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       الغالف ..
اإنه لي�س جمرد اأداة ل�شنع ال�شاهي ..

اإنه براد ال�شاهي ال�شهري .. هذا ال�شيء الثمني يف معناه، هو كامت 
اأ�شرار الليبيني، واأني�س جل�شاتهم، وحمور نريانهم ال�شغرية وجل�شات 

اأم�شياتهم ونكهة حكاياتهم التي ال تنتهي . 
بعد�شة املبدع علي ال�شاعدي هو غالفنا لهذا العدد ..

 مع عظيم فخرنا به .
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مصطفى  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير 
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة، وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة 

ملـف وورد word، مرفقـةً مبـا يلـي : 
سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .. 1
يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .. 2
ذكـر . 3 مـع  اجلـودة،  عاليـة  بصـوٍر  مدعمـةً  املقـاالت  تكـون  أن  ُيفّضـل 

مصادرهـا. 
املوضوعات التي ال ُتنشر ال ُتعاد إلى أصحابها .. 4
املقالـة، . 5 مـن  فقـرة  أي  إضافـة  أو  تعديـل  أو  حـذف  للمجلـة  يحـق 

. التحريريـة  سياسـتها  مـع  متاشـيًا 
اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال . 6

ُتعتبـر مرجعـًا للحـدود  الدوليـة . 
ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي . 7

بدايـةً مـن عددهـا األول، وحتـى تاريخـه، بـدون موافقـة   خطيـة مـن 
رئيـس التحريـر، وإال اعتبـر ذلـك خرقـًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه . حممــد حســــن اخلضر
حممــد حســــن حممــد
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افتتاحية رئيس التحرير

8الليبي 

قصيرة  مقدمة  »هيرودوت.  املمتع  كتابها  يف 
حكاية  روبرتس«  تي  »جينيفر  تذكر  جدًا، 
تتحدث عن محاضر بارز وامرأة صعبة املراس 
كانت بني جمهوره، حيث حتدثه هذه العجوز 
بعد أن نبذت تفسيره للنظام القائل مبركزية 
أن األرض  إياه هراًء مؤكدًة  الشمس، معتبرة 
نحٍو  وعلى  لوحةً مستوية، وحتمًا،  إال  ماهي 
ال يخلو من االعتداد بالنفس، سأل املحاضر 

متحديته عالم تقف هذه السلحفاة ؟ 
إنك   : مشاكس  بإسلوٍب  محاورته  فأجابت 
لذكي أيها الشاب، ذكي جداً، لكنها سالحف 

فوق سالحف وصوالً الى البداية. 
»برتراند  هو  املحاضر  إن  بعضهم  يقول 
جيمس«،  »ويليام  إنه  آخرون  ويقول  رسل«، 
القبيل  هذا  من  شيئاً  إن  ثالث  فريق  ويقول 

لم يحدث البتة .
هذا كل االقتباس عن كتاب »جينيفر«، ولكن، 
إشارٍة  فأي  االقتباس؟  من  املعنى  عن  ماذا 

إلى أي جملٍة، يف أي كتاب، تصبح بال جدوى 
يصبح  كما  متاماً  معنى،  على  تستند  مالم 
نظر  يف  ــ  يستند  لم  إذا  قواعد  بال  الكون 

احلمقى ــ على ظهر سلحفاة .
أن  فكرة  رفض  يف  هنا  نتشدد  ملاذا  ولكن، 
العالم على ظهور السالحف ؟  تستند قوائم 
الساذج  االعتقاد  لهذا  العميق  املعنى  أليس 

جديراً بأن نتمعن فيه أكثر ؟ 
السالحف،  ظهور  على  يستند  رمبا  العالم 
بالذات  هنا  ؟  نتحدث  عالم  أي  عن  ولكن، 
هذه  يف  معي  فتعالوا   ، األمر  يختلف  رمبا 
االفتتاحية لنناقش هذه املسألة ، رمبا يثمر 

حقل احلوار فائدًة يف نهاية املطاف .
السالحف،  ظهور  على  يستند  رمبا  العالم 
تعاند  وهي  العجوز  تلك  أصرت  كما  متاماً 
املحاضر  ذلك  بعلم  وتستخف  وتتحدى 
سألها  أنه  لو  أمتنى  كنت  ولكن،  املتواضع، 

عن أي عالم كانت تتحدث.

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

عن ثقافة السالحف

8الليبي 

ثقافة القرون الوسطى )1(

بقلم : رئيس التحرير

روما  مدينة  اأ�شوار  الربابرة  جموع  اجتاحت  م.   476 عام  يف 
تنته  مل  التي  الو�شطى  الع�شور  �شرية  بذلك  لتفتتح  العظيمة، 
هي  اأخرى  عا�شمة  ب�شقوط  �شنة  االألف  يقارب  ما  بعد  اإال 
الق�شطنطينية يف عام 1453 م، وكاأن �شقوط العوا�شم الكربى 
هو دائمًا املقدمة التي يف�شلها التاريخ مليالد الع�شور اجلديدة .

ملدينة  اأجالف  برابرة  باجتياح  اإذن  الو�شطى  الع�شور  بداأت 
كانت نقطة ارتكاز للح�شارة العاملية، ومع االجتياح كانت اآالف 
املفاهيم ت�شقط، وكانت الع�شور الو�شطى تولد باأ�شواأ اثنني من 

البدايات املمكنة، اجتياح برابرة و�شقوط ح�شارة.



االجتياح،  بذلك  تبداأ  الو�سطى  الع�سور  اإن      
وانتهت  معروف،  هو  كما  طوياًل  وا�ستمرت 
ال�سوؤال  لكن  املوح�ش،  التاريخي  م�سوارها  بعد 
املطروح االآن هو : هل تنتهي ثقافة ع�سر معني 
ثقافة  االآن  نحن  نعي�ش  وهل  زمنه؟  بانتهاء 
الع�سور الو�سطى بعد كل هذه ال�سنوات الطويلة 
من نهايتها؟ اعتقد اأن اجلواب يطرح نف�سه االآن 
ويقدم لنا نف�سه كاأو�سح ما يكون مبجرد اأن نفتح 
اأول نافذة ت�سادفنا على اأول �سارع ميكن اأن نطل 

منها عليه . 
التاريخ  اأوراق  يخلط  لروما  الربابرة  اجتياح  اإن 
دفع  الذي  احلد  اإىل  م�سبوق،  غري  نحٍو  على 
جيبون-  -اإدوارد  االجنليزي  وزن  من  موؤرخني 
املهم -ا�سمحالل االمرباطورية  املوؤلف  �ساحب 
الروماين و�سقوطها-،  اإىل اإطالق ا�سم -القرون 
هذه  انتهت  فهل  الفرتة،  هذه  على  املظلمة- 
القرون ب�سقوط الق�سنطينية بينما ظلت ثقافتها 

على قيد احلياة حتى االآن ؟ لنفتح نافذة الواقع 
اإذًا لنعرف اجلواب .

مبجرد  االأجوبة  من  الكثري  تعرف  اأن  ميكنك 
وحده  حولك،  من  العامل  على  نافذتك  تفتح  اأن 
االنغالق �سوف يحرمك من نور املعرفة، لذلك، 
يحفزك  ال�سوؤال  ودع  للعتمة،  اأبدًا  ت�ست�سلم  ال 
كل  ويف  جديدة،  ا�ستفهام  لعالمة  مرة  كل  يف 
نافذتك  تغلق  :  ال  الن�سيحة  الظروف خذ هذه 

بوجه النور .
 : اإذًا  النافذة  • لنفتح 

ال  حٍد  اإىل  ب�سعًا  واقعًا  خلق  الرببري  الغزو  اإن   
الذي  الع�سر  ت�سمية  يف  ولعل  جتاهله،  ميكن 
ما عرفنا  اإذا  ما يربرها   املظلمة  بالقرون  تاله 
اأن الفرتة  قد �سهدت اإهمااًل مزريًا لقواعد اللغة 
الالتينية، وتهكمًا على قواعد النحو، وكان هذا 
النخب  األ�سنة  على  حتى  يرد  واالزدراء  التهكم 
البابا  فهاهو  اآنذاك،  العامة  وال�سخ�سيات 

افتتاحية رئيس التحرير

9



افتتاحية رئيس التحرير

604م(  ـــ   590  ( العظيم-  -جريجوري 
ويعترب  االن�سانية  العلوم  خطبه  يف  ي�ستنكر 
احلقيقة  فقط  هي  املقد�سة  االجنيل  ن�سو�ش 
املطلقة دون �سواها، لكن االأمر مل يقف عند هذا 

فقط . 
اإن فعل القراءة بحد ذاته اأ�سبح فعاًل متدنيًا ال 
يلقى اأي اهتمام، وحتولت الكتب اإىل عملة نادرة، 
اإيطاليا  وانعدمت حركة الن�سخ تقريبًا، واأقفرت 
واالبتكار،  الفكر  ح�سور  �سهدت  طاملا  التي 
اأقفرت متامًا من مكتبات اأو كتب اأو كتاب، حتى 
اأن التهكم على القراءة ا�سبح منهجًا �سائدًا يف 
 (( : مثل  ال�سخرية  واأ�سبحت عبارات  املجتمع، 
ما الفائدة التي ميكن اأن يجنيها املرء من قراءة 
تنقذنا  �سوف  ))هل  و   ،)) ؟  �سقراط  اأعمال 
كان  مثلما  املوت؟((،  من  الالتينية  اللغة  قوعد 
اآنذاك.  الكتاب  اأ�سهر  اأحد  -�سفريو�ش-،  يكتب 
لقد اأ�سبحت هذه االأ�سئلة التهكمية هي اجلواب 

اأن  نف�سه  له  ت�سول  ال�سائع على كل من  الر�سمي 
يفكر بقراءة كتاب اأو التاأمل يف فكرة .

تنظر  القاريء،  واأيها  القارئة،  اأيتها  مازلت  هل 
الواقع  هذا  لك  يوحي  وهل  االآن؟  نافذتك  من 
اأكرث  اجلواب  ي�سبح  حتى  املزيد  لنعرف  ب�سي؟ 

و�سوحًا .
-التح�سر-،  مبداأ  ذاتها،  احل�سارة  فكرة  اإن 
ك�سلوك وكممار�سة، ياأخذ باال�سمحالل وال�سمور 
مع مرور الزمن، فكل ما اأ�سبح �سائدًا هو م�سلك 
وال  �سوابط  ال  وال�سراخ،  والهمجية  االنتقام 
تاأمر  قيم  وال  مهابته،  يفر�ش  وطن  وال  معايري، 
تاأخذ  اأوروربا  بداأت  لقد  بها،  بااللتزام  النا�ش 

مكانها يف نهاية التاريخ .
-فرجيل-  كتبها  كالتي  كبرية  اأفكارًا  اإن 
و-�سقراط- و-كاتو-، و-بلليني- و-�سي�سرون-، 
غر�سًا  فجاأة  ت�سبح  االأفكار  هذه  كل  وغريهم، 
املكتوبة  اللغة  واأ�سبحت  قمامة،  مكب  مرميًا يف 
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وبال�سياغة  باالأخطاء  مليئة  مزرية  �سطورًا 
التعبري.  وركاكة  العبارات  واختالط  الركيكة 
قد  بذاته  م�ستقل  وكفعل  كحرفة  الكتابة  وكانت 
اإىل  بها  يرجع  اأن  كاد  وانحطاطًا  تدهورًا  القت 

الع�سور احلجرية
 يف مقابل ذلك، كانت االأديرة والكنائ�ش تنت�سر 
بوجه  متامًا  املغلقة  امل�سيحية  انت�سار  ازدياد  مع 
اأي اأفكار تنويرية. وكان هذا مبثابة رد فعل قوي 
و�سر�ش جتاه الع�سر القدمي الذي راأى االأ�ساقفة 
من  احتواه  ومبا  فيه  ما  بكل  اأن ميوت  بد  ال  اأنه 
�ساملة  القطيعة  كانت  لقد  واإيجابيات،  �سلبيات 
بني الدين وبني املا�سي باأ�سره، وكانت التعددية 
التي �سادت يف العامل القدمي على جميع امل�ستويات 
قد اأ�سبحت عارًا ينبغي حموه يف نظر الكني�سة، 
اإن العامل امل�سيحي يتاأهب االآن الأطول فرتة حجر 

فكري يف التاريخ .
 : احلياة  اجتاه  عك�س  • ال�شري 

اللواء  امل�سيحية كانت قد رفعت ذلك  اإن فل�سفة 
اأن احلياة  مفاده  �سعارًا  تررد  واأخذت  ال�سارم، 
التي نعي�سها االآن هي جمرد حمطة، حياة زائلة، 
وعمر ذابل بطبيعته، �سوف يزول يومًا ما وينتهي 
ويدركه االأفول، واأن على الفرد اأن يتجهز حلياة 

االآخرة التي �سوف تطول ومتتد اإىل االأبد. 
الع�سل،  يف  ال�سم  الأتباعها  تد�ش  الكني�سة  اإن 
ت�سوره  ا�ستعمال ميكن  اأ�سواأ  وت�ستعمل احلقيقة 
لي�سبح واقع الباطل اأف�سل واأقوى واأكرث تواجدًا 

يف حياة النا�ش . 
لكن  خطاأ،  على  الكني�سة  �سعارات  تكن  مل 
اخلطاأ  هو  كان  اال�ستبداد  خلدمة  ت�سخريها 
بعينه، فهذه احلياة هي فعاًل حياة فانية، وعلى 

افتتاحية رئيس التحرير
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هذا  كل  االآخرة،  للحياة  ي�ستعد  اأن  بالفعل  املرء 
�سحيح، لكنه ال يربر اأبدًا اأن يتخلى املواطن عن 
حقوقه يف احلياة الدنيا، واأن يعي�ش كاحليوانات، 
ي�ستحق  كاآدمي  مميزاته  جميع  يفقد  واأن 
االحرتام، واأن يعي�ش يف نور املعرفة، واأن مي�سي 
ما تبقى من حياته يف كهف الظالم هذا ملجرد 
اأن هذه الدنيا فانية وال ت�ستحق التطور كما يرى 
الذي كرمه خالقه  االن�سان  اإن  ق�سي�ش مت�سائم، 
بالعقل ي�ستحق اأن يعي�ش حياته على ما يرام ولو 

كانت ربع �ساعة فقط . 
منطق  خلدمة  احلق  كلمات  ا�ستعمال  مت  لقد 
فكرة  يف  املاليني  الكني�سة  واأغرقت  الباطل، 
هو  احلياة  مباهج  من  احلرمان  اأن  مفادها 
الغاية  واأن  الب�سرية،  للنف�ش  بالن�سبة  اخلال�ش 
لها  عالقة  ال  اأخرى  حياة  هي  للب�سر  النهائية 

عن  االمتناع  واإن  االآن،  يعي�سونها  التي  باحلياة 
التعبري عن االح�سا�ش وابتكار االأفكار واالهتمام 
هو  تخ�س�ساته  بكل  والعلم  والفل�سفة  بالتعليم 
�سبيل  ويف  االن�سان،  بكرامة  يليق  ال  دينء  عمل 
والرومان  االغريق  علوم  درا�سة  ذلك مت حترمي 
والنحاتون  والكتاب  الفنانون  وتعر�ش  القدمية، 
ال�سر�سة  احلرب  هذه  واإزاء  والتنمر،  لالزدراء 
من  خوفًا  مظلمة  حفرة  يف  راأ�سه  العلم  د�ش 
املظلمة  الع�سور  ت�سمية  اإن  الراأ�ش،  يقطع  اأن 
اي  من  اأكرث  الع�سر  بذلك  جديرة  االآن  ت�سبح 
اجتاهًا  ياأخذان  والتعليم  العلم  اإن  م�سى،  وقت 
من  امل�ساهري  اأ�سماء  واأ�سبحت  الغري،  واحدًا 
للكتابة  تت�سدى  من  وحدها  هي  الكني�سة  اآباء 
والقدي�ش  -حريوم-،  كالقدي�ش  والتاأليف، 
-اأوغ�سطني-، والطريف واملفارقة الكربى اأنهما 
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ماكانا لي�سال اإىل هذا امل�ستوى من الكتابة لوال 
الكال�سيكية  والعلوم  االآداب  على  اطالعهما 
القدمية عند اليونان والرومان وامل�سريني، وهي 
ذاتها نف�ش االآداب والعلوم التي ُحرم النا�ش منها 

بداعي اأنها علوم زائفة. 
تلك  وكتاب  اأدباء  هم  القدي�سون  اأ�سبح  لقد 
ال  قوانني  كتاباتهم  فت�سبح  يكتبون،  املرحلة، 
جمال لتجاهلها، ويق�سمون الكون اإىل مدينتني، 
مدينة ملخلوقات اهلل، ومدينة هلل، ولعل يف هذا 
فمن  ملنطق،  واإرباكًا  ملفاهيم  خلطًا  التفكري 
ي�ستطيع بعد ما كتبه القدي�ش اأوغ�سطني مثاًل اأن 
يعرت�ش على ن�ش مكتوب بيد ب�سر، مادام الكهنة 
قد ا�ستعاروا �سفة اخلالق ليفر�سوا على املخلوق 

ما يريدون فر�سه ؟   
: القف�س  يف  التعليم   •

كان ال بد من التعليم، لقد و�سل هذا االإح�سا�ش 
يقول  اآخر  اإح�سا�ش  مع  و�سل  لكنه  الكهنة،  اإىل 
التعليم  كان  وهكذا  الكني�سة،  تعليم خارج  ال  اإن 
املدار�ش  فاأن�ساأت  به،  املعرتف  الديني هو وحده 
كان  دير  كل  ويف  وا�سع،  نطاق  على  االأديرة  يف 
قد تواجدت مدر�سة �سغرية مع عدد من الذين 
كانوا قد تفرغوا لن�سخ الكتب الدينية التي توؤهل 
يف  يعملون  ق�ساو�سة  بعد  فيما  لي�سبحوا  طلبتها 
�سلك الكهنوت، ممهدين الطريق لدخول اأوروبا 
الكني�سة  هي  واحدة  كني�سة  �سيطرة  جتت  كلها 
تقبل  ال  التي  ال�سارمة  بتعاليمها  الكاثوليكية 

باجلديد .
كل ما كان يتلقاه الطلبة يف هذه املدار�ش الدينية 

كان ذلك القدر ال�سئيل الذي يوؤهلهم للدخول يف 
ال�سلك الكن�سي.

لقد كانوا يدر�سون املو�سيقى، ولكن لغر�ش معرفة 
وعزف االأحلان الدينية الالزمة الأداء الطقو�ش، 
قراءة  لغر�ش  ولكن  الالتينية،  يدر�سون  وكانوا 
االجنيل  وا�سفار  والقدي�سني  الق�ساو�سة  كتب 
والتوراة، وكانوا يدر�سون احل�ساب والريا�سيات 
حتديد  من  ليتمكنوا  ولكن  والهند�سية،  والفلك 

تاريخ االأعياد واأيام القدي�سني . 
املعلوم،  الهدف  ذلك  نحو  ين�ساق  كان  �سيء  كل 
ال  كله  والكون  تابع،  كله  والكون  لهم،  كله  الكون 
يقراأ، واإن قراأ الكون ف�سوف يقراأ ما يريدونه له 

اأن يقراأه . 
متطاولة  ع�سور  لثقافة  كاملة  حياة  �سرية  اإنها 
ماتت منذ األف �سنة لكن ثقافتها ترف�ش اإىل االآن 

اأن متوت .)يتبع(  .
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جامعة  اأروقة  داخل  عرفته  اأين  اأذكر    
االأخري  العام  وهو  2001م،  عام  قاريون�س 
الذي دّر�س فيه طلبة اللي�شان�س، وكان املكان 
حتديدًا يف مدرج )2(، الذي ُيعرف بـ"قاعة 

زاهية حممد الزربي". 
يف ذلك اليوم، كانت االإنارة  يف املدرج  �سبه خافتة، 
توجد  املدخل  وعند  ال�سقف.  يف  دوائر  �سكل  على 
االأعلى،  اإىل  االأ�سفل  من  متوازية  مدرجة،  مقاعد 
ة  من�سّ املقابلة  اجلهة  ويف  مم�سى.  بينها  يف�سل 
يكن  مل  تقريبًا،  مرتين  حوايل  ارتفاعها  ي�سل 
كان  واإمنا  خاللها،  من  املحا�سرات  يلقي  االأ�ستاذ 
يجل�ش بطريقة غريبة  يف ال�سف االأول من املدرج 
اجللو�ش  مكان  على  قدميه  وي�سع  ال�سطح،  اأعلى 
قدم!   كرة  ملعب  يف  اأنه  لو  كما  املتحرك،  باملقعد 

تلو االأخرى  وَطواَل املحا�سرة كان يدخن �سيجارة  
بثقة وتوا�سع "زوربا" اليوناين. 

نحيف  القامة،  طويل  اأنه  االأ�ستاذ  �سفات  من 
ُيدخن  ومتنا�سقة،  اأنيقة  مالب�َش  يرتدي  اجل�سم، 
جدًا،  حاد  طبُعه  ذكرُت،  كما  ب�سراهة  ال�سجائر 
اإىل درجٍة جعلت الكاتب الليبي الكبري "علي فهمي 
عنده  "ما  قائاًل:   مذكراته،  يف  ي�سفه،  خ�سيم" 

الريح وين اتهب"!
ولد االأ�ستاذ "حممد عبد الكرمي الوايف" يف مدينة 
املرج عام 1936م، وتخرج  يف كلية االآداب/ ق�سم 
الفل�سفة بداية ال�ستينيات، واأْكَمل درا�سته يف جامعة 
باري�ش؛ حيث تعرف اإىل �سارتر، وجان فال، وجاك 
بريك، وبوخين�سكي، وعبد الرحمن بدوي. وَحَر�ش 
الوقت  يف  ريكور"،  "بول  حما�سرات  متابعة  على 
"ريكور" اأي �سدى يف العامل  الذي مل تكن لفل�سفة 

العربي. 

شؤون ليبيـــة

عن محمد عبد الكريم الوافي 

رحيل األب الروحي

حسن المغربي. ليبيا
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اإك�ش   )جامعة  فرن�سا  يف  الدكتوراه  �سهادة  نال 
عام   )  Aix-en-Provence بروفان�ش 
م�ست�سار  مثل:  راقية،  منا�سب  و�سغل  1976م، 
ثقايف يف ال�سفارة الليبية يف باري�ش، ومندوب ليبيا 

يف اليون�سكو. 
زار متحف اللوفر، واحلي الالتيني، واأهم معار�ش 
د على كربى املكتبات  الفن الت�سكيلي يف فرن�سا. وتردَّ
الفرن�سية واالأر�سيف الوطني الفرن�سي، وتعرف  من  
كثٍب اإىل  �سخ�سيات مرموقة يف االأو�ساط الثقافية 
الكثرية  االأ�سياء  �سمن  "من  يقول:  كان  الفرن�سية. 
بحيث  بالذوق"؛  االهتمام  فرن�سا  يف  تعلمتها  التي 
يذكر اأنه - يف اأحد االأيام،  اأثناء اإقامته يف باري�ش - 
علق نطع )جلد( خروف على الباحة لَغَر�ش تهوية 
بعدم  واأنذرته  احلال،  يف  ال�سرطة  فجاَءْته  ال�سقة؛ 

َتكرار هذا الفعل حفاظًا على املظهر العام. 
لقد كان "الوايف" من اأ�سد املعجبني  بــ"ابن خلدون"؛ 
اإذ كان  يعده  مثل "دحية الفتوح" بالن�سبة اإىل تطور 
كان  الفل�سفة،  ويف  العرب.  عند  التاريخية  الكتابة 
 ،)Humanism( من اأتباع املذهب االإن�ساين
مفاهيم  ناق�ست  فل�سفة  اأهم  الوجودية  يعترب  وكان 
بو�سفها قائمة على  واالأمل،  واملعاناة  واملوت  احلياة 
وهو   ،)Dasein( الدازاين  اأو  الوجودي  النمط 
لفظ اأملاين ُترجم اإىل العربية بِعّدة مقابالت لغوية 
املوجود  العيني،  الكائن  الب�سري،  الوجود  )االآنية، 

لكونه  بـ"التواجد"؛  ترجمه  الوايف   لكن  هناك(،  
يتميز بالوجود والدميومة؛ كما لدى "َهْيدجر" على 
"تاريخ  كتابه  اأّن  املوؤ�سف  ومن  اخل�سو�ش.  وجه 
عام  ترجمه  الذي  اأوروبا"،  يف  املعا�سرة  الفل�سفة 
كاتب  منه   كبرية  اأجزاء  على  �سطا  1970م، 
املعرفة"  "عامل  �سل�سلة  �سمن  وَطَبعه  م�سري، 
"الوايف"  غ�سب  وقد   ! 1992م  عام  الكويتية 
كثريًا جراَء ذلك، وا�ستكى من عدم مبادرة جامعة 
الوقوف  يف  تخاذلها  ومن  عنه،  بالدفاع  قاريون�ش 

بَجْنِبه؛ حفاظًا على حقوقه الفكرية.
ويف هذه املنا�سبة، يجب اأن اأذكر اأنه كانت تربطني 
بالوايف عالقة طيبة، منذ اأيام الدرا�سة يف اجلامعة؛ 
وقّدمني،  ناداين  املكتبة،   راآين داخل  كلما  كان  اإذ 
يذّكرين  هذا  قائاًل:  لالأ�ساتذة،  واعتزاز،  بفخر 
يف  يقراأ  متامًا،  مثلي  اإنه  الدرا�سة..  اأيام  بنف�سي 
بينما  االأيام،  اأحد  ويف   اأ�ساتذته".  موؤلفات  جميع 
بق�سم  مكتبه  يف  واملو�سيقى  الفن  عن  نتحدث  كنا 
ل املطرب "فهد بالن" على  التاريخ،باح يل باأنه يف�سّ
جميع الفنانني العرب، بل ي�سعه اإىل جانب  موزارت 
و ماكيوفي�سكي وباخ ، ويف فن الت�سكيل، كان معجبًا  
وحينما  مونيه.  اأيام  على  االنطباعية  باملدر�سة 
التي ظهرت  الفنية اجلديدة،  �ساألته عن احلركات 
معظمها  باأن  اأجاب  االأوىل،  العاملية  احلرب  قبيل 
انتهت  يف وقت مبكر؛ ب�سبب التناف�ش وال�سراع على 

شؤون ليبيـــة
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الَفَرادة واالختالف. ويف االأدب، كان يقراأ لهمنغواي 
وجوي�ش ودو�ش با�سو�ش،  اأما هواياته املف�سلة، فهي 
لوحاته  من  بع�ٌش  وتوجد  والر�سم،  ال�سطرجن  لعبة 
الفنية على اأغلفة موؤلفاته املرتجمة. ورغم احرتافه 
واحد  ت�سكيل  معر�ش  يف  يومًا   ي�سارك  مل  الر�سَم، 
الفنية،  ومل�ساته  الراقي،  ذوقه  لكن  حياته،  طوال 
تظهر يف اإخراج جملة "احل�ساد"، التي كان ي�سرف 
وهي  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني  اإ�سدارها  على 

من من�سورات �سركة اإ�سو النفطية.  
كان الوايف خمتلفًا عن بقية اأ�ساتذة اجلامعة، وكان 
املتفوقني،  وغري  املتفوقون  جميعًا،  الطلبة  يقّدره  
ويتحدثون عنه بو�سفه مو�سوعًة؛ اأي: مكتبة متنقلة.. 
هرمًا رابعًا، وكان هو بدوره ي�ساعد الطلبة، ويخفف 
عنهم عبء الدرا�سة، ويّذكرهم باأن ورقة االمتحان 
والتجاوب  التفاعل  ن�سبة  واإمنا  الطالب،  تقّيم  ال 
اأنني،  اأذكر  وبالفعل،  االأ�سا�ش.  هي  القاعة  داخل 
جميع  عن  اأجب  مل  التاريخ"،  "علم  امتحان  يف 
"ممتاز".  درجة  على  لت  حت�سّ ذلك  ومع  االأ�سئلة، 
اأعجبتك  يل:  قال  املكتبة،  يف  التقيته  وعندما 
الذي  الظرف  له  ذكرُت  ثم  نعم،  قلت:  الدرجة؟ 
ليلَة االمتحان؛ ف�سحك  حال دون املذاكرة اجليدة 
من املوقف، واأح�َس�ْست اأن وراء �سحكه روحًا حلوة، 
منه.  الكثري  فيه  مل�ْسُت  الأين  باأبي؛  ب�سرعٍة  وقارنته 
الوايف يف حياتي مبنزلة  اليوم، وحممد  ومنذ ذلك 

الكلمة.  معاين  الروحّي" بكل  "االأب 
اهلل(   )رحمه  الوايف  حممد  االأ�ستاذ  ترك  وقد 
على  وهي  وترجمة،  تاأليف  بني  ما  موؤلَّفات،  ع�سرة 

النحو االآتي: 
1 - تاريخ الفل�سفة املعا�سرة يف اأوروبا - 1970م 

)ترجمة(؛
 - ليبيا  يف  اجلهاد  مع�سكرات  داخل  من   -  2

)ترجمة(؛  1972م 
)ترجمة(؛ 1973م   - الليبية  احلوليات   -  3

فرن�سي  قن�سل  �سرية  ليبيا:  يف  فريو  �سارل   -  4
ميالدي  ع�سر  التا�سع  القرن  خالل  بطرابل�ش 
الفرن�سية(؛  )باللغة  )1876-1884م( 

1976م

الدبلوما�سية  اخلفايا  لوزان:  اإىل  الطريق   -  5
للغزو االإيطايل لِليبيا - 1977م؛

الفرن�سية  واحلملة  القرمانلي  با�سا  يو�سف   -  6
على م�سر - 1984م؛ 

 - والتاريخ  االأ�سطورة  برقة:  يف  االإغريق   -  7
1990م؛ 

التاريخي  والتدوين  التاريخ  يف  البحث  منهج   -  8
عند العرب - 1990م؛

)ترجمة(؛  1992م   - التون�سية  احلوليات   -  9
2002م   - الِهللين�ستي  الع�سر  يف  برقة   -  10

)ترجمة(.
منذ  ليبيا،  تاريخ  حول  الكتب  هذه  معظم  تتمحور 
لها،  االإيطايل  الغزو  حتقق  حتى  االإغريقي  الع�سر 
الثاين  و  تون�ش،  تاريخ  االأول عن   با�ستثناء كتابني؛ 
اإن  اأوروبا..   يف  املعا�سرة  الفل�سفة  تاريخ  عن 
اأو  التاأليف  جمال  يف  �سواًء  "الوايف"،  اأعمال  قارئ 
بالتوثيق، وطرق  ال�سارم  التزامه  يلحظ  الرتجمة، 
هو  األي�ش  العلمية؛  واملو�سوعية  التاريخي،  البحث 
�ش يف علم  َمْن قال: "الن�ش املُقتب�ش هو �سيء مقدَّ

التاريخ"؟ 
بالرفيق  التحق  الذي  اجلليل،  اأ�ستاذنا  اهلل  رحم 
يف  ودفن  2011م،  اأغ�سط�ش   30 يوم  االأعلى 

مقربة الهواري مبدينة بنغازي. 

شؤون ليبيـــة
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التي  مفتاح  تون�ش  املطربة  اأغنيات  الزالت 
ب�سوتها  املا�سي  القرن  �سبعينيات  يف  انطلقت 
ومتابعًة  وحمبًة  رواجًا  تلقى  اجلميل،  العذب 
عند كثري من اجلمهور الليبي رغم  مرور الزمن 

،وال�سنوات  الطويلة على اعتزالها الغناء.
اأوائل  يف  وانت�سر  للبالد  االأنرتنت  دخل  وحني 
االألفية، عمد ع�ساق الفن الليبي اإىل توفري اأغلب 
اأغانيها على اليوتيوب واأ�سبحت متاحة لالأجيال 
او  الطفولة  �سن  يف  وهى  اأغانيها  رافقت   التي 
املراهقة وال�سبا، ولالأجيال اجلديدة التي وجدت 
الر�سيق  واللحن  واجلمال  الرقة  الفني  لونها  يف 
الذى جعلها على مقربة  منهم اأي�سًا، وهذا �سر 
من اأ�سرار حمبة اجلمهور لفنها واأغنياتها، فلون 
اأكتاف  على  قام  الفني  مفتاح«  »تون�ش  املطربة 
ليبيا،  والتلحني يف  ال�سعر  اأهرامات  من  هرمني 
الغنائي »ف�سل املربوك«، وزوجها  ال�ساعر  وهما 
قدما  الذين  يرحمهما،  ف�سل«  »فرحات  امللحن 

لتون�ش مفتاح اأروع اإبداعاتهما الفنية 
الكبرية،  مفتاح«  »تون�ش  املطربة  انطالقة  كانت 
عمرها  من  ع�سرة  الرابعة  يف  وهى  غنت  حني 
ب�سوتها  البعيد«،  يا  »ان�سيتك  اأغنية   تقريبًا 
قبل  امل�ستمع  اأذن  فجذبت  ال�سادي،  املغرد 
املتفرج، ورغم �سغر �سنها، اإال اأنها غنت االأغنية 
حالة  وتقم�ست  واأحا�سي�سها،  جوارحها  بكل 
مل  الذى  حبيبها  ن�سيان  اأعلنت  التي  العا�سقة 
املعجزة  الطفلة  فعاًل  فكانت  حبها  ي�ستحق  يكن 

يف زمانها، فكيف لطفلٍة يف ذلك العمر اأن تغنى، 
لو  امللتهبة  والعواطف  الدافقة  امل�ساعر  تلك  بكل 
مل تكن لديها موهبة ع�سق الغناء، وحمبته، فهي 
مل تكن تغنى للحبيب كما يف كلمات االغنية، بل 
باأنها  لهم جميعًا  وتعلن  والنا�ش،  للجمهور  تغنى 
للقلب بدون حواجز  مطربة متتلك �سوتًا يدخل 
املتدفقة  وتعبرياته  عواطفه  وحرارة  بعفويته 
باحلب، ومبقيا�ش ذلك الزمن«�سبعينيات القرن 
الع�سرين« كان ذلك منتهى اجلراأة والتمرد، من  
غنائها   طريقة  يف  لي�ش  العمر،  يف  �سغرية  فتاة 
كلمات  يف  بل  فقط،  والع�سق  باملحبة  الغامرة 
االأغنية، نف�سها التي تعلن التمرد ون�سيان احلبيب 
على املالأ بطبقة �سوت عالية،  فبكل جراأة تعلن 
تلك ال�سبية ال�سغرية، لي�ش فقط ن�سيانها له بل 
تخربه باأن »اأنظارها دارن �سوب جديد«، اأي اأنها 
تقول له بكل اأنفة  وكربياء واعتداد بالنف�ش باأنها 
مل تعد تريده وحمته متامًا، من ذاكرتها وعاقبته 
فبالتايل،هو  وتركها  عنها  ابتعد  الأنه  بالن�سيان 
وال  الدافقة،  عواطفها  وفي�ش  حبها  ي�ستحق  ال 
معلنه  ت�سرح  بل  بذلك،  االأغنية  كلمات  تكتفى 
باأنها  اأحبت �سخ�ش اأخر.  وهذا النوع من ال�سعر 
الغنائي، واللون الغنائي اجلريء كان  جديدًا على 
اأذن امل�ستمع الليبي الذى كانت م�ساركة املطربة 
الليبية فيه �سحيحة اأ�سا�سًا،  لذلك مت اال�ستعانة 
لغناء  ال�ستينيات  عقد  طيلة  عربيات  مبطربات 
ما يكتبه ال�سعراء الغنائيني  تعبريًا عن عواطف 

تونس مفتاح ..

احلضور رغم الغياب
إنتصار بوراوى. ليبيا
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تدور  االأغاين  اأغلب  وكانت  وم�ساعرها،  املراأة 
حول ع�سق احلبيب وحمبته اأو ال�سكوى من هجره 
والتذلل والتو�سل لرجوعه، ومافعله ال�ساعر املبدع 
الراحل يف كلمات  االأغنية اأنه اأزاح كل املوروث يف 
ال�سعر الغنائى الليبي باأغنية تتكلم بل�سان املراأة 
الن�سيان،  باإعالن  الهاجر  احلبيب،  متحدية 
واأبدع ابن اجلبل االأ�سم ال�ساعر« ف�سل املربوك » 
يف ر�سم ،كلمات االأغنية التي بدت وكاأنها كانت 
تون�ش مفتاح الطازج يف بكارته،  مكتوبة ل�سوت 
ال�سمارى  رائحة  م�ستمعه  اإىل  يجلب  والذى 
والبطوم وخرير النهر واخ�سرار الطبيعة وجمال 
اأن  ميكن  كانت  فمن  االأخ�سر،  اجلبل  روابى 
تغنى تلك الكلمات التي حتمل معها اأجواء املكان 
ابنة  اجلوهرة  املوهبة  تلك  تكن  مل  اإن  ولهجته، 

»ف�سل  ال�ساعر  عليها  عرث  التي  االأخ�سر  اجلبل 
بها  فتم�سكا  ف�سل«  »فرحات  ،وامللحن  املربوك« 
وعمال على �سقل جتربتها وتدريبها على الغناء 
متكنت  حتى  احلروف  خمارج  غناء  وكيفية 
خاللها  قدمت  ل�سنوات  كبرية  جنمة  واأ�سبحت 
اأجمل اأغانيها واأ�سحت كل اأغنية جديدة تغنيها 
جتد طريقها للنجاح والرواج الكبري  بني النا�ش 
ابنة  �سوت  اجلمهورع�سق  الأن  اإذاعتها،   عند 
اجلبل االأخ�سر بدفئه ورقته وعاطفته اجليا�سة، 
اأبدع يف  اأغانيها التي  واأي�سًا الختالف م�سامني 
»ف�سل  ال�ساعر  الغنائية  ال�سعرية  كلماتها  كتابة 
املربوك«، فمن اأغنية »�سريبى نا وياك �سريب«، 
اإىل اأغنية  »مرا�سيلك غري امتى جتي«،  و«عارف 
والتقوىل  و«التلومنى   ،« ال�سالم  اترد  ما  لي�ش 
غرت بيا »، و« كان املحبة عيب هذا عيبى  �سوا 

نعي�ش واال منوت را�سي بعيبى«

• أحلان فرحات فضل اليت ال تنسى :
ر�سيقة،  ف�سل«  »فرحات  عند  اللحنية  اجلملة 
وذلك �سّكل نوعًا من اأنواع تطوير االأغنية الليبية 
ف�سل«  »فرحات  اأحلان  كانت  فلقد  احلديثة، 
وخفيفة  طربية  فاالأحلان  لع�سرها،  �سابقة 
اأن  واحلقيقة  واإعادة،  مط  بها  ولي�ش  ور�سيقة، 
ملحني تلك الفرتة اأ�سافوا كثريًا لالأغنية الليبية 
اجلملة  تطوير  ويرجع  تطويرها،  على  وعملوا 
اإىل امللحنني املبدعني املجددين  الليبية  اللحنية 
فهمي«  و«اإبراهيم  اأ�سرف«  »اأبراهيم  مثل 
العامل« و«عبد اجلليل  و«يو�سف  و«فرحات ف�سل« 

خالد«، وغريهم من امللحنني الليبيني الكبار .  
التي  املرحلة  تلك  غناء  على  انعك�ش  ذلك  وكل 
املطربني  بني  وزخمًا  ملحوظًا  تطورًا  �سهدت 
عبد  و«عادل  ح�سن«  »حممد  مثل  واملطربات 
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م�سطفى  و«عبري  �سامل«،  و«وحيد  املجيد«، 
 ، �سامى«  و«احمد  فخرى«،  و«را�سم  طالب«، 

و«�ساملني الزروق«، و«فاطمة احمد« . 
كانت  ورمبا  مكانته،  مفتاح  تون�ش  ل�سوت  وكان 
رواجًا  ونالت  النا�ش  ع�سقها  التي  اأغانيها  درة 
ت�سويرها  مت  التى  تغيب“  »ال  اأغنية  هي  كبريًا 
الكوف املطل على تالل وجبال  فوق ج�سر وادى 
ي�سدو  مغنيًا  �سوتها  و�سدح  االخ�سر،  احلبل 

كالكروان .
يالورد  اتَغيب  ما  اقَريب..  خليك  اتغَيب  ما 
يا الغيم املاطر .. ما اتغَيب  اتَغيب  العاطر.. ما 

عنى ما اتَغيب 
العذوبة واجلمال، يف كلمات  ومهما حتدثنا عن 
واأحلان االأغنية ف�سيبدو ذلك �سئياًل اأمام جمالها 
الزاخر  مفتاح«  »تون�ش  ب�سوت  اكتمل،  الذي 
ترجمة  على  وبقدرتها  واالأحا�سي�ش،  بالعواطف 
كل ذلك الدفق يف كلمات االأغنية باإح�سا�ش عايل 
امل�سجلة  املاركة  كانت  التي  والعذوبة  الوجد  من 
الرقيقة  �سخ�سيتها  عن  املعرب  العذب  ل�سوتها 

الدافئة. 

 : • مطربة األغنية اليت ال تنافق 
ليبية  مطربة  اأكرث  كانت  مفتاح«  »تون�ش  الفنانة 
غنت مناجية الوطن فقط دون ذكر  ا�سم رئي�ش 
الوطن يف حد  اأغنياتها عن  واإمنا كانت  البالد، 
اأغنيتها  ومنها  لالأ�سخا�ش   متجيد  دون  ذاته 

الوطنية اجلميلة: 
وال  الروح  تهون   .. ياوطنى  ن�سونك  بعيونى   «

مانهونك .. ياوطنى«
الهنا  فيها   .. دميا  ربوعك  »يابالدنا  واأغنيتها 
بالدى  »�سنا  اأغنيتها  وفى  والتب�سيمة«،  واخلري 
»ف�سل  ال�ساعر  ذكاء  يكمن  وهنا  الزين«،  ياحد 

وو�سف  للوطن  الغناء  يف  وعبقريته  املربوك«، 
التمجيد  االنزالق يف  واأماكنه دون  ربوعه  جمال 
حلاكم البالد، اأو حماولة ر�سم اأغنية على مقا�ش 
حمل  واإِْحالُله  بوجوده  الوطن  وربط  احلاكم، 
الوطن ورمبا لهذا مل تكن اأغاين »تون�ش مفتاح« 
عن  وتعبريها  جمالها  رغم  كثريًا  تذاع  الوطنية 
ع�سق الوطن ب�سحاريه وجباله ونا�سه الب�سطاء 

الطيبني.

اليت قتلت غريها : الواحد  اللون  •أغنية 
اجلمال،  مغارة  من  قادم  مفتاح«  »تون�ش  �سوت 
واحتوى كنوز كثرية نرثتها املطربة طيلة م�سريتها 
الفنية التي انتهت، مبكرًا نتيجة ظروف كثرية، 
الليبية  االأغنية  حتديث  م�سرية  تنقطع  مل  ولو 
اللون  فى   تنح�سر  ومل  الكبار،  ملحنيها  عرب 
الرتكيز عليه ،من جانب  الذى مت  البدوي فقط 
»على الكيالين« و«عبد اهلل من�سور« الذان قاما 
ال�سخ  كل  وح�سرا  االأخرى  االألوان  كل  بتهمي�ش 
االإعالمي يف لونهما، وجلبا املطربني واملطربات 
الليبية  اللهجة  غناء  يجدن  ال  اللواتي  العربيات 
لونهما،  لغناء  الليبيات  املطربات  مثل  باإتقان 
ومت تهمي�ش االأ�سوات الليبية اجلميلة، وال�سعراء 
االأغنية  يف  واملطورين  املجددين  وامللحنني 
فقدنا كثري  ماكنا  لومل يحدث كل ذلك  الليبية، 
من االأ�سوات الليبية  اجلميلة وامللحنني وال�سعراء 
الكبار الذين اختاروا العزلة واالبتعاد عن املجال 
وهم يف عنفوان  عطائهم الفني االإبداعي الكبري، 
ومنهم بالتاأكيد مطربتنا الرائعة اجلميلة »تون�ش 
االأغنية  تاريخ  يف  ب�سمة  تركت  التي  مفتاح« 
الليبية  ب�سوتها العذب واأ�سلوبها املميز يف غناء 

االأغنية الليبية.



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 شعبيًا »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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    رمبا تعود �سهرة قريتي بال�سيد اإىل ع�سٍر قدمي 
اإغريقية  م�ستعمرة  كانت  فقد  امليالد،  قبل  ما  منذ 
و�سميت  »قورينى«،  ملدينة  الغربية  احلدود  متثل 
ال�سيد  ربة  اإىل  ن�سبة   ،Artemis »ارمتي�ش« 
»ديانا«  با�سم  الرومان  عند  واملعروفة  االإغريقية، 
Diana، حيث �سورها االإغريق متمنطقة بجعبة 
ال�سهام، التي ترمز اإىل حرفة ال�سيد، عالوة على 
اأنها تعد تواأم »اأبوللو« رب ال�سباب وال�سعر واملو�سيقا 
؛  القيثارة  اآلة  اأوجد  اأنه  اإليه  ويعزى  االإغريق،  عند 
عذراء  العي�ش  ف�سلت  »اأرمتي�ش«  اأن  التاريخ  ويذكر 
لالأدغال  حياتها  واهبًة  ذكر،  يدن�سها  ال  اأن  على 
حتى  يحاول  ممن  االنتقام  عنها  وعرف  واملراعي، 
 « اأن  املوؤرخون  اأورد  فقد   .. قوامها  اإىل  النظر 
اأكتابون« الذي كان ي�سطاد يف اإحدى الغابات فوجئ 
يختل�ش  فجل�ش  ت�ستحم،  وهي  »اأرمتي�ش«  باملوؤلهة 
النظر اإليها، فما كان منها اإاّل اأن جعلت كالبه تنه�ش 
حلمه .. وهكذا اأ�سبحت » اأرمتي�ش« حامية لل�سرف 
اإذ  الو�سع،  �ساعة  الن�ساء  تعاون  كانت  بل  العذري، 
ولدت  اأنها  رغم  »اأبوللو«،  اأخيها  �ساعدت  اإنها  قيل 
قبله بدقائق، وارتبط ا�سم » اأرمتي�ش« بالقمر مثلما 

ارتبط ا�سم اأخيها بال�سم�ش . 
 

اأ�ساطري  ت�سديق  لنا  ميكن  ال   .. حال  كل  على     
 .. وم�ستعمراتهم  مدنهم  تاأ�سي�ش  حول  االإغريق 
على  اال�ستيالء  عقب  �سيغت  اأنها  لنا  يرتاءى  اإذ 
الإقامة م�ستوطناتهم عليها،  اال�سرتاتيجية  االأماكن 
ولعل   .. قورينى  تاأ�سي�ش  ق�سة  ن�سجوا  كما  متامًا 
ذلك يعود اإىل اإيجاد التربيرات املرتبطة بالنواحي 

الدينية الإقناع االآخر ب�سرعية اال�ستعمار .
اأعود اإىل مغامرة ال�سيد التي خ�ستها      املهم .. 
كان  حيث   .. بطل  ال  مكرهًا  ال�سيد  خرباء  رفقة 
يحبذون  وال  املظلمة  الليايل  يختارون  ال�سيادون 
هذه  يف  وكلفت   .. املقمرة  الليايل  يف  ال�سيد 

 .. بيته  اأي  ال�سيد«  قطرة   « اأمام  بالبقاء  الرحلة 
التحذيرات  من  بحزمة  املجموعة  رئي�ش  و�سّدد 
اأنفي،  تالم�ش  تكاد  �سبابته  كانت  فيما  والن�سائح  
كاليقظة..  والتوقيت ال�سليم.. وعدم الكالم .. واأن 
اأقوم ب�سرب �ساة ال�سيد قبل دخولها لبيتها عندما 
تلجاأ اإليه اإثر مطاردة الكلب لها .. كان الكلب مدربًا 
تدريبًا راقيًا .. ويبدو اأنني تاأخرت بع�ش ال�سيء يف 
ال�سيد  اأفراد  بقية  ح�سر  وعندما   .. ال�ساة  �سرب 
�ساة  واأن  �سريعًا،  خّر  قد  الكلب  وجدوا  لذبحها 
كانت   .. و�سالم  باأمن  اإىل خمدعها  ال�سيد دخلت 
عدت    .. والتقريع  التوبيخ  بكلمات  مزدحمة  ليلة 
وتقل�ش  التعب  عدا  اخليبة  اأذيال  اأجر  بيتي  اإىل 
دمي جراء  اأ�سالت  التي  الكدمات  وبع�ش  ع�سالتي 
ارتطامي باالأحجار واأغ�سان االأ�سجار .. كانت هذه 

اأول واآخر رحلة �سيد يف حياتي .

    وعودة مرة اأخرى اإىل قريتي » م�سه« التي اأخذت 
وحّرف  اأرمتي�ش«،   « االإغريقية  املوؤلهة  من  ا�سمها 
ا�سمها اإىل  اأن اأ�سبحت تعرف االآن بـ« م�سه«، فهي 
وقتنا  واإىل  واملو�سيقا،  ال�سعراء  و  ال�سباب  قرية 
ولعلها  العذري  واجلمال  للكمال  رمز  هي  احلا�سر 
متيزت بذلك؛ واإىل يومنا هذا تكرث بها  الفرق التي 
حترتف �سيد الليل، اإىل جانب اأن اأبناء القرية كثريًا 
معاك�سة  يحاولون  الذين  الغرباء  مع  يت�ساجرون  ما 
فتيات ون�ساء القرية، ورمبا يوؤول م�سري الغرباء اإىل  

م�سري ذلك ال�سياد املدعو » اأكتابون« .

تزخر  »م�سة«  قرية  فاإن  هذا  كل  جانب  اإىل       
عمليات  يف  الن�ساء  ي�ساعدن  الالئي  بالقابالت 
الو�سع .. اأما اأهم ما مييزها عن غريها من املدن 
اخلا�ش  �سحرها   لها  املقمرة  لياليها  فاإن  والقرى 
 « ا�سم  يرتبط  كان  ..كما  االألباب  ي�سلب  الذي 

اأرمتي�ش« بالقمر .
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الصالون الثقايف الثاني ملؤسسة
  كش بريس اإلعالمية :    

التي  االإعالمية   بري�ش"  ك�ش  "موؤ�س�سة  نظمت     
يوم  غلمان"،  "م�سطفى  االإعالمي  يديرها 
حول  فكريًا  �سالونًا   ،2022 فرباير   18 اجلمعة 
الدكتور  ال�سو�سيولوجيني:  املفكرين  موؤلفات  اآخر 
 Sociologie''اإدري�ش اأيت حو" الذي قدم كتابه"
 ،''d’imaginaire du tourisme
والدكتور "هادي الهروي" الذي قدم كتابه "كورونا 

البنيات  تغيري  واآفاق  الهويات  اأزمة  فريو�ش، 
االجتماعية''.

يف  قراءة  بوغايل"  "حممد  الدكتور  قدم   وقد 
اللطيف  "عبد  الدكتور  قدم  فيما  االأول،  الكتاب 
االإدري�سي" قراءة يف الكتاب الثاين. حيت مت تقريب 
الق�سايا  وخمتلف  الكتابني.  حمتوى  من  احل�سور 
من  احل�سور  مكن  مما   كتاب.  كل  يطرحها  التي 
كانت  الكتابني.  حول  فعال  نقا�ش  يف  االنخراط 
"عمر  االأ�ستاذ  النقيب  �سيافة  ال�سالون يف  اأ�سغال 

اأبو الزهور" وحرمه االأ�ستاذة "ر�سيدة الع�سول".

شؤون عربيــة

رسالة المغرب الثقافية  

صالونات أدب وروايات مبدعني
سعيد بوعيطة. الليبي خاص

     عرفت ال�شالونات االأدبية اأو الثقافية املعا�شرة يف املنطقة العربية عامة واملغرب على 
وجه اخل�شو�س يف االآونة االأخرية دينامية بارزة. على الرغم من اجلدل الذي  يدور حولها، 
من جهة اأهمية  بقائها، اأو تطويرها، اأو اإىل اأي مدى  ت�شاهم يف احلركة االأدبية و الثقافية 
التي ُوجدت الأجلها؟ حيث حتولت بع�س ال�شالونات االأدبية - يف غالبيتها - اإىل �شيغة منطية، 
بغياب  االبتكار والتجديد يف اأ�شلوب االإدارة واملحتوى واالأفكار. ما يعني بقاء اإطارها ال�شكلي،  
لكّن هنالك فراغًا هائاًل يف امل�شمون، الذي يطمح اإليه رواد تلك ال�شالونات. لكن على الرغم 
من هذه االآراء املت�شاربة اأحيانًا اإىل حد التناق�س، فاإن ال�شالونات الثقافية املغربية ت�شاهم  
بدورها يف دينامية احلركة الثقافية. لعل من بني اأبرز هذه ال�شالونات، �شالون "موؤ�ش�شة ك�س 

بري�س" الذي ي�شرف عليه ال�شاعر وال�شحايف الدكتور "م�شطفى غلمان".  
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دار الشعر مبراكش ونبض الكتابة 
الشعرية :   

ال�سعر"  "بيت  نظم  الثقافية،  اأن�سطتها  اإطار  يف    
احلق   "عبد  االأ�ستاذ  يديره  الذي  مبراك�ش 
ميفراين"، يومه اجلمعة 11 فرباير 2022 لقاًء 
�سعريًا. �ساركت فيه جمموعة من االأ�سوات ال�سعرية 
املو�ساوي"،  "جمال  املغربي  كال�ساعر  املتميزة، 
وال�ساعر  هدازي"،  "اأمال  املغربية  وال�ساعرة 
املغربي "كمال اأخالقي"، وال�ساعر ال�سوداين "بحر 

الدين عبد اهلل". 
االأ�سوات  اأبرز  من  املو�ساوي"  "جمال  وال�ساعر 
االأعمال  من  العديد  راكم  املغربية.  ال�سعرية 
بقليل"،  اأثر  "اأقدام  بينها  من  نذكر  ال�سعرية. 
مل  "حدائق  لل�سدفة"،  "مدين  الظل"،  "كتاب 
ي�سعلها اأحد"، "اأتعرث يف الغيمة فتبكي"، "�سنتذكر 
عن  هدازي"  "اأمال  ال�ساعرة  تخرج  وال  ونندم". 
هذا ال�سياق. فقد حققت بدورها تراكمًا بارزًا. ومن 
بني اأعمالها "ف�سول من ع�سق"، "هذيل الغمام"، 
"هم�ش  اخلطيئة"، "نكاية بالعتمة". وال�سيء نف�سه 
لل�ساعر "كما اأخالقي" الذي اأ�سدر ديوان''اأكرث من 
"بحر  ال�سوداين  ال�ساعر  اأما   .2003 �سنة  جبل''، 
بني  اللقاء  هذا  يف  جمع  فقد  اهلل"،  عبد  الدين 
''منحدرات  اأعمال كثرية منها  له  ال�سعر والرتجمة. 

الكاكاو''، و''توابل مو�سيقية''.         
رحيل آخر مؤسسي الفن القصصي املغربي، 

إدريس اخلوري : 
      رحل عن عاملنا اآخر العنقود من ثالثي مغربي 
مبدع وفريد باأ�سلوبه يف عامل الرواية واالأدب. لكن 
والقا�ش  الكاتب  تويف  حيث  انتهت،  عطائه  م�سرية 
املغربي "اإدري�ش اخلوري" م�ساء االثنني 14 فرباير 
 83 ناهزت  �سن  عن  الرباط  يف  مبنزله   2022
"حممد �سكري"  عامًا. ليلتحق مبواطنيه الراحلني 
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و"حممد زفزاف".
املغرب  يكون  اخلوري،  اإدري�ش  الكاتب  وبرحيل   
اإن�سانًا  فقد  قد  واالإعالمي،  واالإبداعي  االإن�ساين 
رفيعًا  ومبدعًا  كبريًا،  وكاتبًا  وا�ستثنائيًا،  نادرًا 
مبختلف  املغربي،  لل�سعب  وفيًا  و�سديقًا  وملتزمًا، 
خدموا  من  واأحد  االجتماعية،  الثقافية  �سرائحه 
ب�سكٍل  املغربي  االأدبي  واالإبداع  وال�سحافة  الثقافة 
واالإبداع  الكتابة  من  عقود  مدى  على  نظريه،  قل 
احلياة  وحب  واملغامرات  والن�سال  واحل�سور 

والنقا�ش واجلدل والت�سحيات.
 1939 عام  اخلوري"  "اإدري�ش  الراحل  ُولد   
بجريدة  �سحفيًا  وعمل  البي�ساء،  الدار  مبدينة 
"املحرر"الي�سارية التوجه، والتي حتولت الحقًا اإىل 
احتاد  اإىل  ان�سم  اال�سرتاكي".  "االحتاد  جريدة 
يف  خا�سة  ا�ستهر   .1968 العام  يف  املغرب  كتاب 
جمموعات  عدة  اأ�سدر  الق�سرية.  الق�سة  جمال 
والقلب''،  الراأ�ش  يف  ''حزن  اأ�سهرها  من  ق�س�سية 
و''البدايات''، يف   ،1977 و''ظالل''، يف   ،1973 عام 
1980، ثم ''االأيام والليايل'' يف نف�ش العام، و''مدينة 
عام  الكالم''  دار  و''ف�ساءات،   ،1988 يف  الرتاب'' 

1989، ثم ''يو�سف يف بطن اأمه" عام 1994. بداأ 
اخلوري م�سواره االأدبي �ساعرًا يف مطلع ال�ستينيات، 
والق�سة  اإىل كتابة اخلاطرة  لكن �سرعان ما اجته 
واملقالة. وله كتابات يف اإطار ال�سرد االأدبي والنقدي 
والرحلة  والت�سكيل  وامل�سرح  ال�سينما  حول  والفني 

واملو�سيقى وال�سيا�سة. 
مقالة  وكاتب  وناثرًا  قا�سًا  الراحل  ظل  هكذا،  
يف  اخلا�ش  باأ�سلوبه  يتميز  الرفيع.  الطراز  من 
الكتابة وبلغته املميزة له، يف التعبري وال�سرد و�سوغ 
املفارقات االجتماعية. مما جعل جتربته الق�س�سية 
وكتاباته عمومًا ذات نكهة �ساحرة، مبا ت�سمره من 
�سخرية و�سفية ونقدية مبدعة.                                        

اإلصدارات اجلديدة :
قبيل  برزت  التي  املغربية  االإ�سدارات   هي  كثرية 
نذكر  احلالية.  ال�سنة  وبداية  املا�سية  ال�سنة  نهاية 

من بينها:  
أ . رواية ''من  خشب وطني'' حملمد األشعري :    
     �سدر عن من�سورات املتو�سط باإيطاليا رواية ''من 
"حممد  املغربي  الروائي  و  لل�ساعر  وطيب''،  خ�سب 
الن�ش  هذا  ي�سع    .2021 نهاية  االأ�سعري"، 
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اأ�سئلة  مع  �سريحة  مواجهة  يف  القارئ  الروائي 
احلياة االأكرث عمقًا، يزيح فيها الكاتب اأقنعًة كثرية 
عن الب�سر واالأ�سياء واالأوهام التي نعي�ش بها ويف و�ش
طها.                                                                         

    جاء يف كلمة النا�سر على الغالف: )) اإبراهيم، 
البديهي يف  م�ساره  تغيري  ما،  يقِرر يف حلظة  رجل 
يتخلَّى  للجموع.  م�سبقًا  مر�سوم  هو  كما  احلياة، 
املدينَة،  يرتك  البنك،  يف  املرموقة  وظيفته  عن 
ويلجاأ  عمله،  زميلة  اأي�سًا  هي  التي  زوجته  ُيطلِّق 
املغرب.  يف  املعمورة  غابِة  بجوار  هادئ  مكان  اإىل 
بُقْنُفٍذ  �سيلتقي  النَّحل،  برتبيِة  يعتني  حيُث  هناك 
البيطريَّة  الطبيبة  على  ب�سببِه،  ف،  ليتعرَّ ُم�ساب 
اأن  يخ�سى  حبٍّ  عالقة  بوادُر  وتظهر  "بريجيت"، 
منطقة  من  القادم  هو  املدينة،  اأحابيل  اإىل  تعيدُه 
اأنَّ  املعتقد  ال�سواحي،  اإىل  الهارُب  بداخله،  غائمٍة 
يف  ولي�ش  ذاِتها،  احلياِة  يف  تكمُن  احلياِة،  مكانَة 

االأ�سياء التي تتزاحم فيها.((
يذكر اأن  الروائي "حممد االأ�سعري"، �ساعر وروائي 
مغربي، ولد يف "زرهون" املغرب �سنة 1951، بداأ 
ديوانه  و�سدر  ال�سبعينات،  مطلع  يف  ق�سائده  ن�سر 
 .1978 �سنة  اجلريحة"  اخليل  "�سهيل  االأول 
منها  وترجم  ال�سعرية،  الكتب  من  العديد  له  �سدر 
اإىل لغات عديدة. تراأّ�ش احتاد كّتاب املغرب، وعمل 
املالحق  من  عدد  حترير  وتراأ�ش  ال�سحافة  يف 
ال�سيا�سي  العمل  يف  انخرط  الثقافية.  واملجالت 
قادته  التي  االنتخابية  التجربة  وخا�ش  والنقابي، 
اإىل الربملان، ثم اإىل احلكومة لي�سبح وزيرًا للثقافة 
ن�سر   .2007 اإىل   1998 �سنة  من  واالت�سال 
وخم�ش  �سعب"،  "يوم  بعنوان  ق�س�سية  جمموعة 
والفرا�سة"  الروح" و"القو�ش  "جنوب  روايات هي: 
التي فازت باجلائزة العاملية للرواية العربية )بوكر 
"علبة  ثم  لغات،  عدة  اإىل  وترجمت   ،)2011
التي  القدمية"  و"العني  ليال"،  "ثالث  االأ�سماء، 

�سدرت عن من�سورات املتو�سط.   
ب. ديوان''منش على مائي الثجاج'' للشاعر 

اإلعالمي مصطفى غلمان :                                                     

غلمان"  "م�سطفى  واالإعالمي  لل�ساعر  �سدر      
الثجاج''  �سعري حتت عنوان'' من�ش على مائي  ديوان 
عن دار ف�ساءات للن�سر     والتوزيع بعمان/االأردن 
133 �سفحة من  2021. يقع الديوان يف  اأواخر 
ن�سو�ش  عن  الديوان  يك�سف  املتو�سط.   احلجم 
مفعمة بال�سعرية العالية والروؤى اجلاحمة و املعرفة 
كثري"  "اإدري�ش  املغربي  الباحث  اأ�سار  الدقيقة. 
املجموعة  هذه  اأن  اإىل  الديوان  غالف  ظهر  على 
ال�سعرية تزخر بنف�ش �سعري عميق. يجمع بني تلك 
امل�ساعر الذاتية احلميمة اجلارحة اأو املفرحة وبني 
و  احلادة  القومية  و  الغريية  االإن�سانية  االأحا�سي�ش 

املوؤملة.
ج. األعمال الكاملة للكاتب املغربي 

العربي بنرتكة : 
لالإنتاج  "ري�سة"  موؤ�س�سة  عن  حديثًا  �سدرت    
للكاتب  الكاملة"  االأوىل  "االأعمال  والفني  االأدبي 
"بنرتكة" 2022.  العربي  واالإعالمي  وال�سحايف 
ي�سم املوؤلف الذي يقع يف 549 �سفحة من القطع 
ن�سرها  اأن  للموؤلف  �سبق  اأعمال  ت�سعة  املتو�سط 
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اأخريًا"،  العقل  اأواًل..  "العقل  وهي  كتب  يف  �سكل 
"فوهة  االإ�سالح”،  اإعالم  ال  االإعالم..  "اإ�سالح 
و"اأن�سودة  مطر"،  وال  قمر  بال  و"ليال   بركان"، 
و"اأيام  �سوانط"،  القمر" و"الدميغرا�سي" و"�سبع 
 غاجنو"، ثم رواية “ال�سرا�سري” التي ت�سدر الأول 
مرة �سمن هذه االأعمال الكاملة .                                                                                                             
   جاء يف مقدمة االإعالمي "عبد الرحيم التوراين" 
بالنظر  تاأتي  املوؤلف  هذا  اإ�سدار  اأهمية  اأن  للكتاب 
بنرتكة"  واالإعالمي  "العربي  الكاتب  موؤلفها  اإىل 
الذي يعرفه اجلمهور الثقايف يف بالدنا كواحد من 
ال�سيما  يف  املغرب،  الثقايف  العلم  وموؤ�س�سي  رواد 
واأ�ساف  الب�سري.  ال�سمعي  االإعالم  جمال  يف 
عنوان  حملت  التي  املقدمة  هذه  يف  "التوراين" 
"كتابات مثقلة بهموم املجتمع وق�سوته" اأن االأعمال 
بالقارئ  جتول  "بنرتكة"  العربي  للكاتب  الروائية 
عرب دروب ملتوية مليئة بال�سخو�ش واالأحداث التي 
تعك�ش نظرة الكاتب اإىل احلياة واأ�سيائها، وتطلعنا 
وللواقع من حوله،  للذات  لروؤيته  بلورته  على كيفية 
اآٍن  كل ذلك بلفة جتمع ما بني الب�ساطة والعمق يف 

واحد.

عرف  بنرتكة"  "العربي  فاإن  "التوراين"  وح�سب   
اجلمهور  �ساهدها  درامية  الأعمال  �سيناريو  ككاتب 
عرف  لكنه  جناحًا،  وحققت  املغربية  ال�سا�سة  على 
اأي�سًا يف جمال ال�سعر والزجل، باإقدامه على كتابة 
الق�سيدة الغنائية بالعامية والف�سحى، التي حظي 
بع�سها بالتلحني والغناء من قبل اأ�سماء فنية بارزة 

يف جمال املو�سيقى والطرب ببالدنا. 
بع�ش  يف  واإبداعات  كتابات  تركة  البن  �سدرت 
كما  والعربية.  الوطنية  واملجالت  ال�سحف 
ومن  و�سيناري�ست.  غنائي  وم�سرحي  موؤلف  اأنه 
ولد  و"راجل   ،)1976( "القرية"  م�سرحياته 
اأمه" )1989(، و"واحة  الفرح" )عمل م�سرتك، 
"املدينة  الت�سجيلية  اأفالمه  ومن   .)1989
ذاك  و"عند  ال�سخرة"،  و"ق�سة  املهجورة"، 
و"متحف  تافياللت"،  و"واحات  املوج"،  يتحدث 
االأ�سلحة" )فا�ش(؛ اأما اأفالمه التلفزيونية الروائية 
فت�سم على  �سبيل املثال “�سادية” و”ق�سر ال�سوق” 

و”الطيابة“.
َغل، َمرحبًا َأيَُّتَها  د. ديوان''َوداعًا َأيَُّها الدَّ

الفأس'' للشاعر رشيد منسوم :
بال�سارقة،  الثقافة  دائرة  من�سورات  عن  �سدر      
�سمن �سل�سلة اإبداعات عربية، ديوان �سعري لل�ساعر 
َها  ُيّ اأَ "َوداعًا  بــ:  مو�سوم  من�سوم"  "ر�سيد  املغربي 
ُتَها الفاأ�ش". يقع يف 248 �سفحة/  َغل، َمرحبًا اأََيّ الَدّ
اأوىل نهاية ال�سنة املا�سية)2021(. وا�سل  طبعة 
مغامرة  هذا  ديوانه  يف  من�سوم"  "ر�سيد  ال�ساعر 
اللغة  عالقة  حتديث  بوابة  من  ال�سعرية،  الكتابة 
بالق�سيدة. وراكم من منجزه ال�سعري. مما مكنه 
روؤى  من  يفتحه  ما  خالل  من  اللغة  تروي�ش  من 
و�سيغ بالغية ومعامل تنفتح عليه ن�سو�سه ويتقوى 
�سعرية  معامل  داخل  الالنهائي.  هذا  خاللها  من 
جديدة قد تبدو ماألوفة، يغو�ش ال�ساعر يف اأعماقها 
املطلق  هذا  وال�ساعر  الغابة/العامل،  ت�سبح  كي 
اأق�سى  يف  الكينونة  تنكتب  عربه  والذي  املتفرد، 

درجات التجلي والده�سة.
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عمان  يف  االأردنيني  الكتاب  رابطة  مقر  يف  ُعقدت   
الندوة الع�سرون ملبادرة "اأ�سرى يكتبون"، وذلك يوم 
الندوة  وتناولت   ،20.02.2022 املوافق  االأحد 
كتاب "اأمي مرمي الفل�سطينّية" للكاتب االأ�سري "رائد 
حممد ال�سعدي". وتوىل اإدارة الندوة القا�ش االأردين 

والكتاب. بالكاتب  عّرف  الذي  م�ّسة"،  "حممد 
للناقد  نقدية  قراءة  الرئي�سية  املداخلة  كانت 
عن  متحدثًا  احلواري"  "رائد  الفل�سطيني 
الفنية،  الق�سايا  بع�ش  وعن  الكتاب  م�سامني 
مرمي  "اأمي  العنوان  اأن  مبا   (( مداخلته:  يف  وجاء 
الفل�سطينية" فاإن الكاتب يركز على هذا االأمر اأكرث 
من �سواه، فكل االأمهات و�سفهن بهذه ال�سفة، "مرمي 

الفل�سطينية"((.
واأ�ساف "احلواري" مبا يت�سل بالتجني�ش االأدبي "يف 
الرائج،  االأدبي  ال�سكل  الكتاب الذي يتمرد على  هذا 

من  النوع  هذا  ليكون  عليه  يبنى  اأن  ميكن  الرواية، 
�سواهم"،  دون  الفل�سطينيني  باالأ�سرى  خا�ش  االأدب 
واأ�سار اأي�سًا اإىل قدرة الكاتب على اإقناع القارئ فهو 
جتميل،  اأو  تكلف  ودون  وبحميمية،  ب�سدق  يتحدث 
اخلبز  رغيف  يخرج  كما  قلمه  من  الكلمات  فتخرج 

الطازج من بني اأيدي االأمهات.
"وليد  املحرر  واالأ�سري  الروائي  الكاتب  وحتدث 
ال�سعدي"،  "رائد  بالكاتب  عالقته  عن  الهوديل" 
املعتقالت،  االأ�سر الأكرث من عقد داخل  رافقه يف  اإذ 
على  وم�سددًا  واأخالقه،  ون�ساالته،  مبواقفه  م�سيدًا 
على  والعمل  واالأ�سرى  االأ�سرية  احلركة  دعم  اأهمية 

حتريرهم مما هم فيه من قمع واأحكام جائرة.
وكانت م�ساركة لوالد االأ�سري، ال�ساعر احلاج "حممد 
�سريف ال�سعدي" )اأبو عماد( الت�سعينّي الذي مل يفقد 
وي�سّمه  "رائد" حمّررًا،  ابنه  يرى  اأن  يومًا يف  االأمل 

رسالة فلسطين ..

األم والفلفل األسود والناقد الناقص
فراس حج محمد. الليبي خاص
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اإىل �سدره، وحتّدث بحرقة عن بعده عنه واألقى بع�ش 
يراه  اأن  متمنيًا  ولده،  اإىل  ر�سالته  موجها  ق�سائده، 

قبل اأن يحني االأجل.
اأبو زينة"  "�سحر  الكاتبة  االأ�سري  تلته من بيت عائلة 
االأهل  ومعاناة  االأ�سرية  احلركة  حول  مبداخلة 
واأ�سارت  االأ�سرى،  اأبنائهم  مع  و�سمودهم  و�سربهم 
"مرمي  كتاب  ت�سمنه  الذي  االإن�ساين  البعد  اإىل 
املواقف  من  بع�سًا  وا�ستذكرت  الفل�سطينية".  اأمي 
"�سيلة احلارثية"، وخ�سية االحتالل  البطولية لبلدته 

من اأهلها ومنا�سليها.
من  بكلمة  االأ�سري،  اأخو  ال�سعدي"،  "عمار  وتالها 
هذه  على  القائمني  كل  �سكر  الذي  "رائد"  االأ�سري 
الندوة، وعرّب عن �سعادته لالهتمام مبا كتبه وتناوله 

واأن ر�سالته و�سلت رغم الق�سبان وال�سجان.
باالإ�سافة اإىل ما �سبق، فقد كان هناك مداخالت لكل 
اأبو  "عائدة  "عماد حما�سنة" وال�ساعرة  من االأ�ستاذ 

فرحة"، واالأ�سرية املحررة "عطاف عليان".
"ح�سن  احليفاوي  املحامي  حتدث  النهاية  ويف 
عيد  مع  تزامنًا  ُعقدت  الندوة  اأّن  مبّينا  عبادي"؛ 
عامه  كذلك-  دخل-  وقد  "رائد"،  االأ�سري  ميالد 
الرابع والثالثني داخل الكيان ال�سهيوين، واأ�سار اإىل 
ة االأم الفل�سطينّية التي تتج�ّسد  اأّن الكتاب يتناول ق�سّ
باأم االأ�سري؛ فت�سّور املرمييات الفل�سطينّيات اللواتي 
من  وهّن  وال�سهداء،  واجلرحى  االأ�سرى  اأمهات  هّن 
لكاّفة  القريبة  احلرّية  متمنيًا  الق�سّية،  هّم  يحملن 

اأ�سرى احلرّية.
مرمي  "اأمي-  كتاب  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
موؤ�س�سة  عن   ،2021 عام  �سدر  الفل�سطينية" 
مهجة القد�ش يف قطاع غزة، مبقدمة لالأ�سري "هيثم 

حمدان"، ويقع يف )229( �سفحة.

إطالق كتاب »إيسولينا وعجة بالفلفل 
األسود« للكاتب منجد صاحل

االأحد  يوم  دروي�ش" م�ساء  "حممود  اأطلق يف متحف 
27 �سباط/ فرباير 2022 كتاب "اإي�سولينا وعجة 
باإدارة  �سالح"،  "منجد  للكاتب  االأ�سود"  بالفلفل 
رفيق  "اأحمد  الدكتور  واالأكادميي  الروائي  وحوار 

عو�ش"، متحدثًا عن الكتاب واأ�سلوب الكاتب وخربته 
الواقعية واالإفادة منها يف بناء عامل الق�سة الق�سرية 
لدى "منجد �سالح"، فكانت اأ�سبه بالق�س�ش الطويلة 
التي مل يلتزم فيها الكاتب مبنطق الق�سة لدى كتابها 
من االأجيال ال�سابقة، معتربًا اأن هذه الكتابة نوع من 
الفرادة التي متيز بها الكتاب. مع ت�سديده على اأهمية 
االلتزام بقواعد الفن الأي عمل اأدبي، الأنها حمددات 

مهمة للعمل، وهي التي متنحه �سخ�سية وا�سحة.
عالقته  عن  فتحدث  �سالح"  "منجد  الكاتب  اأما 
باأحمد رفيق عو�ش الذي كان مر�سده االأول وم�سجعه، 
اإذ عر�ش عليه ن�سه االأول قبل اأكرث من ع�سرين �سنة. 
اأنه  وكيف  الق�سرية،  للق�سة  كتابته  عن  حتدث  كما 
يف  اأحيانًا  كراٍو  بينه  وفّرق  الواقع،  بحر  من  يغرف 
الق�س�ش وبني اأبطال ق�س�سه الذين كانوا يف اأغلبهم 
من الواقع وما زالوا على قيد احلياة، واأملح اإىل ح�سور 

بع�سهم اليوم.
بالكتاب،  املتحدثون  اأ�ساد  متعددة،  مداخالت  ويف 
وبجن�سه االأدبي، كونه ق�سة ق�سرية، وقلة من يكتبون 
هذا اجلن�ش االأدبي اليوم، كما جاء يف مداخلة لوزير 
الدكتور  اأكد  كما  �سيف".  اأبو  "عاطف  د.  الثقافة 
"نبهان عثمان" ما جاء يف الكتاب من اأحداث واقعية، 

واأن الكاتب غّلفها باأ�سلوب ق�س�سي.
الق�سة  فن  عن  يقني" فتحدث  "حت�سني  الناقد  اأما 
واالإبداع  االأدبية  االأعمال  وتلقي  وكتابتها،  الق�سرية 
حني  يف  الكتابة.  يف  االإبداع  يوازي  الذي  النقد  يف 
ال�سخرية  "جمعة الرفاعي" اإىل ملمح  ال�ساعر  اأ�سار 
يف كتابات "منجد �سالح"، كا�سفًا النقاب عن العمل 

الثالث الذي �سي�سدر قريبًا لنف�ش الكاتب .
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وحتدث املحامي احليفاوي "ح�سن عبادي" عن تلقي 
االأ�سرى للكتاب وقراءتهم له حاماًل للكاتب ت�ساوؤالتهم 

التي تناولت �سنعة الكتابة وزمانها ومكانها . 
�سدر  االأ�سود"،  بالفلفل  والعجة  "اإي�سولينا  وكتاب 
ويقع   )2021( الفل�سطينية  الثقافة  وزارة  عن 
ويتاألف  املتو�سط،  القطع  من  �سفحة   )175( يف 
الق�سرية  الق�سة  بني  تراوحت  ق�س�ش  ع�سر  من 
اأماكن  يف  الق�س�ش  تلك  اأحداث  وتدور  والق�سة، 
اأمريكا  من  دول  يف  ومدن  فل�سطني  يف  متعددة 
هذه  ككاتب يف  م�ستفيدًا  واملك�سيك،  ككوبا  الالتينية 
ووزارة  الدبلوما�سي  ال�سلك  يف  عمله  من  الق�س�ش 
وحتدث  �سنة.  وثالثني  �ست  عن  يزيد  ملا  اخلارجية 

فيها عن مو�سوعات اجتماعية و�سيا�سية متنوعة.

ما بني الناقد األكادميي والناقد احلّر :
الكاتب  مع  االفرتا�سية  اللقاءات  اأحد  هام�ش  على 
واالإ�سكايل  املربك  كتابه  ملناق�سة  �سقري"  "حممود 
ما  االزدواجية  هذه  اأثارتني  ال�سحى"،  "حليب 
يتعامل  وكيف  احلّر.  والناقد  االأكادميي  الناقد  بني 
نحو  على  يفكران  وكيف  واحد،  عمل  مع  كالهما 

خمتلف.
التق�سيم احلدي  تعميم كبري جدًا يف هذا  ثمة  لكن، 
االزدواجي. الأن الناقد االأكادميي لي�ش وجهًا واحدًا، 
واحد،  نحو  على  كلهم  االأكادمييون  النقاد  يفكر  وال 
فال  واحدة،  نقدية  مدر�سة  اإىل  ينتمون  وهم  حتى 
الناقد  مبواجهة  االأكادميي  الناقد  يكون  اأن  ميكن 

احلّر، ندًا لنّد، وطرفًا لطرف بهذا ال�سكل.
اليوم  ندوات  من  واحدة  وهي  تلك،  الندوة  خالل 
والروائية  الكاتبة  اأدارتها  وقد  املقد�سية،  ال�سابع 
هام�ش  على  "ال�سمان"  حتدثِت  ال�سمان"،  "دمية 
الندوة وقبل البدء،  يف اأننا )رواد ندوة اليوم ال�سابع( 
ل�سنا نقادًا، واإمنا نعرب عن وجهة نظرنا جتاه العمل، 
اأن  وعلينا  ومتباينة،  متعددة،  نظر  وجهات  فيه  ولنا 

نحرتمها كلها. 
ونقاد  اأكادمييون  نقاد  الندوة  هذه  يف  ح�سر 
انطباعيون، وقراء، وبالطبع بح�سور الكاتب "حممود 

بني  تتدحرج  لغوية  كرة  الكتاب  وكان  �سقري"، 
ملحوظاتهم  والنقاد  القراء  عليها  و�سجل  الكتابات، 
اجلزئية والفنية، وحتدث الكاتب دون اأن يخو�ش يف 
كثري من التفا�سيل، واأجاب عن بع�ش الت�ساوؤالت، كان 
لبقًا وحمبًا ودمثًا وهادئًا كعادته، و�سجل ملحوظاتنا، 
وكان �سعيدًا بها حتى تلك امللحوظات التي قد تزعج 
تلك  اإن  بل  رحب،  ب�سدر  تلقاها  الكتاب،  من  غريه 
امللحوظات غري املقنعة وغري املهمة نقديًا واأدبيًا اهتم 
بها، واإن اأخرج تعليقه عليها بفكاهة ر�سينة. "حممود 
�سقري" يف كل ندواته ويف كل م�ساجالته يعلمنا كيف 
ميكن للكاتب الكبري اأن يكون �سبورًا وعاداًل واإن�سانيًا.
اأ�سرت  التي  االزدواجية  هذه  هو  انتباهي  لفت  ما 
اإليها يف العنوان، "الناقد االأكادميي والناقد احلر". 
اختلف املنتدون حول "حليب ال�سحى" اإن كان رواية 
اأو كان جمموعة ق�س�سية، وال اأريد اأن اأذهب اإىل هذا 
النقا�ش، فقد بحثته يف درا�سة م�ستقلة �ستن�سر قريبًا 
بعون اهلل. اإمنا فكرت كيف ميكن للناقد االأكادميي اأن 

يرى املو�سوع من زاوية اأكادميية �سرفة.
للكتابة  العامة  القواعد  عن  الكتاب  خروج  اأن  اأظن 
تلعب  وال  حرًا،  لي�ش  الأنه  االأكادميي،  الناقد  يحرج 
ذائقته اخلا�سة عاماًل حا�سمًا يف تقدير العمل االأدبي 
جمموعة  لديه  فاالأكادميي  قدره.  حق  اال�ستثنائي 
اأن يفربك  من القواعد ي�سري عليها، ويحاول جاهدًا 
الن�ش بناًء على تلك القواعد، قد يتمرد العمل على 
خذالنًا  القواعد  تلك  فتخذله  االأكادميي،  الناقد 
عظيمًا، فرياه عماًل ناق�سًا، وبحاجة اإىل املزيد من 
املراجعة ل�سبطه. الناقد االأكادميي هنا يدعو الكّتاب 
اإىل تخريب العمل يف حقيقة االأمر ولي�ش اإىل �سبطه. 
اإمنا هي  القواعد  اأن كل تلك  النقاد  لقد ن�سي هوؤالء 
قواعد ا�ستقرائية اأجربهم عليها الكّتاب االإبداعيون، 

ولي�ش العك�ش.
القواعد  تلك  �سيطرة  من  املتحرر  احلر،  الناقد  اأما 
اإن  اأقدر-  �سيكون  فاإنه  الذائقة،  تدفق  من  احلادة 
االأدبي  العمل  مع  التعاي�ش  على  ومثقفًا-  ملمًا  كان 
فال  مكوناته  مع  والتفاعل  اأن�ساقه،  اإىل  والدخول 
ال�سحى"  "حليب  االأدبي  العمل  اإن كان  يعنيه كثريًا  
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رواية اأو جمموعة ق�س�سية ما دام اأنه يقراأ ن�سو�سًا 
جميلة ت�سبع رغبته، وتطور من معرفته. الناقد احلر 
االأعمال ما حرك  الأن خري  العمل حق قدره،  �سيقّدر 
ف�سيف�سل  االأكادميي  الناقد  اأما  وح�سه،  القارئ  عقل 
ف�ساًل ذريعًا يف هذه امل�ساألة، الأن القواعد االأكادميية 
اأي�سًا.  عليه  نف�َسها  املتعُة  وحّرمت  املتعة  حرمته 
فالناقد االأكادميي ن�سف قارئ، الأنه ي�ستخدم عقله 
اإال بقدر  اإح�سا�سه فال ينفعل باجلمال  فقط، ويعطل 

انطباقها على تلك القواعد.
حدث ذلك مثاًل مع الناقد امل�سري الدكتور "�سالح 
اأراد  عندما  زيدان"،  "يو�سف  والروائي  ف�سل" 
للقواعد  االأفعى"  "ظل  رواية  يخ�سع  اأن  "د.ف�سل" 
املنهجي  النقد  كتب  يف  املقررة  االأكادميية  الروائية 
فقال له: "اإن من يدخل مدينة الرواية عليه اأن يحرتم 
قوانينها"، فاأجابه "زيدان": "ما هي قوانني الرواية 

حتى نح�سب قدر انحرايف عنها".
من خالل هذه الثنائية بني هذين النوعني من النقاد، 
عامل  اللغة  اأن  �سامعًا-  اأو  قارئًا  املتلقي-  �سيجد 
حا�سم اأي�سا يف اإحداث الفرق بني الناقدين، ما بني 
مفهومة  غري  فنية  م�سطلحية  قواعدية  معلبة  لغة 
اللغة  وبني  االأدبية،  االأعمال  عموميات  حتاكي  الأنها 
نف�سه،  العمل  رحم  من  امل�ستلة  الوا�سحة  االنفعالية 
الناقد  فعله  ما  هذا  وحقيقية.  ومعربة  قريبة  فتكون 
"حليب  كتاب  مناق�سة  خالل  كرث-  وهم  احلر- 
ال�سحى"، اأو مناق�سة اأي كتاب يف الندوات االأخرى، 
دون  واجلمالية  العقدية  انحيازاته  اأي�سًا  لتبدو  حتى 
اأن يكون م�سطرا للتربير، هذا املنطق التربيري الذي 
ي�ستند عليه الناقد االأكادميي. فلغة الناقد احلر لغة 
�سفافة وا�سحة علنية، اأما  لغة الناقد االأكادميي فهي 
متوارية وخائفة وتوج�سية وتكرث فيها ال�سكوك والريب 
تدعي  واهية  بحجة  واأ�سباههما؛  ولعّل  رمبا  واألفاظ: 

املو�سوعية واحليادية والبعد عن اليقينية. 
هل باإمكان الناقد االأكادميي اأن يكون ناقداً حرًا؟ ال 
"لعّل".  وبال  "رمبا"،  بال  اأقولها  األبتة،  ذلك  اأعتقد 
فهو �سخ�ش جمهز ومربمج على ن�سق واحد، ولي�ش له 
من طيبات االأعمال االإبداعية وملّذاتها من ن�سيب، 

االأكادميية  هذه  الطريق.  ف�سّل  القواعد  خربته 
ندوة  يف  االأدبية  االأعمال  ملناق�سة  ت�سلح  ال  ال�سرفة 
وجودهم  اأن  ت�سعر  ولذلك  ال�سابع،  اليوم  كندوة 
اإىل  م�سجرون  فهم  حقيقي،  ملل  عامل  الندوة  يف 
الكاتب  جتاه  احلب  لغة  يتقنون  وال  كبرية.  درجة 
ندوة-  اأي  الندوة-  يف  ومكانهم  االإبداعي.  وعمله 
"رونان  لي�ش هو املكان ال�سحيح، فليظلوا- كما قال 
ميار�سون  اجلامعة  اأ�سوار  داخل  ماكدونالد"- 
�سهواتهم النقدية على طالبهم داخل قاعات الدر�ش 
الرتقيات.  لنيل  بها  يتقدمون  التي  درا�ساتهم  يف  اأو 
هذا اأق�سى ما ميكن اأن يفعلوه، وجزاهم اهلل خريًا. 

فلريحموا االأ�سماع واالأكباد من "زّن اخل�سب".
مدّجنون  اأ�سخا�ش  االأكادمييني  النقاد  اأن  اأظن 
عك�ش  واجلنب،  التدجني  الكتاب  ويعّلمون  وجبناء، 
الناقد احلر الذي ال تقولبه القواعد وال حتده احلدود 
املقررة، فال�سجاعة كلها عند هذا الناقد الذي ي�سبق 
الناقد االأكادميي يف التقاط اجلمال املده�ش، و�سيعود 
اإليه يومًا ما، واإىل ما قاله من اآراء جمالية وانتباهات 
لن  وعليه  دائمًا،  قائد  فال�سجاع  منهجية،  غري  حّرة 
ي�ستطيع الناقد اأن يغري قواعده اإال اإذا اأجربه الناقد 
حتطيم  يف  املبدعون  وا�ستمر  ذلك،  فعل  على  احلر 
فكرثة  اجلافة،  النقدية  ومقرراتها  اجلامعة  اأ�سوار 
مهمة  هي  وهذه  لّينًا.  جتعله  احلديد  ْرق" على  "الطَّ
القارئ امللهم املجهز بو�سفه ناقدًا حرًا  غري مدّجن 
االأطر  يف  القعود  يحب  ال  متمرد،  هو  بل  جبان،  وال 

اجلاهزة. 
تذوق  ا�ستطعنا  ملا  احلر  الناقد  هذا  لوال  اأننا  اأظّن 
"حليب  كتاب  اإن  نقول  اأن  وال  الكتب،  يف  اجلمال 
اأقرب  العام  مبفهومها  فالرواية  رواية،  ال�سحى" 
اإىل ذهن الناقد احلر من الناقد االأكادميي الذي ال 
يعرف اإال اأن يقود حماره يف اخلط املر�سوم له دون اأن 
ي�ستمتع بجمال الطريق والربيع الزاهي على جنباته، 
اأنفه عطور تلك الزهور وال ي�سعر بها  اإىل  فال ت�سل 
املدعو  ذلك  ناق�ش  اإن�سان  من  له  فيا  حوله.  من 

االأكادميي"! "الناقد 
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مراجعات أكادميية: ما الذي حدث فعاًل؟
مراجعة  تتم  حتى  عقود،  ثمانية  االأمر  احتاج 
نهاية  ففي  و«�سكينة«.  »ريا«  عن  ال�سائدة  الرواية 
امل�سري،  واملوؤرخ  ال�سحفي  عمل  الت�سعينيات، 
 : و�سكينة  ريا  »رجال  كتابه  على  عي�سى«،  »�سالح 
حماولة  يف   )2002( واجتماعية«  �سيا�سية  �سرية 
ال�سيا�سي  �سياقها  يف  الق�سية  مو�سعه  الإعادة 
االأوىل  العاملية  احلرب  نهاية  بعد  واالجتماعي، 
يوحي  نف�سه  الكتاب  عنوان   .1919 ثورة  واندالع 
مل  فاجلرائم  التاريخية،  الرواية  يف  جذرية  بنقلة 
كتاب  حظى  برجالهما.  بل  بال�سقيقتني  تتعلق  تعد 
والعرو�ش،  واملراجعة  االحتفاء  من  بكثرٍي  »عي�سى« 
ن�سبيًا،  حمدود  نطاق  يف  حم�سورًا  تاأثريه  ظل  واإن 
فر�ستها  التي  ال�سقيقتني  �سورة  بهيمنة  مقارنة 

الثقافة اجلماهريية امل�ستلهمة من اأعمال �سينمائية 
وم�سرحية وتلفزيونية.  

�سهدت االألفية اجلديدة اهتمامًا متزايدًا بالق�سية 
يف االإ�سدارات االأكادميية. ففي كتاب »اإعادة ت�سور 
�ساهم   ،2005 عام  باالإجنليزية  ال�سادر  م�سر« 
احلوادث:  »اأخبار  عنوانه  بف�سل  لوبيز«  »�سون 
فيه  ليذهب  اإعالم«،  وو�سائل  قتل  وجرائم  قوادات 
ال�سحفية  وتغطيتها  و«�سكينة«  »ريا«  ق�سية  اأن  اإىل 
املكثفة منذ اكت�ساف اجلثة االأوىل مرورًا باملحاكمة 
لت�سكيل  االإعدام، هي نقطة االنطالق  تنفيذ  وحتى 
ثقافة جماهريية م�سرية عابرة للطبقات، تت�سارك 
املخاوف نف�سها، واالإثارة امل�سرتكة والرغبة اجلامعة 
وموؤ�س�ساتها.  احلداثة  اأدوات  عرب  العدالة،  لتنفيذ 
ا�ستقاللها، وجدت  لنيل  تتاأهب  التي كانت  فالبالد 

هل ريا وسكينة مجرمتان بالفعل ؟ ..

صناعة أيقونات الشر 

شادي لويس. مصري مقيم في لندن
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يف الق�سية نقطة م�سرتكة لل�سعور بوحدتها الوطنية.
اأن ق�سية »ريا« و«�سكينة« احتلت هذه املكانة   يبدو 
الذاكرة  ويف  حينها،  العامة  املخيلة  يف  الهائلة 
باللحظة  بال�سدفة،  تتعلق  الأ�سباب  الحقًا  الثقافية 
التاريخية لوقوعها وثقلها ال�سيا�سي ومبكان وقوعها، 

ولي�ش بال�سرورة لفداحة اجلرائم اأو ا�ستثنائيتها.
ويف ورقة بحثية بعنوان »بناء ق�سية وطنية يف م�سر 
�سفحات  على  و�سكينة  ريا  جرائم  احلربني:  بني 
توؤكد  املا�سي،  العام  باالإجنليزية  �سادرة  االأهرام« 
الكاتبة »اإيلينا ت�سيتي« اأي�سًا البعد الوطني للق�سية 
يف املرحلة االنتقالية بني احلكم الكولونيايل ودولة 
اال�ستقالل، وتعقد مقارنة بني تغطية االأهرام لها وبني 
تغطية ق�سية اأخرى ت�سبهها يف مدينة طنطا، ظهرت 
قبل ق�سية ريا و�سكينة ب�سهور قليلة. ت�سمنت حادثة 
طنطا �سل�سلة من جرائم قتل الن�ساء اأي�سًا، وتورط 
ال�سورة.  بنف�ش  والن�ساء  الرجال  من  جناة  فيها 
ال�سحفية  التغطية  بنف�ش  حتظ  مل  ذلك،  رغم 
ذلك  يكون  ورمبا  اجلماهريي،  االهتمام  نف�ش  وال 
ال�سبب يف اأن املحكمة يف النهاية مل تقم باإدانة اأي 
خالف  على  اجلرمية،  يف  املتورطات  الن�ساء  من 
الفوارق  تلك  »ت�سيتي«  وترجع  االإ�سكندرية.  ق�سية 
كمدينة  فاالإ�سكندرية  اجلرمية،  وقوع  مكان  اإىل 
من  احل�سرية  الرتاتبية  يف  اأعلى  م�ستوى  يف  تقع 
مدينة طنطا، كما اأن وجود االأجانب يف االأوىل منح 
الق�سية بعدًا اأكرث ح�سا�سية، وباالأخ�ش فيما يتعلق 
اخلطاب  يف  ت�سويرها  مت  التي  العامة،  باالأخالق 
للتهديد ب�سبب  اأنها معر�سة  الوطني ال�ساعد على 
حتيلنا  اال�ستعمارية.  وال�سلطة  االأوروبي  احل�سور 
الورقة كذلك اإىل اأ�سباب اأكرث اعتباطية، لكنها ذات 
تاأثري معترب، فجريدة »االأهرام« كان لديها مرا�سل 
حمرتف ومتفرغ يف االإ�سكندرية تابع الق�سية ب�سكل 
بتقارير  اجلريدة  اكتفت  فيما  يومي،  و�سبه  مكثف 
غري موقعة من وكيلها يف طنطا الذى نقل البيانات 
ق�سية  اأن  يبدو  بب�ساطة،  االأمن.  الأجهزة  املقت�سبة 
»ريا« و«�سكينة« احتلت هذه املكانة الهائلة يف املخيلة 
العامة حينها، ويف الذاكرة الثقافية الحقًا، الأ�سباب 
تتعلق بال�سدفة، باللحظة التاريخية لوقوعها وثقلها 
ال�سيا�سي ومبكان وقوعها، ولي�ش بال�سرورة لفداحة 

اجلرائم اأو ا�ستثنائيتها.
يف كتاب »�سحايا م�ستحيالت ومذنبات م�ستحيالت: 
العام  يف  بالفرن�سية  ال�سادر  القانون«  اأمام  املراأة 
بعنوان  بف�سٍل  ها�سيت«  »اأمل  ت�ساهم   ،2019
»التناول العابر للثقافات للجرمية املت�سل�سلة: ق�سية 
جرائم  اأي�سًا  هي  وتربط  و�سكينة«،  ريا  ال�سقيقتني 
اأبعد  خطوة  وتذهب  طنطا،  بجرائم  االإ�سكندرية 
قتل  جرائم  من  م�سابهة  ب�سل�سلة  االأخرية  بربط 
ال�سهري »هرني  ال�سفاح  ارتكبها  الن�ساء يف فرن�سا، 
الندرو« بني عامي 1914 و1918. حيث اعرتف 
عالم«،  »حممود  طنطا،  ق�سية  يف  الرئي�سي  املتهم 
بتقليده لطرق »الندرو« للتخل�ش من جثث �سحاياه، 
حيث كان يقوم بحرقها يف فرٍن يف منزله ومن ثم 
يلقي بالروؤو�ش املقطوعة يف النهر. اجلدير بالذكر 
يف  فرن�سا  يف  »الندرو«  يف  نفذ  االإعدام  حكم  اأن 
تنفيذه  �سهرين فقط من  بعد  اأي   ،1922 فرباير 
يف »ريا« و«�سكينة«. اإًذا هل كان هناك ثمة ما يربط 
ي�سبح  مل  وملاذا  واالإ�سكندرية؟  طنطا  جرائم  بني 
ريا  بداًل من  امل�سرية  ال�سر  اأيقونة  »حممود عالم« 

و�سكينة؟ 
باالإجنليزية  املن�سورة  للدكتوراه  ر�سالتها  يف 
االإ�سكندرية:  يف  قتل  »جرمية  بعنوان   ،2016
ال�سيا�سات اجلندرية واجلن�سية والطبقية لالإجرام 
ملف  بفح�ش  تكال«،  »نفرتيتي  تقوم  م�سر«،  يف 
انتقال  ر�سالتها  ت�سع  بدايًة،  تاريخيًا.  الق�سية 
يف  االإ�سكندرية  اإىل  ال�سعيد  من  و«�سكينة«  »ريا« 
يف  اجلنوب  من  للم�سريني  الوا�سع  النزوح  �سياق 
التي  القا�سية  اجلباية  وقوانني  القطن  اأزمات  ظل 
احلرب  بداية  مع  الربيطاين  االحتالل  فر�سها 
القوات  الوقت ذاته، خلق وجود  العاملية االأوىل. يف 
طلبًا  االإ�سكندرية  يف  احلليفة  والقوات  الربيطانية 
الالجئني  األوف  تدفق  ومع  الدعارة،  على  هائاًل 
اندالع  مع  واليهود  واالأرمن  واليونانيني  ال�سوريني 
ال�سيئة  االقت�سادية  الظروف  ظل  يف  احلرب، 
من  الكثري  ا�سطرت  العالية،  الت�سخم  ومعدالت 
الن�ساء من جن�سيات خمتلفة للعمل يف اجلن�ش اإىل 

جانب اأعمال الداللة واخلدمة.
هذا  من  جزءًا  وزوجاهما  و«�سكينة«  »ريا«  كانت   
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و�سعود  احلرب،  خلقته  الذي  الب�سري  الفائ�ش 
الدولة االأمة بعدها مبا�سرة، ودفعتهم لالنخراط يف 
اأن�سطة هام�سية وغري قانونية. عمل »اأحمد راغب« 
الزوج الثاين لريا مع اجلي�ش الربيطاين، ورحل عن 
االإ�سكندرية مع القوات املقاتلة. األوٌف من امل�سريني 
القتال.  املع�سكرات وجبهات  العمل يف  اأُرغموا على 
الربيطانية  املع�سكرات  اإىل  تت�سلل  »�سكينة«  كانت 
ل�سرقة حلوم اخليول امليتة، وبيعها يف ال�سوق باأ�سعار 
عددًا  و«�سكينة«  »ريا«  اأدارت  وبالتوازي،  زهيدة. 
اللبان«  »حي  يف  املرخ�سة  غري  الدعارة  بيوت  من 
اآخر،  اإىل  واحد  من  التنقل  عليهما  وكان  ال�سعبي، 
ب�سبب �سكاوى اجلريان. واأقامت �سديقتهما »اأمينة 
الق�سية،  يف  املتهمات  من  واحدة  وهي  من�سور«، 
الدعارة،  لبيت  االأر�سي  الدور  يف  للح�سي�ش  غرزة 

فيما عمل زوجها يف بيع اخلمور غري املرخ�سة.
هل الرواية صحيحة فعاًل ؟ 

تنفي »تكال« اأن تكون جرائم القتل مدفوعة بغر�ش 
عن  ترويجها  مت  التي  املعتمدة  فالرواية  ال�سرقة، 
خداع »ريا« و«�سكينة« لل�سحايا وا�ستدراجهن للمنزل 
لقتلهن واال�ستيالء على الذهب، ال جتد ما يوؤكدها 
يف االأدلة املتوفرة يف ملف الق�سية، فبع�ش ال�سحايا 
الـ 17 حني اختفني مل يكّن يرتدين اأي ذهب على 
كان  ومعظمهن  علي«،  بنت  »نبوية  مثل  االإطالق، 
لديهن القليل منه. كانت »زنوبة بنت حممد مو�سى« 
اأن  اإىل  التحقيقات  ت�سري  بل  فقط،  حلقًا  ترتدي 
بع�ش  ال�سحايا  من  واحدة  اأهدت  قد  كانت  »ريا« 
التحقيق  جهات  تتمكن  ومل  قتلها.  قبل  امل�سوغات 
املتهمني،  لدى  امل�سوغات  اأي من  اإىل  الو�سول  من 

با�ستثناء »اأمينة بنت من�سور«.
كل ال�سحايا با�ستثناء واحدة، عملن يف الدعارة يف 
االأوقات.  من  وقت  يف  ال�سقيقتني  بيوت  من  واحدة 
»خ�سرة  االأوىل،  ال�سحية  قتل  وراء  ال�سبب  اأما 
بع�ش  اإخفاء  على  لها  فكان عقابًا  الالمي«،  حممد 
من املبالغ املالية التي ح�سلت عليها من زبائن بيت 
الن�سبة  دفع  دون  ال�سقيقتني،  تديره  الذي  الدعارة 
ال�سحايا  بني  ال�سجارات  كان  لهما.  امل�ستحقة 
نظرية  توؤكد  اختفاءهن  �سبقت  التي  والفتوات 
جذرية  تغيريات  فر�ست  احلرب  فنهاية  »تكال«؛ 

املتحاربة  القوات  فان�سحاب  املدينة،  اقت�ساد  على 
الدعارة.  الطلب على  يعني هبوطًا مفاجئًا يف  كان 
على  الدولية  التجارة  عودة  اأثّرت  ذاته،  الوقت  يف 
اقت�ساد  على  انتع�ست  التي  ال�سغرية  الربجوازية 
ا�سترياد  عودة  اأثرت  املثال  �سبيل  على  احلرب، 
املحلي،  االإنتاج  على  اخلارج  من  الرخي�ش  الزبد 
مما انتهى اإىل ا�سطرابات وعنف �سديد يف �سوارع 
متقطع  وب�سكل  مبا�سرة،  احلرب  بعد  االإ�سكندرية 
�سبكات  على  كان  الظروف،  تلك  ظل  يف  الحقًا. 
اأقل  موارد  على  املناف�سة  الر�سمية  غري  الدعارة 
ويف �سوق اأ�سيق، واأن تلجاأ للعنف ل�سبط العامالت 
خا�سة  امل�ستقالت،  العامالت  من  والتخل�ش  فيها 
الدعارة كن�ساط  ال�سحايا كّن ميار�سن  واأن معظم 
التجزئة  كبيع  اأخرى،  اأعمال  اإىل  باالإ�سافة  جانبي 
اأن  اإىل  »تكال«  تذهب  هكذا،  النظافة.  واأعمال 
جرائم »االإ�سكندرية« و�سابقتها يف »طنطا« مرتبطة 
عالم«  »حممود  ا�ستهدف  »طنطا«  ففي  ببع�سها، 
و�سركاوؤه عددًا من الداعرات الالتي عملن لديهم، 
ولالأ�سباب نف�سها. وتلمح »تكال« اإىل اأنه من املمكن 
اأن تكون هناك عالقة غري مبا�سرة بني الق�سيتني، 
يف  من�سور«  بنت  »اأمينة  تورط  يثبت  ما  فهناك 
من  املراهقات  اجلن�ش  عامالت  من  عدد  بيع 
االإ�سكندرية اإىل بيوت دعارة يف »دمنهور« و«طنطا«، 
وهو ما ي�سري اإىل توا�سل بني تلك ال�سبكات يف املدن 

املختلفة. 
امراأتان  لل�سر:  مثااًل منوذجيًا  ال�سقيقتان  اأ�سبحت 
منحلتان، مدمنتان على ال�سراب، �سرهتان للجن�ش 
ومتعددتا العالقات، جاهلتان نازحتان من ال�سعيد، 

�ست�سبحان رمزًا للهمجية.
ُوجهت االتهامات اإىل �ستة من املتهمني؛ ال�سقيقتان 
وزوجاهما »حممد عبد العال« و«ح�سب اهلل �سعيد«، 
باالإ�سافة اإىل الفتوتني »عرابي ح�سان« و«عبد الرازق 
اآخرين.  اأربعة  اإىل  الت�سرت  تهمة  وُوجهت  يو�سف«، 
تورط  التحقيقات  يف  يثبت  مل  اأنه  من  وبالرغم 
مبا�سر،  ب�سكل  القتل  عمليات  يف  و«�سكينة«  »ريا« 
حملت  الق�سية  فاإن  القتل،  وقائع  ح�سور  حتى  وال 
»تكال«  قراءة  وبح�سب  االأول.  اليوم  منذ  ا�سميهما 
ال�سقيقتني  م�ساركة  اأي�سًا  تثُبت  مل  الق�سية،  مللف 
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يف التخطيط للجرائم، وي�سعب حتى اإثبات فر�سية 
حدثت  القتل  فعمليات  معظمها،  يف  التخطيط 
بني  عر�سية   م�ساجرات  بعد  االأحيان  بع�ش  يف 
اأخرى،  جرائم  ويف  الفتوتني،  من  وواحد  ال�سحايا 
اإىل  عودتهما  بعد  القتل  بعملية  ال�سقيقتني  عرفت 
اإىل  اأي�سًا  »تكال«  ت�سري  دراية م�سبقة.  املنزل، دون 
واحدة  بتخدير  الذكور  اأحد اجلناة  قيام  اأدلة على 

من ال�سحايا واغت�سابها قبل قتلها.  
اعتمدت جهات التحقيق واالتهام ب�سكل كامل على 
اأن  على  اإ�سرارهما  ورغم  ال�سقيقتني،  اعرتافات 
اخلوف  هو  اجلرائم  على  للت�سرت  الوحيد  دافعهما 
فاإن  االأربعة،  القتل من قبل رجالهما  من تهديدات 
حتى  الفر�سية،  تلك  جتاهل  على  اأ�سرت  املحكمة 
تعر�ش  على  االآخرين  ال�سهود  �سهادات  تاأكيد  مع 
زوجيهما  يد  على  والرتويع  لل�سرب  ال�سقيقتني 
الق�سية  »تكال«  تقلب  متكرر.  ب�سكل  والفتوتني 
راأ�سًا على عقب، لتخربنا باأن »ريا« و«�سكينة« كانتا 

�سحيتني، اأو على االأقل مل ت�ستحقا حكم االإعدام.
السبب احلقيقي :

للربجوازية  �سدمة  الق�سية  تفا�سيل  كانت 
ال�ساعدة؛ الطبقة التي كانت يف اإطار اإعداد نف�سها 
يكن  مل  �سدمها  وما  حديثًا.  امل�ستقل  البلد  لقيادة 
والتهتك  اجلن�سية  املمار�سات  بل  العنف،  حجم 
الن�ساء. عدد  للمتورطني، وباالأخ�ش بني  االأخالقي 
الو�سطى  الطبقة  اإىل  ينتمني  كن  ال�سحايا  من 
الالتي  ال�سغرية  االأمالك  ذوات  من  ن�ساء  الدنيا، 
الظروف  ظل  يف  دخلهن  لزيادة  حاجة  يف  كن 
كن�ساط  الدعارة  يف  فعملن  املتعرثة،  االقت�سادية 
بني  النفاذية  تلك  كانت  »تكال«،  بح�سب  جانبي. 
توافقت حلظة  اأرعب الربجوازية.  الطبقات هو ما 
الوطني  اخلطاب  يف  حتول  مع  اجلرمية  اكت�ساف 
املنا�سب  من  وكان  املجتمع.  يف  املراأة  دور  حول 
ال�سرقة  عمليات  من  ك�سل�سلة  اجلرمية،  ت�سوير 
يعربن  حني  املي�سورة  الطبقات  ن�ساء  لها  تتعر�ش 
اأ�سفل، ويدخلن اإىل ف�ساءات  احلدود الطبقية اإىل 
هكذا  وال�سبط.  الرقابة  عني  عن  بعيدة  خا�سة 
الطبقات  بني  احلدود  لت�سليب  اجلرمية  وظفت 

وبني اجلن�سني. 

امراأتان  لل�سر:  مثااًل منوذجيًا  ال�سقيقتان  اأ�سبحت 
�سرهتان  ال�سراب،  على  مدمنتان  منحلتان، 
للجن�ش ومتعددتا العالقات، جاهلتان نازحتان من 
و�ستخ�س�ش  للهمجية،  رمزًا  �ست�سبحان  ال�سعيد، 
ال�سحافة م�ساحة لي�ست بالقليلة لو�سف و�سومهما 
و�سيلقى  ال�سمراء،  وب�سرتهما  القا�سية  ومالحمهما 
اإغواء  وراء  اأنها  على  »الزار«  طقو�ش  على  باللوم 
الن�ساء اإىل حتفهن، ومنع اجلريان من �سماع �سراخ 
والقاتلة  »الغيبية«  الطقو�ش  تلك  و�سعت  ال�سحايا. 
ملوؤ�س�سات  القيا�سية  الروحية  املمار�سة  مقابل  يف 
اعتربت  هذا،  كل  اإىل  وباالإ�سافة  الدينية.  الدولة 
الذي  االأخالقي  الف�ساد  على  داللة  و«�سكينة«  »ريا« 
منه  التخل�ش  موعد  جاء  والذي  اال�ستعمار،  جلبه 
اال�ستقالل. تخربنا تكال  االأمة مع  وبرته من ج�سد 
ولرغبة  للحداثة  �سحيتني  كانتا  ال�سقيقتني  باأن 
نف�سها  اإثبات  يف  ال�ساعدة  الوطنية  الربجوازية 
و«�سكينة«  »ريا«  قدمت  املوؤ�س�سية.  اأدواتها  وتفعيل 
وقواعد  واجلن�ش  للطبقة  جديد  لفهم  كقربان 

ال�سلوك واالأخالق العامة.



عند  حّتى  الطاغية،  �سهرته  من  بالرغم    
ال�سلوفينّي  الفيل�سوف  يزال  ال  العرب،  القّراء 
جمهول.  �سبه   )1949( جيجك"  "�سالفوي 
يعود ذلك الأ�سباب عديدة لي�ش اأقّلها اأّن "الثقافة 
اجلديدة"، حّتى بعد االنتفا�سات، ال تزال اأ�سرية 
واالختزاالت،  امل�سبقة،  واالأفكار  ال�ّسماع،  ثقافة 
والربامج الهزيلة لدور الّن�سر. "جيجك" - لدى 
يف  حم�سور   - اأطيافهم  اختالف  على  القّراء 
مقالتني عن "الربيع العربّي" واحلرب ال�سورّية، 
عن  مقال  جمّرد  يف  اأو�سع،  نحو  على  وخُمتَزل، 

اأقل  متفرقة  اأخرى  ومقاالت  "اال�ستمناء"، 
اأهمّية. 

ما يجهله القراء هو اأّن كتب "جيجك" تربو على 
اللغة  يف  وحتريرًا  وم�ساركًة  تاأليفًا  كتابًا  �سبعني 
للكتابة  تفّرغ  التي  اللغة  وهي  فقط،  االإنكليزّية 
�سدور  عند   1989 عام  منذ  تقريبًا  عربها 

كتابه "املو�سوع ال�ّسامي لالأيديولوجيا".
اأكرث  "جيجك" لي�ش  التعميم،  من  وب�سيء  اإذًا، 
من حمّلل �سيا�سّي ذكّي عند فريق، ومهّرج اأحمق 

عند الفريق امل�ساد.

عن عالم السلوفيني سالفوي جيجك ..   

الّنكتة كمدخٍل فلسفّي

يزن الحاج. سوريا
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اأهم  "جيجك" اأحد  اأّن  هو  هوؤالء  يجهله  قد  ما 
االأخري،  القرن  ربع  خالل  الفل�سفّية  االأ�سماء 
الذي  احلقل  هو  املبا�سر  ال�سيا�سّي  التحليل  واأّن 
مقارنًة  اأحواله،  اأ�سواأ  يف  "جيجك"  فيه  يبدو 
بكونه اأهم فيل�سوف هيغلّي - مارك�سّي - الكايّن 
مده�ش  نحو  على  اهتماماته  ت�سّعبت  معا�سر 
ثقافة  اإىل  و�سواًل  املعّقدة  الفل�سفة  من  انطالقًا 
البوب وال�سينما. ولذا، لي�ش من امل�ستغرب وجود 
اأّن  بخا�سة  "جيجك"،  عن  التنميط  هذا  مثل 
كتب   4 تتجاوز  مل  العربّية  الرتجمات  ح�سيلة 
فقط مل تكن - على اأهمّيتها - املدخل ال�سحيح 

اإىل عامله الفل�سفّي والفكرّي.

حرية  يف  "جيجك"  يجهل  الذي  القارئ  �سيقع 
قراءة  ملحاولة  املنا�سبة  البداية  ب�ساأن  �سديدة 
كتابه  باأّن  يبدو  ولذا  الغزيرة،  اأعماله  وفهم 
بهيغل  املتعّلقة  تلك  �سمعَت  : هل  "نكات جيجك 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ش  )معهد  والّنفي؟" 
اإذ  االأن�سب،  البداية  هو   )2014 ــ   MIT
اأدرجها  التي  النكات  اأهم  يجمع  الكتاب  اإّن 
"جيجك" يف كتبه طوال ربع قرن، وكانت اإحدى 
اأهّم الو�سائل التي ي�ستند اإليها يف تقدمي و�سرح 
املكّر�سة  الفل�سفّية  واملحاّجات  االأطروحات  ونقد 
وال�سائدة عرب التحليل النف�سّي وخلفّية هيغلّية - 

مارك�سّية - متينة.

يف  تكمن  النكتة  اأهمّية  اأّن  اإىل  املقّدمة  ت�سري 
يف  للغة  املتفّردة  اخللق  قدرة  عن  تعرّب  كونها 
كونها منطوقة ومروّية، ويف كون النكتة "جمعّية، 

جمهولة، ال موؤّلف لها، ومباِغتًة تنبع من العدم". 
و"جيجك"، كما ي�سري الق�سم االأخري الذي كتبه 
دالالت  يف  خبري  "مومو�ش"،  والكاتب  املطرب 
تبدو  ولذا  ثورّي"،  "عامل  كـ  وال�سحك  النكت 
االأف�سل  املعرّب  هي  ال�سخرية  يف  املوغلة  اأفكاره 

عن "ِخّفة العمق".

هذه  يف  األهمّية  شديد  عنصر  الطبقات 
النكات :

النكات  من  كثريًا  اأّن  هو  القارئ  �سيالحظه  ما 
تتكّرر  )كما  بتنويعات خمتلفة  تتكّرر  الكتاب  يف 
كتبه  يف  خمتلفة  ب�سيغ  "جيجك"  اأطروحات 
يكون  الذي  املو�سوع  مع  لتتالءم  االأخرى( 
ت�سمل  النكات  هذه  تكاد  ونقده.  طرحه  ب�سدد 
يف  املفّكرين  �سغلت  التي  الكبرية  امل�سائل  جميع 
القرن املا�سي: العن�سرّية، الهوّية، الدكتاتورّية، 
الراأ�سمالّية، الدميقراطّية، االإرهاب، املارك�سّية، 
الدينّية،  العقائد  التنميطات،  اال�سرتاكّية، 
والغرائز  الطبقّية، اجلن�ش،  التوّترات  التطّرف، 
وهنا،  النف�سّي.  التحليل  جمهر  حتت  الب�سرّية 
اأن  ميكن  هل  عابر:  �سوؤال  يف  "جيجك"  ي�سري 
"راقيًة"  �سخريًة  كانت  اإْن  النكتة غر�سها  توؤّدي 
م�سمون  اإىل  بال�سرورة  اأّنها حتتاج  اأم  حم�سة، 
والعنف؟  كاجلن�ش  "قذرة"  مبوا�سيع  مرتبط 
يرتك جيجك ال�سوؤال معّلقًا من دون اإجابة، ولكّنه 
قيود،  دون  من  كاملة  بحرّية  نكاته  �سرد  يتابع 
االأدّق  هي  الثانية  االإجابة  اأّن  اإىل  يومئ  وكاأّنه 

واالأف�سل كي تكتمل دالالت النكتة وتاأويالتها.
بكثافة  حا�سرة  املختلفة،  بتجّلياتها  ال�سيا�سة، 
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"نقّية"  تبدو  التي  حتى  النكات،  معظم  يف 
الذي  ما  املبا�سر.  ال�سيا�سة مبعناها  وخالية من 
اال�ستنكارّي  ال�سوؤال  من  ن�ستنتجه  اأن  ميكن 
يعود  حني  خيانتها  الزوج  يكت�سف  التي  للزوجة 
مبّكرًا من العمل : )) اأنا �ساألتك اأواًل عن �سبب 
غري    )) املو�سوع؟  غرّيت  مَل  مبّكرًا،  قدومك 
�سلف ال�سيا�سات الغربّية اإزاء االنتقادات املحّقة 
جتاهها؟ وما الدالالت غري ال�سيا�سّية التي ميكن 
ا�ستنتاجها من النكتة ال�سهرية عن الرجل الذي 
ال�سارع  �سوء  حتت  ال�سائع  مفتاحه  عن  يبحث 
بخالف  اآخر  �سيئًا  العتمة،  يف  اأ�ساعه  اأّنه  مع 
ال�سحّية اجلاهزة التي ال بّد من ت�سليط ال�سوء 
بها،  تهمة  اأّية  واإل�ساق  ومبا�سرة  م�سبقًا  عليها 
اأما  االأخرى؟  امللّحة  امل�سكالت  مع جتاهل جميع 
النف�سّي  املري�ش  عن  ال�سهرية  الالكانّية  النكتة 
الذي يظّن نف�سه حّبة قمح ويت�ساءل، بعد �سفائه، 
حّبة  لي�ش  باأّنه  تعلم  الدجاجة  كانت  اإذا  ما  يف 
قمح، فيوؤّكد "جيجك"، با�ستعارات مارك�سّية عن 
ال�ّسلع، اأّن الداللة االأهم هي لي�ست جمّرد اإقناع 
نغرّي  اأن  ال   : ال�سلع-الدجاج  اإقناع  بل  الذات، 
الطريقة  نغرّي  اأّن  بل  ال�ّسلع،  مع  تعاملنا  طريقة 

التي تتعامل فيها ال�سّلع بذاتها يف ما بينها.

هذه  يف  االأهمّية  �سديد  اآخر  عن�سر  الطبقات 
حّتى  هيمنوا  وقد  االأثرياء  جند  حيث  النكات، 
اإذ  التذّمر،  اأو  ال�ّسكوى  يف  الفقراء  حّق  على 
النكات،  اإحدى  يف  الفقري،  اليهودّي  يجروؤ  كيف 
اأن  بعد  الرب،  اأمام  �سيء"  "ال  اإّنه  القول  على 
اأو  ذاتها؟  التذّلل  بعبارة  واحلاخام  الرثّي  نطق 

عندما ياأمر الرثّي خادمه بطرد املت�سّول الواقف 
املعاناة.  روؤية  عند  يتاأمل  ال�سّيد  الأّن  بابه  على 
الثانية  النكتة  يف  تخفى  ال  �سيا�سّية  دالالت  ثمة 
يعاين  من  حمو  عرب  املعاناة  اإنهاء  يكون  حني 
ال  وبالطبع،  كلفًة.  واالأقل  االأ�سهل  الو�سيلة  هو 
النقد  من  يخلو  "جيجكّي" اأن  كتاب  الأّي  ميكن 
املبا�سر للدكتاتورّية حيث يروي النكتة الالكانّية 
"ال ميكن اأن تتاأّخر خطيبتي عن املوعد، اإذ اإّنها 
لن تعود خطيبتي لو تاأخرت"، بتنويعات خمتلفة 
اأ�سّدها ق�سوًة وذكاًء حني ي�سري "جيجك" اإىل اأّن 
�سخ�ش  اأي  الأّن  دائمًا  احلزب  ينا�سر  "ال�سعب 
من  مبا�سرًة  نف�سه  �سُيق�سي  للحزب  معار�ش 
كونه اأحد اأفراد ال�سعب"، اأو حني يوؤّكد الطاغية 
عمله  الأّن  القواعد  اّتباع  يف  يومًا  ُيخطئ  مل  اأنه 

يتلّخ�ش اأ�سا�سًا يف فر�ش القواعد.

ميكن  ال  و�سروحًا  نكاتًا  جيجك"  "نكات  ي�سم 
بالثالوث  املتعلقة  تلك  بخا�سة  تلخي�سها، 
اأو  املقّد�سة،  الكتب  يف  املراأة  �سورة  اأو  الهيغلّي، 
التماهي الزائف، اأو مفهوم »التحديقة« كمو�سوع 
نف�سّي. مع انتهائه من القراءة �سيكت�سف القارئ 
ال�سحيحة  البوابة  "جيجك"  يعرف  ال  الذي 
اأما  املده�سة،  "اجليجكّية"  العوامل  لدخول 
اإىل  اأمام طريٍق خمتلفة  املتابع ف�سيكون  القارئ 
عقل "جيجك" متباينة بدرجٍة ما عن كّل ما قراأه 
�سابقًا له، بالرغم من اأّن النكات )واالأفكار( قد 

تبدو للوهلة االأوىل مكرورة باهتة جامدة.
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سر الصراع التاريخي بين روسيا وأوكرانيا .. 

جثمان ياروسالف احلكيم

الليبي. وكاالت
بينما ي�سابق العامل الزمن الإخماد النار التي اندلعت 
اإعالمي  تقرير  خرج  اأوكرانية،  رو�سية  حرب  بعد 
اجلارتني.  بني  النزاع  �سر  عن  يتحدث  اأمريكي 
التقرير الذي ن�سرته �سحيفة »وول �سرتيت جورنال« 
على  اإىل خالف  االأوكراين  الرو�سي  ال�سراع  اأرجع 
وحد  الذي  احلكيم«  »يارو�سالف  االأمري  مرياث 
االإمارتني بني بحر البلطيق والبحر االأ�سود يف القرن 
الـ11. وبات جليًا اأن رفات االأمري »يارو�سالف« هو 
الرو�سي  الع�سكري  للح�سد  »التاريخي«  االأ�سا�ش 
الحقًا  تطور  والذي  اأوكرانيا،  من  بالقرب  احلايل 

اإىل غزو �سريح ودمار ال حدود له .
وعلى مدار �سنوات م�ست، حاولت كل من »مو�سكو« 
ملا  الوحيد  ال�سيا�سي  الوريث  اأنها  اإثبات  و«كييف« 

االأمري  اأ�س�سه  الذي  كييف«  رو�ش  بـ«احتاد  ي�سمى 
الراحل يف القرن احلادي ع�سر.

كلهم خيطبون ود احلكيم :
»اأوكرانيا« بدورها �سارعت اإىل منح »و�سام االأمري« 
لكل من يقدم خدمات مميزة للدولة، بينما اأطلقت 
كما  للبحرية.  تابعة  فرقاطة  على  ا�سمه  رو�سيا 
ا�سرتك البلدان يف و�سع �سورة االأمري »يارو�سالف 
احلكيم« على االأوراق النقدية يف كال البلدين. ويوؤمن 
الرئي�ش الرو�سي »فالدميري بوتني« باأن »كييف رو�ش« 
“ف�ساء  واأوكرانيا  رو�سيا  اأن  على  وا�سح  دليل  هو 
يف  ن�سره  له  مقال  ويف  واحد”.  وروحي  تاريخي 
يوليو.متوز املا�سي، اأكد بوتني اأن اأوكرانيا لي�ش لها 
اإىل  اأ�سار  للوجود كدولة ذات �سيادة. بوتني  اأ�سا�ش 
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اجلذور اللغوية امل�سرتكة مع »اأوكرانيا« يف الع�سور 
الو�سطى، واالإميان امل�سيحي االأرثوذك�سي امل�سرتك، 
�ساللة  يد  الـ19 على  القرن  بداأ يف  الذي  وحكمها 

»روريك«، التي كان »يارو�سالف« جزءًا منها.
القوات  تعزيز  بعملية  بوتني  �سبقها  املقالة  هذه 
اأنه  اأوقفها، غري  ثم  اأوكرانيا  بالقرب من  الرو�سية 
يف ال�سهور القليلة املا�سية اأعاد عملية تعبئة جديدة 
على طول احلدود االأوكرانية ا�ستمرت حتى االأ�سابيع 
االأخرية. لكن اأوكرانيا حتدت التحركات الع�سكرية 
لبوتني باإظهار ا�سم »االأمري يارو�سالف« يف خطاب 
الرئي�ش«فولودميري  األقاه  الذي  اال�ستقالل  يوم 
زيلين�سكي«. وكثفت احلكومة االأوكرانية من عمليات 
ملمو�ش  كموؤ�سر  »يارو�سالف«  رفات  عن  بحثها 
على  العثور  حال  ويف  �سيادة.  ذات  دولة  اأنها  على 
لكييف  رمزيًا  انت�سارًا  �سيكون  فاإنه  الرفات  هذا 
رو�سيا.  اجلارة  مع  كبري  توتر  حلظة  يف  ول�سيادتها 
ملو�سكو  مواليًا  متردًا  كييف  تقاتل   ،2014 ومنذ 
رو�سيا،  مع  احلدود  عند  انف�ساليتني  منطقتني  يف 
يف  القرم  جزيرة  �سبه  االأخرية  �سمت  عندما 

اأوكرانيا.

رحلة الرفات بني موسكو وكييف :
االأمري  رفات  ُو�سع   ،1054 عام  وفاته  بعد 
»يارو�سالف احلكيم« يف تابوت منحوت من الرخام 
»كييف«،  يف  �سوفيا«  »القدي�سة  بكاتدرائية  االأبي�ش 
يف  �سخم  متثال  ا�سم  على  منطها  كني�سة  وهي 

الق�سطنطينية )اإ�سطنبول حاليًا(.
املغويل  الغزو  مع  رو�ش«  »كييف  احتاد  تراجع 
اأجزاء مما  الثالث ع�سر، حيث كانت  القرن  خالل 
من  جزءًا  قرون،  مدى  على  باأوكرانيا،  االآن  ُيعرف 
اأوكرانيا  اأعلنت  بينما  الرو�سية.  االإمرباطورية 
ا�ستقاللها يف خ�سم فو�سى احلرب االأهلية الرو�سية 
قبل قرن من الزمان، لكنها بعد ذلك اأم�ست عقودًا 
االحتاد  انهيار  ومع  ال�سوفييتي.  االحتاد  من  كجزء 
اأخرى  مرة  ا�ستقاللها  اأوكرانيا  اأعلنت  ال�سوفييتي، 

عام 1991.
خططت  اإنها  كوكوفال�سكا«،  »نيليا  املوؤرخة  قالت 
عام  يف  احلكيم  يارو�سالف  قرب  لفتح  زمالئها  مع 
2009؛ لدرا�سة الرفات. قالت اإنهم اأرادوا مقارنة 
املعروفني  االأحفاد  مع  للعظام  النووي  احلم�ش 
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مطالبة  تعزيز  اأمل  على  واملجر؛  واأملانيا  فرن�سا  يف 
الرتاث  من  بداًل  االأوروبية،  بالهوية  اأوكرانيا 

الرو�سي، واإثارة الدعم عرب القارة ل�سيادة البالد.

احلقيقة تبقى جمهولة :
قرب  غطاء  ال�سوفييت  امل�سوؤولون  اأزال  عقود،  منذ 
االأمري يارو�سالف احلكيم يف عام 1936؛ لفح�ش 
حمتوياته. كما اأعادوا فتح القبو عام 1939. وُنقل 
اأحدهما  بالداخل،  املوجودان  العظميان  الهيكالن 
ذكر واالآخر اأنثى، اإىل لينينغراد )�سانت بطر�سربغ 
حاليًا(، وفقًا لورقٍة عام 2013 ن�سرتها االأكادميية 

الوطنية للعلوم يف اأوكرانيا.
يف  وُو�سع  كييف  اإىل  الحق  وقت  يف  الرفات  اأعيد 
لعر�سه  خطة  مع  �سوفيا«،  »القدي�سة  كاتدرائية 
الحقًا.  امل�سروع  عن  التخلي  يجري  اأن  قبل  علنًا، 
عام  يف  القبو  فتح  امل�سوؤولون  اأعاد  بعد،  وفيما 
لل�سجالت  وفقًا  جمددًا  العظام  توا  وثَبّ  ،1964

التاريخية االأوكرانية.
»كوكوفال�سكا«  اكت�سفت   ،2009 عام  كييف  يف 
داخل  تقريبًا  مكتماًل  عظميًا  هيكاًل  وزمالوؤها 
اإنغريد،  اأنها  ُيفرت�ش  امراأة  لبقايا  وهو  ال�سندوق، 
و�سف  تطابق  والتي  ليارو�سالف،  الثانية  الزوجة 
الهيكل العظمي االأنثوي الذي مت نقله اإىل لينينغراد 

عام 1939، فيما اختفى رفات يارو�سالف.
وعدُت  متامًا.  دمت  �سُ »لقد  »كوكوفال�سكا«:  قالت 
احلقيقة  الكت�ساف  بو�سعي  ما  كل  اأفعل  باأن  نف�سي 

و�سرحها جلميع االأوكرانيني«.

معركة الكنائس”.. ملاذا تبارك 
الكنيسة الروسية غزو بوتني 

ألوكرانيا؟
التفاو�ش،  وقاعات  املعارك  �ساحات  عن  بعيًدا 

دارت يف ال�سنوات املا�سية »معركة« بني الكني�ستني 
القدمية  اخلالفات  غّذتها  واالأوكرانية،  الرو�سية 
والتوترات ال�سيا�سية بني البلدين، لت�سفي بعدًا اآخر 

على �سراعهما امل�ستمر منذ �سنني.
وهذا  رو�سيا،  زعيم  يف  تعمل  الدجال  روح  اإن   ((  
له عالماته يف الكتاب املقد�ش: الكربياء، االإخال�ش 
مطران  قاله  ما  هذا  والنفاق.((،  الق�سوة  لل�سر، 
“الكني�سة االأرثوذك�سية االأوكرانية”، اإيبيفاين، عن 
الرئي�ش الرو�سي، فالدميري بوتني، يف بيان اأ�سدره 

بعد اأيام من الغزو الرو�سي لبالده.
قال املطران الذي �سّبه بوتني بهتلر، اإنه مقتنع باأن 
وكهنتها  مو�سكو”  “بطريركية  روؤ�ساء  من  العديد 
ال  ما  وهو  م�ستقبلهم،  بالفعل عن  اأنف�سهم  ي�ساألون 
يربطونه بالبطريرك كرييل الذي فقد م�سداقيته، 

ح�سب تعبريه.
االأرثوذك�سيتني  الكني�ستني  بني  اخلالف  لي�ش 
الرو�سية واالأوكرانية وليد اليوم، بل له جذور متتد 
االأربع  ال�سنوات  وت�ساعد يف  ال�سنني،  ع�سرات  اإىل 
االأخرية بعد اإعالن االأرثوذك�ش يف اأوكرانيا تاأ�سي�ش 

كني�ستهم امل�ستقلة عن الكني�سة الرو�سية.
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جذور الشقاق :
د االأمري  قبل األف عام، يف اأواخر القرن العا�سر، وحَّ
الوثني فالدميري، اأمري كييف، ال�سعوب الرو�سية يف 
رو�سيا واأوكرانيا وبيالرو�سيا يف دولة واحدة. واعتنق 
االأمري امللقب بـ”فالدميري الكبري” امل�سيحية، وتبعه 
قلب  يف  مزدهرة  مدينة  »كييف«  لت�سبح  �سعبه 
بالكنائ�ش  معمورة  جديدة،  م�سيحية  اإمرباطورية 

واملحاكم واالأديرة واملدار�ش.

الحقًا يف القرن الـ13، عانت »كييف« من اعتداءات 
من  العديد  فانتقل  املغول،  والغزاة  الرو�ش  االأمراء 
الرو�ش �سمااًل و�سرقًا اإىل املدن االأحدث كفالدميري 
ومو�سكو، ومنت الكني�سة يف مو�سكو لت�سبح واحدة 

من اأغنى واأقوى الكنائ�ش يف العامل االأرثوذك�سي.
و«رو�سيا«  »اأوكرانيا«  بني  توتر  خلق  اإىل  هذا  اأدى 
لعدة قرون، و�سل اإىل ذروته يف الفرتة ال�سوفييتية. 
عدة  الأوكرانيا  كان  ال�سوفييتي،  االحتاد  وبانهيار 
كنائ�ش اأرثوذك�سية خمتلفة، واحدة منها فقط كانت 

على عالقة وثيقة مبو�سكو.

بوتني،  وبح�سور   ،2016 عام  الثاين  ت�سرين  يف 

�سخم  تذكاري  ن�سب  باإن�ساء  رو�سيا  احتفلت 
الرو�سي  التلفزيون  وكرر  الكبري«  »فالدميري  لـ 
احلكومي اأن التمثال »اأول ن�سب تذكاري لفالدميري 
العظيم«، متجاهاًل متثاله املوجود بالفعل يف كييف.
فيما  احلفل،  يف  اأبًدا  “كييف”  كلمة  ذكر  ياأِت  مل 
الرو�سية”  االأرثوذك�سية  “الكني�سة  بطريرك  اأملح 
اإىل اخلالف بني رو�سيا واأوكرانيا بالقول، اإن اأحفاد 
البلدان،  من  العديد  يف  حاليًا  يعي�سون  فالدميري 
نف�ش  لديهم  اأن  االأطفال  ين�سى  اأن  ال�سيئ  و”من 

االأب”.
الر�سمي  احل�ساب  على  الذع  برد  »اأوكرانيا«  ردت 
“تويرت”، ون�سرت �سورة لن�سب كييف  للبالد على 
ال�سم  االأوكرانية  التهجئة  وا�ستخدمت  التذكاري 

االأمري، “فولودميري” بداًل من “فالدميري”.

أكرب انشقاق مسيحي منذ قرن :
رافقت حماوالت »اأوكرانيا« لال�ستقالل ال�سيا�سي يف 
القرن املا�سي، حماوالت فا�سلة قام بها االأوكرانيون 
االأرثوذك�ش الإن�ساء كني�سة م�ستقلة يف اأعوام 1921 
يف  االأ�ستاذ  كتبه  ملقال  وفقًا  و1992،  و1942 
يوجني  “اأريزونا”  بجامعة  الدينية  الدرا�سات 
اأخريًا  بالنجاح  االأوكرانيني  جهود  وتكللت  كالي. 
جمل�ش  انعقد  حني   ،2018 عام  الثاين  كانون  يف 
�سوفيا«  »�سانت  كاتدرائية  يف  لالأ�ساقفة  خا�ش 
االأثرية بكييف، وانتخبوا االأ�سقف اإيبيفاين رئي�سًا لـ 

»الكني�سة االأرثوذك�سية االأوكرانية امل�ستقلة«.
ال�سلطة  وهي  الق�سطنطينية«،  »بطريركية  دعمت 
الروحية االأعلى التي يتبعها امل�سيحيون االأرثوذك�ش، 
الرئي�ش  وو�سف  االأوكرانية،  الكني�سة  ا�ستقالل 
اإعالن  بورو�سينكو«،  »برتو  حينها،  االأوكراين 
يوم  التاريخ،  ين�ساه  لن  »يوم  باأنه  اال�ستقالل 
الكني�سة  و�ستخ�سر  رو�سيا«.  النهائي عن  االنف�سال 
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نتيجة  اأتباعها  من   40% اإىل   30 من  الرو�سية 
“نيويورك  يف  الكاتب  و�سفه  الذي  االنف�سال  هذا 
ان�سقاق  اأكرب  باأنه  ماكفاركوهار،  نيل  تاميز” 

م�سيحي منذ عام 1054.

فالدميري  إىل  الكبري«  »فالدميري  من 
بوتني :

الرو�سي،  الرئي�ش  قدم  حكمه،  �سنوات  خالل 
و�سادت  الرو�سية،  للكني�سة  دعمًا  بوتني،  فالدميري 
احلكم  من  عقود  بعد  وثيقة،  عالقة  الطرفني  بني 
الفكر  �سعود  مع  الكني�سة  فيها  عانت  ال�سوفييتي 

ال�سيوعي املت�ساد معها.
اأن  خوداركوف�سكي«،  »ميخائيل  الكاتب  يرى 
االأرثوذك�سية  الكني�سة  على  اعتمد  »الكرملني« 
باعتبارها القوة املوحدة الرئي�سة يف البالد، وقدم 
املرّوج  الكني�سة  بينما كانت  لها دعًما ماليًا �سخيًا، 
ي�سور  الذي  الرو�سي«  »العامل  ملفهوم  الرئي�ش 
رو�سيا.  خارج  الرو�ش  عن  كمدافع  »الكرملني« 
الع�سكرية  احلمالت  الكني�سة  دعمت  املقابل،  يف 
العامل، ك�سوريا  الرو�سية على خمتلف اجلبهات يف 
التدخل  االأرثوذك�سية”  “الكني�سة  و�سفت  التي 
بـ”املعركة  فيها  “الدولة”  تنظيم  �سد  الرو�سي 
االأرثوذك�سية  “الكني�سة  خ�سرت  وهكذا  املقد�سة”. 
نظريتها  مع  “الناعمة«  »معركتها  الرو�سية 
باالأ�سلحة  تدور  “خ�سنة”  معركة  لكن  االأوكرانية، 
االآن على حدود كييف، قد تعيد للكني�سة هيبتها اأو 

تكتب هزميتها اإىل االأبد.

اخللفية التارخيية الثقافية لألزمة :
تعود  ورو�سيا  اأوكرانيا  بني  امل�سرتكة  اجلذور  اإن 
رو�ش،  كييفان  االأوىل،  ال�سالفية  الدولة  اإىل 
القرن  يف  الفايكنغ  اأ�س�سها  التي  االإمرباطورية 

»كييف«  العا�سمة  تاأ�س�ست  حيث  امليالدي.  التا�سع 
قبل »مو�سكو« مبئات ال�سنني، ويدعي كل من الرو�ش 
ولغتهم  وديانتهم  ثقافاتهم  منبع  اأنها  واالأوكرانيني 

احلديثة.
التجارة  طرق  على  مثايل  موقع  يف  »كييف«  كانت 
التي تطورت يف القرنني التا�سع والعا�سر، وازدهرت 
مكانتها  فقدت  اأن  لبثت  ما  لكنها  ذلك  بف�سل 

االقت�سادية مع حتول التجارة اإىل مكان اآخر.
متداخالن  واأوكرانيا  رو�سيا  وثقافة  تاريخ  اإن 
امل�سيحية  الديانة  نف�ش  يف  ت�سرتكان  فهما  فعاًل، 
االأرثوذك�سية، وهناك ت�سابه كبري بني لغتي البلدين، 

اإ�سافة اإىل ت�سابه العادات وحتى االأطعمة.
كانت »كييفان رو�ش« اأول دولة �سالفية �سرقية كبرية 
تاأ�س�ست يف القرن التا�سع امليالدي. وهناك انق�سام 
الدولة.  هذه  موؤ�س�ش  حول  املوؤرخني  اأو�ساط  بني 
االأ�سطوري  �سبه  القائد  اإن  تقول  الر�سمية  الرواية 
»كييف«  الذي �سم  هو  »نوفوغراد«،  »اأوليغ«، حاكم 
اإىل مملكته ب�سبب اأهمية موقع املدينة الواقعة على 
»كييفان  لدولة  عا�سمة  وجعلها  دنيرب،  نهر  �سفة 

رو�ش«.
يف القرن العا�سر ظهرت االأ�سرة احلاكمة »روريك«، 
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مع  الدولة  هذه  عمر  يف  الذهبية  املرحلة  وبداأت 
)االأمري  العر�ش  العظيم«  »فالدميري  االأمري  تويل 
اإىل  حتول   988 عام  ويف  باالأوكرانية(،  فلودميري 
هذه  بفر�ش  وبداأ  االأرثوذك�سية،  امل�سيحية  الديانة 
لتو�سع  قاعدة  موؤ�س�سًا  دولته  �سكان  على  الديانة 
احلادي  القرن  وبحلول  �سرقًا.  امل�سيحية  الديانة 
اأوج  رو�ش«  »كييفان  دولة  بلغت  امليالدي  ع�سر 
 ( احلكيم  يارو�سالف  االأمري  عهد  يف  ازدهارها 
مركزًا  »كييف«  مدينة  وباتت   ،)1054-1019

�سيا�سيًا وثقافيًا هامًا رئي�سيًا يف اأوروبا ال�سرقية.
املنغويل  الزحف  مع  رو�ش«  »كييفان  دولة  انهارت 
على املنطقة عام 1237، حيث دمر املغول العديد 
دولة  واأ�س�سوا  غربًا،  للتو�سع  املدن يف طريقهم  من 
دولة  با�سم  اأي�سًا  تعرف  التي  ال�سمال«  »مغول 

»القبيلة الذهبية«.

بني عامي 1349 و1430 احتلت بولندا، والحقًا 
الدولة امل�سرتكة بني مملكة بولندا والدوقية العظيمة 
لليتوانيا معظم امل�ساحات الغربية وال�سمالية احلالية 
القرم  خانات  مترد   1441 عام  ويف  الأوكرانيا. 
امل�ساحات  معظم  واحتلوا  ال�سمال  مغول  دولة  على 

اجلنوبية الأوكرانيا احلالية.

اليونانية  الكني�سة   1596 عام  »بولندا«  اأ�س�ست 
البيزنطية،  االإمرباطورية  مع  باالتفاق  الكاثوليكية 
لت�سيطر هذه الكني�سة على معظم امل�ساحات الغربية 
االأرثوذك�سية  الكني�سة  ظلت  بينما  اأوكرانيا،  من 
ويف  اأوكرانيا.  اأرجاء  باقي  معظم  على  م�سيطرة 
»القوزاق«  انتف�ش  ع�سر  ال�سابع  القرن  اأوا�سط 
لهم يف غرب  دولة  واأ�س�سوا  البولندي،  �سد احلكم 
»هتمانات«.  دولة  ا�سم  وحملت  احلالية  اأوكرانيا 
ويعترب االأوكرانيون هذه الدولة مبثابة اللبنة االأوىل 

لدولة اأوكرانيا احلديثة.

احلرب الروسية – الرتكية :
الدائم«  »ال�سالم  معاهدة  وبولندا  رو�سيا  اأبرمت 
من  �سنة   37 املعاهدة  اأنهت  وقد   ،1686 عام 
جنحت  التي  العثمانية  االإمرباطورية  مع  املعارك 
اأوكرانيا.  من  �سا�سعة  م�ساحات  على  ال�سيطرة  يف 
مبوجب املعاهدة مت تق�سيم دولة القوزاق، و�سيطرت 
رو�سيا القي�سرية على م�ساحات كبرية من االأرا�سي 
االأوكرانية ومن بينها مدينة كييف التي كانت حتت 
�سيطرة بولندا، مقابل ان�سمام رو�سيا اإىل التحالف 
االأوروبي املناه�ش للدولة العثمانية والذي كان ي�سم 
واإمارة  الرومانية  واالإمرباطورية  وليتوانيا  بولندا 

البندقية.
ع�سكرية  حملة  رو�سيا  �سنت  االتفاق  ومبوجب      
على اخلانات الترت يف �سبه جزيرة القرم، واندلعت 
 1686 عام  بني  الرتكية   - الرو�سية  احلرب 
و1700 وانتهت بتوقيع معاهدة الق�سطنطينية بني 
االأخرية  تنازلت  حيث  العثمانية،  وال�سلطنة  رو�سيا 
التي  االأوكرانية  االأرا�سي  من  كبرية  م�ساحات  عن 
اآزوف،  بحر  �سواحل  مثل  عليها،  ت�سيطر  كانت 
ل�سالح رو�سيا مقابل تعهد رو�سيا مبنع القوزاق من 
االأخرية  ومنع  العثمانية،  الدولة  على  هجمات  �سن 
لترت القرم من �سن هجمات على رو�سيا القي�سرية.
بني عام 1708 و1709 قاد »اإيفان مازيبا« اآخر 
�سرق  الرو�سية يف  ال�سيطرة  قوزاقية �سد  انتفا�سة 
اأوكرانيا، التي كانت جزءًا من دولة القوزاق خالل 
معارك »حرب ال�سمال العظيمة« بني االإمرباطورية 
الرو�سية من جهة، وبولندا وال�سويد من جهة اأخرى.
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بين حضارة كوش ومجزرة الشلوخ ..   

تفاصيل على تاريخ امرأة
الليبي. وكاالت

ترتبط 
الكثير من العادات 

االجتماعية السودانية بالحضارات 
القديمة، وتمثل امتدادًا 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�سكل نهر النيل خ�سو�سًا لدى القبائل التي تعي�ش 
مبحاذاته ملهمًا رئي�سًا لهم، و�سارت هذه التقاليد 
االجتماعية  منا�سباتهم  الزمن جزءًا من  مع مرور 
يف االأفراح واملاآمت والوالدة واخلتان ووجبات الطعام 

والزينة والعطور والزراعة.
 - واالإ�سالمية  امل�سيحية  احل�سارات  تداخل  واأنتج 
من  مزيجًا   - والرتاث  االآثار  يف  خمت�سني  بح�سب 
وامل�سيحي  االإ�سالمي  الطابع  املزدوجة  العادات 
والوثني، منذ عهد احلنيفية االأوىل، مرورًا مبمالك 
"دنقال"  يف  االإ�سالمية  واملقرة  امل�سيحية  علوة 
واندجمت  "�سنار"،  الفوجن" يف  و"نبتة" و"�سلطنة 
عفوية  ب�سورة  ال�سودانيني  حياة  يف  العادات  تلك 
انتقا�سًا  فيها  يرون  ال  والتقاليد،  الرتاث  من  كنوع 
مع  يتعار�ش  بع�سها  كان  واإن  الدينية،  قيمهم  من 

تعاليم االإ�سالم.
هيمنة طقوس مروي وكوش :

ويعترب الزواج يف ال�سودان من اأكرث اأنواع املنا�سبات 
وطقو�ش  تفا�سيل  فيه  حتت�سد  اإذ  وزخمًا،  تكلفة 
اإىل  معظمها  جذور  تعود  ومرتابطة  متعددة 
"كو�ش"  مملكتي  من  كل  يف  القدمية  احل�سارات 

و"كرمة" ذات ال�سمات الفرعونية.
ملفتة  جدًا  خا�سة  مبيزات  املرا�سم  تلك  وتت�سم 
ت�ساحبها،  التي  الطقو�ش  ب�سبب  لالنتباه،  ومثرية 
تفا�سيلها  يف  الطفيف  التفاوت  من  الرغم  وعلى 
تبقى  لكنها  البالد  داخل  اأخرى  اإىل  منطقة  من 

مت�سابهة.
وت�سبق مرا�سم الزواج اأ�سهر عدة من التح�سريات، 
بو�سفها  "العرو�سة"،  على  االهتمام  فيها  ين�سب 
يف  تخ�سع  اإذ  قريبًا،  التتويج  تنتظر  التي  امللكة 
هذه االأثناء اإىل فرتة من احلب�ش متنع خاللها من 
اخلروج اإىل اأ�سعة ال�سم�ش  اأو مقابلة العري�ش حتى 

اإمتام الزفاف.
وحتظى "العرو�سة" خالل هذه الفرتة بعناية غذائية 
خا�سة، وتخ�سع اأي�سًا لعادة ت�سمى "الدخان"، وهي 
قطع  فيها  ُت�ستخدم  للج�سم،  تقليدية  تبخري  عملية 
النكهة  ذات  وال�ساف  الطلح  اأ�سجار  خ�سب  من 

اخلا�سة، وجتعل اجل�سم يتخل�ش من كميات كبرية 
لونًا  نف�سه  الوقت  يف  ويكت�سب  واالأمالح،  املاء  من 

اأ�سفر، وهو تقليد حمظور لغري املتزوجات.
»اجلرتق« املروي العتيق :

الطقو�ش  واأ�سهر  اأبرز  اأحد  "اجلرتق"،  ميثل 
ال�سودان،  اأرجاء  كل  انت�سارًا يف  واأكرثها  التقليدية 
اإىل  مبا�سرة  تنتمي  القدم،  يف  �ساربة  جذور  وله 
�سمال  يف  ق.م(،   350( ومروي  كو�ش  مملكتي 
عديدة،  بتفا�سيل  "اجلرتق"  ويحت�سد  ال�سودان، 
ولب�ش  العرو�سني،  بني  طفل  وتبادل  كالبخور 
بني  واللنب  العطر  ور�ش  كرمي(  )حجر  "اخلرز" 
واأهازيج  رق�سات  ذلك  كل  وت�سحب  العرو�سني، 
وُيعتقد  النيلية،  باحل�سارة  معظمها  يرتبط  خا�سة 
اأن طقو�ش "اجلرتق" املختلفة، متنع ال�سر وحتفظ 
�سفاء العالقة الزوجية وحتميها من احل�سد، ومن 
والرزق  الذرية  وال�سياطني، وجتلب  تدخالت اجلن 

الوفريين.
ويوؤكد "فوزي ح�سن" بخيت املخت�ش االأثري بالهيئة 
من  فيه  مبا  "اجلرتق"  تقليد  اأن  لالآثار،  القومية 
مظاهر احتفالية وتبادل لطفل بني العرو�سني تيمنًا 
لالإجناب، يطابق حرفيًا النق�ش املوجود على خامت 
وجد �سمن جمموعة احللي اخلا�سة بامللكة املروية 
التي  والكيفية  الو�سعية  يج�سد  �ساخيتي"،  "اأماين 
"الرباطاب"  مناطق  يف  وخ�سو�سًا  اليوم،  متار�ش 

�سمال ال�سودان.
"عبا�ش  ال�سوداين،  الرتاث  يف  للباحث  ووفقًا 
بعادات  يرتبط  "اجلرتق"  فاإن  احلاج"،  اأحمد 
توؤكدها  املروية،  احلقبة  يف  فرعونية،  �سودانية 
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اأوعية  ت�سمل  اأدوات  من  �ساخيتي  امللكة  موجودات 
اأنها وجدت خم�سبة  االآن، كما  "اجلرتق" كما هي 
اليدين باحلناء، وهي موجودة اأي�سًا يف الر�سومات 

والنقو�ش اخلا�سة مبلكات مملكة مروي.
ويوؤكد احلاج اأن عالقة ال�سودانيني بالنيل ما زالت 
عند  �سائدًا  كان  الذي  ذاته  النمط  على  م�ستمرة 
الكو�سيني القدماء، بو�سفه م�سدرًا للخري واحلياة، 
ُيحمل  مثاًل  اخلتان  فعند  والبلوى،  لل�سر  ودافعًا 
الطفل اأو الطفلة اإىل النيل ليغت�سل، وكذلك بالن�سبة 

للعرو�سني والنف�ساء واالأرملة.
املرتبطة  ال�سودانية  العادات  معظم  اأن  ويالحظ 
املختلفة،  االإن�سان  حياة  مبراحل  �سلة  ذات  بالنيل 
التي تعرب عن االنتقال من  باملنا�سبات  ارتبطت  اإذ 
بزيارة  واملوت  والزواج  اأخرى، كامليالد  اإىل  مرحلة 

النيل واالغت�سال من مياهه ويف اأوقات حمددة.
حب�ش  اأن  ال�سوداين  الرتاث  يف  الباحث  ويعترب 
االأرملة من النماذج التي تعك�ش تداخل احل�سارات 
املوروثات  يف  والوثنية  وامل�سيحية  االإ�سالمية 
مبوجب  �سرعي  اأمر  احلب�ش  فبينما  ال�سودانية، 
العدة، لكن اجلزء  اإكمال  االإ�سالمية حتى  التعاليم 
االأخري منه ارتبط مبوروث وثني، اإذ تتجه فور انتهاء 
الفرتة اإىل النيل لدفع وغ�سل ال�سرور والفاأل ال�سيئ، 
يف  الرجال  من  اأيًا  مقابلتها  اأن  طريف  اعتقاد  مع 
طريقها ميثل فاأل �سوؤم ينذر مبوته يف وقت قريب، 

وغالبًا ما ُينبه الرجال ليف�سحوا لها الطريق.
واملوت،  بالفرح  للنيل عالقة  "كما  وي�سيف احلاج، 
التي  املحلية  العطور  ب�سناعة  عالقة  اأي�سًا  له  فاإن 
التم�ساح  ج�سم  من  م�سك  �سناعتها  يف  يدخل 
حياة  يف  النيل  اأثر  مظاهر  اأبرز  اأن  غري  والقواقع، 
�سمال  اأق�سى  ال�سكوت  مناطق  يف  يتجلى  النا�ش 
النخل  بجريد  العرو�سني  يو�سحون  اإذ  ال�سودان، 
الرطب، ويزفونهما اإىل النهر لغ�سل وجهيهما، وهي 
عادة وثنية متوارثة وممتدة متجد النيل وتقد�سه".

العنقريب ووجبة الرتكني :
ويوؤكد االأثري "بخيت" اأن عادات وتقاليد ح�سارات 
ويف  املنازل  داخل  حتى  موجودة  امليالد  قبل  ما 

احلايل،  الع�سر  يف  ال�سودانية  والوجبات  املطابخ 
وهو  "العنقريب"،  اأولها  عدة  مظاهر  يف  متج�سدة 
االأ�سجار، من�سوج  ال�سنع من خ�سب  يدوي  )�سرير 
وي�سغل  البقري(،  اأو اجللد  النخل  بحبل من جريد 
القرى  يف  لي�ش  ال�سودانية،  البيوت  كل  داخل  حيزًا 
اأحد  وميثل  املدن،  حتى  بل  فح�سب،  واالأرياف 
ال  التي  ق.م(،   3500( كرمة  مملكة  موروثات 
يزال يوجد �سوق خا�سة بها و�سط مدينة اأم درمان 

معروف بـ"�سوق العنقريب".
وتعترب وجبة "الرتكني" اأي ال�سمك اململح املحفوظ 
هي ال�سائعة حتى اليوم مبنطقة "دنقال" من اأقدم 
جذورها  تعود  التي  املوروثة  ال�سودانية  املاأكوالت 
جذور  ترجع   كما  ق.م(،   800( نبتة  مملكة  اإىل 
"مالح الويكاب"، ) من اأنواع الطعام التقليدية (، 
كموروث منذ مملكة نبتة، الذي ي�سنع من الق�سب 
البامية  "م�سحوق  اأي  والـ"ويكة"  واللنب  املحروق 
مينع  كونه  طبية،  بخ�سائ�ش  ويتميز  اجلافة"، 
عن  ف�ساًل  اله�سم،  عملية  وي�سّرع  الغازات  جتمع 
م�سروب "املري�سة" وهو من اأنواع اخلمر التقليدية، 
اأ�سبه  املخمرة،  الذرة  من  ي�سنع  متوارث  نوع  وهو 
ملعاجلة  والقطران  امللح  ا�ستخدام  وكذلك  بالبرية، 

احليوانات، ال �سيما اجلمال كلها عادات مروية.
الشلوخ .. جمزرة على وجه حسناء :

جترى  كانت  قدمية  �سودانية  عادة  هي  "ال�سلوخ" 
للمعايري  وفقًا  الن�سج  مرحلة  اإىل  للدخول  للفتاة 
تر�سم يف  وهي جروح  ال�سائدة حينها،  االجتماعية 
اأو على ال�سدغ )طولية  اخلدود على جانبى الوجه 
بعادة  ال�سودانُيّون  انفرد  تاريخيًا،  عر�سية(.  اأو 
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ال�سلوخ، وتختلف هذه العادة من قبيلة الأخرى، فيما 
لكنها  ال�سودان  جنوب  يف  ال�سلوخ  هذه  نف�ش  توجد 

تو�سع يف الغالب يف اجلبهة.
بني  للتمييز  اأ�سا�سًا  "ال�سلوخ"  ال�سودانيون  ي�سع 
و"ال�سلوخ"  الزينة،  بق�سد  واأي�سًا  واأخرى،  قبيلة 
من  �سواهم  عن  العرب  متيز  و�سمة  عربية  عادة 
نزحوا  ومن  كالنوبيني  االأخرى؛  الوطنية  ال�سعوب 
اإىل ال�سودان خالل القرن التا�سع ع�سر كامل�سريني 
�سريحة  اإ�سارة  على  يعرث  ومل  واالأتراك،  وال�سوام 
النت�سار عادة ال�سلوخ بني العرب يف جزيرتهم، لكن 
العرب ي�ستعملون األفاظًا اأخرى للداللة على عمليات 
واللعوط  والو�سم  والو�سم  كالف�سد  بال�سلوخ  �سبيهة 

وامل�سايل. 
ولفظة "ال�سلخ " وردت يف تاج العرو�ش بني جواهر 
والعرق  االأ�سل  هو  ال�سلخ  اأن  وفيها  القامو�ش، 
وجنل الرجل. و"ال�سلخ" عند العامة حلاء الغ�سن 
وف�سد  العرق  قطع  فهو  "الف�سد"؛  اأما  وال�سجرة. 
يف  تعرف  كما  والف�ساد   عرقه،  �سق  اأي  املري�ش، 
االأدواء يف هذه  لكثري من  ال�سودانية عالج  العامية 
اأنه  اإذا ظن  الطفل  راأ�ش  يف�سد  البالد؛ فكثريًا ما 
كرب عن حجمه الطبيعي ف�سدين يف مقدمة اجلبهة 

واآخرين يف موؤخرتها. 
و"الو�سم" هو اأثر الكي واجلمع و�سوم، والو�سام ما 
يو�سم به البعري، اأما "الو�سم"؛ فهو ما جتعله املراأة 
على ذراعها باالأبرة ثم حت�سوه بالنار، ومعروف اأن 
الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - قد نهى عن الو�سم 
الأنه يغري �سنع اهلل - تعاىل - ويف فرتة من الفرتات 
كان الو�سم منت�سرًا يف ال�سودان بني الن�ساء خا�سة 
بـ  العملية  هذه  وتعرف  ال�سفلى  وال�سفة  اللثة  و�سم 

. الفتاة  تقرتن  عندما  وجتري  ال�سلوفة"،  "دق 
البقاع  من  القليل  يف  اال  العادة  هذه  توقفت  حاليًا 
مرتبطة  العادة  هذه  باأن  ويعتقد  النائية.  الريفية 
بتاريخ الرق القدمي اإذ تعترب ال�سلوخ بعدم اإمكانية 
خرقه،  يقبل  ال  حى  انتماء  اثبات  مبثابة  ازالتها 
قبيلة  للتمييز بني  اأ�سا�سًا  ال�سودانيون  حيث ي�سعها 
التجميل  اأي�سًا مظهرًا من مظاهر  واأخرى. وتعترب 

والزينة لوجه الفتاة على نحو ما كان �سائدًا حينها، 
املو�ش  حتمل  معينة  امراأة  الغالب  يف  بها  وتقوم 
�ستة  لتكمل  الفتاة  جبني  على  خط  وتخطط  احلاد 
او ثمانية او ع�سرة خطوط بطول اخلد، حتى تكتمل 
ذلك  وبعد  واالأمل،  ال�سراخ  و�سط  املوؤملة  العملية 
يل�سق  ثم  منها  واحد  كل  ويو�سع  اجلروح  تغ�سل 
ويزداد  والقطران  باملحلبية  امل�سبع  القطن  عليه 
نتيجة  اآالم  من  ا�سابيع  عدة  الفتاة  وتعاين  االمل، 
للحمى ال�سديدة وتورم اخلدود ويكون �سرور االأهل 
عظيمًا كلما كانت ال�سلوخ عميقة وعري�سة يف خدود 
البنت اليانعة، وعلى الرغم من خطورة هذه العملية 
املراأة  وجمال  لزينة  �سرورية  تعترب  كانت  اأنها  اإال 
ذلك  ل�سعراء  ال�سعبية  االغاين  وتفي�ش  ال�سودانية 

الزمن بالنمازج التي تغنت بجمال ال�سلوخ.
من  ال�سودانية  املراأة  وحتررت  الوعي  انت�سر  ولكن 
متيز  و�سمة  عربية  عادة  وال�سلوخ  العملية.  هذه 
االأخرى  الوطنية  ال�سعوب  من  �سواهم  عن  العرب 
القرن  خالل  ال�سودان  اإىل  نزحوا  ومن  كالنوبيني 
ومل  واالأتراك،  وال�سوام  كامل�سريني  ع�سر  التا�سع 
يعرث على اإ�سارة �سريحة النت�سار عادة ال�سلوخ بني 
األفاظًا  ي�ستعملون  العرب  لكن  العرب يف جزيرتهم 
اأخرى للداللة على عمليات �سبيهة بال�سلوخ كالف�سد 

والو�سم والو�سم واللعوط وامل�سايل.
االأكرث  وهي  ال�سودان  من  ال�سمالية  املناطق  يف 
اخلطوط  ذات  ال�سلوخ  تنت�سر  العادة،  بهذه  مت�سكًا 
وهذه  االأفقية،  اخلطوط  وكذلك  الثالثة  العمودية 



ال�سلوخ منت�سرة يف هذا الوقت عند قبيلة "املح�ش" 
"الدناقلة"  قبيلتي  وعند  ورفيعة،  طويلة  و�سلوخهم 
و"البديرية" تكون ال�سلوخ طويلة وعميقة وعري�سة 

متالأ �سائر اخلد.
ويف واقع االأمر؛ فاإنه مع التزام القبيلة ب�سلخ واحد 
على �سورة معينة؛ فاإن ال�سكل النهائي لذلك ال�سلخ 
يختلف يف بع�ش تفا�سيله عن بطن الآخر، وحتى بني 
الطريقة  اإىل  ذلك  ويرجع  الواحدة،  االأ�سرة  اأفراد 
بعملية  يقوم  من  وهو  "ال�سالخ"  يختارها  التي 
�سن  يف  للذكور  ال�سلوخ  جتري  ما  وعادة  ال�سلخ، 
وتوؤخر  االأرجح،  على  اخلام�سة  تتجاوز  ال  مبكرة 
ويكتنز  الوجه  معامل  تتفتح  حتى  االإناث  عند  قليال 
ال�سورة  "ال�سالخ" اختيار  على  ي�سهل  حيث  حلمًا 

املنا�سبة لل�سلخ.
الشلوخ املشهورة يف السودان :

ال�سلخ ذو الثالث خطوط عمودية، وهو ينت�سر عند 
قبيلة "اجلعليني" يف �سمال ال�سودان، وكذلك هناك 
كاحلرف  وهو  الواحدة  الدرجة  ذو  "ال�سلم"  �سلخ 
اجلعليني  �سلوخ  ومن  االإنكليزية،  باحلروف   )h(
وي�سميه   )t( كاحلرف  وهو  "الوا�سوق"  اأي�سًا 
ال�سلخ  هذا  اكت�سب  وقد  الطري"،  "درب  البع�ش 

ا فيما بعد. مفهومًا طائفًيّ
"ال�سايقية" يف ال�سودان ب�سلخ خا�ش  وتنفرد قبيلة 
متوازية  اأفقية  خطوط  ثالثة  عن  عبارة  وهو  بهم، 
اخلد.  اأق�سى  حتى  الفم  عند  من  اأو�سطها  ميتد 
الغربي  ال�سودان  �سمال  يف  "العبدالب"  قبيلة  اأما 
فلن�سائها �سلخ خا�ش بهن، عبارة عن ثالثة خطوط 

"العار�ش"،  ي�سمى  اأفقي  خط  على  ت�سند  عمودية 
اإىل  العار�ش  انتقل  العبدالب  قبيلة  ن�ساء  ومن 
املناطق االأخرى حيث ف�سلته كثري من الن�ساء على 

�سواه جلمال منظره.
ويف املنطقة الو�سطى من حو�ش وادي النيل انت�سرت 
بع�ش  اإىل  انتقلت  ثم  القبلي،  املدلول  ذات  ال�سلوخ 
االأقاليم االأخرى عندما هاجر ممثلو القبائل �سعيًا 
ومنها  معها،  ال�سلوخ  فحملت  والتجارة  الرزق  وراء 
نتيجة  اأو  التقليد  �سبيل  على  ملجموعات  انتقلت 
االختالط وارتباط عادة ال�سلوخ باأنها موؤ�سر قبلي، 
خا�سة  لل�سلوخ،  اجلمايل  امل�سمون  من  يقلل  مل  ما 
القبائل ال�ستتباب  للتمييز بني  عندما قلت احلاجة 
القبلية،  جماعاتهم  بني  التداخل  ونتيجة  االأمن 
اكت�سبت ال�سلوخ مفاهيم جديدة، منها اجلمايل ومع 
اأن الن�ساء كن يف مبداأ االأمر يلتزمن بتلك ال�سارات 
تعر�سهن  قلة  اأن  اإال  متامًا،  كالرجال  القبلية 
لالأخطار وهن يف "احل�سر" وعدم خروجهن خارج 
حمى القبيلة جعل االحتفاظ بال�سلوخ ذات املفهوم 
القبلي اأقل �سرورة لهن. ولكن جتريح خدود الن�ساء 
ت�سويه  من  حتدثه  ما  مع  القبلية  العالمات  بتلك 
بني  االعتقاد  من  نوعًا  خلقت  قد  اخلالق،  خللقة 
عامة النا�ش باأنها ت�سفي ح�سنًا وجمااًل على املراأة 

بل تك�سب وجهها �سحرًا.
العادات  من  والتحرر  الثقايف  الوعي  انت�سار  ومع 
و�سع  يف  اأخذن  قد  الن�ساء  من  قلة  فاإن  البالية؛ 
بـ  الو�سم  هذا  ويعرف  وجوههن  على  جديد  و�سم 
"النقرابي "، وهو عبارة عن حرف ) H ( يو�سم 
 ،) غالبًا  االأي�سر  ) اخلد  اأحد اخلدين  على عظمة 
وهو مياثل اأحد ال�سلوخ امل�ستعملة حاليًا يف ال�سودان، 
ويعتقد اأن النقرابي ي�سفي جمااًل على وجه املراأة. 

ال�سعبي  الفلكور  بدرا�سة  املخت�سني  بع�ش  ويقول 
تاأثرًا  البالد  اأكرث  وهي  القدمية  م�سر  اإن  النوبي: 
�سوهد  فقد  الو�سم؛  عرفت  ال�سودانية  بالثقافة 
يرجع  التي  امل�سريات  بع�ش  متاثيل  على  الو�سم 
العلماء  وبع�ش  االأ�سرات،  عهد  قبل  اإىل  تاريخها 
يرجعون اأن الو�سم حقيقة وجد على ثالث موميات 
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اكت�ساف  ويوؤكد  ع�سر،  احلادية  االأ�سرة  من  لن�ساء 
لها  يوؤرخ  اأن  ميكن  الو�سم  عادة  اأن  املوميات  هذه 

ببداية اململكة الو�سطى يف م�سر. 
من  اجلمايل  املفهوم  بهذا  ال�سودانيون  تاأثر  وقد 
الن�ساء يف  تزين وجوه كثري من  التي  الو�سم  عملية 
اأجزاء وا�سعة من ال�سرق االأو�سط، ولكن �سواد ب�سرة 
الو�سم  اإظهار  يف  كثريًا  ي�ساعد  ال  قد  ال�سودانيات 
باإجراء  اكتفني  ولهذا  الزخرفية  قيمته  تقل  ولذا 
عملية الو�سم على ال�سفتني كما هو احلال عند كثري 
من ال�سوادنيات حتى وقت قريب، ومن ثم وجدن يف 
ال�سلوخ زينة تعو�سهن عن الو�سم. وتفي�ش االغاين 
تغنت  التي  بالنماذج  الزمن  ذلك  ل�سعراء  ال�سعبية 
الوعي  انت�سر  فقد  بحمداهلل  ولكن  ال�سلوخ،  بجمال 
الب�سعة  العملية  ال�سودانية من هذه  املراأة  وحتررت 

التي ال اأجد و�سفًا ان�سب لها من كلمة املجزرة :
الرحط .. أبرز العالمات يف طقوس الزواج :

الزواج  يف  البارزة  العالمات  من  "الرحط"  يعترب 
يف  يربط  خيط  عن  عبارة  وهو  ال�سودانيني  عند 
ببع�ش  الن�سوة  تعمد  ما  وكثريا  العرو�ش  خ�سر 
والتمر  احللوى  قطع  من  عدد  و�سع  اىل  املناطق 
وتختلف مكونات "الرحط" من منطقة اإىل اأخرى، 
وبالبحث  الدخلة،  ليلة  �سبيحة  يف  يكون  ما  وعادة 
عن تاريخه فقد وجد الباحثون اأن "الرحط" عادة 
رمبا كانت م�ستمدة من طقو�ش احل�سارة ال�سودانية 

القدمية.
�سائر  مثل  ال�سودان  متيز  خا�سة  طقو�ش  وللرحط 
العامل  بقاع  بقية  عن  ال�سودانية  والثقافة  العادات 
و"قطع  و"اجلرتق"  العرو�ش"  "رقي�ش  مثل 
الرحط"، ومعظم هذه العادات اندثرت مع التطور 
تخت�سر  اال�سر  ا�سبحت  حيث  احلديث  والع�سر 
ايل  ا�سافة  منا�سباتها  يف  العادات  هذه  من  وتقلل 
ادخال عادات جديدة ما جعل البع�ش ي�ستغني عن 
العادات القدمية حتي اندثر بع�سه مثل قطع الرحط 
التي ا�سبحت االآن غريبة يف الزواج ال�سوداين اإال يف 

بع�ش الواليات .
قدمية  "الرحط" عادة  حممود" اإن  "زينب  وتقول 

األقت بها احلداثة و ظروف احلياة ايل الرتاجع حتي 
كادت تندثر وعزت ذلك ايل غالء املهور وتكاليف 
االخرى،  العر�ش  برتتيبات  النا�ش  وان�سغال  الزواج 
املنا�سبات  الزمن اختلف وكل  "زينب" اأن  وت�سيف 
اأ�سبحت تقام يف ال�ساالت واالأندية، واأكرث ما يهم 
مااًل  العري�ش  يدفع  واأن  الفخمة،  ال�سالة  العرو�ش 

اأكرث حتى تتباهي به اأمام قريناتها الفتيات.
"الرحط"  اإن  فتقول  حممود"  اآمنة  "احلاجة  اأما 
وكان  ال�سودان،  يف  العر�ش  عادات  اأجمل  من  كان 
على اجلميع التم�سك به بداًل عن النظر اليه كعالمة 
مكوناته  وعن  االأبناء،  من  عدد  لروؤية  وفقًا  تخلف 
خيط  من  يتكون  "الرحط"  اآمنة":  "حاجة  تقول 
حريري اأحمر اللون والبد ان يكون اأحمرًا، "تن�سم" 
فيه �سبع قطع من احللوى و�سبعة من التمر، وي�سرتط 
على من تنظمه ان تكون متزوجة وم�ستقرة حتي ال 
العرو�ش  اإيل  منها  اال�ستقرار  عدم  عدوي  تنتقل 
اجلديدة، ويربط "الرحط" يف خا�سرة العرو�ش ثم 
ياأتي العري�ش لقطعه اأمام ال�سديقات يف اإ�سارة اإيل 
اأن العري�ش هو الرجل االأول يف حياة العرو�ش، وعلي 
الرحط،  لقطع  املال  من  مبلغًا  يدفع  اأن  العري�ش 
تتال�سى  ا�سبحت  العادة  هذه  "اآمنة" اأن  واأ�سافت 
 «  : اآمنة" لتقول  "حاجة  وم�ست  الزمن،  مرور  مع 
ما  القرو�ش،  كلو  همها  الواحدة  دا  الزمن  بنات 

فا�سية لعادات وتقاليد وطقو�ش العر�ش".
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أطعمة  وغرائب  بعجائب  الليالي  تحفل 
الحكايات،  تكونت وعاشت فيها  التي  المدن 
العربي.  والمغرب  ومصر،  وسوريا،  كالعراق، 
وأدى اختالط العرب باألمم األخرى إلى تنوع 
األطعمة، واكتنزت أحاديث العامة والخاصة 
مروية  طهيها،  وفنون  أصنافها،  بوصف 

ومنقولة ومتخيلة.
   

واملو�سوعات يف  والكتب  الق�سائد  احتفت  ويف حني 
وامل�سمومات،  واالأ�سربة  باالأطعمة  العبا�سي  الع�سر 
ثري  تراث  بتوثيق  قام  الليايل،  مبدع  اأن  نكت�سف 

كان  ذلك  واأن  الطعام،  وتقاليد  وعادات  الآداب 
و�سرط  العربية،  واملدن  احلوا�سر  لرتف  انعكا�سًا 
اجلمع  عن  ناهيك  عنها.  غنى  ال  و�سرورة  للجاه، 
�سرقية،  الأ�سناف:  الق�س�سي  والتوظيف  امليداين، 
اعتبارها  على  مقت�سرًا  غري  وغربية،  وعربية، 
اجلغرافية،  بالبيئة  ترتبط  مهمة  غذائية  و�سائل 
واالقت�سادية فح�سب، بل �سكلت مركبًا ثقافيًا عامليًا 
تقدميًا  فكرًا  مبثابة  ذلك،  فجاء  للتاريخ.  �سجله 
�سيكولوجية  عن  للكثري  كا�سفًا  اأدبيًا،  واإبداعًا 
العامة  املجتمعات  و�سو�سيولوجية  واأنرثوبولوجية 
الذي  االأمر  منها.  القلب  يف  عا�ش  التي  واخلا�سة 

الليالي أنموذجًا ..    

سوسيولوجيا الطعام العربي 

محمد محمود  فايد. باحث في الثقافة الشعبية. مصر 



مرتفني  كانوا  االأثرياء،  اأن  فيبدو  للتاأمل،  يدعو 
االأطعمة،  و�سف  يف  التفنن  معها  اعتربوا  لدرجة 
ما  واالأوقات  البال  راحة  من  وامتلكوا  بل  �سرورة، 
»ديفيد  الربوفي�سور  دعت  لدرجة  ذلك.  لهم  اأتاح 
وينز« بجامعة »اأك�سفورد« اإىل توظيف تراث الطعام 
العربي يف  كتابه، م�سورًا فيه اأربعني طبخة، حتدث 
العربية،  والليايل  العبا�سي،  للع�سر  وفقًا  عنها 
»حممود  لل�ساعر  الندمي«  »اأدب  يف  الطهي  وفنون 

ك�ساجم« )ت360ه(. 
عام  ال�سادر  �سهرزاد«  ع�ساء  »وجبات  كتابه  ويف 
الكثري   Odile Godard يعر�ش  1991م، 
من االأطعمة، غري مكتفيًا بو�سفاتها وطرق طبخها، 
بل �سمنه ب�سكل غري م�سبوق،  الكثري من احلكايات 
اأما  الطعام.  �سهرزاد  فيها  وظفت  التي  ال�سيقة 
فا�سرتك    Jean Bernardالفرن�سي الكاتب 
عام 1993م مع Odile Godard يف تاأليف 
كتاب: »�سهرزاد طعام األف ليلة وليلة ال�سهي«، حيث 
نتبني يف ف�سوله الت�سعة، اأ�ساليب طبخ �سبعني �سنفًا 
والفواكه،  والبهارات،  التوابل  عن  ف�ساًل  متفردًا، 
واالأ�سربة، وامل�سموم واحللوى، وغريها. ف�ساًل عن 
اإحتواء كل ف�سل على حكاية مهمة توظف االأهمية 
الطهي  لفنون  االجتماعية  والوظيفة  احل�سارية 
مد  اعترب  الذي  الليايل  ملبدع  وفقًا  الطعام  واإعداد 
املدن  ن�سيج  من  وجزءًا  اأ�سا�سية،  تيمة  ال�سماط، 
واحلوا�سر العربية، بل ودلياًل على احلتم الطبقي، 
لذلك و�سف الكثري من االأطعمة مع معظم خطوات 
املروي  ل�سهية  فتحه  على  حر�سًا  ال�سخ�سيات، 
اإليه  اأ�سرار الق�سور، وما تاقت  باإ�سماعهم   عليهم 

اأنف�سهم، تعوي�سًا عن حرمانهم. 
اآداب املائدة :

ال يبداأ الطعام يف الليايل اإال بعد الب�سملة: ))ونزلُت، 
ذلك  وغري  واالأ�سربة  االأطعمة  من  ينبغي  ما  هياأُت 
فتقدم  اهلل،  ب�سم  له  وقلت  يديه  بني  واأح�سرته 
 :25 الليلة  1252ه،  بوالق،  )طبعة  املائدة«.  اإىل 
»العي�ش  بحق:  الراوي  يذكر  ما  وكثريًا  �ش76(، 
وغريها.  النعمان«،  عمر  امللك  »حكاية  يف  وامللح« 

)الليلة 48: �ش147(
تعك�ش  د�سنت،  التي  الثقافية  ال�سياقات  وجممل 
اأو  وت�سور ما كان �سائدًا، �سواًء يف ع�سر روايتها، 
ليلة  األف  القلماوى:  تدوينها. )د/ �سهري  يف ع�سر 
الثقافة،  لق�سور  العامة  الهيئة  )درا�سة(،  وليلة 
ال�سائغ  »حكاية  ففي  �ش158(  2010م، 
ذكرتها  قتله،  نور«  »امللكة  اأرادت  حني  الب�سري« 
واأكل  بالدنا  دخل   (( املوؤاكلة:  بحرمة  »�سواهي«، 
وفقًا  تعني،  والتي   ،)) اإكرامه  علينا  فوجب  زادنا، 
اأ�سبح  اأنه  العربية،  وجمتمعاتنا  الليايل  ملجتمعات 
فيها،  الع�سو  حرمة  فاكت�سب  اجلماعة،  يف  ع�سوًا 
»بيننا  وفيهم«/  »منهم  وعليهم«/  »منهم  الأنه: 
املاأثورة،  لالأقوال  وفقا  وملح«،  »خبز  وملح«/  عي�ش 
وتعبريات اجلماعة ال�سعبية. وب�سبب كفر املجو�سي، 
ملحًا  وال  خبزًا  يعرف  ال   (( نقي�سة:  باأكرب  يرمى 
((، وعندما متكن »ح�سن« منه، قال: )) اأنت قلت 
من يخون العي�ش وامللح ينتقم اهلل منه، واأنت خنت 

اخلبز وامللح فاأوقعك اهلل يف قب�ستي. (( 
»جلنار«  اأهل  اإغتاظ  با�سم«،  بدر  »حكاية  ويف 
لياأكلوا  زوجها  ت�ستدع  مل  الأنها  منها،  البحرية 
فالربط  وملح«.  »خبز  وبينه  بينهم  وي�سري  معه 
الطعام  يف  وامل�ساركة  اجلماعة  يف  الع�سوية  بني 
فيما  مت�سامنة  جمموعة  باعتبارهم  جدًا،  قدمي 
وتربطهم  موحدة،  فيزيقية  حياة  يعي�سون  بينهم، 
من  اأجزاًء  معها  يعتربون  لدرجة  واحدة  روابط 
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مواد  من  ح�سة  منهم  كل  ميتلك  م�سرتكة،  حياة 
وم�سرتكات الع�سرية، ومنها الطعام وفقًا لتحليالت 
فرويد؛ »ويدل تقا�سمه مع �سخ�ش اآخر اأنهما اأ�سبحا 
من مادة واحدة؛ فمن يعتربه املرء غريبًا ال يقا�سمه 
حكايات  من  الزاد  خري  يا�سني:  )بوعلي  الطعام«. 
�سهرزاد، دار املدى للثقافة والن�سر، دم�سق، الطبعة 

االأوىل، 2010م، �ش272(
حتمد  ثم  تكتفي،  حتى  تاأكل  ال�سخ�سيات،  ومعظم 
امللوك واالأثرياء، ميدون  وت�سكر اهلل كثريًا. وبع�ش 
موائد  اليوم  ي�سبه  فيما  واأ�سابيع،  الأيام  ال�سماط 
اأمده »�سم�ش الدين«  ال�سماط الذي  الرحمن، مثل: 
بابنه  التجار، يف حدائق ق�سره، احتفاًء  بندر  �ساه 

»عالء الدين اأبو ال�سامات«. 
عاملان غريبان :

مرتف  غني  االأول:  عاملان،  الليايل  مدن  يف  يوجد 
حيث  وغريب.  مدقع  فقري  والثاين:  وغام�ش. 
يف  كما  املرتفني،  اأطعمة  ت�سوير  يف  الراوي  يفرط 
بغداد  حمال  »حكاية  يف  الرثيات  التاجرات  عامل 
9: �ش25( فا�ستملت على  والثالث بنات« )الليلة 
واخلوخ،  وال�سفرجل  »التفاح  فاخرة:  كثرية  األوان 
حنا  والتمر  والريحان  اليا�سمني  امل�سموم  ومن 
حلم  ثم  والبنف�سج،  والزنبق  وال�سو�سن  واالأقحوان 
وزيتون  مالح،  ع�سفور  احلوام�ش  ومن  ال�ساأن. 
وخملالت  �سامي،  وجنب  مكل�ش،  وزيتون  مف�سوخ، 
والزبيب،  الف�ستق  قلب  ثم  حمالة.  وغري  حمالة 
البعلبكي،  وامللنب  العراقي،  والق�سب  اللوز،  وقلب 
وقلب البندق، ثم حلوى قاهرية، وم�سبك، وقطايف 
و�سكب  �سالح،  اأم  ودالالت  حم�سية،  بامل�سك 
عثمانية، ومقر�سة، و�سابونية، واأقرا�ش، وماأمونية، 
واأم�ساط العنرب، وخبز االأرامل، ولقيمات القا�سي، 
الهوى.  وك�سيكات  الظرفاء،  وقميعات  وا�سكر،  وكل 
وعود،  لبان،  وح�سا  وم�سك،  ورد،  ماء  وللتعطر 

وقطع عنرب، وفانو�سيات �سمع، وطوافات«.
العبا�سي  الع�سر  ملائدة  وتعزيزًا  تعمريًا  وذلك، 
ال�سرد  »حلبك  هذا  كل  يكون  وقد  وطاب.  لذ  مبا 
اأ�سماء  حال،  اأية  على  لكنها،  واالإبهار،  الق�س�سي 

طبخها  عن  م�سجلة  بيانات  لها  حقيقية  الأنواع 
الرتاث  يف  املائدة  �سبوح:  )اإبراهيم  واإعدادها«. 
للرتاث  الفرقان  موؤ�س�سة  االإ�سالمي،  العربي 

االإ�سالمي، لندن 2004م، �ش30(
كاالأ�سماك  الغريبة  االأ�سناف  تعددت  حني  ويف 
املطبوخة يف طواجن بالطريقة الرومية يف »حكاية 
ال�سياد والعفريت« )الليلة 6( فنتبني اأهمية املطبخ 
ذلك،  من  بالرغم  الراوي،  فاإن  اآنذاك،  الرومي 
ي�سف الطعام الب�سيط للفقراء يف �سياق االأحداث. 
امل�سري«:  الزيبق  »علي  الطعام يف ق�سة  يتعد  ومل 
العد�ش واالأرز واليخن. وكان طعام العبد االأ�سود يف 
مطبوخة«.  فئران  »عظام  امل�سحور«:  امللك  »حكاية 

)الليلة 7(
ال�سمن«  وجرة  النا�سك  »حكاية  يف  اأي�سًا،  نقراأ 
ثالثة  من  املكون  يومه  طعام  بالتعبد  يتك�سب  الذي 
اأرغفة وقليل من ال�سمن والع�سل، فجمع ال�سمن يف 
جرة، ثم غرق يف حلم يقظة تخل�ش فيه من الفقر 
يف  مبلغها  وا�ستثمر  باعها  اأنه  تخيله  اإثر  وال�سقاء، 
فقال  والزواج.  للرثوة  و�سواًل  احليوانات  تربية 
واأ�سرتيح  بلغت مناك،  لنف�سي قد  معربًا: ))واأقول 
يف  الرثاء  و�سع  فقد  والعبادة.((،   الن�سك  من 
منطقيًا  النا�سك  وكان  والعبادة.  الن�سك  مواجهة 
مع نف�سه، اإذ الن�سك يرتادف لديه مع ال�سدقة التي 
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ينالها بف�سل تعبده، فاإذا اأ�سبح غنيًا، �سقطت عنه 
العبادة،  عن  التعوي�ش  انقطع  ثم  ومن  ال�سدقة، 
فاإذا  يحياها.  التي  الن�ساك  حلياة  الدافع  وزال 
بيده املم�سكة بالع�سا، متتد بعفوية اإىل اجلرة التي 
وين�سكب  وعي،  دون  فيحطمها  راأ�سه،  فوق  يحملها 
لي�سرتيح  الرثاء  اأراد  اأنه  الطريف،  عليه!  ال�سمن 
الن�ساك  من  احلكاية  تنتق�ش  حيث  العبادة!!  من 
اغرتابهم،  عن  وتعرب  فيهم،  وت�سكك  والزاهدين 
على  النا�سك  بنا  بعدما  بال�سيزوفرنيا،  وت�سمهم 
وخلق  الدنيوية  امللذات  من  متخياًل  عاملًا  اجلرة 
فيها!  وعا�ش  ف�سدقها  االأوهام،  لنف�سه  وتهياأت 
فتعيده اإىل الواقع البائ�ش، اجلرة املحطمة بع�ساه 

وال�سمن �سائح على راأ�سه !  
االأثرياء  اأحد  ي�سخر  بغداد«،  حالق  »حكاية  ويف 
وهمية  لوليمة  دعوته  بعد  للحالق  االأخري  االأخ  من 
ياأكل عليها بطريقة البانتوميم. وبينما االأخ الفقري 
املتخيلة،  االأنواع  اأفخر  له  يقدم  داعيه  منهك، ظل 
وظل ميثل اأنه ياأكل، ويحرك يديه و�سدقيه كاأن فمه 
ممتلئ بالطعام. ثم فكر الفقري اجلائع يف ا�ستهزاء 
الغني املتخم به، قائال يف نف�سه: »الأعملن فيه عمال 
يتوب ب�سببه اإىل اهلل عن هذه الفعال. ثم قال الرثي 
يف  اأيديهم  فحركوا  ال�سراب،  لنا  قدموا  الأتباعه 
اأومئ كاأنه يناول  الهواء كاأنهم قدموا ال�سراب، ثم 
الفقري قدحا وقال خذ هذا القدح، فاأوماأ بيده كاأنه 
الفقري  فقام  ثانيًا،  وهميًا  قدحا  ناوله  ثم  ي�سرب«، 
�سفعة  و�سفعه  يده  رفع  »ثم  ال�سكري  دور  بتمثيل 
الرثي  فقال  ثانية،  اأعقبها ب�سفعة  املكان،  رنت يف 
اأنا  �سيدي  الفقري:  فقال  العاملني.  اأ�سفل  يا  ما هذا 
عبدك الذي اأنعمت عليه واأطعمته واأ�سقيته، ف�سكر 
وعربد عليك، ومقامك اأعلى من اأن توؤاخذه بجهله«. 
فلما �سمع الرثي كالمه، �سحك قائاًل: »اإن يل زمان 
طويل اأ�سخر واأهزاأ بجميع اأ�سحاب املزاح واملجون، 
اأفعل به هذه  اأن  وما راأيت منهم من له طاقة على 
جميع  يف  بها  يدخل  فطنة  له  من  وال  ال�سخرية، 
ندميي«،  فكن  عنك،  عفوت  واالآن  غريك،  اأموري 

واأمر بوليمة حقيقة ! 

�سخرية  على  والداللة  العمق  بالغ  الرد  كان  وهكذا 
اأعيد  مدويتني،  ب�سفعتني  الفقراء،  من  االأغنياء 
الفقري  ذكره  احتج،  وحني  للواقع،  الدار  �ساحب 
منذ  وارت�ساه  للعبة  ا�ستنه  الذي  بالقانون  اجلائع 
منذ  ي�سحك  مل  كما  نف�سه  على  ف�سحك  البداية، 
على  يجروؤا  كثريين مل  فيه من  �سخر  زمان طويل، 
جماراته وال�سخرية منه باملثل، لقلة حيلتهم، فكافاأه 
وا�ستحق �سداقته عن  على فطنته و�سرعة بديهته، 

جدارة. )الليلة 32: �ش104(
ا�ستعانوا بخريات  الليايل قد  االأثرياء يف  فاإذا كان 
حوا�سرهم، واأتوا بع�سرات االأ�سناف التي ت�سابقوا 
يعني  وال  اأي�سًا،  اإليها  الفقراء  تاق  فقد  اإليها، 
فمن  النف�سية.  قناعتهم  منها،  بالي�سري  ر�ساهم 
اأجل الطعام اجليد، اختار »جودر بن علي امل�سري« 
تتلقف  الذي  ال�سحري«  »اخلرج   )615 )الليلة 
امل�ستهيات يف ع�سر حدثت  كل  فيه  الداخلة  الكف 
م�سكلة  حل  لي�سمن  وذلك،  مب�سر.  جماعة  فيه 
املغربي  ال�ساحر  خريه  حني  واأخيه،  الأمه  اجلوع 
و«ال�سيف«.  و«اخلامت«،  و«املكحلة«،  »اخلرج«،  بني 

)الليايل 606 اإىل 615(
اجلماعة  حللم  وتوؤ�سر  ترمز  احلكايات،  ومعظم 
اإىل  الدائم  و�سعيها  االإن�سانية،  العدالة  ال�سعبية يف 
وذلك  النف�سي.  وال�سالم  ال�سبع،  ويوتوبيا  اخلبز، 
االأ�سلحة  اأحد  االأطعمة  باعتبار  اجلوع،  ملقاومة 
التي قد يهلك نق�سها االإن�سان، وتعبريًا عن حا�سر 

االإن�سان وم�ستقبله املرهون بامتالكه للغذاء.



جدل الشرق والغرب ..   

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

امل�سيحّي،  الاّلهوت  بق�سايا  االن�سغال  مّثَل 
الغربّية  املجتمعات  يف  الدين  ح�سور  وباأ�سكال 
ال�سالفنْي.  العقدْين  مدى  على  اهتمامي،  حموَر 
كاثوليكي  جمتمع  يف  العي�ش  ِلعامل  كان  فقد 
الداخل  من  الوعي  تي�سري  يف  البارز  الدور 
بالواقع الدينّي الغربي، ويف التنّبه اإىل قّوة نفاذ 
اأح�سبها  كنُت  اأن  بعد  فيه،  الَكَن�سّية  املوؤ�ّس�سات 

َتعْلُمن  ملقولة  امل�سلِّلة  الغ�ساوة  بفعل  وهنت، 
م�ستهّل  يف  نف�سي،  وجدت  الغربّية.  املجتمعات 
وما  للرهبان،  ديٍر  اإىل  اآوي  روما،  اإىل  جميئي 
يقت�سيه العي�ش يف الدير من حر�ٍش على التكوين 
امل�سيحّي  الالهوت  تفّرعات  جممل  يف  العلمّي 
وان�سغال بالبحث، بدًءا يف جامعة القّدي�ش "توما 
الغريغورية،  اجلامعة  يف  الحقًا  ثم  االأكويني" 

54

ترجمـــــــات



وكلتاهما من اجلامعات البابوية.
اإىل  املعرفية  املغاَمرة  تلك  يف  مدينًا  اأبقى 
ال�سكرتري  فيتزجريالد"،  "مايكل  الكردينال 
االأديان  بني  للحوار  البابوي  للمجل�ش  االأ�سبق 
تلك  خو�ش  ظروف  يل  َي�ّسر  الذي  روما،  يف 
و�سعة  روحيٌّ  عمٌق  يطبعه  فالرجل  التجربة. 
قلَّ  الدينّي  املغاير  على  انفتاح  عن  ف�ساًل  نظر، 
نظريه. جعلتني تلك التجربة اأغو�ُش يف االأحوال 
امل�سيحّية ب�سّتى تفا�سيلها، واأر�سد متّثالت وعِي 
الدين عند �سرائح اجتماعية متنّوعة، من كهنة 
�سني اإىل عامة النا�ش، مرورا ب�سائر اأ�سناف  مكرَّ
واأنا  العهد  ذلك  فمنذ  والالدينيني.  الغنو�سيني 
اأنام واأ�سحو على قرع نواقي�ش الكنائ�ش، واأعي�ش 
على اإيقاع جمتمع ي�ستبطن عوائد وعقائد، غري 
ما األفته يف �سابق عهدي. ملمٌح اآخر فارٌق لتجربة 
العي�ش يف جمتمع كاثوليكّي غربّي، اأن اأجَد نف�سي 
�سمن اأقلّية عربية، تعي�ش تغريبة الهجرة بكافة 
ب�سيا�سات  حمكوم  جمتمع  داخل  تداعياتها، 
من  االأو�ساع  تلك  عليه  تنطوي  وما  متحّولة، 
ك�سف  ما  وهو  وتناُفر.  وتثاُقف  وتغاُير  تعاُي�ش 
له  مُيثِّ وما  الدين،  عي�ش  ملعنى  اآخر  وجه  يل عن 
التحوالت  �سياق  �سمن  الدينّية  التعّددية  معنى 

احلديثة.

يف  الدين  باأو�ساع  االن�سغال  هذا  غمرة  يف  لكن 
واأو�ساع  االإ�سالمي،  الفكر  الغرب، كانت ق�سايا 
العامل العربي، تالحقني يف مقامي الثاين، فقد 
اأدنى قربا  تتمّثل يل  العربية  اأ�سحت املجتمعات 
االأبحاث  وَوْفرة  املعلومات  ِلفْي�ش  م�سى،  مّما 
املتاحة عنها. ناهيك عّما الزمني من حر�ٍش على 

االإ�سهام يف تطوير الدرا�سات العلمّية لالأديان يف 
البالد العربية، �سواًء مبا اأُترجمه من اأعمال عن 
مناهج درا�سة الظواهر الدينية اأو مبا اأكتبه عن 
اأو�ساع الدين يف الغرب، وت�ساوؤيل عّما ميكن اأن 
ت�سّكله املقاَربات احلديثة من اأُطر للوعي بظاهرة 

الدين وبواقع التدّين ب�سكل عاّم.

والتجديد،  االإ�سالح،  مطالب  اأّن  �سّك  فال 
ُطِرحت  قد  الديني،  للفكر  واالأْن�سنة  والعْقلنة، 
موؤ�ّس�ساته  وعلى  العربية  البالد  يف  باإحلاح 
الطاهر  "حممد  العاّلمة  تنبيه  منذ  العلمّية، 
ابن عا�سور" يف "األي�ش ال�سبح بقريب؟" )يعود 
 )1906 العام  اإىل  الكتاب  تاأليف  من  االنتهاء 
واهرتاء.  علل  من  التعليم  موؤ�ّس�سات  يعرتي  مِلا 
وقد مرَّ على حديث الرجل قرٌن ونيف، دون قدرة 
ترّدت  الذي  التاريخي  االأ�سر  من  االنعتاق  على 
فيه مناهجها. مل حتدث نقلة يف الوعي بظواهر 
وب�ُسبل  املتدّين"،  "الكائن  وبتحّوالت  الدين، 
االندماج يف العامل، وباملثل مل يتهّياأْ حر�ٌش على 
بالراأ�سمال  الوعي  يف  العلمّي  الّن�سق  مواكبة 
واملاثل  موروثنا  من  منه  النابع  اأكان  القدا�سّي 
التحوالت  بفعل  علينا  الوافد  اأم  جمتمعاتنا،  يف 
عائد  االأمر  وكاأّن  العامل.  ي�سهدها  التي  الكربى 
ومكر  املعارف،  تقادم  جّراء  بنيوّي  وهن  اإىل 
التاريخ، وانغالق البارديغمات. فهناك ِا�ستنزاف 
للعقل يف متاهة العلوم التقليدية، دون قدرة على 
اإدراك  اأو  الثابت،  الدوران  هذا  من  اخلروج 
اإىل  ُيف�سي  مبا  املعارف،  هّزت  التي  للتبّدالت 

تلبية مغايرة حلاجات االجتماع ووعي م�ستجّد.
�سمن تلك ال�سياقات تطّرقت جملة من مباحث 
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اإىل  متنّوعة،  ومبقاربات  عّدة  وباأوجه  الكتاب، 
ال�سبل  واأّي  العامل،  يف  االإ�سالم  ح�سور  مو�سوع 
ُي�سلك لتجّنب كّل ما يعّكر اإ�سهامه االإيجابّي فيه؟ 
فاأحيانًا تعوز الوعُي االإ�سالمّي الواقعيَة الالزمة 
عقبات  وكّلها  املعرفية،  ال�سروط  تعوزه  واأخرى 
عوي�سة مدعاة الإخراج املوؤمن من التاريخ. فعلى 
�سبيل املثال، ال ت�سعف القدرات العلمّية املتقادمة 
العميقة  لالإحاطة  امل�سلم  الدينية  العلوم  دار�ش 
وبالتحوالت  امل�سيحية  الدينية  باملوؤ�س�سات 
احلوار  وبرغم  امل�سيحية.  وبالوقائع  الالهوتية 
يغيب  واالإ�سالمي،  امل�سيحّي  الطرفني  بني 
املقاَربات  على  االأخري  هذا  جانب  من  التعويل 
اإعادة  ميلي  ما  وهو  العلمّية.  واالأبحاث  املعرفية 
الكال�سيكية  النظر  اأُطر  يف  وجادة  قة  معمَّ نظر 
لدى الدار�ش امل�سلم لنظريه امل�سيحي بعيدًا عن 
ثمة  اإذ  القدمية.  للقوالب  اجلامدة  اال�ستعادة 
االإ�سالمية،  الدرا�سات  يف  مهجورة  �سبه  طريق 
وهي طريق االأْن�َسنة والعْلموة للخطاب، يف الدين 
العامل  مع  توا�سله  يبقى  ال  كي  الدين،  وحول 

قا�سرًا وحمدودًا.
بني  التوا�سل  واقع  اإىل  التطّرق  كذلك  اأردنا 
واالإ�سالم.  امل�سيحّية  بني  �سيما  وال  االأديان، 
اأّنها  الراهن،  االأديان  واقع  يف  ُيالَحظ  فمّما 
التوّجهات  عن  م�ستقّلة  وا�سحة  خّطة  متلك  ال 
فقدان  من  ت�سكو  اليوم  فاالأديان  االإيديولوجية. 
بينها.  جامعة  ُخلقية  اأ�سا�سات  اأو  روحية  رابطة 
ا�ستعادة  على  العمل  �سرورة  مُيلي  ما  وهو 
وراء  االجنرار  وعدم  الِقَيمّي  الر�سيد  ذلك 
االإن�ساين  املوؤتلف  اأفرغت  التي  االأيديولوجيات، 
مفتِقر  خطاب  اإىل  وحّولته  احلقيقية  داللته  من 
ال�سيا�سة  ق�سايا  اأّن  �سّك  من  فما  للمعنى. 

فئات  ت�سغل  والتنمية  والتغيري  والدميقراطية 
من  هاّمًا  وق�سمًا  االإ�سالمية،  البلدان  يف  وا�سعة 
اإفريقيا  يف  ال�سيما  امل�سيحّي،  العامل  جمتمعات 
االأمريكية.  القارة  من  اجلنوبي  وال�سطر  واآ�سيا 
اأردنا تناول هذا املو�سوع �سمن الكتاب الإبراز ما 
ي�سّكله الدين من اإ�سهاٍم اإيجابي حني يرافق م�سار 
حتّرر ال�سعوب، ومن دوٍر اإ�سكايّل اأي�سًا حني يتّم 
تنازعات  ثمة  اأّن  يفوتنا  فال  فّج.  ب�سكل  توظيفه 
الواحد، منها ما هو متفّجر ومنها  الدين  داخل 
ما هو خامد، ُتوؤّثر �سلبًا يف االنحراف مب�سارات 

التحوالت االجتماعية.

املقاَرنة  م�سلك  ي�سلك  ال  الكتاب  اأّن  اإىل  ن�سري 
واالإ�سالم،  امل�سيحية  عن  احلديث  يف  التقليدية 
وت�سريعاتهما،  الدينني  عقائد  اإىل  بالتطّرق 
يقابلها  وما  معّينة  م�ساألة  من  موقف  عْر�ش  اأو 
االأوىل،  للوهلة  يتبادر  قد  كما  االآخر،  الدين  يف 
الدينني  ِكال  يجابه  كيف  تتّبع  على  يعمل  واإمّنا 
املاأزق الراهن يف �ساأن ق�سايا كربى مثل التحّرر 
والتعددية  احلداثة  مع  يتعاي�ش  كيف  اأو  والفقر، 
مباحثه،  بتنّوع  الكتاب،  ياأتي  لذلك  وامل�سكونية. 
العامل  يف  الدين  ح�سور  ي  لتق�سّ حماولة 
مع  جتابه  من  احل�سور  هذا  ميّثله  مبا  الراهن، 
الدينان  يجمع  فما  م�ستجّدة.  واأ�سئلة  ق�سايا 
باملتغريات  يطفح  عامل  يف  احل�سور  هو  اليوم 
املعاجَلة  جتاُوَز  اإكراهاتها  تفر�ش  املت�سارعة، 
�سحيح  والدنيوّية.  الدينّية  للق�سايا  املعهودة 
ق�سايا  مع  نف�سه  باالأ�سلوب  الدينان  يتعاطى  ال 
للعامل  املت�ساغر  احليز  ولكن  والدنيا،  الدين 
لتذليل  بالتفكري اجلماعّي،  يلزم  اأ�سحى  املعْومَل 

امل�ساعب التي تواجه اجلميع.



في كتاب الجراب للكاتب الليبي أحمد يوسف عقيلة ..   

تأمالت يف السرد:   

مفتاح العمّاري. ليبيا

يف  وال�سيما  االإبداعية  الكتابة  تتحقق        
مبحيطها  عالقتها  تر�سيخ  عرب  ال�سردي  حقلها 
الطبيعة  وبظواهر  ونبات.  وحيوان  ان�سان  من 
لل�سارد  اجلراب  وقائع  ويف  طق�سها.  وجتليات 
الده�سة  �ستتنامى  عقيلة"،  يو�سف  "اأحمد 
ق�سريًا  مقطعًا  وت�سعني  ثالثة  خالل  با�سطراد 
لينفتح  بتق�سف؛  كتبت  �سذرات  بهيئة  جاءت 
يقول:  االأر�ش.  االأوىل على  الكلمات  منذ  حكيها 
"ِغب   / ولدُت"  العارية  البكر  الرباري  يف   ((

ال�سفراء  بالقميحاء  االأر�ش  تزدان  املطر 
الفاقعة((.

 ول�سوف ت�ستمر معنا هذه الثيمة بالتجاور مع االأم 
ترثيها  جمالية  حمولة  ذات  حميمة  بلغة  والبيت 
ا�ستعاراٌت متقنة؛ جتتاحها غالبًا بالغُة ال�سورة 
بواقعيٍة فائقة: )) عندما كنت طفاًل يحبو.. ومل 
يتجاوز نظري مدخل البيت بعد.. وجدت جتليات 
االأروقة..  زخارف  يف  اأّمي..  بيت  يف  الطبيعة 
وال�سواري..  واحلوايا..  واالإكليم..  والهدمة.. 
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واملخالة ((.  
على  واالأ�سياء  االأ�سماء  �ستحتفظ  وهكذا       
يتعّذر  بحيث  ال�سحرية؛  القرابة  بتلك  الدوام 
اأن  اأي  تخياًل.  الواقع مما هو ممكن  تربئة  هنا 
اال�ستثناء  ال�سردية  التجربة  هذه  يف  احلقيقّي 
حّد  اىل  املتخيل  ا�ستدراج  يف  �سيتورط  من  هو 
براري  يف  يحدث  ما  هذا  متامًا.  االن�سهار 
مل  بحيث  وجباله.  وغاباته  باأوديته  اجلراب 
ي�سلم النهار من طبائع الليل واأطيافه. حيث ما 
مع  يتداخل  كن�سيج  الراوي  �سرية  يف  �سيء  من 
وحدها  الطبيعة  اىل  عزوه  ميكن  النجع  ذاكرة 
مهما  الأنه  للميتافيزيقا.  األيف  ح�سور  دومنا 
حاولنا الزعم، باأن ما تر�سده عنُي الطفل ح�سب 
كوادر ال�سور وزواياها يقع �سمنا كعمل ت�سجيلي 
وثائقي يتعلق حتديًدا مبا حتتمله حياُة البادية يف 
اجلبل االأخ�سر من حكايات؛ �سيظّل دومنا ريب 
ال�سارد  ذاكرة  بو�سع  لي�ش  ادعاء.  طاملا  حم�ش 
يف اجلراب التن�سل من غواية ال�سعرية وا�سفاء 
مل�سات مطمئنة لرتتيق كل ما ي�سي بالقبح ويهّدد 
االن�سان  يتغّول  اأن  حلظة  الوح�سية،  بتف�سي 
لنف�سه،  بل  وح�سب؛  الأخيه  لي�ش  عدًوا.  ومي�سي 

وللطبيعة ذاتها التي وهبته من نعمها. 
بو�سفه �سرية  للكتاب  الفرعي  العنوان  ي�سري      
منطق  يف  توقعه  ميكن  ملا  خالفا  لكن  للنجع. 
ال�سرية ك�سياق تراكمي للحدث؛ ال يقدم ت�سل�ساًل 
يف  اختزالها  يتعّمد  وامّنا  كاملة،  حلياة  زمنيًا 
يتوّرط  ال  اأي  وجدانها.  بناء  يف  املوؤثر  التقاط 
بقدر  العلم،  ملنطق  يخ�سع  زمني  م�سار  تتبع  يف 

الذاكرة.  يف  وفاعل  حّي  هو  ملا  ي�ستجيب  ما 
الرتفا�ش،  عن  البحث  من  التنّقل  فتداعيات 
واحل�ساد،  الرعي،  اىل  الريابيع،  وا�سطياد 
ور�سد  واخلراف،  واجلراء  بالقطط  والعالقة 
املطر  �سقوط  وم�ساهد  واملاآمت،  االأعرا�ش  وقائع 
وفي�سان االأودية. ولقطة وقوع اجلعل ) بو اأدّرنه( 
يف ق�سعة الرز، وما ينذر به ترّب�ش طائر العقاب 
لالأرانب واجلديان و�سغار اخلراف من م�سائر 
بالب�ساطة؛  يفي�ش  ما  بقدر  عامل  لهو  دامية. 
املفارقات  من  بح�سد  يعج  نف�سه  الوقت  لكنه يف 

الدامية.
غمرين  الذي  ر�سوًخا  االأكرث  االنطباع  لعل        
بو�سفه  "اجلراب"  ملحتويات  قراءتي  اأثناء  يف 
تعزيز  يف  به  اخلا�سة  ب�سمته  له  اأدبًيا  منجًزا 
متاما  ا�ست�سلمت  قد  البدء  ومنذ  اأنني  الهوية، 
اإزاء  نف�سي  وجدت  اأن  حلظة  احلكي،  ل�سحر 
ال�سردية، يف  الكتابة  اأ�سيل من حفريات  �سنف 
وتفوقًا.  وايجازًا  تكثيفًا  اجلمالية  براعتها  اأكرث 
العاثر  العن احلظ  اأخرى �سوف  واأنني من جهة 
متفوقة  �سردية  مغامرات  هكذا  تظهر  عندما 
يف بيئة تكن خ�سومة تاريخية للقراءة،  تزدري 

االأدب وتهمل �ساأن �سانعيه. 
الكاتب  ما حاول  العام هو  القبح  ولرمبا هذا     
م�ساع  دائمًا  فثمة  اجلراب.  ن�سيج  يف  معاجلته 
ال�سورة  تفلت  ال  بحيث  لال�ستدراك.  حثيثة 
تخ�سع  اأن  دون  من  املطاف  نهاية  يف  الب�سعة 
ل�سيء من الفلرتة وجتميل ت�سوهاتها االإجتماعية 
وخزينها النف�سي، عرب اخ�ساعها لعمل املخيلة. 
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ت�سذيب  يف  دربة  ك�سارد  "عقيلة"  تفوق  وبذا 
�سلوك الغابة حتى ت�سبح احلياة حمتملة. فمنذ 
مدى  ي�سر  بكل  �سنالحظ  االأوىل  ال�سذرة  مفتتح 
التي  االإغراب  بتقنية  هنا  ال�سرد  اآلة  ا�ستئنا�ش 
تتخذ من م�ساهدات الطفولة و�سيطًا لنقل وقائع 
لها  كان  التي  الن�ش،  مو�سوع  ال�سريوي  ف�ساء 
التاأثري االأوفر يف اأن تبقى الده�سة حا�سرة على 
الدوام. ليظل كل ما هو موؤثر ومثري ومغو و�سادم 
ذاكرة  من  بقوة  الدوام  على  يفي�ش  وغريب 

النجع، عرب ح�سور حميم لالإن�سان والطبيعة. 
       وهنا لن اأبالغ اإذا ما �سرحت باأن "اأحمد يو�سف 
عقيلة" يعد الكاتب العربي االأكرث قرابة واإحاطة 
قامو�سها مبفردات  اأغنى  وقد  الطبيعة؛  باأ�سرار 
جديدة، وج�ّسر اأوديتها وجبالها وتاللها، واأن�سن 
كمفاتيح  ونبات،   وحيوان  طري  من  كائناتها 
وتفكيكها  االأمكنة؛  تفا�سيل طبائع  على  للتعرف 
من ثم، عرب ثيمات تتاألف من ثنائيات واأ�سداد: 
وال�سر،  اخلري  واجلمال،  القبح  واملوت،  احلياة 
من دون اأن يغفل تطويع عديد املحفزات اخلليقة 
مفاهيم  ومعها  بينها  فيما  العالقة  تكت�سب  باأن 
ومعارف اإن�سانية يح�سر فيها الوجدان بقوة من 
خالل تلك اخللفيات التي ت�سفيها �سعرية ال�سرد 
حلقيقة  حيني  كجزئني  واملتخيل..  الواقع  على 
ل�سالح  االأن�سان  معركتها  يف  ينت�سر  واحدة. 
ليكون  حميطه  مع  يتاآخى  عندما  ان�سانيته؛ 

�سديقًا وفيًا للبيئة التي يتفاعل معها بحب.
 اإن مقرتحات احلكي لدى "اأحمد يو�سف عقيلة"، 
عناوينه  من  غريه  اأو  اجلراب  يف  اأكانت  �سواًء 

يوؤهلها  كبري،  باقتداٍر  دائمًا  ت�سي  الق�س�سية، 
بني  عالمة  بو�سفها  بارزًا،  موقعًا  حتتل  الأن 
العالمات االأهم يف م�سروع ال�سرد العربي. ذلك 
عندما تبادر القراءة الإن�ساف نف�سها عرب تكرمي 
مقروئها. وال �سيما اأن عقيلة قد و�سع يف جرابه 
امل�سّنفات  �سوق  يف  مثيلها  يندر  ثمينة  كنوزًا 
الطفولة  ذاكرة  مبخزون  يكتف  مل  فهو  االأدبية. 
وال�سبا يف تاأثيث �سرية النجع، وح�سب؛ بل كان 
غري  عملها  الكتابة  تقنيات  يف  ادواته  حلقيبة 
على  الذكية  املهارات  عديد  اإ�سفاء  يف  امل�سبوق 
لبنائها.  اجلمالية  واخل�سائ�ش  اللغة.  عمارة 
اإقامة �سرحها على ن�سق  ياأتي من بينها اقرتاح 
ق�س�ش  اأو  حكايات  بهيئة  الق�سار  املقاطع  من 
فنية  خ�سائ�ش  عدة  تكوينها  يف  ت�سافرت 
يحكمها  ال�سينمائي..  امل�سهد  بنظام  ا�ستاأن�ست 
تن�سيد معنوي تخدمه جملة من اال�ستعارات التي 

وهبت اللغة حيوات �ستى.
     اأكرر: على الرغم من هذه االأ�سالة يف ن�سيج 
ذلك  نعطه  مل  اأ�سف-  وبكل   - لكننا  اجلراب 
االهتمام امل�ستحق واالحتفاء الذي يليق به. هذا 
التق�سري مبعثه خلل القراءة نف�سها. ونعني هنا 
القراءة كجزء من منظومة ثقافية ال تزال حتى 
الكتابي  ال�سرد  موؤهلة ال�ستقبال  يومنا هذا غري 
كمتطلب معريف وغذاء روحاين ال غني عنه. ولن 
يكون االأمر م�ستغربًا يف جمتمع ال تويل موؤ�س�ساته 
احلد االأدنى من توفري املحفزات الكفيلة بتنمية 

احلياة الثقافية.



ي«، ي�سع »اأحمد  يف ديوانه اجلديد »ارحتاالت املَُغنِّ
ال�سعرية  جتربته  �سرح  يف  جديدة  لبنة  الالوندي« 
جديدًا  ديوانًا  العربية  للمكتبة  وي�سيف  املمتدة، 
يحمل الكثري من �سمات ال�سعرية العربية املغايرة، 
واحلداثة العربية يف اأ�سكالها املتعددة، حيث ميزج 
خالله بني ق�سيدة النرث وق�سيدة التفعيلة، معتمدًا 
على ذخرية هائلة من قراءاته وم�ساهداته وخرباته 
احلياتية، وكاأنه يدون يومياته ب�سكل �سعري خمتلف، 

ويوثق حلظاته املتوهجة.
يهند�ش  حيث  فائقة،  عناية  اللغة  ال�ساعر  يويل 
الرتاثية  اللغة  جزالة  من  مبزيج  ال�سعرية  جملته 
ومرونة الراهن، معتمدًا يف ذات الوقت على ثقافة 

و�سعة اأفق املتلقي: 
وماذا؟! 

تخافُ مِنَ البدِء، 
مِنْ صرخةٍ سوفَ تُشعُل هذا المكاَن 

الصَّمُوتَ
فهيَّا..

لتنفضَّ يا سيِّدي ُكلُّ تلكَ الحرائقْ، 
ليستيقَظ الحُلمُ مِنْ نومهِ.. 

قبَل أْن تنهزمْ!
وفي مقطع آخر يقول:

يا سيِّدي..

ما ُكنتَ عِبًئا في الحياةِ..
على أحدْ 

مِنْ ظهِركَ المحنيِّ تمتدُّ اإلرادُة بالجسدْ 
أنا لستُ مثَلكَ يا أبي 

لكنَّني.. 
سأظلُّ أحفُظ ماَء وجهي..

لألبدْ
يختارها  التي  مناذجه  خالل  من  »الالوندي«  يعرب 
االإن�سان  يف ن�سو�سه عن هام�سية احلياة، ومعاناة 
ن�سو�ش  كل  يف  اأنه  على  تنتهي،  ال  التي  ومكابداته 
الديوان يرف�ش الظلم واالمتهان يف �ستى اأ�سكالهما، 
ويرف�ش ويدين القبح الب�سري امل�ست�سري يف �سرايني 
املجتمع املحيط به، ويعلي من قيم املحبة والعدالة 
جمتمع  بناء  اأ�سا�ش  هي  التي  القيم  تلك  والتكافل، 

�سوي : 
يا أبتِ..

هْل يعرفُ مَنْ يسكنُ في هذا البيتِ 
الفاخِر..

كـمْ جَرَحَ األسمنتُ..
يديكْ؟ 

العذبة  الرقيقة  اللغة  تلك  خالل  من  ذلك  كل 
د  ومُت�سِّ والقلب،  الروح  تخاطب  التي  العاطفية، 
اأبرز  لغة   ، َجِلٍيّ وُلْطٍف  بالغ،  بحنٍوّ  اأوجاعهما  على 

ارحتــــاالت املغـــــين ..   
أشرف قاسم. مصر
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ما مييزها ال�سال�سة والب�ساطة العميقة، بعيدة عن 
التقعر والغرابة واملعجمية، الأنها لغة �سعرية يخاطب 
ال�ساعر من خاللها االإن�سان؛ اأينما كان واأينما وجد، 
نفور  اأداة  ال  ات�سال،  اأداة  تكون  اأن  الطبيعي  فمن 

وتباعد :
لنا ما نودُّ مِنَ الماِء، 

ةِ اإلرتقاِء  مِنْ لذَّ
رفضْنا السُُّقوَط/ السُُّكوتَ الَّذي كبََّل 

الخطوَ؛ 
والاليقينَ 

إليكَ..
تحِنُّ ُطيُورُ المنافي، 

يِّبوْن  ويرتحُل الطَّ
كفى ما يُحيُط بنا..

مِنْ ُظنوْن

ال�ساعر درامية الق�سيدة، والتي  اأي�سًا لدى  تت�سح 
بناء  حيث  من  مركزيًا،  دورًا  فيها  اخليال  يلعب 
ال�سورة ال�سعرية، وبنية اللغة املكونة لتلك ال�سورة 
ذات االأبعاد الفنية، والتي تعرب يف اأن�ساقها املختلفة 
عن القيم االإن�سانية، وماهية الوجود االإن�ساين، دون 
كل  البعيد  الهام�ش،  ال�سوت  خالل  من  اأ�سطرة، 

البعد عن ال�سجيج، وجوفائية ال�سوت الزاعق : 

يقوُل الحقيقَة في ُكلِّ وادٍ برغِم الحصاِر، 
برغِم الدَّماِر، 

برغِم انطفاِء الشُّموِع 
ئاِب الجريحْة؛  ولمْ يلتفتْ للعراِء؛ وال للذِّ

وال للسَّراِب؛ وال للكدرْ 
بهِ.. 

ُكلُّ شيٍء.. 
جميٌل 

بهِ ُكلُّ هذا الوطنْ 

وتهِوي السِّياُط عليهِ / 
الشُّرودُ / السِّهامُ / السَّديمُ / 
الرَّصاصُ / الشُّجُوُن / األبالسُة /
الكاذبوَن / الدُّعاُة الصَّعاليكُ / 

والسُّفهاُء 
ولكنَّهُ ال يلومُ أحدْ .

»الالوندي«  عند  ال�سعرية  ال�سورة  تت�سم      
م�ساعر  عن  تعرب  اإنها  اإذ  وذاتيتها،  بعاطفيتها، 
ا�ستح�سارها  يف  ال�ساعرة،  للذات  خمتلفة  وحاالت 
ن�سو�ش  يف  والذاتية  الروح،  وطوايا  النف�ش  خوايف 
باالغرتاب  الذات  �سعور  من  نابعة  ال�ساعر  هذا 
والقطيعة االإن�سانية، والبحث عن الرفق والفرح يف 

عامل ت�سوده الق�سوة واالأمل:

ال..
لستُ أملكُ أيَّ شيٍء..
غيرَ عشقي للحياةِ؛ 

وللقصيدْة 
أنا سيِّدُ النَّاجينَ مِنْ مرٍح يمُرُّ على 

الدِّيارْ 
مَنْ يُنقُذ النُّوقَ الكئيبَة مِنْ سراديِب 

الغُبارْ؟ 

»ارحتاالت  ديوان  ن�سو�ش  يف  واالأ�سى  احلزن  اإن 
املغني« �سرخة يف وجه القبح املجتمعي، والذي يرى 
ي�سود  كي  بتغيريه،  نقوم  اأن  لنا  ينبغي  اأنه  ال�ساعر 
ما  وهذا  الب�سر،  بني  بني  املحبة  وت�سود  اجلمال 
فعله »اأحمد الالوندي«؛ حيث يبث روؤاه عرب خميلته 
�سعري  خطاب  يف  اللغوية،  ومدلوالته  ال�سعرية، 

�سديد اخل�سو�سية، واجلمعية يف اآن واحد.
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الِجيـــن..    

 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 تَُكوِّن أشكالنا ووظائف حياتنا. يقول "جيمس غليك" في النيويورك 
تايمز عن كتاب الجين: لقد قرأنا القصة مجتزأة، بطرق مختلفة، لكن لم يسبق 
لنا أن قرأناها على هذا النحو من الشمول والعََظمة.. إنه كتاب حاسم. تقول 

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:
جائزة  على  ح�سل  مُوكَرجي"،  َهارَتا  "�ِسيد   
"بوليتزر" 2011 يف فرع الكتب غري الق�س�سية، 
وهو موؤلف كتاب "امرباطور املاآ�سي" )�سرية ذاتية 
"قوانني  كتاب  اأي�سًا  مبيعًا،  االأكرث  لل�سرطان( 
جينات  علماء  واأحد  �سرطان،  طبيب  فهو  الطب"، 
اجلذعية.  اخلاليا  بيولوجيا  يف  وعامل  ال�سرطان 
عن  حا�سمة  رواية  "اجلني"  كتاب  يف  لنا  م  ُيَقدِّ
وا�سحة  روؤية  ومينحنا  للوراثة،  االأ�سا�سية  الوحدة 

و�ساملة ملا�سي الب�سرية وم�ستقبلها على حٍد �سواء.
تبداأ احلكاية التي متتد معنا عرب 630 �سفحة من 
واأ�سكال  "مُوكَرجي" نف�سه،  لعائلة  املتو�سط  القطع 
تاريخها  عرب  فيها  ظهرت  التي  العقلية  االأمرا�ش 
حكايات  ثنايا  يف  رفيع  خيط  يف  متداخلة  الطويل، 

اجلني.
يف  ملينيالو�ش  باقتبا�ش  كتابه  "مُوكَرجي"  َيْفَتِتح 
�ساعت.((،  ما  فيك  والديك  دماء   ((  : االأودي�سة 
وقول "فيليب الركن" يف كتابه "لتكن تلك االأبيات." 
اإنهما يدمران حياتك، اأمك واأبوك، رمبا من   (( :
غري ق�سد، لكن هذا ما يفعالنه، يرتعانك بنقائ�ش 
اأجلك  من  باأخرى،  يكرمانك  ثم  نقائ�سهما  من 

خ�سي�سًا. ((. 
تفعله  ما  حتديدًا  الوراثة،  لعامل  بنا  يلج  اقتطاف 
بنا يف خيط درامي  الوراثية، يدخل  معنا اجلينات 
اأن  وكيف  لعائلته،  املر�سي  التاريخ  ل�سرد  ا�ش  ح�سَّ
لعائلته،  العقلية  االأمرا�ش  حمل  يف  ل  َتَدخَّ اجلني 

مُوكَرجي". "عائلة 

عائلة مُوكَرجي. . تاريخ من املرض العقلي :
تتداخل االأحداث ال�سخ�سية لتاريخ املوؤلف مع تاريخ 
عائلته  حياة  من  مقتطفات  يروي  اجلني،  اأبطال 
ة ال�سخ�سية وي�سمها لالأحداث بانتقاء بارع  املر�سيَّ
عائلته،  وبني  املر�ش  بني  يربط  ح�سا�سية.  اأي  دون 
لينقذ  الطب  در�ش  اأنه  اأحيانًا  لك  يخيَّل  اإنه  حتى 
نف�سه وعائلته من اجلنون، وي�ستخدم اأحيانًا التاريخ 
واأحيانًا  ومقارنات،  جتارب  كحقل  لعائلته  ي  امَلَر�سِ

كان  اإذا  يت�ساءل،  "مُوكَرجي"  كان  معًا.  االثنني 
ًا، فلماذا مل ُي�سب اأباه؟ مر�ش "موين" جينيَّ

"موين"، ابن اأخيه يف عام 2004 ، مت و�سعه يف 
ة عقلية، وكان ت�سخي�سه الف�سام، ومل يكن  م�سحَّ
اأبناء  من  عقلي  مبر�ش  امل�ساب  الوحيد  "موين" 
اثنان  كان  االأربعة  والده  اأ�سقاء  فمن  اأبيه،  اأ�سرة 
قد ابتليا ب�سورة خمتلفة من تفكيك العقل، تبني اأن 
االأقل،  على  جليليني  مُوكَرجي  اآل  بني  ظل  اجلنون 
كان عزوف والده عن قبول ت�سخي�ش "موين" يعود، 
ًا على االأقل، اإىل اإدراك والده القامت اأن بذرة  جزئيَّ
املر�ش قد تكون مدفونة، مثل نفايات �سامة، بداخله 

هو نف�سه.
يحكي  عائلته،  تاريخ  رواية  يف  "مُوكَرجي"  ي�ستمر 
والده  بني  الرتتيب  يف  الثالث  االأخ  "راجي�ش"  عن 
بداأ  اأن  بعد  تويف   1946 عام  ففي  واأ�سقائه، 
اأ�سالك عقله  اأحد  كاأن  ف ت�سرفات غريبة،  يت�سرَّ
كان  العام  ذلك  �ستاء  وبحلول  الَعَطب،  اأ�سابه  قد 
قد  "راجي�ش"  نف�ش  النفعاالت  امَلْوِجي  املُْنَحَنى 
�سار  داته،  تردُّ كثافة  وازدادت  فاأكرث،  اأكرث  �ساق 
ينظم جل�سات ا�ستح�سار اأرواح، كان ينزل وي�سعد 
ع�سبيًا  ي�سحو  احلاد،  املزاج  منحدرات  على 
التايل.  اليوم  االبتهاج يف  ومفرطًا يف  ذات �سباح، 
"مُوكَرجي" بعد ذلك يف كلية الطب  اأدرك الكاتب 
االأرجح من �سكرات  يعاين على  "راجي�ش" كان  اأن 

مة من الَهَو�ش. متقدِّ
وهم  الهندو�ش  من  العنف  "راجي�ش" اأعمال  �سهد 
يف  واملكاتب  الدكاكني  من  امل�سلمني  يجرجرون 
ال�سوارع،  يف  بطونهم  وبقروا  "اللبازار"،  منطقة 
ورد امل�سلمون ب�سراوة مثيلة، بداأ انهيار "راجي�ش" 
عادت  ال�سغب،  اأعمال  اأعقاب  يف  �سريعًا،  العقلي 
املدينة لال�ستقرار لكنه قد اأ�سيب بندوب ال مُتحى.

بعد مذابح اأغ�سط�ش �سرعان ما انهال عليه وابل من 
وازداد  خوفًا،  اأكرث  �سار  االرتياب،  جنون  هالو�ش 
ثم  الريا�سية،  االألعاب  �سالة  على  الليلي  تردده 
ى التي  ظهرت عليه ت�سنجات الَهَو�ش، ونوبات احُلمَّ
االأخري،  مر�سه  فاجعة  ،ثم  االأطياف  فيها  تظهر 
وانتهى به االأمر اأن عا�ش مع احدى الطوائف الدينية 
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يف "دلهي" حتى وفاته عام 1998.
عقله  كان  الرتتيب،  يف  الرابع  االأخ  "جاغو"، 
يجايف  خجواًل،  طفولته،  منذ  منكوبًا  يتداعى، 
يف  البقاء  عن  َعَجَز  اجَلدة،  با�ستثناء  اجلميع 
تراوده  راحت   1975 عام  يف  حياته،  يف  وظيفة 
راأ�سه  يف  اأ�سواتًا  وي�سمع  اأطياف،  له  ويظهر  روؤى 
تاأمره مبا يجب اأن يفعله، اأ�سبح ُيَكلِّم نف�سه كثريًا، 
وكان اأحد و�ساو�سه اأن يتلو جداول قطارات خمتلفة، 

ه بالف�سام.  �سَ ه طبيب يف "دلهي" و�َسخَّ َفَح�سَ
د اإىل ذروة تطرفه،  مثلما كان عقل "راجي�ش" يتمدَّ
راح عقل "جاغو" ينكم�ش ب�سمت يف غرفته، بينما 
"راجي�ش" يهيم على وجهه يف املدينة لياًل،  انطلق 

حب�ش "جاغو" نف�سه طوعًا يف البيت.
احلكي العلمي :

العلماء،  حياة  عن  تفا�سيل  حلكي  الكتاب  ق  يتطرَّ
ويليام  كيتيليه،  اأدلدف  غالتون،  داروين،  )مندل، 
توما�ش  مود�سكي،  هرني   ، دالتون،  جون  بيت�سون، 
مورغان ، في�سر، دوبزان�سكي، فريدريك غريغيث، 
جورج  واط�سون،  غفري،  والد  اأوزو  مولر،  هرمان 
بنعومة  بول بريغ، وغريهم(،  تيتوم،  اإدوارد  بيدل، 
يربطنا  الذي  العلم  خيط  يك�سف  رائقة،  اأدبية 
بالقراءة  ن�ستمتع  يجعلنا  فيما  الوراثة  مبو�سوع 
تفا�سيل  الكتاب  يحكي  اجلميلة.   الق�س�سية 
الك�سف  اأجل  من  العلماء  بها  قام  التي  الرحالت 
عن �سر االن�سان، بو�سف اأدبي رقيق لرحالت علمية 
خال�سة، يدخل يف نفو�ش العلماء، ويرى ما اأثَّر فيهم 
عن  الك�سف  �سرارة  بعد  فيما  �ستعطيهم  اأفكار  من 

منجز جديد.
الفئران،  على  التجارب  داخل  املعامل  يف  ينقلنا 
حدائق  يف  بنا  يطوف  اأن  بعد  الفاكهة،  وذباب 
الوراثة.  مع  جتاربه  يف  "مندل"  مع  البازالء 
بف�سل  اجلينات  علم  لت  حوَّ قد  الفاكهة  فذبابات 
ندرة الطفرات وب�سبب ندرتها هي حتديدًا، عملت 
تلك الطفرات مثل امل�سابيح يف الظالم، و�سمحت 
اأثر اجلني ح�سب و�سف  البيولوجيا بتق�سي  لعلماء 

"مورغان".
اأحيانًا، واالأحداث التي تدور  ينعطف اإىل ال�سيا�سة 

خارج  ففي  الوراثة،  االأ�سيل،  مو�سوعة  اإطار  يف 
والنظافة  والنازية  هتلر  مع  بنا  يطوف  املعامل، 

العرقية.
يف  والفارقة  تعقيدًا،  االأكرث  املعلومات  عن  ث  يتحدَّ
التو�سيل  على  وقادر  ر�سني  اأدبي  باأ�سلوب  العلم 

بب�ساطة.
بذرة اجلني قدميًا :

كان االعتقاد ال�سائد عام 458 ق. م والذي تناوله 
االإح�سان" حول  "ربات  م�سرحيته  "ا�سخليو�ش" يف 
قتل  الأنه  "اأرغو�ش"  اأمري  اأور�ستي�ش"   " حماكمة 
" كليتمن�سرتا".. ي�سلنا يف حوار ال�سخ�سيات  اأمه 
ب�سرية  حا�سنة  من  باأكرث  لي�ست  احلبلى  املراأة  اأن 
املواد  يقطر  وريدي  حقن  بكي�ش  اأ�سبه  لة،  ُمَبجَّ
اأما  اإىل داخل طفلها،  ال�سري  الغذائية عرب احلبل 
املُْنِجب احلقيقي لكل الب�سر فهو االأب، يقول "اأبولو" 
اأمام جمل�ش حملفني متعاطف: "لي�ش والدًا حقيقيًا 
رحم االأم الذي يحمل الطفل، اإنها ال تفعل اإال رعاية 
اأما هي-  الوالد،  البذرة املغرو�سة حديثًا، االأب هو 
اكتناز جرثومة  اإال  تفعل  للغريب- فال  الغريب  كما 

احلياة �ش 32"
كان هذا هو املعتقد عن الوراثة، حتى اإن "افالطون" 
باالإمكان  ))�سي�سبح  اأنه  اإىل  اجلمهورية  يف  اأملح 
الأباء  مثالية  توليفات  من  مثاليني  اأطفال  ا�ستنباط 
بطريقة  حم�سوبة  اأوقات  يف  يتنا�سلون  واأمهات 
تكن  الوراثة، مل  لنظرية  ثمة وجود  كان  مثالية((، 

تنتظر اإال اأن ُتعرف.
الوراثة  باأن  القائلة  الفكرة  رف�ش  "اأر�سطو" 
حممولة ب�سورة ح�سرية يف َمني الرجل اأو حيوانه 
يرثون  قد  االأطفال  اأن  بفطنته،  والحظ،  املنوي، 
يرثون  كما  متامَا  وَجداتهم،  اأمهاتهم  من  مالمح 
ى  تتخطَّ اأن  وميكن  واأجدادهم،  اآبائهم  من  مالمح 
اأجيااًل، فتنخف�ش يف جيل وتعاود الظهور يف اجليل 
ى فكرة "فيثاغور�ش"، وا�ستطاع  التايل، وبذلك حتدَّ
جوهرية  احلقائق  اأكرث  من  واحدة  على  يقب�ش  اأن 

فيما َيُخ�ّش طبيعة الوراثة.
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مندل ودارون :
مع  رحلتنا  تبداأ  "موروفيا"  ويف   1856 عام  يف 
اجلني، حني تراود فكرة وحدة الوراثة اأحد الرهبان 
يف دير اأوغ�سطيني مغمور وت�ستمر احلكاية مبلحمية 

مثرية لفكرة علمية.
ال�ساب  مع  للدير  رة  امل�سوَّ احلديقة  عرب  ندلف 
النظر،  ق�سري  املالمح،  جاد  القامة،  ق�سري 
واأقرب للبدانة، يتمتَّع بالف�سول الفكري، وماهر يف 
ا�ستخدام يديه، ومزارعًا بالفطرة، ُر�ّسم كاهنًا يف 
االأخوة  لكن  "يوهان"،  ا�سمه   1847 اأغ�سط�ش   6
اإن  ما  الذي  مندل"،  يوهان  "غريغور  اإىل  غريوه 
البيولوجيا،  لعلم  درا�سات  يف  يبداأ  حتى  ي�ستقر 
حتى  االمتحانات  اجتياز  يف  عديدة  مرات  فيف�سل 
اإن اأحد امل�سححني و�سف كتابة مندل عن املو�سوع 
باأنها "قاحلة" و"م�سو�سة". كان ذلك يف اأواخر ربيع 

1850
للثوابت،  املزعزعة  عبقريته  وجوهر  "دارون"  اأما 
الطبيعة  يف  التفكري  على  قدرته  يف  والكامنة 
�سريورة  بو�سفها  واإمنا  حقيقة،  بو�سفها  ال 
�سفة  تلك  كانت  وتاريخ،  وت�سل�سل،   ،process

ي�سرتك فيها مع "مندل".
الكائن  ينقل  كيف   : جوهريًا  "مندل"  �سوؤال  كان 
احلي املعلومات اإىل ن�سله عرب جيل واحد؟ اأما �سوؤال 
ر الكائنات احليَّة  ا: كيف حتوِّ "داروين" فكان عيانيَّ
مدار  على  بخ�سائ�سها  املتعلِّقة  ة  احليَّ املعلومات 
د �سوف تتقاطع الروؤيتان،  األف جيل؟ يف الوقت املحدَّ
البيولوجيا  يف  االأهم  اخلال�سة  منهما  لتن�ساأ 

احلديثة، والفهم االأقوى للوراثة الب�سرية.
نرى "داروين" يجمع العظام فوق ال�سفينة، ي�سنع 
متحفه الطبيعي مما عرث عليه من العظام املبعرثة 
بني احل�سى واحلجارة، بل دفع ثمانية ع�سر بن�سًا 
ملزارع من اأروغواي مقابل قطعة من جمجمة هائلة 
احلجم حليوان من الثدييات املنقر�سة، نراه يحلِّل 
على منت ال�سفينة ِجَيف الطيور التي جمعها بطريقة 
وعاد  البحر  �سنوات يف  ق�سى خم�ش  لقد  ة،  منهجيَّ
طالع  وعندما  احلفريات،  من  هائلة  غنيمة  معه 

"داروين" ورقة "واال�ش" ُذهل داروين ملَّا راأى اأوجه 
اإىل  ف�سارع  ونظريته،  واال�ش  نظرية  بني  الت�سابه 

اإنهاء موؤلفه "اأ�سل االأنواع".
اخل�سو�ش  وجه  على  نف�سه  "داروين"  ي�سغل  "مل 
بالقردة،  اأ�سبه  اأ�سالف  من  االن�سان  ن�ساأة  بفكرة 
�سغله  ما  اأن  العلمية  نزاهته  على  ال�سواهد  ومن 
الداخلي  املنطق  نزاهة  هو  �سديد  وباإحلاح  فعليًا 
من  اإىل  حتتاج  وا�سعة  فجوة  ثمة  كان  لنظريته، 

ميالأها: الوراثة." �ش 53
ينتقل بنا كتاب "اجلني" يف خط متواٍز بني "داروين" 
و"مندل"، واجتهادات كل منهما يف حقله، والكفاح 
"مندل"  اإىل فكرته،  الو�سول  اأجل  الذي عاناه من 
الذي ُرقي اإىل من�سب رئي�ش الدير يف "برنو" قال: 
الإهمال  م�سطرًا  كوين  ة  باملرَّ �سعيد  غري  اإنني   ((
نباتاتي بالكامل.((، ومات بعدها ومت رثاءه بكلمات 
اأحب  اليد، طيبًا.. وقد  ب�سيطة: كان لطيفًا، �سخي 

االأزهار. 
�سراع علمي :

العلمية  ال�سراعات  عن  "اجلني"  كتاب  يحكي 
ومقارعة االأبحاث لالأبحاث، عن لهاث العلماء وراء 
اإثبات نظرياتهم وروؤاهم، واإثبات اأي�سًا، وبكل قوة، 

خطاأ االآخر.
فريز" غائ�سًا  "دي  كان  وبينما   ،1900 عام  يف 
اأُر�سلت  النباتات،  هجائن  درا�سة  يف  ركبتيه  حتى 
�َسَبَق  لقد   ،1865 عام  املكتوبة  مندل  ورقة  اإليه 

املدعو "مندل دي فريز" باأكرث من ثالثة عقود.
عامِل  كورين�ش"  "كارل  ن�سر  الفرتة  ذات  ويف 
�ست بكل  النباتات درا�سة حول تهجني النباتات، خَلّ
ة نتائج مندل، كان كورني�ش - للمفارقة- تلميذًا  ِدقَّ
مندل  اعترب  "نيغلي" الذي  لكن  ميونخ،  لنيغلي يف 
املرا�سالت  اأمر  لكوريت�ش  َيْذُكر  اأن  اأغفل  مهوو�سًا، 
لة حول هجائن البازالء التي كان ي�ستقبلها من  املطوَّ

مندل". "املدعو 
على  برهان  هو  اأخرى  ة  َمرَّ عامِل  اكت�ساف  يعاد  اأن 
فطنة هذا العامل، اأما اأن يعاد اكت�سافه ثالثة مرات 
ورقات يف مدى زمني  والتقاء ثالث  له،  اإهانة  فهو 
 1900 عام  من  اأ�سهر  ثالثة  يتجاوز  مل  ق�سري 
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على  دليل  هو  "مندل"،  عمل  يف  م�ستقلة  ب�سورة 
ق�سر النظر لدى علماء البيوليجيا الذين جتاهلوا 
الذي  فريز"  "دى  حتي  عامًا،  اأربعني  قرابة  عمله 
�سبق واأغفل على نحو مريب ذكر "مندل" يف درا�سته 
فعل  الأبعد مما  بتجاربه  ر  "فريز" طوَّ لكن  االأوىل، 

والتطوُّر. الوراثة  يف  اأكرب  بعمق  غا�ش  "مندل"، 
 يف عام 1859 قراأ "غالتون" اأ�سل االأنواع لداروين، 
َرَبه ِمثل �ساعقة كهربية، َف�َسلَّه وهيَّجه يف اآن،  لقد �سَ
راح يغلي من احَل�َسد والكربياء، واالأعجب اأنه كتب 
اإىل "داروين" متحم�سًا يقول اإن الكتاب فتح اأمامه 
الوراثة،  يعني  بالكامل، كان  ميدانًا معرفيَا جديدًا 
 ،19 القرن  منت�سف  يف  الوراثة  درا�سة  يف  وبداأ 
بثمن  ر  ُيَقدَّ ال  خمطوطًا  "غالتون"  وجد  وعندما 
قانونه  اأن  البا�ست" اكت�سف  كالب  نادي  " قواعد 
بو�سعه اأن يتنباأ باألوان فراء كل جيل، لقد حل اأخريًا 

�سفرة الوراثة.
قوانني  على  مهمًا  تعدياًل  "مورغان"  "اكت�سف 
ك  تتحرَّ بل  منعزلة  تنتقل  ال  اإن اجلينات  "مندل": 
يف ُحزم، ُحزم معلومات م�سرورة يف كروموزومات 

حمفوظة بدورها داخل اخللية.
ببع�ش  بع�سها  اجلينات  بني  يربط  مل  "مورغان" 
بيولوجيا  معرفيني،  حقلني  بني  ربط  بل  فح�سب، 

اخللية وعلم اجلينات." �ش 109
الب�سري،  اجلنيوم  م�سروع  يبدو  يوم،  بعد  يومًا 
الذي يفرت�ش اأنه اأحد اأكرث امل�ساعي نباًل يف تاريخ 
االن�سان اأ�سبه مبباراة م�سارعة يف الطني)جا�سنت 

ِغِل�ش 2000(.

أفكار فاتنة :
يحاول  تقدميًا،  ا�ستف�سارًا  علينا  مُوكَرجي  يطرح 
لو  "ماذا  عنه:  لالإجابة  والتطلُّع  بحثه  الكتاب 
تلك  كانت  لو  عمدًا؟  الوراثية  �سفرتنا  تغري  تعلمنا 
ومن  فيها؟  �سيتحكم  كان  من  متاحة،  التكنولوجيا 
�سادة  �سي�سبحون  الذين  من  �سالمتها،  �سي�سمن 

تلك التكنولوجيا ومن �سحاياها؟" �ش 19
يتفاعل مُوكَرجي مع "غ. ك ت�س�سرتون" حيث يقول: 

الوراثة، خ�سو�سًا، يفهمون مو�سوع الدرا�سة  طلبة 
ن�ساأوا  اأظنهم  الدرا�سة،  مو�سوع  با�ستثناء  كله 
واكت�سفوها  ال�سائكة،  املع�سلة  تلك  يف  وترعرعوا 
اأنهم  مبعنى  نهايتها.  اإىل  الو�سول  دون  من  حقًا 
در�سوا كل �سيء با�ستثناء ال�سوؤال وراء ما يدر�سونه. 

نقاًل عن كتاب "اليوجينيا و�سرور اأخرى"

نظرية  يف  "بارا�سيليو�ش"  االأملاين  لفكرة  �ش  يتعرَّ
تكمن  فاتنة  فكرة  امَلني،  داخل  امل�سغرة  االن�سان 
امتالك  فكرة  الالنهائي،  للتكرار  قابليتها  يف 
داخل  ومودعني  فعليًا  جاهزين  م�سغرين  اأنا�ش 
احليوانات املنوية، مثل �سل�سلة الدمي الرو�سية بال 
نهاية، حا�سرين ح�سورًا ماديًا داخل ج�سم "اآدم"، 
اكت�ساف  اإن  حتى  االأول،  اأبونا  حقوي  بني  �سابحني 
املجهر عام 1694 ا�ستح�سر به        "تبوكال�ش 
الهولندي  واملجهريات  الفيزياء  عامل  هارت�سوكر" 
زعم  منوي"  "حيوان  امل�سغر  الكيان  لهذا  �سورة 
كائنات  اكت�ساف  هولندي  اآخر  جمهريات  عامل 

رة ت�سبح بوفرة داخل َمِني االن�سان. اإن�سانية م�سغَّ
بها  ي�ستعني  مر�سيَّة  "اجلني" حاالت  كتاب  ير�سد 
العلماء ُت�سفي يف مطالعة الكتاب روح الع�سر الذي 
مر�ش،  وحياة  ع�سر  روح  ن�سارك  نحن  يتناوله، 
اإىل  اقتيدت  التي  بك"  الأداالين  "الإمييت  ولننظر 
و�سعاف  ال�سرع  ملر�سى  فرجينيا  والية  م�ستعمرة 
لرتعى  زوجته  ترك  �سمكري  زوجها  كان  العقول، 
معذبة  اإن�سانية  حالة  نتابع  نظل  الوحيدة،  ابنته 
العقل  مر�ش  م�ستعمرة  اإيل  النهاية  يف  تقودها 
امل�ستعمرة  يف  َتَجز  حُتْ العقول،  �سعاف  بت�سنيف 
اجلماعة  تلوث  ال  حتى  التنا�سل  عدم  ل�سمان 
ثم  املعاتيه،  اأو  املاأفونني  من  مبزيد  ال�سكانية 
ومل  امل�ستعمرة،  نف�ش  اإىل  كاري  ابنتها  اقتيدت 
تقراأ  اأنها  وتبني  الوراثي،  الذهان  على  اأدلة  يجدوا 
وتكتب وحتافظ على هندامها ف�سنفت، ماأفونة من 
اأن  اإال  امل�ستعمرة.  واحتجزت يف  الو�سطى،  الدرجة 
"كاري" تطورت ق�سيتها وذهبت اإىل حماكم كثرية 
يف �سبه ماأ�ساة درامية وراحت تتعايف وَك�َسَرت قانون 

الوراثة.
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الشفرة اجلينية :
كتب "يوهان�سن" يقول: "اإن اللغة لي�ست خادمة لنا 
فح�سب، واإمنا قد تكون �سيدتنا كذلك، ومن االأ�سح 
ُت�سَتَجد  عندما  جديدة،  م�سطلحات  نخلق  اأن 
اإن  "جني"،  كلمة  اقرتح  ولذلك  ل  ُتَعدَّ اأو  مفاهيم 
تكون  رمبا  منطبعة،  �سغرية  كلمة  اإال  لي�ش  اجلني 

مفيدة كتعبري عن عنا�سر الوحدة." �ش 84

ويو�سح  اجلينية،  لل�سفرة  "مُوكَرجي"  بنا  يدخل 
 caudex من  جاءت   code �سفرة  كلمة  اأن 
عليه  لُتْكَتب  ُي�ْسَتخدم  كان  الذي  ال�سجرة،  ِلَباب 
اأن  فكرة  يف  موح  �سيء  ثمة  القدمية،  املخطوطات 
يف  امل�ستخدمة  املادة  اإىل  �سفرة  كلمة  اأ�سل  يرجع 
وظيفة،  اإىل  ل  يتحوَّ ال�سكل  حيث  ال�سفرة:  كتاب 
الدنا  مادة  داخل  اجلينية  ال�سفرة  تكون  اأن  البد 
منقو�ش  الريبوزي  النووي  DNA"احلام�ش 
اللباب، هذا  تنت�سر احلروف على  االأك�سجني" كما 

ما اأدركه "واط�سون وكريك". 

نتحدث  اأننا  ر  نت�سوَّ دعنا  النقطة،  هذه  ولتو�سيح 
 A،C،T الطبيعية، احلروف  اللغات  لغة من  عن 
تقرتن  اأن  ميكن  لكنها  ذاتها،  يف  معنى  لها  لي�ش 
اإنه التتابع،  اإنتاج ر�سائل خمتلفة،  بطرائق خمتلفة 
 CAT، كلمات  الر�سالة:  يحمل  ما  هو  جمددًا، 
نف�سها،  االأحرف  من  نة  مكوَّ  TAC، ACT
ومع ذلك فهي حتمل معان �سديدة االختالف، كان 
مفتاح حل ال�سفرة اجلينية يتمثَّل يف حتديد عنا�سر 
"احلام�ش   RNAرنا �سل�سلة  يف  التتابعات  اأحد 

النووي الريبوزي".

"مومو  تكت�سف  ح�سبما  اجلينات،  ترتيب  اأما 
وجاكوب"، فيخلق �سياقًا لتلك الكلمات واجلمل، كي 
تنتج معنى، هكذا، ميكننا تخيُّل ال�سل�سلة التنظيمية 
اأو  اأي اال�سارات الالزمة لت�سغيل  امللحقة بجني ما، 
معينة،  معينة ويف خاليا  اأوقات  ما يف  اإيقاف جني 

مثل القواعد اللغوية للجنيوم.

والنحوية  اللغوية  وقواعده  اجلينات  علم  "اأبجدية   
من  لي�ست  اأنها  اأي  اخلاليا،  داخل  ح�سريًا  توجد 
البيولوجيا  عامل  ي�ستطيع  ولكن  الب�سرية،  اللغات 
ابتكار  عليه  كان  اجلينات،  لغة  وكتابة  قراءة 

جمموعة جديدة من االأدوات" �ش234

هذه هي بنية اجلنيوم، اإنها حتتوي، من بني اأ�سياء 
اأخرى، على وحدات منظمة على نحو م�ستقل، بع�ش 
الكلمات جتتمع معا يف ُجمل؛ والبع�ش االآخر ُي�سل 

بفا�سالت منقوطة، وفا�سالت م�سروطة. 

هاج�ش  عن  ماذا  الطالب:  اأ�سئلة  "بريغ"  ر  يتذكَّ
ال�سلوك؟  ومراقبة  االإن�سان،  يف  اجلينية  الهند�سة 
اأ�سبح مبقدورنا عالج االأمرا�ش اجلينية؟  لو  ماذا 
اأو برجمة لون عيون الب�سر؟ والذكاء؟ وطول القامة؟ 
اأي اآثار �سترتتب على ذلك يف االن�سان واملجتمعات 
التكنولوجيا  ت�سقط  ال  اأن  ي�سمن  من  االإن�سانية؟ 
حدث  كما  حترفها،  نافذة  قوى  اأيدي  يف  اجلديدة 

من قبل؟. 

للمعلومات  االأ�سا�سية  الوحدة  هو   : »اجلني« 
الوراثية، اجلينات توؤثر يف ال�سكل والوظيفة والقدر، 
ال�سفرة  ال�سفات،  تنوع  يف  ي�سهم  اجليني  التنوع 
 3.2 اجلينية ذات طابع كوين، يتكون مما يقارب 
كتاب  ن�سر يف  اإذا   ،DNAالدنا مليار حرف من 
�سيكون اأكرث ب�ستة و�ستني �سعفًا من دائرة املعارف 
غاية  اإنه  �سفحة،  مليار   1.5 حوايل  الربيطانية 
تعقيدًا، ديناميكى  الب�ساطة  يف االبداع، ي�سنع من 
عنا�سر  ميتلك  اجلمال،  باهرة  اأجزاءه  وبع�ش 
رة تظهر كثريًا، ميتلك عائالت جينية هائلة،  متكرِّ
يحتوي على االآالف من اأ�سباه اجلينات، يت�سع لتنوع 
ملتب�ش،  اإنه  االآخر،  عن  منا مميز  كل  يكفي جلعل 
مهياأ  ومتفرد،  تكراري،  متكيف،  مرن،  �سعيف، 

للتطور، م�سمم ليبقى، اإنه ي�سبهنا.
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حدثًا  الهندية  الديار  يف  االأدبية  ال�ساحة  �سهدت 
خالل  2020م،  �سنة  اأغ�سط�ش  �سهر  يف  تاريخيًا 
واحدًا  اأن  اإذ  االأر�سي،  كوكبنا  على  كورونا  اجتياح 
باللغة  ق�س�سية   جمموعة  اأ�سدر  قد  اأبنائها  من 
العربية، وهذه اخلطوة االأدبية هي االأوىل من نوعها 
يف الهند، الأننا مل ن�سمع من قبل قا�سًا هنديًا ن�سرت 
له جمموعة ق�س�ش اأو ن�سرت له رواية عربية اأ�سيلة 
يف  الهند  اأبناء  اأكرث  وقد  الهندية،  اجلغرافية  يف 

فن  يف  اإبداعاتهم  واأما  والق�سائد،  ال�سعر  اإبداع 
الق�س�ش فلم ت�سل اإىل قراء اللغة العربية. 

وعن دار »ال�سكرية« يف م�سر �سدرت اأول جمموعة 
تاأليف  من  وهي  هندي،  لكاتب  عربية  ق�س�سة 
االأديب املليباري الدكتور حممد �سافعي الوايف. وتقع 
املجموعة يف 66 �سفحة من القطع املتو�سط، وهي 
تت�سمن  ع�سر ق�س�ش. وقبل مرور �سنة على اإ�سدار 
هذه املجموعة الق�س�سية، قام برتجمتها اإىل اللغة 

أول مجموعة قصصية عربية من أرض الهند ..    

 اليوم تبسمت  .. 

د. محمد علي الوافي كرواتل، كيراال، الهند..
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يف  واآدابها  العربية  اللغة  الدرا�سات  ق�سم  املحلية 
كلية ال�سن�سكريتية احلكومية يف كرياال.

العربية،  ال�سرديات  الهند يف عامل  كاتب من  كاأول 
ال�سخ�سية  هذه  اأعّرف  اأن  اجلميل  من  اأنه  اأعتقد 
ثالثة  له  �سدر  هندي  كاتب  هو  الهندية.  االأدبية 
املجالت  يف  الق�سرية  ق�س�سه  ن�سرت  وقد  كتب، 
العربية ال�سهرية، وكتب عديدا من املقاالت االأدبية 
على  ح�سل  خمتلفة.  وجمالت  كتب  يف  والعلمية 
جامعة  من  العربي  االأدب  يف  الدكتوراه  �سهادة 
يدّر�ش  وهو  2016م.  عام  يف  نهرو«  الل  »جواهر 
الهند.  بجامعة كرياال،  العربية  اللغة  ق�سم  االآن يف 
اجلرائد  يف  والتعابري  امل�سطلحات  وموؤلفاته: 
االآثار  يف  املقاومة  واأدب  واالإجنليزية،  العربية 
اللغة  لتعليم  اآخر  وكتاب  كنفاين،  لغ�سان  االأدبية 
العربية لغري الناطقني بها حتت العنوان هّيا ندر�ش 

العربية. 
ويف ق�س�سه العربية يغو�ش االأديب »حممد �سافعي 
الوايف« يف اأعماق املجتمع الهندي الذي قل ما يعرف 
عنده  والق�س�ش  �سيئًا.  العربي  االإبداع  عامل  عنه 
وجمتمعه  واقعه  من  امل�ستمدة  باملو�سوعات  مليئة 
الهندي. وهذه املجموعة هي التجربة االأوىل يف الفن 
ا�ستطاع  االإطالق،  على  هندي  لكاتب  الق�س�سي 
الكاتب اأن ير�سم على �سفحات ق�س�سه �سورة واقع 
كان ي�ساهد اأفراحها واأتراحها يف �سباحه وم�سائه، 
وهذا التوظيف الواقعي يبدو جليًا يف اأ�سلوب ين�سجم 
مع ال�سرد اللغوي. وهو ي�ستوحي حبكته الق�س�سية 
اأن  العربي  للقارئ  وميكن  به.  املحيطة  احلياة  من 
التي  وال�سور  واجلمل  الكلمات  وراء  من  ي�ست�سف 
ا�ستخدمها الكاتب يف هذه املجموعة، تلك املكونات 
وال�سيا�سية  االجتماعية  االأو�ساع  ت�سكل  التي 

واالأ�سرية يف الهند. 
ويف ق�سته االأوىل »هي ال ت�سكو اإىل من هي ت�سكو« 

يقدم الكاتب اإىل القارئ العربي �سورة موؤملة لفتاة 
بائ�سة ت�سكن يف اأحد �سوارع العا�سمة الهندية »نيو 
ال�سوارع  اأبناء  يعي�ش  كما  تعي�ش  اإنها  حيث  دلهي«، 
الت�سول  اإىل  فت�سطر  وظيفة،  وال  عمل  بال  الهندية 
�سوارع  يف  االجتماعية  امل�ساكل  اأب�سع  من  هو  الذي 
الفتاة  لهذه  الوحيدة  االأني�سة  هي  ال�سقاوة  الهند. 
جف  رجل  من  لالغت�ساب  وتعر�ست  حياتها،  يف 
يف قلبه ينبوع الرحمة، والكاتب يجعل الفتاة تنطق 
امل�ساة  من  تت�سول  كانت  يوم  »ويف  حالها...  عن 
املرور  نقطة  يف  وتقف  بها،  متر  التي  وال�سيارات 
ال  �سيارة  بها  مرت  فيها،  الوقوف  هي  تعودت  التي 
يوجد فيها اإال �سائقها، ثم توقفت بعد مرور قليل اإىل 
اإىل �سائقها مت�سائلة  االأمام، كاأنها هي مدت يدها 
وكاأنه هو يريد اأن يدفع لها بع�سًا من النقود، ولكنها 
مل تقرتب منه حتى جرها اإىل داخل ال�سيارة وغطى 
يلبث  ومل  ارتداه،  قد  كان  بقمي�ش  بكامله  وجهها 
ويف  هذا.  الع�سالت  ملفتول  متامًا  خ�سعت  حتى 
وجعلها  كاماًل   بدنها  على  ا�ستوىل  التالية  الدقائق 
اإحدى �سحاياه ثم تركها م�ستلقاة يف الطريق، وهي 
االأيام،  تلك  الفهم يف  الذي حدث حق  تفهم ما  مل 
بل هي اأخذت تفهمه قلياًل قلياًل يف االأيام التابعة. 
االجتماعية  وحياة  الهندي  الواقع  يجد  والقارئ 
هذه  ثنايا  بني  تتنوع  و�سقاوتها  مرارتها  بكل  فيها 

املجموعة الق�س�سية.

ما  اأول  لعل  املجموعة  هذه  لقراءة  جنل�ش  وحينما 
الق�سة  مادة  اختيار  هو  الق�س�ش  يف  نالحظه 
ومو�سوعاتها، الأن الكاتب املاهر ي�ست�سف من وراء 
االأمور العادية ما يرثي به فنه وق�س�سه، وهناك ال 
بد من االإ�سارة اإىل املو�سوعات التي ي�سور القا�ش 
م�ساهدها املتنوعة يف ق�س�سه. ويف ق�سته الرابعة 
»قا�سية من املحكمة العائلية« يختار الكاتب �سورة 



متنامية  دولة  كاأي  الق�سة.  لهذه  مو�سوعًا  والدته 
امل�ساكل  تواجه  اأي�سًا  الهند  اإن بالد  اآ�سيا،  قارة  يف 
التفرقة  من  تعاين  الهندية  املراأة  اأن  اإذ  الن�سوية، 
واالأ�سواق.  واملدار�ش  العمل  يف  الرجال  وبني  بينها 
واأنوثتها  حريتها  على  يهيمن  الذكوري  واملجتمع 
بد  ال  فاإنه  ذلك  ومع  وحظوظها.  حقوقها  وي�ستغل 
علمانية  موؤ�س�سات  الهند  يف  اأن  اإىل  االإ�سارة  من 
قيود  من  املراأة  بتحرير  تطالب  ن�سوية  وجمعيات 
الن�سوية  اجلمعيات  وهذه  والتقاليد.  العادات 
موقف  االإ�سالمية وجتعلها يف  ال�سريعة  تتهم  دائمًا 
تنتهك  باأنها  وت�سور  الهندية،  للمراأة  املعادات 
العلمانية  اجلمعيات  هذه  اإن  بل  وحريتها،  حقوقها 
من  الهندية  املراأة  لتحرير  اأ�سواتها  ترفع  تزال  ال 
حدود ال�سريعة لتجعلها فري�سة املو�سة يف االأ�سواق 
االقت�سادية. والكاتب يرى اأن حترير املراأة ال يعني 
لي�ش  اإىل جن�ش  وم�سخها  الن�سوية  �سخ�سيتها  �سلخ 
اجلن�سية  التفرقة  هذه  وملكافحة  امراأة.  وال  برجل 
الكاتب  يقدم  الن�سوية  �سخ�سيتها  عن  وللمدافعة 
اأن  امل�سلمة على  املراأة  لتو�سيح قدرة  مثالية  �سورة 
تتما�سى مع الرجال، والكاتب ياأخذ من داخل بيته 

منوذجًا رائعًا لفكرة يريد تقدميها اإىل القارئ. 
املحكمة  يف  قا�سية  كاأنها  بوالدته  القارئ  ياأتي 
العائلية، وهي قادرة على اأن تطفئ النار امل�سطرمة 
والدة  اإىل  ياأتي  بني جارها وزوجته، وجارها دائما 
القا�ش لكي يجد عندها ما يطمئن به نف�سه وي�سلي 
اأمه  بني  احلوار  يرى  والكاتب  داخله،  غليان  به 
وجاره... »الحظنا احلوار بينهما يلتهب وي�سطرم، 
اخل�سومة  عائلي...  العادة  هي  كما  فاملو�سوع 
بل  تتحابان،  ال  وهما  واأخته،  زوجته  بني  امل�ستمرة 
الرجل  فهذا  دماغهماـ  حترق  العارمة  الكراهية 
�ساحبتيهما،  من  اأكرث  اخل�سومة  هذه  من  يعاين 
واأمنا فهمت هذا جيدًا، وهي كمثيالتها من االأمهات 

القويات ترى االأ�سياء من بعيد وتقروؤها بهمة وحتكم 
عليها بعدل، ويف مثل هذه الق�سايا ال حتكم بعجلة، 
والعجلة من ال�سيطان، وهي تعطي الفر�سة لكل من 
له دور يف الق�سية، وقد حتدثت مع الزوجة واالأخت 

معا مرات.

الهند م�سكنه االأول، وال�سارع االأول والكتاب االأول، 
واحلرف االأول، واملدر�سة االأوىل، واالأ�سدقاء االأوائل 
والتجارب االأوىل، هناك فتح عينيه على احلياة بكل 
املجتمع  و�سغلت ق�سايا  واأتراح.  اأفراح  فيها من  ما 
الدكتور  ق�س�ش  يف  ومهمًا  كبريًا  حيزًا  الهندي 
هذه  يف  ق�سة  فكل  كلها،  الوايف«  �سافعي  »حممد 
من  فكريًا  اأو  اجتماعيًا  هاج�سًا  تلبي  املجموعة 
البطالة، وعمالة  الفقر،  واأهلها، مثل  الهند  ق�سايا 
والرتمل،  اليتم  ق�سية  الرجال،  وهيمنة  االأطفال، 
ال�ساب  القا�ش  وهذا  املتنوعة.  والتقاليد  العادات 
االجتماعية  احلركات  جلميع  را�سدة  عينًا  ميلك 
الواقعي  املخزون  هذا  ومن  الهند،  يف  وال�سيا�سية 
االأو�ساع  يف  كبرية  م�ساحة  يحتل  الذي  الكبري 
اإن  اأو  ال�سخ�سيات يف ق�س�سه،  االجتماعية جتيء 
جميع الق�س�ش هي �سدى ملا يجري فيما حوله، يف 
بيت هندي اأو يف �سارع هندي اأو جامعة هندية، فاإن 
الكاتب ال يعي�ش مبعزل عن املجتمع الهندي، ولذلك 
وتالم�ش  املعا�ش  الواقع  حتاكي  ق�س�سه  جاءت 
تخلو  وال  وتاريخه.  واأحداثه  وحتوالته  معطياته 
نراها  التي  البدايات  نواق�ش  من  املجموعة  هذه 
قد حاز ق�سب  اإنه  ومع ذلك  املبتدئني،  الكّتاب  يف 
الريادة يف هذا الفن االإبداعي كما اأن ال�سرف يعود 

اإليه يف متهيد االأر�ش للمبدعني الالحقني.
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 جاييرا لليبي سراج الدين الورفلي ..    

 شيطان اللغة وجنون السرد  .. 

عائشة ابراهيم. ليبيا
منذ ال�شطور الأوىل لروايته »جايريا« يخطط »�رساج الدين الورفلي �شكل املغامرة ال�رسدية التي 

يريد اأن ي�شع فيها القارئ، ويقرر له م�شبقًا جتربة من الرك�ض املتوا�شل على مدى مائة و�شبعني �شفحة، 
يف م�شمار عجيب، اجلميع فيه يلهث، اجلميع يتناقر ويت�شارع، فـ »جايريا« بح�شب العنوان هو املكان 
الذي تلتئم فيه مباريات م�شارعة الديكة، ويف اأحداث الرواية هو �شاحة تدريب ع�شكري �شاق، ُي�شاق 
اإليها البطل باأقدار عبثية، ويف دللة اأخرى هو وطن يتنازع اأبناوؤه يف �رساع ال�شلطة والأطماع، لكن 
�شيطان  يالحق  وهو  القارئ  رك�ض  املحموم،  للرك�ض  اآخر  م�شمار  هو  الرواية  ف�شاء  اأن  كقارئة  راأيي 

اللغة وجنون ال�رسد. 
ق�سة  املتكلم  ب�سمري  الرواية  اأحداث  ت�سرد      
اأن  فقرر  اجلامعية،  ب�سهادته  عماًل  يجد  مل  �ساب 
للحر�ش  مع�سكر  اإىل  انت�سب  التجنيد،  �سلك  يعتنق 

الثوري، كان يراها فر�سًة لرتوي�ش نف�سه من �سرعة 
اأهله فعّدوا ذلك فر�سًة للتخل�ش من  اأما  الغ�سب، 
طـُرقي  اأغبَى  اإحدى  »هذه  اأن:  ليكت�سف  امليوعة، 
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الفا�سلة يف تغيري نف�سي« �ش3. فاملع�سكر مل يكن اإال 
�ساحة اإرهاب وتعذيب ُتراق فيه الكرامة االإن�سانية، 
اجلنود،  على  �سادّيـتهم  الروؤ�ساء  فيه  وميار�ش 
ينق�سي اليوم يف فنون التعذيب ومتارين الدحرجة 
واال�سفلت،  وال�سوك  احل�سى  على  اجللد  وان�سالخ 
للراحة  خم�س�سة  اأنها  يفرت�ش  التي  االأوقات  اأما 
واجلوع  والعفونة  القذارة  من  بيئة  فت�سادرها 
والعط�ش وال�سجيج ولهيب ال�سم�ش واملوؤامرات بني 

نزالء املع�سكر. 
»كان ال�سباط ي�ستمتعون بتلويح هراواتهم وع�سيهم 
من فوق روؤو�سنا كاأنهم يقودون قطيعًا من االأح�سنة 
العرفة  برئي�ش  »تفاجاأُت  �ش10.  الهائجة«  الربية 
كان  ما بني قمي�سي وج�سدي،  الكبري  راأ�سه  يخرج 
ذلك اأكرب �سارب اأراه يف حياتي، جمموعة م�سامري 
فتح  متهالك..  بباب  اأ�سبه  وجه  يف  مدقوقة  �سدئة 
هائل  االإطالق، خمزن  على  فوهة  اأعمق  كان  فمه، 
الطعام  وبقايا  التبغ  املفقودة، ورائحة  االأ�سنان  من 

املعتق منذ عقود..«�ش11.*65-
اأ�سدقائه،  من  اثنني  مب�ساعدة  اجلندي   يحاول 
اإىل  ينقله  باأن  �ساوي�ش  اإقناع  فا�سلة  ومبفاو�سة 
اجل�سدي  التعذيب  جُتّنبه  باملع�سكر  اإدارية  وظيفة 
والدحرجة على االأ�سفلت واحل�سى، وخ�سر يف تلك 
املفاو�سة مبلغًا ماليًا ُمعتربًا، لكن ال�ساوي�ش مل يرّب 
بوعده و�سرق النقود، فما كان من البطل و�سديقيه 
اإال اأن اأتخموه �سربًا وتعذيبًا وتركوه على حافة املوت، 
ليعي�ش ثالثتهم ورطة مزدوجة وتبداأ �سل�سلة اأخرى 
من املفاو�سات للهروب من تهمة ال�سروع يف القتل، 
وعلى امتداد ال�سرد ي�ستح�سر البطل �سورة الديك 
مب�سمراتها ال�سلبية، يف الكوابي�ش ويف الواقع، لتمثل 
اأن نقره  جزءًا �سوداويًا من ذاكرته الطفولية، منذ 
للحفيد،  انتقامًا  الديك  بذبح  فقام اجلد  راأ�سه  يف 
لكن احلفيد ظل يحمل خماوفه وتهومياته وكوابي�سه 
العايل  ب�سدره  يتجول  »الديك  فيما  ومعاناته، 
كاأحد جرناالت احلرب  العدوانية،  ونظرته احلادة 

الق�ساة«. 

من  كبرية  م�ساحًة  مكاين  كف�ساء  بنغازي  حتتل 
وال�سيا�سية،  االجتماعية  بالتحوالت  الرواية، 
اأمالك  ت�سادر  وهي  العربية  اال�سرتاكية  بغوغائية 
االأغنياء وتوزعها على الك�ساىل، كما حت�سر بنغازي 
احلناء  رائحة  منها  تفوح  االنرثبولوجي،  ُبعدها  يف 
ال�ساخرة  واحلكايات  البحر  وملح  االأعرا�ش،  يف 
واالأ�ساطري وطقو�ش العزاء، يتنامى احل�سور املكاين 
اإىل  املع�سكر  فيتحول  االأخرية  الف�سول  للمدينة يف 
�ساحة معركة، اإىل »جايريا« اأخرى يتم فيها اإطالق 
النظام،  الإ�سقاط  بنغازي  اأ�سوات  وترتفع  النار 
مقتولة  امراأة  »اأجمل  باأنها  و�سفها  التي  بنغازي 
مقاذيف  العظيم،  الهيجان  حالة  ت�سهد  العامل«  يف 
اجلوالطينة، اأبرياء يت�ساقطون، �سيارات االإ�سعاف، 
خيم العزاء، الدخان االأ�سود يخرج من كل مكان، ثم 
رجٌل يفكك املكيفات من املع�سكر، ي�سرق ما ا�ستطاع 
مبلحمة  الرواية  وتنتهي  الباقي!  ويحطم  حمله، 
تلك  يف  البطل،  �سديق  �سحيتها  يذهب  اإن�سانية 
مت�سائاًل  »النيهوم«  مقاربة  الراوي  يفكك  ال�سانحة 
اإن كان حقًا عبقريًا للحد الذي يجعله يكتب اأ�سياء 
ثم  اليوم،  معنا  كاأنه  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  من 
مل  الذين  نحن  بل  عبقرية،  لي�ست  قائاًل:  يتدارك 
نتغري منذ ذلك الزمن. كل ذلك وهو يحافظ على 
تتنا�سل  التي  واللغة  املت�سارع  ال�سردي  االإيقاع  نف�ش 

بحيوية طاغية من جميع مفا�سل الن�ش.  
الروايات  بع�ش  اأن  الطبيعي  وختامًا: رمبا كان من 
اأ�سرار  يف  والبحث  التاأمل،  من  حالة  يف  ت�سعك 
اأو  حزينًا  جتعلك  واأخرى  االإن�ساين،  ال�سلوك 
لكن  ما،  �ساهدًا على مرحلة  اأو  �ساعرًا  اأو  فيل�سوفًا 
�سبق،  ما  كل  اإىل  اإ�سافة  جتعلك،  »جايريا«  رواية 
ال�سردي،  التدفق  ت�سابق هذا  اأن  ماراثونيًا، حتاول 
ا�ستوائي،  مطر  انهمار  اإىل  اأقرب  هي  التي  واللغة 
و�سور جمازية جمنونة ومنفلتة من عقالها، مده�سة 
بب�ساطة  الأنك  تلهث،  اإنه ن�ش يجعلك  اللهاث،  حد 

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 
19 يونيه، خترجت من كلية التجارة وإدارة  والروائية »منى عطية الطوخي« من مواليد 
األعمال، جامعة حلوان، حصلت على زمالة احملللني الفنيني األمريكيني، وعملت 
عدة سنوات كمحلل فين لألسواق املالية املصرية، االمريكية والسعودية، بدأت الكتابة 
كهواية منذ الصغر؛ ثم بدأت نشر كتاباتها مبجموعة قصصية حتت عنوان »أنِت خمتصر 
وأشعار  روايات، مقاالت  تشمل  واليت  نشر اعماهلا  توالت  ثم   ،  2014 احلياة« عام 
جي  وجورنال  الطريق  نيوز،  مشوس  موقع  فيتو،  األخبار،  جريدة  مثل  ومواقع  صحف  بعدة 
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 َعِشقنا« عام 2018، ثم 
اللقطات  كتابة حبث عن داللة  2019، واليت مت  الليلة ستالحقك« عام  رواية »تلك 
السينمائية القريبة بالرواية يف جممع اللغة العربية باألردن عام 2020، ثم اخر رواياتها 

املنشورة، »اآلن اقول احبك« عام 2020.



الليبي،  جملة  يف  بك  و�شهال  اأهال  بداية  ـــ 
وح�شورك  دعوتنا  لقبولك  الوارف  و�شكرنا 
املعتاد  بال�شوؤال  معك  حورانا  ولنبداأ  معنا، 
وهو كيف جاءت بدايات »منى الطوخي« مع 

الكتابة؟
جمرد  كانت  والكتابة  االأدب  اأدر�ش  مل   •
الأن  هواية  تظل  اأن  واأحب  الطفولة،  منذ  هواية 

االلتزام يقيد يف بع�ش االأحيان.
املجموعة  اإ�شداراتك  اأوىل  عن  حدثينا  ـــ 
وعن  احلياة«  خمت�شر  »اأنت  الق�ش�شية 

ظروف ن�شرها؟
ن�سرتها  متفرقة  ق�س�ش  �سدفة،  كانت   •
التوا�سل  مواقع  على  اخلا�سة  �سفحتي  على  تباعًا 
يف  اأجمعها  اأن  قررت  ثم  في�سبوك،   االجتماعي 
التي  الق�س�ش  عن   البع�ش  �ساألني  اأن  بعد  كتاب 

كتبتها فيما �سبق.
اأكرث:  نف�شها  الطوخي«  »منى  جتد  اأين  ـــ 
الق�شة  يف  ال�شعر،  اأم  االأ�شبوعي،  املقال  يف 

الق�شرية، اأم الرواية؟
فرع  اأي  يف  احللوة  الكلمة  يف  نف�سي  اأجد   •
خالل  من  تاأتي  احللوة  والكلمة  االأدب،  فروع  من 
اال  يحدث  ال  وهذا  و�سادقة،  ح�سا�سة  تعبريات 
باالنفعال، �سيء ما ي�سعب و�سفه ي�ستمر يف تطوير 
نف�سه يف داخل الكاتب كما يتطور اجلنني يف بطن 
اأمه اإىل اأن ي�سغل حيزًا كبريًا ويدفعه دفعًا لوالدته 
على الورق،  الأنه اإن مل يفعل رمبا ي�سعر باأمل، او يظل 

االأمر هاج�سًا ي�ستمر يف التفكري فيه.  
يف اغلب االأحيان ال اأفر�ش على الفكرة �سورة معينة 
تخرج من خاللها، �سعر اأو ق�سة ق�سرية اأو رواية، 
مبا�سرة  بطريقة  يكتب  الأنه  يختلف  املقال  رمبا 
االأفكار  بع�ش  لكن  درامي،  مناخ  خللق  يحتاج  وال 
حتتاج اأن تكون داخل اإطار درامي الأنها ت�سبح اأكرث 

و�سوحًا اإذا مت �سياغتها ب�سورة غري مبا�سرة.

ـــ على الرغم من اأنك قد �ُشئلت هذا ال�شوؤال 
مرة  االإجابة  �شماع  نود  اأننا  اإال  قبل  من 
جماهريك  من  الكثري  ي�شبه  ملاذا  اأخرى؛ 

اأعمالك االأدبية باملقطوعات املو�شيقية؟
واأو�سح  كثريًا،  ال�سوؤال  هذا  تكرر  نعم،   •
»االآن  االأخرية  بالرواية  خا�ش  الت�سبيه  هذا  اأن 
وقائد  عازًف  الرواية  بطل  الأن  اأحبك«.   اأقول 
التعبريات  معظم  وبالتايل  مو�سيقية،  لفرقة 
من  اأنا  عامة  وب�سفة  مو�سيقية،  كانت  ل�سانه  على 
اأذين تعمل  اأنواعها،  واأ�ستمتع بكل  ع�ساق املو�سيقى 
الغناء  اأو  املو�سيقية  النغمات  نحو  تتوجه  كالبو�سلة 
جيدة  متذوقة  اأنا  لغة،  واأي  مكان  اأي  يف  العذب 
املو�سيقية  االآالت  بع�ش  على  العزف  وتعلمت  جدًا 
فرتة طويلة من عمري، واأحزن كثرًيا الأنني اأهملت 

العزف لظروف خا�سة.
على  مطلعًا  يكون  اأن  الروائي  على  هل  ـــ 

االأعمال العاملية ب�شكل م�شتمر؟
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• بالطبع، ال نقا�ش يف ذلك، واأرى اأن عليه اأن يقراأ 
الفكرة  الأن  يف�سلها،  ال  التي  االأدب  اأنواع  يف  حتى 
بال�سرورة  لي�ش  مبو�سوع  ُيلهم  اأو  عنده،  تتولد  قد 

من خالل املو�سوعات التي يحب قراءتها.
ـــ وهل يوؤثر ذلك على مدى اإبداعه؟

وعيه  من  تزيد  عامة  ب�سفة  بكرثة  القراءة   •
وجهة  من  عنده،  والتعبريات  اللغويات  ويدعم 
موهبة   %  20 يحتاج  رمبا  اجليد  الكاتب  نظري 
والقدرة  االح�سا�ش  يف  تتلخ�ش  التي  وهي  فقط، 
على التعبري وا�ست�سعار اأهمية الفكرة، لكن كل تلك 
كبرية،  اللغوية  ح�سيلته  تكن  مل  اإن  تفيد  ال  االأمور 
ويكون تفكريه �سطحي وال يتعمق يف االفكار، ويقوم 
واحلبكة  االفكار  �سياغة  يف  يفيده  جيد  ببحث 

الدرامية.
بني  التوازن  للكاتب  يتوفر  اأن  ميكن  كيف  ـــ 
واالحتكاك  التفاعل  وبني  امللهمة،  العزلة 
جهة،  من  عام  ب�شكل  واحلياة  الطبيعة  مع 
اأجل  من  اأخرى  جهة  من  اجلمهور  ومع 

الكتابة؟
على  املعتمدة  الواقعية  التجارب   •
وطرح  النا�ش  مع  املبا�سر  والتفاعل  امل�ساهدات 
واأكرث  اأ�سدق  ما  نوعًا  الكتابة  يجعل  افكارهم، 
»جنيب  اأدب  االأو�سح  واملثال  الواقع،  عن  تعبريًا 
نف�ش  يف  والب�ساطة  بالعمق  يتميز  الذي   « حمفوظ 
حتتاج  التي  الكتابات  بع�ش  هناك  لكن  الوقت، 
الواقع  االأمر  تاأثري  عن  للبعد  ك�سرورة  العزلة 
مثل  والعقل  للفطرة  واالحتكام  ال�سائدة  واالأفكار 
االأفكار الفل�سفية واالإميانية والتاأمالت، وبالتايل اإذا 
ا�ستطاع الكاتب اجلمع بني االأمرين �سيكون اأف�سل، 
وب�سفة عامة ت�ساعد مواقع التوا�سل االجتماعي يف 
اجلمهور  بني  واالحتكاك  التفاعل  من  جزء  تغطية 

واإن كان االأمر غري كاٍف لكن ال باأ�ش به.
ـــ ما نوع الدعم الذي يحتاجه املبدع املثقف 

يف الوقت الراهن؟
. احلرية   ، • فقط 

ال�شماح  اإىل  الن�شر  دور  بع�س  تذهب  ـــ 
وت�شهيل االإجراءات لن�شر االأعمال جميعها 
مهما كانت جودتها، بحجة اأن حتى االأعمال 
ميكننا  هل  راأيك،  يف  ُقرائها..  لها  الرديئة 
واآخر  ثقايف  عمل  بني  �شراعًا  ذلك  اعتبار 

جتاري؟
ينحاز  من  هناك  ذلك،  قول  ميكن   •
لكن  توازنًا  يحدثوا  اأن  يحاولون  واالآخرون  للمادة، 
هذا  االإنتاج،  ال�ستمرار  هام  اأمر  املادة  النهاية  يف 

اأمر حتمي يف اأي �سناعة.
راأيك  ما  االأدبي  لالإنتاج  قرا�شنة  هناك  ـــ 

بهذه املقولة؟
�سرا�سة  االأكرث  القر�سنة  اأن  اأعتقد   •
املواقع،  يف  واإتاحتها  االأدبية  االعمال  �سرقة  هي 
لالأ�سف هذا يوؤثر بال�سلب على دور الن�سر بطريقة 
مبا�سرة واإن كان ي�ساعد الكاتب يف االنت�سار، لكنه 
دور  ت�ستطع  مل  اإذا  مبا�سرة  بطريقة  عليه  �سيوؤثر 
فيها  تت�سبب  التي  اخل�سائر  اأمام  ال�سمود  الن�سر 

تلك ال�سرقات.
ـــ ما راأيك يف مبادرات القراءة التي تتعاون 
اأو  املغنيني   اأو  املمثلني  من  امل�شهورين  مع 
مثل  للقراءة  الرتويج  اأجل  من  الريا�شيني 
مبادرة »I read« يف م�شر على �شبيل املثال؟
ال�سباب  من  الكثري  الأن  جدًا،  جيدة   •
ي�ساعد  وبالتايل  وامل�سهورين،  بالنجوم  يقتدون 
ودفع  اأوىل  كخطوة  ايجابي،  اأعلى  مثل  خلق  يف 

للقراءة.
الكتابة  التي تواجه  املعوقات  اأبرز  ماهي  ـــ 
االن�شغال  ظل  يف  خا�شة  اليوم،  االإبداعية 

بهموم احلياة اليومية؟
للفر�ش  البع�ش   وانتهاز  الوعي  قلة   •
واالأخالقي  الديني  والتع�سب  العنف  وا�ستغالل 
جتاه  النا�ش  م�ساعر  وتاأجيج  حاليًا،  احلادث 
احلديث يف بع�ش االأمور وابداء الراأي دون �سقف، 

وهو مق�سود لل�سيطرة على العقول.
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الروائية  الكتابة  م�شتوى  يف  راأيك  ما  ـــ 
العربية؟ 

. اجليدة  االأعمال  من  الكثري  •  هناك 
ـــ ُي�شّر »بيرت هاندكه« على اأن االأدب ال يغري 
احلياة؛ لكن يوقظها، بينما يعار�شه »ماريو 
فارغا�س يو�شا« بتبنيه وجهة نظر »�شارتر« 
باأن االأدب ميكنه بالفعل اأن يغري احلياة. يف 
راأيك هل االأدب و�شيلة للهرب من الواقع، اأم 

و�شيلة لتغيريه؟
عن  تعبري  االأدب  ذاك،  وال  هذا  ال  اأعتقد   •
يعر�ش  االأحيان  بع�ش  ويف  ا�سئلة،  وطرح  الواقع 
لكنها  امل�سكالت  بع�ش  حلل  نظره  وجهة  الكاتب 
ال�سواب  اأو  اخلطاأ  حتمل  نظرة  وجهة  تبقى 

وتطبيقها يبقى رهن من يف يده مقاليد االأمور.
الثقايف؟  امل�شهد  يف  النقد  من  موقفِك  ما  ـــ 

وهل تتقبلني النقد؟
�سابق،  �سوؤال  يف  االإجابة  كانت  رمبا   •
االأخالق  وادعاء  االأفق  ب�سيق  املرتبط  االأمر  هو 
متفتحًا  كان  اإذا  االآخر  فكر  قبول  وعدم  والف�سيلة 

نوعًا ما اأو يتطرق الأمور اإميانية وعقائدية .
بالن�سبة يل النقد هام جًدا الأي عمل فني �سواًء بناء 

موا�سلة  لال�ستمرار يف  اأو هدام  واال�ستفادة  للتعلم 
التنقيب يف ذات املو�سوعات.

ـــ هل ت�شعرين بالّر�شا على م�شريتك االأدبية 
املتنوعة االأجنا�س؟

يحدث  لن  ورمبا  اأبدًا  بالر�سا  اأ�سعر  ال   •
الأين ال اأنظر للوراء لالأ�سف مهما كان جيدًا، دائمًا 

ت�سغلني اخلطوة القادمة.
حوار  اأم  احل�شارات  حوار  مع  اأنت  هل  ـــ 

الثقافات يف ظل الثورات العربية؟
يف  كبري  دور  لها  احل�سارة  اأعتقد   •
يف  لونها  بهت  واإن  حتى  الثقافة  من  جزء  ت�سكيل 
للكيان  رئي�سيًا  مكونًا  تظل  لكنها  االأوقات،  بع�ش 
عن  نظري  وجهة  من  ينف�سالن  ال  االإن�ساين، 
ذاته  حد  يف  احلوار  النهاية  ويف  البع�ش،  بع�سهما 

مك�سب كبري.
ملن  الليبي«،  »جملة  اأروقة  بني  اأننا  مبا  ـــ 

قراأت »منى الطوخي« من الُكتاب الليبيني؟
االأدب  حق  يف  جًدا  مق�سرة  اأنا  لالأ�سف   •
»م�سطفى  لل�ساعر  االأ�سعار  بع�ش  الليبي...قراأت 
فريد  »ملحمد  ان�سان  اعرتافات  رواية  و  ذكري«  بن 

�سيالة«
ـــ وما راأيك يف االأعمال االأدبية الليبية؟

حتتاج  نظري  وجهة  من  حقها،  تاأخذ  مل   •
من  الليبي  ال�سعب  ذلك،  من  اأكرث  وانت�سار  لدعم 
واأعتقد  خمتلفة،  جماالت  ويف  ثقافة  ال�سعوب  اأكرث 
حقهم  ياأخذوا  مل  املبدعني  من  الكثري  هناك  اأن 

بعد.
ـــ كلمة اأخرية للقارئ 

املعرفة  اأمتع من حلظة   يوجد  حلظة  ال   •
ت�سعر  عتمة  يف  ت�ساء  التي  ال�سمعة  فهي  والتعلم، 
فيها بالياأ�ش واحلزن واخلوف، احلياة �سراع ومن 
هذا  من  ينجو  اأن  ي�ستطيع  ال  �سلبية  م�ساعر  لديه 
اأن  اأردت  اأن تخرج منها �ساملًا واإذا  ال�سراع، يجب 

تكون غامنًا قم بدفع من حولك للقراءة.



كانت الطبقة الثالثة من مبنى ال�سمالية ت�سودها 
ها توحي عن نكبٍة ما. ترنيم  غربًة ووح�سًة كجوِّ

الطيور فقط ي�ستاأن�ش فيها.
ــــ ماذا اأ�سابني ؟ مِل اأنا هنا ؟  وماذا الذي جاء 

بي اإىل هنا؟
من  اأفاق  اأن  بعد  نف�سه  �سائاًل  احلاج  ا�ستيقظ 

غفوته العميقة، حاول العودة للحلم فَلْم يفلْح. 
اأنه وحيد يف احلجرة، )) فاأين  اإليه  ولكن خيل 
وح�ستي؟  يف  موؤن�سة  خري  كانت  التي  عا�سقتي 
واأين  ؟  مرقدهم  يالزمني  الذين  اأطفايل  واأين 
اأمي احلنون التي ترتدد عليَّ حينا بعد حني كاأنها 
تتاأكد من وجودي وتطمئن عن  حالتي ال�سحية؟

    

رحيمة األيادي  .. 
عبد الرؤوف توتي. الهند
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تتزاحم االأفكار يف ذهنه، وما اإن غاب يف مغارة 
مرتدية  فتاة  البعد  من  الحت  حتى  تفكريه 
البيا�ش، ها هي تتقدم حاملًة بيمناها االأقرا�ش 
واالأدوات الطبية، هل حقا ما اأرى؟، اأم خيل اإيل 

باأنها تر�سل يل غمزة مرفقة بابت�سامة؟
قام احلاج مذعورًا، حدقت عيناه فيها، ولكن بال 
جدوى، كان وجهها مغطى بخرقة من القما�ش. 

 » ال تنه�ش من مرقدك !« 
» غط وجهك بهذه الكمامة »  

اأح�ش براأ�سه يكاد ينفجر مع كل لفظة تنطقها، 
ال�سوت  و�سله  حتى  الغفوة،  يف  يذهب  يكد  ومْل 

من جديد.
» تتعقم حينًا بعد حني »

»ولنتكاتف ل�سالمتك ول�سالمة اجلميع«
لكن  ق�سعريرة يف ج�سده،  و�سرت  ارتع�ش احلاج 
�سرعان ما زال هلعه، عندما اأح�ش بنعومة اليد 

التي ت�سده برفق، و�سوت رقيق األفته اأذنه.
ولكن احلاج مل ينب�ش ل�سانه ببنت �سفة، هل ن�سي 

اأو تنا�سى؟   لزم �سريره منده�سًا ومت�سائاًل .
ولكن االأيام تتابع دورتها بال توقف. 

ب�سحة  بيتك   اإىل  تعود  اأن  ميكنك  يومني  »بعد 
اأف�سل»

نظر  الغرفة.  دخول  بعد  الفتيات  اإحدى  متتمت 
احلاج اإليها كاأنه يريد اأن يبوح مب�ساعره نحوها. 

» نعم اأكيد يا حاج... »
الطبية  الفرقة  معها  �ساركت  بل  الفتاة،  قالت   

بابت�سامات  يفرتن  وثغورهن  خلفها،  ناطقاٍت 
مكتومة.

دن مرة اأخرى،  »نعم اأكيد يا حاج«.  واأكَّ
» ال تن�ش اأن تتناول االأدوية بالدقة املو�سوفة«

» ال تخرج من البيت لفرتة حمددة »
عن  تعرب  بنربة  وتابع  راأ�سه،  احلاج  اأطرق 

م�ساعره: 
» اأنا ال اأدري كيف اأعرب عن �سكري حل�سراتكن«. 
يف  العينان  وجحظت  حلقه،  يف  الل�سان  تلجلج 
جمريهما. اأر�سل احلاج نظرة دامعة اإليهن وتابع:
ولكن... جهودكن امل�سنية، واأياديكن  الرحيمة، 
ت�سحني  ذلك   كل  وفوق  النقية..  وقلوبكن 
فكيف  وقرابتكن...  اأ�سرتكن  عن   باالبتعاد 
اأباء  لكن  األي�ش  عنهم،  بعيدًا  اأوقاتكن   مت�سني 

واأمهات واأطفال؟«
اإىل اهلل قبل  العامل ورحل  اأبي قد ودع  » نعم... 

اأيام«..
 »ولكن برفق اهلل حظيُت بك كاأبي من جديد...
َفِلم نقلق؟«  جذبت االنتباه اإليها وفغرت اأفواههن 

معًا.
» نعم كنَت خرَي اأٍب لنا يف هذه االأيام » 

حملق احلاج فيهن برهة بينما دمعة كانت تتجمع 
يف مقلتيه واأردف:

» نعم يا اأوالدي..«. فعادت الب�سمة ترق�ش على 
�سفتيه. 

هو اخلبري وهو الذي يرى ويرقب اأعمالكم، واهلل 
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يجزيكم جزاء م�ستحقا«
هكذا رفع احلاج يديه اإىل ال�سماء كاأنه يريد اأن 

ي�سرع اهلل جزاءهن يف احلال.
وامتزجت  بالعربات  غ�ست  زغرودة  فاأطلقن 

بالفرح واحلزن معا.
» ابني...ابني احلنون...  »

اجلدران،   جوانب  النربات   هذه  �سدى  رددت 
كاأنها تبدو �سوت فتاة  ثكلى  فقدت وحيدها. 

يا �سيدتي. اهدئي  االآن ممنوع   : فاأجاب زوجها 
هنا... وال ت�سرعي...

ولكن نف�سها ال ت�سمح اأن ت�سرتيح وتقعد واأحلت 
عليها بروؤية ابنها الوحيد.  

 » يا ممر�سة...
اأريني ابني... وماذا اأ�سابه؟ األي�ش يف قلبِك ذرة 

رحمة؟« ورافق معها زوُجها وقاال معًا..،
 اأرينا يا ممر�سة...

»اآ�سف للغاية، 
ال ي�سمح اأحدا اأن يدخل اإليه االآن »

» ماذا تقولني؟... غري ممكن اأن نرى ابننا؟... 
نراه؟  ال  اأن  فمن ميكن  دمنا وحلمنا...  انه من 
�سرخا ب�سوتهما، وتابعا خلف املمر�سة مرة تلو 

مرة. 
وؤون لل�سوؤال؟ كادت  » نعم. ممنوع ، فكيف تتجرَّ
نريد  وال  ته،   بُرمَّ العامل  تبتلع  اأن  اجلائحة 

باأعمالنا اإال �سالمة املجتمع. 
» وبالتايل لو جتل�سون يف اخلارج وت�سربون  على 

بعده عنكم«.
مطلقًة  تابعتها  فقد  ال�سرب  من  جدوى  ال  ولكن 
تاركًة  �سفتيها  بني  من  تن�سل  حارقة،  تاأوهات 

زفريا جارحا على جدران ال�سمت. 
»عليك اأن ترينا ابننا....واإال...«. و�سرخة االأمل 

ال تزال تتو�سد ثغرها الوردي.
الكلمات  وكانت  خافتة،  بنربة  املمر�سة  اأجابت 
�سوى  منها  يبقى  فال  عقولهم،  ف�ساء  يف  تطري 

األفاظ بعينها ر�سخها التكرار فيهم. 
اأ�سرًة �سغريًة مثلكم،  اأمتلك  اأي�سا  اأنا   » نعم... 
اأ�سرتي يف  وقعت  اأي�سًا.  اأ�سرتي  لو عرفتم حالة 
زياراته  يقطع  ال  املوت  ومالك  اجلائحة.  قب�سة 
اأ�سرتنا، يرتدد حينًا بعد حني قاطفًا اأعمار  عن 
من اأحببناهم. وقبل اأن يعربِّ االأوىل منها وقعت 
يناهز  وهو  االأ�سغر،  ولدي  على  القدر  قرعة 

�سنتني فقط. واأنا متورطة وم�سغولة هنا.
ت على �سفتيها و�سهقت بالبكاء واأردفت: ع�سَّ

حلظاته  اأ�سادف  اأن  حظي  يف  لي�ش  رمبا   «  
االأخرية، بل كانت من �سوء حظي. ورمبا قدُر اهلل 
اأن ال اأربيه حق الرتبية، ولعلَّ وداعه من هنا رمبا 
التاأكيد يومئٍذ  ليعانقني يف اجلنة.  فاأكدُت بكل 
وطمعُت، ال حتدث الأي اأم حتت ال�سم�ش مثل هذه 

النكبة املوؤملة اأبدًا ...«.
هاربًة  انفلتت  دمعة  تخفي  وهي  وجهها  اأدارت   

من عينيها.
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ما فات النيهـوم أدركه الكوني  .. 

الراحل : حمد المسماري. ليببا

إبراهيم الكوني                   الصادق النيهوم

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 
ثقافة، وإن الليبيين جزٌء منسي في منظومة الفكر اإلنساني وعلى العالم أن 

يستنطق أبجديتهم .
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اأن هذه اجلائزة  اإذا ما عرفنا  بالفخر  ن�سعر     
خم�ش  كل  »�سوي�سرا«  متنحها  امل�ستوى،  الرفيعة 
�سنوات  ع�سر  منذ  حمجوبة  واأنها  مرة،  �سنوات 
لعدم ظهور اأديب يف م�ستواها، ن�سعر بالفخر الأن 
»الكوين« قد �سبق له الفوز بجوائز كبرية وقيمة 
بقاع  �ستى  يف  والفكري،  املادي  امل�ستويني  على 
مرارًا،  لالآداب  نوبل  جلائزة  ر�سح  واأنه  الدنيا، 
اأي�سًا،  واليابان  اأمريكا  بل ويف  اأوربا فقط  ال يف 
دائمًا  نكون  وطنه  يف  نحن  لكوننا  بالعار  ون�سعر 
يف  نتجاهل  ونحن  بالعار  ن�سعر  يعلم،  من  اآخر 
�سحفنا واإ�سداراتنا الثقافية اإجناز هذا االأديب 
يعنينا،  ال  االأمر  وكاأن  املهم  الروائي  وم�سروعه 
واأعداء  الكتبة  اأ�سباه  نرى  ونحن  بالعار  ن�سعر 
النجاح يرت�سدون له وينتقدونه دائمًا بال مربر، 
املا�سي،  رم�سان  يف  عندنا  باأم�سيته  حدث  وما 
منتقدة  لبع�سهم  �سمجة  كتابات  من  تالها  وما 

جتربة الرجل لي�ش ببعيد .

   يف نهاية عام 1994  تويف »ال�سادق النيهوم«، 
وككل ال�سباب واملثقفني الذين اأ�سرهم اإبداع هذا 
وكنت  عظيمًا،  عليه  حزين  كان  حينها،  الكاتب 
ال�سادق  لقاء  يل  يت�سَن  مل  الأنني  باالأ�سى  اأ�سعر 
النيهوم قط، لف�سلي مبقابلته يف كل مرة كان يزور 
للح�سول  امل�ستميتة  حماوالتي  رغم  ليبيا  فيها 
على ذلك ال�سرف، وكنت مع اأحد االأ�سدقاء قد 
تعقبناه كثريًا يف اآخر زياراته لبنغازي للم�ساركة 
يف توديع رفيق عمره الراحل »ر�ساد الهوين« بال 
ر�سالة  مني  اأخذ  قد  معارفه  اأحد  واأن  جدوى، 

ووعدين بت�سليمها لل�سادق ال اأدري ما م�سريها، 
ويف �سرادق العزاء كنت اأجل�ش اإىل جوار ال�ساعر 
الوقت  ذلك  يف  وكنت  الفزاين«،  »علي  الراحل 
يف  ال�سباب  من  طريقهم  املتلم�سني  كل  مثل 
اأق�سد ال�ساعر الراحل الذي كان  عامل الكتابة، 
ال  وكان  الكثريين،  تو�سيع مدارك  الف�سل يف  له 
اأي�سًا،  مكتبته  كتب  وكانت  بوقته،  علينا  يبخل 
النا�سجة  غري  وق�س�سنا  اأ�سعارنا  له  نقدم  كنا 
والركيكة اأحيانًا، وكان رحمه اهلل ال ي�سيق ذرعًا 
بنا، ون�سعر اأنه يحبنا ب�سورة ما، بعك�ش غريه من 
مبقيا�ش  لنا  ثبت  الذين  املعروفة  االأ�سماء  كبار 
 .. كبارًا كما يجب  لي�سوا  اأنهم  والزمن  التجربة 
احتوى الفزاين بداياتي، وبدايات »�سالح الدين 
قادربوه«  و«�سالح  البدري«،  و«�سالح  الغزال« 
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املتحامل عليه كثريًا هذه االأيام، وكذلك احتوى 
بدايات القا�ش املثري للجدل الذي قرر فجاأة اأن 
املا�سي  القرن  ت�سعينيات  عقد  نهاية  مع  يكتب 
واأبهر اجلميع مبوهبته واأعني »حممد االأ�سف«ر، 
االأخ  مبثابة  »الفزاين«  اأن  ن�سعر  حينها  كنا 
بعك�ش غريه  اأمرنا  يهمه  الذي  الكبري  وال�سديق 
ما  وكثريًا  بخرب�ساتنا اخلجولة  نق�سدهم  ممن 
ينتقدونها دون اأن يكلفوا اأنف�سهم عناء قراءتها .

  كان »الفزاين« ال ميل احلديث عن »النيهوم«، 
تفا�سيل  اأدق  ب�سرد  م�سرت�ساًل  وي�ستغرق 
من  كل  انتباه  ت�سرتعي  غريبة  مبتعة  لقاءاتهما 
الراحل وحتدث معه، وبدا حزنه  ال�ساعر  عرف 
اللحظة،  تلك  يف  عنه  يحدثني  وهو  عظيمًا 
دخل  اأحدهم  لي�ستقبل  ووقف  تركني  وفجاأة 
ح�سور  ذا  الرجل  كان  العزاء،  ل�سرادق  حديثًا 
ومم�سكًا  طوياًل،  اأ�سودًا  كابًا  ويلتحف  مهيب، 
م�سبحة بي�ساء مذهبة بيده، وقفت مع »الفزاين« 
الراحل  ال�ساعر  يل  وقدمه  بدوري  و�سافحته 
اأمل تقراأ له، ومل  »اإبراهيم الكوين«  قائاًل : هذا 
به  والرتحيب  ا�ستقباله  غمرة  يف  نف�سه  يكلف 
اللقاء  هذا  اأمر  عند  اأتوقف  ومل  له،  بتقدميي 
فيها  اأ�سبح  �سنوات حيث  من  ذلك  تال  فيما  اإال 

الكوين حديث العامل كله .
   كل ما تذكرته عن هذا الرجل يف تلك االأيام 
»ال�سادق  مع  اأجراه  رائعًا  حوارًا  له  قراأت  اأين 
النيهوم«  يكتبه  »وال�سعر  عنوانه  وكان  النيهوم«، 
كان  ورمبا  ال�ستينات،  يف  االإذاعة  جملة  ن�سرته 
هذا احلوار اأرقى ما اأجري من حوارات يف تاريخ 

يكتبه  ما  اأتابع  وبداأت  االأدبية عمومًا،  �سحافتنا 
من روايات، اأ�ستعري معظمها من ال�سديق الناقد 
»الكوين«  يقراأ  الذي  ال�سرع«،  »طارق  ال�ساب 
ذات  درا�سات  عنه  يكتب  اأن  وكان ميكنه  بعمق، 
قيمة عالية، قبل اأن يجرفه تيار ال�سيميائية الذي 
رفيع  متميز  اأدبي  كناقد  نخ�سره  وجعلنا  اأربكه، 

امل�ستوى منذ البداية.
�سحف  يف  كتاباتنا  نن�سر  بداأنا  حينها  كنا     
و�سحف  اجلديد  والفجر  واجلماهريية  ال�سم�ش 
املحليات، وت�سلل بع�سنا بن�سو�سه اإىل الف�سول 
مع  كثريًا  نعاين  وكنا  العربية،  والثقافة  االأربعة 
وبدون  ب�سبب  علينا  يتفل�سفون  حترير  روؤ�ساء 
وال�سماوات  االإنرتنيت  اكت�سفنا  ثم  �سبب، 
�سخبًا  واأثرنا  العاملية،  ال�سبكة  عرب  املفتوحة 
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كنا  الذي  االإبداعي  م�سهدنا  يف  وبدونه  مبربر 
الكثري  كان  وفيما  بعينها،  الأ�سماء  نراه حمتكرًا 
غريب  باإ�سرار  مرفو�سني  وقتها  ك�سباب  منا 
معرتف  وغري  والكتاب،  االأدباء  رابطة  قبل  من 
بنا اأ�ساًل ككتاب، كنا ن�سحك ونقول اإن النيهوم 
اأي�سًا ال يحمل بطاقة الرابطة امل�سونة، و«خليفة 
اأيامه  باآخر  م�سئوليها  وراءه  رك�ش  الفاخري« 
احل�سول  يعنينا  مل  وب�سدق  ويقبلها،  ليتوا�سع 
التي مل ينجح يف احل�سول عليها  البطاقة  على 
كانوا  كما  النيهوم  واأطفال  الفزاين  من تالميذ 
 .. و«قادربوه«  »االأ�سفر«  �سوى  علينا  يتندرون 
حمرتمة  فكرية  جتربة  منتلك  اأننا  اأح�س�سنا 
وال�سلطامي  والكوين  النيهوم  اأثار  قراأنا  كلما 
والرقيعي  والفزاين  والفاخري  اأبدًا،  الغائب 
والن�سيان..  االأر�ش  ثراء  طواه  ممن  و�سواهم 
يف  ومداخالتنا  اأوراقنا  ترف�ش  كانت  وكم 
اأع�ساء  فيها  يتحول  التي  واالأم�سيات  الندوات 
و�سعراء  الق�س�سية  يف  ق�سا�سني  اإىل  الرابطة 
يف ال�سعرية ونقاد يف النقدية، ون�سعر باالإحباط 
الذي  واملريع  املفزع  للت�سويه  والغثيان،  واالأ�سى 
مبدعينا  غياب  يف  الليبية،  ثقافتنا  اأ�ساب 
مل�ساركات  باخلجل  ن�سعر  كنا  كما  احلقيقيني، 
الفكرية  امللتقيات  الرابطة يف  اأ�سحاب  ممثلينا 

العربية والعاملية .
اأدعياء  يتوقف طوياًل مب�ستنقع  »الكوين« مل      
واأبهر  »رو�سيا«،  اإىل  وذهب  لدينا،  الثقافة 
يبهر  اأن  قبل  »جوركي«،  معهد  يف  اأ�ساتذته 
رحل  قبله  والنيهوم  الروائي،  باإبداعه  العامل 

مبكرًا بفل�سفته الغريبة واملثرية يف ذلك الزمن 
هاربًا من اأ�سباه الكتبة، وكذلك �سيوخ اجلامعة 
به  يرتب�سون  انفكوا  ما  الذين  االإ�سالمية 
مكتفيًا  ال�سمت  اآثر  وال�سلطامي   .. ويكفرونه 
مبكرًا  مات  والرقيعي  العميق،  حزنه  باأنا�سيد 
عاناه  ما  وعانى  بيننا  هنا  والفزاين ظل  اأي�سًا، 
فقدنا  الفاخري«  و«خليفة  وجحود،  جتاهل  من 
اإن بالدًا  يقول  والواقع   .. ب�سكٍل حمزن  جتربته 
ما  الفكرية،  القمم  هوؤالء  مثل  ما  يومًا  امتلكت 
كان يجب اأن يكون لها هذا الو�سع املحزن على 
خارطة الثقافة العاملية، ولكن �سامح اهلل روابط 
�سحفنا  يف  الكتبة  واأ�سباه  والكتاب،  االأدباء 
اإىل هذا الو�سع املخجل  اأو�سلونا  املحلية الذين 

يف تردي نتاجنا الفكري بنظر االآخرين .
فر�سان  اأحد  عودة  يف  عزاوؤنا  يبقى  ولكن     
الفكرية  لي�سحح �سورتنا  ثقافتنا اجلميل  زمن 
اأقالم  اقرتفته  مبا  العامل  اأمام  كثريًا  امل�سوهة 
ملوك االأم�سيات االأدبية االأبديني، وكاأن اإبراهيم 
الكوين يقول لنا مبا حققه من جمٍد وفخر .. ماذا 
دهاكم يا اأبناء �سفاف خرج منها معظم اأبطال 
يو�سبرييد�ش  حدائق  ومن  واالإلياذة  االأودي�سا 
يا   .. الثعبان  وقتل  اللعنة  تفاحة  هرقل  قطف 
اأبناء بالد جاب �سحراءها العظيمة »هريودوت« 
�سواطئها،  من  البحر  اإله  »بو�سيدون«  وخرج   ،
يف  موغل  زمن  ذات  للعامل  رعيانها  اأحد  و�سنع 
القدم اآلة مو�سيقية �سجية ا�سمها الناي، وتقول 
االأ�ساطري اإن الليبيني كانوا اأبرع �سناع النايات 

يف االأر�ش قاطبة .



اق يا كرمي .. ب�سم اهلل »  » يا فتاح يا عليم .. يا رزَّ
تعالت  الدكان،  مزالج  اإىل  الواهنة  اليد  اندفعت 
�سنواته  عن  معلنة  العتيق  الباب  مفا�سل  اأ�سوات 
حدود  ال�سغري  عامله  الكهل«،  »عمران  الطويلة، 
هذا  كان  الزمن  �سدر  يف  املوغل  ده  جتدِّ قريته، 
تاآكلت  التي  ب�سومعته  العتيق  وامل�سجد  الدكان، 

مئذنتها .
لديه،  ماألوٍف  بتجانٍب  املرتا�سة  اأكيا�سه  عـّدل 
املاألوفة  اأ�سياوؤه  �ش«.  »حمُّ ة«،  »كاكاويَّ ر«،  »�سكَّ

االأخرى . 
اللفافات  اأوراق  مللم  امليزان،  اإىل  حاجبيه  رفع 
الق�سري  الر�سا�ش  قلم  اإىل  يده  امتدت  ال�سميكة، 
ر اأ�سفله بخيٍط �سميٍك ثبَّت مب�سماٍر يف طرِف  املُتزنِّ
ن بخطِّ يده املرتع�سة  الطاولِة، فتح �سجلَّه الكبرَي، دوَّ

ة .« . �ش .. كاكاويَّ : » احلاج حفيظ 25 قر�ش حمُّ
بحركة  ه«،  »ال�سنَّ اإىل   يده  مدَّ  مرفقيه،  على  اتكاأ 
بقية  هر�ش  راأ�سه،  مقدمة  اإىل  دفعها  اعتيادية 

ال�سعريات البي�ساء باأطراف اأ�سابعه النحيلة . 
- اآه احلاجة امبرييكه، ع�سرة قرو�ش، حارة دحي، 

مل ت�سعفه الذاكرة . 
قالها   .. افلو�سه«  ايريد  جا  »اهو   : جبينه  قطب 
وا�سعًا  يقف  اأن  د  تعمَّ  .. خرج   .. وا�سحة  بع�سبية 
يديه على جانبيه معلنًا االحتجاج . كان القادم نحوه 
بائع الع�سل .. اإنه موعد ت�سديد ثمن ما ابتاعه منه 

االأ�سبوع املا�سي :
- ال�سالم عليكم ..

- عليكم ال�سالم اإن �ساء اهلل خري .. تف�سل 
ي التفتوفه اللي �سورك ..  - خري .. حال الغايه نبِّ

َع الع�سل ..  - اي�ش دّوتا التفتوفا اللي تبيها .. كان 
اهو جنب الباب خ�ّش وخذه .. مو ع�سل غري ا�سمه، 

هذا �سكر كلَّه .. واهلل عيب عليك .. عيب ..!! 
- �سعر باالرتباك .. مل يرّد .. اأخذ ع�سله .. ا�ستدار 
وقفة  عمران  احلاج  وقف  حني  يف   .. وذهب   ..

املنت�سر ..
اإعداد  يف  انهمكت  التي  زوجته  ومبقابلة  امل�ساء  يف 
ال�ساي ، بداأ يف �سرد حكايته من جديد .. يف حني 
اأ اأن ترفع اإليه يدها معرت�سة على البطوالت  مل تتجرَّ

التي كان ياأتي لي�سردها كل ليلة من جديد ..!

 

انتصار متناهي يف الصغر  .. 

مفتاح الشاعري. ليبيا
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عنب ناضج

االأوىل  للوهلِة  تبدو  ال  يافعة،  امراأٌة  البائعة      
�سديدة.  بجاذبية  تتمتع  كانت  ها  لكنَّ جميلًة، 
كانت ت�سع العنب يف �سينية األومنيوم كبرية فوق 
كر�سيِّ خ�سٍب ذي �سطح دائري. اأ�سار »هاين« اإىل 
دارت حول  الكي�ش،  لت�سعها يف  العناقيد؛  بع�ش 
ال�سينية، ثم وقفت قبالته مبا�سرة، ومالت نحو 
تراجع  موؤخرتها.  تعطيه  كاأنها  بدت  ال�سينية، 
للخلف؛ اإذ كاد ج�سديهما ي�سكالن كتلة واحدة. 
كان على يقني من اأنَّها �ست�سع له يف الكي�ش عنبًا 

غري نا�سج.
--------------

غزال امليدان

ِتِه منت�سَب القامة، �ساخمًا، كاالأ�سد      يقف ِبِبزَّ
الغزال  االنتخابي  الرمز  جانبه  واإىل  اجل�سور، 
يف »بانر« كبري على واجهة بناية بامليدان. �سلعة 
راأ�سه ت�سفي على وجهه كثرًيا من املهابة والوقار.

امليدان،  تعرب  »ميادة«  كانت  االأحد  يوم  �سباح 
تنطِل  ال�سوق. ملحته، وقفت، مل  اإىل  يف طريقها 
»الفانلة«،  يخلُع  اأماَمها  َد  �سَّ جَتَ �سورته.  عليها 
ذراعيه،  با�سًطا  بكر�سه،  يتمايل  منها،  يقرتب 

يقول لها: 
تعايل يف ح�سني يا ميادتي.  -

مل تتمالك نف�سها من ال�سحك.

----------
ألوان الثياب

منذ  به  اأُعجبت  اإنَّها  له  وقالت  بنف�سها،  ذكرته 
�سغرها، واأنه االآن كما �ساهدته اأول مرة. 

لك عيناِن جميلتاِن.  -
كما قالت له:

الع�سرين  على  يربو  ما  منذ  اأرك  مل   -
عامًا، كنت اأراك دومًا خمتلًفًا عن اأقرانك، كان 

لديَّ اإح�سا�ٌش اأنَّك وحيد.
طفلة؟،  تزال  ال  كانت  وهي  وجهه،  قراأت  كيف 
اأن  دون  َلِتها  يِّ خُمَ يف  مبالحمه  احتفظت  وكيف 

تفقدها؟
مامل تعرفه »اأمل« اأنه يت�سكك يف �سحة كالمها؛ 
اإذ هي تذكر له اأ�سماء ال�سوارع التي مي�سي فيها، 
املحال التي يق�سدها، املقاهي التي يجل�ش بها، 
االأ�سدقاء الذين يرافقونه، االأ�سياء التي يحبها، 

عطوره املف�سلة، واألوان ثيابه.

 

ثالث حاالت حلالة واحدة  .. 
عماد أبوزيد. مصر 
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عن قصيدة النثر  .. 
ناديا محمد. مصر

هو  معروف  هو  كما  نرث  كلمة  اأن  نعلم  اأن  البد  
»نرث  قافية،  وال  وزن  بال  املر�سل  اجليد  الكالم 

ال�سيء« اأي رمى به متفرقًا .
املر�سلة  الكتابة  من  نوع  هو   : ال�سعري  والنرث 
املح�سنات  وي�ستخدم  ال�سبك  برباعة  ويتميز 

اللفظية واملجازات واالإيقاع امل�ستخدم بال�سعر .
�سورة  اأنها  العربية  النرث  ق�سيدة  اأتهمت  وقد 
مم�سوخة من ق�سيدة النرث الغربية، واأنها تقليد 
لهذا النوع من االأدب املرتجم الغربي االأوروبي، 
�سعراء  من  التقليديني  ال�سعراء  من  واتهمت 
الق�سائد املوزونة والتفعيلية اأن م�سمى »ق�سيدة 
النرث« يف حد ذاته م�سمى متناق�ش، فكيف هي 
�سواًء  فالق�سيدة  ؟  نرث  هي  وكيف  ؟  ق�سيدة 
بالوزن  معروفة  اجلاهلية  اأو  العربية  التقليدية 
لها  والنرث كلمة  املوزون،  ال�سعر  والقافية وبحور 
الكالم  اأو ق�سد ومعروفه كاخلطابة  نية  هدف  
والرواية  والق�س�ش  واالأمثال  املوجز  البليغ 
واحلكاية وال�سجع واملقال وهو كالم الوزن فيه، 
الذي الينتفع به اإال يف وقته لذا ي�سهل ن�سيانه وال 
يحفظ حتى ممن كتبه. اأما ال�سعر اأو الق�سيدة 
هو كالم منظوم حفظًا له من الت�ستت وال�سياع 

و�سهولة حفظه ب�سهولة وي�سر . 
الأمثلة  املو�سوعية  غري  االآراء  هذه   على  وللرد 

بالتاريخ  احلديثة  الدولة  بع�سر  نرثية  ق�سائد 
فق�سائد  ق.م(،   1070  1550-  ( امل�سري 
اأقدم دواوين ال�سعر بالعامل  احلب امل�سرية من 
جلزٍء  مثااًل  ولنقدم   . الفرعونية  باحل�سارة 
كما  امل�سريني  قدماء  عند  نرثية  ق�سيدة  من 
يقدمها »حممود قطر«، وهي ق�سيدة نرثية من 
مكتوبة  الهرياطيقية  من  ترجمت  عام   3500
على »اأو�سرتاكا« باملتحف امل�سري، كما ترجمها 
لندن  اآثار جامعة  اأ�ستاذ  الدكتور »فكري ح�سن« 
كانت  التي  الفخار  ك�سرات  هي  واالأو�سرتاكا   .
ت�ستخدم بعد الربدي يف الكتابة ولكنها اأرخ�ش .
وهي ق�سيدة كتبتها فتاة م�سرية حلبيبها تقول 

مبطلعها :

يا حبيبي
ما أحلى أن نذهب معًا 

إلى شاطىء البحيرة
ألستحم أمام عينيك

ودون استعجال
ستقودني خطواتي نحو الماء

وستتابعني عيناك



87

إبــــــداع

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
بعيدًا 

في  »بالد بنت«

     ويوؤكد »فكري ح�سن« اأن الغر�ش من عر�ش 
هذه الق�سائد هو املتعة التي تثريها قراءة هذا 
والق�س�ش  جدًا.  البعيد  الزمن  هذا  يف  ال�سعر 
من  به  عامًا   1500 اأكرث  من  اأي�سًا  القراآين 
ال�سعراء  مايعتربه   البالغي  واالأ�سلوب  االألفاظ 
القراآن  اأن  بالرغم  لق�سائدهم،  واالأدباء مرجع 
بالبالغة  منظومًا  نرثًا  ولكنه  �سعرًا  لي�ش 
ت�سهيل  به  ومق�سود  واإيقاعية  املجاز  واأ�ساليب 
للفهم.  ووعيها  حفظها  و�سهولة  للقارىء  املعنى 
ح�سبتهم  راأيتهم  اأذا   « للح�سر  ولي�ش  وللتذكري 
لوؤلوؤا منثورا » �سورة االإن�سان االآية )19(. »اإذا 
ال�سماء اإنفطرت واإذا الكواكب اإنترثت«. االإنفطار 
بها  ينفرد  التي  التعبريية  فال�سمة   .)2( االآية 
القراآن والفا�سلة القراآنية وما توؤديه من اأن�سجام 
واأثر  واللغوية  الفنية  الدالالت  يراعي  مو�سيقى 

ال�سوت يف اللفظة املفردة. 
واأي�سًا ماذكر بالكتاب املقد�ش االإجنيل، ال�سيما 

اأن امل�سيحيني جعلوه مرجعًا لغويًا بق�سيدة النرث 
العربية مثل ماجاء بن�سيد االإن�ساد : )) ليقبلني 
اخلمر..  من  اأطيب  حبك  الأن  فمه..   بقبالت 
حتبه  يامن  اأخربين  فنجري..  وراءك  اأجذبني 

نف�سي اأ ين ترعى اأين ترب�ش عند الظهرية .((
عربية  العربية  النرث  ق�سيدة  جذور  اإذن، 
واإ�سالمية وم�سيحية وفرعونية، وكثري من االأدب 
اأو  تدوين  عدم  ب�سبب  ولكن  واجلاهلي،  العربي 
واملكتوب  الفراعنة،  منذ  التاريخ  عرب  املفقود 
على جدران املعابد امل�سرية من ال�سعر مت حموه. 

ق�سيدة النرث العربية بني احلا�سر واملا�سي .



�سال دُم الوقت .. 
كما لو اأَنّ لعنة الرماد دفنْت قلبها يف ر�سا�سٍة 

�سدئٍة .
هنا يغازُلون مذبحة البطء على احلواف ..

ماء تبكي على مهٍل.   ومن الطبيعي اآنذاك اأَنّ ال�ِسّ
 �ستكون فاكهة املرا�سم جاهزًة الخرتاع املزيد 

من الرحالت املزورة  
رمبا انتقلنا اإىل رحمة اهلل حني جئنا اإىل هنا .
باكورة امليالد مللمُت حزين من زاويا غرفتي ..

 بعدما ُطردت روحي �سبعة اأياٍم من البيت
ويف االأربعني كتبُت األواحي 

وحياتي البادئة من رقيم الكهف
حيُث ينمو ال�سماري ويعزيني يف �سرقاويتي 

احلزينة
وقلت يا رّب :   

ملاذا احلياة يف برقة قمٍح و�سعرٍي ؟
ملاذا تبدو احلياة كال�سعور بتنميل االأطراف 
هر ؟ ملاذا كل هذا ال�سوك النافر من نهد الَزّ

 ******
ارة نحو بنغازي  بعد نزوح القَطّ

ب الطواف بني اأزقتها الَنّدية  حيث يحلو للَرّ
و م�ساكنها امل�سكينة املُ�سابة بداء الرطوبة 

م والهواء  اأعني رطوبة الَدّ
عرفُت كم نحن خارج احلياة منذ اأن األقى ذاك 

الطلياين
بجزمته فوق تربة اجلبل االأخ�سر

الو�ش نقطة التقاطع تلك اإىل  عابرًا من �سَمّ
نواحينا الربيئة 

املوت هنا خردة قدمية يف كل جهٍة 
الفقر كذلك خملل ومنقوع يف الزيت 

ي�سيبني بال�ساأم 
رمبا االكتئاب 

من اجلميل اأن تكون احلياة اأ�سبه بنعامة واقفة 
على �ساٍق واحدة

و ال�سحك حالة ه�سترييا نا�سزة.
هذا هو �سرطاننا اخلا�ش

الكان�سر ......
 الذي ياأخذنا بحفاوة اإىل اأح�سانه الدافئة 

قالها يل ذاك الفتى ال�سرقاوي 
حاماًل حقيبته ومتجهًا نحو معركة تدور يف 

راأ�سه 
اأعلم اأنها طواحني هواء مل يعرفها حتى ميغيل : 

يف ف�سول دون كي�سوت
 نحن الغائبون عن احلب اأربعمئة �سنة.

كانسر يف برقة  .. 
عزة رجب . ليبيا
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عوالم التشكيلية األردنية هاجر الطيار ورؤية التعبير ..

تكوينات فن احلصى  .. 

رياض ابراهيم الدليمي.العراق

»فن احل�شى«، اأو ما يطلق عليه م�شطلحًا �شائعًا)  Pebble Art  ( يعد واحدًا من الفنون 
الت�شكيلية ،  وهو اأحد امل�شغوالت اليدوية التي اتخذت لها مكانًا وحيزًا كبرياً  كباقي الفنون 
الت�شكيلية يف ع�شرنا احلديث ، ولقت اهتماماً من قبل املعنني بهذا الفن اجلديد القدمي .)  اإن 
حياته  ر  تطوُّ مع  اجلمايل،  والتعبري  الزخرفة  وفن  والتلوين،  الر�شم  تقنيات  طور  قد  االإن�شان 
واأماًنا  راحة  اأكرث  حياته  جعلت  التي  وال�شناعات  االأدوات  من  العديد  واخرتاعه  امل�شتقرة 
ر املدنيات االأوىل يف ال�شرق االأدنى القدمي، خالل االألف الرابع قبل امليالد،  و�شحة. ومع تطوُّ
كان االإن�شان قد بداأ ببناء البيوت واملعابد والق�شور، وراح يزيِّن اأر�شياتها بل وجدرانها بالر�شوم 
واحلجارة امللونة يف لوحات زخرفية جميلة متثِّل اأوىل فنون الف�شيف�شاء املعروفة حتى اليوم(.
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الكيمياوية  املواد  بع�ش  ا�سافة  وكذلك  واحلفر، 
وغريها  وتثبيت  ل�سق  ومواد  طالء  من  وال�سبغية 

لتعطي ال�سكل املراد خلقه .
كذلك يجتهد الفنان ليختار اخلامة وال�سطح الذي 
�سينفذ عليه العمل اإن كان خ�سبًا اأو قما�سًا اأو كارتونًا 
والتع�سيق  التزاوج  اأو بال�ستيك وغريها، وحماولته 
والرتكيب بني ت�سكيالت احل�سى والر�سم باالألوان 
ايجاد  وكيفية  والتوازن،   االن�سجام  حالة  خللق 
الهند�سية  الكتلوية  املنظورية  االأبعاد  بني  عالقات 
بني  ب�سرية  معادالت  وخلق  والنور،  ال�سوء  واآلية 
العام  وامللم�ش  واحلجر  واالألوان  والكتل  الف�ساء 
وامل�ساحة داخل العمل الفني الذي �سينتجه الفنان، 
لذا حتاول »هاجر الطيار« اأن جتد عالقات تكوينية 
بني كل هذه العنا�سر واالأدوات لتخلق وتنتج اأعمالها 
ونلم�ش   . اليها  املتلقني  و�سغف  اأنظار  لت�سد  الفنية 
من خالل احلركة واالمياءة لتكور وانحناءة الظهر 
املج�سمة  ل�سخو�سها  بحميمية  والتالقي  واالأيدي 
اإىل  توحي  ت�سورها  التي  الب�سرية  الن�سو�ش  يف 
واالألفة  احلب  عن  تعرب  عالماتية  ا�سارية  دالالت 
التي حتدق  املخاطر  ودرء  العنف  ونبذ  والطماأنينة 
بحياة االن�سان، ونرى  اأي�سًا بع�ش ال�سخو�ش يف حالة 
للج�سد  احلركية  هذه  تعرب  فاإمنا  وطريان  حتليق 
اأو  والهادئة،  الرومان�سية  وااللوان  امللب�ش  وكذلك 
عن  االإك�س�سوارات  وكذلك  والرتاب  الطبيعة  األوان 
حالة الغبطة والفرح وروح التفاوؤل ل�سخو�ش«هاجر 
الطيار«، كذلك نالحظ  يف حركات تعبريية ج�سدية 
حتاول التمظهر احل�سي للظهر واعوجاجه اأو ذبوله 
وتعب اجل�سد فتدلل وتبث لنا ا�سارات حلاالت اللهم 

االن�ساين و�سقائه .
قائم  كفن  حمدد  تاريخ  له  لي�ش  احل�سى  فن  اإن 
وفن  الف�سيف�ساء  فن  من  م�ستق  فن  فهو  بذاته، 

قدم  القدمية  الفنون  من  النحت  فن  )يعد  النحت 
االإن�سان، فهو اأقدم من فن الت�سوير مثاًل. فاالإن�سان 
اأقدر على التعبري النحتي عنه من التعبري بالر�سم. 
االأبعاد  الثالثية  املج�سمات  يتعامل مع  النحت  وفن 
على العك�ش من الر�سم والت�سوير الذي يتعامل مع 
االأبعاد الثنائية. وميكننا اأن جند مناذج النحت يف 
يف  ومنها  اأ�سكالها،  باختالف  القدمية  احل�سارات 
التي  واليونانية  والرومانية  الفرعونية  احل�سارات 
انت�سارًا  الفنون  اأكرث  من  النحت  فن  فيها  جند 
غر�ش  اختالف  مع  املحيط  اجلو  عن  وتعبريًا 
اال�ستخدام (، وا�ستهرت ح�سارات ال�سرق االأو�سط 
اآالف ال�سنني واأبدعت فيهما  يف هذين الفنني منذ 
لغاية  خالدة  وهي  اجلمال  غاية  يف  اآثارًا  وتركت 
لوحات  و)الف�سيف�ساء  الناظر  ت�سر  هذا  يومنا 
خمتلفة احلجوم، ت�سكل اأر�سيات اأو لوحات جدارية 
واجلوامع،  والكنائ�ش  والق�سور  واملعابد  البيوت  يف 
ل من قطع �سغرية من االأحجار والرخام  وهي تت�سكَّ
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واجلرانيت والبلُّور واخلزف واالأ�سداف واالأخ�ساب، 
لوحات  لتوؤلف  جنب  اإىل  جنًبا  تنا�سق  يف  تر�سف 
اأعمال  اأو  املباين  واجهات  اإك�ساء  يف  ت�ستخدم 
وهي  واالأر�سيات.  واخلارجية  الداخلية  الزخرفة 
تتميَّز بثبات األوانها واأ�سكالها الأنها مبنية من مواد 
يف  امل�ستخدمة  البناء  مواد  اأهم  من  وتعدُّ  طبيعية. 

زخرفة وتزيني املباين(.
يف  فاعلة  دينامية  احل�سى  فن  حلركة  ويالحظ 
الع�سر احلديث، واتخذ له حيزًا كبريًا ك�سائر الفنون 
الب�سرية يف اأغلب دول العامل وقاراته كفن م�ستقل 
اأو  معينة  خامات  على  من�سئًا  فنًا  كان  �سواًء  لذاته 
جم�سدًا على رمال ال�سواطئ اأو �سفوح اجلبال اأو اأية 
اأمكنة وف�ساءات  اأخرى، وكذلك اأ�ستخدم يف تزيني 
والتاريخية  الثقافية  وال�سروح  االأبنية  واجهات 
يف  مهمة  اأ�سماء  ملعت  لهذا  امليادين،  خمتلف  ويف 
وكندا  ايطاليا  يف  وخ�سو�سًا  الفني،  املجال  هذا 
فاملتتبع  العربية،  والدوال  وفرن�سا  وتايوان  واملجر 
�سريى اأعمال الفنان االيطايل )  �ستيفانو فورالين

اأعماله  ات�سمت  الذي   )   stefano furlan
احل�سى  خلا�سية  تطويعه  خالل  من  بالده�سة 
وت�سريحها واحلفر عليها ومتكنه من ا�سغال امل�ساحة 
املتاحة له على ال�سطوح وت�سكيل ن�سق هرموين بني 
فهو  اللوين،  الب�سري  والر�سم  احلجري  اجل�سد 
يعمل من الن�ش الت�سويري امتداد للن�ش احلجري 
»هاجر«  الأعمال  واملتتبع  واملالحظ   ، رائع  بتناغم 
تتخذ ذات البعد التقني الذي يت�سم به هذا الفنان 
»�ستيفانو«، ويبدو اأنها  قد تاأثرت با�سلوبه، وبال �سك 
اأنه فنان عاملي يف هذا احلقل الفني، ولكن ما مييز 
ا�سلوب »هاجر« يف اأبعاده وحمتواه املكاين والزماين 
ا�سلوبها  يعد  لذا   ، واالجتماعية  الثقافية  ودالالته 

خمتلفًا عنه كمحتوى .

الت�سكيلي،  امل�سهد  هذا  يف  الالمعة  االأ�سماء  ومن 
الكندية  الفنانة  به  امتازت  ما  احل�سى  فن  اأي 
يف  اأعمال  من   )  Sharon Nowlan(
»جون  الفنان  اأعمال  تعد  ورمبا  الروعة.  غاية 
ت�ساهيها  ال  املتحدة  اململكة  من  الويلزي  فورمان« 
ال�سكلية  بالهند�سة  متيزت  التي  اأخرى  اأعمال  اأية 
والرمال  احل�سى  من  اتخذ  اأي  ال�سواطئ،  على 
واالأحجار مكملة جلمال الطبيعة والبحر وما يحيط 
من  والبد  اجلمال،  غاية  يف  �سكلية  هند�سة  يف  بها 
علي  »نزار  ال�سوري   الفنان  جتربة  تبدو  الذكر 
يكمن  ولكن  جتربته،  من  ال�سي  بع�ش  قريبة  بدر«  
ال�سكل  من  يتخذ  »فورمان«  باأن  بينهما  االختالف 
من  العك�ش  على  ا�ستغاالته،  يف  امنوذجًا  الهند�سي 
جتربة »نزار علي«  ابن »جبل �سافون« من الالذقية 
على  االإن�سانية  مو�سوعاته  يج�سد  الذي  ال�سورية 
رمال ال�سواطئ وعلى جغرافيا مدينته اأو اأية جدران 
و�سطوح اأخرى، وعرب فيها عن هموم وق�سايا �سعبه 

كمادة د�سمة لر�سالته الفنية واالن�سانية .
قد ينطبق احلال على اأعمال الفنان ال�سوري »ب�سام 
طحان« املقيم يف فرن�سا، والذي قام بعمل الن�سب 
يف  البحر  �سواطئ  على  رائعة  بتكوينات  احلجرية 
واالن�سان  للطبيعة  كمحاكاة  فرن�سا  يف  مالو«  »�سان 
كمكان  وف�ساءاته  املكان  اأفق  يف  وا�ستغل  وق�ساياه 
معرب عن طموحاته وروؤاه الكونية والذاتية، ووظف 
اأية  اأو  وتنعيم  وق�سط  واختزال  حذف  دون  احلجر 
هذه  لتطويع  فيها  ويعامد  ير�سف  اأخرى  و�سائل 
وجت�سيد  حجومها  يف  الكبرية  ال�سخرية  االأحجار 
منها  امل�سنوعة  املادة  اأن  رغم  االن�سانية،  حاالته 
اأعماله حجرية ولي�ست من احل�سى لكنها قد تقرتب 
اىل حد ما مع فن احل�سى وهند�سة احل�سى على 

ال�سواطئ .
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ات�سقت مفاهيم »هاجر الطيار« بو�سفها اأعمال  فن 
احل�سى باأبعادها االن�سانية املفعمة باحلب واحلنان 
بفعالياتهم  و�سقاوتهم  االأطفال  وبراءة  واالأمومة 
وال�سباب  الطفولة  ونقاء  عذوبة  لكل  مناغاة  فهي 
يف  ال�سلوكية  الفطرية  وروؤيتهم  وحاجاتهم  والفتية 
االيجابية  والطاقة  باجلموح  تت�سم  والتي  احلياة 
حتاول  التعبريي  فبا�سلوبها  دواخلهم،  يف  املكنونة 
»هاجر« اأن توظف ق�سايا االن�سان وهمومه اليومية 
احلياتية و توظف بع�ش االأفكار الفل�سفية واحلكايا 
مفاهيمها  يف  اجلندرمية  والت�سادات  التاريخية 
بن�سو�ش  للحياة  وروؤاها  واالجتماعية  الثقافية 
العاطفي  ب�سموها  وامتازت  االنتباه،  تلفت  تعبريية 
امل�ساعر  خالل  من  الوجداين  والتدفق  احلميمي 
ل�سخو�سها،  والعالمة  للحركة  اال�سارية  واالمياءات 
على  اللعب  اأو  اللونية  اللوحة  خللفية  وكذلك 
هرمونيك ال�سوء والظل وحتقيق عن�سري ال�سيادة 
ت�سويقيًا  بعدًا  اأعطيا  اللذان  اأعمالها  يف  والتوازن 
نف�سيًا يجذب امل�ساهد لن�سو�سها وهذا ما نلم�سه يف 
اأعمالها مثل »اأعباء«، و«اأمومة«، و«طفولة«، و«مرح«، 
»رق�سة  »حنظلة«،  �سيزيف«،  »حجارة  »انتظار«، 

الفالمنكو« .
ن�سري  اأن  البد  احل�سى  فن  عن  هنا  نتحدث  ونحن 
»حممود  العراقي  والنحات  الفنان  جتربة  اىل 
و�سطع  �سخ�ست  التي  االبداعية  وب�سمته  عجمي« 
جنمها يف امل�سهد الفني العربي واملحلي من خالل 
فن احل�سى والتي متيزت اعماله بالتواأمة بني فن 
النحت وفن احل�سى اأو فن احل�سى لوحده، ومتكن 
من ا�سافة بع�ش العنا�سر واال�ستغاالت اجلديدة يف 
فنه، ووظف البيئة العراقية واالأثر الرافديني يف جل 
اأعماله     ) تعود اأوىل االأعمال املكت�سفة التي ميكن 
الوركاء  معبد  اإىل  الف�سيف�ساء  فن  �سلف  اعتبارها 

اأول  الرافدين  بالد  �سكان  كان  حيث  بابل  مبدينة 
تزيني  يف  املزجج  اللنب(  )اأو  الطوب  ا�ستخدم  من 
جدران االأبنية باأ�سكال هند�سية متعددة، وكان لهم 

الف�سل يف تطوير اأ�ساليبه(.
اليها  ي�سار  التي  واملهمة  االأخرى  اال�سماء  ومن 
الفنانة املجرية  بالبنان يف هذا الفن احلداثي هي 
بي«،  رونغ-  »وو  التايواين  والفنان  باب«،  »متيا 
تات«،  و«اأثر  �سايلي،  »ديالن  الرتكيتان  والفنانتان 
الفل�سطيني  الفنان  جتربة  ذكر  من  البد  واأي�سًا 
البحر  �سدف  من  كومة  �سكل  الذي  عيا�ش«  »ماهر 
�سواطئ  على  البحر  من  ناعمة  �سغرية  وح�سى 

مدينته لي�سكلها قطعًا فنية جميلة .
ك�سلع  الفنانني  بع�ش  عند  احل�سى  فن  حتول  وقد 
للتزيني  ال�سنعة  ب�سبغة  ات�سمت  تزينية  ترويجية 
والفندقية  التجارية  واملحال  والعمارة  البيوت  يف 
ومطلوبة،  رائجة  �سلعًا  وباتت  وغريها،  واحلدائق 
لتوظيف  مبتكر  وا�سلوب  طريقة  من  اأكرث  وهناك 
فمنهم  وال�سناعات،  االأعمال  خمتلف  يف  احل�سى 
ليعطيها  احل�سى  على  والو�سم  الر�سم  حاول  من 

بعدًا روحيًا ودينيًا وغريه .
اما فل�سفة الت�سكيلية »هاجر الطيار« يف ا�ستغاالتها 
اليدوية، وكما ت�سفها هي، وعندما اأف�سحت عنها 
بالقول : )) كنت اأحب البحث يف الفنون اجلديدة، 
لذلك  بعد.  ذائقتي  تعرفه  ومل  عيناي  تره  �سيء مل 
بني الفينة واالأخرى اأم�سي وقتًا ال باأ�ش به بالت�سفح 
يف مواقع االإلهام بحًثا عن �سيء جديد يجعلني اأوغل 
دوؤوبة  دائمًا  التي  املتعة  بتلك  واأحظى  بالبحث عنه 
بالبحث عنها: متعة التعرف على �سيء جديد، متعة 

التعلم والتطبيق.((
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74الليبي 

كثريٌة هي األشياء
التي لن تتحقق .

عىل سبيِل الذكر منها
لن أمَر من اجلدران كام كان

يمُر كاسرب ..
أو أحرز هدفًا عامليًا

كالذي جاء به دييغو مارادونا
من املنتصف.

ولن اطرَي يف الفضاِء
كام  تطري تلك العجوز

التي كانت تأتيني يف االحالِم .
ولن تنتفَخ عضالْت جسمي

كالذين يفتحون ازرار قمصاهنم
ويفردون أيادهيم

كعصفوٍر يتعلُم الطرياَن للتو.

ولن احصَل عىل لؤلؤٍة
وأنا الذي فتشُت عنها
كثريًا يف بطون املحار.

وظيل ..
ظيل ألذي مل يصافحني

اىل اآلن
كلام مددُت له يدي
عادْت ايلَّ فارغة .

عبداهلل حسني / العراق

عىل قارعة الطريق
يضع حقيبته متوجهًا إىل الالوجهة

أيُّ طريق يسلكه
حائرًا أيُّ درٍب جيتازه

أيُّ وسيلة تعرب به إىل مايريد وما ال يريد 
فقد تشاهبت عليه كل األشياء 

واختلفت عنه كل التفاصيل
فامتزجت احلرية بالالحرية 

تراكمت يف داخله األحزان و األفراح
فحفرت األفكار يف داخله ندبًا عميقًة باملعقول 

والالمعقول
أهيام أختار ؟

أأنِت التي أحب ..؟!
أم وطني الذي ألجله أعيش ؟!

رشف الدين امنيرس / ليبيا

مالحمي غري واضحة
بام فيه الكفاية

هذه املرآة ال تقدم يل حاًل هنائيًا
لرسم صورة كاملة

تدل عىل مراوغات الزمن
ال ضحكة تصلح لسعادة ما

فقط الغياب
وطبل خافت يف أقايص العمر

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف

ال رؤوس لسنوايت
تركض أمامي مرسعة

كبرية القدمني .
يسألوين ماذا رأيت فيها ؟

فال أذكر
وكأن ليس يل عينني .

البارحة كنت أفتح مذكريت
أكتب أمنيايت وأطوهيا
أكاد أجزم أهنا يومني.

منال بوشعالة . ليبيا
--------

أتنقُل يف هذا الطقس البارد
من مكاٍن إىل آخٍر

أبحث عام يثري قرحيتي
عن ضوٍء
عن مشهٍد
عن دفء ٍ

يالمُس أطراَف احلروِف
عن مكاٍن

تأوي إليه الكلامت،
اليشء 

سوى الربد. 
اليشء يف هذه البلدة

يلّوح يّل
غري جرسها املتآكل

والعربات التي متُر مرسعة
كحيواناٍت يف غابٍة
هترُع من زئرِي اسٍد

اليشٍء
غري كالب سائبة

حتُك جلدها بشقوق ِ اجلدران، 
و إنارة

منتهية الصالحية 
اليشء يف هذه

البلدة
سوى أنا

أنا الذي أرافقني
إىل هناية الطريق.

  عبداهلل حسني. العراق
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الليبي  73

عنيدة جدا ..
صارت جتمع الرجال

يف نكات طويلة
جتمعهم حتى نبكي معا

دون أن يلحظ أحد
بينام ..

نفرط الضحك عليهم.
نورهان الطشان/ ليبيا

عىل السطور ؛ 
حزن وحب

وشغب طفولة 
هذا الوجع عاشق للروح واجلسد 

 ال هيمس 
إنه يعوي يف األوصال 

الغربة ال تعني االبتعاد عن الوطن 
بل تعني أن ال حيتضنك وطن 

هات يل وطنا يا وطن 
بال كوابيس 
بال ضوابط 

نقع يف احلب 
مثنى وثالث ورباع 

يف األفق 
تتهامس السحب واحلامئم 

صوتك األقرب إيل 
يضج الصباح بصمتك 

امهس 

ليهدأ  قلبي 
بني سكرات الفجر والصحو    

نديم أنت
 تثمل اخلواطر 

َكتبتك بكل هلجات العرب 
 وكأن قلبك من العجم 

َكتبتك بكل أصناف األدب 
فكنت خفيف الَبرص ثقيل الَسمع 
كتبت له دهرًا؛ مل يقرأ منه سطرًا .

يف املساء 
أول الواصلني إىل قلبك أنا 
وآخر الباقني يف روحي أنت 

نحاول دائاًم أن نكون عند حسن الظن ،
ولكن املشكلة !
يف الظن نفسه 

من الثوابت أنت 
ونسيانك 

سحابة صيف 
الباب املغلق ال ينافق

 بينام املوارب  
سيصفق يف الوجه يوما ما 

عندما أغادر 
سأغلق  الباب 

وأبلغ عنك 
مريم حوامدة /فلسطني
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حزين جدًا هذا الذي يسكنني 
يقطع إشارات قلبي ليعذبني 
يرشب من رشياين إطمئناين 

ثم  يتسلل فوق أصابعي 
جيلس عىل اخلنرص 
يقول : غري مريح 

ثم يتحول إىل البنرص 
يقول : غري مريح 

يظل  يتنقُل بني األعمدة 
مل جيد ما يساعده للمشاهدة 
مل جيد من يضيُف إليه املتعة 

يضيف اىل احلدث السخرية .
 

وجد أظافر متآكلة من كثرة 
اخلوف، ترتبص من اللحظة 

التي ستخرج منها أفواه
ال تعرف ماذا يعني ظفر إلمراة .

 
كم تستغرق عملية الطالء ؟
و ماذا تفعل الريح للفرشاة ؟
وماذا تفعل أطراف الثوب 
إذ تالمس األظافر الرطبة ؟

هالة يوسف.السودان
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يف حرضتَك
أقُف عىل احلياد.. 
يثقلني التأمل.. 

يدي منجل ظمآن.. 
ووجهَك سنابل قمح.. 

موسُم احلصاد آٍت ال حمالة.. 
أراه وحيًا متجليًا. 

يف حرضتَك
أتبتُل بالدعاء.. 
أهرُع إليَك.. 

آوي إىل غار صوتَك..
صوتَك قصيدة تربكني

صوتَك
مخر
مطر
عطر

صوتَك وشٌم يف الروح يا 
كيل. 

يف حرضتَك
أنزُف بعيض.. 

أومىُء لروحي العاشقة:
صوين شوقِك.. 
ارقيه عىل مهل.. 

هدهديه
ليناَم الوجد..
ليشعَّ نورِك.. 

لتتحيل . 

يف حرضتَك.. 
يشُب حريق يف أضلعي.. 

تكلم
فحديثَك ماء.. 

تكلم
ألطفىء لظى الشوق.. 

تكلم
حتى أراين

يا وجعي املرتف.. 
يا كيل. 

يف حرضتَك
ُأطارد فراشات اخليال.. 

أقتنُص الوقت.. 
أجتاُز األفق.. 

أحلُق يف سامواتَك.. 
أسقط عاليًا.. 

أضحُك 
أبكي 
أرقُص
أشكي
أرجتُف

أطوُف حولَك واملالئكة 
تشهد يل

بتهجدي..
بخشوعي..

يف حمراب العشق أصيل. 

يف حرضتَك
أنزُع قلقي الرصني.. 
ألبس درعًا حصينًا.. 

يتلبسني اجلنون.. 
يعدو صهيل أصابعي 

خلفَك.. 
ينسيني من أنا.. 

أنَت أنا
أنا ُبعدَك

أنا بعُضَك
و من بعدَك من يل؟ 

أهيا الطاعن يف اجلامل
أسألني و لو ملرة

كيف حالِك؟
كيف وجدِت بطش عيني يف 

قلبِك؟
ربِّت عىل فؤادي اليتيم برفق

و بعدها سأنزُف
غيايب
دمعة
دمعة

و أغرُق..
ستندم عىل ما فاتَك

و بعدها
و بعد مويت

ستطارد الغيم
ستالحق ظيل.

يف حضرتك..
روزانا السيد بغدادي. لبنان.



اأن  ذكر  العبا�سي"  بك  "علي  فالرحالة  الطاعون،  �سحايا  عدد  تقدير  يف  امل�سادر  اختلفت 
�سحاياه بلغت 27 األف ن�سمة يف مدينة طرابل�ش وما حولها، االأمر الذي اأدى اإىل تناق�ش كبري 
اأ�سر بكاملها، وبقيت منازلها مهجورة واأخرى  للق�ساء على  ال�سكان، بل و�سل االأمر  يف عدد 
اإ�سابتهم  اأحد على ال�سكن فيها بعد انتهاء الوباء خوفًا  مهدمة جراء هذا الوباء، فلم يجروؤ 
اإجمايل �سحايا  اأن  توللي" فذكرت  "ريت�سالد  الرحالة  اأما  البيوت.  ال�سكن يف هذه  به جراء 
وهناك  اليهود،  من   1750 و  امل�سلمني،  من    4200 منهم  ن�سمة    5950 كان  الطاعون 
م�سادر ذكرت اأن املدينة و�سواحيها كان يقطنها ما يقارب 14  األف ن�سمة، ربعهم من اليهود، 
وخالل موجة الطاعون التي ا�ستمرت اأ�سابيع خ�سرت املدينة اأكرث من 5،42 ٪من �سكانها، اأي 
اأنها فقدت5950  ن�سمة، اأما االإيطايل "اأتوري رو�سي" فقد ذكر اأن عدد �سكان الوالية قبل 
انت�سار الوباء كان حوايل 14  األف ن�سمة، ق�سى الطاعون على ربعهم، اأي ما يقارب 3500  

ن�سمة.
-------

الغذائية ملجتمع والية  والعادات  ال�سحية  االأحوال  الكندي، قراءة يف  اأ.م.د. وفاء كاظم ما�سي   : امل�سدر 
طرابل�ش الغرب 1835-1911م، جملة كلية الرتيبة االأ�سا�سية، جامعة بابل، العدد 13، اأيلول 2013م.
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كتبوا ذات يوم ..
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من هنا وهناك .. 

تراث عربي
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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

كتبوا ذات يوم ..



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 
زمٍن آخر . 

عمر مديد، وختام مشرَف، وتاريخ ال يكتب إال بماء الذهب .

بعض األحداث ليست كغريها .. 

أيام زمان



وطن الثقافة
 وثقافة الوطن

الليبي  1

20
21

ر  
مب

س
دي

 / 
36

د 
عد

 ال
ه 

الث
الث

ة 
سن

 ال

شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

The Libyan

مجلة

الليبي  1

بارنيكي ..
أمرية بنغازي املنسية

20
19

ير  
ينا

ل - 
الو

د ا
عد

ي ال
يب

لل
ا

شهرية منوعة تصدر عن مؤسسة الخدمات 
اإلعالمية بمجلس النواب الليبي.

The Libyan

مجلة

الليبي  1

بارنيكي ..
أمرية بنغازي املنسية

20
19

ير  
ينا

ل - 
الو

د ا
عد

ي ال
يب

لل
ا

شهرية منوعة تصدر عن مؤسسة الخدمات 
اإلعالمية بمجلس النواب الليبي.

The Libyan

مجلة

The Libyan
شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة الخدمات 

اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

مجلة

الليبي / العدد 12 / ديسمبر 2019

سنة أولى إبداع

The Libyan
شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة الخدمات 

اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

مجلة

الليبي / العدد 12 / ديسمبر 2019

سنة أولى إبداع

الليبي  1

شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

The Libyan

مجلة

20
20

ر  
مب

س
دي

 / 
24

د 
عد

 ال
ة 

ني
لثا

ة ا
سن

 ال

اللييب يف عامها الثاني 
ثابـــــــت اخلطــــــــــوة ميشــــــي ملكـــــــــــا 

الليبي  1

شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

The Libyan

مجلة

20
20

ر  
مب

س
دي

 / 
24

د 
عد

 ال
ة 

ني
لثا

ة ا
سن

 ال

اللييب يف عامها الثاني 
ثابـــــــت اخلطــــــــــوة ميشــــــي ملكـــــــــــا 

ربيــع الليبــي الثــالث


