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شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

The Libyan

مجلة

 البــــارة .. 
العملة الرخيصة للوطن الثمني



صورة
الغالف

عشر  السادس  القرن  منتصف  يف  العثمانيون  أرادها  نقدية،  عملة  البارة«   «
رمزًا لضيق احلال وضنك  الليبيون  ليبيا، فجعل منها  رمزًا لسيطرتهم على 
العيش الذي عانوا ويالته آنذاك . فدخلت »البارة« إلى الشعر الشعبي الليبي 
كتعبير عن قلة القيمة وتدني املستوى ورخص املكانة، فكانت اخلمس بارات 
وصف  يف  دقيقًا  اشلبي«  »سعيد  الشعبي  الشاعر  وكان   . واحدًا  مليمًا  تعادل 

معادن الناس وهو يقول : 
ي يساُووا باره. (( .. يف تأكيد على  )) هناك ناس اماره ..وهناك ناس ما ظِنّ
 .. رخيصة  العملة   .. القيمة  متواضعة  رخيصة  عملة  دائمًا  كانت  البارة  أن 

رخيصة جدًا .. لكن الوطن ثمني ثمني جدًا بحيث أنه ال ُيقّدر بثمن .
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مفتاح  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 .

البيضاء . خلف شارع النسيم.  الطريق الدائري الشمالي
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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
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يف داخل ليبيا 8 دينار ليبي للنسخة  الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم 
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سامح قاسم . مصر

إبــــداعــــات
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نجالء الشفرتي. ليبيا

إبــــداعــــات
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األصل  يف  هي  النسل«  »حتسني  عبارة  إن 
»اجليد  وتعني  القدمية،  االغريقية  اللغة  من 
العالم وهو  بالوالدة«، أي الذي يأتي إلى هذا 
أو  إعاقة  من  يعاني  ال  اجليدة  الصحة  يف 
أمراض . إن هذه النظرية تريد أن تخبرنا أن 
والتربية  بالتوليد  يتحسن  أن  ميكن  االنسان 
إلى  الداعني  من  داروين  وكان  النبات،  مثل 

ذلك، وايضًا برنارد شو.
إذًا املوضوع كان الهدف منه حتسن النسل 

هذا  يستلزم  أن  الطبيعي  ومن  البشري، 
كانت  وبطبيعة احلال   . التعامل مع اجلينات 
 ، الفكرة  بهذه  املهتمني  ابرز  النازية من  أملانيا 
نعرف جميعًا فكرة اجلنس اآلري املتفوق على 

بقية األجناس .
وقد بقي األمر على هذا النحو غير الدقيق 
حتى وضع الفيزيولوجي البريطاني فرنسيس 
حتسني  أسس   )1911-1822( غالتون 
رائًدا  كان   الرجل  هذا  طبعًا  العلمي،  النسل 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

تفوق النسل أم انحطاط الثقافة .؟

هذه املرة سأحدثكم عن »حتسني النسل« .. 
بالطب،  عالقة  له  وايضًا  عادًة،  اجتماعي  تعبير   .. معتاد  تعبير  هو 
ولكن،  احليوان.  حتى  يحتوي  الذي  الشامل  املعنى  ذلك  أيضًا  وله 
أو بالتفصيل، وما هو تاريخها؟ وهل  ؟  العبارة بالتحديد  ماهي هذه 
إذن لن  الكثير،  أنها تخفي عنا  ؟ اعتقد  العبارة ما تخفيه عنا  لهذه 
تخفيه  الذي  ذلك  عن  سأبحث  لكني  عنها،  املنشور  بالسائد  أهتم 

هذه العبارة. 
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هذا  ابتكر  من   هو  النسل،  حتسني  مجال  يف 
املصطلح ولكن باملفهوم اجلديد. وصاغ أيضًا 
مصطلح ومفهوم »الطبيعة مقابل التنشئة«. 
الوراثية  »العبقرية  كتاب   صاحب  وهو 
)1869(« وهو أول محاولة علمية اجتماعية 

لدراسة العبقرية والعظمة.
املصطلح  هذا  استعمَل  هذا  »غالتون« 
عام  وذلك   ،) النسل  حتسني   ( األولى،  للمرة 
1865 يف مقالة له بعنوان »املوهبة الوراثية 
والطبع«. ففي عام 1904عّرف »غالتون« هذا 
أن  ُيستطاع  التي  العوامل  »دراسة  بأنه  العلم 
الصفات  ترفع  أن  وميكنها  اجتماعيًا،  ُتراقب 
من  تخفضها  أو  املقبلة  لألجيال  العرقية 
العام  ويف  والعقلية«.  اجلسمية  الناحيتني 
نفسه بدأ »غالتون« بإلقاء محاضرات علمية 
منع  منها:  غايته  وكانت  النسل،  حتسني  عن 
السلبي(،  النسل  )حتسني  املعوقني  تكاثر 
وتنشيط تكاثر األفضل وذلك لتحسني العرق 

)حتسني النسل اإليجابي(.

منع تكاثر املعوقني .. هنا بالتحديد يبدأ 
األمر .. هنا بالتحديد نتذكر أسبرطة، املدينة 
.. وكيف كانت االنتقائية  االغريقية القدمية 
جلنة  كانت  عندما   . وله  املواليد،  اختيار  يف 
اخلالني  األصحاء  املواليد  تختار  خاصة 
احلياة،  ليواصلوا  واألمراض  العاهات  من 
لتلوكهم  العراء  يف  باآلخرين  يلقى  بينما 
البقاء  لنظرية  الذئاب يف تطبيق بشع  أنياب 

لألصلح .
النسل،  حتسني  إلى  اسبرطة  من  نعود 
وإلى زمن احلرب العاملية الثانية عندما بدأت 
بعض الدول يف التوغل يف هذا الدهليز املظلم 
الغربية  احلضارة  وبدأت  احلرب،  انتهت   ..
ذلك  وغير   .. وحريات   .. أضواء   .. الالمعة 
مثل  خطيرة  فكرة  أن  اعتقد  العالم  كل   ..
حتسني النسل بالتحكم يف اجلينات هي فكرة 
الفكرة  هذه  انتهت  هل   .. ولكن   .. انتهت  قد 

بالفعل ؟
البريطانية  الصحيفة  وهي  الغارديان،  إن 
هذا  حول  مذهالً  حتقيقًا  تنشر  األشهر 

افتتاحية  رئيس التحرير
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املوضوع، ليكتشف العالم أن التحضر ال يعني 
بال  واحلريات  الالمعة  األضواء  بالضرورة 

حدود .
لنقرأ معًا حتقيق »اجلارديان« لنعرف إلى 

حد يحاولون فعالً حيونتنا :
)) نعتقد أن التجارب العلمية التي جتري 
احلرب  انتهاء  مع  توقفت  قد  البشر  على 
لم  مما  الكثير  هناك  ولكن  الثانية،  العاملية 
السويد  بعد،  عنه  اإلعالن  يتم  ولم  يتوقف، 
حافظت  العالم،  دول  أرقى  السويد،   ، مثالً 

جتارب  إجراء  على  األخيرة  سنة  العشرين  يف 
النسل على مواطنيها، ومنذ 1935  حتسني 
وحتى عام 1976 ، هناك أكثر من 600 ألف 
مواطن سويدي مت تعقيمهم من دون ارادتهم . 
السائد  املعنى  عن  مختلف  هنا  التعقيم 
املتعمد،  بالعقم  اإلصابة  هو  هنا  التعقيم   .
أجريت  هذه  التعقيم  عملية  هو  هنا  واملثير 
سرًا، بحيث أنه حتى أصحابها، أو ضحاياها، 

كانوا ال يعلمون باألمر .
هم  التعقيم  عملية  عليهم  أجريت  ومن 
املرغوب  وغير  العاهات،  وذوي  املعاقني  من 
عدد  لديهن  اللواتي  والنساء  اجتماعيًا،  بهم 
جدًا،  فقيرة  حياة  ويعشن  األوالد  من  كبير 
اللواتي مت تصنيفهن على أنهن غير  والنساء 
قادرات على تربية األوالد، والنساء اللواتي مت 
على  قادرات  غير  أنهن  على  ايضًا  تصنيفهن 
 (  . اختيار طريقهن يف احلياة بشكل صحيح 
هكذا هي الصياغة وباحلرف الواحد (. طبعًا 
غير  ومن  واملشردين،   ، الغجر  املعقمني  من 
أصحاب األصل السويدي النقي . والسؤال هنا 

: هل انتهت النازية فعالً ؟ ال أدري .

افتتاحية  رئيس التحرير
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افتتاحية  رئيس التحرير

على  جترى  التي  التجارب  أيضًا  هناك 
اجبارهم  وتتضمن  عقليًا،  املعاقني  األطفال 
على أكل أطعمة حتتوي على مقدار كبير من 
 .. األسنان  على  تأثيرها  مدى  ملعرفة  السكر 
أطفاالً  لتصبح  تطورت  هنا  التجارب  فئران 

معاقني !. 
السؤال يعود من جديد، بل هي مجموعة 
وهل  ؟  فعالً  النازية  انتهت  هل   : األسئلة  من 
البشري  اجلنس  تنقية  عملية  مفهوم  اتسع 
متى  أصحابه  يقرر  انتقائيًا  منهجًا  لتصبح 
احلياة  مبواصلة  الناس  لبعض  يسمحون 
بينما يحجبون هذا احلق عن البعض اآلخر؟ 
من  يجعلوا  أن  فعالً  البشر  حق  من  وهل 
نهاية  يف  وأعود  ومتيت؟  حتيي  آلهة  أنفسهم 
املطاف للسؤال األول : هل انتهت النازية فعالً 

؟ واجلواب واحد ال يتغير : ال أحد يدري .
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التطرق  املهم  من  آخر  مستند  هناك 
إليه: »ويليام بالف« يف ملحق نيويورك تاميز 
اإلجراءات  هذ  إن  يقول  بالكتب  اخلاص 
الفاسد  الدم  من  العرق  تنقية  إلى  الهادفة 
توجد  لكنها  فقط،  السويد  على  تقتصر  ال 
الدول السكندنافية األخرى وكذلك  أيضًا يف 
سويسرا واليابان وفرنسا التي مت تعقيم أكثر 

من 15 ألف مواطن فيها .
ماذا عن بريطانيا ؟ حسنًا .. يف هذه الدولة 
وإلى عام 1950 كان األطفال الفقراء وغير 
ليصبحوا  استراليا  إلى  يرسلون  الشرعيني 
احلرب  أجور، وخالل  أو  دون عقود  من  خدمًا 
االستراليني  اجلنود  يرسل  »تشيرشل«  كان 
ألن  سنغافورة  إلى   ) االجنليز  وليس   (
املخاطر هناك أكبر، ألنهم ال يتمتعون بالدم 

اإلجنليزي النقي .
العالم  .. يف »سيدة  اذن ؟  ماذا عن أمريكا 
ألف   16 تعقيم  مت    1972 عام  ويف  احلر«، 
جمعيات  هناك   ، بالقوة  امرأة  آالف  و8  رجل 
أنه  على  عالنية  تصر  وهي   .. هناك  تعقيم 
يتم  حتى  السكان  من   %  10 تعقيم  يجب 

انقاذ العرق األبيض من االنقراض .



الكثْير  رصد  خالل  ومن  األولى..  للوهلة 
الليبية  الشخصية  لنا  تتبيَّ  األمثال  من 
بل  للرحيل..  دائماً  ة  اْلُستِعدَّ الَعجولة.. 
الِقَيم  عاَلم  يف  يدخل  الرحيل  تعتبر  التي 
غالبة  ِسَمة  ولعلَّها  شأِنها..  من  ُيعلَى  التي 
األُهبة  حيث  الُرحَّل..  مجتمعات  على 
وأخرى  للشتاء..  دار  للرحيل..  الدائمة 
للربيع.. وثالثة للصيف.. ورابعة للخريف.. 
وراء  ويرحلون  بقلق..  األفق  إلى  يتطلَّعون 
الرعوية..  العقلية  السماء.. وهي  غيمٍة يف 
االستهالك  يتم  ريثما  الؤقتة  اإلقامة  حيث 
ابن  سّماها  والتي  جائرة..  رعي  عملية  يف 

رة(:  املُدمِّ )العقلية  خلدون 
ـ  ِعّز البَوادي كّل َيْوم رِحيل .

ُيفَهم  مما  بالرحيل..  العز  ارتبط  حيث 
مع  وعبودية..  ذاُلًّ  االستقرار  اعتبار  منه 
أّن االستقرار هو أحد مداليل كلمة وطن.. 
نزال  ال  الساعة  فنحن حتى هذه  ولألسف 
السبب  ولعلَّه  الرحيل..  بحالة  محكومي 
لون  ُيفضِّ الليبيي  معظم  يجعل  الذي 
الشاعر  يقول  كما  رباط!  بدون  احلذاء 
والتعابْير  األمثال  ومن  العوكلي..  سالم 

أيضاً: االستعجال  اْلُدلِّلة على 
ـ  اللتفات يف العجلة يبطي.

ـ  اللْتفات بطا.
ـ  البطا فسالة.

ل املستعجل. ـ  الباب املردود يعطِّ
ـ  الَبدِري َبدر.

مع مالحظة أنني أورد بعض األمثلة الُدلِّلة 
فقط.. وال أستقصي.  

تظهر  الَعجولة..  الشخصية  مقابل  يف 
التوازن  من  كنوع  اْلُتأنِّية..  الشخصية 
مع  ف  ليتكيَّ إيجاده..  الجتمع  يحاول 

الظرف اآلني:
امْلَْرِخّية ما تنقطع. ـ  

ـ  الَهون معاه الَعون.
د ياكل َعيشه حامي. ـ  اللي ما يَبرِّ

ـ  ما بني احلمار السّيار واحلمار البطي 
الَبرذعة. حتييدة 

من  االنعزالية  الشخصية  لنا  تبدو  كما 
والتعابْير..  األمثال  من  العديد  خالل 
رغم  علينا  تغلب  تزال  ال  ِسمة  واالنعزال 

والتأسيس: االستقرار  محاوالت 
ـ  بعيد عن كِشْيش احلناشة.

ـ  اْلَعْب وحَدك ما تَشّك.
ْرك ما ْتِطْيب. ـ  خبزة الشِّ

وا حَجارَْكم يف دارَْكم. ـ  ضمُّ
عَ  البعد  صَياحه:  يف  يقول  العقاب  ـ  

راَحة. الناس 
ـ  الفَرادة عبادة.

ـ  َلو من ايَبْرنا ال نا من اْسُلوكه.
ـ  ال ندير صاحب.. ال نعادي واِلي.

ما  وانتي  جْبِحك..  نريد  ما  نا  ـ 
. َتْلسَعيِني

يف  واألقوال  األمثال  من  ُحزمة  هناك 
الرجولة  ُينايف  واعتباره  الضحك..  ذم 
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ِمن خالل األمثال والتعابْي ..

أحمد يوسف عقيلة. ليبيا

بعض سِمات الشَّخْصّية الليبية 
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من  ذ  التعوُّ إلى  األمر  يصل  بل  واالتزان.. 
السلوك  هذا  من  واالستغفار  الشيطان.. 
الضحك خطيئة تستوجب  وكأّن  الفطري.. 

االستغفار:
غير  يْقِعد  ما  الُبوم..  كيف  الضحك  ـ  

القَطر اخلاربات. يف 
ـ  الضحك ساعة والبكا مْشوار.

     الحظ النسبة بني الساعة واملشوار.
ـ  الّضحك يِقّل احلْرَمة.

الليبية  الشخصية  أنَّ  هذا  من  ُيفَهم  ال 
الكثير  بل  الضحك..  تعرف  ال  َعبوسة 
وجود  على  ُتدلِّل  واألمثال  األقوال  من 
عة  اْلُتشبِّ الساِخرة..  الليبية  الشخصية 
ُكلَّ  يطال  الذي  التهكُّم  هذا  التهكُّم..  بروح 

شيء:

قال:  ى..  حمَّ عطك  للقرد:  قاَلوا  ـ  
حاجة ما عندي نديرها ونرتعد.

خالتي  يقول  هو  خالته..  راِعي  كْي  ـ  
ولد  تقول  وهي  بالش..  يني  تخلِّ ما 

ي. اختي ما ياخذ منِّ
مّجانًا! يرعى  أّنه  لة  املُحصِّ

ْقها احلمار. ـ  اللي يِجْيبها البْنِدير يَعلِّ

للسخرية من الشخص الذي ال يوفِّر.
د الكسرة. ـ  جوعه متوسِّ

عي  يدَّ الذي  الشخص  من  للسخرية 
واجلوع. الفقر 

بعْنز..  يكروه  قرنزة..  َغّناي  كي  ـ 
بجمل. ويسّكتوه 

ـ  بال يف البحر.. ناَسب احُلوت!
املَطر. يح.. باَتت  الرِّ وباَتت 

شؤون ليبيـــه

الليبي 13



شؤون ليبيـــه

14الليبي 

والطاردة، وكانت هناك كالب للتبو والطوارق 
كانت  التارقية  فالكالب   . واالمازيغ  والعرب 
برية تستعمل يف صيد بقر الوحش والغزالن 
األزمنة  يف  مناطقهم  يف  تكثر  كانت  عندما 

الاضية وهي من نوع السلوقي )1(.   
صيد  يف  الكالب  البرقاويون  استغل  كما 

الناس  أحبها  ولهذا  أمينة،  و  أليفة  الكالب   
هي  الشعبي،  أدبهم  يف  وأثرت  ليبيا،  يف 
إحدى احليوانات األليفة التي عاشت بجانب 
بيت  تفارق  ال  وصارت  الليبيي،  من  العديد 
وال قطيع من األغنام ، وقد مثلت للكثير من 
يف  فوائد  من  لها  لا  بالغة  أهمية  الليبيي 
والصيد  احلراسة  يف  االستخدامات  عديد 

امراجع السحاتي. ليبيا

الكالب يف األدب الليبي ]1[
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يقول الشاعر »محمود غنيم« يف قصيدة عن 
يف  نشرها  قد  كان  كلب«  »حتية  بعنوان  كلب 
العدد 269 من مجلة الرسالة سنة 1938 

م :-
» كلب ينم على اجلناة     ..

     متشي العدالة يف خطاه
إن قال أرهفت النيابة   ..  

   سمعها وصغى القضاه
ويقول الشاعر كذلك :-

شيخ الكالب أخفت    .. 
  ذئب اإلنس ال ذئب الفاله

لهجت  بذكرك ألسن   ..
  وروت حوادثك الرواه 

وسابت كلب الكهف  ..  
 ما بيديه من عز وجاه ».....

 إلى آخر القصيدة )4( .
     هذا وقد درست هذه القصيدة على طالب 
الصف األول اإلعدادي يف ليبيا يف الستينات 

من القرن العشرين.
    ويف بلجيكا وحتديداً يف العاصمة بروكسل 
مؤسساتها  تستثني  ال  األوروبي  االحتاد  مقر 
هذه  ألن  ؛  األوروبية  الكالب  إحصائيات  من 
واحلميمة  الصديقة  احليوانات  من  الكالب 
بعدد  فرنسا  تصدرت  وقد  هذا  لواطنيها، 
 1994 عام  بلغت  حيث  أوروبا  يف  الكالب 

عشرة ماليي كلب )5(.
الكالب وعالقتها بالناس :

كبيرة،  أهمية  لها  كانت  ليبيا  يف  الكالب    
بتربية  البدوية  األسر  معظم  قامت  وقد 
قطعان  وحتمي  البيوت  لتحرس  الكالب 
كالب  خصصت  حيث  الذئاب،  من  األغنام 
حلراسة البيوت واألغنام وأخرى للصيد، كما 
ولها  أعمار،  لها  وكانت   ، أسماء  لها  أعطيت 
رفاق ، ولها أصحاب ، وكذلك لها أعداء من 
احليوانات البرية ومن حيوانات اجليران ومن 
لها شأن لدى أصحابها،  كان   اجليران، كما 
وبسبها قامت احلروب واستمرت إلي ما شاء 

»الدالدل« أو »الشيهم« أو »صيد الليل«، كما 
البرية،  واألرانب  برقة   أهالي  عليه  يطلق 
الكالب  من  معروف  نوع  وللتبو   . واحلجل 
اسم  عموماً  الكالب،  وعلى  عليه،  يطلقون 
»كودي« وهو سريع بسبب البيئة التي يعيش 
فيها، حيث تساهم الرمال يف هذه السرعة، 
وقد استغله بعض من التبو يف صيد األرانب 
والغزالن والودان وغيره من احليوانات التي 
بالقوة والسرعة، كما  التغلب عليها  يستطيع 
الاعز  قطعان  حامي  »كودي«  أو  الكلب  كان 
تيبستي  أودية  يف  ترعى  كانت  التي  التباوي 
التي يكثر فيها الطلح واألعشاب واحلشائش 
التحتية  األودية  تسيل  عندما  تخرج  التي 

القادمة من وسط إفريقيا . 
الكهف،  أصحاب  كلب  الكالب  أشهر  من 
والذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي يف سورة 
الكهف حيث يقول اهلل تعالى يف اآلية الثامنة 
رُُقوٌد  َوُهْم  أَْيَقاًظا  َسُبُهْم  َوحَتْ   -: عشر 
َماِل،  الشِّ َوَذاَت  اْلَيِمنِي  َذاَت  ُبُهْم  ،َوُنَقلِّ

َوَكْلُبُهم َباِسٌط ِذرَاَعْيِه ِباْلَوِصيِد )2(
الثانية  اآلية  يف  تعالي  اهلل  ويقول 
والعشرين من سورة الكهف :- » َسَيُقوُلوَن 
َخْمَسةٌ  َوَيُقوُلوَن  َكْلُبُهْم  رَّاِبُعُهْم  َثاَلَثةٌ 
ِباْلَغْيِب، َوَيُقوُلوَن  َكْلُبُهْم رَْجًما  َساِدُسُهْم 
أَْعَلُم  ي  رَّبِّ ،ُقل  َكْلُبُهْم  َوَثاِمُنُهْم  َسْبَعةٌ 
اِر  مُتَ َفاَل  َقِليٌل،  ِإالَّ  َيْعَلُمُهْم  ا  مَّ ِتِهم  ِبِعدَّ
ِفيِهم  َتْسَتْفِت  َواَل  َظاِهًرا  ِمَراًء  ِإالَّ  ِفيِهْم 

ْنُهْم أََحًدا  )3(. مِّ
الحلية  بكالبها  اهتمت  الدول  من  كثير      
عالية  تكون  أن  على  ساعدتها  أنها  لدرجة 
األموال،  من  الكثير  عليها  درت  قيمة  ذات 
إلى  كالبها  تصدر  صارت  التي  ألانيا  مثل 
كثير من دول العالم الستعمالها يف مساعدة 
قوى األمن الختلفة ، وقد صارت تلك الكالب 
يف الدول التي استوردتها ذات شهرة عالية ، 
بعضها  عن  وقيل  فيها،  عالية  رتب  وتبوبت 
بيت،  كل  حديث  وصارت  وأشعار  قصص 



أبيض  ووبرها طويل، وهي كالب حراسة)7(.
تدريبها  وباإلمكان  الذكاء،  شديدة  والكالب 
الكالب  مثل  مثلها  شيء،  أي  على  وتعليمها 
مكانها  يف  والكوث  باليد  كالتسليم  األخرى، 
والهجوم  النباح  عن  صاحبها  ينهيها  حي 
وتتآنس  تتعرف  الضيف، وهي بفطرتها  على 
مع أفراد األسرة التي تربيها، وان كانوا غير 
معروفي لديها بسبب البعد . أحب الليبيون 
 ، عليها  والحافظة  بتربيتها  وقاموا  الكالب 
معارك  قامت  بكالبهم  الكثير  ارتباط  ولشدة 
بسبب ضرب أو نهي كلب عن النباح أو قتله 
إلى  العارك  تلك  آخرين، وقد تصل  قبل  من 
موطنه خاصة  عن  القاتل  أهل  ورحيل  القتل 
إذا كانوا من نفس الكان، وقد استلهم الليبيون 
»ما   -: يقول  الذي  الشعبي  الثل  ذلك  من 

عضواً  صاحبه  عند  الكلب  كان  لقد   ، اهلل 
فعاالً يف الجتمع والكان الذي يسير عليه ، 
حقوقه  من   ، حقوق  وعليه  حقوق  له  وكان  
علي صاحبه أن يطعمه ويشربه  ويحميه من 
البشر التهورين احلاسدين . وشعبياً يف ليبيا 
كان بيع الكالب عيب ويعتبرونه غير حالل، 
وهذا ال يختلف عند األولي من العرب، حيث 
يقال إن كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار 

كثمن الكلب فهو غير حالل )6(.
كالب  توجد  كانت  الليبية  الصحراء  يف     
يف  تستعمل  وهي  »السلوقي«،  عليها  يطلق 
الصيد خاصة صيد البقر الوحشي والغزالن 
كما  الاضي،  يف  بالكثرة  تتميز  كانت  التي 
التي  كالكالب  كالب  فزان  يف  توجد  كانت 
لون  ذات  وهي   ، الساحل  على  تربى  كانت 

16الليبي 

شؤون ليبيـــه



شؤون ليبيـــه

وصار ميثل خطراً  الشباب  من  العديد  غرق 
على الكثير من أبناء الدينة وحتى من خارج 
العديد  وهاجر  انتقل  وعندما   . الدينة  أبناء 
من أهل البادية إلي الدن وخاصة بعد انتهاء 
بدون  الكالب  تركت  الثانية  العالية  احلرب 
أصحاب، األمر الذي جعلها تعيش يف اخلالء 
تكون  الكالب  تلك   وأخذت  أصحابها،  دون 
مجموعات مع كالب أخرى وتعيش بعيدة عن 
التجمعات السكانية، وصارت تهاجم  األغنام 
وأصبح يطلق عليها اسم »كالب ضالة«، كما 
والتي  السبخ،  يف  وخاصة  الدن  يف  انتشرت 
منها استلهم الليبيون الثل الشعبي الذي يقول 
:- »راقد الريح تنبح عليه أكالب السبخة« ، 

مبعنى الفقير تنبح عليه كالب السبخة .
التراث  استلهام  يف  ودورها  الكالب 

الشعبي: 
من  أمثال شعبية  الليبيي  من  الكثير  أستلهم 
األمثال  تلك  ومن  منهم،  لقربه  نظراً  الكلب 
الثل التباوي الذي يقول مبا معناه :- »الكلب 
ما يعرف عوج ذيله«، أي أن الشخص ال يرى 
أخطائه . جاء هذا الثل من مالحظة حكماء 
على  بأنه  ويرى  يخطي  الذي  للشخص  التبو 
بأنه  يعتقد  صوب، فحي هو على خطأ فهو 
على صواب، وبان ما فعله من عمل أو تصرف 
سلوكي هو صحيح وليس فيه أي خطأ، إال أن 
من الحظوا عمله رأوا احلقيقة التي ال يستطيع 
ومبشاهدتهم  يراها،  أن  اخلطأ  ارتكب  من 
الذيل  ذلك  يرى  وال  ذيله  يلف  وهو  للكلب 
وهذا  الثل  هذا  منه  استلهموا  اعوج  ملفوفاً 
يدل على عقلية وأدب التبو، وكما استلهم منه 
 -: القائل  البرقاوي  الشعبي  الثل  برقة  أهل 
»فالن كيف ذيل الكلب«، وهو مثل يضرب علي 
الرجوع  للعادة  القدمية، حيث يحكى أن ذيل 
الكلب وضع يف قصبة لكي يصبح مستقيماً، 
ومت إخراج ذيل الكلب من القصبة بعد مرور 
مدة طويلة من الوقت فرجع ذلك الذيل كما 
الليبية  الشعبية  األمثال  ومن   ، معكوفاً  كان 

تضرب الكلب ني تعرف صاحبه«، مبعنى ال 
تضرب الكلب حتى تعرف صاحبه.

صغير الكلب يطلق عليه الكثير من الليبيي 
اسم »جرو«، وهو  نفس االسم الذي أطلقه 
العرب منذ مئات السني ، والكالب لها ألوان 
معروفة لدي الكثير من الليبيي  مثل »االبقع 
»،  وهو ذو لون ابيض مع بقع سوداء أو بنية، 
إلى  مييل  بني  لون  ذو  وهو  األحمر،  واللون 
احلمرة، وقد أستلهم منه الثل الشعبي الليبي 

الذي يقول :-
» اجلرو احلمر حاسب روحه من لعجول » ، 
مبعنى اجلرو األحمر يعتقد بأنه من العجول، 
كما توجد كالب باللون »األبيض« ، كما كان 
لكي  كالبهم  علي  أسماًء  يطلقون  الليبيون  
األقدمي،  أسالفهم  مثل  مثلهم  بها  ينادونها 
، كما  الليل« وغيره  من تلك األسماء » سبع 
كانت هناك كالب يطلق عليها »أكالب الغلم«، 
الرعى  يف  األغنام  ترافق  التي  الكالب  أي 
تلك  كانت  ورعيها،  مبيتها  أثناء  وحترسها 
تأخذ  حي  األغنام  بترجيع  تقوم  الكالب 
الراعي،  قبل  من  فيه  مرغوب  غير  اجتاهاً 
أو  النضج  طور  زال  ال  زرع  إلى  كاالجتاه 
مزرعة خضراوات، ومن ميزة كالب األغنام 
رعاية وحماية األغنام من أي عدو يود النيل 
يتركون  الرعاة  كان  ما  وكثيراً  األغنام،  من 
قطعان األغنام يف رعاية تلك الكالب والتي ال 
تبرح مكانها وتصبح مهمتها حماية األغنام . 
تعود الليبيون على مخاطبة الكالب بلهجتهم 
أو لغتهم اخلاصة أسوة بالعرب، ففي العربية 
يقال يف مخاطبة الكلب »هج«، وللكلب براثن 
وهي مبثابة األصابع ، وتأثراً بالكلب سميت 
البعض  أطلق  حيث  باسمه،  وأشياء  أماكن 
من  يسلم  ولم  للمياه،  آبار  على  الكلب  اسم 
التسميات حتى البحر حيث أطلق اسم »بير 
الكلبة« على أحد األماكن العميقة القريبة من 
بنغازي مبنطقة  مدينة  أحد شطوط  شاطئ 
يف  سبباً  كان  الذي  البئر  ذلك  الصابري، 

الليبي  17
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هو اللعبة الشعبية السيزة، كما نظم لغزاً حله 
هو الكلب حيث يقول ذلك اللغز:-  »أبيض لاع 
وصوته سماع وذيله معكوف ورجليه أوقوف« 
الكلب  الليبيي جراء  من  الكثير  ادخل  كما   .
يف أحد ألعابهم الشعبية، حيث أعطى لبعض 
لعبة  يف  يعطى  حيث  »جرو«،  اسم  األدوات 
العادة  ويف  األدوات  تلك  لبعض   « السيزة   «

»احلصيات«  يف اللعب اسم جرو.
بعض املعتقدات الليبية عن الكلب :

من  العديد  لدى  سائداً  كان  اعتقاد  هناك 
الليبيي عن عواء الكلب، حيث يقال إن عواء 
الكلب وخاصة يف الليل يعتبر شؤماً وفأالً غير 
حسن، حيث يعتقدون بأن عواء الكالب يجلب 
بعض  أن  يحكى  حيث  والسوء،  الدمار  معه 
الرج  منطقة  يسكنون  كانوا  الذين  السكان 
وضواحي بنغازي قبل أن يحدث  زلزال الرج 
1963م.  سنة  من  رمضان  شهر  أواخر  يف 
حدوث  قبل  الكالب  بعض  عواء  سمعوا 
الزلزال بفترة وجيزة ، كما أن هناك اعتقاد 
قطع  بأن  ليبيا  يف  الشباب  من  العديد  لدى 
يوم األحد سوف جتعل  الصغير  أذني اجلرو 
منه كلباً شرساً ال يخشى أحداً، حيث يقولون 
:- » الكلب القطش يوم حلد ما يعرفش حد«،  
أي أن الكلب الذي يتم قطع أذنيه يوم األحد ال 
يعرف أحد، وهو بهذا ال يخشى أحد فعندما  
لهاجمته  ويهب  عليه  ينبح  فأنه  أحداً  يلمح 
لدرجة متزيق ثيابه ، ويف بعض األحيان يصل 
إلى اللحم من خالل متزيق الثياب، ويقال من 
يعضه كلب    »مكلوب« أي مسعور فأنه يصاب 
»بالكلب« أي اجلنون وقد ميوت، فالكثير من 
صغارهن   يحذرن  كانن  واجلدات  األمهات 
باالبتعاد عن الكالب السعورة وأخذ احليطة 
الكلوب  الكلب  »عضة    -: يقلن  حيث  منها 
اليا  عليه  ايغربلو  العضوض  »أهل  أو  تكلب« 
عضة  مبعنى  ميوت«.  بعدها  يوم  أربعي 
وحينها  اجلنون،  إلى  تؤدي  السعور  الكلب 
يوم  ألربعي  بالغربال  مياه  أهله  عليه  يغربل 

مبنطقة  اجلنوب  أهل  يرددها  كان  والتي 
»تيبستي« الثل التباوي الليبي الذي يقول مبا 
جلوسه  طريقة  عن  الكلب  يتخلى  »ال  معناه 
أن الشخص ال  لو وصل مصر«، أي  حتى و 
يترك عادته حتى ولو هاجر إلى ابعد مكان.

الكلب  استراحة  التبو  مالحظة  خالل  من 
ومالحظة  األرض  على  وجلوسه  وانبطاحه 
يكفون  وال  أفعاالً  يفعلون  األشخاص  بعض 
ماتكون  وعادة  الزمن،  مرور  رغم  فعلها  عن 
هذه األفعال غير جيدة، حيث قورنت جلسة 
من  األشخاص  أولئك  عليه  تعود  مبا  الكلب 
عادة سيئة، ومن ذلك استلهم هذا الثل، وقد 
استغلت األمهات واجلدات هذا الثل يف تنشئة 
الجتمع،  ينبذهم  ال  حتى  التبو  من  الصغار 
الرجال  منهم  ويخرج  جيدة  تنشئتهم  وتكون 
والنساء األسوياء، وكذلك الثل التباوي الليبي 
القائل :- » كما ينبح الكلب وأنت على ظهر 
اجلمل«، هذا الثل يشابه الثل العربي القائل 
:- »الكالب تنبح والقافلة تسير«، وهو يحث 
يحاولون  الذين  على  االلتفاف  عدم  على 
فمن   ، هدفك  حتقيق  يف  مسيرتك  تعطيل 
مالحظة احلكماء من التبو للكلب وهو ينبح 
خلف اجلمل دون أن يتعرض له ويقوم بتعطيله 
يف السير، وما قد يتعرض إليه شخص من 
انتقادات خاطئة حتاول أن تثنيه عن حتقيق 
حلم ما استلهم التبو هذا الثل ، كما استلهم  
من الكلب الثل الذي يقول :- » ال تأمن الكلب 
حلماً« . وهذا الثل للتنبيه، كما استلهم منه 
إال  يحب  ما  الكلب   «   -: يقول  الذي  الثل 
لبقع  الذي يقول :- »اجلرو  »، والثل  خانقه 
داير روحه من لعجول« ، كما استلهمت منه 
يغلنب  :-«كلبي أضعاف   تقول  التي  األمثال 
و«اتزر  للكالب«،  و«النصره  سمي«،  كلب 
الكلب علي الساس يأكلك«، كما أدخل الكلب 
التي  الليبية  الشعبية  واألحاجي  األلغاز  يف 
منها :- »مدينة ما هي مدينة وفيها الكالب 
تنبح، الوت فيها والدفينه ال »، وحل هذا اللغز 
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ميسكون بكلبة ويلفون على منتصفها قطعة من 
وكان بعض  بينهم،  تتجول  ويتركونها  القماش 
ترنيمة  ويرددون  خلفها  يجرون  األطفال  من 
تقول :- » ريش .. ريش« حيث كانوا يعتقدون 
أن  ذلك يساعد علي تغيير اجتاه الرياح من 
اجلنوب »قبلي«  إلي الشمال »أبحري« ويتغير 
الطريقة  يف  تلك  تنجح  كانت  وقد  الطقس، 

كثير من األحيان ولهذا صارت عادة لديهم.
الهوامش :

عبد القادر جامي ،  من طرابلس الغرب . 1
محمد  ترجمة   ، الكبرى   الصحراء  إلى 
الصراتي  دار  طرابلس:   ( األسطى، 
ط1،   ، والتوزيع  والنشر  للطباعة 

.92 ،)1974
سورة الكهف ، اآلية18.. 2
سورة الكهف، اآلية 28.. 3
مجلة . 4  ، كلب«  حتية   «  ، غنيم  محمود 

الرسالة ، العدد 269 ، 1938م.
5 . ،  8 العدد   ، اجليل  مجلة   ،  « كالبهم   «

الجلد 19، أغسطس 1996، نيقوسيا- 
قبرص ،  ص 55.

األمام أبي منصور الثعالبي ، فقه اللغة ، . 6
 ، للكتاب  العربية  الدار   : ليبيا- تونس   (

1981( ، ص 1.
عبد القادر جامي ،  مرجع سابق ، ص 93.. 7

ثم ميوت، وعادة الكالب عندما تهرم تصبح 
من  لعضة  فرد  يتعرض  عندما   . مسعورة 
كلب فأن هناك أناس لديهم خبرة يف عالج 
العاجلة  عملية  طريق  عن  وذلك  الصاب، 
أي  »التكواي«،  شعبياً  عليها  يطلقون  التي 
نبات  عيدان  الشعلة يف  بالنار  الصاب  بكى 
يسمى الرمت يف العادة، حيث يتم كى الصاب 
وذلك  النار،  بها  مشتعل  عيدان  سبع  بعدد 
حتى ال يتعرض للجنون . ويحكى يف احلكاية 
رؤية  من  يتفاءل  الكلب  بأن  الليبية  الشعبية 
الغيوم والبرق وسماعه للرعد، حيث يقال إن 
الكلب قال ذات يوم عندما رأى الغيوم والبرق 
اللنب  لغي  من  نفتك  - ساع   : الرعد  وسمع 
أتخلص من شرب  . مبعنى سوف  احلامض 
اللنب احلامض غير الطازج . ألن تلك الغيوم 
والبرق والرعد سوف جتلب األمطار وتسقي 
زرعاً  يكون  وسوف  الزرع  ويخرج   األرض 
وفيراً بعد احلصاد، وسوف تكثر النعمة من 
خبز ودشيش الذي سوف ينال الكلب منه ما 
ينال سواء مت منحه أو لم يتم ذلك ألن اخلير 
يف كل مكان، ويبتعد عن شرب اللنب احلامض 
الذي كان غذاءه الوحيد يف أوقات اجلفاف، 
كما كان العديد من الليبيي يعتقدون بأن لف 
قطعة قماش على كلبة عندما  تقبل رياح » 
القبلي« يبعد »القبلي« عنهم، فقد كان البعض 
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حقيقة احلقيقة

أبوبكر حامد المغربي. ليبيا

القرضابية- برئ بالل .. 

شؤون ليبيـــه

مثيل  ال  مثالية  شفافية  وحالة  ثقيل،  وحمل  مسؤولية،  التاريخ  كتابة 
مسيرة  بل  بعينه،  فرد  حياة  سيرة  التاربخ   يكون  ال  عندما  وخاصة  لها، 

كفاح شعب كامل.
لكنها  بالكتابة،  التاريخ  يتناولون  الذين  بكتابها  تفتخر  الليبي  ومجلة 
أصحابها،  نظر  وجهات  وتباين  وتعددها  اآلراء  باختالف  أكثر  تفتخر 
ولهذا فهي تتيح املجال لقراءة أخرى لتاريخ جهاد واحد، وغايتها يف ذلك 
له  يستقيم  ال  الرأي  وأن  أبوابها،  تفتح  أن  ينبغي  مدرسة  هو  احلوار  أن 
عود إال إذا كان مستندًا إلى رأي آخر وإن اختلفت وسائل البحث وتشعبت 

وجهات النظر .  ) مجلة الليبي ( ...
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إن حركة اجلهاد يف ليبيا ضد القوات الغازية 
)1911م-  قرن  ربع  قرابة  دامت  اإليطالية 
1932م( شّبت نيرانها يف كل شبر من أرض 
الوطن، واكتوت بلظاها كل أسرة، وأتت على 
ما يزيد عن نصف السكان وقضت على كل 
الثروة  على  كذلك  وقضت  ويابس،  أخضر 
حطاماً  وخلفت  االقتصاد،  ومعالم  احليوانية 
من بقايا الرماد ، والتي ال زالت تذكر أخبارها 
واألغاني  األزجال  يف  واجلماهير  الشعوب 
شجاعة  ميثلون  الطليان  كان  وما  الشعبية، 
البأس وحتمر احلدق،  اجلندي حينما يشتد 

ولذلك قال فيهم الرصايف : 
لئن أدبر الطليان يوم كفاحنا     ..    

      وأن لهم يف بطش شجعاننا عذرا 
فسل جيش كانيفا بنا كيف قومت   ..      

شفار  مواضينا  خدودهم الصعرا 
وكيف دحرناهم فولوا كأننا         ..        

وأياهم أسد الشرا تطرد احلمرا
أبطالنا  الطليان عن مقارعة  وحينما عجزوا 
يف ميادين القتال ركنوا إلى تلك الخزيات مع 
العنى  هذا  ويف  والعجزة،  واألطفال  النساء 

يقول شاعر النيل حافظ إبراهيم: 
عجز الطليان عن أبطالنا ..

      فأعلوا من ذرارينا احلساما 
كبلوهم، قتلوهم، مثلوا .. 

       بذوات اخلدر طاحوا باليتامى 
ذبحوا األشياخ والعجزى ولم ..

     يرحموا طفال ولم يبقوا غالما
أحرقوا الدور استحلوا كل ما ..

      حرمت )الهاي( يف العهد احتراما
قد مألنا البر من أشالئهم ..     

فدعوهم ميألوا الدنيا كالما 
أعلنوا احلرب وأضمرنا لهم ..   

     أينما حلوا هالكا واختراما 
شوقي  مثل   – البرزين  العروبة  ولشعراء 
وحافظ والرصايف – قصائد يجب على شبابنا 
أن يحفظها لا فيها من تخليد أمجاد الشعب 

فيه  الذي متر  الوقت  ليبيا.. ويف  العربي يف 
احلوادث مسرعة مرتبطة ببعضها، فمن زيارة 
إلى  اإلسالم  بأنه حامي  وتبجحه  موسوليني 
ليبيا  اعالن  إلى  اإليطاليي  الهاجرين  سيل 
باالً  ألقي  أجدني   .. إيطاليا  من  جزءا  بأنها 
الى  القاومة الشعبية التمثلة يف الجاهدين 
والوطن  اهلل  سبيل  يف  األرواح  بذلوا  الذين 
ثورة  من  كرمية  حرة  األرض  رجعت  أن  إلى 
يف  واألجداد  اآلباء  إلى  العظيمة  الشباب 
محاولة رد اجلميل لهم على ما بذلوه يف قهر 
سأبدأ  والتي  الواقع  من  الكثير  يف  الطليان 
أو القرضابية   « بها : معركة »قصر بوهادي 
يوم  وبالذات يف  الواقعة يف  سنة  1915م 
28 أبريل ذلك اليوم الذي دارت فيه الدائرة 
على قوات األعداء، والتي تلقت فيها الهزمية 
النكراء، وهكذا انكسر اجليش اإليطالي رغم 
القوات  والعدة بي  العدد  الكبيرة يف  الفروق 
الغازية وجموع الجاهدين .. فقد كانت العركة 
ويا لها من معركة،  جمع فيها الطليان قوات 
مسلح   آالف  ستة  حوالى  عددها  بلغ  كبيرة 
مصراتة  مناطق  من  السكان  بعض  وارغموا 
إليهم  لالنضمام  وورفلة  وزليطن  وترهونة 
وكان على رأسهم رمضان السويحلي، وكانت 
»ميامي«،  الكولونيل  بقيادة  اإليطالية  القوات 
الكبيرة بقوات الجاهدين  القوة  والتقت هذه 
عند القرضابية بسرت، وما كادت تصل هذه 
احلملة إلى موقع قصر أبي هادي حتى بادرها 
بالهجوم  األطيوش  صالح  بقيادة  الجاهدون 
منها  األيسر  اجلناح  على  ضغطهم  موجهي 
الذي كان يتكون من محالت مسالته وترهونة 
التي انضمت على الفور إلى صف الجاهدين، 
سيف  أحمد  قوات  شنت  أخرى   جهة  ومن 
القابل  اجلناح  من  ضارياً  هجوما  النصر  
اربك اجليش اإليطالي الذي بدأ يف التقهقر، 
القوات  انضمت  عليها  متفق  خطة  وحسب 
إلى  السويحلي  رمضان  يقودها  كان  التي 
جانب الجاهدين واشتركوا جميعا يف مقاتلة 
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الطليان من كل جانب، وكان أن دارت الدائرة 
على الطليان من جميع اجلهات، وابيد اجليش 
بكامله، وكانت هذه العركة مبدإ وطني وفاحتة 
التي حلقت  الريعة  الهزائم  عهد لسلسة من 
باجليش اإليطالي. تتصل حلقاتها مبا تقدمه 
من الهزائم يف طول البالد وعرضها القى فيها 
اجليش االيطالي من النكبات الروعة شر ما 
والدمار،  الهزمية  من  العالم  يف  جيش  القى 
والعتاد  األسلحة  أغلب  الجاهدون  وغنم 
احلربي على الرغم من استشهاد حوالى 550 
الثورة  اندلعت  العركة  هذه  وعقب  مجاهدا، 
العارمة يف كل البالد وارغم االيطاليون على 
اجلالء من مصراته.. وهكذا انكسر اجليش 
االيطالي رغم قوته الكبيرة، وقد ارتبطت هذه 
العركة بالفشل الذريع الذي انتهت إليه حملة 
)ميامي( على فزان نتيجة القاومة التي قادها 
الورع )محمد بن عبد اهلل  وأشعلها الجاهد 
)ميامي(،  حلملة  تصدى  الذي  البوسيفي(، 
ومن  ومحروقة(،  وأشكدة  )الشب  معارك  يف 
بعض  مع  حتول  الجاهد  هذا  أن  العروف 
االصابعة  معركة  أن شارك يف  بعد  أصحابه 
يف  والدخول  االستسالم  رافضا  )جندوبة(، 
البدأ  هذا  على  وظل  السياسية.  الساومات 
حتى استشهد يف معركة محروقة. وقد تبددت 
الكولونيل  بشخصية  أحاطت  التي  الهالة 
)ميامي(، يف نظر الدارسي من مواطنيه، فبعد 
أن كان القائد الظفر للحملة اإليطالية وصف 
بأنه كان خاليا من الواهب الالزمة للقائد يف 
والغطرسة  باألنانية  ونعت  البرية،  احلروب 
وتقلب الزاج إلى غير ذلك من األوصاف التي 

كانت حكما عليه بالنهاية. 
بئر بالل .. معركة الكراهب : 

بئر  التي جرت عند  الثانية فهي  العركة  أما 
بالل )موقع يف جنوب غرب اجدابيا( وتسمى 
هي  البادية  عند  و«الكرهبة«    - الكراهب 
السيارة، ونسبت إليها لكثرتها فكانت  تقارب 
الئة بي دبابات ومدرعات وحماالت-  حيث 

اجتهت اخلطة اإليطالية بعد احتالل اجدابيا 
محاولة  يف  الغاربة  قبيلة  على  الضغط  إلى 
مستميتة إلخضاعهم أو استمالتهم إلى جانب 
احلكومة، ثم كان سببها ) حسب ما جاء عند 
انه  الختار(  عمر  كتاب  يف  الزاوي  الطاهر 
لا قبل إدريس البيعة باإلمارة اعلنت إيطاليا 
مركزا  كانت  التي  اجدابيا  واحتلت  احلرب، 
عند   إليهم  انضم  ومن  الغاربة  واجتمع  له.. 
 ، اجدابيا  تقع جنوبي  القطوفية، وهي  زاوية 
فأصبحوا يقلقون راحة العدو. فلم ير الطليان 
يونية  من محاربتهم، فخرجوا عليهم يف  بداً 
آالف  يقل عن خمسة  ال  1923م يف جيش 
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احلديثة  واآلالت  العدات  بجميع  مجهز 
ومعه نحو مئة سيارة من الدرعات وغيرها، 
بي  العركة  ونشبت   ، بالل  بئر  عند  فالتقوا 
لهذه  أول ضحية  الدبابات  وكانت  الفريقي، 
العركة ألن طبيعة األرض لم تساعدها على 
وابال  الجاهدون  وأمطرها  القيام مبهمتها،  
فانقضوا  عجالتها،  ففسدت  الرصاص،  من 
القتلى  بي  )وكان   فيها  من  وقتلوا  عليها، 
الرائد اإليطالي تلغر(، فما هي إال ساعة حتى 
ذهب اهلل بريحه وولى األدبار، وعقب انتهاء 
ومئات  مدفعا    25 الجاهدون  غنم  العركة 
من صناديق الذخيرة،  وكان الفضل يف هذه 

بالء  فيها  أبلوا  فقد  الغاربة،  لقبيلة  العركة 
نفسها،  اإليطالية  الصادر  باعتراف  حسنا 
ما  واالستبسال  الشجاعة  من  فيها  وأظهروا 
يسجله لهم التاريخ مبداد فخر. وقد استشهد 
من فرسانهم البرزين:  نصر األعمى، الشيخ 
وكانت  األطيوش،  والزروق  احلرنة،  مهدي 
والشيخ  األطيوش  بقيادة صالح  العركة  هذه 
الفضيل الهشهش، وقجة عبد اهلل .. وُيذكر 
يف هذا الصدد: إن الجاهد »إبراهيم الفيل« 
أجهش بالبكاء  بسبب الظروف التي حالت دون 
مشاركته بالعركة، فقال له صالح األطيوش: 
ال تقلق يا خال، الفرصة متاحة لك يوم الغد 
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يف البريقية.. وبالفعل شارك الفيل يف  معركة 
البريقة األولى واستشهد فيها. 

عدد  الكراهب  معركة  وصف  وقد  هذا، 
موسى  أمثال  الليبيي:  الشعراء  من  كبير 
الغربي  وبوياسي  الفاخري،  واألبعج  حمودة، 
رائعة  ولألخير مطولة  الشيخي،  وعبدالقادر 
يف وصف  احداثها الرهيبة  نذكر منها ما يلي: 
صار يف الكراهب يوم عاب عجلهن .. اصابن 

بال جودة  وقطعوا هلهن
ما عقبوا سبيوسي .. يوما ينقي الشيب من 

الناموسي 
وفيه نصر يحدرها على الكردوسي .. ساعة 

بعد ساعة ايزم اولهن
النهار  كيف  لولي  كيف   .. طلياني  عقبوا  ما 

الثاني 
ضبابيح واحتاطن على جدياني .. ال اجفلن ال 

رّدن علي أمعزلهن 
أو متن جيفهم طالقات بناني .. اجتي من بعيد 

اتهاب ما احتملهن 
كما ذيب عادي يف معيز يفّرع .. اتيوسه على 

حقفة خال عقلّهن 
وهزميتها  اإليطالية  القوات  أمل  خيبة  إن   
اخلسائر  أكبر  من  والبريقة   الكراهب  يف 
اإليطالي يف  اجليش  بها  مني  التي  والهزائم 
ليبيا، وقد نسبت الصادر الرسمية اإليطالية 
)كما جاء يف معجم التليسي( الفشل الضاعف 
الذي  األحوال اجلوية  إلى سوء  العركتي  يف 
الذي  البحر  وهيجان  الطيران  حركة  عطل 
أعاق السفينة البحرية )برنيتشي( عن االقالع 
الدقة يف  عدم  إلى  ينسبونه  كما  بنغازي  من 
قواتهم على  أعدوا  إذ  الجاهدين  قوة  تقدير 
إلى  تشير  كانت  التي  لديهم  العلومات  ضوء 
ليس  وأن  الغاربة،  انقسام يف صفوف  وجود 
يف النطقة سوى قوة موزعة بقيادة قجة عبد 
اهلل ال تزيد على مئة وخمسي مسلحا، ويرد 
التبريرات  التليسي على هذه  األستاذ خليفة 
فشل  بوضوح  تكشف  تبريرات  بأنها  الواهية 

القوات اإليطالية يف الواجهة عندما تقوم على 
قوات متكافئة، وقوى غير متفاوتة ال تستخدم 
العامالن  وهما  البحرية  وال  الطيران  فيها 
احلاسمان يف كل االنتصارات الرخيصة التي 
ضد  معاركها  يف  اإليطالية  القوات  احرزتها 
االستعماري  الوجدان  ظل  وقد  الجاهدين.. 
الهزمية  هذه  وطأة  حتت  يرزح  اإليطالي 
والتبريرات  التفسيرات  لها  ويلتمس  النكرة، 
ويعمل بكل الوسائل على محو آثارها الادية 
القاومة  تضاعفت  أن  بعد  خاصة  والعنوية 
يف منطقة اجدابيا، فأخذوا يستعدون حلملة 
القضاء  بقصد  النطقة  على  النطاق  واسعة 
على حركة القاومة .. ومهدوا لذلك بعمليات 
جوية على مواقع الجاهدين وضرب مواقعهم 
وقوافلهم وما ذلك إال خطة أولى نحو احتالل 
مرسى البريقة ثم بئر بالل، لكي ميحوا آثار 
الهزمية السابقة يف بئر بالل والبريقة، ثم لكي 
ومحاولة  بالعراء  ظلت  التي  قتالهم  يدفنوا 
استرداد بعض العدات اآللية تأكيدا للسيادة 
على هذه النطقة الهامة.. وبعد هذه العركة 
حيث  البريقة  إلى  الختار  عمر  السيد  جاء 
الرضا  محمد  على  ساخطا  الغاربة  معسكر 
من  آلراء  واستسالمه  إدارته  منه سوء  ناقما 
حوله ممن ال يهمهم  إال مصاحلهم اخلاصة، 
وقد اتفق السيد عمر الختار مع الشيخ صالح 
الجاهدين  من  نفرا  معه  يأخذ  أن  األطيوش 
ويذهب بهم إلى اجلبل األخضر ويؤسس بهم 

معسكرا هناك، وقد مت تنفيذ هذا الرأي. 

شؤون ليبيـــه
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العامة  للظروف  النسبي  التحسن  ساهم 
باملغرب،  الوبائية  احلالة  فرضتها  التي 
مختلف  يف  الثقافية  األنشطة  تزايد  يف 
من  العديد  برزت  كما  املغرب.  جهات 
اإلصدارات. سواًء النقدية منها أو اإلبداعية 
ذلك  واكب  )الشعر،الروايةـ،القصة(. 
و  الثقافية  املهرجانات  من  العديد  تنظيم 
اجلهوية. الكتاب  معارض  الفنية،وبعض 

لكن على الرغم من هذا التعدد،فإن أبرز هذه 
للموسيقى  فاس  :مهرجان  هي  املهرجانات 
مبدينة  العربي  الشعر  مهرجان  الروحية، 
مبدينة  للكتاب  اجلهوي  املعرض  مراكش، 
املغربي(،  املتوسط  األطلس  خنيفرة)منطقة 
والفنون  للثقافة  مدارات  جمعية  احتفال 
أيت  مبدينة  لتأسيسها  الثامنة  بالذكرى 

أورير)جهة مراكش آسفي(.

شؤون عربيـــــة

رسالة المغرب الثقافية  .. 

أيام من ذهب

سعيد بوعيطة.المغرب
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الروحية  للموسيقى  فاس  1.مهرجان 
)الدورة الرابعة عشر( :

النغُم  فيه  بامتياز،حرك  صويف  يوم  يف 
السالكي،  وأحوال  ونبيه  باهلل  البتهل  الادح 
 14 الـ  الدورة  يف  العلمية  العاصمة  جنبات 
التي  الصوفية،  للثقافة  فاس  مهرجان  من 
استمرت إلى الـ16 من شهر أكتوبر 2021. 
البلقان وفارس  أنغام صوفية من بالد  فعلى 
بالملكة  احلاضرون  تواَجد  والغرب،  والهند 
وخارجها يف هذه الدورة االستثنائية النظمة 
بشقي، حضوري محدود، ورقمي مفتوح على 
الراهن.أخذت  الوباء  العالم، يف ظل ظروف 
الدورة الـ 14 من الهرجان متابعيها يف رحلة 
إلى مقامات التصوف، متشبثة باحلاجة إلى 
احلياة  تبنى  عليه  الذي  العنى  عن  البحث 

الفردية واجلماعية.     
2.مهرجان مراكش للشعر العربي)الدورة  

الثالثة( :
حتت الرعاية السامية لصاحبة اجلاللة اللك 
وزارة  التعاون بي  إطار  السادس،ويف  محمد 
الغربية  بالملكة  والتواصل  والثقافة  الشباب 
اإلمارات  بدولة  بالشارقة  الثقافة  ودائرة 
الشعر مبراكش  دار  نظمت  التحدة،  العربية 
الدورة الثالثة من مهرجان الشعر الغربي)أيام 
الدن  أكتوبر 2021(بأيقونة  29 و30و31 
الكونية مراكش احلمراء. وقد أقيمت فعاليات 
حفل االفتتاح يوم اجلمعة 29 أكتوبر، بفضاء 
حديقة »عرصة موالي عبد السالم«، بحضور 
السيد  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير 
»محمد مهدي بنسعيد«، ورئيس دائرة الثقافة 
يف حكومة الشارقة السيد عبد اهلل لعويس، 
إلى جانب عدد من الشخصيات التي تنتمي 
إلى عالم الثقافة والفنون واإلعالم. تضمنت  
فعاليات الهرجان قراءات شعرية لشعراء من 
وأمسيات  واحلساسيات،  األجيال  مختلف 
خاصة  فقرة  إلى  باإلضافة  موسيقية، 
والنقد. الشعر  مبسابقات  التوجي  بتكرمي 

كما عقدت ندوات فكرية وحلقات نقاش.كما 
أقيم معرض فنّي مرافٍق لألنشطة خالل أّياِم 
كالتالي:                                                                                              الهرجان  برنامج  جاء  الّدورة.وقد 
افتتاح   :2021 أكتوبر   29 أ.اجلمعة 
معرض‹‹خمس سنوات من جتربة بيت الشعر 
مبراكش‹‹)2021/2017(، تكرمي عدد من  
الفعاليات الثقافية واإلعالمية احتفاًء بالتنوع 
الثقايف الغربي، قراءات شعرية،حفل فني مع 
مجموعة »جيل جاللة«.                        ب.السبت 
الفترة  خالل  2021:نظمت  أكتوبر   30
الصباحية ندوة حتت عنوان ›‹الشعر وأسئلة 
قادم،زهور  األساتذة:أحمد  مبشاركة  القيم‹‹ 
الغالي.جرت  العال،بوزيد  أبو  كرام،محمد 
أشغال الندوة بقاعة تيشكا التابعة لفندق آدم 
احلضور  السائية،فكان  الفترة  يف  بارك.أما 
مع  السالم  عبد  موالي  بعرصة  موعد  على 
شعرية  قراءات  خالل  من  القصيدة  نبض 
بينهم:فاحتة  من  الشعراء  من  لجموعة 
العلوي. علوش،مالكة  الدين،إدريس  صالح 
لجموعة  الوسيقية،فكانت  الصاحبة  أما 
سعيد الشرايبي برئاسة الفنان خالد إصباح.        

شؤون عربيـــــة
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ج.األحد 31 أكتوبر 2021:كان احلضور على 
موعد بعرصة موالي عبد السالم مع القصيدة 
الغربية.وذلك من خالل مجموعة من األمناط 
الزجل،الشعر  الختلفة)قصيدة  الشعرية 
خالل  من  الفصيح(.وذلك  األمازيغي،الشعر 
من  الشعرية.نذكر  األصوات  من  العديد 
عز  زكنون،صفية  الصياد،أمي  بينها:علي 
الدين،رضوان صابر.قام بتقدمي فقرات هذه 
الفترة الصباحية الشاعر إدريس اللياني.أما 
خالل الفترة السائية،فكان احلضور يف نفس 

الفضاء على موعد مع رؤى شعرية.مبشاركة 
الشعراء:حفيظة بلفارسي،محمود عبد الغني، 
سعيد كوبريت،هدى الفشتالي.تقدمي الشاعر 
الزجال مراد القادري.وبهذه الفقرة مت اختتام 

الهرجان.
االحتفالية  الثقافية  مدارات  3.أيام 

)الذكرى الثامنة للتأسيس(:
تعددت وتنوعت أشغال هذه األيام االحتفالية 
يف  ورشات  ثقافية،  بي:موائد  توزعت  التي 
مجموعة  توقيع  للتالميذ،  لفائدة  القراءة 

شؤون عربيـــــة



األلوان« . 1 التباس  القصصية«  الجموعة 
يف  قشوشي،الصادرة  أميان  للقاص 
للنشر  فاصلة  دار  عن  األولى  طبعتها 
بي  صفحة.من   90 ،2021،يف 
راس  وكْتبة،  )قرنفل،مُّ الجموعة  قصص 
حب  عتبة،  سريعاً،  القطار  اللفعا،مر 
النوازل(.وضع  اليونانية، وطب  مسروق، 
مقدمة الجموعة الدكتور محمد برادة.
اختار لها عنوان«التباس األلوان صوت. 
وأعيد  الواقع«.  تقبل  ال  متمردة  ذات 
الغالف  ظهر  على  القدمة  هذه  كتابة 
إلى  اإلشارة  للمجموعة.جتدر  اخللفي 
ثاني  األلوان«هي  »التباس  مجموعة  أن 
بعد  قشوشي  ألمين  قصصية  مجموعة 
مجموعته األولى ›‹كلكن عذراوات‹‹ التي 
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مستديرة  مائدة  اإلبداعية،  األعمال  من 
وسؤال  الثقافية  موضوع‹‹اجلمعيات  حول 
استضافة  والفني‹‹،  الثقايف  التنشيط 
من  الغاربة)خاصة  الشعراء  من  مجموعة 
الهواء  يف  تشكيلية  ومعارض  مراكش(، 
)استضاف  وحكاية  مبدع  برنامج  الطلق، 
الشاعرة والفنانة السرحية فاطمة بصور(.
جتدر اإلشارة إلى أن جمعية مدارات للثقافة 
من  بالعديد  ثقافية  شراكة  تربطها  والفن 
الشقيقة.                                                                                                                         تونس  بدولة  الثقافية  اجلمعيات 

اإلصدارات اجلديدة :
الشهد  عرفها  التي  اإلصدارات  هي  كثيرة 
األجناس  بجميع  الغربي.ارتبطت  الثقايف 
ال  الثال  سبيل  على  بينها  من  األدبية.نذكر 

احلصر:
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إليك/2020«،  أبي/2005«،«أجلأ 
»جسدي ريح عابرة/2020.

اجلديدة:دراسة،نصوص . 3 الرواية  نفهم   
الغربي  والروائي  خاص‹‹للناقد  وحوار 
طبعتها  يف  الصادرة  الديني  أحمد 
الطرق«.توزع  ملتقى  عن»دار  األولى 
 166 يف  قسمي  على  العمل  هذا 
صفحة.حيث قدم قراءة مفصلةً ودقيقةً 
الروائية  الدارس  أهم  إلحدى  محكمة 
التجلي يف  العشرين  القرن  واألدبية يف 
يف  ظهرت  اجلديدة«التي  اجتاه»الرواية 
األربعينات،واتسعت  نهايات  يف  فرنسا 
السردية  الكتابة  نهج  لتصبح  وتطورت 
والميزة ألهم األقالم الروائية الفرنسية: 
سيمون،مشيل  ساروت،كلود  ناتالي 
الواقعية  خلَف  بوتور،وآخرون.اجتاه 
جاء  وكامو؛وما  وبروست  جيد  وأندري 
يِلها أي تيار محدد  بعدها.تأثر بها ولم 
رؤيتها  عمق  على  يدل  يفوقها.مما 
وأصالة فنها وتعبيرها عن العصر.                                                                                                            

الشاوي . 4 القادر  لعبد  ›‹التيهاء‹‹  رواية 
دار  عن  األولى  طبعتها  يف  الصادرة 
التوسط  احلجم  الفنك،2021،من 
العمل  هذا   ميثل   يف  492 صفحة. 
لسجل  مراودة  ــــ  الكاتب  يقول  كما  ــــ 
كتابة يتراوح بي  استرجاع ذكريات عن 
صدف الاضي، والدنو من حيوات بعض 
الكتاب من خالل فحص منعرجاتها، إلى 
والواقف.فضالً  اخللفيات  سبر  جانب 
عن كشف سياق كتابات الؤلف التعددة.  
جاءت بينة هذا العمل عبارة عن فقرات 
فاصلة  أرقام  وال  عناوين  مستقلة،بدون 
غير  ترتيبها  فراغات.لكن  بينها  تفرق 
يظهر  كرونولوجية،مما  بينة  على  قائم 
الشاوي  القادر  عبد  الكاتب  رحالت 

ذهابا وإيابا منذ الطفولة.

القصة  عشاقة  على  خاللها  من  أطل 
الديوان  الصادرة عن مطبعة  القصيرة، 
للطباعة والنشر يف حدود 78 صفحة.                                                                                                    

.ديوان‹‹معطف ال يقيني‹‹للشاعرة إلهام . 2
عن  األولى  طبعته  يف  الصادر  زويريق، 
الوطنية)مراكش(،2021.يقع  الطبعة 
الفنان  لوحة  غالفه  زين  الذي  الديوان 
من  صفحة   72 العبادي،يف  مصطفى 
احلجم التوسط.يضم 13 نصاً شعرياً 
وتقدمياً للناقد عبد العزيز ساهر. جاءت 
األطلس،معطف  كالتالي)دمية  نصوصه 
ال يقيني،تيهان،هي القصيدة، اشتعلي يا 
نور نبضا،تتنفس حرية، أطياف حررت 
نفسي، أنا النبض الحال، يف محرابك يا 
شعر، أنشودة على وتر اجليم، سأمحو 
الريح،أضواء(.ميثل  آالمي،سيدة 
ديوان«معطف ال يقيني«، جتربة شعرية 
إلهام  الشاعرة  إصدارات  رابعة.أغنت 
أنف  رغم  أصدرت«ديوان  التي  زويريق 



صدرت- مؤخرًا- رواية »زنزانة وأكثر من 
حبيبة« للكاتب األسير »قتيبة مسّلم« 
والكتاب  لألدباء  العام  االحتاد  عن 
الفلسطينيني، وتقع الرواية يف )168( 
لها  وقدم  املتوسط،  القطع  من  صفحة 
العام  األمني  السوداني«  »مراد  الشاعر 
التقدمي:  يف  جاء  ومما  الكتاب.  الحتاد 
خالل  من  حمدي«  »أبو  سطر  »لقد 
»زنزانة وأكثر من حبيبة« سيرة احلزن 
التماسك  قطرة  يعلي  الذي  الثوري 
االنكسار  مواجهة  يف  والرسوخ  والثبات 
واالنحسار والسقوط. إنها إرادة الهجوم 

ومواجهته املحققني وزنازين املوت«.
داخل  األسرى  عالم  عن  الرواية  حتكي 
حكاية  خالل  من  اإلسرائيلية  العتقالت 
»أوس« وأبيه يف النضال؛ »صاعد«، وما يجري 
داخل العتقل من عالقات ومشاكل ومتنيات 
وآهات، فتبي الرواية العالم النفسي لألسير، 
والزيارات،  والحاكمات  بالزمن  واإلحساس 
واإلهمال الطبي، ونحو ذلك، مازجاً الكاتب 
الهّم الوطني باجلانب العاطفي وعالقة أوس 

بحبيبته التي أطلق عليها اسم »أميرة«.
عشرة  ضمن  الوضوعات  هذه  وجاءت 
أريد  الوحش،  حبيبتي؟،  هي  من  عناوين: 
أن يكون لي هوية، احلجر األول واالعتقال 
صوت  السجن،  الوطن..  احلب..  األول، 
الحاصر  احلب  الكبسولة،  الحكمة،  أمير.. 

اليالد  عيد  السجن،  يف  األولى  والزيارة 
الثامن عشر، احلرية.

ومن اجلدير بالذكر أن رواية »زنزانة وأكثر 
من حبيبة« هي النجز اإلبداعي الثاني الذي 
األسير  للكاتب  أسبوع  غضون  يف  يصدر 
»حروف  النصوص  كتاب  بعد  مسلم،  قتيبة 
سجن  يف  الرواية  كتبت  وقد  ذهب«.  من 
بتاريخ:  كاتبها  منها  وانتهى  الركزي،  جلبوع 
2021/3/11، كما جاء يف نهاية الرواية.

ويف نفس السياق صدر عن الكتبة الشعبية 
للكاتب  ذهب«  من  »حروف  كتاب  نابلس  يف 
األسير قتيبة مسلم. يقع الكتاب يف )224( 
على  ويحتوي  التوسط،  القطع  من  صفحة 
يف  التنوعة  »النصوص«  من  مجموعة 
الوجدانية وبي  الذاتية  موضوعاتها ما بي 
وأفرد  والنضالية،  الوطنية  الوضوعات 
مساحة من بي تلك النصوص للحديث عن 
أصدقائه من الشهداء. ويشتمل الكتاب على 
وطويلة،  قصيرة  نصوص  بي  نّصاً،   )68(
كتبت جميعها يف سجن عسقالن، يف الفترة 

الواقعة بي عامي: 2001 وحتى 2007.
قّدم للكتاب الكاتب »فراس حج محمد«، ومما 
جاء يف التقدمي: »يف هذه احلروف الذهبية 
يصّر  الكاتب،  لألسير  مثالية  صورة  ثمة 
»قتيبة مسلم« على أن تكون حاضرة وبقوة، 
إال  والشوق  والعاناة  البؤس  الرغم من  على 
يواصل  أن  استعداد  وعلى  قوياً  زال  ما  أنه 

رسالة فلسطني  مبادرة أرسى يكتبون ال تعرف التوقف .. 

الليبي خاص . تقرير فراس حج محمد

األسرى يواصلون االبداع

شؤون عربيـــــة
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واجلدوى  بعمله  مؤمن  فهو  الكفاح،  درب 
منه، ولم توهن عزميته سنوات اعتقاله التي 
العزمية  مستمدا  عاماً.  الثالثي  على  نافت 
أصدقائه  ومن  رجاله،  ومواقف  التاريخ  من 
وأقاربه، ومن إميانه الصلب بعدالة قضيته«.

حسن  »احليفاوي  والحامي  الكاتب  أما 
للكتاب،  األخير  الغالف  على  فكتب  عبادي« 
ومما جاء يف كلمته: »عمل اجلالد دائماً على 
كسر إرادة الضحية، لكن أسرانا أصروا على 
كتابة التاريخ بطعم احلرية،...، صمموا على 
أن يكسروا روح العتمة ليقولوا للتاريخ: نحن 

هنا باقون«.
ومن اجلدير بالذكر أن الكاتب »قتيبة مسلم« 
حاصل على درجة الاجستير، ومعتقل منذ عام 
2000، ومحكوم بسبعة وثالثي عاماً، وهو 
من قيادات احلركة األسيرة، صدر له سابقاً 
 .2011 عام  السجن«  يف  قبلة  »آخر  كتاب 
وله أيضاً عدة كتب مخطوطة وُمْنجزة، تنتظر 

الطباعة.

أما رواية »اجلهة السابعة« فقد صدرت عن 
دار فضاءات للنشر والتوزيع  للكاتب األسير 
 )314( يف  الرواية  وتقع  أبوحنيش«،  »كميل 
للرواية  وقّدم  التوسط،  القطع  من  صفحة 
يف  وجاء  دراج«،  »فيصل  الفلسطيني  الناقد 
التقدمي: »السجن ال يحتمل إال إن كان جتربة 
الوجود وتسخر منه، حتاوره  تتأمل  وجودية، 
وتعّقب عليه، وتفرض على السجي أن يحول 

»مساحة زنزانته« إلى أرض واسعة«.
 تتألف الرواية التي زين غالفها األول لوحة 
شال«،  الهادي  »عبد  الفلسطيني  للفنان 
باب،  هو  أيضا  فصل  كل  فصول،  ثالثة  من 
فكان الفصل األول حتت عنوان »باب احلّب« 
القاسم  »أبو  الصويف  الشاعر  بقول  وصدرّه 

القشيري«:
نفد  فما   .. كأٍس  بعد  كأسا  احلب  شربت 

الشراب وال رويُت
وأما الفصل الثاني فجاء بعنوان »باب احللم«، 

وصّدره بقول الشاعر محمود درويش:

شؤون عربيـــــة
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أمامك  ميشي  احللم/  جتد  وال  تسير  حي 
كالظل/ يصفو قلبك .

الوت«،  »باب  بعنوان  الثالث  الفصل  وجاء 
وصدرّه بقول الشاعر أحمد شوقي:

الوت  لكان   .. سبعاً  خلقن  اجلهاِت  أن  ولو 
سابعة اجلهات

تتناول الرواية عبر فصولها الثالث استبطان 
الكاتب لتجربته الذاتية يف عوالم مفتوحة على 
احلّب وعلى احللم وعلى الوت، هذه العاني 
يفرضها  جدلية  بعالقة  التداخلة  الثالثة 
أو  بكتابتها  عليها  يتغلب  لعله  األسير  واقع 
فيه  هو  تنقذه مما  نفسية  بدائل  استحضار 

من ثقل اللحظة.
معتقل  حنيش«  أبو  »كميل  الكاتب  أن  ويذكر 
الؤبد  بالسجن  ومحكوم   ،2003 عام  منذ 
هذه  خالل  يكتب  أن  واستطاع  مرات،  تسع 

الروايات  من  العديد  االعتقال  من  الفترة 
السياسية  والقاالت  والدراسات  واألشعار 
أدبية  أعمال  عدة  الطبع  قيد  وله  واألدبية. 
العمل  هي  الرواية  وهذه  وبحثية.  ونقدية 
األول التي تصدره دار فضاءات ضمن مبادرة 
بينها  التعاون  خالل  من  مبدعون،  أسرى 
حيث  عبادي  احليفاوي حسن  الحامي  وبي 
وتقوم  الرواية  األستاذ حسن مخطوط  يوفر 
للنشر  وإعداده  وتنضيده  مبراجعته  الدار 
عربي  ناقد  أو  أديب  يقوم  أن  على  والتوزيع 
بتقدمي العمل، ويرسم الغالف فنان تشكيلي 
بتعميم  البادرة  هذه  تساهم  بحيث  عربي، 
الفاعلة يف طباعتها  والشاركة  األسرى  كتب 
الرواية  توقيع  مت  وقد  األفضل.  الوجه  على 
يف معرض عّمان الدولي للكتاب بتاريخ: 25 

أيلول 2021.



كتبوا ذات يوم .. 
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أشرف قاسم. مصر

إلى  مهًما  معبًرا  العربية  اللغة  تعد 
األخص  وعلى  األخرى،  الثقافات 

الثقافات اإلفريقية متعددة العرقيات.
الفرنسي  األخص  وعلى   - االستعمار  حاول 
هويتها  ميحو  أن  إفريقيا  دول  أغلب  يف   -
اإلسالمية وذلك بفرض اللغة الفرنسية على 
الشعوب، ولكن هذه الشعوب لم تستسلم على 
الهوية  الرغم من كل محاوالت تشويه ومحو 
انتشار  خالل  من  وقاوموا  لها،  تعرضوا  التي 
الكرمي  القرآن  النشء  تعلم  التي  الكتاتيب 
القدمي،  العربي  والشعر  النبوية،  واألحاديث 

اللغات  العربية إحدى  تعد  أريتريا مثال  ففي 
األم التسع إال أنها حتتل مساحة كبيرة كلغة 
الشعب  من  كبير  قطاع  وتعامالت  وجدان  يف 
عمر  »أحمد  الشاعر  لي  ذكر  كما  األريتري 
شيخ«، واستطاع الشعر العربي يف تلك الدول 
أن ينقل إلينا ثقافات تلك الشعوب، وعاداتها، 
وتقاليدها، بشكل ملحوظ، من خالل شعراء 
وكتبوا  العربية،  درسوا  الذين  الدول  هذه 
يف  الكتاتيب  النتشار  كان  وقد  أشعارهم،  بها 
الدراسة  عن  وعوضًا  عظيم،  أثر  الدول  هذه 
النظامية، كالسنغال ونيجيريا، هذا باإلضافة 

مزامير الشعر العربي
 يف إفريقيا السمراء )1(
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إلى البعثات العلمية، حيث يدرس العديد من 
مصر،  يف  الشريف  باألزهر  الدول  هذه  أبناء 
وباململكة العربية السعودية، واجلزائر واملغرب 
لها  يكنون  التي  العربية،  الدول  من  وغيرها 

محبة وتقديرًا كبيرين، ال سيما األزهر. 
من  العديد  برزت  األخيرين  العقدين  وخالل 
الشعوب  هذه  شباب  من  الشعرية  األسماء 
كـ«  تقام  التي  الشعرية  املسابقات  خالل  من 
وغيرها،   « و«عكاظ  و«كتارا«،  الشعراء«،  أمير 
احلاصل  جوب«  األمني  »محمد  كالسنغالي 
الثامن،  املوسم  يف  الشعراء  أمير  لقب  على 
سنغالي  شاعر  أفضل  لقب  على  حصل  كما 
2017، والبوركينابي »عبداهلل بيال« احلاصل 
على جائزة السنوسي الشعرية من نادي أدبي 
دورتها  يف  السعودية  العربية  باململكة  جازان 
حسن«  »عبداملنعم  واملالي   ،2018 السادسة 
الذي حصد املركز اخلامس يف أمير الشعراء 
يف املوسم الثامن، وغيرهم من األصوات التي 

أثبتت حضورها يف املشهد الشعري بقوة .

األستاذ فاضل غي »رئيس نادي السنغال 
األدبي«

عام  بشكل  اإلفريقي  الشعر  يف  الالحظ 
والسنغالي، خاصة الكتوب بالعربية أنه كان 
شديد التأثر بالطريقة التي كتب بها العرب يف 
جاهليتهم وإسالمهم أشعارهم رغم اختالف 
قصائدهم  يف  أجدادنا  ونرى   .. البيئات 
يفتتحونها بالغزل قبل وصولهم إلى األغراض 
الشعرية التي يقصدونها كما كانت يف قصائد 

شعراء العرب  القدامى .
الساحة  اكتشفت  السنوات األخيرة  لكن  يف 
األدبية اإلفريقية  مواهب شعرية شابة تتلخص 
العربية  الثقافة  حملة  من  صغار  شباب  يف 
األدبية  النتديات  يثرون  الشباب  هؤالء   ،
بقصائدهم اجلميلة على اختالف األغراض 
الشعرية والواضيع التي يعاجلونها.. والرائع 
مع  يتعاطون  بدأوا  الشباب  شعرائنا  جل  أن 

األدبية  التيارات  مبختلف  األدبي  الشأن 
بطريقة معاصرة، وهذا بدون شك جاء نتيجة 
الشعرية  بالصور  وتأثرهم  النّوعة  لقراءاتهم 
يف  يدرسون  الذين  سيما  وال  احلديثة، 
اجلامعات العربية ويحتكون باألوساط األدبية 

يف الدول العربية التي يتواجدون فيها.
ولا الحظنا اهتمام الشباب السنغالي بالشعر 
إنشاء  ضرورة  إلى  دعونا  والرواية  واألدب 
“نادي السنغال األدبي” ليكون متنفساً لشبابنا 
السنغال  نادي  مستوى  على  الشعراء  من 
األدبي نقيم أمسيات ومسابقات شعرية، لكن 
يف فترات متباعدة نظرا لقلة الوارد الالية، 
الستعربون  له  يتعرض  الذي  والتهميش 
التفرنسة  والنخبة  الرسمية  السلطات  من 
قنوات  لفتح  نسعى  أننا  على  السنغال،  يف 
والصالونات  األدبية  األندية  مع  التواصل 
بيت  وخاصة  العربي،  العالم  يف  األدبية  
الشعر يف الشارقة، ونادي الدمام األدبي يف 
واحتادات  الكويت،  أدباء  ورابطة  السعودية، 
الغرب   و  والفكرين يف كل من مصر  األدباء 
سبقت  العربية  اللغة  أن  وكما  وتونس. 
األدب  كذلك  بقرون  السنغال  إلى  الفرنسية 
اللغة  أن  بدليل  بالعربية،  الكتوب  السنغالي 
األعمال  يف  تستخدم  كانت   التي  الوحيدة 
هي  الفرنسي  الستعمر  مجيئ  قبل  اإلدارية 
اللغة العربية .. وحتى الكاتبات بي القبائل 
يف لهجاتها الحلية كان ُيستخدم فيها احلرف 
العربي، لذلك جتد أن التراث األدبي والديني 
يف السنغال مكتوب بلغة الضاد والخطوطات 
اإلسالمية والثقافية واألدبية التي حتفظ يف 
بجامعة  السوداء  إلفريقيا  األساسي  العهد 
ومع  ذلك،  على  دليل  خير  جوب  أنت  شيخ 
االستعمار  استطاع  التاريخية  احلقيقة  هذه 
على  الفرنسية  لغته  فرض  الفرنسي 
الرسمية  اللغة  هي  صارت  حتى  السنغاليي 
أن  يف  شك  يخامرني  ال  ولكن  البالد،  يف 
األدب السنغالي الكتوب بالعربية أكثر بكثير 
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عديد من الهرجانات الشعرية منها مهرجان 
الشارقة الدورة السابعة عشر كما شارك يف 
عديد من البرامج الثقافية واألدبية يف قنوات 

عدة .
إطالٌل على ُشرفِة الرُّؤى 

ةَ  رَكِّْب َبالِبَلَك الَصِبيَّ
َفْوَق أَْجِنحِة اخَلياِل 

َؤى ِسْحًرا  َوِطْر َعلى َمْتِ الرُّ
ِسيِم  َل ِمن َشَراينِي النَّ َتَسلَّ

َورَاَح َيْنِسُج يف تَقاِسيِم الَفَضاء 
 َمالِمًحا َعْذرَاَء َحاِفيةً 

ُتَغاِزُل ُمْقلةَ املْصباح 
 ِحنَي يُخطُّ أْشرِعةً َعلى َسْطرِ الِغَياِب 

َ ُلْثغةً  ِلَكْي ُيَرمِّ
َنبَتْت َعلى َشَفة الَظالِم 

َفَيْرَتدي رُوًحا 
ُتَساِفُر يِف ِغَناء الِعْطر 

َخاِويةَ املََدى 
ْت  ةُ ِمْلء َخْطوِتَها التي َصلَّ َواألرْيِحيَّ

من األدب السنغالي الفرنسي، بل كل ما كتبه 
أجدادنا من شعر وأدب وقصص وفقه كتبوها 
بلغة عربية فصيحة نقية منذ القرن السادس 

عشر اليالدي أو ما قبله..
الشعرية  احلركة  بأن  هنا  االعتراف  وينبغي 
من  فترة  يف  جموداً  عرفت  العربية  باللغة 
الشعر  حركة  أن  الناس  ظن  حتى  الفترات 
هذه  لكن  الغالبة،  هي  السنغالي  الفرنسي 
السنغاليون صحوة  الستعربون  يعيش  األيام 
أدبية ممّيزة ال تقول يف جمال الشعر العربي، 
الكتوب  السنغالي  الشعر  باألحرى،  أو 
بالعربية.. وال نقول يتداوله الكثيرون، وهذا 
شأن الشعر واألدب يف كل مكان يتعاطى معه 

هواة الكلمة اجلميلة وعشاق األدب  .
نصوص :

يحضر  نيجيريا،  لون«  مصطفى  »علي 
الاجستير يف األدب والنقد بكلية الدراسات 
له  األزهر،  جامعة  والعربية  اإلسالمية 
ديوانان سكرة البوح ونشوة بالبل، شارك يف 
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أَْطِفِإ الوْقَت املَُشْعِشَع يف ِثياِب األرِض 
َواْخَترِِع احَلَياَة َمليحةً 

لِج املُِمدِّ أَصابًعا  مْتِشي َعلى الثَّ
ِة  اِر الفِتيَّ  يِف ُمْهجة النَّ

واْفترِْش ِظاّلً َعَلْيِه ُجُفوُن أنَدُلٍس 
ُجوم  إذا اْنداَحْت َعلى َهْمِس النُّ

يا أيَها املُخَضرُّ حْتَت احَلْرِف 
 حنَي َتِفُّ ُسنُبَلةٌ َعلى كفِّ املََطْر 

َنى ُحُلًما  َواملُْسَتِشفُّ َعَلى َخَرائَط للدُّ
 لَيخُرَج من ُضُلوِع املُْسَتِحيْل 

ارُْسم ُفؤاَدك لْوَحةً 
ْفَتها للَماء  ُس األْلواُن ِإْن كشَّ َتَتَنفَّ

َعْن َساٍق يِسيُر عَلى املَدى أََلًقا 
فيْنَهمُر الِعناُق على َقِميِص أَِريِجَها 

َسَحًرا 
 وَتْنَتِثُر الُقَبْل 

واْسُرْد رُؤاَك الَواِرَفاِت 
َعلى َفِم املِْشَكاة َصافيةً 

لتْمَرَح يف َحدائِقَها عصافيُر اجَلَمال

َمال  َوقبلُتَها الرِّ
اْسُكْب عَلى نَهر املَساء 

ِحَكاَيةً بيَضاَء 
َتْقُطُر من ُكؤوِس األْبَجديَّة َزْمزًما 

ِلَيُبلَّ صْحراَء احَلناِجرِ 
َزاِرًعا يِف َشْهَقة الَورْد الَيتيِم َغَماَمةً 

ها  تْتلو َحننَي أَُكفِّ
كْيَما ُيالِمَس َنْسمةً يف ِخْدِرَها 
الْل  ويُذوَق ِرقََّتها التي َبنْي الزُّ

مْتُحو َتاِعيًدا تراَمْت فوَق أرِْصفِة 
املَداِئِن 

ْت ُخَطاُه الـُمتَعَباُت  والُدَجى اْنَسلَّ
وَساَل ِمْن رَِحم الَفَضاء 

َد يف َسَراِديب الُوُجوْد  ِلَيْنَتِضي َقلًقا مَتدَّ
مْتِضي لَتْنَزعَ ِمن ُشُحوب الَكوِن أْسئلةً

َكِم ارَْتَبَك املَجاُز ِبَباِبها 
َس التْفتيُش يِف أْحَداِقها  وَتَيبَّ

ِن حني رَاَوَدَها  َكهُّ َواْسَتنَزَفْت ُجْرَح التَّ
َوأُْغرَِق يف َسَفاِئنها اخَلَيال 

اِري على َجَسِد القِصيدِة  يا أيها السَّ
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ميارى عزديني. تونس

جامع صفاقس الكبير
ة  واألخالقيَّ ة  والعلميَّ ة  الثقافيَّ الرِّسالة  أوَّالً، 
ة. ثانًيا، وقد اهتمَّ الشايخ واألساتذة  والسياسيَّ
التعليم  ز  متيَّ للطُّالَّب.  الرَّسائل  هذه  تبليغ  يف 
ة ال اإلجباريَّة ثمَّ  داخل السجد بصفته التطوُّعيَّ
صار هذا السجد فرًعا من فروع جامع الزيتونة 
بتونس وَموروًثا عظيًما. ولعّل من أهّم ما ُعرف 
تلميذ  كلُّ  أّن  قدمًيا،  النطقة  أهالي  لدى  به 
ل  يتحصَّ سنوات  أربع  اجلامع  هذا  يف  يدرس 
َشهد  وبالّتالي،  ة.  باألهليَّ يت  ُسمِّ شهادة  على 
اجلامع الكبير عديد الطالَّب الذين يأتون قصد 

التعلُّم وطلب العرفة. 
ففيم يتمّثل البعد التاريخي لهذا اجلامع؟ وكيف 
الفنّية  األبعاد  ممّيزات  أهّم  وماهي  س؟  تأسَّ
واجلمالّية التزويقّية لهذا العمار التاريخي؟ وما 
هي أبرز اخلطوط العتمدة يف الكتابة النقوشة 

الكتشفة يف هذا الوروث التاريخي؟
مبدينة  الكبير  للجامع  التاريخي  البعد 

صفاقس :
أ . تعريف اجلامع الكبير :

ُيعتبر اجلامع الكبير مبدينة صفاقس من أهمِّ 
على  واحتوائه  لقدمِه  نظًرا  ة  التاريخيَّ العاِلِم 
وأبواب  ة  ئيسيَّ الرَّ كأبوابه  داخله  هامٍّ  تراٍث 
حن العشرة. منها خمسة أبواب ُتفتح على  الصَّ
اجلهة  على  ُتْفتح  وخمسة  له  ة  اجلنوبيَّ اجلهة 
زت هذه األبواب باستقامتها على  الغربية ومتيَّ
أّن تاريخ هذه األبواب  مستوى ارتفاعها. علًما 
وإلى  هجري  عشر  احلادي  القرن  إلى  يعود 

امن عشر ميالدي. القرن الثَّ
اجلامع  ألبواب  ة  اخلشبيَّ قوش  النُّ شكَّلت  لقد 
العربي  العاَلم  داخل  فريدة  مناذج  الكبير 
اإلسالمي. وتشهد هذه النقشات على دّقة يف 
تلك  والعمل خالل  اإلتقان  الهارة ومنهجّية يف 
الفترة. كما يحتّل اجلامع الكبير موقًعا مُمّيًزا، 

التلخيص :
للجامع  التاريخّية  األبعاد  البحث  هذا  يتناول 
القدسّية  ألهمّيته  صفاقس  مبدينة  الكبير 
أهالي  إلى  بالنسبة  الروحّية  سماته  وعظمة 
أسس  منه  ُتَبثُّ  الذي  الكان  باعتباره  الدينة، 
ات  والسلوكيَّ احلميدة  الدينّية  األخالق 
ُيعالج  كما  القدمي.  منذ  احلسنة  االجتماعّية 
البحث األبعاد التزويقّية اجلمالّية لفّن العمار 
والشعرّية  الدينّية  النصوص  لبعض  وُيؤرّخ 
ا  الحفورة على جدران وأسقف هذا اجلامع. ممَّ
أكسبه قيًما تاريخّية وعمرانّية وجمالّية هائلة. 
إذ اْعُتِبر اجلامع الكبير مبدينة صفاقس، من 
النطقة،  لهذه  األثريَّة  العمارية  البناءات  أبرز 
ويأتيه  الفرائض  جميع  السلم  ُيؤّدي  وفيه 
والدن  األمصار  جميع  من  أيًضا،  الّزائرون 
الجاورة للمدينة، لعراقته وتاريخه الثرّي. كما 
صالة  عند  سيما  ال  بكثرة،  الصلّون  يرتاده 
اجلمعة وصالة عيَدْي الفطر واألضحى. ونظًرا 
العتباره من أقدم الدارس الدينية يف صفاقس 
منذ تأسيسها األغلبي، فقد ارتاده العديد من 
األشخاص والطالّب لغاية طلب العرفة والعلم. 
هذا باإلضافة إلى اعتباره الكان الذي يلتقي 
تهليل  يف  يخرجون  ثمَّ  عون  فيتجمَّ الناس  فيه 
الوطن يف فترات االحتالل  وتكبير دفاعا عن 

واالستعمار.
تقدمي :

علمّية  منارة  بوصفه  الكبير  اجلامع  يتمّيز 
الدن  معالم  من  أثري  ومعلَم  القدمي  منذ 
العربية واإلسالمية إجماالً. فعراقته يف تاريخ 
صفاقس  ومدينة  عموماً  التونسية  البالد 
مؤرِّخي  معظم  لدى  مؤكَّدة  باتت  خصوًصا 
مبدينة  الكبير  اجلامع  اهتمَّ  العاصرة.  تونس 
ة.  الدينيَّ الرِّسالة  بإثراء  نشأته  منذ  صفاقس 
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العتيقة. وهذا  إذ يحتلُّ مركز مدينة صفاقس 
ما جعل من تخطيَطْي مدينَتْي صفاقس والكوفة 

يحمالن نفس الهيئة.
ب . تأسيس اجلامع الكبير :

ور  متَّ بناء اجلامع الكبير يف نفس فترة بناء السُّ
سنة 235 هجريَّة الوافق لسنة 849 ميالديَّة. 
وكان ذلك يف عهد علي بن سالم البكري وعهد 
بُِني  وقد  القيروان.  اإلمام ُسحنون  يف مدينة 

باعتماد الطِّي والطُّوب.
الكبير  اجلامع  جتديد  متَّ  قد  أّنه  العلوم  من 
خالل  أي  تقريًبا  سنوات  عشر  بعد  بالطِّي 
فترة  حديد يف  بالتَّ وذلك  ميالديَّة.  سنة 859 
ة.  حكم أبي إبراهيم أحمد بن األغلب إلفريقيَّ
لدينة  واحلكَّام  ة  السياسيَّ األوضاع  تغيير  ومع 
صفاقس. شهد اجلامع الكبير عديد التغييرات 
ها: أوَّل التحسينات التي أُضيفت عليه  ومن أهمِّ
الفتوح  أبي  الصنهاجي  األمير  عهد  يف  كانت 
النصور وذلك خالل سنة 378 هجريَّة الوافق 

لسنة 988 ميالديَّة.
تعتلي  ة  قبَّ بناء  يف  التحسينات  هذه  لت  مَتثَّ
األجزاء  عديد  تغيير  متَّ  وقد  الرَّئيسي  الباب 
لتصبح حوالي  الئذنة  ارتفاع  وزاد  السجد  يف 
ة  منيَّ زت به الفترة الزَّ 25 متًرا. ونظًرا لا متيَّ
القرن  إلى  عشر  احلادي  القرن  من  ة  المتدَّ
ة  ابع عشر ميالدي من اضطرابات سياسيَّ السَّ
بأصحاب  أدَّى  فقد  وصراعات...  وحروب 
األجزاء  على  االستيالء  إلى  الدينة  يف  الّنفوذ 
إلى  حتويلها  ومتَّ  اجلامع  من  ُخرِّبت  التي 
دكاكي. وَتبًعا لذلك، شهد اجلامع الكبير عديد 
ة وهذا ما أخفى  رميميَّ ة والتَّ األشغال التوسيعيَّ
ة  رقيَّ الشَّ الواجهة  ز  تتميَّ األصلية.  نواته  معالم 
الواجهة  هذه  وُتْعتبر  وافذ  والنَّ األبواب  د  بتعدُّ
علي  سيدي  مسجد  بواجهِة  كبير  تشابه  ذات 

ار مبدينة سوسة  التونسّية الساحلّية. عمَّ
َند أنَّ أقدم بناء يف اجلامع الكبير هو جدار 
ة والئذنة  ماليَّ ة وجدار اجلهة الشَّ رقيَّ اجلهة الشَّ
آخر  فإنَّ  أساسي،  بشكل  معطى  هو  وفيما 
رقي كان يف القرني  جتديد وترميم للجدار الشَّ
الراَّبع واخلامس هجري. حيث بُِنَي هذا اجلدار 

بطريقة يف نوعّية بناء، كان معروًفا ومنتشًرا يف 
ل يف تعميد األخشاب التالصقة  تونس، والتمثِّ
ُف  ُتَرصَّ إثرها،  وعلى  الطِّي  بينها  ُيصبُّ  ثمَّ 
باحلجارة ويتمُّ صبُّ الطِّي فوقها، وذلك قصد 
ى  وع ما يسمَّ النَّ ارتفاع اجلدار كما يشبه هذا 
احلجارة  هذه  اعتماد  متَّ  وقد  بـ»كفراج«  اليوم 
رقي، الذي يتقارب  النقوشة يف بناء اجلدار الشَّ
احلجارة(،  هذه  هنا حجم  القصود   ( حجمها 
سمكها  أحياًنا  ويبلغ  م  و0.50  م   0.30 بي 
هذه  أّن  َنذكر  أن  بنا  جَلدير  إّنه  م.  بـ0.17 
اخلارج  من  للجدران  صت  ُخصِّ قد  احلجارة، 
غيرة من  الصَّ العادية  اسُتْعِملت احلجارة  بينما 

اخل. الدَّ
ت . موقع اجلامع الكبير

وسط  يف  بصفاقس  الكبير  اجلامع  يتموقع 
ه  الدينة العتيقة وحُتيط به عديد األنهج. َيحدُّ
األغالبة  نهج  وشَماالً  سينا  ابن  نهج  جنوبًا 
ة نهج  وشرًقا اجلامع الكبير ومن اجلهة الغربيَّ
اغي. ند بجانب اجلامع عديد األسواق  الصيَّ
كسوق الْربَْع ِشَماالً وسوق اجلمعة شرًقا وسوق 

بللعج غربًا.
خول للجامع الكبير عبر الباب اجلانبي  يتمُّ الدُّ
ة.  قبَّ تغطِّيه  بارًزا  بابًا  ة وند  ماليَّ الشَّ باجلهة 
الة.  الصَّ قاعة  إلى  يؤدِّي  الذي  السلك  ويعتبر 
ز بزخرفته الّنادرة  والاُلحظ أّن هذا الباب يتميَّ
وبأبياته الشعريَّة النقوشة عليه بانتظام، وتعود 
اعر علي الغراب  هذه األبيات الشعرّية إلى الشَّ

الذي تويفِّ سنة 1769 ميالديَّة.
ث . أسماء اجلامع الكبير

ُعرف اجلامع الكبير العديد من األسماء، 
ها: أهمُّ

- السجد األعظم واجلامع الكبير، وذلك لكونه 
أوَّل جامع متَّ بناؤه يف مدينة صفاقس.

مكان  بنائه يف  بسبب  وذلك  احلفرة،  جامع   -
منخفٍض بالدينة العتيقة.

إلى  التسمية  ويعود سبب هذه  الُقلَّة،  - جامع 
فترة َعَجَز معها األهالي عن ترميمه وإصالحه 
ة(، لغرض أن توضع فيها  فقاموا ببناء ُقلَّة )جرَّ
نقود من الصلِّي وكّل حسب استطاعته الالّية، 
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ثمَّ  احلاصلة  قود  النُّ جمع  َيتّم  مساء  كلِّ  ويف 
ُتصرف يف إصالح السجد.

هناك  أنَّ  قدمًيا  قيل  وقد  بايا،  الصَّ جامع   -
هنَّ، ولم يتزوجن،  سبع فتيات أبكاٍر، لّا َكُبر سنَّ
قن بأموالهنَّ بغرض إصالح السجد. كما  تصدَّ
أّن هناك رواية أخرى ُتخبُرنا بأنَّهنَّ بعد موتهنَّ 

دفنَّ حتت ركٍن من أركانه.
ج . اجلامع الكبير واحلرب

عندما احتلَّت فرنسا مدينة صفاقس، كانت أوَّل 
قنبلة قد أُطلقت عليها يف اجتاه اجلامع الكبير 
فقد  ولألسف،  ومعة.  الصَّ باجتاه  وحتديًدا 
بغرض  اجلامع  الحتلُّون  الفرنسيون  استعمل 
كما  ومبيتهم،  طعامهم  وطبخ  ثيابهم  غسل 
الغزاة  أسقط  وقد  خيولهم يف صحنه.  ربطوا 
قنبلتي  الكبير  اجلامع  على  الفرنسيي  من 
انية. فاألولى سقطت  ة الثَّ خالل احلرب العاليَّ
بي  وحتديًدا  ة  رقيَّ الشَّ الواجهة  جدار  فوق 
ة  اني من اجلهة اجلنوبيَّ أبواب البهو والباب الثَّ
ا الثانية فقد أُْطلقت على أسطوانة  ة. أمَّ رقيَّ الشَّ
ترميم هذه األسطوانة  ثمَّ متَّ  األبواب.  بجانب 
وبقيت يف مكانها. وكان إصالح اجلامع الكبير 
إبراهيم  القاول  إشراف  حتت  العهد  ذلك  يف 
إصالح  ومتَّ  عري  الشَّ د  ومحمَّ الطرابلسي 

ار ماهر علي شاكر. األبواب من ِقَبِل النجَّ
من  أكثر  بصفاقس  الكبير  اجلامع  دام  لقد 
بته من  عشرة قرون رغم دمار احلرب وما تسبَّ
س لدى  الكان القدَّ رُمِّ وظلَّ  أنَّه  إالَّ  تخريب، 
وسائر  اجلمعة  صالة  فريضة  ألداء  الصلِّي 
الُقبلي  حيث  من  تزايًدا  كما شهد  لوات.  الصَّ
لذلك  واألحواز.  الجاورين  السكَّان  من  عليه 
فاق الفقهاء على زيادة جامٍع آخر، أمًرا  كان اتَّ
للجامع  اسم  اختيار  لذلك،  تبًعا  ومتَّ  ضورّيًا. 
ة يف اإلسالم،  اجلديد، لشخٍص ذو سمعة علميَّ
اللَّخمي   علي  احلسن  أبي  جامع  بناء  ر  وتقرَّ
ظام  النِّ رضاء  عدم  رغم  للمصلِّي  فتحه  ومتَّ 
السياسي  أي  الرَّ كان  حيث  آنذاك،  البورقيبي 
جًها لبناء محالَّت جتاريَّة يف نفس  البورقيبي متَّ

مكان اجلامع.
اللَّخمي، يقع  علًما أّن جامع أبي احلسن علي 
ة للمدينة العتيقة ويفتح جنوبًا  من اجلهة اجلوفيَّ
على نهج الدريبة وغربًا على نهج الشيخ علي 
الة.  النوري ولكالهما نهًجا يؤدِّي إلى بيت الصَّ
األثريَّة  اجلوامع  أبرز  من  اجلامع  هذا  ويعتبر 

لدينة صفاقس بعد اجلامع الكبير.
الكبير  للجامع  ة  واجلماليَّ ة  يَّ الفنِّ األبعاد   .2

مبدينة صفاقس
1. األبعاد الفنّية للجامع الكبير 

ة العمارة روعة احلضارة وهذا ما  َتعكس جماليَّ
واللك  ولة  الدَّ »إنَّ  قوله:  يف  خلدون  ابن  أكَّده 
كل  الشَّ وهو  للمادَّة  ورة  الصُّ مبنزلة  والعمران 
احلافظ لوجودها وانفكاك أحدهما عن اآلخر 
ولة  فالدَّ احلكمة.  قرَّر يف  ما  على  غير ممكن 
دون العمران ال ميكن تصوُّرها والعمران دونها 
ر. فاختالل أحدهما َيستلزم اختالل اآلخر  متعذِّ
كما أنَّ عدم أحدهما يؤثِّر يف عدم اآلخر«. وكّل 
ة قيمة الفّن العظمى ومدى  هذا ينبع من أهميَّ
ة. ولعلَّ من أهمِّ وظائف  رقيِّ احلضارة اإلنسانيَّ
ة التي َيحملها، فإن  الفّن هي الوظيفة اجلماليَّ
ى  اختفى اجلمال يف أّي معمار فّني لم يعد ُيسمَّ
أثًرا. ولعّل ما يتضّمنه موروثنا العماري للجامع 
الكبير بصفاقس، من جمال، ما يزيد يف توضيح 

هذه الوظيفة.



ة  الوظيفيَّ األدوات  أكثر  من  العماري  الفنَّ  إنَّ 
بَحمله  وذلك  والتبليغ،  بالّتواصل  تقوم  التي 
النصّية  والّتشكيالت  الّزخارف  من  جلملة 
حياتّية  وموضوعات  متنّوعة  عربّية  بخطوط 
ُمعاشة، ُتوغلنا يف نسيجها البيئي واالجتماعي 
وإتباع  بتوارثه  جدير  حياة  نظام  فنكتشف 

قواعده، لتحصيل قيم جمالّية وأخالقّية.
تتنوَّع  التي  ة  يَّ الفنِّ القيم  اختالف  من  فبالرَّغم 
ة  والتاريخيَّ ة  االجتماعيَّ الراحل  باختالف 
بحًثا  يتطلَّب  ي  الفنِّ اإلنتاج  لكون  واحلضاريَّة 
جديدة  رسالة  عن  أو  جديد  معنى  عن  دائًما 
دالالت  ة  عدَّ إرسال  بغرض  ي  التلقِّ إلى  ينقلها 
يلفت  ما  أنَّ  إالَّ  مبدًعا.  ا  جمالّيً طابًعا  حَتمل 
هذا  يف  الفنّية  األبعاد  عظمة  هو  انتباهنا 
التصميم  ة  وجماليَّ واإلسالمي  الديني  الفضاء 
بهذا  السجد.  داخل  والّزخارف  والعمار 
ظر إلى بناٍء ما دون التمعُّن  االعتبار ال ميكن النَّ
العتمدة  ة  اجلماليَّ الفّن  قيمة  إلى  ظر  النَّ يف 
ظر والفرجة.  فيه ومدى تأثير ذلك الفّن يف النَّ
التعّينة  ة  الادَّ بواسطة  تتشكّل  ة  يَّ الفنِّ فالّصورة 
فتعكس  بجمال  الّرائي  وُيدركها  العمار  داخل 
هذا  وعلى  الفّني.  وذوقه  اجلمالي  وعيه 
اللّوحات  هذه  لكّل  اظر   النَّ يكتشف  األساس 
أّنها  كبيرة،  بحكمة  الكبير  زّوقت اجلامع  التي 

ة إبداعّية. حَتمل تصوُّرات جماليَّ
ز اجلامع الكبير بصفاقس  ويف هذا اإلطار، يتميَّ
د الفنون داخله، رغم طابعه الّديني والتي  بتعدُّ
الختلفة من حيث  األشكال  د  تعدُّ دت يف  جتسَّ
زت هذه األشكال  قوش. لقد متيَّ خارف والنُّ الزَّ
يريَّة  الزَّ الفترة  يف  خرفة  الزَّ ة  بخاصيَّ التنوِّعة 
ُيثّمن عاقة هذه احلضارة،  ما  ة، وهو  الفاطميَّ
عديد  يف  خرفة  الزَّ من  وع  النَّ هذا  ند  كما 
ابع هجري. ولعّل  البناءات التي تعود للقرن الرَّ
من أبرز الفنون التي ُنالحظها داخل السجد، 
هو فّن اخلّط العربي وال سيما، نوعّية الكتابة 
التي اُعتمدت وُكتبت بها على اجلدران، والتي 

تتمّثل يف اخلّط الكويف واخلّط الغربي.
• اخلط الكويفِّ

الكوفة  يف  أساًسا،  الكويف  اخلّط  نشأ  لقد 

بالعراق بأمر من عمر بن اخلطَّاب سنة ثمانية 
أقدم  من  اخلّط  هذا  ُيعتبر  إذ  هجري،  عشر 
وأعرق اخلطوط العربّية وبرز يف بداية ظهور 
الكويف  اخلّط  اعتمد  كما  وانتشاره.  اإلسالم 
َتَبًعا  وظهر  الّراشدين  اخللفاء  عهد  يف  بكثرة 
أنواع كثيرة يف طريقة كتابته، من  لهذا اخلط 
الكويف  البسيط واخلّط  الكويف  أبرزهم اخلّط 
الهندسي واخلّط الكويف الورق واخلّط الكويف 
الزهر واخلّط الكويف الضفور واخلّط الكويف 

العماري.
من الّضروري اإلشارة، أّن اخلّط الكويف، اعُتمد 
ةً يف كتابة الصاحف، عالوة على بروزه يف  خاصَّ
قش على جدران الساجد، وهو ما جعل هذا  النَّ
ة  العربيَّ احلضارة  يف  خالًدا  اخلط  من  وع  النَّ
وصنعٍة  جمال خطوط  من  فيه  لا  ة،  اإلسالميَّ
انتباهنا،  جتلب  اإلطار  هذا  ويف  اإلبداع.  يف 
اجلامع  مئذنة  على  الوجودة  ة  الكوفيَّ الكتابة 
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الكبير مبدينة صفاقس وحتديًدا يف وسطها. 
هذا باإلضافة إلى وجود األسطر العموديَّة يف 
ابعة من  لوحٍة مرمريَّة حتديًدا فوق الّنافذة الرَّ

اجلامع.
أُخذت لوحٍة مرمريَّة من مدينة طينة  األثريَّة 
التي َتَتَموَقع يف غرب مدينة صفاقس. كما ند 
اك الّثالث لوحة أخرى، يف شكِل  بَّ يف أعلى الشُّ
سّتة  يف  الكويف  باخلط  عليها  ُنِقَش  مستطيل 
أسطر، وهذا ما بَقي منها ظاهًرا، وهو كاآلتي:

بسم اهلل الرَّحمان الرَّحيم. احلمد هلل رب . 1
اهلل  صلى  و...  قي  للمتَّ والعاقبة  العالي 
وأدام عاله  بقاه  بيِّ محمد وعـ...  النَّ على 
من  يحضره   ... )ِلَْن(  السجد  هذا  ببنا 

لوات. السلمي يف الصَّ
 كان متام بناءه يف سنة ثمان.... 2
وع من اخلّط الكويف يف . 3 لقد اْعُتمد هذا النَّ

أبواب السجد حيث ند يف هذا اجلامع 

عشرة أبواب، خمسة منها يتمُّ فتحها من 
ة  ة من اجلهة الغربيَّ ة والبقيَّ اجلهة اجلنوبيَّ
للجامع. وما يجمع بي هذه األبواب هو نفس 
االرتفاع. وفضالً عن وظيفة الباب للّدخول 
ة يف مستوى  واخلروج ُتوجد وظيفة جماليَّ
اختيار اللّون، وذلك حسب األلوان العتمدة 
قش على اخلشب. هذا إضافة إلى  يف النَّ
اجلمالّية التزويقّية لنقش مختلف األزهار 
نقش  متَّ  قد  أّنه  ُنالحظ  كما  وحفرها. 
باخلّط  األبواب  هذه  فوق  الكتابات  بعض 
القيمة  تاريخ هذه  ولتخليد  أيًضا.  الكويف 
الدينّية والفنّية اجلمالّية، ُكتب يف أعلى كلِّ 
باٍب تاريخ تأسيسه أو ترميمه، ثمَّ وضعت 
وأسماء  العهد  ذلك  ة  بأئمَّ ة  اسميَّ قائمة 
انون الذين كتبوا هذه الّنقوش.  اب الفنَّ الكتَّ
األبواب  على  ُكِتَب  ما  قراءة  ُنحاول  وهنا 
مبتدئي بالباب الذي ُيجاور الئذنة، وهذه 
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جملة الّنصوص التبقّية:
بسم اهلل الرَّحمان الرَّحيم وصلَّى اهلل على . 1

دنا محمد. على أبواب مسجدنا سناء  سيِّ
* يزيد بطاعة اإلنسان حسًنا

هلموا وادخلوا من كلٍّ باٍب * عسى يعفو . 2
ا االاله العثر عنَّ

بسم اهلل الرَّحمان الرَّحيم وصلَّى اهلل على . 3
د دنا محمَّ سيِّ

وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليًما كثيًرا وال . 4
ة إالَّ باهلل العليِّ العظيم. حول وال قوَّ

فيها . 5 وُيْذكر  ُترفع  أن  اهلل  أذن  بيوٍت  يف 
ح له فيها بالغدوِّ واآلصال رجال  اسمه يسبِّ
ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام 

كاة. الة وإيتاء الزَّ الصَّ
ة اإلسالم . 6 ُجعلت األبواب الباركة بإذن أميَّ

وخطباء األنام الفتي سيدي عبد الرَّحمان 
والقاضي  ودة  حمُّ احلاج  دنا  سيِّ والفتي 
اإلمام  يخ  الشَّ أحفاد  الم  السَّ عبد  سيدي 
اخلطيب سيدي عبد العزيز الفراتي مؤلِّف 

السيرة النبويَّة.
بسم اهلل الرَّحمان الرَّحيم وصلَّى اهلل على . 7

د. دنا محمَّ سيِّ
سنة . 8 تسليًما.  وسلَّم  وصحبه  آله  وعلى 

سبعٍة وتسعي ومائة وألف 1197 هـ.
يت . 9 دت أبواب هذا السجد * وسمِّ قد جدِّ

د. بأنوار الرَّسول محمَّ
10 . * فراتها  عذِب  فاض  من  وتكاملت 

ي األسعد. عن يد محمود السدِّ
عبوني ُيعزى صنعها * . 11 وألحمد الشَّ

ى من يد. هلل من درٍّ تبدَّ
12 . * مؤرًِّخا  فيها  قلت  تكامل  لا 

عد واألفراح بأن جتدد. بالسَّ
د هذا الباب البارك . 13 ُجدِّ  

بإذٍن  بعده  واخلامس  قبله  والثالثة 
من الشايِخ األجالَّء اخلطباء اإلمام 
أبي  واإلمام  الرَّحمان  عبد  زيد  أبي 
أبي  واإلمام  حمودة  احلاج  د  محمَّ

أحفاد  الم  السَّ عبد  د  محمَّ
هير  الشَّ والعاِلم  الكبير  الشيخ 

اخلطيب عبد العزيز الفراتي على يد وكيل 
والعلِّم  ي  السدِّ محمود  ناء  الثَّ أبي  الوقف 
هذا  اهلل  زاد  عبوني  الشَّ أحمد  الاهر 

السجد رفعةً ونورًا.
بيوٍت . 14 يف  الرَّحيم  الرَّحمان  اهلل  بسم 

ح  أذن اهلل أن ُترفع وُيذكر فيها اسمه يسبِّ
له فيها بالغدوِّ واآلصال سنة 1197 هـ.

يف . 15 الكويف  اخلط  بروز  يقتصر  لم 
أبواب اجلامع الكبير بصفاقس فحسب، بل 
جتاوز ذلك حتى وصل استعمال هذا اخلّط 
ُكتب  ما  وهذا  الحراب.  وسط  يف  أيًضا 
وصلَّى  الرَّحيم  الرَّحمان  اهلل  »بسم  عليه: 
د يف بيوت أذن اهلل  اهلل على سّيدنا محمَّ
ح له فيها  أن ُترفع وُيذكر فيها اسمه يسبِّ
بالغدوِّ واآلصال رجال ال ُتلهيهم جتارة وال 
كاة  الة وإيتاء الزَّ بيع عن ذكر اهلل وإقام الصَّ

القلوب يخافون يوًما  فيه  تتقلَّب 
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واألبصار. صدق اهلل العظيم«. لكّننا عند 
شعريَّة  أبياًتا  ند  اآلية  ألسفل  االنتباه 
وهذه  الغراب   علي  احلسن  أبي  للّشاعر 

جملة النصوص التبقّية:

ته يا صفاقس وأفتخر طول املدى *
 عجًبا مبسجدك العدمي مثاله

سيما مبحراٍب تكامل حسنه *
بيب جالله  ويزيد يف نظر اللَّ

أيدي املنيف به املعّلم »طاهر« * 
مارق من نفس وراق جماله

حتى تكامل قلت فيه مؤرًِّخا *
 محراب مسجدك انتهى إكماله.

اخلط الكويف . اخلط املغربي
انتشر اخلّط الغربي ، الذي ُيعّد من أبرز أنواع 
ٍة يف بالد الغرب، وكان  اخلطوط بصفٍة خاصَّ
وتأثَّر باخلّط  قد اسُتِخدم قدمًيا يف األندلس 
قاعدة  وجود  عدم  هو  ميزاته  ومن  الكويف. 
للَحرف  مُيكن  إذْ  دة ملزمة يف استعماله.  محدَّ
الواحد من ذات الكلمة أن ُيكْتب بطريقة مختلفة 
اخلّط  هذا  ظهور  وكان  والحقه.  سابقه  عن 
وبروزه يف منبر اجلامع الكبير بصفاقس. وهذا 
بعلمه...  العامل  الفقيه  »اإلمام  فيه:  ورد  ما 
الشيخ عبد العزيز الفراتي لطف اهلل به آمي. 
اب  الشَّ والعلِّم  الشعري  احلاج...  العلِّم  صنعه 
شقرون  أحمد  الرحوم  ابن  أحمد  األرشد 
رحمهما اهلل بِدئ يف أوَّل شهر رجب ومتَّ أوَّل 
شعبان سنة ست وعشرين ومائة وألف هجريَّة. 

1126 هـ/1714م.«.
والباب  اخلامسة  افذة  النَّ بي  أيًضا،  إّننا ند 
ُكتبت  كل،  الشَّ مستطيلة  حجريَّة  لوحة  الث  الثَّ
يلي:  فيما  ص  النَّ هذا  ل  ويتمثَّ الغربي  باخلّط 
العلِّم  احلائط  هذا  بناء  د  جدَّ هلل  »احلمد 
والعلِّم  النيف  العلِّم...  الرحوم  ابن  إبراهيم 
مبحضر  القطِّي...  إبراهيم  العلِّم  ابن  أحمد 
أمي احلبس... بن بوسعيد بوكانون غفر اهلل 
العظيم لهم ولوالديهم وجلميع السلمي آمي«.

افذة وحتمل  كما نعثر على لوحة أخرى فوق النَّ

هذه اللَّوحة شكل الحراب. وهذا ما جاء فيها: 
على  اهلل  وصلَّى  الرَّحيم  الرَّحمان  اهلل  »بسم 
بي الكرمي وعلى آله وصحبه  النَّ د  دنا محمَّ سيِّ
د هذا احلائط العلِّم بن العلِّم أحمد  وسلَّم جدَّ
إسحاق  أبو  والعلِّم  القطِّي  القاسم  أبي  ابن 
يد  على  النيف  الظَّريف  العلِّم  أبن  إبراهيم 
اهلل  عبد  أبو  األند  القاضي  الفقيه  يخ  الشَّ
الرحوم  الفقيه  الشيخ  ابن  د  محمَّ ابن  د  محمَّ

اس أحمد...«. أبي العبَّ
لوحٍة  يف  أيًضا،  الغربي  اخلّط  نفس  يتكّرر 
أخرى يف شكِل محراٍب فوق الباب األخير من 

مال. وهذا ما ذُِكر فيه: ناحية الشِّ
»بسم اهلل الرَّحمان الرَّحيم وصلَّى اهلل   -
د. مثل الذين ينفقون أموالهم  دنا محمَّ على سيِّ
ة أنبتت سبع سنابل يف  يف سبيل اهلل كمثل حبَّ
يشاء  لن  يضاعف  واهلل  ة  حبَّ مائة  سنبلة  كلِّ 

واهلل واسع عليم«.
ابتغاء مرضاة  الذين ينفقون أموالهم  - »ومثل 
ٍة بربوة أصابها  اهلل وتثبيًتا من أنفسهم كمثل حبَّ
وابل  يصبها  لم  فإن  أكلها ضعفْيِ  فأتت  وابل 
أمر  ا  »ممَّ بصير«...  تعملون  مبا  واهلل   . فطلٌّ
النصور  )أبو  ه  وكفيَّ اللك  فخر  األمير  بعملة 
حمو بن مليل( أيَّده اهلل يف سنة ثماٍن وسبعي 

وأربعمائة 478 هـ«.
 

2. األبعاد اجلمالّية للجامع الكبير 
د  التفرِّ بطابعها  ة  اإلسالميَّ العمارة  زت  متيَّ
زة بها، وذلك  وأسلوبها اخلاّص وفلسفتها التميِّ
بناء  العتمدة يف  ة  الزخرفيَّ الّتصاميم  جلمالّية 
هذه العمارة. إذ ساهم الهندسون والعماريُّون 
ة بالعمارة  السلمون يف تطوير الّتقنيات اخلاصَّ
استعمال  طريق  عن  وذلك  تها،  أهميَّ وإبراز 

ة. ة والنباتيَّ خرفة الهندسيَّ جمالّية فون الزَّ
ة  لقد استفاد العرب يف بنائهم للعمارة اإلسالميَّ
ائد يف البالد آنذاك.  من الطَّابع التقليدي السَّ
ة  جماليَّ أبعاٍد  ذا  العمار  جعل  شروط  فمن 
للمعماري  اجلمالي  وق  الذَّ اكتساب  هو  راقية، 
بالّشخص  احلميمّية  وعالقته  والهندسي، 
تأسيس  إلى  يسعى  الذي  الفّنان،  الهندس 
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مَنوذًجا معمارّيًا ُيحتذى به.
ة، هو  لعّل من أهّم مُميزات احلضارة اإلسالميَّ
معمارها  يف  اجلمالي  للجانب  اهمالها  عدم 
وذلك لقيمته الكبيرة يف حياة اإلنسان عبر كّل 
العصور وباختالف احلضارات والعصور. وإّنه 
هذا  يف  عليه  َنبحث  الذي  الّروحاني  الّشعور 
العاَلم ونحتمي به من كّل الّشرور، ألنَّ اجلمال 
به  َنشعر  الذي  اإليجابي  اإلحساس  ذلك  هو 
اليل  وأّن  سيما  ال  َما،  معمار  أو  لوحة  جُتاه 
لذلك  غريزي.  فطري  ميل  هو  اجلمال  جُتاه 
ة يف  ئيسيَّ الرَّ العناصر  أهمِّ  من  اجلمال  اعُتبر 
ة  ةً واحلضارة اإلسالميَّ ة عامَّ احلضارة اإلنسانيَّ
ةً. فال ميكن أن توجد حضارة خالدة من  خاصَّ
من  ُتظهر  التي  األساسي،  العنصر  هذا  دون 
يف  سيما،  ال  ُمعاشة،  إنسانية  خبرات  خالله 

مستوى الّتقنيات العتمدة.
• تقنيات العقود يف اجلامع الكبير

الكبير  اجلامع  يف  انتباهنا  يشدُّ  ما  إنَّ   •
الكان  هذا  يف  العقود  ة  جماليَّ هو  بصفاقس 
العديد  السجد  هذا  حيث ظهرت يف  س  القدَّ
من أنواع العقود مبختلف زخرفاتها ونقوشها. 
أّن  الجال،  هذا  يف  ُنالحظ  أن  ينبغي  لذلك 
ل يف العناصر  ة للعقود تتمثَّ أهّم القيم اجلماليَّ

ة التالية: األساسيَّ
- أوَّالً: متاثل العقود وتقابلها بعضها البعض.

أجزائها.  مستوى  يف  العقود  تناظر  ثانًيا:   -
وهذا يعني اعتماد قاعدة التناسب الهندسي يف 

ة. ة خاصَّ االجتاه الذي مينح املتناسبات جماليَّ
ارتفاع  خالل  من  ة  اجلماليَّ حتقيق  ثالًثا:   -

العقد واتساعه.
السابقة ذكرها، من  الثالث نقاط هذه،  ُتْعتبر 
تصميم  يف  ة  جاذبيَّ حتمل  التي  العناصر  أبرز 
البنى. وميكن القول بوجه عاّم أّن هذه العقود 
ا من خالل اعتماد  َتبعث يف البنى طابًعا جمالّيً
احلجارة مبختلف ألوانها يف البناء. هذا إضافة 
نة من  ة التي حتملها يف باطنها، والتكوِّ للجماليَّ
وُنالحظ  والّنقوش.  خارف  الزَّ أنواع  مختلف 

دت وظيفة العقود من خالل  أّنه، غالًبا ما جتسَّ
كل للنوافذ واألبواب. وجود فتحة دائريَّة الشَّ

• أنواع العقود
دفِة اعتماد العقود يف الساجد،  لم يكن من الصُّ
السلمي  اهتمام  نوعّية  إلى  َيعود  هذا  بل 
حيث  من  ة  اإلسالميَّ للعمارة  تناولهم  وطريقة 
بالعقود.  ة  الهندسيَّ ة  التقنيَّ العناصر واألشكال 
علًما، وأنَّ أصل وجود العقد كان مصدر فكرة 
ة، فكان  القسمة احلسابيَّ ترتكز على  ة  هندسيَّ
أوَّل استعماله يف الساجد، وحتديًدا يف السجد 
ومن  ميالديَّة.   706 سنة  يف  بدمشق  األموي 
ومن  األبنية  عقود  بعلم  ُيعرف  العقد  ثمَّ صار 
اجلميل،  العماري  الكشف  هذا  بناء  متطلِّبات 
حيح.  ذّقة صقل احلجارة وتركها يف مكانها الصَّ
لبناء  ارتكاز  نقطَتا  هناك  يكون  أن  يجب  كما 
صنعة  وجود  أيًضا  األمر  ويتطلَّب  األعمدة 
متاسك  تقوية  لهدِف  وذلك  للعقد.  ة  مفتاحيَّ
وَتكمن  ٍد،  جيِّ بشكٍل  العقد  ارتكاز  وحدات 
الة. إذْ أنَّها تعمل  ة العقود يف وظيفتها الفعَّ أهميَّ
عليها  الرتكزة  األسقف  رفع  على  كبيٍر  بشكٍل 

يف الباني.
هذا إضافة إلى دور العقود يف تخفيف ضغط 
جدران الباني. لذلك ُتكّون هذه العقود فتحات 
شكِل  يف  ل  تتمثَّ لكونها  وافذ  والنَّ لألبواب 
العقود يف  تقنّية استخدام  برزت  لقد  أقواٍس. 
العمارات  أنواع  من  العديد  ويف  العصور  كافَّة 
وجودها  أنَّ  إالَّ  الديني،  للفضاء  صة  الخصَّ
سائر  عن  ًدا  متفرِّ كان  ة  اإلسالميَّ العمارة  يف 

العمارات األخرى.
العمارة  يف  العتمدة  الُعقود  تنوَّعت  لقد 
ة واختلفت أشكالها وتصاميمها، ومن  اإلسالميَّ

ها ميكن أن َنذكر العقود التالية: أهمِّ
وع من أقدم  ائري: يعدُّ هذا النَّ - العقد نصف الدَّ
ة  زت بها العمارة اإلسالميَّ أنواع العقود التي مَتيَّ
نصف  بشكله  ز  يتميَّ كما  ُشيوًعا.  األكثر  وهي 
ل  حتمُّ على  الكبيرة  لُقدرته  إضافة  ائري  الدَّ

ترحــــــــــــــــــال



الليبي  47

قل الواقع عليه. لقد شاع اعتماد هذه  حجم الثِّ
بداية  يف  خاّصة،  ائريَّة،  الدَّ الّنصف  العقود 
ي  ظهور اإلسالم وانتشاره. واعُتبر الوروث الفنِّ
مع  أنَّه  إالَّ  ة.  اإلسالميَّ للحضارة  الّتصميم  يف 
من بدأ يتقلَّص استعمال هذه الُعقود  مرور الزَّ
وبرزت أنواع أخرى، مُيكن أن َنذكر منها ما يلي:
الشكل  هذا  ل  يتمثَّ الدبَّب:  العقد   -
مائلْي  مستقيمْي  عمودْيِن  هيئة  يف  الدبَّب 
هذا  ز  َيتميَّ األعلى.  يف  ويلتقيان  ة  حادَّ بزاوية 
إذْ  أنواعه،  د  بتعدُّ الدبَّبة  الُعقد  من  وع  النَّ
ها العقد  ة. وأهمُّ ظهرت فيه ثالثة مناذج رئيسيَّ
باسم  قدمًيا  ُيْنعت  وكان  الفاطمي،  الدبَّب 
أقدم  من  العقد  هذا  واعُتِبَر  الفارسي  العقد 
وع،  العقود العتمدة يف العمارة. وضمن هذا النَّ
الدبَّب  بالعقد  ى  ُيسمَّ ما  وهو  آخر،  نوع  ظهر 
واثنْي  اثنْيِ صغيرْيِن  منها  مراكز،  األربعة  ذو 
ة. ولألمانة الّتاريخّية،  كبيرْيِن ويلتقيان يف القمَّ
وع من العقد الدبَّب َيعود إلى ابتكار  فإّن هذا النَّ

السلمي.
من  وع  النَّ هذا  يتكوَّن  ص:  القصَّ العقد   -
ر بفضِل مناء  مجموعة أنصاف دوائر، وقد تطوَّ
دها إلى أن صار شكل  ة وتعدُّ األشكال الهندسيَّ
وبنائه.  زخرفته  ناحية  من  ابًا  جذَّ العقد  هذا 
ة  وع من أهمِّ األشكال الهندسيَّ كما ُعدَّ هذا النَّ
الُعقود  حرفة  مجال  يف  ة  اإلسالميَّ للعمارة 

ها. وفنِّ
لت الغاية من هذا العقد يف  - العقد الركَّب: متثَّ
العمِل على زيادة ارتفاع سقف الكان، فُيضفي 

جمالّية ونورًا على الكان.
- العقد التجاوز: وهو ما ُيعرف أيًضا بالعقد 
العاَلم  غرب  يف  استخدامه  شاع  وقد  الرتد 
هذا  ويكون  الشرق.  بالد  يف  كما  اإلسالمي 
وع أكبر من العقد نصف الّدائري. ومن هذا  النَّ
الدبَّب  التجاوز  العقد  َيظهر  العقد  من  وع  النَّ
بي  بجمعه  العقد  عن  األخير  هذا  ز  ويتميَّ

ممّيزات شكل العقد الدبَّب والعقد التجاوز.
يرتكز  العقود  من  نوع  وهو  الّزوايا:  عقد   -

وايا مثالً وذلك بغاية  ة يف الزَّ أساًسا على القبَّ
ة  كل مربًَّعا حيث تكون عليه القبَّ أن يصبح الشَّ

ائرة. أقرب من الدَّ
العقد من ثالثة  يتألَّف هذا  الثي:  الثُّ العقد   -
الث  والثَّ الّثاني  ا  أمَّ علوي.  األوَّل  العقد  عقود: 
ة  وع خاصَّ النَّ هذا  وُيستخدم  لألوَّل.  الن  فمكمِّ

يف تغطية الداخل الكبرى.
أنَّها حافظت على  إالَّ  العقود  وتنوَّعت  دت  تعدَّ
العماريَّة  ووظيفتها  ة  والفنيَّ ة  اجلماليَّ أبعادها 

ة للمكان. واإلبداعيَّ

خامتة :
اجلامع  الّتاريخي:  والوروث  العلم  هذا  يبقى 
من  لنا  ُيظهره  وما  صفاقس،  مبدينة  الكبير 
بالتأّمل.  جدير  وعراقة،  العمار  يف  جمالّية 
العظيم ال من خالل  بُنيانه  نتحّدث عن  لذلك 
من  يحمله  ما  كّل  عن  بل  فحسب،  معمارّيته 
وثائق تاريخّية ، جتعله خالًدا عبر كّل العصور. 
إذ به ُيحفظ  تاريخه ويُتّم التواُصل معه، بوصفه 
تتمّثل  مهّمتنا،  فإّن  وبالّتالي،  ُمعاصًرا.  موروًثا 
خصائصه  على  والّتعّرف  عليه  احلفاظ  يف 
وكشف بعض أبعاده اجلمالّية والفنّية الّراقية، 
ومن خالله، مُيكن أن تتطوَّر حضارتنا وثقافتنا. 
قدر  البحث،  هذا  يف  اإلحاطة  حاولنا  لذلك 
الستطاع، باألبعاد التاريخية واجلمالية لعمارّية 
اجلامع الكبير مبدينة صفاقس وأهّم ما متّيز 
وبعض  وتزويقّية  هندسّية  تصاميم  من  به 
خصائصه الفنّية وسماته الروحّية والعقائدّية، 
س الذي ُتَبثُّ منه قيم األخالق  لكونه الكان القدَّ
ومبادئ  احلسنة  ات  السلوكيَّ ومناهج  احلميدة 
العرفة النّيرة. إضافة لكونه الكان الذي ُتَؤدَّى 
عيَدْي  وصالة  اجلمعة  كصالة  الفرائض  فيه 
اجلامع  اْعُتِبر  وبالّتالي،  واألضحى.  الفطر 
يف  األثريَّة  العمارية  البناءات  أَبرز  من  الكبير 
والعرفة  العلم  ريادة  الذي شهد  النطقة،  هذه 
ألّنه من أقدم الدارس الدينية يف صفاقس منذ 

تأسيسها. 
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إثر  على  األخيرة،  العقود  العالم خالل  شهد 
للداعي  مكّثًفا  نشاًطا  البيئة،  مشاكل  تفاقم 
والعالج  الصحّية  الغذائية  التقاليد  الّتباع 
الطبيعّي، يف ما يشبه رّدة فعل على ما شاَب 
السلوك البشري من إفراط وانتهاك لضوابط 
التعامل السليم مع الحيط. فقد بات التحذير 
من تنكّر اإلنسان للمسلك السليم يف العيش 
مدعاة للعديد من البادرات، الباحثة عن تطوير 

أعراف جديدة يف السلوك العام، تستند إلى ما 
هو طبيعي وتنأى عما هو مصَطَنع ومَتكلَّف. 
ومجال العناية بالصّحة هو من أكثر الجاالت 
التي باتت تبحث عن هوية فاعلة يف الجتمع، 
ع.  مصنَّ وغير  طبيعّي  هو  ما  إلى  تستند 
حتت  الرائج  الطبيعّي،  بالنتوج  فاالهتمام 
ى البيولوجي، غير اللوَّث والصّحي، هو  مسمَّ
جّيٌد للتناول ومفيد للتداوي أمام زحف ما بات 

 عزالدين عناية. أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

الصيدلية اإللهّية
ترجمـــــــــــــــات
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التديِّني  أوساط  يف  حاضرة  بقيت  أّنها  بَْيَد 
باخلصوص من الرهبان الفرنسيسكان، مّمن 
يعيشون بدورهم نوًعا من العزلة يف مجتمعاتهم 

الغربية.
تستهّل الباحثة كتابها بحديٍث مفّصٍل عن تقاليد 
الداواة،  لغرض  األعشاب  زراعة  يف  النّساك 
فعالوة على ما ميّيز صوامع الرهبان والنساك 
من عزلة وانزواء، بوصفها أماكن للخلوة والتأّمل 
يف العديد من التقاليد الدينية، وليس السيحية 
ما  بداخلها  تقوم  أن  احلاجة  أَْملت  وحدها، 
والساعدة  للعالج  الصحية  النقاط  يشبه 
الوافدين  أو  فيها  للمقيمي  أكان  العاجلة، 
من  وليس  والعابرين.  الضيوف  من  عليها، 
الصدفة أّن عبارة َمْشفى يف اللغات األوروبية 
الالتينية   »hospes« كلمة هي مستوحاة من 
الضروري  من  فكان  »الضيف«.  تعني  التي 
أن يتكّفل شخص أو أشخاص داخل األديرة، 
للوعكات  الطبيعية  العالج  مواد  بتحضير 
واألسقام مبختلف أصنافها. وبحسب التقليد 
يتوارث  ما  عادة  األْدِيرة،  أحضان  يف  السائد 
القائمون بتلك الهّمة معرفة متأّتية من نّساك 
سابقي، ويف اآلن يسعى القائمون إلى تطوير 
تلك العارف باالّطالع على اخلبرات السابقة 
عبر الدوَّنات والنصوص التوّفرة. إضافة إلى 
ما ُيِعّده سكان الدير أنفسهم من ترجمات لا 
يحتاجونه. ولعّل أكثر األعمال شهرة ضمن هذا 
التقليد أعمال »أبقراط« و«جالينوس«، فضالً 
عن مؤلفات »ديسقوريدوس فيدانيوس« و«أودو 
وسيلسوس«.  و«هيراقليطس  ماغدينانسيس« 
إذ يعود استعمال العالج الطبيعي إلى 1500 
سنة قبل اليالد، فقد ثبت ِاستعمال الصريي 
األعشاب  والقرطاجيي  واآلشوريي  القدماء 
الطبّية. ويف فترة الحقة ِاهتّم الرومان أيضاً 
بزراعة حقول لختلف أنواع النباتات الخّصصة 

ألغراض طبّية.
يف مسعى لإلحاطة بعوامل ارتباط علم الصيدلة 
بتقاليد الرهبنة ضمن التراث السيحّي الغربّي، 
تعود الباحثة »آّنا ماريا فولي« إلى األصول التي 
قامت عليها الرهبنة. فمن القواعد التي أرساها 

ُيعَرف بأمراض العصر.
ضمن هذا السياق العاّم َصَدر كتاٌب أخضر، يف 
مداده ويف فحواه، ينتصر إلى إعادة رّد االعتبار 
إلى أساليب الداواة الطبيعية، بوصفها الطريقة 
األمثل لعاجلة العاهات، ِلا تسندها من خبرات 
هو  كما  فالكتاب  السني.  مئات  على  متتّد 
للمنغَّصات  العالج  ُسُبل  من  للعديد  َوصٌف 
ونباتات  بأعشاب  اإلنسان  صّحة  تعكّر  التي 
ثريٌّ  دليل  أيضا  هو  طبيعية،  ومستحَضرات 
لتحقيق حسن  الوصفات  من  بالعديد  يطفح 
طول  وزيادة  َظارة،  النَّ على  واحلفاظ  الزاج، 
العمر، وفق تقاليد أديرة الرهبان والراهبات. 
ناهيك عّما يتناوله الكتاب من شرح مدّقق يف 
إعداد الساحيق والشروبات الشفائية وأنواع 
تقنيات  وكذلك  مكوناتها،  ومقادير  البلسم 
حتى  ومواسمها  ومواقيتها  األعشاب  جتميع 

حتافظ على خصائصها.
إلى  كتابَها  فولي«  ماريا  »آّنا  الباحثة  ُتوّزع 
فّن  بتطّور  يتعلّق  أحدهما  رئيسي:  قسمي 
بلوغه  إلى حي  الدينية  األوساط  الداواة يف 
وآخر  الصيدلة؛  بعلم  العروف  العلم  مراتب 
يتعلّق بالوصفات العالجّية والوقائّية، ِاعتماًدا 
ا  على مرويات أصحابها ومماِرسيها، فضال عمَّ
تثري به الكتاب من معارف متوارَثة على مدى 
قرون يف أوساط النّساك. نذكر أنَّ الؤلِّفةَ هي 
باحثةٌ ورّحالة إيطالية معاصرة، مولعة بتقاليد 
احلياة اجَلَبلّية وعاداتها، تابعت وال زالت حياة 
يف  تقاليدهم  حيث  من  والراهبات  الرهبان 
الغذاء والتداوي، وقد أصدرت يف الشأن جملة 
من األبحاث القّيمة. كتاب »الصيدلية اإللهّية« 
الذي نعرضه للقارئ، يضّم بي دّفتيه خبرات 
ومعارف متأّتية من قرون بعيدة، يف ما يتعلق 
بخصائص النباتات والتداوي الطبيعي، كما مّت 
باخلصوص،  السيحية  األْدِيرة  داخل  توارثها 
هذا.  الناس  يوم  وإلى  الوسطى  القرون  منذ 
األخالط  من  العديد  صاحبته  تعرض  حيث 
نطاق  على  التداَولة  والكّونات،  والوصفات 
العاّمة،  أوساط  يف  العروفة  غير  أو  ضّيق، 



النيرسّي«  »بندكت  القديس  الرهبنة  مؤّسس 
»إنفيرماريوس«،  راهٌب  دير  كّل  يف  يكون  أن 
أي راهب قائم على التمريض، »مفعم مبحبة 
اهلل، يقٌظ ومسارع لّد يد العون« ينشغل برعاية 
الشروبات  يوّزع  من  فهو  الرضى.  إخوانه 
والنّشطات واألدوية، وغيرها من أنواع العالج 
بإيقاد  يهتّم  من  وهو  العهد،  ذلك  يف  التاح 
النيران للتدفئة، ويتوّلى إنارة الدير ليالً، ويسهر 
على خدمة رفاقه. كما يتكّفل »اإلنفيرماريوس« 
الصحّي«  »النبت  يف  الطبّية  النباتات  بغرِس 
)hortus sanitatis( الجاور للدير. تذكر »آّنا 
ماريا فولي« أّن إحدى البرديات التي تعود إلى 
القرون الوسطى، تصف مختلف النباتات التي 
تعّمر »النبت الصحّي«، ومن بينها ند الكّمون 
والزنبق والرميية واإلكليل، وهي من العادات 
التي حتّولت إلى قصور األثرياء والنبالء الحقاً. 
إذ متلي قاعدة القّديس بندكت أن يحوي كّل دير 
حيًزا أخضر يضّم األشجار الثمرة، ومنبتْي 
يتناوله  مّما  للخضراوات  مخّصص  أحدهما 
صة  الخصَّ الطبّية  للنباتات  واآلخر  الرهبان 
للعالج. وجّراء ما ِاكتَسبه الرهبان من شهرة يف 
فّن الطبابة باألعشاب الطبيعية، كانوا يخرجون 
من أديرتهم لداواة الرضى، غير أّن الراسيم 
البابوّية، مثل مرسوَمْي 1227م و 1268م، 
ومقّررات الجامع الكََنسّية مثل مجمع رانس 
)1131م( ألزمت الرهبان بعدم مغاَدرة الدير. 
أوساط  يف  الصيدلة  عن  احلديث  ظل  يف 
الرهبنة، ينبغي أال يفوتنا أّن القواني الكنسية 
متنع اشتغال اإلكليروس مبهنة الطبابة، بوجه 
عام، ولكن السماح باالشتغال بالصيدلة يأتي 

للضرورة واحلاجة.
مقّر  كان  البكرة،  الوسطى  العصور  خالل 
الرهبنة البندكتّية يضّم محاّل للعقاقير والتوابل 
القتناء  العاّمة  ترتاده  جنباته،  يف  والبهارات 
األمراض  من  والتوّقي  للتداوي  حتتاجه  ما 
تنظيمات  التقليد  ذلك  تبعت  ثّم  والعاهات، 
رهبنة أخرى، مثل الدومينيكان والفرنسيسكان 
والكابوتشّيي والكرملّيي واليسوعّيي. ونظًرا 
اإللام  يف  الرهبان  حازها  التي  العالية  للثقة 

أُوِكل  الداواة،  وطرق  األمراض  عالج  بخبايا 
إليهم أمر تسيير الشايف الواقعة خارج مقرات 
اهتمامات  أّن  ننسى  وال  الدينية.  الؤّسسات 
الدارسي من رجال الدين بالصادر التاريخية 
والتقاليد القدمية يف مجال العالج والطبابة، 
قد قادت إلى إنشاء مدرسة ساليرنو الطبّية 
سخّي  دعم  على  حصلت  التي  الشهيرة، 
مونتيكاسينو  ألفانو  والراهب  الطبيب  من 

.)1085-1020/1015(
التقليد  يف  الصْيَدَلة  مفهوم  تطّورَ  وبالفعل 
السيحّي الغربّي، وحتديداً يف إيطاليا، داخل 
حيز األديرة، حيث تثبت الوثائق العائدة إلى 
القرني السابع عشر والثامن عشر اليالديي، 
لبْيع  محاّل  نشأة  مع  التقليد  هذا  ترافق 
العقاقير والتوابل الشار إليها آنفا. ومع تطّور 
خارج  من  لشخص  ُيوكل  بدأ  الصناعة  تلك 
الدير شأن إعداد تلك الوصفات التي يحّددها 
طبيب يصحبه كاهن، مع اشتراط أن ُتوفَّر تلك 
ما  وبخالف  بالجان.  الدير  لقاِطني  األدوية 
ساد يف إيطاليا، كان رجال الدين يف فرنسا، 
إبان القرن السادس عشر اليالدي، واستناًدا 
، غير مسموح لهم بتعاطي  إلى قراٍر تشريعيٍّ
لي يف  مهنة بيع العقاقير ما لم يكونوا مسجَّ
هيئة ترعى تلك الهنة. واستمّر ذلك إلى قبيل 
وضعت  التي   ،)1789( الثورة  اندالع  تاريخ 
عليها  تشرف  التي  الصيدليات  لكافة  حّدا 
األديرة، وعرضتها يف الزاد العلني للراغبي يف  
امتهان تلك الهنة، فأصيبت تلك الهنة بنكسة. 
ه  تبرز »آّنا ماريا فولي« أّن عديد النابت الوجَّ
إنتاجها إلى أغراض طبية وعالجّية قد بقيت 
تابعة لألديرة الدينية، منذ تأسيسها يف القرن 
السادس عشر وإلى غاية العام 1956، مثل 
الكابوتشّيي يف مدينة  للرهبان  التابع  النبت 

البندقية الذي أنشئ خالل العام 1576م.
بالنابت  التعلّقة  العادات  تلك  شاعت  فقد 
لألديرة  التابعة  األعشاب  ومحاّل  الصحية 
يف مختلف أماكن انتشار التنظيمات الدينية 
وخارجها.  أوروبا  يف  روما،  لكنيسة  التابعة 
فداخل أسوار مدينة »دوبروفنيك« العتيقة يف 

ترجمـــــــــــــــات
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كرواتيا، ميكن زيارة الصيدلية القدمية التابعة 
لدير الفرنسيسكان، والتي يعود تاريخ تأسيسها 
يف  خاّصة  وهي صيدلية  العام 1317م،  إلى 
البداية بالرهبان ثم غدت مفتوحة لعاّمة الناس. 
وقد كانت تضّم مجموعة هاّمة من الؤّلفات يف 
ِعلمْي الطبابة والصيدلة، إلى جانب سجاّلت 
بآالف الوصفات، ومجموعة كبيرة من األدوات 
التي تعود إلى القرن اخلامس عشر. وال زالت 
هذه الصيدلية ناشطة وتوّفر مستخلَصات وفق 

الوصفات التقليدية القدمية.
من جانب آخر رافقت جماعات الرهبان الوافدين 
مع جحافل احلمالت الصليبية نحو األراضي 
القّدسة يف الشرق وبالد الشام انشغاالت بعلوم 
الصيدلة. إذ ند العديد من رجاالت »الرهبنة 
السلَّحة«، ممن استقّروا بفلسطي إبان احلروب 

الصليبية، يتقنون فّن حتضير النباتات واألعشاب 
الستعَملة لغرض الداواة. ومن بي األديرة التي 
ُعرِفت باالشتغال بالصيدلة حينها صيدلية دير 
القديس سالفاتور بالقدس، بفضل ما كانت جتده 
من دعم من ممالك الفرنة الساندة للحمالت 
متقّدمة  نقاطا  القالع  تلك  بوصف  الصليبية، 
الختراق صفوف »الحّمدّيي« يف الشرق. وقد 
كانت صيدلية دير »القديس سالفاتور« مبدينة 
القدس من أفضل الصيدليات بالنطقة نظرا 
للدعم الفائق من جمهورية البندقية وجمهورية 
لا  العهد،  ذلك  يف  »ساباودو«  ودوقية  »جنوة« 
تقّدمه من خدمة للحجيج السيحيي القادمي 

من أوروبا.
دير  يف  الستخلصات  إعداد  تقليد  َتواَصل 
حدود  إلى  القدس  يف  »سالفاتور«  القديس 
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العشرينيات من القرن الفائت، حيث ِاستمّر مّد 
تعني  -والفردة   )spezieria( »السبيسيريِة« 
الدير،  رهبان  والعقاقير-  التوابل  لبيع  محاّلً 
فضالً عن اليامت والدارس التابعة، ما يلزم من 
أدوية. وقد بلغت شهرة العاملي يف صيدلية الدير 
أن استعان بهم أعيان العرب والباشوات األتراك 
إبان فترات األوبئة التي أصابت الشام يف القرون 
األخيرة. وقد كان الصيدالنّي الراهب »أنطونيو 
بفعل  الصيدلية،  تلك  مشاهير  أحد  منزاني« 
تصنيعه الرهم العروف بـِ«بلسم القدس«، وهو 
مضاّد للتقّرحات والنزيف اخلارجّي واحلروق، 
خضع استعماله لقادير مضبوطة وأّيام معدودة. 
وقد جرى تطوير ذلك البلسم إلى سائل، وبات 
ُيسَتعمل يف القروح التي تصيب العدة وتقليص 
التي  الشهرة  وبفعل  والسعال.  األسنان  آالم 
أحاطت بـ«بلسم القدس« غدا مطلوباً يف الدن 

السيحية األوروبية.
وُتعَتبر »سبيسيرية« سانتا ماريا نوفيلال مبدينة 
فلورانسا الصيدليةَ األقدم يف كافة أرجاء أوروبا. 
فخالل العام 1381م كان الرهبان الدومينيكان 
يبيعون »ماء الزهر« كدواء مطّهر مضاّد لألوبئة 
مبا مياثل الكحول اليوم. وكانوا يتولون بأنفسهم 
زراعة النباتات الطبية يف النبت الجاور للدير، 
األعشاب  باستخراج مستخلَصات  يقومون  ثم 
والراهم  العقاقير  منها  وُيعّدون  واألزهار 
والدهون وأنواع البلسم وميّونون بها الصيدلية 
ما  الطبيعية  الصنوعات  تلك  ومن  القريبة. 
ر إلى أسواق بعيدة نحو الصي والهند. هذا  ُيصدَّ
وقد توّسع تقليد الصيدلة مع إنشاء أول صيدلية 
تابعة للرهبان الكابوتشّيي على أطراف كنيسة 
سردينيا،  يف  »كالياري«  يف  أنطونيو،  القديس 
»السبيسيرية«  تكن  ولم  العام 1705.  خالل 
حكًرا على أديرة الذكور، بل أَنَشأت الراهبات 
أيضاً داخل مقّراتهن اخلاصة محاّل مخّصصة 
للعناية الطبية والعالج الطبيعي. ففي »بادوفا« 
على سبيل الثال، وخالل العام 1769، كانت 
ضّمت  للراهبات،  ديًرا  عشرين  تضّم  الدينة 
يف جنباتها محاالً لصنع مستخلَصات العالج. 
وكانت بعض الراهبات على دراية جّيدة بطرق 

التحضير وبأنواع النباتات واألعشاب، وهو ما 
والخطوطات  بالؤلفات  األديرة  ثراء  يدعمه 
التعلّقة مبوضوعات األمراض والستحضرات 
أنواع  العديد من  التاريخ  واألدوية. وقد سّجل 
الستعَملة  والساحيق  والستخلَصات  الراهم 
يف عالج العاهات من ابتكار الراهبات. لتتطّور 
الصيدلة  علم  يف  دروس  تقدمي  إلى  األمور 
داخل األديرة، فقد كانت مجموعة من الرهبان 
الدومينيكان تقارب الستي، يف مونبلييه، تلقي 
آخرين  لرهبان  باألعشاب  التداوي  يف  دروًسا 
يفدون من أديرة أخرى. ويف فالّمبروزا، جنب 
»السبيسيرية« العروفة التي يعود تاريخها إلى 
ارتادها  نباتية  مدرسة  أنشئت  العام 1689، 
من  الطبيعة،  على  باحلفاظ  موَلعون  مشاهير 
-1626( فالوجي«  »فرجيليو  الراهب  بينهم 
1707( مؤّلف كتاب »علم النبات« ذائع الصيت.
ما تخلص إليه »آّنا ماريا فولي« عبر تطوافها 
بألوف التجارب، والتدقيق يف ميئات الوصفات، 
أنه ال ميكن بلوغ الصّحة، وفق النظور النباتي، 
لذلك  الترّقي  الالزم  من  بل  األبد،  وإلى  مرة 
القام كل يوم، عبر ممارسات متتابعة تتضافر 
واجلسد  العقل  بي  واالنسجام  الوحدة  فيها 
والروح. إذ يتسنى بلوغ الهناء من خالل مراعاة 
قواعد بسيطة تتمّثل يف الغذاء السليم، والعيش 
واليقظة(،  للنوم  التناسقة  )الواعيد  النضبط 
القدرات  إلى  وااللتجاء  األخالقي،  والتناسق 
الرعائية الكامنة يف الطبيعة، مبعنى استعمال 
من  تورده  ما  جانب  وإلى  الطبية.  األعشاب 
وخاصياتها  الطبية  النباتات  آلثار  توصيفات 
عند االستعمال، تبّي الباحثة اختالف تأثيرها 
بي الرأة والرجل، وبحسب احلاالت واألوضاع 
اللّمة بالفرد من صّحة ومرض، مبرزة أّن كّل 
تعكّر للروح أو اجلسد ميكن تخطيه بنوع معي 
من األعشاب، يكون فعلها مؤّثرا بفضل العناية 

واللطف اإللهَيْي. 
ماريا  آّنا  تأليف:  اإللهّية.  الصيدلية  الكتاب: 
)ميالنو-إيطاليا(  سانتا  تيّرا  الناشر:  فولي. 
›باللغة اإليطالية‹. سنة النشر: 2021. عدد 

الصفحات: 263 ص.
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بغض النظر عن كونه شيئاً أساسياً يف البناء 
ملهم  شيء  الشعراء  عند  أنه  اال  القصصي، 
جداً، فمثالً يف قصيدة »األماكن« من كلمات 
»محمد  بيها  تغنى  والتي  الشادي«  »منصور 
عبده«، كانت تتمحور حول مدى اشتياق الكان 
مع  جمعته  التي  الذكريات  لكل  ذاته  حد  يف 
محبوبته، وأسهب يف وصف كل تفاصيلهم يف 
باقية،  األماكن  أن  على  داللة  األماكن؛  هذه 
و  التفاصيل،  كل  تظل محافظة على  وسوف 

إن غاب عنها أهلها.
كثيراً،  يختلف  ال  الكان  تصور  األدباء،  عند 
يقول »محمود درويش« يف إحدى قصائده »إن 
أعادوا لك القاهي القدمية، من يعيد الرفاق؟  
لو  و  سنة،  ألف  بعد  ولو  موجود،  القهى 
تظل  مستوية،  أرض  قطعة  أو  ركاماً،  أصبح 
لكن هل  بالقهى،  احليز اخلاص  نفسها  هي 
الناس هم أنفسهم ؟ هل سيكون للمكان نفس 

القدسية يف نظر أناس ُجدد ؟
 Carl للشاعر األميركي Grass يف قصيدة
تشهد  التي  لألماكن  أشار   ،  sandburg
العارك  ضراوة  كانت  مهما  وإنه  احلروب، 
وعدد القتلى الذين سيدفنون بطبيعة احلال 
النسيان  يشملهم  سوف  فإنهم  الكان،  يف 
الطبيعية  وضيفته  يؤدي  العشب  أن  مبجرد 
للناس،  انطباع جديد  يعطي  ينمو، وسوف  و 
وكل الي حدث سوف يتحول إلى مجرد ذكرى 

يحكي عنها الارون بالكان يوماً .

What place is this? 
Where are we now? 
I am the grass 
Let me work.
فكرة مقاربة جداً طرحتها الشاعرة األميركية 
 After يف قصيدتها Emily Dickinson
وأنا  حاولت  والتي   ،  a hundred years
أنه  ولو  الفكرة،  إلى نفس  أن أصل  اترجمها 
يعرف  سوف  الطلع   ألن  شاقاً  عمالً  كان 
أقوم  التي  كلماتها  ندرة  و  سياقاتها  صعوبة 

باختيارهن. 
القصيدة : 

بعد مائة عام.
لن يتعرف أحٌد

على املكان..
هناك ..

حيث األعشاب الضارة
تنتشر و ترتص،

ظافرة.
و الغرباء؛

يجوبونه متمهلني،
يتهامسون باسماء

قدامى املوتى.
و تلب

رياح احلقول الصيفية
ذكرى توقفها يومًا

يف ذاك املكان.

املكان
ترجمة ندى القطعاني .ليبيا
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المغني الربازييل فيكتور ريس لمجلة الليبي : 

حاورته : عائشة الحجازي

جمال ليبيا يفوق التوقعات

ليس هناك حواجز وحدود حتول بني الفنان املبدع وبني مصدر إلهامه، هذا 
أغنيته  طرح  عندما  ريس«  »فيكتور  األصل  البرازيلي  املغني  عنه  برهن  ما 
اجلديدة   Dream  with libya (  A حلم مع ليبيا( على منصة سبوتيفاي  
spotify  الرقمية،  فعلى الرغم أن فيكتور لم يزر ليبيا حتى اآلن، إال أنه 
جنح يف أن يسرد قصة اشتياقه وشغفه بثقافتها املتنوعة بإيقاعات شرقية 
غاية يف اجلمال والروعة وبكلمات معبرة تعكس حالة من العشق، ومن خالل 
هذه املقابلة سنتعرف اكثر على شخصية املبدع »فيكتور ريس«، وعن شغفه 
الفني ومصدر إلهامه املوسيقي، كما سيكشف لنا السبب الذي دفعه للغناء 

عن ليبيا وعن مواقفه كفنان جتاه القضايا العاملية و اإلنسانية.

إبــــــــــــداع
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أن أخبرك بشيء، أنا حالياً أعمل على إضافة 
ايقاعات الوسيقى العربية              والوسيقى 
الليبية الصحراوية  التي حقا أجدها غامضه 

وساحرة يف نفس الوقت.
تعبيرًا  االكثر  الطريقة  هي  ما   : الليبي 
بالنسبة لك كفنان، هل تفضل  العزف أو 

الغناء؟
العقل  تخاطب  الكلمة  ان  اعتقد  كالهما،   *
كالهما  الروح،  تخاطب  والوسيقى  اللحن  و 

سالح فتاك ووسيلة فعالة للتعبير .
فرقة  يف  اجلماعي  العمل   : الليبي 
االلتزام  من  الكثير  يتطلب  موسيقية 
بالوقت واجلهد، حدثنا أكثر عن فرقتك 

املوسيقية؟
فرقة  مع  العمل  الرأي،  أوافقك  نعم،   *
موسيقية يتطلب الكثير من اجلهد وااللتزام، 
الوسيقية  فرقتي  مع  بالعمل  جداً  فخور  أنا 
منذ عام 2013، يف غضون السنوات األولى 
االذاعية  العروض  يف  مكثف  بشكل  شاركنا 
مع  فقط  عملي  يقتصر  لم  والهرجانات، 
الفرقة، بل أديت عدة أعمال موسيقية بشكل 

منفرد.
الليبي : »حلم مع ليبيا«، هذا هو عنوان 
شهر  يف  طرحتها  التي  األخيرة  اغنيتك 
الذي  ما   ،  spotify منصة  على  يوليو 
ألهمك للغناء عن ليبيا؟ بالتأكيد هناك 

قصة  وراء هذه األغنية .
- نعم، االلهام هو من دفعني للغناء عن ليبيا، 
هذه األغنية لم تأخذ مني وقتاً أو جهداً، بل 
كانت تلقائية ألبعد احلدود ،اعتدت ان أشاهد 
صوراً عن ليبيا تعكس مدى جمالها وغموض 
اصدقائي  أحد  طريق  عن  وذلك  ثقافتها، 
كل   يفوق  ليبيا   وأصالة   جمال  الليبيي، 
التوقعات، انها تذكرني مبمالك الصحراء التي 
تذكر يف احلكايات، سحر مخفي ال يدركه أحد، 
هذا البلد رسم يف خيالي كبلٍد أفريقي بنكهة 
عربية، مزيج مختلط من الثقافات واألعراق، 

الفنية  لسيرتك  قراءتي  عند   : الليبي 
ظهرت  الغنائية  موهبتك  أن  لي  يتجلى 
يف سن مبكر، فهل لك أن حتدثنا أكثر عن 
احترافك  سبب  وعن  الفنية،  بداياتك 

للغناء؟
* نشئت منذ طفولتي يف ظل أجواء فنية يف 
النزل، لقد كان والدي ملحناً ومؤلفاً موسيقياً 
يف  أثر  وهذا  االحتراف،  من  عاٍل  قدر  على 
شخصيتي بشكل كبير، لكن التحول احلقيقي 
يف موهبتي كان يف فترة الراهقة ألنني أدركت 
أن الفن جزء من الهوية اإلنسانية، وأنه أداة 
التعبير األفضل عن صراعتنا الداخلية، كما 

أنه افضل وسيلة للتعبير عن قضايا الجتمع.
الذات  عن  للتعبير  وسيلة  الفن   : الليبي 
هي  ما  العالم،  مع  تواصل  أداة  أنه  كما 
رسالتك التي تطمح لتحقيقها من خالل 

الغناء؟
 * أغلب مؤلفاتي الغنائية تتحدث عن جرح 
أنك  أعلم  البرازيل،  بلدي  له  يتعرض  كبير 
تشعرين بذات الشيء جتاه بلدك، لكنني أيضاً 
لإلميان،  للحب والسالم، وأغني أيضاً  أغني 
فالوسيقى  بهويتي.  لالفتخار  أيضاً  أغني 
رسائله  يرسل  فالفنان  تلقائي،  وهج  لها 
الفنية دون أي نية مسبقة، يحدث ذلك عند 
االستديو  داخل  أو  السرح،  اعتالئي خشبة  
عند التسجيل كذلك، يف تلك اللحظات أشعر 

بالقوة،  باالمتنان وبالطاقة اإليجابية.
اختياراتك  يف  تنوعًا  أجد   : الليبي 
الراب،  تغني  أجدك  أحيانًا  الفنية، 
وأحيانًا البوب، وأحيانًا الروك والريقي . 
ما هو النوع املوسيقي الذي تندرج حتته 

موسيقاك؟
* من الصعب تصنيف النوع الذي اعتمد عليه 
يف الغناء، لكنني أجد الريقي األكثر تعبيراً عني، 
أحياناً أضيف موسيقى اجلاز إلضفاء البهجة 
لألحلان، وأحب الروك ألنه يعكس التمرد، أما 
الراب فهو لغة ثقافة الشباب العاصرة، أريد 
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حلم  ماهية  عن  تتحدث  إنها  بالطبع،   *
يحيط به شعور جميل، )حلم مع ليبيا( تصف 
قبل،  من  اختبره  لم  لشيء  باحلني  الشعور 
فرصة  هي  الصحراء  عبور  جتربة  وكأن 

للعيش من جديد.
الثقافية  االختالفات  كل  رغم   : الليبي 
تده  الذي  ما  ليبيا  و  البرازيل  بني 

مشتركًا بني الشعبني؟
سريالية،  مبرحلة  منر  البرازيليون  نحن   *
هذه الرحلة مر بها بلدك بشكل مسبق، من 
الصعب رؤية بلدك تتعرض للتآمر اخلارجي، 
أنا ال أعرف الكثير عن ليبيا، ولكنني أدرك 
جيداً لاذا تدخلت جهات أجنبية  بغض النظر 
عن تعطش الشعب للحرية إال أن التدخل ال 

يجلب إال الدمار.
ملواقع  متابعتي  خالل  من   : الليبي 
أنك  أجد  لديك  االجتماعي  التواصل 
أود  الفلسطينية  بالقضية  جدا  مهتم 

بالتحديد  بالبرازيل،  تذكرك  جميلة  شواطئ 
يف شهر مارس الاضي وجدت نفسي أعزف 
شغفي  تعكس  كلمات  وارجتل  عربيه  احلان 
»حلم  قصة  بدأت  هنا  ومن  الثقافة،  بهذه 
مع ليبيا«، مت انتاج هذه األغنية على تطبيق 
Grageband  وشارك يف انتاجها صديقي 
Dj Maraki، والفضل يف هذا اإللهام يعود 
لصديقي الليبي الذي خلق نوعاً من التواصل 

بيني وبي بلد لم أزره يوماً.
الذي  األغنية  لغالف  بالنسبة   : الليبي 

ظهر يف  املنصة، كيف  مت تصميمه؟
أن  قليالً،  كيف لك  كان محيراً  * االختيار 
صورة  يف  أغنية  أو  صورة  يف  بلداً  تختصر 
ليبيا،  عن  تعبر  صور  عن  جاهداً  بحثت   ،
هذا  لي  ليصمم  أصدقائي  بأحد  استعنت 
الغالف الذي يجمع الصحراء الليل   واجلنة.

كلمات  عن  حتدثنا  أن  لك  هل   : الليبي 
اغنية »حلم مع ليبيا«؟
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حلقوق  مساندتك  عن  أكثر  تخبرنا  ان 
الشعب الفلسطيني؟

* القضية الفلسطينية قضية انسانية تعكس 
البرازيل  يف  الناس  من  قلة  عالي،  صراع 
يعرفون أن هذه القضية هي قضيه سياسية 
الشرق  استقرار  زعزعة  هدفها  صهيونية 
األوسط، لفهم هذه القضية قرأت كثيراً عن 
قرأت  واليهودية،  الصهيونية  بي  االختالف 
عن اإلسالم واعجبت بشخصية النبي محمد،  
ذهلت مبدى عظمة القرآن، لم يقتصر األمر 
الالي  النظام  دور  فهم  حاولت  ذلك،  عند 
العالي يف تأجيج هذا الصراع، وهنا اقصد 
هذا  كل  الكبرى،  والشركات  البنوك  سطوة 
هو سبب حتامل الدول العظمى على الدول 
يف  ثروات،  من  متلك  ما  كل  لنهب  الصغرى 
الفلسطينية  القضية  أؤيد  أنا  القول  نهاية 
واشعر برابطة االخوة مع كل الشعوب العربية 

التي تناضل من أجل استرداد حقوقها.
يعيش  ما  غالبًا  الفنان   : الليبي 
عن  الدفاع  أجل  من  التمرد  من  حالة 
لديك  كفنان  لك  بالنسبة  قضاياه، 
كيف  عنها،  لتدافع  القضايا  من  الكثير 
األسري  اجلو  وخلق  التأقلم  استطعت 
املشاعر  هذه  ظل  يف  لعائلتك  املناسب 

االستثنائية؟
* هذا السؤال قد سألته لنفسي مراراً قبل 
وألكون  الرائعة،  أسرتي  تكوين  على  االقدام 
أن  جاهدا  حاولت  قد  أكثر  معك  صادقاً 
أخلق التوازن بي حالة التمرد وحالة الهدوء 
السكينة، التمرد هو وسيلة للتعبير فأنا امترد 
عادله  بحياة  مجتمعي  يحظى  أن  أجل  من 
تسودها الكرامة، فاحلياة هي عملية سريان 

للعاطفة وللمشاعر التوازنة.
الليبي : عندما يتبنى الفنان قضية قد 
يبذل من أجلها الكثير من وقته وجهده 
العقبات،  من  الكثير  تواجهه  قد  كما 
أي  حتقيق  يف  االمل  يفقد  قد  واحيانًا 

ارباح مادية تعود عليه من عمله كفنان، 
خالل  العقبات  هذه  مثل  واجهت  هل 

مسيرتك الفنية؟
• تعرضت للكثير من العقبات والضايقات، 
عندما يتبنى الفنان قضية ويكون لديه وعي 
ومسؤولية جتاه وطنه وشباب جيله قد يخسر 
الفرص الناسبة للتمويل، لكن كل ذلك ال يهم 

يجب أن يستمر الفنان يف إيصال رسالته.
ما  هناك  الفني  رصيدك  يف   : الليبي 
يقارب عن 600  تسجيل بعضها  كانت 
أقرب  هي  ما  قدمية،  ألغاني  تديد 

أغانيك لقلبك؟
رؤيتي  عن  تعبيراً  أكثرها  لقلبي  اقربها   •
الفنية، لدي أغنية Obsolescência  وهي 
انا  كالاشية،  واقتياده  الجتمع  برمجة  عن 
كذلك  احلقيقة،  لكنها  التعبير،  لهذا  آسف 
 ،Olhando para o Céu أغنية   احب 
عن  تتحدث  وهي  للفردوس،  التطلع  وتعني 

العيش يف الوئام واالمتنان للخالق.
ترغب  التي  الرسالة  ماهي   : الليبي 
الليبي  للشعب  كفنان  بتوجيهها 

والشعوب العربية ؟
• رسالتي هي : كلنا لدينا مسؤوليات جتاه 
العربية  النطقة  الكون،  هذا  وجتاه  اوطاننا 
كانت مهد لألصلح منذ رسالة السيد السيح 
ورسالة النبي محمد، ما يحدث من صراعات 
على األراضي العربية ما هو إال مشيئة اهلل، 
أشعر باألسف لا متر به بعض الشعوب ولكن 

أنا على يقي بأن العدالة ستتحقق .
هي  ما  أعرف  أن  أود  اخلتام  يف   : الليبي 

مشاريعك املستقبلية؟
• أخطط كثيراً لتطوير عملي يف الوسيقى، 
رمبا  لها،  حصر  ال  والفرص  االحتماالت 
يوماً ما سيكون لي جولة موسيقية يف بلدك 

اجلميل.
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احلوار  أساليب  يف  فارقة،  عالمة 
واملحاججة، واألهم من هذا كله، يعتبر 
اللذان  إعدامه،  و  محاكمته  مشهد 
عدة  محاورات  يف  أفالطون  جسدهما 
أبرزها »دفاع سقراط« و »أوتيفرون« من 
أهم املشاهد املأساوية التي خلدها الفكر 
اإلنساني، بل هي من أكثر املشاهد التي 
يعيد  »التاريخ  ملقولة  بارزاً  مثاالً  تعد 
التاريخ  يكررها  مشاهد  لكونها  نفسه« 
املرء حني يقول  بشكل مفرط، ال يبالغ 

إنها تتكرر يوميًا و لو بشكل رمزي.

لم يختلف مؤرخو الفلسفة، حول الدور 
الفيلسوف  أفكار  تشغله  الذي  املركزي 
تاريخ  يف  ق.م،   390 سقراط  اليوناني 
من  الفلسفة  أنزل  من  فهو  الفلسفة، 
وصف  حد  على  األرض،  إلى  السماء 
»شيشرون«، وإن اختلفوا على شخصيته 
يعتبرها  إذ  التاريخية،  الناحية  من 
و  نشأت  خيالية،  شخصية  البعض 
ترعرعت يف خيال أفالطون. و بعيداً عن 
اجلدل التاريخي، تبقى أفكار »سقراط«، 
نقلة نوعية للفلسفة،  ومنهجه اجلدلي 

عبد اهلل علي عمران . ليبيا

سقراط يُعدم كل يوم
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بشكل عام متثل حياة سقراط، منوذجاً حلياة 
الفكر احلر، لقد كان مواطنا أثينياً بامتياز، 
محباً لدينته، لذا رفض مغادرتها، بل إنه حي 
الوت فيها، فّضل  أو  الهروب منها  ُخّير بي 
أن ميوت و يدفن فيها، قائالً لتالميذه حلظة 
من  علّي  أهون  السم،  شرب  »إن  إعدامه: 
أثناء  أما  تائه«،  مجرد  أثينا، ألصبح  مغادرة 
يدافع عن  إنه ال  على  محاكمته، كان مصراً 
نفسه، بل يريد أن يجنب أثينا، مغبة ارتكاب 
خطأ تاريخي متمثل يف إعدام شخص بريء. 
مواطناً  احلب  ذلك  يجعله  لم  القابل،  يف 
منافقاً، بل كان يجسد حبه ألثينا، يف انتقاداته 
التي حتدث  األخطاء  لكل  والدائمة  القوية  
فيها، إنه يحب »أثينا« ولكنه يف ذات الوقت 
أكبر التمردين ضدها     والناقدين لها، إنه 
يرفض ما يقوم به حكامه الستبدون، ولكنه 
فاحتمال  تسنها،  التي  القواني  بكل  يلتزم 
الظلم بالنسبة له، أفضل من اقترافه، و توق 
اإلنسان إلى احلرية و الدميقراطية، يجب أن 
الينسيه مخاطر ما قد يصاحبهما من فوضى 

و فساد.
لقد عاش »سقراط« شاهداً على كل تناقضات 
على  االنتصار  بعد  ازدهارها  عاصر  أثينا، 
هزميتها  بعد  انحطاطها  وعاصر  »الُفرس«، 
على يد »أسبرطة«، وهو ما مهد الطريق أمام 
هيمنة االستبداد  وانتهاء احلكم الدميقراطي 
لقد عاصر احلروب بي  الثالثون(،  )الطغاة 
»أثينا« و »أسبرطة«، وكان جندياً يف جيوشها، 
ضد  أثينا  شعب  )ثورة  الثورات  وعاصر 
ملهمها،  و  الثورة  خطيب  كان  بل  الطغاة(، 
إسقاطه،  يف  وساهم  االستبداد،  رفض  لقد 
ولكنه دفع ثمن احلرية الفرطة، ألن الرحلة 
أفسحت  بالفوضى،  اتسمت  التي  االنتقالية 
الجال أمام اتهامات و محاكمات و إعدامات 
صورية، ومن سخرية القدر أن يكون سقراط 

أحد ضحاياها.
تخلى سقراط عن مهنته التي ورثها عن والده 

ممارسة  له  يتسنى  لكي  »نّحاتا«،  كان  الذي 
التفلسف، لقد ترك صنع التماثيل التي مُتجد 
األبطال واآللهة، ) حتى و إن كانت حرفة سهلة 
و مربحة(، لكي يسهم يف صنع و نحت عقول 
الواطني، و ترسيخ منهجية فلسفية منتجة، 
)و هي أكثر األعمال صعوبة فضالً على أنها 
ال تدر أمواالً(، لقد رأى أن واجبه الديني يحتم 
عليه التحقق من صحة كالم »رب ُدلفي«، و 
والشعراء،  السياسيي  مزاعم  من  يتأكد  أن 
بعد  وانتهى  باحلكمة،  متتعهم  يدعون  حي 
رحلة مضنية من البحث و التدقيق إلى نتيجة 
مفادها أن اجلميع جهلة، مبا فيهم هو نفسه، 
جهله،  بحقيقة  يعلم  أنه  وبينهم  بينه  الفارق 
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بينما هم يتوهمون العرفة.
قواعد  أرسى  من  أول  هو  »سقراط«  يعد 
التفكير النهجي، الذي يقوم على أن اإلنسان 
هو من ينتج العرفة، وليس مجرد متلٍق لها، 
إنه يرفض أسلوب التلقي، ويعتبر أن الشك 
وطرح األسئلة هو األسلوب األمثل للوصل إلى 
العرفة، فلو خيّرت العرفة لكي تختار رفيقاً 
وفياً لها فسوف تختار الشك رفيقاً ال اليقي. 
للمنهج السقراطي )التهكم و التوليد(  ووفقاً 
فإن الشك هو الذي ينتج العرفة، واألهم من 
ذلك هو أن الوصول إلى العرفة مهمة ملقاة 
مقولته  قال  ولذلك  نفسه،  الفرد  عاتق  على 
أنها  كما  بنفسك«،  نفسك  »اعرف  الشهيرة 
الفرد  داخل  تصنع  بل  اخلارج،  من  تأتي  ال 
لكل  وامتحانه  لشكه  نتيجة  وذلك  أيضاً، 
سقراط  يشّبه  ولذلك  ومعتقداته،  أفكاره 
حالة  أن  أعتبر  كما  بالوالدة،  األفكار  إنتاج 
بأنها  لها  السابقة  الفكري  الصراع  و  القلق 
هي األخرى تشبه »الخاض«، والتي البد أن 
تكون مصحوبة بالدوار، والذي يعتبر الشعور 
به  باح  ما  التفلسف«، وهو  »ببداية  إيذاناً  به 
تتم عملية  أثناء محادثتهما، وال  »تيتاوس«  لـ 
العرفة إال عندما يصدح الفرد مبعارفه، ألنه 
دعوة  وهي  يتكلم،  عندما  إال  مرئياً  يكون  ال 
وعدم  بالذات،  واالعتزاز  للفردية  صريحة 
بإفساد  اتهم  ولهذا  القطيع،  وراء  االنرار 

عقول الشباب.
عندما  عنيفة  معارضة  سقراط  واجه  لقد 
حوله  ويلتف  رواجاً  تالقي  أفكاره  بدأت 
تشويه  هي  اخلطوات  أولى  وكانت  الشباب، 
صورته، بترويج الشبهات حوله، وهي الهمة 
التي قام بها اإلعالم األثيني  )و الذي ميثله 
مسرحية  صّورته  حيث  حينها(،  السرح 
سلبية،  بطريقة  )ألريستوفانيس(  »السحب« 
وألصقت به صفات ال يتصف بها فحسب، بل 
يكافح  و  يرفضها  التي  هي صفات خصومه 

ضدها، حيث أظهرته على أنه يعلم الناس فن 
)الغالطات( والقدرة على حتويل الباطل إلى 
إلى تصويره  باطل، إضافة  إلى  و احلق  حق 
وهي  تعليمه،  على  مقابالً  يتقاضى  أنه  على 
التي كان يرفضها وأعلن خصومته  الصفات 
للسفسطائيي بسببها، سواًء تعليم الغالطات 
ذلك  رغم  و  التعليم،  على  األجر  تقاضي  أو 
تساوى سقراط يف نظر الجتمع مع خصومه 

و وضعوا ضمن فئة واحدة.
له  التهم  لتوجيه  اإلعداد  مت  ذلك،  بعد  ثم 
ومحاكمته، و ليس هناك أفضل من الساسة، 
للتحريض و التخطيط يف اخلفاء، حيث قام 
التوعية  من  التضرر  »أنيتوس«  السياسي 
لحاكمة  بالتخطيط  السقراطية،  الفكرية 
كلمات  له  يصوغ  لن  يحتاج  ولكنه  سقراط، 
وهو  شاعراً  استأجر  ولذلك  ورنانة،  مؤثرة 
»مليتوس« للقيام بهذه الهمة، كما كان يحتاج 
لشخص مفوه يتولى التنظير و اخلطابة، وهي 
الهمة التي قام بها اخلطيب »ليكون«، وبذلك 

إبــــــــــــداع



الليبي  61

أعدت عريضة اتهام ضد سقراط، وتقدموا 
بها لهيئة النزاعات الدينية التي يكون مقرها 

عادة يف »دار اللك«.
أما التهم الوجهة لسقراط، فتمثل من حيث 
تعميم  عليها  يقوم  التي  الركيزة  جوهرها 
مشهد الحاكمة و اإلعدام، فقد عرف التاريخ 
و  التهم  نفس  على  تقوم  مشابهة،  محاكمات 
بدرجة  تقوم  فالتهم  األحكام،  بنفس  انتهت 
أساسية على تصنيف ديني ) مؤمن- ملحد(، 
مر  على  شيوعاً  االتهامات  أنواع  أكثر  وهي 
لكونها تهم مغرية، وتدغدغ مشاعر  التاريخ، 
العامة، ومن السهل إثباتها من الدعي، ومن 
توفر  كما  عليه،  الدعى  من  نفيها  الصعب 

هامشاً ألكثر العقوبات قسوة وهي الوت. 
فقد أتهم سقراط باإلحلاد، ألنه ال يؤمن بآلهة 
الدينة، أو يشكك يف بعض تعاليمها، أو على 
األقل يطرح األسئلة حولها، لكي يخلصها من 
أكثر  معايير  منها  يستنبط  و  الذاتي  طابعها 
موضوعية    وعمومية، فحي طرح سقراط 

»ماهية  عن  الدين،  رجال  أحد  على  سؤاالً 
التقوى« فكان جوابه »هي أن تفعل ما أفعل«، 
سقراط  إليه  يطمح  مما  أقل  إجابة  وهي 
وانتهت  النطقية،  احلجج  إال  يقبل  ال  الذي 
تلك الحاكمة بأن حكم عليه باإلعدام، و لكن 
األثينيي  لكل  مؤكداً  التهم  كل  نفى  سقراط 

إنه أكثر إمياناً ممن يتهمونه بالكفر.
و بعد هذه اللمحة السريعة عن حياة سقراط، 
هل نستطيع أن ننظر إلى واقعنا، ونحصي كم 
تعليمنا  ينتهج  يوم؛ عندما  كل  نعدم سقراطاً 
دور  أي  للطالب  يكون  وال  التلقي،  أسلوب 
نعدم  كم  تكرارها؟  و  العارف  اجترار  سوى 
الصمت،  على  اإلنسان  نرغم  حي  سقراطاً 
أفكاره  يبتلع  أن  وعليه  ذهب،  من  أنه  بحجة 
ننجر  حي  سقراطاً  نعدم  كم  بها؟  يبوح  وال 
وراء اليقينيات القطعية، واخلرافات، تاركي 
دروب الشك و احلقيقة مظلمة موحشة، كم 
نعدم سقراطاً حي نعتمد الجاملة و النفاق 
حي  سقراطا  نعدم  كم  النقد،  حساب  على 
كم  األديان؟  حساب  على  بالذاهب  نتشبث 
نعدم سقراطاً حي ننجر وراء أطماع الساسة 
نعدم  كم  الذي ال حتركهم سوى مصاحلهم؟ 
و  اإلعالم  مشاعرنا  يدغدغ  حي  سقراطاً 

يسوقنا مثل القطيع نحو ما يروج له؟
يف الحصلة، ميكن القول بأننا ال نختلف كثيراً 
عن شعب أثينا يف عصور ما قبل اليالد، إننا 
بأبواق  الفاشلون  ساستها  يستعي  شعوب 
إعالمية، لتشويه صور خصومهم خاصة من 
الفكرين، شعوب تكره من يقول لها احلقيقة، 
الوهم،  وتتبع مثل القطيع كل من يروج فيها 
شعوب يغريها التكفير وهدر الدماء و العنف 
و اإلقصاء، شعوب حتب التلقي و العتقدات 
العلبة، وتكره التفكير والشك والنقد، شعوب 
بني  من  »سقراطا«  يوم  كل  تعدم  و  حتاكم 
التهم، دون  بنفس  و  الطريقة  بذات  جلدتها، 

أن يرف لها جفن أو تعتبر من التاريخ.
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هي التقرأ
هي التكتب
هي ال حتقد
هي الترسق

هي التكذب!
هي التنسى موعدها مع اهلل
تشكرُه عىل إعطائها النقود
التي تتزايد بشكل بطيء

وعن نجاحها من حمو األمية
وهي التعرُف

األلَف من الباِء
وحتدثه عن بقرهتا السوداء

وثدهيا املتهدل
حتدثه عن جاراهتا

أم جاسم
وأم مهدي
وأم إحسان

كانت تتحدث

مع اهلل كثريًا
حتدثه عن ناراحلرب

وكيف إلتهمت عظام إبنها
وعن احلاكم وظلمه ِ

كانت هتمُس
بُأْذن اهلل

وتقول له للحائط ُأْذن ؛
وكلام

َسأهلا احٌد
مع من كنِت تتحديثني

قالت
كنت ُأقيم الصالة.

عبداهلل حسني / العراق

أمي.. 
مل تعرف القراءة والكتابة 

لكنها - كل يوم- يف غرفتها
كانت تقرأ قصيدة؛

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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تنهيدة واحدة، من صدرها
هتزُّ ، من فوق احلائط ، صورة أيب.

حممد شمخ. مرص

لقد كربنا يا امي ومل نعد بحاجة اىل 
كوٍب ُنرّبد فيه الشاي 

مل نُعد بحاجة اىل دفء وسادٍة جتزب 
ايادي الغبار

بقلق فلن نصطدم بالعتمِة جمددًا
أجسادنا ختلت عن الَتلبُّس

تْلَبس العراء االخر،
كربنا يف الغياِب / يف الضجيِج / يف 

العتمِة يا اماه فــ
الغربة نيل تنداح منه ناحية الغرق 

والوطن شمس لن خترج 
جمددًا

ألننا كربنا
وكربنا

أسامة املكي/ السودان

باعت أمي َخامتها إلجل دراستي
وأساورها لزواج أختي 

وِعقدها ملرض أخي الصغري 
مل ترتك عىل َجسدها شيًئا من الزينة 
أنا خترجُت وسافرت خارج البالد 

أكّلمها مرتني كل أسبوع؛
وال أكاُد أسمع صوهتا من البكاء

أختي تزوّجت رجال ثرًيا 
وتعيُش اليوَم أحالمها كاملًة

أخي الصغري »العب كرة قدم شهري«
مل يعد للبيت منذ خرَج منه يف أوِل عقد!

مضت أعوام كثرية
وهي تركُض حافيًة للباب

كلامَّ هزه الريُح أو طرقُه اجلريان 
لكنَها كثرًيا ما كانْت تعوُد بالدمع وعرٍج 

يف ركبتيها؛
ماتت أمي 

وهي ختبئ خلخاهلا يف حمرمٍة قديمة
خمافَة أن يمرَض أحدنا!

عبد املنعم عامر/ اجلزائر
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يف ديوان "شجر الكالم" للشاعر الليبي عبدالسالم العجييل ..

عبدالباسط أبوبكر محمد. ليبيا 

ملحُ الفكرة
 مدخل:

»اندريه  الطبيعة.      ينسخ  ال  الفَن  إن 
جيد«

حقيقة.    بدون  خياٌل  العالِم  يف  ليس 
»جالل الدين الرومي«

* * *
ديواٌن تأخر يف الصدور، قصائد ال يحكمها 
ترتيب زمني، الديوان ال يحوي تعريفاً للشاعر، 

األمر مختلف كثيراً يف محتواه ويف هيئته.
األمر يثير الكثير من نقاط اجلدل، وقبل أن 
هذا  نطرح  أن  نحب  القراءة،  هذه  يف  نبدأ 
ميارسه  الذي  التعامي  هذا  لاذا  السؤال: 

الشاعر الليبي بحق نصه ؟!
شكل  برسم  يهتم  ال  عموماً،  الليبي  الكاتب 
مقومات  بعض  يصوغ  كيان  أو  به،  خاص 
الباهرة  بنصوصه  ينـزوي  شاعٌر  شخصيته، 

ليترك الجال لألقل جودة.
لطرح  دفعني  العجيلي«  »عبدالسالم  ديوان 
هذه األسئلة، خصوصاً عندما قرأت يف مجلة 
 .. بديوانه  صغير  تعريف  الكويتية..  العربي 
ويبدو أن الذي قام بإرسال الديوان نسي أن 
بينه  اخللط  فحدث  جيداً  بالشاعر  يعرف 
وبي الروائي السوري »عبدالسالم العجيلي«.
يف ظل هذه القدمة يظل اخليط الرفيع الذي 
يربط بي الطبيعي وغير الطبيعي وارداً هنا 
فيما يحيط بالشاعر، حيث القصيدة تصنعها 
احلقيقي  الواقع  ويظل  ظروف،  مجموعة 

يلقي بظالله هنا وهناك، يف جزئيات شائكة 
أو  األذهان  إلى  ليقفز  الشاعر  يختارها 
الليبي  الشاعر  يختاره  شائكاً  طريقاً  فلنقل 
ليصل إلى التلقي يف ظل حضور نص غائب 
فيه  تتوفر  )أو  احلديث  كالنص  اخلصوصية 

من اخلصوصية بدرجٍة بسيطة(
نتناول  الديوان  عن  العامة  الفكرة  بهذه 

القصائد كاآلتي:
والتي جاءت  الرمادي[  ]السفر  أوالً: قصيدُة 
الديوان، وهذه القصيدة كانت هي  يف بداية 
ولفترة  للشاعر  النشورة  الوحيدة  القصيدة 
طويلة جداً، هذه القصيدة تعطي فكرة جيدة 
األخرى،  قصائده  مع  الشاعر  تعامل  عن 
ُمغايرًة،  يشكُل  الذي  العنوان  من  بدايةً 
ومروراً مبقاطع القصيدة التي حتمُل داخلها 
 [ حيث:  الواقع  جتاه  محموم  فعل  رد  بذور 
الليل،  مسام  يف  تخثر  سأماً  الذكريات  تناُم 
وانتهاًء   ] السافات  ُعري  وترتعد اخلطى يف 
بزخم التفاصيل الذي يدخلها الشاعر بوتقة 
مختلفة  برؤية  الواقع  وراء  منساقاً  القصيدة 

نوعاً ما.
بحث  ]العجيلي[  قصائد  يف  نرى  ثانياً: 
متخيلة  حالة  مغايرة،  حالة  عن  الشاعر 
ومحمومة بالواقع يف ذات الوقت، لذلك فهي 
تغرُس جذوره يف العمق )عمق الواقع طبعاً( 

لتستعرضه بشكل مغاير.
الدينة،  بأجواِء  ممسوسة  العجيلي  قصائد 
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التي  الرمادي«  »السفر  قصيدة  وباستثناء 
أغلب  تكون  تكاد  متقدمة  فترة  يف  كتبت 
الدينة  يف  التحوالت  تواكب  الديوان  قصائد 
ضيعت  )مدينة  عدة:  مظاهر  فيها  وتنصهر 
حتك  تتثاءب..  الدينة  و)  نومها(  قميص 
أحببت..  التي  الدينة  و)  جيداً(  خاصرتها 

تركتني خارج أسوارها(.
وتقف القصيدة على مجموعة من الصور ومن 
)صحراء  إلى  الطوابير(  )لعاب  الصور  هذه 
)ريح  و  اخلائفي(  قبعة  )الليل  إلى  األسرة( 
مع  متاس  على  أسنانها(  سقطت  عجوز 
أغلب الواضيع لذلك تبرز يف القصيدة بروح 
رصاصة(  بظل  مرهون  )فالرأس  مختلفة: 

)النعاس  و  البطاقات(  من  حزمة  )ثروتي  و 
بطعم البرتقال(.

قصائد العجيلي توظف السرد يف خلق فضاء 
القصة  من  القصيدة  تقترب  وهنا  مغاير، 
بحميمة  اليومي  مع  تتماس  عندما  باألخص 
الوصول  على  القدرة  لها  تظل  لذلك  خاصة 
إلى القارئ، ويقف التناسب بي شقي الكالم 
)الادي والعنوي( خللق حالة مشهدية مالئمة 
أبعد  إلى  الداللة  العميق  اخليال  فيها  يتسع 

احلدود:
والنهارُ ال يعرف

كيف ميشي متسلالً
وعلى ساٍق واحدة
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إلى ثالجة املوتى ثم يعود..
ثالثاً: كُلّ شيء يشكل استثناًء، لكن االستثناء 
الكبير يظل يف القصيدة يف حد ذاتها، لذلك 
تنحاز أغلب القصائد إلى الذات يف تلمسها 
خلق رد فعل جماعي، من هنا تنساق الذات 
عبر تفاعلها مع اآلخرين – وبصيغة اجلمع – 
يف تلمس اغلب الواضيع، الذات التي يكتبه 
العجيلي ذات غير محايدة، ذات ال تركن إلى 
تصر  اآلخر،بل  على  الباب  وتقفل  مشاغلها، 
فهي  لذلك  الفعل،  رد  بوتقة  يف  وضعه  على 
رد  خالله  من  لتسرب  احلدث،  تستقطب 
الصغير،  إلى عالها  تعود  الذات  لكن  الفعل، 
إلى حدودها وعوالها اخلاصة، وإن كان سياق 
القصيدة يطلق عنان الذات نحو فضاء أرحب، 

فإنه أيضاً يعود بها نحو بعدها الواحد:
وضعي يدِك على صدري

حتى ال أسقط عليِك
احمليني إلى سريٍر ال يسخر

من قصائدي
ثم انزعي لساني ال أريد الكالم.

الواضيع الطروحة من خالل القصائد تكاد 
تكون ُمغلفة بنوع من الغموض، تساهم يف هذا 
الغموض كل عناصر النص – كأن القصيدة يف 
حالة مترد دائم – فالواضيع تطرح يف إطار 
إزاء  بقلقها  تظل مسكونة  لذلك  الصور،  من 
متشابكة  بلقطات  أشبه  فالقصائد  التلقي، 
ذاتية  من  تبدأُ  الشاعر،  تراتبية  حتكمها 
الشاعر  الستحدثة،  الصور  وتكمله  الفعل، 
آخر  مستوى  عبور،  نقطة  نفسه،  ُيسوُد  هنا 

للتفسير، عي جديدة ترى وتبهر وتنقل:
أنتعُل ثقبًا يف الصباح

أهرب يف جيب الظهيرة قبلتي
اقترح عظامي حطبًا ملساءات الرحلة.

القاطع  بعض  ُتشكُل  آخر  مستوى  رابعاً: يف 
نوعاً من التقابل، يتقابُل فيه اجلزئي الكلي، 
من  مغايراً  نوعاً  التقابل  هذا  عبر  ويتشكل 
هو  بينما  اجلزء  يقدم  فالشاعر  الرؤية، 

ُمنشغل بالكل، يطرح من خالل اجلزء الظاهر 
ما يريد أن يقول ويترك الباقي للمتلقي:

وليس لي هنا.. إال
مؤامرة الزعتر
واآلبار امللغمة

والرعاة املخبرون.
جيداً،  احلوادث  تؤطر  »العجيلي«  قصيدة 
لذلك فهي متلك جذوراً قوية يف الواقع،وهي 
يف نفس الوقت ترتدي لباس اخليال الزاهي، 
اخليال الذي هو ]رؤية أكثر نفاذاً للواقع [)2(
لذلك فهي ال تطلق العنان للخيال إال ليجذبها 
مسكونة  إنها  قطبي،  قصيدة  إنها  الواقع، 

بالواقع يف ذات الوقت السكونة باخليال.
تناول  خالل  من  يظهر  مهم  سؤال  خامساً: 
هذا الديوان ]وهذا السؤال تظهر يف الشعر 
احلديث عادة[ هل تنطبق الفكرة على النص 

تطابقاً كامالً ؟!
انفعال  يظهر  الديوان  قصائد  أغلب  ففي 
الشاعر وراء الصور على حساب فكرة النص 
]السفر  نص  ففكرة  هناك  من  األساسية، 
الرمادي[ مثالً، تضيع من كثرة الصور النجزة، 
جزئية  األخرى  النصوص  يف  الفكرة  وتظل 
معتمة بعض الشيء، لكنها تناوش القارئ من 

خالل ما يتوفر فيها من صور منجزة.
ملح  من  بعض  احلديثة  النصوص  ينقص  ما 
تطابق  على  التركيز  يجب  لذلك  األفكار، 
الفكرة مع كامل القصيدة حتى ال تظهر زوائد 
التخدم النص أو صورة ال تتطابق مع الفكرة!
بعضها،  ُتكمل  الديوان  قصائد  سادساً: 
قصيدة  مجتمعة  بعضها  مع  تشكل  أنها  أي 
طويلة أو مجموعة من القصائد التي يجمعها 
عنوان واحد، حيث تخيُم عليها نفس األجواء 
ويستقطبها احلدث ويتضح من ذلك أن معظم 
بنفٍس واحد، وتتشكُل  ُكتبت  الديوان  قصائد 
فالديوان  لذلك  محددة،  زمنية  فترٍة  عبر 

قطعة واحدة، نسيج واحد وقصيدة واحدة.
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 z جيل

نادية محمد. مصر

»أحوال مصرية«  بالغ األهمية صدر يف كتاب  يشير  تقرير 
الصادر عن مركز األهرام للدراسات السياسية واألستراتيجية 
عدد أكتوبر 2020 . إلى موضوع جدير بالتمكعن والدراسة، 

أال وهو جيل z ، فما هو أو من هو هذا اجليل ؟
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إنه اجليل الذي ولد مطلع األلفية اجلديدة، 
ومتوسط   ،2000 إلى   1997 مواليد  من 
 ) يتراوح بي )18 – 22  عمر هذا اجليل 
عاماً، ويأتي بعده جيل ألفا، وهم الذين ولدوا 
من عام 2012. و جيل z هو جيل احلادي 
أحداث  قبل  ولد  لكونه  سبتمبر  من  عشر 
يف  ليعيشوا  مباشرة   2001 سبتمبر   11
آمنا فأصبح ال يستهويهم  يعد  لم  ظل عالم 
وقصص  والعاطفي  الرومانسي  الشعر 
ميل  لنا  يفسر  ولذلك  الشعبية،  البطوالت 
 . والفانتازيا  الرعب  أدب  إلى  اجليل  هذا 
وطبيعة  مالمح  على  اجليل  هذا  أثر  فكيف 
األدب العاصر واألحداث وكيف تأثر باألدب 

العاصر يف ظل عصر العلوماتية .؟
والشاعر  األفكار  ترجمة  هو  األدب: 
وكتابتا  راق.  بأسلوب  اإلنسانية  واخلواطر 
الشعر  إلى  النظوم  والنثر  النثر  إلى  يعرج 
على  القدرة  أبواب  يفتح  والوزون  النثور 
التعبير واإلبداع وهو إنعكاس للواقع وحقيقة 

الجتمع . )دكتورة/ منى حواس( 
جيل z يعتبر اجليل الرقمي الذي ال يعرف 
والكتاب  الحمولة  والهواتف  اإلنترنت  سوى 
األدبية  ثقافته  على  ويحصل   . اإللكتروني 

من الفيس بوك واألنستجرام.

 أدب الفيس بوك  :
مع  التكيف  على  القدرة  لديه  اجليل  هذا 
الستجدات التي تطرأ على كل الوان األدب 
فاحلفاظ  لذا   . الختلفة  واشكاله  الرقمي 
لنهايته  أدبي  كتاب  لقرأة  اهتمامهم  على 
األدبية  الكتابات  واهم   ، جداً  صعبه  مهمة 
والتمرد  باجلرأة  تتسم  مبعرفتهم  الكتوبة 
التربوية،  التقاليد والنفور من القضايا  على 
ومعظم الكتابات التي يكتبونها تصنف حتت 
وال  قصة  أو  شعر  فليست  »البوح«،  اسم 

رواية.
والقصص  الغامرات  بأدب  زد  جيل  يهتم   

واأللغاز،  بالغموض  والولع  البوليسية 
واتسمت لغة التعبير يف الكتابات التي راجت 
»الفرانكو  لغة  باسم  اجليل  هذا  ابناء  بي 
مما   . العربية  األبجدية  عن  بديالً  آراب« 
لقيمة  الصحيح  الفهم  فهمهم  لعدم  أدى 
اللغة وسالمتها وقوتها يف التعبير، وتوصف 
على  اعتماداً  بالركاكة يف األسلوب  كتاباتهم 
وظهر  األسلوب،  وليس  الضمون  أو  الفكرة 
بها  يقصد   ( وأدب اجلدران  الرقمي  األدب 
وحوائط  االجتماعية  التواصل  صفحات 
التفاعلي  واالدب   ،) واألرصفة  الشوارع 
وصارت  والتكنولوجيا،  األدب  بي  للمزج 
الرواية تأخذ شكالً أقصر يف عملية الكتابة، 
التسرع  نتيجة  السطحية  للكتابة  أدى  مما 
ند  هذا  ورغم  الكتاب  بعض  من  الفرط 
الختالف  ونظراً   ، زد  أبناء جيل  بي  رواجا 
ودولي  وخاص  حكومي  من  التعليم  أمناط 
الثقافة  مبجال   « الهجنة  »الثقافة  ظهرت 
 ، اجليل  هذا  أبناء  اعتبار  نتيجة  واألدب 
بأهلها  والتشبه  األجنبية  اللغات  استعمال 
بعضهم  وأصبح  والتطور،  االنفتاح  من  نوعاً 
ال يستطيع التعبير عما يف خواطرهم باللغة 
أصبحت  الكالم،  أو  بالكتابة  سواء  العربية 
منط لغة الفرانكوآراب بالكتابة هي السائدة 
مما ساهم يف تعميق الفجوة يف لغة احلديث 
بي أبناء اجليل واألجيال السابقة وبي أبناء 

اجليل ذاته.
ونظرته  العالية  شفرته  جيل  هو  زد  جيل 
بهدف  الواقع  ويرفض  الحلية،  تتجاوز 
»الا  أو  اغتراب،  مرحلة  ويعيش  التغيير 
بعديات« وميكنة اإلنسان وأنسنة اآللة،  فهو 
العيشية  االزدواجية  تأثير  من  يعاني  جيل 
ويحقق  يحبه  الذي  االفتراضي  عاله  بي 
حتديات  من  يحمله  مبا  والواقع  أحالمه، 
األمراض  يف  بوضوح  تنعكس  وتناقضات 

االجتماعية والسلوكية وتشوه القيم .
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كما أّن األدب ابن بيئته التي تترك بصماتها 
وصياغتـه  جوهـره  يف  ارتسـاماتها  وتنطـوي 
وشـكله ومضمونـه، اشـتهرت بعـض أنواعه على 
مـر العصـور يف بيئـات خاصـة جـداً؛ صبغـت ما 
ينتـج يف ظلهـا بصبغتهـا اخلاصـة، فـكان هنـاك 
»أدب الهجر« و«أدب الرحلة« و«أدب السجون«.     
واألخيـر نـوع خـاص جـداً مـن األدب، يصبح 
معـه األسـير هـو الكاتـب واحلكايـة، أو الـراوي 
قفـص ضيـق  مـن  السـجن  ويتحـول  والراويـة، 
إلـى عالـم رحيـب يعّبـر بـه السـجي عـن نفسـه 

ومعاناتـه وروحـه وتطلعاتـه وآمالـه. 
»أدب السـجون« دليـل ثقـايف وتاريخـي علـى 
قسـوة القبضـان وظلم السـجان وقهـر الظلمات 
سـماه  فقـد  ولذلـك  للحريـة،  التـوق  وهديـر 
الكثيـرون »أدب احلريـة«، وعلـى الرغـم مـن أن 
األدب واحد من أهم أشـكال التعبير التي متنح 

للكاتـب ليقـول كل مـا يجول بخاطره مـن أفكار، 
إال أن لـه العديـد مـن األشـكال، منهـا العاطفيـة  
والتاريخيـة والسياسـية واإلجتماعية، وكل منها 
لـه تأثيـره اخلـاص على الجتمع والقارئ بشـكل 
خـاص، حتديـداً إذا كانـت النتاجـات ذات طابـع 
سياسـي مـن الـذي يـدور رحاه حـول االجتاهات 

االعتقاليـة .
ومـن الواضـح أن قضّيـة السـجن السياسـي  
أّثـرت علـى احلالـة األدبيـة يف الـدول العربيـة، 
»أدب  دخـل  الاضـي  القـرن  سـبعينيات  ومنـذ 
السـجون« إلـى الكتبـات العربيـة، محدثـاً خرقـاً 
يف القمـع السياسـي عـن طريـق الرمـز األدبـي 
،ونقلـت أعمـال عدد من الكتـاب واألدباء العرب 
اإلبداعية  معايشات ما يحصل خلف القضبان 
وعممـت  العامـة،  إلـى  األمنيـة  األفـرع  وأقبيـة 
العتقلـون  لهـا  يتعـرض  التـي  التعذيـب  جتربـة 

أدب السجون
"حكايات عربية" من داخل زنازن الّسجون ..

د.محمد منصور الهدوي - الهند
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والحكومون بقضايا سياسـية يف الدول العربية 
أخطبـوط  نيـر  واجهـوا حتـت  التـي  والويـالت 

االسـتعمار  وربقـة االحتـالل .
يف  االبداعيـة  التجريـة  هامـش  علـى 

: املعتقـالت 
إن واقعيـة مـا تطرحـه التجربة اإلبداعية يف 
العتقـالت، تعكـس حقيقـة الواقـع الـذي عـاش 
فيه العتقل الضطهد، وتكشف بشكل فّعال عن 
الُثـل العليـا الوطنيـة السياسـية واالجتماعيـة، 
وعـن الضمـون النضالـي واإلنسـاني،وقد حـاول 
األدبـاء العتقلـون جاهديـن مـن خـالل قطعاتهم 
اإلبداعيـة، أن يكونـوا صادقـي مـع جتربتهـم، 
ألنهـا  وأمانـة؛  بصـدق  يسـجلونها  لهـا،  أوفيـاء 
تعكـس مـا يف دواخلهـم مـن مشـاعر وطموحـات 
بالهـدف  ومتسـك  عاليـة،  وروح  وحتديـات 
السـامي الـذي اعتقلـوا يف سـبيله، لقـد شـكلت 
نفسـي  كبـت  مـن  فيهـا  مبـا  االعتقـال،  قسـوة 
وتعذيب جسـدي، تربة خصبة لتفجر الطاقات 
علـى  ومنطقـي  طبيعـي  فعـل  كـرّد  اإلبداعيـة، 
اإلبداعيـة  التجربـة  وهـذه  القمـع،  ممارسـات 
كان لهـا تأثيرهـا علـى العتقلـي من حيث تعزيز 
صمودهـم وحتديهـم لمارسـات السـجان؛ كمـا 
سـاهمت يف خلـق الظـروف الناسـبة وتهيئتهـا 
الفلسـطيني  سـيما  الكافـح  اإلنسـان  لتربيـة 
وجتذيـر انتمائـه وتصليـب إرادتـه؛ ومتكينـه مـن 
بنـاء الـذات الوطنيـة التـي تؤهلـه لكسـب معركة 

الصـراع التـي يخوضهـا ضـد االحتـالل.
التـي  اإلبداعيـة  النتاجـات  جـذور  ومتتـد 
العربـي  التاريـخ  يف  القضبـان،  خلـف  تخلقـت 
الشـعر  كتبـت  عديـدة  أسـماء  فثمـة  والعالـي؛ 
والنثـر وأصحابهـا يقبعـون خلـف الزنازين. ومن 
األدبـاء العـرب الذيـن جـادت قرائحهـم بالشـعر 
السـجون  يف  وهـم  وسـجلوا جتربتهـم  والنثـر، 
العربيـة: الشـاعر أحمـد فـؤاد نـم )يف ديـوان 
إبراهيـم  اهلل  صنـع  والروائـي  الفاجومـي(، 
)روايـة/ تلـك الرائحـة(، والكاتـب شـريف حتاتة 
الرحمـن  وعبـد  الزجاجيـة(،  العـي  )سـيرة/ 

منيـف )روايـة/ شـرق التوسـط(، وعبد اللطيف 
اللعبي )رواية/ مجنون األمل(، وفاضل الغزاوي 
)روايـة/ القلعـة اخلامسـة(، والطاهـر بـن جلـون 
)روايـة/ تلـك العتمـة الباهـرة(، وغيرهـم؛ أمـا 
وشـعراء  أدبـاء  فنجـد  العالـي  السـتوى  علـى 
مناضلي أمثال: لوركا، ونيرودا، وناظم حكمت، 

فوتشـيكو. ويوليـوس 
منـاذج مـن التجربـة الفلسـطينية يف 

زنزانـة إسـرائيل :
العتقلـون  كتبـه  الـذي  األدب  وميثـل 
الفلسطينيون يف العتقالت »اإلسرائيلية« صورة 
حية وواقعية للمعاناة التي مروا بها وعايشوها، 
ولم يأت هذا األدب تنفيساً عن حلظة اختناق، 
أو تصويراً للحظات بطولة؛ إمنا عّبر عن حالة 
إنسـانية وأبعـاد فكريـة ونضاليـة، بأنهـا األغنـى 
واألكثـر شـمولية وزخمـاً من حيـث الكم والكيف 
بـي جتـارب الشـعوب وحـركات التحـرر؛ ويعـود 
ذلك إلى ارتباطها بالقضية الفلسطينية وحترير 
فلسطي، وطبيعة االحتالل »اإلسرائيلي« الذي 
لـم  إذ  التاريـخ؛  األطـول يف  فهـو  لـه؛  نتعـرض 
يبـق شـعب مـن شـعوب العالـم حتـت االحتـالل 
أول  أن  ونذكـر  الفلسـطيني.   الشـعب  غيـر 
كتـاب فلسـطيني ُوضـع يف أدب العتقـالت هـو 
للكاتـب »خليـل بيـدس« الـذي كتـب كتابـاً بعنوان 
»أدب السـجون« أثنـاء فتـرة اعتقالـه يف سـجون 
سلطات االنتداب البريطانية يف فلسطي، وقد 
ضـاع هـذا الكتـاب يف زحمـة أحـداث حرب عام 

.1948
كتبـوا  الذيـن  الفلسـطينيي  الشـعراء  ومـن 
يف التجربـة األدبيـة االعتقاليـة أيضـاً: محمـود 
درويـش، ومعـي بسيسـو، وتوفيـق زياد، وسـميح 

القاسـم.
ظهـور أدب املعتقـالت الفلسـطيني إلى 

حّيـز الوجود :
إن العتقل الفلسطيني بفكره ومحتواه الثوري 
لالحتـالل«  أساسـياً  والنضالـي، يشـكل هدفـاً 
اإلسـرائيلي »الذي كّرس كل طاقاته وجهوده يف 
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كل الجاالت وعلى كافة األصعدة لتشويش فكره 
ووعيه، وتشـويه سـلوكه وأفعاله النضالية؛ ومن 
األسـاليب التـي سـعى االحتـالل »اإلسـرائيلي« 
لمارسـتها علـى العتقلـي الفلسـطينيي لتنفيذ 
مخططاتـه، سياسـة اإلفـراغ الفكـري والثقـايف، 
التي تهدف إلى زرع ثقافة مشّوهة بديلة، تعمل 
على صياغة نفسية العتقل من جديد وتطويعه 
وفـق إرادتهـا؛ لهـذا قامـت سـلطات االحتـالل 
الوطنيـة  الثقافـة  علـى  التـام  احلظـر  بإعـالن 
واإلنسـانية؛ بـل علـى كل وسـيلة ثقافيـة؛ حتـى 
كانـت سـلطات  والكتـاب؛ فقـد  والقلـم  الورقـة 
مـن  وقلـم  ورقـة  امتـالك  أن  تعتبـر  االحتـالل 

األمـور الرتبطـة باحلضـارة والرقـي .
واستمرت سياسة احلصار الثقايف والفكري 
حيـث  عـام 1970؛  وحتـى  عـام 1967  مـن 
أدرك العتقلـون خطـورة الوضـع الـذي يعيشـون 
فيـه، وأحسـوا بالفـراغ الفكـري والثقـايف، حتـت 
ضغط عدم تواصلهم مع العالم اخلارجي، فهم 
يف عزلـة مقصـودة ومبرمجـة، مـا حـدا بهـم إلى 
الطالبـة بإحلـاح ومثابـرة بإدخـال مـواد ثقافيـة 
مـن كتـب وصحـف ودفاتـر وأقـالم، ولـم يقتصر 

نسـاء  فكّـه  طـال  بـل  الرجـال؛  علـى  االعتقـال 
فلسطي الناضالت الالتي دخلن العتقل، ومن 
أسـماء النسـاء الالتـي كتـنب خلـف القضبـان: 
وزكيـة شـموط، وختـام خطـاب،  نـزال،  ناهـدة 
وسـعاد غنيـم، وجميلـة بـدران، وحليمـة فريتـخ، 

وعائشـة عـودة.
وكانـت إدارة السـجون اإلسـرائيلية متاطـل 
يف تنفيـذ مطالـب العتقلـي؛ متذرعـة بأسـباب 
تثبـط عزائـم  لـم  عديـدة، لكـن هـذه الماطلـة 
العتقلـي. فخـاض السـجناء غمـار عـدة ميادين 
مّمـا  اضطـرت سـلطات  الباشـر  كاالحتجـاج 
السـجون إلى السـماح بإدخال الكتب والصحف 
والدفاتـر واألقـالم مـن خالل الصليـب األحمر؛ 
إال أنها وضعت قيوداً على ذلك ، ورغم كل هذه 
اإلجـراءات والمارسـات القمعيـة التـي متـارس 
ضدهـم، إال أنهـم متكنـوا بقـوة اإلرادة والصمود 
مـن إنتـاج أدب متميـز حمـل بصمـات التجربـة 

التـي عايشـوها.
الّسـجون  مراحـل حضـور مشـهد أدب 

: الفلسـطيني 
ولم تأت التجربة اإلبداعية للمعتقلي دفعة 
واحـدة؛ بـل مـرت بعـدة مراحـل صقلتهـا فغـدت 
جوهـرة فريـدة أثبتـت حضورهـا ومكانتهـا يف 
الشـهد األدبي الفلسـطيني، وهذه الراحل هي:
ويف الرحلـة األولـى شـكّلت الرسـائل التـي 
يبعثهـا العتقـل إلـى ذويـه الكتابـة األدبيـة األولى 
مـن خلـف القضبـان، حيـث حـاول العتقلـون يف 
معينـة  إيحائيـة  ديباجـات  اسـتعمال  رسـائلهم 
جلأوا إليها لتمويه الرقيب اإلسـرائيلي؛ فكانوا 
يختارون أبياتاً من الشـعر أو عبارات من النثر، 
يسـطرون بهـا رسـائلهم. وكان التعبيـر بالشـعر 
البدايـات األولـى يف إبـداع العتقلـي، فهو أسـرع 
األنـواع األدبيـة اسـتجابة للتعبيـر عـن العانـاة، 
الحـاوالت  إلـى  العتقلـي  لهـذا جلـأ عشـرات 
وتعّبـر عـن  تترجـم مشـاعرهم  التـي  الشـعرية 
مكنونهم النفسـي،ومن العتقلي الشـعراء الذين 
نشروا قصائدهم يف الديوان: محمود الغرباوي، 



مؤيـد البحـش، محمـود عبـد السـالم، عبـد اهلل 
الـزق، وليـد مزهـر، وليـد قصـراوي ومـن سـار 

علـى منوالهـم.
وقد متكّن العتقلون يف فترة الثمانينيات أي 
الرحلـة الثانيـة مـن تهريـب نتاجاتهـم اإلبداعية 
إلـى خـارج العتقل، واهتمت الصحف والجالت 
الحلية بنشر إنتاجهم؛ ما شجعهم على مواصلة 
الكتابـة وتطويـر إبداعاتهـم، كل هـذا سـاهم يف 
تطـور التجربـة اإلبداعيـة لـدى العتقلـي؛ مـن 
الشـعر إلـى اخلاطـرة إلى القصة القصيرة، إلى 
النـص السـرحي الـذي كان ميثـل يف الناسـبات 
الوطنيـة داخـل العتقالت،كمـا حـاول البدعـون 
العتقلـون توصيـل نتاجاتهـم إلـى أكبـر عـدد مـن 
العتقلـي؛ وذلـك بالعمـل علـى إصـدار مجـالت 
أدبيـة تضـم نصوصـا أدبيـة مختلفـة لعـدد كبير 

مـن البدعـي .
وتليهـا الرحلـة الثالثـة شـهدت هـذه الفتـرة 
زيـادة ملموسـة يف عـدد الكتـب التـي صـدرت 
للمبدعي العتقلي؛ ومن الكتابات التي نشـرت 
 : الرموقـة  النشـر  دور  الفتـرة حتـت  هـذه  يف 
ديوان »فضاء األغنيات« للمتوكل طه )1989(، 
الناصـر  لعبـد  لكـم«  ينحنـي  »الجـد  وديـوان 
لهشـام  »اجلـراح«  وديـوان   ،)1989( صالـح 
عبـد الـرازق )1989(، وديـوان »أوراق محـررة« 
لعـاذ احلنفـي )1990(، وديـوان »حوافر الليل« 
»ترانيـم  وديـوان  شـمالة )1990(،  أبـو  لفايـز 
خلـف القضبان« لعبد الفتاح حمايـل )1992(، 
وديـوان »رغـوة السـؤال« للمتوكل طـه )1992(، 

وهلـّم جـّرا.
وتعقبها الرحلة الرابعة ،شهدت هذه الفترة 
كتابات متعددة يف أدب العتقالت كتبها معتقلون 
سـابقون حتـرروا مبوجـب اتفاق أوسـلو، بعضها 
ُكتـب داخـل العتقـل مثـل: روايـة »قمـر سـجي 
وجـدران أربعـة« لعـاذ احلنفي، وروايتي »عاشـق 
يف  كتبهـا  التـي  حمدونـة،  لرأفـت  جنـي«  مـن 
معتقـل نفحـة، و«الشـتات« كتبهـا يف معتقـل بئـر 
السـبع، وروايـة »سـتائر العتمـة« لوليـد الهودلي، 

التي كتبها يف العتقل.
وثمـة كتابـات كتبـت داخـل العتقـل وهّربـت 
إلـى اخلـارج ونشـرت مثـل: روايتـي ظـل الغيمـة 
السـوداء، وعلـى جنـاح الـدم )2006( لشـعبان 
حسـونة، التـي كتبهمـا يف العتقـل الـذي يقضي 
فيـه حكمـاً مـدى احليـاة . وثمـة كتابـات كتبـت 
السـالي  »رفيـق  ديـوان  منهـا:  العتقـل،  خـارج 
الغربـاوي  لحمـود  البرتقـال«  غابـة  يسـقي 
)2000(، وديوان »من وراء الشـبك« لؤيد عبد 

الصمـد )2000( ومـا إليهـا.
أدب  يف  وروايـات  كتـب  علـى  ملحـات 

: السـجون 
يف األدب العربـي كتـب األدبـاء العرب الكثير 
مـن الكتـب عـن فتـرات اعتقالهـم وسـجنهم و 
خاصة يف سجون االستبداد الشرقي واالحتالل 
اإلسـرائيلي سـوى الؤلفات التي سـبقنا االشارة 
إليهـا؛ فدعنـي  أضيـف  مـن مثـل »جتربتـي يف 
سـجن النسـاء« - نـوال السـعداوي ، »العصفـور 
يـوم يف  الاغـوط، »300  األحـدب« - محمـد 
إسرائيل« - خيري الذهبي - عن سجن عتليت 
يف اسـرائيل، »باخلـالص يـا شـباب« - ياسـي 
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احلـاج صالـح - سـجون األسـد يف التسـعينات. 
ويف الّسـنوات القليلـة الاضيـة صـدر كتابـان 
لراسـم عبيـدات عـن ذكرياتـه يف األْسـر، ويف 
العـام 2005 صـدر للّنائـب حسـام خضر كتاب 
»االعتقال والُعتقلون بي االعتراف والّصمود« ، 
ويف العام 2007 صدرت رواية »قيثارة الّرمل« 
لنافـذ الّرفاعـي،  وروايـة »السـكوبّية« ألسـامة 
العيسة، ويف العام 2010 صدرت رواية »عناق 
األصابـع« لعـادل سـالم ويف العـام 2011 صدر 
»ألـف يـوم يف زنزانـة العـزل االنفـرادي« لـروان 
طـه،  للمتـوّكل  النسـّية«  و«األبـواب  البرغوثـي« 
وروايـة »سـجن الّسـجن« لعصمـت منصـور، ويف 
العـام 2012 صـدرت روايـة »الشـمس تولد من 
اجلبـل لوسـى الشـيخ ومحمـد البيروتـي« كمـا 
صـدر قبـل ذلـك أكثـر من كتاب حلسـن عبداهلل 
عـن السـجون أيضـاً، ومجموعـة روايات لفاضل 
يونس، وأعمال أخرى لفلسطينيي ذاقوا مرارة 
روايـة  صـدرت   2011 العـام  ويف  السـجن.  
»هواجـس سـجينة« لكفاح طافـش، ويف 2013 
رشـيد  خلالـد  البليـغ«  كتاب«الّصمـت  صـدر 
الزبدة، وكتاب ُنُصب تذكاري حلافظ أبو عباية 

ومحّمـد البيروتي«.
 ويف العـام 2014 روايـة »العسـف« جلميـل 
السـلحوت ، وروايـة »عسـل اللـكات« لاجـد أبـو 
غوش، ويف العام 2015 »مرايا األسر« قصص 
وحكايـا مـن الزمـن احلبيـس« حلسـام كناعنـة، 
وروايـة » مسـك الكفايـة سـيرة سـّيدة الظـالل 
األسـير  للكاتـب  العزلـة«  نرجـس   « و  احلـرة« 
باسـم اخلندقجـي، وروايـة »زغـرودة الفنجـان« 
لألسير حسام شاهي، ويف العام 2016 رواية 
»الّشـتات« ألشـرف حمدونة، وديوان »ماذا يريد 
الوت منا؟« لتحرير اسماعيل البرغوثي، ورواية 
»األسـير 1578« لألسـير هيثـم جمـال جابـر.، 
وروايـات » وجـع بـال قـرار«، و«خبـر عاجـل« و 
»بشائر« لألسير  كميل أبو حنيش. ولن يتوقف 
هذا السار الى أن يقضي اهلل أمرا كان مفعوال.
ألدب  إيقاعيـة  وميـزات  جماليـة  سـمات 

: السـجون 
االنفعـال،  بحيويـة  السـجون  أدب  يـزدان 
وصـدق التجـارب كمـا تنفـرد التجـارب األدبيـة 
بااللتزام يف السجون بااللتزام بالقيم، والبادئ، 
والتناغـم مـع القضيـة، يف جتـاوز الهـم الفـردي 
إلى الهم اجلمعي والعام، ومن أهم سـمات أدب 

السـجون:
الُعْمـق: ميتـاز »أدب السـجون«بعمق التعبيـر 
يف الداللـة والضمـون، ويف الربـط بـي الفكـرة 
واألسـلوب، والرمزيـة، والتصويـر الفنـي: كثيـراً 
مـا يلجـأ األديـب إلـى فـرط عقـود اللغـة، ومـا 
حـوت مـن جمال وجواهر، ليعيد تشـكيل فكرته 

وشـعوره يف قالـب لغـوي جديـد.
رائجـة  البالغيـة  الصناعـة  والبالغـة: 
االستخدام، كالكنايات واالستعارات والتشبيهات 
والجـاز الرسـل والحسـنات اللفظيـة والبديعـة 
،وسـعة اخليـال: يلجـأ الكاتـب إلـى اخليـال يف 
الغالـب السـتعارة الصـور أو األحـداث، فتتفاعل 
الفكرة يف خياله مع صور إبداعية، بقالب لغوي 
فمسـحة  بالتحـدي،  الشـوب  ،واحلـزن  خـاص 
احلـزن ال تـكاد تفـارق القطوعـات األدبيـة علـى 
اختـالف موضوعاتهـا، حتـى تلـك التـي أراد بها 
صياغة مساحة من الفرح، ال تكاد تخلو من ألم 
أو آهات أو دموع، مثلما يحوز الثقافة الواسعة: 
حيـث يهتـم األسـرى بتنميـة ذواتهـم ومهاراتهـم 

وقدراتهـم.
يف نهايـة الطـاف أقـول بصراحـة إن أدب 
السـجون لـه انعكاسـه الكبيـر واإليجابـي علـى 
نفسـية األسـير والواقـع االعتقالـي، كونـه يعبـر 
عـن ذواتهـم وآمالهـم وطموحاتهـم الشـخصية 
االعتقـال  ضغـوط  مـن  ويخرجهـم  والوطنيـة، 
اخليـال  عالـم  إلـى  والقيـد  الكبـت  وأجـواء 
الرحـب، وإن أدب األسـرى فيـه مـا ليـس بغيـره 
مـن مصداقيـة، ومعانـي إنسـانية، وأنـه يحمـل 
مضامـي مهنيـة، وبالغـة إبداعية يجعلـه أقرب 
للمستمع والقارىء من غيره، واستطاع أن يلفت 
انتبـاه الهتمـي واألكادمييـي والنقـاد العاليي .
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رامز رمضان النويصري. ليبيا

ومما  بسيطة  فالفردات  الفخامة؛  أو  اإلبهار 
يصادفنا كثيراً، واألوصاف هي ما يقع يف النفس 

مباشرة، أو ما يعرف بأثر اللقاء األول. 
البساطة؛ هو يف ترتيبها  الثانية لهذه  الصورة 
للمشهد القصصي، فهو يف العادة بدون تأثيث أو 
صخب، بحيث يكون التركيز أكثر على احلدث 
ذاته، بعيداً عن الشتتات والتفاصيل التي تأخذ 
من جهد القاصة، وتبعدها وتأخذ القارئ بعيداً 

عن الهدف الذي تريد التركيز عليه.
فالقاصة تسعى لنقل مشهد أو حالة شعورية أو 
إعادة تصدير التقاطه، أو نقل خبرة، بالتالي فهي 
تبحث عن لغة بسيطة، سلسة ميكنها الوصول 

سريعاً.
هذه البساطة التي تغلف القصة، جتعلنا يف حالة 
توقع مستمر للمختلف والغاير دائماً، أو استكمال 
الشاهد وتأثيثها، باالعتماد على ذائقة التلقي، 

لقاصة  جديدة،  قصصية  مجموعة  هي  ها 
الكتابة  عالم  إلى  طريقها  شق  يف  جتتهد 
يف  ضجة،  أي  إثارة  ودون  بهدوء  القصصية، 
عالم يتحول من الواقع إلى االفتراضي، بدأت 
بنشر نصوصها عبر الواقع الثقافية واألدبية، 
وجدت  حيث  االجتماعي،  التواصل  ومنصات 
البراح لنشر نصوصها القصصية. عندما قرأت 
أولى نصوصها القصصية قبل عاٍم -تقريبا1ً-، 
خطواتها  تبدأ  جديدة  قاصة  ثمة  أن  أدركت 
على درب »لطفية القبائلي« و«مرضية النعاس«، 
وتكمل مسيرتيهما يف كتابة القصة القصيرة 

النسائية يف ليبيا.
بساطة يف كل شيء : 

لعل أهم ما مييز نصوص هذه الجموعة، أو 
سواًء  بساطتها،  هو  قاصتنا،  نصوص  مجمل 
على مستوى اللغة السردية التي ال تبحث عن 

حكاية مشط
إبــــــــــــداع
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بذا فإن القاصة تنجح يف أن متس القصة كل 
قارئ بشكل مختلف.
عالقات حميمية :

الالحظة الثانية التي نتوقف عندها هنا؛ عالقة 
القاصة مبكونات القصة، نقصد تلك العالقة 
التي نطالعها بشكل واضح حلظة التماس األول 
بينهما، لذا ميكننا فهم لاذا كان عنوان الجموعة 
عن جماد موجود يف حقيبة كل فتاة أو على رف 

التزين لديها. 
فهي تتدرج يف رسم وتأطير هذه العالقة يف 
إلى  الوصول  حتى  وتفاعل،  وحتضير  تهيئة 
أو تستمر، وإن  تنتهي  التي قد  ذروة احلدث. 
يف الفقد. هذه العالقة مع األشياء ال تسعى 
إلى أنسنة الوجودات، أو منحها بعداً إنسانياً 
العواطف  مؤثراً، اإلخالص يف هذه  وعاطفياً 

كان موجهاً لإلنسان ذاته.
إليها  الشار  البساطة،  مسألة  على  وتأسيساً 
سابقاً، نستطيع فهم ألية العالقات التي تقوم 
القاصة ببنائها داخل النص القصصي وتفاعلها 

يف سياق السرد القصصي.
عـني راصـدة : 

يف مجموع الـ26 قصة التي تضمها الجموعة؛ 
تتكشف لنا بوضوح العي الراصدة والقادرة 
على االلتقاط، واألذن الرهفة لسماع القصص 
اإلنسانية. وهي خبرات ومعارف يتم حفظها 
يف الذاكرة، حيث يعمل الالوعي على إعادة 
تضفي  قصصية،  نصوص  شكل  يف  إنتاجها 
عليها القاصة من خبراتها الشخصية، والتي 
هي نتاج ثقافتها الشخصية وثقافة الجتمع، 
وتأثير الحيط مبا فيه من أحداث وحوادث. 
ما هي وسيلة  بقدر  أداة،  ليست مجرد  اللغة 
تكشف البعد والعمق الثقايف للقاصة، ورصيدها 
العريف، والذي مينحها قاموساً من الفردات، 
يعينها على بناء الرموز والدالالت. وألن البساطة 
هي الراعي لهذه النصوص، خاصة يف حداثة 
التجربة؛ يتكشف لنا سبب اعتماد النصوص لغة 
سهلة وبسيطة الفردات، ال تبحث يف القاموس 

يف  تطالعنا  التي  اللغة  على  تعتمد  ما  بقدر 
النشورات اليومية على اإلنترنت، حتى اللحظات 
التي حتمل قدراً من العاطفة واحلميمية، ند 
القاصة تعمد إلى توصيفها بطريقة ال تذهب 
فيها يف التفاصيل، مكتفية بلحظة أو حلظات 
للتخييل  أكثر  للمتلقي مساحة  تاركة  التماس، 

والتوقع.
ملاذا حكاية مشط؟ :

يف رأي إن قصة )حكاية مشط(2 والتي عنونت 
»هدى  للقاصة  البكر  القصصية  الجموعة 
القصصية  سماتها  أهم  تلخص  القرقني« 
التي توقفنا عند أهم محطاتها، والتي تنوعت 
فالقاصة  والعام،  اخلاص  بي  موضوعاتها 
بالرغم من إقامتها خارج وطنها األم )ليبيا(، إال 
إنها استطاعت أن تقف من خالل مجموعة من 
القصص على ما يعينه الوطن، وبشكل خاص 
اإلنسان الليبي من أوجاع، وأن تسترجع بعضا 

من تراثه وتراثها الثقايف. 
من  والهرب  النزوح  حلظات  تتناول  فهي 
القذائف، وتقف بجوار القط الذي يرتقب تلك 
السيدة وهي تقوم بنشر القديد، أو أن تتحول 
او زجاجة عطر.  راكبة يف جندول، أو مشطاً 
كانت  التموضعات  أو  التنقالت  هذه  كل  يف 
القاصة »هدى القرقني« تشاركنا اكتشافاتها، 
من  بدايةً  االكتشاف،  من  نوع  لديها  فالقصة 
مدخل القصة الذي يرصد حلظة ما على خط 
زمن القصة، وسنالحظ إن أكثر النصوص تبدأ 
بـ)كان، كنت، عندما(، ومع االستمرار يف قراءة 
القصة، تبدأ العالم تتكشف، وتكتمل الصورة 
يف جملة مفتوحة أو استفهام عند نهاية القصة. 
تنبئ عن وصول  إن »حكاية مشط« مجموعة 

قاصة متميزة!!!
هوامش:

عبر حساب )السقيفة الليبية( على منصة . 1
التواصل االجتماعي الفيسبوك.

هدى القرقني )حكاية مشط( – مجموعة . 2
قصصية، مكتبة الكون، القاهرة، 2020م.
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يف تأمل كتاب "هذا ما حدث" لألديب الليبي عيل فهمي خشيم ..

من ذات الرمال  إلى منظمة اليونسكو

حسن المغربي مدير تحرير مجلة رؤى. ليبيا 

احلديث  العصر  يف  العربية  الثقافة  شهدت 
على  األدبية«،  »السيرة  بفن  يعرف  ما  كتابة 
الثقافة الغربية، وبأسلوٍب مغايٍر متاماً  منط 
للكتابة الكالسيكية السائدة يف التراث العربي 
من زمن ابن سينا والغزالي وابن خلدون إلى 
على   - الكتابات  هذه  من  النفلوطي،  عصر 
سبيل الثال ال احلصر – »األيام« لطه حسي، 
»مرداد« ليخائيل نعيمة، »عودة الروح« لتوفيق 
شكري،  لحمد  احلايف«  »اخلبز  احلكيم،  
وغيرها من الكتابات التأثرة  بأسلوب القص 

الروائي األوربي على وجه اخلصوص.
وقد عرف األدب الليبي هذا النوع من الكتابات 
يف فترة الحقة، ويرجع ذلك إلى تأخر إنشاء 

اجلامعات والعاهد العليا يف ليبيا رغم ظهور 
الطباعة فيها مبكراً، ومن أبرز السير األدبية 
»الوقدات  القويري  عبداهلل  نذكر:  البالد  يف 
1984م، كامل القهور »محطات« 1995م، 
علي  أمي مازن »مسارب« 1998م، وأخيراً 

فهمي خشيم »هذا ما حدث« 2004م.   
كتاب »هذا ما حدث«، يتناول سيرة »علي فهمي 
»مصراتة«،  مدينة  يف  والدته  منذ  خشيم«  
ومرحلة  يسميها،  كان  كما  الرمال«  »ذات  أو 
بالدينة  شالكة«  »زنقة  حي  يف  الدراسة 
القدمية طرابلس، وحكايات »عيال اجلامعة« 
ثم  الستينيات.  بداية  يف  بنغازي  جامعة  يف 
دراسة الاجستير يف عي شمس، والدكتوراه 



إبــــــــــــداع

الليبي  77

العبارة  بوضوح  ميتاز  بأسلوب  بريطانيا،  يف 
وسهولة اللغة. 

الذاكرة من حوادث وأحداث  بعض ما وعته 
فهمي  »علي  عرفها  وشخصيات  وحاالت 
آل  خشيم« معرفة جيدة، من طرابلس ذكر: 
»الرقيب«،  جريدة  مؤسس  منهم  موسى،  بن 
تتلمذ  الذي  ندمي  محمود  األزهري  الشاعر 
على يد اإلمام محمد عبده، األستاذ تيسير 
بن موسى، الفنان كاظم ندمي، صالح الدين 
بن موسى، وقد اعتذر لبقية »الوسويي« إن 
القصاص  ذكر  كما  أسمائهم،  ذكر  يأت  لم 
للقضايا  ومعاجلته  أبوهروس  عبدالقادر 
االجتماعية الشائكة، والشاعر علي الرقيعي 
وصفه،  بحسب  الرائع(  الرقيعات  )ابن 
بقصيدة  التعلقة  البرعي«  »طبيخة  وحكاية 
اجلديد،  الشعر  طريقة  على  خشيم  نظمها 
عن  اللتهبة  ومقاالته  سيالة  فريد  ومحمد 
القويري،  وعبداهلل  والسفور«،  »احلجاب 
قائالً:  بينهما  وقارن  القهور،  حسن  وكامل 
وضع  على  عجيبة  قدرة  القهور  لكامل  كان 
عبداهلل  ميلكها  يكن  لم  اجلو«،  »يف  القارئ 
القويري، رغم أن األثني من مدرسة واحدة، 
ذلك ألن األول )ابن الظهرة( عاش تفاصيل 
فيها من شخصيات رصدها يف  حياتها مبا 
بحيوية  عنها  وعبر  بقلمه  وصورها  ذاكرته 
واقعية مثيرة، يف حي عاش الثاني يف مصر 
أغوار  يدرك  ولم  وقاهرتها(،  )صعيدها 
الشخصية الليبية رغم أنه كان من دعاتها« .

وهنا خشيم لم ينصف القويري الذي ميلك 
وحتدث  القهور.  ميلكها  ال  راقية  أدبية  لغة 
عن الصادق النيهوم وبروز اسمه يف صحيفة 
مصر  يف  الدراسة  ترك  بعدما  احلقيقة 
محتجاً على معاملة سهير القلماوي له، وقال 
عن أسلوبه: رغم جماله وميله إلى العبارات 
بصدم  وولعه  الستفزة،  والعناوين  الالذعة 
فهمه  سوء  أو  فهمه  عدم  إلى  أدت  قرائه، 
دور  إلى  أشار  كما   .. األحيان«  كثير من  يف 

المثلي الليبيي الذين ظلموا ظلماً فادحاً ولم 
ينالوا حقهم من التكرمي واالعتراف مبا قدموا 
ومصطفى  الدين  شرف  محمد  أمثال  لليبيا 

األمير وغيرهما. 
قاريونس  جامعة  يف  الدراسة  نظام  وعن 
سيأكلهما   (( اللتي  بأذنيه  سمع  أنه  ذكر 
طه  »الدكتور  قوله،  بحسب  والتراب((  الدود 
»الشرق  إذاعة  يف  مذيعة  يجيب  وهو  حسي 
»يا  تسأله:  1968م  عام  يف  رمبا  األوسط« 
اجلامعات  يف  رأيك  إيه  العميد...  سيادة 
العربية؟ وكان اجلواب: )) أفضل جامعة اآلن 
خيرة  فيها  ألن  ذلك  غازي،  بني  جامعة  هي 
ذلك  يف  مشيراً  العلماء((،   وأجل  األساتذة 
إلى فترة ازدهار جامعة بنغازي يف الستينيات 
ثلة من أفضل وأشهر  أيام كان يحاضر فيها 
الدكتور  أمثال:  العربي  والعالم  مصر  علماء 
أبو ريدة وعبدالهادي شعيرة، عمر الدسوقي، 
فوزي  نصحي،  إبراهيم  بدوي،  عبدالرحمن 

جاد اهلل، ناصر الدين األسد وغيرهم.
ليبية  كما حتدث عن ذكرياته مع شخصيات 
من أمثال نم الدين غالب، محمد عبدالكرمي 
محمد  الفقيه،  محمد  أحمد  )الؤرخ(  الوايف 
علي الشويهدي، صالح بويصير، محمد أحمد 
مصطفى  الصراتي،  مصطفى  وعلي  وريث، 

بعيو وغيرهم .
بالفنان  عالقته  الكتاب  هذا  يف  وتناول 
الشهور  الترهوني  محمد  الليبي  التشكيلي 
يف  مغامراته  عن  وحتدث  الزواوي  باسم 
مازج  حديثاً  وتركيا  والفلبي  والهند  الصي 

فيه بي اجلد والهزل. 
صداقته  عن  تكلم  والفناني  الشعراء  ومن 
عنه  الشهير  ودفاعه  قباني  بنزار  الشخصية 
»رسالة  نكسة 1967م، وسماع قصيدة  بعد 
من حتت الاء« من الشاعر نفسه قبل أن يغنيها 
عبداحلليم حافظ.. وقال عن الشاعر محمد 
العربية  شعراء  أفضل  أحد  أنه  الفيتوري: 
بلغته العميقة وأسلوبه اجلزل، كما حتدث عن 



سفره إلى بيروت وحواره مع الفنانة فيروز يف 
مكتب األخوين رحباني، وكتب بعد هذا اللقاء 
بعنوان: »ثالث ساعات فيرحبانية« أي  مقاالً 

مع فيروز والرحبانيي. 
»درهام«  جامعة  يف  للدكتوراه  دراسته  وأثناء 
الطلبة  ظروف  عن  حتدث  بريطانيا  يف 
»وكنا  قائالً:  الستينيات  نهاية  يف  الليبيي 
نحن الليبيون على سعه من أمرنا، فمكافأتنا 
وأجرة  الشهر،  يف  جنيهاً  وأربعي  مئة  نحو 
البيت الذي حصلت عليه من بيوت اجلامعة 
سيارة  ومرآب  وموقد  ثالجة  على  محتوياً 
التي ابتعها من سالم احلجاجي حي غادرنا، 
بخمسة عشر جنيها، وكان إخوتنا من الكويت 
والسعودية يقبضون ثماني جنيهاً ليس غير، 
أما اإلخوة من السودان فلهم خمسة وأربعون، 
أثرياء..  الواقع  يف  كنا  أربعون،  وللمصريي 

فعشنا يف بحبوحة أنعم بها اهلل علينا« ..
يف  اإلعالم  لوزارة  وكيالً  أصبح  وحينما 
بداية عهد القذايف، لم يجد صحيفة واحدة 
تصدر عن الوزارة، فاتفق يف حينها مع أحمد 
إبراهيم الفقيه على تأسيس صحيفة ثقافية 
تشبه ملحق التاميز الذي كان متأثراً به أثناء 
وجوده يف بريطانيا، فقاما بتأسيس )األسبوع 
الثقايف( وهي أول جريدة عربية تعنى باألدب 
األدبية  الصحف  بعض  ادعاء  رغم  والثقافة، 
إلى  السابق  أنها  القاهرية  األدب  كأخبار 
جتربة )اجلريدة الثقافية( وهذا غير صحيح، 
1972م  سنة  يف  أسست  الثقايف  فاألسبوع 
بنحو  بعدها  إال  األدب«  »اخبار  تظهر  ولم 
علي  إن  بالذكر  اجلدير  ومن  عاماً.  عشرين 
فهمي خشيم تألم حينما مت االحتفال مبرور 
الثقافية  اجلريدة  صدور  على  سنوات  عشر 

الرائدة ولم تتم دعوته.
وبعد صدور قانون رقم )44( بإنشاء »احتاد 
أعضاء  ضمن  خشيم  كان  والكتاب«  األدباء 
على  التليسي،  خليفة  من:  التكونة  اللجنة 
مصطفى الصراتي، عبداهلل القويري، رجب 

الزوي،  أحمد  مازن، محمد  األمي  الاجري، 
الفصول  مجلة  تأسيس  مت  األثناء  هذه  ويف 
اسماء  استعراض  بعد  عام 1977م  األربعة 
كثيرة مع نم الدين الكيب، من بينها الطارق، 
الفصول  وأخير  البعكوكة،  احلاقة،  الطبول، 
األربعة. كما حتدث عن مرحلة تأسيس مركز 
محمد  الدكتور  مع  بالتعاون  الليبيي  جهاد 
اجلراري، ومن أهم أعمال هذا الركز إصدار 
مئات األبحاث والدراسات حول تاريخ ليبيا، 

إضافة إلى مجلة البحوث التاريخية.
أما عن أيامه يف منظمة اليونسكو، فقد تكلم 
عن دور الدولة الليبية يف جعل اللغة العربية 
كلها،  التحدة  األم  منظمات  رسمية يف  لغة 
التي حتملتها  الباهظة  التكاليف  إلى  مشيراً 
من  مدة  الفوريي  الترجمي  مكافآت  بشأن 
الزمن لكي تبطل حجة أن ال ميزانية لذلك، 
وأشاد بدور القيادة الليبية يف إصرارها على 
مثلما  بالعربية  الليبيي  سفر  جوازات  كتابة 
تقبل جوازات سفر باإلنليزية أو الفرنسية. 
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وانتقد أعمال النظمة الدولية يف عدة قضايا، 
أنوف  يشده  ما  أكثر  كان  الفراغ  أوقات  ويف 
شعوب  مختلف  متثل  التي  الجلس  أعضاء 
األنوف  مالحظة  إن  يقول:  هو  فها  األرض، 
أنفك  تتأمل  أن  متعة، جرب  بعدها  ما  متعة 

أنت العزيز يف الرآة يوماً وسترى العجب«. 
ويف مجال الثقافة العربية، اطنب يف احلديث 
للثقافة  القومي  الجلس  إنشاء  يف  دوره  عن 
الذي  الغربية عام 1982م  بالملكة  العربية 
»الوحدة  مجلة  إصدار  أعماله  أهم  من  كان 
الغراء«. ويورد بي الفينة واألخرى انطباعاته 
الشخصية نحو الشخصيات الثقافية العربية 
إدريس،  سهيل  السباعي،  يوسف  أمثال: 
ومصطفى  منصور،  أنيس  درويش،  محمود 
عنه  حتدث  الذي  بنيس«  و«محمد  محمود، 
بقوله: »وأقرأ ما يكتب فإذا هو نسخة باهتة 
من أستاذه، نسخة مشوهة كتشوه األدونيسية 
ذاتها، مجرد كالم، عبث عابث، لعب باأللفاظ 
األدب  وقواعد  اللغة،  قواعد  عن  وخروج 

أيًضا«.
احلديث عن  فهمي خشيم  الدكتور  رأى  كما 
ترجمة  مثل  مؤلفاته  بعض  تأليف  ظروف 
حتوالت احلجش الذهبي البوليوس التي قام 
بترجمتها عن اإلنليزية وطبعت عام 1980م 
وكتاب آلهة مصر العربية، ومسرحية حسناء 
عام 1968م  ليبية  وكتاب نصوص  قورينى، 
والتاريخ  باألدب  التعلقة  الكتب  من  وغيرها 

ومقارنة اللغة. 
باختصار، يحتوى هذا الكتاب على معلومات 
وما  ليبيا،  يف  الثقافية  احلياة  حول  قيمة 
أكانت  سواًء  شخصيات،  من  بها  ارتبط 
علم  لسيرة  يؤرخ  أنه  كما  عربية،  أو  ليبية 
الصفر، فها  بدأ حياته من  ليبيا،  من أعالم 
وكأنني  أشعر  الكتاب:  خامتة  يف  يقول  هو 
يف  الزمان  اختزلت  عام،  خمسمائة  عشت 
بضعة عقود منه، مخر بي قارب احلياة عبر 
أنا  وها  الزيت  بفتيلة  استضأت  العصور، 
أول  تعلمت  الغامر،  الكهرباء  نور  يف  أسبح 
حرف بقلم من الغاب على لوح مطلي بالطي، 
وإذا بي أتصل بالدنيا كلها بشبكة »األنترنت« 
الطائرات  أحدث  وامتطيت  حافياً،  مشيت 
األسرع من الصوت وأفخمها. بتُّ على الطوى 
ونزلت أفخر فنادق العالم، أكلت اجلراد أيام 
وأشهرها  األطعمة  أشهى  وطعمت  السغبة، 
يف  احلكم  ضروب  عاصرت  ثمناً،  وأغالها 
فمملكة  متحدة،  فمملكة  مستعمرة،  بالدي، 
وخالطت  فجماهيرية،  فجمهورية،  موحدة، 
أهل مختلف األيديولوجيات واألفكار وأرباب 
وتعاركت  واالجتاهات  السياسات  شتى 
ورأفت  وصاحلت  وخاصمت  وتصارعت 
وقبلت  وعاندت  وهادنت  وصاحبت  وداخلت 
وتفاءلت وتشاءمت ويئست ورجوت وضحكت 
وكرهت،  أحببت  وأخفقت  ونحت  وبكيت 
فرد  حياة  ليست  إنها   . وحزنت.  وسعدت 

واحد، هذه حياة جيل كامل .
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محمد محمود فايد. باحث ف التراث الشعبي. مصر 

البراري عدة أيام، ويف اليوم اخلامس أشـرفا 
إبـل وغنـم وبقـر  علـى تـل عـال حتتـه مرابـع 
وخيـل قـد مـألت الراوبـي والبطـاح وأوالدهـا 
الصغار تلعب حول الراح. فلما رأى ذلك كان 
مـا كان زادت بـه األفـراح وعـول علـى القتـال 
وأخـذ النيـاق واجلمال، فقـال لصباح انزل بنا 
علـى هـذا الـال الـذي عـن أهلـه وحيـد ونقاتل 
دونـه القريـب والبعيـد حتـى يكون لنا يف أخذه 
نصيـب. فقـال »صبـاح« إن أصحابه خلق كثير 
وجـم غفيـر وفيهـم أبطـال مـن فرسـان ورجال 
وإن رمينـا أرواحنـا يف هـذا اخلطـب اجلسـيم 
عظيـم.  خطـر  علـى  هولـه  مـن  نكـون  فإننـا 
فضحـك »كان مـا كان« وعلـم أنه جبان، فتركه 
وانحـدر مـن الرابية عازما على شـن الغارات، 

وتـرمن بانشـاد هـذه األبيـات:
وآل نعمان نحن ذو الهمم.. 

والسادة الضاربون يف القمم
قوم  اذا ما الهياج قام لهم..

قاموا   باسواقه  على   قدم
تنام  عيني  الفقير  بينهم..

وال يرى  قبح  صورة  العدم
و إنني    أرتي    معاونة     ..

من مالك امللك باريء النسم
ثـم حمـل علـى ذلـك الـال مثـل اجلمـل الهايـج 
واخليـل  والغنـم  والبقـر  اإلبـل  جميـع  وسـاق 
بالسـيوف  العبيـد  إليـه  فتبـادرت  قدامـه. 
الصقـال والرمـاح الطـوال ويف أولهـم فـارس 
تركـي إال أنـه شـديد احلـرب والكفـاح، عـارف 

التـي وردت لإلبـل يف  لعـل مـن أهـم الصـور 
الليالـي، صـورة اإلبـل الـال حـي تكـون مهـراً 
الفقـر  مـن  احليـاة  لتغييـر  وثـروة  للعـروس، 
إلـى الغنـى. ففـي قصـة »كان مـا كان و صبـاح 
ج1، ص280(  )بـوالق 1252ه:  ربـاح«  بـن 
بحكايـة »اللـك عمـر النعمـان«، يقـول الـراوي 
علـى لسـان صبـاح: »وأجابنـي إلـى زواجهـا إال 
أنـه اشـترط علـي، خمسـي رأسـاً مـن اخليـل 
ناقـة وعشـرة عبيـد وعشـر جـوار  وخمسـي 
وخمسـي حمـالً قمـح ومثلهـا شـعير، وحملني 
أنـا  مـا ال أطيـق وأكثـر علـي الصـداق. وهـا 
مسـافر مـن الشـام إلـى العـراق، قصـدي أن 
مـن  يخـرج  مـن  وأنظـر  بغـداد  أرض  أدخـل 
أثرهـم  يف  فأخـرج  الكبـار.  الياسـير  التجـار 

جمالهـم«.  وأسـوق 
ضمـن  القتـال  إلـى  ذلـك  عـن  يعـدل  لكنـه 
صفـوف »كان مـا كان« ليحصـل عليهـا، فينـال 
نفـس  وهـو  عمـه.  لبنـت  مهـراً  منهـا،  أكثـر 
السـبب الـذي يخـوض مـن أجلـه »كان ما كان« 
العـارك مـع قطـاع الطـرق مـن التـرك والـروم 
واجلراكسـة، حيـث يقـول ألمـه بعـد أن يـودع 
بنـت عمـه »قضـي فـكان«: »عزمـت علـى شـن 
وإذا  والعبيـد  والنعـم  الغـارات وسـوق اخليـل 
كثـر مالـي وحسـن حالي، خطبـت قضي فكان 
مـن عمـي »ساسـان«.. ثـم أرسـل إلـى »قضـي« 
فـكان ليعلمهـا أنـه يريـد السـير حتـى يحصـل 

لهـا مهـراً يصلـح لهـا«. 
يف  سـائرين  يـزاال  »ولـم  صبـاح:  واصطحـب 

لعبة احلرب والثروة
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فـارس مثـل الليـوث العوابـس، داروا حول »كان 
بـه مـن كل مـكان. فتقـدم  مـا كان« وأحاطـوا 
إليـه فـارس وقـال لـه: أيـن تذهـب بهـذا الـال؟ 
فقال كان ما كان: دونك والقتال واعلم أن من 
دونـه أسـد أروع وبطـل سـميدع وسـيف أينمـا 
مـال قطـع. فلمـا سـمع الفـارس ذلـك الـكالم 
كاألسـد الضرغـام،  إليـه فـرآه فارسـاً  إلتفـت 
إال أن وجهـه كبـدر التمـام. وكان ذلـك الفـارس 
رئيـس الائـة فـارس واسـمه »كهـرداش«. فلمـا 
بديـع  فروسـيته،  كمـال  مـع  كان  مـا  كان  رأى 
لـه  معشـوقة  حسـن  حسـنه  يشـبه  الحاسـن 
يقـال لهـا »فاتـن« وكانـت مـن أحسـن النسـاء 
وجهـاً قـد أعطاهـا اهلل مـن احلسـن واجلمـال، 
مـا يعجـز عـن وصفـه اللسـان ويشـغل قلـب كل 
إنسـان. وكانت فرسـان القوم تخشـى سـطوتها 

بأعمـال سـمر القنـا وبيـض الصفـاح، فحمـل 
علـى »كان مـا كان«، وقـال لـه: ويلـك لـو علمت 
لـن هـذا الـال مـا فعلـت هـذه الفعـال، إعلـم 
أن هـذه األمـوال للعصابـة الروميـة والفرقـة 
اجلركسية الذين ما فيهم إال كل بطل عابس، 
وهـم مائـة فـارس قـد خرجـوا عـن طاعـة كل 
سـلطان، ثـم خـرج »كان مـا كان« عليهـم مثـل 
الغـول وعطـف علـى الفـارس وطعنـه، فأخـرج 
كاله، ومـال علـى ثـان وثالـث ورابـع أعدمهـم 
فقـال  العبيـد.  هابتـه  ذلـك  فعنـد  احليـاة. 
لهـم: يـا بنـي الزوانـي سـوقوا الـال واخليـول 
فسـاقوا  سـناني.  دمائكـم  مـن  خضبـت  وإال 
إليـه  وانحـدر  االنطـالق.  يف  وأخـذوا  الـال 
»صبـاح«، وزادت بـه األفـراح. وإذ بغبـار عـال 
وطـار حتـى سـد األقطـار وبـان من حتتـه مائة 
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وكان  هيبتهـا،  تخـاف  القطـر  ذلـك  وأبطـال 
»كهـرداش« مـن جملـة خطابها، فقالـت ألبيها: 
مـا يقربنـي إال مـن يقهرنـي يف اليدان وموقف 
احلـرب والطعـان. فلمـا بلـغ »كهـرداش« هـذا 
القـول اختشـى أن يقاتـل جاريـة وخـاف مـن 
كامـل  أنـت  بعـض خواصـه:  لـه  فقـال  العـار. 
قاتلتهـا  فلـو  اخلصـال يف احلسـن واجلمـال، 
وكانـت أقـوى منـك فإنـك تغلبها ألنهـا إذا رأت 
حسـنك وجمالـك تنهـزم قدامك حتـى متلكها، 
ألن النسـاء لهـن غـرض يف الرجـال وال يخفـى 
عنـك هـذا احلـال. فأبـى »كهـرداش« وامتنـع 
عـن قتالهـا إلـى أن جـرت لـه مـع كان مـا كان 
هـذه األفعـال، فظـن أنـه محبوبتـه فاتـن وقـد 
عشـقته لا سـمعت بحسـنه وشـجاعته. فتقدم 
فاتـن قـد  يـا  ويلـك  مـا كان، وقـال:  إلـى كان 
أتيـت لترينـي شـجاعتك، فانزلـي عـن جـوادك 
هـذه  سـقت  قـد  فإنـي  معـك،  أحتـدث  حتـى 
الفرسـان  علـى  الطريـق  وقطعـت  األمـوال 
واألبطـال. كل هـذا حلسـنك وجمالـك الـذي 
ال مثيـل لـه وتتزوجينـي حتـى تخدمـك بنـات 

اللـوك وتصيـري ملكـة هـذه األقطـار«. 
لنكتشـف أنـه يقاتـل هـو اآلخـر ليجمـع اإلبـل، 
مهـراً حلبيبتـه. فلمـا انتصـر عليه كان ما كان، 
خـرج »صبـاح« مـن مخبئه، قائـالً: »إني دعوت 
لك وقد اسـتجاب ربي دعائي، ال تنس عبدك 
مـن هـذه الغنيمـة لعلي أصل بسـببها إلى زواج 
بنـت عمـي نمـة. فقـال: البـد لـك فيهـا مـن 
نصيـب. ثـم إن كان مـا كان سـار متوجهـاً إلـى 
الديـار، ولـم يـزل سـائراً بالليـل والنهـار حتـى 
أشـرف علـى بغـداد. وعلمـت جميـع األجنـاد 
ورأوا مـا معـه مـن الغنيمـة واألمـوال. وعـرف 
التجـار رأس »كهـرداش«، ففرحـوا وقالوا: لقد 
أراح اهلل اخللـق منـه؛ ألنـه كان قاطع الطريق؛ 
وتعجبـوا مـن قتلـه ودعـوا لقاتلـه. وأتـت أهـل 
بغـداد إلـى كان مـا كان مبـا جـرى من األخبار. 
الفرسـان  وخافتـه  الرجـال  جميـع  فهابتـه 
واألبطـال. وسـاق مـا معـه إلى أن أوصله حتت 

اخليـل  وأعطاهـم  للنـاس  ووهـب  القصـر. 
إليـه  ومالـت  بغـداد  أهـل  فأحبـه  واجلمـال. 

القلـوب«.
واحلكايـة توضـح مـا كانـت القبائـل والعشـائر 
سـرقات  مـن  بـه  مثقلـة  العربيـة  والجتمعـات 
إلبلهـا. فضـالً عن الضرائـب الباهظة التي كان 
ثـروة  باعتبـار اإلبـل  التركـي،  يفرضهـا الحتـل 
لـم يكـن العـرب عمومـاً،  ماليـة. وهـذا األمـر، 
والبدو خصوصاً، يطيقونه أو يرتضونه. خاصة 
أن األتـراك كانـوا يأكلـون عنـوة يف ديـار ونـوع 
العـرب والبـدو، بـل ويطالبـون سـكانها بالغـذاء 
اجليـد والفتيـات اجلميـالت. لـذا، لـم يتعامـل 
يغتصـب  بـل كمحتـل  العـرب كضيـوف،  معهـم 
إبلهـم طالبـا فوقها، األقـوات والبنات العربيات. 
ولطالا انقلبوا على الترك وغيرهم، وحاربوهم 
وامتنعـوا عـن دفـع ضرائـب اإلبـل، وكثيـر مـن 
الثـورات التـي قامـت يف وجـه أولئـك الحتلـي، 
كانت بسبب ذلك. ولم يكن لدى العرب استعداد 
أن يتعبـوا يف رعـي اإلبـل والشـقاء عليهـا، ليأتي 
الحتـل، علـى اجلاهـز، يف نهايـة العـام، ويصـادر 
أفضل قطعان اإلبل. وهو ما اعتبر إهانة ألنهم 
لتلـك الرؤيـة االسـتغاللية، مجـرد  كانـوا وفقـاً 

رعـاة وليسـوا أصحـاب الـال. 
مـا  »كان  قصـة  يف  الـواردة  الصـورة  وتعبـر 
مـن  والنفـور  واإلبـاء  النفـس  عـزة  عـن  كان«، 
صرخـة  مبثابـة  وهـي  اإلبـل،  ضرائـب  دفـع 
عـن  فضـالً  الغاشـم.  السـتبد  وجـه  قويـة يف 
ألمنيـات  اجلمعـي،  الوجـدان  يف  متثيلهـا، 
وطموحـات شـعبية غاليـة كان هدفها التخلص 
مـن نيـر االسـتعمار والظلـم واالسـتبداد. فلمـا 
البدويـة  والجتمعـات  العربيـة  الشـعوب  كانـت 
حينـذاك مغلوبـة علـى أمرهـا، وعنصـر ثروتهـا 
الرئيـس منهوبـاً، وأسـباب قوتهـا تقتصـر علـى 
األغـراب ويحتكرهـا األجانب، فقد عادت هذه 
التاريخـي  تراثهـا  إلـى  والشـعوب  الجتمعـات 
لتتخـذ منـه، زادا وجدانيـا يعينهـا علـى السـني 

العجـاف. 
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للكاتبـة  القصصيـة  الجموعـة  هـذه  جـاءت    
الصريـة »حنـان اسـماعيل« يف كتـاب مـن احلجـم 
التوسـط  يقـع يف     ) 93 ( صفحـة، ومـن خـالل 
هـذه الجموعـة القصصيـة أنـارت الكاتبـة بقلمهـا 
الشـهد االدبي والثقايف العربي، وذلك باختياراتها 
لعـدة قضايـا اجتماعيـة مختلفـة، حيـث سـخرت 
قلمهـا االدبـي خلدمـة مجتمعها مـن خالل طرحها 
لهـذه القضايـا يف قالـب قصصـي جميـل، وقـد قام 
بافتتاحية هذه الجموعة االسـتاذ »احمد سـعدون 
الجموعـة  لهـذه  مقدمتـه  خـالل  ومـن  البزونـي«ـ 
قـارئ  لـكل  جاذبـة  كانـت حقـا  التـي  القصصيـة، 
كـرمي، وذلـك لجـرد تصفحـه  ألولى صفحات هذا 
الكتـاب االدبـيـ  ويف احلقيقـة وجـدت نفسـي أمام 
أدبيـة مـن حيـث  أجمـل مـا قـرأت مـن مقدمـات 
طريقـة واختيـار االسـلوب األمثـل لهـذه الجموعـة 
االدبيـة التـي يجـب أن يطلـع عليهـا ويتصفحهـا كل 
مثقف ومهتم بالشأن األدبي الرفيع ، وقد نحت 
االديبـة الدكتـورة ـ حنـان ـ يف اختيارهـا لألسـلوب 
االمثـل لعاجلتهـا لعـدة قضايـا ، يف قالب قصصي 
، ينمـي علـى مقـدرة فائقـة يف االبـداع التي متتلكه 
االديبـةـ  د / حنـانـ  حيـث اجـادت االديبـة ، نوعية 
وكيفية اسلوب وطرح العاجلة االدبية ، عن طريق 
ميثـل  الـذي  باخليـال  الفعمـة  الواقعيـة  القصـة 
اجلانـب الفنـي الهـام يف كل نـص ادبـي رفيـعـ  ومن 
هنا نقتطف منها على سـبيل الثال وليس احلصر 
، بعـض ممـا تناولتـه مـن عناوين كي نقوم بتحليلها 
من وجهة نظري الشخصية ) ختان الرأة ( واعتقد 
جازمـا ، كانـت والزالـت ظاهـرة سـيئة يف الجتمـع 
التـي تقـع فيـه هذه الظاهرة ، وقد تناولتها الكاتبة 
يف قالـب قصصـي ، القصـد مـن ذلـك  ، احلـد 

منهـا يف أي مجتمـع ، وان الكاتبـة سـخرت قلمهـا 
ضـد هـذا االعتـداء علـى انوثـة الـرأة وحرمتهـا ، 
وهـي محقـة يف ذلـك ـ هنـاك عنـوان اخـر وهـو ) 
الشـبكة اللعونـة ( وقـد ذهبـت االديبـة الدكتـورة / 
حنـان ـ  كـي تقـوم مبعاجلـة ، كيـف اصبحت شـبكة 
العلومـات العاليـة ) النـت ( تسـيطر علـى عقـول 
قـد  لدرجـة   ، وكبـارا  صغـارا  النـاس  واذهـان 
التـي  العاطفيـة  اجلوانـب  حتـى  منهـم  انتزعـت 
متثـل احلنـان واحلنيـة مـا بـي االسـرة الواحـدة 
 ( تسـتعرض  ـ  حنـان  ـ  د  االديبـة  هـي  فهـا  ـ 
اجلـدة ( التـي اشـتاقت الـى ابنائهـا واحفادهـا 
بعـد طـول االيـام ، وقـد وصلهـا خبـر بقدومهـم 
السـتقبالهم  البيـت  جتهيـز  يف  فقامـت  ـ  اليهـا 
ان  ومـا  ـ  اليهـا  بقدومهـم  وابتهاجـا  فرحـا  يف 
وصـل اليهـا حتـى تعالـت االصـوات فرحـا ـ اال 
وكل  حلظـات  اال  هـي  مـا  بعدئـذ  لألسـف  انـه 
واحـدا منهـم امسـك مبحمولـة ) النقـال ( واخـذ 
مكانـا مـن البيـت الكبيـر واخـذ يقلـب صفحـات 
هاتفـه يف صمـت مطبـق ـ ممـا اثـر علـى نفسـية 
) اجلـدة ( التـي كانـت تنتظرهـم بفـارغ الصبـر 
كـي يتجاذبـا اطـراف احلديـث معـا ـ ولكـن هـذا 
صمتهـا  الـى  اجلـدة  فعـادت  ـ  يحـدث  لـم  مـا 
تأثيـر  مـدى  هنـا  تسـتعرض  فالكاتبـة  ـ  مجـددا 
ولتهـا  االسـرة  علـى  العاليـة  العلومـات  شـبكة 
وبدورنـا  ـ  اجلميـل  الزمـن  ذلـك  مـن  العتـادة 
نثمـن عاليـا مثـل هـذه االعمـال االدبيـة الرائعـة 
التـي تعالـج قضايـا متعـددة ـ مثـل الـذي قامـت 
بـه ـ الدكتـورة االديبـة / حنـان اسـماعيل ـ التـي 
نوجـه لهـا التحيـة والتقديـر مـن ) ليبيـا ( علـى 

مـا قامـت بـه مـن انـاز ادبـي رفيـع ـ
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إلى  النفضية  األشجار  تنتقل  حيث  اخلريف، 
طور السكون، وموعد احلصاد، وفواكه أربع : 

تفاح واجاص وسفرجل وفواكه جافة .
الصيف او ما نعرفه بفترة احلضيض ومعاناة 
أربع : شدة احلرارة و الرطوبة وطرح احمال 
وتظهر  السياحة،  يشبه  ما  شئ  الكهرباء، 

البطالة على الالء.
ومنذ عهد ابقراط إلى عهدنا هذا، وللشخصيات 
والشائع من مصطلح شخصية هو المثل الذي 
يؤدي دوره على خشبة السرح يظهر محاسنه 
او عيوبه، وهناك من يتقن التمثيل أميا اتقان، 
اتفق  ولكن  متاماً،  يضمره  ما  عكس  يظهر 
والشخصيات  أربع،  الزاج  أن  على  العلماء 
البشرية شخصيات أربع : الزاج السوداوي وله 
جوانب أربع، الزاج الصفراوي والدموي واخيراً 

البلغمي، ولكل مزاج جوانب أربع. 
الفكاهة أن اإلنسان خليط مواد  وفق نظرية 
الهواء  الاء  الكون  عناصر  أن  كما  أربع.  
الادة األساسية  التراب، كما أن حاالت  النار 
إلى  ولنعد  بالزما،  غازية  سائلة  صلبة  أربع، 
وسرها  باللغة  أساساً  والتعلقة  اإلبداع  حالة 
الالهوتي الذي من خالله يستطيع البدع خلق 
دار  مبنى  يف  جدران  اربع  داخل  كامل  عالم 
التحدث   : أربع  مهارات  وليدة  وهي  العجزة 
منها  حرف  ولكل  الكتابة،  القراءة  االستماع 
وسكون،  وكسر  وضم  فتح  ك  أربع  حاالت 
البناء  أربع من حيث  اللغة  الفعل يف  واقسام 
واالعراب،  اللزوم والتعد، الصحة واالعتالل، 
التجرد والزيادة، هكذا استطاع من خالل هذا 

اُه أبَْسُط  ِويلُُه ِإَلى َكْسٍر ُمَساٍو، َحدَّ  اختزاله،  حَتْ
ِي األوَِّل، جعل كل األسرار الخبأة منذ  ِمْن َحدَّ
بعث بني اإلنس من ثالث ظلمات، وما يطوى 
حتت حلاف النيات الطايا التي منتطيها كل 
علمنا  لو  والتي  له،  ّيسر  عسر  أو  يسر  إلى 
بخفاياها لتصافحنا بالسيوف،  الذنوب التي 
من  وقليل  الذنوب  من  كثير  لها،   رائحة  ال 
الصفح، وعند اإلله الستر الذي ال حدود له،  
يسير اإلنسان بي اكثاٍر وإهمال، ويف السماء 
مقصلة،  أربع  إال  العالم  ليس  وامهال،   كرم 
لها  اإلبداع  معادلة  تنظير،  تأنيب،  سياط، 
معطيات، رغبة البدع الى الكمال يف مقابلها 
نظرة الناقد إلى كل شئ ناقص، كالقمر متاماً، 
ما إن اكتمل حتى آل إلى نقصان ويعود إلى 
أحياناً  والوهم،  الكمال  أخرى،  تارة  اكتماله 
التكييف، حتقق  سيئة  تكون  البشرية  النفس 
بذلك مثالية تعجيزية،  وتستمد منها سعادتها 
عندما ال يبلغ صاحبها الهدف النشود كثيراً 
ما تصيبه الكآبة، هكذا احلياة مزجت بأفراٍح 
واتراح، ما ان حزن اإلنسان منها واغتم حتى 
فرجت وكان يظن انها ال تفرج، هكذا تشكل 
إبداع بي أبعاد اربع، بداية كيف لألحرف واي 
قوة  هيئات لها القدرة لنستقرئ عاماً كامالً 
على  مير  حرف،  وعشرين  ثالثة  باستخدام 
مدينة »مسة« شتاًء بأدواٍت أربع: رعد، برق، 
برد، امطار،  تشير إلى مصائب أربع : كهرباء 
منقطع، ومنازل تغرق، مصالح تعطل، ومعاناة 
التجديد،   : اربع  بأبعاد  وربيٍع  والعوز،  الفقر 
إعادة الوالدة، االنبعاث، وإعادة النمو . وفصل 
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العالم ليس إال جدران أربعة
يف رواية الغرفة 34 لليبي عيل جمعة اسبيق ..
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وكاتبنا هذا وليد لغته، وحبيب العربية، يغازلها 
ببعض من سرده الذي وضع فيه كل روحه أو 
يركض  القاريء  تاركاً  الكاتب  ليختفي  جلها، 
القاريء  لوجه،  وجهاً  األحجية،  حل  خلف 
واحلكاية، وكأنها حادثة جيولوجية ال حتدث 
إال مرة كل قرن، ولكي ال أحرق عليك عزيز 

التابع سر الغرفة أدعوك القتنائها.
او  هي  كما  االشياء  رؤية   : التاريخي  الدافع 
القادمة،  األجيال  إلى  ونقلها  الوقائع  حتليل 
العالم  دفع  االوسع  بالعنى  وهي   : السياسة 
نحو اجتاه معي ومحاولة تغيير افكار الناس 
حول الجتمع الذي نود العيش فيه، وتضل هذه 

احلاالت األربع يف صراع ما .
دام اإلبداع قائماً، ياترى اي دوافع لها السواد 
»علي  الصاعد  الكاتب  لواعج  يف  االعظم 
جمعة«ن انصحكم بالدخول إلى هذه الغرفة، 
صدقوني، ال شئ سوى أن »اهلل« اكبر من ان 

يوضع بي جدران أربعة.

السر اختزال العالم داخل غرفة صغيرة وكل ما 
يرتكز عليه العالم من سياسة ودين واقتصاد 
وفن وما يحرك هذه الدوافع من رغبات اربع 
رئيسية، حب الظهور، حب التملك والتنافس، 
كما  »السلطة«   االقوى  الرغبة  وهي  واخيراً 
أن للحكم الرشيد ركائز هي الرقابة التنفيذ 
التقني القضاء، كما نعود إلى صلب الوضوع 
حيث يقول الكاتب »جورج اورويل« إن للكتابة 
دوافع اذا ما ازلنا منها لقمة العيش وتوجد 
بنسب متفاوتة داخل كل كاتب وستندهشون 

اذا ما قلت اربع وهي :األنانية الطلقة 
ويقول إن الكتاب أكثر أنانية من غيرهم رغم 
بالال.  اهتمامهم  عدم  متاما  يبدون  انهم 

و«احلماس اجلمالي« 
حيث يدرك اجلمال يف العالم اخلارجي، وقد 
ينعكس على كيفية رصف الكلمات مع بعضها 
التغلب  واحد  صوت  استطاع  وكيف  البعض 

على صوت آخر. 
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االمزجة أوان ميالد القصائد، ألنه وبذلك وحده 
يدرك الغزي .

وهذا ال يبعدنا فى احلقيقة عن واقع مشاركتنا 
لا كان من بعض رواد الرأي األدبى والرؤى التى 
يحملونها كتابة وفكراً، ومنهم القاص والروائي 
والناقد الليبي . د. عبد اجلواد عباس عندما 

يقول :
الشعر  أتشهى  ولكنى  شاعرا،ً  لست  أنا   ((
قراءًة وسماعًا كما اشتهى الطعام اللذيذ 
ذلك  فمعنى  شعر  إلى  احتاج  وعندما   ..
 .. النثر  لكفاني  وإال  فن  إلى  احتاج  اننى 
النفس تستجيب لإليقاع وال إيقاع من دون 
موسيقى، واإلنسان جبل على اإليقاع منذ 
.. وحركات  إيقاع  القلب  اخلليقةـ فدقات 
اليدين إيقاع .. وحركات الرجلني إيقاع .. 
اإلنسان تّشرب املوسيقى منذ األزل فكيف 
يخرج اآلن عن طبيعته؟ فالشعر اجليد 

يف تقدمينا لبعٍض من شعراءنا األفاضل، قلنا 
ُكتبت  إن  فهي  لها،  استقالل  ال  القصيدة  إن 
اجتهت بكليتها الى ما يعرف بالفضاء اجلمعي 
بقوة وفعل الحتوى الذي ال يتبرأ من الشاركة 
يف عموم الشاعر اإلنسانية، وان اختلفت األداة 

والطريقة يف التعبير.
إن الشعر هو ما ميثل جانباً من التعبير الذاتي 
وما حتصره العي من تفاصيل وان كانت دقيقة 
استفزاز للقدرة الذاتية بنية الوصول الى التآلف 
الصرح  نراه  واننا  الترقب،  وزمن  الحيط  مع 
اجلامع بنب الذاتية وحوارات الفكر و التأمل و 

الكتشف لتفاصيل اللحظة والكان .
وجيد النص الشعري إن شأن العموم هو الذي 
يحمل سمة التميز بروح اخلصوصية الباحة قى 
وقت غير متصنع، وتبقى ديناميكية احلركة فى 
الشعر العامل، الحرك للتأثر والتأثير والصاحب 
لتغيرات الرسم فى صفحات الديوان وفق تغير 

زمن استنطاق القصيدة

مفتاح الشاعري. ليبيا

يف أعمال الشاعر الليبي مفتاح العلواين .. 
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محبة للتبرج وجمال أشراقة وزخم معان وأحرف 
غير التى نخبرها .

وما رأينا الشعر اال بصفة التعلق ببالغة خطيب 
وسطوة صفاء وزرقة لعيني لعوب متهرت فى 
ترويض رسل السهاد وروايات الهيام، وما حتسس 
مكانه اال فى مطلع فصل من سنة بنكهة ازهار 
بلون قوس قزح و مداد صاف وارهاص لرحلة 

على أجنحة مالك وشفق فى مدار التذوق.
وها نحن فى تداع حضورنا فى حدائق الشاعر 
» مفتاح العلواني« وجتلياته عبر جمال قصيدة 
كانت فى انكفاء نحو الداخل، وبصوت تتملكه 
كانت  وان  ذاتيته،  بها  يقصد  حتسس  نبرة 
لشخص  حلالة  وصفية  صيغة  فى  القصيدة 
ما بقالب فعل وقفة مرور وتخلق تفاعالت فى 

صيغة اخلطاب 
يقول الشاعر:-

مبتسمًا..  املرآة  بجانب  متّر  كنَت  بينما 
تشعُر   .. املقابلة  اجلهة  يف  هناك  متّر  لم 
بذلك حقًا .. لكنك تكمل طريقَك بعبوس 
مفاجئ.. تهمس لنفسك: ال ميكن ذلك.. 

البد أن أحدنا كان مسرعًا فقط..
تقف.. تفرك أنفك بهدوء.. تسيل قطرة 
عرٍق خجولة من جبهتك.. تفكر يف العودة 

قليالً لتتأكد.. 
تطعنك  بعيدًة..  صارت  املرآة  لكن 
بهدوء  خطواتك  وحتسب  التساؤالت.. 

قبل أن ترجع للوراء.. 
أحدًا  أن  تشعر   .. للمرآة  نظرة  تسرق 
.. ويراقبك..  يشبهك يخرج رأسه بحذر 

أنا؟ .. البد أنه أنا.. 
 .. هنا؟  من  مررت  حني  هناك  كنت  أين 
ترجع بهدوء .. مرتبكًا .. خائفًا .. تراودَك 
فكرة املرور بشكٍل خاطف .. حتّرك رأسَك 
بقوٍة كي تطير الفكرة.. تقترب.. تشعر أن 
أحداً ما يقترب أيضًا .. وعندما تقف أمام 
املرآة .. يناديك أحدهم يف اجلانب اآلخر: 

ال تخف أنا هنا .. لكنني تعبُت قليالً 
وجلست.

هو الذي يجذبنا ويدخلنا يف فضائه رغم 
أنوفنا .. ((

محمود  »عباس  الراحل  الصري  األديب  اما 
العقاد« فكتب قائالً :.

والشعر ألسنة تفضي احلياة بها .. 
إلى احلياة مبا يطويه كتمان .

لوال القريض لكانت وهي فاتنة ..
 خرساء ليس لها بالقول تبيان .

مادام يف الكون ركن يف احلياة يرى ..
 ففي صحائفه للشعر ديوان .

ويأتي الشاعر الليبي جمعه الفاخري فى »خيانه 
مدهشة« فيقول نصاً:‹

ُمَراَوَغةً  ِإالَّ  الَقِصيَدُة  َكاَنِت  َوَهْل   ....  ((
َغِة،  ِلَثَواِبِت اللُّ ُمْدَهشةً  َماِتَعةً، ِإالَّ ِخَياَنةً 
ًيا  دِّ َوَكْسًرا َعْمِدّيًا ِلَنَواِميِس امْلَْنِطِق، َوحَتَ
َساِفًرا أِلَْعَراِف الَفْهِم املَُتاحِ!؟ َسَنْغَضُب ِمَن 
ْعرِ ِإْن َلْم َيُكْن َثْورًَة َعَلى املُْمِكِن املَُعاِد،  الشِّ

َواْنِقاَلًبا َعَلى امْلََفاِهيِم امْلَُباَدِة ِتْكَرارًا.. (( 
ولهذا .. فتماشياً مع ذاك النسح وغيره، سنكرر 
لعوالم  جتاورنا  وحي  إنه  القول  بدورنا  نحن 
شاعر مجيد فان الضرورة ستؤدي بنا الى جملة 
متلكنا جلانب من دفء واستشعار لصانع فى 

قصيدة مكتملة ورونق طرح .
امتازت  طالا  هو صفة مخصوصة  فالشاعر 
بتوافر نتاج وجمالية نص ومساحة بوح، وهو 

أيضاً العاشق للتغنى فى حلظات جتٍل .
وإن كان األمر هكذا فسيكون ثمة بناء يزاحم 
سمو بشائر لقطوف يانعة من شدو وارهاص 
لعزف قادم   و مخاٍض ليالٍد، وحضوٍر ألدوات 
قافية، وصفحات انعتاٍق بأجنحٍة طيٍر متطلع 

لصفاء األجواء.
لرهافة  امتلك شاعر  ما  أنه  وبثقة سنضيف 
شعور ونقاء حرف، إال وقد رأى قصيدته النتقاة 
بعي محب وعشق ثغر بتفاؤل وابتسامة بعفوية 
قريب،  للقاء  متلهف  ومتيم   .. صباح  وقهوة 
ال  خصوصية  فى  األذكياء  حرفة  فالقصيدة 
براح  و  لعبور مسالك قلب  تنازع من طالسم 
لتجلي، وهي تأكيد فعل لنظم فى مهارة صنع 
القوايف وأحقية صاخبة وجتسد وسط ممالك 
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الصحيفة يف النهر، والفرار إلى الشام حيث 
استقر يف بصرى.

التناص  كثرة  الشاعر  ديوان  على  يغلب 
والتضمي واالقتباس سواًء من القرآن الكرمي 
أو التراث الشعري العربي، والقوالت الفلسفية 

تقوية حلجته وقضاياه الرئيسة.
وَيُدوُس َبِقّيةَ رُْوِحي املُْحَترِقة ..
ِلُع ِمْن َشْرَنقتي ِذْئبًا   لكّني أَطَّ
 َفأَرَى املَُتَنّبي َيْصرُخ يف َوْجهي : 
  وَمْن َعَرَف األيَّاَم َمْعرَِفِتي بها 

 َمْن بالناِس رَوَّى رُْمَحه َغيَر راِحِم 
يف قصائد الشاعر معاناة من احلياة، وخوف 
الهموم  من الجهول والتي تدفعنا إللقاء تلك 
فالعاطفة  التلمس،  فعل  كما  احلياة  نهر  يف 
والوسيقى  الرهف،  واإلحساس  اإلنسانية 

»عبد  الشاعر  نظمها  التي  الكتابات  أحدث 
ثالثة  من  تكونت  والتي  مراد«،  خليل  األمير 
س«،  عشر نًصا حملها عنوان »َصِحيَفةُ اْلَُتلَِمّ
وهو من العناوين التي استوقفتني، فالشاعر 
من  العديد  فله  فراغ،  من  العنوان  يختر  لم 
مجموعة  من  عنواًنا  كان  وإن  الدلوالت 
وعموده  الديوان  عصب  شكل  فقد  عناوين 
وشكل  كله  الديوان  عليه  بني  الذي  الفقري 

البنية التحتية الصلبة له. 
الشعراء اجلاهليي مجهولي  إحدى  التلمس 
»طرفة  رافق  فقد  الصادر  وحسب  النسب، 
إليصال  البحرين؛  إلى  رحلته  يف  العبد«  بن 
احليرة  ملك  هند«  بن  »عمرو  من  صحيفة 
آنذاك إلى عامله يف البحرين، فشعر التلمس 
أن يف الصحيفة موته، مما دفعه بإلقاء تلك 

»صَحِيفَُة امْلُتَلَمِّس«

أيمن دراوشة. األردن.
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حدا  األنيق  الهندسي  والتشكيل  العذبة، 
بالشاعر إلى خلق عالم شعري فلسفي رمزي 
آخر  وبتعبير  ويفارقه،  الر،  الواقع  يحاكي 
»تنّقح هذا الواقع، وتنفي عنه دمامته، وتعبر 
عن الناهض فيه، وتتنبأ بالقادم، فكأنها مزيج 

من الواقع واحللم معا«. )6(
َسأَُغّني للُحبِّ َكِثيرًا .. َوأَُغّني للَموِت َكثيرًا

ُق   َفُطُيوري َلْم َيْبُلْغها َقْوُس احَلْوأْب  .. َوأَُصفِّ
يف ُبرِج الساحاِت :

 )ِبالدي . َلِك ِبالدي.ُحّبي .. فؤادي(
 َوبكلِّ َطريٍق َيْرُمُقني ِسكِّْيُ اخُلْبِز الَْسُحوْت .

السكون  يعرف  ال  فهو  الشاعر،  حال  وهذا 
أجمل،  غٍد  أجل  من  ويناضل  واالستسالم، 
الغناء وحده ال يكفي، فيغني الشاعر للموت، 
عن  كنايه  طيوره  فتنجو  أحاسيسه  وتزدهر 

احلرية، وعشق الوطن.
كالنبع  وكلماته  عذوبة،  يفيض  الشاعر  إنَّ 
يعبر عن مشاعره  يتدفق وجداًنا، فهو  الذي 
بسالسة ال يخالطها تكلف، فالصدق يسري 
ما  كل  الشاعر يف  ويشارك  القارئ،  قلب  يف 

مر به.
والعذوبة  السمو  من  شعره  على  ونلحظ 

الصافية ما تعشقه النفوس الطاهرة...
أما العنصر الوسيقي فقد كان صاخًبا مدوًيا، 
وذلك لتدفق الشحنات العاطفية اللتهبة دون 
منظم ليصبها يف قالب فني جميل، فالعاطفة 
لدى الشاعر شكلت العنصر األساس يف بنائه 
بناء  الشعري، وقد أحسن استغاللها يف قوة 

ومتاسك نظمه.
الشاعر  كتب  التلمس«  »صحيفة  قصيدة  يف 
أحلى األنغام يف ضجيج الأمت، وهكذا نطقت 
عاطفة الشاعر وفجرت حزنها شظايا متناثرة 

هنا وهناك.
يف  الَْخطوطاِت..  ُيْبِحُر  َكصّياٍد  َوأنا 
 ..  ) للَموِت  وأخرى  للحبِّ  )َمْخطوطاٍت 
دلوَن، احليرَة،  بابَل،  الباقيةَ  )  الُُدَن  أْحِصي 
 ،) َنْحُن   ( الزائلةَ  َوالُدَن   ،) َوأكْد  سومَر، 

َوتاريَخ األشخاِص   ) ُملُوكاً، َصَعاليَك، ُغالًة، 
....و  األَمير  إلى  َعْبِد  كلكامَش  ِمْن  ُشعراء(، 

.... و .... و 
ى  أََتَهجَّ  .. األَشخاِص(  تاريُخ  إالّ  تاريَخ  )  َوال 
ِمْن  ُحفَرٍة  َشفا  َعلى  كأَّنني   .. ِبكآبٍة  أَبْراجي 
َشٌك  الَْوِت  يف  !))َوما   ... أقُف  العاَلْم  هذا 
لواِقٍف(( أَتأّمُل أَنَقاِضي ِبَبراءِة َطرفةَ بِن الَعْبد 
الَعْنقاء  َحواِفُر  حاطٍب  َتلُوُكه  غيَر  أَرَى  َفال 
 ) )َيَتدّلى  ُحْبلى  خاصرٍة  يف  َكُمديٍة  َورَأِْسي 
رَأْسي اخلاِرُج ِمْن أبَْجدياِت الشرِق) َيتدّلى ( ؟

تعبير  إلى  الكالم لدى شاعرنا  لقد استحال 
عاطفي كما يسميه »كروتشيه« ال تخضع فيه 
مجرد  تصبح  بحيث  الفني  للعمل  العاطفة 
سحر  إمنا  مباشرة،  وكلمات  وتعجب  صياح 
عالم  إلى  الظلمة  عوالم  من  يأخذنا  عذب 

النور، والرؤية.
إنَّ الشعر احلقيقي كما يقول أمل دنقل، هو 
الوجدان  »عن طريق  به  وتشعر  الذي حتسه 
فن  الشعر  العقل.  طريق  عن  وليس  أوالً 
وصناعة يف الوقت نفسه، واكتمال الصناعة ال 
يعني أن اإلنسان صار شاعًرا، وكذلك الشاعر 
الوهوب، فبدون أن تستقيم له أدواته، أدوات 
الصناعة، يصبح شاعًرا غير مبي، ال ميلك 
هي  فالقصيدة  نفسه.  عن  الكامل  اإلفصاح 

التي تكشف نفسها«. 
الأساة  بي  متنوعة  جتارب  الشاعر  قصائد 
ومن  التضاربة  باألحداث  حافلة  والعاناة، 
هذا التناقض يكون التمزق ويصبح كل شيء 

مأساة.
ِظالّنا َيْقترباِن ِمَن الَعَتبة.. هذا َيَتَخلَُّق يف َنْهر 
الُعْمرِ ....َخِفياً ..َواآلخُر َيْفَتضُّ ُتُخوَم الَوْقِت 
 .... اخلِْصِب  فاحَتِة  يف  َيَتوزَّعُ  ِضي..   َومَيْ
 .... ِظلُّك  ..هذا  َودماء  ُخبٍز  ِمْن   .. ُفُصوالً 

أْم ِظلّي. 
من  كانت  فقد  الشاعر  لدى  الصور  أما 
الصور البسيطة اجلميلة وليست من الرمزية 
جعل  الالواعية، مما  السريالية  أو  الغامضة 



... َزماآآآآن ( ... !
اإليحائية  اإلمكانية  الشاعر  يستخدم  كما 
للفظ بحساسية دقيقة عندما يوظف مفردات 
التراث  من  كثيرة  مفردات  أو  القرآنية  اللغة 

العربي ...
ويؤكد الزمن الشعري ذلك احلضور ويضيف 
إليه اآلنية السائدة يف معظم قصائد الديوان 
من خالل الفعل الضارع، مما يعطي إحساس 
أما  الستقبل،  يف  وامتداده  احلاضر  بأزلية 
للمضارع  تكريًسا  كان  فقد  الاضي  الفعل 

وفائدة له.
َضُغها - َطِفقْت – َيْعوي - َتعاَلْي - َنْحَتِسي  مَنْ

- َوَنلُمُّ - جاؤوَك
التجربة،  تنير  عميقة  رؤيا  مبثابة  الديوان 
من  جعل  متكامل  بشكل  مًعا  واجتماعهما 
وراءها  تاركة  ملتهبة  نيرانا  اللتمس  صحيفة 

دفئًا على مدى األيام.

من تآلفها وتكاملها العامل يف ناحها وناح 
عملية التصوير الفني ومن تلك الصور على 

سبيل الثال ال احلصر:
الُقَرى  َوَمِعي   .. بالُنى  ُج  الَُدجَّ الَوَلُد  أَنا 
 .. .. َيفزُّ ِلفيئها  َقلْبي الشجيُّ َتْقتاُدني ِطفالً 

َوَهْيئتي َنَفضْت ِبها ُلْطَف الَضميرِ .
وكذلك قوله:

َيعبُّ  َوُقرًى  بَراَءٍة..  َن  حَلْ الُروِح  َغْمَغماِت  يف 
ُسالَفها األبُد.. َتوّضأِت الَباِهُج ِمْن بَشاِئرِها

يف  ُيَدْحرُج  َظهيَرِتها..  يف  أُّمي  َوْجُه   َوأَسَفَر 
َيدي الَسنواِت.. ِمْن رََهٍق .

كما نالحظ براعة استخدام الشاعر للتوزيع 
سطرين  فبعد  اإليقاعية،  والصدمة  الوتري 
أو  كلمة  إلى  السطر  يتراجع  طوال  متوازيي 
كلمتي ليستأنف السطر طوله األول وهكذا 

يتواصل:
الوديعِة..  الكلماِت  ذي   .. ِبَنشيدي  أَْشدو 
..  وأَُغّرُد  كالبحرِ  الهائُج  َنْبضي  التي  يألُفها 
بَي  ما  ُل  ُعْصفورًا  َيتنقَّ الّسْحريِة..  بَتراِتيلي 

فِح . القّمِة والسَّ
بعض  يف  رأينا  كما  الشعرية  التجربة  إنَّ 
منحدر،  منحنى  ذات  القصائد  مقطوعات 
وفيها  والتحوالت  التناقضات  حركية  فيها 
غنائية  إلى  يتحول  الذي  الدرامي  اإليقاع 

حزينة يف أكثر مقاطع القصائد.
الطويلة  للعلل  الشاعر  الستخدام  كان  كما 
أي حروف العلة أن أوضحت اإليقاع بشدة، 

خاصة أنها تستغرق وقتا طويال للقراءة.
الشاعر  لدى  التكرار  لظاهرة  كان  كما 
من  يبثها  التي  النجوى  حالة  يف  مساهمة 
مينح  التكرار  هذا  أن  كما  قصائده،  خالل 
الكلمة  أن  الداللة من حيث  ثراء  من  الكثير 

التكررة متنح قوة ومعنى آخر.
يُت.. َسِفْيِني َكْوَكباً ِمْن أْقِحوان  نَّ يُت ... مَتَ نَّ َومَتَ
.. َورَأَْيُت الَبْحَر ُدوني َقِلقاً .. َوبََقايا َجَسدي 
)الُفُتوحاِت   ... َوالُفُتوحاِت  الَغَمامة..  لْصَق 
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والتقينا 
نرجس عمران . سوريا

والتقينا .. قصور احلب يف صمٍت بنينا ..
بلحظ ٍ، يالروعة ما جنينا .
عيون، كم حلمنا أن نراها ..

فكان احللم ؛ وارحتنا يقينا .
فما خطبي؟ أيعقل أن نسينا ؟
أسامينا، أمانينا .. .. طوينا ؟

وجبنا عاملًا فيه  حلمنا .
أجل، جلنا وكنا واقفينا ..

أأعجاٌز ؟! وليس زماُن دعوى ؟
إذا هذا غراٌم واكتوينا .

فهبني يا إلهي بعَض عقٍل ..
أحُس به مضى منذ التقينا .
كأني قد غدوُت فؤاد ليلى ..

وقيسًا جاء يلبسني  احلنينا .
كأني باحلساِن أمام عيني ..
كأني قد بليُت مبا اشتهينا .

وموٌت عن زماني قد أتاني ..
سأغدو بعدما أصحو  حزينا .
سأبقى يف مكاني يا زماني ..
أعيُش املوَت  حبًا لو قضينا .
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ستقرأونه  ما  صادمة،  حقيقة  هي  رمبا   ((
يطرح  وحدث  أيضًا،  واقع  أمر  لكنها  هنا، 
سؤاالً يف منتهى اخلطورة : هل ميكن للمال 

الثقافة على االنصياع ؟  أن يجبر  والنفوذ 
الثقافة  هذه  لوكانت  األمر  تقبل  ميكن 
لو  ماذا  ولكن  معركته،  خسر  مهزوم  ثقافة 
العالم  على  مهيمن  منتصر  ثقافة  كانت 

؟  فيه  متحكم 
فاملال  بالضبط،  اآلن  يحدث  ما  هذا  إن 
انتاج  صناعة  على  يستولي  يكاد  الصيني 
بنيت  طاملا  التي  األمريكية  السينما 
التفوق  ونظرية  االستقاللية  ثقافة  على 
يعترف  ال  أحداي  منهج  وتسخير  األمريكي 
 . بغير أمريكا شرطيًا وقاضيًا للعالم بأسره 
تتغير،  بالتدريج،  تختلف  اآلن  األمور 
من  يحرمون  أمريكان  ممثلون  وهاهم 
االستبداد  يعارضون  ألنهم  البطولة  أدوار 
أفالم  أحداث  وهاهي  احلكم،  يف  الصيني 
ال  حتى  والتحوير  للتغيير  تتعرض  معينة 
تغضب الصني فتغلق أسواقها بوجه تسويق 

هذه األفالم يف السوق الصينية الكبيرة .
حتميل  عملية  يجري  أن  للمال  ميكن  هل 
قيم  تشتهي  كما  ال  هو  يريد  كما  للثقافة 

؟  اجلمال نفسها 
اقرأوا معنا هذا املقال . (( 

إنتاجاً  الصينية  السينما  صناعة  توسعت 
خلف  الثاني  للمركز  لتتقدم  ومشاهدة، 
الواليات التحدة من حيث إيرادات األفالم، 
العرض  دور  أعداد  يف  تتقدم  كانت  وإن 

السينمائية.

منتجي  لعاب  اجلديد  الواقع  هذا  ويثير 
فرصة  اغتنام  أجل  من  األميركية  األفالم 
هناك،  أفالمهم  وعرض  الصي  يف  التوسع 
أن  إال  اإلضافية؛  الدوالرات  ماليي  وجني 
غيره  كدخول  ليس  الصيني  السوق  دخول 
من األسواق التي تغمرها األفالم األميركية، 
محدودة  حصة  بكي  حكومة  تقرر  حيث 
رقابة  تفرض  أنها  كما  األجنبية،  لألفالم 

صارمة على محتويات األفالم الختارة.
: عمالقة  سينمائية  سوق 

لألفالم  رئيسياً  سوقاً  تقليدياً  الصي  كانت 
اعتماداً  أيضاً  منت  أنها  بيد  األميركية، 
السنوات  يف  متزايد  بشكل  نفسها  على 
الحلية  األفالم  عدد  تزايد  مع  األخيرة، 
األفالم  تنافس  التي  العالية،  اجلودة  ذات 

الستوردة. األجنبية 
بصورة  الصي  يف  السينما  استهالك  وزاد 
واتباع  الوسطى،  الطبقة  منو  مع  كبيرة 
خالل  رأسمالية  اقتصادية  سياسات 
لتقارير  وطبقا  األخيرين.  العقدين 
يف  الباعة  السينما  تذاكر  فإن  متخصصة، 
الصي زادت 3 أضعاف منذ عام 2011، 
يتغير  التي لم  الواليات التحدة،  مقارنة مع 
الفترة  خالل  التذاكر  بيع  مستوى  فيها 

ذاتها.
إلى  ليصل  الصينية  السينما  سوق  واتسع 
بعدما   2019 عام  دوالر  مليارات   9.2
عام  دوالر  مليون   800 فقط  حجمه  كان 
2009، ويف الوقت ذاته وصل حجم سوق 
السينما األميركية إلى 11.1 مليار دوالر؛ 

حتت رحمة الصني
الليبي. وكاالت
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دوالر  مبلياري  الصي  على  يتفوق  إنه  أي 
احلالية،  العدالت  استمرار  ومع  فقط، 
األميركي  مثيله  الصيني  السوق  سيتخطى 

قريباً.
ويقول »آدم غودمان«، الدير السابق لشركة 
 Paramount( بيكتشرز«  »بارامونت 
صحيفة  مع  حديث  يف   )Pictures
 Wall Street( جورنال«  ستريت  »وول 
نفكر  لم  أعوام   10 »قبل   )Journal
ال  أننا  فيبدو  اآلن  أما  أبداً،  بالصي 

الصي«. بدون  العيش  نستطيع 
يشاهده  فيما  تؤثر  الصني 

: األميركيون 
العدل  وزير  ألقاه  خطاب  يف 

الصي  مخاطر  عن  بار،  وليام  السابق، 
غير مسبوق  والتي متثل حتدياً  التصاعدة، 
شركات  بار  هاجم  التحدة،  للواليات 
بالصي،  عالقتهما  طبيعة  بسبب  هوليود؛ 
الصينية  للحكومة  بالرضوخ  إياها  متهما 

وعرض  األرباح،  أجل  من 
واشنطن  فعل  رد  »بار« 

بكي  طموحات  على 
ووصف  العالية، 

سينمــــــــــــــا



األجيال  بي  »صراع  بأنه  الصيني  التحدي 
للعالم«. السياسي  الستقبل  سيحدد 

صناعة  )شركات  هوليود  أن  »بار«  واعتبر 
القيم  عن  تتخلى  األميركية(  السينما 
السوق  يف  الوجود  أجل  من  األميركية 
المثلي  كذلك  وهاجم  الربح،  الصيني 
»يفتخرون  الذين  والخرجي،  والنتجي 
والروح اإلنسانية كل عام يف حفل  باحلرية 
توزيع جوائز األوسكار.. لكن هوليود تراقب 
السترضاء  اخلاصة  أفالمها  بانتظام  اآلن 
منتهك  أقوى  الصيني،  الشيوعي  احلزب 

حلقوق اإلنسان يف العالم«، وفق رأيه.
وأكد »بار« أن »هذه الرقابة الذاتية ال تتعلق 
فقط بإصدارات األفالم، التي يتم عرضها 
األفالم  من  العديد  أيضاً  لكن  الصي؛  يف 
التي يتم عرضها يف دور العرض األميركية 

األميركي«. للجمهور 

مت  التي  األفالم  من  بعدد  »بار«  واستشهد 
تغيير أجزاء منها أو لقطات أو صور لتجنب 
اإلساءة إلى حكومة الصي، ولتجنب فقدان 
دول  أكبر  يف  السينما  سوق  إلى  الوصول 

العالم من حيث عدد السكان.
صناع  دأب  األخيرة،  السنوات  وخالل 
استفزاز  عدم  على  األميركيون  األفالم 
يف  الثال،  سبيل  وعلى  الشيوعي،  احلزب 
األحمر«  »الفجر  فيلم  من  جديدة  نسخة 
)Red Dawn( مت تبديل اجلنود الصينيي، 
بجنود  أميركية،  بلدة  بغزو  يقومون  الذين 
استباقي  عمل  يف  الشمالية،  كوريا  من 

الصينية. السلطات  إلغضاب  جتنباً 
: للسيطرة  آلية مزدوجة 

استراتيجية  الصينية  السلطات  تتبنى 
السياسية،  توجهاتها  مع  تتماشى  مزدوجة 
السينمائي  النتج  فتعمل على حتسي جودة 

سينمــــــــــــــا
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الحلي من ناحية، ومن ناحية أخرى تفرض 
أفالمه  يعرض  أن  يريد  من  على  شروطها 
كل  وتعاقب  الواسع،  الصيني  السوق  داخل 

الصينية. للسياسات  سلباً  يتعرض  من 
محدودة  حصة  الصينية  السلطات  وتفرض 
لألفالم األجنبية، التي يسمح بعرضها داخل 
 34 تتجاوز  ال  بحيث  الحلية  العرض  دور 
استديوهات  الصي  وبنت  سنوياً.  فيلماً 
جذبت  تاون«،  »تينسيل  منطقة  يف  عمالقة 
إليها صناع السينما من داخل وخارج الصي.

الحلية  السينما  إنتاج  يف  التوسع  ويعد 
سعت  التي  لهوليود،  سيئاً  خبراً  بالصي 

إلى  الوصول  من  الزيد  إلى  لسنوات 
ولم  والربح،  الهائل  الصي  سوق 

األفالم  على  تعتمد  الصي  تعد 
السينما  دور  التي متأل  األميركية 
هوليود  أن  بيد  العالم،  حول 

أفالمها  جلعل  الصيني  السوق  حتتاج 
مالياً. ناجحة 

إليه  يهدف  ما  مع  النهج  هذه  ويتماشى 
على  عقد  منذ  الصيني  الشيوعي  احلزب 
األقل، ففي بيان أصدره احلزب يف أكتوبر/
احلاجة  عن  حتدث   ،2011 األول  تشرين 
اللحة لتعزيز القوة الناعمة والنفوذ الدولي 

الصينية. للثقافة 
أستاذ  تشو«،  »يينغ  البروفيسورة  ويساور 
آيالند«  »ستاتن  كلية  يف  اإلعالمية  الثقافة 
قوة  من  القلق  نيويورك،  مدينة  جامعة  يف 
متنح  التي  الصي،  يف  التنامية  السوق 
الالزم  من  أكبر  نفوذا  الشيوعي  احلزب 

هوليود. على 
الصينية  للرقابة  »ميكن  إنه  »تشو«  وتقول 
حول  عالية  سينمائية  كشرطة  تعمل  أن 
تصوير  ميكن  وكيف  الصي،  تصوير  كيفية 
احلكومة الصينية يف أفالم هوليود، ومن ثم 
الصينية  احلكومة  تنتقد  التي  األفالم  فإن 

ستكون من الحرمات متاماً«
الصيني  الواطن  فضل  طويلة  ولسنوات 
أفالم  لشاهدة  العرض  لدور  الذهاب 
هناك  كان   2007 عام  ففي  أميركية، 
 25 أعلى  ضمن  أميركياً  فيلما   14
العرض  دور  يف  اإليرادات  حيث  من  فيلماً 
 17 وجد   2019 عام  ويف  الصينية، 
من  فيلماً   25 أعلى  ضمن  صينياً  فيلماً 

الصي،  داخل  اإليرادات  مبا حيث 
واضحاً  تراجعاً  ميثل 

الفيلم  على  للطلب 
مقابل  األميركي، 
يف  كبيرة  زيادة 

سينمــــــــــــــا
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الصيني. الفيلم  على  الطلب 
»ريتشارد جير« منوذجا »

»ريتشارد جير« يف  الشهير  المثل  يظهر  لم 
أي فيلم مهم منذ عام 2008، وذلك بسبب 
الذي  وغير  للصي،  واخلفي  الكبير  التأثير 
األفالم  من  عدد  خالل  من  العالم  عرفه 
جميلة«  »امرأة  فيلم  مثل  الشهيرة  واألدوار 
1994 وفيلم »شيكاغو« عام 2002، فإنه 
لم يعد من المثلي الفضلي لصناع األفالم 

يف هوليود.
ففي أثناء حفل توزيع جوائز األوسكار لعام 
وشجب  النص،  عن  »جير«  خرج   ،2003
ثم  التبت،  إقليم  يف  اإلنسان  حقوق  وضع 
التي  األولبية  األلعاب  لقاطعة  حملة  قاد 
بسبب  2008؛  عام  بكي  استضافتها 

يتعلق  فيما  السيئ  الصينية  احلكومة  سجل 
اإلنسان. بحقوق 

العادية  جير«،  »ريتشارد  مواقف  وكلفت 
السينمائية،  األدوار  من  الكثير  للصي 
يف  للعمل  اضطر  عنه،  هوليود  ابتعاد  وبعد 
مسلسالت تلفزيونية أو أفالم مستقلة ذات 

محدودة. ميزانيات 
مهنياً  ثمناً  يدفع  إنه  جير«  »ريتشارد  ويقول 
وقال  التبت،  يف  األمد  طويل  لنشاطه  كبيراً 
يف مقابلة صحفية إن »هناك بالتأكيد أفالم 
الصينيي  ألن  فيها؛  أمثل  أن  أستطيع  ال 
منتج  وذكر  عرضها،  ميكن  ال  سيقولون 
سينمائي بصراحة أنه ال يستطيع متويل فيلم 

أشارك فيه؛ ألن ذلك سيزعج الصينيي«.
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تراث عربــــــــــــي
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إذا أحببِت شاعرًا يا سيدتي 
فأعدي له فنجانًا من القهوة املرة 

ومنفضة السجائر 
واجلريدة اليومية ..

وجهزي له كأسنب من صوتك الرخيم 
ولكن ..

ال تنتظريه . 

نفترق 
قبل أن
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شجرة الزيتون .. تاريخها طويل .. وعمرها يتجاوز 35 ألف عام .. أما هذا 
وأقل  عمرًا  منها  أقصر  فهو  واالهتمام  بالعناية  حولها  يدور  الذي  العجوز 

منها تواجدًا، لكن االنتماء ال يعترف بتواريخ امليالد . 
شجرة زيتون ليبية يف عهدة فالح ليبي . وال تعليق . 
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