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كامت أسرار الليبيني

صورة

الغالف ..

�إنه لي�س جمرد �أداة ل�صنع ال�شاهي ..
�إنه براد ال�شاهي ال�شهري  ..هذا ال�شيء الثمني يف معناه ،هو كامت
�أ�سرار الليبيني ،و�أني�س جل�ساتهم ،وحمور نريانهم ال�صغرية وجل�سات
�أم�سياتهم ونكهة حكاياتهم التي ال تنتهي .
بعد�سة املبدع علي ال�ساعدي هو غالفنا لهذا العدد ..
مع عظيم فخرنا به .

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مصطفى الشيخي
د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

حممــد حســــن اخلضر
حممــد حســــن حممــد

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـ ًة مبـا يلـي :
 .1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
 .2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
.3
ُي ّ
مصادر هـا.
 .4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
 .5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
 .6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
 .7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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افتتاحية رئيس التحرير

ثقافة القرون الوسطى ()1

عن ثقافة السالحف

التحرير
بقلم :
رئيس التحرير
بقلم  :رئيس
ٍ
جملة ،يف أي كتاب ،تصبح بال جدوى
يف كتابها املمتع «هيرودوت .مقدمة قصيرة إلى أي
روما كما يصبح
أ�سوارمعنى،
الربابرة �على
جموعمالم تستند
حكاية
روبرتس»
«جينيفر تي
مدينةمتاما ً
اجتاحت
 476م.
جد ًا ،تذكر يف عام
تتحدث عن محاضر بارز وامرأة صعبة املراس الكون بال قواعد إذا لم يستند ــ يف نظر
تنته
الو�سطىظهرالتي مل
�سرية الع�صور
حيثلتفتتح
العظيمة،
سلحفاة .
احلمقى ــ على
بذلكالعجوز
حتدثه هذه
كانت بني جمهوره،
رفض فكرة أن
هنا يف
ملاذا نتشدد
�سنةولكن،
مبركزية
للنظام
تفسيره
أخرى هي
عا�صمة �
ب�سقوط
القائللألف
يقارب ا
بعد ما
بعد أن نبذت�إال
هراء مؤكد ًة أن األرض تستند قوائم العالم على ظهور السالحف ؟
الشمس ،معتبرة إياه
ً
لهذاالكربى
العوا�صم
 1453م ،وك�
وحتم ًا،عام
الق�سطنطينية يف
االعتقاد الساذج
�سقوطالعميق
أليسأن املعنى
وعلى ٍ
نحو
ماهي إال لوح ًة مستوية،
فيه أكثر ؟
مليالدنتمعن
التاريخاً بأن
يف�ضلها جدير
التياملحاضر
املقدمة سأل
دائم ًابالنفس،
االعتداد
اجلديدة .
الع�صور
ال يخلو من هو
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف،
متحديته عالم تقف هذه السلحفاة ؟
ملدينة
أجالف
�
برابرة
باجتياح
إذن
�
الو�سطى
محاورتهأت
فأجابت بد�
ٍ
الع�صور مشاكس  :إنك ولكن ،عن أي عالم نتحدث ؟ هنا بالذات
بإسلوب
معي يف هذه
يختلف األمر
سالحف رمبا
نقطةجداً،
الشاب ،ذكي
فتعالواآالف
االجتياح ،كانت �
العاملية ،ومع
لكنهاللح�ضارة
ارتكاز
لذكي أيها كانت
ً
االفتتاحية لنناقش هذه املسألة  ،رمبا يثمر
فوق سالحف وصوال الى البداية.
اثنني من
احلوارتولد
الو�سطى
وكانت
املطاف .
أ�سو�أنهاية
فائدب ًة� يف
الع�صور حقل
«برتراند
ت�سقط ،هو
املفاهيماملحاضر
يقول بعضهم إن
ح�ضارة.على ظهور السالحف،
رمبا يستند
برابرةالعالم
جيمس»،
«ويليام
البدايات إنه
رسل» ،ويقول آخرون
و�سقوط
اجتياح
املمكنة،
ويقول فريق ثالث إن شيئا ً من هذا القبيل متاما ً كما أصرت تلك العجوز وهي تعاند
وتتحدى وتستخف بعلم ذلك املحاضر
لم يحدث البتة .
هذا كل االقتباس عن كتاب «جينيفر» ،ولكن ،املتواضع ،ولكن ،كنت أمتنى لو أنه سألها
ٍ
إشارة عن أي عالم كانت تتحدث.
ماذا عن املعنى من االقتباس؟ فأي

الليبي
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�إن الع�صور الو�سطى تبد�أ بذلك االجتياح،
وا�ستمرت طوي ًال كما هو معروف ،وانتهت
بعد م�شوارها التاريخي املوح�ش ،لكن ال�س�ؤال
املطروح الآن هو  :هل تنتهي ثقافة ع�صر معني
بانتهاء زمنه؟ وهل نعي�ش نحن الآن ثقافة
الع�صور الو�سطى بعد كل هذه ال�سنوات الطويلة
من نهايتها؟ اعتقد �أن اجلواب يطرح نف�سه الآن
ويقدم لنا نف�سه ك�أو�ضح ما يكون مبجرد �أن نفتح
�أول نافذة ت�صادفنا على �أول �شارع ميكن �أن نطل
منها عليه .
�إن اجتياح الربابرة لروما يخلط �أوراق التاريخ
على نح ٍو غري م�سبوق� ،إىل احلد الذي دفع
م�ؤرخني من وزن االجنليزي �-إدوارد جيبون-
�صاحب امل�ؤلف املهم -ا�ضمحالل االمرباطورية
الروماين و�سقوطها� ،-إىل �إطالق ا�سم -القرون
املظلمة -على هذه الفرتة ،فهل انتهت هذه
القرون ب�سقوط الق�سنطينية بينما ظلت ثقافتها

على قيد احلياة حتى الآن ؟ لنفتح نافذة الواقع
�إذ ًا لنعرف اجلواب .
ميكنك �أن تعرف الكثري من الأجوبة مبجرد
�أن تفتح نافذتك على العامل من حولك ،وحده
االنغالق �سوف يحرمك من نور املعرفة ،لذلك،
ال ت�ست�سلم �أبد ًا للعتمة ،ودع ال�س�ؤال يحفزك
يف كل مرة لعالمة ا�ستفهام جديدة ،ويف كل
الظروف خذ هذه الن�صيحة  :ال تغلق نافذتك
بوجه النور .
• لنفتح النافذة �إذ ًا :
حد ال
�إن الغزو الرببري خلق واقع ًا ب�شع ًا �إىل ٍ
ميكن جتاهله ،ولعل يف ت�سمية الع�صر الذي
تاله بالقرون املظلمة ما يربرها �إذا ما عرفنا
�أن الفرتة قد �شهدت �إهما ًال مزري ًا لقواعد اللغة
الالتينية ،وتهكم ًا على قواعد النحو ،وكان هذا
التهكم واالزدراء يرد حتى على �أل�سنة النخب
وال�شخ�صيات العامة �آنذاك ،فهاهو البابا
9
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جريجوري العظيم 590 ( -ـ ـ 604م)ي�ستنكر يف خطبه العلوم االن�سانية ويعترب
ن�صو�ص االجنيل املقد�سة هي فقط احلقيقة
املطلقة دون �سواها ،لكن الأمر مل يقف عند هذا
فقط .
�إن فعل القراءة بحد ذاته �أ�صبح فع ًال متدني ًا ال
يلقى �أي اهتمام ،وحتولت الكتب �إىل عملة نادرة،
وانعدمت حركة الن�سخ تقريب ًا ،و�أقفرت �إيطاليا
التي طاملا �شهدت ح�ضور الفكر واالبتكار،
�أقفرت متام ًا من مكتبات �أو كتب �أو كتاب ،حتى
�أن التهكم على القراءة ا�صبح منهج ًا �سائد ًا يف
املجتمع ،و�أ�صبحت عبارات ال�سخرية مثل (( :
ما الفائدة التي ميكن �أن يجنيها املرء من قراءة
�أعمال �سقراط ؟ )) ،و ((هل �سوف تنقذنا
قوعد اللغة الالتينية من املوت؟)) ،مثلما كان
يكتب �-سفريو�س� ،-أحد �أ�شهر الكتاب �آنذاك.
لقد �أ�صبحت هذه الأ�سئلة التهكمية هي اجلواب
10

الر�سمي ال�شائع على كل من ت�سول له نف�سه �أن
يفكر بقراءة كتاب �أو الت�أمل يف فكرة .
هل مازلت �أيتها القارئة ،و�أيها القاريء ،تنظر
من نافذتك الآن؟ وهل يوحي لك هذا الواقع
ب�شي؟ لنعرف املزيد حتى ي�صبح اجلواب �أكرث
و�ضوح ًا .
�إن فكرة احل�ضارة ذاتها ،مبد�أ -التح�ضر،-
ك�سلوك وكممار�سة ،ي�أخذ باال�ضمحالل وال�ضمور
مع مرور الزمن ،فكل ما �أ�صبح �سائد ًا هو م�سلك
االنتقام والهمجية وال�صراخ ،ال �ضوابط وال
معايري ،وال وطن يفر�ض مهابته ،وال قيم ت�أمر
النا�س بااللتزام بها ،لقد بد�أت �أوروربا ت�أخذ
مكانها يف نهاية التاريخ .
�إن �أفكار ًا كبرية كالتي كتبها -فرجيل-
و�-سقراط -و-كاتو ،-و-بلليني -و�-شي�شرون،-
وغريهم ،كل هذه الأفكار ت�صبح فج�أة غر�ض ًا
مرمي ًا يف مكب قمامة ،و�أ�صبحت اللغة املكتوبة
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�سطور ًا مزرية مليئة بالأخطاء وبال�صياغة
الركيكة واختالط العبارات وركاكة التعبري.
وكانت الكتابة كحرفة وكفعل م�ستقل بذاته قد
القت تدهور ًا وانحطاط ًا كاد �أن يرجع بها �إىل
الع�صور احلجرية
يف مقابل ذلك ،كانت الأديرة والكنائ�س تنت�شر
مع ازدياد انت�شار امل�سيحية املغلقة متام ًا بوجه
�أي �أفكار تنويرية .وكان هذا مبثابة رد فعل قوي
و�شر�س جتاه الع�صر القدمي الذي ر�أى الأ�ساقفة
�أنه ال بد �أن ميوت بكل ما فيه ومبا احتواه من
�سلبيات و�إيجابيات ،لقد كانت القطيعة �شاملة
بني الدين وبني املا�ضي ب�أ�سره ،وكانت التعددية
التي �سادت يف العامل القدمي على جميع امل�ستويات
قد �أ�صبحت عار ًا ينبغي حموه يف نظر الكني�سة،
�إن العامل امل�سيحي يت�أهب الآن لأطول فرتة حجر

فكري يف التاريخ .
• ال�سري عك�س اجتاه احلياة :
�إن فل�سفة امل�سيحية كانت قد رفعت ذلك اللواء
ال�صارم ،و�أخذت تررد �شعار ًا مفاده �أن احلياة
التي نعي�شها الآن هي جمرد حمطة ،حياة زائلة،
وعمر ذابل بطبيعته� ،سوف يزول يوم ًا ما وينتهي
ويدركه الأفول ،و�أن على الفرد �أن يتجهز حلياة
الآخرة التي �سوف تطول ومتتد �إىل الأبد.
�إن الكني�سة تد�س لأتباعها ال�سم يف الع�سل،
وت�ستعمل احلقيقة �أ�سو�أ ا�ستعمال ميكن ت�صوره
لي�صبح واقع الباطل �أف�ضل و�أقوى و�أكرث تواجد ًا
يف حياة النا�س .
مل تكن �شعارات الكني�سة على خط�أ ،لكن
ت�سخريها خلدمة اال�ستبداد كان هو اخلط�أ
بعينه ،فهذه احلياة هي فع ًال حياة فانية ،وعلى
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املرء بالفعل �أن ي�ستعد للحياة الآخرة ،كل هذا
�صحيح ،لكنه ال يربر �أبد ًا �أن يتخلى املواطن عن
حقوقه يف احلياة الدنيا ،و�أن يعي�ش كاحليوانات،
و�أن يفقد جميع مميزاته ك�آدمي ي�ستحق
االحرتام ،و�أن يعي�ش يف نور املعرفة ،و�أن مي�ضي
ما تبقى من حياته يف كهف الظالم هذا ملجرد
�أن هذه الدنيا فانية وال ت�ستحق التطور كما يرى
ق�سي�س مت�شائم� ،إن االن�سان الذي كرمه خالقه
بالعقل ي�ستحق �أن يعي�ش حياته على ما يرام ولو
كانت ربع �ساعة فقط .
لقد مت ا�ستعمال كلمات احلق خلدمة منطق
الباطل ،و�أغرقت الكني�سة املاليني يف فكرة
مفادها �أن احلرمان من مباهج احلياة هو
اخلال�ص بالن�سبة للنف�س الب�شرية ،و�أن الغاية
النهائية للب�شر هي حياة �أخرى ال عالقة لها
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باحلياة التي يعي�شونها الآن ،و�إن االمتناع عن
التعبري عن االح�سا�س وابتكار الأفكار واالهتمام
بالتعليم والفل�سفة والعلم بكل تخ�ص�صاته هو
عمل دينء ال يليق بكرامة االن�سان ،ويف �سبيل
ذلك مت حترمي درا�سة علوم االغريق والرومان
القدمية ،وتعر�ض الفنانون والكتاب والنحاتون
لالزدراء والتنمر ،و�إزاء هذه احلرب ال�شر�سة
د�س العلم ر�أ�سه يف حفرة مظلمة خوف ًا من
�أن يقطع الر�أ�س� ،إن ت�سمية الع�صور املظلمة
ت�صبح الآن جديرة بذلك الع�صر �أكرث من اي
وقت م�ضى� ،إن العلم والتعليم ي�أخذان اجتاه ًا
واحد ًا الغري ،و�أ�صبحت �أ�سماء امل�شاهري من
�آباء الكني�سة هي وحدها من تت�صدى للكتابة
والت�أليف ،كالقدي�س -حريوم ،-والقدي�س
�-أوغ�سطني ،-والطريف واملفارقة الكربى �أنهما
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ماكانا لي�صال �إىل هذا امل�ستوى من الكتابة لوال
اطالعهما على الآداب والعلوم الكال�سيكية
القدمية عند اليونان والرومان وامل�صريني ،وهي
ذاتها نف�س الآداب والعلوم التي ُحرم النا�س منها
بداعي �أنها علوم زائفة.
لقد �أ�صبح القدي�سون هم �أدباء وكتاب تلك
املرحلة ،يكتبون ،فت�صبح كتاباتهم قوانني ال
جمال لتجاهلها ،ويق�سمون الكون �إىل مدينتني،
مدينة ملخلوقات اهلل ،ومدينة هلل ،ولعل يف هذا
التفكري خلط ًا ملفاهيم و�إرباك ًا ملنطق ،فمن
ي�ستطيع بعد ما كتبه القدي�س �أوغ�سطني مث ًال �أن
يعرت�ض على ن�ص مكتوب بيد ب�شر ،مادام الكهنة
قد ا�ستعاروا �صفة اخلالق ليفر�ضوا على املخلوق
ما يريدون فر�ضه ؟
التعليم يف القف�ص :
•
كان ال بد من التعليم ،لقد و�صل هذا الإح�سا�س
�إىل الكهنة ،لكنه و�صل مع �إح�سا�س �آخر يقول
�إن ال تعليم خارج الكني�سة ،وهكذا كان التعليم
الديني هو وحده املعرتف به ،ف�أن�ش�أت املدار�س
يف الأديرة على نطاق وا�سع ،ويف كل دير كان
قد تواجدت مدر�سة �صغرية مع عدد من الذين
كانوا قد تفرغوا لن�سخ الكتب الدينية التي ت�ؤهل
طلبتها لي�صبحوا فيما بعد ق�ساو�سة يعملون يف
�سلك الكهنوت ،ممهدين الطريق لدخول �أوروبا
كلها جتت �سيطرة كني�سة واحدة هي الكني�سة
الكاثوليكية بتعاليمها ال�صارمة التي ال تقبل
باجلديد .
كل ما كان يتلقاه الطلبة يف هذه املدار�س الدينية

كان ذلك القدر ال�ضئيل الذي ي�ؤهلهم للدخول يف
ال�سلك الكن�سي.
لقد كانوا يدر�سون املو�سيقى ،ولكن لغر�ض معرفة
وعزف الأحلان الدينية الالزمة لأداء الطقو�س،
وكانوا يدر�سون الالتينية ،ولكن لغر�ض قراءة
كتب الق�ساو�سة والقدي�سني وا�سفار االجنيل
والتوراة ،وكانوا يدر�سون احل�ساب والريا�ضيات
والفلك والهند�سية ،ولكن ليتمكنوا من حتديد
تاريخ الأعياد و�أيام القدي�سني .
كل �شيء كان ين�ساق نحو ذلك الهدف املعلوم،
الكون كله لهم ،والكون كله تابع ،والكون كله ال
يقر�أ ،و�إن قر�أ الكون ف�سوف يقر�أ ما يريدونه له
�أن يقر�أه .
�إنها �سرية حياة كاملة لثقافة ع�صور متطاولة
ماتت منذ �ألف �سنة لكن ثقافتها ترف�ض �إىل الآن
�أن متوت (.يتبع) .
13
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عن محمد عبد الكريم الوافي

رحيل األب الروحي

حسن المغربي .ليبيا
�أذكر �أين عرفته داخل �أروقة جامعة
قاريون�س عام 2001م ،وهو العام الأخري
الذي د ّر�س فيه طلبة اللي�سان�س ،وكان املكان
حتديد ًا يف مدرج ( ،)2الذي ُيعرف بـ"قاعة
زاهية حممد الزربي".
يف ذلك اليوم ،كانت الإنارة يف املدرج �شبه خافتة،
على �شكل دوائر يف ال�سقف .وعند املدخل توجد
مقاعد مدرجة ،متوازية من الأ�سفل �إىل الأعلى،
من�صة
يف�صل بينها مم�شى .ويف اجلهة املقابلة ّ
ي�صل ارتفاعها حوايل مرتين تقريب ًا ،مل يكن
الأ�ستاذ يلقي املحا�ضرات من خاللها ،و�إمنا كان
يجل�س بطريقة غريبة يف ال�صف الأول من املدرج
�أعلى ال�سطح ،وي�ضع قدميه على مكان اجللو�س
باملقعد املتحرك ،كما لو �أنه يف ملعب كرة قدم!
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َ
وط َ
وال املحا�ضرة كان يدخن �سيجارة تلو الأخرى
بثقة وتوا�ضع "زوربا" اليوناين.
من �صفات الأ�ستاذ �أنه طويل القامة ،نحيف
مالب�س �أنيقة ومتنا�سقةُ ،يدخن
اجل�سم ،يرتدي
َ
ال�سجائر ب�شراهة كما ذكرتُ  ،طب ُعه حاد جداً،
�إىل درج ٍة جعلت الكاتب الليبي الكبري "علي فهمي
خ�شيم" ي�صفه ،يف مذكراته ،قائ ًال" :ما عنده
الريح وين اتهب"!
ولد الأ�ستاذ "حممد عبد الكرمي الوايف" يف مدينة
املرج عام 1936م ،وتخرج يف كلية الآداب /ق�سم
الفل�سفة بداية ال�ستينيات ،و�أ ْك َمل درا�سته يف جامعة
باري�س؛ حيث تعرف �إىل �سارتر ،وجان فال ،وجاك
وح َر�ص
بريك ،وبوخين�سكي ،وعبد الرحمن بدويَ .
على متابعة حما�ضرات "بول ريكور" ،يف الوقت
الذي مل تكن لفل�سفة "ريكور" �أي �صدى يف العامل
العربي.
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نال �شهادة الدكتوراه يف فرن�سا (جامعة �إك�س
بروفان�س  ) Aix-en-Provenceعام
1976م ،و�شغل منا�صب راقية ،مثل :م�ست�شار
ثقايف يف ال�سفارة الليبية يف باري�س ،ومندوب ليبيا
يف اليون�سكو.
زار متحف اللوفر ،واحلي الالتيني ،و�أهم معار�ض
الفن الت�شكيلي يف فرن�سا .وتر َّدد على كربى املكتبات
الفرن�سية والأر�شيف الوطني الفرن�سي ،وتعرف من
كثب �إىل �شخ�صيات مرموقة يف الأو�ساط الثقافية
ٍ
الفرن�سية .كان يقول" :من �ضمن الأ�شياء الكثرية
التي تعلمتها يف فرن�سا االهتمام بالذوق"؛ بحيث
يذكر �أنه  -يف �أحد الأيام� ،أثناء �إقامته يف باري�س -
علق نطع (جلد) خروف على الباحة ل َغ َر�ض تهوية
ال�شقة؛ فجا َءتْه ال�شرطة يف احلال ،و�أنذرته بعدم
تَكرار هذا الفعل حفاظ ًا على املظهر العام.
لقد كان "الوايف" من �أ�شد املعجبني بــ"ابن خلدون"؛
�إذ كان يعده مثل "دحية الفتوح" بالن�سبة �إىل تطور
الكتابة التاريخية عند العرب .ويف الفل�سفة ،كان
من �أتباع املذهب الإن�ساين (،)Humanism
وكان يعترب الوجودية �أهم فل�سفة ناق�شت مفاهيم
احلياة واملوت واملعاناة والأمل ،بو�صفها قائمة على
النمط الوجودي �أو الدازاين ( ،)Daseinوهو
لفظ �أملاين ُترجم �إىل العربية ب ِع ّدة مقابالت لغوية
(الآنية ،الوجود الب�شري ،الكائن العيني ،املوجود

هناك) ،لكن الوايف ترجمه بـ"التواجد"؛ لكونه
يتميز بالوجود والدميومة؛ كما لدى "هَ ْيدجر" على
وجه اخل�صو�ص .ومن امل�ؤ�سف �أنّ كتابه "تاريخ
الفل�سفة املعا�صرة يف �أوروبا" ،الذي ترجمه عام
1970م� ،سطا على �أجزاء كبرية منه كاتب
م�صريَ ،
وط َبعه �ضمن �سل�سلة "عامل املعرفة"
الكويتية عام 1992م ! وقد غ�ضب "الوايف"
كثري ًا جرا َء ذلك ،وا�شتكى من عدم مبادرة جامعة
قاريون�س بالدفاع عنه ،ومن تخاذلها يف الوقوف
بج ْن ِبه؛ حفاظ ًا على حقوقه الفكرية.
َ
ويف هذه املنا�سبة ،يجب �أن �أذكر �أنه كانت تربطني
بالوايف عالقة طيبة ،منذ �أيام الدرا�سة يف اجلامعة؛
�إذ كان كلما ر�آين داخل املكتبة ،ناداين وق ّدمني،
بفخر واعتزاز ،للأ�ساتذة ،قائ ًال :هذا يذ ّكرين
بنف�سي �أيام الدرا�سة� ..إنه مثلي متام ًا ،يقر�أ يف
جميع م�ؤلفات �أ�ساتذته" .ويف �أحد الأيام ،بينما
كنا نتحدث عن الفن واملو�سيقى يف مكتبه بق�سم
التاريخ،باح يل ب�أنه ّ
يف�ضل املطرب "فهد بالن" على
جميع الفنانني العرب ،بل ي�ضعه �إىل جانب موزارت
و ماكيوفي�سكي وباخ  ،ويف فن الت�شكيل ،كان معجب ًا
باملدر�سة االنطباعية على �أيام مونيه .وحينما
�س�ألته عن احلركات الفنية اجلديدة ،التي ظهرت
قبيل احلرب العاملية الأوىل� ،أجاب ب�أن معظمها
انتهت يف وقت مبكر؛ ب�سبب التناف�س وال�صراع على
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ال َف َرادة واالختالف .ويف الأدب ،كان يقر�أ لهمنغواي
وجوي�س ودو�س با�سو�س� ،أما هواياته املف�ضلة ،فهي
لعبة ال�شطرجن والر�سم ،وتوجد ٌ
بع�ض من لوحاته
الفنية على �أغلفة م�ؤلفاته املرتجمة .ورغم احرتافه
الر�سم ،مل ي�شارك يوم ًا يف معر�ض ت�شكيل واحد
َ
طوال حياته ،لكن ذوقه الراقي ،ومل�ساته الفنية،
تظهر يف �إخراج جملة "احل�صاد" ،التي كان ي�شرف
على �إ�صدارها باللغتني العربية والإجنليزية ،وهي
من من�شورات �شركة �إ�سو النفطية.
كان الوايف خمتلف ًا عن بقية �أ�ساتذة اجلامعة ،وكان
يق ّدره الطلبة جميع ًا ،املتفوقون وغري املتفوقني،
ويتحدثون عنه بو�صفه مو�سوع ًة؛ �أي :مكتبة متنقلة..
هرم ًا رابع ًا ،وكان هو بدوره ي�ساعد الطلبة ،ويخفف
عنهم عبء الدرا�سة ،وي ّذكرهم ب�أن ورقة االمتحان
ال تق ّيم الطالب ،و�إمنا ن�سبة التفاعل والتجاوب
داخل القاعة هي الأ�سا�س .وبالفعل� ،أذكر �أنني،
يف امتحان "علم التاريخ" ،مل �أجب عن جميع
حت�صلت على درجة "ممتاز".
الأ�سئلة ،ومع ذلك ّ
وعندما التقيته يف املكتبة ،قال يل� :أعجبتك
الدرجة؟ قلت :نعم ،ثم ذكرتُ له الظرف الذي
حال دون املذاكرة اجليدة ليل َة االمتحان؛ ف�ضحك
أح�س ْ�ست �أن وراء �ضحكه روح ًا حلوة،
من املوقف ،و� َ
مل�ستُ فيه الكثري منه.
وقارنته ب�سرع ٍة ب�أبي؛ لأين ْ
ومنذ ذلك اليوم ،وحممد الوايف يف حياتي مبنزلة
"الأب
الروحي" بكل معاين الكلمة.
ّ
وقد ترك الأ�ستاذ حممد الوايف (رحمه اهلل)
ع�شرة م�ؤ َّلفات ،ما بني ت�أليف وترجمة ،وهي على
النحو الآتي:
 - 1تاريخ الفل�سفة املعا�صرة يف �أوروبا 1970 -م
(ترجمة)؛
 - 2من داخل مع�سكرات اجلهاد يف ليبيا -
1972م (ترجمة)؛
 - 3احلوليات الليبية 1973 -م (ترجمة)؛
� - 4شارل فريو يف ليبيا� :سرية قن�صل فرن�سي
بطرابل�س خالل القرن التا�سع ع�شر ميالدي
(1884-1876م) (باللغة الفرن�سية)؛
1976م
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 - 5الطريق �إىل لوزان :اخلفايا الدبلوما�سية
للغزو الإيطايل ل ِليبيا 1977 -م؛
 - 6يو�سف با�شا القرمانلي واحلملة الفرن�سية
على م�صر 1984 -م؛
 - 7الإغريق يف برقة :الأ�سطورة والتاريخ -
1990م؛
 - 8منهج البحث يف التاريخ والتدوين التاريخي
عند العرب 1990 -م؛
 - 9احلوليات التون�سية 1992 -م (ترجمة)؛
 - 10برقة يف الع�صر الهِ للين�ستي 2002 -م
(ترجمة).
تتمحور معظم هذه الكتب حول تاريخ ليبيا ،منذ
الع�صر الإغريقي حتى حتقق الغزو الإيطايل لها،
با�ستثناء كتابني؛ الأول عن تاريخ تون�س ،و الثاين
عن تاريخ الفل�سفة املعا�صرة يف �أوروبا� ..إن
قارئ �أعمال "الوايف"� ،سوا ًء يف جمال الت�أليف �أو
الرتجمة ،يلحظ التزامه ال�صارم بالتوثيق ،وطرق
البحث التاريخي ،واملو�ضوعية العلمية؛ �ألي�س هو
َمنْ قال" :الن�ص املُقتب�س هو �شيء مق َّد�س يف علم
التاريخ"؟
رحم اهلل �أ�ستاذنا اجلليل ،الذي التحق بالرفيق
الأعلى يوم � 30أغ�سط�س 2011م ،ودفن يف
مقربة الهواري مبدينة بنغازي.
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تونس مفتاح ..

احلضور رغم الغياب
إنتصار بوراوى .ليبيا

الزالت �أغنيات املطربة تون�س مفتاح التي
انطلقت يف �سبعينيات القرن املا�ضي ب�صوتها
العذب اجلميل ،تلقى رواج ًا وحمب ًة ومتابع ًة
عند كثري من اجلمهور الليبي رغم مرور الزمن
،وال�سنوات الطويلة على اعتزالها الغناء.
وحني دخل الأنرتنت للبالد وانت�شر يف �أوائل
الألفية ،عمد ع�شاق الفن الليبي �إىل توفري �أغلب
�أغانيها على اليوتيوب و�أ�صبحت متاحة للأجيال
التي رافقت �أغانيها وهى يف �سن الطفولة او
املراهقة وال�صبا ،وللأجيال اجلديدة التي وجدت
يف لونها الفني الرقة واجلمال واللحن الر�شيق
الذى جعلها على مقربة منهم �أي�ض ًا ،وهذا �سر
من �أ�سرار حمبة اجلمهور لفنها و�أغنياتها ،فلون
املطربة «تون�س مفتاح» الفني قام على �أكتاف
هرمني من �أهرامات ال�شعر والتلحني يف ليبيا،
وهما ال�شاعر الغنائي «ف�ضل املربوك» ،وزوجها
امللحن «فرحات ف�ضل» يرحمهما ،الذين قدما
لتون�س مفتاح �أروع �إبداعاتهما الفنية
كانت انطالقة املطربة «تون�س مفتاح» الكبرية،
حني غنت وهى يف الرابعة ع�شرة من عمرها
تقريب ًا �أغنية «ان�سيتك يا البعيد» ،ب�صوتها
املغرد ال�شادي ،فجذبت �أذن امل�ستمع قبل
املتفرج ،ورغم �صغر �سنها� ،إال �أنها غنت الأغنية
بكل جوارحها و�أحا�سي�سها ،وتقم�صت حالة
العا�شقة التي �أعلنت ن�سيان حبيبها الذى مل
يكن ي�ستحق حبها فكانت فع ًال الطفلة املعجزة

يف زمانها ،فكيف لطفل ٍة يف ذلك العمر �أن تغنى،
بكل تلك امل�شاعر الدافقة والعواطف امللتهبة لو
مل تكن لديها موهبة ع�شق الغناء ،وحمبته ،فهي
مل تكن تغنى للحبيب كما يف كلمات االغنية ،بل
تغنى للجمهور والنا�س ،وتعلن لهم جميع ًا ب�أنها
مطربة متتلك �صوت ًا يدخل للقلب بدون حواجز
بعفويته وحرارة عواطفه وتعبرياته املتدفقة
باحلب ،ومبقيا�س ذلك الزمن»�سبعينيات القرن
الع�شرين» كان ذلك منتهى اجلر�أة والتمرد ،من
فتاة �صغرية يف العمر ،لي�س يف طريقة غنائها
الغامرة باملحبة والع�شق فقط ،بل يف كلمات
الأغنية ،نف�سها التي تعلن التمرد ون�سيان احلبيب
على امللأ بطبقة �صوت عالية ،فبكل جر�أة تعلن
تلك ال�صبية ال�صغرية ،لي�س فقط ن�سيانها له بل
تخربه ب�أن «�أنظارها دارن �صوب جديد»� ،أي �أنها
تقول له بكل �أنفة وكربياء واعتداد بالنف�س ب�أنها
مل تعد تريده وحمته متام ًا ،من ذاكرتها وعاقبته
بالن�سيان لأنه ابتعد عنها وتركها فبالتايل،هو
ال ي�ستحق حبها وفي�ض عواطفها الدافقة ،وال
تكتفى كلمات الأغنية بذلك ،بل ت�صرح معلنه
ب�أنها �أحبت �شخ�ص �أخر .وهذا النوع من ال�شعر
الغنائي ،واللون الغنائي اجلريء كان جديد ًا على
�أذن امل�ستمع الليبي الذى كانت م�شاركة املطربة
الليبية فيه �شحيحة �أ�سا�س ًا ،لذلك مت اال�ستعانة
مبطربات عربيات طيلة عقد ال�ستينيات لغناء
ما يكتبه ال�شعراء الغنائيني تعبري ًا عن عواطف
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املر�أة وم�شاعرها ،وكانت �أغلب الأغاين تدور
حول ع�شق احلبيب وحمبته �أو ال�شكوى من هجره
والتذلل والتو�سل لرجوعه ،ومافعله ال�شاعر املبدع
الراحل يف كلمات الأغنية �أنه �أزاح كل املوروث يف
ال�شعر الغنائى الليبي ب�أغنية تتكلم بل�سان املر�أة
متحدية احلبيب ،الهاجر ب�إعالن الن�سيان،
و�أبدع ابن اجلبل الأ�شم ال�شاعر» ف�ضل املربوك «
يف ر�سم ،كلمات الأغنية التي بدت وك�أنها كانت
مكتوبة ل�صوت تون�س مفتاح الطازج يف بكارته،
والذى يجلب �إىل م�ستمعه رائحة ال�شمارى
والبطوم وخرير النهر واخ�ضرار الطبيعة وجمال
روابى اجلبل الأخ�ضر ،فمن كانت ميكن �أن
تغنى تلك الكلمات التي حتمل معها �أجواء املكان
ولهجته� ،إن مل تكن تلك املوهبة اجلوهرة ابنة

اجلبل الأخ�ضر التي عرث عليها ال�شاعر «ف�ضل
املربوك» ،وامللحن «فرحات ف�ضل» فتم�سكا بها
وعمال على �صقل جتربتها وتدريبها على الغناء
وكيفية غناء خمارج احلروف حتى متكنت
و�أ�صبحت جنمة كبرية ل�سنوات قدمت خاللها
�أجمل �أغانيها و�أ�ضحت كل �أغنية جديدة تغنيها
جتد طريقها للنجاح والرواج الكبري بني النا�س
عند �إذاعتها ،لأن اجلمهورع�شق �صوت ابنة
اجلبل الأخ�ضر بدفئه ورقته وعاطفته اجليا�شة،
و�أي�ض ًا الختالف م�ضامني �أغانيها التي �أبدع يف
كتابة كلماتها ال�شعرية الغنائية ال�شاعر «ف�ضل
املربوك» ،فمن �أغنية «�سريبى نا وياك �سريب»،
�إىل �أغنية «مرا�سيلك غري امتى جتي» ،و»عارف
لي�ش ما اترد ال�سالم « ،و»التلومنى والتقوىل
غرت بيا « ،و» كان املحبة عيب هذا عيبى �سوا
نعي�ش واال منوت را�ضي بعيبى»
• أحلان فرحات فضل اليت ال تنسى :
اجلملة اللحنية عند «فرحات ف�ضل» ر�شيقة،
وذلك �ش ّكل نوع ًا من �أنواع تطوير الأغنية الليبية
احلديثة ،فلقد كانت �أحلان «فرحات ف�ضل»
�سابقة لع�صرها ،فالأحلان طربية وخفيفة
ور�شيقة ،ولي�س بها مط و�إعادة ،واحلقيقة �أن
ملحني تلك الفرتة �أ�ضافوا كثري ًا للأغنية الليبية
وعملوا على تطويرها ،ويرجع تطوير اجلملة
اللحنية الليبية �إىل امللحنني املبدعني املجددين
مثل «�أبراهيم �أ�شرف» و»�إبراهيم فهمي»
و»فرحات ف�ضل» و»يو�سف العامل» و»عبد اجلليل
خالد» ،وغريهم من امللحنني الليبيني الكبار .
وكل ذلك انعك�س على غناء تلك املرحلة التي
�شهدت تطور ًا ملحوظ ًا وزخم ًا بني املطربني
واملطربات مثل «حممد ح�سن» و»عادل عبد
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املجيد» ،و»وحيد �سامل» ،و»عبري م�صطفى
طالب» ،و»را�سم فخرى» ،و»احمد �سامى» ،
و»�ساملني الزروق» ،و»فاطمة احمد» .
وكان ل�صوت تون�س مفتاح مكانته ،ورمبا كانت
درة �أغانيها التي ع�شقها النا�س ونالت رواج ًا
كبري ًا هي �أغنية «ال تغيب“ التى مت ت�صويرها
فوق ج�سر وادى الكوف املطل على تالل وجبال
احلبل االخ�ضر ،و�صدح �صوتها مغني ًا ي�شدو
كالكروان .
ما اتغ َيب خليك اق َريب ..ما ات َغيب يالورد
العاطر ..ما ات َغيب يا الغيم املاطر  ..ما اتغ َيب
عنى ما ات َغيب
ومهما حتدثنا عن العذوبة واجلمال ،يف كلمات
و�أحلان الأغنية ف�سيبدو ذلك �ضئي ًال �أمام جمالها
الذي اكتمل ،ب�صوت «تون�س مفتاح» الزاخر
بالعواطف والأحا�سي�س ،وبقدرتها على ترجمة
كل ذلك الدفق يف كلمات الأغنية ب�إح�سا�س عايل
من الوجد والعذوبة التي كانت املاركة امل�سجلة
ل�صوتها العذب املعرب عن �شخ�صيتها الرقيقة
الدافئة.
• مطربة األغنية اليت ال تنافق :
الفنانة «تون�س مفتاح» كانت �أكرث مطربة ليبية
غنت مناجية الوطن فقط دون ذكر ا�سم رئي�س
البالد ،و�إمنا كانت �أغنياتها عن الوطن يف حد
ذاته دون متجيد للأ�شخا�ص ومنها �أغنيتها
الوطنية اجلميلة:
« بعيونى ن�صونك ياوطنى  ..تهون الروح وال
مانهونك  ..ياوطنى»
و�أغنيتها «يابالدنا ربوعك دميا  ..فيها الهنا
واخلري والتب�سيمة» ،وفى �أغنيتها «�ضنا بالدى
ياحد الزين» ،وهنا يكمن ذكاء ال�شاعر «ف�ضل

املربوك» ،وعبقريته يف الغناء للوطن وو�صف
جمال ربوعه و�أماكنه دون االنزالق يف التمجيد
حلاكم البالد� ،أو حماولة ر�سم �أغنية على مقا�س
احلاكم ،وربط الوطن بوجوده و�إِ ْحال ُله حمل
الوطن ورمبا لهذا مل تكن �أغاين «تون�س مفتاح»
الوطنية تذاع كثري ًا رغم جمالها وتعبريها عن
ع�شق الوطن ب�صحاريه وجباله ونا�سه الب�سطاء
الطيبني.
•أغنية اللون الواحد اليت قتلت غريها :
�صوت «تون�س مفتاح» قادم من مغارة اجلمال،
واحتوى كنوز كثرية نرثتها املطربة طيلة م�سريتها
الفنية التي انتهت ،مبكر ًا نتيجة ظروف كثرية،
ولو مل تنقطع م�سرية حتديث الأغنية الليبية
عرب ملحنيها الكبار ،ومل تنح�صر فى اللون
البدوي فقط الذى مت الرتكيز عليه ،من جانب
«على الكيالين» و»عبد اهلل من�صور» الذان قاما
بتهمي�ش كل الألوان الأخرى وح�صرا كل ال�ضخ
الإعالمي يف لونهما ،وجلبا املطربني واملطربات
العربيات اللواتي ال يجدن غناء اللهجة الليبية
ب�إتقان مثل املطربات الليبيات لغناء لونهما،
ومت تهمي�ش الأ�صوات الليبية اجلميلة ،وال�شعراء
وامللحنني املجددين واملطورين يف الأغنية
الليبية ،لومل يحدث كل ذلك ماكنا فقدنا كثري
من الأ�صوات الليبية اجلميلة وامللحنني وال�شعراء
الكبار الذين اختاروا العزلة واالبتعاد عن املجال
وهم يف عنفوان عطائهم الفني الإبداعي الكبري،
ومنهم بالت�أكيد مطربتنا الرائعة اجلميلة «تون�س
مفتاح» التي تركت ب�صمة يف تاريخ الأغنية
الليبية ب�صوتها العذب و�أ�سلوبها املميز يف غناء
الأغنية الليبية.
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رحلة الصيد األخرية
الناجي الحربي .ليبيا

اشتهرت قريتي «مسة» بمجموعات صيد من نوع خاص ،وهو صيد
«الدلدل» ،والذي عادة ما يسمى بـ» صيد الليل» المغطى جسده بحزمة
من األشواك التي يطلق عليها شعبي ًا «شيص» ،وكان من مستلزمات
عملية الصيد هذه الــ»منهرة» ،وهي عصا غليظة قصيرة تنتهي برأس
مدبب ،ويتفنن الصيادون في زخرفتها ،ويفضل أن تكون مصنوعة من
شجر الزيتون .
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ع�صر قدمي
رمبا تعود �شهرة قريتي بال�صيد �إىل ٍ
منذ ما قبل امليالد ،فقد كانت م�ستعمرة �إغريقية
متثل احلدود الغربية ملدينة «قورينى» ،و�سميت
«ارمتي�س»  ،Artemisن�سبة �إىل ربة ال�صيد
الإغريقية ،واملعروفة عند الرومان با�سم «ديانا»
 ،Dianaحيث �صورها الإغريق متمنطقة بجعبة
ال�سهام ،التي ترمز �إىل حرفة ال�صيد ،عالوة على
�أنها تعد تو�أم «�أبوللو» رب ال�شباب وال�شعر واملو�سيقا
عند الإغريق ،ويعزى �إليه �أنه �أوجد �آلة القيثارة ؛
ويذكر التاريخ �أن «�أرمتي�س» ف�ضلت العي�ش عذراء
على �أن ال يدن�سها ذكر ،واهب ًة حياتها للأدغال
واملراعي ،وعرف عنها االنتقام ممن يحاول حتى
النظر �إىل قوامها  ..فقد �أورد امل�ؤرخون �أن «
�أكتابون» الذي كان ي�صطاد يف �إحدى الغابات فوجئ
بامل�ؤلهة «�أرمتي�س» وهي ت�ستحم ،فجل�س يختل�س
النظر �إليها ،فما كان منها �إ ّال �أن جعلت كالبه تنه�ش
حلمه  ..وهكذا �أ�صبحت « �أرمتي�س» حامية لل�شرف
العذري ،بل كانت تعاون الن�ساء �ساعة الو�ضع� ،إذ
قيل �إنها �ساعدت �أخيها «�أبوللو» ،رغم �أنها ولدت
قبله بدقائق ،وارتبط ا�سم « �أرمتي�س» بالقمر مثلما
ارتبط ا�سم �أخيها بال�شم�س .
على كل حال  ..ال ميكن لنا ت�صديق �أ�ساطري
الإغريق حول ت�أ�سي�س مدنهم وم�ستعمراتهم ..
�إذ يرتاءى لنا �أنها �صيغت عقب اال�ستيالء على
الأماكن اال�سرتاتيجية لإقامة م�ستوطناتهم عليها،
متام ًا كما ن�سجوا ق�صة ت�أ�سي�س قورينى  ..ولعل
ذلك يعود �إىل �إيجاد التربيرات املرتبطة بالنواحي
الدينية لإقناع الآخر ب�شرعية اال�ستعمار .
املهم � ..أعود �إىل مغامرة ال�صيد التي خ�ضتها
رفقة خرباء ال�صيد مكره ًا ال بطل  ..حيث كان
ال�صيادون يختارون الليايل املظلمة وال يحبذون
ال�صيد يف الليايل املقمرة  ..وكلفت يف هذه

الرحلة بالبقاء �أمام « قطرة ال�صيد» �أي بيته ..
و�ش ّدد رئي�س املجموعة بحزمة من التحذيرات
والن�صائح فيما كانت �سبابته تكاد تالم�س �أنفي،
كاليقظة ..والتوقيت ال�سليم ..وعدم الكالم  ..و�أن
�أقوم ب�ضرب �شاة ال�صيد قبل دخولها لبيتها عندما
تلج�أ �إليه �إثر مطاردة الكلب لها  ..كان الكلب مدرب ًا
تدريب ًا راقي ًا  ..ويبدو �أنني ت�أخرت بع�ض ال�شيء يف
�ضرب ال�شاة  ..وعندما ح�ضر بقية �أفراد ال�صيد
لذبحها وجدوا الكلب قد خ ّر �صريع ًا ،و�أن �شاة
ال�صيد دخلت �إىل خمدعها ب�أمن و�سالم  ..كانت
ليلة مزدحمة بكلمات التوبيخ والتقريع  ..عدت
�إىل بيتي �أجر �أذيال اخليبة عدا التعب وتقل�ص
ع�ضالتي وبع�ض الكدمات التي �أ�سالت دمي جراء
ارتطامي بالأحجار و�أغ�صان الأ�شجار  ..كانت هذه
�أول و�آخر رحلة �صيد يف حياتي .
وعودة مرة �أخرى �إىل قريتي « م�سه» التي �أخذت
ا�سمها من امل�ؤلهة الإغريقية « �أرمتي�س» ،وح ّرف
ا�سمها �إىل �أن �أ�صبحت تعرف الآن بـ» م�سه» ،فهي
قرية ال�شباب و ال�شعراء واملو�سيقا ،و�إىل وقتنا
احلا�ضر هي رمز للكمال واجلمال العذري ولعلها
متيزت بذلك؛ و�إىل يومنا هذا تكرث بها الفرق التي
حترتف �صيد الليل� ،إىل جانب �أن �أبناء القرية كثري ًا
ما يت�شاجرون مع الغرباء الذين يحاولون معاك�سة
فتيات ون�ساء القرية ،ورمبا ي�ؤول م�صري الغرباء �إىل
م�صري ذلك ال�صياد املدعو « �أكتابون» .
�إىل جانب كل هذا ف�إن قرية «م�سة» تزخر
بالقابالت الالئي ي�ساعدن الن�ساء يف عمليات
الو�ضع � ..أما �أهم ما مييزها عن غريها من املدن
والقرى ف�إن لياليها املقمرة لها �سحرها اخلا�ص
الذي ي�سلب الألباب ..كما كان يرتبط ا�سم «
�أرمتي�س» بالقمر .
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رسالة المغرب الثقافية

صالونات أدب وروايات مبدعني
سعيد بوعيطة .الليبي خاص
عرفت ال�صالونات الأدبية �أو الثقافية املعا�صرة يف املنطقة العربية عامة واملغرب على
وجه اخل�صو�ص يف الآونة الأخرية دينامية بارزة .على الرغم من اجلدل الذي يدور حولها،
من جهة �أهمية بقائها� ،أو تطويرها� ،أو �إىل �أي مدى ت�ساهم يف احلركة الأدبية و الثقافية
التي ُوجدت لأجلها؟ حيث حتولت بع�ض ال�صالونات الأدبية  -يف غالبيتها � -إىل �صيغة منطية،
بغياب االبتكار والتجديد يف �أ�سلوب الإدارة واملحتوى والأفكار .ما يعني بقاء �إطارها ال�شكلي،
لكن هنالك فراغ ًا هائ ًال يف امل�ضمون ،الذي يطمح �إليه رواد تلك ال�صالونات .لكن على الرغم
ّ
من هذه الآراء املت�ضاربة �أحيان ًا �إىل حد التناق�ض ،ف�إن ال�صالونات الثقافية املغربية ت�ساهم
بدورها يف دينامية احلركة الثقافية .لعل من بني �أبرز هذه ال�صالونات� ،صالون "م�ؤ�س�سة ك�ش
بري�س" الذي ي�شرف عليه ال�شاعر وال�صحايف الدكتور "م�صطفى غلمان".

الصالون الثقايف الثاني ملؤسسة
كش بريس اإلعالمية :
نظمت "م�ؤ�س�سة ك�ش بري�س" الإعالمية التي
يديرها الإعالمي "م�صطفى غلمان" ،يوم
اجلمعة  18فرباير � ،2022صالون ًا فكري ًا حول
�آخر م�ؤلفات املفكرين ال�سو�سيولوجيني :الدكتور
"�إدري�س �أيت حو" الذي قدم كتابه''Sociologie
،''d’imaginaire du tourisme
والدكتور "هادي الهروي" الذي قدم كتابه "كورونا
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فريو�س� ،أزمة الهويات و�آفاق تغيري البنيات
االجتماعية''.
وقد قدم الدكتور "حممد بوغايل" قراءة يف
الكتاب الأول ،فيما قدم الدكتور "عبد اللطيف
الإدري�سي" قراءة يف الكتاب الثاين .حيت مت تقريب
احل�ضور من حمتوى الكتابني .وخمتلف الق�ضايا
التي يطرحها كل كتاب .مما مكن احل�ضور من
االنخراط يف نقا�ش فعال حول الكتابني .كانت
�أ�شغال ال�صالون يف �ضيافة النقيب الأ�ستاذ "عمر
�أبو الزهور" وحرمه الأ�ستاذة "ر�شيدة الع�سول".
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دار الشعر مبراكش ونبض الكتابة
الشعرية :
يف �إطار �أن�شطتها الثقافية ،نظم "بيت ال�شعر"
مبراك�ش الذي يديره الأ�ستاذ "عبد احلق
ميفراين" ،يومه اجلمعة  11فرباير  2022لقا ًء
�شعري ًا� .شاركت فيه جمموعة من الأ�صوات ال�شعرية
املتميزة ،كال�شاعر املغربي "جمال املو�ساوي"،
وال�شاعرة املغربية "�أمال هدازي" ،وال�شاعر
املغربي "كمال �أخالقي" ،وال�شاعر ال�سوداين "بحر

الدين عبد اهلل".
وال�شاعر "جمال املو�ساوي" من �أبرز الأ�صوات
ال�شعرية املغربية .راكم العديد من الأعمال
ال�شعرية .نذكر من بينها "�أقدام �أثر بقليل"،
"كتاب الظل"" ،مدين لل�صدفة"" ،حدائق مل
ي�شعلها �أحد"�" ،أتعرث يف الغيمة فتبكي"�" ،سنتذكر
ونندم" .وال تخرج ال�شاعرة "�أمال هدازي" عن
هذا ال�سياق .فقد حققت بدورها تراكم ًا بارز ًا .ومن
بني �أعمالها "ف�صول من ع�شق"" ،هذيل الغمام"،
"هم�س اخلطيئة"" ،نكاية بالعتمة" .وال�شيء نف�سه
لل�شاعر "كما �أخالقي" الذي �أ�صدر ديوان'�أكرث من
جبل''� ،سنة � .2003أما ال�شاعر ال�سوداين "بحر
الدين عبد اهلل" ،فقد جمع يف هذا اللقاء بني
ال�شعر والرتجمة .له �أعمال كثرية منها ''منحدرات
الكاكاو'' ،و''توابل مو�سيقية''.
رحيل آخر مؤسسي الفن القصصي املغربي،
إدريس اخلوري :
رحل عن عاملنا �آخر العنقود من ثالثي مغربي
مبدع وفريد ب�أ�سلوبه يف عامل الرواية والأدب .لكن
م�سرية عطائه انتهت ،حيث تويف الكاتب والقا�ص
املغربي "�إدري�س اخلوري" م�ساء االثنني  14فرباير
 2022مبنزله يف الرباط عن �سن ناهزت 83
عام ًا .ليلتحق مبواطنيه الراحلني "حممد �شكري"
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 ،1989ثم ''يو�سف يف بطن �أمه" عام  .1994بد�أ
اخلوري م�شواره الأدبي �شاعر ًا يف مطلع ال�ستينيات،
لكن �سرعان ما اجته �إىل كتابة اخلاطرة والق�صة
واملقالة .وله كتابات يف �إطار ال�سرد الأدبي والنقدي
والفني حول ال�سينما وامل�سرح والت�شكيل والرحلة
واملو�سيقى وال�سيا�سة.
ً
ً
هكذا ،ظل الراحل قا�صا وناثرا وكاتب مقالة
من الطراز الرفيع .يتميز ب�أ�سلوبه اخلا�ص يف
الكتابة وبلغته املميزة له ،يف التعبري وال�سرد و�صوغ
املفارقات االجتماعية .مما جعل جتربته الق�ص�صية
وكتاباته عموم ًا ذات نكهة �ساحرة ،مبا ت�ضمره من
�سخرية و�صفية ونقدية مبدعة.
اإلصدارات اجلديدة :
كثرية هي الإ�صدارات املغربية التي برزت قبيل
نهاية ال�سنة املا�ضية وبداية ال�سنة احلالية .نذكر
من بينها:

و"حممد زفزاف".
وبرحيل الكاتب �إدري�س اخلوري ،يكون املغرب
الإن�ساين والإبداعي والإعالمي ،قد فقد �إن�سان ًا
نادر ًا وا�ستثنائي ًا ،وكاتب ًا كبري ًا ،ومبدع ًا رفيع ًا
وملتزم ًا ،و�صديق ًا وفي ًا لل�شعب املغربي ،مبختلف
�شرائحه الثقافية االجتماعية ،و�أحد من خدموا
ب�شكل
الثقافة وال�صحافة والإبداع الأدبي املغربي ٍ
قل نظريه ،على مدى عقود من الكتابة والإبداع
واحل�ضور والن�ضال واملغامرات وحب احلياة
والنقا�ش واجلدل والت�ضحيات.
ُولد الراحل "�إدري�س اخلوري" عام 1939
مبدينة الدار البي�ضاء ،وعمل �صحفي ًا بجريدة
"املحرر"الي�سارية التوجه ،والتي حتولت الحق ًا �إىل
جريدة "االحتاد اال�شرتاكي" .ان�ضم �إىل احتاد
كتاب املغرب يف العام  .1968ا�شتهر خا�صة يف
جمال الق�صة الق�صرية� .أ�صدر عدة جمموعات
ق�ص�صية من �أ�شهرها ''حزن يف الر�أ�س والقلب'' ،أ  .رواية ''من خشب وطني'' حملمد األشعري :
عام  ،1973و''ظالل'' ،يف  ،1977و''البدايات'' ،يف
�صدر عن من�شورات املتو�سط ب�إيطاليا رواية ''من
 ،1980ثم ''الأيام والليايل' يف نف�س العام ،و''مدينة خ�شب وطيب'' ،لل�شاعر و الروائي املغربي "حممد
الرتاب' يف  ،1988و''ف�ضاءات ،دار الكالم' عام الأ�شعري" ،نهاية  .2021ي�ضع هذا الن�ص
24

شؤون عربيــة

الروائي القارئ يف مواجهة �صريحة مع �أ�سئلة
احلياة الأكرث عمق ًا ،يزيح فيها الكاتب �أقنع ًة كثرية
عن الب�شر والأ�شياء والأوهام التي نعي�ش بها ويف و�س
طها.
جاء يف كلمة النا�شر على الغالف� (( :إبراهيم،
يقرر يف حلظة ما ،تغيري م�ساره البديهي يف
رجل ِ
احلياة ،كما هو مر�سوم م�سبق ًا للجموع .يتخلىَّ
عن وظيفته املرموقة يف البنك ،يرتك املدين َة،
ُيط ِّلق زوجته التي هي �أي�ض ًا زميلة عمله ،ويلج�أ
�إىل مكان هادئ بجوار غاب ِة املعمورة يف املغرب.
هناك حيثُ يعتني برتبي ِة ال َّنحل� ،سيلتقي ب ُق ْن ُف ٍذ
ُم�صاب ليتع َّرف ،ب�سبب ِه ،على الطبيبة البيطر َّية
حب يخ�شى �أن
"بريجيت" ،وتظهر بواد ُر عالقة ٍّ
تعيد ُه �إىل �أحابيل املدينة ،هو القادم من منطقة
غائم ٍة بداخله،
الهارب �إىل ال�ضواحي ،املعتقد �أنَّ
ُ
مكان َة احليا ِة ،تكمنُ يف احليا ِة ذا ِتها ،ولي�س يف
الأ�شياء التي تتزاحم فيها)).
يذكر �أن الروائي "حممد الأ�شعري"� ،شاعر وروائي
مغربي ،ولد يف "زرهون" املغرب �سنة  ،1951بد�أ
ن�شر ق�صائده يف مطلع ال�سبعينات ،و�صدر ديوانه
الأول "�صهيل اخليل اجلريحة" �سنة .1978
�صدر له العديد من الكتب ال�شعرية ،وترجم منها
�إىل لغات عديدة .تر�أّ�س احتاد كتّاب املغرب ،وعمل
يف ال�صحافة وتر�أ�س حترير عدد من املالحق
واملجالت الثقافية .انخرط يف العمل ال�سيا�سي
والنقابي ،وخا�ض التجربة االنتخابية التي قادته
�إىل الربملان ،ثم �إىل احلكومة لي�صبح وزير ًا للثقافة
واالت�صال من �سنة � 1998إىل  .2007ن�شر
جمموعة ق�ص�صية بعنوان "يوم �صعب" ،وخم�س
روايات هي" :جنوب الروح" و"القو�س والفرا�شة"
التي فازت باجلائزة العاملية للرواية العربية (بوكر
 ،)2011وترجمت �إىل عدة لغات ،ثم "علبة
الأ�سماء" ،ثالث ليال" ،و"العني القدمية" التي
�صدرت عن من�شورات املتو�سط.

ب .ديوان''منش على مائي الثجاج'' للشاعر
اإلعالمي مصطفى غلمان :

�صدر لل�شاعر والإعالمي "م�صطفى غلمان"
ديوان �شعري حتت عنوان' من�ش على مائي الثجاج'
عن دار ف�ضاءات للن�شر والتوزيع بعمان/الأردن
�أواخر  .2021يقع الديوان يف � 133صفحة من
احلجم املتو�سط .يك�شف الديوان عن ن�صو�ص
مفعمة بال�شعرية العالية والر�ؤى اجلاحمة و املعرفة
الدقيقة� .أ�شار الباحث املغربي "�إدري�س كثري"
على ظهر غالف الديوان �إىل �أن هذه املجموعة
ال�شعرية تزخر بنف�س �شعري عميق .يجمع بني تلك
امل�شاعر الذاتية احلميمة اجلارحة �أو املفرحة وبني
الأحا�سي�س الإن�سانية الغريية و القومية احلادة و
امل�ؤملة.
ج .األعمال الكاملة للكاتب املغربي
العربي بنرتكة :

�صدرت حديث ًا عن م�ؤ�س�سة "ري�شة" للإنتاج
الأدبي والفني "الأعمال الأوىل الكاملة" للكاتب
وال�صحايف والإعالمي العربي "بنرتكة" .2022
ي�ضم امل�ؤلف الذي يقع يف � 549صفحة من القطع
املتو�سط ت�سعة �أعمال �سبق للم�ؤلف �أن ن�شرها
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وح�سب "التوراين" ف�إن "العربي بنرتكة" عرف
ككاتب �سيناريو لأعمال درامية �شاهدها اجلمهور
على ال�شا�شة املغربية وحققت جناح ًا ،لكنه عرف
�أي�ض ًا يف جمال ال�شعر والزجل ،ب�إقدامه على كتابة
الق�صيدة الغنائية بالعامية والف�صحى ،التي حظي
بع�ضها بالتلحني والغناء من قبل �أ�سماء فنية بارزة
يف جمال املو�سيقى والطرب ببالدنا.
�صدرت البن تركة كتابات و�إبداعات يف بع�ض
ال�صحف واملجالت الوطنية والعربية .كما
�أنه م�ؤلف غنائي وم�سرحي و�سيناري�ست .ومن
م�سرحياته "القرية" ( ،)1976و"راجل ولد
�أمه" ( ،)1989و"واحة الفرح" (عمل م�شرتك،
 .)1989ومن �أفالمه الت�سجيلية "املدينة
املهجورة" ،و"ق�صة ال�صخرة" ،و"عند ذاك
يتحدث املوج" ،و"واحات تافياللت" ،و"متحف
يف �شكل كتب وهي "العقل �أو ًال ..العقل �أخري ًا" ،الأ�سلحة" (فا�س)؛ �أما �أفالمه التلفزيونية الروائية
"�إ�صالح الإعالم ..ال �إعالم الإ�صالح”" ،فوهة فت�ضم على�سبيل املثال “�شادية” و”ق�صر ال�سوق”
بركان" ،و"ليال بال قمر وال مطر" ،و"�أن�شودة و”الطيابة“.
القمر" و"الدميغرا�ضي" و"�سبع �شوانط" ،و"�أيام د .ديوان''وَداعًا َأُّيهَا َّ
الد َغل ،مَرحبًا َأ َّي ُتهَا
غاجنو" ،ثم رواية “ال�صرا�صري” التي ت�صدر لأول الفأس'' للشاعر رشيد منسوم :
مرة �ضمن هذه الأعمال الكاملة .
�صدر عن من�شورات دائرة الثقافة بال�شارقة،
جاء يف مقدمة الإعالمي "عبد الرحيم التوراين" �ضمن �سل�سلة �إبداعات عربية ،ديوان �شعري لل�شاعر
للكتاب �أن �أهمية �إ�صدار هذا امل�ؤلف ت�أتي بالنظر املغربي "ر�شيد من�سوم" مو�سوم بــَ " :وداع ًا َ�أ ُّي َها
الد َغلَ ،مرحب ًا �أَ َّي ُت َها الف�أ�س" .يقع يف � 248صفحة/
�إىل م�ؤلفها الكاتب والإعالمي "العربي بنرتكة" َّ
الذي يعرفه اجلمهور الثقايف يف بالدنا كواحد من طبعة �أوىل نهاية ال�سنة املا�ضية( .)2021وا�صل
رواد وم�ؤ�س�سي العلم الثقايف يف املغرب ،ال�سيما ال�شاعر "ر�شيد من�سوم" يف ديوانه هذا مغامرة
يف جمال الإعالم ال�سمعي الب�صري .و�أ�ضاف الكتابة ال�شعرية ،من بوابة حتديث عالقة اللغة
"التوراين" يف هذه املقدمة التي حملت عنوان بالق�صيدة .وراكم من منجزه ال�شعري .مما مكنه
"كتابات مثقلة بهموم املجتمع وق�سوته" �أن الأعمال من تروي�ض اللغة من خالل ما يفتحه من ر�ؤى
الروائية للكاتب العربي "بنرتكة" جتول بالقارئ و�صيغ بالغية ومعامل تنفتح عليه ن�صو�صه ويتقوى
عرب دروب ملتوية مليئة بال�شخو�ص والأحداث التي من خاللها هذا الالنهائي .داخل معامل �شعرية
تعك�س نظرة الكاتب �إىل احلياة و�أ�شيائها ،وتطلعنا جديدة قد تبدو م�ألوفة ،يغو�ص ال�شاعر يف �أعماقها
على كيفية بلورته لر�ؤيته للذات وللواقع من حوله ،كي ت�صبح الغابة/العامل ،وال�شاعر هذا املطلق
كل ذلك بلفة جتمع ما بني الب�ساطة والعمق يف � ٍآن املتفرد ،والذي عربه تنكتب الكينونة يف �أق�صى
واحد.
درجات التجلي والده�شة.
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رسالة فلسطين ..

األم والفلفل األسود والناقد الناقص
فراس حج محمد .الليبي خاص

ُعقدت يف مقر رابطة الكتاب الأردنيني يف عمان
الندوة الع�شرون ملبادرة "�أ�سرى يكتبون" ،وذلك يوم
الأحد املوافق  ،20.02.2022وتناولت الندوة
كتاب "�أمي مرمي الفل�سطين ّية" للكاتب الأ�سري "رائد
حممد ال�سعدي" .وتوىل �إدارة الندوة القا�ص الأردين
"حممد ّ
م�شة" ،الذي ع ّرف بالكاتب والكتاب.
كانت املداخلة الرئي�سية قراءة نقدية للناقد
الفل�سطيني "رائد احلواري" متحدث ًا عن
م�ضامني الكتاب وعن بع�ض الق�ضايا الفنية،
وجاء يف مداخلته (( :مبا �أن العنوان "�أمي مرمي
الفل�سطينية" ف�إن الكاتب يركز على هذا الأمر �أكرث
من �سواه ،فكل الأمهات و�صفهن بهذه ال�صفة" ،مرمي
الفل�سطينية")).
و�أ�ضاف "احلواري" مبا يت�صل بالتجني�س الأدبي "يف
هذا الكتاب الذي يتمرد على ال�شكل الأدبي الرائج،

الرواية ،ميكن �أن يبنى عليه ليكون هذا النوع من
الأدب خا�ص بالأ�سرى الفل�سطينيني دون �سواهم"،
و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل قدرة الكاتب على �إقناع القارئ فهو
يتحدث ب�صدق وبحميمية ،ودون تكلف �أو جتميل،
فتخرج الكلمات من قلمه كما يخرج رغيف اخلبز
الطازج من بني �أيدي الأمهات.
وحتدث الكاتب الروائي والأ�سري املحرر "وليد
الهوديل" عن عالقته بالكاتب "رائد ال�سعدي"،
�إذ رافقه يف الأ�سر لأكرث من عقد داخل املعتقالت،
م�شيد ًا مبواقفه ون�ضاالته ،و�أخالقه ،وم�شدد ًا على
�أهمية دعم احلركة الأ�سرية والأ�سرى والعمل على
حتريرهم مما هم فيه من قمع و�أحكام جائرة.
وكانت م�شاركة لوالد الأ�سري ،ال�شاعر احلاج "حممد
الت�سعيني الذي مل يفقد
�شريف ال�سعدي" (�أبو عماد)
ّ
الأمل يوم ًا يف �أن يرى ابنه "رائد" حم ّرر ًا ،وي�ض ّمه
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�إىل �صدره ،وحت ّدث بحرقة عن بعده عنه و�ألقى بع�ض
ق�صائده ،موجها ر�سالته �إىل ولده ،متمني ًا �أن يراه
قبل �أن يحني الأجل.
تلته من بيت عائلة الأ�سري الكاتبة "�سحر �أبو زينة"
مبداخلة حول احلركة الأ�سرية ومعاناة الأهل
و�صربهم و�صمودهم مع �أبنائهم الأ�سرى ،و�أ�شارت
�إىل البعد الإن�ساين الذي ت�ضمنه كتاب "مرمي
�أمي الفل�سطينية" .وا�ستذكرت بع�ض ًا من املواقف
البطولية لبلدته "�سيلة احلارثية" ،وخ�شية االحتالل
من �أهلها ومنا�ضليها.
وتالها "عمار ال�سعدي"� ،أخو الأ�سري ،بكلمة من
الأ�سري "رائد" الذي �شكر كل القائمني على هذه
الندوة ،وعبرّ عن �سعادته لالهتمام مبا كتبه وتناوله
و�أن ر�سالته و�صلت رغم الق�ضبان وال�سجان.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،فقد كان هناك مداخالت لكل
من الأ�ستاذ "عماد حما�سنة" وال�شاعرة "عائدة �أبو
فرحة" ،والأ�سرية املحررة "عطاف عليان".
ويف النهاية حتدث املحامي احليفاوي "ح�سن
عبادي"؛ مب ّينا �أنّ الندوة ُعقدت تزامن ًا مع عيد
ميالد الأ�سري "رائد" ،وقد دخل -كذلك -عامه
الرابع والثالثني داخل الكيان ال�صهيوين ،و�أ�شار �إىل
تتج�سد
�أنّ الكتاب يتناول ّ
ق�صة الأم الفل�سطين ّية التي ّ
ب�أم الأ�سري؛ فت�ص ّور املرمييات الفل�سطين ّيات اللواتي
هنّ �أمهات الأ�سرى واجلرحى وال�شهداء ،وهنّ من
هم الق�ض ّية ،متمني ًا احلر ّية القريبة لكا ّفة
يحملن ّ
�أ�سرى احلر ّية.
ومن اجلدير بالذكر �أن كتاب "�أمي -مرمي
الفل�سطينية" �صدر عام  ،2021عن م�ؤ�س�سة
مهجة القد�س يف قطاع غزة ،مبقدمة للأ�سري "هيثم
حمدان" ،ويقع يف (� )229صفحة.

عو�ض" ،متحدث ًا عن الكتاب و�أ�سلوب الكاتب وخربته
الواقعية والإفادة منها يف بناء عامل الق�صة الق�صرية
لدى "منجد �صالح" ،فكانت �أ�شبه بالق�ص�ص الطويلة
التي مل يلتزم فيها الكاتب مبنطق الق�صة لدى كتابها
من الأجيال ال�سابقة ،معترب ًا �أن هذه الكتابة نوع من
الفرادة التي متيز بها الكتاب .مع ت�شديده على �أهمية
االلتزام بقواعد الفن لأي عمل �أدبي ،لأنها حمددات
مهمة للعمل ،وهي التي متنحه �شخ�صية وا�ضحة.
�أما الكاتب "منجد �صالح" فتحدث عن عالقته
ب�أحمد رفيق عو�ض الذي كان مر�شده الأول وم�شجعه،
�إذ عر�ض عليه ن�صه الأول قبل �أكرث من ع�شرين �سنة.
كما حتدث عن كتابته للق�صة الق�صرية ،وكيف �أنه
يغرف من بحر الواقع ،وف ّرق بينه كرا ٍو �أحيان ًا يف
الق�ص�ص وبني �أبطال ق�ص�صه الذين كانوا يف �أغلبهم
من الواقع وما زالوا على قيد احلياة ،و�أملح �إىل ح�ضور
بع�ضهم اليوم.
ويف مداخالت متعددة� ،أ�شاد املتحدثون بالكتاب،
وبجن�سه الأدبي ،كونه ق�صة ق�صرية ،وقلة من يكتبون
هذا اجلن�س الأدبي اليوم ،كما جاء يف مداخلة لوزير
الثقافة د" .عاطف �أبو �سيف" .كما �أكد الدكتور
"نبهان عثمان" ما جاء يف الكتاب من �أحداث واقعية،
و�أن الكاتب غ ّلفها ب�أ�سلوب ق�ص�صي.
�أما الناقد "حت�سني يقني" فتحدث عن فن الق�صة
إطالق كتاب «إيسولينا وعجة بالفلفل الق�صرية وكتابتها ،وتلقي الأعمال الأدبية والإبداع
األسود» للكاتب منجد صاحل
يف النقد الذي يوازي الإبداع يف الكتابة .يف حني
�أطلق يف متحف "حممود دروي�ش" م�ساء يوم الأحد �أ�شار ال�شاعر "جمعة الرفاعي" �إىل ملمح ال�سخرية
� 27شباط /فرباير  2022كتاب "�إي�سولينا وعجة يف كتابات "منجد �صالح" ،كا�شف ًا النقاب عن العمل
بالفلفل الأ�سود" للكاتب "منجد �صالح" ،ب�إدارة الثالث الذي �سي�صدر قريب ًا لنف�س الكاتب .
وحوار الروائي والأكادميي الدكتور "�أحمد رفيق
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وحتدث املحامي احليفاوي "ح�سن عبادي" عن تلقي
الأ�سرى للكتاب وقراءتهم له حام ًال للكاتب ت�سا�ؤالتهم
التي تناولت �صنعة الكتابة وزمانها ومكانها .
وكتاب "�إي�سولينا والعجة بالفلفل الأ�سود"� ،صدر
عن وزارة الثقافة الفل�سطينية ( )2021ويقع
يف (� )175صفحة من القطع املتو�سط ،ويت�ألف
من ع�شر ق�ص�ص تراوحت بني الق�صة الق�صرية
والق�صة ،وتدور �أحداث تلك الق�ص�ص يف �أماكن
متعددة يف فل�سطني ومدن يف دول من �أمريكا
الالتينية ككوبا واملك�سيك ،م�ستفيد ًا ككاتب يف هذه
الق�ص�ص من عمله يف ال�سلك الدبلوما�سي ووزارة
اخلارجية ملا يزيد عن �ست وثالثني �سنة .وحتدث
فيها عن مو�ضوعات اجتماعية و�سيا�سية متنوعة.
ما بني الناقد األكادميي والناقد احل ّر :
على هام�ش �أحد اللقاءات االفرتا�ضية مع الكاتب
"حممود �شقري" ملناق�شة كتابه املربك والإ�شكايل
"حليب ال�ضحى"� ،أثارتني هذه االزدواجية ما
بني الناقد الأكادميي والناقد احل ّر .وكيف يتعامل
كالهما مع عمل واحد ،وكيف يفكران على نحو
خمتلف.
لكن ،ثمة تعميم كبري جد ًا يف هذا التق�سيم احلدي
االزدواجي .لأن الناقد الأكادميي لي�س وجه ًا واحد ًا،
وال يفكر النقاد الأكادمييون كلهم على نحو واحد،
حتى وهم ينتمون �إىل مدر�سة نقدية واحدة ،فال
ميكن �أن يكون الناقد الأكادميي مبواجهة الناقد
احل ّر ،ند ًا لن ّد ،وطرف ًا لطرف بهذا ال�شكل.
خالل الندوة تلك ،وهي واحدة من ندوات اليوم
ال�سابع املقد�سية ،وقد �أدارتها الكاتبة والروائية
حتدثت "ال�سمان" على هام�ش
"دمية ال�سمان"،
ِ
الندوة وقبل البدء ،يف �أننا (رواد ندوة اليوم ال�سابع)
ل�سنا نقاد ًا ،و�إمنا نعرب عن وجهة نظرنا جتاه العمل،
ولنا فيه وجهات نظر متعددة ،ومتباينة ،وعلينا �أن
نحرتمها كلها.
ح�ضر يف هذه الندوة نقاد �أكادمييون ونقاد
انطباعيون ،وقراء ،وبالطبع بح�ضور الكاتب "حممود

�شقري" ،وكان الكتاب كرة لغوية تتدحرج بني
الكتابات ،و�سجل عليها القراء والنقاد ملحوظاتهم
اجلزئية والفنية ،وحتدث الكاتب دون �أن يخو�ض يف
كثري من التفا�صيل ،و�أجاب عن بع�ض الت�سا�ؤالت ،كان
لبق ًا وحمب ًا ودمث ًا وهادئ ًا كعادته ،و�سجل ملحوظاتنا،
وكان �سعيد ًا بها حتى تلك امللحوظات التي قد تزعج
غريه من الكتاب ،تلقاها ب�صدر رحب ،بل �إن تلك
امللحوظات غري املقنعة وغري املهمة نقدي ًا و�أدبي ًا اهتم
بها ،و�إن �أخرج تعليقه عليها بفكاهة ر�صينة" .حممود
�شقري" يف كل ندواته ويف كل م�ساجالته يعلمنا كيف
ميكن للكاتب الكبري �أن يكون �صبور ًا وعاد ًال و�إن�ساني ًا.
ما لفت انتباهي هو هذه االزدواجية التي �أ�شرت
�إليها يف العنوان" ،الناقد الأكادميي والناقد احلر".
اختلف املنتدون حول "حليب ال�ضحى" �إن كان رواية
�أو كان جمموعة ق�ص�صية ،وال �أريد �أن �أذهب �إىل هذا
النقا�ش ،فقد بحثته يف درا�سة م�ستقلة �ستن�شر قريب ًا
بعون اهلل� .إمنا فكرت كيف ميكن للناقد الأكادميي �أن
يرى املو�ضوع من زاوية �أكادميية �صرفة.
�أظن �أن خروج الكتاب عن القواعد العامة للكتابة
يحرج الناقد الأكادميي ،لأنه لي�س حر ًا ،وال تلعب
ذائقته اخلا�صة عام ًال حا�سم ًا يف تقدير العمل الأدبي
اال�ستثنائي حق قدره .فالأكادميي لديه جمموعة
من القواعد ي�سري عليها ،ويحاول جاهد ًا �أن يفربك
الن�ص بنا ًء على تلك القواعد ،قد يتمرد العمل على
الناقد الأكادميي ،فتخذله تلك القواعد خذالن ًا
عظيم ًا ،فرياه عم ًال ناق�ص ًا ،وبحاجة �إىل املزيد من
املراجعة ل�ضبطه .الناقد الأكادميي هنا يدعو الكتّاب
�إىل تخريب العمل يف حقيقة الأمر ولي�س �إىل �ضبطه.
لقد ن�سي ه�ؤالء النقاد �أن كل تلك القواعد �إمنا هي
قواعد ا�ستقرائية �أجربهم عليها الكتّاب الإبداعيون،
ولي�س العك�س.
�أما الناقد احلر ،املتحرر من �سيطرة تلك القواعد
احلادة من تدفق الذائقة ،ف�إنه �سيكون �أقدر� -إن
كان ملم ًا ومثقف ًا -على التعاي�ش مع العمل الأدبي
والدخول �إىل �أن�ساقه ،والتفاعل مع مكوناته فال
يعنيه كثري ًا �إن كان العمل الأدبي "حليب ال�ضحى"
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رواية �أو جمموعة ق�ص�صية ما دام �أنه يقر�أ ن�صو�ص ًا
جميلة ت�شبع رغبته ،وتطور من معرفته .الناقد احلر
�سيق ّدر العمل حق قدره ،لأن خري الأعمال ما حرك
عقل القارئ وح�سه� ،أما الناقد الأكادميي ف�سيف�شل
ف�ش ًال ذريع ًا يف هذه امل�س�ألة ،لأن القواعد الأكادميية
نف�سها عليه �أي�ض ًا.
حرمته املتعة وح ّرمت املتع ُة َ
فالناقد الأكادميي ن�صف قارئ ،لأنه ي�ستخدم عقله
فقط ،ويعطل �إح�سا�سه فال ينفعل باجلمال �إال بقدر
انطباقها على تلك القواعد.
حدث ذلك مث ًال مع الناقد امل�صري الدكتور "�صالح
ف�ضل" والروائي "يو�سف زيدان" ،عندما �أراد
"د.ف�ضل" �أن يخ�ضع رواية "ظل الأفعى" للقواعد
الروائية الأكادميية املقررة يف كتب النقد املنهجي
فقال له�" :إن من يدخل مدينة الرواية عليه �أن يحرتم
قوانينها" ،ف�أجابه "زيدان"" :ما هي قوانني الرواية
حتى نح�سب قدر انحرايف عنها".
من خالل هذه الثنائية بني هذين النوعني من النقاد،
�سيجد املتلقي -قارئ ًا �أو �سامع ًا� -أن اللغة عامل
حا�سم �أي�ضا يف �إحداث الفرق بني الناقدين ،ما بني
لغة معلبة قواعدية م�صطلحية فنية غري مفهومة
لأنها حتاكي عموميات الأعمال الأدبية ،وبني اللغة
االنفعالية الوا�ضحة امل�ستلة من رحم العمل نف�سه،
فتكون قريبة ومعربة وحقيقية .هذا ما فعله الناقد
احلر -وهم كرث -خالل مناق�شة كتاب "حليب
ال�ضحى"� ،أو مناق�شة �أي كتاب يف الندوات الأخرى،
حتى لتبدو �أي�ض ًا انحيازاته العقدية واجلمالية دون
�أن يكون م�ضطرا للتربير ،هذا املنطق التربيري الذي
ي�ستند عليه الناقد الأكادميي .فلغة الناقد احلر لغة
�شفافة وا�ضحة علنية� ،أما لغة الناقد الأكادميي فهي
متوارية وخائفة وتوج�سية وتكرث فيها ال�شكوك والريب
و�ألفاظ :رمبا ولع ّل و�أ�شباههما؛ بحجة واهية تدعي
املو�ضوعية واحليادية والبعد عن اليقينية.
ً
هل ب�إمكان الناقد الأكادميي �أن يكون ناقدا ً حرا؟ ال
�أعتقد ذلك �ألبتة� ،أقولها بال "رمبا" ،وبال "لع ّل".
فهو �شخ�ص جمهز ومربمج على ن�سق واحد ،ولي�س له
من طيبات الأعمال الإبداعية ومل ّذاتها من ن�صيب،
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خربته القواعد ف�ض ّل الطريق .هذه الأكادميية
ال�صرفة ال ت�صلح ملناق�شة الأعمال الأدبية يف ندوة
كندوة اليوم ال�سابع ،ولذلك ت�شعر �أن وجودهم
يف الندوة عامل ملل حقيقي ،فهم م�ضجرون �إىل
درجة كبرية .وال يتقنون لغة احلب جتاه الكاتب
وعمله الإبداعي .ومكانهم يف الندوة� -أي ندوة-
لي�س هو املكان ال�صحيح ،فليظلوا -كما قال "رونان
ماكدونالد" -داخل �أ�سوار اجلامعة ميار�سون
�شهواتهم النقدية على طالبهم داخل قاعات الدر�س
�أو يف درا�ساتهم التي يتقدمون بها لنيل الرتقيات.
هذا �أق�صى ما ميكن �أن يفعلوه ،وجزاهم اهلل خري ًا.
فلريحموا الأ�سماع والأكباد من "زنّ اخل�شب".
مدجنون
�أظن �أن النقاد الأكادمييني �أ�شخا�ص ّ
وجبناء ،ويع ّلمون الكتاب التدجني واجلنب ،عك�س
الناقد احلر الذي ال تقولبه القواعد وال حتده احلدود
املقررة ،فال�شجاعة كلها عند هذا الناقد الذي ي�سبق
الناقد الأكادميي يف التقاط اجلمال املده�ش ،و�سيعود
�إليه يوم ًا ما ،و�إىل ما قاله من �آراء جمالية وانتباهات
ح ّرة غري منهجية ،فال�شجاع قائد دائم ًا ،وعليه لن
ي�ستطيع الناقد �أن يغري قواعده �إال �إذا �أجربه الناقد
احلر على فعل ذلك ،وا�ستمر املبدعون يف حتطيم
�أ�سوار اجلامعة ومقرراتها النقدية اجلافة ،فكرثة
َّ
"الط ْرق" على احلديد جتعله ل ّين ًا .وهذه هي مهمة
مدجن
القارئ امللهم املجهز بو�صفه ناقد ًا حر ًا غري ّ
وال جبان ،بل هو متمرد ،ال يحب القعود يف الأطر
اجلاهزة.
�أظنّ �أننا لوال هذا الناقد احلر ملا ا�ستطعنا تذوق
اجلمال يف الكتب ،وال �أن نقول �إن كتاب "حليب
ال�ضحى" رواية ،فالرواية مبفهومها العام �أقرب
�إىل ذهن الناقد احلر من الناقد الأكادميي الذي ال
يعرف �إال �أن يقود حماره يف اخلط املر�سوم له دون �أن
ي�ستمتع بجمال الطريق والربيع الزاهي على جنباته،
فال ت�صل �إىل �أنفه عطور تلك الزهور وال ي�شعر بها
من حوله .فيا له من �إن�سان ناق�ص ذلك املدعو
"الناقد الأكادميي"!
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هل ريا وسكينة مجرمتان بالفعل ؟ ..

صناعة أيقونات الشر

شادي لويس .مصري مقيم في لندن
مراجعات أكادميية :ما الذي حدث فعلاً ؟

احتاج الأمر ثمانية عقود ،حتى تتم مراجعة
الرواية ال�سائدة عن «ريا» و»�سكينة» .ففي نهاية
الت�سعينيات ،عمل ال�صحفي وامل�ؤرخ امل�صري،
«�صالح عي�سى» ،على كتابه «رجال ريا و�سكينة :
�سرية �سيا�سية واجتماعية» ( )2002يف حماولة
لإعادة مو�ضعه الق�ضية يف �سياقها ال�سيا�سي
واالجتماعي ،بعد نهاية احلرب العاملية الأوىل
واندالع ثورة  .1919عنوان الكتاب نف�سه يوحي
بنقلة جذرية يف الرواية التاريخية ،فاجلرائم مل
تعد تتعلق بال�شقيقتني بل برجالهما .حظى كتاب
«عي�سى» بكث ٍري من االحتفاء واملراجعة والعرو�ض،
و�إن ظل ت�أثريه حم�صور ًا يف نطاق حمدود ن�سبي ًا،
مقارنة بهيمنة �صورة ال�شقيقتني التي فر�ضتها

الثقافة اجلماهريية امل�ستلهمة من �أعمال �سينمائية
وم�سرحية وتلفزيونية.
ً
ً
�شهدت الألفية اجلديدة اهتماما متزايدا بالق�ضية
يف الإ�صدارات الأكادميية .ففي كتاب «�إعادة ت�صور
م�صر» ال�صادر بالإجنليزية عام � ،2005ساهم
«�شون لوبيز» بف�ضل عنوانه «�أخبار احلوادث:
قوادات وجرائم قتل وو�سائل �إعالم» ،ليذهب فيه
�إىل �أن ق�ضية «ريا» و»�سكينة» وتغطيتها ال�صحفية
املكثفة منذ اكت�شاف اجلثة الأوىل مرور ًا باملحاكمة
وحتى تنفيذ الإعدام ،هي نقطة االنطالق لت�شكيل
ثقافة جماهريية م�صرية عابرة للطبقات ،تت�شارك
املخاوف نف�سها ،والإثارة امل�شرتكة والرغبة اجلامعة
لتنفيذ العدالة ،عرب �أدوات احلداثة وم�ؤ�س�ساتها.
فالبالد التي كانت تت�أهب لنيل ا�ستقاللها ،وجدت
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يف الق�ضية نقطة م�شرتكة لل�شعور بوحدتها الوطنية.
يبدو �أن ق�ضية «ريا» و»�سكينة» احتلت هذه املكانة
الهائلة يف املخيلة العامة حينها ،ويف الذاكرة
الثقافية الحق ًا لأ�سباب تتعلق بال�صدفة ،باللحظة
التاريخية لوقوعها وثقلها ال�سيا�سي ومبكان وقوعها،
ولي�س بال�ضرورة لفداحة اجلرائم �أو ا�ستثنائيتها.
ويف ورقة بحثية بعنوان «بناء ق�ضية وطنية يف م�صر
بني احلربني :جرائم ريا و�سكينة على �صفحات
الأهرام» �صادرة بالإجنليزية العام املا�ضي ،ت�ؤكد
الكاتبة «�إيلينا ت�شيتي» �أي�ض ًا البعد الوطني للق�ضية
يف املرحلة االنتقالية بني احلكم الكولونيايل ودولة
اال�ستقالل ،وتعقد مقارنة بني تغطية الأهرام لها وبني
تغطية ق�ضية �أخرى ت�شبهها يف مدينة طنطا ،ظهرت
قبل ق�ضية ريا و�سكينة ب�شهور قليلة .ت�ضمنت حادثة
طنطا �سل�سلة من جرائم قتل الن�ساء �أي�ض ًا ،وتورط
فيها جناة من الرجال والن�ساء بنف�س ال�صورة.
رغم ذلك ،مل حتظ بنف�س التغطية ال�صحفية
وال نف�س االهتمام اجلماهريي ،ورمبا يكون ذلك
ال�سبب يف �أن املحكمة يف النهاية مل تقم ب�إدانة �أي
من الن�ساء املتورطات يف اجلرمية ،على خالف
ق�ضية الإ�سكندرية .وترجع «ت�شيتي» تلك الفوارق
�إىل مكان وقوع اجلرمية ،فالإ�سكندرية كمدينة
تقع يف م�ستوى �أعلى يف الرتاتبية احل�ضرية من
مدينة طنطا ،كما �أن وجود الأجانب يف الأوىل منح
الق�ضية بعد ًا �أكرث ح�سا�سية ،وبالأخ�ص فيما يتعلق
بالأخالق العامة ،التي مت ت�صويرها يف اخلطاب
الوطني ال�صاعد على �أنها معر�ضة للتهديد ب�سبب
احل�ضور الأوروبي وال�سلطة اال�ستعمارية .حتيلنا
الورقة كذلك �إىل �أ�سباب �أكرث اعتباطية ،لكنها ذات
ت�أثري معترب ،فجريدة «الأهرام» كان لديها مرا�سل
حمرتف ومتفرغ يف الإ�سكندرية تابع الق�ضية ب�شكل
مكثف و�شبه يومي ،فيما اكتفت اجلريدة بتقارير
غري موقعة من وكيلها يف طنطا الذى نقل البيانات
املقت�ضبة لأجهزة الأمن .بب�ساطة ،يبدو �أن ق�ضية
«ريا» و»�سكينة» احتلت هذه املكانة الهائلة يف املخيلة
العامة حينها ،ويف الذاكرة الثقافية الحق ًا ،لأ�سباب
تتعلق بال�صدفة ،باللحظة التاريخية لوقوعها وثقلها
ال�سيا�سي ومبكان وقوعها ،ولي�س بال�ضرورة لفداحة
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اجلرائم �أو ا�ستثنائيتها.
يف كتاب «�ضحايا م�ستحيالت ومذنبات م�ستحيالت:
املر�أة �أمام القانون» ال�صادر بالفرن�سية يف العام
بف�صل بعنوان
 ،2019ت�ساهم «�أمل ها�شيت»
ٍ
«التناول العابر للثقافات للجرمية املت�سل�سلة :ق�ضية
ال�شقيقتني ريا و�سكينة» ،وتربط هي �أي�ض ًا جرائم
الإ�سكندرية بجرائم طنطا ،وتذهب خطوة �أبعد
بربط الأخرية ب�سل�سلة م�شابهة من جرائم قتل
الن�ساء يف فرن�سا ،ارتكبها ال�سفاح ال�شهري «هرني
الندرو» بني عامي  1914و .1918حيث اعرتف
املتهم الرئي�سي يف ق�ضية طنطا« ،حممود عالم»،
بتقليده لطرق «الندرو» للتخل�ص من جثث �ضحاياه،
فرن يف منزله ومن ثم
حيث كان يقوم بحرقها يف ٍ
يلقي بالر�ؤو�س املقطوعة يف النهر .اجلدير بالذكر
�أن حكم الإعدام نفذ يف «الندرو» يف فرن�سا يف
فرباير � ،1922أي بعد �شهرين فقط من تنفيذه
يف «ريا» و»�سكينة»ً � .إذا هل كان هناك ثمة ما يربط
بني جرائم طنطا والإ�سكندرية؟ وملاذا مل ي�صبح
«حممود عالم» �أيقونة ال�شر امل�صرية بد ًال من ريا
و�سكينة؟
يف ر�سالتها للدكتوراه املن�شورة بالإجنليزية
 ،2016بعنوان «جرمية قتل يف الإ�سكندرية:
ال�سيا�سات اجلندرية واجلن�سية والطبقية للإجرام
يف م�صر» ،تقوم «نفرتيتي تكال» ،بفح�ص ملف
الق�ضية تاريخي ًا .بداي ًة ،ت�ضع ر�سالتها انتقال
«ريا» و»�سكينة» من ال�صعيد �إىل الإ�سكندرية يف
�سياق النزوح الوا�سع للم�صريني من اجلنوب يف
ظل �أزمات القطن وقوانني اجلباية القا�سية التي
فر�ضها االحتالل الربيطاين مع بداية احلرب
العاملية الأوىل .يف الوقت ذاته ،خلق وجود القوات
الربيطانية والقوات احلليفة يف الإ�سكندرية طلب ًا
هائ ًال على الدعارة ،ومع تدفق �ألوف الالجئني
ال�سوريني واليونانيني والأرمن واليهود مع اندالع
احلرب ،يف ظل الظروف االقت�صادية ال�سيئة
ومعدالت الت�ضخم العالية ،ا�ضطرت الكثري من
الن�ساء من جن�سيات خمتلفة للعمل يف اجلن�س �إىل
جانب �أعمال الداللة واخلدمة.
ً
كانت «ريا» و»�سكينة» وزوجاهما جزءا من هذا
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الفائ�ض الب�شري الذي خلقته احلرب ،و�صعود
الدولة الأمة بعدها مبا�شرة ،ودفعتهم لالنخراط يف
�أن�شطة هام�شية وغري قانونية .عمل «�أحمد راغب»
الزوج الثاين لريا مع اجلي�ش الربيطاين ،ورحل عن
الإ�سكندرية مع القوات املقاتلةٌ � .
ألوف من امل�صريني
�أُرغموا على العمل يف املع�سكرات وجبهات القتال.
كانت «�سكينة» تت�سلل �إىل املع�سكرات الربيطانية
ل�سرقة حلوم اخليول امليتة ،وبيعها يف ال�سوق ب�أ�سعار
زهيدة .وبالتوازي� ،أدارت «ريا» و»�سكينة» عدد ًا
من بيوت الدعارة غري املرخ�صة يف «حي اللبان»
ال�شعبي ،وكان عليهما التنقل من واحد �إىل �آخر،
ب�سبب �شكاوى اجلريان .و�أقامت �صديقتهما «�أمينة
من�صور» ،وهي واحدة من املتهمات يف الق�ضية،
غرزة للح�شي�ش يف الدور الأر�ضي لبيت الدعارة،
فيما عمل زوجها يف بيع اخلمور غري املرخ�صة.
هل الرواية صحيحة فع ً
ال ؟

تنفي «تكال» �أن تكون جرائم القتل مدفوعة بغر�ض
ال�سرقة ،فالرواية املعتمدة التي مت ترويجها عن
خداع «ريا» و»�سكينة» لل�ضحايا وا�ستدراجهن للمنزل
لقتلهن واال�ستيالء على الذهب ،ال جتد ما ي�ؤكدها
يف الأدلة املتوفرة يف ملف الق�ضية ،فبع�ض ال�ضحايا
الـ  17حني اختفني مل يكنّ يرتدين �أي ذهب على
الإطالق ،مثل «نبوية بنت علي» ،ومعظمهن كان
لديهن القليل منه .كانت «زنوبة بنت حممد مو�سى»
ترتدي حلق ًا فقط ،بل ت�شري التحقيقات �إىل �أن
«ريا» كانت قد �أهدت واحدة من ال�ضحايا بع�ض
امل�صوغات قبل قتلها .ومل تتمكن جهات التحقيق
من الو�صول �إىل �أي من امل�صوغات لدى املتهمني،
با�ستثناء «�أمينة بنت من�صور».
كل ال�ضحايا با�ستثناء واحدة ،عملن يف الدعارة يف
واحدة من بيوت ال�شقيقتني يف وقت من الأوقات.
�أما ال�سبب وراء قتل ال�ضحية الأوىل« ،خ�ضرة
حممد الالمي» ،فكان عقاب ًا لها على �إخفاء بع�ض
من املبالغ املالية التي ح�صلت عليها من زبائن بيت
الدعارة الذي تديره ال�شقيقتني ،دون دفع الن�سبة
امل�ستحقة لهما .كان ال�شجارات بني ال�ضحايا
والفتوات التي �سبقت اختفاءهن ت�ؤكد نظرية
«تكال»؛ فنهاية احلرب فر�ضت تغيريات جذرية

على اقت�صاد املدينة ،فان�سحاب القوات املتحاربة
كان يعني هبوط ًا مفاجئ ًا يف الطلب على الدعارة.
يف الوقت ذاته� ،أث ّرت عودة التجارة الدولية على
الربجوازية ال�صغرية التي انتع�شت على اقت�صاد
احلرب ،على �سبيل املثال �أثرت عودة ا�سترياد
الزبد الرخي�ص من اخلارج على الإنتاج املحلي،
مما انتهى �إىل ا�ضطرابات وعنف �شديد يف �شوارع
الإ�سكندرية بعد احلرب مبا�شرة ،وب�شكل متقطع
الحق ًا .يف ظل تلك الظروف ،كان على �شبكات
الدعارة غري الر�سمية املناف�سة على موارد �أقل
ويف �سوق �أ�ضيق ،و�أن تلج�أ للعنف ل�ضبط العامالت
فيها والتخل�ص من العامالت امل�ستقالت ،خا�صة
و�أن معظم ال�ضحايا كنّ ميار�سن الدعارة كن�شاط
جانبي بالإ�ضافة �إىل �أعمال �أخرى ،كبيع التجزئة
و�أعمال النظافة .هكذا ،تذهب «تكال» �إىل �أن
جرائم «الإ�سكندرية» و�سابقتها يف «طنطا» مرتبطة
ببع�ضها ،ففي «طنطا» ا�ستهدف «حممود عالم»
و�شركا�ؤه عدد ًا من الداعرات الالتي عملن لديهم،
وللأ�سباب نف�سها .وتلمح «تكال» �إىل �أنه من املمكن
�أن تكون هناك عالقة غري مبا�شرة بني الق�ضيتني،
فهناك ما يثبت تورط «�أمينة بنت من�صور» يف
بيع عدد من عامالت اجلن�س املراهقات من
الإ�سكندرية �إىل بيوت دعارة يف «دمنهور» و»طنطا»،
وهو ما ي�شري �إىل توا�صل بني تلك ال�شبكات يف املدن
املختلفة.
ً
ً
�أ�صبحت ال�شقيقتان مثاال منوذجيا لل�شر :امر�أتان
منحلتان ،مدمنتان على ال�شراب� ،شرهتان للجن�س
ومتعددتا العالقات ،جاهلتان نازحتان من ال�صعيد،
�ست�صبحان رمز ًا للهمجية.
ُوجهت االتهامات �إىل �ستة من املتهمني؛ ال�شقيقتان
وزوجاهما «حممد عبد العال» و»ح�سب اهلل �سعيد»،
بالإ�ضافة �إىل الفتوتني «عرابي ح�سان» و»عبد الرازق
يو�سف» ،و ُوجهت تهمة الت�سرت �إىل �أربعة �آخرين.
وبالرغم من �أنه مل يثبت يف التحقيقات تورط
«ريا» و»�سكينة» يف عمليات القتل ب�شكل مبا�شر،
وال حتى ح�ضور وقائع القتل ،ف�إن الق�ضية حملت
ا�سميهما منذ اليوم الأول .وبح�سب قراءة «تكال»
مللف الق�ضية ،مل تث ُبت �أي�ض ًا م�شاركة ال�شقيقتني
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يف التخطيط للجرائم ،وي�صعب حتى �إثبات فر�ضية
التخطيط يف معظمها ،فعمليات القتل حدثت
يف بع�ض الأحيان بعد م�شاجرات عر�ضية بني
ال�ضحايا وواحد من الفتوتني ،ويف جرائم �أخرى،
عرفت ال�شقيقتني بعملية القتل بعد عودتهما �إىل
املنزل ،دون دراية م�سبقة .ت�شري «تكال» �أي�ض ًا �إىل
�أدلة على قيام �أحد اجلناة الذكور بتخدير واحدة
من ال�ضحايا واغت�صابها قبل قتلها.
اعتمدت جهات التحقيق واالتهام ب�شكل كامل على
اعرتافات ال�شقيقتني ،ورغم �إ�صرارهما على �أن
دافعهما الوحيد للت�سرت على اجلرائم هو اخلوف
من تهديدات القتل من قبل رجالهما الأربعة ،ف�إن
املحكمة �أ�صرت على جتاهل تلك الفر�ضية ،حتى
مع ت�أكيد �شهادات ال�شهود الآخرين على تعر�ض
ال�شقيقتني لل�ضرب والرتويع على يد زوجيهما
والفتوتني ب�شكل متكرر .تقلب «تكال» الق�ضية
ر�أ�س ًا على عقب ،لتخربنا ب�أن «ريا» و»�سكينة» كانتا
�ضحيتني� ،أو على الأقل مل ت�ستحقا حكم الإعدام.
السبب احلقيقي :

كانت تفا�صيل الق�ضية �صدمة للربجوازية
ال�صاعدة؛ الطبقة التي كانت يف �إطار �إعداد نف�سها
لقيادة البلد امل�ستقل حديث ًا .وما �صدمها مل يكن
حجم العنف ،بل املمار�سات اجلن�سية والتهتك
الأخالقي للمتورطني ،وبالأخ�ص بني الن�ساء .عدد
من ال�ضحايا كن ينتمني �إىل الطبقة الو�سطى
الدنيا ،ن�ساء من ذوات الأمالك ال�صغرية الالتي
كن يف حاجة لزيادة دخلهن يف ظل الظروف
االقت�صادية املتعرثة ،فعملن يف الدعارة كن�شاط
جانبي .بح�سب «تكال» ،كانت تلك النفاذية بني
الطبقات هو ما �أرعب الربجوازية .توافقت حلظة
اكت�شاف اجلرمية مع حتول يف اخلطاب الوطني
حول دور املر�أة يف املجتمع .وكان من املنا�سب
ت�صوير اجلرمية ،ك�سل�سلة من عمليات ال�سرقة
تتعر�ض لها ن�ساء الطبقات املي�سورة حني يعربن
احلدود الطبقية �إىل �أ�سفل ،ويدخلن �إىل ف�ضاءات
خا�صة بعيدة عن عني الرقابة وال�ضبط .هكذا
وظفت اجلرمية لت�صليب احلدود بني الطبقات
وبني اجلن�سني.
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�أ�صبحت ال�شقيقتان مثا ًال منوذجي ًا لل�شر :امر�أتان
منحلتان ،مدمنتان على ال�شراب� ،شرهتان
للجن�س ومتعددتا العالقات ،جاهلتان نازحتان من
ال�صعيد� ،ست�صبحان رمز ًا للهمجية ،و�ستخ�ص�ص
ال�صحافة م�ساحة لي�ست بالقليلة لو�صف و�شومهما
ومالحمهما القا�سية وب�شرتهما ال�سمراء ،و�سيلقى
باللوم على طقو�س «الزار» على �أنها وراء �إغواء
الن�ساء �إىل حتفهن ،ومنع اجلريان من �سماع �صراخ
ال�ضحايا .و�ضعت تلك الطقو�س «الغيبية» والقاتلة
يف مقابل املمار�سة الروحية القيا�سية مل�ؤ�س�سات
الدولة الدينية .وبالإ�ضافة �إىل كل هذا ،اعتربت
«ريا» و»�سكينة» داللة على الف�ساد الأخالقي الذي
جلبه اال�ستعمار ،والذي جاء موعد التخل�ص منه
وبرته من ج�سد الأمة مع اال�ستقالل .تخربنا تكال
ب�أن ال�شقيقتني كانتا �ضحيتني للحداثة ولرغبة
الربجوازية الوطنية ال�صاعدة يف �إثبات نف�سها
وتفعيل �أدواتها امل�ؤ�س�سية .قدمت «ريا» و»�سكينة»
كقربان لفهم جديد للطبقة واجلن�س وقواعد
ال�سلوك والأخالق العامة.
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عن عالم السلوفيني سالفوي جيجك ..

ّ
فلسفي
كمدخل
كتة
الن
ّ
ٍ

يزن الحاج .سوريا
بالرغم من �شهرته الطاغية ،حتّى عند
ال�سلوفيني
الق ّراء العرب ،ال يزال الفيل�سوف
ّ
"�سالفوي جيجك" (� )1949شبه جمهول.
يعود ذلك لأ�سباب عديدة لي�س �أق ّلها �أنّ "الثقافة
اجلديدة" ،حتّى بعد االنتفا�ضات ،ال تزال �أ�سرية
ال�سماع ،والأفكار امل�سبقة ،واالختزاالت،
ثقافة ّ
والربامج الهزيلة لدور ال ّن�شر" .جيجك"  -لدى
الق ّراء على اختالف �أطيافهم  -حم�صور يف
مقالتني عن "الربيع
العربي" واحلرب ال�سور ّية،
ّ
ومخُ تزَ ل ،على نحو �أو�سع ،يف جم ّرد مقال عن

"اال�ستمناء" ،ومقاالت �أخرى متفرقة �أقل
�أهم ّية.
ما يجهله القراء هو �أنّ كتب "جيجك" تربو على
�سبعني كتاب ًا ت�أليف ًا وم�شارك ًة وحترير ًا يف اللغة
الإنكليز ّية فقط ،وهي اللغة التي تف ّرغ للكتابة
عربها تقريب ًا منذ عام  1989عند �صدور
ال�سامي للأيديولوجيا".
كتابه "املو�ضوع ّ
�إذ ًا ،وب�شيء من التعميم" ،جيجك" لي�س �أكرث
ذكي عند فريق ،ومه ّرج �أحمق
من حم ّلل
�سيا�سي ّ
ّ
عند الفريق امل�ضاد.
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ما قد يجهله ه�ؤالء هو �أنّ "جيجك" �أحد �أهم
الأ�سماء الفل�سف ّية خالل ربع القرن الأخري،
ال�سيا�سي املبا�شر هو احلقل الذي
و�أنّ التحليل
ّ
يبدو فيه "جيجك" يف �أ�سو�أ �أحواله ،مقارن ًة
مارك�سي  -الكا ّ
ين
هيغلي -
بكونه �أهم فيل�سوف
ّ
ّ
معا�صر ت�ش ّعبت اهتماماته على نحو مده�ش
انطالق ًا من الفل�سفة املع ّقدة و�صو ًال �إىل ثقافة
البوب وال�سينما .ولذا ،لي�س من امل�ستغرب وجود
مثل هذا التنميط عن "جيجك" ،بخا�صة �أنّ
ح�صيلة الرتجمات العرب ّية مل تتجاوز  4كتب
فقط مل تكن  -على �أهم ّيتها  -املدخل ال�صحيح
والفكري.
الفل�سفي
�إىل عامله
ّ
ّ
�سيقع القارئ الذي يجهل "جيجك" يف حرية
�شديدة ب�ش�أن البداية املنا�سبة ملحاولة قراءة
وفهم �أعماله الغزيرة ،ولذا يبدو ب�أنّ كتابه
�سمعت تلك املتع ّلقة بهيغل
"نكات جيجك  :هل
َ
وال ّنفي؟" (معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا
 MITـ  )2014هو البداية الأن�سب� ،إذ
�إنّ الكتاب يجمع �أهم النكات التي �أدرجها
"جيجك" يف كتبه طوال ربع قرن ،وكانت �إحدى
أهم الو�سائل التي ي�ستند �إليها يف تقدمي و�شرح
� ّ
واملحاجات الفل�سف ّية املك ّر�سة
ونقد الأطروحات
ّ
النف�سي وخلف ّية هيغل ّية -
وال�سائدة عرب التحليل
ّ
مارك�س ّية  -متينة.
ت�شري املق ّدمة �إىل �أنّ �أهم ّية النكتة تكمن يف
كونها تعبرّ عن قدرة اخللق املتف ّردة للغة يف
كونها منطوقة ومرو ّية ،ويف كون النكتة "جمع ّية،
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ومباغت ًة تنبع من العدم".
جمهولة ،ال م�ؤ ّلف لهاِ ،
و"جيجك" ،كما ي�شري الق�سم الأخري الذي كتبه
املطرب والكاتب "مومو�س" ،خبري يف دالالت
ثوري" ،ولذا تبدو
النكت وال�ضحك كـ "عامل ّ
�أفكاره املوغلة يف ال�سخرية هي املعبرّ الأف�ضل
"خ ّفة العمق".
عن ِ
الطبقات عنصر شديد األهميّة يف هذه
النكات :
ما �سيالحظه القارئ هو �أنّ كثري ًا من النكات
يف الكتاب تتك ّرر بتنويعات خمتلفة (كما تتك ّرر
�أطروحات "جيجك" ب�صيغ خمتلفة يف كتبه
الأخرى) لتتالءم مع املو�ضوع الذي يكون
ب�صدد طرحه ونقده .تكاد هذه النكات ت�شمل
جميع امل�سائل الكبرية التي �شغلت املف ّكرين يف
القرن املا�ضي :العن�صر ّية ،الهو ّية ،الدكتاتور ّية،
الر�أ�سمال ّية ،الدميقراط ّية ،الإرهاب ،املارك�س ّية،
اال�شرتاك ّية ،التنميطات ،العقائد الدين ّية،
التط ّرف ،التوتّرات الطبق ّية ،اجلن�س ،والغرائز
النف�سي .وهنا،
الب�شر ّية حتت جمهر التحليل
ّ
ي�شري "جيجك" يف �س�ؤال عابر :هل ميكن �أن
ت�ؤ ّدي النكتة غر�ضها �إنْ كانت �سخري ًة "راقي ًة"
حم�ضة� ،أم �أ ّنها حتتاج بال�ضرورة �إىل م�ضمون
مرتبط مبوا�ضيع "قذرة" كاجلن�س والعنف؟
يرتك جيجك ال�س�ؤال مع ّلق ًا من دون �إجابة ،ولك ّنه
يتابع �سرد نكاته بحر ّية كاملة من دون قيود،
وك�أ ّنه يومئ �إىل �أنّ الإجابة الثانية هي ال ّ
أدق
والأف�ضل كي تكتمل دالالت النكتة وت�أويالتها.
ال�سيا�سة ،بتج ّلياتها املختلفة ،حا�ضرة بكثافة
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يف معظم النكات ،حتى التي تبدو "نق ّية"
وخالية من ال�سيا�سة مبعناها املبا�شر .ما الذي
اال�ستنكاري
ميكن �أن ن�ستنتجه من ال�س�ؤال
ّ
للزوجة التي يكت�شف الزوج خيانتها حني يعود
مب ّكر ًا من العمل � (( :أنا �س�ألتك �أو ًال عن �سبب
قدومك مب ّكر ًاَ ،مل غيرّ ت املو�ضوع؟ )) غري
�صلف ال�سيا�سات الغرب ّية �إزاء االنتقادات املح ّقة
جتاهها؟ وما الدالالت غري ال�سيا�س ّية التي ميكن
ا�ستنتاجها من النكتة ال�شهرية عن الرجل الذي
يبحث عن مفتاحه ال�ضائع حتت �ضوء ال�شارع
مع �أ ّنه �أ�ضاعه يف العتمة� ،شيئ ًا �آخر بخالف
ال�ضح ّية اجلاهزة التي ال ب ّد من ت�سليط ال�ضوء
عليها م�سبق ًا ومبا�شرة و�إل�صاق �أ ّية تهمة بها،
امللحة الأخرى؟ �أما
مع جتاهل جميع امل�شكالت ّ
النف�سي
النكتة الالكان ّية ال�شهرية عن املري�ض
ّ
الذي يظنّ نف�سه ح ّبة قمح ويت�ساءل ،بعد �شفائه،
يف ما �إذا كانت الدجاجة تعلم ب�أ ّنه لي�س ح ّبة
قمح ،في�ؤ ّكد "جيجك" ،با�ستعارات مارك�س ّية عن
ال�سلع� ،أنّ الداللة الأهم هي لي�ست جم ّرد �إقناع
ّ
الذات ،بل �إقناع ال�سلع-الدجاج  :ال �أن نغيرّ
ال�سلع ،بل �أنّ نغيرّ الطريقة
طريقة تعاملنا مع ّ
التي تتعامل فيها ال�س ّلع بذاتها يف ما بينها.
الطبقات عن�صر �آخر �شديد الأهم ّية يف هذه
النكات ،حيث جند الأثرياء وقد هيمنوا حتّى
على حقّ الفقراء يف ّ
ال�شكوى �أو التذ ّمر� ،إذ
اليهودي الفقري ،يف �إحدى النكات،
كيف يجر�ؤ
ّ
على القول �إ ّنه "ال �شيء" �أمام الرب ،بعد �أن
الرثي واحلاخام بعبارة التذ ّلل ذاتها؟ �أو
نطق ّ

الرثي خادمه بطرد املت�س ّول الواقف
عندما ي�أمر ّ
على بابه لأنّ ال�س ّيد يت�أمل عند ر�ؤية املعاناة.
ثمة دالالت �سيا�س ّية ال تخفى يف النكتة الثانية
حني يكون �إنهاء املعاناة عرب حمو من يعاين
هو الو�سيلة الأ�سهل والأقل كلف ًة .وبالطبع ،ال
"جيجكي" �أن يخلو من النقد
ميكن ل ّأي كتاب
ّ
املبا�شر للدكتاتور ّية حيث يروي النكتة الالكان ّية
"ال ميكن �أن تت� ّأخر خطيبتي عن املوعد� ،إذ �إ ّنها
لن تعود خطيبتي لو ت�أخرت" ،بتنويعات خمتلفة
�أ�ش ّدها ق�سو ًة وذكا ًء حني ي�شري "جيجك" �إىل �أنّ
"ال�شعب ينا�صر احلزب دائم ًا لأنّ �أي �شخ�ص
معار�ض للحزب �س ُيق�صي نف�سه مبا�شر ًة من
كونه �أحد �أفراد ال�شعب"� ،أو حني ي�ؤ ّكد الطاغية
�أنه مل ُيخطئ يوم ًا يف اتّباع القواعد لأنّ عمله
ّ
يتلخ�ص �أ�سا�س ًا يف فر�ض القواعد.
ي�ضم "نكات جيجك" نكات ًا و�شروح ًا ال ميكن
تلخي�صها ،بخا�صة تلك املتعلقة بالثالوث
الهيغلي� ،أو �صورة املر�أة يف الكتب املق ّد�سة� ،أو
ّ
التماهي الزائف� ،أو مفهوم «التحديقة» كمو�ضوع
نف�سي .مع انتهائه من القراءة �سيكت�شف القارئ
ّ
الذي ال يعرف "جيجك" البوابة ال�صحيحة
لدخول العوامل "اجليجك ّية" املده�شة� ،أما
طريق خمتلفة �إىل
القارئ املتابع ف�سيكون �أمام ٍ
عقل "جيجك" متباينة بدرج ٍة ما عن ك ّل ما قر�أه
�سابق ًا له ،بالرغم من �أنّ النكات (والأفكار) قد
تبدو للوهلة الأوىل مكرورة باهتة جامدة.
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سر الصراع التاريخي بين روسيا وأوكرانيا ..

جثمان ياروسالف احلكيم

الليبي .وكاالت
بينما ي�سابق العامل الزمن لإخماد النار التي اندلعت ي�سمى بـ»احتاد رو�س كييف» الذي �أ�س�سه الأمري
بعد حرب رو�سية �أوكرانية ،خرج تقرير �إعالمي الراحل يف القرن احلادي ع�شر.
�أمريكي يتحدث عن �سر النزاع بني اجلارتني .كلهم خيطبون ود احلكيم :
التقرير الذي ن�شرته �صحيفة «وول �سرتيت جورنال» «�أوكرانيا» بدورها �سارعت �إىل منح «و�سام الأمري»
�أرجع ال�صراع الرو�سي الأوكراين �إىل خالف على لكل من يقدم خدمات مميزة للدولة ،بينما �أطلقت
مرياث الأمري «يارو�سالف احلكيم» الذي وحد رو�سيا ا�سمه على فرقاطة تابعة للبحرية .كما
الإمارتني بني بحر البلطيق والبحر الأ�سود يف القرن ا�شرتك البلدان يف و�ضع �صورة الأمري «يارو�سالف
الـ .11وبات جلي ًا �أن رفات الأمري «يارو�سالف» هو احلكيم» على الأوراق النقدية يف كال البلدين .وي�ؤمن
الأ�سا�س «التاريخي» للح�شد الع�سكري الرو�سي الرئي�س الرو�سي «فالدميري بوتني» ب�أن «كييف رو�س»
احلايل بالقرب من �أوكرانيا ،والذي تطور الحق ًا هو دليل وا�ضح على �أن رو�سيا و�أوكرانيا “ف�ضاء
تاريخي وروحي واحد” .ويف مقال له ن�شره يف
�إىل غزو �صريح ودمار ال حدود له .
وعلى مدار �سنوات م�ضت ،حاولت كل من «مو�سكو» يوليو.متوز املا�ضي� ،أكد بوتني �أن �أوكرانيا لي�س لها
و»كييف» �إثبات �أنها الوريث ال�سيا�سي الوحيد ملا �أ�سا�س للوجود كدولة ذات �سيادة .بوتني �أ�شار �إىل
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اجلذور اللغوية امل�شرتكة مع «�أوكرانيا» يف الع�صور
الو�سطى ،والإميان امل�سيحي الأرثوذك�سي امل�شرتك،
وحكمها الذي بد�أ يف القرن الـ 19على يد �ساللة
«روريك» ،التي كان «يارو�سالف» جزء ًا منها.
هذه املقالة �سبقها بوتني بعملية تعزيز القوات
الرو�سية بالقرب من �أوكرانيا ثم �أوقفها ،غري �أنه
يف ال�شهور القليلة املا�ضية �أعاد عملية تعبئة جديدة
على طول احلدود الأوكرانية ا�ستمرت حتى الأ�سابيع
الأخرية .لكن �أوكرانيا حتدت التحركات الع�سكرية
لبوتني ب�إظهار ا�سم «الأمري يارو�سالف» يف خطاب
يوم اال�ستقالل الذي �ألقاه الرئي�س»فولودميري
زيلين�سكي» .وكثفت احلكومة الأوكرانية من عمليات
بحثها عن رفات «يارو�سالف» كم�ؤ�شر ملمو�س
على �أنها دولة ذات �سيادة .ويف حال العثور على
هذا الرفات ف�إنه �سيكون انت�صار ًا رمزي ًا لكييف
ول�سيادتها يف حلظة توتر كبري مع اجلارة رو�سيا.
ومنذ  ،2014تقاتل كييف مترد ًا موالي ًا ملو�سكو
يف منطقتني انف�صاليتني عند احلدود مع رو�سيا،
عندما �ضمت الأخرية �شبه جزيرة القرم يف
�أوكرانيا.

رحلة الرفات بني موسكو وكييف :

بعد وفاته عام ُ ،1054و�ضع رفات الأمري
«يارو�سالف احلكيم» يف تابوت منحوت من الرخام
الأبي�ض بكاتدرائية «القدي�سة �صوفيا» يف «كييف»،
وهي كني�سة منطها على ا�سم متثال �ضخم يف
الق�سطنطينية (�إ�سطنبول حالي ًا).
تراجع احتاد «كييف رو�س» مع الغزو املغويل
خالل القرن الثالث ع�شر ،حيث كانت �أجزاء مما
ُيعرف الآن ب�أوكرانيا ،على مدى قرون ،جزء ًا من
الإمرباطورية الرو�سية .بينما �أعلنت �أوكرانيا
ا�ستقاللها يف خ�ضم فو�ضى احلرب الأهلية الرو�سية
قبل قرن من الزمان ،لكنها بعد ذلك �أم�ضت عقود ًا
كجزء من االحتاد ال�سوفييتي .ومع انهيار االحتاد
ال�سوفييتي� ،أعلنت �أوكرانيا ا�ستقاللها مرة �أخرى
عام .1991
قالت امل�ؤرخة «نيليا كوكوفال�سكا»� ،إنها خططت
مع زمالئها لفتح قرب يارو�سالف احلكيم يف عام
2009؛ لدرا�سة الرفات .قالت �إنهم �أرادوا مقارنة
احلم�ض النووي للعظام مع الأحفاد املعروفني
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يف فرن�سا و�أملانيا واملجر؛ على �أمل تعزيز مطالبة
�أوكرانيا بالهوية الأوروبية ،بد ًال من الرتاث
الرو�سي ،و�إثارة الدعم عرب القارة ل�سيادة البالد.

احلقيقة تبقى جمهولة :

منذ عقود� ،أزال امل�س�ؤولون ال�سوفييت غطاء قرب
الأمري يارو�سالف احلكيم يف عام 1936؛ لفح�ص
حمتوياته .كما �أعادوا فتح القبو عام  .1939و ُنقل
الهيكالن العظميان املوجودان بالداخل� ،أحدهما
ذكر والآخر �أنثى� ،إىل لينينغراد (�سانت بطر�سربغ
حالي ًا) ،وفق ًا لورق ٍة عام  2013ن�شرتها الأكادميية
الوطنية للعلوم يف �أوكرانيا.
�أعيد الرفات يف وقت الحق �إىل كييف و ُو�ضع يف
كاتدرائية «القدي�سة �صوفيا» ،مع خطة لعر�ضه
علن ًا ،قبل �أن يجري التخلي عن امل�شروع الحق ًا.
وفيما بعد� ،أعاد امل�س�ؤولون فتح القبو يف عام
 ،1964وث َّبتوا العظام جمدد ًا وفق ًا لل�سجالت
التاريخية الأوكرانية.
يف كييف عام  ،2009اكت�شفت «كوكوفال�سكا»
وزمال�ؤها هيك ًال عظمي ًا مكتم ًال تقريب ًا داخل
ال�صندوق ،وهو لبقايا امر�أة ُيفرت�ض �أنها �إنغريد،
الزوجة الثانية ليارو�سالف ،والتي تطابق و�صف
الهيكل العظمي الأنثوي الذي مت نقله �إىل لينينغراد
عام  ،1939فيما اختفى رفات يارو�سالف.
قالت «كوكوفال�سكا»« :لقد ُ�صدمت متام ًا .وعدتُ
نف�سي ب�أن �أفعل كل ما بو�سعي الكت�شاف احلقيقة
و�شرحها جلميع الأوكرانيني».

دارت يف ال�سنوات املا�ضية «معركة» بني الكني�ستني
الرو�سية والأوكرانية ،غ ّذتها اخلالفات القدمية
والتوترات ال�سيا�سية بني البلدين ،لت�ضفي بعد ًا �آخر
على �صراعهما امل�ستمر منذ �سنني.
(( �إن روح الدجال تعمل يف زعيم رو�سيا ،وهذا
له عالماته يف الكتاب املقد�س :الكربياء ،الإخال�ص
لل�شر ،الق�سوة والنفاق ،)).هذا ما قاله مطران
“الكني�سة الأرثوذك�سية الأوكرانية”� ،إيبيفاين ،عن
الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني ،يف بيان �أ�صدره
بعد �أيام من الغزو الرو�سي لبالده.
قال املطران الذي �ش ّبه بوتني بهتلر� ،إنه مقتنع ب�أن
العديد من ر�ؤ�ساء “بطريركية مو�سكو” وكهنتها
ي�س�ألون �أنف�سهم بالفعل عن م�ستقبلهم ،وهو ما ال
يربطونه بالبطريرك كرييل الذي فقد م�صداقيته،
ح�سب تعبريه.
لي�س اخلالف بني الكني�ستني الأرثوذك�سيتني
معركة الكنائس” ..ملاذا تبارك
الرو�سية والأوكرانية وليد اليوم ،بل له جذور متتد
الكنيسة الروسية غزو بوتني
�إىل ع�شرات ال�سنني ،وت�صاعد يف ال�سنوات الأربع
ألوكرانيا؟
الأخرية بعد �إعالن الأرثوذك�س يف �أوكرانيا ت�أ�سي�س
بعيدً ا عن �ساحات املعارك وقاعات التفاو�ض ،كني�ستهم امل�ستقلة عن الكني�سة الرو�سية.
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احتفلت رو�سيا ب�إن�شاء ن�صب تذكاري �ضخم
لـ «فالدميري الكبري» وكرر التلفزيون الرو�سي
احلكومي �أن التمثال «�أول ن�صب تذكاري لفالدميري
العظيم» ،متجاهلاً متثاله املوجود بالفعل يف كييف.
مل ي� ِأت ذكر كلمة “كييف” �أبدً ا يف احلفل ،فيما
�أملح بطريرك “الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية”
�إىل اخلالف بني رو�سيا و�أوكرانيا بالقول� ،إن �أحفاد
فالدميري يعي�شون حالي ًا يف العديد من البلدان،
و”من ال�سيئ �أن ين�سى الأطفال �أن لديهم نف�س
الأب”.
ردت «�أوكرانيا» برد الذع على احل�ساب الر�سمي
للبالد على “تويرت” ،ون�شرت �صورة لن�صب كييف
جذور الشقاق :
وحد الأمري التذكاري وا�ستخدمت التهجئة الأوكرانية ال�سم
قبل �ألف عام ،يف �أواخر القرن العا�شرَّ ،
الوثني فالدميري� ،أمري كييف ،ال�شعوب الرو�سية يف الأمري“ ،فولودميري” بدلاً من “فالدميري”.
رو�سيا و�أوكرانيا وبيالرو�سيا يف دولة واحدة .واعتنق
الأمري امللقب بـ”فالدميري الكبري” امل�سيحية ،وتبعه أكرب انشقاق مسيحي منذ قرن :
�شعبه لت�صبح «كييف» مدينة مزدهرة يف قلب رافقت حماوالت «�أوكرانيا» لال�ستقالل ال�سيا�سي يف
�إمرباطورية م�سيحية جديدة ،معمورة بالكنائ�س القرن املا�ضي ،حماوالت فا�شلة قام بها الأوكرانيون
الأرثوذك�س لإن�شاء كني�سة م�ستقلة يف �أعوام 1921
واملحاكم والأديرة واملدار�س.
و 1942و ،1992وفق ًا ملقال كتبه الأ�ستاذ يف
الحق ًا يف القرن الـ ،13عانت «كييف» من اعتداءات الدرا�سات الدينية بجامعة “�أريزونا” يوجني
الأمراء الرو�س والغزاة املغول ،فانتقل العديد من كالي .وتكللت جهود الأوكرانيني بالنجاح �أخري ًا
الرو�س �شما ًال و�شرق ًا �إىل املدن الأحدث كفالدميري يف كانون الثاين عام  ،2018حني انعقد جمل�س
ومو�سكو ،ومنت الكني�سة يف مو�سكو لت�صبح واحدة خا�ص للأ�ساقفة يف كاتدرائية «�سانت �صوفيا»
من �أغنى و�أقوى الكنائ�س يف العامل الأرثوذك�سي .الأثرية بكييف ،وانتخبوا الأ�سقف �إيبيفاين رئي�س ًا لـ
�أدى هذا �إىل خلق توتر بني «�أوكرانيا» و»رو�سيا» «الكني�سة الأرثوذك�سية الأوكرانية امل�ستقلة».
لعدة قرون ،و�صل �إىل ذروته يف الفرتة ال�سوفييتية .دعمت «بطريركية الق�سطنطينية» ،وهي ال�سلطة
وبانهيار االحتاد ال�سوفييتي ،كان لأوكرانيا عدة الروحية الأعلى التي يتبعها امل�سيحيون الأرثوذك�س،
كنائ�س �أرثوذك�سية خمتلفة ،واحدة منها فقط كانت ا�ستقالل الكني�سة الأوكرانية ،وو�صف الرئي�س
الأوكراين حينها« ،برتو بورو�شينكو»� ،إعالن
على عالقة وثيقة مبو�سكو.
اال�ستقالل ب�أنه «يوم لن ين�ساه التاريخ ،يوم
يف ت�شرين الثاين عام  ،2016وبح�ضور بوتني ،االنف�صال النهائي عن رو�سيا» .و�ستخ�سر الكني�سة
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الرو�سية من � 30إىل  40%من �أتباعها نتيجة
هذا االنف�صال الذي و�صفه الكاتب يف “نيويورك
تاميز” نيل ماكفاركوهار ،ب�أنه �أكرب ان�شقاق
م�سيحي منذ عام .1054

من «فالدميري الكبري» إىل فالدميري
بوتني :

خالل �سنوات حكمه ،قدم الرئي�س الرو�سي،
فالدميري بوتني ،دعم ًا للكني�سة الرو�سية ،و�سادت
بني الطرفني عالقة وثيقة ،بعد عقود من احلكم
ال�سوفييتي عانت فيها الكني�سة مع �صعود الفكر
ال�شيوعي املت�ضاد معها.
يرى الكاتب «ميخائيل خوداركوف�سكي»� ،أن
«الكرملني» اعتمد على الكني�سة الأرثوذك�سية
باعتبارها القوة املوحدة الرئي�سة يف البالد ،وقدم
لها دع ًما مالي ًا �سخي ًا ،بينما كانت الكني�سة املر ّوج
الرئي�س ملفهوم «العامل الرو�سي» الذي ي�صور
«الكرملني» كمدافع عن الرو�س خارج رو�سيا.
يف املقابل ،دعمت الكني�سة احلمالت الع�سكرية
الرو�سية على خمتلف اجلبهات يف العامل ،ك�سوريا
التي و�صفت “الكني�سة الأرثوذك�سية” التدخل
الرو�سي �ضد تنظيم “الدولة” فيها بـ”املعركة
املقد�سة” .وهكذا خ�سرت “الكني�سة الأرثوذك�سية
الرو�سية «معركتها “الناعمة» مع نظريتها
الأوكرانية ،لكن معركة “خ�شنة” تدور بالأ�سلحة
الآن على حدود كييف ،قد تعيد للكني�سة هيبتها �أو
تكتب هزميتها �إىل الأبد.

التا�سع امليالدي .حيث ت�أ�س�ست العا�صمة «كييف»
قبل «مو�سكو» مبئات ال�سنني ،ويدعي كل من الرو�س
والأوكرانيني �أنها منبع ثقافاتهم وديانتهم ولغتهم
احلديثة.
كانت «كييف» يف موقع مثايل على طرق التجارة
التي تطورت يف القرنني التا�سع والعا�شر ،وازدهرت
بف�ضل ذلك لكنها ما لبثت �أن فقدت مكانتها
االقت�صادية مع حتول التجارة �إىل مكان �آخر.
�إن تاريخ وثقافة رو�سيا و�أوكرانيا متداخالن
فع ًال ،فهما ت�شرتكان يف نف�س الديانة امل�سيحية
الأرثوذك�سية ،وهناك ت�شابه كبري بني لغتي البلدين،
�إ�ضافة �إىل ت�شابه العادات وحتى الأطعمة.
كانت «كييفان رو�س» �أول دولة �سالفية �شرقية كبرية
ت�أ�س�ست يف القرن التا�سع امليالدي .وهناك انق�سام
بني �أو�ساط امل�ؤرخني حول م�ؤ�س�س هذه الدولة.
الرواية الر�سمية تقول �إن القائد �شبه الأ�سطوري
«�أوليغ» ،حاكم «نوفوغراد» ،هو الذي �ضم «كييف»
اخللفية التارخيية الثقافية لألزمة :
�إىل مملكته ب�سبب �أهمية موقع املدينة الواقعة على
�إن اجلذور امل�شرتكة بني �أوكرانيا ورو�سيا تعود �ضفة نهر دنيرب ،وجعلها عا�صمة لدولة «كييفان
�إىل الدولة ال�سالفية الأوىل ،كييفان رو�س ،رو�س».
الإمرباطورية التي �أ�س�سها الفايكنغ يف القرن يف القرن العا�شر ظهرت الأ�سرة احلاكمة «روريك»،
42

شؤون عالمية

وبد�أت املرحلة الذهبية يف عمر هذه الدولة مع لدولة �أوكرانيا احلديثة.
تويل الأمري «فالدميري العظيم» العر�ش (الأمري
فلودميري بالأوكرانية) ،ويف عام  988حتول �إىل احلرب الروسية – الرتكية :
الديانة امل�سيحية الأرثوذك�سية ،وبد�أ بفر�ض هذه �أبرمت رو�سيا وبولندا معاهدة «ال�سالم الدائم»
الديانة على �سكان دولته م�ؤ�س�س ًا قاعدة لتو�سع عام  ،1686وقد �أنهت املعاهدة � 37سنة من
الديانة امل�سيحية �شرق ًا .وبحلول القرن احلادي املعارك مع الإمرباطورية العثمانية التي جنحت
ع�شر امليالدي بلغت دولة «كييفان رو�س» �أوج يف ال�سيطرة على م�ساحات �شا�سعة من �أوكرانيا.
ازدهارها يف عهد الأمري يارو�سالف احلكيم ( مبوجب املعاهدة مت تق�سيم دولة القوزاق ،و�سيطرت
 ،)1054-1019وباتت مدينة «كييف» مركز ًا رو�سيا القي�صرية على م�ساحات كبرية من الأرا�ضي
�سيا�سي ًا وثقافي ًا هام ًا رئي�سي ًا يف �أوروبا ال�شرقية .الأوكرانية ومن بينها مدينة كييف التي كانت حتت
انهارت دولة «كييفان رو�س» مع الزحف املنغويل �سيطرة بولندا ،مقابل ان�ضمام رو�سيا �إىل التحالف
على املنطقة عام  ،1237حيث دمر املغول العديد الأوروبي املناه�ض للدولة العثمانية والذي كان ي�ضم
من املدن يف طريقهم للتو�سع غرب ًا ،و�أ�س�سوا دولة بولندا وليتوانيا والإمرباطورية الرومانية و�إمارة
«مغول ال�شمال» التي تعرف �أي�ض ًا با�سم دولة البندقية.
ومبوجب االتفاق �شنت رو�سيا حملة ع�سكرية
«القبيلة الذهبية».
على اخلانات الترت يف �شبه جزيرة القرم ،واندلعت
بني عامي  1349و 1430احتلت بولندا ،والحق ًا احلرب الرو�سية  -الرتكية بني عام 1686
الدولة امل�شرتكة بني مملكة بولندا والدوقية العظيمة و 1700وانتهت بتوقيع معاهدة الق�سطنطينية بني
لليتوانيا معظم امل�ساحات الغربية وال�شمالية احلالية رو�سيا وال�سلطنة العثمانية ،حيث تنازلت الأخرية
لأوكرانيا .ويف عام  1441مترد خانات القرم عن م�ساحات كبرية من الأرا�ضي الأوكرانية التي
على دولة مغول ال�شمال واحتلوا معظم امل�ساحات كانت ت�سيطر عليها ،مثل �سواحل بحر �آزوف،
ل�صالح رو�سيا مقابل تعهد رو�سيا مبنع القوزاق من
اجلنوبية لأوكرانيا احلالية.
�شن هجمات على الدولة العثمانية ،ومنع الأخرية
�أ�س�ست «بولندا» عام  1596الكني�سة اليونانية لترت القرم من �شن هجمات على رو�سيا القي�صرية.
الكاثوليكية باالتفاق مع الإمرباطورية البيزنطية ،بني عام  1708و 1709قاد «�إيفان مازيبا» �آخر
لت�سيطر هذه الكني�سة على معظم امل�ساحات الغربية انتفا�ضة قوزاقية �ضد ال�سيطرة الرو�سية يف �شرق
من �أوكرانيا ،بينما ظلت الكني�سة الأرثوذك�سية �أوكرانيا ،التي كانت جزء ًا من دولة القوزاق خالل
م�سيطرة على معظم باقي �أرجاء �أوكرانيا .ويف معارك «حرب ال�شمال العظيمة» بني الإمرباطورية
�أوا�سط القرن ال�سابع ع�شر انتف�ض «القوزاق» الرو�سية من جهة ،وبولندا وال�سويد من جهة �أخرى.
�ضد احلكم البولندي ،و�أ�س�سوا دولة لهم يف غرب
�أوكرانيا احلالية وحملت ا�سم دولة «هتمانات».
ويعترب الأوكرانيون هذه الدولة مبثابة اللبنة الأوىل
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بين حضارة كوش ومجزرة الشلوخ ..

تفاصيل على تاريخ امرأة
الليبي .وكاالت

ترتبط
الكثير من العادات
االجتماعية السودانية بالحضارات
القديمة ،وتمثل امتداداً لطقوس وتقاليد
تعود جذورها إلى ممالك مثل «كوش ،و»مروي»،
و»نبتة» ،و»علوة» ما قبل الميالد ،لكنها ما زالت
حاضرة في حياة السودانيين وتظهر في كثير من مالمح
مناسباتهم وتعامالتهم اليومية في حال تعايش وتناغم
عجيب ونادر منذ أمد بعيد بين الثقافات اإلسالمية
والمسيحية ،والوثنية ،على الرغم من تعارض
بعضها مع تعاليم الدين اإلسالمي ،فإنها ال
تزال قائمة في حياة السودانيين
حتى اليوم.
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و�شكل نهر النيل خ�صو�ص ًا لدى القبائل التي تعي�ش
مبحاذاته ملهم ًا رئي�س ًا لهم ،و�صارت هذه التقاليد
مع مرور الزمن جزء ًا من منا�سباتهم االجتماعية
يف الأفراح وامل�آمت والوالدة واخلتان ووجبات الطعام
والزينة والعطور والزراعة.
و�أنتج تداخل احل�ضارات امل�سيحية والإ�سالمية -
بح�سب خمت�صني يف الآثار والرتاث  -مزيج ًا من
العادات املزدوجة الطابع الإ�سالمي وامل�سيحي
والوثني ،منذ عهد احلنيفية الأوىل ،مرور ًا مبمالك
علوة امل�سيحية واملقرة الإ�سالمية يف "دنقال"
و"نبتة" و"�سلطنة الفوجن" يف "�سنار" ،واندجمت
تلك العادات يف حياة ال�سودانيني ب�صورة عفوية
كنوع من الرتاث والتقاليد ،ال يرون فيها انتقا�ص ًا
من قيمهم الدينية ،و�إن كان بع�ضها يتعار�ض مع
تعاليم الإ�سالم.

هيمنة طقوس مروي وكوش :

ويعترب الزواج يف ال�سودان من �أكرث �أنواع املنا�سبات
تكلفة وزخم ًا� ،إذ حتت�شد فيه تفا�صيل وطقو�س
متعددة ومرتابطة تعود جذور معظمها �إىل
احل�ضارات القدمية يف كل من مملكتي "كو�ش"
و"كرمة" ذات ال�سمات الفرعونية.
ً
وتت�سم تلك املرا�سم مبيزات خا�صة جدا ملفتة
ومثرية لالنتباه ،ب�سبب الطقو�س التي ت�صاحبها،
وعلى الرغم من التفاوت الطفيف يف تفا�صيلها
من منطقة �إىل �أخرى داخل البالد لكنها تبقى
مت�شابهة.
وت�سبق مرا�سم الزواج �أ�شهر عدة من التح�ضريات،
ين�صب فيها االهتمام على "العرو�سة" ،بو�صفها
امللكة التي تنتظر التتويج قريب ًا� ،إذ تخ�ضع يف
هذه الأثناء �إىل فرتة من احلب�س متنع خاللها من
اخلروج �إىل �أ�شعة ال�شم�س �أو مقابلة العري�س حتى
�إمتام الزفاف.
وحتظى "العرو�سة" خالل هذه الفرتة بعناية غذائية
خا�صة ،وتخ�ضع �أي�ض ًا لعادة ت�سمى "الدخان" ،وهي
عملية تبخري تقليدية للج�سمُ ،ت�ستخدم فيها قطع
من خ�شب �أ�شجار الطلح وال�شاف ذات النكهة

اخلا�صة ،وجتعل اجل�سم يتخل�ص من كميات كبرية
من املاء والأمالح ،ويكت�سب يف الوقت نف�سه لون ًا
�أ�صفر ،وهو تقليد حمظور لغري املتزوجات.
«اجلرتق» املروي العتيق :

ميثل "اجلرتق"� ،أحد �أبرز و�أ�شهر الطقو�س
التقليدية و�أكرثها انت�شار ًا يف كل �أرجاء ال�سودان،
وله جذور �ضاربة يف القدم ،تنتمي مبا�شرة �إىل
مملكتي كو�ش ومروي ( 350ق.م) ،يف �شمال
ال�سودان ،ويحت�شد "اجلرتق" بتفا�صيل عديدة،
كالبخور وتبادل طفل بني العرو�سني ،ولب�س
"اخلرز" (حجر كرمي) ور�ش العطر واللنب بني
العرو�سني ،وت�صحب كل ذلك رق�صات و�أهازيج
خا�صة يرتبط معظمها باحل�ضارة النيلية ،و ُيعتقد
�أن طقو�س "اجلرتق" املختلفة ،متنع ال�شر وحتفظ
�صفاء العالقة الزوجية وحتميها من احل�سد ،ومن
تدخالت اجلن وال�شياطني ،وجتلب الذرية والرزق
الوفريين.
وي�ؤكد "فوزي ح�سن" بخيت املخت�ص الأثري بالهيئة
القومية للآثار� ،أن تقليد "اجلرتق" مبا فيه من
مظاهر احتفالية وتبادل لطفل بني العرو�سني تيمن ًا
للإجناب ،يطابق حرفي ًا النق�ش املوجود على خامت
وجد �ضمن جمموعة احللي اخلا�صة بامللكة املروية
"�أماين �شاخيتي" ،يج�سد الو�ضعية والكيفية التي
متار�س اليوم ،وخ�صو�ص ًا يف مناطق "الرباطاب"
�شمال ال�سودان.
ووفق ًا للباحث يف الرتاث ال�سوداين" ،عبا�س
�أحمد احلاج" ،ف�إن "اجلرتق" يرتبط بعادات
�سودانية فرعونية ،يف احلقبة املروية ،ت�ؤكدها
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موجودات امللكة �شاخيتي من �أدوات ت�شمل �أوعية
"اجلرتق" كما هي الآن ،كما �أنها وجدت خم�ضبة
اليدين باحلناء ،وهي موجودة �أي�ض ًا يف الر�سومات
والنقو�ش اخلا�صة مبلكات مملكة مروي.
وي�ؤكد احلاج �أن عالقة ال�سودانيني بالنيل ما زالت
م�ستمرة على النمط ذاته الذي كان �سائد ًا عند
الكو�شيني القدماء ،بو�صفه م�صدر ًا للخري واحلياة،
ودافع ًا لل�شر والبلوى ،فعند اخلتان مث ًال ُيحمل
الطفل �أو الطفلة �إىل النيل ليغت�سل ،وكذلك بالن�سبة
للعرو�سني والنف�ساء والأرملة.
ويالحظ �أن معظم العادات ال�سودانية املرتبطة
بالنيل ذات �صلة مبراحل حياة الإن�سان املختلفة،
�إذ ارتبطت باملنا�سبات التي تعرب عن االنتقال من
مرحلة �إىل �أخرى ،كامليالد والزواج واملوت بزيارة
النيل واالغت�سال من مياهه ويف �أوقات حمددة.
ويعترب الباحث يف الرتاث ال�سوداين �أن حب�س
الأرملة من النماذج التي تعك�س تداخل احل�ضارات
الإ�سالمية وامل�سيحية والوثنية يف املوروثات
ال�سودانية ،فبينما احلب�س �أمر �شرعي مبوجب
التعاليم الإ�سالمية حتى �إكمال العدة ،لكن اجلزء
الأخري منه ارتبط مبوروث وثني� ،إذ تتجه فور انتهاء
الفرتة �إىل النيل لدفع وغ�سل ال�شرور والف�أل ال�سيئ،
مع اعتقاد طريف �أن مقابلتها �أي ًا من الرجال يف
طريقها ميثل ف�أل �ش�ؤم ينذر مبوته يف وقت قريب،
وغالب ًا ما ُينبه الرجال ليف�سحوا لها الطريق.
وي�ضيف احلاج" ،كما للنيل عالقة بالفرح واملوت،
ف�إن له �أي�ض ًا عالقة ب�صناعة العطور املحلية التي
يدخل يف �صناعتها م�سك من ج�سم التم�ساح
والقواقع ،غري �أن �أبرز مظاهر �أثر النيل يف حياة
النا�س يتجلى يف مناطق ال�سكوت �أق�صى �شمال
ال�سودان� ،إذ يو�شحون العرو�سني بجريد النخل
الرطب ،ويزفونهما �إىل النهر لغ�سل وجهيهما ،وهي
عادة وثنية متوارثة وممتدة متجد النيل وتقد�سه".

املطابخ والوجبات ال�سودانية يف الع�صر احلايل،
متج�سدة يف مظاهر عدة �أولها "العنقريب" ،وهو
(�سرير يدوي ال�صنع من خ�شب الأ�شجار ،من�سوج
بحبل من جريد النخل �أو اجللد البقري) ،وي�شغل
حيز ًا داخل كل البيوت ال�سودانية ،لي�س يف القرى
والأرياف فح�سب ،بل حتى املدن ،وميثل �أحد
موروثات مملكة كرمة ( 3500ق.م) ،التي ال
يزال يوجد �سوق خا�صة بها و�سط مدينة �أم درمان
معروف بـ"�سوق العنقريب".
وتعترب وجبة "الرتكني" �أي ال�سمك اململح املحفوظ
هي ال�شائعة حتى اليوم مبنطقة "دنقال" من �أقدم
امل�أكوالت ال�سودانية املوروثة التي تعود جذورها
�إىل مملكة نبتة ( 800ق.م) ،كما ترجع جذور
"مالح الويكاب" ( ،من �أنواع الطعام التقليدية )،
كموروث منذ مملكة نبتة ،الذي ي�صنع من الق�صب
املحروق واللنب والـ"ويكة" �أي "م�سحوق البامية
اجلافة" ،ويتميز بخ�صائ�ص طبية ،كونه مينع
جتمع الغازات وي�س ّرع عملية اله�ضم ،ف�ض ًال عن
م�شروب "املري�سة" وهو من �أنواع اخلمر التقليدية،
وهو نوع متوارث ي�صنع من الذرة املخمرة� ،أ�شبه
بالبرية ،وكذلك ا�ستخدام امللح والقطران ملعاجلة
احليوانات ،ال �سيما اجلمال كلها عادات مروية.

الشلوخ  ..جمزرة على وجه حسناء :

"ال�شلوخ" هي عادة �سودانية قدمية كانت جترى
للفتاة للدخول �إىل مرحلة الن�ضج وفق ًا للمعايري
العنقريب ووجبة الرتكني :
االجتماعية ال�سائدة حينها ،وهي جروح تر�سم يف
وي�ؤكد الأثري "بخيت" �أن عادات وتقاليد ح�ضارات اخلدود على جانبى الوجه �أو على ال�صدغ (طولية
ما قبل امليالد موجودة حتى داخل املنازل ويف �أو عر�ضية) .تاريخي ًا ،انفرد ال�سودان ُّيون بعادة
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ال�شلوخ ،وتختلف هذه العادة من قبيلة لأخرى ،فيما
توجد نف�س هذه ال�شلوخ يف جنوب ال�سودان لكنها
تو�ضع يف الغالب يف اجلبهة.
ي�ضع ال�سودانيون "ال�شلوخ" �أ�سا�س ًا للتمييز بني
قبيلة و�أخرى ،و�أي�ض ًا بق�صد الزينة ,و"ال�شلوخ"
عادة عربية و�سمة متيز العرب عن �سواهم من
ال�شعوب الوطنية الأخرى؛ كالنوبيني ومن نزحوا
�إىل ال�سودان خالل القرن التا�سع ع�شر كامل�صريني
وال�شوام والأتراك ،ومل يعرث على �إ�شارة �صريحة
النت�شار عادة ال�شلوخ بني العرب يف جزيرتهم ،لكن
العرب ي�ستعملون �ألفاظ ًا �أخرى للداللة على عمليات
�شبيهة بال�شلوخ كالف�صد والو�سم والو�شم واللعوط
وامل�شايل.
ولفظة "ال�شلخ " وردت يف تاج العرو�س بني جواهر
القامو�س ،وفيها �أن ال�شلخ هو الأ�صل والعرق
وجنل الرجل .و"ال�شلخ" عند العامة حلاء الغ�صن
وال�شجرة� .أما "الف�صد"؛ فهو قطع العرق وف�صد
املري�ض� ،أي �شق عرقه ،والف�صاد كما تعرف يف
العامية ال�سودانية عالج لكثري من الأدواء يف هذه
البالد؛ فكثري ًا ما يف�صد ر�أ�س الطفل �إذا ظن �أنه
كرب عن حجمه الطبيعي ف�صدين يف مقدمة اجلبهة
و�آخرين يف م�ؤخرتها.
و"الو�سم" هو �أثر الكي واجلمع و�سوم ،والو�سام ما
يو�سم به البعري� ،أما "الو�شم"؛ فهو ما جتعله املر�أة
على ذراعها بالأبرة ثم حت�شوه بالنار ،ومعروف �أن
الر�سول � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قد نهى عن الو�شم
لأنه يغري �صنع اهلل  -تعاىل  -ويف فرتة من الفرتات
كان الو�شم منت�شر ًا يف ال�سودان بني الن�ساء خا�صة
و�شم اللثة وال�شفة ال�سفلى وتعرف هذه العملية بـ
"دق ال�شلوفة" ،وجتري عندما تقرتن الفتاة .
حالي ًا توقفت هذه العادة اال يف القليل من البقاع
الريفية النائية .ويعتقد ب�أن هذه العادة مرتبطة
بتاريخ الرق القدمي �إذ تعترب ال�شلوخ بعدم �إمكانية
ازالتها مبثابة اثبات انتماء حى ال يقبل خرقه،
حيث ي�ضعها ال�سودانيون �أ�سا�س ًا للتمييز بني قبيلة
و�أخرى .وتعترب �أي�ض ًا مظهر ًا من مظاهر التجميل

والزينة لوجه الفتاة على نحو ما كان �سائد ًا حينها،
وتقوم بها يف الغالب امر�أة معينة حتمل املو�س
احلاد وتخطط خط على جبني الفتاة لتكمل �ستة
او ثمانية او ع�شرة خطوط بطول اخلد ،حتى تكتمل
العملية امل�ؤملة و�سط ال�صراخ والأمل ،وبعد ذلك
تغ�سل اجلروح ويو�سع كل واحد منها ثم يل�صق
عليه القطن امل�شبع باملحلبية والقطران ويزداد
االمل ،وتعاين الفتاة عدة ا�سابيع من �آالم نتيجة
للحمى ال�شديدة وتورم اخلدود ويكون �سرور الأهل
عظيم ًا كلما كانت ال�شلوخ عميقة وعري�ضة يف خدود
البنت اليانعة ،وعلى الرغم من خطورة هذه العملية
�إال �أنها كانت تعترب �ضرورية لزينة وجمال املر�أة
ال�سودانية وتفي�ض االغاين ال�شعبية ل�شعراء ذلك
الزمن بالنمازج التي تغنت بجمال ال�شلوخ.
ولكن انت�شر الوعي وحتررت املر�أة ال�سودانية من
هذه العملية .وال�شلوخ عادة عربية و�سمة متيز
العرب عن �سواهم من ال�شعوب الوطنية الأخرى
كالنوبيني ومن نزحوا �إىل ال�سودان خالل القرن
التا�سع ع�شر كامل�صريني وال�شوام والأتراك ،ومل
يعرث على �إ�شارة �صريحة النت�شار عادة ال�شلوخ بني
العرب يف جزيرتهم لكن العرب ي�ستعملون �ألفاظ ًا
�أخرى للداللة على عمليات �شبيهة بال�شلوخ كالف�صد
والو�سم والو�شم واللعوط وامل�شايل.
يف املناطق ال�شمالية من ال�سودان وهي الأكرث
مت�سك ًا بهذه العادة ،تنت�شر ال�شلوخ ذات اخلطوط
العمودية الثالثة وكذلك اخلطوط الأفقية ،وهذه
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ال�شلوخ منت�شرة يف هذا الوقت عند قبيلة "املح�س"
و�شلوخهم طويلة ورفيعة ،وعند قبيلتي "الدناقلة"
و"البديرية" تكون ال�شلوخ طويلة وعميقة وعري�ضة
متلأ �سائر اخلد.
ويف واقع الأمر؛ ف�إنه مع التزام القبيلة ب�شلخ واحد
على �صورة معينة؛ ف�إن ال�شكل النهائي لذلك ال�شلخ
يختلف يف بع�ض تفا�صيله عن بطن لآخر ،وحتى بني
�أفراد الأ�سرة الواحدة ،ويرجع ذلك �إىل الطريقة
التي يختارها "ال�شالخ" وهو من يقوم بعملية
ال�شلخ ،وعادة ما جتري ال�شلوخ للذكور يف �سن
مبكرة ال تتجاوز اخلام�سة على الأرجح ،وت�ؤخر
قليال عند الإناث حتى تتفتح معامل الوجه ويكتنز
حلم ًا حيث ي�سهل على "ال�شالخ" اختيار ال�صورة
املنا�سبة لل�شلخ.
الشلوخ املشهورة يف السودان :

ال�شلخ ذو الثالث خطوط عمودية ،وهو ينت�شر عند
قبيلة "اجلعليني" يف �شمال ال�سودان ،وكذلك هناك
�شلخ "ال�سلم" ذو الدرجة الواحدة وهو كاحلرف
( )hباحلروف الإنكليزية ،ومن �شلوخ اجلعليني
�أي�ض ًا "الوا�سوق" وهو كاحلرف ( )tوي�سميه
البع�ض "درب الطري" ،وقد اكت�سب هذا ال�شلخ
مفهوم ًا طائف ًّيا فيما بعد.
وتنفرد قبيلة "ال�شايقية" يف ال�سودان ب�شلخ خا�ص
بهم ،وهو عبارة عن ثالثة خطوط �أفقية متوازية
ميتد �أو�سطها من عند الفم حتى �أق�صى اخلد.
�أما قبيلة "العبدالب" يف �شمال ال�سودان الغربي
فلن�سائها �شلخ خا�ص بهن ،عبارة عن ثالثة خطوط
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عمودية ت�سند على خط �أفقي ي�سمى "العار�ض"،
ومن ن�ساء قبيلة العبدالب انتقل العار�ض �إىل
املناطق الأخرى حيث ف�ضلته كثري من الن�ساء على
�سواه جلمال منظره.
ويف املنطقة الو�سطى من حو�ض وادي النيل انت�شرت
ال�شلوخ ذات املدلول القبلي ،ثم انتقلت �إىل بع�ض
الأقاليم الأخرى عندما هاجر ممثلو القبائل �سعي ًا
وراء الرزق والتجارة فحملت ال�شلوخ معها ،ومنها
انتقلت ملجموعات على �سبيل التقليد �أو نتيجة
االختالط وارتباط عادة ال�شلوخ ب�أنها م�ؤ�شر قبلي،
ما مل يقلل من امل�ضمون اجلمايل لل�شلوخ ،خا�صة
عندما قلت احلاجة للتمييز بني القبائل ال�ستتباب
الأمن ونتيجة التداخل بني جماعاتهم القبلية،
اكت�سبت ال�شلوخ مفاهيم جديدة ،منها اجلمايل ومع
�أن الن�ساء كن يف مبد�أ الأمر يلتزمن بتلك ال�شارات
القبلية كالرجال متام ًا� ،إال �أن قلة تعر�ضهن
للأخطار وهن يف "احل�ضر" وعدم خروجهن خارج
حمى القبيلة جعل االحتفاظ بال�شلوخ ذات املفهوم
القبلي �أقل �ضرورة لهن .ولكن جتريح خدود الن�ساء
بتلك العالمات القبلية مع ما حتدثه من ت�شويه
خللقة اخلالق ،قد خلقت نوع ًا من االعتقاد بني
عامة النا�س ب�أنها ت�ضفي ح�سن ًا وجما ًال على املر�أة
بل تك�سب وجهها �سحر ًا.
ومع انت�شار الوعي الثقايف والتحرر من العادات
البالية؛ ف�إن قلة من الن�ساء قد �أخذن يف و�ضع
و�شم جديد على وجوههن ويعرف هذا الو�شم بـ
"النقرابي " ،وهو عبارة عن حرف (  ) Hيو�شم
على عظمة �أحد اخلدين ( اخلد الأي�سر غالب ًا )،
وهو مياثل �أحد ال�شلوخ امل�ستعملة حالي ًا يف ال�سودان،
ويعتقد �أن النقرابي ي�ضفي جما ًال على وجه املر�أة.
ويقول بع�ض املخت�صني بدرا�سة الفلكور ال�شعبي
النوبي� :إن م�صر القدمية وهي �أكرث البالد ت�أثر ًا
بالثقافة ال�سودانية عرفت الو�شم؛ فقد �شوهد
الو�شم على متاثيل بع�ض امل�صريات التي يرجع
تاريخها �إىل قبل عهد الأ�سرات ،وبع�ض العلماء
يرجعون �أن الو�شم حقيقة وجد على ثالث موميات
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لن�ساء من الأ�سرة احلادية ع�شر ،وي�ؤكد اكت�شاف
هذه املوميات �أن عادة الو�شم ميكن �أن ي�ؤرخ لها
ببداية اململكة الو�سطى يف م�صر.
وقد ت�أثر ال�سودانيون بهذا املفهوم اجلمايل من
عملية الو�شم التي تزين وجوه كثري من الن�ساء يف
�أجزاء وا�سعة من ال�شرق الأو�سط ،ولكن �سواد ب�شرة
ال�سودانيات قد ال ي�ساعد كثري ًا يف �إظهار الو�شم
ولذا تقل قيمته الزخرفية ولهذا اكتفني ب�إجراء
عملية الو�شم على ال�شفتني كما هو احلال عند كثري
من ال�سوادنيات حتى وقت قريب ،ومن ثم وجدن يف
ال�شلوخ زينة تعو�ضهن عن الو�شم .وتفي�ض االغاين
ال�شعبية ل�شعراء ذلك الزمن بالنماذج التي تغنت
بجمال ال�شلوخ ،ولكن بحمداهلل فقد انت�شر الوعي �ألقت بها احلداثة و ظروف احلياة ايل الرتاجع حتي
وحتررت املر�أة ال�سودانية من هذه العملية الب�شعة كادت تندثر وعزت ذلك ايل غالء املهور وتكاليف
التي ال �أجد و�صف ًا ان�سب لها من كلمة املجزرة :
الزواج وان�شغال النا�س برتتيبات العر�س االخرى،
الرحط  ..أبرز العالمات يف طقوس الزواج :
وت�ضيف "زينب" �أن الزمن اختلف وكل املنا�سبات
يعترب "الرحط" من العالمات البارزة يف الزواج �أ�صبحت تقام يف ال�صاالت والأندية ،و�أكرث ما يهم
عند ال�سودانيني وهو عبارة عن خيط يربط يف العرو�س ال�صالة الفخمة ،و�أن يدفع العري�س ما ًال
خ�صر العرو�س وكثريا ما تعمد الن�سوة ببع�ض �أكرث حتى تتباهي به �أمام قريناتها الفتيات.
املناطق اىل و�ضع عدد من قطع احللوى والتمر �أما "احلاجة �آمنة حممود" فتقول �إن "الرحط"
وتختلف مكونات "الرحط" من منطقة �إىل �أخرى ،كان من �أجمل عادات العر�س يف ال�سودان ،وكان
وعادة ما يكون يف �صبيحة ليلة الدخلة ،وبالبحث على اجلميع التم�سك به بد ًال عن النظر اليه كعالمة
عن تاريخه فقد وجد الباحثون �أن "الرحط" عادة تخلف وفق ًا لر�ؤية عدد من الأبناء ،وعن مكوناته
رمبا كانت م�ستمدة من طقو�س احل�ضارة ال�سودانية تقول "حاجة �آمنة"" :الرحط" يتكون من خيط
القدمية.
حريري �أحمر اللون والبد ان يكون �أحمر ًا" ،تن�ضم"
وللرحط طقو�س خا�صة متيز ال�سودان مثل �سائر فيه �سبع قطع من احللوى و�سبعة من التمر ،وي�شرتط
العادات والثقافة ال�سودانية عن بقية بقاع العامل على من تنظمه ان تكون متزوجة وم�ستقرة حتي ال
مثل "رقي�ص العرو�س" و"اجلرتق" و"قطع تنتقل عدوي عدم اال�ستقرار منها �إيل العرو�س
الرحط" ،ومعظم هذه العادات اندثرت مع التطور اجلديدة ،ويربط "الرحط" يف خا�صرة العرو�س ثم
والع�صر احلديث حيث ا�صبحت اال�سر تخت�صر ي�أتي العري�س لقطعه �أمام ال�صديقات يف �إ�شارة �إيل
وتقلل من هذه العادات يف منا�سباتها ا�ضافة ايل �أن العري�س هو الرجل الأول يف حياة العرو�س ،وعلي
ادخال عادات جديدة ما جعل البع�ض ي�ستغني عن العري�س �أن يدفع مبلغ ًا من املال لقطع الرحط،
العادات القدمية حتي اندثر بع�ضه مثل قطع الرحط و�أ�ضافت "�آمنة" �أن هذه العادة ا�صبحت تتال�شى
التي ا�صبحت الآن غريبة يف الزواج ال�سوداين �إال يف مع مرور الزمن ،وم�ضت "حاجة �آمنة" لتقول « :
بع�ض الواليات .
بنات الزمن دا الواحدة همها كلو القرو�ش ،ما
وتقول "زينب حممود" �إن "الرحط" عادة قدمية فا�ضية لعادات وتقاليد وطقو�س العر�س".
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الليالي أنموذج ًا ..

سوسيولوجيا الطعام العربي

محمد محمود فايد .باحث في الثقافة الشعبية .مصر
تحفل الليالي بعجائب وغرائب أطعمة
المدن التي تكونت وعاشت فيها الحكايات،
كالعراق ،وسوريا ،ومصر ،والمغرب العربي.
وأدى اختالط العرب باألمم األخرى إلى تنوع
األطعمة ،واكتنزت أحاديث العامة والخاصة
بوصف أصنافها ،وفنون طهيها ،مروية
ومنقولة ومتخيلة.

ويف حني احتفت الق�صائد والكتب واملو�سوعات يف
الع�صر العبا�سي بالأطعمة والأ�شربة وامل�شمومات،
نكت�شف �أن مبدع الليايل ،قام بتوثيق تراث ثري
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لآداب وعادات وتقاليد الطعام ،و�أن ذلك كان
انعكا�س ًا لرتف احلوا�ضر واملدن العربية ،و�شرط
للجاه ،و�ضرورة ال غنى عنها .ناهيك عن اجلمع
امليداين ،والتوظيف الق�ص�صي لأ�صناف� :شرقية،
وعربية ،وغربية ،غري مقت�صر ًا على اعتبارها
و�سائل غذائية مهمة ترتبط بالبيئة اجلغرافية،
واالقت�صادية فح�سب ،بل �شكلت مركب ًا ثقافي ًا عاملي ًا
�سجله للتاريخ .فجاء ذلك ،مبثابة فكر ًا تقدمي ًا
و�إبداع ًا �أدبي ًا ،كا�شف ًا للكثري عن �سيكولوجية
و�أنرثوبولوجية و�سو�سيولوجية املجتمعات العامة
واخلا�صة التي عا�ش يف القلب منها .الأمر الذي
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يدعو للت�أمل ،فيبدو �أن الأثرياء ،كانوا مرتفني
لدرجة اعتربوا معها التفنن يف و�صف الأطعمة،
�ضرورة ،بل وامتلكوا من راحة البال والأوقات ما
�أتاح لهم ذلك .لدرجة دعت الربوفي�سور «ديفيد
وينز» بجامعة «�أك�سفورد» �إىل توظيف تراث الطعام
العربي يف كتابه ،م�صور ًا فيه �أربعني طبخة ،حتدث
عنها وفق ًا للع�صر العبا�سي ،والليايل العربية،
وفنون الطهي يف «�أدب الندمي» لل�شاعر «حممود
ك�شاجم» (ت360ه).
ويف كتابه «وجبات ع�شاء �شهرزاد» ال�صادر عام
1991م ،يعر�ض  Odile Godardالكثري
من الأطعمة ،غري مكتفي ًا بو�صفاتها وطرق طبخها،
بل �ضمنه ب�شكل غري م�سبوق ،الكثري من احلكايات
ال�شيقة التي وظفت فيها �شهرزاد الطعام� .أما
الكاتب الفرن�سي Jean Bernardفا�شرتك
عام 1993م مع  Odile Godardيف ت�أليف
كتاب�« :شهرزاد طعام �ألف ليلة وليلة ال�شهي» ،حيث
نتبني يف ف�صوله الت�سعة� ،أ�ساليب طبخ �سبعني �صنف ًا
متفرد ًا ،ف�ض ًال عن التوابل والبهارات ،والفواكه،
والأ�شربة ،وامل�شموم واحللوى ،وغريها .ف�ض ًال عن
�إحتواء كل ف�صل على حكاية مهمة توظف الأهمية
احل�ضارية والوظيفة االجتماعية لفنون الطهي
و�إعداد الطعام وفق ًا ملبدع الليايل الذي اعترب مد
ال�سماط ،تيمة �أ�سا�سية ،وجزء ًا من ن�سيج املدن
واحلوا�ضر العربية ،بل ودلي ًال على احلتم الطبقي،
لذلك و�صف الكثري من الأطعمة مع معظم خطوات
ال�شخ�صيات ،حر�ص ًا على فتحه ل�شهية املروي
عليهم ب�إ�سماعهم �أ�سرار الق�صور ،وما تاقت �إليه
�أنف�سهم ،تعوي�ض ًا عن حرمانهم.
�آداب املائدة :
ال يبد�أ الطعام يف الليايل �إال بعد الب�سملة(( :ونزلتُ ،
هي�أتُ ما ينبغي من الأطعمة والأ�شربة وغري ذلك
و�أح�ضرته بني يديه وقلت له ب�سم اهلل ،فتقدم
�إىل املائدة»( .طبعة بوالق1252 ،ه ،الليلة :25
�ص ،)76وكثري ًا ما يذكر الراوي بحق« :العي�ش
وامللح» يف «حكاية امللك عمر النعمان» ،وغريها.

(الليلة � :48ص)147
وجممل ال�سياقات الثقافية التي د�شنت ،تعك�س
وت�صور ما كان �سائد ًا� ،سوا ًء يف ع�صر روايتها� ،أو
يف ع�صر تدوينها( .د� /سهري القلماوى� :ألف ليلة
وليلة (درا�سة) ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
2010م� ،ص )158ففي «حكاية ال�صائغ
الب�صري» حني �أرادت «امللكة نور» قتله ،ذكرتها
«�شواهي» ،بحرمة امل�ؤاكلة (( :دخل بالدنا و�أكل
زادنا ،فوجب علينا �إكرامه )) ،والتي تعني ،وفق ًا
ملجتمعات الليايل وجمتمعاتنا العربية� ،أنه �أ�صبح
ع�ضو ًا يف اجلماعة ،فاكت�سب حرمة الع�ضو فيها،
لأنه« :منهم وعليهم»« /منهم وفيهم»« /بيننا
عي�ش وملح»« /خبز وملح» ،وفقا للأقوال امل�أثورة،
وتعبريات اجلماعة ال�شعبية .وب�سبب كفر املجو�سي،
يرمى ب�أكرب نقي�صة (( :ال يعرف خبز ًا وال ملح ًا
)) ،وعندما متكن «ح�سن» منه ،قال� (( :أنت قلت
من يخون العي�ش وامللح ينتقم اهلل منه ،و�أنت خنت
اخلبز وامللح ف�أوقعك اهلل يف قب�ضتي)) .
ويف «حكاية بدر با�سم»� ،إغتاظ �أهل «جلنار»
البحرية منها ،لأنها مل ت�ستدع زوجها لي�أكلوا
معه وي�صري بينهم وبينه «خبز وملح» .فالربط
بني الع�ضوية يف اجلماعة وامل�شاركة يف الطعام
قدمي جد ًا ،باعتبارهم جمموعة مت�ضامنة فيما
بينهم ،يعي�شون حياة فيزيقية موحدة ،وتربطهم
روابط واحدة لدرجة يعتربون معها �أجزا ًء من
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حياة م�شرتكة ،ميتلك كل منهم ح�صة من مواد
وم�شرتكات الع�شرية ،ومنها الطعام وفق ًا لتحليالت
فرويد؛ «ويدل تقا�سمه مع �شخ�ص �آخر �أنهما �أ�صبحا
من مادة واحدة؛ فمن يعتربه املرء غريب ًا ال يقا�سمه
الطعام»( .بوعلي يا�سني :خري الزاد من حكايات
�شهرزاد ،دار املدى للثقافة والن�شر ،دم�شق ،الطبعة
الأوىل2010 ،م� ،ص)272
ومعظم ال�شخ�صيات ،ت�أكل حتى تكتفي ،ثم حتمد
وت�شكر اهلل كثري ًا .وبع�ض امللوك والأثرياء ،ميدون
ال�سماط لأيام و�أ�سابيع ،فيما ي�شبه اليوم موائد
الرحمن ،مثل :ال�سماط الذي �أمده «�شم�س الدين»
�شاه بندر التجار ،يف حدائق ق�صره ،احتفا ًء بابنه
«عالء الدين �أبو ال�شامات».

عاملان غريبان :

يوجد يف مدن الليايل عاملان ،الأول :غني مرتف
وغام�ض .والثاين :فقري مدقع وغريب .حيث
يفرط الراوي يف ت�صوير �أطعمة املرتفني ،كما يف
عامل التاجرات الرثيات يف «حكاية حمال بغداد
والثالث بنات» (الليلة � :9ص )25فا�شتملت على
�ألوان كثرية فاخرة« :التفاح وال�سفرجل واخلوخ،
ومن امل�شموم اليا�سمني والريحان والتمر حنا
والأقحوان وال�سو�سن والزنبق والبنف�سج ،ثم حلم
ال�ض�أن .ومن احلوام�ض ع�صفور مالح ،وزيتون
مف�شوخ ،وزيتون مكل�س ،وجنب �شامي ،وخملالت
حمالة وغري حمالة .ثم قلب الف�ستق والزبيب،
وقلب اللوز ،والق�صب العراقي ،وامللنب البعلبكي،
وقلب البندق ،ثم حلوى قاهرية ،وم�شبك ،وقطايف
بامل�سك حم�شية ،ودالالت �أم �صالح ،و�سكب
عثمانية ،ومقر�ضة ،و�صابونية ،و�أقرا�ص ،وم�أمونية،
و�أم�شاط العنرب ،وخبز الأرامل ،ولقيمات القا�ضي،
وكل وا�شكر ،وقميعات الظرفاء ،وك�شيكات الهوى.
وللتعطر ماء ورد ،وم�سك ،وح�صا لبان ،وعود،
وقطع عنرب ،وفانو�سيات �شمع ،وطوافات».
وذلك ،تعمري ًا وتعزيز ًا ملائدة الع�صر العبا�سي
مبا لذ وطاب .وقد يكون كل هذا «حلبك ال�سرد
الق�ص�صي والإبهار ،لكنها ،على �أية حال� ،أ�سماء
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لأنواع حقيقية لها بيانات م�سجلة عن طبخها
و�إعدادها»�( .إبراهيم �شبوح :املائدة يف الرتاث
العربي الإ�سالمي ،م�ؤ�س�سة الفرقان للرتاث
الإ�سالمي ،لندن 2004م� ،ص)30
ويف حني تعددت الأ�صناف الغريبة كالأ�سماك
املطبوخة يف طواجن بالطريقة الرومية يف «حكاية
ال�صياد والعفريت» (الليلة  )6فنتبني �أهمية املطبخ
الرومي �آنذاك ،ف�إن الراوي ،بالرغم من ذلك،
ي�صف الطعام الب�سيط للفقراء يف �سياق الأحداث.
ومل يتعد الطعام يف ق�صة «علي الزيبق امل�صري»:
العد�س والأرز واليخن .وكان طعام العبد الأ�سود يف
«حكاية امللك امل�سحور»« :عظام فئران مطبوخة».
(الليلة )7
نقر�أ �أي�ض ًا ،يف «حكاية النا�سك وجرة ال�سمن»
الذي يتك�سب بالتعبد طعام يومه املكون من ثالثة
�أرغفة وقليل من ال�سمن والع�سل ،فجمع ال�سمن يف
جرة ،ثم غرق يف حلم يقظة تخل�ص فيه من الفقر
وال�شقاء� ،إثر تخيله �أنه باعها وا�ستثمر مبلغها يف
تربية احليوانات و�صو ًال للرثوة والزواج .فقال
معرب ًا(( :و�أقول لنف�سي قد بلغت مناك ،و�أ�سرتيح
من الن�سك والعبادة ،)).فقد و�ضع الرثاء يف
مواجهة الن�سك والعبادة .وكان النا�سك منطقي ًا
مع نف�سه� ،إذ الن�سك يرتادف لديه مع ال�صدقة التي
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ينالها بف�ضل تعبده ،ف�إذا �أ�صبح غني ًا� ،سقطت عنه
ال�صدقة ،ومن ثم انقطع التعوي�ض عن العبادة،
وزال الدافع حلياة الن�ساك التي يحياها .ف�إذا
بيده املم�سكة بالع�صا ،متتد بعفوية �إىل اجلرة التي
يحملها فوق ر�أ�سه ،فيحطمها دون وعي ،وين�سكب
ال�سمن عليه! الطريف� ،أنه �أراد الرثاء لي�سرتيح
من العبادة!! حيث تنتق�ص احلكاية من الن�ساك
والزاهدين وت�شكك فيهم ،وتعرب عن اغرتابهم،
وت�صمهم بال�شيزوفرنيا ،بعدما بنا النا�سك على
اجلرة عامل ًا متخي ًال من امللذات الدنيوية وخلق
وتهي�أت لنف�سه الأوهام ،ف�صدقها وعا�ش فيها!
فتعيده �إىل الواقع البائ�س ،اجلرة املحطمة بع�صاه
وال�سمن �سائح على ر�أ�سه !
ويف «حكاية حالق بغداد» ،ي�سخر �أحد الأثرياء
من الأخ الأخري للحالق بعد دعوته لوليمة وهمية
ي�أكل عليها بطريقة البانتوميم .وبينما الأخ الفقري
منهك ،ظل داعيه يقدم له �أفخر الأنواع املتخيلة،
وظل ميثل �أنه ي�أكل ،ويحرك يديه و�شدقيه ك�أن فمه
ممتلئ بالطعام .ثم فكر الفقري اجلائع يف ا�ستهزاء
الغني املتخم به ،قائال يف نف�سه« :لأعملن فيه عمال
يتوب ب�سببه �إىل اهلل عن هذه الفعال .ثم قال الرثي
لأتباعه قدموا لنا ال�شراب ،فحركوا �أيديهم يف
الهواء ك�أنهم قدموا ال�شراب ،ثم �أومئ ك�أنه يناول
الفقري قدحا وقال خذ هذا القدح ،ف�أوم�أ بيده ك�أنه
ي�شرب» ،ثم ناوله قدحا وهمي ًا ثاني ًا ،فقام الفقري
بتمثيل دور ال�سكري «ثم رفع يده و�صفعه �صفعة
رنت يف املكان� ،أعقبها ب�صفعة ثانية ،فقال الرثي
ما هذا يا �أ�سفل العاملني .فقال الفقري� :سيدي �أنا
عبدك الذي �أنعمت عليه و�أطعمته و�أ�سقيته ،ف�سكر
وعربد عليك ،ومقامك �أعلى من �أن ت�ؤاخذه بجهله».
فلما �سمع الرثي كالمه� ،ضحك قائ ًال�« :إن يل زمان
طويل �أ�سخر و�أهز�أ بجميع �أ�صحاب املزاح واملجون،
وما ر�أيت منهم من له طاقة على �أن �أفعل به هذه
ال�سخرية ،وال من له فطنة يدخل بها يف جميع
�أموري غريك ،والآن عفوت عنك ،فكن ندميي»،
و�أمر بوليمة حقيقة !

وهكذا كان الرد بالغ العمق والداللة على �سخرية
الأغنياء من الفقراء ،ب�صفعتني مدويتني� ،أعيد
�صاحب الدار للواقع ،وحني احتج ،ذكره الفقري
اجلائع بالقانون الذي ا�ستنه للعبة وارت�ضاه منذ
البداية ،ف�ضحك على نف�سه كما مل ي�ضحك منذ
زمان طويل� ،سخر فيه من كثريين مل يجر�ؤا على
جماراته وال�سخرية منه باملثل ،لقلة حيلتهم ،فكاف�أه
على فطنته و�سرعة بديهته ،وا�ستحق �صداقته عن
جدارة( .الليلة � :32ص)104
ف�إذا كان الأثرياء يف الليايل قد ا�ستعانوا بخريات
حوا�ضرهم ،و�أتوا بع�شرات الأ�صناف التي ت�سابقوا
�إليها ،فقد تاق الفقراء �إليها �أي�ض ًا ،وال يعني
ر�ضاهم بالي�سري منها ،قناعتهم النف�سية .فمن
�أجل الطعام اجليد ،اختار «جودر بن علي امل�صري»
(الليلة « )615اخلرج ال�سحري» الذي تتلقف
الكف الداخلة فيه كل امل�شتهيات يف ع�صر حدثت
فيه جماعة مب�صر .وذلك ،لي�ضمن حل م�شكلة
اجلوع لأمه و�أخيه ،حني خريه ال�ساحر املغربي
بني «اخلرج» ،و»املكحلة» ،و»اخلامت» ،و»ال�سيف».
(الليايل � 606إىل )615
ومعظم احلكايات ،ترمز وت�ؤ�شر حللم اجلماعة
ال�شعبية يف العدالة الإن�سانية ،و�سعيها الدائم �إىل
اخلبز ،ويوتوبيا ال�شبع ،وال�سالم النف�سي .وذلك
ملقاومة اجلوع ،باعتبار الأطعمة �أحد الأ�سلحة
التي قد يهلك نق�صها الإن�سان ،وتعبري ًا عن حا�ضر
الإن�سان وم�ستقبله املرهون بامتالكه للغذاء.
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جدل الشرق والغرب ..

اإلمام والكردينال ومعارج اإليالف
عزالدين عناية .أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

امل�سيحي،
م ّث َل االن�شغال بق�ضايا اللاّ هوت
ّ
وب�أ�شكال ح�ضور الدين يف املجتمعات الغرب ّية
حمو َر اهتمامي ،على مدى العقد ْين ال�سالفينْ .
فقد كان ِلعامل العي�ش يف جمتمع كاثوليكي
الدور البارز يف تي�سري الوعي من الداخل
الديني الغربي ،ويف التن ّبه �إىل ق ّوة نفاذ
بالواقع
ّ
امل� ّؤ�س�سات ال َك َن�س ّية فيه ،بعد �أن كنتُ �أح�سبها
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وهنت ،بفعل الغ�شاوة امل�ض ِّللة ملقولة تَع ْل ُمن
املجتمعات الغرب ّية .وجدت نف�سي ،يف م�سته ّل
دير للرهبان ،وما
جميئي �إىل روما� ،آوي �إىل ٍ
حر�ص على التكوين
يقت�ضيه العي�ش يف الدير من ٍ
امل�سيحي
العلمي يف جممل تف ّرعات الالهوت
ّ
ّ
وان�شغال بالبحث ،بد ًءا يف جامعة الق ّدي�س "توما
الأكويني" ثم الحق ًا يف اجلامعة الغريغورية،
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وكلتاهما من اجلامعات البابوية.
املغامرة املعرفية �إىل
�أبقى مدين ًا يف تلك
َ
الكردينال "مايكل فيتزجريالد" ،ال�سكرتري
الأ�سبق للمجل�س البابوي للحوار بني الأديان
يف روما ،الذي َي ّ�سر يل ظروف خو�ض تلك
روحي و�سعة
التجربة .فالرجل يطبعه عم ٌق
ٌّ
الديني َّ
قل
نظر ،ف�ض ًال عن انفتاح على املغاير
ّ
أغو�ص يف الأحوال
نظريه .جعلتني تلك التجربة � ُ
وعي
امل�سيح ّية ب�شتّى تفا�صيلها ،و�أر�صد مت ّثالت ِ
الدين عند �شرائح اجتماعية متن ّوعة ،من كهنة
مك َّر�سني �إىل عامة النا�س ،مرورا ب�سائر �أ�صناف
الغنو�صيني والالدينيني .فمنذ ذلك العهد و�أنا
�أنام و�أ�صحو على قرع نواقي�س الكنائ�س ،و�أعي�ش
على �إيقاع جمتمع ي�ستبطن عوائد وعقائد ،غري
ما �ألفته يف �سابق عهدي .ملم ٌح �آخر فار ٌق لتجربة
أجد نف�سي
العي�ش يف جمتمع
غربي� ،أن � َ
كاثوليكي ّ
ّ
�ضمن �أقل ّية عربية ،تعي�ش تغريبة الهجرة بكافة
تداعياتها ،داخل جمتمع حمكوم ب�سيا�سات
متح ّولة ،وما تنطوي عليه تلك الأو�ضاع من
تعا ُي�ش وتغا ُير وتثا ُقف وتنا ُفر .وهو ما ك�شف
يل عن وجه �آخر ملعنى عي�ش الدين ،وما يمُ ِّثله
معنى التع ّددية الدين ّية �ضمن �سياق التحوالت
احلديثة.
لكن يف غمرة هذا االن�شغال ب�أو�ضاع الدين يف
الغرب ،كانت ق�ضايا الفكر الإ�سالمي ،و�أو�ضاع
العامل العربي ،تالحقني يف مقامي الثاين ،فقد
�أ�ضحت املجتمعات العربية تتم ّثل يل �أدنى قربا
مما م�ضىِ ،لف ْي�ض املعلومات و َو ْفرة الأبحاث
ّ
حر�ص على
املتاحة عنها .ناهيك ع ّما الزمني من ٍ

الإ�سهام يف تطوير الدرا�سات العلم ّية للأديان يف
البالد العربية� ،سوا ًء مبا �أُترجمه من �أعمال عن
مناهج درا�سة الظواهر الدينية �أو مبا �أكتبه عن
�أو�ضاع الدين يف الغرب ،وت�سا�ؤيل ع ّما ميكن �أن
ت�ش ّكله املقا َربات احلديثة من �أُطر للوعي بظاهرة
الدين وبواقع التد ّين ب�شكل عا ّم.
فال ّ
�شك �أنّ مطالب الإ�صالح ،والتجديد،
والعقْلنة ،والأ ْن�سنة للفكر الديني ،قد ُط ِرحت
ب�إحلاح يف البالد العربية وعلى م� ّؤ�س�ساته
العلم ّية ،منذ تنبيه العلاّ مة "حممد الطاهر
ابن عا�شور" يف "�ألي�س ال�صبح بقريب؟" (يعود
االنتهاء من ت�أليف الكتاب �إىل العام )1906
لمِ ا يعرتي م� ّؤ�س�سات التعليم من علل واهرتاء.
وقد م َّر على حديث الرجل قر ٌن ونيف ،دون قدرة
على االنعتاق من الأ�سر التاريخي الذي تر ّدت
فيه مناهجها .مل حتدث نقلة يف الوعي بظواهر
وب�سبل
الدين ،وبتح ّوالت "الكائن املتد ّين"ُ ،
حر�ص على
االندماج يف العامل ،وباملثل مل يته ّي�أْ ٌ
العلمي يف الوعي بالر�أ�سمال
مواكبة ال ّن�سق
ّ
القدا�سي �أكان النابع منه من موروثنا واملاثل
ّ
يف جمتمعاتنا� ،أم الوافد علينا بفعل التحوالت
الكربى التي ي�شهدها العامل .وك�أنّ الأمر عائد
بنيوي ج ّراء تقادم املعارف ،ومكر
�إىل وهن
ّ
التاريخ ،وانغالق البارديغمات .فهناك ِا�ستنزاف
للعقل يف متاهة العلوم التقليدية ،دون قدرة على
اخلروج من هذا الدوران الثابت� ،أو �إدراك
للتب ّدالت التي هزّت املعارف ،مبا ُيف�ضي �إىل
تلبية مغايرة حلاجات االجتماع ووعي م�ستج ّد.
�ضمن تلك ال�سياقات تط ّرقت جملة من مباحث
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الكتاب ،وب�أوجه ع ّدة ومبقاربات متن ّوعة� ،إىل
مو�ضوع ح�ضور الإ�سالم يف العامل ،و� ّأي ال�سبل
إيجابي فيه؟
ُي�سلك لتج ّنب ك ّل ما يع ّكر �إ�سهامه ال ّ
إ�سالمي الواقعي َة الالزمة
الوعي ال
ف�أحيان ًا تعوز
ُ
ّ
و�أخرى تعوزه ال�شروط املعرفية ،وك ّلها عقبات
عوي�صة مدعاة لإخراج امل�ؤمن من التاريخ .فعلى
�سبيل املثال ،ال ت�سعف القدرات العلم ّية املتقادمة
دار�س العلوم الدينية امل�سلم للإحاطة العميقة
بامل�ؤ�س�سات الدينية امل�سيحية وبالتحوالت
الالهوتية وبالوقائع امل�سيحية .وبرغم احلوار
امل�سيحي والإ�سالمي ،يغيب
بني الطرفني
ّ
التعويل من جانب هذا الأخري على املقا َربات
املعرفية والأبحاث العلم ّية .وهو ما ميلي �إعادة
نظر مع َّمقة وجادة يف �أُطر النظر الكال�سيكية
لدى الدار�س امل�سلم لنظريه امل�سيحي بعيد ًا عن
اال�ستعادة اجلامدة للقوالب القدمية� .إذ ثمة
طريق �شبه مهجورة يف الدرا�سات الإ�سالمية،
وهي طريق الأ ْن َ�سنة والع ْلموة للخطاب ،يف الدين
وحول الدين ،كي ال يبقى توا�صله مع العامل
قا�صر ًا وحمدود ًا.
�أردنا كذلك التط ّرق �إىل واقع التوا�صل بني
الأديان ،وال �سيما بني امل�سيح ّية والإ�سالم.
الحظ يف واقع الأديان الراهن� ،أ ّنها
فم ّما ُي َ
ال متلك ّ
التوجهات
خطة وا�ضحة م�ستق ّلة عن ّ
الإيديولوجية .فالأديان اليوم ت�شكو من فقدان
رابطة روحية �أو �أ�سا�سات ُخلقية جامعة بينها.
وهو ما يمُ لي �ضرورة العمل على ا�ستعادة
مي وعدم االجنرار وراء
ذلك الر�صيد ال ِق َي ّ
الأيديولوجيات ،التي �أفرغت امل�ؤتلف الإن�ساين
من داللته احلقيقية وح ّولته �إىل خطاب مفت ِقر
للمعنى .فما من ّ
�شك �أنّ ق�ضايا ال�سيا�سة
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والدميقراطية والتغيري والتنمية ت�شغل فئات
وا�سعة يف البلدان الإ�سالمية ،وق�سم ًا ها ّم ًا من
امل�سيحي ،ال�سيما يف �إفريقيا
جمتمعات العامل
ّ
و�آ�سيا وال�شطر اجلنوبي من القارة الأمريكية.
�أردنا تناول هذا املو�ضوع �ضمن الكتاب لإبراز ما
إ�سهام �إيجابي حني يرافق م�سار
ي�ش ّكله الدين من � ٍ
حت ّرر ال�شعوب ،ومن دو ٍر �إ�شكا ّ
يتم
يل �أي�ض ًا حني ّ
فج .فال يفوتنا �أنّ ثمة تنازعات
توظيفه ب�شكل ّ
متفجر ومنها
داخل الدين الواحد ،منها ما هو ّ
ما هو خامدُ ،ت�ؤ ّثر �سلب ًا يف االنحراف مب�سارات
التحوالت االجتماعية.
ن�شري �إىل �أنّ الكتاب ال ي�سلك م�سلك املقا َرنة
التقليدية يف احلديث عن امل�سيحية والإ�سالم،
بالتط ّرق �إىل عقائد الدينني وت�شريعاتهما،
�أو ع ْر�ض موقف من م�س�ألة مع ّينة وما يقابلها
يف الدين الآخر ,كما قد يتبادر للوهلة الأوىل،
و�إنمّ ا يعمل على تت ّبع كيف يجابه ِكال الدينني
امل�أزق الراهن يف �ش�أن ق�ضايا كربى مثل التح ّرر
والفقر� ،أو كيف يتعاي�ش مع احلداثة والتعددية
وامل�سكونية .لذلك ي�أتي الكتاب ،بتن ّوع مباحثه،
لتق�صي ح�ضور الدين يف العامل
حماولة
ّ
الراهن ،مبا مي ّثله هذا احل�ضور من جتابه مع
ق�ضايا و�أ�سئلة م�ستج ّدة .فما يجمع الدينان
اليوم هو احل�ضور يف عامل يطفح باملتغريات
املت�سارعة ،تفر�ض �إكراهاتها جتا ُو َز املعالجَ ة
املعهودة للق�ضايا الدين ّية والدنيو ّية� .صحيح
ال يتعاطى الدينان بالأ�سلوب نف�سه مع ق�ضايا
الدين والدنيا ،ولكن احليز املت�صاغر للعامل
اجلماعي ،لتذليل
املع ْولمَ �أ�ضحى يلزم بالتفكري
ّ
امل�صاعب التي تواجه اجلميع.
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في كتاب الجراب للكاتب الليبي أحمد يوسف عقيلة ..

تأمالت يف السرد:

مفتاح العمّاري .ليبيا
تتحقق الكتابة الإبداعية وال�سيما يف
حقلها ال�سردي عرب تر�سيخ عالقتها مبحيطها
من ان�سان وحيوان ونبات .وبظواهر الطبيعة
وجتليات طق�سها .ويف وقائع اجلراب لل�سارد
"�أحمد يو�سف عقيلة"� ،ستتنامى الده�شة
با�ضطراد خالل ثالثة وت�سعني مقطع ًا ق�صري ًا
جاءت بهيئة �شذرات كتبت بتق�شف؛ لينفتح
حكيها منذ الكلمات الأوىل على الأر�ض .يقول:
"غب
(( يف الرباري البكر العارية ولدتُ " ِ /

املطر تزدان الأر�ض بالقميحاء ال�صفراء
الفاقعة)).
ول�سوف ت�ستمر معنا هذه الثيمة بالتجاور مع الأم
والبيت بلغة حميمة ذات حمولة جمالية ترثيها
ا�ستعاراتٌ متقنة؛ جتتاحها غالب ًا بالغ ُة ال�صورة
بواقعي ٍة فائقة (( :عندما كنت طف ًال يحبو ..ومل
يتجاوز نظري مدخل البيت بعد ..وجدت جتليات
الطبيعة يف بيت �أ ّمي ..يف زخارف الأروقة..
والهدمة ..والإكليم ..واحلوايا ..وال�شواري..
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واملخالة )).
وهكذا �ستحتفظ الأ�سماء والأ�شياء على
الدوام بتلك القرابة ال�سحرية؛ بحيث يتع ّذر
هنا تربئة الواقع مما هو ممكن تخي ًال� .أي �أن
احلقيقي يف هذه التجربة ال�سردية اال�ستثناء
ّ
هو من �سيتورط يف ا�ستدراج املتخيل اىل ح ّد
االن�صهار متام ًا .هذا ما يحدث يف براري
اجلراب ب�أوديته وغاباته وجباله .بحيث مل
ي�سلم النهار من طبائع الليل و�أطيافه .حيث ما
من �شيء يف �سرية الراوي كن�سيج يتداخل مع
ذاكرة النجع ميكن عزوه اىل الطبيعة وحدها
دومنا ح�ضور �أليف للميتافيزيقا .لأنه مهما
حاولنا الزعم ،ب�أن ما تر�صده ع ُني الطفل ح�سب
كوادر ال�صور وزواياها يقع �ضمنا كعمل ت�سجيلي
وثائقي يتعلق حتديدً ا مبا حتتمله حيا ُة البادية يف
اجلبل الأخ�ضر من حكايات؛ �سيظ ّل دومنا ريب
حم�ض ادعاء .طاملا لي�س بو�سع ذاكرة ال�سارد
يف اجلراب التن�صل من غواية ال�شعرية وا�ضفاء
مل�سات مطمئنة لرتتيق كل ما ي�شي بالقبح ويه ّدد
بتف�شي الوح�شية ،حلظة �أن يتغ ّول االن�سان
ومي�سي عد ًوا .لي�س لأخيه وح�سب؛ بل لنف�سه،
وللطبيعة ذاتها التي وهبته من نعمها.
ي�شري العنوان الفرعي للكتاب بو�صفه �سرية
للنجع .لكن خالفا ملا ميكن توقعه يف منطق
ال�سرية ك�سياق تراكمي للحدث؛ ال يقدم ت�سل�س ًال
زمني ًا حلياة كاملة ،وانمّ ا يتع ّمد اختزالها يف
التقاط امل�ؤثر يف بناء وجدانها� .أي ال يتو ّرط
يف تتبع م�سار زمني يخ�ضع ملنطق العلم ،بقدر
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حي وفاعل يف الذاكرة.
ما ي�ستجيب ملا هو ّ
فتداعيات التن ّقل من البحث عن الرتفا�س،
وا�صطياد الريابيع ،اىل الرعي ،واحل�صاد،
والعالقة بالقطط واجلراء واخلراف ،ور�صد
وقائع الأعرا�س وامل�آمت ،وم�شاهد �سقوط املطر
وفي�ضان الأودية .ولقطة وقوع اجلعل ( بو �أد ّرنه)
يف ق�صعة الرز ،وما ينذر به تر ّب�ص طائر العقاب
للأرانب واجلديان و�صغار اخلراف من م�صائر
دامية .لهو عامل بقدر ما يفي�ض بالب�ساطة؛
لكنه يف الوقت نف�سه يعج بح�شد من املفارقات
الدامية.
ً
ر�سوخا الذي غمرين
لعل االنطباع الأكرث
يف �أثناء قراءتي ملحتويات "اجلراب" بو�صفه
منج ًزا �أدب ًيا له ب�صمته اخلا�صة به يف تعزيز
الهوية� ،أنني ومنذ البدء قد ا�ست�سلمت متاما
ل�سحر احلكي ،حلظة �أن وجدت نف�سي �إزاء
�صنف �أ�صيل من حفريات الكتابة ال�سردية ،يف
�أكرث براعتها اجلمالية تكثيف ًا وايجاز ًا وتفوق ًا.
و�أنني من جهة �أخرى �سوف العن احلظ العاثر
عندما تظهر هكذا مغامرات �سردية متفوقة
يف بيئة تكن خ�صومة تاريخية للقراءة ،تزدري
الأدب وتهمل �ش�أن �صانعيه.
ولرمبا هذا القبح العام هو ما حاول الكاتب
معاجلته يف ن�سيج اجلراب .فثمة دائم ًا م�ساع
حثيثة لال�ستدراك .بحيث ال تفلت ال�صورة
الب�شعة يف نهاية املطاف من دون �أن تخ�ضع
ل�شيء من الفلرتة وجتميل ت�شوهاتها الإجتماعية
وخزينها النف�سي ،عرب اخ�ضاعها لعمل املخيلة.
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وبذا تفوق "عقيلة" ك�سارد دربة يف ت�شذيب
�سلوك الغابة حتى ت�صبح احلياة حمتملة .فمنذ
مفتتح ال�شذرة الأوىل �سنالحظ بكل ي�سر مدى
ا�ستئنا�س �آلة ال�سرد هنا بتقنية الإغراب التي
تتخذ من م�شاهدات الطفولة و�سيط ًا لنقل وقائع
ف�ضاء ال�سريوي مو�ضوع الن�ص ،التي كان لها
الت�أثري الأوفر يف �أن تبقى الده�شة حا�ضرة على
الدوام .ليظل كل ما هو م�ؤثر ومثري ومغو و�صادم
وغريب يفي�ض على الدوام بقوة من ذاكرة
النجع ،عرب ح�ضور حميم للإن�سان والطبيعة.
وهنا لن �أبالغ �إذا ما �صرحت ب�أن "�أحمد يو�سف
عقيلة" يعد الكاتب العربي الأكرث قرابة و�إحاطة
ب�أ�سرار الطبيعة؛ وقد �أغنى قامو�سها مبفردات
وج�سر �أوديتها وجبالها وتاللها ،و�أن�سن
جديدةّ ،
كائناتها من طري وحيوان ونبات ،كمفاتيح
للتعرف على تفا�صيل طبائع الأمكنة؛ وتفكيكها
من ثم ،عرب ثيمات تت�ألف من ثنائيات و�أ�ضداد:
احلياة واملوت ،القبح واجلمال ،اخلري وال�شر،
من دون �أن يغفل تطويع عديد املحفزات اخلليقة
ب�أن تكت�سب العالقة فيما بينها ومعها مفاهيم
ومعارف �إن�سانية يح�ضر فيها الوجدان بقوة من
خالل تلك اخللفيات التي ت�ضفيها �شعرية ال�سرد
على الواقع واملتخيل ..كجزئني حيني حلقيقة
واحدة .ينت�صر يف معركتها الأن�سان ل�صالح
ان�سانيته؛ عندما يت�آخى مع حميطه ليكون
�صديق ًا وفي ًا للبيئة التي يتفاعل معها بحب.
�إن مقرتحات احلكي لدى "�أحمد يو�سف عقيلة"،
�سوا ًء �أكانت يف اجلراب �أو غريه من عناوينه

الق�ص�صية ،ت�شي دائم ًا باقتدا ٍر كبري ،ي�ؤهلها
لأن حتتل موقع ًا بارز ًا ،بو�صفها عالمة بني
العالمات الأهم يف م�شروع ال�سرد العربي .ذلك
عندما تبادر القراءة لإن�صاف نف�سها عرب تكرمي
مقروئها .وال �سيما �أن عقيلة قد و�ضع يف جرابه
كنوز ًا ثمينة يندر مثيلها يف �سوق امل�ص ّنفات
الأدبية .فهو مل يكتف مبخزون ذاكرة الطفولة
وال�صبا يف ت�أثيث �سرية النجع ،وح�سب؛ بل كان
حلقيبة ادواته يف تقنيات الكتابة عملها غري
امل�سبوق يف �إ�ضفاء عديد املهارات الذكية على
عمارة اللغة .واخل�صائ�ص اجلمالية لبنائها.
ي�أتي من بينها اقرتاح �إقامة �صرحها على ن�سق
من املقاطع الق�صار بهيئة حكايات �أو ق�ص�ص
ت�ضافرت يف تكوينها عدة خ�صائ�ص فنية
ا�ست�أن�ست بنظام امل�شهد ال�سينمائي ..يحكمها
تن�ضيد معنوي تخدمه جملة من اال�ستعارات التي
وهبت اللغة حيوات �شتى.
�أكرر :على الرغم من هذه الأ�صالة يف ن�سيج
اجلراب لكننا  -وبكل �أ�سف -مل نعطه ذلك
االهتمام امل�ستحق واالحتفاء الذي يليق به .هذا
التق�صري مبعثه خلل القراءة نف�سها .ونعني هنا
القراءة كجزء من منظومة ثقافية ال تزال حتى
يومنا هذا غري م�ؤهلة ال�ستقبال ال�سرد الكتابي
كمتطلب معريف وغذاء روحاين ال غني عنه .ولن
يكون الأمر م�ستغرب ًا يف جمتمع ال تويل م�ؤ�س�ساته
احلد الأدنى من توفري املحفزات الكفيلة بتنمية
احلياة الثقافية.
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ارحتــــاالت املغـــــين ..
أشرف قاسم .مصر
يف ديوانه اجلديد «ارحتاالت املُ َغ ِّني» ،ي�ضع «�أحمد
الالوندي» لبنة جديدة يف �صرح جتربته ال�شعرية
املمتدة ،وي�ضيف للمكتبة العربية ديوان ًا جديد ًا
يحمل الكثري من �سمات ال�شعرية العربية املغايرة،
واحلداثة العربية يف �أ�شكالها املتعددة ،حيث ميزج
خالله بني ق�صيدة النرث وق�صيدة التفعيلة ،معتمد ًا
على ذخرية هائلة من قراءاته وم�شاهداته وخرباته
احلياتية ،وك�أنه يدون يومياته ب�شكل �شعري خمتلف،
ويوثق حلظاته املتوهجة.
يويل ال�شاعر اللغة عناية فائقة ،حيث يهند�س
جملته ال�شعرية مبزيج من جزالة اللغة الرتاثية
ومرونة الراهن ،معتمد ًا يف ذات الوقت على ثقافة
و�سعة �أفق املتلقي:
وماذا؟!
تخافُ مِنَ البد ِء،
َ
ُ
المكان
تُشعل هذا
مِنْ صرخةٍ سوفَ
الصَّمُوتَ
فهيَّا..
لتنفضَّ يا سيِّدي ك ُّ
ُل تلكَ الحرائقْ،
َ
ليستيقظ الحُلمُ مِنْ نومهِ..
َ
قبل ْ
أن تنهزمْ!
وفي مقطع آخر يقول:
يا سيِّدي..
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ما كُنتَ عِب ًئا في الحياةِ..
على أحدْ
مِنْ ظه ِركَ المحنيِّ تمتدُّ اإلراد ُة بالجسدْ
أنا لستُ مث َلكَ يا أبي
لكنَّني..
ُ
ُّ
أحفظ ما َء وجهي..
سأظل
لألبدْ

يعرب «الالوندي» من خالل مناذجه التي يختارها
يف ن�صو�صه عن هام�شية احلياة ،ومعاناة الإن�سان
ومكابداته التي ال تنتهي ،على �أنه يف كل ن�صو�ص
الديوان يرف�ض الظلم واالمتهان يف �شتى �أ�شكالهما،
ويرف�ض ويدين القبح الب�شري امل�ست�شري يف �شرايني
املجتمع املحيط به ،ويعلي من قيم املحبة والعدالة
والتكافل ،تلك القيم التي هي �أ�سا�س بناء جمتمع
�سوي :
يا أبتِ..
ْ
هل يعرفُ مَنْ يسكنُ في هذا البيتِ
الفاخ ِر..
كـمْ جَرَحَ األسمنتُ..
يديكْ؟

كل ذلك من خالل تلك اللغة الرقيقة العذبة
العاطفية ،التي تخاطب الروح والقلب ،وتمُ ِّ�سد
على �أوجاعهما بحن ٍ ّو بالغ ،و ُل ْط ٍف َج ِل ٍ ّي ،لغة �أبرز
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ما مييزها ال�سال�سة والب�ساطة العميقة ،بعيدة عن
التقعر والغرابة واملعجمية ،لأنها لغة �شعرية يخاطب
ال�شاعر من خاللها الإن�سان؛ �أينما كان و�أينما وجد،
فمن الطبيعي �أن تكون �أداة ات�صال ،ال �أداة نفور
وتباعد :

ُ
السِّياط عليهِ /
وتهوي
ِ
الشُّرودُ  /السِّهامُ  /السَّديمُ /
ُ
ُ
األبالسة /
الشُّجُون /
الرَّصاصُ /
َ
الكاذبون  /الدُّعا ُة الصَّعاليكُ /
والسُّفها ُء
ولكنَّهُ ال يلومُ أحدْ .

لنا ما نودُّ مِنَ الما ِء،
مِنْ َّ
لذةِ اإلرتقا ِء
وط /السُّكُوتَ الَّذي َ
السُّق َ
ُ
كبَّل
رفضْنا
الخطوَ؛
والاليقينَ
إليكَ..
تحِنُّ ُطيُورُ المنافي،
ويرتحل َّ
ُ
ْ
يِّبون
الط
ُ
يُحيط بنا..
كفى ما
مِنْ ُظ ْ
نون

تت�سم ال�صورة ال�شعرية عند «الالوندي»
بعاطفيتها ،وذاتيتها� ،إذ �إنها تعرب عن م�شاعر
وحاالت خمتلفة للذات ال�شاعرة ،يف ا�ستح�ضارها
خوايف النف�س وطوايا الروح ،والذاتية يف ن�صو�ص
هذا ال�شاعر نابعة من �شعور الذات باالغرتاب
والقطيعة الإن�سانية ،والبحث عن الرفق والفرح يف
عامل ت�سوده الق�سوة والأمل:

تت�ضح �أي�ض ًا لدى ال�شاعر درامية الق�صيدة ،والتي
يلعب اخليال فيها دور ًا مركزي ًا ،من حيث بناء
ال�صورة ال�شعرية ،وبنية اللغة املكونة لتلك ال�صورة
ذات الأبعاد الفنية ،والتي تعرب يف �أن�ساقها املختلفة
عن القيم الإن�سانية ،وماهية الوجود الإن�ساين ،دون
�أ�سطرة ،من خالل ال�صوت الهام�س ،البعيد كل
البعد عن ال�ضجيج ،وجوفائية ال�صوت الزاعق :

ال..
لستُ أملكُ أيَّ شي ٍء..
غيرَ عشقي للحياةِ؛
وللقصيد ْة
مرح يمُرُّ على
أنا سيِّدُ النَّاجينَ مِنْ ٍ
الدِّيارْ
َ
ُ
سراديب
الكئيبة مِنْ
يُنقذ النُّوقَ
مَنْ
ِ
الغُبارْ؟

َ
الحقيقة في ك ِّ
ُ
برغم الحصا ِر،
ُل وادٍ
يقول
ِ
برغم الدَّما ِر،
ِ
الشُّموع
برغم انطفا ِء
ِ
ِ
ِّ
ْ
الجريحة؛
ئاب
ولمْ يلتفتْ للعرا ِء؛ وال للذ ِ
للسَّراب؛ وال للكدرْ
وال
ِ
بهِ..
ك ُّ
ُل شي ٍء..
ٌ
جميل
بهِ ك ُّ
ُل هذا الوطنْ

�إن احلزن والأ�سى يف ن�صو�ص ديوان «ارحتاالت
املغني» �صرخة يف وجه القبح املجتمعي ،والذي يرى
ال�شاعر �أنه ينبغي لنا �أن نقوم بتغيريه ،كي ي�سود
اجلمال وت�سود املحبة بني بني الب�شر ،وهذا ما
فعله «�أحمد الالوندي»؛ حيث يبث ر�ؤاه عرب خميلته
ال�شعرية ،ومدلوالته اللغوية ،يف خطاب �شعري
�شديد اخل�صو�صية ،واجلمعية يف �آن واحد.
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الجيـــن..
ِ

التاريخ احلميم ..

عبد الهادي شعالن .مصر
يحكي كتاب "الجين" الصادر عن دار التنوير في سرد أدبي ممتع قصة السعي
من أجل فك سيدة الشفرات ،تلك التي ترسم مصير االنسان ،وتصنع حياته،
تلك التي َ
تُكوِّن أشكالنا ووظائف حياتنا .يقول "جيمس غليك" في النيويورك
تايمز عن كتاب الجين :لقد قرأنا القصة مجتزأة ،بطرق مختلفة ،لكن لم يسبق
َ
والعَظمة ..إنه كتاب حاسم .تقول
لنا أن قرأناها على هذا النحو من الشمول
التايمز :كتاب مرموق ..الكتابة العلمية البليغة والبديعة التي ترغب في
قراءتها هذا العام .تقول "صنداي تايمز":
(( درامي ودقيق ،مثير وشامل ،اقرأ هذا الكتاب وهيئ نفسك للقادم)).
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مؤلف اجلني:

"�سيد هَ ارتَا م ُوك َرجي" ،ح�صل على جائزة
ِ
"بوليتزر"  2011يف فرع الكتب غري الق�ص�صية،
وهو م�ؤلف كتاب "امرباطور امل�آ�سي" (�سرية ذاتية
لل�سرطان) الأكرث مبيع ًا� ،أي�ض ًا كتاب "قوانني
الطب" ،فهو طبيب �سرطان ،و�أحد علماء جينات
ال�سرطان وعامل يف بيولوجيا اخلاليا اجلذعية.
ُي َقدِّ م لنا يف كتاب "اجلني" رواية حا�سمة عن
الوحدة الأ�سا�سية للوراثة ،ومينحنا ر�ؤية وا�ضحة
حد �سواء.
و�شاملة ملا�ضي الب�شرية وم�ستقبلها على ٍ
تبد�أ احلكاية التي متتد معنا عرب � 630صفحة من
القطع املتو�سط لعائلة "م ُوك َرجي" نف�سه ،و�أ�شكال
الأمرا�ض العقلية التي ظهرت فيها عرب تاريخها
الطويل ،متداخلة يف خيط رفيع يف ثنايا حكايات
اجلني.
َي ْف َت ِتح "م ُوك َرجي" كتابه باقتبا�س ملينيالو�س يف
الأودي�سة  (( :دماء والديك فيك ما �ضاعت،)).
وقول "فيليب الركن" يف كتابه "لتكن تلك الأبيات".
� (( :إنهما يدمران حياتك� ،أمك و�أبوك ،رمبا من
غري ق�صد ،لكن هذا ما يفعالنه ،يرتعانك بنقائ�ص
من نقائ�صهما ثم يكرمانك ب�أخرى ،من �أجلك
خ�صي�ص ًا.)) .
اقتطاف يلج بنا لعامل الوراثة ،حتديد ًا ما تفعله
معنا اجلينات الوراثية ،يدخل بنا يف خيط درامي
ح�سا�س ل�سرد التاريخ املر�ضي لعائلته ،وكيف �أن
َّ
َّ
اجلني ت ََدخل يف حمل الأمرا�ض العقلية لعائلته،
"عائلة م ُوك َرجي".
ُكرجي . .تاريخ من املرض العقلي :
عائلة مو َ
تتداخل الأحداث ال�شخ�صية لتاريخ امل�ؤلف مع تاريخ
�أبطال اجلني ،يروي مقتطفات من حياة عائلته
املر�ض َّية ال�شخ�صية وي�ضمها للأحداث بانتقاء بارع
دون �أي ح�سا�سية .يربط بني املر�ض وبني عائلته،
حتى �إنه يخ َّيل لك �أحيان ًا �أنه در�س الطب لينقذ
نف�سه وعائلته من اجلنون ،وي�ستخدم �أحيان ًا التاريخ
ا َمل َر ِ�ضي لعائلته كحقل جتارب ومقارنات ،و�أحيان ًا

االثنني مع ًا .كان "م ُوك َرجي" يت�ساءل� ،إذا كان
مر�ض "موين" جين َّي ًا ،فلماذا مل ُي�صب �أباه؟
"موين" ،ابن �أخيه يف عام  ، 2004مت و�ضعه يف
م�صحة عقلية ،وكان ت�شخي�صه الف�صام ،ومل يكن
َّ
"موين" الوحيد امل�صاب مبر�ض عقلي من �أبناء
�أ�سرة �أبيه ،فمن �أ�شقاء والده الأربعة كان اثنان
قد ابتليا ب�صورة خمتلفة من تفكيك العقل ،تبني �أن
اجلنون ظل بني �آل م ُوك َرجي جليليني على الأقل،
كان عزوف والده عن قبول ت�شخي�ص "موين" يعود،
جزئ َّي ًا على الأقل� ،إىل �إدراك والده القامت �أن بذرة
املر�ض قد تكون مدفونة ،مثل نفايات �سامة ،بداخله
هو نف�سه.
ي�ستمر "م ُوك َرجي" يف رواية تاريخ عائلته ،يحكي
عن "راجي�ش" الأخ الثالث يف الرتتيب بني والده
و�أ�شقائه ،ففي عام  1946تويف بعد �أن بد�أ
يت�ص َّرف ت�صرفات غريبة ،ك�أن �أحد �أ�سالك عقله
قد �أ�صابه ال َع َطب ،وبحلول �شتاء ذلك العام كان
املُ ْن َح َنى ا َمل ْو ِجي النفعاالت نف�س "راجي�ش" قد
�ضاق �أكرث ف�أكرث ،وازدادت كثافة تر ُّدداته� ،صار
ينظم جل�سات ا�ستح�ضار �أرواح ،كان ينزل وي�صعد
على منحدرات املزاج احلاد ،ي�صحو ع�صبي ًا
ذات �صباح ،ومفرط ًا يف االبتهاج يف اليوم التايل.
�أدرك الكاتب "م ُوك َرجي" بعد ذلك يف كلية الطب
�أن "راجي�ش" كان يعاين على الأرجح من �سكرات
متقدِّ مة من ال َه َو�س.
�شهد "راجي�ش" �أعمال العنف من الهندو�س وهم
يجرجرون امل�سلمني من الدكاكني واملكاتب يف
منطقة "اللبازار" ،وبقروا بطونهم يف ال�شوارع،
ورد امل�سلمون ب�ضراوة مثيلة ،بد�أ انهيار "راجي�ش"
العقلي �سريع ًا ،يف �أعقاب �أعمال ال�شغب ،عادت
املدينة لال�ستقرار لكنه قد �أ�صيب بندوب ال تمُ حى.
بعد مذابح �أغ�سط�س �سرعان ما انهال عليه وابل من
هالو�س جنون االرتياب� ،صار �أكرث خوف ًا ،وازداد
تردده الليلي على �صالة الألعاب الريا�ضية ،ثم
ظهرت عليه ت�شنجات ال َه َو�س ،ونوبات ا ُ
حل َّمى التي
تظهر فيها الأطياف ،ثم فاجعة مر�ضه الأخري،
وانتهى به الأمر �أن عا�ش مع احدى الطوائف الدينية
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يف "دلهي" حتى وفاته عام .1998
"جاغو" ،الأخ الرابع يف الرتتيب ،كان عقله
يتداعى ،منكوب ًا منذ طفولته ،خجو ًال ،يجايف
اجلميع با�ستثناء َ
اجلدةَ ،ع َجزَ عن البقاء يف
وظيفة يف حياته ،يف عام  1975راحت تراوده
ر�ؤى ويظهر له �أطياف ،وي�سمع �أ�صوات ًا يف ر�أ�سه
ت�أمره مبا يجب �أن يفعله� ،أ�صبح ُي َك ِّلم نف�سه كثري ًا،
وكان �أحد و�ساو�سه �أن يتلو جداول قطارات خمتلفة،
َف َح َ�صه طبيب يف "دلهي" َ
و�ش َّخ َ�صه بالف�صام.
مثلما كان عقل "راجي�ش" يتم َّدد �إىل ذروة تطرفه،
راح عقل "جاغو" ينكم�ش ب�صمت يف غرفته ،بينما
انطلق "راجي�ش" يهيم على وجهه يف املدينة لي ًال،
حب�س "جاغو" نف�سه طوع ًا يف البيت.
احلكي العلمي :

يتط َّرق الكتاب حلكي تفا�صيل عن حياة العلماء،
(مندل ،داروين ،غالتون� ،أدلدف كيتيليه ،ويليام
بيت�سون ،جون دالتون ، ،هرني مود�سكي ،توما�س
مورغان  ،في�شر ،دوبزان�سكي ،فريدريك غريغيث،
هرمان مولر� ،أوزو والد غفري ،واط�سون ،جورج
بيدل� ،إدوارد تيتوم ،بول بريغ ،وغريهم) ،بنعومة
�أدبية رائقة ،يك�شف خيط العلم الذي يربطنا
مبو�ضوع الوراثة فيما يجعلنا ن�ستمتع بالقراءة
الق�ص�صية اجلميلة .يحكي الكتاب تفا�صيل
الرحالت التي قام بها العلماء من �أجل الك�شف
عن �سر االن�سان ،بو�صف �أدبي رقيق لرحالت علمية
خال�صة ،يدخل يف نفو�س العلماء ،ويرى ما �أ َّثر فيهم
من �أفكار �ستعطيهم فيما بعد �شرارة الك�شف عن
منجز جديد.
ينقلنا يف املعامل داخل التجارب على الفئران،
وذباب الفاكهة ،بعد �أن يطوف بنا يف حدائق
البازالء مع "مندل" يف جتاربه مع الوراثة.
فذبابات الفاكهة قد ح َّولت علم اجلينات بف�ضل
ندرة الطفرات وب�سبب ندرتها هي حتديد ًا ،عملت
تلك الطفرات مثل امل�صابيح يف الظالم ،و�سمحت
لعلماء البيولوجيا بتق�صي �أثر اجلني ح�سب و�صف
"مورغان".
ينعطف �إىل ال�سيا�سة �أحيان ًا ،والأحداث التي تدور
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يف �إطار مو�ضوعة الأ�صيل ،الوراثة ،ففي خارج
املعامل ،يطوف بنا مع هتلر والنازية والنظافة
العرقية.
يتح َّدث عن املعلومات الأكرث تعقيد ًا ،والفارقة يف
العلم ب�أ�سلوب �أدبي ر�صني وقادر على التو�صيل
بب�ساطة.

بذرة اجلني قدميًا :

كان االعتقاد ال�سائد عام  458ق .م والذي تناوله
"ا�سخليو�س" يف م�سرحيته "ربات الإح�سان" حول
حماكمة " �أور�ستي�س" �أمري "�أرغو�س" لأنه قتل
�أمه " كليتمن�سرتا" ..ي�صلنا يف حوار ال�شخ�صيات
�أن املر�أة احلبلى لي�ست ب�أكرث من حا�ضنة ب�شرية
ُم َب َّجلة� ،أ�شبه بكي�س حقن وريدي يقطر املواد
الغذائية عرب احلبل ال�سري �إىل داخل طفلها� ،أما
املُ ْن ِجب احلقيقي لكل الب�شر فهو الأب ،يقول "�أبولو"
�أمام جمل�س حملفني متعاطف" :لي�س والد ًا حقيقي ًا
رحم الأم الذي يحمل الطفل� ،إنها ال تفعل �إال رعاية
البذرة املغرو�سة حديث ًا ،الأب هو الوالد� ،أما هي-
كما الغريب للغريب -فال تفعل �إال اكتناز جرثومة
احلياة �ص "32
كان هذا هو املعتقد عن الوراثة ،حتى �إن "افالطون"
�أملح يف اجلمهورية �إىل �أنه ((�سي�صبح بالإمكان
ا�ستنباط �أطفال مثاليني من توليفات مثالية لأباء
و�أمهات يتنا�سلون يف �أوقات حم�سوبة بطريقة
مثالية)) ،كان ثمة وجود لنظرية الوراثة ،مل تكن
تنتظر �إال �أن ُتعرف.
"�أر�سطو" رف�ض الفكرة القائلة ب�أن الوراثة
حممولة ب�صورة ح�صرية يف َمني الرجل �أو حيوانه
املنوي ،والحظ ،بفطنته� ،أن الأطفال قد يرثون
وجداتهم ،متام َا كما يرثون
مالمح من �أمهاتهم َ
مالمح من �آبائهم و�أجدادهم ،وميكن �أن َّ
تتخطى
�أجيا ًال ،فتنخف�ض يف جيل وتعاود الظهور يف اجليل
التايل ،وبذلك حت َّدى فكرة "فيثاغور�س" ،وا�ستطاع
�أن يقب�ض على واحدة من �أكرث احلقائق جوهرية
�ص طبيعة الوراثة.
فيما َي ُخ ّ
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مندل ودارون :

يف عام  1856ويف "موروفيا" تبد�أ رحلتنا مع
اجلني ،حني تراود فكرة وحدة الوراثة �أحد الرهبان
يف دير �أوغ�سطيني مغمور وت�ستمر احلكاية مبلحمية
مثرية لفكرة علمية.
ندلف عرب احلديقة امل�س َّورة للدير مع ال�شاب
ق�صري القامة ،جاد املالمح ،ق�صري النظر،
و�أقرب للبدانة ،يتمتَّع بالف�ضول الفكري ،وماهر يف
ا�ستخدام يديه ،ومزارع ًا بالفطرةُ ،ر ّ�سم كاهن ًا يف
� 6أغ�سط�س  1847ا�سمه "يوهان" ،لكن الأخوة
غريوه �إىل "غريغور يوهان مندل" ،الذي ما �إن
ي�ستقر حتى يبد�أ يف درا�سات لعلم البيولوجيا،
فيف�شل مرات عديدة يف اجتياز االمتحانات حتى
�إن �أحد امل�صححني و�صف كتابة مندل عن املو�ضوع
ب�أنها "قاحلة" و"م�شو�شة" .كان ذلك يف �أواخر ربيع
1850
�أما "دارون" وجوهر عبقريته املزعزعة للثوابت،
والكامنة يف قدرته على التفكري يف الطبيعة
ال بو�صفها حقيقة ،و�إمنا بو�صفها �صريورة
 ،processوت�سل�سل ،وتاريخ ،كانت تلك �صفة
ي�شرتك فيها مع "مندل".
كان �س�ؤال "مندل" جوهري ًا  :كيف ينقل الكائن
احلي املعلومات �إىل ن�سله عرب جيل واحد؟ �أما �س�ؤال
"داروين" فكان عيان َّيا :كيف حت ِّور الكائنات احل َّية
املعلومات احل َّية املتع ِّلقة بخ�صائ�صها على مدار
�ألف جيل؟ يف الوقت املح َّدد �سوف تتقاطع الر�ؤيتان،
لتن�ش�أ منهما اخلال�صة الأهم يف البيولوجيا
احلديثة ،والفهم الأقوى للوراثة الب�شرية.
نرى "داروين" يجمع العظام فوق ال�سفينة ،ي�صنع
متحفه الطبيعي مما عرث عليه من العظام املبعرثة
بني احل�صى واحلجارة ،بل دفع ثمانية ع�شر بن�س ًا
ملزارع من �أروغواي مقابل قطعة من جمجمة هائلة
احلجم حليوان من الثدييات املنقر�ضة ،نراه يح ِّلل
على منت ال�سفينة ِج َيف الطيور التي جمعها بطريقة
منهج َّية ،لقد ق�ضى خم�س �سنوات يف البحر وعاد
معه غنيمة هائلة من احلفريات ،وعندما طالع

"داروين" ورقة "واال�س" ُذهل داروين ملَّا ر�أى �أوجه
الت�شابه بني نظرية واال�س ونظريته ،ف�سارع �إىل
�إنهاء م�ؤلفه "�أ�صل الأنواع".
"مل ي�شغل "داروين" نف�سه على وجه اخل�صو�ص
بفكرة ن�ش�أة االن�سان من �أ�سالف �أ�شبه بالقردة،
ومن ال�شواهد على نزاهته العلمية �أن ما �شغله
فعلي ًا وب�إحلاح �شديد هو نزاهة املنطق الداخلي
لنظريته ،كان ثمة فجوة وا�سعة حتتاج �إىل من
ميلأها :الوراثة� ".ص 53
ينتقل بنا كتاب "اجلني" يف خط متوازٍ بني "داروين"
و"مندل" ،واجتهادات كل منهما يف حقله ،والكفاح
الذي عاناه من �أجل الو�صول �إىل فكرته" ،مندل"
الذي ُرقي �إىل من�صب رئي�س الدير يف "برنو" قال:
(( �إنني غري �سعيد بامل َّرة كوين م�ضطر ًا لإهمال
نباتاتي بالكامل ،)).ومات بعدها ومت رثاءه بكلمات
ب�سيطة :كان لطيف ًا� ،سخي اليد ،طيب ًا ..وقد �أحب
الأزهار.
�صراع علمي :
يحكي كتاب "اجلني" عن ال�صراعات العلمية
ومقارعة الأبحاث للأبحاث ،عن لهاث العلماء وراء
�إثبات نظرياتهم ور�ؤاهم ،و�إثبات �أي�ض ًا ،وبكل قوة،
خط�أ الآخر.
يف عام  ،1900وبينما كان "دي فريز" غائ�صاً
حتى ركبتيه يف درا�سة هجائن النباتات� ،أُر�سلت
�إليه ورقة مندل املكتوبة عام  ،1865لقد َ�س َبقَ
املدعو "مندل دي فريز" ب�أكرث من ثالثة عقود.
ويف ذات الفرتة ن�شر "كارل كورين�س" عالمِ
النباتات درا�سة حول تهجني النباتاتَّ ،
خل�صت بكل
ِد َّقة نتائج مندل ،كان كورني�س  -للمفارقة -تلميذاً
لنيغلي يف ميونخ ،لكن "نيغلي" الذي اعترب مندل
مهوو�س ًا� ،أغفل �أن َي ْذ ُكر لكوريت�س �أمر املرا�سالت
املط َّولة حول هجائن البازالء التي كان ي�ستقبلها من
"املدعو مندل".
�أن يعاد اكت�شاف عالمِ َم َّرة �أخرى هو برهان على
فطنة هذا العامل� ،أما �أن يعاد اكت�شافه ثالثة مرات
فهو �إهانة له ،والتقاء ثالث ورقات يف مدى زمني
ق�صري مل يتجاوز ثالثة �أ�شهر من عام 1900
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ب�صورة م�ستقلة يف عمل "مندل" ،هو دليل على
ق�صر النظر لدى علماء البيوليجيا الذين جتاهلوا
عمله قرابة �أربعني عام ًا ،حتي "دى فريز" الذي
�سبق و�أغفل على نحو مريب ذكر "مندل" يف درا�سته
الأوىل ،لكن "فريز" ط َّور بتجاربه لأبعد مما فعل
"مندل" ،غا�ص بعمق �أكرب يف الوراثة والتط ُّور.
يف عام  1859قر�أ "غالتون" �أ�صل الأنواع لداروين،
لقد َ�ض َر َبه ِمثل �صاعقة كهربيةَ ،ف َ�ش َّله وه َّيجه يف �آن،
راح يغلي من َ
احل َ�سد والكربياء ،والأعجب �أنه كتب
ً
�إىل "داروين" متحم�سا يقول �إن الكتاب فتح �أمامه
ميدان ًا معرفي َا جديد ًا بالكامل ،كان يعني الوراثة،
وبد�أ يف درا�سة الوراثة يف منت�صف القرن ،19
وعندما وجد "غالتون" خمطوط ًا ال ُي َق َّدر بثمن
" قواعد نادي كالب البا�ست" اكت�شف �أن قانونه
بو�سعه �أن يتنب�أ ب�ألوان فراء كل جيل ،لقد حل �أخري ًا
�شفرة الوراثة.
ً
ً
"اكت�شف "مورغان" تعديال مهما على قوانني
"مندل"� :إن اجلينات ال تنتقل منعزلة بل تتح َّرك
يف ُحزمُ ،حزم معلومات م�صرورة يف كروموزومات
حمفوظة بدورها داخل اخللية.
"مورغان" مل يربط بني اجلينات بع�ضها ببع�ض
فح�سب ،بل ربط بني حقلني معرفيني ،بيولوجيا
اخللية وعلم اجلينات� ".ص 109
يوم ًا بعد يوم ،يبدو م�شروع اجلنيوم الب�شري،
الذي يفرت�ض �أنه �أحد �أكرث امل�ساعي نب ًال يف تاريخ
االن�سان �أ�شبه مبباراة م�صارعة يف الطني(جا�سنت
ِغ ِل�س .)2000
أفكار فاتنة :

يطرح م ُوك َرجي علينا ا�ستف�سار ًا تقدمي ًا ،يحاول
الكتاب بحثه والتطلُّع للإجابة عنه" :ماذا لو
تعلمنا تغري �شفرتنا الوراثية عمد ًا؟ لو كانت تلك
التكنولوجيا متاحة ،من كان �سيتحكم فيها؟ ومن
�سي�ضمن �سالمتها ،من الذين �سي�صبحون �سادة
تلك التكنولوجيا ومن �ضحاياها؟" �ص 19
يتفاعل م ُوك َرجي مع "غ .ك ت�ش�سرتون" حيث يقول:
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طلبة الوراثة ،خ�صو�ص ًا ،يفهمون مو�ضوع الدرا�سة
كله با�ستثناء مو�ضوع الدرا�سة� ،أظنهم ن�ش�أوا
وترعرعوا يف تلك املع�ضلة ال�شائكة ،واكت�شفوها
حق ًا من دون الو�صول �إىل نهايتها .مبعنى �أنهم
در�سوا كل �شيء با�ستثناء ال�س�ؤال وراء ما يدر�سونه.
نق ًال عن كتاب "اليوجينيا و�شرور �أخرى"
يتع َّر�ض لفكرة الأملاين "بارا�سيليو�س" يف نظرية
االن�سان امل�صغرة داخل ا َملني ،فكرة فاتنة تكمن
يف قابليتها للتكرار الالنهائي ،فكرة امتالك
�أنا�س م�صغرين جاهزين فعلي ًا ومودعني داخل
احليوانات املنوية ،مثل �سل�سلة الدمي الرو�سية بال
نهاية ،حا�ضرين ح�ضور ًا مادي ًا داخل ج�سم "�آدم"،
�سابحني بني حقوي �أبونا الأول ،حتى �إن اكت�شاف
"تبوكال�س
املجهر عام  1694ا�ستح�ضر به
هارت�سوكر" عامل الفيزياء واملجهريات الهولندي
�صورة لهذا الكيان امل�صغر "حيوان منوي" زعم
عامل جمهريات �آخر هولندي اكت�شاف كائنات
�إن�سانية م�ص َّغرة ت�سبح بوفرة داخل َم ِني االن�سان.
ير�صد كتاب "اجلني" حاالت مر�ض َّية ي�ستعني بها
العلماء ُت�ضفي يف مطالعة الكتاب روح الع�صر الذي
يتناوله ،نحن ن�شارك روح ع�صر وحياة مر�ض،
ولننظر "لإمييت لأداالين بك" التي اقتيدت �إىل
م�ستعمرة والية فرجينيا ملر�ضى ال�صرع و�ضعاف
العقول ،كان زوجها �سمكري ترك زوجته لرتعى
ابنته الوحيدة ،نظل نتابع حالة �إن�سانية معذبة
تقودها يف النهاية �إيل م�ستعمرة مر�ض العقل
بت�صنيف �ضعاف العقول ،تحُ ْ ت ََجز يف امل�ستعمرة
ل�ضمان عدم التنا�سل حتى ال تلوث اجلماعة
ال�سكانية مبزيد من امل�أفونني �أو املعاتيه ،ثم
اقتيدت ابنتها كاري �إىل نف�س امل�ستعمرة ،ومل
يجدوا �أدلة على الذهان الوراثي ،وتبني �أنها تقر�أ
وتكتب وحتافظ على هندامها ف�صنفت ،م�أفونة من
الدرجة الو�سطى ،واحتجزت يف امل�ستعمرة� .إال �أن
"كاري" تطورت ق�ضيتها وذهبت �إىل حماكم كثرية
يف �شبه م�أ�ساة درامية وراحت تتعايف و َك َ�س َرت قانون
الوراثة.
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الشفرة اجلينية :

"�أبجدية علم اجلينات وقواعده اللغوية والنحوية
توجد ح�صري ًا داخل اخلاليا� ،أي �أنها لي�ست من
اللغات الب�شرية ،ولكن ي�ستطيع عامل البيولوجيا
قراءة وكتابة لغة اجلينات ،كان عليه ابتكار
جمموعة جديدة من الأدوات" �ص234

كتب "يوهان�سن" يقول�" :إن اللغة لي�ست خادمة لنا
فح�سب ،و�إمنا قد تكون �سيدتنا كذلك ،ومن الأ�صح
�أن نخلق م�صطلحات جديدة ،عندما ُت�ست ََجد
مفاهيم �أو ُت َع َّدل ولذلك اقرتح كلمة "جني"� ،إن
اجلني لي�س �إال كلمة �صغرية منطبعة ،رمبا تكون
هذه هي بنية اجلنيوم� ،إنها حتتوي ،من بني �أ�شياء
مفيدة كتعبري عن عنا�صر الوحدة� ".ص 84
�أخرى ،على وحدات منظمة على نحو م�ستقل ،بع�ض
يدخل بنا "م ُوك َرجي" لل�شفرة اجلينية ،ويو�ضح الكلمات جتتمع معا يف ُجمل؛ والبع�ض الآخر ُي�صل
�أن كلمة �شفرة  codeجاءت من  caudexبفا�صالت منقوطة ،وفا�صالت م�شروطة.
ِل َباب ال�شجرة ،الذي كان ُي ْ�ستَخدم ل ُت ْكتَب عليه
املخطوطات القدمية ،ثمة �شيء موح يف فكرة �أن يتذ َّكر "بريغ" �أ�سئلة الطالب :ماذا عن هاج�س
يرجع �أ�صل كلمة �شفرة �إىل املادة امل�ستخدمة يف الهند�سة اجلينية يف الإن�سان ،ومراقبة ال�سلوك؟
كتاب ال�شفرة :حيث ال�شكل يتح َّول �إىل وظيفة ،ماذا لو �أ�صبح مبقدورنا عالج الأمرا�ض اجلينية؟
البد �أن تكون ال�شفرة اجلينية داخل مادة الدنا �أو برجمة لون عيون الب�شر؟ والذكاء؟ وطول القامة؟
"DNAاحلام�ض النووي الريبوزي منقو�ص �أي �آثار �سترتتب على ذلك يف االن�سان واملجتمعات
الأك�سجني" كما تنت�شر احلروف على اللباب ،هذا الإن�سانية؟ من ي�ضمن �أن ال ت�سقط التكنولوجيا
اجلديدة يف �أيدي قوى نافذة حترفها ،كما حدث
ما �أدركه "واط�سون وكريك".
من قبل؟.
ولتو�ضيح هذه النقطة ،دعنا نت�ص َّور �أننا نتحدث
عن لغة من اللغات الطبيعية ،احلروف « A,C,Tاجلني»  :هو الوحدة الأ�سا�سية للمعلومات
لي�س لها معنى يف ذاتها ،لكنها ميكن �أن تقرتن الوراثية ،اجلينات ت�ؤثر يف ال�شكل والوظيفة والقدر،
بطرائق خمتلفة �إنتاج ر�سائل خمتلفة� ،إنه التتابع ،التنوع اجليني ي�سهم يف تنوع ال�صفات ،ال�شفرة
جمدد ًا ،هو ما يحمل الر�سالة :كلمات  CAT,اجلينية ذات طابع كوين ،يتكون مما يقارب 3.2
 TAC, ACTمك َّونة من الأحرف نف�سها ،مليار حرف من الدنا� ،DNAإذا ن�شر يف كتاب
ومع ذلك فهي حتمل معان �شديدة االختالف ،كان �سيكون �أكرث ب�ستة و�ستني �ضعف ًا من دائرة املعارف
مفتاح حل ال�شفرة اجلينية يتم َّثل يف حتديد عنا�صر الربيطانية حوايل  1.5مليار �صفحة� ،إنه غاية
�أحد التتابعات يف �سل�سلة رنا" RNAاحلام�ض يف االبداع ،ي�صنع من الب�ساطة تعقيد ًا ،ديناميكى
وبع�ض �أجزاءه باهرة اجلمال ،ميتلك عنا�صر
النووي الريبوزي".
متك ِّررة تظهر كثري ًا ،ميتلك عائالت جينية هائلة،
�أما ترتيب اجلينات ،ح�سبما تكت�شف "مومو يحتوي على الآالف من �أ�شباه اجلينات ،يت�سع لتنوع
وجاكوب" ،فيخلق �سياق ًا لتلك الكلمات واجلمل ،كي يكفي جلعل كل منا مميز عن الآخر� ،إنه ملتب�س،
تنتج معنى ،هكذا ،ميكننا تخ ُّيل ال�سل�سلة التنظيمية �ضعيف ،مرن ،متكيف ،تكراري ،ومتفرد ،مهي�أ
امللحقة بجني ما� ،أي اال�شارات الالزمة لت�شغيل �أو للتطور ،م�صمم ليبقى� ،إنه ي�شبهنا.
�إيقاف جني ما يف �أوقات معينة ويف خاليا معينة،
مثل القواعد اللغوية للجنيوم.
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أول مجموعة قصصية عربية من أرض الهند ..

اليوم تبسمت ..

د .محمد علي الوافي كرواتل ،كيراال ،الهند..
�شهدت ال�ساحة الأدبية يف الديار الهندية حدث ًا
تاريخي ًا يف �شهر �أغ�سط�س �سنة 2020م ،خالل
اجتياح كورونا على كوكبنا الأر�ضي� ،إذ �أن واحد ًا
من �أبنائها قد �أ�صدر جمموعة ق�ص�صية باللغة
العربية ،وهذه اخلطوة الأدبية هي الأوىل من نوعها
يف الهند ،لأننا مل ن�سمع من قبل قا�ص ًا هندي ًا ن�شرت
له جمموعة ق�ص�ص �أو ن�شرت له رواية عربية �أ�صيلة
يف اجلغرافية الهندية ،وقد �أكرث �أبناء الهند يف
68

�إبداع ال�شعر والق�صائد ،و�أما �إبداعاتهم يف فن
الق�ص�ص فلم ت�صل �إىل قراء اللغة العربية.
وعن دار «ال�سكرية» يف م�صر �صدرت �أول جمموعة
ق�ص�صة عربية لكاتب هندي ،وهي من ت�أليف
الأديب املليباري الدكتور حممد �شافعي الوايف .وتقع
املجموعة يف � 66صفحة من القطع املتو�سط ،وهي
تت�ضمن ع�شر ق�ص�ص .وقبل مرور �سنة على �إ�صدار
هذه املجموعة الق�ص�صية ،قام برتجمتها �إىل اللغة
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املحلية ق�سم الدرا�سات اللغة العربية و�آدابها يف
كلية ال�سن�سكريتية احلكومية يف كرياال.
ك�أول كاتب من الهند يف عامل ال�سرديات العربية،
�أعتقد �أنه من اجلميل �أن �أع ّرف هذه ال�شخ�صية
الأدبية الهندية .هو كاتب هندي �صدر له ثالثة
كتب ،وقد ن�شرت ق�ص�صه الق�صرية يف املجالت
العربية ال�شهرية ،وكتب عديدا من املقاالت الأدبية
والعلمية يف كتب وجمالت خمتلفة .ح�صل على
�شهادة الدكتوراه يف الأدب العربي من جامعة
«جواهر الل نهرو» يف عام 2016م .وهو يد ّر�س
الآن يف ق�سم اللغة العربية بجامعة كرياال ،الهند.
وم�ؤلفاته :امل�صطلحات والتعابري يف اجلرائد
العربية والإجنليزية ،و�أدب املقاومة يف الآثار
الأدبية لغ�سان كنفاين ،وكتاب �آخر لتعليم اللغة
العربية لغري الناطقني بها حتت العنوان ه ّيا ندر�س
العربية.
ويف ق�ص�صه العربية يغو�ص الأديب «حممد �شافعي
الوايف» يف �أعماق املجتمع الهندي الذي قل ما يعرف
عنه عامل الإبداع العربي �شيئ ًا .والق�ص�ص عنده
مليئة باملو�ضوعات امل�ستمدة من واقعه وجمتمعه
الهندي .وهذه املجموعة هي التجربة الأوىل يف الفن
الق�ص�صي لكاتب هندي على الإطالق ،ا�ستطاع
الكاتب �أن ير�سم على �صفحات ق�ص�صه �صورة واقع
كان ي�شاهد �أفراحها و�أتراحها يف �صباحه وم�سائه،
وهذا التوظيف الواقعي يبدو جلي ًا يف �أ�سلوب ين�سجم
مع ال�سرد اللغوي .وهو ي�ستوحي حبكته الق�ص�صية
من احلياة املحيطة به .وميكن للقارئ العربي �أن
ي�ست�شف من وراء الكلمات واجلمل وال�صور التي
ا�ستخدمها الكاتب يف هذه املجموعة ،تلك املكونات
التي ت�شكل الأو�ضاع االجتماعية وال�سيا�سية
والأ�سرية يف الهند.
ويف ق�صته الأوىل «هي ال ت�شكو �إىل من هي ت�شكو»

يقدم الكاتب �إىل القارئ العربي �صورة م�ؤملة لفتاة
بائ�سة ت�سكن يف �أحد �شوارع العا�صمة الهندية «نيو
دلهي» ،حيث �إنها تعي�ش كما يعي�ش �أبناء ال�شوارع
الهندية بال عمل وال وظيفة ،فت�ضطر �إىل الت�سول
الذي هو من �أب�شع امل�شاكل االجتماعية يف �شوارع
الهند .ال�شقاوة هي الأني�سة الوحيدة لهذه الفتاة
يف حياتها ،وتعر�ضت لالغت�صاب من رجل جف
يف قلبه ينبوع الرحمة ،والكاتب يجعل الفتاة تنطق
عن حالها« ...ويف يوم كانت تت�سول من امل�شاة
وال�سيارات التي متر بها ،وتقف يف نقطة املرور
التي تعودت هي الوقوف فيها ،مرت بها �سيارة ال
يوجد فيها �إال �سائقها ،ثم توقفت بعد مرور قليل �إىل
الأمام ،ك�أنها هي مدت يدها �إىل �سائقها مت�سائلة
وك�أنه هو يريد �أن يدفع لها بع�ض ًا من النقود ،ولكنها
مل تقرتب منه حتى جرها �إىل داخل ال�سيارة وغطى
وجهها بكامله بقمي�ص كان قد ارتداه ،ومل يلبث
حتى خ�ضعت متام ًا ملفتول الع�ضالت هذا .ويف
الدقائق التالية ا�ستوىل على بدنها كام ًال وجعلها
�إحدى �ضحاياه ثم تركها م�ستلقاة يف الطريق ،وهي
مل تفهم ما الذي حدث حق الفهم يف تلك الأيام،
بل هي �أخذت تفهمه قلي ًال قلي ًال يف الأيام التابعة.
والقارئ يجد الواقع الهندي وحياة االجتماعية
فيها بكل مرارتها و�شقاوتها تتنوع بني ثنايا هذه
املجموعة الق�ص�صية.
وحينما جنل�س لقراءة هذه املجموعة لعل �أول ما
نالحظه يف الق�ص�ص هو اختيار مادة الق�صة
ومو�ضوعاتها ،لأن الكاتب املاهر ي�ست�شف من وراء
الأمور العادية ما يرثي به فنه وق�ص�صه ،وهناك ال
بد من الإ�شارة �إىل املو�ضوعات التي ي�صور القا�ص
م�شاهدها املتنوعة يف ق�ص�صه .ويف ق�صته الرابعة
«قا�ضية من املحكمة العائلية» يختار الكاتب �صورة
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والدته مو�ضوع ًا لهذه الق�صة .ك�أي دولة متنامية
يف قارة �آ�سيا� ،إن بالد الهند �أي�ض ًا تواجه امل�شاكل
الن�سوية� ،إذ �أن املر�أة الهندية تعاين من التفرقة
بينها وبني الرجال يف العمل واملدار�س والأ�سواق.
واملجتمع الذكوري يهيمن على حريتها و�أنوثتها
وي�ستغل حقوقها وحظوظها .ومع ذلك ف�إنه ال بد
من الإ�شارة �إىل �أن يف الهند م�ؤ�س�سات علمانية
وجمعيات ن�سوية تطالب بتحرير املر�أة من قيود
العادات والتقاليد .وهذه اجلمعيات الن�سوية
دائم ًا تتهم ال�شريعة الإ�سالمية وجتعلها يف موقف
املعادات للمر�أة الهندية ،وت�صور ب�أنها تنتهك
حقوقها وحريتها ،بل �إن هذه اجلمعيات العلمانية
ال تزال ترفع �أ�صواتها لتحرير املر�أة الهندية من
حدود ال�شريعة لتجعلها فري�سة املو�ضة يف الأ�سواق
االقت�صادية .والكاتب يرى �أن حترير املر�أة ال يعني
�سلخ �شخ�صيتها الن�سوية وم�سخها �إىل جن�س لي�س
برجل وال امر�أة .وملكافحة هذه التفرقة اجلن�سية
وللمدافعة عن �شخ�صيتها الن�سوية يقدم الكاتب
�صورة مثالية لتو�ضيح قدرة املر�أة امل�سلمة على �أن
تتما�شى مع الرجال ،والكاتب ي�أخذ من داخل بيته
منوذج ًا رائع ًا لفكرة يريد تقدميها �إىل القارئ.
ي�أتي القارئ بوالدته ك�أنها قا�ضية يف املحكمة
العائلية ،وهي قادرة على �أن تطفئ النار امل�ضطرمة
بني جارها وزوجته ،وجارها دائما ي�أتي �إىل والدة
القا�ص لكي يجد عندها ما يطمئن به نف�سه وي�سلي
به غليان داخله ،والكاتب يرى احلوار بني �أمه
وجاره« ...الحظنا احلوار بينهما يلتهب وي�ضطرم،
فاملو�ضوع كما هي العادة عائلي ...اخل�صومة
امل�ستمرة بني زوجته و�أخته ،وهما ال تتحابان ،بل
الكراهية العارمة حترق دماغهماـ فهذا الرجل
يعاين من هذه اخل�صومة �أكرث من �صاحبتيهما،
و�أمنا فهمت هذا جيد ًا ،وهي كمثيالتها من الأمهات
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القويات ترى الأ�شياء من بعيد وتقر�ؤها بهمة وحتكم
عليها بعدل ،ويف مثل هذه الق�ضايا ال حتكم بعجلة،
والعجلة من ال�شيطان ،وهي تعطي الفر�صة لكل من
له دور يف الق�ضية ،وقد حتدثت مع الزوجة والأخت
معا مرات.
الهند م�سكنه الأول ،وال�شارع الأول والكتاب الأول،
واحلرف الأول ،واملدر�سة الأوىل ،والأ�صدقاء الأوائل
والتجارب الأوىل ،هناك فتح عينيه على احلياة بكل
ما فيها من �أفراح و�أتراح .و�شغلت ق�ضايا املجتمع
الهندي حيز ًا كبري ًا ومهم ًا يف ق�ص�ص الدكتور
«حممد �شافعي الوايف» كلها ،فكل ق�صة يف هذه
املجموعة تلبي هاج�س ًا اجتماعي ًا �أو فكري ًا من
ق�ضايا الهند و�أهلها ،مثل الفقر ،البطالة ،وعمالة
الأطفال ،وهيمنة الرجال ،ق�ضية اليتم والرتمل،
العادات والتقاليد املتنوعة .وهذا القا�ص ال�شاب
ميلك عين ًا را�صدة جلميع احلركات االجتماعية
وال�سيا�سية يف الهند ،ومن هذا املخزون الواقعي
الكبري الذي يحتل م�ساحة كبرية يف الأو�ضاع
االجتماعية جتيء ال�شخ�صيات يف ق�ص�صه� ،أو �إن
جميع الق�ص�ص هي �صدى ملا يجري فيما حوله ،يف
بيت هندي �أو يف �شارع هندي �أو جامعة هندية ،ف�إن
الكاتب ال يعي�ش مبعزل عن املجتمع الهندي ،ولذلك
جاءت ق�ص�صه حتاكي الواقع املعا�ش وتالم�س
معطياته وحتوالته و�أحداثه وتاريخه .وال تخلو
هذه املجموعة من نواق�ص البدايات التي نراها
يف الكتّاب املبتدئني ،ومع ذلك �إنه قد حاز ق�صب
الريادة يف هذا الفن الإبداعي كما �أن ال�شرف يعود
�إليه يف متهيد الأر�ض للمبدعني الالحقني.
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جاييرا لليبي سراج الدين الورفلي ..

شيطان اللغة وجنون السرد ..

عائشة ابراهيم .ليبيا
منذ ال�سطور الأوىل لروايته «جايريا» يخطط «�رساج الدين الورفلي �شكل املغامرة ال�رسدية التي
يريد �أن ي�ضع فيها القارئ ،ويقرر له م�سبق ًا جتربة من الرك�ض املتوا�صل على مدى مائة و�سبعني �صفحة،
يف م�ضمار عجيب ،اجلميع فيه يلهث ،اجلميع يتناقر ويت�صارع ،فـ «جايريا» بح�سب العنوان هو املكان
الذي تلتئم فيه مباريات م�صارعة الديكة ،ويف �أحداث الرواية هو �ساحة تدريب ع�سكري �شاقُ ،ي�ساق
�إليها البطل ب�أقدار عبثية ،ويف داللة �أخرى هو وطن يتنازع �أبنا�ؤه يف �رصاع ال�سلطة والأطماع ،لكن
ر�أيي كقارئة �أن ف�ضاء الرواية هو م�ضمار �آخر للرك�ض املحموم ،رك�ض القارئ وهو يالحق �شيطان
اللغة وجنون ال�رسد.
ت�سرد �أحداث الرواية ب�ضمري املتكلم ق�صة الثوري ،كان يراها فر�ص ًة لرتوي�ض نف�سه من �سرعة
�شاب مل يجد عم ًال ب�شهادته اجلامعية ،فقرر �أن الغ�ضب� ،أما �أهله فع ّدوا ذلك فر�ص ًة للتخل�ص من
أغبى طـُرقي
يعتنق �سلك التجنيد ،انت�سب �إىل مع�سكر للحر�س امليوعة ،ليكت�شف �أن« :هذه �إحدى � َ
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الفا�شلة يف تغيري نف�سي» �ص .3فاملع�سكر مل يكن �إال
�ساحة �إرهاب وتعذيب ُتراق فيه الكرامة الإن�سانية،
وميار�س فيه الر�ؤ�ساء �ساد ّيـتهم على اجلنود،
ينق�ضي اليوم يف فنون التعذيب ومتارين الدحرجة
وان�سالخ اجللد على احل�صى وال�شوك واال�سفلت،
�أما الأوقات التي يفرت�ض �أنها خم�ص�صة للراحة
فت�صادرها بيئة من القذارة والعفونة واجلوع
والعط�ش وال�ضجيج ولهيب ال�شم�س وامل�ؤامرات بني
نزالء املع�سكر.
«كان ال�ضباط ي�ستمتعون بتلويح هراواتهم وع�صيهم
من فوق ر�ؤو�سنا ك�أنهم يقودون قطيع ًا من الأح�صنة
الربية الهائجة» �ص« .10تفاج�أتُ برئي�س العرفة
يخرج ر�أ�سه الكبري ما بني قمي�صي وج�سدي ،كان
ذلك �أكرب �شارب �أراه يف حياتي ،جمموعة م�سامري
�صدئة مدقوقة يف وجه �أ�شبه بباب متهالك ..فتح
فمه ،كان �أعمق فوهة على الإطالق ،خمزن هائل
من الأ�سنان املفقودة ،ورائحة التبغ وبقايا الطعام
املعتق منذ عقود�»..ص-65*.11
يحاول اجلندي مب�ساعدة اثنني من �أ�صدقائه،
ومبفاو�ضة فا�شلة �إقناع �شاوي�ش ب�أن ينقله �إىل
وظيفة �إدارية باملع�سكر تجُ ّنبه التعذيب اجل�سدي
والدحرجة على الأ�سفلت واحل�صى ،وخ�سر يف تلك
رب
املفاو�ضة مبلغ ًا مالي ًا ُمعترب ًا ،لكن ال�شاوي�ش مل ي ّ
بوعده و�سرق النقود ،فما كان من البطل و�صديقيه
�إال �أن �أتخموه �ضرب ًا وتعذيب ًا وتركوه على حافة املوت،
ليعي�ش ثالثتهم ورطة مزدوجة وتبد�أ �سل�سلة �أخرى
من املفاو�ضات للهروب من تهمة ال�شروع يف القتل،
وعلى امتداد ال�سرد ي�ستح�ضر البطل �صورة الديك
مب�ضمراتها ال�سلبية ،يف الكوابي�س ويف الواقع ،لتمثل
جزء ًا �سوداوي ًا من ذاكرته الطفولية ،منذ �أن نقره
يف ر�أ�سه فقام اجلد بذبح الديك انتقام ًا للحفيد،
لكن احلفيد ظل يحمل خماوفه وتهومياته وكوابي�سه
ومعاناته ،فيما «الديك يتجول ب�صدره العايل
ونظرته احلادة العدوانية ،ك�أحد جرناالت احلرب
الق�ساة».
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حتتل بنغازي كف�ضاء مكاين م�ساح ًة كبرية من
الرواية ،بالتحوالت االجتماعية وال�سيا�سية،
بغوغائية اال�شرتاكية العربية وهي ت�صادر �أمالك
الأغنياء وتوزعها على الك�ساىل ،كما حت�ضر بنغازي
يف ُبعدها االنرثبولوجي ،تفوح منها رائحة احلناء
يف الأعرا�س ،وملح البحر واحلكايات ال�ساخرة
والأ�ساطري وطقو�س العزاء ،يتنامى احل�ضور املكاين
للمدينة يف الف�صول الأخرية فيتحول املع�سكر �إىل
�ساحة معركة� ،إىل «جايريا» �أخرى يتم فيها �إطالق
النار وترتفع �أ�صوات بنغازي لإ�سقاط النظام،
بنغازي التي و�صفها ب�أنها «�أجمل امر�أة مقتولة
يف العامل» ت�شهد حالة الهيجان العظيم ،مقاذيف
اجلوالطينة� ،أبرياء يت�ساقطون� ،سيارات الإ�سعاف،
خيم العزاء ،الدخان الأ�سود يخرج من كل مكان ،ثم
رج ٌل يفكك املكيفات من املع�سكر ،ي�سرق ما ا�ستطاع
حمله ،ويحطم الباقي! وتنتهي الرواية مبلحمة
�إن�سانية يذهب �ضحيتها �صديق البطل ،يف تلك
ال�سانحة يفكك الراوي مقاربة «النيهوم» مت�سائ ًال
�إن كان حق ًا عبقري ًا للحد الذي يجعله يكتب �أ�شياء
من ال�ستينيات وال�سبعينيات ك�أنه معنا اليوم ،ثم
يتدارك قائ ًال :لي�ست عبقرية ،بل نحن الذين مل
نتغري منذ ذلك الزمن .كل ذلك وهو يحافظ على
نف�س الإيقاع ال�سردي املت�سارع واللغة التي تتنا�سل
بحيوية طاغية من جميع مفا�صل الن�ص.
وختام ًا :رمبا كان من الطبيعي �أن بع�ض الروايات
ت�ضعك يف حالة من الت�أمل ،والبحث يف �أ�سرار
ال�سلوك الإن�ساين ،و�أخرى جتعلك حزين ًا �أو
فيل�سوف ًا �أو �شاعر ًا �أو �شاهد ًا على مرحلة ما ،لكن
رواية «جايريا» جتعلك� ،إ�ضافة �إىل كل ما �سبق،
ماراثوني ًا ،حتاول �أن ت�سابق هذا التدفق ال�سردي،
واللغة التي هي �أقرب �إىل انهمار مطر ا�ستوائي،
و�صور جمازية جمنونة ومنفلتة من عقالها ،مده�شة
حد اللهاث� ،إنه ن�ص يجعلك تلهث ،لأنك بب�ساطة
داخل «جايريا» .
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الروائية المصرية منى الطوخي لمجلة الليبي :

احلرية هي كل ما حيتاجه املبدع اآلن ..
حاورها  :حامد الصالحين الغيثي

كلماتها ذات وقع أخاذ ،وإيقاع موسيقاها يرن يف اآلذان ،حتى شبّه قراؤها ،نصوصها
باملقطوعات املوسيقية اليت تطرب ،ويغرق القارئ بني تفاصيلها املمتعة ،إنها الكاتبة
والروائية «منى عطية الطوخي» من مواليد  19يونيه ،خترجت من كلية التجارة وإدارة
األعمال ،جامعة حلوان ،حصلت على زمالة احملللني الفنيني األمريكيني ،وعملت
عدة سنوات كمحلل فين لألسواق املالية املصرية ،االمريكية والسعودية ،بدأت الكتابة
«أنت خمتصر
كهواية منذ الصغر؛ ثم بدأت نشر كتاباتها مبجموعة قصصية حتت عنوان ِ
احلياة» عام  ، 2014ثم توالت نشر اعماهلا واليت تشمل روايات ،مقاالت وأشعار
بعدة صحف ومواقع مثل جريدة األخبار ،فيتو ،موقع مشوس نيوز ،الطريق وجورنال جي
واخريا مت نشر مقاالت وقصة قصرية هلا يف موقع إبداع الصادر عن اهليئة املصرية للكتاب.
صدرت هلا ثالث روايات طويلة عن «دار دون» ،رواية «إن َع ِشقنا» عام  ،2018ثم
رواية «تلك الليلة ستالحقك» عام  ،2019واليت مت كتابة حبث عن داللة اللقطات
السينمائية القريبة بالرواية يف جممع اللغة العربية باألردن عام  ،2020ثم اخر رواياتها
املنشورة« ،اآلن اقول احبك» عام .2020
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ـــ بداية �أهال و�سهال بك يف جملة الليبي،
و�شكرنا الوارف لقبولك دعوتنا وح�ضورك
معنا ،ولنبد�أ حورانا معك بال�س�ؤال املعتاد
وهو كيف جاءت بدايات «منى الطوخي» مع
الكتابة؟
مل �أدر�س الأدب والكتابة كانت جمرد
•
هواية منذ الطفولة ،و�أحب �أن تظل هواية لأن
االلتزام يقيد يف بع�ض الأحيان.
ـــ حدثينا عن �أوىل �إ�صداراتك املجموعة
الق�ص�صية «�أنت خمت�صر احلياة» وعن
ظروف ن�شرها؟
كانت �صدفة ،ق�ص�ص متفرقة ن�شرتها
•
تباع ًا على �صفحتي اخلا�صة على مواقع التوا�صل
االجتماعي في�سبوك ،ثم قررت �أن �أجمعها يف
كتاب بعد �أن �س�ألني البع�ض عن الق�ص�ص التي
كتبتها فيما �سبق.
ـــ �أين جتد «منى الطوخي» نف�سها �أكرث:
يف املقال الأ�سبوعي� ،أم ال�شعر ،يف الق�صة
الق�صرية� ،أم الرواية؟
�أجد نف�سي يف الكلمة احللوة يف �أي فرع
•
من فروع الأدب ،والكلمة احللوة ت�أتي من خالل
تعبريات ح�سا�سة و�صادقة ،وهذا ال يحدث اال
باالنفعال� ،شيء ما ي�صعب و�صفه ي�ستمر يف تطوير
نف�سه يف داخل الكاتب كما يتطور اجلنني يف بطن
�أمه �إىل �أن ي�شغل حيز ًا كبري ًا ويدفعه دفع ًا لوالدته
على الورق ،لأنه �إن مل يفعل رمبا ي�شعر ب�أمل ،او يظل
الأمر هاج�س ًا ي�ستمر يف التفكري فيه.
يف اغلب الأحيان ال �أفر�ض على الفكرة �صورة معينة
تخرج من خاللها� ،شعر �أو ق�صة ق�صرية �أو رواية،
رمبا املقال يختلف لأنه يكتب بطريقة مبا�شرة
وال يحتاج خللق مناخ درامي ،لكن بع�ض الأفكار
حتتاج �أن تكون داخل �إطار درامي لأنها ت�صبح �أكرث
و�ضوح ًا �إذا مت �صياغتها ب�صورة غري مبا�شرة.
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ـــ على الرغم من �أنك قد ُ�سئلت هذا ال�س�ؤال
من قبل �إال �أننا نود �سماع الإجابة مرة
�أخرى؛ ملاذا ي�شبه الكثري من جماهريك
�أعمالك الأدبية باملقطوعات املو�سيقية؟
نعم ،تكرر هذا ال�س�ؤال كثري ًا ،و�أو�ضح
•
�أن هذا الت�شبيه خا�ص بالرواية الأخرية «الآن
ً
عازف وقائد
�أقول �أحبك» .لأن بطل الرواية
لفرقة مو�سيقية ،وبالتايل معظم التعبريات
على ل�سانه كانت مو�سيقية ،وب�صفة عامة �أنا من
ع�شاق املو�سيقى و�أ�ستمتع بكل �أنواعها� ،أذين تعمل
كالبو�صلة تتوجه نحو النغمات املو�سيقية �أو الغناء
العذب يف �أي مكان و�أي لغة� ،أنا متذوقة جيدة
جد ًا وتعلمت العزف على بع�ض الآالت املو�سيقية
فرتة طويلة من عمري ،و�أحزن كث ًريا لأنني �أهملت
العزف لظروف خا�صة.
ـــ هل على الروائي �أن يكون مطلع ًا على
الأعمال العاملية ب�شكل م�ستمر؟
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• بالطبع ،ال نقا�ش يف ذلك ،و�أرى �أن عليه �أن يقر�أ
حتى يف �أنواع الأدب التي ال يف�ضلها ،لأن الفكرة
قد تتولد عنده� ،أو ُيلهم مبو�ضوع لي�س بال�ضرورة
من خالل املو�ضوعات التي يحب قراءتها.
ـــ وهل ي�ؤثر ذلك على مدى �إبداعه؟
• القراءة بكرثة ب�صفة عامة تزيد من وعيه
ويدعم اللغويات والتعبريات عنده ،من وجهة
نظري الكاتب اجليد رمبا يحتاج  % 20موهبة
فقط ،وهي التي تتلخ�ص يف االح�سا�س والقدرة
على التعبري وا�ست�شعار �أهمية الفكرة ،لكن كل تلك
الأمور ال تفيد �إن مل تكن ح�صيلته اللغوية كبرية،
ويكون تفكريه �سطحي وال يتعمق يف االفكار ،ويقوم
ببحث جيد يفيده يف �صياغة االفكار واحلبكة
الدرامية.
ـــ كيف ميكن �أن يتوفر للكاتب التوازن بني
العزلة امللهمة ،وبني التفاعل واالحتكاك
مع الطبيعة واحلياة ب�شكل عام من جهة،
ومع اجلمهور من جهة �أخرى من �أجل
الكتابة؟
التجارب الواقعية املعتمدة على
•
امل�شاهدات والتفاعل املبا�شر مع النا�س وطرح
افكارهم ،يجعل الكتابة نوع ًا ما �أ�صدق و�أكرث
تعبري ًا عن الواقع ،واملثال الأو�ضح �أدب «جنيب
حمفوظ « الذي يتميز بالعمق والب�ساطة يف نف�س
الوقت ،لكن هناك بع�ض الكتابات التي حتتاج
العزلة ك�ضرورة للبعد عن ت�أثري الأمر الواقع
والأفكار ال�سائدة واالحتكام للفطرة والعقل مثل
الأفكار الفل�سفية والإميانية والت�أمالت ،وبالتايل �إذا
ا�ستطاع الكاتب اجلمع بني الأمرين �سيكون �أف�ضل،
وب�صفة عامة ت�ساعد مواقع التوا�صل االجتماعي يف
تغطية جزء من التفاعل واالحتكاك بني اجلمهور
كاف لكن ال ب�أ�س به.
و�إن كان الأمر غري ٍ
ـــ ما نوع الدعم الذي يحتاجه املبدع املثقف
يف الوقت الراهن؟
• فقط  ،احلرية .

ـــ تذهب بع�ض دور الن�شر �إىل ال�سماح
وت�سهيل الإجراءات لن�شر الأعمال جميعها
مهما كانت جودتها ،بحجة �أن حتى الأعمال
الرديئة لها ُقرائها ..يف ر�أيك ،هل ميكننا
اعتبار ذلك �صراع ًا بني عمل ثقايف و�آخر
جتاري؟
ميكن قول ذلك ،هناك من ينحاز
•
للمادة ،والآخرون يحاولون �أن يحدثوا توازن ًا لكن
يف النهاية املادة �أمر هام ال�ستمرار الإنتاج ،هذا
�أمر حتمي يف �أي �صناعة.
ـــ هناك قرا�صنة للإنتاج الأدبي ما ر�أيك
بهذه املقولة؟
�أعتقد �أن القر�صنة الأكرث �شرا�سة
•
هي �سرقة االعمال الأدبية و�إتاحتها يف املواقع،
للأ�سف هذا ي�ؤثر بال�سلب على دور الن�شر بطريقة
مبا�شرة و�إن كان ي�ساعد الكاتب يف االنت�شار ،لكنه
�سي�ؤثر عليه بطريقة مبا�شرة �إذا مل ت�ستطع دور
الن�شر ال�صمود �أمام اخل�سائر التي تت�سبب فيها
تلك ال�سرقات.
ـــ ما ر�أيك يف مبادرات القراءة التي تتعاون
مع امل�شهورين من املمثلني �أو املغنيني �أو
الريا�ضيني من �أجل الرتويج للقراءة مثل
مبادرة « »I readيف م�صر على �سبيل املثال؟
جيدة جد ًا ،لأن الكثري من ال�شباب
•
يقتدون بالنجوم وامل�شهورين ،وبالتايل ي�ساعد
يف خلق مثل �أعلى ايجابي ،كخطوة �أوىل ودفع
للقراءة.
ـــ ماهي �أبرز املعوقات التي تواجه الكتابة
الإبداعية اليوم ،خا�صة يف ظل االن�شغال
بهموم احلياة اليومية؟
قلة الوعي وانتهاز البع�ض للفر�ص
•
وا�ستغالل العنف والتع�صب الديني والأخالقي
احلادث حالي ًا ،وت�أجيج م�شاعر النا�س جتاه
احلديث يف بع�ض الأمور وابداء الر�أي دون �سقف،
وهو مق�صود لل�سيطرة على العقول.
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ـــ ما ر�أيك يف م�ستوى الكتابة الروائية
العربية؟
• هناك الكثري من الأعمال اجليدة .
�صر «بيرت هاندكه» على �أن الأدب ال يغري
ـــ ُي ّ
احلياة؛ لكن يوقظها ،بينما يعار�ضه «ماريو
فارغا�س يو�سا» بتبنيه وجهة نظر «�سارتر»
ب�أن الأدب ميكنه بالفعل �أن يغري احلياة .يف
ر�أيك هل الأدب و�سيلة للهرب من الواقع� ،أم
و�سيلة لتغيريه؟
�أعتقد ال هذا وال ذاك ،الأدب تعبري عن
•
الواقع وطرح ا�سئلة ،ويف بع�ض الأحيان يعر�ض
الكاتب وجهة نظره حلل بع�ض امل�شكالت لكنها
تبقى وجهة نظرة حتمل اخلط�أ �أو ال�صواب
وتطبيقها يبقى رهن من يف يده مقاليد الأمور.
موقفك من النقد يف امل�شهد الثقايف؟
ـــ ما
ِ
وهل تتقبلني النقد؟
رمبا كانت الإجابة يف �س�ؤال �سابق،
•
هو الأمر املرتبط ب�ضيق الأفق وادعاء الأخالق
والف�ضيلة وعدم قبول فكر الآخر �إذا كان متفتح ًا
نوع ًا ما �أو يتطرق لأمور �إميانية وعقائدية .
بالن�سبة يل النقد هام جدً ا لأي عمل فني �سوا ًء بناء
76

للتعلم واال�ستفادة �أو هدام لال�ستمرار يف موا�صلة
التنقيب يف ذات املو�ضوعات.
بالر�ضا على م�سريتك الأدبية
ـــ هل ت�شعرين ّ
املتنوعة الأجنا�س؟
ال �أ�شعر بالر�ضا �أبد ًا ورمبا لن يحدث
•
لأين ال �أنظر للوراء للأ�سف مهما كان جيد ًا ،دائم ًا
ت�شغلني اخلطوة القادمة.
ـــ هل �أنت مع حوار احل�ضارات �أم حوار
الثقافات يف ظل الثورات العربية؟
�أعتقد احل�ضارة لها دور كبري يف
•
ت�شكيل جزء من الثقافة حتى و�إن بهت لونها يف
بع�ض الأوقات ،لكنها تظل مكون ًا رئي�سي ًا للكيان
الإن�ساين ،ال ينف�صالن من وجهة نظري عن
بع�ضهما البع�ض ،ويف النهاية احلوار يف حد ذاته
مك�سب كبري.
ـــ مبا �أننا بني �أروقة «جملة الليبي» ،ملن
قر�أت «منى الطوخي» من ال ُكتاب الليبيني؟
للأ�سف �أنا مق�صرة جدً ا يف حق الأدب
•
الليبي...قر�أت بع�ض الأ�شعار لل�شاعر «م�صطفى
بن ذكري» و رواية اعرتافات ان�سان «ملحمد فريد
�سيالة»
ـــ وما ر�أيك يف الأعمال الأدبية الليبية؟
مل ت�أخذ حقها ،من وجهة نظري حتتاج
•
لدعم وانت�شار �أكرث من ذلك ،ال�شعب الليبي من
�أكرث ال�شعوب ثقافة ويف جماالت خمتلفة ،و�أعتقد
�أن هناك الكثري من املبدعني مل ي�أخذوا حقهم
بعد.
ـــ كلمة �أخرية للقارئ
ال يوجد حلظة �أمتع من حلظة املعرفة
•
والتعلم ،فهي ال�شمعة التي ت�ضاء يف عتمة ت�شعر
فيها بالي�أ�س واحلزن واخلوف ،احلياة �صراع ومن
لديه م�شاعر �سلبية ال ي�ستطيع �أن ينجو من هذا
ال�صراع ،يجب �أن تخرج منها �سامل ًا و�إذا �أردت �أن
تكون غامن ًا قم بدفع من حولك للقراءة.
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رحيمة األيادي ..
عبد الرؤوف توتي .الهند

كانت الطبقة الثالثة من مبنى ال�شمالية ت�سودها
غرب ًة ووح�ش ًة كج ِّوها توحي عن نكب ٍة ما .ترنيم
الطيور فقط ي�ست�أن�س فيها.
ـ ـ ماذا �أ�صابني ؟ لمِ �أنا هنا ؟ وماذا الذي جاء
بي �إىل هنا؟
ا�ستيقظ احلاج �سائ ًال نف�سه بعد �أن �أفاق من

يفلح.
غفوته العميقة ،حاول العودة للحلم ف َل ْم ْ
ولكن خيل �إليه �أنه وحيد يف احلجرة (( ،ف�أين
عا�شقتي التي كانت خري م�ؤن�سة يف وح�شتي؟
و�أين �أطفايل الذين يالزمني مرقدهم ؟ و�أين
علي حينا بعد حني ك�أنها
�أمي احلنون التي ترتدد َّ
تت�أكد من وجودي وتطمئن عن حالتي ال�صحية؟
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تتزاحم الأفكار يف ذهنه ،وما �إن غاب يف مغارة
تفكريه حتى الحت من البعد فتاة مرتدية
البيا�ض ،ها هي تتقدم حامل ًة بيمناها الأقرا�ص
والأدوات الطبية ،هل حقا ما �أرى؟� ،أم خيل �إيل
ب�أنها تر�سل يل غمزة مرفقة بابت�سامة؟
قام احلاج مذعور ًا ،حدقت عيناه فيها ،ولكن بال
جدوى ،كان وجهها مغطى بخرقة من القما�ش.
« ال تنه�ض من مرقدك !»
« غط وجهك بهذه الكمامة «
�أح�س بر�أ�سه يكاد ينفجر مع كل لفظة تنطقها،
و ْمل يكد يذهب يف الغفوة ،حتى و�صله ال�صوت
من جديد.
« تتعقم حين ًا بعد حني «
«ولنتكاتف ل�سالمتك ول�سالمة اجلميع»
ارتع�ش احلاج و�سرت ق�شعريرة يف ج�سده ،لكن
�سرعان ما زال هلعه ،عندما �أح�س بنعومة اليد
التي ت�شده برفق ،و�صوت رقيق �ألفته �أذنه.
ولكن احلاج مل ينب�س ل�سانه ببنت �شفة ،هل ن�سي
�أو تنا�سى؟ لزم �سريره منده�ش ًا ومت�سائ ًال .
ولكن الأيام تتابع دورتها بال توقف.
«بعد يومني ميكنك �أن تعود �إىل بيتك ب�صحة
�أف�ضل«
متتمت �إحدى الفتيات بعد دخول الغرفة .نظر
احلاج �إليها ك�أنه يريد �أن يبوح مب�شاعره نحوها.
« نعم �أكيد يا حاج« ...
قالت الفتاة ،بل �شاركت معها الفرقة الطبية
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ناطقات خلفها ،وثغورهن يفرتن بابت�سامات
ٍ
مكتومة.
و�أ َّكدن مرة �أخرى« ،نعم �أكيد يا حاج».
« ال تن�س �أن تتناول الأدوية بالدقة املو�صوفة»
« ال تخرج من البيت لفرتة حمددة «
�أطرق احلاج ر�أ�سه ،وتابع بنربة تعرب عن
م�شاعره:
« �أنا ال �أدري كيف �أعرب عن �شكري حل�ضراتكن».
تلجلج الل�سان يف حلقه ،وجحظت العينان يف
جمريهما� .أر�سل احلاج نظرة دامعة �إليهن وتابع:
ولكن ...جهودكن امل�ضنية ،و�أياديكن الرحيمة،
وقلوبكن النقية ..وفوق كل ذلك ت�ضحني
باالبتعاد عن �أ�سرتكن وقرابتكن ...فكيف
مت�ضني �أوقاتكن بعيد ًا عنهم� ،ألي�س لكن �أباء
و�أمهات و�أطفال؟»
« نعم� ...أبي قد ودع العامل ورحل �إىل اهلل قبل
�أيام»..
«ولكن برفق اهلل حظيتُ بك ك�أبي من جديد...
َف ِلم نقلق؟» جذبت االنتباه �إليها وفغرت �أفواههن
مع ًا.
كنت خ َري � ٍأب لنا يف هذه الأيام «
« نعم َ
حملق احلاج فيهن برهة بينما دمعة كانت تتجمع
يف مقلتيه و�أردف:
« نعم يا �أوالدي .»..فعادت الب�سمة ترق�ص على
�شفتيه.
هو اخلبري وهو الذي يرى ويرقب �أعمالكم ،واهلل
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يجزيكم جزاء م�ستحقا»
هكذا رفع احلاج يديه �إىل ال�سماء ك�أنه يريد �أن
ي�سرع اهلل جزاءهن يف احلال.
ف�أطلقن زغرودة غ�صت بالعربات وامتزجت
بالفرح واحلزن معا.
« ابني...ابني احلنون« ...
رددت �صدى هذه النربات جوانب اجلدران،
ك�أنها تبدو �صوت فتاة ثكلى فقدت وحيدها.
ف�أجاب زوجها  :الآن ممنوع يا �سيدتي .اهدئي
هنا ...وال ت�سرعي...
ولكن نف�سها ال ت�سمح �أن ت�سرتيح وتقعد و�أحلت
عليها بر�ؤية ابنها الوحيد.
« يا ممر�ضة...
قلبك ذرة
�أريني ابني ...وماذا �أ�صابه؟ �ألي�س يف ِ
زوجها وقاال مع ًا،..
رحمة؟» ورافق معها ُ
�أرينا يا ممر�ضة...
«�آ�سف للغاية،
ال ي�سمح �أحدا �أن يدخل �إليه الآن «
« ماذا تقولني؟ ...غري ممكن �أن نرى ابننا؟...
انه من دمنا وحلمنا ...فمن ميكن �أن ال نراه؟
�صرخا ب�صوتهما ،وتابعا خلف املمر�ضة مرة تلو
مرة.
« نعم .ممنوع  ،فكيف تتج َّر�ؤون لل�س�ؤال؟ كادت
اجلائحة �أن تبتلع العامل ب ُر َّمته ،وال نريد
ب�أعمالنا �إال �سالمة املجتمع.
« وبالتايل لو جتل�سون يف اخلارج وت�صربون على

بعده عنكم».
ولكن ال جدوى من ال�صرب فقد تابعتها مطلق ًة
ت�أوهات حارقة ،تن�سل من بني �شفتيها تارك ًة
زفريا جارحا على جدران ال�صمت.
«عليك �أن ترينا ابننا....و�إال .»...و�صرخة الأمل
ال تزال تتو�سد ثغرها الوردي.
�أجابت املمر�ضة بنربة خافتة ،وكانت الكلمات
تطري يف ف�ضاء عقولهم ،فال يبقى منها �سوى
�ألفاظ بعينها ر�سخها التكرار فيهم.
« نعم� ...أنا �أي�ضا �أمتلك �أ�سر ًة �صغري ًة مثلكم،
لو عرفتم حالة �أ�سرتي �أي�ض ًا .وقعت �أ�سرتي يف
قب�ضة اجلائحة .ومالك املوت ال يقطع زياراته
عن �أ�سرتنا ،يرتدد حين ًا بعد حني قاطف ًا �أعمار
من �أحببناهم .وقبل �أن يعبرِّ الأوىل منها وقعت
قرعة القدر على ولدي الأ�صغر ،وهو يناهز
�سنتني فقط .و�أنا متورطة وم�شغولة هنا.
َّ
ع�ضت على �شفتيها و�شهقت بالبكاء و�أردفت:
« رمبا لي�س يف حظي �أن �أ�صادف حلظاته
الأخرية ،بل كانت من �سوء حظي .ورمبا قد ُر اهلل
�أن ال �أربيه حق الرتبية ،ولع َّل وداعه من هنا رمبا
يومئذ
ليعانقني يف اجلنة .ف�أكدتُ بكل الت�أكيد ٍ
وطمعتُ  ،ال حتدث لأي �أم حتت ال�شم�س مثل هذه
النكبة امل�ؤملة �أبد ًا .»...
�أدارت وجهها وهي تخفي دمعة انفلتت هارب ًة
من عينيها.
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ما فات النيهـوم أدركه الكوني ..

الصادق النيهوم

إبراهيم الكوني

الراحل  :حمد المسماري .ليببا
الخبر الذي تناقلته وكاالت األنباء العالمية والعربية بفوز الروائي الليبي
«إبراهيم الكوني» بـ «جائزة الدولة االستثنائية الكبرى» في العاصمة
السويسرية «بيرن» ،عن مجمل أعماله الروائية الثمانية المترجمة إلى اللغة
األلمانية ،جعلنا نشعر بالفخر والعار كذلك ،الفخر لكون هذا األديب
ابن صحرائنا العظيمة الهائلة االتساع قد قال للعالم أن في ليبيا شيء أسمه
جزء منسي في منظومة الفكر اإلنساني وعلى العالم أن
ثقافة ،وإن الليبيين ٌ
يستنطق أبجديتهم .
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ن�شعر بالفخر �إذا ما عرفنا �أن هذه اجلائزة
الرفيعة امل�ستوى ،متنحها «�سوي�سرا» كل خم�س
�سنوات مرة ،و�أنها حمجوبة منذ ع�شر �سنوات
لعدم ظهور �أديب يف م�ستواها ،ن�شعر بالفخر لأن
«الكوين» قد �سبق له الفوز بجوائز كبرية وقيمة
على امل�ستويني املادي والفكري ،يف �شتى بقاع
الدنيا ،و�أنه ر�شح جلائزة نوبل للآداب مرار ًا،
ال يف �أوربا فقط بل ويف �أمريكا واليابان �أي�ض ًا،
ون�شعر بالعار لكوننا نحن يف وطنه نكون دائم ًا
�آخر من يعلم ،ن�شعر بالعار ونحن نتجاهل يف
�صحفنا و�إ�صداراتنا الثقافية �إجناز هذا الأديب
وم�شروعه الروائي املهم وك�أن الأمر ال يعنينا،
ن�شعر بالعار ونحن نرى �أ�شباه الكتبة و�أعداء
النجاح يرت�صدون له وينتقدونه دائم ًا بال مربر،
وما حدث ب�أم�سيته عندنا يف رم�ضان املا�ضي ،ووعدين بت�سليمها لل�صادق ال �أدري ما م�صريها،
وما تالها من كتابات �سمجة لبع�ضهم منتقدة ويف �سرادق العزاء كنت �أجل�س �إىل جوار ال�شاعر
جتربة الرجل لي�س ببعيد .
الراحل «علي الفزاين» ،وكنت يف ذلك الوقت
مثل كل املتلم�سني طريقهم من ال�شباب يف
يف نهاية عام  1994تويف «ال�صادق النيهوم» ،عامل الكتابة� ،أق�صد ال�شاعر الراحل الذي كان
وككل ال�شباب واملثقفني الذين �أ�سرهم �إبداع هذا له الف�ضل يف تو�سيع مدارك الكثريين ،وكان ال
الكاتب حينها ،كان حزين عليه عظيم ًا ،وكنت يبخل علينا بوقته ،وكانت كتب مكتبته �أي�ض ًا،
�أ�شعر بالأ�سى لأنني مل يت�سنَ يل لقاء ال�صادق كنا نقدم له �أ�شعارنا وق�ص�صنا غري النا�ضجة
النيهوم قط ،لف�شلي مبقابلته يف كل مرة كان يزور والركيكة �أحيان ًا ،وكان رحمه اهلل ال ي�ضيق ذرع ًا
فيها ليبيا رغم حماوالتي امل�ستميتة للح�صول بنا ،ون�شعر �أنه يحبنا ب�صورة ما ،بعك�س غريه من
على ذلك ال�شرف ،وكنت مع �أحد الأ�صدقاء قد كبار الأ�سماء املعروفة الذين ثبت لنا مبقيا�س
تعقبناه كثري ًا يف �آخر زياراته لبنغازي للم�شاركة التجربة والزمن �أنهم لي�سوا كبار ًا كما يجب ..
يف توديع رفيق عمره الراحل «ر�شاد الهوين» بال احتوى الفزاين بداياتي ،وبدايات «�صالح الدين
جدوى ،و�أن �أحد معارفه قد �أخذ مني ر�سالة الغزال» و»�صالح البدري» ،و»�صالح قادربوه»
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املتحامل عليه كثري ًا هذه الأيام ،وكذلك احتوى
بدايات القا�ص املثري للجدل الذي قرر فج�أة �أن
يكتب مع نهاية عقد ت�سعينيات القرن املا�ضي
و�أبهر اجلميع مبوهبته و�أعني «حممد الأ�صف»ر،
كنا حينها ن�شعر �أن «الفزاين» مبثابة الأخ
وال�صديق الكبري الذي يهمه �أمرنا بعك�س غريه
ممن نق�صدهم بخرب�شاتنا اخلجولة وكثري ًا ما
ينتقدونها دون �أن يكلفوا �أنف�سهم عناء قراءتها .
كان «الفزاين» ال ميل احلديث عن «النيهوم»،
وي�ستغرق م�سرت�س ًال ب�سرد �أدق تفا�صيل
لقاءاتهما مبتعة غريبة ت�سرتعي انتباه كل من
عرف ال�شاعر الراحل وحتدث معه ،وبدا حزنه
عظيم ًا وهو يحدثني عنه يف تلك اللحظة،
وفج�أة تركني ووقف لي�ستقبل �أحدهم دخل
حديث ًا ل�سرادق العزاء ،كان الرجل ذا ح�ضور
مهيب ،ويلتحف كاب ًا �أ�سود ًا طوي ًال ،ومم�سك ًا
م�سبحة بي�ضاء مذهبة بيده ،وقفت مع «الفزاين»
و�صافحته بدوري وقدمه يل ال�شاعر الراحل
قائ ًال  :هذا «�إبراهيم الكوين» �أمل تقر�أ له ،ومل
يكلف نف�سه يف غمرة ا�ستقباله والرتحيب به
بتقدميي له ،ومل �أتوقف عند �أمر هذا اللقاء
�إال فيما تال ذلك من �سنوات حيث �أ�صبح فيها
الكوين حديث العامل كله .
كل ما تذكرته عن هذا الرجل يف تلك الأيام
�أين قر�أت له حوار ًا رائع ًا �أجراه مع «ال�صادق
النيهوم» ،وكان عنوانه «وال�شعر يكتبه النيهوم»
ن�شرته جملة الإذاعة يف ال�ستينات ،ورمبا كان
هذا احلوار �أرقى ما �أجري من حوارات يف تاريخ
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�صحافتنا الأدبية عموم ًا ،وبد�أت �أتابع ما يكتبه
من روايات� ،أ�ستعري معظمها من ال�صديق الناقد
ال�شاب «طارق ال�شرع» ،الذي يقر�أ «الكوين»
بعمق ،وكان ميكنه �أن يكتب عنه درا�سات ذات
قيمة عالية ،قبل �أن يجرفه تيار ال�سيميائية الذي
�أربكه ،وجعلنا نخ�سره كناقد �أدبي متميز رفيع
امل�ستوى منذ البداية.
كنا حينها بد�أنا نن�شر كتاباتنا يف �صحف
ال�شم�س واجلماهريية والفجر اجلديد و�صحف
املحليات ،وت�سلل بع�ضنا بن�صو�صه �إىل الف�صول
الأربعة والثقافة العربية ،وكنا نعاين كثري ًا مع
ر�ؤ�ساء حترير يتفل�سفون علينا ب�سبب وبدون
�سبب ،ثم اكت�شفنا الإنرتنيت وال�سماوات
املفتوحة عرب ال�شبكة العاملية ،و�أثرنا �صخب ًا
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مبربر وبدونه يف م�شهدنا الإبداعي الذي كنا
نراه حمتكر ًا لأ�سماء بعينها ،وفيما كان الكثري
منا ك�شباب وقتها مرفو�ضني ب�إ�صرار غريب
من قبل رابطة الأدباء والكتاب ،وغري معرتف
بنا �أ�ص ًال ككتاب ،كنا ن�ضحك ونقول �إن النيهوم
�أي�ض ًا ال يحمل بطاقة الرابطة امل�صونة ،و»خليفة
الفاخري» رك�ض وراءه م�سئوليها ب�آخر �أيامه
ليتوا�ضع ويقبلها ،وب�صدق مل يعنينا احل�صول
على البطاقة التي مل ينجح يف احل�صول عليها
من تالميذ الفزاين و�أطفال النيهوم كما كانوا
يتندرون علينا �سوى «الأ�صفر» و»قادربوه» ..
�أح�س�سنا �أننا منتلك جتربة فكرية حمرتمة
كلما قر�أنا �أثار النيهوم والكوين وال�شلطامي
الغائب �أبد ًا ،والفاخري والفزاين والرقيعي
و�سواهم ممن طواه ثراء الأر�ض والن�سيان..
وكم كانت ترف�ض �أوراقنا ومداخالتنا يف
الندوات والأم�سيات التي يتحول فيها �أع�ضاء
الرابطة �إىل ق�صا�صني يف الق�ص�صية و�شعراء
يف ال�شعرية ونقاد يف النقدية ،ون�شعر بالإحباط
والأ�سى والغثيان ،للت�شويه املفزع واملريع الذي
�أ�صاب ثقافتنا الليبية ،يف غياب مبدعينا
احلقيقيني ،كما كنا ن�شعر باخلجل مل�شاركات
ممثلينا �أ�صحاب الرابطة يف امللتقيات الفكرية
العربية والعاملية .
«الكوين» مل يتوقف طوي ًال مب�ستنقع �أدعياء
الثقافة لدينا ،وذهب �إىل «رو�سيا» ،و�أبهر
�أ�ساتذته يف معهد «جوركي» ،قبل �أن يبهر
العامل ب�إبداعه الروائي ،والنيهوم قبله رحل

مبكر ًا بفل�سفته الغريبة واملثرية يف ذلك الزمن
هارب ًا من �أ�شباه الكتبة ،وكذلك �شيوخ اجلامعة
الإ�سالمية الذين ما انفكوا يرتب�صون به
ويكفرونه  ..وال�شلطامي �آثر ال�صمت مكتفي ًا
ب�أنا�شيد حزنه العميق ،والرقيعي مات مبكر ًا
�أي�ض ًا ،والفزاين ظل هنا بيننا وعانى ما عاناه
من جتاهل وجحود ،و»خليفة الفاخري» فقدنا
ب�شكل حمزن  ..والواقع يقول �إن بالد ًا
جتربته ٍ
امتلكت يوم ًا ما مثل ه�ؤالء القمم الفكرية ،ما
كان يجب �أن يكون لها هذا الو�ضع املحزن على
خارطة الثقافة العاملية ،ولكن �سامح اهلل روابط
الأدباء والكتاب ،و�أ�شباه الكتبة يف �صحفنا
املحلية الذين �أو�صلونا �إىل هذا الو�ضع املخجل
يف تردي نتاجنا الفكري بنظر الآخرين .
ولكن يبقى عزا�ؤنا يف عودة �أحد فر�سان
زمن ثقافتنا اجلميل لي�صحح �صورتنا الفكرية
امل�شوهة كثري ًا �أمام العامل مبا اقرتفته �أقالم
ملوك الأم�سيات الأدبية الأبديني ،وك�أن �إبراهيم
جمد وفخر  ..ماذا
الكوين يقول لنا مبا حققه من ٍ
دهاكم يا �أبناء �ضفاف خرج منها معظم �أبطال
الأودي�سا والإلياذة ومن حدائق يو�سبرييد�س
قطف هرقل تفاحة اللعنة وقتل الثعبان  ..يا
�أبناء بالد جاب �صحراءها العظيمة «هريودوت»
 ،وخرج «بو�سيدون» �إله البحر من �شواطئها،
و�صنع �أحد رعيانها للعامل ذات زمن موغل يف
القدم �آلة مو�سيقية �شجية ا�سمها الناي ،وتقول
الأ�ساطري �إن الليبيني كانوا �أبرع �صناع النايات
يف الأر�ض قاطبة .
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انتصار متناهي يف الصغر ..

مفتاح الشاعري .ليبيا
« يا فتاح يا عليم  ..يا ر َّزاق يا كرمي  ..ب�سم اهلل «
اندفعت اليد الواهنة �إىل مزالج الدكان ،تعالت
�أ�صوات مفا�صل الباب العتيق معلنة عن �سنواته
الطويلة« ،عمران الكهل» ،عامله ال�صغري حدود
قريته ،جتدِّ ده املوغل يف �صدر الزمن كان هذا
الدكان ،وامل�سجد العتيق ب�صومعته التي ت�آكلت
مئذنتها .
ألوف لديه,
عـ ّدل �أكيا�سه املرتا�صة
بتجانب م� ٍ
ٍ
«�س َّكر»« ,كاكاو َّية»« ،ح ُّم�ص»� .أ�شيا�ؤه امل�ألوفة
الأخرى .
رفع حاجبيه �إىل امليزان ،مللم �أوراق اللفافات
ال�سميكة ،امتدت يده �إىل قلم الر�صا�ص الق�صري
طرف
بخيط
ٍ
املُتز ِّنر �أ�سفله ٍ
�سميك ث َّبت مب�سما ٍر يف ِ
الطاول ِة ،فتح �سج َّله الكب َري ،د َّون ِّ
بخط يده املرتع�شة
 « :احلاج حفيظ  25قر�ش ح ُّم�ص  ..كاكاو َّية . ».
اتك�أ على مرفقيه ،م َّد يده �إىل «ال�ش َّنه» ،بحركة
اعتيادية دفعها �إىل مقدمة ر�أ�سه ,هر�ش بقية
ال�شعريات البي�ضاء ب�أطراف �أ�صابعه النحيلة .
 �آه احلاجة امبرييكه ،ع�شرة قرو�ش ،حارة دحي،84

مل ت�سعفه الذاكرة .
قطب جبينه « :اهو جا ايريد افلو�سه»  ..قالها
بع�صبية وا�ضحة  ..خرج  ..تع َّمد �أن يقف وا�ضع ًا
يديه على جانبيه معلن ًا االحتجاج  .كان القادم نحوه
بائع الع�سل � ..إنه موعد ت�سديد ثمن ما ابتاعه منه
الأ�سبوع املا�ضي :
 ال�سالم عليكم .. عليكم ال�سالم �إن �شاء اهلل خري  ..تف�ضل خري  ..حال الغايه ن ِّبي التفتوفه اللي �شورك .. اي�ش د ّوتا التفتوفا اللي تبيها  ..كان َع الع�سل ..اهو جنب الباب ّ
خ�ش وخذه  ..مو ع�سل غري ا�سمه،
هذا �سكر ك َّله  ..واهلل عيب عليك  ..عيب !!..
 �شعر باالرتباك  ..مل ير ّد � ..أخذ ع�سله  ..ا�ستدار ..وذهب  ..يف حني وقف احلاج عمران وقفة
املنت�صر ..
يف امل�ساء ومبقابلة زوجته التي انهمكت يف �إعداد
ال�شاي  ،بد�أ يف �سرد حكايته من جديد  ..يف حني
مل تتج َّر�أ �أن ترفع �إليه يدها معرت�ضة على البطوالت
التي كان ي�أتي لي�سردها كل ليلة من جديد !..
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ثالث حاالت حلالة واحدة ..
عماد أبوزيد .مصر

عنب ناضج
البائعة امر�أ ٌة يافعة ،ال تبدو للوهل ِة الأوىل
جميل ًة ،لك َّنها كانت تتمتع بجاذبية �شديدة.
كانت ت�ضع العنب يف �صينية �ألومنيوم كبرية فوق
خ�شب ذي �سطح دائري� .أ�شار «هاين» �إىل
كر�سي ٍ
ِّ
بع�ض العناقيد؛ لت�ضعها يف الكي�س ،دارت حول
ال�صينية ،ثم وقفت قبالته مبا�شرة ،ومالت نحو
ال�صينية ،بدت ك�أنها تعطيه م�ؤخرتها .تراجع
للخلف؛ �إذ كاد ج�سديهما ي�شكالن كتلة واحدة.
كان على يقني من �أ َّنها �ست�ضع له يف الكي�س عنب ًا
غري نا�ضج.
--------------

غزال امليدان

منت�صب القامة� ،شاخم ًا ،كالأ�سد
يقف ِب ِب َّز ِت ِه
َ
اجل�سور ،و�إىل جانبه الرمز االنتخابي الغزال
يف «بانر» كبري على واجهة بناية بامليدان� .صلعة
ر�أ�سه ت�ضفي على وجهه كث ًريا من املهابة والوقار.
�صباح يوم الأحد كانت «ميادة» تعرب امليدان،
تنطل
يف طريقها �إىل ال�سوق .ملحته ،وقفت ،مل ِ
أمامها يخل ُع «الفانلة»،
عليها �صورته .تجَ َ َّ�س َد � َ
ً
با�سطا ذراعيه،
يقرتب منها ،يتمايل بكر�شه،

يقول لها:
تعايل يف ح�ضني يا ميادتي.
مل تتمالك نف�سها من ال�ضحك.
----------

ألوان الثياب
ذكرته بنف�سها ،وقالت له �إ َّنها �أُعجبت به منذ
�صغرها ،و�أنه الآن كما �شاهدته �أول مرة.
جميلتان.
عينان
ِ
لك ِ
كما قالت له:
مل �أرك منذ ما يربو على الع�شرين
عام ًا ،كنت �أراك دوم ًا خمتل ًف ًا عن �أقرانك ،كان
إح�سا�س �أ َّنك وحيد.
لدي �
َّ
ٌ
كيف قر�أت وجهه ،وهي كانت ال تزال طفلة؟،
وكيف احتفظت مبالحمه يف مخُ َ ِّي َل ِتها دون �أن
تفقدها؟
مامل تعرفه «�أمل» �أنه يت�شكك يف �صحة كالمها؛
�إذ هي تذكر له �أ�سماء ال�شوارع التي مي�شي فيها،
املحال التي يق�صدها ،املقاهي التي يجل�س بها،
الأ�صدقاء الذين يرافقونه ،الأ�شياء التي يحبها،
عطوره املف�ضلة ،و�ألوان ثيابه.
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عن قصيدة النثر ..
ناديا محمد .مصر
البد �أن نعلم �أن كلمة نرث كما هو معروف هو
الكالم اجليد املر�سل بال وزن وال قافية« ،نرث
ال�شيء» �أي رمى به متفرق ًا .
والنرث ال�شعري  :هو نوع من الكتابة املر�سلة
ويتميز برباعة ال�سبك وي�ستخدم املح�سنات
اللفظية واملجازات والإيقاع امل�ستخدم بال�شعر .
وقد �أتهمت ق�صيدة النرث العربية �أنها �صورة
مم�سوخة من ق�صيدة النرث الغربية ،و�أنها تقليد
لهذا النوع من الأدب املرتجم الغربي الأوروبي،
واتهمت من ال�شعراء التقليديني من �شعراء
الق�صائد املوزونة والتفعيلية �أن م�سمى «ق�صيدة
النرث» يف حد ذاته م�سمى متناق�ض ،فكيف هي
ق�صيدة ؟ وكيف هي نرث ؟ فالق�صيدة �سوا ًء
التقليدية العربية �أو اجلاهلية معروفة بالوزن
والقافية وبحور ال�شعر املوزون ،والنرث كلمة لها
هدف نية �أو ق�صد ومعروفه كاخلطابة الكالم
البليغ املوجز والأمثال والق�ص�ص والرواية
واحلكاية وال�سجع واملقال وهو كالم الوزن فيه،
الذي الينتفع به �إال يف وقته لذا ي�سهل ن�سيانه وال
يحفظ حتى ممن كتبه� .أما ال�شعر �أو الق�صيدة
هو كالم منظوم حفظ ًا له من الت�شتت وال�ضياع
و�سهولة حفظه ب�سهولة وي�سر .
وللرد على هذه الآراء غري املو�ضوعية لأمثلة
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ق�صائد نرثية بع�صر الدولة احلديثة بالتاريخ
امل�صري (  1070 1550-ق.م) ،فق�صائد
احلب امل�صرية من �أقدم دواوين ال�شعر بالعامل
باحل�ضارة الفرعونية  .ولنقدم مثا ًال جلزءٍ
من ق�صيدة نرثية عند قدماء امل�صريني كما
يقدمها «حممود قطر» ،وهي ق�صيدة نرثية من
 3500عام ترجمت من الهرياطيقية مكتوبة
على «�أو�سرتاكا» باملتحف امل�صري ،كما ترجمها
الدكتور «فكري ح�سن» �أ�ستاذ �آثار جامعة لندن
 .والأو�سرتاكا هي ك�سرات الفخار التي كانت
ت�ستخدم بعد الربدي يف الكتابة ولكنها �أرخ�ص .
وهي ق�صيدة كتبتها فتاة م�صرية حلبيبها تقول
مبطلعها :
يا حبيبي
ما أحلى أن نذهب مع ًا
إلى شاطىء البحيرة
ألستحم أمام عينيك
ودون استعجال
ستقودني خطواتي نحو الماء
وستتابعني عيناك
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وعندما تشير إلي
وأخرج ملبية لرغبتك
أصابعي سمكة حمراء
سترى بعينك جمالي
وهناك قصيدة أخرى لرجل تقول :
عندما يضمني ذراعاك
وتحتضنيني
وأهيم في عالم آخر
في حديقة فواحة بالزهور
بعيداً
في «بالد بنت»

وي�ؤكد «فكري ح�سن» �أن الغر�ض من عر�ض
هذه الق�صائد هو املتعة التي تثريها قراءة هذا
ال�شعر يف هذا الزمن البعيد جد ًا .والق�ص�ص
القر�آين �أي�ض ًا من �أكرث  1500عام ًا به من
الألفاظ والأ�سلوب البالغي مايعتربه ال�شعراء
والأدباء مرجع لق�صائدهم ،بالرغم �أن القر�آن
لي�س �شعر ًا ولكنه نرث ًا منظوم ًا بالبالغة
و�أ�ساليب املجاز و�إيقاعية ومق�صود به ت�سهيل
املعنى للقارىء و�سهولة حفظها ووعيها للفهم.
وللتذكري ولي�س للح�صر « �أذا ر�أيتهم ح�سبتهم
ل�ؤل�ؤا منثورا « �سورة الإن�سان الآية (�« .)19إذا
ال�سماء �إنفطرت و�إذا الكواكب �إنترثت» .الإنفطار
الآية ( .)2فال�سمة التعبريية التي ينفرد بها
القر�آن والفا�صلة القر�آنية وما ت�ؤديه من �أن�سجام
مو�سيقى يراعي الدالالت الفنية واللغوية و�أثر
ال�صوت يف اللفظة املفردة.
و�أي�ض ًا ماذكر بالكتاب املقد�س الإجنيل ،ال�سيما

�أن امل�سيحيني جعلوه مرجع ًا لغوي ًا بق�صيدة النرث
العربية مثل ماجاء بن�شيد الإن�شاد  (( :ليقبلني
بقبالت فمه ..لأن حبك �أطيب من اخلمر..
�أجذبني وراءك فنجري� ..أخربين يامن حتبه
نف�سي �أ ين ترعى �أين ترب�ض عند الظهرية )).
�إذن ،جذور ق�صيدة النرث العربية عربية
و�إ�سالمية وم�سيحية وفرعونية ،وكثري من الأدب
العربي واجلاهلي ،ولكن ب�سبب عدم تدوين �أو
املفقود عرب التاريخ منذ الفراعنة ،واملكتوب
على جدران املعابد امل�صرية من ال�شعر مت حموه.
ق�صيدة النرث العربية بني احلا�ضر واملا�ضي .
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كانسر يف برقة ..
عزة رجب  .ليبيا
الدم والهواء
دم الوقت ..
�أعني رطوبة َّ
�سال ُ
دفنت قلبها يف ر�صا�ص ٍة عرفتُ كم نحن خارج احلياة منذ �أن �ألقى ذاك
كما لو � َّأن لعنة الرماد ْ
الطلياين
�صدئ ٍة .
بجزمته فوق تربة اجلبل الأخ�ضر
هنا يغاز ُلون مذبحة البطء على احلواف ..
مهل .عابر ًا من �س َّمالو�س نقطة التقاطع تلك �إىل
ال�سماء تبكي على ٍ
ومن الطبيعي �آنذاك � َّأن ِّ
نواحينا الربيئة
�ستكون فاكهة املرا�سم جاهز ًة الخرتاع املزيد
املوت هنا خردة قدمية يف كل جه ٍة
من الرحالت املزورة
الفقر كذلك خملل ومنقوع يف الزيت
رمبا انتقلنا �إىل رحمة اهلل حني جئنا �إىل هنا .
ي�صيبني بال�س�أم
باكورة امليالد مللمتُ حزين من زاويا غرفتي ..
رمبا االكتئاب
أيام من البيت
بعدما ُطردت روحي �سبعة � ٍ
من اجلميل �أن تكون احلياة �أ�شبه بنعامة واقفة
ويف الأربعني كتبتُ �ألواحي
�ساق واحدة
وحياتي البادئة من رقيم الكهف
على ٍ
و ال�ضحك حالة ه�سترييا نا�شزة.
حيثُ ينمو ال�شماري ويعزيني يف �شرقاويتي
هذا هو �سرطاننا اخلا�ص
احلزينة
الكان�سر ......
رب :
وقلت يا ّ
الذي ي�أخذنا بحفاوة �إىل �أح�ضانه الدافئة
قمح و�شع ٍري ؟
ملاذا احلياة يف برقة ٍ
قالها يل ذاك الفتى ال�شرقاوي
ملاذا تبدو احلياة كال�شعور بتنميل الأطراف
ملاذا كل هذا ال�شوك النافر من نهد َ
حام ًال حقيبته ومتجه ًا نحو معركة تدور يف
الزّهر ؟
ر�أ�سه
�أعلم �أنها طواحني هواء مل يعرفها حتى ميغيل :
******
بعد نزوح َّ
يف ف�صول دون كي�شوت
القطارة نحو بنغازي
نحن الغائبون عن احلب �أربعمئة �سنة.
حيث يحلو لل َّرب الطواف بني �أزقتها ال َّندية
و م�ساكنها امل�سكينة املُ�صابة بداء الرطوبة
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عوالم التشكيلية األردنية هاجر الطيار ورؤية التعبير ..

تكوينات فن احلصى ..

رياض ابراهيم الدليمي.العراق
«فن احل�صى»� ،أو ما يطلق عليه م�صطلح ًا �شائع ًا(  ) Pebble Artيعد واحد ًا من الفنون
الت�شكيلية  ،وهو �أحد امل�شغوالت اليدوية التي اتخذت لها مكان ًا وحيز ًا كبري ًا كباقي الفنون
الت�شكيلية يف ع�صرنا احلديث  ،ولقت اهتمام ًا من قبل املعنني بهذا الفن اجلديد القدمي � (.إن
الإن�سان قد طور تقنيات الر�سم والتلوين ،وفن الزخرفة والتعبري اجلمايل ،مع تط ُّور حياته
امل�ستقرة واخرتاعه العديد من الأدوات وال�صناعات التي جعلت حياته �أكرث راحة و�أمانًا
و�صحة .ومع تط ُّور املدنيات الأوىل يف ال�شرق الأدنى القدمي ،خالل الألف الرابع قبل امليالد،
كان الإن�سان قد بد�أ ببناء البيوت واملعابد والق�صور ،وراح يز ِّين �أر�ضياتها بل وجدرانها بالر�سوم
واحلجارة امللونة يف لوحات زخرفية جميلة متثِّل �أوىل فنون الف�سيف�ساء املعروفة حتى اليوم).
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واحلفر ،وكذلك ا�ضافة بع�ض املواد الكيمياوية
وال�صبغية من طالء ومواد ل�صق وتثبيت وغريها
لتعطي ال�شكل املراد خلقه .
كذلك يجتهد الفنان ليختار اخلامة وال�سطح الذي
�سينفذ عليه العمل �إن كان خ�شب ًا �أو قما�ش ًا �أو كارتون ًا
�أو بال�ستيك وغريها ،وحماولته التزاوج والتع�شيق
والرتكيب بني ت�شكيالت احل�صى والر�سم بالألوان
خللق حالة االن�سجام والتوازن ،وكيفية ايجاد
عالقات بني الأبعاد املنظورية الكتلوية الهند�سية
و�آلية ال�ضوء والنور ،وخلق معادالت ب�صرية بني
الف�ضاء والكتل والألوان واحلجر وامللم�س العام
وامل�ساحة داخل العمل الفني الذي �سينتجه الفنان،
لذا حتاول «هاجر الطيار» �أن جتد عالقات تكوينية
بني كل هذه العنا�صر والأدوات لتخلق وتنتج �أعمالها
الفنية لت�شد �أنظار و�شغف املتلقني اليها  .ونلم�س
من خالل احلركة واالمياءة لتكور وانحناءة الظهر
والأيدي والتالقي بحميمية ل�شخو�صها املج�سمة
يف الن�صو�ص الب�صرية التي ت�صورها توحي �إىل
دالالت ا�شارية عالماتية تعرب عن احلب والألفة
والطم�أنينة ونبذ العنف ودرء املخاطر التي حتدق
بحياة االن�سان ،ونرى �أي�ض ًا بع�ض ال�شخو�ص يف حالة
حتليق وطريان ف�إمنا تعرب هذه احلركية للج�سد
وكذلك امللب�س وااللوان الرومان�سية والهادئة� ،أو
�ألوان الطبيعة والرتاب وكذلك الإك�س�سوارات عن
حالة الغبطة والفرح وروح التفا�ؤل ل�شخو�ص»هاجر
الطيار» ،كذلك نالحظ يف حركات تعبريية ج�سدية
حتاول التمظهر احل�سي للظهر واعوجاجه �أو ذبوله
وتعب اجل�سد فتدلل وتبث لنا ا�شارات حلاالت اللهم
االن�ساين و�شقائه .
�إن فن احل�صى لي�س له تاريخ حمدد كفن قائم
بذاته ،فهو فن م�شتق من فن الف�سيف�ساء وفن
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النحت (يعد فن النحت من الفنون القدمية قدم
الإن�سان ،فهو �أقدم من فن الت�صوير مث ًال .فالإن�سان
�أقدر على التعبري النحتي عنه من التعبري بالر�سم.
وفن النحت يتعامل مع املج�سمات الثالثية الأبعاد
على العك�س من الر�سم والت�صوير الذي يتعامل مع
الأبعاد الثنائية .وميكننا �أن جند مناذج النحت يف
احل�ضارات القدمية باختالف �أ�شكالها ،ومنها يف
احل�ضارات الفرعونية والرومانية واليونانية التي
جند فيها فن النحت من �أكرث الفنون انت�شار ًا
وتعبري ًا عن اجلو املحيط مع اختالف غر�ض
اال�ستخدام ) ،وا�شتهرت ح�ضارات ال�شرق الأو�سط
يف هذين الفنني منذ �آالف ال�سنني و�أبدعت فيهما
وتركت �آثار ًا يف غاية اجلمال وهي خالدة لغاية
يومنا هذا ت�سر الناظر و(الف�سيف�ساء لوحات
خمتلفة احلجوم ،ت�شكل �أر�ضيات �أو لوحات جدارية
يف البيوت واملعابد والق�صور والكنائ�س واجلوامع،
وهي تت�ش َّكل من قطع �صغرية من الأحجار والرخام
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واجلرانيت والبلُّور واخلزف والأ�صداف والأخ�شاب،
تر�صف يف تنا�سق جن ًبا �إىل جنب لت�ؤلف لوحات
ت�ستخدم يف �إك�ساء واجهات املباين �أو �أعمال
الزخرفة الداخلية واخلارجية والأر�ضيات .وهي
تتم َّيز بثبات �ألوانها و�أ�شكالها لأنها مبنية من مواد
طبيعية .وتع ُّد من �أهم مواد البناء امل�ستخدمة يف
زخرفة وتزيني املباين).
ويالحظ حلركة فن احل�صى دينامية فاعلة يف
الع�صر احلديث ،واتخذ له حيز ًا كبري ًا ك�سائر الفنون
الب�صرية يف �أغلب دول العامل وقاراته كفن م�ستقل
لذاته �سوا ًء كان فن ًا من�شئ ًا على خامات معينة �أو
جم�سد ًا على رمال ال�شواطئ �أو �سفوح اجلبال �أو �أية
�أمكنة وف�ضاءات �أخرى ،وكذلك �أ�ستخدم يف تزيني
واجهات الأبنية وال�صروح الثقافية والتاريخية
ويف خمتلف امليادين ،لهذا ملعت �أ�سماء مهمة يف
هذا املجال الفني ،وخ�صو�ص ًا يف ايطاليا وكندا
واملجر وتايوان وفرن�سا والدوال العربية ،فاملتتبع
�سريى �أعمال الفنان االيطايل ( �ستيفانو فورالين
 ) stefano furlanالذي ات�سمت �أعماله
بالده�شة من خالل تطويعه خلا�صية احل�صى
وت�شريحها واحلفر عليها ومتكنه من ا�شغال امل�ساحة
املتاحة له على ال�سطوح وت�شكيل ن�سق هرموين بني
اجل�سد احلجري والر�سم الب�صري اللوين ،فهو
يعمل من الن�ص الت�صويري امتداد للن�ص احلجري
بتناغم رائع  ،واملالحظ واملتتبع لأعمال «هاجر»
تتخذ ذات البعد التقني الذي يت�سم به هذا الفنان
«�ستيفانو» ،ويبدو �أنها قد ت�أثرت با�سلوبه ،وبال �شك
�أنه فنان عاملي يف هذا احلقل الفني ،ولكن ما مييز
ا�سلوب «هاجر» يف �أبعاده وحمتواه املكاين والزماين
ودالالته الثقافية واالجتماعية  ،لذا يعد ا�سلوبها
خمتلف ًا عنه كمحتوى .

ومن الأ�سماء الالمعة يف هذا امل�شهد الت�شكيلي،
�أي فن احل�صى ما امتازت به الفنانة الكندية
( ) Sharon Nowlanمن �أعمال يف
غاية الروعة .ورمبا تعد �أعمال الفنان «جون
فورمان» الويلزي من اململكة املتحدة ال ت�ضاهيها
�أية �أعمال �أخرى التي متيزت بالهند�سة ال�شكلية
على ال�شواطئ� ،أي اتخذ من احل�صى والرمال
والأحجار مكملة جلمال الطبيعة والبحر وما يحيط
بها يف هند�سة �شكلية يف غاية اجلمال ،والبد من
الذكر تبدو جتربة الفنان ال�سوري «نزار علي
بدر» قريبة بع�ض ال�شي من جتربته ،ولكن يكمن
االختالف بينهما ب�أن «فورمان» يتخذ من ال�شكل
الهند�سي امنوذج ًا يف ا�شتغاالته ،على العك�س من
جتربة «نزار علي» ابن «جبل �صافون» من الالذقية
ال�سورية الذي يج�سد مو�ضوعاته الإن�سانية على
رمال ال�شواطئ وعلى جغرافيا مدينته �أو �أية جدران
و�سطوح �أخرى ،وعرب فيها عن هموم وق�ضايا �شعبه
كمادة د�سمة لر�سالته الفنية واالن�سانية .
قد ينطبق احلال على �أعمال الفنان ال�سوري «ب�سام
طحان» املقيم يف فرن�سا ،والذي قام بعمل الن�صب
احلجرية بتكوينات رائعة على �شواطئ البحر يف
«�سان مالو» يف فرن�سا كمحاكاة للطبيعة واالن�سان
وق�ضاياه وا�شتغل يف �أفق املكان وف�ضاءاته كمكان
معرب عن طموحاته ور�ؤاه الكونية والذاتية ،ووظف
احلجر دون حذف واختزال وق�شط وتنعيم �أو �أية
و�سائل �أخرى ير�صف ويعامد فيها لتطويع هذه
الأحجار ال�صخرية الكبرية يف حجومها وجت�سيد
حاالته االن�سانية ،رغم �أن املادة امل�صنوعة منها
�أعماله حجرية ولي�ست من احل�صى لكنها قد تقرتب
اىل حد ما مع فن احل�صى وهند�سة احل�صى على
ال�شواطئ .
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ات�سقت مفاهيم «هاجر الطيار» بو�صفها �أعمال فن
احل�صى ب�أبعادها االن�سانية املفعمة باحلب واحلنان
والأمومة وبراءة الأطفال و�شقاوتهم بفعالياتهم
فهي مناغاة لكل عذوبة ونقاء الطفولة وال�شباب
والفتية وحاجاتهم ور�ؤيتهم الفطرية ال�سلوكية يف
احلياة والتي تت�سم باجلموح والطاقة االيجابية
املكنونة يف دواخلهم ،فبا�سلوبها التعبريي حتاول
«هاجر» �أن توظف ق�ضايا االن�سان وهمومه اليومية
احلياتية و توظف بع�ض الأفكار الفل�سفية واحلكايا
التاريخية والت�ضادات اجلندرمية يف مفاهيمها
الثقافية واالجتماعية ور�ؤاها للحياة بن�صو�ص
تعبريية تلفت االنتباه ،وامتازت ب�سموها العاطفي
احلميمي والتدفق الوجداين من خالل امل�شاعر
واالمياءات اال�شارية للحركة والعالمة ل�شخو�صها،
وكذلك خللفية اللوحة اللونية �أو اللعب على
هرمونيك ال�ضوء والظل وحتقيق عن�صري ال�سيادة
والتوازن يف �أعمالها اللذان �أعطيا بعد ًا ت�شويقي ًا
نف�سي ًا يجذب امل�شاهد لن�صو�صها وهذا ما نلم�سه يف
�أعمالها مثل «�أعباء» ،و»�أمومة» ،و»طفولة» ،و»مرح»،
«انتظار»« ،حجارة �سيزيف»« ،حنظلة»« ،رق�صة
الفالمنكو» .
ونحن نتحدث هنا عن فن احل�صى البد �أن ن�شري
اىل جتربة الفنان والنحات العراقي «حممود
عجمي» وب�صمته االبداعية التي �شخ�صت و�سطع
جنمها يف امل�شهد الفني العربي واملحلي من خالل
فن احل�صى والتي متيزت اعماله بالتو�أمة بني فن
النحت وفن احل�صى �أو فن احل�صى لوحده ،ومتكن
من ا�ضافة بع�ض العنا�صر واال�شتغاالت اجلديدة يف
فنه ،ووظف البيئة العراقية والأثر الرافديني يف جل
�أعماله ( تعود �أوىل الأعمال املكت�شفة التي ميكن
اعتبارها �سلف فن الف�سيف�ساء �إىل معبد الوركاء
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مبدينة بابل حيث كان �سكان بالد الرافدين �أول
من ا�ستخدم الطوب (�أو اللنب) املزجج يف تزيني
جدران الأبنية ب�أ�شكال هند�سية متعددة ،وكان لهم
الف�ضل يف تطوير �أ�ساليبه).
ومن اال�سماء الأخرى واملهمة التي ي�شار اليها
بالبنان يف هذا الفن احلداثي هي الفنانة املجرية
«متيا باب» ،والفنان التايواين «وو رونغ -بي»،
والفنانتان الرتكيتان «ديالن �شايلي ،و»�أثر تات»،
و�أي�ض ًا البد من ذكر جتربة الفنان الفل�سطيني
«ماهر عيا�ش» الذي �شكل كومة من �صدف البحر
وح�صى �صغرية ناعمة من البحر على �شواطئ
مدينته لي�شكلها قطع ًا فنية جميلة .
وقد حتول فن احل�صى عند بع�ض الفنانني ك�سلع
ترويجية تزينية ات�سمت ب�صبغة ال�صنعة للتزيني
يف البيوت والعمارة واملحال التجارية والفندقية
واحلدائق وغريها ،وباتت �سلع ًا رائجة ومطلوبة،
وهناك �أكرث من طريقة وا�سلوب مبتكر لتوظيف
احل�صى يف خمتلف الأعمال وال�صناعات ،فمنهم
من حاول الر�سم والو�شم على احل�صى ليعطيها
بعد ًا روحي ًا وديني ًا وغريه .
اما فل�سفة الت�شكيلية «هاجر الطيار» يف ا�شتغاالتها
اليدوية ،وكما ت�صفها هي ،وعندما �أف�صحت عنها
بالقول  (( :كنت �أحب البحث يف الفنون اجلديدة،
�شيء مل تره عيناي ومل تعرفه ذائقتي بعد .لذلك
بني الفينة والأخرى �أم�ضي وقت ًا ال ب�أ�س به بالت�صفح
يف مواقع الإلهام بح ًثا عن �شيء جديد يجعلني �أوغل
بالبحث عنه و�أحظى بتلك املتعة التي دائم ًا د�ؤوبة
بالبحث عنها :متعة التعرف على �شيء جديد ،متعة
التعلم والتطبيق)).
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انتقاء :
سواسي الشريف

كثري ٌة هي األشياء
رؤوس لن تتحقق .
التي
لسنوايت
ال
ِ
منها
أمامي الذكر
تركضعىل سبيل
مرسعة
أمر من اجلدران كام كان
لن
كبرية َالقدمني .
يمر كاسرب ..
فيها ؟
يسألوين ماذا ُرأيت
أو أحرز هدف ًا عاملي ًا
أذكردييغو مارادونا
فالجاء به
كالذي
عينني .
وكأن ليسمنيل
املنتصف.
ولن اطري يف الفضاءِ
أفتح مذكريت
البارحة كنت َ
العجوز
أمنيايت تلك
أكتب كام تطري
وأطوهيا
التي كانت تأتيني يف االحال ِم .
أكاد أجزم أهنا يومني.
عضالت جسمي
تنتفخ
ْ
ولن َ
كالذين يفتحون ازرار قمصاهنم
أيادهيمبوشعالة  .ليبيا
ويفردونمنال
ٍ
الطريان للتو.
يتعلم
كعصفور
َ -------ُ
ٍ

َ
الطقس لؤلؤة
احصل عىل
أتنقل يف ولن
ُ
البارد
هذا
فتشت ٍعنها
الذي
وأنا
ُ
ٍ
مكان إىل آخر
من
كثري ًا يف بطون املحار.
قرحيتي
أبحث عام يثري
وظيل ..
عن ضوءٍ
ظيل ألذي مل يصافحني
عن اىل ٍ
اآلن
مشهد
مددت ٍ له يدي
كلام
ُ
دفء
عن
احلروفِ
ايل فارغة .
عادت
ْ
أطراف َّ
يالمس
َ
ُ
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الطريق
عىل
الكلامت،
قارعةإليه
تأوي
الالوجهة
يضع حقيبته متوجه ًا إىل
اليشء
أي طريق
ُّ
يسلكهالربد.
سوى
أي ٍ
ً
درب جيتازه
ا
حائر ُّ
البلدة
هذه
يف
اليشء
أي وسيلة تعرب به إىل مايريد وما ال يريد
ُّ
يلوكلح ّيل
فقد تشاهبت عليه ّ
األشياء
املتآكل
جرسها
التفاصيل
غريعنه كل
واختلفت
فامتزجت
بالالحرية مرسعة
متر
والعربات
احلريةالتي ُ
غابةٍ
ٍ
األحزان ويفاألفراح
تراكمت يف داخله
كحيوانات
ً
ً
باملعقول
ة
عميق
ا
ندب
داخله
فحفرت األفكار يف
زئري ٍ
هترع من ِ
اسد
ُ
والالمعقول ٍ
اليشء
أهيام أختار ؟
ِ
..؟!سائبة
كالب
أأنتغري
التي أحب
أم ُ
بشقوق ِ؟!اجلدران،
جلدها
حتك
ألجله أعيش
وطني الذي
الدين امنيرس  /ليبيا
رشف
إنارة
و
منتهية الصالحية
مالحمي غري واضحة
اليشء يف هذه
بام فيه الكفاية
البلدة
هذه املرآة ال تقدم يل ح ً
ال هنائي ًا
كاملةأنا
سوى
لرسم صورة
الزمن
مراوغات
تدل عىلأنا الذي أرافقني
هنايةلسعادة ما
إىلتصلح
ال ضحكة
الطريق.
فقط الغياب
وطبل خافت يف أقايص العمر

عبداهلل حسني .العراق
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حزين جد ًا هذا الذي يسكنني
عنيدة جدا ..
يقطع إشارات قلبي ليعذبني
الرجال
صارت جتمع
إطمئناين
رشياين
يرشب من
ثم يف
طويلةأصابعي
نكاتفوق
يتسلل
عىلنبكي معا
جيلسحتى
جتمعهم
اخلنرص
مريح
يقولأن :غري
يلحظ أحد
دون
بينام ..إىل البنرص
ثم يتحول
يقول  :غري مريح

نفرط الضحك عليهم.
الطشان /ليبيا
يتنقل بنينورهان
ُ
األعمدة
يظل

مل جيد ما يساعده للمشاهدة
السطور
مل جيد منعىل
يضيف ؛إليه املتعة
ُ
وحب السخرية .
احلدث
يضيف اىلحزن

وشغب طفولة
هذا الوجع عاشق للروح واجلسد
ال هيمس
إنه94يعوي يف األوصال
الغربة ال تعني االبتعاد عن الوطن

ليهدأ قلبي

وجد أظافر متآكلة من كثرة
بني سكرات الفجر والصحو
اخلوف ،ترتبص من اللحظة
التي نديم
أنت منها أفواه
ستخرج
اخلواطرظفر إلمراة .
ماذا يعني
ال تعرفتثمل
كم تستغرق عملية الطالء ؟
كَتبتك بكل هلجات العرب
و ماذا تفعل الريح للفرشاة ؟
قلبك من
العجمالثوب
أطراف
وكأنتفعل
وماذا
الرطبة ؟
تالمس
األظافراألدب
بكل أصناف
إذكَتبتك

السمع
فكنت خفيف ال َبرص ثقيل َ
كتبت له دهر ًا؛ مل يقرأ منه سطر ًا .
يف املساء
أول الواصلني إىل قلبك أنا
وآخر الباقني يف روحي أنت
نحاول دائ ًام أن نكون عند حسن الظن ،
ولكن املشكلة !
يف الظن نفسه

هالة يوسف.السودان
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يف حضرتك..

َ
حرضتك
يف
أقف عىل احلياد..
ُ
يثقلني التأمل..
يدي منجل ظمآن..
َ
ووجهك سنابل قمح..
ٍ
موسم احلصاد آت ال حمالة..
ُ
أراه وحي ًا متجلي ًا.
َ
حرضتك
يف
ُ
أتبتل بالدعاء..
أهرع َ
إليك..
ُ
َ
صوتك..
آوي إىل غار
َ
صوتك قصيدة تربكني
َ
صوتك
مخر
مطر
عطر
َ
وشم يف الروح يا
صوتك ٌ
كيل.
َ
حرضتك
يف
أنزف بعيض..
ُ
أومى ُء لروحي العاشقة:
ِ
شوقك..
صوين
ارقيه عىل مهل..
هدهديه
لينا َم الوجد..
ِ
نورك..
ليشع
َّ
لتتحيل .

روزانا السيد بغدادي .لبنان.
َ
حرضتك..
يف
يشب حريق يف أضلعي..
ُ
تكلم
َ
فحديثك ماء..
تكلم
ألطفىء لظى الشوق..
تكلم
حتى أراين
يا وجعي املرتف..
يا كيل.
َ
حرضتك
يف
ُأطارد فراشات اخليال..
أقتنص الوقت..
ُ
أجتاز األفق..
ُ
َ
سامواتك..
أحلق يف
ُ
أسقط عالي ًا..
ُ
أضحك
أبكي
أرقص
ُ
أشكي
أرجتف
ُ
َ
حولك واملالئكة
أطوف
ُ
تشهد يل
بتهجدي..
بخشوعي..
يف حمراب العشق أصيل.

َ
حرضتك
يف
أنزع قلقي الرصني..
ُ
ألبس درع ًا حصين ًا..
يتلبسني اجلنون..
يعدو صهيل أصابعي
َ
خلفك..
ينسيني من أنا..
أنت أنا
َ
أنا ُب َ
عدك
بعض َك
أنا ُ
َ
بعدك من يل؟
و من

أهيا الطاعن يف اجلامل
أسألني و لو ملرة
ِ
حالك؟
كيف
ِ
كيف وجدت بطش عيني يف
ِ
قلبك؟
ر ِّبت عىل فؤادي اليتيم برفق
سأنزف
و بعدها
ُ
غيايب
دمعة
دمعة
و ُ
أغرق..
ستندم عىل ما َ
فاتك
و بعدها
و بعد مويت
ستطارد الغيم
ستالحق ظيل.
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كتبوا ذات يوم ..
اختلفت امل�صادر يف تقدير عدد �ضحايا الطاعون ،فالرحالة "علي بك العبا�سي" ذكر �أن
�ضحاياه بلغت � 27ألف ن�سمة يف مدينة طرابل�س وما حولها ،الأمر الذي �أدى �إىل تناق�ص كبري
يف عدد ال�سكان ،بل و�صل الأمر للق�ضاء على �أ�سر بكاملها ،وبقيت منازلها مهجورة و�أخرى
مهدمة جراء هذا الوباء ،فلم يجر�ؤ �أحد على ال�سكن فيها بعد انتهاء الوباء خوف ًا �إ�صابتهم
به جراء ال�سكن يف هذه البيوت� .أما الرحالة "ريت�شالد توللي" فذكرت �أن �إجمايل �ضحايا
الطاعون كان  5950ن�سمة منهم  4200من امل�سلمني ،و  1750من اليهود ،وهناك
م�صادر ذكرت �أن املدينة و�ضواحيها كان يقطنها ما يقارب � 14ألف ن�سمة ،ربعهم من اليهود،
وخالل موجة الطاعون التي ا�ستمرت �أ�سابيع خ�سرت املدينة �أكرث من ٪ 5,42من �سكانها� ،أي
�أنها فقدت 5950ن�سمة� ،أما الإيطايل "�أتوري رو�سي" فقد ذكر �أن عدد �سكان الوالية قبل
انت�شار الوباء كان حوايل � 14ألف ن�سمة ،ق�ضى الطاعون على ربعهم� ،أي ما يقارب 3500
ن�سمة.
------امل�صدر � :أ.م.د .وفاء كاظم ما�ضي الكندي ،قراءة يف الأحوال ال�صحية والعادات الغذائية ملجتمع والية
طرابل�س الغرب 1911-1835م ،جملة كلية الرتيبة الأ�سا�سية ،جامعة بابل ،العدد � ،13أيلول 2013م.
�ص.662
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تراث عربي

من هنا وهناك ..
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كتبوا ذات يوم ..

قبل أن

نفترق ..

الرصاصة المتجهة صوب
قلب الجندي
كانت خائفة من صورة أمه
المبتسمة في جيبه .
أمه التي انتصبت بينه وبين
الرصاصة على شكل
دعاء .
98

أيام زمان

بعض األحداث ليست كغريها ..

لحظة تجهيز المستند الرسمي بعد القبض على عمر المختار
ليست مجرد بصمات وصور من زوايا مختلفة
إنها لحظة يحزم فيها تاريخ وطن كامل أمتعته ليحط في
زمن آخر .
ٍ
عمر مديد ،وختام مشرَف ،وتاريخ ال يكتب إال بماء الذهب .
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