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صورة

الغالف

ثروة أثرية ولغز تاريخي ينام منسيا ً على صدر
كهف من كهوف التاسيلي على احلدود الليبية
اجلزائرية  ..هو نقش حجري يزيد عمره عن
 20ألف عام  ..اشتهر بني علماء اآلثار باسم
«لوحة االلهة الطيرية» نسبة إلى رؤوس الطيور
التي رسمت للشخصيات يف النقش .
عندما عثر الفرنسي «هنري لوت» على هذه
اللوحة يف «جبارين» أحد مواقع كهوف جبال
«التاسيلي ،كان انطباعه األول أنه توقع أن يجد
حتتها كتابة باللغة الهيروغليفية.
إلى هذا احلد كانت هذه اللوحة تنتمي إلى الفن
املصري ،حتى أننا ،وحسب تعبير «لوت» نفسه :

(( لو رأينا هذه اللوحة يف احد املتاحف املصرية
ملا استغربنا األمر )) ،ولكن السؤال األهم هو
من هذه الشخصيات األربع ؟ وهل هي صور
آللهة؟ وكيف بلغ تأثر الفنان باإلسلوب املصري
هذا احلد ؟
ٍ
لنساء
وملاذا اختار أن تكون هذه الصور األربع
دون أن يكون من بينها رجل واحد ؟
متى نتوقف عن قتل تاريخنا باإلهمال ؟ ومتجيد
موتانا بالكذب ؟
مصدر املعلومة التاريخية  :هنري لوت ،لوحات
تاسيلى  ،تعريب أنيس زكي حسن  ،مكتبة
الفرجاني  ،طرابلس  ،ليبيا 1967،

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مفتاح الشيخي
د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـةً مبـا يلـي :
1.1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
2.2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
ُ 3.3ي ّ
مصادر هـا.
4.4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
5.5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
6.6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
7.7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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رواية الليبي إبراهيم الكوني»

(ص  )92رسالة مشفرة «قصة قصيرة «
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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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عبدالناصر املربوك  .ليبيا
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إبــــداعــــات

سيخار روي  -الهند
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مابع ــد الشع ــر

()2

بقلم  :رئيس التحرير
إن ألفاظا ً مثل «املؤمن» و»املسلم»
و»الكافر» و»املنافق» ،قد اكتسبت خلفيات
معانيها املستحدثة من اإلسالم ،فالعرب
يف جاهليتها لم تكن تعرف «املؤمن» إال
من إدراكها ملعنى األمان أو اإلميان مبعنى
التصديق ،فأن ت ّؤمن على كالم فالن مبعنى
ُصدقه ،أما كلمة «الكُفر» فقد كانت
أن ت ّ
تعني عندهم الغطاء والستر ،وقد كانت كلمة
«املنافق» مجرد وصف ملسكن اليربوع ،ففي
سمي كذلك إال
لسان العرب أن املنافق « ما ّ
ألنه نافق كاليربوع ،أي دخل نافقاه « .
وكذلك لم يعرف العرب مفردة «الفسق»
الرطبة» ،أي خرجت من
إال يف قولهم «فسقت َ
قشرتها ،فكان متثيل اخلارج عن طاعة اهلل
بالفاسق ،أي كما تخرج الرطبة عن سلطة
قشرتها املحتوية لها ،وهلل املثل األعلى دائما ً .
أما الصالة ،فلم تُعرف عندهم قبل
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اإلسالم إال بكونها مفرد ًة تعنى «الدعاء»  ،وإن
عرف العرب يف جاهليتهم الركوع والسجود،
فلم يكونوا يعرفونه كما صاغه اإلسالم بعد
ذلك ،بل عرفوه مبعنى أن الرجل إذا «سجد»
فقد طأطأ رأسه وانحنى ،ففي لسان العرب
«أسجد الرجل»  :طأطأ رأسه وانحنى ،مبعنى
عجز البيت :
فقلن له  :أسجد لليلى فاسجدا.
ويعنى به أن صويحباتها قلن لبعيرها أن
يطأطئ رأسه لتركبه ففعل .
ويصح على مفردة «الصيام» ما يصح
على غيرها  ،فلم تكن العرب تعرف الصيام
إال على أنه «اإلمساك» ،لكن شريعة اإلسالم
طورت يف مفهوم الصيام وزادت فيه حتى
شمل ما نعرفه من ٍ
نواه وقيم ومستهدفات
يطول شرحها لو أردنا لها الشرح .

افتتاحية رئيس التحرير

وللعالمة «السيوطي» يف كتابه القيم
«امل ُ ِ
زهر يف علوم اللغة وأنواعها» شرح مفصل
واف عن هذه األلفاظ الطارئة على املجتمع
اإلسالمي الوليد ،إذ أن هذه األلفاظ شكلت
زاداً إضافيا ً أضيف إلى مخزون الشعر
وأمده بالعون الالزم يف مهمته اجلديدة .
هذا ما أصبح عليه الشعر بعد نزول
اإلسالم ،على أن األحداث السياسية التي
عصفت باملجتمع اإلسالمي بعد الفتنة ،وذلك
التجاذب العنيف بني أطراف النزاع وتعدد
املذاهب وتنوع الشيع ،ثم انتهاء األمر إلى بنى
أمية يف نهاية املطاف وبعده إلى العباسيني،
وتلك الثورات العنيفة التي صحبت سنوات
هاتني الدولتني ،كل هذا الواقع السياسي
املشحون لم يستثن الشعر من هيجانه،
فاستعمله ورفع ألويته وحارب به  ،فكان البد
البردة التي كساه
للشعر أن ينزع عنه تلك ُ

اإلسالم بها ،وأن يعود كما كان شعراً ال يتقيد
تسيره سوى رغبة
بقيد وال يأمتر بأمر ،وال ّ
يف عطاء أو رهبة من سوط أو نزعة الى
تعبير ،وعادت مقاييس تقييم الشعر كما
كانت أيام اجلاهلية،وتراجع الشعر عن كونه
ميثل الترجمة األمينة للواقع الديني إلى
كونه مؤسسة مستقلة بذاتها يسيرها اقتناع
صاحبها مبا يعتنقه من مبادئ أو يراه من
قناعات.
وهكذا عاد الشع ُر مجدداً إلى مكانه
األول ،ليس من مشاغله أن يكون ناصحا ً
ألحد ،وال تشغله مهام احلفاظ على قيم
معينة ،بل أصبح تعبيراً شخصيا ً عن عقيدة
ٍ
طرف
قد تصح أو تفسد ،أو انحيازاً إلى
معني أو حزب سياسي قد ينتصر أو ُينى
ٍ
بالهزمية ،بل أن الذاتية يف الشعر قد تطورت
على ألسنة شعراء العصر العباسي لتغدو
9
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أكثر تخصصا ً وانعزاالً عن ما حولها من
ٍ
أحداث مشحونة صعبة عصية االستيعاب،
فصرنا نقرأ قصائداً كاملة تصف ثمرة يانعة
أو تتغزل يف ٍ
ليلة حمراء أو تتغنى مبحاسن
رفاق سمر أو تفاصيل رحلة صيد .
عاد الشعر إذاً ممارسةً ذهنية تفسر أو
تدافع عن موقف فردي ،قد يتحدث بلسان
صاحبه أو يترجم موقف جماعة ،ولم تعد
«نظرية» اجلاحظ القائلة بأن «أحسن الكالم
ما كان معناه على ظاهر لفظه « ،لم تعد قانونا ً
يلتفت اليه أحد  ،فاملعنى تفوق على اللفظ،
وصارت حروف الكلمة ضئيلة متواضعة إذا
ما قورنت بحجم معناها ،إذ أن عدم محدودية
املعنى شكلت نقيضا ً تاريخيا ً اللتزام املعنى
القدمي مبساحة اللفظ وداللته ،وقد كانت
هذه «الثورة» الشعرية حدثا ً كبيراً فتح الباب
للمزيد من األحداث اجلسام بعده على
مستوى جدلية العالقة بني الشعر ومناحي
تطوره ومدى تقبله الستيعاب احلاضر الذي
فُرض عليه أن يعيشه ويعاصره .
إننا نرى «أبا نواس» مثالُ يف بيته املشهور :
دع عنك لومي فإن اللوم إغرا ُء ..
وداوني باللتي كانت هي الدا ُء.
إننا نراه وقد شق عصا الطاعة على
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انصياع الشعر للمعاني الظاهرة يف مفردات
كالمه  ،وانطلق يقود شعراء عصره يف
ٍ
مسيرة طويلة من التوغل يف خيالٍ يليق فعالً
بالشعر ،ويدعو إلى ٍ
معان ال نهائية بالقليل من
الكلمات ،فأنت تستطيع أن تستنسخ مئات
األخيلة والصور واألفكار ،بل واملذاهب ،من
خالل تأويلك ملعنى هذا البيت الذى يختلف
متاما ً عن مديح «أبي محجن الثقفي» للخمر،
وهو الشاعر الذي ولد يف اجلاهلية وأدرك
اإلسالم :
ٍ
ت فادفني إلى أصل كرمة ..
إذا ُم ُ
تروي عظامي بعد موتي عروقها
وال تدفنني يف الفال ِة فأنني ..
ت أأل أذوقُها
أخا ُ
ف إذا ما ُم ُ
املهم أنه صار يصدر عن وعي إبداعي
ٍ
حلظة أراد فيها الشعر
شخصي ،وينطلق من
أن يولد دون أن يكون راغبا ً يف اخلضوع
ملنظومة أخالقٍ تلزمه بالدفاع عنها إذا ما أراد
أن يكون مقبوالً من املجتمع .
بدون وعي إذن  ،ودون أن ينتبه أحد ،صار
الشعر تابعا ً ملنظومة تعاليم جمعية تؤكد على
االلتزام باخلط املرسوم دون زيغ أو اجتهاد
حرصا ً على أال يقع الدين اجلديد يف مأزق
التأويل من ألسنة رجالٍ حديثي العهد به،
قريبي األمد من عهود الكفر الطويلة .
كانت هذه املنظومة اجلمعية قد أُعدت
ٍ
مبهارة لتحفظ الدين من متاهة التأويل
لكنها ودون قصد أوقعت الشعر يف شباكها
وأخضعته لنفس النمط الذي يرفض االبتكار
وينأى عن اخليال ،وهل ثمة شعر بال روح
اخليال اخلالقة ؟
إننا جند صحابيا ً جليالً كابن مسعود
يوصي املسلمني مبا ينأى بهم عن مجرد
الشبهات :
(( أيها الناس  ،ال تبتدعوا وال تنطعوا وال
تعمقوا  ،وعليكم بالعتيق  ،خذوا ما تعرفون
ودعوا ما تنكرون ))

افتتاحية رئيس التحرير

هذا ما أراده «ابن مسعود» ،لكن الزمن
يتغير واألفكار ليست دائما ً هي األفكار
القدمية ،ولعل من مفارقات االختالف أن
جند دعاة الرومانسية احلديثة يضعون ركائز
أساسية لدعوتهم ويجعلون يف أولها (( حتطيم
القيود الكالسيكية والرجوع إلى الذوق
والعاطفة والوحي واإللهام ومحاولة التجديد
ولو كان يف ذلك خروج على املواضعات اللغوية
والقواعد الفنية ))
وكأن هذا (البيان) دعوة مناقضة متام ًا ملا
أوصى به «ابن عباس» منذ ألف سنة مضت،
ألم نقل أن األفكار ليست دائم ًا هي األفكار
القدمية ؟
لم تهنأ القصيدة العمودية إذاً باستقرارها
القدمي ،وصارت مطالب دعاة التغيير تقض
مضجعها ليل نهار ،لكن أحداً لم يتوقف
ليطرح السؤال املهم ،هل نهدم مبعاول التغيير
بنيان القصيدة الداخلي لنبني صرحا ً يتكلم
بلغة العصر ؟ أم نحن نقوم فقط بحملة إزالة
دون أن نفكر يف كيفية ملء املساحات اخلالية
بعد ذلك ؟
هناك سؤال آخر لم ُيطرح آنذاك ،هل
ينبغي فعالً إزالة القدمي حتى يحق لنا أن
نشرع يف اجلديد ؟ وهل أن ممالك الشعر
كممالك احلضارات القدمية  ،ال تقوم

احلضارة إال على أنقاض سابقتها ؟
يف الواقع ،كانت هذه الفكرة مبثابة سالح
نووي مدمر بلغة هذا العصر ،تفننت احلضارات
القدمية يف استخدامه ،فلم تهدأ «روما» حتى
حرثت أرض «قرطاجة» بامللح ،وهذا فقط مثل
وحيد حتى ال مننح لتاريخ احلروب مساح ًة قد
تطغى على موضوع الكتاب ،لكنها فكرة مدمرة
لم ينجح حتى الدين يف اقتالعها من رؤوس
أصحابها ،فاملتمعن يف التاريخ اإلسالمي مثالً
يفاجأ بهذه احلتمية املمعنة يف اإلصرار على
إفناء اآلخر كشرط للوجود ،فال حياة لك إال
مبوت الشخص اآلخر ،شخص قد يكون دولةً أو
حزب سياسي أو رأي مخالف .
مساحة احلوار هنا معدومة  ،وكل الفضاء
آللة القتل الرهيبة التي ال ترتوي من دماء
املعارضني .
نظريةٌ لم يصبها العطب حتى يف أحلك
الظروف ،فهاهم العرب يقتحمون شمال
إفريقيا للمرة األولى بعد انتشار اإلسالم،
ويبذل الفاحتون األوائل جهداً جباراً من أجل
أن تستقر األوضاع ليبدأ العرب واألمازيغ
بعد ذلك عصر الدول املستقلة يف املغرب،
لنفاجأ بعودة العقلية القدمية بكل تفاصيلها،
إنهم يحرثون أراضي بعضهم بامللح وكأن روما
وقرطاجة عادتا إلى احلياة بعد آالف السنني.
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املجتمع املدني يف ليبيا

()1

حسن المغربي  .ليبيا

استهالل ال بد منه:
عقب انهيار حكم األسرة القرمانلية بعزل
«علي باشا القرمانلي» عام 1835م ،عادت
ليبيا مرة ثانية للحكم العثماني مباشرة ،بتولي
«جنيب باشا» احلكم يف طرابلس ،وكانت مدة
واليته أربعة أشهر ونصف ،لم يحدث فيها
شيء يستحق الذكر سوى سك عملة دون
إذن السلطان ،ومحاولة االستقالل عن الباب
العالي ،ثم اس ُتبدل «جنيب باشا» بوالٍ آخر هو
«محمد رائف باشا» ،الذي كان حاكما ً ملنطقة
«الدردنيل» ،لكنه عزل ألسباب سياسية
أيضاً ،وكان كل عام تقريبا ً ُيعزل حاك ٌم ويتولى
حاك ٌم جديد ،وقد ظلت والية طرابلس على
هذا احلال حوالى عشرة أعوام ،حتى جاء
الوزير «محمد األمني» عام 1842م ،وقام
ببعض اإلصالحات فأجرى التنظيمات
اخليرية ،ورتب القضاءات واملديريات
واللواءات ،وأسس املجالس واألقالم والدفاتر،
وعدل أموال اجلباية ،وأجرى نظام تذاكر
ّ
املرور ،وأنشأ املستشفى العسكري الكائن
باملنشية»( )1ثم أنشأ الوالة من بعده بعض
املستشفيات واملدارس الثانوية العصرية ،ومت
تدشني خدمات البريد والتلغراف ،وتطوير
املطبعة احلجرية وجتديد حروفها ،فأصبحت
جريدة «طرابلس الغرب» تصدر باللغتني
العربية والتركية ،وأهم حدث يف تلك الفترة
هو تأسيس مدرسة «الفنون والصنائع» عام
1879م على أيام الوالي «أحمد راسم
وعي مديراً لها ضابطا ً تركيا ً برتبة
باشا»ّ ،
«يوزباشي» ،رغم أنها تأسست مبال أوقاف
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أهل اخلير من الليبيني ،ومن عائدات بلدية
طرابلس ،وضريبة «احللفا» ،وأثمان شراب
«الالقبي» ،باإلضافة إلى تبرعات أهل
الدواخل كونها تقبل تالميذها من جميع أنحاء
ليبيا ،و ُيذكر إن فكرة تأسيس املدرسة «بدأت
يف عهد والية «علي رضا اجلزايري» ،الذي
أعلن منشوراً إلى الناس يدعوهم للتبرع لفتح
مدرسة أو إصالحية لتربية األطفال األحداث
واملشردين واليتامى وتعليمهم مهنة تفييدهم
يف حياتهم»( ،)2ومن هنا بدأ االهتمام بإنشاء
اجلمعيات اخليرية والتنظيمات األهلية يف
البالد ،وإن كانت محدودة األثر ،وينحصر
دورها يف األعمال اخليرية والتعليم احلريف
مثل :النجارة ،والنسيج ،والسجاد ،والطباعة
والتجليد ،كما شهدت ليبيا عام 1882م
جمعية سرية «القرائخانة ،التي تأسست يف
مدينة طرابلس على يد شخص غريب األطوار
يدعى «إبراهيم سراج الدين» ،وضمت يف
عضويتها شخصيات مرموقة أمثال :املؤرخ
أحمد النائب ،حمزة ظافر املدني ،وإبراهيم
املهدوي ،وكان من أهم أهدافها نشر التعليم
والتشجيع على إقامة اجلمعيات ،لكنها لم
تدم طويالً ،حيث ألقي القبض على أعضائها
بتهمة تهييج الرأي العام(.)3
ويف إطار إعالن احلريات بعد صدور الدستور
العثماني عام 1908م تأسست تنظيمات
أهلية يف طرابلس مثل :جمعية االحتاد والترقي
واجلمعية النسائية العثمانية 1909م برئاسة
حرم والي طرابلس ،وكان الغرض من تأسيسها
تعليم النساء وتربيتهن ومساعدة الفقيرات منهن
على الزواج ،كما ظهرت الصحافة احلرة التي
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ال تتبع اإلعالم الرسمي مثل صحيفة «أبوقشة»،
وهي جريدة هزلية انتقدت سياسية الوالي
بأسلوب ساخر على طريقة مؤسسها الكاتب
التونسي «محمد الهاشمي» .وصحيفة «الترقي»
التي تعد أول جريدة شعبية سياسية ،وكانت
تدافع عن حرية الفكر بأسلوب رمزي ،وقد
تعرض كادرها إلى االضطهاد ومرارة املراقبة،
لدرجة أنه حصل صدام بني الوالي «أحمد
فوزي» ورئيس حتريرها «محمد البوصيري»
بشأن مطالبة األهالي بإصالح التعليم والتنمية
االقتصادية بالوالية ،مما أدى إلى توقف
صدورها واعتقال كتابها يف سجن القلعة(.)4
وفيما يتعلق بنظام النقابات العمالية ،فقد اكد
بعض املؤرخني أن أول نواة عمالية ليبية ظهرت
بني االهالي كانت تعمل لدى شركات «احللفا»،
ولم يكن لها أية حقوق مبا فيها حتديد ساعات
العمل التي تستمر أكثر من  14ساعة يف
اليوم ،ويتضح من حديث لكاتب إيطالي « :إن
شيخ البلد كان يشرف على الصنائع جميعها
بدون استثناء وهذه كانت متثلها نقابات وهي
بالرغم أنه لم تكن لها أنظمة ولوائح مكتوبة
إال أن نظامها كان دقيقا يقوم على أسس
تقليدية معترف بها يف ظل حكومة البلد»(،)5
وكان لكل نقابة أمني ينتخب من بني أعضائها

عن طريق الترشيح أو االنتخاب ويكون تابعا ً
لشيخ البلد ،وتتلخص مهامه يف مراقبة األسعار
التي حتددها النقابة و اإلشراف على التصنيع
من حيث دقة املنتج وجودته ،ومما يدل على
معرفة املجتمع الليبي ما يسمى بنظام النقابة
أو تنظيم طوائف احلرفيني بحسب تعبير عمار
جحيدر( )6وجود بعض األسواق يف مدينتي
طرابلس وبنغازي ال زالت حتتفظ إلى يومنا
هذا بأسماء بعض الصناعات واملهن مثل :سوق
النجارة ،وسوق الغلة ،وسوق احلدادة ،باإلضافة
إلى ما ذكره الفقيه حسن يف (يومياته) عن
بعض أسماء طوائف احلرفيني مثل :الدباغة،
والسراجة ،واخلردجية والنوارجية ،واخلبازة،
والرباحة والعوادة ،والقزدارة..إلخ .
وميكن القول اجماالً ،إن ليبيا عاشت نحو 360
سنة من حكم االتراك يف فوضى عارمة وثورات
شعبية متوالية نتيجة سوء اإلدارة العثمانية
وحتكم االنكشارية مبقاليد احلكم عن طريق
عزل الوالة أو الثورة ضدهم ،وتدهورت أحوال
البالد لدرجة تولي فيها اخلياط والقهوجي
منصب الوالية ،مما أثر على املجتمع الليبي
ثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصادياً ،وأصبح الوضع
على هذا احلال حتى جاءت احلقبة الكولونيالية
اإليطالية ( .)7(.يتبع) .
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مهن الزمن البعيد

أمراجع السحاتي .ليبيا

ظهرت يف ليبيا الكثير من املهن واحلرف
التي انتجت شخصيات صار لها تأثير يف
املجتمع الليبي ،بسبب ما قدمته من تاريخ
خالل ممارستها حلرفها ومهنها ،وأغلبها
القت صعوبة ومشاكل بسبب عدم تقبل
املجتمع لها يف بداية ظهورها .وكان لتلك
الشخصيات صراع مع املجتمع الليبي ،خاصة
احلرف واملهن التي امتهنتها واحترفتها
النساء .
بني صنعة اليد ومال اجلد :
لقد مرت املدن الليبية من شرقها إلى
غربها ـــ خاصة مدن الساحل ـــ بالكثير من
احلرف واملهن التي احترفها وامتهنها الكثير
من الليبيني ،والتي كان يتوارثها األبناء عن
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اآلباء من جيل إلى آخر  ،وهذا التوارث
خلّف املثل الشعبي الذي يقول  »-:يفنى مال
اجلدين وتقعد صنعة اليدين» ،وعن أهمية
املهنة أو احلرفة يف املجتمع الليبي استلهم
املثل الشعبي الذي يقول  « -:اللي ما عنده
صنعة ما عنده منعة « ،ونتيجة التنافس بني
احلرفيني واملهنيني لدرجة أن الكثير اعتبر
االعتداء على مهنته ومنافسته على نفس
عداء استلهم املثل الذي يقول« -:
املهنة
ً
صاحب صنعتك عدوك «  .من تلك املهن
واحلرف «حرفة احلالق» ،أو كما يطلقون
عليه بعض الليبيني اسم «احلسان» ،وهذا
أبرز شخصية «احلسان» والتي كان عملها
حالقة الشعر إضافة إلى عالج األسنان،
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و»الطهارى» التي قمصتها شخصية أخرى
«الطهار» ،مع مرور األيام صارت هذه
هي
ّ
الشخصية من الشخصيات الشعبية التي
أثرت يف املجتمع الليبي ،ولهذا جندها يف
الكثير من األمثال الشعبية من تلك األمثال
املثل الذي يقول  « -:قدامك وأذن يا حسان
« وهو يشير إلى التنبيه ،وكذلك استلهم من
«احلسان» املثل الذي يقول  « -:تعلم احلسانة
يف روس اليتاما « ،كما ظهرت حرفة «تلميع
األحذية» ،والتي أبرزت شخصية «البواي»،
وهو الشخص الذي كان يقوم بتلميع األحذية،
حيث ظهرت هذه الشخصية بوضوح بليبيا
مع قدوم االحتالل خاصة اإليطالي ،وقد
امتهنها بعض من الليبيني خاصة يف املدن
كطرابلس وبنغازي ،كان «البواي» يزاول
مهنته يف عديد األماكن ،خاصة عند مواقف
العربات ،وكثيراً ما شوهد حتت أقواس
الفندق البلدي يف بنغازي  .وقد كانت عدته
ملمعات أحذية يف علب اسطوانية صغيرة
سوداء وبنية وحمراء ،وهي «البوية» ،والتي
جاء منها اسمه ،وقطعة من القماش  ،إضافة
إلى فرشة للمسح والتلميع وصندوق خشبي
صغير به ممسك طويل من اجللد يضعه على
كتفه حني يحمله وهذا الصندوق به معداته
،وكثيراً ما كان يصيح وينادي « -:بواية ...
ابوية» .كما كانت تظهر مهن وحرف جديدة
يف الكثير من املدن الليبية خاصة بعد احلرب
العاملية الثانية ،وذلك بسبب االستقرار األمني
والوضع االقتصادي الصعب والتقدم العلمي
 .كان ظهور املهن واحلرف يتوالى على املدن
والقرى الليبية ،فمثالً جند أن مدينة بنغازي
قد ظهر بها الكثير من املهن واحلرف التي
أبرزت شخصيات كان لها أثر يف املجتمع
بعضها اكتسبت اسمها من املهنة واحلرفة
التي متارسها مثل «التقازة» ،و»احلداد»،
و»اخلراز» ،و»الفقى» ،و»اجلزار» ،و»البواي»،
صال ْح
و»الكواش» ،و»الدالل» ،و»الداللة» ،و» ّ

البوابير» و»بائع الفحم» ،و»القاز» ،و»القزار»،
و»الراعي» ،و»الرباع» ،و»الطهار»« ،ومؤجر
الدراجات» وفني إصالحها «السكلستي»،
صال ْح البوابير» مثالً
وغيرها  .فشخصية « ّ
كانت متتهن حرفة إصالح البوابير ،والبوابير
هي جمع «بابور» وهو املوقد الكيروسيني
والذي كان جنم املواقد بعد احلرب العاملية
الثانية يف ليبيا واستعمله العديد من الليبيني
بكثرة ،خاصة بعد أن كثر الوقود الذي يشتغل
به وهو القاز «الكيروسني» ،وبعد دخول الغاز
للبيوت وكثرته يف السبعينات ،انتهى عمل
صال ْح البوابير وتالشت شخصيته .
األدب يد ّون التاريخ :
مع مرور الزمن جند أن هذه الشخصيات
قد أثرت مبهنها وحرفها يف الدراما الليبية،
فمثالً جند الكاتب «خليفة الفاخري» يف
قصته القصيرة «الوقفة باجلمعة» يذكر لنا
مؤجر الدراجات الذي كان ميتهن تأجير
الدراجات الهوائية للشباب حتى نهاية
الستينات من القرن العشرين ،مما جاء يف
تلك اآلتي -:
« امتعض رجب – مؤجر الدراجات – وقال
منفعالً :
 ال  ..اتفو  .ستندم (.)1ساعي البريد الذي مضى :
من ضمن املهن التي أبرزت شخصيات
أثرت يف املجتمع الليبي جند مهنة ساعي
البريد ،وهذه املهنة قد تالشت بعد دخول
االنترنت وظهور مواقع التواصل االجتماعي
ووسائل توصيلها من هواتف ذكية وحواسيب
التي سهلت وصول الرسائل وإرسالها بني
الناس ،حيث لم يعد هناك ساعي بريد
بالشكل الذي كان يف اخلمسينات من القرن
العشرين ،كانت هذه الشخصية حديث
الشارع والبيت ،وكتبت فيها االشعار مثل
قصيدة «ساعي البريد» لعلي الفزاني  ،كما
أدخلت يف األعمال الدرامية الليبية ،فظهرت
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يف األعمال املسموعة واملرئية والورقية ،فعلى
سبيل املثال فقد أدخلت هذه الشخصية يف
قصة «طني البحر» خلليفة الفاخري ،حيث
كانت شخصية «سي علي» هي الشخصية
التي متتهن مهنة ساعي البريد حيث جاء
فيها اآلتي -:
« ثم الحق «سي علي» بنظرة إلى أن غادر
ٍ
وحينئذ قال للموظف اجلديد :
الفندق .
يسكن هنا منذ سبعة أشهر  ..يعمل
كساعي بريد .)2( »....
« ثبت بصره على حقيبة البريد مليا ً  .كان
يف عينيه شيء غريب  ..متماوج  ..ظلع نحو
احلقيبة  ..تناولها ،واقتعد طرف السرير،
وانشات أصابعه تعربد يف جوفها خالل
الرسائل  ..هتف صوت يف ذات نفسه :
الويل  .ماذا تنوي أن تفعل ؟
لكنه كان قد دلق غمر احلقيبة على السرير،
وطفق يقرأ .
بادئ األمر – عناوين الرسائل ، ..
ثم أخذ يفضها .
عليك اللعنة  .لقد جننت .
اسند ظهره على جناح السرير  ،وانشأ يقرا
أولى الرسائل بعينني مثل تنورين « (.)3
فسيفساء الشخصيات القدمية :
كما كانت حرفة «بيع املياه» والتي أبرزت
شخصية «الوراد» ،تلك الشخصية التي كانت
تتجول يف العديد من األحياء  ،و»الوارد»
كان يقود عربة فوقها خزان به ماء ،ويجر
تلك العربة حصان أو حمار  .وقد ازدهرت
خدمته بعد احلرب العاملية الثانية  ،وقد
انتهى دوره متاما ً يف بداية السبعينات من
القرن العشرين  .كما كانت هناك شخصية
«بائع الفحم» «البياض» والتي أبرزتها مهنة
بيع الفحم ،وتالشت هذه الشخصية يف نهاية
الستينات ،والبياض هو الفحم  ،وكثيراً ما
كان يسمع صوته يف شوارع بنغازي وهو
يصيح ويقول « -:بياض ..بياض» ،أي فحم
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...فحم .
كذلك كانت هناك شخصية «الفقي» ،وهو
الشخص الذي كان يعلم األطفال القراءة
والكتابة وحفظ القرآن الكرمي يف مكان
يسمى الكتّاب ،وتلك الشخصية عادة ما
تكون رجالً كبيراً يف السن ،مهنته هي التعليم
الكتابة واحلساب والقرآن الكرمي ،وقد سمي
«فقي» لفقهه يف القرآن والتعليم  .كما أطلق
لقب «فقي» على الشخص الذي كان يكتب
احلجابات « التمامي « لغرض شفاء مريض،
أو أي غرض آخر ،مثل حفظ بقرة من العني،
أويف العشق واحلب ،وغيرها .و»الفقى» هو
الذي تعلم منه الكثير من الصغار ما كان
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يردده أثناء عملية إلقاء الدروس ،خاصة يف
املرحلة األولى من التعليم مثل -:
« أليف  ..اخلبزة حتت الشليف  /الباء .
اخلبزة حتت الغطاء « .
أثرت شخصية الفقيه يف املجتمع الليبي
لدرجة أنه مت إدخالها يف ٍ
عدد من األعمال
الدرامية الليبية ،حيث جاءت هذه الشخصية
يف رواية «حكايات اجلنون العادي» ،حيث
يقول جزء من الرواية -:
« أبدو يف هيئة جديدة ،ملفتة للنظر ،وأنا
أدور أمام املرآة معجبا ً بنفسي ،يرافقني أبي
إلى الكتّاب ،أنظر إلى األطفال املنهمكني يف
اللعب ،أمتنى لو يترك أبي يدي فأعود إلى

اللعب ،عند وصولنا إلى اجلامع ينهض الفقيه
فيسلم على أبي بحرارة ويربت على رأسي .
ربنا يصون ..
علي  ،ويترك يف
يوصيه أبي أن يضع عينه ّ
يده مبلغا ً من النقود ثم ينصرف ».
ويضيف يف سرده  « -:يقبع الفقيه يف
الركن ،ارمقه وهو يغالب النعاس رقيقا ً نحيفا ً
كغصن الزيتون ،عصاه أطول منه  .يفيق على
ضجة الصغار الذين يتحلفون حوله ،فتمتد
عصاه فجأة فتصيب سيء احلظ منا ،وغالبا ً
ما تقع على ظهر طفل مهذب لم يأت مبا
يقلق راحة الفقيه ،ويبرر الرجل عدم متييزه
بني طفل مطيع مشغول بلوحه وبني طفل آخر
17
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ال يستقر يف مكانه حلظة كأن األرض من
حتته فرشت بالشوك قائالً :
اضرب العفريت الصامت يبقى على
صمته ويخاف اآلخرون .
وأشكو ألبي ظلم الفقيه فيغرق يف الضحك :
حتمل قليالً  ..أال تعرف بان عصا
الفقيه من اجلنة ؟» (.)4
اجلمود يغتال بديعة :
خالل تواجد هذه املهن واحلرف ظهرت
أخرى وصارت تختفي غيرها ،وكانت
اجلديدة يلقى ممتهنوها وحرفيوها صعوبات
من قبل املجتمع ،حيث يصبح أصحابها يف
عداء مؤقت مع املجتمع ،من ناحية الثقة
والنظرة إلى هذه املهنة واحلرفة وصاحبها،
وكانت مهنة املرأة ودخولها العمل احلكومي
وخروجها من البيت للعمل أكثر اإلشكاليات
التي واجهت املرأة يف بداية دخول املرأة الليبية
معترك العمل احلكومي وخروجها من البيت
خاصة يف مجال اإلعالم والتمثيل والغناء
وحتى األعمال اإلنسانية كمهنة التمريض من
قبل النساء ،فعند ظهور هذه املهنة واجهتها
صعوبات وحرب اجتماعية من املجتمع ،فهذه
املهنة كانت جديدة على املجتمع الليبي الذي
كان متمسكا ً بعاداته العربية القدمية التي
متنع املرأة من العمل خارج بيتها ،خاصة يف
األماكن التي يتواجد بها الرجال كاملستشفيات
وغيرها ،وهذا سبب تأخر املرأة الليبية يف
االلتحاق باألعمال احلكومية واألعمال
احلرة مع اجلمهور ،ولم تظهر بوضوح إال يف
نهاية الستينات ،أما قبل ذلك فقد كان عدد
النساء العامالت قليل جداً ،بعد الستينات
ازداد عمل املرأة يف املصالح احلكومية،
وبدأت املرأة تخرج من البيت إلى الشارع،
وتتسوق بعد أن كانت تلتزم البيت لعدة عقود،
هذا وقد خلد أحد األعمال الدرامية ظاهرة
رفض املجتمع الليبي يف بداية اقتحام املرأة
مهنة التمريض ،وذلك يف رواية «حكايات
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اجلنون العادي» ،حيث جند ذلك يف السرد
اآلتي -:
« لم تطاوعني نفسي على االنضمام إلى أولئك
الذين اعترضوا طريق «بديعة» املمرضة،
فقد فضلت البقاء يف النافذة أتفرج على
املشهد الغريب الذي تفتق عنه العقل املريض
يف احلي ،بعد أن ظل الناس لعدة أسابيع
يضربون أخماسا ً بأسداس ،ويتداولون فيما
بينهم قضية «بديعة» ابنة «مسعود احلمال»
الذي انتقل إلى رحمة اهلل مخلفا ً وراءه فتاة
متمردة تريد أن تقلب التقاليد العتيقة رأسا ً
على عقب ،متحدية هذا البناء الشامخ الذي
يتبركون به  ......« .ويضف -:
« يوم أن التحقت «بديعة» بإحدى املستشفيات
للعمل فيه كممرضة ،طاف اخلبر بكل ركن يف
احلي ،جلس يف املقهى مع الزبائن ،تخبط يف
الريح ،شربه الناس مذابا ً يف الشاي والقهوة،
وغصوا به ،كان يهبط بني الرجل وزوجته
يف آخر الليل فتطير الرغبة من نفوسهم
أو تخمد  ،ويغلي الدم يف عروقهم برغبة
االنتقام والقصاص من فتاة بريئة .)5( ».
وهذا االعتراض والرفض لم يكن من بعض
املواطنني العاديني فقط  ،بل وصل حتى رجال
الدين ،فهذا فقيه ذُكر يف إحدى شخصيات
رواية «حكايات اجلنون العادي)» ،جاء يف
السرد الذي يقول -:
« أما الفقيه فلم يضيع الفرصة الثمينة،
فقد صعد املنبر يف يوم اجلمعة التي أعقبت
احلادثة ،فلعن الفتاة واجدادها ،واعتبر
غيابها عن املنزل ليالً وسهرها قرب املرضى
من الرجال برهانا ً ساطعا ً على أن الزمن
يقترب من نهايته ،وأن يوم القيامة لن يتأخر
أكثر مما تأخر »...
ويستمر الروائي يف سرد وذكر خطبة
الفقيه-:
«  ...ثم دعا املصلني يف ختام خطبته إلى
أن يتأهبوا الستقبال هذا اليوم املوعود الذي
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يتوه فيه املرء عن أبيه وأمه لشدة الهول »..
ثم يضيف الروائي يف روايته قائالً -:
« عاد املصلون إلى بيوتهم مربدي الوجوه،
فليس من املعقول أن يسمحوا ألحد أن
يلعب بأقدارهم ،ولن يسمحوا لهذه الفتاة أن
تستهني بهم ،وأن تخرج عن مصطلح احلي
يف وضع املرأة الشريفة ،ترفس بضاعتهم
بقدمها ،تسخر من الفقيه وكتابه األصفر،
تختلط بالرجال بال رقيب ،تتهكم على
كفاحهم الطويل من أجل حماية احلي من أن
حتل فيه روح االنحالل أو روح الشيطان  .ثم
هم على استعداد ألن يتسامحوا يف أي شيء،
إال أن تقوم القيامة بسبب قضية تافهة يف
وسعهم وضع حد لها « (.)6
وتدخل الرواية املذكورة يف احلوار بني
شخصيات مختلفة عن احلرب التي شنت
على مهنة التمريض للفتيات حيث جاء ذلك
يف اآلتي  »:صرخ رجل كفيف :
 كل شيء إال الفضيحة ..يقول آخر :
املوت أهون من السكوت على العار ..ويهرول رجل آخر من أول الشارع .
اجلهاد أيها الناس « ..
ويضيف الروائي يف سرده يف أزمة امتهان
الفتيات التمريض يف ليبيا  « -:ارمقها من
النافذة متشي مسرعة يف ثوب ابيض نظيف،
مثيرة لإلعجاب بقامتها الرشيقة ... ».....
ويستمر الروائي ويقول -:
«  ...تقترب خطوة أخرى فيخرج عليها رجل
ويف يده عصا غليظة :
إلى أين أن شاء اهلل ؟
جتيب وهي يف حيرة من أمرها :
 إلى املستشفى !! هي كلمة واحدة فأما أن تتركي املستشفىأو ترحلي عن احلي « .
وتنتهي حكاية املمرضة بان تترك املهنة
اجلديدة وتبقى يف البيت حيث جاء يف اآلتي

 « -:تهجر «بديعة» عملها مرغمة ،وال يبقى
من احلكاية إال ذكرى غير سارة  ،تعود إلى
األذهان كلما ظهرت فتاة سافرة يف احلي
فيقال :
 أين رجال اليوم من أولئك الذين ردوا«بديعة» على أعقابها دفاعا ً عن سمعة احلي
وكرامته « (.)7
لقد أبرزت الكثير من املهن واحلرف يف
ليبيا شخصيات كان لها أثر يف املجتمع
الليبي ،لدرجة أن بعضها أصبح اسمها من
اسم مهنتها وحرفتها ،وصارت تورث لألبناء
واألحفاد ،وصارت ملهمة للكثير من املوروثات
األدبية  .وحقيقة تأثير احلرفة أو املهنة يف
شخصية من يحترفها أو ميتهنها ،وإلصاق
اسمها بصاحبها ،ليس بليبيا فقط ،فقد
أثرت الكثير من املهن واحلرف على الكثير
من املجتمعات ،فكانت هناك ألقاب وأسماء
مثل «القزاز» و»احللواني» ،و»القهوجي»،
و»احلداد».
الكثير من الدول احتفظت مبهن وحرف
مواطنيها وخلدتها يف سجالت ووثائق ،بل
أن بعضها شكلت لها متاثيل ،حتى اخلرافية
منها ،ووضعتها يف املتاحف ليتعرف عليها كل
من يزورها .
الهوامش :

1.1خليفة الفاخري  ،بيع الريح للمراكب ،
(مصراتة – ليبيا  :الدار اجلماهيرية للنشر
والتوزيع واإلعالن  ،ط ،)1994 ، 1ص .67
2.2املرجع السابق ،ص .43
3.3املرجع السابق  ،ص.54
4.4خليفة حسني مصطفى  ،من حكايات اجلنون
العادي  ( ،طرابلس – ليبيا  :املنشأة العامة
للنشر والتوزيع واإلعالن  ،ط،)1985 ،1ص
،ص .8،9
5.5املرجع السابق ،ص،ص .70‘69
6.6املرجع السابق ،ص70
7.7املرجع السابق ،ص .72-71
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ً
وداعا عبد العايل شعيب ..

رجل األلوان يغادر املسرح

مفتاح الشاعري .ليبيا

ٍ
احتفاظ
الفن التشكيلي سيظل يف
بخصوصية تتحكم به وترسم مالمح مسيرته
وتطوره ،وهو بذلك ال يختلف عن صنوف
االلوان األدبية والفنية والنقدية األخرى
ٍ
تواجد عبر مساحة
 .لكنه أيضا ً الزال يف
نقدية لم تخل من مجموعة قواعد ومفاهيم
موغلة يف التاريخ الفني ،وهو يف املجمل
سيكون بالضرورة املعبر احلقيقي عن مراحل
جمالية تنفست االنسانية وخطت محطات
فنية تاريخية ،وهذا يجعلنا يف حضرة الفنان
التشكيلي الراحل «عبد العالي شعيب هذه
القامة التى ضجت بالتجديد فى معان شتى
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من الفن التشكيلي
«عبد العالي شعيب» كان من ضمن مسيرة
حافلة بتشكيليني رسموا خارطة واضحة،
نذكر منهم «رمضان نصر» ،و»عوض عبيدة»،
و»الطاهر املغربي» ،و»علي الزويك» ،و»فوزي
الصويعي» ،و»محمد بن المني» و»محمد
البارودي» ،و»علي رمضان» ،و»علي قانة» .
وبهذا فمن الطبيعي ان تكون سيرته قد متيزت
بالتشبع بروح متفائلة قالت باستمرارية التلون
يف املعنى والهدف ،فلم يكن يؤمن بالتشكيل
االحادي الذي يخلوا من غنى التعبير واملتغير،
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فكان إن احتسب ضمن باقة من التشكيليني
الذين تسلحوا بأساسيات وادوات التعبير،
وصنّف ضمن األصوات الصادحة بحرية
الريشة وخلق براحها املستحق ،وكأنه يف سعة
التنقل بني التشكيل الواقعي والرمزي معا ً .
وسيخلد الراحل املبدع «عبد العالي» ضمن
كوكبة أعالم هذا الصنف املعانق لبراحات
يقال فيها الكثير .
إن املتتبع حلياة هذا املبدع سيرصد بالتأكيد
املعنى احلقيقي للفنان الذي صاحب جمالية
اللوحة بأريحية روح ال تعرف سوى اناقة
رسالة الفن وإإلبداع الروحي الذي يحقق
التجلي الفني يف أبهى صوره .
إن ما يؤكد شمولية «عبد العالي شعيب»
هذا احلضور القوى الذي اتصف به حتى
رحيله عبر املناشط الفنية واملحافل الثقافية
واحلوارية الواثقة التي كان من شأنها إغناء
احللقات الثقافية .
إن ما يؤسس ملا ذكرنا من جوانب االثراء
لهذه الشخصية هو جتاورنا معه وما كانت
لنا من مشاهدات على ارض الواقع وسنذكر
يف هذا الصعيد ان عبد العالي شعيب حني
يكون يف محراب مرسمه فإنه يكون ذلك
الساحر املتسلح بريشة الزالت حتاكي عمق
األصالة واالنتماء لفنٍ ما كان يقبل إال الرقي
يف التأسيس و التذوق الرفيع ورمبا مايؤكد
حديثنا هذا ان للراحل جهود ال ميكن اغفالها
عبر املعارض واملناشط والكلمة
ولكننا سنشير يف هذه الوقفة إلى أن هذا
املبدع رغم تألقه الذاتي إال أنه لم ينل من أي
جهة إعالمية االهتمام الذي كان يستحقه ..
كما وأنه لم يتم تناول مسيرته األدبية والفنية
بجدية بالرغم أنه كان طيلة رحلته مهتما ً
بقواعد البحث املبنى على أسس منهجية
مدروسة .
ورمبا ما كان مييز الراحل «عبد العالي
شعيب» الفنان جانب يحسب له حيث

تسلح بعلوم الفنون التشكيلية املعاصرة،
فلم يختلف عن الفنان التشكيلي األكادميي،
ٍ
فظل يف حالة إملامٍ
وشمولية ألساسيات
هذا اجلانب الفني سوى فيما تعلق بالرسم
الهندسي أو قواعد التلوين والتسريح
وشموليات املنظور .
أيضا ً لم يتبرأ هذا الفنان من اعتماد منهجية
الرسم الفني الواقعي فيما يعرف اصطالحا ً
ٍ
بوجه أو
بالبورتريه ،كون ذلك كان يف اتصال
آخر مبادة التراث وغناه بالصور التجريبية
املجردة .
وقد يكون من الفائدة أن نذكر إن ابداع
هذا الراحل كان قد اعتمده مبصدرٍ رآه
من ضروريات التأسيس وذلك عبر تراكيب
بانورامية استغنت بجانب املروي واملكتوب من
تقاليد وعادات ومظاهر اجتماعية ومناشط
حرفية ،مع عدم اغفال منحى آخر من فنيات
العمل التشكيلي ،وهو ما تعلق بتأثير املحيط
من ظالل ونور وتراكيب ملونة حتاكي ظروف
اللوحة وموضوعاتها .
وإثراء  ...نؤكد بأن األجيال القادمة
وإضافةً
ً
ستذكره أيضا ً على أنه من القامات القالئل
التي حملت عبئا ً اشمل وأدق ،وهو ما تعلق
باملناشط املسرحية ،فكان املخرج املسرحي
الذي مثل جمالية ونهج اإلخراج بخلفية
الزالت تطرح على الساحة املسرحية بكثير
من املحتوى واملفهوم ،فيما لو وضعت على
بساط البحث والتدقيق من املسرح الواقعي
الى التجريبي .
ورمبا بهذا سنصل الى محطة مستحقة لسيرة
هذا الفنان التشكيلي املتنوع ،ورمبا سيحق لنا
أن نعتبر أنه كان من املجددين الذي سعوا
ٍ
قواعد لم تكف عن السعي
بصدق إلى إيجاد
الى التجديد والتجريب واستنباط الدروس
من تاريخ الفن التشكيلي يف عمومه .أيضا ً
سنضيف أنه قد جاء مكمالً ملسيرة من سبقوه
من تشكيليني أثروا احلياة الفنية يف بالدنا.
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مقهى يكتب التاريخ ..

جروبي العتيد
الليبي  .وكاالت

قبل معركة العلمني الشهيرة ،كان القائد
األملاني العظيم «رومل» قد بدأ يهدد
بدخول مصر ،مطلق ًا جملته الشهيرة :
ساشرب الشاي يف «جروبي» .
ِ
املستهجنة
أما مالمح الفنان «عادل إمام»
لكلمة «جروبي» يف مسرحية «شاهد ما
شفش حاجة» ،فسوف تظل طويالً
حاضر
ً
يف بال من يرتادون هذا املقهى  ،السيما
إن عرف أ ّن لهذا املقهى قصب السبق يف
إدخال الـ «آيسكرمي» والـ «كلير» والـ «مارون
غالسيه» ملصر ،بل إدخاله أصناف ًا نخبوية
من املربيات والعصائر واملثلّجات وأنواع
القهوة ،ما جعله حلم ًا صعب املنال للطبقة
الشعبية يف ذلك احلني ،واسم ًا ما يزال
ُيقال برهبة حتى اليوم ،وإن باتت أسعاره
حالي ًا مماثلة ألسعار أي مقهى مصري،
كان املؤ ّسس لسلسلة هذا املقهى على درجة
عالية من الذكاء التجاري ،بأن استحدث
فروع ًا منه؛ لتالئم الطبقة النخبوية
والطبقة األقل دخالً ،كما استطاع أن يخطب
و ّد كال النظامني؛ امللكي واجلمهوري ،ولعل
هذا ما يفسر أنه كان مقصد ًا للملك فاروق
حني كان يحب احتساء القهوة يف اجلزء
الذي ش ّيده أجداده من القاهرة ،وفيما
بعد بات معتمد ًا لوالئم الضباط األحرار
عند حلول ضيف رفيع املستوى ،وإن كان
قد تع ّرض للحرق وتكسير الواجهات
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الزجاجية ،حني ارتبط لدى املنتفضني يف
وجه النظام امللكي ،يف مطلع اخلمسينيات،
بالوجود األجنبي يف مصر.
أسفل عمارة شامخة م ّر على تشييدها
قرون ،ذات بنيان بطراز أوروبي عتيق ،يقع
املقهى الشهير «جروبي» ،على ُبعد أمتار
قليلة من متثال رجل االقتصاد األشهر يف
ظا على
مصر ،طلعت باشا حربُ ،محاف ً
اسمه الغربي ،وسط مكان سعى رجال ثورة
حو كلّ ما يعود أصله إلى
يوليو جاهدين ِل ِ
األجانب الذين سكنوا مصر بالنصف األول
من القرن العشرين.
باالقتراب من مبنى املحلّ  ،يف الطابق
األرضي س ُتطالعكم واجهته برسوم ُمبهجة،
على خلفية مكعبات الفسيفساء ،ومبج ّرد
دفعكم للباب الزجاجي ،سترون ثالجات
مخصصة حلفظ احللوى والشوكوال،
اللتني يشتهر بها «جروبي» ،ذو األصول
السويسرية.
من هو جروبي ؟ :
ولد جاكومو جروبي (أو غروبي) السويسري
األصل يف بلدية «روفيو» عام  ،1863تعلّم
صناعة احللويات من أقاربه يف لوجانو،
ث ّم مبرسيليا ،وبحسب الفيلم الوثائقي
«رحلة جناح جاكومو جروبي وعائلته يف
مصر» ،الذي بثه التلفزيون السويسري
عام  ،2009فإن انتقاله إلى مصر جاء
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وهو يف السابعة والعشرين من عمره.
ويقول «آكيلي غروبي» ،ابن شقيقة
جاكومو ،يف حديثه للتليفزيون السويسري،
تشجع للذهاب إلى مصر ،بعد
إن خاله
ّ
سماعه لألخبار اجليدة التي كانت تصله
عن مرحلة النم ّو االقتصادي ،وخاصةً بعد
افتتاح قناة السويس .فرحل إليها وانض ّم
ألقاربه من عائلة «جيانوال» من قرية
«بيسوني» السويسرية.
سع نشاط «غروبي» يف مصر ،عندما
وتو ّ
اتّخذت بريطانيا قرارها بنقل قادة جيوشها

يف البحر املتوسط ،والشرقني األوسط
واألقصى ،إلى القاهرة ،بعد اندالع احلرب
العاملية األولى ،فعاش «غروبي» أزهى
عصوره وأكثرها ربحاً.
يرى ماركو غروبي ( 31عاماً) ،وهو من
اجليل الرابع يف عائلته ،أن جناح املقهى
ومحلّ احللويات األشهر يف مصر سببه
أن القاهرة «كانت يف ذلك الوقت يف قلب
العالم وكان «غروبي» يف وسط القاهرة»
موعد املشاهير وملتقى األثرياء :
«ال تخلو األفالم العربية القدمية من حوار
23
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ِ
هستناك
لطيف ،يقول فيه البطل حلبيبته:
يف جروبي الساعة خمسة» .بتلك اجلملة
أ ّكد الكاتب الراحل «مكاوي سعيد» ،يف كتاب
« مقتنيات وسط البلد» على مدى التأثير
الذي تركه «جروبي» على املجتمع املصري،
وخاصة أبناء الطبقة األرستقراطية يف
أربعينيات القرن املاضي.
ولم تتغير مكانة «جروبي» بعد وفاة مؤسسه
«جاكومو» عام  ،1947وتولي ابنه «آكيلي»
مهمة تطويره ،فأضحت مناضده شاهدة
على اتفاقات فنية وسياسية ،تُبرم بني
ثنايا دخان مشروباته الساخنة ،وحلوياته
النادرة ،فيقول مكاوي سعيد« :أ ّم كلثوم
ُفضل تناول إفطارها يف غروبي،
كانت ت ّ
و»أسمهان» كانت لها ترابيزة (منضدة)
فضلة فيه ،و»عيزرا وايزمان» ،الذي صار
ُم ّ
فيما بعد رئيسا ً إلسرائيل ،كان يتناول
إفطاره يوميا ً يف «غروبي» طوال فترة
وجوده يف مصر كجند ّي يهودي يف اجليش
اإلنكليزي».
لم يكن «جروبي» مج ّرد مقهى أو مطعم
الفرنسي ،إمنا كان
مبني على الطراز
ّ
مشروعا ً ثقافيا ً ُيرسي ذوقا ً وتقاليد
جديدة ،وفقا ً للراوئي يوسف حسن يوسف،
الذي أ ّكد يف روايته «جروبي» الصادرة عام
 ، 2013أنه« :اع ُت ِبر مرك ًزاً من مراكز
احلداثة والرقي يف املجتمع املصري».
ويستطرد« :هنا كانت جتلس املطربة
أسمهان (أخت فريد األطرش) ،وعلى هذه
املائدة كان يجلس كامل الشناوي ،يقرأ
جرائد الصباح ،ويكتب الشعر ،ويشرب
عصيره املفضل .وكان الفنان «أحمد
رمزي» يتر ّدد على جروبي بصفة شبه
يومية مع أصدقائه ،ويف إحدى امل ّرات ،كان
مع أحد زمالئه يف الدراسة ،وشاركهما
ب اسمه يوسف شاهني،
اللقاء مخرج شا ّ
قدمت للسينما
فحدثت الصدفة التي ّ
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العربية والعاملية جنما ً شهيراً ،هو «عمر
الشريف».
السبت األسود يحرق التاريخ :
انتماء مقهى جروبي ملؤسسني أجانب
جعله ُعرضة ملناوشات وأعمال شغب

شؤون عربيـــــة

من ِق َبل رافضي وجود املحتلّ مبصر،
ُمعتبرين أ ّن كلّ ما يحمل عنوانا ً غربيا ً
فهو تابع للدولة البريطانية املحتلّة ،ففي
اخلامس والعشرين من يناير عام ،1952
قبيل اندالع ثورة يوليو ،حدث ما ُعرِف
وقتئذ بـ»السبت األسود» ،عندما استيقظ
املصريون على حرائق شتّى تلتهم الكثير
قدرتها مجلة «نيوز
من بنايات القاهرةّ ،
ً
فضل عن املعالم،
ويك» بثالثمائة متجر،
مبا يف ذلك دار أوبرا القاهرة.
ويروي شاهد عيان لـ»نيوز ويك» أن البعض
تسلّق مقهى جروبي ،وخلع الالفتة ،ث ّم
نزع الشعار امللكي Confiserie de la
.Maison Royale
لم تُث ِن تلك احلرائق أبناء جروبي عن
إكمال املسيرةِ ،خشية تشريد 1800
عامل ــ بحسب ماركو غروبي يف تصريحه
ملجلة «نيوز ويك»ــ وضخوا مبلغا ً ضخما ً
لترميمه .بينما ُيشير «مكاوي سعيد» إلى
أن استهداف «جروبي» تك ّرر بعد عامني
هددت
من حادث «السبت األسود» ،حني ّ
ِ
جماعة محظورة ـ لم ُي ِ
بنسفه مع
س َّمها ــ
والسكك احلديدية ،وأُحبطت
اجلامعة
ّ
محاولة تفجيره.
وبعد جالء املحتلّ البريطاني على يد
الضباط األحرار ،جنا «جروبي» من التأميم
بأعجوبة ،وظلّ ملكًا ألصحابه ،ألنهم كانوا
« ُي ّلبون حاجات امللوك والرؤساء» ،وفق
تصريح فرانكو غروبي ( 56عاماً) لـ»نيوز
ويك».
ويف عام  ،1960كان مقهى جروبي على
ٍ
موعد بحادث جلل ،اشتهر وقتها بـ»عملية
سمير اإلسكندراني» ،الذي أسقط شبكة
جواسيس تعمل لصالح املوساد اإلسرائيلي،
كان أحدهم يعمل باملقهى ،و ُيدعى «جورج
استاماتيو» ،بحسب رواية األديب يوسف
حسن يوسف..

من حالٍ إلى حال :
يف مدخل املحلّ حالياً ،مبج ّرد فتح بابه
العتيق ،سيجد الداخلون حتت أقدامهم
ُجملة من كلمتني بارزتني« :قفير النحل»،
التي قد يحسبها الناظرون إليها للوهلة
األولى متيمة حظّ ؛ لكن املعنى املراد منها
هو «خلية النحل» التي تعمل بكفاءة منقطعة
النظير ،وال ِ
تكلّ رغم املجهود ،وال متلّ رغم
تكرار الفعل ذاته يومياً ،وفق ما أشار إليه
أحمد يسري ،املدير احلالي ملقهى جروبي،
يف حديثه لـرصيف .22
لكن «خلية النحل» تلك ،لم ت ٌعد على حالها
اآلن ،فعدد الزبائن ال يكاد يتخطى أصابع اليد
الواحدة ،ألسباب أوضحها أمني سعيد ،أقدم
ُع ّمال جروبيً ،
قائل يف حديثه لـرصيف :22
«الزبائن حاليا ً ال ينتمون للطبقة األرستقراطية
كما يف السابق ،وهي طبقة اختفت من مصر
باألساس ،وحلّ مكانها األثرياء الهاربون من
زحام وسط البلد ،وال تعنيهم عراقة املكان»،
ُمضيفاً« :هناك من يخشى دخول جروبي،
على خلفية معرفته بتاريخه األرستقراطي،
ويقينه بأنه ال يقدر على دفع فاتورة مشروبات
املقهى إال األثرياء».
َبدل حال جروبي ليس وليد اللحظة ،حيث
ت ُّ
يرى «مكاوي سعيد» يف كتابه «مقتنيات
وسط البلد» أن تدهور حالته االقتصادية
عام  ،1981أثّر بالسلب على املقهى
العريق ،فاضط ّروا لبيعه إلى «عبد العظيم
لقمة» ،أحد قيادات اإلخوان املسلمني ،وفق
رواية «جروبي» ليوسف حسن يوسف.
ولعل آخر خبر ذ ُِكر فيه اسم عائلة «جروبي»
السويسرية ،كان يف مارس من عام ،2009
حني عرض ورثة املقهى  160قطعة من
مقتنياتها الفنية مبتحف «أنتيكوم موزيوم»
لآلثار ،الواقع يف مدينة بازل السويسرية.
وأقيم املعرض حتت عنوان «أطايب من
القاهرة».
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من اليوميات

يف رحاب مدينة

فراس حج محمد /فلسطين

يومي السبت واألحد17 :و 18نيسان 2021
بدأت نهار السبت  17نيسان بنشاط ،إنه
تشجعت وكتبت
يوم األسير الفلسطيني،
ّ
الرسالة األربعني ،واحدة من رسائلَ كثيرة،
أكتبها للفراغ ،جتاوز عددها املئة كما يشير
مجلد الرسائل على احلاسوب ،إمنا «أربعون»
هو عدد الرسائل املنشورة.
على موعد هذا اليوم مع املحامي الصديق
القادم من حيفا حسن عبادي ،للمشاركة يف
الفعاليات اخلاصة بيوم األسير الفلسطيني.
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ينبغي أوالً أن أكون يف مقر تلفزيون «هوانا
 »TVلتستضيفني املذيعة واإلعالمية «قمر
عبد الرحمن» من قلب االستديو على الهواء
مباشرة للحديث عن إبداعات األسرى ،ثم
لنذهب يف جولة يف البلدة القدمية ،واإلفطار
اجلماعي ،والندوة اخلاصة بيوم األسير،
وأخيراً حضور مسرحية «رحم اخلليل» .إنه
شك.
سيكون حافالً بال ّ
مخفي
يف الرسالة الصباحية ثمة هاجس
ّ
أنني رمبا سأتأخر عن املوعد املضروب
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بيننا؛ الساعة الواحدة ظهراً ،املخاوف تزداد،
ويتأخر وصول السيارة التي ستقلني إلى رام
اهلل .اليوم السبت ،واحلركة ضعيفة ،والدنيا
رمضان ،ودرجة احلرارة عالية ،واجلو غير
مطمئن .كعادتي متوتر جداً ،أخشى أن أصل
متأخراً.
أصل مجمع السيارات يف مدينة «رام اهلل»
يف حدود الساعة احلادية عشرة والنصف،
السيارة التي ستقلني إلى اخلليل يلزمها
بعد وصولي راكبني آخرين ،ننتظر قليالً،
تخف حدة القلق قليالً ،ما زال
ثم ننطلق.
ّ
لد ّي متسع من الوقت حتى ال اتأخر ،لكننا
شعب ال يسلم من املفاجآت الضارة ،هكذا
أعيش إحساس القلق كلما أبطأت السيارة
أكف عن التحديق يف ساعة
يف املسير ،ال
ّ
الهاتف ،أراقب املناطق ،يهاتفني «حسن» عدة
مرات ،الطريق طويلة ،ومن حسن احلظ أن
السائق نشيط ،على الرغم من أنه رمبا قطع
من العمر ستني عاما ً أو يزيد إال أن روح
الشباب وحيويته ما زالت تسكنه ،السيارة
مسرعة وتلتهم الطريق ،تنفرج أساريري
وأهدأ .أقطع املسافة بحديث لم ينقطع مع
رفيق سفر ،كنا متجاورَ ْين يف املقعد اخللفي.
وصلت إلى مقر التلفزيون أخيراً ،قبل الواحدة
بدقيقتني ،مشهد حقيقي ،كأنه مشهد درامي
من تلك املشاهد السينمائية التي كنت ألتفت
إليها ،حيث يصل الشخص إلى مبتغاه يف
اللحظة األخيرة .أنا بالفعل وصلت يف اللحظة
األخيرة ،أدلف إلى مقر التلفزيون ،أسلم على
السكرتيرة ،يراني «حسن» أول ما إن دخلت،
يبادرني بتحيته املعهودة «أهالً فراس» .مع
«حسن» يف بهو االنتظار جتلس احلاجة «أم
نضال» ،أم األسيرين «نضال» و»منذر مفلح».
ومعها ثالث من الفتيات ،إحداهما «سالفة
حنايشة» ابنة أخت األسيرين ،وطفلتان
أخريان يبدو أنهما ابنتا األسير «نضال».
حتدثنا حول الفعاليات واللقاء .تأكد «حسن»
من وجود كتب األسرى يف حقيبتي ،وخاصة
ديوان «أنانهم» لألسير «أحمد العارضة»،
وكتاب «جدلية الزمان واملكان» لألسير «كميل

سلمت على رفاق دربه األصدقاء
أبو حنيش»ّ .
«مصطفى نفاع أبو فراس» ،و»جميل عمرية»،
و»علي رافع».
أجرينا املقابالت« ،حسن عبادي» أوال ،ثم «أم
ت يف اجلانب
نضال» ،ودخلت ثالثهم .حتدث ُ
اإلبداعي لكتب األسرى ،وركز «حسن» كثيراً
على أهمية االهتمام باألسرى متحدثا ً عن
مبادراته اإلبداعية ،وأهدى البرنامج لوحة
«املليون أسير» للفنان العكّي «وليد قشّ اش».
وكشفت «أم نضال» عن اجلانب اإلنساني
واالجتماعي والنضالي البنيها «نضال»
و»منذر».
ما زلت قلقا ً على الدكتورة «لينا الشخشير»،
رئيسة «منتدى املنارة للثقافة واإلبداع» التي
استجابت لطلبي لتكون معنا يف اخلليل
وتشاركنا يف حضور الفعاليات .أهاتفها مرتني
أو ثالثاً ،تخبرني أنها أصبحت قريبة جداً من
«برج العرب» ،حيث نحن موجودون ،أصف لها
ت من الطابق الرابع حيث مقر
املكان ،وهبط ُ
التلفزيون ألستقبلها ،حلظات ،وتترجل من
سيارة بيضاء فارهة« .حسن عبادي» ورفاقه
الثالثة ينضمون إلينا ،ونستقلّ سيارتني،
أنا و»لينا» و»علي رافع» نستقلّ السيارة مع
«حسن» ،أما «جميل» و»مصطفى» وشخص
آخر من اخلليل لم أعرفه ،يستقلّون سيارة
أجرة.
نتوجه جميعا ً إلى قلب املدينة ،نترجل من
السيارتني ،يستقبلنا شابان نشيطان أحدهما
يضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه لم
أعرف اسمه ،واآلخر يدعى «مفيد الشرباتي»،
و»مفيد» يتولى تعريفنا باملكان ،درجة احلرارة
عالية ،الطريق أخذت كثيراً من الطاقة ،أشعر
بالتعب من بداية املشوار ،واحلساسية تشتعل
يف أنفي وحلقي ،وتضطرني الستخدام املنديل
باستمرار ،ولكن اجتالد وأسير مع الرفاق،
و»مفيد» يشرح .إنه أحد الشباب النشيطني
يف مدينة اخلليل وأظنه قال إنه من شباب
مقاومة االستيطان ،وهو أسير سابق.
نسير حتت شمس اهلل احلارقة ،متوجهني
نحو شارع الشهداء ،الشارع املغلق منذ سنوات
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حي الرميدة ،بيته
طويلة ،نلتقي بأحد سكان ّ
تسد الشارع،
يقع بعد نقطة احلاجز التي
ّ
لتنتهي منطقة  ،H1وتبدأ منطقة ،H2
حيث السيطرة اإلسرائيلية الكاملة ،دخلنا
من البوابة احلديدية ،فحص عادي على
البطاقة الشخصية ،نتوجه إلى بيت من بيوت
املنطقة ،كثير من األماكن مغلقة وال ُيسمح
للفلسطينيني أصحابها بفتحها ،ومحا ّل
جتارية ما زالت بضاعتها على حالها لم
يسمحوا ألصحابها بأخذها ،قامت سلطات
االحتالل أيضا بإغالق بعض البيوت بلحمها
وسكانها يف الداخل ،إحدى العائالت حتى
تستطيع الدخول واخلروج إلى البيت ،فتحوا
اجلدران الداخلية للمحالت املالصقة للبيت،
فصارت طريقهم كأنهم يتحركون داخل سجن
كبير أو ُجحر داخلي وضعوا فيه .الوضع مؤلم
جداً يف هذه املنطقة ،تشعر فعالً باالحتالل
واختالل املنطق املتسم بالقسوة واجلبروت
والتحكم واإلذالل ،مشهد خال من اإلنسانية،
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يف هذه املنطقة بالذات تشاهد بأم عينك ماذا
يعني أننا نعيش فعالً حتت االحتالل.
نصل إلى بيت قدمي ،البيت قبل األخير تقريبا ً
املحاذي لنقطة عبور ،هي يف احلقيقة مغلقة،
ال يسمح للفلسطينيني باجتيازها ،جندي يقف
على رأس الشارع ،ال يعيرنا اهتماماً ،مبقابله
نقطة تفتيش يقبع فيها جنود مسلحون.
إغالق الشارع منع الفلسطينيني من التنقل
بحرية وبسرعة وباختصار للمناطق التي
يريدون الذهاب إليهاـ عليهم أن يسلكوا طرقا ً
أخرى التفافية .املعاناة يف هذه املنطقة ال
تطاق ،ولكن من سكنوا هناك أصبحوا أقدر
على التأقلم مع هذا الوضع املزري.
ندخل إلى بيت «مفيد الشرباتي» ابن عم
األسير الكاتب «أمين ربحي الشرباتي»،
و»مفيد» هذا ليس هو دليلنا الذي استقبلنا
على دوار ابن رشد ،ابن عمه أيضاً ،لم يتفقا
يف االسم الشخصي فقط بل يف اسم األم،
وتويف أبواهما يف اليوم ذاته ،وقد احتفى
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املستوطنون برحيلهما ،فقد تخلصوا من
مقاو َم ْي عنيدين ،هذا الرجل أسير سابق ،له
جتربة مرة يف االعتقال يسردها علينا ،حيث
امتنع عن األكل والشرب البتة خالل اعتقاله
لبضعة أيام ،ولم يكن املوت بعيداً عنه جراء
ذلك .يتعفّن جلده نتيجة اإلضراب والعزل
االنفرادي ،يقرر االحتالل اإلفراج عنه حتى
ال ميوت داخل املعتقل ،يصاب بفعل التعذيب
الوحشي بظهره ويفقد خمسة من فقرات
العمود الفقري ،يستعيض عن ذلك بعد عملية
جراحية ببراغي البالتني ليستطيع التنقل
وممارسة نشاطه االعتيادي .أيام اعتقاله كان
التعذيب يف سجون االحتالل وحشيا ً مجنوناً.
أحد األسرى -كما روى مفيد الشرباتي -فتح
املحقق رأسه باملقدح «الدر ّل» ،يعترف هذا
األسير بأعمال قام بها ويحاكم مدة طويلة،
«أمين الشرباتي» لم يعترف إال عن طريق
«العصافير» .يتمتع «أمين» بصالبة عجيبة،
ومعنوياته عالية ،و»راسه يابس» ،كما وصفه
عمه.
ابن ّ
ونحن داخل البيت يروي لنا مفيد الشرباتي
معاناتهم التي ال تنتهي مع املستوطنني
املحتلني لبيوت «اخلاليلة» ،معاناة يومية،
واعتداءات ،حترشات املستوطنني محمية من
االحتالل والرد عليها يع ّرض الفلسطينيني
لالعتقال ودفع الغرامات العالية ،ظلم ال
يوصف ،واحتالل ال يعرف للعدالة معنى.
يقص علينا الشرباتي رحلة صموده وصمود
ّ
أبيه وجده أمام جبروت االحتالل وإغراءاتهم
بعشرات املاليني من الدوالرات وبكثير من
االمتيازات ليتركوا البيت ،الشرباتي استعاد
بيته وسكنه وتشبث به بعد معارك قضائية.
يناضل يوميا ً ليظل يف بيته ،ولن يستطيع أحد
أن يخرجه منه .يتحدث بطالقة وبحرقة،
يسرد أحداثا خيالية ،حتدث يف زمن انتهت
فيه العبودية والسيطرة والتجبر ،لكن على ما
يبدو اإلنسان هو اإلنسان واالحتالل وحشي
متى وقع وأينما حلّ  ،ليس معنيا ً بأي دين
أو قانون أو حضارة ،ال يعرف سوى القتل

ديناً ،والتجبر قانوناً ،وسلب الناس سعادتهم
حضارة .حدثنا الشرباتي كثيرا عن مبنى
«الدبويا» وقصتها وعن املفاوضات ومهزلتها.
باعتقادي أن األوضاع التي وصلنا إليها
كانت بفعل املفاوض الفلسطيني والسياسي
الفلسطيني اللذين لم يحسنا فعل أي شيء
منذ وجدا إلى اآلن .صدقت فيهم نبوءة
إبراهيم طوقان« :يف يد ْينا بقية من بالد //
فاستريحوا كي ال تضيع البقية» ،لقد ضاعت
كل البالد نتيجة مراهقتهم السياسية.
ال نستطيع أن نكمل مشوارنا إلى البلدة
القدمية والسوق من تلك النقطة ،لو كان األمر
مسموحا ً به ،لم نستغرق سوى دقائق أربع
كما أخبر بذلك الشرباتي .نتجول يف السوق
الطويلة الغاصة بكل البضائع واألطعمة ،نصل
إلى احلرم اإلبراهيمي مع صالة العصر،
بعد اجتياز الفحص األمني ،لم أدخل أوالً
إلى الداخل ،جلست على كرسي أمام الباب
الرئيسي للحرم ،أتأمل املشهد ،ثمة أناس
صابرون مقاومون ،ميارسون حياتهم رغما ً
عن كل تلك الظروف السيئة .يصومون
ويصلّون وير ّبون أبناءهم ،ويشترون بشغف
حاجياتهم .يف البلدة القدمية يف اخلليل هذا
عمل أسطور ّي.
وأنا يف هذه احلال ،صديقان عزيزان
يخرجان من احلرم ،إنهما «عودة صبارنة»،
و»أنور عوض» ،صديقاي القدميان من «بيت
أ ّمر» ،يتفاجآن كما أنا ،متاماً .هل يعقل أن
حتدث معي هذه املشاهد الدرامية ،إن هذا
اليوم شبيه جداً بالدراما التي تصنع اللقاءات
بالصدف ،إنها اآلن صدفة حقيقية وواقعية،
نتصافح ونتحدث ونستذكر الرفيق الشهيد
«هاشم أبو ماريا» ،برفقة الصديقني شخصان
آخران ،أحدهما يدعى «نبيل صبارنة» ابن
اخت الرفيق هاشم وإبراهيم مطلق وهو
رفيق درب وفكرة للشهيد هاشم .يتعرفان
علي سريعا ويتذكرانني ،تذكرنا هاشما-
ّ
رحمه اهلل -يذكر نبيل صورتنا نحن األربعة
(هاشم ،وأنور ،وعودة ،وأنا) تلك الصورة التي
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التقطناها يف ساحة كنيسة املهد يف بيت
حلم ،وكنت قد كتبت بعد استشهاد هاشم
نصا ً بعنوان «أربعة ناقص واحد» .يستذكر
عودة القصة ويقول «ثالثة ناقص واحد»،
يا له من فأل! ينقبض قلبي قليالً ،ثمة من
سيرحل منا نحن الثالثة قريباً .يف زمن الوباء
واالحتالل كل شيء جائز وقريب التحقق.
نتبادل األحاديث حول األوضاع والتعليم
والوظيفة ،ونلتقط صوراً للذكرى .من يدري
من يرحل ومن يبقى؟
التقاط الصور يف مكان مرور الناس محرج،
ال تستطيع أن متنع الناس من املرور ريثما
يضبط املصور صوره .أناس تخرج وآخرون
يدخلون ونحن نحتل الباب الرئيسي
للتصوير! أ ّي فساد ذوق هذا! حدث هذا
أيضا ً معنا عندما التقطت لي الدكتورة لينا
الشخشير صورة أمام املتحف القدمي الواقع
يف الطريق إلى احلرم .املتحف مغلق بسبب
جائحة كورونا ،كنت قد زرته منذ سنوات
بصحبة رشاد العرب أيام انعقاد ندوة اخلليل
الثقافية .املتحف خال من الناس ،ولكن
الشارع مكتظ ،بيني وبني لينا مير الناس
وال يتوقفون وال يهتمون لشخصني يلتقطان
صورة .ثمة أمور أكثر أهمية ،نصطنع قليالً
من الدعابة ،ونطلب من الناس التوقف قليالً.
وهكذا فعلنا عندما التقطنا الصور أمام
احلرم اإلبراهيمي.
استهلكت اجلولة وقتا ً طويالً ،الوقت يقترب
من موعد اإلفطار ،نتوجه إلى قاعة املحافظة
يف وسط مدينة اخلليل ،حيث مكتب مساعد
املحافظ .بدأنا نشعر بالراحة ،نتعرف يف
القاعة ونلتقي بأناس كثيرين من معارف
الفيسبوك ،صورة واحدة فقط التقطتها
مع أخو ِّي األسير أحمد العارضة ،ونحن
نقدم أنا وحسن عبادي لهم ديوان «أنانهم».
بعد اإلفطار اجلماعي وصالة املغرب تبدأ
الفعالية الرئيسية ليوم األسير ،ثمة حضور
رسمي وشعبي ،يشارك فيه قدورة فارس
وقدري أبو بكر وشخص آخر ميثل املحافظة
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(نسيت اسمه) ،وأسر شهداء وعوائل أسرى.
يف كلمات املستوى السياسي ثمة كالم إنشائي
له أبعاد انتخابية ،تلفزيون فلسطني يركز
على كلمات هؤالء ،يستضيفهم للحديث أمام
نقدم كتب
الكاميرات .أنا وحسن عبادي ّ
األسرى ،ثمانية كتب ،لم يهتم التلفزيون بنا
أنا وحسن وال بالكتب الثمانية ،مع أن الفعالية
لم تعقد إال من أجل إبراز هذه اإلبداعات.
حتدث حسن عن أربعة كتب وأنا حتدثت
عن أربعة .نُكرم بدروع عليها صورنا ومليئة
بلوغوهات اجلهات الرسمية التي حذفتنا من
املشهد لتختصرنا بدرع!
نتوجه بعد ذلك إلى قاعة يف أحد البيوت
القدمية املرممة ،لنشاهد عرض مسرحية
«رحم اخلليل» وهي من كتابة األسير أمين
الشرباتي ،ومعاجلة مسرحية وإخراج رائد
الشيوخي ،ومتثيل سامح العملة وعال أبو
سنينة .مسرحية من فصل واحد ،فيها
التقاطات ذكية ،نقد سياسي واجتماعي
هادف ،وتص ّور األوضاع يف اخلليل وخاصة
ضرورة الثبات يف البلدة القدمية ألن الثبات
هو مقاومة يف هذه احلالة الغريبة .غصت
القاعة باحلضور ،نسا ٌء ورجا ٌل وأطفال .كان
عرضا ً جيدا ًباملجمل.
مبشاهدة مسرحية الشرباتي أعود إلى
حيث يجب أن أبيت هذه الليلة ،سأذهب
معد خصيصا ً الستقبال املتضامنني
إلى بيت ّ
األجانب ،بيت صغير يف محاذاة بيوت إحدى
املستوطنات ،بني البيت وبيوت املستوطنني
شيك من األسالك .البيت مكون من غرفتي
نوم ،وغرفة أخرى فيها فُرش وأغطية ،ومطبخ
صغير ،وحمام.
ألتقي يف ساحة البيت مبجموعة من الشباب
منهم الناشط عضو اللجنة الشعبية ملقاومة
االستيطان أحمد عمرو ،يضيفونني فنجانا ً
من القهوة ،ونتبادل األحاديث حول االنتخابات
والتشرذم احلاصل يف حركة فتح ومآالت
ذلك ،وأهداف املرشحني ،وانعدام البرامج
االنتخابية للقوائم املرشحة لالنتخابات
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التشريعية ،أستأذن املوجودين بعد انتهاء
شرب القهوة ،ألتعرف على املبيت ،فيشرح لي
أحمد كيفية التعامل مع البيت ومفتاحه وأين
أضعه إذا تأخر أحد الشباب يف احلضور
غداً صباحا ،ويشرح لي أيضا الطريق
املختصر التي سأسلكها عند املغادرة .بدت
األمور سهلة وميسورة.
أقضي الليل سهران ،لم أستطع النوم،
فأنا ال أتأقلم مع األمكنة سريعاً ،أسترجع
الفعاليات ليوم األسير ،لقد كانت هذه هي
الفعالية الوحيدة يف فلسطني بكاملها التي
احتفت بيوم األسير وكرمت أبناء احلركة
األسيرة وعوائل الشهداء واألسرى .ولكنها
كانت ناقصة وفئوية ولم تشمل احلديث عن
مت اختطاف الفعالية
جميع األسرى ،لقد ّ
وحتويلها من كونها فعالية نضالية ثقافية
تهتم بإبداعات األسرى ،إلى فعالية انتخابية
ممجوجة وليست عادلة.
هنا تبرز أهمية املبادرات الشخصية التي
تعتني باألسرى ،كل األسرى ،بغض النظر عن
انتماءاتهم الفصائلية ،كمبادرات الصديق
حسن عبادي« :لكل أسير كتاب» ،و»من كل
أسير كتاب» ،و»لكل أسير رسالة» ،ومبادرة
اإلعالمية قمر عبد الرحمن وبرنامجها
«وتر النصر» ،ولقاءات «أسرى يكتبون» التي
تعقدها رابطة الكتاب األردنيني ،واملسابقة
الرمضانية التي يعمل عليها منتدى املنارة
للثقافة واإلبداع يف نابلس ،وتعدها وتقدمها
الدكتورة لينا الشخشير .تشتمل املسابقة
على ثالثني حلقة تتناول ثالثني كاتبا ما زالوا
يقبعون داخل سجون االحتالل ،وهم من ذوي
األحكام العالية ،حوكموا على أعمال نضالية
وعسكرية متنوعة ،فهم ليسوا فقط حملة
أقالم بل أيضا –جلهم -حملة سالح .
غادرت البيت بعد آذان الظهر ،ومشيت
الطريق التي وصفها أحمد عمرو ،طريق
وعرة ،لكنها مختصرة ،أسير بني أشجار
الزيتون ،الطريق ليست سهلة ،إن تعثرت
سأصاب باألذى ،ولن يعلم بي أحد فينقذني،

وصلت نهاية هذه الطريق ،الشارع الرئيسي؛
شارع الشهداء أمامي اآلن ،جنود يف الشارع
وبطرف هذا الطريق
ومتضامنون أجانب
َ
بوابة حديدية مبفتاح إلكتروني واجلندي
محشور يف غرفته ،يتحدث معي بكالم لم
أفهمه .حلسن حظي أنه فتح الباب ،شكرته
باإلجنليزية ،ولم أصدق أنه سمح لي باملرور،
علي العودة من
لو لم يسمح لي باملرور فإن ّ
حيث أتيت ،الطريق اجلبلية الوعرة ،والبيت
الذي كنت فيه مغلق اآلن ،ولن أستطيع املرور
إلى الطرف اآلخر؛ فالبوابة مقفلة أيضاً،
وسأحتاج وقتا ً إضافيا ً كبيراً حتى يحضر أحد
هؤالء الشباب لينقذني من هذا املأزق .هذه
اإلنسانية العابرة للجندي هي التي جعلتني
أقدم له الشكر.
ذهبت يف جولة إلى السوق ،تزودت ببعض
بضاعة اخلليل ،ذرعت السوق كلها تقريباً،
السوق التي مشيتها مع الفريق أمس ،حتى
وصلت إلى محل لبيع احللويات التي ظلت يف
البال عند مرورنا أمس من أمامها ،أخذت
حاجتي وقفلت راجعا ً حيث مجمع السيارات،
أحدهم يصيح« :رام اهلل ..رام اهلل» ،أجبته:
«نعم» .السيارة حلسن احلظ أيضا ً حتتاج
إلى راكب واحد ،كأنني والسائق على موعد،
وصدفة أخرى تضاف إلى مثيالتها .جلست
يف املقعد اخللفي ،وانطلقت عائداً ،هذه
الصدفة ذاتها تتكرر عندما وصلت إلى موقف
السيارات ،السيارة بحاجة إلى راكب واحد.
عشت بالفعل دراما حقيقية يف هذين اليومني،
وكانت رحلة ممتعة على الرغم مما فيها من
تعب ومشقة ،ومنغصات ملا يحدث على أرض
الواقع من ظلم يعيشه أبناء اخلليل كل حلظة،
ليالً ونهاراً .وشعرت بالرضا عن نفسي إذ إنني
قدمت جهدي وبذلت ما بوسعي للمشاركة يف
ّ
وطني ،متيقنا ً أن هذا العمل لم يكن
عمل
ّ
ليساوي ساعة واحدة يقضيها أسير خلف
القضبان ،وإنه َلعملٌ خجول مبقابل دمعة
أم أسير أو قلق أب أو اشتياق زوجة ،ولكن
«فليسعد القو ُل إن لم يسعد احلال».
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كتبوا ذات يوم ..

الدعم الليبي للثورة التحريرية اجلزائرية

بصوت اجلزائر من بنغازي- :
لقد بدأ نشاط إذاعة صوت
اجلزائر يف بنغازي سنة 1958
قصد التعريف بالثورة والتشهير بها
ونقل أخبارها ،وقد كانت اإلذاعة
تبث حصة الثورة اجلزائرية 3
مرات يف األسبوع ،وذلك تلبية
لرغبة سكان إقليم بنغازي ،وكان
يقوم بالبث اإلذاعي كل من عبد
الرحمن الشريف وعبد القادر
غوقة ،وقد كان لصوت اجلزائر من
بنغازي تأثير كبير على اجلماهير
الشعبية التي تساند الثورة
اجلزائرية وتتبع بحماس أخبارها
وتطوراتها.
كما ساهم األدباء الليبيون
بنصوصهم املسرحية ،حيث
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عرضت مسرحية «اخلالدون» سنة
1961
صدى واسعا ً يف ليبيا،
ولقيت
ً
وشارك األديب «عبد اهلل القويري»
بعدة نصوص مسرحية مثلت
بتونس
وليبيا ،باإلضافة إلى الشباب
والطلبة الليبيني الذين ساهموا يف
خلق مسرح ثوري يع ّرف بقضايا
الثورة التحريرية اجلزائرية
وأبعادها ،حيث كانت عروض
مسرحياتهم الفنية تعود فوائدها
لصندوق
التضامن مع اجلزائر ،ونشط
طالب املدارس والثانويات يف متثيل
عدة مسرحيات ومتثيليات
قصيرة تصور نضال الشعب
اجلزائري وأهدافه .
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مدينة األسماء اخلمسة

د .نصر الدين البشير العربي .ليبيا

تعددت اآلراء واختلفت حول معنى اسم
مدينة «مسالتة» ،وبذلك يصعب التوصل إلى
رأي حاسم يف هذا اخلصوص ،لذلك سنركز
يف هذا اإلطار على عرض اآلراء املختلفة
حول هذه املسألة ،وعلى الرغم من البحث
والتقصي يف املصادر واملراجع املتوفرة حول
تاريخ مدينة «مسالتة» ،فإنني لم احتصل
على معلومة كافية تبني ظروف تسميتها
بهذا االسم ،مما دعاني إلى البحث وجتميع
اآلراء املتناقلة بني األهالي والباحثني حولها

سعيا ً للوصول إلى سد النقص احلاصل يف
املصادر التاريخية ،وقد الحظت وجود عدة
روايات مختلفة ،إال أن معظمها متضاربة
يف محتواها ،وميكن إجمالها وحصرها يف
خمسة آراء على النحو التالي :
 الرأي األول :وهو ما جاء به املؤرخ«الطاهر الزاوي» يف كتابه «معجم البلدان
الليبية» ،والذي ذكر بأن مسالتة كلمة قدمية
«بربرية» أطلقت على القبائل القدمية ،والتي
كانت تسمى «سالتة» ح ّرفت هذه الكلمة
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وصارت «مسالتة» ،و»سالتة» هذا هو أحد
أبناء «هوارة» الذي نسبت إليه القبيلة،
ويضيف قائالً »:إنه بقدوم العنصر العربي
وتوافده إلى إفريقيا واستقراره فيها ،انحازت
القبائل القدمية «البربرية» إلى جبل نفوسة
وزوارة ،واندمج البعض األخر مع العرب،
وأصبحت األسماء تطلق على أماكن سكناهم
السابقة مثل :ترهونة ،مسالتة ،غريان ،إال أن
العرب هم من يسكن هذه األراضي وميلكها».
 الرأي الثاني :وهو الرأي الذي يفيدأن نشأة «مسالتة» تعود إلى العهد الروماني
والفينيقي ،وجاءت لها هذه التسمية من
«السلت» أي «سلت الزيتون» الذي اشتهرت
به املنطقة من قدمي الزمان ،وحرف «امليم»
يف اللغة احلميرية ،ويعادل أداة التعريف «ال»
يف لغة قريش ،وبهذا أصبح ملدينة «سالتة»،
«م» شبه ملسالتة.
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 الرأي الثالث :والذي يشير إلى أنتسمية «مسالتة» جاءت من كلمة «املسالت»
ومفردها «مسلة» أو قصبة ،وهو فن عمارة
قدمي اشتهرت به املنطقة منذ قدمي الزمان،
ويوجد مبسالته ( )22قصبة أو مسلة منها
ال تزال أثارها باقية إلى اليوم ،وقد استعملها
سكان املدينة القدماء لغرض املراقبة خوفا ً
من الهجمات املفاجئة من األعداء.
 الرأي الرابع :يشير الرأي الرابع إلىأن «مسالتة» وردت يف املصادر التاريخية
القدمية وخاصة الرومانية منها باسم
«مسفي» ،وهي محطة على الطريق الرومانية
بني لبدة وترهونة ،والتي ح ّرفت فيما بعد
وأصبحت «مسالتة».
 الرأي اخلامس :يعتقد هذا الرأيأن املسالت قبيلة من القبائل العربية التي
كانت تقطن شبه اجلزيرة العربية ،فرمبا
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«مسالتة» منحدرة منها ،وخاصة إذا علمنا
بتلك الهجرات املتكررة يف أزمنة مختلفة
لقبائل بأكملها من شبه اجلزيرة العربية إلى
شمال أفريقيا نتيجة القحط واجلفاف الذي
كان يصيبها من فترة إلى أخرى ،مما تسبب
يف هذه الهجرات بحثا ً عن املاء والكأل.
فمن خالل هذه اآلراء التي ذكرتها ،أرى
أنها متضاربة حول تسمية املدينة ،مع أنني
أرجح الرأي الثاني لوجود شجرة الزيتون
بإعداد كبيرة ،واشتهار أهلها بزراعتها ،والتي
تعتبر مصدر رزق ألبنائها وإلى الوافدين
إليها ،وبالتالي اكتسبت اسم مسالته لكونها
مصدراً لسلت الزيتون.
وقد أكد على ذلك العديد من الباحثني
والرحالة الذين زاروا املدينة وذكروا شجرة
الزيتون ،نذكر منهم :محمد ناجي يف كتابه
«طرابلس الغرب» ،والذي قال فيه  (( :إنها
منطقة مبنية على تالل صخرية وبها مئات
اآلالف من أشجار الزيتون )) ،أما الرحالة
«أبي سالم العياشي» يف رحلته إلى ليبيا فقد
وصفها بقوله (( :ولم نزل نسير يومنا ذلك
حتى دخلنا أرضا ً مخصبة ذات غياض وشعاب
وعرة ،إلى أن بتنا حتت جبل «النقازة» أسفل
ماء طيبا ً غادرته السيول
العقبة ،ووجدنا ً
يف سد مبني أعظم بناء ،وبتنا يف أحسن
حال بني ماء وكال وخصب ،لوال ما شأنه
سهر الناس خوف السرقة لكون املحل كثير
األحجار واألشجار بسفوح اجلبل ،وهناك
تشوقنا أهل جبال مسالته بزيت كثير طيب
رخيص ،اشترى الناس حاجتهم منه ،وزيت
هذا البلد من أطيب الزيوت مذاقاً ،ال سيما
زيت ٌمنه يسمونه «زيت ضرب املاء» يعصرونه
باملاء وال تكاد متيزه بينه وبني السمن» .أما
الرحالة العربي املعروف «ليون األفريقي»
فقد وصف مدينة مسالته قائالً (( :يقع
هذا االقليم على البحر األبيض املتوسط
على بعد حوالي  53ميالً من طرابلس ،وهو

مكتظ بالقرى الغنية واحلصون والسكان،
وبه كثير من أشجار الزيتون» ،أما الرحالة
األملاني «غيرهارد رولفس» فقد وصفها يف
«كتابه رحلة عبر أفريقيا» أثناء عودته من
الرحلة التجريبية من لبدة إلى طرابلس
مروراً مبدينة مسالته قائالً  (( :إنها ذات
مناظر رومانتيكية عديدة وإطالالت مفاجئة
وتشكل املناطق األثرية العديدة القصور
والقالع والقبور والبيوت املتناثرة يف هذه
املنطقة منظراً من ناحية ،يف حني أن احلقول
املزروعة بأشجار العنب والتني واخلروب
والزيتون والبرتقال ،...وتشاهد على الطريق
أشجار الزيتون البري وأشجار البلوط،)) .
أما الرحالة الفرنسي «ربوت» يف رحلته إلى
ليبيا سنة 1912م ،وأثناء مروره على مدينة
مسالته قاصداً ترهونة قائالً  (( :مضينا يف
طريقنا مارين بعديد القرى ،حيث اخترقنا
ريفا ً اخضراً و أشجار الزيتون العتيقة تلقي
بظاللها فوق حقول الشعير ،إلى أن وصلنا
أمام بلدة مسالته التي لها مظهر املدينة،
بها سوق كبير وأقيمت أمام بيوتها ممرات
مسقوفة ذات أقواس استجلبت أعمدتها
وعرصاتها من بني أعمدة األثار الرومانية يف
املنطقة ،وكان هناك مبنى األعمال اإلدارية،
وإدارة البلدية ،ثم معسكر يعرف بالقلعة
توجد بها مساحة عالية يتم الصعود إليها
بالساللم احلجرية ،وتوجد خارج البلدة
سرية قدمية رابطة فوق ربوة ولها جدران
وأسوار هائلة ومتينة».
من خالل هذه اآلراء واملعطيات
التاريخية تبني أن ارتباط مدينة مسالته
بشجرة الزيتون منذ قدمي الزمان ،أي منذ
عهد الفينيقيني والرومان ،ولهذا نرى أن
الرأي القائل بأن سبب تسميتها لرمبا يعود
إلى سلت شجرة الزيتون هو األقرب إلى
الصواب.
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ملحمة القبائل العربية يف جنوب مرص ..

فن النـّـمي ــم

فيصـل الموصـلى .مصر

اختلفت آراء الكثير حول مصطلح هذا اللفظ
«النـَّميـم» ،فبعضهم ارجعه الى «املـٌنـ َْمنـَ ْم» ،أي
 :املٌزخرف املٌرقـّش ،وبعض اآلراء قالت إنه
يرجع الى «النمنم» ،أي صوت الكتابة ،وهو
جمع «منائم» ـ ويقال له أيضا ً «همس الكالم»
ويندرج هذا الفن حتت عباءة «الفن الشعبي»
الذي ابتدعته اجلماهير لتزين به ما تتطلبه
عقائدها الفطرية يف افراحها ومناسباتها.
وهو ذلك املوروث الذى حتتفظ به اجلماهير
العريضة من خالل ضميرها الفني وحسها
اجلمالي ،خاصة عندما تنحسر القدرات
اإلبداعية لدى البشر .
ومبا أن اإلنسان هو محور الوجود ،ووحدة
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أساسية يف بنية املجتمع اإلنساني ككل ،لذلك
أردت الكشف عن جانب من جوانب فنون
ال يعرفها غير اخلاصة ،حتى تتاح الفرصة
للتعرف على اجلماعات األخرى.
و»فن النميم» يقع حتت ما يسمى «الفنون
الدارجة» ،ألنه يتسم بطابع الفردية ،مبعنى
أن يبدعه فرد من جماعة يف مجتمع ما  .وهو
نوع من اإلبداع األدبي الذى يعتمد على لهجة
خاصة ،ألنه منط خاص من الشعـر الشفاهى
ـ وفى مصادر التراث العربي يقول الشاعر
العراقي «صفى الدين احللى» (  677ـ 752
هـ ) عن الشعر الشعبي إنه  (( :من الفنون
التي إعرابها حلن ـ وفصاحتها لكن ـ وقوة

ترحــــــــــــــــــال

لفظها وهن ـ حالل ـ واإلعراب بها حرام ـ
وصحة اللفظ بها سقام ـ يتجدد حسنها إذا
زادت خالعة ،وتضعف صنعتها إذا أدعت من
النحو صياغة )).
ويجب أن نشير الى أن هذا الفن توارثه أبناء
اجلنوب يف محافظة أسوان والذين يرجع
نسبهم الى القبائل العربية مثل قبائل « عرب
العقيالت واجلعافرة والعبابدة واألنصار
والبشارية  ،وهذا الشعرالقولى ُيغنّى فى
موطنه لدى القبائل التى نشأ وترعرع بينها
 ،فهو ابداع فطرى مؤلـًّف من ِقبل شعراء
أغلبهم أًميون  .و ٌيعد فن النميم مبرافقته
لألدب املكتوب مصطلحا ً مفيداً وذا معنى ،
سمر لكنه يذاع
ورغم أنه يقال يف جلسات َ
على نحو واسع عن طريق الوسيلة الشفاهية
وأسلوب التناقل ،وفى املعاجم اللغوية جند
تصريفات كثيرة لكلمة «النميم» ،منها «
املـٌ َنم َنم»  :البياض الذى يكون على األظافر
ن ِن َمة « ،وجاء يف «لسان العرب»
 .مفردها « ِ ْ
ت فالنا ً يف النسب  :أي
البن منظور َ :نـّي ُ
رفعته فانتمى يف نسبه  ..والنـّامى  :النـّاجي
 .قال «التغلبي» :
وقافـيــة كـأن السـّـم فيـهــا ..
سليمـها أبد ًا بنــامى
وليس
ُ
ت بها لسان القوم عنكم ..
صرف ُ
فخـ ّرت للسـنابـك واحلـوامى
واألسماء كثيرة ألولئك الشعراء الرواد يف
هذا الفن ،فمنهم على سبيل املثال الشعراء
«شحات عثمان» ،وكان لقبه «شحات العقيلى»،
و»عبده أبو حديدة» ،و»عبد احلميد العونى»،
و»جادو النور» ،و»فتح اهلل حامد» عليهم
رحمة اهلل .
وكان لكل منهم لون خاص به ،حيث اشتهر
الشاعر «عبدة أبو حديدة» باملديح ،و»شحات
العقيلى» بالغزل ،و»العونى» و»جادو النور»
بالهجاء  .وال مانع من أن يخوض كل منهمفي
أكثر من لون ،وكلهم تربط بينهم اللهجة

الواحدة .
واملتلقي يدرك أبعاد املفردة ،وحتى وإن كانت
اللهجة بعيدة عنه سيسعى ملعرفتها ،كما أن
اإلبداع اجليد يفرض شعاعه على الدنيا
شرقا ً وغرباً ،وال ميكن أن يظل مختبئا ً مهما
طال الزمن .
والبد أن نشير الى أن هذا الفن يحمل
طابعا ً تاريخيا ً يصاحبه ثبات معني يف الشكل
واملحتوى  .ونرى أن شعراء النميم يتغنـّون
بأمجاد أجدادهم وإحياء مآثرهم ،إذ كان
الشاعر «عبدة أبو حديدة» يضيف الى
أساطير البطولة يف تاريخ قبائل «العقيالت»،
وأخذ ميتاح من معني هذا التيار بشغف ،ويبدع
ٍ
بزهو واعتداد
يف الفخر من خالل «النميم»
كبيرين ،حيث أن العرب لهم الفخر على مر
العصور ،وكما جاء يف كتاب «قبائل العرب
يف مصر  ..العقيالت واجلعافرة وقبائل
أخرى» ،للكاتب أحمد لطفى السيد  (( :إن
من صفات العربي ولعه باحلرية واالستقالل،
ويفاخر بأصله على الدوام ،ويعالي الشعوب
األخرى بصراحة نسبه العربى الذى لم تـٌعرف
فيه شائبة ولم ير قط املذلة ،)) .وهنا يتغنى
الشاعر «أبو حديدة» بنسب «بنى عقيل»،
حيث يقول يف هذا «الدور» :
ب سعـِينا جمــال ..
نـ َ
ِحن والد ُعـقيل أغلـَ ْ
حل التـّقيل لو م ـ ــال
فرسان نـِسند الـ ّر َ
فى اجلـّود والكرم بحـْر ًا يغـَطـّى رمـال ..
وتـِشـْهـَد لينا جيراننا ميـني وشـمـ ـ ــال .
وهكذا يصف لنا الشاعر أن أغلب ما متلكه
قبيلته وترعاه هو اإلبل ،حيث كانت جتارة
هذه القبائل آنذاك  ،وهم فرسان يسندون
الـ ّرحل« ،ما حتمله اإلبل» ،مهما كان ثقيالً
حتى ال مييل .
ومن ناحية الكرم فهـُم بح ٌر ال ينضب من املال،
حيث يجودون به على سائر الناس ،وتشهد
لهم بذلك جيرانهم الذين يقطنون عن ميينهم
وعن يسارهم  .والشاعر «أبو حديدة» متيز
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عن بقية شعراء النميم باملديح حيث قال يف
هذا الغرض :
ِ
باخلـلق يتـْو ّز ْن « ..
« أبو بكر « اللى إميـانُـه
وعثمان « جامـع الـ بيه األرواح أتغـذّ ْن
بالكـرار «على» أركـان الكـهانة أتهـــ ّز ْن ..
نصر الدين «عمر» ووقف ابن ربـّاح أذّ ْن
َ
وجند أن الشاعر كان بليغا ً يف وصفه،
حيث جمع يف هذا الدور اخللفاء الراشدين
األربعة ـ رضى اهلل عنهم ـ باإلضافة الى
سيدنا «بالل بن رباح»  .ووصف «أبوبكر
الصديق» رضى اهلل عنه بأن إميانه يزن
اخللق جميعهم ،وهنا أقف قليالً ألستند
الى احلديث الشريف لرسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  (( :لو وضع إميان أبى بكر
يف كفة وإميان األمة يف كفة ،لرجحت كفة
أبى بكر )) ،وأضاف الشاعر أن سيدنا
«عثمان» قد جمع الذى تتغذى به األرواح،
وهذه اشارة للقرآن الكرمي .وكذلك أشار
الى سيدنا «على» بكنايته «الكرار» ،حيث
كان يف احلروب يكر وال يفر ،كما كانت
تهتز له أركان الكهنة  ،وفى ختام الدور قال
َصر دين احلق هو سيدنا
الشاعر إن َمن نـ َ
«عمر بن اخلطاب» رضى اهلل عنه ،وحينئذ
وقف سيدنا «بالل» ليؤذن يف الناس .
ومبا أن الشاعر البد أن يتفاعل مبا حوله يف
حياته اليومية ،سأروى لكم واقعة جسدها
الشاعر «أبوحديدة» يف صياغة جميلة،
فقد كان للشاعر أصدقاء الزموه خالل
مسيرته الفنية ،منهم العم «الزاكى أبو
سكني» و»عبده أبو شكيت» رحمهما اهلل،
والعم «مصطفى أبو وداعه»« ،أبو هانى»،
وقد كان لهم صديق آخر يدعى «إبراهيم»
ويعمل يف دولة عربية ،وكان «إبراهيم» قد
أرسل رسالة ملصطفى وداعه وأخبره فيها
أن يعطى عنوانه ألبى حديدة ،ولكن الرسالة
فـُقدت من العم مصطفى ،وكان شاعرنا ذا
ملكة شعرية حاضرة ،فقد قال يف هذه
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الواقعة :
ت مسـيكهــا دهـاني ..
سـلـّم لي على القال ْ
كسـل الهاني
يوريك َ
شاحت املـ ْولى ال َ
البد نتـالقى يا ابراهيم يف ساعة هـاني ..
ب أبوه ــاني
العنـوان وقـع وكان ّ
الســب ْ
وتوضيحا ً يقول الشاعر لصديقه  :ارسل
سالمى الى التي قالت أن لها دهانا ً يشبه
املسك ،وأسأل املولى عز وجل أالّ ترى كسالّ
يف حياتك وال إهانة  .ويضيف يف الشطر
الثالث  :البد أن نلتقى ـ وهنا يناجى صديقهم
ابراهيم ـ قائالً  :إنهم سيتالقون يف ساعة
هانئة ،ولكن الذى حدث بالفعل أن عنوانك
قد فـُقد وكان السبب يف ضياعه وفقدانه
«أبوهانى»  .حتية الى روح شاعرنا العمالق
«أبوحديدة» الذى ترك لنا فنا ً نتفاخر به
على مر األجيال .
واذا انتقلنا من شاعر الى آخر نستطرد
سويا ً بعض ما قاله الشاعر الفحل ورائد من
رواد فن النميم وهو الشاعر «شحات عثمان
العقيلى» ،ومبا أن الفن ابداع يـُعبر عن
الوجدان ،أدى ذلك الى أن يكون فن النميم
معبراً عما يف نفس الشاعر ،وهنا يتمثل
ابداع الشاعر يف أنه أدخل أرقام «حروف
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اجلـ ُّمـل» ،وهى تقوم على جعل عدد خاص
لكل حرف من حروف األبجدية بترتيبها
القدمي « أبجد هـ ّوز» الذى يكاد تشترك فيه
كل لغات العالم منذ القدم  .ولنتأمل سويا ً
ما قاله «شحات عثمان» يف وصف إحدى
احلسناوات :
يا باهى اجلمال إسمـك عرفتـُه مـُكمـّـل ..
خمسني واربعه وواحد حروف اجلـُمـّل
خـدك ورد فتـّح أبـُص فيه وأتـأمـّــــــلْ  ..يا
ّ
ح ّمـلْ
يادوب
الطـرح
وريقة
فوق
ندا
َ
ففي هذا الدور الرائع يصف لنا الشاعر
تلك احلسناء بأنها ذات جمال بهى ،مخاطبا ً
بي لها بأنه
إياها « :يا باهى اجلمال» ،و ُي ّ
استدل على معرفة حروف اجلـ ُّمـل إلسمها،
واتضح من خالل هذه احلروف أن الرقم
( )50يقابله حرف ( النون ) ،والرقم ()4
يقابله حرف (الدال ) ،والرقم ( )1يقابله
حرف (األلف ) وهنا تتضح براعة الشاعر
وفصاحة لسانه العربي .
وفى الشطر الثالث يقول لتلك احلسناء إن
خدها كالورد املتفتح ،فكلما نظر إليها يعيد
النظر مرة أخرى متأمالً وجهها البديع،
وذكر اسمها يف آخر الدور عندما قال « :يا
ندا» ،ووضعه يف صورة الندى الذى يبلل
الزرع ،ووصفه بأنه نزل على وريقة النبات ـ
(تصغير ورقة ـ) ،و»الطرح» يقصد به أوراق
الشجرـ ليـُحمـّل ،أي يرسو عليها  .ومن
خالل هذا الدور الرائع مزج لنا الشاعر
األرقام باحلروف واضعا ً سيمفونية أنيقة
تـُعد من أجمل ما قال «شحات عثمان»،
ولنأخذ دوراً آخر لنفس الشاعر يقول فيه :
أمق ـُل ست حازت أقل ـُم األسح ــار ..
لهـا وجنات كبرق فى ُدجى األسحار
أنارت بـُه القرى واملـُدن واألسحـار ..
تبسـّم له األُف ُــق وتـألألوا األبحـ ــار
وهنا يبدع الشاعر «العقيلى» يف وصف
«امل ُ َقـل» ،ويقول إن عيون هذه املرأة قد

امتلكت أقالم األسحار وصحيح جمعها «
«السحرة» ،مفردها «ساحر»،
السحار» ،أو
ّ
ًّ
فدائما ً ما يكون اجلمع عند شعراء النميم
غير صحيح ألنه ـ كما أسلفت ـ أغلبهم
أُميون ،إضافة الى أنهم يلتفتون الى القافية
أكثر من قواعد اللغة.
وفى الشطر الثاني من نفس الدور يحدثنا
الشاعر عن «الوجنات» ،و»الوجـَنة» هي ما
بني اخلد والعني  .ويصف أن الوجنات يشع
منها الضياء كالبرق يف ظلمات الليل ،حيث
وقت السـ َّحر ،ولنأخذ الشطر الثالث لنجده
يقول إن هذا البرق أضيئت به القرى واملدن
والصحراء أيضا ً  .وفى آخر الدور يتجسد
العمق اجلمالي لهذه الصورة عندما يقول
إن األفق البعيد تـَبسـّم لهذا الضياء وتألألت
البحار بهجة وإشراقا ً بهذا الضوء املشع من
وجهها .ياله من تعبير خالب أتى به شاعرنا
الكبير «شحات العقيلى» رحمه اهلل وعطر
مثواه .
وكما أن هناك جيالً من الرواد يف فن النميم
وقد اكتفيت بتقدمي أشعار اثنني منهم مع
شرحها شرحا ً مبسطاً ،فهناك أيضا ً جيل
معاصر من الشباب ،أذكر منهم الشاعر
«أحمد حسني البرنس» ،و»عزت حسني
موسى»  ،و»زين العابدين العونى» ،و»عالء
أبو عائشة» . ،وأمتنى أن يحافظ الشعراء
الشباب على هذا الوهج الشعرى النابع من
اللهجة البيئية مبفرداتها اللغوية وايقاعها
الشعري .
ويجدر القول إن وطننا العربي ملئ بالكنوز
الدفينة ،ويحوى تراثا ً رائعا ً إذا نفضنا عنه
غبار الزمن يصبح مثل اجلواهر الناصعة .
والبد لنا أن ننقب عن تراثنا ونكون أول من
يخرجه للعالم ألننا أهل لهذا التراث وإال
سينطبق علينا قول الشاعر :
كالعيس فى البيداء يقتلها الظمأ ..
واملاء فوق ظهورها محمـول .
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إبداعات اللغز الشعبي
محمد محمود فايد .مصر

«األلغاز» شكل من أشكال التعبير الشعبي،
وفن من فنون األدب؛ يسمونها يف األدب
الشعبي الكويتي «الغطاوي» ،ويف اجلزائر
«األحاجي» ،ويف ليبيا «خراف السمي» ،ويف
العاصمة التونسية «تشينشني» ،و»اجلنو»
مبناطق أخرى ،و»الرباط» حني تلقى يف
العرس التونسي .وهي «بيلمجه» يف تركيا،
و»احلزازير» بلبنان ،و»احلزورات» يف التراث
العراقي ،و»احلزر» يف الفيوم ،و»الفوازير»
و»األلغاز» بالقاهرة ومناطق أخرى .لتؤدي
جميعها نفس املعنى ،فضالً عن اشتراكها يف
نفس البنية الفنية ،باالعتماد على التعمية
واملواراة ،سواء يف فن طرح السؤال املحير،
أو يف الوصول لإلجابة الشافية.
وبرغم تعددها ،فإن وظائفها واحدة يف كل
مكان وزمان ،حيث تقدم تفسيرات للظواهر
الكونية ،واالجتماعية وغيرها .وهي Riddle
يف اللغة االجنليزية ،و  Rastelيف األملانية،
و Ainigmaيف اليونانية ،وكلها مشتقة من
أفعال تدل على املعرفة والتعليم والنصح،
وتدعو للمهارة يف استخدام القدرات العقلية
العليا مبا يتوافق ويتقارب مع الوظيفة التي
تؤديها الكلمتني الشعبيتني الشائعتني« :حزر،
فزر»( .محمد أبو العال :األلغاز الشعبية يف
محافظة الدقهلية ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب2015 ،م ،ص .)32األمر الذي ثبت
معه أن مصطلح« :احلزر» أكثر داللة على
هذا اللون من ألوان وفنون التعبير الشعبي،
وفقا للدكتور «أحمد مرسي» ،يف دراسته
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الرائدة «املأثورات الشعبية األدبية يف إقليم
الفيوم» ،خاصة أن كلمة «احلزر» ذات أصل
عربي تعني «التقدير» والفعل ،والدعوة إلى
احلدس العقلي« :حزره ويحزره حزراً قدره
باحلدس»؛ أما صيغة الفعل األخرى« ،فزر»،
فمن« :فزر الثوب فزرا :شقه؛ و»الفزر» لغويا:
نسج الثوب ،و»الفزر»« :الشقوق» ،وتفزر
الثوب :تشقق وتقطع وبلي» ،وتقول فزرت
الشيء من الشيء :فصلته ،وفزر الشيء :يفزره
فزرا ،فرقه» .وكل ما سلف يتوافق مع معنى
«اللغز»« :الكالم امللبس» ،و»ألغز يف كالمه يلغز
ألغازاً إذا عمى مراده ،وأضمره على خالف
ما أظهره»( .د /أحمد مرسي :موسوعة
الفنون الشعبية ،الهيئة العامة لالستعالمات،
القاهرة2008 ،م ،ص )101ويعرفها ابن
األثير يف كتابه «املثل الثائر» ،بأنها« :جمع لغز
بفتح الالم ،وهي ميلك بالشيء عن وجهه،
وقيل لغز وهو «الطريق» الذي يلتوي ويشكل
على سالكه»( .د /محمد رجب النجار :من
فنون األدب الشعبي يف التراث العربي ،ج،1
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،بدون تاريخ،
ص )192ومنذ القدم الحظ باحثني كثر
العالقة بني االستعارة و»احلزر» إذ أنه يف
جوهره استعارة مركزة تصف الشيء بأسلوب
املقارنة غير املتكافئة بني أشياء مختلفة
متاما ،كأن يستعار للبيضة صورة مسجد
بدون باب ،ميأل أعتابه املاء ،فيسأل مبدع/
راوي اللغز« :جامعا ما له باب ،وامليه ماليه
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األعتاب» .فيجاب« :البيضة» .هذا االختالف
يعطي «احلزر» لونه املتميز ومذاقه اخلاص،
وألن محوره األساس املفاجأة الناجمة عن
اإلجابة السليمة .ليس معنى هذا أن كل
«حزر» استعارة ،فهناك ما ال يعد استعارة،
مثل« :يف الغيط خضرة ،ويف البيت حمرة،
وجنب احليط بيضة»؛ اإلجابة« :البطيخة».
بدءا بالدعوة التمهيدية إللقاء اللغز« :حزر،
فزر» ،والتمييز بني مكوناته ،وإعادة تشكيله
وصوال للحل( .د /أحمد مرسي :ص)102
اللغز وفنون األدب :
نشأت األلغاز مع األساطير واخلرافات
واألمثال وغيرها .أقدم صورها تعود

واإلغريقية،
األشورية
للحضارات:
والفرعونية .ويحفل التراث العربي بها ،مثل:
لغز بلقيس وسيدنا سليمان الوارد يف كتاب
«التيجان يف ملوك اليمن وحمير» لوهب بن
منبه.
اهتم علماء اللغة باأللغاز ،الستخالص
وحتليل الكنوز اللغوية ،وبيان دالالتها اخلفية،
ومعرفة الغريب ،بطريقة تكشف عن معارفهم
الدقيقة باللغة ،وقوة مالحظاتهم يف القلب
والتصحيف ،واملشتركات اللفظية .كما اهتم
بها أرباب البالغة والفصاحة ،ألنها تندرج يف
أصول اللغة األولى من حيث احلقيقة واملجاز،
فاستخدمها األدباء يف منادماتهم ،وإبداعاتهم
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بشكل أوضح عمق إدراكهم ،وبراعة تقنياتهم
الفنية وصفا ً وتعبيراً.
أبدع النحاة ،وصالوا وجالوا فيما جاء
لفظه يف الظاهر مخالفا ً لقواعد اإلعراب،
وبشيء من التدبر والتأمل ومعرفة املعنى
يدرك احلل ،فبرزت األلغاز النحوية،
وبحث فيها العلماء كاألصمعي ووظفوها
لتوضيح املشكالت ،ومواضع النكت .على
غرارهم ،ألف الفقهاء ألغاز اعتمدت على
معرفتهم بالفقه واأللفاظ ودالالتها ،مثل:
رسالة أحمد بن فارس «فتيا فقيه العرب»،
واملقامة السادسة والثالثني للحريري ،وبها
مجموعة ألغاز ال يستطيع حلها سوى الفقهاء
واللغويني( .د/خطري عرابي :اإللغاز يف
التراث العربي القدمي دراسة يف حدود النوع،
بكتاب :احلكي الشعبي بني التراث املنطوق
واألدب املكتوب ،دار العني للنشر ،القاهرة،
2009م ،ص.)192
ويف كتابه «املستطرف من كل فن
مستظرف» أتى األبشيهي بألغاز ،مثل« :ذي
أوجه لكنه غير بائح /بسر وذو الوجهني
للسر يظهر /تناجيك باألسرار أسرار وجهه/
فتسمعها بالعني ما دمت تبصر( .الكتاب).
• يف السير الشعبية ،مثل« :السيرة
الهاللية» ،طرح «سليط اجلان» على «أبي
زيد» ألغازه ،قائالً « :أسألك يا بو زيد على
ولد بال أب يذكر  ..وهو الولد عالم وخابر..
أسألك إذا كنت يف العلم شاطر ..أسألك على
ولد خلق قبل جده ،ولوال الولد ما كان للجد
ذاكر .أسألك على راجل مات وهو بالقبر
ساير ...أسألك على أنثى وذكر وال يهواش
بعضهم  ..والدهم ال يتحسبوا ال بالقلم وال
بالدفاتر .أسألك على ستة  ..وعلى خمسة
وعلى ثالثة  ..وعلى واحد».
ليجيب« :كالمك دا كله عندي يف رموز
الدفاتر  ..إن كان عند الولد اللي بال أب
يذكر ..دا سيدنا عيسى بن مرمي .وإن كان عن
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الولد اللي خلق قبل جده ..دا سيدنا النبي.
وإن كان عن الراجل اللي مات وهو بالقبر
ساير ..دا سيدنا يونس اللي بلعه احلوت .وإن
كان عن األنثى والذكر وال يهواش بعضهم..
السما ذكر واألرض نتايه ينزل منها مطر من
فوق ميتحطش يف الورق ..واالثنني املتشاحنني
مع بعضهم  ..الليل والنهار ..والستة ..الست
أيام اللي اتنشأت فيهم األرض  ..واخلمسة ..
اخلمس صلوات ،واألربعة ..األربع أقطاب اللي
مدركني بالكون ،والثالثة  ..الشمس والقمر
والنجوم ،والواحد ما لوش تاني ربنا ما لوش
تاني ،»..وحني جاء دوره ليختبر اجلني» ،قال:
«أنا ها أسألك يف سؤال واحد بقى ..جاوبت
سبتك ،ما جاوبتش حرقتك ..بالعزمية بقى
قدامه ..قال له مكتوب على باب اجلنة آية ..
ما قدرش ينطق  ..قال له انطق ألحرقك ..
قال له ما أقدرش أنطق أبدا  ..قال له رأيي
أني أوثق العهد بيني وبينك ..وتفضل طول
العمر كل ما تنده أكون وياك».
وتعكس أسئلة اجلني ملحوظة مهمة تكمل
صورة «احلزر» ،وتزيد من تأكيد العالقة بني
اإلجابة الصحيحة والتفوق واالمتياز اللذين
يتيحان لإلنسان معرفة ما ال يعرفه غيره
من اإلنس أو اجلن ،ومن ثم السيطرة عليهما
بقدراته غير العادية ،وموسوعيته املعرفية
التي فتحت اآلفاق أمامه« ،فسكة أبو زيد كلها
مسالك».
• يف احلكايات الشعبية :عادة ما يتزوج
البطل باألميرة عقب وصوله للحل الصحيح
كمكافأة على أملعيته؛ وحتتوي احلكايات
على بعض صور الفشل يف حل اللغز حيث
يكون املوت عقابا ،وإعالنا إلخفاقه ،وترهيبا
لغيره حتى ال يجازف .وألن األلغاز جزء من
احلكمة الشعبية ،تثار يف بعض احلكايات
مناظرات ملغزة يسوق فيها شخص شطرة
من بيت ويردف خصمه بأخرى .ففي حكاية
اجلارية «تودد» طلبت املبدعة املوسوعية من
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سيدها بعدما ضاع ماله أن يبيعها لهارون
الرشيد مبائة ألف دينار ،وحني استدعى
الرشيد العلماء الختبارها ،أجابت ألغازهم:
الدينية ،والفلكية والطبية ،واللغوية .فضالً
عن إبداعاتها الشعرية واملوسيقية والغنائية.
فلما سألتهم بدورها ،عجزوا ،فاستحقوا
سخرية هارون الرشيد.
• ومن فنون الشعر الشعبي التي توظف
اللغز ،فن املربع :خاصة يف التحاجي بني
شاعرين متنافسني ،حيث تكون بنيته اللغوية
أكثر تعقيدا ،مثل« :فيه مدنه طولها برجلني/
محدش قدر يتخطاها /جاها راجل أعرج
براجلني /كسر قفلها واتخطاها»( .د/
مصطفى رجب :املوال السبعاوي يف قرية
مصرية ،سلسلة الدراسات الشعبية ،الهيئة
العامة لقصور الثقافة ،العدد  ،107القاهرة،
2006م ،ص)48
• ويف املوال الشعبي :يتبارى الشعراء
يف طرح املواويل اللغزية ويطلبون إجابتها
صياغة بنفس الوزن والقافية داخل موال
رباعي.
• ومن فنون الشعر التي تنظم أساسا
لأللغاز بصعيد مصر ،فن «الرباطات» :حيث
ال ميكن فهم ألفاظه أو تخمني معانيه« ،بل
ينبغي ملعرفته أن يتعلمه السامع ويحفظ له
شرحاً» ،مثل« :يا دربن طلوعه جراجيب/
وجراجيب عما يالوي» .ومثل« :والد العم
طلعوا من الصبح ملا جراجيب /غزوا وعادوا
بالسالمة»( .أحمد رشدي صالح :فنون
األدب الشعبي ،ج ،2الهيئة املصرية العامة
للكتاب2003،م ،ص )18وال يكفي أن تفسر
شطرات هذا التركيب املنظوم ،لكن ينبغي أن
ترد عليه بتركيب من نوعه.
• يف فنون الفكاهة :الحظ الباحث،
ظهور نوع من األلغاز ،ميكن أن نطلق عليه:
«النكتة الفزورة» ،ملا تقوم عليه من إلقاء
سؤال ،يظل املسئول يبحث عن إجابته.

ليفاجأ أنها تبتعد كل البعد عما افترضه.
فضالً عن بساطتها وعدم منطقيتها ،وعدم
ارتباطها بالسؤال أصالً .وهذا النوع ،عادة ما
يساق للتهكم على مجموعة من األشخاص،
مثل:
• «ليه ربنا خلق للصعايدة ودان؟»( .عشان
تسند العمة).
• «ليه بنحط غطا فوق الزير؟»( .عشان
نحط فوقه الكوب)
ويعتقد الباحث ،أن هذا النوع تطور عن
«ألغاز املغالطة» التي يتوقع املسئول فيها حل
معني ،بينما يكون احلل بسيطا ً غير متوقع،
مثل« :ما السبب الذي من أجله يعيش السمك
حتت الكباري؟»( .حتى يتقي املطر).
• يف فني القصة القصيرة والرواية ،تأثر
املبدعون باأللغاز ،خاصة يف أدب الرعب،
واألدب البوليسي ،حيث تتشعب األحداث
حول اجلرمية /اللغز إلى أن يتكشف الغموض
املحير يف النهاية ،لينته القاص /الروائي
بالقاريء إلى املعرفة اليقينية.
ويعتبر لغز «املرأة املقتولة والثالث
تفاحات» يف كتاب «ألف ليلة وليلة» أول
سواء يف أدب الرعب أو
اإلرهاصات العاملية
ً
أدب اجلرمية البوليسية.
ورغم أن األلغاز ،تخضع للتغيرات
املستمرة ،رغم ثبات واستمرار بعضها منذ
قرون ،إال أنها ،مع الغرابة املعاصرة ،أوشكت
أن تختفي .وبعدما كانت تلتف حولها األسر
والعائالت واألصدقاء ،كوسيلة لتعليم اجلميع:
التفكير الشمولي للمشكلة ،واختزان احللول
بالذاكرة مع احلس الفكاهي .وظفت ،بشكل
عبثي وسطحي ،فيما يعرف بفوازير رمضان.
يف حني ميكن استلهامها بأساليب أكثر فنية
وعمقاً ،من خالل سائر املسابقات ،والبرامج
اإلذاعية والتليفزيونية ،وغيرها .بشكل
يحافظ عليها ،وينشرها كإبداع فني ،ورافد
ثقايف مهم من روافد األدب الشعبي العربي.
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أكذوبة وادي زازا
حميد امغونن .ليبيا

من املفاهيم املتداولة يف احلقل الثقايف
الليبي أن البرقاويني عاشوا فترة من اجلاهل ّيةَ
حدى
الثانية يف القرون احلديثة ,حيث تُأ ّ
صل ِإ َ
وهي خ ّرافة «يا وادي
األساطير املحلية يف ليبيا َ
زازا نصيموا والَ ال ؟» هذا املَفْهوم ،لدرجة أنها
ض َحت حقيقة تاريخية ي ّروج لها بعض الكُتَّاب
أ ْ
والب َّحاث املحليني.
ُ
ُ
ِ
حدى القبائل البرقاوية
سطورة أن إ َ
تذكر األ ْ
ِ
كانت تستفت ِي واديا ً يف أمور دينهم !؟ فقيل فيهم
إن ق َُبيل شهر رمضان املبارك من كل عام كانوا
َيقصدون «وادي زازا» ويصيحون قائلني :يا
صدى صوتهم
وادي زازا ،نصيموا وال ال؟ فيرد
َ
 :ال ال ال ! فيرجعون مطمئنني إلفطارهم رغم
دخول شهر الصوم !؟ على الرغم من ال معقولية
تصديق هذا الطرح ,إال أننا إذا افترضنا جدالً
أن هذه الواقعة كانت حتدث فعالً يف كل عام
فإن السؤال املنطقي هنا هو ( :ملاذا وادي زازا
بالذات ؟) وهو الذي يقع شرق مدينة بنغازي،
وبعيِ د كل البعد عن ُمضارِب تلك القبيلة التي
َت ُق ِّ
ط ّن يف بيئة جيومورفولوجية مليئة بالتضاريس
اجلبلية واألودية.
ُ
سطورة وغيرها خاصةً
وما يدحض هذه األ ْ
التي لها عالقة أ ِ
َصيلَة و ُم َباشرة باحلياة الدينية
يف برقة ،ذلك املوروث الثقايف العريق يف اإلقليم،
حيث أنه من املفاهيم املتداولة يف احلقل الثقايف
الليبي أن البرقاويني عاشوا فترة من اجلاهل ّيةَ
الثانية يف القرون احلديثة ،بينما امل ُ َت َتبع للتاريخ
خرج خالل
الثقايف يف برقة يجد أن اإلقليم أً َ
فترات مبكرة طبقة من العلماء والفقهاء
َمدوا البلدان اإلسالمية بعلومهم يف أغلب
أ َّ
التخصصات الدينية واألدبية والعلمية ،فمثالً
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خالل الفترة الواقعة ما بني (1551 1010-م)
ظهرت على الساحة اإلسالمية مجموعة من
العلماء البرقاويني يف تخصصات متنوعة ،فنجد
من علماء الفقه اإلسالمي باإلقليم « :يوسف
بن سعد ِ
املخ ِيلي»« ،محمد بن حسني» ،رافع بن
متيم اللخمي» ،ومن علماء علم احلديث النبوي
يف برقة «أحمد إسماعيل التميمي»« ،محمد
بن سعدون» ،واصل بن منصور ِ
املخ ِيلي» ،ومن
علماء علم اللغة العربية «إبراهيم بن إسماعيل
األجدابي»« ،خلوف بن عبداهلل البرقي» ،أبوبكر
عتيق بن القاسم السرتي»« ،علي بن علي البرقي»
وغيرهم الكثير ،بل أن العامة من أهل برقة
حسب ما ذكر الرحالة املغربي «محمد العبدري»
عام 1289م كانوا من أصحاب ِ
الل َّس ِان َّيات
العربية ،حيث ذكر أن لهجة أهالي برقة املحلية
هي أقرب اللهجات العربية للفصحى ،وهذا إ ْن
َد َّل فإمنا َي ُد ُّل على عمق معرفة البرقاويني بعلوم
اللغة العربية يف ذلك الوقت.
أما عن ُم ْج َمل العهدين «العثماني األول»
و»القرمانلي»ـ فقد عاشت برقة حياة ثقافية
وفكرية جامدةَ ،ن ِت ْي َجةً ملا أَ َل َّم بها من انتكاسات
وفوضى على املستويني السياسي واالقتصادي،
لذلك تأثر املحيط الثقايف يف اإلقليم بضعف
وتخبط مركز السلطة احلاكمة يف «طرابلس»،
هذا باإلضافة إلى أن البيئة الثقافية يف مجمل
البلدان العربية خالل تلك الفترة لم تكن ُم ِ
حفزة
ومثالية ،فيمكن القول إن ُجل األقطار العربية
القابعة حتت وطأة احلكم العثماني مرت مبرحلة
عامة من االنزواء واجلمود الثقايف.
ولكن مع ِ
استقْرار سيدي «محمد بن علي
السنوسي» يف برقة خالل عام 1843م
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وتأسيسه للزوايا الدينية يف مجمل املدن والقرى
والواحات البرقاوية ،تشكلت املالمح األساسية
للحياة الثقافية يف اإلقليم ،وعلى الرغم من
مبعظم األفكار
احتكاك أهالي برقة سابقا ً ُ
واالجتاهات الدينية يف بالد املغرب ومصر ،إال
أن احلركة السنوسية استطاعت وخالل فترة
وجيزة ( بدعم القبائل البرقاوية ) أن ترتقي
باملستوى العلمي والديني يف اإلقليم ،وذلك من
خالل تأسيسها ألكثر من  44زاوية سنوسية يف
برقة وحدها ،فكانت تلك الزوايا مبثابة مراكز
ثقافية واجتماعية؛ بل أن إقليم «برقة» شهد
طفرة معرفية يف املجال التعليم الديني بتأسيس
أول جامعة إسالمية (باملفهوم احلديث) يف
ليبيا خالل عام 1855م ،حيث أسس سيدي
«محمد بن علي السنوسي» املعهد الديني يف
«اجلغبوب» الذي كان مبثابة منارة علمية ِا ْم َت َّد
دورها العلمي والديني إلى خارج حدود برقة
يف مختلف البلدان العربية واألفريقية ،فأصبح
أهالي برقة بطبيعة احلال على قدر أعلى من
العلم والوعي الفكري ،بل ظهرت خالل تلك
الفترة عدد من النخب املحلية املتخصصة يف
الفقه واألدب والعلوم مثل « :أبو سيف مقرب
حدوث»« ،محمد علي عبد املولي»« ،حسني
املوهوب الدرسي»« ،صالح العوامي»« ،املرتضي
فركاش» ،وغيرهم الكثير.
ويف هذا الصدد كتب الرحالة التونسي
«محمد بن عثمان احلشائشي» الذي زار
«بنغازي» يف عام 1895م عن ِإ ْم ِ
كان َّيات أهالي
برقة الثقافية بأنهم كانوا مولعون بحب االطِّالع
على أحوال األمم يف املشرق واملغرب ،حيث رأَى
يف مدينة «بنغازي» حرص األهالي على قراءة
الصحف التي تنقل أخبار العالم من حولهم ،بل
أنه خالل الربع األخير من القرن التاسع عشر
امليالدي كان هناك انتشار واسع للمؤلفات
األدبية والدينية دقيقة التخصص ،مثل كتابات
املؤرخ واألديب« :عبد الرحمن بن عبد السالم
الصفوري» ،صاحب كتاب «نزهة املجالس»،

ث «أبي الليث نصر بن
ومؤلفات ال َف ِق ْيه وامل ُ َح ّ ِد ُ
محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي»،
صاحب كتاب «تنبيه الغافلني بأحاديث سيد
األنبياء واملرسلني» ،وغيره الكثير ،وهذا َي ُد ُّل
على حجم اإلدراك العلمي والوعي الديني لدى
أهالي برقة ومعرفتهم لتفاصيل دينهم ،فكان
بذلك الدين اإلسالمي على (املذهب املالكي)
رباطا ً عقائديا ً أصيالً يربط البيئة السكانية يف
إقليم برقة ،على عكس الوضع الديني يف باقي
األقاليم الليبية التي عانت من بعض االنقسامات
املذهبية.
بل أن الوعي الديني لدى البرقاويني أثر
يف تشكيل آراء ومفاهيم حول خطر احلمالت
االستعمارية ووسائلها املختلفة ،فكان لهم
بطبيعة احلال مواقف واضحة وصريحة متمثلة
يف الرفض التام لكافة النشاطات األوروبية
سواء أكانت يف املجال التنصيري أو
االستعمارية
ً
الكشوف العلمية ،خاصةً يف الدواخل البرقاوية،
وهذا ما يعطينا تفسيرات منطقية يف اتخاذ
أغلب الشخصيات األوروبية التي زارت برقة
أسماء عربية َتظ َُه َرهم بأنهم مسلمني خوفا ً
ً
من ردود فعل القبائل البدوية من تواجدهم يف
مناطق نفوذهم ،التي كانت إما بالقتل أو أخذ
ما بحوزتهم من أغراض ،أو بالسجن والترحيل
خارج اإلقليم ,ومن هذا املنطلق الديني ميكن
تفسير تلك األعمال على أنها «حمية دينية» !
خالصة القول إن الواقع الثقايف بصفة عامة
والديني على وجه اخلصوص يف برقة لم يكن
بهذا التدني والسوء الذي ر ّوج له بعض الكتاب
والباحثني املحليني ,بل على العكس متاما ً كانت
احلياة الثقافية مستقرة نسبيا ً يف برقة أكثر من
باقي األقاليم الليبية خاصةً خالل القرن التاسع
عشر ،وعلى الرغم من حقيقة نفاذ السلطة
القبلية يف اإلقليم وانحدار املستوى العلمي ( يف
مجمل األقطار العربية ) يف ذلك الوقت ،إال أن
احلركة السنوسية استطاعت احتواء اجلانب
اإلثني واالرتقاء باحلياة الثقافية يف برقة.
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احلضارة والسلطة يف السوسيولوجيا اخللدونية
عزالدين عناية .أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

شهد النصف األول
ِوفق التقليد الغربي،
َ
تخصص علم
من القرن التاسع عشر ميال َد
ّ
االجتماع .وهي فترة عرفت حت ّوالت تاريخية
ف أن رافقتها صياغة
عميقة أيضاً ،وصاد َ
نسب
األُطر النظرية ألوغست كونت الذي ُي َ
إليه نشأة هذا العلم يف الغربَ .ب ْي َد أ ّن «عبد
الرحمن ابن خلدون» ،ومنذ العام 1377م،
«املقدمة»،
قد صاغ مؤلَّفا ً متف ّرداً بعنوان
ّ
حدد فيه أصول علم جديد ،لم يسبق التط ّرق
ّ
العلمي
التحليل
إلى
فيه
ف
د
ه
قبل.
من
إليه
ََ
ّ
والصارم للماضي ،وإلى بناء إطارٍ يستوعب
احلاضر ويستشرف املستقبلَ  .نشير أ ّن
َ
املقدمة» قد جرت ترجمته إلى اللسان
«كتاب ّ
الفرنسي إ ّبان الفترة التي شهدت َولعا ً بهذا
العلم يف األوساط الغربية .كما يبقى املفكر
اإلجنليزي «أرنولد توينبي» من أوائل الغربيني
الذين أشادوا بريادة «ابن خلدون» يف صياغة
فلسفة للتاريخ االجتماعي لم يسبقه فيها
أحد يف أي مكان ويف أي زمان.
وسوسيولوجيا احلضارة أو «علم العمران»،
اخللدوني،
كما هو وارد ضمن االصطالح
ّ
جاء التطرق إليه من منظور صاحب
«املقدمة» على أساس االعتماد على مضامني
ّ
الثقافة اإلسالمية اإلغريقية يف عهده.
وجرى حتليل املقوالت والوقائع ،يف مختلف
أوجهها االجتماعية والفلسفية والتاريخية
بالسنن والقوانني
والعلمية ،بهدف اإلملام
ُّ
مقصد «ابن
التاريخي .كان
املتحكِّمة بالتحول
ُ
ّ
الكشف عن القوانني الثابتة
خلدون» الرئيس
َ
يف العملية االجتماعية ،على غرار القوانني
الثابتة يف الطبيعة البشرية يف املاضي
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واحلاضر.
حتاول الباحثة اإليطالية «أنّاليزا فيرزا» العود َة
بنشأة علم االجتماع إلى ما قبل «أوغست
كونت» ،املصنَّف ضمن التقليد الغربي
سس الرائد لعلم االجتماع ،من خالل
املؤ ّ
تنزيل ابن خلدون املنزلة التي يستحقّها يف
ٍ
بوجه عا ٍّم .فقد سمح
الدراسات االجتماعية
االطّالع اجل ّيد للمؤلّفة على املصادر األولى
سعة تتجاوز
للثقافة العربية ببناء رؤية مو َّ
املركزية الغربية ،وأحيانا ً تنتقدها .فهي يف
حديثها عن ابن خلدون ال تشكّك ،أو تدحض
املنجزات األولى يف علم االجتماع
قيمة
َ
للرواد الغرب ّيني مثل« :أوغست كونت» و»إميل
دوركهامي» و»ماكس فيبر» و»هربرت سبنسر»،
وإمنا حتاول إبراز ريادة «ابن خلدون» يف هذا
ث على
احلقل .فهناك مسعى من الكاتبة للح ِّ
االنفتاح على احلضارات األخرى ،من خالل
الكشف عن اإلسهام الرياد ّي لعالم االجتماع
العربي ابن خلدون .نشير أ ّن «أنّاليزا فيرزا»
متخصصة يف علم االجتماع ويف فلسفة
ّ
القانون ،فضالً عن كونها أستاذة جامعية .متثّل
العالقة بني الليبرالية والتعددية الثقافية حقل
البحث العام الذي تصوغ داخله أبحاثها ،مع
ميل الفت يف أعمالها إلى املسائل االجتماعية
واألنثروبولوجية املتأتّية من التراث اإلسالمي.
ص
ض ُه،
يف كتابها احلالي الذي نتولّى عر َ
ِّ
تخص ُ
ب األ ّو َل إلى كلّ ما أحاط باكتشاف
الباحثة البا َ
ب ٍ
ثان تناولت
العمل
اخللدوني ،يلي ذلك با ٌ
ّ
فيه معنى إعادة كتابة التاريخ وشكله ،أي
ب
السياق الس ْرد ّي لألحداث؛ ثم
ص البا َ
ِّ
تخص ُ
س ِ
االجتماعي الثقايف ّ
ك الطرح
الثال َ
ث إلى متا ُ
ّ
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البن خلدون وإلى التغ ّيرات االجتماعية التي
اشتغل عليها؛ يف الباب الرابع تتناول عناصر
األزمة الداخلية يف البناء االجتماعي؛ ثم يف
باب خامسٍ وأخير تتناول الباحثة راهنيةَ
فكر ابن خلدون.
ض َع املقوالت اخللدونية
لقد حاولت الكاتبةُ و ْ
االجتماعي ،وبشأن عالقة
بشأن التح ّو ِل
ِّ
تبي لها
املجتمع بالسلطة ،رهن االختبار ،مبا َّ
اخللدوني ال يزال يحافظ على
أ ّن اإلسها َم
َّ
راهنيته ،كما ال يزال يتمتّع بجدوى يف حتليل
سبرِ غور
الظواهر .وتستعني الكاتبة يف ْ
النص اخللدوني ،أو بعبارة أخرى يف الغوص
يف جتاويفه ،باالعتماد على ما د ّو َن ُه ش ّراح
ونقّاد وعارضون لفكر ابن خلدون .فقد
املعتمدة وسيل ًة لفهم
املتعددة
مثّلت املراجع
ّ
َ
ما استغلق عليها من فكر الرجل ،وهو منهج
صائب اعتمدته الباحثة.
تكشف الباحثة عن قدرات ج ّيدة يف اإلملام
بأدوات علم االجتماع ،وعن دراية باملد َّونة
العاملية بشأن هذا العلم ،سيما يف مجال
العمراني .كما
فلسفة احلضارة والتح ّول
ّ
نصها اإليطالي بلغة أكادميية
حاولت صياغة ّ

راقية استوفت شروط الكتابة العلمية .وقد
ساعد الباحثة يف ذلك إملامها املتواضع
التثبت من املصطلحات
بالعربية مبا دفعها إلى ّ
اخللدونية ومقابالتها يف اللغات الغربية .إذ
باتت املص َ
طلَحات اخللدونية ،بفعل الترجمات
للنص اخللدوني إلى اللغات الغربية،
املتعددة
ّ
ّ
دارجةَ االستعمال يف أوساط علماء االجتماع
واملؤ ّرخني املنشغلني بفكر الرجل ،وهو ما َي َّس َر
مي ع ْرضٍ واضح املعالم ملقوالت
للباحثة تقد َ
ابن خلدون.
ِ
الباحثة
ب
ضمن هذا اإلطار العا ّمِ ،انشغل كتا ُ
اإليطالية «أنّاليزا فيرزا» بتحلي ِل املفهو ِم
االجتماعي البن خلدون بأبعاده الفلسف ّية
ّ
والسياس ّية ،الذي است ْوحى منه ما يطلق
تفسير
عليه علم العمران .كما حتا ِول الباحثة
َ
األسباب التي جعلت ابن خلدون خارج سرد ّية
الغربي ،أو
تأسيس علم االجتماع وفق املنظور
ّ
ٍ
بشكل آخر خارج كوكبة الرواد يف هذا العلم.
إذ حاولت «فيرزا» اخلرو َج بابن خلدون من
ِ
مساهم يف كتابة التاريخ
حيز التصنيف كمج ّرد
االجتماعي ،كما ُيصنَّف لدى بعض الغرب ّيني
ّ
س َن
عادة ،إلى حيز التأسيس لشروط و ُ
املجتمعي ،وهو ما
التبدل احلضار ّي واحلراك
ّ
ّ
يأتي يف صلب قضايا علم االجتماع .فالرجل
االجتماعي،
بقد ِر ما كان راصداً للشأن
ّ
ً
منشغل بآليات تعاقب الفعل
كان باملثل
االجتماعي وس ْيرِه ،وبقيام العمران وانهياره،
جوهر انشغال علم االجتماع.
وهو ما ُيشكِّل
َ
تلك عموما اإلشكاليات التي دار حولها كتاب
«أنّاليزا فيرزا» ،والتي لم تنحصر عند شخص
ض َع الرجل
ابن خلدون ،بل حاولت الباحثة و ْ
ضمن إطارٍ عا ٍّم للحضارات الكونية ،بوصف
تبدالتها ،كانت من املحفّزات األساس ّية للنَّظر
ّ
اخللدوني يف البحث عن إيجاد علم أو إطارٍ
ّ
فهم يستوعب تلك التبدالت.
فقد غلب على مجمل الدارسني الغرب ّيني
نصه كأحد النصوص
البن خلدون التعامل مع ّ
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كنص
التي تروي تاريخا ً اجتماع ّياً ،وليس
ٍّ
االجتماعي .وكأ ّن
علمي للفعل
تأسيسي
ٍّ
ٍّ
ّ
اخللدوني يفتقر إلى فلسفة وعمق يف
املقو َل
ّ
االجتماعي ،فهذا اجلانب األخير
النشاط
ِّ
املهمل يف القراءات الغربية البن خلدون
هو ما حاولت الباحثة إبرازه والتنبيه إليه.
نقد
لذلك حتاول «أنّاليزا فيرزا» يف كتابِ ها َ
«مقدمة ابن
الرؤى الغرب ّية التي ال تُدرِج
ّ
خلدون» ضمن الكتابة السوسيولوجية،
«املقدمة»
دواعي عدم إحلاق صاحب
وتتتب ُع
ّ
َّ
َ
بكوكبة ر ّواد علم االجتماع ،مثل ما ذهب
إليه «بوميان كريزيستوف» يف كتابه املنشور
يف دار غاليمار الفرنسية «ابن خلدون من
منظور الغرب» ( .)2006وقد ِاعتبر فيه
علم االجتماع هو وليد
«كريزيستوف» أ ّن
َ
شرعي للعلمانية ،فهو نظ ٌر يف الظواهر
ّ
والتبدالت املجتمعية ناب ٌع من
االجتماعية
ّ
االجتماعي للمجتمعات
السياسي
السياق
ّ
ّ
نفي «بوميان كريزيستوف»
الغربية .لم يستند ُ
عن ابن خلدون الريادة يف ذلك املجال إلّ
لكو ِن الرجل عاش يف القرن الرابع عشر
اإلسالمي ،وضمن سياق
امليالدي ويف املغرب
ّ
حضار ّي مغاير للحضارة الغربية .واحلال أ ّن
الشرط الذي يضعه كريزيستوف ،كما
ذلك
َ
تذهب «أنّاليزا فيرزا» ،هو من باب وض ِع
تفحص الواقعة .إذ يصعب على
النتيجة قبل ّ
الغربي القبول بقاضٍ مالكي «متد ّين»
التص ّو ِر
ِّ
الوقوف وراء إنشاء علم االجتماع ،لعلّ تلك
العقدة هي التي حالت دون االعتراف بابن
س ًسا لعلم االجتماع ،كما تخلُص
خلدون مؤ ّ
الباحثة.
فقد أبان ابن خلدون ،بحسب حتليل «فيرزا»،
عن إمكانية القيام مبهنة عالم االجتماع ،دون
االلتزام بالضرورة باملنظور العلماني الغربي
أو استبطانه .فهناك إحاطة مغايِ رة بالوقائع
االجتماعية وبالقوانني املتحكِّمة فيها ،ضمن
إقامة عالقة م ّت ِزنة بني النقل والعقل ،وهو ما
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اإلسالمي ،أي فيما يربط
جرى ضمن السياق
ّ
«ما بني احلكمة والشريعة من اتصال» كما
بي فيلسوف آخر سابق أال وهو ابن رشد.
َّ َ
فقد استطاع ابن خلدون –وفق فيرزا -قبل ما
يناهز اخلمسة قرون من ظهور علم االجتماع
بناء سلسلة من املفاهيم حول
يف الغرب،
َ
نعدها مرتبط ًة بثقافتنا
السلطة واملجتمعُّ ،
العلمية احلديثة ،مثل التط ّرق إلى التماسك
العلمي للبحث عن
االجتماعي ،وإلى املنهج
ّ
ّ
العوامل اجلماعية ،وإلى الظواهر االقتصادية،
وإلى العالقة بني املجتمع والسلطة ،أو بني
السلطة وأشكالها الرمزية .حيث تكشف
«فيرزا» أ َّن جلّ الدراسات السوسيولوجية
املنج َزة من ِقبل
للمجتمعات اإلسالمية،
َ
عقول غربية ،تأتي يف معظمها من خارج
الوعي مبيكانيزمات تلك املجتمعات .وتُر ّجح
ب «ابن خلدون» مفهوم ّيا ً ومنهج ّياً،
أ ّن استيعا َ
الغربي بالظواهر
صحح الوعي
من شأنه أن ُي ِّ
ّ
االجتماعية يف العاملني العربي واإلسالمي،
التي تشكو جملة من األغاليط واإلسقاطات.
لذلك تل ّح الكاتبة على ضرورة استدعاء
السياسي
املفاهيم اخللدون ّية لفهم الواقع
ّ
واالجتماعي ،خصوصا ً يف املجتمعات
ّ
اإلسالمية الراهنة ،ومن هذا الباب ت َْب ُرز
راهنية منهج ابن خلدون وعمق طروحاته.
املهمة ألنّاليزا فيرزا يف كتابها
تلوح اإلضافة
ّ
يف انتقاد املسارات التي تربط علم االجتماع
بالثقافة الغربية ،واإلحلاح على إبراز أ ّن هذا
العلم قد و َج َد حضوراً ضمن ثقافة مغايِ رة.
فقد حمل انشغال املؤلّفة بالسياقات الثقافية
على إيالء الثقافة العربية العناية الالزمة يف
أبحاثها ،وإن لم تشكّل هذه الثقافة اإلطار
الرئيس ألبحاثها ودراساتها.
مما يالحظ يف الكتاب ،غياب املصادر
لكن ّ
واملراجع العربية غيابا ً الفتاً ،يف مجال يصعب
التغاضي فيه عن املؤلفات العربية .وحتاول
ح َقة ما ُكتب عن
الكاتبة ّ
سد تلك الثغرة مبال َ
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«ابن خلدون» يف اللغات األوروبية .فقد جرى
اخللدوني بالتحليل والنقاش
تناو ُل املنت
ّ
والتوضيح لدى جملة من الكتّاب العرب وغير
ممن د ّونوا نصوصهم بلغات غربية،
العربّ ،
وهو ما حتاول فيرزا متابعته.
قسمي:
وزّعت املؤلّفة مراج َع كتابها إلى
ْ
قس ٌم تعل َّق بأعمال ابن خلدون املتر َجمة إلى
الفرنسية واإلجنليزية ،وتغاضت عن إيراد
ما صدر عن ابن خلدون يف غيرهما ،وهي
كتابي «العبر»
كتب دارت باألساس حول
ْ
و»املقدمة» ،فضالً عن ُك ُت ٍب حاولت تدوين
ّ
السيرة اخللدونية؛ وقسمٍ تناول مراجع بحثها،
نصوص باللغات الثالث اإليطالية
وهي
ٌ
واإلجنليزية والفرنسية .ظهر يف هذه القائمة
اهتموا بالفكر
عدد من الكتّاب العرب ممن
ّ
صهم بلغات
ممن د ّونوا نصو َ
اخللدوني ،و ّ
ّ
عربي
كاتب
ي
أ
باالهتمام
ولم
أجنبية.
يحظَ
ّ
ّ
كتب عن ابن خلدون بالعربية ،ما لم ُت َترجم
أعماله إلى اللغات الغربية .فإملام مؤلّفة
الكتاب املحدود باللغة العربية لم يسمح لها
باالطّالع على األعمال العربية التي أُجنزت
حول الفكر اخللدوني ،وإن كشفت يف مؤلّفها
مهمة ملا كتبه العرب يف اللغات
عن متابعة ّ
األخرى عن ابن خلدون .ففي مستهلّ تكوينها
اجلامعي تابعت الباحثة سلسلةً من الدروس
ّ
اجلامعية لتعلّم العربية يف تونس ،ولكن كما
املعمق بهذه
نصها لم ترتق إلى اإلملام
ّ
يبي ّ
ّ
اللغة ،ولم تبلغ مستوى االطالع املباشر على
النصوص العربية .تبقى «أنّاليزا فيرزا»
دارس ًة تنتمي بشكل عام إلى جيل «املستعرِبني
الغربيني اجلدد» ممن يحاولون بناء مالمح
مستقلّة عن املستشرقني السابقني ،وإن تبقى
نقيصة اإلملام اجليد بالعربية سمة بارزة بني
العديد من هؤالء .حتاول صاحبة الكتاب
أن تستعيض عن هذا النقص باالطالع على
األعمال املتر َجمة يف الشأن.
فهرسي :أحدهما
ضمنت الباحثة كتابها
ْ
ّ

للم ِ
راجع واملصادر ،وتغاضت
للمواد وآخر َ
نقدر
عن أ ّي نوع من الفهارس األخرى ،التي ّ
امللحة إليها يف مثل هذه املواضيع.
احلاجة
ّ
حيث تَب ُرز احلاجة واضحة م َثالً إلى فهرس
للمصطلحات اخللدونية ،سيما وأ ّن الكتاب
يحاول أن يعرض النظريةَ اخللدونية يف
علم االجتماع وأن يل َّم بسائر تف ّرعاتها
ويقدمها للقارئ الغربي .فال يفي بالغرض
ّ
الشرح للنظرية اخللدونية ،بل هناك حاجة
اخللدوني
ملحة أيضا إلى إيراد املصطلح
ّ
وذكر مقابله اإليطالي والتعليق عليه بالشرح
والتوضيح.
من جانب آخر ،غابت من الكتاب سائر أشكال
املعتمدة يف الكتابة السوسيولوجية
التوضيح
َ
من جداول ورسوم وخرائط ،حيث اعتمدت
ٍ
بشكل رئيسٍ على إدراج توضيحات
املؤلّفة
مكتوبة يف الهامش على صلة باملنت .صحيح
ِاست ْوفت الباحثة الشروط الضرورية للكتابة
السوسيولوجية ،ولكنّها لم جتعل من كتابها
عمالً
مكتمالً يسهل على القارئ غير
َ
املختص ،أو املتابع الغربي للفكر اخللدوني،
ّ
اإلملام بطروحات الرجل ،سيما وأ ّن احلاجة
إلى جداول مقارنة أو رسوم توضيحية يبدو
ال غنى عنه لع ْرض الطرح اخللدوني .ال ينفي
هذا قيمة الكتاب من حيث بنائه املنهجي ،ومن
ت
حيث مضامينه العلمية واملعرفية .فقد ملس ُ
لدى مؤلّفته نباهة وقدرة عاليتني يف اإلحاطة
بقضايا علم االجتماع وأدواته ،ناهيك عن
وعي الكاتبة باإلسهام احلقيقي البن خلدون
ضمن كوكبة الرواد يف علم االجتماع.
الكتاب :احلضارة والسلطة يف السوسيولوجيا
اخللدونية.تأليف :أنّاليزا فيرزا.الناشر:
فرانكو أجنيلي (ميالنو-إيطاليا) ‹باللغة
.2020عدد
النشر:
اإليطالية›.سنة
الصفحات 280 :ص.
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أستطيع الليلة أن أكتب
أش ّد األبيات حزناً

بابلو نيرودا  .تشيلي  .ترجمة :عنفوان فؤاد  .تونس

أشد األبيات حزناً.
أستطيع الليلة أن أكتب ّ
أن أكتب مثالً :
صعة بالنجوم ،والكواكب تتألأل
« السماء مر ّ
زرقة ،من بعيد»
ورياح الليل يف السماء تدور وتُنشد.
أشد األبيات حز ًنا.
أستطيع الليلة أن أكتب ّ
أيضا
أحبب ُتها ،ويف بعض األحيان ،هي
ً
أحبتني.
َّ
ليالٍ
بذراعي.
مثل هذه ،عانقتها
يف
ّ
ٍ
ٍ
قبلتها مل ّرات وم ّرات حتت سماء المتناهية.
ّ
أيضا أحببتها.
ّ
أحبتني ،ويف بعض األحيان ،أنا ً
ب عينيها الواسعتني
وكيف لي أال أح ّ
العميقتني !
****
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أشد األبيات حز ًنا.
أستطيع الليلة أن أكتب ّ
أُفك ُر يف أنّها ما عادت لي .أشعر بأنّي
خسرتها.
امتدادا
أصغي إلى امتداد الليل ،ما يزيده
ً
غيابها.
فيتساقط ِ
الشعر على الروح تساقط الندى
على العشب.
حبي ال يقدر على حمايتها!
ماذا ُيه ّم إن كان ُ
صع بالنجوم وهي ليست معي هنا.
فالليل مر ّ
هذا هو كلّ شيء.
****
من بعيد أحدهم يغنّي ،من بعيد
وروحي غير راضية ألنّي أضع ُتها.

ترجمــــــــــات

نظراتي تبحث عنها وكأمنا تريد أن تق ّربها
منّي،
وقلبي يبحث عنها ،وهي ليست معي.
أنا اآلن يف مثل تلك الليلة التي كست األشجار
بياضا ً ونحن ،اللذَ ْين كنّا آنذاك،
لم نعد بعد كما ُكنّا.
لم أ ُع ْد أُحبها ،هذا مؤكد ،لك ْن لك ْم مرة
أحبب ُتها.
صوتي يبحث عن ريح حتمله كي يلمس
مسامعها.
خر.
شك؛ ستكون آل َ
آلخر؛ بال ّ
كما كانت من قبل ذلك ل ُقبالتي.
صوتها،
جسدها الناصع،

عيناها الال نهائيتان.
أحبها.
ُحبها ،هذا مؤكد ،لك ْن ّ
ربا ّ
لم أ ُعد أ ّ
كم هو قصي ٌر احلب ،وكم هو طويلٌ النسيان!
بذراعي.
ألنني يف ليالٍ كهذه كنت أطوقها
ّ
وروحي ليست راضية عن فقدانها.
حتى لو كان هذا األلم آخر ما جعلتني أعانيه
ستكون هذه األبيات أخر ما سأكتبه لها!
(*) نفتالي ريكاردو رايس باسوالتو (-1904
 .)1973عام  1917اتخذ اسم «بابلو نيرودا»
 .بعد أن اقتبسه من اسم الشاعر التشيكي
مت نشر ديوان
(جان نيرودا)  .عام ّ 1924
ب وأغنية يائسة»  .عام
«عشرون قصيدة ح ّ
 1971حاز على جائزة نوبل يف األدب عن
عمر يناهز  67سنة.
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يف حب الليبي خالد درويش وحريته

محمد عطية محمود .مصر

«إذا اتسعت الرؤية ..ضاقت العبارة» (النفري):
تبدو العالقة بني الكاتب وثقافته اللصيقة به
من خالل جتربته احلياتية املرتبطة بكل ما
يدور يف فلكه ومير به ،داالً على مدى تغلغل
احلس املعريف واجلمالي ،كبوتقة تتجمع فيه
سالفة الثقافات املتعددة ،ومعانقة كل فنون
ُ
الكلمة من نثر وشعر وسرد ومقال ،مع ما تصبغ
به احلياة وجتاربها سمت الكاتب وروحانيته
املستمدة من عبق التاريخ والفلسفة وسائر
علوم احلياة املقروءة واملسموعة والقولية،
وتراثها املكتوب والشفاهي.
لكن ما مييز هذا املتح من مفردات احلياة
ومعانيها ودالالتها التي هي رأس حربة
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الكالم ومهاجمه األول بال منازع ،هو تلك
النزعة احلسية الشفيفة التي متتلك الكاتب
املرهف ،ومتلك عليه كيانه ،بحيث يتوحد
مع هذا الفيضان من الكم املعريف واجلمالي
والعلمي على حد السواء ،ليخرج بفلسفته
ورؤيته الثاقبة للحياة يف داخله ،ومن حوله..
عندما جنمع الكتب فإننا جنمع السعادة..
(فنست ستاريت ) :
من هذا املنطلق تأتي «مختارات يف احلب
واحلرية « للشاعر الليبي «خالد درويش»،
والتي عانقت الكلمة مفردة
ًومعنى وداللةً
ً
لتصنع نسيجا ً حياتيا ً شكّل وجدان الكاتب
كما شكّل وجدان اإلنسانية والقومية من قبل
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على ٍ
حد سواء .
فاملختارات متتح من هذا احلس اإلنساني
الذي ال يف ِّرق بني قدمي وحديث ،ويجعل
منهما على حد السواء متكأ ًومخزنا ً يفوح
بعبير الكلمات صياغة وحلنا ً متميزاً يتهادى
إلى األسماع ويشنف اآلذان ويوقظ العيون
وتشده له األفواه مستحسنة لهذا التقاطر
النغمي التي تصنعه خبرة احلياة املختزلة
من حيوات السابقني واملعاصرين واملحدثني،
من خالل الدالالت التي تطرحها فضاءات
النصوص أو العبارات املتسعة على رحابة
العالم من خالل عدد صغير من الكلمات
رمبا اختزل خبرات مئات السنني
فرمبا أدى املد الصويف يف هذه االختيارات
إلى هذا اإلحساس املقترن مبقولة «النفري»
«إذا اتسعت الرؤية ..ضاقت العبارة» وذلك
مما ينطبق على األغلب األعم من تلك
املختارات التي متايزت بني فنون القول
والسرد من شعر ونثر وسرد وحكمة بليغة
وقول مأثور ،والتي تطرح دالالتها يف فضاء
املعرفة ،ومن ثم فضاء التخييل واتساع املعنى
الذي ترومه العبارة البليغة من خالل ما
تطرحه عالقاتها مع احلياة؛ فاحلياة ذاتها
هي كلمات بني قوسني رمبا اتسعت بينهما
مساحات الكالم وترهلت ورمبا اختزلت
لتحتوي العالم؛ ومن هنا تأتي رؤية الكاتب
التي يضمنها تقدميه ماراً على فكرته البليغة
التي رمبا كانت البذرة التي نبت منها هذا
الكتاب:
«كان من عادتي حني أقرأ أي كتاب أن يكون
بجانبي قلم ،فإذا مررت بجملة فيها فن وإبداع
قوستها ثم كتبت رقم الصفحة يف آخر ورقة
منه ،وحني أفرغ من قراءته أنسخ املقوسات
يف دفتر خاص ،وهكذا جتمعت لي على مدى
إحدى وعشرين عام ًا من القراءة مادة تفيض
على عشرة أجزاء كبيرة من املختارات»
إذن فهي رحلة مع الكتب ومع ما حتمله بني

دفتيها من عصير للروح واستجالب روح
احلياة وتثبيت حلظاتها الفاتنة اآلسرة ،من
خالل هذا التراث أو الكم الذي يعانق الكيف
بنوع من التوحد واالنصهار ،وهو ما يؤكد على
التوجه الذي أراد الكاتب أن يقتفي أثرها،
مقتفيا ً أثر اجلمال يف املعنى واملبنى على حد
السواء ،فاحلكمة التي حترك هذا الفيض
من الكالم هي حكمة أزلية تستكشف العوالم
املتعددة التي رمبا جسدها كتاب ،رمبا كان
ما بقى منه كلمات معدودات آسرات خلدت
صاحبها وخلدت جزئية من جزيئات احلياة:
«إن كل كتاب هو مفتاح ،نعم مفتاح لباب تدخل
منه إلى عالم يقذف بك إلى عالم آخر»..
جماليات الكلمة شعر ًا :
ميثل الشعر بأبياته الدالة البليغة ،محوراً
مهما ً من محاور هذه املختارات التي تعانق
معاني اجلمال والرهافة إلى جانب احتفائها
بعنصري احلرية واحلب املتالزمني يف عالقة
توحد يؤصلها العنوان ويرسخ لها بداللته،
فاحلب قرين احلرية ،واحلرية هي جناحا
احلب املرفرفني.
يبرز التضاد كجمالية من جماليات الشعر
ومحسناته من خالل هذه الصورة املختزلة
من شعر إلياس فرحات ،حيث يتناص مع
بيت الشعر العربي القدمي الذي يحمل تعبير
«والضد يظهر حسنه الضد» :
«فلرب قلب كاحلمامة أبيض ..
للخير يخفق حتت جلد أسود»
فالقلب هنا يتوق للحرية ،وحريته هي هذا
اخلفقان /النبض الدال على متكن احلياة
منه ،وهو األبيض بداللة النقاء ،حتت
األسود /الضد بداللة الشدة والبأس واملعاناة
من مأساة اللون كعنصرية حادة.
كما جنده أيضا ً فيما اختاره من شعر «الوليد
بن يزيد» ،ببراعة اللعب على أوتار املقابلة
بني الطول والقصر ،والتأرجح بني السبات
واألرق ،داال على حالة التوتر التي تثيرها
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الكلمات واملعاني وتنطلق بها يف فضاء النص:
ال أسأل اهلل تغييرا ملا فعلت /نامت وقد
عيني عيناها
أسهرت
َّ
فالليل أطول شيء حني أفقدها /والليل
أقصر شيء حني ألقاها»
أو ببراعة التحول التي تسوقها الداللة اللونية
كما يف قول (شاعر)
«إذا شاب الغراب أتيت أهلي /وصار القار
كاللنب احلليب»
أو يف قول عنترة العبسي:
«لئن أك أسود ًا فاملسك لوني /وما لسواد
جلدي من دواء
ولكن تبعد الفحشاء عني /كبعد األرض عن
جو السماء»
كما تأتي صيغة التصغير مبعنى التدليل
املحبب إلى النفس يف القصيدة املصغرة
لصفي الدين احللي ،على نحو ما يقول:
خويلك أو ُوسيم
« ُن َق ْيط من ُم َس ِّي ٍك يف ُوريدُ /
خ َد ِّيد
يف ُ
جيهك أم قُمير
وذياك اللوميع يف ُ
الضحياُ /و َ
يف ُس َع ِّيد» .
كما تأتي بالغة التعبير امللتبسة بني املعنى
املجرد واملعنى الضمني التي تطرحه دالالت
األبيات على نحو ما يقدم من انتقاءات
شعرية يتمازج فيها اإليقاع الصويف بشتى
صوره املتماسة مع احلياة وواقعها الصرف..
هذه العملية التي تتماهى فيها عناصر أخرى
من عناصر االنصهار والتوحد ،كما يأتي من
شعر البهاء زهير يف قوله:
«ليس عندي ما أقدمه /غير روح أنت متلكها
ولقد أمست على ريق /فعسى بالوصل
تدركها»
أو يف اجتماع قضاء احلوائج كلها ،يف (واحد)
يعكس سلطتني :مادية وروحية يف وقت
واحد ،وهو ما يدعو إلى التماس شقني من
شقوق املعنى املجازي والواقعي ،الواقعني بني
رحى الكلمات التي تتشابك لتعطي هذين
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الوجهني /التأويلني ،كما يف قول (شاعر):
«ملختلفي احلاجات جم ٌع ببابه /فهذا له من ــه
وهذا له م ـ ــنه
فللخامل العليا وللمعدم الغنى  /وللمذنب
العتبى وللخائف األمن»
أو ما تأتي به الصورة الشعرية البليغة يف قول
«إلياس فرحات»:
«واخلد يعلم ما يف اخلد من حرق /وليس
تعلم ما فيه املناديل»
أو عملية التماهي التي تنتج من العالقة بني
القمر واملحبوبة ،وهذا التوحد وااللتباس
واالرتباك التي يحدثها فضاء الصورة الشعرية
من خالل هذا التكوين امل ُ َهنْدس بعالقات
ضمنية بني وجه املحبوبة ووجه القمر ،كما يف
قول (أعرابي)« :ما زال القمر يرينيها /فلما
غاب أرتنيه»
كما تبدو سمات التمسك باألصالة العربية
وشممها وإبائها من خالل بالغة األقدمني،
حيث تبلغ الصورة البليغة مداها فيما انتقاه
الكاتب من شعر «األعمى التطيلي» يف وصف
الرمح كأداة هجوم وقتال مواجه ،كسمة من
سمات البطولة العربية التي هي مجد األولني،
وتراث املقيمني املحدثني:
بدء وعود ًة /كما كان يجري
جرى الدم يف متنيه ً
قبل
فيهما املاء من ُ
فأصبح م َّياد ًا وقوسه الكلى /كما كان م َّياد ًا
الرمل»
ومغرسه
ُ
وهو ما تنطبق عليه براعة الوصف التي سار
فيها الشاعر العربي مسيرات مكللة بالبديع
من املفردات ،وارتقى فيها إلى مراتب احلس
الذي يؤنسن اجلماد واحليوان ،كما يف وصف
«الطرماح» للثور« :يبدو وتضمره التالل كأنه/
غمد»
سيف على شرف ُيسلُّ و ُي ُ
أو ما جنده يف قول «ابن املعتز»:
«القطر نبل والغدير سوابغ /والبرق بيض
والغمام بنود»
أو ما جنده يف قول «املعتمد بن عباد»  ،مسجالً
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وناقشا ً شيم البطولة ومغاويرها اخلالدين يف
تاريخ يزخر بهم ،شاهداً على عصر جديد
بال أبطال ،يف إشارة عكسية يأتي بها هذا
البيت من شعر «املعتمد بن عباد» :
«ما سرت قط إلى القتال وكان من أملي
الرجوعُ
شيم األولى أنا منهم واألصل تتبعه الفروعُ»
كما تأتي احلكمة املختبئة يف أبيات الشعر
وقوافيه من خالل ما أبدعته قريحة شاعر
فحل مثل املتنبي الذي تورد له املختارات هنا
هذا البيت الشعري املشبع باملعاني و الدالالت
التي تعطي أبعادا كبيرة لها تتسق مع طريف
احلكمة و البالغة الشعرية /اللفظية:
«وهكذا كنت يف أهلي ويف وطني /إن النفيس
نفيس أينما كانا»
أو ما تنطوي عليه دالالت املعنى التي تسوقها
أبيات الشاعر العربي الفحل «ابن الرومي»
حني يقول :
«وإذا أتاك من األمور مقدر /فررت منه فنحوه
تتوجه»
خلِّدت أبياته
ورمبا جندها يف قول (شاعر) ُ
ولم يخلد اسمه ،داللة على أثر الكلمة التي ال

متوت مبوت صاحبها أو غيابه:
«أجلك قوم حني صرت إلى الغنى /وكل غنى
يف العيون جليل
إذا مالت الدنيا إلى املرء حولت /إليه ومال
الناس حني متيل «
كما نعود لنعرج ما جاءت به املختارات من
حس متأصل يف نفس كاتبها ،رمبا متتح
منه كما أسلفنا هذه املختارات ،وقد عبقت
بها غالبية سطورها وصفحاتها ،وهو ذاك
املد الصويف الذي يضرم نار الوجد ظاهرا
وباطنا ،لتنتقي لنا املختارات هذا البديع
وهذا النقع الصايف من شعر «الفيتوري»
شاعر ليبيا والعرب الكبير ،داالً على مدى
االندماج وااللتحام والتوحد مع الكلمة
ودالالتها ومعانيها وتطويعها لصنع هذا
املزيج املتماهي:
بي األشواق
(يف حضرة من أهوى /عبثت ّ
حدقت بال وجه /ورقصت بال ساق
وزحمت براياتي /وطبولي اآلفاق
عشقي يفني عشقي /وفنائي استغراق
مملوك ..لكنني /سلطان العشاق)
فالبالغة التي أتت بها هذه األبيات /السطور
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الشعرية فاقت مئات األبيات التي تلعب على
هذا الوتر الصويف ،ومن هنا جاء حسن
االختيار ليجمع بني فرادة املعنى وبراعة
االختزال ،وضيق العبارة الذي اتسع معه
فضاء املعنى /الرؤية ،وهي من األبيات التي
جتدر بأن تكون بني قوسني.
***
«كل معرفة ال تنشئ بنفسها أسئلة جديدة
تصير يف وقت سريع ميتة ( فيسوافا
شيمبروسكا) :
تبدو بالغة الكلمات وحكمتها من خالل
العديد من اجلمل واملقاطع النصية /السردية
التي أتت من خالل سياق سردي أو من قول
بليغ جادت به قريحة أحد امللهمني من كتاب
وشعراء وحكماء ،أو كعالقة معرفية بني الذات
وبني األشياء خارجها وحولها ،لتكون شاهد ًا
ودليالً على حاالت مدى تأثر الشعور البشري
الذي رمبا تسرب إلى النفس غير املبدعة
دومنا القدرة على تسطيره وتخليده وإطالقه
على املستوى التراث اجلمعي /الكوني ،ليأتي
على لسان أعرابي مبدع:
«أرى القمر على جدرانها أجمل منه على
جدران الناس»
وهو القول الذي رمبا اتسق مع قول بليغ
آخر عرضنا له من خالل السياق الشعري،
حول استخدام تيمة القمر كمعادل موضوعي
للحبيبة ،وكرمز للضياء اخلالد يف ضمير
الصحراء التي هي املوطن الرئيس للعرب
وحضارتهم ،وهي احلضارة التي امتلكت
لغة الضاد التي حوت النفيس من املفردات
واملعاني التي تتسع للعديد من الدالالت
واإلحاالت والتلوينات اللغوية والنغمية
الصاعدة يف توتر يشعل العالقة بينها وبني
اإلنسان ،احلياة ،الواقع ،اخليال ،ومن خالل
كالم شعري وما هو بشعر ،لتتشكل إشكالية
التعامل مع الكلمة ومعناها ومدلولها كرصيد
احلمالة لتلك املفردات
هائل تتمتع به اللغة
ِّ
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واملعاني والدالالت باختالف مستويات تلقي
الكلمة والتشبع بها ،وهو ما قد تأتي به داللة
عبارة خليل مطران البليغة املعبرة عن ذاك
املعنى:
«تكثر األسماء لكن املسمى هو ِ
أنت»
يف حني تقول عنها «أحالم مستغامني» يف قول
متقاطع مع هذا االجتاه ،ومؤكد على كون الكلمة
فاكهة مشتهاة ،ولكنها قد تكون بحسب قولها:
«الكلمات اجلميلة سريعة العطب»
فاللغة هنا مربكة مثيرة للشغب ،محاورة ومداورة
بدرجة كبيرة من التمكن اللغوي الدال الذي رمبا
كانت داللته بطعم املرارة ،كما يأتي يف قول «غادة
السمان» ،وهي روائية أيضاً ،أي متارس مهنة
السرد الذي رمبا كان حل محل اجلمل بالعميق
من الشعر الذي يؤصل احلالة النفسية احلسية
ويشرحها من خالل روحه وليس بالضرورة
سمته:
«إنه ليس فقير ًا ،لقد ولد ويف فمه دفتر شيكات،
ويف فمي كمبيالة مستحقة»
حيث تبرز هنا سمة اللعب على وتر املقابلة
والتضاد التي رمبا أتت بها ببراعة القصيدة،
فالقصيدة هنا تبث روحها بديالً عن جتسدها
الشاخص بالضرورة للعيان ،وذلك لتعميق
الشعور باملرارة ،ورصد حالتني من الغنى والفقر،
والتنعم واحلرمان وكل هذا الذي اختزلته العبارة
البديعة ..وهو الفضاء أيضا الذي قد متأله
بجدارة جملة مثل قول أحالم مستغامني:
«كم يلزمني من الوقت ألرد على أسئلتك»
لكن ثمة تعانق عنيف بني التعامل مع الكلمات
املرتبطة باملرأة كحياة تتحرك من حلم ودم
ومشاعر ،وكنوع من التباديل والتوافيق التي قد
تفرضها العالقة اجلدلية بني املرأة واحلياة،
أو بني كليهما وعنصر الوجود اآلخر /الرجل
بوصفه شاعراً وأديبا ً وحاكما ً وقيماً ،وعاملا ً
وزوجا ً وحبيباً ،ومناهضا ً يف نفس اآلن ،وما
إلى ذلك من أشكال العالقة البشرية ،التي رمبا
توقفت عند نقطة التعبير بالكلمات عن تلك
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العالقات املتوترة وامللتبسة بني الرجل واملرأة
واختالف أيديولوجيات تعامل كل منهما مع
اآلخر لتنتج هذه املفارقات واالتفاقات على حد
السواء ،فيقول «هانوري رانسيوقتو»:
«املرأة التي ال أبناء لها كم هي لطيفة مع الدمى»
هنا تأتي الفلسفة لتضفر العالقة بني األمومة
والفقد الذي يجعل منها شخصية أخرى مع
معادل آخر من معادالت احلياة يف شكلها املادي
اجلامد ،وتأكيداً على املقولة الشائعة املستمدة
من تراث وجتارب حياة ،يف قول «فاقد الشيء
ال يعطيه» فثمة تناص وتكامل وتقارب وتضاد
وتقاطع مع فعاليات احلياة وحاالتها املتوترة .
وهي العالقة التي رمبا جاء بصددها التشبيه
الذي حول به «بيتس» نفسه إلى حيوان له حق
احلصول على قطعة اجلنب /احلياة أو رمبا
رمزها املتمثل يف املرأة ،يف قوله:
«إني قط عجوز واألنشوطة ..قطعة جنب
مدالة ..فمتى يطالها فمي»
احلب احلقيقي صداقة اشتعلت فيها النيران
( .فيلسوف) :
ثمة ما يعكس شعور الفقد واضطراب العالقة
مع فعاليات احلياة يف مثل هذا االختزال البليغ
الذي رمبا تابعناه أيضا ً يف رصد عالقات
احلب والوصال من بني سطور تلك املختارات
التي متيل نحو استجالب خبيئة هذه العالقات
مع احلب ،كهمزة وصل باحلياة ورمزها
األكبر /املرأة ،والتي رمبا أدى انفجار احلب
من خاللها إلى نوع من الكره أو التعبير به يف
قول «البروبير»:
«أحببتها بكل قواي حتى لم يبق يف قلبي قطرة
من احلب فكرهتها»
لتصنع املفارقة فعاليات هذه العالقة غير
املتوقعة واملتحولة من الشعور إلى نقيضه،
داللة على تقلب أمور احلياة وتداعياتها،
فالقلب رمبا اشتق اسمه من االنقالب مبعنى
التغير واالنفالت وعدم القدرة على السيطرة
عليه ،فذاك أمر مهم جداً من أمور اللغة أو

التعبير بالكالم الذي ال بد وأن يتكئ على
دراسة علم اللغة والتأثر به إلى حد التشبع
واالمتالء فهو عشق ال يقل عن عشق الرجل
للمرأة ،واملرأة للرجل أو الوجه اآلخر للحياة
بالنسبة لها ،فهو احلب الذي دفع «مصطفى
أمني» إلى السمو والرقي واالرتفاع والتغاضي
عن الصغائر وتوافه األمور التي حولتها اللغة
والتأثر البديع بروح التسامح املنبثق من
التعامل مع روح الكالم أن يقول:
«الفتاة التي أحبها ليس لها ماض ،فقد ولدت
يوم أحببتها»
وهو احلب املتأصل يف فكر املبدعني
والفالسفة باقترانه بفكرة النار املقدسة التي
تلهب الشعور وتؤجج البدن دون أن حترقه
احلرق املادي الذي يتخلف عنه الدمار والذبول
واالنزواء ،بل هي النار يف قول «كبلنج»:
«حب املرأة ال يعترف باملعاهدات أو التقاليد..
إنه ال يعترف إال بعود الثقاب الذي يحرقه»
وهي املرأة التي ال يني الشعر يهادنها وتهادنه
حتى تعود ماثلة وممثلة ومحرضة على اقترافه
ومعانقة أوزانه وقوافيه ،فهي التي يعارضها
«ابن األخنف» يف بيته البديع الدال ،املنفتح
على فضاءات النفس والكون يف نفس اآلن،
ليعرض منوذجا ً مشاغبا ً مربكا ً للمرأة بالرغم
من مدى التعلق بها كسر من أسرار احلياة:
«بكت غير آنسة للبكا /ترى الدمع يف عينيها
غريبا»
لتتسع مساحات التقابل واالختالف ،ولتقدم
املختارات فلسفة احلياة من خالل اختزال
احلكمة وأسرار الوجود املتمثلة يف كينونة
اإلنسان بصورة عامة ،والتي رمبا تلوح من
خالل قول «جاك شارل»:
«يف العشرين نلتهم اللذة ،ويف الثالثني
نتذوقها ،ويف األربعني نداريها ،ويف اخلمسني
نبحث عنها ،ويف الستني نتأسى عليها»
فهل لم تختزل احلياة هنا ،فيما بني
قوسني؟؟!!
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التمرّد و ايديولوجيا الـ « ال»

روضة المبادرة .تونس

أن نفكر عكس ما يفكر فيه اآلخر ،أن نعتقد
و نؤمن غير ما يعتقد وما يؤمن به اآلخر ،أن
ننوي خالف ما ينويه اآلخر ،أو أن نختلف
هو ضرب من اإليتيقا يف نظرنا ،لكن يف
نظر اآلخر سيكون األمر ضربا ً من اإلزعاج
 .فأن نحيد أو أن نتجه يف مسار غير مسار
هذه األنا التي ليست أنا هو أمر مقلق حقاً،
لك ّن هذا القلق تصاحبه نشوة التف ّرد ولذّ ة
الوجود املنعتق من شتّى ضروب التبعية جتاه
اآلخر ،وقد يكون األمر فراراً وخالصا ً من
سجن اآلخرين  .فاآلخر يجد لذّ ته يف إعادة
املكرور.
جنيالوجيا وأنطولوجيا الرفض :
يعود أصل وفصل الكلمة إلى املفردة الالتينية
( ،)insurrectioواملقصود بها السهم،
ويكون التمرد يف اللغة اإلنكليزية حتت اسم
( ،)Insurgencyوباللغة الفرنسية باسم
( ،)Insurrectionوالفيلسوف الفرنسي
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الوجودي «ألبرت كامو» ف ّرق يف كتابه الشهير
«اإلنسان املتمرد» بني ضربني من التم ّرد:
األول هو التمرد الذاتي على الوضع املتعلق
بي من أجل بلوغ وضع جديد ،كتمرد العامل
على وضعه يف العمل  ،والثاني هو التمرد
على الوضع الكلي ،وأطلق عليه التمرد
امليتافيزيقي ،كالتمرد على املعتقدات البالية
و األصنام و اخلرافات  ،وعلى السلطة وعلى
االضطهاد .
إ ّن الرفض حالة وجود من يعي بأن ال وجود
قيمي له ،ليكون التم ّرد أنطولوجيا الذات
و رفضها لوجودها
الواعية بتم ّردها
املتخفي وراء الــ «نعم» ،وكلّ أشكال االستسالم
املغرية والّتي حتيد بالذات عن وعيها بذاتها
كذات ح ّرة مريدة مسؤولة عن أفكارها
وأفعالها  .ومن هنا يكون التم ّرد أنطولوجيا
التواجد املزعزع لكلّ بديهية مسلم بها دون
رفضها إذا تعارضت مع اإلرادة .
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الرفض كإيتيقا وجود :
إ ّن الرفض هو الوجود املستتر ينعدم حني
ينكشف ،فقد يحصل للكائن العاقل أن
يرفض حني يفكّر ألنّه يشك وال يقبل أو ال
يسلم إال مبا يقتنع به ،فالرفض هنا سليل
مبدأ االقتناع ،واالقتناع داخلي محض متصل
مبا ينحدر عن العقل و التفكير ،وبالتالي فإ ّن
تشك و
الذات الّتي ترفض هي الذات الّتي
ّ
ترتاب ،وبالتالي تفكّر ،أل ّن اليقني لديها قد
يتزعزع حني تعي أ ّن علّة األفكار الّتي قد
استقبلتها ليست هي ذاتها ،ألنّها تأتيها من
اخلارج ،وماهو معروف لدى الذات املفكرة
هو أ ّن كل ما يأتيها من اخلارج يجب أن
والتثبت  .من هنا
يدخل يف عمل ّية الفحص
ّ
يكون الرفض هو ايتيقا الوجود املفكّر الواعي
بوضعه الغير سوي ،وهو وضع التهميش و
الالّ-قيمة « ،كما أن أي إنسان ثوري ال ميكن
إال أن يؤمن بالعقل التوليدي القادر على
جتاوز الواقع املادي القائم» يف نظر «عبد
الوهاب املسيري» من كتاب «رحلتي الفكرية»
راهنية و عمل ّية ال « ال « :
متى تصبح الــ « ال « فكرة قابلة للتحقق و
املمارسة العملية ،أي «البراكسيس « ؟ أصبح
النظر لـ الالّ « اليوم كتعبير عن رفض
وجود سائد بائد من أجل وجود مخالف ملا
هو موجود وجوداً واعيا ً بوضعية الفرد يف
الواقع ويف املجتمع وضعية مذمومة وليست
محمودة ،و من هنا فإ ّن االنتفاضات والثورات
تاريخيا ً كانت من أجل التحرر من وضع ّية
مرفوضة ال يحمد عقباها  .فالشعوب
وعبرت بطرق مختلفة
العربية مثالً انتفضت ّ
عن هذه «الالّ « ،فالثورة ليست سوى حدث
أو عملية ميكروتاريخ ّية تبرر سخط الشعوب
مباهو شعور مشترك ومعمم مد ّعم بغضب
يح ّول النزول إلى الشوارع فعالً مشروعا ً
« ارحل» أو
ومب ّرراً مبقتضى عبارة
جتسد اليقظة
«  . »dégageهي عبارات
ّ

و الفطنة غير املعهودة لدى الشعوب العرب ّية
الثائرة.
وكما يقول «عبد الوهاب املسيري» يف إحدى
احلوارات الصحفية  « :املثقف ..البد أن
يكون يف الشارع» ليبدأ رحلة البحث عن ذاته
املفقودة يف متاهات الواقع املادي احلسي،
لعلّة يجد روحه العميقة حني يرفض و يزعزع
و يريد و يطمح و يتحرر .
هاهي العبارات اليوم تتكرر يف كلّ ذكرى،
وهو ما يعني أ ّن املرفوض موجود و التم ّرد،
أو الالّ لم تعد مصحوبة بقيمتها االنطولوجية
و االيتيقية .
تبقى « الالّ « مجرد فكرة طوباوية لم تتحقق
و لن تتحقق أبداً ،ألنّها تقتضي التزاما ً مبعنى
«الالّ « ،وعصرنا اليوم هو عصر املسايرة
ينمو فيه منطق القبول و االستسالم .
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قراءة يف رواية الليبي ابراهيم الكوين ..

فرسان األحالم القتيلة

احمد ضحية .السودان .

العنوان كبداية :
«فرسـان»  :تسـتخدم املفـردة للتعبيـر عـن
النبلاء ،الذيـن يحاربـون ل ُنصـ ّرة املظلومين.
(األحالم) (القتيلة)« .األحالم» :يركز غاستون
باشلار [ ،]²علـى حلـم اليقظـة ُمف ّرقـا ً بينـه
وبني احللم أو املنام فحلم اليقظة عمل يتجاوز
السـائد نحـو اخللاّق ويتأسـس علـى احللـم
بالكلمات املؤنثّة باتخاذها مصدراً ملا هو أخّاذ
وعذب .فاحللم مبا هو تتابع للصور ،متناسـق
كثيـراً أو قليلاً يحـدث يف أثنـاء النـوم .فيخص
الـروح املؤنّثـة بحلـم اليقظـة فيمـا تختـص
الـروح املذ ّكـرة باملشـاريع والهمـوم والنقـد.
وعنـد «باشلار» ال يتحقـق احللـم اليقـظ إال
بشـروط وهـي :ال ُعمـق والوحدان ّيـة واملثال ّيـة.
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هـذا املعنـى يف تفكيـك املكـون الثانـي للعنـوان،
يفضـي بنـا السـتهالل النـص «فرسـان االحلام
القتيلـة» ومـن ثـم متنه ،حيث يسـتنهض االفكار
واملشـاريع والـرؤى كمعـان محايثـة لألحلام.
«القتيلـة»  :القتـل ،أو علـى عكس املوت (اكتمال
دورة احليـاة) ،فالقتـل هـو النهايـة احلتميـة
يف الواقـع ،ويف التراجيديـا الشكسـبيرية []³
التـي تعتبـره يف رومانسـياتها خالصـا ً لعـذاب
الفـرد مـن جحيـم حياته .وبذلـك تلتئم مكونات
العنـوان الثالثـة لتفيدنـا عـن هـؤالء املحاربين
النبلاء الذيـن قتلـت أحالمهـم.
التوطئة :
يسـتبق «الكونـي» اسـتهالل هـذه الروايـة
الرائعـة بأقـوالٍ باذخـة ،كعتبـة أولـى نلـج
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منهـا إلـى عوالـم احلنين السـردي املأسـاوي
”باليقظـة منلـك عاملـا ً واحـداً– باحللـم ،كل
ميلـك عاملـه فــ (هيراقليـط) [ ،]4الـذي يغلـب
علـى كتاباتـه ،طابـع احلـزن ،والـذي ُعـرف
بالفيلسـوف الباكـي .اكتملـت رؤيتـه مـن خلال
التزامـه الكامـل بفلسـفة ”وحـدة األضـداد“
التـي ابتدرهـا بشـذرته الشـهيرة ”الطريـق إلـى
األعلـى أو األسـفل هـو نفسـه“ .وعلـى أسـاس
ذلك نظمت فلسـفته جميع املعطيات املوجودة
علـى شـكل أزواج مـن اخلـواص املتعاكسـة،
حيـث ال يجـوز علـى اإلطلاق ألي كيـان أن
يوجـد بحالـة واحـدة يف وقـت واحـد.
سـتحيلنا هـذه العتبـة األولـى ،باعتبارهـا
نوية استهاللية ،إلى فضاء النص ،يف اندياحها
على مدياته .ينشـئ «الكوني» على هذه العتبة
درجـاً ،يعـود الـى شكسـبير ”نحـن منسـوجون
مـن السـليلة نفسـها التـي نسـجت منهـا
أحالمنا“ (شكسـبير) ،تكاد التراجيديا تشـكل
الطابـع االسـاس ألعمـال شكسـبير(هاملت،
عطيـل ،امللـك ليـر ،وماكبـث ،الـخ) ،وكل أبطاله
التراجيديـون مـع قدرتهـم الكاملـة علـى فعـل
اخليـر والشـر ،هـم كذلـك أشـبه بآلهـة منزهـة
عـن اخلطـأ والنواقـص البشـرية ،إلـى أن
ترتكـب خطأهـا القاتـل الـذي يفضـي بـه الـى
نهايتـه احلتميـة دون ادنـى احتمـال يف جناتـه!
وبطـل «شكسـبير» يف التراجيديـات
الرومانسـية (روميـو وجولييـت ،أنطونيـو
وكليوباتـرا ،الـخ ..تتميـز بجعـل العالـم املحيـط
بالبطـل عنصـراً اضافيـا ً يف صناعـة مأسـاته،
حيـث مينعـه مجتمعـه ،أو عرقـه ،أو لونـه مـن
حتقيـق عاطفتـه ،ويصبـح عائقـا ً أمامـه .ومـن
ثم يكون موته احلتمي هو خالص له ،حيث ال
يسـتطيع احلـب أن يعيـش يف املنـاخ املأسـاوي.
سـيفضي بنـا هـذا الـدرج أيضـا ً الـى املأسـاة
الشكسـبيرية يف متن نـص «فرسـان األحلام
القتيلـة».
ثمـة درج آخـر ”نحـن خلقنـا مـن أحلام

يقظتنـا (باشلار) ،ص “¹² :فباشلار مؤسـس
للعقالنيـة اجلديـدة ،اعتمـدت فلسـفته علـى
خيـال جمالـي جامـح ،اسـتند الـى أن املعـارف
العلميـة تتطـور باخليـال ،فلديـه تصـور خلاق
يتحـدد بصفتـه
حـول عناصـر الطبيعـة ،ال
ّ
خيـاالً بـل تابعـا ً بصـورة مطلقـة للمسـتقبل،
يعمـل علـى توسـيع أفـق اإلدراك إلـى مـا وراء
التخ ّيـل اإلنسـاني املباشـر .فالدرجـات الثلاث
هي عتبة واحدة ،اذ حتيل ثالثتها الى خالصة
املعنـى نفسـه :وحـدة الواقـع واخليـال!
هـذه الدرجـات الثالثـة ،التـي ارادنـا الكوني
ان نخطـو عليهـا للوصـول الـى اسـتهالل نصـه،
تفصل بينها حقب تاريخية طويلة( ،هيراقليط،
العصر اليوناني ،تويف ق.م)( ،شكسبير ،العصر
األليزابيثـي ،تـويف)( ،باشلار ،القرن العشـرين،
تويف) .فاألسـيان اجلمالي لباشلار يتحدر من
ينابيـع هيراقليـط وشكسـبير ،اذ يجتمـع حـزن
الفيلسـوف العقالني الباكي ،مبآسـي شكسـبير
غيـر العقالنيـة ،ليتوحـدان يف مزيـج العقالنيـة
واخليـال اجلامـح عنـد باشلار ،كعتبة مفضية،
الـى اسـتهالل النـص .الـذي انشـغل باألسـئلة
نفسـها التـي انشـغلوا بهـا عبـر التاريـخ :مأسـاة
الوجود االنسـاني!
االستهالل:
يبـدأ االسـتهالل مبفارقـة يف حيـاة الـراوي
املتكلـم بصـوت األنـا يف محبسـه ”باألمـس كنت
فـأر كتـب ،واليـوم انـا فـأر جـدران ،ص“¹³ :
فضاءات النص:
يف هـذا النـص ،بـدالً عـن ثنائيـات املعنـى
ونقيضـه ،يقتـرح الكونـي املفارقـة واالحالـة
واالسـتعارة والتأويـل املنفتـح علـى درجـات
قيميـة متفاوتـة ،فتنفتـح بذلـك الروايـة علـى
بداالتهـا ومجازاتهـا
عالـم واقعـي تشـتبك فيـه ّ
احللميـة واملتخيلـة ..إذ تبتـر احللـم يف الواقـع
أثنـاء اشـتغال أحلام شـخصياتها مـن مواقعهم
املختلفـة بإسـقاط جتاربهـم علـى هـذه األحلام
املهدمـة ،التـي يسـعون لترميمهـا يف أفـق إعـادة
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البنـاء السـردي للعالـم مـن حولهـم .فالنـص
يفتحـه التخييـل علـى احللـم ،فيبنـي منـه وفيـه
عوالـم شـخصياته ،الكونـي يحـاول مقاربـة
قـول الوقائـع واألحـداث شـديدة التكثيـف يف
أفـق القـول الروائـي .وبذلـك ينتـج هـذا النـص
مفهومـه اخلـاص يف مسـائلة الواقـع بتجذيـر
أحالم فرسانه ،الذين فشلوا يف بناء رؤية كلية،
علـى قاعـدة العالقـة بني املتخيـل والواقعي يف
إطـار البنيـة السـردية .فالنـص ينهـض يف نقـد
معارضـة النسـق اجلامـد واملـوروث الهجين.
مبعـزل عـن ثنائيـات األبيـض واألسـود.
«فرسـان االحلام القتيلـة» ،بوصفـه نـص
سـردي ،هو انزياح عن الواقع املادي ،وبوصفه
مـادة لغويـة ولـدت إشـارات يف العالقـات التـي
حتكـم أبنيـة النـص ووقائعـه وأحداثـه ،فهـي
ال تسـعى للهتـاف أو انتـاج الشـعارات ،أو تبنـي
مقـوالت جاهـزة حـول املاهيـات ،وإمنـا حتكـي
جتربـة متخيلة/واقعيـة علـى خلفيـة العوامـل
التـي انتجـت الثـورة الليبية–الليبيـة ،فتكشـف
عـن رؤى أولئـك الفرسـان احلاملـون القتلـى
يف بيـوت االشـباح وحتـت املجنـزرات والبـارود
الـذي ال مييـز.
فأولئـك الفرسـان القتلـى الذيـن طاملـا
مثلـت أحالمهـم الوعـاء لوعـي شـعبهم ،مت
اختزالهـم باإلزاحـة املضـادة إلـى أن تبـددوا
يف فـراغ الصحـراء الكبـرى .يسـعى النـص
الـى تكثيـف عالقتـه مبـا يحيطـه مـن وقائـع
وأحـداث ،وتفاعلـه معهـا الـى انتـاج جدليـة
حضـور تلـك األحلام رغـم قتلهـا ،واثبـات
جتذرهـا يف الوطـن ،رغـم نفيها ،ومن هنا خلق
«الكونـي» بنـى وعالقـات جديـدة يف املتخيـل
تعيـد بنـاء الواقـع ،بحـذر شـفيف وهـي تتخلـل
املهمـش فتمركـزه ،والعابـر فترسـخ حضـوره
واسـتمراريته واملركـزي فتهمشـه وتقصيـه،
لتنسج نوعا ً من األنساق االنسانية يف الفضاء
الرؤيـوي للسـرد ،لتنتصـر ألولئـك الفرسـان
القتلـى ،وهـي تسـتعيد وعيهـم يف انكسـارات
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تراكمـه ،وتصـوغ مـن ركامـه بحساسـية عاليـة
أدواتهـا يف التقـاط تفاصيـل حيـاة هذا الشـعب
احلزيـن ،الـذي قتلـت أحلام فرسـانه ،مبـا
انطـوت عليـه مـن رؤى  .وكمـا اعتدنـا مـع
الكونـي علـى حساسـية نصوصـه الصحراويـة
جتـاه العالـم القاحـل وجتـاه العالئـق التـي
تربطهـا بالطبيعـة الصحراويـة ومحموالتهـا،
انطالقـا ً مـن أن الصحـراء نفسـها كائـن حـي،
وأن احلجـر نفسـه لينـزف ،فيمـا ال يعـود سـوى
لسـاري أو عالمـة طريـق ،أو دليلاً ملوقـع ،وأن
لليـل الصحـراء خصوصيـة جنومـه ،وقمـره
وظلال اشـباحه وجنياتـه وكائناتـه التـي ليسـت
مفترسة كما يشاع ،وأن هؤالء البدو املتجذرين
يف الرمـل يتحـدرون مـن منابـع احـزان وافـراح
ازليـة .بـكل هـذه احلساسـية ينقلنـا الكونـي يف
«فرسـان األحلام القتيلـة» الـى وقائـع مختلفـة
ٍ
لقحـل يف كيـان املدينة وقسـوة
حتيـل الصحـراء
واسـتبداد يف وجـدان سـلطانها.
ففـي مفاصـل السـرد وجغرافيتـه ،يبـث
توتـر املفـردة ،يشـذر انطواءاتهـا يف النسـيج
واالحداثيـات والفضـاء ،فيصبـح النص محتقنا ً
باألحلام احليـة التـي تضخها املفـردة املتفجرة
يف شـرايني النـص .
يتبـدى الـراوي يف معاناتـه احلبـس ،تعبيـراً
عن املفارقة بني االسوار والكتب [ ،]5فالكوني
ينبـش مخـزون ذواتنـا املقنوعـة إلحيـاء تلـك
األحلام القتيلـة  .أطيـاف اولئـك الفرسـان
الذيـن نعرفهـم ويخصوننـا قتلـى احالمهـم/
احالمنـا .التـي جتـذرت عميقـا ً يف ذاكراتنا ،ها
هـي األحلام ذاتهـا تطفـو علـى سـطح الذاكـرة
التـي ينتقـل بهـا السـردي مـن خصوصيتهـا
ليعممها يف الفضاء الواسع الذي يتعدى فضاء
املتخيل ،إلى جغرافيا الواقع بناسـه احلقيقيني
يف احزانهـم ومواجدهـم وتوجداتهـم .يجـاور
املتخيـل الواقـع وينـداح فيـه بـل يتماهـى،
يتوحـدان فيصبحـان كالً واحـداً ،يسـتقطب
أرواح املعذبني يف األرض وقتلى األحالم النبيلة
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يشـكل إحدى مرجعيات القص ،بل يشـكل
كذلـك هويتـه ،ومـع هـذا البعـد جـرى ترتيـب
الوقائـع ،حيـث ظهرت تخوم العالقات القهرية
بين تعـددت األصـوات يف فضـاء هـذا العمـل،
لتنتج رؤية موضوعية تتوافق مع رؤية الكاتب.
هويـة «فرسـان األحلام القتيلـة» كنـص
روائـي ال تتحـدد وفـق مقـوالت رواتهـا ،وإمنـا
ٍ
مـن خلال العالقـات الدالـة واألحـداث
املضمـرة يف الكيـان الروائـي برمتـه ،ألنهـا
مبثابـة املدخـل الضـروري لفهمهـا .هـذا
النـص انتجتـه األحلام التـي ال تـزال جذوتهـا
حيـة يف ثنايـاه تفصـح عـن ماهيـة الوجـود
الواقعـي االنسـان/الفارس عبـر الداللـة
السـردية  ،وهؤالء الفرسـان الهاربون بالهموم
العظيمـة التـي اثقلـت كوهلهم يف رحلة بحثهم
اجللجامشـي عـن احلـق والعـدل واحلريـة
لتقليـص االختالفـات األيديولوجيـة ،ولكـن
هـل يصبـح هكـذا مجتمـع حـراً ؟ وهل سـيمنع
ذلـك وقـوع أيـة كـوارث محتملـة كاحلـرب
البينيـة التـي تنتظـم اجلغرافيـا الليبيـة ؟
املقـوالت منسـجمة يف كليـة الكتابـة،
وكليـة التطبيـق ،أي كليـة القـول والفعـل .أمـا
املفهـوم اخلـاص ،والـذي جمع شـذرات حياتية
تآلفـت بناهـا يف نسـق العالقـات االجتماعيـة
والقناعـات الـذي نسـجت داخـل وحـدة
موضوعيـة وجهـت رؤيـة النـص.
ويف ظلهـا قـام موقـف إنسـاني نقـدي مـن
مجتمـع مجـروح وإزاء ذلـك لـم تتعـدد القـراءة
لتلـك األجـزاء السـردية.
إن طمـوح الروايـة ليـس محـاورة ذاتهـا ،أي
كتابـة مـن أجـل الكتابـة ،وإمنـا طـرح أسـئلة
كبـرى بخصـوص إشـكالية العالقـة بين الفـرد
واملجتمـع ،بحثـا ً عـن أفـق أكثـر إنسـانية أفـق
رحـب باملعنـى الدقيـق للكلمـة .ومبعنـى آخـر
االقتـراب مـن احلقيقـة بجزئياتهـا وكلياتهـا،
ألنهـا تتشـكل بوعـي جمعي ،يجعلهـا أقرب إلى
أن تظهـر وتنجلـي.

وإن لغـة السـرد ،قاربـت األفعـال وردودهـا
املتشـابهة أو املتباينـة لـدى الشـخصيات
املتخيليـة يف نسـيج اخلطـاب الروائـي .ذلـك
مـا يحملنـا ،إلـى التوغـل إلـى عمـق تلـك
الشـخصيات ،رؤيتهـا يف حلظتـي قلقهـا
وإشراقها ،إن املفهوم اخلاص هو إنتاج الوعي
ضمـن حلظـة سـردية تتنامـى لتأخـذ جدلهـا
مـن تراكمـات اجتماعيـة وذاكـرة جماعيـة،
وسـلوكيات إنسـانية مرتبكـة أو منسـجمة كمـا
أراد القـاص .إنـه خطـاب مسـكون بإرهاصـات
وعـي قـادم يشـكل الغايـة القصـوى مـن وراء
القـص .وعلـى ذلـك ميكـن فهـم الظاهـرة
الروائيـة بجزئياتهـا مـن أجـل اسـتخالص رؤيا
إبداعيـة للنـص وملبدعيـه ،يف سـياق املشـهد
الروائـي العربـي .وإذا كانـت املقولـة هـي
البعـد الثابـت ،فـإن الشـخصيات هـي البعـد
املتحـول ،وإن طبيعـة السـرد قـد جعلـت منهـا
فضـاء لتقـدمي احلقيقـة وبإيحـاءات متواتـرة،
تقـول املعنـى ،لتعطـي الداللـة ،ويف ذلـك مـا
يشـبع املتلقـي مـن قـول منشـود يتلبـس الروايـة
والروائـي معـاً.
هوامش:
[ ]¹إبراهيـم الكونـي ،فرسـان األحلام
القتيلـة ،كتـاب دبـي الثقافيـة ،االصـدار  ³يونيو
.2012
[ ]²غاسـتون باشلار ،شـاعرية أحلام
اليقظـة ”علـم شـاعرية التأملات الشـاردة“،
ترجمـة جـورج سـعد ،املؤسسـة اجلامعيـة
للدراسـات ،بيـروت ،الطبعـة االولـى .١٩٩١
[ ]³وليم شكسبير ،املآسي الكبرى” ،تعريب
وتقـدمي ونقـد“ جبـرا ابراهيـم جبـرا ،املؤسسـة
العربيـة للدراسـة والنشـر ،بيـروت ،منشـورات
2000
[ ]4د :علـي سـامي النشـار ،محمـد علـي أبو
ريان وعبده الراجحي ،هيراقليطس فيلسـوف
التغيير وأثره يف الفكر الفلسـفي،
[ ]5بورخيس ،السور والكتب،
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صورة األب يف رواية رجايل لمليكة مقدم ..

ليس مصدراً للفخر

أ .ليدية منصوري .الجزائر

ٍ
رجـل يف حيـاة املـرأة ،وهـو
ُي َع ُّـد األب أ ّول
النمـوذج الـذي حتـدد يف ضـوء عالقتهـا
معـه تصوراتهـا ورؤيتهـا للرجـل يف مسـتقبل
حياتهـا ،هـذه الصـورة الغائبـة التـي قدمتهـا
مقـدم» يف روايتهـا «رجالـي»
الروائيـة «مليكـة ّ
عـن والدهـا يف خطابهـا املوجـه إلـى «رجلهـا
األول» ،وحتدثـت عنـه حتـت عنـوان «الغيـاب
األول» .إذ ال يشـكل مثـاالً وقـدوة لرجـل
مسـتقبلها وفـارس أحالمهـا ،وبذلـك تكـون
عقدة أوديب بارزة يف الرواية بشـكل عكسـي،
أو رمبـا جتاوزتهـا بشـكل كلـي ،وهـذا مـا
نلحظـه يف املقـول السـردي« :لـم أبحـث عنـك

الليبي

64

يف رجـال آخريـن .أحببتهـم يف اختالفهـم
ألبقيـك غائبـاً .تفتحـت علـى احلـب مـع أولئك
الرجـال يـا أبـي»...
ذلـك األب صاحـب القبعـة الريفية ،والسـروال
املشـمر ،والسـترة اخلفيفـة ،الـذي تنعتـه
باجلاهـل األمـي ،ويتجلـى هـذا يف مواطن عدة
يف الروايـة ،مثـل« :أنـت األمي» ،وأيضا ً يف« :ال
تعلـم بذلـك ألنـك ال جتيـد القـراءة» ،وهـو مـا
عـزز جرأتهـا يف البـوح عـن األلـم الذي عاشـته
منذ الصغر ،ومدى الهامشية التي عانت منها
فقـط لكونهـا بنتـاً؛ لتتشـكل صـورة األب لديهـا
يف كونـه أبـا ً يفتخـر دومـا ً بأنـه والـد الذكـور،
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ويلعـن زوجتـه «أم البنـات» ،ويف هـذا السـياق،
تقـول الراويـة « :كنـت تخاطب أمي فتقول لها
«أبنائـي» ،عـن أشـقائي ،و»بناتـك» عنـي وعـن
شـقيقاتي ،تلفـظ «أبنائـي» دائمـا باعتـزاز،
ويعتـري نبرتـك النـزق ،والهـزء ،والبغـض
والغضـب أحيانـاً ،وأنـت تقـول «بناتـك».
وهكـذا وجـدت البطلـة نفسـها تصـرف النظر
عـن أن تكـون أ ّمـاً ،ما دامت األمومة جتلب كل
هـذه التعاسـة والتمييـز بين الذكـور املبجلين
ٍ
جديـرات باحليـاة.
واإلنـاث اللواتـي غيـر
هـذا القهـر الـذي شـعرت بـه البطلـة نتيجـة
التهميـش واإلقصـاء والنظـرة الدونيـة مـن
والدهـا دفعهـا أ ْن تبالـغ يف عنادهـا لـه وكرهه
لدرجـة أن متنـت لـه املـوت «متنيـت هـذه املـرة
لـو متـوت يـا أبـي».
إ َّن الصـورة التـي ظهـرت فيهـا شـخصية األب
يف الروايـة ال تخـرج عمـا هـو معهـود عـن
صورتـه يف الروايـة العربيـة ،وخاصـة تلـك
التـي كتبتهـا كاتبـات عربيـات ،فثمـة صـورة
وربا
منطية سلبية لألب يف الرواية العربيةَّ ،
عكسـت هـذه النظـرة مواقـف تلـك األديبـات
مـن املجتمـع وسـلطته األبويـة البطريركيـة
التـي تتسـلط علـى املـرأة /البنـت /الزوجـة/
وكل مـا هـو أنثـوي ،فـاألب هـو مثـال السـلطة
وربـا شـكل يف الالوعـي جتسـيدا للسـلطة
َّ
األكبر تلك التي استقر عليها املجتمع .فليس
والـد مليكـة فقـط مـن يحمـل تلـك األفـكار
السـلبية عـن االبنـة ،بـل إنَّهـا صـورة قدميـة
ومتجـذرة يف الوعـي العربـي اإلسلامي منـذ
اجلاهليـة وحتـى اآلن ،ومهمـا حـاول القـرآن
الكـرمي التخفيـف مـن حدتهـا إال أ َّن الوعـي
وترسـباته أكبـر مـن التأثيـر الدينـي ،فلـم
يلتفـت األب /الرجـل /الذكـر إلـى قـول اهلل
ظلَّ َو ْج ُه ُه
ح ُد ُه ْم بِ ْالُنْثى َ
﴿و ِإذا ُبشِّ َـر أَ َ
تعالىَ :
ُم ْس َـو ًّدا َو ُه َـو َك ِظيـ ٌم (َ )58ي َتـوارى ِمـ َن ا ْل َقـ ْو ِم
س ِ
َي ِ
سـكُ ُه َعلـى ُه ٍ
ـون أَ ْم
ـوء مـا ُبشِّ َـر بِ ِـه أ ُ ْ
ِمـ ْن ُ
ب أَال سـاء مـا َي ْحك ُُمـو َن ()59
سـ ُه ِف ال ُّتـرا ِ
َي ُد ُّ

﴾ .إ َّن األب يف الروايـة ميسـك بناتـه علـى
هـون ِ
وض َع ٍـة ،فهـن أقـل مرتبـة يف نظـره مـن
أبنائـه الذكـور ،إلـى درجـة أنـه ينسـب الذكـور
لـه «أبنائـي» ،والبنـات ألمهـن «بناتـك» ،تعميقـا
لهـذا التجسـيد املهين لوضـع املـرأة ،فهـم
جميعـا -ذكـورا وإناثـا -إخـوة أبنـاء أم واحـدة
ورجـل واحـد ،إنـه اإلقصـاء وعـدم االعتـراف.
إ َّن مـا حتدثـت بـه «مليكـة» مقـدم عـن صـورة
األب الغائـب ،يكشـف عـن مـدى متردهـا عليـه
ويظهـر ذلـك يف اختيارهـا ضميـر «أنـت» يف
اخلطـاب ،ويف توظيـف هـذا الضميـر يف
مخاطبـة شـخص غائـب أو تتمنـى غيابـه،
كأنَّـك تريـد أ ْن تسـتحضره أمامـك مكتوفـا ً
ذليلاً ،وهنـا حتـاول «مليكـة مقـدم» التمـرد
علـى والدهـا الـذي ميثـل السـلطة مرتين،
مـرة بإقصائـه مـن السـرد فلا يلـوح إال غيابـا ً
والثانيـة يف محاولـة قتلـه معنويـا ً والتخلـص
منـه.
لـم يعـد األب يف الروايـة هـو أب «مليكـة
مقـدم» فقـط ،بـل هـو أب النمـوذج واملثـال
الـذي يعكـس مجتمعـا ً كاملاً ،وبذلـك تكـون
الروايـة قـد عاجلـت املوضـوع مـن جانبين؛
يخـص السـاردة «مليكـة مقـدم»،
جانـب ذاتـي
ّ
وجانـب يتخـذ صفـة العموم ،تعنى به كل امرأة
يف هـذا املجتمـع املقهـور بهـذه السـلطة وبهـذا
يكـون املتن احلكائـي عبـر شـخصية األب قـد
عمـم التجربـة الذاتيـة للمؤلفـة لتأخـذ أبعـادا
عامـة وبذلـك تكتسـب التجربـة الذاتيـة صفـة
العمـوم ،وهـذا مـا يطمـح إليـه السـرد يف
التخييـل الذاتـي عبـر مراوغته بين املرجعيات
الواقعيـة والتخييـل الروائـي ذاتـه ،إذ ال ميكـن
التوقـف عنـد صـورة األب واعتبارهـا صـورة
أب مليكـة وحدهـا ،بـل صـورة كل أب مهـووس
ومعبـأ بأفـكار الرجعيـة واجلهـل والتخلـف.
65
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قصيدة المعنى المابعد تاريخية ..

سيمفونيـ ـ ـ ــة احلـ ـ ـ ــزن
حاتم عبد الهادي السيد .مصر

يعيـد لنـا الشـاعر الشـاهق «أسـامة مهـران»
صـوغ احليـاة مـن خلال الـذات ،عبـر ديوانـه
«حـد أدنـى» ،والـذى يكشـف فيـه عـن فلسـفة
شـعرية وصفحـات مـن زمـن املاضـي بـكل
مباهجـه ومآسـيه ،لكـن طعـم الوجـع املمـزوج
باحللـم هـو مـا يهيمـن علـى الديـوان – بدايـة
– وطبـع اللغـة مبـرارٍ رفدتـه احلـروف التـي
تئـن ،فجـاءت صـوره وجلـة ،وحروفـه خائفـة،
ومعانيـه القويـة التـي تشـبه مدفعـا ً أكثـر
انكسـارية ،لكنهـا ليسـت مستسـلمة يف كل
األحيـان ،بـل تنشـد التسـامح ،واحلنـو بعـد
مـرور العمـر ،كمـا ترقرقـت اللغـة واندغمـت
بالدمـوع واحلـزن ،لكنهـا ظلـت لغـة موحيـة
تشـى بالكثيـر مـن الوجـع ،والبـوح ،تتذكـر،
وتعيـد رسـم صـور املاضـى بظاللـه ،وألوانـه
املتعـددة ،ولقـد أجـاد رسـم مقصدياتـه عبـر
خفـوت النبـرة التـي ال ترجـو الصـدام ،بـل
ترجـو التصالـح مـع الـذات والكـون والعالـم
واحليـاة ،عبـر مخاتلات اإلزاحـة ،والترميـز،
وتراكميـة الصـورة وتراكبياتهـا ،ليتفيـأ مـا
ورائيـات املعنـى الـذى يتقصـده عبر لغة مائزة
ماتعـة ،تتمـاوج بين لغـة املسـرح ،واخلطـاب،
وتنشـد التاريـخ؛ والتـراث ،وتزعـق يف الـروح
ٍ
تارات،
مخنوقـة ،ومرعبـة تـارة ،وخائفـة وجلة
لتقـدم التوتـر املشـحون بعاطفـة مشـبوبة
بحـزن وألـم عميقين؛ عبـر ذات محبـة
للحيـاة ،وعاشـقة للتـراب الوطنـي املصـرى،
رغـم الغربـة التـي امتـدت – بحسـب تقدميـه
للديـوان – إلـى أربعين عاما ً قضاها بعيداً يف
منافـى العالـم ،ليعـود إلينـا بحمـوالت الشـعر
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املتجـدد يف الـروح ،واملتنامي يف جزائر الفؤاد،
وعبـر فراديـس احلب ،وحدائق النور الشـعرية
التـي تتهـادى علـى زورق القلـب فيهـدر باحلـب
وبالعشـق ،وباملـرار والوجـع أيضـا ً .
أمـا «قصيـدة املعنـى « التـي – اصطلحهـا –
فهـي القصيـدة التـي تعتمـد املوضـوع كمحـرك
لسـياق فضـاءات القصيـدة ،وتعتمـد املعنـى
املاورائـى للمعنـى املباشـر ،كمـا تعتمـد اإلزاحة
للوصول إلى املعنى الذى يتقصده الشاعر ،كما
تعتمـد اإليجـاز ،وتعالقـات املعنـى « التضمين
اإلحالـى « للوصـول إلـى غائيـة املعنـى الـذى
قصـده الشـاعر؛ وهـى قصيـدة تعتمـد خفـوت
املوسـيقا إلـى أقصـى حـد ،وجتـرد املوضـوع «
كشـجرة سـوريالية ،أو شـجرة عراها اخلريف؛
لكنهـا تشـى بجمـال الوضوح رغـم عراء املنظر
مـن األوراق اخلضـراء ،وهـى قصيـدة تعتمـد
تراكمـات املعنـى وترميزيتـه للوصـول إلى غاية
ذاتيـة« :صوفيـة الـذات» عبـر الفطـرة التـي
تتجـرد لتشـى بحقيقـة اجلمـال اإلنسـانى عبـر
اليقين ،والبرهـان ،والتصـوف الذاتي؛ وتلك –
لعمـرى – أبـرز خصيصـات القصيـدة املابعـد
حداثيـة -التـي أوردهـا هنـا – كمعطـى جمالي
للقصيـدة اجلديـدة التـي تتجـرد بنثريتهـا عـن
الغنائيـة ،وتخفـت مبوسـيقاها وايقاعاتهـا ،أي
أن اإليقـاع أقـل خفوتـا ً ،إلن املبـدع – هنـا -
يخاطـب القـارىء  /الـذات – طـوال الوقـت
 فهـي أقـرب إلـى الشـعر املرسـل – يفبداياتـه – لكنهـا تتخالـف معـه يف مضامينيتها
التـي أوردتهـا سـلفاً ،كمـا جندهـا يف قصيـدة
التفعيلـة ،ورمبـا يف القصيـدة العمودية أيضا ً .
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وشاعرنا الرائد «أسامة مهران» – يف ديوانه
«حـد أدنـى» ،هـو الرامـز الكبيـر ،واملرمـوز يف
ٍآن عبر اإلشـارة الييميولوجية التي تشـير إلى
الـذات مـن بعيـد؛ لتجيـب بخفـوت عمن سـرق
املشـار إليـه يف النـص  /القصيـدة؛ بحسـب
«روالن بـارت» .فهـو – هنـا  -الشـاعر الثائـر،
الـذى ميسـرح احليـاة عبـر لغـة تتمكيـج،
وتتعطـر ،وتخفـت يف ذاتهـا ،وتتموسـق عبـر
منمنمـات حروفهـا لتصنع زهـواً عاملياً ،وعاملا ً
افتقدنـاه  /افتقـده ،للزمـن القـدمي  /املتجـدد
– يف روحـه  -و الـذى تفيـأه للمدينـة الفاضلة
التـي رسـمها للحيـاة ،فـإذا الواقـع يصرعـه
علـى صخـرة احليـاة ،فنـراه يشـ ّيد « يوتوبيـا
يف الرمـال « – علـى حـد قول «نازك املالئكة»
 ليعـود بعـد غيـاب ،وينجـو مـن الغـرق يفجـوف النهـر ،لكنـه يظـل كالعصفـور الذى بلله
القطـر ،أو الـذى يرقـص وهـو فـوق اجلمر من
الوجـع واملـرار .
إنهـا ثنائيـة املفارقـة ،عبـر لعبـة التدويـر،
واللغـة ذات الـدالالت الترميزيـة ،والـدوال

السـيموطيقية التـي تنتجهـا الداللـة ،ومـاوراء
املعانـي ،لتتوالـد «قصيـدة املعنى» ،والتي أؤطر
لهـا؛ كمنهاجيـة للدخـول إلـى عالـم هـذا املغرد
فـوق أصـص الـروح ،وعبـر مزهريـات اجلمال،
ومشـجب الوقـت احلزيـن ،الـذى ال يعـود ،لكنه
يتذكـر ،ويعيـد عجلـة املاضـي مـن جديـد ،لعـلَّ
جتربـة يرفدهـا تصلـح كمدخـل نهضـوي لعالم
الشـعر اجلميـل للدخـول إلـى كافـة مناحـي
احلياة  :السياسـية ،اإلقتصادية ،اإلجتماعية،
بـل والذاتيـة والنفسـية ،لعـل جيلاً يحمـل
مشـعل التنويـر اجلديـد .
إنـه الشـعر « :عصفـور العزلـة والبـراءة»،
وزروق البـوح ،وحكمـة األيـام وفلسـفتها،
عبـر مركبـة الشـعر املموسـق ،واحلـرف
العابـر للزمـن والقـارات ،والعوالـم ،واملمالـك،
والعـروش ،وعبـر فضـاءات العموملـة ،والكونيـة
واألمميـة ،وعبـر مسـارب اآلهـات التـي تقـرب
البعيـد ،وتزيـل اجلليـد ،وتعيـد للحيـاة رونقهـا
مـن جديـد.
وفـى قصيدتـه «مشـربية مـن زمـن احلـزن»،
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نلمـح اسـتلهامات التاريـخ ،وكأنـه يعيـد لنـا
رسـم لعبـة الصـورة والظلال ،عبـر اسـقاط
املرمـوزات علـى الواقـع اآلنـي ،وعبر مماهات
وتخاتليـة لطيفـة ليهـرب مـن مشـرط الرقيـب
الـذى هـو جاثـم يف مخيلتـه ،وفـوق اوراقـه –
طـوال الوقـت – والـذى خلـف لديـة جروحـا ً
وقروحـاً ،وآالمـا ً وصدامـات اسـتدعاها عبـر
مثيولوجيـا اخلطـاب الـذى يتوسـل « لغـة
املسـرح التاريخي « ليعيد لنا زمن املشـربيات
العتيـق ،عبـر تقارنيـة بالواقـع املهيـب ،والـذى
نـال منـه مـا نـال ،واقصـاه – كمـا يذكـر – يف
غيبـات اجلـب ،أو يف منافـى العالـم ،يقـول :
ت
(هـل مـا ترقبـه أيدينـا/أو مـا تنثـره سـوءا ُ
مشـاربنا/أو مـا ينقصنـا /يف حلـق معانينـا/
آخـر/أو فرح؟/قـد تنغمـس
يسـمح ببـكاء
َ
اللـذةُ/يف األوجـا ِع/ويف اجلر ْح/قـد يندمـل
ب /وقـد يكتمـل الشـر ْح/لكن األجـواء
اإلسـها ُ
مشـبعةُ/يا قومـي باألصقا ِع/املحمولـة فـوق
الرمـ ْح).
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وفـى قصيدتـه «نـكات مسـكونة بـرذاذ النيـل»،
والتـي قـد تنسـحب – عبـر التأويـل /تأويلنـا
–إلـى استشـراف الشـاعر ملشـكالت النيـل
األبديـة ،والتـي بـدأت مالمحها تبني بعد «سـد
النهضـة يف أثيوبيـا»؛ وإن لـم يقـل ذلك ،فالنهر
هنـا هـو الـدفء /الوطـن /امللاذ ،يقـول ( :لـم
النهر/سـيأتي حتمـا ً /بعـد
تـأت األنبا ُء/بـأن
َ
الفجـرِ/وأن الفيضـان القاد َم/قـد يتأخـر حولً
ِ
غفلـة /
آخـر/يف أحشـاء الليـلْ /أو يتسـلل يف
ٍ
مرحـومٍ
منجـرف/يف أحجـار السـيلْ /لم تذكـر
املعبـد/أي كال ِم/عن أشلاء األضحيةِ
ِ
أعـراس
ُ
ِ
/وعـن قصـب األيا ِم/الصعبـة)  .فالفيضـان
هـو الثـورة التـي ينشـدها ،والفجـر اجلديـد،
لكـن عرائـس الظلام ،وسـدنة العـرش ال
تتـرك لألحلام أن تنمـو ،وهـى أزمـة املثقـف
والسـلطة ،أو الثـورة الداخليـة  /الذاتيـة التـي
يتغياهـا للبحـث عـن احلريـة ،ليعـود النهـر
يجـرى يف أوردة املصريين بعـد تغيـر األحـوال،
وظهـور صـوت احلريـة املخبـوء .
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إنـه يخفـى املعنـى اإلحالـي ويصـرخ باملعنـى
الظاهـر عبـر البالغـة اجلديـة :البالغـة
التحويليـة عبـر تأويـل املعنـى املـراد ،والتـي
تستشـرف تاريـخ املـكان كمرمـوز أول
ملقصديـات اللغـة اإلحاليـة املتراكمـة .
وفـى قصيدتـه التـي تعتمـد املخاتلـة واخلـداع
البصـرى عبـر سـراب الكلمـات ،نـراه مياهينـا
بقصيـدة غزليـة للمحبوبـة ليتوهـم احلـب،
واألمـل املنشـود ،وكأنهـا قصائـد واسـلوبيات
الشـعر احلديـث يف السـتينات ،لكنـه يعبـر
باملعنـى العاشـق إلـى األمـل املنشـود يف
التحـرر ،لكنـه توهم واعتمد على قلبه املحب،
وعلـى امـرأة متثـل خيبـات ذاتيـة ،ومجتمعيـة،
وحياتيـة ،يقـول يف قصيدتـه «خـداع بصـرى»
املشـاهد/ميكن أن تتكـر ْر/
ت أن
( :توهمـ ُ
َ
وأن الزنازيـن قابلـة للتحـر ْر/وأن الصفـات
ني/
العميقةَ/جاهـزة للتغي ْر/ولكـن رمـاد السـن ِ
ني/كبيـت حزي ِن/نخيلاً تهـاوى/
كبعـض احلن ِ
جـواداً تعث ْر/توكلـت يف محنتـي ليـس إال/
علي ِ
ِ
ِ
/وصـرت التـوكلْ . )..
/فصـرت اخليا َل
ك
إنهـا مرمـوزات يعيـد انتاجيتهـا عبـر قصيـدة
التفعيلـة – يف بداياتهـا األولـى – وكأنـه يعيـد
لنـا – عبـر األسـلوب /التاريخانيـة صـورة
اآلنـي  /الوجـع املمـزوج باحللـم ،وهـى أبـرز
خصيصات قصيدة التفعيلة يف نشـؤها األول
كذلـك ،ولقـد كانـت تلـك اللغـة عبـر اخلطـاب
احلـوارى متواشـحة مـع احلـدث ،ومـع الزمـن
الغابـر كذلـك ،ليعيـد ربـط املاضـي بلغتـه
وهمومـه ،ال ليصلـه باحلاضـر فحسـب ،بـل
يشـير إلـى دميومـة الظلـم رغـم تغيـر الزمـان
واملـكان والظـرف التاريخي  /احلتمية؛ كذلك
.
لقـد تقصـد الشـاعر عبـر « قصيـدة املعنـى
« املوضوعـات اإلحاليـة  /خلـف ظاهـر
القصيـدة ،ولعـب التدويـر لعبتـه الزمكانيـة
لتتشـابك لغـة القصيـدة بلغة الرواية واملسـرح
والتـراث ،وتعيـد انتاجيـة احلاضـر باإلتـكاء

علـى األصالـة لتعبـر إلـى املعاصـرة التـي يكـرر
فيهـا التاريـخ نفسـه كذلـك .
وشـاعرنا ميثـل «صـوت احلريـة /الثـورة عبـر
الرفـض واإللتجـاء إلـى النيـل ،لكنـه رفـض
ظاهـري للخـوف مـن السـوط الـذى يخشـاه،
ويتحاشـى أن يجابهـه مـرة أخـرى ،بعـد ان ذاق
ٍ
لثـورات
مرارتـه كثيـراً  ،يقـول  (( :ال وقـت
كثيـرا/أو شـئت
ت/إن شـئت
أخـرى/ال وقـ ْ
ً
ً
ت/أصبحت بيومـي القـاد ِم/
قليلا/أو مـا شـئ ْ
إصحاحا ً يف تلمو ْد/أياما ً يف أخدو ْد/أركانا ً يف
ملكـو تْ).
والسـؤال الـذى يطـرح نفسـه هنـا  :هـل تـاب
الشـاعر وأعلـن تراجعـه عـن موقفـه الثـوري،
ليعقـد تصاحليـة مـع السـلطة واملثقـف؟ أم أنه
أراد لعبـة املماهـاة ،ليدفـع عنـه شـبهة الثائـر
لتغييـر صورتـه مـن جديـد ،كـي يتعايـش مـع
احليـاة ؟ .أم يقصـد مـا ورائيـات املعنى املتأول
ليدلـل باملعنـى إلـى خلـف ظاهرياتـه ليتحاشـى
قيـد الثوريـة؟ رمبـا؛ وإن ظـل مـا بين السـطور
رافضـاً ،ويشـى بثوريـة أشـد ،لكنـه لـم يصـرح
بهـا ،وتأولناهـا فنيـا ً عبـر مـرار اللغـة ،وظلال
املعانـي ،وإحاالتهـا الضمنيـة ،ومعادالتهـا
السـيميائية  :املوضوعيـة والقياسـية،
والسـياقية أيضـا ً !! .
وفـى قصيدتـه « :عيـد» ،نلمـح املعنـى وظاللـه،
املتناقضـات عبـر املتواليـات ،واملتخالفـات
عبـر املتهادنـات ،واملعنـى ونقيضـه ،والصـورة
والظلال ،عبـر مـرآة املعنـى املتهـادي ،وعبـر
ٍ
إلحـداث
إحـاالت املعنـى الرامـز ،واملتنامـي
ومواقـف ،وأوجـاع تخـش يف القلـب ،وتندغـم
يف املهـج ،عبـر أسـلوب لطيـف يتوشـح عبـاءة
التضمين اإلحالـي ،واإلزاحـة للصـورة لتحـل
محلهـا الصـورة املختفيـة ،السـيميائية /
السـحرية ومعادالتهـا الترميزيـة املتعـددة،
عبـر املعنـى واملعنـى املـراد ،املغايـر واملتناقض،
فهـو لـم يقـل ،لكنـه أشـار للظاهـري غيـر املراد
،وأخفـى املعنـى احلقيقـي لتوالـد اإلسـتعارة
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عبـر التأويـل ،أو تراسـل الصـورة املختفيـة؛
واملشـار إلهـا ضمنيـا ً كذلـك  .وهـى احداثيات
جتديديـة – أزعـم اضافتهـا للبالغـة
اجلديـدة ،وهـى مـا أسـميه باإلسـتعارة
التحويليـة عبـر تـأول املعنـى املجـاز ىعلـم
القـراءة األدبيـة الـذى يتوسـل التأويـل؛
وظلال املعانـي كذلـك ،وأحيلهـا إلـى تراثنـا
العربـي كذلـك ،أو املخيـال العابـر للقـارات؛
عبـر التثاقـف؛ والـرؤى النقديـة اجلديـدة،
املابعـد حداثويـة كذلـك ،ولندلـل إلـي كل مـا
طرحنـاه مـن خلال قصيدتـه «عيـد» ؛ يقـول
عيـد/ال تُقسـ ْم أ ّن
 (( :ال تخشـاني /فالليلـةُ ُ
جديـد /ال تزعـم أن املاضـي
اآلتي/ملبسـه
ُ
/محبسـه سـعيد/فالعالم أضحـى /صندوقـا ً
منح ً
طا/مـن قرميد/العالـم أضحى/أقبيـةً
التشـديد/حتى أضحت/أشجار
تتناسـل /يف
ْ
ب
اللبلا ِ
علـى األفـق املمتـد جنوحـاً /منطو ًقـا
للتصعيد/فـوراء البابِ/املسـدو ْد/
معتمـداً/
ْ
شـهيد/
وأمـام القـوس املشـدو ْد/مليون
ْ
ال تعطينـي ً
أملا/يف اليـأس اليائـس منـي/
أو ذاك املتباعـد عنـي /أو وعـداً ووعيـد)
 .فهـو لـم يقصـد املعنـى الظاهـري للسـياق
بقـدر مـا ينشـد املختفـي خلـف ظلال النـص
 /القصيـدة /ظلال املعانـي ،حتـى «العيـد»،
وهـو العنـوان السـيمولوجى الرامـز أحالنـا
إلـى العنـوان التخالفـى « :احلـزن» ،عبـر
إحـاالت الترميـز ،وازاحـة املعنـى املتـأول؛
رغـم أنـف البالغيين املتشـددين كذلـك،
فمثيولوجيـا الرمـز حتكـم إشـاريات املعانـى،
أو هـي «قيامـة البالغـة اجلديـدة» عبـر
الصـورة والظلال ،واملعانـي املابعـد ازاحيـة
لظاهريـة اخلطـاب املتـأول ،والـذى يعكـس
مفارقـات الداللـة الغائبـة ،او املعنـى الثانـي
الـذى أراده ،والـذى قصـده عميـد البالغيين
العـرب  :املعانـي الثوانـي؛ أي غيـر املصـرح
بهـا ،والتـي يتضمنهـا السـياق ،وإشـراكية
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القـارىء يف املخيـال ،عبـر تدافـع الصـور،
واحـاالت املعنـى ،وتلـك لعمـرى مقصديـات
ناجـزة لقصيـدة املعنـى التـي أزعـم وجوديتها،
واإلعلان عنهـا ،وقـد طبقتهـا كذلـك علـى
أشـكال القصائد اجلديدة  :قصيدة التفعيلة،
والقصيـدة العموديـة – علـى اسـتحياء –
أيضـا ً .
وفـى بكائيتـه الطلليـة ،وحواريتـه مـع صديقـه
«نلمـح تلـك املعانـى الثـوان /الثوانـي ؛ والتـي
تشـير إلى لغة مغايرة عبر دراما مسـروديات
القصيدة – عبر النوعية – والتي تغيا شـكالً
ٍ
ومعـان أكثـر ترميـزاً ،مسـتوحية مـن
تغايريـاً،
اللغـة العربيـة بالغـة اإلسـتدالل ،واملنطـق
الرياضـى ،وخفـوت املعنـى واملوسـيقا لتتجاور
املعانـي ،وتتسـاوق ،وتتقـارن ،وتتضـام ،عبـر
شـعرية اإلزاحـة للصـورة الظاهريـة ،وعبـر
فقـه اللغـة ،والبالغـة اجلديـدة التحويليـة،
وعبـر التأويـل التقارنـي ،والصـور واملعانـي
الثـوان التـي تسـتدعيها تلـك اإلحـاالت ،أو
ٍ
معـان جتديديـة للبالغـة
التضمين ،وكلهـا
العربيـة التـي تتسـق مـع البالغـات اخلـرى
لتنتـج بالغـة السـرد الشـعرى العاملـي
مشـتبكة بالتـراث ومتعالقـة مـع املابعدحداثة،
ومندغمـة مـع تراسـل احلـواس ،وفيوضـات
املعنـى اجلديـد /املتوالـد ،ولعلنـا نلمـح ذلـك
عبـر هـذا املقطع اجلميل لدى الشـاعر ،يقول
ِ
الفجيعـة ُ /ينبـى بأن
الرحيل؟/وقلـب
(( :ملـاذا
ُ
العميق/تفرقـه األمنيـات البطيئـة/
الوصـال
ْ
ملـاذا نغـادر هـذا الزما َن؟/ونطـوي ملـف
ٍ
فضاء/رحيـمٍ /
املكا ِن؟/وندفـن أبعادنـا يف
وعـذرٍ ُمال ْم/أننشـر أحالمنـا يف الضيـا ِع
ليصبـح كل مـرادي/وكل رمادك/رعبـا ً
ُمطاع/ملـاذا الرحيـلُ ؟) .وفـى هـذا املقطـع
الـذى اسـتعمل املعنـى البسـيط املفضـي إلـى
دالالت عميقة عبر لغة اسـتعارها من السـرد
يف احلـوار مـع صديقـه ،وعبـر اخلطـاب
التداولـي الشـاعري الـذى يسـتدعى فيـه
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اسـتلهامات املاضـي ،وذكرياتـه عـن املحكـي
عنـه ،للمحكـي لـه ،عبـر راوٍ هـو الشـاعر
الضمنـي الـذى يتحـدث بلغة الذات الشـاعرة
نلمـح مخاتلات السـرد ،واملعانـي الثوانـي
التـي تتولـد عـن «التباديـل والتوافيـق»،
وهـى أسـاس البالغـة العربيـة الرصينـة
مـن مثـل :الفضـاء الرحيـم ،العـذر امللام،
الرعـب املطـاع ،واملـراد والرمـاد وكلهـا مـن
أساسـيات البالغـة القدميـة التـي تسـتدعى
االسـتعارة واجلنـاس ومطابقـات وتخالفيـات
املعنـى إلنتـاج جماليـات التشـكيل ؛ لكنهـا
ٍ
ٍ
ثـوان ،جديـدة ،ومتأولـة لدينـا،
معـان
تنتـج
وليسـت مقحمـة علـى املخيـال كذلـك ،فهـي
اسـتلهامات الظلال ،وليـس الظـن ،وااللتجاء
إلـى اليقين عبـر التقـارن ،وتضـام املعانـى
وتخالفيتهـا إلبـراز املعنـى واملعنـى املضـاد،
والسـرد الشـعرى املكتنـز لتتداخـل آليـات
البالغـة بين األنـواع اإلجناسـية يف الـدرس
البالغـي اجلديـد ،ولقـد اسـتطاع الشـاعر
يف ديوانـه أن يقـدم الكثيـر مـن مثـل هـذه
الطروحـات التـي تسـتدعى قـراءة مغايـرة
للعمـل عبـر منهـج حداثـوي ،وعبـر قالـب
جديـد لشـعرية قصيـدة املعنـى التـي أنتجتهـا
النصـوص ،ولـم نقصـد بنيويـة تركيبيـة ،وال
سـيميائية كذلـك ،بـل نحيـل كل ذلـك إلـى
املعنـى التوالـدي والبالغـة اجلديـدة ،ورمبـا
لـن نغفـل الـدرس النقـدي هنـا علـى حسـاب
فلسـفاتنا التـي نأطرهـا ،بل أن النص القدمي
 /اجلديـد  /املتجـدد هنـا ،للشـاعر الشـاهق
اجلميـل  /أسـامة مهـران هـو الـذى طـرح
هـذا التأويـل ،أو هـذه املثاقفـة القرائيـة/
التغايريـة كذلـك .
والديـوان يحمـل بعـداً وطنيا ً قوميـاً؛ وعروبيا ً
لقضايانـا الكبـرى كقضيـة القـدس ،ولبنـان،
وحيـث اإلنسـان العربـي يف كل مـكان عبـر
قصيدتـه «حسـن العـرب» وغيرهـا ،فهـو
شـاعر قومـي ،يبـدأ مـن الوطـن اجلميـل

؛ األجمـل  :مصـر ،ثـم يتـوزع إلـى الوطـن
األكبـر ،عبـر قضايانـا املشـتركة وهمنـا
العربـي واإلسلامي ،فكانـت قصائـده موجهـة
إلـى التذكيـر بعروبتنـا ،وتراثنـا ،وهويتنـا
املتناثـرة مـن املحيـط إلـى اخلليـج ،كما يحاول
عبـر رؤيويـة سـيميائية أن يكشـف شـيفرات
الديـوان عبـر قصيدتـه «قـاب قوسين»،
والتـى فككـت دوال العنـوان ،وطرحـت قضايـا
انسـانية وهمومـا ً تشـاركية لعالقـة الـذات
باآلخـر ،وعالقـة األصدقـاء ،وعالقـة املواطن
بالوطـن ،عبـر مشـتركات يريدهـا ،وعبـر رؤية
مسـتفيضة لربـط الذاتـي بالكونـي ،واخلـاص
حـد أدنى/كـي تفهمنـي/أن
بالعـام ،يقـول ٌ ( :
أمنحك/
أفهمـك/أن أتبرأَ/مـن أعضائـي/أن
َ
َ
ٍ
غليـون/
مفتوحا/ببقايـا
ف/صـكًا
الوجـ َه املُتر ْ
ً
ف/مـن أسـمائي/
تبغ/وسـحابة أحر ْ
ولفافـة ٍ
أعرفـك/وأن تعرفنـي/
حـد أدنـى /كـي
ٌ
َ
ف األيدي/مغلـوالً
ُ
وت ّملنـي شـو ًقا/مكتو َ
ِ
كثيرا/وحـدي/
/حـد أدنـى/أن أكتمـلَ
لألبد ٌ
ً
أن متهلنـي فرصةَ/عمـرٍ منسـ ّية/أو تسـلبني
مروية/حـد أدنـى/أن جتعـل منـي
أرضـا ً
ٌ
ٍ
أمثولـةَ عشـقٍ
/قاطعة يف أرحامٍ /مسـتورة/
ٍ
أوزان مكسـورة /يف طامـة فجـرٍ كبـرى/
يف
ِ
حزمـة أنقـاضٍ أخـرى /يف أُضح ّيـة. )....
يف
وتتوالـى تفـككات شـيفرات العنـوان ليوضـح
مقصودياتـه ،وكأننـا نلمـح فلسـفته ،وإحاطاته
بقضايـا كثيـرة خلصهـا بني هذه التشـاركيات،
أو يف املسـاحة الفاصلـة  /الواصلـة بين
اإلنسـانية ،عبـر مشـتركات احلـد األدنـى مـن
احليـاة .
سـيظل ديوان الشـاعر «أسـامة مهران» يطرح
القضايـا ،ويعبـر باألسـئلة إلـى مجهوليـات
األجوبـة ،لكنـه يقـف عنـد احلـد األدنـى مـن
العالـم والكـون واحليـاة .
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انتقاء :
سواسي الشريف

ّ
ٕان احلُزن يشكلني
قوالب ًا قوالب ًا
عند ٔاول الليل يشكلني
نجمة
ثم حيولني بذلك ٕاىل ٍ
قلب مكسور
وعند الصباح يشكلني
شمس ًا صفراء باهتة
تتشقق وتذوب
وبجانبها غيوم تبكي ..
ٍ
فضاء ٔاسود
حيولني ٕاىل
ِ
قاتم..
ئاخذ من دمعي
ِ
كالعجني
ويشكل ُه
ُحزن بارد
ؤاحيان ًا داىفء
احلُزن هنم
ِ
رشه

حيتاج ملصابني
ٍ
لقوالب ٓاخرى...
حيتاج
سناء الزاوي.ليبيا
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َ
احلزن ..
يوقف
من
ُ
ٔابواب نغلقها
ال
َ
ِ
وال نوافذ ملء الريح تُشقيه .
القلب
يسوقه
ُ
ِ
كاملشتاق حيرسه
اجلرح
وينبح
ُ
ُ
ِ
ِ
يف ٔافياء ماضيه .
يستوط ُن الروح
الروح تٔانس ُه ؟!
كيف
ُ
جدار
لو كان فيها
ٌ
ِ
كنت ٔابنيه .
ُ
لكنه احلزن ..
يغفو يف مفاصلنا
فيفرش القلب وردا
ٕاذ يالقيه .
يستٔانس الرب َد
ُ
خيشى نار ضحكتنا
يقود ُه الليل
كي يرعى
ِ
منافيه
َ
احلزن
يوقف
من
ُ
القلب يطلبه
هذا
ُ
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ِ
املوت
والقلب يعشق من يف
ُ
ُيييه!ِ
وفاء جعبور .األردن.
ٔاعرف طف ً
ال
ُ
كان كلام مسه احلزن
بردت عناقيد ُمناجاته
و
ْ
يدس رٔاسه حتت غطاء ٔامه
ُ
و ينكمش داخله
ويرتعش
ُي ُ
شبك ٔانيابه اللينة
حتى ُيبلل ريقه اليابس
لِيتناول مرارته املعدمة
يثقبه
بنظرة رسيعة خأيفة
كام يفعل املوت املتسلل
خشية ٔان تالحقه أالم و تشتمه
و يصري ذلي ً
ال مذعور ًا
كام الطفل ..
سيدي خليفة .موريتانيا
ٔانج َبت َْك احلاج ُة
َّ
وسخ َرتني لٔالمل

ٔانا ٔا ُّم احلزن الشأيك
ٔاسم َ
يك الشقا ُء
ّ
ؤابذر روحي للطريق
ُ
ٔاومل ُ للغياب اشتها َء اللحظة
د َم املخاض العنيد ..
ِ
املهادن ..
غدَ اخليبة
ٔاسميني التي ُه
ّ
ُ
ٔاو ارتباك القافلة ..
باحلب
احلب
ِّ
ٔاقامر عىل ِّ
ُ
ٔالع ُن َ
ليل الرغبات
ؤاخرس الرهان ..
ُ
رس َمت َْك اللهف ُة
َ
منديل حزين السعيد
وب َّل َلتني بأالسى ..
َ
وجهك
ٔارى نقصاين يف متام
ُ
فيطري الكال ُم
ٔالثغ باسمك ،
ُ
َ
من َ
ارتباك احلرف َّيف ..
فمك  ..حتى
ِ
بالدهشة ..
تكملني
ِّ
ُ
ال ت َ
عني
طئك ٌ
َ
يزدريك قول ..
وال
كوثر وهبي سوريا
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بساق مبتورة
مدينة
ٍ
هدى الغول  .ليبيا

بوسعي أن أنشغل عن حبك
مبقدار ٍ
دبابة
نباح مدفع
أزيز طائرة
سعال بندقية
يتسنى لي أن أبتعد عنك مسافة
مبقياس نحيب اإلسعاف
وطواف العدسة
عالك الساسة
هرج املحللني
ربيع السماسرة
وفجر املومسات
****
باستطاعتي أن أنساك
بعدد نوافذ الرياح
بهرولة فرق اإلنقاذ
ربكة أيادي اإلغاثة
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زحمة طوابير العيش
****
يتوق لي أن أكتب لك
بحنان محبرة شاعر منفي
بصوت عندليب داخل القفص
بفرقعة أصابع أرملة صبية
بآهة عاشقة لقائد حرب.
****
مبقدرتي أن أجتث قصيدة
أن اغتصبها من يابسة رخوة
تعادل مدينة بساق مبتورة
يتصبب نزيفها من شق كعبها
قصيدة كحالء ال تشبه أضرحة املشاهد و
زئير األوقات.
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صخر نب عمرو نب الرشيد ،والمتنبي نموذجان ..

االكتئاب يف الشعر العربي

صالح عبدالستار الشهاوي .مصر

قيل :لعل الكآبة هي من أكثر التجارب األليمة
التـي ميكـن أن تتحـول يف خيـال الشـاعر إلـى
جتربة شـعورية توحي إليه بأشـجى األشـعار،
ولعـل مـن فضـل املصائـب علـى اإلنسـان انّهـا
تعيـده باأللـم إلـى إنسـانيته ،فـإذا بـه يتحـول
إلـى قيثـارة تعـزف حلنـا ً يفيـض بالشـجن،
وتزدحـم كتـب الشـعر العربـي بأشـعار تعبـر
عـن هـذه التجربـة يف مناسـبات مختلفـة.
نفسـي يصاحبـه ِّاتـاه
واالكتئـاب :مـرض
ّ
للعزلـة وهبـوط يف اجلسـم ويف القـدرات
الذهن ّيـة ،وحالـة نفسـ ّية أو عصب ّيـة تتّسـم
بعـدم القـدرة علـى التركيـز ،واألرق والقلـق
عـد
وشـعور باحلـزن الشـديد واليـأس ،و ُي ّ
ب مـن أمـراض العصـر.
االكتئـا ُ
ومـع أن هـذه األمـراض (األمـراض النفسـية
ومنهـا االكتئـاب) لـم يتعرف بهـا إالَّ يف العصر
احلديـث ،إالَّ أن الشـاعر العربـي القـدمي كان
سـباقا ً يف تشـخيص هذه األمراض واحلديث

عنهـا .قال الشـاعر:
أناخ على الهم من كل جانب ..
بياض عذارى يف سواد املطالب
وما راعني شيب الذوائب بعده ..
وعندي هموم قبل خلق الذوائب
ولكنه وافى وما أطلق الصبا ..
عناني وال قضى الشباب مأربي.
ويقول أبو العالء املعري يف رثاء صديق له:
غير ٍ
مجد يف ملّتي واعتقادي ..
نوح باك وال ترمن شادي
ويقول:
إ ّن حزن ًا يف ساعة املوت أضعاف ..
سرورٍ يف ساعة امليالد
وإذا تتبعنـا الفكـر اإلنسـاني منـذ أقـدم
العصـور جنـد رنـة احلـزن واالكتئـاب والقلـق
تشـيع يف ثنايـاه ،حتـى ليخيـل إلـى املـرء أن
الكآبـة واليـأس ترتبـط باإلنسـان منـذ يولـد
وحتـى يسـتقر يف قبـره ،ففـي مـا وصـل إلينـا
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مـن التـراث احلضـاري العاملـي جنـد أ ّن أهـم
األساطير تعبر عن مآس متنوعة ،مما أرسى
منـذ فجـر التاريـخ طبائـع اكتئابيـة راسـخة ال
تـزال قائمـة حتـى يومنـا هـذا ،حيـث يعيـش
اإلنسـان يف تقاليـد عميقـة لألحـزان ،بينمـا
ال يوجـد لألفـراح لدينـا عـادات بنفـس العمـق
واالتسـاع.
أسباب ومظاهر االكتئاب يف الشعر العربي:
يقول زهير بن أبي سلمى يف معلقته الشهيرة
:
سئمت تكاليف احلياة ومن يعش ..
ثمانني حوالً ال أبا لك يسأم
ويقـول أبـو العتاهيـة يبكـي الشـباب ويتمنى لو
تعـود أيامه:
بكيت على الشباب بدمع عيني ..
فلم يغن البكاء وال النحيب
أال ليت الشباب يعود يوم ًا ..
فأخبره مبا فعل املشيب
ومـن مشـاعر الكآبـة مـا يرتبـط بتقـدم العمـر
حين يتذكـر املـرء الشـباب ويأسـى علـى مـا
آل إليـه ،وهـذا الشـاعر يصـف لنـا يف أبيـات
مرض االكتئاب يف السـن املتقدم حيث يقول:
سلني انبئك بآيات الكبر ..
نوم العشا وسعال بالسحر
وقلة النوم إذا الليل اعتكر ..
وقلة الطعم إذا الزاد حضر
وسرعة الطرف وتدقيق النظر ..
وتركك احلسناء يف قبل الطهر
والناس يبلون كما يبلى الشجر .
والـذي يلفـت االنتبـاه هـو تفـوق الشـعراء يف
وصـف جتربتهـم مـع االكتئـاب ،حتـى ليـكاد
املـرء يعيـش مـا يعانونـه مـن حـزن وأسـى
عميـق ،ويقـول شـاعر يف وصـف حالـة الكآبـة
الشـديدة التـي يعانيهـا:
وفوقي سحاب ميطر الهم واألسى ..
وحتتي بحار باألسى تتدفق
ويقول أبو نواس ينعي حظه:
فثوبك مثل شعرك مثل حظي ..
سواد يف ِسواد يف سواد .
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وله أيضاً:
ولو عرضت على املوتى حياة ..
بعيش مثل عيشي لم يريدوا .
ويقول إلياس فرحات:
كتاب حياة البائسني فصول ..
تليها حواش لألسى وذيول
وما العمر ّإل دمعة وابتسامة ..
وما زاد عن هذي وتلك فضول
ومشـاعر األسـى تسـتبد باملكتئـب فتحرمـه
النوم يف ليله ،فإذا استيقظ كانت حالته أشد
سـوءاً ،وهـذا مـا تصفـه اخلنسـاء يف إحـدى
قصائدهـا يف رثـاء أخيهـا صخـر مطلعهـا:
يورقني التذكر حني أمسي ..
فأصبح قد بليت بفرط نكس
ويف هذا يقول الشاعر:
نفى النوم عن عيني فالفؤاد كئيب ..
نوائب هم ما تزال تنوب
وإني ألرعى النجم حتى كأنني ..
كل جنم يف السماء رقيب .
على ّ
أول مريض باالكتئاب يف الشعر العربي:
صخـر بـن عمـرو بـن الشـريد ،اخـو اخلنسـاء،
أشـهر مـن رثـي يف الشـعر العربـي قاطبـة،
شـارك -وهـو فـارس -قومـه وعشـيرته يف
أكثـر مـن يـوم مـن أيـام العـرب .ويف يـوم «ذات
األثـل» طعنـه ربيعـة بـن ثـور األسـدي ،فأدخـل
بعـض حلقـات الـدرع يف جنبـه ،وبقـي مـدة
حـولٍ يف أشـد مـا يكـون مـن املـرض ،وقـد
نتـأت قطعـة مثـل اليـد يف موضـع الطعنـة ،ثـم
اسـترخت ،وطـال علـى صخـر البلاء ،وكانـت
أمـه وزوجتـه سـليمي مترضانـه ،فضجـرت
زوجتـه منـه ،وعندمـا كانـت تُسـأل عـن حالـه
كانـت جتيـب :لقـد لقينـا منـه األمريـن ،ال هـو
حـي فيرجـي وال ميـت فينسـى ،وكانـوا إذا
سـألوا أمـه قالـت :أرجـو لـه العافيـة ،وسـمع
صخـر ذلـك فقـال أبيـات مـن الشـعر ،نلمـح
فيهـا خفقـة القلـب اجلريـح ،وأسـي النفـس
اليائسـة ،إذ يقـول:
أرى أم صخر ال متل عيادتي ..
وملت سليمي مضجعي ومكاني
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وما كنت أخشي أن أكون جنازة ..
عليك ،ومن يغتر باحلدثان
لعمري لقد نبهت من كان نائما ..
وأسمعت من كانت له أُذنان
وأي امرئ ساوى بأمٍ حليلةً ..
فال عاش إال يف أذى وهوان
أستطيعه ..
أهم بأمر احلزم لو
ُ
وقد حيل بني العير والنزوان
وملا طال البالء على صخر قيل له :لو قطعت
ذلـك البـروز لرجونـا أن تبـرأ ،فقـال شـأنكم،
املـوت أهـون علـى مما أنا فيه .فقطعوها ،وملا
خـرج األطبـاء ،سـمع صخـر أختـه اخلنسـاء
تقـول لهـم :كيـف كان صبـره .فقـال يف ذلـك :
أجارتنا إن اخلطوب تنوب ..
تصيب
على الناس ،كل املخطئني
ُ
فإن تسأليني هل صبرت فإنني ..
صليب
صبور على ريب الزمان
ُ
إلي شفارهم ..
كأني وقد أدنوا ّ
من الصفحتني ركو ُب
أجارتنا لست الغداة بظاعن ..
عسيب
ولكن مقيم ما أقام
ُ
وقـد ذكـرت كتـب األدب اختلاف األطبـاء يف
علاج صخـر ،فمعظمهـم نصـح بـان يتـرك
النتـوء وشـأنه ،ألن قطعـه سـيؤدي إلـى املـوت
ال محالـة ،وهـو رأي صـواب ،فمثـل هـذا
اإلجـراء – حتـى يف عصرنـا احلاضـر -علـى
جانـب مـن اخلطـورة غيـر قليـل ،لكـن عصـر
صخـر لـم يخـل – كمـا لـم يخـل أي عصـر
آخر -من أطباء مغرمني باسـتعمال املشـرط،
مولعين بإجـراء اجلراحـة ،مهمـا كانـت
الظـروف ،فقطعوهـا وقـد يئـس مـن نفسـه
فمـات .وعمليـة كهذه تقتضي موافقة املريض
وأهلـه ،وقـد ذكـرت كتـب األدب أن املريـض
وافـق مبـلء إرادتـه ،فحالـة صخـر النفسـية
كانـت مزيجـا ً مـن االكتئـاب والهمـود واليـأس،
وهـذه احلالـة تدفـع إلـى االنتحـار ،لذلـك فإن
موافقة املريض على إجراء عملية خطيرة يف
مثـل احلالـة النفسـية موافقـة مرفوضة طبياً،
والثابـت أن صخـرا كان مصابـا ً باالكتئـاب

النفسـي واليـأس ،وقـد أجريـت لـه عمليـة
جراحيـة هـي يف حـد ذاتهـا خطـأ طبـي.
وهكـذا فـإن وفاتـه كانـت ناجمـة عـن حالـة
نفسـية سـيئة ،وعـن خطـأ طبـي ،اسـتنكره
أطبـاء ذلـك الزمـن ،ويسـتنكره األطبـاء اآلن.
مـات صخـر لكـن مـا قيـل فيـه مـن أبيـات ٍ
رثـاء
ٍ
عصمـاء سـتبقي خالـدة مـا بقيـت لغـة الضـاد،
تقـول أختـه اخلنسـاء يف رثائـه:
جودا وال جتمدا ..
أعيني ُ
أال تبكيان لصخر الندي
أال تبكيان اجلريء اجلواد ..
أال تبكيان الفتي السيدا
طويل النجاد رفيع العماد  ..وساد عشيرته
أمردا.
أشـهر مريـض باالكتئـاب يف التاريـخ الشـعري
العربـي:
ولـد املتنبـي وعـاش سـنوات عمـره األولـى يف
محيـط اجتماعـي مضطـرب ،توفيـت والدتـه
يف صبـاه ،ولـم يعـرف كثيـر عنهـا ،ولـم يتناولها
يف شـعره ،أمـا والـده فـكان
سـقاء متواضعـا ً
ً
اجلـدة
ألـزم
ممـا
اليوميـة،
مشـغوالً يف معاناتـه
َّ
رثاء
أن تكفـل املتنبـي ،وهـي املـرأة التـي ذكرها ً
يف شـعره قائلاً غيـر ٍ
نـاس الفخـر بنفسـه:
..
فلو لم تكوني بنت أعظم والد
لكان أباك الضخم كونك لي أما .
اضطـرت األسـرة الصغيـرة أن تهـرب مـن
الكوفـة إلـى بلـدة السـماوة بعـد هجـوم
القرامطـة عليهـا يف نهايـة اخلالفـة العباسـية،
ومنـذ خروجـه مـن الكوفـة يف صبـاه للتجـوال
واملتنبي مسـتعظما ذاته عمن حوله غير راضٍ
عـن حكـم غيـر حكـم خالقـه امتثـاالً لقولـه:
تغرب ال مستعظم ًا غير نفسه ..
حكما .
وال قابال إالَّ خلالقه ُ
ومنـذ هـذا اخلـروج الباكر عانـي املتنبي معاناة
كبيـرة ،وعلـى الرغـم مـن أنـه بـدا مسـيرة
الترحـال تلـك ،إالَّ أنـه لـم ُينههـا حتـى مت قتلـه
فيما بني تلك اجلوالت .ويعزو الباحثني حركة
املتنبـي الدائمـة التـي لم متكنه أن يسـتقر على
77
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حـال حلياتـه االجتماعيـة املضطربـة .
ومـن املعـروف أن املتنبـي عـاش يف زمـن
مضطـرب مـن التاريـخ العربـي .كمـا أنـه مـر
ٍ
بأحـداث حياتيـه ومشـاكل عاطفيـة
شـخصيا ً
جلـة -انعكسـت يف شـعره -البـد وأن كان لهـا
تأثيـر علـى مـزاج املتنبـي وصحتـه النفسـية
كمـا نعـرف اليـوم مـن أبحـاث الطب النفسـي.
يف هـذه الدراسـة حاولـت البحـث ومـن
خلال شـعر املتنبـي عـن العالمـات السـريرية
لالضطرابـات االكتئابيـة يف مختلـف مراحـل
وأزمـات حياتـه.
فقـد اتفـق كل مـن األسـتاذ عبـاس محمـود
العقـاد واألسـتاذ علـي أدهـم بـأن مـن يقـرأ
ديـوان املتنبـي يخيـل إليـه أنـه لـم يضحـك يف
حياتـه سـوى مـرة واحـدة ،وذلـك يف شـبابه
حين مـر برجلين قتال جـرذاً وأخـذا يفتخران
بضخامـة جسـمه حين قـال:
لقد أصبح اجلرذ املستغير ..
أسير املنايا صريع العطب
رماه الكناني والعامري ..
وتاله للوجه فعل العرب.
أمـا عميـد األدب العربـي طـه حسين قـد أكـد
يف كتابـه «مـع املتنبـي» بـأن املتنبـي كان إمنـا
يصـف اكتئابـه وليـس احلمـى حين قـال:
وملني الفراش وكان جنبي ..
ميل لقاءه يف كل عام
قليل عائدي سقم فؤادي ..
كثير حاسدي صعب مرامي
عليل اجلسم ممتنع القيام ..
شديد السكر من دون املدام.
ويناقـش املتنبـي رأي الطبيـب الـذي كان يظـن
بـأن علتـه جسـمية فيقول:
يقول لي الطبيب أكلت شيئ ًا ..
وداؤك يف شرابك والطعام
وما يف طبه أني جواد ..
أضر بجسمه طول اجلمام.
وقـد كان املتنبـي مصابـا باكتئـاب املـزاج لـذا
نـراه يقـول:
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أما يف هذه الدنيا كرمي ..
تزول به عن القلب الهموم
احلزن يقلق والتجمل يردع ..
والدمع بينهما عصي طيع.
ومـن عالمـات االكتئـاب اإلصابـة بـاألرق أو
فـرط النـوم ،تقريبـا ً يصف املتنبـي ذلك بقوله:
أر ٌق على أرقٍ ومثلي يأر ُق ..
وجوى يزيد وعبر ٌة تترقرق
جهد الصبابة أن تكون كما أُرى ..
مسهدة وقلب يخفق.
عني ّ
واالكتئـاب يقـود إلـى التفكيـر يف االنتحـار،
فمريـض االكتئـاب يفكـر باملـوت بصـورة
متكـررة (ليـس فقـط اخلـوف مـن املـوت)،
وأفـكاره انتحاريـة متكـررة ،أو محاولـة انتحار،
أو التخطيـط املحـدد لـه ،يقـول املتنبـي:
وما املوت بأبغض من حياة ..
أرى لهم معي فيها نصيبا.
قـد ظهـرت أعـراض االكتئـاب واضحـة للعيـان
يف مختلـف قصائـد املتنبـي ،ويف املراحـل
املختلفـة حلياتـه مـن الشـعر الـذي قالـه وهـو
شـاب صغيـر إلـى ذلـك الـذي قالـه يف السـنني
األخيـرة مـن حياتـه.
وهـذا مـا جعـل الدكتـور «وليـد خالـد عبـد
احلميـد» يذكـر سـبعة أعـراض لالكتئـاب عنـد
املتنبـي مـن أبياتـه مـن أصـل تسـعة ذُكـرت يف
«ملزمـة اإلحصـاء والتشـخيص األمريكيـة»،
وهـي بشـيء مـن التصريـف واإليجـاز:
 - 1اكتئاب املزاج :يف قوله:
احلزن يقلق والتجمل يردع ..
والدمع بينهما عصي طيع
وقوله:
أما يف هذه الدنيا كرمي ..
تزول به عن القلب الهموم
 - 2فقد االستمتاع باحلياة :يف قوله:
أصخرة أنا؟! مالي ال حتركني ..
هذى املدام وال هذي األغاريد؟!
 - 3نقص الوزن :يف قوله:
كفى بجسمي نحوالً أنني رجل ..
لوال مخاطبتي إياك لم ترني
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وقوله:
وعـن تلـك الفئـة مـن مرضـى الكآبـة الذيـن
شيب رأسي وذلتي ونحولي ..
يخفـون حقيقـة مشـاعرهم خلـف قنـاع حتـى
ودموعي على هواك شهودي ليحسـب املـرء أنهـم ينعمـون بالراحـة ،والواقـع
 - 4األرق :يف قوله:
أنهـم يف معانـاة طاغيـة داخـل نفوسـهم ،عـن
..
مقلتي
يعشق
كأن سهاد الليل
ذلـك يقـول املتنبـي:
فبينهما يف كل هجر لنا وصل رب كئيب ليس تندى جفونه ..
وقوله:
ورب كثير الدم غير كئيب
أر ٌق على أرقٍ ومثلي يأر ُق ..
وجوى يزيد وعبر ٌة تترقرق وختام ًا:
جهد الصبابة أن تكون كما أُرى ..
لقد اتهم املتنبي لكثرة فخره واعتداده بنفسـه
يخفق
وقلب
عني مسهدة
بأنه مصاب مبرض نفسي دعاه «عبد الرحمن
 - 5ثقل يف النشاط واحلركة :يف قوله:
صدقـي» «بـداء العظمـة» .وقـد يظـن البعـض
دعوتك ملا براني البالء ..
بأن داء العظمة هذا ما هو إال جزء من مرض
وأوهن رجلي ثقل احلديد الهـوس .إال أن إبـداع املتنبـي ورجاحـة بالغتـه
وقد كان مشيها يف النعال ..
وحكمتـه يف كل مـا كتبـه مـا هـو إال دحـض
فقد صار مشيها يف القيود لهـذه الفرضيـة .كما أن القـارئ لديوان املتنبي
 - 6التفكير الدائم يف املوت :كقوله:
ليالحـظ بـأن أكثـر فخـر املتنبـي مبالغـة كان
كفي بك داء إن ترى املوت شافي ًا ..
قـد جـاء يف سـياق أكثـر األحـداث حزنـاً ،مثـال
وحسب املنايا أن يكن امانيا اختالفـه وافتراقـه عـن سـيف الدولـة ،ووفـاة
وقوله:
جدتـه ،وتأخـر «كافـور اإلخشـيدي» عـن الوفاء
نحن بنو املوتى فما بالنا ..
بوعـده وإسـاءته لـه .ومـن املنطقـي االسـتنتاج
شربه؟!
من
بد
ال
نعاف ما
بـأن مبالغـة املتنبـي يف الفخـر كانـت جـزءاً
وقوله:
مـن نوبـات مرضـه االكتئابـي .لقـد اقترحـت
وقد فارق الناس األحبة قبلنا ..
املحللـة النفسـية النمسـاوية «ملينـي كاليـن»
وأعيا دواء املوت كل طبيب مفهـوم الدفـاع الهوسـي الـذي برأيهـا هـو جزء
وقوله:
مـن الوضـع االكتئابـي يحـاول بـه املريـض مـن
لوال مفارقة األحباب ما وجدت ..
خاللـه أن يقلـل مـن املخـاوف ومشـاعر اللـوم
بال
س
أرواحنا
لها املنايا إلى
التـي تترافـق مـع حالـة االكتئـاب.
ُ
وقوله:
لذا قال أبو الطيب املتنبي:
وما املوت بأبغض من حياة ..
والهم يخترم اجليسم نحافة ..
أرى لهم معي فيها نصيب ًا
الصبي ويهرم.
ويشيب ناصية
ُ
 - 7مشاعر االحباط :يف قوله:
املتنبـي إذن شـاعر النفـس اإلنسـانية التـي
قد ذقت شدة أيامي ولذتها ..
عذبهـا طموحهـا ونشـدانها عاملـا ً ال يتحقـق
فما حصلت على صاب وال عسل .وآمـاال تناطـح املسـتحيل ،وهـو عبقـري هـذه
اللغـة اجلميلـة التـي هدتـه فطرتـه إلـي أدق
وقوله:
أسـرارها وأعمـق خفاياهـا ،وهـو موسـيقارها
إلى كم ذا التخلف والتواني ..
وكم هذا التمادي يف التمادي الفـذ الـذي شـحن جتلياتهـا الشـعرية بألـوان
موسـيقاه الهـادرة الصاخبـة أحيانـاً ،احلزينـة
وشغل النفس يف طلب املعاني ..
ِ
الكساد الهادئـة أحيانـا ً أخـري.
وبيع الشعر يف سوق
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املثقفون اخلُ ّدج

عبداهلل علي عمران .ليبيا

إشكاليات مصطلح املثقف
إن مصطلح (املثقف) املرتبط مبصطلح
(الثقافة) ال ينال وضوحا كافيا ،يتناسب
مع حجم التداول و الشهرة و االستعمال،
الذي يحظى بها ،إنه يبدو كلمة مألوفة،
ال حتتاج إلى توضيح عندما يتعلق األمر
بسياق (املدح و الثناء) ،و لكن عندما توجه
له سهام النقد ،توضع حوله الكثير من
عالمات االستفهام ،بل و تظهر مصطلحات
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مساعدة و موازية ،أمثال (أشباه املثقفني) و
(أدعياء الثقافة) و (املتعلم) و (املفكر) .كل
هذه العوامل ،جتعل املصطلح ،يكتسب طبيعة
مزدوجة متناقضة ،جتمع بني الوضوح و
الغموض يف آن واحد ،و يجعل استعماله و
الشك فيه ،أيضا من بني السجاالت العادية
يف األوساط الثقافية.
و رغم هذه الصعوبات الكبرى ،التي حتول
دون اإلمساك مبعنى واضح جامع مانع
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ملصطلح املثقف ،يبقى السؤال (من هو
املثقف؟) ُملحاً ،فهل املقصود هم النخب
الوهمية التي حتدث عنهم (علي حرب)يف
(نقد املثقف و أوهام النخبة) ،أم املثقفون
الذي أنحطوا حتى أصبحوا أشرس أعداء
الثقافة ،كما عبر عن ذلك نيتشة؟ أم تقصد
(اإلنتلجنيسا  )Intellectualsتلك الفئة
التي ربط (ندمي البيطار) بينها و بني أي
نضال أو تغيير تاريخي ،يف كتابه (املثقفون
و الثورة)؟ أم هم أولئك الذين يدينون بدين
ملوكهم؟ يحلون ما يحله احلاكم؟ و يحرمون
ما يحرمه ،و أنهم الفئة األكثر خبثا و دناءة؟
كما وصفهم (بسكال بونيفاس) يف كتابه
(املثقفون املغالطون)؟ أم أن املثقف هو ذلك
القادر على فهم قضايا مجتمعه و حتليلها و
البحث عن حلول لها ،و التضحية من أجلها،
كما يعرفه (علي شريعتي)؟
ظروف والدة و نشأة املثقف
أكاد أجزم أن العامل األكثر أهمية ،و الذي
يحدد طبيعة املثقف ،و يفسر تعدد أشكاله و
وظائفه ،هي الظروف املحيطة به ،و التي تؤثر
يف والدته و نشأته .لذلك فإن اجلانب املهم،
الذي أود االهتمام به ،و التأكيد على جدليته،
هو تطور املثقف ،وفقا لسياق ظروفه و بيئته،
إذ ال تبدو دورة احلياة بالنسبة للمثقفني يف
البلدان النامية و املتخلفة ،دورة طبيعية ،أسوة
مبا مير به املثقفون من دورة حياة ،يف البلدان
املتقدمة و املتحضرة .و ذلك لسبب بسيط
جدا ،و هو أن قوة الظروف املصاحبة لنشأة
و والدة و منو املثقف ،من سلطة سياسية و
معتقدات دينية و تقاليد مجتمعية ،مختلفة
متاما ،من حيث القدرة على التأثير و من
حيث جودة املحتوى.
أما لو أردنا احلديث بخصوصية أكبر عن
املشهد الثقايف يف ليبيا ،فالسمة البارزة له،
هي سرعة الدخول إلى املشهد الثقايف و
األدبي العربي ،أو الدخول على شكل قفزات

متباعدة ،إما بسبب تخلفه ،و محاولته الالحق
بسابقيه ،أو بسبب العزلة التي فرضتها النظم
السياسية ،و حالت بني املشهد الثقايف الليبي
و بني التفاعل مع محيطه.
ميكن أن نطلق على تلك احلالة ،أو نشبهها
بالوالدة املبكرة ،و هي حالة أنتجت منطا
ثقافيا أو فئة من املثقفني ،ميكن أن نطلق
عليهم اصطالحا (املثقفون اخل ُّدج) ،و هي
ظاهرة تشبه إلى حد كبير ،أدب مواقع
التواصل ( ،)social mediaحيث ال يتطور
املثقف أو متر نصوصه ،على مراحل ،بحيث
يكتبها للمرة األولى ،ثم ميزقها ،ثم يكتبها مرة
أخرى ،و يعرضها على األصدقاء املقربني ،ثم
يشجعونه لكي يعرضها على كاتب محترف.
لقد اختفى كل ذلك ،و أصبح املثقف و نصوصه
و أفكاره ،يقذف بها مباشرة إلى القارئ ،الذي
يكون غالبا غير مهيأ للتذوق و التفضيل ،و قد
أنتجت هذه الظواهر أيضا ،جيال يصلح بأن
يوصف بجيل (النص الواحد).
املشهد الثقايف الليبي
بشكل عام ،يعتبر املشهد الثقايف الليبي
متخلفا و متأخرا ،من حيث منطلقاته و
إشكالياته ،قياسا على املشهد الثقايف العربي
عموما ،فعلى سبيل املثال ،لم يشارك املشهد
الثقايف الليبي ،يف جدلية األصالة و احلداثة؛
و ذلك لدخوله متأخرا ،أي بعد أن أصبحت
قصيدة النثر ،أمرا واقعا ،بل ال نستطيع أن
نلتمس أي جدليات فكرية يف املشهد الثقايف،
ترتب عليها اصطفاف أو مدارس فكرية ،بني
أنصار هذا النمط الثقايف أو ذاك ،بل كان
دائما مشهدا ارجتاليا مبعثرا.
إضافة إلى كل ذلك ،لم يعرف املشهد الثقايف
الليبي ،حضورا إعالميا ،فلم يكن ضمن
املطبوعات الصحفية ،التي هي يف األساس
قليلة جدا ،من حيث اإلصدار ،و تقابلها
متابعة شعبية أكثر ضعفا ،كما لم تكن هناك
مطبوعات يومية أو أسبوعية ثابتة ،و حتى إن
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وجدت كانت مساحة للجدل األيديولوجي
و الديني ،تبعا لثنائياته الكالسيكية ،مثل
الصراع القومي و اإلسالمي .أما املطبوعات
اخلاصة باألعمال الكاملة كالدواوين مثال،
فقد كانت تعاني هي األخرى ،بسبب قوة
الرقابة من األنظمة احلاكمة ،أو حتى
خوفا من الرقابة املجتمعية ،و هو ما
يجعل دور النشر القليلة أصال ،تتوجس
و تخشى املجازفة بنشر األعمال األدبية،
لكونها باهظة التكاليف ،و غير رائجة،
بسبب سيطرة الثقافة الصوتية و السمعية
على املجتمع ،الذي يعاني من قلة يف عدد
السكان و ارتفاع يف عدد األمية و غياب
لثقافة القراءة.
و هذا ما جعل املشهد الثقايف ،مشهدا
معزوال عن املواكبة اإلعالمية ،و مجزءا
و مبعثرا و مناطقيا ،ال يتسم بالتكاملية
أو التراكمية ،فلم يكن املثقف و املبدع
حاضرا يف املحافل الثقافية ،و دائما ما
أقول ،أن رثاء رمز اجلهاد الليبي (عمر
املختار) بقصيدة (ركزوا رفاقك) جاء من
طرف أحمد شوقي ،على الرغم من وجود
محاولة متأخرة من (حسني احلاليف) و
أيضا النشيد الوطني الليبي (يا بالدي)
من نظم (البشير العريبي) و هو شاعر
تونسي ،فال رثاء رمزنا الوطني و ال نشيدنا
الوطني هما نتاج مشهدنا الثقايف.
غياب املؤسساتية
من مظاهر املشهد الثقايف عموما و
األدبي خصوصا ،هو غياب املؤسساتية ،و
األكادميية ،فلقد كانت املؤسسات العلمية
و الكوادر األكادميية ،خارج املشهد متاما،
لعل ذلك راجع ،إلى السمة التي التصقت
باملبدع و املثقف ،و هي التمرد و اخلروج
عن املألوف ،بل قد يصل األمر إلى وصفه
باالنحالل أخالقيا ،و الكفر دينيا ،و هو ما
حال دون الدخول املؤسسي و األكادميي،
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حيث نأى األكادمييون بوقارهم عن عبثية
املشهد الثقايف ،و كانت النتيجة املباشرة
لذلك ،هو غياب املشروع الثقايف الشامل.
دع عنك أنه لم يعول املثقفون يوما على
(هيئة الثقافة) يف أن متارس أي دور أو ترسم
أي خطة للمشهد الثقايف ،ألنها إما هيئة
(أيديولوجية) أو هيئة (جهوية قبلية مناطقية)
حيث كانت تلك الهيئات مجرد أبواق للنظم
احلاكمة ،خاصة يف البلدان التي هتكت فيها
النخب السياسية عرض الثقافة ،من خالل
حتول بعض تلك النخب إلى كتاب ،ففي ليبيا
لدينا شعراء سياسيون بل إن بعض الرؤساء
أصدر كتبا و مجموعات قصصية.
األدب و الثقافة الشعبية
هناك أيضا جانب خفي  ،يختبئ خلفهم منافس
شرس ،يتمثل يف األدبي و الثقافة الشعبية ،لقد
هيمن األدبي يف شكله الشعبي على الذائقة
املجتمعية ،و حال دون رواج أشكال األدب
األخرى ،و على رأسها الشعر الفصيح بكافة
أشكاله ،فالشعراء الشعبيون ،أكثر حضورا ،فال
تقام املناسبات االجتماعية إال بهم ،و تقدم لهم
مبالغ طائلة ،للمشاركة يف األفراح و حتى املآمت،
حيث ال يصبح العرس مقبوال لو لم يشارك
فيه نخبة من الشعراء الشعبيني بقصائد غول
تلهب مشاعر احلضور ،و حتى يف املآمت،
يشارك الشعراء الشعبيون بقصائد الفخر و
الرثاء ،و ليس هذا و حسب ،بل يتوافد آالف
املتابعني لهذا الشاعر أو ذاك على املناسبات
االجتماعية ،لتسجيل آخر نتاجاتهم ،و قد
يقطع البعض مئات الكيلومترات ،و يسافرون
من مدينة ألخرى ،ألجل حضور مناسبة
اجتماعية لكون شاعر ما يشارك فيها ،و التي
تبدأ من بعد املغرب ،تستمر حتى ساعات
الصباح األولى ،إضافة إلى حتقيق تسجيالتهم
الصوتية أرقاما كبيرة يف املبيعات ،و ذلك ال
ترتبط بفئة بعينها بل هي محل اهتمام غالبية
فئات املجتمع.
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الشمس األخرية
سماح بني داود .تونس

للسماء شبابيك؛
َّ
تتربع الشمس،
وراء ستائرها َّ
نصها األخير
تكتب ّ
قبل انفالت الكون من بني أصابعها.
ترفع ثوبها
ُّ
تطل من وراء أحجبتها
وتغنّي أغنيتها األخيرة أيضا ً .
*****
على الشرفات
معزوفة؛
تراقص البحر
ترسم جتاعيده
على أرصفة األفق
ومحطات احلافالت الشاغرة
تقول قصائد
بال صدر مفخخ بالفراغ
وعجز أضناه الصدأ
سطور منحنية لألفق الغريب
تتدرج
إلى منفاها بال ضوء.
****
على بلّور النوافذ
نقر حمام
وصور

ثعالب ،ذئاب وكالب
تتأرجح بني مشانقها.
****
على الطاوالت
كتب ،دفاتر،
ودساتير دونتها دماء تعبث بال ّرِيح.
****
للسماء زمن منفلت من وقته
َّ
ومسافة تأكل نفسها
وظلّ يكرفس موتا ً على جتاعيد املوج
ما زالت الطيور تهاجر
تخنق أصواتها حناجرها
تتجرد من أجنحتها
َّ
كلَّما داهمها صراع األرض
ساعة والدتها العسيرة
تتعرى كلّ خريف
ما زالت األشجار َّ
حتضن بأغصانها اليابسة
زبد الغياب والفقر
تط ّر ُز طريقها املحتوم نحو احلمم.
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ما الذي يجب أن نتعلمهُ من إدواردو غاليانو؟

محمد عبداهلل الترهوني  .ليبيا

«ولدت يف  3سبتمبر  1940يف مونتيفيديو-
األوروغواي ،عندما التهم «هتلر» نصف أوروبا
جيدا» .
ولم يكن العالم يتوقع حدوث شيئا ً
يف هذه الكلمات نشعر باحتجاج ناعم من
ِقبل «غاليانو» ضد العالم الذي ولد فيه،
لكن يف اللحظة التي كان فيها هذا العالم
ينهار ،خرج هو مثل طائر النار الذي يحمل
الكثير من التحدي لنفسه وللعالم ،وألن
«غاليانو» لم يستطع إخفاء حزنه ،فقد قرر
ٍ
مبودة مفرطة ،قال عنه
مضغ هذا احلزن
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بابلو بيكاسو« :كان الشارع هو غرفة املعيشة
بالنسبة له ،يضع األقالم أمامه يف صف مثل
املقاتلني الصغار ،ويخبئ يف جيب سترته
دائما
مستعدا
كراسة مالحظاته الصغيرة،
ً
ً
لظهور قصة من أي زاوية ،يكرر املشي يف
مستعدا
دائما
ً
نفس املسارات ،ومع ذلك كان ً
ومنتبها إلى األشياء الصغيرة للغاية».
ً
بدأ «إدواردو جيرمان هيوز غاليانو» حيات ُه
املهنية يف سن الرابعة عشر كرسام كاريكاتير
يف الصحيفة األسبوعية االشتراكية «عصر»،
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يف عام  1960عمل كمحرر يف مجلة
«مارشا» ،وعاش يف هذه املجلة مع كتَّاب من
أصحاب املكانة مثل «أنخيل راما» و»خوان
كارلوس أونيتي» الذي يعتبر األب الصحفي
لغاليانو ،يف هذه الفترة مر «غاليانو» بأزمة
وجودية كان نتيجتها محاولة انتحار فاشلة،
بعد هذه املحاولة تسللت الكتابة بشكل
خاطف إلى روحه ،قال عن ذلك« :منذ أن
صغيرا ،كان لدي وسيلة رائعة الرتكاب
كنت
ً
األخطاء ،مع الكثير من املصاعب التي
عرفتها ،انتهى بي األمر إلى االعتقاد أنني
سوف أترك بصمة عميقة بعد مروري يف
كاتبا».
هذا العالم ،لقد أصبحت ً
عام  1971نشر عمله اليساري «الشرايني
املفتوحة ألمريكا الالتينية» ،مت حظر
الكتاب ودخل «غاليانو» السجن لفترة ،بعد
خروجه اضطر للهروب من األوروغواي إلى
االرجنتني ،وهناك لم يكن احلال أفضل مما
ِ
بالده ،مجلة «أزمة» التي أسسها
كان عليه يف
هناك يف مايو عام 1973وضعت اسمه يف
قائمة املطلوبني لدى حركة «فيديال» ،هرب
مرة أخرى لكن هذه املرة إلى إسبانيا .
كاتبا ،لم يكن
عندما قرر «غاليانو» أن يكون ً
يفكر يف اخلروج من حالة اليأس ،بل فكر
يف الدخول إلى الغرفة القدمية والتسلل إلى
قلب الكلمات الناعمة والسرية ،كلمات خالية
من الغضب ،بعيدة عن الضوضاء التي تشبه
جيدا
االلتفاف النقي يف العدم ،كان يعرف ً
أن العالم ال ينقصه الضوضاء أو الغضب
أو الصراخ بأعلى صوت ،ما ينقص العالم
هو التفكير»:عليك أن تفكر،عليك أن متارس
هذه الرياضة التي ال يروج لها أحد ،عليك أن
تستمع إلى الفقير يف مجتمع غني ،الفاشل
يف مجتمع ناجح ،للحر يف مجتمع العبيد».
من وجهة نظر «غاليانو» ،ليس من الضروري
أن تصرخ لكي تسمع ،يكفي أن تكون على
صواب ،اختار «غاليانو» الكتابة التي تصف

رعبا ،كل خطاب
بأجمل الكلمات أكثر احلقائق ً
«غاليانو» يردد صدى األلم ،لكنه خطاب ال
ِ
خلطابه أن
يخلو من اجلمال واألمل ،أراد
بعيدا عن اخلطاب املعقم الذي تتساوى
يكون ً
ِ
فيه احلقائق واالكاذيب من خالل لعبة القوة،
نصا جديدا يالئم
وإلجناز هذه املهمة اخترع ً
من خالل استراتيجياته يف النظر إلى القصة
الكبيرة من خالل ثقب مفتاح ،هذه القصة
التي يصنع فيها شمال العالم القمامة بكميات
مذهلة ،وجنوب العالم يلد املهمشني.
نصوص «غاليانو» جعلته الكاتب األكثر
إشكالية من بني كل كتَّاب أمريكا الالتينية،
ألن «غاليانو» مزيج من الصحفي وكاتب
املقالة واملؤرخ ،ومع ذلك هي نصوص ذات
جودة أدبية ال ميكن إنكارها ،نص غاليانو
متاما
ينتمي إلى التاريخ لكنه ال يتناسب
ً
مع النص التاريخي ،روائي لكنه ال يتناسب
ابدا مع الشكل الروائي ،كاتب مقالة صحفية
ً
لكن نصه بعيد عن شروط كتابة املقالة،
نص «غاليانو» هجني بني القصة والتقرير،
القصيدة والوثيقة ،وصف االحداث وسرد
تفسيرها ،نصوص «غاليانو» غير قابلة
للتصنيف ،وال تتحدث عن نفسها كأعمال
ِ
كتاباته هي نتاج عقل ناضج
عظيمة ،كل
وصبور ،ومكتوبة بأسلوب دقيق ،رقيق ،تأملي،
وبشعرية عالية ومنحوتة بدقة ،واألهم من كل
شيء يف هذه الكتابات هو القلق والعودة
الدائمة إلى التاريخ.
كتب «غاليانو» الكثير من الكتب ،لكن ما جلب
له تقدير وإعجاب القراء هو كتاب «ذاكرة
النار» ،يف هذا الكتاب ينقلب «غاليانو» على
دائما
املقولة املشهورة « :قراءة التاريخ تتم
ً
من النهاية» ،التاريخ يف «ذاكرة النار» يعيش
ويتنفس البدايات ،ومع ذلك فالسرد يف هذا
الكتاب بطريقة الرواية أو امللحمة ،لكن «ألبرتو
مانغويل» يؤكد أن «ذاكرة النار هو إحدى أفضل
الروايات ذات اإللهام املذهل واالستثنائي»،
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يف هذا النص يطمس «غاليانو» احلدود بني
االجناس األدبية« ،غاليانو» يروي كل شيء
إخالصا
بطريقته اخلاصة ،وهذا يعني
ً
ِ
لنفسه ،هذا ما يجب أن نتعلمه من
أساسيا
ً
«غاليانو» ،يجب الوقوف على اخلط الفاصل
بني اخليال والتاريخ مع جتاهل تام للموضوع
اجلنس األدبي ،ما يهم ح ًقا هو أن يكون
النص ذو طابع أدبي صريح ،وهذا يعني
رفض تسمية العمل أو إسناده لقواعد جنس
معني من االجناس األدبية ،إضافة إلى ذلك،
الكمية الرهيبة من املعلومات التي جتعلنا
نقف عند سعة إطالع «غاليانو» ،الكتاب
مكون من رسائل ،وثائق ،مذكرات ،سجالت،
نصوص تاريخية ،روايات أدبية ،مقاالت،
وكلها من فترات تاريخية مختلفة ،أيضا ً نقف
عند الرواية والعالقة التي احتفظت بها مع
التاريخ ،الشفوية ،الوطنية ،الثقافة النخبوية،
الثقافة الشعبية ،يقدم لنا «غاليانو» طريقة
جمالية واستراتيجيات أدبية ملزج كل هذا
القراءات والقضايا يف نص واحد ،وهو نفسه
يقول« :ذاكرة النار» ينتهك بسعادة احلدود
التي تفصل املقال عن السرد ،والوثيقة عن
الشعر ،أعتقد أن ثالثية «ذاكرة النار» هي
أفضل مهمة مت إجنازها على اإلطالق»،
يجب أن نتعلم من «غاليانو» فهم الطريقة
التي ينكر بها املاضي احلاضر ،وأن نفهم معه
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أن «ذاكرة النار» هو عمل ضد فقدان ذاكرة
األشياء ذات القيمة ،األشياء التي تستحق أن
نتذكرها ،لكن التاريخ الرسمي يهملها ويحكم
عليها باملوت« .غاليانو» العاشق مليسي،الذي
يضع أثناء بطولة كأس العالم على بابه الفتة
كتب عليها»:مغلق من أجل كرة القدم» لديه
الكثير من الشغف الذي يجب أن نتعلمه
منه ،لديه طريق خاص ميشي فيه من املتعة
مبتسما وهو يقول»:كانت
إلى الواجب ،كان
ً
جامعتي هي مقاهي مونيفيديو ،لم أكن
محظوظا ً مبا يكفي ملقابلة شهرزاد ،لم أتعلم
فن القص يف قصور بغداد ،علمني الرواة
املجهولون ما أعرفه ،اكتشفت يف املقاهي
حاضرا ،وميكن احلديث عن
أن املاضي كان
ً
الذاكرة بهذه الطريقة حتى تتوقف عن كونها
األمس لتصبح اليوم» ،فن السرد بالنسبة
لغاليانو هو فن مضغ احلزن ببطء وشغف،
فن السرد هو املشي حتت مطر عذاب واحالم
اآلخرين ،من الغباء االعتقاد أنه سهل ويشبه
البصق على األرض ،حتدث «غاليانو» عن أول
ٍ
حتد له مع السرد قائالً« :كنت أعيش يف بلدة
قريبا من املناجم التي
«الالجوا» يف بوليفيا
ً
تلتهم حياة الناس،الناس هناك عالقني يف
املمرات املوصلة إلى أحشاء اجلبال ،يطاردون
عروق القصدير ،وأثناء هذه املطاردة يفقدون
حياتهم ،وعندما حان وقت رحيلي جلست
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أشرب معهم طوال الليل ،غنينا احلزن
وضحكنا من بعض النكات ،وقبل الفجر بقليل
سألني أحدهم :أخبرنا كيف يبدو البحر،
شعرت أني غير قادر على الكالم ،لم يرى أيا
مبكرا ،لذلك لم
منهم البحر وكلهم سيموتون
ً
علي أن أجلب لهم البحر،
يكن لدي خيار،كان َّ
وأن أعثر على الكلمات التي تبللهم»،هذا ما
يجعلنا نرجتف من الرعب قبل كتابة كلمة
واحدة ،ما يجب أن نتعلمه من «غاليانو» هو
هذا االخالص لشغف الكتابة ،هذا االخالص
جتاه القاريء أو املستمع ،هذا االخالص هو
ما يجعل الكتابة شغ ًفا ذو فائدة ،أيا ما كان
املوضوع :كرة القدم ،تاريخ أمريكا الالتينية،
قصة يف الكثير من احلزن والفكاهة...إلخ،
يجب العثور على الكلمات التي تبلل القارئ،
يجب الكتابة بكلمات تخون قاموس عصرها.
قريبا من أذنك
كتب «غاليانو» عندما تضعها ً
تسمعها تتنفس ،وتسمع فيها صوت «غاليانو»
الذي ال يرغب يف احتالل الصدارة ،وليس
لديه أي رغبة يف حتقيق الشهرة ،غاليانو
الذي يبحث عن مكان بنائني جدار الصني
بعد نهاية عملهم ،أين ذهب البناؤون؟ يبحث
عن من قام ببناء أقواس النصر يف روما واين
رحلوا ،على من انتصر القياصرة؟ ،عن سكان
أطالنطس املفقودة وصرختهم األخيرة قبل
أن يبتلعهم املاء ،هل طلب امللك املساعدة قبل
غرقه؟ ،ما يجب أن نتعلمه من «غاليانو» هو
العودة إلى التاريخ املرة بعد املرة ،والبحث يف
هذا التاريخ عن حقائق ذات معنى ،يجب أن
نتعلم منه عدم اخللط بني التاريخ الرسمي
والتاريخ الذي يكتبه املجتمع بشكل يومي،
هناك سرد تاريخي يحاول احلديث عن
احلدث يف الوقت الذي وقع فيه ،هذا سرد
يوقف الطابع البديهي للسرد ،وهناك نوع آخر
من السرد وهو الذي يصبح شرطا ً للوجود
ألن الذاكرة فيه تتمدد وتتوسع وتصبح حاوية
لكل ما هو إنساني ،هذا النوع من السرد هو

ما يجعل اخلط الفاصل بني التاريخ واألدب
مرئيا ،ما مييز «غاليانو» هو
منقطا ً أو غير
ً
جعله للخط الفاصل بني الوقت املادي والوقت
املعاش هو نفسه اخلط الفاصل بني التاريخ
واألدب ،يسأل «غاليانو» :التاريخ الوطني
لغز أم كذبة أم تثاؤب؟ قبل اإلجابة عن هذا
السؤال يجب العودة إلى التاريخ والبحث فيه
عن حل لهذا اللغز أو احلقيقة خلف الكذبة
أو النوم بعد التثاؤب ،الكاتب يجب أن يشم
رائحة التاريخ يف الريح ،وأن يلمسه من
خالل ملس احلجارة املصقولة بواسطة الريح،
وسيتعرف الكاتب على احلقيقة التي خلف
الكذب عن طريق مضغ أعشاب ارض هذا
الوطن على مهل ودون تسرع ،مثل أي شخص
جدا،
ميضغ احلزن ،ما يفعله «غاليانو» حميم ً
فهو باإلضافة إلى السرد يعيد إلى شخص ما
يف أمريكا الالتينية ذاكرته التي مت سلبها منه،
ويف الوقت الذي يفعل فيه ذلك يهمس قائالً:
ال تنسى أنني أستخدم كلمة «رواية» لكل من
االحداث احلقيقية واخليالية ،بالنسبة لي
حتى أخبار الصحف بالكاد ميكن أن تكون
حقيقية ،ما يجب أن نتعلمه من «غاليانو»
هو العودة إلى التاريخ بهذه الروح املشبعة
بعدم االرتباك عند الوقوف على احلدود
بني االجناس واالنواع ،كل ما يهم هو معرفة
اآلالم التي ميكن جتنبها ،واآلالم التي ال مفر
منها يف هذا التاريخ ،ما يجب أن نتعلم ُه من
«غاليانو» هو البحث عن الذاكرة املنسية،
املكتومة ،املدفونة ،وأن نضحك من أبطال
اختلقهم التاريخ فقط لسد فجوات وشقوق
يف جدار من أرادوا العودة معه إلى التاريخ،
يجب عليهم التحلي بالصبر جلمع شظاياه
واالنتباه إلى الكثير من املظاهر اخلفية فيه،
ما يجب أن نتعلمه من «غاليانو» هو التركيز
على الكيفية التي يجعل بها التاريخ الرسمي
إلزاميا.
أمرا
فقدان الذاكرة ً
ً
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موعد يف مرسيليا
حمد هالل  .سوريا

كرسي يف صالة
وبينما أنا جالس على
ّ
االنتظار ،والتي كانت حتوي من كال اجلنسني،
لم أكن أشعر يف تلك اللحظة إال باأللم الذي
ت برغبة عارمة
استمات يف إذاللي ،شعر ُ
ت لو أن الزمن يتوقف لثواني،
بالصراخ ،ودد ُ
ت أن تقذفني اللحظة بكل ما بي
ولكني خشي ُ
خارج الوعي ،فأجد نفسي يف رقعة مهجورة
بصحراء مجهولة ،أتقلّب على الرمال كالطير
املذبوح .
لم استسغ فكرة التالعب بالوقت ،فأنا يف
ت سوى ومضة سقطت من ذيل
النهاية لس ُ
شهاب كان يسبح بني املجرات ،أنا طرفة عني
يسد براسه قرص
سكنت جفن مارد عمالقّ ،
الشمس كله إذا وقف ،أنا زعنفة صغيرة
تخشى أن تُظهر نفسها وسط زعانف احلوت
األزرق الراقد يف قعر املحيط الهادئ ،أنا
ت
الهدؤ إذا اشتد ،أنا البركان الصامت ،لس ُ
سوى كلمة تاهت بني سطور القاموس الذي
لم ميسسه بشر ،فكيف لي بعد كل هذا أن
امتنى توقف الزمن عن الدوران ،كيف والكون
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يعد علي الساعات والدقائق ،فال مناص
كله ّ
من األلم إذاً .
ت أضغط،
ت جمجمتي بكلتا راحتي ،وصر ُ
أحط ُ
لعل وجع ضرسي يقفز من فمي باجتاه الفراغ،
لعله يغادرني بال عودة ،ويف حلظة الغفلة من
الشيء ،من الزمكان ،من اجلسد العالق بني
املطرقة والسندان  ،جاءت بوجهها األبيض
الناعم ،وشعرها األسود الكثيف الذي يراقص
الهواء املنساب من النافذة ،وبعطرها األخّاذ
اقتربت نحوي ،اقتربت أكثر ،نظرت إلى عيني
وقالت :
_لو سمحت  ،هل لي باجلريدة ؟
ث لها عن
ت من مكاني بسرعة ،رح ُ
وقف ُ
ت أبح ُ
ت أبحث لها عن
جريدة فأعطيها اياها ،رح ُ
جريدة .
عليها لعنة العشق يف قصيدة ،أحالتني لكلمات
متقاطعة ،لبقايا صفحات ممزقة ،جعلتني
أشعر بالال شيء  ،جعلتني أشعر بكل شيء
 ..جمعتني يف عقد من الزمن ثم بعثرتني يف
حلظة .
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ٌ

ٌ

بوح آ ِسر
صالح بومختاظة .ليبيا

سأرس ُم باملنى ذاتي

ُي ِ
رتّـــــــلني بآيــــــــــاتي ؟

أل ّونــــــها بأبيــــاتي .

ِ
كفاك سوف تكوني
متى

أنا طفلٌ من االٔحزا ِن

يا غيــــــــــداء مرآتي؟

تعصف بي متاهــــاتي .
ُ

ِ
عينـــــاك يا ِ
حلمـــي
متى

و كانت رحلتي مـــط ٌر

ستحــــملُ كـــل رحالتي؟

ُساق ُ
ت ِ
طــــه شتــــاءاتي .

متى آهـــــات ِ
َجـــــلى
ك اخل ْ

دعيني أشب ُه الدنـــيا

طفي لـــي شقــــاواتي؟
س ُت ُ ٔ

بأفراحي و آهـــــــاتي .

ِ
شفتاك سوف تكو ُن
متى

فلــــوال ا ِ
ت
ٔنت ما ُكتب ْ

ضوئــــي فـــــي مساءاتي؟

على اللوح انتصـــــاراتي .

أجيبيني وال تســـــــــلي

ولـــــوال ا ِ
ت
ٔنت ما رُسم ْ

متى تأتــــــي صباحـــاتي؟

على جرحي ابتســـاماتي .

فتوقيعي علـــــى خديــ

أحـــــب ِ
ك ثـــــ ّم ال أدري

ِ
ك مرســـــو ٌم بلمســـــــاتي

متى يوم الهنـــــــــا ياتي*؟

أحبــــــ ِ
ك م ّر ًة أخـــــــــرى

هوى
متى سأ ُ
ض ُّم فيــــــك ً

فكونــي كـــل أوقـــــاتي
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بني تنميتها واالستعداد لها ..

مهارة القراءة عند الطفل
د .أيمن دراوشة .قطر

مقدمة تاريخية:
حتـى يفهـم املكتـوب ينبغـي علينـا التمكـن مـن
مهـارة القـراءة ،وليـس مهـارة غيرهـا ،ومنـذ
بدايـة عهـد القـراءة ،لـم تكـن القـراءة مكتوبة،
بـل مرسـومة بحيـث تنطـق مـن خلال رمـوز
يتـم التعـرف عليهـا ،فهـي محصـورة علـى
نطـاق ضيـق ال يتعـدى اإلدراك البصـري يف
فـك شـيفرات هذه الرمـوز إلى مادة منطوقة.
تطور الزمن وحتولت القراءة إلى مادة فكرية
تقتـرب مـن الفهـم ،إذًاً ،هنـاك محـرك للقارئ
كـي يفهـم املـادة ،مرسـومةً كانـت أم حرو ًفـاً،
وهـذا املحـرك هـو مـا يطلـق عليـه «التعـرف»
الـذي يتبعـه الفهـم والتحليـل وحل املشـكالت.
ما فائدة القراءة؟ :
للقراءة فوائد جمة نحصرها مبا يلي:
1.1سلامة النطـق حيـث تخـرج احلـروف من
خارجهـا الصحيحة.
2.2الضبط الصحيح للحروف أثناء القراءة.
3.3حسن األداء والتعبير.
4.4االنطالق.
5.5فهم املقروء واالستفادة منه.
6.6زيـادة احلصيلـة اللغويـة للقـارئ ،طفلاً
كان أو كبيـراً.
7.7إدمـان القـراءة والرغبـة بهـا بحيث تصبح
مالزمـة للقارئ.
وهـذه ال ميكـن حتقيقهـا مـرة واحـدة ،بـل
بتسلسـل منطقـي ووفـق املسـتويات الزمنيـة
والعقليـة للطفـل.
يف املراحـل األولـى للطفـل ،أو مـا يطلـق عليـه
باملرحلـة االبتدائيـة ،ينبغـي تركيـز ولـي األمـر

الليبي

90

أو املعلـم علـى نطـق احلـروف بشـكل صحيـح،
وتغذيـة ذلـك مـن خلال الرسـوم والصـور
التوضيحيـة خاصـة مـع التطـور الهائـل
للتقنيـات االلكترونيـة بحيـث يصـل املعنـى
للطفـل بشـكل سـليم وواضـح.
ويف مرحلـة مـا بعـد الطفولـة ،أي املرحلـة
اإلعداديـة تكـون نقطـة االنطلاق للقـراءة
للطفـل الـذي أصبـح فتـى يانعـاً.
وهنـا يجـب التركيـز علـى مهـارة التلخيـص،
فالتلخيـص بفسـر الفهـم مـن عدمـه ،وكذلـك
نقـد املقـروء.
يف املرحلـة األخيـرة ،وهـي مرحلـة الثانويـة
تصبـح القـراءة لـدى الفتـى شـيئا ً بديهيـا ً
وعاديـاً ،وهنـا يصبـح التركيـز علـى تنويـع
مصـادر القـراءة أمـراً ال بـد منه ،ويتم ذلك من
خـارج املنهـاج الدراسـي بحيـث يكتسـب الفتـى
مهـارات االسـتماع للمـادة املقروءة وكذلك رأيه
أو نقـده املعلـل ،إضافـة إلـى مهـارة التحـدث
والتعليـل والنقـد ،وهنـا تكـون بدايـة إبـراز
مهـارات الطالـب اإلبداعيـة بـكل جتلياتهـا.
إن نضـج القـدرة البدنيـة للطفـل تتـم بشـكل
متسلسـل مـع عمليـة الفهـم واإلدراك والتفكير
املسـتقل ،بحيـث يتعـرف علـى شـكل احلـروف
والكلمـات وأصواتهـا ،وفهـم معنـى اجلمـل
البسـيطة حتـى يغـدو الطفـل قارئا ً ممتازاً وقد
زاد محصولـه اللغـوي واسـتقراره االجتماعـي
والنفسـي.
عوامل النجاح يف تعلم مهارة القراءة:
1.1القـدرة علـى التعـرف علـى الكلمـات
بسـرعة خاطفـة.
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2.2القدرة على فهم املادة املقروءة.
3.3التعود على احلروف املطبوعة ورموزها.
4.4التعود على السمات الصوتية للكلمات.
معيقات تعلم القراءة:
 النمـو العقلـي حيـث يعيق بطء النمو العقليللطفل من سـرعة تعلمه القراءة.
 النمـو البصـري وصعوبـة التمييـز بيناحلـروف واألشـكال.
 النمـو السـمعي وصعوبـة التمييـز بيناألصـوات.
 ضعـف القـدرة علـى الفهـم واالسـتيعابوالربـط بين األفـكار.
تُعـد الرغبـة لـدى الطفـل بتعلـم القـراءة مـن
أساسـيات إتقـان مهـارة القـراءة ،أ َّمـا
التغلـب علـى معيقـات إتقـان القـراءة فيتـم
ذلـك مـن خلال:
1.1النضج الفكري للطفل.
2.2التدريب املستمر حتى درجة االتقان.
وغير هذين العنصرين فسيصبح من الصوبة
مبـكان أن يتعلـم الطفـل مهـارة القـراءة؛ كونهـا
تعـد بداية االسـتعداد للتعلم.
كمـا أن للقـدرات والرغبـة أهميـة كبـرى يف
عمليـة االسـتعداد للقـراءة.

دور الوالديـن واملعلمين يف تطويـر عمليـة
القـراءة ألطفالهـم :
 تدريـب األطفـال أو الطالب والطالبات علىإتقـان النطـق الصحيح للحروف الهجائية.
 التدريـب املسـتمر علـى قـراءة نصـوصخارجيـة مـن مصـادر متعـددة.
 تدريـب البصـر والسـمع مـن خلالمهـارات توظيـف الصـور واألشـكال  ،واملـواد
ا ملسـمو عة . . .
 التدريـب املسـتمر علـى مهـارة التحدث حولموضـوع معين ،أو حسـب رغبة الطفل.
 االستفادة من خبرات الطفل السابقة. تدريـب اليـد علـى مسـك القلـم بشـكلصحيـح .
 تنميـة قـدرة الطفـل علـى التعبيـر الشـفهياحلـر.
 تنمية قدرة الطفل على التفسير املعلل. تنميـة قـدرة الطفـل علـى حتليـل الكلمـاتإلـى مقاطـع صوتيـة.
 تنميـة قـدرة الطفـل علـى تركيـب كلمـات مـنخلال مقاطـع صوتية.
 تنمية قدرة الطفل على التحليل والتركيب.91
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رسالة مشفرة

خولة محمد فاضل .تونس

ملقـاة علـى الفـراش بين إغفـاءة حاملـة
وإغمـاءة دامسـة ،عيونهـا نصـف مغمضـة
شـاخصة يف السـقف ،ترتعـد فرائصهـا مـن
احلمـى التـي تسـفعها ،وتفتـح مسـارب الـروح
للهذيان .كانت تؤمن دوما ً أن ثمة أمور وهمية
وهناء
أكثـر جتليـا ً مـن احلقيقـة ،متنحها دفئـا ً
ً
لـم تعشـه يف واقـع احليـاة ،تتحـدث عـن عالـم
نورانـي تلجـأ إليـه كلمـا أملـت بهـا اخلطـوب
وطحنتهـا الوحـدة واألحـزان ..هنـاك حتلـق
روحهـا الطاهـرة كالفراشـة ..هنـاك فقـط

الليبي

92

تلتقـي بتلـك األرواح البلورية املنيرة الشـفافة..
ثمـة همـس شـجي يسـألها عـن حالهـا..
صـوت قـادم مـن بعيـد ..كلماتـه تتراقـص
علـى صفحـة ناصعـة البيـاض ..تلـك الرسـالة
فجـرت البـركان اخلامـد يف أعماقهـا املترعـة
باألسـى ..تلـك الكلمـات الدافئـة التي رسـمتها
احلـروف الوضـاءة فتقـت يف روحهـا حنينـا ً
جارفـا ً إلـى ذلـك الطيـف الـذي راح يدنـو
منهـا ..بـدأت تشـعر برفرفتـه حولهـا ..هـذه
الـروح الوافـدة إليهـا هـي أنيسـها يف وحشـة
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هـذه الليلـة الشـتوية قارسـة البـرودة بريحهـا
الصرصـر العاتيـة التـي أحدثـت رعبـا ً ودمـاراً
وفوضـى عارمـة جعلـت اجلنـوب تتجافـى عـن
املضاجـع واألفئـدة تتضـرع خوفـا ً وطمعاً ..يد
سحرية متتد نحوها وتربت عليها ،وتالمسها
بأناملهـا احلريريـة الناعمـة فيسـري فيهـا
دفء عجيـب مينـع عنهـا قـر الصقيـع الـذي
يحفهـا ويزيـل وجـع العلـة ،إنـه البلسـم الـذي
ينتشـلها مـن براثـن احلمـى.
أخـذ الهمـس يتغلغـل يف أعماقهـا أكثـر..
وازداد إحساسـها بحضور الطيف ومالمسـته
لهـا ،فرفعـت يديهـا لتحضنـه وتعانقـه ..ال
أحـد يفهـم مـا يحصـل لهـا إال هـي ..كانـت
عطشـى تسـتجدي قطـرات مـاء ..فمـدت
يدهـا نحـو شـفتيها وراحـت حتركهمـا كمـن
مـاء سـائغاً ،وارتسـمت علـى وجههـا
يعـل
ً
املحمـر ابتسـامة خجولـة.
جسـدها ملقـى علـى السـرير يتحـرق مـن
لسـع احلمـى وينضـح بالعـرق ،بينمـا روحهـا
حتلـق يف عالـم مـن اجلمـال ال تدركـه إال
األرواح النقيـة وال يكـدره هـم.
كل مـا يدريـه هـو أنهـا مجـرد حـروف
كتبهـا بعفويـة لالطمئنان على صحة جسـدها
املنهـك يف هـذا العالـم املـادي املتهالـك ..لكنـه
ال يـدرك أنهـا امـرأة مبصـرة ،وأن نـور روحـه
الطاهـرة قـد شـع مـن حروفـه وأنـار عتمـة
ليلهـا ..وبعـث فيهـا األمـل والصمـود لدحـر
الفيـروس اللعين الـذي راح يفتـك بجسـمها
املتعـب ..لقـد مدتهـا تلـك احلـروف الدافئـة
بطاقـة إيجابيـة عجيبـة أوقـدت يف فؤادهـا
شـوقا ً جارفا ً مسـتعرا إليه ..وجرعتها بلسـما ً
أوقـف حـر احلمـى املسـعورة التـي ترعشـها.
تأملـت تلـك احلـروف ،فـإذا بهـا حمـام
وعصافيـر وزهـر وبـدر وجنـوم ومطـر وثلـج
ومعين جـار ..اسـتحالت إلـى جنـة سـاحرة
رسـمت االبتسـامة علـى وجههـا ..ال أحـد
يـدرك مـا يتجلـى يف عالـم املبصريـن املثيـر

إال مـن امتلـك روحانيـة طاغيـة وإحساسـا ً
مرهفـا ً رهيبـا ً يسـري بـه إلـى بواطـن األشـياء
واخلفايـا لتنجلـي األسـتار وتنكشـف األسـرار
 ..إنـه العالـم الـذي تركـن فيـه روحهـا لتعانـق
السلام واالرتيـاح .فمن مبقـدوره أن يدرك أن
احلروف املسـافرة إليها يف هذا الليل الشـتوي
املكتـظ بدخـان احتراقهـا وضجيـج أوجاعهـا
سـتحيل عاملهـا املريـع ربيعـا ً مزدهيـاً ،يبرعـم
بأزهـار قـوس قـزح مبعثـرة..؟! مـن بوسـعه أن
يتخيـل أن أناتهـا سـتتحول إلـى أنغـام وتراتيـل
سـحرية يتلوهـا الغجـر وترددهـا تلـك األرواح
التـي جتـردت مـن ربقـة اجلسـد وجمحـت عـن
أصفـاد الواقـع املريـر..؟!
الرسـالة مقتضبـة لكنهـا دافقـة بأنفـاس
احليـاة ،ودفء املحبـة يف ليـل ينايـر املعطـن
برائحـة الـردى التـي نشـرها فيـروس كورونـا
حولهـا ..انبعـث منهـا همـس خفـي أشـاع يف
روحهـا نـور احليـاة وشـحنها بعشـق أسـطوري
صامـت ..ثمـة حـروف متوهجـة بالنقـاء تلملـم
بقايـا إنسـان وتبعـث فيـه األمـل واإلميـان بـأن
مهمتـه لـم تكتمـل بعـد ،وأن عليـه أن يستبسـل
ألجـل البقـاء السـتكمالها.
بـاب غرفتهـا الزهريـة موصـد ،لقـد تفـرق
أفـراد أسـرتها مـن حولهـا خوفـا ً مـن عـدوى
الفيروس القاتل ..ويف مشـفى املدينة املزدحم
باملرضـى لـم جتـد سـريراً ،فوصـف الطبيـب
لهـا الـدواء وأعادتهـا سـيارة اإلسـعاف إلـى
بيتهـا ..هاهـي ملقـاة علـى فراشـها يف حالـة
هذيـان تلعجهـا احلمى ..بينمـا تناثرت األدوية
حـول حاسـوبها املحمـول علـى طاولـة صغيـرة
قـرب سـريرها ..وبين إغمـاءة وإفاقـة قـرأت
الرسـالة التـي أوقـدت يف روحهـا األمانـي
وأججت أحاسيسـها الغافية ..فراحت تتشـبث
باحليـاة ..ويف عاملهـا النورانـي توسـدت أضلـع
الطيـف املفعمـة بالـدفء واملحبـة واألمـان..
تلـك الرسـالة العفويـة هـي أجمـل هدية جادت
عليهـا بهـا األقـدار يف رأس السـنة اجلديـدة.
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الفنان بسيم الريس  .سوريا
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أيام زمـــــان

ايام زمان
من منا ال يعرفها ..
« النقيزة « ..
لعبـة كانـا نخطهـا علـى وجـه األرض ،فتمتليء مالمح وجوهنـا بالفرح ..
وميضـي النهـار سـعيداً عامـراً بالضحك مزدهـراً بالنوايا الطيبة .
لم نكن رهينة للعبة تقبل من وراء البحار ..
لم نكن عاجزين عن خلق الفرحة كلما احتجنا إليها ..
كان يكفي أن نخط النقيزة على وجه األرض .
فقط  ..ال أكثر .
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تراث عربــــــــــــي

97

الليبي

قبل أن

نفترق

ملسؤولية هي قدرتنا عىل التجاوب مع حالةمعينة.
إن اخليــار دائــا يف أيدينــا ،ولكنــه ال يعنــي ان نتخـ ّـى عــن هويتنــا وعــا نملــك يف
حياتنــا .اخليــار الــذي نملكــه هــو ذاك اإلعــراف اننــا ســامهنا بخلــق مــا نحــن
يف املــكان الــذي نجــد انفســنا فيــه .بتحمــل املســؤولية ،نمتلــك الطاقــة عــى
التّغيــر.
القوة يف داخلك

لويز ل هاي
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أوجلة ..أرض النخيل
بعدسة مصطفى اكريم

هي إحدى أهم واحات اجلنوب الليبي  ،ذكرها هريودوتس اليوناين يف كتابه الرابع منذ ما يقارب
 3000عاما من اآلن  ..مؤكد ًا أن قبيلة النسامونيس الليبية كانت تقصدها لتجني من نخيلها الرطب
ٍ
كمحطة يصلها احلجاج قبل
الشهي ،ثم ذكرها الرحالة «أيب عبداهلل القييس» يف كتابه « أنس الساري»
وصوهلم إىل واحة «سيوة» ،يف طريقهم إىل الديار املقدسة.
تكلم عنها الكثري من الرحالة العرب واألوربيني ،ولعل أمجل وصف هلا هو ما كتبه «القييس» عندما قال
((هي بلد رحبة املسعى كثرية املرعى  ،زرعها كثري وخريها غزير ،والسمن والشحم ُيلب هلا من برقة،
هلا بابان أحدمها من املرشق واآلخر من املغرب ،وأعذب آبارها بئر باب البلد )).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصدر  :حممد عيل عيسى« ،أوجلة لدى الكتاب الكالسيكيني االغريق والرومان والبيزنطيني» ،جملة
البحوث التارخيية ،العدد الثاين 2000،م.
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وطن الثقافة
وثقافة الوطن

