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(( يف عيدها الثاني اخترنا أن نهدي للمجلة باقةً من أغلفتها طيلة العام
الذي انقضى ..
كل غالف يروي حكاية  ..وكل حكاية تنشد قصيدة  ..ويف كل القصائد كان
ٍ
فضاء واسع وثقافة أصيلة .
ذكر الليبي يسمو بحروفه نحو
مجلة الليبي  ..كل عام وأنت بألف خير )) .

د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية

1
2
3

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

املـواد املنشـور تعبـر عـن آراءكتابها وال تعبر بالضـرورة عن رأي

اإلخراج الفني

املجلـة ويتحمـل كاتب املقـال جميع احلقوق الفكريـة املترتبة
للغير .
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االشتراكات
* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا  96دينار ليبي
* خارج ليبيا  36دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي
* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية
مبجلس النواب الليبي على عنوان املجلة.

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

ويف الليلة الرابعة والعشرين

بقلم  :رئيس التحرير
ِ
س كنت
(( يوم
ت كبيراً  /أم ِ
ولدت كن ُ
كب ِ
ت
رت  /ولوال الضوء ملا رأي ُ
صغيراً يو َم َ
من عمري سوى الرعشة .صغيراً كالبداية،
ِ
وأنت كبير ٌة ككلّ ما يجعل النهايات تبدأ من
جديد)) .
إنه الشاعر اللبناني الشهير «انسي احلاج»
وهو يكتب روحه ــ كما اعتاد دائما ً ـــ سطوراً
مضيئة عن معنى البدايات عندما تكتسب
البداية شرف أن تصبح منار ًة تتطلع إلي
بصيص نورها األرواح .
صغيراً كالبداية ..
هكذا تبدأ األشياء ،ذرة من أمل ،أو لعل
بصيص من نور ،وقد تكون أيضا ً فكرة،
مجرد خاطرة ملعت كبارق ثغر عبلة ذات
يوم ،أو رمبا هي بذرة خجولة ،صادفت
تربة تفهم معنى أن يخلق اهلل بذرة ويأمرها
مبحاولة الصمود .
صغيراً كالبداية ..
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هكذا كانت مجلة الليبي يف عصر ذلك
اليوم ،عندما وردني اتصال من مثابر
مجتهد طيب األصل واملنبت والسريرة معاً،
وهو يخبرني بأن علي أن اقابل شخصية
أخرى ،مثابرة بدورها ،عنيدة كلما اشتد
اخلطب ،حاملة على الدوام باجنازٍ مكتمل،
ٍ
وعمل ال يجوز له اخلطأ .
صغيراً كالبداية ..
كم كانت صغيرة وطفولية تلك اللحظة ،لكني
استجبت ،شيء ما أخبرني أن ذلك احللم
القدمي الذي طاملا راودني وأنا أتصفح مجلة
الناقد املذهلة أيام كانت تصدر ( 1989
ٍ
مبتعة ال
ـ  ) 1895أيام كنت أتصفحها
حدود لها ،واستحضر بيت امريء القيس
الشهير :
فقلت له ملا متطى بصلبه  ..وأردف أعجازاً
وناء بكلك ِل .
وأحتسس سبيكة املعرفة الثمينة بني

افتتاحية رئيس التحرير

أصابعي ،وأنا أحلم ،وهذه الناقد بني
يدي  ،تُردف أعجازاً  ..ثم تنؤ بصدرها
لكي تنهض ،وأنا أهمس بال حروف قائالً
ٍ
كيان كهذا ؟
 :متى أساهم يف تكوين
وهل سيأتي ذلك اليوم الذي سأكون فيه
محظوظا ً بشرف تشكيل لوحةً ليبية تزدهر
بفسيفساء من زخرف القول وثمني املعنى
ورائع الفكر ؟
صغيراً كالبداية ..
ت إلى بنغازي ،درة
ومضى بي الوقت ،سافر ُ
الشرق ورمانة امليزان ،وتسلمت التكليف
الرسمي ،وكان أبرز ما شدني هو ذلك
احلزم يف إحساس املسؤول ،وتلك الثقة
التي غمرني بها ،وخرجت من عنده متدثراً
بالصمت الذي طاملا اعتدته واعتادني
بدوره  .لكني عدت واألمنية القدمية بني
يدي ،والتحدي يكشر لي عن أنيابه ،وجمل
امروء القيس وليله يتمطيان أمامي يطلبان
مني املزيد .
صغيراً كالبداية ..
وكانت البداية بعدد ،وافتتاحية راودتني
منذ زمن ،كنت حريصا ً على أن تكون يف
كل مرة يف مستوى احلدث ،واثمر العدد
األول أعداداً أخرى ،وكعادة أي رحلة،
يلتحق الرفاق ،بعضهم يكون جديراً
باملشاق متفهما ً كبيراً متسعا ً ملعنى الفكرة .
وبعضهم يعتذر ،أو تعتذر له الرحلة فيغادر
.
ومهما كان األمر ،كنت حريصا ً على حسن
اخلتام ملن ميضي ،وروعة االستقبال لم
يقبل ،ومع األيام كانت األعداد تتوالى،
والنجاح يثمر مبدعني وكتاب  ،واملقاالت
ٍ
بحث رصني.
تزهر فكراً ومنهج
ومع األيام كان منصب مدير التحرير يزدان
بكفاءة تستحق ،وكأن الهدايا الثمينة تليق
يف كل مرة باملجلة الثمينة ايضا ً .
وهكذا كانت الليبي متضي ،أغلفة منتقاة،

وعناوين راسخة ،ومظهر رصني ،ومحتوى
ثمني كسبيكة ذهب نادرة .
صغيراً كالبداية ..
يف العادة ال أحب كتابة السرد املباشر ،لكن
طبيعة املناسبة اقتضت أن أسرد تفاصيل
رحلة مجلة تنطق بالثقافة يف زمنٍ ينطق
بلغة احلرب ،مجلة تعزف املوسيقى يف زمنٍ
يتعالى فيه الصراخ ،مجلة تفكر وبعمق ،يف
زمنٍ يصبح فيه التفكير جرمية ال تغتفر،
مجلة تشهر احلب بوجه اجلميع ،يف زمن
يروجون فيه للكراهية يف أبشع اشكالها .
صغيراً كالبداية ..
ومع أسرة تكبر يف كل عدد ،شجرة مثمرة
تنمو لها غصون يف كل شهر ،فمن موريتانيا
تصل النصوص ،ومن املغرب يبدع النقد،
ومن اجلزائر يزدهر التحليل ،ومن تونس
يقبل الفكر ،ومن مصر املحروسة ينهال
األدب ،ومن الشام يرسل املبدعون ما
يجودون به من روعة ،ومن العراق تزورنا
مناهج الكتابة على أصولها  .ومن الهند
تبهجنا العجائب .ومن ايطاليا تتوالى
الترجمات.
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حالياً ،تنامت العالقة ،واتسع مجال
املشاركني بنصوص مذهلة ،حتى وصل
الى كردستان وجتاوزها إلى الهند وال زلنا
نحلم باملزيد .
صغيراً كالبداية ..
يف ليبيا كانت احلوارات مع املبدعني هي
كنزنا الثمني ،يف كل عدد كان للمجلة حوار
مع قامة تستحق ،ولم جنامل أو نهادن يف
هذا املجال ،فاملصداقية عود ثقاب ،يشتعل
مرة واحدة ،ولن يتوهج إذا ما جامل يف حوارٍ
أو تهاون يف اختيار .لهذا كانت حواراتنا
كنز ال يقدر بثمن ،وكان املتحاورون يف
مستوى احلدث ،وكانت الليبي تستقبل إلى
ذلك مقاالت املبدعات واملبدعني من ليبيا،
أرض املنشأ وروعة البداية ومسك اخلتام .
يف كل ٍ
تاريخ
عدد كانت لنا جولة مع أثرٍ من
ٍ
ٍ
تراث ،أو معلم من ماضٍ  ،أو
أو رمزٍ من
وجه من تكوين أنامل تعرف قيمة أن يحلم
الذهن فينتج واقعا ً أجمل من كل شيء .
صغيراً كالبداية ..
ومع املشوار كان املنهج واضحا ً وضوح
الشمس ،وإن لم يستوعبه البعض ،وإن

الليبي

10

ضج بالشكوى كارهيه ،لكن منهج الليبي
منذ العدد األول كانت أن تصبح «العربي»،
وأن تصبح «ابوظبي الثقافية» ،وأن تصبح
«الناقد» ،وأن تتحول إلى كيان ميد جسور
ٍ
لهدف
التواصل مع العربي من حوله ،وذلك
بعيد وسهمٍ صائب ،أن ننشر للمحيط
العربي من حولنا ،لكي نبني صلةً تعتمد
على الترويج فيما بعد للمحتوى الليبي
االبداعي يف املحيط العربي الواسع ،وها
نحن بعد سنتني من االصدار املتواصل نبدأ
يف جني الثمار ،عرب مبدعون يكتبون عن
االبداع الليبي ،ومبدعون ليبيون يكتبون
عن النتاج العربي ،ولنا يف األفق القادم ما
يحفزنا للمزيد.
الليبي ليست مجلة مغلقة على ذاتها ال
تنشر إال لليبيني ،فروعة وجودها يف أنها
موسوعة تضم إليها اجلميع ،الريادة ليبية
والنتاج مشترك ،واملحصلة يف نهاية املطاف
دولة أدبية ثقافية اسمها الليبي ،وبكل فخر
.
صغيراً كالبداية ..
ت من عمري سوى
« لوال الضؤ ملا راي ُ

افتتاحية رئيس التحرير

الرعشة» .. ،هكذا أبدع أنسي احلاج يف
تصوير إحساسه ذات يوم ،وهكذا اشعر
وانا أكتب هذه االفتتاحية التي تعد اصعب
ما كتبت ،ولوال الرغبة يف قتل فقر املحتوى
ما كانت الليبي بهذا التوهج ،ولوال حسن
استقبال الناس لنا ما واصلنا املسيرة،
ولوال تشجيع ذوي الذهن املتفتح وحتفيزهم
ومتابعتهم ما اتقدت عروقنا باملزيد من
ت من
احلماس ،ولوال هدايا الوقت ما وجد ُ
يعينني على ما أنا فيه.
صغيراً كالبداية ..
ويف الليلة الرابعة والعشرين من حكايات
ألف ليلة وليلة ،أن بنت الوزير  (( ..أجنبت
طفالً مثل القمر يشبه والده من احلسن
والكمال والبهاء واجلمال ،وسموه «عجيباً»

فصار يومه بشهر ،وشهره بسنة)) .
لكن ألف ليلة الليبي  ،تلك التي يومها
بشهر ،وشهرها بسنة ،بدأت منذ الليلة
األولى ،ورمبا كان على ابن املقفع أن يغير
من ترتيب لياليه هذه املرة .
صغيراً كالبداية ..
وجمل أمرؤ القيس وليله يضجعان أمامي،
يتحديان ويطلبان املزيد ،وأنا اتصفح هذه
املرة بني يدي مجلة الليبي بينما يهمس لي
امللك الضليل بال حروف :
فقلت له ملا متطى بصلبه  ..وأردف أعجازاً
وناء بكلك ِل .
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افتتاحيات الليبي ..

روعة البداية قبل مسك الختام
يف كل عدد لنا افتتاحية  ..وكل افتتاحية تقربنا منكم  ..وتضع
بني ايديكم فكرا يحتمل النقاش  ..ومنهجا يجوز له ان يحاور كل
العقول .
هذه كل افتتاحياتنا يف العام الذي مضى .
لكم ماكتبناه  ..ولنا شرف أن نكتب لكم.

الليبي
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كنز الليبي الثمين
يف كل عدد كان لنا حوارٍ مع مبدع ..
أنيق ًا كان احلديث ..
وممتعةً كانت اجللسة ..
ٍ
لثقافة حتاور وال تصادر ..
ورائع ًا جد ًا كان الفكر عندما يؤسس
وتبدع و ال تتبع .
هذه حواراتنا مع مبدعي الليبي  ..نهديها لكم  ..لعل الهدية
ال تُرد  ..ولعل اجلميل ال يضيع .
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شهاداتهم  ..من ذهب
نعتذر عن التقصير ..

كان من املفروض أن يتضاعف عدد هذه الشهادات ألن من أرسلوا لنا ُكثر ..
لكن املساحة املتاحة كانت أقل من القليل .
وسام واحد تضعه على صدرك يكفيك فخر ًا طيلة الزمن  ..فما بالك إذا
تعددت األوسمة وتكاثرت بحيث عجز عن حملها هذا الصدر ؟
صدرنا هو صفحات مجلتنا ..
وشهاداتكم هي الوسام .
نشكر ألف مرة من نشرنا لهم  ..ونعتذر ألف مرة ممن لم نتمكن من النشر
لهم  ..ونزهو طيلة الوقت بكم  ..أسرة شاسعة املساحة  ..طيبة القلب ..
مبدعةً القلم  ..راقية يف كل ما تبدعه وتخطه وتفكر فيه .
مجلة الليبي
مفتاح العماري  .شاعر  .ليبيا :
أن نزرع القمح يف الصيف ،ملا ال ؟ ،إذ ميكن أن
ينجح ذلك دون حدوث معجزة ،فيما لو توفر
اإلميان أوالً؛ بضرورة الثقافة بوصفها أولوية
دفاعية ملحاربة اجلهل ،باعتباره ( أي اجلهل
) من أخطر اآلفات لفساد العقل .ألنه حني
نفقد إمياننا سيتحول هذا الصنف من الزراعة
ٍ
ضرب من احلماقات لتخزين
القسرية إلى
احلبوب يف جوف األرض .ومع ذلك ،من يدري؛
قد متطر يف عز الصيف .هذا ما يسمى يف علم
التاريخ بالصدفة التاريخية .وعلى الرغم من كل
املعوقات نتمنى خالص التوفيق ،ملجلة الليبي
برئاسة الدكتور :الصديق بو دوارة الذي نثق
كثيراً يف نزاهته ومثابرته وشغفه غير املحدود
خلدمة الثقافة واإلبداع.
أحمد يوسف عقيلة  .قاص وباحث  .ليبيا :.
منذ صدور عددها الشهري األول بقطعها األنيق..
األقرب إلى شكل الكتاب ..وورقها املصقول..
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وألوانها ..ومواضيعها الثقافية املختلفة ..فرحت
بها كثيراً ..فرحا ً مشوبا ً باخلوف ..فقد تعودنا
على عدم استمرارية أية دورية ..بسبب كثرة
العوائق التي تعترض األنشطة الثقافية ..والثقافة
عموما ً يف بلدنا ..وقلت ال بأس أن تستمر مجلة
الليبي ولو لسنة واحدة ..لكن ها هي تُكمل سنتها
الثانية دون انقطاع ..على الرغم من صدورها
يف ظروف احلرب ..والوباء الذي أربك احلياة
اليومية ..لكنها جتاوزت كل ذلك بإصرار العاملني
فيها ..وبإصرار رئيس حتريرها الدكتور الصديق
بود ّوارة الذي يبدو أنه قد اكتسب مناعة ضد
اإلحباط ..وأدخل عليه أحيانا ً مبكتبه املعتم
بسبب انقطاع الكهرباء ..لكنه يبتسم و ُيلقي
النكات يف وجه العتمة ..وحني أرى عدداً جديداً
ُيدغدغني اسم (الليبي) ..فقد اعتدنا لعدة عقود
على الكثير من األنشطة واألسماء التي تبتعد عن
هويتنا ..وتكاد ُت ّرمها ..وكأن هويتنا إثم ينبغي
التبرؤ منه ..فكم هو ُمبهج أن تصدر (الليبي)
يف زمن طفا فيه فاقدو الهوية على السطح..
وأن تصر على االستمرار يف زمن االنقطاعات..
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انقطاع السيولة والكهرباء والوقود وحتى اخلبز القارئ العربي  ،مهما كان مستوى ثقافته  ،بدءاً
اليومي.
من حامل درجة الدكتوراة وحتى من لم يكمل
تعليمه األساسي.
أ.د .بسمة سيف  .عميد كلية التربية  .جامعة
االسكندرية :
محظوظ بال شك من يطالع مجلة الليبي ،تلك
من حق الثقافة العربية أن تفخر بأن دولة ليبيا
تصدر دورية مثل الليبي املختلفة كليا عن كثير
من الدوريات العربيات األخرى ،سواء األقدم أو
األحدث منها ،حيث تطلع فيها على كل ما يهم

املجلة التي ولدت من رحم معاناة القتل والدمار
واالحتالل واخلراب لتعاند احلرب وتقدم الثقافة
وتشحذ الوعي الليبي والعربي  ،وقد استطاعت
أن تكون براقة يف عقول وعيون من يحظى
17
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برؤيتها ويتعرف إلى تراث ليبيا وحضارتها
وتاريخها العريق  ،بيد أنها لم تكن صافية يف
أية حلظة ،حيث كانت دائما متتزج مبا ترسب
يف وعي رجالها ونسائها بقوة تكوينهم العربي
الصلب ضد اخللط اللفظي واللغوي والثقايف
الذي كان يعتري احلوارات واألحاديث االعتيادية
بني أهلها .
إال أنه كان لظهور مجلة الليبي يف هذا التوقيت
أكبر األثر يف ترسيخ الوعي الثقايف واللغوي
العربي  ،وزرع ثقافة العيش بسالم وثقافة العقل
النقدي العربي بسالسة مطلقة .
إنك جتد يف هذه الدورية ما هو وازن وعميق
من املوضوعات الفكرية يف مختلف اجلوانب
الثقافية  ،واملوضوعات الغنية باملعلومة والعميقة
يف التحليل من تلك التي يجد اإلنسان نفسه
قد اكتسب شيئا ً جديداً من املعرفة  ،واالنتباه
إلى ما لم ينتبه له من قبل بعد قراءتها .
فتحية الهاشمي رئيسة الرابطة العربية للفنون
واالبداع  .تونس :
ضد الت ّيار مثل سمك
مجلّة اللّيبي ستسبح
ّ
السلمون و ستصل و لو بعد جيل .
ّ
« كلّما ارتفعنا  ،كلّما اتّسعت حدود ال ّرؤية»
وجدتني أستعير البعض من حوار « اللّيبي «
حفي فتحي بن عيسى و
مع اإلعالمي و ّ
الص ّ
الصحفي كما قال كيان مثقّف مل ّم بالتّفاصيل و
إعالمي و داخل كلّ إعالمي مبدع
داخل كلّ مبدع
ّ
هل هذا حقّا ما توفّر أو ما ميكننا توفير بعضه
يف إعالميينا و مبدعينا يف عالم « دكتاتورية
الدميقراط ّية املز ّيفة التي نعيشها
الوجع « ووجع ّ
يف زمن احلرب فهل للكذب طرق أخرى غير
«إعادة تدوير ناجحة حلقيقة مشكوك فيها «
يف زمن «الزنادقة اجلدد» أو أنبياء هذا العصر
«السائرون على
و حراس الفضيلة فيه أم أ ّن
ّ
ترابها « سينجحون يف اجتثاثهم من ترابها الذي
فاحت منه رائحة عطونة عقولهم املهترئة متى
امتلكوا الوعي الكايف لتجاوز هذه العشر ّية
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املخزية واملذلّة بامتياز لإلنسان العربي الذي ظ ّن
أنّه فعال جنح يف زرع بذرة ضوء يف واقع حالك
البياض  ،لكن  ،و تبقى هذه اللكن مفتوحة على
كلّ االحتماالت ما دمنا نؤمن أننا كلما ارتفعنا
لم نصب بدوار احلقيقة و اتسعت رؤيتنا و اتسع
مجال ال ّرؤية أيضا و كلما لم نبحث على شماعة
نعلّق عليها فشلنا و جبننا يف مواجهة ذواتنا أوال
و يف مواجهة احلقيقة أوال أيضا  ،و أن « احلوار
مرحلة نضج لم نصل إليها بعد  ،لكننا سنصل
إليها حتما و لو بعد أجيال حني نعترف بأننا ال
منلك احلقيقة املطلقة و أن زاوية نظرنا مهما
اتسعت فهي محدودة و أ ّن األخر ليس املكمل لنا
بل هو نحن أو وجهنا يف املرآة و نعرف الفرق
بني املثقف العضوي و بني املتثاقف  ،قد نسخر
من أقدارنا كمثقفني منذورين للنار فنحن فحم
السخرية لون آخر من
احلريقة و حطبها و « ّ
الصراخ و ال ّرفض» كما قلتم يف حواركم و
ألوان ّ
هذا لعمري أكبر دليل على أننا مازلنا فعال بخير
و أ ّن الثّقافة ستؤتي أكلها و لو بعد حني و أن والدة
عقل جديد يف رأس مواطن واحد معجزة لكنّها
حتما ستحدث و ستنبت عقول كثيرة مادمنا نؤمن
بأ ّن الثقافة هي وسيلة النّجاة األساسية للخروج
من عنق ال ّزجاجة  ،و أنا أبحر يف عناوين مجلّة
ب ورائي ألنّني ال أروم العودة
ّيبي  ،لم أنثر احل ّ
الل ّ
أو اخلروج من متاهة دخلتها باختياري  ،رمبا بل
مجبرة كي أهرب من ال ّرداءة و احلجج اجلاهزة
و الباهتة ملتثاقف يروم إيهامنا بأنه مثقف و
أقول أن مجلّة اللّيبي و هي حتتفي بعامها الثاني
ستبقى و ستحتفل بعامها املائة ألن من ميسك
بزمام احلرف فيها مثقّف يؤمن بأن احلرف نور
و أنه من « أ ّمة اقرأ» فعال و قوال رغم اإلحباط و
احلرب و أن الراء ستختفي من هذه الكلمة امل ّرة
ب.
و سنحتفي معا باحل ّ
سماح بني داوود  .أديبة ومديرة مكتب الليبي يف
تونس :
ليبية ثائرة يف محاسنها ،صافحتها فعانقت
روحي  /ابية مآثرها يف قصادئها ،ال مستها فزاد
لها بوحي /
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أنشودة جميلة يف مواويلها ،أغنية ألفت لها منّا جميعا ً  ،وامتنانا ً لهم .
روحي  /كجسرٍ من حريرٍ بات يقربنا ،أو كنبضٍ
هز أراضينا.
عز الدين املهدي .مخرج مسرحي .ليبيا :
على صفحاتها كنا التقينا ،وما زلنا نلتقي على
ابتسام احلروف /ليبية أحبتتها وقد أحبتني ،لكل مبدع اجناز ،ولكل شكر قصيدة ،ولكل جناح
صمت شكر وتقدير ،فجزيل الشكر نهديك دكتور بودوارة
ٍ
واحلرف لنا وط ٌن يعترينا  ..ننظمه يف
رئيس حترير مجلة الليبي على مجهوداتك الكبيرة
وقد كتبنا قصاد عن احلر ترفعنا وتأوينا .
من اجل الدفع بالثقافة الى افاق العلم واملعرفة
أ.د .هبة مهران  ..النائب األول لرئيس األكادميية والفن .
العربية للعلوم والتكنولوجيا والقل البحري
كنت قد تشرفت مع سيادتكم يف حوار مفتوح
باألسكندرية : .
حول املسرح وهمومه ،االمر الذي اتاح لي فرصة
لو أ ّن فظاعة احلرب توقّفت عند تشويه اللقاء مع مجلة الليبي واسعة االنتشار ،حيث كان
األجساد وإزهاق األرواح وتخريب العامر من جلهدكم الكبير من متكني مجلتنا الرائعة لتصل
األرض وتهدمي اآلهل من املدن والقرى ـــ لكانت الى افضل املراتب ،وان يكن للنجاح وصول فأنت
بعض الفظاعة وبعض البشاعة ـــ لكنّها تش ّوه صديقي العزيز «الصديق بودوارة» رفعة هذه
الروح يف اجلسد قبل أن تش ّوه اجلسد  .ويف ظل املجلة ،اقدم لك وملديرة حترير الليبي اجمل
تلك احلرب يف ليبيا يخرج صوت مجلة الليبي عبارات الشكر والتقدير وكل عام وانتم يف تقدم
ليمنح احلياة واألمل واإلعجاب الطائل بغد وازدهار .
أفضل  ،ولذا تتبعثر الكلمات  ،وتتهاوى األسطر
ابراهيم األمام  .صحفي وكاتب  .ليبيا :
إلى حيث العجز عن بلوغ مسافات التعبير
املت ّوج بأمانة اإلشادة بصوت (الليبي) اجلهور إنه املولد الذي طاملا انتظرت قدومه  ..كنت
من خالل املتابعة املستمرة يف اجلهود املبذولة دائما ما احلم أن يكون لنا مجلة على غرار مجلة
باإلخالص والتفاني  ..ويصاحب هذا احليرة العربي الكويتية التي ال يخلو بيت منها ،أو مجلة
التأمل ّية وصعوبة االختيار ألحد من كتيبتها  ،إذ «املختار» االمريكية بشكلها األنيق ومحتواها
أن اجلميع يتربعون على مكانة واحدة يف ظل الدسم  ..كانتا اشبه مبكتبة صغيرة متنقلة ..
تقتنيها شهريا ً لتطوف من خاللهما العالم ..
األلفة واإلخاء  ،واجلهد املشترك املشكور .
نتزود باملعارف والعلوم واملعلومات واالخبار وغير
وأمام هذا الواقع يسرني أن أتقدم باسمي ونيابة ذلك مما يحتاجه الفكر من زاد ومتع .
عن جميع كتابها وقرائها املحترمني أسمى آيات
مواضيع مختلفة واساليب متباينة وعناوين
الشكر والعرفان إلى هذه الكتيبة الفدائية املتميزة
واملمثلة يف هيئة حتريرها والقائمني عليها وكل جذابة واخراج مدهش  ..هذا وصف بسيط
من يعمل بها على ما قدموه من جهود ثقافية ملولودنا الذي سيجتاز عتبة العامني .
واجتماعيه وعلمية مستمرة ،وحضور دائم فى الليبي الذي استقبلته مبا يليق به من فرح ..
سبيل نهوض املجلة  ،ويضحون بجهدهم ووقتهم لم يكن بحاجة الستخراج رقم وطني لينال هذا
إلسعاد الغير وهم أحوج ما يكونوا إلسعاد االسم  ..بل ناله بفضل مادته وما سطرته اقالم
أنفسهم   ..
كتابه من مختلف اركان هذا الوطن  ..إنه املمثل
وقد يشاركني الرأي جميع قراء املجلة أن نقدم احلقيقي للثقافة  ..الكتاب الشهري املنوع الذي
وعرفان أخوي سننتظر ان يطرق ابوابنا كل شهر ليحمل بني
ٍ
لهم كلمة شكر جماعية كتعبيرٍ
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طياته حاجاتنا الفكرية .

مواكباً ،فجراً من أفكار كتّابها ،وشعرائها ،تضيء
بهم عتمة هذه املرحلة.

هنيئا لنا بك ايها الليبي ،ونرجو أن تكبر وتكبر
شك يف أ ّن مجلّة الليبي حريصة على ّأل تغوص
لتسافر نيابة عنا إلى عقولٍ اخرى يف شتى اركان ال ّ
املعمورة لتكون لهما زاداً فكريا ً  ..الليبي  ..اهالً بهذه العتمة ،وتنأى بنفسها عن الوقوع يف شرك
بك بيننا .
هذه املرحلةّ ،إل أنّها تص ّر على أن تكون الضوء
الساطع الذي ينير السبيل بالفكرة الطازجة دروب
د .نور الدين الثني  .وكيل وزارة باحلكومة الليبية
النص
حد سواء .إنّها تصنع
الكتّاب والق ّراء على ّ
ّ
املؤقتة :
ب لباب السياسة مبفهومها
الفكر ّي احلامل لل ّ
الليبي نطقت واسمعت ..يف نفق مظلم يسوده األشمل ،حتّى وهي تنأى بنفسها عن االندماج
حل َمأَة تعطي البديل لصنع عالم أجمل،
االحباط يف كل شيء ،ويف زمن الثقافة تعد خبر يف هذه ا َ
كان تلوح يف االفق شموع مضيئة تترك للمتتبع وهذه هي السياسة ،سياسة الفكرة العا ّمة غير
املتبدل التي حتكمه شروط
للمشهد الثقايف الليبي امل كبير ،وتتاح فيها املرتبطة باحلدث
ّ
فرصة للقلم اجلاد والريشة املسئولة والكاميرة
تقدم الثابت يف وجه
وتبدله الظروف .لك ّن الليبي ّ
ّ
املتقنة لتشكيل فسيفساء تضاهي تلك التي هذا املتح ّول الغريب.
نقشها األسالف يف مدن ليبيا االثرية.
أسترجع اآلن ،إجنازاتنا هذا العام ،العام الثاني
حني انطالقتها كتب رئيس حتريرها الصحفي للمجلّة ،ألرى أنّنا أجنزنا سو ّيا ً اثني عشر
االديب الدكتور «الصديق بودوارة» افتتاحية عدداً متم ّيزاً ،تناول فيه الكتّاب مجمل قضايا
ّ
املجلت العرب ّية
اوسمها  (( :اول الغيث ...كلمة )) ..استطاعت األفكار ،فاملجلّة كزميالتها من
املستجدة
رغم عمرها القصير الذي لم يناهز العامني والعامل ّية شاركت يف بحث هذه الظاهرة
ّ
أن تصل بالقارئ الي مستوي املجالت العربية
فخصصت
يكبل البشر ّية،
ّ
التي ما زال ثقلها ّ
العريقة اخراجا ومضمونا ومادة.
أحد أعدادها لنشر ذلك االستبيان امله ّم حول
استقطبت كتابا ً محليني وعرب ،وتناولت كنوز (كوفيد)-19ـ وكيف يراه الكتّاب ،وليس هذا
خصصت ذلك العدد لنشر املقاالت
ليبيا الثمينة ،واستنطقت اجلماد ،كما وضعت وحسب ،بل
ّ
ليبيا يف مكانتها الثقافية التي تليق ،فجابت حول هذا الوباء الذي فرض قيوده على العالم من
ٍ
تباعد يف األجساد ،إلى التخ ّوف
منع للتج ّول ،إلى
ٍ
املدن والواحات العريقة ،وحاورت شخوصا ً
اإلنساني كامالً.
املصير
على
كانت منسية ،وكشفت النقاب عن هامات ثقافية
ّ
طمست ،وهي واحة للشعراء والرواة الشباب
واملحبة لطاقم املجلّة ،من رئيس
كلّ التح ّية
ّ
والشابات ،فأتاحت لهم فرصة النشر مع كبار
واملصمم
التحرير ،ومعاونيه من مديرة التحرير
ّ
املثقفني الليبيني والعرب ،أملنا كبير ان ينمو
شك تقومون بعمل
ّي للمجلّة ،إنّكم بال
ّ
هذا الضوء ليشع كل ارجاء الوطن ..حتية ملجلّة الفن ّ
ّ
كبير ،سيظلّ خالداً ،فال خلو َد ّإل للكلمة الط ّيبة
الليبي يف عيدها الثاني .
الصادقة ،وال بقاء ّإل للفكرة ،وال استمرار ّإل ملن
فراس حج محمد .كاتب ومؤرخ  .فلسطني :
آمن أنّه ح ّر يف وسط عالم ذابل تنهشه هواجس
الضياع ..فكل عام وأنتم بخير ،ونحو عالم ثالث
ها نحن نخطو مع مجلّة الليبي نحو عامٍ ثالث،
نعبر سو ّيا ً بصحبة «الليبي».
نترك بها وفيها بصمتنا التي اضاءت باألفكار
عتمة ٍ
ليل
عربي يبدو أ ّن فجره ليس قريب فتحي بن عيسى  :مؤسس مكتبة الكون الليبية
ّ
البزوغ .حت ّ
ث الليبي اخلطى لتصنع فجراً محايثاً ،يف القاهرة :
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قصص قصيرة وحوارات ممتعة ومقاالت متنوعة
فكرية وأدبية وفلسفية ومراجعات وإصدارات
وتأمالت ...هذا إضافة للفن والكاريكاتير والنقد
والشعر واألفكار املبتكرة ،كل ذلك برؤيا معاصرة
وذات نضج وتواضع فريدين...

جتربة اصدار مجلة الليبي يف زمن احلرب متثل
الفرق بني املثقف العضوي ،وبني املتثاقف ،األول
ال يتوقف عن السعي لينتج معرفة وثقافة رغم
كل االحباط والعجز ،ينجح حينا ً ويفشل أحياناً،
بينما اآلخر دائما حججه جاهزة وباهتة ..ال
أتوقع لها أن تعيش طويالً لألسف ،وإن حدث لقد كرست املجلة جل اهتمامها على تقدمي كل
ذلك فهذا دليل على أننا مجتمع بدأ يتعافى دون جديد مبتكر ومعاصر حديث وكل ما هو جريء.
مسكنات.
ومبناسبة مرور عامني على صدور املجلة أرجو
مصطفى جمعة .كاتب .ليبيا :
تقبل هذه األبيات الشعرية عرفانا ملجلة الليبي
وملشرفيها الرائعني وشكر خاص لرئيس التحرير
كنا نتمنى أن نرى ثقافة منتلكها ..أن نرى
أ .الصديق بودوارة ومدير التحرير املبدعة أ.
اجنازاً يصدر من عندنا ونفتخر به وال يقل
سارة الشريف.
احترافية فنيا ً وإعالميا ً عن املجالت العريقة
التي كنا نتابعها  ،ولقد رأيت بالفعل هذا االٕجناز خاص ملجلة الليبي:
مجسداً ومتمثالً يف مجلتكم الرائعة املميزة على
ِإنِّي أ ُِح ُّب ِ
ُص ِ
اح ُب ُه
ح ًّبا َد ِائ ًم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ََب ًداُ /
ك ُ
ح ًّبا ت َ
كافة املستويات الفنية التي يتطلبها هذا العمل
بِ ال ِْع ْش ِق أَ ْوص ـ ـ ـَايفِ
الرائع اجلاد ،وما يزيدني فخراً يف احلقيقة
هو أن يظهر هذا االٕجناز من املدينة التي طاملا
يدا َل ْن َيذُ و َب َولـ ـ ـ َْنُ /ي ْف َنى َو َل ْن
ُ
ح ًّبا َع ِمي ًقا َم ِد ً
عشقتها والتي حتمل ذكريات الطفولة والشباب
اف
َي ْن َتهِ ي َي ـ ــا ِس َّر ِإ ْش َر ِ
 .وكانت سعادة أميا سعادة أن اساهم بجهد ولو
ج َما ٌل َل َن َفا َد َلـ ـ ـ ـ ـ ُهَ /وأَن ِْت ُل ْؤ ُل َؤ ٌة َب ْل
َم ْن أَن ِْت أَن ِْت َ
متواضع جداً على صفحاتها الرائعة ..واليوم
اف.
ُ
الص ِ
ح ْس ُن َهـ ـ ـ ــا َّ
يف عيد ميالدها الثاني امتنى صادقا أن يستمر

هذا االشعاع ويدوم ،وأن يقاوم ويستمر بفضل د .عواطف منصور ،أستاذة جامعية بجامعة
مجموعته البارزة من الشباب واالعالميني منوبة-تونس (.باحثة يف جماليات الفنون وعلوم
املميزين .بارككم اهلل ووفقكم .ومزيدا من البهاء التراث) :
والنجاح  .وكل عام وانتم متألقون .
يصعب أن نرقن كلمة حول مجلّة الليبي ،هذه
أمين دراوشة – كاتب  .االردن :
املجلّة التي دأبت منذ عددها األ ّول أن تكون
مختلفة ومتم ّيزة ،وبالرغم من أ ّن املجلة قد
منذ بداية كتابتي يف مجلة الليبي الغراء كان
تنضوي حتت لواء املجالت الثقاف ّية والفكر ّية،
هناك تغير ملموس يف رحلتي األدبية التي إال أنّها خ ّ
طت لنفسها مكانة جعلتنها تتب ّوأ مرتبة
امتدت أكثر من  25عاما  ...وقور صدور العدد املجالت الثقاف ّية ولكن العلم ّية الرصينة بامتياز،
األول من هذه الليبي اجلميلة والرائدة أدمنت إذ احتكمت إلى مقاالت الباحثني األكادمييني ذوي
على الكتابة بها وقراءتها بتمعن ومتعة ال نظير اخلبرة يف الكتابات على اختالف االختصاصات،
لهما ،فاملجلة ليست ككل املجالت وهي املجلة دون أن تغفل عن مقاالت املفكّرين ،الفنّانني،
الوحيدة التي استمريت معها ولغاية اآلن ...
الكتّاب والشعراء...
لقد وجدت يف الليبي ضالتي املفقودة ومتعتي مجلّة الليبي تهتم بالتفاصيل فتجدها تتأنّق منذ
القرائية ملا تتضمنه من مواد متنوعة يف شتى الغالف ،لتختار لنفسها إطارا متكامال يجلب
صنوف األدب بشكل عصري ومطور وأنيق من
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النّاظر إليها فيحثّه على قراءتها واالنغماس يف صباح محسن كاظم ناقد ومؤرخ  .العراق :
التهام ما جاء فيها من أبحاث ،دراسات ،فنون،
من خالل متابعتي ّ الٔعداد املجلة املهمة
قراءات وأشعار،...،
مبوضوعاتها املتنوعة بني التاريخ واالٔدب وعلم
على هذه اخللف ّية ،ليس لنا إال أن
نشد على النفس ،والنقد ،وكل االٕشتغاالت الفنية واالٔدبية،
ّ
أيدي أصحابها وأن نكون سندا وعضدا لها فضالً عن احلوارات الرصينة ،الهادفة ،ميكنني
مبقاالتنا وكتاباتنا مادامت تسير يف طريق القول إن املجلة عبرت االٔسوار من ليبيا ،البلد
الثقافة السمحاء والفكر املستنير وبث روح العلم الذي حتمل عبق وعطر وأريج تأريخه إلى
الرصني والفن اجلميل والتراث العابق باألصالة جغرافيات عربية ،بل مختلف دول العالم ..الٔن
على أوسع نطاق ويف شتى أرجاء الوطن العربي .الثقافة الهادفة بعصر العوملة تصل لكل من
يتذوق هذا الزاد الفكري ّ والتأريخي واالٔدبي
يف هذه األثناء ،أرجو للمجلّة وأصحابها التوفيق
يجد متعته ،فضالً عن ينهل املعلومات من هذا
والصبر على املواصلة يف هذا الدرب الفكري
الرفد العذب ..وقد واكبت تطورات اجلائحة
والثقايف املتم ّيز الذي يبدو ملن ألفه صعبا ،ذلك
االٔخطر باالٕنسانية وعملت امللف اخلاص الذي
أنّه من الصعب أن جتد مجلّة ثقافية وفكرية
ّ شاركت به من العراق ،مع عديد من الباحثني
رصينة مكانتها بني هذا الزخم الهائل من
والكتاب ..يف هذه الذكرى العبقة أحيي شعب
املجالت ولكنّها بفضل فراسة القائمني عليها
عمر املختار ،شعب احلضارة وحتية قلبية لكادر
وإصرارهم على خط طريق مختلفة ينهى عن
االبتذال والتكرار ويرتئي األصالة والتجديد ...املجلة الرصينة ،وشعب ليبيا الذي احترم النشر
بصحفه .
أخيرا وليس آخرا ،أقول ملجلة الليبي ،شكرا
جزيال ألن نلت ثقتكم بأن أكون قلما من بني صالح الشهاوي *عضو احتاد كتاب مصر .
أقالم كثيرة خ ّ
طت صفحاتها
عامان علي ميالد مجلة الليبي ،عامان من
الصدق والعطاء وهي تقدم للقارئ ما يغذيه
علي جمعة اسبيق  .كاتب  .ليبيا :
عقليا ً وثقافيا ً من خالل طرح مواضيع متنوعة يف
الليبي  ..هر ٌم أعجبنا رغم انشغالنا ..حني مختلف املجاالت األدبية والثقافية ،عامان (24
كادت شمعة الوله أن تنطفيء  ،ولهيب الشغف عدد) ،توطدت بها العالقة بني املجلة والقارئ،
أن يسكن ،مجلة ظهرت وسط املدينة ،فكانت وأصبحت صوتا ً له ،ومرآة للثقافة العربية ،حيث
وطواط الثقافة الذي جتاوز الصعاب يف ملح أن الليبي تؤمن بأن العالم العربي كيان واحد
البصر لينشلنا من االحباط والركود ،قال أدبيا ً وثقافياً ،وأن احلواجز يف األدب والثقافة
الكثيرون إنها شعلة البدايات التي ستختفي بعد يف اإلعالم اجلديد قد اختفت ،رأينا الليبي تفتح
قليل ،لكنها بدت سلسلة من الشموع ،يف كل مرة أبوابها لكل مبدع عربي وتنقل بعض من ثقل
تضيء لنا املكان بواحدة جديدة .
الثقافة العربية ناحية الغرب العربي وأصبح لها
بصمة واضحة وتأثير كبير على املثقفني ،تتميز
أعرف الدكتور الباسم على الدوام «بودوارة»،
بالتنوع والثراء والعمق ،وطابع لطيف راقٍ متفرد.
الرجل الذي ال يهدأ وال يتكلم ،لكنه يفعل ،أحبه
قبل أن ألتقيه ،وأعرف نحلة أخرى ال تكف عن ولقد تشرفت بالليبي متابعا ً إلعدادها األولي
الضحك ،الدكتورة سارة ،فابنة الشريف التصقت ومساهما يف الكتابة يف بعض أعدادها ،فلم أجد
وتنوع يف الطرح واملوضوعات،
باجلذر «ش» «ر» «ف» ،شرفتنا بها ،وشرفنا بها ،غير اتزان وشمولية
ٍ
أما الليبي فكل عام وهو مكافح كشعب الليبو واحترامٍ يف تعاملها مع الكتّاب وتفهمٍ لدورهم
املسكني ،لكنه الصامد .
الثقايف وتقدير جهودهم.
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 24عدد من مجلة الليبي يعني  24وجبة ملا كانت هناك مجلة اسمها الليبي ..
معرفية دسمة لم يتردد القائمون على املجلة فشكرا ملن أمن برسالة الوعي الثقايف وشكرا ملن
يف تقدميها لنا عن طيب خاطر ،منطلقني من قال كلمة تعزز هذا التواجد النير الذي نأمل ان
أن املعرفة هي مفتاح ولوج املستقبل .ومن أن يكون رافد ملا سيأتي من اعالم وثقافة.
االسم الذي حتمله املجلة (الليبي) هو احلصن
الذي يدافع عن عروبة ووطنية األشقاء الليبيني .محمد املسالتي  .أديب وقاص  .ليبيا .
فكانت هي الرسالة للعرب ،جميع العرب.
مجلة الليبي منذ إصدارها األول كانت إضافة
مبارك لنا هذا اإلجناز النوعي خالل مسيرة
للمشهد الثقايف الليبي ،والعربي ،ولعل صدور
املجلة الفياضة بالعطاء .وختاماً :مع أني أتابع
مجلة ثقافية ليب ّية يف هذا الوقت بالذات
«الليبي» باستمرار عبر موقعها االلكتروني .وقبل
جدا ألن الظروف غير مالئمة
أن أشكر كل القائمني عليها ملا يوفرونه من مواد مغامرة صعبة ً
خاصةً يف ليبيا التي تعاني من عدم االستقرار،
معرفية وثقافية جادة بسيطة كانت أو عميقة
وتأرجح األمور سواء من الناحية السياسية ،أو
ميكن أن يتابعها قطاع واسع بغض النظر عن
االقتصادية ،أو االجتماعية .لكن مجلة الليبي
تكوينهم أو ثقافتهم ،أود أن اعرض أمنيتي يف
متكنت من الصمود متغلبة على كل الظروف
أن أقتنيها ورقياً ،لتزدان بها مكتبتي ،وأتشمم
املحبطة املحيطة بها ،ومتكنت من االستمرار
عبير ورقها ،فأنا أمتني أن يظل الورق ُمستمرا
ً للوصول إلى نهاية عامها الثاني ،لتبدأ عيدها
وحيا ً يف زمان االفتراض واإلعالم السريع .فما للعام الثالث  .وهي أكثر إصراراً ،وأكثر تواصالً
أحوجنا نحن العرب إلى مجلة كالليبي ،لتكون
مع كتّاب ،وأدباء وإعالميني  ،ومثقفني ،ليس
لسان األدباء العرب من املحيط إلى اخلليج،
على املستوى الليبي ،بل على املستوى العربي ،
والوصول بأدبنا وأفكارنا إلى العاملية ،يف ظل
تهانينا وكل عام ومجلة الليبي يف تألق ،و تطور،
إغالق وتراجع املطبوعات الثقافية يف الكثير
وحتياتنا لرئيس التحرير د .الصديق بو دوارة .
من بلدان املشرق العربي ،متمنيا لليبي دوام
وكل أعضاء هيئة التحرير باملجلة.
االزدهار وأن تظل منارة للفكر املستنير ونافذة
لنتاجات وآراء املبدعني العرب.
د .زينب قندوز  .باحثة يف انثروبولوجيا العمارة.
كاتبة ومحكمة مبجالت دولية .تونس .
مفتاح الشاعري  .كاتب وقاص  .ليبيا :
يف حضور اللّيبي ...أنَّا لك أ ْن تس َترق اللّحظة من
جاءت بتميز يحسب لها ..ففي زمن قياسي
السكون ...أن تتصفّح املجلة فتشاهد
وصعوبات تقنية ومصاعب متويل جاءت بحضور ضوضاء ّ
لتناظر ك ّم النصوص تشك ٍ
ّالت...
مبهر لتعالج اشكالية ركود محلى حلركة الثقافة
 ..اللهم اال بعضا ً من اإلصدارات ..

ونؤكد يف امتنان أن مرجع هذا احلضور للمجلة امنا
كان لهم ثقايف حتمل عبئه مفكرون و ادباء وكتاب
وشعراء أفاضل لم يتخلوا عن محاولة حتريك
الساكن ومواكبة عجلة الفكر واالبداع يف اجلوار..
ونحن يف هذه الوقفة نتأمل تواصل هذا الزخم
الذي جاء حقيقة يف ظروف استثنائية كان من
الصعب ان تأتي بجديد لعدة مسببات ومن اهمها
معوقات ندرك تفاصيلها لو جاءت يف مكان اخر

هنا على صفحات الليبي تتراكم النصوص
متحي
عناوينا ً قد د ّونتها أقسا ٌم ،يف حضرتها ّ
الفواصل بني االختصاصات وال تكون الكلمة
إالّ للكلمة ، ...لنكون بالتالي يف حضرت الثنائي
صورة ونص .يف توافق رصني جتتمع األقالم
على اختالف ايديولوجياتها واهتماماتها ليسيل
حبرها وتتّحد الكلمة .خارج ح ّيز الض ّيق تتر ّجل
ُمفردات النصوص املُصاغة من حدود الورقة
فضاء أرحب،
وخارج املبنى االعتيادي ،لتجالس
ً
ُمتّسعا ً ومفتوحا ً على هيئة تشكّالت ليبية.
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الشاعر مفتاح العماري لمجلة الليبي :

أنا بخير ؟؟  .رمبا
يقولون إن الهدوء التقى ذات يومٍ بالتواضع
 ..وإنهما التقيا صدفةً باإلبداع  ..ومع
مرور الزمن اصبح الثالثة أصدقاء العمر ..
جسد واحد،
ومع مرور العمر تشكل للثالثة
ٌ
وأنعمت عليهم الدنيا بعمرٍ جديد .
رمبا هي اسطورة نسجها قلمي للتو ،لكني
اعتقد أنه لو جاز لنا أن نكتب أسطور ًة يؤدي
بصيص نورها إلى كائن مبدع بالفطرة ملا
كانت سوى هذه األسطورة  .تلك التي نسجها
قلمي للتو .
يبقى سر صغير أبوح له اآلن لكم  :هؤالء
الثالثة ،هم مع ًا ضيف مجلة الليبي يف هذا
العدد املميز  ..العدد الذي نحتفل فيه بالعيد
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الثاني مليالد مجلة الليبي  ..إنه ضيف عزيز
على الشعر وعلى القصيدة وعلى الفكر وعلى
األدب  ..إنه ذلك الرجل الذي بأسره ميشي
وحيد ًا  ..إنه مفتاح العماري الذي كان لي
معه هذا احلوار :
العماري ،شاعر هذه البالد
الليبي  :مفتاح
ّ
املترامية األطراف ،هاهو يقف على مشارف
اخلامسة والستني ،هل مضى بك العمر دون
أن تدري ؟ وما الذي يتفاعل يف صدر الشاعر
عندما تتفلت من بني أصابعه سنواته بال إذن
مسبق ؟
على الرغم من اعترافنا بدورة الفيزياء،
وخضوع عمر الكتلة لعوامل الزمن ،إال أن
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عمر اإلنسان يف جوهره يقاس بالتجارب
واخلبرات ال بحساب عقارب الساعة
والتقومي السنوي .السيما إذا ما تعلق األمر
بزمن الشاعر ،الذي ال يعد نشاطه عابراً،
بل هو نسيج داخل األزمان وذاكرة متتد
ٍ
كجزء من الكيان .وميكننا عبر الكتابة
بعيداً
اإلبداعية والشعر حتديداً مالحظة الفرق
بني الزمن كجسد ،وبني الزمن بوصفه روحاً.
أي بني العيش واحلياة .هذه املعادلة ميكن
تبسيطها عبر استدعاء املكان ،كشاهد على
هكذا عالقة جد معقدة .ولعل العمارة باملقابل
تصلح هنا كمثالٍ ميكن استئناسه للنظر يف
األعراض التي تتركها سطوة الفيزياء على
املكان بوصفه جسداً خاضعا ً بالضرورة
لناموس الدورات الكونية للعبة الكواكب
وتعاقب الليل والنهار؛ حيث لن تصمد إزاء
هذا التآكل للمادة سوى األشكال وحدها ،تلك
التي ميكن اإلشارة إليها بواسطة املوسيقى.
كشكل غير قابل للفناء .أظن أن الندرة الذين
اكتشفوا سر األرواح الكامنة يف الفن ،ميكنهم
وحدهم إدراك قداسة هذا املعنى .صحيح أنا
اآلن يف منتصف العقد السابع ،وسأبتهج جداً
كلما سمعت أحفادي ينادونني « :يا جدي «،
أو
أو حني يخاطبني أحدهم « :يا عمي «
« يا حاج» .ال ضير طاملا هي أجسادنا وحدها
تهرم ،أما مخيلتنا فتلك حكاية أخرى .وهنا
ٍ
شكل من األشكال إلى أية أوهام
ال أملّح بأي
ساذجة تتعلق باخللود ،إمنا أردت فقط؛
اإلشارة إلى أنني ممن كرسوا لغتهم للحياة،
خلدمة اجلمال ال للعيش .بغض النظر عن
مستويات التحقق أو حظوظ الشهرة ونيل
اجلوائز وحفالت التكرمي ،أو اعتراف املجتمع
ومؤسساته احلكومية واألهلية .ولعل كل هذه
اجلمل االعتراضية قد جترنا فلسفيا ً إلى
ٍ
أسئلة بال ضفاف.
الليبي  :حصلت على جائزة الفاحت
التشجيعية ،كلنا أحسسنا وقتها أن الدولة

تتقرب إلى شاعر ،ألننا ببساطة لم نر فيك
شاعر ًا تق ّرب إلى دولة ،هل يتفوق الشاعر
على األنظمة يا مفتاح ؟
فيما لو نظرنا من تلك الزاوية التي تضع
هكذا جائزة يف خانة الشبهات ،وهذا أمر
وارد ،فإن اإلجابة ستحتكم أوالً إلى النص،
والسيما اإلبداعي ،وثانيا ً الى سلوكي
الشخصي .ومن هذه الناحية األخالقية أنا
مطمئن متاماً ،ولست مدينا ً ال لنفسي وال
للكتابة وال للقارئ بأي اعتذار؛ ألنه لم يكن
ال يف طبعي وال تربيتي ما يجعلني أتورط
سواء أكان
أخالقيا ً يف التقرب للدولة،
ً
يف عهد القذايف أو ما بعده ،أعني الدولة
من أصغر موظفيها إلى رأس هرم السلطة،
مروراً بوزراء ومدراء ورؤساء هيئات ومكاتب
جلان ثورية .وكافة املؤسسات ،باختالف
مسمياتها وصفاتها ومهامها .بطبعي ،أنا
شخص متقشف جداً ،ولست ممن يسهل
إغواءهم أو صيدهم للتهافت على موائد
احلكومة ،والطمع يف هباتها وعطاياها،
25

الليبي

شؤون ليبيـــه

ونيل اجلوائز واملناصب والترقيات واملهام
اخلارجية .لم تكن النقود يف يوم ما غايتي،
كذلك كنت طيلة الوقت الذي يخصني يف
منأى عن التهافت على أعتاب املسئولني.
أذكر عندما أعلن عن اجلائزة كنت أخضع
للعالج خارج الوطن ،واستلمتها نيابة عني
ابنتي «لينا» .لم أحتف باجلائزة ،وأيضا ً لم
أسع على اإلطالق لالستفادة من مزاياها
( من بينها ما يسمى بحافظة الثروة )،
وعلى الرغم من حاجتي املادية امللحة بحكم
احتياجاتي الطبية اخلاصة ،لكنني أهملت
اجلري خلف هكذا مطامع .لكن ،ولكي أكون
أكثر صدقاً :لهذا لم يحدث على اإلطالق
أنني يف يوما ما ً كنت فخورا بنيلي لهذه
اجلائزة باعتبارها يف املحصلة مجرد جائزة
غبية ،محدودة القيمة معنويا ً ومادياً .وال
سواء فيما يتعلق
تستحق إثارة أي زوبعة
ً
بقبولها أو رفضها ،ألننا كنا نعرف نوايا
منحها التي لم تكن خالصة لوجه اإلبداع،
وبذا لم تدر يف خلدي حينذاك فكرة رفض
سواء أكان بنية رفضٍ خالصة ،أو
اجلائزة
ً
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قصد إثارة «شو» إعالمي وخوض بطوالت
وهمية ،السيما أن النظام يف ذلك الوقت
كان يف شبه تسامح عام ،وهو ينشغل كلي ًة
بحلحلة عديد امللفات العالقة ذات الشأن
بقضايا الرأي واحلريات ،فضالً عن عديد
التنازالت األخرى التي أملتها الشروط
الصارمة لتخطي عديد األزمات يف
العالقات الدولية ،والسيما مع دول القرار.
من جهة أخرى املّح أن الدولة تعد شكالً
حضاريا ً من أشكال احلداثة عبر الوصول
إلى إرساء املؤسسات التي تنظم عالقة
اإلنسان بوطنه ومجتمعه وبيئته ومحيطه
السكاني .وهذا بالطبع ال ينطبق على عهد
القذايف ،أو ما بعد القذايف (خالل عقد
حتى اآلن من الفوضى العارمة).
الشعر احلقيقي بطبعه خارج السلطة ،وهو
أكثر قرابة  -كما أشرت سابقا ً  -يف صلته
بالزمن ،ال قصر اخلليفة وعتبات بيت املال.
وهذا مصدر تفوقه يف كل حقب املجتمعات
اإلنسانية .أعني املجتمعات التي تعترف
بدور الشاعر وتعتبره جزءاً فاعالً وحيا ً يف
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نسيجها الوجداني.
الليبي  :رابطة األدباء الليبيني ،هل كانت
عامل ٍ
سلب أم إيجاب بالنسبة لك ؟ إال يشعر
الشاعر باالزدراء ملكاتب اإلدارة مهما كانت
الصفات ؟
كان ينبغي على الرابطة أن تكون ذات جدوى
خلدمة اإلبداع األدبي ،وقضاياه واملساهمة
يف إمناء نشاطه ،كذلك دعم ومؤازرة املبدعني
والكتاب والتضامن معهم .كل هذه املبادئ
والقيم كان يجب أن تكون مصانة وفاعلة فيما
لو برزت الرابطة حقا ً كمؤسسة مجتمع مدني
تتمتع بقدر من االستقاللية ،أي غير خاضعة
لسلطة النظام احلاكم .من جهة أخرى فإن
الرابطة التي تظم يف عضويتها نخبا ً مثقفة
تزاول العمل اإلبداعي والفني كان يفترض أن
تكون مبنأى عن الشخصنة ،ولوبيات الشللية
وحسابات املصالح الشخصية ،وهي الصفة
الشائعة واآللية املكرسة باملطلق ليس يف
الرابطة وحسب؛ بل يف كل مؤسسات الدولة
الليبية .الشخصنة ،هذا الوباء اخلبيث الذي
ما فتئ ينخر يف قيمنا ومعتقداتنا حتى جعلها
قابلة للتفسخ والفساد إلى حد التعفن .فكان
وال زال (أعني وباء الشخصنة) إضافة إلى
جائحة الشلة التي استشرت آفاتها بني
عصابات املثقفني ( سماسرة النضال) ،من
بني أكثر األسباب يف تخلفنا وإعاقة مسيرة
تطورنا اإلبداعي.
لألسف ،إن تاريخ الرابطة منذ تأسيسها
وحتى حلظتها الراهنة سجل مسيرة حافلة
بالشبهات ،وال ميكن بأي حال من األحوال
الركون إليها كمؤسسة أهلية ،فهي تشعرك كما
لو أنها مكتبا ً أمنياً ،طاملا ظلت مفتوحة لنشاط
أشباه الكتبة بشتى أصنافهم ،إلى املتطفلني
من صبيان املوائد وحفالت الكوكتيل ،مروراً
بأذناب اللجان الثورية .لم تكن الرابطة ويف
أفضل أحوالها براء ًة سوى تكية للمتبطلني
والطفيليني املتقاعدين يلجئون إليها كمكان

للثرثرة وتسول الهبات الوضيعة( :مكافآت
إنتاج بال إنتاج ،وقرارات إيفاد ملهام وهمية
تتوقف رحلتها عند شباك املصرف املركزي
للحصول على مبالغ هزيلة) .عايشت الرابطة
ضمن عالقات حذرة ،وحتديداً خالل عشرية
الثمانينيات من القرن املاضي ،عندما كانت
تدار مبن يجيدون مسك العصا من الوسط.
أذكر أنني خالل أواخر عشريتي الثمانينيات
والتسعينيات كتبت بضعة مقاالت أنتقد
فيها أداء رابطة الكتاب ،وال زلت أحتفظ يف
ٍ
بشيء منها .كذلك بادرت
أرشيفي الشخصي
مبعية الكاتب واألديب «حسني املزداوي»
الذي أثق يف نزاهته كثيراً ،وكان ذلك يف
مطلع األلفية الثالثة يف محاولة ملكاشفة
كتاب من جيل الستينيات لطاملا تداولوا
على إدارة الرابطة ،وذلك بنية فتح املجال
وإتاحة فرص لألسماء الشابة من األجيال
الالحقة (السبعينيات والثمانينات) ،كمحاولة
لضخ دماء جديدة .وكان حوارنا داخل أروقة
الرابطة على قدر كبير من الشفافية والعالنية.
وعلى الرغم من درجة الرياء التي قوبلنا بها
قصد احتوائنا ،فوجئنا بدرجات عالية من
املكر واخلسة حتاك يف اخلفاء بنوايا كيدية
غاية يف الوضاعة من طرف كتاب كنا جنل
جتربتهم ونحترم عطاءهم ،وإذ بهم من أكثر
مخلوقات اهلل لؤما ً وخداعا ً ونفاقاً .وهكذا،
أي منذ ذلك احلني طويت هذه الصفحة .وال
يشرفني االنتساب لهكذا جتمع أقل ما يقال
عنه إنه موضع شبهة يف شرعيته ويف سيرة
براعم الفاحت القائمني على إدارته .وأحمد
اهلل أنني خالل فترة مرضي التي جتاوزت
ثالثة عشرة سنة لم اتلق من الرابطة أي
سواء كان ماديا ً أو معنوياً ،ولم يكلف
دعم،
ً
أي من أعضائها نفسه حتى االتصال بي
هاتفياً .وحتى لو افترضنا بأنني لم أجدد
عضويتي ،وهذه تفاصيل لم أتابعها وال علم
لي بخفايا أسرارها وكولساتها .كان ميكن
27
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أن تبادر الرابطة ملواساتي حتى بكلمة طيبة
إكراما ً لعضويتي السابقة ،وأيضا لكوني كاتبا ً
ومبدعا ً ليبيا ً مؤثراً وفاعالً ،ولست مهاجراً
غير شرعي.
الليبي  :قيامة الرمل» ،كان كتابك األول،
واعتقد أن األحدث وهو الثامن عشر ،هو «فن
العزلة» .ما بني األول والثامن عشر ،ألم يكتب
مفتاح العماري القصيدة التي يريدها بعد ؟
قيامة الرمل ،قصيدة واحدة؛ هي الوسم
والكتاب كله .كتبتها حتديداً يف ربيع سنة
 .1986وانتظرت خمس سنوات ريثما
صدرت يف طبعة رديئة وشكل هزيل جداً.
آخر كتاب شعري ،ال زال قيد االنتظار يحمل
وسم « حتطيب سكان الريح» وهو حتت الطبع
منذ ثالث سنوات ،بينما اإلصدار األخير كان
قبل ثماني سنوات ملجموعة حتت وسم «مدونة
النثر الليبي» عن وزارة الثقافة ،كنت أظن أنني
قدمت من خاللها منجزاً شعريا ً جديداً ،إال
أنها لم تلق أي ترحيب ،بل لم يذكرها أحد.
كأنها لم تصدر ،أو أنني الوحيد الذي ميلك
منها بضعة نسخ حيث ال أثر لها يف األسواق؛
رمبا كان مصيرها مثل مصير الكثير من
إصداراتي التي ظلت ألسباب مجهولة قيد
االعتقال مبخازن وزارة الثقافة .وهي حكاية
أخرى يف حظوظي مع النشر .ألنني كما
أشرت ،كل اجناز سيكون قابالً للتعطيل ما
لم يكن مدعوما ً بعالقات شخصية .عليك
أن تكون ماكراً إلى حد الفجاجة يف الترويح
لنفسك وصناعات العالقات االجتماعية أوالً.
أي أن حضورك الشخصي يف مجتمع اإلبداع
والثقافة واإلعالم سيظل رهنا ً مبواهبك
يف التزلف وإعالن الوالء والتردد على
مكاتب املسئولني وهضم عقدهم النضالية
واإلصغاء بإعجاب لبطوالتهم الوهمية ..أي
أن حضورك كشخص هو ما يعول عليه؛ ال
على ما تكتب .يف األوساط الثقافية التي
حتكمها أعراف املحافل املاسونية والشلل
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والعصابات ،احلظوة دائما ً للشخص ال
للنص .أي أن احلظوظ ستقاس مبستويات
والءك ،ومدى اهتمامك بأخبار املسئولني
وحضور مناسباتهم االجتماعية والتردد على
مكاتبهم وإشباع غرورهم .وألنني شخص
فاشل جداً يف إبرام هكذا صفقات ،غابت
حظوظي متاماً .كذلك ال أستطيع التصالح
مع أشخاص كانوا يف يومٍ ما ممن أسهموا
يف صناعة الطاغية ،أي من بني مريديه
وحوارييه الذين ما انفكوا طيلة إدارتهم ألهم
املرافق واملؤسسات اإلعالمية عن متجيد
قائدهم ،وها هم اليوم يف زمن فبراير يتولون
املراكز نفسها.
اآلن وأنا يف آخر أيامي أشعر بامتنان كبير لكل
حماقاتي الشخصية ومواقفي مع املسئولني
 ..وإنني وعلى الرغم من كل املعوقات
،التي اعترضت وال تزال تعترض مسيرتي،
أعتز وبكثير من الفخر بكل ما كتبت ( ،من
طموح ال
قيامة الرمل إلى حياة الظل ) ،مع
ٍ
يكف للوصول لكتابة أفضل؛ طاملا ثمة دائما ً
قصيدة تنتظر.
الليبي  :الرفض هو دين الشعراء ،قرأت مرة
كتاب ال أذكره ،إلى أي ٍ
هذه العبارة يف ٍ
حد كان
صاحبها صادق ًا ؟
أجل ،مهما تنوعت وتعددت حاالت الرفض،
ستحتفظ يف معظم أحوالها بطبيعتها الثورية.
ويف هكذا حال سيكون الشاعر هو األيقونة
األكثر قربا ً ( تاريخيا ً وفلسفياً) .
يف املطلق ،سيعد الرفض أكثر شرفا ً لو تعلق
األمر مبواجهة الظلم .ألن إحقاق العدالة
يندرج من بني أهم املطالب لكي يكون اإلنسان
إنساناً .وقس على ذلك تدرجا ً يف األولويات:
الشر ،اجلهل ،العبودية .أما عندنا فقائمة
الرفض ستطول وصوالً إلى رفض قيم
الشارع التي ال تتيح هامشا ً ملرور قصيدتك.
سواء أكان
كذلك رفض التقليد والقيم البالية
ً
ذلك يف احلياة او الكتابة.
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الليبي  :شاعر بأسره ميشي وحيد ًا» ،كم مشيت
من قصيدة لتصل إلى هذا النص الذي أذهلنا
جميع ًا عندما نُشر ؟
أذكر أنني يف سنة  1991كتبت أهم
قصيدتني يف تلك السنة ،هما  « :رجل
بأسره ميشي وحيدا» ،و «الشيطانة النائمة»
 .القصيدتان شكلتا إذ ذاك انعطافة بالنسبة
لي يف القبض على آلية ميكن االدعاء وبكثير
من الثقة بأنها كانت البداية المتالك جملة
شعرية فيها قدر من اخلصوصية على
مستويات التركيب والعمارة ،واالنحراف
باجلملة الشعرية وبالقصيدة يف آن ،إلى
انزياحات تشي بقدر كبير من وعي الكتابة
ومستويات بناء اجلملة يف بشقيها اجلمالي
على مستوى اللغة ،والداللي من حيث املعنى.

ولعلها يف سياق مسيرة الشعر الليبي املعاصر
تعد املنجز الشعري األكثر وضوحا ً (حسب
شهادة عديد املهتمني مبسيرتي) يف اقتران
التجربة باملعرفة ،من خالل تكريس جملة من
املفاهيم احلداثية بينها توظيف الكثير من
اخلصائص والعناصر املستمدة من هويات
تخص أجناسا ً أدبية أخرى لصالح القصيدة،
من أبرزها السرد ،والسيرة الذاتية واملشهد،
واللقطة السريعة ،فضالً عن استئناس خفي
للموسيقى .وهذه األنساق لها من الوعي ما
يجعلها على متاس دائم مع ما يحدث يف
العالم .لهذا جاءت هذه القصيدة بعد مراكمة
قاربت عقداً ونصف العقد من الكتابة
الشعرية .وأذكر أنني يف تلك الفترة قد
احتفلت أنا وبعض األصدقاء لتكرمي جتربتنا
مبا يليق بهذه القصيدة وغيرها .أشير إلى
أنني ومنذ مطلع عشرية التسعينات عملت
بوعي على تعميق قصيدتي ،ويكفي أنني
أنطلق من جتربتي يف احلياة ،ال من شيطنات
حتويل الكتابة الشعرية إلى فذلكات لفظية،
على غرار تلك املستنسخات الفجة التي هي
يف أحسن األحوال محض تدوير لنصوص
اآلخر.
الليبي « :حطاب األرض الوعرة» ،يكاد يصبح
هويتك هذا اللقب ،هل يكون املبدع سعيد ًا
إذا امتلك اسمه لقب ًا يذيع بني الناس؟ وهل
نستطيع أن نفهم اآلن كيف كانوا يشعرون؟
أولئك الذين ضاعت أسماؤهم يف عباءة
اللقب؟ ديك اجلن  ،وتأبط شر ًا ،وكثّير عزة .
كيف يرى مفتاح العماري األمر ؟
ليس كل قصيدة جديرة بصفة الشعر ما لم
تكن صنيعة شاعر أصيل .ولعل الشرط األهم
يف األصالة يكمن يف تلك الطاقة من احلب
التي تتمتع بها القصيدة بوصفها عصارة
جمال .وهي الرحلة التي تستغرقها روح
الشاعر يف انتقالها من اجلسد إلى الكلمات.
يف هذه احلالة قد تقترح القراءة يف الغالب
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أن تسبغ على الشاعر اسما ً جديداً ،استنبط
من عنوان قصيدة أو من التجربة يف شكلها
العام ،لعله سيكون أكثر إحاطة بالشاعر من
اسمه املعتمد يف سجالت النفوس .شخصياً،
لم أفكر يف هذه اللعبة قط ،وبصورة خاصة
يف زمنٍ لم يعد فيه للشعر تلك املكانة التي
تستحق اخلوض يف الهوامش بعد فقدان
املنت .وال أظن بأننا سنقترب من حالة
األشباه يف تراثنا الشعري ،لتوصيف الكيفية
التي شعر بها ديك اجلن وتأبط شرا وكثير
عزة .ألننا مهما نظن؛ بأننا قد حققنا منجزاً
جديراً بالفخر؛ لكننا سنظل يف املحصلة
مجرد حشد هائل من اخليبات التي ال تنتهي.
الليبي  :مفتاح العماري الطفل ،هل كان يعلم
بأمر مفتاح العماري الشاعر الذي صار إليه
اآلن ؟
لم يكن يف ارثنا العائلي ما يشير إلى وجود كتاب
يف البيت .فقط ،حضرت الكتب املدرسية لفترة
قصيرة ثم اختفت .فضالً عن أنني ال أذكر

الليبي

30

بأنني يف يوم ما كنت طفالً سوى فترة قصيرة
رمبا يف اخلامسة من عمري .بعد ذلك قفزت
فجأة ،إلى مصاف الكهولة .هذا ما تشير إليه
سيرة معذبة .وال أظن بأنني فكرت يف يومٍ ما
بأن أكون شاعراً أو كاتبا ً أو بأي صلة ميكن
أن تربطني بأهل الثقافة على اإلطالق .ولعل
الطريق إلى تعلم الكتابة ،ارتبط حتديداً من
خالل مثابرتي على محو أميتي .أي أن القراءة
هي من كانت أوالً ،وال تزال حتتل املرتبة األكثر
سمواً ،أنا باختصار شديد مجرد مريد للكتاب،
هذا كل شيء.
الليبي  :يف سيرتك الذاتية أنك التحقت (أو
ُألقت) باخلدمة العسكرية ملدة طويلة ،إلى
أي مدى صقلت هذه التجربة القصيدة يف
داخلك ،ثمة سؤال آخر يلح علي ،العسكرية
بأوامرها ونواهيها ،والشاعر مبزاجه
ومزاجيته ،هل امتزج ماء الشاعر بزيت
األوامر ؟
يف الثكنة عانيت األمرين من حالة فصام
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بني الشاعر واجلندي .كل حلظات التمرد
والغضب ورفض األوامر التي ارتكبها الشاعر
كان على جندي املشاة اخلجول وحده حتمل
وزرها .يف سيرتي التي أثابر بني حني وآخر
على كتابتها اشتغلت على شخصيتني باسمني
مختلفني تسكنان جسداً واحداً .حيث تتداخل
الصفات واألدوار بحيث يصعب الفصل
بينهما كما لو أنهما شقيقان سياميان .فيما
يتعلق بشخص اجلندي فإن أولى الهبات
التي ساهمت يف صقله متثلت يف التصالح
مع التقشف وانتخابه كأسلوب معيشة أسهم
وإلى ٍ
حد كبيرٍ بأن تصبح احلياة أكثر تبسطا ً
ورضا .التقشف يف املأكل وامللبس والسكن
واالكتفاء بأقل قدرٍ ممكنٍ ومتاح من متاع
الدنيا .سلبتني احلياة العسكرية جزءاً
كبيراً من إراداتي ،فحسب نظمها وقواعدها
الصارمة التي تنبني على الطاعة العمياء
وتنفيذ األوامر دومنا جدال ،هذا احلرمان
املجحف من حق احلوار جعلني استعيض
عنه بالقراءة ،بهذا كانت الكتب الشيء األكثر
استئثاراً باهتمامي ،وأن تقاليد مالحقتها
أينما وجدت كانت من بني الغوايات والفنت
التي شكلت ميسما حلياتي.
الليبي  :الدنيا سجن كبير ،يحبس الشعراء
من كل مكان ،وبيدك مفتاح هذا السجن،
أيهم تبادر بإطالق سراحه أوالً ليصبح العالم
ٍ
بأمان أكثر؟
الشعراء أينما كانوا هم الترجمان احلقيقي
لألحالم ،ليس لتحويلها إلى كلمات وحسب؛
بل إلى فضاء ال ُيحد .وإلكساب احلياة أكثر
من معنى ينبغي أوالً إطالق سراح الكلمات
من عقالها .الشعراء هم من يؤثثون حقل
البراءة يف عاملنا املوبوء.
الليبي « :رجل بأسره ميشي وحيد ًا» حدثني
عن هذه القصيدة بالذات ،أشعر بها وكأنها
الغرفة املحرمة يف قصر ملك اجلن كما يف
احلكايات القدمية.؟

لعلها أكثر قصيدة نثر ليبية استأثرت
ٍ
بنصيب وافرٍ من اإلشادة واملديح ،فضالً عن
أنها بعد نشرها يف مجلة «ال» ،حتولت إلى
ملصق حائط .فوجئت بها على جدارٍ داخلي
لصيدلية يف حي األندلس ،ويف مكتب موظفة
بقطاع االقتصاد يف شارع اجلمهورية ،ويف
غرفة القسم الفني ملجلة الفصول األربعة
برابطة الكتاب ،ويف مبيت الطلبة بالقسم
الداخلي بجامعة طرابلس ،وأيضا ً يف غرفة
مكتب مبنزل أديب كبير احترم جتربته.
كذلك تعد أكثر قصيدة يف جتربتي حظيت
بقدر كبير من األسئلة واملقاربات النقدية.
لعل هذا النص خدمته بساطة اسلوبه ،فضالً
عن عمق الفكرة واستخدام تلك املفارقات
والصور التي حتتفظ بقدر وافر من الدهشة
مثل« :أيتها الذئبة خذيني من فمي /بعيداً
عن صدرك يغدو كل شيء يف غاية الفساد
واألبهة /من البدو وهم يقتحمون الشوارع
بسراويل اجلينز ،بدأت أتعب»  ...الخ.
ميكن القول بأنها يف حينها كانت القصيدة
املنشور أو البيان ،دومنا إخالل بجماليات
الكتابة واحترام حساسيتها الشعرية
املعاصرة .أيضا ً ميكن إنصاف عنوانها الذي
كان له دوره يف التناغم مع تكريس املفارق.
إضافة إلى اللعب على القليل من الدسائس
الساخرة يف «شرشحة» الواقع املعاش.
الليبي « :املترفون يلتهمون كعكة العالم،
واملعدمون يصنعونها» ،كيف ميكن للقصيدة
أن تغير من هذا الواقع دون أن يدفع الشاعر
الثمن ؟
أقصى شيء ميكن أن تفعله القصيدة هو أن
ال تفعل شيئاً .توقف دور الشاعر العضوي
أو الرائي يا صديقي ،فقد تخلى العالم
عن وجدانه وانتهى األمر .الشعر اآلن مهنة
الدراويش الذين لم يعد أمامهم غير املنايف،
هذا إن وجدت مالذات ميكنها الترحيب
بهكذا مالعني .مالذات تصلح حقا ً أن تكون
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منايف ،بعد أن غدت األوطان خراباً.
الليبي  :مفتاح العماري ،هل أنت بخير ؟
ألسباب كثيرة تخليت عن أشياء كانت يف يوم
ما تعد من بني ممتلكاتي األثيرة؛ اآلن كل
متطلباتي تنحصر يف تأمني ولو بصعوبة بالغة
حيز صغير من الهدوء يكفي ألن تكون القراءة
جزءا من نبضه .وذلك بغض النظر عن
االشتباكات التي عانينا طويالً من ويالتها،
والظالم وشح املياه واملحروقات وصعوبة
تأمني اخلبز ،والدواء واحتياجاتي الطبية.
يظل حرصي الدائم على إنصاف عالقتي
بالقراءة وصون قصيدتي من تشوهات الزيف
والفوضى والنفاق ،هو ما يكفل لي الشعور
بالتفوق على الواقع .هل أنا بخير؟ رمبا.
الليبي  :حني أستسلم للنوم وحدي /وأصمت
منزويا يف ركن معتم /ال أدعي األسى /.حني
أملّح إلى الصداع وغثيان الكيماوي /ال أعني
املرض /وحني أعيد قراءة رسائل قدمية /ال
أعني احلنني يف شيء.
وحني أبكي الذين رحلوا /.ال أقصد املوتى.
إلى أي ٍ
حد كانت جتربة املرض صعبة معك؟
هل نالت من الشاعر فيك أم أنك استعنت
بالشعر عليها؟
عالقة اجلسد بالروح يف دورة حياة الكائن
البشري عالقة تكاملية؛ كل منهما يستمد
وجوده من عملية اجلدل القائمة بني
الطرفني .وأي عطب يلحق بأحدهما سيؤثر
حتما ً على صالحية اآلخر .إن تهدم أجسادنا
وضعف أدائها مسألة معقدة ال تقف معاناتها
عند حدود إحساسنا باأللم؛ بل ملا سنفقده
على مر األيام؛ السيما عندما يتحول املرض
إلى شبه عاهة .أن يحدث ذلك يف بيئة تكتظ
بالفساد إلى حد التفسخ ،قد يتعذر عليك
مقاومة آفاتها وأنت بكامل قواك اجلسمية؛
فما بالك عندما تكون عليالً .؟
الليبي  :عدد كبير من الدواوين ،ونصوص
للمسرح ،وكالم من ذهب لهذه الدنيا ،أال تشعر
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اآلن بالتعب؟
طاملا ثمة كلمات تنتظر؛ على الشاعر أن
يكون وفيا ً ألحالمه .أعمل منذ بضع سنوات
على مشروع سردي يف الرواية والسيرة .لهذا
صارت مكابدة الوقت والظروف املضادة
للكتابة ،كانقطاع التيار الكهربائي وعلل
جسدي من بني معاركي اليومية التي ال
تتوقف.
الليبي  :يف شحات ،قورينا العتيدة ،ثمة
نبع ال ينضب ،كان يجري منذ  2831سنة
عندما أقبل اإلغريق ليؤسسوا املدينة ،وشاهد
حسانهم وهن يردن مياهه ،وفالسفتهم وهو
يكتبون ،وإلى اآلن الزال يتكرم علينا باملزيد.
هل املبدع نب ٌع بدوره؟ وإذا ما آن أوان النضوب،
هل ثمة قصيدة قد تخبره باألمر قبل أن
يحدث؟
ذلك النبع يذكرني بصباي؛ فلطاملا تأملته
والتقطت صوراً عند حوافه التي ينبغي املشي
حدها بحذر ،خشية االنزالق بسبب لزوجة
طبقتها الطحلبية .سيستمر النبع يف تدفقه
كلما كان إمياننا قويا ً بجدواه .فاعلية الشاعر
كمبدع تتجسد عبر القيمة التي يسبغها عليه
املجتمع .لكن سينضب النبع منذ اللحظة
التي يكون خاللها مجرد فائض خارج القيمة.
والقصيدة املهجورة التي ال يقرأها أحد هي
من سيخبرنا بهذه الفاجعة ،بوصفها إشارة،
ليس لتشي بنضوب النبع بل ملحنة ازدرائه
وإهماله إلى أن حتول جوفه إلى صنف من
العفونة التي ال حتتمل مجدداً االقتراب منها
حتى ملجرد التقاط صور للذكرى.
الليبي  :يف كتابه الضخم ،سيرة بني هالل،
يحدثنا عبد الرحمن األبنودي عن «
املضروبني بالسيرة» وهم فئة من البشر هاموا
بالسيرة الهاللية عشقاً ،فمنحوها حياتهم
عن طيب خاطر ،شعراً ورواي ًة وبحثا ً وتقصياً،
مفتاح العماري ،ماذا نفعل نحن املضروبون
بالوطن اآلن؟ ندعو له أم ندعو عليه؟
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فيما يتعلق بالسيرة الليبية؛ أعتقد أننا
ملزمون أوال بإعادة قراءتها ،بحساسية
جديدة أكثر عقالنية ووعيا ً وتبصراً .فلطاملا
تسببت العواطف العمياء يف إسباغ اجلمال
على الكثير من التشوهات .أعتقد من جهتي
أن توصيف الشخصية الليبية مسألة على
قدرٍ كبيرٍ من األهمية .على األقل لنبدأ من
الزاوية التي نستأنس من خاللها التوصل إلى
إبرام عقد اجتماعي يكفل لنا مبدئيا ً االتفاق
على االعتراف بالقانون كضرورة إنسانية.
هذا إذا كنا نريد حقا ً العيش يف مدينة آمنة
( ليست بالضرورة فاضلة ) ،وإال فاألحرى بنا
العودة إلى الصحراء .فهناك ميكننا أن منلك
احلرب ومنجد فرسانها وخيولها وسيوفها
وساحاتها.
كل سير الوغى واملالحم األسطورية التي
تتمحور حول القتل واخلراب ومديح الدماء،
هي يف جزء كبير منها سير مزيفة ،ومخادعة،
وليست إنسانية على اإلطالق .وعندما يصاغ
تاريخك بالدماء وحدها ،فأن البوابات التالية
لن تفضي إال إلضافة املزيد من املقابر،
وصناعة أمراء احلرب كأبطال وهميني ،لن
يتركوا أي حيز للكتاب ،أو املخيلة إال إذا

كانت تكريسا ً للفروسية ،أي للسلطة .تنظيف
التاريخ من الترهات ،مشروع استراتيجي،
يبدأ من نقطة إعادة االعتبار للكلمة ،وقطع
الطريق أمام املتاجرة بالنضال والثورة ،وقتلنا
باسم شعارات مزيفة.
الليبي ،مجلة ثقافية صدرت يف الشهر األول
من عام  ،2019أي أنها بدأت مغامرة الصدور
يف زمنٍ يضطرب فه كل شيء ،وتتداخل فيه
كل املفاهيم ،وتسؤ فيه كل الظروف .هل من
اجليد أن نزرع القمح يف عز الصيف؟
يف ليبيا ،كل محاولة تطمح خلدمة العقل
هي ضرب من املغامرة .النجاح حليف
الصفقات التي تسعى لتكريس وتوطني ثقافة
الغنيمة .يكفي أن نلقي نظرة سريعة على
األداء البائس واملحدود ملؤسسات الثقافة
واإلعالم التابعة للدولة الليبية ،هنا وهناك
 :أن ننظر إلى رؤسائها ومستشاريها ،وبناها
التحتية املتهالكة ،وأمية موظفيها؛ لندرك أن
الشأن الثقايف هو آخر اهتمامات املشرعني
والتنفيذيني يف هذا البلد.
أن نزرع القمح يف الصيف ،ملا ال ؟ ،إذ ميكن
أن ينجح ذلك دون حدوث معجزة ،فيما لو
توفر اإلميان أوالً؛ بضرورة الثقافة بوصفها
أولوية دفاعية ملحاربة اجلهل ،باعتباره ( أي
اجلهل ) من أخطر اآلفات لفساد العقل .ألنه
حني نفقد إمياننا سيتحول هذا الصنف من
ٍ
ضرب من احلماقات
الزراعة القسرية إلى
لتخزين احلبوب يف جوف األرض .ومع ذلك،
من يدري؛ قد متطر يف عز الصيف .هذا ما
يسمى يف علم التاريخ بالصدفة التاريخية.
وعلى الرغم من كل املعوقات نتمنى خالص
التوفيق ،ملجلة الليبي برئاسة الدكتور :الصديق
بو دوارة الذي نثق كثيراً يف نزاهته ومثابرته
وشغفه غير املحدود خلدمة الثقافة واإلبداع.
33
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قراءة يف كتاب "عمر المختار الحقيقة المغيبة" ..

تغييب احلقيقة املغيبة

()2

ٍ
لكاتب أراد أن
هذا رأي ينبغي أن ُيحترم،
يسجل موقفه من كتاب ،ونحن يف مجلة
الليبي حريصون جد ًا على إنعاش احلوار
وتشجيعه واحلق عليه.
ويف الوقت نفسه فإننا أكثر حرص ًا على أن
ينال صاحب الكتاب حقه كامالً يف الرد
وبنفس املساحة ويف نفس املكان .
لذلك  ..نقدم لكم الرأي  ،وسوف نكون
بانتظار الرأي اآلخر بفارغ الصبر .
( مع العلم أننا لن نتمكن من نشر كامل
املقالة التي كتبها حسن املغربي ألنها
مبثابة بحث طويل من الصعب أن تتسع
له صفحات مجلة ثقافية  .لكننا هنا
نكتفي فقط باثارة موضوع للنقاش
وننتظر تفاعل املعنيني به .

حسن المغربي .ليبيا

يطالعنا الباحث منذ بداية الفصل الثاني
باحلديث عن نبوءة الشيخ السنوسي املتعلقة
بالغزو اإليطالي لليبيا دون اإلشارة إلى املراجع،
علما بأن هذه احلادثة ،ليست من النبوءات،25
وقد ذكرها اكثر من كاتب أمثال السيد أحمد
الشريف ،ومحمد شكري وغيرهما ،ولم ِ
تأت
بالطريقة التي ذكرها الباحث ،كل ما يف األمر،
أن هناك حديثا ً دار بني السنوسي الكبير
والشيخ محمد بللو الدرناوي عام 1854م،
توقع فيه «ابن السنوسي» إغارة النابلطان (أهل
نابولي) على طرابلس الغرب وأخذها مرة ثالثة،
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وبغض النظر عن صحة الرواية ،فإن الباحث زاد
فيها وتفنن يف طرحها على طريقة القصاص ،كل
ذلك من أجل املغاالة والتمجيد وإظهار السنوسي
الكبير كما لو أنه أحد األنبياء ،وإليكم الرواية
كما جاءت يف كتابه« :فقد تواتر بني الناس عامة،
وبني منتسبي الطريقة السنوسية خاصة حديث
السنوسي الكبير الذي وجهه لتالميذه غير مرة،
قبل هذا الغزو بسبعني عاماً ،محذرا من احتالل
(النابلتان) الذي يوشك أن يحدث لهذه البالد،
لقد أخبر السنوسي الكبير أتباعه فور استكماله
لبناء زاوية البيضاء سنة 1843م أن الغزاة
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من النابلتان سيربطون بغالهم فيها .كما وجه
السنوسي إلى أتباعه يف مناسبة أخرى سؤاالً
 :ماذا أعددمت ليوم غزو النابلتان لبالدكم؟ فرد
أحد احلاضرين قائالً  :أعددنا لهم هذا .وكان
ممسكا ً بجراب من ملح البارود يف يده ،فرد ابن
السنوسي قائال :هيهات هذا ال يكفي».
األمر املضحك حقاً ،أسلوب التعميم يف مثل (
فقد تواتر بني الناس عامة) فأي تواتر الذي
يتحدث عنه الباحث؟ وأغلب الناس ال يعلم
عن السنوسي الكبير إال النزر اليسير .ومما
هو جدير باملالحظة عدم املام الباحث ملناهج
البحث والكتابة التاريخية عموماً ،ففي جميع
فصول الكتاب لم يلتزم بطرق التوثيق العلمي،
ومن ضمنها االلتزام بالنص املقتبس ،وال أعلم
يف حقيقة األمر ،هل هذا يرجع إلى جهله
بأساليب التوثيق ،أم أنه تعمد ذلك من أجل
التعتيم ؟ ،وعلي أية حال ،إليكم أمثلة مختارة من
بعض فصول الكتاب ،سنذكر الفقرة األصلية
أوالً ،ثم الفقرة املقتبسة ،وبعدئذ سترى أيها
القارئ بنفسك تصرف الباحث يف النصوص
املقتبسة إما بالتحوير أو باحلذف والزيادة :
يقول أجنيلوا ديل بوكا »:وخالل أبريل ومايو
من سنة 1929م طورت سراً املفاوضات
بني زعماء العصاة ووفد من األعيان املوالني
للحكومة» .27
اقتباس الباحث »:وخالل أبريل ومايو طورت
املفاوضات بني املختار ووفد من األعيان املوالني
للحكومة»28
يذكر اتيلو تروتسي »:إن حادث غوط الساس
قد رفع إلى منزلة اإلعجاب والعرفان اسم موقع
اقترن حتى ذلك الوقت باالجتماع املهني الذي
عقده وزير إيطالي قبل العهد الفاشستي مع
زعيم السنوسية» 29
اقتباس الباحث« :هذا احلادث قد رفع إلى
منزلة اإلعجاب والعرفان (اسم موقع) اقترن
حتى ذلك الوقت باالجتماع املهني الذي عقده
وزير املستعمرات اإليطالية مع زعيم السنوسية

إدريس»30
يذكر محمد طيب األشهب على لسان عمر
املختار« :ثقوا أني لم أكن لقمة طائبة يسهل بلعها
على من يريد ،ومهما حاول أحد أن يغير من
عقيدتي ورأيي واجتاهي ،فإن اهلل سيخيبه ،ومن
(طياح سعد) إيطاليا ورسلها هو جهلها باحلقيقة،
وأنا لم أكن من اجلاهلني واملوتورين فأدعي أنني
أقدر أعمل شيئا ً يف برقة ،ولست من املغرورين
الذين يركبون رؤوسهم ويدعون أنهم يستطيعون
أن ينصحوا األهالي باالستسالم ،أنني أعيد
نفسي من أن أكون يف يوم من األيام مطية للعدو
وأذنابه»31
اقتباس الباحث« :ثقوا أنني لن أكون لقمة سائغة
يسهل بلعها على من يريد ،إنني أعيذ نفسي من
أن أكون يف يوم من األيام مطية للعدو وأذنابه»32
يذكر اجلنرال غرسياني على لسان عمر املختار:
«ال تدعوني عاصيا ً متمرداً ألنني لم أكن قط قبل
اليوم خاضعا ً لسلطة احلكومة بل إنني باألحرى
ناضلت دائماً ،إذ إن الدين يوصيني بذلك» 33
اقتباس الباحث« :ال تلقبوني بالعاصي ،ألنه لم
يسبق لي أن استسلمت للحكومة من قبل ،فأنا
لم أتوقف عن محاربتها ألن ديني يفرض علي
ذلك «34
يقول اتيلو تروتسي» لقد توقعنا حركة الثورة التي
كانت تعد لها املقاومة بأساليب اخلتل» 35
اقتباس الباحث »:لقد توقعنا حركة الثورة التي
كانت تعد لها السنوسية بأساليب اخلتل»36
كما هو واضح يف الفقرات السابقة يوجد
حذف وحتوير وزيادة مثل (إدريس) و (املختار)
و (السنوسية) وغيرها ،كان يجب على الباحث،
واحلالة هذه ،أن يذكر يف الهامش كلمة
(بتصرف) مع عدم وضع الفقرات التي تصرف
فيها بني قوسي االقتباس ألنه؛ ال ينبغي له
التصرف يف النص املقتبس ،ومن ثم ،ينسب ما
جاء فيه إلى صاحب العمل األصلي  ،37حتى لو
رأى إن النص املقتبس يحتاج إلى معاجلة لغوية
كما يف كلمة (طائبة) التي ح ّولها إلى (سائغة)
35
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يف نص األشهب ،ولم يقف الباحث عند هذا
احلد وإمنا بتر نص األشهب دون ان يستعمل
القوسان املُركنّان وهي عالمة البتر( )...التي
ُيستكمل بها سياق النص املقتبس ،وهناك مناذج
أخرى من هذا القبيل تصرف فيها الباحث
كثيرا ،لدرجة أنه كان يأخذ من هامش الترجمة
وينسبها إلى صاحب العمل األصلي ،مثال ذلك
حينما جاء بتعليق للدكتور محمود علي التائب
مترجم كتاب (اإليطاليون يف ليبيا) على أنه
من كالم أجنيلوا ديل بوكا 38،أو حينما جاء
بعبارات للصحايف اإليطالي (الدو كيرييتشي)
كتب يف الهامش جملة من «ترجمة مؤرخ ليبي»
دون أن يذكر اسم الكاتب وبيانات املطبوعة التي
نقل عنها 39وال يسعنا املجال –لألسف -ذكر
أمثلة عديدة يف هذا السياق .وبالنسبة ملوضوع
تكرار ما جاء به الكتاب السابقونُ ،يقصد به
كالم الباحث حول ترجمة كتاب برقة الهادئة
للسيد إبراهيم بن عامر ،وكالمه يف الفصل
األخير حول كتاب عمر املختار للشيخ طاهر
الزاوي أننا نقول :إن احلديث عن العيوب
املوجودة يف هذين العملني فصل فيه القول
منذ زمن ،وال فائدة من تكرار احلديث عما ورد
فيهما من أخطاء ،أال يكفي القراء ما قام به
محمد الفرجاني يف برقة املهدأة ،وردود الشيخ
العيساوي يف (رفع الستار عما جاء يف كتاب
عمر املختار)؟ .ومن املآخذ املوجودة أيضا ً يف
الفصل الثاني على وجه اخلصوص االستعمال
الرديء للوثائق التاريخية ،فما اجلدوى من ذكر
وثائق تتعلق بسرقة أبقار وتقسيم أغنام ،وكثرة
فئران أثناء احلديث عن دور عمر املختار وقيادة
اجلهاد يف برقة! فاستعمال العشوائي للوثائق
رمبا يؤدي إلى اختالط املعلومات بغير نظام،
واخلطوة األولى يف تقييم الوثائق ليست يف
اختبار أصالتها فحسب ،وإمنا يف مدى ارتباطها
وتأثيرها يف سياق األحداث التاريخية ،فدراسة
التاريخ مسؤولية كبيرة ينبغي على باحث التاريخ
التصدي لها بجدارة .أما فيما يخص طعن
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الباحث يف الكتب املنشورة يف حقبة سبتمبر،
فإننا نالحظ عدد كبير من املراجع التي اعتمد
عليها طُبعت وانتشرت يف عهد القذايف مبا فيها
ترجمة الفرجاني ،وكتاب ديل بوكا الذي يعد أكبر
مرجع (من حيث االقتباس) نقل عنه الباحث،
وهو من منشورات مركز اجلهاد الليبيني عام
1995م .وال يفوتنا قبل أن نختم حديثنا
عن الفصل الثاني تسجيل مالحظة بسيطة
عن احلكاية التي أثارها الباحث املتعلقة بأكل
الليبيني للحوم البشر أثناء االحتالل اإليطالي!
فال ميكن ألي كاتب يف التاريخ ذكر رواية ال
يوجد لها صدى باملصادر التاريخية املوثوقة
أو املوروث الشعبي باملجتمع ،ونحن نستغرب
كيف أخذ الباحث برواية مجهولة أثبتها (دون
وثائق) بعض مؤرخي احلركة السنوسية أمثال
شكري والعيساوي من أجل تبرير معاهدات
الصلح التي أبرمها السنوسيون مع الطليان40
ونزيد استغراباً ،حينما يقبل مرة ثانية رواية
ذكرها سالم الكبتي عن السيد حسني مازق عن
الكيالني املغربي !41ولم ُينقل عن هذه الرواية
أحد من املؤرخني الغربيني
خب ٌر وال ذكرها ٌ
والعرب على السواء .والسؤال هنا؟ هب أن حادثة
الرجل الذي طبخ طفلته الرضيعة بعد وفاتها
بالقرب من مدينة املرج قد وقعت فعالً ،وهب
أن الناس يف سنوات املجاعة كانوا يأكلون حلوم
املوتى من اآلدميني ،أليس من املنطق انتشار خبر
هذه الوقائع يف طول البالد وعرضها وتسجيلها
يف األزجال واألغاني الشعبية ،بل لو كانت هذه
الوقائع حدثت بالفعل لتداولها اآلباء عن األجداد
خاصة وأنها وقعت يف برقة التي يشتهر أهلها
بالشعر ،وتسجيل كل كبيرة و صغيرة فيما يتعلق
بتراث الليبيني .لكن يظهر أن الباحث ال يتحرى
احلقائق ويقبل أي رواية شفهية دون وضعها يف
ميزان النقد والتمحيص.
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كلمات أمي الثمينة
انتصار الجماعي .ليبيا

ال ينكر أحد حياة التنقل يف البادية  ،وال
تستثني قبيلة ليبية من غيرها عن ذلك ،
خصوصا ً مبا مرت بها بالدنا من جتاذبات
شتي ،هذا التجاذب خلق الصقل والكثرة
فيما يخص املخزون اللغوي من الكلمات  ،ال
نري كيف دومنا علم وال تعليم وال مدارس وال
جامعات ،ولكنه حدث .
تقول أمي ..هناك الكُتاب بعد الصالة
التحق به أخوتي وال غيره يعتبر مرجعا ً
للتعلم ،وكذلك االختالط وحكايات األمهات
واجلدات خالل تربية البنات من تعاليم

مقتصرة على اعمال املنزل واهتمامهم
باألسرة ومنهن تعلمنا اغاني الرحى ،النص
يف تلك األغاني يعتبر واقعا ً فعليا ً  ،معاشا ً
(االهازيج الشعبية)
 ،إن لغة األغاني
ترتبط بشكل وثيق بالبيئة التي تنشأ فيها،
سواء من جانبها املكون حليز مكاني يحاكي
ً
انسجام بني مجموعة من الصفات والتراكيب
واألداء ملجموعة من الناس ،أو أنه ميثل
مرحلة من مراحل التطور يف مسار لغة
األفراد وفق مكوناتها الثقافية واملعرفية،
اذاً العامالن الزماني واملكاني لهما دور كبير
37
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يف تطور املخزون الثقايف الشعبي وبشكل
ملحوظ ،لذا جند أمهاتنا عاد ًة ما ينهرن عن
لفظ نطق باخلطأ وادى ذلك خلالف املعني،
فمثال ..
صبيت ونريد منشي خفيت وزلت كراعي ..
قدا بيتكم ياوديدة هو لي مخرب أطباعي .
صبيت ونريد منشي خفت وزلت كراعي ..
قدام حوشكم ياودوده هو من خرب اطباعي .
نفس املعني ونفس القصد ،ولكن ترى أمي أن
األولي هي الصحيحة والثانية ال ،والسبب هو
اختالف بعض الكلمات بسبب العامل الزمني
واجلغرايف ،من ذلك نؤكد أن لغة «االهازيج
الشعرية الشعبية» لغة عامية صرف غير أنها
متثل لهجة شديدة الوثوق بالزمان واملكان.
وهي لن تكف عن التزود من قاموس اللغة
العربية الفصيحة ولصيقة بها ،كذلك تتبلور
الفصيحة عبر التأثير بالعامية وأساليبها،
غير أن اللهجة العامية تتحرر من قواعد
النحو والصرف ،نعرج هنا لشي مهم يوضع
باحلسبان وهو اتساع املفهوم للغة بشقيها
الفصحي والعامية من كونهما وسيلتان للتعبير
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عن احاسيس الناس وأفكارهم وحاجاتهم،
فمهما اختلفا يشكالن واقعا ً فعليا ً وهذا ما
نصبو لتأصيله .
صعوبة الفصل :
بحسب الظروف العامة لتطورات املجتمع
وعلى كافة األصعدة جند أنه يصعب الفصل
بني املفردات للغة الفصحي واللهجة الشعبية،
والسبب أن اللغة شديدة املرونة يف كنهها
الفني ،فهي عريقة بثبات قواعدها واحلفاظ
على مفرداتها التي متثل ميراثا ً لغويا ً خاصا ً
بكل قبيلة أو مجتمع من املجتمعات ،لنرى
مثال اآلتي من «أغاني» و «أهازيج» أمي
التي صعب علي فهم بعضا ً من مفرداتها ،
إذ تقول  :عندما سافر أوالد عمتي «عيشة»
الي السودان كنا صغاراً ،لكنها كانت تنشد
كل مساء :
سرير ًا يكيد الدقيني ورقراق داير شهوبة  ..جا
دون مرباع عيني اللي مشيته بالصعوبة .
طريق اخلال ياالسودان اللي فيك الجواد
غابو  ..اجمال الكراميد قعدان وسود اللحي
فيك شابو .
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من ام الرثم لشميشير الوين تدقع زكاكر
 ..إيتمتم جملها كما املير عليه ضاربات
العساكر .
أحني صبرنا ياودوده صبر اجلمال القوادر
 ..اللي ماميلن من الشيل يغيص الكتب يف
الغوارب .
إيبانن قويرات وقوار  ..وغربيه قور السدايد
 ..نزالته هل عيوني الياكلو لقمة الدين وال
يلبسو علق بايد .
نا يا رحي كيفك أنضج مقلول كيفك هنايا
 ..مطاول معايا مرض دايرات بيا السوايا .
نا يارحي وين نطريك يخطر الغايب علينا ..
ينهال الدمع ويجيك ويبقي دقيقك عجينه
توقفت أمي وبكت  ،صمتت قليالً ،ذهوالً
لهذا املكنون الرائع من الكلمات املمزوجة
بالفصحي والعامي ،كلمات ال لم أفهمها
وكلمات وصلت نياط قلبي ،كان لكلمة «
الدقيني « ومعناها « اجلمل القوي « كذلك
« الكراميد « تطلق على اجلمال القوية التي
حتمل وتتحمل عناء السفر الطويل  ،وكذلك
« اجلمال القوادر» فكلها تشير إلي مقصد
واحد وهو « اجلمل «  .أما» سريراً ،أم الرثم
 ،شميشير  ،زكاكر» فهي أسماء وديان يف
جنوب البالد .
بالرغم من تعاقب األعوام التزال أمهاتنا
يحتفظن بهذه املصطلحات اللغوية التي تعتبر
من مكونات اللهجة العامية يف «أهازيجها
وأغانيها» ويشكل هذا امليراث معجما ً لغويا ً
شديد املرونة ،مطواعا ً قادراً على التعبير يف
فترات متعاقبة .
هشاشة املعني :
تعود أمي لتقول  :يف أغانينا معاني أجمل
بكثير مما عليه اليوم  ،لقد تغير الناس
واختلفت املعاني  ،ولم يعد لألغاني معناها
اجلميل والراقي ،والسبب ،الكلمات ،ترى
أن املفردات أصبحت أكثر هشاشة وضعف،
والسبب بنظرها هو التطور يف كل شيء« ،

الناس حتى الدوه «احلديث» ما عاد يعرفوا
يحكوا» .
ياهلي يازينيني يلي عليكم أنفايف  ..زعم يوم
ضرب املكوغط أثقال روز وال خفايف .
ناهلي ركابة اخليل عز املرا والغديدة  ..انصار
املعيط مع الليل ايجو حصد فوق الغريدة .
يوم الثنا مايهابوه كيف الولد كيف سيده ..
بزناد مدهون بالزيت جوهر وعملة جديدة .
الشعر الشعبي  ..يعرف عند شعراء املدارس
احلديثة بأنه ذلك الرصيد الضخم من
الكلمات الشعرية مما سلس لفظه ،وعذب
معناه ،من ألفاظ السابقني ومما حتتاجه
لغة الشعر من األلفاظ العصرية ،كي يؤدي
الشعر رسالته كاملة يف احلياة.
فمعنى « أنفايف» ،قمة االهتمام والرعاية،
ومعنى « املكوغط» ،السالح ،ومعنى» اثقال
روز» ،ثقال عزمية وثبات ،ومعنى «الغديدة»
الكثير من االبل واألغنام ،ومعني « املعيط»،
املستغيث واملستنجد بهم ،ومعنى «الغريدة «
الوادي الصغير .
تعاود اللغة دائما ً نظم حروفها ،تتكيف
واملناخات والعصور لتنسج لنا الياقوت
الرائع من ميراث امهاتنا البهي ،لغة خاصة
تتشكل بها االلفاظ وداللتها كافية لألبداع
دومنا اللجوء الي صور اخليال واملوسيقي
االستحضار .
البد لنا من االعتراف بأن الشعر الشعبي،
«اهازيج أمهاتنا» يساير حركة تطور
مجتمعاته  ،وأكثر التصاقا ً بواقعها فكراً
وتصوراً يف بيئة ولد ونشأ فيها ولم يهجره
أحبابه ،وقد مثل مرحلة مهمة يف تاريخهم
ومتكن من رصد كل شيء يف حياتهم وأعطي
هامشا ً كبيراً يف مجال لغته اخلاصة على
مستوى النحو واملفردات وشكل القصيدة
 ،ويعتبر بذلك جنسا ً أدبيا ً يعكس الذات
وقدرتها على التعبير والتجديد ومواكبة
لتغيراته وأحواله.
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الزواج بأمر كورونا

علي الحوفي .مصر

أجبرت ماليني الالجئات الشابات على ترك
الدراسة يف األردن ولبنان وسوريا وعدد من
البلدان العربية وأماكن أخرى يف املنطقة بسبب
سياسة اإلغالق املرتبطة بوباء فيروس كورونا.
ويبدي العديد من مسؤولي اإلغاثة والباحثني
واملدافعني قلقهم من كون العديد من الفتيات
لن يعدن إلى الدراسة عندما تفتح املدارس
أبوابها مجدداً أمام الطالب ،يتسبب الوباء يف
جعل الفقراء أكثر فقراً ،األمر الذي يقود بدوره
إلى ارتفاع حاد يف زواج األطفال ،حيث تُقدم
العائالت على تزويج بناتها للحصول على مهر
العروس والتخلص من تكاليف إطعامهن.
يف هذا الصدد قال «بيل فان اسفيلد» ،املدير
املساعد لقسم حقوق الطفل يف «هيومن
رايتس ووتش» ،الذي أشرف على التقرير
األخير الصادر بعنوان «أريد مواصلة الدراسة»
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عن عوائق التعليم الثانوي لألطفال السوريني
الالجئني يف األردن“  :ال أذكر أنني قابلت أية
فتاة سورية الجئة تزوجت ومتكّنت من مواصلة
تعليمها”.
وأضاف  :من املحتمل أن يكون هناك عدد قليل
منهن ولكن هذا يبدو نادراً .مبجرد أن تتزوج،
ستكون الفتاة خارج املدرسة بشكل عام”.
أرضية متصدعة :
تستضيف األردن ولبنان وتركيا معا ً ما يقرب
من  8ماليني الجئ ،غالبيتهم من سوريا،
فضالً عن العراقيني والفلسطينيني واليمنيني
والصوماليني والسودانيني.
ومنذ تفشي جائحة فيروس كورونا هذا الربيع،
شهدت هذه البلدان – من بني أكبر عشر
دول مضيفة لالجئني يف العالم – تقلصات
اقتصادية حادة ،مبا يف ذلك التضخم والبطالة
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املتصاعدة ،فيما أضحى لبنان على شفا االنهيار وتزودها بنوع من نظام الدعم من خالل
خطيرا
تزويجها .لكن ميكن أن يكون األمر
االقتصادي.
ً
نتيجة لذلك ،أصبح الالجئون يف هذه البلدان – للغاية بالنسبة للفتيات من ٍ
نواح متعددة :جسديا ً
املستبعدون بالفعل من سوق العمل الرسمي يف وعقليا ً … وهذا يعني أيضا ً أنه لن تتاح لهن
األردن ولبنان – أكثر عرضة لتداعيات الوباء ،فرصة الذهاب إلى املدرسة”.
حيث شهدوا انخفاضا ً يف دخلهم أو اختفائه .ارتفاع جديد :
وانخفضت املساعدات الدولية بشكل مطرد ،شهد الالجئون والنازحون بالفعل اجتاها ً
حيث بدأ ملل املانحني بالتصاعد فضالً عن تصاعديا ً يف زواج األطفال ،فعلى سبيل املثال،
وقوع أزمات جديدة يف أماكن أخرى وحتويل قبل اندالع الثورة السورية يف عام  ،2011كان
املساعدات إلى أماكن مثل بنغالديشُ .يستبعد معدل زواج الفتيات السوريات دون سن 18
معظم الالجئني يف بالد الشام من أي من عاما ً رسميا ً  ،% 13بحسب اليونيسف .اليوم،
يقدر صندوق
شبكات األمان االجتماعي املوجودة.
بعد ما يقرب من عقد من الزمانّ ،
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه حتى األمم املتحدة للسكان ،املعدل بأنه أربع مرات
قبل تفشي الوباء يف ٍ
وقت سابق من هذا العام ،ذلك يف صفوف الالجئني السوريني يف لبنان
كان  % 80من الالجئني السوريني يف األردن وتركيا واألردن.
ال يوجد الكثير من البيانات حتى اآلن
يعيشون يف فقر.
كما وجد تقييم سريع لالحتياجات لـ “الفئات لالجتاهات التصاعدية يف زواج األطفال بني
السكانية الضعيفة” ،مبا يف ذلك سكان الالجئني أو غير الالجئني ،حيث أدى الوباء إلى
مخيمات الالجئني ،يف األردن يف مارس من قطع إمكانية وصول منظمات اإلغاثة والباحثني
قبل مؤسسة “كير” اخليرية أن  % 90أفادوا إليهم ،ومع ذلك ،يبدو معظمهم متشائما ًومتأكداً
بأنهم ال يستطيعون تغطية تكاليف احتياجاتهم من أن الزيادة قادمة ال محالة.
قالت راشيل ييتس ،مديرة التعلم والتنفيذ
األساسية.
تكمن يف كون العديد من اإلقليمي يف منظمة “فتيات ال عرائس” ،التي
“املفارقة املأساوية ُ
العائالت ما زالت تعتقد أنها ستجعل بناتها أكثر تضم  1.400منظمة عضو حول العالم،
أما ًنا وتزودها بنوع من نظام الدعم من خالل “ميكننا رؤية عالمات اإلنذار املبكر”.
أشارت «ييتس» إلى زيادة الصعوبات االقتصادية
تزويجهن”.
وعدم القدرة على االلتحاق باملدارس .وأوضحت
استطالع متشاءم لكنه حقيقي :
وجد استطالع آخر أجرته منظمة العمل الدولية قائلة “أظهرت املالحظات التي نسمعها من
يف ٍ
وقت سابق من هذا العام أن  % 91من املنظمات األعضاء لدينا أن كالهما قد زاد
الالجئني السوريني يف لبنان قد مت تسريحهم بشكل كبير .وقد أخبرتنا الفتيات بأنفسهن أن
بشكل دائم أو مؤقت .ويف األردن ،أبلغ  % 95زواج القاصرات مصدر قلق حقيقي ألنه كلما
طالت فترة انقطاعهن عن املدرسة ،كلما تضاءل
منهم عن انخفاض يف دخل األسرة.
مع تدهور األوضاع املالية لالجئني ،يقول احتمال قيام أولياء أموره ّن بإعادتهن للدراسة”.
الباحثون إن هذا عادة ما يكون مصحوبا ً عادة ما يتم حساب معدالت زواج األطفال بأثر
بزيادة مقابلة يف عمالة األطفال والزواج املبكر رجعي من خالل مسح أعداد النساء اللواتي
عاما ملعرفة
والتسرب من املدارس ،بغض النظر عن قوانني تتراوح أعمارهن بني  20وً 24
تاريخ زواجه ّن ،بحسب «ييتس» ،قائلةً  :ال
البلد املضيف.
ويف هذا املجال قال «فان إسفيلد» إن املفارقة ميكننا االنتظار للحصول على البيانات – بحلول
تكمن يف كون العديد من العائالت الوقت الذي نكتشف فيه األمر ،سيكون األوان
املأساوية ُ
ما زالت تعتقد أنها ستجعل ابنتها أكثر أما ًنا قد فات.
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مما حدث أثناء جائحة
ينبع جزء من هذا اليقني ّ
«األيبوال» يف سيراليون منذ حوالي خمس
سنوات ،وهو درس حتذيري للوضع احلالي؛
إذ ارتفع معدل زواج األطفال واحلمل بسبب
إغالق املدارس هناك .ولم تعد معظم الفتيات
الالتي تزوجن أو أصبحن أمهات إلى املدرسة.
قالت «آنا كريستينا دي أديو» ،كبيرة محللي
السياسات لتقرير اليونسكو العاملي لرصد
التعليم“ ،لقد أعطتنا أزمة «األيبوال» تص ّوراً مللء
احللقة املفقودة”.
“من بني األشياء التي نعرفها هو أن الفتيات
الالجئات بالفعل من أكثر الفئات ضعفا ً يف
البيئة اخلالية من األوبئة ،وإنهن أكثر عرضة
للزواج املبكر ،واحلمل املبكر ،وأشكال العمل
املحفوفة باملخاطر مبا يف ذلك العمل باجلنس
ملجرد توفّر هذا نوع من اخليارات لديهن”.
مشكلة قدمية :
قبل الوباء ،كان التعليم بالفعل حلما ً بعيد املنال
بالنسبة للعديد من الالجئات يف جميع أنحاء
العالم .أفادت منظمة “فتيات ال عرائس” بأن
الفتيات املراهقات يف “السياقات اإلنسانية”
أكثر عرضة بنسبة  90يف املئة للبقاء خارج
املدرسة مقارنة بنظيراته ّن الالتي يعشن
أوضاعا مستقرة.
ً
على الصعيد اإلقليمي ،تراوحت معدالت التحاق
الالجئات السوريات – الالئي يبلغ عددهن أكثر
من  2مليون – يف املدارس االبتدائية يف تركيا
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ولبنان واألردن من  70إلى  95يف املئة ،لكنه
انخفض بشكل كبير يف املرحلة الثانوية إلى أقل
من  30يف املئة بشكل عام ،و 15يف املئة يف
األردن.
يعود جزء من ذلك إلى األعراف الثقافية للنوع
االجتماعي التي تؤكد على أن املدرسة للبنني أكثر
من كونها للفتيات ،كما يقول مسؤولو مساعدات
وباحثون ،على األقل يف صفوف فقراء الريف.
كما جعل الوباء وإغالق املدارس الناجت عن ذلك
بعيدا عن متناول الفتيات.
التعليم ً
سسة جمعية «سوا»
توضح «نوال مدللي» ،مؤ ّ
للتنمية ،وهي منظمة غير حكومية للتعليم
والتنمية تعمل مع النساء واألطفال ،مبا يف ذلك
الالجئني ،يف منطقة البقاع بلبنان ،كيفية حدوث
ذلك يف مخيمات الالجئني.
قالت  :أوالً ،ال ميتلك جميع أولياء األمور هواتفا ً
محمولة .ثانياً ،ال يوجد مال لشحن الهاتف
اخللوي وخدمة اإلنترنت – الواي فاي .بالنسبة
للفتيات ،ال تعتبر هذه أولوية… .على الدوام ال
تكون الفتاة أولوية بالنسبة للعائالت السورية يف
املخيمات”.
اإلقصاء واليأس :
تتراجع فرص العمل يف كل مكان بسبب الوباء،
وعادة ما يكون الوضع أسوأ بالنسبة للنساء
وقد يلعب مستقبلهن الوظيفي دوراً يف قرارات
األسرة بشأن بناتهن ،وإذ كانت معدالت مشاركة
املرأة يف سوق القوى العاملة يف الشرق األوسط
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بالفعل على أدناها يف العالم قبل الوباء حيث
بلغت  % 24.6نصف املتوسط العاملي،
وف ًقا لتقرير صادر عن مؤسسة ماكينزي لعام
.2020
اليوم ،يساهم الوباء يف زيادة الوضع سوءاً .قالت
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ()OECD
يف تقرير صدر يف يونيو“ ،من املرجح أن تكون
وظائف املرأة وأعمالهن التجارية ودخله ّن
أكثر عرضة للتأثر من الرجال بالتداعيات
االقتصادية لألزمة”.
يقول التقرير  :هذه املخاطر حادة بشكل خاص
العمال غير الرسميني
بالنسبة لفئات معينة من ّ
الذين يفتقرون إلى العمل والدخل والضمان
االجتماعي ،مبا يف ذلك العمال املنزليون
والعمال يف القطاع الزراعي وصغار التجار،
وحيث يكون متثيل النساء مرتفعا بشكل
ملحوظ ،فضالً عن الالجئني”.
يقول باحثون إن توقعات التوظيف ستلعب
دوراً يف تفكير أولياء األمور بخصوص
الفوائد املحتملة من تعليم بناتهم .حتى قبل
الوباء ،أدركت الفتيات الصغيرات قلة فرص
التعليم العالي والتوظيف و ُك ّن على استعداد
للزواج يف سن مبكرة للحد من الفقر الذي
تواجهه أسرهن ،بحسب تقرير منظمة إنقاذ
ت جداً على الزواج“.
الطفولة“ ،صغيرا ٌ
مع ذلك ،بالنسبة للفتيات الالتي يتزوجن
يف سن مبكرة ،برضاهن أو رغما ً عنهن،
رمبا يحمل هذا الفعل نتيجة الحقة لطالق
سيء .وصفت إحدى الناشطات ،التي كانت
زوجة قاصرة ذات يوم ،بالتفصيل قصة فتاة
تزوجت يف سن التاسعة من العمر ومحاوالتها
احلصول على الطالق اآلن -يف سن الثالثة
عشرة.
على الفتيات املتزوجات يف زيجات غير
مسجلة بصورة رسمية االنتظار حتى يبلغن
سن الثامنة عشرة؛ ليتم تسجيل الزواج بصورة
رسمية ومن ثم يتقدمان بطلب للطالق ،كما
ذكرت زوجة قاصرة يف إحدى املقابالت.
يقول الباحثون ومسؤولو اإلغاثة إنه من

الواجب التركيز بشكل أكبر على منع الفتيات
من التغ ّيب عن املدارس والزواج يف املقام
األول – قبل أن تظهر البيانات أن املسألة
أصبحت مشكلة.
قالت «شيلبي كارفالو» ،الزميلة بجامعة
هارفارد واملتخصصة يف التربية والفتيات يف
حاالت النزاع“ ،من بني األشياء التي نعرفها
هو أن الفتيات الالجئات بالفعل من أكثر
الفئات ضع ًفا ً يف البيئة اخلالية من األوبئة.
إنهن أكثر عرضة للزواج املبكر ،واحلمل
املبكر ،وأشكال العمل املحفوفة باملخاطر مبا
يف ذلك العمل باجلنس ملجرد توفّر هذا نوع
من اخليارات لديهن”.
قالت “اجلمع بني وضع الالجئ وعوامل
اخلطر اإلضافية الناجمة عن إغالق املدارس
لفترات طويلة والصدمات االقتصادية املنزلية
اإلضافية – كل هذا يعني أننا نعلم أن أمامنا
طريق صعب نوعا ً ما”.
تعرف «نزهة احلسني» ذلك جيداً .لكونها
تزوجت يف طفولتها يف سوريا – حيث
أجبرها والدها على الزواج يف سن السادسة
عشرة – وفرارها إلى لبنان بعد مقتل
زوجها ،وحيث تكافح اآلن لتغطية نفقاتها.
توقفت مدفوعات مساعدات مفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني بسبب
التخفيضات ،ووظائف التنظيف التي تقوم
بها ال توفّر لها سوى  10دوالرات يف اليوم
عندما تتمكن من العمل ،وأطفالها اخلمسة
خارج املدرسة.
مع ذلك ،تبدو «احلسني» مصممة على
احلفاظ على متاسك عائلتها ومساعدة
بناتها – أكبرهن تبلغ من العمر  12عاما ً –
على جتنب مصيرٍ مشابه.
قالت  :حتى لو كان هناك عريس ثري ،فلن
أسمح لهما بالزواج يف سنٍ مبكرة ”،مضيفة
أنه يتعني عليهما الذهاب إلى اجلامعة.
أضافت  :أريد لهما أن تتجنّبا احلياة البائسة
التي أعيشها … التعليم هو السبيل الوحيد
أريدهما أن تكونا أفضل مني”.
لتحقيق ذلكُ .
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وهذه صفحات أخرى ،تروي بعض ًا من تاريخ هذه األرض القدمية ،التي منحت
اسمها ذات يومٍ للقارة بأكملها ،ثم للشمال االفريقي مبجمله ،وها هي اآلن
تناضل الزمن لكي ال تطويها الصحائف وال تنشغل عنها التواريخ.

قدمت ليبيا للثورة اجلزائرية مساعدات معتبرة يف مجال التسليح حيث كانت
بها مستودعات األسلحة ومراكز التدريب وشبكات التسليح كما وفرت إقامة
خاصة لقادة جبهة التحرير الوطني ..وأمنت تنقالتهم وأصبحوا يتصرفون بكل
حرية دون ما رقابة أو إزعاج.
وبذلك احتلت ليبيا مكانة رائدة يف مجال الدعم باألسلحة ،وهذا ما أشار إليه
املناضل «أحمد بن بلة» الذي أجرى اتصاالت مع احلكومة الليبية و الفئات
الشعبية فيقول« :إن حركة التحرير اجلزائرية قد اتصلت باحلكومة الليبية منذ
وقت مبكر وأن التعاون احلكومة الليبية كان قائم ًا ،واملساعدات كانت حقيقية
ولكنها تعطي لنا بسرية مطلقة».
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الخيال الهنديس البديع ،بني يدي السماء. .

جسرُ فيتنام الذهبي
أيمن عبد السميع حسن  .مصر

مما يسترعي االنتباه يف هذا املحفل اجلميل،
ٍ
أ َّن كلَّ
شيء يبدأ متاماً ،من محاضن اإلبداع
 ،فال ميكن أن ينشأ عمل بديع دون أن
يرتكز علي فكرة خالَّقة ،حيث لم يتوقف
املعماريون عن إبهارنا يوماً ،منذ آالف
السنني وحتى يومنا هذا ،وكلما دارت عجلة
الزمن وتقدمت إلى األمام ،زادت املباني
واملنشآت تطوراً وتعقيداً  ،مبا ُيضاف إليها
من تفاصيل ،تضفي عليها مزيداً من اجلمال
واإلبهار ،وكان آخر تلك التحف الهندسية
هبي يف فيتنام ..فعلي
الفريدة ،اجلس ُر الذَّ ُّ
نبش ما هو مخبوء يف األحراش البعيدة،
بجنوب شرق آسيا ،نلمس وجوداً ُيسرج
هبي ،إبداعٌ معمار ٌي
األسئلة ،فاجلسر الذَّ ُّ
عريق ،ومدارات تألق ،يلزمها التمهل
وطول املكث ،فنكتفي مسحورين مبا خطف
البصر ،من ألوان وسط التالل احلرجية
التي تسوقك سوقا ً للتأمل يف جمالياتها،
وهي يف تفرد ال يختلف ظاهرها عن باطنها
 ،وبالغوص يف مهاد الرقي ومضمار األلق،
جتنح إلينا تلك اللوحة الفنية الرائعة ،تفرد
سطوتها كعمالق األساطيرُ ،تلّق بعيداً
يف األفق ،كأنها شريط حريري مختبئ بني
غيوم السماء ،توفر إطالالت ساحرة ،تسبح
ٍ
ث بعد،
فضاء بكر ،لم ُيلو ْ
تلك املبهرة يف
بغيمٍ يتلو الشموخُ جباله؛ ليصل املشهد إلي
جبال فيتنام الوسطي ،فوق مرتفعات «بانا»
مدينة «دانانغ» ،و الهضاب
قرب
املزروعة باألشجار املثمرة ،والغابات
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الكثيفة ،العامرة ،وزحمة القاطرات املعلقة
 عربات (التلفريك) ذو الكابالت الثابتة -لتصبح نقطة جذب سياحي منذ االفتتاح
يف يونيه  2018م ..تعاملت مع واقعه
بتصالح وفتنة ،فالثابت ،أ َّن هذا اجلسر
هبي ،يأتينا كصوت الغيوم علي اجلبال،
الذَّ ُّ
ٍ
يهمس لك كل ليلة عن سره الدفني ،وكأنك
تتابع مشهداً من فيلم [ سيد اخلوامت ]
علي أرض الواقع ،ينقلك يف رحلة سحرية
لعالم هوليود اخليالي الباذخ ،اجلسر كان
جزءاً من استثمار بقيمة ملياري دوالر؛
جللب أكثر من  1.5مليون زائر لفيتنام
سنوياً.
أبعد ظل َّك عن شمسي :
هبي» باللغة
«كاو فاجن» ،هو «اجلس ُر الذَّ ُّ
الفيتنامية ،صور ٌة معماريةٌ مرتدية ثوب
صنعت بخيوط الشمس ،فيها،
الفرحُ ،
احلضور اإلنساني متنوع ،دافئ ،قياسا ً مبا
صروح خالية من
ُيش َّيد علي هذا الكوكب من
ٍ
ذهبي للمشاة ،يرفرف
دسم الروح ،جس ٌر
ُّ
فوق قمة اجلرف ،وكأنه أصبح للسماء يدان
قال «
متسك بهما األشياء..
فوجن ثوي لينه» وهو سائح من «هانوي» :هنا
هبي  ،أشعر وكأنني أمشي
فوق اجلسر الذَّ ُّ
علي السحاب ..علي سفح اجلبل يتردد
صداه يف األماسي احلاملة ،الهيبة والوقار
كانا يحرسانه ،ينهض علي مساحة شاسعة،
يرقص مع الشجر ،يتغني مع النجمات،
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نعم ،هو مصدر جديد للدهشة ،ووفقا ً ملا
عرضته وسائل اإلعالم املرئي واملقروء،
خرساني ميتد
هبي ،هو ،مم ٌر
ٌ
فاجلسر الذَّ ُّ
ملسافة  150متر تقريباً ،عرضه خمسة
أمتار ،مز َّود بحواجز جانبية ؛ لتأمني املشاة،
كما املؤكد أ َّن بناء هذا الصرح الشامخ قد
استغرق عاما ً كامالً من املثابرة واملهابرة،
واجلهد اجلهيد ،حيث أشرف علي تصميمه
وتشيده ،الشركة العاملية «تي.إيه .الند
سكيب املعمارية» ،ومقرها مدينة «هو تشي
منه» ؛ ألنه عملٌ
هندسي ُيعتبر بالفعل
ٌ
من أهم وأكبر املشاريع املعمارية البارزة يف
العالم ،حيث يقوم علي ارتفاع 1400م من
سطح البحر.
اجلسر يرقد بني ثنايا وط َّيات حضن
السحاب يف منطقة «داناجن» الفيتنامية،
رابض
تتراقص معه األرواح قبل األجساد،
ٌ
علي يدين خرسانيتني عمالقيتني وكأنهما
حتمالن اجلسر ألعلي أو حتضنانه  -منذ
افتتاحه يف يونيه 2018م  -حيث يحتل
مكانا ً مميزاً علي سفح جبال ،علي التالل
احلرجية الرائعة يف تلك البالد ..الشك
أنك – عزيزي القارئ -تتمني زيارة هذه
اإليقونة املعمارية التي تُعد واحدة من أروع
العمارة املوجودة علي امتداد هذه األرض
 ..فرحةٌ تضم للعني الضياء ،ففي فضاءات
واسعة ،تخفق األلوان ظامئة ،فجوانب
هبي ،تهمس بصوت
املمشى ذو اللون الذَّ ُّ
البوح لألرضية املبطنة باللون البنفسجي ..
الثابت ،أ َّن الفكرة هي النواة املؤطرة لتأسيس
العمل اإلبداعي الراكز والراسخ ذي األبعاد
الفنية واجلمالية الغنية بالفرادة واإلبهار ،و
متي استقرت والتحمت مع اخليال ،وتكامل
بانسجام مع آليات التنفيذ ،عندئذ يكون
وبحد يفوق اخليال ،أو
املنجز غير عادي،
ّ
ما ال يخطر علي أفق بشر ..هنا ،يكمن
عامل اجلذب احلقيقي يف األيدي العمالقة

املنحوتة ،والتي ميتح اجلسر محله ،رهبة
وإطالله ال مثيل لها ،اجلسر الذي نحن
نتأمل محاسنه ،يكشف مدي خصوبة
مخيلته؛ إلضفاء مزيد من الذوق ..و يف
سياق متصل ،اجلسر بهذا اإلتقان والروعة
كل شئ فيه يجل عن الوصف ،نتأمله ككائن
حفي ،طلق املح ّيا ،يفيض شاعرية
بهي
ٌ
حي ٌ
وتأنقا ً ورحابة ،يهمس همسا ً وال ميل ،كما
ال تشبع العني من التملّي فيه ،ومن روعته
التي ال تنفصم عن روعة الكون ..حيث
مت تصميم الهيكل العظمي لليدين ،ومت
تغطيتهما بشبك فوالذي ،كأنهما انبثقا من
صخور املكان يف مشهد يوحي باألصالة
وروعة العصور القدمية ،واألصابع التي
حتمل اجلسر مشرئبة نحو السماء ،وهي
أشد ألقا ً وسطوعاً ،كما يوجد منتزه ممتلئ
بشالل األلوان من الورود املختلفة ،وزهر
هبي ،أجمل
األقحوان مع لون السماء الذَّ ُّ
أنواع الورود وألوانها نابضة باحلياة يف
اجلزء السفلي ،حتت اجلسر ،علي مساحة
شاسعة ..أضف إلي ذلك أننا نري رهطا ً من
الزوار يتنافسون علي التصوير بالكاميرات
والهواتف الذكية وكاميرات الفيديو والتقاط
صور الــسيلفي ،واآلخرون ُيحملقون وهم
مشدوهون وصامتون فاغرو األفواه غير
قادرين علي كبح جماح دهشتهم بهذه
التحفة الفنية الرائعة..
عو ٌد علي ٍ
بدء ،باملضيء يف جبني الزمن،
مبنطقة «داناجن» يف فيتنام اليوم  ،جند ربيعها
هادئ ،نسيمها منعش ،تستمد هدوءها من
رقة متايل شجيراتها التي تتراقص علي
أحلان رياح حائرة ،تناقض سرعة جريان
أنهارها..من املناطق السياحية الرئيسية يف
العالم ،ففيها قرية فرنسية تعود إلي القرون
الوسطي ،و بها قلعة «فـــــو» ،واحلدائق
الكاتدرائية املشذبة ،ومتحف الشمع الذي
يضم مشاهير العالم..
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اإلبل يف األعالم اجلغرافية العربية
ناسمي محمد .المغرب

تعتبر «الطوبونيميا» العلم الذي يحاول دراسة
أسماء األماكن ودالالتها ومعانيها ،كما تعرف
بأسماء أخرى مثل األماكينية ،أو علم األعالم
اجلغرافية ،وهي تلعب دوراً هاما ً يف املساعدة
على استعادة ذاكرة املكان وربطها باإلنسان
والتاريخ والهوية الثقافية ،خاصة أن إطالق
األسماء على األماكن لم يكن يوما ً ما يأتي
بطريقة اعتباطية وإمنا كان دائما ً ينبع من
أحداث وقعت ،أو من وصف دقيق لإلنسان
املحلي ملجاله املعيش ،وهكذا جند تعدداً كبيراً
ألسماء األماكن ودالالتها يف عاملنا العربي ،حيث
حتضر فيها عدة مواضيع منها على سبيل املثال
اإلبل التي جندها يف أسماء عدة قرى ،وحواضر،
ومواقع طبيعية.
قرى اإلبل :
إن الزائر للبلدان العربية سيجد تتعدد القرى
العربية التي اتخذت من اإلبل اسما لها ،والتي
استوحته إما من بيئتها الصحراوية ،أو من جتارة
القوافل التي كانت تشكل فيها أحد نقطها ،أو
حتى من الشكل التضاريسي الذي شيدت عليه
والذي يشبه إلى حد ما شكل اإلبل ،ومن هذه
القرى جند يف مصر قرية «طلمبات حلق اجلمل»
التابعة ملركز أبو حمص يف محافظة البحيرة،
و»قرية اجلمل» ،التابعة للمحلة الكبرى ،محافظة
الغربية ،هذا االسم الذي جنده أيضا ً يف اليمن
لقرية تسمى «قرية اجلمل» التي هي إحدى
قرى عزلة بني الضاحيتني مبديرية حبيش
التابعة ملحافظة إب ،ويف اليمن أيضا ً توجد
قرى أخرى حتمل اسم اجلمل هي قرية «وادي
اجلمل» التي تعتبر من القرى األكثر عزلة يف
ربع مسعود مبديرية بني قيس التابعة ملحافظة
حجة ،و»اجلمالة» من قرى مديرية الصومعة
التابعة ملحافظة البيضاء ،ويف اململكة العربية
السعودية يف محافظة صبا هناك قرية تسمى
أيضا اجلمالة ،يف حني توجد يف سورية قرية
حتمل اسم «خربة اجلمل» وهي تابعة إداريا ً
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ملنطقة عني العرب ناحية صرين ،محافظة حلب،
أما يف شمال غرب مدينة رام اهلل على بعد 18
كلم ،فتوجد «قرية جماال» التي يذكر أهلها أن
اسمها مشتق من اجلمال ألنها كانت تعتبر إحدى
محطات جتارة القوافل يف القدمي.
وإلى جانب اجلمل حتمل قرى عربية أخرى اسم
الناقة ومنها« :قرية تل ناقة» ،وهي من قرى
محافظة حمص السورية ،التي تبعد عن مدينة
حمص بحوالي  19كلم ،وتتميز بهوائها البارد
و َجمال طبيعتها ،ويف اليمن توجد قرية حتمل
اسم «قرية النوق» ،وهي من قرى عزلة زارة
التابعة ملحافظة أبني ،أما يف اجلزائر فتوجد
ببلدية بن داود ببرج بوعريج قرية لها اسم عني
النوق ،ويف اململكة العربية السعودية توجد قرية
الزمية والتي كانت تشغل موقعا يف طريق قوافل
احلجيج ،والتي يقال أن اسمها مأخوذ من قطيع
اإلبل املكون من بعيرين إلى خمسة عشر من
اإلبل .ويف شرق املغرب بجبال بني يزناسن توجد
قرية ذكرت يف كتاب املغرب املجهول لصاحبه
أوجست مولييراس ،اسمها العطش حيث يزعم
بأنها حتمل هذا االسم ،ألن سكانها اختصوا يف
صنع العطاطيش ،مفردها عطوش وهو الهودج
الذي يوضع على ظهر اجلمال.
بلديات ومدن حتمل أسماء اإلبل :
كما حتضر اإلبل أيضا ً يف أسماء عدد من
املدن والبلديات عربية منها« :مدينة واد الناقة»
التابعة لوالية الترارزة ،والتي تبعد عن العاصمة
املوريتانية نواكشط بحوالي  50كلم ،أما يف
اجلزائر فنجد بلديتني األولى تسمى عني الناقة
تابعة لوالية بسكرة ،وبلدية عني اإلبل التابعة
لوالية جلفة التي يعتقد أن اسمها جاء من عني
مائية قدمية كانت ترد منها اإلبل ،أو من عني
مائية تفجرت من حتت أقدام اإلبل .أما يف
الوسط الشرقي من تونس تقع مدينة صغيرة
جمال أنشأها احلفصيون وتتبع اليوم
حتمل اسم ّ
إداريا ً لوالية املنستير.
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اإلبل يف أسماء املواقع الطبيعية العربية :
وإلى جانب القرى واحلواضر يقودنا البحث يف
علم األعالم اجلغرافية إلى جانب الرواية الشفوية
والوثائق التاريخية ،إلى تعدد املواقع الطبيعية
العربية التي استمدت هي األخرى أسماءها من
اإلبل ،والتي يف كثير من األحيان تساعدنا أسماؤها
يف فهم مختلف تفاصيل البيئة اجلغرافية املحلية،
يف تناغم دائم مع األحداث والوقائع التاريخية،
فنجد ،بحر اجلمل الذي هو جزء من الشريط
البحري ملدينة صور ،ومن الشواطئ الصخرية
اللبنانية اجلميلة ،يتميز بوجود كتل صخرية
ساهمت عوامل التعرية البحرية يف تشكيل أشكال
مورفولوجية أكثر روعة وجماالً به ،ورمبا من هذه
األشكال مت اشتقاق اسم الشاطئ «بحر اجلمل».
ويف عمق الصحراء التونسية ،يف محافظة تورز
القريبة من احلدود التونسية اجلزائرية ،يوجد
موقع عنق اجلمل الذي يتميز بكثبانه الرملية
وصخوره التي نحتتها التعرية الريحية ،ومنها
صخرة ضخمة يف مقدمتها شكل يشبه عنق
اجلمل ،التي منها جاءت تسمية هذا املوقع ،وقد
اكتسب هذا املوقع الصحراوي شهرة عاملية لكونه
احتضن ديكور فيلم حرب النجوم األمريكي .أما
يف منطقة مليحة إحدى أهم املناطق السياحية
يف إمارة الشارقة اإلماراتية ،فتوجد صخرة
اجلمل وهي صخرة ضخمة بني الكثبان الرملية
تشبه شكل اجلمل ،هذا الشكل الذي شكلته
عوامل التعرية الصحراوية واتخذت اسمها
منه  ،وتوجد أيضا يف محافظة الوادي اجلديد
إحدى أكبر املحافظات املصرية صخرة عمالقة
اسمها صخرة اجلمل الرابض التي تشبه جمالً
رابضا ً شكلته هي األخرى عوامل النحت والتعرية
الصحراوية ،وإذا كانت هذه املواقع الطبيعية
تبهرك بجمالها الطبيعي وتأسرك بسحرها،
فإن هذا اجلمال الطبيعي العربي يزداد روعة يف
محمية وادي اجلمل الواقعة يف محافظة البحر
األحمر املصرية ،التي تتميز بتنوع بيئتها الطبيعية
التي جتمع بني اجلبال ،وحوض الوادي إلى جانب
الغطاء النباتي املتنوع ،مما أعطى لهذه املحمية
جماالً خالبا جعلها تكون قبلة للسياح من داخل
وخارج مصر ،أما عن سبب تسميتها بهذا االسم
فالروايات املحلية ترجعه إلى اجلِمال الشاردة
والتائهة التي كانت تتواجد باملحمية بحثا ً عن

املرعى الطيب .هذا اجلمال الطبيعي الساحر
جنده أيضا ً بجبال بني يزناسن شرق املغرب على
بعد حوالي  72كلم من مدينة وجدة ،و 12كلم
جنوب مدينة بركان ،حيث تقع مغارة اجلمل التي
تنفتح يف السفح اجلنوبي جلبل أغيل أعشام،
وتكتسي أهمية بالغة من الناحية اجليومورفولوجية
الكاريستية ،فهي عبارة عن مجرى مائي باطني
ساهمت الظروف املناخية القدمية للمنطقة خاصة
خالل الفترات الرطبة بتكوين مثل هذه الشبكة
الكاريستية الباطنية .أما عن سبب تسميتها مبغارة
اجلمل فتعود إلى األشكال الصخرية املتواجدة
داخل املغارة والتي تشبه اجلمل.
ولم تشذ الناقة عن اجلمل يف حضورها يف
األعالم اجلغرافية الطبيعية العربية ،فقد اتخذ
اسمها يف عدد من املواقع الطبيعية العربية كوادي
الناقة املتواجد يف مدخل مدينة باب درنة الليبية
الغربي الذي يلبس حلته اخلضراء عند كل فصل
ربيع ،ويصبح قبلة لعشاق التنزه ،وجبل ُع َريف
الناقة الذي ينتمي إلى سلسلة جبال يف هضبة
التيه شمال سيناء املصرية ،ويبلغ ارتفاعه حوالي
 934م ،ويعتبر من أهم املعالم اجليولوجية
بصحراءها ،ويتميز بكونه عبارة عن طية محدبة،
أما عن سبب تسميته فيعود إلى تعود السكان
مشاهدته من بعيد على شكل عرف الناقة .أما يف
جبال األطلس املغربية التي تنفتح بها عدة فجاج
مثل فج الناقة أو كما يسمى باألمازيغية تيزي ن
تلغمت ،وكلمة تيزي ،تطلق على املمر الطبيعي
يف قمة سلسلة جبلية الذي يكون أسهل على
القوافل من غيره ،ويشتهر ممر تيزي ن تلغمت
الذي يتواجد على الطريق الرئيسية بني مدينتي
ميدلت والرشيدية شرق جبل العياشي بكونه
من أقدم الطرق اجلبلية منذ القدمي وأشهرها
يف جبال األطلس الكبير الشرقي .ولم تقتصر
أسماء املواقع الطبيعية العربية على أسماء اإلبل
بل جتاوزتها لتحمل أسماء صفاتها ومميزاتها
مثل جبل سنام الذي يوجد يف محافظة البصرة
جنوب العراق قرب احلدود مع الكويت ،يعتبر من
املرتفعات القليلة يف املنطقة ،رغم أن ارتفاعه
ال يتجاوز  600م عن مستوى سطح األرض،
إال أن انفراده بهذا االرتفاع يف منطقة مستوية
جعل شكله يشبه سنام اجلمل ،ومنه جاءت هذه
التسمية جبل سنام.
49

الليبي

ترجمــــــــــات

ديكارت وباسكال..

احلجة واإلميان
بيير غونونسيا .فرنسا .

ترجمة :عبد السميع البجيدي* .المغرب.

تقدمي املترجم:
يقوم تاريخ الفكر على التراكم التاريخي
والفلسفي .لذلك جند بعض املحطات متوجة
لتراكم سابق ،ومدشنة لزمان الحق .وال يغدو
يكون «ديكارت» إال تراكم ًا وتدشين ًا ،إذ هو اللحظة
التي سيتم بها التأكيد على فرادة الفرد بوصفه
ذات مفكرة ،وهو عينه اللحظة التي ستخلق
الشنآن واحلوارات الفكرية الفلسفية الالحقة،
التي جند من ضمنها حلظة باسكال.
إن املبتغى من هذه الترجمة هو املحاولة التي سعى
بها أحد الفالسفة «غونونسيا» بتسليطه الضوء
على قضيتني أساسيتني وإشكاليتني يف اآلن عينه:
العقل بوصفه مدخالً إلدراك املطلق» اإلله» ،أو
القلب بوصفه إمكان كشف عن املطلق «اإلله».
لذلك فحصر «غونونسيا» لديكارت يف احلجة،
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وباسكال يف اإلميان ،تعبير كثيف عن روح فلسفة كل
منهما.
قد يبدو للوهلة األولى أن «باسكال» ديكارتي،
لكنه يف عمقه «باسكالي» محض ،أي ال
ينظر للعقل بوصفه مفتاح للعالم ،بل ينظر
لإلنسان منظور ًا تراجيدي ًا يسعى إلى قبول
الوجود وفهمه .فتصوره ميتحن رؤية مهزومة،
ومذنبة ،ومتجنية على اإلنسان .إذ أن قضية
اخلطيئة األصلية تسكن كتاباته .ليجد بذلك
سبالً متعددة لالنفالت منها ،على رأسها رفض
عقالنية «ديكارت» التي تتحدث عن اإلله فقط
للتوسل به لفهم العالم ،لكي يبدلها بعقالنية
تنظر إلى اإلله بوصفها علة فاعلة للعالم
واإلنسان ،ومحددة وبانية مساره بشكل يعسر
على اإلنسان إدراكه بشكل تام وكامل.

ترجمــــــــــات

نص الترجمة :
پيير غونونسيا  :كان «ديكارت» اخلصيم اللدود
لباسكال .إن مقاربتيهما لإلله والطبيعة تبرزان
بشكل الئح التعارض بينهما .إنهما عنصران من
احلوار األساسي الذي دار يف القرن السابع عشر.
(( ال أستطيع مسامحة ديكارت ،لقد سعى يف كل
فلسفته إلى أن يستغني عن اإلله .فلم مينع نفسه
من أن يعطيه دفعة بسيطة لكي يحرك العالم؛ لكن
بعد ذلك صرف نظره عن اإلله»)).
تكمن عبقرية «باسكال» يف أنه أدرك ،وبشكل َفذٍّ ،
أن ظهور الفلسفة الديكارتية سيدق ناقوس موت
احتكار الالهوت والدين لإلله .جند مع ديكارت
بأن العقل وحده ،إضافة إلى ملكاته اخلاصة،
قادر على تناول فكرة اإلله بغرض استخالص
الوجود .هادفا ً بذلك إلى أن يؤسس عليه كل
املعارف النافعة حلياة اإلنسان .إن جلميع الناس
عقالً طبيعياً ،وميكن ألي كان أن يفهم اإلله
ويبرهن على وجوده بشكل واضح وجلي ،مثل
وضوح احلقائق الهندسية .هذا اإلله الذي ميلك
كل إنسان بداخله عالمة عليه  :فكرة الالمتناهي؛
ليس هو اإلله الذي تتصارع األديان بأن كشفه
حصر عليها ،خالقة بذلك تقابالً بني املؤمنني
وغير املؤمنني ،يجعلهم يف صراع دومنا رحمة
أو شفقة .إن اإلله الذي يعارض به «باسكال» إله
الفالسفة هو «إله نحس به قلبياً ،ال عقلياً» ،إله
نتضرع إليه ،ال إله تكون لدينا عنه فكرة واضحة
ومميزة ،ال يخلّص أحداً.
ما دام اإلنسان حسب باسكال «بئيسا» ،فإن عظمته
تتجلى يف معرفته لبؤسه ونبذه ذاته ،ألن األنا
«تستحق الكراهية» .ال يتحدث ديكارت عن األنا،
بل عن النفس ،شيء يفكر وقادر على اإلحساس
بقوة إرادته ،ما يجعلها شبيهة باإلله ،مستقلة وحرة
مثله .لدرجة أن حرية اإلرادة «جتعلنا مبعنى من
املعاني شبيهني باإلله ،كأنها تعفينا من اخلضوع
له ».إن فكرتي :األنا والنفس ،اللتان لدى اإلنسان،
جد متعارضتني ومتضادتني ،إلى درجة أننا نتساءل
هل الفيلسوفان يتحدثان عن الشيء نفسه .ما ال
ينبغي أن نقوله هو أن أحدهما يجعل مثاليا ً ما يراه
اآلخر شيطانياً .لكن ،وبشكل أساسي ،فإن مصدر
تصوريهما ليس واحداً .
براءة أو خطيئة أصلية ؟
إن الفكرة التي يرتكز عليها ديكارت حول الطبيعة،

مناقضة متاما ً للتي ألهمت تأمالت باسكال:
الطبيعة التي لدى اإلنسان خيرة ،والنفس حينما
تتوحد مع اجلسد وتصير كالً واحداً ،تكتسحها
السعادة .إن التأمل السادس نشيد خليرية املكون
اجلوهري لإلنسان ،وللسعادة والرغبة يف احلياة.
لم َيِلْ باسكال إلى األسئلة املتعلقة بوحدة الروح
واجلسد ،وال بانفعاالت النفس ،فقطعاً ،الدراسة
التي تلقاها ديكارت «يف الفيزياء» واستنتاجاتها
(التي أغلبها سليمة) ،تتضمن فكرة البراءة األصلية
لإلنسان ،وهي الفكرة التي حاربها باسكال بشكل
قاس ألنها تهدم أساس هيرمينوطيقا (علم التأويل)
الوجود اإلنساني ،والتي يوضحها (باسكال) يف:
قدرة اخليال ،و»أكاذيب» العالقات االجتماعية،
وجنون العالم ،وضرورة الترويح عن النفس.
إن عقيدة اخلطيئة األصلية مفتاح لقراءة باسكال
لإلنسان .إنه ليس حقيقة طبيعية ،كما تؤكد فلسفة
ديكارت اإلنسية ،لكنه لغز دون مفتاح هيرمينوطيقا
اخلطيئة ،لن يغدو ذا معنى البتة ،ولن يكون سوى
مجموعة سخافات وتناقضات.
لكل هذا ،فإن النقد الصريح إلله ديكارت ،يأتي
على الفلسفة الديكارتية كلها « .ديكارت .ينبغي أن
نقول باختصار« :هذا األمر يف شكل وبحركة» .ألن
هذا األمر صادق ،لكن ما اآللة ومن ماذا تتكون،
فإن هذا أمر سخيف ،ألنه غير مفيد ،ومشكوك
ضنٍ  .وحينما سيصير هذا األمر صادقاً،
فيه ،و ُم ْ
فإن الفلسفة كلها لن تستحق عناء ساعة».
اآللة  :نقطة التنافس بني العلم والفلسفات اجلديدة.
أدرك باسكال عبقرية ديكارت ،ووضوح التمييز
األنطولوجي بني النفس واجلسد « :نحن آالت من
جهة نفوسنا» .فهل يتبع باسكال ،كما يبدو ،ديكارت
؟ ،أليس اجلسد آلة من وجهة نظر ديكارتية؟ ال،
نحن هم اآلالت ،نحن وليس اجلسد باعتباره جتريداً
للنفس .إن اآللة ليست هي اجلسد ،لكنها ما يفعل
فينا دوننا ،أي بشكل آلي ولكن قصدي :فاملجرفة
ال عادة لها ،إذ إن فعلها األول كفعلها األخير ،مثل
عمليات جسدنا العضوية .يعمل باسكال على إدخال
اآللة يف النفس ،دون أن يجعل من النفس آلة ،ولكن
لكي يحد من سلطة النفس على األفكار .إن الناس
يتصرفون وهم يجهلون علة فعلهم ،ودون أن يفكروا،
لنقل بشكل ال شعوري ،ولكنه ذو معنى وجدوى ،كما
جند ذلك يف نهاية شذرة رهان باسكال« :إن يفعل
األمور وكأنه يعتقد.»...
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يف نقد مقدمة الخنافس الخمس ..

نقد النقد
مفتاح الشاعري  .ليبيا

 .األديب الليبي الكبير الراحل « أحمد وليست للكاتب
إبراهيم الفقيه « صاحب املؤلفات التي  -ومرة يف حق نصه اإلبداعي ،يف إشارة إلى
نذكر منها»،حقول الرماد»  1985-ثالثية القصور االعتيادي ألدوات الكاتب الذي هو
«سأهبك مدينة أخرى» « ،هذه تخوم مملكتي» فيه حقيقية ليس ناقداً فكان أن أوقع نصه يف
« ،نفق تضيئه امرأة واحدة»  .. 1991وهذه دائرة محظورة من محاصر النص وجعله غير
املجموعة القصصية «خمس خنافس حتاكم قادر على بلورة دالالته ومستوياته ورؤاه التي
الشجرة « الصادرة عن دار الشروق  1997يجب أن تظل مفتوحة ومتعددة اجلوانب ..
 ومرة ثالثة يف حق القارئ ،حني يعمدوهي املجموعة التي بني أيدينا اآلن ..
وهذه املجموعة القصصية «خمس خنافس الكاتب للشرح وإفساد املغامرة ليجعله يف
حتاكم الشجرة ،كانت بإهداء يقول  (( :كلما النهاية عاجزاً عن متثيل العمل وفقا ً ملا تقوده
اشتد من حولي عواء الذئاب البشرية ،تذ ّكرت إليه معارفه وخبراته .
أن هناك إنسانا ً قريبا ً مني ،ميكن أن أجلأ إليه والفقيه عبر «خمس خنافس حتاكم شجرة»
وأجد يف نبله وصدقه وأصالته ما يعيد التوازن كان يف حالة إعالن لثوابت رآها من خالل
إلى نفسي»  .باإلضافة إلى مقدمة و عشر موضعني ،األول أدرك أن القصة التكون قصة
إال إذا كانت حقا ً وصدقا ً من أعمال اخليال،
قصص قصيرة .
ما نشير إليه بداية ً،كانتاملقدمة ظاهراً وإذا جاء من يخلط بني نفسه وبني اخليال
والدراسة» النقديةحقيقةً ،اعتماداً على فهو إذن أشبه باللص يف اخلرافة الشعبية،
أنها كانت يف املجمل ملخصا ً لرؤى «الفقيه» ذلك الذي وقف أمام املسجد مع حشد
لقضية العمل اإلبداعي بني الكاتب والقارئ املصلني يدعى الصالح والتقوى ،والثاني ..
والناقد ،هذه القضية التي الزالت محل جدل الكاتب الذي يستقبل ضيوفه الوهميني من
شخصيات اخليال التي تطرق بابه تبحث عن
ال يكاد ينتهي حتى يبدأ من جديد.
حتدث «الفقيه» عن الكاتب الذي يعمد لشرح مؤلف تستخدمه يف صياغة أفكارها سرعان
عمله اإلبداعي ( ،لزوم ما ال يلزم هو أن ما يكتشف أن هذه الشخصيات كثيرة اإلحلاح
يتحدث الكاتب شارحا ً عمله اإلبداعي ) ،والعناد وانه لن يستطيع أن يردها ويقفل
مسجالً استغرابه املصاحب بقوة لالحتجاج أمامها الباب .
الذي ال يخلو يف حقيقته من التساؤل  ( ..وكان أيضا بطريقة أو بأخرى ،يف موضع جعله
وكأن هذا اإلبداع عاجز عن تقدمي نفسه يف حالة من النقاش حول النقد والناقد ..
التعمد من الفعل فكان املشخّص حلالة من فوضى نقدية الزلت
للقارئ ) .. ،ويرى أن هذا
ّ
سيكون بالضرورة قد جعل الكاتب يف مواجهة جاثمة على صدر اإلبداع
لتتجسد واقعا ً داعيا ً
ّ
لضرورة استدعاء رسالة نقد حقيقية وواضحة
ثالثة أخطاء ارتكبها .
موقع ألداء مهمة مفادها ( حتليل عناصر هذا الفن واكتشاف
مرة يف حقه ،كونه ليس يفٍ
ليست له تأسيسا ً على أن هذه املهمة التي أبعاده ودالالته ومناطق الضعف والقوة فيه )..
تتسم بحساسية مفرطة هي رسالة للناقد وناقد مؤهل عبر أدوات محددة ميكن من
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خاللها أن ( يتقرب من فهم واستيعاب أسرار
املنتج الفني التي غالبا ً ماتغيب عن املبدع
نفسه ) !!
إن األستاذ أحمد إبراهيم الفقيه حني يتطرق
لقضية النقد كان يف حالة توافق تقول
بضرورة « خلق فسحة نقدية لدراسة النص
األدبي بشرط تواجد إمكانات مؤهلة تهدف
ملعاجلة ما أغلق واستكشاف اجلودة والضعف
بعدالة متزنة وبصيرة نافذة « !!
وحني تناول الفقيه هذه املسألة بالتحليل
املتأني  ،فإنه بذلك كان يف حالة من التوافق
الى ما ذهب إليه د .شكري عياد « يف كتابه
« دائرة اإلبداع « الذي أشار إلى أن نظرية
النقد مستوردة بقواعدها املعروفة ،إال أن
ذلك ال يعنى أنها لم تكن موجودة يف محيطنا
العربي ،بل جاءت يف السابق مبفهوم قواعد
النظم وليس نظرية ،بالرغم مايقال يف الفارق
بينهما ،مشدداً على ضرورة توافر عامل «
احلرية اإلنسانية « كشرطية لتوافر النقد
مبفهوم الصحي ،ومن خاللها سيكون هناك
اإلنسان املتجدد فكراً وإنتاجا ً  ..وبالتالي توافر
إمكانات التجديد يف األدب فكراً وإبداعاً،
تعمد وضع القواعد يف النقد
محذراً إلى أن ّ
من شأنه أن يخلق قيوداً على عملية اإلبداع
وبالتالي وضع القوانني التي تبعد النقد عن

موضوعه املستهدف حقيقة ( األدب نفسه ) !!
والنقد يف األدب لديه هو ما كان قائما ً على
« التذوق « ومصدره « الذوق « كونه وظيفة
معرفية « مرتبطة بوجود اإلنسان  !! ..وهو
يف ذلك ينفى عامل ضرورات وجود النص
والظرف املحيط به مبا يف ذلك من خصوصية
التهم النقد أصال !!
قد ّ
أيضا ً فالذوق يف دائرة اإلبداع جاء على أنه (
ممارسة احلكم على أعمال معينة وهو عملية
إدراكية ولكنها ليست عملية كمية ويستند الى
مرجع عام وليس إلى مجرد الهوي اخلاص
وهو بالضرورة )..
والذوق سيقود بالضرورة إلى « القيمة « عبر
التحليل للعمل األدبي هذا العمل الذي عرفه «
د .شكري عياد بأنه ( معضلة يخلقها اإلنسان
لنفسه سواء كان منشئا ً أو متلقيا ً أو دارسا
لألدب والفن ) !!
ويف دائرة اإلبداع تعريف للناقد وهو (
الباحث عن طبيعة اإلبداع األدبي فهو بذلك
يحمل خصوصية التذوق مبفهوم قريب
إلى الذهن يفيد بأنه الباحث عن القيمة
اجلمالية يف األعمال األدبية ) بشرطية
مراعاة ان هذه اجلمالية ( تأخذ يف مجملها
صورْ ومستويات مختلفة وفقا لطبيعة النص
اإلبداعي ) وهذا ماكان داعيا ً الى ضرورة
على أن ( الناقد ينتقل يف بحثه إلى أن يكون
محمالً بقدر من مفهوم « القيمة « للنص
األدبي أمامه ...) ..
ونقول – إن ما يقلق حاضرة اإلبداع حقيقة
أن الكثير من النقاد  -وال نقول كلهم  -يف
حالة تر ّبص جلنوح أو هفوة أو شطحة خيال
من مبدع ليصبح فريسة مشروعة مبقالة أو
ٍ
كتاب مقروء  ..فيمسى خارج دائرة اهتمام
من أراد أن مينحه فرصة الحقة  ..وهذا قتل
غير مشروع للمبدع والناقد والنقد برمته يف
حقيقة احلال ..
بل وأن بعضهم قد جلأ إلى منفذ غاية يف
اخلطورة حني عمدوا لعملية دراسة كل كاتب
كوحدة مستقلة ليس بهدف البحث عن اجلودة
والضعف أو الوصول لفائدة مرجوة.
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زرايب العبيد جنوى بن شتوان

عبد الحكيم كشاد  .ليبيا

تبـدأ الروايـة مبـا يتسـرب إلـى عروقـك ،ومـا
يوجـد مـن نبـض بني «عتيقـة» ،و»يوسـف» ،هذا
الكفـاح الـذي جمـع بني قلبين جعلهما يحمالن
كل هـذا القـدر مـن احليـاة لهـذا احلـب ! حـب
جتـاوز مجـرد عاطفـة بين اثنين  .وحيـاة تـكاد
تنسـيك مـا أنـت مقـدم عليـه يف الروايـة مـن
أحـداث  .و هـو مـا يعبـر عـن قـرار واختيـار
كاملين برغـم كل شـيء  ..ميكـن للزرائـب أيضا ً
أن تبـوح مبـا يدفـئ احلنين يف العظـام ،وهـو ما
يعطـي الروايـة مسـحة التفـاؤل مـع مـا تسـربل
أحزانهـا بـكل ذلـك الوجـع .
ثمـة توجـس يف الروايـة مـن املـكان ومـن اللـون
ومـن البشـر ومـن خفايـا مـا يجـري علـى لسـان
الراوي ! ومن مجتمع بكامله ،السيدة البيضاء
فيه ليسـت أقل اسـتعباداً من السـمراء سـجينة
الـذات تلـك ،والتـي ال دور لهـا إال فيمـا يخصهـا
مـن أشـياء ال تتجاوزهـا !  .العيـون ميكـن أن
تقـول دفعـة واحـدة كل شـيء أو تقطـع السـبيل
عـن أي شـيء يف سـبيل مـا تؤمـن بـه  ..ومـاذا
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ميكـن أن يحـرك كاتبـة عـن موضـوع كهـذا ؟ ..
شـائك وخـارج مـن رحـم زمـن قدمي ؟ أحسـاس
يبـدو أنـه ينمـو حتـت اجللـد ،لـه افرازاتـه حين
يصطـدم مبثـل هـذا الواقع املنسـي الذي ال يفتأ
يتحـرك ،كأن التاريـخ يعيـد نفسـه مـن مواسـم
هجراتـه اﻷولـى و سالسـل قوافـل العبيـد مـن
وإلـى اجلنـوب الليبي عبر التواصـل الضارب يف
العمـق اﻷفريقـي وحتـى اليـوم .النتيجـة واحدة .
املخاطر  ..التشـرد  ..قدر اﻹنسـان الذي يحمل
نعشـه علـى ظهـره وهو يقطع فيايف الصحـراء..
اجلـوع  ..املـوت املجانـي  ..اغتصـاب النسـاء
واألطفـال  ..ومـا يحمـل اللـون كرايـة معلنـة
ومشـرعة ملمارسـة كل اضطهاد ممكن بعد ذلك
 ..وإن اختلفـت دوافـع الهجـرات ومـا اسـتوطن
منها  .وكما يبني الشاعر قصيدته ويلملم ما قد
ال نراه ونحسـه وهو أمامنا .شـرعت خصوصية
الروايـة تنهـل ممـا قـد تناسـيناه خلـف «زرائـب
العبيـد» ،تلـك املرابـع التـي وإن جرفهـا الزمـن
الزالـت تتحـدى النسـيان والذاكـرة عـن بشـر
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حـددت مصائرهـم بيننـا يف أماكـن دالـة عليهـم
 ..روائـح مـن العطـن والغبـار وصـور مـن الفقـر
والعجـز واملـوت و سـراديب مـن حكايـة منسـية
تخـرس اﻷلسـنة يف “زرائـب العبيـد» .العنـوان
التـي اختارتـه الكاتبة مسـرحا ً ﻷحـداث روايتها
 .. .كـم يف الذاكـرة مـن «عتيقـة «وأن اختلفـت
احلكايـة ؟ ومـن قبلهـا حيـاة أمهـا «تعويضـة «؟
 ...يف نصـف الروايـة الثانـي ترجـع بنـا إلـى مـا
كان يحـدث خلـف سـور مـن مجتمـع البيـض .
احلكايـة منـذ البدايـة املصائـر والتشـظي الذى
آل اليـه يف الزرائـب املـكان الـدال  .هـذه احلياة
التـي يختلـط فيهـا النسـب باللـون بالـدم واقعـا ً
حتـت الزرائـب ومـا تعـج بـه مـن نقائـض العيش
وبؤس البشر النامي ؟ تأبى اال أن تربط الصلة
بين العاملين وإن تباعـدا و حجزهمـا يف ذلـك
السـور ! الزلـت  ...وأنـا اقـرأ «زرائـب العبيـد»
أحـس بوجوهنـا التـي لـم نتعـود أن نراهـا كفاية
كأنها وجوه أخرى ﻷناس آخرين ال يربطنا بهم
إال زمـن هـارب ال نحـاول مكاشـفته لنعـرف أين
نحـن !
املكان الوثيقة يف الرواية :
الزرائـب مـكان محاصـر بريـاح تسـوره كنطـاق
متحـرك ،حين تفتـك بـه ال ترحـم كيانـه الهـش
وهـي متتحنـه !  ..فيمـا البحـر ميـد لسـان
أمواجه العابثة بتواطؤ من الريح زاحفا بهديره
علـى الزرائـب كأنـه هـو اﻵخـر يختبـر قوتـه .يف
اجتـاه ثالـث ،ثمـة سـور قائـم يفصـل بشـر عـن
بشـر ال ذنـب لهـم إال أنهـم يف املـكان اخلطـأ
ويف متنـاول البحـر الزاحـف والريـح املحيطـة،
رمبـا نكـون كثيـراً مـا عبرنـا املـكان غيـر مبالين
ودون أن نعـرف خفايـاه ومـن يعيشـون بـه وكيف
تأتـى أن يتعايـش كل هـؤالء البشـر معا ً وهم من
أصـول وحكايـات وهجـرات مختلفـة ؟! أحيانـا ً
نلتقى بوجه البؤس فتتعود حياتنا عليه فيقسم
أيامنـا وسـنوات وجودنـا فلا يبـرح املخيلـة
ليصبـح قطعـة مـن جسـدنا  ..تقـول «عتيقـة» :
(( أعيـش باملـكان وثيقتـي يف هـذا الكـون ))

املفارقـة يف «زرائـب العبيـد» يتعايـش «مفتـاح»
األبيـض غيـر الشـرعي اللقيـط مـع «عتيقـة
«اخلمريـة اللـون نصـف السـمراء الباحثـة عـن
نسـبها املفقـود مـع العمـة «صبريـة» ،أو اﻷم
املتخفيـة «تعويضـة» اخلـادم وغيرهـم  ..ولـكل
حكايتـه .
ال نستطيع أن نرصد الظلم هنا أو هناك ،لكل
مـكان قسـمته مـن اخليـر والشـر مـن الظلمـة
والنـور مـن الوجـع والفـرح  ..ليندمج اللون هنا
مكونـا ً انتمـاء أقـوى مـن احليـاة ذاتها !
مـكان الزرائـب مـكان محاصـر كناسـه اﻷحيـاء
اﻷموات ما بني بحر الطم ال يرحم وريح زعزع
ال يؤمـن جانبهـا وحريق أكل اﻷخضر واليابس،
ذات يـوم حين حـاول املـوت اﻷسـود مبخلبـه أن
ينهش املكان أيضا ً كأن املصائب ال تأتي فرادى
!  ..هـم نـاس ينكفئـون علـى مـكان يشـبههم مـا
بقـى ذلـك السـور قائمـا ً مـا بينهم وبني اﻷسـياد
يف اجلانـب اﻷخـر !
واقـع الزرائـب عالـم حتـاول أن تقـدم «جنـوى»
بعض تفاصيل جزئياته من خالل تيمة احلدث
اﻷصلـي الـذي تتبعـه الروايـة يف تصـادم واقـع
بين عاملني
ال ينتميـان لبعـض اال بالضـرورة بين اخلـادم
والسـيد ،متمثلاً يف حـدث صـادم وهـو زواج
«محمـد بـن امحمـد بـن شـتوان» وهـو مـن ذوي
البشـرة البيضـاء اﻷسـياد «وتعويضـه» اخلـادم
املنتميـة الـى عالـم العبيـد .
ولعـل مـن أروع فصـول الروايـة هـي البدايـة
التـي نقرأهـا يف فصـل متأخـر حين ينتفـض
قلـب «محمـد «السـيد «بتعويضـة» اخلـادم يف
ليلـة املطـر تلـك التـي تذكـر بهطول ربيـع القلب
! وميضـي اللقـاء القـدري مرسـوما ً يف لـوح
القـدر يتجلـى يف صفـاء الـذات بين السـيد
الـذي تتبعـه خطواتـه حتـى وهـو ثمـل الى حيث
قلبـه ! واخلـادم التـي جتهـل أيـن تضـع قلبهـا
قبـل قدمهـا عبر وشـيج انسـاني متنامـي الروح
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بعيـداً عـن أي حسـابات يقيـم القلـب فيـه قباب
أعراسـه وهـو مـا ينظـر إليـه كفضيحـة لتبـدأ
مأسـاة االثنين ،وتتبـدل أسـباب القـرب إلـى
الشـتات ومـن املحبـة إلـى لعنـة الشـك ليصبـح
رسـول احلـب بينهمـا تائهـاً ..تبعـد «تعويضـة»
قسـراً ،ويضحـى بجنينهـا وتبقـى عينا «محمد»
العاشـق شـاهدة علـى ظلـم ذوي القربـى اﻷشـد
مضاضـة وهـو أول املظلومين حتـى املـوت !
 ..كأن هاجـس الروايـة تتبـع هـذه الهويـة
امللتصقـة باملـكان واللـون والديـن يف إشـارة
عابرة إلى زيجات أخرى مخالفة ،كزواج مسلم
مـن يهوديـة يف التقـاء عاملين يبـدوان كأعجوبـة
بالنسـبة للتقاليـد واألعـراف ،بـل يبـدو اﻷمـر
هنـا كفضيحـة ! رمبـا مـا جعـل الكاتبـة تقـول
يف عبـارة واحـدة علـى لسـان الراويـة  (( :أملـك
عقلاً وقلبـاً ،وهـو مـا يتطلبـه أن تكـون فـرداً يف
العائلـة اﻹنسـانية)).
الروايـة العظيمـة تبحـث عـن معناهـا اخلـاص
يف تعاطيهـا العـام  ..هنـاك خيط ال يضيع كلما
اتسـعت الرواية يف تالطم أمواجها  ..والروائي
العظيـم ال يضيـع منـه هـذا اخليط الذي يلظم
كل أحداثهـا ..كذلـك ال تخلـو كل روايـة دالـة
مبنجزاتهـا اللفظيـة الدالـة عليهـا ،وأيضـا ً على
موضوعهـا ،وهـي كالشـذرات يف الروايـة التـي
سواء على ألسنة أبطالها أو يف سردها
جتدها
ً
العـام  ..وهـي غير تلك اجلمل التفسـيرية التي
تكـررت يف السـرد وهـي و احلمـد هلل ليسـت
بالكثيرة
غيـر أن الشـذرات الدالـة تأخـذ مكانهـا يف
السـياق مـن هـذه الكلمـات يف الروايـة وهـي
تتأمـل واقـع احليـاة يف الزرائـب  ( ..مـن صـاغ
هـذه األسـبار البـد أنـه تعلـم علـى يـد الشـيطان
الرجيم قبل أن يخفف اهلل قسوة احلياة ويقرر
خلـق املالئكـة)
ويف كالم أخـر غيـر أن هنـاك يف روابط القربي
ما يشـكل خصوصيه إنسـانية على نطاق أوسع
رغـم محليتـه وإال كيـف نفهـم هـذه العبـارة :
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((إنني ال أملك أية روابط يف مجتمع تتحكم فيه
القربـى  ..أملـك عقلاً وقلبـا ً وهو ما يتطلبه أن
تكـون فـرداً يف العائلـة االنسـانية ) ..وهو متلص
ال يخـدم العقـل والقلـب أيضـا ً ! مـع ذلـك تظـل
جـذور اﻹنسـان اﻷولـى ملاذ كينونتـه  ..غيـر أن
بعض تلك التفاسـير التي تأتى كجمل معترضة
تخرج عن سـياق السـرد جمالياً ،أقصد مثل أن
يقال وهي حتكي عن ليلة الدخلة  (( :أنها نتاج
اخلداع اجلمعي اختيرت غطاء البكارة ملعبا ً ))
 ،نوعية هذه اجلمل املعترضة يف سـياق السـرد
تتكـرر حتمـل معنـى تفسـيري زائـد ،مـع أنهـا لـو
فصلت ال تخل بالسرد املقتصد الدال يف شكله
العـام  .لغـة الروايـة لغـة مقتصـدة حتـى تـكاد
تخلـو مـن الوصـف ،وهو أسـلوب أقرب ألسـلوب
الصحفـي ،ولهـذا تلجـأ الكاتبـة الـى عناويـن
فرعيـة كليشـيهات لكـن باملقابـل يكمـن الوصـف
بالشـخصيات املتناميـة يف حركـة األحـداث ،أي
تضعـك مبـوازاة احلدث نفسـه مـن خالل تنامي
كل شخصية مع احلدث الذي يخصها .مع أنها
تعتمـد علـى الـراوي يف النقل ،وهذا يحسـب لها
وهنا تكمن براعة الكاتبة التي أمتعتنا برواية ال
تخلو من تشويق ،وتفاعل القارئ معها وإصراره
علـى متابعـة القراءة حتـى النهاية !
لـم تقـع يف ربكـة السـرد املمـل ،ولـم تكـن بعيـدة
عـن تيمـة الروايـة ومـا تتفـرع عنهـا مـن أحـداث
وشـخصيات ال تخلـو مـن سـخرية تومـئ أحيانـا ً
لبعـض عاداتنـا السـيئة التي نقـع حتت ظاللها .
كأن السرد يظل مفتوحا ً هنا ال ينتهي ويصعب
يف احلقيقـة علـى الكاتبـة أن تسـتل نفسـها منه
ككل نهاية صعبة ليظل مشرعا ً على بحر يعيد
حكايتـه مـا دأبـت أمواجـه رمتـاء علـى شـاطئه
مثـل وقـوف علـى وعتيقـة يتأملان املـكان الذي
صـار حدائـق وطـرق وانيـر بالكهربـاء ! مـن
يذكر؟!
يف اخلتـام ال يسـعني إال أن أقـول أن «جنـوى بـن
شـتوان» أصابهـا «بـوري البيض» لتكتـب لنا هذه
الروايـة الدالـة عـن زراريـب العبيد !
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مجانني املدينة العقالء
عبدالرسول محمد  .ليبيا

الشمس ترخي خيوطها الذهبية ،على أكتاف مدينة يحتضنها البحر واجلبل
منذ األزل ،عني املاء ،اخلروب ،البطوم ،املرسني ،الكرموس ،العنب ،أشجار
اللوز ،املشمش ،البحر ،الشاطئ ،الرمل.
«الرايس محمد» ،يجهز معدات الصيد ،يبحر باملركب ،الصيادين يقومون
بإعداد فطور الصباح على رصيف املرفأ.
الكنائس الشامخة بأعمدتها الرخامية ،وتيجان كورنثية ،واقفة كحسناوات
يومئن مبناديلهن إلى ماضى بعيد ،البرج الدائري احلارس الذى يقاوم صراع
ونصف ال
نصف حلق مبن غشيهم البحر،
ضد تصدعات الزمن ،والتآكل،
ٌ
ٌ
زال يقاوم للوجود ،مسرح كآن قد استودع آخر جوقة منذ 2000سنة.
«غلط»« ،غلط» ،بعد تكرار هذه الكلمة على مسمع املجنون كان الصبية
يفرون كأنهم حمر مستنفرة ،مصابون بالذعر ،وال يتنفسوا الصعداء إال يف
منازلهم .فهو يكن لها أشد الكره ،كآن يصف املدينة بحر وبحر وجبل.
شابان يتأمالن امليناء القدمي ،النصف الثاني من املدينة املغمور باملياه ،مخازن
الزيت ،املنارة القدمية ،الديكومانوس الشارع العرضي الذي تهالك جراء
عوامل التعرية.
شوارع املدينة ،تزدحم باألزمات ،مياه الصرف الصحي تغرق الشوارع،
القمامة متراكمة على باب امليناء ،الناس سكارى وما هم بسكارى ،االزدحام
على باب املخبز ،املصرف ،محطة البنزين ،مكاتب الصيرفة...
مجنون املدينة اآلخر ،يجوب الشوارع ،يرتدى ثيابا ً رثة ،ومعطفا ً بالىاً،
ال يفارقه طيلة العام ،يكثر السعال ،يبدو على غير عادته ،يدخل مقهى
الفندق،يستمع إلى حديث أثنني عن معنى كلمة إجنليزيةresponsibility ،
يقترب ،ينظر إلى كلمة ،يتأمل الوجوه ،مسؤولية ،ويرحل يف صمت مهيب.
العم محمد ،يرجع إلى املرفأ ،طيور النورس مجتمعة علي سطح اجلزيرة،
الغروب ،الشمس تطفو على سطح املاء ،يحل الظالم ،الصمت ،النسمات،
األمواج ،ال متل التكسر على الشاطئ ،يف مد وجزر ،الساعة الثانية بعد
منتصف الليل ،يصحو أهل الشارع القدمي علي صراخ املجنون الثالث الذى
اضرم النار يف نف
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ماذا فعلت اإلنترنيت بالدين؟
عزالدين عناية .أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

بين أ ّول دراسـة علم ّيـة جـا ّدة حـول املعبـد
اإللكترونـي ( ،)1998أجنزتهـا الالهوتيـة
األمريكيـة جينيفـر كـوب ،ومـا نعيشـه اليـوم
االفتراضـي
مـن تطـ ّورات يف مجـال العالـم
ّ
الدينـيَ ،جـرت ميـا ٌه كثيـر ٌة يف النهـر .فعلـى
ّ
غـرار االقتصـاد والسياسـة والثقافـة
أيضـا
ومجـاالت حيو ّيـة أخـرى ،بـات الديـن
ً
االجتماعـي،
ُعرضـة للتأثّـر بوسـائل التواصـل
ّ
والتفاعـل مـع الشـبكة العنكبوتيـة ،مبـا متليـه
مسـتجدة علـى البشـر ،وباملثـل ما
مـن أوضـاع
ّ
شـك أ ّن عالقـةَ
ت ُِتيحـ ُه مـن إمكانيـات .فلا
َّ
احلداثـة باألديـان ،قَبـل ظهـور الشـبكة
العنكبوتية ،كانت إشـكاليةً ،لكن ُبع ْيد اكتسـاح
احلياتي،
االجتماعـي املجال
وسـائل التواصل
ّ
ّ
حدثـت مرا َجعـات يف عالقـة الديـن بـأدوات
َ
احلداثـة ،جـاءت يف معظمهـا هادئة وصامتة.
وقـد زادت جائحـةُ كورونـا األديـا َن مت ّع ًنـا يف
توظيـف العنصـر االفتراضـي يف التواصـل
الدينـي ،ويف ت ْيسـير أداء الفعـل الطقسـي،
وهـو مـا يكشـف عن قـدرة للدين علـى التأقلم
واملسـتجدات ،بخلاف مـا ُيرمى
مـع الطـوارئ
ّ
بـه أحيانـا مـن نعـوت اجلمـود والتكلّـس.
لقد أ ْمست كلمة «دين» من الكلمات املفتاحية
يف محـ ّركات البحـث ،ومبجـ ّرد إدراج الكلمـة
يف محـرك البحـث غوغـل والضغـط علـى
ِ
املبحـر ما يزيد
مفتـاح االنطلاق ،ينفتـح أمـام
عـن اثنين وعشـرين مليـون رابط .ولـو وجلنا،
على سـبيل املثال ،إلى موسـوعة «ويكيبيديا»،
ِ
املبحريـن،
التـي باتـت األكثـر رواجـا ً بين
وتابعنـا القـراءة بشـأن كلمـة «ديـن» نـدرك
حجـم النوافـذ املشـ َّرعة علـى أكثـر مـن مئـة
رابـط فرعـي ،يحيـل كلّ منهـا علـى تف ّرعـات
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سـل ومفاهيـم
هائلـة لكُتـب َّ
مقدسـة وأديـان و ُر ُ
وكتّـاب وشـخصيات وهلـ ّم جـراً.
اقتحـم العالـ ُم االفتراضي املجـا َل الديني
فقـد
َ
وغـدت صفحـات الفايسـبوك،
اقتحامـاً،
َ
واملد َّونـات ،وشـبكات التواصـل االجتماعـي،
واملنتديـات ،والدردشـة ،والبريـد اإللكترونـي،
جـزءا مـن حيـاة
واملواقـع ذات الطابـع الدينـي
ً
ت اجلغرافيـا
املؤمنين .جعلـت تلـك
املسـتجدا ُ
ّ
الدينيـة عرضـة لتحويـرات هائلـة ،وهـو مـا
فـرض إعـادة بنـاء عالقـة املؤمـن بفضائـه
َ
ِ
سـتواصلُ
اإلميانـي بشـكل جـذري .فهـل
التجدد يف األديان ودعم
اإلنترنيت تعزيز روح
ّ
التعامـل بانسـياب مـع مـا يشـهده العالـم مـن
مسـتجدات؟ صحيـح شـكّلت وسـائلُ اإلعلام
ّ
السـابقة ،مثـل الصحافـة واإلذاعـة والتلفزيون
والسـينما ،ومختلـف أدوات الفنـون وسـائلَ
مهمـةً يف التواصـل مـع جمهـور املؤمنين؛ ولك ّن
ّ
أثرهـا مـا كان بالكثافـة والتدفّـق واحلينيـة،
َ
كمـا هـو اآلن ،مـع الشـبكة العنكبوتيـة.
كل ذلـك يجعلنـا نتسـاءل :هـل نحـن إزاء حتـ ّول
يف وعي الدين من شـأنه أن يخلّف أزمة ج ّراء
انفـراط السـلطة الواقعيـة ومنا َفسـة ليبراليـة
العالـم االفتراضـي املشـ ّ
طة؟ لقـد بِ تنـا أمـام
واقـع اسـتهالك مغايـر ،يصف مالمحه من ِّ
ظرو
السـوق الدينيـة باسـتقالل بنـاء التصـ ّور ،وهـو
مبنـأى عـن املونوبـول التقليـدي يف احتـكار
تأويـل الرأسـمال الرمـزي ،بحسـب عبـارة
عالـم االجتمـاع الفرنسـي «بيـار بورديـو».
حيـث َوضعـت «اإلنترنيـت» املؤمـ َن أمـام فائض
يتضمنه
للمعنـى محكـوم بالتنافـس احلـ ّر ،مبـا
ّ
خ ٍ
لاص متن ّوعـة ،واكتظـاظ
مـن عـروض َ
للفاعلين الدينيين .تغ ّيـرت عالقـة الديـن

إبــــــــــــداع

باملـكان بشـكل عاصـف مـع وسـائل التواصـل
اجلديـدة ،ولـم تعـد الرسـالة الدين ّيـة الـواردة
والقـداس والفتـوى
عبـر اخلطبـة واملوعظـة
ّ
محصـورة مبـكان اإللقـاء وح ْيـز املخاطَبين،
بـل صـادرة عـن كنائـس إلكترونيـة ،وتر ّوجهـا
مواقـع إلكترونيـة ووكاالت إلكترونية ،يصنعها
فاعلـون دينيـون ،مؤ َّهلـون وغيـر مؤ َّهلين،
وجائلـة يف الفضـاء الكونـي الرحـب ،ومـا
جمـة.
لذلـك مـن تداعيـات ّ
ففـي األوسـاط الغربيـة شـهد تعويـلُ الكنائس
الواقعيـة علـى العالـم االفتراضـي تطـ ّوراً
ملحوظـاً ،يف ظـلّ تضـاؤُل رواد الكنائـس،
واكتظـاظ السـاحات االفتراضيـة .خلال
العـام  1988كانـت  11كنيسـة مـن مجمـوع
مئـة يف الواليـات املتحـدة حاضـر ًة يف الشـبكة
العنكبوتيـة ،ويف الوقـت احلالـي تبلـغ نسـبة
احلضـور  97يف املئـة .لكـ ّن الظاهـر َة لـم
يتحـدث الباحث
احلـد ،حيث
تقـف عنـد ذلـك
ّ
ّ
اإليطالـي «إنـزو باتشـي» يف بحـث حـول
األديـان واإلنترنيـت عـن تدشين تسـع كنائـس
وسـبعة أ ْديِ ـرة جديـدة ،منـذ العـام 2000
وإلـى غايـة العـام  ،2010ولكـ ّن جميعها على
الويـب .ال ينتمـي فيهـا األتبـاع إلـى اجلغرافيـا
التقليديـة للكنائـس ،ولكـن إلـى عالـم الويـب
ربـا جائحـة كورونـا جعلتنـا نلمـس
الرحـبّ .
املسـتجدة ،حتت دفع
عن قرب هذه الظواهر
ّ
امللحـة إلـى إمتـام الشـعائر وإقفـال
احلاجـة
ّ
ُدور العبادة .فمع موفّى شـهر مارس الفارط،
ومـع اشـتداد ضغـط جائحـة كورونـا علـى
قـداس البابـا فرنسـيس ،مـن
تابـ َع ّ
إيطاليـا َ
سـاحة القديـس بطـرس اخلاليـة مـن املصلّين
وعـن بعـد ،مـا يقـرب عـن  17مليونـا ونصـف
املليـون مشـاهد .فمـع تعـذّ ر ذهـاب املؤمـن
إلـى املصلّـى ،بـات املصلّـى يأتـي إليـه .ويف
للباحثين
املسـتجدات ،سـبق
تناغـم مـع هـذه
ْ
ّ
«دانيـال دايـان» وإليهـو كاتـز أن َد َرسـا ظاهـرة
«احلـ ّج االفتراضـي» للمـرء وهـو جالـس علـى

أريكتـه يف مؤلّفهمـا «طقـوس امليديـا الكبـرى»
مؤشـرات علـى حتـوالت
( ،)1995وهـي
ّ
عميقـة يف حقـل األداء الدينـي.
ب ،فهي تُلغي
ومبوجب أ ّن اإلنترنيت عا َل ٌم رح ٌ
الطابـع الفعلـي لالنتمـاء ،وتخلـق جماعـات
افتراضيـة ِ
صالتهـا التضامنيـة مهـزوزة
وغيـر متينـة؛ لكنّهـا مـن جانـب آخـر تسـمح
بتأويلات أكثـر حريـة ،تضـع السـلطة الدينيـة
وربـا مـن املخاطـر الناشـئة
محـلّ نقـاشّ .
مـع اإلنترنيـت ،أن يتحـ ّول الديـن إلـى ظاهـرة
تعيـش يف الشـبكة .فالسـوق االفتراضيـة تعـ ّج
بالبضاعـة الدينيـة الرمزيـة ،وتكتـظّ باملعانـي
والـدالالت والتأويلات للخطـاب الدينـي،
وهـو مـا يتغايـر مـع اخلطـاب الواحـدي.
املختـص
فوفـق معهـد «بيـو فـوروم» األمريكـي
ّ
مبسـتقبل الديـن ،يسـتقي ثُلثـا األمريـكان
معلوماتهـم الدينيـة مـن الشـبكة العنكبوتيـة،
وحدها
ولـم تعـد الكلمةُ املد َّونـة ،أو املنطوقةَ ،
املصـدر امللهِ ـم للرسـالة الدينيـة ،بـل باتـت
الصـورة املشـهدية مـع اإلنترنيت ق ّوة منافسـة
أيضـا للرسـالة الدينيـة يف التعبير عن عمقها
جمـة.
الرمـزي ،ومـا يف ذلـك مـن َمخاطـر ّ
يحدثنـا اخلبيـر الفرنسـي «سيبسـتيان فات»،
ّ
املختـص باحلـركات اإلجنيليـة اجلديـدة،
ّ
عـن تطـور ظاهـرة الكنائـس العمالقـة
 ،-megachurchesوهـي فضـاءاتتشـبه «املـوالت» ،تضـ ّم يف جنباتهـا مر ّكبـات
اجتماعيـة ورياضيـة وتربويـة متن ّوعـة،
وتسـندها ميزانيـات ضخمـة ،وقـد جتـاوزت
اليـوم أكثـر مـن ألـف وخمسـمئة كنيسـة يف
الواليـات املتحـدة وحدهـا .لـو أضفنـا إلـى
ذلـك التحـ ّو َل يف العالـم االفتراضـي ،وتطـ ّور
ظواهـر األديـان الالمرئيـة ،أو أديـان األون
مقبلـون علـى
ُسـمى ،نـدرك أنّنـا ِ
اليـن ،كمـا ت ّ
تغ ّيـرات هائلـة يف املجـال الدينـي.
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هيجل والنيهوم
قصي البسطامي .ليبيا

قـرأت للصـادق النيهـوم كتابـا ً بعنـوان «حتيـة
طيبـة وبعـد» ،وهـي مجموعـة مقاالت مختلطة
د ّونهـا ونشـرها يف صحيفـة «احلقيقـة»،
حتـدث فيهـا عـن مواضيـع شـتى ومتناثـرة ،
وممـا جـذب انتباهـي أكثـر أنـه حتـدث عـن
املشـاعر اإلنسـانية وباألخـص غريـزة احلـب،
ففصـل فيهـا نظرتـه اجتاههـا ،وذكـر علـى
ّ
أنهـا ليسـت مشـاعر دفينـة مسـتقلة بذاتهـا،
وليسـت يف تضـاد مـع العقـل كمـا يظـن الكثيـر
من الرومانسـيني ،وإمنا هي صادرة من العقل
نفسـه (( :فـرأس املشـكلة أن احلـب ليـس
عاطفـة وليـس حتليقـا ً فـوق السـحب ،أو ذبحـا ً
لقصائد الشعر ،أو تبادل النظرات الوالهة مع
امـرأة ،..إنـه يف الواقـع -علـى عكـس مايعتقـد
كل النـاس -ال عالقـة لـه بشـؤون القلـب
علـى اإلطالق.احلـب موقـف عقلـي متناهـي
الرزانـة))  ،مـا يؤكـد أن العقـل هـو مصـدر
احلـب وهـو الـذي تنبـع منـه املشـاعر وليـس
القلـب منهـا يف شـيء  ،ولكـن مـا إن تفاجـأت
بهـذا الـكالم حتـى وجـدت نظيـرا لـه تقـدم يف
القـول وأقصـد الفيلسـوف األملانـي هيجـل
حينمـا قـرأت عـن فلسـفته ترجمـة الدكتـور

الليبي

60

أحمـد إمـام قـال فيهـا:
(( ال ميكن للشعور أن يقف يف معارضة العقل
على هذا النحو ،حني ندرك أن الشعور والعقل
ليـس شـيئني وإمنـا شـيء واحـد يف مراحـل
مختلفـة مـن تطـوره ، ))...لقـد أرجـع هيجـل
كل هـذا إلـى أن الذهـن (( الـروح)) وجـود
واحـد يظهـر يف سلسـلة مـن املراحـل التطورية
كالفكر واالرادة والشـعور ....؛ حينما قرأت ما
نـص عليـه هيجـل يف فلسـفته تبـاذر إلـى ذهنـي
أن الصـادق رمبـا كان متأثـرا به ،فكما نعلم بأن
الصـادق النيهـوم فيلسـوف ليبـي ومفكر ويجيد
عـدة لغـات ومـن بينهـا األملانيـة ،وحتـى لـو لـم
تكـن اللغـة األملانيـة هـي حلقـة الوصـل فيكفـي
لكونـه متفلسـف وأديـب يرغـم علـى أن ميـر
بتـراث تلـك األمـة  ،التـي تعتبـر أوجـه التطور
الفلسـفي للبشرية
إن الفلسـفة الغربيـة وباألخـص الهيجيلـة منها
ال تنحـدر نحـوى تفسـيرات ميتافيزيقيـة بـأي
شـكل مـن األشـكال فالـروح (( ))spiritعنـد
هيجـل هـي ليسـت شـيء شـفافا ال مرئـي وإمنا
وضعهـا يف إطـار كونهـا هـي نفسـها املـادة ((
 ))Materialأو الصورة اجلسـمانية الظاهرة
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للوجـود ،فمـا دامـت الفلسـفة الهيجيلـة تنظـر
وتنسـب كل ماهـو علـى أن لـه أصـل مـادي
صرف ،فعلينا القول بأن املكننة قد بدأت منذ
أن انتقـد فيـه هيجـل الفلسـفات الكالسـيكية
القدميـة التـي كانـت تـرى لـكل شـيء يف الذات
علـى أنـه مسـتقل وليـس له مصـدر ترتبط فيه
تلـك األشـياء ببعضهـا كمـا أشـار هـو إليهـا .
الصـادق النيهـوم ،يف كتـاب لـه صـدر بعنـوان
اسلام ضـد اإلسلام كتـب فيـه عـدة مقـاالت
نقديـة يف الديـن وممـا كتبـه أنـه حتـدث عـن
الصلاة يف اإلسلام ودورهـا الروحـي الـذي
أصلـه علمـاء الديـن ،ففنـد النيهـوم كل
مـا لـه عالقـة روحيـة يف عوالـم أخـرى يتعلـق
بهـا العبـد عنـد صالتـه  ،...وفسـرها علـى
أن الصلاة لهـا هـدف أخـر وهـو بعيـد عـن كل
تلـك الغيبيـات التـي نعتقد بوجودهـا وقال  :إن
الصلاة هـي رياضـة بدنيـة تعمـل علـى ضبـط
وتنظيم التنفس للوصول إلى حالة من التوازن
الباراسـيكيوجلي ،تنتظـم فيهـا شـكارات
الطاقـة لتصـل الـى ذروة االرتخـاء النفسـي
والعضلـي ،وقـد شـبه هـذا احلـال برياضـة
التأمـل أو اليوغـا عنـد البوذية غير أنها معدلة
ولهـا انتمـاء حسـي نحـوى اخلارج ،..كما أشـار
الصادق و سـاق يف كالمه إلى نتيجة مراده أن
الصلاة لهـا عالقة باخلارج أكثر من كونها لها
عالقـة مبـا هـو داخلـي وعميـق متصـل بقـوى
علوية.
إن قول هيجل عن عدم وجود فارق بني العقل
واملشاعر وبني قول النيهوم هو يف تقارب يكاد
يكـون كليـا مـع بعـض االختالفـات البسـيطة،
أمـا رأي املتواضـع مـع كامـل احترامـي لعمالقة
الفلسـفة والفكـر فلا أرى لـه أي حجـة مقنعـة
كافيـة بـأن يـرد كل ماهـو ميتافيزيقـي ،إلى أنه
فيزيقـي بالضـرورة فمـا دام اإلنسـان يخلـو من
العمـق الروحـي فـإن كل ماهـو براني سيسـلبنا
خصوصياتنـا اجلوانيـة ،...ولـن نكـون أحـرارا
وذوي خصوصيـة مـادام كل شـيء مكشـوفا
ومتعـرا أمـام الطبيعـة وعلـى امللأ ،بـل سـيكون
كل شيء مباحا وعلى أمت صورة  ،وإن كان يرى

بـأن العقـل مـادي خاصة تلك األمعـاء الدقيقة
املوجودة يف جماجمنا فإنني ال أرى أنها تفترق
عـن تلـك األمعـاء التـي توجـد يف جماجـم بقية
احليوانـات  ،إن أبسـط حجـة فلسـفية ميكنهـا
إنـكار مـا أتـى بـه هيجـل ومـا قالـه الصـادق،..
ولكـن العلـة ليسـت هنـا وإمنـا يف محاولـة
مخالفـة املألـوف والظهـور مبـا هـو غيـر ذلـك
....؛ إمـا مـن أجـل إثـارة اجلدل واعـادة النظر
يف الـذات اإلنسـانية كأسـاس إلعـادة البحـث
مـرة أخـرى  ،وإمـا للتميـز واالنفـراد باحلكمـة
عـن غيرهـا مـن الفلسـفات ،...و إمـا محاولـة
االنفصـال وحتقيـق شـيء مغايـر عـن مـا كانت
عليه القيم اإلنسانية واالجتماعية واحلضارية
والثقافيـة منـذ القـدم  ،وال ننسـى علـى طيـب
الذكـر أن اللغـة أيضـا لهـا دور يف فصل ووضع
كل جوهـر مسـتقل عـن غيره وقـد يطول األمر
يف تبيـان الفروقـات اللغويـة بين العربيـة منهـا
واألملانيـة ، ...وعلـى كل حـال فمـا دام أن
هنـاك عالقـة موحـدة بين العقـل واملشـاعر
احلسـية لإلنسـان فـإن مـن األمثلـة البـارزة
القائمـة علـى القيـاس ايضـا تقـول  :ان عضـد
الـذراع يسـير يف منـوه إلـى كـوع املرفق ومن ثم
يتشـكل من بعده السـاعد كغصن ميتد إلى أن
ينشطر يف نهاية راحة اليد فتتكون وتنشأ من
بعدهـا األصابـع اخلمسـة ،ولـكل منهـا اسـمه
ومهمتـه الوظيفيـة ومسـاحته وطولـه وحجمـه
فمـا دامـت قـد حـددت وظيفـة كل منهـا فـإن
لـكل واحـد لـه خصوصيتـه وعملـه فهـل ميكـن
القـول أن السـبابة هـي كاإلبهـام وال فـرق بينها
أو اخلنصـر كالبنصـر األطـول طـوالً! ...
فهكذا هي املشـاعر واالرادة والذهن والعقل
والـروح كمـا يبـدو لـي فـكل منهـم لـه دوره
ومسـتقل عـن غيـره فلا املشـاعر ناجتـة عـن
العقـل وال العكـس مـن هـذا أبـدا ،ونتيجـة هذه
املقاربـة قـد بينـت لنـا ماهـي حلقـة الوصـل
التـي أوصلـت النيهـوم إلـى أن يعيـد النظـر يف
هكـذا مسـائل جوهريـة يف ثقافتنـا  ،....وهـل
للفلسـفة األملانيـة الهيجيلـة لهـا دور يف هذا أم
ال....؟
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حتى ال تكون الكتابة دافعة لالنتحار

فراس حج محمد /فلسطين

كل كتابة حتى تكون كتابة ناجحة يجب أن
تكون كتابة خارجة عن املألوف؛ مألوف الكتابة
ذاتها ،ومألوف التجنيس ،ومألوف األفكار،
ومألوف بناء النص يف شكله الكلي ،ويف
وحداته األصغر ،من قطاعات نصية ،أو اجلمل
والعبارات داخل تلك القطاعات النصية .لتظل
متارس إشعاعاتها النصية والفكرية على كل
قارئ يف كل قراءة جديدة.
والكتابة الناجحة ليست تلك الكتابة التي
تتخذ من نفسها مجاال لتصفية احلسابات
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الشخصية مع الزمان واملكان واألحداث
والشخصيات التي مرت على املؤلف ،بل هي
كما أراها تطوير فني إبداعي لتتجاوز تلك
االستجابات الفطرية التي حتكمها ردة الفعل
إلى رؤيا شاملة تنحو منحى مراجعة الذات
وعالقتها مع محيطها وسياقها الزمكاني الذي
وجدت فيه مع أشخاص آخرين ،فال ترتبط
بالضرورة مع الذات ومشاكلها الفردية وإن
أحالت عليها وجعلت حية يف خلفية الكتابة
ذاتها.
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إن لم تفعل الكتابة ذلك فإنها يف غالب
األحيان حتمل ن َفسا هجائيا ساذجا
وبسيطا ،أو رثائية للذات ،وتظل دائرة يف
فلك من الذاتية املنغلقة على مشاكلها وعقد
االنتقام التي هي بالضرورة ،وبكل أسف،
ضارة ومضرة بعملية الكتابة ،إذ جتعل
الكالم عاريا ومرا ،وليس له إال أهداف
مرحلية ذاتية ال توصل إلى اآلخرين أي
قيمة إبداعية متجاوزة الزمان والظرف
اللذين ساهما يف إنتاجها ،وال تعدو كونها
يف نهاية املطاف غير منشور بيداغوجي
باملعنى اللغوي فقط ،أو يف أحسن األحول
ال تشكل سوى بروباغندا خاصة جدا للذات
املفلسفة إبداعياً ،ولكن بطريقة سيئة.
لرمبا إحدى مشاكل الكتابة عند بعض املؤلفني
العجزة هي ما ظلوا يعيشون يف وهمه أنهم
ما زالوا قادرين على الصمود يف الواجهة
اإلعالمية حضورا يستعيد فيها املؤلف اسمه
وصورته وصوته ،لعل ذلك ما يوقع الكاتب يف
أزمتني على أقل تقدير؛ األولى أزمة إبداعية
تتمثل يف عدم القدرة على إنشاء كتابة خارج
عن املألوف ،مألوف ما اعتاده الكاتب أوال من
كتاباته السابقة ذات الرواج القرائي واإلعالني
الذي أعلته كاتبا خارجا عن املألوف أيام
سطوته اإلبداعية على القارئ الضمني
والقارئ احلقيقي اللذين كانا ميارسان الشهوة
كاملة يف فعل القراءة احلي ويتفاعالن بدهشة
ال متناهية مع تلك الكتابة .تسقط هذه الهالة
فجأة فيرتطم الكاتب بحجارة النص غير
املتشكلة فنيا وغير الواعية آلفاق التجاوز
الذاتي ملا هو أولى يف الكتابة .وتتمثل الثانية
يف فعل الكتابة عند اآلخرين من الكتاب الذين
جتاوزوه حتما ،فنظر إلى نفسه وقد كان
متقدما ،وإذا به وحيد ال قراء له ،وليس قادرا
على اللحاق بركب اآلخرين ،يلهث يف ثنايا
ومقصرة ليس لها
كتابة تظل قصيرة املدى
ّ
وطاغ.
بجنب الكتابة األخرى أي حضور مش ّع
ٍ
هذه األزمة الذاتية لفعل الكتابة املتكلسة تقود
الكاتب إلى أزمة نفسية قاسية قد تدفعه إلى

االنتحار .نعم االنتحار بفعل الكتابة ذاتها
فيهوى الكاتب من علوه ويصبح غير مقروء
وغير محتفل به كما كان سابقا ،ورمبا دفعته
لالنتحار الفعلي فينهي حياته بيده كما حدث
مع بعض الكتاب ،ورمبا شكل انتحارهم ردة
فعل عنيفة جتاه الذات التي فقدت مبررات
وجودها على اعتبار أن الكتابة هي فعل حياة
حقيقية للكاتب ،وليست مجازية .هكذا فسر
بعض النقاد مثال انتحار الكاتب خليل حاوي
الذي توقف عن الكتابة سنتني ،ثم عاد بكتابة
أقل من املستوى الذي كانت عليه كتابته قبل
فعل التوقف.
لي صديقة كاتبة ،تشكو كثيرا من العجز يف
الكتابة ،وتخشى من أنها ال تستطيع أن تكتب
يوما ما ،تتحدث معي مبرارة ،إلى حد البكاء،
أسمع حشرجة الكالم يف احللق ،أفهم تلك
احلالة التي تعلن فيها عن نفسها كأقسى
مرضية ،إن استفحلت ليس لها شفاء
حالة َ
إال بالتسليم بعقم ما آلت إليه دافعية الكتابة،
مع أنها تدرك متام اإلدراك الفرق بني الكتابة
اجليدة املختلفة والكتابة السياقية اخلاصة
التي تساهم يف تعجيل أجل الكتابة ،تكتب
وتنظر ملا كتبت ،ال شيء يعجبها إذاً ،متحو
وتشكو وتبكي ،وتظل يف قلق مريب مرعب.
ليس من السهل على الكاتب أن يعيش هذه
احلالة ،وقليل منهم من يسلم بهذه احلقيقة،
فيتوارى إلى الظل قانعا مبا قدمه سابقا من
كتابة كانت يوم إنشائها خارجة عن املألوف
وتستقطب عددا غير محدود من القراء .حالة
من التسليم بضرورة التقاعد الفعلي عن كل
عمل كتابي إذا لم تكن تلك الكتابة خارجة
فعال عن املألوف وما تطورت عليه احلالة
الكتابية من حوله.
لعل تواري الكاتب أو صمته وتوقفه عن
اجتراح كتابة ساذجة أفضل من ذلك الكاتب
الذي لم يتبق لديه ما يقوله ،فتبدو كتابته كمن
يستخرج املاء من وشل البئر ،فال تظفر الكتابة
غير الوحل والشوائب املختلط بالفكرة التي ال
تستساغ يف عقل القارئ وحسه.
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الفلسفة و املرض يف زمن الكورونا

عماد عبد الرازق .مصر

لقـد ابتليـت اإلنسـانية يف هـذه األيـام بوبـاء
اإلنسان،وسـبب
قاتـل فتـاك يعصـف بحيـاة
ّ
للجميـع قلقـا ً وتوتـراً وفزعـا ً و هلعاً،ممـا
اسـتوجب علـى اجلميـع العزلـة اإلجباريـة
يف املنازل.هـذا الوبـاء الـذي اليفـرق بين
صغيـر وكبيـر ،غنـي وفقيـر ،شـاب وشـيخ،
طفـل أو عجـوز .ومـن هنـا تعيـش البشـرية
يف صـراع كبيـر مـع هـذا الفيـروس الـذي
ال نعلـم الكثيـر عنه،وجنهـل طبيعتـه.كل
هـذا أدى إلىعزلـة البشـرية ومكـث اجلميـع
يف بيته،تلـك العزلـة تشـبه متامـا ً عزلـة
الفيلسـوف عندمـا ينعـزل يف بـرج عاجـي،أو
الفلسـفة يف تأمالتهـا العقلية،فالفيلسـوف
ينعـزل مـن أجـل أن ينسـج أفكاره،ويسـتخرج
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مكنونـات عقلـه مـن اسـتنتاجات ومفاهيـم
فلسـفية .ويحـاول العلمـاء واملفكرون،وحتـى
الرجـل العـادي أن يعـرف طبيعـة هـذا
الفيروس،وكيـف يصيـب اإلنسـان و كيفيـه
الوقايـة منـه .و أصبـح احلفـاظ علـى الصحة
مـن أهـم مـا يشـغل كل فـرد مـن أفـراد
البشـرية،كيف يحافـظ اإلنسـان علـى نفسـه
مـن هـذا الفيـروس القاتـل،ويف هـذا السـياق
نطـرح سـؤاالً يف غايـة األهميـة :ماعالقـة
الفلسـفة بالصحة؟مـاذا ميكـن للفلسـفة أن
تقـدم لإلنسـان بـل للبشـرية جمعـاء يف زمـن
الكورونـا؟ هـل مـن دور أو وظيفـة ميكـن
للفلسـفة أن تقـوم بهـا يف التخفيـف مـن
أضـرار هـذا الوبـاء القاتـل؟
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اإلجابـة ،نعـم هنـاك دور للفلسـفة ،فقـد
أشـار الفيلسـوف األملاني»نيتشـه»إلىأن
أي عالـم نفسـاني ال يعـرف سـؤاالً جذابـا ً
ومثيـراً بقـدر السـؤال عـن العالقـة بين
الصحـة و الفلسـفة ،و يف حالـة مـا إذا
صـار نفسـه هـو مريضاً،فأنـه سـوف يجلـب
معـه كل فضولـه العلمـي يف صلـب مرضـه.
ويجـب أن نلفـت االنتبـاه هنـا إلـى حقيقـة
يف غايـة األهميـة وهـي أن الصحـة دائمـا ً
مـا تقـع علـى حافـة معركـة مـع مـرض مـا ال
نـراه أوصـار مقياسـا ً غيـر مرئي ملـا نريد أن
نفكـر فيـه .ولعلنـا نؤكـد على أن السـؤال عن
العالقـة بين الصحـة و الفلسـفة ليـس هـو
السـؤال نفسـه عـن العالقـة بين الفلسـفة
و الصحة،فالصحـة ليسـت مجـرد موضـوع
محايـد للبحـث الفلسـفي،بل هـي تقـع يف
صميـم البحـث الفلسـفي ،ومتثـل اخللفيـة
األساسـية الهتمامـات الفالسـفة و اختيـار
وبنـاء علـى ذلـك فـإن
أدواتهـم ووسـائلهم.
ً
كل فلسـفة هـي تاريـخ اجلسـد املريض الذي
أملـى علـى الـروح أن تذهـب يف هـذا االجتاه
أو ذاك .ليـس هـذا فحسـب بـل أن املـرض
ميثـل جتـرد الـروح مـن كبريائهـا ،ويحولهـا
إلـى كائـن ينتظـر .ويـرى «نيتشـه»أن كل
مـا دافـع عنـه الفالسـفة هـو مجـرد وعـود
أخالقيةألجسـادهم املريضـة مثـل الصمـت
و الصبـر و الـدواء .وهـو مـا مت ترجمتـه يف
مفاهيـم مثـل السـلم والسـعادة السـلبية،ويف
كل هـذه احلـاالت يبـدو املـرض مبثابـة
ذلـك الشـئ الـذي يلهـم الفلسـفة دون أن
تدري،وحتـث كل فكـرة أنـه يوجـد سـبب
فسـيولوجي ال يتكلم،وهكـذا فـأن الفلسـفة
إلـىاآلن لـم تكـن غيـر تفسـير للجسـد .ويف
هـذا السـياق فأنناحين نفسـر ال يعنـي أننـا
بالضـرورة نفهم،بـل فقـط نسـتجيب لنـداء
مـا ال نـراه،إن نـداءات اجلسـد املريـض
تفـرض اسـتجابات معينـة ال ميكـن أن ندعي

أنهااإلجابـات املناسـبة .
مـن هنـا كل تفسـير يكـون مبثابـة اسـتجابة
لتوجيـه أخـرس يجـذب الـروح نحـو جهـة
ما،لكنـه يظـل دومـا ً بلا مضمـون .وليـس
املـرض غيـر احلالـة التـي تضـع اجلسـد يف
منطقـة التفسـير و التعليـل،أو هـي التـي
تخلـق احلاجـة إلـى تفسـير مـا .فالتفسـير
يقـول شـئ مـا عـن اجلسـد املريض،يحـاول
أن يفسـر طبيعـة هـذا اجلسـد املريض،لـذا
هـذا اجلسـد املريـض لـه عالقـة وثيقـة
باملكان،وليسـت الفلسـفة غيـر جهـد حثيـث
إلعـادة اختـراع العالقـة باملكان،إالأنهـا ال
تفعـل ذلـك مـن أجـل بنـاء عالقـة موضوعيـة
باملـكان بـل فقـط اسـتجابة لنداء غيـر منظور
يطلقـه اجلسـد املريـض يف كل مـرة حتـت
بنـاء على ذلك
وطـأة عالقـة موجعـة باملـكانً .
ميكننـا القـول إن هنـاك عالقـة وثيقـة بين
الفلسـفة و الصحـة ،مـن خلال تفسـيراتها
للجسـد املريض،ومحاولـة النفـاذ إلـى فهـم
هـذا املـرض .لـذا تلعـب الفلسـفة دوراً مهمـا ً
و محوريـا ً يف زمـن الكورونـا ،مـن خلال
تفسـير هـذا املرض،وكيفيـة انتشـاره،وكيفية
الوقايـة منه،والتحذيـر مـن خطورتـه .وهـذا
هـو دور الفالسـفة يف كل زمـان ومكان،فهـم
مـرآة مجتمعاتهـم ،وضميـر شعوبهم،يعيشـون
مـع الواقـع و يتفاعلـون معـه ،ويحاولـون
تقـدمي العلاج ملشـكالت هـذا الواقـع .ولعلنـا
يف هـذا السـياق نشـير إلـى موقـف بعـض
الفالسـفة مـن جائحـة كورونـا ورؤيتهـم
الفلسـفية لهـذا الفيـروس اللعين .ولعـل أول
فيلسـوف معاصـر نشـير إليـه وموقفـه ورؤيته
جلائحـة كورونـا هـو الفيلسـوف الفرنسـي
املعاصـر «ميشـال اونفـري» صاحـب كتـاب
«االنحطـاط» ويـرى اونفـري أنـه مـن خلال
تفاعلـه مـع أزمـة كورونـا ومعايشـته لفتـرة
احلجـر الصحـي ،أناألزمـة الصحيـة احلاليـة
جتعلنـا نـرى رؤيـة العين أننـا نعيـش نهايـة
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حضارة،فأوروبـا التـي يقدمهـا املتحمسـون
لها كتنني قادر على مصارعة أشرساألعداء
جندهـا اليـوم عاجـزة عـن صنـع كمامـات
بأعـداد كافيـة مـن أجـل حمايـة مواطنيهـا
وأطرهـا الصحيـة مـن الفيـروس الفتـاك.
وألن الرأسـمالية يف نظـر «اونفـري» هـي
عبـارة عـن نظـام يزيـد مـن ثـروة األثريـاء و
فقـر الفقـراء ،فإنـه يؤكـد علـى أن جائحـة
كورونـا سـتدفع بالصـراع الطبقـي إلـى
حـدوده القصوى،وسـتغير الكثيـر يف عالـم
الغـد بعـد أن تسـقط الكثيـر مـن األقنعـة
و تكشـف عـن زيـف ونفـاق وجـوه عـدة.
ويجيـب «اونفـري» عـن سـؤال مهـم يتردد يف
أذهـان الكثيرين،هـل الرأسـمالية هـي مـن
تسـببت يف هـذا الوبـاء؟ ويجيـب «اونفـري»
بـأن الرأسـمالية لـم تكـن ترغـب يف األزمـة
لكنهـا حتـاول تدبيرهـا مـن خلال وسـائلها
اخلاصـة :العمـل عـن بعد،كمـا هـو نظـام
الرأسـمالية،فأن الوضـع الوبائـي املقلـق
الـذي يعيشـه العالـم اليـوم يثقـل كاهـل
الفقراء،أولئـك الذيـن يعيشـون يف مسـاحات
ضيقة،أمااألغنيـاء فهـم معزولـون مـن
زمـن عـن الفقـراء يف قصورهـم الفارهـة.
وبخصـوص احلجـر الصحـي ومـا مينحـه
مـن فـرص مـن أجـل العـودة للذات،فـان
«اونفـري» يـرى أنـه بالنسـبة لألغنيـاء
نعم،أمـا بالنسـبة للفقـراء الذيـن يعيشـون
يف بيـوت شـبيهة بأقفاصاألرانب،فلـن يكـون
مبقدورهـم جتربـة تـرف طـرح األسـئلة
الوجوديـة .كل مـا هنالـك أن احلجـر
سـيجعلهم يختبـرون حيـاة احليوانـات يف
األقفـاص .أمـا الفيلسـوف األملانـي «بيتـر
سـلوتردايك» فإنـه يقلـل مـن شـأن فيـروس
كورونـا والـذي يبـدو يف نظـره أكثـر بـراءة
مـن فيروسـات سـابقة موجهـا ً نقـداً الذعـا ً
لسياسـات احلجـر الصحـي التـي ابتدعتهـا
الـدول األوروبيـة ومـا رافـق ذلـك مـن
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إغلاق للحـدود و املـدارس ،معتبـراً ذلـك ال
يتناسـب و أهميـة املشـكل الصحـي املطـروح.
و بالتالـي فلا جديـد يف هـذا الفيـروس
املسـتجد سـوى أنـه وجـه مـن أوجهمتوسـط
الوفيـات السـنوي،ففي أملانيـا مثلا يف
األوقـات العاديـة ميـوت أكثـر مـن 3000
شـخص يوميـا ً بسـبب آفـات هـذا الزمـان.
فاملـوت هـو املـوت وقـد مـارس مهمتـه دائمـا ً
بعنايـة وهـدوء ،ويف أغلباألحيـان بعيـداً
عـن ضجـة اإلعلام ومشـاركة قـادة الـدول.
أمـا بخصـوص اإلجـراءات و االحتـرازات
الوقائيـة التـي أخـذت شـكل احلجـر
الصحـي ومنـع التجـوال فهـو يـرى فيهـا
مجـرد اسـتيالء علـى السـلطة وعـودة لشـبح
النظـام املسـترجع الـذي حلـم مبثلـه بعـض
املفكريـن يف عشـرينيات القـرن املاضـي مـن
أمثـال «كارل شـميت» الـذي كان مـن أهـم
منظـري النظـام النـازي .ويشـير أن عالـم
مـا بعـد الكورونـا والرأسـمالية بصيغتهـا
احلاليـة أناألمـر ال يتجـاوز كونـه اسـتراحة
سـتعود بعدهـا عجلـة الرأسـمالية للـدوران
مـن جديـد ورمبـا أسـرع بسـرعة اكثـر مـن
أجـل تـدارك كل مـا فات.ومـن اجـل تدبيـر
مـدة احلجـز و الترويـح عـن النفـس يقتـرح
«سـلوتردايك» القـراءة للكاتـب االيطالـي
«جيوفانـي بوكاشـيو» يف القـرن الرابـع عشـر
وروايته»الديكاميـرون» ألن موضـوع هـذه
الروايـة هـو موضـوع السـاعة وهـو احلجـر
الصحـي ،وكيـف أن عشـرة شـبان هربـوا مـن
الطاعـون األسـود الـذي اجتـاح مدينتهـم يف
ذلـك الوقـت نحـو قصـر فاخـر يف الباديـة
قصد االسـتمتاع و نسـيان اجلائحة .من هنا
نـرى أن الفلسـفة و الفالسـفة غيـر منعزلـون
عـن احليـاة و الواقـع بـل متفاعلـون معـه ،و
يدلـون بآرائهـم و يقدمـون احللـول االيجابيـة
للمشـكالت التـي جتتـاح املجتمعـات مثلمـا
فعلـوا مـع جائحـة كورونـا.
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السقوط والصعود يف القصص الشعبي

()1

داود سلمان الشويلي  .العراق.

تأسيس منهج :
إن املنهج الذي نقدمه يف هذه الدراسة،
وندرس من خالله بعض مناذج القصص
الشعبي العراقي ،والعربي ،والعاملي ،هو
املنهج الذي يعتمد على قوى الشر من
خالل إيجادها ،والبحث عن الطريقة التي
من خاللها التخلص منها ،أو طردها .ولكي
يكون املنهج شغّاالً يف احلكاية فإنه يحتاج
إلى احلركات ،أي على األنساق ،واحلركات،
األنساق التي بنتها جتارب اإلنسانية منذ
قدمي الزمان .واحلركات تأتي يف احلكاية
متتالية تراتبياً ،أي الواحدة بعد األخرى،
األ ّول قبل الثاني ،والثالث بعد الثاني،
وعددها ثالثة.

من تعريفات احلركة أنها :تغيير من إجتاه
أو موقع اجلسم مع الزمن .وكذلك من
تعريفات الفعل الذي هو عبارة عن كلمة
دالة على حدث مرتبط بزمن من األزمنة.
إذن احلركة هي فعل .وحركة الشخص هي
فعل الشخص إن كان يف املوضع نفسه أو
بني مواضع عدة.
احلكايات املختارة يف مقدمة هذه
الدراسة ميكن أن تكون كمثال أ ّولي
نقدمه من أفكار يف هذه
ِلا نريد أن
ّ
الدراسة ،لتأسيس منهج ميكن من خالله
دراسة القصص الشعبي يف احلضارات
العامليةكافة.
ولو أخذنا احلكاية العراقية ،الع ّينة ،فإنها
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معنية أساسا ً بالبنت الصغرى للملك،
وبحسن أ ّكال قشور الباقالء ،وغير معنية
بامللك وبناته األخريات ،عناية أساسية ،إذ
تعني بشخص ما ،أو شيء ما.
ميكن تقسيم هذه احلكاية إلى ثالثة
أقسام ،وكل قسم منها معني بحركة
يتحرك فيها بناء احلكاية إلى أمام ليرتبط
بالقسم التالي ،أي احلركة التالية .وميكن
متثل هذه األقسام ،احلركات الكبرى،
باخلطاطة التالية:

 احلركة األولى الكبرى :حركة السقوط.وهي حركة صعبة وسهلة يف آن واحد،
صعبة على الذي يقع عليه تنفيذ أفعالها،
وسهلة على من يو ّجه األمر.
 احلركة الثانية الكبرى :حركة البحثعن اخلالص .وهي احلركة التي يتم فيها
البحث عن إيجاد احللول للحركة األولى.
التخلص من النقص ،أو القضاء على الشر.
 احلركة الثالثة الكبرى :حركة الصعود.وهي حركة عكس احلركة األولى ،وبالضد
منها حيث الصعود نحو األفضل ،أي
التخلص من النقص ،أو جتاوز األزمة،
الشر.
يف احلركة األولى تفرح اجلهة التي أصدرت
األمر»اجلهة األولى» ألنها تخلصت من
«اجلهة الثانية» ،فيما حتزن اجلهة التي
عليها تنفيذ األمر»اجلهة الثانية /البطل».
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يف بعض األحيان تظهر الشخصية الشريرة
يف هذه احلركة ،وهي تختلف يف الوظيفة
عنها يف احلركة الثانية ،وفيما تقف
الشخصية الشريرة يف احلركة الثانية
بالضد من طموحات «البطل» ،فنجد يف
احلركة األولى أن وظيفتها هي تشجيع
اجلهة األولى يف اتخاد أمر ما ضد اجلهة
الثانية حسداً له ،أو ملنافسته ،أو من أجل
الن ّم عليه.
احلركة الثانية تفتقد للجهة األولى ،وتبقى
اجلهة الثانية هي الفعالة .إن هذه احلركة
هي حركة اجلهة الثانية بإمتياز.
احلركة الثالثة تنعكس الوظيفة األصلية
لكل جهة حيث تكون حركة لالرتقاء
والصعود نحو األفضل بالنسبة للجهة
الثانية .يف هذه احلركة تكون اجلهة األولى
حزينة ،فيما اجلهة الثانية فرحة حلصولها
على ما تريد.
***
يف احلركة األولى توجد الشخصية التي
حتاول أن تنزل بشخص ما ،البطل،
خسائر كبيرة ،وكثيرة .وميكن أن نصفها
بالشخصية الشريرةّ ،إل أنها ليست
الشخصية الشريرة يف أي جزء من
احلكاية ،إنها شخصية رئيسية حتاول أن
توجد النقص يف حياة شخصية البطل .أ ّما
الشخصية الشريرة األخرى األصلية فهي
التي حتاول أن تقف بالضد من سعي البطل
لتجاوز النقص ذاك ،وحتقيق أهدافه.
ميكن أن تكون هذه الشخصية الشريرة
أنسية كما هي يف أغلب احلكايات،
وحكايتنا منها ،وكذلك حكاية «ميرزا
بحمد» .وميكن أن تكون حيوانية ،مثل
«السعالة» كما يف حكاية «حديدان» .أو أن
تكون جماداً مثل النهر يف حكاية «الشيخ
الكرمي» .أو ظاهرة معينة كالسحر كما يف
حكاية «العصا السحرية».
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***
اجلهد املبذول من قبل اجلهة الثانية
يكون يف احلركة الثانية ،إذ تفتقد هذه
احلركة للجهة األولى .ويف هذه احلركة
تظهر الشخصية املانحة ،أو الشخصية
املساعدة ،ويف الوقت نفسه تظهر
الشخصية الشريرة.
احلكاية تعتمد على فعل اجلهة الثانية
يف هذه احلركة ،فأ ّما أن تربح املغامرة
التي ركبتها ،أو أن تخسرها ،ويف العموم
ستربحها حتماً.
الشخصية الشريرة حتاول أن حتبط
ما تقوم به اجلهة الثانية ،أي تريد أن
ت ِ
ُفشل محاوالت البطل يف اجناح مغامرته
يف احلصول على الشيء املفقود ،أو سد
النقص عنده ،لكنها تفشل أ ّما بظهور
الشخصية املانحة التي تعطي شيئا ً يساعد
اجلهة الثانية/البطل على إمتام مهمته ،أو
ظهور الشخصية املساعدة التي تساعده
على إمتام تلك املهمة ،يف بعض احلكايات،
وأ ّما بجهوده الشخصية يف البعض اآلخر.
تظهر يف هذه احلركة الشخصية املانحة

التي متنح البطل «الطرف الثاني» أداة
ما تساعده على إمتام فعله .أو ظهور
الشخصية املساعدة التي تقدم للبطل يد
العون واملساعدة يف إمتام فعله.
تكون هذه الشخصية املانحة إ ّما أنسية
تعطي البطل شيئا ً ما يساعده على إمتام
مهمته ،مثل الشيخ الكبير يف حكاية «األمير
نور الزمان واألميرة فتيت الرمان» ،وإ ّما
حيوانية ،كأن يكون كبشا ً «حكاية امللك
وأوالده الثالثة» .أوجماداً كأن يكون بساطا ً
سحرياً ،أو خامتا ً سحرياً ،أو نقوداً ،أو
عبارة لغوية كصاحب الصندوق يف حكايتنا.
والشخصية املساعدة تقدم له يد
املساعدة يف إمتام مهمته بنفسها .ففي
حكاية «األمير نور الدين واألميرة فتيت
الرمان» تكون الشخصية املساعدة أنسية
«الشيخ الكبير» ،وحيوانية «سعلوة» .أو
يكون جمادا مثل «التبغ» يف حكاية «األخوة
الثالثة».
***
تضم احلركات الكبرى ،وعددها ثالثة،
حركات أصغر منها يف الكثير من
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احلكايات ،حركة صغيرة أو أكثر .يف هذه
احلركات يظهر فعل القوى املساعدة،
أو القوى املانحة ،أو القوى الشريرة ،أو
حركات يقوم بها البطل.
ويف بعض احلكايات تتكرر هذه احلركة
أكثر من مرة ،واألكثر شيوعا ً يف أغلب
احلكايات هو تكرارها ثالث مرات.
والسبب يف ذلك هو ما مخزون يف تفكير
العامة من فلسفة شعبية تراكمت عنده عبر
الزمن يف أن «يف الثالثة املنية» ،أي يثبت
الفعل يف املرة الثالثة ،وهذا ما جنده يف
تفكير العامة يف املجتمع املصري .واملجتمع
السوداني ،كذلك.ورمبا يف مجتمعات
عربية أخرى.
يف احلركة الثالثة الكبرى يأتي اإلنفراج
من خالل األفعال التي حدثت يف احلركة
الثانية والتي قام بها البطل لتجاوز محنته،
أو لسد النقص الذي أوجده الطرف األ ّول
يف احلركة األولى.
***
إن احلركات الثالثة تكون ثابتة يف كل
القصص الشعبي ،فالبطل يجب أن يسقط
يف احلركة الكبيرة األولى لتبنى على هذا
القصة ،احلكاية ،وهذا السقوط
السقوط
ّ
يسميه «فالدميير بروب» يف منهجه
القصة» بانتهاك املحظور،
«مورفولوجية
ّ
أو وجود النقص يف حياة البطل ،مهما
كان نوعه .أما احلركة الثانية الكبيرة
فهي خروج البطل للبحث عما يسد هذا
النقص ،أو لرد هذا اإلنتهاك للمحظور.
واحلركة الثالثة الكبيرة هي عودة البطل
بعد القيام بذلك.
أما احلركات الصغرى ،وهي «األفعال»
فإنها تأتي ضمن احلركة الكبيرة .وهذا
مبدأ ال ميكن ألي قصة شعبية أن تنتهكه
ومهما كانت.
***
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ومن املفيد أن نذكر أن أي قصة شعبية
تكون خطية الزمن الرئيسي لها ،وهي
القصة الفنية املكتوبة اآلن
تختلف عن
ّ
بحرية التراتب ،فال ميكنك أن تشرب املاء
من قنينة غطاءها محكم االغالق ما لم
تفتح هذا الغطاء .فاحلركة الكبيرة األولى
تأتي قبل احلركة الكبيرة الثانية ،واحلركة
الكبيرة الثالثة يكون مكانها احلتمي بعد
احلركتني األولى والثانية .أما بالنسبة إلى
الزمن الداخلي للقصة فيمكن التالعب به
القصة ،فيمكن ذكر أمر
حسب راوي هذه
ّ
ما ،أو خبر عن حركة صغرى يف احلركة
الكبيرة وهي تعود للحركة الكبيرة األخرى.
***
احلركات :
نعرف ان كل فعل يسنده القصص الشعبي
لالنسان ،أو احليوان ،أو األشياء ،على
السواء ،هو حركة ،يف الزمان واملكان.
وكل حركة هي أ ّما أن تكون مادية ،أو
أن تكون معنوية .فاحلركة املادية هي
التي تعرف بحواسنا ،وتكون مرئية ،مثل
االنتقال يف املكان ،مرفقة بالزمان .والتي
تكون معنوية ،هي التي تت ّم داخل الذهن،
مثل التصورات ،واخلياالت ،وما يجري يف
الذهن من فعاليات.
قلنا ان كل احلكاية تتكون من ثالث حركات
كبرى ،رئيسية .وميكن تعريف احلركة
الكبرى بأنها هي جزء من حكاية له مقصد
واحد ،كأن يكون القصد سقوط الشخصية
الرئيسية للحكاية ،وهذا السقوط أ ّما أن
يكون بسبب النقص احلاصل له ،أو بسبب
ارتكابه للمحظور ،أو بسبب التغ ّيب .أو أن
يكون القصد هو سد النص ،واخلروج من
الوقوع يف املحظور ،أو ل ّم الشمل ،وهذا
قصد احلركة الكبيرة الثانية .
إذن هناك ثالثة مقاصد تشكّل ثالثة
حركات كبرى ،ويف كل حركة من هذه
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احلركات الكبرى توجد واحدة أو أكثر من
احلركات الصغرى.
احلركات الصغرى تنتج من فعل تقوم به
شخصيات احلكاية داخل كل حركة كبرى
رئيسية.
***
الفن السردي ،القصص الشعبي خاصة،
يتكون من عدة حركات ،وهي على العموم
تكون ثالثة .كل حركة من هذه احلركات
تتكون من مجموعة من احلركات الصغيرة،
أفعال مادية أو ذهنية.
ال أريد التحدث عن الزمن بلغة فلسفية،
أو بلغة فيزياوية ونحن نتحدث عنه يف
القصة الشعبية ،بل سأحتدث عنه بلغة
ّ
أدبية صرف .فالقصص الشعبي ،بالعموم،
يتكون من حركات ثالثة ،وكل حركة ال
تتم ّإل يف زمن ما ،ألن الزمن هو الذي
يجعل منها فعال ،أو حركة ،وبال زمن ال
توجد حركة ،وال فعل .وعلينا أن ندرس
مورفولوجية الزمن يف القصص الشعبي
كما ندرسة يف باقي الفنون السردية،
كالرواية مثال .هذه احلركات الثالثة يف
هذا الفن السردي الشعبي يأخذ فيه
الزمن تسلسال دياكرونيا ،تعاقبيا ،الواحد
تلو اآلخر وال يسير بخطوط متوازية،
سينكرونيا ،تزامنيا ،أي يسير يف تطابق
منطقي لألحداثّ ،إل ما ندر ،أي يسير
بصورة سينكرونيا .أ ّما احلركات الصغيرة
التي ضمن احلركة الكبيرة الواحدة فيمكن
أن يأخذ أية صيغةّ ،إل أننا جند الغلبة
لصيغة التعاقبي.
لو فحصنا العشرات من النماذج القصصية
لوجدنا انها جميعا تتبع هذا الزمن ّإل ما
ندر ،مثل حكايات ألف ليلة وليلة التي
تستعمل الراوية شهرزاد عبارة «هذا ما
كان من أمر فالن ،أما ما كان من أمر
فالن ،»...فيكون زمن األفعال متزامنا،

سينكرونيا.
نحن ال نقول بانعدام القصص الشعبي
كله من هذه الصيغة للزمن ،سينكروني،
تزامني ،وامنا النصوص القصصية التي
تتبع هذه الصيغة قليلة ،مثل حكايتنا «حسن
آكل قشور الباقالء» ،ونسخها العراقية،
أو العربية ،أو األجنبية .إذ يتزامن وجود
امللك الذي يريد اختبار بناته ،بسؤالهن،
مع وجود حسن يف املدينة ،أو االنسان
اخلامل ،أو الفقيرّ ،إل أن احلركة الصغيرة
التي تضم االختبار يكون زمنها تعاقبياً،
دياكرونياً ،باختبار بنت وراء األخرى.
وأيضا ً احلركات الصغيرة األخرى ،مثل
تزويج البنات يأتي تعاقبيا ً أيضاً .راجع
نص حكاية « الشيخ الكرمي « ،ونص حكاية
«العجوز والشيطان».
وجند التعاقبية يف الزمن يف نصوص
مثل :نص حكاية «حديدان» ،ونص حكاية
«ميرزا بحمد» ،ونص حكاية «األمير نور
الدين واألميرة فتيت الرمان» ،ونص حكاية
«امللك وأواله الثالثة» ،ونص حكاية «العصا
السحرية» ،ونص حكاية «صاحب اخليمة
الزرقاء» ،ونص حكاية «خيانة العهود»،
ونص حكاية «الفرسان الثالثة» ،ونص
حكاية « الشواك» ،ونص حكاية «شكر
وخلف الراعي» ،ونص حكاية «العروس
والفرعون» ،ونص حكاية «ابليس والفالح»،
اضافة ألغلب النصوص العربية واألجنبية.
من بني خمسة عشر نصا ً ضمتها دراستنا
«القصص الشعبي العراقي يف ضوء املنهج
املورفولوجي» ،جند ثالثة نصوص زمنها
من نوع الزمن التزامني ،واثني عشر نصا ً
من نوع الزمن التعاقبي وهي نسبة قليلة
جداً ،بقدر اخلمس.
إن تكرار احلركات الكبرى ،أو احلركات
الصغرى ،تنتج منواً لشخصية البطل يف
احلكاية ،وهذا ما سيتوضح أثناء الدراسة.
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

هل سيتمزق القميص ؟
..........
طريق احلرير
طويل
شرانق تتدلى
على غصن احلياة
بانتظار أنامل صدق
متزق القميص
دون أن نسأل
هل ق َُّد
من قُبل أو ُد ُب ٍر
لنحلق .
طريق املاء
طويل
عطاشى نطوف باجلب
الشيء إال ال ّريح
دالء فارغة
وصوت يوسف
يستغيث
طريق الرغيف
طويل
بيادر محروقة
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ف أيامنا
عجا ٌ
والكهنةُ
يصادرون القمح
سنبلةً سنبلةً .
طريق احلياة
طويل
شهقة موت
حتصد الروح
تغتال االشجار
تقتل العصافير
عش ًا عش ًا
حاصرنا الطوفان
من كل اجلهات
مراكبنا مثقوبة .
هل سيتمزق القميص
لتتحرر الفراشات من عبودية احلرير ؟
سلوى إسماعيل .سوريا
حلمي
بيوسف يؤو ُل ُ
من لي ُ
فقد َنسيت َيدي على مقبض الغ ْيم
إني أرى ألف شهريار يقطعون رؤوس
األفكار
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يب ّيضون مال القصائد ويشترون حبر
األنني
أرى وجوه ًا تتنازعها املرايا
وأيادى حتاول فتح ٍ
باب
لترى النور
كنت على يقني أن الرجاء
أكسجني الكادحني
يحركون به أكداس األحزان .
أحلم
أننا علقنا على قارعة الزمن  ..تأكل الطير
من رؤوسنا فتات األمل
وبعض أفواه سمان يلتهمن ألفا ضعاف ًا
وال فرعون ليخفي القمح يف املطامير
ورأيتني دودة احلرير
أتس ّلق جذوع النبات ألجد
مكان ًا أتشرنق فيه
لك ّنني أنزلق كل مرة
وأحاول من جديد .
مفيدة الوسالتي .تونس
وألنك اختلست أحالم ًا
أكبر من مقاسك..
علقت
َساك
بسياج أ َ

وأنت حتاو ُل تهريبها.
مفتاح العلواني .ليبيا
سينطفئ عمرك
شمعة أثر شمعة وستدرك حينها انك
أصبحت رماد ًا لذلك اخليط
سيبتلعك الفراغ يوم ًا
وتكون صديق ًا حميم ًا للمقاهي
والطاوالت
سيأتي يو ٌم
وتفر كل احلمائم التي اطعمتها
وتبقى وحيد ًا تنث ُر البذار على االرض .
ستعد الغيوم العابرة
غيمة بعد غيمة وتنتظر قطرة مطر
ترويك
ستقف يوم ًا بوجه الرياح
فمك
وتفتح
َ
تدخل ذرة هواء فيه..؛
دون أن
َ
عبداهلل حسني .العراق
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إدريس سالم .كوباني .سوريا

––1
ٍ
ٍ
يتيمة دونك
معتمة
على شرفة
متألُوها َزفيا ُن الري ِح
واملط ُر
والرعد
ُ
والبر ُق
ت األقدام
وصم ُ
يتعاركون خارجاً...
اكتبني أوالً (يقولُها املط ُر الهائ ُج)
– ْ
حب ِ
ات
– بل ْ
اكتبني أنا أوالً (يركلُ الري ُح ّ
املطر)
وأيكم ذكر؟
– ُّأيكم أنثىُّ ،
هو سؤا ُل أناي ألناهم.
––2
طفلتي املتوغّلة يف عمقي العميق
يا َمن متلكني شامتني حقيرتني
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تسكنان منكبيك الناصعني
أخل ُع اآلن عني
ٍ
ٍ
الهث،
غياب
ثقلَ
وأرتدي انتظاراً متورّداً
ٍ
قصيدة
على جسد
ع ّريتها فيك،
فأحر َق التم ّر ُد شب َقه
ِ
الساكت على أمله.
مقصلة صمتك
على
ّ
اذبحيني طفلتي
هوى
عاهراً
ِ
متواطئا ً
ِ
اخلائبة،
مع نواياك
وأنا أغنّيك على لهفاتي اخلائرة
فتتمد ُد ذنوبي عاريةً
ّ
أما َم فراشتك النافرة.
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يف كل مرة ..
محمد بوعجيلة .ليبيا

يف كل مرة ،أخلد فيها إلى النوم
أحلم أنني شحاذ .
شحاذ يقف على مفترق إشارة املرور
ثم فجأة
استيقظ من احللم
وبطريقة ما
أجد أسفل وسادتي
الكثير من النقود .
يف اليوم التالي
يتكرر احللم
ثم أستيقظ
ألجد الكثير من النقود مرة أخرى
وهكذا
جمعت كل النقود

وضعتها يف صندوق التبرعات
فال أحد يتبرع بأحالمه
إال إذا صارت هذه األحالم مصدراً
للقلق ،للرعب واخلوف .
عدت مسرعا إلى البيت
ألخلد مجدداً إلى النوم
وبشكل ما
لم أجد السرير
وال حتى الوسادة .
مذ ذاك
وأنا أقف على مفترق إشارة املرور
وكلما صارت اإلشارة حمراء
 .....أتس ّول أحالمي.
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الذاكرة والتاريخ يف رواية الكوين ..

أخبار الطوفان الثاني

()2

أمراجع السحاتي  .ليبيا

ثم جند اسم لنوع سيارات يف تلك احلقبة
وهي حقبة اخلمسينات كانت مشهورة
يف الصحراء وهي سيارة الندروفر التي
اشتهرت بني ناس تلك احلقبة وقيلت
عنها أشعار وحكايات شعبية وقد تردد
اسم الندروفر أكثر من مرة  ،جاء ذكر
السيارة يف الرواية سالفة الذكر على لسان
احد الشخصيات الدرامية يف الرواية
وهي شخصية آهر  ،الذي قال يخاطب
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شخصية آخر من شخصيات الرواية هي
شخصية مهمدو .. « -:برغم أن سكرتير
الوالي لم يبخل علينا بالسيارات فرصد لنا
الند روفر وسيارة أخرى صغيرة ال اعرف
اسمها يجلس خلف مقود كل منهما سائق
يضع نفسه رهن أشارتنا  .»...كذلك ذكرت
الرواية احد املشروبات املشهورة يف تلك
احلقبة والتي غزت ليبيا من الساحل إلى
الصحراء وهي مشروبات البيبسي كوال
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حيث جاء يف الرواية ما يشير إلى ذلك
حيث يقول آهر  « -:بلغنا أطراف املدينة
وعدنا على أعقابنا حتى أخذنا التعب
فقررنا أن نلتقط أنفاسنا ونطفئ العطش
فجلسنا يف مقهى على الشارع وطلبنا
ثالث كازوزات من البيبسي كوال . « ..
ثم تظهر الرواية احلالة التي كانت تعيش
فيها ليبيا يف اخلمسينات قبل الشروع
يف تصدير النفط واكتشاف املزيد من
احلقول حيث تقول شخصية يف الرواية
 « -:حتى الناحية االقتصادية توجب منع
هذه العمامات  .فقل لي باهلل ما الفائدة
من وراء محاصرة الرأس بعشرين ذراعا ً
من الكتان اجليد يف الوقت الذي يسعى
فيه ثالثة أرباع األطفال يف اململكة حفاة
عراة يعانون من اجلوع ؟ آه لو كنت احتل
مكان رئيس احلكومة الستصدرت قراراً
منعت مبوجبه هذا اإلسراف من استعمال
األقمشة  ، »...كما تسجل لنا الرواية
بعض األشياء التي يتم استيرادها وأماكن
استيرادها من خارج ليبيا يف حقبة أحداث
الرواية حيث تقول الرواية أي رواية «
أخبار الطوفان الثاني «  ... « -:يشتري لها
من جتار القوافل زجاجة من تلك العطور
املسحورة الكريهة الرائحة التي يتاجر بها
هؤالء احلذاق الغشاشون ويستوردونها من
قبائل الهوسا يف كانو « (.)28
ثم تذكر الرواية ثمرة تخرج يف احلمادى
احلمراء تلك املنطقة الشبه صحراوية
يف موسم األمطار وهي ثمرة الترفاس
وكيفية جتهيزها لألكل والتي يجهل الكثير
طريقة إعدادها اآلن يقول السرد الروائي
« -:قبل الغروب عاد البدوي من جولة يف
املنحدرات املجاورة وجلب معه ترفاسة
بيضاء ضخمة جف نصفها العلوي املعرض
للشمس فانتهزت الطيور الفرصة ونقرت
نصيبها من الترفاسة املغرية وملا كان

رفاقه يجهلون الترفاس بل ولم يسمعوا
مبثل هذه الثمار التي جتود بها األرض يف
املواسم املمطرة فقد اضطر أن يشرف على
إعدادها بنفسه غسلها جيداً وقطعها إلى
أجزاء صغيرة وسلقها وقدمها على العشاء
بعد أن أضاف عليها قليالً من الزبد وامللح
«  ،ثم تروي الرواية ما ورد يف االدويسة
عن ليبيا حيث يقول السرد الروائي يف
الرواية موضحا ذلك  .. « -:وقرأ من
االدويسة كأنه يبتهل إلى اهلل  « :كل من
ذهب إلى ليبيا وذاق اللوتس ينسى أهله
ووطنه ويقيم هناك إلى األبد «  ..انتهي
من قراءته املسرحية فالتفت إلى اجلماعة
وقال بلهجة لم تتخلص من تأثير املمثلني :
 هوميروس  .تذكرت اآلن أن اللوتساخلرايف ال يوجد إال يف هذه البالد ! « .
كما أشار الروائي يف سرده بالرواية إلى
أسماء بعض النقود التي كان يتعامل بها يف
ليبيا يف فترة أحداث الرواية وهي القروش
واملالليم حيث صارت العملة يف ليبيا بعد
االستقالل وتكوين الدولة تعرف باجلنيه
والذي يساوي مائة قرش أما القرش فانه
يساوي عشرة مليم وقد صدرت العملة
الليبية يف ظل اململكة الليبية املتحدة عام
1952م بعدة فئات اصغر قيمة القرش ثم
املليم  .حيث يقول الروائي يف سرده « -:
مد يده يف جيبه وألقى له ببعض القروش
واملالليم على منديل باهت تتناثر فوقه
البقع افترشه أمامه على األرض «  .ويف
اجلزء الثاني الذي عنوان له الروائي بعنوان
« الغزو « قام املؤلف بعملية استرجاع «
فالش باك « يف الكتابة وذكر جلزء من
تاريخ ليبيا أبان الغزو االيطالي ليبيا حيث
يقول الروائي يف رواية « أخبار الطوفان
الثاني « « -:راقب مهمدو جموع املتوسلني
البؤساء وهم يتضرعون لقبولهم يف صفوف
املجاهدين ويلحون يف طلب االنضمام
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للقافلة حتى بلغوا أعتاب السلسلة اجلبلية
الرمادية يف الشمال فيئسوا ووقفوا
ميتشقون أسلحتهم البدائية يرقبون يف
حسرة واسى القافلة املحظوظة التي بدأت
تصعد الطريق اجلبلي املفضي إلى جبل
احلساونة «  .يوضح لنا مما تقدم املعانة
التي عاشها جزء من الشعب الليبي أبان
الغزو االيطالي وبهذا جنده يسجل التاريخ
والذي قد يكون مستقيه الكاتب مما عانوا
يف تلك األحداث أو من بعض الوثائق التي
قد تكون بعيدة عن متناول الكثيرين  .كما
يوضح لنا الروائي األسلحة التي استخدامها
الكثير من املجاهدين الليبيني يف حربهم
ضد الطليان حيث يقول يف سرده  « -:يف
تلك األيام بيعت البنادق العثمانية الصدئة
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بأسعار خيالية  .وترددت يف الواحة حكاية
عن احد الفالحني الذي ضحى بحصته من
ماء عني الكرمة بيعت البنادق العثمانية
الصدئة بأسعار خيالية واستبدلها مقابل
بندقية عثمانية من ذلك النوع الذي
يوفق يف إطالق رصاصة من بني الست
رصاصات « .كما يذكرنا الروائي يف رواية
« أخبار الطوفان الثاني « بأحد املعارك
التي قامت بني الليبيني وااليطاليني وهي
معركة القارة  ،وهي معركة وفق ما تذكر
املصادر التاريخية قامت يف منطقة فزان
والتي لم يذكرها معجم معارك اجلهاد يف
ليبيا  . 1931 1911-كما يذكر لنا من
التاريخ تأسيس اجلمهورية الطرابلسية
حيث يقول الروائي يف سرده بالرواية -:
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« ولكن احلظ لم يحالفه لالشتراك يف
املعارك  .إذ وجد معركة القارة قد أسفرت
عن مصرع عدد كبير من خيرة املقاتلني
من مختلف الواحات واملناطق كان الشيخ
املراكشي احدهم  .تراجع الغزاة إلى
الوراء وعادوا لالحتماء باملدن الساحلية
بعد الهزائم املتتالية التي منوا بها
وأجبرتهم مع الوقت لتوقيع معاهدة الصلح
التي كان من نتيجتها تأسيس اجلمهورية
الطرابلسية يف العشرينات « .كما ذكر لنا
يف صلب الرواية بعد أن أخذه االسترجاع
إلى العشرينات من القرن العشرين حيث
ذكر لنا التوقيع على معاهدة الصلح بني
االيطاليني واملجاهدين الليبيني والتي كان
نتيجتها تأسيس اجلمهورية الطرابلسية يف
الغرب الليبي وهي اجلمهورية الثانية يف
تاريخ اجلمهوريات يف ليبيا فقد سبقتها
أول جمهورية قامت يف برقة وهي جمهورية
سيرين أو قورينا « شحات «  .كما تذكر
الرواية كيف أن معاهدة الصلح قد مت
حلها من قبل االيطاليني بعد أن ردت فيهم
الروح فقد جاء يف الرواية ما يؤكد ذلك
احلدث التاريخي  « -:إذا انهار الصلح
مبجرد أن التقط العدو أنفاسه وتلقى
اإلمدادات الالزمة من البحر فخالف بنود
املعاهدة وخرق وقف إطالق النار وجتددت
االشتباكات على طول الساحلي فاقبل
الرسل مجدداً وتنادي أهالي الصحراء
والواحات استعداداً لصد الغزاة الذين
يستعدون اآلن للتغلغل يف الدواخل والعودة
إلى أعماق الصحراء «  .كما تذكر الرواية
يف صلب سردها مكان وقعة فيه مذبحة
تاريخية وهو قلعة القارة  « -:تألم النقشاع
الغمة قبل وصوله تألم أكثر ألنه لم يكن
بجوار الشيخ املراكشي عند استشهاده
يف تلك املذبحة الفظيعة التي أقامها
الغزاة ضد الفدائيني يف قلعة القارة قبل

انسحابهم نحو الساحل بأسابيع قليلة «.
كما تورد الرواية منصب من املناصب التي
كان يشغلها بعض من العثمانيني وطريقة
تعاملهم مع الشعب  ،يقول سرد يف الرواية
 « -:درب نفسه على ضبط النفس وجتاهل
هتاف الصبية واهاناتهم قائالً يف نفسه
أنهم إمنا يتحدثون بالسنة أبائهم الذين
نسوا دوره ضد بطش القائمقام العثماني
 ، »...كما تذكر الرواية يف صلب سردها
مكان وقعة فيه مذبحة تاريخية وهو قلعة
القارة  « -:تألم النقشاع الغمة قبل وصوله
تألم أكثر ألنه لم يكن بجوار الشيخ املراكشي
عند استشهاده يف تلك املذبحة الفظيعة
التي أقامها الغزاة ضد الفدائيني يف قلعة
القارة قبل انسحابهم نحو الساحل بأسابيع
قليلة « .كما تورد الرواية مواد من القانون
العثماني الذي كان معمول به يف ليبيا قبل
الغزو االيطالي وهو منع حيازة السالح
حيث يقول الروائي يف الرواية  « -:كانت
حيازة السالح أيام القائمقامية العثمانية
محظور بحكم القانون  .وقد سن الطاغية
نوري بك أحكاما ً إضافية تبعها بإجراءات
تعسفية تنزل أسوأ العقوبات مبن يثبت
حيازته للسالح تبدأ باجللد العلني وتنتهي
بعقوبة اإلعدام شنقا ً أمام جمهور الرعية
 .وهذا جعل أولئك النفر القليل الذي
ميتلك هذه البضاعة اخلطيرة يحرصون
على إحاطتها بالسرية التامة خوفا ً على
رقابهم «  .كما ذكر حاكم ليبيا قبل دخول
الطليان وهو احلاكم العثماني نوري بك
حيث جاء يف الرواية وفق ما سرده الروائي
 « -:وبرغم من عصراً ذهبيا ً أعقب حكم
نوري بك إال أن احلائزين على السالح لم
يصدقوا حياة الدميقراطية اجلديدة التي
عاشتها الواحة وظل شبح الطاغية ماثالً
أمام أعينهم  ،ساكنا ً يف قلوبهم حتى إذا
تنادى الشجعان ودقت طبول احلرب قام
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هؤالء ببيع تلك البنادق العتيقة يف السوق
السوداء بأسعار خيالية جلبت لهم الثراء
السريع  .فالتهمت الدفعة األولى كل ما
تبقى يف آدرار من سالح خفي ولوال أهل
الصحراء الذين هبوا لنجدة املحاربني
وزودهم بعدد محدود من القطع الضطرت
قافلة اإلمام السويعدي أن تتحرك .
وبرغم ذلك فان اغلب املقاتلني من الواحة
اضطروا أن يتسلحوا باملناجل والفئوس
وحتى الهراوات «  .كما ذكر لنا تسمية قائد
القوات االيطالية يف طرابلس  « -:احلاكم
العسكري بطرابلس احلاكم االيطالي ،
تقول الرواية  « -:مضت ثالثة أشهر قبل
أن يجيئوا به مقيداً بالسالسل إلى احلاكم
العسكري بطرابلس  .قضى األسابيع
األولى مع األسرى يف سجون الواحات ثم
نقلوه إلى داموس مظلم يف جبل غريان
ومكثوا به هناك قرابة األسبوعني «.
كما يذكرنا الروائي على لسان احد
شخصيات الرواية بعض من الزعماء
والقادة العسكريني الطليان الذين
ساعدوا على غزو واحتالل ليبيا منهم
موسوليني وغراسياني  ... « -:هل تعلم
أن موسولينيي يفكر جديا ً يف إعادته إلى
البالد ؟ الدوتشي اقتنع أخيراً أن السالم
لن يتحقق على ضفاف الشاطئ الرابع إال
إذا استعان بالسفاحني املتطرفني أمثال
اجلنرال غراسياني  .أما البلهاء أمثالي
من املرنني واملعتدلني فنهايتهم قريبة « .
كما تذكر لنا الرواية املعتقالت واسم احد
املعسكرات وهو معسكر ونزريك لالعتقال
والتعذيب الذي تعرض له الكثير من الليبيني
يقول السرد  « -:احتلوا ونزريك وأقاموا
فيها معسكراً لالعتقال  .أعطوا احلرية
للهجانة ليستبيحوا الصحراء ويطاردوا
املجاهدين الذين هاموا على وجوهم
وتاهوا يف البراري بحثا ً عن املاء واملأوى .
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هناك البعض عطشا وجوعا وقبض رجال
الهجانة الزنوج على اغلب الفارين واتوا
بهم إلى املعتقالت  .هل تدري ماذا فعل
الطليان هناك  ،يف معسكر ونزريك «  .ثم
جند الروائي خالل سرده يف الرواية يذكر
مؤمتر سنوي كان يقام يف أثينا باليونان
يف فترة أحداث الرواية حيث يقول يف
سرده الروائي مشيراً إلى ذلك املؤمتر وهو
يتحدث عن شخصية من شخصيات الرواية
وهي شخصية أجنبية « كوتسا « ..« -:
انهالت عليه الدعوات حلضور املؤمترات
فتعرف على ماريا يف مؤمتر أثينا السنوي
حول ( مستقبل علم اآلثار ) .»..ويرد يف
الرواية جهاز من أجهزة االتصال يف ذلك
الزمن كانت تستخدم يف مراكز البوليس يف
ليبيا وهو جهاز اإلبراق حيث ذكره يف سرده
الذي جاء  « -:سارع اجلاروف إلى مركز
البوليس إلبالغ السلطات فاخبره ضابط
املركز أن جهاز اإلبراق معطل بسبب خلل
يف املحرك «  ،كما أورد الروائي يف السرد
الروائي للرواية والية أخرى من واليات
ليبيا الثالث يف الزمان الذي فيه أحداث
الرواية حيث جاء يف الرواية  « -:زار برقة
وتسكع بني أنقاض املدن اخلمس  ، »..ثم
يقول  « -:بدأ نشاطه يف برقة  .وحفر
سبعة آبار ارتوازية ونقب بني األنقاض
ووضع اللمسات األخيرة يف مخطوطة «
حضارة اليونان يف شمال إفريقيا « ولكنه
لم ينشرها  .ثم فازت شركته مبناقصات
حفر عدد من اآلبار يف منطقة فزان فبدأ
يف مرزق وانتهى إلى آدرار «  ،كما تطرقت
الرواية يف سردها الروائي إلى بعض
الظواهر السلبية التي كانت منتشرة يف
ليبيا يف حقبة أحداث الرواية وهي ظاهرة
الشعوذة والسحر يقول سرد من الرواية-:
« ..وقد حاول أن يجرب حظه يف الكنوز
خمس سنوات ولكنه لم يعثر على قطعة
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واحدة فقرر أن يلجأ إلى احليلة والتحايل
فارتدى أسمال الفقهاء واحترف كتابة
األحجبة ومعاجلة املمسوسني بواسطة
الكوى بالنار  ، »..ثم توضح لنا الرواية يف
سردها الروائي مكان القصر الشتوي مللك
ليبيا واحلاكم وبعض من أسماء مؤسسات
النظام امللكي واملناصب يف فترة أحداث
الرواية من خالل السرد حيث جاء ذلك يف
السرد الذي يقول « -:استدار اخلبر وطار
عبر األسالك الالسلكية واقتحم على امللك
هدوءه يف قصره الشتوي بطبرق  .قال
العجوز وهو يسلم يده للطبيب اخلاص كي
يقيس له الضغط مخاطبا ً رئيس الديوان
امللكي املصلوب قدامه كتمثال من احلجر».
جند هنا أن الروائي له موقف من ملك
ورئيس دون امللك حيث يحاول أن يوصفهما
من ضمن الشخصيات التي ليس لها قيمة

حيث وصف األول بالعجوز ولم يعطيه لقبه
كملك  ،وقام بوصف الثاني بتمثال حجر
وال ندري سبب ذلك  ،اهو تسييس أما أن
هناك خالف ووجهات نظر ؟
من خالل رواية أخبار الطوفان الثاني جند
أن هناك عالقة كبيرة بني التاريخ والهوية
حيث جند ذكر إلى العملة الوطنية بذلك
الوقت كالقرش واملليم  ،كما جند أسماء
ألحد املكونات الليبية كانت من هوية
املنطقة يف ذلك الوقت مثل اسم مهمدو ،
وآهر  .كما جندها ذاكرة لبعض مقومات
الهوية خاصة السياسية يف املاضي والتي
صارت محفوظة بفعل هذه الرواية حيث
جندها تذكر مؤسسات وهياكل قد مت إلغاء
أسماءها من ذكر كالبوليس الذي تغير إلى
الشرطة .
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يف عيادة النساء

مروة آدم حسين .ليبيا

املشهد األول :
عود قصب ابتلع كرة يجلس أمام عيني ،وفتاة
شـاحبة وكأنهـا مغتصبـة مـن شـيء ما ،توشـك
أن تكـون عـوداً مـن القصـب،إال أن الكـرة لـم
تظهـر بعـد ،وطفلـة مزعجـة تصـرخ بداخلـي
...تبـا ً أيـن أمهـا؟! ..وأنـا مـاذا أفعـل هنـا؟!
امـرأة هنـاك ترمقنـي ،تبحـث يف عـودي عـن
الكـرة التـي ابتلعتهـا ! يبـدو أنـك يجب أن تبتلع
كـرة لكـي تأتـي إلـى عيـادة النسـاء!
وأنـا هنـا أراقـب امـرأة بجانبـي ...يـا إلهـي
كيـف يكـون الكحـل علـى أجفانهـا خطـا ً دقيقـا ً
،وتسـقط ظالله حتت عيني باخلط العريض؟
املشهد الثاني :
دخلـت امـرأة مقبـورة يشـع جمالهـا مـن سـابع
أرض ،يبدو أن زوجها أراد إخفاء قبحه فألقى
السـواد علـى وجهها !
طفلـة أخـرى تصـرخ ،تطلـب مـن أمهـا أن
حتملهـا ...
يـا لـ ِ
ك مـن طفلـة مزعجـة ،ألـم ِ
تكفـك تسـعة
أشـهرمن التكـ ّور يف بطنهـا!
املشهد الثالث :
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يا إلهي ما هذه؟!
ما هذه التي خرجت من غرفة الكشف؟!
عود قصب آخر،قيل بأنه ابتلع فتاة متكورة!
نحن ال منلك املالعب لكننا جنيد لعب الكرة ،
القدم،السلة  ،اليد،وحتى البايسبول!!
بعـد كل هـذه الكـرات يجـب أن يتعـ ّود القصـب
علـى التكـور!
ولكـن فيـم شـحوب القصـب؟ يبـدو جافـا ً جـداً،
يـكاد أن ينكسـر ،يتكـئ علـى الكـرة التـي ابتلعها
وهـو متبـ ّرم !
هـل كان شـحوباً؟ هـل أنـه متكـور،أم أنـه متبـ ّرم
ألن الكـرة مؤنثـة؟!
طفلة أخرى تصرخ..
ــ مروة آدم..مروة آدم..
ياإلهـي ،مـن أيـن عرفـت اسـمي؟!  ..هـل يعقـل
أننـي أمها؟!
مروة..مروة..مـروة ...يااااااااااامـروة ،دورك
يامـروة!
يف هـذه العيـادة األطفـال أكثـر مـن النسـاء؛
لذلـك وضعـوا طفلـة يف االسـتقبال!
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أسف الليايل
نرجس عمران  .سوريا

إذا األيام قالت لي  :تعالي
إلى وطنٍ شبيه القلب غالي
جراح الغدر أدمته فلوالً
شهيد قال  :أفديه بحالي
ٌ
لكان اليوم ماضٍ ليس إال
على األطالل تبكيه األعالي
لكان اليوم جرحا ً من جمالٍ
أسف الليالي
يبلسم دمعه
ُ
لكان اليوم سربا ً من معالي
وكان البؤس قافية الرحال
فما حالي على عمرٍ أرا ُه
يبعثر نوره بني الظالل
وما شأني أيا أقدار قولي
ٍ
مستقبل فيه اعتاللي
إلى
أجبت وبعضي غنى يف سرورٍ
دمشق ،فأنت لي أغلى الغوالي
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عقدة متصالبة

حامد الصالحين الغيثي  .ليبيا

 غداً يا رفقاء الدهر سنقتاد آخر صديقيف ليلة زفافه إلى عروسه ،وسنأكل الكثير
من اللحم فمن منكم يراهنني على أنه يف
تلك الليلة ،عروسنا ستنام ليلتها ،متاما ً
كما لو أن اختها تنام بجانبها.
يف اجلهة املقابلة ،صديق آخر يوافقه
القول وهو يلقي النظر إلى عريسنا بنصف
عني ،ودموعه تندفع كما لو أنها شالالت
نياغرا إثر تقشيره للبصل قائالً :
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ــ فقط ،أنتهي من إعداد وجبة العشاء لكم،
وسأخبركم بسرٍ تعرفون من خالله إن كانت
عروسنا ،أختها هي من نامت بجانبها ،أم
أنه بطلنا الفوالذي الصلب .
تعالت الضحكات وتوالت الغمزات ،فرمبا
ت إبريق
كل منهم عرف قدر نفسه ،هنا حمل ُ
الشاي وأخذت بعضي للركن اخلارجي من
الكوخ الذي لطاملا اجتمعنا به دائما ً قاصداً
نار احلطب لكي أضع االٕبريق فوقها بعد أن
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ت حتضير الشاي .
أكمل ُ
ت تلك النار ،وبقطعة خشب مستقيمة
جالس ُ
قمت بتحريك العيدان التي مازالت مشتعلة
وعزلتها عن تلك التي باتت ملتهبة .
ت احلديث واملشاركة يف تلك التفاهة،
جتنب ُ
ليس فقط الٔنني ال أحب احلديث عنها وال
فيها ،بل الٔنها دعابة تثير الكثير من قلة
احترام اخلصوصية ،كذلك عزلت نفسي
الٔجد سببا ً يقنعني بقول الصديق االٔول :
«سنقتاد آخر صديق» ،وأنا هو الصديق
االٔخير الذي لم يتزوج بعد؛ أيعقل أنه
يراني لست من ضمن أصدقائه بعد 9
سنوات؟ وهل هذا أيضا ً سبب يف أنه لم
يدعني حلفل زفافه؟
فهم أبنا ُء منطقة واحدة ،وعاشوا
رمبا؛ ُ
طفولتهم مع بعضهم ،وهل ذنبي يف أنني
مصادفة قد جمعتني بهم سنوات الدراسة،
وكان اللقاء بيننا هو نُزل الطلبة اخلاص
بتلك اجلامعة ؟
وسط استنتاجاتي قاطعني أحد االٔصدقاء
الذي أراه هو االٔقرب من بينهم قائالً:
 على غير عادتك ،أنت تخلو بنفسك،ولنا حديث وحدنا يف وقت الحق عن
سبب خلوتك ،أما االٓن فال أعكر صفوك،
وسأخلق لك عذرا وأقول بأنك حتتاج لورقة
وقلمك كما عهدتك منذ أول سنة دراسية
عرفتك ،فأنتم الكُتاب دائما ً ما تخلقون
أجواء خاصة بكم؛ لكن هل لديك فكرة عن
ربطات العنق وكيفية ربطها؟...
سرعان ما أجبته  :كما تعلم أنا لدي عقدة
مع ربطات العنق ،فال تخبر اجلميع بعقدتي
يكفيهم معرفتهم بأن ليس لدي فكرة عن
ربطة العنق .
بإبتسامة منه كأنه يقول  :أعلم ما يدور يف
ذهنك غادرنا صديقي أنا وإبريق الشاي .
ياااا لهذه الرائحة التي تأسر االٔنفاس
والعقول ،رائحة الشاي عندما يبدأ بالغليان،

سكبت قليل من الشاي يف كوب الٔتذوقه وأنا
أردد :ورقة ..قلم ..ربطة عنق ..عقدة ..
ٔاخخخ اللعنة؛ لهذه االٔسباب أكره ربطات
العنق والبدل الرسمية  ...يحتاج الشاي
إلى الكثير من السكر .
صدقا ً أحمل كرها ً شديداً لربطات العنق،
وأجتنب دائما ً احلديث مع من يرتدونها،
بل ومقابلتهم ..ما زلت أتذكر جارتنا التي
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جاءها خبر وفاة أبنها ليلة زفافه إثر
رصاصة طائشة من أحد حاملي البنادق
وضاربي النجوم احتفاالً بليلة الزفاف،
أتذكرها جيداً وهي تندب وتردد « :من
منكم يكذب خبر وفاته ويأتيني به مجروراً
من ربطة عنقه ...سأبكيك يا ولدي أربعون
عمراً على عمري لو كان بيدي ،ويا من
كنت سببا يف موته لك اهلل الذي عنده
تلتقي اخلصوم»
ما زلت أتذكر موظف املصرف بربطة عنقه
الزرقاء يف لونها بعدما تبني له يف نهاية
دوام عمله بأنني أملك ثالثة اضعاف ما هو
مكتوب يف الصك ،وأنه كان مخطئا ً يف رقم
حسابي وعندما نعتني باملحتال يف البداية
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وقام بإلغاء الصك ثم أقسم بأنني سحبت
االٔلف دينار مسبقا ً ولم يعد يف حسابي
شيء .
أتذكر ذلك اليوم جيداً بعدما قمت باستعارة
البدلة الرسمية لشقيقي االٔكبر التي تبدو
وأنها تكبرني بعشر بوصات ونصف ال ُعشر،
يوم أن كانت لي مقابلة مع أحد الكُتاب ذوي
اخلبرة لغرض تقييمه ملخطوطتي التي باتت
غير صاحلة للنشر .
يوم أن استقبلني شاكراً إياه بابتسامة
تثير االٕشمئزاز وصافحني بقوله« :تبدو
ذلك االٔخرق الذي يحمل لقب البوهيمية..
أتعرف ما معنى البوهيمية؟»..
ت الصمت للحظات ،ثم قلت يف نفسي
ألتزم ُ
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«لنعطي املريض ما بشهوته» وشاركته
احلديث قائال له :
 لهذا السبب أردت مقابلتك ..هات لي ماعندك عن بوهيميتك..
ما إن بدأ احلديث قائالً« :البوهيمية
تطلق على أي كاتب أو فنان مييل إلى
اتخاذ سلوك أو العيش بنمط حياتي غير
سواء كان هذا سلوكاً ».....حتى
مألوف،
ً
لفتت انتباهي ربطة عنقه التي تبدو وكأنها
تشعر باالختناق ،ربطة عنقه التي متنيت
لو أنها متتلك مائة من االٔيادي وتبدأ كل
زوج منها يف خنق هذا الرجل .
ربطة عنقه التي حاولت فهمها ،إن كانت
العقدة البسيطة ،أم أنها غيرها ،تبدو
العقدة ممزوجة بني املزدوج البسيط
وعقدة ويندسور والنصف ويندسور.
يكمل الرجل حديثه «بدأ مصطلح بوهيمي
الظهور يف فرنسا يف منتصف القرن الثامن
عشر ،لوصف أولئك املهاجرين الغجر
الذين جاؤوا من رومانيا مارين مبنطقة
بوهيميا والتي تعرف االٓن بجمهورية
التشيك»....
وقتها سرعان ما قادتني مخيلتي يف رحلة
متنيت لو أنها كانت حقيقة ،راقصتني
مخيلتي رقصة البولكا على قمة سنيجكا،
القمة االٔعلى يف جبال السوديت ،أواصل
الرقص يف مخيلتي ولم أبالي حلديث ذلك
الرجل .
قفزت بي مخيلتي إلى جبال شومافا،
وانحدرت بي على ضفة نهر االٔوالفا،
وعادت تراقصني البولكا مجددا محاذة
لنهر الفلتافا .
وجدت نفسي ذلك املكروماني املنحدر
من القبائل اجلرمانية ونصبتني مخيلتي
ملكا ً على بوهيميا خلفا لبوليسالف االٔول،
وجدت نفسي قائداً لقوات الهوسيت ،بدالً
عن القائد جان زيزكا ،أعظم قادة احلروب

يف أوروبا ،فزت بجميع معارك الهوسيت،
شاركت نبالء بوهيميا ومواطنوها فرحتهم
باستقاللهم...
يف ذلك الوقت قاطع الرجل مخيلتي بقوله:
«نحن ال ُنخب ال يبالي الشباب الصاعد
حلديثنا وال حتى لنصائحنا»
عندها قلت له« :وما هي النصيحة التي
ستهديني إياها؟»..
ليخبرني قائال« :نصيحتي أن ال تقوم بنشر
أي شيء ،فكل ما مكتوب هنا غير صالح
للنشر »
وقفت من ثم قلت« :هل لي بسؤالك
عن عقدة ربطة عنقك ،هل هي العقدة
املتصالبة؟»
ليقول« :نعم ،هي العقدة املتصالبة ..لكن
ما دخل كل هذا بربطة عنقي»
أخبرته« :إن تنفيذ هذه العقدة معقدة
جداً يف حلها وربطها ،يف املرة القادمة
عليك بالعقدة البسيطة ،أو أنصحك بعدم
ارتدائها الٔن ربطة عنقك تشعر باالختناق»
وقتها غادرت ذلك الرجل الذي كان ميشي
متبختراً وهو يحادثني ،غادرته وأنا أحمل
الكره الشديد لكل أشكال ربطات العنق بل
وربطة العنق نفسها.
كيف لي أن أتناسى يوم أن خرج علينا رئيس
احلكومة بربطة عنق حمراء« .......اللعنة
عليك يا هذا ..ألم تستمع لندائنا لك ..ثم
ألم تنتبه أن االٕبريق من شدة الغليان قد
أفرغ كل ما فيه»
قاطعني صديقي املقرب لي بهذا الكالم
ليخبرني أنني على غير عادتي ،وأن العشاء
قد صار جاهزاً ،مع أول ملعقة ،وبكل ذلك
الكره لربطات العنق ،لم يزل عقلي عن
التفكير يف ما إن كنت من ضمن االٔصدقاء
أم أنني لم أعد مرغوبا ً للصداقة .
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منذ أكثر من أربعني عام ًا مضت ،كان «حسني سعيد الكرمي» ُيبدعُ يف تقدمي
برنامجه الشهير والق ّيم «قو ٌل على قول» ،على أثير إذاعة لندن الشهيرة  ..أيض ًا .
ٍ
مبخزون كبيرٍ من الذكريات
تلك االذاعة الق ّيمة التي حتتفظ لها الذاكرة العربية
بحلوها وحنظلها مع ًا .
وقد قام «الكرمي» بعد ذلك بتجميع كل حلقاته اإلذاعية يف ٍ
كتاب جديرٍ بالقراءة
والتمعن ،صدر عن «دار لبنان للطباعة والنشر» ،وحتصلنا على طبعته السابعة
التي صدرت عام  1986م.
واجلميل يف االختيار أنه وثّق اسم السائل وبلده ،فحفظ بذلك سجالً متكامالً
ٍ
من سؤالٍ
وسائل وجواب.
ولكي ال يضيع هذا األثر القيم ،وتبهت ألوانه على أرفف املخازن املهملة ،راينا أن
نهديكم يف كل ٍ
عدد جوهر ًة من عقد الكرمي الفريد الذي ال يقّدر بثمن.
وهذه بعض جواهره .
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روائع  2020العشرة

الليبي  .وكاالت

أعد الناقدان السينمائيان نيكوالس
باربر وكارين جيمس ،من «بي بي سي»،
قائمة بأبرز  10أفالم يف هذا العام حتى
اآلن.
«دا  5دماء»()Da 5 Bloods
يتميز هذا العمل ذو الطابع امللحمي ،وهو
األحدث للمخرج «سبايك لي» ،بأنه مفعم
باحليوية ومتوقد املشاعر ،وال تخلو مشاهده
ذات السمت الدرامي املكثف ،من مسحة
فكاهية خفيفة .ومن خالل الفيلم ،يستعرض
«لي» مطوالً تاريخ الواليات املتحدة والنزعات
العنصرية القائمة يف أراضيها ،عبر تتبعه
خلطى أربعة من قدامى املحاربني األمريكيني
سود البشرة ،ممن يعودون إلى فيتنام
الستعادة جثة صديقهم املفقود ،وللعثور على
كمية من الذهب مخبأة هناك أيضاً.
ويتسم هؤالء بأنهم ذوو شخصيات معقدة،
رُ ِس َمت مالمحها على نحو متحمس للغاية.
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ويف ضوء ذلك ،رمبا ال يستغرب أحد ما يتردد
حالياً ،عن إمكانية فوز املمثل «ديلروي ليندو»
بجائزة األوسكار عن دوره يف العمل ،فقد
جسد فيه شخصية يعذبها ماضيها ،ومعاناتها
من متالزمة اضطراب ما بعد الصدمة .ولعل
قولنا إن «دا  5دماء» هو أحد أفضل األفالم
التي قدمها «سبايك لي» ،ميكن أن يوجز
الكثير مما قد ُيقال يف امتداحه واإلشادة به.
من بني أكثر القرارات إجحافا ً التي ات ِ
ُخذَ ت
يف عالم السينما ،استبعاد فيلم «التاريخ
الشخصي لديفيد كوبرفيلد» ،من قائمة
األعمال التي اختيرت يف فبراير املاضي،
للفوز باجلوائز التي متنحها األكادميية
البريطانية لألفالم (بافتا) .فهذا العمل،
بطابعه املرح املبتهج اإلبداعي املبتكر بال
حدودُ ،ي ِ
شكّل حتفة سينمائية متألقة ،حتى
باملعايير الصارمة لكاتبه ومخرجه «أرماندو
يانوتشي».
ويزيد ذلك من الصعوبات التي ستواجه كل
من يحاول يف املستقبل ،حتويل أحد أعمال
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«تشارلز ديكنز» لفيلم سينمائي .ولعل امللمح
البارع األبرز يف هذا العمل ،كونه يجمع
بني االحتفاء بطريقة السرد التي متيز
بها «ديكنز» ،بكل ما تتسم به من واقعية
جافة يف بعض األحيان ،وتقدمي ذلك بلغة
سينمائية رائعة ،عامرة باأللوان النابضة
باحلياةُ ،مستخدما ً أساليب فنية متنوعة ،من
بينها تقسيم الشاشة إلى جزئني يف بعض
املشاهد ،ووضع شروح أو تعليقات مكتوبة
عليها أحياناً ،أو إرفاقها بتعليق صوتي يف
أحيان أخرى ،وكذلك جعل عدد منها ذا طابع
مفرط يف اخليال.
ورغم تناول الفيلم موضوعات
تضرب بجذورها يف
التاريخ ،مثل الفقر
والنظام الطبقي يف

إجنلترا الفيكتورية ،فإنه ال يخلو كذلك من
طابع حداثي .ومن بني املؤشرات الرئيسية
لهذه املسحة احلداثية ،تعدد ثقافات أبطال
العمل ،إلى حد إسناد دور البطولة فيه إلى
املمثل اإلجنليزي ذي األصل الهندي ديف
باتيل ،الذي جسد الشخصية بكل اقتدار،
على نحو جعل «بي بي سي» تصفه يف عرض
نقدي أعدته بشأن الفيلم ،بـ «أنه التجسيد
احلميم واملفعم باحليوية لديفيد «كوبر فيلد»
يف عاملنا اليوم».
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«دائما يف بعض األوقات ،لكن ليس بالنادر
قط» (Never Rarely Sometimes
يتتبع هذا العمل الدرامي العميق بهدوء
حبلى يف السابعة عشرة
ومتهل ،قصة فتاة ُ
من عمرها (سيدني فالنيغان) تعيش يف بلدة
صغيرة بوالية بنسلفانيا ،تُفرض فيها قيود
على إجراء عمليات اإلجهاض ،ما يجعلها
تتوجه مع ابنة عمها سراً إلى مدينة نيويورك
املجاورة ،للتخلص من حملها.
رغم ذلك ،فال يتسم الفيلم – الذي كتبته
وأخرجته إليزا هيتمان  -بأنه ذو طابع
تلقيني تعليمي ،بل يتناول ببالغة وبحميمية،
ما يواجه املرء من خيارات وما يحويه يف
داخله من أسرار ،فضالً عما تتخذه الفتيات
صغيرات السن أحياناً ،من قرارات حزينة
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يائسة إلنقاذ مستقبلهن من الضياع.
للم ِ
شاهد دون صخب؛
وهكذا تنقل الكاميرا ُ
كيف ترسم احلسرة وانفطار القلب مالمحهما
على وجه بطلة العمل .وتبرز التناقض بني
الطبيعة اململة والكئيبة لبلدتها الصغيرة،
وواقع احلياة البراق واملفعم باحليوية ،الذي
تكتسي به نيويورك .ورغم أن هذا العمل
موجع يف صدقه ،فإنه مبهج ومنعش فيما
يتعلق بروح التعاطف التي ميوج بها.
«الصيد» ()The Hunt
أحاط الكثير من اجلدل بهذا الفيلم ،حتى
قبل أن يشاهده أحد .فقصة هذا العمل
الكوميدي الذي ميوج باإلثارة ،تدور حول
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عصبة من الليبراليني األثرياء (من بينهم
شخصية جتسدها هيالري سوانك) ،تعكف
على اختطاف أشخاص متواضعي احلال
ذوي توجهات ميينية (أحدهم تلعب دورها
بيتي غيلبني) ،ثم إطالق النار عليهم ،بغرض
اللهو كما يحدث يف رحالت صيد الطيور
على سبيل املثال.
ويف العام املاضي ،أ ِ
ُرجئ بدء عرض هذا
حادثي إطالق نار
الفيلم مرتني ،بعد
ْ
جماعيي وقعا يف الواليات املتحدة .وقد
ْ
ندد به الرئيس «دونالد ترامب» يف تغريدات
نشرها على حسابه على موقع تويتر.
لكن بعد أن بدأ عرض «الصيد» يف الربيع
املاضي؛ قبيل إغالق دور السينما بسبب
تفشي وباء كورونا ،اكتشف املشاهدون أن
هذا الفيلم الذي أخرجه «كريغ زوبِ ل» وشارك
«دميون ليندلوف» يف كتابته ،أشبه برحلة
مسلية عامرة بالبهجة ،ال تكف فيها عن توقع
وتخمني َم ْن يقف يف صف َم ْن ِم َن األبطال،
ومن بات على وشك أن ُيردى قتيالً.
ويف عرض نقدي نشرته «بي بي سي»،
أشادت «كارين جيمس» بالعمل باعتبار أنه
يحفل بـ «هجاء ذكي ومحاكاة ساخرة الذعة،
ومسلية وماكرة أيضا ً لالنقسام السياسي يف
الواليات املتحدة» .وال يزال هذا الفيلم حتى
ضت
اآلن ،أكثر األعمال السينمائية التي ُعرِ َ
يف عام  ،2020قدرة على نيل استحسان
اجلمهور ،وبعث الرجفة يف أوصالهم كذلك.
«باكيراو»()Bacurau
تشكل هذه اجلوهرة السينمائية البرازيلية
ذات السمت املاكر املخادع؛ أحد أكثر
أفالم هذا العام غرابة وإبداعا ً
يف آن واحد .وتدور أحداثها
يف قرية فقيرة معزولة
حتمل اسم «باكيراو»،

ويتميز قاطنوها بالتنظيم والتماسك.
ويتعرض هؤالء – ومن بينهم الطبيب الثمل يف
سياسي
أغلب األحيان «سونيا براغا»  -لقمع
ٍ
فاسد .ويشعرون باحليرة إزاء سبب اختفاء
قريتهم فجأة من على كل اخلرائط؛ مطبوعة
كانت أم إلكترونية.
وعندما تغزو مجموعة من املرتزقة القرية،
يتحول الفيلم إلى ما هو أشبه بتذكير مخضب
بالدماء ومفعم بالتقدير واإلجالل كذلك،
ألفالم رعاة البقر يف الغرب .ومبقدورك
كمشاهد أن تولي اهتمامك لتحليل السياق
الفرعي للعمل ،املتعلق باحلياة السياسية يف
البرازيل ،وبوسعك أيضا ً االكتفاء باالستمتاع
بجراءته اآلسرة ،وقدرته على تطويع القالب
السينمائي ،الذي ينتمي له إليصال رسالته.
مخرجي الفيلم
يف املجمل ميكن القول إن
ْ
«كليبر ميندونسا فيلو» و»جوليانو دورناليس»،
جنحا يف تقدمي حتفة سينمائية ،استحقت
احلصول على جائزة جلنة التحكيم مناصفة،
يف دورة العام املاضي ملهرجان كان.
«امل ُ ِ
ساعدة» ()The Assistant
تدور أحداث هذا العمل الدرامي الذكي
املحكم ،الذي كتبته «كيتي غرين» ،يف مكاتب
ذات طابع رتيب ،لشركة إنتاج سينمائي تتخذ
من نيويورك مقراً لها ،وميلكها قطب من
أقطاب هذه الصناعة ،ينخرط يف ممارسات
حترش واعتداءات جنسية.
ويف ضوء ذلك ،قد ال يصعب على أحد من
املشاهدين تخمني هوية الشخصية احلقيقية
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التي تتناولها مؤلفة العمل ،الذي تدور أحداثه
خالل يوم واحد من أيام عمل بطلته «جوليا
غارنر» ،املوظفة اجلديدة القادمة من خلفية
اجتماعية متواضعة ،والتي تكدح يوميا ً منذ
الفجر وحتى ما بعد غروب الشمس.
وعلى مدار ساعات عملها ،تنهمك «غارنر»
يف الرد على االتصاالت الهاتفية ،وطباعة
النصوص السينمائية ،وإخراج قوارير
املياه من صناديقها ،وكذلك ترتيب األوراق
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والوثائق املتعلقة باتصاالت رئيسها وعالقاته
الغرامية أيضاً.
ورغم أن شرير الفيلم يتمثل يف رئيس مجلس
إدارة شركة اإلنتاج السينمائي هذه ،الذي
يبدو قريب الشبه باملنتج األمريكي «هاريف
واينستني» املسجون حاليا ً إلدانته بارتكاب
اعتداءات جنسية ،فإن ما يتناوله العمل يتجاوز
مجرد التركيز على رجل واحد ،إذ يتعدى ذلك
ُملقيا ً الضوء على ثقافة مؤسساتية أوسع
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تلك الرواية ،تشكل إضافة حتظى بالترحيب
البالغ من جانب الكثيرين.
«أوت دي
ويف هذا الفيلم ،لم حتاول املخرجةَ ،
فيلد» ،إضفاء طابع معاصر على احلقبة التي
تدور فيها األحداث ،بل نزعت لإلبقاء على ما
يكمن فيها من جاذبية كالسيكية عتيقة ،تبعث
الراحة يف النفوس.
وعلى صعيد التمثيل ،جنحت «آنيا تايلور-
جوي» ،يف التعبير عن رقة القلب ودفء
الكامني خلف املظهر املتسلط
املشاعر،
ْ
لشخصية إميا ،ومحاوالتها الدائبة لترتيب
الزيجات بني معارفها .أما «جوني فلني» ،فقد
كان شديد االقتدار يف جتسيده لشخصية
السيد «ناتلي»؛ الشاب الفاتن بفظاظة،
واحلبيب غير املرجح للبطلة ،والذي أظهره
ص ِ ّور يف الرواية.
الفيلم أصغر سنا مما ُ
الشابي؛ سرق «بيل ناي»
البطلي
وإلى جانب
ْ
ْ
األنظار – وبشكل رائع  -خالل املشاهد التي
ظهر فيهاُ ،مجسداً شخصية والد «إميا»،
الذي يسبغ عليها حمايته بشكل مفرط
وكوميدي كذلك .وقد استفادت «دي فيلد»
من مسيرتها كمصورة ،يف اخلروج بهذا العمل
الرومانسي البديع ،على أفضل وجه ممكن
من حيث الصورة السينمائية.

نطاقا ً تسود صناعة السينما ،وتقوم على
التحيز اجلنسي والتواطؤ الصامت ،والتعامل
بازدراء مع من هم أدنى مرتبة وظيفية.
ورغم أن «امل ُ ِ
ساعدة» يخلو من الكلمات
الرنانة واملواعظ املباشرة ومشاهد املواجهات
املحتدمة ،فإن أجواء توتر تتخلل ثناياه ،يف
ظل ترقبنا املستمر ،ملا ستأتي به األحداث،
وما إذا كانت «غارنر» سترفع راية العصيان
ضد رئيسها ،أو أنها ستتقبل حقيقة أنها رحابة الليل ()The Vast of Night
ستواصل العمل حلسابه ،مهما فعل ومهما
حدث.
هل تراقبنا الكائنات الفضائية؟ وهل جابت
تلك املخلوقات خالل خمسينيات القرن
إميا» ()Emma
املاضي سماء والية نيو مكسيكو األمريكية؟
هل كنا بحاجة إلى معاجلة سينمائية جديدة
لرواية «إميا» للكاتبة اإلجنليزية
الشهيرة جاين أوسنت؟ رمبا ال.
لكن ذلك ال ينفي أن النسخة
السينمائية الفاتنة امللونة،
التي أُن ِْت َجت هذا العام عن
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سؤاالن يحومان يف أجواء هذا الفيلم
الغامض ذي طابع اخليال العلمي؛ على نحو
مماثل لألسئلة التي سبق أن طرحها املسلسل
التليفزيوني الشهير «منطقة الشفق» خالل
عامي 1959
عرضه يف الواليات املتحدة بني
ْ
و.1964
لكن يف هذا العمل السينمائي ،الذي تدور
أحداثه يف بلدة صغيرةُ ،يجاب على تلك
األسئلة بقدر كبير من احليوية واإلبداع،
إلى حد يجعلها تبدو كما لو كانت لم تُطرح
قبالً .فخالل أحداثه التي تدور يف ليلة
واحدة ال أكثر ،يتتبع الفيلم رحلة بحث شاب
يعمل منسقا ً لألغاني واملوسيقى يف محطة
إذاعة محلية (جيك هورويتز) وفتاة تعمل يف
مقسم للهاتف (سييرا ماكورميك) عن أسباب
الضوضاء الغريبة واملخيفة ،التي تُبث من
مكان ما على مقربة من البلدة.
ويتضمن الفيلم ،وهو األول للمخرج «أندرو
باترسون» ،بعض التعليقات الالذعة ،التي
تتناول تهميش فئات اجتماعية بعينها يف
الواليات املتحدة ،لكن أبرز ما مييزه ،هو تلك
الشجاعة الهائلة التي اتسم بها باترسون ،يف
استخدامه ألدواته الفنية .فبوسع مشاهديه
إدراك أنهم بصدد ظهور موهبة جديدة مثيرة
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للغاية ،عندما يرون الكاميرا ،وهي جتول فوق
البلدة يف مشاهد طويلة متواصلة ال يقطعها
أي تدخل من قبل القائمني على املونتاج،
وحينما يتابعون كذلك أبطال العمل ،وهم
جلمل احلوارية اجلِذلة ،التي
يتراشقون با ُ
تتالءم كل منها مع شخصية قائلها.
الرسامة واللص (The Painter and the
)Thief
تبدأ أحداث هذا الفيلم الوثائقي الغريب من
نوعه ،واملمتع بشدة يف الوقت نفسه ،بواقعة
لوحتي للرسامة التشيكية «باربورا
سرقة
ْ
كيسيلكوفا» ،التي تعاني من مصاعب متعددة
وهي تعيش يف العاصمة النرويجية أوسلو.
وعندما ُيلقى القبض على اللص «كارل باتيل
نوالند» ،تبحث عنه الرسامة حتى تعثر عليه،
وتطلب أن ترسم له لوحة من فئة البورتريه.
وهكذا تأسر هي صورته ،كما سرق هو فنها
من قبل .لكن ذلك لم يكن سوى بداية صداقة
حقيقية ،تتسم بأنها شائكة يف بعض األحيان.
إذ يتسع نطاق العمل ليتناول عالقة «باربورا»
برفيق حياتها من جهة ،ومسألة إدمان كارل
للمخدرات من جهة أخرى.

سينمـــــــــــا

وقد تابع مخرج الفيلم «بنيامني ريه» ،مسيرة
أبطاله على مدى سنوات ،لكي يخرج بهذا العمل
الثري ذي املستويات املتعددة ،الذي يسجل
بطريقة مفعمة باحليوية ،وقائع حياة هؤالء
األشخاص ،احلافلة بلحظات اإللهام والشعور
بالذنب وإعادة االكتشاف واالختراع معاً.
التاريخ احلقيقي لعصابة كيلي (True
)History of The Kelly Gang
يتناول هذا الفيلم للمخرج «جوستني
كيرزل» السيرة الذاتية لقاطع الطريق ورجل
العصابات سيء السمعة «نيد كيلي» ،الذي
عاش يف استراليا يف القرن التاسع عشر.
وقد اس ُتوحي العمل ،وهو من طراز درامي
رفيع ،من رواية للكاتب «بيتر كاري» .ويقدم
صورة مفرطة يف دقتها ألستراليا يف حقبتها
االستعمارية يف القرن قبل املاضي ،بكل
تضاريسها املتجهمة ،وما كانت متوج به من
عنف دموي ،وتعاني منه من فساد
مزمن ،وما شهدته أراضيها
وقتذاك من ممارسات
جنسية جامحة وماجنة.
ويستعرض الفيلم كيف تعلم

كيلي (الذي يجسد شخصيته «جورج ماكاي»
ببراعة) أساليب البقاء على قيد احلياة يف
هذه البيئة الهمجية الغريبة ،على يد أمه
شديدة القسوة «إيسي ديفيز» وقاطع الطريق
اللطيف «راسل كرو» ورجل الشرطة املُستغل
«تشارلي ُهنام» واملسؤول اإلجنليزي املنغمس
يف امللذات «نيكوالس هولت» الذي يصقل هنا
الشخصية الشريرة التي سبق أن قدمها يف
فيلم `املُفضلة`.
وحتت تأثير كل هذه الشخصيات ،بدا من
احلتمي تقريبا ً أن يصبح «كيلي» ،زعيما ً
لعصابة ذات ممارسات إجرامية ،وأحيانا ً
ثورية أيضاً .ورغم أن «كيرزل» وفريقه يقدمون
«كيلي» على أنه شخصية ضارية ومخيفة إلى
أبعد احلدود ،فإنهم ال يغفلون جعلها ذات
طابع حساس وقادر على تفهم معاناة اآلخرين
كذلك.
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قبل أن

نفترق

رواية العطر
وإذا ابتغينــا التحديــد ،فــإن االنســان قبــل دخولــه ســن املراهقــة ال تصــدر
ٍ
بشــكل آخــر .ألــم
عنــه أيــة رائحــة ،هكــذا هــو األمــر ،وال ميكــن أن يكــون
يكتــب «هــوراس»  :إن اليافــع ينضــج برائحــة الثيــران  ،ومــن العــذراء تفــوح
رائحــة النرجــس األبيــض ؟.
والرومــان كانــوا يدركــون هــذه األمــور ،فرائحــة االنســان هــي دائم ـا ً رائحــة
جســدية فهــي إذن رائحــة آثمــة .

باتريك زوسكيند .
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وطن الثقافة
وثقافة الوطن

