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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مصطفى  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

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

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

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

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

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

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

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .

مكتب فلسطني
فراس حج حممد

مكتب اهلند
عالء الدين حممــد اهلدوي فونتزي

شؤون إدارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
حممد سليمان الصاحلني

خدمات عامة
رمضان عبد الونيس

حسني راضي 

اإلخراج الفين
حممد حسن اخلضر
حممد حسن حممد
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صورة

       الغالف ..

)) وقف عليها احلب �شدت قيدنا.. اأم اأطلقت للكون فينا م�شاعرا ((
    هي الق�شيدة الليبية الأكرث �شهرة واإبداعًا وقربًا من روح الوطن. اأبدع ن�شجها ذات 

يوم منذ 33 عامًا م�شت  ال�شاعر الراحل "خليفة التلي�شي" . 
      ا�شتهرت الق�شيدة، و�شارت عبارة "وقف عليها احلب" متيمة ع�شق ل تقدر بثمن . 

  "       ومنذ �شهر، يف مهرجان هون ال�شياحي، التقطت عد�شة امل�شور املبدع "و�شام الهمايل
هذه ال�شورة .. اأذهلتنا تلقائية الأب : حممد �شامل احلاج ، وهو مينع عن ابنته النائمة 
وهج ال�شم�س لكي ل يوؤذيها، وعلى الفور تذكرنا ذلك البيت الرائع، وكاأن الأب يف هذه 
ال�شورة ي�شتعري من التلي�شي معناه الكبري، ويهم�س لنا حمت�شنًا ابنته: وقف عليها الظل، 

واحلب اأي�شًا .  
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)ص 32 ( تاريخ السيد »دوالر«)ص 8 (     بني منهج القط وهرمون الفأر ..

)ص 12 (  ذاكرة حسني نصيب املالكي 2(
)ص 17 (  على حافة الذاكرة
)ص 18 (  سرية  الشيخ اجلليل

)ص 22 (  راشيل كوري

)ص 24 ( برازيليات .
)ص 25 ( رسالة فلسطني.. وفاء عمران 

       حمامدة تبحث عن »سر اختفاء فادي«
)ص 26 ( الغناء املمنوع.

)ص 38 ( العماني الرمز . 

) )ص 42 ( التاريخ السري لـ« مئة عام من 
العزلة«    

  )ص 47 ( األوراق املتساقطة » قصيدة »     

كتبوا ذات يوم ..
  )ص 37 (  انهيار حكم األسرة القرمالية
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محتويات العـدد

* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا 96 دينار ليبي
* خارج ليبيا 36 دوالر 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.

يف داخل ليبيا 8 دينار ليبي للنسخة  الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم 

االشتراكات

ثمن النسخة 

جنة النص

الكتابة صنعة  مؤذية

ليتنفس القلم .. رواية اجلهة 
السابعة

بعد الولف عن دارة وليفه

حافظ رجب.. وهج التغيير

التوازن احلضاري يف فكر مالك بن 
نبي

ساق صناعية  قصة قصيرة 

التفاعلية وكسر احلاجز 

سيميائيةُ جسِد األنثى

فرحة كبيرة » قصة قصيرة »

ابـــــــــــــداع 

ابـــــــــــــداع 

قبل أن نفترق

عبد احلميد بطاو

)ص 55(
)ص 56(

)ص 64(

)ص 68(

)ص 74( )ص 50(

)ص 54(

)ص 98(

من هنا وهناك                                            

قول على قول                                                       )ص 97(

ترجمـــــــــــــــات

البابا فرنسيس يف عزلته

)ص 76(عندما تشعر بالوحشة » قصيدة 

)ص 80(

)ص 82(
)ص 83(

)ص 86(

)ص 89(

)ص 90(

)ص 94(

)ص 96(

حبذا » قصيدة »
األديبة املصرية أمينة عبد اهلل » 

حوار«

تعليم الفلسفة بن التثقيف 
والتوظيف

َغْفَلة املَْعُشوق َعْن َحال الَعاِشق 
قراءة نقدية 
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)ص 63 ( الديوان األسربطي )1(

)ص 68 ( اجنيل برنابا )1(
)ص 72 ( الكاتبات و احلجاب
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محتويات العددمحتويات العدد



إبـداعــات

عبدالرحمن الزوي بركة / ليبيا
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إبـداعــات

شفاء هادئ / العراق



افتتاحية رئيس التحرير

8الليبي 

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

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

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

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

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

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

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

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

عن أي عالم كانت تتحدث.

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

عن ثقافة السالحف

8الليبي 

بني منهج القط وهرمون الفأر ..

بقلم : رئيس التحرير

يف جتربة بالغة الروعة والعمق، قامت الدكتورة امل�شرية ال�شهرية "منال عمر" يف حوار 
لها مع الذاعي اجلميل "حممود �شعد" يف برناجمه الذي كان يقدم على قناة " النهار 
) اإذا مل تخني الذاكرة (، قامت  بعر�س جتربة  قامت بها جمموعة من علماء النف�س، 
حيث مت  و�شع قط وفاأر  يف قف�ٍس واحد معًا، ولأول مرة بداأ القط يتح�ش�س الفاأر الذي 
انكم�س بتاأثري الرعب واخلوف، وبدا اأن القط �شوف ي�شرع بعد ذلك يف التهام الفاأر. لكن 
الذي حدث بعد ذلك اأن العلماء قاموا بحقن الفاأر املذعور بهرمون "التو�شرتون"، وهو 
هرمون يعرف اأي�شًا با�شم "هرمون الذكورة" وله موا�شفات ميكن معرفتها ب�شهولة لدى 
اأول عملية بحث على اجلوجل، ولكن ما يعنيني هنا هو اأن هذا الهرمون اأدى وظيفته مع 
الفاأر ب�شكٍل جعله يهمل ال�شتجابة لتاأثري اخلوف من الو�شع ال�شيئ الذي هو فيه، وهنا 

بالتحديد بداأت املعطيات تتغري بالن�شبة للقط .

: اخلوف  رائحة  • تعطل 
وقف الفاأر ) بتاأثري الهرمون ( وكاأنه ل يبايل بالأمر، 
حاول القط مالم�سته بخفٍة هنا، ثم هناك، متوقعًا ردة 
اأن  التي مل تتغري منذ مليون �سنة، وهو  الأزلية  الفعل 
مميزًا  اخلوف  هذا  وي�سبح  القط،  من  الفاأر  يخاف 
برائحة معينة تعطي املعلومة العاجلة للقط باأن هذا الفاأر 
تاأكد  وقد  القط  فيبداأ  له،  بالن�سبة  م�سروع �سحية  هو 
اأن  الفاأر بعد  من موقفه القوي كمفرت�س، يبداأ بالتهام 

يتاأكد متامًا من املعطيات الواردة اإليه. 
الزمن  وكاأن  املرة،  هذه  يحدث  مل  هذا  من  �سيئًا  لكن 
تعطل، وكاأن "اأحمد �سوقي" قد عاد من جديد يذكرنا 
الكالم  لغة  تعطل  تعلن  وهي  "فريوز"  �سوت  بروعة 

القدمية :
 .. وخاطبت  الكالم  لغة  " وتعطلت 

عيناي يف لغة الهوى عيناك "
عن  عاجزًا  ويقف  القط،  عند  الكالم" تتعطل  "لغة  اإن 
يتخلى عن خوفه  الفاأر  امل�ستجدة، هاهو  الظروف  فهم 
ثابتًا  يقف  القط،  مبخالب  مباليًا  ل  ويقف  التاريخي 
باأمر  يعرف  ل  القط  طبعًا،  كله،  بالأمر  ي�ستهني  وكاأنه 
اخلديعة ال�سغرية، ول يدرك اأن ملفعول الهرمون دوره 
الكبري يف ما حدث، اإنه فقط ي�سعر باأن الأمر ل ي�سري 
كما اعتاده من قبل، وكما اعتادته جميع القطط منذ ما 

قبل التاريخ وحتى اليوم. 
اإن �سيل املعلومات الذي يرد اإىل مخ القط ) 25 ــ 30 
اإن  يقول  اإنه  املرة،  �سيئًا خمتلفًا جدًا هذه  يقول   ) جم 
فهو  وبالتايل  خائفًا،  لي�س  القط  اأمام  الواقف  الكائن 
يعني  وهذا  املعتادة،  ال�سحية  موا�سفات  يحمل  ل 
املعتاد  "املفرت�س"  ذلك  يعد  مل  القط  اأن  بال�سرورة 
الفاأر  يعرف  ل  فالقط  املعطيات،  تتغري  وهنا  اأي�سًا، 
�سحيته  اأنه  يعرف  فقط  اإنه  نحن،  نعرفه  الذي  با�سمه 

املف�سلة، تلك التي تنبعث منها منذ غابر الزمن رائحة 
اخلوف، وهذه الرائحة هي التي تعطي ال�سوء الأخ�سر 

للقط لكي ي�سارع بقتل الفاأر والتهامه بدون تردد. 
الآن،  تتعطل  التاريخية  الن�سيابية  العملية  هذه  لكن 
فالرائحة املعتادة مل تنبعث، وذلك لأن الفاأر لي�س خائفًا 
هذه املرة، فالهرمون الذي حقن به عطل حا�سة ال�سعور 
بالو�سط املحيط به، وبالتايل جعله مغيبًا عن الح�سا�س 
بوجود قط اإىل جانبه، لذلك فهو يقف هنا وعلى م�سافة 
مليمرتات من قاتله وهو ل يبايل حتى بوجوده، وهنا 
بداأت الأمور بالتغري، و�سجلت عد�سة ت�سوير التجربة 

اأمرًا مل يحدث من قبل .
: القط  ياأكلك  فلن  فاأرًا  تكن  • مامل 

اإن القط وقد بداأت الأمور تختلط عليه يبداأ يف الرتباك، 
اأن  "مفرت�س"، بل ويدرك  اأنه  ي�سطرب، ويت�سكك يف 
الجتاه  يبداأ  وهنا  "�سحية"،  لي�س  اأمامه  الواقف 
العك�سي للرائحة، اإن القط ي�سعر الآن باخلوف، فالكائن 
له،  بالن�سبة  مفهومًا  لي�س  اأمامه  لمباليًا  يقف  الذي 
ورمبا يكون "مفرت�سًا" من نوٍع جديد، ومادامت هناك 
ال�سئيل  الكائن  "مفرت�س" وهو هذا  احتمالية لوجود 
الغام�س، فاإن الوجه الآخر لهذه الحتمالية هو اأن هناك 
"�سحية" تتعر�س الآن للخطر، وهذه ال�سحية لي�ست 
�سوى القط. اإن القط يبداأ الآن يف ال�سراخ، وحماولة 

الهروب من القف�س، وللعلم يف بحوره �سوؤون .

افتتاحية رئيس التحرير
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: قامع  اإىل  يتحول  • املقموع 
عمر" يف  "منال  الدكتورة  لنا  تقدمها  التي  اخلال�سة 
نهاية التجربة هو اأنه لي�س هناك قط اإل من خيال فاأر، 
"�سحية"،  خوف  من  "مفرت�س" اإل  هناك  لي�س  واأنه 

واإنك اإذا مل تكن فاأرًا فاإن القط لن ياأكلك مدى الدهر. 
املعنى هنا كبري، والعمق يف مثل هذه ااحلالت ي�ستلزم 
قدرة كبرية على الغو�س، ويكفي هنا اأن نطالع جتربة 
اأخرى مذهلة اأوردها "ممدوح عدوان" يف كتابه الرائع 

: املزيد  الن�سان" لنعرف  "حيونة 
حدائق  اإحدى  يف  امل�سرفني  عن  "عدوان"  يتحدث 
املفرت�سة   احليوانات  بع�س  نقل  قرروا  وقد  احليوان 
اأقفا�سًا  يح�سرون  بداأوا  وهنا  اأخرى،  حديقة  اإىل 
احليوانات  لأقفا�س  متامًا  مقابلة  وو�سعوها  قوية، 
ي�سرعون  وكانوا  اأبوابها،  فتحوا  اأن  بعد  نقلها،  املراد 
يدفعونه  حتى  باحلديد  ونخ�سه  احليوان  �سرب  يف 
اإىل مغادرة قف�سه اإىل القف�س املقابل ثم يغلقون عليه 
"اللبوة"  دور  جاء  وعندما  النقل،  عملية  وتتم  الباب 

قاموا بالعملية ذاتها، ثم جاء دور الأ�سد، لكنه رف�س، 
من  م�ساعف  لكٍم  فتعر�س  �سديدة،  مقاومة  واأبدى 
ال�سرب والوخز و�سل اإىل حد التعذيب والأذى، حتى 
مت اإجباره اأخريًا وقد اأنهكه ال�سرب على النتقال اإىل 
القف�س الآخر. وهنا، كانت املفاجاأة، لقد بداأ الأ�سد يف 
الهجوم على اللبوة، واأ�سبعها ع�سًا وجتريحًا مبخالبه. 
اإن "عدوان" يلخ�س ما جرى بالعبارات البليغة الآتية :

)) اإن ما جرى يف القف�س لي�س اإل �سورة عن ما يجري 
يف احلياة كلها، وهذا الدر�س لي�س وقفًا على الدوائر 
احلكومية ومراتب ال�سلطة وحدها، اإن املجتمع املقموع 
ذاته يقوم على هذا املنطق، وهذا ما يطبع بطابعه عالقة 
بالأخت،  والأخ  بالزوجة،  والزوج  باملراأة،  الرجل 
والقوي  بالفقري،  والغني  بالأبناء،  والأم  الأب  وعالقة 
املقموع  فامل�سوؤول  ماأمور،  بكل  اآمر  وكل  بال�سعيف، 
من قبل من هم اأعلى منه يف ال�سلطة، يتحول اإىل "اآمر 
قامع" يف دائرة نفوذه، واملواطن املقموع يتحول اإىل 
تتحول  املقموعة  واملراأة  واأولده،  لزوجته  قامع  زوج 

اإىل اأم قامعة اأو جارة مت�سلطة. ((
: املقيتة  القمع  • تراتبية 

اإن تراتبية القمع هذه ما هي اإل نتيجة ل�سيا�سة ا�ستبداد 
اأمناط  كل  بني  من  عمرًا  الأطول  هي  رمبا  ممنهجة 
ال�سحية،  دائمًا  فهناك  التاريخ،  الب�سري عرب  ال�سلوك 
وهناك دائمًا املفرت�س، وهناك دائمًا تلك العالقة الغريبة 
الفعل،  هذا  عليهم  يقع  من  وبني  ال�ستبداد  فعل  بني 
العظيمة  الهياكل  متار�سه  الذي  القمع  منهج  وماغاية 
من  اأخرى  اأ�سكال  اإىل  الب�سر  يحول  اأن  اإل  امل�سيطرة 
الثابتة  على احلقيقة  التكاء  هذا ميكن  احليوان، ويف 
الواحد  وباحلرف  تقول  والتي  الكتاب،  يذكرها  التي 
اأن  اإثبات �سحتها، وهي  : )) هناك مقولة تكرر الأيام 
جمتمعات القمع، القامعة واملقموعة تَولد يف نف�س كل 
فرٍد من اأفرادها دكتاتورًا، ومن ثم فاإن كل فرد فيها، 
ومهما �سكا من ا�سطهاد، يكون مهياأً �سلفًا لأن ميار�س 
اأق�سى  ب�سكل  منه، ورمبا  ي�سكو  الذي  ذاته  القمع  هذا 

واأقوى عنفًا، على كل من يقع حتت �سطوته. (( 
وهي  الأزلية،  الت�سلط  ملتوالية  املوؤمل  امللخ�س  هو  هذا 
متوالية تورطت يف خلقها جميع كائنات هذا املوكب بال 
ا�ستثناء، وهي متوالية تر�سخت مع الزمن لت�سبح منهج 
�سلطة  على  اخلارجني  من  للكثري  حياة  واأ�سلوب  عمل 
�سيطرة  عن  اخلارج  ال�سليم  والتفكري  ال�سوي  العقل 
مع  حتول  منهج  وهو  امل�ستع�سية.  النف�سية  الأمرا�س 
يتحول  اأن  اخلطر،  مكمن  هو  وهذا  ثقافة،  اإىل  الوقت 
اإىل  ال�ستبداد،  كاأ�سلوب  اأهليته  يف  م�سكوك  ا�سلوب 
معديًا  املر�س  ي�سبح  اأن  تعنى  هنا  الثقافة  لأن  ثقافة، 
مئات  الأزقة  من  لك  فتخرج  املجاميع  بني  يتف�سى 
وتتنا�سل  هدف  بال  ترك�س  الت�سلط،  لزومبي  الوجوه 
وباأعلى  معًا  نطالب  اأن  وجب  بالذات  وهنا  توقف.  بال 
الأمر  لعل �ساحب  العامل  بنهاية  ال�سوت  ما ميكن من 

يريحنا مما نحن فيه، واإىل الأبد هذه املرة .  
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يف  مت  حدث  من  جزء  لنا  يذكر  جنده  ذلك  بعد        
منت�سف ال�سبعينات من القرن الع�سرين يف ليبيا �سار 
فيما بعد تاريخ مطمو�س . ومن ال�سرية الذاتية او �سرد 
الليبي  للتاريخ  توثيق  جند  املحطة  هذه  يف  الذاكرة 
حيث  ال�سرية  راوي  حليادية  عليه  العتماد  بالإمكان 
يذكر لنا خرب اإعدام �سباط يف رعيان ال�سباب باجلي�س 
اأغ�سط�س يف  للجي�س وهو �سهر  الليبي يف �سهر عيد 
النظام عام  انقالب على  بعملية  عملية �سريعة لتهامهم 
1975م بدل من العفاء عنهم مبنا�سبة عيد اجلي�س 
يقول  الذي  التقريري  الذاتي  ال�سرد  يف  ذلك  وجند   .
"  وتنمى الينا يف الن�سف الول من �سهر اغ�سط�س   -:
ب�سعة �سباط من اجلي�س رميًا  اعدام  1975م خرب 
بالر�سا�س لتهامهم بعملية انقالبية �سد نظام القذايف 
من بينهم : النقيب احمد بن �سعود ، والنقيب م�سطفى 
املنقو�س ، واملالزمني الأوائل : عبد الرحيم بو ارقيعة 
الله  عبد  الواحد  وعبد   ، البرية  الناجي  ال�سالم  عبد   ،
عبد  ذياب  ، واحمد  الربغثي  �سامل  ، وحممد  ال�سلوي 
الرحمن ، فرج عبد ال�سالم العماري ، وحممد ال�سريف 

مروا�س وغريهم " )3(. 
  جند الكاتب يذكر ذلك دون حتليل خا�سة ان العدام 
حدث يف الن�سف الول من �سهر اغ�سط�س وهو كان 
يف العادة يحتفل به اجلي�س يف عيده يف التا�سع منه 
من كل عام وهذا يتطلب ان يبحر فيه اىل ما �ساء الله 
يدون  جعلته  �سحفيته  ولكن  الدبية  التحليالت  من 
البدعية  املح�سنات  من  خايل  تقرير  �سكل  على  ذكرته 
 ، املرهفة  ال�سجعية  والكلمات  والتعابري  والت�سبيهات 
خربته ال�سحفية �سارت جتره نحوها ومل تعطه جمال 

لالنطالق يف عامل اخليال وال�سعر .
   ي�ستمر يف �سرد بع�س ذكرياته اىل ان ي�سلنا اىل 
�سرد حدث قام به النظام ويعد من الغالط ويدخل يف 
الن�سان  حقوق  احرتام  وعدم  الغري  حرية  يف  تدخل 
تبعد  �سارت  التي  الهفوات  �سمن  من  احلدث  ذلك   ،

منذ  وئام  على  كان  ان  بعد  القائم  النظام  عن  ال�سعب 
الول  الربع  اىل  1969م  عام  �سبتمرب  من  الول 
من ال�سبعينات ، ذلك احلدث هو القب�س على ال�سباب 
وجتنيدهم اجباريًا يف اجلي�س دون رغبتهم ، وكانت 
عملية القب�س يف كل مكان يف دور العر�س واملالعب 
يقول :-  الذي  ال�سرد  ، حيث جند ذلك يف  الريا�سية 
�سنما  فيها  دخلت  التي  الأم�سية  تلك  اأتذكر  زلت  " ما 
حلمي مع ابن خالتي حممد ، مل�ساهدة فيلم اأمريكي من 
الأفالم احلديثة ، وبينما ونحن ن�ستمتع مب�ساهدة بطل 
الفيلم وهو يطيح بتلك الع�سابة ، التي اعرت�ست �سبيله 
، واحدا تلو الآخر مب�سد�سه الذي ي�سيب الهدف دائمًا 
، وفجاأة ت�ساء ، اأنوار ال�سالة .. يتوقف عر�س الفيلم 
.. يرت�سدون  فجاأة  علينا  الع�سكرية تدخل  ال�سرطة   ..
غطر�سة  يف  للنهو�س  باأ�سابعهم  لنا  ي�سريون   .. لنا 
 .. اأمامهم  للخروج  ال�سباب  نحن  ياأمروننا   .. وكربياء 

قلت لهم يف غ�سب :
انني اأعمل مدر�سًا يف التعليم .

اأحدهم يهتف بي يف ق�سوة وخ�سونة :
- نحن نريدكم جنودًا يف اجلي�س الليبي ." )4(. 

الع�سكرية  ال�سرطة  ا�سلوب  من  يزدري  جنده  ثم 
" كنت   -: �سرده  يقول يف  بالأوبا�س حيث  وي�سفهم 
اأظن اأنهم �سيدعونني اأكمل بقية م�ساهدة الفيلم ، لكنهم 
اأوبا�س ل يفرقون بني معلم وجاهل . زجوا بنا يف تلك 
احلافلة الواقفة اأمام باب دار العر�س يف غلظة وق�سوة 
 " املدينة نحو مع�سكر اجلالء  بنا اىل غرب  ثم �سارت 

 .)5(
جند مما تقدم ال�سراع والذي متثل بني كتاب ال�سرية 
ي�ستمر   . 2011م  ع�سر  ال�سابع  قبل  الليبي  والنظام 
الكاتب يف �سرده مع بع�س احلوار القليل جدًا والذي 
املع�سكرات  احد  اىل  نقله  عن  يخربنا   . معدوم  يكون 
وكيف مت تهريبه من قبل جاره وكيف انه �سرع للحياة 
من جديد وبروز وم�ست امل تغذي روحه بالرومان�سية 

شؤون ليبيـــة

نتابع ذكريات ح�شني ن�شيب املالكي يف من الذاكرة . كنا قد توقفنا عند املحطة الثالثة يف 
باقي هذه املحطة جند الكاتب ي�شتمر يف �شرده جلزء من ال�شرية الذاتية يف �شكل تقرير 
موؤكده بعالمات توثيقية حقيقية كاأ�شماء ال�شخا�س احلقيقية وا�شماء املدار�س واملناطق 
موؤ�ش�شات  اقامة  تواريخ  ذكر  مع  الو�شف  على  يعرج  الحيان  بع�س  يف  جنده   ، احلقيقية 
فمثاًل جنده يتكلم عن مدر�شة احلاج كرمي بغوط الركب ويقول ما مر عليه يف ذكرياته :- 
" كانت تلك املدر�شة قد بنيت باحلجر الطبيعي باملجهود الذاتي وغطي �شطحها باخل�شب ، 

كان اأول مدير لها عند تاأ�شي�شها �شنة 1966م ال�شتاذ اأحمد خالد ..." )1(.  
وكذلك يف الو�شف الذي يقول :- " كانت الغرفة ال�شغرية التي اأقمت بها ملحقة باملدر�شة ، 
اأر�شيتها اأ�شمنتية وبداخلها �شرير حديدي ، ودولب للمالب�س ، جتاور تلك املدر�شة مقربة 

، وبئر ملياه الأمطار ، ي�شرب منه اأهايل املنطقة " )2(. .
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. جنده ينتقل اىل الرومان�سية وال�ساعرية والت�سبيهات 
فيه  يقول �سرد ورد  اآخر حيث  ال�سرد م�سلكًا  وي�سلك 
�سدفة  اأتقابل  كنت  عودتي  طريق  ويف   ..  "  -: ذلك 
مع تلك الفتاة اجلميلة ، ذات ال�سعر الأ�سفر كاأ�سالك 
الذهب ، والوجه املدور كالبدر ، وهي ترتدي معطفها 
الظهرية ، يف عيادة  بعد  للعمل  الأبي�س ، يف طريقها 

�سحية و�سط املدينة " )6(. 
احلياتية  �سريته  ي�سرد  الرابعة جنده  املحطة        يف 
اأفال�س  الطفولة عندما يرجع يف عملية  اأيام  وذكريات 
بذكريات  يذكرنا  عندما  ل�سنوات  ا�سرتجاعية  باك 
حيه  او  منطقته  على  املحطة  هذه  يف  هابطًا  الطفولة 
يف  كان  والذي  فيه  اأثرت  باأنها  يالحظ  والتي  احلطية 
كان  اخليام  من  جمموعة  ي�سم  �سغري  جنع  املا�سي 
لليبيا  اليطايل  الغزو  ابان  املجاهدين  ميدون  �سكانه 
باملوؤن وال�سالح ، حيث جنده يذكر ذلك يف �سرده الذي 
يقول :- " عندما ترجع بذاكرتك ع�سرات ال�سنوات اىل 
يف  تكن  مل  التي   ، احلطية  يف  الطفولة  وتذكر  الوراء 
غابر ال�سنني ، �سوى جنع �سغري من اخليام ، وبيوت 
الأهايل  كان  احلطية  وادي  يف   ، املرتا�سة  ال�سعر 

ميدون املجاهدين باملوؤن وال�سالح ")7(.
يكت�سف  التعمق  مع  ولكن  هذا  يف  القارئ  يتوه  قد   
اليطايل  الغزو  ابان  منطقته  تاريخ  ي�سرد  الكاتب  بان 
منطقته  وتطور  بتحول  �سريته  يف  يذكرنا  ذلك  بعد   .
مع و�سف وحتديد موقعها من جنع اىل حي لالأكواخ 
من ال�سفيح وتكاثر �سكانها حيث جند ذلك يف ال�سرد 
التوثيقي التايل :- " بعد �سنوات حتولت احلطية اىل 
الذخرية  �سناديق  من  بيوت  او   ، ال�سفيح  من  اكواخ 
الفارغة ، وب�سعة بيوت من احلجارة يعدون على ا�سابع 
اليد الواحدة ، تكاثر �سكانها مبرور ال�سنوات انت�سرت 
ثم  �سبخة  حتدها  ال�سرق  من   ، الربوة  على  الكواخ 
الطريق الرئي�سي املتجه نحو ال�سرق ، و�سمال الطريق 
ال�ساحلي املتجه نحو الغرب ، وجنوبا تلك املرتفعات ، 

اكواخهم  تنت�سر   ، القبائل  ال�سكان خليط من خمتلف 
حتى �سوق العجاج يف الغرب " )8(. 

كما جنده ي�سف الكواخ يف احلطية وهو بهذا يخدم 
كتاب اأي عمل درامي كانت �سخ�سياته من ذلك املكان 
ومن ذلك الزمان ، فلن يتوه املخرج وكاتب ال�سيناريو 
من اعداد عمل حركي درامي يكاد يكون حقيقي ، جند 
ال�سفيح  اكواخ  تبدو   "  -: التايل  يف  الو�سف  ذلك 
بينها  تف�سل   ، واطية  �سغرية  نوافذ  ذات   ، متال�سقة 
وتنام   ، املجاري  من  وم�سارب   ، �سيقة  ترابية  ازقة 
احلطية باكرا على فنارات الكريو�سني اخلافتة " )9(. 
اعمال  انتاج  يف  ي�ساهم  قد  الو�سف  هذا  اأن  نالحظ 
درامية اخرى من الكتاب الذين ي�ستلهمون اعمال من 

التاريخ ويكون التاريخ هو م�سدر الهامهم .
  بعد ذلك يذكرنا يف ذكرة من ذكرياته حياة طفولته يف 
حي احلطية وبعائالتها والتي كانت يف بداية ال�ستينات 
تلك   "  -: التايل  ال�سرد  يف   ، الع�سرين  القرن  من 
ال�سنوات  م�سي  مع  ثم   ، ال�ستينات  بداية  يف  احلطية 

اأخذت العائالت الوافدة تتكاثر عليها " )10(. 
ال�سغر  لنا حياته يف  يذكر  املحطة  كما جنده يف هذه 
وعي�سه مع ا�سرته يف احلطية وي�سف والده مع ذكره 
مع احد املعامل الجنبية التي كانت بطربق وهي احلامية 
الربيطانية تلك احلامية التي �ساهم جنودها يف هزمية 
املانيا مب�ساعدة جي�س التحرير ال�سنو�سي ، كما �ساهم 

جنودها يف ا�ستقبال ملكة بريطانيا .
بعد ذلك جنده ي�سرد ذكريات عن طفولته وحياته ب�سرد 
و�سفي ، وكيف عا�سها يف مع رفاقه يف اللعب و�سياد 
مقومات  من  كانت  التي  الدوات  باأحد   ، الع�سافري 
الهوية يف املنطقة املادية وهو الفخ امل�سنوع من ا�سالك 
احلديد حيث جند ذلك يف و�سفه ال�سردي الذي يقول 
بعد   ، اجلدارية  وادي  يف  املعدين  فخي  " اأن�سب   -:

اأن زودته بالدودة ال�سفراء ال�سريعة احلركة .. زرعت 
التي  الطيور  كل  بعيني  راقبت   .. كاللغم  الرتاب  حتت 

حطت .." )11(. 
جنده يذكر الفخ املعدين وكيف انه ي�ستخدمه ل�سطياد 
الع�سافري بوا�سطة الدودة ال�سفراء والتي كانت ا�سرع 
من الدودة ال�سوداء وهي التي يف العادة كان الطفال 
يطلقون عليها "اجلذورا" والذي ل يحب النور ، وهي 
املربوط  النحا�سي  ال�سلك  من  تفلت  ان  حتاول  دودة 
يف و�سطها املوثق بالفخ ولكنها يف معظم  الحيان ل 
ت�ستطيع الفالت وتكون يف فم الع�سفور الذي يكون 

يف يد �ساحب الفخ .  
من  كانت  �سعبية  العاب  لنا  يذكر  جنده  ذلك  بعد 
وجند  الوقت  ذلك  يف  و�سكانه  املكان  هوية  مقومات 
مو�سم  انتهاء  " وعند   -: يقول  الذي  ال�سرد  يف  ذلك 
�سيد الطيور ، يف وادي بوحبلة ، ووادي اجلدارية اأو 
احلطية كنت اأبداأ اللعب مع رفاقي بالبط�س اأو بت�ساوير 
الفنانني وامل�ساهري ، اأو بتلك العربات ال�سغرية ، التي 
اأو   ، الفارغة  احلليب  علب  من  عجالتها  ن�سنع  كنا 
�سبخة  اجلورب يف  بكرة  نلعب  اأو   ، القازوزة  مغاطي 
احلطية او نطارد اجلرابيع يف �سبخة احلطية " )12(. 
وا�سحابها  التجارية  باملحالت  يعرفنا  جنده  ذلك  بعد 
بق�ساب  فيعرفن  لذكرته  �سرده  يف  احلطية  وب�سكان 
الدكاكني  من  وعدد   ، الوقت  ذلك  يف  الوحيد  احلطية 
وا�سحابها ، كما جنده يف هذه املحطة يعرفنا �سنابري 
ير�سمها  وهو  اماكنها  ويحدد  احلطية  يف  املياه 
وي�سورها بالكلمات حيث جند ذلك يف ال�سرد الو�سفي 
الذي يقول :- " يف احلطية كانت عدة �سنابري للمياه 
يف  ثانية   ، اأمهدي  كوخ  اأمام  واحد  احلي  و�سط  يف 
وثالثة   ، ال�ساعري  خليل  كوخ  اأمام  ال�سرقي  اجلنوب 
يف الغرب اأمام كوخ بوواجده ، كانت تلك ال�سي�سمات 

اأجل  من  ياأتون  الذين   ، وال�سابات  لل�سباب  ملتقى  هي 
جلب املياه لبيوتهم .." )13(. 

كما جنده ي�سف لنا يف �سرده لذكرته يف هذه املحطة 
العربات  تلك  به  تقوم  وما  اجلمعة  يوم  منطقته  حركة 
مع   "  -: يقول  الذي  الو�سفي  ب�سرده  وا�سحابها 
من  العائدة  العربات  اأملح  كنت  جمعة  يوم  كل  �سحى 
اأو   ، العذبة  املياه  براميل  اأو  بالأهايل  حمملة  املدينة، 
بو  عربة   : مثل   ، احلطية  و�سط  طريقها  ت�سق  احلطب 
حرق ، وعربة بو ال�سقراء ، وعربة �سي رحومة ، الذي 
كان يقوم بنقل اأكيا�س الدقيق لكو�سة احليطة الوحيدة.
وعربة قاز �سي املقرحي كان يجرجرها ح�سانه البني 
ببطنه  عالقة  الحمر  باللون  املطلي  و�سهريجها  اللون 
عجلتي لندروفر مكتوب على جانبي ال�سهريج باخلط 
اخللف  يف  النحا�سي  "قاز" وال�سنبور  كلمة  الرديء 
ينادي  الب�سرة  قمحي  القامة  طويل  املقرحي  �سي   ..

ب�سوت جهوري : قاز .. قاز " )14(.
وهو  وتعابريه  بكلماته  لنا  ي�سور  الكاتب  هنا  جند 
والذي  للقارئ  ممتع  م�سهد  يف  ال�سور  تلك  يحرك 
لنا  ي�سور  كما   ، احلركي  الت�سويري  الو�سف  ي�سده 
احد الوظائف او احلرف التي كانت منت�سرة يف ليبيا 
خرب  يف  و�سارت  الع�سرين  القرن  من  ال�ستينات  يف 
به  تواجد  الذي  املكان  لتاريخ  يوثق  بهذا  وهو   ، كان 
وذلك املكان جزء من ليبيا اذن فهو يذكر لنا تاريخ ليبيا 
بحياديه ومل يذكره بناًء على تعليمات احد مثلما كتبت 
بناًء على طلب  ليبيا  تاريخ  املو�سوعات يف  العديد من 
وباأمر وفق ما يريد من امر وطلب وفيلم عمر املختار 

ا�سد ال�سحراء وفيلم الر�سالة خري دليل .
 بعد ذلك جنده ي�سرد يف ذكرته ويعرفنا باأحد الكالت 
ال�سعبية الليبية والتي تعد من مقومات الهوية الجتماعية 
 ، بالرب  الع�سيدة  اكلة  وهي  عمومًا  وليبيا  للمنطقة 
وكذلك لحد امل�سنوعات التقليدية يف ذلك الوقت وهو 
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الديوان  رئي�س  من  30/9/1952م  بتاريخ  ر�سالة 
امللكي  ال�سمو  �ساحب  ،اإىل  �سنيب"  فائق  "عمر  امللكي 
الأمري "حممد �سفي الدين ال�سنو�سي"، ردًا على ر�سالته 
اإن  ال�سرائب يف حالة  التي ي�ستف�سر فيها عن و�سعه مع 
جلب معه حاجيات خ�سو�سية له من اخلارج .. فاأخربه اأن 
الديوان امللكي قد عمم تعليمات على رئي�س الوزراء والولة 

باأن ي�سدروا تعليماتهم اىل جميع مديري اجلمارك باأن ل 
امل�ستوردات  ذلك  يف  مبا  ال�سريبة  دفع  من  اأحٌد  ُي�ستثنى 
املعظمني. ولكل �سخ�س احلق  وامللكة  للملك  اخل�سو�سية 
يف  ذلك  و�سين�سر   .. القانون  وفق  يريد  ما  ي�ستورد  اأن 

ال�سحف .

عبد المحسن البناني. ليبيا

على حافة الذاكرة ..
ق�سعة اخل�سب التي كان ي�سنعها الليبيون من جذوع 
�سوق  يف  هذه  ذكرته  يف  جنده   ، البطوم  او  الزيتون 
حلنني الطفولة ويف احلياة التي لعب فيها واخذه املرح 
ناحية  من  الوقت  ذلك  احلياة يف  رغم �سعوبة  خاللها 
املعي�سة وال�سكن ، حيث جنده يقول يف �سرده لذكرته 
بالن�سبة  الطفولة  �سنوات  تظل   "  -: املحطة  هذه  يف 
 ..ِ اجلميلة  للذكريات  خ�سبة  وتربة  للحنني  مرجعا  يل 
طفولتي ل تختلف عن غريي من الليبيني الفقراء مرت 
بي �سنوات عجاف من الفقر والعوز والفاقة " )15(.  
ويحدد  بجريانه  يذكر  جنده  للذاكرة  املحطة  هذه  يف 
موقعهم من �سكنه والذين لزالوا يف ذاكرته مما يدل 
على حنينيه لأولئك اجلريان وذلك الزمان الذي عا�س 
فيه رغم ما كان يقا�سيه ويعانيه هو ومعظم �سكان ليبيا 
تتطابق  هذه  الذاتية  و�سريته   ، الفرتة  تلك  يف  عمومًا 
نف�سها  هي  او�ساعه  ان  لكون  الليبيني  من  الكثري  مع 

او�ساع معظم �سكان ليبيا . 
ي�سرت�سلها يف  التي  ذكرياته  اخلام�سة يف  املحطة  يف 
الطوق  على  �سب  عندما  الكاتب  جند  الذاتية  �سريته 
و�سار يبتعد عنه قطار التعليم جنده يتذكر اليام التي 
ن�سائح  طريق  عن  وكان  للتعليم  الأول  دخوله  �سبقت 
جاره ون�ستقي ذلك من ال�سرد الذاتي مع حوار اجلار 
ثم   ، " حدق يف اجلار طويال   -: يقول  الذي  ابيه  مع 

التفت اىل والدي مت�سائال : 
ولدك هذا كم عمره ؟  -

اجابه اأبي : 
- جتاوز الع�سر �سنوات .

- وملاذا مل تدخله املدر�سة ؟.
- هل هناك مدر�سة تقبله وهو يف مثل هذا ال�سن ؟

- نعم هناك ل حتمل هما .
- كيف ..كيف ؟

- الأ�سبوع القادم �سوف اأخذه معي ، واأ�سجله لك يف 
املدر�سة القراآنية .")16(.  

ال�سمع  ا�سرتقى  لأنه  حدث  كما  ونقله  احلوار  تتبع 
للحديث بني جاره وابيه وهذا دل على ان احلوار كان 
ب�ساأنه وفيه عملية اردى كال من اجلار وابيه ان ينفذها 
هذه  وطبعا   ، القراآنية  باملدر�سة  للتعليم  التحاقه  وهو 
من  عنه  �سمع  طاملا  والذي  فقي  بها  يتواجد  املدر�سة 
بالع�سى  ي�سرب  انه  وكيف  جريانه  وابناء  ا�سدقائه 
هذا  وطبعا   ، الرجل  على  لل�سرب  الفلقة  وي�ستخدم 
ال�سغري وهذا ما جنده  قلبه  الرعب يف  يرهبه ويدخل 
يف �سرده الذاتي الذي يقول :- " اأح�س�ست باخلوف 

والرهبة من املدر�سة والفقيه والع�سا " )17(. 
يتبع..
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المؤرخ سالم الكبتي. ليبيا

محمود دهيميش ..  

سرية  الشيخ اجلليل ..

عام  عقريب"  "زنقة  يف  دهيمي�س"  "حممود  ولد  حني 
1911 .. كانت بنغازي مدينة �سغرية مبحالتها القريبة 
من بع�سها اإىل درجة التالحم .. وباأ�سواقها .. وباأ�سباخ 
رغم  القلب  اإىل  الأقرب  و�سواحيها  اأطرافها  عند  امللح 
املوا�سالت  و�سائل  انعدام 

احلديثة تلك الأيام.
غري اأن بنغازي رغم 
�سغرها، كانت كبرية 
بتاآلفها الجتماعي 
العجيب .. 
وبتكويناتها 
الإن�سانية الدافئة 
.. وب�سم�سها 
امل�سرقة 

كل يوم . كانت اآنذاك مدينة وقرية، ورغم مرارة الزمن 
وق�سوته تظل رانية اإىل الأفق وحتلم بنهار اآخر .
حلظاته  يف  الع�سملي"  "اأيام  اأو  الرتكي،  احلكم  كان 
الربكة،  ق�سر  ت�سييد  من  قريبًا  انتهى  قد  وكان  الأخرية، 
اأ�سابته وظلت  يتذكر جروحًا  مايزال  الظالم  وكان �سوق 
اأربع  منذ  عليه  اأتى  الذي  الهائل  احلريق  جراء  به  عالقة 
وندرة  املجاعة  اأعوام  من  بقايا  ثمة  �سنوات م�ست، وكان 

الأمطار والأوبئة.
هناك  وكانت  حياة،  هناك  كانت  �سيء  كل  رغم  لكن 
تنقر  واأفراح  وتقاليد،  ودرايب  وعادات،  وب�سر،  حركة، 
يف  للمدينة  وممثالن  اأخرى،  واأ�سواق  الدرابيك،  فيها 
ثالث  قبل  الد�ستور  اإعالن  بعد  باإ�سطمبول  "املبعوثان" 
�سنوات هما  "عمر من�سور الكيخيا"، و"يو�سف اأحمد بن 
�ستوان". وكانت املنارة التي اأ�سهم يف اإقامتها الفرن�سيون 
ال�سجن  )مكان  ل�سريح خريبي�س  املقابلة  التلة  فوق 
اإىل  للدخول  ال�سفن  تهدي  القدمي( 
"املدر�سة  وكانت  البوغاز، 
على  الر�سدية" 

طئ  بحر �سا "

درنة،  واأي�سًا من  املدينة،  �سباب  ال�سابي" ت�سم طلبة من 
"اأحمد  بع�سهم  بقليل  قبله  اأو  العام  ذلك  فيها  تخرج  وقد 
�سامي  "اإبراهيم  ال�سويهدي"،  علي  "اإبراهيم  البوري"، 
ال�ساقزيل"،  "حممد  �سكيليل"،  "عو�س  اجلربي"، 
"يو�سف اللواحي" .. وغريهم، وكانت  "�سالح عموره"، 
الب�سفور  �سفاف  على  للدرا�سة  اأي�سًا  �سافرتا  فتاتان  ثمة 
"حميدة  هما  العلّية(  الدولة  )عا�سمة  اإ�سطامبول  يف 
و"بديعة  لحقًا،  ُعرفت  كما  "العنيزي"  اأو  طرخان"، 

�سرور"، اأو "فليفله" فيما بعد . 
كان هناك يف هذه ال�سورة اأي�سًا للمدينة ال�سغرية، جملة 
من العلماء ورجال الدين من اأهل البالد، اإ�سافة اإىل بع�س 
مقدمة  يف  كان  الأحناف،  مذهب  على  والرتك  ال�سوام 
املدينة ومفتيها  "حممد بن عامر"، وقا�سي  ال�سيخ  هوؤلء 
موؤ�س�س جمعية "احلفاظ على البنات امل�سلمات" )1915 
 .. ال�سويهدي"  ر�سوان  "حممد  وال�سيخ   ،)1919 ـ 
وال�سيخ  رفيق"،  "اأحمد  ال�ساعر  واأ�ستاذ  ال�ساعر، 
عبداحلفيظ  "حممد  والفقيه  ال�ساقزيل"،  "ال�سنو�سي 
"خليل  وال�سيخ  حويو"،  "اإبراهيم  وال�سيخ  الفزاين"، 

الكوايف" .. وغريهم.
اإرثًا  ت�سكل  امل�ساجد  يف  واخلالوي  الزوايا،  كانت 
نحو اخلري  وعلمية  ثقافية  منارات  روحيًا حقيقيًا، ومتثل 
يتلونه   .. الكرمي  القراآن  حفاظ  يلتقي  وفيها  والإ�سالح، 
ويعلمونه  ال�سباح  يتنف�س  اأن  منذ  اأحكامه  ويدر�سون 
املربوك  حممد  بن  "حممود  اأ�سبح  الذين  لل�سغار 

دهيمي�س" واحدًا منهم يف فرتة موالية.
ثم غزت اإيطاليا �ساطئ "جليانه" ببوارجها وبحارتها يف 
اأرادته  الذي  بكامله  الليبي  للوطن  وكربى  �ساملة  جردة 
القتال  من  اأيام  بعد  املدينة  واحتّلت   .. لها  رابعًا  �ساطئًا 
ال�ساري امتزج فيها الدم الليبي الغايل عرب بنغازي مع ما 
حولها، وجتمع الرجال ليكّونوا "دور بنينه" فوق اله�ساب 
يف  وكان  الن�سال،  ملوا�سلة  املدينة  على  بعيد  من  املطلة 
العلماء، واحلفاظ،  الزوايا من  ـ م�سايخ  بالطبع  ـ  مقدمتهم 

ورواة املتون والأوراد، الذين راأوا يف العدوان ا�ستهدافًا 
وا�سحًا للعقيدة والهوية الوطنية، وقد فطنت اإيطاليا لذلك 
فنفت جمموعات منهم مع �سكان املدن والقرى اإىل جزرها 

النائية واملوح�سة.
1911 يف بنغازي، وليبيا  اأجواء عام  يف تلك الأجواء، 
ُوِلد  الع�سرين،  القرن  من  الأول  العقد  فرتة  وهي  عمومًا، 
والده  من  مكّونة  ب�سيطة  اأ�سرة  دهيمي�س" يف  "حممود 
و�سقيقه  "فاطمة"،  واأخته  "جمايل"،  ال�سيدة  ووالدته 

"ح�سن".
يف تلك الفرتة ظّل التعليم يقت�سر يف العموم ـ خا�سة يف 
التي  امل�ساجد  يف  الدينية  والثقافة  التعليم  على  ـ  بداياته 
"�سيدي ح�سني"  متتلئ بها دروب املدينة و�سواحيها يف 
والأئمة  الفقهاء  من  كبري  عدد  هناك  وكان  و"الربكة"، 
الذين كان جّلهم يجيد حفظ القراءات املتواترة، وبع�سهم 
 . واأدقها  القراءات  تلك  اأ�سعب  "ور�س"  يف  يتفنن  كان 
ال�سعبي  ال�سعر  وكان  ب�سيطة،  مثقفة  نخبة  توجد  كانت 
هو ال�سوت الطاغي ي�سّور الأحداث ويوثقها وينقلها اإىل 

النا�س �سباحًا وم�ساًء .
فتح "دهيمي�س" ب�سره يف "جامع الوحي�سي" الذي كان 
الكرمي  الكتاب  حتفيظ  يف  املدينة  و�سط  يف  �سهرة  على 
احلفظ  وبداأ  �سالة،  كل  عقب  اخلا�سة  احللقات  واإقامة 
احلرب  اأيام  عز  يف   1915 عام  �سنوات  اأربع  وعمره 
واحتالل،  ومر�س  فقر وجوع  هناك  كان  الأوىل،  العاملية 
كافة يف  ليبيا  من  للمجاهدين  وطني  انت�سار  هناك  وكان 

القر�سابية.
التعّلم  طريقة  كانت  وغريه،  الوحي�سي"،  "جامع  يف 
وحموه  الق�سب،  بقلم  اللوح  على  الكتابة  هي  وو�سيلته 
�سيء  ل  واأليف  �سيدي" ..  "نعم  عبارة  وترديد  بالطفلة، 
عليه .. والباء وحده من حتت .. اإلخ، ثم البتهاج عند ختمة 

كل جزء، واإقامة احتفال ب�سيط باملنا�سبة.
حفظة  الأفا�سل،  بالفقهاء  تعج  الوقت  ذلك  بنغازي  كانت 
اإىل   1920 عام  عددهم  و�سل  وقد  الكرمي،  الكتاب 
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كان   . .. وهكذا   )54(  1922 عام  فقيها، ويف   )58(
بعدها  وما  الأعوام  هذه  طوال  ـ  املثال  �سبيل  على  ـ  هناك 
و�سبا  طفولة  �سهدت  والتي  ـ  والحتالل  احلرب  رغم  ـ 
جمموعة  ـ  وتعليمه  وحفظه  ودرا�سته  دهيمي�س  و�سباب 
بب�سره،  وراآهم  �سمعه  طرقت  حياتهم  �سري  اأن  ل�سَكّ 
واأحب اأن يبلغ مبلغهم من حفظ ورواية وقراءة وعلم، كان 
"عبدال�سالم  دريزة"،  "م�سطفى  الأفا�سل  هوؤلء  بني  من 
"حممد  ال�سويهدي"،  "خليل  دريزة"،  "بوبكر  دريزة"، 
ال�سيد  )والد  بومدين"  ال�سويرف  "حممد  ال�سويهدي"، 
ال�سعالية"،  "اإبراهيم  املّدلقم"،  "م�سطفى  بومدين(، 
"عبدالله  املوهوب"،  الب�سري  "حممد  بازامه"،  "اإبراهيم 
بن  "من�سور  الربع�سي"،  اأحمد  "مو�سى  قادربوه"، 
�سويد"، "�سليمان اجلهاين"،   "�سامل اإمقيطيف"، "رافع 
القا�سي"، "عبداحلفيظ القا�سي"، "حممد ال�سنو�سي بن 
"املكي حممد  لوليد"،  "عبدالله  الهوين"،  "لمني  هلوم"، 
الأبي�س"،  "من�سور  ال�سطيطي"،  "بوزيد  الوحي�سي"، 
علي  "حممد  الفالح"،  فرج  "حممد  �سقيفه"،  "حممد 
اخليف"،  عقيله  بن  "حممد  البناين"،  "علي  ال�سابي"، 
الورفلي"،  م�سعود  "ال�سادق  عبا�س"،  حممود  "حممد 
حفظ  الرتهوين" الذي  "عبدالنبي  ثم  بوزغيبه"،  "حممد 
وكان   1921 عام  يديه  على  الكرمي  "دهيمي�س" القراآن 
عمره ع�سر �سنوات )كان ذلك العام ميثل جزءًا من �سنوات 
الهدنة والتفاقيات، وتاأ�س�س اأول برملان حملي، و�سدرت 
ميدان  يف  بونخيلة  عو�س  اأن�ساأها  وطنية  �سحيفة  اأول 
�سوق الوحي�سي، على مرمى حجر من اجلامع(، ثم ال�سيخ 
اأبناء  من  الكثري  حفظ  الذي  الداد�سي"  "حممد  ال�سهري 
املدينة عليه اأي�سًا و�سار قدوة ومثاًل، و�سورة متميزة مثل 

غريه للفقيه العامل ذلك الزمن.
تعليمه  دهيمي�س"،  "حممود  ال�سيخ  حمطات  اأول  هذه 
وحفظه ودرا�سته على اأيدي اأمثال هوؤلء الفقهاء وال�سيوخ، 
ودرو�سهم،  خطبهم  اإىل  وال�ستماع  اإليهم،  واجللو�س 
التي  الدينية  املنا�سبات  يف  وامل�ساركة  حلقاتهم  ح�سور 

جتمع الأوا�سر والعالقات مع ال�سباب ممن هم يف عمره.
ـ يف جانب مواز ـ جمموعة من املثقفني  اأي�سًا  وكان هناك 
ويف  واأفاد،  ال�سيخ  منهم  ا�ستفاد  الوطنيني  واملعلمني 
برع يف  الربغثي" الذي  مر�سي  "اأحمد  ال�سيخ  مقدمتهم 
و�سرف  نحو  من  وفنونها  واآدابها  العربية  اللغة  تدري�س 

وبالغة وعرو�س، وقد دّر�س للعديد من اأجيال املدينة.
الليبيني،  واملعلمني  الفقهاء،  من  الأعالم  هوؤلء  اأ�سماء  اإن 
وغريهم، ي�سحى من الالزم توجيه العناية لهم .. ول�سريهم 
الندوات  اأجلهم  فتـُعقد من  وجتاربهم وكفاحهم وعطائهم، 
وُتعد الأطروحات العلمية، وتـُطلق اأ�سماوؤهم على ال�سوارع 
هناك  اأن  وتعرف  الأجيال  لتتوا�سل  واملدار�س  وامليادين 
يف ليبيا الكثري من الرجال العظام، الذين مل يبخلوا عليها 
الدوام  على  واأكدوا  وال�سعوبة،  بالق�سوة  مفعم  وقت  يف 

اأنها واٍد ذو زرع .
ال�سيخ جمّودًا ومرتـاًّل، �ساحب �سوت رخيم  اأ�سبح  هنا 
اإىل  ينقل  وهو  الإعجاب  ت�ستل  ليبية،  نكهة  فيه  جميل، 
يدخل  اأي�سًا  وهنا  املباركة،  الله  كلمات  بخ�سوع  �سامعيه 
ال�سيخ "حممد رفعت"، القارئ امل�سري الفذ، على اخلط، 
فيتاأثـر به "دهيمي�س" ويحاكيه، ثم ي�سجعه الأمري اإدري�س 
)قبيل ال�ستقالل( فيبعثه ليوا�سل درا�سة التجويد بالأزهر 
وليح�سل على اإجازته عام 1952 بعد وفاة م�سرب املثل 

لديه ال�سيخ ال�سرير "رفعت" بعامني.

واإبداع،  والتجويد حت�سني وفن  الوا�سع،  الرباح  يف هذا 
يجد "الفن" لدى ال�سيخ اإعجابًا فين�سد ويرتمن، وكثري من 
 .. موهبة  واأ�سحاب   .. بالفطرة  فنانون  والعلماء  ال�سيوخ 
وهذه كانت �سمة لأغلبهم : ال�سيخ ال�سفتي وال�سيخ �سالمة 
حجازي وال�سيخ �سيد دروي�س، فيتابع هذه الأمور بتحبب 
حممد  ال�سيخان  بنغازي  يف  هناك  كان   . خلل  ودومنا 
ال�سفراين وحممد ال�سوداين .. عاملان جليالن ا�ستهواهم 
ورددوه   .. به  واأعجبوا   .. ال�سويف  والإن�ساد  الغناء 
تالميذهم  مع  به  وا�ستمتعوا   .. ورحالتهم  نزهاتهم  يف 
ومريديهم .. وتلك و�سطية .. وفيها ذوق واهتمام، والنف�س 

متيل اإىل اجلمال يف احلياة دومنا اإ�سفاف.
ويف اقرتاب من ذلك امتهن ال�سيخ حرفة "الطالء" ليك�سب 
قوته .. وقوت اأ�سرته، و"اجليار" فنان يجيد خلط الألوان، 

بفر�ساته الب�سيطة .
حمطة ثانية، لكنها بارزة يف حياة ال�سيخ "دهيمي�س"، هي 
التعليم حيث اأ�سهم يف اإعداد اأجيال وطنية يف وقت �سحت 
فيه الإمكانيات .. التحق بالتدري�س لتعليم الرتبية الدينية يف 
مدر�سة الأمري الأولية اأعوام الأربعينيات املا�سية و�سارك 
جربيل،  حممد  عامر،  عبيدالله  دريزة،  حممود   : زمالءه 
ال�سويهدي،  حامد  القرقوري،  حممد  مهلهل،  عرو�س  بن 
ثم   . وغريهم   .. الدلن�سي  يو�سف  الأبي�س،  عبدالعزيز 
ليعمل مفّت�سًا للتغذية املدر�سية يف بنغازي فمديرًا لها حتى 
الثانية  العاملية  اأيام احلرب  1970، وكان قد تطّوع  عام 
لتعليم اأبناء بع�س الأ�سر التي جلت من بنغازي يف �سواين 

ع�سمان وما حولها من ال�سواحي.
ومهنة  ر�سالة  كان  ـ  اأقرانه  مثل  ـ  دهيمي�س  لدى  التعليم 
الأمري  مدر�سة  اأجيال  عرفته  وقد  وطنيًا،  وواجبًا  مقّد�سة 
ر�سالة  وا�سل   .. قديرًا   .. فا�ساًل  معّلمًا  الأعوام  تلك 
�سيوخه ومعلميه بحما�س، وكان من بني تالميذه تلك الأيام 
: من�سور حممد الكيخيا، ح�سن و�سالح بن دردف، ح�سن 
عبدالرحيم  الفاخري،  خليفة  النيهوم،  ال�سادق  عريبي، 
ال�سريف،  ح�سني  بوقعيقي�س،  طاهر  اجلازوي،  فايد 

عبداملوىل دغمان .. وغريهم كثري.
 .. الإذاعة  هي  ال�سيخ،  حياة  �سرية  يف  مهمة  ثالثة  حمطة 
بداياتها يف  مع  وموؤ�س�سيها  املحلية  الإذاعة  بناة  من  كان 
مع�سكر الرميي عام 1950، اأو قبله بقليل، مع زمالئه : 
حممد بن �سويد، خريي بن عامر، مفتاح ال�سيد ال�سريف، 
اإبراهيم اطوير، حميدة بن عامر، وكان اأول قارئ للقراآن 
لفرتات  يبث  الذي  املبا�سر  اإر�سالها  الهواء من خالل  على 
يف  امل�ستمعون  بها  وارتبط  الواحد،  اليوم  يف  ق�سرية 
بنغازي ال�سغرية، وقراأ الن�سرة الإخبارية يف غياب املذيع، 
كما اأ�سهم لحقًا مع روادها من العاملني واملذيعني : عبدالله 
عبداللطيف  باخلري،  عي�سى  الورفلي،  املربوك  عبداملوىل، 
اأخربين  الذي  دادو  بن  اأبوالقا�سم  اإ�سماعيل،  �سعد  عيد، 
للعمل  وقّدمه  اكت�سفه  الذي  باأن  ـ  الله  رحمه  ـ  �سخ�سيًا 
مذيعًا عام 1954 ال�سيخ حممود دهيمي�س عندما اأعجب 
بنربات �سوته وا�ستح�سنه وكانا على �ساطئ بحر ال�سابي 
وطلب منه قراءة جزء من مقال يف اإحدى ال�سحف املحلية، 
وقد ظّل بن دادو من خرية املذيعني، واختري فيما بعد كبريًا 

لهم، وخديجة اجلهمي، وفرج ال�سريف.
�سار  لحقة  مرحلة  يف  املحلية  الإذاعة  تطّورت  وعندما 
اأبوبكر   : املقرئني  اأ�سوات  مع  دهيمي�س  ال�سيخ  �سوت 
وحممد  التومي،  ولمني  قنيوه،  ولمني  امل�سالتي،  �سالح 
جمعه زوبي .. وغريهم يف تلك ال�سنوات عنوانًا وا�سحًا 

للعطاء الليبي يف هذا الفن الروحي العظيم.
بنغازي، وليبيا كلها، واأهلها .. وم�ساجدها .. ومدار�سها 
.. واإذاعتها  الدينية والجتماعية والوطنية  .. ومنا�سباتها 
.. عرفته علمًا قارئًا لكتاب الله، وَمْعَلمًا من معامل تاريخها 
ظرف  �ساحب  واإن�سانًا  والثقايف،  والعلمي  الروحي 
وطرافة، الذي ا�ستمّر يف ر�سالته الروحية من على املنرب 
اإىل اآخر حلظة من عمره، و�سيظل ال�سيخ اجلليل  حممود 
دهيمي�س يف ذاكرة الوطن التي ل تن�س رجالها واأعالمها 

يف كل الظروف.



شؤون ليبيـــة

23 22

شؤون ليبيـــة

  راشيل كوري ..

اليت ماتت من أجلنا ..

عبد السالم الجالي. ليبيا

 من باب الهتمام بكل من ميد يد العون لنا وينا�سرنا 
يف  ق�سايانا التحررية، علينا اأن نن�سفه ونكرمه ونوؤرخ 
له، عرفانًا ملا قدمه لنا من ت�سحيات يف �سبيل حريتنا 

ووطننا من دن�س امل�ستعمرين ال�سهاينة.
بذلت  والتي  "اأمريكا"،  من  القادمة  ال�سابة  هي  ها 
ال�سهيونية يف  اأمام وحتت جنازير اجلرافات  روحها 
حتٍد كي ل تهدم بيت اأحد املواطنني الفل�سطينيني ـ اإنها 

ـ   10 ـ  يف  ولدت  كوري"،  اإليان  "را�سيل  املنا�سلة  
ـ ع�سوة يف حركة  ـ نا�سطة حقوقية  1979م  ـ  ابريل 

الت�سامن العاملية ـ 
املراكب  اإحدى  "غزة" �سمن  "را�سيل" اإىل  توجهت 
التي كانوا يطلقون عليها ا�سم "ا�سطول احلرية"، حيث 
كانت ت�ستهدف ك�سر احل�سار على قطاع غزة  املفرو�س 
من قبل ال�سلطات ال�سرائيلية، وقد تزامن و�سولها مع 

"النتفا�سة الثانية" يف فل�سطني، لقد قتلت هذا الفتاة 
يف  الإن�سانية  احلقوق  ملنا�سرة  جاءت  التي  الأمريكية 
فل�سطني عندما كانت حتاول منع اجلرافات ال�سرائيلية 
كانت  عندما  وذلك  الفل�سطينيني،  منازل  اأحد  هدم  من 
تقف مت�سدية بج�سدها النحيل اأمام جرافات ال�سهاينة 
اعتقادًا منها باأنها �سوف  تزرع فيهم �سيئًا من �سمري 
الن�سانية لعلهم يقدرون حقوق الإن�سان، اإل اأنه قد غاب 
عن"را�سيل" اأن هوؤلء ال�سهاينة هم األد اأعداء الإن�سانية 
على �سطح الر�س، اإذ مل يتورع هوؤلء الغا�سبون يف 
كوري  "را�سيل  �ساكلة  على  الكثريين  اأرواح  اإزهاق 
�سبيل  يف  بنف�سها  �سحت  التي  املنا�سلة  الفتاة  " تلك 
الق�سية الفل�سطينية التي تعترب ق�سية العرب وامل�سلمني 
ـ  ،بتاريخ  ال�سرائيلية  اجلرافات  اغتالتها  لقد  عمومًا، 
16 ـ مار�س ـ 2003 م ـ بدم بارد وبطريقة وح�سية 
يف غاية الب�ساعة وذلك ده�سًا حيث مرت هذه اجلرافة 
على ج�سدها النحيل ملرتني وهي ت�سرخ حتت جنازير 
"را�سيل"ـ  كانت  الرحمة،  تعرف  ل  التي  جرافاتهم 
منازل  احد  هدم  عن  اجلرافة  هذه  اإيقاف  منها  بغية 
الطغمة  تلك  اأن  اإل  بغزة،  "رفح"  يف  الفل�سطينيني 
اأعداء  الرحمة،  ول  ال�سفقة  يعرفون  ل  الذين  احلقودة 
الن�سانية الذين مل يراعوا ال�سفة احلقوقية التي كانت 
اأق�سى  من  الفتاة  هذه  جاءت  اإذ  "را�سيل".  حتملها 
الغرب، �سوب ال�سرق، يف الوقت الذي كان يهرب فيه 
اأنها  اأ�سحاب الق�سية من ال�سرق اإىل الغرب،ـ حقًا كم 
مفارقة عجيبة، لقد كانت اآخر ر�سائلها لأ�سرتها تقول 
فيها: )) اعتقد اأن اأي عمل اأكادميي، اأو اأي قراءة، اأو 
اأو  وثائقية،  اأفالم  م�ساهدة  اأو  ملوؤمترات،  م�ساركة  اأي 
بادراك  يل  لت�سمح  تكن  مل  وروايات،  ق�س�س  �سماع 
الواقع هنا، الذي متار�سه قوات الحتالل ال�سرائيلية 

عليهم(، هذه هي الفتاة  "را�سيل" التي كانت يبدو اأنها 
تريد اأن تقوم باأعمال ان�سانية اأكرث من جمرد وجودها 
اأجل حرية ورفاهية  العاملية" من  الت�سامن  "هيئة  مع  

الإن�سان يف كل مكان.
كافة  اأمامه  حتطمت  "را�سيل"  واإ�سرار  �سمود  اإن 
اأجمع  العامل  اإىل  ر�سالتها  اإي�سال  اأجل  من  احلواجز 
ومطالبتها بحقوق الن�سان يف كل مكان، ومن اأجل ما 
املختلفة  فال  الإن�سانية  الأعمال  كافة   تقدمه يف  كانت 
غرابة يف اأن ت�سحي بنف�سها يف �سبيل هدفها املن�سود 
يف  وامل�سطهدين  املظلومني  مبنا�سرة  لها  وامل�سهود 
التي كانت يف ربيع  الفتاة  فعلته هذه  ما  العامل، وهذا 
 23 يتجاوز  مل  عمرها  كان  اإذ  وفاتها،  اأثناء  �سبابها 
وامل�سلمون  العرب  لها  يقف  اأن  ت�ستحق   اإنها  عامًا، 
ن�سالية جبارة  اأعماٍل  به من  قامت  ملا  واإكبارًا   اإجالًل 
ت�ستحق  فهي  والحرتام،  التقدير  كل  عليها  ت�ستحق 
كغريها من املنا�سلني اأن ي�سيد لها متثال يرمز للحرية 
يف نف�س املدينة التي اأزهقت فيها روحها بفل�سطني، لقد 
عرب الرئي�س الراحل  "يا�سر عرفات" عن عظيم اأ�سفه  
اأحد  على  ا�سمها  يطلق  اأن  وعد  وقد  "را�سيل"،  ملقتل 
�سوارع "رام الله"ـ  وقام  بالت�سال بوالدتها واأخربها 
باأن ابنتها ا�سبحت ابنة كل الفل�سطينيني،  وكان عند 
الله"  "رام  �سوارع  اأحد  على  ا�سمها  اأطلق  اإذ  وعده 
لالأ�سف  كاإعالميني و�سحفيني وكتاب  اأننا  اإل  بالفعل. 
كعرب  اأننا  ويبدو  حق.  بكلمة  حتى  نتذكرها  نعد  مل 
اإىل  التنا�سي  ورمبا  الن�سيان،  اأ�سابنا  قد  وم�سلمني 
تظل هذه  ذلك �سوف  والنكران،  رغم  درجة اجلحود 
ال�سرفاء  كل  وذاكرة  التاريخية  ذاكرتنا  يف  املنا�سلة 

واملنا�سلني ك�سهيدة الن�سانية قاطبة.
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برازيلّيات .. 
فازع دراوشة| فلسطين

يجري  ما  ك�سائر  عامة  رئا�سّية  انتخابات  اأم�س  جرت 
عند ال�سعوب احلّية

اجلولة  بعد   الثانية  اجلولة  هي  الم�س  وانتخابات 
الأوىل التي متت يف الثاين من اأكتوبر اجلاري وتاأهل 

فيها للجولة الثانية :
1 . لوي�س اإينا�سيو  لول  دا �سيلفا  وهو رئي�س �سابق  
للربازيل  ولفرتتني من 2003 وحتى 2010 وهو 

ممثل الي�سار والفقراء والب�سطاء وال�سعب العادي.
2.خايري بول�سينارو : وهو الرئي�س الربازيلي وممثل 

اليمني والنا�س الكرث ثراء  
وبحمد الله فاز ممثل الي�سار  وممثل الفقراء والب�سطاء

هو متا�س  الربازيلية  النتخابات  اأكرث  يف  يعنيني  ما 
مو�سوعها بق�سية وطني : الق�سية الفل�سطينية

ترمب   �سيعة  كان من   بالنتخابات   فالرئي�س  اخلليع 
وهّم بنقل �سفارة الربازيل  لقد�سنا املحتلة

ال�سمت  فرتة  قبيل   العرب   عواطف  دغدغة  حاول 
احت�سنتهم   الربازيل  واأن  العرب  بتحية  النتخابي 
وحتت�سنهم  وانه �سيزور قطر  حل�سور فوز الربازيل 

باأوملبياد قطر القادم
    2019 اآذار  باأواخر  الكيان  زار  بول�سينارو  وكان 
اأمام  وقال  الأمريكية  القارة  خارج  له   زيارة  اأول  يف 
قبل  زاره  الذي   ( نتنياهو  راأ�سهم   وعلى  م�ستقبليه  
ا�سهر  عدة  قبل  الربازيل   / جانريو   دي  ريو  ب  ذلك 
بعد   ( بالعربية  اللد   مطار  ( يف   )2018 دي�سمرب   (

اأن قطع حديثه بلغة بلده الربتغالية (  : " اأين  اأوهيف 
ي�سرائيل " اأي اأنا اأحب اإ�سرائيل .

برطع بول�سينارو  بوطننا وزار حائط  الرباق ) حائط 
املبكى كما ي�سميه اليهود (.

اأكد  على اأنه �سينقل ال�سفارة الربازيلية للقد�س ولكن 
، وقيل  بفتح مكتب  فاكتفى لحقا  الرتاجع  بدء  لوحظ 
العربية �سد ذلك وخ�سيته  ال�سبب  تهمري اجلامعة  اأن 
من ت�سرر العالقات التجارية مع العربان فالربازيل من 

كبار م�سدري اللحم احلالل  للعرب
واأم�س ارتدت زوج بول�سينارو  Tshirt  عليه العلم 
الإ�سرائيلي  ودعت بالزدهار وال�سالمة للربازيل  و" 

اإ�سرائيل "
وا�ستغربت هذا الهيام من قبل زوج رئي�س دولة ترفع 

علما غري علم بلدها يف يوم انتخاب بوطنها !!
وفاز بجولة الم�س ولله احلمد  الرئي�س دا �سلفا

و كانت النتائج : 50.9  دا �سلفا
بول�سينارو     49.1

ما معنى هذا :  ان ن�سف ال�سعب تقريبا  مع  الوب�س 
اخلليع انتخابا   . وعليه ، فاحلذر احلذر ويجب على 
التحرير  ومنظمة  فل�سطني    و  الفل�سطيني  ال�سعب 
الفل�سطينية والعرب جميعا ممثلني بجامعتهم  والدول 
العربية فهم الالزم وعمل الالزم   كي ل نرى بول�سينارو 

اآخر يعود .
والله امل�ستعان ..

شؤون عربيــةشؤون عربيــة

  رسالة فلسطين ..

وفاء عمران حمامدة تبحث عن
 »سر اختفاء فادي« ..

تقرير: فراس حج محمد )فلسطين(

 من باب الهتمام بكل من ميد يد العون لنا وينا�سرنا يف  ق�سايانا التحررية، علينا 
�سبيل حريتنا  ت�سحيات يف  من  لنا  قدمه  ملا  عرفانًا  له،  ونوؤرخ  ونكرمه  نن�سفه  اأن 

ووطننا من دن�س امل�ستعمرين ال�سهاينة.
جنازير  وحتت  اأمام  روحها  بذلت  والتي  "اأمريكا"،  من  القادمة  ال�سابة  هي  ها 
اإنها  ـ  الفل�سطينيني  املواطنني  اأحد  بيت  تهدم  ل  كي  حتٍد  يف  ال�سهيونية  اجلرافات 
املنا�سلة  "را�سيل اإليان كوري"، ولدت يف ـ 10 ـ ابريل ـ 1979م ـ نا�سطة حقوقية 

ـ ع�سوة يف حركة الت�سامن العاملية ـ 
توجهت "را�سيل" اإىل "غزة" �سمن اإحدى املراكب التي كانوا يطلقون عليها ا�سم 
"ا�سطول احلرية"، حيث كانت ت�ستهدف ك�سر احل�سار على قطاع غزة  املفرو�س 

من قبل ال�سلطات ال�سرائيلية، وقد تزامن و�سولها مع 
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الغناء املمنوع .. 

صباح زاهي العبود. العراق. وكاالت

وللغناء دور مهم يف احلياة. فاإىل جانب كونه جملبة لالأن�س 
وال�سعادة واملتعة، فهو اأي�سًا ُيعد و�سيلة مهمة لبث الأفكار 
واملبادئ وتر�سيخها يف نفو�س املتابعني، ناهيك عن دوره 
الرتبوي الوا�سح. لذا فقد حر�ست و�سائل البث الإذاعي 
ال�سوء  حتمل  التي  الأغاين  بث  جتنب  على  والتلفازي 
وت�سبب اإزعاجًا للم�ستمعني وامل�ساهدين من خالل ما يرد 
املبادئ  مع  تن�سجم  ولغة ج�سد ل  فيها من كالم ومفاهيم 
والقيم الجتماعية والدينية وال�سيا�سية ال�سارية يف حينه. 

وقد تهدد ال�سلم الجتماعي وت�سيء اإىل الذوق وامل�ساعر.

�سبيًا،  مازلت  واأنا  املا�سي  القرن  خم�سينات  اأواخر  يف 
�سجت و�سائل الإعالم يف م�سر ا�ستنكارًا على بث اأغنية 
"ميه القمر ع الباب" والتي �سبق واأن غنتها املطربة فائزة 
فار�س  كتبها  والتي  حنه"،  "متر  فيلم  يف   1957 عام 
وحلنها  عزيز"،  جميل  "مر�سي  الرومان�سية  الأغاين 
الق�سة  بداية  وكانت  املوجي".  "حممد  ال�ساب  املو�سيقار 
هي تقدم �سيخ الربملانيني يف م�سر زمنذاك "�سيد جالل" 
بطلب اإىل وزير الإعالم يطالبه فيه اإيقاف بث الأغنية . ثم 
تقدم "�سيد" با�ستجواب اآخر اإىل الوزير نف�سه حول اأغنية 

يف  وقال  "�سباح"،  ال�سابة  للمطربة  عيونك  رم�س  "من 
معر�س اإنتقاده :- )) ميكن لأي مطربة اأن تغني مثل هذه 
الأغاين - اخلليعة - على امل�سرح، ولكن لي�س من مهمات 
وزير الإعالم ال�سماح بدخول هذه الأغاين اإىل كل بيت ((. 
ثم اأ�ساف :- )) اإن املراأة العارية يف ال�سارع تفقد طبيعتها 
كاأم جليل حمت�سم يعرف اخلجل. كما اأن النتيجة الطبيعية 
لرتك الن�ساء �سبه عاريات يف ال�سوارع اأن ياأتي جيل قليل 
هذا  ان�سحب  ولقد   .)) الوقار  ول  الدين  ليعرف  احلياء 
الأردن  اإىل  مت�سددة  دينية  م�سحة  يحمل  الذي  اخلطاب 
فاأ�سدرت وزارة الأنباء هناك بيانًا ن�سر يف ال�سحف يف 
حينه )1960(،ُعدت فيه كلمات الأغنية )) خملة بالآداب، 
وتتنافى والر�سالة التي درجت عليها الإذاعة الأردنية ((، . 
وقد �سبب هذا الإجراء �سعقة قوية لفائزة اأحمد، �سيما واأن 
هذه الأغنية ارتفعت بها اإىل قمة جمدها الغنائي، ومهدت 
البالد  اأنحاء  يف  امل�ستمعني  قلوب  اإىل  �سالكة  طريقًا  لها 
اأن  العربية، واأ�سبح من غري املمكن لأي من حمبي فائزة 
يتخيل هذه الأغنية ب�سوت اآخر غري �سوتها، خا�سة واإنها 
والف�سل،  الإحباط  من  و�سل�سلة  قا�سية  معاناة  بعد  جاءت 

ومنذ بداية حياتها الفنية.
اأماكن  لنتابع عن كثب كلمات هذه الأغنية ونبحث عن      
ولنحاول  وغريه.  جالل"  "�سيد  اإدعاها  التي  اخلالعة 
التاأ�سري على اأية كلمة اأو �سطر يف الأغنية ينم عن اإخالل 
بالآداب، ولنبحث عن مكامن الت�ساد مع الر�سالة الأخالقية 

التي درجت عليها اإذاعة عمان.
الباب/ ولال  اأرد  قناديله/ ميه  نور  القمر عالباب/  )) ميه 

اأناديله/ ميه/ ميه.
ميه القمر �سهران/ م�سكني بقاله زمان/ عينوه على بيتنا/ 

باين عليه عط�سان/ وحد من اجلريان 
الباب  اأرد  ولال  ؟/  ثواب  ينولنا  اأ�سقيه  قلتنا/  و�سفلو   
؟/ ميه ميه./ بب�س من ال�سباك / ملحتو جاي هناك/ يف 
موال/  كم  عنيا  يف  وقال/  علينا  نّور  احللوه./  طلعتوه 

ياليلي ياليلي ياليل/ وغنا كم غنوه.
اأكتبلوه ميه جواب ؟/ ولال اأرد الباب ؟/ ميه ميه.((

الغناء هو تطريب وترنم في الكالم الموزون. وقد يكون مصحوبًا 
بالموسيقى أو بدونها. وعندما يغني المرء ويطرب فإنه يكون متفاعاًل 
ومتجاوبًا وجدانيًا مع كلمات موزونة تعبر عن خلجات القلب، سواًء أكان 

ذلك حزنًا أم سعادة، يحس معها بمشاعر تبعث الهدوء في النفس، 
وتكون بمثابة حياة لروحه تشفي غليله وتشعره برغبة في االنطالق، 
تدفعه أحيانًا للرقص أو التلويح باليدين وربما هز الرقبة أو الوسط. 

ميه القمر 
ع الباب 

فائزة أمحد
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يكونوا  الأغنية مل  على هذه  املعرت�سني  اأن  افرت�سنا  فلو   
موفقني يف اإعرتا�سهم هذا ، لكنهم �سيكونون حمقني يف 
العرتا�س على بث الأغاين امل�سيئة التي كانت تبث ومنذ 
بداية تبلور الأغنية العربية مطلع ع�سرينات القرن املا�سي. 
واأ�سبحت  ا�سطوانات،  على  مطبوعة  اأغان  ظهرت  فقد 
عوا�سم  يف  اإذاعات  تاأ�سي�س  بعد  النت�سار  وا�سعة 
الأغاين  هذه  من  بع�س  وكان  العربية.  البالد  من  خمتلفة 
حما�سرًا من قبل امل�سوؤولني وبع�س رجال الدين ،واملعنيني 
واملثل  العامة،  والآداب  الجتماعي  الذوق  على  باحلر�س 
بل  ثابتة،  تكن  مل  احلر�س  هذا  وترية  لكن  ال�سائدة. 
خا�سعة ملقدار ما ميلكه رجال الدين من �سطوة و�سيطرة 
اأحمد،   فائزة  مع  ح�سل  كما  اأحيانًا  كبري  اأثر  ذات  تظهر 
الإنفالت  فيه  ي�سود  اأخرى  اأحايني  يف  تت�ساءل  لكنها 
الأخالقي. ومثال على هذا التباين يف املواقف فقد اأثريت 
�سجة على "اأم كلثوم" يف ثالثينات القرن املا�سي بعدما 
بدت  والتي  مذهبي"،  والدلعة  اخلالعة  "اأنا  اأغنية  غنت 
اأن  ال�سجة  هذه  وكادت  وا�سحة.  اجلن�سية  اللوعة  فيها 
توقع باأم كلثوم، كما اأنها �سببت اإحراجًا للدوائر امل�سرية 
الجتماعية زمنذاك. يف حني مل حت�سل مثل هذه ال�سجة 
عندما غنى "�سيد دروي�س" و"اأمينة القبانية"  "اأنا مايل 
بعد  ملوؤلفها  حمرجًا  اأ�سبح  الأمر  لكن  قالتلي".  اللي  هي 
"مراقب يف وزارة الداخلية"، مما دفعه  ا�ستالمه من�سب 

اإىل منع بثها.

)) اأنا مايل هي اللي قالتلي/ روح اإ�سكر وتعايل عل بهلي/ 
�سربت �سويه/ وبعد �سويه/ بعثلي اخلدام يندهلي.((

ونحن اإذ نبارك مواقف البع�س الراف�س لالأغاين البعيدة 
عن الذوق، والتي ت�سيء اإىل املجتمع بكل وقاحة، وبالأخ�س 
تلك التي حتمل م�سامني اإباحية وتبث على �سا�سات التلفاز 
يحوده"،  حتت  من  بال�س  "ما  امل�سري  �سما  اأغنية  مثل 
حبوب  "متنك�سفي�س  واأغنية  بال�سفالة.  و�سفت  والتي 

احلمل اأهيه". واأخرى تظهر فيها املغنية وهي حتمل هدية 
حلبيبها عبارة عن قطعة مالب�س داخلية حمراء من النوع 
امل�ستعمل ل�سرت العور) اأو يكاد ( تلوح بها اأمام امل�ساهدين 
مع اإظهار مفاتنها ب�سكل خمجل يحرج الآباء اأمام اأبناءهم 
"�سما  قدم �سد  التلفاز �سوية. وقد  برامج  يتابعون  الذين 
امل�سري" )26( بالغًا بهذا اخل�سو�س. اأما فيديو كليب 
لالإباحية  الدعوة  يف  القمة  ميثل  فهو  كلينك"  "مريام 
والإ�ساءة اإىل الأخالق والطفولة وذلك باإقحامها لطفلة يف 
م�ساهد جن�سية باأغنيتها امل�سورة  "فوتنا الكول"، والكول 
األله يرحمك يا �سيد جالل، ترى ماذا �ستفعل  هو الهدف. 
واأنت  زمانك  يف  ح�سلت  لو  الداعرة  املوجة  هذه  اأمام 
املحتج والراف�س لأغنية ميه القمر عالباب ؟؟؟!!. ناهيك عن 
اأنف�سهم  الأغاين الهابطة كالمًا وحلنًا يوؤديها ب�سر يعدون 

فنانني ظلمًا وعدوانًا وهم مهرجون باإمتياز.
للت�سدي  حاجة  اأنف�سنا يف  فاإننا جند  عامة  وب�سورة      
يبث  الذي  النوع  من  وغريها  التافهة  الأغاين  هذه  ملثل 
والتفرقة  العداء  روح  اأو  اخللق،  بني  وي�سيعها  ال�سفالة 
يهدد  �سوفينيًا  نف�سًا  يحمل  اأو  والطائفية،  العن�سرية 
ذلك  وظهر  قاطبة.  الأر�س  ل�سعوب  الجتماعي  الن�سيج 
جليًا بعدما خرجت بع�س املحطات عن ال�سيطرة الأخالقية 
واأخذت تبث ما يجلب لها مزيدًا من امل�ساهدين، ويوفر لها 
مدخولت جيدة من خالل ما تبثه من اأفالم اإباحية علنًا اأو 
ين�سر اخلوف والرعب  اإ�سارات، وبع�سها راح  اأو  برموز 

وغري ذلك.
   يف العراق، ومنذ انت�سار ا�ستعمال ا�سطوانات احلاكي 
)امل�سنوعة من القري ( يف الربع الأول من القرن الع�سرين، 
ت�سيع  التي  الأغاين  بث  متنع  احلكومية  ال�سلطات  كانت 
التي  الال�سلكية  الإذاعة  يف  ذلك  اأكان  �سواًء  ال�سوء، 
املقاهي  ،اأو من خالل احلاكي يف   1936 تاأ�س�ست عام 
�سكوى  لأي  ت�ستجيب  املحاكم  وكانت  الليلية.  والنوادي 
دين  اأو  طائفة  اأو  مواطن  لأي  ي�سيء  من  كل  �سد  تقدم 
�سجل  املثال(  �سبيل  )على   1926 عام  ففي  قومية.  اأو 

"�سودوين  لأغنية  ا�سطوانة  القباجني"  "حممد  املطرب 
اإىل  قادته  مفتعلة  و�سجة  جدًل  اأثارت  هالن�سارى" التي 
املحاكم، اإذ عدها البع�س م�سيئة للطائفة امل�سيحية، ومبعث 
اإثارة للنعرات . يف حني عدها اآخرون م�سيئة. واإن ما ورد 
من  مبنعها  وطالبوا  ورموزه،  للدين  اإ�ساءة  عن  ينم  فيها 
البث. وقد تخل�س "القباجني" من التهمة ب�سعوبة. وبعد 
ثالث �سنوات ظهرت ا�سطوانة للقباجني �سجل فيها مواًل 
الغريب  يزاحمني  "بلد  العالف  الكرمي  عبد  ال�ساعر  كتبه 
بذلك  ويق�سد  بالدي"،  والبالد  اأهلي  والأهل  بو�سطه/ 
املنحى  على  العالف  كتبه  البيت  وهذا  املحتلني،  النكليز 
ولكن/  هم  لالأجانب  "عبيد  الر�سايف  كتبه  الذي  نف�سه 
على اأبناء جلددتهم اأ�سود". وقد �سببت هذه الأغنية حرجًا 

كبريًا للم�سوؤولني حينذاك.
يف اأربعينات القرن املا�سي اأُدخل املطرب "داخل ح�سن" 
"اأنا  لأغنية  تاأديته  بعد  الإذاعة  من  وطرد  ال�سجن،  اإىل 
العربي تعرفوين"، والتي تندد بقرارات تق�سيم فل�سطني. 
من  لكثري  تعر�س  فقد  علي"  "عزيز  املنولوج�ست  اأما 
امل�سهورة  منولوجاته  من  لبع�س  تاأديته  بعد  امل�سايقات 
وحتارب  واأذنابه  امل�ستعمر  من  ت�سخر  والتي  حينذاك، 
احلكام العمالء وتف�سح ارتباطهم بامل�ستعمر، اإذ كان هذا 
هذه  وكانت  العراق.  احلكم يف  نظام  على  متمردًا  الرجل 
املنولوجات تبث على الهواء من اإذاعة "بغداد" الال�سلكية 
يف اأربعينات وخم�سينات القرن املا�سي قبل ظهور اأجهزة 
الت�سجيل. وقد اأعتقل عام 1943 ب�سبب منلوجاته تلك، 
ثم فر�ست عليه الإقامة اجلربية بعد اأن نفي اإىل "كربالء" 
تهاجم  التي  املنلوجات  ترك  على  واإجباره  تاأديبه  بهدف 
احلكومة وت�ستقطب جماهري وا�سعة من ال�سعب العراقي. 
ولعل منولوج "دكتور" هو من اأ�سهر منولوجاته. واأي�سًا 
فيه  هاجم   1948 عام  اأداه  "حب�سونه"،  منولوج  له 
ومن  اإ�سرائيل.  خلقت  التي  ال�ستعمار  ودول  احلكومة 
من  بثها  تكرار  منع  التي  الأخرى  ال�سهرية  منولوجاته 
ع�سنه  منه،  كلها   ، الب�ستان  زغريه،  )الركعه  هي  الإذاعة 

و�سفنه ....الخ (.
على  تن�س  حكومية  اأوامر  �سدرت   1950 عام  يف     
اليهود  العراقيني  واملطربني  املو�سيقيني  كل  اأ�سماء  حذف 
وكل الفنانني الآخرين بعد اأن مت ترحيلهم من العراق يف 
مايقارب  ميثل  هوؤلء  عدد  وكان  فل�سطني.  اأحداث  اأعقاب 
%95 من جمموعة الفنانني العراقيني حينذاك. واأبرزهم 
زعرور،  يو�سف  �سا�سون،  داود،  واأخوه  الكويتي  �سالح 
�سليم  ق�ساب،  ح�سقيل  حوري�س،  يو�سف  �سبث،  �سليم 
فلفل  جناة،  العماري،  يعقوب  مو�سي،  �سلمان  نور، 
كرجي، البرياليا�س، وكثري غربهم. ونتيجة لهذا التحجيم 
ن�سى  فقد  الطويل  الزمن  ومبرور  احلديدي،  والتطويق 
الأ�سف.  مع  ذاكرتهم  خارج  واأ�سبحوا  هوؤلء  العراقيون 
علمًا باأن هوؤلء وعلى راأ�سهم "�سالح الكويتي"، و"داود 
الكويتي"، هم من و�سع اأ�س�س الأغنية العراقية احلديثة، 
والتي  وال�ساعر(،  املوؤلف  جمهولة  تراثية  اأغاين  ت�سمى   (
يف  ويرددونها  ل�سماعها  يطربون  العراقيون  مازال 
�سفراتهم وجل�سات الفرح وكل املنا�سبات ال�سعيدة. ومبنع 
هذه الأغاين من البث خ�سرنا الكثري من الأ�سوات اجلميلة 

والفن اجلميل.
والفن  الأدب  انتع�س  متوز   14 ثورة  اأعقاب  يف    
والطرب، ومل تكن هناك قيود على ذلك مادامت ال�سروط 
هذه  يف  برزت  وقد  فيها.  متوفرة  والأدب  والذوق  الفنية 
قا�سم"  الكرمي  "عبد  الزعيم  متجد  التي  الأغاين  الفرتة 
والثورة، وكذلك الأغاين التي تدعو ل�سم الكويت للعراق، 
كرد  كتبت  التي  ر�سيد" ال�سيا�سية  "فا�سل  ومنولوجات 
فعل على الهجمة القا�سية من لدن اإعالم اجلمهورية العربية 
املتحدة )م�سر و�سوريا( التي قادها "جمال عبد النا�سر" 
�سخ�سيًا �سد الزعيم "عبد الكرمي". وقد منعت جميع هذه 
من   .1963 �سباط  انقالب  اأعقاب  البث يف  من  الأغاين 

هذه الأغاين :-
عبد الكرمي كل القلوب تهواك ،و عبد الكرمي مرحى يقائدنه 
للمجموعة، اأنا العراق ، واحلمد لله عل �سالمه واأغنية عا�س 



شؤون عربيــةشؤون عربيــة

31 30

الزعيم ملائدة نزهت، هربجي كرد وعرب ون�سيد ياموطني 
عيد  يا  متوز  وملحنها(،  الثورة  )مطرب  اخلليل  لأحمد 
املاليني لفاروق هالل، اأنا العراقي يف كل نادي ،واأغنيه يا 
غنيه ملحمد القبنجي، ويحيا ال�سالم العاملي ، ودميقراطية 
و�سالم ليحيى حمدي، واأغنية تريد تريد العزة تريد ،وعبد 
وادي  وجواد  جمعة  الواحد  عبد  للثنائي  يكول  الكرمي 
،وجميع منولوجات فا�سل ر�سيد مثل )كنت اإباإيدك �سايل 
زهور  واأغنية  مي�سرت.  بلبلكم  ،وطار  جوز  وجوز  �سمعه( 
لداود  وزعيمي  ثورتي  واأغنية  �سهم(  يا  ت�سلم   ( ح�سني 
لهيفاء  قا�سم  لبن  فدوه  واأغنية  وهبي.  واأحالم  العاين 
مطربون  اأداها  التي  الأغاين  بع�س  اإىل  وهبي.اإ�سافة 
حباب(  ،طلوا  الباب  فتح  يخواتي  )العراقي  مثل  عرب 
لنجاح �سالم لقد هزت اأغنية هربجي م�ساعر كل العراقيني 

،وزرعت املحبة والود والألفة يف قلوبهم.
اإنقالبيو �سباط عام  ِقَبل  جميع هذه الأغاين مت منعها من 
1963.من �سمن الأغاين التي منع بثها اأي�سًا تلك التي 
الأمم  ت�سدر  اأن  قبل  العراق  اإىل  الكويت  �سم  اإىل  تدعو 
املتحدة قرارها مبنح ال�ستقالل للكويت بعد �سحب �سلطة 
الكويت  ب�سم  املتحدة  الأمم  اإىل  العراق  طلب  النقالبيني 
حك  ويل  كاعي  الكويت  املمنوعة:-  الأغاين  هذه  من  له. 
الواحد جمعه وجواد وادي، واأغنية  للثنائي عبد  برجوعه 
"من زاخو حلد الكويت/ هذي فد دار وفد بيت" لأحالم 

وهبي.
ويف منت�سف �ستينات القرن املا�سي تقرر منع كل الأغاين 
التي ترد فيها كلمة "خمر" وكل مايتعلق بهذه الكلمة مثل 
من  وغريها.  و"عرق"،  اخلمر"،  و"�ساقي  "�سكران"، 
واأموت  .و"اأحيا  واإتهنه  كا�سك  اإ�سرب   -: الأغاين  هذه 
اأم الطرب واخلمره" )ح�سريي(. ومقام د�ست  عالب�سره 
من �سعر ال�سيد احلبوبي "ل تدر يل اأيها ال�ساقي رحيقًا"، 
وكذلك "يا تارك اخلمر" للمطربة زهور ح�سني. وليو�سف 
عمر مقام"يا �ساقي الكاأ�س". واأغنيات القبنجي "�ساحي 
لو �سكران"، و"خل نطرب خل ن�سرب اأقداح"، و"ل تبك 
ليلى" اأما اأغاين "ناظم الغزايل" املمنوعة فهي مو�سح "اأيها 

ال�ساقي"، و"ب�ستة اأنا الذي كنت اأ�سقي" ولرنج�س �سوقي 
الخ.. للكا�س".........  خمر  �سارت  ودمعتي  "اأبجي 

الأغاين  بث  منع  تقرر  العراق،  1968يف  انقالب  بعد 
بالقومية  ت�سيد  واأنا�سيد  باأغاين  وا�ستبدلت  الوطنية 
حتقيقها  يف  ف�سلت  التي  العربية  للوحدة  وتدعو  العربية 
ملدة  نف�سه  احلزب  يحكمهما  متجاورين  بلدين  حكومتا 
العالية  الرفوف  يف  �سفت  ذلك  اإىل  وعالوة  عام.  اأربعني 
واإىل الأبد اأ�سرطة وا�سطوانات الأغاين واملقامات العراقية 
"جامن"، علي  فار�سية مثل  فيها كلمات  يرد  العذبة والتي 
النظام  عدهم  ملطربني  اأغاين  بث  منع  خدامن." كما  جان، 
"زهور ح�سني" و"ر�سا علي"،  منهم  اإيرانية  اأ�سول  من 
الأغاين  كل  �سودرت  كما  غري.  لي�س  �سوفيني  بحقد 
عراقيون  وطنيون  كتبها  التي  والأنا�سيد  والأوبريتات 
�سرحان  )اأبو  كزار  وذياب  العراقي  كرمي  مثل  اأحرار 
(، واجلواهري ومظفر النواب، وكل اأحلان و اأغاين فوؤاد 
�سامل ،قحطان العطار، كمال ال�سيد، جعفر ح�سن، كوكب 
خارج  اإىل  هربوا  الذين  الفنانني  كل  املنع  و�سمل  حمزه، 
يف  والفن  الغناء  ولي�سبح  الإرهاب.  من  تخل�سًا  العراق 
فر�ست  والتي  ح�سب،  املتعاقبة  "القائد" ومعاركه  خدمة 
على ال�سعب العراقي ق�سرًا  حتى جتاوز عدد الأغاين التي 
كان  ولقد  مئات.  عدة  القتال  اإىل  وتدعو  "القائد"  متجد 
العقاب القا�سي ينتظر كل من يتاأخر من الفنانني وال�سعراء 
عن ال�سطفاف باخلط الذي فر�س عليهم، لكن هذا مل مينع 
ت�سجل يف  كانت  التي  الأغاين  تلكم  متابعة  من  العراقيني 
تامة  ب�سرية  العراق  اإىل  تر�سل  اأ�سرطة  على  املهجر  دول 
ليتلقفها اجلميع برغبة و�سوق، ولت�سبح خالدة يف نفو�س 
العراقيني دون اإ�ستثناء، ولتكون مبثابة اإطالقات ر�سا�س 

يطلقها الفنانون امللتزمون �سد ال�سلطة اجلائرة.
احلكم  نظام  وانهيار  للعراق  الأجنبي  الحتالل  بعد 
من  اأجنز  ما  كل  بث  منع  مت   2003 عام  الدكتاتوري 
يكن  مل  حدث  الذي  لكن  القائد.  متجد  واأنا�سيد  اأغاين 
لفظ  فيما  لفظ  البالد  عم  الذي  الفلتان  اأن  اإذ  باحل�سبان، 
اأ�سموا  ملن  اأغان  الفنية  لل�ساحة  فظهرت  تافهة،  اأغان  من 

اأنف�سهم مطربني ظلمًا وعدوانًا ي�سندهم ملحنون ل يفقهون 
من فن املو�سيقى �سوى التهريج، وكًتاب اأغاين ما اأنزل الله 
النفالت  هذا  ب�سبب  واملرج  الهرج  فحل  �سلطان.  من  بها 
الإعالمي والأغاين الهابطة والكليبات الداعرة التي تظهر 
حتى  كرامة،  بال  يجعلها  ب�سكل  ومفاتنها  املراأة  ج�سد 
اأ�سبح من ال�سعب اأن نت�سورها ت�سلح اأمًا تعنى بوليدها 
لدن  من  املبذولة  املتوا�سعة  اجلهود  كل  ومع  واأطفالها. 
ال�سيطرة  اأن  نرى  والإهتزازات،  والإحباطات  احلكومة، 
وتلك  للكرامة،  ت�سيء  التي  والأفالم  الأغاين  اإيقاف  على 
متزيق  اإىل  وتدعو  والفرقة  والكراهية  الرعب  تثري  التي 
الن�سيج الإجتماعي غدا �سعب املنال، لكنه ممكن لو توفرت 
للعمل على  التي تبادر  النزيهة  احلكومات الوطنية اجلادة 
الإن�سانية  للقيم  ت�سيء  التي  الف�سائيات  حتجيم  اأو  منع 
بكل مفرداتها. واإل ف�سيتم ن�سف كل اجلهود التي تبذلها 
الراقية،  والقيم  املبادئ  وفق  على  اأبناءها  لرتبية  العوائل 
وحماولة تنظيم حياتهم بال�سكل الذي يحميهم من الأخطاء 

اجل�سيمة واملتاعب املحتملة.
الذاعات  بع�س  تبثها  التي  الأغاين  من  مناذج  هاكم 

والف�سائيات ولكم احلكم:-
هذه مغنية تخاطب حبيبها فتقول له ) جتي نتزوج بال�سر 

.... اأهلي واأهلك خي يولون (
واملطربة  زغريون(.  نغل  ونخلف  بعيد/  بيت  ناخذ  )جتي 

�ساجده متتدح خليلها جا�سم باأروع اجلمل :
 اأريد اأبجي عله جوي�سم اأبو الغرية/ �سراب العرك وبطالة 
البريه. وهذا يخاطب اإحدى الفتيات بكل الرقة التي يحملها 
اإّل اأخليها تبو�س نعايل.((  اأك�سر خ�سمها العايل/  اإّل   ((:
اأقدامها مل تنج من  الله اجلنة حتت  وحتى الأم التي جعل 

م�سبة هوؤلء اأبطال التفاهة:-
الظالم،  اأهلك  وكل  عمك/  اإحرتك  ملعون  اإبن  ملعون   ((

والنوبه اأمك.((
يف  البث  من  ممنوعة  اأ�سبحت  ومثيالتها  التفاهات  هذه 
الكثري من الف�سائيات التي حترتم نف�سها ومتابعيها. فاأين 
رامي" لأم  "اأحمد  كتبه  الكالم" مما  "الت�سفيط يف  هذا 

". وكيف  "عزة جمالك فني من غري ذليل يهواك  كلثوم:  
"مظفر  الرقيق  ال�ساعر  ماقدمه  مع  ال�ستائم  هذه  نقارن 
والتي  مللهمته  الذهبية  الظفائر  و�سف  عندما  النواب" 
"حدر ال�سنابل كطه".  تن�سدل على �سدرها الناهد بجملة 
الأ�سيلة  العراقية  الأغنية  وكتاب  �سعرائنا  من  نحن  واأين 
الكرمي  عبد  كتبها  والتي  والرومان�سية  بالعذوبة  اململوءة 
طاهر  و�سبتي  النجار  وجبوري  منفي  واملال  العالف 
العبودي  وب�سري  الركابي  وكاظم  كاطع  اإ�سماعيل  وكاظم 
حممد  وزاهد  خلف  ال�سيد  وعريان  النعماين  وريا�س 
ح�سون  وفالح  الدجيلي  وزهري  الكرخي  ح�سن  وحممد 
ناظم  و  مهدي  وخزعل  املال  املجيد  وعبد  �سرحان  وذياب 
تغنوا  غريهم  وكثري  هوؤلء   . العراقي  وكرمي  ال�سماوي 
وحمبة  العليا  باملُثل  النا�س  وجماله،وثقفوا  الوطن  بحب 
كتبوا  كما   . اخلال�سة.  ال�سداقة  اإىل  والدعوة  النا�س 
للحبيبة اأرق الكلمات واأعذب الأ�سعار اململوءة بالإح�سا�س 
و�سحر  جمال  وو�سفوا  والدلل  وال�سجن  والرومان�سية 

عيونها "احلراكة" وقوامها الفتان.
التي  الإعالم  الو�سائل  كل  وقاطعوا  حاربوا  النا�س  اأيها 
ت�سيء اإىل اأذواقكم ،وكل التافهني الذين يح�سبون اأنف�سهم 

فنانني وهم لي�سوا كذلك .
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"ثالر" : ا�شمه  وكان  بوهيميا  يف  • ولد 
هو  الأمريكي  الدولر  اإن  الربيطانية  املعارف  دائرة  تقول 
عملة "الوليات املتحدة الأمريكية"، وهي عملة عاملية مهيمنة، 
تلعب دورًا مهمًا يف التجارة الدولية واأ�سواق ال�سرف. فما 

هي ق�سة الدولر؟
ثالر  لكلمة  الإجنليزية  ال�سيغة  هي  "دولر"  كلمة 

"thaler"، وهي كلمة اأملانية تعني "�سخ�س"، اأو "�سيء 
من الوادي". وكان ا�سم "ثالر" اأُطلق على العمالت املعدنية 
يف   1519 عام  يف  الف�سة  مناجم  من  امل�سكوكة  الأوىل 
العملة  وحدة  �سميت  لذلك  "بوهيميا"،  "يواخيم�ستال" يف 

الأمريكية با�سمها بح�سب دائرة املعارف الربيطانية.
مدينة  ا�ستهرت  ع�سر،  اخلام�س  القرن  فخالل 

كانت  التي  البوهيمية،  يواخيم(  )وادي  "يواخيم�ستال" 
الوقت  ذلك  يف  اخلام�س"  "�سارل  اإمرباطورية  من  جزءًا 
)الإمرباطورية الرومانية املقد�سة(، مبناجم الف�سة. ويف عام 
1519 اأ�سبحت العمالت املعدنية الأوىل امل�سكوكة من ذلك 
يف  التجارة  يف  امل�ستخدمة  للعملة  الرئي�سي  ال�سكل  املعدن 
جميع اأنحاء اأوروبا، وكانت تلك العمالت ت�سمى يف الأ�سل 
"ثالر".  اإىل  اخت�سارها لحقًا  ولكن مت  "يواخيم�ستالر" ، 
جمهورية  حدود  داخل  حاليًا  "يواخيم�ستال"  بلدة  وتقع 
"ياخيموف". وكانت هذه العملة  الت�سيك وا�سمها الت�سيكي 
مع  ع�سر،  ال�ساد�س  القرن  منذ  اأملانيا  يف  موجودة  املعدنية 
ودالر   daler دالر  مثل  النطق  يف  ب�سيطة  اختالفات 
dalar ودالدير daalder وتالريو Tallero، وقد 
 1873 اأملانيا حتى عام عام  العملة يف  ا�ستمر تداول هذه 

عندما مت ا�ستبدال الثالر باملارك كوحدة نقدية اأملانية.
لكن  العامل.  اأنحاء  خمتلف  "الثالر" يف  عملة  انت�سرت  وقد 
املحيط  عرب  ما  هو  "دالر"،  لنطقها  الهولندي  التحوير 
وعلى  اأمريكا  اإىل  الأوائل  املهاجرين  جيوب  يف  الأطل�سي 
كلمة  نطق  طريقة  يف  وا�سحًا  ذلك  تاأثري  ومازال  األ�سنتهم، 

دولر من جانب الناطقني بالإجنليزية بلكنة اأمريكية.

"ثالر" ُتطلق على عمالت معدنية  ومبرور الوقت باتت كلمة 
العملتني  مثل  واجلودة،  الوزن  نف�س  لها  اأخرى  اأوروبية 
املعدنية،  العمالت  هذه  وكانت  والربتغالية.  الإ�سبانية 
يف  �سيوعًا  الأكرث  هي  الإ�سباين"،  "الدولر  راأ�سها  وعلى 
نق�س  ب�سبب  ال�سمالية  اأمريكا  يف  الربيطانية  امل�ستعمرات 

العمالت املعدنية الربيطانية الر�سمية.
عرثوا  التي  الأجنبية  العمالت  امل�ستعمرون  ا�ستخدم  وقد 
الورقية يف  النقود  اأنهم طبعوا  اإنفاقهم، حتى  لتمويل  عليها 
يف  الدخول  اإىل  الربيطانيني  دفع  مما  خمتلفة  م�ستعمرات 
نزاعات معهم، وقد كان ذلك اأحد اأ�سباب الثورة الأمريكية. 
وقام املتمردون بتمويل احلرب بالنقود الورقية امل�سماة قاريًا 
"كونتيننتال"، والتي ت�سمنت عمالت "الدولر"، و"اجلنيه 
بعد  قيمتها  النقدية  الأوراق  تلك  فقدت  وقد  الإ�سرتليني"، 
اأمريكا.  احلرب، لكنها خدمت الغر�س منها حتى انت�سرت 
لذلك، عندما ح�سلت اأمريكا على ا�ستقاللها يف عام 1792 
كا�سم  �سنت،   100 من  املُكون  "الدولر"،  اعتماد  قررت 

لعملتها بدًل من "اجلنيه الإ�سرتليني".

: ال�شباين  على  ينت�شر  • الأمريكي 
• وكان من املفرت�س اأن تفقد كل الأموال الأجنبية و�سعها 
ومع  الدولر.  اعتماد  تقرر  اأن  بعد  �سنوات   3 غ�سون  يف 
ذلك، نظرًا لنق�س الذهب والف�سة يف البالد، تقرر يف عام 
"الدولر الإ�سباين" لفرتة زمنية  بـ  1797 متديد التعامل 
غري حمددة. وقد اأدت اكت�سافات الذهب يف كاليفورنيا يف 
الإ�سباين" يف  "الدولر  بـ  التعامل  اإنهاء  اإىل   1848 عام 
عام 1857 حيث �سهدت الوليات املتحدة زيادة هائلة يف 
�سدر   1861 عام  ويف  والف�سة.  الذهب  من  احتياطياتها 
�سور  وتظهر  املتحدة.  الوليات  يف  الورقي"  "الدولر 
من  خمتلفة  فئات  على  الأمريكية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

الدولر على النحو الآتي : 
توما�س  دولران..  وا�سنطن/  جورج  واحد..  دولر   •
 10 لينكولن/  اأبراهام  دولرات..   5 جيفر�سون/ 
اأندرو  دولرا..   20 هاملتون/  األك�سندر  دولرات. 
 100 غرانت/  اإ�س  اأولي�سي�س  دولرا..   50 جاك�سون/ 
100 دولر.. وليام ماكينلي/  دولر. بنجامني فرانكلني/ 
جيم�س  دولر..  اآلف   5 كليفالند/  غروفر  دولر..  األف 

مادي�سون/ 10 اآلف دولر.. �سلمون بي ت�سي�س.
: بالدولر  حياتهم  يربطون  • اإنهم 

كان لظهور "الوليات املتحدة" يف فرتة ما بعد احلرب العاملية 
الثانية كقوة اقت�سادية مهيمنة تداعيات هائلة على القت�ساد 
العاملي. ويف وقت من الأوقات، كان الناجت املحلي الإجمايل 
القت�سادي  الناجت  من  املئة  50 يف  املتحدة ميثل  للوليات 

مالئ الدنيا وشاغل الناس ..

تاريخ السيد »دوالر«   .. 

سعيد بوعيطة. المغرب. الليبي خاص'

الليبي. وكاالت. 

"املدمر"  اأفالم  وبطل  حمفوظ"،  "جنيب  للروائي  "احلرافي�س"  �شل�شلة  فتوات  مثل 
لأرنولد �شوارزنيغر، يتهاوى اجلميع اأمامه، فهو الفتوة والبطل والنجم الذي مل ي�شمد 
من  بداية  له،  جديدة  �شحية  عن  ون�شمع  اإل  يوم  مير  ول  املال،  دنيا  يف  اأحد  اأمامه 

اجلنيه الإ�شرتليني واليورو وانتهاء باجلنيه واللرية، اإنه الدولر الأمريكي.

شؤون عالمية شؤون عالمية
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شؤون عالمية شؤون عالمية

الدولر  ي�سبح  اأن  لذلك  نتيجة  املنطقي  من  وكان  العاملي. 
الأمريكي احتياطي العملة العاملي. وقد تو�سل مندوبو 44 
دولة يف عام 1944 لتفاقية "بريتون وودز" التي اأقرت 

ر�سميًا اعتماد الدولر الأمريكي كعملة احتياطية ر�سمية.
�سرف  اأ�سعار  الأخرى  الدول  ربطت  احلني،  ذلك  ومنذ 
الذهب  اإىل  للتحويل  قاباًل  كان  والذي  بالدولر،  عمالتها 
كان  بالذهب  املدعوم  الدولر  لأن  ونظرًا  الوقت،  ذلك  يف 
تثبيت  من  الأخرى  البلدان  مكن  فقد  ن�سبيًا،  م�ستقرًا 

عمالتها.
وامل�ستقر،  القوي  الدولر  من  العامل  ا�ستفاد  البداية،  يف 
املنا�سب  ال�سرف  �سعر  من  املتحدة  الوليات  وازدهرت 
لعملتها. ومل تدرك احلكومات الأجنبية متامًا اأنه على الرغم 
من دعم احتياطيات الذهب لحتياطياتها من العمالت، اإل 
اأن الوليات املتحدة ميكن اأن ت�ستمر يف طباعة الدولرات 
اأنها �سندات  التي كانت مدعومة بديونها املحتفظ بها على 
بطباعة  املتحدة"  "الوليات  قيام  ومع  اأمريكية.  خزانة 
املزيد من الأموال لتمويل اإنفاقها ت�ساءل دعم الذهب وراء 
دعم  للدولر  النقدي  العر�س  زيادة  وجتاوزت  الدولر، 
العمالت  احتياطيات  قيمة  قلل من  الذهب مما  احتياطيات 
الوليات  ا�ستمرار  ومع  الأجنبية.  الدول  بها  التي حتتفظ 
لتمويل  الورقية  بالدولرات  الأ�سواق  اإغراق  يف  املتحدة 
حربها يف فيتنام وبرامج "املجتمع العظيم"، اأ�سبح العامل 
ذهب.  اإىل  الدولر  احتياطيات  حتويل  يف  وبداأ  حذرًا، 
وكان التهافت على الذهب وا�سع النطاق لدرجة اأن الرئي�س 

عن  الدولر  وف�سل  التدخل  اإىل  ا�سطر  "نيك�سون" 
العائمة  ال�سرف  املجال لأ�سعار  اأف�سح  الذهب، مما  معيار 
امل�ستخدمة اليوم. وبعد فرتة وجيزة ت�ساعفت قيمة الذهب 

طويلة. لعقود  النخفا�س  يف  الدولر  وبداأ  مرات،   3
ورغم ذلك، مازال الدولر الأمريكي هو احتياطي العمالت 
العاملي، ويرجع ذلك يف املقام الأول اإىل حقيقة اأن البلدان 
ا�ستقرارا  الأكرث  ال�سكل  مازال  واأنه  منه،  الكثري  راكمت 
اأمانًا،  الورقية  الأ�سول  باأكرث  مدعومًا  للتبادل،  و�سيولة 
العملة  مازال  اأنه  الأمريكية"، كما  "�سندات اخلزانة  وهي 

الأكرث قابلية لال�سرتداد لت�سهيل التجارة العاملية.
رمز الدولر بني اأفعى مو�شى وعمود الرومان: 

 bbc اأندر�سون" لـ  "هيبزيبا  اأعدته ال�سحفية  يف تقرير 
حتدثت عن نظريات خمتلفة لأ�سل هذا الرمز الذي يحتل 
يف  وتاأثريًا  قوة  الرموز  اأكرث  قائمة  على  مرموقًا  مكانًا 
اإىل  الإ�سارة  جمرد  تتجاوز  العالمة  هذه  فرمزية  العامل. 
اخت�سارًا  ت�سكل  لأنها  نظرا  املتحدة"،  "الوليات  عملة 
للحلم الأمريكي وما يرتبط به من نزعة ا�ستهالكية، وتعرب 
والراأ�سمالية  ال�سديد  والطمع  بالتفاوؤل  املفعم  الطموح  عن 

ال�سارية، كل ذلك يف اآٍن واحد.
وقد احتفت الثقافة ال�سعبية بهذا الرمز )لنتذكر هنا مغنية 
با�سم  بدايتها  ُعِرفت يف  "كي�سا" عندما  الأمريكية  البوب 
ت�سميمات  يف  الدولر  رمز  ظهور  وكذلك   ،Ke$ha
الكثري من القم�سان ق�سرية الأكمام(. وا�ستوحاه فنانون 
�ساكلته،  على  �ساربه  �سمم  الذي  دايل"  "�سلفادور  مثل 

باألوان الأكريليك وبتقنية  و"اأندي وارهول" الذي ج�ّسده 
الطباعة بال�سا�سة احلريرية، ما اأدى يف نهاية املطاف اإىل 
ابتكار عمل فني اأيقوين ُيباع بدوره الآن مببلغ وقدره من 
الدولرات. وبينما ُيرمز لـ "ال�سنت"، وهو الوحدة املُوؤِلفة 
للدولر، بحرف c يقطعه خط عر�سي بهذا ال�سكل ¢، ل 
يوجد حرف D على الإطالق يف رمز الدولر. واإذا دققت 
النظر للبحث عن حروف كامنة يف هذا الرمز، فرمبا تلمح 
الـ  يقطعان حرف  اللذين  الراأ�سيني  U يف اخلطني  حرف 
الأفكار  اأكرث  لأحد  �سببًا  ذلك  الأمر، ميثل  واقع  S. ويف 
التي  اأ�سل هذه العالمة، وهي تلك  اخلاطئة �سيوعًا ب�ساأن 
ت�سري اإىل اأنها ترمز اإىل US وهو الخت�سار الإجنليزي 

ل�سم "الوليات املتحدة".
الفني  العمل  هذا  عن  قوله  وارهول  اأندي  الفنان  عن  ُنِقَل 
واأنا  للغاية،  جيد  نحو  على  ِمَمت  �سُ الأمريكية  "العملة  اإن 
اأحبها اأكرث من اأي عملة اأخرى"، ومن بني املوؤمنني بذلك، 
راند".  "اآين  املدنية  احلريات  وداعية  والكاتبة  الفيل�سوفة 
كتفيه"  هازًا  "اأطل�س  ال�سهرية  روايتها  ف�سول  اأحد  ففي 
ال�سخ�سيات  اإحدى  �ساألت   ،1957 عام  �سدرت  التي 
الإجابة  وكانت  الدولر،  رمز  يعنيه  عما  اأخرى،  �سخ�سية 
والنجاح  لالإجناز  يرمز  "اإنه  التالية  العبارات  تت�سمن 
حتديدًا،  الأ�سباب  ولهذه  لالإن�سان.  الإبداعية  والقدرة 
احلرفني  اإىل  ي�سري  اإنه  والعار،  للخزي  كعالمة  ُي�ستخدم 

الأولني )بالإجنليزية( من ا�سم الوليات املتحدة".
لكن يبدو اأن "راند" خمطئة يف هذا ال�سدد، لأ�سباب لي�س 
اأقلها اأنه حتى عام 1776 كانت الوليات املتحدة ُتعرف 
با�سم "امل�ستعمرات الأمريكية املتحدة"، وكان الدولر قيد 

ال�ستخدام قبل مولد الوليات املتحدة نف�سها.
الـ  بعملة  يربطها  ما  املطروحة  الأخرى  النظريات  ومن بني 
"ثالر" البوهيمية، التي كانت تت�سمن ر�سمًا لثعبان على 
�سليب م�سيحي، وهو ما ي�سري بدوره اإىل ق�سة تتحدث عن 

اأنه كان بحوزة "النبي مو�سى" اأفعى برونزية على عمود، 
ي�سفي بها من ي�سري يف دمائه �سم الأفاعي القاتل. وُيقال 
اإنه مت ا�ستلهام رمز الدولر من هذه العالمة. وتركز نظرية 
ا�ستخدمه  م�سطلح  وهو  هرقل"،  "عمودْي  على  اأخرى 
حتيط  التي  ال�سخرية  النتوءات  لو�سف  القدماء  الرومان 
على  العمودان  هذان  ويظهر  طارق.  جبل  م�سيق  مبدخل 
ال�سعار الوطني لإ�سبانيا، كما ظهرا خالل القرنني الثامن 
ع�سر والتا�سع ع�سر على العملة الإ�سبانية )البيزو(، ويلتف 
حول العمودين رايتان على �سكل حرف S الإجنليزي، ول 
هذا  ت�سابه  تدرك  لكي  التحديق  من  للكثري  الأمر  يحتاج 

ال�سكل مع عالمة الدولر.

ب�ساأن  قبوًل  النظريات  اأكرث  تت�سمن  الأمر،  واقع  يف 
اأي�سًا.  اإ�سبانية  عمالت  عن  حديثًا  الدولر،  عالمة  اأ�سل 
اإىل زمن  النظرية -  بهذه  املوؤمنني  يعود - بح�سب  فالأمر 
الفرتة  تلك  ففي  املتحدة،  الوليات  قيام  قبل  امل�ستعمرات 
الإجنليزي  الأ�سل  ذوي  الأمريكيني  بني  التجارة  راجت 
"البيزو"  وظل  اإ�سباين.  اأ�سل  من  املنحدرين  ونظرائهم 
املتحدة  الوليات  يف  قانوين  ب�سكل  تداولها  يتم  عملة 
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يتم  كان  الأحيان  اأغلب  ويف   .1857 عام  حتى  نف�سها 
اإىل   - املوؤرخون  يقول  كما   - العملة  هذه  ا�سم  اخت�سار 
S مكتوبًا يف م�ستوى  P الإجنليزي واإىل جواره  حرف 
بداأ  الوقت،  PS. ومبرور  ال�ساكلة  هذه  على  قلياًل،  اأعلى 
هذا الرمز ُيكتب على عجل من جانب التجار املنهكني من 
كرثة العمل والرازحني حتت �سغط حمدودية الوقت املتاح 
التوائه.  بالذات   S الـ  ويفقد حرف  احلرفان  ليمتزج  لهم، 
وهكذا اأ�سبح حرف الـ P اأ�سبه بع�سا راأ�سية متر عرب الـ 
S. ومن ال�سهولة مبكان اإدراك كيفية حتول رمز "الدولر 
الإ�سباين" اأو "البيزو" اإىل عالمة تخ�س نظريه الأمريكي، 

ل �سيما واأن قيمتيهما كانتا متماثلتني ب�سكل اأو باآخر.
: املزدوج   الن�شر  • اأ�شطورة 

ُعملة  حكاية  بالدولر  املرتبطة  املثرية  الق�س�س  ومن 
دولرًا.   20 تبلغ  قيمتها  كانت  املزدوج" والتي  "الن�سر 
عملة  �سك  الأمريكية  احلكومة  قررت   1933 عام  ففي 
ذهبية جديدة تزن 28 غرامًا تقريبًا، وقيمتها 20 دولرًا. 
روزفلت" كان  "فرانكلني  اآنذاك  الأمريكي  الرئي�س  ولأن 
اأكرث  وجعلها  الأمريكية  املعدنية  العمالت  حت�سني  يريد 
غودين�س"  "�سانت  ال�سهري  النحات  تعيني  فقد مت  جماًل، 
للقيام بهذه املهمة، ولذلك عرفت هذه العملة الذهبية با�سم 
"عملة الن�سر املزدوج الذهبية �ساينت غودين�س" على ا�سم 
نحاتها، وقد اأطلق عليها ا�سم "الن�سر املزدوج" لأن عملة 
الن�سر كانت ت�ساوي 10 دولرات فقط، بينما كانت هذه 
العملة الذهبية ت�ساوي 20 دولرا. وحتمل العملة �سورة 
امراأة ترمز للحرية على اأحد وجهيها، ون�سرًا اأمريكيًا على 
الوجه الآخر. والعملة حتمل رمز احلرية على اأحد وجهيها 
يف  العمالت  وكانت  الآخر،  الوجه  على  اأمريكيًا  ون�سرًا 
"املعيار  لقانون  اآنذاك تخ�سع  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يف  ذهبي  معيار  هناك  يكون  اأن  يعني  والذي  الذهبي"، 
اأن  يجب  اأنه  يعني  �سكها مما  يتم  عملة  لكل  الدولة  خزينة 
لكن  جديدة،  عملة  اأي  �سك  قبل  اأوًل  الذهب  على  حت�سل 
ال�سعب  اجته   1933 عام  يف  الكبري  الك�ساد  ب�سبب 
الرئي�س  اأ�سدر  فقد  ثم  ومن  الذهب،  لتخزين  الأمريكي 
الأمريكي "فرانكلني روزفلت" اأمرًا تنفيذيًا يحظر تخزين 
الذهبية و�سبائك الذهب داخل الوليات املتحدة،  العمالت 

وحثت احلكومة املواطنني على تقدمي ما بحوزتهم من ذهب 
"الأمر  بـ  عرف  املزدوج" فيما  "الن�سر  عملة  �سمنه  ومن 
فاإن  القرار  ذلك  �سدور  6102." ورغم  رقم  التنفيذي 
الذهبية  العملة  اإنتاج  يف  ا�ستمرت  العملة"  �سك  "هيئة 
اجلديدة لأن الأوامر مل ت�سدر لها بوقف ال�سك اإل متاأخرًا 
قطعة  و500  األفًا   445 بالفعل  �سكت  قد  كانت  اأن  بعد 

منها لكن مل يتم تداولها مطلقًا.
احتياطي  "قانون  الكونغر�س  اأ�سدر   1934 عام  ويف 
الذهب"، كما اأ�سدر اأمرًا ب�سهر جميع القطع النقدية من 
عملة "الن�سر املزدوج" با�ستثناء اثنتني، ومع ذلك اختفت 
جمع  لهواة  وبيعت  املعدنية  العمالت  هذه  من  قطعة   20
العمالت. لذلك يعد امتالك هذه العمالت اأمرًا غري قانوين 
ويعاقب عليه القانون اأي�سًا، لأنه كان من املفرت�س �سهرها 
احلكومة  حيازة  يف  كانتا  اثنتني  عدا   1933 �سنة  كلها 
مزدوج"  "ن�سر  عملة  واأي  الوطنية،  للذاكرة  حلفظهما 
ذهبية من �سنة 1933 تعترب يف نظر القانون الأمريكي 

م�سروقة من اخلزينة الوطنية الأمريكية.

 1944 عام  منذ  الأمريكية  املخابرات  جهاز  و�سرع 
يف  العام  نف�س  يف  جنح  حيث  العمالت  تلك  تعقب  يف 
ا�ستعادة 7 منها وتبني لحقًا اأنها �سرقت من طرف اأمني 
عملة  وُتعد  الأمريكية.  العمالت  �سك  م�سلحة  �سندوق 
العام املا�سي مببلغ  الذهبي املزدوج" التي بيعت  "الن�سر 
ببيعها  �سمح  التي  الوحيدة  هي  دولر  مليون   19.51
قانونًا من بني العمالت التي �سكت عام 1933. وو�سفت 
اأكرث العمالت  "من  باأنها  "�سوثبيز" للمزادات العملة  دار 
املرغوبة يف العامل"، واأنها مل تخيب الآمال حيث جتاوزت 
ال�سعر التقديري ملا قبل البيع الذي تراوح بني 10 ماليني 
الدولر  اعتمدت  كندا  اأن  ويذكر  دولر.  مليون   15 و 
 ،1966 عام  واأ�سرتاليا يف   ،1858 عام  لها يف  عملة 
ونيوزيلندا يف عام 1967. ) ن�سر يف بي بي �سي عربي. 

اأمين بدران (
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الليبي وكاالت . كريستين أبي عازار

البرقع قبل أن يصبح رمزًا لألصولية ..  

من  الآلف  يق�سده  الذي  البندقية  كرنفال  لي�س  هذا 
اجلذابة،  التجربة  تلك  ليعي�سوا  �سنويًا،  العامل  اأنحاء 
داخله  من  الب�سرة  ي�سعر  غام�س  قناع  و�سع  مبجرد 
اأنها تتنف�س حرّية. ولي�س هذا الربقع ال�سيا�سي، الذي 
تربطه الثقافة احلديثة بالأ�سولية الإ�سالمية، وتفر�س 

عليه عقوبات يف بع�س الأماكن يف العامل.
هذا هو فخر ن�ساء �سلطنة عمان، والثقافة الأ�سيلة للبدو، 
الذين يربطون تاريخهم ون�سبهم بالنبي حممد، وقبله. 
وقد انتقل الربقع العماين من الرمزية الجتماعية التي 
تاأخذ معاين خمتلفة مع ت�سل�سل احلقبات الزمنية، اإىل 
للن�ساء  غمو�سًا  الأكرث  الأك�س�سوار  من  واحدًا  حتوله 

املعا�سرات، مرورًا بارتباطه بالأ�سولية.
تراث  بني  التوفيق  كيفية  عرفوا  العمانيني  اإن  يقال 

املا�سي و�سرورات احلا�سر واآفاق امل�ستقبل، بف�سل 
تلك الهوية القبلية التي مت�ّسكوا بها، رغم تاآكل الثقافات 
الن�ساء  متار�س  املعتقد  ذلك  ومن  حولهم.  العربية 
وي�ساركن يف  الجتماعية،  احلرية  من  نوعًا  البدويات 
احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية من دون قيود ذكورية، 
ما،  حٍد  اإىل  القبيلة  تقاليد  وفق  مالب�سهن  وينتقني 
وعادًة ما تكون مفعمة بالألوان. يعترب الربقع العماين 
احلجر الأ�سا�سي للهوية الأنثوية يف ال�سحراء البدوية، 
ويخرب  معينتني،  ومنطقٍة  قبيلٍة  اإىل  النتماء  ميّيز  فهو 
الجتماعي  املراأة  و�سع  عن  ت�ساميمه  خمتلف  عرب 

و"اجلن�سي".
يف  امل�سنوع  القناع  ذلك  ترتدي  البدوية  املراأة  كانت 
الأ�سل من جلد الورق املقوى، لتحمي وجهها من الهواء 

ا�سطهادها  اإىل  يرمز  ل  وهو  ورماله.  ال�سحراوي 
وتتوق لقتنائه  به  تفتخر  بل  الأ�سكال،  �سكٍل من  باأي 
واثقة  امراأة  اأ�سبحت  لكونها  كرمٍز  البلوغ،  �سن  منذ 

بنف�سها.
: الجتماعي  الت�شميم   •

الربقع  من  عدة  واألوانًا  واأ�سكاًل  ت�ساميم  جتدون  قد 
والقبيلة  فيها،  تكونون  التي  املنطقة  وفق  العماين، 
الجتماعي  املراأة  و�سع  وفق  وحتى  تلتقونها،  التي 
 Travels of“ كتاب  يف  القت�سادي.  واأحيانًا 
عام   Lieut Wellsted كتب   ”Arabia
الن�ساء يتنقلن  اأن  اإىل عمان،  1837، وا�سفًا رحلته 
م�سقط  يف  بينما  مك�سوفة،  ووجوههن  البالد  يف 
�سم   25 نحو  بطول  ال�سكل،  م�ستطيل  قناعًا  يرتدين 
وعر�س 18 �سم، ودائره مر�سوم بالذهب ويتخلله يف 
وعلى  احلوت،  فك  عظمة  الأنف  م�ستوى  على  الو�سط 

جانبيها فتحتان �سغريتان للروؤية.
عام  فحكت   Jenny Balfour-Paul اأما 
 Indigo in the Arab“ 1979 يف كتابها
و�سواحيها  م�سقط  يف  الن�ساء  اأن  عن   ”world

مناطق  بقية  يف  ولكن  يومًا،  وجوههن  يغطني  مل 
القناع  اأو  الربقع  الأقنعة،  من  نوعني  كانت جتد  عمان 
اأكرث  الأقنعة  من  اآخر  و�سكاًل  الوجه،  يغطي  الذي 
الن�ساء  اأن  علمًا  الوجه.  تفا�سيل  يغطي  وبالكاد  اإثارة 
جبهة  من  ق�سمًا  يخبئ  قناعًا  اليوم  يلب�سن  العمانيات 
القما�س،  من  رفيعة  بقطعة  الأنف  على  وينزل  الراأ�س 
اأما  والذقن.  الفم  ويغطي  الأ�سفل  الق�سم  اإىل  لي�سل 



ح�سلت عليه. يف تلك احلالة باإمكان املراأة املطلقة اإزالة 
القناع عن وجهها، اإذا مل تعد تنوي الزواج برجل مرًة 
اأخرى. لكن نادرًا ما يح�سل هذا، لأن امراأة من دون 

قناع تعترب متحررة جن�سيًا.
الجتماعية  الدللة  فاإن  العمانية،  املدن  يف  اأما 
والقت�سادية وحتى ال�سيا�سية هي التي حتكم الربقع. 
فرتٍة  حتى  الربقع،  يرمز  كان  مثاًل  �سحار  ولية  يف 
من  الو�سطى  الطبقة  اإىل  املراأة  انتماء  اإىل  و�سيكة، 
والعائالت  العليا  الطبقة  ت�ستخدمه  مل  بينما  التجار، 

املرتبطة بال�سلطان يف حياتها اليومية.
 15% ي�سكلن  "الرقيق" اللواتي كن  ن�ساء  اأن  يذكر 
من ن�ساء �سحار، ممنوعات عن ا�ستخدام الربقع لأنه 
ميثل املراأة احلرة، ومع اإلغاء العبودية يف اخلم�سينات، 
من  حتررهن  على  عالمة  الربقع  منهن  العديد  اختار 
العبودية، ورمزًا لنتقالهن اإىل طبقة اأعلى من املجتمع.

: الربقع  ثقافة  • تفكك 
ذلك الربقع لّطخه العامل "احلديث" واإعالمه من خالل 
عميق  فهٍم  اأي  دون  من  الإ�سالمية،  بالأ�سولية  ربطه 
حتى  البدو  طورها  التي  الجتماعية  الرموز  لتلك 
القبائل  ا�ستخدمتها  ثقافية  كلغٍة  الإ�سالم،  ن�سوء  قبل 
املراأة  ا�ستخدمته  الذي  والربقع  للتحاور.  املختلفة 

ال�سحراوية كاأداة ثقافية تعطيها مكانتها يف املجتمع، 
واأمريكا  اأفريقيا  من  اأخرى  قبائل  كا�ستخدام  متامًا 
اخلا�سة،  الجتماعية  رموزها  القارات  من  وغريها 
الأو�سط  ال�سرق  ثقافات  ت�سادم  لدى  تاه  الربقع  هذا 
بالعامل احلديث، خ�سو�سًا لدى الأجيال ال�ساعدة التي 
تبنت لغة التربج لتزيني الوجه عو�سًا عن الربقع املطرز 
النادر بجودته. %5 من البدو يف ال�سرق الأو�سط ما 
زالوا يعي�سون تقاليدهم وعاداتهم يف قلب ال�سحراء، 
التي  العوملة  يف  فاأكرث  اأكرث  يندجمون  والآخرون 
لونًا  تفر�س  لأنها  الثقافيان،  والغنى  التنوع  ينق�سها 

ثقافيًا واحدًا يف الأفق. 

ترحــــال ترحــــال

41 40

وفق  بهن  اخلا�س  الربقع  فيختلف  البدويات  الن�ساء 
الوجه  يخبئ  قناع  اقتناء  اإمكانهن  ففي  القبيلة.  تقاليد 
على  العمودية  احللقة  تلك  يتخلله  العينني،  با�ستثناء 
واحلنك  اخلدود  اإظهار  اأخريات  تختار  بينما  الأنف، 
بطريقة اأو�سع، وبع�سهن يقررن ت�سميم القناع ب�سكٍل 
املناطق  اأما يف  الوجه بطريقة جد جذابة.  يظهر جمال 
فتلب�س  وامل�سندم،  كالربميي  عمان،  من  ال�سمالية 
ورمال  ال�سرقية  ويف  ذهبية،  رفيعة  اأقنعة  البدويات 
اأي�سًا ولكن مبواد اأكرث  وهيبة، يلب�سن القناع الذهبي 
�سماكة، و�سكل غري م�سطح وي�سبه املنقار يف الو�سط. 
ويف جنوب املنطقة الو�سطى، يعطى الربقع للمراأة لدى 
زواجها، وبذلك يدل اإىل و�سعها الجتماعي، وعادًة ما 

يغطي الوجه بلوٍن اأ�سود داكن.
اجلذابة  البدوية  الأقنعة  تلك  يرافق  الذي  الغمو�س 
وباتت  العمانية،  املو�سة  عامل  يف  كبريًا  اإعجابًا  لقى 
مر�سعة  منه  جميلة  ت�ساميم  تلب�س  البدوية  غري  املراأة 

والأعرا�س.  الكبرية  احلفالت  يف  الكرمية  بالأحجار 
وانت�سر ع�سق الأقنعة البدوية تلك يف عوا�سم املو�سة 
العاملية وبني �سفوف النجمات اجلريئات. هكذا، افتعلت 
لدى ظهورها  وا�سعًا  البوب جداًل  ملكة  مادونا  �سابقًا 
على غالف جملة Harpers Bazaar بن�سختها 
جذاب،  معدين  بربقع  مغطى  ووجهها  الأمريكية 
خريف  ملو�سم   Givenchy عار�سات  وخرجت 
بالكاد  معدنيًا  برقعًا  مرتديات  املن�سة  اإىل   2009
يغطي الوجه لين�سدل على الق�سم الأعلى من اأج�سامهن 
 Ricardo امل�سمم  تخيلها  كما  بديعة  بطريقٍة 
 Martin Margiela دار  اأما   .Tisci
اأقنعة  وجوهن  تغطي  لعار�سات  تنكريًا  حفاًل  فاأقامت 
غام�س  بجماٍل  ومطرزة  ملونة،  واأحجار  زهور  عليها 

يعك�س اأناقة الربقع البدوي.    
: ال�شعرية  • الرمزية 

من  علنًا  الظهور  من  نخجل  لأننا  لي�س  الربقع  نختار 
بدوية  و�سفت  هكذا  جمياًل".  جنده  لأننا  بل  دونه، 
مثل  عمان  من  عدة  قبائل  وجهها.  يالزم  الذي  الربقع 
على  دللة  هو  الربقع  اأن  توؤمن  "احلرا�سي�س"  قبيلة 
التوا�سع اجلن�سي ورمٌز خل�سوبة املراأة، لذلك ت�سعه 
قبل  واأحيانًا  البلوغ  مرحلة  يف  وجهها  على  املراأة 
زواجها، ويتم خلعه عند بلوغ �سن الياأ�س، اإذا متكنت 
املراأة من اأن تغري تلك العادة التي لزمتها لعقوٍد طويلة.

كما  الأول، متامًا  برقعها  لرتداء  املراهقة  الفتاة  تتوق 
�سدريتها  ارتدائها  لدى  منفعلة  الغربية  الفتاة  تكون 
الزواج،  ملرحلة  تهيئها  انتقالية  مرحلة  هذه  الأوىل، 
الذي يح�سل يف الإجمال مبوافقتها ال�سخ�سية، واإذا 
قررت النف�سال عن زوجها لحقًا فباإمكانها ترك بيت 
زوجها والعودة اإىل منزل والدها، مع قطيع الغنم الذي 
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 التاريخ السري لـ« مئة عام من العزلة« ..
»اأ 30 ألف سيجارة و50 مليون نسخة األبوم  واإىل  وبارتوك  ديبو�سي  مقطوعات  اإىل  لي�ستمع 

هارد ديز نايت« لفرقة البيتلز. اأما على اجلدران فقد عّلق 
ا�سم  عليها  اأطلق  كاريبية  بلدة  تاريخ  عن  تتحّدث  ر�سوًما 
"ماكوندو"، و�سجرة عائلة اأ�سماها "اآل البوينديا�س". يف 
ما  �سنوات  كانت  الداخل  ويف  ال�ستينات،  كانت  اخلارج 
قبل ال�ستعمار يف  الأمريكيتني، اأما الكاتب، فكان جال�ًسا 

قبالة اآلة الكتابة مفعًما بالقوة.
اأطلق وباء الأرق على اأهل ماكوندو، وجعل ق�سي�ًسا يرتفع 
نحوهم  اأر�سل  ال�ساخنة  ال�سوكولتة  وبقّوة  ال�سماء،  اإىل 
الدرب  يف  �سعبه  قاد  ال�سفراء.  الفرا�سات  من  �سرًبا 
الطويل بني احلرب الأهلية وال�ستعمار وجمهوريات املوز 
نومهم و�سهد  اإىل داخل غرف  تتّبع خطواتهم  املُتزعزعة، 

مغامراتهم اجلن�سية الفاح�سة وامل�ساِفحة.
اأحالمي  بقوله »يف  يتذكر، كان ي�سف عمله  وعندما كان 
امل�سّودة  اأخذت  �سهٍر  تلو  و�سهًرا  الأدب«.  اأخرتع  كنُت 
كانت  الذي  بالّثقل  موؤذًنة  تنمو  الكاتبة  الآلة  على  املطبوعة 
الرواية العظيمة �ستلحقه به، وهو الّثقل الذي و�سفه لحًقا 

باأنه »عزلة ال�سهرة«.
دي  اآنيو�س  »ثيني  بكتابة  ماركيز  غار�سيا  غابرييل  بداأ 
قرن،  ن�سف  قبل   – العزلة  من  عام  مئة   – �سوليداد« 
من  الرواية  خرجت   .1966 �سنة  اأواخر  يف  واأنهاها 
�سنة  اأيار  من  الثالثني  يف  اآيري�س  بوينو�س  يف  املطبعة 
البيتلز  فرقة  اأ�سطوانة  �سدور  من  يومني  قبل   ،1967
»�سرجنت بربز لونلي هارت كلوب باند« وكانت ردة فعل 
التي  الهو�س  بحالة  �سبيهة  بالإ�سبانية  الناطقني  من  القّراء 
وكامريات  ح�سود  البيتلز؛  بفرقة  عالقة  له  ما  كل  رافقت 
جديد.  عهد  بباكورة  عارٌم  واإح�سا�س  تعجب  وعالمات 
ظهر الكتاب باللغة الإجنليزية �سنة 1970، وتبعته ن�سخة 
هذا  واأ�سبح  حارقة،  ل�سم�ٍس  ر�سٌم  عليه  ورقي  بغالف 

الر�سم الرمز املقّد�س لذلك العقد من الزمان.
وعندما حاز ماركيز على جائزة نوبل �سنة 1982، باتت 
الرواية متّثل الـ»دون كيخوتة« للن�سف اجلنوبي من العامل، 
وباتت الدليل على ال�سوكة الأدبية لأمريكا الالتينية، و�سار 
ماركيز معروًفا با�سم »غابو«، ميتّد �سيته اإىل كل القارات 

با�سمه الأول، �ساأنه ك�ساأن �سديقه الكوبي فيديل.
وبروايته  بغابو  الهتمام  يزال  وما  عديدة،  �سنوات  مرت 

متاأجًجا، فقد دفع مركز هاري ران�سوم يف جامعة تك�سا�س 
اأر�سيفه، مبا يف ذلك م�سّودة  ل�سراء  2،2 مليون  موؤخًرا 
على الآلة الكاتبة بالللغة الإ�سبانية لـمئة عام من العزلة، كما 
ليلقوا  الأول  اأفراد عائلته واأكادمييون يف ت�سرين  اجتمَع 
رائعته  جمدًدا  الكتاب  معتربين  اإرثه،  على  جديدة  نظرة 

الأدبية اخلالدة.
رواية  هي  العزلة  من  عام  مئة  فاإن  ر�سمّي  غري  وب�سكٍل 
اجلميع املف�سلة من الأدب العاملي، وهي الرواية التي األهمت 
روائيي ع�سرنا اأكرث من غريها منذ احلرب العاملية الثانية، 

مثل توين موري�سون و�سلمان ر�سدي وجونوت دياث.
يف  عمارة  يف  تدور  ال�سيني«  »احلي  فيلم  م�ساهد  اأحد 
فرتته  خالل  ماكوندو«.  »�سقق  ا�سم  عليها  اأُطلق  هوليود 
لقاء  يف  رغبته  عن  كلينتون  بيل  اأعرب  الأوىل،  الرئا�سية 
يف  فينيارد  مارثا  جزيرة  يف  كالهما  كان  عندما  غابو 
مًعا  الع�ساء  بتناول  الأمر  بهما  وانتهى  ما�سات�سو�ست�س، 
النظر  وجهات  تبادل  بينما  �ستايرن  وروز  ويل  بيت  يف 
الروائي  من  كلٌّ  الع�ساء  و�ساركهما  فوكرن.  ويليام  حول 
فرينون  والنا�سط  الأعمال  ورجل  فوينتي�س  كارلو�س 

جوردان واملنتج ال�سينمائي هاريف واين�ستني.
باراك  ان�سم   2014 ني�سان  يف  ماركيز  تويّف  عندما 
باأنه  بو�سفه  ملاركيز  نعيه  يف  كلينتون  بيل  اإىل  اأوباما 
»من كّتابي املف�سلني منذ كنت طفاًل« وحتّدث عن ن�سخته 

العزيزة املوّقعة من »مئة عام من العزلة«.
اأّما يان �ستافان�س، الباحث البارز يف الثقافة الالتينية يف 
ي�سر  فاإنه  مرة  ثالثني  الكتاب  قراأ  الذي  املتحدة  الوليات 
الالتينية  اأمريكا  اأدب  تعريف  ُيِعد  مل  »الكتاب  اأن  على 

فح�سب، بل اأعاد تعريف الأدب، نقطة و�سطر جديد«.
كيف كان لهذه الرواية اأن تكون مثرية وممتعة وجتريبية 
ومتطرفة �سيا�سًيا واأن حتظى بهذه ال�سعبية العارمة يف اآن 
مًعا؟ اإن جناح الرواية مل يكن اأمًرا م�سموًنا، وق�سة هذه 
الرواية جزٌء مهٌم وغري معروٍف من  التاريخ الأدبي خالل 

ن�سف القرن الأخري.
: الديار  • ترك 

مدينة،  ابن  هو  الأدب  يف  قرية  اأ�سهر  ن�سَج  الذي  الكاتب 
حيث ُولد �سنة 1927 يف قرية اآراكاتاكا الكولومبية قرب 
من  �ساحية  يف  البالد  داخل  ودر�س  الكاريبي،  ال�ساحل 

بول إيلي. ترجمة.  تقوى مساعدة. األردن. وكاالت
ثانية  زيارة  من  عودته  وبعَد  الآن،  من  قرن  ن�سف  قبل 
غار�سيا" ماركيز  "غابرييل  اأر�سل  القرو�س،  مكتب  اإىل 

روايته ال�سهرية اإىل النا�سر.
مبنا�سبة حلول العيد اخلم�سني لرواية »مئة عام من العزلة« 
وكيلة  بالثي�س«  »كارمن  مع  مقابلًة  اإيلي"  "بول  اأجرى 
وفاتها  )قبل  م�سريته  طوال  رافقته  التي  الأدبية  ماركيز 

بب�سعة اأ�سابيع وهي يف اخلام�سة والثمانني(، وا�ستك�سف 
معها الأحداث التي قادت اإىل ذلك الفتح الأدبي.

وكان  �سيتي،  مك�سيكو  من  هادئة  ناحية  يف  البيت  كان 
من  ول  قبل  من  يعرفها  مل  عزلًة  فيه  وجد  مكتًبا  ي�سّم 
 60 يدخن  كان  حيث  الطاولة،  على  �سجائره  كانت  بعد. 
الغرامافون،  على  الأ�سطوانات  كانت  اليوم.  يف  �سيجارة 
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درا�سة  ماركيز  غار�سيا  غابرييل  ترك  بوغوتا.  �سواحي 
)كان  وباررانكيا  كارتاخينا  يف  �سحفًيا  لي�سبح  القانون 
يكتب  كان  )حيث  بوغوتا  ويف  �سحفًيا(   عموًدا  يكتب 

مراجعات لأفالم �سينمائية(.
ذهب  الديكتاتورية،  قب�سة  فيه  ا�ستّدت  الذي  الوقت  ويف 
ليعمل يف اأوروبا، مبتعًدا عن درب اخلطر. مّرت عليه اأيام 
�سعبة هناك، ففي باري�س كان يرجع القناين الزجاجية اإىل 
تلّقى  روما  ويف  املال،  ليوؤّمن  تاأمينها  وي�سرتّد  الدكاكني 
درو�ًسا حول �سناعة الأفالم التجريبية، اأما يف لندن فكان 
يرتع�س من الربد، وكان ير�سل الأخبار من اأملانيا ال�سرقية 

وت�سيكو�سلوفاكيا والحتاد ال�سوفيتي.
وعند عودته جنوًبا اإىل فنزويال كاد اأن ُيعتقل يف مداهمة 
ال�سلطة  كا�سرتو  فيديل  توىّل  وعندما  ع�سوائية،  ع�سكرية 
وهي  لتينا«  »برين�سا  مع  عقًدا  ماركيز  وّقع  كوبا،  يف 
اأن  ال�سيوعية اجلديدة، وبعد  اأنباء متولها احلكومة  وكالة 
عانى من �سيق احلال يف هافانا انتقل اإىل نيويورك �سنة 
1961 مع زوجته مر�سيد�س وابنهما ال�سغري رودريغو.
لحًقا و�سف املدينة باأنها »متعّفنة متف�ّسخة، اإل اأنها كانت 
اأقامت  اأذهلتني«.  لقد  امليالد اجلديد، كالأدغال.  يف طور 
العائلة يف فندق ويب�ستري عند تقاطع اجلادة 45 و�سارع 
كوينز،  يف  لهم  اأ�سدقاء  مع  لل�سكن  انتقلوا  ولحًقا   ،5
جريدة  مكتب  يف  وقته  اأغلب  مي�سي  كان  غابو  اأن  اإل 
على  تطّل  واحدة  بنافذة  غرفة  يف  روكفيلري،  مركز  قرب 
وكان  طوياًل،  يرّن  الهاتف  كان  اجلرذان.  تغزوها  �ساحة 
كانوا  الذين  الغا�سبني  الكوبيني  املنفيني  من  املت�سلون 
يرون يف الوكالة بوؤرًة لنظام كا�سرتو الذي ميقتونه، وكان 
ُيبقي ق�سيًبا حديدًيا على اأهبة ال�ستعداد يف حال تعر�ست 

الوكالة للهجوم.
كان يكتب الروايات طوال الوقت: كتب »عا�سفة الأوراق« 
يف بوغوتا، و»�ساعة ال�سوؤم«، و»لي�س للجرنال من يكاتبه« 
كاراكا�س.  يف  الكبرية«  الأم  »جنازة  وكتب  باري�س،  يف 
وعندما �سيطر ال�سيوعيون املت�سددون على ق�سم ال�سحافة 

وطردوا املحّرر، ا�ستقال ماركيز مت�سامًنا.
كان من املقّدر له اأن ينتقل اإىل مك�سيكو �سيتي واأن يركز 
اجلنوب  يرى  اأن  عليه  كان  ذلك  قبل  ولكن  الأدب،  على 
كتبه  قراأ  والذي  فوكرن،  ويليام  عنه  حتدث  لطاملا  الذي 

عن  ويروي  عمره.  من  الع�سرينات  يف  كان  منذ  ُمرتجمًة 
مروره يف غريهاوند اأن عائلته عوملت على اأنها جماعة من 
تاأجريهم  يرف�سون  كانوا  حيث  القذرين«،  »املك�سيكيني 

الغرف ومينعون عنهم اخلدمة يف املطاعم.
النقية و�سط حقول  »املعابد  فيقول  الرحلة  ماركيز  ي�سف 
نوافذ  حواف  حتت  قيلولتهم  ينامون  واملزارعون  القطن، 
يف  ت�ستمّر  ال�سود  واأكواخ  الطريق،  جانب  على  الّنُزل 
العي�س و�سط ال�سنك … عامل مقاطعة يوكناباتوفا الفظيع 
مّر اأمام عيوننا من نافذة احلافلة، وكان حقيقًيا واإن�سانًيا 

كما هو يف روايات الأ�ستاذ الكبري«.
جمّلة  وحّرر  ال�سيناريو،  لكتابة  وحتّول  ماركيز،  عانى 
فاميليا”  “ل  ا�سمها  امل�سقول  الورق  ذوات  من  ن�سائية 
وكتب  واجلرائم.  بالف�سائح  تخت�س  اأخرى  جملة  وحرر 
املحتوى جلي والرت تومب�سون، وعلى ال�سفة الي�سرى من 

مك�سيكو �سيتي كان ُيعرف باأنه متجّهم ونِكد.
ثم تغريت حياته. اهتمت وكيلة اأدبية من بر�سلونه باأعماله، 
وبعد اأ�سبوع من الجتماعات يف نيويورك �سنة 1965 

ذهبت معه نحو اجلنوب.
: ال�شهرية  عام  املئة  ميالد  • ق�شة 

انطلق ماركيز مع عائلته لإم�ساء عطلة على �ساطئ اأكابولكو 
منت�سف  يف  اجلنوب.  باجتاه  بال�سيارة  يوًما  يبعد  الذي 
الطريق اأوقف �سيارته الأوبل البي�ساء ذات الفر�س الأحمر 
فكرة  له  خطرت  لقد  اأدراجه.  وعاد   ،1962 طراز  من 
عمله التايل فجاأة. فلقد اأم�سى ع�سرين �سنة وهو يجرجر 
وي�ستنه�س ق�سًة عن عائلة كبرية يف قرية �سغرية. والآن 
تراءت له بو�سوح كما يرى رجٌل يقف اأمام ف�سيل الإعدام 

حياته متّر اأمامه يف حلظة واحدة.   
بداخلي،  نا�سجًة  الق�سة  كانت  »لقد  قال  وقت لحق  ويف 
الف�سل  اأُملي  اأن  على  قادًرا  يجعلني  كان  الذي  احلد  اإىل 

الأول كلمًة بكلمة على �سخ�س يطبع على الآلة الكاتبة«.
وّطن نف�سه اأمام الآلة الكاتبة يف املكتب. »مل اأنه�س طوال 
ثمانية ع�سر �سهًرا« وكبطل الكتاب الكولونيل "اأوريليانو 
"ماكوندو"  يف  ور�سته  يف  يختبئ  كان  الذي  بوينديا" 
الكرمية،  احلجارة  من  بعيون  �سغرية  اأ�سماكًا  ليبتدع 
العالمات  ي�سع  كان  بهو�س.  ليعمل  يجل�س  الكاتب  كان 
على ال�سفحات املطبوعة، ثم ير�سلها اإىل طابع ليعّد ن�سخة 

�سفحات  عليهم  ليقراأ  بالأ�سدقاء  يّت�سل  كان  جديدة. 
وكانت  بالعائلة،  تعتني  "مر�سيد�س" كانت  عاٍل.  ب�سوٍت 
ينتهي  عندما  موجوًدا  ليكون  بالوي�سكي  اخلزانة  متالأ 
لي الفواتري. وبح�سب "خريالد  العمل، وكانت تتكّفل مبح�سّ
"مر�سيد�س"  رهنت  فقد  ماركيز  �سرية  كاتب  مارتني" 
اأدوات املنزل لتح�سل على املال: رهنت الهاتف والثالجة 
والراديو واملجوهرات. باع �سيارة الأوبل، وعندما انتهت 
الربيد  مكتب  اإىل  و"مر�سيد�س"  "غابو"  ذهب  الرواية 
اأمرييكانا" للن�سر يف  "�سود  اإىل دار  لري�سلوا املخطوطة 
اأجرة  بي�سو  الـ82  معها  يكن  مل  اآيري�س"،  "بوينو�س 
اأن  بعد  البقية  واأر�سلوا  الأول،  الن�سف  اأر�سلوا  الربيد. 

ذهبوا اإىل متجر الرهونات.
كان قد دّخن 30 األف �سيجارة واأنفق 120 األف بي�سو 
)قرابة الع�سر اآلف دولر(. �ساألت مر�سيد�س: »وماذا لو 

كانت الرواية بعد كل هذا روايًة �سيئة؟«.
: اجلنوبية  اأمريكا  تكوين  • �شفر 

يقول فوكرن »املا�سي ل ميوت اأبًدا. اإنه لي�س ما�سًيا حتى«، 
املا�سي  ح�سور  ماركيز  جعل  العزلة«  من  عام  »مئة  ومع 
امتداد  فعلى  والظلم.  كالفقر  ماكوندو،  يف  للحياة  �سرًطا 
بوينديا"  اأركاديو  "خو�سيه  ا�ستمر ح�سور  اأجيال  �سبعة 
الأ�سماء  يف  حا�سرين  ظلوا  بع�سهم:  حياة  يف  واأبنائه 
عداواتهم  ويف  وغريتهم،  غ�سبهم  نوبات  ويف  املتوارثة، 
وحروبهم، ويف كوابي�سهم، ويف تيار �سفاح الأقارب الذي 
ميّر خاللهم. قٌوة جتعُل ال�سبَه يف العائلة لعنًة، والجنذاب 
لك وحلبيبتك )وهي  يولد  اأن  ُتكافح، خ�سية  قوًة  اجلن�سي 

ا ابنة عمك( طفٌل له ذيل خنزير. اأي�سً
انتهاك  ي�سف  الذي  امل�سطلح  بات  ال�سحرية«  »الواقعية 
ال�سحر  ويبقى  الفن.  خالل  من  الطبيعة  ل�سروط  ماركيز 
بوينديا  اآل  التي جتعل  القوة  واأخرًيا يف  اأوًل  الرواية  يف 
وجريانهم حا�سرين للقارئ. فاأنت ت�سعر بها عندما تقراأها. 

ت�سعر اأنهم على قيد احلياة، واأن هذا قد حدث بالفعل.   
الأول  الأ�سبوع  يف  الكتاب  من  ن�سخة  اآلف  ثمان  بيعت 
لأي  م�سبوق  غري  رقًما  هذا  وكان  فقط،  الأرجنتني  يف 
وخدم  العمال  قراأها  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  اأدبي  عمل 
املنازل واأ�ساتذة اجلامعات وبائعات الهوى، حيث ي�ستذكر 
الرواية  من  ن�سخة  راأى  اأنه  غولدمان  فرانثي�سكو  الروائي 

على طاولة قرب الفرا�س يف  بيت هوى عند ال�ساحل.
�سافر غابرييل غار�سيا ماركيز اإىل الأرجنتني واإىل البريو 
واإىل فنزويال ممثاًل عن روايته، ويف كاراكا�س طلب من 
ممنوع  اليد:  بخط  عليها  ُكتب  يافطة  يعلقوا  اأن  م�سيفيه 
اأنف�سهّن  الن�ساء  قّدمت  العزلة.  من  عام  مئة  عن  احلديث 
من  ومنهم  لوجه  وجًها  نف�سها  قدمت  من  منهن  ملاركيز، 

قّدمت نف�سها بال�سورة.
وعندما  بر�سلونة،  اإىل  عائلته  نقل  الت�سوي�س  وليتجنب 
ويف  ق�سيدة،  عنه  كَتَب  هناك  نريودا"  "بابلو  به  التقى 
-الذي  يو�سا"  بارغا�س  "ماريو  كتب  مدريد  جامعة 
»البيت  روايته  بعد  م�سهوًرا  روائًيا  �سار  قد  حينها  كان 
غار�سيا  غابرييل  "كتب  عن  دكتوراة  ر�سالة  الأخ�سر«- 
ماركيز"، وحازت الر�سالة على اأرفع اجلوائز الأدبية يف 

اإيطاليا وفرن�سا.
بدا وكاأنه اأول كتاب يوّحد الثقافة الأدبية الناطقة بالإ�سبانية 
الالتينية،  واأمريكا  اإ�سبانيا  بني  مق�ّسمة  كانت  لطاملا  التي 

وبني املدينة والقرية، وبني املُ�سَتعِمر واملُ�ْسَتعمر.
"مانهاتن"  من  الكتاب  ا�سرتى  رابا�سا"  "غريغوري 
اأ�ستاذ  -وهو  رابا�سا  كان  به.  وافتنت  مبا�سرة  وقراأه 
موؤخًرا  اأنهى  قد  كوينز-  كلية  يف  الرومان�سية  اللغات 
هذه  وفازت  كورتاثار،  خلوليو  »احلجلة«  رواية  ترجمة 
كمحلل  عمل  قد  وكان  الوطنية.  الكتاب  بجائزة  الرتجمة 
احلرب.  ال�سرتاتيجية خالل  اخلدمات  مكتب  �سيفرة يف 
تاأتي  كانت  عندما  ديرتيخ«  »مارلني  مع  رق�س  قد  كان 
الأ�سياء  مييزون  الذين  اأولئك  من  وكان  اجلنود،  لت�سلية 

احلقيقية فور روؤيتها.
 .72 ال�سارع  يف  �سقته  يف  "رابا�سا"  اإلينا  حتّدث 
وما  الذهن  �سريع  ولكنه  اجل�سد  ه�سٌّ   ،93 الآن  عمره 
مكتب  جوا�سي�س  من  الناجني  اجتماعات  يح�سر  يزال 
اأّي  الكتاب دون  قراأت  »لقد  قال  ال�سرتاتيجية،  اخلدمات 
امل�سمون.  الق�ّس  اأ�سلوب  على  معتاًدا  كنت  لرتجمته،  نية 
اأعمال  واأعرف  "كورتاثار"،  اأعمال  ترجمت  فقد   .. اآه 
"بورخي�س"، فاإذا و�سعت الإثنني مًعا حت�سل على �سيء 

اآخر: حت�سل على "غابرييل غار�سيا ماركيز"«.
كانفيلد" كان  "كا�س  رو" للن�سر  اآند  "هاربر  دار  مدير 
قد ح�سل على حقوق الكتب الأربعة ال�سابقة باألف دولر، 



األوراق املتساقطة ..

ح�سل هذه املرة على حقوق الكتاب اجلديد بخم�سة اآلف 
طلب  وعندما  دفعات.  "بالثي�س" على  لوكالة  ُتدفع  دولر 
لختيار  كورتاثار"  "خوليو  �سديقه  ن�سيحة  ماركيز 

مرتجم، قال له "كورتاثار": عليك برابا�سا.
ويف �سنة 1969 يف بيٍت يف هامبتون بيز يف ولية لونغ 
ثالثية  بجملته  بادًئا  الرواية،  "رابا�سا" يرتجم  بداأ  اآيالند 
طويلة،  �سنوات  »بعد  الن�سيان:  على  تع�سى  التي  الإيقاع 
"اأوريليانو  الكولونيل  �سيتذّكر  الإعدام،  ف�سيل  واأمام 
بوينديا" ذلك امل�ساء البعيد الذي اأخذه فيه اأبوه ليكت�سف 

الثلج«.
اأن  اأ�سمن  اأن  علّي  »كان  القواعد  "رابا�سا" بع�س  و�سع 
يكون  واأل  بوينديا"،  اأركاديو  "خو�سيه  دائًما  هو  الأب 
رواية  يف  الطريقة  بنف�س  املبتورة،  الن�سخ  من  ا  اأيًّ مطلًقا 
»الف�ستق« عندما كان �ساريل براون ل ينادى باأي ا�سم عدا 

براون"«. " �ساريل 
املحرر "ريت�سارد لوك" اّطلع على الكتاب لأول مرة �سنة 
مكغوين"  "توما�س  الروائي  عليه  دله  اأن  بعد   1968
كان  »توما�س  يقول  مونتانا.  له يف  زيارٍة  كان يف  عندما 
قارًئا ممتاًزا اإىل حد بعيد، وقال اأن هذا هو الرجل الذي 

يتحدث عنه اجلميع«.
ويف الوقت الذي اأر�سلت فيه دار "هاربر اآند رو" للن�سر 
كان   ،1970 �سنة  بدايات  يف  للتدقيق  الرواية  ن�سخ 
"لوك" قد اأ�سبح حمرر امللحق الأدبي الأ�سبوعي جلريدة 

النيويورك تاميز، وي�ستذكر لوك و�سول الرواية:
بالغ  كــتــاب  ــذا  ه اأن  اأدركــــت  و�شلت  »عــنــدمــا 
وب�شكل  خمتلف،  نوٍع  من  اأديٌب  كتبه  الأهمية، 
كتبت  وهكذا  راأيناه،  اأن  لنا  ي�شبق  مل  خمتلف 

عنها تقريًرا متحم�ًشا«.
عنده  ما  بكل  اأف�سى  "كانفيلد" قد  كان  الأثناء  هذه  ويف 
لكل  مراجعة  حينها  وُن�سرت  التاميز،  جريدة  من  ملرا�سل 
الإجنليزية  اإىل  املرتجم  اجلديد  الالتينية  اأمريكا  اأدب 
التي تناولتها  اأول الأ�سماء  وكان غابرييل غارثيا ماركيز 

ماركيز  غار�سيا  غابرييل  اأن  متاأكدون  »نحن  املراجعة. 
بالأثر  الأمريكي  الأدبي  امل�سهد  باأثر �سبيه على  �سيت�سبب 
احلرب«  بعد  والأملان  الفرن�سيون  الأدباء  به  ت�سبب  الذي 

يقول كانفيلد.
ُن�سرت الن�سخة الإجنليزية من »مئة عام من العزلة« يف �سهر 
اآذار �سنة 1970 وجاء غالفها الأخ�سر الوارف وخطها 
ال�سغف  ذلك  كل  ليخفيا  التقدير،  من  حقه  يوَف  مل  الذي 
الذي ت�سمه الرواية. مراجعات التاميز للمبيعات واجلوائز 
"جون  كتب  حيث  الأهم،  املراجعات  هي  تزال  وما  كانت 
تكويٍن  فر  »�سِ التاميز  من  اليومية  الن�سخة  يف  لينارد" 
اأمريكي جنوبي، قطعة دنيوية من ال�سحر« ومل يكتِف بذلك 
ا: »تنبعث من هذه الرواية املده�سة كمن ينبعث  بل كتب اأي�سً
�سعد  واحدة،  »بقفزة  واختتم  يتاأجج«  وذهنك  حلم،  من 
غابرييل غار�سيا ماركيز اإىل ذات املن�سة جنًبا اإىل جنب 
مع غنرت غرا�س وفالدميري نابوكوف، �سهيته هائلة كهول 

خياله، واإميانه بالقدر اأعظم من اإميان كليهما. مبهر«.
العامل،  اأنحاء  كل  يف  ن�سخة  مليون  خم�سني  الكتاب  باع 
ُيعاد  و�سغل مكاًنا على قائمة الكتب املن�سورة �سابًقا التي 

طبعها كل عام.
على»عقد  بناًء  دولر  اآلف  خم�سة  مبلغ  على  توقيعه  بعد 
اأنحاء  كل  ن�سخة يف  مليون  الكتاب خم�سني  باع  خرائي« 
العامل، و�سغل مكاًنا على قائمة الكتب املن�سورة �سابًقا التي 

ُيعاد طبعها كل عام.
الفخر  من  بخليٍط  امل�سهد  رابا�سا  غريغوري  راقب 
والمتعا�س، بينما اأ�سبح عمله _الذي تقا�سى عليه دفعًة 
واحدة »األف دولر تقريًبا« كعمل ُب�ستايّن ينرث الروث على 

حقٍل فاره_ العمل املرَُتجم الأبرز والأكرث �سهرة.    
قراأ ماركيز نف�سه الن�سخة الإجنليزية من مئة عام من العزلة 
التي ن�سرتها دار هاربر اآند رو للن�سر و�سّرح اأنها اأف�سل 
باأنه  رابا�سا  وو�سف  بالإ�سبانية،  كتبه  الذي  الأ�سل  من 

»اأف�سل كاتب اأمريكي لتيني باللغة الإجنليزية«.

ترجمـــــــات ترجمـــــــات

)1(

لقد م�سينا معًا
حتت  القمِر الذي يذوب مثل 

قر�سٍ  من الثلج 
يطفُح على قطعةٍ  من �سراعٍ  بارد .

لقد م�سينا وكنِت تبت�سم
ومل اأكن �ساعتها حزينة.

نحن ل نعرف تف�سري امل�ساعر
التي تولد حينما من�سي على 

الأوراقِ 
يف وجه الرياحِ 

ولكن عندما نفرتق
اأظل اأ�سمع خطواتك 

على تلك الأوراق.

)2(
يو�سو�س الربيُع لنا

من كّل الجتاهات،
ولكن الأوراق

تظل حترك ذاكرًة �سبابيةً 
حتت اأقدامنا

وتذكرنا بعالماتِ ال�ستاء.

�سدماٌت عميقٌة
جتعل عيوَننا تهرب من بع�سها 

البع�ُس
وتفكرٌي عميٌق 

يجعل اأفكاَرنا تلتقي من جديد.

الف�سوُل تطبع دوائَر ال�سنني 
على جذوعِ  الأ�سجار 

والأوراُق املت�ساقطة
تكتُب اآلف الأبيات ،

ولكن على ال�سجرة اأن تقول �سيئًا 
واحدًا:

الأر�س اأترك  لن  " اأبدًا 
ولو انت�سرُت حرًة يف ال�سماء".

)3(
تقول يل الريُح اأين اأنت

وهي تطرق على النافذة ــ
اإنك مت�سي حتت �سجرة القبك 

احلريرية
والريُح تهز اأمطارًا من الورد

ليايل الربيع باردة ،
لكن الق�سعريرة تبقي 

خارج قلبك. 

 اأح�س فجاأة 
اأنني ورقة مت�ساقطة

يف الطنِي و يف الظلماِت
فيما تعزف الريُح
حلَنها اجلنائزي،

فاأظل - يف هدوٍء - انتظر
حلمًا اأخ�سرًا رقيقًا

ياأخذ اأول �سهقٍة من ج�سدي.

شو تنج. الصين. ترجمة : د. محمد قصيبات. ليبيا
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الباحث واألديب والكاتب محمد فايد لمجلة الليبي :     

النكتة إبداع شعيب مجاعي

حاوره: رئيس التحرير

مخطوطات،  و6  دراسة،  و300  كتب،   9
باالضافة إلى نتاج ممتع ينشره بانتظام في 
12 مجلة تتوزع بين ليبيا    ) مجلة الليبي( 
الفنون(  وجريدة  الكويت  )مجلة  والكويت 
الشعبية(،  الثقافة  )مجلة  والبحرين   ،
والسعودية )المجلة العربية ومجلة اافيصل 
الثقافية ومجلة الفيصل العلمية(، واالمارات 
الشارقة  ومجلة  الرافد  ومجلة  تراث  مجلة   (

ومجلة االمارات(، واألردن ) مجلة أفكار ( .
هذا قليل جدًا من كثير »محمد محمود عبد 
الشعبي،  التراث  في  الباحث  فايد«،  الحميد 
تتوغل  التي  العربية  األقالم  أبرز  وأحد 
من طرح  تمل  وال  التراث،  عميقًا في سؤال 

من  تيسر  ما  ومناقشة  االستفهام  عالمات 
رائع  المساحة،  شاسع  الموروث  هذا  سيرة 

الحضور. 
العربي،  التراث  عن  »فايد«  يكتب  عندما 
على  وترتسم  شهرزاد،  غيابها  من  تنهض 
من  مضى  الذي  سيرة  مفردات  الورق  بياض 
الملوح«  »بن  وجنون  »زرياب«  موسيقى 
القديمة  ااصحراء  ومهابة  الكائنات  ورمزية 
ذلك  القديم،  أهلها  تاريخ  تستوعب  وهي 
التاريخ الذي يكتبه محمد فايد على أقل من 
مهل، وعلى أكثر بكثير من ما تستحقه كلمة 

إبداع.

الليبي: حممد فايد، األحظ من خالل قراءة 
مقالتك املمتعة عن الرتاث اأنك تفكر فيه، اأنت 
ت�شرده  ول  الــرتاث  موا�شيع  يف  العقل  ت�شرك 
فقط. األي�شت هذه عملية مرهقة بالن�شبة لك؟

ُيبحث  مل  فيما  البحث  واأحاول  اأتعلم  اأزل  مل   •
لذا،  حماولت.  جمرد  ومقالتي  الرتاث،  مو�سوعات  من 
اأكتبه  فيما  بعمق  واأفكر  املتوا�سعة،  اإمكاناتي  قدر  اأجتهد 
كل  ببحث  اأقوم  حيث  مو�سوعية،  بب�سمة  التميز  حماوًل 
وحتليل  تفكيك  اأحاول  ثم  الياء،  اإىل  الألف  من  العنا�سر 
اجلاد،  للعمل  ي�سلح  ما  وا�ستخال�س  الن�س،  وا�ستنطاق 
اإليه  اأ�سيف  واأنقحه،  العمل  اأراجع  املنتج. وحني  والبحث 
واأعيد ترتيب عنا�سره عدة مرات اإىل اأن اأر�سى عنه متامًا. 
واأحيانًا، اأكون قد انتهيت بالفعل منه، لكني عند مراجعته 
النهائية، قد اأكت�سف فكرة جديدة فاأقوم باإ�سافتها. ف�ساًل 
على  مقاًل ق�سريًا  كان  ولو  الكتابة، حتى  عند  عن خويف 

بوك". "في�س 
 

على  بدقة،  مقالتك  عناوين  تنتقي  الليبي: 
رمزية  النكتة،  �شيكولوجية  املــثــال،  �شبيل 
اجلمل يف كليلة ودمنة، وغريها الكثري مما خلق 
لك قاعدة من القراء يف جملة الليبي وغريها 
بهذا  فعاًل  ت�شتمتع  هل   ، الأخــرى  املجالت  من 

النتقاء؟ وعلى اأي  اأ�شا�س ؟
الذهني  الع�سف  كثريًا خالل  اأ�ستمتع  بالطبع،   •
عن  وبحثًا  لأهمها  انتقاًء  العناوين،  هذه  يف  والتفكري 
الوقت  بع�س  وا�ستهالك  ال�سعوبة  من  بالرغم  اأف�سلها، 
اأحيانًا، ريثما اأ�سل للمنا�سب. ما يحدث معي، اأحد اأمرين، 
الكتابة.  اأبداأ  اأن  قبل  الفكرة  مع  العنوان  ياأتي  قد  الأول: 
ويتبقى  وتنقيحه،  املقال  كتابة  من  اأنتهي  قد  الثاين: 
اأظل  لكني  كثريًا،  اأو  قلياًل  لنتظاره  فاأ�سطر  العنوان. 
اأفكر فيه. كل ذلك، لعتقادي اأن جناح املقال، يتوقف على 
عدد من العنا�سر، اأهمها: انتقاء العنوان ال�سمويل الأكرث 

ملجلة  خم�س�سًا  املقال  كان  اإذا  خا�سة  وجاذبية،  تعبريًا 
الأكادميية  الدوريات  اأما  العام.  املثقف  ت�ستهدف  جامعة 
اأهمية  قلياًل  ترتاجع  حيث  خمتلف،  فالأمر  املتخ�س�سة، 
العنوان اجلذاب اأو امل�سوق للقاريء، وتربز اأهمية �سياغته 
باأ�سلوب اأكادميي متكامل ي�سمل عنا�سر املو�سوع ويعرب 

عنها بو�سوح.

درا�شة  ب�شكل  لك  بحث  نظري  لفت  الليبي: 
موطنك  يف  اخلبز  �شناعة  فــن  عــن  ميدانية 
احلرف  هذه  ملثل  هل  "اأو�شيم"،  مركز  الأ�شلي، 
الذي ميكن  اإىل احلد  املعي�شية طقو�س خا�شة 

اأن ن�شميها فنًا ؟
اآلف  اإىل ع�سرة  تعود  للخبز ق�سة طويلة رمبا   •
رغيف  اأول  ياأكل  القدمي  امل�سري  كان  حني  م�ست،  عام 
لالإن�ساج،  احلرارة  اأهمية  وباإكت�ساف  باملعا�سر.  �سبيه 
"الكانون"  ومع  الطواحني.  وعرفت  الأفران،  �سنعت 
اأفران  اأوًل، بداأ طهو اخلبز، ثم على حجر �ساخن، فباقى 
فتعلموا �سناعة اخلبز من  الإغريق،  اأما  والكهرباء.  الغاز 
حيث  اأوروبا،  فباقى  الرومان،  اإىل  ونقلوها  امل�سريني، 
قرون،  منذ  املخابز  وجود  ورغم  البيوت.  يف  اأوًل  خُبز 
اإل اأن التقنيات الآلية مل تظهر �سوى فى ع�سرينات القرن 
املا�سي. وذلك بالرغم من اأن دوًل اإفريقية كثرية، مل تزل 
البيوت.  يف  بنف�سها  اخلبز  ت�سنع  واأفرادها  جمتمعاتها 
وفى بع�س الدول الأوروبية كاإيطاليا ودول البحر املتو�سط 
مازال معظم اخلبز التجاري، يعد فيها يدويًا، ويخبز فى 

اأفران بوقود من حطب الأخ�ساب .
ومما اجتذب انتباهي، هو ا�ستعارة الدول الغربية ل�سناعة 
الرتاثية  وتقنياتها  القدمية  امل�سرية  احل�سارة  من  اخلبز 
كانت  فلما  م�سر.  و�سعيد  بريف  تنت�سر  تزل  مل  التى 
فقد  الفرعوين،  الع�سر  اإىل  تاريخيًا  تعود  "اأو�سيم" 
�سناعة  وتقاليد  عادات  لدرا�سة  ميدانيًا  منوذجًا  اتخذتها 
اإقليم  يف  اجليزة  "اأو�سيم" مبحافظة  تقع  الريفي.  اخلبز 
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امل�سروعات  بع�س  على  اأهلها  ويعتمد  ال�سعيد،  �سمال 
اأن �سناعة اخلبز ت�سكل م�سدرًا  ال�سغرية، حيث وجدت 
الأفراد  لبع�س  القت�سادي  الدخل  م�سادر  من  رئي�سًا 
الذين يدعمون �سناعة اخلبز احلكومي فيها. ورغم ارتفاع 
البيتي، مل يزل مف�ساًل.  العي�س الفالحي  تكاليف �سناعة 
ت�ساحب  و�سحة.  جودة  اأكرث  ب�سكل  ل�سناعته  وذلك، 
تفتقد  لكنها  والأدعية،  والتقاليد  العادات  بع�س  �سناعته، 
اخلبز.  اإعداد  اأدعية  ومنها  الحتفايل،  الفن  خ�سائ�س 
فقد كانت جدتي بالأحرى، تدعو ببع�س الأدعية، اأو تقراأ 
الفاحتة اأثناء قيامها بالعجن والت�سوية. وقد تب�سمل بع�س 
الن�ساء على اخلبز منذ مرحلة نخل الدقيق، ثم تكرب عليه 
وكن  والت�سوية.   ، )التقطيع(  والتقري�س  العجن،  اأثناء 
يبارك  اأكرب" حتى  "الله  يقلن:  الفرن،  من  اإخراجه  خالل 

الله اخلبزة. 

على  تعرج  ما  كثريًا  وليلة،  ليلة  األف  الليبي: 
هذا العمل الرائع لتناق�س الكثري من مفرداته، 

هل ي�شحرك هذا العمل فعاًل ؟
بالتاأكيد، ت�سحرين �سمن من ت�سحرهم. وذلك   •
وحتكم  عليها،  تهيمن  التي  املحورية  الغرابة  خالل  من 
وظفها/  التي  ومفرداتها  ومكوناتها  حكاياتها  م�سار 
الرئي�سة.  اأهدافه  تخدم  كي  القا�س،  �سمنها  ا�ستلهمها/ 
الذي  الأقوى  اجلمايل  العاملي  الن�س  اعتبارها  عن  ف�ساًل 
وغرائبيته،  عجائبيته  على  والباحثني  العلماء  اجتمع 
بقوة  ويوؤثر  يحيا،  الذي  الأول  الفولكلوري  واملو�سوع 
كرثة  من  وبالرغم  والآداب.  والفنون  الثقافات  معظم  يف 
يليق  كبري  عمل  ُيقدم  مل  "الليايل"،  حول  الدرا�سات 
بحجمها احلقيقي حتى الآن. الأمر الذي دفعني لتخاذها 
م�سروعًا ثقافيًا اأحاول ا�ستكمال البحث فيه عما مل يبحث، 
وانتاج ما مل ينتج. ول ت�سكل درا�ساتي فيها، �سوى خطوة 
على الطريق. وذلك، لرثائها بالأفكار واملعاين، واملعارف، 
وال�سور والرموز الأدبية، وت�سمنها للكثري من العنا�سر 

اأبرزها،  ا�ستخال�س  اأحاول  التي  الفلكلورية  واملفردات 
و�سوًل لالمتام.

اأحد  عنونت  هكذا  ال�شعبية،  النكتة  الليبي: 
نكتة  هــنــاك  هــل  الآن،  اأخــــربين  مــقــالتــك، 
التو�شيف  هذا  اأن  اأم  ر�شمية؟  واأخرى  �شعبية 
يف  النكتة  وجود  ل�شرورة  �شروري  تر�شيخ  هو 
والحتياج  بالنواق�س  مـــاأزوم  �شعبي  خميال 

وم�شببات الحباط وعوامل احلزن؟
بني  و�سياغتها  اإبداعها  يف  موزعة  النكتة،   •
العامية  واللهجات  الف�سحى،  بني  وال�سعبي،  الر�سمي 
عليها،  الغالبة  هي  العامية  لكن  الدارجة.  وال�سعبية 
يكتبها  بل  ال�سعبية،  اجلماعة  على  اإبداعها  يقت�سر  ول 
اأكرث  من  ورواتها،  مبدعيها  ويعترب  اأي�سًا.  املثقفون 
جوانب درا�ستها غمو�سًا. ويف ذلك، ثمة اجتاهات، اأولها: 
موؤداه اأنها اإبداع �سعبي جماعي. ثانيها: يوؤكد اأن منتجها 
الرئي�س، هو احلكومات، خا�سة اأجهزة الأمن واملخابرات 
لت�سفية ح�سابات  اأو  ال�سعبي،  الإحباط  امت�سا�س  بهدف 
وميول  اجتاهات  ملعرفة  اأو  باحلكم،  خا�سة  و�سراعات 
وما  اأفكار،  من  النكت  هذه  تت�سمنه  ما  نحو  العام  الراأي 
اأنواعها  بع�س  اإبداع  وثالثها:  �سيا�سات.  من  له  تروج 
اخلا�سة بال�سعايدة مثال، من خالل ور�س العمل وجل�سات 
الإبداع اجلماعي، بهدف توظيفها ال�سينمائي وامل�سرحي. 
كمنولوج�ست.  عمله  بحكم  ويلقيها  يوؤلفها  عمن  ناهيك 
واأحيانًا، تنقل بع�س النكات الرتاثية، ويتم حتديثها وفقًا 

للمتغريات بحيث تنا�سب الظروف اجلديدة.  
   

اأراك  فعاًل،  راأ�ــشــك  م�شقط  ابــن  اأنــت  الليبي: 
وامل�شاكن  العمارة  عن  لتكتب  جديد  من  تعود 
اأو�شيم، هل ثمة قانون غري مكتوب يهند�س  يف 

لنمطية معينة يلتزم بها البناوؤون هناك ؟
معه  اأعمل  وكنت  معماريًا،  مقاوًل  والدي  كان   •

بح�سن  جدًا  اأعجبت  اأقراأ،  بداأت  وعندما  ال�سغر.  منذ 
وتطبيقاته  للفقراء،  البناء  يف  املعمارية  وعبقريته  فتحي، 
امل�سرية ممثلة  القرية  نزل يف  ومل  تكلفة.  الأقل  ومناذجه 
العمارة  تبعات  نعاين  لها،  التابعة  والقرى  "اأو�سيم"  يف 
غري اجلمالية وغري ال�سحية، والع�سوائية مبا تفر�سه من 
غرابة. لذلك، ا�سطحبتني با�ستمرار نظرية "ح�سن فتحي" 
تفجري  يف  الله،  يرحمه  خاللها،  من  جنح  لأنه  الثورية، 
ق�سية معمارية بيئية واقت�سادية، �سحية وجمالية، �ستظل 
غاية يف الأهمية احل�سارية. فقد انتهى من خالل جمموع 
اأعماله اإىل ما ميكن من اأمر هذه العمارة وتاأثريها الإيجابي 
يف احلفاظ على البيئة، وعلى �سحة الإن�سان، لو مل يهجر 
املعماري ما لديه يف الرتاث من مر�سد اآمن. وكانت روؤيته 
الأقدم  الأجيال  بالرتاث واحرتام عمل  اأنه  ال�سرتاتيجية، 
املهند�سني  من  اجلديدة  لالأجيال  ميكن  اإليه،  والإ�سافة 
اإىل  ي�سيفوا  واأن  التقدم  بع�س  ي�سنعوا  اأن  والبنائني، 
فنون املعمار ب�سكل اإيجابي كي يتوا�سل الرتاث الأ�سيل. 
وبالرغم من اأننا الآن يف الألفية الثالثة، اإل اأن الناظر اإىل 
حال القرية امل�سرية، ومنها بلدتي، يجدها تعي�س يف حالة 
من التخبط املعماري. مل تعد تلك القرية الب�سيطة ال�سحية 
واجلميلة، اختفت احلقول اخل�سراء وحلت حملها غابات 

بالطني،  ولي�س  بالأ�سمنت  تتم  الأبنية  فكل  الأ�سمنت.  من 
كي يدلل �ساحب البناء على الغنى والقوة، رغم اأن الطني 
وا�ستخدمت  بل  كيميائيًا،  �سارة  اأو  غريبة  لي�ست  مادة 
للرتاث  ت�سويه  بالفعل،  حدث  الذي  اإن  قريب.  وقت  حتى 
بزوالها  يوؤذن  مما  القرية،  حل�سارة  وت�سميم  املعماري، 
فعاًل، حيث طبقت مناذج معمارية غري منا�سبة على القرى 
ذلك،  اإىل  اأ�سف  والذوق.  النظام  قلة  من  كبرية  بدرجة 
ابتكار  عندها  ينبغي  التي  للدرجة  وهوائها  مياهها  تلوث 
معمار يحافظ على اأ�سالتها وتراثها. ف�ساًل عما يغلب على 
تزل  مل  قليلة،  بيوت  العمراين.  التنظيم  عدم  من  املباين 
بالطوب اللنب والطني. ال�سوارع، معظمها �سيقة باإ�ستثناء 
القليل. توجد بع�س احلدائق العامة، لكنها مهملة. ومركز 
"اأو�سيم" من املفرت�س اأن له جمل�س حملى مدينة منذ عام 
1980م، لكنها ت�سوهت، فال هي قرية باملعنى املعروف، 
احلقول  ت�سغلها  كانت  اأن  وبعد  متح�سرة.  مدينة  هي  ول 
احل�سارة  هذه  تغريت  وامل�ساتل،  واملناحل  واملزارع 
الريفية، وم�سخت اإىل منطقة ع�سوائية نائية حمرومة. مما 
بال�سلب.  فيها  املواطن  وحياة  ونف�سية  عقلية  على  انعك�س 
من  حالت  تعي�س  البلدة  اأن  اإل  ق21م،  فى  اأننا  ورغم 
اأخرى،  ناحية  من  الأخرية.  عام  الع�سرين  فى  الفو�سى 
ي�ستطيعون  الذين  والبنائني  املهند�سني  من  القليل  هناك 
اأن يبنوا بناًء تراثيًا متكاماًل يعرب عن الأ�سالة، حيث هجر 
معظمهم ما كان لديه يف الرتاث املعماري، واأنتجوا معمارًا 
فيه كل اأوجه الق�سور. واعتمدوا على تقليد مناذج اأخرى 
من الرتاث الروماين والأوروبي واخلليجي، حيث �سوهوا 

تراثنا املعماري الأ�سيل.

اإىل  الــبــدايــة  منذ  �ــشــدك  ــذي  ــاال م الليبي: 
الرتاث؟ وكيف كانت م�شريتك فيه ؟

وليلة"  ليلة  "األف  جذبت   ،2009 العام  منذ   •
العاملية  املو�سيقى  يف  تاأثريها  عن  فكتبت  انتباهي، 
فيها،  املتوا�سلة  ولقراءتي  والر�سم.  والت�سكيل  والعربية، 
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كتبت عن تاأثرياتها يف باقي الفنون والآداب �سرقًا وغربًا. 
العربية  للثقافة  عا�سمة  باملنامة  الحتفال  ذلك،  �سادف 
ال�سعبية"  "الثقافة  دورية  اأكتب يف  وكنت   ،2012 عام 
البحرين،  مكتب  ال�سعبي،  للفن  الدولية  املنظمة  اإ�سدار 
موؤمترها  يف  ببحث  لال�سرتاك  دعوة  يل  اأر�سلت  حيث 
الدويل "الثقافة ال�سعبية وحتديات العوملة". فاأمتمت بحث: 
"األف ليلة وليلة يف الإبداعات العاملية والعربية"، واأر�سلته. 
باأ�ساتذتي  اإلتقيت  هناك  املوؤمتر.  يف  األقيته  تقييمه،  وبعد 
الذين تتلمذت عليهم فيما بعد. اإبان ذلك، كنت قد بداأت يف 
الإعداد مل�سروعي اخلا�س. وعندما ذهبت لدرا�سة الرتاث 
اإكمال تعليمي  ال�سعبي باأكادميية الفنون، كان ذلك بدافع 
حني اكت�سفت، بعد ثورة 25 يناير 2011 مدى ال�سعف 
الأول، كان  نعانيه جميعًا. ولأن تخ�س�سي  الذي  الفكري 
واأخ�سائيًا  اإحتياطيًا،  �سابطًا  كنت  ولأين  النف�س،  علم 
نف�سيًا، وباحثًا وكاتبًا، فقد ت�سافرت يف روؤيتي املتوا�سعة 
لتتكامل  والرتاثية،  والأمنية  والثقافية  النف�سية  اجلوانب: 
الذي  الأمر  فيها.  انف�سال  ل  واحدة  بوتقة  يف  وت�سب 
اأدركت معه، حماولت اإرباك �سعوبنا وجمتمعاتنا العربية 
واإيقاف م�سريتها على طريق احل�سارة.  واإظالم حياتها، 
ووجدت اأن اأف�سل رد على ذلك، هو اإكمال درا�ساتي العليا، 
"الرتاث"  اأو  العاملي  للم�سطلح  "الفلكلور" وفقًا  فاخرتت 
اأو  ال�سعب"  "حكمة  باعتباره  املحلي،  للم�سطلح  وفقا 
الفنون  معهد  ويف  املجتمعات.  عليه  تقوم  الذي  الأ�سا�س 
باأحدها، هي:  لاللتحاق  اأق�سام  ثالثة  اأتيحت يل  ال�سعبية، 
الأدب،  فاخرتت  ال�سعبي.  الأدب  املعتقدات،  العادات، 
حكايات  وحتليل  ودرا�سة  مب�سروعي،  مواده  لرتباط 
حفاوة  ووجدت  مقنن.  علمي  ب�سكل  "الليايل" ورموزها 
وامتدت  بدعمي.  قاموا  الذين  الأجالء  اأ�ساتذتي  من  بالغة 
ماحييت.  اأن�ساها  لن  التي  والبي�ساء  اخل�سراء  اآياديهم 
بن�سر كتابني  الف�سليات  اأ�ستاذاتي  اإحدى  قيام  ف�ساًل عن 
يل على نفقتها اخلا�سة، وانتقاء اإحدى درا�ساتي املن�سورة 
التمهيدية  ال�سنة  لطلبة  وتدري�سها  وليلة"،  ليلة  "األف  يف 

ال�سعبية،  الفنون  هي:  معاهد،  ثالثة  يف  للماج�ستري 
وال�سينما، والفنون امل�سرحية.

     
�شارعت  التي  الأنــثــى  تلك  �شهرزاد،  الليبي: 
الوح�س يف �شدر الرجل، تعترب اأنت اأنها مغرمة، 
اأجربتها  م�شطرة  جمــرد  الــكــثــريون  ويــراهــا 
بعد  ا�شمها  خلد  مقاومة  فعل  على  الــظــروف 

ذلك، كيف تف�شر الأمر؟
اأ�سلها  الطيبة  كال�سجرة  "�سهرزاد"،  كانت   •
اأكلها كل حني باإذن ربها.  ثابت وفرعها يف ال�سماء توؤتي 
�سلطاته  بكل  العربي  للحاكم  رمز  "�سهريار"  كان  فاإذا 
العربي  للمثقف  "�سهرزاد" رمز  فاإن  املنفردة،  وقراراته 
امل�سلم بكل مو�سوعيته واإبداعاته امل�ستمدة من فنون الكلمة 
وقوة تاأثريها و�سلطتها التعليمية. حيث قب�ست "�سهرزاد" 
احلروف  تلك  لأ�سرار  وتو�سلت  الفكر  نا�سية  على 
والكلمات الوهاجة، لتعلمنا وتعلم كل "�سهريار" فينا من 
التقنيات  خالل حكاياتها العجيبة واأحاديثها الغريبة، تلك 
الكامنة  وقوته  الفائقة  �سلطته  املثقف  تهب  التي  والأ�سرار 

وحداثته الدائمة التي ل تقارن ب�سلطة من�سب اأو قوة مال، 
املادي  باملعنيني:  القتل  لظاهرة  املقاومة  من  متكنه  والتي 
القابع  الوح�س  اأو  امل�سخ  فا�ستطاعت، تروي�س  واملعنوي. 
داخل عقل "�سهريار". وجنحت يف عالجه وراأب ال�سدع 
من  م�سامعه  على  األقته  مبا  واإن�سانيًا  اأخالقيًا  وا�سالحه، 
حكايات غريبة، تتجدد كل يوم، ول تنتهي ! وذلك بعدما 
احلاكم  عالقة  يف  والف�ساد  ال�ستبداد  تواجه  اأن  قررت 
باملحكوم من خالل فنون الأدب، يف حلظات �سدق معينة. 
مو�سحة �سورة جمتمعاتها، م�سخ�سة العلل والأمرا�س، 
واإجابات  حلول  ومقدمة  معلمة  والدواء،  الداء،  وا�سفة 
واملاآلت  بامل�سائر،  مب�سرة  حريتهم،  لطاملا  التي  الأ�سئلة 
التي حلقت بالأقدمني حتى يرتدعوا وينزجروا، ويتعلموا 
اجلميع،  م�سارحة  الإن�سانية.  والعدالة  الإ�سالح،  �سبل 
الدولة  اأرباب  من  كانوا  �سواًء  بهم،  و�ساخرة  منددة، 
عر�س  �ساربة  والب�سطاء.  العامة  من  اأو  والإقطاعيني، 

احلائط، باملحظورات ال�سيا�سية والدينية والجتماعية.

من  يكتب  مل  ومن  القاهرة،  هي  م�شر  الليبي: 
عن  بعيدًا  عمره  طــوال  �شيظل  القاهرة  قلب 
دائرة ال�شوء، هل هذا �شحيح ؟ واإىل اأي حد ؟

الثقايف  امل�سهد  عن  اأوًل  اأحدثك  دعني   •
وجود  من  بالرغم  نحياه  الذي  العجيب  الع�سوائي 
امل�سرية  الهيئة  مثل:  وكثرية،  كبرية  ثقافية  موؤ�س�سات 
التنمية  �سندوق  للثقافة،  الأعلى  املجل�س  للكتاب،  العامة 
لق�سور  العامة  الهيئة  للرتجمة،  القومي  املركز  الثقافية، 
حمددة،  ثقافية  توجهات  منها  لأي  توجد  ل  لكن  الثقافة. 
رغم اأن هيئة الكتاب، مثاًل، متتلك اإمكانيات هائلة للطباعة 
والن�سر، لدرجة تكاد تكون معها اأكرب دار ن�سر عربية، اإل 
اأنها م�ستغلة يف الأغرا�س التجارية. فاإذا نظرنا لباقي هذه 
معظم  اأن  �سنجد  الثقافة،  لوزارة  تنتمي  التي  املوؤ�س�سات 
مهمة  كل  فهل  كتب.  جمموعة  ن�سر  يف  تكمن  اأن�سطتها 
الوزارة اأن تن�سر كتبًا فح�سب؟، حيث ميكن لأي دار ن�سر 

�سغرية اأن تقوم بهذا العمل. لالأ�سف، هذا ت�سطيح للعمل 
اأين الأن�سطة الثقافية والأدبية؟ لقد كان  الثقايف والأدبي. 
ن�سدر  وزمالئي  اأنا  وكنت  للثقافة.  بيتًا  اأو�سيم،  مبركز 
منه جملة ف�سلية على ح�سابنا اخلا�س كي ت�ستمر ر�سالة 
ل�سنوات،  بالإ�سكندرية  للعمل  انتقلت  بلدتنا.  يف  الثقافة 
وترددت على ق�سور ثقافتها ونوادي اأدبها. عدت بعدها، 
عامًا  ع�سرين  حوايل  اإغالقه،  مدة  لتبلغ  مغلقًا.  فوجدته 
حتى الآن. فالثقافة موؤجلة با�ستمرار، بل ول وجود لها يف 
بع�س املناطق، اللهم اإل بع�س اأحياء القاهرة. ومن يعي�س 
لكن يف  الأقاليم،  يعي�س يف  عمن  يختلف  قد  القاهرة  يف 
�سبكات  وجود  ومع  مظلم.  املكانني،  من  كال  اأن  احلقيقة 
التوا�سل الجتماعي، اإنك�سر هذا احلاجز اإىل حد ما، بل 
وميكن للكاتب املوهوب حتقيق العاملية من خالل امل�ساركة 
الدولية، ف�ساًل عما ميكن  الأدبية والثقافية  املوؤمترات  يف 
وميكنه  لأعماله،  والن�سر  الرتجمة  اأن�سطة  من  ميار�سه  اأن 
مبقال ثوري اأن يوؤثر يف العامل ويح�سل على جائزة نوبل.
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 الليبي: �شاأحاورك عن زرياب يف الأندل�س، هل 
كان فنه هناك نوعًا من احل�شارة ال�شوتية اإذا 
�شح التعبري لو اأح�شن امللوك ا�شتخدامها اآنذاك 
العربي  للوجود  ال�شبان  نظرة  تغريت  لرمبا 
على اأر�شهم. مبعنى اآخر، ملاذا ل ن�شتفيد دائمًا 

من مبدعينا كلما ظهر لنا اأحدهم ؟
بل  فذ،  مو�سيقي  جمرد  "زرياب"،  يكن  مل   •
لتواريخ  حافظ  فلكي،  اأديب،  �ساعر،  مو�سوعي:  مبدع 
والأمثال  واحلكم  واملاأثورات،  امللوك،  و�سري  البلدان 
ال�سعبية، عامل اجتماعي ونف�سي وفولكلوري يف عادات، 
وتقاليد، واآداب ال�سعوب، ف�سيحًا، ح�سن ال�سوت. اأحدث 
الغناء واملو�سيقى،  فنون  ثورة يف  وابتكاراته،  بتجديداته 
اأخر  معه  فحمل  الأندل�س،  يف  الظروف  تهياأت  حيث 
ذاع  �سنوات،  بالقريوان  ق�سى  والإبداعات.  املنتجات 
من  ق�سم  وحتول  الأفريقية،  الوليات  يف  خاللها  �سيته 
الغناء والعزف، وعرفت  اإيل منطقة تخ�س�ست يف  املدينة 
با�سمه. اأما حني انتقل اإىل قرطبة، فتكمن اأهميته يف اإن�سائه 
825م  عام  العامل  يف  للمو�سيقي  منهجي  معهد  لأول 
والأداء  املو�سيقى،  فنون  لتعليم  املدنيات"  "دار  با�سم 
فو�سع  ال�سعر،  وعرو�س  والعزف،  والغناء،  احلركي، 
ظلت  للتدري�س،  مبتكرة  وتقنيات  ومناهج  للقبول،  قواعد 
معظم  من  دار�سني  املعهد  ا�ستقبل  وغربًا.  �سرقًا  حتتذي 
عادوا  ثم  تدريجيًا،  اأعدادهم  وازدادت  الأوروبية،  الدول 
الأ�سا�س  العربية، فكانوا  الفنون  نهلوا من  لبالدهم بعدما 
الأوروبية.  املو�سيقية  النه�سة  عليه  قامت  الذي  الر�سني 
اأبنائه وبناته  التدري�س من  "زرياب" هيئة  البدء اتخذ  يف 
لتعليم العزف الآيل، والغناء، والتلحني، وال�سعر،  وقيانه، 
بتنظيمها  اهتم  كثرية  بعثات  عليه  ووفدت  والعرو�س، 
ملوك واأمراء اأوروبا، ومل يقت�سروا فيها علي النابهني بل 
امللكية، حلر�سهم على ن�سر نور  اأ�سرهم  �سمنوها �سميم 
همزة  مبثابة  املعهد  فكان  بالدهم.  ربوع  يف  والفن  العلم 
حتى  قائمًا  وظل  والغرب،  ال�سرق  بني  ح�سارية  و�سل 

�سقوط اخلالفة العربية. 
كتقليد  بالإن�ساد  تبداأ  زرياب"  "نوبة  ظلت  اليوم،  وحتى 

باملو�سحات  املرتبطة  باملغرب  الأندل�سية  النوبة  يف  �ساري 
لها  كتب  قد  املو�سحات،  كانت  فاإذا  كاملواويل.  وغريها 
اإليه  يرجع  الذي  ال�سبب  نف�س  فهو  اليوم،  حتى  اخللود، 
موؤدي "لكويكا" يف "ت�سيلي" ا�ستمرار املو�سحات دون 
عامل  ي�سوب  اأن  حاول  الذي  الأجنبي  الغزو  من  �سوائب 
املو�سيقى  واألوان  الرق�سات  ومعظم  "لكويكا" ال�سعبي. 
والغناء املرتبطة بها يف اأمريكا اجلنوبية ذات اأ�سل اأندل�سي 
اأوروبا، ما  "التاجنو" الأرجنتيني. ويف  توا�سيحي، مثل 
كاد يبداأ ق11م حتى عرفت لأول مرة، ظاهرة املو�سيقيني 
اأخذوا  اأن  بعد  فرن�سا  "الرتوبادور" بجنوب  اأو  اجلوالني 
اإبداعات زرياب، وابتكروا  تراث التوا�سيح العربي، ومنه 
والبطولت،  املالحم  فيه  رددوا  بهم  خا�سًا  غنائيًا  �سعرًا 
و"يو�سف  و"�سندباد"،  وليلة"،  ليلة  "األف  وق�س�س 
فرن�سا  �سمال  اإىل  التاأثري  انتقل  ما  و�سرعان  وزليخة". 
�سعراء  حذوهم  فحذا  "الرتوفري"  با�سم  هناك  وعرفوا 
اآخرون يف اأملانيا با�سم "امليني�سنجر"، بل هناك مقطوعات 
الأزجال  ببحور  تذكر  ق17م  يف  ا�ستهرت  فرن�سية 
اأغان �سعبية  الأندل�سية. ويف اجنلرتا، توجد  واملو�سحات 
بنيت علي اإبداعات "زرياب" و�سبت يف قالب املو�سحات. 
علي  اأبدعت  واأيرلندية  ا�سكتلندية،  �سعبية  اأغان  وهناك 
اأمناط اأزجال ومو�سحات الأجيال التي تعلمت على زرياب. 
اأن  فايكرو�سا"،  "خوا�سيه  الأ�سباين  العامل  كذلك  وجد 
عرو�س قالب "الكونرتا�ستو" ال�سعري ومعناه اخل�سام، 
ترجع اأ�سوله اإىل "زرياب" ذو الثقافة املو�سيقية الفار�سية، 
حيث �سيغ يف قالب املو�سح، وظلت طريقته ت�ستخدم يف 
املدر�سة  اأ�سداء  تزل  ومل  وال�سعبية.  الكرنفالية  الأغاين 
ظاهرة  يف  الآن  حتى  متج�سدة  زرياب  اأوجدها  التي 
"الفالمنكو"، حيث اأثبتت اأبحاث "فرينانا" و"كينيو�س"، 
اأندل�سية.  عربية-  للفالمنكو،  الفنية  اجلذور  اأن  واآخرون 
يف  مو�سيقي  فلكلور  باأكرب  حتظى  "اإ�سبانيا"  تزال  ول 
العامل، حيث مثل "زرياب" ج�سرًا روحيًا ربط بني ال�سرق 
ال�ساحر بثقافته وفنونه ومو�سيقاه، وبني الغرب والأندل�س 
تتلمذوا عليه، عرب  الذين  الأوروبية  القارة  وطالب واأمراء 
معهده العاملي، فنقلوا اإبداعاته اإىل مدار�س واأجيال اأم�ست 

امل�سبع  فنه  اإىل  اأ�سافوا  الذين  والرواد  املدار�س  اأهم  من 
مبفردات هندية وفار�سية واإغريقية وعربية ت�سربتها روحه 
يف بغداد، فاختزنتها ونقلتها للعامل قبل ع�سرة قرون. اأما 
فيما يخ�س اجلزء الثاين من �سوؤال ح�سرتك، وهو: ملاذا 
ل ن�ستفيد دائمًا من مبدعينا كلما ظهر لنا اأحدهم؟ فاأعتقد 
اأننا حتى ن�ستفيد دائمًا من اأحد مبدعينا ب�سكل جيد، فاإنه 
القيادة  من  واملبا�سر  الكايف  الدعم  على  يح�سل  اأن  لبد 
ال�سيا�سية، مثلما حدث مع حممد عبد الوهاب، واأم كلثوم، 

وعبد احلليم حافظ، وغريهم.
التي  الب�شيطة  الآلــة  هذه  الدفوف،  الليبي: 
يتقن  ملن  ميكن  كيف  اليد،  حركة  على  تعتمد 
اجل�شد  لقيادة  الــروح  ي�شتدرج  اأن  ا�شتعمالها 
نحو حالة الهيام التي نراها لدى املريدين، هل 

لالإيقاع �شلطة روحية مل نعرف اأبعادها بعد؟
اأزمنة حمددة  الإيقاع، جمموعة نقرات تتخللها   •
املقادير على ن�سب واأو�ساع خم�سو�سة باأدوار مت�ساوية. 
حيث  مايفيدك،  اأف�سل  فالإيقاع  كاتبًا،  اأو  اأديبًا  ومادمت 
الأدبية.  للجملة  خا�س  اإيقاع  اإبداع  يف  �سعوريًا  ل  يوؤثر 
فقد خلق الإن�سان، ليعي�س باإيقاع منتظم و�سليم. فالنب�س 
يف اجل�سد، اإيقاع. باإختالله، يختل اجل�سم كله. وبتوقفه، 

تتوقف احلياة فيه. اإن الإيقاع، قوة غريبة ل تن�سق العمل 
علي  قادرًا  خفيًا  وثيقًا  عقدًا  تعترب  بل  فح�سب،  امل�سرتك 
الأ�سوات،  اإىل  ي�ستمع  فاجلنني،  الفعالة.  اأهدافها  حتقيق 
حركته.  فت�سطرب  بع�سها،  تفزعه  وقد  بل  بها،  ويتاأثر 
تهداأ  حيث  الأم،  قلب  دقات  ي�ست�سعره،  ما  �سمن  ومن 
اأن  الإلهية  الإرادة  وت�ساء  وي�سرتيح.  في�سرتخي  نف�سه، 
ينام  فهو  خروجه.  بعد  حتى  قلبها  لدقات  �سماعه  ي�ستمر 
واأذنه على �سدرها ي�سمع نب�ساتها التي لطاملا األفها. وبعد 
ويتجاوب  املنتظمة،  لالإيقاعات  ي�ستجيب  الأوىل،  �سهوره 
ولو  ال�سفة.  هذه  معه  وتنمو  والرق�س،  بالهتزاز  معها 
اأثناء اللعب، �سنجدهم يكررون حركاتهم  لحظنا الأطفال 
اأو ت�سفيقاتهم طبقًا لإيقاع اأغانيهم. ومن العجيب، اأننا اإذا 
قمنا باح�ساء عددها يف الدقيقة الواحدة، �سنكت�سف اأنها 
70 حركة يف الدقيقة، وهو نف�س عدد دقات القلب ! هذا 
معناه، ا�ستمرار تاأثري �سوت دقات قلب الأم على الأطفال 
الإيقاعي،  التاأثري  فذلك  هذا،  من  واأكرث   ! لعبهم  حتى يف 
من  فالإيقاع  حياته.  طوال  لي�ساحبه  م�ستقباًل،  �سي�ستمر 
ترددات �سوتية  �سكل  على  كونية  لغة  الفيزيائية،  الناحية 
والهيام، خا�سة خالل  النف�سي  التناغم  من  حتدث حالت 
ال�ساملة.  الروحية  وال�سعادة  ال�سويف  الفي�س  �سويعات 
ومع بدء الإيقاع، يبداأ ال�سوفيني الدوران من خالل ت�سعيد 
الإيقاع من البطيء اإىل الأ�سرع فالأ�سرع، حيث ميثل لهم، 
اإح�سا�سًا خفيًا ووعيًا باإيقاعات: التجربة، والزمن، والكون 
يف حركته، والكائنات يف حتولتها. ف�ساًل عن اأن ت�سعيد 
الإيقاع، هو حماولة لرتجمة حالتهم الروحية كذلك، كونهم 
يرف�سون ال�ستكانة اإىل اإيقاع واحد، وي�سعون اإىل تغيري 
اإيقاعهم النف�سي الذي يعي�سون فيه، عرب املجاهدات الدائمة 
وهنا،  دائم.  روحي  رقي  حالة  يف  بالتبعية  ت�سعهم  التي 
الذوق  من  تنطلق  التي  ال�سوفية،  باملعرفة  الإيقاع  يرتبط 
اإىل الت�سال باحلقيقة، كما اأن تغيري الإيقاع يحدث الكثري 
ملرحلة  و�سولً  الأخرى،  والعقلية  البدنية  التغريات  من 

جتلي الأنوار الربانية والأ�سرار العلوية على املريدين.    
  الليبي: تتعامل وب�شكل م�شتمر مع اأكرث من 12 
جملة عربية، منها املتخ�ش�شة، ومنها الثقافية 
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اللتزامات  ماهي  جتربتك،  بحكم  العامة، 
التي تفر�شها عليك الكتابة لقطاع عري�س من 
القراء تختلف بلدانهم ومواقعهم اجلغرافية.؟
معني  خط  املجالت  ملعظم  اأن  تعلم  ح�سرتك   •
من  الكاتب.  توجهات  مع  يتفق  اأو  يختلف  قد  للن�سر، 
تاأخذ  حيث  مقيدة،  الحرتافية  الكتابة  اأخرى،  ناحية 
وحني  عنه.  التعبري  يريد  عما  كثريًا  اأو  قلياًل  الكاتب 
بخطوطها  ارتبطت  املجالت،  بع�س  يف  الكتابة  بداأت 
من  بالع�سا  اأم�سك  وجدتني  الوقت،  ومع  و�سيا�ساتها. 
يكون  بحيث  فيه،  الكتابة  اأحب  ما  على  فعملت  املنت�سف. 
�سمن توجهات املجلة يف ذات الوقت. يف البدء، كتبت يف 
علم النف�س بحكم التخ�س�س الأكادميي، لكني �سرعان ما 
وتذوقي  لها،  ال�سديد  حلبي  وذلك  املو�سيقى.  عن  كتبت 
واآلتها  تاريخها  عن  فكتبت  والعاملية.  العربية  لإبداعاتها 
ب�سروحاتها  ا�ستعانتي  بعد  النظرية،  وجوانبها  واأعالمها 
وبعد  واملنظرين.  النقاد  لنتاجات  وقراءتي  وحتليالتها، 
درا�ستي للفلكلور، اأ�سهمت ببع�س الأبحاث فيه، خا�سة اأن 

مفرداته ذات �سبغة حملية وعاملية يف ذات الوقت.  

يحتفظ  هل  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  الليبي: 
لهم الرتاث بحكاياٍت مل يكتبها "فايد" بعد ؟ 

الحتياجات  "ذوي  تعبري  ا�ستخدام  ميثل   •
اإن  "املعاقني".  مفهوم  ا�ستخدام  على  التفافًا  اخلا�سة" 
الحتياجات  ذوي  من  هو  اإن�سان   كل  فاإن  الدقة،  �سئت 
�سيكت�سف  اأعماقه،  يف  منا  كل  يفت�س  فعندما  اخلا�سة. 
حتمًا اأنه بحاجة اإىل بع�س الحتياجات اخلا�سة. اإننا نهرب 
ال�سلبي  امل�سمون  "معاق" ب�سبب  م�سطلح  ا�ستخدام  من 
الذي يحمله يف الأذهان. وعندما يدرك املجتمع م�سامينه 
حيال  اأوهامهم  �ستتال�سى  الفائ�سة،  الإيجابية  الإن�سانية 
اأن  احلقائق،  هذه  ومن  احلقائق.  حملها  وحتل  املعاقني، 
هو  ي�سغلني،  وما  والعبقرية.  القوية  الفئات  من  املعاقني 
الق�س�س  خا�سة  ال�سعبي،  الأدب  يف  يخ�سهم  ما  جمع 
التي تدور حول مواهبهم، وكرامات بع�سهم. فهم ظاهرة 

الذي  اخلالق  من  اعتباطية  غري  واعية  باإرادة  موجودة 
الذهني  الكمال  معايري  ناق�سًا ح�سب  لهم ظهورًا  ارت�سى 
والع�سوي لالإن�سان، ولكنهم قد يحملوا كماليات ترقى عن 
الفهم املعهود لدى العوام. وهم ظاهرة تكتنز بحكمة ربانية 
الإن�ساين. وبع�س حكاياتهم  ووظيفة روحية يف حميطها 
اإدراجهم  من  وبالرغم  والغريب.  العجيب  مع  تت�سابك 
باملعارف  ثرية  جتاربهم  اأن  اإل  املهم�سة،  الفئات  �سمن 
والدرا�سة  الكت�ساف  اإىل  حتتاج  التي  اخلبيئة  ال�سعبية 
من  الواقع  يف  ما  ملجابهة  جديدة  روؤى  ا�ستنباط  بهدف 
تعقد م�ستمر، روؤى فيها مزيج ع�سوي من الروح النقدية 
وال�سيا�سي؛  ال�سعري  واملنطقي؛  الأ�سطوري  والبداع؛ 

اجلمايل والعلمي. 

هل  ال�شعبي،  الــرتاث  يف  باحث  ــت  اأن الليبي: 
تعتقد اأن اخلطر الأكرب على هذا الرتاث يكمن 
يف اأنه تراث ثابت قدمي ل يتجدد؟ اأم اأن هذه 

ميزة له ؟

اأي  لكيان  رئي�س  ملمح  ال�سعبي  الرتاث  يعترب   •
يف  �سيا�سيًا  النا�سجة  املتقدمة  الدول  تفرط  ول  اأمة. 
قيمته  ا�ستقرار  يفرت�س  الذي  ال�سعبي  تراثها  امتالك 
للوزارات  الر�سينة  اجلهود  خالل  من  مكانته،  وثبات 
والإقليمية  الوطنية  والحتادات  واجلمعيات  واملوؤ�س�سات 
وزيادة  الوطنية،  هويتها  على  احلفاظ  ثم  ومن  والعاملية. 
العمل  عن  ف�ساًل  الجتماعية.  وقوتها  الثقافية،  قدراتها 
الفردي واجلماعي، من  امل�ستويني  املفرت�س، على  العلمي 
قبل املوؤ�س�سات الثقافية والعلمية، الر�سمية وغري الر�سمية. 
هذه هي خال�سة املكانة الهامة التي يحتلها الرتاث ال�سعبي، 
وامليزة الأكرب ملفرداته وكنوزه والتي يوؤدي التقدم العلمي 
واحل�ساري اإىل جمعها ميدانيَا، واحلفاظ عليها، و�سونها 
الإعالم،  و�سائل  يف  وتوظيفها  ودرا�ستها،  وتوثيقها، 
يف  وتوظيفها  والآداب،  والفنون  الثقافة  يف  وا�ستلهامها 
عن  ناهيك  اجلامعي.  وقبل  اجلامعي  التعليم  ومناهج  نظم 
امل�سروعات  يف  وا�ستثمارها  التنمية،  خطط  يف  اإدراجها 
ال�سياحية، كاحلرف وال�سناعات الرتاثية، وغريها. حيث 
العربي،  الفلكلور  مكانز  يف  املرتاكمة  املواد  اآلف  توجد 
والتي بذلت فى جمعها، ودرا�ستها، وت�سنيفها وتوثيقها، 

جهود كبرية، واأموال طائلة. 
هناك دول اأدركت اأهمية تراثها ال�سعبي منذ عقود، وعرفت 
كيف ت�ستثمره، كاملغرب، حيث ت�سكل امل�سروعات القائمة 
عليه، م�سدرًا اأ�سا�سيًا من م�سادر دخلها القومى. وحققت 
ا�ستثمارها  من  القومي  الدخل  معدلت  اأعلى  اإ�سبانيا، 
الثقايف  الرتاث  راأ�سه  وعلى  الرتاثية  ملمتلكاتها  اجليد 
التي  العربية  احل�سارة  عن  ورثته  الذي  الكبري  والر�سيد 
فيكمن  الأكرب،  اخلطر  اأما  اأر�سهم.  على  اأ�سالفنا  �سيدها 

يف عدم وجود الهتمام الكايف بهذه الكنوز الرتاثية.

بوجود  حمظوظ  ال�شعبي  ـــوروث  امل الليبي: 
عدد كبري من املتخ�ش�شني الذين يداومون على 
هذا  يف  الكتاب  اأبرز  من  براأيك،  فيه،  الكتابة 

املجال؟ وما الذي اأ�شافوه من قيمة ؟
اأ. عبد الفتاح كيليطو، با�سهاماته يف التنظري لأدب الغرابة، 

وحتليالت "الليايل". 
د.حممد عبد الرحمن يون�س، من خالل درا�ساته الغزيرة 

يف "الليايل"، والتاريخ، وفنون املعمار. 
د. حم�سن جا�سم املو�سوي، من خالل درا�ساته يف النقد 
الأدبي والثقايف، ف�ساًل عن نتاجاته الرائدة يف "الليايل".
د. �سعيد يقطني، من خالل ا�سهاماته الأكادميية والنقدية 

يف احلكايات وال�سري ال�سعبية، وال�سرد الأدبي عمومًا. 
الأكادميية،  جهوده  خالل  من  بورايو،  احلميد  د.عبد 

وكتاباته يف فلكلور اجلزائر، و�سمال اإفريقيا. 
د.م�سطفى جاد، من خالل بنائه ملكنز الفلكلور امل�سري، 
ت�سنيف  خاللهما  من  يتم  حيث  العربي،  الفلكلور  ومكنز 
واأر�سفة وحفظ وتوثيق الفلكلور امل�سري والعربي ب�سكل 

مرقمن ل غنى عنه لأية اأمة. 
د.اإميان مهران، من خالل ن�ساطها يف الكتابة عن الفكلور 
والر�سم  الت�سكيل  فنون  والإفريقي، خا�سة يف  امل�سري، 

ال�سعبي. 
د. حممد ح�سن عبداحلافظ، من خالل مهمته القومية يف 
ال�سارقة  مبعهد  الإماراتيني  الباحثني  من  اأجيال  تخريج 
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للرتاث، ف�سال عن اأطروحاته الرائدة وكتاباته املتميزة يف 
ال�سرية الهاللية، وغريها. 

عنا�سر  ت�سجيل  حول  بن�ساطها  اإمام،  الله  عبد  نهلة  د. 
وكتاباتها  العاملية،  اليون�سكو  مبنظمة  امل�سري  الرتاث 
بالدوريات العلمية املختلفة يف العادات والتقاليد ال�سعبية.

املعارف واملعتقدات  د. عبد احلكيم خليل، ودرا�ساته يف 
املغربية  الدوريات  خا�سة  الدولية،  املجالت  يف  ال�سعبية 

واجلزائرية. 
بجامعة  الأكادميي  ن�ساطه  خالل  من  الليل،  اأبو  خالد  د. 
ال�سعبي  الرتاث  درا�سات  ملركز  وقيادته  القاهرة، 
وا�سداراته املختلفة. ف�سال عن موؤلفاته بالدوريات العلمية 

امل�سرية والعربية املختلفة. 
الفلكلور امل�سري،  د. حممد غنيم، ودرا�ساته الرائدة يف 
ون�ساطه الأكادميي بجامعة املن�سورة، وغريها. ف�ساًل عن 

رئا�سته لتحرير �سل�سلة الثقافة ال�سعبية بهيئة الكتاب. 
د. حممد عمران، و د. حممد �سبانة بدرا�ساتهما الر�سينة 
يف املو�سيقى والغناء ال�سعبي يف جمالت الفنون ال�سعبية، 

والثقافة ال�سعبية. 
يف  ودرا�ساته  كتبه  خالل  من  العمدة،  �سحاتة  حممد  د. 
الفلكلور امل�سري والإفريقي والعربي، ون�ساطه الأكادميي 
الثقافة  لتحرير �سل�سلة  الإفريقية، واإدراته  البحوث  مبعهد 

ال�سعبية بالهيئة العامة للكتاب. 
الفطري.  الفن  الرائدة يف  الله، ودرا�ساته  د. عالء ح�سب 
عن  ف�ساًل  الفن.  هذا  يف  امل�سرية  للمدر�سة  وتاأ�سي�سه 

كتاباته يف فنون الت�سكيل ال�سعبي.

الليبي  جملة  يف  قراءك  من  الكثريون  الليبي: 
البيئة  ــردات  ــف م ت�شتنطق  اأنـــك  يــالحــظــون 
وجودها،  وتواريخ  معانيها  وتالحق  القدمية، 
الرعية"،  "اأرزاق  يف  التفا�شيل  تــاأمــل  مثل 
بيئتها  يف  الطعام  اأ�شناف  تف�شيل  ــع   دواف اأو 

املحلية. 
األي�س متعبًا هذا التق�شي بع�س ال�شيء ؟

لكني  طوياًل،  وقتًا  وياأخذ  متعب،  بالفعل   •
اأحاول التميز من خالل هذا الإملام املو�سوعي بالتفا�سيل 

التاريخ  بعلوم:  وربطها  املتوا�سعة،  اإمكاناتي  قدر 
لعتقادي  وذلك  وغريها.  والفل�سفة،  والنف�س  والجتماع 
اأن هذه الطريقة هي ماترتقي بكتاباتي وي�سمن لها النجاح، 
وي�سعى بها نحو الكمال، اإن كان الكمال يف و�سع الب�سر.

ب�شكل  النــتــاج  غزير  "فايد"،كاتب  الليبي: 
برنامج  لك  وهل  تكتب،  كيف  خربنا  ملحوظ، 
ملزاج  الكتابة  اأمر  ترتك  اأنك  اأم  حمدد  يومي 

العقل؟
اأنتظر الفكرة حتى تاأتي. اإنني اأعمل  تعلمت األ   •
مير  العمل  كتابة  اأن  تعلم  وح�سرك  اأريده،  ما  على  دائمًا 
اأ�ستفيد  العلمية،  املادة  جمع  مرحلة  يف  مراحل.  بعدة 
اإىل  العمل  يتحول  ثم  قبل.  من  اأعرفه  اأكن  مل  مبا  معرفيًا 
بعد  ن�سرها.  خالل  من  مرة  لثاين  فاأ�ستفيد  درا�سة، 
اأكرب،  اأو جزء من عمل  اإىل ف�سل يف كتاب  ذلك، تتحول 
اإيجابيًا  اأكون  اأن  اأحاول  الثالثة. وعموما،  للمرة  فاأ�ستفيد 
فى  واأبحث  قراءاتي  مع  اأتفاعل  وحماولتي.  كتاباتي  يف 
اأح�سله  مبا  اأ�ستمتع  عليه.  اأعمل  ما  اأحب  املعرفة،  اأ�سرار 
من معلومات جديدة، لأكون لنف�سي روؤية ومنهج وخمزون 
اإمعاين يف ممار�سة هوايتي  عليه. وحتول  اأتكيء  معريف 
املف�سلة التي اأجد فيها نف�سي اإىل احرتاف يتجاوز  ظرويف 
ال�سعبة، ويرتقي فوق اآلمي املعا�سرة لأظل اأنهل من كنوز 
املعرفة. واأتعلم فن التفكري، واأ�سول املو�سوعية، والبحث 
عن احلقيقة والإخال�س لها. فاأدركت، اأنني ل اأقراأ ما اأقراأ، 
ول اأكتب ما اأكتب، من اأجل اكت�ساب مادة، ولكن لتدعيم 
فى  ال�سقوط  وعدم  والأخالقية،  والثقافية  الفكرية  القيم 
الكتابة  اأن  لأكت�سف  واملر�س.  والتخلف  اجلهل  م�ستنقع 
اأ�سبحت متثل يف مرحلة معينة من حياتي، معادلة وقائية 
من املر�س والف�ساد. فاملعرفة متعة وقوة، و�سلطة تفر�س 
واأجنح  واأ�سعد  اأبدع  اأح�سلها،  ما  ومبقدار  �سطوتها. 
واأرتقي بعقلي لأبلغ اآفاق جديدة اأكرث رحابة. اأعي�س لأبدع 
بينهما.  واأوازن  واملادية،  الفكرية  قوتي  فاأبني  واأنتج. 
والطريق لي�س مفرو�سا بالورود، بل يتطلب ت�سحيات. ل 
اأياأ�س ول اأ�ست�سلم ول اأ�ساوم، بف�سل اإ�سرتاتيجية ال�سرب، 
وبندقية الأمل، ومدفعية الإرادة. تعلمت اأكرث بعد اجلامعة 

القراءة، وحر�ست  واأفنيت عمري يف  العليا،  والدرا�سات 
واإبداعات  اأعمال  على  تتلمذت  جيدا.  نف�سي  تعليم  على 
ال�سابقني، وا�ستلهمت منهم، وبنيت عليهم واأ�سفت اإليهم، 
حماوًل ا�ستكمال دورة منوي الثقايف الطبيعي، من خالل 
اأقطع  ل  ال�سابقة،  التنظريات  اإىل  ت�ستند  معا�سرة  روؤية 
�سلتي بجذوري كي ل متوت فروعي، وحتى اأ�ستطيع اأن 
دورة  ال�سجرة  ت�ستكمل  ل  حيث  اجلديدة،  ثمراتي  اأنتج 
منوها الطبييعي فال تعطى فروع ول تورق ول تثمر، دون 
ورغم  غنية.  تربة  فى  بعمق  ت�سرب  جذور  لها  يكون  اأن 
املعا�سرة  واحباطاته  و�سراعاته  و�سرباته  الواقع  ق�سوة 
التي قد تعيق، ل اأفقد الأمل يف حتقيق اأهدايف. وذلك من 
خالل احلفاظ جيدا على عقلي، وذاكرتي الثقافية، وحماولة 

تطوير منهجيتي العلمية، ريثما ياأذن الله بالتحقق.

الليبي: كلمة اأخرية منك ملجلة الليبي وقراءها 
الذين يتعلقون الآن بكل ما  تكتب.

لقب:  البنت  الإبن/  يحمل  الأب،  يتوفى  حني   •
من  ولعل  اأ�سكاله.  بكل  الأبوي  الدعم  لفتقاد  "اليتيم"، 
احلقائق الغائبة عن واقعنا ال�سائر اإىل عتمة حالكة مهلكة، 
جميعًا:  اأننا  فاكت�سفوا  الفائق،  الوعي  الله  األهمهم  من  اإل 
اآدم حتى  الله  الأحفاد، منذ خلق  الأبناء،  الآباء،  الأجداد، 
اآخر رجل يف الب�سرية، نرتبط يف احلقيقة بعالقات اأخوة 
اإن�سانية ! واأننا حني �سكلنا واأوجدنا الله يف الأر�س جاء 
باأج�سامنا، عرب اآبائنا، بيولوجيًا. بينما جاء باأرواحنا منه 
�سبحانه. وهذا هو الأ�سا�س الأبقى، والذي �سوف ن�ستمر 
من خالله لننال كتابنا. فاإما اأن نح�سل على اجلائزة الإلهية، 
بعد �سل�سلة من النجاح يف الختبارات الأر�سية املتدرجة 
كونية:  قيم  ثالثة  اأعظم  لنا،  الله  لتوفري  نتيجة  ال�سعوبة، 
�سورة  يف  تعاىل  لقوله  م�سداقا  الغنى،  الهدى،  املاأوى، 
فهدى.  �ساًل  ووجدك  فاآوى.  يتيمًا  يجدك  "اأمل  ال�سحى: 
ووجدك عائاًل فاأغني". والتي األهم الأتقياء اأن من خاللها، 
العقاب  ننال  اأن  واإما  الأ�سغر.  الأخرى  القيم  كل  تنبثق 
الإلهي، بعد �سل�سلة ر�سوب متكرر نتيجة لل�سالل الفكري، 
والعملي. لنتبني، اأننا جميعًا �سنكون عند الله: اأخوة، لأنه 
الأزل،  عامل  يف  يوجد  ل  حيث  واحدة،  نف�س  من  خلقنا 

يكون  �سوف  بل  واأحفاد،  واأخوال  واأعمام  واآباء،  اأجداد، 
كل بني اآدم مثل بع�سهم البع�س. و�سوف تتحول العالقات 
الأر�سية التي كانت تربطنا باأقاربنا واأ�سهارنا اإىل عالقات 
روابط  لتحل حملها  الأوىل.  الروابط  فيها  تنتفي  �سماوية 
الله  رتبنا  لقد  الأنف�س.  اأخوة  اخلالدة:  الأخرى  احلياة 
خالل  من  الأر�س،  عامل  اإىل  بنا  جاء  حني  ماديًا،  ترتيبًا 
�سيدنا اآدم، فحدثت ظواهر: الأن�ساب والقبائل وال�سعوب 
والأجيال والعائالت والأ�سر. لكننا جميعًا، �سنكون اأخوة 
حني يرث الله الأر�س ومن عليها. وحني ياأذن الله بدخولنا 
�سرر  على  "اإخوان  الكرمية:  لالآية  طبقا  �سنكون  اجلنة، 
اإل  بعثكم  "ما خلقكم ول  تعاىل:  لقوله  واأي�سًا  متقابلني". 
كنف�س واحدة". ولأن الب�سرية، مل تزل تعي�س ب�سكل غري 
اأن جمتمعاتنا  واأح�سب  من جمتمعاتها  الكثري  ولأن  اآمن، 
العربية منها، فاإننا مل نزل معزولني عن الثالثة قيم العظمى 
ال�سالفة: الإيواء، الهدى، الغنى. ومل نزل نواجه، اإثر ذلك، 
اأكرب ثالثة ق�سايا ح�سارية: اليتم، ال�سالل، الفقر. لذلك، 
حلول:  ثالثة  العظمى،  بقيمها  ال�سحى  �سورة  عن  تنبثق 
"فاأما اليتيم فال تقهر. واأما ال�سائل فال تنهر. واأما بنعمة 
ربك فحدث". وكلمات الله هنا، نزلت بعد فرتة من توقف 
ويبدو  موؤقته.  اأزمة  من  ل�سيدنا حممد  وما حدث  الوحي، 
خالل  منا  لكل  حتدث  املعيارية،  املوؤقته  الأزمة  هذه  اأن 
لها،  الله  نبهنا  لذلك،  العليا.  العقلي  النمو  مراحل  اإحدى 
ووهبنا حلولها جمانًا. فمعنى "اليتيم"، لي�س جمرد الفاقد 
اأو دولته.  اأ�سرته  الدعم �سواًء من  لأباه، بل كل من يفتقد 
اإىل  ميتد  بل  املت�سول،  "ال�سائل" على  معنى  يقت�سر  ول 
معظم الفئات التي ل تلبى متطلباتها العادلة. اأما "فحدث"، 
اأنظمتنا  حتديث  يف  النعم  هذه  ن�ستخدم  اأن  فاملق�سود 

العقلية الربيبة باملزيد من الرتقاء الروحي والأخالقي. 
هذه  يل  اإتاحتها  على  "الليبي"  جملتنا  اأ�سكر  ختاما، 
الفر�سة، واأمتنى ملجلتنا احلبيبة، دوام التاألق، واأن تنتقل 
من جناح اإىل جناح اأكرب باإذن الله، وبف�سل جهود اأبنائها 

املخل�سني وهيئة حتريرها املوقرة.     
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 يوسف جوهر ..     

ساحر السيناريو  ..

محمود حسانين. مصر

يقول 
المبدع »يوسف جوهر«: )) لست 

أدرى لماذا يعتبرون كتابة السيناريو جنس أدبي؛ مثل 
الرواية والقصة وحتى المقال، مع كونها نوع من العمل الروائي، 

بل أن كتابة السيناريو عمل أدبى أشق من القصة القصيرة، ألنها تقوم 
على ترجمة المشاعر والخلجات إلى صورة مرئية تتجسد في شخصية حية على 

الشاشة«. إن اعتقاد البعض أن الكتابة للسينما أربح من الكتابة والصحافة وهم 
قديم، ألن الكاتب الناجح يستطيع أن يربح من قلمه في أي ميدان، كما يربح من 
السينما، ألن السينما ال تدفع األجور العالية إال للكتاب المجيدين أصحاب األسماء 

الالمعة، وأخيرًا أظن أن السينما ال تتعاون معي على أساس أنى بهلوان أو 
ممثل، أو أنى »أبو لمعة« أقول النكتة، وإنما تتعامل معي ألنى 

يوسف جوهر الكاتب«.((

وديع  الكويتية،  العربي  كتب مبجلة   ،1998 فرباير  يف 
فل�سطني حتت عنوان »يو�سف جوهر اديب كبري متوا�سع 

احلظ« مقاًل �سبة تف�سيلي عن حياته وبع�س اأعماله. 
ال�سيد  »حممد  ال�سحفي  معه  اأجره  الذي  احلوار  ويف 
فكان   ،1954 عام  اجلديد،  اجليل  جملة  يف  �سو�سة« 

يدافع فيه عن نف�سه فيقول:
مل اأهجر الق�سة الق�سرية والأدب ومل اأف�سل ال�سينما من 
اأجل الفلو�س«، جاء احلوار ردًا على اتهامات الو�سط الفني 
لالأديب باأنه هجر الق�سة الق�سرية اإىل كتابة ال�سيناريو يف 
ال�سينما من اأجل املادة حتى طغت �سهرة »يو�سف جوهر« 

ك�سينمائي على �سهرته كاأديب.

: املعرفة  • بدء 
ق�س�سية،  جمموعة  عنوان  هذا  واحلياة«،  املوت  »عناق 
الكاتب  ت�سفحتها..  املكتبة،  ترتيب  اأثناء  عليها  عرثت 
بني  اأذين  على  غريبًا  لي�س  ال�سم  كان  جوهر«،  »يو�سف 
ذاكرة  انع�س  اأخذت  الذاكرة،  اإىل  قربه  رغم  الكتاب، 
الأنرتنت عنه، وجدت على مو�سوعة ويكيبيديا �سرية عن 
اأبناء ال�سبعينيات وجيل بداية  الرجل، كم نحن على جهل 
الألفية  وجيل  الت�سعينات  بجيل  بالنا  فما  الثمانينات، 
وحفالت  �سيللر،  بالبي�ست  ي�سدعوننا  الذين  اجلديدة، 
التوقيع اإىل غري ذلك، �سعرت بان اجليل اجلديد يحتاج اإىل 
الأقدمني، كتبت ومازلت  ب�ستان  بباقة ورد من  من يكرمه 
و«عادل  حمفوظ«،  ذكي  »اأحمد  اأمثال  اآخرين  عن  ابحث 
و«فتحي  عا�سور«،  و«نعمان  عفيفي«،  و«حممد  كامل«، 
غامن«، وعمالقة الإبداع يف هذا اجليل، الرعيل الأول من 
كتاب الفن الروائي والق�س�سي، من امتلكوا فل�سفة الوعي 

امل�ستنري، التهكم من احلياة بجرة القلم على الأوراق.
اأ�ستمر لع�سر �سنوات يوجه  اأو�سرت« انه عندما  يذكر بول 
وانه  الكتابة،  يف  نف�سه  ا�ستنفد  اأنه  اأدرك  لل�سعر،  طاقته 
و�سعر  حياته،  يف  فارقة  اللحظة  تلك  وكانت  ن�سب،  قد 
اأنه ل يكرتث بالأدب، �سعر  انتهى ككاتب، حتى �سعر  اأنه 
باأن الكتابة يف تلك املرحلة اأ�سبحت �سيئًا خمتلفًا، وبعدها 
اأ�سابه اإكتئاب ملدة عام، بعده ولدت داخله الكتابة النرثية«

يعترب الذي حدث لبول اأو�سرت هو منوذج حي لكل كاتب 
للكتابة  املعني  باقرتاب جفاف  فالعرتاف  كتابته،  جاد يف 
هو مبثابة احرتاف ملهنة الكتابة، لبد من اأن يتوقف الكاتب 
يف هذه املرحلة، كي يتزود من القراءات، اأو من اأجل تقييم 

املرحلة التالية له، حتى ل ي�سبح كاتبًا يكرر نف�سه.
اإىل  اأو�سرت«  لبول   « بها  حتدث  التي  الفل�سفة  تلك  حتيلنا 
فل�سفة اأخرى، هي فل�سفة التهكم من فهم ما مل يكن الإن�سان 
يفهمه، كما جند تلك الفل�سفة يف ق�سة »غريق على �ساطئ 
التوبة« للكاتب »يو�سف جوهر«، عندما يقول وا�سفا ًاحد 
هو  مماًل،  رجاًل  لي�س  »�سرارة«  »الأ�ستاذ  الق�سة:  اأبطال 
قارئ �سحف ن�سط، ومتخ�س�س يف اأخبار الختال�سات 
وجرائم ال�سطو على املال العام، وعنده مثل كالب البولي�س 
كانت  لو  حتى  ال�سرقات  على  تتعرف  قوية،  �سم  حا�سة 
القانون  دكاكني  يف  جمهزة  تنكرية،  مالب�س  يف  تتخفى 

التي تبيعك عباءة احلق من�سوجة من خيوط الباطل«

: الإبداعية  • احلياة 
ولد  قنا،  حمافظة  »قو�س«،  مدينة  ابن  جوهر«  »يو�سف 
درا�سته  واكمل  بالتعليم  والديه  اهتم   ،1912 عام  يف 
1935، بعد  تخرجه من كلية احلقوق، عمل  حتى �سنة 
ل�سنوات يف جمال املحاماة، ومنذ ثالثينيات القرن املا�سي 
اهتم »يو�سف جوهر« بكتابة الق�سة والرواية، فهو روائي 
عام  فاز  عندما  بالرواية  عالقة  كانت  خا�س،  طابع  ذو 
برواية  العربية،  للغة  الأول  فوؤاد  بجائزة جممع   ،1942
»عودة القافلة« التي �سميت بعد ذلك »جراح عميقة«، وقد 
فاز يف تلك اجلائزة »عادل كامل« باملركز الأول، و«جنيب 
حمفوظ« باملركز الثاين، وهو باملركز الثالث، ومت حتويلها 
ال�سهل  بلغة  تتميز  اأعماله  ذلك،  بعد  �سينمائي  فيلم  اإيل 
وكاتبًا  �سحفيًا  كاتبًا  كان  ال�سخرية،  وباأ�سلوب  املمتنع، 
اأنها الكتاب  �سينمائيًا، حتم�س للكتابة لل�سينما من منطلق 
املفتوح، ملن ل يقراأ ول يكتب، وعمل على اإيجاد �سلة بني 
ق�س�س  لأ�سهر  �سيناريوهات  فكتب  وال�سينما،  الأدب 
الكتاب،  من  وغريهما  ح�سني«،  و«طه  احلكيم«،  »توفيق 
الأديب  مع  له  حوار  يف  فتحي«  »ثروت  د.  يقول  وكما 
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جوهر«  »يو�سف  ال�سينما  اأغوت  قد  جوهر«،  »يو�سف 
باأ�سوائها وبريقها، وانقاد لها م�سحورًا، وغرق يف بحار 
غرامها، وقدم خالل 58 عامًا ما يزيد على مائتي �سيناريو 

لل�سينما، و500 ق�سة ق�سرية.
كتب عنه الكاتب حممود قا�سم يف مو�سوعة الأفالم العربية 

- املجلد الثاين.
ال�سلوب يف  بعنوان »خ�سائ�س  ماج�ستري  ر�سالة  ُقدمت 
ق�س�س يو�سف جوهر«  بكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة، 
 ،2009 ال�سيمي«،  حممد  احمد  »حامد  الباحث  با�سم 
وكتب »م�سطفى بيومي« يف البوابة نيوز عنه وعن بع�س 
اعماله عنة 2012، كما ن�سرت له ق�سة »الطامع« يف موقع 
الأنطولوجيا 2018، كتبت هدى زكريا يف اليوم ال�سابع 
. الأعمى«  »امل�سباح  الق�س�سية  جمموعته  عن   ،2010

الأدبية: • اأعماله 
ق�س�س«،  »احلياة  منها،  الق�س�سية  املجموعات  كتب 
مل  »اأمهات  �ساحكة«،  عيون  يف  »دموع  هامن«،  »�سمرية 
غرامية«،  »ر�سائل  رقطاء«،  حية  »ابت�سامات  اأبدًا«،  يلدن 

»نار ودماء«، »عناق املوت واحلياة«.
وكتب روايات منها، »جراح عميقة«، »اأمهات يف املنفى«، 
يف  »دوامات  القافلة«،  »عودة  التل«،  قمة  اإىل  »ال�سعود 
نهر احلب. وكتب باملجالت  مقالت وق�س�س منها: �سور 
وخواطر- جملة الثقافة، ويف وناكر، جملة الر�سالة، الغني 
النقد - احلياة  الر�سالة، ر�سالة  لالأبروبري، جملة  والفقري 
الر�سالة  جملة  ق�س�س، جملة الر�سالة، اأخر الأبطال، 
اجلديدة، الثوب الأزرق، جملة الر�سالة اجلديدة، القبلة عند 
الغدير، جملة الرواية، لعنة،جملة الرواية، الرتاب الأحمر، 
جملة الهالل، احلب يك�سر قو�سه )ق�سة( جملة الثقافة، قد 
اأقبل ال�سبح )ق�سة( جملة الثقافة، يا جنمة الفجر )ق�سة( 
 - لوقا  املعلم  الر�سالة،  جملة  ق�سة  الطامع،  الثقافة،  جملة 
اإذا  الق�سة،  ق�سة، جملة   - اأنت  هذا  الر�سالة،  ق�سة،جملة 
الهالل.  جملة  املتقاطعة!  الكلمات  كاألغاز  لغزًا..فهى  كانت 
 .1944 �سنة  من  و�سيناريو  عمل  �سبعني  من  اأكرث  وله 

منها:

املدهب،  الطقم  الف�سيحة،  الهامن،  �سواق  الثالث،  الرجل 
املنفى، نغم يف  اأمهات يف  القدر،  البواب، موعد مع  البيه 
واحدة،  ليلة  احلب،  من  هاربات  حب،  يا  زمان  حياتي، 
زوجة بال رجل، �سيف قوي الذاكرة، معبودة اجلماهري، 
الأيدي الناعمة، الرباط املقد�س. و�سيناريوهات منها: بني 
الق�سرين - 1962 - �سيناريو وحوار، يوم من عمري 
- 1961 - �سيناريو وحوار، دعاء الكروان - 1959 
- �سيناريو وحوار، م�سطفى كامل - 1952 - �سيناريو 

وحوار.

• رحيله:
تكون  عندما  الأعالم،  منابر  تظلمهم  الذين  الكثري  ومثل 
هناك اأحداث عظيمة بقدر فاجعة رحيل العظماء، فقد كان 
فيه  الذي وقع  نف�سه  اليوم  2001، وهو  عام  رحيله يف 
تعر�ست  الذي  العاملي،  التجارة  لربجي  ال�سهري  العتداء 
تاأثريًا  التوافق  هذا  وترك  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  له 
�سلبيًا على اهتمام ال�سحف وو�سائل الإعالم بخرب وفاته، 

فلم ينل ما ي�ستحقه من الهتمام واملتابعة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• هوام�س:
ال�سافعي. -  اأحمد  باملجانني« ترجمة  - كتاب »بيت حافل 
حممود قا�سم- مو�سوعة الأفالم العربية - املجلد الثاين- 
ال�سكوت.-  حمدي  د  احلديث،  العربي  الأدب  قامو�س 
كلية  موقع   - والق�سة  جوهر  يو�سف  ماج�ستري  ر�سالة 
جمموعة  املوت،  عناق  القاهرة.-  جامعة   – العلوم  دار 

ق�س�سية، يو�سف جوهر.
يو�سف  ق�س�سية،  جمموعة  �ساحكة.  عيون  يف  دموع   -

جوهر.
مراجع اإلكرتونية :

موقع  فيتو.-  موقع  ال�سابع.-  اليوم  موقع  ويكيبيديا-   -
موقع   - الكويتية.  العربي  جملة  موقع  النطولوجيا..- 

البوابة نيوز.

 جراحات الذاكرة التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة ..     

الديوان االسربطي )1(  ..

فاطمة بومدين. الجزائر
تعد الرواية من أكثر األجناس اِستيعابًا للواقع ومتغيراته، ولهذا بات 

الحديث عن هذا الجنس األدبي حديثًا مهمًا للغاية حتى قيل إن الرواية ديوان 
العرب الحديث، فقد كانت هذه األخيرة بمثابة وعاء وإناء تصب فيه أفكار ورغبات 

وأحاسيس اإلنسان وحتى صراعاته مع واقعه ومحيطه، مما جعل الدراسات النقدية 
والتحليلية تهتم بالجانب المضموني ونوعيته.

حيث ظلت الرواية جنسًا قائمًا يتملص من كل تعريف دقيق وواضح، بين عدها 
نصًا لغويًا تخيليًا من جهة، وعدها جنسًا منفتحًا على مختلف الحقول المعرفية 

والخطابات والعالمات التي تشكل بنيتها المعقدة من جهة أخرى، كون الرواية 
تمارس نوعًا من التفاعل والتالقح بين مجموعة من األنساق المعرفية والخطابات 

األدبية وغير أدبية مما جعلها جنسًا خالئيًا آكل لألجناس كلها على حد تعبير 
»ميخائيل باختين«، وفي هذا المقال أردت أن أسلط الضوء على الرواية التاريخية 

والتي تعد أحد أهم أنواع الرواية بشكل عام.
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معظم  اتفاق  رغم  ن�ساأتها،  حول  الأ�سئلة  تنا�سلت  لقد 
التا�سع  القرن  مطلع  اأوربا  يف  ن�ساأتها  على  النقاد 
ِانهزام  بعد  بقوة  القومي  الإجتاه  لظهور  نتيجة  ع�سر 
»نابليون« اأثناء الثورة الفرن�سية التي برز اإثرها الفكر 
الثوري الذي عزز فكرة التاريخ وجعله حمل الهتمام 

يف كل اأنحاء العامل.
لقد مرت الرواية التاريخية �ساأنها �ساأن باقي الأجنا�س 
اأن  مبجموعة من الإرها�سات، لكن هذا مل مينعها من 
توا�سل تاأثريها حتى و�سلت وغزت كل اآداب العامل، 
وظهرت يف »رو�سيا« كاأول مرة عند »ليو تول�ستوي« 
يف روايته ›احلرب وال�سالم‹ )1869(، وتعد اأعظم 
 ،19 اأحداثها حول القرن  رواية تاريخية عاملية تدور 

ثم ظهرت بحلة جديدة عند العرب
العربي  الأدب  يف  التاريخية  الرواية  جذور  و�سكلت 
حتى  العرب  النقاد  بني  �سراعًا  خلقت  جديدة،  ق�سية 
الرواية  اأن  يرى  اجتاه  اجتاهات:  ثالث  اإىل  انق�سموا 

بالرواية  التاأثر  عملية  نتاج  هي  احلديث  الأدب  يف 
التاريخية الغربية عامة وروايات »�سكوت« و«األك�سندر 
العربي  الأدب  على  دخيلة  فهي  خا�سة،  ب�سفة  دوما« 
الرواية  ُيرجع ظهور  اآخر  النه�سة، واجتاه  منذ ع�سر 
القدمي  العربي  الرتاث  بق�س�س  ويربطها  التاريخية 
كظاهر بيرب�س و«عنرتة بن �سداد«، بينما يرى الإجتاه 
الثالث والأخري اأن الرواية التاريخية هي ِنتاج املزاوجة 
بني املوروث الق�س�سي وما ورد اإلينا من الغرب كون 
الُكتاب والروائيني العرب مزجوا بني ما وفد اإليهم من 
الغرب وموروثهم الأ�سيل من الق�س�س ال�سعبي الذي 
ناحية  من  ظاهرًا  كان  بالغرب  والتاأثر  البطولة  ميجد 

ال�سكل الفني. 
العربي  الأدب  يف  التاريخية  للرواية  ظهور  اأول  اإن 
كان يف »لبنان« على يد »�سليم الب�ستاين« يف روايته 
حب  عن  تتحدث  التي  »بدور«  روايتة  ثم  »زنوبيل«، 
�سبه  يف  الرحمن«  »عبد  عمها  لإبن  الأموية  الأمرية 

جزيرة الأندل�س. 
ليمثل نقطة حتول وانطالقة  ثم جاء »جورجي زيدان« 
طوال  متبنًيا  العربي،  الروائي  الإبداع  يف  جديدة 
الروائي.  ال�سرد  التاريخي يف  الفنية الجتاه  م�سريته 
رواية  وع�سرين  اثنتني  حوايل  »زيدان«  كتب  حيث 
هذه  وعرفت  الإ�سالمي،  التاريخ  �سعار  تاريخية حتت 
الفنية واملو�سوعية، مما  الناحية  بتكاملها من  الأعمال 

جعله رائد الرواية التاريخية عند العرب. 
الجنا�س  اأكرث  التاريخية من  الرواية  اأّن  وِانطالقًا من 
ومن  كينونتها،  و  الإن�سانية  للمعرفة  ِاحتواًء  الأدبية 
كل  بتاريخهم  التعريف  الُكتاب  ِا�ستطاع  فقط  خاللها 
ح�سب اأ�سوله ومنطلقه، فاأماطوا من خاللها اللثام الذي 
التاريخ  عنه  �سكت  ما  للعلن  واأظهروا  احلقائق  يخفي 
التاريخ  ِا�ستلهموا  الكتاب  اأن  ذلك  ومعنى  ذاته،  بحد 
يف اإن�ساء ن�سو�سهم الإبداعية ومن املمكن اأن يكونوا 
قد نقلوا التاريخ وحفروا يف جتاعيده متامًا كما حفر 

»عبد الوهاب عي�ساوي« يف جتاعيد الذاكرة التاريخية 
اجلزائرية يف الفرتة املمتدة مابني 1830-1815، 
حتت  جاء  الذي  الإبداعي  عمله  طريق  عن  لنا  وقدمها 

عنوان« الديوان الإ�سربطي«
اأدوات فنية وجمالية متيزه عن غريه ،  ميتلك الروائي 
منه  جعل  ما  وهذا  معينة،  لق�سية  تناوله  اأثناء  خا�سة 
اإن�سانًا  يبقى  ذلك  ورغم  اإبداعات،  من  ينتج  فيما  فنانًا 
من عامة النا�س، ينتمي اإىل جمتمع له عاداته و تقاليده 
من  و�سيكون  غريها،  و  معامالته  وحتى  ومعتقداته، 
الطبيعي اأن يتبنى موقفًا �سيا�سيًا اأو توجها اإيديولوجيا 
يربز لنا من خالل روؤيته ما يجري حوله، والروائيون 
ويف�سلون  كتاباتهم،  يف  الظهور  يتجنبون  ما  غالبًا 
الختفاء خلف �سخ�سية معينة حتى ل تظهر مواقفهم 
الوهاب  »عبد  اأن  واأعتقد  مبا�سرة،  ب�سفة  ال�سيا�سية 

عي�ساوي« يختفي خلف �سخ�سية »حمة ال�سالوي«.
م�ساحة  على  الإ�سربطي‹  ›الديوان  رواية  تعتمد 
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�سا�سعة من التخيل، حيث يعود بنا الروائي ِاىل تاريخ 
احلكم  اأواخر  بني  الفا�سلة  الفرتة  بالتحديد  اجلزائر 
 )1833-1815( ال�ستعمار  بداية  و  العثماين 
كذا  و  الرتكي  العنف  ظل  يف  احلياة  لنا  م�سورًا 
الأهايل،  ِاجتاه  الفرن�سي  امل�ستعمر  همجية  و  وح�سية 
اإحياء هذا  اإعادة  الروائي هذا عن طريق  ويتجاوز  بل 
التاريخ بتقدمي اأيديولوجيته حوله معتمدًا يف ذلك على 
جزء  منهم  واحد  لكل  رواة  خم�سة  بني  ال�سرد  تداول 
»ديبون«  اأولهم  ف�سول،  خم�سة  مدار  على  به  خا�س 
يف  الفرن�سية  للحمالت  الراف�س  الفرن�سي  ال�سحفي 
ب�سخ�سية  املهوو�س  ›كافيار‹  �سخ�سية  ثم  اجلزائر 
للجزائريني  الكاره  »ديبون«  و�سديق  »نابليون«، 
بعد  ما  فرتة  يف  اأيديهم  حتت  وقوعه  نتيجة  والأتراك 
على  الق�ساء  الأ�سا�سي  هدفه  و«ووترلوا«  احلرب، 
ال�سالوي«،  ›ابن ميار‹ املثقف و«حمة  ثم  اجلزائريني 
العن�سر  اأخريًا  و  وامل�ستعمر،  الأتراك  �سد  ثوري 
الأنثوي الذي متثله �سخ�سية »دوجة« التي �سارت يف 
ال�سالوي«،  »حمة  يّد  على  اإنقاذها  ومت  الرذيلة  طريق 
الوحيد  �سببه  كان  الطريقة  لهذه  الروائي  اتباع  ولعل 

هو �سبط الإيقاع الزمني ملا يخدم خطه الأيديولوجي.
املُ�ستعِمر  وعي  خمتلفني،  وعيني  الروائي  لنا  يعر�س 
يفقد  كيف  ثم  يت�سارعان،  وهما  املُ�ستعَمر  ووعي 
املُ�ستعَمر نف�سه يف ظل هذه ال�سراعات فيبحث عن ملجاأ 
القراقوز( حيث  الفن )عرائ�س  و حماية قد يجدها يف 
الأيديولوجية  الأ�سكال  من  �سكاًل  الأخرية  هذه  متثل 
املقاومة التي ل ميكن الإ�ستهانة بها يف ظل غياب ثورة 
ال�سر  قيم  عن  اأي�سًا  الروائي  متجذرة، حتدث  حقيقية 
التي تخلقها العداوات ال�سيا�سية و املتمثلة يف جتاوزات 
القبائل  لبع�س  الفرن�سي، كالإبادة اجلماعية  امل�ستعمر 
و�سوبًا  �سباحًا،  القبيلة  اإىل  و�سلُت   ((  : اجلزائرية 

النا�س  كان  حني  هناك  كانوا  ثم  �سيخها،  خيمة  اإىل 
لهيني عنهم، ومل مت�س حلظات حتى �سوبوا نريانهم 
جتاهنا، ت�ساقط الأطفال من حويل، وبع�س الن�سوة كن 
اأدري كم واحدة  يجلنب املاء فرمني الدلء وهربن، ول 
فلم  ال�سيوخ  اأما  ي�سقطن  الكثريات  راأيت  لكني  جنت، 
ثم  قلياًل  و�سمدوا  �سدهم  وحاولوا  اأمكنتهم  يربحوا 
اإل  ت�ساقطوا م�سرجني بدمائهم، ومل نفرغ من دفنهم 
قلياًل  اإل  قبيلة  فيه  جديد،غابت  يوم  �سم�س  بزوغ  بعد 

من الوجود.((  1
التي  ال�سردية  امل�ساهد  من  العديد  الروائي  ا�ستخدم 
من �ساأنها اأن تربز لنا البعد الأيديولوجي وال�سيا�سي، 
ومعرفة  الراأي  اإبداء  هو  ذلك  وراء  ال�سيا�سي  وهدفه 
الذين  بالآخرين  يتعلق  فيما  ذاته  الآن  يف  اآرائنا 
التقاليد  و  العادات  و  واللغة  الدين  يف  يخالفوننا 

وامل�سري والفكر٠
    اإن املُتمعن يف رواية ›الديوان ال�سربطي‹ �سيدرك 
اأّن ق�سية ›حادثة املروحة‹ كانت جمرد ذريعة لإحتالل 
املحرو�سة من قبل الفرن�سيني، حيث جعل الروائي من 
واملحرو�سة  اجلزائر  بني  للح�سارات  »حوارا  روايته 
و  وطولون  جهة،  من  والعثمانيني  والأتراك  و�سعبها  
بني  واملحرو�سة  ثانية،  جهة  من  الفرن�سيتني  مر�سيليا 
مظلمتني تاريخيتني، ثم َتخِلى العن�سر الرتكي وخذلنه 
الفرن�سيني  ِا�ستيالء  عند  اجلديدة  حمنتها  يف  للمدينة 
الإ�سرتاتيجية  الأخطاء  الرواية  لنا  عليها، كما حت�سي 
للحملة  مواجهته  يف  اجلزائر«  »داي  فيها  وقع  التي 
�ساحب  يحى«  »الأغا  عزل  حينما  خا�سة  قبلها،  وما 
حمله  وعني  القيادية،  واخلربات  احلربية  الكفاءات 
ب�سلة  احلكم  لأمور  ميت  ل  الذي  »اإبراهيم«  �سهره 
قريبة اأو بعيدة، وقد راأينا من خالل قراءتنا للرواية اأن 
نتيجة  الروائي قد جعل من اجلزائر مدينة بال تاريخ  

كان  هذا  ولعل  اخلم�سة  ال�ساردين  األ�سنة  على  جاء  ما 
راأيه اأي�سًا.

ولعل من اأهم الدوافع ال�سيا�سية التي جعلت »عبد الوهاب 
تلك  هي  الإ�سربطي«  »الديوان  روايته  يكتب  عي�ساوي« 
ال�سفة التي جتمع بني الأتراك والفرن�سيني، فكالهما �ساهم 
�سكانها  اإذلل  على  جاهدًا  وعمل  املحرو�سة،  دمار  يف 
له  الأول  اأن  �سوى  بينهما  فرق  ول  لإمرته،  واإخ�ساعهم 
عقيدة اإ�سالمية بينما ينتمي الآخرون اإىل امل�سيحية، حيث 
الدولة  عن  جديدة  �سورة  طياتها  بني  الرواية  لنا  حملت 
اأو نقراأ  اأننا قد ن�ساهدها  العثمانية، فلم نكن نح�سب يوما 
فكيف  ال�سريح،  و  املبا�سر  الأدبي  الأ�سلوب  بهذا  عنها 
ميكن لالأتراك اأن ينق�سوا من �ساأن �سكان املحرو�سة رغم 
اأن الدين الذي يعتنقونه واحد، و اأن يتخذوا منهم و�سيلة 
جللب املال عن طريق ال�سرائب اأو ت�سغيل ن�ساء املحرو�سة 
من  اآخر  �سكل   « املحرو�سة  باتت  حتى  العهر  بيوت  يف 
يلتفت  ل  النا�س،  عيون  يف  يوم  كل  تراه  املوت،  اأ�سكال 
الأتراك اإلينا اإل لأننا جملبة املال لهم، واأي�سًا اأولدهم من 

ن�ساءنا كانوا يحتقرونهم» 2 .
اأ�سخا�س  اأنهم  على  املحرو�سة  �سكان  الكاتب  لنا  �سور 
فكيف  والفرن�سي،  العثماين  الحتالل  اأمام  جدا  �سعفاء 
�سنف�سر دخول هذين اإىل اجلزائر دون اأميا مقاومة بارزة 
» قبل �سنني بعيدة حل بنو عثمان باملحرو�سة، قتلوا اأمريها 
الذيِ ِا�ستنجدهم، وجل�سوا على كر�سيه، وِا�سطهدوا اأهله 

.
ولرمبا الدافع  والغر�س احلقيقي ل�سرتجاع هذه الوقائع 
العثمانية       بالدولة  املحرو�سة  بعالقة  املتعلقة  التاريخية 
على  وبناءه  تقومي وتعديل احلا�سر  وفرن�سا، هو حماولة 
اأ�سا�س متني باأ�ساليب اإن�سانية، وكذا تو�سيح خبايا العالقة 
احلقيقية التي كانت بني الدولة العثمانية واجلزائر، و التي 
كان و لزال يجهلها الكثري منا. فلم تكن الدولة العثمانية 
حتتل  كانت  بل  يومًا،  قوتهم  م�سدر  و  اجلزائريني  �سند 
اجلرائم  اأب�سع  عليهم  وتطبق  �سكانها  ت�ستغل  و  اجلزائر 

التي  الأخرى  الق�سايا  بني  الرواية، ومن  ح�سبما جاء يف 
عاجلها الكاتب يف هذا الإطار ق�سية �ساحلة يف كل زمان 
ومكان، ق�سية القيم والأخالق التي تنتمي يف اأ�سا�سها اإىل 
اجلانب الديني، كون الدين الإ�سالمي كان �سديد احلر�س 
الربيء  املحرو�سة  �سكان  وجه  الرواية  تربز  حيث  عليها، 
ونفو�سهم الطاهرة، وت�سور يف الآن ذاته طمع الفرن�سيني 
وغرور الأتراك وتعط�سهم، فعم اخلراب املحرو�سة وعا�س 
العرب اإرهاقًا �سيا�سيًا ل حدود له، رغم ذلك مازالت فكرة 
اأتراه من يبقى  اإنهم هم الإرهاب،  الغرب عن العرب تقول 
والإذلل  الإهانات  من  الكم  هذا  حمتماًل  �سابرًا  �ساكنًا 
�سيطلق  الذي  ال�سم  هو  فما  كذلك  كان  واإن  ؟  اإرهابيا 
عليهم وهم اأ�سحاب العنف و اإرهاق الأرواح: )) اأما هوؤلء 
زادوا  منهم  قتلت  ما  وبقدر  اأعيوين،  فقد  والأعراب  املور 
اأ�سوات املوتى و احلقيقة مل تظهر لكن  �سالبة.((، غابت 

لالأ�سف �ستظل احلقيقة واحدة. 
املوجود  وال�سيا�سي  الأيديولوجي  للدافع  بالإ�سافة 
ت�سوير  مع  بداأت  نف�سية  دوافع  هناك  الرواية،  يف 
اجلزائر ب�سورة حمبطة على اأنها جحيٌم، جحيٌم اأخاف 
لثالثة قرون حيث كانوا يطلقون عليها »مدينة  اأوروبا 
القرا�سنة«، و�سوروها �سورة من الق�س�س اخلرافية 
عما  مغايرة  ب�سورة  راآها  حني  »ديبون«  اأذهلت  التي 
العامة،  عقول  يف  تروي  كانت  ق�س�س  من  �سمعه 
و  الروح  ترهق  التي  النف�سية  الأمرا�س  من  فاخلوف 
تزرع فيها الكره واحلقد، احلقد الذي يولد الرغبة يف 
حملتها  فبا�سرت  فرن�سا  مع  حدث  ما  وهذا  المتالك، 
مع اجلزائر بحجة حتريرها من العبودية التي حوطتها 
اأقدامهم  اإن و�سع جنودها  العثمانية، وما  الدولة  فيها 
وقتلوا  والياب�س،  الأخ�سر  اأحرقوا  الأر�س حتى  على 
ال�سغري      والكبري، ورملوا الن�ساء اأو مار�سوا عليهن 

البغاء.
 )يتبع( 
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صالح عبد الستار محمد الشهاوي. مصر

: التج�شيد  اأ�شطورة  • كتاب 
       منذ فرتة اأر�سل يل اأحد الأ�سدقاء املقيمني يف فرن�سا 
كتابًا ا�سرتاه من مكتبات الكتب امل�ستعملة يف باري�س- اأي 
من  اأين  يعلمه  مِلا   - القاهرة  يف  الأزبكية  �سور  يوافق  ما 
عندما  خا�سًة  القدمية،  الكتب  من  النوع  هذا  اقتناء  هواة 
الراأي  يف  كبريًة  �سجًة  اأثار  الكتاب  هذا  اأن  البائع  اأبلغة 
العام يف اأوروبا والعامل لأنه يقيم الرباهني على اأن عي�سى 
بن مرمي – عليه ال�سالم – لي�س ابن الرب واإمنا هو ب�سر، 
عنهم.  ومّيزه  كّرمه  وجل  عز  الله  ولكن  الب�سر،  كبقية 
 The Myth of God(.بالإجنليزية الكتاب  ا�سم 
Incarnation( )اأ�سطورة التج�سيد( موؤلفو الكتاب 

 – اأبرزهم  من  اإجنلرتا،  يف  الالهوت  علماء  من  �سبعة 
الأ�ستاذ   -Maurice Wiles وايل�س-  موري�س 
ناينهام-  دني�س   – م�سرت  وزميله  اأك�سفورد،  بجامعة 
فرن�سي�س   – و   –   Dennis Nineham
الربيطانية  – العاملة   Francis Young – يونغ 
اأن  قبل  كلها  الكتاب  هذا  ن�سخ  نفدت  وقد  الالهوت.  يف 
الطبعة  مقدمة  – ح�سب  الأ�سواق  املكتبات يف  اإىل  ي�سل 
الثانية- 1981م- الواردة يف ال�سفحات الأوىل من هذا 
نظريتهم  تاأييد  يف  العلماء  هوؤلء  ا�ستعان  ولقد  الكتاب- 
فقد  الأناجيل،  حمتويات  تناولت  التي  الع�سرية  بالبحوث 
اأن ال�سيد امل�سيح مل  ثبت لعدد كبري من اخلرباء والعلماء 

اأو ابن الرب، وهذا اللقب  اإنه الرب  يقل، يف حياته ،اأبدًا، 
وغريه من الألقاب مثل "امل�سيح"،     و"ابن الب�سر"، و"ابن 
اأن�ساره واأتباعه الذين  اأ�سفيت عليه من قبل  داود"، اإمنا 
كم  يف�سروا  اأن  وامليثوجلية،  ال�سعرية  اللغة  بهذه  اأرادوا 
كان هذا الإن�سان خارقًا وفوق العادة وخ�سو�سًا كم كان 
تاأثريه كبريًا على الآخرين. فقد كتبت العاملة الربيطانية يف 
 -Francis Young – فرن�سي�س يونغ   الالهوت 
يف هذا الكتاب تقول ( )اإن "القدي�س بول�س" ل ُي�سمي يف 
اأي مو�سوع �سخ�س "عي�سى بن مرمي" – عليه ال�سالم- 
بالرب، ول يجعله قط م�ساويًا للرب، ولكن علماء الالهوت 
اأدخلوا عبارة "عي�سى يعادل الرب" على ر�سائل "القدي�س 

بول�س".
"عي�سى  على  الأوائل  الن�سارى  اأطلقها  التي  الألقاب  اإن   
بن مرمي"، عليه ال�سالم – لي�ست ابتكارًا ابتكروه، واإمنا 
والرومانية  واليونانية  اليهودية  احل�سارات  من  اقتب�ست 
ي�ستنكر:      يكن  الوثني مل  العامل  اأن  ذلك  الع�سر،  ذلك  يف 
منهم  املثقفني  اأن  بل  اإن�سان.((،  �سكل  الرب  ياأخذ  اأن   ((
وكذلك  املقدوين"،  الكبري  "اإ�سكندر  اأن  يعتقدون  كانوا 
اأباطرة الرومان ينحدرون من �ساللة اإلهية، ولكن.. ما يبدو 
تلك  تلك احل�سارات ويف  به يف  مقبوًل وطبيعيًا وم�سلمًا 
الأزمان مل يعد ُم�سّلمًا له يف عامل القرن الع�سرين، ولذلك 
يزعم موؤلفو هذا الكتاب اأن اتخاذ الرب �سكل اإن�سان، بكل 
غري  معا�سرينا  ملعظم  الآن  يبدو  معنى،  من  الكلمة  ما يف 

معقول ول مقبول.
عن  احلديث  يحرروا  اأن  ياأملون  الكتاب  هذا  موؤلفي  اإن 
– عليه  مرمي  بن  عي�سى  ال�سيد  وعن  وجل-،  – عز  الله 
بالله  الإميان  على  النا�س  ويحملوا  التعقيد،  من  ال�سالم- 

الواحد كما كان ال�ساأن يف فجر التاريخ امل�سيحي.
وهذا اجلدل حول طبيعة ال�سيد امل�سيح لي�س جديدًا، ففي 
العام الثالث والع�سرين بعد الثالثمائة للميالد دعا القي�سر 
 ( "نيقية"   بلدة  يف  كن�سيًا  جممعًا  ق�سطنطني  الروماين 
ني�سيا ( باآ�سيا ال�سغرى، على اإنهاء اخلالف املرير النا�سب 

ال�سيد  �سخ�سية  حول  الالهوت  وعلماء  الأ�ساقفة  بني 
امل�سيح، فاتفقت كرثة امل�سرتكني يف املجمع على اأن ال�سيد 
امل�سيح  "رب"، و "اإن�سان" معًا، ومل يكن ذلك اأمرًا مقررًا 

من قبل.
: القروي  ال�شاعر  • و�شية 

و�سادف اأن طالعُت و�سية ال�ساعر القروي "ر�سيد �سليم 
العرب ا�سمه  اأحد من املثقفني  اخلورى"، والذي ل يجهل 
فهو من اأكرب �سعراء لبنان يف املهحر، ومن الذين جاهدوا 
لواء  حاماًل  القتال،  �ساحات  يف  الأبطال  جهاد  ب�سعرهم 
العروبة، ومكافحًا اأعدائها، ومب�سرًا باأجمادها وداعيًا اإىل 
"اأرثوذك�سي"  القروي  وكان  وعزتها.  ونه�ستها  وحدتها 
رحيله  قبل  كتبها  و�سية  يف  ذكر  فقد  ذلك  ومع  املذهب، 
نحلة  ليعتنق  اأرثوذك�سيته  عن  يتنازل  اأنه  قليلة،  ب�سنوات 
ا�سمها  للن�سرانية  الأوىل  القرون  يف  �سائدة  كانت  دينية 
ت�سّورها  اأن  هو  جوهري،  ل�سبب  وذلك  "الأريو�سية"، 
بح�سب  له.  القراآن  لت�سور  مماثل  امل�سيح  ل�سخ�سية 
"الأريو�سية" امل�سيح نبي من اأنبياء الله ولي�س �سيئًا اآخر. 
كما ذكر "القروي" يف و�سيته تلك اأنه يرغب يف اأن ي�سلي 
على جثمانه بعد موته راهب ن�سراين ورجل دين م�سلم، 

وذلك لتاأكيد توزعه بني الديانتني معًا.
ويذكر الأ�ستاذ  "جهاد فا�سل" يف مقال له، اأنه جل�س يومًا 
بعد وفاة "القروي" مع نفر من اأ�سدقاءه وحمبيه، ف�سمع 
ي�ستغربه  قد  حديثًا  "الأرثوذك�سي�سني"  الكهنة  اأحد  من 
البع�س، وقد ل ي�سّدقه. قال هذا الكاهن، وهو من منطقة 
للقروي  اأنه كان �سديقًا حميما  "البرتون" ب�سمال لبنان، 
الذي كان يق�سده، بني وقت واآخر، من اأجل اأن يرّتل عليه 
هذا الكاهن، احل�سن ال�سوت، ما تي�سر من اآيات القراآن. 
اأي اأن �ساعرًا م�سيحيًا يق�سد راهبًا م�سيحيًا لكي يرتل له 

اآيات من الذكر احلكيم.
: القروي  ال�شاعر  و�شية  • ن�س 

)) تذكر املراجع التاريخية املتعددة اأن الكني�سة ظلت حتى 
القرن الرابع امليالدي تعبد الله على اأنه الواحد الأحد، واأن 
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"ق�سطنطني"  تن�سر  حتى  ور�سوله،  عبده  امل�سيح  ي�سوع 
عاهل الروم وتبعه خلق كثري من رعاياه الرومان واليونان 
�سبحانه  لله  وجعلوا  التثليث،  بدعة  فاأدخلوا  الوثنيني 
والأر�س  ال�سماوات  خلق  يف  و�ساركوه  اأندادًا،  وتعاىل  
وتدبري الأكوان، ومالأهم الأ�سقف الأنطاكي "مكاريو�س" 
زميله   فثار  الراأي"،  م�ستقيم  "الأرثوذك�سي  نف�سه  ملقبًا 
"اآريو�س" على هذه البدعة وموؤيديها ثورة عنيفة، فان�سطرت 
القتتال  اإىل  اأدى  حتى  اجلدل  نطاق  وات�سع  الكني�سة، 
"اآريو�س"  وفاز  للحوار،  املجامع  فعقدت  الدماء،  و�سفك 
باحلجة القاطعة فوزًا مبينًا، واأقيمت له مهرجانات التهنئة 
انحياز  ولكن  و"الإ�سكندرية"،  "اإنطاكية"  يف  والتكرمي 
احلق،  �سوت  اأ�سكت  وبط�سها  واإرهابها  بقوتها  ال�سلطة 
عامهة  اليوم  اإىل  قرنًا  ع�سر  �ستة  الكني�سة  وا�ستمرت 
وكم  جديد،  اأريو�س  جميء  تنتظر  الوثني،  �ساللها  يف 
حربًا  الآريو�س  يكون  اأن  املولد،  اأرثوذك�سي  واأنا  اأمتني 
اأرثوذك�سيًا عظيمًا لي�سلح ما اأف�سده �سلفه القدمي، وميحو 
عنا خطيئة اأوقعها فينا غرباء غربيون، ولطاملا كان الغرب 

ول يزال م�سدرًا ملعظم باليانا يف ال�سيا�سة ويف الدين على 
واإميانًا  بالقراآن،  مني  اإعجابًا  نيتي  يف  كان  لقد  ال�سواء، 
مني ب�سدق نبينا العربي وو�سوح �سريته، اأن اأكون قدوة 
لإخواين اأدباء الن�سرانية، فاأدخل يف دين الله، ولكنني بدا 
يل اأن الدعوة اإىل ت�سحيحنا خطاأ طارئًا على ديننا تكون 
اأكرث قبوًل و�سموًل من الدعوة اإىل عدولنا عنه اإىل �سواه. 
ال�سبيل:  هذا  يف  الأوىل  اخلطوة  يل  تكون  اأن  فقررت 
اإيقاظ "الآريو�سية" املوحدة من نومها الطويل ليعود احلق 
بني  الفا�سلة  املفتعلة  الوحيدة  العقبة  وتزول  ن�سابه،  اإىل 
الدينني، ونغدوا بعدها اإخوانًا على �سرر متقابلني، فيتي�سر 
الأخالقية  ح�سارتنا  وبعث  الكربى،  وحدتنا  حتقيق  لنا 
خطوتي  اأما  و�ساًلما،  عدًل  النا�س  دنيا  مالأت  طاملا  التي 
املالأ عزويف عن  اأذيع على  اأين  اإليها فهي  امل�سار  املبتكرة 
الأريو�سية،  الأرثوذك�سية  اإىل  املكاريو�سية  اأرثوذك�سيتي 
�سيخ  جثماين  على  ي�سلى  اأن  هذه  و�سيتي  يف  واأطلب 
وكاهن، فيقت�سران على تالوة الفاحتة وال�سالة الربانية، 
ل اأكرث ول اأقل، ثم اأوارى الرثى يف بقعة طيبة حددتها قرب 

منزيل، وين�سب على قربي �ساهد خ�سبي متني وب�سيط يف 
جاهدت  التي  الوحدة  رمز  متعانقني  وهالل  �سليب  راأ�سه 
يف �سبيلها طول حياتي، هذه و�سيتي التي اأريد تنفيذها 
بعد وفاتي واأ�سب لعنتي على من يخالفها، ورحم الله حيًا 
وميتًا كل من يذكرين باخلري ويرتحم علّي.. ر�سيد �سليم 

اخلوري متوز )يوليو( 1977م.((
امل�سرية  القاهرة  بجريدة  طالعت  ال�سياق   نف�س  ويف 
اأعلنت  2009م  اأغ�سط�س  من  الأول  يف   (( اخلرب:  هذا 
اأقدم  بتحميل  قامت  اأنها  املتحدة  للملكة  الوطنية  املكتبة 
"خمطوطات  با�سم  املعروفة  الإجنيل،  من  مكتوبة  ن�سخة 
على  عمرها  يزيد  التي  املخطوطة  الإنرتنت،  �سيناء" على 
1600عام، كانت قد اكت�سفت يف دير "�سانت كاثرين" 
يف  واردين  غري  ن�سني  على  وحتتوي  1844م،  عام 
برنابا"، و"ر�سالة  "ر�سالة  العهد اجلديد، وهما  ن�سو�س 
العهد  ن�سخ  عن  الن�سخة  هذه  تختلف  هريما�س"،  راعى 
وتت�سمن  خمتلف،  ترتيب  يف  تاأتي  اإذ  املعروفة،  اجلديد 
العديد من الت�سويبات بخط اليد، القائم علي امل�سروع علق 
القدمية  فالن�سو�س  مفاجاأة،  ذلك  يكون  اأن  ينبغي  ل  باأنه 
لي�ست مماثلة متامًا للحديثة، لأن الكتاب املقد�س تغري على 
 11 الثالثاء   485 العدد  القاهرة،  )جريدة  ال�سنني.  مر 

اأغ�سط�س 2009م تراث وخمطوطات �س 21(.
واحلقيقة اإن النحراف بالأديان هو الذي ي�سبب ال�سراع 
بني معتنقيها، ولو �سارت الأديان �سريها الطبيعي كر�سالت 
من عند الله دون حتريف للتقت جميعًا يف اأهدافها ويف 
ال�سحيحة  العقيدة  اأن  نعتقد  ونحن  و�سائلها،  من  كثري 
معروفة لكثريين من قادة الأديان، ولكن النحراف وحب 
النحراف،  لتاأييد  ويدفعان  الباطل  يزينان  وزينتها  الدنيا 
َى  َحَتّ �َسْيٍء  َعَلى  َل�ْسُتْم  اْلِكَتاِب  اأَْهَل  َيا  ُقْل   " تعاىل:  قال 
ُكْم َوَلَيِزيَدَنّ  ِبّ ن َرّ ْوَراَة َوالإجنيل َوَما اأُنِزَل اإَِلْيُكم ِمّ ُتِقيُموْا الَتّ
َتاأْ�َس  َك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َفاَل  ِبّ َرّ اإَِلْيَك ِمن  اأُنِزَل  ا  َمّ ْنُهم  ِمّ َكِثرًيا 
وما  احلقة  فالتوراة   )68 اْلَكاِفِريَن" )املائدة:  اْلَقْوِم  َعَلى 
فيها من �سرائع، والإجنيل احلق وما فيه من �سرائع لبد 
اأن يتفقا مع خامت الكتب ال�سماوية -القران الكرمي- بعد 

والإجنيل  للتوراة  م�سدقًا  جاء  القراآن  لأن  معًا.  يتفقا  اأن 
وما فيهما من �سرائع.

والقراآن الكرمي هو اآخر الكتب املقد�سة التي اأنزلها الله اإىل 
قرنًا  ع�سر  اأربعة  من  اأكرث  الآن  م�سى حتى  ولقد  الب�سر، 
الإ�سالم  نبي  على  الكرمي  الــقــراآن  نــزول  على  الــزمــان  من 
اأي  اأن  يزعم  اأن  اأحــد  ي�ستطيع  ول  و�سلم  عليه  الله  �سلى 
كتاب �سماوي قد اأنزله الله على اأحد من الب�سر بعد نزول 
اأي وحي مدعي  اأن حمتوى  البديهي  الكرمي، فمن  القراآن 
اأم  الوحي �سحيحًا  اإذا كان ذلك  ما  الفور  �سيك�سف على 
كاذبًا، ولذلك مل يحدث اإطالقًا اأن راأينا اأي كتاب �سماوي 
اأحــد جمرد  يدعي  اأن  يعقل  الكرمي، ول  الــقــراآن  بعد  بحق 
اإدعاء نظري اأنه ي�ستطيع اأن ياأتي بكتاب مثل القراآن الكرمي 
اإذ لي�ست العربة بالدعاء ولكن العربة بالفعل، ومل مي�س 
حتى  �سماوي  كتاب  نــزول  على  الطويل  الزمان  هــذا  مثل 
كان الله �سبحانه وتعاىل قد اأنزل غريه على نبي اآخر، حتى 
جاء الإ�سالم خامتًا للر�سالت ال�سماوية فلم ينزل اأي كتاب 

مقد�س بحق بعد القراآن الكرمي دون ريب اأو مراء)1(.  
) يتبع (
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الكاتبات واحلجاب .. 

فراس حج محمد. فلسطين
بل  ال�سخ�سية،  ل�ست �سد احلرية  اأنني  اأوًل  اأقّرر  اأن  اأوّد 
وفيما  الت�سرف،  يف  حريتهم  للنا�س  متامًا،  العك�س  على 
اأو ارتداوؤه  يلب�سون، وي�سربون وياأكلون. ونزع احلجاب 
كونها  تعدو  ل  فهي  ذاتها،  بحد  جدًا  مهمة  ق�سية  لي�س 
القانون،  عليه  ُيعاقب  ول  جمّرم،  غري  �سخ�سيًا  اختيارًا 
وباإمكان املرء األ يعطيه اأكرب من هذه امل�ساحة لول ارتباطه 

بامل�ساألة الثقافية والدينية على نحو مغلوط ومبالغ فيه.
اإ�سافية،  باأي م�ساعر  امل�ساألة  اأتعامل �سخ�سيًا مع هذه  ل 
الكتابة عن  اإمّنا  الرجل،  �ساءت، كما  ما  تلب�س  اأن  فللمراأة 
ثقافيًا ودينيًا؛ لأّن اخليارات فيه  ياأخذ طابعًا  املراأة  لبا�س 
يحملها  ل  والعتقادات،  الأفكار  موؤ�سرات  على  مفتوحة 
الغالب، فالرجال كلهم على هياأة واحدة  لبا�س الرجل يف 
كاماًل  لبا�سهم  ويبدو  اأمامهم،  متعددة  ل خيارات  تقريبًا، 

يغطي ج�سمهم كله. بل كلما كان لبا�س الرجل كاماًل، ُنظر 
اإليه اأنه اأكرث اأناقة، فلبا�س "الطقم الكامل" مع ربطة العنق، 
وجماًل،  اأناقة  الع�سري  الرجل  لبا�س  حالت  اأكمل  فهذا 
تعّر�س  ولذلك  ال�سواء،  على  والن�ساء  الرجال  لدى  ورغبة 
املمثل امل�سري "حممد رم�سان" اإىل موجة من النتقادات 
اإنها م�ساألة خارجة عن املاألوف  وهو يظهر عاري ال�سدر. 
"املو�سة"  ليكت�سح  حالة  ي�سكل  ومل  الرجال،  لبا�س  يف 

فيكون "�ستاياًل" لغريه من ال�سباب.
يف  حّيزًا   ياأخذ  ل  اللبا�سني  بني  العتبار  اختالف  اإن 
ويف  الإ�سالمي  الفقه  كتب  يف  الديني  الثقايف  التفكري 
الرجل،  للبا�س  التفا�سيل  تلك  جتد  فال  الكرمي،  القراآن 
عندهم  يجب  اإذ  املراأة،  بلبا�س  املتعلقة  التفا�سيل  هي  كما 
األ ي�سّف ول ي�سف، ويغطي كامل البدن، ولغطاء الراأ�س 
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على  بخمرهن  "ولي�سربن  وحده:  ه  تخ�سّ تف�سيالت 
جيوبهّن، ول يبدين زينتهّن اإل ما ظهر منها"، فال يوجد اآية 
يف القراآن الكرمي عن لبا�س الرجل ت�سبه اآية لبا�س املراأة. 
واأما اآية "يا بني اآدم خذوا زينتكم عند كل م�سجد" فجاءت 
التعري  من  اجلاهلية  يف  العرب  عليه  اعتادت  ما  لنتقاد 
واإظهار عوراتهم، وهم يطوفون بالبيت احلرام، فاخلطاب 
فيها عاّمًا لبني اآدم كلهم، فالآية يف �سورة الأعراف، وهي 

�سورة مكية.

مل يعتد الرجال اخلروج وهم يك�سفون ن�سف اجل�سد، اأو 
اأن ذلك اللبا�س الذي يرتدونه فيه موا�سفات زائدة عن احلّد 
املتعارف عليه، اإمنا الن�ساء ين�سّب التفكري لديهن على كيف 
يكون لبا�س اإحداهّن مميزًا، لفتًا للنظر يف احلفلة اأو يف 
املنا�سبة املق�سودة اأو يف اللقاء التلفزيوين، وا�ستحوذ هذا 
النجمات  تر�سد حياة  التي  الأخبار  على  كثريًا  املو�سوع 
ال�سينمائيات واملطربات ولبا�سهّن يف املهرجانات املتعددة، 
اإذ كّن  النا�س واملتابعني،  اأحيان كثرية حفيظة  واأثرَن يف 
يرغنب يف اإبداء زينتهّن اأكرث مما ظهر منها، فبدت النهود 
املكّورة، والأرداف املكتنزة وال�سيقان الالمعة، والأع�ساد 
اللبا�س  يكون  اأن  وتوخني  املك�سوفة،  واملتون  الوردية، 
م�سممو  وتفنن  حتته،  عما  و�ساّفًا  �سّفافًا  وا�سفا  �سيقًا 
اللبا�س  يكون  اأن  على  حتديدًا-  منهم  الذكور  الأزياء- 
املثال  �سبيل  على  حدث  كما  للجمهور،  ومبهرًا  مثريًا 
لبا�سها  على  الفرتا�سية  ومعاركها  يو�سف"  "رانيا  مع 
جمباز  لعبات  ولبا�س  بالفا�سح،  اإعالميًا  املو�سوف 
جزائريات اللواتي ارتدين البوركينو خالل م�ساركتهّن يف 
فعاليات الألعاب املتو�سطية التي اأقيمت يف مدينة "وهران" 

اجلزائرية يف �سهر حزيران عام 2022.
يف  وذكره  املراأة،  لبا�س  اإىل  العربي  ال�ساعر  انتبه  لقد 
�سعره، وكان يالحظ اأع�ساء الن�ساء من فوق تلك املالب�س، 
ة   في�سفها ويتمتع بالنظر اإليها، اأو رمبا انتقد و�سعّية خا�سّ

بها كقول ال�ساعر يف و�سف لبا�س اإحداهن:

برّبك اأّي نهر تعربينـــــــــا حلّد الركبتنِي ت�سّمرينـــــــــا  
يزيُد تقّل�سًا حينًا فحينا كاأّن الثوَب ظّل يف �سباٍح   

  
لبا�س  ارتبط  والأفكار  بالثقافة  احلافل  التاريخ  هذا  لكّل 
و�سبق  وحديثًا،  قدميًا  عنه  والكتابة  باملالحظة  الن�ساء 
وناق�ست جانبًا من هذه الظاهرة يف مقال بعنوان "معوقات 
الثقافة يف فل�سطني"، واأفردت مل�ساألة احلجاب م�ساحة من 
الفل�سطينية  الثقافة  يف  العلمانية  املظاهر  �سمن  احلديث 

والعربية دون اخلو�س يف الأ�سباب.
من  اأظنه  ما  وبيان  لبحثها  اأخرى  مرة  امل�ساألة  اإىل  اأعود 
اأ�سباب نزع احلجاب عند جمموعة من الكاتبات، واأخريات 
يرغنب يف ذلك لكنهن ل ي�ستطعن فعله، وقد �سكلن ظاهرة- 
على الأقل- يف الو�سط الثقايف الذي اأعرفه واأتعامل معه، 
اأديبات نزعن حجابهن، وقد  ففي هذه الدائرة تعرفت اإىل 

عرفتهن حمجبات.
عالقة  اأية  له  لي�س  اإليها  والإ�سارة  امل�ساألة  هذه  بحثي  اإن 
التقومي  اأو  املواقف  اتخاذ  اأو  الت�سنيف  اأو  بالتقييم 
اخللقي يف احلكم على املراأة من خالل لبا�سها، حا�سرة اأو 
حمجبة، فال يحمل اإطالقًا اأّي ت�سور م�سبق عنها اأخالقيًا، 
اأو غري اجليد  بال�سلوك اجليد  ارتباط  له  لي�س  فاملو�سوع 
ول  احلجاب،  يرتدين  ل  ممن  وغريهن  الن�ساء  لأولئك 
كاملة  حرية  حّرة  فاملراأة  اللبا�س،  من  نوع  اأّي  اإىل  اأنحاز 
يف اختياراتها، واملحجبة واحلا�سرة عندي �سواء ل اأف�سل 
اأعلي من  ل  كما  احلا�سرة،  اأنتقد  فال  اأخرى،  على  واحدة 
طرح  يف  اجلودة  مردة  الكتابة  اأمر  اإمنا  املحجبة،  �ساأن 
الأفكار ويف �سعريتها التي جاءت فيه يف الن�س املدرو�س 
اأو املقروء للمتعة اأو الفائدة، وقد كتبت عن اأديبات كثريات 
وقراأت اأعمالهّن دون اأن يكون احلجاب عاماًل حا�سمًا يف 

الكتابة اأو يف القراءة.
الذات،  مع  بال�سدق  العموم-  على  امل�ساألة-  هذه  تت�سل 
�سعبي  تدين  نتاج  احلالت  من  كثري  كان احلجاب يف  اإذ 
ذاتها  الكاتبة  املراأة  وجدت  اجتماعية  وعادات  تقليدي 
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ال�سرعية  الدينية  الناحية  تكن  ومل  حمجبة،  ف�سّبت  فيه، 
�سعائر  من  به  تقوم  ما  وكل  لذلك،  الأ�سا�سي  الدافع  هي 
الرجل،  مثل  ذلك  يف  مثلها  اأكرث،  ل  جمتمعي  تقليد  هي 
اأنف�سهن  وجدن  اإمنا  امل�ساألة،  هذه  بحث  يعنيهن  ل  فهوؤلء 
كاتبات وين�سرن يف ال�سحف واملجالت ولهن عالقات مع 
كتاب وكاتبات اأخريات، ويح�سرن مهرجانات وموؤمترات 
اأجواء  يف  فدخلن  فيها،  وي�ساركن  و�سهرات  واأم�سيات 
غرامية  وعالقات  متنوعة،  �سداقة  وعالقات  دينية  ل 
اأن احلجاب معيق ومعيب يف ظل هذه  وج�سدية، فوجدن 
اأن الذكور  اأ�سف. ول يخفى  احلالة، فخلعنه ونزعنه دون 
الفعل،  هذا  على  �سجعوهن  قد  يكتبون  ممن  ال�سهوانيني 

فلقني الثناء احل�سن على فعلهن وعلى جمالهن.
اإن التناف�س بني الن�ساء على اإثبات اجلمال اأو احل�سور اأو 
الدخول يف عالقات مع اأولئك الذكور ياأخذ جانبًا مهمًا عند 
كثريات منهّن يف نظري من الإقبال على هذا القرار، فزاد 
اإغواء  يف  منهن  رغبة  والتعري  التاأنق  يف  املبالغة  بينهن 

الذكور وال�ستيالء عليهم. 
اأن لالنتقال من مكان اإىل اآخر دور يف هذه امل�ساألة،  كما 
تعي�س  كانت  اأن  بعد  املدينة  يف  للعي�س  الكاتبة  فانتقال 
فتلب�س  الزدواجية،  قلق  يع�سن  بع�سهن  الريف جعل  يف 
بلد  تلب�سه يف  اأو  املدينة،  وتنزعه يف  الريف  احلجاب يف 
فل�سطني  يف  وتنزعه  ال�سودان  اأو  اإيران  اأو  كال�سعودية 

والأردن وباري�س واأمريكا.
متطلبات  اأنه من  �سوى  �سيئًا  هوؤلء  عند  ل ميثل احلجاب 
فاإنهن  التفكري  ن�سويات  الن�ساء  عك�س  على  العام،  النظام 
التخلف  على  تدل  عالمة  اأنه  على  احلجاب  اإىل  ينظرن 
مريرًا  تاريخًا  ويحمل  وال�ستعباد،  والنغالق  والرجعية 
احلجاب يف  نزع  ارتبط  ولذلك  وال�سطهاد،  الت�سلط  من 
م�سر مب�ساألة حترر املراأة، فتوافق الن�سال �سد امل�ستعمر 
نزع  فكان  الديني  الذكوري  ال�ستعباد  �سد  بالن�سال 
�سيقود  الذي  الجتماعي  التحرر  هذا  على  دلياًل  احلجاب 
ال�ستعمار.  من  والوطني واخلال�س  الفكري  التحرر  اإىل 

ومن يعود اإىل كتاب "حممد حممد ح�سني"، "الجتاهات 
املوؤلف يقف عند  اأن  املعا�سر" �سريى  الأدب  الوطنية يف 

هذه امل�ساألة، ومينحها قلياًل من احلديث.
هذه الفكرة هي اأكرث فكرة غبية مرتبطة باحلجاب، ولي�س 
للحجاب عالقة بانفتاح الفكر وانغالقه، كما اأن نزعه كذلك، 
ولي�س له عالقة بالإبداع من عدمه، ولي�س ثابتا اأن احلجاب 
يقول يل  والإبداع- كما كان  التفكري  على  القدرة  يحجب 
يف  كثريات  مبدعات  اأن  بدليل  الجتاه-  ي�سارّي  �سديق 
احلجاب  يرتدين  ونقدية  اأدبية  وكذلك  اأدبية  غري  جمالت 
اأي  له  لي�س  وعدمه  احلجاب  ووجود  اأي�سًا،  والنقاب  بل 
الأمر  كان  فلو  امل�ساألة،  هذه  يف  �سلبي  اأو  اإيجابي  موؤ�سر 
املنطقي وطبيعته لكان نزع  بالتفكري  الب�ساطة املخلة  بهذه 
وعبقرية،  اإبداعًا  اأكرث  لتكون  اأدعى  جميعه  لبا�سها  املراأة 

فلماذا اإذًا ينح�سر احلديث باحلجاب فقط؟ 

التمرد  من  �سيء  "نزع" و"خلع" اإىل  الكلمتان  تومئ     
حقيقي،  اأو  مفرت�س  �سابق  ت�سلط  على  ردًا  والعنف، 
وعلى ذلك تكت�سب ظاهرة خلع احلجاب لدى املراأة الكاتبة 
من  كثري  ولذلك  الت�سلط،  هذا  على  طبيعيًا  ردًا  املحجبة 
املوت  اأو  بالطالق  اأزواجهن  اللواتي حتررن من  الكاتبات 
اإمعانًا يف التحرر من كل  اأو ال�سفر نزعن عنهن احلجاب 
�سلطة دينية اأو اجتماعية، وترافق مع ذلك اأحيانًا يف بع�س 
احلالت املبالغة يف نزعة التحرر، كالظهور بلبا�س البحر 
مبرافقة �سديق اأو لبا�س النوم اأو املالب�س الداخلية، اأو يف 
ال�سرير اأو تظهر اإحداهن وهي ت�سرب امل�سروبات الروحية 
املك�سوفة  الأيرو�سية  الكتابة  على  اإقبالها  عدا  تدخن،  اأو 
فتقبل  اإحلادية،  اأفكارًا  تبينها  عن  والإعالن  غريب،  بنهٍم 
فل�سفي  كتاب  واأكرث  الفل�سفة،  كتب  بقراءة  التظاهر  على 
زاراد�ست"  تكلم  "هكذا  كتاب  الكاتبات،  هوؤلء  بني  رائج 
ملا  دو�ساد  املاركيز  روايات  قراءة  على  يقبلن  اأو  لنيت�سه، 
الأدب  ي�سبح  بل  موؤمل.  مر�سي  جن�سي  عنف  من  فيها 
فيكفرن  الكاتبات،  لهوؤلء  املحبب  الأدب  هو  املرتجم 
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بالكّتاب العرب، واملوؤلفات العربية، اإن اإحداهن حتدثت يف 
اآخرين مل يطاوعها تاريخ  الكتابة ب�سحبة كتاب  ندوة عن 
الإبداع العربي الزاخر املمتد لأكرث من األفي عام اأن تذكر 
من  عمالقتها  جانب  اإىل  ليكون  مهمًا،  واحدًا  عربيًا  كاتبًا 
فيها،  اأقل حتدثت  اأو  دقائق  ففي خم�س  الأجانب،  الأدباء 

�سردت ما ل يقل عن اأ�سماء ع�سرة كّتاب اأجانب.
اأدري.  ل  املرتجم؟  الأدب  اأو  بالفل�سفة  عالقة  لالأمر  هل 
الفل�سفة  وكتب  الفل�سفة  الأديبات  تعاقر  اأن  من  بّد  ل  اإمنا 
عالمات  من  ظاهرة  كعالمة  بالعاملية  املو�سوفة  والروايات 
ليكون  احلجاب،  من  التحرر  على  القائم  الديني  التحرر 
ذلك اأي�سًا عالمة على التغريب والإيغال يف نزعة التخل�س 
من  كّن  حيث  باملا�سي،  الأديبات  اأولئك  يربط  ما  كل  من 
باملزيد  املرحلة  تلك  عن  التكفري  عليهّن  كاأّن  املحجبات، 
اللبا�س، والغرق  التخفف من  للنظر يف  امل�ساعف الالفت 

يف امللذات الظاهرة، والجنرار وراء التثاقف الزائف. 
اإّن هذا النوع من الأديبات مثري لل�سفقة حّقًا، فهّن على ما 
يبدو ما زلن يف �سراع مع قدمي الرتبية واأفكارها، فتبالغ 
الت�سالح وح�سم  اإىل نوع من  لعلها ت�سل  يف قهر ذاتها، 
اأو  باجلنون  اإحداهّن  ت�ساب  اأن  غريبًا  فلي�س  ال�سراع، 
بالكتئاب، لأّنها بالفعل داخلة يف معركة �سر�سة مع ذاتها 
ال�سلوك، كما كانت تطمح وتظّن،  التي مل جتدها يف هذا 
لها  بالن�سبة  فهذا  عليه،  كانت  ما  اإىل  العودة  ت�ستطيع  ول 
وللو�سط الثقايف املرتب�س بها نكو�س على الأعقاب وردة 
اإىل التخلف وانتكا�سة فكرية وعودة اإىل اأح�سان الرجعية 

والبوؤ�س والظالمية يف التفكري وال�سلوك.
كبرية  اأمل  بخيبة  الأديبات  اأولئك  ت�ساب  احلقيقة  يف 
الت�سالح  اإمكانية  ومن  اأزمة،  من  ينتقلن  اإنهن  وحادة؛ 
يقعن  بهّن  واإذ  اأنف�سّن،  مع  ات�ساقًا  اأكرث  ليكّن  الذات  مع 
وهذا  �سفاء،  لها  لي�س  التي  الثقافية  الأمرا�س  حبائل  يف 
اللواتي كّن  الأمر نف�سه هو الذي يجعل ت�سرف الأديبات 
التفكيك  على  ع�سّية  ظاهرة  احلجاب  ونزعن  حمجبات 
والفهم، فلم يتم التعامل مع امل�ساألة كلب�س اجلينز اأو حذاء 

الكعب العايل اأو ا�ستخدام املاكياج، بل اأخذ اأبعادًا اأكرب، 
من  فهو  ولهذا  الأيقونية،  اأو  الرمزية  �سمة  اأخذ  فاحلجاب 
وجهة نظري ظاهرة لفتة، فهل �ستكون يومًا ما حمّل بحث 
املنطقة  هذه  يرتاد  جريء  لباحث  الثقايف  الجتماع  علم 
اأو  نزعات  من  الظاهرة  هذه  وراء  عّما  يك�سف  لعّله  املدببة 
اأن امل�ساألة برّمتها ل ت�ستحّق كل هذا  اأم  اأو دوافع؟  ميول 
العناء من التف�سيل والبحث والتجريد، واأنا اأعطيتها اأكرث 

مما يجب؟ 

وبع�س  الكّتاب،  وبع�س  القّراء،  بع�س  �سيقول  رمبا 
الكرمي  القراآن  يربط  اأمل  ولكْن،  ذلك.  من  �سيئًا  الكاتبات 
عقابًا  اجلّنة  النزول من  وماأ�ساتهما يف  اآدم وحواء  ماأزق 
�سبحانه  فقال  باللبا�س،  الع�سيان  يف  اخلطايا  اأّول  على 
عنهما  وورَي  ما  لريَيهما  لبا�سهما  عنهما  "ينزع  وتعاىل: 
على  مهّمة  دللة  ذا  موؤ�ّسرا  هذا  يعّد  األ  �سوءاتهما"؟  من 
يرتبط  وما  يكون؟  اأن  ميكن  وكيف  اللبا�س  بحث  اأهمّية 
العقدية،  الت�سورات  من  اأحيانًا  تقرتب  ت�سّورات  من  فيه 
عاريات  كا�سيات  "ون�ساء  النبوي:  احلديث  يف  جاء  كما 
مميالت مائالت رءو�سهن كاأ�سنمة البخت املائلة ل يدخلن 
اجلنة ول يجدن ريحها واأن ريحها ليوجد من م�سرية كذا 
الآخروّي،  بامل�سري  اللبا�س  ارتبط  كيف  لحظوا  وكذا"، 
الن�ساء  هوؤلء  على  احلديث  فحكَم  العتقاد،  منزلة  ونزل 

باحلرمان من اجلنة، كامللحدين واملجرمني والكفرة.
كثرية هي الأ�سئلة، اإمّنا الإجابات والأفكار اأكرث، ول �سيء 
قاطع األبتة يف هذه امل�ساألة، فمن �ساءت اأن ترتدي احلجاب 
اأن  لإن�سان  يحّق  ول  فلتفعل،  نزعه  اأرادت  ومن  فلتفعل، 
�سداها  يرتدد  اأفكار  هي  اإمنا  فعله،  على  اإن�سانًا  يحا�سب 
ينق�سها،  اأو  ينقدها  اأو  يوؤيدها  من  جتد  لعلها  النف�س  يف 
وكل �سيء جائز وم�سموح به، بل وم�سّجع عليه عندي بال 
اأّي �سيق اأفق اأو �سجر اأو ع�سبية كاذبة مّدعاة، بعيدًا عّما 

اأحّب اأو اأكره من اللبا�س اأو الت�سّرفات وال�سلوكيات.
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الذي  اأحا�سي�سنا،  اإليه  ت�سبو  الذي  ال�سامي  ال�سعر  فكرة 
يت�سدر الآفاق ويعلو يف �سماء الأدب، دائمًا هي غام�سة اأو 
غري ظاهرة  ول �سفاف لها ، ذات وجوه عديدة  قد تكون 
متطرفة عن العديد املاألوف اأو زاخمة وزاخرة تنب�س كما 
قراأته  الذي  الإح�سا�س  الفكرة  وهذا  اأت�سيد هذا  احلياة. 
اأظفر  لعلني  احلمروين"  "املهدي  ال�ساعر  ن�سو�س  يف 
هذا  نحو  الب�سيط  ولوجي  يف  ن�سو�سه  من  لقليل  بقراءة 

املبتغى .
لغة �ساعرنا تفي�س باحل�س الداخلي،  وتوؤجج له حتى يثري 
املتلقي يف دللت غريبة عن املعهود. وي�سمو يف طلبه اإىل 
ي�سابه  له  ن�س  الن�س،  جتدد  زمن  ح�سوره  نقطة  بعد  ما 
العديد من ن�سو�سه يطرح فيه هذا الطلب  يقول �ساعرنا :

)) يلزمني لغة ت�شت�شرف اأبجدية اأخرى.. اإىل 

ما بعد ع�شور ال�شعر.. لغة عابدة  يف حمراب 
اأحرفك  كهنوتك الأعظم تك�شف تفكيك رموز 

الغائرة يف الأ�شطورة .((
حلد  فيه  منغم�سة  والده�سة  للده�سة،  ين�ساق  الطلب  هذا 
الغرابة، مما يوؤكد اح�سا�سًا داخليًا عميقًا للبحث عن التغيري 
بل طلبه لنف�سه لإثارة �سهية القاريء ملا بعد حراك ال�سعر 
وي�ست�سرف  اللغة  ليقتحم  الأزل  منذ  اأبجديته  يف  املوؤثر 
كهنوتها يف حمراب احلبيبة يف مغامرة لكت�سافها. هذه 
ا�سقاط  الإ�سطورة   فيه  احلبيبة قد تكون كناية عن ع�سق 
ق�سيدته  من  اآخر  جانب  ويف  املده�سة.  املغامرة  ملق�سد 

"لغة" :  
)) اأرى لغة لك تطوف يف املخيلة.. ويف الأثري 
من حويل.. خاف�شًة جناح الذل من الغواية.. 
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في لغة الشاعر المهدي الحمروني ..     

 خفايا احلس الشعري )3( .. 

عائشة أحمد بازامة. ليبيا

مهييء  غري  عامل  عن  اأنــوب  اأنني  لو  كما  اأبــدو 
للموؤمنني  طال�شمها  اإيحاء  �شاأورث  للتقاطها.. 

بالق�شيدة. ((
�سورته  تقدمي  احلمروين"   "املهدي  ال�ساعر  ا�ستطاع 
ينظروا  لكي  لالآخرين  عميق   متلهف  باإح�سا�س  اخلا�سة 
النابعة  و�سوره  ال�سوفية  مراآته  خالل  من  بقدرتهم  اإليها 
مب�ساعره،  يغمرهم  اأن  يريد  متاأ�سلة،  �ساعدة  روؤى  من 
واإح�سا�سه  �سكواه  يبث  ونبوءاته.  واأفكاره،  و�سكوكه 
وكاأنه  بالغ  باإح�سا�س  انتباهه  ويثري  املتلقي  لي�ستفز  لربه 
يبث انزوائه واإحباطه لله الأقوى ليبدل له الأمر بعد ياأ�سه، 
يلتم�س  به  �سعر جلاأ  كنبي  ي�سنفه  الذي  الإح�سا�س  وهذا 
حرفه متجهًا به �سوب الرب مت�سائاًل، وال�سوؤال هنا لإثارة 
الإنتباه  لينقل اإح�سا�سه القوي مبا يعاين. يف هذا الن�س 

وهو بع�س من ق�سيدة  "انزواء" : 
؟..  مني  امل�شلوبة   الواحة  هذه  ما  ربــي..   ((
نار   اأي  بعيدة..   بــالد  فيه  نازعتني  اإرث  اأي 
امل�شكني..  ليتمي  ردها  ؟  �شباي   من  خمطوفة 

اإنها اأق�شر الطرق اإىل عبادتك. (( 
"احلمروين" واثق مما يثري �سغف القاريء ونهمه لتلقف 
التي  الودانية  وحمابره  بكلماته  لأنه  ومده�س،  مذهل  كل 
ال�سريفة   بال�ساللت  املرتفة  البقعة  تلك  برتاب  اختلطت 
يعي اأهمية ذلك بالن�سبة لالآخرين، فحياة "احلمروين" يف 
الليل  عاي�س  اخرى  لأماكن  تنقالته  ويف  "ودان"،  بلدته 
وحمرة الغروب وال�سوق له يف كل �سروق، وعاي�س النخلة 
حلروفه  العنان  واأطلق  الأر�س  وعانق  بجذعها،  وت�سبث 
هذه  مرات  بالآتي،  فرح  وغناء  مرة  حزن  تغاريد  املغردة 
كلماته  ذاتها، خلقت من  الفر�س  البيئة  ل متنحنا جميعًا 
�سمة تعني احلب لكل ماذكرنا. فكان احل�س العميق باحلب 

هو حمور فكرته . 
ت�سوير  من  واأبعد  الو�سف،  من  اأبعد  هو  ما  اأرى  اإيّن 
امل�ساعر. واأبعد من اإلقاء ق�سيدة يف حمفل اأو على ورق كما 
كل ال�سعراء،  اأرى اأن ن�سو�س �ساعرنا يف اأغلبها تنتظر 

اجلمالية  جتربته  لتلقي  موؤهل  فكري  حوار  عن  الإنفراج 
النرثي واملوزون مب�سار �سويف مواز  اإطار ت�سوفها  يف 
لأبواب احلب طيلة م�سريته  ال�سامية، ويف طرقه  لأحالمه 
ال�سمم  تلغي  املواربة. كلماته  املتمثل يف حبيبته  ال�سعرية 
له تكرارًا  يف ما  له وحده، لن جتد  اجلمايل يف خا�سية 
يف�سد الذائقة، وكثري من كلماته قادرة على حتريك م�ساعر 
املتلقي لنزعته املت�سوفة البكر واملتجددة املتحررة من قيود 
�سموليته  ن�سه يف  طرحها.  اآن يف  ال�سعرية يف  امل�سطرة 
لأخرى،  زاوية  من  تختلف  تراكبية  بلفظات  فكرته  يطرح 
ال�سعوري  زخمها  اجلمالية،  ف�سيف�سائها  يف  تتفق  لكنها 
تنقل  طاقة  تعابريه  الإح�سا�س  بعميق  م�سحونة  عنيف، 
واأ�سكالها  ق�سائده  �سخو�س  الوعي،  ونفوذ  الفكرة  عمق 
ل نراها اإّل يف قليل جدًا من مطارحاته لقلة من ال�سعراء ، 
نرى امل�ساعر  تطغى بقوة، وتتجلى اأحا�سي�سه املرهفة يف 

لغته بجميع دللتها . 
ق�سيدة،  دللت  اأعرب حدود  اأن  اأحاول  مبدئية  قراءة  يف 
واأغور ح�س كل كلمة وما وراءها. واأنا اأعرب اأقول �سياأتي 
زمن يكون ن�سه ) اأي ال�ساعر احلمروين ( بارقة �سوء ل 
�سبيه له يف �سماء ال�سعر وجودة الكلمة ، والتفنن والإبداع 

، فالكلمة عنده  حكاية روح وقلب خافق .
يف غالب ق�سائده دللت ح�سية  �سامية تعج بها، كلماته 
لها مدلول يعانق ر�سالة ال�سماء وتعانق يف �سموها الوحي 
املتعلق  الآتي  دللت  هذه  والبعث.  والنبوءات  واملالئك  
اخللق  لبداية  العميق  احلب  بوثاق  مرتبط  تليد  مبا�س 
النبوءات  يف  املخباأة  للحقيقة  والو�سول  الروح  و�سمو 
اليومي  ح�سه  يف  �ساعرنا  عنها  يبحث  والتي  املتتالية، 
احلب  ملمار�سة  حلظية  �سهوة  من  جترده  ويف  حلمه  ويف 
يلتم�س حبًا مغايرًا ملا  اإنه  يف  حروفه واأوان البحث عنه، 
هو على الأر�س. ي�سمو بحبه يف كل ق�سائده �سوب نبوءة 
احلبيبة  فدللة  ق�سيدة.   كل  يف  ين�سدها  بحبيبة  ال�سماء 
وينتظر  يكتب،  ما  بدوام  يقد�س احلب  اأنه  تعني  احل�سية  
تلك احلبيبة بقوة ومهابة �سماوية يفرد لها  م�ساحة وا�سعة 
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فخر الكائنات .. 

صباح محسن كاظم. العراق
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�سحذ احلب وخلقه  من  عميقة عمق  دللة  هذه  يف حياته، 
من  ق�سيدة  كل  يف  الأر�س.  على  لعباده  واأنزله  و�سوره 
تكون  قد  بكنايات  حبيبته  �سورة  لنا  ير�سم  دواوينه 
عندما  مهاباتها  اأبلغ  يف  وتكون  خمتلفة،  لكنها  مت�سابهة 
بغناء �سويف  ين�سدها  التي  النفوذ   عميقة  بنبوءته  ترتبط 

متميز :
وباأعيني  في�شه..   يكتم  كالتمثال  ليظل   ((
والفجر..   نبوءة  كطيف  التاأليه/  لك  اأومــي 
والإ�شحاح..  نبي  جميء  البواكري/  حمفوف 
م�شبوق التبا�شري / لأحاول التقاط بع�س مما..  
عتمتي/  انتظار  على  اخلــاطــف  برقك  نــرثه 
مالمح  لأتلم�س  كوكبي..  يا  ملحياك  �شاأحتاج  
مطلع  م�شارف  يف  قــراءتــي  لب�شرية   / النهار 
لكنِت ب�شرتني بجنة  بال�شالم..  الآمن  فجرك 
اجلالل  بهذا  كوين  والكون/  املجرات  عر�شها 
تتجاوز  مليكة  �شديقة  ال�شعر  لأجل  والنور.. 
اإىل  اهتديِت  كيف  الوحي..   �شبيل  يف  جندها 

�شوؤايل وحريتي.(( 
نبع  يف  الكامن  الداخلي  بالوحي  دائمًا  املقرونة  اإيحاءاته 
احلب  من  وارفة  م�ساحة  خلق  يف  وتاأمالته  املفردة،  قوة 
تنقله من عامل الوحدة وال�سوق والليل اإىل واحة هادئة يف 
بالقلق  امل�سحوب  ال�سجيج  هذا  فيه  تعانق  حبيبة  ح�سن 
تارة،  اجلمال  وليدة  الفيا�سة  لغته  لنا  تنقله  الذي  ال�سديد 
وتارة اأخرى تنثال للبوح بالهم اليومي واملعاناة وال�سكوى 
يف  تتعدد  واحدة  ق�سيدة  يف  يكتنز  هذا  كل  والفراق، 
دواوينه، فهو ل يرتدد يف تاأثيث �سوت غنائه لغاية يريدها 
وغناوؤه  الداخلي  ح�سه  بها  يخت�س  ميزة  هذه  تكون  قد   .
الذي هو �سمة وب�سمة ي�سدوها بحرفه املغاير الذي يكتنفه 
قامو�سه اللغوي الإبداعي، خا�سية اختيار كلماته هي ميزة 
لغة  عن  بعيدًا   مت�ساميًا  ي�سعد  لديه  ال�سعر  وحي  غالبة، 

الإ�سفاف. اأقف كثريًا عند هذه الأبيات اإذ يقول :
)) قراءتي الأُوىل يف اإبهارك.. اأوهمت النا�س 

بحفظي للكتب املقد�شة..  �شيكون عليك التخّلي 
قــراءاتــك..  يف  ال�شعراء  مــن  �شبقوين  عّمن 
من  مفّر  ل  كان  ي..  ن�شّ يف  اأ�شرمِته  ما  لتاأويل 
الوقوع يف حب النتماء اإليك ، ل�شبهِك الأعظم 
بي..  �شيماِك يف وجهِك من اأثر الإعجاز بك.. 
اإىل  اأو  مــقــدمــات..  اإىل  ــي  ــن دواوي حتــتــاج  ل 
عبث ما يدعوين لإثبات الذات الظليمة..  يا 
وعو�شي  اأن�شد..  التي  حقيقتي  على  عثوري 
اأَرقُت من روؤيا.. ومراياي املُّتفق عليها من  عّما 
حوا�شي جميعًا.. األهميني رثاًء يليق باأُمي.. يف 
ماأوى  لأُراود  ال�شعر..  لنبّوة  الآ�شر  ح�شورك 
ح�شنك املُنّزه عن اخلذلن.. �شاأتطّفل عليه من 
بي  ت�شيقي  فال  ملديحك..  ل  املوؤهَّ �شدقي  اأجل 
باأُّميٍة لُغبار عليها.. وِهبي  اأ�شمو  لوعًة.. كي 
�شاعرًا  ليخرتعني  ِك  م�شَّ ع�شوائّيتي  ــراءة  ب
ويخلق  املعنى  حمار  اإىل  الغو�س  يف  خمتلفًا.. 
ُخني  توؤرِّ اأجنحًة  ق�شتي..  من  تكتبينه  ما  يف 
امل�شتقلة  لغتك  اإىل  اأتاأن�شن  كي  لإن�شافك.. 
ال�شعيدة..  لــالأحــالم  ،واأهــمــ�ــس  بروحانيتها 
ر�شولٍة  بخيال  للظفر  الأ�شنح..  فر�شتها  اأنك 
الطيبة  الأُمنيات  وا�شتحقاق  الوحي..  عذراء 
ُكلِّ  يف  الــُرَتــب..  العلّية  الب�شيطة  والعفوية 

فحوى لختاليف((.    
ملا  وتقراأ  تقراأ  اأن  لبد  "احلمروين"  ال�ساعر  ن�سو�س 
تاأثري  من  احل�سي  واجلمايل  والبالغي  اللغوي  لقامو�سها 
وتفتيت  والت�ساوؤل  للده�سة  وجذبه  املتلقي  مع  متفاعل 

املعتاذ و ال�سعود لل�سمو :
)) ليتك تب�شرين ده�شتي باكتمال ن�س ل اأملك 
التخلق  يف  يبداأ   وكيف  منه..  الفكرة   نطفة 

ب�شطوة تاأثريك يف رحم مهد الق�شيدة . ((

       ثمة �صرورة معا�صرة لدرا�صة �صرية النبي املع�صوم 
اخلامت للر�صل والأنبياء ..ملعرفة تلك اخل�صال العبقة 
باأجمل  بو�صفه  الكرمي  القراآن  اهلل  كتاب  جعلت  التي 
العالية  فاملقامات   . عظيم  خلق  لعلى  اإنك  الأو�صاف 
الأعظم من كمالت  نبينا  التي تكاملت فيها �صخ�صية 
واملكانة  املنزلة،  وعلو  ال�صرية،  ُح�صن  و  اخالقية، 
الرفيعة، جت�صدت يف �صلوك اخلامت كما قالت: زوجته 
فالإ�صتعدادات  القراآن.  خلقه  كان  -ر�ض-  عائ�صة 
من  و�صف  مبا  الر�صالة  قبل  �صخ�صيته  يف  الفطرية، 
ال�صريرة  ونقاء  و�صفاء،  احلديث،  و�صدق  اأمانة، 
اأقد�ض  ونزول  �صماوية،  ر�صالة  اأ�صمى  حلمل  ،اأهلته 
،وال�صنمية،  الوثنية  كانت  لقد  عليه،  ال�صماوية  الكتب 
اجلاهلية  يف  ال�صائدة  الإعتقادات  ،هي  وال�صركية 
وال�صليب  فار�ض،  يف  والنار  اجلزيرة،  يف  ..كالأوثان 
هذا  ويف  الظالم،  يف  غارقة  والإن�صانية  الروم،  عند 

حيث  الأعظم  الر�صول  ولدة  تاأتي  التاريخي  املف�صل 
ك�صرى،  �صرفات ق�صر  و�صقطت  فار�ض،  خمدت نريان 
ب�صياء  امل�صرق  التوحيد  فجر  واأطل  الأ�صنام،  ونك�صت 
الر�صالة، واإنعتاق الإن�صان من جاهليته العمياء بالتوجه 
اىل خالق الكون وموجده. ولدة الر�صول الأعظم جاءت 
الأنبياء  اأبي  الب�صرية من  التوحيد يف  اأجل م�صرية  من 
هداية  اأجل  ال�صالم-ومن  -عليه  اخلليل  اإبراهيم 

الإن�صانية لطريق احلق . 
: النبوية  ال�شرية  من  • مراحل 

"حليمة  فاأر�صعته  البادية  اىل  الأكرم  نبينا  اأُر�صل   
بلوغه  وعند  والفرو�صية،  الف�صاحة  ولتعلم  ال�صعدية"، 
ال�صاد�صة من عمرة ال�صريف رافق اأمة "اآمنة" يف �صفرها 
"الأبواء"  يف  اآمنة  توفيت  الرجوع  وعند  "يرثب"،  اإىل 
املطلب"  "عبد  تويف  الثامنة  الأبوين، ويف  يتيم  وتركته 
جد النبي وكفيله، وترك كفالته اىل "اأبي طالب" عمه، 
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له، ورعايته اخلا�صة  ال�صديد  والده حلبه  وكان مبثابة 
له ،وكان ي�صطحبه يف جتارته اىل اليمن وال�صام، ويف 
اإحدى رحالته لل�صام مر على �صومعه فيها راهب اأ�صمه 
"بحريا" فاأخربه باأنه نبي اأخر الزمان، فاأعجب به من 
كان يف القافلة، وق�ض على النا�ض تلك ال�صفرة فا�صتهر 
اأمره بعد تلك احلادثة، ثم اأخذت عظمة النبي ) �صلى 
اهلل علية واآله و�صلم ( تزداد وتنت�صر بعدما هدم ال�صيل 
حول  القبائل  روؤ�صاء  فاختلف  ال�صريف  الكعبة  بنيان 
و�صع احلجر الأ�صود يف مكانة فقالوا : نحتكم ملن يدخل 
علينا اأوًل من هذا الباب، فاأطل النبي بطلته ال�صريفة، 
،فاأمر  حكمًا  به  ر�صينا  قد  الأمني  هذا  اأحدهم:  فقال 
يوؤتى  باأن  واآله و�صلم (  النبي حممد ) �صلى اهلل علية 
على  وو�صعه  ال�صريفتني  بيديه  احلجر  وتناول  بثوب 
ي�صتلم كل -رئي�ض قبيلة- بطرف  باأن  اأمر  الثوب.. ثم 
له  املخ�ص�ض  املكان  يف  وو�صعه  احلجر  رفع  ثم  منه، 

فحفظ حقوق القبائل.
• دور اأبو طالب و خديجة يف م�شاندة النبي : 
ثم بداأ دور النبي بالتجارة مع كفيله "اأبي طالب"؛ وكانت 
"خديجة" ذات جتارة كبرية، ورغبت بالزواج من النبي 
وهو يف اخلام�صة والع�صرين من عمره، وقد كان العامل 
يف تلك املرحلة املظلمة يف اأم�ض احلاجة اإىل نبي لهداية 
"امل�صطفى"  الب�صرية؛ ودعوتهم لدين احلق، لذا كان 
كان  لقد  الإبراهيمية؛  التوحيدية  للديانة  العودة  ميثل 
رمزًا   ) و�صلم  واآله  علية  اهلل  )�صلى  العظيم  النبي 
لالأخالق، والعفاف، واملوحد املخل�ض، والعارف للحق، 
للحب  والإخال�ض  بالذوبان  ،واملتمثل  للعدل  واملُج�صد 
الإن�صانية  اإنقاذ  اأجل  من  للعقيدة  ،والإخال�ض  الإلهي 
من العنف والف�صاد والرذيلة وال�صر فجاءت �صخ�صيته 
والأخالقّي،  والرتبوّي،  الفكرّي،  طرحها  يف  منوذجية 
واملثل  الإجتماعي،  الإ�صالح  يف  جذرية  ثورة  وقاد 
على  ورد  والف�صيلة،  واخلري،  الطهر،  وقيم  النبيلة، 
تلك  فجاءت  ال�صهوات،  وعبادة  اجلهل  مفاهيم  كل 

املنظومة الخالقية والإطروحة الإلهية حلقوق الإن�صان 
ببث منظومة فكرية ومعرفية جديدة توؤمن بقيم احلب 
الرتبوية  الأ�صرية، ومكانتها  الطبيعية  ،ومكانته  للمراأة 
يف التن�صئة الإجتماعية، بعدما كانت ُتوؤد وتهان كرامتها، 
الأعراب  اأحد  اأو�صى  باأن  ال�صريف  النبوي  الطرح  اأما 
ثم  لأمك  برًا   : قائاًل  والإن�صانية جمعًا  باأ�صرها  والأمة 
اأمك ثم اأباك، و"اجلنة حتت اأقدام الأمهات"،  ثم قام 
بالبناء الأ�صري على اأ�صا�ض الأحرتام وقد�صية العالقة 
الروحية ،والعالقة بني الأبناء يف بر الوالدين، كما ورد 
اُه  اإِيَّ اإِلَّ  َتْعُبُدوْا  اأَلَّ  َربَُّك  ى  َوَق�صَ   ( الكرمي:  القراآن  يف 

ا يبلغن ِعنَدَك اْلِكرَبَ اأََحُدُهما اأَْو  َوِباْلواِلَدْيِن اإِْح�صًنا اإِمَّ
َقْوًل  ُهَما  لَّ َوُقل  َتْنَهْرُهَما  َوَل  اأٍُف  لَُّهما  َتُقل  َفاَل  ِكاَلُهَما 

َكِرمًيا  ( 
م�صوؤول  وكلكم  راع  "كلكم  اجلماعية:  ،وامل�صوؤولية 
القراآن  حب  على  املجتمع  يو�صي  وكان  رعيته"،  عن 
وطلب  وعلمه"،   القراآن  تعلم  من  "خريكم  وتالوته: 
اإن   ،" "اأطلب العلم من املهد اإىل اللحد  العلم والتعلم 
النقلة احل�صارية التي اأ�ص�صها النبي "حممد  �صلى اهلل 
الأمة  نقلت  �صنة  وع�صرين  ثالث  و�صلم" يف  واآله  علية 
وال�صلف  والعنت  العناء  النور، وحتمل  اإىل  من اجلهل 
امل�صطفى  فهاجر  قتله،  وقرروا  ؛واليهود  قري�ض  من 
من مكة اإىل املدينة مع �صاحبه ابو بكر ال�صديق تاركًا 
بحقه:  الآية  ونزلت  فرا�صه،  يف  ليبيت  املوؤمنني  اأمري 
اهلل"..  مر�صاة  ابتغاء  نف�صه  ي�صري  من  النا�ض  "ومن 
الد�صتور  بو�صع  الدولة  كيان  بتاأ�صي�ض  اخلامت  واإ�صتمر 
د�صتور املدينة.. وبناء امل�صجد.. واملوؤاخاة.. اإن الهجرة 
فيها درو�ض وعرب.. فالأر�ض التي تلقى فيها ال�صتبداد، 
حق  متنحك  الإن�صان..  حقوق  واإمتهان  والوح�صية، 
الهجرة للحفاظ على النف�ض والدين..، اإ�صتمر احلبيب 
امل�صطفى  بن�صر العلم والميان والنطالق حلمل هذه 
لأنها متثل  الأر�ض،  بقاع  كل  اإىل  و�صلت  التي  الر�صالة 
العدل ..واحلرية ..وال�صالم.. وحقوق الإن�صان ل�صمولية 

اأبعاد  كل  يف  اإطروحته  ؛وتكامل  الإ�صالمي  الت�صريع 
لربطها  والأقت�صادية،  ،والأجتماعية،  الروحية  احلياة 
ال�صطفاء  اإن  والأخروي،  الدنيوي  بالعمل  الإن�صان 
الإلهي للر�صول الأعظم واختياره كخامت الأنبياء ورد يف 
َوِديِن  ِباْلُهَدى  َر�ُصوَلُه  اأَْر�َصَل  الَِّذي  ُهَو  القراآن الكرمي ) 

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْصِرُكوَن (  قِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ احْلَ
ْن  َبَعَث ِفيِهْم َر�ُصوًل مِّ اإِْذ  ُ َعَلى امْلُوؤِْمِننَي  َلَقْد َمنَّ اهللَّ  (،
اْلِكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  َوُيَزكِّ اآياته  َعَلْيِهْم  َيْتُلوْا  اأَنُف�ِصِهْم 

ِبنٍي (  اَلل مُّ ْكَمَة َواإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفى �صَ َواحْلِ
: الأخالق  قيم  • اإر�شاء 

لإمتام  بعث  الذي  الها�صمي  القر�صي  العربي  النبي   
واإنقاذهامن  الإن�صانية،  وهداية  الأخالق،  مكارم 
الكتاب،  خمتلف  الف�صل  بهذا  يعرتف  ظلمتها، 
واملفكرين من كل الأديان والطوائف واملعتقدات، مثالً  
يقول الكاتب برنارد �صو: لو خرج حممد الآن حلل جميع 
م�صاكل الأمم املتحدة وهو يرت�صف فنجان قهوته، وقد 
اإ�صمة  والن�صارى  املفكرين  الكتاب  و�صع جمموعة من 
تاريخ  يف  �صخ�صية   )  100( اأف�صل  لئحة  على 
القراآن  بها  �صدح  التي  املحمدية  فالأخالق  الب�صرية.. 
ويف  مثالية،  النهار..باأنها  واأطراف  الليل  اآناء  الكرمي 
َجاآَءُكْم  )َلَقْد  والنف�صية.  الأخالقية،  الكمالت  منتهى 
ْن اأَنُف�ِصُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنُتّْم َحِري�ٌض َعَلْيُكْم  َر�ُصوٌل ِمّ
ال�صواهد  جاءت  كذلك  ِحيٌم.(،  َرّ َرُءوٌف  ِبامْلُوؤِْمِننَي 
َن  مِّ َرْحَمٍة  )َفِبَما  الرفيع  بخلقه  والن�صو�ض  القراآنية 
ِمْن  وا  َلنَف�صُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت   ِ اهللَّ
ْمر  اْلأَ يِف  َو�َصاِوْرُهْم  َلُهْم  َوا�ْصَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك 

ِلنَي.( َ ُيِحبُّ امْلَُتَوكِّ ْل َعَلى اهللَّ اإِنَّ اهللَّ َفاإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
 فالرتبية الروحية ، وال�صلوكية ، واملجتمعية التي �صعى 
اأخالقية  جنبة  عن  ُتعرب  امل�صطفى  �صيدنا  لإر�صائها 
�صلمية ،توؤمن بالتعاي�ض بني اجلميع، ول توؤمن بالعنف 
من  ثلة  ولوائها  رايتها  حتت  �صار  والدماء  والقتل 
الأ�صحاب النجباء فاأ�صبحوا رموزا لالإن�صانية كـ "عمار 

بن يا�صر"، و"اأبي ذر الغفاري"، و"املقداد"، واأ�صحاب 
ن�صر  �صبيل  يف  للجهاد  امل�صلمني  مع  �صارك  ومن  بدر، 
بدينهم  امل�صلمون  مت�صك  وحني  وف�صائله،  الإ�صالم 
فتحوا العامل ون�صروا قيم احلق؛ وحني تخلوا عن تعاليم 
دينهم اأ�صبحوا طعامًا لكل �صذاذ الآفاق من امل�صتكربين 
والطواغيت، فعندما تركوا و�صية القراآن: ) َوَما اآَتاُكُم 
اإِنَّ  ُقوا اهللَّ  َواتَّ َفانَتُهوا  َعْنُه  َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  �ُصوُل  الرَّ
َ �َصِديُد اْلِعَقاِب(،  دخلوا يف النحطاط احل�صاري،  اهللَّ
اأجزاء  اإىل  اأو�صالهم، وتقطع اجل�صد  ودب ال�صعف يف 
يومنا  اىل  اخلوارج  ظهور  من  التكفري  وبداأ  متناحرة، 
بداع�ض وفتاوى التكفري التي ت�صيع ثقافة القتل والعنف 
ال�صعوب  كل  على  وجتاوزوا  امل�صلمني،  بالد  جميع  يف 
بالقتل والتفجري والإرهاب، بالرغم من كرثة امل�صلمني 
العددية، فت�صري الح�صاءات اإىل و�صول عدد امل�صلمني 
العامل،  يقطنون  مليون  ون�صف  مليار  من  اأكرث  اإىل 
لكنهم غثاء كغثاء ال�صيل، وتتداعى عليهم الأمم من كل 
حدب و�صوب. لقد كتب معظم املوؤرخني عن �صخ�صية 

نبينا وقد متيزت بالعلمّية واملو�صوعّية وامل�صداقّية. 
يكتبون  املفكرين  من  املعا�شرون  املوؤرخون   •

عن نبينا العظيم : 
يف  احلق  "القول  القو�صي"،  "عطية  الدكتور  كتاب  يف 
) و�صلم  عليه  اهلل  )�صلى  حممد  اخللق"  �صيد  �صرية 
ط1   / /القاهرة  العربي  الفكر  دار  عن  �صدر  الذي 
ف�صاًل  ع�صر  ثالثة  يف   .. �صفحة   344/2012/
من   : الأول  الف�صل  من  املع�صوم  نبينا  �صرية  �صملت 
ب�صارات مبعث ر�صول اهلل  الوحي /  امليالد حتى نزول 
الدين  اإن  وبعده/  الوحي  نزول  قبل  نبوته  وعالمات 
اإىل  الهجرة   / النبوة  نور  اإ�صراق   / الإ�صالم  عند اهلل 
احلب�صة / احل�صار القت�صادي واخلروج اإىل الطائف 
/ فجر يوم جديد / الهجرة اإىل املدينة املنورة / قيام 
دولة الإ�صالم يف املدينة املنورة /قيام دولة الإ�صالم يف 
املدينة / الر�صول يف لأمة احلرب / الفتح املبني /من 
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الفتح حتى الوفاة / �صمائل النبي حممد �صلى اهلل عليه 
املفكر  كتب  لقد  اخلامتة.  ..ثم  الكامل  الإن�صان  و�صلم 
،ورّوحه  الر�صيق  بقلمه  القو�صي"  "عطية  الدكتور 
العطرة  بال�صرية  ال�صفحات  اأجمل  الوثابة،  العلمّية 
لنبينا املع�صوم ب�صرية منهجية بتتبع كل مراحل حياة 
و�صفية  درا�صة  يف  واآله-  عليه  اهلل  –�صلى  امل�صطفى 
على  القفز  دون  التتبعية  امل�صارات  اإتخذت  وحتليلية 
الدعوة  �صهدتها  التي  التفا�صيل  بكل  بعناية  املراحل 
الإ�صالمية بكتابة حيادّية مبنهجّية علمّية .. يف الف�صل 

الأول  �ض19  كتب الدكتور عطية القو�صي : 
)) عا�ض حممد )�صلى اهلل عليه و�صلم (يف بطحاء مكة 
يف �صعب بني ها�صم من �صعاب مكة، وكان دائم التاأمل  
يف تاريخ بلدته وم�صقط راأ�صه مكة، وكان على علم كامل 
من  اأول  هم  العماليق   اأن َّ  يتذكر  فهو  التاريخ،  بهذا 
�صكن بلدته احلبيبة على اإثر  هجرتهم اإليها من بالد 
العراق.((، ثم يذكر املوؤلف  ف�صائل وكرامات ومناقب  
ر�صولنا الكرمي ونبينا اخلامت العظيم يف الف�صل الثاين 

�ض38 
فتحي حممد  "حممد  الدكتور  املوؤرخ  املفكر  كتب  فيما 
�صدر  الإن�صانية"،  نبي  "حممد  فوزي" بكتابه اجلميل 
عن دار مقام / 2020 /ط1 /136�صفحة .. متيز  
  " فوزي حممد  فتحي  "حممد  الدكتور  املوؤرخ   العالمة 
وتف�صري  فهم  على  والقدرة  التاريخي  ال�صرد  بدقة 
وحتليلية  نقدية  بروح  الأحداث  من  امل�صمر  وحتليل 

دقيقة 10 من الف�صول ال�صيقة من الف�صل الأول :
علية  اهلل  �صلى  ن�صاأته  الإ�صالم/  قبل  العرب  حياة 
و�صلم  علية  اهلل  �صلى  ، طفولته  ال�صريفة  وبيئته  و�صلم 
اأحدثه  الذي  التغيري  و�صلم/  علية  اهلل  �صلى  �صبابه   ،
حممد �صلى اهلل عليه و�صلم يف العرب ، و�صهد �صاهد 
تعدد  و�صهادتهم،  والإجنيل  التوراة  اأهل  اأهلها،  من 
"زينب  من  زواجه  ال�صريعة،  من  ومكانته  الزوجات 
بنت جح�ض" ر�صي اهلل عنها، �صربه على املكاره وعدله 

وبع�ض �صماته ال�صريفة، خري الكالم ماقل ودل، امل�صور 
لبع�ض اخلرائط وامل�صجرات ، توثيق بع�ض امل�صت�صرقني 

ب�صورهم واأقوالهم ..ثم اأهم املراجع ..
بني  يتنقل  فتحي  حممد  الدكتور  العالمة  املوؤرخ  كان 
الف�صول ب�صال�صة  لإغناء البحث عن  �صخ�صية  الني 
واآله  عليه  اهلل  �صلى  حممد  �صيدنا  املع�صوم  اخلامت 

و�صلم ..يوؤكد املفكر حممد فتحي �ض 12 :
املجتمع  يف  والإنحالل  الجتماعية  احلالة  فف�صاد   ((
العقيدة  ف�صاد  عليه  يزيد  الإ�صالم   قبل  اجلاهلي 
عندهم وممكن اأكرث؛ فما انفك الرجل بطبيعته رئي�صًا 
لالأ�صرة والراعي لها اأمرًا ونهيًا، بينما كان للمراأة دور 
اأ�صعلت احلروب  �صاءت  واإن  القبائل  �صاءت جمعت  اإن 
والقتال بينهم .((، .تتدفق املعلومات التاريخية بغزارة 
مع حتليل لتلك املواقف كما يف �ض20 : )) ولقد راأت 
اهلل  �صلى  النبي  اأر�صعت  عندما  ال�صعدية"  "حليمة 
..(.ي�صتعر�ض  نبوته  على  تدل  عالمات  و�صلم   عليه 
املوؤلف بكتابه الرثي بال�صرد التاريخي كل مراحل �صرية 
متاأنية  بقراءة  و�صلم  واآله  عليه  اهلل  �صلى  امل�صطفى 
وواقعية عن كل حياته واملواقف التي مر بها. فيما اأغدق 
�صهادات  ال�صاد�ض عن  بالف�صل  والقاريء  املتلقي  على 
 54 ال�صفحة  من  امل�صت�صرقني  من  كتب  وما  الأعداء 
العلماء  معظم  اآراء  ال�صفحات  بتلك  دّون   92 اإىل 
نبينا  اإىل  ونظرتهم  الأخرى   العقائد  ومن  واملفكرين 
ي�صتعر�ض  ثم  و�صلم.  واآله   عليه  اهلل  �صلى  العظيم 
املنحى  بذات  وي�صتمر  الزوجات  تعدد  الثامن  بالف�صل 
التاريخي ملو�صوعات موؤثرة بحياة امل�صطفى �صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم ليختم بالدعوة �ض 123 : )) وندعو 
الديانات  اأهل  الكرمي من  نبينا  لكل من قال كلمة عن 
ونطقه  للتوحيد  �صدورهم  و�صرح  بهدايتهم  الأخرى 

والعمل به..((.

العربية،  البالد  من  �صا�صعة  م�صاحة  ال�صحراء  حتتل 
العربية،  اجلزيرة  و�صبه  اإفريقيا  �صمال  يف  تنت�صر 
ال�صحراء،  انت�صار  اإىل  وبالنظر  البدو،  ي�صتوطنها 
البدوي  بالطابع  مطبوعة  كانت  العربية  البالد  فاإن 
املراكز  وجود  من  الرغم  على  عمومًا،  ال�صحراوي 
اجلزيرة  و�صبه  اإفريقيا  �صمال  يف  الكربى،  احل�صرية 
يرادف   )Bedouin( البدوي  لفظ  وكان  العربية، 
لل�صحراء  كان  وكما  الغربيني.  لدى  العربي  لفظ 
كان  اأي�صا  البدوي  فاإن  اخلا�ض،  وغمو�صها  رهبتها 
يعني يف الت�صور الغربي �صخ�صا غام�صا، يثري التوج�ض 
الرحالة  كتبه  ما  الت�صور  هذا  غذا  وقد  واخلوف. 
ونقلوه  العربية،  البالد  عن  وامل�صت�صرقون  والرواة 
وت�صعى  التو�صعية،  خططها  تعد  كانت  التي  اأوروبا  اإىل 
متح�صرة  اأمة  باعتبارها  �صورتها  لتح�صني  جاهدة 

متمدنة مقابل اأمة متوح�صة متخلفة.

الذين اأ�شاوؤوا القراءة :
هناك العديد من امل�صت�صرقني والرحالة الذين اأ�صاوؤوا 
�صورة  �صكانها  وعن  عنها  فن�صروا  ال�صحراء،  قراءة 
املواطن  لدى  فتكونت  و�صريرة،  قبيحة  مرعبة  كريهة 
الكره  تعميق  يف  زادت  خاطئة،  منطية  �صورة  الغربي 
البالد  جتاه  الغربية  ال�صعوب  نفو�ض  يف  والعداوة 
به  لتل�صق  ال�ّصرق  عن  الّروايات  فجاءت  العربية، 
واأخالقه  الغرب  عن  خمتلفًا  جتعله  اّلتي  ال�ّصمات 
ومتخلفًا، بل وتخف�صه اإىل مرتبة الغري "اّلذي ل �صالح 
له" . لتربز نبل الغرب، وقيمة ثقافته و�صمو ح�صارته، 
وم�صروعية فر�صها على ال�صعوب لإنقاذها من اجلهالة 

حتى تنعم الب�صرية بالأمن وال�صلم والأمان.
قول الرّحالة "جيم�ض ويل�صتد" وهو ي�صف طبيعة الربع 
كثرية  متحّركة  رمال  من  ممتّدة  ))�صهول  اخلايل: 
ل  القوي  البدوي  وكاأن  النظر،  امتداد  على  وُمّت�صعة 
ل  موح�ض  م�صهد  اإنه  لجتيازها.  املغامرة  على  يجروؤ 

 الصحراء العربية..     

 قراءة الكتاب املفتوح   .. 

الزبير مهداد. المغرب
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لون  تغريُّ  اأو  ه�صبة  م�صهد  يغرّيه  اأن  ميكن  ول  يتغرّي، 
في�صفها  مايلز"  "�صمويل  الرحالة  اأّما  ال�صهول((. 
قائاًل: ))اإنها �صحراء ل اأنهار ول اأ�صجار ول جبال ول 
هي  ول  بعد،  ُتكت�صف  مل  �صحراء  هي  ب�صرية،  م�صاكن 
قابلة لالكت�صاف. ل ماء فيها ول طعام ول ُطرق، تعبث 
بها الرياح والعوا�صف. اإنها اأر�ض الهدوء والرتابة على 

نحو يندر اأن يكون له مثيل يف العامل(( .

اأوروبا  مع  ميتة، مقارنة  قاحلة  بيداء  اأر�ض خالء  اإنها 
امليتة،  الأر�ض  هذه  احلية،  اخل�صراء  العامرة  اجلنة 
لن تختلف �صفات �صكانها عن �صفاتها اأي�صًا، فهم كما 
و�صفهم الرحالة الفرن�صي "مولر"   والرئي�ض "رينو"، 
ال�صوء،  �صفات  كل  يجمعون   ، "مارتينيه"  والطبيب 
والبخل،  واجل�صع،  والطمع  واخليانة،  والرياء  كالكذب 
الديني،  الوازع  و�صعف  القلب،  وق�صوة  النهب  وحب 
حتى  جتتمع  لن  التي  ال�صيئة  الأخالق  من  ذلك  وغري 
الرحالة  هوؤلء  اأن  قوي  ب�صكل  يوحي  ما  ال�صيطان،  يف 
بهذه  ينعتونهم  الذين  البدو  هوؤلء  اأبدا  يعا�صروا  مل 
النعوت. اأما الرحالة "توما�ض"، فقد اأطلق عليهم لقب 
بل  احلد،  هذا  عند  يقف  ومل  املتوح�صني"،  "القبليني 
تكون  ولن  الأوروبيني،  مع  مقارنة  مو�صع  البدو  و�صع 
النتيجة بالطبع اإل يف �صالح الأوروبي "املتح�صر" على 

ح�صاب "القبلي املتوح�ض" .
واملو�صوعية،  ال�صدق  تفتقد  التي  الكتابات  هذه    
ومكان  والقحل  اجلدب  بالد  باأنها  ال�صحراء  ت�صف 
والفو�صى،  املتاأ�صل  والعنف  وال�صياع  واملوت  الف�صق 
ومكان  اخل�صب  بالد  هو  الذي  الغرب  مع  مقارنة 
الأخالق والأمن والرخاء والتقدم، وت�صور البدو باأنهم 
الّنزعات  وُت�صرّيها  الغريزة  خملوقات همجية حُتّركها 
اجلن�صية والعدوانية، ما يوحي باأن البدو لي�ض اإن�صانًا، 
بل هو  اأقرب اإىل احليوان منه اإىل الإن�صان الذي ميثله 
تاأثريه  له  الكالم  هذا  متثيل.  خري  املتمدن  الأوروبي 

عنه  ر�صخ  اإذ  الأوروبية،  ال�صعوب  عقول  على  اخلطري 
وعن ثقافته مفهومًا م�صوهًا ما زال قائمًا منت�صرًا اإىل 
اإىل  خطرهما  تعّدى  بل  الإ�صالموفوبيا.  تغذيه  اليوم، 
ي�صتطيعوا  مل  هوؤلء  اأي�صًا،  اأنف�صهم  وامل�صلمني  العرب 
الفكاك من اخللفية امل�صّوهة  لل�ّصرق اّلتي زرعها الرواة 

الكاذبون.
  هذا ل يعني اأن كل من زار ال�صرق قراأه قراءة خاطئة، 
اأو اأ�صاء النظر اإليه، اأو اأخطاأ يف ت�صويره، فهناك الكثري 
من امل�صت�صرقني والرحالة والفنانني الذين اأن�صفوه يف 

اأعمالهم، ي�صيق املجال بذكرهم كلهم.
الذين اأح�شنوا القراءة :

اإن ال�صحراء كانت ملهمة للكثري من الأجانب الذين   
اأعمال  عّدة  يف  والنبهار  الإعجاب  هذا  عن  عرّبوا 
اجلمالية  بحقيقتها  ال�صحراء  فيها  �صّوروا  اإبداعية 
وبعني الغربي الفنان الذي ان�صاب وراء �صحر �صحراء 
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اجلزائر اجلّذاب و�صاغ هذا النبهار يف اأعمال اإبداعية 
والتهم  الرخي�صة  النعوت  دح�ض  على  وعملوا  خا�صة. 
العربية  ال�صحراء  عن  الكاذبة  واملزاعم  الباطلة 

واأهلها.
 ومن الرّحالة الذين ا�صتهروا بكتاباتهم حول ال�صحراء 
ال�صوي�صرية  العاملية  القا�صة  الرّحالة  اجلزائرية 
يف  ودفنتا  واأمها،  اأ�صلمت  اإيربهاردت" التي  "اإيزابيل 
ويومياتها،  الق�ص�صية  لأعمالها  والقارئ  اجلزائر، 
يجد اأّن ال�صحراء هي اأكرب ملهمة لها يف الكتابة، وقد 
وت�صاري�صها  ال�صحراوية  الطبيعة  و�صف  يف  اأبدعت 
اجلنوب  اإىل  الطويلة  رحلتها  يف  وغريها  ونباتها 

اجلزائري )1900، 1904(.
كتاب  قراءة  اأح�صنوا  الذين  الأوروبيني  الرحالة  ومن   
البدو  اأخالق  بنبل  �صهد  الذي  "ديديه"،  ال�صحراء، 
ال�صلوك  انتباهي  "�صد  النبيلة:  وخ�صالهم  واأدبهم 
الأبي واملوؤدب يف الوقت نف�صه لدى الرجال، فقد كانوا 
ال�صتقاللية  منهم  نلم�ض  وكنا  ارتباك،  دون  يحدثوننا 
فحمل   . الغريزي"  النبل  من  و�صربًا  النف�ض،  وعزة 
البدو لل�صالح، لي�ض مياًل اإىل العنف وحبًا يف القتل، بل 
هو �صورة من �صور اعتزازه بنف�صه، فاإح�صا�ض البدوي 
القبيلة،  نف�صه، يحتم عليه حماية �صرفه و�صرف  بعزة 
وهو ال�صبب يف امتالك البدو لل�صالح، وهو ما انتبه اإليه 
"برترام توما�ض" . فال�صالح لدى البدو لي�ض  الرحالة 
ال�صحراء  يف  القتل  فجرائم  اأحد،  على  اعتداء  اأداة 
وقيمة  اأ�صيل،  بدوي  خلق  والأمانة  نادرة،  العربية 
التعقل  �صلوك  البدو  يف  تر�صخ  املكان،  ورهبة  مطلقة، 
مت�صرعًا  البدوي  كان  ولو  والت�صرع،  الندفاع  وتفادي 

لبتلعته البيداء. 
"راأيت  ال�صحراء:  يف  املكان  رهبة  ثي�صيجري  ي�صف   
كله  له،  حد  ل  ميتد،  الرملية  لل�صحراء  �صهاًل  اأمامي 
الأ�صى  متلكني  ب�صري،  اأجلت  وحني  وفراغ،  �صواد 
للبدو  "ثي�صيجر"  ر�صمها  التي  وال�صورة   . واخلوف" 

على  ب�صربهم  اأبهر  فقد  اإعجاب،  ق�صة  اأي�صًا  تعك�ض 
التي  النبيلة  واأخالقهم  واملناخية،  البيئية  الظروف 
والكرم  املع�صر  وح�صن  والأمانة  ال�صدق  يف  عددها 
التي  احلياة  ق�صوة  رغم  وذلك  وغريها.  والنجدة 
اليد  ذات  و�صيق  مواردهم  �صح  رغم  يعي�صونها،  كانوا 
"اعتادوا منذ ميالدهم امل�صقات اجل�صدية لل�صحراء" 
فهم ل يفكرون يف مراكمة الرثوات املادية، وتفكريهم 
متحرر منها، ولو فكروا يف ذلك لعا�صوا اأ�صرى الإحباط 

والتكالب على املتع املادية الب�صيطة الزائلة.
"ثي�صيجري"  ي�صعر  بال�صحراء، مل  العي�ض  �صظف  رغم 
والأمطار  الرافل يف اخل�صرة  وطنه  اإىل  باحلنني  اأبدًا 
واملناخ اجلميل البارد، بل اإن الرحالة "جورج اأوغ�صت" 
بعد ق�صاء فرتة من حياته يف ال�صحراء العربية، اأ�صبح 
يرى الثقافة الأوروبية خانقة، واأنه "مل يعد ي�صتطيع اأن 

يتاأقلم مع اأوروبا.
ورحالة،  وفنانني  مثقفني  الأوروبيني  من  كبري  وعدد   
تركوا اأوطانهم، واختاروا بدًل عنها ال�صحراء العربية 
لال�صتقرار فيها، حبًا فيها، ويف اأهاليها البدو، وعربوا 
املثال  �صبيل  على  منهم  اأعمالهم،  يف  الع�صق  هذا  عن 
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الدمناتي"  باريي  "جنفييف  الفرن�صية  احل�صر،  ل 
جليل  تنتمي  التي  الفنانة  هذه   ،)1964-1893(
منحى  لنف�صها  اأ�ص�صت  املخ�صرمني،  ال�صت�صراقيني 
رحالتها  خالل  م�صاهداتها  عن  به  تعرب  بها  خا�صًا 
فيه  التزمت  اإفريقيا،  �صمال  بلدان  يف  وجولتها 
اأ�صاليب  مع  قطيعة  معلنة  الفني،  وال�صدق  الواقعية 
ال�صت�صراقيني الكولونياليني الفنية التي تعتمد ال�صورة 
تقدم  التي  املثرية،  اللونية  والبهرجة  الزائفة  النمطية 

البالد ومواطنيها يف �صكل �صيء زائف. 
املغاربية،  البالد  وفيايف  وقفار  ب�صحاري  تعلقها     
وت�صخي�ض مناظرها وحياة �صكانها وتقاليد العي�ض فيها 
يف لوحات متنوعة، اأهلها لنيل لقب "فنانة ال�صحراء" 
ال�صحافيني  اأحد  عنها  كتب  وا�صتحقاق.  جدارة  عن 
النفو�ض  موهبة  باعتباره  ال�صحراء،  حب  )كان 

العظيمة، م�صدر اإلهام لهذه اللوحات( .
وا�صعًا  �صيتًا  اأك�صبتها  فيها  �صاركت  التي  املعار�ض 
ال�صاحة  يف  متميزة  مكانة  ذات  فنانة  باعتبارها 
�َصت  )َكرَّ النقاد  اأحد  عنها  كتب  الفرن�صية.  الت�صكيلية 
الفنانَة  َفَغَدت  لل�صحراء،  نف�صها  باريي  جينيفييف 
هي  اإذ  اأمانة،  والأكرَث  �صدقًا،  والأكرَث  وعيًا  الأكرَث 
لوحاتها  يف  ت�صويهها،  اأو  تلوينها  يف  الإفراط  جتنبت 
لوران  اأ�صتاذها  عنها  وقال  مكان(  اأي  يف  النور  ي�صرح 

)اإنها فنانة احلياة الهادئة لالإ�صالم(. 
اأر�س الرجال :

اإكزوبري"  �صانت  دي  "اأنطون  الفرن�صي  الأديب  وجد 
اإلهام،  م�صدر  ال�صحراء  يف   )1944-1900(
ونال  الرجال"  "اأر�ض  الروائية  الذاتية  �صريته  فاألف 
من  تعد  زالت  وما  الفرن�صية،  الأكادميية  جائزة  عنها 
العربية  املن�صورات  اأ�صدرتها  رواجًا،  الكتب  اأكرث  بني 
�صايغ".  "جوزف  برتجمة   ،1986 عام  ببريوت 
تفيدنا  الأر�ض  "اإن  ال�صهرية:  بعبارته  الكاتب  ا�صتهلها 
)�ض10(،  الكتب"  كل  تفيدنا  مما  اأكرث  اأنف�صنا  عن 

لنا؟ هي ما  بالن�صبة  "ال�صحراء  ال�صحراء:   قال عن 
ُوِلَد فينا. هي ما نتعلمه عن اأنف�صنا" )�ض106(.

ال�صم�ض  اكت�صاف  "اكزوبري"  اأعاد  ال�صحراء  يف 
واحلياة  والليل،  والنهار  والرمال  وال�صماء  والنجوم 
مما  ذلك  وغري  وال�صكون،  والهدوء  بال�صفاء  املليئة 
يفتقده يف اأوروبا، لذلك �صحرته هذه الطبيعة الب�صيطة 
والقا�صية يف اآن، و�صفها بدقة، وو�صف جتربة ال�صياع 
جعلوه  ب�صرًا  وقابل  والعزلة.  املوت،  ومواجهة  فيها، 
اإن�صانية عميقة حول الإن�صان والطبيعة.  يبدي تاأمالت 
ولعل اأهم من قابلهم البدوي الليبي الذي بادر باإنقاذه 
و�صديقه بتلقائية، حتى دون اأن يعرف هويتهما، ول اأن 
اأو يدعو م�صاعدا، ت�صرف مب�صوؤولية،  اأحد  يت�صاور مع 
ال�صحراوية  فاحلياة  احلياة،  عليه  متليه  واجبًا  واأدى 
قيمة  وتر�صخ  اأفرادها،  يف  امل�صوؤولية  روح  تغر�ض 
اأيها  اأنقذتنا،  من  يا  اأنت  "اأما  الإن�صانية:  العالقات 
اإىل  ذاكرتي  من  متحى  �صوف  فاإنك  الليبي،  البدوي 
لكنك  وجهك،  مالمح  لتذكر  اأبدًا  اأعود  ولن  الأبد، 
�صتظهر  الذي  الإن�صان  وح�صب،  الإن�صان  يل  �صتكون 
مل  الذي  اأنت  واحد،  وقت  ويف  الب�صر،  كل  مبالمح  يل 
اإلينا، ومن  اأبدًا، ومع ذلك تعرفت  تتفر�ض يف وجوهنا 
اأتعرف  �صوف  بدوري  واأنا  احلبيب،  اأخونا  اأنت  هنا، 

عليك يف كل الب�صر" )�ض227(.
وابن  الفرن�صية،  الأر�صقراطية  �صليل  "اإكزوبري"   
وقيم  تقاليد  ال�صحراء  يف  عاي�ض  الأوربية،  احل�صارة 
يختلفون  اأنا�ض  مع  وتفاعل  العربية،  البداوة  واأخالق 
وق�صاوة  حياتهم  وطبيعة  وعاداتهم  ب�صلوكهم  عنه 
التي  القيم  اأ�صمى  وجد  اأهاليها،  وبني  وفيها  و�صطهم. 
عليها  طغى  التي  املعا�صرة  احل�صارة  يف  ين�صدها 
الأ�صيلة.  الإن�صانية  التكنولوجي وحجب روحها  التقدم 
تربط  كثرية  م�صرتكة  قيما  اأن  من  تاأكد  ال�صحراء  يف 
بني ال�صعوب، دعا اإىل اإبرازها يقينًا منه من اأنها كفيلة 
نحو  الالهثة  الغربية  للح�صارة  املدمرة  النزعة  ب�صد 

بالنا�ض  الفتاكة  احلروب  واإذكاء  ال�صتعماري  التو�صع 
عاليًا  اإح�صا�صًا  البدو  يف  وجد  كما  للكوكب،  املدمرة 
بوفاء  للواجب  اأداء  من  عنه  يرتتب  وما  بامل�صوؤولية 
الإن�صانية  العالقات  لقيمة  �صادقًا  وتقديرًا  واإخال�ض، 
ال�صعاب  وتدعمه يف مواجهة  الإن�صان  روح  تقوي  التي 
بيداء  جمرد  لي�صت  فال�صحراء  واحلياتية.  البيئية 
وكثبان رملية و�صم�ض حارقة، كما �صورها �صلفه، فهي 
اأي�صًا اأ�صمومة من القيم والأخالق والقوانني ال�صارمة 
والوفاء  ال�صجاعة  اإنها  فيها،  النا�ض  لها  يخ�صع  التي 

والنجدة والكرم.
كل  يعي  اأن  الب�صر،  كل  اإىل  نداءه  "اإكزوبري"  يوجه 
واحد منهم، مب�صوؤولياته، واأهميته، ليعمل على حتقيق 
رفاه الب�صرية وتقدمها، بدل العمل على تدمريها، فال 
ملزمون  النا�ض  لأن  احلقد،  تنمية  ول  تر�صيخ  يجب 
مالحو  كلهم  اإنهم  واحد،  كوكب  ي�صمهم  بالت�صامن، 

�صفينة واحدة.
 اإن ال�صحراء ل تبوح باأ�صرارها اإل للذي يعي�ض فيها، 
اأ�صافت  ثمينة  جتربة  فيها،  اإقامته  كانت  لذلك، 
نف�صه  معرفة  من  ومكنته  جديدًا،  ثراء  حياته  اإىل 
وت�صوراته  واأحكامه،  مواقفه  ومراجعة  وا�صتبطانها، 

عن النا�ض والإن�صانية. 
عالقات  على  تتاأ�ص�ض  املدينة،  بخالف  فيها  احلياة    
متينة بني الأفراد، تعد راأ�صماًل روحيًا ثمينًا، و�صالحًا 
الكرم  من  بد  ول  البدوية،  احلياة  �صعوبات  ملواجهة 
�صروط  واقت�صام  املودة،  عالقات  لتقوية  وال�صخاء، 

احلياة، وخريات البيئة البدوية، مع الآخرين. 
ا�صتغاللها  يجب  ثمينة،  ثروة  العربية  ال�صحراء  اإن 
بحكمة، عن طريق م�صاريع �صياحية �صحراوية بتدبري 
من  ال�صياح  وا�صتقطاب  عامليًا،  لها  والرتويج  مبتكر 
خللق  الفر�صة  واإتاحة  والأجنبية،  العربية  الربوع  كل 
بينهم، لأجل تغيري ال�صورة  حوار وتوا�صل قوي ومتني 
النمطية اخلاطئة املنت�صرة عن البادية العربية والبدو 
والعرب عمومًا، وتقدمي الثقافة العربية الأ�صيلة تقدميًا 

اجلميع،  يتقا�صمها  م�صوؤولية  وهذه  ومالئمًا.  �صحيحًا 
وغريهم،  اأعمال  ورجال  و�صيا�صيون  وفنانون  مثقفون 
اإيجاد قنوات توا�صل وتعاون وحوار دائم، يخدم  لأجل 
الق�صايا العربية، وي�صهم يف حتقيق التنمية القت�صادية 

والجتماعية والثقافية.
•الهوام�س
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74الليبي 

كثريٌة هي األشياء
التي لن تتحقق .

عىل سبيِل الذكر منها
لن أمَر من اجلدران كام كان

يمُر كاسرب ..
أو أحرز هدفًا عامليًا

كالذي جاء به دييغو مارادونا
من املنتصف.

ولن اطرَي يف الفضاِء
كام  تطري تلك العجوز

التي كانت تأتيني يف االحالِم .
ولن تنتفَخ عضالْت جسمي

كالذين يفتحون ازرار قمصاهنم
ويفردون أيادهيم

كعصفوٍر يتعلُم الطرياَن للتو.

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

وظيل ..
ظيل ألذي مل يصافحني

اىل اآلن
كلام مددُت له يدي
عادْت ايلَّ فارغة .

عبداهلل حسني / العراق

عىل قارعة الطريق
يضع حقيبته متوجهًا إىل الالوجهة

أيُّ طريق يسلكه
حائرًا أيُّ درٍب جيتازه

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

واختلفت عنه كل التفاصيل
فامتزجت احلرية بالالحرية 

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

والالمعقول
أهيام أختار ؟

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

رشف الدين امنيرس / ليبيا

مالحمي غري واضحة
بام فيه الكفاية

هذه املرآة ال تقدم يل حاًل هنائيًا
لرسم صورة كاملة

تدل عىل مراوغات الزمن
ال ضحكة تصلح لسعادة ما

فقط الغياب
وطبل خافت يف أقايص العمر

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف

َوِحيٌد خارَج األسامِء 
والَكلامت،

كمعنًى
بِدائٌي َخِفٌي

ملا يف الوجود ِمن ُلَغٍة 
وُأِغنِيات.

أنا يْف الغياب.
ُأَفلِسُف ضوءًا سابحًا يْف 

الفضاء
وعاِئاًم يِف َدِم الَعدِم امَلْبهم.

ُأفلِسُف َكِيَف َتوارْت بعيدّا
عِن األشياء

ُخطاُه .
تاركًا َخلفها ِسريَته. 

كاَم لْو كاَن قاَع البحِر ِوْجَهتُه 
.

كام لو أّنُه لْن َيعود.
كيف

َيُمدُّ يَد املاِء يف
مضيق صغري ُتغلَقُه ُصُخوٌر 

َلِدنٍة
حيث َيعلو وَيبُِط

باحثًا عن َمداُه
حني ُتفَتُح أغَواره ُ

َكروٍح َيِجُسها الُشوُق 
واألمنيات.

ُأفلِسُف
كيف ُتدغدغ الريح 
تاِلَل الَرمَل امُلَتقلِّبة 

َفتنساَب يف َمساماِتا وَتغفو 
َكيَف

َترتوي ُعشَبَة
 من َندى

 وُينعِشها الضوْء.
َكيْف

َتبدو بيوٍم جديٍد َصحوَة
األشجاِر والكائنات
وكيف َيتِضُح املعنى.

 حفظ اهلل الرشجي. اليمن
********************

تعاَل معي
هاِت يدَك الباردة

أنَت.. يا شبيهي يف التِيه
الساكُن يف عينَْي غزالة

الراقُد يف َقلِب املِطرقة
الدامُع يف كل وتٍر َأعزل

هاِت يدَك ..
قاسمني املِحنة، الشجاعة، 

واحلزن
ليس من اآلمن أن نميض ..

كظّلني متجاورين
ابتعدا ألسباٍب تتعلُق 

باخلوِف ..
وتقاربا لذات األسباب
أخي يا أخي يف هذي 

الُظلمة؛
ساعدين

فأنا ولٌد ركَض مّرة
وملْ يعد بمقدوره التوقف

ركَض ُمندفعًا
وصار أمامه كل األمام

وخلفه بدا شاحبًا
كل هذا الزمن.

ـــــ ميثم عبد اجلبار. العراق
********************

اِْرَفُعوا الكؤوس
اِْبُقوا النور شاعاًل ما 

استطعتم ..
فالعتمة مصرينا املحتوم .

اِْبُقوه شاعاًل ..
دعونا نستمتع برؤية ما حولنا

من بساتني و أزهار .
دعونا نتبادل احلب

و نضحك بال حدود
مع األصدقاء الذين ال 
يكفون عن حبنا لألبد .
دعونا نفك جلام قلوبنا 
لرتقص فرحا مع غناء 

العصافري .

اِْرَفُعوا الكؤوس ..
لنرشب نخب النور قبل أن 

تنغرز  العتمة كسكني
يف جسده  فيتالشى 

ومعه يتالشى كل ما يف 
الكون .

ـــ زكريا شيخ أمحد / سوريا
********************

أحّب ليلة الّسبت .. 
و أنا عائٌد إىل املنزل رفقَة 
العديد من الّدراويش مثيل

الذين مل َيستوعبهم وطٌن، ومل 
تستوعبهم حياة.

أن نقرأ الّشعر يف هذه الليلة 
 ..

كأّننا نعيش يف أحياء »َماملو« 
اجلميلة، 

أو كأّننا نتجّول داخل أرايض 
اسكندنافيا العتيقة.
هنالك ترابٌط كبرٌي 

بني كتابة الّشعر، والبيئة التي 
تعيش فيها .. 

 أتوّقع مثاًل أن أجد شاعرًا 
ُمدهشًا يعيش يف أدغال 

افريقيا .
لكنّه بدرجٍة أقل، لن يكون 

شاعرًا أسطوريًا. 
كام ال أطلُب من صديقي 

الذي يتسّكع معي 
حتَت وطأِة مناخنا الّصعب 

أن يكتب قصيدًة عظيمة.

و مع ذلك أطلُب منه أن جيَد 
عزاءه يف الّشعر.

باسم احلياة التي نصبو إليها 
..

وباسم الّرب الذي نمّجده 
ليل هنار. 

باسم احلب و األدب 
و األّيام اجلميلة 

هكذا ندعو أن يكون لنا 
وجود.

وجوٌد بالّرسمة األوىل 
التي ينتيش الفنّان عند 

رسمها  
وجوٌد باملوسيقا األزلية 
بمقطوعات بيتهوفن ..
أو أغاين »الرا ڤابيان« 

القديمة.
وجوٌد باحلب 

بالّشعر..

باألمل ..
بالفن ..

و باإلنسان.
ــــ إبراهيم مالك. موريتانيا
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مل�صاهدة هذه البائعة وماهي معجزتها.
بداأت بت�صغيل الت�صجيل، اأتوقع اأن اأ�صاهد فتاة تبلغ من 
جميلة  ذلك،  �صابه  ما  اأو  عامًا  وع�صرين  خم�صًا  العمر 
لبائعة  املعتادة  الفكرة  هذه  رثة،  وثيابها  ما  حد  اإىل 
املعجزة  ماهية  نحو  توقعات  اأي  لدي  يكن  ومل  الورد، 

التي متتلكها هذه البائعة.
بداأ الت�صجيل مدته ما يقارب عن ع�صرة دقائق، تنجلي 
ال�صورة عن فتاة �صغرية ترتدي و�صاحًا اأزرقًا، ومعطفًا 
اأ�صودًا، ل اأعتقد اأنها قد جتاوزت الأحد ع�صر عامًا من 
عمرها، رمبا اأكرث بعام اأو اأقل، مل يظهر الت�صجيل �صيئًا 

عن عمرها.
كانت اخليبة الأوىل يل عندما وجدتها ل تبلغ اخلم�صة 
بكثري.  ذلك  من  اأ�صغر  كانت  فقد  عاما؛  والع�صرين 
الورد  تبيع  لفتاة  اأفكر يف ماذا ميكن  الت�صجيل  اأوقفت 
بهذا العمر اأن تقدم لتنال لقب "بائعة الورد املعجزة"، 
م�صاهدة  برتك  اأفكاره  بع�ض  عن  �صيطاين  راودين 
الت�صجيل لوقت اآخر، كدت اأُطاوعه، بيد اأن ف�صويل كان 

اأقوى منه ليجعلني اأعيد ت�صغيل الت�صجيل من جديد.
عاد الت�صجيل، بدا وكاأنه لقاء �صحفي، املذيع يتلو بع�ض 
الآيات، البائعة تكمل، حتى طلب منها اأن ت�صمعه �صيئًا 
بذاك  الورد  بائعة  معجزة  كانت  وهنا  حتفظه،  مما 
ال�صوت الندي العذب، فقد اأطربت امل�صامع وهي تتلوا: 
"اأمل ذلك الكتاب ...."، هنا اأدركت اأن املعجزة لي�صت 
معجزة  من  البائعة  هذه  متتلكه  فيما  اإمنا  الورد،  يف 

�صوتية.
ال�صوت  �صاحبة  املعجزة،  الورد  بائعة  يا  "اأ�صيل" 

وردًا  حتمل  البائعة  فهذه  ا�صمها،  كان  هكذا  الذهبي، 
تبيع  فمن  ل؟  وكيف  �صوتها،  يف  اآخر  ووردًا  يدها،  يف 
اليا�صمني والبنف�صج لن يكون �صوتها اإل عطرًا فرن�صيًا 

ذا عبق �صامي.
من  فبالرغم  قلبي،  من  تتمكن  مل  الغرية  اأن  اأنكر  ل 
اأين اأحمل كتاب اهلل يف قلبي لكنني مل اأ�صل ملثل نربة 

�صوتها، ول حتى لربع جماله.

ح�صدك،  يف  اأرغب  حا�صدًا  فل�صت  "اأ�صيل"؛  تقلقي  ل 
ولكّن غريتي حٌق �صرعي يل، فكيف لفارق العمر بيننا 
اأن ل يجعلني اأغار. ل ي�صعني اإل اأن اأقول: حفظك اهلل 
لوالديك، ووهبني مما وهبك، فال قول يقال بعد دعاء 

اهلل.

بائعة الورد املعجزة  .. 
حمزة اخنيفر. ليبيا
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• عناق
ضّمني

أيا البحر
إن مىض بظيّلَ الوادي

لن أعود

• إغالق
سنغلق درجًا لننسى
ونفتح درجًا لنبقى

ونمحو
لنصلك قلياًل

ياوطنًا مثخنًا بالرحيل

• عواء
ساكن

هذا الليل
إال من هسيس الريح

وجرح يعوي
---

• حرقة
رويدًا

يزحف االنتظار
كخيط هلب أخري

عىل جسد ورقة حترتق

• روزنامة
رتيبًة كدّقاِت البندول

أُصّف األياَم تِباعًا
الّصباحات الرقمية أّوالً،

التِهاباُت األصابِِع
يف أعداِد اإلصابات،

الّذباُب األزرُق اْلَيحوُم
حوَل ِحبال اخلب

ُألِقُم الكاممَة وْجهي
وأرصُخ يف وجِه الُغَرف
أرصُخ يف وجِه الطريق

ديوجني يا صديقي
استِعْد ِمنّي َحفاك

تاَه املِصباح
َوُر التي اختَلَسْتها امَلرايا والصُّ

كلُّها فوتوشوب
من يعيد للشمِس عراَءها؟

من يغِرُس نبتَة الضوِء
يف مشاتِِل الَغَبش؟

  قصائد .. 
فتحية البو. المغرب



مفتاح الشاعري. ليبيا

لحكاية  تتهيأ  بالشمس،  تتشبع  حاضرة  وجوه  مجموع  المبدع 
واستشعار  قلق  وحذر  تارة،  المنتظر  بعشق  متخيلة  أو  واقعة 
أو توجسًا بزفرة حائرة  أو فرحًا،  بتذكرة ضبابية، ترسم سؤااًل، 
وسحابة شتائية، تتهجأ أنفاٍس قد ال تكون قد اكملت الطريق 
 ، الدهشة  تاج  المتربع على  الكتابة،  الوان  المثابر بشتى  وهو 

دهشة الجملة ومنتهى السؤال. 

 

انتصار متناهي يف الصغر  .. 

مفتاح الشاعري. ليبيا

أديب وروائي بروح التجديد  ..

النجمي.. فقيه األدب اللييب  .. 
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اأمانة  ي�صتوفى  اأن  منه  يراد  ويف  راٍع  مثل  اأي�صًا  لكنه 
الإ�صارة  معارج  على  والإتكاء  الن�ض  ونظافة  املفردة 
ل�صتنطاق ماقد ل يكون فى و�صوٍح ملعامل للمتلقي. وهذا 
ما كانه الروائي الليبي "ابراهيم النجمى"، وهو �صمن 
املكرمني من قبل "دار جني" للن�صر والتوزيع والعالن، 
اليوم  هو   .9  .30 مبنا�صبة  به  املحتفى  اأي�صًا  وهو 
العاملي للرتجمة من كل �صنة يف الثالثني من �صبتمرب، 
الذي  اليوم  اإنه  اليوم  هذا  عن  قراأنا  اي�صًا  وباملنا�صبة 
كان عيدًا يحتفل به وفاًء وتعريفًا بالقدي�ض جريوم، وهو 
من قام برتجمة الكتاب املقد�ض لديهم، وتبنى الحتاد 
ت�صعينات  اوائل  منذ  اليوم  هذا  للمرتجمني  الدويل 
القرن املا�صي لي�صبح اليوم العاىل للمرتجمني، فكان 
بر�صالتهم  والتعريف  املرتجمني  دور  لإبراز  منا�صبة 
امل�صقة وما تتطلبه من موا�صفات  التى كانت فى غاية 

املرتجم من ثقافة واأدب و�صمات الثقافات العاملية .
ابراهيم  لالأديب  تذكر  حمطة  فى  نتوقف  حني  اإننا 
النجمى ف�صنذكره ب�صفة العرتاف باجلميل، باعتباره 
لر�صالة  ت�صٍد  فى  زالت  وما  كانت  كبرية  اأدبية  قامة 
اإىل  العربية  من  الأدبية  الأعمال  من  للعديد  الرتجمة 
جاء  العربية.  اىل  الغربية  اللغات  ومن  غربية  لغات 
ذلك من "النجمي" دون مقابل اأو م�صاعدة من دوائرنا 
بر�صالة  املوؤمن  العمالق  ذلك  كان  لكنه  الثقافية، 
الدوائر  قمة  على  هم  من  فهم  عن  غابت  يدركها، 

الثقافية فى بالدنا وفى جهل ملقامه الكبري.
الروائي  الأديب  اإنه  �صرده،  واجب  بتف�صيل  وتذكريًا 
الذي تخ�ص�ض يف اللغة الجنليزية باإجازٍة من جامعة 
من  تخرجه  عقب  الأملانية  ثم  "كمربدج" بربيطانيا، 
"معهد جوته" باأملانيا، واملالطية بر�صالته "روؤيا الآداب 
الدولة  �صهادة  نيله  و  الأوربية"،  الآداب  يف  ال�صرقية 
ملجهوداته  عرفانًا  املالطية  احلكومة  من  التقديرية 
لقرّاء  املالطية  الآداب  من  للعديد  الرتجمة  جمال  يف 
"جوزيف  املالطي  للكاتب  "الزقاق"  كرواية  العربية 
كتكوتي"، اإ�صافة اىل جمموعة الأعمال الأدبية الغربية 
اإىل العربية ويذكر منها "الزهور ل تنبت يف الربملان" 
على  م�صتقباًل  �صيخلد  النجمي  باأن  يقني  على  اإننا 
اأيدي من يقدرون مثله حني يذكرون موؤلفاته: "للموتى 
"من  مقالت"،   " عليكم  ال�صالم  امليالد"،  مزامري 

حني  اخرى  مرة  " و�صيذكر  الأ�صوار"،" مقالت  وراء 
اإ�صارتنا اإىل روايته      "العربة" التى قال عنها الأديب 
اإنها تناولت  "عبدالر�صول العريبي: ))  الليبي الراحل 
�صرية بطل كهل يدعى " البنكا " يطوف بعربته يجرها 
يتعر�ض  امل�صاء،  مع  اإل  يعود  ول  النهار،  طوال  حماره 
لعدة مواقف وموؤامرات ل�صلبها منه، لكن الأمل يحذوه 

منتظرًا من يخلفه لريعي العربة ويحميها. ((
مرة  واملرتجم  الأديب  النجمى"  "ابراهيم  و�صيخلد 
الناجي  د.  الأديب  عنه  كتبه  ما  قراءة  حني  اأخرى 
مبا  العامل  الكتاب  بطل  اإنه   ((  : قال  عندما  احلربي 
العاملي  بالأدب  متزودًا  الأمور،  خمتلف  يف  حوله  يدور 
الذي �صاهم ب�صكل اأو باآخر يف �صقل موهبته، يطل كل 
حمكمة  مبقالته  "اجلماهريية"  �صحيفة  عرب  اأ�صبوع 
البناء، يطرح ق�صايا معا�صرة   ويعاجلها بلغة مبا�صرة 
و�صهلة وبعيدة عن الرمز الع�صي على الفهم، ويرتك يف 
نفو�صنا اأ�صئلة كبرية حائرة يزرع بها بذور الو�صال مع 

حمبوب ا�صمه الوطن. ((
األي�ض   ((  : �صن�صاأل  للرتجمة  العاملي  اليوم  هذا  وفى 
و�صاحب  الروائية  القامة  بهذه  يحتفى  اأن  الأجدر  من 
فالرجل  بيننا؟((،  وهو  العربية  غري  اىل  الرتاجم 
يا�صادة له نهج ع�صامي، و �صيظل فى فكرنا، نحن من 
تعلقنا بر�صالته، هو "النجمي" اإبن "اجدابيا" الثقافة 
نبيلة خللق جيل  ر�صالة  الثقافة فجعلها  اأحب  وال�صعر، 
من املبدعني، و�صيظل اأديب الرواية ومرتجم الإبداعات 
ورافد ملعرفة وراهب كلمة اآمنت ب�صدق الر�صالة. وهو 
احلقيقي  الأدب  ر�صالة  عانقت  هادئة  �صخ�صية  فينا 

دون بهرجة اأو دعاية . 
فى  النجمي  اإن  به،  قلنا  واإن  �صبق  ما  �صنكرر  وختامًا، 
واقعه هو رونق من اإبداع، وفكٍر بهامٍة لتخلو من فخامة 
وعلم، بالرغم من هذه الظالل التى ترت�صم على م�صهد 
ثقايف حملى مازال فى اإنكاٍر لدور ور�صالت نبالء مثل 
و�صط  فى  منارة  يج�صد  الوجوه  كل  فى  لكنه  النجمي، 
براح ثبات من دفء م�صاعر جبل، عليها كان ومازال ل 

ينتظر �صكرًا اأو ثناًء .



 إحبار على مركب شراعه اإلبداع  .. 

غادة الدريدي. تونس
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الفقي«  »خالد  الفّنان  ل  يف�صّ الّلوحات  هذه  وعلى 
الّذاكرة  من  البحرّية  رحالته  يف  �صاهده  ما  ت�صوير 
يد ولّذتها، يعود اإىل  وما �صكنها، فبعد متعة رحلة ال�صّ
ور�صته ويبدع لوحاته، لتكون �صليل ما يوحي به خمزون 
ذاكرته من اختزال لأحداث علقت بخياله وو�صعت اأثرا 
كّل  وحّركت  بوجدانه  ر�صخت  نف�صّيته... ذكريات  على 
اأفق  الّرّقة، وعربت به من  ما فيه من م�صاعر تالم�ض 
به  يتفّرد  ت�صكيلي  باأ�صلوب  الإجناز  حلظة  اإىل  اخليال 
اّلتي تدّقق يف  بروؤاه  الإبداع، فتبدو لوحاته م�صاءة  يف 
اأجزاء الّتفا�صيل، تقّدم لنا عالقته الإ�صتثنائّية بالبحر 
اّلتي  اأحا�صي�صه  ومدار  اإلهامه  مهبط  يعتربه  اّلذي 
ال�ّصيء  مبحيطه،  وتاأّثره  املتوا�صل  اهتمامه  يحّركها 
اآثارا تتعّمق مع الأّيام، وتتحّول  اّلذي يرتك يف ذاكرته 
منه  وي�صتلهم  خياله  منه  ي�صتمّد  عاطفي  زخم  اإىل 
ت�صّوره اّلذي يعطيه طاقة من الإبداع تفّجر فيه ينابيع 
املنجز  بذلك  فيتجّرد  والّتمّيز...  والإبتكار  العطاء 
الّت�صكيلي من الّطابع احلكائي وال�ّصردي وي�صبح تعبريا 
واإ�صارات  اإيحاءات  خالل  من  الّداخلي  املخزون  عن 
تف�صح عن ارتباط الّذات ب�صيء كان ومازال يلّح على 
احل�صور ببقاياه العالقة يف الّذهن اّلتي توؤ�ّصر عليه ول 
تتطابق معه، حيث تنفتح جمالت دللّية وتعبريّية اأرقى 
من دللت املحاكاة واإعادة ن�صخ الواقع، �صاهم اخليال 

يف اإن�صائها.
مّثلت الكائنات البحرّية ركيزة اأ�صا�صّية تتمحور حولها 
لوحات هذا املعر�ض باعتبارها دائمة احل�صور، اإّل اأّن 
اأ�صكالها تتغرّي من عمل اإىل اآخر، فنجد الأ�صماك بتعّدد 
اأنواعها واختالف اأحجامها والأخطبوط اأي�صا وكذلك 
فر�ض البحر اإ�صافة اإىل �صرطان البحر وغريها... كل 
منها حتمل خ�صائ�ض متفردة ي�صتلهمها الفّنان وياأثث 
جديد  واقع  عن  مرة  كل  باحثا  ال�صياغات  عديد  بها 
اإطار جملة من  الت�صويري يف  للحيز  لقراءات مغايرة 

املفاهيم.
التوزيع  يف  مهارة  ميتلك  املبدع  هذا  اأّن  جلّيا  ويبدو 
والرتكيب من خالل تكرار اأ�صكاله البحرّية يف و�صعيات 
خمتلفة واجتاهات متعددة وباأ�صاليب تنظيمية متنّوعة، 
وينزع  خمتلفة  باإيقاعات  �صكلية  مو�صيقى  يخلق  مّما 
روتني النمطية ويفتح املمار�صة على الرّثاء والّتنوع، عرب 
اأثر  ا�صتعارة  على  فيها  رّكز  متعددة  عالقات  ا�صتقراء 
�صمن  موؤ�صلبة  ت�صكيلية  مفردات  اإىل  وحتويله  الواقع 
الف�صاء  لتاأ�صي�ض  جمردة  واأخرى  اإيحائية  وحدات 
حيز  اإىل  معه  القما�صة  �صطح  ليتحول  الت�صويري، 
التي  احلركة  مفهوم  اإىل  ويقودنا  وتنوعا  ثراء  يعك�ض 
تتخذ خ�صو�صياتها من خالل التاأثريات التفاعلية بني 
من  الب�صرية  احلركة  هذه  تتولد  حيث  واللون،  البنية 

        أن يلجأ اإلنسان إلى البحر ويناجيه، وأن يعشقه ويعشق ما فيه، 
وأن يتآلف معه ومع ما يحتويه، وأن يطرح شباكه من حين آلخر ويصطاد 
ممّا يجود به وممّا يعطيه، فإنّها لعمري قصّة عشق نسجت خيوطها 
الرّفيعة مهجة شّفافة وقلب ذاب في حبّ هذا البحر الهادئ تارة والهادر 
متيّم  واإلشتياق، قصّة عاشق  والحنين  بالودّ  مليئة  أخرى، قصّة  تارة 
بمحاورة األمواج فال يتعب وال يعتريه اإلرهاق، قصّة صيّاد أحبّ البحر 
العشق  كلمات  بها  يكتب  لغة  الصّيد  من  واتّخذ  العشّاق،  تحبّ  ال  كما 
على سطح البحر فتتلّقفها أسماكه المتلهّفة في األعماق، هذا الصّيّاد 
الموغل في اإلبحار، هذا الفنّان المتمرّس في فنّ الصّيد وفي التّعامل 
مع األسماك والصّنّار، هذا الصّيّاد المبدع »خالد الفقي« اّلذي اختزل عالم 
البحار، وقدّمه لنا في لوحاته اّلتي أبدعها وأزاح عنها السّتار، في معرض 
فردي بعنوان »إبحار بدار الّثقافة ساقية الزّيت بمدينة صفاقس، هذه 
الّلوحات اّلتي ذاب عشقا فيها ألسماكه اّلتي تعايش خياله بالّليل والنّهار، 
وتطبّعت  أبداه،  وما  خياله  واحتوت  رؤياه،  حملت  اّلتي  الّلوحات  هذه 

بأسلوبه الرّائع وما ارتآه...
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الكبري  ال�صتاذ  اأبدع  م�صت،  عامًا  خم�صني  من  اأكرث  منذ 
لندن  اإذاعة  تبثه  كانت  اإذاعي  برنامج  يف  الكرمي«  »ح�صن 
اأبجدية  نتعلم  كنا �صغارًا   .. قول«  » قول على  بعنوان  اآنذاك 
املعرفة ونحن ندمن ال�صتماع اإيل هذا الربنامج القيم مبادته 

الرائعة حد الذهول . 
والآن، ي�صعدنا اأن نوا�صل تقدمي فقرات من هذا الربنامج بعد 
الذاعية يف جملدات عددها  تكرم �صاحبه وجمع مادته  اأن 
12 جملد .. اأ�صبح كتابًا  بداأنا مع ثروته النفي�صة من اأعوام 
م�صحوبة  املعرفة  متعة  نوا�صل  نحن  وها   ، الليبي  جملة  يف 
هذه املرة مبقدمة ثابتة جتيب على اأ�صئلة الكثريين بخ�صو�ض 

�صبب اختيارنا ل�صبيكة ذهب ا�صمها »قول على قول« . خالل �صيغة التوليد اللونية وال�صكلية، فالأ�صكال ن�صبها 
وناأخذ  وثراوؤها،  وتنوعها  درجاتها  والألوان  واإيقاعها، 
على �صبيل املثال ال�صيغ الناجمة عن املتقابالت اللونية 
تاأثريات  اإىل  يحيلنا  وغريها  وباردة  حارة  األوان  من 

ب�صرية ت�صد العني اإىل جميع اأرجاء اللوحة.
اإىل لوحة من لوحات هذا املعر�ض يكت�صف  اإّن الناظر 
املرتاكبة،  امل�صتويات  اأنتجته  ب�صريا  عمقا  لها  اأن 
م�صتويات اأحدثتها اللم�صات والّلطخات واخلطوط وما 
الفّنان،  اعتمدها  لونية  و  �صكلية  تنوعات  من  حتتويه 
كما تلعب التغطية اللونية دورا هاما يف ت�صكيل الف�صاء 
ويف خلق اأ�صكال جديدة ترتاكب وتتقاطع مع ما حتتويه 
ويفتح  حركية  الرتاكب  هذا  فيزيدها  الرّثّية،  اخللفّية 
اإمعان  اإىل  املتلّقي  تدعو  ومثرية  متفّردة  نتاجات  على 

الب�صر داخلها واإىل التفكري فيها والتفاعل معها...
الّتون�صّية  الّت�صكيلّية  احلياة  دخل  اإ�صم  الفقي«  »خالد 
باحلرفّية  يتوّهج  وفّنان  الّطّيبة،  الوعود  من  بكثري 
والإبداع، اإنتحى ركنا من اأركان الفّن الّت�صكيلي م�صاحته 
باّت�صاع البحر، يتنّف�ض فوق املاء وحتت املاء، يتاأّمل ما 
بني الأمواج وما وراء الأمواج، يوؤان�صه زبد البحر �صاعة 
الع�صاري، م�صافر فوق كّل مركب �صراعي زاده الع�صق 
واخليال، كّل الأ�صماك يعرفها وتعرفه وله معها حكايا 

املفتون وامللتاع،  واأ�صرار ل تذاع، كيف ل وهو عا�صقها 
اإبداعات  فاأجنز  لفّنه،  حمورا  والأ�صماك  البحر  جعل 
حدود،  بال  ع�صقه  اّلذي  والبحر  اأ�صماكه  حتوي  كثرية 
كان ول يزال ي�صاهم يف اإثراء امل�صهد الّت�صكيلي ببالدنا، 
بحث عن مكان يتناغم مع طموحه واأفكاره، ليوؤّثث فيه 
فكانت  اجلديدة  اإبداعاته  خالله  من  يقّدم  معر�صا 
دار الّثقافة �صاقية الّزيت مبدينة �صفاق�ض اّلتي رّحبت 
كثريا  ورّحبت  معر�صه  واحت�صنت  مبّجال  فّنانا  به 
وال�ّصاهرة  اإجناز هذا احلدث، كيف ل،  بامل�صاهمة يف 
فازت  اّلتي  املديرة  اإّل  لي�صت  الّدار  هذه  حظوظ  على 
جناح  �صو�صن  الّرائعة  اجلميع،  ور�صاء  وتقدير  بحّب 
وجتاوبها  وت�صجيعها  توا�صعها  عن  يتحّدث  اّلتي 
فطوبى  تعاونها،  ح�صن  قرب  عن  مل�صنا  وقد  اجلميع، 
لهذه الّدار، وطوبى ل�صفاق�ض بهذه امل�صوؤولة امل�صّعة يف 
اأن نتوّجه بال�ّصكر والّثناء  �صماء الّثقافة، كما ل يفوتنا 
اإىل كّل الفريق العامل معها اّلذي �صاهم يف اإجناح هذه 
اّلذي  والرّتحاب  الإ�صتقبال  ح�صن  فكان  الإ�صت�صافة، 

�صيجعل هذه الّدار مق�صدا وقبلة لكّل املبدعني.



قبل أن
                       نفترق .. 

ــ حظًا سعيدًا ..
ــ أحظ برحلةٍ جيدة .
ــ تحياتي إلى كيريني 

ــ احضر لي معك تاجًا ايونيًا 
ــ ابلغ تحياتي الى نبع ابوللو

ــ احترسوا من الضباع 
ــ ال تطلقوا النار .
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