه  كالمهـم،  األسـد  سـمع  .فلمـا  عبيـداً 
احلميـة، وغـار هلل تعالـى، ومضى معهم. فلما 
رأى الذئـب األسـد مقبـال، فـر. فجـرى خلفـه 
األسـد، ومزقـه، ومكـن الثعالـب مـن اجلمـل«. 
لتنتهي القصة التي ينصح احلكيم شماس،من 
:«مـن  يخبـره  »وردخان«،ثـم  خاللها،تلميـذه 
هـذا عرفنـا أنـه ال ينبغـي ألحـد مـن امللـوك 
أن يتهـاون يف أمـر رعيتـه. فأقبـل نصيحتـي 
وصـدق القـول الـذي قلته لـك، واعلم أن أباك 
النصيحـة،  بقبـول  أوصـاك  قـد  وفاتـه  قبـل 
وهـذا آخـر كالمـي معـك. فقـال امللـك : إنـي 
ساسـمع منك، وغدا إن شـاء اهلل أطلع إليهم. 
فلمـا سـمعت زوجتـه ذلـك الـكالم، قالـت : مـا 
فـألي  لعبيـدك..  طاعتـك  مـن  تعجبـي  أكثـر 
حتـى  العظيمـة  الرفعـة  هـذه  رفعتهـم  شـئ 
امللـك..  أعطـوك  الذيـن  هـم  أنهـم  أوهمتهـم 
ومـن حقـك عـدم اخلضـوع لهـم. فكيـف تكـون 

مرعوبـا منهـم هـذا الرعـب العظيـم«.
النسـبية.  بالبسـاطة  احلكايـة،  بنيـة  تتميـز 
ويأتـي التعقيـد فيهـا، كـون الشـخصيات تعبـر 
احليـوان،  قصـص  خـالل  مـن  نفسـها  عـن 
عوضـا عـن حديثهـا املباشـر. فالظلـم مثـال، 
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أدب ما بعد كورونا 

حاتم عبد الهادي السيد. مصر 

عنها الختالف الذائقة وتوجيهاتها احلداثية، 
فالقصيدة يف كل زمان ومكان هي القصيدة ، 
والشعر هو الشعر، أما التلقي فهذا أمر قبل 
وجود مدرسة التلقى -ال يعيره النقاد اهتماماً، 
وبالتالي ال انتهاء لقصيدة ، وال موت لشاعر 
يكون  أن  الشعر البد  أن  إذ   ، بقيت قصائده 
لهما،  يؤطر  أن  وعليه  والواقع  البيئة  لصيق 
فالثقافة  العـالج،  عليه  ليس  ولكن  ينقدهما، 
يف  يؤخـذ  أن  يجب  أمر  وتطورها  العربية 
االعتبار ضمناً، وهو ليس »نفسياً » –وإمنا أمر 
حتمي تستلزمه ضمائر وقفت على معني اللغة 

الشاعرة ، ويعزي إليها التوجه العام .

بداية : ليس هدف الفن يف األساس » إصالح 
 ، أدونيس  يذكر –  كما   – « وزلزلته  املجتمع 
وإمنا تكمن ماهية الفن يف كونه يرسم أطراً 
فارقة،  وعالمات  ويحدد عالقات  ومقاييس، 
من  فيه  مبا  ويصفه  الشيء  نحو  يدور  أي 
متناقضات دون أن يدخل يف نقد أو هدم أو 
إجالء تلك املتناقضات وإال أصيب باخلطابية 
الزمن يف  التفريق بني  واملباشرة، لهذا وجب 

القصيدة ، والعصر الذي كتبت فيه.
 كما أن الزمن ال يرتبط » ببداية ووسط ونهاية 
» إذن ال انتهاء للقصيدة – زمنياً -، وال معني 
النتهاء قصيدة يف عصر، وإمنا يرجع العزوف 

قراءة يف ديوان أىب والقطط البيتية ..
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أوجاعهم .
أدب  البيت/  املنزل/  أدب  أدبيات  وتتجلى 
الهدوء حني يصف  أدب  والسكون /  الصمت 
شاعرنا / محمود حسن نهج احلياه اليومية يف 
البيت/وغرفته/ )) اهلل أضاء   : يقول  البيت، 
وحديقته/زرع اهلل سماوات القرية/بدراً وأهلَّة/
كانت أمى/إن وضعت فوق«الطبلية«/رزق اهلل/
وفضله/مد يديه ونال أقله/ كان الرجل البكَّاء 
العارف كيف يقود الى الرحم/املقطوعة رحله 
يكون  أين  بكفه/يعرف  األرض  مسَّ  ؟!/وإذا 

جنني النخلة (.)الديوان؛ص:9:8(.
إنه وصف مشاهداتى للحياة اليومية يف املنزل؛ 
والفناء، وحديقةالدار، القرية، املجتمع املحيط، 
الطعام  طبلية  وتوضع«  األهل  يجلس  حيث 
»ويأكلون من رزق اهلل وفضله، وحيث األم التي 
ليطعم  طعامه  من  يقتطع  الذى  واألب  تطبخ 
والقطط   (  : يقول  أبناءه؛  البيتية،  القطط 
ال  يأكل/  حجره/ال  يف  جتلس  البيتية/كانت 
حتتاج  ال  شربت/  أكلت/إن  إن  /إال  يشرب 
خشاش األرض فقد/سكنت ظله ( .)الديوان 

ص 9 : 10(.
ثم تبدأ مراسم احلنان األبوى، طقوس وأدبيات 
املنزل؛ حيث األب يحنو على صغاره، كالطيور 
للمنزل  التى تطعم أفراخها، يف تصّور جميل 
أمنت  قد  القطط  حيث  العربى،  اإلسالمى 
رزقها؛ واألطفال واألسرة يتحلقون حول األبوين 
للواقع املصرى، يف صعيد  يف مشهدية رامزة 
مصر؛ وفى ريفها أيضاً، يقول : ) كان أبى / 
مثل طيور اجلنة / يطعمنا من فمه / يقتسم 
الديوان،   ( قبلة(.  ومينحنا   / نصفني  اللقمة 

ص:11(.
إنه طعام احلب، الرضا برزق اهلل وما قسمه؛ 
البيت  يسع  الذى  الفطرى،  الدافق  واحلنان 
 ، األب صغاره  يضم  حيث  واحلياة،  واملجتمع 
األزهرى  الشيخ  حلضن  يشتاقون  واألطفال 
الدافىء احلانى، وهو الولد الشقى يحاول أن 
يخش الى حضن الشيخ الذى هو مدفأة البيت، 

املقطع  يشكالن حركة يف  واجلملة  فالكلمة   
داخل الكل العام، وبالتالي فهما أساس احلركة، 
ومنهما تأخذ احلركة ماهيتها، وما الوزن يف 
نظام  يف  وجمل  كلمات  اتساق  إال  األساس 
صوتي صرف، أو قالب ، - هذا عن القصيدة 
العمومية – أما احلديث عن قصيدة التفعيلة 
الكلمة واجلملة فيهما  النثر، فإن  أو قصيدة 
تشكالن احلركة يف األساس، وما تخلّق املعني 
يف القصيدة إال بانفصال الشكل عن املضمون، 
والتجاوز يف إحداهما لتشكيل نص له طبيعة 
خاصة، فيكون فعل التخلق مرتبطاً بجماليات 
النص – آليته – وال حاجة هنا للفكر، بل إن 
ارتباط الشعر بالفكر ميثل عبئاً على التخلق 
، وإمنا هنا يتحتم االنفصال لطغيان احلالة 
الوجدانية على الشاعر من ناحية، وعلى اجلو 
ال  القصيدة  أن  مراعاة  مع   ، للقصيدة  العام 
تكون قصيدة إال إذا اعتمدت على بني فكرية 
وأمناط لغوية، ومكمالت أخرى، وما الفكر إال 
جزء يف البناء، وليس هدفاً يف ذاته، وإال فإننا 
البناء  بهدم  ونؤجل  الشعر  على  الفكر  نقحم 

الشعري .
 أدب البيت/ السكون/ الصمت  :

رصدت األدبيات العاملية مصطلح »أدب البيت«، 
أو املنزل؛ وهو األدب الذى يتناول األسرة : األب 
اليومية  ومتطلباتهم  واألبناء،  والزوجة  واألم 
واملنزلية، وعالقاتهم باملجتمع، كما ارتبط ذلك 
املنزل، حيث تبدع  العزلة يف  املصطلح بأدب 
العزلة جوهر الشعرية املغايرة، والباذخة أيضاً 
. ولنا أن نرى ذلك لدى الشعراء املعاصرين – 
اآلن - ففي ديوانه : »أبى والقطط البيتية«، 
»محمود  السامق  املصري  الشاعر  يحيلنا 
»؛ عبر  البيت  أدب   « الى  حسن عبدالتواب« 
حيث  اليومية؛  احلياتية  الصورة  مشهديات 
األب/الشيخ/ األزهرى/ الكبير،يجلس بطيبته 
املعهودة، وحنانه الذى يفيض على البيت حتى 
»احلداثى؛  هريرة  أبو  وكأنه«  القطط،  يطال 
ويطبب  ويطعمهم   - األوالد  مع   – يسقيهم 
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بني صوفية والده؛ ونورانيه اخلضر وبصيرته، 
يقول : ) فغالم القرية كان أبى / من قتله؟ / 
خرق الفلك على / علم ملساكني بال / حول 
أو قوة / وأقام جدار غالمني يتيمني / وفّسر 
ِسرَّ الكنز ملن سأله / وأبى / من قال: أنا آتيك 
 .  ) املكتملة  /النور  فيوضات  كل  فأبى   / به 

)الديوان ص : 14 (
الهدهد،  يتمثل  حيث  الصوفى،  العرفان  إنه 
واجلان الذى قال لسليمان : » أنا آتيك بعرش 
إنه   ،  « طرفك  إليك  يرتد  أن  قبل  بلقيس 
َوحَّد الذى يصل الى حد الذوبان؛ عبر خرقة  التَّ
الذاتى(  التصوف   ( عبر   بل  ال،   ، الصوفية 
وّسل،  الذى أشرت إليه –آنفاً – عبر الوجد، التَّ
أكثر  الى سماوات  والعروج  والبرهان،  اليقني 
نغمطه  لن  ولعلنا  العربية،  للشعرية  براحاً، 
يف  عنه  كتب  الذى  العالم؛  الشيخ  والده  حق 
املقدمة : إلى روح فضيلة أبى اإلمام :« حسن 
عبدالتواب »،الذى كان العلم يحج الى عمامته 

األزهرية، ويطوف حولها .
خالل  من  والصمت،  السكون  أدب  ويتجلى 
فضاءات البراح التصويرى، املشاهداتى الذى 
األنيقة  اللغة  عبر  الباذخة،  الصورة  حتدثه 
التي تتمكيج، وتصفو عبر سكون وهدوء املنزل 
النائمة  والقرى  احلدائق  وبراحات  النورانى، 
الصورة  يف  فجوة  يسد  ذلك  وكل  حولها، 
 ، والنفسى  الذاتى  التماس  الذهنية، ويحدث 

وينشد تشاركية للقارىء كذلك.
ويتجلى أدب البيت كذلك يف قصيدته:« بردية 
الزوجة  األم؛   : يصف  نراه  حيث  اخلالص«، 
؛ أرملته احلبيبة/األم : التي ترّملت بعد وفاة 
البيت/   / اخليمة  عمود  كان  أن  بعد  الوالد 
 / أرملتى   (  : يقول  الرصني،  الشعر  عمود 
حني جتىء لتوقظنى / كل صباح / وهى تقبل 
تتلو آي الذكر  رأسي / تسمعني يف كفني / 
 / تخيط  سنني  آالف  سبعة  من   / واستغفر 
الكفن الكتان وترتقه / يومياً /من سبعة آالف 
.. وأنا يف برزخى/املظلم حتت البحر األحمر/

عُت  إلى جانب األم، يقول : ) يا كم كنُت تصنَّ
بني   / يأخذني  / حتى  رأسي  / يف  صداعاً 
ذراعيه لعل أبى؛ / ولعله .. / وأنا اآلن إذا /
ضلت خطواتي / يف صحراء التيه املمتدة / 
واهترأت بوصلتي / حتى لم يسعفني / درب 
التبانة ،أستوحى ضحكته / فتلوح /القبلة (.     

)الديوان ص: 12(
إذن أدب البيت العربي:« يعزز االيجابيات يف 
املجتمعات، وينحو إلى الفضيلة، عبر صوفية 
اليقني  عبر  برهان،  عن  والبحث  احلنان، 
قيم  ُخ  يرسِّ وهذا  واحلب،  واإلميان  والسموق 
احلياة النبيلة :احلق واخلير واجلمال واحلرية 
واحلب، والعشق الذى يصل الى حد التصوف 
، وقد قلنا يف مقال سابق: إن« أدب التصوف 
الذاتي »يصلح ألن ميثل خطاباً شعرياً عربياً، 
للفضيلة  ويرسخ  املابعد حداثى،  املد  ليجابه 
والقيم العربية اإلسالمية األصيلة، عبر البطل/ 
القدوة/األب/املحبوب/الشيخ/العاشق/املحب 

لألوالد والقطط والعالم واحلياة؛ يقول : 
)إن الشيخ األكبر  / صوفى القلب / إمامّى 
ملوكاً/  شاهدت   / عمامته  لف  الطَّلة/إن 
وسوارى  جنداً وخيوالً / ومالئكة / وشممت 
العطر /وريحان اجلنة يف احُللَّةْ(. ) الديوان 

ص: 13(.
إنه الشيخ الوقور/ الرمز/واملتصرِّف الكبير، 
املتصوف، يرفل يف حلته، بردته، يكوثر احلياة 
وهو يحوقل؛ عبر مسبحته النورانية املضيئة 
،وال غرور أن يشبهه الشاعر« باخلضر عليه 
السالم »حيث يتناص مع امليثولوجيا الدينية 
الشعرى  األدب  يف  نقلة  إلحداث  القرآنية 
أبيه،  عن  باحلديث  مياهى  فهو  الصوفى؛ 
اخلضر  الى  بنا  ليخشَّ  املوضوع،  ويساوق 
َد معه عبر اللغة األثيرة/ احلكاءة/ وعبر  فيتوحَّ
الشاعر،  القصص  الشعرى/والسرد  التدوير 
عرجون  يوثِّق  ساحر،  أمام  فكأنك  اإلحالى، 
واملخيالى   ، بالشعرى  املقدس  ليندغم  اللغة؛ 
ميازج  حاذق،  مهارة  عبر  فنراه  بامليثولوجى، 
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احلياة،   / الكون   / العالم   / املدينة  القرية/ 
 / سماء  لألرض  ترسل  »هايدى«   (  : يقول 
وجنوماً / وترتب قافية البيت امللكى / تلمحها 
ا ( / كاألم احلانية  حني تالعب قطتها ) ِشيروسَّ
الضامة / يف فمها لقمة / أهدتها » شيروسا 
فوق  ملا ملحت   /  « العطار  بيرو   « » / عمتها 
العبارة يف رحلتنا / للقنطرة الغربية / طفالً 
لم يتجاوز عشر سنني / ويبيع احللوى /طلبت 
مني عشرين جنيها /كي تشترى احللوى /منه 
/ وهى اآلن توزع حلواها  /فوق العبارة للركاب  

/جميعا( . )الديوان ص :62:61(.
ورثت  قد  اإلبنة  حيث  الفضيلة  تراث  إنه 
احلنان عن جدها، يف معامالتها مع القطط، 
العطاء،  جتسد  فنراها  اليومية،  وعالقاتها 
كما   – هو  البيت  فأدب  الفضيلة،  التسامح، 
 / الفضيلة  أدب   / الرحمة  أدب   :- أعنيه 
أدب التربية املنزلية / أدب األسرة التي ربت 
أبناءها على الفضيلة واإليثار، وتوزيع السعادة 
الذى  األدب  وهو  البائسني،  الفقراء  على 
ينشد مخصوصية اللغة التي قد تشبه الشعر 
احلكائي أو القصصي، عبر مسرحة املشهد/
التشكيل البصرى، لنظل كجمهور داخل جوقة 
هو:  أي  السياق،  خارج  ال  الشعري،  احلدث 
لزمكانية  الرابع  احلائط  يكسر  الذى  األدب 
عبر  نلمحها  مغايرة،  شعرية  ويؤطر  الوجود، 
فرادة الشعر احلكّاء، ال يرسم أسطورة، بقدر 
الذى  املخيال  عبر  متاثلية،  صورة  يصنع  ما 
ليجسد  األسطورية،  العنقاء  أو  البراق،  يشبه 
الواقع اجلميل عبر السكون والصمت والهدوء، 
اكتمال  عبر  الكمال  ينشد  الذى  األدب  وهو 
فضاءات املعنى، ويسد فجوة الزمن بتشاركية 
اجلمهور، ويصور الواقع مبخيال سحرى، عبر 
لغة أنيقة، تتأنق يف سيرها التدويرى، وحتيلنا 
عبر السرد الشاعر، والشعر السردى املموسق؛ 
ومتايزية،  تغايرية،  جديدة،  فضاءات  الى 
تتواشج مع العام الى اخلاص، وتنشد تصوفاً 
املائزة،  واقتصادياتها  اللغة  ملرموزات  ذاتياً 

ى أخبار اجلنة والنار.(. ) الديوان ص:  أتقصَّ
.)19:18

إنه يخاتلنا هنا حيث يندغم حديثه عن األرملة 
العجوز ليتماس مع مصر التي عمرها سبعة 
آالف عام حيث األصالة املتجذرة عبر البيت/ 
املدينة / الوطن/ العالم، والكون، واحلياة، وهو 
تصوير يفوق الواقعية السحرية التي نعرفها، 
ويعلو الى متاس مجازى فريد، ليؤكد أن أصالة 
أصالة  هى  وجمال،  طيبة  من  به  وما  املنزل 

املصريني على مر العصور املمتدة كذلك .
ولعلنا نلمح حتقق مصطلح أدب البيت من تلك 
العالقات احلميمة بني الوالد واألب والزوجة، 
البراح  عبر  مصر:)  العجوز/  األرملة  األم/ 
املخيالى السحرى(، وبني أطفاله وصلة رحمه 
كذلك، لنؤكد اندغام أدب البيت بأدب السكون 
الذى يجسد الفضيلة العربية، وال يكرس وميرر 
الفحش، كما يف االدب الغربي عند »ساندوز« 
العربية  الشعرية  وغيره؛ وهو يسد فجوة يف 
يف  بقوة،  لتعود  تتجدد،  أراها  والتي  الغائبة، 

عالم ما بعد كورونا اآلن .
ولعل » أدب املنزل » يتقاطع ويتماس مع األدب 
العاملي يف كثير من السمات، بل أنني أزعم أن 
»أدب األطفال يف الوطن العربي »يكرس لتلك 
احلميمة : »ألدب املنزل / البيت / األسرة؛ عبر 
وطفلته؛  الوالد  بني  واحلنان  احلب  عالقات 
وبني األم وأوالدها؛ بل ميكنني القول إن الشعر 
بجدارة  يجسد  العربية،  البوادى  يف  النبطى 
لألدب اجلديد ألنه يعلى من الهوية والقيمة 
الذات  شأن  من  ويعلى  القبيلة،  داخل  للفرد 
والقيم، وتلك لعمرى مقصوديات يتغياها أدب 
السكون، وأدب البيت، أدب القبيلة الذى يعكس 
حياة املكان والسكان، ويؤصل للهوية العربية 
النبيلة الشامخة . ولعلنا نلمح امتداداً لثيمات 
هذا األدب الوليد/ القدمي/ املعاصر وعمقه 
الشعرى/القصصى/ السرد  استخدامه  عبر 
التبئيرى، الذى ينطلق من مركزية العالقة بني 
األسرة/العائلة/األصدقاء/القبيلة/ أطراف 
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من أدب السكون عندنا كعرب، وما عند الغرب 
لديهم يف مترير  السكون  أدب  يتجسد  الذى 
الفحش والعهر واإليروتيكا، ومع عدم رفضنا  
للغائية كذلك منطلقني من أن اإلبداع ال يتقيد 
العام  الذوق  اعتبارية  ولكن   ، دين  أو  بوطن 
وسمت أدبنا بطابع الفضيلة ضد العهر املابعد 
حداثى، وصدرت اإلميان ضد اإلحلاد، وأكدت 

أزلية اإلله اخلالق للكون والعالم واحلياة.
 أقول: لقد تخيرت-هنا-أمنوذجاً؛ كإستراحة 
للتطبيقي، ليماثل ما نستشرف له، وأملحنا اليه 
من وجود حتوالت يف القصيدة العربية، كفعل 
كونى مقاوم، وككيان فاعل يف جسد احلداثة، 
وما بعدياتها، فما يؤطرون له هناك، قد أطرنا 
له يف السابق، وهذا – لعمرى - ليس نظرة 
بل   ، متعصبة  قبيلة  أو  استعالئية  شيفونية، 
: يف  كذلك  العربية  آدابنا  موجودة يف  األدلة 
العربي  تراثنا  وعبر  واملقال  والرواية  القصة 
الزاخر كذلك، ولنحيل املتشكك الى األمنوذج 

العربي القدمي كذلك، يقول شاعرنا القدمي:
لبيت تخفق األرواح فيه      ..  

 أحب الّى من قصر منيف
ولبس عباءة وتقر عينى   .. 

 أحب الّى من لبس الشفوف .
ولعل بكائيات األطالل واملنازل والديار، ووصف 
الرسوم متجذرة يف أدبنا العربى، وهى تؤصل 
لذلك النهج اجلديد، وتؤكد – على استحياء – 

قول الشاعر :
ما أرانا نقول اال معاداً     .. 

أو معاراً من لفظنا مكرورا.
واختالف  العصور،  إن جتديدية  نقول:  لكننا 
البيئات قد أحدثت حتوالً يف الذائقة والفكر، 
التجديد  وبات  القصيدة/النص،  نسق  وفى 
سمتاً، وثيمة ؛ تشيران الى احلضارة والتمدين 
انساني  كأمنوذج  القدمي  متوسلني  والرقى، 
المتداد الفكر؛ وتكامليته عبر العصور واألزمنة 

املتعاقبة واملمتدة .

ومجازاتها اإلحالية الباسقة كذلك .
وبعد : قد يصلح أدب األطفال كذلك، والشعر 
النبطى، لنضمهما الى فضاءات: » أدب البيت 
،والسكون والصمت«، بغية إنتاجية أدب عربي 
قوامه  فهو  ونزهو،  به  نفاخر  جديد؛  عاملي 
الفضيلة، ال » أدب اإللتزام » فحسب، وأواره 
اللمحات الصوفية التي تتوسل قيم الفضيلة 
لو  التي  احلداثة؛  بعديات  ما  ضد  واحلرية؛ 
طالت مجتمعاتنا العربية ـ دون حتصني سابق 
، فستصارعنا؛ ورمبا تصرعنا؛ إذا لم نلتفت 
الى الغزو الزاعق املمتد عبر الهيمنة  سريعاً 
،والكوكبية  والعوملة  ماك  وعالم  واالمبريالية؛ 
بعدياتها،  وما  واحلداثة،  أوسطية،  ،والشرق 
احلضارات  وصراعات  واألمركة،  والعصرنة؛ 
العربي-خاصة  تراثنا  يف  ولنا  ومحوها؛ 
احلداثي  خطابنا  ويف  والنثري؛  الشعري، 
العربي، احلصن اآلمن، عبر لغتنا العربية، لغة 
القرآن والبالغة؛ التي تسع كل شىء، لتتموسق؛ 
اللغات يف  لتساوق  وتتمكيج، وتتعطر، وتزهو 
العالم، بل ومتايزها؛ وتعلوها؛ ألنها لغة القرآن 
الكرمي، لغة اهلل  األعلى، السرمدي، وكالمه 

الباسق الباذخ األثير.

وفى النهاية : 
أقول : لقد تخيرنا- هنا – على سبيل املثال، 
الشاعر/ لدى  التجريبية،  القصائد  بعض 
محمود حسن عبدالتواب؛ والتي ارتأينا فيها 
العاملي،  حداثي  بعد  املا  األدب  هذا  مالمح 
والذى كان بعيداً، وغير معروف لدينا كذلك، 
الشعراء على مستوى  إن من   : للعالم  لنقول 
هو  ما  كل  على  منفتحني  العربي،  الوطن 
جديد وسامق هناك، وكل مايحسبونه جديد 
بل هو  ومتجذر عندنا،  الغرب، هو قدمي  يف 
موجود يف الشعر اجلاهلي أيضاً ، وما وصف 
سوى  األطالل  على  والبكاء  واملنازل  الديار 
صورة مظهراتية  للتأصيل لهذا األدب القدمي/ 
اجلديد كذلك، لكن البون شاسع بني الغائية 
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مل يعد هناك طعم ليشء
فوق ركام بيتها القديم

تلعب الطفلة
  الكيالين عون . ليبيا

فيام بعد
واجلرافات ترفع ركام املدينة

سوف خيرج من بني احلجارة والغبار
رسٌب من الطيور

سوف حيلقون اىل سامٍء بعيدة
حيث ال خوف

وال حزن
وال بكاء.
فيام بعد

والرسير ينفض عنه الزجاج
سيسقط سن  احلليب

عىل بالط الغرفة
الذي شهد عىل ٔاول حذاء.

فيام بعد
وهي تنهض لتتفقد رضيعها
ستتذكر ٔاهنا ٔاصبحت ثكىل

تلك التي
كانت من يومني.. حبىل.

   صونيا خرض .  فلسطني

مع كل احلرائق
تشعلني الروح نورًا

ودمك هنر جار
يا غزة

ونحن العطشى
كٔان القلب يرصخ

ٔامن قطرات ؟!
   هيام جرب. أالردن

ُكنُت ُأدِرُك ٔانَّ القلوب امُلرهفة تعطُب باِكرًا
فادخرُت لِك قلبًا منُذ طفولتي.

محزة احلايس. ليبيا

بأالمس كانت هناك
ُقبيل العيد

بُمحاذاة السور العتيق
َتلس  ٔاول  الُزقاق

َتَتوّشح بِغطاء إالنتِظار
الشمس ساطعة يف املكان

اقرتبت منها وقلت:
ملا ٔانت هنا ؟

ٔاجابت :
ٔانتظُر ولدًا يل ذهب للصالة

- ٔاخرى، يف اجلهة املقابلة تبيع التني والعنب يف 
سالل

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف



الليبي  79

إبــــــــــــداع

الليبي  79

قاطعت امليزان ورددت بغضب
- هي هنا منذ ٔاعوام  مل تربح املكان

دنوت منها  ٔاكثر
سٔالتها:

ٔاَغزّيٌة ٔانِت يا خاله ؟
- قالت:  ٔانا من بيتي هنا.. ٔانتظر ولدي هنا

وملاذا مل يعد ؟
ٔاشارت بيدها  ذهب للصالة وانتظره  ليعود ؛

ذكروه يل يف دمشق يشّيع ٔاخًا له
وٓاخر  شاهده  يف اجلوالن

وثائرًا من اجلنوب  ارسل قبعته
وشاهدته يصيل هنا

َمسحت دمعتي
تراجعت ..

متتمت ومل تسمعني
ولدك شهيد

ؤانت يف القدس
ما زلِت تنتظرين .

   مريم حوامدة – فلسطني

يف غزة
يناُم الليل

يف قلوِب الناس
وخيُط الصباح
ُييضء الدمى

امللطخة بدماِء أالطفال
يف غزة

يقُف أالبطاُل عراة الصدوِر
يف وجِه االحتالل

يف غزة
نادت القدُس

توحدوا ولبو النداء
يف غزة

اهلواء سام
وال يصلُح للرشِب املاء

يف غزة قلوبنا
ونحُن

ها هنا ننتظر
ٔان تتسّطر ٔاسامئنا
يف لوحِة الشهداء

يف غزِة
وجهتنا
يف غزة
عودتنا
ٕاىل غزة
قادمون

وكلنا ٔاحراٌر جماهدون!
ٔاجمد اخلزعيل. أالردن



 فستق َعبِيد

عبد الهادي شعالن - مصر

َوَضاَعتـه،  اكتشـف  هنـاك  احلـظ،  يعرفهـن 
روَّضـوه وكسـروا زهـوه، ويف غفلة صار عبداً، 
نفسـه  وانفطـرت  هبـاًء،  أحالمـه  وضاعـت 
التـي  الزريبـة  وخضعـت روحـه وراء قضبـان 
ُحِبـس فيهـا. عرضوه علـى منصة البيع، وبعد 
أن مـرَّت فتـرة وصـار يسـمع زعيـق بـوق »أبـو 
ـوت  الصَّ العاجـي« صـار يتصـوره نفـس  بايـه 
ـاس ليجمعهـم علـى منصـة  خَّ الـذي يطلقـه النَّ
عـرض الَعِبيـد يف املاضـي،  لقـد صـار صـوت 

هاجسـه. ـاس  خَّ النَّ

غواية الفول : 
اجَلـدة  مـن  »كامونقـة«  اجَلـد  تـزوج  عندمـا 
ليتحـرَّر  يجاهـد  أن  همـه  كل  كان  »اللمـون« 

»سـميحة  للكاتبـة  َعِبيـد«  »فسـتق  روايـة 
حكايـات  مـن  موصولـة  سلسـلة  خريـس«، 
معـادل  فيهـا  احلكـي  املسـتمرة،  العبوديـة 
واخلـالص  العبوديـة  مـن  ر  للتحـرُّ موضوعـي 
اكـدة علـى الـرُّوح، التـي جتعل  مـن احَلْبسـة الرَّ
العبـد يف حالـة اختنـاق، فإذا بـه يحكي حكاية 

ر. ويتحـرَّ فينفـك  عبوديتـه 
وهـو  »كامونقـة«  باجَلـد  احلكايـات  تبـدأ 
يحكـي البنتـه »رَْحمـة« ويسـرد لهـا سـيرته مـع 
العبوديـة بفخـر عجيـب،  فقـد قبضـوا عليـه 
ـج لبيـت  جائعـاً، يحـاول القفـز فـوق سـور ُمزجَّ
يف »كردفـان«، جـروه بعـد مقاومـة خرقـاء إلـى 
مـن  الهاربـون  الفتيـة  حيـث  قيـق؛  الرَّ زريبـة 
لـم  اللواتـي  ائعـات  الضَّ والنسـوة  مطارحهـم، 

رواية الَعِبيد األحرار واألسياد الَعِبيد ..
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لعابـٍر حتـت ضوء الشـمس، َمرَّ خلسـة ولثواٍن 
اسـتراح فيهـا حتـت ظـل شـجرة، جلـس فـوق 
ظلـه، فظـن هـذه هـي الدنيـا، ثـم عـاد ماشـياً 
ـاطعة، احليـاة  للضيـاء الباهيـة السَّ مكشـوفاً 
ثـوان يف الظِّـل، ليسـت  التـي نعرفهـا مجـرد 

كل شـيء. 
ة األخيـرة التـي رأى فيهـا  كانـت هـذه هـي املَـرَّ
رجـال ونسـاء قبيلـة »كامونقـة« البنـت اللعـوب 
ينشـأ  أن  علـى  اجَلـد  فرغـم حـرص  رَْحمـة، 
ا، إال أن رَْحمـة التـي حتب اللعب مت  نسـله حـّرً
ـوداني التـي  اختطافهـا مـن مزرعـة الفـول السُّ
زرعهـا اجَلـد ليحميهـم من العبوديـة، فأصبح 

مـكان احلريـة مقـر اصطيـاد الَعِبيـد.
عبوديـة  إلـى  اجَلـد  عبوديـة  مـن  وننتقـل 
وأرغمنـي  بحـزم  خاطفـي  )شـدني  ابنتـه: 
علـى الوقـوف، بينمـا أرجـع آخـر ذراع خلـف 
يحفـر  طويـل  متـني  بحبـل  وأوثقنـي  ظهـري، 
خـط  وعلـى  وراءه،  ليجـر  وميتـد  حلمـي 
مسـتقيم صبيـة وبنـات عرفـت بعضهـن، كانوا 
مربوطـني بإحـكام يف سلسـلة حبـل طويلـة.. 
الَعِبيـد  لتاجـر  بيعـت  صـرت صفقـة مجزيـة 

 .)69 ص  راميـون.  اجلزائـري 
منـذ  رَْحمـة  قلـب  متـأل  احلريـة  روح  لكـن 
بكفـي  احلبـال  قطـع  حاولـت  كـم   ( البدايـة: 
وأسـناني، وصراخـي، تلـك اللحظـة بـدت لـي 
هـي مـا سـتكون عليـه حياتـي القادمـة؛ حيـث 
بنواجـزي،  أظافـري، عاضـة  منشـبة  سـأظل 
علـى  حريصـة  اخلـالص،  أحـاول  منتفضـة 
الصمـم عـن نبـض الفؤاد، لن أسـتحق حريتي 
وال كرامتـي اإلنسـانية وال االنتسـاب إلـى دم 
بتلـك  فرطـت  إذا  »كامونقـة«  العظيـم  جـدي 
القادمـة،  حياتـي  املقاومـة حلظـة يف  الـرُّوح 
سـيعمل عقلـي بـدأب لفهـم الكلمـات الغريبـة 
قـارب، ولكن كما  حولـي، ال بدافـع الُقـرب والتَّ
الشـجر  فـروع  فـوق  بأذيالهـا  القـرود  تتعلـق 
يقـول  مـاذا  سـأفهم  السـقوط،  تقـاوم  كـي 
هـؤالء البيـض الذيـن جعلـوا سـوادي قامًتا يف 

الباهـت(. مشـهدهم 
»سـاراماغو«  سـيدها  عاشـرها  أن  وبعـد 

ويحررهـا، فاحلريـة واخلـالص مـن العبوديـة 
ُيكَبـل  مـا  يحـدث  لكـن  األول،  هاجسـه  هـي 
يقـول:  »اللمـون«.  أحشـاء  داخـل  مـن  حريتـه 
بضربـة  وحماسـي  وْجـدي  »اللمـون«  قطعـت 
بـأن طفلـي يتحـرك  مفزعـة، حـني أخبرتنـي 
إلـى  معـي  كيـف سـأصطحبها  أحشـائها،  يف 
سـاحات القتـال كمـا يفعـل املجاهـدون؟ ) ص 
47 ( ، لقـد صـار الوليـد عائًقـا عـن إدراك 
احلريـة وبلـوغ مـا يريـد، فاجلهـاد هـو السـبيل 
ا، كيـف يجاهـد ومعـه  الوحيـد ألن يكـون حـّرً

احلامـل؟. زوجتـه 
وبعـد أن اسـتقر اجَلـد »كامونقـة«، زرع الفـول 
السـوداني ووجـد اسـتغراباً مـن أوالده، لكنـه 
باحلريـة  مرتبـط  هـو  مـا  يفعـل  مـا  دائمـاً 
ر، يقـول: ) قـد تسـألوني ملـاذا الفـول  والتحـرُّ
زراعـة  األسـهل  مـن  كان  أَمـا  ـوداني؟  السُّ
لـي  وصـار  اهلل  عبـد  عـاش  حـني  خـان؟  الدُّ
سـواه سـتة أبنـاء وعـدد مـن األحفـاد، تذكـرُت 
كيـف كان اجلالبـة وقطـاع الطُّـرق يقتنصـون 
غـار اجلوعـى عارضني عليهـم ملء أكفهم  الصِّ
حفنـات مـن الفـول، مسـتغلني جوعهـم، وهـم 
يختبئـون وراء األشـجار ماديـن أكفهـم لطفـل 
)اسـم  مجـاوه  مجـاوه..   – ويهمسـون  جائـع 
حبـات الفـول( تغـري حبـات املجـاوه األطفـال 
ـذج وأنـا أنظـر  اجلوعـى، هكـذا اختطفـوا السُّ
مـن  أردُت حتصينهـم  وأحفـادي  أوالدي  إلـى 
غوايـة الفـول، يسـمونه يف أماكن كثيرة فسـتق 
الَعِبيد، إنه الفستق الذي ميكن أن يوقعك يف 
العبوديـة، قلـت لنفسـي، أزرعه فيشـبع األوالد 
للعبوديـة بأقدامهـم. ص 63(. وال يذهبـون 

متثـل  الروايـة  يف  السـوداني  الفـول  مزرعـة 
براح احلرية، واملكان املتسـع الذي ينطلق فيه 
الَعِبيـد وهـم أحـرار، بعيًدا عن األسـياد الذين 
يريـدون اغتصـاب حريتهـم واصطيادهـم مـن 
مزرعـة الفـول، ويؤكـد اجَلـد أن هنـاك أرواحاً 
أخـرى داخلنـا، ويكـون حريًصـا علـى أن يصـل 
هذا املفهوم ألحفاده، وخصوًصا ابنته رَْحمة، 
فـكل واحـد منـا مسـكون بكائنـات خفية تديره 
وترتـب لـه حياتـه الوهميـة، متامـاً كمـا يحدث 
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الثيـاب  مـن  بكثيـر  الرافلـني  البيـض  ظهـور 
وعبـده،  ا  حـّرً وأمـة،  سـيًدا  عـادا  والريـاش، 
انطفـأ  املخادعـة،  البهجـة  حلظتهـا  اُغتيلـت 
سـراج القلـب، وسـقطت عتمـة غامضـة لزجـة 
أحاطتهـا، كأنَّ أيـام اجلزائـر لـم تكـن، كأنَّهـا 
ُخِطفـت للتـوٍّ مـن حقـل الفـول، صـارت مجـرد 

عبـدة. 
إغـالق  علـى  فتصـر  رَْحمـة  تصميـم  يـزداد 
كل  ستنسـى  بإحـكام،  ذاكرتهـا  صنـدوق 
تنزلـق  علهـا  املينـاء  رصيـف  علـى  الذكريـات 
إلـى املينـاء وتغيـب وتـذوب، ستنسـى، حقـول 
الفـول السـوداني، وجدهـا »كامونقـة« وجدتها 
»اللمون« وأباها وأمها، كل هذا لم يعد تاريًخا 
يعنيهـا بشـيء، لـن تصحـب هـذا التاريـخ معها 
ى ال يعيقها بشـيء، سـترميه مثل ثوب بال  َحتَّ
ال يلزمهـا، شـبكة تتحـرر منهـا، فمـا أصعـب 
وعبوديتهـا..  ذاكرتهـا  بشـبكتني،  تتعلـق  أن 
فتعلمت إخفاء مشـاعرها، أن تكون مالمحها 
محايـدة متاًمـا وبـدأت تلعـب لعبتهـا اجلديـدة 
كـي تنقـل لسـيدها رسـالة واضحـة وصريحة: 
عـن  تعليماتـه  فتتخطـى  سـيدها.  ليـس  إنَّـه 
عمـد، فتـأكل البرتقالـة دون أن تقشـرها وفًقا 
يف  ـى  َحتَّ تتحـرر  أن  تريـد  كانـت  لتعليماتـه، 

األشـياء. أبسـط 
رَْفمـة، أي اسـم ميكـن  رَْهمـة،  رَْحمـة،  كانـت 
أن تتلـون بـه، علـى األلسـنة، لكـن قلبهـا أسـود 
حـار ال يتلـون. وبـدأت رَْحمـة ُتَسـمي األشـياء 
بأسمائها: أنا عبدة الرَّجل، ال ينبغي أن أكون 
محظيتـه، نلعـب لعبـة السـيد والعبـدة ببراعة، 
ومـن هنـا تتحكـم يف مشـاعرها وسـاعة يـدب 
ـوق يف قلب سـيدها ويرغب فيها، ساعتها  الشَّ

تكـون هي السـيد.
كل  مـن  تتحـرر  أن  تريـد  قلبهـا  بـكل  كانـت 
األثقـال، أن تتمتـع وجتـري حتـت ضـوء القمـر 
عاريـة يف مـكان بعيـد، يف زمـان بعيـد، حيـث 

بهيجـة. احليـاة خفيفـة 
مـن اللحظـة األولـى التـي التقـى فيهـا سـيدها 
سـاراماغو بزوجتـه كارولينـا وتبدلـت معاملتـه 
يتحـدث  وهـو  ينحنـي  فهـو  متاًمـا،  معهـا 

تكـون  أْن  وأنَّهـا ميكـن  أنَّهـا حـرة,  وشـعرت 
وكأنَّهـا  نقلتهـا  التـي  ـفينة  السَّ علـى  زوجتـه 
نست العبودية وصارت حرة، فالدودة تتمطى 
لتصيـر مخلوًقـا مختلًفـا، وتنسـى حلظة كانت 
دودة، علـى اليابسـة كبـرت الفتـاة التـي وِلـَدت 
ة منـذ  ـفينة، تقـول: )ألول مـرَّ علـى ظهـر السَّ
ـوداني أشـعر  اصطيـادي يف حقـل الفـول السُّ

.)86 باألمـان. ص 
حتـب  حقيقيـة،  أنثـى  رَْحمـة  داخـل  كان 
مـر التـي يأتيهـا بهـا »سـاراماغو«  عراجـني التَّ
يكمـل  أنـه  وشـعرت  املـذاق،  وحلـوة  طريـة 
ـر نظرتهـا إلـى الَعِبيـد وتشـيح  نقصهـا، وتتغيَّ
بوجههـا عنهـم، فقـد باتـوا يف ناظرهـا مجـرد 
بينهـا  يجمـع  شـيء  ال  قـامت  لـون  لهـا  أشـياء 
وبـني الَعِبيـد، وال ينبغـي عليها أن تنذر نفسـها 

للوجـع.
مرَّة يتم مناداتها بَرْحمة اسمها األصلي، ومرة 
برفمـة، وتتبـدل أسـماؤها مـع تبـدل أحوالهـا 
وكأنهـا بـال اسـم، فقـط عبـدة سـوداء يسـميها 

سـيدها كيفمـا شـاء، فهـي ال شـخصية لهـا.
معهـا  كان ميارسـها  التـي  احلميمـة  العالقـة 
يحبهـا ويفضلهـا علـى  أنـه  تشـعرها  سـيدها 
بالكلمـات  احلديـث  كان  نفسـها،  زوجتـه 
واإلشـارات يشـرع األلفـة بينهمـا، فيتقاربـان 
يف حلظـة حميميـة، فيرتخـي جفنـاه وميـارس 
معهـا العالقـة وهـو يف كامـل ثيابـه ودون أن 
ينـزع عنهـا رداءهـا اخلفيـف، هـل كان يخشـى 
جلـده  األبنوسـي  األسـود  جلدهـا  ميـّس  أن 
مـن  نفسـه  علـى  يخشـى  كان  هـل  األبيـض، 
ـا تصيبـه، أم أنـه االشـمئزاز الـذي  عـدوى رمبَّ
غيـر  شـيء  وال  الرَّغبـة  فقـط  إليهـا  دفعتـه 

كجسـد؟ يسـتعملها  كان  هـل  ـهوة،  الشَّ
ـر السـيد »سـاراماغو« متامـاً يف حلظـة  وتغيَّ
واحـدة، صـار سـيًدا، وهـي كانـت مـن الـذكاء 
بحيـث رأت ذلـك، فسـيدها الـذي كان يسـير 
التـي  اللحظـة  يف  املدينـة،  يف  مبحاذاتهـا 
بـات  السـفينة،  أرض  قدمـاه  فيهـا  داسـت 
غيـره، تباعـد عنهـا بخطـوات عامـًدا، ومـال 
كتفـه بعيـًدا عنهـا، واختفـت ابتسـامته مبجـرد 
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أصـرت  منـه  حامـل  رَْحمـة  أن  علـم  وعندمـا 
رَْحمـة علـى اإلجنـاب وقـررت أالَّ تفتـح فمهـا 
أحـد  يعـرف  لـن  وأنـه  ـر،  بالسِّ تبـوح  أبـًدا وال 
مـا حـدث، لكنهـا سـمعت نحيبـه وشـكواه بأنها 
سـتدمر حياتـه لـو علمـت زوجتـه كارولينا، كان 
خائًفـا حلـد مرعـب مـن كارولينـا، كان سـيدها 

سـاراماغو عبـًدا لكارولينـا دون أن يـدري.
فقـد  لكالورينـا  عبـًدا  سـاراماغو  كان  وإذا 
فقـد  الشـاذة،  لشـهواته  عبـًدا  سانشـو  كان 
رآه سـاراماغو مـع العبـد األسـود »بيـدور بـن 
فـردي« البكـر يقبلـه يف فمـه، فمجتمـع البيـض 
روحـه،  تكبـل  التـي  العبوديـة  مـن  يخلـو  ال 
ـود عبـًدا لروحه القلقة  وجتعلـه باسـتعباده السُّ

الداخليـة. وانكسـاراته 
كريولـو بنـت رَْحمـة هي اجليـل األخير اخلليط 
بـني األبيـض واألسـود، الفتـاة التـي جتمـع كل 
مميـزات األبيـض واألسـود، فهـي ال يسـتطيع 
خليـط  أي  »كريولـو«  بأنهـا  يعايرهـا  أن  أحـد 
إال وتعايرهـم بأنهـم »بريتـو« أي أسـود غامـق، 
وُتِصـر علـى أن يتـم مناداتهـا باسـم »تركيـة«، 
وتتمـرد علـى كل املمنوعـات، فهـي تعيـش يف 
فتذهـب  السـود،  علـى  كلـه ممنوعـات  وسـط 
لألشـجار وُتسـمي األشـجار بأسـماء خاصـة، 
والدتهـا،  َجـد  »كامونقـة«  باسـم  األضخـم 
النجومـي،  اللمـون،  األشـجار:  باقـي  وتسـمي 
التيجانـي، ونسـة، وأحيانـا تسـمي  عبـد اهلل، 

الراهبـة. باسـم لوشـيا  شـجرة 
تركية، بنت رَْحمة تقترب من إدراك احلقيقة، 
وهـو التفسـير الدقيـق ملعنـى كلمـة عبـد والتـي 
يف  وعاشـوا  املزرعـة  تركـوا  حـني  تالشـت 
مـن  عبـد-  كلمـة   – تبخـرت  لكنهـا  اجلزيـرة 
سـياط  حتـت  مـاء  كبقعـة  متاًمـا،  رأسـها 
رأسـها  إلـى  وقفـزت  عـادت  لكنهـا  الشـمس، 
مرة أخرى عندما رأت بيرو يسـير وراء سـيده 
مـن  عبـد  أنـه  أيقنـت  حينهـا  الـرأس،  محنـي 
العبوديـة  وأنَّ  روحـه  داخـل  مـن  داخلـه، عبـد 
تنبـع مـن داخـل الـروح. وأن احُلر احلقيقي هو 
مـن سـيترك أثـًرا غائـًرا يف حلـم احليـاة، كمـا 

األرض. ثلًمـا يف  تتـرك  املحـراث  شـفرة 

لزوجتـه ثـم بغتـة يرفع رأسـه لَرْحمـة ويأمرها 
للحمـام. أن تذهـب 

ملاذا تقرر النسـوة البيض غسـل جسـد العبدة 
رَْحمـة  شـعرت  لقـد  األول؟  اللقـاء  مبجـرد 
أنهـا ال ميكـن أن تنسـى نظـرات االزدراء يف 
الكـرمي  احلمـام  أن  شـعرت  كارولينـا،  عـني 
األصيلـة  روحهـا  مـن  للتخلـص  وسـيلتها  كان 
وجعلهـا امـرأة تناسـب كارولينـا، امـرأة تليـق 
بدخـول بيتهـا وخدمتهـا، لقـد كسـرتها بحمـام 

َعِطـر. دافـئ 
يف  لَرْحمـة  العبوديـة  حيـاة  بـدأت  وهكـذا 
األرض، يف  أقاصـي  آخـر  بعيـدة يف  مزرعـة 

»فاتيمـا«. تدعـى  برتغاليـة  قريـة 
حـني  إنهـا  ـى  َحتَّ احلبـس،  تطيـق  ال  رَْحمـة 
كانـت يف املزرعـة تعمـل بكامل طاقتها كعشـرة 
رجـال، فـإذا مـا حبسـتها السـيدة كارولينا بني 

األغنـام واخلـراف بكـت وخـارت قواهـا.
أجنبـت رَْحمـة ابنتهـا وسـاعة رأتهـا كارولينـا 
أطلقـت عليهـا اسـم »كريولو«، والكريولو أوالد 
سـود يجـري يف دمائهـم بيـاض آبائهـم، وثارت 
كارولينا فحبست رَْحمة يف حظيرة اخلنازير. 
مـع  محبسـها  يف  رَْحمـة  هلوسـات  وبـدأت 
اخلنازيـر، ومت إقصـاء ابنتهـا عنهـا فعانت من 

الوحـدة واحَلْبـس يف ذات الوقـت.
احَلْبـس والقهـر والعبوديـة وحظيـرة اخلنازيـر 
أصـاب رَْحمـة بتبلـد اإلحسـاس واجُلـزام، ثـم 
أصابهـا العمـى وصـارت تعيـش مـع ذكرياتهـا 
املاضيـة تسـتدعي تاريًخـا وتعيـش مـع جدهـا 
»كامونقـة« ونتأكـد أن لـكل منـا كائنات ترافقه 

إذا انفـض عنـه النـاس. 
يعانـي السـيد سـاراماغو العبوديـة داخل بيته، 
هـذا السـيد احلـر سـاراماغو فهـو يستشـعر 
زوجتـه  وطبقـة  طبقتـه  بـني  الشاسـع  الفـرق 
كارولينا، بني ما كان عليه من فقر ال يستطيع 
أن ينسـاه وبـني زواجـه مـن امـرأة تنظـر إليـه 
مـن فـوق، وهـي الوحيـدة القادرة علـى إصدار 
ـى إنـه عـادة مـا يكـون  األوامـر يف البيـت َحتَّ
بيتـه  إلـى  عـاد  مـا  فـإذا  ـفر،  السَّ نشـيًطا يف 
خمـد فجـأة وشـعر أن كابوًسـا قد حـطَّ عليه. 
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واملسموعة  املرئية  وحكاياتها  حلظاتها  يف 
الشخصيات  وعي  داخل  من  واملتفجرة 
يف  مهم  دور  لها  أن  يبدو  التي  احلقيقية 
التي  تلك  واإلنسانية،  اإلبداعية  الذاكرة 
املجموعة،  أقاصيص  على  آثارها  تطبع 

حي«  »كأنني  القصصية  املجموعة  يف 
بالهيئة  أدبية  أصوات  سلسلة  عن  الصادرة 
للكاتب   2020 الثقافة  لقصور  العامة 
»محسن عبد العزيز«، يطل ملمح الغرائبية 
املائزة  احلياتية  املواقف  من  تنبثق  التي 

محمد عطية محمود . مصر

  كأنني حي
غرائبية الواقع بني الذاكرة والويع .. 
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»إني  الناس:  ليقول  يكفي  احلزن  من  فكم 
متلؤها  بعيون  إلّي  ينظرون  وهم  حزين؟«، 

الشفقة« 
التي  الشخصية  لدى  املتراكم  الشعور  ذلك 
تواجه ذاتها دوماً بسؤال الوجود، الذي يأتي 
يف أعقاب الفقد األول لألحباب، ذلك الذي 
النظرة إلى العالقة بني احلياة  يغير معايير 
وبني االنتهاء منها، فها هو الطفل يكبر على 
أعتاب مراحل متقدمة من العمر ليشير إلى 
الذهن،  يف  املحفورة  احلالة  اللحظة/  تلك 
التي  النهايات  حتمية  وجوده  بفلسفة  ليوقن 
النفسي  املستوى  على  مبكرة  جاءت  رمبا 

املتراكم :
قماش  يف  بإحكام  امللفوف  اجلسد  »هذا 
القبر  أنا – تتسلمني يد من داخل  أبيض – 
وتلقي  املرقد  متهد  أخرى  أياد  فيما  املظلم 
من  عظام  وبقايا  الصغير  بالطوب  جانبًا 
لن  الذي   – أنا   – يريحون جسدي  سبقوني، 

أبدًا«  يستريح 
التي  الذهنية  الغرائبية  العالقة  هذه   
احلاد  وعيه  من  منبثقة  السارد  يسوقها 
الطقوس  بتلك  واالنتقال،  احلياة  بقسوة 
إلى  االنتقال  عملية  تصاحب  التي  الغريبة 
قد  النفسي  املستوى  على  فهو  آخر،  عالم 
قيد  على  موجود  وهو  آخر  عالم  إلى  انتقل 
سؤاله  إلى  دائماً  يدفعه  ما  وهو  احلياة، 
تتوقف  ال  التي  الذكريات  ال  سيَّ بعد  املرير 

العمر: على مدار 
له  فجعل  للطفل  تسلل  الذي  العمر  »هل 
شاربًا وحلية؟ أـم األوالد الذين يقولون أبي، 
اجلميع  يجعل  الذي  الشيء  أعرف  ال  أنا 
ال  حقيقة  حي،  كأنني  بثقة  معي  يتكلمون 

إنني مت منذ ثالثني عامًا تقريبًا«  أعرف 
القابع  النفسي  باملوات  احلس  هنا  يتوكد 
قي ذات السارد املطلق هنا كتعبير جتريدي 
اجتاهاً  ميثل  والذي  البشري،  العنصر  عن 

التي  القصصية  الكتابة  مالمح  من  كملمح 
ظهرت يف ثمانينيات القرن املاضي؛ فتنقسم 
اجتاهات  ثالثة  إلى  املجموعة  أقاصيص 
فضاء  بني:  فيما  السردية  العالقة  حتكم 
املسحة  بتلك  املشبعة  وحكاياتها  القرية 
الغرائبية والعجيبة التي رمبا وصلت إلى حد 
الغيبية  امليتافيزيقية  العالقات  مع  التماهي 
التي  املواقف احلياتية  إلى  انتقاال  املوازية، 
تعبر عن نزوع السارد إلى عقد عالقة بني 
السخرية  إلى  ونزوعه  املواقف  عجائبية 
القصيرة  النصوص  بعض  جانب  إلى  منها، 
جداً بلغتها اخلاطفة؛ إذن فاملجموعة، على 
خبرة  من  مساحات  تكتنز  حجمها،  صغر 
بذور  من  القصصي  النص  مع  التعامل 
إلى  واملسموعة  واملتوارثة  املرئية  احلكاية 
جتزر  متثل  التي  اإلنسانية  الفكرة  عمق 
الفرد ومعاناته وأحيانا سخريته من واقعه. 
مساحة  نصف  أفرد  الكاتب  أن  جند 
والريف  القرية  حلكايات  تقريباً  مجموعته 
بالشخصيات  تلبساً  أعم،  مستوى  على 
القرية  فضاء  مع  املشعة  وذكرياتها 
فلكها،  يف  تدور  التي  احلميمة  والعالقات 
فتبدو البداية األسيانة باإلحساس بالفقد، 
مدار  على  بحسها  أيضاً  تتناثر  والتي 
للمجموعة  العنوان  نص  يف  النصوص، 
لها  يبدو  التي  األم  وذكرى  حي«،  »كأنني 
ذاك األثر االنفعالي الظاهر ملشاعر احلزن 
كأثر  العالم  مع  الصلة  وانقطاع  واليتم، 
اإلحساس  إلى  يؤدي  مركب  نفسي  داخلي 
بالشعور  عليه  يترتب  وما  الذات،  بفقد 

العالم: باالنفصال عن 
املجاور  البيت  حائط  إلى  أستند  »كنت 
على  محمولة  البيت  من  أمي  طلعت  حني 
النعش، فانخلع قلبي، وارتفع صوت النساء 
بالصراخ والعويل، ولم أعرف ماذا أفعل وال 
كيف؟.. وأمشي يف جنازة أمي، طفالً أمشي، 
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صف منتظم، مييل أحيانًا ناحية اليمني ثم 
ناحية الشمال، لكنه يف جميع األحوال يبث 
أين  لهم،  وجود  ال  والناس  قلبي،  قي  الرعب 
ذهب الرجال يا أبي؟.. أقول لنفسي، وأتذكر 
أخاف  أال  ويجب  رجل  إنني  يقول:  وهو  أبي 
من  قلبي  مينع  من  لكن  أحاول،  وهاأنذا 
أحد  تكسر  سمعت  كلما  بسرعة،  اخلفقان 
شبح  وراء  كلب  بجانبي  مر  أو  الذرة،  عيدان 

ال أراه«
لتصف  األقصوصة  الوصف يف  براعة  تأتي 
من  كتقنية  العريضة  واخللفية  العام  اجلو 
كخلفية  املكان  لدور  وتفعيله  السرد  تقنيات 
القصصي/  السردي  للحدث  وأرضية 
احلكائي، ولتعبر عن التفاصيل الغريبة التي 
خوفه  مالمح  من  ليعمق  السارد  بها  يأتي 
واللهاث  املكان  بطقوس  وارتباطه  وأسبابه 
التي  املاورائيات  الغيبيات/  فكرة  وراء 
بالقرية/  املرتبط  اجلمعي  الوعي  تنتاب 
اخلرايف  البعد  هذا  لها  يعطي  ما  الريف، 
على  القائم  العميق  النفسي  املدلول  وهذا 
حكاياتها  ومن  الطبيعة  من  اخلوف  مشاعر 

املؤثرة يف الوجدان..
يدفع  الذي  احلياة  على  اخلوف  وهو   
متارس  كي  »اخلوف«  أقصوصة  شخصية 
احلياة  تعيد  كي  وموروثها  بيئتها  طقوس 
والذي  املشي،  على  القادر  غير  حلفيدها 
بأن  لشفائه،  األطباء  محاوالت  كل  فشلت 
اخلوف  مشاعر  لتمارس  القبر  يف  تضعه 
وهو  الشفاء،  يف  دورها  احلقيقي  والرعب 
البيئي  التراث  أنثروبولوجي موغل يف  ملمح 

البشر: الذي يحتوي مجموعة من 
قبر  إلى  وجلست  احلفيد  أنزلت  »أخيرا 
يف  وأخذته  الطفل  ظهر  على  وربتت  عميق، 
اطمأن  حتى  معه  ولعبت  وضاحكته  حضنها 
حولها،  وتنظر  وتقعد  تقوم  وهي  متامًا، 
وتضحك  تلعب  وتعود،  خطوات  وتتركه 

هذه  لتكون  بالوجود،  مختلطاً  عدمياً 
ومصاحبة  مكللة  واملشاهد  الذكريات 
تفنيد  على  القائمة  احلياة،  يف  ملسيرته 
حياة  يف  املمتدة  اللحظات  كل  وحتليل 
لهم ولذاته العنيدة  البشر من حوله مراقباً 
والدوران  احلقائق  كل  تقصي  على  املصرة 
األثير  املكان  القرية/  فنصوص  فلكها،  يف 
الذات  على  وتأثيرها  وجودها  تفرض 
»اجلسر  أقصوصة  يف  نراه  ما  نحو  على 
تفاصيل  يغوص يف  هما  فالسارد  الطويل«، 
تكوينه  يف  أثرت  والتي  به  املحيطة  البيئة 
ما حتفر يف  نحو  على  والنفسي  الشخصي 

الذاكرة:
كثعبان،  ملتو  الطريق  الترعة،  جسر  »على 
تضرب  احلارقة  والشمس  ناعم  التراب 
الطريق  على  أحد  وال  شفقة،  بال  الرؤوس 
الذرة  وأعواد  راكدة،  الترعة  ومياه  غيري، 
يف  الرعب  تبث  اجلانبني  على  املنتصبة 
أو  اللصوص  وحكايات  الرجال،  قلوب 
الذين  البلدة  أهل  يسميهم  كما  احلرامية، 
أبدًا..  ذهني  من  تروح  ال  داخلها  يختبئون 

الدكة«  أبي يحكي للرجال على  أسمع 
يف  التفاصيل  لترسخ  هنا  احلكاية  تأتي 
الوعي ملغامرات الطفل وطقوس جمع أكواز 
فيبدو  السارد،  داخل  أعوادها،  من  الذرة 
الذكريات  لتلك  بالوعي  احلميم  االلتصاق 
التي تداعب الذهن وال تفارقه مكوناً رئيساً 
صور  يف  الغارقة  الشخصية  مكونات  من 
ظاللها  لتلقي  الطفولة  وعي  من  تتجسد 
على واقعها، وهي السمة التي تتكرر كثيراً 
التصاقها  تعدم  ال  التي  النصوص  منت  يف 
بالبيئة، إضافة إلى وعي السارد الذي ينقل 
املكان/  بفضاء  املتأثرة  النفسية  أحاسيسه 
القرية، املرتبطة بالتذكر والتجول الوصفي 

يف الذهن ما يطبع هذه اآلثار االنفعالية:
يف  العيدان  بيوته  شارع  عن  عبارة  »واجلسر 
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بعضهم  لكن  مندهشني،  الناس  كان  البداية 
الشوارع  املترو يسير يف  بدأ يبتسم وهو يرى 

قضبان« بال 
لتحيل  هنا  االعتراضية  اجلمل  تبدو 
حالة  خلق  مع  االستثناء،  خانة  إلى  املوقف 
احللمية/  احلالة  تشبه  االندهاش،  من 
العبثية  احلالة  تعانق  التي  الكابوسية 
وسير  اجلماد،  املترو/  مخاطبة  يف  املتمثلة 
املترو بال قضبان، كأنه حتول إلى كائن حي 
بأي  السير  القدرة على  له  أو شيء هالمي 
املالزمة  آليته  عن  بعيداً  األحوال  من  حال 
يدور يف ال  وما  يد سائقه،  وانقياده يف  له، 
اتصاله  يفقد  والذي  املنوم،  السارد/  وعي 
بالعالم من خالل نسيانه للموبايل/ الوسيط 
اجلديد يف عالم محكوم بقبضة اليد، وهي 
إلى  تتحول  التي  الكاريكاتورية  الصورة 
الداخل،  الذات/  على  الوطأة  ثقيلة  صورة 

لتنتقل إلى اآلخرين يف صورة:
نسي  أنه  اكتشف  واحد  كل  أن  »املفاجأة 
ومن  القراءة،  نظارة  نسي  من  هناك  شيئًا: 
يقبل  أن  نسي  ومن  منزله،  مصروف  نسي 
لكن  سعداء،  أصبحوا  اآلن  اجلميع  أطفاله، 
كان  العربة  آخر  يف   – متامًا  مثلي   – واحدًا 
حزينًا جدًا، ألنه فقد أو نسي روحه ولألسف 

يجدها« لم 
النبرة  بتلك  النص  نهاية  املفارقة  ولتصنع   
الذي  الواقع  التي تصنعها غرائبية  احلزينة 
مسبباتها  لها  يجد  لكي  الذهن،  اخترعه 
تعاني  التي  الفقد  عملية  وهي  النفسية، 
الداخل  الروح/  مستوى  على  الذات  منها 
برغم  ما حولها  اغترابها عن  هوة  يعمق  ما 
الضجيج واحللم واالجتماع بني البشر، وإن 
الداخل  صوت  إال  خارجياً،  مصطنعاً  كان 
املهموم  العالم  هذا  ليصنع  يضغط  يظل 

بذاته والتائه بني الذاكرة والوعي.

املظلمة،  القلب  حفرة  داخل  دحرجته  معه، 
جري  ثم  وصراخ  بكاء  إلى  ضحكه  وحتول 
وألقى  قدميه  على  جرى  اخلوف،  شدة  من 
بنفسه يف حجرها، وهي تضحك وتبكي غير 

مصدقة«
هذه املالمح والطقوس الضاربة يف الوعي، 
املوت  بني  العالقة  جدلية  يعقد  مما  وهي 
الغرائبية  الطبيعية/  صورها  يف  واحلياة 
ثقافة  خالل  من  السمة  بتلك  تتسم  التي 
فرضتها  التي  الطقوس  مع  التعامل 
يف  النفسي  واملخزون  البيئة،  الطبيعة/ 
ثنايا قصص  املمتد يف  ذلك اخلط  الوعي، 
املجموعة، حتى مع اختالف بيئة النصوص، 
التي ذهبت يف شقها الثاني ملعاجلة مواقف 
احلس  فيها  يرتبط  احلياة  من  متعددة 
الكاتب  التمسه  رمبا  مغاير  بوعي  النفسي 
تشتبك  أن  استطاعت  مناذج  خالل  من 
من  جديدا  نوعا  وتعانق  السارد،  وعي  مع 
الغرائبية والوعي املغاير بالوجود من خالل 
تلك  والذهن،  العقل  متاهات  يف  الدخول 
التي تسم الشخصية الذهنية املركبة والتي 
وتفسيرها  األمور  تفكيك  عملية  تستسيغ 
املزاجية  احلالة  مع  تتواءم  كي  وحتويرها 
املتاهة،  فكرة  عن  للتعبير  رمبا  والنفسية، 
املجموعة  نصوص  من  قصير  نص  فثمة 
السخرية  نزعة  فيه  تبدو  »نسيان«  بعنوان 
إسالة  عملية  يف  اآلخرين  الذات/  من 
الالوعي  حالة  على  إسقاطاً  رمبا  للدماغ، 
منها  عانى  رمبا  التي  الذهني  واالنفالت 
حيز  يف  أدخلتهم  رمبا  والتي  الكثيرون، 

فيها: يعيشون  التي  والغرائبية  احللم 
 – العادة  غير  على   – مبكرًا  »استيقظت 
جلست  إن  وما  لذلك،  جدًا  فرحًا  وكنت 
أني  اكتشفت  حتى   – سعيدًا   – املترو  يف 
فجأة  حتول  املوقف  وألن  املوبايل،  نسيت 
يف  وارجع«.  »لف  للمترو  قلت  سخيف،  إلى 
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إّن  بالكّل.  إحاطة  فالفهم  جزء.  أو  بعد،  عن 
ما نراهن عليه بعد الوقوف على حجم اخللل 
الّثاوي يف مؤسساتنا التعليمية اليوم، هو إعادة 
هيكلة البرامج وفق احلاجيات الفكرية للمرحلة 
على  التأكيد  إطالقا  أوكدها  ولعّل  الراهنة، 
»الفهم«، نحن ملزمون بالفهم كقاعدة ارتكاز يف 
بخاصة  العالي  والتعليم  التعليمية  املراحل  كل 
التجزئة،  أنهكتها  التي  األدمغة  نزيف  لنوقف 

واستنزف التخّصص قواها.
  احلقيقة أننا عقول ال تسعى إلى الّتمرس على 
الفهم، بل تالمس اجلزء النفعي منه الذي ميكننا 
من احلصول على شهادة أو املرور من مرحلة 
الرغبة يف  أن منتلك  إلى أخرى، دون  دراسية 
استيعاب ظاهرة ما يف شموليتها. هاهنا ميكن 
أن نقف عند نوعني من الفهم – كما يبنّي لنا 
إدغار موران- فهم موضوعي ونحّص به العلوم 
إلى  خاصة منها الصحيحة، وهو فهم يستند 
يف  واألهّم  الثاني  الفهم  أّما  التفسير.  مبدأ 
تقديرنا فهو »الفهم اإلنساني« فيكتب حوله ما 
الذات  إلى معرفة  اإلنساني  الفهم  »يحيل  يلي 
للذات » واإلنساني متعدد األبعاد ولعلّه لسبب 
كهذا نحتاج إليه أكثر. فالفهم يّزج بنا يف عمق 
القضايا االنسانية الرئيسية التي مّت االستغناء 
عنها يف النظم التعليمية احلالية وهو ما أفرز 
دمغجة  فخ  يف  والسقوط  الفكري  التطّرف 
العقول خلدمة اإلرهاب. إّن »الفهم اإلنساني« 
هو الزرع الذي سيزهر يف عقول أجيال املستقبل 
باعتبارها كل ما تبقى لنا لنتحّول من شعوب 
استهالكية ترهقها التبعية املطلقة إلى شعوب 
تتفكّر كل خطوات يف الوجود احليوي. ألّنه » 
ثمة فرق بني أن نربي من أجل حتصيل الفهم 
يف الرياضيات أو يف مادة تعليمية أخرى، وبني 
اإلنساني.  الفهم  اكتساب  أجل  من  نربي  أن 
عليها  العربية  البلدان  يف  التعليمية  ونظمنا   «

يكتب »إدغار موران« يف كتابه »املعارف السبع 
الضرورية لتربية املستقبل«،« : )) لنكن على يقني 
أّن مفهوم »البقاء« يكمن يف طريقة معيشنا، ويف 
كيفية توجيه أوطاننا ومجتمعاتنا على املستوى 
الوطني والكوني.  (( .  مما يؤكد لنا أّننا ال 
نحتاج إلى مجرد البقاء، بل نحتاج إلى البقاء 
احليوي القوّي، وال نحتاج إلى مجرد وظائف 
تؤمن لنا االستمرارية املادية املالية لنسقط يف 
ضرب من العبودية املعاصرة، عبودية استمرارية 
تأمني األموال من أجل احلياة اليومية املبتذلة. 
وال حاجة لنا بالتبعية واستراتيجيات صناعة 
املستقبل ألّن املستقبل الذي نرتضيه ألنفسنا 
مستقبل  عن  االختالف  شديد  هو  رمّبا 
املجتمعات األخرى مادام احلاضر متبايناً. إذا 
ما الذي نحتاجه بحق يف الوطن العربي؟ كيف 
أنفسنا  فيه  نكلّف  ال  مستقبالً  نصنع  أن  لنا 
بالبحث عن هويتنا، ورمّبا بإثارة السؤال حتى؟  
أما زال ثمة من يؤمن باإلنسان يف كليته؟ هل 
التعليم العالي يفكر يف املواطن العربي كحامٍل 

لهويٍة مخصوصة ؟
مشكل  غدا  لقد   ((  : موران«  »إدغار  يكتب 
وبهذا  للناس،  بالنسبة  أساسياً  الفهم مشكالً 
الصدد ميكن القول إن  من الواجب أن يكون 
هذا املشكل أحد غايات التربية.  ((،  إن كل 
خاصة  مجتمعاتنا  تسكن  باتت  التي  الشرور 
منها األخالقية واإلنسانية تعود بالضرورة إلى 
عدم الفهم، ألّن الفهم يتطلب الشمولية، أي تتبع 
املسألة منذ البداية وكيفية تطورها واتساعها 
مبا فيها من عالقات، ونقصد بالفهم يف هذا 
الفهم   ((  : بقوله  »موران«  عّرفه  ما  املستوى 
يعني عقلياً أن نصل سوياً إلى ضبط واستيعاب 
ما )ضبط واستيعاب الّنص وسياقه، األجزاء 
والكل، املتعدد والواحد( . إذن هو االستيعاب 
العقلي لكل ما يحدث يف شموليته، دون اإلغفال 

د. هيبة مسعودي. تونس

مستقبلنا و التعليم القائم  على الفهم
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التعويل على الفهم االنساني، ألّنه مبثابة الطريق 
املختصر إلنقاذ انتماءنا »الهووي« ) من الهوية 
(، من الشرور املحاطة به. فكما يقّر »فتحي 
املسكيني« كل هوية هي »كوجيتو« مجروح، يعني 
ملكية انتماء تعّطل فيها العقل البشري وصارت 
جهازا حاضراً لالستعمال العمومي.  » لذلك 
نحن مدعوون إلى فهم الهوية العربية يف شكل  
رفض للهويات اجلاهزة سلفاً من قبل أجندات 
إلى صناعة مستقبل  ندعو  نحن  بل  عدائية، 
خاص بنا ننتج فيه هويتنا وال تكون معّدة فقط 
لالستهالك الدوغمائي الكسول. وال سبيل لنا 
لتنشيط لهذه الهوية املعّطلة إال من خالل »الفهم 
اإلنساني«، فهو كفيل بتنقية تاريخنا الفكري من 
أشكال التعّصب والتطّرف كتهمة ظلّت تالحقنا 
بعد تنامي العنف العاملي رغم إقرار الكثير من 

املفكرين أّن »اإلرهاب خلل يف احلداثة«.
   زد على ذلك ّثمة العوملة التي وجب حلحلة 
وجوه السيطرة التي تنطوي عليها والوقوف على 
اخلطورة الثاوية يف استراجتياتها. إّنها لعمري 
استراجتيات عسيرة تنتظر الفكر العربي فكيف 
لنا مجابهتنا، لوال فسحة أمل التعليم من أجل 
العقول  يقظة. ال من خالل هذه  أكثر  أجيال 
املجهدة من النظرة املادية النفعية التي زرعت 
فيها األنانية ليرى كل منهم املستقبل ذاتياً فردياً 
يخّصه هو وحده وليس شيئاً مشتركاً، لذلك إّن 
أساتذة التعليم العالي مدعوون إلى االنخراط 
انتقاء  حسن  خالل  من  املستقبل  صناعة  يف 

التقليدي منها،  االقتصار على  الدروس وعدم 
كل  آخر  يف  الذاتي  للتقييم  حلقات  يف  وذلك 
سنة دراسية، مبعنى« تعريض الطلبة لنصوص 
تستحق الّتدريس كمدخل إلى موضوعات أوسع، 
موضوعات أكبر من ذات الفرد » حتى ال يبقى 
الّدرس متعالياً عن هواجس الطلبة مع احلرص 
يف  واملسّتجدة  الراهنة  األحداث  إدماج  على 

حلقات للحوار وإبداء الرأي.
 كما ميكن أن نشير إلى أّن النظم التعليمية التي 
تعتمد على التلقني أثبتت إفالسها منذ ردح غير 
يسير من الزمن، لذلك على التعليم العالي أّن 
يوقف التلقني مقابل زرع الفكر النقدي داخل 
االختصاصات خاصة العلمية منها يف ضرب من 
تنشيط ما ُيعرف باليقظة الفكرية لدى الطلبة 
حتى ال تتبلّد العقول من التكرار واالجترار. إّن 
اليقظة الفكرية حتييها الدربة على الفكر خاصة 
يف ما نّظنه موضوع مسلمة واعتقاد كالهوية التي 
ُيقال عنها »اختراع أخالقي خطير، طورته كل 
الثقافات، ولكن بخاصة تلك التي لم تعد متتلك 
أي كنز خلفي أو مشروع احتياطي لنفسها غير 
حراسة االنتماء بواسطة الذاكرة املمنوعة من 
التفكير.  » . إّنه لزاماً علينا أن نخضع كل ما 
يخّصنا إلى »املحاكمة العقلية الذكية« من أجل 
صناعة املستقبل اخلاص بنا، إضافة إلى عدم 
الفصل أو االختيار بني تخصصات معرفية نفعية 
آدتية وأخرى إنسانية، بل يجب التوفيق بينهما 
طيلة سنوات الدراسة مبعنى أن التعليم العالي ال 
يحتاج إلى التكيف مع احلاجيات التقنية واملهنية 
للمجتمع بل عليه املوازنة بني املعارف العلمية 
التقنية و املعارف اإلنسانية من تاريخ وفلسفة 
بل  إنساناً  يولد  ال  فاإلنسان  اجتماع...  وعلم 
إّننا مطالبون »بالهجرة إلى  يكتسب إنسانيته. 
اإلنسانية« على حّد عبارة ا«ملسكيني« باعتبار« 
أّن اإلنسانية ال تعني أكثر من مترين النفس على 
والتدرب على  الناس، اآلخرين،  نسيان وحشة 
االستئناس بهم واألنس معهم... يف ضرب من 
اللقاء »اللحمي« معهم. » داخل عالم مركب نوازن 
والتقني،  والثقايف  واإلنساني،  العلمي  بني  فيه 

واخلصوصي والكوني.
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ما فلسطنٌي 
فلسطني..

حيث الكمامات ال متنع 
اإلصابة بنزلِة رحيْل 
وحيث ُتغسُل اجلثث 
بدل اليدين كلَّ مساء

مخافة العدوى مبوجٍة ثانية
من حزيران

ويف عصرِ التباعد
يتقاربون صفاً إلى املوت

عة الصفراء.  إلى نهايٍة تليق بالقبَّ
أطفالها 

ميسرحون النكبة العجوز
ليضحَك العالم على
أجسادهم النحيلة

شيوخها

أقدم من تاريخ إسرائيُل 
وأكثر صالبةً

من جغرافيا »استيطان« 
نسائها

مُيرميوَن جذع احلزن
اقط فرحاً بالشهداء فيسَّ

أشجارها
جنوٌد بديهيون كتفاحٍة ما

أوراقها
منسيةٌ كوثيقة »أوسلو« 

فلسطني 
سيجارُة التاريخ 
بعد طقس صيام

فمتى ستصاب برعشة النفِث
اْم؟  أيها الصوَّ

خليل بوبكر. موريتانيا



إبــــــــــــداع

الليبي  91

ذاته  ليثبت  النص  وجود  ترسيخ  مواضع  على 
اآلفاق  يفتح  وشق طريق  الكتابة  زحمة  وسط 
تصقل  جديدة  وبراحات  أخرى  دروب  صوب 
األقالم وترسم األحالم دون أن تخشى الزحام 

أو تخدش األنام.
فكانت  الشعرية..  بالتجارب  كانت  البداية 
قصيدة النثر مثار التناول.. وهنا يرى النويصري 
الشرق  تعتمد  بالدنا  يف  الثقافية  العملية  أن 
كمنهل من مناهل املعرفة وأن ثقافة اآلخر لم 
تصل إلينا إال عبر الشرق رغم نبعها املغربي.. 
وقد وجد الكاتب نفسه يف هذا السياق يحاول 
أن يصل ملقاربة أو نوع من التواصل بني املشرق 
الشعري  النص  أو  الكتابة  إطار  يف  واملغرب 
 ” مجلة  لتجربة  بالتطرق  بدأ  فقد  حتديداً.. 
شعر ” والتي قادها أدو نيس رفقة يوسف اخلال 
وأنسي احلاج.. وكانت تتضمن تنظيرات تخص 
قصيدة النثر وتبني نواحيها اجلمالية رغم أن 
قصيدة التفعيلة لم تكن تعطي الفضاء املالئم 
لشقيقتها النثر.. وحني كان ذلك يف املشرق كان 
املشهد الشعري الليبي ينضوي حتت إطار الشعر 
العمودي والتفعيلة.. وقد ذكر بعضاً ممن نسجوا 
الليبي  الشعر  التفعيلة يف  خيوطهم على سدة 
منهم لطفي عبد اللطيف وخالد زغبية وحسن 
السوسي ورجب املاجري وراشد الزبير.. ويذكر 
هنا أن هيمنة التفعيلة يف ليبيا ظلت حتى أوائل 
اعتبر  حيث  املنصرم..  القرن  من  السبعينات 
أن جتربة الشاعر عبد اللطيف املسالتي هي 
انطالقة القصيدة النثرية يف ليبيا مع النصف 
الثاني من السبعينات.. ويف تلك الفترة بدأ وجود 
هذه القصيدة يالقي نوعاً من القبول من خالل 
النشر يف أعمدة الصحف واملجالت.. لكنه يرى 
أن بعضها كان يقترب من اخلاطرة.. فكانت فترة 
الثمانينات هي البداية احلقيقية والتي شهدت 

ما  إذا  خاصة  الهني..  بالعمل  ليست  القراءة 
تعلقت باقتحام جتارب اآلخرين وبسط الصورة 
أشياء  عن  تنبي  كي  التجربة  داخل  املضمنة 
وإمنا  العابر..  القارئ  لدى  متبدية  تكن  لم 
تعني القراءة هنا استنباط أهم ما حتويه هذه 
التجارب والوقوف على نقط انطالقها وتبلورها 
بني  الساكن  الظاهر  شكلها  إلى  تؤول  حتى 
ظلفتي الكتاب.. وكثيرا ما تكون هذه القراءات 
تتبع  إلى  ترنو  نقدية  مقاربات شبه  يف شكل 
مكامن األساسيات يف البناء النصي.. ومن جهة 
أخرى قد تكون حالة تلمس لتناصات تدور حول 

التجربة أساساً.
 وليس يعني هذا نوعاً من التشابه مع جتربة 
أخرى أو اقتناصاً منها.. وإمنا هي أقرب إلى 
متاس يف احلالة أو تقارب نوعي يف إحداثيات 
هنــاك  وليـس  النصي..  ومحيـطها  التـجـربــة 
أصـعب من قـراءة التجارب أو النصوص إال قراءة 
هذه القراءات ومقاربة هذه املقاربات.. لكن هذا 
الفضاء ليس أكثر من عرض لتجربة القراءة يف 
الكتاب..  محتويات  طرح  إلى  تسعى  عمومها 
ومن خالله تطرح كافة التجارب التي تتضمنها 
هذه املقاربات يف العموم.. ويف هذا الكتاب ” 
النويصري يف  لرامز  الليبي”  النص  قراءة يف 
جزئه األول جند أنه تضمن مستويات ثالث رأى 
الكاتب أنها ميكن أن تقدم الكثير انطالقاً من 

شمولها ووصوالً إلى حتديدها..
وقد تضمنت القراءات جتارب شعرية تهدف 
يف  وأخرى  الشاعر  عن  الشعرية  ملقاربة 
مجموعات شعرية تتناول مقاربة النتاج الشعري 
وصوالً ملقاربة النص الشعري ذاته.. وقد تتحول 
العرض  يتحول  كما  نص..  إلى  ذاتها  القراءة 
إلى قراءة.. لكن يف كل األحوال يكون الهدف 
استجالء النواحي اجلمالية يف الكتابة والوقوف 

عمر علي عبود. ليبيا

احتفائيات الكتابة
حول كتاب ” قراءات يف النص الليبي ” للكاتب األديب رامز النويرصي 
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كي  اللون  هذا  أغوار  يسبر  أن  له  بد  ال  كان 
استعراض  فكان  سؤاله..  حدود  عند  يقف 
املجال..  هذا  يف  األبرز  التجارب  من  شيء 
هي  الرقيعي  الصيد  جتربة  شك  بال  وتبدو 
األنضج واألقوى يف هذا اللون نظراً النطالقها 
من  جليا  ذلك  ويبدو  الفصيح..  الشعر  من 
خالل نصوص الرقيعي يف مجموعته الشعرية 
األولى ” عيون ساملة “.. فهذه النصوص تبدو 
قراءتها متيسرة بحيث ميكن أن تقرأ على أنها 
آخران  شاعران  إثره  على  ويأتي  بالفصحى.. 
وثالثتهم  الدنقلي..  ومحمد  العالم  سالم  هما 
كانوا ميثلون هذه التجربة التي شهدت احتفاالً 
محتشداً بها يف فترة معينة.. وقد نوه رامز إلي 
أن خوضه غمار الشعر املحكي يأتي يف إطار 
محاوالته للوقوف على تقنيات هذا اللون وما 
اللون قد  ينطوي عليه من جتارب.. لكن هذا 
يحتاج بعض الوقت حتى يصبح يف شكل يحمل 
فرادة واستقاللية عن األلوان األخرى…ذلك أن 
عدم اتضاح تقنياته قد يعطي املجال اللتباس 
يف  تكون  أن  دون  عليه  حتسب  أخرى  ألوان 
سياقه…وألن الشاعر جيالني طريبشان كان أحد 
رواد اخلروج عن التفعيلة فكانت جتربته مثار 
اهتمام النويصري من خالل النص األكثر أملاً 
لهذا الشاعر “مكابدات “.. والعنوان وحده ينوء 
عن كاهل الشاعر.. فما بالك بالنص.. جيالني 
ومكابداته كان محور التجربة الثالثة التي تناولها 
رامز واصف إياها بأنها حتتاج وقفة خاصة كون 
الشاعر يترك نصه يتشكل عبر صوره يف سياقه 
متميزا  منطاً  ميثل  جيالني  كان  وإذا  العام.. 
ًبلونه الذي ظهر يف تسعينات القرن املنصرم…
إال أن بداية جتربته كانت يف الثمانينات.. تلك 
الفترة التي وصفها رامز باملفقودة وجعلها محور 
التجربة الرابعة متناوالً أبعادها وتأثيرها…ويعزو 
هذا التقسيم العشري كونه التقسيم الذي درج 
مرحلة  أن  اعتبر  النّقاد…وقد  و  الكّتاب  عليه 
الثمانينات كانت فترة جتارب واستكشاف ملرحلة 
جديدة من الشعر بعد تكريس املرحلة السابقة 
املندرجة يف السياق التقليدي واملؤطر…وليكون 
مرحلة  والتجديد يف  التحديث  نحو  االنطالق 

ثراء يف تنوع هذه القصيدة وتعدد اجتاهاتها.. 
ومن ثم استعرض بعض األسماء التي أصدرت 
مجموعات شعرية تنطوي على قصائد نثرية 
عبد  أيضاً  املسالتي  إلى  إضافة  منهم  ذكر 
ويف  الكيش..  ومحمد  اجلعيدي  الرحمن 
شعرية  مجموعات  كانت  النسائية  التجارب 
وزاهية  املغربي  وعائشة  شالبي  لفوزية 
محمد.. ويبرز النويصري هنا جتارب أخرى 
اقتحامها  ناحية  من  التجارب  هذه  سبقت 
مؤخراً  التحقت  لكنها  الشعري..  املشهد 
بأنهم  وصف  حيث  النثرية  القصيدة  بركب 
تخلوا عن الوزن وغيروا وجهتهم صوب النثر 
والسنوسي  القادر  عبد  صدقي  علي  منهم 
املرور  وبعد  الطيب..  ابن  وإدريس  حبيب 
على املراحل التي أكدت تواجد قصيدة النثر 
اعتبرها صياغة جديدة  مرحلة جديدة  ولج 
فهذه  التسعينات..  مرحلة  وهي  للنص.. 
املرحلة شهدت بروز أسماء جديدة إلى عالم 
القصيدة النثر الذي حتول يف بعض أحيانه 
بهذه  أحلقهم  من  حقيقة  لكن  سرد..  إلى 
يف  الشـعري  املشـهد  دخلوا  من  هم  املرحلة 
الرجــوع  كــان  ورمبـا  الثمـانينات..  مرحـلة 
صـدرت  التي  املجـموعـات  إلى  ذلـك  فــي 
حـال  أية  عـلى  لكـن  التسـعينات..  يف  لهـم 
املرحلة  فهذه  ضمنها..  اعتبارهم  ميكن  ال 
لنخبة من الشباب كانت  شهدت دخوالً قوياً 
لهم بصمتهم على الساحة الشعرية يف البالد 
النثر  قصيدة  على  مر  أن  وبعد  بأسرها.. 
آخر من  وقفة على جنس  له  كانت  ليبيا  يف 
الشعر وهو ما عرف بالشعر املحكي والذي 
وبـدايـة  التسعينـات  أواخر  يف  ترعرعاً  شهد 
اللــون  هــذا  أن  املعــروف  ومــن  األلفينيات.. 
الزجل  أو  الشعبي  الشعر  من  هجيناً  اعتبر 
آخر  لون  من  وأيضاً  الفصحى..  والقصيدة 
هو الشعر الغنائي.. وقد اعتبر رامز أن شعر 
املحكية هو أحد وجوه اخلروج عن القصيدة 
عن  يبحث  عالقاً  ظل  سؤاالً  لكن  الشعبية.. 
إجابة طرحه رامز.. وهو يتعلق مبدى حتقيق 
الشاعر ملراده جراء هذا اخلروج.. ومن هنا 
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يف حني اعتبر بعضها جانباً من اإلنشاد استمده 
بها  زج  التي  األلفاظ  بعض  من خالل  الكاتب 
الشاعر يف نصوصه بتمكن لغوي وأداء مثير..
كانت  الكتاب  تناولها  التي  اجلوانب  آخر  ويف 
نصوص مختارة لشعراء اختارهم الكاتب ليرسم 
خطوطه حول جتزيئاتها وسطورها التي تراءت 
له بني السطور.. حواء القمودي حازت الركن 
“هي  نصها  من خالل  الفضاء  هذا  من  األول 
وعاداتها “.. والذي كانت مقاطعه تبتدئ بهذا 
الضمير الغائب احلاضر…فكانت هي حاضرة 
بنصها كامالً يف القراءة.. أما النص الثاني…
فكانت وبكل تواضع قراءة يف نصوصه.. وما 
أجمل أن تكون قراءة الشاعر يف نصه .. فهو 
أحسن من يجيد قراءته وحتى ال يستأثر بهذه 
منها..  جزء  له يف  شريكاً  جعل  فقد  القراءة 
زكريا  اسمه  إن  قال  شاعراً  الشريك  فكان 
والروثمان  املازدا   يكتب عن  الذي  العنقودي 
منها  كل  يشكل  والعاشورة…فصار  واحلضرة 
الشاعر  وكان  يريد..  الذي  بالشكل  قصته 
التالية  القراءة  على  ضيفاً   ” زيدان  “محمد 
من خالل نصه ” سورة خليط احلرير الناعم 
للغة و  الدور املهم  واملتني “.. يؤكد فيه على 
إمكاناتها يف جتاوز أدوارها األساسية إضافة 
حديثة…فكشف  هندسية  ألشكال  لقبولها 
للخروج  وآفاق  طاقات  عن  النص  خالل  من 
تأثير  عن دائرة االحتماالت واإلحاالت حتت 
أما  القدرات..  واستعراض  املراوغات       
الغابة  والكتاب فكانت ” يف  القراءات  خامتة 
التي وئدت ” ملحمد العريشية.. حيث يصف 
نسقه  عن  يخرج  النص  هذا  خالل  من  بأنه 
على  واحلرص  الكالم  بأنساق  ليعنى  اللغوي 
معجمية  مفردة  فيصدر  املفردات..  اختيار 
جامعا حولها مفردات تنادمها وتؤنس وحدتها.
الكتاب  هذا  حول  إطاللة  هذه  كانت  وهكذا 
الذي تناول عديد التجارب التي جاب أعماقها 
يف  طريقا  وجد  ألنه  حتى  الشاعر  الكاتب 
جتربته اخلاصة ليعلن عن نفسه ضمن املشهد 
الشعري وال يكون فقط مجرد قارئ مشاهد.. 

فكان مع كل التجارب ويف عمقها.

التسعينات التي أنتجت نصاً جديداً محفوفا ً 
بنظيراته احلداثية…وألن هذا املرحلة مازالت 
متواصلة حتى مع قرب انقضاء عشرية جديدة 
بعدها فإنها ال تزال موضوعاً حرياً بالبحث وفق 
الشعر..  “رؤية  الكاتب.. وحتت عنوان  رآه  ما 
رؤية الشاعر ” كان موضوع التجربة اخلامسة 
التي تطرق لها الكاتب… وتتجلى هذه الرؤية من 
خالل نصوص الشاعر ” فرج أبو شينة ” عبر 
مجموعتيه الشعريتني ” العالم يستبدل ثيابه 
“..و.. ” اهتـداءات غزال يـركــض ” ليـصــل إلى 
أنــه ال يغـادر لغـته محتفظا بنفس التراكيب دون 
النص شانه شأن كثير من  يغامر بإطالق  أن 

شعراء القصيدة النثرية يف بالدنا..
اجلانب  متثل  التي  الشعرية  املجموعات  أما 
الثاني يف الكتاب فقد كانت تدور حول مجموعة 
” بالبنفسج أنت متهم ” للشاعرة فوزية شالبي 
بني  نضجاً  األكثر  النسائي  النص  صاحبة 
الشواعر الليبيات والذي تطغي فيه األنثى حلد 
يجمع بني الثورة والعشق وانتقاصه األنثى… أما 
” االندهاش واملراوغة ” فهو يتناول مجموعة ” 
شجر الكالم ” للشاعر عبد السالم العجيلي… 
الغزالن..  آخر  من  العائد  املشواشي  ذلك 
صاحب القلب الطري.. يف حني كانت محاولة 
أبعد عن التجنيس تتناول مجموعة ” أنفاس ” 
للشاعر مفتاح ميلود الذي يتفيأ شعرية اجلبل 
الشامخ معبراً عنها بأنها طاقة حقيقية باجتاه 
حالة من التجرد واملباشرة دون خلق املفارقة…
للقــراءة.. للمس…للغرفــة.. تأتي  ويف محاولة 
مجموعة جديــدة للشـاعــرة ” مرمي سالمة ” 
بعنوان ” معجم احلمامة /محاولة لتأثيث الغرفة 
” حيث يصف أنها تتميز عن سابق جتربتها وهي 
محاولة لفتح األفق األكثر جتاه القبول بالشكل 
واالختالف فيه.. فيما تظهر روح الشعر حيناً 
وتختفي حيناً آخر… ويف كف الشعر تأتي قراءة 
لتجربة تفعيلية ألحد املرتكزات املهمة يف براح 
التجربة الشعرية الليبية ككل…” قراءات يف كف 
سندبادة ” للشاعر لطفي عبد اللطيف متوسماً 
فيها شذرات صوفية ذات وجد متوتر.. وآخر 
قرآني تظهر فيه بعض التعابير الواردة فيه… 



إبــــــــــــداع

94الليبي 

بشكل أخطر بعد ذلك بسنوات .
وإذا كان الرجوع إلى عالم العالقات األسرية كما 
تراه الدراما األمريكية، األسلوب األمثل واآلمن 
لسد ثغرة ما يحدث خارجها، فإن ما فعله »آرثر 
ميلر« منذ العشرينيات بدأ يف سباق مع زمنه يف 
الكشف عن هذا الداخل بالذات وهو ينّقب يف 
هذه اآلثار حني اشار أين يكمن اجلرح، لعل هذه 
الغوص مبهارة  العظيم يف  إحدى مزايا األدب 

والكشف عن النفس البشرية . 
نبؤة املسرحية املبكرة :

ظلت نبؤة مسرحية »كلهم أبنائي« آلرثر ميلر يف 
سباق مع الزمن، وألن »ميلر« أدرك تأثير ذلك 
العالم الصغير، فقد سبر جيداً مكامن الضعف، 
وحفر يف داخل ذلك النسيج عميقاً، بل وضع 
اصبعه على أس الفساد يف الصراع القائم على 
املال، والقتل الذي يصل ذروته يف اتهام االبن 

األب أحدهما جاٍن واآلخر مجني عليه .
هذه املفارقة هي ما جعل »كلهم أبنائي« لها كل 

املال والبنون قيمتان متوازيتان تسيران معاً وفق 
آلية احلياة، أو هما إذا ما كانا املركب السائر 
فهما  الرحلة  هو  املتالطمة،  األمواج  وسط 
نحث  ونحن  أحياناً  يحدث  ولكن   ، مجدافاه 

السير باجتاه أحدهما أن نفقد اآلخر ! 
الدراما األمريكية كثيراً ما تراجعت - وحدث 
لها ما يشبه النكوص، يف أحلك فتراتها املّتسمة 
بالعنف والقتل – إلى عالم األسرة ، وهو ارتداد 
قسري كثيراً ما وّلد انطباعاً الستعراض دالئل 
واالستحواذ  والسرقة  القتل  جرائم  يف  القوة 
الذي بدأ يتفشى آنذاك يف مجتمع يدين لهذه 
القوة وأسبابها بل ويجيزها بقوانينه . رمبا كانت 
هذه العودة حصانة من نوع آخر عن عنف بدأ 
يستشري ويتفنن يف أشكاله وتصبح له أيقوناته 

يف السينما . 
اجتياحه  التصاعدي يف  املنحى  ليستمر هذا 
لنسيج املجتمع من داخل األسرة نفسها هذه 
املرضية  أعراضه  مبدياً  ذروته  ويصل  املرة، 

احلســـــــــــاب املتأخــــــــر 

عبد الحكيم كشاد. ليبيا

مرسحية "كلهم أبنايئ"
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العروق – وليس اقسى من  ! – دم يجري يف 
تلك النظرة حني تأتي من ابن، وكيف ألٍب أن 
يبرر بعد ذلك فعلته؟ وتلك النظرة التي يدركها 
األب جيداً تفضح كل شيء، وتذوب أمامها كل 
احلجج، وحترق كل املبررات، فال تستطيع إال أن 
تهرب .. تلك النظرة التي حتاصرك مبنطقها 
الذي ال يخطئ أبداً، والتي تقول إن االبن سر 
أبيه ! فتبدو عارياً متجرداً من كل منطق سوى 
حبة  مثل  التي جتعلك يف  النظرة  تلك  منطق 

خردل ! ..
 تلك النظرة التي تنكر عليك هذا اجلزء الذي 
هو منك . إدانة االبن ليست إدانة كالم، هي 
دم  إدانة  إنها  واملنطق،  واحلجج  الكالم  فوق 
ينكر  أن  اقسى  وما   ! العرق  ويفضح  يتحّرك 
الفرع األصل، وأن ال يرجع الفرع إلى أصله .. 
»كلهم أبنائي« صرخة »آرثر ميلر« التي بعثها يف 
الداخل  موتها من  بدأ  وجه حضارة حتتضر، 
املجتمع  نسيج  نواة   ، أسرة  قلب  نغرت  حني 
األول، بل أن »ميلر« يضرب على أكثر من وتر 
يف  تكبر  أن  املدّوية  الصرخة  لهذه  أراد  حني 
وقتها حيال أمريكا كأمة وهي تواصل أسباب 
التواجد يف عالم حتاول أن تكون وصّية عليه، 
احلرمان  مرارة  ذاق  رجل  إال  هذا   يقول  وال 
ورأى ما رأى .. إن »ميلر« رجل مسحوق عانى 
شظف العيش على الصعيد اإلنساني، وعرف 
تعيش  كيف  »هارلم«  مهملة  مدينة  أشهر  يف 
الديدان وهي تصوصو بقسوة إزاء لقمة العيش، 
وقد فتح مبكراً عينيه على دالئل حضارة تبني 
عشها الهش يف مهب الريح، بعيدة عن اإلنسان، 
تدرك  أن  يجب  بحيث  واضحة  »ميلر«  إمياءة 
للمرة األولى واألخيرة، أن ثمة عالم متعاٍل بكل 
 .. الطرف عن عالم مسحوق  يغّض  عجرفته 
عالم يغّص .. يقول »ميلر« : عالم حتماً يوماً ما 
ستشرقون به، وأنكم ملسؤولون عنه . مات »جو 
كيلر« بطلقة مسدس يف يده كان ينتظر نهايته 
.. السؤال هل تكفي هذه النهاية لوقف نزيف 
أشار إليه »ميلر« عبر نسيج أسري أصيب يف 
مقتل ؟ .. كانت إشارة مبكرة يف الواقع للهاوية 

واالنحدار من مبدع رأى مالم ُير ! .     

هذا الصدى الكبير، ولتصبح بعد ذلك دراما 
بحيث  طويل  لزمن  الصوت  عالية  اجتماعية 
مختلفة  ومبعاجلات  املرات  عديد  ُقّدمت 
الرؤى يف املسرح والسينما .. »جو كيلر« األب 
من الشخصيات التراجيدية املعاصرة تذكّرنا 
العقوق يف  عانى  أنه  غير  »لير«  امللك  مبحنة 
أبنائه كما اعتدنا أن نرى العقوق، ونحن هنا 
أمام صورة معكوسة حني يتمثل يف األب بالنسبة 
لألبناء وهو األقسى حني تهتز صورة هذا األب 

واألعنف أن يتسبب يف قتل األبن . 
»جو« األب يف نهاية املسرحية وهو ينظر إلى 
خطاب االبن امليت، ُيسقط يف يده .. اخلطاب 
الذي يقول كل شيء ويفضح فيه السر الذي 
ظل مكتوماً ومسكوتاً عنه حتى نهاية املسرحية، 
يقول »جو« أخيراً تيمة املسرحية : كان »الري« 
أنهم  ضوئه  على  أرى  لكني  بالتأكيد،  ابني 
جميعاً كانوا أبنائي . أولئك الذين تسبب »جو« 
يف موتهم بأسطوانات مصدوعة كانت ترسلها 
مصانعه إلى اجلبهة لتقتل الطيارين وابنه من 
بينهم ! .. كانت صرخة »جو كيلر« املكتومة أشبه 
لير«،  »امللك  مسرحية  »شكسبير يف  بصرخة 
غير أن صرخة  »جو« كانت صرخة دامية مبا 
يكفي ألن تبدو مختنقة لدرجة ال جتد متنفساً 

يف احلالتني ألنها ولدت ميتة . 
تلك النظرة :

ليست هناك ادانة اقسى من نظرة ابن ألبيه 
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اتصور بٔانك ٔاصبحت شخصًا مبغضًا للبرش، يا جو.
التٔامــل  الباهتــة وهــي مســتغرقة يف  اجلانبيــة  حــدق جيليجــان يف صورهتــا 

نفــس مســتوى صورتــه. والواقعــة عــىل 
بشــٔان النســاء؟ عندمــا ٔاقــول اجلنــود فلســت ٔاعنــي نفــي . مل ٔاكــن جنديــًا بمعني 
ٔاكثــر ٔامهيــة ممــا يمكــن اعتبــار رجــل يصــل الســاعات صانــع ســاعات ، وعندمــا 

ٔاقــول النســاء فلســت ٔاقصــدك ٔانــت.
وليم فكنر

نفترق 
قبل أن
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وطن الثقافة
 وثقافة الوطن


