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سيدة غدامس..

التي تنسج منذ آالف السنني
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صورة

الغالف

امرأة غدامس املثابرة
اكتشفت هذه اللوحة يف مدينة غدامس أقصى
غرب ليبيا ،لهذا عرفها املؤرخون باسم « امرأة
غدامس» ،وتعود الٔواخر عصر الدولة احلديثة
يف مصر (  1077-1292ق.م ) ،أي منذ حوالي
ثالثة آالف وثمامنئة وتسعني عام ًا قبل صدور
هذا العدد ،إال أنها تعطي معلومة مهمة حول
مدى عناية النساء الليبيات بتأثيث منازلهن
وتوفير ما تسمح به الظروف من سبل الراحة
 ،وفيها تقوم املرأة بالعمل على النول املخصص

لنسج الثياب ،فينا يرى آخرون أنها أمام مرآة،
و يبدو واضح ًا املسند الذي أراحت عليه املرأة
رجليها  ،والشكل املميز للكرسي اجلالسة عليه ،
كما أن طريقة تصفيفها لشعرها الذي جمعته
يف ما يبدو انه كيس مخصص لهذا الغرض ،
تدل على عناية بزينتها حتى داخل املنزل .
املصدر :

Bates,O , The Eastern Libyans ,
.London , 1970.p128

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مفتاح الشيخي
البيضاء  .خلف شارع النسيم .الطريق الدائري الشمالي

د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـةً مبـا يلـي :
1.1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
2.2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
ُ 3.3ي ّ
مصادر هـا.
4.4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
5.5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
6.6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
7.7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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شــــــــــؤون عربية

افتتاحية رئيس التحرير
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البشر  ..أكلة حلوم البشر
شــــــــــؤون ليبية
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ذاكرة السينما يف املدن الليبية

(ص )24

ملحمة الكراهب « معركة بئر بالل

(ص )27

أيش

محتويات العـدد
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احلراطني العبيد
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رسالة املغرب الثقافية
كتبوا ذات يوم
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برقـــــــــــــــة الهادئـــــــــــــــة
ترحــــــــــــــــال

(ص )41

شــــــــــؤون عربية
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قمر األسير والزعتر األخضر
«أسرى يكتبون»

مسرح الفضاءات املفتوحة

ترجمـــــــــــــــات
(ص  )50العلم اللدني اإلسالمي
ابـــــــــــــداع
(ص  )56البروفيسور األديب التايواني
تزمني تساي « حوار»
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محتويات العـدد
ابـــــــــــــداع
(ص )62

أقنعة سيت السبعة

(ص )69

غيابك « قصيدة»

(ص )70

اجلميل والهجني

(ص )75

من جتربتي مع السرطان

(ص )77

كسر خاطر

(ص )78

شاعر القرار 144

(ص )84

أفكار عن إدوارد سعيد

ابـــــــــــــداع
(ص  )88جنة النص
قرأت لك
(ص  )96ملاذا نقع يف حب األفالم القصيرة

من هنا وهناك

(ص  )87عقد فريد « قصيدة»

(ص  )96قول على قول
قبل أن نفترق
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االشتراكات
* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا  96دينار ليبي
* خارج ليبيا  36دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي
* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية
مبجلس النواب الليبي على عنوان املجلة.

ثمن النسخة
يف داخل ليبيا  8دينار ليبي للنسخة الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم
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إبــــداعــــات

عبداهلل سعيد  .ليبيا
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افتتاحية رئيس التحرير

البشر ..أكلة حلوم البشر

بقلم  :رئيس التحرير

ت فيك أُؤ ِّم ُل
مدى ما كن ُ
فلما بلغ َ
ت ِّ
الس َّن والغايةَ التي  ..إليها َ
َّ
فض ُل
ت جزائي غلْظةً وفظاظةً  ..كأنَّك أنت املن ِْع ُم امل َت ِّ
جعل َ

إنه أمية بن أبي الصلت ،وهو يحتج على
ابنه العاق الذي لم يعد يهت ُم به .حتتا ُج إلى
أن تقسو إلى أبعد حد إذا ما تعلق األم ُر بفعل
عقوق الوالدين .
أما «بلعاء بن قيس» ،وهو شاعر جاهلي،
فهو يصل إلى حد االفتخار مبوهبة القسوة
هذه :
ٍ
ُي ْبكَى َعلَ ْينا وال َن ْبكي على أحد َ ..ل َن ْح ُن
َكبادا من اإلب ِل
أَ ْغلَظُ أ ً
ٍ
يحتاج هؤالء إذن إلى أكباد كأكباد اإلبل
ليمارسوا قسوتهم التي اعتادوها ،ولكن،
هناك خلط يف املوضوع فحتى اإلبل ال تأكل
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حلوم بعضها .
سؤال هذه االفتتاحية يلح يف طلب اإلجابة،
هل ميكن للبشاعة والوضاعة واالسفاف أن
تتخذ لها ضوابطا ً ومعايير منظمة ؟ هل ميكن
للفوضى أن جتد لها منهجا ً ثابتا ً ؟ وهل ميكن
للوحشية واالنتهاك والتعدي واالستخفاف
أن تؤسس لها نظريتها التي ال تتغير إال إلى
األسوأ بطبيعة احلال ؟
القسوة منهج ًا :
ما نعيشه اآلن ،هذه القسوة املفرطة،
عاصفة من التجهم والعنف جتتاح كل شيء،
حلم بشري يأكل حلما ً بشرياً ،وإفراط

افتتاحية رئيس التحرير

يف الطرق على مشاعر الروح حتى أقصى
حدود البشاعة ،بداية من احلوارات الثقافية
املتشنجة ،مروراً باالختالف البذيء يف وجهات
النظر ،نهاية بهذه اخلالفات واحلروب التي
تندلع بني جماعات وأفراد وآراء ومذاهب
ٍ
إمعان يف العنف.
وأفكار ،وما ينتج عنها يف
ما يثير االهتمام هنا هو ذلك االفراط
يف العنف ،ذلك التعدي على أبدان الناس
وأرواحها يف ٍآن واحد ،لكن األكثر إثارة
للتعجب هي تلك البالدة التي يظهرها القاتل
واملتعدي واملنتهك ،وكأنه يجد راحة نفسه يف
وطء أرواح اآلخرين .
ورغم أني هنا ال أهتم مبوضوع أكل حلوم
البشر مبعناه احلريف املادي ،إال أن بعض
الكتب تنفخ يف روحك باملزيد من التفكير،
وتدفعك دفعا ً هامسا ً إلى أن تتعمق أكثر يف
املعنى واملحتوى ،ويف غاية احلرف من روعة

الكتابة .
إن للدكتور «علي عبد الواحد وايف»
كتابا ً قيما ً بعنوان « :غرائب النظ ِم والتقاليد
والعادات» ،يستعرض فيه املعنى احلريف
لظواهر بشرية غريبة وخارجة عن املنطق
والعقل واالستيعاب ،إنه يدرس ظاهرة أكل
البشر للحوم بعضهم باملعنى احلسي البشع،
ولكن ،هل يأكل البشر حلوم بعضهم حسيا ً
فقط ؟ وهل توقفت فعالً هذه الظاهرة أم أننا
ما نزال نأكل حلوم بعضنا حتى اآلن ؟
لنعد إذن إلى صاحب الكتاب لعلنا
نستوضح تاريخ هذه الظاهرة العنيفة عندما
تكلم عن أسباب هذه العادة وما تهدف إليه
 .يف الصفحة السابعة من اجلزء الثاني من
هذا الكتاب حيث يقول إنها عادة انتشرت
بني الشعوب البدائية ،وبني عدد من العشائر
من السكان األصليني يف استراليا وأمريكا
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الالتينية وافريقيا ونحوها
ويقول إن هذه العادة كانت مقننة ،مبعنى
أن لها بعض الضوابط .
ضوابط البشاعة ومعاييرها :
نعم  ..للبشاعة ضوابطها ،وهذا هو ما
يدفعنا إلى التعجب واالستغراب ،لكن التاريخ
يخبرنا بذلك ،ولنا أن نقبل أو نرفض ،إنه
حدث حقيقي وقع وانتهى األمر ،وللمزيد
من التوضيح سوف نقرأ املزيد من سطور
هذا الكتاب لنعرف كيف استطاع االنسان
أن يتجرأ على هذا الفعل الشاذ ،أن يضع
للبشاعة قوانني راسخة ،ومعايير ال ميكن
املساس بها  .وكأنه يقننها ويعترف بها
ضرورة حياة ال فعل شواذ .
تقنني التقزز :
إن بعض القبائل البدائية كانت جتيز أن
يؤكل كل اجلسم ،ولكن ،ماعدا العظام ،ويف
بعضها اآلخر ال تؤكل إال أجزاء منه كالقلب
والرئتني ونحوه  .ويف بعضها اآلخر ال تؤكل
سوى أجساد املوتى ،بينما يتعدى األمر
ذلك يف البعض اآلخر .وأحيانا ً كانت بعض
العشائر حترم أكل أجساد الذكور ،وغيرها
كانت حترم أكل أجساد اإلناث ،وآخرون كانوا
ال يأكلون سوى حلوم األسرى من األعداء،
بطبيعة احلال هناك دائما ً الغالبية الشرهة
 .تلك التي تأكل كل شيء .إن الدكتور «وايف»
يذكر لنا يف كتابه أمراً جديراً بالتأمل ..
إنه يخبرنا عن بعض العشائر البدائية من
البنغال وأستراليا  ..هؤالء يضعون تشريعا ً
غريبا ً لهذه العادة  ..إنهم يفضلون أن يكون
املأكول حلمه من األقرباء  ..نعم  .األقارب
مفضلون ألكل حلومهم  ..ويجوز أن يكون
املأكول أجنبيا ً إذا تعذر احلصول على حلوم
األقارب .
منهجية مخيفة  ..ال أحدثكم هنا عن
اجلانب املقزز ..ألن هذا أمر قد جتاوزناه .
لكني أريد منكم أن نتشارك التأمل يف قدرة
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االنسان على جتميل القبح ولو باملزيد من
الضوابط حتى لألشياء التي ال ميكن ضبطها
من األساس .
عند عشائر البيرهول يف وسط الهند ..
كان أكل حلم العدو وكذلك األجنبي أمراً
محرماً ،لكن جواز األكل كان مقتصراً على
أكل حلوم األقارب الذين يصلون إلى سن
الشيخوخة .وكذلك كانت عشائر الديبري
االسترالية .لكن هذه األخيرة كانت حتتفظ
بنظام خاص لهذه العادة  .كان النظام دقيقا ً
إلى ٍ
حد كبير ،وعلى هذا النحو الصارم
الذي ال يجوز التالعب به  .األمهات يأكلن
حلوم أوالدهن ،واألوالد حلوم أمهاتهن ،وأخو
الزوجة وزوجها ،كالهما يأكل حلم اآلخر إذا
مات  .وكذلك أخت الزوج وزوجته .
اعتذر لكل هذا الكم من القبح ..
لكن ،دعونا هنا نتأمل يف هذه التشريعات
التي تؤسس ملا ميكن أن نطلق عليه تقنني
االنحطاط ،كيف يستطيع االنسان أن يفعل ما
تعجز عنه احليوانات ،احليوانات التي نتهمها
نحن بالتوحش .
إن الدكتور «وايف» يف كتابه .ويف الصفحة
العاشرة ،يحاول أن يحلل أسباب هذه
الظاهرة فيقول إنها يف جانب منها قد تعني
االنتقام والثأر من العدو ،كما تفعل عشائر
التيبيز التي كانت تسكن جزر املاركيز ( وهي
جزر تقع يف منتصف املسافة بني نيوزلندا
وامريكا الالتينية ) ،ورمبا كانت هذه العادة
وسيلة إلضعاف جسد امليت ومنع روحه من
ارتكاب األذى بحق األحياء  ..فأكل حلوم
القتلى من األعداء يصبح وسيلةً للوقاية من
خطر أرواحهم التي رمبا سوف تقوم باالنتقام
 .لكنها لن تفعل إذا اختفت أجسادها .
هنالك اعتقاد آخر  ،إن الشوشون  .وهم
من الهنود احلمر كانوا يعتقدون إنك إذا أكلت
حلم عدوك الشجاع فسوف تنتقل إليك كل
الشجاعة التي كان يتمتع بها .وعند عشائر

افتتاحية رئيس التحرير

استراليا الوسطى يأكل الشيوخ حلوم األطفال
اعتقاداً منهم أنهم سيكتسبون منهم الشباب
واحليوية واحلياة املتجددة .االعتقاد األغرب
هو ما يعتقد الديبري االستراليون البدائيون
 ..إنهم يأكلون حلوم األقارب ألنهم يحبونهم
بشدة ،وال يريدون أن يسلموهم للتراب .إنها
رغبة التوحد يف هيكل واحد من اللحم والدم.
األكثر سمو ًا هو األكثر انحطاط ًا :
من جديد اعتذر لكم عن هذا الكم الهائل
من القبح ،أنا لم أورد هذه القصص ألثير
التقزز ،وال ألهاجم الغرائز ،كل ما أردت أن
أقوله هو أن االنسان هو الكائن الوحيد الذي
يستطيع أن يرتقي بإحساسه حتى يصبح
هناك  ..يف األعلى  ..حيث السماء الشاسعة
 ..وهو الوحيد أيضا ً الذي يستطيع أن ينحط
بنفس اإلحساس حتى يهبط إلى األسفل ..
اسفل سافلني  ..حيث ال يوجد إحساس على

اإلطالق .
كل ما أردت قوله ايضا ً هو أن أكل الناس
للحوم بعضهم لم ينته بعد مثلما نتوهم ،مازلنا
مثل العشائر البدائية نأكل حلوم بعضنا،
نأكلها بالقمع ،مبصادرة الفكر ،وسجن الرأي،
واالستبداد ،وبتركيع البشر ليصبحوا عبيداً
الحتياجاتهم اليومية فقط ،متهيداً للغوص
بهم نحو حياة دودية رمادية املالمح ،ال سيادة
فيها إال للصمت واالذعان واملوافقة .
ما زلنا نأكل حلوم بعضنا بالربا الصريح،
ونأكلها بالظلم ،الصريح أيضاً ،ونأكلها
بالعدوان وبالنهب ،وبالقسوة ،ومازلنا كما
أنشد «بلعاء بن قيس» ذات يوم :
ع َل ْينا وال َن ْبكي على ٍ
أحد ..
ُي ْب َكى َ
َكبادا من اإلب ِل
ْن أَ ْ
غ َل ُ
َل َنح ُ
ظأ ً
مع االعتذار طبع ًا لإلبل .
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شؤون ليبيـــه

الليبية التي يصعب تعريفها ..

تنني بسبعة رؤوس

()3

امراجع السحاتي .ليبيا

 - 2األغنية الليبية بالتارقية :
ونأتي إلى أغنية ليبية أخرى هي األغنية
التارقية ،والتي قال فيها نائب فزان
العثماني «عبد القادر جامي»  « -:إن
أغنية التوارق اضبط حلنا وأكثر تناسقا
من األغنية البدوية العربية» ( .)1وجدت
لدى الطوارق آلة موسيقية كانت النسوة
يعزفن عليها ويغنني على أنغامها ،وتلك
اآللة يطلقون عليها اسم « اميزاد « ،وهي
تشبه الربابة ،وترية ،ونغماتها متناسقة
متواصلة ومتأثرة بالبيئة الصحراوية،
و»اميزاد» كلمة بلغة «تاماهاغ» معناها
أوتار ،كما توجد عندهم «الدفوف» ،والتي
أشير بأنها كانت تضرب يف األعراس
واألفراح ،حيث كان الشباب يجتمعون
حول املطربات ويشركون يف الغناء وفقا ً
لنغمات آلة «اميزاد» اخلافتة ،ومن أهم
األغاني التي كانت تغنى أغنية تقول -:
(( سرنا للدويرات للغزو
قطعنا الفيايف وطرق الصحاري
وجدنا اإلبل ترعى يف مراعيها
سقناها يف اجتاه الوطن
هذه املجازفة قمنا بها من اجل
املقيمة يف غات )) .
نالحظ بان هذه األغنية قيلت أبان كان
الغزو مشروعا ً يف األعراف القبلية ،وهذه
األغنية تصور لوحة فنية من اإلبداع حيث
تستطيع ان تشاهد فيها منظراً ومشهداً
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جميالً ميثل الصحراء وجموع من الفرسان
تسير على رمال تلك الصحراء ،وتقطع
مسالكا ً وطرقاً ،وتشاهد اإلبل ترعى
يف احد األودية ،ثم تشاهد مشهد آخر،
الفرسان وهم يسوقون اإلبل نحو قراهم،
وطبعا ً هذا إبداع يساهم يف إثراء الهوية
الثقافية الليبية.
وكذلك من أمثلة األغنية التارقية أغنية
تقول-:
(( موماغبات « البيضاء كاجلنب
ماذا يكون لو عرضها أخوها للداللني
لكنت ادفع ألف بقرة وألف ناقة مهر ًا
لها غرام كنوا يف صدري
يحرق كطعنة رمح
()2
وأي رمح رمح يف يد خصم لدود)).
األغنية األولى نالحظ أنها توضح مدى
املعاناة على احلصول على من سيتم
االقتران بها ،أما الثانية فهي إحساس
وشعور رقيق جتاه من سيتم االقتران
بها ،وهذه األغاني عمرها أكثر من قرن
من الزمان ويتطلب توثيقها ليبيا وإقليما ً
ودوليا ً للحفاظ عليها .
واألغنية التارقية الليبية هي األخرى
عانت ما عانته األغنية التباوية ،وكانت
األسباب نفس األسباب  .وطبعا ً األغنية
التارقية الشعبية تساهم يف إثراء الهوية
الثقافية التارقية خاصة والهوية الثقافية
الليبية عامة.

شؤون ليبيـــه
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 - 3األغنية الليبية باالمازيغية :
تعتبر األغنية االمازيغية الليبية جزءاً
ال يتجزأ من األغنية الليبية ،وهي غير
معروفة بشكل واسع يف ليبيا إال من القليل،
نواح من جبال نفوسة
وهؤالء يتمركزون يف ٍ
مثل نالوت ويف منطقة ازوارة ،حيث كان
هذا اللون من األغاني من ضمن األغاني
التي حجب عنها اإلعالم بشان اهتمامه
بقضايا أخرى تخص النظام ،واحلانها
وكلماتها وأداءها ،وآالتها وعازفيها تكاد
تكون من البيئة االمازيغية وهي من
مقومات هويتهم االجتماعية االمازيغية .
من أشهر األغاني االمازيغية التي انتشرت
أخيرا أغنية (( ازول  ...ازول ))(( ،
سالم إلى الثوار )) ،وقد أدت من قبل
«مقبل ايت كاباوي» ،بلحن وكلمات
وأداء امزيغي ،وكذلك األغنية (( :
اقراولي انغ يقام اخفاون انغ ))( ،
إلى أم الشهيد ) ،التي غنتها الفنانة
«دانيا بن ساسي» (.)3
ومن األغاني االمازيغية التي غنيت
باالمازيغية نذكر أغنية من أداء «دانيا
بن ساسي» بعنوان «تاكراوال اللي» ،مبعنى
«الثورة» بالعربية ،يقول مقطع منها
« اسفرو ووه اوريختيد ايولتما ..
مبعنى « الشعر هذا كتبته ألختي
..
اال توشا تساس اتكرواال
اللي عطت كبيدتها للثورة
..
مميس اسو ديتري كوجنا
ولدها اليوم جنم يف السماء
..
ديخساس اكوول يغزا «
وحبه يف القلب حفر «
وكذلك املقطع الذي يقول -:
« تكراولي ايترس انغ ..
مبعنى « التأثر جنمنا
..
ايقام ايخفاونغ
رفع رؤوسنا
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..
اتفسويت اتنلي
يا ربيع احلرية
..
تفويت ناراشن انغ «
()4
شمس شباكنا ودارنا «
وطبعا ً األغنية األمازيغية بأحلانها
وكلماتها وأداءها وآالتها وإحساسها أتت
من البيئة الريفية االمازيغية خاصة من
اجلبال األطلسية التي متتد إلى املغرب،
وهي تختلف حسب كل منطقة بسبب
اللهجة مثل ما عند أخوتهم من الشلوح
وسوس وتاريفيت ،وقصائدها يف الغالب
ارجتالية ،وقد تصحبها رقصات ،وهي
قد تغنى على أنغام آالت وترية ،وهذه
األغاني والرقصات عادة ما تعبر عن
الفرح والسرور والسعادة ،وبعضها يروي
جهادهم ضد الغزاة ،وأشير بان أهم
اآلالت التي تصاحب الغناء االمازيغي
هي البندير ،وآلة «الكمبري» االمازيغي،
و»امزاد» و»الربابة» ،و»آلة الناي النفخية»،
وقد أشير بان األغنية االمازيغة متأثرة
باملوسيقى اإلفريقية  .ويف العادة األغنية
االمازيغية تتغنى بالكثير من نواحي حياة
وجتارب املجتمع االمازيغي الليبي ،منها
الغزلية ومنها النقدية ،وتعتمد األغنية
االمازيغية على القصائد االرجتالية،
وموسيقى تقليدية تعتمد على اآلالت
الوترية كالكمبري والربابة ،وكذلك على
البندير وآلة النفخ (الناي) ،وتعد األحلان
واألغاني والقصائد األمازيغية أحد
مقومات هويتهم االجتماعية ،وهي تعبر
عن ارثهم احلضاري وبالتالي فهي تساهم
يف إثراء الهوية الثقافية الليبية عامة (.)5
لو نظرنا إلى األغنية الشعبية االمازيغية
الليبية جندها تعبر عن وجدان االمازيغي
الليبي بلغته ولهجته التي فرضتها البيئة
عليه ،وهو يعبر يف أغنيته عما يشعر به
من إحساس إضافة إلى طريقة إخراجه
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للكلمات من معجم لغته االمازيغية ولهجته
التي جاءت من البيئة التي يعيش فيها،
فاالمازيغي على الساحل يف «ازوارة»
لهجته حتما تختلف عن االمازيغي يف
اجلبل يف نالوت أو يفرن أو جادو وغيرها،
كل يخرج ما اوحته له بيئته من أفكار
واحلان ومشاعر ،وما يف مخزونه من
الثقافة االمازيغية الليبية التي تتشكل
منها الثقافة الليبية عامة ،وما تكونه من
مقومات للهوية االمازيغية الليبية ،وما
تكونه من مقومات الهوية الثقافية الليبية
واالجتماعية عامة ،وهي بالتالي تساهم
يف إثراء الهوية الثقافية الليبية .
أغاني األقاليم الليبية :
املعروف أن ليبيا تكونت من ثالث أقاليم
وهي طرابلس الغرب يف الغرب ،وبرقة يف
الشرق ،وفزان يف اجلنوب ،وهذه األقاليم
تختلف فيها البيئة والتضاريس وتتنوع،
ولهذا جند لكل منها لهجته وتعبيره الذي
يناغهم البيئة التي يعيش فيها ،ومن هذا
االختالف يف تنوع البيئة جند أن هناك
تنوعا ً ثقافيا ً يساهم يف إثراء الهوية
الثقافية الليبية ،ومنه األغنية الشعبية .
نستطيع ان نقسم األغنية الشعبية الليبية
حسب األقاليم وداخل كل إقليم تتقسم
كذلك إلى مدن ومناطق وإحياء كاآلتي :
أ -األغنية الشعبية البرقاوية :
تتعدد األغنية البرقاوية ،حسب كل مدينة
ومنطقة ،وحتى األحياء ،كل يؤديها بلهجته
اخلاصة التي فرضتها البيئة ،بعضها يؤدى
بالكلمات دون آالت موسيقية ،وبعضها
تصاحبها آالت موسيقية ،بعضها تؤديها
آالت املوسيقية مثل النغمات التي تخرج
من املزمار «املقرونة» ،ومن أهم اآلالت
البرقاوية إضافة إلى املزمار« ،املقرونة»
وهي آلة نفخية ،واستخدام إيقاع بالدق

باألعواد على أداء حتدث دقات عند
طرقها كالدق على صحن خشبي أو طاولة
صغيرة ،وعادة يدق عليها أكثر من شخص
عند أداء أغنية ،إضافة إلى هذه اآلالت
يستخدم ضرب الكفوف إلحداث نغمات
إيقاعية إضافية  .فضرب الكفوف أو ما
يطلق عليه التصفيق قد يستخدم بدون
اآلالت يف حالة نوع من التعبير الغنائي يف
فن يطلق عليه برقاويا ً « الكشك «  .وهناك
أغنية العلم ،أو غناوة العلم والتي تؤدي
بدون اآلالت موسيقية يف العادة ،وهي ال
تتعدى سبع كلمات ،وهناك «ضمة القشة»،
و»املجرودة» ،وهي طويلة ،و»الشتاوى»
وهي قصيرة  ،وعادة يستخدم فيها ضرب
الكفوف مما يزيد اإلحساس بنغماتها .
- 1األغنية البنغازية الليبية  :وهي
نوع من األغاني البرقاوية ،وقد تكونت
هذه األغنية من كلمات اللهجة البنغازية
وفق كلمات كانت تتوارد بني سكان مدينة
بنغازي ،وغنيت من سكان بنغازي يف
املاضي مثل « الصابري عرجون الفل
..الصابري زين على زين» « ،يا عني يا
ليل بني البركة وسيدي حسني»  ،كما أبدع
شعراء من بنغازي بتقدمي كلمات تقدم لها
ملحنني ومطربني قاموا بإخراجها إلى
الناس على هيئة نغم متكامل يف الكلمات
واحلان والصوت ،من أهم املطربني الذين
أبدعوا يف األغنية البنغازية «محمد
صدقي» و»عطية محسن» و»محمد مختار»
و»إبراهيم فهمي» و»محمد حسن» و»سالم
زايد» و»محمد جنم» و»جالل احمد»
و»الطاهر عمر» وغيرهم ،فمثالً جند
«محمد صدقي» يغني « طيرين يف عش
الوفاء باتن سهارى كنهن» ،وجند «محمد
حسن» يغني أغنية « يا ريح هدي مركبي
مياله « ،والتي يقول مطلعها-:
يا ريح هدي مركبي مياله ..
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موج البحر داير معاها حاله
كما جند األغنية الشعبية البنغازية يف
أغنية «يطق القلب ومج ّور عليا « والتي
يقول مطلعها -:
يطق القلب ومجور عليا ..
جابد شوق من ماضي الغية
ومجور عليا عليا يطق القلب ..
متقاوي سطيرة ..
()6
غير إينني مخلفي احليرة «
يف أغنية «طق القلب ومجور عليا»،
جند املطرب أو املؤدي يؤديها بإحساس
شاعري يعبر عن كلمات األغنية  ،كذلك
يف اإلحساس الذي أخرجه امللحن إضافة
إلى إحساس الكورال أو املجموعة الصوتية
التي تردد بعد املؤدي ،إضافة إلى ما
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أظهرته أنامل عازيف اآلالت املوسيقية التي
كانت سببا ً من أسباب بروز اللحن والنغم
ومعاني األغنية ،خاصة أنامل عازف الناي
وعازف القانون وعازيف الكمنجات ،الكل
اظهر إحساسه يف هذه األغنية الشاعرية
احلساسة اآلالت والصوت والعزف واللحن،
فقد تغلب الصوت على مؤديه ،وأظهر
آالمه التي حاول ان يخفيها ،كما تغلبت
أصوات املؤديات املرددات على املؤدي،
وعبرن عن ما بإحساسهن من اثر اللحن
والكلمة واألداء ،كما عبرت أنامل العازفني
على ما يكنه شعور وإحساس عازيف اآلالت
املوسيقية ،ولهذا جاءت األغنية بإحساس
طربي ال ميكن ان يتكرر لو أديت من جديد
من قبل آخرين ،انه اإلحساس يفعل ذلك .
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جند يف هذه األغنية الناي يشكي من الم
قلبه كاملؤدي لألغنية ،إضافة إلى القانون
الذي صار يواسي رفيقه الناي نهيك عن
آالت الكمنجة ،وما أخرجه الكورال أو
املجموعة التي تصاحب مؤدي األغنية
حيث اختيرت أصوات نسائية لتبرز
الكلمات واللحن وصوت ونغمات املؤدي
تأثراً مبا قدمه عدد من امللحنني واملطربني
يف مصر ،وحقيقة التأثير املصري صار
يدخل يف األغنية الليبية بعد ان درس
الكثير من األساتذة املصريني لعدد من
الليبيني ،حيث كان ألحمد احلفناوي
و»عطية شرارة» دور يف ذلك ،وكان لعمر
احلريري والسيد راضي دور يف احلركة
املسرحية .
ومن األغاني البنغازية التي ساهمت يف
إثراء الهوية الثقافية الليبية وتعتبر نوعا ً
يختلف عن األغاني الشعبية األخرى،
أغنية «سافر مازال» ،التي كتبها «عبد
احلميد الشاعري» وحلنها «كاظم ندمي»
وأداها «سالم قدري» والتي يقول مطلعها
-:
« سافر مازال عينى تريده ..
حياتي زهيدة ..
ناس شالوه لوطانا بعيدة
هذه األغنية ال ميكن ان ينساها املستمع
وأداء .تكاملت فيها
الليبي كلماتا ً وحلنا ً
ً
مقومات األغنية التي تالمس اإلنسان..
وتعانق مشاعره ووجدانه .وكانت خطوة
من خطوات التطور لألغنية يف بالدنا،
وكذلك هناك األغنية الشعبية البنغازية
التي حيكت كلماتها باللهجة البنغازية،
مثل أغنية «ايش درتال « ،والتي أداءها
«محمد السليني» وحلنها «حسن عريبي»
عام 1975م وهي من كلمات «السيد
بومدين» ،ويقول مطلع األغنية :
« ايش درتال جايف قدمي الغية ..

بال عيب تارك ما يسال عليا « (. )7
إضافة إلى هذه األغاني كانت قبلها نهضة
غنائية جاءت باللهجة البرقاوية لعدة
مناطق كاملرج والبيضاء ودرنة وطبرق
وبنغازي وظهر شعراء ومطربون ،وأتت
األحلان مع الكلمات ،ومع أنامل من يعزف
ومن يؤدي  .ففي العشرينات من القرن
العشرين ظهرت بعض الفرق املوسيقية يف
عدد من املقاهي مثل الفرق التي ظهرت
يف بنغازي والتي أشير بأنها كانت تتألف
من عزيف على آلة القانون واملقرونة أو
الزمارة والزكرة مع الطبلة « الدربوكة «
 ،وكانت الطبلة أكثرها استعماالً  .كما
ظهرت آلة العود أو كما يطلقون عليها «
القمبري « (.)8
جند يف األغنية البنغازية الشعبية،
اللهجة بالبنغازية واإلحساس البنغازي
والبيئة البنغازية ،وهي تصور أزقة وشوارع
بنغازي القدمية ،وهي من مقومات الهوية
البنغازية التي تساهم يف إثراء الهوية
الثقافية الليبية ،كما ظهر يف ليبيا مطربون
ومطربات على نطاق ضيق ،مثل ما ظهر
يف بنغازي ،وقد كان أوائل أولئك عدد من
اليهود الليبيني ،وهذه األغاني من الغناء
البرقاوي ،ومتركزت يف بنغازي وسط
املدينة ،وهذه األغاني هي القاعدة التي
بني عليها فن «املرسكاوي» فيما بعد ،وقد
وظفت األغنية الشعبية التي قام بتأليفها
عدد من الشعراء الشعبني مثل الشاعر
«بوحليقة « أربيب كليمنتي « وهو من يهود
ليبيا والذي من أشهر قصائده قصيدة
بالشعر العكنسي يقول مقطعها -:
بيضا لبست ثوب ازرنقي ...
جت ترشنقي ...
حاكم ويراطن بغلنقي
بيضا لبست ثوب ازرق ...
جت ترشق  ...قدمها دوبه لرض ايطق
17
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تخف اللي عقله واثق ...
يتم سلنقي ...
مجروح وجرحه بعشنقي (.)9
ومن ضمن األغاني الليبية الشعبية ما جاء
بإحساس يهودي ليبي ،كذلك كانت هناك
كلمات الشاعر اربيب كليمنتي (بوحليقة)
قصيدة (البس جديد الرنة ) والتي يقول
مقطعها -:
« ذبلهن غال البس جديد الرنة ....
سامرات ما نوم العرب ذاقنة.
ما نحسبك تنسيني ...........
يف قولتك يف بوي تسوى عيني
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ديني علي دينك ودينك ديني ....
منشي امعاك للنيران دون اجلنة
وهو هنا يعبر يف أغنيته عن املعاناة التي
تعرضت له حواسه خاصة العيون من تعب
يف السهر والتي تأخذ وقتا ً للنوم مثل كل
الناس بسبب النسيان وجتاهل حبه ،رغم
العهد بان ال ينساه حبه..)10( .
وكما جند ان مقطع قصيدة « ال بس جديد
الرنة « الربيب والذي يقول فيه  « :ديني
على دينك ودينك ديني « يتكرر يف الكثير
من قصائد الشعر الشعبي الليبي وحتى
النبطي يف اخلليج .

شؤون ليبيـــه

الغناء يف ليبيا حقيقة كان يعد عيبا ً لدى
الكثير من الليبيني ،ولهذا فقد اقتحم عدد
من الفنانني مجال الغناء بأسماء مستعارة
 ،ولكن هناك فئة من بعض الليبيني كانت
متحرر من قيود العادات ،ومن أولئك اليهود
الذين كانوا يسكنون املدن مثل بنغازي،
وبسبب ذلك اقتحموا مجال الغناء الذي
كان محذوراً عرفيا ً على باقي الليبيني،
فكان هناك شعراء ومطربني ومطربات
إلحياء األفراح واحلفالت الغنائية ،حيث
وكما تشير املصادر برز من أولئك دوخة،
وكاكي ،و»بن نحاسي» ،و»الزقيني»« ،حاييم
الصغير» ،واملطربة «بطة» ،وقد انتشرت
الكثير من أغانيهم بني الناس ،وكانت
باللهجة البرقاوية البنغازية ،وكان أشهرها
يف بنغازي أغنية يقول مطلعها -:
أنت يا غريفة فيك الضي ***
وفيك ازويل ايعز علي
مبعنى أنت يا غرفة فيك الضوء ،وفيك
شخص اعتز به وارتاح له ،فيها مدح للمكان
ألنه فيه من يحب ويرحت له.
وأخرى يقول مطلعها -:
« يا سيدي عمران الوايف ..
المي بيني وبني اواليف «
مبعنى يا سيدي عمران الوايف اجمع بيني
وبني أحبابي ،فيها دعاء بان يجمعه الولي
الصالح مبن يحب(.)11
وقد أشير بان املطرب اليهودي «الزقيني»
كان يغني يف األفراح يف بنغازي يرافقه ابنه
وهو يعزف على آلة البيانو باحلان شعبية
ليبية (.)12
وأشير بان عميد املسرح الليبي «رجب
البكوش» قد ذكر بان «كاكي» و»حاييم الصغير»
كانا ميتازان بسرعة البديهة يف قرض الشعر
حيث يذكر رجب البكوش وفق ما جاء يف احد
املصادر بان حاييم الصغير كان يؤدي برول
أحدى أغانيه حيث يغني ويقول -:

« هلي ناره شاطت يف ...
سخر زوله يا عالي « .
وأشير بان دور اليهود يف األغنية الليبية
الشعبية استمر إلى عام 1967م وقد
سبقت شهرت أولئك الكثير(.)14
كما أشار احد املصادر بان التنوع السكاني
يف بنغازي تنوعت يف اإليقاعات كان له
اثر يف ازدهار الفن الشعبي الغنائي وكان
من أهم رواد األغنية الشعبية الليبية بعد
ذلك مصطفى املستيري وسالم بشون وعبد
اخلالق الصابري والشريف املاقني وعبد
الهادي الشعالية ورجب قدورة وغيرهم (.)15
من خالل ما تقدم جند ان األغنية الشعبية
يف املدن هو مزيج من عدة ثقافات اخرج
أغنية ما يطلق عليه املرسكاوي والذي
أبدع فيه يهود بنغازي أمثال كحاكي وحاييم
الصغير والذقني ودوخة وبطة وقد اكسبوا
هذا الفن من البيئة البنغازية التي بواسطتها
اخرج هؤالء ما يف جعبتهم من فن باللهجة
البنغازية القدمية ،وبهذا الفن بني عليه
واستمر إلى ان حدث حترر اجتماعي من
بعض القيود التي كان يفرضها العرف على
مما يخرج للغناء رسميا ً وطبعا ً هذا ساهم
يف إثراء الهوية الثقافية الليبية عامة .
2األغنية الدرناوية الليبية  :وهي األغنيةتكونت كلماتها من اللهجة الدرناوية
واإلحساس الدرناوي وقد مت تأديتها من
قبل الكثير من املطربني مثل املطرب «سالم
زبية» .
- 3األغنية البيضاوية الليبية  :تكونت
من اللهجة اجلبلية البيضاوية وقد تغنى
بها الكثير مثل تونس مفتاح وغيرهما.
وهناك أغاني شعبية ملدن أخرى
ومناطق برقاوية تختلف يف اللحن
والكلمات والنغمة حسب اللهجة كل
منها فيها كلمات من لهجة مدينتها أو
منطقتها .
()13
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من البيضاء إىل طرابلس ..

ذاكرة السينما يف املدن الليبية

عبد السالم الزغيبي .اليونان

يعود تاريخ السينما يف العاصمة الليبية
إلى حقبة االحتالل اإليطالي يف عشرينات
القرن املاضي حني بدأت دور العرض
تفتح أبوابها أمام سكان املدينة من النساء
والرجال والعائالت ،وإن اقتصرت معظمها
على األجانب فقط.
وبعد استقالل ليبيا ،بدأت السينمات ،أو
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دور العرض تنتشر يف املدن الليبية الكبيرة
مثل طرابلس العاصمة وبنغازي ومصراته
ودرنة وطبرق واجدابيا.
يف مدينة طرابلس ،التي احتضنت يف
فترة ازدهارها نحو عشرين صالة سينما،
كانت هناك سينمات صيفية مفتوحة ،منها

شؤون ليبيـــه

سينما الغريانى بشارع الوادى ،وسينما
حسونة باشا ما
األرينا جوردينوا -بشارع ّ
بني شارع االستقالل و شارع  24ديسمبر،
وسينما الكورسو الصيفى -خلف مصرف
الصحاري الرئيسي ومدرسة هايتى ،ومنها
املغطاة التي تعمل طوال العام ،وكنت
اتردد على أغلبها أثناء زياراتي املتعددة
للعاصمة يف سنوات السبعينات ،ومنها
سينما احلمراء (الهمبره) ،وسينما ومسرح
الودان ،وسينما ريفولى ،وسينما رويال،
وسينما الكورسال ،و»ريكس» ،و»ريفولى»،
و»قابي» ،وسينما امليرمارى ،وسينما
املتروبول ،واالوديون  ،وبالزا  ،وسينما
الغزالة ،وسينما و مسرح الكشاف و غيرها
من السينمات ،وال نستطيع أن ننسى أقدم
السينمات يف طرابلس وهي سينما الرشيد
التي تعتبر واحدة من أقدم السينمات يف
ليبيا منذ العهد امللكي وسينما النصر يف
سوق الترك.
وقد لعبت هذه السينمات دوراً كبيراً
يف توعية الناس ونشر الثقافة الفنية،
الى جانب عرض األفالم السينمائية مت
عرض أعمال فنية مسرحية وغنائية على
مسارحها ،و من أهم مشاهير الفنّانني
الذين زاروا طرابلس و قدموا برامج فنية
يف دور العرض هذه ( فريد شوقى ،وفريد
األطرش ،ومحمد عبد الوهاب ،وعبد
احلليم حافظ ،وعبد الوهاب الدوكالى،
وأم كلثوم  ،،،وغيرهم.
ويف مدينة بنغازي كان هناك ،سينمات
(دور عرض) ،نظيفة ،حتى الشعبية منها،
كانت مقاعدها نظيفة ومرتبة ومنظمة،
ويف بعض دور السينما كان هناك مكان
للعائالت.
من هذه السينمات ،سينما البرينيتشي
(دار عرض بنغازي) واشتهرت بفخامتها،
وكانت يف بدايتها عام  ،1928مسرح

وطني ثم حتولت إلى سينما ،وسينما ريكس
(املجاهد) ،التي كانت متميزة بنظامها،
واختيار مكان اجللوس باألرقام ،وأفالمها
األجنبية ،وسينما احلرية (املسرح الشعبي)،
والزحام على شباك قطع التذاكر خاصة يف
أفالم هرقل وماشيستا ،وسينما النهضة،
وافالم اسماعيل ياسني ووحش الشاشة.
وكان هناك سينمات أخرى ،مثل سينما
هايتي والنصر يف منطقة الفندق البلدي،
وسينما الشعبية يف بن يونس ،والوحدة
يف بوزغيبة ،وسينما الشرق يف الصابري،
األندلس والزهراء والهالل يف البركة،
النجمة يف ميدان الشجرة ،سينما احلمراء
يف سي حسني ،سينما ليبيا يف املاجوري،
 9أغسطس يف ميدان البلدية يف بعض
السينمات كان هناك موقف ألصحاب
الدراجات الهوائية (البشكليطات) ،وهو
عبارة عن عارضة حديدية طويلة مقسمة
إلى فتحات تتيح وضع العجلة األمامية
للدراجة.
كانت الناس تهوى الذهاب إلى السينما،
وتتعرف على األفالم من خالل اجلرائد
اليومية التي كانت تصدر يف بنغازي،
وتخصص مكانا ً يف إحدى صفحاتها اسمه
(أين تذهب هذا املساء) ،وكانت القاعات
ممتلئة على آخرها ،ألنها كانت إلى جانب
مشاهدة مباريات كرة القدم ،من وسائل
الترفيه املتوفرة يف ذلك الزمان ،مثل الراديو
والتلفزيون ،واملقاهي ،والتمتع مبشاهدة
األفالم املصرية وأفالم الكاوبواي ،وأفالم
الكاوبوي(الطقش) والعيل (البطل) الذي
يتفوق على اجلميع ،وغيرها… واألفالم
الهندية ،وهي هواية حرم منها سكان
بنغازي منذ سنوات.
ويف مدينة طبرق كان هناك سينما هاييتي
و كانت تسمى أيضا ً بـ “سينما العمال”
والكائنة يف وسط املدينة ،وتغير اسمها إلى
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هاييتي تكرميا ً لدولة هاييتي ودورها يف
التصويت الشهير نحو استقالل ليبيا.
وشهدت دار عرض هاييتي أو “سينما
حلمي” – (نسبة إلى صاحبها حلمي
طاطاناكي مالكها ومؤسسها) -عروضا ً
ألفالم سينمائية نادرة عربية وأجنبية.
ويف مدينة درنة كانت هناك داران للعرض،
سينما سليمان الزني وسينما التاجوري،
ويف منتصف الستينيات افتتح مفتاح
بوخطوة دار عرض رويال .وكان هناك
سينما صيفية ،صاحبها الزني.
يف مدينة البيضاء ،وحتى بداية
السبعينيات من القرن املاضي ،كان هناك
ثالث سينمات يف مدينة البيضاء التي تقع
يف اجلبل االخضر ،شرق مدينة بنغازي،
األقدم وتقع فيما يعرف بالسوق القدمي
او السوق الفوقى ،على مقربة من مقام
سيدي رافع االنصاري ،وصاحبها هو عضو
مجلس الشيوخ يف العهد امللكي بوغندورة،
وأطلق عليها عامة الناس أسم» سينما
بوغندورة» ،ثم افتتح عضو مجلس النواب
والوزير محمد بوربيدة سينما يف عمارته
خلف البريد الرئيسي القدمي مباشرة
وسط املدينة وسميت «سينما بوربيدة»..
وعندما ذهبت لإلقامة هناك نهاية
السبعينات ،يف القسم الداخلي من معهد
البريد لالتصاالت السلكية والالسلكية،
أتذكر أني كنت أتردد على اثنني منها»
ابوحليمة وبوربيدة» ،انا ورفاقي يف املعهد،
باعتبارها وسيلة الترفيه الوحيدة يف شتاء
املدينة البارد جداً ،الى جانب ممارسة كرة
القدم يف فناء املعهد ،وكنا نفضل أن نذهب
بشكل جماعي يف األمسيات على االرجل
وهي مسافة ليست بعيدة ،مع الصحبة
واحلكايات ،متسلحني باملالبس الشتوية
الثقيلة ،التي تصل إلى حد ارتداء املالبس
التقليدية الشعبية الليبية وفوق منها نرتدي
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عباءة الصوف الثقيلة لنتقي البرد الشديد،
ونتوجه الى سينما يف املنطقة الشرقية
من املدينة ،كان اسمها سينما»ابوحليمة»
نسبة إلى صاحبها علي ابوحليمة الدرسي،
وشريكه بعيو  ،التي كانت تعرض أفالما ً
أمريكية حربية ،وأفالم كاوبوي إيطالية ،و
افالم طرزان أو هرقل أو شمشون اجلبار،
وأفالم عربية جتمع بني الفكاهة والصراع
األبدي على املحبوبة ومشاهد فتوة الشاشة
فريد شوقي و غرميه األبدي محمود
املليجي ،أفالم فريد االطرش وعبد احلليم
حافظ.،و نوادر إسماعيل يس..
كانت تذكرة الدخول يف متناول اجلميع،
وكان هناك تخفيض للطلبة ،ويتم متكني من
جاء متأخرا بعد بداية العرض من الدخول
مجاناً ،وإذا صادف وقدمت مجموعة مع
بعض ،يدفع البعض منهم الرسوم فقط،
فاجلميع يف هذه املدينة الصغيرة يعرف
بعضه البعض ،بحكم التصاهر والقبيلة.
الطريف يف املوضوع أنك تدخل بتذكرة
واحدة تتيح لك املكوث حتى موعد إغالق
السينما ،والتنقل بني اجلزء األرضي
والعلوي ،ويف كثير من املرات كنا جند
رواد السينما يغطون يف النوم على كراسي
الطابق العلوي من السينما ،كذلك الشراب
واألكل مسموح به ،وكان الشئ املدهش
واألكثر طرافة هو امللصقات» افيش،
بوسترات» أمام الباب الرئيسي للسينما،
حيث شباك قطع التذاكر ،وحسب ظني أن
أدارة السينما الى جانب ملصقات األفالم
املعلقة املكتوب فيها بخط عريض اسم
الفيلم واملخرج وأبطال الفيلم ،وغيرها
من التفاصيل ،قد اتفقت مع احد األخوة
الظرفاء يف املدينة من أجل كتابة عبارات
تغري الزبائن للدخول حلضور عروض
السينما املختلفة ،فقد كان يتفنن يف اختيار
عبارات فكاهية وشعبية يف نفس الوقت
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جلذب املشاهدين مثل :فيلم عركة وطقش،
ال يفوتك مشاهدته ،فيلم رعب رهيب
وتخويف ،فيلم أثارة خطير وتشويق ،فيلم
غموض وجرمية ،فيلم ضحك ،وغيرها من
العبارات الظريفة األخرى.
صحيح ان ملصقات األفالم تعتبر من أهم
وسائل الدعاية لألفالم يف ذلك الوقت ،لكن
صاحب القفشات والتعبيرات الظريفة،
ساهم بطريقته مساهمة كبيرة يف تقدمي
إضافة للملصق امللون ولفت انتباه جمهور
السينما ومحاولة إقناعه مبشاهدة الفيلم
الذي يتم اإلعالن عنه...
امللصق هو أول أداة لنشوء عالقة بني
املشاهد والشريط السينمائي ،وهو بطاقة
دخول املشاهد إلى الصالة قبل شباك
التذاكر .كان امللصق امللون بطريقة حادة
وبراقة وجذابة يروج لألفالم العربية
واألجنبية ويلعب دور صلة الوصل األولى

بني الفيلم واملشاهد قبل دخوله صالة
العرض ..وأحيانا ً يكون لرسام امللصق
قدرته على خداع املشاهدين من خالل
اللجوء إلى إبراز مشهد ساحر أو مغر حاله
يف ذلك حال كل إعالن جتاري يعتمد على
الصورة والكلمة معا ً كل منها يحاول تفسير
اآلخر.
اآلن ،ومع مرور الزمن ستغدو امللصقات
السينمائية القدمية ثروة ثقافية فنية يتم
عرضها يف املناسبات والتظاهرات الثقافية
والفنية والسينمائي ..تلك امللصقات
القدمية التي لم يعد لها وجود الندثار دور
العرض السينمائي يف مدينة البيضاء وبقية
املدن الليبية باتت أشبه مبشاهد حنني إلى
زمن غابر ،حاملة يف طياتها إشارات إلى
حتوالت طرأت على عالم السينما والصورة
والرسم واملجتمع بأكمله.
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 98عاما عىل معركة برئ بالل ـ..

ملحمـ ـ ــة الكراه ـ ــب

محمد عبد السالم الجالي .ليبيا

تعد معركة بئر بالل ( الكراهب ) التي وقعت
جنوب غرب اجدابيا بحوالي 45كم ـ إحدى
أهم املالحم البطولية اخلالدة يف تاريخ ليبيا
النضالي ضد القوات االيطالية املحتلة،
والتي لم تتوقع أنها سوف تهزم هزمية نكراء
أمام أبطال حركة املقاومة الوطنية الليبية
الباسلة ،التي اعطت املثل الرائع يف البطولة
والفداء للذود عن تراب الوطن ،ولذلك
عندما نتطرق الى هذه املعركة اعني بذلك
االهتمام بتاريخنا النضالي املجيد الذي
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يجب االحتفاء به كلما مر ذكراه يف ربوع
املعمورة ـ
قبل املعركة :
لذا من هنا قد تكون نقطة البداية ـ لقد أثار
نفي بعض من العمالء الى «جالو» يف جنوب
ليبيا ،غضب السلطات االيطالية ،حيث
اعتبرت هذا االمر سابقة خطيرة تساهم يف
تهديد وجودها والقضاء على مخططاتها،
لذلك بدأت تعد العدة على قدم وساق ،حيث
عزمت على إثر ذلك على االنتقام املريع

شؤون ليبيـــه

من «الدور» ( جتمع املجاهدين ) وقائده
 ،وقد عرف حينئذ القائد «قجة البدي» ـ
من أحد املجندين نوايا العدو واستعداداته،
ولهذا عقد جلسة طارئه ألعضاء املجلس
العسكري للدور ،وذلك ملناقشة الوضع
الراهن ـ واالسراع يف وضع اخلطة الالزمة
ملواجهة الغزاة املحتلني ،وكانت هذه اخلطة
على النحو االتي :ـ 1ـ يتولى ـ الكومندار
«عبدالرحيم العجوز احلاسي» ـ قيادة كوكبة
من الفرسان بالهجوم على العدو من اخللف
 ،وذلك حسب االشارة املتفق عليها وذلك
خللق البلبلة يف صفوف العدو املحتل ـ
 2ـ يقوم الكومندار «السنوسي كويدير
املصراتي» ـ برعاية املرضى والعجزة ـ وعليه
ان يوفر احلماية الالزمة لهم والذود عنهم ـ
 3ـ على جنود املشاة أخذ أماكنهم ،كل يف
موقعه املحدد له ،وال يطلقون األعيرة النارية
اال بعد اقتراب جنود العدو مبسافة متكنهم
من ارتفاع االصابات املحققة يف العدو ـ
وحسب رواية املجاهد الكبير «خليل بوجار
اهلل» ( حامل الراية ) ،أفاد قائالً :ـ لقد
كان القائد «قجة عبداهلل البدي» ـ يتفقد
بنفسه اجلنود وهم يف خنادقهم ،واصابعهم
على الزناد ،استعداداً خلوض هذه املعركة
احلاسمة ،كان ميتطي حصانا ً ابيض ،حيث
كان يحث املجاهدين على الثبات والشجاعة،
وكان مبعيته حرسه اخلاص الذي كان يدعى
«محمد التارقي» ،والذي قيل عنه إنه رجل
شجاع وطيب السريرة ـ
املواجهة تبدأ :
هذا ما كان يخص االستعدادات حلركة
املقاومة الوطنية الليبية ملالحقة العدو
وهزميته ـ أما بالنسبة للسلطات االيطالية
حسب العمالء واملراجع اإليطالية ،فكان
استعدادهم للمعركة على النحو االتي :
1ـ اسندت العملية الى ـ املاجور «مللي»،
وقد وضعت حتت تصرفه قوة من الكتيبة

السابعة االرتيرية مكونة من  400بندقية،
وسرية فرسان ،وفرقة آلية بقيادة الكابنت
ـ»تلجر» ـ وهكذا كانت بداية املعركة ـ ما
إن وصلت قوات االحتالل االيطالي الى
«بئر بالل» حتى وجدت نفسها محاطة بقوة
من املجاهدين يتقدمهم املجاهد الكبير
«خليل بو جاراهلل» ـ حامالً للراية ـ وقد
صاح بأعلى صوته اجلهوري  :اهلل اكبر ـ
اهلل اكبر .وتقدم نحو إحدى اآلليات ،ورمى
أحد جنودها بقنبلة يدوية أصابت رجله
اليسرى ،ثم فجأة انقض على العدو من
اخللف بقوة من الفرسان بقيادة الكومندار
«عبد الرحيم بالعجوز احلاسي» .وقد سبب
هذا الهجوم اخلاطف ارباكا ً يف صفوف
العدو الذي ولى هارباً ،ولم يستطيع الصمود
أمام جبروت وقوة نيران املجاهدين ،بعدئذ
ذهب ـ»خليل» ـ إلى إحدى السيارات فوجد
بها جنوداً قتلى ،فوضع الراية يف مقدمتها
ـ هذه صفحة من صفحات حركة املقاومة
الوطنية الباسلة ،كما رواها أحد أبطالها
الذي كان حامال للراية ويف مقدمة صفوف
معركة بئر بالل الشهيرة ـ هذه املعركة التي
تعد إحدى املالحم البطولية الهامة يف تاريخ
ليبيا النضالي ،والذي لقن فيها املجاهدين
األشاوس دروسا ً يف البطولة والفداء ضد
اولئك الطليان املحتلني ـ
حساب األرباح واخلسائر :
وهكذا دارت الدوائر على جند االعداء
باالعتراف بهزمية اجليش االيطالي يف هذه
املعركة ،وكانت حجتهم على إثر هذه الهزمية،
أن االحوال اجلوية لم تكن يف صاحلهم،
االمر الذي عطل استخدام السالح اجلوي،
وكذلك عدم الدقة يف تقدير قوة املجاهدين،
ومن خالل املعركة وقع جنديان يف األسر،
أحدهما ايطالي برتبة ـ»سيرجنت»،
واآلخر ارتيري برتبة «امباشي» ـ لقد
«بئر بالل ـ
سجل املجاهدون يف معركة
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الكراهب» نصراً مؤزراً على األعداء سيظل مطلعها  (( :وخذة اسوار الساكتة من ايديها
محفوراً يف ذاكرة كل االجيال لتتوارثه جيالً  ..ح ّرق كراهب واجدات عليها )) ،هذه
بعد جيل ـ وكانت خسائر العدو على النحو صفحة مشرفة من تاريخ ليبيا البطولي ابان
االتي:ـ 1ـ اعطاب ثمان مدرعات ـ 2ـ ترك االستعمار االيطالي ـ تلك املعركة الشرسة
العدو يف ساحة املعركة حوالي ثالثني سيارة واحلاسمة ،التي اعترفت بها ووصفتها
كان بعضها محمالً باملؤن والذخيرة ـ ورمبا
بانها كانت ملحمية،
املصادر االيطالية
االمر الذي دعاهم إلى تسمية هذه املعركة
بــ «مبعركة الكراهب» ،حينذاك كلّف القائد واعتبرت هزمية اجليش االيطالي يف معركة
«قجة عبداهلل البدي» ـ جلنة تقوم بتوزيع ـ بئر بالل ـ من افدح الهزائم التي مني بها
الغنائم على املجاهدين ،وقد سقط أثناء هذا اجليش يف معاركه باملنطقة الشرقية .
املعركة عدد من الشهداء املجاهدين وهم املراجع :ـ
الكومندار «عبد السالم ادريس البرعصي» 1.1د خليفة محمد التليسي ـ وكتابه ـ
 ،ناصر العمى املغربي ،املهدي احلرنة
معجم معاك اجلهاد صـ /141 / 140
املغربي ،وآمر الضباط من السودان ـ لم
1980
يتذكر اسمه  /املجاهد ـ خليل بو جاراهلل املصادر :ـ
ـ ويقال إنه أثناء احلملة املتجهة صوب بئر  1.1رواية ـ املجاهد الكبيرـ خليل بو جاراهلل
بالل يبدوا أن أحد اجلنود االرتيريني اثناء
الدرسي ـ ( حامل راية اجلهاد يف املعركة
مرورهم على األهالي ،قام بسلب سوار من
)
إحدى الفتيات وكانت تدعى «الساكتة» وهي
بنت الشيخ القابسي ،ـوبعد انتهاء املعركة 2.2رواية ـ املجاهد ـ سالم مفتاح دهش ـ
أحد احلاضرين لهذه املعركة ـ مقابلة
مت اضرام النار يف سيارات احلملة ـ أثناء
شخصية مع ـ الكاتب ـ مبزرعته مبنطقة
ذلك جادت قريحة أحد الشعراء بقصيدة ـ
سيدي دخيل ـ 2007م
وهو يدعى ـ «حمد النقراط» ـ حيث قال يف
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عالقتها بما يسمى ".. Intralingual Translation

أيش؟
ندى القطعاني .ليبيا

يستخدم سكان شرق البالد مصطلح «إيش»
بكثرة وذلك عند استفسارهم عن أمر ما ،أو
إجابتهم لنداء معني .كما جنده أيضا يستخدم
يف بعض البلدان العربية لتأدية نفس الوظيفة.
ف
وبحسب معجم الوسيط ،فإن «إيش» هو حر ٌ
أو أداة منحوتة من جملة «أي شيء» أي مبعنى
أي شيء تريد؟ أو أي شيء تعني؟
محليا ،انتشر يف اآلونة األخيرة استخدام هذا
ً
راجعا الكتشافهم له
ليس
وهذا
بكثرة،
احلرف
ً
اقتداء بإحدى شخصيات سلسلة
حدي ًثا ،إمنا
ً
شط احلرية ،وهو مسلسل ليبي عرض على

ثالثة مواسم رمضانية.
و كشخص محور اهتمامه اللغات ،الكلمات
واملعاني ،لم تقتصر مشاهدتي له على
االستمتاع والضحك على النكات واملواقف
فقط ،بل كنت أصغي مركزة على كل لفظ،
وكل سياق مستخدم ،بغية اإلحاطة باللهجة
البدوية املستخدمة .وهنا ،بدأ اهتمامي
بشخصيتي أبو رقبة والفقي زيدان .كان لهاتني
ّ
محوريا فاملسلسل ،حيث أن
دورا
الشخصيتني ً
ً
أبو رقبة شيخ النجع وكبيره ،واحلكيم الذي
ُيلتجأ إليه يف حال ما حدث أي مكروه فالبلدة.
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ويعتبر الفقي زيدان بدوره مستشاره األول،
واستنادا
نظرا لرجاحة اآلراء التي يبديها
ً
ً
على خلفية دينية و قاعدة معلوماتية ال بأس
فقيها للقرية.
بها خولته ليكون ً
بالنسبة لي ،فقد جسدا ظاهرة لغوية وحققا ما
يسمى يف عالم الترجمة ب Intralingual
.Translation
وهي الترجمة يف ذات السياق .وهذا ما
قد يستغربه عامة الناس ،حيث أن مفهوم
الترجمة عند الغالبية العظمى يكون بني
لغتني ،واحلقيقة أن للترجمة عدة أنواع فقد
قسمها اللغوي والناقد األدبي الروسي رومان
ياكبسون إلى ثالثة أنواع رئيسية :الترجمة
املتعارف عليها وهي التي تكون ترجمة بني
لغتني مختلفتني حيث أطلق عليها ياكوبسن
.Interlingual Translation
أما الثاني فهو الترجمة بني نظامني مختلفني
لإلشارة.Intersemiotic Translation
رجوعا للنوع الثالث الذي كما أسلفت أنه
ً
ترجمة يف ذات اللغة ،حيث رأى «ياكبسون»
أنها مبثابة تفسير ،فهي استخدام مرادفات يف
نفس اللغة بغية إيصال الرسالة التي يتضمنها
النص األصلي .وهذا بالضبط ما قام به
الفقي زيدان .فقد كان عادة ما يستخدم لغة
فصحى و مصطلحات معقدة مما يصعب
على أهل النجع البسطاء فهمه  ..وهنا يأتي
دور أبو رقبة إذ استخدم أداة االستفسار عن
املعنى «إيش» مستح ًثا الفقي زيدان أن يفسر
ما قاله بلغة يفقهها أهل املكان مبن فيهم هو.
ً
فمثل ،يف أولى حلقات اجلزء الثالث ،قال
الفقي يف ٍ
رثاء للحال الذي وصل له شباب
أحدا»
النجع «يبدو أن الهموم ال تستثني
ً
مستفسرا «إيش؟» وهنا بيت
فسأله أبو رقبة
ً
القصيد ،استخدم الفقي م ًثال عامي مكافئ
للمعنى فقال «الي ما يبكي خانقته العبرة».
أيضا ،يف إحدى حلقات اجلزء الثاني عندما
ً
كان متحل ًقا برجال النجع وقال:
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 «حيثما حرية فثمة وطن» «إيش؟» «ما متشي الرجل إال وين يستحب اخلاطر».وال يقتصر األمر فقط على التفسير باألمثلة
ٍ
مرادفات بسيطة
الشعبية ،إذ مت استخدام
ملجرد إيصال املعنى وتفسير القول األصلي
ً
مستفسرا عما يشغل بال
فمثل يقول «الفقي»
ً
صاحبه الشيخ أبو رقبة:
 «وما الذي يشغل بالك؟»وكعادته الشيخ يسأل :
 «إيش؟»مختارا
فيبسط الفقي مضمون سؤاله
ّ
ً
مرادفات متداولة ويجاوب:
«أنت إيش يف عقلك؟»
أيضاً:
 «لعل حالته يف الصباح تستقر» «إيش؟»جرا من
 «بالك بكرا ّيصبح متهاون» .وهلم ً
األمثلة املمتعة التي جددت معرفتنا بكثيرٍ من
املعاني يف األمثلة الشعبية و اللهجة العامية
البدوية على ٍ
حد سواء.
حقيقة ،ال أعلم إذا ما كان صنّاع العمل وعلى
رأسهم الكاتب واملخرج «فتحي القابسي» على
دراية باألمر أم أنه محض صدفة ،ولكنه يف
جميع األحوال طرح ذكي ،وبرهان أن العلوم
كافة وعلوم الترجمة على وجه التحديد شيء
أساسي يف احلياة ،فهي ليست مجرد نظريات
وكتب تُد ّرس يف اجلامعات بال هدف أو
فائدة ،بل هي صلب حياة اإلنسان وتعامالته
اليومية ،وعالقته باللغة والوسائل املختلفة
التي يستخدمها يف إيصال املعنى .فليس شط
احلرية وحده الذي لوحظ فيه استخدام لنوع
معني من الترجمة ،إذا أمعن كلٌ فيما يشاهد أو
يسمع حتى من الشارع سيجد ظاهرة منفردة
تستحق التفكر و الدراسة ،وأن كل ما كتب
من نظريات هو دراسة وتفصيل لهذه الظواهر
احلياتية ال أكثر وال أقل.
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مجلة الليبي تواصل حضورها معهم ..

قمر األسير والزعتر األخضر
عقدت رابطة الكتاب األردنيني مساء االثنني  09.08.2021يف
عمان عبر تطبيق زوم الندوة الثانية عشرة ملبادرة
العاصمة األردنية ّ
«أسرى يكتبون» ،وخصصت ملناقشة كتاب «حجر الفسيفساء» -سيرة
روائية -لألسيرة املح ّررة «مي وليد الغصني» ،وأدارت األمسية الروائية
سهام أبو عواد التي حتدثت عن الكتاب وأدب السجون .وقد حضر
الندوة العديد من األدباء والكتاب واملهتمني بأدب احلركة األسيرة.

حسن عبّادي .حيفا .فلسطين

افتتح باب املداخالت األديب «جهاد بلعوم»
(نائب األمني العام لالحتاد العام لألدباء
الفلسطين ّيني  -الكرمل  ،)48وتناول أدب
السجون وميزاته ،وأشاد بالكتاب وصاحبته،
وأسلوبا.
لغة
ً
تلته كلمة األسيرة املح ّررة «مي الغصني»،
فشكرت فيها الق ّيمني على الندوة وكلّ من
وحتدثت عن الكتابة
ساعدها يف النشر،
ّ
خلف القضبان ،وتدوين يوم ّياتها وكلّ ما
م ّرت به وزميالتها يف الزنازين والك ّراسات
التي جمعتها ود ّونت فيها جتربتهن اليوم ّية،
وحتدثت عن جتربتها يف األسر.
ّ
وتناولت الناقدة العراقية د .إميان السلطاني
يف مداخلتها« :سيميائ ّية العنونة» ،وحتدثت
عن أهم ّية العنوان الرئيسي للكتاب والعناوين
الفرع ّية لفصوله ،ووفّقت الكاتبة باختيارها
للعناوين التي جاءت متسقة مع النصوص.
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وكانت املشاركة اخلتام ّية للمحامي احليفاوي
ميسرة
«حسن عبادي» الذي شكر بدوره
ّ
األمسية ورابطة الكتّاب األردن ّيني ،راعية
املشروع ،وأشاد مبشاركة أعضاء االحتاد
العام لألدباء الفلسطين ّيني  -الكرمل 48
الف ّعالة ومساندتهم للمشروع ،كما أشار
إلى أهم ّية كتابة جتربة األسرى لتكتمل
الفسيفساء للحركة األسيرة وجتربتها،
وأشار إلى دور مكتبة بيتونيا وتنظيمها
لدورة كتابة إبداع ّية ألسيرات مح ّررات
وكان نتاجها كتاب «ترانيم اليمامة» الذي
صدر مؤخ ًّرا.
وباإلضافة إلى تلك املداخالت شارك يف
النقاش الناقد رائد احل ّواري ،وأسمهان
خاليلة ،وفوز فرنسيس ،وجمانة العتبة،
وخالدية أبو جبل ،والشاعر محمد خضير،
والكاتب محمد مشة.
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رسائل إلى بنت األسير :
كما احتفل مركز يافا الثقايف يف مخيم
«بالطة» يوم السبت  2021/8/21بإطالق
كتاب «رسائل إلى قمر» للكاتب األسير حسام
زهدي شاهني املحكوم بـ  27عاماً ،والكتاب
مجموعة من النصوص املكتوبة داخل السجن،
ويخاطب فيها «قمر عماد الزهيري» التي
كانت طفلة عندما مت القبض على حسام يف
بيت والد قمر قبل سبعة عشر عاماً.
افتتحت احلفل عريفته األستاذة «عزة عز
الدين» ،معرفة بالكتاب ،وأبرز ما جاء فيه

من محطات إبداعية وإنسانية ،فعمدت إلى
االقتباس من الكتاب لتضيء على أفكار
حسام وموضوعات كتابه ،كما أبرزت اجلانب
اإلنساني فيه ،وخاصة فيما يتعلق بقمر وأخته
نسيم وأمه آمنة.
ورحب األستاذ تيسير نصر اهلل ،رئيس
مجلس إدارة مركز يافا ،باحلضور بكلمة جاء
فيها« :هذا احلفل الذي يحتضنه مخيم بالطة
يشكل قيمة وطنية وثقافية نعتز بها ،كون هذا
الكتاب املفعم باإلرادة واحلياة أحد مؤلفات
كاتب أسير هو الكاتب املناضل حسام زهدي
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شاهني ،وبوجود بطلة الكتاب قمر الزهيري،
واعتبر نصر اهلل أن هذه املناسبة هي جزء
من حراك ثقايف ُيعنى بأدب احلركة األسيرة
واألدب الفلسطيني املقاوم».
وتناول املحامي احليفاوي «حسن عبادي»
يف مداخلته عالقته بحسام وزياراته املتكررة
له ،متحدثا عن بعض فصول الكتاب
وأفكاره ومواقف حسام اإلنسانية والثقافية
والنضالية ،الفتا النظر إلى ما يعانيه الكتاب
األسرى من إهمال ،ومن مماطلة يف نشر
أعمالهم من املؤسسات الثقافية املحلية
عبادي تلك
الرسمية وغير الرسمية؛ واصفا ً ّ
املماطالت بـ «املواعيد العرقوبية».
أما الدكتور خليل قطناني ،فتناول كتاب
«رسائل إلى قمر» بقراءة نقد ّية تفصيلية
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فتحدث عن التجنيس األدبي للكتاب ،ولغته
وأسلوبه ،ورسائل الكاتب البالغ ّية والوطن ّية.
يف حني حتدثت الكاتبة «أسماء ناصر أبو
ع ّياش» عن أدب السجون الفلسطيني ،وأهم
من كتب يف هذا األدب ،مشيرة إلى جهود
األديب الفلسطيني خليل بيدس.
وألقى كلمة األسير «حسام شاهني» أخته
«نسيم» ،شكرت فيها كلّ من شارك ،وكلّ من
نظّم ،وبذل جهداً من أجل إطالق الكتاب،
مشيرة إلى أن الكتاب يعد جتربة نافعة قد
يستفيد منها كل شاب وشابة يف الوطن
العربي ،وبدورها ،ويف كلمة مقتضبة ،شكرت
قمر الكاتب حسام الذي أهداها كتابا ً لن
تنساه طوال عمرها ،معبرة عن متنياتها
أن يكون لقاؤها به قريبا ً ليحتفال معا بعيد
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ميالدها القادم ،وقد حترر من قيوده.
حضر احلفل الشاعر «عبد الناصر صالح»،
وألقى قصيدة شعرية كتبها يف أيام اعتقاله
قبل  40عاماً ،تعبر عن واقع النضال
الفلسطيني واحلرية واالستقالل ،مشيداً
بدور احلركة األدبية يف سجون االحتالل
ودورها يف تعزيز الثقافة الوطنية ،معرجا ً
على عالقته باملناضل زهدي شاهني حيث
جمعهما املعتقل.
واختتم حفل اإلطالق باالحتفال بعيد
ميالد «قمر عماد الزهيري» بطلة الكتاب،
حيث صادف عيد ميالدها اجلمعة
 ،2021/8/20ومن ثم توقيع نسخ من
الكتاب ،وقد شارك يف التوقيع كل من نسيم
شاهني أخت الكاتب وقمر الزهيري واملحامي
حسن عبادي.
حضر االحتفال جمع من الكتاب واملثقفني
واألسرى املحررين ،وقام تلفزيون فلسطني
بتغطية احلدث إعالمياً.
الزعتر األخضر :
صدر يف حيفا بالتزامن مع الذكرى اخلامسة
واألربعني ملجزرة تل الزعتر كتاب قصائد «ال
ب زعترنا أخضر» ،أعده وحرره األستاذ
تعج ْ
عبادي والكاتب فراس حج
املحامي حسن ّ
محمد ،ويقع الكتاب يف ( )114صفحة من
القطع املتوسط .أشرف عليه فنيا ً الفنان
الفلسطيني ظافر شوربجي ،صاحب دار
مجد للتصميم والفنون ،وكانت لوحة الغالف
للطبيب د .يوسف عراقي الذي كتب أيضا ً
على الغالف األخير للكتاب كلمة قصيرة
ختمها بقوله« :إ ّن صدور الكتاب يف حيفا
يبعث برسالة قوية إلى شعبنا ،وخاصة ملن
تبقّى من أهالي تل الزعتر مفادها :إن شعبا ً
يحفظ ذاكرته اجلماعية ال بد من أن ينتصر».
جاء الكتاب مبقدمة كتبها أ .حسن عبادي،
ومقال ٍ
بي
ثان كتبه أ .فراس حج محمدّ ،
عبادي يف مقدمته اهتمامه مبجزرة تل

الزعتر ،وتعرفه إلى الطبيب يوسف عراقي،
وذاكراً خالل ذلك مجموعة من الكتب التي
تناولت املجزرة وكان له عالقة مع مؤلفيها.
أما يف مقال «حج محمد» فبحث متركز
العقلية الصهيونية حول فكرة القتل اجلماعي
للتخلص من الفلسطيني وإنهاء وجوده الفعلي،
محاوالً اإلجابة على سؤال :ملاذا يجب علينا
أن نقاوم باألدب؟
اشتمل الكتاب على ثالث عشرة قصيدة
خصصها الشعراء للحديث عن تل الزعتر،
وهؤالء الشعراء هم :أحمد فؤاد جنم ،وأمل
دنقل ،خليل احلايف ،راشد حسني ،سعدي
يوسف ،عبد األمير معلة ،كميل أبو حنيش،
مأمون جرار ،محمد الفيتوري ،محمد
ناصر ،محمود درويش ،مظفر النواب ،منذر
احليدري .وتنوعت هذه القصائد يف شكلها
الفني ولغتها وطولها ،فكان هناك القصيدة
املكتوبة باللغة العامية والقصيدة الومضة
القصيرة ،كما كان هناك القصيدة املطولة،
وكان هناك القصيدة الكالسيكية وقصيدة
الشعر احلر ،واتسمت جميع القصائد
بالوضوح يف أفكارها ،ومعانيها وداللتها على
املجزرة وأحداثها.
ب،
اتخذ املحرران اسم الكتاب (( ال تعج ْ
زعترنا أخضر)) من جملة شعرية وردت يف
قصيدة الشاعر محمد ناصر ،وهو مقاتل
فلسطيني بقي يقاتل يف معركة تل الزعتر
حتى النهاية ،وقد أهدياه إلى «أرواح شهداء
تل الزعتر األبرار وإلى كل من تبقى من أهالي
التل أينما تواجدوا».
كما وضح املحرران كيفية عملهما يف الكتاب،
وأنهما قد اعتمدا على عدة مصادر جلمع هذه
القصائد التي وردت مرتبة أبتثيا حسب اسم
الشاعر .وهو عمل يندرج يف سياق االهتمام
مبجزرة تل الزعتر والتوثيق لألدبيات التي
حتدثت عنها ،بعد عملهما السابق العام املاضي
«إيفا شتال حمد -أممية لم تغادر التل».
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ندبة موريتانيا المسيئة ..

احلراطني العبيد
الليبي ـ وكاالت

عشرات السنني مضت منذ أن منعت
السلطات املوريتانية العبودية ،إال
أن «احلراطني» ،الذين يتحدرون من
الرق السابقني ،ال يزالون يعانون حتى
اليوم من «التهميش» ،وهو ما يدفعهم
للمشاركة يف مسيرة سنوية ،للمطالبة
باحلصول على حقوقهم كاملة،
واالندماج متاما يف نسيج املجتمع
املوريتاني.
من هم ؟ :
«احلراطني» ،هو مصطلح يطلق على
األشخاص الذين عانوا من الرق ،وهم يف
الغالب من أصحاب البشرة السمراء ،وجزء
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من املكون العربي يف موريتانيا .واحلراطني
من ساكني الواحات يف الصحراء الكبرى،
خصوصا ً يف املنطقة املغاربية .ويتواجدون
حتديداً يف موريتانيا واملغرب والصحراء
الغربية .لديهم تراث أفريقي جنوب
الصحراء ،ويشكلون مجموعة متميزة من
العمال املستقرين إلى حد كبير ،ويشكلون
حوالي  ٪ 40من إجمالي سكان موريتانيا،
وهم أكبر مجموعة إثنية بها .وقد مت
تسميتهم كفئة مختلفة اجتماعيا ً من العمال،
أو طبقة انبثقت من إرث العبودية يف أفريقيا
حتت حكم البربر واملور.
ٍ
متدن،
كانوا معزولني اجتماعياً ،يف وضع
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وهم مجموعة من العبيد السابقني أو أحفاد
العبيد .معظمهم نشأ من منطقة الساحل
ومنطقة جنوب الصحراء يف غرب أفريقيا.
اعتنقوا اإلسالم حتت حكم املغاربة ومت
جتنيدهم قسراً يف اجليش املغربي على
يد «إسماعيل بن شريف» لتوطيد سلطته.
كانت مهنتهم األساسية هي العمل كعبيد يف
الزراعة والرعاة والعمال اخلاضعني لها،
وكانوا يتحدثون اللهجة احلسانية العربية.
وهم مكون أساسي للمجتمع املوريتاني ،ال
يختلفون عن بقية مكونات املجتمع إال بلون
البشرة شديد السمرة ،ومع تعدد التفسيرات
ملصطلح احلراطني ميكن القول إنه اصطلح
عليه لوصف شريحة من العبيد السابقني
ذابت هويتها يف املجتمع العربي األبيض
وباتت تتكلم لغته ،وما مييزهم أيضا ً عن
باقي املكونات تلك الذاكرة اجلماعية املليئة
مبخلفات عهود الرق الطويلة والتي جتسدها
أغانيهم املعروفة بالتغريبة.
إن هؤالء السود القادمون من دول أفريقيا
الوسطى إلى شمال أفريقيا حيث كانوا

مزارعني وأصحاب احلرث والبذر ،هم اآلن
خدام عند مالك احلقول والبساتني من ذوي
البشرة البيضاء ولكن كعبيد مت شراؤهم
مقابل امللح ومنتجات النخيل وبعر اجلمال
والفحم عن طريق جتارة العبيد ،وملا مت
حتريرهم من طرف أسيادهم أصبح اسمهم
«حر ثاني» أي حر من العبودية ،أما احلر
فهو الذي لم يستعبد قط هو وأجداده ،ومع
أن الدولة قد قضت على جتارة الرقيق
إال أنها بدأت حربا ً عنصرية بني األحرار
واحلراطني لم تزل قائمة حتى اآلن رغم
أن بعض العبيد أقروا بأنه ليس لديهم أي
مآخذ حول املعاملة التي عوملوا بها ،فقد أقر
البعض أنهم عوملوا معاملة حسنة من طرف
أسيادهم وز ّوجوهم وأعطوهم قطع أراضي
.لكن طائفة من هؤالء السود قدموا قبل
ما بني «الطائفة الثانية» (السوادين) ،وذلك
قبل ترسيم احلدود الدولية ،كان يعتبرهم
مالك األرض كعبيد ،وهم القادمون من دول
وسط أفريقيا ،وقد جلبتهم احلاجة والفقر،
حيث قبلوا بالعمل مقابل قوتهم وأكلهم
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وشربهم وبرضاهم ،ومعظمهم يعرف الدولة
اإلفريقية التي قدم منها أجداده ومعظمهم
ذابت هويتهم يف املجتمعات التي استقروا
بها ،كما أن البعض بقي بنفس التسمية
العائلية التي أتى بها .كما أنه هناك حاالت
استقدام حديثة لبعض السود كعبيد .
أصل التسمية :
احلراطني ،هي كلمة أفريقية أو أمازيغية
محرفة عن كلمة «أحرطن» وتعني اخلالسي،
أو الذي له خؤلة من السودان ،والعكس
صحيح ،ويقال يف موريتانيا إن أصلها كلمة
«أحرار طارئني» ،أي الذين حصلوا على
حريتهم حديثاً ،والبعض يرى أن أصل الكلمة
من «احلراثني» .وهم ينتشرون يف شمال
أفريقيا وشبه اجلزيرة العربية وحتى يف
القارات األربع واملشرق العربي ،لكن بظهور
الدولة احلديثة التي حاولت القضاء على
العبودية وإعطاء احلق الكامل للعبد وحقوق
املواطنة مما وفّر لهم فرص العمل كغيرهم
من الناس املستعبدين لهم.
عبودية مبحض االختيار :
شهدت موريتانيا العديد من القوانني التي
جترم الرق ،بدأت عام  1905عندما أصدر
االستعمار الفرنسي قانونا إللغاء الرق يف كل
املستعمرات .ويف عام  1960مع استقالل
موريتانيا ،صدر قانون إللغاء كل مظاهر
الرق أيضا .ويف عام  ،1980مع ظهور
املوجة األولى لـ»حركة احلر» ،صدر قانون
بإلغاء الرق ،استجابة ملطالب احلركة  ،ثم
يف عام  2018صدر قرار بتجرمي ممارسة
العبودية ،باعتبارها جرمية ضد اإلنسانية.
ومع صدور جميع هذه القوانني التي
متنع العبودية متاما ً يف البالد ،وهو ما
أدى إلى اختفائها بالفعل إلى حد كبير،
فإن «احلراطني» ال يزالون يرون أنهم
محرومون من الكثير من حقوقهم السياسية
واالجتماعية واالقتصادية.
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(( العبودية كظاهرة لم تعد موجودة ،لكن
الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من
احلراطني تفرض عليهم التبعية ألسيادهم
السابقني ،فبالرغم من أن ال أحد يرغمهم
على ذلك ،فإنهم يستمرون بهذه التبعية،
خاصة يف ظل الروابط القوية التي قد تنشأ
مع عائالت أسيادهم )) .
تصريح مثير لالنتباه ألحد األسماء املهمة
يف هذا املجال ،ويضيف أيضا ً  (( :العبودية
ظاهرة معقدة ،خاصة يف موريتانيا ،فبالرغم
من االستغالل والظلم الذي يقع على الرق،
فإنها تنشأ روابط اجتماعية وقبلية صعبة
التفكك».
من جانبه ،قال الصحفي والناشط من
احلراطني« ،عبيد ولد إميجني» ،ملوقع
«سكاي نيوز عربية» ،إن أبناء احلراطني
«توحدوا بسبب املعاناة التي عاشوها وال
يزالون يواجهونها» .واستطرد قائالً« :يطالب
احلراطني بحقوقهم السياسية ،وباحلصول
على وظائف مرموقة ،وبتحسني وضعهم
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االقتصادي ،واملشاركة باملجهود الثقايف
واالجتماعي يف موريتانيا ،ولم يعد أبناؤها
اليوم يقبلون بالتجاوز يف حقوقهم ،باعتبار
احلراطني املكون األكثر عددا من الناحية
الدميوغرافية».
مواطنون درجة ثانية :
وأشار ولد إميجني إلى أن «وثيقة احلراطني»
تؤكد أنه «ال يوجد رجل أعمال واحد من
هذه الشريحة ،كما أنه لم يتم منح أي مراكز
كبيرة يف مجال اإلعالم أو الثقافة ألبنائها»،
معتبرا أن التعيينات السياسية التي
شملتهم كانت «شكلية» .وأضاف« :نسبة
التعيينات يف الوظائف العامة واملناصب
الدستورية والسياسية املهمة يف البالد ،من
أبناء احلراطني هي  1يف املئة ،لذا يجب
فتح الباب أمامهم للحصول على احلقوق
السياسية وتغيير أوضاعهم البائسة».
احلراطني  ..نصف املجتمع املقهور :
وعن عدد أبناء احلراطني يف موريتانيا،
قال ولد إميجني إنه ال توجد أرقام رسمية

واضحة ،إال أنهم يشكلون نحو  50يف املئة
من الشعب املوريتاني ،أما النسبة املتبقية
فتتقاسمها القبائل األفريقية واملجتمعات
العربية واألمازيغية ،على حد قوله .واعتبر
الناشط املوريتاني أن احلل األمثل لهذه
القضية ،هو «إشراك احلكومة للحراطني،
يف مختلف نواحي احلياة ،دون أي تهميش أو
إقصاء ،وأن تكون هناك إرادة حقيقية لدى
السلطات يف إحداث تغيير».
وحتدث ولد إميجني عن مؤشرات إيجابية
يف اآلونة األخيرة ،أهمها مشاركة مرشحني
للرئاسة يف املسيرة يوم االثنني املاضي،
باإلضافة إلى قيام مرشح السلطة األوفر
حظا يف االنتخابات املقبلة ،محمد ولد
الغزواني ،بإرسال شخصني لتمثيله فيها،
قائالً « :هذه بادرة حسنة ونأمل أن تعكس
مستقبالً أفضل للحراطني».
أمل يف األفق :
وبالرغم من الصعاب التي يواجهها
«احلراطني» ،فإن حتركاتهم السياسية
إلحداث تغيير لم تتوقف .ويف هذا الصدد
قال ولد باه« :ظهرت حركات سياسية
وحقوقية تطالب بإنصاف «احلراطني»
ومنحهم احلقوق االجتماعية التي تناسب
وضعهم ،ألن نسبة الفقر منتشرة بينهم بقوة،
ويعانون من التهميش االجتماعي».
وأضاف« :هناك مجموعة من األحزاب
واجلمعيات احلقوقية التي تشكلت من أجل
الدفاع عن قضيتهم ،وأقدمها حزب احلر،
الذي تنحدر من صفوفه أغلب قيادات
احلراطني .وبالرغم من أنه لم يعد قائماً،
فإن من تركته بعض التنظيمات واجلماعات
احلقوقية ،أبرزها حزب التحالف الشعبي
التقدمي ،الذي يرأسه مسعود ولد بلخير،
الذي كان رئيسا ً للبرملان ،وهو اآلن رئيس
املجلس االقتصادي االجتماعي ،وينتمي
للمعارضة املعتدلة».
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رسالة المغرب الثقافية ..

شهر فقد الكبار
على الرغم من التحدي الذي عرفه الشأن الثقايف املغربي يف زمن كورونا
الذي فرض العديد من اإلكراهات ،فإن من أبرز ما ميكن تسجيله يف
هذا الشأن الثقايف ،رحيل العديد من الوجوه الثقافية املغربية الوازنة
خالل الشهرين األخيرين ،واستمرار أنشطة اجلمعيات الثقافية
املغربية،وكذا برامج وزارة الثقافة ،وإصدار العديد من األعمال النقدية
و اإلبداعية يف مختلف األجناس األدبية.
سعيد بوعيطة .المغرب

بشير القمري
.1املثقف املغربي وزمن الرحيل القسري :
لعل من األمور الالفتة للنظر يف املشهد
الثقايف املغربي خالل الشهرين األخيرين،
رحيل مجموعة من النقاد واملفكرين املغاربة.
أبرزهم الناقد «البشير القمري» ،والناقد
«إبراهيم احلجري» ،واملفكر «محمد سبيال».
بأسى وتأثر تلقى
أ.الناقد البشير القمري:
ً
الوسط الثقايف املغربي يوم  24يونيو
 ،2021خبر رحيل األديب والروائي والناقد
«بشير القمري» ،بعد صراع مع املرض.
وقد نعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة
القمري ،مشيرة إلى أنه برحيله تفقد
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الساحة الثقافية املغربية واحداً ممن ساهموا
يف حركتها األدبية والفنية عبر اإلنتاج
الروائي والقصصي واملسرحي والنقد األدبي
والسينمائي والترجمة .مع حضور تفاعلي يف
جهود التنمية الثقافية عبر اللقاءات والندوات
وكذا املحاضرات .من مؤلفاته :كتابه
النقدي املرجعي «شعرية النص الروائي»،
وكتاب«دراسات يف اإلبداع العربي املعاصر»،
وكتاب«مجازات :دراسات يف اإلبداع العربي
املعاصر» ،ومجموعته القصصية «املحارب
واألسلحة» ،وروايته «سر البهلوان» ،فضالً
عن بعض مسرحياته من قبيل(رجعة ليلى
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إبراهيم احلجري
العامرية).
ب.الناقد إبراهيم احلجري :ترك
الراحل «إبراهيم احلجري» الذي غادرنا
يوم  07يوليو  ،2021إنتاجا ً إبداع ّيا ً
متعدد األوجه واملسارات .فقد راكم جتربة
علمية وإبداعية متميزة .حيث أجنز عدداً
من البحوث واملؤلفات السردية الروائية
والنقدية الرائدة .ترجم بعضها إلى لغات
أجنبية ،وبعضها توج بجوائز دولية مرموقة
زكت موقعه العلمي .كما شرف املغرب يف
مختلف املحافل الثقافية والعلمية يف اخلارج.
فكان منوذجا ً للشاب املغربي اخللوق،
املثقف الباحث الكفء الذي ظلّ ينحت
مشروعه اإلبداعي بكفاءة وثقة ومتكّن.
من أعماله اإلبداعية والنقدية ››:أسارير
الوجع العشيق›› 2006م ،و››صابون تازة››
2011م ،و››العفاريت›› 2013م ،و››رجل
متعدد الوجوه›› 2014م ،و››آفاق التجريب
يف القصيدة املغربية اجلديدة›› 2006م،
و››الشعر واملعنى›› ،و››شعرية الفضاء يف
الرحلة األندلسية››،و››املفهومية يف التشكيل
العربي :مناذج ورؤى›› 2012م ،و››املتخيل
الروائي العربي›› 2012م ،و››خطاب
الرحلة املغربي األندلسي:مقاربة سردية-

أنثروبولوجية›› 2013م،وغيرها من األعمال.
ج.املفكر محمد سبيال :ينتمي الراحل
«محمد سبيال» الذي غادر عاملنا يوم  21يوليو
 2021إلى رعيل من املفكرين واألكادمييني
الذين ارتبطت لديهم الثقافة والفكر بالنضال
من أجل التحرر والتحديث والدميقراطية
وحتقيق نهضة وطنية شاملة .إنه ممن عبروا
يف كتاباتهم الفكرية عن هاجس البحث عن
آفاق احلداثة ،والدفاع عن ثوابتها ،والسعي
إلى إشعاع مكوناتها وروافدها اخلصيبة .من
هنا جاء إنتاجه الفكري والفلسفي ،حتليالً
وتأريخا ً وترجمة ،متصالً على نحو وطيد
بهذا األفق الفكري .كما جتلت إسهاماته
العميقة يف تبديد التباسات الفكر العربي
سواء
بصدد الفلسفة احلديثة واملعاصرة.
ً
بالتأليف أو باخلوض يف النقاش العام ،أو
املمارسة السياسية .نشر «سبيال» الكثير من
الدراسات الفلسفية واألبحاث يف مجموعة
من الدوريات واملجالت العربية والغربية.
كما أسهم يف حترير مجلة «املشروع» وإصدار
مجلة «مدارات فلسفية» .فيما توزع إنتاجه
بني البحث الفكري والفلسفي والترجمة .من
أهم مؤلفاته «مدارات احلداثة»(،)1987
و«اآليديولوجيا :نحو نظرة تكاملية»(،)1992
و«األصولية واحلداثة»( ،)1998و«املغرب
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يف مواجهة احلداثة»( ،)1999و«للسياسة
بالسياسة»( ،)2000و«أمشاج»(،)2000
و«احلداثة وما بعد احلداثة»(،)2000
و«دفاعا ً عن العقل واحلداثة»(،)2002
و«زمن العوملة .فيما وراء الوهم»(،)2005
و«حوارات يف الثقافة والسياسة»(،)2006
و«يف الشرط الفلسفي املعاصر (،)2007
و«مخاضات احلداثة»( ،)2007و«األسس
الفكرية لثقافة حقوق اإلنسان»(،)2010
و«يف حتوالت املجتمع املغربي»(.)2011
ومن أهم ترجماته «الفلسفة بني العلم
و ا آل يد يو لو جيا » أل لتو سير ( ، )1 9 7 4
و«التقنية  -احلقيقة – الوجود»ملارتن
هايدجر( ،)1984و«التحليل النفسي»لبول
و«نظام
(،)1985
أسون
لوران
اخلطاب»مليشيل فوكو( ،)1986و«التحليل
النفسي»لكاترين كليمان . 2000
.2مركز «عناية» للثقافة و التنمية
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:
يحتفي باإلصدارات اجلديدة
نظم مركز عناية للتنمية والثقافة بتعاون مع
االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية يوم
السبت  17يوليوز أمسية ثقافية وازنة برياض
دار الشريفة باملدينة العتيقة مبراكش .مت من
خاللها تقدمي وتوقيع مجموعة من األعمال
اإلبداعية و النقدية التي صدرت يف اآلونة
األخيرة .حيث التأمت نخبة من املثقفني
والكتاب املبدعني برياض دار الشريفة بحي
املواسني(مراكش) ،بعد سنة ونصف من
اجلائحة .حيث جرت قراءات تقدميية لتجربة
الكتابة عند أربعة كتاب :الشاعرتان «فوزية
رفيق» و»مالكة العلوي» ،والكاتب «عبد اللطيف
سندباد» ،واملسرحي «عبد اهلل الساورة».
وذلك بحضور ومشاركة الفنانني «املصطفى
الريحاني» و»فؤاد بلقايد»( ،حيث مت تقدمي
وصالت غنائية مصاحبة لإللقاء الشعري).
كما قامت بتسيير وإدارة هذا اللقاء الثقايف
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الشاعرة «فاطمة الزهراء اشهيبة» .وقد
تناولت القراءات األعمال التالية :
.1.1ديوان››ما كان حلما ً يفترى›› للشاعرة
«فوزية رفيق» .قراءة وتقدمي األستاذ
«عبد احلكيم الزاوي».
2.2ديوان››مهموس رخو من أقصى
الشعر››للشاعرة «مالكة العلوي» .قراءة
وتقدمي األستاذ «سعيد بوعيطة».
3.3الكتاب النقدي››التأويل و الرؤيا››
لألستاذ «عبد اللطيف سندباد» .قراءة
وتقدمي األستاذ «عبد اإلله كليل».
.4.4مسرحية›› العشاء األخير› للكاتب
والناقد السينمائي «عبد اهلل الساورة».
قراءة وتقدمي األستاذ «إبراهيم
الفاكهاني».
كان احلضور وازناً ،حيث تشكل من صفوة
املثقفني والكتاب املبدعني واإلعالميني بجهة
مراكش خاصة.

األولى جلائزة املنتج الثقايف يف املوسوعات :
أطلقت أكادميية اململكة املغربية ووزارة
الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)
بالرباط ،جائزة املنتج الثقايف يف املوسوعات
الرقمية التشاركية التي ستخصص دورتها
األولى لإلسهامات الفكرية واإلبداعية
املتعلقة بالتراث الثقايف املغربي .ومت التأكيد
خالل ندوة صحفية خصصت لإلعالن
عن هذه اجلائزة ،أن هذه األخيرة تهدف
إلى اختيار أفضل اإلسهامات التي ينتجها
املشاركون من داخل املغرب وخارجه،
والتي يتم إدراجها يف املوسوعات الرقمية
التشاركية ،من قبيل (ويكيبيديا،املوسوعة
احلرة باإلسبانية،موسوعة املعرفة،وغيرها).
تصل قيمة إجمالي اجلوائز التي سيتم
توزيعها على  22فائزاً خالل الدورة
األولى،إلى  270ألف درهم.كما ستسلم
أكادميية اململكة املغربية شهادات تقديرية
للفائزين.
.4اإلصدارات اجلديدة :
1.1ديوان مهموس رخو يف أقصى الشعر››
للشاعرة مالكة العلوي ،ط ،1الشركة
املصرية ،بالقاهرة2021،
.2 2.2ديوان ما كان حلما يفترى››للشاعرة
فوزية رفيق،ط ،1منشورات مركز عناية
(مراكش).2021،
3.3كتاب التجربة والرؤيا ،عبد الكرمي
الطبال أمنوذجا ،ط ،1منشورات أفاق،
مراكش.2021،
4.4مسرحية العشاء األخير للسينمائي
عبد اهلل الساورة ،ط ،1املطبعة الوطنية
(مراكش).2021،
.55.5مجموعة قصصيةحديث الساعة
للقاص عبد اللطيف النيلة ،ط،1
منشورات جامعة املبدعني املغاربة/الدار
البيضاء.2021،
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تجارب فنية يف القرى والنجوع ..

مسرح الفضاءات املفتوحة

عيد عبد الحليم .رئيس تحرير مجلة أدب ونقد المصرية

يف بداية الستينيات من القرن العشرين
قامت مؤسسة املسرح التابعة لوزارة الثقافة
املصرية -بتوجيه من د.ثروت عكاشة -
بإنشاء عدد من الفرق املسرحية باملحافظات
املختلفة يف محاولة لتفتيت املركزية الثقافية
التي جعلت كل األنشطة تتركز يف القاهرة –
فقط – ما أوجد فجوة معرفية بني اخلطاب
الثقايف وبني القاعدة الشعبية يف القرى
والنجوع .
وهنا يجدر بنا أن نشير إلى مقال للكاتب
الراحل «سعد الدين وهبة» نشر يف جريدة

اجلمهورية بتاريخ  2ديسمبر  ، 1963يؤكد
فيه على أنه « من حق الشعب يف املحافظات
أن يشارك يف النهضة الفنية ،وأن ينفعل بها
فسكان عواصم املحافظات وسكان بعض
املراكز ليسوا منعزلني متاما ً عن احلركة
الفنية ،فبعضهم قد تساعده ظروفه على
لقاء الفن يف القاهرة أو اإلسكندرية ،وبعضهم
يتلقى الفن عبر األثير عن طريق التليفزيون
أو الراديو ،ولكن النظرة األعم – على حد
تعبير « وهبة « – البد وأن تكون للماليني
الذين ال يعيشون يف العواصم الكبرى وال يف
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العواصم الصغرى ،هؤالء الذين حرموا من
كل شيء ،قد آن األوان لنرد لهم بعض ما
فقدوه .إننا نريد من فرق املحافظات أن
تكون للقرى والنجوع والكفور « .
وقد لفت هذا التوجه نحو املسرح الشعبي
مجموعة من الفنانني واملخرجني من خريجي
معهد الفنون املسرحية أمثال عادل العليمي
الذي أنشأ فرقة مسرحية يف قرية «
البراجيل « واعتمد فيها على إطار فني يقوم
على توظيف آليات « مسرح املناقشة « ،إال أن
هناك جتربة رائدة البد من التوقف عندها،
أخذت من الدعوة التي ظهرت يف منتصف
الستينيات بضرورة وجود « مسرح مصري «
يعتمد على خامات مسرحية مصرية خالصة
على مستوى الرؤية واألداء ،وهى جتربة
املخرج «محمد هناء عبد الفتاح» يف قرية
« دنشواي « مبحافظة املنوفية والتي جاءت
كمغامرة – من هذا املخرج الشاب وقتها –
والذي كان من املمكن أن يركن إلى العمل
األكادميي الذي تخرج عام  1966بتقدير
امتياز ،وكان األول على دفعته التي كان
من بينها الفنانة سهير املرشدي ود .هاني
مطاوع واملخرجة رباب حسني ،لكنه رفض
العمل األكادميي – يف البداية – واجته إلى
تنشيط املسرح اإلقليمي باقتراح من األستاذ
سعد كامل األب الروحي للثقافة يف األقاليم
والذي عينه أخصائيا ً للمسرح يف الثقافة
اجلماهيرية .
ومع تولى الفنان «حمدي غيث» إدارة املسرح
وكان الكاتب الراحل ألفريد فرج مستشاراً له،
طلب منه تكوين فرقة مسرحية يف «دنشواى»
كنواة ملا ميكن أن يسمى بــ « مسرح القرية «
باإلضافة إلى تكوين مركز ثقايف فيها .
وألن الظروف لم تكن تتيح فرصا ً للتجريب –
يف هذه القرية الفقيرة – ذات البعد التاريخي
والوطني العميق  ،فليس هناك خشبة مسرح،
وليس هناك فرقة للتمثيل ،وال يوجد سوى
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عدد قليل من « الطالب اجلامعيني» الذين ال
ميلكون مهارات فنية تساعدهم على القيام
بنهضة ثقافية يف القرية .
فماذا يقدم هذا الشاب القاهري؟ ماذا يقدم
ألهل القرية البسطاء ،وهو ال ميلك يف جعبته
إال مهارات الفن  ،واالعتماد املالي املرصود
للمشروع ال يكفى إلنشاء مسرح بسيط أو
استقدام ممثلني من القاهرة – حتى ولو من
الهواة .
وهنا تساءل «هناء عبد الفتاح»  :ترى ماذا
يفعل أهل القرية لو قدم لهم أعمال «يونسكو»
أو «بريخت» أو «إدوارد إلبى» أو «أربال» أو
«كوكتو» ،إن الضرورة حتتم عليه أن يتعامل
مع الوضع القائم بجفافه املادي وفقره الفني،
وحتتم أيضا ً أن يبدأ مشروعه من املكان،
لذا جاءت الرؤية اإلخراجية – التي حولها
– وليدة العملية اإلبداعية للعمل املسرحي ،
فجاء اختياره ملسرحية « ملك القطن « ليوسف
إدريس – والتي تدور يف واقع ريفي محتشد
بالصراعات ،وجاء اختياره هذا خلبرته
السابقة يف تقدمي هذا العرض ،والذي قدمه
على خشبة املسرح القومي ببطولة للفنانني
شفيق نور الدين و فردوس محمد و عبد
الرحمن أبو زهرة .
عثمان اخلبيرى ويعمل ترزياً ،وعبد الوارث
زهو ويعمل سمساراً لبيع العجول ،وأم محمد
إسماعيل وتبيع الفول السوداني ،وصابحة
عبد السميع ،وسميرة عزب – وهما بائعتا
لنب ،والشافعي اجليار – ويعمل ترزياً ،وربيع
عمران ويعمل مترجياً ،ومحمد متولي– وهو
طالب يف القرية – الفنان التليفزيوني الشهير
بعد ذلك – وحمد إسماعيل ويعمل بتجارة
احلبوب ،وسهير إسماعيل – طالبة من بنات
القرية .
هؤالء البسطاء  ،كانوا أبطال العرض ،وهنا
تكمن أسباب جناح التجربة حيث فطرية
األداء أعطت رحابة وفضاءات أخرى النطالق
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هذه األرواح املعذبة بالبحث عن لقمة العيش
– يف رحاب الفن .
ومن ينظر إلى «عثمان خبيرى» الفالح املقهور
وهو يجلس القرفصاء ،ويعلن احتجاجه على
رمز االستغالل يف القرية ومن يتاجرون بقوت
الغالبة ،يرى صوراً حقيقية للفالح املصري
الثائر على الظلم واالستبداد والباحث عن
احلرية املصرية على امتداد تاريخها ،ملا
فيه من صدق فني وبالغة اللحظة إن صح
التعبير .
وليس مبستغرب أن يأتي هذا األداء املتفرد
من أهل « دنشواي» ،فأحفاد «زهران» أثبتوا
أن لغة الفن تكمن يف عمق الروح ،وأنهم كما
ضرب أجدادهم مثاالً صادقا ً يف الكفاح
الوطني والدفاع عن الشرف ،فقد ضربوا هم
– أيضا ً – مثاالً يف املثابرة وإثبات الذات .
وليس أدل على ذلك من أن هذا العرض
حضره يوسف إدريس ود .ثروت عكاشة –
وزير الثقافة يف ذلك الوقت – والذي شجعته

التجربة والتي عرضت يف مسرح مكشوف يف
أحد أجران القرية إلى افتتاح مسرح « املاي
« وهى قرية مجاورة لدنشواي  ،وهو أول «
مسرح جرن « كمعمار مكشوف يف مصر .
وقد قدم املخرج د .هناء عبد الفتاح على
خشبته – بعد ذلك – عرض « ارجتالية عن
دنشواي « وهو عبارة عن تأليف جماعي
قام فيه مخرج العرض بدور « الدراماتورج
« ويتناول حادثة دنشواي  ، 1906وأبطالها
 ،ومت تقدميه عام  1970وقد شاركته يف
إعداد هذه املسرحية الكاتبة املسرحية د.
نادية البنهاوي .
وكان لهذه التجربة الثرية أثر واضح – بعد
ذلك – يف املنهج الذي اتخذه د .هناء عبد
الفتاح يف املسرح حيث بدأ يف تكوين « ورشة
مسرحية « يكتشف من خاللها املشاركون
لغتهم وحوارهم .
ثم قدم مسرحية «الفيل يا ملك الزمان» لسعد
اهلل ونوس والذي يناقش ثنائية السلطة كقوة
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قاهرة والشعب املستنزف من جراء أفعال
هذه السلطة ،وقد مت دمج نص «ونوس» مع
رواية «رحلة قطار» لتوفيق احلكيم عبر جدلية
الرؤية  .وقد القى العرض ترحيبا ً نقديا ً من
قبل النقاد محمود أمني العالم وأحمد عبد
املعطى حجازي وفريدة النقاش وفاروق عبد
القادر وأحمد عبد احلميد .
وفى فترة عمله مبحافظة البحر األحمر
كمدير لقصر ثقافة الغردقة ظل هاجس
التجريب املسرحي يراود د .هناء عبد الفتاح
حيث أكد لي يف لقاء خاص معه أنه اكتشف
أن هناك اآلالف من عمال التراحيل يعملون
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يف املناجم ميوتون بالسل – متاما ً – فبدأ
يقدم حياتهم كدراما يف إطار مسرح شعبي
كان أبطاله من هؤالء العمال البسطاء .
وعن جتربته يقول «هناء عبد الفتاح» يف مقال
له حتت عنوان «وداعا ً أيها املسرح» نشر يف
مجلة فصول يف ربيع  : 1995كانت أهم
جتربة لي على اإلطالق جتربة «فرقة فالحى
قرية دنشواي» ،وأهميتها تأتى من أنها أثرت
إمكانية صياغة العرض املسرحي املفتوح «
اجلرن – افتراش األرض – الغيط – فناء
سجن « داخل قرى مصر ومدنها واكتشفت
آنذاك اإلمكانات الهائلة ملسرح يقترب من
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الظاهرة املسرحية احلديثة .
فرقة الغوري :
يف الستينيات كان هناك ازدهار لفرق
التليفزيون املسرحية والتي أنشأت عام
 1962وقدمت مجموعة من العروض التي
القت جناحا ً كبيراً على املستوى اجلماهيري
والنقدي ،وكان من ضمنها فرقة «املسرح
العاملي» التي كانت تقدم أشهر النصوص
العاملية ،ومن بني العاملني فيها املخرج عبد
الرحمن الشافعي.
ومع انتكاسة يونيو تراجعت هذه األنشطة
ُوس ّرح العاملون يف هذه الفرق ومن بينهم
«الشافعي» الذي اجته إلى مسرح الثقافة
اجلماهيرية فكلف من قبل الكاتب املسرحي
سعدالدين وهبه والفنان حمدي غيث بإنشاء
« فرقة مسرحية « يف « وكالة الغوري « بحي
األزهر .
وهناك وجد «الشافعي» نفسه أمام حالة
مصرية خاصة من خالل منط اجتماعي
شعبي له عاداته وتقاليده وموروثه الشعبي
واإلنساني على مستوى البشر وعلى مستوى
الطبيعة املكانية .
فماذا يقدم لهذا اجلمهور املختلف كل
االختالف عن جمهور املسرح القومي ومسرح
التليفزيون الذي قدم من خالله أعمال
شكسبير وموليير ودرومنات وبراندللو وإبسن
وثيوتكا .
سه
كان عليه – إذن – أن يوازن بني ما در ّ
وقدمه – من قبل – وبني مناخ احلي الشعبي
ّ
بالغورية وحارة الروم واملغربلني ،كذلك كان
عليه أن يبحث عن صيغة مسرحية تالئم
املعمار العربي اخلالص لوكالة الغوري .
مما جعله يبحث يف موروثه الذاتي من خالل
العودة إلى األب والبحث اجلاد عن الينابيع
الثقافية املصرية اجلذور ،وهو القروي
القادم من محافظة الشرقية الذي سحرته

أضواء املسرح فترك من أجلها دراسة احلقوق
وراحت غواية املعرفة والتجريب تلقى به من
أرض إلى أرض حتى استقر يف فضائه األول
 ،فراح يف البداية يف بحث حثيث يراود املكان
ملعرفة تفاصيله الصغيرة .
ويحكى « الشافعي « يف شهادة له عن تلك
املرحلة نشرت مبجلة «فصول» يف عدد
الربيع عام  1995قائالً  :تصادقت أوالً
مع مجموعة املمثلني الهواة وبعض الشعراء
والزجالني واملطربني «تصعلكنا» معا ً يف
احلواري واألزقة وعلى أرصفة الشوارع
وتنقلنا بني املقاهي واحلوانيت ،وعاشرنا
أهل احلي وتصاحبنا وصرت «زبوناً» معروفا ً
ملطاعم الفقراء والباعة عابري السبيل ،وشد
انتباهى شغفهم باملغنى يف األفراح واملوالد
يف األزقة والساحات ،أصغيت على دقات
الصنايعية ونداءات الباعة يف احلواري جذبني
الدراويش ،و»مقاطيع» احلسني وماسحو
األحذية وباعة الكتب يف حي صاخب ال يعرف
النوم ،أيقنت أين يكمن الشعب احلقيقي _
صوت مصر الصريح – إنهم جماعة ذات مزاج
خاص يحتفون بالصحبة واأللفة ،يشكلون كتلة
إنسانية شديدة التماسك يف روعة األهرام
وتعانق املآذن والقباب ،تلتصق أكتافهم معا ً
يف األسواق واملوالد حتى يف املآمت يتقاربون
يتحابون يحتفلون دون فوارق «
يف عالم أوالد البلد – إذن – ولدت التجربة،
وجاء اختيار «عبد الرحمن الشافعي» لنص
شعبي شديد اخلصوصية ،ليكون بداية
التالحم بني هذا اجلمهور املتعطش لفن
يعبر عن واقعة وبني مخرج تلبسته حالة
إبداعية حتاول أن تستنطق املوروث الشعبي،
خاصة صورة «البطل» يف احلكاية الشعبية،
فكان اختياره ألدهم الشرقاوي ليكون باكورة
العروض يف ساحة الغوري مبمثلني هواة .
و»أدهم الشرقاوي» بطل شعبي من مركز
«إيتاي البارود» مبحافظة البحيرة ،تصدى
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لظلم اإلقطاعيني فخلدته الذاكرة الشعبية،
وترددت حكايته على األلسنة من جيل إلى
جيل ،وتناولته اإلذاعة والسينما يف فيلم
شهير بطولة الفنان عبد اهلل غيث ،وقام
املطرب الراحل عبد احلليم حافظ بدور
الراوي لألحداث عبر عرض غنائي .
ولكن كيف مت الربط بني املكان التاريخي
«وكالة الغوري» ،وبني النص الشعبي من
خالل التقنية املسرحية؟
قبل اإلجابة على هذا السؤال البد أن نعرف
طبيعة املكان الذي مت فيه العرض ،فساحة
الغوري واحدة من املباني ذات الطرز املعمارية
العربية التي أنشئت يف العصر اململوكي
على يد السلطان الغوري وكان إنشاؤها
بغرض التجارة واستقبال التجار الوافدين
إلى مصر من األقطار األخرى ،وهو عبارة
عن مساحة مستطيلة يف صحن الوكالة يف
منتصفها نافورة مثمنة األركان يبلغ ارتفاعها
 40سنتيمتراً ،بينما حول هذا املستطيل
توجد مجموعة من األعمدة احلجرية حتمل
مجموعة من املشربيات والبواكي ،أسفلها
عدد من األبواب الصغيرة ملجموعة من
الدكاكني التي تعلوها ثالث طوابق يوجد بها
غرف لسكنى التجار الوافدين  ،حيث كانوا
يقيمون بالقرب من جتارتهم .
وكان على «الشافعي» الذي وعى متاما
ًاألهمية التاريخية لهذا األثر الهام – ذي
الطابع املعماري اخلاص – أن يتعامل معه
بحرص شديد ،فليست هناك خشبة للمسرح
أو مقاعد للجمهور ،مما يجعله يفكر يف عرض
مسرحي جتريبي يتالءم مع طبيعة املكان
وأهل املنطقة أيضاً ،فتأكد من أن أفضل
احللول تكمن يف فنون الفرجة القائمة على
التفاعل واملشاركة فاتفق مع مصمم الديكور
«محمد عبد الفتاح» على استخدام «النافورة»
– والتي تقع يف منتصف الساحة – كمنصة
للعرض ،وذلك بتغطيتها بقرصة خشبية ،أما
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اجلمهور فيقف كحلقة حولها من كل جانب،
واملشربيات تكون أماكن لكبار املشاهدين
من الشخصيات العامة ،ومت دخول الفنانني
املشاركني يف العرض من وسط اجلمهور
ليصبح اجلمهور جزءاً من العرض من خالل
االندماج الكامل مع أبطاله من املمثل .
وقد اعتمد «الشافعي» على تيمات املسرح
الفقير ،فخشبة املسرح الفقير ال يوجد فيها
سنوغرافيا أو ديكور ،حتى أدوات العرض لم
يكن هناك سوى ثالث بنادق ومجموعة من
العصي وفؤوس الفالحني .
ومن ناحية شكل العنصر الدرامي فقد
وضع املخرج املمثل الذي قام بدور « أدهم
الشرقاوي « واملطرب الذي يروى األحداث
يف وسط اجلمهور على املنصة وجعل الباشا
ومأمور املركز – الذين ميثالن رمز السلطة
– يف البواكى وبني املنصة والبواكى انفصال
مكاني ومعنوي شاسع .
وفى هذا التقسيم داللة فنية ذات بعد
سياسي واضح تناقش وضعية الشعب املتمثلة
يف صورة البطل الشعبي والسلطة القاهرة يف
ذلك الزمان .
وإذا كان العرض هو وليد البيئة الشعبية ،فال
بد من أن يكون متاحا ً للجميع من أبناء الشعب
لذا كانت تذكرة الدخول هي « ثالثة قروش «
فقط ،وقد قام على تنظيم الدخول واخلروج
مجموعة من أبناء احلي وقد استمر عرض
« أدهم الشرقاوي « ثالثمائة ليلة بدأت عام
 1968وانتهت يف منتصف  ، 1970ولقد
اختير ليكون باكورة األعمال التي قدمت على
مسرح السامر الذي مت افتتاحه عام . 1971
وكانت اإلرهاصة التي قادت مخرجه إلى
عرض آخر القى إقباالً جماهيريا ونقديا ً هو
«على الزيبق « والذي عرض لعامني متتاليني
 1973 – 1972من خالل فرقة مسرح
السامر وقد طاف العرض قرى ومدن مصر
املختلفة فعرض يف إستاد املنيا الرياضي وفى
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كثير من ساحات وأجران الوجه القبلي .
ويحكى « عبد الرحمن الشافعي « قصة
طريفة وقعت لهم أثناء تقدمي عرض « أدهم
الشرقاوي « مبدينة قها مبحافظة القليوبية
عام  ،1969حيث كان املسرح عبارة عن
منصة أسمنتية تتوسط القرية ،وحضر
اجلمهور بأعداد غفيرة كبيرة ومن بينهم عمدة
القرية وكبار األعيان ،وبدأ اخلفراء ينظمون
اجلمهور بعصيهم ومع بداية العرض تفاعل
اجلمهور من احلكاية فبدأوا يصعدون إلى
جنبات املنصة املسرحية وأفلتوا من حصار
اخلفراء بعد أن ذاب اجلميع يف املشاهدة
 .وهذه القصة رغم بساطتها الشديدة وما
حتمله من طرافة تؤكد على قيمة التجربة
التي قدمت مسرحا ً بال حواجز يتماس مع

اجلمهور احلقيقي املتعطش لتجارب تشخص
وجتسد همومه وأحالمه .
وقد فتحت هذه التجربة الباب ملخرجها
للغوص يف بحر التراث الشعبي ،فقدم بعد
ذلك «الفالح الفصيح» يف عرض «حكاية
من وادي امللح» ،و»سعد اليتيم» ،و»عاشق
املداحني» ،و»حسن ونعيمة» ،يف رائعة «منني
أجيب ناس» ،وقصة «السيد البدوي» يف
«مولد يا سيد» ،و» أبو زيد الهاللي» يف سيرة
« سيرة بني هالل « ،و»ليلة الرؤية» ،و»الليلة
الكبيرة « مستخدما يف تلك العروض تقنيات
شعبية كالسرادق وخيمة السرادق والساحات
الشعبية ،وقبل ذلك وبعد ذلك مستلهما ً روح
الشعب والتي – هي بحق – جوهر أي عمل
فني خالد .
49

الليبي

ترح_______ال
ترجمـــــــــــــــات

العلم اللدني اإلسالمي
عزالدين عناية .أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

يحظى التص ّوف اإلسالمي بتقدير الفت
يف مجال الدراسات الغربية املعاصرة ،وهو
مما
تقدير ناب ٌع باألساس من فرادة تعاليمه و ّ
محبة ورأفة واحتضان
يطفح به نهجه من
ّ
خلق أجمعني .وبوجه عام تترافق موجة
لل َ
االجنذاب للتقاليد الروح ّية اإلسالم ّية مع
هدوء نسبي يف دراسات اإلسالم احلديث،
بعد أن خفتت موجة النظرة املتوتّرة
وال ُعصابية ،التي غالبا ً ما حتكّمت مبقاربة
الدارس الغربي لقضايا اإلسالم السياسية
والتاريخية .يف غمرة هذه األجواء املتداخلة
يحضر التص ّوف مدخالً تصحيحيا ً لتلك
العالقة املأزومة جراء القالقل السياسية.
واملتابع ملسار اكتشاف العمق الروحي
اإلسالمي يف الغرب يرصد مرور مقارَبة
التصوف بعمليات تصحيح ،حتى بلغ إلى ما
هو عليه .نشير إلى أ ّن جملة من الدراسات
الغربية املبكّرة ،التي انشغلت بالتص ّوف
اإلسالمي ،قد اعتبر ْ
ث دخيالً عن
ت املبح َ
ت له
املك َّون احلضاري اإلسالمي وال مي ّ
بصلة؛ ولكن مع تط ّور األبحاث ،تراجعت
ِ
املنكرة واجلاحدة لتفسح
تلك األطروحة
املجال لرؤية أكثر اتّزاناً.
وكتاب «العلم اللدني اإلسالمي» الذي
نعاجله ،يندرج ضمن دراسات التص ّوف
والروحانيات اإلسالمية بشكل عام ،وهو من
تأليف أستاذ الدراسات اإلسالمية اإليطالي
ألبيرتو فينتورا (من مواليد روما .)1953
فهو يف الوقت احلالي يد ّرس يف جامعة
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«كاالبريا» ،وقد سبق له أن نشر مجموعة
من األعمال يف الشأن ،نذكر منها« :حكمة
املتص ّوفة :املذاهب والرموز والباطنيات»
منشورات «امليديترانيه»؛ «اإلسالم» ،مؤلّف
مشترك مع خالد فؤاد عالم وكالوديو
لوياكونو ،منشورات «التيرسا»« ،تاريخ
احلالّج الشهيد» ،منشورات «مورشيليانا»؛
كما نقل بعض نصوص احلالج إلى
اإليطالية بعنوان« :مسيح اإلسالم»،
منشورات «موندادوري» ،وترجم «ديوان
احلالج» ،الصادر عن دار «مارييتي»،
وأشرف على كتاب جماعي بعنوان« :حياة
محمد وأقواله» ،موندادوري .وقد سلك
الباحث «فينتورا» يف سائر أعماله مسلكا ً
متّزنا ً يذهب إلى أ ّن التصوف اإلسالمي
املتعددة ،ومبدارسه املتن ّوعة ،هو نابع
بلغاته
ّ
من عمق الفلسفة التصور ّية اإلسالمية،
وأ ّن مقوالته ومصطلحاته ومساراته هي
وليدة منهج ديني حضاري عاش يف أحضان
احلضارة اإلسالمية وتط ّور داخلها.
جاء الكتاب بعنوان «العلم اللدني
لربا ص ّح أيضا ً عنونته
اإلسالمي» أو ّ
بـ»العلم اإلشاري اإلسالمي» أو كذلك «علم
الباطن اإلسالمي» ،وقد حاول فيه صاحبه
عرض بواطن فلسفة التصوف اإلسالمي،
َ
وبِ نْية الرمزيات الدينية اإلسالمية ،من
خالل التط ّرق إلى أصولها ومبادئها
الرئيسة بالشرح والتحليل .حيث وزّع
مقدمة وخامتة إضافة
املؤلّف كتابه إلى
ّ
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إلى تسعة معنونات تابعت قضايا الوحدة
واملغايرة
واملغايرة ،واجلواهر اخلالدة،
َ
واملشابهة ،واملادة األولى وصورة الكون،
َ
واإلنسان وعالقته بامليتافيزيقا وغيرها من
املواضيع .فعلم البواطن واألسرار واخلفايا
والرمزيات ،على ما يرى الكاتب ،هو بنا ٌء
رؤيو ٌّي قائم الذات وفق أصول ،جتد لها
مش َتركا ً وتقا ُربا ً مع تقاليد دينية شرقية
أخرى يف الهند والصني أساساً .فليس
الكتاب دراسة سوسيولوجية وال تاريخية
ملبحث الرمزيات ،بل هو دراسة ماهوية
لتجارب تالمس مجال العرفان والتأويليات
الباطنية .يحاول فيه املؤلف استدراج
اللغة الصوفية القائمة على البعد التأويلي

قدم عرضا جلوهر فلسفة
والباطني ُلي ِّ
الباطن ودالالتها اخلفية يف اإلسالم.
وللذكر جتد هذه النوعية من الدراسات
الباطنية هوى يف الفكر الغربي احلديث
واملعاصر ،سيما بني املو َلعني بعوالم
الروحانيات واألسرار ،حيث التقارب بني
مجاالت الروحانيات والرموز والتصوف،
ب من النظر يستهوي العديد
وهي ضر ٌ
يف رؤية العالم والظواهر الكونية .يحاول
«ألبيرتو فينتورا» الغوص يف هذا اجلانب
من منظور اللغة الصوفية اإلسالمية سعيا ً
لإلمساك بالدالالت اخلفية ،سيما وأ ّن
موضوع التأويليات والباطن هو من املواضيع
املطروقة يف التقليد الصويف.
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صحيح أ ّن الشيخ األكبر «محيي الدين
ابن عربي» مبقوالته الفاتنة هو مصدر
إغراء كبير لشرائح غربية مثقّفة تلج باب
التصوف؛ ولكن تأثير الفرنسي «رينيه غينو»
(عبدالواحد يحيى) (1951-1886م)
يبقى الفتا ً أيضا ً يف املحافل الروحية
الغربية .فغينو من ذلك الصنف اآلسر ،ال
سيما يف أوساط املو َلعني باملدخل الرمزي
والباطني الذي يل ّح عليه املؤلف املعروض،
وألبيرتو فينتورا ،ضمن هذا السياق ،أحد
املأسورين بتلك الرؤية .نشير إلى أن نهج
«رينيه غينو» ُي َع ّد مؤثراً يف املجال الروحي
عامة ،مبا تخلّله من جتوال بني تقاليد
روحية كونية ،تراوحت بني املسيحية
والهندوسية والطاوية والبوذية وغيرها ،إلى
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أن انتهى به املطاف عند التقليد الروحي
اإلسالمي الذي وجد فيه ضالته اعتقاداً
وإمياناً .فقد سبق أن تناول املفكر «غينو»
قضايا علم الباطن يف اإلسالم ،وذلك يف
مؤلف كالسيكي بعنوان« :كتابات حول علم
الباطن اإلسالمي والطاوية» ،فضال عما
تطرق إليه يف مجموعة كتب أخرى ،لقيت
صدى واسعا ً يف أوساط املو َلعني باألسرار
ودراسات الباطن ،ثم تناول املسألة الحقا ً
الفرنسي أيضا «هنري كوربان» من زاوية
العرفان الفارسي خاصة؛ لكن يف إيطاليا
تخلو املكتبة اإليطالية من كتاب يف املجال،
ومن هنا ُيعتبر مؤلَّف اإليطالي «ألبيرتو
فينتورا» أ ّول عمل باللسان اإليطالي على
صلة بثنائية التصوف والباطن.
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ومبوجب هذا النقص يف التطرق إلى املسائل
الرمزية والباطنية ضمن دراسات الظاهرة
عد املوضوع جديداً
اإلسالمية يف إيطالياُ ،ي ّ
وريادياً ،ولعلّ ذلك ما جعل املؤلّف يلقى
حفاوة ورواجا ً سريعني ،سيما وأ ّن صاحبه
يحظى بتقدير يف أوساط الدارسني للمجال
الروحي يف اإلسالم .والكتاب من حيث
تركيزه على موضوع الباطن فيه من الطرافة
واجلدة ،فهو دراسة تنحو للتأمل والتفكر
املعالة بعمق وروية ،فضالً
يف القضايا
َ
عما يحيل إليه من َمراجع و َمصادر .نذكر
ّ
أ ّن النوادي املنشغلة بالدراسات الباطنية
والروحية والصوفية يف إيطاليا قد احتفت
بالكتابِ ،لا يسلّطه من ضوء يف جانب معتم
عن التصورات اإلسالمية مقارنة بغيرها من
التراثات الشرقية األخرى .والكتاب ميكن
إدراجه ضمن فلسفة التصوف عامة ،وإن كان
معنيا ً مبوضوع محدد وهو مسألة التأويالت
اإلشارية .عموما يأتي الكتاب متسقا ً مع
املقاربة الرمزية والروحية التي ينظر منها
«فينتورا» إلى التراث الديني اإلسالمي.
لقد ك ّرس «ألبيرتو فينتورا» مجمل أبحاثه
لدراسة التصوف اإلسالمي وتناول
الروحانيات وأدب األسرار ،وهو مرج ٌع يف
إيطاليا يف هذا احلقل .يأتي كتابه الذي
نعاجله ضمن مجال اهتمامه العام .وال شك
أ ّن دراسة التصوف اإلسالمي هي إحدى
التفرعات املغرية اليوم يف الغرب ملا تثيره
من سحر وافتتان .وبوجه عام غالبا ً ما ينزع
دارسو التصوف منحى مغايرا لزمالئهم يف
فروع الدراسات اإلسالمية والعربية األخرى،
يتميز بالهدوء والرصانة وقلة الضجيج
املسبقة واملتن ّ
طعة.
واإلحجام عن األحكام
َ
ومن هنا يحاول «فينتورا» يف مؤلفه الدفاع
عن أطروحة أن «املظاهر الروحية الناعمة»
باملحبة واللّطف يف التراث الصويف
املشوبة
ّ
يعبر عن وجه أصيل من
اإلسالمي ،هي مما ّ

وجوه اإلسالم .لقد متيزت الرؤية املعرفية
أللبيرتو فينتورا يف التعاطي مع الفكر
العربي ومع األدبيات الدينية برصانة وروية،
خلت من التن ّ
طع أو األحكام املستعجلة .فهو
غالبا ً ما ينحو يف مؤلفاته باجتاه التحليل
الهادئ واملوثّق .ولم يجار االدعاءات املغرضة
التي تتّهم احلضارة اإلسالمية ،أو تلك التي
تشكك يف قيمة املخزون الروحي اإلسالمي
املنفتح على اآلخر واملحتضن للمغاير ،فغالبا
ما سعى جاهداً يف حواراته وكتاباته إلى
التنبيه إلى هذا الوجه املغ َّيب من احلضارة
اإلسالمية .وكان دائما ً حريصا ً على عرض
رؤية محايدة عن اإلسالم مستلهِ ما ً مقوماتها
من املقوالت الصوفية التي يرتئي أنها األقرب
لعرض الصورة الصادقة عن اإلسالم .ويف
الواقع لم يكن اختيار دراسة التراث الروحي
اإلسالمي خياراً ظرفيا ً مع «فينتورا» ملوا َج َهة
التوتّر الذي أ ّججه «اإلسالم اجلهادي» أو
«اإلسالم السياسي» ،يف الفترة األخيرة ،وما
خلّفته تلك الظواهر من أثر عميق وارتباك يف
انشغاالت الباحثني الغربيني وعلى مواقفهم.
حيث يأتي اهتمامه نابعا ً من شغف دفني
وقدمي بهذا احلقل.
نشير إلى أن «فينتورا» يجمع بني ضربني
يف هذا احلقل ،فهو من ذلك الصنف املولع
باملقوالت اإلسالمية وبغيرها الواردة يف
تراثات أخرى يف الشأن ،وهو كذلك دارس
ب
متم ّعن يف تلك املجاالت ،ومن هنا قارَ َ
التص ّوف اإلسالمي بأسلوب بارد واختار
فيه استراتيجيا حوارية مساملة .األمر الذي
متقدمة يف مجال دراسة التصوف
ب ّوأه منزلة
ّ
دراسة رصينة يف إيطاليا ،حيث يحوز تقديراً
يف أوساط الدارسني للظاهرة الصوفية ويف
أوساط الذين يعيشون جتربة روحية من
الغربيني ،على ٍ
حد سواء.
اعتمد «ألبيرتو فينتورا» يف كتاب «العلم
اللدني اإلسالمي» على بيبلوغرافيا متنوعة:
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إيطالية وإجنليزية وفرنسية وأملانية وعربية الظاهرة الصوفية .ويف كتابه احلالي ينزع
وفارسية ،حازت املراجع العربية والفارسية إلى تبنّي منهج حتليلي فلسفي ،ومبوجب
مهماً .فالكتاب يكشف عن اطالع إملامه الواسع مبضامني أمهات املدونات
قسطا ً
ّ
صاحبه على أمهات كتب التصوف ،إلى الصوفية العربية واإلسالمية ،ثمة قدرة
جانب اطالعه على الدراسات النقدية لديه للتعاطي مع ما هو أصيل وما هو دخيل
والتحليلية املدونة يف اللغات الغربية ،وقد يف التجارب الصوفية اإلسالمية.
وجدت تلك املصادر واملراجع توظيفا ً جيداً كما يتميز منهج القراءة للظاهرة الصوفية
يف الكتاب .وإن كان ،بوجه عام ،ال ُيغرِق عمله اإلسالمية عند «فينتورا» باإلقرار بأصالة
يف االستشهادات واالستطرادات ،لذلك املكون الصويف اإلسالمي ،فهو تعبيرة
جتده ال ِ
يثقل على القارئ باملدونة الصوفية أصيلة ،وفق منظوره ،نابعة من روح الفلسفة
وال يستدعي منها إال ما اشتهر وما اقتضت الوجودية اإلسالمية .إذ غالبا ً ما نلحظ
احلاجة إلى ذكره .يعتمد «ألبيرتو فينتورا» انتزاع املظاهر الراقية يف الثقافة العربية
يف جلّ أعماله منهجا ً حتليليا ً يف تفسير اإلسالمية مع دارسني آخرين ،ومحاولة
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إرجاع أصولها ومكوناتها إلى مصادر من خالله عن عيش جتربة صوفية مشفوعة
خارجية .وهو ما حاول «فينتورا» تفنيده مبعرفة علمية خارجية.
وإبراز زيفه ،عند احلديث عن مكونات يبقى أن نشير إلى بعض القضايا ،فقد
التفكير الصويف اإلسالمي ،باعتباره لغة يتساءل املرء عن دواعي االجنذاب للتص ّوف
روحية تستمد مقوماتها من داخل إطارها والتجارب الروحية يف الغرب يف العقود
احلضاري.
األخيرة .لتحضر اإلجابة الفورية عن تخمة
لغة املؤلَّف لغة أكادميية ،وصاحبه على دراية الغرب املادية وبحثه الدؤوب عن شيء مما
ج ّيدة باملصطلح الصويف وباللغة الصوفية يداوي به روحه من الشرق .لعل ذلك تبسيط
الرمزية ،يف اللسانني العربي واإليطالي.
مخاتل لألمور؛ فالواقع أ ّن يف الغرب ثمة
وعلى العموم نرصد وضوحا ً يف لغة الكاتب،
مراجعات عميقة متوالية تستند إلى تفكيك
كما أنه يتفادى التجريد والغموض يف حديثه،
بل يحاول عرض املفاهيم واألفكار التي يدور وتركيب دائمني ،وهو ما يدفع لإلصغاء
حولها البحث يف لغة واضحة وراقية .إذ إلى صوت اآلخر وجتاربه ،وال بأس إن كان
تأتي لغة املؤلف تفسيرية للمقول الصويف حتى بتحويلها إلى مادة استهالكية مدفوعة
مبختلف دالالته ،محاوالً تقريب املعاني من األجرة يف نوادي الرياضة الروحية واليوغا
يسر له ذلك متكّنه والتأمل واالستبطان ،كما يجري مع البوذية
ذهن القارئ الغربي ،وقد ّ
وإملامه مبفاهيم احلقل الداللي الصويف يف التي تشهد تطوراً الفتا ً يف العديد من
اللغتني العربية واإليطالية ،وهي قدرة قلّما املجتمعات الغربية.
توفرت للباحثني اإليطاليني الذين يقاربون كما نو ّد أن نشير من جانب آخر إلى أ ّن
القضايا العربية لتدنّي تكوينهم يف العربية .الساحة الثقافية الغربية يف السنوات
لم
يتضمن الكتاب فهارس من أ ّي نوع كان ،األخيرة ،قد شهدت العديد من اإلجنازات
ّ
سوى فهرس يتيم ملواد الكتاب وهامش واألبحاث القيمة يف مجال دراسة التصوف،
يف آخر املؤلف ،تعلّق باملصادر العربية َب ْيد أ ّن جل تلك األعمال قد ظلّت حبيسة
والفارسية ،تناول باألساس بعض الكتّاب اللغات الغربية لغياب االهتمام العربي
العرب والفرس وأعمالهمّ ،
ممن استعان بهم بالترجمة يف هذا اجلانب ،سيما وأ ّن ما
املؤلف يف تدبيج كتابه .كما لم يعتمد الكاتب مييز تلك الدراسات يف املجال وهو اعتماد
الرسوم واجلداول واخلرائط كوسائل
مناهج مقاربة مغايرة ،مثل علم النفس العام
إليضاح مضامني البحث ،ولعلّ ذلك عائد
وعلم النفس االجتماعي وأنثروبولوجيا
إلى أ ّن املؤلف ذو صبغة فكرية حتليلية
ورمزية ،وهو ما جعل صاحبه يعتمد اعتمادا األديان وعلم االجتماع الديني وغيرها من
ً
رئيسا ً على شرح املفاهيم ونقدها وإرجاعها العلوم ،مما يفتقد إليها الدارس العربي أو
إلى أصولها دون العناية بالوسائل اإلضافية .يأتي باهتا ً لديه.
ملما ً بخبايا النص الكتاب :العلم اللدني اإلسالمي .تأليف:
يخاطب الكتاب قارئا ً ّ
الصويف وباملقوالت الروحية الباطنية ،وهو ألبيرتو فينتورا .الناشر :منشورات
فضالً عن كونه نصا ً خارجيا ً يف دراسة أديلفي( ،ميالنو) ‹باللغة اإليطالية›.
ملما سنة النشر.2021 :
الظاهرة الصوفية ،فإ ّن مؤلفه يبدو ّ
أيضا ً بأحوال التصوف ومدارجه ،يكشف عدد الصفحات 212 :ص.
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الربوفيسور األديب التايواين تزمني
إتيون تساي لمجلة الليبي :

أريد أن أكون
أكبر كاذب يف
العالم
حوار  :حامد الصالحين الغيثي  .ليبيا

التعدد والتنوع الثقايف هو ببساطة خليط
من الهويات داخل النظام االجتماعي ،أي أنه
مجموعة من الثقافات املختلفة التي تندمج
وتتبلور يف ثقافة واحدة مع احترام خصوصيات
كل ثقافة ومعتقداتها وهويتها اخلاصة .ومبا أن
الثقافات تختلف باختالف العوامل املؤثرة فيها،
والثقافة األدبية كغيرها من سائر الثقافات ،بها
املختلف ،احلديث ،املعاصر ،القدمي ،املميز.
وألن كل أدب هو مرآة للمجتمع والعصر الذي
ُكتب فيه ،فإن أسهل طريقة للتعرف عليه هي
تتبع كتابات أدباءه ،ودراستها ،وإجراء احلوارات
معهم من أجل التعرف على وجهات نظرهم
ورؤاهم الفكرية .لذلك تسعى مجلتنا دائم ًا
الثراء الثقافة بإجراء احلوارارت مع عدد من
االدباء واملثقفني حول العالم.
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حوارنا يف هذا العدد مع البروفيسور
«تساي» ،العالم الذي يتمتع مبجموعة واسعة
من اخلبرات ،مع احلفاظ على اهتمام
مشترك وإيجابي بالعلوم والهندسة واألدب.
وهو أستاذ جامعي وشاعر بارع ،و كاتب
مقاالت ،وروائي ،وكاتب عمود ،ومحرر،
ومترجم ،ومهندس ،وعالم رياضيات،
وأشياء أخرى كثيرة .تخصص إبداعه
األدبي وخبرته يف وصف الطبيعة ،وتشريح
العاطفة ،واإلنسانية ،وكتابة احلياة ،والكتابة
الرسومية ،والكتابة عبر املجاالت ،وما إلى
ذلك .أجرى عدداً من األبحاث التربوية
مع تطوير املواد التعليمية يف بالده .حصل
على العديد من اجلوائز األدبية الوطنية.
نشرت أعماله األدبية يف عديد من املجالت
والصحف يف أكثر من  40دولة وترجمت إلى
أكثر من عشرين لغة.
ولد «تساي» عام  1957يف تايوان ،حاصل
على درجة الدكتوراه يف الهندسة الكيميائية
وماجستير يف الرياضيات التطبيقية .هو
أستاذ متفرغ يف جامعة آسيا (تايوان)،
واملحرر الرئيسي للنص األكادميي «القراءة
والكتابة والتدريس» ،وسفير «الثقافيون
للصني الكبرى» ملطبعة الطفل الداخلي
الدولية (الواليات املتحدة األمريكية) ،واملحرر
الدولي لـ «احلوارات املعاصرة» ،وهي دورية
أدبية تصدر يف مقدونيا.
كما أنه يكتب أعمدة طويلة املدى من خالل
ترجماته الصينية ومقدماته التي متكن شعب
تايوان من التعرف عليها .تشمل مؤلفاته
الرئيسية املنشورة « :رواية القلب املالئكة»،
«ركلة ،ركلة ،ركلة» ،واملجموعة الشعرية،
«عندما هبت الرياح عبر غابة اخليزران،
«أصبحت جميعها ذكريات» ،ومجموعة
الشعر» ،مرآة القلب ،امتألت مع الضباب!
« ،رواية «التفكير املنطقي املطبق يف احلياة
اليومية»« ،الشعر واإلبداع األدبي يف قصة

احلياة»« ،أداء مكعب روبيك يف املجموعة
اجلبرية»« ،تطبيق منوذج املعادلة البنيوية يف
التعلم ومنطق احلياة» ،و «محاضرات حول
تدريس األدب .خلق».
مجلة الليبي :يف البداية مرحب ًا بك
على صفحات «مجلة الليبي» شاكرين
لك حضورك وتلبيتك دعوتنا.
• هذا شرف عظيم لي .واحلقيقة ما زلت
متفاجئا ً بهذه الفرصة .من خالل اإلنترنت،
أصبح العالم قرية صغيرة ،لكنها قد ال تصبح
بالضرورة أكثر تناغماً .أقدر هذه الفرصة
التي أتاحها لي السيد «حامد الصاحلني» ،و
مجلة الليبي كثيراً .أمتنى أن تكون هذه بداية
جيدة للقادم األفضل.
مجلة الليبي :هل بإمكان األدب،
وخصوصا الشعر أن يكون جسر ًا بني كل
لغات العالم؟
• نعم ،هذا طبيعي جداً بالنسبة لي .ولكن
هذا ليس حكراً على األدب ،على األقل
من وجهة نظري الشخصية .باإلضافة إلى
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األدب ،هناك أيضا ً الرياضيات ،واملوسيقى
والفن ،وما إلى ذلك بني اللغات املشتركة
للبشرية .من خالل تخصصي وما تعلمته يف
حياتي ،بأن أكثر ما أشعر به هو الرياضيات،
لكن األدب هو الرزق الروحي لكبر سني.
ويف مجال األدب ،ال أركز بشكل خاص على
الشعر .لدي نفس احلب ألساليب أخرى
مثل الروايات والنثر .يف نهاية املطاف ،كيف
يجب أن أجيب على هذا السؤال ؟ نعم،
ميكن للشعر أن يعمل بالتأكيد سفيراً للسالم
والوئام اإلنساني .ولكنه ليس الوحيد .ولكن
ميكنني القول إن القلب املفتوح والسالم هما
اجلسر احلقيقي.
مجلة الليبي :كيف ميكن للتبادل
الثقايف أن يساهم يف تغيير الصور
النمطية واألفكار املسبقة؟
• هناك مثل صيني قدمي يقول (( :يستغرق
زراعة شجرة  10سنوات ،ولكن نحتاج
إلى مائة عام لتنشئة الناس» .نحن نعلم أن
الثقافة هي نوع من امليراث ،ولكنها أيضا ً نوع
من العناد .لتغيير معتقدات املرء ،وخاصة
املفاهيم املتأصلة بعمق يف العقل ،يجب أن
يكون من خالل التواصل املستمر .ال أستطيع
أن أتخيل طريقة أخرى أفضل للقضاء على
االختالفات بني بعضنا البعض ،باستثناء
التبادالت الثقافية جلعل بعضنا البعض أكثر
معرفة.
مجلة الليبي :كيف هو تقييمك للتبادل
األدبي خصوص ًا من خالل أعمال
الترجمة؟
• أعتقد أن التبادل الثقايف من خالل
الترجمة ليس أمامه خيار سوى التغلب على
احلواجز اللغوية .وال ميكن إنكار أن لها
طبيعة معينة تعمل ضد إرادتنا ورغباتنا.
لكن يف نفس الوقت أعتقد أيضا ً أنه نوع من
اجلمال .عندما يتم تفسير لغات مختلفة من
قبل أشخاص مختلفني ،فإن هذا اجلمال
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سينتج بشكل طبيعي يف العرق الصعب لكل
األشخاص املعنيني.
مجلة الليبي :قمت بترجمة العديد من
القصائد من مختلف لغات العالم ،هل
صادفك شاعر ممن ترجمت لهم ،وقلت
يف نفسك إنه النسخة املترجمة منك؟
• صدقاً ،يتعني علي أن أجيبك« :نعم ويف
أغلب األحيان» .ولكن ال أستطيع أن أعطيكم
طريقة ملموسة عن كيف أشعر بذلك ،ومتى
يكون ذلك.
مجلة الليبي« :بعض من الكتاب واألدباء
متخصصون يف مجال علمي مثل الطب
أو الهندسة ،ولديهم أيضا ميول أدبية
من شعر أو نثر ،فتجد طريقة تفكيرهم
تتأرجح بني العقل والقلب» ،كذلك
جند أن «تساي» حاصل على دكتوراه
يف الهندسة الكيميائية ،وماجستير
يف الرياضيات التطبيقية ،وأستاذ يف
جامعة آسيا ،وشاعر وكاتب مستقل،
تكتب املقالة والرواية ،كذلك الكتابة
الرسومية وأشياء اخرى كثيرة ،ما هو
القاسم املشترك بني هذه املجاالت
املختلفة؟ ..وكيف استطعت أن توفق
بني كل هذه املجاالت؟
• ألكون صادقاً ،لم أزعج نفسي أبداً بشأن
هذا التنسيق ،رغم أن العديد من الناس
سألوني نفس السؤال .عادة ما أسأل الشخص
الذي سألني السؤال :ما هو الفرق يف رأيك
بني العلوم والرياضيات واألدب ،أو حتى الفن؟
معظم الوقت ميكنني احلصول على فرصة
لرمي رأسي إلى الوراء والضحك لردة فعلهم
املذهلة .ومع ذلك ،يجب أن أعترف أيضا ً أنني
أستخدم سراً من تعلم الرياضيات ،والسر هو
املنطق ،طاملا كل شيء مرتبط باملنطق ،فكل
شيء متسق بالنسبة لي شخصياً.
مجلة الليبي :كيف تقدم كتاباتك
للقراء العرب؟
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• باستثناء لغتي األم ،اللغة األجنبية الوحيدة
التي أفهمها هي اإلجنليزية ،لذا أعتمد على
الترجمة املتبادلة مع األصدقاء من مختلف
الدول جلميع مؤلفاتي .لذا الصديق املتعاون
ي ِك ُن أَ ْن َيؤمت َن على كتاباتي ،هو مهم
الذي ُ ْ
جداً بالنسبة لي .ليس فقط لألصدقاء العرب،
ولكن لقراء أي جنس يف العالم .آمل أن تتمكن
محو األمية الصينية التقليدية والطويلة األمد
من تزويد الناس يف مختلف البلدان ليشعروا
بجمالها ودالالتها والعكس صحيح.
مجلة الليبي :ملاذا تكتب الشعر؟ وهل
تعتقد أن بإمكان الشعر احلديث أن
يضيف شيئ ًا جديد ًا بعد كل املنجز
الشعري للبشرية؟
• ال أستطيع اإلجابة على هذا السؤال
بشكل نهائي ،ألنني لست متأكداً من اإلجابة
بنفسي .يف البداية ،رمبا كان ذلك ألغراض
أكادميية أو عملية ،لكن تدريجياً ،أصبح
شعوراً .وعندما اصبح شعوراً حقيقا ً لم أعد
أعرف ذلك بالتأكيد بعد اآلن .أنا ال أعتقد
أنني يجب أن يكون لدي أي توقعات أكثر من
قدرتي .ليس لدي القدرة على إضافة أي

شيء إلى األدب البشري ،ولكن ميكنني أن
آمل أن ال يخسر.
والشعر ،يف تعريفي الداخلي ،ينبغي أن
يكون استمراراً لالعتقاد والفلسفة يف جميع
املجاالت ،ينبغي أن يكون مستقالً عن خلفية
الزمان واملكان .ومن بني هذه الثوابت فإن
النقاء هو األهم .يف العديد من املناسبات
من اخلطابات أو املسابقات ،عادة ما أسمي
هذا النقاء «قلب مالك» .وآمل بإخالص أن
«نقا» األدب لن يكون ملوثاً ،مهما كان الوقت،
ومهما كان السبب.
مجلة الليبي :أجريت العديد من
األبحاث التربوية ،ونُشرت أعمالك
األدبية يف عديد من املجالت والصحف
يف أكثر من  40دولة ،وترجمت إلى
أكثر من عشرين لغة ،حتصلت على
إثرها على العديد من اجلوائز األدبية
الوطنية والعاملية ،ما الذي تضيفه
هذه اجلوائز إلى مسار الكاتب؟ ..وكيف
تنظر إليها؟
• اعتبرت دائما ً آثار هذه اجلهود شرفاً.
ولكن يف أعماق قلبي ،ال أستطيع الهروب
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من التطلع إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات.
با هناك من يفسر هذا على إنه غرور
َل ُر َّ َ
أو حتى يسخر منهَ ،لكنَّه صرخة ِم ْن داخل
قلبي ،حتى لو كان هذا طريق الال عودة،
غداً سوف تراني أعمل بجهد وجد ( كوالدة
عجل) ،وكأني لم اجنز شيئا ً من قبل .
مجلة الليبي :هل يالحق الشعر ما
يحدث يف العالم من تطورات على كل
املستويات؟
• يجب أن أعطي إجابة قوية وواضحة هنا.
شكل الشعر غير ملموس ،وشكل الشعر ال
نهائي ،خاصة بعد حتريره إلى حد كبير
يف العصر احلديث .ويف رأيي أنه ال يوجد
يف العالم أحد ال يكون شاعراً إذا كنا
على استعداد لفتح قلوبنا ملختلف الناس.
إبداعاتي الشعرية كانت ذات يوم عدمية
القيمة من قبل القضاة يف مسابقة ألنهم
قالوا إنني كتبت قصائدي مثل يد طفل.
خفضت رأسي وتركت املكان الذي أهانني
لكنه لم يغير أفكاري الداخلية .ال يوجد شيء
خاطئ يف كتابة القصيدة كما لو كانت من يد
طفل ،حتى لو كنت بالفعل رجالً عجوزاً يف
الستينات من عمري ،أال تعتقد ذلك ؟
مجلة الليبي :الفقر وانعدام العدالة
يصيبان العالم ،والشاعر يقف عند
حافة الكلمات ،ما ميكنه عمله أمام
غليان الشارع؟
• ببساطة كل ما ميكنه فعله هو وقف الغليان
دائما
يف الشارع .يف بلدناُ ،يعرف العلماء
ً
بأنهم يفتقرون إلى القوة لتجميع الدجاج.
لكن ما يخشونه ليس يدك بل قلمك ،وليس
قوتك بل أفكارك.
مجلة الليبي :إلى أي مدى مازال الشعر
موجود ًا بقوة يف األوساط الثقافية،
أم أن أجناس ًا أدبية أخرى مثل الرواية
والقصة أبعدته عن الساحة وهمشته؟
• على الصعيد الشخصي ،إضافة إلى
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الشعر ،أكتب أيضا ً مقاالت وقصصا ً وأمناطا ً
أخرى يف نفس الوقت .لم أشعر أبداً أن
أحد األساليب سيقضي على أي أمناط
أخرى .بالنسبة لي ،أستمتع متاما ً بإحساس
االنسجام بني األمناط املختلفة للكتابات بدالً
من الرفض .أعتقد أن أي شخص ميكن أن
يجرب ذلك أيضاً.
مجلة الليبي :ما هو رأيك باألدب
العربي ،والشعر بشكل خاص؟ هل لك
قراءات يف هذا املجال؟
ليس لدي الكثير من املعلومات
•
واخلبرة حول الشعر العربي .على الرغم
من أنني التقيت يف السنوات األخيرة ،عبر
اإلنترنت ،بالعديد من األصدقاء العرب
وتعاونت معهم أدبياً ،لكن هذه مجرد البداية.
األدب العربي واألدب الصيني عاملان مختلفان
متاماً .على الرغم من أنني معجب جداً ببعض
أعمال أصدقائي العرب .ما زلت أعتقد أنني
ال أملك القدرة على إبداء التعليقات املناسبة
على األدب والشعر العربي.
مجلة الليبي :لكل أدب ذاتيته وطابعه
اخلاص ،فاملكان يلعب دور ًا كبير ًا يف
تشكيل مالمح األدب ويعطيه هويته
اخلاصة ،ما هي املالمح الشخصية التي
متيز األدب التايواني عن غيره؟
• جغرافياً ،تايوان جزيرة منعزلة ودولة
مفقودة .لطاملا أرادت تايوان ،التي ليس لديها
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مجلة الليبي :عمود «تزمني» األدبي
الشهري للغة الصينية الذي استطاع أن
يجمع ثقافات مختلفة حول العالم ،هل
لك أن حتدثنا كيف بدأت الفكرة ،وهل
حقق ما كنت تطمح له؟ ..ما الذي تريد
الوصول إليه بهذا االجناز؟
• بدأ هذا العمود يف «اللغة الصينية شهرياً»
منذ حوالي خمس سنوات .أنا سعيد حقا ً
ألني الحظت ذلك فوراً  .إذا نظرنا إلى الوراء
اآلن ،فقد اخترت القرار الصحيح للغاية.
لغة مكتوبة ألكثر من  400عام ،تطوير نظامها يف البداية ،لم تكن فكرة ملموسة بل كانت
اخلاص للحد من تأثير الثقافات األجنبية .فرصة .عندما ساعدتني يف إرسال فكرتي
لذلك فإن لها أيضا ً مكانا ً فريداً جداً يف إلى هذه املجلة املعروفة ،قبلها املحرر دون أي
تطوير األدب .على سبيل املثال ،القصائد اعتراض .كان دافعي الرئيسي يف ذلك الوقت
الغريبة التي تسمى «أسلوب األحرف الثمانية» هو أنني التقيت للتو بالعديد من األصدقاء
ونظام الكتابة املحلي املستقل.
األدبيني من جميع أنحاء العالم عبر اإلنترنت.
من ناحية أخرى ،ورثت النظام األدبي نعم  ،لقد حقق رغبتي جزئياً ،لكنني طماع.
للصني .يجب أن يرجعنا هذا من التاريخ .آمل أن تستمر جهودي يف التنقيب عن أفضل
لكن القيام بذلك سيؤدي إلى الكثير من األعمال يف العالم وتقدميها لبلدنا ،على األقل
املشاركة غير الضرورية ،خاصة فيما يتعلق قبل أن يطردني رئيس التحرير .باإلضافة
بالتشابك السياسي واألدبي .أعتقد أن هذه إلى ذلك ،آمل حقا ً التعرف على العديد من
ليست خطوة حكيمة .يف املاضي ،وخاصة يف الكتاب العظماء يف العالم من خالل هذا
األدب التقليدي ،كان لدى تايوان نظام تعليمي العمود .هذه هي أنانيتي الشخصية املحضة.
وتعليمي كامل إلى حد ما .يلعب دوراً مهما ً كما ذكرت سلفا ً إنني طماع.
للغاية يف احلفاظ على األدب الصيني القدمي مجلة الليبي :ما هي طموحاتك وآمالك
ووراثته ،لكن هذا ال يعني أنه سيكون كذلك شعري ًا وإنساني ًا؟
دائماً .أعتقد أن تأسيس تايوان يف األدب • أريد أن اكون أكبر كاذب يف العالم.
الصيني قد فقد ميزته تدريجيا ً مؤخراً بعد أكتب قصائد وروايات وقصص واحدة تلو
أن أدركت الصني أن اجليل الضائع وصعد األخرى .أنا ال أضمن أنها حقيقية ،لكنها
من بحثه عن اجلذور .لكن هذا ال يعني إال يجب أن تكون رائعة .قد تأتي هذه القصص
مجيء عصر عظيم ،وال يعني أن اخلالفات من خيالي أو هلوساتي .آمل أيضا ً أن أرى
بني اجلانبني ستزداد أو تقترب من الوحدة .االبتسامات املشرقة للعديد من األشخاص،
ال أستطيع أن أجد طريقة بسيطة لألصدقاء وخاصة األطفال من جميع أنحاء العالم.
من جميع أنحاء العالم لفهم الوضع املعقد مجلة الليبي :كلمة أخيرة مفتوحة لك.
لألدب التايواني ،لكنني سأحاول إدراك ذلك • أنا حقا ممنت لكم جداً ،واليسعني إال أن
اشكركم.
خطوة بخطوة يف املستقبل.
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إبراهيم الكوين

أقنعة سيت السبعة

محمد الترهوني  .ليبيا

مقدمة :
«أقنعة سيت السبعة» أو «The seven
»veils of sethهي ترجمة إجنليزية
لرواية إبراهيم الكوني »:البحث عن املكان
الضائع» ،نُشرت ِ
هذه الرواية عن املؤسسة
العربية للدراسات ،والنشر عام 2003
«الطبعة األولى» ،أما الترجمة فقد نشرت
عن دار  Garnet Publishingعام
 ،2008وترجمها إلى اإلجنليزية ويليام م.
هاتشينس ،لم يرد يف النسخة العربية من
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الرواية اسم «سيت» ،ولو مرة واحدة ،ومع
ذلك طلب الكوني من املترجم عنوان بديل
َ
هو « :أقنعة سيت السبعة» ،يضيف املترجم
أ ّن يف العنوان العربي « :البحث عن املكان
الضائع» ،إشارة إلى رواية بروست « :البحث
عن الزمن املفقود» ،والغريب أ ّن املترجم
يف املقدمة يشير إلى أن الكوني «يبحث يف
نواحي الطبيعة البشرية بشكل عام ،وليس
من منطلق الثقافة الفرعونية» ،كيف يجد
إبراهيم الكوني يف العنوان العربي إشارة
إلى رواية بروست ،وال يجد يف وجود اسم
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اإلله سيت إشارة إلى إنزياح موضوع الرواية
نحو الثقافة املصرية الفرعونية ،خاص ًة وأن
مسردا بشخصيات الرواية يف
املترجم وضع
ً
بدايتها ،وعن «إسان» بطل الرواية يقول :
«إسان املعروف بسيت» ،ويف مقالة لألستاذة
أميرة الزين بعنوان « :ميثولوجيا الطوارق:
اآللهة يف أعمال إبراهيم الكوني تقول :
«تدور أحداث رواية أقنعة سيت السبعة ،يف
واحة حيث أقامت مجموعة من الطوارق
مستوطنة مزدهرة« ،إسان» مسافر غامض،
ِ
بسلوكه
يدخل الواحة ،ويلفت انتباه سكانها
املريب_ يرفض كل عروض الضيافة التي
ذلك ،أن ُه
يقدمها ل ُه أهل الواحة ،واألسوأ من َ
اختار السكن يف سرداب داخل مقبرة ،وهذا ما
جعل السكان يشعرون بعدم الراحة ،ال أحد
يعرف نواياه ،باستثناء األبله الذي يحذر
شيوخ الواحة من خطر إبداء حسن الضيافة،
ووصل األمر باالبله ،أن ينصح شيوخ الواحة
ِ
بقتله قبل فوات األوان.
يف نهاية الرواية ،يتسبب «إسان» يف حدوث
عاصفة تدمر الواحة ،وهذا ما يجبر السكان
على مغادرة املكان ،والعودة إلى حياة البدو
الرحل السابقة .حديث األستاذة «أميرة
تعقيدا ،فسيت اإلله الذي
الزين» يزيد األمر
ً
يعتقد البعض أن ُه إله خاص بالفراعنة
جزءا من
يف امليثولوجيا املصرية أصبح
ً
ميثولوجيا الطوارق ،واحلقيقة أن سيت
فرعونيا ،بل يعامل يف مجمع
إلها
ً
ليس ً
حكرا
اآللهة؛ كإله أجنبي وال ميكن أن يكون
ً
على الطوارق دون كل الليبيني ،فمن هو سيت
أصل اإلله سيت :
يف البداية يجب التأكيد ،على أن كلمة «ليبي»
تعبيرا
أبدا يف التاريخ القدمي ،متثل
لم تكن ً
ً
جغرافيا مثل؛
تعبيرا
أثنوغرافيا ،بل كانت
ً
ً
ً
أوروبي،آسيوي ،ولم يشير هذا التعبير ضم ًنا
إلى عرق أو لسان أو دين ِ
أيضا أن
بعينه ،ويجب ً

نعلم أ ّن العالقة األثنولوجية بني مصر وليبيا؛
مرت بثالثة فترات زمانية مختلفة_ الفترة
ثقافيا،
األولى التي كانت فيها مصر أفريقية
ً
بشكل كامل ومفتوحة فقط على الغرب ،أو
ليبيا ،ومعزولة عن باقي العالم ،وهذه الفترة
متتد إلى منتصف األلفية الرابعة ،بعدها
يسقط اجلدار بني مصر والشرق ،ويتم
إغالق الباب املفتوح على الغرب ويتحول كل
سكان غرب وادي النيل إلى أعداء همجيني،
تقول «راشيل مايوه» يف مقالها « :سيت كإله
أجنبي يف عصر ما قبل األسرات « :الليبيون
هم السكان األصليون يف صعيد مصر قبل
أن يخلق توحيد مصر العليا ،ومصر السفلى
حدودا أيديولوجية وإقليمية» ،بعد حتول
ً
اجلنوب الليبي من غابات وأنهار إلى صحراء
قاحلة ،هاجر الليبيون إلى حيث املاء يف
صعيد مصر ،وتضيف «راشيل مايوه» على
شك يف أن أصل
ما سبق قولها »:ليس هناك ّ
ذلك ،ال شك يف أن
سيت ليبي ،عالو ًة على َ
الليبيني استوطنوا ،صعيد مصر قبل ظهور
النخبة احلاكمة ،وقد ساهمت ثقافة الليبيني
وديانتهم يف قلب الفكر ،والدين املصريني
بطريقة أو بأخرى .كان «سيت» يف صعيد
مصر بالنسبة للمصريني يف الشمال ميثل
سرا مجهوالً ،وعالم ال ميكن التنبؤ ِبه وقو ًة
ً
مقاومة للنظام «جتمع الليبيني يف عصر ما
قبل األسرات يف صعيد مصر ،ويعود تاريخ
هذا التجمع إلى  5500قبل امليالد ،ويعتقد
العلماء بعد اكتشاف مدافن هذه الفترة بأن؛
من كان يسكن صعيد مصر مجتمع مختلف
جذريا عن أي ثقافة سبقت ُه ،مت الدفن يف ِ
هذه
ً
الفترة بعناية شديدة_ قبل الدفن يوضع ما
يشب ُه احلصيرة على األرض ،ويوضع الرأس
على وسادة مصنوعة من القش ،واجلسم
ِ
جانبه األيسر،
يلّف بجلد غزال ويوضع على
متاما الوضع
يف وضع متقلّص ،وهذا يشبه
ً
الذي وجد ِ
فيه «فابريزيو موري» ،مومياء
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وحتديدا يف «وان موهي
الطفل يف األكاكوس
ً
جاج» ،وبعد استقرارهم ،ونتيج ًة لتطورهم
ظهرت حضارة نقادة األولى والثانية_ ويف
هذه الفترة كان سيت هو اإلله األساسي ،وهو
أول إله للدولة« .سيت» منحوت على الكثير
من األدوات يف نقادة األولى التي يعود تاريخ
بدايتها إلى  ،3790قبل امليالد ،ففي نقادة
الثانية؛ كانت هناك ثالثة مراكز رئيسية
نقادة ،هيراكونبوليس ،أبيدوس ،وكانت أولى
ِ
أيضا باسم «نوبت» ،وتعني
هذه املدن تعرف ً
«مدينة الذهب» ويف نصوص األهرام ُيعرف
أيضا كانت
سيت باسم « :سيت نوبت»أمبوس ً
مكان رئيسي لعبادة سيت ،وإذا عرفنا من
كتاب « :الطوارق عبر العصور» لألستاذ
الشاوي الالله البكاي أماهني؛ أن اجلرمنت
هم أسالف الطوارق ،فهذا يعني أن وجودهم
ال يتجاوز  1200سنة قبل امليالد ،فكيف
ميكن أن ينسب سيت ملثيولوجيا الطوارق وهو
موجود قبلهم باالالف السنني ،سيت إله ليبي
ويقع داخل امليثولوجيا الليبية.
اسم وحيوان سيت :
ِ
كتابه « :آلهة مصر القدمية»
«يان إسمان» يف
يقول »:تعدد أشكال كتابة اسم اإلله سيت،
تثبت أن ُه اسم اجنبي ألن املصريني يف محاولة،
إلظهار أن االسم غريب ويكتبون ُه بأكثر من
ِ
كتابه « :سيت إله
شكل «،هـ .تي .فيلدي يف
الفوضى» يقول « :يوجد العديد من األشكال
املختلفة السم سيت يف اللغة املصرية منها:
«سوتخ ،ستيخ ،سوت ،سيت...إلخ ،وال يوجد
سبب مقنع لكل هذه التهجئات املختلفة
لنفس االسم سوى ،أ ّن هذا االسم أجنبي،
يضيف «فيلدي» أ ٌن كل االشتقاقات اخلاصة
باالسم زائفة ،وليس هناك ما يدعمها ،أما
إذا تعلق األمر مبعنى االسم فهناك فوضى
عارمة ،جند يف معنى االسم كل هذه املعاني
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مجتمعة  :الظالم ،املشؤوم ،الهارب ،املهاجر،
املفقود ،املنفصل ،القادر على الهجرة  ،الذي
يكره الصداقة ،العودة إلى الوراء ،احلدود،
التجاوز ،املحرض _بالنسبة لفيليب جون
تيرنر كاتب »:سيت اإلله املش ّوه» سيت هو إله
«القوة» وليس اإلرتباك كما يدعي «فيلدي»،
ويجب أن يفهم القارىء أن سيت كما ُيكتب
بالعربية ،وسيث كما كان ُيكتب باإلغريقية
قد ال تكون اسم اإلله الليبي ،وإمنا هذا ما
ِ
عليه يف اللغة املصرية القدمية،
كان يطلق
فالليبيني على الرغم من عالقتهم الوثيقة
باملصريني يف تلك الفترة ،لم يكونوا يتكلمون
اللغة املصرية ،وهذا ما أكده  :أنتوني ج.
سبلنجر من جامعة ييل يف مقال له بعنوان
« :بعض املالحظات عن الليبيني يف املمكلة
القدمية» ،إذا توجهنا اآلن إلى النظر يف
ضا
حيوان سيت فإن األمر لن يكون أقل غمو ً
من االسم ،فالتعرف على احليوان الذي يرمز
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غالبا ما مت تصوير
دائما ما كان لغ ًزاً ،
لسيت ً
اآللهة يف مصر القدمية بأجسام بشرية لها
رأس حيوان ،حورس برأس صقر ،أنوبيس
برأس أبن أوى ،باست برأس قطة ،اإلله
حتوت برأس أبومنجل ،لكن رأس اإلله سيت
حير علماء املصريات ،خاص ًة وأن سيت ممثل
متثيالً
ناقصا يف كل أشكال التصوير املادي،
ً
واملرئي مقارن ًة بباقي اآللهة.
وجد حيوان سيت ألول مرة منحو ًتا على مشط
يف حضارة نقادة -املحاسنة  ،2وهذا يعني
قبل أكثر من  3100سنة قبل امليالد ،راشيل
مايوه يف مقالها « :سيت كإله أجنبي يف عصر
ما قبل األسرات تقول « :يصور سيت على أنه
حيوان له أنف منحني ،وآذان مدببة مميزة
وغالبا ما يشار إلى احليوان
وذيل منتصب،
ً
على أنه وحش رائع ،اسم حيوان سيت غير
ثعلبا،
معروف ،واالقتراحات تشمل
حماراً ،
ً
خنزيرا ،املظهر غير املعتاد حليوان سيت يلّمح
ً

إلى مخلوقات صحراوية غامضة ،وهذا يدل
على أن املصريني القدماء ربطوا بني سيت
والصحراء املجهولة منذ البداية ،وخلصت
أجنيال مكدونالد إلى أن حيوان سيت؛ كان
مخلو ًقا مربكًا ينقل خصائص سيت الرئيسية
وهي العداوة ،الهيمنة ،الغرابة» ،ورمبا هذا ما
جعل الغموض واإلرتباك هو ما جعل إبراهيم
الكوني يقول عن إسان يف روايته « :اتخذ
األتان بعد أن عانى الويل من خبث البعائر.
بل أحقاد هذا اجلنس من املخلوقات هي ما
هدته إلى األتان» ،وال أدري ملاذا اختار الكاتب
إبراهيم الكوني احلمار بالذات على الرغم
من أن أد .س .جينيسن يف مقال له بعنوان :
«احليوان املقدس لإلله سيت»« ،بعض العلماء
قال إنه حيوان خيالي قبل أبوالهول ،أو حيوان
مركب ،وبعضهم أكد أنه رأس حمار ،والبعض
اقترح أنه مشتق من حيوان كان قد انقرض
وأن املصريني ال يعرفونه» ،وما قاله أد .س.
جينيسن هو احلقيقة ،فقد جلب الليبيني
حيوان سيت معهم من الصحراء التي كانت
يوما ما ،وهذا احليوان ال وجود له
غابات ً
يف مصر القدمية ،فقد وجدت زرافة منحوتة
يف صعيد مصر من عصر ما قبل األسرات
يعود تاريخها إلى  3500سنة ،وقد ذكر ذلك
«وران ر .داوسون» يف مقال بعنوان «أقدم
سجل للزرافة» ،وقد درس عالم املصريات
هذا املوضوع وأكد أن رأس حيوان سيت هو
رأس زرافة ،وهذا التفسير نال شهرة واسعة
ومتت املوافقة عليه من ِقبل علماء املصريات،
وهذا ما ذكره فيليب جون تيرنر يف كتابه :
«سيت اإلله املشوه.
أسطورة سيت وحورس :
األسطورة باختصار شديد تقول  :سيت
هو اإلله الشرير الذي يقتل أخوه أوزوريس
بدافع الغيرة منه ،واالستيالء على العرش،
إيزيس زوجة أوزوريس تبحث عن قطع جسد
زوجها ،وتربي ابنها حورس الذي يتحدى عم ُه
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سيت يف نهاية األمر ،يف معركة طاحنة يفقد
حورس عين ُه ،أما سيت فيفقد خصيتيه،
وينتهي الصراع بانتصار حورس على ِ
عمه.
الغريب أن الصراع بني سيت وأوزوريس
يتم التلّميح له بإيجاز شديد يف النصوص
الدينية ،والغريب أكثر هو أن حورس لم يظهر
يف الثقافة املادية البصرية؛ إال حوالي عام
 2575قبل امليالد ،وهذا ما يجعلنا نبحث
عن أصل هذه األسطورة خارج ثقافة مصر
القدمية_ دعونا أوالً ننظر يف أمر اإلله
أوزوريس شقيق اإلله سيت ،يقول «واليس
ِ
كتابه «آلهة املصريني أو دراسة
بدج» يف
يف امليثولوجية املصرية» ،حتى اآلن لم يتم
استنتاج أي دليل من النصوص الهيروغليفية
ميكننا؛ من أن نقول بالتحديد متى بدأت
عبادة أوزوريس ،أو يف أي بلدة أو مدينة
كانت له طائفة يف البداية ،ويف كتاب واليس
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بدج « :أوزوريس والقيامة املصرية يقول :
«ال جند أي نص مرتبط بتاريخ هذا اإلله،
ِ
توليه هذا
ولم يذكر يف أي مكان أسباب
املنصب الرفيع» ،ما هو أكيد وثابت أن مركز
ِ
لعبادته موجود يف أبيدوس
السالالت األولى
يف جنوب مصر ،ويف لوحة هيماكا أوزوريس
يرتدي التاج األبيض (تاج اجلنوب) ،ويذهب
بدج إلى أبعد من ذلك فيقول أن أوزوريس
إله ليبي ،واألهم من كل ذلك هو أن أوزوريس
هو إله املاء والغطاء النباتي كما يقول «هـ.
س .ك .بكري» يف رسالة بعنوان « :العناصر
الرئيسية ألسطورة أوزوريس» ،كل ذلك يجعلنا
نعتقد أن أسطورة سيت وأوزوريس ليبية
جدا ،ورمبا كانت هذه األسطورة
وقدمية ً
موجودة حتى قبل أن يهاجر الليبني القدماء
إلى صعيد مصر ويؤسسوا حضارة نقادة،
كانت أرض الليبيني غابات كثيفة ،وجتري
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ِ
بقوله يف
فيها أنهار عديدة ،ويؤكد بدج ذلك
كتاب آلهة املصريني :كان أوزوريس ال يعرف
اجلوع والعطش ،عاش يف منطقة املياه فيها
أبدا باجلوع ،ولم يكن
غزيرة ،وال يشعر فيها ً
مطلوبا منه القيام بأي عمل» ،فجأة ظهر
ً
سيت إله الصحراء وريح «القبلي» ،وقتل أخو ُه
أوزوريس .جف املاء وحتول الغطاء النباتي
إلى بحر من الرمال ،كان البد من الرحيل إلى
حيث املاء ،بحسب رواية «بلوتارخ» فإن ظهور
سيت املفاجئ يرمز ِ
إليه يف األسطورة بوالدة
سيت التي لم تكن طبيعية ،فقد مزق بطن ِ
أمه
وخرج إلى العالم ،أما حورس فهو اإلضافة
متاما أن
املصرية لألسطورة ،يجب أن ندرك
ً
األسطورة يف مصر القدمية كما يقول يان
أسمان « :األسطورة يف مصر ظاهرة سياسية
وليست دينية» ،فحورس ابن أوزوريس؛ هو
املاء يف األرض اجلديدة ،وعودة أوزوريس
إلى احلياة تعني عودة احلياة والغطاء النباتي
إلى ما كان عليه_ إضافةً حورس ما هو إال
إضافة بعد أسطوري للصراع بني الليبيني يف
مصر العليا ،واملصريني يف مصر السفلى ،وال
ِ
ِ
خلصيتيه
لعينه ،وسيت
شك أ ّن فقد حورس
ما هي إال رمز للتنازالت التي قدمها كل جانب
لقيام مصر املوحدة .عرف املصريني يف
مصر السفلى مدى شجاعة الليبيني يف مصر
العليا ،وبدالً من الصراع الذي ال نهاية ل ُه
أرادوا إدخالهم يف نظام الدولة للدفاع عنها،
واملقاتلة إلى جانبهم ،وهذا يظهر بوضوح يف
جدارية يعلّم فيها سيت حورس القتال ،ويزيد
من وضوح هذه املسألة اختيار سيت ليدافع
راع أثناء رحلته الليلية ،واجلدارية التي
عن ٍ
يظهر فيها سيت يطعن الثعبان أبيب وخلف ُه
ذلك.
يجلس اإلله رع ،ال تدع مجاالً للشك يف َ
راشيل مايوه يف مقالها « :سيت كإله أجنبي
يف عصر ما قبل األسرات «تقول« :أسطورة
حورس وسيت هي حكاية تغلب الثقافة
والدين املصريني على ثقافة الليبيني يف

صعيد مصر».
إذا عدنا إلى أسطورة رع_ بدج يؤكد أن رع
أيضا ليس هناك معنى السمه يف الثقافة
ً
املصرية القدمية_ نفسها سنجد أنها ليست
سوى حكاية رحلة الليبيني ،نحو الشرق
وأبيب ماهو إال الصعوبات التي واجهوها يف
رحلتهم إلى حيث تشرق الشمس ،ويف الليل
يعود رع إلى مكان اجلنة املفقودة وهو الغرب،
لم ينسى الليبيني ذلك املكان الذي عاشوا
فيه وأصبح جنتهم املفقودة ،ولم ينسوا أن
سيت بالرغم من كل ما فعل ُه قد ساعدهم
يف الوصول إلى مكانهم اجلديد لتأسيس
حضارة ومن هنا أصبح سيت هو الشرير/
الطيب ،يقول عالم املصريات إيان تايلور :
«لوال سيت ملا أشرقت الشمس كل صباح»،
تتجلى مظاهر هذا احلنني يف وضع رؤوس
موتاهم جهة الغرب ،ويف أن اسم أول مكان
عبد فيه أوزوريس قبل  5000سنة تينيس
قبل أن تصبح أبيدوس فيما بعد ،ويف تينيس
نشأ نارمر الذي استطاع توحيد مصر العليا
ومصر السفلى ،واطلق الليبيني القدماء
عليها اسم تينيس وهو اسم ملكان اسطوري
ميثل اجلنة ،ويف أنهم يف محاولة منهم لدفن
موتاهم يف كهوف ،كما كانوا يفعلون يف الغرب
اخترعوا األهرام كنسخة جلبالهم يف الغرب.
ترمز األهرام إلى حتول حضاري تتضح
معامله يف مراحل بناءها ،وهذا العمل
البنائي هو قمة التطور الذي بدأ يف نقادة
وتكامل فيها ،ويجب أن نشير هنا إلى أن
بعض العلماء يعتقدون أن جزء من الليبيني
الذين قاموا بهذه الرحلة اجته نحو الواحات
ِ
مقالته:
الغربية ،منهم بنجامني ليونارد يف
«إله الواحات» ،يف هذه املقالة يقول بنجامني
« :الصحراء الغربية كلها كانت مكان سيت
وحتت حمايته» ،سيت كان سيد الواحات
واملعبود الرئيسي فيها ،وهذا عكس ما يورده
ِ
روايته أقنعة سيت السبعة ،فسيت
الكوني يف
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ِ
روايته يكره الواحات ألنها املكان الذي
يف
ركن إليه املهاجرين وهم »:رجال ذلك الزمان
ملة مهاجرة قدرها؛ أن حتيا سعيدة مالم
تستقر يف أرض كما تقتضي بنود عهد قدمي
خفي ال تدري األجيال عنه الكثير» ،وهذا
متاما ما جنده يف واحات الصحراء،
عكس
ً
فسيت يعبد يف الواحات كإله إيجابي وجند
جداريات له يف كل مكان ،وكان يعبد معه
أوزوريس ،وإيزيس ،وآمون،
وال وجود حلورس هناك ،وهذا ما يؤكده
بنجامني تايلور .وجد العلماء يف أبيدوس
عدة طرق للقوافل تؤدي إلى الواحات
الغربية وهذا يعني أن االتصال بني سكان
مصر العليا والواحات الغربية لم يتوقف،
أضف إلى ذلك أن سكان مصر العليا كانوا
يستخدمون يف لباسهم غمد القضيب الذي
يعرف به الليبيني دون غيرهم ،ولم يرد يف
لباسهم أي شيء يحيل إلى الطوارق ،وهذا ما
ينفي قول الكوني « :الطوارق هم من استقر
يف بالد وادي النيل ،وهم من بنى احلضارة
املصرية قبل آالف السنني» قبل آالف السنني
لم يكن هناك مجموعة من الناس تسمى
الطوارق ،ولم يرد ذكر اجلرمنت أو الطوارق
يف كتاب ويليام أ .كوني»:لقاء مصر مع الغرب
 :العرق والثقافة والهوية» ،الذين ورد ذكرهم
يف هذا الكتاب:التحنو،التمحو،الليبو،املشو
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اش ،ولم يرد ذكرهم يف كتاب ويلهيلم هولشر :
«ليبيا ومصر» ،ألن اجلرمنت أسالف الطوارق
وصلوا إلى ليبيا بعد وقت يقدر بآالف السنني،
إن نسبة هذه األساطير القدمية وهذا التاريخ
املمزوج باألسطورة للطوارق وحدهم يعد
إجحا ًفا يف حق كل الليبيني بغض النظر عن
اختالف األعراق والثقافات ،فتانيت مثال
التي يقول الكوني يف راويته « :أقنعة سيت
السبعة» عنها »:أنا تانيت التي ولدت نفسها
من نفسها ،وخلقت الصحراء من حلمها»،
يقول عنها كريستيان زيفي يف مقالة بعنوان
« :املعبودات األجنبية يف مصر» « :تانيت أو
نيت كما يسميها املصريني هي آلهة ليبية
منذ العصور الغابرة ليس هناك يف أن نيت
قدماء املصريني ،وتانيت الفينيقيني ،وأثينا
اإلغريق لم يكن سوى اإللهة الليبية تانيت،
اإللهة تانيت هي واحدة من أقدم اآللهة يف
العالم وقد مت توثيق ضريحها يف مصر يف
عصور ما قبل األسرات ،وهي اإلله الراعي
ملدينة سايس الواقعة يف غرب دلتا النيل يف
الوجه البحري ،أرض تانيت هي إشارة إلى
أرض ليبيا ،وجتسد عند الليبيني القدماء مياه
أيضا باحلكمة
اخلليقة األولى ،ويرتبط اسمها ً
والقانون ،ولهذا السبب كانت هي احلكم يف
حكرا
نزاع حورس وسيت» فبأي حق تصبح
ً
على أي قبيلة تانيت موجودة قبل وجودها،
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أعاني من برد غيابك
ت حذائي البالستيكي
وكلّما رمم ُ
الذي أنهكه الركض خلفك ..
ينهكني انتظارك وأفتح باب عودتك .
___
بسعا ِر بردك
ت
رم
وحدها الهاوية القاحلة
ْ
ُ
حزنك يف قاع القلب
بعث ْ
ت صدى ُ
وأبقتني منفيا ً ملحاسن يدي ِ
ك ..
كانت ترفق بي يوم ُكنا نردد على حافة احلب
هاوية املوعد األخير
ويردد الوقت ُكرب أصابعي وهموم صدرك
ـــــــــــــــــــــ
عبثا ً أرفق بهمومك وبأمزجة أفكاري
حتوم حول جسدك
البارع يف مناجاة دفء شعري
ت شاعراً
وأنا لس ُ
لكنّي أرفق بنهدة ريحك
تهب أنفي كفارة عطرك وصهيل نبضك
ـــــــــــــــــــــ
أكاليل النار التي بيننا صنعتها شرارة جمرك
لبستها قسوة أيامي املصابة
بنحيب شوق
لبستها رؤوس أصابعي
كانت تشذب أغصان فمك وتطفئ حرائقك
ـــــــــــــــــــــ
مشاعرك بال طقوس ..
ت صبر انتظاري ولم تُعن نثر
إنها نارٌ أحرق ْ
رماده على مالمحي الهشة،
ت بعد نارك منعتقا ً من مصيرك
ال أعلم إن صر ُ
وملتحقا ً بجرمية جحيمك
أشياءك غريبة
لكنها تزدهي يف كنفي العجول على عودتك
منازل ظلي البارد
تزدهي غربتي يف جرابك القاحلة
وأزهو باملاء الغريب كانت تسكبه
أقداحك يف فمي اللعني
بني أقداحك والصقيع يف فمي
شتاءات ال ُقبل ..
سألبس معاطف واسعة
فاإلنهمار قارس

وبرد الهاوية مسكوب يف أقداح حظي وحظك
ـــــــــــــــــــــــــــ
وصايا قلبك ظامئة ،لم جتدي معي
ِ
أوصيت بها لقلبي ،علقي األن تخاريف
حني
انتمائك
على حبال الشوق
حتما ً سينقذها شرارة نار فارة
من موقد عنقك املغروس
فوق مناكب صدرك
فمك فاني
وقدحي هش ال يحتمل حرارة غيابك
للسكر ..
عيناك مخلوقتان ُ
عيناك حانة ..
دمعك خمر الفضيلة
ــــــــــــــــــــــــــــ
ت أكف على النظر لعينيك املشوشتان من
كن ُ
صباحات انتظاري
وكانت كفيك ترقا باحلياة املتقشفة يف حضيرة
خويف عليك .
صارت كفيك غفلة وداع
وتلويحة تفضح سر حانات صدرك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصابعك حتملها أذرعا ً تتالشى عند إحتضاني
يداك تتضرعان فمي
تتضرعا هطولي قبالً ضالة على شفتيك
اخلاملتان،
أقدارك خامدة
كانت ناراً تهبها أصابعي إحتراق القصائد
ــــــــــــــــــــــــــــ
خلف غيابك بياض كثيف
خلف إنتظاراتي ل ِ
ك
سواد العني املنهك من رمق سرابك،
خلف الكواليس التي مرغتها تلويحاتي الشاردة
أسفا ٌر بعيدة
لم ِ
تأت بك لغاية خراب قلبي
لكنها تأتي باخلريف املصبوب يف جسدك
تأتي بشتاءاتك القارسة
وبقطاف زهرك
ِ
ِ
وأنت
لست عطراً
ت مشيمة الرائحة
وأنا لس ُ
لكنّني أصيص فصولك املرهقة.
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ّ
ّ
ّ
تشكالت الصورة واألسطورة يف أعمال إيمان القطي ..

اجلميل والهجني
وصال العشي  .تونس

إذا كانـت املمارسـة الفن ّيـة يف «تشـكّالت»،
معـرض الفنّانـة التّشـكيل ّية التونسـ ّية إميـان
الق ّ
طـي ،تُعنـى بالتحـ ّرر مـن كلّ إلـزام وتعتمـد
اخليال يف نسـج مواضيعها التّشـكيل ّية فتتمثّل
أسـطور ًّيا ،إالّ أنّهـا حتمـل يف احلقيقـة ،مـا
ُيشبه الواقع .ورغم حت ّرر الفنّانة ،من املحامل
اجلدار ّيـة املعلّقـة وانعتاقهـا مـن فضـاء اللّوحة
املس ّ
طحة واملغلقة ،إالّ أنّها تسعى إلى تأسيس
فعـل فنّـي ،يبحـث عـن متعـة فن ّيـة مختلفـة،
بتعـدد اخلامات وحتتفي بتضا ّد األلوان
فتهتـ ّم ّ
املهمـش مـن املـوا ّد املصنّعـة
وتشـتغل علـى
ّ
وتعتنـي باملـوا ّد ال ّ
طبيعـة فتختبرهـا تشـكيل ًّيا.
بـل لعـلّ مـن خاص ّيـة هـذا الفعـل الفنّـي ،أنّـه
يرتسـم بخيـال أسـطور ّي ويتم ّيـز بوعـي فنّـي
يعتمـد علـى تشـكّالت موا ّد مختلفـة .وبالتّالي،
فـإ ّن قراءتنـا للتّنصيبـات الفن ّيـة ،التـي شـكّلتها
هـذه الفنّانـة التشـكيل ّية ،تكشـف لنـا عـن ذلـك
املـزج احلـ ّر بين ذاكـرة األسـطورة وتقن ّيـات
التّشـكيل الفنّـي .لذلـك ،سنسـعى إلـى تأويـل
هـذا املتخ ّيـل التّشـكيلي مـن خلال مجموعـة
مـن تشـكّالت فن ّيـة وانطال ًقـا من جتربـة فن ّية،
شـهدت متثّلات مختلفـة.
لكـن ،إذا مـا متثّلـت هـذه التّجربـة الفن ّيـة
التّشـكيل ّية ،بإبـداع وخيـال خـارق ،وبإحـداث
تشكيلي ،فهل ميكن أن يكون هذا اجلمع
تقني
ّ
بين املتناقضـات الـذي تتّخـذه يف ممارسـتها
إبداعا فن ّيـا واألرض
الفن ّيـة ،ال ّرحـم الّـذي يلـد
ً
الّتي تنبت تواصالً انسان ًّيا ممك ًنا؟ وهل ميكن
أن نق ّيـم هـذا اجلمـال التّشـكيلي ،انطال ًقـا من
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صـور أسـطور ّية واجلمـع بين مـوا ّد متناثـرة؟
َننطلـق مـن املعـرض الفنّـي «تشـكّالت»
ونُحـاول مسـائلة البعـض مـن أعمـال الفنّانـة
التشـكيل ّية إميـان الق ّ
طـي ،ومـا اسـتلهمته مـن
الدمية.
معبأة بصور أسطور ّية لرمز ّ
تشكيالت ّ
الدمية من األلعاب التي تتم ّيز بذكرى
إذ تُعتبر ّ
جميلة تعود بنا إلى طفولة بريئة ،تنتمي إلى كلّ
صنعها مبوا ّد
احلضارات البشر ّية .بحيث ،يت ّم ُ
عديـدة كاخلـزف واخلشـب والقمـاش واملطـاط
والبالسـتيك ....لذلـك ،تتّخـذ هـذه التّجربـة
الفن ّيـة مـن موضوعهـا اجلانـب األسـطوري
للدميـة اللّعبـة ،فتتمثّـل تشـكيل ّيا
وصـورة ال ّرمـز ّ
كـ«بورتـراي» جلنين حديـث الـوالدة وتتجلّـى
داخل رحم الشجرة -األ ّم ،بأوجه متفاوتة وعبر
اعتمـاد مـوا ّد متباينـة وعناصـر مختلفـة .لكـ ّن
الفعـل الفنّـي ،هـو املفصـح عـن كلّ اإلكراهـات،
حتّى الطبيع ّية منها املرتبطة بالوالدة وانحسار
اجلنين يف ال ّرحـم وخمـود جثّتـه عنـد والدته...
يف نفـس املقصـد التّشـكيلي ،تعتمـد إميـان
الق ّ
طـي ،بقايـا أوراق احللفـاء ومـا تناثـر مـن
األزهـار املجفّفـة ُ
وتـ ّرب مـا تطايـر مـن نشـارة
اخلشـب وركام ال ّ
طحالـب البحر ّيـة وقطـع مـن
الـورق وأجـزاء مشـتّتة مـن احلبـالَ .....يحضـر
مجسم،
املوضوع الفنّي يف«تشكّالت» عبر كيان
ّ
ُيشـبه كينونة اإلنسـان املغتربة وشـخصه املش ّوه
يف عاملنـا املعاصـر .وبالتّالـي ،تَبنـي الفنّانـة
فنطاسـمي وبأسلوب
منجزها التّشـكيلي بنمط
ّ
خـارق للخيـال ،ف َتنقـل لنـا بعض من قبح احلياة
وجمالهـا وآالم البشـر وآمالـه وأوجـاع املخـاض
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وحدث الوالدة ...يتح ّول هذا ال ّرمز األسطوري
مـع إميـان الق ّ
طـي ،إلـى قيمـة جمال ّيـة وصـورة
تشـكيل ّية تتقـ ّوم عبـر حياكـة أنسـجة متن ّوعـة،
فتتعدد يف األثر
َتمع بني ألياف موا ّد غريبة.
ّ
الفنّـي ،اخلامـات وتتنـ ّوع مـن خلال تنصيبـة
«مـوت عنـد الـوالدة» ،الوسـائط واألبعـاد.
ويف ذلـك كلّـهُ ،يـدرك ال ّرائـي ،أنّـه أمـام منـط
مـن الظّهـور التّشـكيلي الغريـب ،ولكـ ّن غرابتـه
تُشـبه الواقـعُ .ت ّسـد إميـان الق ّ
طـي بعض من
غرابـة هـذا الظّهـور ُ
وتـ ّول عناصـره احلسـ ّية
إلـى فنطاسـماتا  Phantasmataتشـكيل ّية.
فـ«منط الظّهور هو وحده االستطيقي» حسب
سـرل ّية ،تثمي ًنـا للقيمـة الفن ّيـة
العبـارة الهو ّ
وتقديـرا للظّهـور التّشـكيلي لصـورة الواقـع
ً
احلقيقـي.
لكـ ّن ظهـور كلّ هـذه األحـداث والوسـائط
اخليال ّيـة يف «مـوت عنـد الـوالدة»ُ ،يبـرز مـدى
قـ ّوة ال ّرمـز ومدى فعال ّيته على ال ّرائي .وبعبارة
أخـرى ،فـإ ّن هـذه التّجربـة الفن ّيـة تُسـافر
باملتقبـل إلـى كلّ العوالـم املمكنـة :ماضـي
ّ
طفولـي وواقـع أليـم ومسـتقبل آمـل .وبالفعـل،
ُيذ ّكرنـا هـذا النّمـط مـن الظّهـور التّشـكيلي،
بضحايـا احلـروب يف هـذا العا َلـم ومآسـي
ضع...
حـوادث املـوت عنـد الـوالدة وهلاك الر ّ
وغيرهـا مـن اجلرائـم األليمة .لقـد أ ّججت كلّ
فعبـرت
هـذه األحـداث ،لهيـب غضـب الفنّانـة ّ
تشـكيل ًّيا عـن كارثـة الفقـد واسـتحضرت هـذا
الظّهـور البشـع يف مسـار جتربتهـا الفن ّيـة.
بـل إنّنـا ال نـكاد نعثر على نقطـة االنطالق،
التـي ابتـدأت منهـا الفنّانـة رحلتهـا التّشـكيل ّية
وال علـى نقطـة الوصـول ،فهـي جتربـة فن ّيـة
متصدعة
متح ّولـة ومتص ّيـرة عبر أجسـاد تـارة
ّ
وطـورا ُمشـ ّوهة ،وأخـرى محترقـة ،كمـا هـو
ً
الشّ ـأن يف تنصيبة «جثث حتترق» .إذ سـرعان
مـا تنقلـب صور األجسـاد إلى أعضاء متق ّ
طعة
وجثـث مشـتعلة و ُركام أجسـاد دميمـة وبقايـا
مـن أنقـاض بشـر .تُسـافر بنـا الفنّانـة ،بـ«جثث
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حتتـرق» ،مـن الواقـع إلـى اخليـال ومـن اخليـال
إلـى الفنطاسـمي ...إنّهـا معانـاة األجسـاد
التـي تتحـ ّول إلـى «جثـث حتتـرق» ،بفعـل كارث ّيـة
الوبـاء وجرميـة احلـرق .بيـد أ ّن وجـدان الفنّانة
الشّ ـاعر ّي ،يتخ ّيـر إظهـار وجـع االحتـراق عبـر
ألـوان متضـا ّدة وبدرجـات متضاربـة .فبين لـون
أصفـر شـاحب حلالـة املوت وأخضـر يانع لعبق
تجـدد عطـر احليـاة
احليـاة وأحمـر دمـويَ ،ي ّ
وينبعث رجاء احللم وينشأ إميان باألمل وإرادة
َ
فيـدرك القـارئ ،عمـق الوعي الفنّي.
احليـاة
يف
ُ
سـرلي،
الهو
املعجـم
حسـب
ّـي،
ن
الف
فالوعـي
ّ
يعتمـد علـى خصائـص مع ّينـة تتمثّـل يف:
اإلحضار واالسـتحضار وال ّرمز ّية .لذلك ميكن
لنـا يف هـذا املجـال مـن التّأويـل ،أن َنسـتعيد،
هـذا ال ّ
طـرح الفنومنولوجي والفلسـفي ألدموند
سـرل ،ملحاولة قراءة هذا املتخ ّيل التّشـكيلي
هو ّ
يف أعمـال إميـان الق ّ
طـي .ولهـذا ،تعتقـد
الفنّانـة ،يف حضـور الواقـع وقيمتـه ال ّروح ّيـة،
فتقـوم باسـتحضار بعـض مـن األحـداث املؤملـة
ُ
وتضرهـا يف عملهـا الفنّي ل ُتعيد تذ ّكرها عبر
تنصيبـة «متثّلات تتشـكّل» .وبالتّالـيَ ،تَسـتعني
الفنّانة ،يف صياغة مسار تنصيباتها التّشكيل ّية
عبـر انفتاحهـا علـى أنسـجة مـن األسلاك
وأعـواد مـن اخلشـب واملعـادن وأوراق احللفـاء
املهمشـة ...ف ُتبـدع يف حياكـة
وبعـض العناصـر ّ
ّ
وتتفنن يف نسـج تناغـم تشـكّالتها
متثّالتهـا
وتُنـ ّوع يف رمز ّيـة معانيهـا ،رغـم تنافـر تركيباتها
وتضا ّدهـا.
إذا مـا ارتـأت إميـان الق ّ
طـي أن تعيـش
بتجربتهـا الفن ّيـة داخـل ذكريـات أسـطور ّية
مسـتحضرة وعبـر عمل ّيـة رتـق خليـوط صوف ّية
ولـف ألسلاك معدن ّيـة وخلطهـا ،ومـزج بين
ّ
عناصـر مختلفـة وعجـن للأوراق وجتفيـف
للـورود ثـ ّم طالئهـا مـن جديـد ،فإنّهـا تسـعى،
مـن خلال هـذا الفعـل التّقنـي ،اسـتدعاء قيـم
انسـان ّية ،باتـت مغ ّيبـة يف عاملنـا هـذا .ولعـلّ يف
ب يحترق
عمل ّية اسـتحضار الفنّانة لصورة شـا ّ
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يف «جثـث حتتـرق» ،نـداء يسـتغيث بالعا َلـم إلى
ضـرورة اليقظـة.
ُبين
تُوقـظ املمارسـة الفن ّيـة ،اإلنسـان وت ّ
أنّـه إذا كان كلّ اسـتحضار لصـورة أو أسـطورة
أو رمـز أو حـدثَ ،...يتطلّـب تشـكّالً جمال ًّيـا
لصـور خيال ّيـة خارقـة ،فـإ ّن القـارئ سيقتسـم
مـع هـذا اإلجنـاز الفنّـي ،املعنـى و ُيح ّولـه مـن
تأ ّمـل ذاتـي إلـى تواصـل انسـاني مشـترك،
ومـن ذكـرى رمز ّيـة أسـطور ّية إلـى عمـل فنّـي
حـ ّر ،يلتـزم بالواقـع و ُيقاومـه .غيـر أ ّن هـذا
التعين التّشـكيليَ ،ينـزع بالفنّانـة ،نحـو عمل ّيـة
ّ
حـد
عـدة أحـداث مؤملـة ،إلـى ّ
اسـتحضار ّ
االسـتئثار بهـا يف أغلـب تنصيباتهـا الفن ّيـة.
لكـ ّن هـذا االسـتمتاع بتمثّـل األلم ،ال ينفي ،عن
العمـل فن ّيتـه وفعال ّيتهٌ .يؤ ّكـد هذا الفعل الفنّي
الفاعـل ،علـى عـدم وجـود «اسـتحضار بسـيط
لشـيء مـا» ،ألنَّنـا نُالقـي فعـل اسـتحضار ّي
مجسـمات حتمـل
جديـد لصـور تشـكّلت عبـر
ّ
انهمامـا ،ف ُتصـ ّور بـؤس الواقـع وتلتـزم بقض ّيـة
ً
املهمـش .إ ّن أ ّول مـا تهتـ ّم بـه الـذّ ات
اإلنسـان ّ
ال ّرائية ملثل هذا االسـتحضار ،ال سـيما صورة
شـظايا اجلسـد املنهـوك واجلثـث املحروقـة،
ليـس البحـث عـن حقيقتهـا أو رموزهـا ،بـل
محاولـة إدراك عين تلـك اللّحظـة الفن ّيـة
والوعـي باسـتحضار احلـدث.
تتجلّـى أمنـاط التّعابيـر احل ّرة لصـور وجوه
احليـاة مـن خلال نقـد الـذّ ات لذاتها ،فتسـاءل
إميـان الق ّ
طـي ،فعلهـا الفنّـي والفنّـان واألثـر
الفنّي وسوق الف ّنُ ...ليصبح العمل التّشكيلي،
متخ ّيلاً فن ًّيـا «قافـ ًزا» عبـر عمل ّيـة اسـتحضار
الوجـع الذّ اتـي للفنّانـة ومخـاض االبـداع مـن
خلال تنصيبـة «اجلميـل والهجين» .ويف متثّـل
الفنّانـة لوسـائط اخليـال املختلفـة وكيف ّيـة
تشـكيل أبعادهـا اجلميلـة والهجينـة ،مـا يبعـث
اجلمالـي.
باألثـر إلـى تفكّـر جديـد يف احلكـم
ّ
ولعـلّ مقصـد الفنّانة التّشـكيلي ،هو االعتراف
بفعـل املـوا ّد املتف ّرقـة والهجينـة وقدرتهـا

التّعبير ّية على األلم.
ّ
ُعبر إميان القطي ،تشكيل ًّيا،
من أجل ذلك ،ت ّ
عن ألم الفنّان واغترابه والعنف والقلق والبؤس
الـذي قـد يلحـق بجسـد اللّوحـة الفن ّيـة .فتتمثّل
التّنصيبـة ،كشـبه جسـد ممـ ّزق أو شـبه أشلاء
مهمشـة .وبالتّالـي ،تَظهـر لنـا داخـل
جسـد ّية ّ
املجسـمات ،أجسـاد مم ّزقـة
مجموعـة هـذه
ّ
ووجـوه مشـ ّوهة ومتثّلات النهائ ّيـة مـن صـور
يتجمع يف حضن «اجلميل
جميلة وهجينة .إذ،
ّ
والهجين» أجـزاء ثمينـة مـن لوحـات فن ّيـة
وبعـض مـن بقايـا مـوا ّد مسـتعملة ذات دالالت
هجينـة ورخيصـة ...فتتراكـم كلّ هذه األشـياء،
متكدسـة داخـل التّنصيبـة ،بـدون انتظـام .تُعلن
ّ
الصارخـة،
ة
ي
التشـكيل
املمارسـة
بهـذه
ّانـة،
الفن
ّ
ّ
عـن أزمـة اجلمـال وتضـارب القيـم.
وبالتّالـي ،تطـرح الفنّانـة على أرض تشـكيلة
«اجلميـل والهجين» ،أزمـة الفنّـان يف عا َلنـا
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العربـي ،عـن طريـق عـرض مجموعـة مـن
العناصـر ،تضـ ّم أجسـام غيـر متآلفـة :لوحـات
فن ّيـة وأعمـال منحوتـة ومشـاريع خزف ّية وبقايا
أحذيـة وخيـش وعلـب طلاء وحبـال وبقايـا
متن ّوعـة مـن األقمشـة .إنّهـا حتتـاج إلـى مثـل
الصرخـة الثّائـرة للتّعبير عـن متناقضات
هـذه ّ
هـذا العا َلـم ،الـذي أصبـح فيـه اجلميـل منبوذًا
ومشتهيا ومستهلكًا.
مرغوبا
ومترو ًكا والهجني
ً
ً
تُشـكّل إميـان الق ّ
طـي مبثـل هـذا الفعـل الفنّـي،
صلاً ُمربـكًا مـع اآلخـر .هـذا اآلخـر ،الـذي
توا ُ
الدولة أو منظّمات
سسات ّ
ميكن اختزاله يف مؤ ّ
اجلمالـي
الفنـون ،وحيـث َيغيـب الفنّـي و ُيهمـل
ّ
و ُيهاجـر املبـدع .مـن أجـل ذلـك ،تفكّـرت إميـان
الق ّ
طـي أن تَقصـد الواقـع بحركـة ابداع ّيـة
متخ ّيلـة ،ل ُتمثّـل ألـم اللّحظـة التشـكيل ّية ووجـع
الفنّـان .ومـن «اجلميـل والهجين» ،تُولـج عمـق
مفارقـات الواقـع وتناقضات العالم وتَستشـكل
مقاييـس اجلمـال ومعايير العمـل الفنّي ،ف ُتثير
ذائقـة اجلمهـور الفن ّيـة وتسـتف ّزها.
ُتثّـل إميـان الق ّ
طـي ،بهـذه املحامـل
التّنصيب ّيـة ،متح ًفـا تشـكيل ًّيا لتجلّيات مواضيع
حيات ّيـة متباينـة ،لكنّهـا تزخـر بال ّرمـوز.
ففـي رحـم ال ّرمـز نقصـد أحـداث متناقضـة
ومتشـابكة يف آن :الـوالدة واالحتضـار،
احليـاة واملـوت ،التنفّـس ال ّ
طبيعـي والتنفّـس
الكمامـة والوبـاء واحتـراق
االصطناعـي،
ّ
اجلثـث ...وعليـه ،تكشـف كلّ هـذه التمثّلات
املجسـمة أسـطور ًّيا ،مـدى تعقّـد
ال ّرمز ّيـة،
ّ
وتصدعهـا .وعليـه ،تُشـبه رمـوز هـذه
احليـاة
ّ
املجسـمات ،حيـاة اإلنسـان وتضا ّدهـا وجثّـة
ّ
اجلسـد وفظاعتهـا .بـل إ ّن بعـض التّنصيبـات،
ُتاكـي شـخص ّية الفـرد ،يف مسـتوى تقلّباتـه
وأحاسيسـه ووجدانـه وفكـره وتعقّلـه ،...عبـر
تشـكيلي يبـدو م ّيـال الـى
تشـكّل الفنّانـة ملنجـز
ّ
رفـض اخلضـوع .وبشـجاعة تشـكيل ّية والتـزام
بال ّرسالة الفن ّية ُت ّول الفنّانة التشكيل ّية إميان
الق ّ
املهمشـة إلـى عمـل
طـي ،بعـض مـن املـوا ّد ّ
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فنـي صـارخَ ،يحمـل بعـض مـن صـور الواقـع،
ّ
بتمثّلات أسـطور ّية .غيـر أن ّاأللـم ينقلـب الـى
أمـل يف احليـاة وشـغف باملمارسـة الفن ّيـة.
ويف املحصلة ،فإ ّن الفنّانة التّشـكيل ّية إميان
الق ّ
عما يقولـه واقعها،
ُعبـر
طـي ،ت ّ
تعبيـرا دقي ًقـا ّ
ً
ف َتتشـكّل رمز ّيـة هـذا الواقـع مـن خلال صـور
هـذه التّنصيبـات الفن ّيـة ،التـي تُشـخّص الواقـع
ُ
وت ّسـده ،عبـر وقائـع حقيق ّيـة ومتخ ّيلات
أسـطور ّية وتقن ّيـات غريبـة .وعليـهَ ،يتفاعـل
املتقبـل مـع عالـم األثـر الفنّـي ،وكأنّه يف حضرة
ّ
الواقـع فيتماهـى معـه ،وكأنّـه عاملـه احلقيقـي.
لذلـك ،كان لهـذا الفضـاء التّشـكيلي ،سـيرورته
املعبـرة ومسـتويات حتققّـه كموضـوع فنّـي،
ّ
جديـر بالقـراءة والتأ ّمـل والبحـث والنّظـر.
فحقيقة املمارسـة الفن ّية ،ليسـت سوى «نافذة»
تُعطـى لنـا ،مـن خلال عالـم َي َتمثَّـل فن ًّيـا وصـور
ت َتشـكّل تقن ًّيـا ،فتتجـذّ ر التّجربـة الفن ّيـة ضمـن
خصوص ّيـة عمـق اللّحظـة التّشـكيل ّية ،الّتـي
تتقـ ّوم بهـا كواقـع شـبيه.

َ َ
من أني أتيت؟
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من جتربتي مع السرطان

ّ
األردن
صفاء أبو خضرة.

أتدري ماذا يعني ّأل أك ُتب؟ هكذا ،بال اندفاع
وبال رغبة ،دو َن أن أغز َل الكلمات التي
تتصارعُ يف ُمخ ّيلتي؟
ٍ
ت
ّك يف
حلظة ما قد انتصر َ
هل تعتقد أن َ
علي؟ على ذهني املغموس بأحالم كون ّية،
ّ
كال .لن جترؤ حتّى على ذلك.
ّك ُهناك،
كا َن
عليك أن تعرف أنني أعر ُ
ف أن َ
َ
ِ
الزاوية األقرب إلى قلبي ،وقلبي
يف تلك
أجراس
معقلٌ ُمس ّو ٌر بإحكام ،ال تق َتفي أثر ُه
ُ
اخلوف ،وال تر ّن ِ
ت الوهم..
فيه أنّا ُ

س على أحالمي ،تخر ُج
ت أعر ُ
كن ُ
ف أن َ
ّك ت ّ
َتجس ُ
ت كالري ِح
إلي مثل
حم ٍلة باملوت ،وكن ُ
كوابيس ُم ّ
َ
ّ
قدمٍ
ث
ن
ُدخ
أ
على
ا
قدم
ع
أرف
الغيم وال أكتر ُ
ً
ُ
ُ
َ
ت العدم ،وأنا فراشةٌ شق ّيةٌ وق َع يف
أن
للعدم،
َ
ب يف
ذا
حتى
ة
لسع
ت
غب
إن
ما
اللهب
غرامها
ّ ْ
َ
ً
ُ
رماده.
احلالة.
ت العدم ،واحليا ُة ُدميتي
ِ
أن َ
ت
كن ُ
ت صدري ومن َ
ت خارجي عندما اقتحم َ
الس َّم ُرويداً رويداً ،عدوي
فيه كأفعى
تدس ُّ
ُّ
تظهر له
ربض يفَّ ،وظلَّ خامداً دو َن أن
الذي
َ
َ
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ت أن تُرديني
ف نواياك ،أرد َ
أ ُّي مالمح ،أعر ُ
اجلبناء وحدهم
مر ًة واحدة ،لم تكن تعرف أ ّن
َ
ت خارجي،
يسقطو َن ُدفعةً واحدة ،لذلك بقي ُ
ِ
ومعرفة ما ال ُيعرف،
لتفسير ما ال ُيفسر،
إلي ،نتصارع يف
س ِّم َ
وقوفا ً أمام ُ
ك لتخ ُر َج ّ
ٍ
ٍ
ك،
ساحة
غامضة ّ
ت بِ ُس ِّم َ
كندي ِن ُمتكافئني ،أن َ
بحبي للحياة.
وأنا ُ
أراك أمامي،
أنزعُ الليلَ عني وأستيقظُ فجأةَ ،
فترس لل ّ
تريد
ِ
بلؤم امل ُ
طريدة تنظ ُر إلى أنوثتيُ ،
ٍ
ُحب يفَّ ،شعري
انتزاعَ كلّ شيء ،كلّ شيء أ ُّ
الشمس ،رُموشي التي
هبتني إيا ُه
الذي َو َ
َ
ِ
الصافية
ت مضج َع احلاملني ،بشرتي
قض ْ
ّ
توش شمس ّية كأنّها حروف كنعانية،
إال من رُ َ
الواقفني على
ت آال َم
َ
أظافري التي خدش ْ
حلب ،خُطواتي التي د ّك ِ
ِ
األرض
ت
عتبات ا ُ
َ
بكعبها العالي ،و ُجموحي الذي ما إن د َّق
ِ
ت ري ٌح أنّى إليك.
باب ُه صهل ْ
احلب َ
ُّ
ت.
ب
وأكذ
ُ
علي :لن تنا َل مني .ونل ْ
ّ
تشق
الوج ُع ُيفكّر ،وجسدي ُيصغي ،وروحي
ُّ
ت
السماوية بعدما َه َمس ْ
طريقها إلى البراري ّ
ٍ
شخصية ابتكرتُها.
ّك أبشع
لي بأن َ
بك
حك
مشرطُ الطبيب الذي َّ
وس َح َ
َ
خاصرتك َ
همس بذلك أيضاً..
من جلدي
َ
وكيف
ت يف َّ دو َن إذن ،فمن أين أتيت؟
وعشّ ش َ
َ
ت سماواتي
ت مكمنا ً آمناً،
وكيف عبر َ
دخل َ
َ
ت؟
ِ
ون ْ
ِ
ت فراشا ً من أنسجتي وشراييني،
صنع َ
ت مكانا ً أكثر عمقا ً من بئرٍ يدف ُن فيها
واختر َ
اخلائفو َن خوفهم ،كيف؟
فعدو جسدي عدوي.
ند َك،
واختر ُ
ت أن أكو َن ّ
ُّ
وأصحو واحد ًة أخرى ،كأنني اثنتا ِن يف
ِ
جسد ،أنظ ُر فتنبذُ ني مرآتي ،من ِ
ألست
أنت؟
ُشبهني امرأ ًة فقد ْ
ت مالمحها يف
أنا ،كال ،ت
َ
ندي ِن
احلرب .أ ُّي حرب؟ حرب كانت بني ّ
ُمتكافئني ..تقو ُل ساخرة..
ت حتى َنبذتني
أنظ ُر
إليك وأعر ُ
ف ماذا فعل َ
َ
ت بي خار َجها..
مرآتي وألق ْ
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ت
ت واقفةً إن انتصر َ
علي أن أكتب ،كي أمو َ
كا َن ّ
علي.
ّ
َ
حني جترِفنا احليا ُة بعيداً عنّا ،نحتا ُج صفعةً
السعي،
قو ّيةً لننتبه  ..وحني
ُ
رغبتنا يف ّ
نفقد َ
نحتا ُج إلى خسارة لنصحو.
ك القاتل،
ُرمبا كن ُ
س ّم َ
ت بحاجة إليك ،إلى ُ
إلي ،لطاملا نسي ُتني يف خض ِّم معاركي
ألنتب َه ّ
ِ
بالطفلة التي وقفت طويالً
الكثيرة ،ل ُتذ ّكرني
على عتبات احلل ِم صارخةً يف ِ
وجه املستحيل
ت
بقدمي وحلَ
«سأكون يوما ً ما أريد» ،وحرث ُ
ّ
احلظّ ألجنو ،ال من املوت ،بل من احلياة.
ت من فضيلةٍ
ت
إليك بكُلّ ما أوتي ُ
وخرج ُ
َ
ت على وش ِ
ك
ت كتبا ً كثير ًة كن ُ
وغضب ،ركن ُ
ت أوراقي ومالحظاتي
خبأ ُ
االنقضاض عليهاّ ،
محض افتراءٍ
ِ
القادمة التي ُولد ْ
ت
على روايتي
َ
ت وصيةً إلرسالها إلى
على النسيان ،وكتب ُ
ت
جن
ث ولم أ ُ
أصدقائي إ ْن حد َ
منك ،عرف ُ
َ
ظ َتها كم أ ّن احليا َة باليةٌ وعاريةٌ طيلةَ
حل َ
بالهموم
ُخم ِتنا
ُ
الوقت ،لكننا يف حضر ِة ت َ
ذلك
واملسؤوليات لم َن َرها كذلك ،و ُر ّبا نعر ُ
ف َ
ف ألننا مثلَها متاماً.
ونغض الطر َ
ُّ
ت أن أُع ّ
طلَ حواسي،
أما َم غرفة العمليات قرر ُ
ب
ب والراحة ،أجر َ
أن آخُذَ قسطا ً من احل ّ
ت الذي لم ي ُعد من ُه أحد و ُيخبرنا ما الذي
املو َ
الطبيب أنني غير
ت
يحدث ُهناك ،وأخبر ُ
ُ
َ
مسؤولة عن أ ّي ألفاظَ قد تخرج منّي دو َن
سجلَ لي قصيد ًة
وعي ،كن ُ
ت أو ُّد أن أخبر ُه أن ُي ّ
تعب ُرني حلظَتها لك ّن إبر َة املُخدر كانت
قد ُ
أسرع من أ ْن أفعلَ ذلك.
ِ
الطبيب الذي نادى باسمي ليتأكد
ت
صو ُ
ت سامل ًة من
من صحوتي ،أنبأني بأنني خرج ُ
ِ
ِ
ت
حتت
مشرطه بكام ِل زينتي و ُجروحي ،خرج ُ
خفيف ًة ال ظلّ لي ،بال أحالمٍ تعوي يف دماغي،
أكف الري ِح وتل ّو ُح لي من بعيد عيون
حتملُني
ُّ
أحببتها تبتس ُم وتبكي.
ت لذيذٌ ُّأيها املوت .
وهمس ُ
ت بقلبي :كم أن َ
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كسر خاطر
مفتاح الشاعري  .ليبيا

عندما كان التلميذ يختفي متام ًا من الطريق
الذي يسلكه معلمه ،كنت طالب ًا يف الصف اخلامس
االبتدائي  ..حني كانت اللغة اإلجنليزية مقررة
ضمن منهجنا ،كان املدرس أردني ًا  ..اذكر اسمه،
لم يفارقني رغم مضى هذه السنوات … كان بقدر
ت أنا
كفاءته  ..ووسامته  ..جبار ًا على البعض ،وكن ُ
واحد ًا منهم يكرهني ورافقني ال ُرعب منه ،حتى
أنني كنت أستطيع متييز وقع خطواته يف الردهة
الطويلة قبل أن يلج إلى الفصل  .لم أدر السبب،
رغم إنني كنت أحاول التقّرب منه و كسب وده يف
كل الظروف ،هل كان السبب فقرى؟  ..مظهري ؟
 ..حرف «الراء الذي ال يستقيم معي يف النطق ،و
لم يكن لي سبب يف اعوجاجه  ..أو ذلك االهتمام
الذي كنت أراه يصبغه على التلميذ املجاور لي،
والذي كانت كل تفاصيله تنم على غناه املفرط،
بداية من مظهره وانتهاء بتلك السيارة الزرقاء
الفارهة التي كانت تنتظره بعد كل يوم دراسي .
نفسي الصغيرة لم تستطع اخلنوع حلقيقة كره
الكبار للصغار يف مثل هذه الدرجة
املتناهية من التنسيق والتوجيه .
يف مستهل ذلك اليوم الدراسي
ت بأن األستاذ كان غائب ًا
علم ُ
بسبب وعكة صحية أملت به ..
بقدر مساحة الراحة الصغيرة
من عقوبة اليوم  ..إال إنني
شعرت ببعض احلزن  ..أو لنقل
ببعض األلم … كان الغريب يف
األمر هو إنني لم ابتهج لهذا
احلدث العارض ..
بعد الظهيرة  ..قرر ُت أن اذهب
إلى منزله الذي ال اعرف سوى
الضاحية الواقع فيها  ..وألنني
ال أملك نقود ًا ألشتري هدية
تكون مدخالً ملبرر
الزيارة  ..فقد

أخذت كتاب ًا قدمي ًا ال اذكر عنوانه اآلن  ..تأبطته
وخرجت .
وجتسد
يف الطريق كانت اخلواطر تشاغب خيالي
ّ
لي ابتهاج املدرس بالزيارة  ..ووقوفه  ..واحتضانه
قدم اعتذاره الشديد على ما
لي  ..بل حتى انه قد ّ
سببه لي من آالم العصا التي كانت تذرع باستمرار
ّ
أنحاء كثيرة من جسدي  ..وصلت  ..وسألت جيرانه
… لم استطع العثور على املنزل  ..خالط نفسي
شيئ من الفتور املختلط باملرارة  ..يف طريق
عودتي  ..قابلته فجأة  ..انبعث أمامي دون مقدمات
 ..كان يحمل بعض األشياء بني يديه  ..متلكني
اخلوف  ..انعقد لساني … نهرني بقوة ووعدني مبا
ال يسر يوم الغد حال وصوله للمدرسة .
عندما توالت الصفعات  ..ولسعات العصا  ..لم
ٍ
بحزمة من السب والشتم حيثما
ينس أن يرفقها
اتفق ،لم اخبره بأنني كنت ابحث عنه لزيارته  ..لم
اخبره حتى عن الهدية التي كنت احملها  ..شعرت
بالدوار والرغبة يف التقيؤ املصاحب لضحكات كنت
اسمعها تتردد حولي وفوقي .
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صورة الالجئ الفلسطيني يف شعر هارون هاشم الرشيد ..

شاعر القرار 144

ميادة أنور الصعيدي غزة .فلسطين

ٍ
عالقة
كثيراً ما تتالزم األسـماء مبدلوالتها يف
توليديـة متالزمـة ،فحين تُذكـر فلسـطني
يتدفـق إلـى العقـو ِل أبناؤهـا الالجئـون؛ إذ
تعكـس قصائـد الغربـة صـدى واقعهـم ،حاملـةً
لـواء آالمهـم وبيـرق نضالهـم .ومن هنـا ص ّورت
دواويـن الشـاعر هـارون هاشـم رشـيد واقـع
تصويـرا صادقّـا ،كيـف ال؟ ورشـيد
الالجئين
ً
شـاعر الثـورة؛ إذ عـاش ألـم الالجئين وذاق
مـرارات االغتـراب ،وعاصـر ويلات الوطـن،
وسـكنته همـوم األنـا واآلخـر.
«رشـيد» مـن شـعراء اخلمسـينات الـذي أطلـق
عليهـم «شـعراء النكبـة» ،أو «شـعراء املخيـم»،
كمـا أسـماه ال ّنقّـاد شـاعر «الثـورة والالجئين،
وشـاعر الغربـاء ،عـاش ألـم املتشـردين ،وذاق
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مـرارة االغتـراب ووحشـته ،وسـكنته همـوم
وطنـه» ،ولقـد سـرد يف سـيرته الذاتيـة العديـد
مـن األحـداث ،التـي صبغـت قصائـده مبرارات
الغربـة واللجـوء ،فأثّـرت علـى عاطفتـه .ومنهـا
أنّه كان عند باب «الدارون» يلعب مع األطفال،
وسمع نسف البيوت ،وكيف أن اخلوف أصاب
مهجريـن
أهـل غـ ّزة ،فخرجـوا علـى إثـر ذلـك
ّ
ممـا أصابهـم مـن هلـع ،فقـال يف قصيدة
عنـو ًة ّ
«قصـة حدثـت يف األمـس»:
من عشرين عاما ً
حدثت يف قريتي اخلضراء
يف أرض السالم...
لن ينا َم الثائ ُر يف صدري
وإن طال مداه
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ال ولن يهدأ يف قلبي
ويف روحي صداه
ولقـد أسـماه الشـاعر «عـز الديـن املناصـرة»
شـاعر القـرار 144؛ ألنّـه أكثـر الشـعراء
اسـتخداما ً ملفردات العودة .ولقد أثرى الشـعر
ٍ
بطائفـة مـن الدواويـن واملالحـم
املعاصـر
الصلـة بجـراح
الشـعرية والروايـات ذات
ّ
الفلسـطيني وحيـاة اللجـوء .ولقـد جـاءت
دواوينـه الشـعر ّية انعكاسـا ً لتجربـة فقـدان
ٍ
كوثيقـة نفسـ ّي ٍة
الوطـن والبعـد عنـه؛ إذ تبـدو
إنسـان ّي ٍة ،ترصـد ألـم اللّجـوء وحياة املشـ ّردين،
كيف ال! فإن س ّيد الكلمات هو س ّيد املكان ،وال
عجـب ،فهـو القائل« :قصائدي الغزلية سـتظل
يف أدراجـي مـا بقـي وطنـي حتـت االحتلال»؛
نظمـا تاريخ ًّيـا حتريض ًّيا ،يلوح
لـذا ّ
يعـد شـعره ً
برايـات احلر َّيـة ،ويحيـي الثـورات ،ويجـدد
اآلمـال ،ويسـاند األجيـال يف مسـيرة الكفـاح.
ولقـد اختيـرت العديـد مـن قصائـد رشـيد
ضمـن املناهـج التعليميـة يف الوطـن العربـي،
وكتبـت عنـه العديـد مـن الدراسـات  ،وتناولـت
أشـعاره الكتـب األدبيـة والفكر ّيـة.
تصوير احلالة االجتماعية لالجئني:
صور رشيد جراح الوطن ،ومل حلّ به وبأهله،
ّ
فتحـدث عـن حيـاة الالجئين وأوضاعهـم،
ومأسـاة العيـش يف املخيمـات داخـل الوطـن
وخارجـه ،وكيـف أ ّن نكبـة فلسـطني وتشـريد
أهلهـا يف مخيمـات الـذّ ل والعـار والفقـر
واملـرض جـر ٌح للكرامـة العربيـة؛ لـذا جـاءت
أولـى دواوينـه إهـداء لالجئين ،يحمـل همهـم
ويدعوهـم إلـى عـدم االستسلام ،حتـى ولـو
سـكنوا الكهـوف ،فهـم الذيـن يدفعونـه إلـى أن
يشـدو وينظـم الشـعر فيقـول:
إليهم قصيدي وما أنظم..
ضر ُم
وشعري وما يف دمي ُي ْ
إليهم سأشدوا بشعر احلياة..
س َتله ُم.
ومنهم بروحي سأ ْ
أ ّكـد «رشـيد» كـره الالجـئ لواقـع التّشـ ّرد
والضيـاع؛ إذ رسـم صـور ًة واضحـةً للواقـع

والسياسـي الـذي عاشـه
االجتماعـي
ّ
ّ
تفجـر
قبـل
ـة
ي
العرب
املنـايف
يف
الفلسـطينيون
ّ
ّ
الثّـورة يف املخ ّيمـات .وأكثـر من تصوير مظاهر
البـؤس ،والفقـر ،والشـقاء يف مخيمـات اللجوء،
فقـد أجـرى حـواراً يف شـعره علـى لسـان فتـاة
الجئة تسـمى «ليلى» مع والدها الشـيخ الكبير،
فيقـول:
أتت ليلى لوالدها ..
ويف أحداقها أل ٌم
وقد غامت بعينيها ..
ف هزها السق ُم
طيو ٌ
فالنـار تضطـرم يف أحشـاء ليلى شـوقا ً لوطنها،
وحرقـةً مـن املـرض والشـقاء الـذي تعانيـه يف
املخيـم فترجـع تتسـاءل باسـتنكار:
ملاذا ..؟ نحن يا أبتي؟ ..
ملاذا ،نحن أغراب؟
أليس لنا بهذا الكون ..
ب وأحباب
أصحا ٌ
ولعـل التسـاؤالت التـي ترسـم علـى وجـوه
الالجئين ويف ألسـنتهم توحـي مبـرارة املعيـش،
وتعبـر بوضـوح عـن احلالـة النفسـ ّية التـي
ّ
يعيشـها هـذا الالجـئ .ويف موضـع آخـر يصـ ّور
حالـة الالجـئ وهـو يسـتقبل العيـد يف اللجـوء؛
إذ يأتـي العيـد تلـو العيـد ،وال جديـد .فال عودة
مشـ ّرفة ،وال حيـاة كرميـة ،فـأ ّي حيـا ٌة تلـك وهو
ب عـن األرض؟!
غريـ ٌ
أعيد الفطر ..
هل لالجئ املحروم من فطر؟
فلن نلقاك...
والب ْشرِ.
لن نلقاك بالتهليل ِ
فبـدالً مـن التهليـل فرح ًة بالعيـد ،يصرخون أملًا
األدمي.
يف أكـواخ ال تصلـح للعيـش
ّ
أكواخنا ال متنع املطر
ال متنع الرعود واخلطر.
ويبـدو أنّـه قـد آثـر تصويـر بـؤس حيـاة اللجـوء
بصيغـة «النحـن»؛ مـن واقـع إحساسـه العميـق
بهمـوم اجلماعـة؛ إذ اسـتنكر علـى لسـانهم
بـردا وال
اإلقامـة يف اخليـام التـي ال تقيهـم ً
79
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زمهريـرا ،بعدمـا كانـوا يهنئـون بالعيـش يف
ً
ظلال حقولهـم املسـلوبة اآلن.
ملاذا نحن يف اخليمة ..
يف احلر ويف البرد
أال نرجع للبيت ..
وللحقل وللجد
ملاذا نحن يف األلم؟
ويبـدو جل ًّيـا حالـة القهـر والظلـم ،وكيـف أ ّن
الالجـئ يريـد إجابـةً واضحـةً عـن تسـاؤالت
تكتنـف روحـه.
أخي واخليمة السوداء ..
قد أمست لنا قبر ًا
لقـد أصبحـت املصائـب جـزءاً مـن حياتهـم،
بعدمـا فقـدوا األهـل واجليـران واملـأوى،
أصبحـوا بلا أمـل ،بلا حيـاة ،بلا وطـ ٌّن يلـ ُّم
ِ
غربـة عـ َز بهـا النصيـ ُر،
الشّ ـمل ،أصبحـوا يف
احلـق ،وعلا الباطـل.
طمـس
فلقـد
ّ
ّ
ٍ
قصيدة له بعنوان:
ويقول «رشيد» يف
«العيد يوم الثأر» :
يا عيد  ...كيف الديار تعود ..
والتنكيد
والبؤس مل ُء يديك
ُ
أتعود  ...واألحرار أبناء احلمى ..
ضلت بهم يف النائبات جنو ُد
َ
وتعود أنت على اخليام كئيبة  ..تطوي
التشؤيد .
نفوس ًا هدها
ُ
وبذا فقد ظلّ يرسـم مالمح املعاناة من ٍ
جهة،
ويرسـم صـوراً ألولئـك املتخاذلين عـن نصـرة
الالجئين وهـم نائمـون ،فيقول:
إليهم سأشدو بشعر احلياة ..
سأشدوا وأشدوا وأستله ُم
فيصحوا على شعري السادرون ..
ويستيقظ النّف ُر الن َّو ُم .
ولقد سخر «رشيد» من أبناء العروبة املقيمني
يف القصـور العظيمـة يف الوقـت الـذي ال يجـد
فيـه الالجئـون الفلسـطينيون لقمـة خبـزٍ تسـد
رمـق أطفالهـم ،أو سـقف منـزل يحميهـم مـن
البـرد القارس:
أنا أدري ...
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بأنك جتهل اخليمات
وجتهل كيف تعوي الريح ...
يف األنحاء واجلنبات
متزقها وتذروها ...
وتترك أهلها أموات
وأنك لن متد لنا...
سوى الدعوات والصلوات.
لقـد أيقـن الالجـئ الفلسـطيني أنّـه يف ميـدان
املواجهـة وحيـداً؛ فإخوانـه لـن ميـدوه بغيـر
خطابـات الشـجب واالسـتنكار ،فلا حيـاة ملـن
تنـادي ،إذ ازدادت معاناتهـم يف املنـايف .ولقـد
عبر «رشـيد» عن عمق مأسـاة الطلبة الالجئني
ّ
عنـد الذهـاب للتعلّـم يف بعـض اخليـام ،وكيـف
شـدة البـرد،
كانـت تتعـذّ ب أجسـادهم مـن
ّ
وتقطـر أقدامهـم دمـاً ،فلقـد أجبـروا على هجر
أوطانهـم ولكنهـم متّحديـن يف حتقيـق هدفهـم،
فيقـول:
تعذَّ ب يف البرد أجسامهم...
وأقدامهم من دم تقط ُر
تالميذ...
يف عصفة الكارثات على هجر أوطانهم
أجبروا
إلى أن تالقوا ...هنا ...
يف اخليام يضمهم الهدف األكبر.
ورغم ذلك ّإل أ ّن الالجئ الفلسطيني داخل
الوطن قد أيقن أ ّن وكالة الغوث حتاول أن
تفقده إمكانية االعتماد على الذّ ات ،وأ ّن
وضعه الراهن لن يتغ ّير ّإل عن طريق البدء
بالذّ ات ،فقامت االنتفاضة ،وتغ ّيرت صورة
املخ ّيم ،فلم يعد مأوى للضعفاء املثكّلني
باجلراح ،واملتواكلني على مساعدات الغير ،بل
صارت مواطن للثوار:
جباليا  ...جباليا...
وينهض املعسكر
فكل بيت جمرة ...وكل شبر حجر
تقول يا أعداءنا...
جئناكمو ،فانتظروا.
كما ص ّور معاناة الفقد لدى األسرة
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الفلسطين ّية ،على لسان الجئة فقدت
ٍ
بحسرة وألم:
أهلها فتقول
سألتك ..أمس ...عن أمي ..
سألتك عن أخي أحمد
عيني ..
ت ،تزي َح عن
وكد َ
َّ
ذاك اخلاطر األسود .
صورة املرأة الالجئة :
لقـد شـاركت املـرأة الالجئـة يف االنتفاضـة
املباركـة ،فلـم تعـد رهينـة املنـزل ،بـل خرجـت
وسـاندت أبناءهـا يف انتفاضتهـم ،ويقـول
محمـد مناصـرة يف وصفـه ملشـاركة املـرأة يف
أحـداث مخيـم جباليـا صبيحة اليـوم األول من
أيـام عيـد الفطـر سـنة 1990م« :وال توجـد
لغـةٌ قـادر ٌة علـى تسـجيل الـدور الـذي قامت به
األمهـات والصبايـا يف مخيـم جباليـا» وهـي
بذلك أشبه ما تكون بالنساء املاجدات اللواتي
عرفهـن التاريـخ االسلامي:
أسطورة املجد ،ما اخلنساء صابرة ..
فعندنا ألف خنساء لها أثر
نساء مثل نسوتنا ..
فهل رأيتم
ً
يف كل ما خلّد الكتاب أو ذكروا .
لـذا جنـد الشـاعر «هـارون هاشـم رشـيد»
يفضـل املـرأة الالجئـة علـى جميـع النسـاء،
فقـد رسـم صـورة «معلمـة الجئة» تبـرق باألمل
رغـم عتمـة الليـل ،وقتمـا كانـت تذهـب خفيـةً
إلـى خيمـة لتعليـم الطلبـة:
ذهبت مثل ومض الضياء ..
ألن الفضيلة ال تعمر
وغابت وراء ظالم القبور..
كما يغرب األمل املقمر
ٍ
بزهـرة
ولقـد صـور «رشـيد» عروسـا ً الجئـة
ذابلـة حين يتبـدل فرحهـا حزنـاً ،وعرسـها
متـا .ويتكـ ّرر املشـهد حين وصـف زوجـة
مأ ً
ٍ
الشـهيد التـي ودعتـه بـكل قـوة وصبـر ،فيقول:
و ّدعت زوجي ملا...
سرى مع األحرار
ودعته بحنان...
وقوة واصطبار

فقال :صوني وفائي...
غد ًا ،وصوني صغاري .
وهنـا تتجلّـى صـورة زوجة الشـهيد التـي تتحلّى
بالصبـر رغـم حزنهـا ،فحصـول الالجـئ علـى
هو ّيتـه ال يتـ ّم إال بتالحمـه مـع أهلـه وكلّ حبـة
ٍ
تـراب يف وطنـه ،وهـذا التالحـم ال يتـم إال
بالشـهادة ،فـدالل املغربـي لـم تنـل هويتهـا إال
بعد أن امتزج دمها بتراب الوطن ،وصارا شيئا ً
واحـداً :
هذا مكانك يا دالل ..
هنا مكانك فاستريحي
وهنا هويتك التي ..
نكرت من اخلصم القبيح
األرض تهتف مرحبا ..
وتتيه بالوجه الصبوح
بحبيبة عادت إليها ..
من متاهات النزوح .
ويف لقـاء معـه يقـول فيـه  :قلـت أل ّم الشـهيد
التـي رأيتهـا وأحسسـت مبشـاعرها املتالطمـة:
ِ
فتـاك بالدمع السـخني
أنـا ال أريـدك ..تذكريـن
ِ
باألنـات  ...باألشـجان  ...بالصـوت
باحلـزن..
ِ
احلزيـن ..إنـي أريـدك  ...تذكريـن فتـاك ...
بالثـأر الدفين ...بالوثبـة الكبـرى غـداً  ...يف
موكـب النصـر املبين .
ثال ًثا :صورة الطفل الالجئ :
وللطفل الفلسطيني يف مخ ّيمات الوطن املحتل
دو ٌر عظيـ ٌم يف االنتفاضـة الفلسـطين ّية ،فقـد
واجه بحجره ومقالعه قوات العدو الصهيوني.
ّحـدي جعلـه يختصـر
ويف اختيـاره طريـق الت ّ
مراحـل التطـ ّور النفسـي والعقلـي؛ ليقفـز إلـى
ٍ
إيجابي ف ّعالٍ مع القمع
بشـكل
النضج ،ويتأقلم
ّ
اليومي الذي ميارسـه جنود االحتالل .فالطفل
كحـد السـيف،
الالجـئ املنتفـض عنـد رشـيد
ّ
املسـدد ،ميضي نحو غايته ،ال يعيقه
وكالسـهم
ّ
رصـاص العـدو ومدافعـه ودباباتـه .
أيها الطفل امللثم ..
أيها الطالع من ليل املخيم
يا شراع النور ..
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يا ضوء ًا تألأل وتبسم
أيقظ املوتى ..فدبت به  ..الروح
وراحت تتكلم.
العربي
وبعدمـا يفقـد رشـيد األمـل يف اجليـش
ّ
الغـارق يف سـباته ،ينـادي الطفـل الالجـئ،
ويصـوره باألمـل املوعـود ،واحللـم الـذي طـال
تعددت صور العتاب واالستنكار
انتظاره ،ولقد ّ
مـن موقـف العـرب ،عـن طريـق تصويـر رشـيد
يتحـدى
الطفـل الفلسـطيني بالبطـل الـذي
ّ
عاريـا يسـتقبل
باسـم العروبـة؛ فيشـرع صـدره ً
املـوت يف كلّ حلظـة ،يقـول:
آه يا طفالً
حتدى واقتد ْر...
َّ
هذا الفتى حتدى باسمكم
أشرع صدره العاري ،وقال أينكم؟
لقـد واكـب «رشـيد» زلـزال االنتفاضـة ،وأظهـر
أثـر الثـورة يف الالجـئ الفلسـطيني ،وتغنّـى
باألعمـال البطول ّيـة لطفـل احلجـارة ،حيـث
أصبـح فارسـا ً ُيق ِْل ُـق منـام العدو ،ويبشّ ـر بإنهاء
وجـوده علـى ثـرى فلسـطني ،و ُي َعلِّـ ُم النّـاس
قيمـة التّحـ ّرر ،ويرشـد إخوانـه يف اخلارج على
طريـق التحريـر ،ولقـد تغ ّيـرت ألفـاظ الشـاعر
حتـدي أطفـال احلجـارة
وتعبيراتـه نتيجـة
ّ
لالحتلال ومعاناتهـم مـن املالحقـة.
فيتيم قضى أبوه شهيد ًا...
فهو من بعده دموعٌ وفقر
هدمت فوقه العواصف بيت ًا...
هو يف واقع احلقيقة حجر
وصغا ٌر مشردين بال ٍ
أهل...
تراموا على الطريق ومروا .
وهنـا يرسـم رشـيد صـور ًة مملـؤ ًة باحلـزن على
ٍ
طفـل يتيـمٍ وآخـر مشـ ّرد ،وهـذا واقـع أطفـال
فلسـطني .
صورة الالجئ املقا ِوم :
ِ
يكتـف «رشـيد» بتصوير العمليـات الفدائية
لـم
الفردية ،بل تغنّى بالثّورة الفلسطين ّية ورجالها
يف قصائـده« :فلسـطيني آخـر» و»فدائـي»
و»فدائيون» و «عشـرون عاماً» و «اآلتي يأتي»،
«ورحلـة العاصفـة» ،و»سـفينة الغضـب»« ،وأنـا
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أدري»؛ إذ أرّخ بها املراحل التي م ّر بها الالجئون
الفلسـطينيون ،فيصـف حزنهـم علـى فقـدان
الوطـن واألحبـاب ،ويصـ ّور حنينهـم لتاريخهـم
العريـق ،وتقوقعهـم يف املخيمـات ،واعتمادهـم
علـى اآلخريـن يف معيشـتهم ،وانتقالهـم إلـى
تفجر الثورة يف املخ ّيمات.
مرحلة املقاومة بعد ّ
ولقـد صـو ّر املقاومين بطيـور األبابيـل؛ إذ رمـز
بهـا إلـى القـ ّوة التي تسـحق العدو ،وحتمل معها
الدمـار لهـم ،فيقـول:
ّ
ويقال بأن رفوف ًا...
من طيرٍ ،أبابيل
تتدفق مثل سحاب ،أسود .
و ُيعلـي رشـيد مـن مكانـة الالجئين يف بيـروت؛
لرفعهـم السلاح يف وجـه املعتـدي األثيـم،
ويؤ ّكـد أ ّن التحريـر لديهـم ال يكـون بالتّمنـي ،بل
باملقاومـة ومقارعـة األعـداء ،فيقـول:
ويزحـف
«بالرصـاص ،الرصـاص ،ال بالقصيـد
ُ
باجلنـود ال بالوعـود بالسـريا ،وبالكتائـب،
باجليش تر ّد الديار ال بالوفود» ،ويتك ّرر املشهد
يف تصويـر رشـيد للمقـاوم باإلنسـان الصـادق
الثابـت؛ إذ لـم يستسـلم لواقعـه ،وآمـن بحتم ّيـة
املواجهـة وضرورتهـا ،فسـلك طريـق النّضـال:
وهذي سفينتي مبحرة  ...ملنبت البواسل
مبحـرة حتطـم السالسـل ..مبحـرة سـفينتي،
وكل مـن فيهـا ...
مقاتل  ...مقاتل  ...مقاتل.
وهنـا يبعـث «رشـيد» يف نفـوس الالجئين
شـعاعا ً من األمل؛ إذ أبوا ّإل أن يغ ّيروا واقعهم
بأيديهم؛ إلدراكهم أ ّن احلقوق تؤخذ وال تعطى،
وال وسـيلة ألخذهـا غيـر القـ ّوة.
صورة األسير الالجئ :
إ ّن احتلال فلسـطني حولهـا سـجنا ً كبيـراً
متـارس هـذه السـلطات فيـه كلّ ألـوان العـذاب
علـى أبنائهـا ،يقـول:
الليل  ...والدم  ...والسجون
والذعر  ...والدمع  ...الهتون
يف (غزتي) يترقبون .
ولقـد امتلأت سـجون االحتلال باألهـل ،ولـم
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ِ
تكتـف قـوات االحتلال بالسـجون القائمـة،
فأخذت تفتح سـجونا ً أخرى ،أ ُِع َّد ْ
ت خصيصا ً
لقمـع االنتفاضـة ،ولكـن تلـك السـجون لـم تنـلْ
مـن عزائـم األسـرى فتح ّولـت إلـى مـدارس
يتخـ ّرج فيهـا الثـوار؛ إذ منحتهـم قـ ّوة اإلرادة
واإلصـرار .فاألسـر _يف نظـر األسـرى_
بد من اجتيازه؛ حتّى يبلغوا أهدافهم
جسـ ٌر ال ّ
الوطن ّيـة السـامية .ولـم تقتصـر سـلطات
االحتلال يف قمعهـا للجماهيـر الشـعبية علـى
القتل والتعذيب والسـجن ،بل جلأت إلى إبعاد
املواطنين عـن وطنهـم .ورغـم وقوع األسـير يف
براثـن القيـدّ ،إل أ ّن األمـل ينبـت علـى تلـك
السالسـل باع ًثـا نشـوة االنتصـار ،يقـول:
غريب ًا عشـت حتى ف َل ِ
ـت األغال ُل أقدامي
ت حتى هدت اآلالم أيامي
 ..غريب ًا سـر ُ
غريب ًا يف زنانني األذى متضور ًا ضامي ..
يجـوع اجلـوع يف صـدري ويـأكل نبـض إلهامي.
األسير عن هو ّيته والتّخلّي
السجا ُن
ولقد راود
ّ
َ
عن فلسطني ،فيقول :
بصيحـة اليقين  /بصيحـة تهتـز /
باجلـدران بالسـجون
إني فلسـطيني  /أتسـمعون  /لست أرضى
غيرها
إني فلسطيني .
صورة الشهيد :
ويف الوقـت الـذي بـذل فيـه رجـال املقاومـة
الفلسـطينية أرواحهـم يف سـبيل الدفـاع عـن
حتـدى الفلسـطينيون
ثورتهـم
وصـد العـدوانّ ،
ّ
املؤسسـات التـي حاولـت منعهـم مـن متثيـل
أنفسـهم ،وقـد صـ ّور الشـاعر هـذا الواقـع عـن
طريـق :تأكيـد ترابـط اجلسـد الفلسـطيني،
ومتسـك الفلسـطينيني بثورتهـم ،وتصويـر
ّ
تالحـم الفلسـطيني بالوطـن األ ّم ،وكرهـه
الشـديد للمنفـى اإلجبـاري ،ونقـد األنظمـة
العربيـة؛ لسـوء معاملتهـا للفلسـطينيني.
ومقاومـة االحتلال ولـو بالكلمـة ،كمـا فعـل
رشـيد حينمـا صـ ّور كيف ّيـة استشـهاد الطفـل
«إيـاد عقـل» نتيجـة الضـرب الوحشـي الـذي

تلقـاه مـن املحتـلّ بعـد أن اختطفـوه مـن بيتـه
مبعسـكر الالجئين.
أحاول جهدي ...أن استرد اقتداري
وأن أستطيع الكالم ...أحق ًا...
وحتت العصي ...وضرب ًا ...ميوت الغالم.
ورغـم هـذا االسـتنكار علـى حـال الطفولـة
املهـدورة؛ ّإل أ ّن الكثيـر مـن قصائـد رشـيد
ث األمـل ،والدعـوة لطمأنـة الالجـئ
تختتـم ببـ ّ
بـأ ّن النصـر ٍ
آت ال محـال ،فيقـول :
كل شبرٍ يف فلسطني لنا ..
حتته صوت شهيد مسلم
سوف نأتيها وإن طال املدى ..
حتته صوت شهيد مسلم
فاعملي يا أمتي صابرة ..
ولغير السيوف ال حتتكمي.
اخلامتة:
إ َّن البنـاء الفنـي لقصائـد رشـيد بسـيط إال أنّـه
يحتـوي علـى عـدة إضـاءات ،لـم تـأت عبثـاً .بـل
جاء بها رشـيد ليؤ ّكد أ ّن الالجئ قام بدوره؛ إذ
رفـض التقوقـع يف مخيمـه ،وهذا ما م ّيز صورة
الالجـئ يف قصائـد رشـيد ،فقـد خـرج الالجـئ
مـن مرحلـة االستسلام لألحـزان واآلهـات
إلـى مرحلـة العمـل املسـتمر مـع توطـن احلـزن
يف القلـب دون أن يتحكـم مبصيـر الالجئين،
فجـاءت الصيـغ الفعل ّيـة دالـة علـى الواقـع
اجلديـد الـذي عاشـه الالجـئ يف املنفـى «أمللـم،
أطيـب ،أضحـك ،أفـرح ،يولد ،ينبت »... ،بل أن
احلـدة «حتتـد،
بعـض هـذه األفعـال أخـذ طابـع
ّ
تقسـم .»...
لقـد صـ َّور رشـيد إصـرار الالجـئ علـى إثبـات
وجـوده ،وتأكيـد حقّـه يف فلسـطني ،وإظهـار
رغبتـه يف السلام لـه وألطفالـه ،باملقابـل فقـد
ضمـت نقـداً الذعـا ً لألنظمـة العرب ّيـة التـي كان
ّ
لهـا دور يف خـذالن الالجـئ وشـعوره بالقهـر
والظلـم .ولقـد مزجـت أبياتـه احلديـث عـن
العـودة باحلديـث عـن الشـهادة ،وكأن العـودة ال
الـد ّم بثـرى الوطـن.
تتحقّـق إال بامتـزاج ّ
83
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أفكار عن إدوارد سعيد

فراس حج محمد .فلسطين

يصادف اخلامس والعشرون من شهر أيلول
 2021الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الناقد
الفلسطيني إدوارد سعيد .ولد سعيد يف
القدس يف األ ّول من نوفمبر /تشرين الثاني
 ،1935وبذلك يكون قد عاش سبعة وستني
مهما ً يف الدراسات
عاماً ،ترك وراءه إرثا ً ّ
النقد ّية والسياس ّية والثقاف ّية العا ّمة ،بدءاً من
كتابه «جوزيف كونراد ورواية السيرة الذات ّية»
الصادر عام  ،1966وانتهاء بالكتاب الذي
ّ
توف وهو يعمل على إصداره «عن األسلوب
املتأخّر -موسيقى وأدب عكس التيار» ،وصدر
برعاية زوجته مرمي سعيد بعد ثالث سنوات
من وفاته ( ،)2006ترجمه ف ّواز طرابلسي
وصدر بالعرب ّية عام  2015عن دار اآلداب
يف بيروت .عدا املؤلّفات والبحوث والدراسات
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واملقاالت التي تناولت أفكاره ،ومناقشتها ،وكان
آخرها كتاب «أمكنة العقل ...حياة إدوارد
سعيد» الذي ألّفه أحد ّ
طلبه يف دراسات
األدب املقارن الباحث واألكادميي األميركي
تيموثي برينان ،وصدر يف آذار  ،2021ليكون
سيرة غير ّية إلدوارد سعيد ،تر ّكز -من خالل
الوثائق التي خلفها سعيد -على مسيرته
مما كان خافيا ً من مثل
الفكر ّية وتكشف بعضا ً ّ
ّ
محاولة سعيد كتابة الشعر والرواية ،إل أنّه لم
يحقّق يف ذلك إجنازات الفتة ،فترك الشعر
والسرد إلى غير رجعة ،منحازاً بكلّ طاقته
اإلبداع ّية إلى النقد.
يتتبع هذا املقال كلّ أفكار إدوارد سعيد ،وال
ال ّ
حتّى أغلبها أو جلّها ،فهذا يلزمه دراسات طويلة
وفرق بحثّ ،
وإنا يهدف إلى إضاءة بعض أفكار
إدوارد سعيد كما جاءت يف احلوار الذي أجراه
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« Imre salusinzkyإمري سالوسينزكي»،
وهو صحفي أسترالي ومستشار سياسي
وأكادميي يف األدب اإلجنليزي ،ونشر أ ّوال
يف كتاب «  ،»criticism in societyيف
نيويورك عام .1987
ترجم احلوار وح ّرره مع حوارات أخرى الناقد
الفلسطيني فخري صالح ،كانت قد أجريت مع
ستة من الكتّاب والنقّاد العامل ّيني ،ونشرت يف
كتاب بعنوان «النقد واملجتمع» ،وصدر عن دار
كنعان يف دمشق عام  .2004ويكتسب هذا
صة؛ كونه
أهم ّية خا ّ
احلوار املط ّول واملسهب ّ
يناقش كثيراً من القضايا التي اشتغل عليها
مهما ً أيضا ً من
إدوارد سعيد،
ّ
ومتس جانبا ً ّ
حياته الشخص ّية ،كونه فلسطين ّيا ً مسيح ّياً،
يعيش يف أمريكا ،وما تع ّرض له من هجوم يف
حد سواء.
الدوائر البحث ّية والسياس ّية على ّ
يعد إدوارد سعيد الناقد األدبي األبرز
ّ
فلسطين ّيا ً وعرب ّياً ،ويتمتّع بسمعة عامل ّية
يف مجاالت البحث التي عمل فيها ،يف
االستشراق ،ويف مسألة النقد التطبيقي ،ويف
معارضته السياس ّية ألوسلو .إضافة إلى كلّ
ذلك فهو ناقد علماني ،ال أيديولوجي ،يؤمن
بوثن ّية النقد متاما ً كما ص ّرح بذلك يف كتابه
«العالم والنص والناقد « فيما كتبه حول
«النقد الدنيوي» ،ولعلّ هذا الكتاب هو أه ّم
كتب إدوارد سعيد النقد ّية التي حاول فيها
توضيح منطلقاته النقد ّية ،وهو كتاب واضح
اللغة واألسلوب.
هذه نقطة جوهر ّية يف فكر إدوارد سعيد،
ساعد على بروزها وتنميتها وتعميقها عوامل
عدة ،من أبرزها شعوره امللتبس باالنتماء إلى
ّ
هوية ثابتة غير متشظّية ،ويف هذا احلوار
يلخص هذه املسألة بقوله« :فبرغم كوننا
فلسطين ّيني فإنّنا كنّا من الطائفة اإلجنليكان ّية:
وهكذا كنّا أقلّ ّية يف وسط أقلّ ّية مسيح ّية وسط
أغلب ّية مسلمة».
لم تكن نكبة فلسطني التي حدثت وإدوارد

هي التأثير
سعيد ابن ثالث عشرة سنة عامالً ّ
عدة أماكن
يف هذا التشظّي ،فقد سافر إلى ّ
من مصر إلى أمريكا إلى إجنلترا ،باإلضافة
حتدثه اللغة اإلجنليز ّية والكتابة فيها ،إلى
إلى ّ
جانب العربية .يصف كلّ ذلك على هذا النحو:
مكاني البديلني،
«لقد كانت أمريكا وإجنلترا
ّ
وكانت اإلجنليز ّية اللغة التي أتكلّمها إضافة
إلى العرب ّية منذ كنت صب ّياً .كانت لد ّي دائما ً
األحاسيس الغريبة والشاذّة لكوني ال منتمياً،
إضافة إلى إحساسي الدائم مع مرور السنني
بأنّه ليس لد ّي مكان أعود إليه .أنا ال أستطيع
أهمها
العودة إلى فلسطني لعدد من األسباب ّ
األسباب السياس ّية ،كما أنّني ال أستطيع
العودة إلى مصر التي ترعرت فيها ،كما أنني
ال أستطيع العودة إلى لبنان حيث تعيش أ ّمي
وحيث مسقط رأس زوجتي .إ ّن خلف ّية حياتي
هي سلسلة من االنزياحات وعمل ّيات النفي
التي ال ميكن استردادها».
ويلفت إدوارد سعيد نظر محاوره عندما سأله
عن كتاب «تغطية اإلسالم» إلى أنّه يرفض
يعد
التوصيف الذي يقال عنه أحيانا ً إنّه ّ
«مدافعا ً كبيراً عن اإلسالم» واصفا هذا الكالم:
بأنّه «ال معنى له» ،وألنّه «يف احلقيقة شخص
غير متد ّين» .ويؤ ّكد هذه الفكرة م ّرة بعد م ّرة
تتضمن جرعة
فيقول« :إ ّن خلف ّيتي الشخص ّية
ّ
قو ّية أيضاً ،خصوصا ً تلك املتعلّقة بعائلة أ ّمي
املسيح ّية اللبنان ّية اليمين ّية التي ال تقلّ
تعصبا ً
ّ
مما أؤمن به وما كنت
عن كاهانا ،هذا كلّه ليس ّ
أحاوله هو التخلّص من ذلك العبء وانتزاع
نفسي منه».
هذه إذاً مالمح رئيس ّية يف شخص ّية إدوارد
سعيد انعكست على منهج ّيته النقد ّية وأفكاره
ضد كلّ األصول ّيات
السياس ّية ،فوقف
ّ
املسيح ّية واليهود ّية واإلسالم ّية ،وانحاز إلى
فكرة العلمان ّية؛ كونها بديالً محايداً يف الدفاع
عن أفكاره بِ ُح ّر ّية مطلقة جنّبته الكثير من
صة محاولة
انزالقات االنتماء العقدي ،وخا ّ
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متعددة ز ّجه يف صلب العداء للسام ّية
جهات
ّ
عندما انتقد اإلسرائيل ّيني ،ورفض أوسلو.
هذه املسألة (االتّهام ّ
باللسام ّية) ع ّرضته
حد التهديد
ملضايقات كثيرة أوصلته إلى ّ
بالقتل ومهاجمته يف بيته ويف مكتبه ،بل
إ ّن األمر جتاوز ذلك إلى أ ْن تقوم اجلمع ّية
اليهود ّية بكتابة «مراجعة لكتاب «العالم والنص
والناقد» ،حيث عنت كلمة (دنيوي) بالنسبة
لهم «الدولة الدميقراط ّية العلمان ّية» لياسر
عرفات ،وهو ما يعني (حسب املراجعة) موت
اليهود .ومن َث ّم فإ ّن سعيد إرهابي».
لم يكن إدوارد سعيد يطالب بإخراج
وإنا كان يتبى ّ
حلً
اإلسرائيل ّيني من فلسطنيّ ،
وسطاً ،يراعي فيه املسألة من ناحية واقع ّية
ملحاربة التط ّرف الديني ،ويتص ّور هذا احللّ
على هذه الشاكلة« :لكن يف منتصف الطريق
إلى املستقبل القريب ،سيكون مثيراً لالنتباه
أ ّن عدداً من اإلسرائيل ّيني والفلسطين ّيني
سيفكّرون يف خطوط متوازية وبالطريقة التي
ضد فكرة التقسم ،وكبديل
ذكرتها من قبلّ :
عن ذلك إقامة دولة يهود ّية /فلسطين ّية
دميقراط ّية ،وسيكون هذا التفكير ،وعلى
عكس ما هو متوقّع ،ر ّد فعل على أناس مثل
كاهانا الذي أثار املسالة وقال بأنّه مستحيل
إقامة دولة يهود ّية فلسطين ّية دميقراط ّية».
«فنحن ال نستطيع حقيقة احلديث عن شعبني
منفصلني ،أل ّن حيواتنا مترابطة ومنشبكة
بسبل مختلفة ،ويف هذه اللحظة عبر هيمنة
مجموعة على أخرى ،لك ّن فكرة الدولة
املنفصلة املتمايزة هي صورة زائفة للعدالة،
وما أعتقد أنّه حتقيق لليبرال ّية والتجربة
االجتماعية العظيمة».
واآلن وبعد ثماني عشرة سنة من وفاة إدوارد
سعيد ماذا صمد من أفكاره السياس ّية
الليبرال ّية املتح ّررة من اإليديولوجيا واألصول ّية
السياس ّية واملسيح ّية واإلسالم ّية ،تلك األفكار
التي طرحها يف هذا احلوار ،وكان قد ناقشها
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يف كتبه بصرامة وجد ّية يف البحث من مثل:
«تغطية اإلسالم» و»االستشراق» وكتاب «العالم
والنص والناقد « ،وغيرها من الكتب ،وتنحاز إلى
ما قد يصفه بأنّه «عقالن ّية فكر ّية وسياس ّية»؟
هل سيصغي إليه الطرفان؛ الفلسطيني
واإلسرائيلي أم أ ّن املسألة أصبحت أكثر تعقيداً
اآلن ،حتّى بعد رحيل مائير كاهانا ،بوصفه
عالمة على التطرف الصهيوني املصطبغ
بصبغة دين ّية ،حتمل يف داخلها مشروع تطهير
ضد العرب الفلسطين ّيني؟
عرقي ّ
أظ ّن أ ّن الواقع احلالي ،فلسطين ّيا ً وعرب ّيا ً
ودول ّياً ،ال يوفّر لهذه األفكار حياة صاحلة،
فليس لها بيئة حتتضنها ،وال يوجد مناخ عام
يشجع عليها ،فالعالم جميعه أوروب ّيا ً وأمريك ّيا ً
ّ
وإسالم ّيا ً وإسرائيل ّياً -صهيون ّيا ً يسير نحو
التطرف أكثر من عقد الثمانين ّيات ،وصار
ُّ
العنف لغة أوضح من ذي قبل ،ما يعني أنّه ال
بد من قراءة أفكار إدوارد سعيد قراءة مغايرة
ّ
مع اختالف الظروف ،واختالف الالعبني،
لك ْن مهما اختلف الالعبون فإ ّن الفكرة التي
ُبني عليها العالم ،هي فكرة الق ّوة والهيمنة
والسيطرة التي حاول إدوارد سعيد النبش
يف جذورها وكيفية التعامل معها ،الس ّيما يف
كتابيه «االشتشراق» و»تغطية اإلسالم» ،إذ ال
متيل القوى العامل ّية إلى فكرة االقتسام العادل
للعالم ،سواء يف اقتسام الثروات أو السيطرة
اجلغراف ّية ،ما يعني املزيد من العنف والصراع
وفشل فكرة التعايش من أساسها واجتاهها
نحو القطب ّية الواحدة واالستعباد ،داخل القطر
الواحد ،ناهيك عن فشل فكرة التعايش عامل ّيا ً
وعقم الدعوة إليها.
فهل من ضوء ما يف نهاية النفق بعد كلّ ما
جرى منذ ذلك احلوار عام  1987وحتى
اليوم ،وقد شهدت العالم والدة مفكّرين يفكّرون
مما يفكّر إدوارد سعيد من
على نحو مغاير ّ
أمثال صامويل هنتنجتون وأطروحته «صراع
احلضارات»؟
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عقد فريد
سعاد يونس  .ليبيا

ملل

يعود الى البيت محمال ً
بخيوط ٍ من العيون وبعض دراهم .
نادل القهوة ..
الذي يبيع االنتظار
مع فناجينه .

هوية

املاضي مضارع حاضر
يعرج على أمزجة الكادحني
يركل اآلن بعيداً
وينجم ..
ّ
للمستقبل .

وصية

إن عدت
أحضره معك ..
الليل بدونك
محض نهار .
ُ
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

متر
يرعبني منظر قاطرة حمملة باحلديد ُ
جرس ٍ
عىل ِ
ظهر ٍ
عتيق

صوت نواح احلامم

سمكة نافقة

صوت الشحاتني

ترعبني موجة ُ
حتمل يف حظنها

يرعبني صوت الرعد
صوت بكاء االرامل

ٍ
ريش
يرعبني سقوط
إنفلت من ِ
جلد عصفورين أثر ِشجار

صوت تكرس الزجاج

دون أن َ
تنث قطرة عىل وجهي

و يزعجني جدا

يرعبني منظر غيمة ترحل

ترعبني احلفر يف وسط الشارع

يرعبني وقوف محامة
عىل أعىل ٍ
نقطة من برجِ االتصاالت
و ترعبني أبواب املحلة املغلقة

عند منتصف الظهرية
ٍ
يرعبني منظر ٍ
ٍ
صلبة
أرض
قط يتغوط عىل
يرعبني الدخان املتطاير من نوافذ املقاهي
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صوت مرور طائرة حربية
صوت سقوط القذائف يف االفالم
صوت الساسة وهم هيتفون بأسم الوطن

عبداهلل حسني  /العراق

تُرع ُبني الكثري من األشياء يف هذا العامل،
احلب واحدا منها
ّ

ال أعترب اإلنتصار ،إنتصارا

ألنّني أؤمن باهلزيمة القادمة

إبــــــــــــداع

أن ّ
كل حلظة فرح
و أعرف ّ

إحداهن أح ّبك
ُيرعبني أن تقول يل
ّ

ُلوث ُعمر ال ّلحظة!
ستتلوها حلظة ُحزن ت ّ

و تُركّز نَظراهتا احلا ّدة عىل عيني،

أجتول يف ُطرقاهتا ّ
اهلشة
حني ّ

ّ ٍ
الرابعة فجرا
الساعة ّ
كل ليلة عند ّ

ُيرعبني َمظهر مدينة انواكشوط ليال،
فأتزحلق أمام قدم ٍ
طفل صغري
َ
ينام فوق أرضية ّ
الشارع
أخاف أن َأصحو صباحا

وال أجدُ أحدا بجانبي يف هذا العامل،

فأخرج دون أن أجدَ يدً ا تُصافحني
ت عىل ك ِ
َتف حزين
أو ذراعا تُر ّب ُ
أقطع ّ
الشارع ا ُملقابل ملدينتنا،
أخاف أن َ

فأنا ال أعرف ما ُت ّبئُه يل املدين ُة ا ُملجاورة
ُيرعبني أن ُأق ّب َل إمرأ ًة
الروج عن شفتيها
َقبل أن متسح ّ
الصاعقتني
ّ

َفيفضحني قلبي

أسمع ضجيجا َيصدر من بعيد،
ُ
فأذهب ّ
باتاهه

و َأجري كأنّني سأحتفل بنهاية العامل
أسمع أصواتا كثري ًة
ُ

تَصدر من داخل قلبي
تُرعبني املسافة

و أخاف أن َيقطعها حبيبان
نحو بعضهام
فال َيصالن!

تُرعبني احلياة.

إبراهيم مالك  /موريتانيا
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لحظات من التأمل الصايف..

ملاذا نقع يف حب األفالم القصيرة ؟

سلمى نبيل  .مصر

حسنا ،لنفترض أننا -عبر آلة زمن حديثة -متكنّا
من االنتقال إلى أربعة عقود خلت ،سنشاهد رجالً
على مشارف املوت ،هو الشاعر الياباني «ماتسوو
باشو» ،وهو يخط على ورقة شجر كلماته األخيرة
التي تقول« :مريض وقت ترحالي ..وأحالمي
تتجول طافية ..يف احلقول الذابلة» .تنتمي
ألفاظ «باشو» تلك إلى فرع شعري كبير يدعى
«الهايكو» ،وميثل عصارة تأمالت اإلنسان يف
الطبيعة ،والتأمل كما تعرف هو شعور جارف
بطبيعته ،لكنه يف حالتنا يحتاج إلى صياغته
بأكبر قدر ممكن من البساطة ،يف ثالثة أسطر.
وينطبق األمر ذاته على األفالم القصيرة.
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أربعون ألف عام مضت على احليرة التي تلبست
الناس حينما حدقوا يف رسومات بدائية تُظهر
حيوانات تعدو على جدار أحد الكهوف يف فرنسا،
تلبست الفنان الفرنسي
وهي نفسها احليرة التي ّ
«جان لويس إرنست ميسونييه» الذي أحب
تضمني األحصنة يف لوحاته ،حيث جاهر اجلميع
بجهلهم كيفية رسم تلك احليوانات املتحركة .قبل
قرنني من الزمن ،يهتم «ليالن ستانفورد» (الذي
أسس مع زوجته جامعة ستانفورد) أيضا ً بحركة
اخليل ،حتديداً بلحظة هرولة احلصان حني
ويعي
ال تعد حوافره األربعة مالمسة لألرض،
ّ
مصورا طويالً نحيفا ً يدعى «إدوارد مويبريدج»
ً
اللتقاط هذه اللحظة.

قــــــــــــــرأت لك

الوالدة األولى للسينما :
ق ُّدر لـ»مويبريدج» أن يكون الرجل الذي جعل
السينما ممكنة ،حينما استخدم اثنتي عشرة
كاميرا اللتقاط أول صورة متحركة للحصان
أثناء العدو ،لم متض عشرة أعوام حتى حتسست
السينما نتوءات حائط كهفها الصخري وعبرت
إلى العالم .يف البداية ،لم يتعد األمر حلظات
خاطفة مثلما حدث حني كشف الفنان واملخترع
الفرنسي «لويس لو برينس» عن عرض مدته
ثانيتان ألربعة أشخاص يتجولون يف منتزه يسمى
«مشهد حديقة روانداي» .
بعد وقت قصير ،سطع جنم «جورج ميليه»
بعمله رحلة إلى القمر عام  ،1902تبعته أفالم
املخرج األميركي «ديفيد غريفث» الذي نسب
إليه الفضل يف استخدام أسلوب الفالش باك
والتقريب والتشويق وحتريك الكاميرا ،كما أنه
صاحب فكرة املونتاج املتوازي ،أي االنتقال من
مشهد إلى مشهد آخر مواز له وباملكان واالجتاه
أنفسهما .بنهاية العقد األول من القرن الفائت،
وصل طول الفيلم إلى ما يقارب اخلمس عشرة
دقيقة ،ولم تلبث السينما اإليطالية أن تخطت
هذا احلد عندما ظهر فيلم «إلى أين أنت
ذاهب؟» عام  ،1913املستمد من رواية حائزة
على نوبل للكاتب البولندي «هنريك سينكيفيتش»
عن قصة حب مستحيلة يف مدينة روما حتت
حكم اإلمبراطور نيرون.
بداية العصر اجلديد :
بدأت األفالم قصيرة ،لكن سرعان ما اضمحلت
شعبية األفالم القصيرة خالل عشرينيات وأوائل
ثالثينيات القرن العشرين ،حيث كان اجلمهور
يطمح إلى شخصيات وأحداث أكثر تعقداً،
تشارلي تشابلن نفسه صنع فيلمه القصير
األخير يف عام  1923ثم انتقل إلى إنتاج األفالم
الطويلة .لكن العديد من املخرجني لم يتوقفوا
عن إنتاج األفالم القصيرة رغم ذلك ،فازدهرت
مثالً -الرسوم املتحركة وأفالم ديزني القصيرة،وما فتئت الديكتاتوريات واحلكومات أن سخّرتها
ٍ
دعاية لها يف احلرب ،فوفقا ً لرئيس مكتب
أدا َة
معلومات احلرب األميركي «إملر ديفيز» ،فإن
أسهل طريقة لضخ فكرة دعاية يف أذهان معظم
الناس هي السماح لها باملرور عبر وسط الصورة
الترفيهية دون أن يعوا ذلك.

آل ازدهار املوسيقى والتلفاز خالل الثمانينيات
إلى عودة األموال إلى األفالم القصيرة .ولم
ميض وقت طويل قبل أن يستعني جنوم مثل
«مايكل جاكسون» مبخرجني من الدرجة األولى
يف هوليود لتصوير أفالمهم القصيرة ،التي
استضافتها املهرجانات الدولية وشملتها حفالت
توزيع اجلوائز لتعود للواجهة مرة أخرى ،حيث
بات بوسعنا اليوم صناعتها ومشاهدتها عبر
يوتيوب.
ُيعرف «ريتشارد راسكني» ،األستاذ يف جامعة
«آرهوس» يف الدمنارك ،بأنّه أحد أملع ُمنظّري
األفالم القصيرة يف العالم .ينتج «راسكني»
األفالم القصيرة ويتجه لتعليمها والتحدث عنها
يف مؤمترات ،كما يقوم أيضا ً بتحرير مجلة
أكادميية حول األفالم القصيرة تدعى «دراسات
األفالم القصيرة بالشكل املناسب .
يقر «راسكني» أن األمر قد استلزم منه سنوات
حتى أدرك أن الفيلم القصير ليس نسخة
مختصرة ،وإمنا شكل سردي مختلف متاما ،حيث
تتسم سيناريوهات األفالم القصيرة باإليجاز،
نص ثري مكثف وعقدة محكمة ،ال تتطلب حوارا
بناء للشخصية ونضوجها ببطء كاألفالم
أو
ً
الطويلة ،وال يشترط حتى الصراع الذي يتفق
كتاب السيناريو -بحسب راسكني -على أنه قلب
الدراما.
من تلك الوجهة ،فإن محور األفالم القصيرة هو
قصص بسيطة ال حتتوي على حبكات متعددة
وتركز على حدث واحد ،يتراءى لنا فيها فصل
قصير من قصة أحد األبطال .يف برهة وعن
كثب ،نقتطع حلظة واحدة تتخذ فيها الشخصيات
خيارات حاسمة ،يف تلك احلالة يكون موقعنا من
تلك احلكايات أقرب إلى عابر سبيل ،تلتحم دنياه
بشخوص تلك األفالم جلزء يسير من الزمن.
تصوغ «سينثيا فيالندو» ،احلاصلة على الدكتوراه
يف الدراسات النقدية من مدرسة املسرح
والسينما والتلفزيون يف جامعة كاليفورنيا ،حديث
«راسكني» يف كتابها «اكتشاف األفالم القصيرة:
تاريخ وأسلوب أفالم اخليال احل ّية القصيرة».
تكتب «فيالندو» أن ما يعنيه «راسكني» بحديثه
هو الفيلم الذي عادة ما يستمر أقل من عشر
دقائق ،ويصل يف شكله األطول إلى أربعني دقيقة
أو ستني دقيقة ،وهو التنسيق املفضل ألفالم
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التخرج يف معظم مدارس السينما.
شكاوي الفالح الفصيح :
يقول «حسام وليد» ،صانع األفالم القصيرة
وأحد خريجي مدرسة سينما اجلزويت
بالقاهرة« :بالطبع أقوم بإخراج األفالم القصيرة
ألنها هي املتاح ،لكنني أيضا ً شغوف بها،
املميز فيها أنها تخترق لب املوضوع مباشرة،
دون مقدمات ،على خالف األفالم الطويلة
التي ستجد نفسك مضطراً للتمهيد لألحداث
والتأسيس للشخصية» ،ويضيف قائالً « :هناك
حكايات يكفي رواياتها يف دقائق وأخرى ال بد
لها من مساحة زمنية أوسع ،لكن كل لقطة يف
الفيلم القصير يجب أن حتظى بنصيبها يف رواية
احلكاية».
يف خالل ذلك ،يستعني السر ُد بتقنيات كالصوت
واملوسيقى واإلضاءة وزوايا الكاميرا واملونتاج،
فيظهر الفيلم بسببها كأنه خريطة متعددة
األخاديد والينابيع والشطآن ،هذه التركيبة
الصغيرة يف املساحة ،واالستراتيجية جداً يف
استخدام أدواتها ،تكون غائرة األثر .عند تلك
النقطة ،دعنا من التوصيف والتنظير املجرد،
ولنبدأ يف التعرف على هذا األثر بشكل أقرب
إلى الواقع.
(( «أنت كالفيضان الغامر .أنت النيل الذي
ُيكسب احلقول خضرة ،ويخصب األراضي
ض على السارق ،اح ِم التعيس .ال
القاحلة .اق ِ
تكن كالسيل يجرف من يشكو ،احذر ،فإن احلياة
اآلخرة تدنو ،واعمل باملَثَل الذي يقول :إقامة
العدل كالتنفس .هل يخطئ امليزان؟ هل مييل
ذراعه إلى جانب؟ ال تخادع ألنك مسؤول ،ال
تستهن بأمر ألنك متزن ،ال تخادع ألنك امليزان،
ال َتِد ألنك احلق ،انظر فأنت حامي املوازين،
إذا انحر َفت ،انحرفْت أنت ،لسانك مثقال
امليزان ،وقلبك ثقله ،وشفتاك ذراعه»)) .
«شادي عبد السالم» هو أحد أكثر املخرجني
املصريني استثنائية ،يوظف الصوت يف فيلمه
القصير «شكاوى الفالح الفصيح» ،ميكن أن
تالحظ أنه كلما يلهج لسان البطل ببث شكواه
يف العراء ،يتعالى صوت هبوب الرياح ،ما يسرح
بأذهاننا إلى تلك الصحاري لنكون طرفا ً يف
استجداءات الفالح ،وشهوداً على صدقها .ويف
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استخدامه زاوية الكاميرا ،جعلها عبد السالم
متحركة يف غالب مشاهد الفالح ،رمبا كي
نستشعر سعيه ،بينما تكون ثابتة عند امللك تعبيراً
عن جموده ،وتتحول الكاميرا من لقطة كاملة إلى
أخرى مقربة من وجههما يف حوارهما معاً ،لنرى
إن كان للكلمات أثر ونحاول أن نتوقع ردة فعل
احلاكم.
يف مجلة القاهرة العدد ( ،)159ذكر «محمد
مرعي» ،رئيس إذاعة صوت العرب ،يف مقاله
«احلوار يف سينما شادي عبد السالم» أنه يف
حقيقة األمر ليس ثمة حوار يف هذا الفيلم ،ذلك
أن الفالح الفصيح ما هو سوى جتسيد سينمائي
رائع وفريد من نوعه لنص مصري قدمي تضمن
شكاوى فالح بسيط للوالي من ظلم وقع عليه
من أحد أتباعه ،اعتمد شادي كلية على ما أورده
«جيمس بريستد» عالم اآلثار األميركي يف كتابه
الشهير «فجر الضمير» حول شكاوى الفالح
املترجمة عن البردية املصرية املحفوظة يف
متحف برلني.
»The Lunch Date
يخبرنا «راسكني» أن إحدى أهم نقاط قوة األفالم
القصيرة هو التركيز على الشخصيات الرئيسية
التي تصنع األشياء التي تثير اهتمام املشاهد
أكثر من الشخصيات التي حتدث لها األشياء.
بسبب ذلك ،استحق املخرج واملمثل األميركي «آدم
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ديفيدسون» جائزة األوسكار ألفضل فيلم حي
قصير على عمله « ،»The Lunch Dateففي
عشر دقائق فقط يتجرأ على طرح ثيمة بسطها
كبار املخرجني يف ساعات ،مستعينا ً بالعديد من
الوسائط املختلفة ،كزوايا التصوير السينمائي
واإلضاءة الطبيعية .يف الفيلم ،تُستخدم
اللقطات الطويلة والعلوية يف محطة «غراند
سنترال» الكائنة يف نيويورك لتتبع امرأة يف
عجلة من أمرها تُطرح محتويات حقيبتها أرضاً،
يقف رجل أسود محاوالً مساعدتها فترتسم على
وجهها سمات اجلزع ،لتفصح موسيقى السوينغ
واجلاز األميركية الكالسيكية عن حقبة زمنية
كان فيها الفصل العنصري قائماً.
يضفي ضجيج القطارات والزحام جوا من
الواقعية تتناسب مع رسالة املخرج ،وتتجه املرأة
التي يفوتها القطار إلى مطعم .تطلب وجبة
طعام ،تغيب للحظة لتأتي وجتد رجالً أسود،
رمبا هو املتشرد الذي سبق ذكره ،جالسا ً يتناول
طعامها بتؤدة ،ما يقودنا لالعتقاد بأن الرجل
سرق طعامها وحقائبها أيضاً ،قبل أن يكسر
املخرج يف النهاية املفاهيم املسبقة عن كل متييز
أساسه العرق والطبقة.
مشاوي فرنسية :
التحيز يف احلكم املسبق هو أيضا ثيمة أسس
عليها املخرج «فابريس أو جوبيرت» فيلم

األنيميشن «مشاوي فرنسية (»)French roast
الذي يدور يف مقهى باريسي فاخر .يحتسي رجل
أعمال قهوته ،ناظراً بعجرفة إلى متسول أشعث
يسير طالبا ً إحسانا ً قبل أن يدركه التوتر لنسيانه
حافظة نقوده.
يتالعب جوبيرت بالوسيط السينمائي سارداً
القصة دون حوار ،بالرسوم املتحركة والزاوية
املركزة .يف تصريح سابق له قال« :أعتقد أن
األمر بدأ بفكرة أن تكون إحدى الشخصيات يف
موقف محرج للغاية وحتاول التظاهر بأن كل شيء
على ما يرام .ميكن إنشاء مادة كوميدية مع هذا
املوقف ،تشعر فيها بقلقه كمتفرج .وبناء عليه،
حاولت حقا ً استكشاف موضوع املظاهر ،وكم أن
األمور واألشخاص ليست كما تبدو عليها».
القتلة :
يف جتربته األولى مع السينما القصيرة ،ح َّول
املخرج السوفيتي الشاعري «أندريه تاركوفسكي»
قصة «القتلة» واسعة الشهرة إلرنست هيمنجواي
إلى فيلم يحمل االسم ذاته عام  1956بالتعاون
مع ماريكا بيكو وألكسندر جوردون يف معهد
الدولة للتصوير السينمائي يف موسكو()22
( .)23اتسم العمل بالكثير من العمق واللحظات
املشحونة ،لكن األكثر إثارة لالنتباه هو أنه عرض
القصة كاملة دون التضحية بأي من التوترات
الكامنة فيها.
يف كتابه «الكتابة بالضوء يف السينما ،اجتاهات
قضايا وأفالم» ،يقول الكاتب والسيناريست «أمني
صالح» إن «تاركوفسكي» يتميز بأسلوبه اخلاص
واملتفرد :إيقاع بطيء للغاية ،مشاهد طويلة
حبة ()Tracking
ساكنة ومر ّكبة ،لقطات ُمصا َ
بتمهل وعلى نحو متواصل،
تتحرك فيها الكاميرا ّ
مشاهد مل ّونة وأخرى باألسود واألبيض تتعاقب
وفق رؤية تشكيلية مدروسة ،صور ثرية مكتنزة
بالشعر ،تكوينات بصرية أخّاذة ،حتطيم التقاليد
والقواعد السينمائية املتعارف عليها ،من أجل
خلق نوع جديد من السينما .أفالمه ال حتتوي
على حبكات واضحة ،كما أنها تتجنب البنى
التقليدية والسرد الكالسيكي واملعايير املستهلكة.
يجسد فيلم « »The Killersفكرة كثيرا ما أرقت
مضجع «همنغواي» ،وهي أن الرجل احلقيقي هو
الشخص الذي ميكنه النظر يف عني املوت دون
وجل .يحكي عن قصة قاتلَني مأجو َرين يف حانة
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يخبران الساقي وصديقا ً له عن انتظارهما لرجل
سويدي بغية قتله .بعد عدة أحداث يذهب ذلك
الصديق لتحذير السويدي ،ال يكترث األخير وال
يهتم بسماع أي معلومة ،كما أنه يرفض الفرار.
يعود الشاب إلى احلانة قائالً إنه ال يحتمل
التفكير يف مصير صديقهما ،لذا سيغادر البلدة،
ليرد الساقي« :حسناً ،من األفضل أال تفكر يف
األمر».
يف الفيلم نلحظ ما يؤكده الباحث املغربي
«سعيد ناشيد» يف مقاله «فن االستسالم عند
نيتشه» بقوله« :إن ما يعبر عنه ف ّن االستسالم
هو وضعية يف منتهى الدقة ،يستسلم فيها املرء
للضربات التي ال ميكنه مقاومتها أو اجتنابها،
وأثناء ذلك ليس مطلوبا منه سوى أن يكون قادراً
على تقدير الضربات التي ال يقدر على دفعها،
أو ال يستطيع تفاديها».
البالون األحمر :
اللون هو األداة السردية التي تعيننا على فهم
احلكاية .يف «البالون األحمر» ،يقدم املخرج
الفرنسي «ألبرت الموريس» طفال ًيف دور
البطولة ،يدعى «باسكال» ،ممسكا ً ببالون يخترق
لونه األحمر التكوين البصري الشاحب ،يتبعه
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اللون أينما ذهب ،ينتظره أمام مدرسته ونافذة
غرفته .ما يسترعي االنتباه ،ويثير حفيظة املارة
وجدته .يحاول اجلميع التخلص من البالون أو
ّ
انتزاعه منه ،فهل يذكرهم بتفردهم الذي تخلوا
عنه يوما ما وانضموا للقطيع؟ أم يزعجهم أن
يبتعد أحدهم بخطوات واسعة عن احلشد؟ ما
نعلمه أنه يف النهاية ال يفلت من مطاردة أقرانه
التي تهدف لقتل البالون وطمس اللون.
جادل الناقد األكادميي والثقايف «نادر كاظم» يف
كتابه «خارج اجلماعة» قائالً إن املرء قد يجد
نفسه مضطراً لالنخراط يف صراعات قاسية من
أجل انتزاع حرية االختيار ،وال عزاء له يف ذلك
سوى الوعد بأن يربح نفسه يف نهاية املطاف ،وأن
ينتزع إنسانيته من محاوالت االختزال والتقليص
والقولبة التي متارسها عليه الدولة أو جماعته أو
اجلماعات األخرى .ويبدو أن هذا هو ما وهبته
البالونات لباسكال يف نهاية املطاف.
Alike
يستكمل اللون دوره يف فيلم « ،»Alikeمن إخراج
«دانيال مارتينيز» و»الرا ورافا كانو مينديز»،
اللذين انكبا على عملهما خمس سنوات حتى
متاه .يف الفيلم ،نشاهد عالقة أب وابنه ،وسط
أ ّ
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مجتمع رمادي ،وعمل رتيب يتغير فيه لون األب
إلى لون باهت ،يتماثل فيه مع من حوله .نالحظ
أن لون ربطة عنق األب هو اللون الطبيعي
للطفل ،ما قد يعني ارتكان األب الكامل وارتباط
سعادته بابنه.
يتعجل األب انتهاء ساعاته حتى يعانق ابنه
ويستمد لونه من جديد .لكنا على النقيض نتابع
حتول الطفل البطيء وانطفاء وهجه يف نظام
تعليمي ال مكان فيه لإلبداع أو احلرية العقلية.
فهل سيعينه أبوه على استرجاع لونه من جديد؟
الصندوق :
كيف لك أن تتطرق إلى إحدى شظايا واقع
جاثم موجع ،كاحلرب األهلية السورية ،يف أقل
من سبع دقائق؟ هذا ما فعلته فنانة األنيميشن
التركية املقيمة يف لندن «ميرف سيريس أوغلو
كوتور» يف فيلمها القصير والبسيط «الصندوق.
ُيظهر الفيلم طفالً صغيراً يلهو بصندوق يف
غرفته ،تصحبه قطته األليفة ،تنفجر األلعاب
النارية يف اخلارج وتنقلب إلى انفجار متش ٍّ
ظ،
يستيقظ الصغير ويخرج من صندوقه إلى مخيم
لالجئني ،محاطا بالفقر ،فكيف حتولت مادة
للّهو إلى مسكن؟! وكيف انقلب العالم على عقبيه

يف حلظات؟!
صاغت الطبيبة النفسية السويسرية األميركية
«إليزابيث كوبلر روس» منوذجا ً يعيننا على فهم
احلزن يف عام  ،1969أطلقت عليه «مراحل
احلزن اخلمس» ،وهي :اإلنكار (عدم التصديق)،
والغضب ،واملساومة ،واالكتئاب ،والتقبل ،مشددة
أن جتربة احلزن تتسم بطابع فردي للغاية،
وال ُيكن التعبير عنها بشكل جيد من خالل
تسلسلها الثابت .قد ال مير املرء بإحدى املراحل
اخلمس ،وقد يختلف ترتيبها من شخص آلخر،
فعند الشباب يأتي الشوق قبل اإلنكار ،ويحتمل
أن يتناوب على الشخص االكتئاب يف أكثر من
مرحلة .وقد تزداد هيمنة بعض املشاعر ،ورمبا
يتوقف تطور املراحل من األساس.
الرجل الذي نام :
تظهر بعض هذه املراحل بوضوح يف بعض األفالم
القصيرة .عمل الرسامة واملخرجة إينيس سيدان
«الرجل الذي نام» هو أبلغ دليل على هذاُ ،يفتتح
العمل بغرفة بها رجل يغط يف نوم عميق ،بجانبه
امرأة على محياها تعبير حزين ،جتد الوحشة
أينما ذهبت يف أركان مسكنها ،تتناول الطعام
مبفردها ،وتُطل من نافذتها بسأم .تتردد على
السوق لشراء حاجياتها ،حتى تلحظ عيناها
موسيقاراً يعزف مع فرقته يف الشارع ،فتفر
عائدة ،تهرع إلى زوجها ،حتاول إيقاظه وللمرة
األلف ،تكلل مساعيها باإلخفاق ،فتستسلم هي
األخرى للنوم .ولكن ما إن يتبادر املوسيقار إلى
ذهنها حتى يتقلص الزوج النائم ليصبح يف حجم
قبضة اليد ،لكنها ال تزال تتشبث به .يتعاظم
حجمه ويتعملق ،فال حتاول إنقاذ نفسها من ثقله
الرابض عليها .هل هي حكاية عن امرأة تتمسك
بعالقة ال رجاء منها؟ وهل ستصل يوما ما إلى
التقبل؟
مرحلة
ّ
ثمانية :
على جانب آخر ،يظهر اإلنكار يف الفيلم البريطاني
القصير «ثمانية» لـ»ستيفن دالدري» .صبي يريد
التصالح مع العيش يف بلدة جديدة غريبة ومع
حقيقة فقدان والده ،يحاول استحضاره وتصوره
بكل الطرق املمكنة .يف املنزل ،مبفرده مع كرة
قدم ،يعترف جوناثان أنه لم يعرف والده قط،
تويف قبل والدته وهو يشاهد مباراة كرة قدم .فهل
يكون حب البطل الغامر لتلك الرياضة وتشجيعه
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قــــــــــــــرأت لك

لها ،رغبة منه يف االقتراب من الفكرة املثلى
التي تصورها حول والده؟ ينتهي الفيلم بجلوس
جوناثان على الشاطئ مغنيا «لن تسير وحيدا
أبدا» ،بعدما عبر مراحل احلزن كافة حتى وصل
أخيراً إلى التقبل.
منزل من مكعبات صغيرة :
أما فنان األنيميشن الياباني «كونيو كاتو» فيبدع
يف إحاطة الوحدة بالعزاء يف فيلم الرسوم
املتحركة القصير «منزل من مكعبات صغيرة.
يصور الفيلم عجوزاً يسقط غليونه عرضا ً من
نافذة منزله يف قلب املحيط ،فيرتدي بذلة غوص
ويلقي بنفسه يف املاء السترداده ،وكلما تعمق
داخل املاء اكتسبت ذكرياته نصاعة ،وتساقطت
سنوات عمره تباعاً .هنا تعج اإلضاءة -وسيلة
كونيو الرئيسية -يف سرد احلكاية.
ال يفتقد العمل العمق الذي يشير إليه «راسكني»،
وفيه توظف األشياء املادية املشحونة لتحمل
أجزاء مهمة من القصة ،وبذلك نتمكن من ربط
التجربة الداخلية باألشياء اخلارجية ،بل وقد
متكننا أجزاء من الديكور من معرفة ما تشعر
به الشخصيات أو تفكر فيه .يتميز الفيلم كذلك
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بسالسة حركات الكاميرا وبإيقاع بصري بطيء
داخل اإلطار ،منسجم مع املوسيقى .األشياء
واملوجودات يف الفيلم هي عناصر إلثارة ذكريات
املاضي ومساعدة الشخصية الرئيسية على
استعادة حلظات ثرية من حياته وأحبائه
من املفارقات التي اختبرها راسكني ،أن األفالم
القصيرة التي حتكي قصصا ً بسيطة هي األكثر
احتماالً أن يراها املشاهدون على أنها عميقة،
ألنها تترك مساحة صاحلة للسكن يف داخلهم
وفرصة لبناء املعاني واستكشافها .على النقيض،
قد تبدو األفالم املليئة بالتحوالت الذكية أو
التفاصيل املفرطة سطحية ،ما ُيبقي املشاهد
على مسافة كمراقب بدال من مشاركته يف القصة.
حسنا ،ال تقدم األفالم القصيرة «سينما
ولكنها قصيرة» ،بل هي نوع خاص من الفن
الذي يستحق أن نستمتع بوجوده ضمن قوائم
مشاهداتنا املتنوعة بني مسلسالت وأفالم طويلة،
ألنه فقط يف هذه اجلرعة الدسمة املكثفة من
الفن السينمائي ميكن أن تلمس حالة خاصة من
اإلدراك ،من التأمل الذي نحتاج إليه يف حياتنا
املتلهفة لكل ما هو سريع أو صارخ.

تراث عربــــــــــــي
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قبل أن

نفترق

« أ ّن العادة احلميدة الوحيدة التي يدافع عنها هي عادة القراءة،
وأ ّن ما تب ّقى يظلّ مسائل شخص ّية»...

كارلوس زافون
الليبي
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من قصيدة يف هذا الكتاب ،متكن
البروفيسور االيطالي «ماريو لوني» من
تتبع مسار املوكب املقدس لنسوة مدينة
قورينا واملتجه من منطقة املعابد وسط
املدينة حتى خارجها حيث هذا املعبد
املخصص للنساء ،وهو معبد الربة دميترا
املؤلهة االغريقية اخلاصة بالنساء يف
ذلك الوقت .
وقامت بعثة جامعة «أوربينيو» بقيادة
«لوني» بتتبه تفاصيل القصيدة لتصل

إلى حقيقة التاريخ .
وهذه هي األعمدة اخلمسة للمعبد،
والتى مت رفعها ،كما أن املسافة الكبيرة
التي تفصل املعبد عن الطريق الفاصل
بينه وبني كيريني  ،تذكرنا مجدد ًا مبا
أورده كاليماخوس يف وصفه ملوكب السلة
املقدسة  ،والذى قال إنه كان طويالً بحيث
أنه كان مباح ًا للسيدات اللواتي يعجزن عن
املتابعة اإلنسحاب من املوكب رغم قداسته .
أحيان ًا تقودنا قصيدة إلى اكتشاف تاريخ .
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خديجة اجلهمي..
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