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جيادها  ..فوق مستوى اخليال
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الليبي

صورة

الغالف

عرب تركب غير اخلايل  ..اللي جيد  ..وعاتي  ..مبرور
 14ناقة وجمل  ..امعربن ماهو كي املهور
عطا حقه وايف كامل  12 ..كيس ذهب مصرور .
إن الشاعر الليبي «عمر يوسف القابسي» يرسم صورة باذخة مبعنى الكلمة يف
قصيدة يبدع فيها يف وصف اجلواد الليبي املدلل الذي يدفع فيه صاحبه الغالي
والثمني مقابل أن يكون رفيق ًا له يف ما تبقى من أيام عمره .
جوا ٌد كهذا هو سيرة حياة كاملة ،وهو لوحة فنية متكاملة ،وهو قصة حب ال تنتهي،
بني فارس بلغ من العمر مبلغ احلكمة ومن العشق مرتبة أن جواده أصبح جزء ًا من
تاريخه املشرف .
الصورة بعدسة مصطفى اكرمي
يف مهرجان املخيلي بأقصى برقة شرق ليبيا

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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ليتنفس القلم « ..رواية ما دونه
الغبار»
سقاية املاء يف التراث العربي
النسيج التشكيلي التونسي
املعاصر..
عبد الرسول العريبي ـ  1953ـ 2019م
اليوتوبيا بني االيجاب والسلب

من هنا وهناك
(ص  )97قول على قول
قبل أن نفترق
(ص  )98الشاعرة عائشة سالم

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
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افتتاحية رئيس التحرير

املتنمرون
بقلم  :رئيس التحرير
التنمر  ..أصبح مألوف ًا أن نقرأ عن هذا املصطلح  ..نقرأ ..

ونتعايش  ..ولكن  ..يجب أن ال نتعايش مطلق ًا .

تعيـــش مشـــكلةً  ..هـــذا مألـــوف ..
أن
َ
ألنـــك ســـوف تعمـــلُ علـــى إيجـــاد احللـــو ِل
لهـــا  ..ولكـــن  ..اخلطيـــر  ..واخلطيـــر
جـــداً أن تتعايـــش مـــع املشـــكلة .هـــذا يعني
ت
أنـــك ســـتعتا ُد هـــذه املشـــكلة  ..إذا عشـــ َ
مـــع اخلطأ .فهـــذا أول البدايـــة يف محاولة
إصـــاح هـــذا اخلطـــأ  ..ولكـــن ،احـــذر أن
تتعايـــش مـــع اخلطـــأ  ..ألن تعايشـــك مـــع
اخلطـــأ ال يعني إال أنك ســـوف تعتاد عليه،
وأن يصبـــح اخلطـــأ هـــو منهـــاج احليـــاة
بالنســـبة لـــك .هناك فرق كبيـــر إذن بني أن
تعيـــش ..وأن تتعايـــش .
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أعـــود إلـــى املوضـــوع األساســـي ..إلـــى
التنمـــر ..يقولـــون عنهـــا اآلن إنهـــا ( ظاهرة
التنمـــر )  ..فهـــل التنمـــر حقـــا ً ظاهـــرة ؟
لنعـــرف أكثـــر ،البأس مـــن أن نتعـــرف على
الفـــارق بـــن الظاهـــرة واملشـــكلة  ..الفـــرق
بني الظاهرة واملشـــكلة يكمن يف أن املشـــكلة
ســـابق لوقوعهـــا.
جتمعـــي
حكـــم ُم
ٌ
لهـــا ُ
ّ
هـــي أمـــ ٌر أو فعـــلٌ منبـــوذ  .خصصـــت لـــه
العقوبـــات والتشـــريعات الرادعـــة مثـــل:
املخـــدرات ،والتحرش اجلنســـي ،واالعتداء
علـــى األطفـــال ،والعنـــف ضـــد الزوجـــات.
حكم
لكـــن الظاهـــرة االجتماع ّيـــة اليوجـــد ُ
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محددة
مجتمعـــي ســـابق بشـــأنها ،أو عقوبة ّ
لها مثـــل :ظاهرة الطـــاق ،والهجرة .ومتى
حكـــم مجتمعـــي ســـلبي،
ُوجـــد أل ّي منهـــا ُ
محـــدد
ُهـــدد كيـــان ُمجتمـــع
ّ
أو أصبحـــت ت ّ
حت ّولـــت مـــن ظاهـــرة إلى ُمشـــكلة.
بهـــذا املعنـــى ،التنمـــر مشـــكلة  ..وليس
ظاهرة  .ولكن ،ماذا يقول الدكتور «مســـعد
أبو الديـــار» يف كتابه «ســـيكولوجية التنمر.
بـــن النظريـــة والعـــاج» ؟ الدكتور مســـعد
هـــو أســـتاذ علـــم النفـــس املشـــارك ورئيس
وحـــدة تطويـــر البحـــوث يف مركـــز تقـــومي
وتعليـــم الطفـــل .يف الكويـــت .الكتاب صدر
عـــام  2012عـــن نفـــس املركـــز املذكور .
الكاتـــب ركـــز بشـــكل أساســـي علـــى

ٍ
كمشـــكلة شـــائعة يف ريـــاض األطفال
التنمر
واملـــدارس واجلامعات ،وقد قـــدم لنا عمالً
متميـــزاً يف هـــذا املجال ،إال أنـــه قدم ايضا ً
مقدمـــ ًة تاريخيـــة عـــن املوضوع .إنـــه يقول
مي
إنـــه علـــى الرغـــم مـــن أن التنمـــر قـــد ٌ
جـــداً ،إال أنـــه لم يلـــق االهتمـــام الالئق إال
منـــذ الســـبيعينات من القـــرن املاضي ،وإن
كان العديـــد مـــن البحـــاث قـــد تكلمـــوا عنه
التنمـــر
كمشـــكلة يعانيهـــا أشـــخاص ،فـــإن
َ
أوســـ ُع من هـــذا بكثير.
هنـــاك تنمـــر دولـــي إذا صـــح التعبيـــر
 ..هنـــاك اجلماعـــات التـــي تتنمـــر علـــى
جماعـــات  ..هنـــاك الدول التـــي تتنمر على
دول  ..وهنـــاك أيضـــا ً احلضـــارات التـــي
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تتنمـــر علـــى حضـــارات  .نعـــم  ..من آالف
األعـــوام  ..هنـــاك حضـــارات تنمـــرت على
حضـــارات أخـــرى  ..ولكـــي نعـــرف أكثـــر ،
هـــذه التفاتـــةٌ إلى اخللـــف  ..لكنهـــا موغلةٌ
يف القـــدم .
هـــذا نقش يحتـــوي علـــى معنيني
مختلفني  :ســـنقرأ النـــص أوالً :
(( اجلزيـــة التـــي أخذتهـــا مـــن ملـــوك
الشـــاطيء البحـــري ،ملـــوك «صـــور»
و»صيدون»و»جبيـــل»و»أرواد» ،مـــن الفضـــة
والذهـــب والقصديـــر والنحـــاس واألوانـــي
البرونزية وألبســـة الصوف املصبوغ وألبسة
الكتـــان والقـــرود الصغيـــرة والكبيـــرة ،ومن
خشـــب األبنـــوس والعـــاج ،لقـــد تلقيـــت كل
قبلـــوا أقدامي)).
هـــذا كجزية ،كمـــا أنهـــم ّ
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هـــذا النقـــش الذي ُعثـــر عليه منســـوبا ً
للملك اآلشـــوري «أشـــور ناصر بعـــل الثاني
883ـــــ  859ق.م» .يقـــول بوضوح شـــديد
إن األشـــوريني يتنمرون هنا علـــى الفنيقيني
ٍ
ٍ
وحـــدة وانتهاك .
شـــدة
وبكل
إن الفنيقيـــن يؤسســـون لهـــم حضـــار ًة
عامـــرة ،علـــى شـــاطي الشـــام ،ويبدعـــون
أروع املـــدن ،بيروت ،وصـــور ،وصيدا وبنت
جبيـــل  ..وغيرهـــا  ..وهـــي مـــدن الشـــعر
واألدب والعلـــم ،إن الفنيقيـــن هـــم رواد
العالـــم يف املالحـــة  ..وأبطـــال التوغـــل يف
املحيـــط األطلســـي منذ آالف الســـنني ،وهم
اخلبـــراء يف علـــم النجـــوم ،ويكفـــي اثباتـــا ً
علـــى ذلـــك أن النجـــم القطبـــي كان يدعـــى
وملئـــات األعـــوام باســـم النجـــم الفينيقـــي.
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وهم املهرة يف التشـــييد ،حتى أن «ســـليمان
احلكيـــم» قـــد اســـتعان بهـــم يف هندســـة
وتشـــييد أورشـــليم .وهـــم الذيـــن ســـبقوا
اجلميـــع يف صنـــع الزجـــاج .وهـــم الذين لو
أردنـــا أن نعـــدد املنجـــز احلضـــاري لهؤالء
املبدعـــن ســـنحتاج إلى ألـــف افتتاحية مثل
هـــذه .لكنهم كانوا ولســـؤ احلـــظ أصحاب
حضـــارة البيع والشـــراء ،والتاجـــر بطبيعته
ال يتجـــه نحـــو احلـــرب  ..إنه يهـــرب منها،
ألن طبيعـــة التاجـــر أنـــه صاحـــب الســـلم
ال صاحـــب احلـــرب .لكـــن جيرانهـــم لـــم
يكونـــوا كذلـــك .إننـــا اآلن نواجـــه أقـــدم
أحـــداث ومشـــاهد التنمـــر يف التاريـــخ .
فماهـــي حكايـــة الفنيقيني مـــع التنمر؟ إنهم
يجـــاورون احليثيـــن مـــن الشـــمال وأقـــوام
الرافديـــن مـــن الشـــرق ..ومـــن خلفهـــم

كان العموريـــون .إن اجليـــران األقويـــاء ..
يتنمـــرون علـــى جارهـــم الضعيـــف .فماهي
عالمـــات هـــذا التنمـــر؟ ســـوف نســـتعرض
معـــا ً الشـــواهد التاريخية على هـــذا التنمر
 ..التاريخـــي أيضـــاً.
مابـــن أعـــوام  2100ـــــ « 2000بنت
جبيـــل»  ..املدينـــة الفينيقيـــة اجلميلـــة
تتعـــرض لغـــزوات منتظمـــة مـــن جيرنهـــا
العموريـــن يف باديـــة الشـــام .وقـــد وصفت
أســـطورة ســـومرية اإللـــه «مارتـــو» رب
األموريني« :إن الســـاح رفيقـــه  ..وال يثني
الركبـــة  ( ..مبعنـــى أنـــه ال يخضـــع ) ..
ويـــأكل اللحـــم نيئا ً  ..وال ميتلـــك بيتا ً طوال
حياتـــه  ..وال يدفـــن يف قبـــر بعـــد موتـــه».
حالـــة مســـتعصية علـــى التحضـــر بـــكل
تأكيـــد .تخيلـــو أن عقلية مثل هـــذه تتجاور
ٍ
شـــعب متحضـــر يصنـــع الفـــن واملعمار
مـــع
والفكـــر .
وهـــذا شـــاهد آخـــر مـــن التـــوراه هـــذه
املـــرة  ..وبالتحديـــد مـــن ســـفر «حزقيال».
إن التـــوراه تتلهـــف علـــى خيـــرات لبنـــان،
وكأنها حتســـد أهلهـــا ،ولنقرأ هـــذه العبارة
من هـــذا الســـفر وهي تصف خيـــرات هذا
البلـــد الفنيقـــي :
حبات مليئةٍ
ٍ
(( عناقيـــد من العنـــب ذات
بالســـكر والشـــمس .ذخائـــر مـــن احلليـــب
ومـــن العســـل ،)).واضـــح أن اجليـــران
متلهفـــون علـــى هـــذا احلمل الوديـــع .هناك
ايضـــا ً شـــاهد آخـــر إن املؤرخـــن يتنمـــرون
ايضـــا ً على الفنيقيـــن  ..فهاهـــو «بلوتارخ»
.الفيلســـوف واملـــؤرخ اليوناني( :نحو - 45
نحـــو  125م) هو فيلســـوف ومؤرخ يوناني.
ب متســـلط،
يقـــول عنهـــم  (( :إنـــه شـــع ٌ
وطاغ مع
ذليلٌ بال شـــك أمـــام املنتصريـــن،
ٍ
املنهزمـــن ،ونـــذل يف املواقـــف املخيفة )) .
مـــن جهة أخرى  ..هاهـــي التوراه تعود
مـــن جديد  ..لتهـــدد الصوريني .أهل مدينة
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«صـــور» وملكهـــا بهـــذا الســـيناريو املخيـــف
مـــن ســـفر حزقيـــال  .االصحـــاح (( : 28
لذلـــك هكذا  ..قال الســـيد الـــرب ،ها أنذا
أجلـــب عليـــك غرباء عتـــاة األمم ،فيجردون
ســـيوفهم علـــى بهجـــة حكمتـــك ،ويدنســـون
جمالـــك ،ينزلونـــك إلـــى احلفـــر ِة فتمـــوت
مـــوت القتلـــى يف عمق البحـــار ،موت الغلف
متـــوت بيـــد الغربـــاء ،)).و»األغلـــف» هـــو
األغـــرل أي غيـــر املختـــون ،فالغفلـــة هـــي
القلفـــة والغرلة.
إن التنمـــر يصـــل إلـــى أعلـــى حـــد ..
وهاهـــي التـــوراة تتوعـــد هـــذه املدينـــة من
جديد )) :ســـأطرحك إلى األرض ،وأجعلك
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جنســـت
أمـــام امللـــوك لينظـــروا إليـــك ،قد
ّ
ِ
ســـك بكثـــر آثامـــك ،وبظلـــم جتارتـــك،
مقاد َ
فتأكلـــك،
فأخـــر ُج نـــاراً مـــن وســـطك ،
َ
واص ّيـــرك رمـــاداً علـــى األرض ،أمـــام عيني
كل مـــن يـــراك ،فيتحيـــر منك جميـــ ُع الذين
يعرفونـــك بني الشـــعوب ،وتكـــون أهواالً وال
توجـــد بعـــد إلى األبـــد )) .
هذا عـــن التـــوراة وهي تتنمـــر على هذه
احلضـــارة  ..وهاهـــو «ديـــودور الصقلـــي»
املـــؤرخ الشـــهير يصف ماحـــدث ألهل صيدا
بعـــد أن غزاهـــم الفـــرس  (( :الصيدونيـــون
رجـــاالً ونســـاء وأطفاالً عندما لم يســـتطيعو
رد الفـــرس عـــن مدينتهـــم اضرمـــوا يف
انفســـهم النار يف منازلهم ويف أســـطولهم يف
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املينـــاء وهكـــذا ماتوا باحلـــرق حتت أنقاض
مدينتهم )).
تريدون املزيد ..
ال اعتقـــد أن هنـــاك حاجـــة  ..إنـــه
تنمـــر تاريخـــي صريـــح  ..وتاريـــخ مزدحـــم
بالتحـــرش الســـافر .ويظـــل البقـــاء دائمـــا ً
لألقـــوى ،وال عـــزاء للضعيـــف .
مـــن قـــال إننـــا ال نعيش يف غابـــة ؟ ومن
قـــال إن التنمـــر يف املدارس فقـــط ؟ هاهو
التنمـــر يعيـــش بيننـــا ،ويـــأكل معنـــا ،ويلعب
ويلهـــو وينـــام ويســـتيقظ ،معنـــا أيضـــاً،
وهاهـــي دول بأســـرها تتنمـــر علـــى دول،
وجماعـــات تتنمر ،ومنظمات ،ومؤسســـات،
ومناهـــج ،وعقائد ،ومدارس فكر ،وشـــعوب
تتنمـــر على شـــعوب .
هـــل آن أوان أن ينتهي هـــذا العالم،
وأن تغلـــق البشـــرية كتابها ؟
ال أحد يدري
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تاريخ وعراقة وتعرثات عرب الزمن ..

الصحافة الليبية

()1

مرت الصحافة الليبية بكثير من األزمات التي حاولت أن تطفئ شعلتها
التي بزغت منذ أن ظهرت الطباعة ،وصارت هناك صحف ومجالت يف كافة
انحاء العالم ،وكانت ليبيا يف مقدمة الدول التي تفتخر بأنها ظهرت فيها
الصحافة مع بروزها يف الكثير من الدول املتقدمة .

امراجع السحاتي .ليبيا

لقد عصفت بالصحافة الليبية ومبن
ميتهنونها وميولونها الكثير من العواصف،
حيث صار لها أعداء إلى جانب املحبني
الكثر إبان العهد العثماني ،والذي ظهرت
فيه عام 1827م  ،ثم حدثت لها اهتزازات
بدخول االستعمار االيطالي لليبيا عام
1911م فصارت الصحافة حتت أعني
ح ّجمت اآلراء
املستعمرات االيطالية و ُ
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واالفكار بعدد من القرارات ،حتى أن بعض
الصحف التي أسسها ليبيون إبان القبض
على الشيخ املجاهد عمر املختار عنونت
بعنوان كبير أعلنت به القبض على «أحد
املتمردين» عام 1931م  ،ورغم كل ذلك
فقد بدأت تكَون نفسها وتنهض وتفكك
بعض قيودها.
ورغم التطور الذي احدثته التكنولوجيا
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على وسائل االتصال االعالمي ،إال أن
الصحافة مازالت يف مقدمة وسائل االعالم
الهامة للبشر ،هذه الوسيلة السامية والتي
تنشر الرسائل الراقية صارت متثل جزءاً
من حياة االنسان ،خاصة الذي يعيش
يف جتمعات تنتشر فيها وسائل االعالم
املختلفة .فالصحافة حتتاج إلى املوهبة
وإلى التدريب والتعليم ،إضافة إلى الثقافة
العامة ،فكل هذه العوامل تساهم يف تنور
الصحافة .وأشير هنا إلى أنه يتطلب من
الصحفي أن يكون له دراية ومعرفة بتاريخ
بالده وأحوالها السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والقانونية ،كما
يتطلب منه أن يكون ملما ً إملاما ً جيداً بكل
ثقافات بالده املتعددة وبجغرافية بالده
كذلك حتى يكون صحفيا ً ناجحاً ،وأن يكون
دقيقا ً يف استقصاء االخبار واملعلومات،
وأن ال يتأثر بأي شيء يف نشر اخباره ،وأن
يحترم احلقيقة على أنها حق يتطلب أن
يعرفه اجلميع وأن يلتزم بالدفاع عن حرية
اإلعالم وفق ما ورد من االحتاد الدولي
للصحفيني عام 1954م ،كما يتطلب من
الصحفي أن ال يشوه احلقيقة ،وأن يتحقق
من صحة املعلومات التي فيها شيء من
الشك (.)1

عرفت الصحافة يف املاضي بأنها «نشرة
تطبع آليا ً من عدة نسخ ،وتصدر من
مؤسسة أو صاحب امتياز ،وتظهر بانتظام
يف فترات متقاربة أقصاها اسبوع « ،من
هذا التعريف ندرك أن الصحافة يومية أو
اسبوعية ،وما فوق ذلك ال يعطيها صبغة
الصحافة .ولكن بعد دخول عالم االنترنت
صارت الصحافة رقمية ،وصار مبقدور
املاليني قراءتها واالطالع عليها عبر شاشات
صغيرة وكبيرة دون عناء ،واحتفظت بسمة
خاصة بها وهي أنها نشرة ،وأشير إلى أن
وظيفة أو مهمة الصحافة هي نشر االخبار
واذاعة االفكار وإعطاء املعلومات وتوضيح
املفاهيم مع التعليق عليها لغرض تشكيل
جمهورها واالحتفاظ به (.)2
أشار «جنم الدين غالب الكيب» إلى أن
الصحافة يف ليبيا نشأت يف ظروف صعبة
وغير مالئمة لقيام حركة صحفية ،وذلك
منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين حيث قال  -:بالرجوع إلى
األزمنة والعهود التي رافقت نشأة الصحافة
يف ليبيا فأننا جند أن (البيئة
الليبية) على وجه العموم لم تكن لتالزم
قيام حركة صحفية كتلك التي قامت منذ
أواخر القرن التاسع عشر ،وأوائل القرن
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العشرين « (. )3
وقد عزى ذلك إلى عدة اسباب منها االتي
-:
سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية .
الصحافة الليبية يف العهد العثماني
(: )1911 1827-
كانت من أهم الصحف واملجالت يف ليبيا
إبان احلكم العثماني «املنقب» ،وهي أول
صحيفة حيث تأسست عام  1827م
 ،ثم تأسست صحيفة «طرابلس الغرب»
عام 1866م ،و»سالناقة» يف والية
طرابلس الغرب عام 1869م ،و»الترقي»
عام 1897م ،وهي جريدة اسبوعية
سياسية استمرت إلى عام 1911م
اصدرها «محمد البوصيري» يف طرابلس،
و»الفنون» 1898م ،والفنون (مدرسية)
عام 1899م ،و»ابو قشة» عام 1908م،
وهي جريدة كشكولية هزلية اسبوعية
استمرت إلى عام 1911م ،وصدرت يف
طرابلس من قبل «محمد الهاشمي» ،ثم
«األسد اإلسالمي» عام  ،1908و»البدر
الكامل» عام  ، 1908و»تعميم حريت»
1908م وهي جريدة اسبوعية استمرت
الى 1911م ،اصدرها «محمد قري» يف
طرابلس ،و»العصر اجلديد» عام 1908
م ،وصدرت يف طرابلس من قبل «محمد
البارودي» ،وهي سياسية علمية اسبوعية
استمرت الى عام 1911م  ،و»الكشاف»
عام  ،1908وهي جريدة اسبوعية سياسية
علمية صدرت باللغة العربية والتركية
والفرنسية يف طرابلس من قبل «محمد
االنصاري» ،و»دار اخلالفة» عام 1910م،
وصدرت باآلستانة من قبل «عبد الوهاب
عبد الصمد» واستمرت الى عام 1914م
 ،و»املرصاد» عام 1910م وهي جريدة
اسبوعية اصدرها «أحمد الفساطوي»
يف طرابلس ،واستمرت إلى عام 1911م
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 ،و»الدردنيل» 1910م ،و»الرقيب» عام
1911م ،وهي جريدة اصدرها «محمود
ندمي بن موسى» يف طرابلس واستمرت
إلى عام 1920م  ،و»فاحت» عام 1911م ،
و»الفردوس» عام 1911م (.)4
بالنظر الى هذا الكم الهائل من األعداد يف
اجلرائد إبان احلكم العثماني جند أن ليبيا
كانت من الدول التي ظهرت فيها الصحافة
مبكراً مثلها مثل الدول املتقدمة ،إال أن
التوجيه والكبت أعاق تطورها وتقدمها.
وبالنظر إلى الفترة التي ذكرت سلفا ً جند
أن بروز الصحافة يف ليبيا كان يف العهد
العثماني حيث كانت ليبيا عبارة عن واليات
حتت احلكم العثماني املدعوم من الشعار
الذي رفعته االمبراطورية العثمانية وهو
االسالم ،والذي انعطف وصار «اسالم
سياسي» ،والذي كان منعطفا ً منذ وفاة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم والذي نراه
بوضوح اآلن .
كانت احلكومة العثمانية تسيطر على كل
شيء يف الواليات ،حتى يف حرية الكتابة،
األمر الذي لم يعط مجاالً للكتاب يف
االنطالق يف عالم الكلمة واخلبر واالعالم،
حيث كان الكبت واضحا ً رغم ظهور والة
منحوا بعض احلرية للصحافة ،إال أن ذلك
لم يكن كافيا ً لسير الصحافة يف الواليات
التي كونت ليبيا فيما بعد ،خاصة يف الفترة
الواقعة قبل اعالن الدستور العثماني
وانبثاقه عام 1908م حيث أشار الكاتب
«نعمان الكنعاني» يف بحث له بعنوان
«االعالم .تطوره ،وسائله ،اهميته» ،حيث
ذكر ذلك «جنم الدين الكيب» بالقول حسب
ما ذكره «نعمان الكنعاني»  « -:أفسح
املجال لإلعالم ،واعطى احلرية لآلراء
ليجدا مجالهما يف الصحافة ،والذي كثرت
يف ظله صحف يف الدولة العثمانية تقدمت
وازدهرت وازداد عددها « (. )5
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هنا جند أننا نتحدث عن صحافة الواليات
التي كونت ليبيا فيما بعد ،وحقيقة
الصحافة الليبية اخلالصة لم تظهر إال
بعد إعالن دولة ليبيا بعد االستقالل يف
ديسمبر عام 1951م .هنا نتحدث عن
صحافة واليات وهن «برقة» يف الشرق،
و»طرابلس الغرب» يف الغرب ،و»فزان» يف
اجلنوب الغربي ،كانت حتت حكم عثماني
وايطالي وحكم شبه انتداب ،أقصد
حكم االدارة االجنليزية وحتى األمريكية
والفرنسية بعد انتهاء احلرب العاملية
الثانية إلى قيام دولة ليبيا عام 1952م .
أشير إلى أن الصحافة الليبية منذ نشأتها
مرت بعدة مراحل ،هناك من أشار إلى
مرحلتني ،األولى ما قبل الدستور العثماني

1908م ،والثانية ما بعده ،املرحلة األولى
متيزت بالرسمية ،أي أن الصحف واجلرائد
كانت تخضع ملا يريده الوالة ،وينشر فيها
ما يتمشى مع سياستهم ،وكذلك قرارات
ومنشورات وأوامر الدولة وتعيينات احلكام
وتنقالتهم ،مع جزء ضئيل من أخبار العالم
حتت رقابة الدولة العثمانية ،والذي يتمشى
مع تطلعات الراي العام ،أما املرحلة
الثانية فتميزت بظهور االجتاهات الوطنية
للصحافة ،وجاء ظهور هذه املرحلة نتيجة
ما سمح به الدستور العثماني لبعض مظاهر
احلرية يف الرأي والتعبير ،وهذه املرحلة
ساهمت يف تعدد وسائل النشر وازدهار
امكاناتها ،وهذه املرحلة كان عمرها قصيراً
بعد أن تخلت الدولة العثمانية عن الواليات
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الثالث يف نهاية عام 1911م بعد أن
خرجت منها وسلمتها إليطاليا بعد اتفاقية
اوشي لوزان (. )6
احلقيقة أن كبح جماح الصحافة وحريتها
منهج ورثته احلكومات املتعاقبة التي حكمت
ليبيا إلى اآلن ،من احلكم العثماني ،بل أن
دوالً أخرى كانت حتت احلكم العثماني
الزالت حرية الصحافة فيها مكبوتة حيث
عشش سوس كبت الصحافة الذي كان
ينخرها إبان احلكم العثماني يف عقول
احلكام الذين تولوا حكم املناطق التي
تراجعت عن حكمها الدولة العثمانية .
بعد ان مت احتالل الواليات الثالث من قبل
القوات االيطالية بدأ النشاط الصحايف يف
هذه الواليات ضعيفا ً خجوالً لعدة اسباب
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منها االتي -:
1.1كبت االحتالل خوف ًا من خطورة دور
الصحافة التي تؤثر يف الراي العام .
2.2قلة الك َتاب يف الصحافة .
3.3عدم توفر دور نشر .
4.4احلالة التعليمية ملواطني الواليات .
وهذه األسباب جعلت الصحافة تتعثر،
خاصة بعد أن فرضت سلطات االحتالل
قيوداً على الصحافة حيث أشير إلى أن
ذلك أدى إلى اختفاء صحف وظهور أخرى،
وتكيفت بعض الصحف وعرفت كيف تسير
وفق ما يريده االحتالل ،وحقيقة هذه
الظاهرة استمرت إلى اآلن حيث كانت تظهر
صحف وتنسحب أخرى ،وتتكييف أخرى،
وتاريخ الصحافة الليبية حافل بذلك .
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كما أشير إلى أنه قد ظهرت صحف يكتب
فيها كتاب يستخدمون احليل إلخفاء
نزعاتهم الوطنية ،إال أن ذلك لم مير على
سلطات االحتالل االيطالي ،حيث كانت
سلطات االحتالل تتدخل يف ذلك وتقوم
بالواجب من حذف مواضيع والغاء اخرى،
كما أشير إلى أن هناك كتاب للصحافة
التزموا باحلق ورفضوا املهادنة ،وقد
تعرضوا إلى عواقب نتيجة هذا االلتزام،
وهذه الصراحة كان عقابها النفي أو
السجن (.)7
الصحافة الليبية يف ظل االحتالل االيطالي
(: )1942 1912-
خالل الفترة من نهاية عام 1911م إلى
نهاية عام 1943م استمرت بعض الصحف

واجلرائد ،وتوقفت أخرى كانت تصدر إبان
العهد العثماني ،وبرزت أخرى ،حيث برزت
صحيفة «بريد طرابلس»عام 1912م حيث
اصدرتها االدارة االيطالية ،وهي نصف
اسبوعية بالعربية وااليطالية ،و»النوافا
ايطاليا»(ايطاليا اجلديدة) عام 1912م
وهي باللغة االيطالية ،وعام 1912م ظهرت
«مساجيرو دي تريبولي» ( ساعي بريد
طرابلس ) ،وهي نصف شهرية باإليطالية،
وصدرت يف طرابلس ،و»ال فاشو» وهي
اسبوعية باإليطالية وقد استمرت الى عام
1922م ،واصدرها االيطالي «اوسكار
كاروتشي» يف طرابلس ،والعالم اإلسالمي
عام 1913م ،واالستقالل عام 1917م،
و»جيبلي» وهي فكاهية مصورة صدرت يف
19
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طرابلس عام 1918م واستمرت الى عام
1919م ،و»افريقيا» عام 1919م ،وهي
جريدة سياسية خرجت يف عهد اجلمهورية
الطرابلسية يف مصراتة ،واستمرت إلى عام
1920م ،و»سيف احلق» عام 1919م،
وهي سياسية صدرت يف مصراتة من
قبل «عبد الرحمن عزام» ،واستمرت إلى
عام 1920م ،و»العدل» عام 1919م
وهي اسبوعية أدبية وسياسية ،وأصدرها
«عبد اهلل بانون» يف طرابلس ،واستمرت
إلى عام 1944م ،و»اللواء الطرابلسي»
عام 1919م ،وصدرت يف طرابلس من
قبل «عثمان القيزاني» ،واستمرت الى
عام 1923م  ،كما ظهرت عام 1919م
«كوريري دال شرينايك» وهي نشرة اخبارية
باإليطالية كانت تصدر يف بنغازي واستمرت
إلى عام 1924م ،و»العلم الصهيوني» عام
1920م ،و»الوطن» عام 1920م صدرت
يف بنغازي من قبل «عوض ابو نخيلة» ،وهي
اسبوعية سياسية أدبية ،وانتهت يف نفس
العام ،و»الوقت» عام  ،1920وصدرت يف
طرابلس من قبل «محسن املدني» ،وهي
اسبوعية سياسية وطنية استمرت لغاية
1922م  ،و»االصالح» عام 1921م ،
و»البالغ» عام 1921م وهي جريدة جامعة
اسبوعية اصدرها املجاهدون مبسالتة ،
و»بريد برقة» عام 1921م وهي جريدة
نصف اسبوعية صدرت يف بنغازي
اصدرها «محمد املحيشي» استمرت إلى
عام 1941م ،و»الذكرى» عام 1921م،
و»اليقظة» عام 1922م  ،و»الرقيب
العتيد» عام 1926م ،وهي سياسية أدبية
علمية أصدرها «محمود ندمي بن موسى»
يف طرابلس ،واستمرت إلى عام 1939م،
و»لوسر فاتوري برونتي» ،األسبوعية،
وهي ملحق للرقيب العتيد صدرت عام
1926م ،واستمرت إلى 1939م يف
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طرابلس من قبل «محمود ندمي بن موسى»،
و»كوارتا اسبوندا»( ،الشاطئ الرابع) ،وهي
اسبوعية صدرت عام 1926م يف طرابلس
من قبل «جيوفاني دي مايو» واستمرت
الى 1936م  ،و»أويا» (طرابلس) ،وهي
شهرية باللغة اإليطالية صدرت بطرابلس
عام 1931م ،و»ليبيا املصورة» عام
1935م ،وهي شهرية اصدرها «عمر
املحيشي» يف بنغازي ،واستمرت إلى عام
1942م ،وصحيفة «لفنيري دي تريبولي»
(مستقبل طرابلس) ،وهي يومية باإليطالية
صدرت يف طرابلس عام 1940م،
أصدرتها اجلالية االيطالية يف طرابلس،
واستمرت إلى عام 1941م ،و»بريد
طرابلس» ،وهي غير األولى ،حيث ظهرت
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عام 1941م وتغير اسمها إلى «كوريري
دي تريبولي» ،وصدرت يف طرابلس عن
مصلحة املطبوعات ،واستمرت إلى عام
1960م ،و»احلقيقة» عام 1942م ،وهي
باللغة االيطالية ،و»صوت العسكري» عام
1942م ،وهي تهتم بالشأن العسكري،
وكذلك مجلة «العسكري» عام 1942م .
إن احلياة السياسية التي عاشتها الواليات
لم تكن تشجع على ظهور صحافة جيدة
ومتطورة يف اساليبها ،وكانت هذه طبيعة
احلياة يف ظل احتالل حتت غطاء الدين،
واحتالل حتت غطاء الشط الرابع .
احلياة الثقافية يف كال من املرحلتني
السالفتني لم تكن كما يشتهي كتاب
الصحافة يف الواليات الثالثة ،فال

وجود ألي بصيص أمل ثقايف ميكن أن
ينمي الكتاب ويعطيهم دفعة نحو كتابة
صحافية تواكب العصر الذي يعيشون فيه،
فالعثمانيون طمسوا التعليم ،ولم يهتموا
به كثيراً عدا التعليم الديني املحدود من
خالل كتاتيب ومن خالل الزوايا السنوسية
التي انتشرت يف اواخر القرن التاسع
عشر ،وهذا ساهم يف جمود احلركة
الثقافية يف الواليات الثالثة ،وساهم يف
عدم وجود كوادر صحفية مؤهلة تأهيالً
ثقافيا ً وعدم وجود كتاب ذوي خبرة علمية
بشؤون الصحافة وفق مناهج ونظريات يف
الصحافة واالعالم  ،وما ينطبق على احلياة
الثقافية يف العهد العثماني األول والعهد
القرماه نلي والعثماني الثاني ينطبق على
فترة االحتالل االيطالي من أواخر سنة
1911م إلى بداية االربعينات من القرن
العشرين بعد دخول قوات احللفاء  .كما
ساهم عدم وجود قراء للصحف يف ركود
للصحف التي كانت تصدر من حني الى
آخر ( ( .)8يتبع)
الهوامش -:
1.1احمد محمد عاشور راكس  ،مدخل الى
اعالم عربي ليبي  ،طرابلس  -ليبيا  :دار
الفرجاني  ،ط،1975 ، 2ص .14
2.2املرجع السابق  ،ص.17
3.3جنم الدين غالب الكيب  ،دراسات
يف االدب والفن  ،بنغازي  -ليبيا :
منشورات دار مكتبة االندلس  ،ط، 1
ابريل  ، 1968ص .25
4.4احمد محمد عاشور ركس  ،مرجع سابق
 ،ص – ص .140 130-
5.5جنم الدين غالب الكيب مرجع سابق ،
ص.27
6.6املرجع السابق  ،ص.28
7.7املرجع السابق  ،ص .30
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أحمد يوسف عقيلة  -ليبيا

َّضح لي
ّاوة ات َ
من خالل التأ ُّمل يف بِ نْية الشت َ
أنّها َم ْجزوء (ال َّ
ط ّق) ..لذلك جاءت أسرع
إيقاعاً ..إيقاعها يتناسب مع إيقاع اليد..
إيقاع التصفيق وقوفاً ..وهو إيقاع خارجي
نظراً اللتزام شطريها (ر ّم َت ْيها) قافي ًة واحدة..
بينما غنّاوة ال َعلَم موسيقاها داخل ّية ..فتناسب
حبة أ ّي إيقاع..
مع أدائها جلوسا ً دون مصا َ
ّاوة
وسنورِد بعض األمثلة الدالّة على أ َّن الشت َ
َم ْجزوء (ال َّ
ط ّق) ..ونعني بذلك يف الوزن فقط..
أ ّما املعنى فقد ال يتوافق بني ال ّر ّم َت ْي:
اجلمة
حا َلن ُدون َغ ِز ْير
ّ
ِ
مامن ر َّمة
ياسات و َهول وم ْل َت ّمة
«مراد البرعصي»
ّاوة:
بحذف امل َ ْقطَع الثاني تُصبح على وزن الشت َ
اجلمة
حا َلن ُدون َغ ِز ْير
ّ
ياسات و َهول وم ْل َت ّمة
ـــ
جعني يا َع ْي فْراقَه
وا ْ
ُس ْود ا ْرماقَه
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حه والياس رفاقَة
جن َمو َ
َ
«مراد البرعصي»
جعني يا َع ْي فْراقَه
وا ْ
حه والياس رفاقَة
جن َمو َ
َ
ـــ
ظ ُرويف والياس و َفرقاه
وطُول رجاه
حه زا َدن نار َغاله
و َم ْو َ
«مراد البرعصي»
ظ ُرويف والياس و َفرقاه
حه زا َدن نار َغاله
و َم ْو َ
ـــ
ِ
َعزاء يف َمول اللبس ْيخيل
الص ْوت ان ِْشيل
َّ
ِ
ِ
ا ْبكا ما ِعنْدي ف ْيه جميل
«مراد البرعصي»
ِ
َعزاء يف َمول اللبس ْيخيل
ا ْبكا ما ِعنْدي ِف ْيه ِ
جميلط
ـــ
وتش ِو ْيق
انْها َلن م امل َ ْوح ْ
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ا ْب َزول َع ِش ْيق
فْراقَه جا للياس رفيق
«مراد البرعصي»
وتش ِو ْيق
انْها َلن م امل َ ْوح ْ
جا للياس رفيق
فْراقَه َ
ـــ
ف
الد ّ
عيون اجلازي ر ِْي َّ
ُ
ِ
ْ
ف
ه
ن
ا
ي
الع
َ ّ
َ
ف
ت
ك
الياس
و
ن
َ ّ
وبه َ ّ
ْب َ
ص َ
«مراد البرعصي»
ف
الد ّ
عيون اجلازي ر ِْي َّ
ُ
ف
ت
ك
الياس
و
ن
ه
وب
ص
ب
َ ّ
ْ َ َ َّ
وهذا ليس يف مطا ِلع القصائد فقط ..بل
حتَّى يف َم ْ
طلَع ُكل َر ّدة ..فمن نفس القصيدة
السابقة:
عيون اجلازي ُد ْون الناس
ُ
خالص
و
جفا
َ
طر الباس
خ
ان ِْس ْيت وكان َ َ
عيون اجلازي ُد ْون الناس
ُ
ِ
طر الباس
خ
وكان
ت
ي
ْس
َ َ
ان ْ
من خالل األمثلة السابقة يتَّضح أ َّن ُكلّ شاعر
شتّاي بالضرورة.
شعبي َ
ّاوة وبنائها
مع اعتناء بعض ُّ
الش َعراء بشكل الغن َ
اخلارجي ..جند أ َّن هناك اهتماما ً أيضا ً ببناء
ص َمرِن ..فباإلمكان
ّاوة ..والشتّاوة َن ّ
الشت َ
ّاوة دون أن يخ َتلّ الوزن
التبديل بني ر ّم َت ّي الشت َ
أو املعنى ..فمثالً:
بعد َغ ْيبة َل ْوالف َع َل ّي
َ
ِ
ج ّي
و
ي
ش
م
يته
خ
الليل
َ ذَ
َ
َ
بالتبديل بني ال ّر ّم َت ْي تصبح:
ج ّي
الليل َ
خذَ يته َم ِشي و َ
بعد َغ ْيبة َل ْوالف َع َل ّي
َ
وهذا يف ُمعظَم الشتاوي تقريباً ..وتب َقى
املسألة َمحكومة بالنواحي البالغية..
فالتقدمي يف األصل يأتي لألهمية ..قال
حل َيا ِة
والب ُنو َن ِز ْي َنةُ ا َ
تعالى (الكهف{ :)46املا ُل َ
الدن َْيا} ..ليس هناك ما َينع َن ْحويا ً ولغويا ً من
ُّ

(الب ُنو َن واملال) ..لكن ق ُِّدم املا ُل لألهمية..
قولَ :
فهو َك ِزينة يأتي أ َّوالً.
من العناية بالشكل أيضا ً هذه شتّاوة ليس بها
أي حرف منقوط:
ّاو ّل
َكم عام وعام اط َ
ا ْس ُمور و َم ْوح ودار م َل ّل
«محمد بدر»
من العناية بالشكل كذلك قول عبدالسالم
بوجالوي:
خطِّي َشور خطاه
عزيز ا ْم َ
خطاوي واخلاطي انْحطاه
وعلى سبيل التباري أو إظهار البراعة هذه
شتاوة تُقرأ من اجلهتني للشتّاي (رمزي
بوبرمة):
ساعة ساعة نبكي منها
جاعة مرة دافنها
و ّ
جاعة
دافنها مرة و ّ
منها نبكي ساعة ساعة
كما اهت ّم الشعراء بالشكل اخلارجي للقصائد
فيما يعرف بشعر (ال َعكَنْسي) ..استخدم
ّاوة أيضا ً هذا الشكل ..والالزمة
ُ
شعراء الشت َ
هنا هي (جني):
َبكّايات قزا ِز ْي َننْجي
ارقد ْني
َيوم َ
خطاهم ما َ
«سالم مسعود»
ـــ
قزْن وياس و َفقْر ام َقنْجي ما يلْتام ان كان
ب َكنْجي
«عبدالفتّاح سيويد»
ـــ
ِد ْية ِفيك الياس ي َقنْجي ما َر ِ
يتي يا َع ْي
ز َهنْجي
«سالم مسعود»
ـــ
صلْت ا ْم َغ ْير
ح َّ
ِمن صغْري وآنا َن ْش َلنْجي ما َ
َع َمنْجي
«عبدالفتّاح سيويد»
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عيادي وسنني دامية

د.مفيدة محمد جبران .ليبيا

ترتبط املناسبات املختلفة وخصوصا
الدينية يف ليبيا بعادات وتقاليد تختلف
من منظقة آلخري  .وهى عادات تناقلتها
األجيال ابتهاجا ً وتعبيراً عن روح هذا
العيد املبارك .وتتميز ليبيا بتنوعها الثقايف
ذات العمق التاريخي املتأصل جذوره
يف عبق التاريخ واملستمد من حضارتنا
املحلية واحلضارات الوافدة علينا .فليبيا
متيزها يكمن يف تنوعها الثقايف احلضاري
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الدميوغرايف بتنوع مكونات املجتمع عرب.
امازيغ .طوراق .تبو ،...هذا التنوع شكل
لنا منوذجا ً تراثيا ً خاصا ً لكل مكون،
فثقافة وعادات وطقوس أهل الساحل
غير أهل الوسط واجلنوب .وهنا البد
لنا أن نقف لنؤكد أن طقوس األعياد هي
أحد روافد التراث االنساني املحلي وغير
املادي ،مسترشدين بتعريف التراث الذي
تعدد وتبانيت االراء حوله .فالتراث هو
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تراكم االبداع االنساني ،ومجموعة جتارب بالتناوب ،وهي التحايا .الصالة .املأكل
االنسان التي تغطي جوانب حياته وامناط .امللبس  .طقوس دخيلة .
سلوكه املستمدة من العادات والتقاليد أوالً  :التحايا ،وهي العبارات التقليدية
املتوارثة يف املجتمع التي تختلف حسب
واالعراف املتوراثة جيالً بعد جيل .
إن مظاهر وطقوس العيد يف ليبيا تختلف املنطقة والعرق .ففي طرابلس العاصمة
من مكون عرقي آلخر ،ومن منطقة ألخري ،العبارات املتدوالة «عيادي وسنيني دامية».
واحيانا ً االختالف يحدث مبنطقة بعينها« .من العائدين الفايزين» ».عقبي داير».
ويتركز االختالف هنا يف امللبس واملاكل أما أهل الطوارق فالعبارة املتدوالة هي
واالحتفاء بهذا العيد .وكذلك يف التجهيز« ،اساروف» ،وتعني التسامح واملغفرة  .أما
إذ ال ننسي التسوق املحموم يف االيام العشر أهل غدامس فترانيم البنات هي «اهلل اهلل
االخيرة من رمضان ،فجميع األسواق تشهد ديد السماح»
تزاحم األهالي لشراء مالبس العيد لكل ثانيا .الصالة ،يستقبل اللييبون العيد بجو
أفراد االسرة ،ووفق السعة االقتصادية من البهجة والفرح ،وهنا نوضح أننا كشعب
نتشارك مع تونس واجلزائر يف تسمية
واملتفاوتة بني االسر.
وللمراة الليبية النصيب االكبر يف االشراف عيد الفطر باسم «العيد الصغير» ،وعيد
واالقتناء والعناية بجمالها فمعظم االضحي «العيد الكبير» عن سائر الوطن.
كوافيرات ليبيا تشهد تزاحما ً ملحوظا ً ويلتقي الرجال يف الساحات واملساجد الداء
وحترص الليبيات علي تهيئة منازلهن الصالة ويتصافحون ويتسامحون ويعودون
بشراء النواقص وتغيير بعض املفروشات للبيوت فرحني ،يكون يف استقبالهم النساء
والنظافة العامة .وليلة العيد يضعن بالبخور .وحتتل صلة الرحم املرتبة األولي
اللمسات االخيرة ليصبح البيت جاهزاً يف املعايدات ،ومن العادة زيارة لبيت أهل
لالستقبال .ويف املاضي القريب كانت املتويف حديثا ً كنوع من املواساة واملشاركة.
النساء يتجمعن يف أحد بيوت اجلارات ومن الطبيعي أن كبار السن يف العيلة
إلعداد احللويات ،ويحمل األطفال «سفر» واجليران لهم األولوية ،ويزور افراد العيلة
احللويات الي املخابز العامة يف جو من بيت اجلد ومن يف مقامه .ومن العادات
البهجة ،وال انسي هذه املتعة الني عشتها املحمودة «صحن الود» ،فاالهالي يحملون
يف رمي احللويات يف «كوشة فشلوم» ،ولكن أطباق الذوقة من احللويات ،وعند عودتهم
يرجعوا بصحن مشابه .
هذه العادة اصبحت من املاضي .
وكانت االمهات تعمل علي تزيني كفوف ثالثا .العيدية ،وهي مبلغ مال يخصص
بناتهم باحلناء .أما الرجال فمهمة لالطفال ،فاملصلني يحملون مبالغ العطائها
البعض منهم تنظيف املساجد والساحات لكل من يقابلهم بعد الصالة ،حيث يطوف
وتفريشها يف الساعات املتاخرة من ليلة اسراب األطفال بلباسهم اجلديد ،وبكامل
العيد الستقبال املصلني يوم العيد  .حيث زينتهم للبيوت وأخذ العيدية .وهنا تتنوع
يبدا العيد بالتكبير من مكبرات املساجد ،العيدية بني نقدية وعينية العاب سكاكر يف
وصوت التكبير له وقع طيب مهيب يف غدامس توزع «القلية» وهي قمح وسمسم
وكتان محمص وسكاكر ملونة .
نفوسنا جالبا ً للبهجة .
أما الطقوس الليبية يف العيد ساتناولها رابعا.االكالت ،كما ذكرنا تتنوع الطقوس
25
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بتنوع املكون الثقايف العرقي ،ففي مدينة
طرابلس ــــــ مسقط راسي واقامتي ـــــ
يفطر أهالي مركز املدينة بشكل مختلف
عن الضواحي ،فنحن نفطر علي احلوت
( السمك ) ،والبعض يفطروا علي 7
زبيبات .وتكون املائدة مجهزة بكل اصناف
احللويات التقليدية ،البقالوة واملقروض
والغريبة الدبلة والكعك الفطيرة بالعسل
والقهوة والشاي واملشروبات علي مدار
اليوم .والغذاء املتوارث بطرابلس فاصوليا
بلحم الضأن ومبطن وكفته وقالية وفطيرة
 .وعادة الفطيرة كانت جتهز يف الساعات
االخيرة من ليلة العيد .أما املناطق اجلبلية
فغذائهم فتات أو بازين ،ويفطروا علي
اخلبز املخمر خبزة التنور .أما املناطق
الصحراوية غذاء اهالي الطوراق امللوخية.
أما أهالي «اوباري» فطبقهم مرق حلم
الضأن .وخبر التنور ،وأهالي «القطرون»
يف اقصي اجلنوب يفطرون علي التمر
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املطحون باالرابا ،وهي مستخلص من
احلنظل املر.بينما أهالي برقة فيفطرون
علي العصيدة بالرب مباشرة عقب عودتهم
عقب الصالة .
خامسا :االزياء ،يف طرابلس الكبار يلبسون
«الزبون» ،أما االطفال البنات يلبسن
«الفيلوات»  ،والصبيان البدلة الرسمية
البنطلون واجلاكيت وربطة العنق .أما
لباس رجال الطوارق فهو بدلة عرببة
عليها جالبية مطرزة تطريز خاص وغطاء
رأس تقليدي .
سادسا :الطقوس الدخيلة ،مثل عادة
السفر خارج البلد يف العيد للترفيه يف
املنتجعات السياحية .وإقامة حفل املعايدة
يف املؤسسات الرسمية .وأخيراً رغم
املحن التي مرت بها ليبيا اال اننا مازالنا
متمسكني باقامة هده الطقوس .وختاما
»:ال باس علي سبار الناس»
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رسالة
فلسطني

ّ
ال تصدقوا أبدا ّأن الكتب تغني عن اإلنسان ..

حكاية سرِّ الزيت
تقرير  :فراس حج محمد .فلسطين

ُعقدت يوم األربعاء املوافق 2021/11/03
يف مقر رابطة الكتاب األردنيني يف عمان الندوة
السادسة عشرة من ندوات أسرى يكتبون ،وقد
تناولت الندوة رواية «حكاية س ِّر الزيت» للكاتب
األسير وليد دقة .وتولى إدارة الندوة الكاتب
األردني هاني الهندي ،حيث ع ّرف بالكاتب وليد
دقة وبكتابه.
وأما املداخلة الرئسية فكانت قراءة نقدية
«جتسد
للدكتورة فهيمة غنامي ،وجاء فيها:
ّ
حكاية سر الزيت معاناة ذوي األسرى
يتقدم بهم العمر دون رؤية
الفلسطين ّيني ،وكيف ّ
ذويهم ،يف إشارة الى والدة «وليد» التي قضت
عمراً تأْمل فيه أن حتتضن ابنها خارج سجنه..
إضافةً إلى فتيات ونساء تسرق ظلمة األسر
أعمارهن ،وأطفال اعتقلوا وانتزعوا من أحضان
أمهاتهم ومن طرقات مدارسهم ،تنهش طفولتهم
ظلمة اجلهل واملستقبل املجهول ،لتصل الرواية
يف خالصتها إلى أن الفلسطيني أينما حل فإنه
يعيش يف سجن كبير ،بحاجة للوعي والفكر
واإلرادة ألجل مستقبل مشرق يقوده أبناؤنا
بالوعي واإلدراك لقضايانا املصيرية».
وتلتها مداخلة أخرى للروائي «مصطفى عبد
الفتاح» بعنوان «البحث عن طريق حترير
حتدث فيها عن أسلوب الكاتب
املستقبل»،
ّ
ومضامني الرواية التي تالئم الفتيان وغير
الفتيان وكاتبها صاحب رؤية ورؤيا« ،وكآنّي به
يتنبأ بعمل ّية نفق احلر ّية» ،مع ّوالً على اجليل
الشاب وتعلّمه .وتبعتها مشاركة لألسير الكاتب

«حسام زهدي شاهني» ألقاها نيابة عنه الروائي
«عبد السالم صالح» ،واصفا ً «وليد دقة» بأنه
رجل« :يتمتع بدرجة عالية من اإلنسانية ،كما
يتمتع بأعمق أشكال الوعي واالنتماء لهويته
الوطنية والقومية واإلنسانية».
ويف كلمة للمحامي احليفاوي «حسن عبادي»
شكر باسمه وباسم احلركة األسيرة ،القائمني
وحتدث عن لقاءاته باألسير
على هذه املبادرة،
ّ
«حتدثنا عن التهجير
«وليد دقة» ،وأضاف
ّ
والعودة املشتهاة ،فاحلاجة فريدة ما زالت حتلم
بعودتها إلى قاقون واحلوارث ،وعن احلر ّية التي
بهمة جود ورفاقه».
ستتحقّق ّ
وشارك يف الندوة كل من األديبة «سحر أبو
زينة» ،واألديبة «خالدية أبو جبل» والكاتبة «نهال
أحمد مهيدات» ،فتحدثن عن الكاتب والكتاب.
كما حضر الندوة -افتراض ّيا عبر تطبيق الزوم-
العديد من األدباء واملثقفني.
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بيروت  ..جمهورية الكتاَب
صباح محسن كاظم  /العراق

بيروت عروس الشرق ،سويسرا العرب،
تغتال بليلة زفافها ..سالما ً لشعب لبنان،
واحزناه ،وافجعتاه ،وأسفاه حتترق أجمل
مدن العالم ،ويفجع أنبل وأجمل شعوب
األرض بتلك املأساة ،اجلنان لشهداء
اإلنفجار ،الشفاء للجرحى ،واهلل يع ّوض من
تهدمت وإحترقت وتضررت داره ،وأسواقه،
وعماراته .وجميع ممتلكاته ومقتنياته .
لنتعلم تخزين املواد احلارقة ،واملدمرة
،واألسلحة بخارج املدن .و ِلنحذر من
األعداء «الصهاينة «بيدهم فتيل إشعال
احلرائق بأي دولة عربية ترغب إسرائيل
بتدميرها إقتصاديا ً وحربياً ،تفعل ذلك
مبكر للرضوخ اإللزامي لصفقة القرن.
لنتضامن أوالً  :و ِلنحلل الحقاً ،وحدتنا قوة
وقوتنا بالوحدة ..ثُلم القلب بهذا اإلغتيال
ببيتي
املر ّوع ،ه ّول الصدمة أشعر به هنا
ّ
ملحبتي للشعب األجمل الذي
بالناصرية
ّ
أحببته من الستينيات إلى اليوم.
بيروت ،حضارة العلم والفن :
من القراءات األولى ملبدعيه ،واإلضاءات
للوعي واجلمال ،واإلستفادة من
األولى
ّ
نوابغه العلمية ومفكر ّيه ،من رقة وعذوبة
صوت «فيروز» املتفرد بالوجود ،عشقنا
«لبنان» ،ومن زياراتهم بالسبعينيات للعراق
كنا ننظر لنظافة وأناقة هؤالء الذين يتميزوا
عن كل القادمني بحسن تنظيمهم وحالوة
ٍ
شعب عشت معه
لسانهم ،ماذا أكتب عن
أكثر من  7أعوام بزيارات متتالية ودراسية
لبيروت ،حضرت مع أجمل املبدعني وعياً،
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عطاء ،ويحلو لي أن أطلق
وأرق املبدعات
ً
تسميتي املفضلة علي بيروت ولبنان /،إنها
«جمهورية الكتاب» .
أينما تتوجه ثمة دور للنشر ،واملكتبات،
وعبق وأريج وعطر الكتاب يف قبلة
العربي ،سوق عكاظ
الثقافة والتنوير
ّ
العربي ،يفترش املثقف املقموع بأي قطر
ّ
األرصفة باحلمراء ،ومنتدياتها ،وأماسيها،
ومهرجاناتها ،وصحافتها وفضائياتها التي
تتداول هموم اإلبداع واألنس باجلمال
الفكر ّي ،ولعرض بضاعة النتاج واملنجز
العربي بالسينما
لكل املبدعني بالوطن
ّ
واملسرح والتشكيل ونوادي اجلدل واحلوار
الضاجة يومياً.
بيروت الشعر والغناء واملوسيقى واملحبة،
اجلامعة للعرب .بكل شارع معهم لي
حكاية ،وبكل زقاق ومدينة ،من «عكار»
الشمال إلى «بوابة فاطمة» ،كانت لنا جولة
إسبوعية سياحية طوال ما أمضيته بني
ربوعها الغنّاء اخلضراء.
بجمال يوسف وحزن أبيه وخيانة اخوته :
لبنان ،البلد األجمل يف كتابي «أدب
الرحالت العربية» ،لطيبة شعبه التي
التصفها الكلمات ،كطيبة شعب مصر
وتونس وسلطنة ُعمان ،وغيرها من
مدننا املزدانة باجلمال باملغرب واملشرق،
اإلنفجار ليس باملرفأ ،بل تدمير لقلب
العرب .إنها مخططات تدمير عملته،
وإقتصاده ،وجتويعه ،وحصاره ،وإحراقه،
وتدمير مؤسساته ،وإضعافه بخلق
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التوترات السياسية واأليديولوجية بني
جميع القوى واألطراف اللبنانية للتمكن من
النفاذ الدولي كما حصل باحلرب األهلية
 91-75ليفقد لبنان موقعه اجليوسياسي
باملنطقة .
ألن بيروتنا ولبناننا كعراقنا ،أصبحنا
نخشى «اللبننة» بكل منطقتنا العربية،

وككل جزء بأمتنا ،إن أصيب ،أو مرض ،أو
احترق ،نشعر بأمله كأملنا« ،لبنان» بجمال
«يوسف» وحزن أبيه وخيانة إخوته« ،لبنان»
عبق التأريخ واملجد املقاوم لكل غزو بكل
تأريخه املُشرف ،كم حتطمت أحالم الغزاة
بصخرة صمود جباله وسهوله« ،لبنان»
حلقة الوصل بني الشرق والغرب .
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بوجداني
أهل لبنان ،هم فخر ّي ،يعيش ّون
ّ
يصبيني ،أحببتهم
وبضمير ّي ،مايصيبهم
ّ
ِ
ِ
بكلِّ
ومعتقداتهم ورؤاهم أما
طوائفهم،
«بيروت» ،فهي مدينة جامعة للعرب
ولإلنسانية ،مدينة العشق ،والفن ،
والثقافة ،والكتاب ،واملقاهي .مدينة
مبتهجة آناء الليل وأطراف النهار ،مدينة
النظير لها بكل العالم ،ال  ..لن متوت.
ِ
يحب احلياة ،شعب صوته
لشعب
حتية
ُ
موسيقى ،قلوبهم عبق الورد .أقول  :التهنوا
والحتزنوا ،قلوب وعقول البشرية تواسيكم
بتلك الفجائع املريرة وكارثة الكوارث،
جنبكم اهلل فساد احلكام اللصوص،
َ
الجتعلوا من غضبكم يصيبكم بالضرر.
حافظوا على الوطن األجمل .كفى العرب،
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واألحرار بالعالم فخراً بلبنان.
يالبناننا  :رغم تفاقم املأساة من منتصف
السبعينيات ..إلنفجار املرفأ تأبى املحن أن
تنجلي غبرتها لتعيشوا مبا يليق بطيبتكم
وثقافتكم !؟ لكن لنا اليقني يا لبنان بإرادة
شعبك سيشمخ مجدداً بصموده كعنفوان
جباله ،وإسطورة جنوبه ،ويتجاوز محنه
وأزماته بأسرع وقت ممكن  ..رسالتي
لألخوة اللبنانيني :
قلوبنا ثلمت بهذا اإلنفجار املر ّوع ،شاهدمت
تعاطف الشعوب معكم ،السؤال اجلوهر ّي
والبنيو ّي  :ملاذا ُيستهدف لبناننا !؟
اإلجابة  :ضوء احلقيقة ،احلقد على لبنان
لألسباب التالية  :جلمالكم ،ألنكم القنديل
املضيء بالشرق األوسط ،أنتم مركز التنوير
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العربي ّوالشرق عموماً ،يرغبون بإطفاء
هذا السراج ألنكم العقل بجسد العرب.
باجلانب الثقايف ،والتنوير ّي ،واحلضار ّي،
والسياسي ،ألن لبنان شعلة
والتجار ّي،
ّ
احلر ّية يف املنطقة العربية ،كعبة العلماء،
واألدباء ،وجميع الفنانني واملبدعني ،هذه
رؤيتي كمثقف عربي ،فيما يفكر فيها
بطريقة أخرى من يلهو للمرح والسياحة.
فخر اإلبداع بالشرق من املسيحيني
اللبنانني ،رموز األدب العربي من املغتربني
املسيحيني اللبنانني هم اجلسر بني الشرق
والغرب ،وأنتم أيها األحبة سدنة العطاء
الثقايف ،كذلك عنوان الوحدة واإلنتصار
العربي بشيعة لبنان وجميع املصلحني
واملفكرين باألمة من جبل عامل ،كل األسر
العلمية الشريفة من حواضن اجلنوب

وبيوتاته العلم ّية رموز الكفاح واملقاومة
وطرد الصهاينة .األحبة علماء السنة،
والدروز ،وكل الطوائف اللبنانية هم رجال
الفكر والعلم والوحدة ،واألخوة بلبنان ألنكم
«مركز املقاومة «بطوال أحداث التاريخ من
(ق -ب امليالد) لليوم ،حطمتم كل الغزاة
بصخرة صمودكم اإلسطور ّي لكل الطامعني
بلبنان ،درست مراحل تأريخ لبنان باجلامعة
اإلسالمية على الدكتور «نافذ األحمر»،
ونخبة من املفكرين األفذاذ بتاريخ لبنان،
كم عانى هذا الشعب الويالت من قبل
التاريخ لتاريخ لبنان املعاصر  1921ثم
الصراع واإلنقسام إلى إتفاق الطائف 91
 ..من هجمات على سواحله من الفينيقيني
واآلشوريني
واإلسكندر
واآلشوريني
والعثمانيني والفرنسيني الذين حاولوا
تدمير مدنه ،بكل الغزوات ضد الشام
باحلروب الصليبية التدميرية ،والسيطرة
العثمانية ونهب ثرواته الزراعية لتمويل
اجليش العثماني واحلمالت الفرنسية إلى
اإلستقالل وحروب القرن الصهيونية التي
أوجعت لبنان ،وطن احلضارات اليخشى
عليه رغم املحن ،أقمتم أعظم احلضارات
وأعرقها« ،بعلبك» شاهدة التأريخ« ،صور»
عنفوان البشرية« ،صيدا» التي تصدت
لكل الهجمات الشرسة بالتاريخ وبقيت
شامخة تسر الناظر والزائر .
أنا على يقني كقاريء وباحث بالتأريخ
بأنكم كالعنقاء تخرج من رمادها ،حافظوا
على وحدتكم ،فالدين هلل والوطن للجميع،
احلذر من حرق الوطن والضرر مبؤسساته
ووزاراته ،بالتآزر والتعاون ينجو لبنان
من املحنة ،التعودوا ملرحلة اإلنقسام
اآليديولوجي .اجلنان للشهداء والشفاء
للجرحى ،فجر احلرية هو األبهى املستقبل
املُشرق والزاهر لشعب لبنان اجلميل
والصابر ،وألمتنا السالم والوئام .
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الجنبية ..

تاريخ اليمن األبيض
رغم كونها “سالحا أبيض” ،يوازي السكاكني
والسيوف ،إال أن “اجلنبية” يف قاموس اليمنيني
ليست مدرجة يف الئحة املنع ،بل هي سالح ذو
قيمة اجتماعية عظيمة ،كما أنها تعد رمزا
لـ”الرجولة” ،والوجاهة ،والقوة يف اليمن.
الليبي  .وكاالت .
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ويتباهى اليمنيون بنوعية «اجلنابي»
التي يحتزمونها على خصورهم ،ومدى
جودتها ،وتاريخها ،حيث يسود اعتقاد
عند القدماء أن املرء ُيعرف بـ”جنبيته”.
ومتتلئ األسواق التاريخية اليمنية بأنواع
عديدة من “اجلنابي” العتيقة والتاريخية،
تصل أسعار بعضها إلى أكثر من  5آالف
دوالر ،وخصوصا “اجلنبية الصيفاني”.
ويحرص أغلب اليمنيني ،وخصوصا ً يف
محافظات الشمال على اقتناء “اجلنبية”
وحملها يف املناسبات االجتماعية
واخلاصة ،يف حني تتالشى تلك الرغبة
يف محافظات اجلنوب اليمني ،التي
تعرضت لالحتالل البريطاني ،ولم تؤثر
فيها عادات القبيلة.
ويقول «أمين الشرجبي» ،وهو موظف
حكومي يف مدينة تعز (جنوب)(( :اجلنبية
تراث ميني نادر ال نستطيع القفز عليه،

لكنها تراث كمالي ،وال يهتم ألمرها غالبية
الشــباب)) .
وأشار «الشرجبي» إلى أن (( هناك شباب
يتباهون بأنهم يرتدون «جنابي» تعود إلى
مئات السنني ،وهناك آخرون يرتدون
اجلينز ،أنا مع التاريخ ،لكني ضد األشياء
التي تصنع فروقا ً بني طبقات املجتمع،
ومع تخلي الشباب عن عادات القبيلة
العتيقة)).
وقال مؤرخون إن تاريخ «اجلنبية» يعود
إلى عام  3000قبل امليالد ،وإن القبور
تؤكد أنها هاللية الشكل ،حيث قام بحملها
السبئيون (سكان قدامى سكنوا اليمن)،
أيام الدولة احلميرية (آخر مملكة مينية
قبل اإلسالم).
الصني تقتحم سوق التاريخ :
وتز ّود “اجلنبية” مبقبض يطلق عليه
«رأس اجلنبية» ،وهو الركن األساسي يف
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تكوينها ،والعنوان الذي تقرأ من خالله
شخصية الرجل الذي يلبسها .و ُيصنع
رأس «اجلنبية» ،الذي تختلف تشكيلته
من منطقة إلى أخرى ،من قرون “وحيد
القرن” ،الثمينة التي يصل سعر ثمن
الكيلو الواحد منها إلى  1500دوالر،
كما تصنع من»أنياب الفيل» ،وهو ما
يعرف بـ»قرن املصوعي».
ويقول «قحطان محمد» ،وهو بائع «جنابي
يف منطقة الباب الكبير بتعز (( :حاليا ً
هناك ركود كبير أو شبه انعدام لبيع
وشراء «اجلنابي» ،وخصوصا ً بعد الضربة
التي تعرضت لها السياحة اليمنية .ما يتم
بيعه هو «جنابي» مستوردة ،وأحيانا ً يتم
غش الزبائن. )) .
وتعج األسواق الشعبية اليمنية بأنواع
مزيفة من «اجلنابي» ،يتم استيرادها
من الصني ،وتتراوح أسعارها ما بني
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 50و 100دوالر .ويتخوف «قحطان»
من أن يتسبب الركود احلاصل يف سوق
السياحة يف اندثار حرفة صناعة اجلنابي
اليمنية التقليدية ،خصوصا ً وأن أسابيع
متر عليهم دون بيع أي شيء ،مما يجعلهم
غير قادرين على دفع إيجار املحل ورواتب
احلرفيني .
وقال قحطان إن البضاعة املغشوشة
خلقت عدم ثقة لدى الناس ،وجعلت هذه
احلرفة األصيلة يف مهب الريح.
وحتتل اجلنبية ذات «الرأس الصيفاني»
صدارة اجلنابي اليمنية على اإلطالق
من حيث اجلودة ،تليها اجلنبية ذات
«الرأس الكرك» ،ثم اجلنبية ذات «الرأس
املصوعي».
ويتداول اليمنيون حكايات ملزايا
وخصائص اتصفت بها بعض اجلنابي،
أبرزها «البراقة» ،وهي التي تصاب
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بالبرق ،وتكتسب صفات املوت كما ُيروى
عنها ،بحيث إذا خرجت من غمدها ال
تعود إال بعد أن تالمس الدم أو قتلت
أحدهم ،وهي عادة ما تكون نصلتها
مسمومة (النصلة هي أصل اخلنجر
املصنوع من احلديد الصلب).
وهناك نوع آخر من “اجلنابي” يطلق
عليه «العوراء» ،ويتميز هذا النوع ،وفقا ً
للروايات الشعبية ،بإيقاف النزيف إذا
وضعت على أي جرح دام ،كما يتناقل
الناس حكايات عن أن هناك نوع ثالث
من اجلنابي يتميز بقدرته على امتصاص
السموم من أي شخص إذا تعرض للدغات
ثعبان أو غيره.
رمز هوية اليمن :
على مدى قرون ،مثّل اخلنجر الذي
ْبية» ،رمزاً للهوية
يسمى محليا ً «ا َ
جلن َ
التي متيز اليمنيني عن غيرهم .ال تعرف
البداية الدقيقة لتاريخ اجلنبية إال أن
متاثيل أظهرت امللك اليمني «معد يكرب»
الذي حكم يف القرن السادس قبل امليالد،
وهو يرتدي اجلنبية على هيئتها األولى
(اخلنجر العربي) ،وكشفت نقوش أخرى
يعود تاريخها للقرن العاشر قبل امليالد
«شمر
عن متنطق «ارتداء» امللك احلميري َ
يهرعش» ابن امللك «ياسر يهنعم» للجنبية
اليمانية.
وكانت اجلنبية يف األساس خنجراً يرتديه
العرب وبدو شبه اجلزيرة العربية كجزء
من زيهم اليومي ،وذلك ألغراض تتعلق
بالصيد والدفاع عن النفس ،على نحو
فرضته طبيعة احلياة البدوية يف املنطقة.
قانون القاضي املبجل :
ويرتدي اليمنيون «اجلنابي» كجزء من

هويتهم اليمنية وزيهم التقليدي ،ومع
أنها سالح حاد وقاتل ،إال أن اليمنيني ال
يستخدمونها كسالح ،إال فيما ندر ،ويف
حاالت استثنائية ،ألن الغرض األساسي
من ارتدائها هو التزين واحلفاظ على
الهوية .ويعد لبس اجلنبية يف بعض
املناطق اليمنية ،وخاصة يف الشمال ،ويف
املناطق البدوية وسط اليمن ،جزءاً من
شخصية الرجل ،ويعد أمراً معيبا ً إذا لبس
الرجال الثوب من غير ارتداء اجلنبية،
وينتقص من شخصيته كرجل ،وعادة ما
يتم وصف الشخص الذي يرتدي الثوب
من غير اجلنبية بـ (امل ِْسري) أي العريان.
ومن أبرز أغراض اجلنابي استخدامها
يف التحكيم وحل اخلالفات بني الرجال
والقبائل ،ففي حال اختلف شخصان أو
قبيلتان ،ورغب أحد األطراف باالمتثال
واالعتراف باخلطأ أو إنهاء املشكلة ،فإنه
يستل اجلنبية ويناولها الطرف الثاني ،أو
يضعها بني يديه ،ويقول له هذا حكَمك،
أي ما حتكم به ويرضيك فإن هذه اجلنبية
( التي حتمل معنى الشرف والرجولة)
ضامنة بالسداد والوفاء.
ويعد هذا التحكيم ضامنا ً لرد اعتبار
الطرف اآلخر ،وعادة ما يلطف هذا
املتخاصمني ،ويعتبر
التقليد األجواء بني
َ
حالً أوليا ً للخالف ،وتبقى تفاصيل حل
اخلالف مسائل فنية ،وكثيراً ما تنتهي
اخلالفات بني املتخاصمني ،بعد التحكيم
بالعفو.
ويف حال قام أحد األطراف بالتحكيم
ووضع اجلنبية بني يدي الطرف اآلخر،
ثم رفض التسليم باحلكم ،يكون قد
ارتكب خطيئة قبلية ومجتمعية يلحقه من
بعدها عار قبلي ،يفاقم املشكلة ال حتل إال
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بعد دفع تعويض يصل أحيانا ً ألحد عشر
املحدش )).
ضعفا ً ويسمى ((
ّ
وتستخدم اجلنبية أيضا ً يف الرقصات
الشعبية ،حيث يتم استاللها يف رقصة
«البرع» ،وهي رقصة شعبية
شهيرة اسمها
َ
تؤدي حركات عسكرية وحربية قدمية،
منضبطة وموحدة ،وتختلف باختالف
املناطق التي تنحدر منها أو تنسب إليها.
ُيراق على شرف ملكيتها الدم :
يعبر شكل اجلنبية عن املنطقة التي ينتمي
ّ
إليها من يرتديها ،ومن خالل شكل اجلنبية
ميكن معرفة هوية مرتديها ما إذا كان
بدويا ً أو حضرياً ،ومن أي قبيلة ينحدر،
فهناك اجلنبية التي تنحدر من قبائل
«حاشد» ،وهناك جنابي تنتمي لقبائل
«بكيل» .كما أن هناك جنابي يرتديها بدو
مأرب واجلوف والبيضاء وشبوة وبيحان،
وهي تختلف يف شكلها عن اجلنابي الذي
يرتديها أصحاب صعدة وعمران وحجة
وصنعاء.
وتتوارث معظم األسر العريقة جنابي
أجدادها الثمينة ،وتعد رمزاً للعائلة،
وميتلك البعض صكوكا ً تثبت ملكية
اجلنبية للعائلة ،ويعد من املعيب التفريط
بها أو بيعها ،مهما كانت الظروف ،كما أن
سرقتها أو سلبها من مرتديها يلحق العار
باألسرة والقبيلة ،وهو عار يعادل سلب
رجولته.
ويف حال فرط أحد أفراد األسرة بجنبية
العائلة فإنه يلحقها عار ال يرفع عنها إال
باسترداد اجلنبية ،بشرائها بأي تكلفة
وبأي جهد ،وعادة ال تسعى السترداد
اجلنابي إال األسر املتماسكة ،ويحمل
الشرف من يستردها من أبناء العائلة.
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متتد من هنا  ..إلى هناك :
يرتدي اجلنابي كل أبناء اليمن باستثناء
سكان املناطق الساحلية احلارة يف غرب
اليمن وجنوبه ،ففي احلديدة والشريط
الساحلي التهامي حتى عدن واملكال
واملهرة ،ال يرتدي معظمهم اجلنابي ،ولعل
عدم ارتدائهم لها يعود لطبيعة اجلو احلار
الذي يدفعهم للتحلل من املالبس الضيقة
أو األزياء التي تقيد حركتهم وتضاعف
لديهم الشعور باحلر.
ويرتدي سكان املدن الساحلية زيا ً
مشهوراً وموحداً ،وهو مالبس رقيقة،
عادة ما تكون قميصا ً شفافاً ،و»فوطة»
وهي قماش رقيق يغطي اجلزء األسفل

لإلنسان (من اخلصر وحتى منتصف
الساق).
كما يرتدي اجلنبية سكان املناطق
اجلنوبية السعودية ،يف جنران وجيزان
وعسير وما حولها ،ولعل ذلك يعود
ألن تلك املناطق كانت أساسا ً جزءاً من
اجلغرافيا اليمنية حتى معاهدة الطائف
عام  1934بني اإلمام يحيى حميد الدين
وامللك عبدالعزيز آل سعود ،التي ضمت
املحافظات اليمنية الشمالية إلى اململكة
لتصبح محافظات سعودية.
باإلضافة إلى ذلك يرتدي اجلنبية بعض
سكان سلطنة عمان ،لكنها فيما يبدو ال
حتظى بنفس احلضور الذي تتمتع به يف
اليمن ،وارتداؤها يف عمان ميثل مظهراً
من مظاهر التأثير بني احلضارتني
العمانية العريقة واليمنية الضاربة يف
القدم.
جنبيات من تاريخ عريق :
اجلزء األهم يف اجلنبية هو مقبضها،
وتختلف جودة اجلنبية باختالف مقبضها،
أي أن مقبض اجلنبية هو الذي يحدد
جودتها وسعرها ،ويتجاوز قيمة بعض
اجلنابي عشرات آالف الدوالرات ،وأشهر
اجلنابي يف اليمن هي جنبية شيخ مشايخ
قبايل «بكيل» ،الشيخ ناجي بن عبدالعزيز
الشايف ،وتبلغ قيمتها السوقية نحو
مليون دوالر .وتقول الروايات إن عمرها
يبلغ نحو  1000عام ،وانتقلت ملكيتها
لإلمام «يحيى حميد الدين» ،مؤسس
اململكة املتوكلية يف اليمن ،ثم انتقلت
للشيخ الشايف ،وكذلك جنبية الشيخ
صادق األحمر ،الذي ورثها عن والده
الشيخ عبداهلل بن حسني األحمر ،شيخ

مشايخ حاشد ،وتبلغ قيمتها السوقية نحو
 600ألف دوالر.
يقول «إبراهيم الراعي» صاحب متجر
«اإلحسان» ،أشهر وأقدم متجر يف سوق
اجلنابي األصلي مبنطقة «سوق امللح»
يف صنعاء القدمية إن هناك أنواعا ً من
اجلنابي ،ولها تسميات معينة:
النوع األول :ويسمى «الصيفاني» (نسبة
ألسرة شهيرة احتكرت العمل قدميا يف
صنع هذه اجلنابي) ،وهي األجود واألغلى
نوعاً ،وأصبحت حاليا ً تسمى «العزيري»،
نسبة ألسرة معاصرة حتتكر العمل يف
صنع هذا النوع من اجلنابي حالياً.
ويتم استخالص وصنع اجلنبية الصيفاني
من قرن «وحيد القرن» ،الذي يعيش
يف غابات إفريقيا ،يف كينيا وإثيوبيا
وغيرهما ،ويختلف جودة القرن نفسه،
فقلب القرن يسمى «أسعدي» ،أو «ط ّيب»
وله لون يشبه اللون العسلي الغامق يزداد
بريقه الطبيعي مع مرور الزمن ،وتزداد
تبعا لذلك قيمته .وال يعرف درجة جودة
«الصيفاني» إال املتخصصون وأصحاب
اخلبرة ،ويبلغ قيمة القرن (اخلام) نحو
 18ألف دوالر إلى  20ألف دوالر للكيلو
الواحد ،ويتراوح وزن القرن عادة بني 5
كيلو و 20كيلوجرام.
أما سعر اجلنبية ،فيختلف باختالف
قدم القرن ،فكلما كان قدميا ً كان أغلى
ثمناً ،واجلنابي الطيب أو الصيفاني تبدأ
قيمتها من حوالي  3ألف دوالر فصاعداً.
ويضيف الراعي ،كانت القرون تستورد
من دول إفريقية لكنها أصبحت ممنوعة
ومحظورة قانونيا يف الوقت احلالي ،ألن
احلصول عليها يتطلب القضاء على حياة
وحيدة القرن وهو ما يهدد بانقراضه،
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لهذا فقد أصبح احلصول على القران
أمرا نادرا جداً ،وما يتم جلبه لليمن على
ندرته يكون بطرق غير قانونية.
صلي» أو «زراف»
النوع الثاني :ويسمى «بَ َ
وهو حواف القرن وأطرافه ،وهو أقل
جودة من قلب القرن ،ويأتي ثانيا ً بعد
«األسعدي» الذي ميثل قلب القرن .أما
النوع الثالث فهو «املص ّوعي» ويستخلص
من «خُف اجلمل» ،وهو من فئات اجلنابي
املتوسطة ،وعادة ما يرتديها بدو املناطق
الوسطى ،يف محافظات البيضاء وشبوة
وكذلك مأرب واجلوف ،وال يتجاوز قيمتها
 500دوالر .والنوع الرابع هو «الكَرك»،
ويستخلص من قرن الثور ،وهو من فئات
اجلنابي العادية ،وال يتجاوز سعر اجلنبية
منه  200دوالر .والنوع اخلامس هو
«خشب» ،ويستخلص من خشب البرقوق،
وله مظهر جميل يشبه أحيانا ً «الصيفاني»،
لكنه من فئات اجلنابي العادية ،وال يتجاوز
سعر اجلنبية منها  100دوالر.
نصال اجلنبية وزهراتها :
«النصلة» وهي اجلزء الذي يشبه السكني،
ْ
ومتثل اجلزء الثاني من اجلنبية ،ويسميها
«نصلة» وجمعها «نصال» ،وهي
اليمنيون
ْ
كلمة عربية فصيحة ،يقول املتنبي:
تكسرت
فصرت إذا أصابتني سها ٌم :
ّ
النصال ُعلى النصالِ.
وتختلف جودة «النصال» باختالف
قوتها ودرجة صقلها ومقاومتها للصدأ،
وأجودها النصال املصنوعة من الفوالذ
وحديدها صلب ال يصدأ وال ُيفل،
وأفضل أنواع نصال الفوالذ النصال
احلضرمية القدمية ،ويصل سعر النصلة
منها إلى نحو  400دوالر ،يليها نصال
فوالذ تسمى «بنز» ،وهي فوالذ صلب
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يفل احلديد ،ويستخلص من صفائح
ومجنزرات الدبابات.
يلي ذلك نصال «ستيل» وهي حديد غير
قابل للصدأ ،ويأتي بعدها نصال مصنوعة
من احلديد العادي ،لكنها مصقولة بشكل
جيد ،وتسمى «التعزي» ،نسبة ملدينة تعز،
ويأتي يف الدرجة قبل األخيرة النصال
«القصبي» وهي حديد عادي ،لكن
حديدها حاد ،وأقل أنواع النصال جودة
هو احلديد العادي ،ويسمى «امل َ ْرخي»،
وهو حديد ضعيف يتعرض للصدأ.
أما «الزهرات» فهي القطع املستديرة التي
تزين اجلنبية ،وعادة ما يكون لونها ذهبياً،
وال تخلو أي جنبية من زهرتني تزينانها،
أحدهما يف أعلى مقبض اجلنبية والثانية
أسفلها ،ويف اجلنابي «الصيفاني» الثمينة
عادة ما تكون هذه الزهرات من الذهب
اخلالص ،يكون بعضها من الذهب
احلميري القدمي الذي يعود تاريخه
ألكثر من  2000عام وتناقلتها األجيال
من عصر آلخر كعملة ونقود ذهبية.
وأحيانا تكون الزهرتان مطليتني بالذهب،
وبعضها يكون من الفضة ،وبعضها اآلخر
من النحاس ،وبعضها من احلديد العادي
املصبوغ باللون األصفر .
أما امل َ ْبسم فهو القطعة املعدنية أو البرواز
الذي يتوسط اجلنبية ويغطي أسفل
املقبض ،مما يلي النصل ،ويكون يف
اجلنابي الثمينة مشغوالً من الذهب ،أو
من الفضة املط ّعمة بالذهب ،أو من الفضة
اخلالصة ،وبعضها يكون من احلديد
العادي ،وللمبسم وظيفتان ،أحدهما
املساعدة يف ربط املقبض بالنصلة،
وثانية وظيفة ثانوية تتعلق بتحسني مظهر
اجلنبية.

كتبوا ذات يوم

« رواية رحلة إلى مرمرة وقورينا
وواحتي أوجلة ومرادة»

بعض مما كتبه الرحالة الفرنسي
والرسام املبدع « جان رميون
باشو» (  1794ــ  1824م ).يف
مؤلفه املهم جداَ « رواية رحلة إلى
مرمرة وقورينا وواحتي أوجلة
ومرادة»
إنه يقع هنا ضحية للتفسير
السائد لعملية غزو وقعت قبل
آالف السنني ،إنه يكتب يف هذه

السطور  (( :إن سكان قورينا
جاوا من بالد االغريق «إلدخال
احلضارة إلى هذا اإلقليم من
افريقيا». )) .
عبارة كتبها أحدهم ذات يوم ،
ملنها حتتاج منا إلى الكثير من
املراجعة  .إلى الكثير جداً ..
وبال حدود .
( الليبي )
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مزامير الشعر العربي
يف إفريقيا السمراء

()3

أشرف قاسم .مصر

شاعر وأديب سنغالي مقيم باملغرب ــــ طالب
يف املرحلة املاجستير يف تخصص األدب
والنقد بجامعة محمد اخلامس بالرباط
ـــــ فاز بجائزة أفضل شاعر سنغالي عام
2017م،.ـ فاز بجائزة أحسن قصيدة يف
مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم باملغرب
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بتنظيم وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
فاز بجائزة أمير الشعراء يف موسمها الثامن،
حيث حصل على أعلى درجة من جلنة
التحكيم واملركز الرابع بتصويت اجلمهور .
شارك يف عدة مهرجان شعرية محلية ودولية:
ً
بي إلى مد ِن الكال ْم
طفل أساف ُر ْ

ترحــــــــــــــــــال

وقصيدة تنسى ورائك واألما ْم
ً
متأمل يف يقظة كبرى
تشف ..
فحيث هنا املرايا ال
ُّ
ولم تزل مهزوزة بدموع من يف األرض يف
جهة الغما ْم
يستفسر الراؤون هل هذي مراياي القدمية؟
ب تنا ْم
قل ُ
ت  :ال  . .ال  ،إنها سح ٌ
صالح من قلعها
مدائن
هربت
ٍ
ُ
وتضايق السكا ُن من فرط الزحا ْم
َ
عبد املنعم حسن محمد :
اجلنسية :جمهورية مالي .تاريخ امليالد31:
ديسمبر 1985م .مكان امليالد:مكة املكرمة.
مكان اإلقامة :جمهورية مالي ،باماكو .درس
يف كلية اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية
باملدينة املنورة ..النشاطات:
إحياء أمسيات شعرية يف مالي والسنغال وغانا
وساحل العاج .نشرت له قصائد ومقاالت يف
صحف أفريقية كاإلستقالل ،وعربية كعكاظ
واملدينة وغيرها .إقامة أمسية شعرية يف
ملتقى باشر ظهور تلفزيوني يف القناة الثقافية
السعودية .املشاركة يف أمسية يف نادي عبقر.
إحياء أمسيات شعرية يف مالي والسنغال
وغانا وساحل العاج .االجنازات األدبية:
املركز اخلامس يف مسابقة أمير الشعراء،
املوسم الثامن .املشاركة يف مسابقة الشعر يف
األسبوع الثقايف جلامعة دول مجلس التعاون
اخلليجي املقام يف جامعة اإلمارات .الفوز
باملركز الثالث مبسابقة ليالي الشعراء يف
جازان .املشاركة يف مهرجان الشارقة للشعر
العربي الدورة الثامنة عشرة :
سمعت صوتا هاتفا يف السحر
قم ..وامض .قد عرف املسافر درب ْه
الطائر اجلواب يتبع ِ
رب ْه
س َ
كانت مسافات الوصول خوامتا
ويد املفازة نُهبةْ
حجري ًةُ ..
كان الفنار معلق ًا يف غيمة
والبحر! شاطئ مركبات الغربةْ

تأتي الساللم طوعَ ما تأتي له
فالباب ـ باسم اهلل ـ يفتح قلبه
عبد اهلل موسى بيال :
مكان امليالد واإلقامة مكة املكرمة .اجلنسية
بوركينابي .املؤهل العلمي دكتوراه يف األدب
والنقد العربي .من جامعة املدينة العاملية
مباليزيا .نشر قصائد وبعض املقاالت
واملشاركات يف الكثير من الصحف والدوريات
واملجالت السعودية والعربية ،إضاف ًة إلى النشر
االلكتروني يف املجالت واملواقع واملنتديات
متت ترجمة بعض قصائد إلى
االلكترونية ،و ّ
اللغات اإلجنليزية والفرنسية واإليطالية.
اُجريت معي بعض اللقاءات التلفزيونية
واإلذاعية والصحفية .أشرف إلكترونيا ً على
بعض املنتديات األدبية يف الشبكة العنكبوتية.
صدرت لي ثالث مجموعات شعرية األولى
عام 2012م بعنوان» تآويل ترابية « ،والثانية
مرم
صدرت عام  2015م بعنوان «صبا ٌح ّ ٌ
بالنجوم» ،والثالثة صدرت عام 2019م
بعنوان «سف ٌر إلى اجلسد اآلخر» .إلقى
ٍ
ثقافية رئيسة بنادي
قصائد على منابر
جدة الثقايف األدبي ونادي الطائف ،ونادي
مكة ونادي تبوك ،ونادي الباحة ،ونادي
جازان ،ونادي جنران األدبي ،ومهرجان
سو عكاظ الشعري 2018م .شاركت يف
النسخة اخلامسة من برنامج أمير الشعراء
التلفزيوني عام 2013م .فزت باملركز األول
يف مسابقة ملتقى جازان الشعري الثاني
عام 2012م .فزت بجائزة املركز الثاني
يف املسابقة الشعرية الدولية الثانية للعام
جتمع شعراء بال
2009م وذلك عن طريق ُّ
ت باملركز الثالث مبسابقة أفضل
حدود .فز ُ
نص شعري يف رثاء الشاعر محمود درويش
جتمع شعراء
للعام 2008م وذلك عن طريق ّ
مت اختياري ضمن أفضل مائة
بال حدودّ .
شاعر عربي يف العام 2013م عن طريق
جتمع شعراء بال حدود .شاركت يف مهرجان
ُّ
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الشعر العربي الثاني يف الباحة 2014م.
شاركت يف مهرجان الشارقة للشعر العربي
الدورة اخلامسة عشر ،يناير 2017م.
فزت بجائزة السنوسي الشعرية يف دورتها
السادسة ،يناير 2018م .تأهلت للمرحلة
النهائية من مسابقة عكاظ للشعر العربي
الفصيح بالطائف اغسطس 2019م.
انتظرها ..
بسواك ...
مشغولةٌ هي رمبا
َ
هياجك الغيرا ِن
رصاص
ال تطلق
َ
َ
لغيرك
إن ِأنست
َ
ي
سل بالد َة
ْ
قلبك احلجر ِّ
َ
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عشقتك؟
كم
َ
ب جنتها
صدت
عت أبوا َ
َ
كم ّ
سواك وأشر َ
لقلبك؟
َ
ف فتنتها الشهيةُ؟
رافقتك طيو ُ
َ
دون أن تلقي بنظرت ِ
ك الودود ِة نحوها
يوم ًا
انتظارك
مواويل
جت
وقد نس َ
َ
َ
يف لياليها الطويلة..
محمد بن فاضل بوصو :
سنغالي من مواليد مدينة «طوبى» ،حفظ
القرآن وهو ابن عشر سنوات ،ثم التحق
مبدرسة ابتدائية حيث جمعها بالتعليم
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التقليدي حتى حصل على الشهادة االبتدائية،
ثم التحق باملعهد اإلسالمي العالي حيث
حصل على شهادتي اإلعدادية والثانوية ،ثم
درس يف جامعة «دكار» العاصمة سنتني ،وهو
اآلن طالب بجامعة الكويت متخصص يف
األدب والنقد العربي :
ت ..
ي التي اغ ُتصب ْ
أن تستعيد  ..مرايا َ
البكر  ..والوجه الذي شر َدا ..
صفاءها ِ
أن تستعيد األنا األخرى
السمراء ،أن جتد الطفل الذي
مالمحها
َ
َ
ِ
زرقته،
فُقدا ،أن يدرك البحر فينا  ،طعم
لكي ينظف ،عن أمواجه الزبدا

أن يخلع الليل عنا ..ثوب سهرته..
الغض  ..أن يفدا
ليستطيع النهار
ّ
أن تسكب الغيمة النشوى ..بكارتها..
ندى .
نهر َ
حتى يفيض التراب اخلصبَ ..
أن تلهم الشمس  ..لألشجار حكمتها..
ظل األرض ..متّقدا
حتى َت َفجّر ّ
يوسف قيس :
هو يوسف بن زكريا بن عبد اهلل ،من قبيلة «تيرا»
القاطنة يف واليتي غومبي وبرنو النيجيريتني،
ولد يف حكومة بيو املحلية ،والية برنو ،يف
 1من أكتوبر 1993م ،وتلقى مبادئ تعليمه
يف مسقط رأسه حيث درس يف اإلبتدائيتني
(اإلسالمية واألجنبية) ،والثانويتني (العربية
اإلسالمية والعلوم األجنبية) فيها ،ثم التحق
بجامعة ميدغري عام 2012م ليدرس اللغة
العربية وآدابها ،وتخرج فيه عام 2016م..
والتحق ليدرس مبرحلة املاجستير يف اللغة
والترجمة يف اجلامعة نفسها عام 2019م،
ويعمل محاضراً للغة العربية وآدابها يف
جامعة اجليش النيجيري «بيو» حالياً.
بدأ يقول الشعر يف أواخر السنة  2015م،
عندما كان يف السنة الثالثة يف اجلامعة ،وإن
كانت هناك له قبل ذلك محاولة أو أكثر يف
النظم ،واشتهر بلقب «قيس» عند أصدقاءه
ألن معظم أشعاره غزليات .له ديوانا شعر
الس َحر» و «شبح احلب» غير
«همسات َّ
مطبوعني بعد.
جناتي :
ت ..
جنَّا ُ
لي حت َ
ت صدرِك ،يا َف ْرعا ُءَ ،
تدرين ،مبغا ُة
ويف جما ِلك ،لو
َ
حسن ِ
بني اجل ْف ِن واسعةً ..
يا
عينك َ
َ
جن َتيك ِ
إذ األزها ُر ِمرآ ُة
وو ْ
َ
جرِ ثغرِك للظَّامي كفاي ُت ُه ..
يف َف ْ
ت
ويف ُرضابِ ك
اص خيرا ُ
للمص ِ
َّ
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مدينة احلكايات
كان إنطالقنا ملدينة «غدامس» بغية حضور فعاليات املنتدى
األول للتنمية املكانية والصحراوية مبثابة رحلة مليئة
باحلماس لزيارة املكان الذي لم نعرف عنه إال القليل الذي
قرأناه على شبكة اإلنترنت ،وبعض ما توارد إلي ذاكرتنا بغتة
يف اللقاءات العامة والصدف التي جلبت هذه املدينة القابعة
يف وسط الصحراء الكبرى إلى أحاديثنا ،من معلومات كتبت
ودونت عن تلك البقعة الزاخرة بالكنوز املعمارية والتراثية
القدمية والغنية بتاريخها وتفاصيل أحيائها السكنية وحضارة
أهلها.

فتحية الجديدي .ليبيا

يف «غدامس» ستجد لكل ركن حكاية ،ولكل
جدار قدمي وباب بيت عتيق قصة ورواية،
أخذتنا بجمالها وروعتها وبساطة سكانها
الطيبني ،ووجدنا أنفسنا أمام حضارة مضت
عليها آالف السنني ،وحتولت بعض األماكن إلى
وجهات سياحية ومزارات يفد إليها الناس من
كل مكان يف العالم.
طالعنا أمامنا معالم قدمية حتمل طابع وهوية
أهل غدامس ،وتكشف عن حقب زمنية تتالت
على املدينة ،شأنها شأن قريناتها يف ليبيا،
ورغم شعورنا بالتقصير ملعرفة كنوز بالدنا،
إال أن فخراً مألنا ونحن جنوس بني جنباتها
وكانت لدينا شهية ملعرفة املزيد عنها .
املدينة القدمية :
مدينة «غدامس» القدمية عمرها أكثر من 4
آالف سنة ،كانت تسكنها سبع عشائر مقسمة
إلى محلتني ،ومثل هذا العدد من الشوارع ،وكل
شارع به العديد من األسر من ائتالف للعشائر،
فيها آثار أهمها مسجد «سيدى البدري» ،وهو
أحد الصحابة الذين قدموا مع الفاحتني إلى
املدينة.
األزقة جلها مسقوف بلوح شجر «الصنور»،
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وهي ضيقة تتفرع منها شوارع يستخدمها
السكان يف القدم كممشى وسبيالً للحركة
التجارة أيضاً .أما مداخل األزقة والفواصل
وأماكن التهوية فهي تفاصيل عديدة داخل
املدينة القدمية التي تتنفس عبق التاريخ الغني
وهويتها الغدامسية املتميزة .
البيت الغدامسي النموذجي القدمي :
يحتوي على سقيفة ومخزن للطعام ومطبخ
وصالة للجلوس ،ولكل جزء تفاصيله اخلاصة،
والتجهيزات املوجودة بالصالة لها ألوانها
ونقوشها من مرايا ورسومات وخزائن للـمونة
وتخزين األشياء الثمينة وغيرها من املتعلقات
التي لها داللة خاصة يف طريقة املعيشة
والتعاطي مع زائري من األهل واجليران
واألحبة.
كما يحتوي على غرفة للبنات وغرفة للصبيان
املجهزة بفرش مصنوع يدويا ً وألوان لها داللة
رمزية ،وغرفة علوية للزوج التي يعتبرها خلوة
له ملمارسة هواياته والكتابة وغيرها ،وغرفة
للزوجني وأخري عليا لتخزين الزيت وسطح
املنزل يتم استعماله أوقات الصيف ،وهو
يحتوي على باب صغير تستعمله الزوجة يف
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الذهاب جلاراتها .
البيت الغدامسي النموذجي :
جهزه «إيتالو بالبو» احلاكم العسكري اإليطالي
بجوار فندق «عني الفرس» وهو اجلنرال الذي
حكم ليبيا منذ تعينه سنة  .1933وال يزال
هذا الفندق محافظا ً على شكله املعماري إلى
اآلن ،ويعد من أهم معالم مدينة غدامس ،وهو
من أقدم البيوت يف البلدة العتيقة ،ومت
تصميمه من قبل املهندس املعماري اإليطالي
الشهير «جاتي كاسازا».
هذه التحفة املعمارية التي حتمل هوية غدامس
تعد قيمة تاريخية ،روعي فيه اخلصوصية
التاريخية والثقافية التي تشتهر بها املدينة
من حيث الشكل الهندسي واملعماري والنقوش
اجلمالية يف التصميم.
عني الفرس :
هي من معالم مدينة «غدامس» ،وحتتوي على
بركة مياه تتوسطها العني املائية الطبيعية ،وبها
مصرف مائي لتجديد مياهها ،وأنشئت البركة
من أجل العني ،وتستخدم للغطس أيضا ً من
قبل أبناء املدينة الذين يعتبرونها وجهة للتنزه
وقضاء أوقات الفراغ  ،ويحيط بها سور صغير،
والنخل باسقات يف كل موضع حولها .ويعتبر

املكان من أجمل مزارات ،ويقصده السياح ملا له
من صلة ارتبطت منذ القدم باملكان.
اجلامع العتيق :
يعد اجلامع العتيق من أهم معالم غدامس
التاريخية ،بني إبان الفتح اإلسالمي للمدينة
عام  44هجرية املوافق  668ميالدية ،ثم
أعيد بناؤه بعد أن تهدم أثناء الغارة األمريكية
الفرنسية على املدينة يف يناير  1943م ،ويقع
وسط املدينة ويفتح أحد أبوابه على ساحة
سوق «تصكو»  ..ومن أبرز معالم شارعي
«تصكو» و»درار» نظام بريد وساقية ماء حتت
املباني ،ومقر امللحق التجاري الفرنسي ،وماء
سبيل ،وبيت القاضي بن يونس ( املحكمة )،
ومقر القنصلية اإلجنليزية .وبوابة حراسة،
باإلضافة إلى مساكن ومخازن جتار القوافل،
ومتعة السير يف زقاق معتم وطويل.
للجامع العتيق تفاصيل وملحقات أخرى،
وللمدينة عادات أخرى حتولت ببراعة أهل
غدامس إلى مبان ومزارات،
منها الساعة املائية القدمية وما تسمى باللغة
الغدامسية «القادوس» ،ومداخل قدمية وضحت
لنا حركة املصلني يف ذاك الزمن القدمي .
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قرص الباي وجنة التاريخ ..

باردو  ..وكفى
الليبي .وكاالت

يصنف متحف باردو من بني أهم 10
متاحف يف العالم ،ويضم ثاني أهم
مجموعة فسيفساء يف العالم ،إضافة
إلى قطع أثرية نادرة جد ًا على غرار
لوحة الشاعر الروماني «فرجيل»،
التي تعود إلى القرن الثالث امليالدي،
وقد جرى اكتشافها يف موقع أثري يف
«حضرموت القدمية» يف مدينة سوسة
يف الساحل التونسي.
وهو ُيعتبر ثاني متحف يف العالم
بالنسبة إلى فن الفسيفساء الرومانية
بعد متحف فسيفساء «زيوغما» يف
تركيا .وهو من أهم املتاحف يف حوض
البحر األبيض املتوسط وثاني متحف
يف القارة األفريقية بعد املتحف املصري
بالقاهرة نظرا لثراء مقتنياته .يتتبع
تاريخ تونس على مدى عدة آالف من
السنني وعبر العديد من احلضارات
من خالل مجموعة واسعة من القطع
األثرية.
هو حتفة تونس ،وملسة جمال من بعض
جمالها األخاذ ،بني هذا املتحف سنة
 1882ومت تدشينه سنة  1888حتت
اسم املتحف العلوي ،ويف سنة ،1956
وهو تاريخ استقالل تونس ،أطلق عليه
صنف
اسم «املتحف الوطني بباردو»ُ .و َ
كمعلم تاريخي يف سبتمبر .1985
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حكاية من كتاب البدايات :
«قصر باردو» هو أحد قصور البايات،
بني يف القرن التاسع عشر منذ عهد
الدولة احلفصية ،وهو عبارة عن بساتني
وقصور سلطانية تقع يف الضاحية الغربية
للعاصمة التونسية .وقد تعرضت قصور
باردو احلفصية لإلهمال وتدهور البنيان
بعد قدوم العثمانيني.
ويف القرن السابع عشر اعتنى بايات الدولة
املرادية اعتناءاً كبيراً بقصر باردو ،فرمموه
وجعلوه مقر ملكهم ،وكان هذا االختيار
نتيجة حرص املراديني على االبتعاد عن
منافسيهم – «الداي» وضباط اجليش
التركي املقيمني بالعاصمة.
أما البايات احلسينيون فقد نسجوا على
منوال سابقيهم من املراديني ،فاتخذوا
«باردو» مقراً لدولتهم ،ورسموا ما تركه
املراديون وشيدوا القصور والبناءات
املتنوعة حتى اصبح «باردو» مبثابة مدينة
صغيرة لها سورها وأبراجها وجامعها
وسوقها ودكاكينها وحمامها ومدرستها،
زيادة على مهامه األخرى.
وقد اختار مؤسس الدولة احلسينية
«حسني باي بن على» ومن جاء بعده من
البايات «باردو» مقرا لسكناهم ومركزاً
إلدارتهم ،يسي ّرون منه البالد ويحكمون فيه
بني الناس ،وال ينتقلون منه إلى القصور
األخرى مثل «منوبة» و»العبدلية» باملرسى

ترح_______ال

وحمام االنف إال لقضاء مدة الراحة
واالصطياف.
وقد حرص البايات على املساهمة يف
تطوير «باردو» ،والزيادة يف فخامة قصوره،
غير أنه بداية من عهد املشير «أحمد باشا
فضل البايات اإلقامة بقصور أخرى.
باي» ّ
فاحمد باي ،رغم البناءات الفخمة التي
احدثها يف باردو (قاعة العرش الكبرى)
وتأسيس املدرسة احلربية ودار السكة،
كان له شغف مفرط باملحمدية التي سكنها
مبجرد ما مت بناء القصر سنة .1942
أما «محمد باي» فقد بنى يف باردو قصره
البديع ،رغم أنه كان مييل لإلقامة يف

قصره باملرسى ،وجتدر اإلشارة إلى أن
«باردو» ما انفك يقوم بدوره كمقر رسمي
للدولة احلسينية ومحل عرشها وقاعدة
حكمها ،فاستمرت املواكب الرسمية تقام
فيه ،وخاصة مواكب البيعة وتقدمي التهاني
يف العيدين ،كما احتضن «باردو» موكبي
االعالن عن عهد األمان يف سنة 1857
وعن دستور البالد سنة .1861
معمارياً ،ميثل قصر «باردو» منوذجا ً من
أروع مناذج الفن التونسي بكامل مظاهر
تطوره من أوائل القرن الثامن عشر إلى
أواخر القرن التاسع عشر من حيث
الهندسة املعمارية وفنون التزويق والنقش
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مبختلف اصنافها( .على اجلبس والزليج
واخلشب والسقوف املذهبة )
دار الباي :
مقسم الى معلمني ،معلم يحتضن
هو اليوم
َ
مجلس النواب سابقا ً ( املجلس التأسيسي
اليوم ) ،ومعلم آخر ميثل متحف باردو.
يبعد حوالي  4كم عن تونس العاصمة ،وقد
شيد يف البداية ليكون قصراً حلرمي العائلة
َ
احلسينية بنمط معماري تونسي اندلسي.
املتحف العلوي يف عهد احلماية :
أنشا املتحف املدير األول لقسم األثريات
التونسية «رينيه كوراي دو ال بينشار»
( ،)1895 1885-ورئيسه يف الوزارة
الفرنسية للتعليم العام والفنون اجلميلة
«ايكسافيي شارم» ،يف عهد احلماية
الفرنسية بتونس عن فكرة خلير الدين
باشا مبشاركة مستشاري الهيئة العلمية
الفرنسية خالل مهمتهم االثرية بتونس سنة
 .1888سمي املتحف العلوي نسبة لعلي
باي الذي تولى احلكم يف تونس من 1882
الى  .1908وكان الهدف من انشاءه حفظ
وحماية وعرض املجموعات األثرية املتأتية
من احلفريات التونسية.
املتحف الوطني بباردو :
ويف سنة  ،1956تاريخ استقالل تونس،
أطلق عليه اسم «املتحف الوطني بباردو».
وحظي املتحف بعناية كبيرة حيث وقع
ترتيبه وتنظيم اقسامه واستمرت به
عمليات الترميم واإلضافات خاصة
منها فيما يتعلق باملكاتب والورشات
واملخازن وقاعات العرض .ليتمكن الزوار
من مشاهدة أهم املجموعات االثرية
والتاريخية واالتنوغرافية وهيئت قاعات
جديدة ورتبت القطع واملجموعات مبا
يتالءم مع خصائص العرض املتحفي .لكن
مع ضيق املكان ووفرة محتوياته اصبح من
الضروري ادخال حتويرات متتالية على
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مختلف االجنحة والقيام بأشغال تهيئة
كبرى ليكون املتحف اكثر اشراقا وجاذبية
لزائريه.
املتحف القدمي عبارة على يشغل الطابق
األرضي ،ويتكون من مجموعة من
االسطبالت واملخازن إلى جانب دهليز
مقبب يتم من خالله الوصول إلى ثالثة
طوابق بها العديد من الغرف تبرز يف
هندستها وزخارفها تطور العمارة يف تونس
يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر.
بداية جند قاعة قرطاج سابقاً ،وهي عبارة
عن فناء مستطيل ،يحيط به من جميع
اجلوانب األربعة رواق مع ستة أقواس
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مدعمة بأعمدة من الرخام األبيض ،ويعلو
كال األقواس املركبة أفاريز رقيقة وأقواس
ومقرنصات مذهبة .ثم نلج من الفناء الى
قاعة «فيرجيل» سابقاً ،وهي يف شكل صليب
تزين اجلدران يف جزئها السفلى لوحات
اجلليز املزين بزخارف هندسية ونباتية
وامللون ،يف حني أن اجلزء العلوي تغطيه
املنحوتات اجلصية البيضاء املتشابكة
واملتداخلة يف شكل التعرجات وقلوب وسعف
النخيل وأوراق الشجر ،وننتقل الى غرفة
«سوسة» سابقاً ،وهي قاعة االستقبال يف
القصر ،تتميز بزخارفها البديعة والقباب
التي تغطيها واملصنوعة من اخلشب

املذهب غاية يف الروعة .كما جند غرفة
«التيبروس» ،وهي غرفة املوسيقى سابقاً.
وهي مستطيلة الشكل ،تغطيها اللوحات
اخلشبية املزينة بأشكال هندسية على
أرضية من الذهب .غرفة «اوذنة» سابقا ً
تتوافق مع غرفة الطعام القدمية ،وهي
مستطيلة الشكل ،مجهزة بسقف خشبي
محفور ملون.
الوصول إلى القصر الصغير يتم عن
طريق درج من الطابق األرضي عبر دهليز
مقبب ،حتيط به اجلدران مع مقاعد من
الرخام .جند الدرج يف الفناء القصر
الصغير ،ويحده على اجلانبني من قبل
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أروقة مكونة من أقواس سوداء بالتناوب
ترتكز على أعمدة من الرخام األبيض
تركزت على نافورة رخامية .يعطي الفناء
على عدة غرف صغيرة متعددة األبواب
والنوافذ الرخامية .يف الواجهة ،والفناء
يطل على غرفة مركزية كبيرة ذات سقف
مزين باجلص املنحوت وامللون .زينت جميع
الدهليز وبيت الدرج والغرفة كبيرة والفناء
باجلليز املتعدد االلوان.
املتحف يف حلته اجلديدة :
مت اضافة ستة أقسام جديدة باملبنى
اجلديد ،وهي مخصصة لفترة ما قبل
التاريخ ،احلضارة الفينيقية البونية ،العالم
النوميدي ،املجموعة البحرية باملهدية،
والعهد القدمي املتأخر والفترة االسالمية.
كما وقع إضافة عدد من فضاءات لتنظيم
األنشطة واملعارض واحتضان التظاهرات
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الفنية والثقافية باإلضافة إلى مشرب
ومطعم.
وحافظ املتحف التاريخي (أي القصر
القدمي حلرمي «محمد باي») تقريبا ً على
كامل مجموعاته الشهيرة من الفسيفساء
واملنحوتات الرومانية والتي سوف تعرض
بقاعة «قرطاج» .كما انه وقع إدماج عدد
من فضاءات الترجمة مبسار الزيارة
للتعريف بالتراث الوطني بطريقة تعليمية
ولتوضيح تطوراته التاريخية .
ومن أبرز األجنحة اجلديدة اجلناح
اإلسالمي الذي مت إثراؤه بقطع أثرية
جديدة تختزل ثالث محطات تاريخية وهي
«القيروان» عاصمة االغالبة ،و»املهدية
«مهد الفن الفاطمي» ،من خالل القاللني
والنقائش احلفصية ،كما جند «قاعة
اليهودية» التي تبرز جوانب هامة من
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التراث اليهودي التونسي .
 .1قسم ما قبل التاريخ :
من أهم موجوداته معلم « هارمايون « الذي
يعود إلى العهد املوستيري (40.000
سنة قبل امليالد) ،والذي يعتبر أول نشاط
إنساني يعود إلى العصر احلجري القدمي
السفلي ،ويرجح أنّه من أقدم املعالم
الدينية التي عرفتها البشرية .وهو عبارة
عن كدس مخروطي الشكل يبلغ طوله 75
مما يزيد
صم وعرضه  1.5م ويتألّف ّ
على  4000قطعة من الص ّوان املكشوط
املتفحمة
والعظام واألكر الكلسية واحلجارة
ّ
وقواقع احللزون ،التي تبني منط عيش
االنسان القفصي.
كما جند العديد من األواني الفخارية
املتطورة املستدقة القاعدة والقوارير
الفخارية ذات الشكل املخروطي بدون

عرى والقدور ذات القاعدة شبه املخروطية
وغيرها .وقد استعمل االنسان القدمي
قشور بيض النعام يف صناعة األواني
والقوارير بيضاوية الشكل والكؤوس
واألكواب والصحون .هذا باإلضافة إلى
ما وجد من صناعة أدوات حجرية مختلفة
األشكال.
 .2قسم االثار اللوبية – البونية –
النوميدية :
يجمع القسم اللوبي أبرز آلهة البانتيون،
ومسالت وأصنافا مختلفة من اخلزف
املحلي واملستورد التي اكتشفت أثناء
احلفريات أو عثر عليها عفويا ً من أواخر
القرن التاسع عشر الى اليوم .وهي
باألساس مجموعة من متاثيل اآللهة على
رأسها اإلله اجلبار «بعل حمون» ومجموعة
هامة من القطع التي اكتشفت يف املعبد
الريفي «بتينيسوت» الواقعة على مقربة من
بلدة «بئر بورقيبة» بالوطن القبلي ،ومتثل
هذه القطعة التي يرجع تاريخها الى القرن
االول للميالد االلهة «بعل حمون» على
رأسها تاج ،وهي جالسة على العرش رافعة
يدها اليمنى ويرجع تاريخها الى القرن
السادس قبل امليالد.
 .3قسم االثار الرومانية :
أغلبية مجموعات القسم الروماني تتمثل
يف اللوحات الفسيفسائية والتماثيل
واألواني الفخارية واحللي والنقود ولوازم
العبادة ،كذلك يضم هذا القسم املوجودات
الثمينة اآلتية :
 .1لوحة «فسيفساء سوسة» ،وهي من أكبر
اللوحات املعروضة يف العالم ،والتي تصور
أسطورة النصر لـ»نبتون» إله البحر الذي
كان يحمي مدينة سوسة يف القرن الثالث
بعد امليالد.
 .2اللوحة التي متثّل احلياة ال ّريف ّية
مبنطقة أوذنة ،أو تلك التي تص ّور لنا ملك
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األتّيك «إيكارييروس» وأمامه إله اخلمر
ديونيزوس وهو بصدد إهدائه عنقود عنب،
أو تلك اللوحة التي متثّل اإللهة «سيليني»
املبهورة بجمال ال ّراعي ،أندمييون ،أو تلك
التي تص ّور كبير اآللهة اإلله جوبيتر وهو
بصدد اختطاف اآللهة أوروبا ،إلى آخره
من اللّوحات اجلميلة األخرى املوجودة
مبتحف باردو.
 .3جناح املهدية الذي يجمع أثاراً اكتشفها
بحارة إغريق بني سنتي  1907و 1911
عن طريق صيادي اإلسفنج حلطام سفينة
رومانية احتوت على أعمدة ومتاثيل من
البرنز اللهة مثل «هرماس» الذي كان
متثاله يحمي السفينة من الغرق.
دميقراطية العرب تهدد متاحفهم :
ومؤخراً حذر محتصون يف اآلثار من
احتمال تعرض القطع األثرية املوجودة
يف هذا املتح إلى التلف ،بسبب استمرار
إغالقه منذ اخلامس والعشرين من يوليو
(متوز)  ،2021أي نحو ثالثة أشهر
ونصف .وقد أغلق املتحف الوطني من قبل
قوات األمن عبر حواجز وضعت يف الطريق
املؤدي إلى بابه الرئيسي ،مع منع العمال
وأعوان التراث من دخوله ،باعتبار أن
الباب الرئيس للمتحف هو مدخل مشترك
مع مبنى البرملان.
ونبه «توفيق العمري» ،محافظ مستشار
التراث يف املعهد الوطني للتراث ،يف
تصريح لـ»اندبندنت عربية» ،إلى أنه علميا ً
«يجب صيانة القطع األثرية املوجودة يف
املتحف بشكل دوري،
سواء كانت قطعا ً
ً
أو متاثيل ،من
نقدية ،أو رخامية
خالل االعتناء بها ،وتنظيفها وحمايتها من
األتربة ،بخاصة القطع احلساسة التي تتأثر
بالرطوبة واإلضاءة» .ودعا املحافظ إلى
عدم ربط القرار السياسي باملتحف الذي
يعد من أهم متاحف تونس ِ
وقبلة الزوار،
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وأبرز وجهة سياحية يف البالد ،عالوة على
أنه ميثل مورداً ماليا ً لوكالة إحياء التراث
والتنمية الثقافية.
وشدد العمري على أنه كان من األجدى
فتح املتحف خالل هذه الفترة للصيانة،
وتفقد القطع األثرية ،وحتييد هذه املنارة
الثقافية الوطنية عن التجاذبات السياسية،
مقترحا ً أن يجري غلق مبنى البرملان
املحاذي للمتحف ،وحتويله إلى مقر مجلس
املستشارين القريب.
من جهتها ،أبدت «منى الهرماسي» ،وهي
محافظ تراث رئيس يف املعهد الوطني
للتراث ،دهشتها من استمرار إغالق متحف
باردو ،التي قالت إنه «منارة ثقافية» ،ال
يستقطب السياح والزوار فقط ،بل أيضا ً
الطلبة واألساتذة الباحثني ،ألنه «فضاء
للدروس التطبيقية ،من أجل تأصيل
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الهوية الوطنية وتثمني التراث» .وأكدت
الهرماسي أن القطع األثرية داخل املتحف
باتت يف خطر ،ألنها تتأثر بسهولة بالرطوبة
واإلضاءة ،داعية إلى التعجيل بفتح املتحف
من أجل صيانتها وحمايتها من التلف .وأكدت
أن الغبار املتراكم على القطع البرونزية مثل
حطام سفينة املهدية ،أو التماثيل ،ميكن أن
يلحق بها الضرر ،وتنتشر عليها بقع سوداء
يصعب تنظيفها ،إضافة إلى أن الرطوبة
واإلضاءة اخلاطئة قد تتسببان يف تلف ال
ميكن ترميمه .واعتبرت املختصة يف اآلثار
أن إعادة فتح املتحف الوطني أصبح حاجة
ملحة حلماية القطع األثرية ،لتجهيزه
الستقبال السياح مع عودة الرحالت البحرية
السياحية .مشيرة إلى أن متحف باردو يعد
أهم وجهة ثقافية لهذه الفئة من السياح
وأبرز معلم يف العاصمة.

يصنف متحف باردو من بني أهم 10
متاحف يف العالم ،ويضم ثاني أهم مجموعة
فسيفساء يف العالم ،إضافة إلى قطع أثرية
نادرة جداً على غرار لوحة الشاعر الروماني
«فرجيل» ،التي تعود إلى القرن الثالث
امليالدي ،وقد جرى اكتشافها يف موقع أثري
يف «حضرموت القدمية» يف مدينة سوسة يف
الساحل التونسي.
وهو ُيعتبر ثاني متحف يف العالم بالنسبة
إلى فن الفسيفساء الرومانية بعد متحف
فسيفساء «زيوغما» يف تركيا .وهو من أهم
املتاحف يف حوض البحر األبيض املتوسط
وثاني متحف يف القارة األفريقية بعد املتحف
املصري بالقاهرة نظرا لثراء مقتنياته .يتتبع
تاريخ تونس على مدى عدة آالف من السنني
وعبر العديد من احلضارات من خالل
مجموعة واسعة من القطع األثرية.
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املسيحيون يف بلدان اخلليج

عزالدين عناية .أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

عد كتاب الباحث اإليطالي «فرانشيسكو
ُي ّ
سترازاري» من الدراسات القليلة التي تناولت
أوضاع املسيحيني يف الوقت الراهن يف بلدان
اخلليج العربي ،وهو يندرج ضمن اهتمامات
الباحث باملسائل األمنية والتعايش الديني بني
املسلمني واملسيحيني .فقد أصدر يف الشأن
عدداً من املؤلفات منها« :صوب األرجنتني
ملعرفة البابا برغوليو»  ،2013و»الكنائس
يف أكرانيا والقوقاز بعد ،2011 »1989
و»املسيحيون بني األصولية واحلرب يف
بالد الرافدين»  .2010والكتاب املخصص
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لشؤون املسيحيني يف اخلليج العربي يأتي
بشكل عام ضمن مناخ يسود فيه تخ ّوف على
مصائر األقليات املسيحية يف البالد العربية
من األكثرية املسلمة .ولذلك وجب التنبه إلى
ضرورة التعاطي مع املسيحية يف اخلليج العربي
ضمن منطق مغاير ،بوصفها مسيحية مهاجرة
عابرة ووافدة وليست مسيحية أصيلة ،حتى ال
ُت َشر ضمن منطق األكثرية واألقلية.
يستهلّ الباحث بحثه بتقدمي عام بقلم «جورج
إميل عيراني» األستاذ يف اجلامعة األمريكية
يف الكويت ،يستعرض من خالله اخلاصيات
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التاريخية والسياسية ملجمل بلدان اخلليج،
مبرزاً األوضاع االقتصادية اجليدة التي
ساهمت يف جذب املسيحيني وغيرهم نحو
هذه البلدان .إذ يفوق عدد املهاجرين يف بلدان
اخلليج  15مليوناً ،وتبلغ ِنسبهم يف قطر
واإلمارات مثالً أكثر من ثمانني باملئة ،يف حني
تتنازل يف سلطنة عمان والعربية السعودية إلى
قرابة ثالثني باملئة .يتناول «عيراني» يف تقدميه
اخلصوصيات الدينية واالجتماعية املحافظة
عما يشهده من حتديات
يف اخلليج ،فضالً ّ
متمثّلة يف تس ّرب التشدد الديني ،ناهيك عن
التهديدات واملطامع اخلارجية ،التي جعلت
من تلك البلدان مح ّ
ط أنظار العديد من القوى
اإلقليمية والدولية.
ينطلق الكاتب يف بحثه بحديث عام عن اجلذور
التاريخية للمسيحية يف جزيرة العرب ،كون
هذا الدين يعود تاريخه إلى عهود سابقة لظهور
ليتتبع تلك اجلذور منطلقا ً من النص
اإلسالمّ .
الوارد يف العهد اجلديد على لسان بولس« :بل
ت إلى
ت إلى بالد العرب وبعد ذلك رجع ُ
انطلق ُ
دمشق» (الرسالة إلى مؤمني غالطية،)17 :1
الذي يلمح فيه خلُلوته الروحية التي ُير َّجح
حصولها يف منطقة األنباط ،حتديداً يف البتراء.
ومع أن املسيحية قد شهدت فتنة عقدية مبكرة
حدين وأنصار
حول شخص املسيح ،بني املو ِّ
الطبيعة الواحدة للمسيح ،البشرية واإللهية،
فضاء خصبا ً النتشار
فقد كان جنوب اجلزيرة
ً
حدة ،النافية ألي ُبعد إلهي يف
األريوسية املو ّ
شخص املسيح .من جانب آخر ُي ِ
رجع الباحث
عدم جتذّ ر املسيحية يف تلك البقاع إلى طابع
الترحال املهيمن ،فضالً عن عداء يهود اجلزيرة
املستحكم للمسيحيني ،وما خاضه «ذو النواس»
يف أرض اليمن من سعي حثيث الجتثاث
أتباع دين املسيح يف مطلع القرن السادس.
وبرغم األوضاع العسيرة التي أَملّت باملسيحية
يف جزيرة العرب ،والتي روى القرآن الكرمي
صلَ حضور أتباع
حدتها يف «سورة البروج» توا َ
املسيح حتى فجر اإلسالم ،يف مكة وتيماء
ووادي القرى واملدينة .ويذهب «سترازاري» إلى
تواجد تواشج عميق بني الروحانية اإلسالمية

والرهبنة املسيحية من حيث أشكال التعبد
والتقرب إلى اهلل والتعامل مع نصوص التالوة
سواء يف القرآن الكرمي أو املزامير ،وهو ما
ً
خلّف تقاربا ً بني التصوف اإلسالمي والنسك
املسيحي.
بعد ذلك التمهيد التاريخي للمسيحية يف
اجلزيرة ،يتناول الكاتب احلضور املسيحي
خالل الفترة احلديثة مع تشكل نواتات
الوافدين كما هو الشأن حول ميناء جدة.
حيث أُنشئت نيابة بابوية ترعى شؤون اجلالية
برئاسة أنطونيو بوناجونتا فوغي اإلسباني
واملكلَّف من «بروباغندا فيد» ،األمانة الراعية
لشؤون التبشير يف حاضرة الفاتيكان .لتغادر
تلك الهيئة جدة يف فترة الحقة باجتاه عدن.
ويف  28يونيو  1889حني تشكّلت النيابة
الرسولية للجزيرة العربية كانت تض ّم ما
ُيعرف اليوم بالكويت واليمن والعربية السعودية
والبحرين وقطر وعمان واإلمارات العربية وقد
تولى مهامها الكابوتشيون ،أ ُِتبع ذلك بتدشني
أول كنيسة يف املنامة سنة  ،1939ليتسارع
حضور املسيحيني مع منتصف القرن العشرين
بتطور الصناعة البترولية .ونظراً للتطورات
احلاصلة يف أعداد املسيحيني الوافدين على
املنطقة ،مت تقسيم النيابة الرسولية للجزيرة
العربية إلى فرعني ،أحدهما شمل البحرين
والكويت وقطر العربية السعودية واآلخر ض ّم
جنوب اجلزيرة وعمان واإلمارات واليمن.
يف القسم الثاني من الكتاب يتح ّول الباحث
إلى عرض أوضاع املسيحيني يف الراهن،
مستهالً حديثه بالعربية السعودية التي يبلغ
عدد املسيحيني فيها ،وفق ما يورده ،مليونا ً
ونصف املليون جميعهم من الوافدين ،وليس من
يبي
ضمنهم رسميا ً مسيحيون سعوديون .كما ّ
«سترازاري» أن العربية السعودية ال تربطها
عالقات دبلوماسية بحاضرة الفاتيكان وإن
كانت جتمعها اتصاالت غير مباشرة .مبرزاً
أن ما َي ُحول دون إرساء عالقات بني البلدين
يتلخص يف املطالبة من اجلانب املسيحي بحرية
العبادة وتشييد ُدور خاصة للعبادة ،فضالً عن
اإلحلاح الدائم للسماح بأنشطة اجتماعية
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تابعة للكنيسة.
سلطنة عمان :
بعد تقدمي تاريخي واجتماعي للسلطنة ،يتناول
الكاتب املسيحية عبر تاريخ عمان احلديث،
منطلقا ً من الغزو البرتغالي سنة  1508وهو
ما ترافق بإصرار من األهالي لتحرير بلدهم
من الغزاة األجانب الذين خلّفوا وراءهم بعض
اآلثار الدينية مثل الكنيسة الصغيرة يف قلعة
امليراني .بعد أن حتولت البالد إلى محمية
بريطانية سنة  1891نالت استقاللها سنة
 .1971يورد الباحث أن نسبة املسيحيني من
جملة أديان أخرى يف السلطنة تبلغ خمسة
باملئة .ويذكر أن تاريخ الكاثوليك يف السلطنة
يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر حني ناشد
جم ٌع من الكهان يف عمان القنصل الفرنسي
يف مسقط ملساعدتهم لفتح بيت للرعاية.
مع ذلك بقي عدد املسيحيني إلى غاية العام
 1976محدوداً ،تاريخ شروع الكابوتشي
األمريكي الكاهن «بارث كيستل» يف إنشاء
كنيسة يف منطقة روي ،بعد نيل ترخيص من
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السلطان قابوس .ومع تطور الصناعة البترولية
يف السلطنة وتنامي أعداد املسيحيني طلب
املونسنيور «غرميولي» من السلطان السماح
له بإنشاء «بيت للصالة» ،ومت تدشني الكنيسة
سنة  .1981يذ ُكر الباحث تعذّ ر التآلف بني
مختلف املذاهب املسيحية ،ما دفع إلى إنشاء
كنيسة خاصة بالكاثوليك خالل العام .1984
ومع تزايد العمالة األجنبية وتعدد املطالبات
بتوفير أماكن خاصة للعبادة سمحت السلطنة
بكنيستني واحدة يف «بوشار» وأخرى يف «غال»
فضالً عن إقامة للرهبان ،ومت تدشني املقر سنة
 1987بحضور أربعة آالف مسيحي .وعلى
مستوى عام تبلغ أعداد الكاثوليك يف السلطنة
زهاء ثمانني ألفاً ،تسهر عليهم أربع أبرشيات،
اثنتان يف مسقط (روي وغال) وثالثة يف صحار
ورابعة يف صاللة ،يتولى تسييرها يف الوقت
احلالي تسعة كهنة .حيث يتمتع املسيحيون
بحرية تامة يف أماكن العبادة املمنوحة من ِق َبل
الدولة .وأما من جانب إسداء اخلدمات فهي
خاضعة لترخيص متنحه الدولة .يذكر الكاتب
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أن العالقات مع السلطات يف العموم طيبة،
ويقدر أن نسج عالقات دبلوماسية مع الكرسي
ِّ
الرسولي هو مسألة وقت.
البحرين:
كان يقطن خالل ثالثينيات القرن املاضي
يف البحرين قرابة  500كاثوليكي يشملهم
بالرعاية يف ثالث مناسبات سنوية كاهن
كرملي يأتي للغرض من بغداد .وقد أُنشئت أول
كنيسة يف املنامة سنة  ،1940حلقها تأسيس
مدرسة سنة  1953مبوجب تكاثر أبناء األسر
الوافدة ،تتولّى اإلشراف عليها راهبات التنظيم
الكومبوني .ويف احلقبة املعاصرة شهدت
العالقات مع حاضرة الفاتيكان تطوراً ملحوظا ً
حيث اس ُتقبل رئيس الوزراء «خليفة بن سلمان
آل خليفة» من ِقبل البابا «بندكتوس السادس
عشر» يف التاسع من يوليو  .2009ووفق ما
يورده الباحث تبلغ نسبة املسيحيني يف البحرين
عشرة باملئة من املجموع العام للسكان ،أي ما
يعادل مئة ألف مسيحي أغلبهم من الفيلبني.
وتنتصب يف العاصمة البحرينية كنيسة كبرى
يسهر عليها ستة كهنة من الكابوتشيني.
كما توجد كنيسة أخرى يؤمها قرابة األلف
كاثوليكي يف عوالي يسهر عليها كاهن مقيم،
وثمة تو ّج ٌه لتحويل كنيسة عوالي إلى كاتدرائية
كبرى للنيابة الرسولية لشمال اجلزيرة العربية،
وقد حظي ذلك بتزكية من اجلهات الرسمية.
دولة الكويت:
تبلغ نسبة أعداد الكاثوليك يف دولة الكويت
تسعة باملئة ،وميثّل األجانب تقريبا ً نصف سكان
البالد ،من ضمنهم  12باملئة من املسيحيني،
يتوزعون بني العديد من الكنائس ،لكن يبقى
الكاثوليك األكثر عدداً ،حيث يبلغ عددهم
 350ألفا ً ينتمون إلى مختلف املذاهب ،الالتني
واملوارنة واألقباط واألرمن والسريان والكلدان.
ومتثّل الكتلة التابعة للطقس الالتيني القسم
األه ّم ،وهي متأتية من الهند والفيلبني والبلدان
العربية ،فضالً عن أعداد قليلة قادمة من
إفريقيا وأمريكا الالتينية والبلدان اآلسيوية.
وعلى العموم ميثّل املسيحيون فسيفساء متنوعة
يتوزعون بني بلدان عدة ويتكلمون لغات شتى،

وقد خلّف ذلك جملة من املشاكل ذات طابع
طقسي وتنسيقي ،يظهر يف التوتر احلاصل بني
جتمعات البروتستانت والكاثوليك ،التي غالبا ً
ما يسعى القائمون لتطويقها.
يف مجال التسيير يشرف آباء سيدة الكرمل
على النيابة الرسولية منذ  ،1953تصحبهم
يف الوقت احلالي تنظيمات كنسية أخرى .كما
جتمعات للراهبات وافدة من األردن ولبنان
جند ّ
تشرف على مدرسة فجر الصباح ،وتشرف
راهبات الكرمل من الهند على مدرسة الكرمل،
كما يدير اآلباء السالزيان املدرسة األكادميية.
خالل سنوات قليلة تط ّورت أعداد الكاثوليك
يف الكويت من  100ألف إلى  350ألفا ،ما
انعكست آثاره على مداوالت البرملان بشأن
السماح من عدمه لتوسيع الكنائس احلالية،
وذلك جراء تخ ّوفات من أعمال التبشير ،كما
ثمة خشية من اجلانب املسيحي النتهاء العقد
املتعلق بالكاتدرائية بحلول العام  ،2016وهي
من التحديات العويصة التي تواجه الكنيسة
يف بعض بلدان اخلليج كونها كنيسة عابرة
ومؤقتةُ .يذكر أن دولة الكويت تربطها عالقات
دبلوماسية بحاضرة الفاتيكان منذ العام
.1968
قطر :
ُقدر نسبة املسيحيني يف قطر بتسعة باملئة من
ت َّ
مجموع الوافدين العام .ويعطي مؤلف الكتاب
صورة قامتة عن النظام االجتماعي السائد
يف البالد ،كون النهج العام يطغى عليه الطابع
الوهابي ،ومع أن القانون مينع التمييز على
أساس ديني فهو يحظر أي شكل من أشكال
التبشير .خالل ثمانينيات القرن املاضي كان
عدد املسيحيني ستة آالف ،وفدوا من بلدان
شتى خصوصا ً من الهند ،ويف الوقت الراهن
تبلغ أعدادهم  400ألف ،من ضمنهم ربع مليون
كاثوليكي على رأسهم ثمانية كهان يتولون شؤون
أمر
الرعية بشكل رسمي .بحلول العام َ 2008
األمير حمد بن خليفة بإنشاء موضع مخصص
يسمى «مركب األديان» يشمل املسيحيني،
وتطورت األمور بسماح قطر بحضور جماعة
من الرهبان يسهرون على شؤون اجلالية ،حيث
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يقام يف الكنيسة خالل أيام اجلمعة والسبت
قداسا ً يف اليوم الواحد
واألحد زهاء أحد عشر ّ
بلغات مختلفة يشارك فيها بني عشرين ألف ًا
و ثالثني ألف مسيحي ،كما تنعم اجلالية
بجملة من املركبات تسدي خدمات للكنيسة
تغطي مختلف احلاجات األسرية والتربوية
والتعليمية .فضالً عن ذلك ثمة مركزان آخران
يف اخلور ودخان ،علما أن قطر تربطها عالقات
دبلوماسية بحاضرة الفاتيكان.
اليمن :
يناهز عدد الكاثوليك يف اليمن أربعة آالف،
تسهر على شؤونهم أربع أبرشيات يف صنعاء
وعدن وتعز وحديدة ،كما توجد دورٌ للرعاية
ِ
أنشئت منذ  .1973وقد
الصحية أيضا
متت مصادرة أماكن الرعاية واملدارس أثناء
حكم الشيوعيني ،وبعد مقتل ثالث راهبات يف
احلديدة سنة  1998أُحيطت أديرة الراهبات
بحراسة مشددة من ِق َبل السلطات الرسمية.
اإلمارات العربية :
خالل سبعينيات القرن املاضي حني غدت
«أبوظبي» عاصمة البالد سمحت السلطات
بإنشاء كنيسة ومدرسة وبيت إقامة لرجال
الدين .ومع إخالء «عدن» من النشاط املسيحي
يف مطلع العام  1974حتول رجال الدين
إلى أبوظبي لتغدو مقرا للنيابة الرسولية.
يف فترة الحقة ُو ِ
ضع حجر األساس ألول
كاتدرائية يف مارس  1981ومت تدشينها يف
فبراير  1983بحضور عدد من الشخصيات
الدينية والسياسية .ويف «دبي» جرى الترخيص
منذ مطلع الستينيات إلنشاء كنيستني أُتبعت
بالعديد من املدارس الدينية تتوزع بني مختلف
الطقوس .ويف الشارقة أيضا ً بعد تشكّل جالية
مسيحية مت السماح بإنشاء كنيسة يتقاسمها
الكاثوليك والبروتستانت ليجري تغيير مقرها
نحو مكان آخر .كذلك أُنشئت كنيسة يف إمارة
العني منذ العام  1969جرى توسيعها مع مطلع
العام  .1981بشكل عام يناهز عدد الكاثوليك
يف اإلمارات املليون نسمة ،حيث تتواجد سبع
أبرشيات يسهر عليها  32كاهنا ً يرأسهم
أسقف .ومنذ إرساء عالقات دبلوماسية مع
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حاضرة الفاتيكان سنة  2007تطورت العديد
من اخلدمات ،حيث جند سبع مدارس يديرها
كاثوليك يرعون  17ألف طالب وطالبة من
التحضيري إلى ما قبل اجلامعة ،كما سمحت
السلطات خالل العام  2011بإنشاء كنيستني
جديدتني.
ووفق تقديرات عامة يتواجد يف بلدان اخلليج
العربي زهاء ثالثة ماليني مسيحي كاثوليكي ،من
ضمنهم  30ألف طفل يتمتعون برعاية تربوية
ودراسية مسيحية يسهر على شؤونهم  90رجل
دين .واجللي يف الكنيسة يف اخلليج العربي
أنها تتشكّل من مهاجرين ،نصفهم من الشرق
األوسط ،مع ذلك تسعى حاضرة الفاتيكان إلى
كسب اجلميع إلى صفها ،سعيا ً لتثبيت قدم
يف تلك البقاع والتأثير من خاللهم ،وذلك عبر
تبني مطالبهم .وهو ما ميلي على بلدان اخلليج
ضرورة إرساء سياسة هجرة مشتركة للرد على
التحديات املطروحة .فالفاتيكان يل ّح من خالل
وسائل إعالمه على ضرورة مراعاة احلرية
الدينية يف اخلليج ،واحلال أن احلرية الدينية
مصطلح فضفاض تتغير داللته بتغير األنظمة
االجتماعية .فاحلرية الدينية يف الغرب تتغير
داللتها من بلد إلى آخر ،وليست احلرية الدينية
يف أوروبا مثل نظيرتها يف أمريكا التي تنعدم
فيها هيئة دينية مهيمنة ناطقة باسم الدين.
إدعاءات الكاتب :
لعل من املآخذ اجللية على الكاتب أنه يبتعد يف
العديد من فصول كتابه عن موضوعه األساسي
املتعلق بتتبع أوضاع املسيحيني ،ليتحول إلى
تنديد بأوضاع املهاجرين ونظام الكفيل.
يقول مثالً حتت عنوان املسار الطويل والشاق
حلقوق اإلنسان يف دول اخلليج ،صفحة60 :
«ثمة مئات اآلالف من املسيحيني خصوصا ً
من النساء يعيشون يف حالة عبودية بدون أية
حقوق» وهو افتراء بدون دعامات.
الكتاب :املسيحيون يف بلدان اخلليج.املؤلّف:
فرانشيسكو سترازاري .الناشر :منشورات
ديهونيان (بولونيا-إيطاليا) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر .2018 :عدد الصفحات86 :ص.
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الرصاع الثقايف الليبي اإلغريقي ..

مي ـ ــدوسـ ــا

()2

محمد الترهوني .ليبيا

داناؤس الليبي :
يف هذا اجلزء سوف أقدم بعض األدلة التي
تدعم شرعية هذا السؤال الكبير املطروح
يف املقدمة ،ولن أجد أفضل من كلمات
الكاتب والفيلسوف الفرنسي الكونغولي
«فالنتني واي مودميبي» صاحب كتاب:
«اختراع أفريقيا» ،قال «مودميبي» يف مقالٍ
ل ُه بعنوان «يف بيت ليبيا تأمل»« :ليبيا
يف أبعادها الرمزية هي؛ األقل شهر ًة يف
ذلك من دون حكايات
اخليال املعاصر ،ومع َ
ليبيا سيكون من الصعب ،فهم الدروس
من احلكايات عن الصراع ،بني أحفاد
ليبيا «قدموس» و»أوروبا»« ،جوكاستا»
و»أوديب»« ،أنتيجون» ،و»إسمني» ،ال جند
لليبيا وجود مستقل يف القواميس اخلاصة
بتحليل األساطير والديانات ،وهذا الغياب
يثير الدهشة ،ليبيا رفيقة «بوسيدون»
إله البحر يف سلسلة نسب بيت أرجوس،
ليبيا هي سليل مباشر لزيوس وآيوا ،وهي
من خالل «إيبافوس» و»ممفيس» جدة
«داناؤس» ،و»إيجبتوس» ،واسمها يستخدم
كوالدة «اجينور» و»بيلوس» وأيضا ً لتعيني
املكان اجلغرايف ،ليبيا يتم استخدامها كرمز
متعدد يف الروايات التاريخية واألسطورية،
وانتقلت إلى أساطير العالم الالتيني وهذا
معروف يف الكالسيكيات».
دعونا اآلن نقف قليالً عند أسطورة «آيوا»:
«آيوا هي أبنة إيناخوس أحد آلهة النهر،
وملك أرجوس ،كانت فتاة جميلة ،وكاهنة
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ذلك يف يوم
يف معبد اآللهة «هيرا» ،ومع
َ
من األيام رآها اإلله «زيوس» ووقع يف حبها
بجنون ،حاولت «آيوا» بكل الطرق جتنب
«زيوس» ،لكن ال أحد يستطيع الهرب من
غرام زيوس ،اتخذ زيوس شكل سحابة،
واقترب منها وضاجعها ،زوجت ُه الغيورة
«هيرا» سمعت بالقصة فما كان منها؛ إال
أن مسخت «آيوا» إلى بقرة بيضاء كعقاب
لها ،وكرد فعل على هذا العمل وضع زيوس
الكلب «أرجوس» حلمايتها ،لم تسكت
«هيرا» على ذلك وأرسلت «هيرميس»
لقتل أرجوس ،كانت هذه املهمة يف غاية
الصعوبة ،ألن الكلب أرجوس ل ُه  50عني
مفتوحة ،و 50عني مغلقةً عندما ينام ،لكن
«هيرميس» اخلبيث الذي يج ّيد العزف
ورواية القصص استطاع أ ّن يغلق املائة عني
دفعة واحدة ،وقتل أرجوس .لكن «هيرا»
لم تتوقف عند هذا احلد ،بل أرسلت ذبابا ً
يلسع «آيوا» بشكل مستمر ،أصاب املسكينة
اجلنون ،وأخذت جتري وتتنقل من مكان
إلى آخر ،وأثناء ترحالها املجنون قابلت
«بروميثوس يف جبال القوقاز ،الذي حمل
لها نبوءة تؤكد؛ أنها ستستعيد شكلها،
وأنها حامل اآلن بأبناء زيوس.
وصلت «آيوا» إلى مصر حيث أعاد لها
زيوس شكلها وأجنبت أوالد ُه «إيبافوس»،
و»كيرويسا» التي تزوجها بوسيدون،
وأجنبت من ُه بيزاس ،مؤسس بيزنطة».
يف «أثينا السوداء» اجلزء األول« .تلّفيق
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بالد اإلغريق .يقول «مارتن برنال»« :من
الالفت للنظر أن األخبار التقليدية يف
بالد اإلغريق يف القرن اخلامس ق.م
تذكر أن آيوا _الشخص األسطوري الذي
ِ
باسمه الشعب اإلغريقي_ كان أبوه
سمي
مشاغبا ً يحمل اسم  ، xouthosوهو اسم
ِ
اشتقاقه بسهولة من اإلله سيت»،
ميكن
وال يخفى على أحد من املتخصصني أن
سيت ليبي (أنظر مقالي« :إبراهيم الكوني:
أقنعة سيت السبعة).
ما يهمنا من أسطورة آيوا؛ هو «إيبافوس»
وهو بحسب هزيود« :سلف الليبيني
والقبائل السمراء» ،وأبولودوروس األثيني
يقول؛ عن ُه نفس الشيء« :سلف الليبيني
والقبائل السمراء» ،إيبافوس تزوج من
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ممفيس ،وأجنب منها ليبيا ،بوسيدون
تزوج ليبيا ،وأجنب منها إجينور ،وبيلوس،
إجينور تزوج تيلفوسا ،وأجنب منها أوروبا،
قدموس ،فونيكس ،سيليكس ،قدموس
تزوج من هرومونيا ،وأجنب منها أوتونوئي،
إينو ،سيملي_ وما يهمنا من هذا كل ُه
هو بيلوس والد داناؤس وإيجيبتوس.
داناؤس هو ملك ليبيا ،يجب أن نؤكد منذ
البداية على أن داناؤس هو؛ ملك املكان
اجلغرايف الذي يسمى اآلن ليبيا ،وليس
عموم أفريقيا كما سيتضح الحقاً ،وليس
هناك أي شك من الناحية التاريخية يف
أن «داناؤس» ليبي« ،مارتني برنال» يحسم
األمر يف أثينا السوداء قائالً« :ويظهر اسم
ِ
وغرميه يف
 ،Danaosتوأم إيجيبتوس،
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صورة  ،Da-na-joيف الكتابة التخطيطية
وذلك يبرز مشكلة على
«ب» ،Linear B
َ
قدر كبير من التعقيد واإلثارة ،إذ ال نعرف
شخصية بهذا االسم يف تاريخ مصر
وأساطيرها» ،وكأن «مارتن برنال» غاضب
ألن؛ داناؤس ليس مصرياً ،وال عالقة ل ُه
مبصر.
لنتعرف اآلن على ما يقول ُه املؤرخ والكاتب
ٍ
مقالة
اإليطالي «أتيليو مارستروسينكو» يف
ل ُه بعنوان «داناؤس وأغسطس»« :وضعت
أربع بقرات من البرونز أمام معبد أبولو
املقام على تل «باالتني» من ِقبل «مايرون»
النحات األثيني ،هذا املعبد كرسه
«أوكتافيان» يف عام  28ق.م ،لإلله أبولو،
البقرات وضعن قرب املذبح ،ومتثال اإلله
أبولو ،مت تزيني رواق باحة املعبد بـ 50
متثاالً جتسد بنات داناؤس ،مت إيضاح معنى
وجود التماثيل من خالل مقطع لباوسانياس
ِ
فيه قصة وصول؛ داناؤس
الذي يروي
الليبي إلى أرجوس واملطالبة بامللك لنفسهِ
حتى ولو كان يف األمر منافسة مع جيالنور
ــــــ وهو ابن وخلف سينيلوس ـــــ أثناء هذه
املنافسة ظهر فجأ ًة قطيع من األبقار يقود ُه
ثور ،حتدا ُه ذئب (املقصود أن أبولو أخذ
شكل ذئب) ،وقاتل الذئب وانتصر ،وأصبح
زعيم القطيع ،اعتبر «داناؤس» هذا األمر
فأل خير ،وأن ُه هو الشخص املختار للحكم،
ذلك بناء معبد ألبولو الذي
بناء على َ
وقرر ً
أجنز هذه املعجزة ،ويف هذه القصة مقارنة
مع أوكتافيان نفس ُه ،فقد فاز يف مسابقة
روما السياسية بفضل أبولو ،ولهذا قرر
هو أيضا ً بناء هذا املعبد» ،يضيف أتيليو
مارستروسينكو« :داناؤس ،والد الدانايدس
(الــ  50بنت) ،كان ليبيا ً ذهب إلى أرجوس
(( ،Argosوأسس هناك ساللة األرجيدس
ِ
امللكية،
وهذه الساللة انحدر منها أيضا ً
امللوك املقدونيني ،يروي أسخيلوس يف

ِ
مأساته «املتضرعات» ،يف القرن اخلامس
امليالدي هذه القصة ،حيث نشبت عداوة
ِ
وبناته اخلمسني،
بني الليبي داناؤس
ِ
وابنائه اخلمسني ،وهرب
وإيجيبتوس
داناؤس ومع ُه بناته إلى أرجوس».
قبل أن نتطرق إلى مأساة أسخيلوس إليكم
مختصر قصة داناؤس« :كان للملك الليبي
داناؤس خمسون ابنة ،وكان للملك املصري
إيجيبتوس خمسون ابناً ،أراد إيجيبتوس
ِ
ألبناءه ،لكن ابناء
بنات داناؤس زوجات
إيجبتوس كانوا قساة وهمجيني ،ولم يوافق
داناؤس على أن يكونوا أصهاراً له ،وملا
خاف أن يأخذ إيجبتوس منه بناته بالقوة،
قام ببناء سفينة ذات خمسني مجدافا ً
وهرب مع بناته ،البنات قمن بالتجديف
بكل قوة إلى أن وصلوا إلى أرجوس ،كان
الناس يف أرجوس على يقني من أن اآللهة
قد أرسلت داناؤس ،ليكون ملكا ً عليهم،
فقد كان حكيما ً جداً ،وصل بعد أيام أبناء
إيجيبتوس ليعودوا ببنات داناؤس ،وحتى
ال يحدث قتال يف أرجوس وافق داناؤس
على الزواج ،وأقام حفل كبير لتكرمي بناته،
ِ
بناته
يف الس ّر أعطى داناؤس كل بنت من
خنجراً لتقتل به زوجها ،أطاع  49من بناته
األمر ،إال واحدة هي هيبرمنسترا ،فقد
وقعت يف حب زوجها لينسيوس».
ِ
هذه القصة معظم املؤرخني
كتب عن
القدامى ،وعلى رأسهم ديودوروس
أبولونيوس
املكتبة،
يف
الصقلي
الروديسي يف آرغونوتيكا« ،باوسانياس»
يف وصف اإلغريق« ،بلوتارخ» يف حياة
بيروس ،قصص الراعي املؤلف مجهول،
«ططيانوس» اآلشوري يف عنوان لإلغريق
وغيرهم ،وشعراء مثل «بندار» يف ترانيم
وأناشيد« ،كاليماخوس» يف نشيد حمام
باالس ،و»أسخيلوس» يف املتضرعات أو
املستجيرات ،ولنقف اآلن عند مأساة
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هذا األخير قليالً« ،املستجيرات» ليست
مسرحية فقط ،بل هي وثيقة تاريخية
إستثنائية ملاضي اإلغريق البعيد جداً،
ِ
وبناته يف مالذ زيوس حامي
داناؤس
املستجيرات ،بنات داناؤس يتوسلّن إلى
ِ
تذكيره بلطف أنه؛ هو
زيوس حلمايتهن ،ويتم
من ملس األم األولى «آيوا» ،وأنهن فخورات
بأنهن من نسل زيوس ،ويذكره داناؤس
بأنهم أبناء املرأة التي أحبها ،ويطالب
بالعودة إلى األرض األم حيث رعت «آيوا»،
ويضف الكورس املكون من بنات داناؤس
أن املصريني ،ال يؤمنون بآلهة داناؤس،
وال يحترمون سلطته ،وأصله البيالساجي،
وأن سبب رفض الزواج هو عدم احترام
املصريني ألصولهم الوطنية ،تقول «أجنيال
باشيني» يف مقالها« :االستكشاف الديني
يف املأساة اإلغريقية»« :على الرغم من أن
«آيو» استقرت يف النهاية يف مصر ،إال أن
مسرحية «املستجيرات» ال تلّمح إلى أي
وظيفة حضارية تؤديها هذه البطلة من
أصل إغريقي يف األرض املصرية ،وتظهر
املسرحية «إيجبتوس» كشخص سلبي
وبربري ،يف حني أن «داناؤس» يحتفظ
ِ
ِ
وثقافته اإلغريقية» ،يف كتاب
بأخالقه
«مسرحيات أسخيلوس» الذي ترجمه أمني
سالمة ،يقول املترجم يف املقدمة« :أما
داناؤس فقد أجنب خمسني ابنة من عدة
زوجات أطلق عليهن اسم «الدانايديس»،
بينما أجنب أخوه «أيجوبتوس» خمسني
ِ
بناته إلى
ابناً ...ووعد «داناؤس» بأن يزف
ِ
شقيقه اخلمسني ...ولكن حدث أن
أبناء
ِ
مات أبوه ،وكان من نصيبه أن يرث عرش
ليبيا .بيد أن ُه اضطر للهرب من ليبيا
ِ
بناته مبذبح زوس،
إلى أرجوس ،واحتمت
كالجئات يف كنف الدولة وذلك فراراً من
ِ
شقيقه إيجوبتوس اخلمسني
قسوة أبناء
الذين ادعوا حق ملكية البالد التي يحكمها
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داناؤس» ،يتضح اآلن أن موضوع الزواج
لم يكن سوى رمزاً ملحاولة «إجيبتوس»
االستيالء على حكم ليبيا ،وأرضها
وشعبها ،لهذا عندما يسأل يف املسرحية
ملك أرجوس «داناؤس» :ما الذي تريده؟،
عبيدا
يجيب داناؤس بال تردد« :أن ال نكون
ً
لعرق إيجيبتوس»
وزيادة يف التأكيد على أن كل املصادر
تتحدث عن ليبيا احلالية يجب التطرق
إلى ما قال ُه «بندار» يف النشيد الرابع،
يذكر «بندار» املستمعني من أبناء ليبيا إلى
نبوءة دلفي التي تقول« :يعود أبناء ليبيا
إلى أرضهم القدمية التي يغسلها موج
البحر ،وفيها جذور املدن كلها» ،هكذا
يوضح بندار أن العودة كانت مقررة سلفاً،
ويشرح يف النشيد كيف أن متثيل العالقات
بني اآللهة ،والبشر يف األساطير القدمية
كانت يف شكل لقاء جنسي ملرة واحدة ،أما
زواج قورينا وأبولو فقد كان زواجا ً شرعيا ً
ودائماً ،ومن هنا تكون العودة قانونية
وشرعية ،يقال إن كل أساطير اإلغريق يف
األصل لم تكن سوى حكايات شعبية عند
البيالسجيني من أصل ليبي ،وهذا يعني
أن «بندار» ينظر إلى اجلانب الثقايف يف
العالقة بني الليبيني ،واإلغريق وليس فقط
اجلانب العرقي.
ميدوسا :
تقول أجنيال باشيني« :كان املعارضني لبقاء
ِ
ِ
بناته
وبناته يف أرجوس ينعتون
داناؤس،
اخلمسني بــ «حشد الثعابني»« ،باوسانياس»
ينظر إلى «ميدوسا» كملكة ليبية محاربة
وقوية اإلرادة ويقول« :يف مالذ زيوس
املنقذ يف أرجوس وقرب احلرم جند
متثاالً لرأس ميدوسا منحو ًتا يف احلجر»،
ويضيف باوسانياس« :ليس بعيداً عن سوق
أرجوس هناك مرتفع من األرض يقال؛ أن
رأس ميدوسا مدفون فيه» ،هناك عالقة
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بني داناؤس الليبي ،وبناته ووجود ميدوسا
يف أرجوس ،خاص ًة وأن رأس ميدوسا
منحوت يف نفس املكان الذي وقفت فيه
بنات داناؤس يف مالذ زيوس ،دعونا أوالً
نقف عند سبب وجود ميدوسا يف أرجوس.
لقد مت إستيراد ميدوسا من ليبيا إلى
بالد اإلغريق ،البعض يقول؛ إن ميدوسا
كانت اآللهة الوحيدة لدى أمازونات ليبيا،
والبعض اآلخر يقول إنها اجلانب املدمر
من اآللهة «تانيت» يف ليبيا التي تسمى
أثينا يف بالد اإلغريق ،ال ينظر الليبيني
القدماء إلى ميدوسا كما ينظر إليها
اإلغريق كنموذج أصلي لآللهة البغيضة،
عند الليبيني «ميدوسا» هي حكمة األنثى
ولغزها الكبير ،هي قوى اآللهة العظمى
البدائية ،دورات الزمن الثالثة :املاضي،
احلاضر ،املستقبل ،دورات الطبيعة الثالثة:
احلياة ،املوت ،البعث .ميدوسا بالنسبة
لليبيني تدمر من أجل التوازن والتطهير،
يرمز إل ّيها اإلغريق بالثعابني امللتفة حول

رأسها ويف هذا إشارة إلى خصالت شعرها
اخلشنة قليالً ،وفيه أيضا ً إشارة للبحر ألن
اإلغريق كانوا يسمونه ثعبان األرض.
يف األساطير هناك رابط بني داناؤس،
وميدوسا ،تقول األسطورة« :عندما كبر
ِ
لديه وري ًثا للعرش،
امللك داناؤس لم يكن
لهذا ارسل يف طلب ِ
ابنته التي لم تقتل زوجها
وعاشت معه ،وصلت «هيبرمنسترا» ،ومعها
زوجها لينسيوس ،وأصبحت «هيبرمنسترا»
هي ملكة أرجوس والبيالسجيني ،أصبح
ابنها ملكًا بعدها ،وعندما مات ورثه ابنه
أكريسيوس ،وأصبح هو امللك ،لكن هذا
ِ
لديه ولد يرثه .كانت لديه
األخير لم يكن
ابنة جميلة اسمها داناي ،لكن هذا اجلمال
لم يجلب الفرح لقلب أكريسيوس .كان
ذلك أن عرافة دلفي
يريد ولداً ،إضف إلى َ
أخبرته؛ أن ُه سيموت على يد ابن ِ
ابنته ،لهذا
لم يفكر كثيراً ووضعها يف غرفة بال باب ،وال
شباك ،فقط فتحة يف السقف ،أكريسيوس
لم يتذكر يف تلك اللحظة زيوس القادر على
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الدخول دون عناء إلى أي مكان ،نزل زيوس
وضاجعها ،بعد فترة سمع والدها صراخ
رضيع يف الغرفة ،حطم اجلدار عازما ً على
قتل الطفل ،لكن ُه عرف أن ُه ابن زيوس ،وأنه
ال يستطيع أن يفعل شيء حياله ،لكن وضع
داناي ،ومعها ابنها بيرسوس يف صندوق
وألقاه يف البحر ،وإذا غرق الصندوق
فسيكون اللوم على بوسيدون ،بتوجيه
من زيوس وصل الصندوق إلى جزيرة،
قام الصياد «ديكتيس» بتربية بيرسوس،
ووقع ملك اجلزيرة يف حب «داناي» لكنها
رفضت ُه ،ألنها زوجة زيوس ولن تتزوج بعد
ِ
ملسه لها ،اعتقد امللك أ ّن بيرسوس هو
السبب وراء رفضها له ،وأعلن فجأ ًة أنه
سيتزوج أميرة من إحدى اجلزر املجاورة،
ِ
عرسه،
قدم كل الناس هدايا للملك يف يوم
بيرسوس كان فقيراً ،لهذا عرض على امللك
خدماته وهذا ما كان امللك ينتظره ،طلب
امللك من بيرسوس رأس ميدوسا.
ميدوسا كانت بنت جميلة ،وهذا ما أثار غيرة
أثيناـ ألن؛ بوسيدون ضاجعها يف معبدها،
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فكان العقاب هو حتويل شعر ميدوسا إلى
كتلة من الثعابني ،وأي شخص ينظر إليها
مباشرة يتحول إلى حجر .كانت ميدوسا
واحدة من ثالث أخوات هن :سثنو ،أوريالي
وهما خالدتني ،وميدوسا الوحيدة الفانية
من بينهن ،ويطلق عليهن اسم الغورغونات
أي املخيفات واملفزعات ،يف النهاية وجد
بيرسوس ميدوسا يف ليبيا ،واستطاع
ِ
بحذائه املجنح ،وخوذة هاديس،
بيرسوس
ودرع أثينا ،وسيف هيرميس أن يقطع
وذلك مبراقبة حتركاتها من
رأس ميدوسا،
َ
صورتها املنعكسة على درع أثينا ،وعندما
قطع رأسها ولد من دمها «خيرساور» الذي
ِ
بقوته ،وقتاله بشراسة ،واحلصان
يتميز
املجنح «بيغاسوس» ،ويف النهاية وضع
رأسها يف درع أثينا الذي يسمى إيجيس،
تقول الكاتبة «وينيفريد ميليوس لوبل» يف
كتابها «حتوالت بابو» الذي ترجمه حنا
عبود« :يرى «روبرت جريفز» يف بيرسوس
قائدا لقوة حملة ضد الربة الليبية نيت
ً
(تانيت) ،وكانت «نيت» من أقدم الربات
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املصريات وأم اآللهة ،حارب بيرسوس هذه
منتصرا
امللكة القوية ،وقطع رأسها ،وعاد
ً
بالده ،يحمل رأسها تذكاراً يف كيسهِ،
ِ
إلى
ومن ثم دفنه يف احتفال يف الساحة العامة
ألرجوس ...يجب أن نسجل هذا الغزو
ضد ليبيا ،وقمع النظام األمومي هناك،
وخرق أسرار الربة نيت ،إن دفن الرأس
يف الساحة العامة يفترض أن الذخائر
املقدسة أقفل عليها يف صندوق هناك،
بقناع واق وضع فوقها ،ليحبط احلفارين
املحليني من سرقة السحر» تضيف
وينيفريد نفسها قائلة« :توطدت أثينا ،يف
القرن اخلامس ق.م ،كربة محلّية رسمية
ملدينة أثينا ،والدتها وشخصيتها تشيران
إلى أن كل الروابط مع األم األرض الكبرى
القدمية (تقصد ليبيا) قد تهشمت ،ولدت
ليس من ربة أنثى بل مباشرة من رأس
زيوس» ،واحلقيقة هي أن هذا الصراع
الثقايف بني القدمي ،واحلديث ميدوسا
احلضارة القدمية ،وبيرسوس الوريث
الشرعي ألرجوس ومن أحفاد داناؤس هو
اجلديد ،لكن الغريب هنا هو تدخل أثينا
يف هذه املعركة ،فكتب التاريخ ال تسجل
حربا ً بني البيالسجيني وأثينا ،ودائما ً ما
كانت العالقة بني الربتني الليبيتني أثينا
وميدوسا طيبة ،يف األسطورة قامت أثينا
مبساعدة داناؤس يف بناء السفينة عندما
قرر الهرب ،ولم يقع بني أثينا وأرجوس،
أي مشاكل على أي مستوى ،فلماذا تساعد
أثينا بيرسوس وتقول؛ يذكر جريفز :كما
«كل شيء من أجل األب» ،لم تفعل أثينا
ذلك إال بعد انتصار الهيلينيني واجتياحهم
َ
األضرحة الرئيسية مليدوسا يف أرجوس،
وجردوا كاهناتها من أقنعة الغورغونة
املقدسة ،ومت إلغاء تقوميها وحطمت
متاثيلها ،وهذا العمل يدل على معرفة أصل
هذه اآللهة وأصل شعب أرجوس ،ومساعدة

أثينا يف هذا األمر هو رمز لغضبها ألن
أرجوس كانت تقف يف احلرب على احلياد.
يتضح من كل ما سبق أهمية ودور ليبيا
كحضارة قدمية لها شعبها ،وثقافتها،
ودينها الذي كان له أكبر األثر يف التاريخ،
ذلك يتم إهمالنا ،نسياننا ،شطبنا،
ومع
َ
حذفنا بسهولة شديدة ،يتم فرض أصداء
ذلك
ملاضي لنا عالقة مباشرة ِبه ،ومع
َ
ال يخجل أحد من جتاهلنا بطريقة ،أو
بأخرى ،من الناحية التاريخية لقد أسيء
إلى ليبيا
كثيرا وبطريقة مروعة ،لكن جزءاً
ً
من هذه اإلساءة يتحمل ُه الليبيون أنفسهم،
فال كتابات وال أصوات تستدعي أجسادنا
من األرض ،وال ترجمات تترك املهم وتذهب
إلى األهم مباشرة ،إذا قلنا إن تصور
الهوية على أنها استمرار التاريخ ،يصبح
هذا العمل يف حكم الضرورة القصوى،
خاصة يف هذا الفترة التي متر فيها هوية
بالدنا بأشد أنواع التمزق ،وهذا ال ينطبق
على التاريخ فقط ،األدب أيضا ً يعاني من
حذف وشطب ونسيان ،وإليكم مثاالً واحداً
على ذلك وهو «كتاب املخلوقات الوهمية»،
خلورخي لويس بورخيس ،يف هذا الكتاب
يتناول بورخيس كائن يسمى باسيليسك
 ،Basiliskيتحدث بورخيس عن أن هذا
الكائن له عالقة مبيدوسا ،ويحكي كيف أن
دمها الذي تدفق على األرض هو منشأ كل
الثعابني يف ليبيا ،هذا الكائن موجود يف
النسخة االجنليزية ،واالسبانية لكن ُه حذف
وأيا ما كان سبب
يف الترجمة العربيةً ،
حذفه فإننا خسرنا وجود ليبيا يف مثل هذا
الكتاب الرائع لواحد من أكبر ك َتاب العالم،
يف النهاية أمتنى أن تنهض حركة الترجمة
يف بالدنا ملصلحة ليبيا بكل مكوناتها
الثقافية ،وأن جندد كتابة تاريخنا من زاوية
نظرنا نحن ،وليس من زاوية نظر غيرنا
التي ليست موضوع ّية يف أغلب األحيان.
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الرسد والمقاومة :

بناء الوعي الوطـني يف اخلطاب الروائي الليـبي

د .علي الســياري .تونس

سعت الرواية اللليبية منذ ظهورها يف
منتصف القرن العشرين إلى مساءلة العالقة
بني خطاب السلطة واخلطابات املناوئة له.
ولقد م ّرت هذه املساءلة مبراحل مختلفة
مت يف البداية طرح مسألة
وأشكال شتّى إذ ّ
ِ
املستعمر الذي
الثقافة الوطن ّية يف مواجهة
ميثّل السلطة العسكرية األجنب ّية أو السلطة
الثقافية املركزية واإلمبريالية ،فظهر خطاب
املثقّف طارحا ً قضايا ثقافته املحلّية ومحاوالً
تفكيك سلطة الثقافة األجنبية التي يسعى
األجنبي إلى إحاللها يف ليبيا ويف
املستعمر
ّ
كل املستعمرات يف العالم الثالث.
س ّمي يف تاريخ
ويتجلّى ذلك بوضوح يف ما ُ
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الرواية الليبية مبرحلة الرواية الوطن ّية،
متتد من النشأة إلى حدود
وهي التي
ّ
منتصف السبعينات ،حيث وظّف روائيو هذه
ضد
املرحلة التاريخ النضالي للشعب الليبي ّ
االستعمار اإليطالي ،وقد مثّل تاريخ حركة
التحرير الليبية مدار أسئلة املنت احلكائي
لتجاربهم الروائية ،وذلك من خالل استرجاع
ذلك التاريخ يف العصر الراهن ،ومتثُّل بعض
عناصره وأبرزها أمكنته وشخوصه وأحداثه
يف صياغة متجيد ّية منفعلة ومتأثّرة بلحظات
االستقالل والنصر ،وما تولّد عنهما من
مشاعر نخوة ورغبة يف إثبات مق ّومات الهو ّية
املستلبة والتعبير عن املوقف السياسي.

إبــــــــــــداع

وقد بدا خطاب املثقّف ،يف هذه الروايات
املبكّرة يف تاريخ الرواية الليبية ،رافضا ً
لسلطة املستعمر وسلطة االمبريالية
الثقافية واملركزية الغربية ،وهو ما يتجلّى يف
محمد علي عمر مثل «أقوى
بعض روايات
ّ
من احلرب» (« ،)1962حصار الكوف»
(« ،)1964أنا والوطن» ( ،)1974وبعض
القمودي مثل « انتقام
روايات
محمد صالح ّ
ّ
السجني» (« ،)1970دماء على النخيل»
( )1973و» أغلى من احلياة» (.)1973
فلقد احتوت هذه الروايات على صور منط ّية
للمثقّف التقليدي الذي يحلم بتخ ّ
طي حاجز
االستعمار ومخلّفاته وإحالل الثقافة الوطن ّية
بدل الثقافة األجنبية وتخ ّ
طي مظاهر
التخلّف االجتماعي واالقتصادي والسير
التقدم .ويف هذه املرحلة
بليبيا املستقلّة نحو
ّ
لم يواجه املثقّف يف الرواية الليبية استبداد
السلطة السياس ّية املحلّية ولكنّه واجه سلطة
األجنبي والثقافة األجنب ّية.
املستعمر
ّ
املرأة يف مواجهة خطابات الهيمنة:
من األشكال األخرى للمواجهة بني السلطة
سواء يف
وخطاب املثقّف يف الرواية الليبية،
ً
املتقدمة أو حتى املتأخّرة ،هي عالقة
مراحلها
ّ
املرأة (باعتبارها حاملة خلطاب ثقايف ذي
خصوص ّية) بالسلطة بجميع أشكالها .فاملرأة
معبر عن ثقافة هامش ّية يف
هي كائن ثقايف ّ
مجتمعات عرب ّية متخلّفة ال تقيم وزنا ً للهامش،
وهي حاملة ألنساقها الثقافية التي مت ّيزها
عن الرجل .ومن هنا ،فإنّها تخوض «حربها
مقدمتها
متعددة تأتي يف ّ
ضد سلط ّ
الثقافية» ّ
السلطة الذكورية (أو الهيمنة الذكورية بعبارة
بيير بورديو) ،حيث إ ّن املجتمعات العرب ّية،
ومنها املجتمع الليبي ،جميعها ذات طابع
ذكوري وبنية فحول ّية تراتب ّية.
ولقد واجهت املرأة املثقّفة يف الرواية الليب ّية
«الفحل االجتماعي» متم ّثالً يف األب والزوج
واألخ واملر ّبي وغيره ،كما واجهت «الفحل
السياسي» متم ّثالً يف السلطة السياسية
استمدت املرأة الليبية
وأجهزتها .وقد
ّ

املثقّفة عناصر وعيها بقضاياها من بيئة
خارج ّية متثّلت يف احلركات النسوية العاملية
الداعية إلى حت ّرر املرأة والدفاع عن حقوقها
وقضاياها يف كل بلدان العالم ،ومن البيئة
شجع
املحلّية حيث مثّل االستقالل حدثا ً
ّ
املرأة على التعليم والعمل ومواجهة السلطة
االجتماعية الذكورية ،وقد أ ّدى ذلك إلى بلورة
وعي املرأة الليبية املثقّفة بكيانها باعتبارها
أنثى ،وكذلك وعيها بدورها باعتبارها عنصراً
فاعالً يف املجتمع ،وهو ما ع ّزز نزوعها إلى
التح ّرر من أشكال القهر االجتماعي املسلّطة
عليها.
ولقد ظهر هذا النموذج للمرأة املثقّفة التي
تواجه استبداد السلطة الذكورية يف روايات
نسائ ّية باألساس لعلّ
أهمها «املظروف
ّ
األزرق» ملرض ّية الن ّعاس« ،البصمات» لشريفة
القيادي« ،املرأة التي استنطقت الطبيعة»
لنادرة العويتي« ،رجل لرواية واحدة» لفوزية
الشالبي و»الهجرة على مدار احلمل» لرزان
نعيم املغربي وغيرها.
السلطة السياسية وحتريك السواكن:
مثّلت السلطة السياسية إحدى أه ّم القضايا
مت طرحها يف الرواية الليبية خالل
التي ّ
عقد الثمانينات حتديداً ،فهي قد شكّلت
الهاجس الرئيس لعدد من الروائيني لعلّ
أبرزهم «صادق النّيهوم» الذي انشغل بالفكر
والفلسفة أكثر من انشغاله بالكتابة الروائية.
ولقد ص ّورت الرواية ذات التو ّجه السياسي
املثقّف باعتباره صوتا ً معارضا ً لالستبداد
وحامالً لهموم املجموعة ومفكّراً نيابة عن
النّاس ،ولكنّه عادة ما مينى باخليبات و ُيتّهم
بانفصاله عن واقعه وغياب التواصل بينه
وبني اآلخرين .واملالحظ أ ّن صورة املثقّف يف
هذا الصنف من الروايات تخفي وراءها عادة
يعبر بعض الروائيني عن
صورة الكاتب ،إذ ّ
آرائهم وإيديولوج ّياتهم بواسطة شخص ّياتهم
التي يبتدعونها يف أعمالهم الروائ ّية ،وهو
تعبير يت ّم وفق صيغ مباشرة كما هو احلال
يف رواية «وميض جلدار الليل» ()1984
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ألحمد نصر .ولقد عالج من خاللها إخفاق
التجربة الدميقراط ّية يف االنتخابات النيابية
معمر القذايف
التي عاشتها ليبيا قبل وصول ّ
إلى السلطة عام  ،1969وتُعتبر هذه الرواية
تصويراً خليبة أمل املثقفني الليبيني يف مآالت
الوضع السياسي بعد االستقالل.
كما أ ّن التعبير عن املواقف السياسية يف
الرواية الليبية يت ّم أيضا ً وفق صيغ غير
مباشرة كما هو احلال يف رواية «احليوانات»
(ط )1984 ،1لصادق النيهوم (أو كذلك
يف روايته «القرود») .وتبدو مالمسة السلطة
السياسية وحتريك سواكنها أكثر جرأة يف
رواية «احليوانات» رغم جلوء الكاتب إلى
حيلة القناع للتعبير عن مواقف الشخص ّيات
ورؤاهم (ومن ورائها مواقفه ورؤاه الشخص ّية)
إذ استعار أسلوبا ً تراث ّيا ً وهو أسلوب احلكاية
يقسم احليوانات إلى
املَثَل ّية لكتابة روايته .فهو ّ
أدوار مختلفة بعضها يضطلع بدور السلطة
السياسية مبختلف تفريعاتها وبعضها يضطلع
بدور الشعب بكل فئاته املثقّفة وغير املثقّفة.
ولعلّ طرافة هذه الرواية تكمن يف جرأتها،
باعتبارها قد عاجلت ،بأسلوب ساخر،
السلطة السياسية االستبدادية التي تفتقر
إلى الشرعية االنتخاب ّية والدميقراطية.
فهي سلطة تأتي عبر االستحواذ على احلكم
حيث يت ّم تشكيل احلكومة بني عدد محدود
من األفراد االنتهازيني وذوي النفوذ دون
اللجوء إلى الشعب ملمارسة حقّه يف التصويت
واختيار من يحكمه.
وتعمد السلطة يف رواية «احليوانات» إلى
ممارسة أبشع أنواع القهر واالستبداد والقمع
وحجتها يف ذلك
لألصوات املعارضة لها.
ّ
حرصها على توفير األمن للشعب ،وهي ال
تتر ّدد يف مصادرة حرية الرأي عبر فرض
الرقابة على وسائل اإلعالم ملنعها من فضح
املتعددة ،كما
ممارساتها القمع ّية وانحرافاتها
ّ
أنّها تلجأ إلى االعتقال والتعذيب واملحاكمات
اجلائرة لكلّ صوت يسعى إلى معارضتها أو
نقدها .ويكاد صوت املثقّف يكون غائبا ً يف
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هذه الرواية ،حيث إ ّن السلطة السياسية ال
حق التعبير ،وهي تصادر كلّ حقوقه
تترك له ّ
يف إبداء رأيه أو االضطالع بدوره االجتماعي.
تعد مثاالً
ومن هنا ،فإ ّن رواية صادق النيهوم ّ
على الصراع املنهك والدموي الذي يخوضه
ضد السلطة السياسية الفاسدة
املثقّف
ّ
تقدم املثقّف
واملستبدة .ولكنّها ،أيضا،
ّ
ّ
باعتباره ،هو اآلخر ،حامالً جلينات السلطة
ولبذور االستبداد يف خطابه.
لغز السرد ولغز اخلطيئة :
يكتسب مفهوم اخلطيئة مرجع ّية دين ّية ،حيث
ب واآللهة يف
يتّصل أساسا ً باإلساءة إلى الر ّ
كل األساطير أو األديان .وتتن ّزل السلطة،
يف هذا السياق ،باعتبارها العنوان األكبر
للخطيئة ،وباعتبار أ ّن كلّ من يسعى إليها
ّ
إنا يسعى إلى اخلطيئة .فالسلطة هي مبدأ
ديني ،وهي حكر على األرباب واآللهة منذ
نشأة األديان ما قبل السماوية .وجند هذه
الرؤية األنثروبولوجية للسلطة ماثلة بشكل
واضح يف أغلب روايات «إبراهيم الكوني».
وتعد رواية «الورم» التي نُشرت يف طبعتها
ّ
األولى سنة ثمان وألفني أه ّم روايات الكوني
التي عالج من خاللها فساد السلطة السياسية
حيث رسمها باعتبارها خطيئة وفق أسلوب
استعاري .ويعتبر الكوني يف أحد احلوارات
املجراة معه أ ّن «الورم» أو مبدأ الورم ّية هو
لغز العالم .ولذلك فإ ّن الناس ،من منظوره،
يبحثون عن األلغاز كما يبحثون عن كتاب
يهدد البشر ّية .والورم
يفسر لهم أخطر لغز ّ
ّ
يحدده الكوني ذو هو ّية خبيثة أل ّن السلطة
كما ّ
يف كلّ الثقافات ويف كلّ الديانات واملعتقدات
منذ أقدم العصور إلى اليوم هي ورم ،فهي
إذن خطيئة .واخلطيئة عمل الأخالقي ومن
بد أن تكون بالضرورة
هنا فإ ّن السلطة ال ّ
عمالً الأخالق ّيا ً مهما حاول التحلّي بالنبل،
فال أخالق ّيات يف السلطة ألنّها خطيئة،
وألنّها ،أيضاً ،محاولة لالستحواذ على العالم
وهي حتمل يف جوهرها اللعنة التي ال تختلف
عن لعنة طرد اإلنسان من فردوسه السماوي.
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فكلّ صاحب سلطة يسعى إلى االستحواذ على
العالم ،وهو ،بذلك ،يتبنّى مبدأ االمتالك،
وكلّ ذلك يف فلسفة إبراهيم الكوني يتعارض
مع اجلوهر اإلنساني ومع مبدإ الروح.
وتبدأ رواية «الورم» بحدث غريب يتمثّل
يف التصاق اخلُلعة اجللدية التي يلبسها
«آساناي» على جسده ،وهنا يستدعي اخلدم
والسحرة ملساعدته على خلعها لكنّها تزداد
تلبسته
التصاقا ً به ويفشل يف خلعها ،فهي قد ّ
وأصبحت جزءاً من جسده .وتنشأ عن هذا
احلدث الرئيس يف الرواية أحداث أخرى
تنتهي مبوت آساناي ج ّراء عشقه للسلطة
وبحثه عن مبدإ االمتالك ومخالفة نواميس
السماء وشرائعها .فآساناي الذي يعني يف
«الكافر» ،يسعى
لغة متاهق (لغة الطوارق)
َ
عبر كلّ السبل إلى احلفاظ على سلطته التي
منحها له الزعيم ويقتل كلّ من يسعى إلى
افتكاكها منه وكلّ من يعارضه من الرع ّية
أو احلاشية ،وهو يرى يف السلطة مب ّرراً
لوجوده وغاية أساسية له .وميارس صاحب
السلطة يف رواية «الورم» أنواعا ً من القهر
واالستبداد يف عالقته مبستشاريه ،وهنا
ميكن اعتبار الساحر مم ّثالً لصورة املثقّف
يقدم
القريب من السلطة ،فهو يسعى إلى أن ّ
ويعدل من طبيعته العدوانية
آلساناي النصح ّ
واالستبدادية لكنّه يصطدم بطغيانه ورفضه
التنازل عن اخلُلعة اجللدية التي ترمز للسلطة
املطلقة.
واملالحظ أ ّن رواية «الورم» تعالج مسألة
االستبداد السياسي ،وهي تسعى إلى فضح
ب االمتالك مبا فيه امتالك السلطة،
مبدأ ح ّ
ولكنها على عكس أغلب الروايات الليبية أو
العربية التي عاجلت االستبداد السياسي
تعمد إلى اتباع أسلوب استعار ّي ،فهي ال
تقدم السلطة على أنّها السلطة الواقع ّية التي
ّ
تقدم
ميارسها احلاكم
العربي ،كما أنّها ال ّ
ّ
صورة للمثقّف املعادي للسلطة وفق صورته
الواقعية ،بل إنّها ،مثل كلّ روايات إبراهيم
الكوني ال تتعامل مع الواقع باعتباره واقعا ً

يفسره الكاتب يف إحدى شهاداته
وهو ما
ّ
حول جتربته اإلبداع ّية حيث يقول « :نحن أ ّمة
تتعامل باالستعارات فال نتعامل مع الواقع مبا
هو واقعّ ،
إنا نتعامل مع ظالل الواقع وروحه،
فهذه قوانني األدب منذ أن خُلق .وهذا يعني
أنّنا عندما نكتب عن الطغيان يجب أن نكتبه
بروح األدب التي هي روح استعارية ،وال تعني
االستعارة يف هذا السياق تبنّي اخلطاب
السياسي املباشر مثلما يفعل أغلب الكُتّاب
والروائيني ،وهنا يكمن الفرق بني األدب
احلقيقي الذي يخضع إلى مقاييس اإلبداع
ّ
التي سنّها رائد اآلداب العاملية «هوميروس»
وأدب السلعة الذي يخضع إلى مقاييس
السوق».
بد أن
كما أن الكتابة الروائ ّية عن الطغيان ال ّ
تكون كتابة مبستوى األسطورة ،وهي يف رواية
املستبد والطاغية الذي
«الورم» أسطورة احلاكم
ّ
يتماهى مع السلطة حتى إنّه ال أحد يستطيع
بد
انتزاعها منه إالّ بانتزاع روحه ،مبعنى أنّه ال ّ
من قتله حتى يصبح من املمكن أخذها منه.
وتبدو تيمة الطغيان يف هذا الرواية أشمل من
حصرها يف احلاكم السياسي باعتبارها ذات
معبر عن الطغيان يف صورته
معنى وجودي ّ
الشاملة رغم أ ّن السياسي ميثّل النموذج األه ّم،
حسب الرواية ،لتجسيد االستبداد والفساد
واحللول محلّ األرباب واآللهة باسم السلطة
ب التملّك .ومثلما تبرزه الرواية على
وح ّ
امتداد صفحاتها فإ ّن السلطة تنّني أسطوري
مخيف ورهيب ،وهي مارد يف غاية اجلبروت،
ولها القدرة على إفساد النفوس ،حتى نفوس
القديسني الذين من عادتهم أن يزهدوا
ّ
يف الدنيا ويرفضوا كلّ مبادئ االمتالك أو
التسلّط .وبناء على ذلك فإ ّن رواية «الورم»
تدعو إلى معاملة السلطة باعتبارها عد ّوا
إلنسان ّية اإلنسان وعد ّواً ملبدأ الروح والطهارة.
واحلق أن هذه الرؤية املخصوصة للسلطة
جندها يف سائر كتابات إبراهيم الكوني حيث
يقدمها باعتبارها خطيئة وجب االبتعاد
إنه ّ
عنها وعدم السعي وراءها.
71

الليبي

ن
��ة النص
ج

إبــــــــــــداع

انتقاء :
سواسي الشريف

كأن بِ
َ
كفيك
ِّ
خيط من املاءِ
ٌ
ٌ
خيط
من
املاءِ
ٌ
خيط ْ
هزيل
ُ
َ
بعينيك
يسيل الغام ُم
لكن
َّ
َم َ
رواك يف راحت َ
َيك
ْ
والسلسبيل
الثميل ُة
فتيل من الضوءِ
كأين ٌ
يف ِ
تأرجح
ذيل نج ٍم
َ
ِ
ْ
واملستحيل
بني احلقيقة
ِ
َ
جفنيك
أرض
ليهوي عىل
فوق اجلناحِ ا َمل ِ
ريش
ْ
اخلميل
وحتت
َ
ٌ
طويل
طريق
كأين
ٌ
ِ
عىل البحر ممتدُ
خيشى من املوجِ
ما كا َد ينجو بِ َج ٍ
ذر
ل ُي ِ
غر َق ُه املدُّ
ِ
لح
وامل ُ
يمحو التفاصيلَ
حتى
أصري املتاه َة
َ
دون ََك-
ْ
السبيل
دون
َ
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أمل رشبيني /مرص
تقول جاريت بائعة الليمون
أهنا ..
ال جتد رجال واحدا
ختربه أحبك ،
تصنع منه عصري ليمون منعش
يف العطالت الصيفية
وتطعم بقاياه للفقراء
واملساكني ،
تقول ..
لو أنّني أملك رجال واحدا فقط
كنت سأشرتي به الكثري من املدارس ،
ُ
ثم أحتفظ ببقاياه لنفيس عندما
يغادرين اجلميع فجأة ،
ربام كنت سأجعل منه احلديقة اخللفية ملنزيل مثال
كنت سأختيله حديقة مليئة بأشجار الصنوبر
حديقة ينظر إليها اجلميع
بينام ال تفعل شيئا
سوى اللحاق يب ،
مرت
تقول أمي نكاية يف األعوام التي ّ
دون أعياد وطنية !
أن ال حاجة للنساء يف الرجال بعد
ّ
وأن الرجل ال جيلب لنا
سوى العثرات واحلرب
واحلظ اليسء أيضا ،
ّأما صديقتي التي مل تتزوج بعد
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عنيدة جدا ..
صارت جتمع الرجال
يف نكات طويلة
جتمعهم حتى نبكي معا
دون أن يلحظ أحد
بينام ..
نفرط الضحك عليهم.
نورهان الطشاين /ليبيا
عىل السطور ؛
حزن وحب
وشغب طفولة
هذا الوجع عاشق للروح واجلسد
ال هيمس
إنه يعوي يف األوصال
الغربة ال تعني االبتعاد عن الوطن
بل تعني أن ال حيتضنك وطن
هات يل وطنا يا وطن
بال كوابيس
بال ضوابط
نقع يف احلب
مثنى وثالث ورباع
يف األفق
تتهامس السحب واحلامئم
صوتك األقرب إيل
يضج الصباح بصمتك
امهس

ليهدأ قلبي
بني سكرات الفجر والصحو
نديم أنت
تثمل اخلواطر
كَتبتك بكل هلجات العرب
وكأن قلبك من العجم
كَتبتك بكل أصناف األدب
السمع
فكنت خفيف ال َبرص ثقيل َ
كتبت له دهر ًا؛ مل يقرأ منه سطر ًا .
يف املساء
أول الواصلني إىل قلبك أنا
وآخر الباقني يف روحي أنت
نحاول دائ ًام أن نكون عند حسن الظن ،
ولكن املشكلة !
يف الظن نفسه
من الثوابت أنت
ونسيانك
سحابة صيف
الباب املغلق ال ينافق
بينام املوارب
سيصفق يف الوجه يوما ما
عندما أغادر
سأغلق الباب
وأبلغ عنك
مريم حوامدة /فلسطني
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اخلطاب ما بعد احلداثي وعبثية الذات
د.عماد عبد الرازق  .مصر

مما الشك فيه أن مفهوم ما بعد احلداثة
يعد من املفاهيم واملصطلحات التي أثارت
جدالً واسعا ً يف األوساط الثقافية والفلسفية
على ٍ
حد سواء ،كما أثار التباسات كثيرة،
ويرجع ذلك الختالف النقاد ودارسي ما
بعد احلداثة حوله ،نظراً لتعدد مفاهيمه
ومدلوالته من ناقد إلى آخر .لكن رغم هذا؛
هناك شبه اتفاق يصل إلى حد اإلجماع على
ارتباط ما بعد احلداثة بفلسفة التفكيك
والتقويض والعدمية واإلقصاء ،وحتطيم
املقوالت املركزية الكبرى التي هيمنت على
الثقافة الغربية من أفالطون حتى يومنا
هذا .من هنا تعد ما بعد احلداثة بالنسبة
للكثيرين نزعة عدمية على نحو خطير ،فهي
تق ّوض أي معنى للنظام والسيطرة املركزية
للتجربة ،فال العالم وال الذات لهما وحدة
متماسكة .ويف هذا السياق جند اخلطاب
ما بعد احلدأثي خطاب فوضوي يقوم على
تغييب املعنى وتقويض العقل .بل يزيد األمر
خطورة أ َّن فلسفات ما بعد احلداثة ُتثِّل
معاو َل للهدم والتفكيك ،وتعمل جاهدة على
حترير اإلنسان من املقوالت املركزية التي
حتكمت يف الثقافة الغربية .وكل هذا يف
سياق التسلح مبجموعة من اآلليات الفكرية
واملنهجية كالتشكيك والتفكيك واالستالب.
فهي جتعل من اإلنسان كائ ًنا عبثيا ً فوضويا ً
ال قيمة له يف هذا الكون املغيب ،يعيش حياة
أنطولوجيا يف هذا
الغرابة واملفارقة ،ويتفكك
ً
العالم الضائع بدوره؛ تشظيا ً وضالة وانهياراً
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وتشتتاً .ويف هذا السياق نشير إلى أ َّن من
أبرز سمات فلسفات ما بعد احلداثة؛ هي
إقصاء الذات وعدميتها؛ فلقد كانت مقولة
موت اإلله هي احلدث األبرز يف العصر
احلديث مبا تتضمنه هذه املقولة من فقدان
للقيم اإلنسانية ،وسقوط اإلنسان يف دوامة
النهاية لها ،وال فكاك منها وال خالص ،ما
جعل اإلنسانية تعيش العدمية والعبثية يف
أقصى مراحلها .وذلك أل َّن احلداثة قامت
بهدم القيم التقليدية دون طرح قيم بديلة،
ويف هذا السياق يشير “نيتشه” إلى أ َّن
احلداثة ألغت احلياة وأفرغتها من قيمتها
وحولتها إلى حالة من العدم ،وهذه العدمية
عبر عنها “نيتشه” بأ َّن اإلله قد مات .ويجب
أن نلفت االنتباه هنا إلى أن موت اإلله عند
“نيتشه“ ال يعني موت اإلله السماوي ،بل
موت القيم اإلنسانية واملثل العليا ،وبشكل
عام موت “امليتافيزيقا“.
موت اإلله يعني التضحية بالذات اإلنسانية
وقيمها ،وسقوط اإلنسان يف دوامة
الالإنسانية ،والشعور بفقدان معنى احلياة،
وكذلك اغتراب اإلنسان عن ذاته ،بل باملعنى
األدق عبثية الذات .ومن هنا نرى أن “نيتشه“
ُيثِّل األب الروحي لتيار ما بعد احلداثة،
ألنَّه قدم عدة نبوءات للقرن اجلديد ،مثَّلت
ٍ
عالمات فارقة لهذا القرن ،كما مثَّلت مسارا
مهما يف أحداث هذا القرن.
ولقد استخدم “نيتشه” مفهوم وفكرة «موت
اإلله» كمطرقة ضخمة ضد كل املؤسسات
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القائمة واملذاهب األخالقية ،فجميع قيم
اإلنسان احلديث والعلم والعقالنية والواجب
األخالقي ،والدميقراطية واالشتراكية هي
أعراض فساد وانحطاط يجب سقوطها عن
طريق إرادة القوة وظهور السوبرمان .لذا
يجب أن نؤكد على أ َّن موت اإلله يف الفكر
الغربي؛ كان مبثابة ثورة “كوبرنيقية” أدت
إلى انهيار مركزية اإلله؛ كي تعوضها مركزية

اإلنسان .من هنا يجب أن نلفت األنظار إلى
سباقا للتنبيه إلى خطورة
أ ّن “نيتشه“ كان َّ
موت اإلله؛ كحدث م َّيز العصور احلديثة،
وأ َّدى إلى حتويل القيم اإلنسانية إلى عدم
مطلق أفضى إلى فقدان اإلنسان األوروبي
ثقته يف كل شيء .ومن خالل هذا اإلطار
نشير إلى أنَّه إذا كان من أبرز سمات احلداثة
–نزعتها الذاتية التي م َّيزتها عن النزعة
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املوضوعية للفلسفات السابقة ،فإ َّن فلسفات
ما بعد احلداثة تؤكد على موت الذات
قضاء مبرما ً على
وعدميتها ،ومن ثم القضاء
ً
التقابل الشهير بني الذات واملوضوع ،الذي
كرسته احلداثة ،ورفض املبدأ املثالي؛ فليس
هناك موضوع بدون ذات .وإذا رجعنا إلى
لتلمس هذا املوقف
تاريخ الفكر الفلسفي؛ ُّ
وتلك الرؤية يف إقصاء الذات وعدميتها عند
أشهر تيارات نزعة ما بعد احلداثة ،سوف
جند هذا املوقف الرافض للذات وعدميتها
واملستبعد لها عند البنيوية ،التي اتخذت من
نداء لها؛ حيث قذفت بالنزعة
موت الذات
ً
اإلنسانية إلى أدنى منزلة وأخذت على
عاتقها حتطيم البديهيات التي طاملا ارتكز
عليها الفكر الغربي ،ومنها فكرة اإلنسان.
وهذا املضمون نفسه جنده عند “ميشيل
فوكو” يف كتابه “نظام األشياء“ حيث أعلن
املوت الوشيك لإلنسان ،وكتابه “أركيولوجيا
املعرفة“ يف مفهومه لـ “األبستمية” رأى أ َّن
تبشير نيتشه بظهور اإلنسان الراهن ،وظهور
مرحلة جديدة للفكر املعاصر.
أكد “نيتشه“ على نزعته اإلنسانية بقوله
وقد َّ
إ َّن قوة اإلقناع التي تتصف بها مسلمات
املنطق وامليتافيزيقا ،وأيضا ً االعتقاد بفكرة
اجلوهر والعرض واملحمول َّ
إنا ترجع كلها
وتعود إلى ما تعودناه من اعتبار كل نشاطاتنا؛
كنتيجة إلرادتنا رغم أ َّن إرادتنا هذه ال وجود
لها .ولقد َن َحى هذا املنحى أيضا ً يف إقصاء
الذات وعدميتها “كلود ليفي شتراوس”،
وحجته يف ذلك أ ّن الذات هي الطفل املدلل
الذي شغل املسرح الفلسفي منذ مدة طويلة،
ٍ
عثرة يف وجه كل عمل
حجر
ووقف بذلك
َ
جاد لرغبته املستمرة يف االستئثار وحده بكل
انتباه .ومن هنا شن “شتراوس“ حملة شعواء
على كل نزعة ذاتية ..فهو يستبدل بعبارة
“سارتر“ القائلة بأ َّن اجلحيم هو اآلخرون
عبارته القائلة بأ َّن اجلحيم هو الذات ،ومن
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هنا أعتقد أ َّن الغاية القصوى للعلوم اإلنسانية
ليس تركيب اإلنسان بل إذابته .واستمر نفس
الرفض للذات وإقصائها مع «جاك دريدا»
الذي يستغني عن الذات ويضحي بها يف
فلسفته ،فهو يحاول محاوالت مستميتة أن
يق ِّوض نهائيا ً الفلسفة القائمة على الذات،
كما ورثها الغرب من “ديكارت” وهو يف
محاولته هذه يذهب إلى أبعد ما وصل إليه
يدمر ويعصف باملحور
“فوكو” حيث حاول أن
َ
الرئيسي والفكرة املركزية التي قامت وبنيت
عليها كلمة “امليتافيزيقا” وهي مركزية العقل،
أي احتالل العقل والكلمة للنقطة األساسية
التي جتعل منها املرجع األخير لكل فلسفة بل
كل حقيقة .ونقطة االنطالق عند “دريدا“ هي
البحث عن مكانة جديدة للكلمة من إسقاطها
عن مركزها املتسلط كأصل ومركز اللغة .ويف
هذا املسار أيضا ً اجته الفيلسوف األمريكي
“أرنست هوكنج” يف استبعاد الذات ورفضها
والتأكيد على عدم جدوها مبفردها يف
تشكيل اخلبرة اإلنسانية ،واجلمع بني الذاتية
واملوضوعية  ،ومن هنا ميكن جتاوز األنا
الواحدية فقط من خالل إبراز اخلبرة الفعلية
التي تقدم لنا األساس لتصورنا عن املشاركة
والتفاعل مع املجتمع .مما سبق يتضح
لنا بجالء ارتباط فلسفة ما بعد احلداثة
ارتباطا وثيقا بالعدمية والتفكيك وتقويض
الذات ،واستبعادها وإقصائها ،والتأكيد على
عبثيتها ،وعدم جدوها ،ومن هنا انهارت القيم
اإلنسانية وبالتالي موت الذات ودفنها يف قبر
عميق .لذا صارت الذات اإلنسانية ريشة يف
مهب الريح على يد تيار ما بعد احلداثة؛ ومت
زعزعة الثقة يف كل القيم اإلنسانية ،وشعر
اإلنسان باالغتراب والغربة يف نفس الوقت
عن ذاته ،وأضحت كل القيم اإلنسانية عبثا ً ال
طائل من ورائه ،هذه العبثية جعلت اإلنسان
يفقد الثقة يف كل شيء.
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ب َ ْرقِ َّيـ ــا ٌت مِ َن
ِّ ْعـرِي َّ ـ ـةِ املُتَّحِ َدة
ال ِواليـاتِ الش
حســـين حســـن التلســـــيني .العراق

الب ْر ِق َّيـــــةُ األولـــــــى :
َ

ْضـ ُر ِم ْن َت ِ
ض
ض الشِّ ـــ ْع ُر ال َف َّي
ْت األ ْن َقـــا ِ
ُ
ــــاض األخ َ
َن َه َ
ض
ب ْحك ََم ٍــة َي ْســــأ ُل َع ْن قَـا ِ
ما َمــ َّر ِ َ
س ال َع ْو َن ِم ْن َبل َْســـــمٍ
أ ْو َه َّ
ب ِل َيلْ َت ِم َ
جلـ ْر ُح َو َعنْـــ ُه ال َّ
ِ
ض
يب
املـاهــ ُر َرا ِ
َزكَّـا ُه ا ُ
ط ِب ُ

الو َب ِ
ـــــاء
ض َحـايــا َف ِّ
صــ ْو َ
ب ُجرو ِح َ
طـا َر َ
ك َ
َّات ِ
ي ِط َر َها بِ غ ََم ِائ َم َدق ِ
الد َو ِاء
َ
حل ْبلى بِ َس َما أ ْق َر ِ
خاف ِق ِه ا ُ
اص َّ
ظلَّ ُ ْ
ص َب ٍ
احات َي ْح ِملْ َن ِ
ض الشِّ ـــ َف ِاء
البشْ ــرى ِم ْن َر ْو ِ
يـر ُ
بِ َ
أزاه َ
ِ
الب ْر ِق َّيــــةُ
الثان َيـــــــة
َ
البــــ ِّر
شــــرِ َ
ب الشِّ ْعـــ ُر ِم ْن َمن َْهـــ ِل ِ
َ
صا َر ْ
والبـــ ِّر
جل ْو َعى َك ْو َك َب ْ ِ
ت َع ْينا ُه ألكوا ِخ ا َ
الب ْحرِ َ
ي ِم َن َ
للج ِ
َو َغ َدا َقل ُْب ُه َم ْس َرحا ً َف ِ
الـمـ ِّر
اضحا ً َ
الد َو َ
س ْو ِط ِه ال َق ِاتـــ ِل ُ
البرقيـــــة الثَّا ِل َثـــــــة
ب
س ِفيـــــــــــــ ُر ا ُ
حل ِّ
الشِّ ْعـــــ ُر َ
ب
حلـ ْر ِ
الط َْبـــــــلَ ا َ
ب
الدرْ ِ
صـابِ يـــ ُح تَــلْوي أ ْع َنــاق ظـال ِم َّ
َو َم َ
ب ألطـرا ِ
الشِّ ْعــ ُر َن ِ
ض األ ْر َبــــــ ْع
ف األر ِ
ســــــي ٌم َي ُه ُّ
ش ْهداً ِلظالمٍ أويف ُم ْقل َِت ِه َيق َْبـ ْع
َن ْحـلٌ ِم ْن َ
ص َن ْع َ
ض ْو ٍء َل ْم َي ْ
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يف معارضة قصيدة البردة ()1

املقدمة :
يحتوي األدب العربي على ٍ
عدد وافر من األشعار املقولة يف مدح
النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم قدمي ًا وحديث ًا وتك ِّون تلك
األشعار فن ًا مستقالً يف التراث اإلسالمي واألدبي ،وقد تطور هذا
الفن الشعري يف املعنى واملبنى مجاري ًا مع العصور ولعب دور ًا
تاريخي ًا وديني ًا كبيرا بأن قدم السيرة النبوية مفصالً وميسر ًا
للفهم وفاز بالشيوع واالنتشار بني الناس .
مر هذا الفن يف تاريخه بثالثة فترات هامة ،فترة البعثة املحمدية
وفترة احلروب الصليبية وفترة العصر احلديث ومت استخدامه يف
األولى منها كأهم سالح الدفاع عن الرسول ،وأعاد يف الثانية ازدهاره
بعد الركود النسبي وازدهر يف الثالثة ازدهار ًا شامالً مع التأثر
بالعصر احلديث موضوعي ًا وفني ًا .
قرض «شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري» قصيدته املسماة
بـ «الكواكب الدرية يف مدح خير البرية» املشهورة بـ»البردة» يف الفترة
الثانية أعاله ،ونالت قبوالً غير مسبوق املثال ،وأصبحت آية يف
الرقة والتماسك والبالغة ومتيزت بروحها العذبة وروعة معانيها
وجمال تصويرها ودقة ألفاظها وحسن سبكها وبراعة نظمها حتى
أصبحت مبثابة مدرسة شعر املدائح النبوية املقتداة بها ،وظهرت
قصائد عديدة معارضة للبردة يف األدب العربي القدمي واحلديث
حيث نظم أصحابها قصائدهم على منوال البردة شاملني فيها
املديح النبوي كغرض هام .
إي عبد النزار  .كيرال  .الهند
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املعارضات الشعرية  :تعريفها وإسهاماتها يف
إثراء الشعر العربي :
املعارضة يف اللغة ،اإلتيان مبثل ما أتى إليك،
أو املباراة واملحاذاة واملجاراة للشيء بشيء
يشبهه لعالقة بينهما ويف اإلصطالح «أن
يقول الشاعر قصيدة ما يف موضوع ما من
أي بحر وقافية ،فيأتي الشاعر اآلخر فيعجب
بهذه القصيدة يف منهجها وصياغتها فيقول
بقصيدة من بحر األول وقافيته ويف موضوعها
ٍ
أو مع
انحراف عنه يسير أو كثير ،حريصا ً
على أن يتعلق باألولى يف درجته الفنية ،أو
يفوقه دون أن يتعرض لهجاءه أو سبه ،ودون
أن يكون فخره صريحاً ،أو عالنية فاملعارض
يقف من صاحبه موقف املقلد املعجب أو
املعترف ببراعته .
أسهمت املعارضة األدبية منذ العصور األولى
يف ازدهار الشعر العربي وتطوره إسهاما ً
باهظاً ،وحفظت لنا تراثا ً شعريا ً أضاف إلى
ديوان الشعر صفحات ناصعة وأذكت روح
التنافس بني الشعراء مما كان له أثر كبير يف
تطوير الشعر العربي احلديث ،وتوجد فيها
معارضة القدماء للقدماء كمعارضة األخطل
لكعب بن زهير والكميت لعمرو بن كلثوم
وأبي متام لبشار بن برد والبحتري لطرفة
بن العبد والبوصيري البن الفارض ومعارضة
املحدثني للقدماء كمعارضة البارودي وشوقي
للبوصيري ،كما أن املعارضة كانت أما كلي ًة
بالقصائد املتفقة يف املوضوع والوزن والقافية
وحركة الروي ،وأما جزئية بالقصائد املختلفة
يف عنصر من العناصر املذكورة .
قصيدة البردة للبوصيري ومعارضاتها :
ظلت بردة «شرف الدين البوصيري» مصدر
اإللهام للشعراء على مر العصور ،يحذون
حذوها وينسجون على منوالها وعارضها
أكثر من مائة شاعر ،كما أقبل على شرحها
كثير حتى جتاوزت شروحها املكتوبة خمسني
شرحاً ،وقد قرض البوصيري البردة يف
بحر البسيط التام الذي تتكون تفصيالته
من ’مستفعلن فاعلن‘ أربع مرات مع اخلنب

الداخل على ’فاعلن‘ وتصير ’مستفعلن
فعلن‘ وحرف رويها ميم مكسورة ويجمع
«البوصيري» فيها كل أدواته الشعرية ويجمع
همته ملدح خير اخللق محمد صلى اهلل عليه
وسلم ويبدأها بـ :
أَمن تذكر جيران بذي سلــــــم ..
مزجت دمعا جرى من مقلة بـــــــدم
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ..
وأومض البرق يف الظلماء من إضم
وتدور «البردة» حول عدة أفكار يجمعها غرض
واحد هو مدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم
واإلشادة برسالته ولهذا الغرض بدأ الشاعر
قصيدته بالغزل على غرار الشعراء القدماء
من العرب وضمن فيها احلديث عن النفس
وهواها والطريق إلى هداها وصفات الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ومولده ودعوته وأثرها
وسرد بعض معجزاته ،ثم انتقل إلى ذكر جهاد
الرسول إلى أن ختمها بطلب املغفرة من اهلل
والتعبير عن طمعه يف شفاعة الرسول صلى
اهلل عليه وسلم ،ومتيزت القصيدة عن غيرها
يف صياغتها من التركيب اجلميل واملعنى
السامي حتى أن أصبحت آية من آيات الفن
وكوكبا ً يف سماء اإلبداع .
تدرّس «البردة» يف الكثير من املعاهد الدينية
ٍ
كجزء معني من املناهج
يف شتى أنحاء العالم
الدراسية وزادت شروحها على املائة باللغات
العربية وغيرها من لغات أقطار املسلمني،
ومن أهمها شرح إبن الصائخ وشرح إبن
العماد وشرح إبن مرزوق التلمساني وشرح
جالل الدين املحلي وشرح الشيخ خالد
األزهري وشرح الشيخ زكريا األنصاري .
وتوجد عدة قصائد معارضة للبردة منها :
 ) 1قصيدة مالك بن املرحل األندلسي
(ت  699هـ) ومطلعها:
تشب بني
ت نارٌ على عل ِم ..
شو ٌق كما رُفع ْ
ُ
فرو ِع الضا ِل والسلـــ ِم
 ) 2بديعية صفي الدين احللي (ت 750
هـ) ومطلعها:
إن جئت سلعا ً فسل عن جير ِة العل ِم
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ٍ
عرب بذي سل ِم
 ..واقرا السال َم على
 )3بديعية شمس الدين بن جابر
األندلسي (ت  780هـ) ومطلعها:
س ِّي َد األُ َمـــــــــ ِم ..
بِ ط ََيبةَ ان ِزل َو َ ّ ِ
يم َ
ِ
ب الك َِل ِم
َطي
أ
ُر
ث
ن
ا
و
َوانشُ ر َل ُه املَد َح َ
َ َ
 )4بديعية عز الدين املوصلي (ت 789
هـ) ومطلعها:
براعةٌ تستهلُ الدم َع يف العل ِم  ..عبار ٌة عن
ِ
املفرد العل ِم
نداء
َ
 )5بديعية الشيخ محمد املقري (ت
 849هـ) :ومطلعها:
عجبي عراقي فعجبي نحو ذي سل ِم
 ..واجن ْح لسكانها بالسل ِم والسل ِم
 )6بديعية أبو بكر بن حجة احلموي
(ت  837هـ) ومطلعها:
لي يف ابتدا مدحكم يا ُع ْرب ذي سلَ ِم ..
ُّ
تستهل الدم َع يف العلَ ِم
براعة
 )7بديعية جالل الدين عبد الرحمن
السيوطي (ت  911هـ) ومطلعها:
من العقي ِق ومن تذكا ِر ذي سل ِم  ..بر ا عةٌ
ُّ
تستهل الدم َع يف العل ِم .
 )8بديعية عائشة الباعونية (ت
 922هـ) ’الفتح املبني يف مدح األمني‘
ومطلعها:
ت
يف حس ِن مطلع أقماري بذي سلَ ِم  ..أصبح ُ
يف زمر ِة العشاق كالعلَ ِم .
 )9بديعية الشيخ عبد الرحمن
احلميدي (ت  1005هـ) ’متليح البديع
مبديح الشفيع‘ ومطلعها:
رد ربع أسما وأسمى ما يرام ر ِم ..
وحي حيا حواها معد ُن الكر ِم .
 )10بديعية السيد علي خان (ت 1018
هـ) ’أنوار الربيع‘ ومطلعها:
حس ُن ابتدائي بذكرى جيرة احلر ِم ..
ُّ
يستهل دمي .
له براعةُ شوقٍ
 )11بديعية الشيخ عبد القادر الطبري
الشافعي (ت  1032هـ) ومطلعها:
حس ُن ابتدا ُء مديحي حي ذي سل ِم ..
أبدى براعةُ االستهال ِل يف العل ِم
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 )12بديعية الشيخ أحمد املقري
التلمساني (ت  1041هـ) ومطلعها:
شارفت ذرعا فذر من مائها الشبـ ِم  ..وجزت
ف يف احلرم .
منلي فنم ال خو َ
 )13بديعية عبد الغني احلنفي
النابلسي (ت  1143هـ) األولى ومطلعها:
ِ
الركب بني البا ِن فالعلَ ِم ..
يا منزل
بالديِ .
ت
من سفح كاظمة حيي َ
َ
 )14بديعية عبد الغني احلنفي
النابلسي (ت  1143هـ) الثانية
ومطلعها:
يا حسن مطلع من أهوى بذي سلَ ِم ..
براعة الشو ِق يف استهاللها أملي .
 )15بديعية الشيخ قاسم البكرة
احلنفي (ت  1169هـ) ومطلعها:
من حس ِن مطل ِع أه ِل البا ِن والعل ِم ..
براعتي مستهلٌ دمعها بد ِم .
 )16بديعية السيد حسني الرضوي
الهندي (ت  1156هـ) ومطلعها:
ٍ
أحباب بذي سل ِم ..
حي احليا عهد
وملعـب احلي بني البا ِن والعل ِم
ُ
 )17بديعية محمود صفوت الساعاتي
(ت  1298هـ) ومطلعها:
سف ُح الدمو ِع لذكرِ السف ِح والعلَ ِم ..
أبدى البراعةَ يف استهال ِل ِه بد ِم .
 )18قصيدة محمود سامي البارودي (ت
 1322هـ) ’كشف الغمة يف مدح سيد
األمة‘ ومطلعها:
يا رائد البر ِق ميم دار َة العلــــــ ِم ..
واحد الغما َم على حي بذي سل ِم
ُ
 )19قصيدة أحمد شوقي (ت 1351
م) ’نهج البردة‘ ومطلعها:
رمي على القا ِع بني البا ِن والعلـــ ِم ..
أحل سفك دمي يف األشهرِ احلر ِم
 )20قصيدة الشيخ أحمد احلمالوي(ت
 1351هـ) ’منهاج البردة‘ ومطلعها:
الذنب من ٍ
ِ
جود ومن كر ِم ..
غافر
يا
َ
ب من ٍ
جان و مجتر ِم
وقابلَ التو ِ
 )21بديعية الشيخ طاهر اجلزائري
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الدمشقي (ت  1338هـ) ومطلعها:
بدي ُع حس ُن بدور نحو ذي سل ِم ..
قد راقني ذكره يف مطل ِع الكل ِم
 )22قصيدة املراكشي إسماعيل زويريق
ومطلعها:
		
ني من سق ِم؟
الب
يف
كم
ن
البا
شاكي
يا
ِ
ِ
َ
دافــق األل ِم
ب حلنا
شكواك تنسا ُ
َ
 )23بديعية الشيخ محمد بن عبد
احلميد املعروف بـ حكيم زاده األولى
ومطلعها:
حسن ابتدائي بذك ِر البا ِن والعل ِم ..
حال ملطلع أقمارٍ بذي سل ِم
 )24بديعية الشيخ محمد بن عبد
احلميد املعروف بـ حكيم زاده الثانية
’اللمعة املحمدية يف مدح خير البرية‘
ومطلعها:
ت صنعا فصن عن مد ِح غيره ِم ..
إن رم َ
يا قلب سرا وجهرا جوهر الكل ِم
 )25بديعية الشيخ أبو الوفاء العرضي
احللبي ومطلعها:
براعتي يف ابتدا مدحي بذى سل ِم ..
فاض كالعل ِم
لدمع
قد استهلت
ٍ
َ
 )26بديعية الشيخ محمد املازندراني
احلائري ومطلعها:
من حسن مطلع سلمى مستهلُ دمي
هلل من دم ذي سلمٍ بذي سل ِم
..
 )27بديعية الشيخ عبد اهلل محمد بن
أبي بكر ومطلعها:
يا عاملَ اليعمالت الكوم يف األك ِم ..
نحو ذي سل ِم
س بالعي ِ
بالعي ِ
س عر ْج َ
 )28بديعية الواردي املقري ومطلعها:
ت سلمى فسلْ ما حل بالعل ِم ..
إن زر َ
وحي سلعا وسلْ عن حي ذي سل ِم
 )29قصيدة الدكتور عائض القرني
’تاج املدائح‘ ومطلعها:
ٍ
مليمية جاءتك من أ ََمِ ..
أنصت
مدادها من معاني نون والقل ِم
 )30قصيدة الدكتور ناصر الزهراني
ومطلعها:

اخللق من دمعـي ومـن أملـي ..
تعجب
ُ
صغتـه بـدمـي
ومـا دروا أن ُ
حبـي ُ
عائشة
السيدة
 )31معارضة
عصمت بنت إسماعيل تيمور املشهورة
بالتيمورية ومطلعها:
أعن وميض سرى يف حندس الظلم
 ..أم نسمة هاجت األشواق من إضم .
ليست القصائد أعاله إال بعض النماذج
الرائعة من القصائد التي عارض بها
أصحابها قصيدة البوصيري ’الكواكب الدرية
يف مدح خير البرية‘ وال شك يف أن القائمة
تطول لو تهيأنا لعد األكثر من مناذجها
قصيدة البارودي يف معارضة البردة :
«محمود سامي البارودي» شاعر العصر
احلديث الذي يرجع إليه كل الفضل يف
إحياء الشعر العربي وجتديده وكان باعث
النهضة الشعرية يف العصر احلديث حيث
ارتفع به إلى منزلة الفحول من الشعراء
العباسيني حتى عرف بـ ’رائد الشعر العربي
احلديث‘ ،مدح البارودي النبي صلى اهلل
عليه وسلم بقصيدتيه وقصيدة ‘كشف الغمة
يف مدح سيد األمة’ هي التي عارض بها بردة
البوصيري ومطلعها:
يا رائد البر ِق ميم دار َة العلــــــ ِم ..
واحد الغما َم على حي بذي سل ِم
ُ
تعد معارضة «البارودي» من أكثر معارضات
البردة يف العصر احلديث أفكاراً ،وأطولها
أبياتاً ،ألنها بلغت سبعة وأربعني وأربع مائة
( )447بيت من بحر البسيط وروي امليم
املكسورة ،ويقول يف مقدمة القصيدة’ :فهذه
قصيدة ضمنتها سيرة النبي صلى اهلل عليه
وسلم من حني مولده الكرمي إلى يوم إنتقاله
إلى جوار ربه ،وقد بنيتها على سيرة ابن
هشام  ...ورغبتي إلى اهلل أن تكون لي ذريعة
أمت بها يوم املعاد ،وسلما ً إلى النجاة من هول
املحشر ،أللهم فحقق رغبتي إليك ،واكسها
بفضلك رونق القبول -أمني‘
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ليتنفس
القلم
جمانا سمير العتبة .فلسطين

والشعب ال ينسى»
«تبقى الذّ اكرة ح ّية
ّ
رواية ما دونه الغبار».
قلم استطاع أن ينبش الذاكرة ويدونها بلسان
من عايشها  ..لسان حمل اللهجة الفلسطينية
ليزيل ما تراكم من غبار يف ذاكرة كل من
تشرد وغياب  ..فعملت بقلمها الرجاع كلمات
جتعل من القارئ املغترب يقف عندها ويبتسم
كم من الوقت لم يسمع هذه الكلمة او تلك يف
غربته  ..وكأنها بطريقة كتابتها داعبت تلك
الذكرى من أب او جد عاش القهر فاحتفظ
بلهجته كإثبات للهوية يف الغربة .
استطاعت الكاتبة «دينا حنحن» أن تدون
التاريخ على لسان من عايشه  ..فعمدت أن
تأخذ القارئ للمكان والزمان ليعيش اللحظة
ويشاهد احلدث بشخوصه  ..فأصبح القلم
حامالً للقارئ يسافر فيه عبر زمن القهر
لترتسم الصورة وحتفر يف ذهنه تاريخ ال
ينسى .
رواية كتبتها باتقان مدركة متاما ً بأن التاريخ
يجب أن يكتب ويصل ملا بعد هذا اجليل
الذي سمع ممن عاصروا القهر  ..فهناك
اجيال ستأتي لتسمع قصصا ً ممن سمعوها
 ..ولكنها بروايتها وطريقة كتابتها استطاعت
أن تضع التاريخ بايدي اجيال ولدوا وعاشوا
بعيداً عن بالدهم ..
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(( أما الشّ حبار فمقدور عليه ،كلها ولعة بابور
وتنكتني مي وفلقة صابون ،)) .بجملة واحدة
حلقت الكاتبة بالقارئ ليجلس اسفل شجرة
عمرها بعمر قهر أجدادنا  ..يف بالد غاب
عنها وأرجعته بضع كلمات من لهجة حاول
الشتات ان يدفنها .
تاليا ً ما كتبته الكاتبة يف الرواية يف وصف
هول ما حصل يف النكبة  .. 1948وقد
ابدعت يف اعطاء الوصف للحالة الشعورية
 ..فقد أبدعت الكاتبة يف وصفها للحدث
من خالل رسم عني طفلة صغيرة تزاحمت
واختلطت عليها مشاعر احلدث ..
«استغربت منط انتحابهم ومحاولتهم
شحب وعيها واصف ّرت دواخلها،
للنجاة،
َ
غمغمت بكلمات غير مفهومة ،تش ّوش
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فكرها واحتارت باتخاذ القرار وتساءلت عما
يحدث ،لم تستطع وصف شعورها نحو كل
ما جرى حولها ،لم تنسجم روحها مع هاتيك
اللحظات ،تارة ،تبنّت شعور الرحمة واإلشفاق
على اآلخرين ،مقابل شعور القسوة والهيمنة،
تارة أخرى ،ترددت ،هل تعطف أم تخاف،
تعض أناملها
هل تضعف أم تزداد حذرا؟ هل
ّ
الرقيقة حسرة ،أم تساوي املهرولني باليمام
اجلريح ،هل تنظر لكل هؤالء بعني الطفلة،
أم بعني الفتاة التي كبرت فجأة؟ لقد غ ّيرتها
هذه اللحظة كثيراً ،لقد كبرت فجأة ».
ويف صورة رمبا يستغربها القارئ ..استطاعت
الكاتبة ان تصف وجعا ً النسان تعامل مع من
سرق بيته ..كيف ألي منا ان يقف باب بيته

غير مسموح له ان يدخله ..من بيوت «اللد»
الى بيوت «الشيخ جراح»  ..صورة تتكرر منذ
سبعني عاماً ..ففي بالدنا يبدوا أن األحداث
تنتقل مع الغبار من مكان الى آخر .
 انتظرت يف فتحة الباب هادئة ،صفقتوهددتها بصوت
اليهودية الباب يف وجههاّ ،
مغموم:
«إن لم تذهبي حاالً سوف يعتبرك اجلنود
متسلّلة ،مبا أن ِ
ك اخترقت أمر منع التجوال
ِ
ِ
حضرت بقصد
وأتيت إلى هنا ،سأخبرهم،
التّهديد؟ اذهبي قبل وصول الكتيبة ،مت ّر من
هنا يوميا ً يف هذا الوقت».
«كتيبة اجلنود حترسكم يا لصوص ،وأنتم
داخل بيوتنا ،حترس بيوتنا منّا وكأننا نحن
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اللصوص؟» أجابتها جميلة.
كثر من كتبوا تاريخ احلدث ،ولكن الكاتبة
أ ّرخت مئة عام من القهر الفلسطيني
..فدونت ما حملته كل ذرة غبار مرت من
هناك  ..قلم تنفس عبر الغبار وتنفسنا معه
 ..اخترت لكم هذا الصباح بعضا ً من السطور
لنشرب فنجان قهوتنا على حصيرة فرشتها
الرواية على ترابنا .
 أدركتني ذاكرة العدم ،انكشف عر ُي الطريق،طريق يداعبه الفراغ غير مرصوف بالناس،
أزمنة بأقدار وحرمات ،بغياب الوجوه!
ت فيما بعد أن االنتظار ثقافة مكتسبة
 أدرك ُيتقنها املقهورون
 نحن  -الفلسطينيون  -ال مكان لنا نتعلقالداخل ،وال إن كنّا يف
به ،ال إن ُكنّا يف ّ
اخلارج ،إن حصل وتعلّقنا بشجرة ما ،نخشى
على احلساسني( )1إن فقدت مكانها ،مثلنا!
 استعدت األرض ملراقصة ال ُع َّزل ،أسقطتاألكثرية يف قاع الترحال ،فتحولوا يف ساعة
من ال ّزمان إلى مش ّردين ،لقد جر ّدتهم احلرب
من كل شيء ،أبقت لهم فقط أرواحهم الشاردة
وعيونهم الباكية.
والسكون
الصمت عزمية املصدومني
ّ
ّ
الهمجي
حيرة التائهني ،سكنهم ال ّرعب
ّ
وهبط عليهم الفزع ،ال أحد يستطيع إسكات
الضجيج الداخلي عند اخلسارة.
ّ
اجتمعت صرخة جماعية وصل صداها حدود
السماء:
ّ
 فلسطني . توقف «سليم» عن الكالم فجأة ،حصلما يدعو إلى السرور ،وهو أن والدته التي
تعاني من مرض الزهامير ،أص ّرت على
التحدث معي ،وكأن كلمة «يافا» أثارتها
وأحيت الذاكرة داخلها ،هي ممن يعانون من
َ
االحتفاظ بالذاكرة القدمية ،صرخت قائلة
وبأعلى صوتها (يافا).
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 طبعا ،ألن ِك سوف تد ّونني ليس فقط تاريخ
العائلة الكبيرة ،وإمنا تاريخ مدينة اغتصبت
عنوة ،إنك تدونني تاريخ وطن ،وتاريخ املنطقة
الذي س ّيرته بعض الرؤوس ،فبتنا من الشعوب
التي تسير على أصابعها ،ال تستغربي من
حديثي ،لكن أخبرك أنهم هم من صنع لنا
تاريخنا.
 يقع يف منطقة دير القصر( ،أزان) خ ّزانماء ،هناك سكن حنّا ضبيط ،على مقربة
منه ،بيت أبو سيمون ،وسمعان حنحن ،عائلة
العزوني ،أبو خليل ،عيسى حنحن ،موسى
حنحن ،إسكندر رزق ،عائلة احلصري ،ثم
تأتي سلسلة حواصل ،أقامت فيه عائلة ال ّزير،
بجانب احلواصل طريقا ضيقة ،على رأسها
حارة دحبور ،حيث فرن اخلبز ،ثم صيدلية
كي أبي مرمي ،يأتي شارع عريض ،تقابله
ّ
املدرسة ،ثم الكنيسة ،ومن اجلهة األخرى،
مصبنة تعود لعائلة حنحن.
*ذاكرتك قوية!
* قلت ل ِ
ك يا بنتي إن الذاكرة مقبرتنا .
 أقلّ من ساعتني وبنكون يف بيروت ،بنقعدكم يوم حتى نشوف شو بدو يصير وبعدين
بنرجع ،كان مفكر أن احلدود راح تبقى
مفتوحة ،وأن اليهود مش راح يبقوا ،بتذ ّكر
إني بكيت كل الطريق حتى وصلنا مع إللي
وصلوا ،مئات الناس ،كلهم فلسطينية ،وما
عدنا إلى يافا أبداً ،وبقيت مفاتيح الدار معنا،
وهياها بعدها معنا هنا ،زوجي رحمه اهلل،
تويف قبل خمس سنوات ،احتفظ بشرائط
وصور وأشياء كثيرة من الوطن ،احتفظَ بها
أكثر من سبعني سنة.
وسندا ،راح «داود
 من يفقد أبا ً يفقد كيانا ًً
جدكم.
حنحن» ،راح ّ
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سقاية املاء يف التراث العربي

صالح الشهاوي .مصر

أدرك العرب أهمية املاء يف حياتهم منذ
تاريخهم القدمي ،فهم أهل صحراء مترامية
األطراف يعز فيها املاء ،تترك فترات اجلفاف
بصماتها على حياتهم وأرزاقهم ومواشيهم،
وفى اجلدب وقلة املاء يردئ املشرب وتتلوث
مياه اآلبار ،ومع ذلك ليس هناك من بديل
لتلك املياه يشربها اإلنسان ودوابه.
قد جعل اجلفاف للماء مكانة يف نفوس

العرب بلغت حد التقديس والتبجيل .جاء
ذلك يف مظاهر كثيرة من حياة أوائلهم،
فاتخذوا لورد املاء أصوالً وقوانني ذو أعراف
يحترمونها أميا احترام ،فمن له ثأر عند
إنسان آخر وأدركه ميسك قربة املاء أو يكب
على الغدير يرتوي أمهله حتى أمت شربه،
ويسقون الذبيحة املاء حتى ترتوي ومن ثم
تذبح.
85
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طلبا للثواب :
سقاية املاء ً
لسقاية املاء يف التراث العربي أهمية كبرى
جدا ومعروفة،
ومنزلة عظيمة قدمية
ً
ال سيما وأن البيئة بجوها احلار وبيئتها
املتربة قد جعلت التباري يف إنشاء هذه
األسبلة من أجل اخلدمات إلى الناس.
فقد كان شرفا ً لبني هاشم قبل ظهور
اإلسالم أن تختص بالسقاية يف زمن احلج،
فقد ذكر ابن هشام أن أشراف قريش قبل
اإلسالم قد تباروا على أخذ السقاية بجوار
الكعبة يف حوزتهم ألن فيها رفعة لهم بني
وإعالء شأنهم.
قومهم
ً
ويف العصر اإلسالمي وعى املسلمون أن من
تعاليم اإلسالم كدين يحض على اإلنسانية
والرحمة والعطف والقيام بالعمل الصالح
لكسب الثواب الكبير،وأن يوفر املسلم
ألخيه النجدة من العطش ،لذا بنوا األسبلة
وجعلوها مقصد للظمآن من لفح الهجير
عندما تصبح جرعة املاء هي إكسير احلياة.
وسقاية املاء من الرحمة والرحمة اسم
من أسماء اهلل تعالى الرحمن والرحيم،
وكما ترد الرحمةُ إذا تعلّقت به عز وجلّ
باعتبارها قيمة وباعتبارها صفة للفعل
خلْق الكون وتنظيمه وكائناتهَ ،ترِ ُد
على َ
موضوعا للرحمة
على اإلنسان ،باعتباره
ً
اإللهية ،وباعتبار أ ّن تلك الهبة اإللهية هي
قيمة من ِق َيمه يف وجوده وأفعاله.
فكان احلكام من خلفاء وسالطني وملوك
وأمراء وكذلك أثرياء املسلمني ،ينشئون
تلك األسبلة تقربا ً إلى اهلل تعالى وأمالً يف
الثواب وذلك بتوفير ماء الشرب للمارة يف
الطرقات حتى ال يتعرضوا للعطش أثناء
ممارسة أنشطتهم وأعمالهم املختلفة،
كما أنشئوا أيضا ً أحواضا ً لتوفير املياه
لشرب الدواب حيث كانت الدواب الوسيلة
األساسية لالنتقال داخل املدن وخارجها.
اآلبار والعيون والصهاريج قبل السبل يف
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التراث العربي :
من بئر زمزم وسقاية احلجيج وتكرمي
القرآن للماء بجعله أصل األنواع استمد
املسلمون مفهوم اخلير،املتمثل فى إرواء
نفس أو روح عطشى ،وكانت تعاليم
الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم هى
املحدد لهذا اإلجتاه ،فقد ورد عن السيدة
عائشة رضى اهلل عنها قولها “ :من سقى
أخاه يف موضع فيه املاء فكأمنا أعتق
رقبة وان سقاة يف موضع ال يوجد به املاء
فكأمنا أحيا نسمة” .لذا أوقف عثمان بن
بئرا للمسلمني ثم
عفان رضى اهلل عنه ً
اقتدى به اخللفاء املسلمون فحفروا اآلبار
وأوقفوها على الطرق الرئيسة وطرق احلج
املشهور ،وما – عني زبيدة -إال أحد األمثلة
لهذه اآلبار يف عهد هارون الرشيد .وفى
مصر أوقف الوزير أبو الفضل جعفر بن
الفرات املعروف بابن خترابة – القرن
الرابع الهجرى -بئراً سمى بعد ذلك ببئر
الوطاويط ،لينقل منها املاء إلى السبع
سقايات التى أنشأها ،وأوقفها جلميع
املسلمني .ومع الزمن خربت السقايات،
وأهملت البئر وسكنتها الوطاويط ،وعرفت
بهذا االسم.
أما مسجد احلاكم نفسه فقد حفر فيه
صهريج بصحن اجلامع ليمأل فى كل
سنة من ماء النيل ،و ُيسبل من املاء فى
كل يوم ،ويستقى منه الناس يوم اجلمعة،
وفى هذه العصور وقبل ظهور األسبلة كان
املاء يقدم إما من خالل آبار أو سقايات
أو يخزن فى صهاريج كبيرة ،وقد استمر
بناء الصهاريج فى املساجد واخلانقاوات،
وكانت هي األساس الذي قامت عليه
األسبلة فيما بعد ،وكان بعض الصهاريج
تقام على أعمدة حاملة لقباب ضحلة ،ولها
سلم حجرى ملتف كما يوجد فى خانقاه-
األشرف بارسباى – باجلباية ،والبعض
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اآلخر كان له سقف مسطح يرتكز على
أكتاف جانبية ويتميز باالستطالة وله سلم
حجرى جانبي ،أما أرضية الصهريج نفسه
فكانت ملساء خالية من أى نتوء .ثم أصبح
الصهريج فيما بعد هو أول جزء يف أي
سبيل أقيم بعد ذلك ،وقد أوقف أهل اخلير
أمواالً كثيرة على إنشاء الصهاريج.
األسبلة يف التراث العربي :
كلمة سبيل من اللفظ العربي -وسبل املاء-
أى أجراه و ّيسره للناس ،و ُيعد ذلك من أرفع
درجات اخلير ،والسبيل مكان الستسقاء
املاء .ويف اللغة أسبل املطر مبعني هطل.
وقد يذكر االسم ويؤنث .قال ابن السكيت
يجمع على التأنيث سبول وأسبلة وعلى
التذكير سبل.
واملراد بالسبيل املواضع املعدة واملجهزة
لسقي املارة يف سبيل اهلل ولوجه اخلير.
وهو تطور حضارى حدث واستكمل من
حيث الشكل والتكوين فى العصر اململوكي
واستمر حتى بداية ثمانينيات القرن
العشرين.
وبناء األسبلة من األعمال اخليرية اجلاري
ثوابها على أربابها بعد املوت ما دامت
باقية منفعتها ،وقد كان توفير املياه عن
طريق هذه األسبلة للمارة وعابري السبيل
والفقراء واملحتاجني له جانبه االجتماعي،
حيث يبدو عطف الغنى وهو املنشئ
للسبيل على العطشى من املارة وهو ما
يؤكد روح املودة واإلخاء بني أفراد املجتمع
الواحد وهى القيم التي يدعو إليها الدين
اإلسالمي ،لذا روعى يف تصميم املدينة
اإلسالمية العربية عناصر عديدة تدور
حول الرحمة ،فاملباني أقيمت لتراعي
ظروف البيئة وانعكاساتها على اإلنسان،
والطرقات التي صممت بحيث ال ميضى
واحد منها يف خط مستقيم حاد كالشوارع
احلديثة تخفيفا ً لإلحساس بطول املسافة

عند السائر ،والسقوف التي تظلل األسواق،
أما أبرز عناصر الرحمة فهى األسبلة.
لهذا علق أحد الرحالة األوروبيني بعد أن
رأى هذا العدد من السبلة فى القاهرة
قائالً“ :إن ما نراه من األسبلة الكثيرة يف
أي مدينة إسالمية دليل على سمو خلق
أهل املدينة”.
أحواض سقي الدواب واملاشية :
ألن اإلسالم دين الرحمة وضع مبدأ
الرفق باحليوان ،ومن املعاني العظيمة
القيمة التي ُكشف عنها يف احلضارة
اإلسالمية هي الوقف على احليوان ،بل
تعدي األمر احليوان املستأنس إلى الوقف
على احليوانات الضالة ،فبني املسلمون
عمائر لرعاية احليوان من حيث سقيه
وإيوائه وإطعامه فبنوا نوعان من العمائر
يف هذا املجال وهما :أحواض سقى
الدواب ،واإلسطبالت ،فانتشرت أحواض
سقى الدواب يف الطرق الرئيسية يف املدن
اإلسالمية ،واألسواق ،كما أنشئت يف طرق
احلج وطرق القوافل منفردة أو ملحقة
باخلانات.
تقدمي املاء للناس والدواب يف العصر
احلديث :
رغم تأمني شبكة مياه تصل جميع املنازل
يف كل األنحاء فى العصر احلديث – نرى
مساقى للمياه على الطرق الزراعية ،أو قلال
مصفوفة أمام املساجد ،من إناء فخارى
صغير إلى سبيل يعد حتفة معمارية ،إلى
مبردات مياه كهربائية ،اجلوهر واحد وهو
التقرب إلى اهلل تعالى بعمل يفيد الناس،
وفى معظم هذه األحوال يكون تيسير املاء
للناس من أجل راحة روح متوفى عزيز.
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النسيج التشكييل التونيس المعارص ..

من التقنية إلى التشكيل
فاطمة بلغيث معتوق .جامعة سوسة .تونس

إ ّن طرح سؤال النسيج التشكيلي املعاصر التشكيلي واحلريف وبالتالي التوتّر بني
يف تونس بالتحديد ،يحيلنا على ظاهرة اخلبرة التقنية كمعطى ثقايف ،واخلبرة
«التثاقف» ،لكونه (النسيج التشكيلي) الفنية كوعي تشكيلي.
محصلة تط ّور ثقايف متواصل عبر
ّ
العصور ،وكونها (ظاهرة التثاقف) ،النسيج التشكيلي املعاصر يف تونس هو
شبكة تواصل تفاعل ّية مولّدة لقيم فنية فن ينافس التقنية :
شك يف أ ّن طرحنا ملسألة التثاقف
متراوحة بني املغايرة واملسايرة.
ما من ّ
سؤال اخللق الفنّي إذن ،هو سؤال يف الفنون املعاصرة ،تأتي يف الواقع من باب
ال ّراهن بامتياز ،يف زمن حت ّوالت العالمة حصر قضية إعتماد تقنيات العمل الفني
الثقافية يف املنجز الفنّي ،وانفتاح نوافذ يف تنفيذ التصميمات الزخرفية واملرور من
األجناس الفنية على بعضها البعض يف الزخريف إلى النحتي ،وبالتالي من العالمة
سياق ثقافة عوملة يدفعها تط ّور تقني املحلية الزخرفية للعالمة النحتية التشكيلية
يف وسائل االتّصال والتواصل وتدفّق  .هناك تقنيات مستوحاة من واقعها املحلي
املعلومات وحت ّول واقع املنسوجة اليوم وهناك تقنيات مستوردة من واقع أو من
إلى صورة رقمية ،ومجموعة نصوص مدرسة بعيدة قادرة على التس ّرب بفعل
تناسج اخليوط ،ومقاطع فيديو حت ّول التأثير واالنفتاح والتجربة .جند من بني
اخلامة إلى أضواء افتراضية .ليس التقنيات املتس ّربة تقنيات املدرسة التأثيرية
وذلك بقصد إثراء مجال النسيج اليدوي.
غريب ًا إذن انتقال الثقافات بسهولة.
يف هذا املوقع التأ ّملي يجدر بنا التفكير تقنيات طغت على كامل حقول الفنون ومنها
يف مسألة تركيبة النسيج التشكيلي النسيج التشكيلي خالل املنتصف الثاني
املعاصر يف تونس واجلينات األساس ّية للقرن العشرين والتي سنعرض بعض من
املحددة ملكامن هوية اخللق فيه وجوهها املماثلة يف شكلها ومضمونها للتجربة
ّ
الغربية .هذا املنحى هو يعتبر مبثابة املنفذ
وعالقته بنظرية «التثاقف».
ما نو ّد اخلالص إليه يفيد حضور فكرة لتأويل هذا الواقع التشكيلي التونسي بدون
املرجعية التقننية العاملية بظاللها أفكار مسبقة تستنقص من قيمته أو تلغيه.
الصريحة واملشوشة يف املنت النسيجي لكن ومن باب األمانة العلمية هذا التصور
التشكيلي يف بنيته الظاهرة :صياغة ال يصلنا وحدود الرضا بأي حتليل ،بل إنه
وداللة ،عالمة ومرجعية ،رؤية ورؤيا يدفعنا يف كل م ّرة إلى طرح السؤال حتى ال
األمر الذي خلق قطيعة بني الفنان جنعل من كل طرح تشكيلي أو ممارسة فنية
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هي قالب جاهز يعود بالنظر لقوة امتالك
النساج ولقوة املراجع
التقنية واملفهوم لدى
ّ
العاملية املتكأ عليها واملساندة لنظريته.
ومن هذا املنطلق فمن املحمود الرجوع
والتبصر للواقع األصلي.
بقبضة عني التأ ّمل
ّ
واملقصود هنا التح ّوالت والتغ ّيرات ومجموعة
التط ّورات التي رافقت إعتماد املنسوج
التونسي للعديد من التقنيات والنظريات
واملفاهيم الثائرة يف أفكارها ،ومناهجها،
على غرار ما ظهر يف البالد الغربية .واملعنى

هنا يشمل «التعبيرية التجريدية» .هذا التيار
واملدرسة التي أوجدت لها مكانا يف تاريخ
الفن بقتل كل معاني التقليد وأشكال التنميط
والقوالب الكالسيكية اجلاهزة والتق ّرب أكثر
من انفعاالت وحرية الذات الفنانة.
إن الفكرة التي ح ّيرت وح ّركت هذا التيار
التجريدي يف فنون النسيج التونسي ،بدت فكرة
«ما بعد حداثية» يف أ ّول اختبار للمصاحلة
مع اآلخر والذات واملاضي واملستقبل .وهو
رؤية شمولية جمالية معاصرة تعتبر البرهان
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واألساس الصلب الذي بنيت عليه شخصية
احلسي ،وهو ما يؤ ّكده «بارنت
الفنان وقلقه
ّ
نيومان» بقوله« :نحن لسنا ّتبعا إلكسسوارات
بالية ألسطورة منتهية قد أصبحت عتيقة.
نحن نصنع صورا فيها احلقيقة واضحة،
وتأتي إلى العالم بدون سند ،وبدون دعامة ،أو
بال عالقة مع رسوم مسبوقة متفوقة وجميلة.
لقد تخلّصنا من ثقل الذاكرة واملشترك
واحلنني واألسطورة واخلرافة ومن كلّ مك ّون
ألدوات الرسم األروبي الغربي».
ما نريد أن نظنّه يف هذا السياق ،أ ّن هذا
البحث يف التثاقف يف النسيج التشكيلي
التونسي املعاصر هو درس جمالي وتشكيلي
له أبعاد كونية وهو مؤشر لالنخراط ضمن
فن عاملي .
هل يعني االنخراط يف «التجريد ّية التعبير ّية»
أو «التعبير ّية التجريد ّية» مبعانيها وأبعادها
ومؤشر بالضرورة النخراط
وتقنياتها دافع
ّ
يسمى بحركة «الفن العاملي»؟
املنسوج يف ما ّ
هل يكفي مج ّرد توظيف والسير على خطى
ّ
االتاهات الفنية احلديثة واملعاصرة لكي
نصنّف صاحب املنسوجة وأثره بالفن
املتثاقف املنفتح على العامل ّية؟ أم أ ّن شرط
التثاقف والعامل ّية رهني لظروف أخرى؟
مامستويات التثاقف يف النسيج التونسي
املعاصر؟وما أثرها على العالقة بني احلريف
والفنان التشكيلي؟
املنسوجة التونسية املعاصرة بناء
لعالقات تفاعلية :
مناذج1و 2من السجاد املعاصر ،ابتكارات
الفنانة التشكيلية فدوى دقدوق من تونس
خالل جتربتها بالديوان الوطني للصناعات
التقليدية يف تونس.
ديوان الصناعات التقليدية يف تونس :دعوة
للتثاقف إلعادة إنتاج اجلودة وماذا بعد؟ :
إذا كانت مجاالت الفنون بط ّم أنواعها حتتاج
تتقدم وتستطيع بلورة
سساتي كي
ّ
لدعم مؤ ّ
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مشروعها ،وحتويل الوعي اجلمعي يف النسيج
إلى قيم جمالية‘ فإ ّن مظاهر الفنون كما
نبتغيها اليوم بقيت غامضة وباهتة املظهر
كما وصفها الناقد السوري طالل معال،
الحتياجها للخلفية الفكرية والفلسفية كتلك
التي طالت التغيير الفلسفي عند الغرب .من
هذه الزاوية بدأ الديوان الوطني للصناعات
التقليدية بتونس يف إعادة صياغة املنسوج
والز ّج به يف حوار الثقافات ،وبناء العالقات،
وحت ّول الزخرفات ،ونقل الرسومات التقليد ّية
السجاد إلى النسيج التشكيلي احلائطي
من
ّ
عبر توطيد العالقة بني احلريف والفنان
التشكيلي يف تونس .أفضت هذه االرتباطات
إلى خروج الكلّ عن طوعه حتّى املنسوجة،
يشد
وكان «التثاقف» محليا عبارة عن خيط ّ
األطراف بينها وبينها لتصير حلمة واحدة
تطرح مساءلة فنية معاصرة لواقع تعبيري
يك ّيف الفعل مع جماليات متأتّية من التأثير
والتأثّر .كيف ذلك؟
يف الواقع انحدرت املنسوجة احلائط ّية
املعاصرة من الزربية املحلّية واستلهمت
منها عناصرها وأشكالها الهندسية .وكانت
األعمال األولى على صلة مبنسوجات مدينة
قفصة التي أوجدت قيمتها مع احلريف «حميدة
حادة» .هذا األخير كانت بداياته منتسبة
و ّ
للفن الساذج نظرا لعدم تشكل املعرفة النظرية
لديه حول النسيج ولعدم إملامه بفنون الرسم
وما ينبع منها من حتديات التقني واملادي
والتشكيلي .ومن ديوان الفنون املحلية الذي
أصبح الديوان القومي للصناعات التقليدية
بدأ حميدة وحادة تعلّم الرسم والتصميم
على يد جاك روفولت سنة  ،1951اكتسب
من خاللها القدرة على اخلروج بالنسيج من
بيئته الوظيفية ليحتلّ اجلدار .ويقول املؤرّخ
التونسي «حسني التليلي» يف إطار حوار معه
« النسيج ال بد أن يكون وظيفي حتى يرتقي
للعاملية»
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أراد حسني التليلي يف قوله التأكيد على
أهمية البعد املحلّي يف النسيج التونسي
وكأنّه يشير إلى نتيجة الزج بالسجاد
التونسي يف صراع املعاصر وما ينج ّر عنه
من عملية تهدمي للعالمة الثقافية التي مت ّيز
الذوق املحلي وجتعل منه استثناء فني صالح
للصعود ملصاف العاملي باستثنائيته وفرادة
صنعه ويقول يف هذا الصدد« :ورغم ذلك لم
يرتقي النسيج املحلّي والنسيج املعاصر يف
تونس إلى العاملية».
كانت مؤسسة الدولة املتمثلة يف الديوان
الوطني للصناعات التقليدية مبثابة نقطة
التالقي زمن االستعمار بني فنان غربي «جاك
روفولت» ،وحريف تونسي «حميدة وحادة».
هذا التالقي كان سببا يف تنامي قدرات
مما دفع بالعديد من
وحادة يف تلك الفترة « ّ
الفنانني التشكيليني إلى العودة إلى الديوان
القومي للصناعات التقليدية بقفصة والقيام
بتربصات والتطلّع عن كثب إلى مواطن
اإلبداعية للنسيج».
حتسب الفنانة فدوى على فئة الفنانات
اللواتي التحقن بديوان الصناعات التقليدية
وكان لها املبادرة أيضا يف استثمار جهودها
األكادميية إلنتاج نسيج فني معاصر ينطلق
من السجاد التقليدي املحلي يف تونس.
هذه التجربة يف صلب الديوان القومي
للصناعات التقليدية تدعونا للوقوف عندها
ألنّها كانت شارة انطالق بداية العالقات
التشاركية وتبادل اخلبرات يف حقل النسيج
بني الغربي والتونسي( ،املستعمر واملستعمر)
وبني حريف وفنان ،وبني امرأة ورجل ،وبني
التشكيلي والتقليدي ولو بشيء ضئيل من
االنفتاح الكلّي .ثنائيات تستهدف موضوع
بحثنا وتلقي بنا للحديث عن مأزق لطاملا بان
على السطح ويقع طمسه لضرورة توفروسائل
مغبة «بؤس
النقد الّالزمة وعدم الوقوع يف ّ
املعرفة يف نقد الفنون» ،وهو يف األصل كتاب

للناقد السوري طالل معال.
هذا املأزق هو الدعوة منّا إلثارة موضوع
سسات يف تونس
عالقة الفنون النسيجية باملؤ ّ
تتبدل باستمرار .كما
وهي عالقة متغ ّيرة
ّ
يثير املأزق أيضا إشكالية الفن املعاصر يف
تونس إذ كيف ميكنه أن يساير حركة سوق
الفن يف الشرق األوسط إن لم نقل يف العالم،
تبدل احلكومات ووزراء
وتبدل منح الدعم مع ّ
ّ
صة يف مجال النسيج التشكيلي،
الثقافة وخا ّ
وقد أضاع النسيج التقليدي السوق يف
الوقت الراهن نتيجة قتل الدولة للنسيج
دون إيجاد البديل بسبب احتكار السوق
منذ فترة بني  Sopartو Socopaوبالتالي
انتهاء دور احلرفيات يف إنتاج النسيج .وال
جرم أيضا إذ قلنا أ ّن املأزق يتمثل يف صلب
عالقة احلريف بالفنان ،وبالتالي عدم التمييز
بني متلّص الفنان من تنفيذ التصميم الذي
رسمه ،والزهد يف استغراق وقت طويل يف
عمل فني يعتمد باألساس على تقنية ميكن
أن ينجزها احلريف ،وبني االتّكال على فكرة
تصميم خ ّ
طي قد تتطابق عن وعي أو غير
وعي مع العشرات من األشياء األخرى التي
أجنزت من قبل عامليا.
وبناء على هذا االفتراض ،يتّضح لنا جل ّيا
اتّكال فرد على فرد آخر وبالتالي عدم تطابق
بني اجلهد الذهني (فكرة الفنان) والتمثيل
احلسي (تطبيق الفكرة نسيجا) .وكأنّنا
ّ
إيزاء حتقيق الفكرة عبر اآلخرين .فمن جهة
يبدو احلوار بني األفراد تثاقفي وتواصلهم
اختياري ،ومن جهة أخرى تبدو العالقة
عرضة للشعور برقابة فكرية تقصي احلريف
من فعل اخللق الفني باعتبار أ ّن إلهام الفنان
النساج.
قد سبق الرؤية التقنية التي ميتلكها ّ
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من  1953إىل 2019م

عبد الرسول العريبي  ..وكفى
محمد عبدالسالم الجالي  .ليبيا

يف الوقت الذي كنا يف احلاجة املاسة إليه
ـ رحل عن عاملنا ذاك األديب الروائي الذي
اتصف بقليل الكالم وكثير األفعال ،رحل يف
صمت ،إنه الكاتب والروائي «عبد الرسول
العريبي» الذي كان ينتظرنا كي نصفق له عبر
ما أجنزه يف محطته األدبية األخيرة« ،خمسة
روايات ـ يف خمسني يوماً» ـ
رحل «العريبي» عن عاملنا الدنيوي اململوء
باملفارقات واملتناقضات العجيبة .ـ ولهذا
اختاره اخلالق كي يكون يف سكينة ،بعيداً
عن صخب الدنيا وضجيجها ،ليكون بجواره
يف أعظم شهوره ،إنه شهر رمضان املبارك
 1440ـ
لقد رحل األديب والكاتب الكبير «عبد الرسول
العريبي» يف الوقت الذي كان فيه املشهد
الثقايف الليبي يف أمس احلاجة إليه ،رحل
وهو يف عز نشاطه الثقايف تاركا ً خلفه زاداً من
األعمال األدبية املختلفة وسيرة انسانية عطرة،
ملؤها احلب بني كل الناس ،ودماثة خلق رفيعة،
وثقافة رصينة مفعمة بإثبات الذات بكل قوة
على الساحة الثقافية واألدبية ،ليس يف ليبيا
فحسب ،بل على مستوى العالم العربي عموما ً
ـ ولهذا نقتطف من سيرته ما أمكننا احلصول
عليه ـ
ولد الكاتب واألديب «عبد الرسول العريبي»
سنة ـ 1953م ،مبنطقة «املقرون» التي تقع
غرب مدينة بنغازي بحوالي 70كم ـ وأكمل
دراسته بالثانوية التجارية ،حيث حتصل على
الدبلوم التجاري من البيضاء عام 1974م،
أما عن أعماله ،فقد كان «العريبي» ميتلك
رصيداً زاخراً من العطاء األدبي والثقايف،
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الذي تنوع يف انتاجه االبداعي ،ما بني االذاعات
املسموعة والصحف واملجالت املحلية والعربية
 ،على سبيل املثال وليس احلصر ـ نُشرت له
اعمال ثقافية يف الصحف التونسية  ،وأخرى
يف اجلزائرية ،وكذلك ـ يف األردنية ،الخ ...
لذا تخلل عبر مشواره الثقايف العديد من
البرامج الثقافية ،ما بني التلفزيون واالذاعة
املسموعة ـ فقد كان «العريبي» شديد االهتمام
باحلركة الثقافية يف ليبيا ،ومن منطلق هذا
االهتمام نرصد له ما قام به من اهتمام باملفكر
واألديب الكبير «الصادق النيهوم» ،عندما قام
بإعداد ندوة خاصة حول فكر وثقافة الراحل
«النيهوم» ،بغية أن يظل هذا األديب العمالق
دوما ً يف الذاكرة ـ حيث استهل افتتاحية الندوة
قائالً  (( :الصادق النيهوم جتربة ضخمة
غنية غزيرة متعددة اجلوانب ،واإلحاطة بها يف
ندوة واحدة هي مغامرة كبيرة وخطيرة ،لكنها
ستكون يف جتربة الثقافة ،محاولة ناجحة ،
ويف االجتاه الصحيح )).ـ ويواصل الروائي
«عبد الرسول العريبي» يف ذات السياق قائالً
 (( :الصادق النيهوم أحد كتاب ليبيا الذين
نعتز بهم ونفخر بإنتاجهم االدبي والفكري،
وقد شكل بصوته ظاهرة رائعة داخل ايقاع
الكتابة ،حتي أنه أحدث دويا ً على أوسع نطاق
بهذا الصوت الرائع املتميز)) .
ويختتم «العريبي» الذي يحمل حبا ً دفينا ً
لألديب واملفكر الكبير «الصادق النيهوم»
بقوله  (( :إننا ندافع عن الفكر املستنير بلغة
معاصرة مستنيرة ،ونضئ املزيد من القناديل
يف الطريق الطويل املعتم ) ـ
هكذا يقول «العريبي» الذي فقدناه ،والذي
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اختصر مشواره األدبي مبكراً ،غادرنا وكان
بودنا أن نتحاور معه من خالل أعماله األدبية
اجلديدة ـ أما يف الفترة االخيرة ،بالرغم ما كان
يعانيه كغيره من الليبيني من أوضاع إنسانية
صعبة ومختلفة ،فقد كان يعكف يف داره ممسكا ً
بقلمه كي يخطوا به صوب االبداع واضعا كل
الظروف واملحن خلفه ،وليبدأ مشواراً آخر
يف عالم الثقافة ،عاقداً العزم نحو التسابق
مع موسوعة «غينس» ،وذلك بعد انتهائه من
كتاباته خلمسة روايات أدبية يف زمن يعد من
األزمنة القياسية يف كتابة الروايات ،حيث فرغ
من كتابتها يف ظرف خمسني يوماً ،ـ وهذا
األمر يعد حقا ً مبثابة زمن قياسي يف مجال
الكتابة األدبية ،مما يؤكد لنا أنه حطم رقما ً
قياسيا ً يف عالم الرواية األدبية ـ مؤكداً بذلك
على مدى مهارة وقدرة وثقافية األدباء الليبيني
يف مجال الرواية ،إذ كتب الرواية االولى «ال
شيء اسمه احلب « ،يف خالل عشرة ايام،
ـوالرواية الثانية « بئر النجوم» يف  13يوماً،
أما رواية «امرأة من بنغازي» فقد استغرق
يف كتابتها عشرة ايام  ،و رواية «احلب» ،مت
جتهيزها يف ـ  12يوماً ،ورواية «على هامش
احلب» كتبت يف بحر  5ـ أيام ،وعقب انتهاء
«العريبي» من رواياته أفاد قائالً  (( :ها أنا
اكسر الرقم القياسي ،فرمبا سأنال مكانا ً

يشرفكم يف موسوعة «غينس»)) .
ــلم يكتف العريبي عند الوقوف لرواياته
اخلمس ،بل عكف بعدئذ على االنتهاء من
روايته السادسة ،وهي «الدرب الترابي
املعشوشب» ،حيث قام بنشر  11فصالً منها
بصحيفة «أخبار بنغازي» ـ وهكذا ختم رواياته
قائالً ـ (( :هل استحق التصفيق؟  ،أم على
الكتاب أن ميوتوا بغيظهم ،ولهم عذاب الكتابة
ولآلخرين جنة القراءة ؟ ) ـ
بهذه الكلمات االخيرة ودع «العريبي» محبيه
ـ لقد رحل إلى جوار الرفيق األعلى قبل أن
نصفق له ،ولم يعلم أننا عندما ذهبنا ملرافقته
يف ـ  25ـ  5ـ 2019م ملثواه األخير لم يكن
عدد املثقفني واألدباء واالعالميني قد جتاوز
أصابع اليدين .باإلضافة إلى ذلك فال وجود
لإلعالم والثقافة ،ويف احلقيقة كانت مراسم
دفن الفقيد مخجل ًة للغاية ،وتنم عن جهل وعدم
معرفة لكتابنا وأدباءنا الكبار الذين نعتز بهم
يف الوسط الثقايف يف ليبياـ ومن هنا أتساءل
مبرارة وحرقة  :إلى متى نظل هكذا ؟!!
رحم اهلل اديبنا الروائي الكبير «عبد الرسول
العريبي» ـواسكنه فسيح جناته ـ ونسأل اهلل أن
يعوض الوطن فيه خيراً ـ وملسيرته الثقافية
واألدبية البقاء .
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اليوتوبيا بني االيجاب والسلب
أميرة عبد العزيز .مصر

مازال الكثيرون يعتقدون أن قصص اليوتوبيا
تندرج حتت مسمى األدب وحسب ،لكنها
مزيج من الواقع الذي نحيا فيه مضاف إليه
قدرة الكاتب على توصيل فكرته التي هي يف
خيل َِته ملستقبل يتمنى أن
األساس تصور يف ُم َ
يكون أفضل مما كان عليه املاضي واحلاضر،
إنه الواقع الذي يريد تغييره لألفضل .تلك هي
َصور املؤلف الذي
اليوتوبيا اإليجابية« ،إنها ت َ
يكون هو نفسه مزيجا ً داخليا ً وروحيا ً وواقعيا ً
من العلم واإلملام بكل جوانبه العلمية واملعرفية
والثقافية ،مع معرفته وإدراكه مباهية النفس
البشرية ومعاناتها واحتياجاتها وما تشعر به
من آالم وأحالم ورغبات» ،ذلك ألنه يريد أن
ٍ
هدف واحد أال وهو عرض أفكاره
يسعى إلى
يف إطار رواية يختلط فيها العلم باآلداب ساعيا ً
بعد ذلك إلى النجاح يف إخراج هذا التصور إلى
النور ..إلى الواقع ،وقد يقتنع القارئ ويتفاعل
معه ،ورمبا يجد مشكلة يف إخراج أفكاره إلى
حيز الواقع» ،قد يبدو أمراً صعباً ،أوعلى
األصح مستحيالً» ،وذلك لآلتي :
أوالً :ألن التصور والفكرة يف حد ذاتها إمنا
تنبع من خيال األقلية ،وقد يختلط األمر على
هذه األقلية بني القدرة على التصور والقدرة
على التنفيذ« ،رمبا تكون األقلية مجموعة من
البشر اتفقوا على فكرة واحدة وقد يكون على
األغلب مؤلفا ً وكاتبا ً هو صاحب هذه الفكرة،
فاألقلية هنا املؤلف «.
ثانياً :أن هذه األقلية قد جتد مقاومة متباينة
من األغلبية تصل لدرجة كبيرة من املقاومة
كالذي حدث مع توماس مورThomas
 Moreالذي متت تصفيته واغتياله.
ولو نظرنا إلى ألدوس هكسلي Aldous
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 Huxleyلوجدنا أنه لم يؤثر فقط على الفكر
تأثر مبا يدور حوله.
يف عصره وإمنا هو نفسه َ
إن الفيلسوف اإلجنليزي «برتراند راسل» كتب
كتابه الشهير « نظرة علمية على املستقبل»،
حيث تنبأ فيه مبا سيحدث يف الواقع أال وهو:
*التأثير على الالشعور عند اإلنسان ألغراض
سياسية وجتارية ،وبالفعل حدث ذلك وأضيف
على ذلك أغراض دينية.
*السعي من خالل التربية إلى جعل الفرد
يتكيف مع الوضع القائم دون تفكير بغض
النظر عن ماهية هذا الواقع.
*التأثير على اإلنسان يف املستقبل وذكائه من
خالل العوامل الوراثية وجيناته.
ومع ذلك لم يكن برتراند راسل فيلسوفا ً
وحسب وإمنا كان أيضا ً عاملا ً متبحراً يف
النفس اإلنسانية ،حيث دعا أيضا ً إلى تطبيق
أبحاث وجتارب كل من «سيجموند فرويد»
و»بافلوف» بهدف توجيه السلوك ،كل ذلك أثر
كثيراً يف «ألدوس هكسلي» بعد ظهور « كتاب
كتب بعده
نظرة علمية إلى املستقبل « ،حي ُ
ث َ
بعام واحد روايته «عالم جديد رائع».
احلقيقة أن «هكسلي» لم يتأثر فقط براسل
تأثر أيضا ً بالروسي
وفلسفته وفكره ،وإمنا
َ
«زمياتني» الذي َكتب رواية «نحن» عام
 ،1924وهي رواية تدخل يف إطار أدب
تأثر كثيراً بالكاتب اإلجنليزي
اليوتوبيا ،كما َ
«ويلز» الذي كتب يوتوبيا بعنوان « بشر
كاآللهة « عام 1923واعترف هو بنفسه أنه
تأثر بها عندما كتب يوتوبيته السلبية التي
َ
كانت تدور حول فكرة فناء البشرية وزوال
ضروس ،يف نفس
احلضارة بعد حرب نووية َ
الوقت هي البداية اجلديدة بعد الدمار وذلك
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كتقليد ساخر لرواية « بشر كاآللهة «.
وهكذا تتأرجح اليوتوبيا اإليجابية التي
يقصدها األقلية إلى يوتوبيا سلبية وينقلب
حللم إلى كابوس مفزع ،فاملؤلف ال يستطيع
ا ُ
أن يتخلى بسهولة عن أحالمه يف تقدمي ما
يحلم به وإيصاله للناس والعمل على حتقيقه
قاو ُم بالرعب
حتى وإن كان يبدو وهماً ،ولكنه ٌي َ
والعنف والسجن ورمبا باإلغتيال والقتل _ حتى
وإن كان قتالً معنويا ً فهو أحد أنواع القتل الذي
ُيبقي صاحبه بني احلياة واملوت لكنه متمنيا ً
اخليار الثاني_ وملا ال فلسنا ببعيد من ذلك،
فما فعله هتلر من فاشية معتقداً أنها يوتوبيا،
وأنه يفعل ما يحلٌم به من مجد وسيطرة،
لألسف هي يوتوبيا ليست فقط سلبية وإمنا
هي كابوسية كارثية إنتهت إلى حرب عاملية
مات فيها من الضحايا عشرات املاليني ،كذلك
يوتوبيا ستالني الشيوعية التي أدت إلى موت

املاليني يف املعتقالت ومعسكرات العمل.
وال ميكن أن ننسى جرائم الصهيونية يف
فلسطني والتي فاقت كل احلدود متخيلة أن
ما تفعله من جرائم حتت مسمى «يوتوبيا أرض
امليعاد» فتعطي مقابل ذلك احلق لنفسها يف
كل شئ باحلديد والنار من قتل وإبادة وإعتقال
ومن منظور ومبدأ السوفسطائيني يقولون إن
ما يفعلونه ليس إال مجرد رد فعل على املقاومة
الفلسطينية لهم حتى ولو ببضع حجارة من
البيوت واملنازل التي مت تدميرها وعلى أيدي
من !..على أيدي الصهاينه.
والشئ يذك ُر بالشئ ..أفغانستان وتصورها عن
اليوتوبيا التي تريدها حتى ولو كان ذلك على
حساب البالد وإرجاعها إلى العصور الوسطى
وإن ص َح التعبير وباملعنى احلريف إلى العصر
احلجري ،فقد كانت يف البداية ُت َن ِ
اهض الغزو
السوفييتي لها وتتصدى لإلحتالل وانضم على
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إثر ذلك اآلالف ممن قرروا حتدي السوفييت،
ولكن سرعان ما نشبت اخلالفات بني األفغان
أنفسهم بعد أن كانوا يد واحدة وتفرقوا فيما
بينهم وأراد كل فريق منهم أن يستولى على
السلطة لنفسه مما تسبب يف صراع بينها وبني
أمريكا والغالبية العظمى من كل دول الغرب
والشرق ،وذلك حتت إطار الدين التي كانت
تَز ُعم بأنها تريد تنفيذه وتطبيق شرائعه،
والدين برئ من كل ما تفعله وتفكر فيه،
فدمرت أقلية فيه بلد وشعبا ً بأكمله.
ُكلٌ َيستحل ما يفعله من جرائم متستراً برداءٍ
منسوج بيديه حسب ما يتطل ٌع ويصبو له وياله
من ٍ
ِ
بدماء األبرياء!..
رداء ملطخا ً
ويف ِخضم احلديث عن الفالسفة والعلماء
اليونانيني كأفالطون وأرسطو والعلماء واألدباء
اإلجنليز مثل توماس مور وألدوس هكسلي
وبرتراند راسل وويلز وسيجموند فرويد
والروسي زمياتني وبافلوف ،يجب علينا أال
ننسى أنه يوجد أيضا ً نوابغ من الفكر العربي
مثل الفيلسوف الكبير إبن رشد وعالم اإلجتماع
الفيلسوف إبن خلدون ،ونحن نبحث يف بستان
النوابغ جند نابغة من نوابغ العرب أال وهو
الفارابي الذي َن َهلَ من أرسطو وأفالطون أشهر
فالسفة اليونان بل أشهر فالسفة العالم ،حيث
مزج بني املنطق والطبيعة من فلسفة أرسطو
مع األخالق والسياسة وامليتافيزيقا «ما وراء
الطبيعة» من فلسفة أفالطون فعمل على
التوفيق بني الفيلسوفني والفلسفتني التي دعوا
إليها فاستحق بجدارة أن يكون « فيلسوف
اإلنتقاء والتوفيق «.
نعم إنه عمل على التوفيق بني الفلسفة والدين
وجعلَ بينهما نقاط تتفق مع بعضهما البعض
وإن إختلفا بالطبع يف الشكل واملضمون ،لقد
جعل بني الفلسفة والدين نقاط تالقي وإتفاق
أهمها على اإلطالق وأبرزها « إعمال العقل
يف تفسير احلقائق الدينية تفسيراً عقالنيا ً «.
إن اهلل جل جالله قال يف كتابه الكرمي «
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أفالينظرون ،أفال يتدبرون ،أفال يعقلون ،أفال
يتفكرون - .... ،سبحانه وتعالى إلن نَفذَ البحر
ومثله أبحر وأبحر وما َن ِفذَ ت كلماته عز وجل
 « كلها تندرج حتت إعمال العقل يف تفسيرجميع الظواهر وكل ما يف الوجود ،تفسير كل
األشياء الكونية واألحداث ،إن النظر يف الكون
والتفكر فيه ليس قاصراً فقط على الفالسفة
وإمنا جلميع البشر ،هوعبادة هلل سبحانه
وتعالى أقرها وأوجبها على عباده ليعرفوا
مدى حكمتة يف خلق كل شئ ومدى عظمة
الكمال اإللهي املطلق عن احلدود «.
لقد متنى الفارابي واقعا ً وحياة أفضل مما
ٍ
فكتب يوتوبيته املرجوة
وقتئذ
كان عليه العالم
َ
حل َُم بها،
واملتمثلة يف « املدينة الفاضلة « التي َ
والتي من املفترض أن يكون رئيسها هو واضع
النواميس والشرائع ،هو امل ُ َع ِلم واملرشد واملدبر،
ذلك ألن طبيعة البشر اإلختالف وليس كل
البشر ميتلكو َن فطرة قوية ،لذلك يجب أن
جتتمع لدى رئيس املدينة الفاضلة مجموعة من
اخلصال احلميدة بأن يكون ( قوي الشخصية،
تام األعضاء ،ذكي ،صادق ال يكذب ،غيري
أي محبا ً لغيره ال لذاته ،كبير النفس ،كرمي،
عادل ِ
مبغضا ً للجور والظلم ،قوي العزمية،
شجاع ال يخاف يف احلق لومة الئم ) فهو يقف
موقف املعلم املرشد للسعادة ملن لم يعرف
حسب
طريقها ،ألن مهمته ليست سياسية و َ
ولكنها خُلقية أيضاً ،فمن الناحية السياسية
ِ
ومساعدوه
هو الرئيس والقائد األعلى للبالد
ووزراؤه ليسوا إال منفذين ألوامره ،ومن الناحية
اخلُلقية فهو ِمثاالً ُيح َتذى به ويتوسم اجلميع
أن يسلكوا خطوات سيره.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان
الفارابي ذو نظرة متأملة وثاقبة عندما فكر
حل َُم بيوتوبيا املدينة الفاضلة وأنها سوف
و َ
حلما ً
تتحقق وتصبح حقيقة وواقعا ً وليس ُ
وتخيالًّ!..؟

تراث عربــــــــــــي
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قبل أن

نفترق
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فؤادي رقيق  ..امير القلوب
وحبي عنيد  ..كثير العيوب
عذب اللسان  ..يجيد الكالم
جميل املحيا  ..شقي لعوب .
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أيام زمان
مكتبة متنقلة  ..منذ  63عام ًا من اآلن  ..واآلن  ..نحن
الذين ال منلك مكتبة عامة واحدة يف مدينة كاملة
 ..تاريخ لم نحسن التعامل فأغمض عنا عينيه .
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