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افتتاحية رئيس التحرير

بنت نعش العرب
بقلم  :رئيس التحرير

يف كتاب « أدب الدنيا والدين « للماوردي  ،بيتان يستوقفانك ،
ويجبرانك على التمهل والتأمل وإعادة النظر :
(( لكل أبي ٍ
مد ِ
الصه ُر
بنت يراعي شئونها  ..ثالثةُ أصهارٍ إذا ُ
ح َ
فبعل يراعيها ِ ،
وخدرٌ ُيكنها  ..وقب ٌر يواريها  ،وأفضلها القب ُر ))
ٌ
البيتان لعبد اهلل بن طاهر ،وقد أوردهما
«املاوردي» لغير ما أوردتهما يف مقالتي هذه
 ،ولكن املعنى ال يعترف عاد ًة بجغرافيا اللفظ
 ،وال يعبأ دائما ً مببنى الهياكل القائمة .
املبنى هنا أن «القبر» هو جنة البنت ،وهو
معنى موغلٌ يف البشاعة والتحيز معاً ،لكن
املعنى يتجاوز مبناه بألف درجة ،ليصل إلى
ٍ
ومعضلة لم
همٍ نعاني وطأته هذه األيام،
يسمع بها « املاوردي» قبل أن ميوت .
إن املعنى يقول بالدميقراطية اجلثة،
الدميقراطية التي جهزنا لها قبرها قبل أن
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تولد  ،الدميقراطية شبيهة «بنات نعش»،
اللواتي قرر العرب يف موروثهم العتيد أن
يقرنوا قول العادة بفعل االعتياد ،فجعلوا
كلمة « البنات « قرينة كلمة « النعش» ،يف
عودة غير مظفرة ملعنى بيت «بن طاهر»
ٍ
ٍ
بشعة مفادها  (( :قب ٌر
بحكمة
الذي انتهى
يواريها  ،وأفضلها القب ُر ))  ،فهل أخبركم
شيئا ً عن «بنات نعش» ؟
«بنات نعش» ،هن جنو ٌم سبعة ،كانت العرب
تستأنس بهن يف العصر الذي وصفناه
ظلما ً باجلاهلي ،وقد جعلوهن مبثابة أسرة

افتتاحية رئيس التحرير

أسطورية تسكن السماء وتلتحف الغيوم،
وتتألف من « بنات نعش الكبرى»  ،وهو
ما يعرف بالدب األكبر ،ثم «بنات نعش
الصغرى» ،وهو ما يعرف بالدب األصغر .
لقد قرن العرب البنات هنا بالنعش ،فهل
خطر ألولئك احلاملون الكبار أن أبنائهم
سيقرنون ذات يوم الدميقراطية بالقبر،
لتصبح الدميقراطية مبثابة بنت نعش
العرب ؟
الدميقراطية بنت نعش العرب ،لكنها حلمهم
األزلي أيضاً ،فكيف تُقد ُم أمةٌ كاملة على
ٍ
نعش ال يليق به ؟ أم
دفن حلمها العظيم يف
أن شرط دوام األحالم العظيمة يكمن يف أن
ال تتحقق لكي تبقى جدير ًة باسمها العظيم
؟ أم أن احلاملني العرب كانوا قد سلكوا إلى
حلمهم ذلك الطريق اخلطأ ،فقادهم الطريق
اخلطأ إلى القبر الصحيح ؟ ال أحد يعرف،

لكن القليل من التأمل قد يصلح الكثير من
األخطاء  .لنتأمل إذا لعلنا نصل إلى نتيجة .
طيلة العقود التي مضت كانت الدميقراطية
حلما ً للنخبة والشارع على ٍ
حد سواء ،وكان
الشعراء العظام قد وجدوا قضيتهم يف
املطالبة بالكنز املفقود ،إلى حد أن عمالقة
بحجم «نزار قباني» ،و»أحمد مطر» ،و»مظفر
النواب» ،كانوا قد بنوا مجدهم الشعري على
أساس حلمهم بالدميقراطية وتنديدهم
باالستبداد ،لقد كان السواد األعظم من
العرب يذرعون شوارع الكالم بحثا ً عن
«السندريلال» الدميقراطية ،لكن أحداً
منهم لم يكن يعرف من مالمح السندريلال
الغائبة سوى رقم حذائها القدمي ،إنك
لن تستطيع أن جتد السندريللال مبجرد
معرفتك برقم حذائها إال يف األساطير
القدمية فقط .
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افتتاحية رئيس التحرير

يف العدد  35من مجلة «الناقد» ،عدد
مايو  1991م .نعثر على هذا النص لنزار
قباني:
(( أصواتنا مكتومة ..
شفاهنا مختومة ..
شعوبنا ليست سوى أصفار .
إن اجلنون وحده يصنع يف بالدنا القرار)) .
إلى هنا انتهى االقتباس ،ومن جدوى
االقتباس أنه ال ينتهي من استنطاق النص،
لكن نص «نزار» لن يدلي لنا باملزيد إذا
سألناه عن احلل العملي الناجع املنطقي
الذي يصمد لواقع الشارع والتاريخ معاً،
احلل الذي يغادر منصات االلقاء يف
القاعات املخملية املزدانة بعشاق الشعر
وجميالت املقاعد األمامية ،إلى حيث
شوارع املمارسة العملية والتعايش اليومي
املعتاد .
هنا ،وعند هذه النقطة بالذات ،أؤكد لكم،
لو سألنا «نزار» وجمهوره معا ً أن يتفضال
بتفاصيل عالج مأساة « األصوات املكتومة
والشفاه املختومة « فإننا لن نسمع الكثير
باستثناء املزيد من الشعر من «نزار»،
واملزيد من التصفيق من القاعة املكتضة
باجلمهور .
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يف الواقع لم يكن ثمة حل ،وعلى امتداد
ساحة القمع الشاسعة ،كان اجلميع يشكو
االستبداد  ،وكانت السجون متضع املزيد
من روادها كل يوم .
كانت الشكوى ،وكان النضال وكانت
املقاومة ،وكان هاجس االرتقاء إلى «جنة
الدميقراطية « حلما ً يداعب سجناء الرأي
املخضبة مالمح وجههم بالدم ،لكن احللم
ٍ
ٍ
عنوان للوصول إليه ،وإلى
بحاجة إلى
كان
ٍ
لغة للتفاهم معه ،وإلى تاريخ مشترك
ٍ
للتعايش مع تفاصيله ،وإلى
قدرة على
ممارسته إذا ما مت اللقاء به يف نهاية
املطاف .
يف الواقع ،كان املاليني يستمتعون باحللم،
لكن أحداً لم يكن ميلك تصوراً واضحا ً عن
كيفية االستمتاع مبمارسته إذا كف عن
كونه حلما ً ذات يوم .
عقود طويلة مرت ،واستبداد عتيد انقضى،
وكلما كان القمع يوغل يف إحكام قبضته،
كلما كان االبداع يتفنن يف االبتكار واخللق،
فكانت مرحلة الشعراء العظام ،والفن
العظيم ،واملالحم الرائعات ،إن تلك املرحلة
املشحونة تنتج تناقضا ً عصيا ً على الفهم،
إذ أن غياب احلرية السياسية كان يصاحبه
دائما ً حضور االبداع متمثالً يف الرمز وشعر
الرفض وأدب املقاومة وأغنية التحريض،
لقد كان احللم بالدميقراطية يركض نحو
وجهة واحدة ،لكن اجلميع كانوا مشغولني
بالركض دون أن يسأل أحدهم عن صواب
االجتاه .
واآلن ،هانحن نعيش مرحل ًة تختلف ،فقد
انتهت الديكتاتوريات العتيدة ،وتهاوت صروح
الرأي الواحد ،وسقطت نظرية «احلاكم
باسمه» ،لكنك لو أحييت «مظفر النواب»
من موته وقدمت به إلى العراق اآلن ،ويف
صحبته «أحمد مطر» ،فلن يجدا ما يتفوهان
به ،ورمبا سيطلبان منك أن تعود بهما على

افتتاحية رئيس التحرير

وجه السرعة إلى القبر ،لعل املوت ينقذهما
من مأزق التعبير عما ال يستطيعان التعبير
عنه .
واآلن ،ها هو استبداد الفرد يسقط ،وهاهو
احللم القدمي يتأملنا من بعيد ،وهاهي «
الدميقراطية» املنشودة تفتح لنا الباب إذ
طرقناه ،لكن اللقاء كان بارداً إلى ٍ
حد ال
ُيصدق  ،ولغة احلوار كانت تختلف ،لقد
كنا الضيوف اخلطأ يف املنزل اخلطأ ،فال
هذه الدميقراطية تعرفنا ،وال نحن منت لها
بصلة ،فليس يف تاريخنا برملان والصندوق
انتخاب وال أحزاب  ،وليس يف موورثنا وال
يف جيناتنا الوراثية سحب الثقة وال مجتمع
مدني ،وليست من مالمح حضارتنا القدمية
أن يتشتت الوالء بني ٍ
كتل وهياكل مستوردة
على عجل ،إننا نرتدي ثوبا ً لم ُيصنع لنا
تاريخ لم يكن
من األساس ،وندعي وراثة
ٍ

آباؤنا ميتلكونه ،لهذا وقعنا فجأة يف أسر
ٍ
انتخاب فاشل لم ينتج لنا
جتربة صندوق
سوى «اخلراب املستعجل» ،وخضنا جتارب
انتخابية كانت نواجتها أصفاراً كبيرة بجميع
املقاييس ،وهربنا من سجن استبداد الفرد
إلى معتقل استبداد املجاميع .
إننا جنر الدميقراطية من شعر رأسها إلى
القبر مباشر ًة هذه املرة ،وكأنها تلك البنت
القدمية التي خلّص «عبد اهلل بن طاهر»
مأساتها ذات يوم بعجز بيته الرائع :
(( وقب ٌر يواريها  ،وأفضلها القب ُر ))
ختاماً ،هل صار علينا أن نعترف اآلن بأننا
ال نعرف من مالمح السندريلال الغائبة
سوى رقم حذائها القدمي؟ وإننا لن نستطيع
أن جند السندريللال مبجرد معرفتنا برقم
حذائها إال يف األساطير القدمية فقط .
أليس كذلك ؟
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شؤون ليبيـــه

حكايات األقمار العربية ..

بشون وآخرون ..

امراجع السحاتي .ليبيا

قدوم الليل يجلب معه ألم العشاق ،ومع الليل
تقبل أجمل كلمات وعبارات احلب ،وما أن
يرخي الليل سدوله ويكون الشهر القمري قد
جتاوز  41يوما ً من عمره ،حتى يطل القمر
جليا ً واضحا ً يشع على اجلميع دون حتيز،
ويكون ملهما ً للشعراء وأنيسا ً للعشاق .
القمر ،ذلك الكوكب الذي يبعد عن األرض
بآالف الكيلو مترات ،وقد حدد اجلغرافيون
أوجهه ،والتي كانت املحاق والتربيع األول
والبدر والتربيع األخير ،وقد كان مقصداً
للشعراء واألدباء يف التشبيه باجلمال وبكل
شيء جميل ،عندما يذكر القمر فإن ذلك
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يعني ذكر اجلمال ،وأجمل أيام القمر يف
الرابع عشر من الشهر القمري حيث قيل
شعبيا ً « قمر اربعطاش « ،وقد استلهم الكثير
من الشعراء الغنائيني أشعاراً غنائية ورد فيها
«قمر اربعطاش « .وقيل يف األمثال الشعبية-:
« إن عشقت اعشق قمر ،وإن سرقت اسرق
جمل» .حقيقة كل الشعراء لم يروا القمر
من قريب مثلما شاهده رواد الفضاء الذين
انصدموا من شكله القبيح ،حيث اليوجد به
شيء يوحي باجلمال ،وليس به شيء يبعث
باحلياة كذلك .
الشعراء والعشاق واألدباء جعلوا القمر

شؤون ليبيـــه

سمعة سيئة عند املزارعني الذين يعتقدون بأنه
هو سبب املغر ،أو الصهبة التي تصيب براعم
نباتاتهم ،وقيل «القمر األصهب كيس نقود
فارغ «  ،وقيل كذلك « لم يحن أوان احلصاد
إال بعد زوال القمر األصهب» ،وقيل كذلك
«لم ينقض فصل الشتاء إال بعد زوال القمر
األصهب «  ،وتذكر اخلرافات واملعتقدات
األوروبية عن القمر أنه يف حالة ظهوره من
جديد إذا أراد اإلنسان أن يكون غنيا ً يتطلب
منه أن ينطق بدعائه وهو ممسك بيده اليمنى
بقطعة نقدية ،كما تذكر اخلرافات واملعتقدات
األوروبية انه خالل اليوم السابع والتاسع من
القمر اجلديد يتطلب من اإلنسان أن ال ينجز
عمالً رسميا ً ذات صلة باملال  ،وكذلك قيل
بأنه من نظر للقمر فوق كتفه اليسرى ،أو
انه اكتشف ظهوره أول ما اكتشفه عبر زجاج
النافذة تعرض للشقاء يف حياته  ،أما إذا رآه
عبر أوراق األشجار كان فأالً حيث قيل يف
منطقة «أجنو» وهي تقع يف الغرب الفرنسي
 « :إذا اقبل القمر على التناقص فال تزرع أي
بذر» (. )2
وقيل يف املعتقدات األوروبية أن من يرى يف
منامه قمراً احمراً أوشك أن يتعرض حلادث
خطير ،فيتطلب من صاحب هذا احللم أن
يحذر أخطار الطرق (.)3
أما القمر عند األدباء والشعراء فقد صار
لعبة يف التشبيه ،فأحيانا ً يشبه به الرجل،
وأحيانا ً تشبه به تلك املرأة ،وأحيانا ً يشبه به
اجلماد ،كالهدية القيمة ،وبفضلهم وفضل
امللحنني ومن يرافقهم من موسيقيني ومطربني
الذين أضافوا على كلمات أشياء زينت القمر
وأعطته دعاية بصفات ليس فيه أصالً ،مثل
يلمع اإلعالميون بعض الشخصيات وهي
ما ّ
ال تستحق التلميع وال حتى التقدير .

من أجمل األشياء ،وكانت لهم معه حكايات
وقصص ،كذلك انتبهت الشعوب واألمم إلى
تفسير ظهور القمر يف العلم واحللم ،وكل
فشبه باملرأة،
واحد منهم شبهه بشيء جميلّ ،
وفسر الكثير
وشبه بالرجل،
ّ
وشبه بالهديةّ ،
ّ
ظهوره واختفاءه بالعديد من التفسيرات التي
فيها الفأل احلسن وغير احلسن .
اخلرافات واملعتقدات الشعبية وحكاية القمر
من عادات قبائل التبو أنهم كانوا عندما يحدث
خسوف للقمر يخرجون يف الظالم ويتغنون
ٍ
بأغان خاصة ملدح القمر وذلك اعتقاداً
منهم بأن الغناء سوف ينهي اخلسوف .وهم
يعتقدون أنه إذا لم يتم الغناء للقمر يف حالة
اخلسوف فأن السماء سوف تبقى مظلمة
إلى األبد .والقمر يف اخلرافات واملعتقدات
الشعبية يف أوروبا له تفسيرات أخرى ،حيث
أن األوروبيني يعتقدون بأن اإلنسان الذي يولد
حتت تأثير القمر فإن ذلك فأل غير حسن،
وذلك حسب من أطلق هذا املعتقد الذي
يشير معلالً بأن القمر مير بأربع مراحل،
األولى يكون فيها حاراً رطباً ،والثانية حاراً
جافا ً إلى أن يكتمل  ،والثالثة يغدو بارداً بقدر
ما يتناقص ،والرابعة يحتفظ ببرودته التي
تستمر حتى اقترابه من الشمس ،وهو بذلك
يفسد ما كان رطبا ً  ،كما أنه ،وبفعل هذه
احلاالت يؤثر يف حالة اجلو« ،القمر الشاحب
يستدعي املطر فيبتل ،فيجب تنشيفه ،وينبئ
القمر الفضي بجو جميل ،واألحمر يستدعي
الريح « (.)1
وذكر كذلك بأنه إذا كانت زاويتاه مشعشعتني،
دل ذلك على أن السماء ستمطر ،وإذا كانتا
واضحتان ،دل ذلك على قدوم جو هادئ
ٍ
بشتاء
وجميل ملدة طويلة ،أو رمبا بشّ ر
شديد البرودة ،وذكرت اخلرافات واملعتقدات
األوروبية كذلك بأن القمر األصهب مثله مثل
القمر الذي يتلو عيد الفصح عندهم ،أو يبدأ الرحابنة وفيروز وحكاية من حكايات القمر :
ظهوره يف أول ابريل ،وهو كما يعتقدون ذو فنجد مثالً القمر عند األخوين الرحباني يف (
13
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حبيبي بدو القمر ) هدية ثمينة قيمته احلب
من ميتلكه ويقدمه من يحب يكون املقبل
حب متبادل  .ولهذا فان العاشقة استعلمت
عن الشيء الذي به تستطيع به ضمان أن
يحبها من تعشقه وعن اإلمكانية والطريقة
التي تستطيع بها احلصول على ذلك الشيء
 .فدلوها واعلموها بأن لضمان حصولها
على حبيبها هو احلصول على القمر
وتقدميه هدية ملن حتب فان النتيجة تكون
أنه سوف يحبها ويصبح لها ،وأن احلصول
على هذا القمر ثمنه «عشر ليالي سهر» .
وتتمحور احلكاية يف أن فتاة حبيبها يرغب
يف أن يقدم له القمر هدية لكي حتبه ،حيث
تقول الفتاة العاشقة إن حبيبها يرغب يف أن
يقدم لها القمر وهو يف كبد السماء ال ميكن
الوصول إليه وإحضاره ،لهذا صعدت إلى
سطح البناية ،وعندما شاهدها الناس قالوا
ماذا بها؟ ماذا حدث لها ؟ ماذا أصابها ؟
ومت إخبار احلراس بذلك  ،وعندما سمعتهم
الفتاة أجابتهم بأنها تريد القمر ،فقالوا لها
إن القمر ثمنه غالٍ  ،وهو أن تسهري عشر
ليالٍ  ،وتضيف الفتاة قائلة إنها أصبحت
تسهر لتحصل على القمر ،ولكنها وقبل أن
تكمل العشر ليال سهر شعرت بالتعب ،وأن
النعاس « كان يجذبني نحوه فخفت أن أنام،
وعندما ينزل القمر ويجدني نائمة تسرقه
جارتنا التي بيني وبينها خصام ،والتي سوف
تعطيه حلبيبي فيحبها وأصبح أنا خارج
مشهد احلب وتكون هي حبيبته» ،وقد غنت
كلمات «حبيبي بدو القمر» عام 1967
بصوت «فيروز» ،وهي مطربة لبنانية اسمها
احلقيقي هو «نهاد رزق وديع حداد» من
مواليد يف بيروت  21نوفمبر عام 1935
م ،تزوجت من «عاصي الرحباني» وانضمت
إلى كورال اإلذاعة اللبنانية عام  1940م ،
ويف احلقيقة هي سورية األصل فأبوها من
مدينة «ماردين» التي حتتلها تركيا من سوريا
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ضمن إقليم «اسكندرونا» ،ولهذا جتد هناك
عالقة بني فيروز وسوريا ،وهي من عائلة
سريانية كاثوليكية ،ووالدتها مسيحية مارونية
تدعى «ليزا البستاني» .
وقد أبدعت فيروز بنبرات ونغمات صوتها
يف إبراز معاني هذه الكلمات وغيرها من
الكلمات عن القمر الذي أعطاها لقب «جارة
القمر» ،حيث غنت له « ،ليلنا القمري»« ،يا
قمر أنا وإياك»« ،لشو تطلع يا قمر»« ،القمر
بيضوي على الناس»« ،قمر السماء»« ،يا حلو
يا قمر» « ،القمر الوردي «« ،غيب يا قمر»،
«حبيبي بدو القمر».
اجلواهري وعامر وبلخياط وحكاية القمر
األحمر :
كما جند القمر وحكايته مع «عبد الرفيع
اجلواهري» أشعاراً ،و»عبد السالم عامر»
وغناء عام
حلناً ،و»عبد الهادي بلخياط» طربا ً
ً
 1962م حيث أضاف كل منهم إبداعاته،
وذلك من خالل قصيدة « القمر األحمر «
والتي صارت جزءاً من مقومات الهوية املغربية
خصوصاً ،والعربية عموماً ،تلك القصيدة
التي يقول مطلعها -:
خجوال أطل وراء اجلبال ** وجفن الدجى
حوله يسهر
بدون أدنى شك ،هذه القصيدة بسبب من جاء
بكلماتها وجملها ،ومن جاء بلحنها ،ومن جاء
بطربها ونغماتها ،صارت من مقومات هوية
شعب بسبب إبداعات كاتب القصيدة وكلماته
وحروفه ولغته ،وبسبب تقسيمات امللحن ومن
رافقه من موسيقيني وملساتهم الفنية املختلفة
التي جتذب السامع وجتعله يسرح يف اخليال
وكأنه يشاهد فيلما ً سينمائيا ً جميالً ،كما
يكشف أن للحن والصوت تفاصيالً كثيرة ()5
بشون وندمي ونعمة وحكاية من حكايات القمر:
ويف كلمات الشاعر الغنائي الليبي «مسعود
بشون» حكاية للقمر يف كلمات أغنية ( قمري
يا مه كل ليلة يطلع ) هذا الشاعر الذي ولد
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عام 1940م مبدينة بنغازي وعاش فيها وكبر
وترعرع يف أزقتها ،وقد عاش يف حي الشابي
املطل على شارع البحر والذي سمي فيما
بعد بشارع احمد رفيق املهدوي ،درس يف
مدارس بنغازي حيث تلقى تعليمه االبتدائي
مبدرسة األمير والثانوية مبدرسة بنغازي
بشارع «أدريان بلت» والذي سمي فيما بعد
«عبد املنعم رياض»  ،بعد ذلك انقطع عن
الدراسة مثله مثل اغلب أبناء جيله والتحق
بعمل عام 1957م .
يف «حكاية بشون» تقول الفتاة مخاطبة
والدتها :يا أمي القمر الذي شاهدته من
قبل وأخبرتك به كل ليلة صار يظهر ويطلع
وعندما يوصل بابي أمامه يركع ويبرز بنوره
وهو يهدي الزهور  ،وقلبي يا أمي صار يحبه
ومتعلق به  ،وهذا يا أمي ليس مني إمنا
هو من قلبي الذي أحب هذا القمر  .وقد
جاءت تلك احلكاية يف ما تلى من أبيات هذه
األغنية.
وتضيف الفتاة مخاطبة والدتها لم أجد كالم
أو جمل استطيع بها اعبر واشرح فيها عن
حبي هذا  ،من فرحتي يا أمي اصف قمري
وحبي له فهو كل ليلة يطلع وقد جاء يف
التالي-:
مش القيا كالم بـه نشـرح حبـي  ..مـن فرحة
عمري نوصف لقمـري
وتضيف الفتاة مخاطبة والدتها عندما كنا
صغارا وقتها تعاهدنا على احلب مهمة كثرت
احلواجز .منذ أن مت بقائي بالبيت وعدم
اخلروج منه صار نوره يف عيوني  .يا أمي من
فرحتي اصف لك من يريد أن يتقدم لطلب
يدي  ،وحبي له يزيد وهو كل ليلة يطلع  .كما
عبر عنه الشاعر -:
واحنـا صغيريــن كنـا تعاهدنــــــا  ..علـى
احلـب اتنيـن مهمـا تفرقنــا
وتضيف الفتاة مخاطبة والدتها انه قادم من
اجل طلب يدي ألكون له شريكة يف حياته يا

فرحتي وبهجة األحالم التي احلم بها  ،غدا
سوف يكون عيد لي وسوف يكون من أجمل
أيامي  ،من فرحتي وسعادتي أوصف لك من
يريد أن يتقدم خلطبتي .
من عادات الليبيني يف املاضي خاصة يف زمن
تأليف هذه األغنية إلى أواخر الستينات ،أن
يتم منع الفتاة حينما تصبح يف سن البلوغ من
اخلروج من البيت ،خاصة يف املدن كمدينة
بنغازي التي كانت هذه الفتاة بطلة هذه
احلكاية وكان قمر بنغازي هو بطلها حيث جاء
ذلك يف الكلمات التالية -:
يوم حجبتوني نـوره فـي عيونـي  ..من فرحة
عمـري نوصـف لقمــري .
« قمري ميه كل ليلة يطلع « ،تلك األغنية التي
غنتها املطربة التونسية «نعمة» ،وحلنها امللحن
الليبي «كاظم ندمي»  .كانت ملتزمة بالتراث
والصدق حتاكي الطبيعة الشعبية مصدر
كلماتها جاءت من الواقع  .وقد ذكرتنا بعادات
وتقاليد بنغازي القدمية ،مثل منع الفتاة من
اخلروج عندما تصل سن البلوغ .
وعن هذه احلكاية قيل بان هذه الكلمات قد
استلهمها الشاعر الغنائي «مسعود بشون»
حني كان ماراً من أحد أزقة بنغازي القدمية
سمع فتاة تقول ألمها بإن القمر اليوم يا أمي
بارز وواضح وهو كبير ،تعالي لتريه كم هو
كبير وواضح  ،وقيل بان «بشون» ما أن وصل
بيته حتى كانت الكلمات جاهزة .
كلمات «بشون» تذكرنا بأزقة وشوارع بنغازي
الضيقة القصيرة وناسها يف الستينات
واملدينة القدمية وبحرها ونسيمه العليل
وأميرتها برنيتشي وقلعتها التي ابتلعها البحر
عام1913م ،وصارت خبراً منسيا ً ولم تقم جهة
بالبحث عنها ومحاولة إعادتها لتكون شاهد
من شواهد املاضي ومقوم من مقومات الهوية
البرقاوية الليبية  ،تلك القلعة التي عاشت
فيها األميرة االغريقية برينتشي ثم صارت
مركزاً رئيسيا ً للحكومة العثمانية وعبيدها،
15
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والتي قيل بإنه قد رممها العثمانيون عام
1631م  ،بنغازي البداية األولى لها كمدينة
وفق ما تشير إليه إلى الكثير من الدراسات
كانت منطقة خالية السكان بها عدد من
املرتفعات الرملية تكونت فيها مدينة صغيرة
سميت «هسبيريدس» وسكنتها قبائل بدائية
وقبائل سكينزى  ،والتي كانت تعبد األصنام
ومالبسهم من جلود املاعز الذي كان يربى
بكثرة يف هسبيريدس « بنغازي» ،البنغازيون
قدميا ً كانوا يعيشون حياة قاصية يف العراء
 .جاء اإلغريق بعد ذلك وأسسوا مستعمرة
يف هسبيريدس أو اسبيريا ،واملقصود بها،
أي بهسبيريدس «املساء» أو «الغروب»  .وقد
كان ذلك سنة  466ق  .م  ،هذا وقد قيل أن
الذي أسسها هو امللك ارسيالو .
اخلالصة :
وأخيراً ،يف «قمري ميه كل ليلة يطلع « جند أن
املطربة تزيد من إبداع كلمات الشاعر «مسعود
بشون» من خالل إضافات صوتية ونغمية
وطلعات بني هبوط وصعود يف الكلمات،
وجند أن امللحن «كاظم ندمي» يبدع من جهة
أخرى يف إضافة من خالل حلن مميز أعطى
للكلمات وللصوت خلفية جميلة تنم على أبداع
هذا امللحن الذي لم يعط حقه يف أن يظهر
كل إبداعه زمن ما كان يسيطر املتحذلقون
واألفاقون واملزمرون على الذاعتني والثقافة
والفن واإلعالم وكذلك نال «بشون» ما ناله
زميله ندمي من التهميش واإلقصاء .
إن ما مييز امللحن «كاظم ندمي» هو أن حلنه
جاء من البيئة التي عاش فيها كاتب الكلمات
«بشون» ،ومؤدية الكلمات «نعمة» ،وهي املدن
القدمية التي عاشوا فيها ذات املورثات
الثقافية واألزقة الضيقة والشوارع املساجد
والقهاوي واملحال العتيقة والناس الطيبة
التي تسكنها وكذلك امللحن  .كما اتفق امللحن
«كاظم ندمي» مع كاتب الكلمات بان جاء حلنه
حلنا ً ليلياً ،مبعنى انه استوحى الليل وعبر
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بأحلان الليل ،وعندما يسمعه املتلقي يشعر
بأن احلالة التي تؤدي فيها الكلمات والكلمات
استوحت من الليل وما يكون يف الليل  .حلن
ندمي يذكرنا باملدينة القدمية بطرابلس
والسرايا احلمراء وبطرابلس القدمية ،يذكرنا
باملقاهي ومساجد املدينة وأسواق طرابلس
القدمية ،ذكرنا بأزقة وشوارع املدينة الصغيرة
الضيقة  ،يذكرنا بالنسوة بزيهن الطرابلسي
املميز ،يذكرنا بالشاي واللوز ،يذكرنا بالكانون
والنار يف ليالي الشتاء القارصة  .يف شعر
«بشون» جند اللهجة البنغازية البرقاوية،
خاصة يف الستينات من القرن العشرين،
ونستلهم يف حلن «ندمي» اللهجة الطرابلسية
القدمية ،ونتخيلها ،خاصةً يف الستينات من
القرن العشرين .
قمر «بشون» لم يالحظه إال الفتاة التي
أخبرت والدتها دون سواها ،وقمر «عزيز»
شاهده اجليران لدرجة أنهم وصفوا له مكان
بيت الفتاة من خالل الكلمات التي تقول -:
«وحد من اجليران  ..وصف له قلتنا ..اسقيه
ينوبنا ثواب  ..وال ارد الباب  ..يامه امه «
نالحظ يف الكلمات العالقة االجتماعية بني
األم وبنتها دون سواها يف كلمات «بشون»
و»عزيز» ،تلك العالقة التي تظهر الفتاة
يف املجتمع العربي ،حيث يف العادة أن
تفصح الفتاة لوالدتها الكثير من مشاعرها
وأسرارها خاصة التي متس حياتها خاصة يف
العصر الذي كتبت وحلنت وغنيت فيها كلمات
األغنيتني ،ولكون أن الفتاتني من مجتمع
محافظ جند أن اغلب أسرارهما عند األم
دون سواها؛ ألن يف هذا املجتمع بوح مثل هذه
املشاعر لألب أو األخ شيء مرفوض وغير
مقبول ؛ ألن ذلك من هوية مجتمع الفتاتني،
إال أن ولألسف مت مسخ مثل هذا املقوم من
هويات الكثير من املجتمعات العربية ،وصار
الفتاة تبوح ألبيها وأخيها الكثير من أسرارها
خاصة العاطفية ولم تعد حبيسة بالبيت بل
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صارت الكثير من الفتيات تقضي أكثر من
نصف اليوم خارج البيت وقد تتأخر وتتناول
غدائها خارج البيت مع صديقتها مبوافقة
والدها .
مما تقدم نالحظ اآلتي -:
يف كلمات «مرسي عزيز جميل» ،القمر
بالقرب من الباب كما نبهت به الفتاة أمها
حيث قالت  « -:ميه القمر على الباب «.
شبه برجل يف كلمات عزيز
جند أن القمر ّ
جاء بغية االقتران بفتاة  ،وكذلك يف كلمات
بشون .
جند أن القمر ميثل اجلمال والصفاء واحلب.
تالعب الشعراء مبا قيل عن القمر وتشبيهاته.
جند تشابه وتقارب بني كلمات «بشون»
و»عزيز» ،وهذا رمبا توارد خواطر ،أو أن
احدهما استلهم من آخر وهذا وارد وليس
عيبا فآداب وسير اآلخرين مصدر من
مصادر اإللهام .
جند أن للقمر عند الرحبانية وفيروز هوية،
وقد صارت الكلمات واألحلان والطرب من
الهوية اللبنانية رغم تطعيمها ببعض مقومات
الهوية الفرنسية من حيث األحلان وحتى
األداء .
كما جند أن القمر عند اجلواهري وعامر
وبلخياط فتاة خجولة ،وصارت الكلمات التي
ذكرته واألحلان واألداء من الهوية املغربية،
خاصة من ناحية األحلان واألداء والهوية
العربية عامة خاصة من ناحية الكلمات .
يف رائعة اجلواهري «القمر األحمر» ،جند أن
هذا اللون من األقمار له فأل غير جيد ؛ الن
من جاءه يف احللم قمر احمر ،ووفق املعتقد
األوروبي قد يصيبه مكروه ،ومع هذا فان
قمر «عبد الرفيع اجلواهري» هذا هو قمر
جميل ،وأطل مبتسما ً يحمل آمال وأحالم
وحياة جميلة ملن رآه يتسلل من خلف اجلبال.
يف كل النصوص ،الكلمات واألحلان واألداء
الغنائي يجذب السامع ويعطيه تفصيل عن

هذا القمر ويحدد زمانه ومكانه ،ويكشف عن
قدرات مما كانوا لهم حكاية مع القمر ،جند
متوجات يف الصوت وانسيابيته ممتعة .
قمر الرحابنة جاء هابطا ً من السماء ،أما قمر
اجلواهري فقد جاء صاعداً اجلبال ،أما قمر
بشون فقد جاء سيراً على األرض لدرجة انه
ركع  ،وكذلك قمر عزيز هو اآلخر جاء سيراً
على األرض لدرجة أنه مر على اجليران.
يف حكايات القمر هذه جند أن الكلمات
واألحلان والنغمات الصوتية صورت لنا
مشاهد درامية وكانت عناصر الدراما فيها
متوفرة كالصراع والشخصيات واحلوار
وغيرها فعندما نسمع تلك الكلمات واألحلان
ونغمات الصوت نسبح يف بحر من اخليال
الذي ال حدود له .
وأخيراً ،الوطن العربي يف حاجة لكلمات
واحلان ومطربات مثل هؤالء وغيرهم ممن
أضافوا مقومات لهويات شعوبهم وزادت من
موروثها الثقايف فصارت «قمري كل ليلة يطلع»،
طربا ً وأداءاً من املوروث الثقايف التونسي حيث
جاءت بنغمات صوتية جميلة تونسية وبذلك
صارت مقوم من مقومات الهوية التونسية
 ،كما صارت مقوما ً من مقومات الهوية
الطرابلسية املحلية ،والهوية الليبية خاصة
والعربية عامة من خالل امللحن ،ناهيك
عن أنها مقوم من مقومات الهوية البنغازية
البرقاوية املحلية ،والليبية خاصة ،والعربية
عامة ،من خالل كاتب الكلمات  .وكذلك هي
« ميه القمر على الباب « التي صارت من
املوروث الثقايف السوري بسبب نغمات صوتية
جميلة سورية وبذلك صارت من مقومات
الهوية السورية  ،كما صارت مقومات الهوية
القاهرية املحلية واملصرية خاصة والعربية
عامة من خالل األحلان والكلمات .
وأخيرا فان القمر بنوره أضاف مقومات
لهويات شعوب وأمم  ،وكان بطل حكاية بشون
وحكاية عزيز وغيرهما.
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يف الثقافة الشعبية الليبية

أغاني التنومي والهدهدة

()2

أ.غالية الذرعاني ـ ليبيا

التن ــومي يف قام ــوس الترجي ــب ه ــو مس ــاعدة
الطف ــل عل ــى الس ــكون والرك ــون إل ــى ال َّن ــوم ،
لي ــس بامل ــواد املن ِّوم ــة ا َلّت ــي تس ــتعملها بع ــض
ٍ
كلمـــات
األ َّمهـــات اليـــوم  ،وإمنـــا بترديـــد
بســـيطة يف عددهـــا  ،ســـهلة يف تركيبهـــا ،
كبيـــرة يف معانيهـــا وأهدافهـــا ومضمونهـــا ،
تردده ــا األم عل ــى مس ــامع الطف ــل  ،و تق ــوم
بتنغيمه ــا يف موس ــيقى هادئ ــة ُتب ــر الطف ــل
بعذوبته ــا عل ــى اله ــدوء واخلل ــود إل ــى ال َّن ــوم،
والهدهـــدة هـــي أن حتـــرك األم لصغيرهـــا
حرك ــة رفيق ــة منتظم ــة لين ــام ،وه ــي به ــذا
املعن ــى اللغ ــوي قائم ــة عل ــى حتري ــك الطف ــل
فقـــط دون الغنـــاء لـــه  ،فالكلمتـــن علـــى
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املســتوى اللغــوي تختلفــان يف املعنــى و تتفقــان
يف الغــرض منهمــا وهــو تهدئــة الطفــل ،غيــر
أنهمــا تختلفــان كذلــك يف الوســائل واألدوات،
فالتنـــومي يتضمـــن احلركـــة والغنـــاء  ،أمـــا
الهدهــدة فقــد تتضمــن احلركــة دون الغنــاء.
يف الثقافـــة الشـــعبية يشـــير املصطلحـــان
إل ــى ذات الغ ــرض كم ــا أنهم ــا يش ــتركان يف
ذات الوس ــائل واألدوات  ،أال وه ــي التحري ــك
برفـــق  ،والغنـــاء الهـــادئ  ،وهمـــا بذلـــك
يشـــيران إلـــى ذات املعنـــى .
إن املتأم ــل ألغان ــي التن ــومي الليبي ــة يكتش ــف
بوض ــوح قيم ــة الطفول ــة يف املجتم ــع العرب ــي
الليب ــي  ،كم ــا يستش ــف عاطف ــة األم الليبي ــة
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القويــة  ،وحبهــا العميــق لصغارهــا  ،وحنانهــا
عليهــم  ،وذلــك مــن خــال تخصيــص الوقــت
ال ــذي يحتاجون ــه ل ُتش ــعر الصغي ــر بوجوده ــا
قربـــه ،وبالتالـــي ميـــأه احســـاس باألمـــان
والطمأنين ــة  ،وبح ــب األخري ــن ل ــه  ،وتقب ــل
ه ــذا العال ــم ل ــه .
تتفاعـــل يف أغانـــي التنـــومي والهدهـــدة
الليبيـــة الكلمـــات واإليقـــاع لتخلـــق شـــعوراً
محببـــا ً لـــدى الطفـــل واأل ّم علـــى الســـواء ،
بـــل إن املســـتمع اآلخـــر – يف حـــال وجـــود
آخريــن باجلــوار -يتملكــه ذاك الشــعور ا َّلــذي
تول ــده ه ــذه الكلم ــات البس ــيطة يف تركيبه ــا،
الواضح ــة يف معانيه ــا ،وا َلّت ــي تتضاف ــر م ــع
اإليقـــاع الهـــادئ  ،ومـــع صـــوت األ ِ ّم املفعـــم
ـب  ،فيســري يف نفســه الهــدوء
باحلنــان واحلـ ِ ّ
 ،ويغمـــره احســـاس باألمـــان .
إن مـــا مييـــز أغانـــي الهدهـــدة والتنـــومي
هـــو وتيرتهـــا الهادئـــة وأســـلوبها الرخيـــم
 ،وموســـيقاها الهادئـــة  ،كمـــا أن أدائهـــا
يتطل ــب م ــن امل ــؤدي ه ــدوءاً ومج ــاالً كبي ــراً
مـــن الطاقـــة اإليجابيـــة احلاضنـــة ملشـــاعر
ـب واحلن ــان والت ــي س ــيبثها م ــن خ ــال
احل ـ ِ ّ
صوت ــه إل ــى الطف ــل يف ش ــكل أغني ــة يك ــون
له ــا تأثيره ــا الس ــاحر عل ــى الطف ــل يف ح ــال
كان أداؤهـــا بالشـــكل املطلـــوب.
علـــى ســـبيل املثـــال هـــذه األغنيـــة التـــي
تتــردد كثيــراً علــى ألســنة أمهاتنــا خاصــة يف
املنطق ــة الش ــرقية م ــن ليبي ــا  ،والت ــي تق ــول
كلماتهـــا :
ه ــاهلل هاللهه ــاهلل  ..أ ْج َن ـ ّ ْ
ـن في ــه الغلّ ــة ..
في ــه التف ــاح إيف ــوح  ..في ــه العنب ــر والل ــوز..
فيــه (اســم الطفــل بصيغــة التصغيــر) يجــري
 ..ويل ّق ــط يف احل ِْج ــري
تدعـــو األ ُّم يف األغنيـــة الســـابقة رب الكـــون
أن يـــرزق صغيرهـــا بســـتانا ً مليئـــا ً بأشـــجار
الفاكهـــة والقمـــح والشـــعير ،يركـــض فيـــه
ســـعيداً مبـــا حبـــاه بـــه اهلل  ،ويلتقـــط مـــا

تس ــاقط م ــن األش ــجار م ــن فاكه ــة ناضج ــة ،
يجمعه ــا و يضعه ــا يف حج ــره  ،رمب ــا ليأكله ــا
أو ليبيعه ــا وينتف ــع بثمنه ــا أو رمب ــا ليحمله ــا
إل ــى أم ــه هدي ــة ُيس ــعد قلبه ــا به ــا  ،ورمب ــا
ليمنحهــا جلائــع أو محتــاج فيبــارك اهلل فيمــا
زرع و جنــا ،والهــاء املقترنــة يف لفــظ اجلاللــة
يقصـــد بهـــا النـــداء ،إذ كثيـــراً مـــا يســـتعمل
ه ــذا األس ــلوب يف ثقافتن ــا الش ــعبية ،فيق ــال(
ه ــا ف ــان ،أو ه ــا فالن ــة) .
إن أول م ــا نق ــرأه يف ه ــذه األغني ــة ه ــو روح
التدي ــن والتعل ــق ب ــاهلل ا َلّت ــي ُعرف ــت به ــا األ ُّم
الليبيـــة  ،واإلميـــان أن للكـــون رب قريـــب
ســـميع مجيـــب الدعـــاء  ،يســـتجيب لنـــا إن
دعونـــاه  ،ويحقـــق آمالنـــا إن ابتهلنـــا إليـــه
ورجونـــاه .
وعلي ــه نس ــتطيع أن نلم ــس أيضـ ـا ً يف تك ــرار
صيغــة الدعــاء والطلــب ( هــاهلل هاللههــاهلل )
يف مطل ــع ه ــذه األغني ــة ابته ــاالً عميق ـا ً ح ــاراً
نابعـ ـا ً م ــن قل ــب أم حن ــون محب ــة متطلع ــة ،
وتضرعـ ـا ً مفعمـ ـا ً باحلن ــان واحل ــب يعك ــس
يف الوق ــت ذات ــه خوفــا ً مضطربــا ً ق ــد يك ــون
خوفـــا ً ممـــا يخبئـــه القـــدر  ،أو مـــن عيـــون
احلاس ــدين  ،وق ــد يك ــون خوفــا ً م ــن الفق ــر
واحلاجـــة اللذيـــن تعيشـــهما األ ُّم  ،وا َلّـــذي
يظهــره عــدم مبالغــة األ ُّم يف طلبهــا  ،فهــي لــم
تك ــن كبي ــرة الطم ــع أو واس ــعة اخلي ــال كثي ــرة
الطل ــب  ،ف ــكل م ــا كان ــت ترج ــوه لصغيره ــا
 :بســـتان صغيـــر يعيـــش فيـــه ســـعيداً مبـــا
يلتق ــط م ــن ف ــوق أرض ــه م ــن ثم ــار تس ــاقطت
بفع ــل النض ــج .
إن املتأم ــل لكلم ــات ه ــذه األغني ــة يس ــتطيع
أن يســـتخلص مـــا اتصفـــت بـــه األ ُّم الليبيـــة
م ــن صف ــات أخالقي ــة  ،وم ــا متي ــزت ب ــه م ــن
تكويـــن نفســـي خـــاّق وفريـــد  ،فهـــي – أي
األ ُّم الليبيـــة – متدينـــة تؤمـــن بعالـــ ِم الغيـــب
الـــرزاق الكـــرمي  ،بســـيطة يف طلباتهـــا ،
َّ ،
صبــورة يف حياتهــا  ،حاملــة ال تفقــد األمــل يف
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احلي ــاة أو يف التغيي ــر نح ــو األفض ــل  ،يشــ ُّع
الف ــرح والتف ــاؤل والرض ــا م ــن كلماته ــا ح َّت ــى
وهـــي يف أقســـى حـــاالت احلاجـــة والفقـــر،
هـــذا إضافـــة إلـــى امتـــاء قلبهـــا الدائـــم
بالـــدفء واحلنـــان والعطـــف .
مـــن ناحيـــة أخـــرى تعكـــس هـــذه األغنيـــة
بوض ــوح منطــا ً م ــن أمن ــاط املجتم ــع الليب ــي
كون ــه مجتمع ـا ً زراعي ـا ً يق ــوم اقتص ــاده –قب ــل
اكتش ــاف النف ــط و ُبعي ــده – عل ــى الزراع ــة
 ،وهـــي احلرفـــة ا َلّتـــي كان يزاولهـــا أغلـــب
الس ــكان  ،ويحل ــم بالتوس ــع فيه ــا وجناحه ــا
اجلمي ــع ومنه ــم ه ــذه األ ُّم ا َلّت ــي تتطل ــع إل ــى
مس ــتقبل أفض ــل لصغيره ــا  ،اقتص ــاد يق ــوم
عل ــى الزراع ــة ا َلّت ــي م ــن أه ــم محاصيله ــا :
القم ــح والش ــعير  ،والتف ــاح والل ــوز .
كذلـــك ورد يف األغنيـــة العنبر،وهـــو مـــادة
ذات قـــوام شـــمعي تتم ّيـــز برائحـــة عطر ّيـــة
ف ّواح ــة ،يت ــم اس ــتخراجها م ــن ن ــوع ُمح ـ ّـدد
م ــن احليت ــان ُيس ـ ّـمى ح ــوت العنب ــر  ،وله ــا
اســـتخدامات كثيـــرة يف عـــاج الكثيـــر مـــن
األمـــراض  ،غيـــر أن أهـــم اســـتخدام لهـــا
هــو التطيــب والتعطــر ،ولقــد ورد العنبــر يف
األغني ــة الس ــابقة لطي ــب رائحت ــه املمي ــزة ،
وكثـــر اســـتخدامه يف احليـــاة الليبيـــة.
مـــن خصائـــص األغنيـــة الســـابقة أنهـــا
تصل ــح للغن ــاء للجنس ــن  ،فيمك ــن أن تغنيه ــا
األ ُّم لصغيرتهـــا  ،كمـــا تغنيهـــا للصغيـــر ،
عل ــى عك ــس بع ــض األغان ــي األخ ــرى ا َلّت ــي
ال تصلـــح إال ألحـــد اجلنســـن .
إن أول مـــا يشـــدنا إلـــى الصـــورة يف هـــذه
األغنيـــة هـــو غناهـــا  ،فهـــي صـــورة غنيـــة
باللـــون والرائحـــة واحلركـــة  ،يـــكاد مـــن
يســـمعها أو يرددهـــا أن يـــرى أمامـــه
األشـــجار اخلضـــراء املثمـــرة املتناثـــرة
أو املنتظمـــة يف بســـتان صغيـــر  ،ويشـــم
الروائـــح الزكيـــة املختلفـــة  ،مثـــل  :رائحـــة
التفـــاح الزكيـــة  ،ورائحـــة العنبـــر النفـــاذة
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أو ش ــكله األخ ــاذ  ،كم ــا يس ــتطيع أن يح ـ َّ
باحلركـــة ا َلّتـــي تتمثـــل يف ركـــض الصغيـــر
ب ــن األش ــجار وحت ــت ظالله ــا  ،والتقاط ــه
الفاكهـــة املتســـاقطة هنـــا وهنـــاك  ،ومـــن
ث ــم يش ــعر ببهج ــة الصغي ــر وأم ــه وفرحهم ــا
ح ــن يق ــوم الطف ــل بوض ــع م ــا ألتق ــط يف
حج ــره بف ــرح كبي ــر وس ــعادة غام ــرة تفي ــض
علـــى فـــؤاد املتلقـــي الـــذي يســـتمع إلـــى
األغنيـــة وروحـــه .
إن األ ُّم حــن تضــع صغيرهــا يف حجرهــا أو
علــى كتفهــا أو ظهرهــا أو تهدهــده يف مهــده
يف ســـرير أو أرجوحـــة  ،ومـــن ثـــم تتـــرمن
بهـــذه الكلمـــات يف صيغـــة هادئـــة وصـــوت
دافــئ حنــون تدعــو الطفــل بهــا إلــى الهــدوء
واالطمئنـــان  ،وتغمـــره إحساســـا ً باألمـــان
فينــام يف هــدوء شــاعراً أن العالــم – بوجــود
ه ــذه األ ُّم الرائع ــة – ملك ــه وح ــده .
وم ــن األغان ــي ا َلّت ــي تتغن ــى به ــا األمه ــات يف
ليبيـــا ألطفالهـــن  ،ذكـــوراً وإناثـــا ً  ،لغـــرض
التن ــومي والهده ــدة ه ــذه األغني ــة :
َهـــ ْو َه ْو َهـــ ْو  ..يـــا نـــ ّوام اخلجلـــة  ..جيـــب
ال َنّـــوم بالعجلـــة  ..هـــو هوبالســـردوك ..
جيـــب ال َنّـــوم وأرحـــم بـــوك
تطلـــب األم الهـــدوء ومـــن ثـــم ال َنّـــوم
لصغيره ــا ،تطلب ــه م ــن اهلل ا َّل ــذي ُيني ــم وال
ينـــام ؛ فتـــردد هـــذه الكلمـــات علـــى إيقـــاع
هـــادئ مـــوزون  ،و بطريقـــة ناعمـــة تغريـــه
بالنـــوم .
لقــد جــرت العــادة أن تربــت األ ُّم علــى ظهــر
صغيره ــا أو عل ــى ص ــدره أو كتف ــه بانتظ ــام
وهـــدوء ورتابـــة  ،ســـواء كان الصغيـــر يف
حجرهـــا أو يف مهـــده  ،وتـــردد مثـــل هـــذه
الكلم ــات يف ه ــدوء ونعوم ــة ورتاب ــة  ،ح َّت ــى
يغم ــر الطف ــل اإلحس ــاس باألم ــان  ،ويغ ــط
يف نوم ــه س ــعيداً .
تبـــدأ هـــذه األغنيـــة بترديـــد ذاك الصـــوت
املبهـــم ا َلّـــذي يتكـــرر يف أغلـــب أغانـــي

شؤون ليبيـــه

الش ــعوب يف أوروب ــا
الترجي ــب ل ــدى أغل ــب َّ
ولـــدى شـــعوب البحـــر املتوســـط َ ( :هـــ ْو
َه ْو َهـــ ْو )  ،ثـــم يأتـــي بعـــده متهيـــد للطلـــب
بإعط ــاء املطل ــوب حق ــه م ــن الصف ــات الت ــي
تليـــق بـــه  ،فهـــو هنـــا َّ
نـــوام
جـــل جاللـــه ( َّ
اخلجلـــة ) ذلـــك الطائـــر الـــذي صدقـــت
األم بأنـــه موجـــود وبأنـــه ال ينـــام ،وأن اهلل
وح ــده ه ــو الق ــادر عل ــى جعل ــه ين ــام ،وه ــي
صف ــة تؤك ــد قدرت ــه اخلارق ــة وجالل ــه ال ــذي
ال يوصـــف  ،بعـــد ذلـــك تقـــدم األم طلبهـــا
( جيـــب النـــوم ) ،أي اجعـــل هـــذا الصغيـــر
ينـــام ،ثـــم تـــردد الطلـــب بصيغـــة أخـــرى
وكلمـــات أخـــرى .
إن أغلـــب أغانـــي الترجيـــب الليبيـــة تأتـــي
بصيغـــة الطلـــب والدعـــاء  ،وهـــذا يف ّ ِ
حـــد
ذات ــه دلي ــل كبي ــر عل ــى تدي ــن امل ــرأة الليبي ــة
وإميانه ــا بوج ــود إل ـ ٍـه قري ــب س ــميع مجي ــب
ُ ،ي ّ ِ
قـــدر ويلطـــف  ،ينجـــي ويبعـــد األذى ،
كمـــا أنـــه – ســـبحانه وتعالـــى  -بكلمتـــه (
ك ــن فيك ــون ) ق ــادر عل ــى تقدي ــر اخلي ــر مل ــن
يطلبـــه .
غي ــر أ َنّن ــا يف ه ــذه األغني ــة جن ــد أن صيغ ــة
الدعـــاء جـــاءت بطريقـــة غريبـــة نوعـــا ً مـــا
 ،فـــاألم تقـــول  (( :يانـــ ّوام اخلجلـــة) أي
ي ــا م ــن جتل ــب ال َّن ــوم للخجل ــة ،و( ي ــا ن ــوام
الســـردوك )  -والســـردوك  ،أيضـــا ً طائـــر
صغيـــر معـــروف بســـرعة حركتـــه وكثـــرة
نش ــاطه  ،تطل ــب مم ــن يجل ــب ال َّن ــوم له ــذه
املخلوق ــات الصغي ــرة النش ــيطة  :أن يجل ــب
ال َنّـــوم بســـرعة ويف أقـــرب وقـــت لهـــذا
الصغيـــر  ،ثـــم تدعـــو للمطلـــوب برحمـــة
الوالديـــن .
وهنـــا يطـــرح الســـؤال نفســـه  :إذا كانـــت
األ ُّم هن ــا تدع ــو اهلل  ،وتوج ــه كالمه ــا إل ــى
اهلل  ،باعتبـــاره – ســـبحانه – هـــو ا َلّـــذي
يجل ــب ال َّن ــوم أو يط ــرده  ،فكي ــف تدع ــو هلل
يف نهايـــة األغنيـــة برحمـــة الوالديـــن وهـــو

اهلل ا َّل ــذي ل ــم يل ــد ول ــم يول ــد؟.
ولإلجابـــة عـــن الســـؤال الســـابق ينبغـــي أن
نضـــع يف اعتبارنـــا عـــدة أشـــياء :
أولهــا  :إن األ ُّم الليبيــة – كمــا أغلــب
ش ــرائح املجتم ــع آن ــذاك – كان ــت عل ــى ق ــدر
كبيــر مــن اجلهــل باألمــور الدينيــة والدنيويــة
 ،وســـبب هـــذا اجلهـــل يعـــود إلـــى عـــدة
عوامــل  ،لعــل أهمهــا :العزلــة ا َلّتــي فرضتهــا
الســـيطرة العثمانيـــة علـــى ليبيـــا يف فتـــرة
مــن الفتــرات  ،فانصــرف احلــكام والدايــات
إل ــى جم ــع الضرائ ــب واالنغم ــاس يف حي ــاة
اللهـــو والتـــرف بعيـــداً عـــن احتياجـــات
الشـــعب والنـــاس  ،فـــكان مـــن نتائـــج ذلـــك
انحـــدار األمـــة العربيـــة واإلســـامية إلـــى
هـــوة اجلهـــل والفقـــر والتخلـــف  ،و تـــرك
أغل ــب الن ــاس الفرائ ــض يف دينه ــم احلني ــف
أو حرفـــوا فيهـــا ،وانتشـــر بينهـــم الفســـق
والفجـــور  ،وح َتّـــى حـــن متكـــن بعـــض
الصحـــوات – يف فتـــرات متفاوتـــة – مـــن
ب ــث بع ــض اإلص ــاح يف املجتم ــع الليب ــي يف
الغــرب والشــرق  ،فــإن املــرأة بســبب تغيبهــا
القص ــري ع ــن مناه ــل املعرف ــة ظل ــت ت ــدور
يف دائ ــرة البس ــاطة بحي ــث تختل ــط عنده ــا
األم ــور  ،والدلي ــل عل ــى ذل ــك كث ــرة تعلقه ــا
ت بالب ــاد حقب ــة
ب( املرابط ــن )  ،ث ــم حلَّـ ـ ْ
أخ ــرى كان ــت أس ــوأ بكثي ــر م ــن س ــابقتها ،
أال وهـــي فتـــرة االحتـــال اإليطالـــي التـــي
انهـــارت فيهـــا معيشـــة الفـــرد الليبـــي إلـــى
الصعـــد
أدنـــى مســـتوياتها  ،وعلـــى كافـــة ُ
احلياتيـــة  ،ومـــن بينهـــا الثقافـــة والوعـــي
الدينـــي .
كم ــا ميك ــن الق ــول بأن ــه ق ــد يك ــون
القص ــد م ــن الدع ــاء يف نهاي ــة األغني ــة ه ــو
لضبـــط القافيـــة واملوســـيقى فقـــط .
األغنيـــة تعكـــس أيضـــا ً صفـــة مـــن صفـــات
األم الليبيــة غيــر التديــن والتعلــق بــاهلل  ،أال
وهـــي الصبـــر  ،هـــذا الصبـــر الـــذي نقـــرأه
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مـــن خـــال رتابـــة الكلمـــات ومقاطعهـــا ،
فنـــكاد نـــرى األم وقـــد نســـيت تعبهـــا كلـــه
 ،وتركـــت واجباتهـــا األخـــرى مـــن أجـــل
أن تخصـــص هـــذا الوقـــت لصغيرهـــا ،
وتب ــث في ــه الش ــعور باألم ــان فين ــام به ــدوء
وطمأنينـــة مهمـــا كلفهـــا ذلـــك مـــن وقـــت
وتضحيـــات .
األغنيـــة تعكـــس أيضـــا ً صـــورة مـــن صـــور
املجتمـــع الليبـــي وهـــي البيئـــة احليوانيـــة
 ،حيـــث وردت يف األغنيـــة بعـــض أنـــواع
الطيـــور  ،كاخلجلـــة ،والســـردوك  ،وهـــذا
األم ــر س ـ َّـمة واضح ــة ألغان ــي الترجي ــب يف
امل ــوروث الش ــعبي الليب ــي  ،فه ــي ترس ــم يف
عقولنـــا صـــورة جيـــدة عـــن مالمـــح البيئـــة
اإلنســـانية واحليوانيـــة والنباتيـــة فيهـــا ،
وه ــذا م ــا نلمس ــه ايض ـا ً م ــن خ ــال األغني ــة
ال َتّاليــة التــي اشــتهرت يف املناطــق الغربيــة
والوســـطى مـــن ليبيـــا أكثـــر مـــن املناطـــق
الشـــرقية  ،وهـــي تصلـــح أيضـــا ً لتنـــومي
ـص
اجلنس ــن  ،فكلماته ــا عام ــة  ،و ال تخت ـ ُّ
مالمـــح جنـــس معـــن  ،تقـــول كلماتهـــا :
يـــا هـــوه ســـلّ ْم علـــى هـــو ..يـــا هـــوه هـــات
اله ّواي ــا  ..عل ــى ع ـ ْـد زيت ــون غري ــان ..وم ــا
يف البلـــح مـــن نوايـــا
العمـــة أو اخلالـــة
ميكـــن تخيـــل األ ُّم  ،أو َّ
اجلـــدة  ،أو األخـــت  ،أو أي امـــرأة
 ،أو
َّ
مـــن محيـــط الطفـــل  ،باعتبـــار أن الغنـــاء
الش ــعبي الليب ــي ارتب ــط
للطف ــل يف امل ــوروث َّ
بالنســـاء  ،علـــى عكـــس الغنـــاء للطفـــل يف
ال ُّت ــراث العرب ــي الق ــدمي  ،فق ــد كان الرج ــال
يراقصـــون أوالدهـــم أو أحفادهـــم ويغنـــون
لهــم  ،وقــد حــوت الكثيــر مــن كتــب املصــادر
الكثيـــر مـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك .
ولنعــد إلــى األ ُّم الليبيــة  ،وأغنيتهــا الســابقة
 ،فيمك ــن تخي ــل ه ــذه امل ــرأة  ،وه ــي تض ــع
الصغيـــر علـــى كتفهـــا  ،وتهـــ َّز جســـمها
إلـــى األمـــام وإلـــى اخللـــف  ،أو تضعـــه يف

الليبي

22

حجرهـــا  ،وتهـــ َّزه إلـــى اليســـار واليمـــن
 ،أو يف أرجوحـــة مخصصـــة لـــه يف (
البيـــت)  ،وتربـــت علـــى ظهـــره يف حـــركات
متناغمـــة  ،تُذكـــره بضربـــات قلبهـــا حـــن
كان يف أحش ــائها جنينــا ً  ،بينم ــا ُت ــردد تل ــك
الكلم ــات يف أس ــلوب ه ــادئ  ،وص ــوت ناع ــم
ث يف نفـــس الطفـــل الراحـــة والســـكون
يبـــ ُّ
 ،واالمتـــاء باألمـــان والســـكينة ،فينســـى
دموعـــه  ،ويغمـــض عينيـــه وينـــام .
و يتجلـــى يف املقطـــع األول مـــن األغنيـــة
( يـــا هـــوه ســـلّم علـــى هـــوه )  ،معنيـــن
افتراضيـــن-:
املعنـــى األول  :هـــو أن األ ُّم تعبـــر عـــن
اشــتياقها لشــخص غائــب  ،رمبــا كان زوج ـا ً
أو حبيبــا ً أو أخــا ً أو أبــا ً ،وترس ــل س ــامها
إليــه  ،فـــ( هــوه) تُســتخدم يف اللهجــة الليبيــة
ت) ،
ملخاطب ــة املف ــرد املذك ــر مبعن ــى ( ي ــا أن ـ َ
و ( هيــه) ملخاطبــة املفــرد املؤنــث مبعنــى (يــا
ِ
أنـــت)  ،وهـــذان اللفظـــان يســـتخدمان -يف
ثقافتن ــا الش ــعبية -لغرض ــن  :إ َّم ــا للتقلي ــل
م ــن ش ــأن الش ــخص املن ــادى وحتقي ــره  ،أو
إلخفــاء اســمه خج ـاً أو خوف ـا ً  ،والواضــح
هن ــا أن الغ ــرض ه ــو إخف ــاء اس ــم الش ــخص
املرســل إليــه الســام  ،أي  :احمــل ســامي
ي ــا أن ــت إل ــى ذل ــك الش ــخص البعي ــد ا َّل ــذي
ال أج ــرؤ عل ــى ذك ــر اس ــمه .
واملعن ــى اآلخ ــر  ،وا َّل ــذي أمي ــل إلي ــه  ،ه ــو
أن األ ُّم تدع ــو اآلخري ــن  ،م ــن كاف ــة ش ــرائح
املجتمـــع  ،ذكـــوراً وإناثـــا ً إلـــى التحابـــب
والس ــام  ،ونب ــذ العن ــف واحل ــرب واملش ــاكل
 ،فتك ــون بذل ــك ه ــذه األغني ــة دع ــوة راقي ــة
للس ــام واملحب ــة  ،ولعل ــه ح ــن يع ــم اله ــدوء
والســـام ينـــال األ ُّم ووليدهـــا جـــزء منـــه
 ،فينعـــم الطفـــل حتـــت مظلتـــه بالراحـــة
والســعادة ،ثــم بعــد أن يعـ َّـم الســام واملحبــة
والهـــدوء بينكمـــا ( هـــوه  ،هـــوه) أي بـــن
اآلخري ــن  ،ه ــات أو أحض ــر ( اله ّواي ــا ) ،و(
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اله ّوايــا ) أو (الهـ ّواي) مصطلــح يتكــرر كثيــراً
الش ــعبي الليب ــي  ،خاص ــة غن ــاوي
يف الغن ــاء َّ
العل ــم والش ــتاوي  ،و ُيل ــوح ب ــه أو ُيش ــار إل ــى
ش ــخصية مجهول ــة  ،أو طائ ــف ُيذه ــب اله ــم
واحلـــزن  ،ويســـاعد علـــى نســـيان األلـــم ،
والذكري ــات امل ــرة ،أ َّم ــا يف أغان ــي التن ــومي ،
فه ــو ش ــخص أو طائ ــف يس ــاعد عل ــى جل ــب
ال َّن ــوم للطف ــل.
عـــد زيتـــون
ويف الشـــطر التالـــي  ( :علـــى ْ
غري ــان  ،وم ــا يف البل ــح م ــن نواي ــا)  ،يظه ــر
في ــه االعت ــداد بامل ــكان ( غري ــان )  ،وبي ــان
احلرفـــة الرئيســـية فيهـــا ( الزراعـــة ) ،
ووفـــرة محصـــول معـــن  ،وهـــو الزيتـــون .
يف املقط ــع األول ( عل ــى ع ــد زيت ــون غري ــان
)  ،خصص ــت األ ُّم م ــكان مع ــن للمحص ــول
املتوفـــر  ،وهـــو غريـــان  ،أ َّمـــا يف املقطـــع
التالـــي  ،فـــكان عامـــا ً  ،يشـــمل كل نـــوى
البل ــح يف نخ ــل العال ــم  ،وه ــذا م ــن أس ــاليب
املبالغ ــة ا َلّت ــي متي ــزت به ــا أغان ــي الترقي ــص
الليبي ــة  ،حي ــث تتمن ــى األ ُّم أن ين ــام طفله ــا
س ــاعات بع ــدد زيت ــون غري ــان  ،ون ــوى بل ــح
الدني ــا .
نلم ــس م ــن خ ــال املقاط ــع الس ــابقة معان ــاة
حقيقيــة لــأ ِ ّم ،إ َّمــا ألن الصغيــر كثيــر البــكاء
والشـــكوى والطلـــب  ،أو ألنهـــا مشـــغولة ال
متلـــك الوقـــت لتلعبـــه الســـاعات الطـــوال
ا َلّتــي ينشــدها ؛ لدرجــة أ َنّهــا تتمنــى الهــدوء
للعال ــم ليه ــدأ صغيره ــا وين ــام الكثي ــر م ــن
الوق ــت بع ــدد حب ــات الزيت ــون ا َلّت ــي تتدل ــى
علــى أشــجارها يف غريــان  ،بــل وبعــدد نــوى
البل ــح يف جمي ــع أرج ــاء الدني ــا .
وق ــد يك ــون طل ــب األ ُّم املبال ــغ في ــه ذاك ه ــو
م ــن ب ــاب احل ــب ال غي ــر  ،اعتق ــاداً منه ــا أن
كث ــرة ال َّن ــوم تُس ــعد الطف ــل أكث ــر .
ـكاس
يتجل ــى م ــن خ ــال ه ــذه األغني ــة انع ـ ٌ
واضـــح للبيئـــة العربيـــة الليبيـــة  ،حيـــث
الزراعـــة هـــي احلرفـــة األولـــى يف ليبيـــا ،

و يف غري ــان  ،وباألخ ــص زراع ــة الزيت ــون ،
ـف م ــن خالله ــا مي ــل
والنخي ــل ،كم ــا نستش ـ ُّ
الش ــخصية الليبي ــة إل ــى الس ــام واملحب ــة ،
والدع ــوة الدائم ــة إل ــى التواص ــل والتراح ــم
والتـــواد .
وهك ــذا ن ــرى أن أغان ــي التن ــومي والهده ــدة
كجــزء مــن أغانــي ( الترجيــب ) يف املــوروث
الش ــعبي الليب ــي ق ــد كان ــت له ــا وظيفته ــا
املحـــددة  ،كمـــا أنهـــا قـــد متيـــزت عـــن
أغانـــي ( الترجيـــب ) األخـــرى بالعديـــد
مـــن اخلصائـــص وامليـــزات منهـــا علـــى
س ــبيل املث ــال :قص ــر تل ــك األغان ــي ،حي ــث
تراوح ــت أبياته ــا ب ــن األربع ــة أو اخلمس ــة
 ،كمـــا أنهـــا متيـــزت بأســـلوب أدائهـــا
ال ــذي يختل ــف كثي ــراً ع ــن أس ــلوب أغان ــي
( الترجيـــب ) األخـــرى  ،هـــذا األســـلوب
املتميـــز بالهـــدوء والبـــطء والرتابـــة ،
والـــذي يفرضـــه الغـــرض مـــن األغنيـــة ،
كمـــا تفرضـــه شـــكل الكلمـــات و وضعهـــا
يف البي ــت الواح ــد ،كم ــا أن أغلبه ــا يصل ــح
للغنـــاء للجنســـن دون متييـــز .
إن املتأم ــل لكلم ــات أغان ــي األطف ــال عموم ـا ً
وأغانـــي التنـــومي والهدهـــدة علـــى وجـــه
اخلصــوص يجــد أنهــا تعتمــد علــى ســجالت
لغويـــة مرققـــة للقلـــوب ،مثـــل الســـجل
اللغـــوي الدينـــي ،أو مـــا يتعلـــق بعاطفـــة
احلـــب والشـــكوى مـــن الغيـــاب والرجـــاء
رقصـــت األم رضيعهـــا أو
يف اللقـــاء ،فـــإذا
ّ
طفلهـــا الصغيـــر خصتـــه بكلمـــات مفعمـــة
بامل ــرح والف ــرح ،تش ــعر الس ــامع بالطمأنين ــة
واألم ــان ،وال ري ــب أن ه ــذا يدخ ــل يف ب ــاب
احلـــرص علـــى ضمـــان التـــوازن للطفـــل يف
جمي ــع النواح ــي ،وه ــو م ــا يس ــهم بالتال ــي يف
ـس االنتم ــاء
متثي ــل العالق ــات العاطفي ــة وح ـ ّ
إلـــى العائلـــة.
• اس ــتاذة جامعي ــة بجامع ــة الس ــيد محم ــد
ب ــن عل ــي السنوس ــي االس ــامية  .ليبي ــا.
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دور الصحافة املصرية يف حركة اجلهادالليبي
(1932-1911م)

د .صالح خطاب الساعدي .ليبيا

وقفــت الصحافــة املصريــة مــن املســألة الليبيــة
موقفـ ـ ًا حازمـ ـ ًا ض ــد الع ــدوان اإليطال ــي،
وش ــنت هجومـ ـ ًا ش ــديد ًا ض ــد اإليطالي ــن
فذهب ــت «الل ــواء» صحيف ــة احل ــزب الوطن ــي»
املتعاط ــف م ــع الدول ــة العثماني ــة إل ــي الق ــول
باحت ــاد أوروب ــا ض ــد تركي ــا ،وأن ــه عل ــى العال ــم
االس ــامي أن ال يكتف ــي باالس ــتنكار فق ــط
ب ــل علي ــه أن يعم ــل ض ــد الذي ــن يع ــادون
دينهــم ،وطالبــت «اجلريــدة» املعبــرة عــن حــزب
األم ــة الش ــعب املص ــري مبقاطع ــة البضائ ــع
اإليطالي ــة ،وش ــنت صحيف ــة «املؤي ــد» لس ــان
حــال حــزب اإلصــاح علــى املبــادئ الدســتورية
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هجومـ ـ ًا ش ــديد اللهج ــة ض ــد الع ــدوان
اإليطال ــي ودع ــت للجه ــاد ،وحت ــى الصح ــف
املعتدلــة مثــل «األهــرام» دعــت الشــعب املصــري
إلــي املطالبــة ببقــاء طرابلــس وبنغــازي ضمــن
اإلمبراطوري ــة العثماني ــة وع ــدم التفري ــط
يف ه ــذه األراض ــي العربي ــة .أم ــا صحيف ــة
« املقط ــم» لس ــان ح ــال س ــلطات االحت ــال
البريطان ــي يف مص ــر فق ــد قال ــت إن ــه رغ ــم
بطول ــة وج ــرأة األت ــراك ف ــإن النص ــر س ــيكون
م ــن نصي ــب اإليطالي ــن .وحاول ــت جري ــدة
املقط ــم طيل ــة س ــنوات القت ــال أن تثب ــط
العزميــة فحملــت علــى التبرعــات التــي جتمــع
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للدول ــة العثماني ــة مؤك ــد ًة أن طرابل ــس والي ــة
فقي ــرة ال داع ــي ألن تب ــذل م ــن أجله ــا حي ــاة
جن ــدي واح ــد وال يف الدف ــاع عنه ــا خمس ــن
أل ــف جني ــه يف الش ــهر فدخله ــا ال يكف ــي
نفقاته ــا.
أمــا الصحــف الصــادرة باللغــات األجنبيــة يف
مصــر فكانــت متــدح إيطاليــا بصــورة علنيــة،
فجورنـــال»دي كايـــرو» كانـــت تســـعى لنشـــر
روح احلقـــد بشـــأن اخلـــاف بـــن تركيـــا
وإيطالي ــا وتنتق ــد الصح ــف املصري ــة بش ــدة،
وتـــرى أنـــه مـــن مصلحـــة مصـــر أن تبقـــى
محايـــدة متامـــاً ،أمـــا صحيفـــة « ريفـــورم»
التـــي كانـــت تصـــدر يف اإلســـكندرية فقـــد
كتب ــت ع ــن عبقري ــة الالتيني ــن ودع ــت إل ــي
مبارك ــة اإليطالي ــن جلرأته ــم عل ــى قراره ــم
ال ــذي اتخ ــذوه باحل ــرب نص ــرة للحض ــارة.
ويف هـــذا اخلصـــوص كانـــت احلكومـــة
املصري ــة تتج ــه لص ــد الذي ــن يتحدث ــون ع ــن
اجلهـــاد ،فدعـــا وكيـــل الداخليـــة املصريـــة
أصحـــاب الصحـــف وطلـــب منهـــم وقـــف
احلملـــة الداعيـــة إلـــي اجلهـــاد ،ويف نفـــس
الوقــت منعــت شــرطة القاهــرة بيــع املجلتــن
الفرنســـيتني»بيتيت جورنـــال» و»بيتيـــت
باريس ــيان» اللت ــن كانت ــا جتس ــدان بالص ــور
دخـــول اإليطاليـــن إلـــي طرابلـــس وذلـــك
خوفـــا ً مـــن رد فعـــل املواطنـــن املصريـــن.
ومـــع ذلـــك فـــإن تيـــار املبالغـــة والتضخيـــم
والبيان ــات احلربي ــة الوهمي ــة ال ــذي انتهج ــه
صحاف ــة العال ــم االس ــامي والعرب ــي بوج ــه
ع ــام والصحاف ــة املصري ــة بوج ــه خ ــاص كان
ممـــا يلفـــت النظـــر ،فقـــد كتبـــت الصحـــف
املصري ــة ع ــن هزمي ــة اإليطالي ــن الس ــاحقة
وخســـارتهم البالغـــة ،وانتشـــرت يف العالـــم
االســـامي أنبـــاء حـــول اســـترداد طرابلـــس
الغــرب نتيجــة هجــوم تركــي طــرد اإليطاليــن
مـــن املنطقـــة ،وجســـدت الصحـــف املســـألة
وذهبـــت إلـــي أن القـــوات التركيـــة العربيـــة

أب ــادت اإليطالي ــن يف طرابل ــس ،وأصبح ــت
صيح ــات باع ــة الصح ــف يف الش ــوارع ت ــردد
أخبـــار هزميـــة اإليطاليـــن يف طرابلـــس
الغـــرب ،وقالـــت جريـــدة «املحروســـة «
املصري ــة إن اإليطالي ــن هزم ــوا متامـ ـاً ،وإن
إيطالي ــا تتجن ــب إرس ــال ق ــوات جدي ــدة إل ــي
طرابلـــس بعـــد أن أبـــاد األتـــراك والعـــرب
عشـــرين ألفـــا ً مـــن القـــوات اإليطاليـــة،
وبالغـــت الصحـــف التركيـــة والعربيـــة يف
موض ــوع ج ــن اجلن ــدي اإليطال ــي يف س ــاحة
املعرك ــة بإس ــهاب متزاي ــد ،حت ــى أن إح ــدى
الصحـــف زعمـــت أن اجلنـــود الطليـــان قـــد
أســـرعوا باالنســـحاب مـــن إحـــدى اجلـــزر
عندم ــا ش ــاهدوا فيه ــا جندي ـا ً تركي ـا ً واح ــداً
فق ــط.
م ــا بع ــد الفع ــل الصحف ــي ودور القومي ــن
واال س ــاميني:
وقـــد أدت هـــذه املبالغـــات مـــن جانـــب
الصحافـــة إلـــي ردود فعـــل جماهيريـــة
فحدثــت تظاهــرات معاديــة ضــد اإليطاليــن
بص ــورة خاص ــة واألجان ــب بص ــورة عام ــة يف
االس ــكندرية والقاه ــرة وغيره ــا م ــن امل ــدن
ولعبـــت الصحافـــة القوميـــة واإلســـامية
دوراً مهمـــا ً يف تظاهـــرات االســـكندرية
يف  31أكتوبـــر وأول نوفمبـــر 1911
فقـــد أدت األخبـــار الـــواردة بالصحـــف
عـــن انتصـــارات العثمانيـــن واســـتردادهم
لطرابلـــس إلـــي قيـــام مظاهـــرة كبيـــرة يف
مدينـــة االســـكندرية أســـفرت عـــن إطـــاق
النـــار مـــن األجانـــب فأصيـــب أربعـــة مـــن
املصري ــن وت ــويف مص ــري وأصي ــب إيطال ــي
واحـــد ،واضطـــرت احلكومـــة لالســـتعانة
باجلي ــش لف ــض املظاه ــرات الت ــي اس ــتمرت
حت ــى العاش ــرة مس ــاءاً ح ــن حض ــر رئي ــس
النظ ــار والنائ ــب العموم ــي ( ) وقب ــض عل ــى
 106م ــن املتظاهري ــن أدي ــن منه ــم خمس ــون
وحك ــم عليه ــم باحلب ــس  15يوم ـا ً أو اجلل ــد
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 15جلـــدة أو غرامـــة مائتـــي قـــرش( ).
وإزاء هـــذه القالقـــل نشـــر وزيـــر الداخليـــة
املصــري للصحفيــن املحليــن واألجانــب بيانـا ً
مف ــاده:
(( إن بعــض الصحــف تنشــر عــن أنبــاء احلرب
التركي ــة اإليطالي ــة ت ــؤدي إل ــي خل ــق البلبل ــة
يف النفـــوس وإلـــي التصـــادم بـــن الشـــعوب
واألجانـــب املقيمـــن مبصـــر وأرى مضطـــراً
أن ألفـــت انتباهكـــم إلـــي أن هـــذا التصـــرف
س ــيؤدي إل ــي إث ــارة بلبل ــة النف ــوس وسيفس ــد
النظـــام العـــام ولذلـــك عليكـــم جتنـــب مثـــل
ه ــذه األم ــور وله ــذا الس ــبب م ــن الض ــروري
التأكـــد مـــن صحـــة األخبـــار قبـــل نشـــرها
وســلوك جانــب االعتــدال عنــد التعقيــب علــى
ه ــذه األخب ــار )) .وم ــع ذل ــك فق ــد اس ــتمرت
الصحافـــة املصريـــة يف حملتهـــا العنيفـــة،
فأهاب ــت باألغني ــاء أن يتبرع ــوا لتركي ــا لك ــي
تتحم ــل مصاري ــف احل ــرب ،وطالب ــت ع ــرب
الباديــة أن ينضمــوا بشــجاعة لصــد هجمــات
اإليطاليــن كمــا تكونــت يف ذلــك الوقــت جلــان
كثي ــرة ملقاطع ــة التج ــارة اإليطالي ــة لإلض ــرار
مبصالـــح إيطاليـــا االقتصاديـــة يف مصـــر
حت ــى لق ــد اضط ــر كثي ــر م ــن اإليطالي ــن إل ــي
مغــادرة البــاد نتيجــة لهــذه املقاطعــة العنيفــة
بع ــد أن ضاق ــت به ــم س ــبل العي ــش ،ويدخ ــل
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يف ذلــك أصحــاب املحــات التجاريــة والبنــوك
والرعايــا الذيــن يحترفــون احلــرف الصغيــرة،
كمـــا ظهـــر اجتـــاه إلـــي ســـحب الطـــاب
املصريــن مــن املــدارس اإليطاليــة واالســتغناء
عـــن األســـاتذة اإليطاليـــن يف اجلامعـــة
املصري ــة ،وأل ــف املصري ــون جمعي ــات حلص ــر
أســماء املحــات التجاريــة ونشــر اســمائها يف
الصح ــف ،كم ــا ترك ــزت اجله ــود عل ــى س ــحب
األمــوال املصريــة املودعــة يف بنــك رومــا وكانت
تبل ــغ عش ــرون ألفــا ً م ــن اجلنيه ــات ،فطال ــب
الوطني ــون بس ــحب ه ــذه األم ــوال باعتب ــار أن
إيطاليـــا حتـــارب الدولـــة العثمانيـــة بأمـــوال
مصري ــة ،وطالب ــت أن يش ــترى به ــذه األم ــوال
امل ــؤن واألق ــوات وإرس ــالها إل ــي طرابل ــس ب ــراً
عب ــر احل ــدود املصري ــة ألن ــه لي ــس لطرابل ــس
منفــذ تدخــل منــه املســاعدات إليهــا إال مصــر،
وذل ــك بع ــد محاص ــرة اإليطالي ــن للس ــواحل
الليبيـــة ،وأن املصريـــن مســـئولون مســـئولية
األخــوة واجلــوار والديــن عــن إغاثــة طرابلــس
ومس ــاعدتها ب ــكل قواه ــا ،فض ـاً ع ــن أن ــه إذا
أصبح ــت طرابل ــس مس ــتعمرة إيطالي ــة ف ــإن
مصـــر يف هـــذه احلالـــة ســـتفقد مـــن قوتهـــا
املادي ــة والسياس ــية م ــا يؤخره ــا ع ــن الس ــعي
إل ــي األم ــام .
ولـــم يتأخـــر الكتـــاب والشـــعراء املصريـــون
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كحافــظ إبراهيــم والشــيخ علــي يوســف وعبــد
العزيــز جاويــش عــن اإلشــادة بكفــاح الليبيــن
فأنشــأ الشــعراء قصائدهــم وكتــب الكتــاب مــا
أوحــاه لهــم الضميــر بدافــع الوطنيــة وخطــب
اخلطبــاء بكلماتهــم احلــادة ،وكانــت الصحــف
تنشــر كل ذلــك وتطبــع املطبوعــات عــن قضيــة
ليبي ــا وع ــن جهاده ــا( ).
وعندمــا أخــذت أخبــار املفاوضــات العثمانيــة
اإليطاليــة تنشــر يف الصحــف ،وأحــس الــرأي
العـــام املصـــري باجتـــاه احلكومـــة التركيـــة
للتخلـــي عـــن طرابلـــس لإليطاليـــن علـــى
أس ــاس صيغ ــة خداع ــة لل ــرأي الع ــام الترك ــي
والقضيـــة االســـامية تضمـــن إليطاليـــا
اســتعمار ليبيــا وال تتــرك لتركيــا ســوى املظهــر
اخلـــداع ،أثـــار ذلـــك الـــرأي العـــام فقامـــت
مظاهـــرات بـــن طـــاب األزهـــر تزعمهـــا
الطـــاب الطرابلســـيون يف األزهـــر ،أعلنـــت
احتجاجهـــا علـــى هـــذا الصلـــح ومتســـكت
باملطالبـــة باســـتقالل طرابلـــس.
وعندمـــا مت الصلـــح وانســـحبت القـــوات
التركيــة مــن ليبيــا ،وقفــت الصحافــة املصريــة
تؤي ــد احلرك ــة الوطني ــة الليبي ــة يف جهاده ــا
املســتميت ضــد املســتعمر اإليطالــي وظهــرت
املقـــاالت العنيفـــة التـــي وجهتهـــا الصحافـــة
املصريــة إلــي احلكومــة املصريــة متهمــة إياهــا
باملســـئولية عـــن فشـــل الدولـــة العثمانيـــة يف
احل ــرب بس ــبب خط ــة احلي ــاد الت ــي اتبعته ــا
مص ــر وأن ــه ل ــو أمك ــن للدول ــة العثماني ــة أن
ترســـل جيوشـــها عـــن طريـــق مصـــر لتغيـــر
مجـــرى احلـــرب.
ولـــم تقتصـــر صحافـــة مصـــر علـــى نشـــر
املق ــاالت واخلط ــب واألش ــعار املؤي ــدة جله ــاد
الليبيـــن ضـــد االحتـــال اإليطالـــي بـــل
لقـــد دعـــت املصريـــن لتقـــدمي كافـــة ألـــوان
املســـاعدات فقـــد تبنـــت صحيفـــة «املؤيـــد»
للشـــيخ علـــي يوســـف هـــذا االجتـــاه ،فمنـــذ
األيـــام األولـــى لوقـــوع العـــدوان اإليطالـــي

تصـــدرت الصفحـــات األولـــى العديـــد مـــن
املقـــاالت والتحليـــات املســـهبة التـــي دعـــت
«املؤيــد» مــن خاللهــا املصريــن إلــي مســاعدة
الليبيــن وحاولــت مــن خــال عناويــن ملقــاالت
خاصـــة صيغـــت بأســـلوب مؤثـــر مثـــل «
طرابلــس تنــادي املصريــن فهــل مــن مجيــب؟»
و»دمعــة علــى طرابلــس ،نــداء عربــي للشــاعر
ف ــؤاد اخلطي ــب» و» احل ــرب الوحش ــية عل ــى
لســان حــال أهــل طرابلــس الغــرب» و»حافظــوا
علــى طرابلــس» و» رحمتــاه»  .......إلــخ إثــارة
عواط ــف املصري ــن وتش ــجيعهم عل ــى تق ــدمي
املســاعدة املاديــة واملعنويــة الالزمــة إلخوانهــم
الليبي ــن.إال أن جريدت ــه عزف ــت عل ــى نغم ــة
العاطفـــة الدينيـــة ،رغـــم أن الشـــيخ علـــي
يوس ــف كان م ــن معارض ــي إقح ــام الدي ــن يف
السياســة ،حيــث أكــدت أن العــدوان اإليطالــي
علــى ليبيــا إمنــا يهــدف إلــي إضعــاف اإلســام
وتقس ــيم دول ــة اخلالف ــة اإلس ــامية مبوافق ــة
أوروبي ــة ،وبالتال ــي ف ــإن احل ــرب الدائ ــرة يف
ليبيــا حــرب دينيــة ،صيغــت يف قالــب سياســي
ضمـــن هجـــوم مســـيحي علـــى املســـلمني،
برهــان مــا اتفقــت عليــه أوروبــا علــى اقتســام
املمتلـــكات اإلســـامية منـــذ مؤمتـــر برلـــن
1878م ،وم ــا قام ــت ب ــه بعثاته ــا م ــن نش ــاط
تبش ــيري باملس ــيحية يف البل ــدان اإلس ــامية،
ومادام ــت ه ــذه احلقائ ــق ماثل ــة أم ــام اجلمي ــع
وواضح ــة كل الوض ــوح لل ــرأي الع ــام املص ــري
فــإن الواجــب يفــرض علــى املصريــن الوقــوف
م ــع إخوانه ــم املجاهدي ــن املدافع ــن ع ــن ب ــاد
اإلس ــام وعل ــى ه ــذا ش ــددت «املؤي ــد» قائل ــة
إنن ــا نري ــد أعم ــاالً ال أق ــواالً ،وج ــداً ال ه ــزالً،
إنن ــا نطل ــب م ــن كل غي ــور عل ــى دولت ــه وامت ــه
ودينــه وقومــه أن يقيــم برهانـا ً محسوسـا ً علــى
مجـــد أســـافه ،وعلـــى املســـلمني جميعـــا ً أن
يبرهن ــوا عل ــى ص ــدق حميته ــم جت ــاه الدول ــة
العثمانيـــة ويثبتـــوا للعالـــم كلـــه أنهـــم رجـــال
أعم ــال ال أق ــوال وأنه ــم يفعل ــون م ــا يقول ــون.
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وطن يف مأزق

الليبي ـ وكاالت

تعتبـــر مشـــكلة الشـــباب يف العالـــم العربـــي
مـــن إحـــدى القضايـــا الهامـــة واألساســـية
باعتب ــار الش ــباب يش ــكلون الطاق ــة البش ــرية
واحليويـــة القـــادرة علـــى القيـــام بالعمليـــات
النهضوي ــة والتنموي ــة باإلنط ــاق م ــن التعلي ــم
والتربي ــة والثقاف ــة واإلع ــام والقي ــم الديني ــة
واالجتماعيـــة مبشـــكالت الشـــباب
تقـــدر نســـبة الشـــباب يف العالـــم العربـــي
بحـــدود  20%مـــن مجـــل ســـكان العالـــم
العربــي (أي قرابــة  50مليــون شــاب وشــابة)
 ،إن ه ــذا الع ــدد الكبي ــر يتطل ــب من ــا دراس ــة
أوضاعــه والوقــوف عنــد همومــه وطموحاتــه
باعتبــار الشــباب هــم الرصيــد االســتراتيجي
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وهـــم الثـــروة احلقيقيـــة ،لذلـــك فاحلديـــث
عنهـــم حديـــث عـــن املســـتقبل والتحديـــات
املقبل ــة  ،إن مش ــكلة الش ــباب تنب ــع باألس ــاس
مـــن خلـــل يف سياســـات التنميـــة واإلعـــام
والتشـــغيل والتربيـــة والتعليـــم والتنشـــئة
االجتماعيـــة والسياســـية ،األمـــر الـــذي
يفـــرض ضـــرورة مشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن
العلمـــاء والباحثـــن والكتـــاب واملفكريـــن
وعلمـــاء النفـــس واالجتمـــاع علـــى التربيـــة
والتعليـــم يف وضـــع اســـتراتيجية مســـتقبلية
تتبن ــى جي ــل الش ــباب وتس ــاعده عل ــى جت ــاوز
الصعوب ــات واملعوق ــات الت ــي تعت ــرض س ــبيله
وتســـاهم يف ذلـــك احلكومـــات العربيـــة ،
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ومختلـــف مؤسســـاتها الشـــعبية والرســـمية
والنقابيـــة واألســـر .
هموم الشباب :
إن واق ــع الش ــباب يف العال ــم العرب ــي يعان ــي
مـــن جملـــة أزمـــات  ،فقـــد أدت املتغيـــرات
االجتماعي ــة يف العص ــر احلدي ــث إل ــى خل ــل
يف األســرة العربيــة ،بعــد أن غــزت الثقافــات
الوافـــدة املجتمعـــات العربيـــة فـــأدت إلـــى
بعـــض التصدعـــات داخـــل األســـرة  ،األمـــر
الـــذي غيـــر مـــن شـــكل العالقـــات األســـرية
واالجتماعيـــة حيـــث اهتـــزت بعـــض القيـــم
واملبـــادئ لـــدى الشـــباب وظهـــرت همـــوم
ومش ــكالت نب ــرز م ــن أهمه ــا م ــا يل ــي :
 1الفراغ التربوي :أصبحـــت العالقـــات بـــن األســـرة الواحـــدة
مث ــل العالق ــات ب ــن س ــاكني فن ــدق واح ــد،
وعليـــه يتحـــدد املســـتوى االجتماعـــي رقيـــا ً
وضعفـــا ً  ،مشـــيراً إلـــى أن العالقـــة بـــن
األســـر وأعضائهـــا أصبحـــت عالقـــة جـــوار
وقتـــي عنـــد النـــوم ،وأحيانـــا ً عنـــد الطعـــام،
فمثــاً توج ــد عالق ــة ترب ــط األبن ــاء باآلب ــاء
واألزواج بالزوجـــات كمـــا رســـمها الديـــن
اإلســـامي ،فقـــد نقلنـــا عـــن الغـــرب كل
مـــا يهـــدد األســـرة ويؤهلهـــا للتفـــكك ،دون
أن ننقـــل عنـــه مفـــردات متســـكه بالتنظيـــم
واحتـــرام القوانـــن يف املســـلك اليومـــي ،أي
أننــا نقلنــا عنــه األســوأ فقــط ،والشــباب هــم
أكث ــر فئ ــات املجتم ــع العرب ــي تأثي ــراً بالف ــراغ
الترب ــوي مم ــا انعك ــس عل ــى بناه ــم النفس ــية
والعقلي ــة وتوجيهاته ــم الثقافي ــة واألخالقي ــة
واالجتماعي ــة والسياس ــية والقومي ــة  ،ولع ــل
مــن مظاهــر الفــراغ التربــوي لــدى الشــباب .
 2أزمــة التعليــم مظاهــرة األميــة احلضاريــة:
يقـــدر عـــدد الطـــاب يف العالـــم العربـــي
لكافـــة املراحـــل بأكثـــر مـــن  60مليـــون
طال ــب ،وق ــد يتج ــاوز الع ــدد  75ملي ــون ،إن

ه ــذا الع ــدد الضخ ــم س ــاح ذو حدي ــن ،ف ــإن
اســتطعنا أن نحقــق تعليمـا ً فعــاالً ينســجم مــع
حاج ــات املجتم ــع ويلب ــي طموح ــات خط ــط
التنميـــة  ،ويواكـــب التغيـــرات والتطـــورات
العامليـــة  ،فـــإن كل ذلـــك ســـيحدث ثـــورة
اجتماعيـــة واقتصاديـــة يف غضـــون ســـنوات
مح ــددة  ،بش ــرط أن ال يبق ــى ح ــال التعلي ــم
يف العالـــم العربـــي علـــى وضعـــه الراهـــن ،
فالعالـــم العربـــي يعيـــش تراجعـــا ً مســـتمراً
يف دخل ــه القوم ــي  ،ويتوق ــع ل ــه مزي ــداً م ــن
التراجـــع بســـبب عوامـــل عديـــدة داخليـــة
وخارجيـــة  ،اذ أن خريجـــي التعليـــم علـــى
مختل ــف مس ــتوياتهم سيش ــكلون مزي ــداً م ــن
العـــبء علـــى املجتمـــع بكاملـــه  ،وبـــدالً مـــن
أن يقـــودوه إلـــى األمـــام فإنهـــم ســـيكونون
ق ــوة كابح ــة لتقدم ــه وتط ــوره وبخاص ــة ف ــإن
عـــدد خريجـــي اجلامعـــات يـــزداد بصـــورة
كبيـــرة ويبلـــغ عـــدد اجلامعـــات  93جامعـــة
ع ــدد طالبه ــا أكث ــر م ــن رب ــع ملي ــون طال ــب،
والس ــؤال ه ــو أي املش ــاريع العربي ــة الق ــادرة
علــى اســتيعاب هــؤالء وغيرهــم مــن خريجــي
الثانوي ــات وامل ــدارس واملعاه ــد املتوس ــطة ،إن
أه ــم م ــا يعي ــق التعلي ــم ه ــو ضع ــف اإلنف ــاق
عليـــه يف العالـــم العربـــي ،حيـــث ال يتجـــاوز
 30مليـــار دوالر ســـنويا ً  ،لذلـــك البـــد مـــن
إع ــادة ترتي ــب األولوي ــات يف اإلنف ــاق ووض ــع
العملي ــة التعليمي ــة يف املرات ــب األول ــى حت ــى
يصبـــح للتعليـــم داللتـــه القيميـــة إذا أصبـــح
ه ــو ه ــدف الش ــباب يف ظ ــل الف ــراغ الترب ــوي
 ،هـــو احلصـــول علـــى الشـــهادة  ،وبالتالـــي
وبذلــك أصبــح األســلوب الســائد هــو أســلوب
احلف ــظ والتلق ــن  ،وتغي ــب النق ــاش واحل ــوار
 ،وم ــن هن ــا ظه ــرت أمي ــة احلض ــارة إن ل ــم
يكـــن التخلـــف احلضـــاري .
البطالة :
يرتبـــط مفهـــوم البطالـــة بوصـــف حالـــة
املتعطلـــن عـــن العمـــل وهـــم قـــادرون عليـــه
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ويبحثــون عنــه  ،إال أنهــم ال يجدونــه ،ويعتبــر
مفه ــوم البطال ــة م ــن املفاهي ــم الت ــي أخ ــذت
أهمي ــة كب ــرى يف املجتمع ــات املعاص ــرة م ــن
البحـــث والتحليـــل  ،لـــذا اســـتحوذ موضـــوع
البطالــة بشــكل رئيســي علــى عنايــة أصحــاب
الق ــرارات السياس ــية  ،وكذل ــك عل ــى اهتم ــام
الباحثـــن االجتماعيـــن أو االقتصاديـــن،
بوصفـــه موضوعـــا ً يفـــرض نفســـيه بشـــكل
دائ ــم ومل ــح عل ــى الس ــاحة الدولي ــة  ،له ــذا
ال ت ــكاد تص ــدر دورة علمي ــة متخصص ــة ذات
عالقــة بعلــم االقتصــاد واالجتمــاع واجلرميــة
إال وتتعـــرض ملوضـــوع البطالـــة .
حجم البطالة ونسبتها :
يتح ــدد حج ــم البطال ــة م ــن خ ــال احتس ــاب
الفـــارق بـــن حجـــم مجمـــوع قـــوة العمـــل
الس ــعودية مثـ ـاً وحج ــم مجم ــوع املش ــتغلني
الس ــعوديني  ،أم ــا نس ــبة البطال ــة فتحس ــب
بقس ــمة حج ــم البطال ــة عل ــى إجمال ــي ق ــوة
العمـــل مـــن الســـعوديني مضروبـــا ً يف مئـــة ،
وذلـــك وفقـــا ً للمعادلـــة التاليـــة :
نس ــبة البطال ــة =(حج ــم البطال ــة /إجمال ــي
ق ــوة العم ــل) × 100
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إن نس ــبة الق ــوى العامل ــة يف العال ــم العرب ــي
هـــي مـــن النســـب املتواضعـــة مقارنـــة مـــع
ال ــدول املتقدم ــة الت ــي تت ــراوح فيه ــا نس ــبة
الق ــوى العامل ــة  50%م ــن مجم ــل الس ــكان،
بينمــا يف العالــم العربــي ال تتجــاوز 26.5%
م ــن مجم ــل الس ــكان .
أثر البطالة على الشباب واملجتمع :
تـــؤدي حالـــة البطالـــة عنـــد الشـــباب إلـــى
التع ــرض لكثي ــر م ــن مظاه ــر ع ــدم التواف ــق
النفســي واالجتماعــي ،إضافــة إلــى أن كثيــراً
م ــن العاطل ــن ع ــن العم ــل يتصف ــون بح ــاالت
مـــن االضطرابـــات النفســـية والشـــخصية
 ،فمثـــاً يتســـم كثيـــر مـــن العاطلـــن بعـــدم
الســـعادة وعـــدم الرضـــا والشـــعور بالعجـــز
وعـــدم الكفـــاءة ،ممـــا يـــؤدي إلـــى اعتـــال
يف الصحـــة النفســـية لديهـــم  ،كمـــا أنهـــم
يتعرضـــون للضغـــوط النفســـية أكثـــر مـــن
غيرهـــم بســـبب معاناتهـــم مـــن الضائقـــة
املاليـــة التـــي تنتـــج عـــن البطالـــة .
وكذلـــك تشـــير الدراســـات إلـــى أن هنـــاك
عالقـــة بـــن البطالـــة واجلرميـــة  ،فكلمـــا
زادت نســبة البطالــة ارتفعــت نســبة اجلرميــة
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 ،ومـــن أهـــم مـــا ورد يف تلـــك الدراســـات :
أ -تع ــد جرمي ــة الس ــرقة م ــن أب ــرز اجلرائ ــم
املرتبطـــة بالبطالـــة  ،حيـــث تبلـــغ نســـبة
العاطلـــن املحكـــوم عليهـــم بســـبب الســـرقة
 % 27م ــن باق ــي الس ــجناء املحك ــوم عليه ــم
لنفــس الســبب يف اململكــة العربيــة الســعودية.
ب -كلمـــا ازدادت نســـبة البطالـــة  ،ازدادت
جرائـــم [القتـــل – االغتصـــاب – الســـطو –
اإليـــذاء] حيـــث أكـــدت دراســـة أمريكيـــة أن
ارتفـــاع البطالـــة بنســـبة  % 1يـــؤدي إلـــى
ارتفـــاع نســـبة جرائـــم القتـــل بـــ ، % 6.7
وجرائـــم العنـــف بنســـبة . % 3.4
وإذا كان اإلنســـان هـــو املـــورد االقتصـــادي
األول  ،وبالتالـــي فـــإن أي تقـــدم اقتصـــادي
يعتم ــد أو م ــا يعتم ــد عل ــى اإلنس ــان بإع ــداده
علميـــا ً حتـــى يتحقـــق دوره يف اإلســـهام يف
نهضــة املجتمــع ،وتضعــف البطالــة مــن قيمــة
الفــرد كمــورد اقتصــادي وتعمــل علــى إهــداء
الطاقـــات البشـــرية .
غول البطالة املقنعة :
إن أبشـــع أنـــواع البطالـــة وأكثرهـــا حـــدة يف
الدولـــة املتخلفـــة هـــي البطالـــة املقنعـــة،
وتعـــرف بأنهـــا مقـــدار قـــوة العمـــل التـــي ال
تعمـــل بشـــكل فعلـــي يف النشـــاط املنتـــج ،
وميكــن أن نــرى ضمــن إطــار البطالــة املقنعــة
ثـــاث منـــاذج مختلفـــة وهـــي :
 - 1شـــباب دخلـــوا مجـــاالت عملهـــم غيـــر
راغبـــن بهـــا  ،بـــل مجبريـــن وذلـــك بســـبب
ضيــق مســاحة االختيــار أمامهــم  ،خصوص ـا ً
يف ظ ــل سياس ــة مع ــدالت القب ــول اجلامع ــي
مـــن جهـــة ،والنظـــرة االجتماعيـــة املغالطـــة
لبعـــض االختصاصـــات مـــن جهـــة ثانيـــة ،
ومث ــال عل ــى ذل ــك املعلم ــون .
 - 2شـــباب أجبـــروا علـــى القيـــام بأعمـــال
ليســت مــن اختصاصهــم لعــدم وجــود حاجــة
الختصاصاتهــم  ،مثــل خريجــي التربيــة وهــم
ميارس ــون أعم ــال مالي ــة أو حس ــابية .

 - 3شـــباب دخلـــوا ميـــدان أعمـــال تتوافـــق
مـــع اختصاصاتهـــم  ،لكنهـــم ال يقومـــون
بأعمالهـــم علـــى أكمـــل وجـــه والســـبب هـــو
الفـــراغ التربـــوي الـــذي يعيـــش يف ظلـــه
الشـــباب  ،وهـــو أخطـــر األنـــواع وأكثرهـــا
انتش ــاراً يف القطاع ــات اإلنتاجي ــة العام ــة يف
العالـــم العربـــي .
فـــإذا كانـــت البطالـــة املقنعـــة هـــي الســـبب
الرئيس ــي يف تدن ــي اإلنتاجي ــة  ،فه ــي أيضــا ً
تســـتنزف قســـما ً كبيـــراً مـــن امل ــوارد املالي ــة
دون أن تنتـــج ،حيـــث حتـــول العمـــل ليـــس
كمقابـــل لألجـــر املقبـــوض لكنهـــا وســـيلة
ســهلة لــه  ،ممــا يســاعد بشــكل خطيــر علــى
تراكـــم املوظفـــن العاملـــن واملقنعـــن لـــدى
الدوائـــر العامـــة واحلكوميـــة .
اإلدمان :
نـــا
قـــال تعالـــى [َ :يـــا أ َُّي َهـــا ال َِّذيـــ َن آ َم ُنـــواْ ِإ َّ َ
ْال َْمـ ـ ُر َوا ْل َ ْي ِ
ـس
نص ــا ُ
سـ ـ ُر َواألَ َ
ب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ـ ٌ
ِّمـــ ْن َع َمـــ ِل الشَّ ـــ ْيطَا ِن َفا ْج َت ِن ُبـــو ُه َل َعلَّكُـــ ْم
نــا ُيرِيـ ُـد الشَّ ـ ْيطَا ُن أَن ُي ِ
وقـ َع
ُتف ِْل ُحــو َن{ِ }90إ َّ َ
ْضــاء ِف ْال َْم ـرِ َوا ْل َ ْي ِ
س ـرِ
او َة َوال َْبغ َ
َب ْي َنكُـ ُم ا ْل َعـ َـد َ
الصــاَ ِة َف َه ــلْ
ص َّد ُكــ ْم َع ــن ِذ ْكــرِ اللِّ َو َعــ ِن َّ
َو َي ُ
أَن ُتـــم ُّمن َت ُهـــو َن{( ]}91املائـــدة .)91-90 :
اإلدم ــان مش ــكلة نفس ــية  ،وعملي ــة توافقي ــة
غي ــر موفق ــة لش ــخص مضط ــرب  ،واإلدم ــان
آفـــة اجتماعيـــة ومشـــكلة قانونيـــة خطيـــرة
ولهــا آثــار ســيئة متعــددة علــى الفــرد واألســرة
واملجتمـــع ألن املدمـــن قـــد يلجـــأ إلـــى أي
وس ــيلة للحص ــول عل ــى م ــادة التعاط ــي  ،م ــن
الك ــذب إل ــى الس ــرقة إل ــى التزوي ــر  ،وغي ــر
ذل ــك مم ــا يؤث ــر تأثي ــراً س ــيئا ً واضحــا ً عل ــى
عمل ــه وعل ــى حيات ــه الزوجي ــة واالجتماعي ــة
 ،ومـــن املؤســـف أن أكثـــر الفئـــات العمريـــة
تعاطـــي للمخـــدرات هـــم الشـــباب  ،وهـــم
الطاقـــة البشـــيرة  ،وهـــم الثـــروة احلقيقيـــة
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داخ ــل أي مجتم ــع  ،ويح ــدث اإلدم ــان نظ ــراً
ألفـــكار ومعتقـــدات خاطئـــة .
أفكار ومعتقدات شائعة حول اإلدمان :
تلعـــب األفـــكار واملعتقـــدات دوراً مهمـــا ً
يف ســـلوك املدمـــن وفيمـــا يلـــي عـــدد مـــن
األف ــكار واملعتق ــدات ل ــدى الش ــباب العرب ــي
حـــول الـــدور الـــذي تلعبـــه مـــواد التعاطـــي
 ،ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن أوهـــام الســـعادة أو
الش ــعور بالل ــذة والنش ــوة  ،كم ــا يش ــاع وس ــط
املتعاطـــن واملدمنـــن أنهـــا :
1.1تنسي اإلنسان هموم الدنيا .
2.2تنقل اإلنسان من الكآبة إلى السعادة.
3.3تنقـــل تفكيـــر الشـــباب مـــن املشـــكالت
إلـــى الالشـــيء .
4.4تنشط الفرد جنسيا ً .
5.5تخفف من املتاعب اجلنسية .
6.6جتعل الفرد يعيش يف عالم األحالم .
7.7جتع ــل الف ــرد يعم ــل فت ــرة طويل ــة ب ــدون
تع ــب .
كل هــذه املعتقــدات ماهــي إال مشــاعر زائفــة
وأوه ــام  ،فه ــل تعم ــل املخ ــدرات عل ــى ح ــل
مش ــكالت الش ــباب ؟؟
أضرار اإلدمان ومخاطره على الشباب :
1.1قـــد أثبتـــت الدراســـات بأنـــه توجـــد
عالق ــة موجب ــة ب ــن التعاط ــي وارت ــكاب
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اجلرميـــة  ،وخاصـــة جرائـــم العنـــف
والســـرقة والبغـــاء .
 2.2أش ــارت دراس ــات أمريكي ــة حديث ــة إل ــى
االرتبـــاط بـــن وقـــوع حـــوادث الطـــرق
واإلدم ــان وخاص ــة الكح ــول واحلش ــيش
.
3.3يصـــاب املدمـــن باختـــاط عقلـــي ال
يس ــتطيع مع ــه حتدي ــد الكمي ــة املطلوب ــة
مــن العقــار  ،فيتنــاول كميــة كبيــرة تــودي
بحياتـــه .
4.4أثبتــت الدراســات أن اإلدمــان يعمــل علــى
ضع ــف أو اختف ــاء الرغب ــة اجلنس ــية يف
حالــة غيــاب العقــار .
5.5اعتـــال صحـــة املدمنـــن جســـميا ً
ونفســـيا ً .
6.6هــذا باإلضافــة إلــى األضــرار التــي تقــع
علـــى املجتمـــع وإهـــدار طاقتـــه املاديـــة
والبش ــرية واالنف ــات األمن ــي .
والوقاي ــة م ــن اإلدم ــان م ــن أه ــم مس ــئوليات
األس ــرة واملدرس ــة واإلع ــام ومج ــال العم ــل
 ،فف ــي األس ــرة يج ــب تنش ــأة األطف ــال عل ــى
القيـــم الدينيـــة الصحيحـــة ويف املدرســـة
يج ــب التوعي ــة بأخط ــار التعاط ــي واإلدم ــان
مـــع االســـتعانة باألخصائيـــن النفســـيني
واالجتماعيـــن .

كتبوا ذات يوم ..

كتبوا ذات يوم ..

وهذه صفحات أخرى ،تروي بعض ًا من تاريخ هذه األرض القدمية ،التي منحت
اسمها ذات يومٍ للقارة بأكملها ،ثم للشمال االفريقي مبجمله ،وهاهي اآلن تناضل
الزمن لكي ال تطويها الصحائف وال تنشغل عنها التواريخ.
(( ولع ــل أه ــم م ــن ق ــام ب ــه الش ــعب الليب ــي
غـــداة انطـــاق الثـــورة هـــو تكويـــن جلنـــة
شـــعبية ملناصرةالقضيـــة اجلزائريـــة،
وقـــد تعـــدت مظاهـــر مســـاعدات هـــذه
اللجنـــة كإقامـــة التجمعـــات واملهرجانـــات
الشـــعبيةوجمع التبرعـــات واملســـاعدات
املختلفـــة .وقـــد اجتمعـــت جلنـــة جمـــع
التبرعــات يف طرابلــس ،ومت اختيــار إبراهيــم
اله ــادي املش ــيرقي كعض ــويف اللجن ــة ،وعق ــد
أول اجتمـــاع لهـــا يف بيتـــه وذلـــك يـــوم 18
مـــاي  ، 1956باإلضافـــة إلـــى أعضـــاء
آخرينمتحمســـن لدعـــم الثـــورة ،قـــام
املشـــيرقي بـــدور بـــارز علـــى مســـتوى هـــذه

اللجنـــة حيـــث اســـتطاع بتاريـــخ 16جـــوان
 1956م م ــن دف ــع خم ــس صك ــوك مالي ــة
إلـــى البنـــك حلســـاب اجلزائـــر.
وقـــد مت تســـمية هـــذه اللجنـــة بلجنـــة جمـــع
التبرعــات جليــش التحريــر اجلزائــري ،ولكــن
ه ــذا االس ــم ملي ــدم طويــاً وأصبح ــت تنش ــط
حتــت اســم الهــال األحمــر اجلزائــري ،وهــي
مصلحـــة تهتـــم بجمعالتبرعـــات مـــن أهـــل
الب ــر واإلحس ــان الذي ــن يري ــدون أن يجاه ــدوا
بأمواله ــم يف س ــبيل خدم ــة الثورةاجلزائري ــة.
كمـــا أنهـــا تهتـــم بـــكل مـــا يتعلـــق بالشـــؤون
االجتماعيــة  ، 6لتعــرف فيمــا بعــد هذه اللجنة
حتتتســمية جلنــة نصــرة الثــورة اجلزائريــة)).
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الرحالة العرب المغاربة الذني ّ
مروا عىل ليبيا ..

ليبيا يف عيونهم

()2

فوزي المزيني  .ليبيا

رحلة التجاني :
هو أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن أحمد
التجاني القرن الثامن الهجري ،خرج
التجاني يف رحلته عام 706هـ ديسمبر
1306م .رفقة أحد األمراء احلفصيني
املتوجه نحو املشرق ألداء فريضة احلج
وقد اصطحبه إلى طرابلس ومنها عاد إلى
تونس ليكتب رحلته التي بقيت مخطوطة
وأول من قام بتحقيقها هو املستشرق
الفرنسي « وليام مرسي « اعتمادا على
ست مخطوطات من جامع الزيتونة بتونس
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رحلة ابن بطوطة :
سنة  726هجري  1326 _1325م  ،هو
محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم
ابن بطوطة أبو عبد اهلل صاحب املدونة
الشهيرة ( ُتفة ال ُّنظار يف غرائب األمصار
وعجائب األسفار ) املعروفة أيضا ً باسم
رحلة ابن بطوطة ،وهي كتاب يصف رحلة
ابن بطوطة يف البلدان التي عبرها ويتحدث
عن أهلها وحكامها وعلمها ويصف األلبسة
بألوانها وأشكالها وال ينسى األطعمة
وأنواعها وطريقة صناعتها وقد أمضى 30
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عاما يف الرحالت يف بلدان العالم .
وقد حتدث يف مروره بليبيا عن طرابلس
ومسالته ومصراته وقصور سرت وعن
األعراس والوالئم يف برقة واجلبل األخضر.
رحلة خالد البلوي :
سنة  738هجري 1338 _ 1337م،
وهو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم
بن أبي خالد البلوي ويكنى أبو البقاء
قاضٍ  ،وهو من فضالء األندلسيني،
وصنف رحلته (تاج املفرق يف حتلية علماء
املشرق) ،تاريخ الوفاة  767هجري ،وكان
قد غرق به مركبه على سواحل برقة وخرج
على طوف يف شاطيء طبرق ومن شعره  :و
يا ليلة جمعت مبرسى طبرق وجمعت بني
مغرب ومشرق الفت بني مفرق ومجمع
اجلي صباحك عن نوى وتفرق
رحلة اإلمام العياشي :
سنة  1072هجري 1662 _ 1661
م ،هو أبو سالم عبد اهلل بن محمد بن
أبي بكر العياشي ولد يف شعبان 1037هـ
 1627 /م  ،وتويف سنة  1090هـ /
1679م) ،رحالة وفقيه مغربي وهو

صاحب الرحلة الشهيرة ( ماء املوائد )
يعتبر من أبرز أعالم املغرب واملشرق خالل
القرن احلادي عشر الهجري  .وتعد هذه
الرحلة مرجعا ً لكل الذين يهمهم تاريخ هذه
الديار باسلوبه املميز والرصني ومالحظاته
الدقيقة والهادفة باالضافة إلى ماحرره من
رسائل خاصة إلى أصدقائه
رحلة الشيخ السراج :
سنة  1040هجري  1631 _ 1630م،
وهو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن
محمد القيسي الشهير بالسراج وامللقب بابن
مليح ،رحالة من أهل مراكش ومخطوط
رحلته املسماة ( أنس الساري والسارب من
أقطار املغارب إلى منتهى اآلمال واملآرب
سيد األعاجم واألعارب )
رحلة محمد الدالئي :
الذي حج مع والده املرابط يف عام 1079
هجري  1669 _ 1668م هو أبو عبد
اهلل محمد احلاج بن محمد بن أبي بكر
الدالئي تويف سنة  1082هـ 1671 /م،
سلطان مغربي وشيخ الزاوية الدالئية ،ومت
مبايعته سلطانا ً على املغرب يف 1659م.
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فامتدت سلطة الدالّئ ّيني يف عهده إلى
ّ
فاس ومكناس
رحلة الهشتوكي :
والذي م ّر بليبيا سنة  1096هجري
 1685 _ 1684م ،هو اإلمام العالمة
الفقيه املالكي الناسك أحمد بن محمد بن
داود بن يعزى بن يوسف املنصوري اجلزولي
التملي الدرعي ويكنى أبا العباس ،واشتهر
بالهشتوكي ،وكتب الهشتوكي رحلتني هما
« الرحلة إلى احلج « ومنها نسخة بخطه
يف املكتبة الوطنية بالرباط  ،كما كتب «
هدية امللك العالم إلى بيت اهلل احلرام
« وتوجد أيضا نسخة بخطه يف املكتبة
الوطنية بالرباط ،تويف رحمه اهلل يف
جمادى األولى سنة 1127هـ بدرعة ودفن
بزاوية تامكروت
رحلة اإلمام القادري :
سنة  1100هجري 1689 _ 1688م،
والرحلة مخطوطة بعنوان « نسمة اآلس يف
حجة سيدنا أبي العباس « وهي محفوظة
باخلزانة امللكية يف الرباط باملغرب
* رحلة األمير املعتصم جنل السلطان
اسماعيل مع األميرة ست امللك :
سنة  1101هجري  1690 _1689م،
ويقدم لنا يف هذه الرحلة معلومات قيمة
عن ليبيا أواخر العهد العثماني األول عن
طرابلس ومنطقة املنشية واملدينة القدمية
وعن مختلف املراحل التي سلكها الركب
األميري من الغرب إلى منطقة البطنان
رحلة أبو العباس الناصري :
سنة  1121هجري ،1710 _ 1709
يتحدث أبو العباس عن حقائق ودقائق
كثيرة بخصوص ليبيا سواء عند مداهمة
األسبان لطرابلس وثورة البالد على خليل
باشا آغا ..ويعرفنا على طائفة اخرى من
أحداث البالد ويقدم لنا عددا من رجال
العلم والفضل من مختلف ارجاء البالد
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ويكشف عن وقائع اخرى جد هامة .
رحلة الوزير اإلسحاقي :
سنة  1143هجري  1731م  ،وهو أبو
محمد عبد القادر بن محمد الشرقي
اإلسحاقي املتويف 1150هـ1737 /م ،
وقد ذكر الدكتور « عبد الهادي التازي « يف
كتابه « أمير مغربي يف طرابلس أو ليبيا
من خالل رحلة الوزير اإلسحاقي « أنه قد
م ّر « الركب األميري « ذهابا ً وإيابا بسبع
محافظات يف ليبيا وهي محافظة الزاوية
وطرابلس واخلمس ومصراته وبنغازي
والبيضاء ودرنة ،وكما يقول :
« أن املتتبع لهذه الرحلة األميرية البد أن
ينصفه يف كثير من املعلومات التي قدمها
عن هذه الزيارة  ،والتي كانت تفوق من
حيث كمها وكيفها ماعثرنا عليه يف بعض
املصادر االخرى سواء منها املخطوطة أو
املطبوعة وكذلك فانها تفوق دون شك
ماوقفنا عليه لدى املؤرخني الليبيني
القدامى من أمثال العالمة ابن غلبون
كما أنها تكشف عن جوانب ظلت املراجع
البريطانية واإليطالية التي كتبت عن تاريخ
ليبيا ظلت فيها شحيحة وأحيانا ً غامضة «
رحلة األمير محمد ابن السلطان ابن
اسماعيل ابن امللك محمد الثالث برفقة
جدته الفقيهة العاملة خناثة
ّ
سنة  1143هجري  1732 _ 1731م
رحلة ابو مدين الدرعي :
سنة  1152هجري  1741 _ 1740م
رحلة الشيخ احلضيكي :
وهو محمد بن أحمد احلضيكي عالمة و
فقيه و مؤرخ والذي زار ليبيا وكتب عنها
يف عام
 1152هجري  1741 _ 1740م
رحلة الشيخ عبد املجيد املنالي الزبادي :
وله مصنّف بعنوان « بلوغ املرام بالرحلة
إلى بيت اهلل احلرام «
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أبرز عمارة تذكارية يف العالم ..

تشار مينار

سهل الرحمن الوافي فوتانازي .الهند

األوقات التي مير بها العالم جتعل احلياة بني
ٍ
حلو لذيذ ،ومرٍميؤوس ،وقد تسود إلى أجواء
غريبة وجتارب شنيعة ،ويجيء الدهر على حني
غفلة ويحدق بأعني مستديرة مخيفة ،ويدوس
نظام العالم بأقدامه احلديدة ،ومن نوعها أوقات
نعيشها حالي ًا .ألن اليأس والهلع قد استولى
على جميع الناس وتغير املناخ بشكل مفاجئ.
ذلك إثر بزوغ فيروس كورونا يف الصني ،ثم مت
انتشاره يف العالم جميعه ،حتى أن قوته وجنوده
قد سيطرت على جميع العالم بحيث جعلته
ميزق نظام احلياة والعمل ،حتى يرى البعض
أن نظام احلياة قد ال يعود كسابق عهده على
أية حال ،ووضعت معايير جديدة لالعتياد على
احلياة الطبيعية بعد هذه األزمة.
ومن الواضح أن احلقبة الزمنية شهدت موجة
من األوبئة القاتلة واألمراض املعدية يف مواسم
شتى ونواحي عدة .ولم تكن هذه األوبئة مدفونة
على أتربة األرض فحسب ،بل تقوم حيال العالم

ذكرى خالدة بلهجة مختلفة .ومن نوعها «تشار
مينار»(املنارة األربعة) ،التي تقع يف «حيدر أباد»
يف وسط الهند.وقدذكر املؤرخون ان هذا األثر
التاريخي وعمارته الشامخة مبنارته املزدهرة قد
ارتبط بناؤهبالوباء الذي انتشر يف أنحاء «حيدر
أباد» يف سنة 1591م.
تاريخ حيدر أباد:
«حيدر أباد» والية وطنية ،وهي عاصمة والية
«تلنخا»حالياً .وتوجد يف رحابها الواسعة
والصرح واملباني
مجموعة كبيرة من القالع
ُ
الشاهقة .وقد ذاع صيتها كمدينة اجلمال
والسحر واملناظر الطبيعية واللمسات اإلنسانية
التي تتمثل يف آثارها املعمارية .ويتألأل «تشار
مينار» بكل جماله وبهائه على رأس تلك الفنون
املعمارية.
تقوم «حيدر أباد» أمام العالم شامخة مزدهرة
باألوصاف املختلفة من األعمال التعميرية
الرائعة واألسواق املزدحمة وآثار األمجاد
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الغابرة و الشوارع الضيقة املعوجة واجلوامع
الكثيرة .واجلدير بالذكر أنه كانت ترفرف فيها
راية اإلسالم وشعاره وثقافته اجللية يف جوها
وشوارعها ،ألن أكثر سكانها كانوا مسلمني.
ويعود فيها تراث الدين األصيل إلى عدة قرون،
ويرتبط بكثير من العادات والتقاليد القدمية
التي تتجلى بها مظاهر التراث العريق يف أبدع
صورها.حيث بنيت «حيدر أباد» يف أواخر القرن
السادس عشر ،وسميت أوالً»باغ ماتي» على
اسم زوجة السلطان اخلامس «محمد قولي
قطب شاه»،ثم سميت باسمها احلالي نسبة إلى
«حيدرة»،أو «حيدر اهلل».
وقد أمر بتشييدها السلطان «محمد قولي
قطب شاه» أحد ملوك أسرة «قطب شاه» التي
استقلت بحكم «كولكنده»بالدكن بعد أن تولى
السلطان الطفل الثاني عرش اململكة البهمنية
يف عام  887هـ « 1482م»  ،إذ استقل أمراء
قطب شاه ذوي األصول الفارسية بحكم هذا
اإلقليم فيما بني  1512و  1687م .وشرع
«محمد قولي قطب» شاه يف تشييدها يف نقطة
وسط بني أسواق «كولكنده» الشهيرة يف قلب
«الدكن» بشمال الهند  .وعهد السلطان محمد
قولي قطب شاه باإلشراف على أعمال تخطيط
وبناء املدينة لوزيره «مير مؤمن األسترآبادي»
 ،والذي استعان بدوره بعدد من املهندسني
والبنائني من فارس املجاورة .ومت إنشاؤه على
سخوضع هذه
منط الفن الهندي اإلسالمي ،و ر ّ
املدينة كأيقونة معمارية رائعة يف فن العمارة
اإلسالمية بروح هندية.
اليوم تعتبر «حيدر أباد» أحد أهم مدن الهند من
حيث التطور والنمو واحلداثة ،وكانت معروفة يف
السابق مبدينة اللؤلؤ .ألن أهم معادنها احلديد
والفهم احلجري وجرانيت ومعادن األملاس.
تاريختشارميناروعمارته:
إن أول عمارة أسست يف مدينة «حيدر أباد»
هي «شارمينار» .ويشير معناها إلى املآذن
األربع أو املنارات األربع .هذه املنارات األربع
عمارة تاريخية شامخة تقدمللعالم منارة رافعة
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لتراث اإلسالم التليد يف روح الهند .إنها تقع يف
وسط مدينة «حيدر أباد» ،وعلى الضفة الشرقية
لنهر «موسي» ،وعلى بعد خطوات من املسجد
اجلرانيتي املعروف مبسجد «مكة».هذا املبنى
التاريخي شيده السلطان محمد قولي قطب
شاه ليخلد ذكرى الوباء الذي بزغ يف مدينة
«حيدر أباد» حينما حتول عرش اململكة من
«كولكوندا» إلى «حيدر أباد» .وثم انتشر الوباء
يف أنحاء املدينة كافة ،بحيث كان الناس ميوتون
كل يوم ،وهدد املوت املدينة وماحولها بالفناء،
فأمر السلطان جميع الناس بالدعاء اخلالص
بأن يرفع اهلل الوباء ،وأن يسألوا اهلل حالً وافيا ً
لهذه املحنة ،وتعهد أنه سيبني مسجداً يف املكان
الذي كان يصلي فيه عند انتهائه.
أخيرا ،انتهت سطوة الوباء وذهب خطره .فقرر
السلطان أن يبنى املسجد مع املنارات شكراً هلل
و كتذكارٍ لهذا الوباء وقد مت بناءه بالفعل ،وجعل
الناس يركعون ويسجدون هلل شاكرين حامدين
بأن شفاهم من هذا املرض املميت .وقد مت
تسجيل هذا التاريخ بأيادي املؤرخني  .ولكن
وف ًقا للرحالة الفرنسي «جان دي ثيفينوت» هناك
رواية أخرى لسبب بنائه ،وهي أن «تشارمينار»
بناه «محمد قولي قطب شاه» لالحتفال بذكرى
اجلزء الثاني من األلفية التي مرت حتت احلكم
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اإلسالمي ،وقد احتفل بهذه الذكرى العالم
اإلسالمي.
معنى االسم وروعة املبنى :
يتكون اسم «تشارمينار» من كلمتني هما «تشار»،
أي العدد « »4يف اللغة األردية ،و «منار» ،أي
«املئذنة» ،وهي تعني البرج أيضا ً يف نفس اللغة
 .وذلك بسبب هيئة املبنى الشهير مبآذنه األربع
التي يقترب ارتفاع كل منها من  56متراً.
يقع هذا الصرح العظيم الشامخ بأربعة
أسقف ،ويف أعاله مسجد عجيب العمارة
جميل الهيئة بديع الزخرفة .يعتبر آية خالدة
يف الفن واإلبداع .صرف امللك «محمد قلي
قطب شاه» يف سبيل تشييد هذا البناء 700
ألف روبية هندية .وكما ذكرنا أعاله فقد عهد
امللك إلى مجموعة من املهندسني املاهرين
بإالشراف على عملية البناء،حتت إمرة وزيره
«مير مؤمن األسترآبادي» .حيث استخدم
املهندسون والعمال انواعا ً من األحجار الثمينة
املختلفة من البلدان املتنوعة لبناءه كاجلرانيت،
وحجر الكلس،والهون،واملالط والرخام املسحوق
وغيرها .و يتخذ املبنى بشكله أربعة أسقف،
وذلك بتشييد كتلة املباني فوق أربعة عقود كبيرة
يواجه كل واحد منها جهة من اجلهات األربعة
األصلية بحساب فلكي دقيق ،ومن كل عقد يبدأ
شارع رئيسي لتبدو الساحة الوسطى كما لو
كانت نقطة التالقي ،أو امليدان الذي تنتهي إليه
الطرق األربعة .وبناء «تشار مينار» يحتل مساحة
مربعة يبلغ طول ضلعها حوالي  20متراً،وبكل
ركن من أركان البناء مئذنة وجميع املآذن متماثلة
كليا ً فهي ذات أبدان مثمنة رشيقة وبكل مئذنة
شرفتان للمؤذن ،وهي متثل من أصل بناء «تشار
منار» وليست ملحقة به كما يف «تاج محل» .أما
اعتبارا من الطابق األول الواحد
الدهاليز فهي
ً
فوق اآلخر،وهي ذات نوافذ معقودة تطل على
الطريق لتأكيد توفير االضاءة خالل تنقل رواد
«تشار مينار» بني القاعات املخصصة للتدريس،
أما املسجد فهو الذي يحتل الطابق الرابع
واألخير من املبنى .هذا املسجد يقع يف الطرف

الغربي من سطح املبنى ،وهو مؤلف من قسمني
أحدهما مغطى ومقسم إلى  45مربعا ً متساوياً،
وأمام هذا اجلزء املسقوف قسم آخر مكشوف،
وكان مخصصا ً الستيعاب أعداد املصلني يف
أيام اجلمعة ،وبني القسمني يوجد حوض للماء
بوسطه نافورة من أجل الوضوء .ويستطيع زائر
«تشار منار» وهو يقف يف مربع البناء أن يرى
احلركة يف الشوارع األربعة التي تنطلق من مركز
البناء .كذلكيوجد سرداب سري حيث يتألف
«تشار منار» فعليا ً من أربعة طوابق ميكن التنقل
بينها عبر درج مروحي مؤلف من  149درجة
من اجلرانيت  ،بينما تكون من الداخل اجلدران
من اجلص احلافل بشتى أنواع الزخارف النباتية
اإلسالمية ،ومن خصائصه أنه يوجد فيه سرداب
سري حتت األرض يربط بني قلعة «كولكنده»
و»تشار مينار» لتمكني حكام أسرة «قطب شاه»
من الهرب إلى القلعة يف حال تعرضهم لهجوم
من أعدائهم ،وقدأخفيهذا السرداب عن أعني
الزائرين.
باقة من االبداع املعماري :
فاقت أعمال امللك «محمد قولي قطب شاه»
أعمال والده وأجداده يف مجال العمارة والفنون
والعدالة االجتماعية.ومن أعماله العمرانية
األخرى «اجلامع الكبير» الذي أنفق على عمارته
مائتي ألف من النقود الفضية ،وكذلك «باد
شاهي عاشور خانه» التي بناهاسنة 1594مل
إقامةاملآمتواملجالساحلسينيةوقراءةوقائعمع
ركة»ألطف»الدامية،و»نينيباغ» ،و»رنكينمحل»،
و»دارمحل» ،و»محمدميحل» ،و»جندمنحل»،
و»حسينيمحل» ،و»جعفري محل» ،و»جار كمان»،
و»كلزار منار» ،و»كلزار حوض» ،و»جامع مسجد»،
و»موتى مسجد» ،و»دار الشفاء».
ويف اخلتام نعود لنؤكد أن هذه املنارة الرائعة
تعد من أهم املعالم األثرية حيث يزورها أكثر من
 100ألف سائح كل سنة .وال يزال هذا الصرح
األنيق رمزاً ملقاومة الوباء املنتشر،ومنوذجا ً لهذا
العصر الذي مت اجتياحهبجحافل جنود فيروس
كورونا.
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عني الركادة تشكو من كرثة الطلب وقلة العرض ..

جتارة حليب النوق

محمد العساوي  .المغرب .

تصنف الناقة كواحدة من أهم وسائل النقل
سواء لألشخاص أو للبضائع
عبر التاريخ،
ً
التجارية ،غير أ ّن أهميتها يف وقتنا الراهن ال
تقتصر فقط على كونها وسيلةً للنقل فحسب،
بل أصبح العديد من األشخاص يحبذون
تناول حلومها وشرب حليبها الذي يتميز
باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية
املفيدة جلسم اإلنسان ،ورغم ارتباط الناقة
ومنتجاتها يف الذاكرة اجلماعية باملناطق
الصحراوية ،إال أنه يف السنوات األخيرة
أصبحت تتواجد يف بيئات غير صحراوية،

الليبي

40

وهو ما سنحاول التطرق إليه يف هذا املقال،
من خالل تسليط املزيد من األضواء على
جتارة حليب النوق يف سياق كثرة الطلب وقلة
العرض ،من خالل زيارة ميدانية ملنطقة عني
ال َّركَّا َدة باجلهة الشرقية املغربية.
املجال اجلغرايف ملنطقة عني الركادة :
تقع جماعة «عني ال َّركَّا َدة» يف منطقة سهلية،
متثل نقطة التقاء السهل باجلبل ،ومتتد على
مساحة ( 1.44كلم) ،وهي تابعة إداريا ً إلقليم
بركان باجلهة الشرقية للمغرب ،كما أنها
تتميز مبوقعها االستراتيجي وذلك بتمركزها
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بجوار مجموعة من املدن ،بحيث تبعد عن
مدينة أحفير بـ ( 12كلم) ،وعن مدينة بركان
بـ ( 10كلم) ،وعن مدينة وجدة بـ ( 49كلم).
أما أصل تسمية اجلماعة ب «عني ال َّركَّادة»
فيعود إلى اسم «الرقادة» التي أ ُِخذَ ت لغة
من معنى الرقود والهمود والسكون ،فهي
عني يغزر ماؤها ويفيض أيام اخلصب ونزول
املطر ،ويرقد كلما قل املطر وانعدم اجلريان،
وتُنطق التسمية عند عامة الناس بـ «عني
الركادة» ،بدل عني الرقادة .
ورغم إجنازها لتجزئات سكنية ،لم تعرف
هذه اجلماعة حركة متدين مهمة بسبب
انخفاض عدد السكان جراء الهجرة نحو
املدن املجاورة القريبة خاصة مدينة بركان،
أما للبحث عن عمل أو مرافقة األبناء ملتابعة
دراستهم الثانوية أو اجلامعية ،وأما الهجرة
خارج البلد نحو الديار األوروبية ،وقد بلغ
عدد سكانها حسب إحصاء 2694( 2014
نسمة)
أما أصل سكان هذه اجلماعة فينتمي
معظمهم إلى قبائل «بني منكوش» التي تعتبر
بدورها إحدى مجموعات «بني يزناسن»

الكبرى وأهمها :بني خالد ،وبني عتيق ،وبني
ورميش.
طلب كثير ومعروض قليل :
السيد «عبد الكرمي عبدوس» ،واحد من أهم
مالك اإلبل بجهة الشرق بصفة عامة ،ومنطقة
عني الركادة بصفة خاصة ،قمنا بزيارته يف
ضيعته املتواجدة على جانب الطريق الوطنية
رقم 02 :الرابطة بني «عني الركادة» و»مدينة
بركان» ،حاولنا طرح جملة من األسئلة حول
جتارته املتمحورة حول بيع حليب النوق ،وكان
احلوار كما يلي:
كيف كانت بدايتكم مع جتارة حليب النوق
مبنطقة عني الركادة؟
بدأت جتارتي منذ أوائل سنة 2018م،
قادما ً من منطقة اجلنوب الشرقي للمغرب،
بعدما تبني لي أن املناطق غير الصحراوية
لديها خصاص كبير يف حليب النوق ،مقابل
كثرة الطلب عليه من قبل الساكنة ،وقد
اخترت منطقة عني الركادة لكي تكون مركز
جتارتي باعتبارها تتوفر على موقع جغرايف
استراتيجي متميز ومربح.
كم يبلغ عدد رؤوس اإلبل التي تتوفرون عليها؟
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أتوفر على  17رأسا ً موزعة بني  :ثمانية من
النوق ،جمل واحد ،ثمانية من صغارهم (
خمسة ذكور وثالث إناث).
من أين اشتريتم اإلبل ؟
اشتريتها من املناطق الصحراوية باجلنوب
املغربي.
كم بلغت تكلفة شرائها؟
اشتريتها بأثمان متباينة تراوحت ما بني
 20.500درهم مغربي (حوالي 2500
دوالر أمريكي) ،و 30.500درهم مغربي
(ما يناهز  3500دوالر أمريكي) ،لكل ناقة
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وصغيرها ،أما اجلمل فاشتريته ب30.000 :
درهم مغربي (حوالي  3000دوالر أمريكي)،
أي بلغت التكلفة اإلجمالية لشراء سبعة عشر
رأسا ً حوالي 270.000 :درهم مغربي (ما
يعادل  27.000دوالر أمريكي).
ما أنواع املأكوالت التي تعطونها لإلبل؟
	•الشعير والقصة.
	•كم تبلغ تكلفة أكلهم يف اليوم الواحد؟
	•حوالي  25درهم مغربية (ما يعادل 2.5
دوالر أمريكي) لكل واحد.
	•ما حجم اللترات التي تنتجها كل ناقة من
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احلليب يف اليوم الواحد؟
	•حوالي ثالث لترات ،موزعة بني لتر
ونصف يف الصباح الباكر ،ولتر ونصف
يف املساء بعد صالة العصر.
	•ما هي الطريقة التي تعتمدونها يف عملية
حلب الناقة؟
	•نعتمد على الطريقة التقليدية املتمثلة
يف احللب باأليدي بعدما توفر الناقة
احلليب لصغيرها.
	•كم يبلغ ثمن بيع اللتر الواحد؟
	• 80درهم مغربي (حوالي  8دوالر
أمريكي).
ما هي فوائد حليب النوق؟
يحتوي على نسبة عالية من فيتامني ()C
وعلى نسبة قليلة من الدهن مقارنة مع حليب
احليوانات األخرى ،ويحمي األمعاء من
بعض أنواع البكتيريا الضارة ،ويكون احتمال
اإلصابة باحلمى املالطية أقل من جميع أنواع
حليب احليوانات األخرى ،ويقي اإلنسان من
حدوث هشاشة العظام ،ومنع تآكلها عند
املسنني ،وكذلك الوقاية من الكساح عند
األطفال ،الحتوائه على نسبة عالية من أمالح
الكالسيوم والفوسفور .كما يطرد كافة أنواع
اجلراثيم من اجلسم ،ألنه مضاد للتخثر،
والتجرثم ،والتسمم ،ويعد عالجا ً فعاالً لكثير
من األمراض ،مثل :الزكام ،واحلمى ،والتهاب
الكبد الوبائي ،وفقر الدم ،والسل ،ويعالج
بعض األمراض الباطنية ،مثل :قرحة املعدة،
والقولون ،ويعد عالجا ً فعاالً للمصابني
مبرض السكري ،وذلك نتيجة لإلعياء
الكبدي لديهم ،ألنه يحتوي على كمية جيدة
من البروتني يشبه كثيرا هرمون اإلنسولني،
ويعالج الضعف العام يف اجلسم ،ويساهم يف
عالج مشاكل الطحال ،والربو ،والبواسير،
كما يساعد يف عالج مرض التوحد دون ترك
أي آثار جانبية على األطفال ،إضافة إلى
كونه يعالج حساسية الطعام ،ومشاكل القناة

الهضمية ،لقدرته على مقاومة البكتيريا
والفيروسات ،األمر الذي يساهم يف شفاء
األشخاص املصابني بأمراض املناعة الذاتية.
هل هناك إقبال من طرف الساكنة على
احلليب؟
	•نعم هناك إقبال كبير ليس فقط من
الساكنة املحلية ،بل حتى من ساكنة
األقاليم املجاورة ،وهو ما يجعل العرض
ال يلبي حاجيات املواطنني.
هل هناك منتجات أخرى تبيعونها رفقة
احلليب؟
	•نعم لدينا قطيع من األكباش نعرضها
للبيع يف األسواق األسبوعية ،كما أننا
مننح بول اإلبل باملجان ملن قام بطلبه.
	•ما هي فوائد بول اإلبل؟
	•يساهم يف القضاء على مجموعة من
األمراض أهمها :البواسير.
	•ما هي التحديات واملشاكل التي تعيق
جتارتكم؟
	•غياب وسائل ومعدات متطورة ،وصغر
مساحة الضيعة ،إضافة إلى ضعف
اإلمكانات لتطوير هذه التجارة.
	•ما هي آفاقكم املستقبلية؟
	•الرفع من عدد الرؤوس وتوسيع مساحة
الضيعة املعدة لها ،وخلق تعاونية
مخصصة حلليب النوق ،كما نأمل من
اجلهات املختصة أن تتدخل لتدعيم هذا
القطاع.
خامتة :
تأسيسا ً على ما سبق ،نستخلص أن حليب
النوق يلقى إقباالً كبيراً من طرف سكان جهة
الشرق املغربية ،ملا يتوفر عليه من مميزات
وفوائد لصحة اإلنسان ،ويف املقابل فتجارته
حتقق مدخوالً مهما ً ملمتهنيها ،لكن ال تزال
تعترض هذا القطاع عدة إكراهات وجب على
املتدخلني إيجاد حلول لها ،جلعله يف املستوى
املطلوب.
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األديان والع ْوملة

عزالدين عناية * أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا.

مستجدات
تضع ظاهر ُة العوملة األديا َن أمام
ّ
متن ّوعة ،بفعل تقارب
إلزامي بات مفروضا ً
ّ
على اجلميع .فهذا التقارب قد يدفع أحيانا ً
ٍ
مزيد من االنعزال يف أوساط املؤمنني،
إلى
س ٍ
بل
وقد يحفّز باملثل على البحث عن ُ
للتأقلم مع األوضاع اجلديدة ،واالنطالق يف
مراجعات بشأن التعايش يف العالم الراهن.
احلد ،بل قد
ال يتوقّف األم ُر عند ذلك
ّ
ِ
تساهم األوضاع اجلديدة يف تعزيز انفتاح
األديان على املجاالت العلم ّية واالجتماعية
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املستحدثة ،وقد باتت تساؤل املؤمنني
والبيئ ّية
َ
مستجدة
بإحلاح ،مبا يضع األديان أمام قضايا
ّ
مطروحة بفعل املسار العوملي املتدفّق.
إجمالي ،هذا ما يتناوله كتاب
تقريبا ً وبشكل
ّ
ديسي «مدخل إلى األديان والعوملة».
أوغو
ّ
متخصص يف
ِّف باحث
نشير إلى أ ّن املؤل َ
ّ
قضايا الدين والعوملة ،سبق له أن أصدر
جمل ًة من األبحاث يف هذا الشأن نذكر منها:
«األديان اليابانية والعوملة» (« ،)2013األديان
اليابانية يف مجتمع مع ْولم» (.)2017

ترجمــــــــــــات

يف مستهلّ كتابه الذي نتولّى عرضه ،يؤ ّكد
البعد العاملي يف
ديسي» أ ّن
«أوغو
ّ
ترس َخ ُ
ُّ
الثقافة هو سياق يعود إلى تاريخ بعيد ،سبقته
مراحل متهيد تعود إلى عهود سالفة ،فليس
خافيا ً ما لألديان من دورٍ بارزٍ يف ذلك املسار،
سيما مع «األديان املنادية باخلالص» .ويبدو
العاملي متجلّيا ً يف اإلسالم بشكل
الطابع
ّ
اإلبراهيمي
واضح ،فقد شهد هذا الدين
ّ
البدئي إلى مختلف
تط ّوراً حثيثا ً من حيز مكّة
ّ
ٍ
ظرف وجيز ،ومبا لم تعهده
أصقاع العالم يف
أديان من احلاضنة احلضارية نفسها.
حظ من تط ّورٍ متسارِع مع اإلسالم
فما ُيال َ
ٍ
عاملي ،نرصد اليوم
وامتداد على نطاق
ّ
شبها ً له مع اجلماعات الدينية ذات املنزع
املسيحي ،على غرار «البنتكوستاليني» ،هذا
ّ
املذهب البروتستانتي ذي املالمح اإلفريقية،
والذي يناهز عدد أتباعه يف الوقت الراهن
نصف املليار؛ وكذلك «شهود يهوه» الذين
يناهز عددهم  17مليوناً ،وأتباع «مورمون»
الذين تبلغ أعدادهم قرابة  15مليوناً ،يعيش
 9ماليني منهم خارج الواليات املتحدة ،وهي
أمثلة جلية للتد ّين املعو َلم.
ضمن املحور األول ،يتناول الكتاب تداعيات
ِالتقاء األديان ،حيث يخلّف ذلك االلتقاء،
مبوجب السياق العوملي ،ثالث حاالت :يف
مستوى أ ّول نقف على ظاهرة االستبعاد،
حيث ُيص ّر الدين السائد على احتكار املكان
سساتياً ،فيض ّيق على الوافد
رؤيويا ً ومؤ ّ
ِ
قبل الدي ُن الغالب
واملنافس؛ ويف مستوى ثان َي َ
ف بذلك القادم بشروط ،وذلك ضمن
االعترا َ
يحدده ويضبطه ،وهو قبول مشروط؛
إطار ّ
السائد والشّ ائع
ويف مستوى ثالث ،يق ّر الدين ّ
باالعتراف التا ّم بالتعددية وبتساوي الفرص
داخل الفضاء االجتماعي ،وهو خيار ال زال
يشق طريقه ببطء .فعلى سبيل املثال ،ما
ّ
املسيحي يف جدل داخلي
األديان
الهوت
انفك
ّ
بندية اآلخر أو رفضه.
من حيث اإلقرار ّ

يف تلك األجواء ال يخفى ما تُفرزه العوملة
من أثرٍ
نسبي يف النظر لألديان ،حيث ُيخ َّيل
ّ
للبعض أ ّن األديان متساويةٌ ومتماثلةٌ ،وهي
نظرة اختزالية تركن للحكم على األمور ِوفق
يتحدث عنه «جورج فان بالت
الظاهر ،وهو ما
ّ
كامبل» من تراجع الثقة يف االعتقادات وتدنّي
الوضوح للهوية الدينية الذاتية مرفوق بشيء
مفسراً األمر
من اخللط يف رؤية املعتقدات،
ِّ
بأ ّن املجتمعات كانت إلى ٍ
عهد قريب تعيش
نوعا ً من العزلة الدينية ،يق َنع فيها كلّ طرف
مبا لديه ،وإذا بها جتد نفسها أمام تقا ُر ٍب
مفروض .فعلى سبيل املثال كانت عوالم
الشرق األقصى ،وإلى غاية عهود قريبة،
الدارسني
حالة أو ّ
معروفةً من ِقبل قلّة من الر ّ
ممن أتيحت لهم فُرص التواصل مع تلك
ّ
العوالم ،ومع تزايد ضغوط العوملة ،باتت تلك
العوالم حاضرة بالفعل يف األوساط األوروبية
وناشطة عبر وسائل التواصل ،وهو منط
جديد من التنافس بات يزاحم املعتقد الذاتي.
والواقع أ ّن احلضور املباغت لألديان يف بعض
ٍ
تأهيل كاف ح ْو َله ،قد خلّف
املجتمعات ،وبدون
نوعا ً من االرتباك يف أوساط املؤمنني ،نراه
أحيانا ً يف األحكام املتس ّرعة جتاه املعتقدات
املغايرة ،ويف انتشار الفوبيا من بعض األطراف
الدينية .فعلى سبيل املثال خلّفت أحداث
احلادي عشر من سبتمبر ريبةً وتو ّجسا ً جتاه
املسلمني يف األوساط الغربية ،وهو ما ساهم
يف انتشار ظاهرة «اإلسالموفوبيا».
فال شك أ ّن العوملةَ تدفع أحيانا ً نحو أجواء
التشدد ،تسير بخالف ما هو منتظَر ،يف
من
ّ
ِ
املهيمن جتاه
للدين
حال غياب رؤية واضحة ّ
األديان األخرى ،وال سيما ملّا يفتقد دين املكان
رؤية منفتحة وخ ّ
طة جوهرية .تَن ُتج ضمن ذلك
السياق حالة من الرفض لآلخر تفتقر إلى
ِ
املهيمن
مب ّرر واقعي ،يتص ّور مبقتضاها الدي ُن
املعبر عن طبيعة
وعيه بالدين هو الوعي
ِّ
َ
األشياء .وما نشهده من استبعاد لآلخر،
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تشدد إزاء املغاير ،ليسا يف الواقع بفعل
ومن ّ
ِ
املهيمن
العوملة؛ بل بفعل عدم استعداد الدين
للسياق اجلديد الذي بات يتحكّم مبسارات
التد ّين على نطاق عاملي.
يف املحور الثاني يحاول الكاتب تناول مسألتي
ِحراك األديان واحلركات الفكرية الناشئة.
ٍ
بحث صادرٍ عن «منظمة
واعتماداً على
بِ ُيو لألبحاث» بعنوان «حركة اإلميان» سنة
 ،2012يستعيد كتاب «مدخل إلى األديان
حراك األديان يف التاريخ الراهن.
والعوملة»
َ
مهما ً من
إذ
ّ
متس موجات الهجرة جانبا ً ّ
املسيحيني ،تبلغ نسبته  49باملئة من مجموع
احلراك الديني العاملي العامِ ،يليهم املسلمون
بنسبة  27باملئة ،يف حني يحوز الهندوس
نسبة  5باملئة ،وتصل نسبة حراك البوذيني
 3باملئة ،واليهود  2باملئة .لتبقى الدول
التي ِ
يفد منها معظم املسيحيني :املكسيك
بـ  12مليوناً ،وروسيا بـ  8ماليني ،وأكرانيا
مبا يقارب  5ماليني .ويف حال املهاجرين
املسلمني حتوز بلدان املشرق العربي فلسطني
وسوريا والعراق الرقم األعلى بزهاء خمسة
عشر مليون تقريباً ،وكلّ من الباكستان
وبنغالديش والهند بأكثر من ثالثة ماليني
لكلّ بلد؛ يف حني يبقى أغلب البوذيني
قادمني من فيتنام والصني بعدد يفوق املليون
لكلّ بلد؛ وتتقاسم روسيا وأكرانيا مليونا ً من
يخص ِق ْبلة تلك التدفّقات
يهود اخلزر .وفيما
ّ
املحبذ بنسبة  38باملئة،
تبقى أوروبا املقصد
َّ
تليها أمريكا الشمالية بنسبة  34باملئة.
يخص تط ّور
يجلو تأثي ُر العوملة ب ّينا فيما
ّ
«احلركات النسوية اإلميانية» ،بعد أن
كانت تلك احلركات حكراً على التو ّجهات
االجتماعية العلمانية أو ذات املنزع االنتقادي
للموروث الديني .حيث نشهد اليوم ظاهر َة
تع ّزز النشاط النسوي اإلمياني ،وذلك
ِ
املستفحلة جراء العوملة .فقد
بفعل العدوى
خاضت املرأة يف العقود األخيرة تنافسا ً مع
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الرجل على األدوار الدينية ،لتكتشف أ ّن
األديان متثّلُ مالذاً لها أيضاً ،وأحيانا ً سبيالً
للتح ّرر حني تُقصى من اإلمساك بالسلطتني
االقتصادية والسياسية .استطاعت املرأة
ضمن هذا التحول أن تُط ّور كاريزميتها
ُنمي معارفها الدينية ،التي لم
اخلاصة وأن ت ّ
حتظ باالعتراف الالئق ،والتي ساهمت يف
إثراء اإلنتاج الرمزي لعديد األديان سابقا ً
ديسي» ضمن هذا
والحقاً .يورد «أوغو
ّ
الدينية النسوية ،ويع ِّرج
السياق التشكيالت ّ
على التجارب الصوفية التي أتاحت للمرأة
املقدس من منظور نسوي،
فرصة التعبير عن ّ
سواء كان ذلك يف اليهودية أو املسيحية أو
اإلسالم .فهناك ما يشبه العدوى تستشري بني
النساء املتد ّينات يف التاريخ املعاصر ،تهدف
للصعود إلى مواقع وأدوار كانت يف ما مضى
حكراً على الرجال ،خصوصا تلك األدوار
التي يضطلع فيها الذكور بالسلطة الدينية
ٍ
بشكل حصري .هذا وقد شهدت النسوية
اإلميانية تط ّوراً يف األوساط البروتستانتية،
ٍ
كراعية
حتى بات إسناد املها ّم الدينية للمرأة
مهمة
شائعاً ،أو كذلك ما تتطلّع إليه لتولّي ّ
األسقف .ويف األوساط الكاثوليكية يسود
مهمة الكهانة وإقامة
جد ٌل حول تولّي النساء ّ
القداس .نشير ضمن هذا السياق إلى «املرأة
ّ
احلاخامة» داخل بعض اجلماعات اليهودية
اإلصالحية يف الواليات املتحدة ،ناهيك
املحتشمة ،يف الواليات
عن بعض املحاوالت
َ
املتحدة وأستراليا وأوروبا ،مع ثلّة من النساء
للتقدم لإلمامة يف املساجد.
املسلمات
ّ
من جانب آخر يتط ّرق الكتاب إلى آثار العوملة
يف ظاهرة التح ّول الديني ،أكان بالتح ّول
إلى معت َقد جديد أو باالرتداد عن الدين
القدمي .فقد ساهم التقارب بني األديان يف
حل من دين إلى دين ،وهو ما يبدو
تعزيز التر ّ
واضح املالمح يف األوساط الغربية .كان عالم
حدد
األنثروبولوجيا «توماس كسورداس» قد ّ

كــاريكاتيــر

أربعة أشكال رئيسة النتقال الرساالت الدينية :واملسلمني .األمر ذاته يحدث يف جانب آخر،
سع «شهود يهوه» يف إيطاليا
العمل َّ
الدعوي ،واحلراك ،واإلعالم ،والهجرة .حيث يتواصل تو ّ
وبفعل التواصل بني املسيحية واإلسالم يف من خالل جذب ألوف الكاثوليك نحو ِن ْحلة
املجتمعات الغربية ،جراء الهجرة ،ولَّدت تلك دخيلة وافدة من الواليات املتحدة ،وذلك
األوضاع ظواهر غير منتظَرة جتلّت أساسا ً بفعل النشاط احلثيث ألفراد هذا التنظيم،
يف اهتداء أعداد
مهمة من أتباع الديانة حيث ال يتوانون عن إتيان التبشير املنزلي
ّ
املسيحية إلى اإلسالم ،مبا يفوق كثيراً عدد بالتردد على املساكن بيتا ً بيتاً ،وإن كان يف
تابع هذه الظاهرة عالم غياب االعتراف بـ»شهود يهوه» على نطاق
الناكصني املسلمنيَ .
االجتماع اإليطالي «ستيفانو أَ ِليايف» من مؤسساتي.
خالل ٍ
بحث مم َّيز بعنوان« :املسلمون اجلدد ..ضمن القسم األخير من الكتاب يتناول
حد
املهتدون إلى اإلسالم» ،تط ّرق فيه إلى أثر الكاتب واقع التشتّت ومس َت ْوجبات التو ّ
حضور املهاجرين املسلمني يف الوسط للمؤمنني .إذ يبدو أ ّن تفاعالت العوملة قد
اإليطالي .فقد ساهم ذلك احلضور ،رغم ما ط ّورت أساليب مبتكَرة أيضا ً يف استيعاب
تبي
تتخلّله من مصاعب وما يجابهه من عراقيل ،اآلخر ضمن استراتيجية احلوار .فقد َّ
يف ظلّ عدم االعتراف بدين اإلسالم املعتقد أ ّن «حوار األديان» هو منهج ناجح يف تذليل
الثاني يف إيطاليا ،يف إمداد الكاثوليكي عوائق التقارب ،لكن يبقى وسيلة فاعلة ِ
بيد
سساتيا ً وتنظيميا ً لبلوغ ما
حي عن اإلسالم الطرف األقوى مؤ ّ
اإليطالي بنموذج معيش ّ
47

الليبي

يصبو إليه .وتاريخ ّيا ً تعود البدايات األولى
لتجربة حوار األديان يف العصر احلديث
إلى العام  1893مع انعقاد البرملان العاملي
لألديان يف شيكاغو .كانت املبادرة مسيحية،
حضرها لفيف من ممثّلي األديان العاملية،
غير أ ّن شكل احلوار السائد حينها طغى
دشن
عليه طابع املونولوغ الذاتي .مع ذلك ّ
ذلك اللّقاء بداية تواصل املسيحية مع أديان
العالم .يف أعقاب تلك التجربة ُعقد «مؤمتر
املبشّ رين العاملي» يف «إدنبرة» باململكة املتحدة
سنة  ،1910تاله مؤمتر آخر يف مدينة
القدس سنة  ،1928إلى أن اتضحت معالم
ذلك التمشّ ي يف مجمع الفاتيكان الثاني،
وهو ما ع ّولت الكنيسة الكاثوليكية عليه يف
التواصل مع أديان العالم بوصفه األسلوب
األمثل لترويج الرسالة املسيحية.
يبدو أتباع األديان اليوم ،سيما يف جنوب
العالم ،حتت وطأة التح ّوالت العاملية ،وما
لها من أثر على أوضاعهم االقتصادية
واالجتماعية .فال يخفى الطابع الليبرالي
الطاغي للعوملة ،وهي يف الواقع عوملة لرأس
سع الرأسمالي .يجد أتباع األديان
املال وللتو ّ
من مختلف التقاليد الدينية أنفسهم داخل
أوضاع قاهرة على مستوى اجتماعي،
األمر الذي دفع باملاليني من أتباع األديان
للهجرة والبحث عن حتسني ظروفهم املادية
واالجتماعية .ال يحظى األثر السلبي للعوملة،
سيما من ناحية اقتصادية واجتماعية،
باالهتمام الالزم من ِقبل قادة األديان ،وإن
التنبه لذلك والتحذير من تداعياته قد
كان ّ
بدأ يلوح .فهناك حديث على انفراد بني
األديان عن تلك اآلثار السلبية للعوملة ،فقد
أثيرت املسألة يف الكنيسة الكاثوليكية كما
الشأن يف اإلرشاد الرسولي «فرح اإلجنيل»
مس َّبحا»
ويف الرسالة البابوية العامة «ك ْن َ
للبابا فرنسيس ،يف حني يخفت األمر بني
سائر أديان العالم األخرى .فلم نشهد تط ّورا
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لنشاط جماعي بني ممثّلي األديان لتداول
اآلثار السلبية للعوملة على املؤمنني سيما
من ناحية اجتماعية ،األمر الذي دفع ببعض
الشخصيات الدينية احلازمة لالنخراط
يف أُطر نضالية من خارج األديان النتقاد
املسارات اخلاطئة للعوملة .بدا ذلك جليا ً يف
لي الدين املسيحيني «ليوناردو
مشاركة ر ُج ْ
بوف» و «فراي بيتو» يف أنشطة «املنتدى
يسجل
االجتماعي العاملي» املناهض للعوملة.
ّ
الكتاب انتقاداً للمؤسسات الدينية بشأن
عدم انخراطها يف مواجهة اآلثار املباشرة
للعوملة ،مثل األزمة البيئية ومسألة املديونية
وتفشّ ي البطالة ،وهي قضايا عويصة تؤرق
املؤمن ،يف حني ال تزال املؤسسات املعنية
بالشأن الديني بعيدة عن إدخال تغيير يف
أجندتها الستيعاب القضايا اجلديدة ،ليبقى
الهاجس األُخروي هو الطاغي على تصوراتها
وتظلّ األوضاع االجتماعية حاضرة بشكل
ثانوي .مع أ ّن السياق العوملي اجلاري يدفع
نحو نوع من اإلحساس اجلمعي بوحدة
يشجع على العمل
قضايا املؤمنني ،وهو ما
ّ
تهدد
لتذليل العقبات التي تعترض اجلميع أو ّ
تص ّوراتهم وأخالقياتهم ضمن منظور أشمل،
إذ لم يعد الضمير الديني منحصرا بفضاء
محددة بل شامالً وعاماً.
معي وبرؤية
ّ
ّ
ميثّل كتاب «مدخل إلى األديان والع ْوملة» ج ْر َد
ٍ
حساب مه ّم لألديان مع ظاهرة عاملية ال زالت
تفصح عن آثارها وتفاعالتها .يضعنا املؤلّف
أمام عديد التحوالت التي تساءل األديان،
والتي لم َي ُعد فيها النّظر الالهوتي والفقهي
والديني ُيص َنع يف إطار ضيق و ُيس َتهلك يف
وسط محدود ،بل بات خبرة معروضة أمام
العالم.
الكتاب :مدخل إلى األديان والع ْوملة .تأليف:
ديسي ..الناشر :منشورات كاروتشي
أوغو ّ
(روما-إيطاليا) ‹باللغة اإليطالية› .سنة
النشر .2020 :عدد الصفحات131 :ص.
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أحمد محمد إماموفيتش  .البوسنة  .ترجمة  :محمد عيد إبراهيم .مصر

نوع من األبواب عندك
أ ّي ٍ
ّثبته مبكان .
لكيال تسمع صريره ،أو تراه.
أ ّي نوع من األبواب
مهما كان طوله
ِ
أحكم غل َقه
ٍ
بسهولة،
مع إمكانية فتحه
أغلقه ٍ
بآلية بسيطة
حتى ال ينفتح أبداً.
حتى ال تسمع كيفما تسمع
أو ترى كيفما ترى.
بابك
ت
أصوا ُ
َ
ِ
بغطاء سيلوفان منقّط.
فارغ
من
ٍ
صفيح ٍ
فلنضغط رقابنا
بروابط عنقٍ مغسولة،
ِ
ونرتد سراويلنا من التنظيف اجلاف
ِ
إيصاالت اخلدمة
لنر ِم
ُصلحها .
ثم نأخذ ساعاتنا ن َ
لنغلق أبوابنا ٍ
بآلية محكمة
لنمنع من معنا بالداخل
أن يأتونا من اخلارج.
.
بابك
أغلق
َ
النجار البدين بصنع ٍ
باب آخر
وطالب ّ
نفسك بأقفالٍ
أ ّمن على
َ
وأجهز ِة ٍ
أمان
ثم َن مع أحالمٍ لذيذة
ٍ
استئذان
إليك ،دون
أال يأتوا
َ
لتناول الشاي والبسكوت.
بنفسك إلى القبو
انزل
َ

وتعايش مع الفئران ،مع الرطوبة
يف العالم البهيج بالفئران والرطوبة.
بابك
ال تدع أحداً يطر ُق
َ
خلّ
ط ْرق
أمرك للباب ،دون َ
َ
فاألبواب السميكةُ مقهورةٌ،
ب مثالية
قد تنقذك ،هي أبوا ٌ
تُر ّكبها واحداً بعد آخر
مبعدات ٍ
ثقيلة ُمعقّدة يف اخلالء.
ّ
ضع ِمطرقتك يف األلوا ِح السميكة
ٍ
رسالة صغيرة
املعد لتسليم
يف ِشقّها ّ
مأمولة
مراكب ٍ
جمع
أوالد ،من ورقٍ
ثم ّ
َ
حتفظه للر ّد على خطابات.
مراكب ٍ
أوالد
جمع
ّ
َ
ب مواسيرِ املجاري
لتمخر بها ُعبا َ
َ
كغ ّواصات صغيرة.
الداخلي
ِعش مع الباب ،من جانبه
ّ
اقضمهُ .كلْ منه واشرب
ُ
َن ّزل وزنك
و ِز ْد وزنك
معه ،ازرعْ واستدفئ
بابك.
ب
ُمرجتفا ً قر َ
َ
ت ،دون أن ُتيي ذكرياتك
ُم ْ
يف ِم ٍ
ت.
بك من حيث أتي َ
صعد ،جاء َ
مثل رفيقٍ مسافر
بعصيرِ من طماطم.
يصيبك اجلنو ُن ،أحيانا ً قليلة
حتى ال
َ
لزيارتك
أصحابك
َ
َ
ادعُ
لكن أدخلهم من مسالك أخرى
ب ال تُف َتح ..
فهذه األبوا ُ
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الكاتب المرصي بهاء الدني رمضان لمجلة الليبي :

لغة اخلطابة تفسد الشعر

حاوره :محمود حسانين .مصر

بهاء الدين رمضان ,يكتب ,الشعر وأدب الطفل,
والرواية ,عضو احتاد كتاب مصر ,حصل على
درع احتاد كتاب مصر عام» »2006وميدالية
االحتاد عام» »2011ترجمت بعض قصائده
إلى الفرنسية ,واإلجنليزية ,واإليطالية,
واإلندونيسية ,درست له بعض القصائد يف
جامعات «اندونيسيا».
ترجم له يف بعض املوسوعات واملعاجم منها «
معجم أدباء مصر يف األقاليم ,معجم أعضاء
احتاد كتاب مصر ,املوسوعة الكبرى للشعراء
العرب ,فاس ,املغرب  ,2009املوسوعة
الشعرية اإلصدار اخلامس»
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صدر له ,العديد من الدواوين الشعرية ,منها
«كتاب النبوءات ,صباح العشق ,موسيقا للبراح,
موسيقي وحيد» ورواية واحدة «فانديتا» وكتابان
يف أدب الطفل هما» الكوكب األخضر ,مغامرات
مع قطرة ماء» ،نشر يف العديد من املجالت
العربية والصحف.
هو متخم باملفردات يف وجه الطغاة ,يحارب يف
كل أركان احلياة ,من أجل من هم يف الذاكرة /
ذاكرة الوطن .
مص ٌر على أن يكون وحيد ًا يف معركته ,أو هو
ّ
فعالً
وحيد حتى وإن كان جندي ًا أو قائد ًا ,وهذا
ٌ
جلى يف أغلب كتاباته..
اإلصرار ٌّ

إبــــــــــــداع

شاعريته متتاز برهافة احلس وحسن املنطق,
كما يف ديوان «صباح العشق» ،فهو دائم التمرد،
عابر ًا لسبل البلدان الراحلة يف زمن العوملة،
حال العالم االفتراضي عاب ُر بلدان الواقع بكل
ر ّ
«موسيقي
ما يحمل من مآسي ,وكما يف ديوان
ّ
وحيد» جتده يف حواره مع النفس الئ ٌم لها عن
ما مضى ،دون فرارٍ من حدود العقل .تتراءى
له أحالم ممزوجة بعبق الذكريات لتنسكب
عبر هواجس الترقب للعقل ،ما لم يفت من
زمن بدون اثر يجعله أثير اللحظة ,ويصارع
ببسالة ملواجهة اخلوف تضاد معنوي يحمله
أوجاع القتال يف أنشودة وطن ..تتقافز املعاني
الثورية من اإلحساس الشعري جنده يف ديوان
«موسيقا للبراح».
يف رواية «فانديتا» يؤكد أن ثمة ارتباط بني
مسرحية «مسافر ليل» لصالح عبد الصبور,
وبني الرواية كعمل آخر روائي ،وهو ارتباط
الوصف بالقطار /عامل التذاكر املسافر ،وأيض ًا
حالة املطالبة بالتغيير والتمرد ,وهي حالة من
القلق والترقب واخلطو بكل حذر حتى يتحقق
املراد الرمز ،متمكن من ذاته ينتقل عبر األزمنة
بكل انسيابية حتى جتد الرمز قد جعل العمل
قد اخذ محور التغيير الذي أحدثته الثورة
وصراع أالنا يف االستحواذ على الكيان الوطني
ٍ
بخدعة ما يف
من مدخل العمل وأنت تشعر
منت الرواية .حاورته مجلة الليبي فكانت هذه
احلصيلة :
بدايةُ ،كيف بدأ مشوارك األدبي؟ وما هي
املشاكل التي تواجهك كأديب؟
مشوار الكتابة بدأ مع تعلمي للقراءة والكتاب
حني كنت طفالً ،على يد أمي رحمها اهلل،
ومع حفظ األناشيد املموسقة ,عشقت الشعر
ومع حكايتها رسمت داخلي اخليال وحب
القص ،واعتبر نفسي محظوظا ً ,ألني لم
أواجه أي متاعب ,فبعد أن تطورت أدواتي
وكلماتي ,فتحت أمامي أبواب النشر والندوات
واملؤمترات ,ومع منتصف الثمانينيات صدرت

أعمالي اإلبداعية عن وزارة الثقافة وهيئة
الكتاب املصرية وغيرهما ،كما شاركت يف
األنشطة الثقافية من خالل عضويتي ملجلس
إدارة احتاد كتاب مصر ,خالل األعوام من
 2012حتى  2015حتى تقدميي الستقالتي.
كما شاركت يف العمل كمحرر أو مستشار
حترير يف الكثير من املجالت والصحف ,مثل
مجلة «الثقافة اجلديدة» و»جريدة وطني» يف
مصر ،ومجلة «اليمامة» باململكة السعودية.
ما يواجهني اآلن من مشكالت ,هو تغير الذوق
العام يف كل شيء ,األدب والفن بل واألخالقيات
عموماً ،أيضاً ،ال يوجد املحب للقراءة واإلبداع,
فاحلياة االقتصادية سرقت كل شيء ,وقضت
على كل جميل ،لهذا على املبدع أن يقف مع
نفسه قليالً ,ويسأل نفسه ملن يكتب؟ وكيف
ميكن أن يجذب القارئ ,ويصل إليه يف ظل
هذه الظروف واملتغيرات؟
ماذا مثلت لك الكتابة ,وماذا أضافت؟
حينما تشتعل الروح شوقا ً ,ويشعر اجلسد
برغبة ملحة ليستحيل نوراً فيشف حينها,
لن جتد فرقا ً بني الروح واجلسد ,وال بني
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اجلسد الطني والنور ,فحينها ستعلم أنها
حلظة الكتابة ,التي متثل لي احلياة مبعناها
الذي غاب عن جل البشر ,عدا األنبياء عليهم
السالم ,ألنهم يوحى إليهم ،واملبدعني ألنهم
يبحثون عن احلقيقة ,وقد استطاعت الكتابة
أن جتعل مني عاشقا ً محبا ً للحياة ,وزاهداً
يف كل شيء عدا اجلمال ,وراهبا ً يف محراب
احلب واألمل.
كتاب النبوءات ,صباح العشق ,موسيقا للبراح,
موسيقي وحيد ,رواية فانديتا ,تختلف الكتابة
يف تلك الكتابات حيث رومانسية اللغة,
ومناقشة القضايا املعاصرة .يف األسلوب ،ملاذا؟
بدايةً ،مصطلح الرومانسية مصطلح قدمي
جداً ,وهو من املصطلحات الغربية التي ميكن
أن جند لها بديالً مناسبا ً لنا كعرب ،فإذا
كانت الرومانسية تؤكد على العاطفة مبعناها
الشامل ( اخلوف ،احلب ،الرجاء ،األمل،
واأللم ) ،فهذا يعني أنه ال اختالف أو تعارض
بينها وبني أي قضية معاصرة ,تأتي ضمن
سواء كان هذا العمل شعراً أو
سياق عمل فني،
ً
رواية أو مسرحاً.
فإذا كانت كل األعمال التي ذكرت أعماالً
شعرية ,عدا رواية «فانديتا» ،فإنني ال
أرى تعارضا ً فيما بينها ,فالقصيدة عندي
برومانسيتها ,تناقش واقعا ً معاصراً يحمل
كل العناصر السابق ذكرها ,كاحلب واخلوف
واأللم  ..الخ ،كما أن الرواية ــــ بالرغم من
قربها للواقعية ومناقشتها لقضية الثورة ــــ
لكنها لم تختلف يف بنائها الفني كثيراً عن كل
أعمالي الشعرية.
حول موضوع بنية القصيدة ,ما التباين القائم
بني مدلول هذا املصطلح يف النقد القدمي،
ومدلوله يف النقد احلديث.؟
بالتأكيد هناك تباين كبير وواضح بني مصطلح
بنية القصيدة قدميا ً وحديثا ً ,ألن بناء القصيدة
ذاته اختلف متاما ً عن السابق ,فبعدما كانت
القصيدة تبدأ بالبكاء على األطالل والغزل,
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أصبح للقصيدة وحدة عضوية وموضوعية،
بل ونفسية ،كما اختلف البناء الفني نفسه,
فبعد أن كانت القصيدة تعتمد وحدة التفعيلة,
أو االلتزام بعدد معني من التفعيلة وااللتزام
بالقافية ,أصبحت هناك حرية كاملة يف بناء
القصيدة فنيا ً ,مبا ال يخل ببنائها جماليا ً,
مبعنى أنها حرية مقيدة أيضاً ،لهذا ظهرت
قصيدة النثر كتطور طبيعي لقصيدة التفعيلة.
هل هناك جهد متخايل واخر واقعي يترتب
على الشاعر مزاولته قبل وأثناء بناء القصيدة؟
لكل مبدع طقوسه املتخيلة عند شعوره بلحظة
اإلبداع ,حتى من جعل من الكتابة مظهراً
احترافيا ً ,وحدد لها موعداً يوميا ً منظما ً,
كنجيب محفوظ مثالً ،فهذا النظام ذاته طقس
من طقوس الكتابة ،لكن بعض الشعراء بالغ
كثيراً يف طقوسه ,فالشاعر محمود حسن
إسماعيل صاحب قصيدة «النهر اخلالد»
التي غناها «محمد عبد الوهاب» كان إذا كتب
قصيدة ,أطلق يف غرفته البخور وأغلق غرفته
على نفسه ,مثل هذه الطقوس ميكن أن نصفها
بأنها جهد متخيل كما قلت ،أما عن اجلهد
الواقعي وهو األهم ,ففي رأيي يكمن يف القراءة
املتنوعة والتأمل ,وهذا اجلهد ضروري جداً
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قبل الكتابة وبعدها ,أما يف حلظات الكتابة,
فيجب البعد متاما ً عن القراءة ,حتى ال يتأثر
املبدع مبا يقرأ .
هناك بعض الفالسفة املسلمني تكلم عن بناء
القصيدة ,يف معرض احلديث عن اخلطبة,
فهل يف مقدور الشاعر واخلطيب املزج بني لغة
الشعر ولغة اخلطابة .؟
اخلطابة يا سيدي تختلف يف لغتها وفنياتها
متاما ً عن الشعر ,ومع أن تداخل الفنون
ومتازجها شيء وارد ,إال أن لغة اخلطابة
تفسد الشعر ,والعكس أيضا ً إذا حتولت
اخلطبة لقصيدة فسد هدفها ,لتظل لغة
القصيدة لغة اخليال واملجاز ,بيد أن لغة
اخلطابة هي لغة الواقع واحلقيقة ,أما إذا
كنت تقصد استخدام لغة اليومي املعاش,
فقد استطاعت القصيدة استخدام هذا
األسلوب بشكل فني متميز.
الكوكب األخضر ,مغامرات مع قطرة ماء,
الكتابة للطفل ,ماذا تعني بالنسبة للشاعر؟
الكتابة للطفل تعني الدخول لعالم البراءة
والصدق واحلب بال هدف أو مصلحة ,تعني
الدخول لعالم الطهارة والنقاء ،لكنها جتربة
صعبة نظراً ألن طفل اليوم غير طفل األمس

متاما ً ,وما يحوطه وما يتعاطى معه من
تكنولوجيا حديثة ,يجعل التعامل معه إبداعا ً
وإقناعا ً فنيا ً ,والقرب من خياله أشياء صعبة
جداً ,حتتاج حلرص شديد ,ولهذا يجب أن
يعلم من يكتب للطفل ,أنه دخل مرحلة وعرة
جداً ,ولهذا اختلف أسلوب الكتابة للطفل يف
األلفية الثالثة عنه يف تسعينات القرن املاضي،
وقد ركزت على القصة العلمية مجارا ًة للعصر,
وألهرب من مواجهة طفل اليوم ,الذي أصبح
ذكاء ومعرفةً من طفل األمس.
أكثر ً
النقد اآلن وجهة نظر وايدلوجية ناقد ,أم فرز
وحتليل منصف للنص ,ما رأيك؟
ليس عيبا ً أن يعتمد الناقد على نظرية ما من
أجل الوصول لتحليل سليم ,ميكنه من خالله
الوصول ألغوار النص ,لكن أن يفرض الناقد
بناء
أيدولوجيته على النص ,ثم يقوم بتأريخه ً
على هذه األيديولوجية ,فهذا ال يتمشى مطلقا ً
مع طبيعة األدب والفن عموما ً ,أما عن حال
النقد اآلن ,فمثله مثل اإلبداع عموما ً ,فنحن
يف عصر سيطرت عليه مواقع التواصل
االجتماعي ,ليطفو على السطح الزبد الذي
سيطر على املشهد ,وإن كان هناك القليل
ممن يقبض على اجلمر .أما األعمال النقدية
فهي أما محبوسة داخل أروقة اجلامعات ,أو
نصوص مجاملة فقط ال عير .
ما هو تقييمك لألدب يف مصر ويف العالم
العربي بصفة عامة ؟
األدب يف مصر ال يختلف عنه يف الوطن
العربي ,بيد أن بالد املغرب العربي أقرب للنقد
والتنظير منا نحن يف مصر ,رمبا لثقافتهم
املدعمة باللغة الفرنسية ,هناك مشكلة تؤثر
علينا يف مصر أكثر من أي بلد آخر ,حتدثت
عنها من خالل إجاباتي السابقة ,وهي سيطرة
مواقع التواصل االجتماعي ,كبديل للنشر
والظهور ,مما أتاح فرصة لظهور الغث على
حساب الثمني ,مما سبب يف ضعف عام
لألدب وتغيير الذوق لدى املتلقي.
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أحجية القلب

مصطفى جمعة  .ليبيا

تـرى أي قلـب هـذا الـذي نعنيه عندمـا نتكلم
عن املشـاعر واألحاسـيس كاحلب مثال؟
أهـو تلـك العضلـة التـي تضـخ الـدم؟ أهـو
هـذا اجلهـاز املكـون مـن أذينين وبطينين
وصمامـات ومنظومـة أوردة وشـرايني
واملرتبـط بشـبكة عصبيـة هائلـة تسـري يف
جميـع أنحـاء اجلسـم علـى رأسـها املـخ ؟
أم هـو تلـك القـوة النابضـة املحركـة للقلـب
ٍ
بشـكل غامـضٍ لالنفعـاالت
املسـتجيبة
النفسـية املختلفـة مـن فـرح وحـزن وخـوف
او فـزع وتأهـب او اثـارة واهتمـام ،والتـي
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تضبـط ايقـاع هـذا النبـض وسـرعته ،خفوتـه
أو شـدته ،سـرعته أو بطئـه  .وتعطـى لـكل
انفعـال نبـض خـاص بـه ال يشـبهه نبـض
آخـر؛ فنبـض الفـرح غيـر نبـض احلـزن،
ونبـض اخلـوف غيـر نبـض الغضـب ،ونبـض
احلـب غيـر نبـض الكـره ،ونبـض اللـذة غيـر
نبـض االلـم ،ومـن الصعـب تفسـير األمـر
بأنـه اسـتجابة عصبيـة تهـدف الـى ضـخ
الـدم بقـوة تتناسـب وحاجـة أجـزاء معينـة
يف البـدن حتتـاج الـدم او ال حتتاجـه وفقـا ً
للمؤثـرات اخلارجيـة احلسـية أو النفسـية
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التـي تتعـرض لهـا.
ألن مجمـوع القـوى املؤثـرة يف عمـل القلب ال
تقتصـر فقـط علـى االحتياجـات البيولوجيـة
وتنظيـم توزيـع الـدم يف اجلسـم ،وإمنـا
ٍ
بقـوة أكبـر لعوامـل
تخضـع أيضـا ً ورمبـا
شـعورية ونفسـية.
إن هنـاك نوعـا ً مـن اإلحسـاس يتمركـز يف
هـذه القـوى املسـيطرة علـى عضلـة القلـب
بالـذات ،والتـي يسـتجيب لهـا فتؤثـر علـى
أدائه  .فإذا كان اإلنسان الذي يتعرض لبرد
شـديد مثلاً يشـحب لونـه نتيجـة انسـحاب
الـدم إلـى األعضـاء احليويـة الداخليـة،
ويـزداد عـدد نبضـات قلبـه لتوفيـر الطاقـة
احلراريـة التـي يحتاجهـا للحيـاة  ،واإلنسـان
الـذي يبـذل مجهـوداً بدنيـا ً عـالٍ  ،كالعـب
كـرة القـدم مثلاً ،تتسـارع نبضـات قلبـه
وتتسـع أوردتـه ويتضاعـف نشـاط قلبـه ليمد
العضلات مبـا حتتاجـه مـن طاقـة كبيـرة
ألداء مـا يتطلبـه اجلسـم منهـا مـن جهـد،
وإذا كانـت هـذه اسـتجابات فيزيائيـة بحتـة
تتعلـق بنظـام توزيـع الدم يف اجلسـم ،فبماذا
ميكـن أن نفسـر تسـارع دقـات قلـب حبيـب
رأي محبوبتـه؟ او ذلـك الشـعور الطاغـي
ٍ
حلـدث سـارٍ يحـدث يف حياتنـا،
بالفـرح
يؤثـر بشـدة علـى عمـل القلـب ،ونعبـر عـن
ذلك باسـلوب رومانسـي شـاعري ،ونقول إن
قلوبنـا ترقـص فرحـا ً مـع أنـه نبـض متسـارع
فقـط ،لكننـا نشـعر فعلاً كأنـه رقـص .
وعندمـا نتعـرض ألمـرٍ محـزن جـداً كفقـد
عزيـزٍ أو فشـل قصـة حـب ،أو أمـرٍ مـن
األمـور املؤملـة التـي تلازم اإلنسـان يف
حياتـه ،والتـي البـد أن ميـر بهـا أي فرد منا،
فإننـا نشـعر بألـم ذلـك يف قلوبنـا ،ونحـن
ال نقـول ذلـك اصطالحـاً ،بـل بالفعـل نعنـي
ذلـك احليـز الـذي يشـغله القلـب (العضلـي)،
ونقـول ،ونحـن نقصـد حرفيـا ً مـا نقولـه ،إن
قلوبنـا انكسـرت أو حتطمـت ،وهـو أمـر يكاد

يطابـق احلقيقـة ،مـع أن القلـب «العضلـي»
سـليم معافـى ،ومـا يـزال قطعـة واحـدة ،وما
يـزال ينبـض.
قلـب عضلـى وقلـب معنـوي :
وألسـباب كثيـرة لـم يعـد العلـم يعتبـر القلـب
مجـرد عضلـة لضـخ الـدم ال عالقـة لهـا
بنفسـية اإلنسـان وال بتفكيـره ،ولكـن كيـف
ميكـن التوفيـق بين الفكـرة التـي تقـول ذلـك
وال يوجـد مـا يؤيدهـا مـن أمـور ظاهـرة
ميكـن تتبعهـا ودراسـتها يف عضلـة القلـب؟
احلقيقـة التـي بـدأت أدلتهـا تظهـر بوضـوح
مـن خلال التقـدم العلمـي واالجنـازات
الطبيـة أن هنـاك قلـب «معنـوى» ،وقلـب
(عضلـي) يف تكويـن واحـد ! واألمـر يشـبه
الى حد ما مسـألة أن اإلنسـان روح وجسـد
اي كيـان «مـادي» وكيـان «معنـوى» ،وهـذان
الكيانـان ال ينفصلان .لقـد بـدأ األطبـاء
الذيـن يتابعـون حالـة املرضـى الذيـن
خضعـوا لزراعـة قلـب مبالحظـة أمـور
وتغيـرات مهمـة تطـرأ علـى نفسـية هـؤالء
املرضـى ،وهـذه التغيـرات كبيـرة تصـل حتـى
الـى معتقداتهـم وطباعهـم ومـا يحبـون
ويكرهـون .
للقلـب ذاكـرة :
البرفسور  Gary Schwartzاختصاصي
الطـب النفسـي يف جامعـة أريزونـا قـام
ببحـث ضـم أكثـر مـن  300حالـة زراعـة
قلـب ،ووجـد بـأن جميعهـا قـد حـدث لهـا
تغيـرات نفسـية جذريـة بعـد العمليـة ،فقـد
انتقلـت احاسـيس ومخـاوف ومعتقـدات
املتبرعين إلـي مـن زرعـت فيهـم القلـوب
اجلديـدة ،أي أن للقلـب ذاكـرة مسـتقلة
خاصـة بـه .
مـن تلـك احلـاالت ،شـخص متديـن ،أحلـد
بعدمـا زرع لـه قلـب شـخص كان ملحـداً ..
ومنهـم امـرأة زرع لهـا قلـب شـاب ،صرحـت
انهـا اصبحـت حتـب البيـرة والدجـاج
55

الليبي

إبــــــــــــداع

وهـي لـم تشـرب البيـرة يف حياتهـا وال
حتـب الدجـاج ،بـل وأكثـر مـن ذلـك ،بـدأت
تشـعر انهـا رجـل ،وبـدأت تشـعر مبيـل نحـو
النسـاء .بينمـا وبـكل غرابـة فقـد من زرعت
لهـم قلـوب صناعيـة كل مشـاعرهم ،فقـدوا
االحسـاس باحلـب والكراهيـة واخلـوف
وفقـدوا التمييـز وفهـم األمـور والتفكيـر يف
املسـتقبل ،بـل فقـدوا أيضـا ً إميانهـم بـاهلل!!
حقيقـة القلـب :
إذن ...أي قلـب هـذا الـذي نعنيـه عندمـا
نتكلـم عـن املشـاعر واألحاسـيس كاحلـب
مثلاً ؟
اهـو تلـك العضلـة التـي تضـخ الـدم؟ أهـو
هـذا اجلهـاز املكـون مـن أذينين وبطينين
وصمامـات ومنظومـة أوردة وشـرايني
واملرتبـط بشـبكة عصبيـة هائلـة تسـري يف
جميـع أنحـاء اجلسـم علـى رأسـها املـخ ؟
إنـه ألمـر محيـر ..للقلـب احسـاس خـاص
بـه ،وذاكـرة خاصـة بـه ،ومنظومـة عصبيـة
( مـخ مصغـر) تتكـون مـن  40000خليـة
عصبيـة تعمـل بدقـة فائقـة علـى تنظيـم
معـدل ضربـات القلـب وإفـراز الهرمونـات
وتخزيـن املعلومـات التـي يرسـلها إلـى
الدمـاغ لتقـوم بـدور مهـم يف عمليـة الفهـم
واإلدراك.
ولـه مجـال كهرومغناطيسـي اقـوى مـن
مجـال الدمـاغ ،ميتـد تأثيـره حتـى إلـى
االشـخاص االخريـن .ومن األبحـاث الغريبة
التـي أجريـت يف معهـد «رياضيـات القلـب»
 HeartMathأنهـم وجـدوا أن املجـال
الكهربائـي للقلـب قـوي جـداً ويؤثـر علـى من
حولنـا مـن النـاس ،أي أن اإلنسـان ميكـن أن
يتصـل مـع غيـره مـن خلال قلبـه فقـط دون
أن يتكلـم. ،كمـا أن لـه القـدرة علـى ارسـال
معلومـات الـى الدمـاغ حتتـوي علـى خبـرات
حياتيـة حقيقيـة مختزنـة يف ذاكـرة خاليـاه
يقول الدكتور بول برسال Paul Pearsall
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إن القلـب يحـس ويشـعر ويتذكـر ويرسـل
ذبذبـات متكنـه مـن التفاهـم مـع القلـوب
األخـرى ،ويسـاعد علـى تنظيـم مناعـة
اجلسـم ،ويحتـوي علـى معلومـات يرسـلها
إلـى كل أنحـاء اجلسـم مـع كل نبضـة مـن
نبضاتـه .ويتسـاءل بعـض الباحثين :هـل مـن
املمكـن أن تسـكن الذاكـرة عميقـا ً يف قلوبنـا؟
أي أن القلـب ال ميـد اجلسـم بالـدم فقـط،
ولكـن ميـده ويغذيـه ايضـا ً بكـم هائـل مـن
املعلومـات تتعلـق بالشـعور واإلدراك والفهـم
والعاطفـة والذكريـات .
مـا هـي حقيقـة القلـب؟؟ :
إنـه مركـز عواطـف ومشـاعر وادراك وفهـم
وعقـل اإلنسـان ،إنـه كل املحتـوى املعنـوي
الـذي ميثـل كيانـه احلقيقـي ،إننـا عندمـا
نتحـدث عـن القلـب فإننـا بالتأكيـد ال نقصـد
تلـك العضلـة التـي بحجـم قبضـة اليـد والتي
تـزن  300غـرام أقـل أو أكثـر ،أو تلـك
املضخـة التـي تـوزع الـدم علـى اجلسـم ،بـل
إننـا نقصـد أسـمى مـا يف اإلنسـان ومنـاط
وجـوده وانسـانيته ومعتقداتـه وإميانـه .
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ً
ً
كاتبان يؤلفان كتابا واحدا ..

شرعيّة الكتابة اإللكترونيّة املشتركة

فراس حج محمد .فلسطين

يفرض كتاب «ال مساس للحزن» مجموعة
من التساؤالت .بدءا من قضية االشتراك يف
التأليف وصوالً إلى األثر الذي يحدثه الكتاب
بعد االنتهاء من قراءته ،مرورا مبقدمته التي
السمان»،
وضعها الكاتب السوري «نافذ
ّ
وطبيعة النصوص التي رصفته لتشكل بنيان
الكتاب.
اشترك يف تأليف الكتاب كاتب وكاتبة ،وهما
األردني سامر املعاني والفلسطين ّية منال
ّ
دراغمة ،وطُبع يف األرد ّن عن دار الغاية للنشر
والتوزيع ،عام  .2019وبعيداً عن فكرة
االشتراك اجلنساني الذي جتاوزتها الساحة

الثقاف ّية منذ زمن بعيد ،فليس محمدة وال
مذ ّمة وال مظنّة آثمةً أيضا ً اشتراك كاتب وكاتبة
يف إجناز كتاب مشترك ،فقد أزال الفيسبوك
احلد
ومواقع التواصل االجتماعي
املتعددة هذا ّ
ّ
الوهمي الذي كان يح ّرم ويج ّرم التقاء كاتبة
ّ
بكاتب أو امرأة برجل أو حتّى ذكر بأنثى .عفا
ذلك الزمن الذي سيكون الكالم املسيء للسمعة
مترعرعا ً يف تربة خصبة من النميمة الثقاف ّية
التي لم تكن تعني شيئا ً سوى املزيد من سوء
الظ ّن الذي يلحق بالكاتبة واملرأة واألنثى فقط.
ها نحن نشاهد اليوم الصداقات االفتراض ّية
االفتراضي جعل من
واحلقيق ّية يف هذا العالم
ّ
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هذه القض ّية قض ّية ال جدوى من طرحها هذه هي طبيعة الكتب التي تستند إلى
أو االتّكاء عليها إلعطاء كتاب منال وسامر التغريدات الفيسبوك ّية ،و»ال مساس للحزن»
صة ،فقد سبقهما كثيرون وسيلحق ليس أ ّول كتاب يوظّف املنشورات الفيسبوك ّية
م ّيزة خا ّ
ورقي ،فقد ناقشت املسألة
بهما آخرون أيضاً ،فها هو كتاب آمال عواد لصناعة كتاب
ّ
رضوان «أتخلّدني نوارس دهشتك» املشترك سابقا ً مع كتب كان لي وقفة معها ،ككتاب «يف
مع الكاتب وهيب ندمي وهبة ،وهو مجموعة قلب هذا الكتاب أعيش» للكاتبتني الناشئتني
رسائل متبادلة بينهما ،وما تبادله الكاتب أسيل ريدي وبيسان شتية ،ثم لتستقلّ شتية
الراحل نازك ضمرة مع الكاتبة املقدس ّية بكتاب لها وحدها وتطلق عليه «الشهقة
محمد حلمي الريشة «كتاب
نزهة الرمالوي من رسائل ،وكذلك الرسائل األولى» ،وكتاب
ّ
املشتركة بني الكاتبة شيراز عنّاب والكاتب الوجه -هكذا تكلّم ريشهديشت» .كلّ تلك
محمود شقير ،وأخيرا أشير إلى الكتاب الكتب ،اتّكأت على الفيسبوك لتكون تدويناته
املشترك الذي لم يكن كتاب رسائلّ ،
وإنا أساسا ً لصناعة الكتاب .وهناك بطبيعة
كتاب نصوص وجدان ّية ،وهو كتاب «حرائق احلال كتب كثيرة لها املنشأ ذاته ،ككتاب
البلبل على عتبات الوردة» للكاتبة عفاف «رسائل إلى شهرزاد» لكاتب هذا املقال،
خلف باالشتراك مع الكاتب مازن دويكات.
وكتاب إبراهيم جوهر «أهل اجلبل» ،وهو
مت حتريرها بطريقة
يقع كتاب «دراغمة» و»املعاني» يف حدود مئة مجموعة من النصوص ّ
صفحة ،ويتك ّون من مجموعة نصوص قصيرة ف ّن ّية لصناعة رواية .وهناك أيضا ً الكثير من
متشظية ،يكاد ال يربطها رابط ،نصوص النماذج العرب ّية التي اتّخذت من الفيسبوك
مفكّكة على مستويني؛ مفكّكة على مستوى وتويتير وتدويناتهما أساسا ً لصناعة مؤلّف.
نصوص الكاتب نفسه (منال أو سامر) كتاب ممتع بنصوص مفككة :
بحيث ال تقدم هذه النصوص فكرة واحدة هل يستطيع الدارس أن يصدر حكما ً باجلودة
متّصلة متنامية بحيث يشعر القارئ أ ّن هذه والرداءة على هذا النوع من الكتب بناء فقط
النص ّية
النصوص شكّلت بفسيفسائها
فيسبوكي أو
إلكتروني
معنى على أ ّن منشأها
ّ
ّ
ّ
ً
ربا األجدى من طرح سؤال اجلودة
متكامالً ،وإن كانت ّ
نص منفرد تويتر ّي؟ ّ
بحد ذاتها ،كلّ ّ
عن جاره وزميله ،نصوص جيدة ،فيها شيء والرداءة ،طرح سؤال اجلدوى من جمع تلك
ورقي .هل
من طرافة الفكرة أو الصورة أحياناً ،وأحيانا ً التغريدات والتدوينات يف كتاب
ّ
جتنح للمباشرة والسطح ّية.
حق حفظ التدوينات من الضياع قبرها
يكفي ّ
الكتاب اعتمد على منشورات الفيس بوك :
ورقي؟ هذا ما يتو ّجب على الكتّاب
يف كتاب
ّ
ومفكّكة أيضا ً معا ً نصوص الكاتبني فلم تفلح أن يفكّروا فيه عندما يريدون بناء كتبهم
نص ّيا ً واحداً ذا باستخدام ما ّدة فيسبوك ّية.
مبجملها أن تشكّل جسداً ّ
هدف واحد ،فقد بقيت نصوصا ً متناثر ًة ،لعلّه من الضرور ّي تأكيد أ ّن التأليف ليس
جمعة من الفيسبوك ،وفيها يتحقّق ما مج ّرد جمع موا ّد أو نصوص وتأطيرها بني
ُم ّ
يتحقّق
بد من
للنص املنشور على الفيسبوك من دفتي كتاب مع غالف أنيق ،بل ال ّ
ّ
املتعة اآلن ّية للقراءة ،دون أن تترك أثراً عميقا ً أن يكون الكتاب حامالً لفلسفة ما ،أو فكرة
يف نفس املتلقّي أو القارئ ،وتخرج من الكتاب ما أو يناقش مسألة ما .أ ّما مج ّرد وعاء
ت من حاوٍ للنصوص كأنّه علبة كرتون ّية حاوية
مع صفحته األخيرة وكأنّك قد انتهي َ
تصفحك صفحة الفيسبوك لكلّ منهما.
لإلكسسوارات اجلميلة فهذا بعيد عن فكرة
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الكتاب وفلسفة وجوده .لقد سعى الكاتبان
سامر ومنال وبقليل من التعب والدهاء إلى
جمع نصوص غلب على ظنّهما أنّها متقاربة
يف معانيها وأفكارها ليشكّال كتاباً ،لك ْن ظلّ
الكتاب دون هدف أو فلسفة أو فكرة عا ّمة.
ماذا أراد الكاتبان إيصاله إلى القارئ؟
باعتقادي أ ّن أثر الكتاب ينتهي مع آخر
صفحة ،إنّه يف أحسن أحواله كتاب ممتع
مع نصوصه املفكّكة تُقرأ مع فنجان قهوة
الصباح .إنّه كتاب سهل ينفع ملثل هذه املهمة
وحسب .مبعنى أنّه كتاب لتزجية الوقت،
طريف ،وخفيف دم ،ال يفرض أ ّي سلطة
تفكير ّية على قارئه.
انهيار مصداقية التقدمي :
وتبقى مسألة التقدمي ،لعلّ هذه املسألة
وأهم ّيتها،
فقدت اليوم شرع ّيتها وبهجتها
ّ
لعدة اعتبارات ،أ ّولها أ ّن التقدمي كان
وذلك ّ
يت ّم سابقا ً من كاتب معروف لكاتب جديد،
مشجعا ً له
يزفّه إلى الساحة الثقاف ّية ،ويكون
ّ
لولوج وسط ثقايف ّ مد ّرب ومحنّك ومك ّرس،
لتدفع هذا الوسط أن يتلّقاه ويقرأه ،ويلتفت
إليه ،كما كان يفعل العقّاد وتوفيق احلكيم وطه
فثمة كاتب جديد يبحث عن شرع ّيته
حسنيّ ،
من خالل تقدمي كاتب كبير ومعروف له .وثاني
تلك احلاالت هو تقدمي كاتب مناصر لكاتب
آخر يف قض ّية شائكة تثير جدالً اجتماع ّيا ً أو
سياس ّيا ً حيالها ،ويف حالة كتاب «ال مساس
للحزن» ال يوجد مب ّرر للتقدمي ،ال س ّيما أ ّن
املقدمني ،إضف إلى
بأشهر من
املقدم ليس
ِّ
ّ
َ
أن تقدمي الكتب ف ّن له أصوله التي يجهلها
املقدمني ،فيختلط عليهم األمر بني
كثير من ّ
النقد واملدح الزائف واملبالغة والتهويل .وال
يخفى كذلك على أحد أ ّن تقدمي الكتب هو
نوع من التقريظ لها وملؤلفيها ،ولكن شريطة
املقدم باملوضوع ّية وأمانة القول ،فال
أن يلتزم ّ
تدفعه العالقة الشخص ّية مع املؤلّف ليرفع
الكتاب إلى مرتبة ال يستحقّها .إ ّن ذلك يدخل

املقدم يف ورطة أخالق ّية ومأزق االنحياز غير
ّ
املنطقي.
ّ
السمان لكتاب «ال مساس
نافذ
تقدمي
كان
لقد
ّ
للحزن» تقدميا ً بائسا ً بكلّ املعايير ،إذ ذهب
م ّرة إلى القراءة النقد ّية وتفسير النصوص،
ويجنح م ّرة أخرى إلى اإلشادة بالكتاب
وينصح «بعدم قراءته دفعة واحدة خشية
التخمة الفكر ّية» .إنّه أغرب مدح لكتاب م ّر
علي منذ وعيت الكتب وقرأتها ،مدح مبا
ّ
يشبه الذ ّم ،أو لعلّه ذ ّم مبا يشبه املدح .إذ
املتعارف عليه أن الكتب اجل ّيدة هي الكتب
التي تستولي على القارئ وال تدعه يتركها ّإل
وقد انتهى من قراءتها وعاشت معه ،ورمبا
دفعته ليعيدها ثانية وثالثة .أ ّما أن ينصح
السمان القارئ بهذه النصيحة ،إنّها
نافذ
ّ
ستهجنة .إضافة
لعمر اهلل نصيحة غريبة و ُم
َ
إلى ما حتويه العبارة من إغراق يف املدح،
ما يجعل القارئ يف حيرة من أمره بعد أن
يقرأ الكتاب ،ليسأل نفسه أين تلك «التخمة
الفكر ّية» لتلك «الوجبة الدسمة» التي يخفّف
السمان مفعولها باالستماع إلى «كورساكوف
ّ
مقدمته تلك
رتني
ك
ذ
لقد
فيفالدي»؟
أو
ّ
ّ
الفلسطيني «خذوهم بالصوت
الشعبي
باملثل
ّ
ّ
ليغلبوكم» ،فاحذر عزيزي القارئ أن تبدأ
مقدمة أي كتاب إن كانت لغير املؤلّف،
بقراءة ّ
ولتبدأ بالكتاب مباشرة حتّى ال تصاب
بالبشمة أيضاً ،وليس فقط باإلحباط.
املقدمات أصبحت دون
وعلى أ ّي حال فإ ّن
ّ
فائدة هذه األ ّيام ،فالكاتب ،رجالً أو امرأة،
قبل أن يصدر أ ّي كتاب يكون قد صادق كلّ
املهمني ،وأصبح الق ّراء
املهمني وغير
الكتاب
ّ
ّ
جميعا ً على معرفة مبا يكتب ومبا أصدر.
فالكاتب صار أكثر قدرة على تقدمي نفسه
بعيداً عن واسطة كاتب مشهور أو مك ّرس.
لعلّ كتابا ً مثل كتاب «ال مساس للحزن» كان
مقدمة ،أل ّن
جديراً أن يكون خاليا ً من أ ّي ّ
املقدمة خذلت الكتاب واملؤل َف ْي خذالنا ً كبيراً.
ّ
59

الليبي

إبــــــــــــداع

مليشيات املدرسة

علي جمعة إسبيق  -ليبيا

كان األوالد الذين يرسبون بكثرة ( السنة بثالث سنني) يتم جتنيدهم من قبل
مدير املدرسة ،ثم يصبغ عليهم الصبغة الرسمية يف محاولة من املدرسة إلعطائهم
شرعية أمام أنظار الطلبة الذين وإن كانوا أطفاال فيجب على املدرسة أن حتفظ
هيبتها كمؤسسة علمية ال ميكن أن تسقط يف فخ التزييف ،ميكنكم أن تقولوا بأننا
منثل
_ املدرسة متثل دور التشريع
_ األوالد الكبار ممن يرسبون ميثلون دور ( الشرطة املدرسية)
_ ونحن منثل دور املقتنع الذي يحترم النظام وإن كان مزيفا
على كل حال ،الشرطة املدرسية مباح ألعضائها ومن يف مدارهم كل شيء ،الرد
على املعلمات ،استالف السجائر من املعلمني ،ضرب األطفال ،ومغازلة من يهوون
مغازلتهم منهم ،وإن كان يف اخلفاء مع إبداء بعض الستر على أنفسهم ،اختالس
أموال العصور ،سرقة الكتب  ،استعباد األذكياء وجعلهم أدوات للشرطة املدرسية،
كل هذا حتت أعني اإلدارة ،كثيرا ما لفقت التهم للعصاة من األطفال ،كل من يبدي
امتعاضا يجر إلى الفلقة بتهمة الفوضى والتخريب ،لقد كانت مؤسسة املدرسة
مبليشياتها شبيهة ملؤسسة الشارع مبليشياته ،الفرق الوحيد هو الصبغة الشرعية
وملسة النظام والتدرج يف سلم القيادات الذي يف املدرسة ليس موجودا يف الشارع،
فالشارع ال يعترف إال مبن استل سيفه وثبت أقدامه بعني قوية ،أما يف املدرسة
ليس شرطا القوة بل الشرط هو أن تكون حتت أعني الشرعية
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 6قصائد

مفتاح العماري -ليبيا

()1
كبر ُت بعيد ًا عن أبي
كحمارٍ صبور
أحمل أوزار العائلة.
()2
األلم الكافر الذي
يكف عن مالحقتي.
ال
ّ
هذا أنا.
()3
على الرغم من هذه الفوضى التي أحدثها
السرطان
ال زلت أجلب اخلبز والزيت واحلكايات،
وأحمل أكثر من شجرة على كتفي.
()4
حني أستسلم للنوم وحدي
وأصمت منزوي ًا يف ركن معتم
ال أ ٓدعي األسى.
حني أملٓح إلى الصداع وغثيان الكيماوي
ال أعني املرض.
وحني أعيد قراءة رسائل قدمية
ال أعني احلنني يف شيء.
وحني أبكي الذين رحلوا.
ال أقصد املوتى.
()5
يا للغباء
جتمعنا احلرب
لكي نفترق .
()6
متام ًا كقرية مهجورة
هذه القصيدة
ال أحد يوقد نار ًا
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قامة شامخة يف المشهد الثقايف األردين والعريب ..

إلياس فركوح يودعكم

د.محمد منصور الهدوي – الهند

بعـد مسـيرة أدبيـة وثقافيـة حافلـة فقـدت
السـاحة الثقافيـة األردنيـة والعربيـة ،الروائـي
واملترجـم والنّاشـر األردنـي إليـاس فركـوح
( ، )2020 - 1948إثـر اصابتـه بنوبـة
عمـان
قلبيـة حـادة.
ّ
ويعـد فركـوح املولـود يف ّ
عـام  ،1948مـن أهـم املترجمين والكتـاب
األردنيين ،حصـل علـى درجـة البكالوريـوس
يف الفلسـفة وعلـم النفـس مـن جامعـة بيـروت
العربيـة ،عمـل يف الصحافـة الثقافيـة خلال
سـس دار
السـنوات  ، -1979 1977وأ ّ
أزمنـة للنشـر ،وشـارك يف حتريـر مجلـة املهـد
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الثقافيـة ،كمـا شـارك الشـاعر طاهـر ريـاض
العمـل يف إدارة دار منـارات للنشـر خلال
السـنوات  ،-1991 1980ثـم أسـس دار
أزمنـة للنشـر والتوزيـع عـام  1992حيـث
يعمـل مديـراً لهـا .وهـو مـن مؤسسـي احتـاد
الناشـرين األردنيين ،وهـو عضـو يف االحتـاد
املذكـور ،ويف احتـاد الكتـاب واألدبـاء العـرب،
ورابطـة الكتـاب األردنيين التـي عمـل عضـواً
يف هيئتهـا اإلداريـة لعـدة دورات.
قد حازت روايته «قامات الزبد» جائزة الدولة
التشـجيعية للعـام  ،1990وحـاز علـى جائـزة
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الدولـة التقديريـة يف حقـل القصـة القصيـرة
عـام  ،1997كمـا نـال جائـزة محمـود سـيف
الديـن اإليرانـي للقصـة القصيـرة مـن رابطـة
الكتـاب األردنيين ،وكانـت الرابطـة قد منحته
جائـزة أفضـل مجموعـة قصصيـة للعـام
 1982عـن مجموعتـه أحـدى وعشـرون
طلقـة للنبـي  .كمـا فـاز بجائـزة الدولـة
التقديريـة عـام  1997يف فـرع اآلداب ،كمـا
وصلـت روايتـه «أرض اليمبـوس» إلـى القائمـة
القصيـرة للجائـزة العامليـة للروايـة العربيـة
(البوكـر) يف نسـختها األولـى عـام .2008
تأثـر إليـاس فركـوح كثيـراً بهزميـة يونيـو/
حزيـران  ،1967وآثارهـا الكبيـرة علـى األمة
العربية ،وما أثارته من أسـئلة ما زالت برسـم
اإلجابـة ،كمـا تأثـر بدراسـته للفلسـفة وعلـم
النفـس ،وانعكـس ذلـك علـى كتاباتـه ،التـي
تنحـت يف عمـق الوعـي العربـي ،مثيـرة مكامن
الوجـع وأسـئلة املصيـر والهزميـة والتخلـف.
ومتيـزت لغتـه باألناقـة واملسـتوى الرفيـع
والنخبويـة أحيا ًنـا.
من مؤلفاته:
خلّف إلياس وراءه العديد من االعمال ،منها :
طيـور عمان حتلـق منخفضة ،1981 ،إحدى
وعشـرون طلقـة للنبـي ،1982 ،مـن يحـرث
البحـر .1986 ،أسـرار سـاعة الرمـل ،
. 1991املالئكـة يف العـراء .1997 ،
شـتاء حتـت السـقف (مختـارات) أمانـة
عمـان الكبـرى .2002 ،مـن رأيـت كان انـا
(مجلـد املجموعـات السـت) . 2002 ،حقـول
الظلال ،2002 ،وترجـم الراحـل «موسـيقيو
مدينـة برميـن» ( )1984لألخويـن األملانيين
غـرمي ،و»الغرينغـو العجـوز» ()1990
للروائـي املكسـيكي كارلـوس فوينتس ،و»قطار
باتاغونيـا السـريع» ( )2008للروائـي
التشـيلي لويـس سـيبولفيدا ،وقـدم روايـة
«ربيـع آخـر» ( )2018للكاتـب اليابانـي
تاكاشـي تسـوجي .ويف مجـال النقـد كتـب :

«النهـر ليـس هـو النهر :عبور يف أسـئلة الكتابة
والروايـة والشـعر» « .2004الكتابـة عنـد
التخـوم :الـذات الراويـة هـي الرواية» .2010
وعلـى مسـتوى الروايـة جنـد أنـه يـدرج تصـوراً
مختلفـا ً للعالـم يف «أرض اليمبـوس» حيـث
يتوسـل فيهـا تقنيـات فنيـة خصيبـة والتي التي
ترشـحت للقائمـة القصيـرة للجائـزة العامليـة
للرواية العربية عام  2008يف دورتها االولى.
وغيرهـا مـن األعمـال التـي عكسـت البحـث
عـن املختلـف أسـلوبا ً وتعبيـراً ومفـردات ،حيث
انقلبـت القصـة لديه مـن حدث صغير يتضمن
موقفـا ً ورؤيـة إلـى قصـة حالـة صغيـرة تختـزن
حيـاة كاملـة وفق رؤية خاصة .وقصته الطويلة
عدها النقاد واحدة من
«أسـرار سـاعة الرمل» ّ
أكثـر نصوصـه إبداعـا ً واتسـاعا ً وإدهاشـاً ،بـل
لعلهـا مـن أفضـل مـا قدمتـه القصـة القصيـرة
العربيـة يف ربـع القـرن األخيـر ،ويف روايـة
«غريـق املرايـا» يعـود فركـوح إلـى موضوعـه
األثيـر  ،معتمـداً علـى تقنيـة أكثـر تعقيـداً،
حيـث كل مـرآة تعكـس غيرهـا ،واملرايـا كلهـا
تعكـس طيفـا ً ال ميكـن التحديـق فيـه.
وباختصـار إنـه جعـل مـن اللغـة شـخصية
متراميـة األطـراف ،مهيمنـة احلضـور كمجـال
للسـرد الوصفـي ،وكأن هـذه اللغـة هـي التـي
تديـر النـص ،أكثـر ممـا يديرهـا هـو ،منتجـة
شـيئا ً مـن املعنـى ،وتاركـة يف روح الروايـة
مداخيـل معتمـة وعتبة لروايـة قادمة .وأخيراً،
جتـب اإلشـارة إلـى أن النقـاد الذيـن أجمعـوا
علـى أن جتربـة فركـوح وجـدت لذاتهـا مكانـا ً
مريحـا ً بين أفضل الروايات العربية املعاصرة،
وذلـك ألنهـا تتمركـز علـى الـدوام حـول جـذر
أخالقـي ،سـواء يف خطابهـا أو يف أسـلوبيتها
أو يف لغتهـا املركبـة املزدوجـة املعنـى ،وأنهـا
أشـبه بفعـل تطهـري يؤديـه فركـوح جتاه نفسـه
ورسـالته جتـاه العالـم.
رواية «أرض اليمبوس» :
ال ميكـن احلديـث عـن إليـاس فركـوح كروائـي
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دون التطـرق لروايـة «أرض اليمبـوس» خاصة
بالنسـبة لفلسـطني والفلسـطينيني  ،؛ فهـي
تنبـش يف الذاكـرة اجلمعيـة منـذ العـام 48
مـروراً بسـقوط القـدس العـام  67وحتـى
حـرب اخلليـج  ..هـي حكايـات َمـ َّرت علـى
حشـود وحشـود مـن أبنـاء جلدتهـا ،حكايـات
َمـ َّرت مريـر ًة حفـرت يف أرواحهـم أثالمـا ً
س َـمت مسـارات حيواتهـم ،ورسـمت كثيـراً
َو َ
مـن مصائرهـم.
نعـم؛ «أرض اليمبـوس» ُب َنيـت فـوق الوجـع
العربـي بوجهـه الفلسـطيني أساسـاً ،مضفورة
مبتتاليـة مـن األسـئلة التـي لـم نكـن نطرحهـا
سـابقاً ،وإننـا ،حين نتأمـل املجريـات املزلزلـة
التـي عص َفـت بهـا وسـع اخلارطـة العربيـة،
السـر»
نـكاد نوقـن أ َّن فلسـطني ظلّـت «كلمـة ِّ
املتخف ّيـة حينـاً ،الظاهـرة حينـاً ،والتـي مـن
دون قراءتهـا قـراءة متطهـرة مـن « َد َنـس»
االنتهازيـات السياسـية املرحليـة وحسـاباتها
الصغيـرة ،نُخطـئ يف فهمنـا لـكلّ األحـداث
التـي آلـت مبصائرهـا العربيـة إلـى هـذا
الـدرك!.
أرض اليمبـوس» مـا كان لهـا أن تُك َتـب مبعـزلٍ
عـن «عيـش» كاتبهـا لفلسـطني حقـاً ،تنفسـه
لهوائهـا احلقيقـي العابـق يف سـمائها الواطئـة
 ،لـوال كمـون روائحهـا يف روحـه :روائـح
بخـور كنائسـها ،وكعـك بـاب العمـود .ووجـوه
الفالحـات املتربعـات عنـد البـاب نفسـه
يفرشـن خضـار بسـاتينهن النـدي ،وأحجـار
دروب أزقتهـا املدببـة املبر ّيـة ،وضخامتهـا يف
أسـوارها .وأصـوات األجـراس تُقـرع ،وآذان
املسـاجد تُرفـع ،واللهجـات املمطوطة اخلليط
مـن مقدسـي وخليلـي .كانت «أرض اليمبوس»
حلـرام» املجازيـة التـي
هـي نفسـها «األرض ا َ
ظلّـت تالزمنـا بأسـئلتها حتـى اللحظـة.
اليمبـوس أو املطهـر هـذه املسـاحة مـا بين
اجلنـة والنـار والـذى أفـرد لها دانتـي يف عملة
األشـهر «الكوميديـا اإللهيـة» جـزءاً كبيـراً ،
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هذه املسـاحة وفقا ً لإلميان املسـيحي ،وحسب
املفهـوم الكاثوليكـي  ،هـي تلـك املنطقـة التـي
تـودع فيهـا أرواح البـررة مـن غيـر املؤمنين
واخليريـن ،الذيـن نشـأوا يف أزمنـة الكفـر
،والذنـب لهـم لعـدم إدراكهـم رسـالة املسـيح .
هـذه املنطقـة التـى عمـد بورخيـس علـى رسـم
خريطـة لهـا بوحـي مـن توصيـف دانتـي  ،وال
ننسـى هنـا اسـلوب الكاتـب وسـردة الرائـع
حيـث يتكـئ الكاتـب علـى العناصـر التقنيـة
التـي أنتجـت هـذا اخلطـاب.
أمـا هـو فأبدعهـا أرضـا ً فسـيحة لسـؤاله
الوجـودي  ،وحفـره املعـريف وللغـة سـاحرة تلـد
مزيداً من األسـئلة  ،وسـرداً سـاحراً ال يقاوم.
احتملـت «أرض اليمبـوس» قراءتين فهـي يف
متنهـا األسـاس سـيرة ذاتيـة مبنيـة بطريقـة
مشـوقة من حيث تلك املشـهدية املثيرة يف بناء
األحـداث وتصويرهـا والدخـول إلـى األعمـاق
النفسـية يف رؤيـة الـذات واآلخـر واملـكان ،
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والقـدرة علـى اسـتخدام أشـكال متعـددة مـن
تقنيـات السـرد ومنها الفلاش باك واملونولوج
الداخلـي واملذكـرات اليوميـة وغيرهـا  ،حيـث
اسـتطاع مـن خاللها الولـوج بخفة إلى مناطق
حميمـة وقريبـة إلـى الـذات.
ويف القـراءة الثانيـة تختفـي السـيرة الذاتيـة
وراء حفـر تاريخـي معـريف  ،منـح النـص
لذتـه االسـتثنائية  ،حيـث األغانـي الشـعبية
املرتبطـة بسـير األحـداث ومنهـا »:اليـوم
العيـد وبنعيـد» « ،طـاق طـاق طاقيـة»  ،أو تلك
األغانـي التـي ولـدت من رحم احلروب لتشـبع
السـرد التوثيقـي ومـن هـذه األغانـي :يـا يهـود
يـا يهـود ـ عيدكـم عيـد القـرود ،عيدنـا عيـد
املسـيح ،واملسـيح بدمـه اشـترانا ،احنـا اليـوم
حـه ،وانتـو اليـوم حزا َنـه .وسـعى فركـوح
يف را َ
«فيمـا وراء تلـك التوثيقيـة» ابـراز روح احلرب
التـي تشـكل محطـات رئيسـة سـواء يف مولـد
البطـل .الكاتـب يف حـرب  48وصياغتهـا

وعيـه شـابا ً يف حزيـران  67ومعايشـته حلـرب
اخلليـج  1991التـي خلقـت يف أجواءهـا هـذه
وعبـرت جليـا ً عـن مجمـل املفارقـات
الروايـة ّ ،
احل ّيـة التـي ولـدت مـن تفاعـل النـاس مـع
احلـرب ومنهـم ابنـه الصغيـر الـذي تعلـم منهـا
معرفـة الوقـت.
يف «أرض اليمبـوس» يعيـد إليـاس فركـوح
بلغتـه املتفـردة والسـاحرة انتـاج الزمـن الـذي
عمـان  ،مكثفـا ً سـيرة حافلـة باألحـداث
مـ ّر يف ّ
وتداعياتهـا واألسـئلة وتأمالتهـا  ،ونافـذاً إلـى
مساحات ملتبسة :حسية وذهنية  ،واللغة هي
العنصـر الرئيسـي والبطـل عنـد فركـوح «كمـا
قـال هـو ذلـك يومـا» محلقـة بأسـئلته ومقيمـة
اليمبـوس .واللغـة اختلاف نصـه عـن اآلخرين
 ،والتصـاق نصـه بـه.
وهـذه الروايـة تقـع يف مائتين وثالث وثالثني
صفحـة مـن القطـع املتوسـط ..وقـد تقبلتهـا
السـاحة األدبيـة والثقافيـة األردنيـة والعربيـة
ـف قناع مسـيرة
باحتفاء تسـتحقه ،ولكنها َكشْ ُ
جيـل الروائـي املبـدع إليـاس فركـوح ..يف
رحلـة العمـر مـن خمسـنيات القـرن العشـرين
إلـى يومنـا ،ومـا مثلـوه شـاهدا عيانـا ً علـى
كل رحلـة االغتـراب املجتمعـي والثقـايف
والشـخصي يف خضـم االنكسـارات والهزائـم
وضيـاع األرض ،وقلـة احليلـة جتـاه فشـل
محـاوالت النهضـة العربيـة بكافـة أدواتهـا
العلمانيـة والدينيـة ..وملّـا كنـا عاجزيـن ،كل
تلـك الفتـرة ،عـن االسـتفادة ممـا لدينـا مـن
كـم هائـل مـن مشـاريع النهـوض فـإن الروايـة
األردنيـة -رائعـة فركـوح هـذه ،شـواهد
محـاوالت الفعـل الثقـايف التبـرؤ مـن الفشـل
اجلاثـم إزاء التشـرذم والقطيعـة واالغتـراب
احلضـاري تاريخيـا ً وواقعـاً.
إليـاس فركـوح ،هـا هـو ميضـي إلـى مثـواه
األخيـر ،تـاركا فينـا غصـة اخلسـران،ومغادرا
أرض اليمبـوس ،وداعـا ً يـا بطـل احلـروف
ومهنـدس الكلمـات .
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قراءة يف كتاب ..

«النظرية التقليدية والنظرية النقدية»

عبد اللطيف بطاح .المغرب

إن مـا نـروم الوصـول إليـه يف هـذه
الصفحـات ،هـو الكشـف عـن كيفيـة االنتقال
مـن النظريـة الكالسـيكية إلـى النظريـة
النقديـة ،معتمديـن فيهـا علـى كتـاب:
(النظريـة التقليديـة والنظريـة النقديـة
لصاحبـه ماكـس هوركهاميـر )* ،باعتبـاره
نـص نظـري رصين لألرضيـة الفكريـة
للنظريـة النقديـة ،إذ أنـه يوفـر فرصـة
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للباحثين ملعرفـة العالقـة بين النظريـة
النقديـة والنظريـة التقليديـة حتـى ولـو كانـت
عالقـة متناقضـة ،بحجـة كـون األولـى مـع
«ماكـس هوركهاميـر» و»يورغـن هابرمـاس»
أصبحـت ترفـض املعـارف اجلاهـزة ،الرافعـة
لشـعار اإلطالقيـة الزمكانيـة؛ كونهـا أضحـت
تـروم تنظيـم احليـاة االجتماعيـة بطريقـة
معقلنـة ،عبـر االعتمـاد علـى معطيات واقعية

إبــــــــــــداع

تعـارض الفكـر الـذي يتوهـم االنسـجام.
بهـذا املعنـى ،يظهـر بـأن النظريـة النقديـة
يف أي مرحلـة مـن مراحلهـا التاريخيـة متنـح
لنفسـها توجهـا ً جديـداً ،دون أن تظـل منغلقة
علـى ذاتهـا مثـل الفلسـفات املثاليـة.
يفتتـح «هوركهاميـر» ،مباشـرة بعـد توليـه
إدارة معهـد األبحـاث االجتماعيـة سـنة
 ،1930التابـع جلماعـة فرانكفـورت ،كتابـه
الـذي أقلمنـا رهـان لنـا لصبـر أغـواره،
بفكـرة مؤداهـا أن مدرسـة فرانكفـورت
ال تـزال حتظـى بأهميـة كبـرى يف العالـم
الغربـي _رغـم مـا تتلقـاه مـن انتقـادات
الذعـة مـن طـرف الفكـر الدوغمائـي الرافـع
لشـعار الوثوقيـة_ بفضـل قدرتهـا علـى
حتليـل الواقـع والفكـر ونقدهمـا ،بعيـداً عـن
األغلال اإليديولوجيـة العميـاء.
يؤكـد مؤلـف كتـاب «النظريـة التقليديـة
والنظريـة النقديـة» ،هوركهاميـر ،يف ذات
السـياق ،أنـه مت النظـر إلـى النظريـة خلال
السـياق احلديـث مـع «هنـري بوانكاريـه»
و»رونيـه ديـكارت» وآخريـن كفرضيـة تتوخى
وصـف الواقـع ،وصفـا ً أعمـق ،باالعتمـاد
علـى ترسـانة مفاهيميـة جاهـزة يوظفهـا
العالـم لدراسـة جـل اإلشـكاالت التـي
تواجهـه ،بغيـة الرفـع مـن مردوديـة العلـم،
وبنـاء نظـام كونـي لـه .غيـر أنـه مـع هوسـرل
_رائـد الفلسـفة الفينومينولوجيـة_ أصبـح
ُينظـر إليهـا كنسـق مـن القضايـا املغلـق علـى
ذاتـه ،لتصبـح يف فتـرة أخـرى دالـة علـى
مجمـوع القضايـا املرتبطـة بربـاط منهجـي.
إذا كانـت النظريـة هكـذا ،فـإن هـذا يـدل
علـى طبيعتهـا الدوغمائيـة الصرفـة ،التـي
تدعـي امتلاك الفكـر املنسـجم الـذي
ال يتضمـن التناقـض ،وهنـا سـتتناقض
النظريـة مـع مبادئهـا الرافضـة لوهـم اليقني
والوثقيـة.
انسجاما ً مع ما سبق ،يشير «هوركهامير»،

إلـى أن اهتمـام املـدارس السوسـيولوجية
بدراسـة املعطيـات اإلمبريقيـة ،واتخاذهـا
مـن احليـاة االجتماعيـة موضوعـا ً لهـا ،لـم
ميكنهـا مـن أن تتماشـى ومـا نحـت إليـه
النظريـة النقديـة يف فتـرات الحقـة ،فهـي ال
تـزال تتخـذ مـن علـوم الطبيعـة منوذجـا ً لهـا،
مـن ثمـة ميكـن القـول بـأن هـذه املـدارس،
إضافـة إلـى التيـارات الفلسـفة السـالفة
الذكـر ،ال تربطهـا أيـة صلـة بالنظريـة
النقديـة التـي:
ال تشـتغل علـى املبـادئ العامة.
ال تراكـم الفرضيـات حـول بعـض األحـداث
االجتماعيـة وإمنـا تسـعى لصياغـة حكـم
وجـودي غيـر خـارج عـن التاريـخ وخـاص
باملجتمـع ككل.
ال تبتعـد عـن إطـار املعطيـات أثنـاء إجنـاز
عمـل نظـري.
ال تعتمـد يف دراسـتها ملوضوعاتهـا علـى
جهـاز مفاهيمـي ومنطقـي خلفـه التقليـد.
ال تطبـق فروضهـا علـى املوضوعـات التـي
تدرسـها باالعتمـاد علـى منهـج حسـابي
يطيـح بهـا يف بحـر اإلطالقيـة.
مـن البين بذاتـه ،أن األحـداث التاريخيـة
كانـت تـأول مـع املـدارس الكالسـيكية عـن
طريـق االعتمـاد علـى معرفـة مصاغـة
مفاهيميـاً ،يتـم تأويلهـا مـن خلال التركيـز
علـى مناهـج معينـة دون الدخـول يف جوهـر
األحـداث ،ملعرفـة أسـبابها والظـروف
التـي تزامنـت مـع ظهورهـا ،حيـث أن
تطبيـق النظريـة علـى املـادة اإلمبيريقيـة،
ليـس تطبيقـا ً مالزمـا ً للعلـم فقـط ،وإمنـا
هـو تطبيـق سوسـيولوجي بامتيـاز يهتـم
بالوقائـع االجتماعيـة ،كاملـدارس الوضعيـة
والبرغماتيـة التـي حـددت مهمـة وأهميـة
العلـم بقيـاس نتائجـه القابلـة لالسـتعمال،
والتـي تكـون لهـا قيمـة اجتماعيـة يف عالـم
الوقائـع.
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تبعـا لهـذا التصـور ،أصبـح ال َعا ِلـم وعملـه
مندمجـان يف اجلهـاز االجتماعـي ،وهنـا
يتـم التأويـل الـذي ميكـن أن يصوغـه العلـم،
بحيـث تصبـح مهمـة هـذا األخيـر تتحـدد
مـن خلال مهمـة ال َعا ِلـم ،الـذي ينظـم وقائـع
املجتمـع يف منظومـات مفاهيميـة جتعلـه
يفـرض سـيطرته علـى أكبـر حيـز ممكـن
داخـل الواقـع.
رمبـا هـذا هـو مـا جعـل النظريـة التقليديـة،
حسـب «هوركهاميـر» ،تتأثـر بالنشـاط
العلمـي يف تصورهـا للحيـاة االجتماعيـة،
حيـث إن ال مكـون مـن مكونـات املجتمـع
فيهـا خاضـع ولـو لتراتبيـة معينـة راسـخة
يف الطبيعـة ،ومـن ثمـة أصبـح ذاك النسـق
املوحـد للعلـم هـو مثلهـا األعلـى ،وهـي بهـذا،
رامـت _حسـب املؤلـف_ خللـق الوحدة ،عبر
االعتمـاد علـى أفـكار اللوغـوس الطوباويـة،
التـي تسـعى خللـق مجتمـع وإنسـان أكثـر
عقالنيـة ،مجتمـع لـن يتأتـى إال بانفتـاح
اإلنسـان علـى علـوم الطبيعـة القائمـة علـى
الرياضيـات باعتبارهـا لوغوسـا ً خالـداً.
لهـذا السـبب انتقـد «هوركهاميـر» العلـم
املتخصـص ،فهـو ال ميـت للنظريـة النقديـة
بصلـة ،إذ يجعلهـا ترتبـط بالقضايـا
اخلاصـة ،دون التجـرؤ علـى نقـد املجتمـع
ككل ،ومحاولـة حتليلـه حتليلا يأخـذ بعين
االعتبـار أنـه يعبـر عـن وضعيـة تاريخيـة
ملموسـة وحسـب ،مـن دون محاولـة القفـز
علـى تلـك املرحلـة .مـع العلـم أن خلـق
مجتمـع أفضـل _حسـب هوركهاميـر_ يتـم
عـن طريـق نظريـة نقديـة تدرسـه كمـا هـو
هـو ،أي كمـا هـو قائـم ،تدرسـه مبعول نقدي
يوجـه للمجتمـع ال للمعرفـة،
جذيـر بالذكـر ،يف هـذا السـياق ،أن
نسـبية العالقـة بين فكـر النظريـة النقديـة
والواقـع االجتماعـي ،محكومـة بهاجـس
خلـق نظـام مطابـق للعقـل ،عكـس النظريـة
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التقليديـة التـي تقيـم عالقـات تبـادل مـع
الواقـع االجتماعـي وتتقبلـه كمـا هـو ،أي
كمـا هـو كائـن ،ال كمـا يجـب أن يكـون ...الـخ
فاملجتمـع مبـا أنـه موضـوع النظريـة النقدية،
فهـو غيـر منعـزل عنهـا؛ لدرجـة تكـون فيهـا
مفاهيمهـا متعلقـة بالواقـع وأفاقـه ،وهـذا مـا
يسـمح لهـا بإبـرازه علـى أنـه ضـروري ،عكس
مفاهيـم النظريـة التقليديـة التـي تتعالـى
عنـه وحتـاول أن تكـون نظـرة عامـة إلدمـاج
مختلـف معطيـات الواقـع املتباينـة.
إن كل األفـكار التـي تخبرنـا بهـا حواسـنا
بخصـوص الواقـع خاضعة حلتميـة اجتماعية
مزدوجـة مـن خلال الطابـع التاريخـي
للموضـوع املـدروس ،والطابـع التاريخـي
للكائـن الـذي يـدرس ،ذلـك أن املوضـوع
(املجتمـع) القائـم علـى القمـع والعنـف
والقـوة والتناقـض بين أفـراده ،يسـتحيل
يف نظـر «هوركهاميـر» ،حتديـد معطياتـه
اجلزئيـة باالعتمـاد علـى املعطيـات التـي
تدعـي املوضوعيـة اخلالصـة ،ألن النـزوع
نحـو التجريـب يدفـع بنـا ملالحظـة الواقـع
باالعتمـاد علـى أداة تقنيـة تركـز علـى بعـض
جوانبـه وتهمـل األخـرى .هكـذا فالتناغـم
واالنسـجام بين اإلدراك واملوضوعـات
املدركـة غيـر مرتبـط بالصراعـات
االجتماعيـة فقـط ،ففلسـفة كانـط دليـل على
هـذا األمـر ،كونهـا حاولـت تأسـيس أطروحـة
التناسـب املتعالـي ،حيـث أُع ُتبـر الواقـع معهـا
شـيء موجـه نحـو غايـات يتعين بلوغهـا ،على
خلاف «هيجـل»  ،الـذي أكـد أن العقـل ظـل
محايثـا للتاريـخ الكونـي ،إال أن هـذا ال يعنـي
أن األخيـر يـرى نشـاط اإلنسـان االجتماعـي
بشـكل عقلـي ،بـل إنـه يـرى يف املجتمـع
الصـراع والتناقـض الـذي مـن واجـب املفكـر
احلـق االنخـراط فيـه حتـى يسـاهم يف بنـاء
تطـور الوقائـع االجتماعيـة ،أمـا األول ففـي
فلسـفته مـن وجهـة نظـر صاحـب كتـاب
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(النظريـة النقديـة والنظريـة التقليديـة)
يظهـر التناقـض بين الفعـل واالنفعـال ،وبين
القبلـي واملعطـى املحسـوس ،وبين الفلسـفة
و ا لسـيكو لو جيا .
هكـذا ففكـر النظريـة النقديـة ال يتكيـف
مـع مصالـح ال تربطهـا أيـة صلـة باملجتمـع،
كونـه يهتـم بالواقـع ومشـاكله ،كمـا يطرحهـا
عليـه العلـم ،وذلـك ال يتأتـى إال مـن خلال
القضـاء علـى املفاهيـم القدميـة التـي كانـت
تعتبـر مصـدراً لليقينيـات ،ألنهـا ال متـت
ٍ
بصلـة للنظريـة النقديـة التـي رشـحت
عنهـا مفاهيـم تتصـف باالرتيـاب الكلـي
إزاء سـلوكات أفـراد املجتمـع ،وهـي بهـذا،
ال تضـع احلـدود بين الفـرد واملجتمـع،
فكــــهوركهامير ،علـى سـبيل املثـال ،حـاول
إنتـاج تفكيـر منهجـي مطابـق ملقتضيـات
العقـل البشـري ،مـن خلال تبينـه للفـروق
بين النظريـة النقديـة والنظريـة التقليديـة؛
معتبـرا أن األخيـرة كونـت منظومـة مغلقـة

مـن القضايـا التـي تترابـط فيمـا بينهـا ،ومـن
ثمـة خضوعهـا ملبـدأ التخصـص العلمـي
ووهـم االسـتقاللية العلميـة ،عكـس مفاهيـم
النظريـة النقديـة القابلـة للتطـور والتعديـل
املسـتمر يف الزمـن ،حيـث إن هـذا الطابـع
الديالكتيكـي ملفاهيـم النظريـة النقديـة هـو
العنصـر املميـز لهـا عـن النظريـة التقليديـة
التـي يغلـب الطابـع العلمـي علـى مفاهيمهـا،
والتـي حتـاول توضيـح الوقائـع عـن طريـق
أنسـاق مفاهيميـة بسـيطة ،تُخضـع الواقـع
لسـلطتها .
تبعـا لهـذا التصـور ،أصبـح ُينظـر للواقـع
االجتماعـي كمعطـى ضمـن املعطيـات
اخلارجيـة ،لدرجـة أضحـى فيهـا رواد
النظريـة النقديـة إلـى جانـب رجال السياسـة
يسـعون لبنـاء احليـاة االجتماعيـة ،مـع
محاولـة إلغـاء التوتـر والصـراع املفتـرض
ظهـوره بينهـم ،وإن لـم يتحقـق هـذا األمـر،
سـيظل الفكـر النقـدي ينطـوي علـى تصـور
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مناقـض لإلنسـان ،واحلـال أن جوهـر
النظريـة النقديـة علـى حـد تعبيـر املؤلـف،
ال يتطلـب السـير يف الطريـق املضـاد للعقـل
واإلنسـان؛ فاملفتـرض فيهـا أن تكـون قائمـة
علـى أسـاس تطبيقـي عملـي يجعلهـا ترتبـط
ارتباطـا وطيـدا باملمارسـة ،علـى خلاف
النظريـة التقليديـة التـي تسـببت يف الفصـل
بين املعرفـة واملمارسـة.
إن مـا تعيبـه النظريـة النقديـة علـى الفكـر
املاركسـي الـذي يسـعى ملعرفـة السـبب
املحـرك ملسـار التاريـخ يف مجموعـه ،هـو
إفراطـه يف التفــاؤل الواعـد باحلريـة
واملسـاواة بعـد الثـورة علـى النظـام
الرأسـمالي ،إال أن تفاؤلـه هـذا سـرعان
مـا سيسـقط يف تشـاؤم اجتماعـي وعدميـة
تسـببت فيهـا هـذه الثقـة يف املسـتقبل
املشـرق ،وهـي بهـذا ،ال تنفصـل باملطلـق
عـن الفكـر املاركسـي ،ألنـه شـكل منبعـا ً
أساسـيا ً لهـا؛ فعندمـا تولـى «هوركهاميـر»
إدارة معهـد األبحـاث االجتماعيـة ،أخـذت
املدرسـة علـى عاتقهـا مهمـة نقـد النشـاط
الفكـري للمجتمـع البورجـوازي ،وذلـك ال
يتأتـى إال مـن خلال إعـادة إحيـاء وتفعيـل
البعـد التحـرري يف املـوروث الفلسـفي
املاركسـي ،الـذي شـكل مرجعيـة نظريـة يف
حتليـل الواقـع املجتمعـي آنـذاك.
لهـذا السـبب سـعت النظريـة النقديـة
لنقـد الواقـع الراهـن ،إذ إن املقـوالت
التـي ابتكرهـا «ماركـس» ،والتـي حـاول مـن
خاللهـا تعديـل كل مـا هـو مختل يف املجتمع،
قصـد االنتصـار لنظـام ولفئـة اجتماعيـة
معينـة ،هـو الـذي جعـل املاركسـية حتظـى
بالنقـد مـن طـرف النظريـة النقديـة التـي
ال تسـتمد قيمتهـا ممـا هـو ملمـوس ومـادي،
إنهـا نظريـة تؤمـن أن املسـتقبل شـيء واجـب
التحقـق دون االعتمـاد علـى مفاهيـم حتـدد
معالـم التاريـخ الالحـق.
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ومبجـرد ظهـور مقولـة احليـاد أثنـاء دراسـة
املجتمـع ،مت تقسـيم هـذه الدارسـات التـي
تهتـم باملجتمـع إلـى قسـميني :قسـم ينغمـس
يف صلـب الصراعـات االجتماعيـة ،وقسـم
آخـر يكتفـي بوضـع تشـخيصات يرجـو
منهـا حتديـد وظيفـة محـددة يف تلـك
الصراعات...إلـخ ،هكـذا ميكـن القـول إن
دور النظريـة النقديـة مـع «هوركهاميـر»،
مرتبـط بتشـخيص أمـراض وأزمـات
املجتمـع ،املفتـرض فيـه التطابـق بين مصالح
اجلماعـة املسـتخلصة بالتجربـة وأفرادهـا.
تنبـذ النظريـة النقديـة كمـا يشـير
«هوركهاميـر» ،داخـل مؤلفـه ،الفكـر الـذي
ينطـوي علـى مصالـح سياسـية ،ألن الفكـر
النقـدي متحـرر بطبيعتـه ،وال ميكنـه حتمـل
أي ضغوطـات خارجيـة تسـعى لتكيـف
نتائجـه مـع أهـداف سـلطة معينـة ،مـن ثمـة
انتقـد «هوركهاميـر» ،بقسـاوة كل التحديدات
الشـكلية للنشـاط الفكـري ،محـاوالً إعـادة
تنظيـم عمليـة متوضـع العقـل داخل املمارسـة
النقديـة ،عبـر كشـف النقـاب علـى مواضـع
االنغلاق والدوغمائيـة ،ومظاهـر النمطيـة
يف التحليـل والتفسـير الـذي حلـق بالنظريـة
ا لتقليد يـة .
يف هـذا السـياق ،حـاول هوركهاميـر ،النبـش
يف أسـس املجتمع البورجوازي الذي يسـيطر
مبيكانزميــــته علـى الواقـع االجتماعـي ،مـن
دون االنحيـاز إلـى العلـم املتخصـص ،حتـى
ولـو كان األخيـر ضـروري لفهـم موضوعـات
العالـم اخلارجـي داخـل التاريـخ.
إن احلديـث عـن النظريـة النقديـة وعالقتهـا
بالنظريـة التقليديـة التـي منـت يف مجـال
العلـوم املتخصصـة ،والتـي يـدور موضـوع
الكتـاب حولهـا ،يقودنـا للتمييـز بين ثالثـة
أشـكال مـن احلكـم يف عهـود التاريـخ
ا ملختلفـة :
احلكـم القاطـع :هـو احلكـم الـذي يتميـز بـه
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أفـراد املجتمـع املـا قبـل البورجوازي ،والذي
يؤمـن بسـكون األشـياء التـي ال يسـتطيع
اإلنسـان مهمـا فعـل تغيرهـا؛
احلكـم االفتراضـي :ينتمـي هـذا احلكـم إلى
العالـم البورجـوازي الـذي يتنبـأ بحـدوث
أحـداث معينـة ،أو عـدم حدوثهـا يف ظـروف
معينـة يف املسـتقبل؛
احلكـم الوجـودي :هـو احلكـم الـذي تقول به
النظريـة النقديـة الرافضـة ألي عائـق يشـل
مواصلـة التفكيـر احلـر واملسـتقل ،لهـذا
كانـت تعتقـد بـأن اإلنسـان بإمكانـه حتويـل
واقعـه باالعتمـاد علـى شـروط متوفـرة يف
الظـرف الراهـن؛
يشـير هوركهاميـر ،بعـد حديثـه علـى
هـذه األنـواع الثالثـة مـن احلكـم إلـى تلـك
التغيـرات االجتماعيـة التـي سـاهمت يف
زمـن الليبراليـة بشـكل كبيـر يف ظهـور بـوادر
التفكيـر النقـدي املضـاد للسـلطة ،لدرجـة
سـلط فيهـا الضـوء علـى قضايـا مسـكوت
ُ
عنهـا ،عبـر فتـح بـاب النقـاش مـع الطبقـة
املسـيطرة ،كمـا أن تبلـور سـلطة األفـراد
داخـل املجتمـع أدى إلـى ظهـور نظريـات
سياسـية تؤكـد علـى زوال امللكيـة الالمنتجة،
باإلضافـة إلـى ظهـور مواضيـع حتـاول
إقامـة الفـرق بـــين «رأسـماليني منتجين
ورأسـماليني طفيليين» ،األمـر الـذي زود
الشـعب يف تلـك الفتـرة بعـدة تأويلات حـول
الواقـع.
أثـرت هـذه التحـوالت بدورهـا علـى النظرية
النقديـة التـي أصبحـت منـذ ذلـك احلين
تأخـذ بعين االعتبـار تلـك التعديلات التـي
الحقـت وسـتالحق البنيـة الداخليـة للفئـة
احلاكمـة داخـل املجتمـع ،ألن أي انقلاب
_ناجـم عـن التطـورات االقتصاديـة_ يف
العالقـات االجتماعيـة يجـد تعبيـره املباشـر
داخـل هـذه الطبقـة ،ومـن ثمـة ميكـن القـول
إن تلـك التطـورات االجتماعيـة أثـرت يف

بنيـة النظريـة النقديـة التـي تسـعى نقـد
الواقـع االجتماعـي وتغييـره ،وتـروم حتقيـق
مصالـح النـاس أثنـاء تغييـر املجتمـع .ألن
النظريـة النقديـة لـن حتـس بلـذة االنتصـار
حتـى يـزول الظلـم مـن املجتمـع ،وذلـك
ال يتأتـى إال داخـل ثقافـة إنسـانية راقيـة
تتمسـك بفكـر مهتـم باملصلحـة اجلماهيريـة
التـي تسـعى إلـى إلغـاء الظلـم االجتماعـي.
أخيـراً ،ميكـن القـول إن تصـور هوركهاميـر
للنظريـة النقديـة ُبنـي علـى ذلـك السـجال
الـذي دار بينـه وبين النظريـة التقليديـة،
فـإذا كانـت األخيـرة تتعامـل مـع الوقائـع
االجتماعيـة كأشـياء خارجـة عنهـا ،فـإن
النظريـة النقديـة تأخـذ مـن الواقـع
االجتماعـي موضوعـا لهـا ،إذ تسـعى تفسـير
الوقائـع العنيـدة داخلـه ،ومحاولـة تنظيمهـا
تنظيمـا يتوافـق مـع العقـل ،عكـس النظريـة
التقليديـة التـي تسـقط مقوالتهـا علـى الواقع
دون أن تتعايـش فيـه.
هكـذا تغـذو النظريـة النقديـة محافظـة
علـى التـراث الفلسـفي ،الـذي يظهـر داخلهـا
مـن خلال تأكيدهـا علـى حتـرر اإلنسـان
مـن قيـود التبعيـة (وهـي هنـا تكـون أشـبه
بالفلسـفة اإلغريقيـة التـي أكـدت علـى
اسـتقاللية الفـرد األخالقيـة) ،ومعارضتهـا
للنزاعـات االقتصاديـة التـي سـيطرت علـى
اإلنسـان مـن دون أن تخدمـه (ماركـس) ،وملـا
كان االقتصـاد هـو علـة الشـر األولـى ،كان
علـى هوركهاميـر أن يوجـه النقـد النظـري
والعملـي لـه .فالنقـد االقتصـادي ال يعنـي
االنحـراف عـن هـذا األخيـر باملطلـق ،وإمنـا
هـو إحلـاح لكـي يكـون التحليـل االقتصـادي
كاملا ،موجهـا توجهـا محـددا تاريخيـا.
لذلـك أضحـت النظريـة النقديـة كمـا اختتـم
هوركهاميـر كتابـه الفلسـفة احلقـة ،املرتبطـة
بالتحليلات االقتصاديـة واالجتماعيـة
امللموسـة ،التـي تسـتمد جذورهـا منهـا.
71
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يف مجموعتها « خسوف جزئي»
الذي ضم  107قصائد هايكو ..
قراءة  /أيمن دراوشة .األردن

«فـن الهايكـو» جنـس أدبـي يابانـي اقتحـم أدبنـا
بـكل قـوة ،فكان من العناصر اجلاذبة للشـعراء،
ومغامـرة مـن لـدن الشـعراء خلـوض جتربتـه،
مما ساهم يف إثراء وإغناء أدبنا العربي وكذلك
إنعـاش الشـعر العربـي واألوسـاط الثقافيـة
واألدبيـة علـى ٍ
حـد سـواء.
مـن أبـرز مقومـات هـذا الشـعر اعتمـاده علـى
االختـزال والتكثيـف يف جملـه ،وكذلـك النهايـة
القاصمـة كالبـرق اخلاطـف ،ومحـاكاة احليـاة
الطبيعـة وجمالهمـا بتخيلات مبتكـرة دون
مشـاهده فعليـة ،ولكنهـا موجـودة .
الشـاعرة «ميديـا شـيخة» مـن الشـاعرات
اللواتـي خضـن هـذه التجربة مـن خالل كتابتها
لقصائـد «الهايكـو» يف الصحـف واملجلات
ومواقـع التواصـل االجتماعي ،فصدر لها كتاب
الهايكو»خسـوف جزئـي» الـذي تضمـن 107
قصائـد هايكـو عكسـت احترافيـة الشـاعرة
وموهبتهـا الفنيـة التـي أثبتت براعتهـا ومتيزها
يف هـذا الفـن اجلديـد اجلميـل.
لـم يقتصـر اهتمـام الشـاعرة علـى التزامهـا
مبقومـات شـعر الهايكـو فقـط ،وإمنـا جتـاوزت
ذلـك بانتقـاء عناوين جتذب القارئ ،وتضعه يف
حالـة ترقـب وشـوق لنتائـج سـرد هـذا العنـوان،
وقـد اتضـح هـذا مـن خلال عنـوان كتابهـا
«خسـوف جزئي» ،ولم تقل «خسـوف كلي» ،مما
يضعنـا يف دائـرة التأويـل واالسـتقصاء.
إن عمليـة صياغـة الصـورة يف شـعر الهايكـو
تستلزم خبرة وكفاءة عالية ال تتوفر عند الكثير
مـن محتـريف هـذا الشـعر ،وقـد جنـح البعـض
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فيهـا علـى مسـتوى ممتـاز يف أغلـب أشـعاره.
يف أكثـر نصوصهـا «الهايكوية»قامـت الشـاعرة
بتوظيـف لغـة صوريـة حملـت الـدالالت وكثفـت
مـن حالـة الشـعور الكلـي للقصيـدة  ،فكانـت
لغتهـا عنصـراً جماليـا ً يؤدي فعله مبفـرده كجزء
مسـتقل ،ومـع غيـره داخلاً يف السـياق اللغـوي.
إنها «هايكوات» ط ِّعمت بالطاقة الشعرية لتنطق
بكل الدالالت اللفظية ،وكل املعاني التي جمعها
العنوان املثير «خسوف جزئي».
نكبة
(( سأخب ُر َك بوطنٍ ضيعني
أعتذرُ !!!
هل ال زا َل السيا ُب
يغني أنشود َة املطرِ؟ ))
مـن خلال متابعتـي لكثيـر مـن نصـوص الكاتبة،
وجـدت أنهـا متكاملـة ،أو فلنقـل شـبه متكاملـة
حتـى ال يخوننـا التعبيـر ،يف خلـق نصـوص ذات
مهـارة تركيبيـة وحسـية يف مضامين – اخليـال
والعاطفـة  ...وكذلـك بتوظيـف أدواتهـا مـن
اسـتعارة ومجاز ورمز وتشـبيهات ولغة ...واللغة
عنـد الشـاعرة توظيـف شـعري متعـدد األشـكال
والوظائـف وجتسـيم لالنفعـال بقالـب وحسـن
جمالـي فتَّـان.
والـذي أردت قولـه مـن خلال هـذا االسـتعراض
لكتـاب الشـاعرة ميديـا هـو اهتمامهـا وتركيزها
علـى الصـورة الشـعرية ،وكذلـك مـن ناحيـة
االختزال والتكثيف  ...لهذا فال عجب أن تكون
هذه النصوص الهايكوية باذخةً جماالً وصادمةً
خامتـةً ...بـل مـرآة عاكسـة للواقـع الفعلـي
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وامللمـوس ويف الفلسـفة واألفـكار والواقعيـة
االجتماعيـة وغيرهـا.
شاشة عرض
حكَّا ٌم ممثلون
(( ُ
ممثلو َنحكَّا ٌم
تئن
خشبةُ املسر ِح ُ
الشطرجن)).
يتأمل رقعةَ
املخر ُج
ُ
ِ
ولـذا فإنـه ميكـن أن نطلـق عليها وحـدة معمارية
أو تركيبيـة ألنهـا تنصـب علـى البنيـة ولكـن يف
مفهـوم خارجـي وليـس يف قصـد تعبيـري.
ومـن مسـتلزمات العمـل الفنـي اجليـد أن يتوافر
يف النص منطق ترابطي تكون الصورة أو الصور
املسـتخدمة مغذيـة لـه بأنسـاق خفيـة وهمـا
يتفاعلان يف محيـط الدائـرة ،حتـى ال تتكـدس
الصـور وتنفصـل عـن جاذبيـة املركـز األساسـي،
فتهرب القصيدة وتدور يف فراغ يتشتت فيه كل
شيء...
فلننظـر إلـى هـذه الصـورة املخلّقـة والتي حملت
عنوان «سفر قلب» على سبيل املثال ال احلصر:
ِ
القلب
ِسف ُر
((طريق نحو الهاوية
ٌ
يشق يف األفق
قلب ُّ
درب ًا للنجا ِة)) .

إنهـا صـورة ذات صـوغ خيالـي مهيـب ،يسـتحيل
وال يجـوز جتزئـة كثافتـه املتواكبـة ،وهي تشـكيل
خلقتـه عبقريـة «ميديـا» اجلامحـة تسـتقطر من
دفقة إبداع مثير للدهشة وللذهول تلك الصورة
املصفـاة واملمتـدة يف كبريـاء ،وهـي يف انثيالهـا
تتعـدى تخـوم الصـور اململـة ورتابـة التفصيلات
العقيمة ،وهي بذلك متتلك النفثة الروحية بدءاً
طريق نحو الهاوية ،ومروراً بها قلبا ً يشق يف
من
ٌ
األفـق ،وانتهـاء لهادربـا ً للنجاة.
غروب
ِ
العزلة
((مئةُ عامٍ من
غرو ُب شمسٍ
غابةُ السيا ِب حتتض ُر)) !!..
نلهـث وراء تنويعـات تصويريـة ،ورسـم إيقاع فني
متالحـق محكـم فمـن مئـة عـام مـن العزلـة إلـى
غـروب الشـمس حتـى احتضـار غابـة السـياب
حيث تكاد حليوية األداء وشفافية الصوغ املتألق
أن نلمـس وأن نشـم وأن نشـاهد ذلـك الغـروب.
لقـد متاسـكت صـور الشـاعرة مـع سـواها،
واسـتمدت حيويتهـا مـن شـرايني تضامنهـا يف
جسـد النصـوص مجتمعـة فشـكلت النصـوص
بنيـة حتتيـة قويـة ال ميكـن أن تنهـار.
موت
ت الصحيفةَ
((قرأ ُ
ألف ٍ
مرة
َ
ِ
املحطة! ))
القطا ُر ال يزا ُل يف
إن الصـورة تشـي بلهيـب االنتظـار وضيق ضائق
بـكل شـيء ،وتضخيـم املعانـاة ،ويظـل الشـجن
الروحي يتدفق موجات هاربة من لزوجة الكون،
وبلادة الوجـود مـن غيـر مباشـرة وال حشـو.
لقـد جـاءت قصائـد الكتـاب اختـزاالً خاط ًفـا ً
اتـكأت صاحبتـه علـى حشـد مجـازي ،رمبا كان
عوضـا ً عـن لقطـة سـريعة ،واتكاء الصـورة على
البـث اإليحائـي ،ومـن خلال اإليهـام الوجدانـي
لتتجـاوز الصـورة تخـوم الواقع احلريف ،ويتخلق
لهـا -وبهـا -وجـود مجـازي ينافـس الوجـود
املـادي.
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ثقافة اإلرهاب
د .هدى الميموني .المغرب

مهمة احلفاظ على التراث قضية إنسانية
تهم كل البشر وليس شعبا ً أو حكومة أو
فرداً بعينه ،فالتراث ملك لإلنسانية جمعاء،
ومن يقلب ناظريه ويبحر يف عجائب التراث
العاملية يجد ما يدفعه كي ينطوي حتت لواء
حماية هذا التراث ،وال شك أن التراث األثري
أول من يدفعه فاتورة احلروب و اإلرهاب
يف العالم ،فدائما ً كان من اآلثـــار السيئــة
للحروب التي عانت منها اإلنسانية  -إلى
جانب اآلثـــــــار االقتصادية و االجتماعية و
النفسية – ذلك التخريب الذي حدث لآلثار
باعتباره تراثا ً انسانيا ً عامليا ً  ..والنماذج على
هذا عديدة و متنوعة .
اختارت اللجنة الدولية للفنون مبنظمة
الثقافة و العلوم و التربية « اليونسكو “،
وهي منظمة عاملية مقرها باريس برنامج
«ديجراسي» ( الكتابة اإلبداعية ) ليكون
موضوع جائزته هذا العام حول اإلبداعات
الكتابية حلماية التراث ،وقد تأسس هذا
البرنامج يف «سانتا كروز» شمال كاليفورنيا
على بعد  45ميالً جنوبي سان فرانسيسكو،
وقد أسسه الدكتور «كارل ديجراسي» يف
ذكرى ابنته باميال ،وهي نحاتة وشاعرة،
وذلك كمقر إلقامة املبدعني ،ومنذ ذلك
التاريخ قدم البرنامج « هدية الوقت The
 “ Gift of Timeلثمامنائة مبدع .ومن
يحصلون على فرصة االشتراك يف هذا
البرنامج هم املبدعون ذوي السمعة الرفيعة و
املكانة املحلية و الدولية ،ويهدف إلى دعمهم
من خالل توفير كافة التسهيالت ،وفرص
للتحاور وتبادل األفكار ،وتطور املفاهيم.
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و يقع مقر البرنامج على املحيط الهاديء،
وهو عضو مؤسس يف جميعات احتاد الفنانني،
وعبارة عن مزرعة ضخمة وغابة بها طرقات
مجهزة ،وفوق هذه األرض على مدى خمسة
آالف عام عاشت قبائل « أوهلون « من الهنود
احلمر يف قرى صغيرة ميارسون حياتهم
اليومية ،واليوم قام البرنامج باحلفاظ على
األرض بصورتها الطبيعية وتوفيرها كاملة
للمبدعني كي يقيموا فيها.
إال أن املأزق الذي تواجهه بالد العالم كلها
بدرجات متفاوتة هو احلاجة الي حماية
املاضي ولذلك عملت منظمة األمم املتحدة
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) علي
تشجيع إحياء وحماية التراث الثقايف
والطبيعي يف أنحاء العالم باعتباره قيمة بارزة
للجنس البشري ،ثم اتسع مفهوم «التراث»
ليصبح دليل املاضي ميراثا ً للمجتمع احلاضر
يتناقله األبناء عن اآلباء ،فكانت «فرنسا»
أول من استثمرت التراث سيكولوجيا
وماليا ً يف االقتصاد والسياحة ،بعد ثورتها
حينما أطلقت عليه «متاحف املجتمع» حيث
استهدفت احلفاظ علي احلرف اليدوية التي
متثل الهوية التراثية (الفلكلور) لقطاعات
املجتمع  ،والكلمة مكونة من مقطعني األول
«فولك» مبعنى « مجتمع» والثاني « لور» مبعنى
«حكمة « .
كان هدف فرنسا إرساء ودعم الدميوقراطية
كمرحلة مهمة يف تاريخها بعد (التراث
الديني وكنوز الكنيسة تليها انتهاء مرحلة
القصورالفاخرة وتراث امللوك )..مت مصادرته
بعد الثورة الفرنسية ،وأصبح التراث وفنون
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الفلكلور هما الفكرة البديلة لالتصال بكل
طبقات املجتمع كهدف قومي ومنه ظهرت
مبادئ املدنية .
يف أعقاب هذه األحداث استثمرت «منظمة
اليونسكو» مضمون احلفاظ وحماية التراث
بكل اشكاله ومعانيه وذلك يف مؤمتر عقد يف
الواليات املتحدة يف عام  1965بواشنطن
دعا الي عدة توصيات أهمها إنشاء
«صندوق التراث العاملي» من أجل حماية
«مناطق العالم الطبيعية» و عام 1972
بستوكهولم (السويد) اتفقت كل األطراف
علي نص «االتفاقية اخلاصة بحماية التراث
الثقايف والطبيعي العاملي» وأقرها املؤمتر
العام لليونسكو بحيث يصبح أي موقع ذو
قيمة تاريخية ،وجمالية ،وأثرية ،وعلمية،
واثنولوجية وانثروبولوجية تراثا ً عامليا ً .
عن كيفية عمل هذه االتفاقية  ،فإن
اليونسكو ال جتري أية توصيات للقيد ،إال
أنه يجب أن يتضمن الطلب خريطة توضح
بالتفصيل كيف يدار املوقع ،وكيف يتم
حمايته ،وتفحص جلنة التراث العاملي كل
الترشيحات علي أساس تقديرات تقنية
عن طريق مجالس متخصصة وذلك طبقا ً
ملعايير االختيار بدالئل علمية مبعني أن
املوقع إما ميثل حتفة من روائع العبقرية
اإلنسانية املبدعة ،أو ميثل قيمة إنسانية يف
حقبة زمنية ،أو مثاالً بارزاً ملستوطن بشري
تقليدي أو مرتبط بتقاليد حية ومعتقدات
وله أصالة.
إهمال فاضح وخسران فادح :
وال شك أن التراث األثري أول من يدفع
فاتورة احلروب واالحتالل يف العالم ،فدائما ً
كان من اآلثار السيئة للحروب التي عانت
منها اإلنسانية  -إلى جانب اآلثار االقتصادية
و االجتماعية و النفسية – ذلك التخريب
الذي حدث لآلثار باعتبارها تراثا ً انسانيا ً
عامليا ً ..والنماذج على هذا عديدة و متنوعة.

فعندما قامت اسرائيل باحتالل فلسطني
عام  1948قامت القوات االسرائيلية
بطمس املعالم التاريخية للمسلمني و كذلك
املسيحيني  ..إسرائيل لم تفرق يف التدمير
و النهب بني التراث اإلسالمي أو املسيحي
أو حتى الفرعوني و تفوقت على طالبان
أفغانستان  ،فقد قامت بحرق و تدمير اآلثار
اآلتية :
دير القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس،
دير راهبات القربان املقدس املعروف بدير
األخوات املصلحات  ،دير القديس يوحنا
التابع للروم األرثوذكس ،كنيسة القديسني
قسطنطني و هيالنة املالصقة لكنيسة
القبر املقدس ،دير املالك الرئيس التابع
لبطريركية األقباط األرثوذكس الواقع فوق
مغارة الصليب املقدس.
و لقد جاء يف كتاب بعنوان « اليهود يعملون
على محو املسيحية يف البالد املقدسة
« تأليف عيسى نخلة ممثل الهيئة العليا
لفلسطني ما يلي:
يف يوم عيد امليالد عام  1952دمر
اليهود باملتفجرات قرية أقرط املسيحية
يف فلسطني و نسفوا كنيستها اجلميلة،
ويف أكتوبر  1953دمرت القوات اليهودية
القرية املسيحية (كفر برعم ) يف اجلليل
وهدموا كنائسها و مدارسها ،ويف 16
أبريل 1954شنت إحدى الطوائف اليهودية
املتعصبة هجوما ً على مقبرة الروم الكاثوليك
يف حيفا و كسروا  73صليبا و حطموا 50
متثاالً للمالئكة .ثم ميضي مؤلف الكتاب
ويذكر أنه خالل عدوان  1967قصفت
القوات االسرائيلية بيت حلم .
وقد ذكرت شاهدة عيان أمريكية تدعى
«نانسي نوالن» وهي زوجة الدكتور «جنيب
أبو حيدر» الطبيب يف مستشفى اجلامعة
األمريكية يف بيروت يف رسالة مفتوحة
وجهتها إلى املسيحيني يف العالم الغربي
75

الليبي

إبــــــــــــداع

عما شاهدته أثناء العدوان االسرائيلي
على القدس فقالت «بينما تعلن السلطات
اإلسرائيلية للعالم أن جميع األديان ستكون
موضع االحترام و احلماية .فإن اجلنود و
الشبان اإلسرائيليون يلقون بقنابل ذات رائحة
كريهة بكنيسة القيامة ،وأن صوت اآلذان
الذي يدعو املسلمني إلى الصالة  ،والذي
كان يف السابق يسمع خمس مرات يومياً،
لم يعد يسمع يف القدس ،وهي ثالثة املدن
املقدسة لدى مئات املاليني من املسلمني يف
جميع أنحاء العالم .
ويف دراسة صدرت من معهد الدراسات
الفلسطينية بعنوان « تدنيس اجلبانات
املسيحية و املمتلكات الكنسية يف إسرائيل
« جاء فيها أن القوات اإلسرائيلية دمرت
الكنيسة األرمنية و املعروف يف التقليد أنها
بنيت فوق بيت قيافا رئيس كهنة اليهود يف
زمان السيد املسيح ،وهي كنيسة أثرية ترجع
الى القرن اخلامس عشر .
ويف يوم  21أغسطس  1969قامت سلطات
االحتالل االسرائيلي بحرق وتدمير املسجد
األقصى ،األمر الذي أثار استنكار العالم كله،
ويف هذا املجال أصدر البابا الراحل كيرلس
السادس( )1971 1959-بيانا قال فيه
( هزتنا من األعماق اجلرمية النكراء التي
وقعت على املسجد األقصى الذي هو من
أهم املقدسات العربية و الذي يقع يف أقدس
بقعة تتوجه اليها قلوبنا جميعا بالتكرمي و
اعتداء على
التقديس ،ويعتبر االعتداء عليها
ً
كل الشعوب املؤمنة باهلل و باملحبة للسالم يف
العالم .
و للمرء أن يتساءل »:كيف نشب هذا احلريق
يف هذا الوقت بالذات الذي وقع فيه هذا
اجلرم الكبير حتت االحتالل اإلسرائيلي،
مع أنه قد مضت مئات السنني ولم يحدث
مثل هذا احلادث البشع الذي نعتبره جرمية
شنعاء يف حق مقدسات العرب مسلمني و
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مسيحيني ؟
ان الذي يحدث اليوم يف القدس بعد هذا
احلادث اخلطير ال يجوز التهوين يف أمره فهو
يف ذاته كارثة دهماء و إثارة مغيظة للشعور
الديني الذي البد أن يلتهب يف حرارة النار
و قوتها ،وال ميكن بعد ذلك أن يتنبأ بالنتائج
الوخيمة التي تترتب على هذا العمل املؤلم
الذي يتحدى مشاعر اجلماهير يف مقدساتها
ومحرماتها إننا نعلن غضبنا على كل من تسبب
يف هذا اخلسران الفادح ،ونستنكر بشدة هذا
االهمال الفاضح للمقدسات ،ونحمل اسرائيل
تبعة هذا العمل االستفزازي و النتائج املؤسفة
التي تنجم عنه ......الخ )
كما قامت السلطات االسرائيلية بنزع
دير السلطان من ملكية األقباط يف القدس،
وهو الدير األثري الذي أهداه السلطان
صالح الدين األيوبي لألقباط مكافأة لهم
على موقفهم من احلملة الصليبية ،واعطوه
لألحباش ،وذلك عقابا ً للكنيسة القبطية
األرثوذكسية على موقفها املعادي للعدوان
اإلسرائيلي على مدينة القدس  .فأثناء انشغال
األقباط بصالة قداس عيد القيامة املجيد يف
عام  ،1970قامت السلطات اإلسرائيلية
بطرد الرهبان األقباط من الدير و تسليمه
للرهبان األحباش رغم املحاوالت املضنية
التي بذلتها الدبلوماسية املصرية بالتعاون
مع الكنيسة القبطية من أجل استعادة ملكية
الدير لألقباط .
تدمير مبرمج :
أما عن سيناء املصرية ،فلقد قامت سلطات
االحتالل االسرائيلي بحرق جزء من دير
سانت كاترين يف سيناء  ،وجاء ذلك خالل
عام  ، 1971وهو من أقدم و أعرق األديرة
يف العالم إذ يرجع تاريخه إلى القرن السادس
امليالدي  ،وقد امتد احلريق إلى جانب من
مكتبة الدير الثمينة ،كما دمرت بيوت الرهبان.
ومن املعروف أن بالدير كنوز أثرية ال تقدر
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مبال ،إذ حتتوي مكتبة الدير على ما يقرب
من حوالي  4245مخطوطة مبختلف
اللغات ،وأيقونات يرجع تاريخها إلى القرن
اخلامس امليالدي ،وتؤكد املصادر العلمية أن
اسرائيل أرادت سرقة كنوز الدير ،فعمدت
إلى إشعال النار يف الدير حتى تخفي معالم
جرميتها  .ولقد أصدرت منظمة اليونسكو
بيانا يدين إسرائيل ويحملها مسؤولية هذا
احلادث .
و أثناء االحتالل االسرائيلي لسيناء أيضا
قام العدو االسرائيلي بسرقة العديد من
اآلثار املصرية املوجودة باملنطقة  .ولقد أشار
الرئيس السابق لهيئة اآلثار املصرية املرحوم
الدكتور أحمد قدري  ،أن من أسباب أزمته و
صدامه مع الوزير هو رفضه املستمر للتعاون
مع البعثات االسرائيلية األثرية التي طلبت
املجيء ملصر  ،و كشفه ألعمال النهب التي
قامت بها اسرائيل لآلثار املصرية يف سيناء،
وأكد الدكتور قدري يف الندوة التي نظمتها
له نقابة الصحفيني يف مارس  1988أن
اسرائيل هي العدو األساسي ملصر وهي
تعمل جاهدة على تفريغ فكر التراث املصري
من هويته الثقافية و التراثية .
ومن أشهر حوادث التدمير التي حدثت
لآلثار هو نهب املتحف العراقي يف بغداد بعد
سقوط نظام صدام حسني عام  ، 2003إذ
تعرض املتحف لعملية نهب وسلب منظمة
استمر ت ملدة يومني على التوالي  ،ومتت
عملية النهب بالتنسيق مع ثالث مجموعات :
1.1املجموعة األولى قام بها أفراد عاديون
ليس لهم عالقة باآلثار  ،وإمنا اقتصرت
سرقاتهم على خزانة املتحف و مرتبات
املوظفني العاملني به.
 2.2املجموعة الثانية مت فيها نهب قاعات
املتحف و سرقة التحف املعروضة.
3.3املجموعة الثالثة قامت بسرقة التحف و
املقتنيات املوجودة باملخازن .

ولقد قدرت هيئة اليونسكو مجموعة التحف
التي فقدت بحوالي  170000قطعة أثرية
من أندر التحف التي حتوي كنوز احلضارة
السومرية و البابلية واآلشورية و العربية
االسالمية  .ولقد ظل املتحف مغلقا بعد
عمليات النهب والسلب ملدة  6سنوات
حتى أعيد افتتاحه مرة أخرى يف يوم 22
فبراير  . 2009ولم تقتصر عمليات النهب
والسرقة على املتحف الوطني العراقي فقط
بل امتدت أيضا إلى اآلثار اخلارجية فتذكر
الدكتورة زينب بحراني أستاذة اآلثار الشرقية
يف جامعة كولومبيا أن الطائرات األمريكية
حينما هبت فوق مدينة بابل األثرية قامت
بإزالة طبقات من التربة األثرية  ،كما تهدم
سقف معبد نابو أله احلكمة و الكتابة عند
البابليني و نيمار اللذان يرجعان إلى 6000
سنة قبل امليالد .كما حدث تخريب يف بوابة
عشتار  ،وهي البوابة الثامنة ملدينة بابل
األثرية بناها نبوخذ نصر عام  575ق.م .
ويف أفغانستان وبناء على فتوى من املأل
عمر أمير جماعة طالبان  ،طلب هدم
متثال بوذا األثري املوجود هناك بدعوى
أنها أصنام  ،وعندما علم مدير اليونسكو
بهذه الدعوى دعا أعضاء املؤمتر اإلسالمي
الـ ،45والتمس منهم التدخل لدى املال عمر
ملنع هذه الهجمة ضد تراث انساني خالد
 ،وبالفعل أصدر أعضاء املؤمتر اإلسالمي
التماسا رفعوه إلى املال عمر لوقف عملية
التدمير  ،إال أنه رد عليهم بقوله»:يجب
على املسلمني أن يكونوا فخورين بتحطيم
األصنام ،ونحن نحمد اهلل أننا قمنا
بتحطيمها « وبالفعل و يف يوم  2مارس
 2001بدأت حركة طالبان يف ضرب
التمثال األثري بالديناميت  ،ولم يستجب
أعضاء حركة طالبان اللتماس أعضاء
املؤمتر االسالمي وال لدعوة اليونسكو لوقف
عملية الهدم  ..تلك هي ثقافة اإلرهاب ..
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نحو مجتمع معريف

ريبر هبون* .كردستان .

يصـارع املعرفيـون ألجـل اإلبقـاء علـى القيـم
األخالقيـة عبـر التاريـخ  ،مـن خلال تشـبثهم
بالواجـب اإلنسـاني رغـم العوائـق اجلمـة التـي
وقفـت وتقـف يف طريقهـم ،فهـم ليسـوا آلهـة
ومعرضون لإلخفاق يف اختبار القيمة املعرفية،
ويصـرون علـى املسـؤولية امللقـاة علـى عواتقهـم
رغـم املخاطـر ،مـن خلال متسـكهم مببـدأ
الوجـود الـذي يتأثـر بـكل إبـداع غيـر مسـبوق،
والعائـق الوحيـد يف طريـق املعرفيين كامـ ٌن مـن
خالل محاكم التفتيش التي قلَصت كل مجهود
معـريف مـن خلال نشـرها للفسـاد واالسـتبداد
بصـورة دائمـة.
إن مفهومـي الدميقراطيـة والوحـدة الوطنيـة
قيمتـان طبيعيتـان تعرضتـا للتشـويه دومـا ً بيـد
الذيـن ميارسـون السياسـة بـرداءة ،متجاهلين
مصالـح عمـوم الفئـات املجتمعيـة ،ومتوجهين
حلماية فئاتهم ألجل دوام مكوثهم يف مراكزهم
 ،فليس العلة يف املفهوم بل يف طبيعة املمارسة،
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وعمالة املعرفيني لوجودهم ،لشعوبهم أكثر نبالً
وقداسة من أي عمالة أخرى رديئة ،كون املعريف
احلقيقـي يتمثـل بصيـرورة اإلبـداع يف الوجـود
الـذي يتعـدى مفاهيـم اجلغرافيـا التـي ابتدعهـا
التاريخيـون ،فحيـث أن كل التعاليـم واألفـكار
منبعهـا مـن االجتهـاد واالبتـكار ،فـإن مـا يقابلهـا
هـو البدعـة والتخريـب ،فالبد مـن إبداع احللول
كبديـل عـن اختلاق املشـكالت.
واملعرفيـون منـذ فجـر العصـور ،يسـتمرون يف
البحـث عـن ماهيـة القيـم التـي حتقـق السـعادة
واملنفعة مبسـتوياتها املادية والروحية ،فهم وفق
فلسـفة احلـب وجـود والوجـود معرفـة يبشـرون
بنهج قدمي وجديد قدم الكتابة واالبتكار ،ويرون
يف توجيـه الصـراع مـن منطـق التصـارع لتحقيق
املصالـح امليئوسـة علـى حسـاب دمـار الطـرف
املقابـل ،نحـو صـراع حقيقـي وعـادل يتمثـل يف
صـون الوجـود واملجتمـع وتنظيـم اإلمكانـات،
وتوزيع املوارد للحيلولة دون استنزافها ،فيجدون
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أن ثمـة قـدرات حقيقيـة أبدعـت ورسـخت
التغييـر يف الوجـود  ،هـذه القـدرات ركـزت على
إنتـاج املعرفـة علـى الـدوام ،وصارعت بشراسـة
قـوى السـلطة ،فنظـرة املعرفيين للمسـتقبل
قائمـة علـى الدفـاع عـن خصائـص الشـعوب
ضمن عوملة معرفية ال تقص ،وال تطمس هوية
احلضارات لدى الشـعوب احلية ،وال تل ِغ التنوع
الـذي هـو خميـرة الوجـود...
إن إعـادة إنتـاج وتطويـر القوانين االجتماعيـة
وهيكلـة توزيـع املـوارد ،وكذلـك النخـب اإلدارية،
هـي جـل مـا يسـعى املعرفيون إلـى اخلوض فيه
وبنـاءه ،ألنهـم أعـداء كل تخلـف وجمـود ،وقـد
أسـهموا يف بنـاء احلياة عبـر االبتكار والتجديد
والتبشـير بـرؤى علميـة وعمليـة تبـدد قيـم
التصحـر والتبلـد واالسـتغراق بتلاوة التعاليـم
اجلامـدة ،وآمنـوا بتوجيه الصراع ألجل ترسـيخ
قيـم االختلاف والتنـوع ضـد قيـم التقوقـع
والنفعيـة ،فالنهـج الـذي رسـمه املعرفيـون هـو
نهـج احلـب الـذي هـو اجلـذر لكل فـروع املعرفة
مـن أديـان يخـرج مـن صلبهـا معرفيـون أفـذاذ،
ونظريـات يخـرج مـن سـاحتها أحـرار بالفعـل،
وكلهـا تهـدف نحـو حتقيـق السـعادة ،ونشـر
قيـم احليـاة باجتـاه مسـتقبل خـال مـن ويلات
احلـروب والكـوارث ،وأمـام كل الدمـار واجلشـع
الـذي جلبتـه السـلطات القامعـة عبـر التاريـخ ،
توجـد باملقابـل منهـا القيـم املعرفيـة التـي تأبـى
الفنـاء واالندثـار بفعـل هـذا التكالـب الكبيـر
مـن االنانيـة والسـعي لتدميـر الوجـود ،مـن هنـا
اثبـت املعرفيـون وجودهـم مـن خلال نقيضهـم
األنانيني ،حيث يبقى الصراع يف أشـده  ،كامنا ً
يف كل ركـن مـن أركان الوجـود الشـامل ،حيـث
ميكـن للمثـل الطبيعيـة التـي يتنافـس املعرفيون
يف ترسيخها ،والتمرس بها أن تضعف بتأثيرها
أمـام ترسـانة العنجهيـة األنانية التي تصر على
بيـان قوتهـا املنتصـرة املزعومـة ،حيـث تبقـى
احلقيقـة املعرفيـة يف بيـان حمايـة الوجـود ،من
خالل دوام السـعي للخالص اإلنسـاني بالدعوة

إلـى املعرفـة اخليـار األوحـد إلنقـاذ مـا تبقى من
مكتسـبات اإلنسـان العاقـل  ،فالتناقضـات وليـد
فعل معريف إدراكي ،والفرضيات جزء من منهج
املحـاوالت التجريبيـة  ،وليسـت أسـيرة اخليـال
املنعزل ،والدعوة للعوملة املعرفية هو بيان جلودة
تطويـر االقتصـاد يف خدمـة الوجـود واإلنسـان،
وجتسـيد للإرث البشـري الفكـري مـن خلال
اسـتنهاض وتفعيـل قيـم احلضـارات  ،حيـث ال
فعل معريف حقيقي قائم على طمس االنتماءات
وتقويضها ،إمنا الفعل املعريف مقترن باملمارسة
األخالقيـة  ،مـن هنـا فاملعرفيـون اكثـر توقـا ً يف
االستمرار يف بيان مقاصد فلسفة احلب وجود
والوجـود معرفـة.
احلـب هـو األزلـي منـذ أن بـدأ اإلنسـان املعـريف
بإطلاق تسـميات متعارفـة علـى الزمـن ألجـل
ضبـط حركتـه ،ومـع الزمـن تابـع املسـيرة ألجـل
التفـوق وإشـادة صـروح احلضـارة أمـام معوقـات
اخلرافـة وامليثولوجيـا املتآمـرة مـع السـلطات
بغيـة تفريـخ أقـزام وعبيـد ،كما عـرف املعرفيون
احلقيقة املتمثلة بالصراع ضد اجلهل وملحقاته
وتوابعه،والتـي حاولـت علـى الـدوام تشـويه
رسالتهم ،ومن خالل تأملنا حلركة التاريخ جند
يف التطرف الديني السـبق يف تبريره ملسـوغات
الظلـم واجلبـروت لالسـتقواء علـى الشـعوب
واالسـتحكام بعقولهـا ،وظهـر البديـل التدريجـي
املضـاد ضمـن سـياق احلركـة التاريخيـة وهـو
التطـرف القومـي الـذي تلبسـه الطغـاة كوسـيلة
للهيمنـة واإلبـادة  ،ومحـو الهويـات والثقافـات
واالعتمـاد الكلـي علـى التصفيـة اجلسـدية
ومحـو الهويـة وإثارة النعـرات ،األمر الذي عانت
الشـعوب متمثلـة مبعرفييهـا املـرارة احلتمية من
مالحقـة واضطهـاد واغتيـال وتعذيـب وتشـريد،
األمـر الـذي لـم يثنـي أي معـريف مـن مواصلـة
محاربـة التطـرف ،وقـد صارعـوا يف اآلن ذاتـه
االنقالبيني الذين همهم الوصول للسلطة ملآرب
جشـعة ،وهـم قامعـون للمعرفـة واملعرفيين على
الـدوام
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لقـد أعطـى السـلطويون يف صراعاتهـم املغلفـة
بتصورات مثالية املبررات الكبيرة لترسيخ سلطة
الزنازين ومنظومة القمع السـوداء وسـرعان ما
جـرى الربـط بين الديـن والقوميـة  ،كمـا يف
شـعار البعـث (أمـة عربيـة واحـدة ،،ذات رسـالة
خالـدة) ،الوليـد عـن الفكر الناصري  ،والطرف
املقابـل لـه (اإلخـوان املسـلمني) الرديف لتنظيم
القاعـدة ،كل تلـك القـوى وعلـى شـاكلتها ومـا
مياثلها يف البعد القومي أو الديني أو الطائفي،
هم من مخلفات الديكتاتورية الشمولية العاملية
التـي تنشـر الويلات والفـزع ودمـار الوجـود
وخنـق احلريـات ،ومبراجعتنا لكتـاب ( اإلرهاب
املقدس) لتيري إيغلتون ميكن مراجعة جوانب
ظاهرة القداسة وجذورها التاريخية أكثر ،وقد
كان املعـادل املوضوعـي أمـام كل ذلـك هـو بـروز
اإلنسـان املعـريف بإحسـاس عـال مـن املسـؤولية
واملواجهـة أمـام محـاوالت املتألهين لطمـس
معالـم احلضـارة اإلنسـانية مـن خلال الدعـوة
لتأسـيس مجتمـع املعرفـة الـذي ميهـد النبثـاق
الوجـود اآلمـن .
وجنـاح اإلفريقـي املعـريف نيلسـون مانديلا يف
مسيرة نضاله ومواقفه الواضحة على االلتزام
بقيـم املعرفـة ونبـذ العنـف والتمييـز ،خير متثل
سـخ أسـس
بتجلـي املعرفيـة ،ولعـل املواقـف تر ِّ
النهضـة انطالقـا ً مـن وحـدة املصائـر وإميانـا ً
بالسلام العاملـي  ،األمـر الـذي يقـف املعرفيـون
لبيانـه يف مبـادئ احلـب وجـود والوجود معرفة،
اعتمـاداً علـى خالصـة التجـارب اإلنسـانية
التـي اجتمعـت حولهـا الدسـاتير والقوانين
األخالقيـة والتشـريعات االجتماعيـة ،للحد من
التحلـل ،ولبلـوغ احليـاة الراقيـة التـي عمادهـا
الفهـم واإلدراك واإلميـان ،وحيـث أن حركـة
الواقـع متأتيـة مـن احتـكاك اإلنسـان بـأدوات
وجـوده واجتماعـه باآلخريـن ممـن يشـاركهم
احلاجات والقيم واملشـاعر السـامية ،لزم وجود
املثـل والقيـم األخالقيـة لتشـكل الـوازع والـرادع
ملحـاوالت توحـش البشـرية  ،حيـث جند العديد
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من البشر انقسموا لفئتني عبر التاريخ القدمي،
املعرفيـون ذوي العقـول واملهـارات ممـن يبذلـون
اجلهـد خلدمـة احليـاة واإلنسـان أمـام االنانيون
الذين اجتمعوا على املفاسد والعيوب والفوضى
بـكل أبعادهـا واالحتـكار بأبشـع وسـائله ،وثمـة
صـراع دائـم ووطيـد بين الفئتين ،هـذا التصارع
القائم على اإلنهاك املستمر ،ولعل فلسفة احلب
وجـود والوجـود معرفـة اسـتخالص نابـع مـن
حقيقة القيم الطبيعية كدعوة لإلنسان اجلديد
يف التخلـص مـن كل مـا يشـوب عالقتـه باآلخـر
والعالـم ألجـل حتقيـق الرفاهيـة املسـتدامة،
ودوام رسـالة العبقريـة التـي ال تنقطـع ،وكذلـك
وضـع برامـج إمنائيـة تسـتطيع وضـع حمايـة
الوجود كرسالة حقيقية يف ترسيخ مبدأ صيانة
األمـن العاملـي
كمـا إن وضـع البرامـج اإلمنائيـة والتفـاف ذوي
الطاقـات واخلبـرات ووضعهـم يف املراكـز
املناسـبة واملطلوبـة هـي غايـة إنتـاج نظـام أكثـر
تكافـؤ وقـدرة علـى حتسين السـلطة وتوظيـف
املـال خدمـة للمجتمـع املعـريف التعـددي الـذي
يهتم بخلق بنى صحيحة ملمارسـة الدميقراطية
اجلوهريـة واحلـد مـن املمارسـات الشـكلية
القامعة ألي فعل معريف مبتكر جمعي ،للتخلص
من مفاهيم التصدع التي خدشـت معالم تكوين
مجتمـع صحيـح ،وكذلـك الدخـول يف طـور
ممارسـة نظـام معـريف مدنـي ال القرفصـة علـى
التنظير وطرح الشـعارات والتأثير السـلبي على
املجمـوع البسـيط مـن فئـات الشـعب املسـحوقة
واجلائعـة واسـتغالل بطالتهـا وضياعها وبعدها
عـن املعرفـة الطبيعيـة ،والبـد من انتقـاد الفئات
النخبويـة التـي ال تطـرح البدائـل عـن األزمـات ،
وتبقـى تتكلـم عـن الوقائـع بتشـاؤمية وتقريريـة،
والتحـدث حـول حـاالت اغتصـاب السـلطات
حلقـوق الشـعب  ،والتوصـل ملجتمـع معـريف
كهدف أسمى نابع عن إمياننا بالوجود وخدمته
وترسـيخ قيـم احلـب لـدرء األخطـاء والنواقـص
التـي تتكاثـر لتحـول دون وصول املجتمعات نحو
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السـعادة والرفاهيـة.
وانطالقا ً من حقيقة املثل التي متثل االنتفاضة
الطبيعيـة واحلقيقيـة فإننـا نؤمـن بـأن الواقـع
املتصـدع يتبـدل ليصبـح الواقـع األفضل،وقـد
كان املفكـر املعـريف «جـان جـاك روسـو» رائـداً
عد إجنيالً
يف املثالية وكتابه العقد االجتماعي ّ
للثـورة الفرنسـية والـذي أيقـن أنـه مـا مـن ثـورة
تنطلـق وتتجلـى إال حين تسـتمد جوهرهـا مـن
القيـم الطبيعيـة ،فسـير كل حركـة نهضويـة
مرجعها األساس من املثل ،واملثالية ال تسقط ،إن
دورها يتجسد مبقدار ما يشتد الصراع ما بني
عمالقـة االقتصـاد واإليديولوجيـا ،وفعلها ليس
سـيء الصيـت كأسـلوب توجـه النفعيين الذيـن
زرعـوا جـذور املافيويـة العامليـة ،التـي قوضـت
املجتمعات وجعلتها تعيش التفتت والتحلل ،وإن
تأملنـا األديـان مـن محتواها األخالقـي لوجدنا
أنها حققت رسالتها يف خلق بواعث الطمأنينة
العاملية ،من منطلق مثالي لكن فعلها االحتكاري
كان غير مسبوق يف تخدير املجتمعات وغزوها
حتـت سـتار(الفتوحات) والتـي مهـدت السـبيل
لتهيئـة منـاخ الغـزو حتـت مسـميات اعماريـة
تسـامحية  ،متثلـت بالغـزوات الصليبيـة،
واملغولية والعثمانية وآخرها الهيمنة االنكليزية
الفرنسـية  ،والبرتغاليـة والغـزوات االسـبانية ،
وكلها عبارة عن قوى غلفت خدمتها للسيطرة
علـى املراكـز االسـتراتيجية التجاريـة بطابـع
مثالـي ،وقـد ارتـدت املثاليـة مبـررة سـيادتها
العامليـة ،ويف اآلن ذاتـه مثلـت املثاليـة الغطـاء
الثوري لنشدان املجتمعات للحرية واالستقالل،
األمـر الـذي مكـن الهنـد املوطـن األصلـي لبزوغ
معالم الفلسفة املثالية النتزاع حريتها من بطش
واسـتغالل شـركة الهند الشـرقية ،نقول إذاً بأن
املثاليـة أثبتـت نفسـها كجوهـر ال كغطـاء فعلهـا
املؤثـر يف النفـوس ،وكانت الرافد األولي لظهور
عباقـرة ونوابـغ ،ممـا نلمـس مثاليـة املهامتـا
غانـدي والقائـد املعـريف اخلالد(مصطفـى
البارزانـي) الذيـن قدمـوا بـروح مـن البسـاطة

والطبيعيـة معالـم املنظومـة املعرفيـة التحرريـة
واألبوة الروحية لشعوبهم يف تطلعها للغد ،حيث
كان أديسـون مثاليـا ً يف طبيعتـه حين قـال مبديا ً
إقراره بفضل أمه يف تكوينه النفسـي والعاطفي
حين قـال (أمـي صنعتنـي) ،وغانـدي الـذي راح
بإميانـه العميـق يحـث علـى اسـتنهاض شـعبه
علـى التحـرر مـن أشـكال الوصايـة البريطانيـة
وعـزز دور املثـل من خالل ممارسـاته ومشـاركته
لهموم البسطاء والبؤساء يف أي مكان يف العالم،
واألمثلـة عـن هـؤالء املعرفيني ال تتوقف وال تكاد
تنتهـي مـادام الصـراع..
واملعيـار أو االفتـراض ليـس خطـأ كبيـراً ،
فالبـد مـن وضـع فرضية لبناء فعل أو تشـكيل
نسـق أفـكار ورؤى ،والبـد مـن إتاحـة الفـرص
لكافـة التيـارات التـي تزعـم أنها تقـدم البديل
الالئـق ملنجـزات األسلاف  ،والفرضيـة
املقدمـة هـي التـي جتـد يف الواقـع مريـراً
وصعبـاً ،ال حتـاول إيجـاد مثال خالص ،لذلك
البـد مـن أن نحلـل كلمـة مثاليـة إلـى ماهيتهـا
لنجدهـا كلمـة مثـال ،وأي واقعـة مفترضـة لها
حيثياتهـا علـى أرض الواقـع ،ولهـا قدرة عالية
علـى تخطـي األزمـات السـلوكية الفردانيـة
رغـم إنهـا تتعـرض لكافـة التشـويهات تنتهـي
بهـا  ،ومبـا أن اإلنسـان محكـوم باملـوت
واخلـوف والوهـم ،كانـت املثاليـة الروحانيـة
بديلاً غرائزيـا ً عـن التخبـط واأللـم ،لـذا
حينمـا جنـد األديـان وامليثولوجيـا والعـادات
املقتبسـة عنهمـا طقسـا ً يرتـاح إليـه اإلنسـان
ومـا احلالتين الديـن واألسـطورة ،إال أداتين
وقائيتين أوليتين للحـد مـن أمـراض التخبـط
واأللـم ومـن هنـا جنـد اإلنسـان بطبيعتـه
األوليـة كائنـا ً مثاليـا ً وال تنفصـل احلقيقـة
املثاليـة عـن املنافـع املاديـة لـدى النـاس ،وال
تنفصـل الرؤيتين التـي تشـكل الواقعيـة ،
فاملثـال يعنـي تطابـق واقـع بديـل عـن واقـع
قائـم ،وخلـق الفكـرة الناجحـة التـي هـي
بالنسـبة للمعرفيين تأسـيس عالـم أفضـل...
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الشعراء امللهمون

ناصر المقرحي .ليبيا

هـم أولئـك الذيـن لـن متـر مـرور الكـرام علـى
شـعرهم والبـد مـن أن يتـرك فيـك أثـراً وإن
كان طفيفـا ً  ،وال بـد أن حتفـر فيك سـطورهم
عميقـا  ،هـم مـن يغنـون دواخلـك ويثـرون
انفعاالتـك اجلماليـة وتدفعـك قصائدهـم
ت
دفعـا ً إلـى اإلنصـات إلـى وشوشـاتها ِ ،شـئ َ
أم أبيـت  ،هـم الذيـن سيشـدك ِشـعرهم شـداً
و يورطـك يف تفاصيلـه  ،يأخـذك مـن نفسـك
ومـن انشـغاالتك مـا أن تشـرع يف قراءتـه
ويفـرض عليـك نسـقه وأجـواءه و ُيدخلـك إلـى
عواملـه  ،بحيـث ال تسـتطيع اخلـروج بسـهولة
 ،فاخلـروج مـن قصائدهـم ليـس كالدخـول
إليهـا وإذا أنـت لسـت أنـت قبـل أن تلـج إليها ،
الشـعراء امللهمـون هـم تلـك الفئة من الشـعراء
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الذيـن يجترحـون املختلـف واإلسـتثنائي الـذي
مبقـدوره أن ُيحـدث فرقـا ً يف املُتـاح واملُتـداول
مـن الشـعر  ،لـذا لـن تكتفـي كمتلقـي بقـراءة
عابـرة لقصائدهـم وال بـد مـن أن تعـود إليهـا
مـرات ومـرات  ،ويف كل مـرة تنفتـح لـك أبـواب
كانـت موصـدة وتشـرع نوافـذ للتأويـل كانـت
مغلقـة  ،وكلمـا قـرأت منـاذج سـيئة مـن الشـعر
تهـرع إليهـا كمـا لـو أنـك تُطهـر ذائقتـك ممـا
علـق بهـا مـن رداءة  ،كمـا لـو أنـك تـداوي
قابليتـك اجلماليـة مـن داء اإلستسـهال  ،إنهـم
أصحـاب القصائـد امللـىء بالشـعر  ،الغنيـة
بالـدالالت  ،تلـك التـي حتـس مـع قراءتهـا
بنـوع مـن اإلشـباع واألمتلاء والرضـى  ،حتـى
أنـك ال تتجاوزهـا إلـى غيرهـا إال ملامـا  ،يف
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رحلـة اكتشـافاتك الشـعرية  ،هـم الشـعراء
الذيـن ينقلـون إليـك عـدوى الشـعر ويدفعونك
إلـى أن تضـع قصيدتـك اخلاصـة قصيدتـك
املسـتحيلة  ،تلـك املتمنعـة واملتحصنـة بالغيـب
 ،وال بأس إن انطلقت من مفردة من مفردات
قصائدهـم أو صـورة أو ُجملـة موسـيقية ال
بـأس  ،إنهـا القصائـد التـي باسـتطاعتها أن
ِ
ف
تقدح يف نفسـك شـرارة الشـعر  -،إن
صود َ
أنك تتعاطى كتابته – وعلى وجودهم املؤكد ،
قليلون هم هؤالء الشعراء  ،إنهم اإلستثنائيون
حين وحني  ،هم
الذيـن يجـود بهـم الواقـع بني ٍ
نتـاج املوهبـة واألجتهـاد والصقـل املتواصلين
 ،تراهـم بين عصـرٍ وعصـر يجيئـون بكامـل
روعتهـم  ،مـن أمثـال محمـود درويـش وبـدر
شـاكر السـياب وعبـداهلل البردونـي واملتنبـي
وأبـو العلاء املعـري وعبدالوهـاب البياتـي
ومفتـاح العمـاري  ،ممـن ميتلكـون ُمنجـز
شـعري متماسـك أو كـون شـعري علـى رأي
الراحـل خليفـة التليسـي  ،إنهـم صفـوة
الشـعراء الذيـن ينجـذب إليهـم الشـعر طائعـا ً
ليقولـوه بسالسـة بعـد ان اختمـر يف نفوسـهم
واطمـأن إليهـم واسـتأنس بهـم  ،فهـا هـو ذا
درويـش زعيـم هـذا الرهـط يقـول يف هـذا
اخلصـوص يف قصيـدة « العـب النـرد « وهي
مـن أواخـر مـا كتـب .
ال دور لي يف القصيدة
غير امتثالي إليقاعها
عد ُل حدس ًا ُين ِّزل
حركات األحاسيس ِ ،حس ًا ُي ٍّ
معنى
ً
وغيبوبة يف صدى الكلمات
وصورة نفسي التي انتقلت
من أناي إلى غيرها
واعتمادي على نفسي
أو حنيني إلى النبع
ال دور لي يف القصيدة إال
إذا انقطع الوحي
والوحي حظ املهارة إذ جتتهد .

شـعر كهـذا ميكنـه أن يأخـذك قصيـا ً ليرمـي
بـك يف مناطـق بكـر لـم تطأهـا ذائقـة مـن قبـل
 ،ميكنـك أن تكتشـف بعيونـه مـا لـم تكتشـفه
بعيونـك ومتشـي بقدميـه إلـى مـا لـم تصلـه
لـق
بقدميـك  ،ال سـيما إذا مـا اسـتحضرت ُه ُم ً
بصـوت صاحبـه  ،إنـه الشـعر امللهـم .
أو شـعر البياتـي ذو النكهـة األسـطورية ،
إذ حتـس وأنـت تقـرأه بأنـك تتحـرك داخـل
أسـطورة أو تضيـع داخـل تالفيـف حكايـة مـن
حكايـات ألـف ليلـة وليلـة  ،الشـعر الـذي ينقـل
إليـك اإلحسـاس بالضيـاع والغربـة ويوقظـك
ث الشـخصيات
علـى وجـودك الكثيـف  ،حيـ ُ
واملـدن واألزمنـة تـراوح مـا بين احلقيقـة
واخليـال  ،الواقعـي واألسـطورة  ،أو شـعر
السـياب الـذي هـو مـن الرقـة إلـى احلـد الـذي
تخشـى عليه من التهشـم على صالبة وجهامة
الواقـع ال سـيما يف قصيـدة « أنشـودة املطـر
 ،أو شـعر املتنبـي املُطـرز باحلكمـة والـرؤى
ِ
والصـور املبتكـرة السـابقة لعصرهـا واملوشـح
باخليـال املُجنـح وال ُ
طمـوح واألعتـداد بالنفـس
 ،أو شـعر البردونـي الـذي أخـذ بطـرف مـن
القـدمي يف بنـاءه واحلديـث يف تناولـه  ،فجـاء
سلسـا ً رائقا موسـيقيا ُمثخن باأللوان والصور
البديعة مع أن قائله ضرير  ،كل هذا يف سـتر
شـفيف من الغموض والغرابة التي باملسـتطاع
التعامـل معهـا وفـض شـيفراتها  ،أو شـعر
مفتـاح العمـاري الـذي ترحتـل بـك مفرداتـه
صـوب رؤى يانعـة وهـو يرسـم هشاشـة الوجود
و ُيق ِّ
طـر املـرارة وميتـدح احلياة واحلـب والربيع
واالعياد ويهجو القسوة واألذى وكل ما ميثلهما
 ،ومـاذا نقـول عـن عالـم املعري الشـعري الذي
أوقـف حياتـه لـه وتفـرغ لتجويـده وحتسـينه يف
محبسـيه البيـت والعمـى  ،مـاذا نقـول لهـؤالء
أحيـاء وأمواتـا ً وغيرهـم سـوى شـكرا
العباقـرة
ً
ألنكـم جعلتـم احليـاة مقبولـة و ُمستسـاغة إلـى
ٍ
حـد مـا وقلصتـم إلـى حـد معقـول مـن رقعـة
القبـح شـكرا لكـم  ،شـكرا لكـم .
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

مرة اخرى
يجيء الشتاء
تعبر الغيوم برقة
فيسقط كل شيء..
وال يسقط املطر.
علي الربيعي_ليبيا

أبيع على بسطة خضار وفواكه .
يدوس عليها البعض ويحنو عليها
آخرون .
يخاف النمل تسلقها والنساء ذوات
األقنعة .
دونت حياة الريح يف ارتباك البالد ،
وما كانت تنتهي .
انحدرت من تاريخ شجرة ،
ما زال يقف حتت ظلها ،
موزع أوهام متجول .
علي سالم _العراق

شكراً لهذا الزم ِن اجلميل
ُ
شكراً لهذا الزم ِن القبيح
ِ
للوقت الذي ال َينتمي
شكراً
إلى هذا الزم ِن
وال أَنتمي ِ
إليه
ِ
فأبقى على
ت مطراً
حدود غيمةً
لي َتني ك ْن ُ
ِ
رماد ّي ِة اخليبة
شي ٌء ما يتساقط م َع املطرِ ؛
ت يوما ً صهوتَها
امتطي ُ
رمبا هو دموعٌ
ت صهيلُ قلبي...
تتدفق
ت التي
أو رمبا هو ِتلْكُ ُم التنهيدا ُ
ُ
فكن َ
رميا خضر_سوريا
م ْن صدورِنا .
رمبا هو فج ٌر ننتظ ُر ُه
أجل
أو خساراتُنا املكثفةُ .
أنا مجرد عشبة غرسها املطر على
ف مباذا يفك ُر املط ُر .
ٍآه لو أعر ُ
الرصيف ،
رمبا املط ُر ال يفك ُر ؛
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يرس ُم رمبا
ف؛
و رمبا يعز ُ
ِ
ف كلَّ
املقامات
أَسم ُع ُه يعز ُ
ك؟
هل تسمعو َن ذ ِل َ
ف املط ُر
كيف يعز ُ
ٍآه لو أعر ُ
ف َ
املقامات يف ٍ
ٍ
ِ
كلَّ
واحد .
وقت
ت مطراً !
لي َتني ك ْن ُ
ٍ
ك ليومٍ
واحد
حتى لو كا َن ذ ِل َ
ٍ
ٍ
لساعة
أو
واحدة فقط .
أيها املط ُر ِا ْه ِط ْل .
تتوقف .
ال
ْ
ِ
املتعبة
ِا ْه ِط ْل و از ِل احلز َن ع ِن األروا ِح
ِ
ِ
ِ
الطيبة ؛
املعذبة و
الضائعة ،
،
ٍ
ٍ
بغزارة ِا ْه ِط ْل .
بقوة ِا ْه ِط ْل؛
ل ْن أنا َم ِ
هذ ِه الليلةَ .
ِ
ك
ك تبكي وحيداً يف
غربت َ
ل ْن أتر َك َ
ِ
الدائمة .
ِا ْه ِط ْل أيها املط ُر !
ترجتف .
األرض
ِا ْج َع ِل
ُ
َ
زكريا الشيخ أحمد /سوريا

قاطرات مهجورة
تُؤوي كالبا ً ضائعة
يشتد عواءها يف
ُّ
اللّيل وهي تُطارد
ظاللها
غيمةٌ
متشي ُمسرع ًة
السفرجل
نحو أشجار ّ
قبل أن يأتي املساء
الضوء
تبح ُ
ث عن إرتعاشات ّ
يف ظالل ال ّ
طرقات
اإلمساك باملجهول
بصيرة حانقة
من اإلشتهاءات
ٍ
كجوقة من ضجر
ته ُّز كتفيها
بدو ِن مباالة
عبد الواحد عبداهلل /سوريا
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أدب الرحلة اخليالية

خلف أحمد محمد أبوزيد.مصر

قـد تكـون الرحلـة واقعيـة ،يقـوم بهـا الرحالـة
فعلاً علـي أرض الواقـع ،متنقلاً بجسـده
مـن مـكان ألخـر  ،معاينـا ً وواصفـا ً للمشـاهد
واملحسـوس ،وميكـن للرحلـة أيضـا ً أن تكـون
خياليـة ،ففـي عالـم الرحلـة اخلياليـة يطلـق
املرحتـل عنـان فكـره لينقلـه بعيـداً عـن واقعـه
وعاملـه ،إلـي اماكـن بعيـدة وأزمنـة سـحيقة ،
مصـوراً لنـا خاللهـا رؤاه واحالمـه ،التـي لـم
تتحقـق يف دنيـا الواقـع ،فهي رحلة تنطلق من
واقـع غيـر محبـب إلي النفس ،أو مرغوب فيه
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حضاريـا ً إلـي واقـع أخـر متخيـل ،قـد يجد فيه
األديـب أو الفيلسـوف ملاذاً وسـعادة  .وأدب
الرحلـة اخلياليـة ضـارب باجلـذور يف أعمـاق
بعيـدة  ،فقـد أخـذ اإلنسـان القدمي علي عاتقه
إيجـاد تفسـيرات روحيـة وفكريـة ملـا يحيـط به
مـن ظواهـر كونيـة ،
الرحالت اخليالية فى األدب القدمي :ـ
وقـد حـوت األسـاطير القدميـة كثيـراً مـن
هـذه الرحلات اخلياليـة« ،ولعـل اقـدم رحلـة
خياليـة قدمتهـا األسـاطير هـي رحلـة اإللـه
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اخلياليـة للقضـاء علـي ألهة العمـاء «تيامات»،
أو التنين وخلـق الكـون مـن أشلائها واجـراء
األنهـار والبحـار مـن دمها» ،وتعتبر األسـطورة
السـومرية التـي تتحـدث عـن رحلـة الربـة
«إنانـا» إلـي العالـم السـفلي ،أهم رحلة خيالية
أسـطورية ،ومتثـل هـذه الرحلـة اخلياليـة
إلـي العالـم األخـر ،والعـودة منـه ،ثـم العـودة
إليـه ثانيـة ،دورة الفصـول األربعـة يف بيئـة
زراعيـة ،حيـث فسـرت األسـطورة الربيـع
بانبعـاث «دومـوزو» ،واخلريـف مبوتـه ،أمـا
أسـطورة «اورفيـوس» التـي تتحـدث عـن رحلة
خياليـة إلـي عالـم املوتى ،إذ يذهـب «هاديس»
السترجاع زوجته «يوريدس» من عالم املوتي
 ،وكانـت قـد ماتـت بلدغـة ثعبان ،فحزن ملوتها
أشـد احلـزن  ،وتوسـل إلـي األلهـة أن تـأذن له
بالرحيـل إليهـا واعادتهـا إلـي احليـاة ،فأذنـت
لـه آلهـة العالـم السـفلي بإعادتهـا إلـي احليـاة
 ،علـي شـرط أن اليلتفـت إليهـا طوال الرحلة،
فلمـا بلـغ البـاب التفـت إلـي الـوراء  ،ليطمئـن
علـي زوجتـه التـي هـزه إليهـا الشـوق ،فحنـث
بالشـرط  ،فسـقطت زوجتـه ثانيـة يف عالـم
املوتـى ،وامضـي بقيـة حياتـه يعـزف علـي
قيثـارة حزنـا ً عليهـا «واألسـطورة توحـي بـأن
املاضـي ال ميكـن أن يعـود ،كما تؤكد دور الفن
والسـيما املوسـيقي يف التعبيـر عـن املشـاعر
وعلاج النفـس « ،وتظهـر الرحلات اخلياليـة
يف املالحـم ،كرحلـة «جلجامـش» مـع «أنكيدو»
إلـي جبـل األرز وقتلهمـا إلـه الشـر ،ثـم رحلـة
جلجامـش وحـده بعـد مـوت صديقـه انكيـدو
إلـي عالـم املوتـي وركوبـه البحـار واملحيطـات
وعودتـه بزهـرة اخللـود ,وإذا انتقلنـا إلـي
األدب اإلغريقـي ،فتعـد الرحلـة اخلياليـة إلـي
عالـم اآلخـرة يف ملحمـة «هوميـروس» ،يف
مقدمـة الرحلات اخلياليـة يف أدب األغريـق
 ،وقـد حـاول «فرجيـل» محاكاتهـا يف اإلنيـادة،
التـي طـاف خاللهـا بإينيـاس يف عالـم املوتـى،
لينقل تصورات الرومان عن اجلحيم والنعيم،

بتقـدمي عمـل أراد مـن خالله أن يحفظ أمجاد
الرومـان  ،ويسـجله التاريـخ ويخلـده لألجيـال
القادمـة ،وهكـذا جنـد أن الرحلـة اخلياليـة يف
األسـاطير واملالحـم القدميـة «كانـت وسـيلة
لإلنسـان القـدمي ،للوصـول إلـي عالـم املوتـي
املجهـول تـارة ،وصفحة يستشـرف مـن خاللها
الرحالـة أفـاق املسـتقبل ،وغامـض الغيـب تـارة
أخـرى ،كمـا تبـدو الرحلـة اخلياليـة صـورة
معكوسة للحياة االجتماعية يف عصر صاحب
امللحمـة « .
الرحالت اخليالية يف التراث العربي :ـ
وإذا انتقلنـا للحديـث عـن عالـم الرحلـة
اخلياليـة يف تراثنـا العربـي ،تقابلنـا املقامـة
األبليسـية لبديـع الزمـان الهمذانـي ( 358ـ
 ) 398وقد اسـتاقها الهمذاني من أسـطورة
شـيطان الشـعر املشـهورة ،فكانـت سـابقة
فريـدة يف األدب العربـي ،وخالصتهـا أن «أبـي
الفتـح السـكندري» بطـل املقامـات ،فقـد إبلاً
لـه ،فخـرج يف طلبهـا حتـى سـاقته األقـدار إلي
ٍ
واد أخضـر فيـه أشـجار باسـقة وثمـار يانعـة
وأزهـار منـورة ،ويلتقـي يف ذلـك الـوادي شـيخا ً
يجلـس علـي األرض ،فيسـتأنس حلديثـه،
ويبادله القول بالشعر ،ليكتشف الهمذاني أن
الشـيخ الـذي قابلـه هو شـيطان شـعر «جرير»،
وهـو الـذي ألهمـه النونيـة « ( )4ثـم تلتهـا
جتـارب مشـابهة تنسـمت خطـي الهمذانـي،
كرحلـة التوابـع والزوابـع  ،البـن شـهيد ،التـي
اسـتوحي فيهـا املقامـة اإلبليسـية «حيث يرحل
ابـن شـهيد مـع بنـات افـكاره محلقـا ً علـي
أجفـان الـرؤي ،مبتكـراً شـيطان شـعر خـاص
بـه ،ينقلـه إلـي أوديـة اجلـان ،يلتقي ممن يشـاء
مـن شـياطني الشـعر وقرنائهـم مـن اجلـن،
يطارحهـم الشـعر والنثـر وفنـون األدب ،حيـث
عبر مسـاراً تاريخيا ً يف لقائه بنوابغ الشـعراء،
ففـي املجلـس األول يبـدأ مـن العصـر اجلاهلي
واألموي والعباسي ،فيحاور عدداً من الفحول
كأمـرئ القيـس وطرفـة وأبـي متـام والبحتـري
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وابونـواس واملتنبـي ،ويف املجلـس الثانـي ،وهو
مجلس الكتاب ،يقدم ابن شـهيد رؤية جديدة
وهـي أن للكتـاب شـياطني كالشـعراء ،فيحـاور
اجلاحـظ وعبداجلميـد الكاتـب وبديع الزمان
الهمذانـي ،ويف املجلـس األخيـر ينتقـل ابـن
شـهيد وتابعـه إلـي أرضٍ بهـا حيوانـات مـن
اجلـن ،ثـم جـاءت رسـالة الغقـران ألبـي العالء
املعـري ،التـي صـور فيهـا رؤيتـه للجنـة والنـار
وعبـر خاللهـا عـن موقفـه مـن
وفهمـه لهمـاّ ،
األدب والشـعر والشـعراء واحليـاة واملجتمـع،
مسـتفيداً مـن قصـة األسـراء واملعـراج حيـث
تقـوم الرحلـة علـي الكثيـر مـن احلـوارات مـع
الشـعراء واألدبـاء والنـاس والعاديين الذيـن
سـبقوا «املعـري» إلـي العالـم األخـر ،وتزخـر
بصـور أحـوال أولئـك الراحلني حسـبما تخيله
املعـري  ،وفيهـا محاكمـات تسـتمد أحكامهـا
بنـاء علـي مـا قالـه الشـعراء السـابقون ،والتـي
ً
عن طريقها يتقرر مصيرهم ،فإما إلي النعيم
وامـا إلـي اجلحيم ،باعتبار حصائد ألسـنتهم،
ألن اجلـزاء مـن جنـس العمل ،إال ما سـتر اهلل
وغفـر لـه  .لقـد كانـت رسـالة الغفـران رحلـة
خياليـة صـور فيهـا املعـري رؤيته للجنـة والنار
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وفهمـه لهمـا ،مسـتفيداً مـن قصـة األسـراء
واملعـراج ،ومـن التصـور اإلسلامي للجنـة
والنـار ،وإن كان ال يعبـر بالضـرورة عـن صورة
اجلنـة والنـار يف اإلسلام ،ممـا يجعـل صـورة
اجلنـة يف رسـالة الغفـران هـي تصـور املعـري
لهـا ،ومـن الرحلات اخلياليـة أيضـا ً يف أدبنـا
العربـي «رسـالة الطيـر ألبـي حامـد الغزالـي»،
والتـي أخـذ الفكـرة ووسـعها األديب الفارسـي
«مريـد الديـن العطـار»  ،يف «رحلـة الطيـر»،
ويف رسـالة الغزالـي وكتـاب العطـار ،تصبـح
رحلـة الطيـور مثـاالً يحتـذي مـن أجـل مفارقة
الذنـوب ،والوصـول إلـي واحـة الغفـران بعـد
رحلـة شـاقة مليئـة باألمتحانـات  ،التـي
يتعـرض لهـا الراحـل ،عـن طريـق اخللاص
مـن عالـم اجلسـد إلـي عالـم الـروح .
وهكـذا بـدت الرحلـة اخلياليـة يف تراثنـا
العربـي ،نابعـة مـن تصوريـن ،أحدهمـا شـعبي
أسـطوري ،واآلخـر إسلامي متأثـر بالثقاقـة
القرآنيـة والنبويـة ،مـن حيـث تصويرهمـا
للجنـة والنـار ،ورغـم ذلـك فأنـه كانـت لألديب
العربـي يف هـذه الرحلات اخلياليـة رؤيتـه
اخلاصـة النابعـة مـن بنـات أفـكاره  ،ومـن
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فلسـفته يف احليـاة ونظرتـه لألمـور .
الرحالت اخليالية يف األدب الغربي احلديث:ـ
تعـد الكوميديـا اإللهيـة للشـاعر األيطالـي
دانتـي مـن أهـم الرحلات اخلياليـة يف األدب
الغربـي احلديـث  ،والتـي عنـى بهـا الدارسـون
ودرسـوها يف إطـار األدب املقـارن ،حيـث
بـدأ دانتـي بعكـس رسـالة الغفـران للمعـري،
ففـي «رسـالة الغفـران» يبـدأ بزيـارة اجلنـة،
ثـم زيـارة اجلحيـم ،أمـا رحلـة «دانتـي» يف
الكوميديـا اإللهيـة فهـي تبـدأ اجلحيـم أوالً،
ويحـاور املعـري يف رحلتـه «ابـن الفـارح»
ويحـاور دانتـي يف رحلتـه الشـاعر الرومانـي
«فرجيـل» ،ويذهـب جماعة من مؤرخي األدب
والنقـاد إلـي أن دانتـي تأثـر يف هـذا العمـل
بقصـة األسـراء واملعـراج ،وبرسـالة الغفـران
ألبـي العلاء املعـري ،وتقـوم هـذه الرحلـة علي
فكـرة الرحيـل إلـي عالم اآلخـرة ،وعرض هذا
العالـم مـن وجهـة النظـر الشـخصية املوشـاة
بالثقافـة الدينيـة املسـيحية الشـائعة يف
عصرهـا ،وتنقسـم الرحلـة إلـي ثالثـة إجـزاء
هـي « ،اجلحيـم»  ،و»املطهـر» و»اجلنـة» ،وكل
جـزء مكـون مـن ثالثـة وثالثين نشـيداً  ،مـع
مقدمـة يف نشـيد واحـد ،وقـد بدأهـا «دانتـي»
عـام الـف وثالثمانـة وثمانيـة ،وانتهـي منهـا
عـام 1821م ،وقـد اطلـق عليهـا دانتـي اسـم
«الكوميديـا اإللهيـة» ،ألنهـا انتهـت نهايـة
سـعيدة ،ثـم اعقبتهـا «الفـردوس املفقـود»،
للشـاعر األجنليـزي جـون ميلتـون ،وهـي رحلة
خياليـة طـاف خاللهـا «ملتـون» مـع قصـة
اخللـق ،وسـقوط آدم يف مواجهـة متـرد أبليس
علـي ربـه ،وأيضـا ً رحلـة القديـس برانـدن،
وهـي رحلـة خياليـة أدبية إلي اجلنة األرضية،
«حيـث ميـر القديـس ورفاقـه بسلسـلة مـن
املغامـرات والعقبـات طـوال السـنوات السـبع
التـي تسـتغرقها الرحلـة ،حتـى يصلـوا إلـي
اجلنـة األرضيـة ،التـي يقـال إنهـا حتمـل
أوصـاف القـارة األمريكيـة» ( ،)5ويف القـرن

التاسـع عشـر تبلـورت ظاهـرة جديـدة شـاعت
بين األدبـاء والشـعراء والفالسـفة يف الغـرب،
الذيـن تبنـوا نزعـة رومانتيكيـة  ،تضمنـت
أجتاهـا ً خياليـا ً وعاطفيـا ً يف النظـر إلـي
سـواء عـن طريق الرحلـة العقلية ،أو
األشـياء،
ً
عبـر عنهـا الشـاعر
الرحلـة اخلياليـة ،والتـي ّ
األملانـي «جوتـه» بقولـه «إن متعـة الهـروب
مـن املدنيـة األوروبيـة مبـا فيهـا مـن صـراع،
تتحقـق بالتوجـه إلـي حيـاة املاضـي الوديعـة
املتمثلـة يف حضـارة الشـرق « ( ،)6وظهـر
ذلـك واضحـا ً يف الديـوان الشـرقي ،حيـث قام
«جوتـه» برحلـة خياليـة إلـي ديـار الشـرق ،لـم
ينتقـل فيهـا بجسـده ،بـل سـبح بفكـره يف اجلو
الشـرقي بطابعه السـحري املميز من أساطير
وخرافـات ،ومعتقـدات خارقـة ،ص ّورهـا يف
قصائـد واهبـات البركـة ،واخلاطـر احلـر،
وقصيـدة «طالسـم» التـي اسـتمد أفكارها من
القـرآن الكـرمي وأسـماء اهلل احلسـني .
وفـى النهايـة نقـول إن عالـم الرحلات اخليالية
هـو نـوع مـن األدب قـام بـه بعـض األدبـاء
والشـعراء والفالسـفة ،فـى رحلـة عبـر الزمـان
واملـكان ،كل حسـب قناعتـه ،فمنهـم مـن وجـد
غايتـه وبغيتـه فـى مـدن السـحر واخليـال التـى
صارت لدى البعض منهم شعلة للعلم واملعرفة،
وهناك من وجد غايته فى عالم الفضاء ،حيث
الـروح املخملـى ،الـذى تشـتاق إليـه أرواحهـم
املتعبـة ،وهنـاك مـن وجـد غايتـه فـى االنتقـال
إلـى عالـم املـوت واألخـرة ،محـاوالً الكشـف عن
آسـراره وقدسـيته ،حيـث جنـح األديـب خاللهـا
إلـي صـوغ أفـكار وتأملات معينـة تتماشـي مـع
املقـوالت والتصـورات الفلسـفية والدينيـة التـي
ترسـم رحلـة النفـس يف بحثهـا عـن عالـم اخـر
ليكـون بديلاً عـن الواقـع ووصـوالً إلـي املطلـق
واليقني ،حيث يجد الرحالة نفسـه متحرراً من
أسر العالم اخلارجي ،وبذلك تتحقق له مطالب
اللذة التي يسعي إليها شقه احليواني ومطالب
احلكمـة التـي يسـعي إليهـا شـقه اإلنسـاني .
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ضوع من عطر أبي
محمود زاقوب  .ليبيا

ش� ي�ن من هللا ي�ا ج�مل
لـــم يكـــن يبـــادل «احلـــاج عيســـى» أدنى شـــعور باالرتيـــاح  ...ولم يشـــك
يومـــا ً بأنـــه دميـــم  ...لكنـــه يضغط دائمـــا ً على وتـــر النكات واملـــزاح ...
وخصوصـــا ً علـــى نفســـه وعلى وســـامته الفريـــدة كما يحـــب أن يلخص
مجمـــل تعليقاتـــه ممازحـــا ً اآلخرين دائمـــا ً  ...لكـــن يف ذاك اليوم املفرط
يف الكآبـــة  ...اســـتيقظ مـــن نومـــه ليجـــد أن البراغيـــث لـــم يعجبها يف
جســـمه ســـوى تلك الشـــفة الســـفلى  ...املتدلية خلقـــة  ...والتي حتولت
يف نهايـــة «زردة « الناموس إلـــى الضعفني  ...و يف زحام املهنئني يف ذاك
الســـرادق الذي نصب يف أول شـــارعهم  ...التقى احلاج عيسى  ...رمقه
بعينيـــه احلادتـــن  ...ملحه يغمز مشـــيراً إليه كما ســـمعه يهمس ملرافقه
 :ــ شـــن مـــن اهلل يا جمل.
مـــذ ذاك اليـــوم كره اجلمل ومـــا يحمل اجلمل  ...وكـــره اخلمس دينارات
وحتـــى البازين بلحـــم القعود الذي تعده الوالدة  ...ألنه يدرك بأنه شـــن
ولكن ليس إلـــى درجة القعود .
مفردات * :شـــن  /عكس الزين  ..أو اجلميل  ..مبعنى قبيح *..الزردة
 /وليمـــة يقيمهـــا الليبيـــون  ..عادة خـــارج البيوت  *..البازيـــن  /إحدى
األكالت املميـــزة لليبيني .
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لنا  ..هذا الليل
هنادي الصالح  .سوريا

رفيق
الليل يا
لنا
ُ
َ
الوحيدة .
العتمة
ْ
لنا القمر وح ُل َم
السف ْر
لغياهب غياهب القد ْر
ٍ
لبالد ليست كبالدي
حيث معبد اهلل يف القلب
من دون جوامع  ..من دون
مستبد .
كنائس  ..من دون أي
ّْ
من دون حتى أي حرب .
هناك أحمل القلب قربان ًا
ومهج العيون قنديالً
والروح طريق ًا
للتائهني للخائبني
للعاشقني ..للمحرومني
للجياع  ..ليتامى اهلل
يف األرض قابعني .
يا قارئ التاريخ
ال تقرأ تاريخنا ..
وتخريف
تهويل
فكلّه
ْ
ٌ
نحن العر ُب الشيء
نفتخر به
إال الكذب فنحن هواته املبدعون.
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قصة قصرية

عني اجلحيم

مثيم الخزرجي .العراق

ٍ
ِ
ســـويعات بســـيط ًة
الراحـــة إال
لـــم انـــلْ مـــن
تعـــب اليـــو ِم املـــدا ِ
ِ
ف بكـــ ِم
ال تكفـــي إلبـــادة
املشـــاغ ِل املهولـــة ،اخـــرج صباحـــا ً ممتثـــاً
ِ
عتبـــه
لوظيفتـــي ومـــن ثَـــم الرجـــوعُ عنـــد
املســـاء ،بحســـب عملـــي الشـــا ِق يف مذخـــرِ
ِ
ِ
االحصـــاء
االدويـــة والـــذي ُيل ِز ُمنـــي علـــى
وفهرس ـ ِـة العقاقيـ ـرِ الطبي ـ ِـة ،ص ــرت أغال ــب
نفســـي ألكثـــر مـــن ثمـــا ِن ســـاعات ،رائحـــةُ
العالجـ ِ
ـات التــي تفــوح مــن مالبســي أدمنتهــا
ب ِ
أقتفي ــه م ــن ه ــذا الغثي ــان
ج ــدا ف ــا مه ــر َ
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الدائـــم ،ينعتنـــي أصدقائـــي باملتشـــائم وأنـــا
ـــر ُه
أنظـــر لنفســـي اقـــل شـــأنا ً لكنـــي ال اظهِ َ
للعلــن رمبــا لســوء الطالـ ِع الــذي بكّـ َـر لــي أزاء
كارث ـ ِـة حريــ ِق من ِزلن ــا بأكمل ـ ِـه وال ــذي تزام ــن
مــع والدتــي هــذا مــا توعدنــي بالشــؤم ،أســكن
وح ــدي يف إح ــدى نواح ــي العاصم ـ ِـة يف بي ـ ٍ
ـت
ه ــو اآلخـ ـ ُر يش ــكو العزلـ ـةَ ،توفي ــت والدت ــي
ض والـــذي لـــم
بعـــد صـــراع مريـــرٍ مـــع املـــر ِ
ُيهِ لْه ــا طوي ـاً ،بقي ــت أن ــا وش ــقيقتي بلقي ــس
والتــي تزوجــت وســافرت مــع زوجهــا مجــارا ًة
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ت
لعملـ ِـه ،اعتــد ُ
ت علــى وحدتــي أو رمبــا ُج ِبل ـ ُ
عليهـــا ،اختصتنـــي مشـــاكلٌ كثيـــر ٌة والتـــي
فشــلت يف أن أجــد لهــا ح ـاً أو عقــاراً نافع ـا ً
ألت ُر َكه ــا ويذه ــب صداه ــا ط ــي النس ــيان كان
آخ ُرهــا هــو عــدم مكاشــفتي للفتيــات اللواتــي
عملـــ َن معـــي أو اللواتـــي ألتقـــي بهـــ َّن علـــى
َي َ
مـــدار اليـــوم ال قـــدر َة لـــي علـــى مصارحـــة
ص م ــن عن ـ ِ
ـاء العزل ـ ِـة
إحداهـ ـ َّن بن ّي ــة التخلـ ـ ِ
ت به ــا ،بي ــد أن م ــا َيج َعلُن ــي ال
الت ــي انغمســ ُ
ٍ
بحرقـــة هـــي دوامـــةُ
ازفُـــر تنهيـــدة االســـف
ِ
يصاحب ـ ُه م ــن ه ــمٍ مثق ـ ٍـل ،لطامل ــا
العم ـ ِل وم ــا
كان ُي ِ
ـض نفس ــيا ً
داهمن ــي ش ــعو ٌر بأنن ــي مري ـ ٌ
غيـةَ
لكـ ْن ســرعا َن مــا أسـ ُ
ـحب ظنــي واقذفــه ُب َ
أن ال أجعلـــ ُه قيـــد التفكيـــر ،غالبـــا ً ماكنـــت
ت عندمــا يضعوننــي يف نقطـ ٍـة
أمته ـ ُن الســكو َ
ش أح ــاول جاه ــداً أن أجتن ــب
فاصل ـ ٍـة للنق ــا ِ
املشــاركةَ يف أ ّي حديـ ٍ
ـث لتبــدوا تخمـةُ الهدنـ ِـة
والوداعـــةُ البليـــد ُة املتالزمتـــان اللتـــان ال
هب ـ ِـة
يفارِقان ــي اب ــداً ،مح ــركا ً راس ــي عل ــى اُ َ
القب ــول بص ـ ٍ
ـاء دون أن تص ــدر من ــي
ـورة بله ـ َ
أحده ــم
،لي ِلك َزن ــي ُ
أ ُّي كلم ـ ٍـة ترط ـ ُ
ـب احل ــوا َر َ
ويص َف ُعنـــي االخـــ ُر بســـؤالٍ «ايهـــا الســـاك ُن
ـرك» ،الش ــي ُء املحي ـ ُر م ــن كل ه ــذا
مت ــى تتح ـ ُ
ـارس دو َر
عندمــا أنفــر ُد مبعــزلٍ عــن اآلخــر أمـ ُ
الثائــرِ واملحتــ ِج فأجلــ ُم اف ــوا َه األس ـ ِ
ـئلة الت ــي
ِ
تزاح ُمن ــي وأركل بعضه ــا أنطل ـ ُـق يف وحدت ــي
بصخـ ٍ
ـب ال مثيــلَ لــه وكأننــي أحــاور أشــخاصا ً
رداً علــى مواضيـ َع فائتـ ٍـة أعمــل فنجــا َن قهـ ٍ
ـوة
وأحتس ــيها بتري ـ ٍ
ـث وات ـ ٍ
ب
ـزان وكأنن ــي منج ــذ ٌ
إل ــى حدي ـ ٍ
أصغ ــي بتوث ـ ٍ
ِ
ـب
ـث ال يتخلل ـ ُه القل ــق
غي ـرِ مفتع ـ ٍـل لتتعال ــى الوتي ــر ُة وأفق ـ ُـد ِقس ــطا ً
املحبـــوس وأطلقـــه
البـــأس بـــه مـــن الـــكال ِم
ِ
بالف ــراغ وأن ــام ..أن ــام بح ــذر ،أُع ــاو ُد يوم ــي
كم ــا ل ــو أن ش ــيئا ً ل ــم
يحص ــلْ ألب ــدو فاق ــداً
َ
ِ
ِ
ِ
وإبـــداء الـــرأي يف أ ّي
املجادلـــة
لصالحيـــة
ٍ
مـــكان ال أكـــو ُن مبفـــردي ومعتـــداً ومتقـــداً
ِ
ألفصـ َح عمــا
بآرائــي ألتــي اتبناهــا يف عزلتــي

بــدا لــي بصـ ٍ
صــه احلــد ُة ،اختصتنــي
ـوت ال تن ُق ُ
حال ـةٌ غريب ـةٌ زادت مم ــا أن ــا علي ــه ه ــي بي ــان
املواضيــ َع املدخ ــر َة يف مخيلت ــي خ ــال الي ــو ِم
ِ
الســـابقة لتظهـــر علـــى ارتســـامات
أو االيـــا ِم
الوج ــه بص ـ ٍ
ـورة جلي ـ ٍـة فت ــار ًة أضح ــك وأخ ــرى
ت تســحبني قدمــاي
إشــمأز وأغضــب وأخريــا ٌ
ٍ
ث ِ
لقطـــة وأُوصـــد
ـــر
ث مـــا انفـــ ُ
إلـــى حيـــ ُ
آخ َ
مبتغـــاي مـــن خاللهـــا ،ســـاءت حالتـــي إلـــى
ٍ
عنـــف
درجـــة اإلفصـــاح عمـــا يســـاورني مـــن
ألصفــ َع ه ــذا وأهج ــو م ــا أرا ُه أمام ــي ليك ــون
ٍ
ألجابـــ َه
لنقـــاش ال ميـــت لـــه بصلـــة
ضحيـــةً
َ
ٍ
بـــردود تصيبنـــي بالذعـــرِ محـــاوالً أن أُبـــدي
ِ
كلمـــات االعتـــذار والتـــي تكـــون
مت وأنقـــى
أ َّ
ـن كثي ـ ٍ
ـرة فاق ــد ًة للج ــدوى ألس ــحب
يف أحاي ـ َ
نفس ــي مب ــرارة اخل ــذالن كم ــن دخ ــل معركــةً
وانصــدم بعدهــا لفداحـ ِـة املوقــف منفلتـا ً عمــا
ٍ
ٍ
وراء ُه ،تكـــررت احلالـــةُ
عديـــدة
ملـــرات
تـــرك َ
بشـــارع إال وخلفـــي
ت ال أمـــ ُر
ٍ
حتـــى أصبحـــ ُ
حســـ ُن عقبـــاه
ت
أصـــوا ٌ
ُ
تتوعدنـــي مبـــا ال ُي َ
ٍ
طبيـــب
ت أن أعـــرض نفســـي علـــى
َ ،عزمـــ ُ
نفســـي ليقينـــي أن شـــيئا ً غريبـــا ً أوصلنـــي
ٍ
ـص أن أعيــش
ـب املختـ ُ
،أمرنــي الطبيـ ُ
للهــاك َ
دور املُرا َق ـ ِ
ـب وحتدي ــداً عندم ــا أك ــون مبنزل ــي
النصــب كاميـ ٍ
ـرات للمراقبــة يف كل زاويـ ٍـة مــن
البي ــت حامل ــا أحل ــق بنقاش ــي ألب ــدو متواج ــداً
ض أم ــام الطبي ـ ِ
ـب وه ــو إج ــرا ٌء
بشاش ـ ِـة الع ــر ِ
ِ
البـــدء بالعـــا ِج كمـــا أفهمنـــي،
ث قبـــل
حديـــ ٌ
ت لألمــر انتابتنــي نوبـةُ الســكو ِن والرهبـ ِـة
امللفـ ُ
بعـــد وضـــع الكاميـــرات هـــو
نفـــس االمـــرِ
ُ
ال ــذي أذابن ــي وب ــد َد معن ــاي فيم ــا ل ــو ا َزلن ــا
ِ
ن
ـس امل ــكا ِن ،انس ــحب ْ
ت عين ــاي إل ــى عــ ِ
هاج ـ َ
ٍ
والتوجـــس
بصـــورة ملؤهـــا احلـــذ ُر
الكاميـــرا
ُ
ـب املعالـ ـ ُج برس ـ ٍ
ـالة صوتي ـ ٍـة
ليفاجئن ــي الطبي ـ ُ
«تش ــخيصي كان دقيقــا ً ج ــداً ،أطف ــئ العي ــون
الت ــي احاطت ــك وراجعن ــي إل ــى العي ــاد ِة ،لك ــن
توق ــف :هن ــاك عي ــو ٌن أُخ ــرى يف اخل ــارج ،م ــن
ال ــذي س ــيطفؤها ل ــو اردت ان تك ــون؟!».
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مراكش حب وحرب ...

حب يف حرب معلنة
عبدالحكيم كشاد .ليبيا

فوق أرض تستعر بنيران عدوان صارخ ،رأيي أن تغيير التاريخ كتاريخ غير معاجلته
يبدو احلديث يف هذا االتون عن البعد فكريا ً وثقافيا ً يف صيرورته األعمق ..
اإلنساني حديثا ً مجحفا ً ،وتصوراً يف غير
سياق ،بل ويكاد أن يكون مضحكا ً بالنسبة يوتوبيا احلب واحلرب :
لصاحب األرض ،وغير منطقي لغازٍ يتطلب هذه القصص العاطفية امللتهبة بني القلوب
أن تكون مبرراته جاهزة دائما ً لراحة على أرض مغربية ،أحداها بني شاب
ضميره ،خاصة إذا ما كان احلديث عن مغربي وسيم وفتاة إسبانية رقيقة وافدة
معاهدات يجب احترامها،
ودواع إنسانية إلى «مليلية» من إسبانيا كإحدى ممرضات
ٍ
يجب مراعاتها يف احلروب.
اجلبهة.
ٍ
وحني يتكلم الغازٍ ي عن البشرٍ
بدونية رمبا تبدو العالقة هنا جدلية يف بعدها
وهو يستبيح أرضهم ،ويحصد أرواحهم ،اإلنساني رغم أنها تشي بتحيز وعنصرية
ال لشيء ،إال لكونهم يدافعون عن تراب واضحني يف بعض جوانبها ،ويكفي أن
الوطن ،وحتت سمائه  ..أي إنسانية هنا املغربي اسمه «العربي» ،وهو تزاوج أرادو
ميكن احلديث عنها؟.
به للذين ينحازون من سكان «مليلة» حسب
ويبدو ذلك يف غاية السخف ،أيضا ً ثمة وجهة نظرهم ملعادة احلرب و النزيف
ٍ
لكل
معتد ما يبرر به جرائمه لدى الرأي اليومي املستمر ولتبيان أنه انحياز من كال
العام ،وهو منطق بنصف لسان .
الطرفني وأن اجلانب اإلسباني املعتدي ال
املسلسل اإلسباني «مراكش حب وحرب» ،يغيب عن مقصده النبيل رغم واقع احلرب
تقنيا ً يفوز بعني املشاهد ،وشاعريا ينقل األليم ! ولكن ماذا عن أبناء جلدتهم ؟.
إليك دفء الصورة املشحون ببعد إنساني
إن العالقة تبدو جدلية بني اإلسبان
تنساق معه حتى أنك مطالب بأن تنسى أنفسهم يف معاملتهم لهؤالء العرب،
احلرب ،خاصة إذا كان واقع هذه احلرب و»مليلة» املدينة املغربية التي جتري عليها
واملكان يعدان كخلفية سينوغرافية جتعلهما األحداث كأنها املكان املحايد والذي الزال
بعيدان عن أي محاسبة تاريخية .
يحتل إلى اليوم كرد فعل لتواجد العرب
ومن هنا يأتي السؤال  :هل ميكن أن جت ّير منذ خروجهم من األندلس ،وبعد أن قضوا
حقائق التاريخ لصالح العمل الفني؟ يف على كل مقاومة فيها منذ عشرينيات القرن
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املاضي ،وبرغم كل التجاوزات التاريخية
الواضحة وتزيني بعضها لضرورات درامية
كحادثة جرح املناضل املغربي الكبير
«عبد الكرمي اخلطابي» يف معركة متوهمة
ليخطف اتباعه دكتور وممرضة بطريق
الصدفة لعالجه وعفوه عنهما بعد ذلك
إلنقاذهما حياته ورغم محاولة اغتيالهما،
هذه احلياة مرة أخرى عندما عرفا حقيقة
اجلريح ،رغم قسم الشرف املهني ! لكننا
نتساءل أين التاريخ هنا ؟!
إن صراع اإلسبان مع أهل الريف املغربي
وتصوير هزميتهم يف «انوال» على أنها
خيانة ضابط أجبرهم على التراجع مدعاة
لتزييف التاريخ وتخطيا لوقائع تاريخية
معروفة وموثّقة وهي موقعة انتصار حاسمة
للمناضلني املغاربة بقيادة عبد الكرمي
اخلطابي القائد البطل  ،بفضل تكتيكاته
احلربية وبشهادة العدو نفسه ،حيث مت
استدراجهم للجبال وهناك مت القضاء
عليهم  .ثم عدم تقدير املسلسل للبطل
الكبير عبد الكرمي اخلطابي الذي حاربهم
كمناضل شريف بل وتقدميه كمتمرد يف
هذه املعركة بالذات التي يتذكرها اإلسبان
جيدا مما جعلهم يستعدون بعدها للثأر
ورغم التجاوزات الزمنية أيضا والتفاوت
بني معركة انوال  1921على أحداث
 1925املؤثّرة وهو تسريع يف الواقع من
ناحية أخرى يف وتيرة التاريخ مما يعد
جتريفا لفترات النضال وطمسا حلقائقه !
مسلسل
أحداث
جتري
يف
“مراكش حب وحرب”

الليبي

96

عشرينيات
القرن املاضي حني كان الريف املغربي
الضارية يف
ميوج بتلك الثورات
مواجهة جيش إسبانيا بكل عتاده احلربي
وحلسابات سياسية واستراتيجية بعيدة
املدى تداخلت فيها مصالح أكثر من دولة !
تبدل مسارات :
ّ
هل ميكن ملشاعر ما أن تخدع ؟ و متى
كانت احلرب ربيبة احلب ؟ يف كل
أدبيات احلب واحلرب التي قرأناها لم
يكن متسعا للحب بني أهوالها صرنا نعرف
مآلها يف كثير من األعمال لطاملا تعثرت
على ارضيتها ضيق مسارب احلب .هذه
االحاسيس الهامسة واملسكوت عنها تواجه
يف اخلارج حربا حقيقة معلنة وهي ال تقل
عما تواجه يف شأنها اخلاص رمبا خففت
الوطأة على قلوب أخطأت طريقها للبعض
ورمبا احلرب بالذات هي من غير مسار
وحدد اجتاهات ! .
املسلسل ينتصر للحب حني يسير يف شكل
متواز مع احلرب بل يكاد أن يتجاهلها أو
هو يستغل وجودها يف األصل لتلتقي على
ارضيتها وجيف القلوب وتعاسات البشر
كأن احلرب عامل تعويض عند البعض
إسقاطا ملأساته الشخصية يف اخليار غير
الواثق ،بل ثمة تبدل مسارات ماكان لها
لتكون لوال احلرب !

ايام زمــــــــــان

اململك
ساه

ايام زمان
أن متجـد السـلطات الفـن ،أن تهتـم بثقافـة االسـتماع ،أن تنمـي يف النـاس
ذوق املوسيقى وتذوق اللحن اجلميل ،ال تعنينا هنا أمناط األنظمة بقدر ما
يهمنـا مبـدأ أن تنفتـح العقـول علـى منهج تبجيل االبداع بـكل أنواعه.
ثمـة إجنـاز آخـر كبيـر وراء هـذا االعلان ،أن يتعـود النـاس نعمـة االنصـات،
الصمـت بينمـا اآلخـر يتكلـم ،هكـذا يولد احلـوار ،وهكذا ينتهـي الضجيج ،
فهل احلوار شـيء سـوى أن يتكلم اآلخر فتسـتمع ،ثم يسـتمع فتتكلم؟ وهل
الضجيج شـيء سـوى أن يصرخ اجلميع يف ٍ
وقت واحد فال يسـمع بعضهم
بعضا ً ؟
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قبل أن

نفترق
الثابـ ـ ــت واملتحـ ـ ــول

إن زمــن االبــداع شــيء آخــر غيــر زمــن التــراث ،فاآلثــار االبداعيــة املاضيــة ليســت
لكــي تزكــي اآلثــار الالحقــة وتولدهــا .وإمنــا هــي لكــي تشــهد عظمــة االنســان،
وعلــى أنــه كائــن خــاق .ثــم إن العمــل الفنــي معاصــر وغيــر معاصــر يف آن .
صحيــح أن بعــض األعمــال الفنيــة حتــدد بالــذوق ،لكــن هــو أن األعمــال العظيمــة
هــي التــي حتــدد الــذوق ،األولــى تنســجم مــع اللحظــة ،أمــا الثانيــة فتخلقهــا .األولــى
تتابــع تراثــا ً أو تاريخــا ً تنــدرج وتــذوب فيــه .أمــا الثانيــة فتبــدأ تاريخــاً ،األولــى
تدخــل ســلبياً ،رقمـا ً أو عــدداً يف حركــة التاريــخ .أمــا الثانيــة فتفاجــيء هــذه احلركــة
ومتنحهــا بعــداً آخــر أو اجتاهـا ً آخــر .

توقيع  :أدونيس
الليبي
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نحو املعابد القدمية ..
حيث زيوس يغط يف نومه  ..ولكن ليس على قمة جبل االوليمب
هذه املرة  ..انه يغفو آمن ًا يف معبده الكبير يف حضن قورينا ..
تقدر بثمن .
شحات الليبية التي ال ّ

بعدسة مصطفى اكرمي.ليبيا
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