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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مصطفى  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

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

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

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

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

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

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

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .

مكتب فلسطني
فراس حج حممد

مكتب اهلند
عالء الدين حممــد اهلدوي فونتزي

شؤون إدارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
حممد سليمان الصاحلني

خدمات عامة
رمضان عبد الونيس

حسني راضي 

اإلخراج الفين
حممد حسن اخلضر
حممد حسن حممد
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صورة

       الغالف ..
�صياد ليبي يرمي ب�صنارته يف مياه بحر منطقة "�لأثرون" يف �إقليم 

برقة يف �ل�صرق �لليبي . 
منذ �لقدم مل يكن �لبحر �صديقًا لليبيني، منه جاءهم �لغز�ة عرب 
�لتاريخ، وبعيدً� عنه كان �لعمق �جلغر�يف �لو��صع يجذبهم �إليه، 
حيث �لقو�فل �ملحملة باخلري�ت جتوب �لأفاق �آمنًة من كل �صر . 

�ل�صورة بعد�صة �أمني �صامل �لعوكلي
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محتويات العدد

افتتاحية رئيس التحرير

شـــــــــــــــؤون عربية

شـــــــــــــــؤون عاملية

ترحـــــــــــــــــــــــال

ترمجـــــــــــــــــات

شـــــــــــــــؤون ليبية

)ص34(     ساحرات سويسرا البائسات.)ص 8 (       امللك.. يوتيوب 2 

)ص 13 (        أدب الطفل يف ليبيا 3
الوطن.. جرييل  (      شعراء يف ذاكرة  )ص19 

الرعيدي 
)ص23 (      شاعرات األغنية الليبية     .

)ص26 (     ارسالة فلسطني ..أشجار أمحد رفيق 
عوض     

)ص 28 (      السجن عند العرب   .. 

)ص 40 (     مدينة تركب الرتامواي  .. 

)ص 45 (   اخلروج من الفوضى   
)ص49 (    من الشعر احملكي األسباني     

كتبوا ذات يوم ..
)ص 39 (        عشرة أعوام يف طرابلس 
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محتويات العـدد

* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا 96 دينار ليبي
* خارج ليبيا 36 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي

* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية 
مبجلس النواب الليبي على عنوان املجلة.

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

االشتراكات

ثمن النسخة 

جنة النص

الكتابة صنعة  مؤذية

ليتنفس القلم .. رواية اجلهة 
السابعة

بعد الولف عن دارة وليفه

حافظ رجب.. وهج التغيير

التوازن احلضاري يف فكر مالك بن 
نبي

ساق صناعية  قصة قصيرة 

التفاعلية وكسر احلاجز 

سيميائيةُ جسِد األنثى

فرحة كبيرة » قصة قصيرة »

ابـــــــــــــداع 

ابـــــــــــــداع 

قبل أن نفترق

عبد احلميد بطاو

)ص 55(
)ص 56(

)ص 64(

)ص 68(

)ص 74( )ص 50(

)ص 54(

)ص 98(

من هنا وهناك                                            

قول على قول                                                       )ص 97(

ترجمـــــــــــــــات

البابا فرنسيس يف عزلته

)ص 76(عندما تشعر بالوحشة » قصيدة 

)ص 80(

)ص 82(
)ص 83(

)ص 86(

)ص 89(

)ص 90(

)ص 94(

)ص 96(

حبذا » قصيدة »
األديبة املصرية أمينة عبد اهلل » 

حوار«

تعليم الفلسفة بن التثقيف 
والتوظيف

َغْفَلة املَْعُشوق َعْن َحال الَعاِشق 
قراءة نقدية 
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إبـــــــــــــــــــــــــداع

)ص  50 (        اجلسد يف منحوتات جورج سيجال 
. )1(

)ص 54 (      بني الدين والسحر  .
)ص 58 (       الفنان اليوناني ابراهام بابايوانو 

»حوار« ..
)ص 61 (       »األفرو أمريكي« لعبد العزيز آيت 

بنصاحل أمنوذجًا ...

إبـــــــــــــــــــــــــداع

من هنا وهناك

قبل أن نفرتق

ُتغطى  ال  القلم..مشسه  ليتنفس      )  65 )ص 
بغربال 

)ص  67 (     ها حنن« قصيدة«
 )ص 68 (      صاحب النص البهي   .

)ص 70 (      من صور النّقاد يف األذهان.
)ص  72 (      املتنيب يف قصص الرتاث

)ص 77 (      للسجينات أمسيات أخرى  .
)ص 78 (       جنة النص

)ص 80 (       رمزية الرقم 7...
)ص  87 (      السلطة » قصة قصرية«

)ص 88 (    أحالم النار » قراءة نقدية«  
)ص 90 (   منوال حمّمد حمّمد يونس علي )1(

)ص 95 (       يوميات معركة خاسرة
)ص 95 (       أريد بلداً   ..

)ص 97 (        قول على قول

)ص98 (    فاطمة .. أمينة عيسى



إبـداعــات

نور الهادى عوض / السودان
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إبـداعــات

فاطمة موسى /ليبيا



افتتاحية رئيس التحرير

8الليبي 

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

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

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

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

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

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

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

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

عن أي عالم كانت تتحدث.

بقلم : رئيس التحرير
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عن ثقافة السالحف

8الليبي 

إله الشاشة المستبد .. 

امللك.. يو تيوب )2(

بقلم : رئيس التحرير

  �إن "�ليوتيوب" يجل�س �لآن على عر�صه، حماطًا باخلدم و�حل�صم، على عادة 
�لتقاليد �لقدمية، ي�صتعر�س �أمامه �حلو�ة �ألعابهم، ويتفنن �ل�صحرة يف �إظهار 
مهار�تهم بني يديه، وعلى مقربة من كرمه �حلامتي يجل�س خازن بيت �ملال، 

مينح �أكيا�س �لدر�هم ملن يبدعون يف عر�س مو�هبهم �أمام ح�صرة �مللك.

اختباًرا  اجلمهور  على  "اليوتيوب"  موقع  وعر�ض 
مقطع  اأول  وكان   .2005 مايو  يف  للموقع  جتريبيًا 
فيديو ي�شل اإىل مليون م�شاهدة اإعالن "نايكي" الذي 
يف  "رونالدينيو"  الفذ  الربازيلي  الالعب  فيه  ظهر 
دوالر  مليون   3.5 ا�شتثمار  وبعد   .2005 نوفمرب 
املوقع  اإطالق  مت  نوفمرب،  كابيتال" يف  "�شيكويا  من 
الوقت  ذلك  ويف   ،2005 دي�شمرب   15 يف  ر�شميًا 

كان املوقع يتلقى 8 ماليني م�شاهدة يوميًا.
يوليو  ويف  ب�شرعة،  املوقع  منا  م�شحورة،  نبتة  ومثل 
من  اأكرث  حتميل  يتم  اأنه  ال�شركة  اأعلنت   ،2006
65000 مقطع فيديو جديد يوميًا، واأن املوقع كان 
ي�شتقبل 100 مليون م�شاهدة فيديو كل مطلع �شم�ض، 
ويف يف مار�ض 2010، بداأ اليوتيوب البث املجاين 
من  كريكيت  مباراة   60 ذلك  يف  مبا  معني،  ملحتوى 
كان  اليوتيوب،  ملوقع  وفًقا  املمتاز.  الهندي  الدوري 
هذا اأول بث عاملي جماين عرب االإنرتنت حلدث ريا�شي 
كبري. يف 31 مار�ض 2010، اأطلق موقع اليوتيوب 
ت�شميمًا جديًدا، بهدف تب�شيط الواجهة وزيادة الوقت 

مايو  يف  املوقع.  على  امل�شتخدمون  يق�شيه  الذي 
اأكرث  اليوتيوب  فيديو  مقاطع  م�شاهدة  2010، متت 
من ملياري مرة يوميًا. زاد هذا اإىل ثالثة مليارات يف 
 .2012 يناير  يف  مليارات  واأربعة   2011 مايو 
من  �شاعة  مليار  م�شاهدة  متت   ،2017 فرباير  يف 

اليوتيوب يوميًا. 
: �ملعدنية  �لعمل  • �آلية 

مثل اآلة بال قلب، اأو يف اأح�شن االأحوال مثل رجل اآيل 
اليوتيوب ليمكن مليارات  بقلٍب من معدن، مت ت�شميم 
على  رفعها  بعد  م�شاركاتهم  عر�ض  من  امل�شتخدمني 
ال�شبكة، ومَكن االآخرين من التعليق وامل�شاركة، وجعل 
من املحتوى امل�شارك به ب�شاعة ال حدود ملحتواها، فهو 
تقريبًا ي�شمح بكل �شيء، وهو تقريبًا ال ميانع يف ن�شر 
تلفزيونية  برامج  مقاطع  اإىل  ق�شرية  اأفالم  من  �شيء، 
اإىل  منزلية،  فيديو  مقاطع  اإىل  �شوتية  ت�شجيالت  اإىل 
مو�شيقى اإىل وثائق، اإىل بٍث مبا�شر، اإىل حما�شرات 

اإىل حتليل اأو تو�شيح اأو هجوم اأو م�شاندة. 
غري  للم�شتخدمني  حتى  تت�شع  امل�شاهدة  اإمكانية  اإن 
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: �خلتام  م�صك  ل  �لبد�ية  • م�صك 
كانت  �شغرية  فكرة  بدايته،  يف  كبريًا  االأمر  يكن  مل 
�شعيدة باأن يكون مقرها فوق مطعم "بيتز" يف "�شان 
"كاليفورنيا"، ومت تفعيل ا�شم املجال يف  ماتيو" يف 
www. النحو:  هذا  على   ،2005 فرباير   14

من  اأكرث  االأمر  يتطلب  ومل   ،  youtube.com
�شركة  دفعتها  دوالر  مليون   11 بقيمة  مال  راأ�ض 
8 مليون  اآخر بقيمة  "�شيكويا كابيتال"، ثم ا�شتثمار 

ماجنمنت"،وكان  كابيتال  "اأرتي�ض  �شركة  من  دوالر 
م. وخالل   2006 واأبريل   2005 نوفمرب  هذا بني 
فيديو  اأول  ليظهر  املوقع  تطوير  مت  الالحقة  االأ�شهر 
على اليوتيوب مدته 18 ثانية، بعنوان"اأنا يف حديقة 
احليوان"، لل�شريك املوؤ�ش�ض "جواد كرمي" يف حديقة 
 23 الفيديو يف  دييغو". مت حتميل  "�شان  حيوانات 
على  م�شاهدته  املمكن  من  يزال  وال   ،2005 اأبريل 

املوقع حتى االآن.
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اأي�شًا،  اليوتيوب  م�شاهدة  ي�شتطيعون  فهم  امل�شجلني، 
ال�شهرية،  اجلملة  عادة  على   )) قلبي  يطمئن  ولكي   ((
يقوم اليوتيوب ب�شوؤال امل�شتخدم: هل عمرك اأكرث من 
18 ؟ ومبجرد االجابة بنعم تفتح املغارة ال�شحرية بابها 

امل�شحور ليدخل املراهق بال ح�شاب.
: �لعظيم  • �لجتياح 

الرهيب  اجلي�ض  فهذا  خرافية،  ب�شرعة  االأمر  حدث 
ا�شتطاع اأن يتحرك عرب م�شاحات رقمية �شا�شعة دون 
مبليار  "يوتيوب" يتفوق  العداء  اإن  اأحد،  له  ينتبه  اأن 
كليومرت على عداء املاراثون القدمي، وهاهو �شهر مايو 
من عام 2019 يقبل وقد كان هناك اأكرث من 500 
�شاعة من املحتوى يتم حتميله على اليوتيوب كل دقيقة، 
وهناك مليار �شاعة تتم م�شاهدتها يوميًا، ولكي تكتمل 
"جوجل  موقع  مع  اليوتيوب  �شركة  اتفقت  الطبخة 

ممولة  اإعالنات  و�شع  ي�شتهدف  الذي  اأد�شن�ض" 
من  اأكرب  عددًا  اإليها  جتذب  التي  ال�شفحات  على  تبث 
امل�شاهدين، ولكن هذا لي�ض كل �شيء، فاملال ال يطرق 
هناك  اإن  الدخول،  اأراد  ما  اإذا  واحدًا  بابًا  العادة  يف 
ا�شرتاكات  على  تعتمد  التي  االأجر  املدفوعة  القنوات 
امل�شاهد، وهناك قنوات تاأجري االأفالم احلديثة، وهناك 
برمييم"،  "اليوتيوب  وهناك  ميوزك"،  "اليوتيوب 
وهناك خدمات اال�شرتاك يف قنوات مو�شيقى ال توقف 
واجلهات  احلكومات  من  املمولة  املقاطع  وهناك  بثها، 
املقتدرة االأخرى، اإن اأرباح اليوتيوب من هذه املنظومة 
العنكبوتية تبلغ 15 مليار دوالر كل �شنة، وهذه فقط 
رمبا  الرقم  هذا  الأن  ال�شيء،  بع�ض  قدمية  اإح�شائية 
اإن  املقالة،  هذه  كتابة  اأثناء  حتى  ت�شاعف  قد  يكون 
دينا�شور اليوتيوب ال يفكر حاليًا يف االنقرا�ض، وال 

يبدو اأنه �شيفعل يف القريب العاجل،وال البعيد اأي�شًا.
رقمًا  يبدو  �شنوي  كربح  دوالر  مليار   15 الـ  اإن 
م�شحكًا وفقريًا جدًا اإذا ما قراأنا التقارير التي تقول اإن 
اأرباح �شركة اليوتيوب و�شلت عام 2020 اإىل 46 
مليار مقارنة بـ 42 مليار عام 2019 وفق اإح�شائية 
ن�شرتها وكالة "بلومبريغ" االأمريكية، فيما بلغ اإجمال 
االأرباح عام 2018 ما قيمته 38.2 مليار، مقارنة بـ 
2016 فيبدو خجواًل  اأما عام   ،2017 34.1 يف 
يل  فهل  دوالر.  مليار   30.2 بلغ  اأرباح  مبتو�شط 
يف  له  اإقحامي  عن  مليار   15 الـ  ملبلغ  اأعتذر  اأن  االآن 

هذه الغابة املخيفة من االأرقام التي ال تعرف اخلجل؟
�ملحتوى: م�صمون  ولي�س  �مل�صاهدة  • �أرقام 

اإن اليوتيوب كائن ال اأخالقي، اإنه فقط "روبوت"، وهو 
مينحك املال باآلية مربجمة �شلفًا بناًء على عدد م�شاهدي 
ما تقدمه من حمتوى، ال على ما يت�شمنه هذا املحتوى، 

وهنا بالذات تكمن الكارثة. 
عدمي  باردًا  فجاأة  الرقمي  العامل  ي�شبح  بالذات  هنا 
حتت  ما  اإىل  الب�شرية  االأحا�شي�ض  وتتدنى  امل�شاعر، 
االآن،  حجمه  على  احلكم  ن�شتطيع  نعد  مل  كبري  �شفر 

اأن جملة  اأكرث من امل�شكلة دعونا نعرف   ولكي نقرتب 
جنوم  اأرباح  الأعلى  الئحتها  عن  اأعلنت  "فورب�ض" 
"جيمي  ال�شاب   واأن   .2021 عام  يف  اليوتيوب 
فقط،  عامًا   23 العمر  من  البالغ  دونالد�شون"، 
بي�شت"،  "م�شرت  بـ  االنرتتت  على  بلقبه  واملعروف 
عام  يف  دوالر  مليون   54 بـ  قدرت  اأرباحًا  جنى  قد 
يف  م�شتخدم  اأي  من  االأعلى  االأرباح  وهي   ،2021
من�شة اليوتيوب على االإطالق، فماذا يقدم هذا ال�شاب 
من حمتوى مل�شاهديه الذين بلغ عدد م�شاهداتهم له يف 
عام واحد فقط  10 مليارات م�شاهدة، اأي �شعف ما 
قدم  هذا  بي�شت"  "م�شرت  اإن  ال�شابق.  العام  ح�شده 
على  احتوى  عر�شًا  مرة  ذات  م�شاهد  مليار  للع�شرة 
بقاءه مدفونًا ملدة  50 �شاعة، كما قدم لهم عر�شًا اآخر 
10000 دوالر الأي �شخ�ض يرغب يف اجللو�ض  بـ  
يف حو�ض ا�شتحمام من الثعابني. فهل تريدون املزيد 

من االأمثلة؟ 
ال�شفحات  اأ�شحاب  اأ�شماء  ذكر  يف  اأتورط  لن 
"املليونية"، تلك التي ت�شل عدد م�شاهداتها اإىل املليون 
وتتجاوزه، مع املرور بطبيعة احلال على �شفحات املئة 
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على  جدًا  رائج  اخلردة  �شوق  اإن  جتاوزها،  وما  األف 
هذا اليوتيوب، فكيف �شتكون اجلولة يف اأرجاءه االآن؟

: �ملغيبة  • �ملاليني 
عن  مااليقل  هناك  اأن  تعرف  �شوف  ب�شيطة،  بجولة 
ال  مقاطع  يتابعون  اأيام  ثالثة  كل  م�شاهد  مليون 
ليوتيوبر  الثالث  الدقائق  منها  الواحد  زمن  يتجاوز 
من جن�شية ما ) التهمني اجلن�شية هنا ( وهي حتدثهم 
عن موا�شيع اإباحية بال اأقنعة، و�شوف تعرف اأن هناك 
ل�شاب  اأخرى  ي�شاهدون مقاطع  تقريبًا  مليون ون�شف 
واأن هناك  ال�شماوية،  الديانات  اإحدى  يهاجم  متحم�ض 
يهاجم  اآخر  �شاب  تقريبًا  يوم  يتابعون كل  اآخر  مليونًا 
الدين الذي يدافع عنه �شاب اآخر، و�شوف تعرف اأي�شًا 
وهو  اأحدهم  يحققها  يوميًا  م�شاهدة  األف   200 اأن 
بينما يحقق  املتابعني،  ي�شتعر�ض مثليته اجلن�شية على 
رجل اآخر عدد م�شاهدات مماثل وهو يالحق هذا املثلي 
وبح�شبة  هوادة،  بال  له  مهاجمًا  مقاطعه  على  ويعلق 
عقلية ب�شيطة تكت�شف اأن اأحدهما يعتا�ض على االآخر، 
وي�شتمد منه املادة التي جتلب له االأرباح املذهلة، واإذا 

اأن  اأي�شًا  تكت�شف  �شوف  اجلهد  من  املزيد  بذلت  ما 
هناك من يح�شد 300 األف م�شاهدة الأنه يقدم اأ�شرار 
اإىل  زوجان  و�شل  بينما  ف�شائحهم،  واآخر  امل�شاهري 
حتقيق رقم قيا�شي جاوز الع�شرة مليون الأنهما عر�شا 
حت�شلت  واأخرى  الرابع،  الطابق  من  لل�شقوط  طفلهما 
مبا�شر  بث  يف  طفلها  عذبت  الأنها  ذلك  من  اأكرث  على 

مقزز ال مثيل لب�شاعته.
وهكذا، ال تتوقف متوالية حرب االأديان واالثارة هذه، 
اأن  اكت�شفوا  الأنهم  يوم،  كل  يتكاثرون  روادها  اأن  بل 
موا�شيح  دارت  كلما  مليونيًا  ي�شبح  امل�شاهدات  عدد 
ال�شحراأو  اأو  الدين  اأو  اجلن�ض  عن  تقدمه  ما  حمتوى 
الب�شاعة بكل ما حتتويه، فاملهم ما يحققه املحتوى من 
م�شاهدات، الأن �شركة اليوتيوب �شوف تدفع لك عن كل 
م�شاهدة لكنها لن تدفع لك عن كل قيمة. اإن القيمة هنا 
امل�شاهدة  تظل  بينما  اأحد،  لها  ي�شحك  ال  نكتة  جمرد 

حمور الق�شية ولب املو�شوع.
) يتبع (

التاريخ ...الوسائل ... التحديات ... المعالجات .. 

أدب الطفل يف ليبيا )3(

امراجع السحاتي. ليبيا
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وتناولنا  ليبيا  يف  الطفل  اأدب  عن  ال�شابق  يف  حتدثنا 
االأدب  هذا  نقل  و�شائل  اأهم  عن  حتدثنا  ثم  فيها،  تاريخه 
لالأطفال، واالآن نتحدث عن هذا االأدب وما تبقى من و�شائل 
واالحتفاالت  واملنا�شبات  باالأعياد  الليبيون  وتاأثر  نقله. 
التي كانت تقام اإبان الدولة الفاطمية، ور�شخت يف اأذهان 
واالحتفاالت،  املنا�شبات  بتلك  يحتفلون  و�شاروا  اطفالهم 
فعلى  بعا�شوراء،  االحتفال   مرا�شم  املنا�شبات  تلك  ومن 
�شبيل املثال كان البنغازيون ير�شون  اجلري اأمام البيوت، 

ويقولون لالأطفال اإن الذي فعل ذلك هي "الفتا�شة".
راأوا   كلما  وكانوا  ذلك،  ي�شدقون  االأطفال  كان  وقد 
" اإن  يقولون  االأبواب  عتبة  عند  دقيقًا  اأو  م�شحوق اجلري 
"الفتا�شة" قد قدمت من بعيد".  اإن  عا�شوراء قد حلت، و 
اعتقادًا  االأبي�ض  اجلري  اأو  الدقيق  ير�شون  النا�ض  وكان 
اليوم  اأو  اليوم  هذا  يف  وتنزل  �شتاأتي  املالئكة  باأن  منهم 

الذي بعده مبا�شرة اأو الذي  قبله، كذلك حتى يعم الرخاء 
يبيتون   اإيل  ذلك كانوا  البالد، واإ�شافة  ويكرث اخلري يف 
الطعام حتى ال�شباح. ويف "عا�شوراء" كانت الن�شوة يقمن 
بطهي احلم�ض والفول املنقوع يف املاء، وعند الغروب كان 
االأطفال يجتمعون للبدء مبرا�شم االحتفال بليلة عا�شوراء، 
وكان ذلك االحتفال مبثابة مهرجان، حيث كانوا مي�شون 
من  واحلم�ض  الفول  لطلب  االأحياء  واأزقة  �شوارع  يف 
الن�شوة، ويرددون يف ذلك عبارات يف مقاطع غنائية حتى 
من  فمنهم  واحلم�ض،  الفول  من  مطلبهم  علي  يح�شلون 

يقول :-
اللي ما تعطينا حم�ض ي�شبح رجلها يتلم�ض ..  

واللي ما تعطينا فول ي�شبح راجلها مهبول .
وكذلك :

عا�شوراء  عا�شورتي تنفخلي زكورتي 
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جمنون،  زوجها  ي�شبح  الفول  تعطي  ال  التي  اأن  مبعنى 
و"عا�شوراء" تنفخلي حدبتي يف اأعلى الظهر .

وكذلك االأغنية التي تقول :- 
" تبات   ماعد  تطلق    .. الفتات  تعطي�ض  ما  " اللي  

مبعنى التي ال تعطي الفتات يتم طالقها، ولن يتم مبيتها يف 
منزل زوجها، اأي ال تنام ولن تبقى عند زوجها . 

واأخرى تقول :-
 اللي  ما تعطي العا�شورة  .. ت�شبح  برمتها مقعورة 

من  تكون  قد  والتي  العا�شورة،  تعطي  ال  التي  مبعنى     
الفول اأو احلم�ض اأو الفتات ت�شبح برمتها )اناءها( مثقوبة 
وهذه الربمة تطورت من الفخار اىل النحا�ض، وهي "قدر 
الطهي  عملية  يف  منها  ت�شتفيد  ال  وبالتايل  نحا�شي"، 
جمددًا، ولهذا تخاف الن�شوة من دعاء االأطفال فيمنحنهم 

العا�شورة، ويعطني احلم�ض  والفول ب�شخاء.
اأبدعه  االأدب  من  نوعًا  تعترب  ال�شعبية  املوروثات  وهذه 
ال�شغار، وهو من اأدب الطفل. كما كان االأطفال يحتفلون 
ال�شهر  وهو  االأول،  ربيع  �شهر  وهو  "امليلود"،  �شهر  يف 
اليوم  القمرية، حيث كانوا يحتفلون يف  ال�شنة  الثالث من 
ليلة  ففي  ال�شريف،  النبوي  املولد  بعيد  منه  ع�شر  الثاين 
الثاين ع�شر من هذا ال�شهر كان االأطفال ي�شعلون �شموع 
اأحد  اإ�شعال  يتم  الذي  النخيل  وجريد  الورقية  قناديلهم 
ُت�شاء  " امل�شابيح" التي  الفنارات  بالنار، وكذلك  اأطرافه 
يف   ويخرجون  عليه،  يطلقون  كما  "القاز"  بالكريو�شني 
الليل جماعات حيث البنات ال�شغار مع بع�شهن والبنني مع 
بع�شهم، ومي�شون وهم يتغنون باأ�شعار �شعبية من الرتاث 

ال�شعبي ال�شفوي، ومن تلك االأ�شعار االآتي :-
قنديل" ... و  قنديل  "هذا 

 "هذا قنديل و قنديل.. ي�شعل يف ظلمات الليل "
  "هذا قنديل الر�شول .. فاطمة جابت من�شور"

علي" جابت  فاطمة  النبي..  قنديل  "هذا 
توا" ال  ماالبارح  ي�شعل  حواء..  يا  قنديلك  "هذا 
توا". من  فتح  النوار  و  حواء..  يا  قنديلك  "هذا 

جند هنا بان هذه االأ�شعار جاءت �شفوية، وهي تعد االآن من 
الرتاث االأدبي الليبي اخلا�ض بالطفل، وجند فيها مفاهيم 
كلمات  وهي  املا�شي،  الزمان  يف  �شائدة  كانت  وكلمات 
باللهجة العامية مثل "جابت"، اأي اأجنبت، و"البارْح" اأي 
ليلة ام�ض، و"توا"، اأي االآن، هذا وقد كانت  عملية اخلروج 
واأخذت  تتطور  النبوي   باملولد  لالحتفال   لياًل  بالقناديل 
تتغري من اإ�شعال جريد النخيل، والزيت الذي مغمو�ض به 
خيط من ال�شوف، اإيل الفنار، اإيل القناديل الورقية التي 
الزنك  من  امل�شنوعة  القناديل  اإيل  �شمعة،  و�شطها  توقد 
الرفيع وجوانبها من الزجاج ومت�شك من االأعلى  بوا�شطة 

مم�شك، والتي يوقد و�شطها �شمعة .
كما كان االأطفال يف الكثري من املدن الليبية يغنون العديد 
كان  بنغازي  يف  فمثاًل  االأعياد،  اقرتاب  عند  االأغاين  من 
قبلها  وما  الع�شرين  القرن  من  ال�شتينات  يف  االأطفال 

يرددون مغنيني :- 
عيد"  بكرا  و  كبرية  اليوم    .. جديد   بوثوب  يا  " افرح 
كانت  اأغاين  بتاأليفها  االطفال  قام  التي  االأغاين  ومن 
االأطفال  كان  احلجة  ذو  �شهر  يقبل  عندما  مثاًل  منت�شرة، 
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تاأليفهن، من تلك االأغنية  باأ�شعار من  البنات يتغنن  خا�شة 
التي كانت توؤدى باأداء جماعي من اثنني اإىل خم�شة اأطفال، 
حيث كانت مت�شك كل طفلة باأخرى، وي�شرن وهن يرددن : 

              "دج .. دج   ..  باتي عدا للحج" 
  "دج.. دج  ..  باتي عدا للحج"

 "جبلنا ا�شوي لوبان  ..  وق�شمنا علي اجلريان
ق�شمنا علي العجوز  ..  ا�شربتنا بالعكوز 
.ق�شمنا علي الولية   ..  ا�شربتنا باحلكية

دج.. ..  دج   .. باتي عد للحج..."
عاد  فري�شة احلج، وعندما  اأداء  اإىل  اأبي ذهب  اأن  مبعنى 
من اأداء فري�شته، اأح�شر معه قلياًل من اللوبان، فق�شمناه 
ف�شربتنا  العجوز  املراأة  منه  اعطينا  حيث  اجلريان،  على 

بالعكاز، واأعطينا منه املراأة ف�شربتنا بعلبة معدنية .
االأطفال  من  توؤدى  الليبي  الرتاث  من  االأغنية  هذه  كانت 
بنات وبنني، وهم مي�شون بجانب بع�شهم كل واحد و�شع 
يده علي كتف االآخر يف جمموعات من اثنني اإيل  ثالثة اأو 
البنني مع بع�شهم  والبنات مع بع�شهن وهم  اكرث، حيث 
ترددت  ما  وكثريًا  �شعبي،  بلحن  االأ�شعار  هذه  يرددون 
يف �شوارع واأزقة بنغازي حتى نهاية ال�شتينات من القرن 
االأ�شعار متثل وحتكي  الع�شرين، وبعدها اختفت، وكهذه 
التي  املنا�شبة  بهذا  االأطفال  وفرحة  الليبي  املجتمع  تاريخ 
تاأتيهم  واأوالدهم  اجلريان  ان  كما  الهدايا،  فيها  تاأتيهم 
واجلميع  مرتابط  املجتمع  جتد  ولهذا  كذلك،  هم  هدايا 
جريانه،  اأو  احلاج  اأهل  من  كانوا  �شواًء  وفرحان،  �شعيد 
كما تربز لنا بع�ض امل�شطلحات التي كانت �شائدة يف ذلك 
"اأح�شر  اأي  "اأبي"، و"جابلنا"،  اأي  "باتي"،  الوقت مثل 
"قليل"،  اأي  و"�شوى"  "املراأة"،  اأي  و"الولية"،  لنا"، 

و"احلكية"، وهي علبة معدنية .
واأي�شًا، من االأغاين التي كان يتغنى بها بع�ض االأطفال يف 
ليبيا، وهي جزء من االأدب ال�شفوي الذي �شارك يف تاأليفه 
الطفل الليبي واأي�شًا تلحينه، وكثريًا ما كان ي�شاحب عادة 
والتي  والقما�ض  اخل�شب  من  بدمية  االأمطار  ا�شتجالب 

عندما  الن�شوة  كانت  حيث  قطمبو"،  "اأم  عليها  يطلقون 
قمي�شًا  ويلب�شنها  اخل�شب  من  دمية  ي�شنعن  املطر  تتاأخر 
المراأة كرمية لياأخذها االأطفال ومي�شون بها مرددين اأغنيًة 

تقول :-
الطوب حتت  والزريعة     .. مطلوب    يا  علينا  " حن 

ام قطمبو جيا ب�شخيبها  ..  طالبه املوىل ما يخيبها
ام قطمبو يا ل�شغار    ..     جايا ت�شحت يف االمطار
ام قطمبو ب�شخيبها        ..     تطلب ربي ما يخيبها

الزريعة حتت الطوب      ..   حن عليها يا مطلوب
الزريعة بددناها          ..    حن عليها يا موالها

ح�ض اجدى  قال ماء   ..    يريد نقيطة من ال�شماء "
ال�شعبية  االأغاين  بع�ض  يحفظ  الليبي  الطفل  كان  كما    
التي كان يلقيها الكبار يف االفراح،  والتي تعد جزءًا من 
التي  الليبية  ال�شعبية  االأمثال  عن  ناهيك  هذا  وتراثه.  اأدبه 
حفظها  والتي  الليبية  املكونات  من  مكون  كل  يف  تنوعت 
�شنة  ذاكرته  يف  ترتاكم  و�شارت  ال�شغر  منذ  ال�شخ�ض 
بعد اأخرى، اإ�شافة اإىل م�شاركة وح�شور االأطفال لالأفراح 
�شواًء  الكبار  فيها  يوؤدي  كان  التي  االأخرى  واملنا�شبات 
كانوا من الرجال او الن�شاء الكثري من االأغاين واملورثات 
ال�شعبية، والتي هي كذلك �شارت تخزن يف ذاكرة ال�شغار 
بنني وبنات. وطبعًا هذه املوروثات الثقافية كان لها تاأثري 
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ال�شغر،  منذ  ذاكرته  الطفل، وخزنت يف  واأدب  عقلية  يف 
و�شارت خمزونًا اأدبيًا اأثرى ثقافته فيما بعد .

ال�شحف  يف  االأدب  هذا  ظهر   : الورقي  الكتاب   2-
من  املعقول  الكم  رغم  قليلة  وهي  واملجالت،  واجلرائد 
خا�شًا  اأدبًا  عر�شت  التي  واملجالت  واجلرائد  ال�شحف 

للطفل،  ففي جمال ال�شعر يبدو اأن �شعراءنا مق�شرون 
واأنا�شيد  اأ�شعار  االبتدائية  ال�شفوف  كتب  يف  ظهرت 
ال�شاد�شة وما فوق،  التالميذ من �شن  اأذهان  ر�شخت يف 
ق�ش�ض  وكذلك   ،)) �شديقي  اأنت  ديكي   .. ديكي   (( مثل 
والثعلب  والثور  كاحلمار  حيوانات  �شخ�شياتها  �شغرية 
واملحفوظات  املطالعة  يف  جاءت  وهذه  والفار،  واالأ�شد 
والن�شو�ض. كما قامت بع�ض دور الن�شر العامة باإ�شدار 
ق�ش�ض لالأطفال مثل ق�شة "ع�شفور املطر"، و"اليع�شوب 
واالأمري لقلق"، و"القرد ال�شغري"، وهي جمموعة لق�ش�ض 
االأطفال وقد وزعت يف ليبيا يف الثمانينات، ومت اإ�شدارها 
ليبية  موؤ�ش�شة  وهي  للكتاب"،  العربية  "الدار  قبل  من 
مبحاوالت  والكتاب  ال�شعراء  من  بع�ض  قام  كما  تون�شية. 
لكتاب ال�شعر لالأطفال رغم اأنهم من فحول ال�شعراء اأمثال 
الطفل  يخاطب  ديوانًا  ا�شدر  الذي  ال�شو�شي"  "ح�شن 
الدار  عن  �شدر  وقد  والع�شفور"،  الزهرة   " بعنوان 
�شنة م،1992     واالإعالن  والتوزيع  للن�شر  اجلماهريية 
بعنوان  امل�شالتي" ديوان �شعر  اللطيف  "عبد  اأ�شدر  كما 
" 02 ق�شيدة لالأطفال. اجلزء االأول ذاكرة الطفولة " عام 
5991م، وهو من ديوان مائة ق�شيدة لالأطفال، وقد �شم 
هذا الديوان ع�شرين ق�شيدة نذكر منها ق�شيدة "معادلة"، 

والتي تقول مقدمتها :-                                                                
عراة..  حفاة   ... فرادى  جئنا  خلٍق..  بعد  من  خلقًا   ((
جئنا  اأين  فمن   . واحدًا   ، واحدًا   – هكذا   – و�شرنجع 

باالأم�ض،
واىل اأين �شرنحُل يف الغِد.. يا ترى ؟!(( ")1( .
وكذلك ق�شيد "كيان" والتي تقول اأبيات منها :-

)) خلقًا منْ  بعد خلٍق.. اأتينا على حنِي غفلٍة – منا –اىل 

حيث جئنا ... (( )2(.
وق�شيدة "�شيميا تكوين"، والتي يقول مطلعها :-

))خلقًا مْن بعد خلٍق.. جبلنا على هيئة من الطني تارًة.. ثم 
�شرنا اىل كل ما يف الطبيعة من عنا�شر.(()3(.

مزود  املب�شطة  الق�شائد  اإىل  اإ�شافة  الديوان  ان  املالحظ 
ومعربة  ب�شيطة  ر�شوم  وهي  املوؤلف،  اإبداع  من  بالر�شوم 

جتذب الطفل وجتعل خميلته ت�شبح يف ف�شاء الفكر .
اخلارج  من  تاأتي  م�شورة  ورقية  جمالت  هناك  كانت   
و"ماجد"،  "الوطواط"،  مثل  معينة  عمرية  فئة  تخاطب 
وقد  و"�شمري"،  و"�شوبرمان"،  و"ميكي" و"طرازان"، 
واخلا�شة  العامة  املكتبات  يف  املجالت  هذه  مثل  توفرت 

 .)4(
-3 املكتبة املدر�شية : تعد املكتبات املدر�شية من الو�شائل 
مكتبات   هناك  كانت  ولهذا  الطفل،  اأدب  تنقل  التي 
ونظري،  عملي  "املكتبة"،  مادة  هناك  وكانت  باملدار�ض، 
هذا واأ�شري اإىل اأن  اأول مكتبة مدر�شية تاأ�ش�شت يف ليبيا 
قا�شم  بن  الكاتب  "م�شطفى  يد  1770م على  عام  كانت 
امل�شري"، واأن بدايات تاأ�شي�ض املكتبات املدر�شية ب�شكل 
ر�شمي كان ما بني عام 1944م اىل عام 1945م، حيث 
كانت املحاولة بوا�شطة نظارة "برقة"، ثم توقفت بعد ذلك 
يف  عامتني  مكتبتني  اإن�شاء  مت  امل�شادر  احد  ي�شري  وكما 
"بنغازي" و"املرج" كان بها ق�شم خا�ض باالأطفال، ويف 
اأرجاء  العامة وانت�شرت يف  املكتبات  ال�شبعينات زاد عدد 

ليبيا، كما �شار لكل مدر�شة مكتبة خا�شة بها )5(.
بها  متواجد  ليبيا  يف  االبتدائية  املدار�ض  معظم  كانت    
لالأطفال  خ�شي�شًا  كتبت  ورقية  كتب  حتوي  مكتبات 
الرداء  و"ذات  ال�شبعة"،  "االأقزام  مثل  عاملية  �شهرة  ذات 
اإىل  اإ�شافة  الكربيت"،  و"بائعة  و"�شندريال"،  االأحمر"، 
اأنه كانت هناك مادة تعرف باملكتبة فيها التالميذ يذهبون 
تخ�ض  كتب  من  فيها  ما  على  ويطلعون  املدر�شة  ملكتبة 
اإلغاءها  املكتبة مت  وهذه  املادة  هذه  لالأ�شف  ولكن  الطفل، 
تطور  بعد  خا�شة  الع�شر،  لتواكب  تطويرها  يتم  اأن  بدل 
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بعد  االإلكرتونية  والكتب  املعلومة  وتوفر  االت�شال  و�شائل 
اأن كانت وزارة التعليم جتلبها بعد عناء وم�شقة، من هذه 
التالميذ،  من  كبري  عدد  عقول  منت  املادة  وهذه  املكتبات 
كما  والتاأليف،  الكتابة  جمال  اقتحامهم  على  و�شاعدت 
�شاعدتهم على اأن يتعمقوا يف التعليم ويبحثون عن النجاح 
يف �شتى العلوم، هذا اإ�شافة اإىل املكتبات العامة واملراكز 

الثقافية التي كانت تتوفر بها كتب الأدب االأطفال .
احلركة  بداأت  ليبيا  يف  امل�شرح  بظهور   : امل�شرح   4-
اهتم  التي  االأدبيات  اإبراز بع�ض  ين�شرها يف  التي  االأدبية 
ومع  معينة.  عمرية  فئات  يف  تاأثري  لها  وكان  الطفل  بها 
تاأ�شي�ض الكثري من امل�شارح ن�شطت احلركة امل�شرحية يف 
"حممد عبد  اأ�ش�شه  عدة مدن من ليبيا منها امل�شرح الذي 
الهادي" عام 1928م يف "درنة"، والذي ا�شري باأنه اأول 
انت�شرت  ذلك  بعد  ليبيا،  امل�شرحية يف  اأ�ش�ض احلركة  من 
امل�شارح يف طرابل�ض وبنغازي. بعد ذلك ظهرت امل�شارح 
1946م يف  عام  له يف  ظهور  اأول  كان  املدر�شية حيث 
بها  تلحق  املدار�ض  �شارت  حيث  املدار�ض  من  عدد 
الطفل  م�شرح  تاأ�شي�ض  مت   1976 عام  ويف  م�شارح، 
ت�شري  ما  وفق  امل�شرح  هذا  قدم  حيث  طرابل�ض  يف 
من  "ثعلب  م�شرحية  مثل  امل�شرحيات  من  عددًا  امل�شادر 
"الكلمات  وم�شرحية  1977م،  عام  وكانت  ذيل"  غري 
الطيبة"، وم�شرحية "قدقود وال�شر العجيب"، وم�شرحية 
"فرفور وكعبور"، وم�شرحية "عهد االأبناء"، وكان جمهور 
امل�شاهدين وامل�شتمعني لها من االطفال، وكانت هناك بع�ض 
وكانت  باملدار�ض،  عرو�شها  لتقدمي  تخرج  التي  امل�شارح 
هناك م�شاركات حملية وعربية ودولية. كما اأن هناك عدد 
مثل  الطفل  تخ�ض  كانت  التي  امل�شرحية  اال�شدارات  من 
وم�شرحية  1970م،  عام  االبدي"  "ال�شراع  م�شرحية 
"م�شرحيات تربوية" عام 1974م ملهدي ابو قرين )6(  .
وقدم  بنغازي،  يف  ال�شنابل" للطفل  "م�شرح  ظهر  كما    
بع�ض االنتاج اخلا�ض باالأطفال، وقام هذا امل�شرح ومديره 
الفنان "رجب العريبي" بتدريب جيل من االأطفال والبالغني 

املذيعون  منهم  وبرز  واالإعالم،  الفن  اأنواع  �شتى  يف 
كما ظهرت  امل�شرح،  تعطل  الدعم  ولقلة  ولكن  واملطربون، 
الأغرا�ض  واأقيمت  اأهملت  ولكنها  للطفل  اأخرى  م�شارح 
معينة كاال�شتفادة من خم�ش�شاتها فقط  مثل "م�شرح االأم 

والطفل" يف بنغازي . )يتبع( 
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ال�شاعر  الفاخم �شنذكر       ا�شرت�شااًل فى هذا احل�شور 
 _  1860 الرعيدي")  "جربيل  املرحوم   املجاهد 
1961 (، وقد تهيبنا احلديث عنه، اإال اأن ما �شجعنا على 
من  فاعلة  م�شاهمة  من  كان  ما  امل�شاحة  هذه  فى  اخلو�ض 
مرجعنا الرئي�شى اال�شتاذ الفنان امل�شرحي "عبد الرحمن 
فيما  ال�شعر وخا�شة  برواية  وله دراية  الرعيدي"،  عبا�ض 

تعلق بال�شاعر الرعيدي الأوا�شر قربة جتمعهما.
وال�شاعر املجاهد "جربيل الرعيدي" كان فى حياته رجل 
قبيلة و�شاحب ر�شالة جهاد ذكر بها ا�شتحقاقًا، فتمثل لنا 
واأنه  الوطن، خا�شة  جانب من �شرف ال ميحى فى ذاكرة 
كان قد عا�ض �شل�شة من املعاناة، فكان �شمن الذين مت نفيهم 
اإىل اجلزر االيطالية، وهو املقاتل ال�شر�ض الذي كان ي�شطر 
املرحوم  املجاهد  مع  اأبهى �شوره، حيث حارب  فى  املجد 
"اأحمد ال�شريف"، وال�شيخ االأ�شد ال�شهيد "عمر املختار"، 

"بئر  "الربيقة" ومعركة  فكان له �شرف القتال فى معركة 
خالدة  ق�شائد  وللرعيدي  املعارك،  من  ذلك  وغري  بالل" 
عدت من معلقات ال�شعر ال�شعبي الليبي، ولعل من اأ�شهرها 
ورثاًء  ذكرًا  لتبقى  حياته  خمتتم  فى  بها  اأف�شى  التى  تلك 

ونوعًا من وقفة مع نف�شه، ومنها  :-
)) يا اأنظار ديرن عزم ال اتباكن.. 

نا�ض واجده طاريلها مطراكن.
لي�ض اأت�شيلن.. ولي�ض �شامرات تنزلن وات�شيلن

ليام ما عليهن غيظ وين اأمييلن.. 
ديرن �شجاعة واطلنب موالكن

يا مو�شاير .. اأو ما من اللي �شارق مداره حاير
ليام نزلن حتى الطري الطاير.. 

را البكا والدمع غري عماكن .((
من  منعته  قد  كانت  �شيخوخته  اأن  عنه  يروى  مما  اأي�شًا 

مفتاح الشاعري. ليبيا

شعراء في ذاكرة وطن )2( .. 

جربيل الرعيدي.شاعر املنفى احلزين

م�شاعدة زوجته التى داأبت على جمع احلطب والرعي مما 
لالبل  ورعيه  �شبابه  من  �شلف  مبا  فذكرها  غ�شبها،  اثار 

بقوله :-

)) ياطول ما هقت وهي قدامي .. 
واليوم يا حليمه ثاقالت اعظامي

وهي جتارا .. ونحنا وراها ظاربني الداره
وما من خالء خايل كربنا ناره.. 

واليوم عند قولك راقات عزامي
وياطول ما �شقناها.. وحامت مع فاو اخلالء جبناها

وحمال للعط�ض وللجوع نا واياها..
 اللي ارقابها حتلف ارقاب نعامي

وجت �شالبه لل�شوق وقفناها .. 
ا�شابت وجا �شرايها متعامي

وحتي وين ما �شار العياط وراها.. 
و�شار اخل�شم فكيتا بخ�شامي.((

: مازق  �عروق  مع  •عالقته 
وقد ارتبط �شاعرنا ب�شداقة ارتقت اإىل درجة اخوة ان�شانية 
بومازق"، و"اأعروق"  "اأعروق  الكبري  وال�شاعر  باملجاهد 
مازق  "اعروق  واملجاهد  ال�شاعر  ال�شيخ  هو  باملنا�شبة 
وث"، وهو تعريفًا ابن املرحوم "مازق" الذي كان من  حدُّ
زعماء القبائل املعروفني، وحفيد ال�شيخ املرحوم "ابوبكر 
الفرو�شية  بني  جمعت  التى  ال�شخ�شية  تلك  حدوث" 

والقيادة.
دور  �شمن  وكان  الكرمي  القراآن  "اأعروق"  حفظ  وقد 
ثم  الفا�شي�شت،  با�شا"، وحمل ر�شالة اجلهاد �شد  "اأنور 
الوطني فى  العمل  الذين �شاركوا فى  كان �شمن االأحرار 
بعد  ولي�شتقر  املختار،  عمر  ال�شيخ  ا�شت�شهاد  املنفى عقب 
 ،1970 �شنة  فيها  ويدفن  البي�شاء  مبدينة  اال�شتقالل 
وقد �شنف ا�شتحقاقًا باأنه من كبار ال�شعراء الذين تناولوا 
�شور ال�شعر مبختلف اغرا�شه حتى و�شل به اىل م�شاف 
التى  احلكايات  ومن  الليبية،  الذاكرة  فى  والبقاء  االبداع 
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جمعت هوؤالء العمالقة ما روى اأن  "الرعيدي" قام ذات مرة 
بزيارة "اأعروق"، وحني دخوله للخيمة وجد �شديق عمره 
فاأن�شده  الب�شر،  و�شح  منه،  العظم  وهن  وقد  "اأعروق" 

-: "الرعيدي" متاأثرًا 
)) ياعروق عندك �شي عقاب ادباره.. 

ل�شايب كبري وغايبات اقداره
ياعروق اهذلهن .. 

علي قي�ض مف�شل خاطري نزلهن
جاياتني ثنتني مانحملهن .. 

حجايج ي�شيلن كل حد من داره
وحده فرو�ض الدين مانو�شلهن .. 

وخلرى اجلار انكان حطط جاره.((
وقيل اإن "اأعروق" ا�شتوى من مرقده ورد عليه :

)) ياجربين احكيلي.. �شارق العركه يف عقاب رحيلي
وجاء كيل جاير مو مرادع كيلي.. 

والنريد نوزن قفتي بغراره
اياما اونا ترا�ض زين بحيلي .. 

رجلي علي فاو اخلال ج�َشاره
واليوم ياقريني كل �شي جاريلي .. 

العني انعمت والعقل �شاف اخ�شاره.((
"ادري�ض  ال�شالح  امللك  رثاء  فى  ق�شيدة  اأي�شًا  وله 

ال�شنو�شي"، والتى قال فيها:-
)) الدامي الله االجواد فر�شان الق�شا .. 

دون ليبيا راحو الكل دقيل
ما وّدروا من �شيخ م�شهور طابعه .. 

وما وّدروا ما من تري�ض وخيل
داير لها بنيان طامع فيها.. 

يح�شابها اأ�شعّية فاتها النعيل.((
وفى اإحدى ق�شائده يقول :-

)) هفن مطارحم اأوهفن اأديارهم .. 
اأوهفو ا�شماح النزل القدام

اأوهفن علي ا�شلوك �شالن اوقبلن .. 
�شرابهن اإيفَي�ض يف بلط واخيام

اوهفو ا�شماح النزل من ياال اأمدللة.. 
اأوعاد دمع عيني غالب اللزام. ((
ورمبا يجدر بي هنا اأن اأقتي�ض من ال�شاعر ادري�ض الرعيدي 
ما كتبه عن هذا املبدع الكبري، وقد ن�شر لالأمانة يف �شفحة 
الفي�ض بوك،  العربية احلقوقي" على  "منظمة �شوت برقة 

عام  اأو�شتيكا  جزيرة  اإىل  املنفيني  عن  مهمة  مقالة  وهي 
1911م، ن�شرت بتاريخ 5. نوفمرب 2021م، م�شاركة 

من �شفحة "حممد بوبرقة العبار"، وجاء فيها :
 312 عددها  يف  االإيطالية  "االأورا"  جريدة  ن�شرت   ((
تاريخ  يف  يكون  رمبا   ( 8/9/1911م،  يف  ال�شادر 
اخر متقدم الن�شر ( تقريرًا �شحفيًا على االأحوال املعي�شيه 
اأو�شتيكا"  "جزيره  �شجن  اإىل  واأ�شارت  ال�شجون،  داخل 
بالتحديد، وارتفاع الوفيات نتيجة ل�شوء التغذية واالإ�شابه 
باأعداد  ُكد�شت  اجلثث  اأن  درجة  اإىل  خمتلفة،  باأمرا�ض 
التي كانت  ال�شفن  كبرية على �شاطئ اجلزيرة، �شواًء من 
تاأتي بهم اأو من داخل ال�شجن. وقد دفنت اجلثث يف قبور 

غري عميقة مما جعلها عر�شة لنه�ض الكالب.
وبهذا ا�شتكى �شكان اجلزيرة من هذا االأمر اإىل ال�شلطات 
االأحياء  بل  االأموات  يف  اليتمثل  اخلطر  باأن  تقريٍر  يف 
الذين اأ�شبحو جمرد اأ�شباح حمكوم عليهم بالفناء ب�شبب 
املعاملة ال�شيئة، ومن املعاملة ال�شيئة للمنفيني الليبيني الذين 
اأ�شيبوا بعدة اأمرا�ض، ومن بينها مر�ض الطاعون ومنهم 

من تويف على ظهور البواخر ورموا بالبحر .
"اأو�شتيكا" ال�شاعر  اإىل جزيرة  املنفيني  من �شمن  وكان 
بيدي" من قبيلة العبيد، وال�شاعر "جربيل  "حممد فرج العَّ
من  كنوٍع  واآخرون،  الرباع�شة،  قبيلة  من  الرعيدي" 

العقوبة ب�شب متردهم على املحتل االإيطايل .
قام  والتي  امل�شجلة  الرعيدي"  "جربيل  رواية  وبح�شب 
1968م،  عام  ال�شيفاط"  "حممد  املرحوم  بت�شجيلها 
نقلوا  اإنهم  قال  الذي  "الرعيدي"..  فيها  يحاور  كان  وقد 
عرب البحر  مع جمموعة من املجاهدين، من بينهم ال�شاعر 
ويخيم  �شيئة  حالتهم  وكانت  بيدي"،  العَّ فرج  "حممد 
عليهم احلزن وامتنعوا عن الكالم، وكان ال�شاعر "حممد 

العبيدي" يحاول اأن يخفف عنهم ويوا�شيهم فقال:
)) م�شينا جوايل هالبني غوايل.. 

وفتنا �شبايا م ال�شغاء ذّياح
تباكن علينا وين ماعدينا.. 

طافحني يف دميوم فوق الواح
ياما نزرنا يف بنات القرنه .. 

وياما برمنا من حذا املراح
وياما زهينا ع الن�شاء وم�شينا .. 

وياما الب�شنا من جرود ا�شماح
وياما العبنا يف زمان طربنا.. 

وياما اركبنا فوق م ال�شرواح
لزرق القارح كي الطري ال�شارح..

 وين تكح�شه مايعلقه مفتاح
وكاثر خربنا وين ما نفقرنا.. 

وان�شينا ع�شرنا يف زمانا راح. ((
ولكنه مل ينجح يف التخفيف عن رفاقه فاأردف قائاًل:

واأنا مع احليني نزهى وننعجب.. 
ووين مايناموا ن�شيل نا ابكيان

وجهي تنا�شف �شيب والرا�ض ان�شهب .. 
علي فقد من غرة علي يبان

الين �شغري القوم نزهى بال�شبب.. 
وال ان درت نورة عد ثناي يبان

وابقيت يا ل�شحاب كي عود احلطب .. 
اللي �شاف بني لهايب النريان

وا�شمله عليكم يا�شنا رو�ض العرب.. 
متيتوا ذهايب حتت م الطليان
دون  ولكن  الكالم  على  "الرعيدي"  يحث  بذلك  وكان 
جدوى، وبعد عبورهم البحر وو�شولهم اإىل ال�شفة االأخرى 
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يف اإيطاليا مت نقلهم بوا�شطة قطار، كانت الق�شيدة الثالثة 
املنفى،  اإىل  نقلهم  الذي  القطار  و�شف  يف  ل"الَعبيدي" 

يقول يف مطلعها:
جينا دقايل عالوطاه واليل .. 

والقينا افواقينا الكل ح�شار
خذانا وبرم وين �شافر هرم.. 

كما كوت عاتي �شاحبه بيطار 
ت�شمع دقيله عالوطا و�شليله..

 كما نار �شاطت يف حمر ديار
وت�شمع �شبيحه �شاعة الت�شريحه.. 

حتلف قبيحه دنيت للطار
�شاعة ا�شراحه ي�شبق التفاحه.. 

ر�شا يف نزاحه والعرب غيار
�شكن يف بواطن باحلديد يراطن.. 

�شاعتني ليل و�شاعتني نهار
تغري قمرها ربنا حكرها.. 

خلوة جبلنا من العرب مليار
كان �شامتًا  الرعيدي" حيث  "جربيل  ال�شاعر  تكلم  وهنا 
ال�شابقة  باالأبيات  �شديقه   ناجاه  اأن  اإىل  الرحلة  طوال 
فجادت قريحته بهذة االأبيات، وقد اأكملها على نف�ض الوزن 

والقافية حتى يخيل للمتلقي باأنها ق�شيدة واحدة فقال:
ان �شاء الله نعدوا عاجلبل ونردوا.. 

ونزهوا اأيام وجنبدوا ما�شار
وجنيبوا حكايا من �شدور ماليا.. 

ونلقوا �شرايا وطنا ح�شار
حماية اخلايف هل جنوع �شفايف.. 

طعامة ال�شايف يف غال ل�شعار
هل بيت هايف �شمح ماله �شايف.. 

جامع ا�شالم األتم فيه مزار
وهل بنت خريه ما العيب تديره ..

 وال ينغموها بقول �شار و�شار
بنت بدويه خا�شعه ونخيه.. 

ت�شامر بذوقتا لبيت اجلار

وان دنوا جملها وين �شالوا هلها..
 هايج يطربخ بو ثالث افطار

�شفت بتاته بالدب�ض واراته.. 
عليه ثقلت ماقبل حوته ثار

وهل طفل نا�شي وين �شار األطا�شي .. 
حتلف احبا�شي طيبه بزار

حتته امقلم بوغثيث امومل .. 
ان زغرت الناوي يحدره عالنار

ويحامي كحيله كان هابن خيله.. 
ويجي عاطفه وين امل�شمن ثار

خرب قراره وطن هالن�شارى..
 وطنًا مغرب فيه �شيط نار

وطن اجلليده فكنا من كيده..
 يا بجاه من �شلى ومكه زار

هالوطن خارب فيه ماين طارب.. 
ال�شوق عامر فيه ال جتار

واخلدمه مهينه كر حيط ومينه..
 والله ن�شبكوا مزيار يف مزيار

والله قعود بره يف عذاب وقرة.. 
حكم لعبيد وقوف حتت املار

والله عاملويه دايرين �شويه.. 
نكروا زبط وابوال للكفار

لطفال ملوا وامل�شايخ كلوا.. 
حايرين ماهم عارفني قرار

وجوه امل�شامي رينت قدامي.. 
دناقري حتلف فاقدين اأخيار

وغا�شي اريادي جا علينا غادي.. 
منحازين حا�شل دونهم تيار

متويحة ا�شحابي دردرت م�شرابي.. 
وخلت دموعي �شيلهن جرار

وكرثة ح�شابي مال�شقا وغيابي.. 
وهاللي م�شابي رو�شهم ح�شار .

شاعرات األغنية الليبية

مصطفى حسن. ليبيا

 خالفًا للتمثيل و �لغناء و �لتلحني، فال�صعر ب�صكل عام، و�ل�صعر �لغنائي ب�صكل خا�س، 
مل يخل من وجود �لن�صاء على مدى م�صرية �لأغنية �لليبية بعك�س �لدول �لعربية �لأخرى. 

ففي م�صر مثاًل، رغم دخول  �ملر�أة ملجال �لتمثيل و�لغناء، ولكن ظل �لتلحني و كتابة �لأغنية 
حكرً� على �لرجال. فمثاًل، "�أم كلثوم" مل ت�صتعن باأي �صاعرة م�صرية طيلة م�صريتها �لفنية، 

وكذلك "حممد عبد �لوهاب"، ول "فريد �لأطر�س" 
حتى "عبد�حلليم" من �صمن �أغانيه �لــ 250 لديه �أغنيتان فقط كتبت باأياٍد  ن�صائية، هما" 
�أغنية  "�أ�صمهان" فلديها  �أما  �أمني"، وهي مطربة قدمية.  زينات حممد ح�صني"،      و"نادرة 

و�حدة ��صمها "ليت للرب�ق عينًا"، لل�صاعرة  "ليلى �لعفيفة". 
يف لبنان نف�س �لق�صة، "فريوز" مل تغن لأي �صاعرة، وكذلك "�صباح"، ممكن �ل�صتثناء �لوحيد 

هو �لفنانة "طروب" �لتي حلنت و كتبت بع�س �أغانيها.

برزت  فقد  متامًا،  خمتلفًا  الو�شع  فكان  ليبيا  يف  اأما 
منذ  الن�شاء  كتبتها  التي  الليبية  االأغاين  من  الكثري 
ال�شتينيات  فاأغاين  االإذاعة،  الفتتاح  االأوىل  ال�شنوات 
التي  اجلهمي«  »خديجة  فيها  كان  ال�شبعينات  ومطلع 
كانت تكتب با�شم »بنت الوطن«، وهناك �شاعرة اأخرى 
كتبت عدة اأغاٍن، ا�شمها« فتاة اجلبل«، وهناك �شاعرة 
ندمي«،  »اإح�شان  ا�شمها  ليبية  اأغاين  كتبت  اأخرى 
القرن  من  االأخرية  العقود  طيلة  هكذا  احلال  وا�شتمر 
املا�شي، فموهبة ال�شعر ال تتطلب احل�شور ال�شخ�شي 
اأو الظهور االإعالمي، وذلك �شجع الكثري من الن�شاء على 
قر�ض ال�شعر حتى وهن يف بيوتهن.، وكان  ال�شعراء 
عند افتتاح االإذاعة امل�شموعة الليبية يكتبون ق�شائدهم 

الغنائية وي�شلمونها لق�شم الن�شو�ض يف االإذاعة .وهو 
اأو املطربني الأدائها.  الذي يقوم بعر�شها على امللحنني 
ال�شعر  كتنب  الالتي  الن�شاء  ببع�ض  قائمة  يلي  وفيما 

الغنائي مع عناوين اأعمالهن:
»خديجة  �لأديبة   و  �ل�صاعرة   .. �أوًل   •

�جلهمي« )بنت �لوطن(: 
اأمثال  ليبيا  امللحنني يف  كبار  اأغاين حلنها  عدة  كتبت 
»على ال�شعالية«، و »كاظم ندمي«، و »حممد الكعبازي«، 

و »حممد مر�شان«، وغريهم، ومن هذه االأغاين:
– بعد  رحل  الغايل  لها:   غنى  قدري«،  »�شالم   -  1
غبت   - قمر  يا  اليوم   – يالعني  قلتي  م�ض   – ولفتي 

لي�ض عليا
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جبلنا  يف  �شيف  يا  لها:  غنى  عمر«،  »الطاهر   -  2  
ارتاح – زعم يا قمر.

كيف  كلماتها:   من  غني  حويل«،  »عبداللطيف   -  3  
انديروا قولوا.  4 - »حممد الكعبازي«، غنى لها: نا�ض 
حرموا نوم الهناء يف عيوين./ 5 – »علي ال�شعالية«: 
غنى لها »التوبة«./ 6 - »نو�شي خليل«، غنى لها: انت 

خليت حياتي جنة - راجيتك ما جيت�ض لي�ض.
 -  8 انت./  وين   : لها  غنى  �شامي«،  »اأحمد   -  7
�شباح   – لكن  حاولت  لها:  غنى  ر�شيد«:  »حممد 
 9 ب�ض./  و  �شوق   - اجلب  حلو   - بلدي  على  اخلري 
- »حممد خمتار«، غنى لها : احلب./ 10 – »نوري 
»عليا    -  11 عيني./  عليك دورت  لها:  غنى  كمال«، 
التون�شية«: فرحنا متت خطبتنا./ 12 - »خالد �شعيد« 
لها  13ــ »اأحمد فوؤاد«، غمى  لها : قلت ان�شاه./  غنى 
احنا   - �شحية  اناوياك  يايل   ... ياماهنا   - الغال   :
االثنني/ 14 - »حممد مر�شان«، غنى لها: نور العني 
انا خفت احلب/  و اجلوبة بعيد - يا طولة اوهامي - 

 16  . – حب جديد  بهجة  املجموعة: فرحة و   - 15
- اللبنانية »�شهام �شما�ض«، غنت لها: لو كان كلمة اه 

تنفع بيا. 
 17 - »حممد اجلزيزى«، غنى لها: فرح و حب

18 - »حممد �شدقي«، غنى لها: اهال بنور ال�شباح 
ال�شابري«،  »عبدال�شيد    -  19  / قمر.  يا  اليوم   -

غنى لها: ما تن�شى.
: )�جليل(  �جلبل  فتاة  �ل�صاعرة   / • ثانيا 

العيون  ع  غابن  يوم  :ما  خليل«  »نو�شي  لها  غنى   
ب�شماتك(  يف اأواخر ال�شتينات و يف حديث مع الفنان 
نو�شي خليل يف �شنة 2012 قال اإن ال�شاعرة اأت�شلت 
به طالبة تغيري ا�شمها الفني اىل ا�شمها احلقيقي  وهو 
كل  على  ا�شمها  وكتابة  عبدالله«  »فاطمة  ال�شاعرة 
اأخرى  اأغنيات  لها  كان  انه  يعني  امل�شجلة مما  االأغاين 
و لدينا يف منتدى �شماعي  ق�شيدة للفنانة اميان با�شم 
) اذا ما التقينا( من�شوبة لل�شاعرة فاطمة عبدالله لعلها 

هي نف�شها فتاة اجلبل.

خليل  نو�شي  للمطرب  اأغنية  اأي�شا  لديها  اجلبل  فتاة 
وهي »نومي جفل« من  تلحني حممد بوقرين .. واأغنية 

بعنوان »يوم غاب علي عيوين »حلن حممد الدهماين 
و كتبت اأي�شا اأغنية »ع�شنا حياة احلب »لعزيزة عمر و 

اأغنية »وردة هداين« للمطربة امل�شرية انت�شار جمدي
ندمي«:  �إح�صان  �ل�صاعرة«   : • ثالثا 

غناء   من  بابنتي«  ميالدك  »مربوك  اأغنية  كتبت  ولقد  
املطربخالد �شعيد. ولقد علمت باإن لها اغانى اأخرى.

: نظمي  خريية  • ر�بعا 
حممود  املطرب  »غناها  نومها  جفاها  »عيني  كتبت 

ال�شريف اأحلان كاظم ندمي 
: حمدي  نادية  • خام�صا 

�شامل  واأحلان  فوؤاد  اأحمد  »غناء  حبني  حبيب  كتبت« 
القمربي وكتبت اأغنية »قلبي ان�شهر »من غناء واأحلان 

حممد الكعبازي
�صاد�صا فتحية خمتار : 

املطرب عادل عبداملجيد  غناها  ماتبكي«  »ان�شاه  كتبت 
وقام بتلحينها امللحن اأبراهيم اأ�شرف .

�شابعا و اأخريا القائمة �شمت ا�شماء كثرية يف العقود 
الثالثة االأخرية من القرن املا�شي �شمت �شاعرات قمن 

باالإ�شافة بتلحني وكتابة ق�شائد غنائية  منهن:
غناء  الق�شم   اأن�شودة  كتبت  الدردجني  هيام رمزي   -

خالد �شعيد و حممود كرمي
و ق�شيدة من اول نظرة غناء خالد �شعيد

- لطيفة القبائلي –كتبت ق�شيدة »ا�شرمت احلب »من 
غناء حممد ح�شن

كتاب  يف  ذكرها  ورد  ح�شونة  امال  ال�شاعرة   -
عدة  كتبت  حيث  وفنه  حياته  ندمي  كاظم  املو�شيقار 
عبدالله  و خالد  الطرابل�شي  انور  بغنائها  قام  اإبتهاالت 

و حممد حمد

ال�شاعرة رحاب �شنيب غنت لها الفنانة �شهد »م�شتاقلك 
يا وطن » و لها ان�شودة اأخرى ا�شمها » ليبيا معنى كبري 

» غناها املطرب حمد احلا�شي
 - ال�شاعرة ب�شرى الهوين �شمعت لها عمال ملحنا

- ال�شاعرةبدرية االأ�شهب غنت لها الفنانة وفاء حممود 
»عيون املحبة و لها جمموعة اأعمال ملحنة لالأطفال منها 
ال�شعبية ،، يا رو�شة  ،، احالم ،  يا غيمة ، االلعاب   :

و�شط ال�شاحة ،، الوان 
عليا  برد  خالقي  يا  مروة«  لها  غنت  القمودي  زينب   -

ناري«- 
ماين  مثل:  اأغانيها  بع�ض  كتبت  حممد  جنوى  الفنانة 

ندمانة و  جرحتني 
اغنية ذكرى  كتبت  الرويعي  امللحنة حنان  و  الفنانة   -

للفنانة جنوى حممد و اغان اخرى للفنانة رحاب �شعد
اأغنية  لالأطفال ب�شوت حممد  الهمايل كتبت  - فاطمة 

ال�شماخي ا�شمها ال�شجرة بايدي ن�شقيها ».
ملم  غري  اأنا  ف�شخ�شيا  احل�شر  ال  للمثال  ورد  ما 
كتابة  يف  التفوق  اأو  الريادة  لكن  و  احلديثة  باالأغاين 
متقدمة  ليبيا كان يف فرتة  ن�شائية يف  باقالم  االغاين 
املو�شوع  و  االأخرى  العربية  بالدول  باملقارنة  جدا 
�شاعرات  با�شماء  ا�شافات  الأي  و  للنقا�ض  مفتوح 

لالغنية مل ترد ا�شمائهن او اأغانيهن باملقال 
------------

�مل�صادر:
ا�شماء  لال�شتاذ  اجلهمي  خديجة  انا  كتاب   -  1

اال�شطى
2 - كتاب كاظم ندمي حياته و فنه لال�شتاذ �شوي�شي 

الفرجاين
اال�شيل للطرب  �شماعي  منتدى   -  3
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حفل إشهار لرواية فلسطينية ..

أشجار أمحد رفيق عوض 

ناريمان شقورة. منصة االستقالل الثقافية.
اأطلَّت جذورها من  التجاعيد حتمل وردًة  يٌد ظهرت عليها 
بني االأ�شابع، ويخرج منها برعم زهرة. بينما يطل راأ�شها 
الوردي وهو يحمل ر�شا�شًة م�شتعدًة لالنطالق، واخللفية 
جون بال�شالح، قادمون من بعيد، تعلوهم �شماء  جنوٌد مدجَّ

زرقاء. 
اإنها لي�شت تابلوه وال لوحة فنية ت�شتحق الدرا�شة، بل هي 
خلفية لرواية "احلياة كما ينبغي"، اأحدث روايات الروائي 
الفل�شطيني "اأحمد رفيق عو�ض". ومبا اأن الغالف هو اأول 
ما يقع عليه نظر القارئ، وهو ما قد يدفعك بعنوانه للقراءة 
مع  و�شفه،  لنا  فُحقَّ  اأوىل،  كخطوة  ال�شريع  الت�شفح  اأو 
االإ�شارة اإىل اأن لوحة الغالف للفنان الفل�شطيني "عماد اأبو 
ا�شتية"، والغالف من ت�شميم الفنان وال�شاعر "زهري اأبو 

�شايب".
تف�شري  عني  كل  يف  لها  الكثرية  القليلة  العنا�شر  وهذه 
بال�شن،  بالتقدم  اجلعداء  اليد  تلك  لك  توحي  فقد  خا�ض، 
وما دامت حتمل وردة فقد توحي بالتم�شك باالأر�ض، ويف 
ث  الت�شبُّ اأي�شًا  ز  يعزِّ قد  ما  ر�شا�شة،  حتمل  الوقت  ذات 
باالأر�ض والدفاع عنها، وقد تراها عنٌي اأخرى يَد املزارع 
فاإنهم  بال�شالح  جون  املدجَّ اأولئك  اأما  باالأر�ض.  امللت�شق 
اأي حلم  الذين يبحثون يف كل اجتاه عن  جنود االحتالل 
فهي  الزرقاء  ال�شماء  اأما  يعتقلوه،  اأو  ليغتالوه  فل�شطيني 

اإ�شارة االأمل.

القندول،   : و�إهد�ء  ف�صوٌل..  �أ�صجاٌر..   •
واحلور،  واجلرنك،  والبطم،  فلى،  والدُّ والزنزخلت، 
كلها  وغريها،  والتبغ،  والزعرور،  والقيقب،  والعبهر، 
اإىل  لف�شوله،  عناوين  الروائي  منها  اتخذ  لنباتات  اأ�شماء 
والبلوط   ، وال�شّبار   ، كالليمون  املعروفة  االأ�شجار  جانب 
وال�شنوبر، وكلها موجودة يف فل�شطني ، حتى اأن االإهداء 

كان موجهًا الأ�شجار البالد واأهلها.
: �صطور  يف  • �لرو�ية 

حول  الثقافية  اال�شتقالل  من�شة  »عو�ض«  به  خ�ضَّ  ومما 
مقاومة  عملية  ذ  ينفِّ فل�شطيني  �شاب  »حكاية  اأنها  الرواية، 
وتبداأ قوات االحتالل مبطاردته فيختبئ يف قرى »جنني« 
يف حماولة للنجاة باملعنى الوطني الكبري ولي�ض الفردي، 
وهو  ال�شعيد«،  »اأبي  ل�شخ�شية  الرواية  لتناول  باالإ�شافة 
فردية  نف�شية  عقد  من  يعاين  اإ�شرائيلي  خمابرات  �شابط 
االأمر  ينتهي  بينما  لالنتحار،  االأمر  به  وينتهي  وجماعية 
�ض  باملطارد الفل�شطيني بانطالق االأمل واالآفاق، لذلك تلخِّ
الرواية فكرة احلرية والظلم والتاريخ وماآالته، وهي اأ�شبه 
املعاين  خالل  من  ذلك  تتجاوز  لكنها  البولي�شية  بالعقدة 
احلياة  يريد  الذي  لل�شعب  واال�شتباك  كاحلياة  الكربى: 
واالآخر الذي يحتله، والأن منفذ العملية يختفي عن االأنظار؛ 
فتتوطد عالقته باالأر�ض واالأ�شجار عو�شًا عن الب�شر، بكل 

ما يعنيه ال�شجر من حماية وعطاء وحياة«.

وعن مفهومه للحياة اأجاب »عو�ض«: احلياة دون كرامة اأو 
ُيفقدنا  اأي�شًا  انعدام االأهداف  اأن  لي�شت بحياة، كما  حرية 
احلياة، م�شريًا اأنها يجب اأن ُتعا�ض باملعنى احل�ّشّي بحيث 
واالأر�ض  املفتوحة  وال�شماء  واحلرية  االنطالق  على  تقوم 
من  امل�شَتَمّد  جمالها  على  موؤكدًا  االأ�شرية،  واحلياة  الِبْكر 
احلياة  اأن  اإىل  الفتًا  ال�شامية،  واملعاين  واالألوان  الطبيعة 
للحياة  لتعطي  تكون  اأن  يجب  بل  امل�شوؤولية،  من  تخلو  ال 

معنى، فهي لي�شت فقط للمتعة التي تنتهي عادًة بالذنب.
اإ�شهار  حفل  ويف   : بالرو�ية  �لحتفاء   •
دروي�ض«  »حممود  متحف  يف  اجلليل  قاعة  يف  الرواية، 
يقني«،  »حت�شني  الكاتب  حاوره  حيث  الله،  رام  مبدينة 
داوود«،  و«اأمري  حممد«  حج  »فرا�ض  الكاتبني  مب�شاركة 
وامل�شوؤولني  الكتاب  من  عددًا  نخبوي �شم  و�شط ح�شور 

وحما�شري اجلامعات والطاّلب.
واأ�شار »يقني« اإىل اأن الكاتب يف هذه الرواية التي حتمل 
م�شريًا  نف�شه،  د  جدَّ قد  والرمزية  اجلماليات  من  العديد 
يجعلك  عاملي  بَنَف�ض  يكتب  حيث  روائيًا  الكاتب  متيز  اإىل 
الطني  �ض  وتتح�شَّ تقراأها،  عندما  اخلم�ض  حوا�شك  توقظ 
من  جزٌء  التاريخ  اأن  اإىل  الفتًا  ال�شجر،  روائح  وت�شتم 
بحد  العنوان  اأن  اإىل  هًا  ومنوِّ »عو�ض«،  الروائي  كتابات 
ٌق، واأن الرواية ت�شكل مقرتحًا فكريًا و�شيا�شّيًا  ذاته م�شِوّ
ه  نوَّ كما  ال�شكاكني«،  »انتفا�شة  اإىل  اإ�شارة  يف  ووطنيًا، 
»يقني« اإىل اأن الرواية تدح�ض روايات االحتالل على اأكرث 

من �شعيد.
د الكاتب »اأمري داوود« اأن الرواية ت�شكل رافعة  من جهته اأكَّ
االأخرى،  والفئات  ال�شباب  وت�شتهدف  الوطنية،  للحالة 
م�شريًا اإىل اأنها حتيل اإىل مكانني: كيف هي االآن، وكيف 
عليها اأن تكون يف هذا ال�شياق االأدبي... وقال: »هي رواية 
فيه  ل  الذي حتَوّ الزمن  الوطني يف  لل�شعار  االعتبار  ُتعيد 
بالتايل  الذاتي،  الَهّم  الفردية ويف  مفرط يف  اإىل  املواطن 
وللتفا�شيل  واجلراح  واملخيمات  لل�شهداء  االعتبار  تعيد 

الوطنية التي كادت تذوب يف الهموم اليومية ال�شغرية«.
ويف نقا�ض جلزء اآخر من الرواية، اأكد »داوود« اأنها ُتقفل 
يف مكان وتفتح يف مكان اآخر، م�شددًا على االأهمية التي 
يراها فيها، كون الرواية تطرح فكرة »ال انت�شار تام وال 

هزمية تامة«.
ومما و�شف به »داوود« الرواية اأنها »م�شروع لغوي ذهني 

يجعلك تقراأ للنهاية«، واأنها امتداد لرواية الكاتب »يف بالد 
واأدب  الطبيعة  لـ«اأدب  تنتمي  اأنها  اإىل  م�شريًا  البحر«، 
الرحالت، ما ينم على ثقافة الروائي بالطبيعة الفل�شطينية 
املمتزجة باخل�شو�شية العاطفية«، الفتًا اإىل »احلبكة الذكية 

التي ا�شتخدمها الكاتب«.
اأن »مو�شوع  َد الكاتب »فرا�ض حج حممد«  اأكَّ من ناحيته 
اجلمالية  اقرتاحاتها  من  اأهميته  وتنبع  مهم،  الرواية 
الوعي  على  »مبنية  اأنها  اإىل  الفتًا  ال�شيا�شية«،  ومقوالتها 
اجلمايل والفني وال�شيا�شي، كون الكاتب حما�شر جامعي 
اأن هذه الرواية  اإىل  يف جمال العلوم ال�شيا�شية«، م�شريًا 
حُتيل اإىل الكاتب الفرن�شي »لوك فريي« الذي حمور كتابه 
وهو  مهم  هدف  على  الفل�شفة«،  تاريخ  يف  ق�شة  »اأجمل 
يف  نظريًا  لها  وجد  وقد  تعا�ض«،  اأن  ينبغي  كما  »احلياة 
رواية »د. عو�ض«، موؤكدًا اأن »من اأهم املقوالت ال�شيا�شية 
التي جاءت يف الرواية: »نحن ال نقاوم من اأجل اأن نقاوم 

فقط، اإذ ال بد من اأن يكون هناك مكا�شب �شيا�شية«.
جت�شدت  التي  ليما«  »متالزمة  عن  حممد«  »حج  وحتدث 
يف �شخ�شية رجل املخابرات »اأبي ال�شعيد« الذي وقع يف 
»غرام ال�شحية«، عرب حكاية �شابط املخابرات االإ�شرائيلي 
بل  يطاردهم،  كان  بينما  الفل�شطينيني،  بحياة  اأُْغِرَم  الذي 
طعامًا  ياأكل  واأ�شبح  )�شلمان(،  عربي  با�شم  ابنه  ى  و�شمَّ
اأنه  رغم  النارجيلة،  ويدخن  العربية،  ويتحدث  فل�شطينيًا، 
»عمق  عن  متحدثًا  االإ�شرائيلية،  االأمنية  للموؤ�ش�شة  »عبد« 

نف�شيٍّ كبري تطرحه الرواية يف اأبطالها«.
للح�شور  »عو�ض«  َد  اأكَّ النقا�ض  �شيوف  مداخالت  وبعد 
ارتباطه باالأر�ض واالأ�شجار، ب�شبب ن�شاأته يف اأ�شرة تهتم 
اأنها كانت تقفز  د  اأكَّ باالأر�ض... وعن االأ�شماء يف الرواية 
اإليه دون تخطيط منه رغم دالالتها، م�شريًا يف �شياق حديثه 
ما  للخ�شو�شية«،  انعدام  حالة  »نعي�ض  اأننا  اإىل  للح�شور 
يف  نعي�شها  التي  الذل  حالة  واإنهاء  احلرية  اأهمية  ز  يعزِّ

يومياتنا حتت االحتالل.
ينبغي« �شادرة  اأن رواية »احلياة كما  بالذكر  من اجلدير 
عّمان،  االأردنية  العا�شمة  والتوزيع يف  للن�شر  االأهلية  عن 
و«قدرون«،  والقرية«،  »العذراء  روايات:  وللكاتب 
و«مقامات الع�شاق التجار«، و«اآخر القرن«، و«القرمطي«، 

و«بالد البحر«، و«عكا وامللوك«، و«ال�شويف والق�شر«.
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وتقييد  والقيِد  االأمل  ُتنبئ مبعاين  بغي�شة  "ال�شجن" كلمة 
اإنها نظام عَرفته  اآخر؛  لها  ُيعرُف  احلرية، وق�شوة ال يكاد 
مبختلف  النا�ض  فيه  واأُلقي  ُع�شورها،  اأقدم  منذ  الب�شرية 
طبقاتهم ونحِلهم، كثري منهم كان ظاملًا فا�شتحق العقوبة، 
واأكرثهم كان بريئًا قبع بني جدرانه وعذاباته طوياًل؛ وعلى 
راأ�ض هوؤالء النبي "يو�شف" -عليه ال�شالم- الذي راأى يف 
ْجُن  ال�شِّ َربِّ  َقاَل   { والَغّي:  الفتنة  من  اآمنًا  ملجاأ  ال�شجن 
اإَِلْيِه{ )�شورة يو�شف(؛ فلبث فيه  ا َيْدُعوَنِني  اإِيَلَّ مِمَّ اأََحبُّ 
ب�شع �شنني؛ ومن بعده جاء مو�شى -عليه ال�شالم- ر�شواًل 
َخْذَت اإَِلًها  من عند الله فهدده فرعون قائاًل : } َقَاَل َلِئِن اَتّ

َك ِمَن امْلَ�ْشُجوِننَي{؛ )�شورة ال�شعراء( . ي اَلأَْجَعَلَنّ َغرْيِ
ويبدو اأن نظام ال�شجون يف م�شر القدمية كان هو االأكرث 
تقدمًا وِقدمًا بني نظرائه؛ حتى اإن القراآن الكرمي مل يذكر 
تاأثرت  وقد  مرتبطًا مب�شر.  اإال  "ال�شجن" وم�شتقاته  لفظ 
جمال  يف  وغريها  م�شر  مبرياث  الالحقة  احل�شارات 

من  را�شخة  موؤ�ش�شة  اأم�شت  حتى  واأو�شاعها  ال�شجون 
ال�شجون  اأو�شاع  كانت  اإذن  فكيف  موؤ�ش�شاتها؛  جملة 
تطور  نحو  وباأي  االإ�شالمي؟  تاريخنا  يف  وال�شجناء 
مفهوم ال�شجن وبنائه وُنُظمه؟ وكيف عانى النا�ض يف تلك 
ال�شجون واملعتقالت ف�شّطروا ق�ش�شًا من املاآ�شي واالآالم 
اأو النجاحات والطموحات؟! وما معامل الروؤية التي قدمتها 
واإىل  املوؤ�ش�شة؟  هذه  ل�شبط  االإ�شالمية  الت�شريعية  املدونة 

اأي حد ان�شجم الواقع مع املثال؟
: جنينية  موؤ�ص�صة  • �ل�صجن 

اأدرك العرُب يف جاهليتهم احلاجة لل�شجون، فنقلوا نظامها 
عن الفر�ض والروم، وكان للمناذرة ملوك احلرية بالعراق 
و‘الثوية‘،  ‘ال�شنني‘  �شجنا  منها  عرفنا  عّدة،  �شجون 
وممن �ُشجنوا بـ‘ال�شنني‘ "عدي بن زيد التميمي" ال�شاعر 
للغ�شا�شنة -ملوك عرب  35 ق.هـ(. وكان  الن�شراين )ت 
الُقر�شي"  العا�ض  بن  "�شعيد  فيه  اعُتقل  �شجن  ال�شام- 

السجن عند العرب 
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بني  راأي  فاجتمع  جتارة…؛  يف  ال�ّشام  قدم  "قد  الذي 
فجمعوا  العا�ض،  بن  �شعيد  يفتدوا  اأن  على  �شم�ض  عبد 
)ت  الع�شقالين  حجر  البن  وفقا  به"؛  فافتدوه  كثريًا  مااًل 

‘االإ�شابة‘. كتابه  يف  852هـ( 
على  فيه  العقوبات  منظومة  ا�شتندت  االإ�شالم؛  جاء  وحني 
تعاليم القراآن وال�شنة النبوية، فكان الق�شا�ض تبعًا لنوع 
اجلرم املرتكب، بيد اأن ثمة عقوبات وجنايات اأخرى الُتزم 
ُت�شّرع  التاأديب على ذنوب مل  "التعزير" وهو  فيها مببداأ 
وهذه  �شجون،  وجود  التعزير  فا�شتلزم  احلدود،  فيها 
التعازير كانت اجتهادية بقدر الفعل والفاعل ووجه الفعل؛ 
يف  914هـ(  )ت  املالكي  الون�شري�شي  العالمة  يذكر  كما 

كتابه ‘املعيار‘.
هدفه  فلي�ض  االإ�شالمي  القانوين  الت�شور  يف  ال�شجن  اأما 
الفقهاء  عّرَف  ولذلك  ال�شجني،  على  والت�شييق  االإذالل 
�شّيق،  مكان  يف  ال�شجن  "لي�ض  باأنه  الق�شائي  احلب�ض 
بنف�شه،  الت�شرف  من  ومنعه  ال�شخ�ض  تعويق  هو  واإمنا 
�شواًء كان يف بيت اأو م�شجد"؛ ح�شبما يو�شحه ابن تيمية 

)ت 728هـ( يف ‘جمموع الفتاوى‘.
وقد راأينا هذا املغزى متحققًا منذ ع�شر النبوة؛ اإذ "ما كان 
يقول  "؛ كما  َقطُّ عليه و�شلم �شجٌن  الله  الله �شلى  لر�شول 
ابن حزم        )ت 456هـ( يف ‘املحلى‘. لكنه ا�شتعا�ض 
عنه باأماكن اأخرى كلما دعته احلاجة؛ فقد اأم�شك امل�شلمون 
الله  النبي �شلى  فربطه  قري�ض  املتحالف مع  اليمامة  زعيم 
�شناف  "ابن  وحب�ض  النبوي،  امل�شجد  يف  و�شلم   عليه 
اإليه  الكذاب  ُم�شيلمة  مبعوثْي  النواحة"  و"ابن  احلنفي" 
اأ�شحابه  بع�ض  بيوت  االإ�شالم- يف  عن  ارتّدا  قد  -وكانا 
اإن�شاء �شجن خم�ش�ض الأرباب  اأن فكرة  اأطلقهما. غري  ثم 
اجلرائم بزغت يف ع�شر عمر بن اخلطاب )�ض( الت�شاع 
دارا  فا�شرتى  املجرمني؛  وازدياد  االإ�شالمي  املجتمع 
ل�شفوان بن اأمية مبكة املكرمة باأربعة اآالف درهم وجعلها 

�شجنًا.
مل�شلحة  احلقيقي  املوؤ�ش�ض  املوؤرخون  اعتربه  هنا  ومن 

الطالعي  الفرج  بن  "حممد  قال  فقد  االإ�شالمية؛  ال�شجون 
الله  ر�شول  ‘اأق�شية  كتابه  يف  495هـ(  )ت  القرطبي" 
اأنه  اخلطاب..  بن  عمر  عن  "ثبت  و�شلم‘:  عليه  الله  �شلى 
كان له �شجن، واأنه �شجن احلطيئة )ال�شاعر ت 57هـ( على 
علي )�ض(  توىل  وملا  التميمي".  بيغا  "�شُ الهجو، و�شجن 
ب )فـ( ‘نافع‘ و"كان.. من َق�شَ اأقام �شجنا ا�شمه  اخلالفة 
اآخر و�شماه  ـهرب منه طائفة من املحب�شني"، فبنى �شجنًا 
‘املُخّي�ض‘؛ كما يقول جمد الدين ابن االأثري )ت 606هـ( 

يف كتابه ‘النهاية يف غريب احلديث واالأثر‘.
دائرة  ات�شعت  132-هـ(   41( االأمويني  ع�شر  ويف 
ال�شجون؛ حيث اأمر "معاوية بن اأبي �شفيان" )ت 60هـ( 
ببنائها بواليات الدولة، وقد �شجن "معاويُة" بع�َض اأقاربه 
"حممد بن حذيفة" الذي  ملا بدر منهم من خمالفات؛ مثل 
كان �شريًكا يف فتنة مقتل "عثمان" ف�شجنه ب�شجن دم�شق. 
ويف اأيامه اتخذ "الدار اخل�شراء" ق�شرا لالإمارة بدم�شق 
امل�شعودي  يذكر  كما  واحلبو�ض"؛  ال�شرطة  "فيها  وجعل 

يف ‘التنبيه واالإ�شراف‘.
وتذكر م�شادر تاريخ االأمويني �شجونًا بالواليات املختلفة؛ 
ففي املدينة املنورة اتخذ الوايل �شعيد بن العا�ض االأموي 
)ت 59هـ( �شجنًا كان من نزالئه ال�شاعر "هدبة بن خ�شرم 
العامري" ب�شبب قتله "زيادة بن زيد الذبياين" يف �شباق 
)ت  االأ�شفهاين  الفرج  اأبو  يروي  كما  بينهما؛  وتناف�ض 

‘االأغاين‘. يف  356هـ( 
وكان �شجن الكوفة من اأ�شهر ال�شجون وعلى درجة عالية 
من احل�شانة والقوة وبه �شاحة خارجية. يقول الطربي )ت 
310هـ( -يف تاريخه- متحدثًا عن اإيداع اأتباع احل�شني 
ا�شت�شهاده-  -بعد  61هـ(  )ت  عنهما  الله  ر�شي  علي  بن 
َحجر  وقع  اإذ  القوم حمتَب�شون؛  "فبينا  ال�شجن:  ذلك  يف 
يف ال�شجن معه كتاب مربوط، ويف الكتاب: خرج الربيد 
باأمركم يوم كذا وكذا اإىل يزيد بن معاوية -يف ال�شام-، 
فاإن  وكذا؛  كذا  يف  وراجع  يومًا،  وكذا  كذا  �شائر  وهو 
�شمعُتم التكبري فاأيِقنوا بالقتل، واإن مل ت�شمعوا تكبريًا فهو 
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االأمان".

وايل  95هـ(  )ت  الثقفي  يو�سف  بن  احلجاج  واتخذ 
اأ�سهرها  كان  �سجونًا  الإ�سالمي  امل�سرق  وبالد  العراق 
وليته.  عا�سمة  وا�سط  مبدينة  الدميا�س‘  ‘�سجن 
‘املنتظم‘-  -يف  597هـ(  )ت  اجلوزي  ابن  وي�سف 
"حائط  اإنه  فيقول  ال�سجن؛  هذا  فظاعة  من  جانبًا 
حموط، لي�س فيه ماآل )= ماأوى( ول ظّل..، فاإذا اآوى 
امل�سجونون اإىل اجلدران ي�ستظلون بها رمتهم احلر�ُس 
باحلجارة، وكان يطعمهم خبز ال�سعري خملوطًا به امللح 
والرماد، فكان ل يلبث الرجل فيه اإل ي�سريًا حتى ي�سوّد 

في�سري كاأنه زجني"!!
ويحكي الراغب االأ�شفهاين )ت 502هـ( -يف ‘حما�شرات 
االأدباء‘- اأن احلّجاج "خرج يومًا اإىل اجلامع ف�شمع �شجة 
من  ي�شجون  ال�شجن  اأهل  قالوا:  هذا؟!  ما  فقال:  عظيمة، 
احلر!! فقال: )اْخ�َشوؤُوا ِفيها َوال ُتَكلُِّموِن(". وقال احلافظ 
"ُعر�شْت  االإ�شالم‘:  ‘تاريخ  يف  748هـ(   )ت  الذهبي 
وثالثني  ثالثة  فيها  فوجدوا  احلجاج  موت  بعد  ال�شجون 
األًفا، مل يجب على اأحد منهم قطع وال �شلب! وقال الهيثم 
207هـ(: مات احلجاج  بن عدي )الطائي املوؤرخ املتوفى 

ويف �شجنه ثمانون األفا، منهم ثالثون األف امراأة" .
يف  �شجنًا  بنى  َمن  اأوَل  اخلطاب"  بن  "عمر  كان  واإذا 
كان  101هـ(  )ت  العزيز  بن  عمر  �شبطه  فاإن  االإ�شالم؛ 
اأول من نّظم اأحوال ال�شجون، وجعلها موؤ�ش�شة احرتافية 
ال�شجناء  اأ�شماء  ي�شبط  �شجاّلً  لها  اأفرد  فقد  كاملة. 
املوؤرخ  مالية ح�شبما رواه  لهم مرتبات  واأحوالهم، وجعل 
ابن �شعد )ت 230هـ( يف ‘الطبقات الكربى‘ عن الواقدي 
120هـ( قال:  اأبي بكر بن حزم )ت  "عن  207هـ(:  )ت 
كنا ُنخرج ‘ديوان اأهل ال�شجون‘ فيخرجون اإىل اأعطيتهم 
بكتاب عمر بن عبد العزيز". واإن كان االإمام "اأبو يو�شف" 
كتابه  –يف  يرى  182هـ(  )ت  حنيفة"  "اأبي  تلميذ 
‘اخلراج‘- اأن تخ�شي�ض املرتبات كفكرة اإجراء �شنه قبله 

اخلليفة علي )�ض(.

املتعلقة  و�شاياه  ومتابعة  تطبيق  على  يحر�ض  وكان 
اأجناده؛  وروؤ�شاء  لوالته  ير�شلها  كان  والتي  بامل�شاجني 
"اأما بعد؛  ‘اخلراج‘:  اأبي يو�شف يف  ومما جاء فيها عند 
ت�شيبهم  ال  حتى  واأر�شك  �شجونك  يف  مبن  فا�شتو�ضِ 
�شيعة، واأقم لهم ما ُي�شلحهم من الطعام واالإدام". وكتب 
اإىل جميع اأمراء اأجناده قائاًل : "انظروا َمن يف ال�شجون 
ومن  عليه،  تقيمه  فال حتب�شّنه حتى  احلّق،  عليه  قام  مّمن 
اإيّل فيه، وا�شتوثق من اأهل الّدعارات  اأمره فاكتب  اأُ�شكل 
)= الَف�َشَقة(..، وال تعّد يف العقوبة، وتعاهد مري�شهم مّمن 
َدْين فال جتمع  قومًا يف  واإذا حب�شَت  له وال مال،  اأحد  ال 
بينهم وبني اأهل الّدعارات، واجعل للن�شاء حب�شًا على حدة، 
وانظر َمن جتعل على حب�شك مّمن تثق به ومن ال يرت�شي، 

فاإّن من ارت�شى �شنع ما اأُمر به".
: �ل�صجون  تاأ�صي�س  • ع�صر 

تو�ّشعًا  �شهدت  656هـ(   –  132( العبا�شية  احلقبة 
وتباينت  واأنظمتها،  اأنواعها  مبختلف  ال�شجون  اإن�شاء  يف 
وُيعترب  وفرعية.  ومركزية  وخا�شة  عامة  بني  ما  عندهم 
الدولة  تاريخ  يف  مركزي  �شجن  اأول  ‘املُطبـِق‘  �شجن 

العبا�شية ويعادل يف فظاعته �شجن ‘الدميا�ض‘ االأموي.
فقد انتهى بناء هذا ال�شجن �شنة 146هـ اأثناء ت�شييد بغداد 
التي اكتملت 149هـ اأيام اخلليفة املن�شور )ت 158هـ(، 
و�ُشمي هذا ال�شجن بـ‘املُطبـِق‘ حل�شانته وظلمته؛ اإذ اأُن�شئ 
ق�شم منه حتت االأر�ض فكان ُيطبق على امل�شجونني وُيبقيهم 
292هـ(  بعد  )ت  اليعقوبي  ويذكر  الدام�ض.  الظالم  يف 
ّكة املطِبق ببغداد؛ فيقول: "وفيها  -يف كتابه ‘البلدان‘- �شِ
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البناء حُمَكم  ‘املُطِبق‘، وثيق  ى  ُي�شمَّ الذي  احلب�ض االأعظم 
ال�شور".

من  اأو  ال�شجناء،  اأخطر  بع�ض  ُحب�ض  ال�شجن  ذلك  ويف 
اأرادت ال�شلطة اأن تـُنِزل بهم اأ�شد العقاب من ال�شيا�شيني؛ 
)ت  الفار�شي  داود  بن  يعقوب  العبا�شي  الوزير  مثل 
169هـ(  )ت  املهدي  اخلليفة  �شجنه  الذي  187هـ( 
فاإن  تاريخه؛  يف  الطربي  وح�شب  للعلويني.  ميله  ب�شبب 
ذلك الوزير يروي جتربته القا�شية بال�شجن حتت االأر�ض 
فُدليُت  بئر  فيه  يل  ِخذ  واتُّ ‘املُطبق‘  يف  "ُحب�شُت   : قائاًل 
فيها، فكنُت كذلك اأطول مّدة ال اأعرف عدد االأيام، واأُ�شبُت 
�شعور  كهيئة  ا�شرت�شل  حتى  �شعري  وطال  بب�شري، 

البهائم".
مو�شى‘ الذي  ب�شتان  ‘�شجن  بغداد:  �شجون  اأ�شهر  ومن 
بناه اخلليفة املعت�شم )ت 227هـ( قبل انتقاله اإىل �شامراء، 
‘الفَرج  –يف  384هـ(  )ت  التنوخي  القا�شي  وي�شفه 
العظيمة  كالبئر  "كان  باأنه  دخله-  عمن  نقال  ال�شدة‘  بعد 
هيئة  على  بناء  فيها  ثم  منه،  قريب  اأو  املاء  اإىل  ُحفرت  قد 
ف من باطنه، وله من داخله مدرج قد ُجعل يف  املنارة جموَّ
موا�شع من التدريج م�شرتاحات، ويف كل م�شرتاح �شبيه 
بالبيت يجل�ض فيه رجل واحد كاأنه على مقداره، يكون فيه 

مكبوبًا على وجهه لي�ض ميكنه اأن يجل�ض وال ميد رجله".
بع�شهم  اأن  بال�شجون  العبا�شيني  اخللفاء  اعتناء  وبلغ 
وتنفيذ  لها  هند�شية  ت�شاميم  و�شع  على  بنف�شه  اأ�شرف 
ببناء  289هـ(  بالله )ت  اأمر اخلليفة املعت�شد  بنائها، فقد 
بنائها  يف  اخلالفة‘ وراعى  ‘دار  املطامري‘ داخل  ‘�شجن 
حتت  ُطِمرت  الأنها  ‘املطامري‘  و�ُشميت  واحل�شانة،  الدقة 
اأعلى االأر�ض مثل �شجن  االأر�ض كلها، ومل يكن لها ق�شم 

‘املُطِبق‘.
و�شدد الفقهاء على وجوب "حب�ض الن�شاء مبو�شع ال رجال 
املَّواق  ابن  يقرر  كما  ماأمونة"؛  امراأٌة  عليهن  واالأمني  فيه 
مرحلة  ومنذ  واالإكليل‘.  ‘التاج  يف  897هـ(  )ت  املالكي 
منف�شلة  �شجون  ُوجدت  االإٍ�شالمي  التاريخ  من  مبكرة 

واملغارم  االأ�شر  بني  ما  �شجنهن  اأ�شباب  ت  وتنوعَّ للن�شاء، 
والتعدي على احلقوق ال�شرعية كالقتل وال�شرقة وغريها؛ 
اآمنة  60هـ( �ُشجنت  اأبي �شفيان )ت  ففي زمن معاوية بن 
قتلة  اأحد  اخلزاعي  احلمق  بن  عمرو  زوجة  ال�شريد  بنت 

عثمان بن عفان، وتت�شارب االأقوال يف �شبب �شجنها.
: �لنزلء  • �أعالم 

االإ�شالمي  العامل  م�شارق  يف  ال�شجون  ظاهرة  امتدت 
عليهم  واملحكوم  اجلرائم  اأ�شحاب  وحوت  ومغاربه، 
بالعقوبات املتنوعة طبقا الأحكام الُق�شاة ونوابهم وبع�شها 
اأحكام جائرة، ومنها ما ُخ�ش�ض لل�شلطات التنفيذية مثل 
موؤ�ش�شة اخلالفة وال�شلطنة وغريها، وكان ُيزج فيها ظلًما 
العلماء  من  االأعالم  وم�شاهري  املعار�ض،  الراأي  اأ�شحاب 

واالأدباء والوزراء.
ولعل من اأ�شهر �شجناء الراأي واملوقف يف تاريخنا االإمام 
"اأبو حنيفة النعمان" )ت 150هـ(؛ فقد اتهمه العبا�شيون 
باأنه موؤيد لثورة العلويني -بقيادة حممد النف�ض الزكية )ت 
145هـ(- بالعراق وغريها، وتعززت التهمة برف�شه تويل 
مات  حتى  �شنوات  خم�ض  ف�شجنوه  لهم؛  الق�شاء  من�شب 
رب يِف ال�شجن على َراأ�شه �شربًا  يف حمب�شه، بعد اأن "�شُ
ال�شيمري  يروي  كما  بذلك"؛  اأِمروا  قد  وكاُنوا  �َشِديدًا، 
حنيفة  اأبي  ‘اأخبار  كتابه  يف  436هـ(  )ت  احلنفي 

واأ�شحابه‘.
يف  فرتة  241هـ(  )ت  حنبل  بن  اأحمد  االإمام  اأودع  كما 
‘�شجن العامة‘ بدرب املو�شلية -ح�شب الذهبي يف ‘�شري 



بعد  ج�شده،  اأُدمي  حتى  بال�شياط  وُجلد  النبالء‘-  اأعالم 
رف�شه القول بعقيدة ‘خلق القراآن‘ التي رّوجت لها ال�شلطة 

حينها.
)ت  ْرَخ�شي"  ال�شَّ االأئمة  "�شم�ض  احلنفي  العالمة  اأما 
تاريخ  يف  العلماء  امل�شاجني  اأعجب  من  فكان  483هـ( 
االإ�شالم الو�شيط؛ فقد اأفتى بحرمة زواج اأحد ملوك فرغانة 
ينتظر عّدة  اأعتقها ومل  باأوزبك�شتان( من جارية  اليوم  )تقع 
العالمة  باإلقاء  فورا  اأمر  الفتوى  امللك  �شمع  وحني  اإعتاقها؛ 
"اأُوْزَجْند"  مبدينة  االأر�ض  حتت  �شجن  يف  ْرَخ�شي  ال�شَّ
)تقع اليوم بقرغيز�شتان(؛ ح�شبما اأورده "حممود احلنفي 

الكفوي" )ت 990هـ( يف كتابه ‘كتائب اأعالم االأخيار‘.
ع�شر  من  اأكرث  الزمه  –الذي  ب�شجنه  ْرَخ�شي  ال�شَّ ُمنع 
تالمذته  اأن  غري  واأدواته،  واأقالمه  كتبه  من  حتى  �شنوات- 
كانوا يقفون اأعلى فتحة بئر ال�شجن في�شتملونه علمه، "وكان 
ذلك  ومن  من حفظه؛  �شوته  اجُلّب" باأعلى  من  عليهم  ميلي 
االإمالء جاء كتابه الفقهي الكبري: ‘املب�شوط‘ ذو املكانة العالية 

يف الفقه احلنفي.
ْرَخ�شي"  "ال�شَّ نف�ض  يف  وق�شوته  ال�شجن  اأثر  نرى  ونحن 
كتاب  �شرح  ففي  الكتاب،  هذا  اأبواب  بع�ض  نهايات  يف 
العبادات  كتاب  �شرح  اآخر  "هذا  يقول:  مثال  "العبادات" 
باأو�شح املعاين واأوجز العبارات، اأماله املحبو�ض عن اجُلمعة 

واجلماعات".
م�شر  يف  كثرية  مرات  �ُشجن  تيمية" فقد  "ابن  االإمام  اأما 
وكتابة  للتاأليف  فر�شة  �شجنه  من  يجعل  وكان  وال�شام، 
الردود العلمية، ويف �شجنه الذي مات فيه ظل يكتب "حتى 
واالأوراق  الكتب  من  عنده…  كان  ما  )ال�شلطان(  اأخرج 
كتبه..  وُحملت  واملطالعة،  الكتب  من  وُمنع  والقلم،  والدواة 
اإىل خزانة الكتب بالعادلية الكبرية"؛ وفقا البن كثري     )ت 

تاريخه. يف  774هـ( 
ويف اليمن؛ اأّلف ال�شلطان واالإمام "املهدي لدين الله الزيدي" 
يف  االأخيار"  االأئمة  فقه  يف  "االأزهار  كتابه  840هـ(  )ت 
ال�شجن، بعد االإطاحة به من احلكم �شنة 801هـ. ومل تكن 
حممدة التاأليف يف ال�شجن قا�شرة على علماء ال�شرع؛ حيث 

�شّنف الكاتب "اأبو اإ�شحق ال�شابي" يف بغداد )ت 384هـ( 
كتابه ‘اأخبار بني بويه‘ وهو يف ال�شجن.

احلب�ض  طال  االإ�شالمي؛  العامل  من  الغربي  اجلانب  ويف 
اجلّياين  فرج  بن  حممد  بن  "اأحمد  فكان  كبارًا،  اأعالمًا 
وقد  وال�شعر،  اللغة  علماء  من  366هـ(  )ت  االأندل�شي" 
اأُلقي به يف "�شجن جّيان" �شبع �شنني لكلمة بدرت منه ومت 
تاأويلها على حممل �شيئ، "وكان اأهل الطَلِب )= طالب العلم( 
يدخلون اإليه يف ال�شجن، ويقروؤون عليه اللغة وغريها"؛ كما 

يذكر ابن ب�شكوال )ت 578هـ( يف كتابه ‘ال�شلة‘.
: م�صجونون  و�صا�صة  �أدباء   •

واخلطباء  ال�شعراء  من  كبرية  طائفة  ا  اأي�شً تاريخنا  �شّجل 
من اأهل االأدب كان جزاوؤهم ال�شجن؛ اإما لق�شايا ا�شتحقوا 
فاإ�شافة  منهم.  ال�شلطة  ملوقف  واإما  تعزيًرا  ال�شجن  فيها 
للحطيئة الذي �شبق ذكر خرب �شجنه؛ �ُشجن "الُكميت بن زيد 
االأ�شدي" )ت 126هـ( لهجائه وايل العراق ال�شهري "خالد 
احلّجاُج  �َشجَن  كما  126هـ(.  )ت  الق�شري"  الله  عبد  بن 
اخلطيَب املفّوَه "الغ�شباَن بن القبعرثي" مدة طويلة، "فدعا 
 =( والرتَعة  القيد  قال:  ل�شمني!  اإّنك  قال:  راآه  فلما  يومًا،  به 
ي�شمن"؛  لالأمري  �شيًفا  يُكن  وَمن  الوفري(،  والطعام  الراحة 

كما يرويه اجلاحظ )ت 255هـ( يف ‘البيان والتبيني‘.
وذكر ظهري الدين البيهقي )ت 565هـ( -يف ‘لباب االأن�شاب 
واالألقاب‘- اأديبًا ا�شمه "اأبو حممد العلوي الفار�شي الواعظ، 
354هـ(  )ت  املتنبي  راأى  وقد  �شاحلًا،  حمدثًا  علويًا  كان 
وقراأ عليه بع�ض ديوانه، قـُتل بني�شابور يف ذي احلجة �شنة 
اأربع وثمانني وثالثمئة، واأخرج من �شجن يف �شكة الباغ".

والغرف  الق�شور  وموؤامرات  ال�شيا�شة  اأالعيب  ترتك  مل 
املغلقة وال تبّدل الدول والقوى لرجال احلكم وال�شيا�شة ركًنا 
به، فعانى كثري منهم مرارة احلب�ض والقيد؛ ولعل  يحتمون 
)ت  بالله       امل�شتكفي  العبا�شي  اخلليفة  هوؤالء  طليعة  يف 
356هـ(  البويهي" )ت  الدولة  "معز  قرر  الذي  338هـ( 
دخلوا  حني  البويهيني  اأن  كثري  ابن  فريوي  منه،  اخلال�ض 
فاعُتقل  الدولة  معز  دار  اإىل  ما�شيًا  اخلليفة  "�شيق  بغداد 

بها…، فلم يزل به م�شجونًا حتى كانت وفاته".
�شجناء  اأ�شهر  اأن  ف�شنجد  االإ�شالمي؛  للغرب  اجتهنا  واإذا 
ال�شيا�شة كان اأمري اإ�شبيلية ال�شاعر "املعتمد بن عّباد"    )ت 
ال�شجن  اإىل  والغنى  االإمارة  من  حاله  تبدل  الذي  488هـ( 
اإثر  املغربية،  "اأغمات"  مبدينة  منفاه  يف  والفقر  واالأ�شر 
حزم"  "ابن  االإمام  دخل  كما  الإمارته.  املرابطني  تقوي�ض 
ال�شجن �شنة 412هـ اأيام انخراطه يف �شيا�شة قرطبة، اإبان 

فتنتهّا الكربى اأوائل القرن اخلام�ض الهجري.
الطويل  تاريخه  عرب  االإ�شالمي  العامل  �شجون  حوت  ولئن 
واملحّدثني  والفقهاء  واالأمراء  اخللفاء  كبار  من  املجتمع  ِعّلية 
كانوا  نزالئها  اأغلب  فاإن  وغريهم؛  والع�شكريني  واالأدباء 
التاريخ  م�شادر  وقفت  قّلما  الذين  واملهّم�شني  العامة  من 
اأ�شباب  تنوعت  وقد  معاناتهم.  مع  واالجتماعي  ال�شيا�شي 
�شجنهم، فكانت جرائم املال -وخا�شة ال�شرقة- والقتل يف 

�شدارة التجاوزات التي األَقت باأ�شحابها يف ال�شجون.
من  نوع  وهم  بـ"العيارين"،  العبا�شيني  �شجون  فقد �شجت 
الل�شو�ض كانوا على قدر عاٍل من املهارات القتالية، مما جعل 

فا�شتباحوا  كثرية،  اأحيانًا  �شعبة  عليهم  االأمنية  ال�شيطرة 
املدن نهبًا و�شلبًا. وكانت ال�شلطات ت�شيف لهم فئة ‘املُْكِدّيني‘ 
وهم املت�شولون؛ وقد اأورد لنا اجلاحظ و�شًفا الأحد هوؤالء هو 
و�شيته  ناقاًل  املكدي"،  بـ"خالويه  يزيد" ال�شهري  بن  "خالد 
ل، فقال:  الت�شوُّ "ماآثره" وما�شيه يف  فيها  ُيعّدد  التي  البنه 
اخللفاء  وخدمُت  وامل�شاكني،  ال�شالطني  الب�شُت  قد  "اإين 
�ّشاك والُفّتاك، وعّمرُت ال�شجوَن كما  واملكديني، وخالطُت النُّ

عّمرُت جمال�َض الذكر"!!
الل�شو�ض  اأ�شهر  كذلك  وجدنا  ال�شجون  هذه  جدران  وبني 
ري.  الب�شْ النقا�ض  بكر  اأبو  وهو  وخربة،  نفوًذا  واأكرثهم 
املحا�شرة‘-  ‘ن�شوار  -يف  384هـ(  )ت  التنوخي  يروي 
يزور  باأن  وُن�شح  ماله،  �ُشرق  الب�شرة  اأهل  من  رجاًل  اأن 
�شجن الب�شرة الذي كان يقبع فيه النقا�ض زعيم الل�شو�ض؛ 
لي�شتف�شره عن ماله وكيفية ا�شرتجاعه، يف مقابل هدية قيمة 
ثمرتها؛  التجربة  اآتت  وقد  واحللوى،  وال�شراب  الطعام  من 

اإذ دّل النقا�ض ذلك الرجل على ماله واأخربه كيف ي�شرتده.

شؤون عربيــةشؤون عربيــة
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 يف عام 1731 مت حرق "كاترين روبون" )امللقبة بـ 
"كتيون"( لتكون اآخر �شخ�ض ينفذ فيه حكم االإعدام 
وقد  فريبورغ.  كانتون  يف  وال�شعوذة  ال�شحر  بتهمة 

اأحرقت �شوي�شرا يف املجموع 6000 �شاحرة .
 12 القرن  من  املمتدة  الفرتة  خالل  اأوروبا  �شهدت 
�شد  الكني�شة  �شنتها  �شر�شة  حملة   18 القرن  وحتى 
ال�شحرة وامل�شعوذين، تهدف اإىل اجتثاثهم وا�شتئ�شال 
�شاركت  وقد  الن�شاء،  طالت  ما  اأكرث  وطالت  �شاأفتهم، 
�شوي�شرا يف هذه احلملة، بل حققت فيها رقمًا قيا�شيًا 

على ال�شعيد االأوروبي.

ثم م�شت تلك احلقبة، وجاء اليوم عهد جديد، حيث بداأت 
اعتبارهم،  ورد  ال�شحايا  اإن�شاف  نحو  تتجه  النزعة 
يف  غالرو�ض  كانتون  بعد   – فريبورغ  كانتون  فهذا 
الغبار عن  – يكفر عن خطيئته ومي�شح   2008 عام 
اإليها،  ن�شبت  جرمية  من  براءتها  معلنًا  �شحاياه  اآخر 
عام  يف  بحقها  احلرق  عقوبة  اإنزال  يف  �شببا  وكانت 

.1731
حّلت  اإذا  اأنهم  الو�شطى،  الع�شور  احلال يف  كان  لقد 
امل�شئولية  يحملون  االأوبئة  واجتاحتهم  الكوارث  بهم 
�شرورة  بالتايل  ويرون  وامل�شعوذين،  لل�شحرة 

ساحرات سويسرا البائسات ..

الليبي. وكاالت

شؤون عالمية شؤون عالمية

ال�شياطني  مع  واالتفاق  باالت�شال  لقيامهم  معاقبتهم 
بهدف النيل من امل�شيحية.

ولُيطلق على امراأة �شفة "�شاحرة"، كان يكفي اأن تقوم 
يثري حفيظة  عمل  باأي  اأو  هام�شــي،  اأو  متمرد  ب�شلوك 
يف  ت�شاعد  اأو  ال�شغب  تثري  كاأن  ال�شلطة،  اأ�شحاب 
ن�شر �شائعات، عندها تفتح على نف�شها اأبواب املطاردة 

وتنطلق �شدها �شهام ال�شيد.
• ال�سحر والإرهاب: فزاعة ي�سنعها ال�سلطان:

ويف وقت الحق، ُت�شاق ال�شاحرة لتوؤخذ منها االأقوال 
واالعرتافات. والإدانتها كان يكفي اأن تك�شر �شاقها اأو 
�ض يف املاء.. الخ، كي تعرتف على  تقلع اأظافرها اأو ُتَغطَّ
لتلك  يعود  والف�شل  النكراء،  بجرميتها  وتقر  نف�شها 
االأجهزة التقنية التي جادت بها العقول الب�شرية والتي 
فريبورغ"  "كانتون  يف  "مورا"  مدينة  متحف  قام 
بعر�شها اأمام اجلمهور يف عام 2009، والتي ملجرد 
اال�شتعداد  على  ويكون  باالإحباط  املرء  ي�شاب  روؤيتها 

لالإقرار على نف�شه باأنه ارتكب جرمية قتل اأبيه واأمه.

ين�شئ  كان  الذي  هو  التعذيب  اإذن،  احلقيقة  هي  تلك 
ال�شحرة والدجالني وامل�شعوذين، كما التع�شب الديني 
قالت:  التي  ترومب"  اأوتز  "كاترين  املوؤرخة  بح�شب 
كما  ال�شلطان،  اأ�شحاب  ت�شنعه خميلة  م  ُمتَوهَّ حر  "�شِ
ن�شاهده اليوم مما ي�شمونه احلرب على االإرهاب الذي 
تقوم به الواليات املتحدة. اأنا ال اأنكر االأعمال االإرهابية 
وال الهجمات التي ح�شلت، لكن "جورج دبليو بو�ض" 
تربير  يف  وُت�شتخدم  ا�شُتخدمت  اأ�شطورة  منها  �شنع 

التعذيب".
حتت  االأنفا�ض  بكتم  التعذيب  بقي  ذلك،  على  وعالوة 
املاء الطريقة امل�شتخَدَمة عرب القرون حتى دخل �شجون 
هذه  وترى  االأمريكية.  املركزية  اال�شتخبارات  وكالة 
املوؤرخة املتميزة باأن مت خالل الفرتة املمتدة من القرن 
األف  و60   30 بني  ما  حرق   18 القرن  اإىل   15
�شخ�ض يف اأوروبا بتهمة ممار�شة ال�شحر وال�شعوذة، 
منهم 6 اآالف �شخ�ض يف �شوي�شرا، من بينهم 300 

�شخ�ض يف "كانتون فريبورغ".
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 يف عام 1731 مت حرق "كاترين روبون" )امللقبة بـ 
"كتيون"( لتكون اآخر �شخ�ض ينفذ فيه حكم االإعدام 
وقد  فريبورغ.  كانتون  يف  وال�شعوذة  ال�شحر  بتهمة 

اأحرقت �شوي�شرا يف املجموع 6000 �شاحرة .
 12 القرن  من  املمتدة  الفرتة  خالل  اأوروبا  �شهدت 
�شد  الكني�شة  �شنتها  �شر�شة  حملة   18 القرن  وحتى 
ال�شحرة وامل�شعوذين، تهدف اإىل اجتثاثهم وا�شتئ�شال 
�شاركت  وقد  الن�شاء،  طالت  ما  اأكرث  وطالت  �شاأفتهم، 
�شوي�شرا يف هذه احلملة، بل حققت فيها رقمًا قيا�شيًا 

على ال�شعيد االأوروبي.
ثم م�شت تلك احلقبة، وجاء اليوم عهد جديد، حيث بداأت 
اعتبارهم،  ورد  ال�شحايا  اإن�شاف  نحو  تتجه  النزعة 
يف  غالرو�ض  كانتون  بعد   – فريبورغ  كانتون  فهذا 
الغبار عن  – يكفر عن خطيئته ومي�شح   2008 عام 
اإليها،  ن�شبت  جرمية  من  براءتها  معلنًا  �شحاياه  اآخر 
عام  يف  بحقها  احلرق  عقوبة  اإنزال  يف  �شببا  وكانت 

.1731
حّلت  اإذا  اأنهم  الو�شطى،  الع�شور  احلال يف  كان  لقد 
امل�شئولية  يحملون  االأوبئة  واجتاحتهم  الكوارث  بهم 
�شرورة  بالتايل  ويرون  وامل�شعوذين،  لل�شحرة 
ال�شياطني  مع  واالتفاق  باالت�شال  لقيامهم  معاقبتهم 

بهدف النيل من امل�شيحية.
ولُيطلق على امراأة �شفة "�شاحرة"، كان يكفي اأن تقوم 
يثري حفيظة  عمل  باأي  اأو  هام�شــي،  اأو  متمرد  ب�شلوك 
يف  ت�شاعد  اأو  ال�شغب  تثري  كاأن  ال�شلطة،  اأ�شحاب 
ن�شر �شائعات، عندها تفتح على نف�شها اأبواب املطاردة 

وتنطلق �شدها �شهام ال�شيد.
• ال�سحر والإرهاب: فزاعة ي�سنعها ال�سلطان:

ويف وقت الحق، ُت�شاق ال�شاحرة لتوؤخذ منها االأقوال 
واالعرتافات. والإدانتها كان يكفي اأن تك�شر �شاقها اأو 

�ض يف املاء.. الخ، كي تعرتف على  تقلع اأظافرها اأو ُتَغطَّ
لتلك  يعود  والف�شل  النكراء،  بجرميتها  وتقر  نف�شها 
االأجهزة التقنية التي جادت بها العقول الب�شرية والتي 
فريبورغ"  "كانتون  يف  "مورا"  مدينة  متحف  قام 
بعر�شها اأمام اجلمهور يف عام 2009، والتي ملجرد 
اال�شتعداد  على  ويكون  باالإحباط  املرء  ي�شاب  روؤيتها 

لالإقرار على نف�شه باأنه ارتكب جرمية قتل اأبيه واأمه.
ين�شئ  كان  الذي  هو  التعذيب  اإذن،  احلقيقة  هي  تلك 
ال�شحرة والدجالني وامل�شعوذين، كما التع�شب الديني 
قالت:  التي  ترومب"  اأوتز  "كاترين  املوؤرخة  بح�شب 
كما  ال�شلطان،  اأ�شحاب  ت�شنعه خميلة  م  ُمتَوهَّ حر  "�شِ
ن�شاهده اليوم مما ي�شمونه احلرب على االإرهاب الذي 
تقوم به الواليات املتحدة. اأنا ال اأنكر االأعمال االإرهابية 
وال الهجمات التي ح�شلت، لكن "جورج دبليو بو�ض" 
تربير  يف  وُت�شتخدم  ا�شُتخدمت  اأ�شطورة  منها  �شنع 

التعذيب".
حتت  االأنفا�ض  بكتم  التعذيب  بقي  ذلك،  على  وعالوة 
املاء الطريقة امل�شتخَدَمة عرب القرون حتى دخل �شجون 
هذه  وترى  االأمريكية.  املركزية  اال�شتخبارات  وكالة 
املوؤرخة املتميزة باأن مت خالل الفرتة املمتدة من القرن 
األف  و60   30 بني  ما  حرق   18 القرن  اإىل   15
�شخ�ض يف اأوروبا بتهمة ممار�شة ال�شحر وال�شعوذة، 
منهم 6 اآالف �شخ�ض يف �شوي�شرا، من بينهم 300 

�شخ�ض يف "كانتون فريبورغ".
ويعترب هذا رقمًا قيا�شيًا، بل اإنه رقم قيا�شي مزدوج. 
مالحقة  يف   1429 عام  منذ  فريبورغ  "بداأت 
اأوروبا  يف  مكان  ثالث  وكانت  ال�شاحرات،  ومطاردة 
يعدم فيه ال�شاحرات، ومن اأوائل ال�شلطات التي قامت 
مبحاكمة ال�شحرة وامل�شعوذين دون اعتماد حمققني لهم 
�شمة دينية" كما اأو�شحت ذلك "كاترين اوتز ترومب" 

شؤون عالمية شؤون عالمية

املوؤرخة املتخ�ش�شة يف تاريخ القرون الو�شطى.
: غربي  • ال�سيطان 

االأكرث  التوجه  ذات  الكني�شة  قامت  االأمر،  بادئ  يف 
اأرثوذك�شية، مدعومة ب�شلطة علمانية، مبالحقة اأ�شحاب 
ت�شنع  بذاتها  هي  اأ�شبحت  حتى  وال�شعوذة  الهرطقة 
"كاترين  وتوجه  وخيالية.  وهمية  و�شعوذة  هرطقة 
اوتز ترومب" االتهام اإىل حماكم التفتي�ض، التي كانت 
تن�شبها الكني�شة للمعار�شني، والتي "كانت حتتاج اإىل 
�شناعة مثل هذه االأوهام بوحي من ال�شيطان حتى لو 
مل تكن واقعية"، ثم انتقلت هذه املهمة من الكني�شة اإىل 
 17 والقرن   16 القرن  بداية  مع  ال�شيا�شية  القيادة 

على وجه اخل�شو�ض.
ال�شحر  يعترب  قرارًا  ال�شيا�شية  القيادة  واتخذت 
�شيطانيًا  عماًل  نظيفًا،  يكون  ما  غالبًا  الذي  االأبي�ض، 
كما هو ال�شحر االأ�شود، واأن كالهما يقوم على اأ�شا�ض 
تاريخ  اأ�شتاذة  تلفت  وهنا  ال�شيطان.  مع  مبدئي  تعاقد 
اأن هذا املفهوم يخالف متامًا ما  اإىل  الو�شطى  القرون 
الثالث  العامل  بالد  يف  وعرافة  �شحر  من  اليوم  نعرفه 
عالقة  لهما  ولي�ض  بالدين،  لهما  دخل  "ال  الأنهما 

بال�شياطني".
: م�سرتك  ن�سال  والدولة،  • الكني�سة 

ملن  الكني�شة  ن�شبتها  التي  التفتي�ض  حماكم  اإنها  اإذن، 
ت�شميهم املهرطقني اأو الزنادقة، هي التي فتحت الباب 
لل�شحرة  العلمانية  الدولة  ن�شبتها  التي  املحاكم  اأمام 
وامل�شعوذين، وقد ا�شتغلتها من اأجل تو�شيع �شلطانها 
يف  خا�شة  الق�شائية،  واليتها  وتثبيت  االأرا�شي  على 

االأرياف.
ويف القرن 15، متت حماكمة اأغلبية من الرجال ممن 
اأو لل�شلطة احلاكمة،  مل ين�شاعوا ل�شلطان الكاتدرائية 

ووجهت لهم تهمة التمرد ال�شيا�شي.
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17 على وجه  القرن  اأو من   16 القرن  ابتداًء من  ثم 
م�شاألة  ا�شتغالل  يف  ال�شلطات  بداأت  اخل�شو�ض، 
ال�شحرة وامل�شعوذين الإحكام ال�شيطرة على االأو�شاع 
"كاترين  بح�شب  هنا،  ومن  واالجتماعية،  ال�شيا�شية 
على  وال�شعوذة  ال�شحر  مطاردة  بداأت  ترومب"،  اأوتز 

نطاق وا�شع".
هذه  �شحايا  من  كان  اأنه  التاريخ  اأ�شتاذة  وذكرت 
الن�شاء  من   80٪ اأو   70 ن�شبته  ما  ال�شعواء  احلملة 
الالتي لي�ض لهن ذنب �شوى اأنهن فقريات اأو عوان�ض اأو 
ما �شابه ذلك، كما ح�شل لكتيون التي هي اآخر �شحايا 
هذا القمع، والتي اأُ�شِرمت فيها النريان ومت حرقها يف 

مدينة فريبورغ عام 1731.
: الفوا�سل  من  • تاريخ 

القمع  اأعتى موجات  اأن  اإىل  املوؤرخة  واأملحت االأ�شتاذة 
بالفرن�شية(،  )الناطقة  الروماندية  �شوي�شرا  يف  كانت 
تقوده  حداثة  اأو  هرطقة  لتيار  الكني�شة  "ت�شدت  وقد 
حركة حتمل الفكر العلماين تعرف با�شم "فالدين�شري" 
حمالت  ت�شن  مل  حني  يف   ،)Waldenser(
يف  باالأملانية  )الناطقة  ال�شرقية  �شوي�شرا  يف  حتقيق 
الغالب( التي كانت متيل باالأحرى اإىل ممار�شة ال�شحر 

االأبي�ض".
فايل"،  "كانتون  يف  قياديًا  دورًا  الدين  لعب  ولطاملا 
ي�شود  كان  "حيث  فريبورغ،  كانتون  يف  منه  واأكرث 
التاريخية  التاريخ امل�شاد، مما جعل امل�شرية  نوع من 
للكانتون تنزع غالبًا نحو الرجعية، وهذا ال�شيء ح�شل 
بالن�شبة لال�شطهاد والقمع الذي ظهر يف نهاية  اأي�شًا 
القرن 16 على يد اأرثوذك�شية مت�شددة جدًا وراف�شة 

هي االأخرى لالإ�شالح والتغيري".
وباالإ�شافة اإىل ما �شبق، ترى اأ�شتاذة التاريخ اأن ثّمة 
منطق �شيا�شي يف�شر ما كان يحدث اإبان حقبة القرون 
الو�شطى، اإذ كلما زادت مركزية نظام الدولة كلما قلت 

معاناتها لفر�ض �شلطتها، وبالتايل قّل ميلها نحو القمع 
عهد  يف  فرن�شا  حال  هو  هذا  كان  وقد  واال�شطهاد، 
فقد  االأملانية  االإمرباطورية  اأما  ع�شر"،  الرابع  "لوي�ض 
كان حالها خمتلفًا، كما هي "�شوي�شرا" التي كانت وال 

تزال كثرية التجزوؤ.
وا�شتطردت: "لقد زاد القمع يف "كانتون فريبورغ"، 
وبالتحديد يف والية بروا "Broye"، املت�شابكة من 
حيث ت�شكيلها اإذ ت�شم العديد من البلديات ال�شغرية، 
ومن  والربوت�شتانتية،  الكاثوليكية  الديانات  ومن 
االأعراق اجلرمانية والفرن�شية، ونحوه. اإذ كلما كرثت 
لكرثة  نظرا  ال�شاحرات"،  حرق  ا�شتعر  كلما  الـحدود 
اال�شطرابات ال�شيا�شية واالجتماعية وحاجة احلكومة 

اإىل اإحكام �شيطرتها عليها.
احلكاية : اإىل  املحرقة  • من 

اأثارت التغطية االإعالمية الوا�شعة التي قام بها "كانتون 
كبريًا  ف�شواًل  لكتيون  االعتبار  يرد  وهو  فريبورغ" 
فيها  ُطّبق  التي  �شاحرة،  ب�شورة  املراأة،  تلك  حيال 
حكم االإعدام حرقًا، والغريب اأنها كانت حدباء وفقرية 
وعجوز ووحيدة وال يوؤبه لها، اإنها �شورة طبق االأ�شل 
القرن  يف  احلكواتيني  حكايات  غزت  التي  لل�شاحرة 
19، والتي قام بجمعها االأَخوان "جاكوب" و"ويلهيلم 

غرمي".
وحل�شن احلظ، فاإن ال�شاحرة هذه االأيام تنام يف اأمان 
"كاترين  اأحد ياأبه لها، هكذا قالت  اأنه ال  و�شالم، ذلك 

اأوتز ترومب" بكلمات مفعمة بابت�شامة م�شرقة.
اأجريت  "كتيون"  حماكمة  اأن  "لو  القول:  وختمت 
دقائق،  خم�ض  من  اأكرث  دامت  ملا  الراهن،  الوقت  يف 
يعد  مل  احلظ  وحل�شن  جالدها.  بحق  احلكم  ول�شدر 
هنالك قانون مينع املرء اأن يطري ممتطيًا مكن�شة.. هذا 

على فر�ض اأن يوجد من هو قادر على مثل ذلك .

شؤون عالمية

كتبوا ذات يوم ..
كتبوا ذات يوم
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ترحــــال ترحــــال

دمشق، تسبق الجميع ..   

مدينة تركب الرتامواي
الليبي. وكاالت

: كتاب  �صدور   .. �حلكاية  • بد�ية 
 .)) الأمل  من  و�سيئًا  احلنني،  فينا  يوقظ  كتاٌب   ((
كتاب  معلوف«  »اأمني  العاملي  الأديب  و�سف  هكذا 
»�سامي مروان مبّي�س« اجلديد »�سّكة الرتامواي: طريق 
احلداثة مّر بدم�سق«، الذي �سدر عن »دار ريا�س جنيب 

الرّي�س«، يف بريوت، مطلع �سهر �سبتمرب )اأيلول(.
هذا هو التعاون ال�ساد�س بني »مبّي�س«، ودار »الرّي�س« 
دم�سق  مدينة  تاريخ  عن  املوؤلفات  من  �سل�سلة  بعد 
دم�سق  »تاريخ  بكتاب   2015 �سنة  بداأت  املعا�سر، 
املن�سي«. وجاء بعدها »�سرق اجلامع الأموي«، ثم »غرب 
والتاأميم«،  النا�سر  »عبد  اإىل  و�سوًل  دم�سق«،  كني�س 

و«نكبة ن�سارى ال�سام«، �سنة 2020.

يف هذه الكتب، يركز »مبّي�س« جهوده على ك�سف النقاب 
عن جوانب مهمة من تاريخ مدينته؛ �سواًء كانت غائبة 
اأم مغيبة. وهذا ما يفعله يف كتابه اجلديد، حيث يطرح 
وهل  للتغيري؟  م�ستعدة  دم�سق  كانت  هل   (( �سوؤاًل: 
به عن قناعة؟ هل كانت فعاًل مدينة كال�سيكية  قبلت 
حمافظة غارقة يف اإرثها التاريخي، اأم مدينة متجددة 
دم�سق  كانت  هل  واأخريًا،  جديد؟  كل  على  ومنفتحة 
ُمتع�سبة اأم اأنها كانت مت�ساحمة مع �سبابها و�سباياها 
يف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�سر والن�سف الأول 

من القرن الع�سرين؟((
: �لرت�مو�ي  ركوب   • بطاقة 

من  ال�سوري  املجتمع  يف  التغيري  ومعركة  »احلداثة«، 

القرن  منت�سف  ولغاية  ع�سر،  التا�سع  القرن  نهايات 
و«معركة  الكتاب.  يف  اأ�سا�سيان  عنوانان  الع�سرين، 
مكونات  ثالثة  بني  جبهات  ثالث  على  �سّنت  التغيري« 
اجتماعية: بني ال�سباب املتعّلم واآبائهم املحافظني، بني 
عليه،  الدين.  ورجال  العلمانيني  وبني  واملراأة،  الرجل 
ات ال�سراع وكرثت اأمكنته: يف الأزقة  )) تنّوعت من�سّ
واحلارات، داخل املنازل، يف امل�ساجد، يف حرم جامعة 
دم�سق، على خ�سبات امل�سارح، يف مالعب كرة القدم، 

وداخل الأحزاب والأندية وال�سحف.((
ياأتي هذا الكتاب لت�سليط ال�سوء على كل هذه التجارب، 
اإ�سارة  مع  وف�سلها،  بنجاحاتها  عليها،  وما  لها  مبا 
بع�س  رغبات  تلبي  ل  متفرقة  جتارب  بقيت  اأنها  اإىل 
وذهبت  املجتمع،  يف  حقيقي  تغيري  باإحداث  املتنورين 
التي  الع�سكرية  النقالبات  ب�سبب  الرياح،  اأدراج  كلها 

ع�سفت ب�سوريا منذ �سنة 1949.
ال�سور  من  كثري  فيها  �سفحة،   416 يف  الكتاب  يقع 
جتربة  يحكي  الأول  ق�سمني:  حتت  من�سوية  النادرة، 
في�سل  امللك  عهد  منذ  واملجتمع  ال�سيا�سة  يف  التغيري 
عن  �سوريا  انف�سال  اإىل   )1920  -  1919( الأول 
التغيري«  »معركة  يتناول  الثاين   .1961 �سنة  م�سر 
القرن  �سبعينات  منذ  والثقافة  الفنون  جمالت  يف 
يف  التمثيل  رائد  يد  على  ُولدت  التي  ع�سر،  التا�سع 
�سوريا وموؤ�س�س م�سرح »امليوزيكال«، اأبي خليل القباين.
عنوانًا  الرتامواي«  »�سّكة  اختار  اإنه  »مبّي�س«  ويقول 
»دم�سق«  يف  ُولدت  التي  اجلديدة  للحياة  نظرًا  لكتابه 
اأ�سوار  خارج  ظهرت  التي  العام  النقل  �سبكة  بف�سل 
املدينة القدمية ابتداء من عام 1907. �ساهمت هذه 
�سبكة مع الكهرباء التي دخلت دم�سق يف نف�س ال�سنة، 
اأ�سوار »دم�سق« القدمية،  اأحياء كاملة خارج  اإن�ساء  يف 
»الرتامواي«،  م�سري  خط  طريف  على  تباعًا  ظهرت 
وامل�ست�سفيات  املدار�س  من  عدد  اإن�ساء  مع  بالتزامن 
و»معهد الطب«، الذي �سّكل نواة اجلامعة ال�سورية فيما 

بعد.

لدرا�سة  ال�سباب  من  عدد  هجرة  مع  ذلك  كل  ترافق 
حيث  اأوروبية،  جامعات  يف  والقانون  والهند�سة  الطب 
جمتمعات  يف  وعا�سوا  طابقية،  عمارات  يف  �سكنوا 
ت�سرب من ينابيع خمتلفة. وبعد عودتهم اإىل مدينتهم، 
اأبنية دم�سق باتت مماثلة ملا �ساهدوه  اأن بع�س  وجدوا 
يف املهجر. و�ساهدوا، اأي�سًا، �سبكة �سوارع رئي�سية ت�سل 
بينها �ساحات �سغرية تليها �سوارع فرعية منظمة. ويف 
هذه الأحياء اجلديدة �سّيدت اأبنية طابقية على الطراز 
بيوت  املي�سورين  اأولد  من  الكثري  »هجر«  الأوروبي. 
ال�سقق  هذه  يف  لي�سكنوا  القدمية  دم�سق  يف  اأهلهم 

اجلديدة، »الأوروبية«.
يف هذه الأحياء اجلميلة واحلديثة واملنظمة، ظهر جيل 
والأجداد،  الآباء  عن  خمتلف  ال�سوريني،  من  جديد 
»متحرر« يف اأفكاره ولبا�سه و�سلوكه، متاأثر بطرق العي�س 
الأوروبية، حيث عاد هوؤلء »من درا�ستهم اجلامعية يف 
والبنطال  الطربو�س،  من  بدًل  القبعة  مرتدين  اأوروبا 
ب«. عادوا اإىل مدينتهم حاملني  بدًل من القمباز املق�سّ
اأفكارًا اأجنبية عن الدين والدولة واملجتمع، رافعني راية 
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اأولدهم.  تربية  ويف  اخلا�سة  حياتهم  يف  »العلمانية« 
اإىل  التحررية« من منازلهم  »الأفكار  انتقلت هذه  وقد 
اأماكن عملهم، يف دوائر الدولة ويف اجلامعات ومكاتب 
واملقاهي،  النوادي  اإىل  و�سوًل  واملحاماة،  ال�سحف 
باإن�سائها  قاموا  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  اإىل  ثم  ومن 
�سفرهم  لول   (( يقول:  اإذ  ال�ستقالل.  مرحلة  يف 
التحول  هذا  كان  ملا  الآخرين  جتارب  على  واطالعهم 
يف حياتهم، ولول احلداثة يف العمران وطرق العي�س، ملا 
انعك�ست هذه الأفكار على بيوتهم وعاداتهم وجتربتهم 

احلياتية. ((
البداية اإذن كانت مع »الرتامواي« وكل الأحياء احلديثة 
معقاًل  اأ�سبحت  والتي  وب�سببه،  حوله  من  ُولدت  التي 
العثماين  احلكم  �سقوط  مع  و�سباياها  دم�سق  ل�سباب 

�سنة 1918.
تعريفه  يف  ذلك  عن  معلوف«  »اأمني  الكاتب  عرب  وقد 
عن الكتاب، قائاًل: )) من ماآ�سي م�سرقنا اأن احلداثة 
بعيدة  هذا  يومنا  يف  تبدو  التي  والفكرية،  الجتماعية 
املنال، بداأت ت�سري قبل اأجيال يف عروق اأبنائه وبناته 
هذه  يحّولوا  اأن  و�سعهم  يف  كان  مبدعني  رواد  بف�سل 
البقعة من العامل اإىل منارة حقيقية للتقدم واحل�سارة. 
الرائع عن  »�سامي مبّي�س« يف عمله  لنا  يرويه  هذا ما 

»دم�سق«.((
الكتاب وثق حماولت فردية وعامة للتنوير يف العا�سمة 
ترك  يف  جنح  وبع�سها  فا�ساًل  كان  بع�سها  ال�سورية. 
اأهمية  الكتاب.  لهذا  الأوىل  الأهمية  هنا  الب�سمات. 
�سوريا،  التغيري« يف  اأنه ي�سع »معركة  تاأتي من  اأخرى، 
هذا  كان  واإن  تاريخي،  �سياق  يف  الأخري،  العقد  يف 
الن�س يركز على البعد الجتماعي والتنويري لـ«معركة 
دم�سق«، ولي�س اجلوانب ال�سيا�سية يف »املعركة« احلالية 
�سوارع  يف  والثقافية  وال�سيا�سية  الجتماعية  وماآلتها 

دم�سق وباقي الأنحاء ال�سورية.
: �لرت�مو�ي  ولدة  • تاريخ 

يف مثل هذه الأيام من �سباط فرباير �سنة 1907 �ُسرع 
العمل على مّد خطوط »ترام دم�سق« الكهربائي يف عهد 

من  »دم�سق«  كانت  الثاين«،  احلميد  »عبد  ال�سلطان 
العامة  املوا�سالت  وت�سغل  ُتنار  التي  العامل  اأوائل مدن 

بالتيار الكهربائي، حتى قبل »ا�سطنبول« العا�سمة.
ت�سميم  من  كانت  العامل  يف  كهربائية  قاطرة  اأّول 
�سنة  ڤيد�ُسن«  دي  »روبرت  ال�سكتالندي  الكيميائي 
»روبرت«  اخرتاع  عومل  الوقت  ذلك  يف   ،1837
التفكري  دون  الفّنية  املعار�س  يف  وُعر�س  فّني  كعمل 

با�ستخدامه عمليًا. 
قّدم »دي ڤيد�ُسن« تطويرًا على قاطرته   1841 �سنة 
الكهربائية مّكنها من حمل �ستة اأطنان وال�سري ب�سرعة 
 2،4 6 كم يف ال�ساعة، و�سارت بها بطارياتها مل�سافة 
كم يف »اإدنربه«. يف العام التايل دّمر عّمال �سكة احلديد 
الإنكليز هذا الخرتاع املتفّوق يف زمنه خوفًا من خ�سارة 

وظائفهم حل�ساب الكهرباء.
اأول  لتجربة  بعدها  عامًا  ثالثني  حوايل  العامل  انتظر 
من  برلني  يف   1879 �سنة  حقيقية  كهربائية  قاطرة 
اإرن�ست »ڤرنر زمينز«. �سار اخرتاع ڤرنر  قبل املخرتع 
اأ�سهر،  ثالثة  جتربته  وا�ستمّرت  كم/�س   13 ب�سرعة 
خّط  يف  الرّكاب  بحمل  »زمينز«  مقطورة  قامت  حني 

دائري طوله 300 مرت.
بعد جناح التجربة نال »ڤرنر فون زمينز«  �سنة 1881 
حّق اإن�ساء خّط حديدي كهربائي على �سبيل التجربة يف 
بلدة »لي�سرتفيلده« بالقرب من »برلني« الأملانية، بعدها 

»برايتون«  بلدة  يف  كذلك  جتريبي  خط  اأن�سئ  ب�سنتني 
يف  وكذلك  فيها.  الأملانية  اجلالية  قبل  ومن  الإنليزية 
ا�سُتن�سخت   1888 �سنة  ثّم  »النم�سا«.  يف  »ڤييّنا« 
املتحدة  »الوليات  يف  جتريبية  كهربائية  خطوط  عّدة 

الأمريكية« وبت�ساميم معّدلة عن الأملانية الأ�سلي.
عن  كبديل  القبول  الكهربائية  القطارات  نالت  بدايًة، 
القطارات البخارية يف الأنفاق والأماكن املغلقة كعالج 
خط  اأّول  افتتاح  كان  لذا  املرتاكم،  الدّخان  مل�سكلة 
كقطار   1890 �سنة  ر�سمي  ب�سكل  جتاري  كهربائي 
اآند  »�سيتي  �سركة  فعلته  ما  لندن.  جنوب  حتت  اأنفاق 
ل�ستبدال  اأخرى  �سركات  �سّجع  لويز«  ري  لندن  �ساوث 
قاطراتها البخارية بالكهربائية، لكن بقي هذا التغيري 
قطارات  لي�سمل  تو�ّسعه  دون  الأنفاق  بقطارات  مقّيدًا 

�سطح الأر�س.
ال�سطحية  القطارات  اأّول  �سارت   1904 �سنة 
�سنة  وبحلول  الأمريكية،  »نيويورك«  يف  الكهربائية 
قد  الأملانية  »برلني«  خطوط  جميع  كانت   1910

حتّولت اإىل القاطرات الكهربائية.
: �لتاريخ  مدينة  يدخل  • �لخرت�ع 

يف »دم�سق« مّت حتويل جميع خطوط الرتام والقطارات 
وكان   1907 �سنة  الكهرباء  ا�ستخدام  اإىل  ال�سطحية 
ملتقى خطوط ترام )ترامواي( دم�سق الكهربائية يقع 
و«مقهى  الكندي«  »�سينما  مقابل  ال�سخر«  »زقاق  يف 
الكهربائية  القطارات  ة  ق�سّ هي  ما  لكن  هاڤانا«. 

الدم�سقية؟ 
 ،19 القرن  اأواخر  »دم�سق«  الكهرباء  دخلت 
وا�سُتخدمت غالبًا لإنارة املوؤ�ّس�سات احلكومية وت�سغيل 
م�سّخات املياه. يف تلك الفرتة بداأت احلكومة بالتفكري 
با�ستخدام الكهرباء لتغذية موا�سالت املدينة واأريافها 
بعد  �سّيما  باخليول،  املجرورة  املقطورات  عن  بدياًل 

جناح جتربة لندن وبعد مّد خطوط ال�سكندرية.
العثمانية  الأ�سغال  وزير  اتفق   1889 �سباط   7 يوم 
»يو�سف مطران«  ال�سوري  الأعمال  )النافعة( مع رجل 

خطوطها  وكانت  دم�سق  ترامواي  خطوط  متديد  على 
كالتايل:

دم�سق  مدينة  مركز  من  وينطلق  الن�سر«،  باب  »خط 
)�ساحة املرجة( ليمّر يف بوابة اهلل )القدم( ثّم يتابع 
يف  الدين«  حمي  ال�سيخ  جامع  »خط  مزيريب.  اإىل 
�سرقي«  و«باب  الأق�ساب«،  »جامع  خط  »ال�ساحلية«. 

ثّم يتابع اإىل »دوما«.
املدينة  داخل  اخلطوط  تكون  اأن  على  التفاق  كان 
اإىل  الرّكاب  ينتقل  ثّم  باخليول،  جمرورة  القدمية 

خطوط جمرورة بالبخار نحو الأرياف.
ملدة  احلديدية  دم�سق  خطوط  امتياز  »مطران«  نال 
�ستني �سنة، وكان التفاق على اأن يبداأ بتنفيذ امل�سروع 
ثّم  المتياز،  ت�سديق  تاريخ  من  اعتبارًا  �سنة  خالل 
عام  م�سى  ون�سف.  �سنتني  مدى  على  العمل  ُينجر 
ون�سف دون ال�سروع يف امل�سروع ف�ُسحب المتياز من يد 

الرثي »يو�سف مطران«.
لحقًا تقّدم الأمري »حممد اأر�سالن« بطلب امتياز توليد 
الكهرباء وا�ستثمارها يف ولية دم�سق )�سوريه(، فنال 
اأن  �سنة على  وت�سعني  ت�سع  وملّدة   1903 �سنة  التفاق 
ينتهي امل�سروع خالل اأربع �سنوات. يف العام التايل نال 
لت�سيري  الكهربائية  الطاقة  تقدمي  امتياز  »اأر�سالن« 
حافالت الرتام على اخلطوط املمنوح امتيازها قدميًا 

ليو�سف مطران.
بلجيكية  �سركة  مع  �سراكة  اأر�سالن«  »حممد  عقد 
دم�سق،  ترام  خطوط  لتنفيذ  احلديدية  للخطوط 
»ال�سركة  با�سم  �سركة   1904 �سنة  بداية  فتاأ�ّس�ست 
العثمانية ال�سلطانية للتنوير واجلّر والكهرباء بدم�سق«، 
وكانت �سركة عامة ُطرحت اأ�سهمها بالآلف لي�سرتيها 

العاّمة، فا�ستثمر فيها الكثري من اأهل دم�سق.
�ساهد الدم�سقيون حافالت الرتامواي الكهربائي ت�سري 
يف »دم�سق« لأّول مّرة يف ني�سان �سنة 1907، ثّم ُو�ّسعت 
املهاجرين«  »خط  ونال   1909 �سنة  املدينة  خطوط 
تو�سعة ثانية �سنة 1911، بالتزامن مع كهربة خطوط 

ترام »برلني« يف املانيا.
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ني�سان  يف  بالكهرباء  و�سوارعها  »دم�سق«  بتنوير  �ُسرع 
نهر  مياه  من  الكهرباء  توليد  ومّت   ،1907 �سنة 
»ِدّمر«.  يف  كهرباء(  )معمل  توليد  حمطة  يف  »بردى« 
ثّم   1909 �سنة  كذلك  تو�سعة  التوليد  حمّطة  ونالت 
تو�ّسعت ال�سركة يف عهد الفرن�سيني ودخلها م�ساهمون 
احلكومة  اإىل  ال�سركة  ملكية  انتقلت  ثّم  فرن�سّيون، 
ال�سورية يف عهد التاأميم و�سار ا�سمها »موؤ�ّس�سة كهرباء 

وترامواي دم�سق«.
ويف الفرتة نف�سها تقريبًا دخلت دم�سق عامل القطارات 
مدينة  باأنها  دم�سق  �سعرت  وبذلك  البعيد،  لل�سفر 
حديثة، �ساأنها �ساأن املدن العريقة يف اأوروبا، ومن يتاأمل 
�سورة ل�ساحة املرجة والرتامواي يقف فيها، يظن نف�سه 
حقًا يف مدينة برلني اأو لندن اأو باري�س يف بداية القرن 

الع�سرين.
خطوط  �ساهمت  احلديثة،  العامل  مدن  من  وكغريها 
وال�سوارع  املباين  ت�سكيل  يف  الكهربائية  القطارات 
العقارات  اأ�سعار  ارتفعت  حيث  املدينة،  يف  احلديثة 
تبني  النا�س  و�سارت  القطارات،  حمطات  من  لقربها 

اأهّم مبانيها على حماذاة م�سار خطوط الرتامواي.
: �لإجناز  تقتل  �لنفط  م�صالح  • �أنياب 

�سركة  ت�سفية  ال�سورية  احلكومة  قّررت   1962 �سنة 
الرتام وا�ستبدال خطوطها بحافالت املازوت، وبداأ اإلغاء 
اخلطوط تدريجيًا اإىل اأن انتهى وجود »الرتامواي« �سنة 
اإلغاء  احلكومة  بّررت  الق�ساع«.  »خط  باإلغاء   1967

للحافالت  ال�سيارات  مبزاحمة  دم�سق  ترام  خطوط 
تعانيها  التي  ال�سيانة  مب�ساكل  وكذلك  الكهربائية، 
يف  النا�سر  عبد  عهد  يف  متامًا  تاأميمها  بعد  ال�سركة 

�سوريا.
الكهربائية  اخلطوط  اإلغاء  خطوات  تاأتي  الواقع  يف 
تنفيذًا ملطامع �سركات النفط، التي اأرادت �سوقًا اأو�سع 

لت�سريف حمروقاتها يف الن�سف ال�سرقي من العامل.
من اجلدير بالذكر اأّن »ترامواي دم�سق« �سبق »ترامواي 
ال�سكندرية  بعد  عربيًا  الثالث  وكان  عام.  مبئة  دبي« 
خطوط  اأما   ،1898 العا�سمة  واجلزائر   1863
اإىل  حتّولت  فقد  العثمانية  العا�سمة  ا�سطنبول«  »ترام 
�سنوات،  بخم�س  دم�سق  بعد   ،1912 �سنة  الكهرباء 
ا�ستعادتها  ثّم   1966 �سنة  كذلك  األغيت  وكانت 

ا�سطنبول من جديد �سنة 1991.
الرتام  خطوط  �سكك  اأّن  اإىل  كذلك  الإ�سارة  وجتدر 
بعودتها،  اأماًل  النا�س  مانحة  دم�سق  �سوارع  يف  بقيت 
اإىل اأن اأزالتها احلكومة ال�سورية مطلع الألفينات، ومل 
القدمي  القطارات  م�سنع  �سوى  اليوم  اآثارها  من  يبق 
القطارات  ُولدت جميع  القدم، حيث  املغلق يف منطقة 
الأو�سط، موؤن�س  ال�سرق  ابراهيم حميدي.  ال�سورية. ) 

بخاري. مدونة بخاري( 

ترجمـــــــات

 اخلروج من الفوضى

عز الدين عناية. أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

يحاول 
الباحث الفرنسي »جيل كيبل«، 

أبرز المتابعين الغربيّين لإلسالم المعاصر 
والحركات الدينية السياسية، تتبّعَ بؤر الفوضى التي 

نشطت على مدى الفترة المتراوحة بين سبعينيات القرن الماضي 
والعشرية الراهنة، في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط. وضمن 

مسٍْح لألحداث، يرصد االنتفاضات والحروب واالغتياالت والمعارك السياسية، 
وغيرها من األحداث التي هزّت المنطقة، دون غوٍص في دوافعها العميقة أو 

تأمّل في آثارها البعيدة.
فقد عرفت البالد العربية وما جاورها، تحوالت الفتة في تلك الفترة، كان لها أثر 
كبير على مساراتها السياسية وعلى أوضاعها االجتماعية، معتِبرًا صاحب الكتاب 

البترول العنصر الجوهري األوّل في صنع تلك األحداث.
يُوزّع »جيل كيبل« كتابَه على جملة من األطوار الزمنية، ينطلق الطور األوّل 

فيها مع سبعينيات القرن الماضي وهي الفترة التي شهدت حرب أكتوبر 
1973، معتبرًا تلك المرحلة بداية انتشار الفوضى في الشرق، والتي 

بلغت أوجها مع الطور األخير بإعالن ما عُرف بتنظيم “الدولة 
اإلسالمية” سيطرته على مساحة واسعة من الجغرافيا 

المشرقية بين سوريا والعراق بين سنتيْ 
2014 و 2017.
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نتائج  تكن  مل  ال�سرق،  على  خّيم  الذي  املناخ  ذلك  يف 
حرب اأكتوبر التي د�ّسنت بداية الفو�سى، اإيجابيًة على 
ا�سطنعت  فقد  العربية.  والأو�ساع  ال�سيا�سات  م�ستوى 
يف  العربية  الدولة  �سد  عربيًا  ن�سًرا  القومية  الدعاية 
واقتطع  الحتالل  فيه  متّدد  وقت  يف   ،1973 حرب 

اأجزاء من دول الأطراف.
ومل تفرز تلك احلرب انفراجًا يف امل�سار العربي العام، 
القب�سة  بت�سديد  الأو�ساع،  �سوء  اآثارها من  فاقمت  بل 
مل  ال�سيا�سية.  احلياة  على  الت�سييق  وتزايد  الأمنية 
يوّفق العقل العربي، مبوؤ�ّس�ساته التعليمية، وبطروحاته 
اأفق  توليد  يف  املعرفية،  وبتنظرياته  الإيديولوجية، 
وبلوغ  التقدم  حتقيق  اإىل  تتطّلع  ل�سعوب  جديد  نظري 
لل�سيا�سات  الوخيمة  النتائج  وبقيت  الكرمي.  العي�س 
ما  للمجتمعات،  امل�سريية  بالأقدار  متحّكمة  ال�سابقة 
التبعية وتغرق  جعل عديد الدول تدور مكَرهة يف فلك 
ق�سرًا يف �سوء التنمية دون قدرة على اخلروج من ذلك 

الرتهان.
عرفتها  التي  الكربى  املنعَرجات  كيبل«  »جيل  َيعَترب 
النفط،  تاأثري  حتت  ح�سلت  قد  العربية  ال�سيا�سات 
يف  البرتول  �سالح  »في�سل«  الراحل  امللك  اإ�سهار  منذ 
الفا�سح  الغربي  التحالف  بفعل   1973 اأكتوبر   20
املتحدة«  »الوليات  جانب  من  �سيما  اإ�سرائيل،  مع 
واإىل  الحتالل يف احلرب،  و«هولندا« مب�ساعدة جي�س 
يف  للكويت  العراق  غزو  اإّبان  الأمريكي  التدخل  غاية 

عهد �سدام ح�سني )1990(.
وكما يرِبز »كيبل«، �ساهم �سالح البرتول يف اإنقاذ اأنظمة 
»حافظ  ونظام  ال�سادات«،  »اأنور  )نظام  النهيار  من 
1973؛  الإ�سرائيلية  العربية  احلرب  اإبان  الأ�سد«( 
الأقطار  بني  كربى  تباينات  ر�ّسخ  كذلك  البرتول  لكن 
العربية الريعية وغري الريعية، يف ال�سيا�سة والقت�ساد.
ولعل  التباينات،  من  جملة  كيبل«  »جيل  ي�ستعر�س 
منذ  العربية  البالد  يف  الإ�سالم  على  ال�سراع  اأبرزها 
بروز النظام النا�سري، الذي �سعى نحو تاأميم الإ�سالم 
القنال. خلقت �سيا�سة »عبدالنا�سر«  تاأميم  على غرار 

ويف  م�سر  يف  فو�سى  »كيبل«،  تو�سيف  حّد  على  تلك، 
موجبًا  ترى  كانت  ما  التي  العربية،  الوطنية  الدول 
لتحقيق  موالتها  اأو  القومية  ال�سيا�سات  يف  لالنخراط 

النهو�س والتنمية.
اجلزيرة  �سبه  يف  ال�سيا�سة  تلك  جتاه  فعل  رّد  وح�سل 
خلق  خالل  من  ال�سعودية،  العربية  مّثلته  العربية، 
اإن�ساء  موؤ�س�سات بديلة كما يف�ّسر الكاتب )جاءت عرب 
1962(؛  دي�سمرب   15 يف  الإ�سالمي  العامل  رابطة 
»تون�س«،  »بورقيبة« يف  كّل من  املغرب خا�س  ويف بالد 
�سيا�سات براغماتية مع  »املغرب«  الثاين« يف  و«احل�سن 
عبدالنا�سر«  »جمال  �سيا�سة  مبوجبها  َعّدا  الغرب، 
يف  العربية،  لالإمكانات  مراعية  وغري  متهّورة  �سيا�سة 
ظل واقع التخلف الذي ترزح حتت وطاأته اأق�سام وا�سعة 

من املجتمعات.
العربية،  البالد  يف  مت�ساربة  دينية  �سيا�سات  ت�سّكلت 
التي  الفرتة  ففي  حّدة.  ال�سيا�سية  النق�سامات  زادتها 
�سعواء  حربًا  يخو�س  عبدالنا�سر«  »جمال  فيها  كان 
حماكمات  عرب  امل�سلمني”  الإخوان  “حركة  لجتثاث 
 29 يف  قطب«  »�سيد  اإعدام  )اأبرزها  لقادتها  �سهرية 
التون�سية،  ال�سحافة  كانت   ،)1966 اأغ�سط�س 
اعتقال  على  بالالئمة  ُتلقي  البورقيبي،  العهد  يف 
وتطالب  ورفاقه،  الإخواين  الزعيم  »عبدالنا�سر« 
العتداد  �سحايات  بو�سفهم  عنهم  الفوري  بالإفراج 

النا�سري والتع�سف القومي.
كما مّثلت الق�سية الفل�سطينية اإحدى بوؤر الفو�سى من 
 .1973 اأكتوبر  اأعقاب حرب  كيبل« يف  »جيل  منظور 
فبعد تراجع الغطاء القومي �سلك الفل�سطينيون م�سالك 
لق�سّيتهم،  حّل  لإيجاد  اأنف�سهم  على  التعويل  يف  �ستى 
جّربت الف�سائل ال�سيا�سية الفل�سطينية حينها الن�سال 
الداخل  يف  اأكان  ال�سيا�سية  املعارك  وخا�ست  امل�سّلح، 
العربية  الدولة  مع  ال�سراع  يكن  مل  اخلارج.  يف  اأم 
اأمًرا هّينا على الفل�سطيني، كما مل يكن توقيع اتفاقية 
ال�سالم اإنهاء لل�سراع. حيث اأّدى خو�س عملية ال�سلح 
مع اإ�سرائيل اإىل انق�سامات عميقة، ل يزال الفل�سطيني 

يعي�س حتت وطاأتها بني »غزة« و«رام اهلل« حتى الراهن.
ل يخفى عن عني مت�سّفح الكتاب ا�ستعادة جيل كيبل 
العربية،  البالد  لق�سايا  الغربية  الت�سطيحية  الروؤية 
اإقرار  دون  الداخلية،  بالفو�سى  حمكومة  بالد  اإنها 
املنطقة،  منها  تعاين  التي  املفرو�سة  ال�سراعات  باأّن 
الفو�سى  التي كانت غالبًا عاماًل جوهريًا يف خْلِق  هي 
بالداخل. اإذ هناك تدخالت �سافرة يف البالد العربية 
ويف منطقة امل�سرق عامة، طيلة احلقبة املتاَبعة، �ساهمت 
يف توليد الفو�سى واإ�ساعتها. فاأن تتحّول ال�سطرابات 
ال�سيا�سية التي عا�ستها منطقة امل�سرق اإىل نتاج مبا�سر 
ويناأى  ال�سيا�سي،  التقدير  يف  حْيٌف  فيه  اأمٌر  للداخل، 
عن املو�سوعية. مع ذلك يتعنّي اأّل نغفل عن قاِبلّية بنية 
النظام ال�سيا�سي ال�سرق اأو�سطي لالخرتاق والتوجيه، 

وعدم القدرة على �سّد التدخالت اخلارجية.
ومنطقة  العربية  البالد  لق�سايا  الّنظر  لزاوية  وتبعا 
كيبل«،  »جيل  لدى  ال�سيا�سية  الدينية  الأو�سط،  ال�سرق 
فقد هيمنت روؤية “ديَنوّية” على قراءة الأحداث اأثناء 
“الديَنوية”  بالروؤية  ونق�سد  الفو�سى.  عر�س مظاهر 
وحيد  املنطقة يف عامل  املجتمعي يف  اختزال احلراك 
األ وهو العامل الديني، يف حني ثمة عوامل اأخرى غري 
ذلك العامل، مثل التبعية القت�سادية، وانت�سار التخّلف 
العملية  وترّدي  املدين،  احل�ّس  و�سعف  الجتماعي، 
العوامل  من  وهي  الأقطار،  من  جملة  يف  ال�سيا�سية 

الأ�سا�سية التي تقف خْلف ال�سطرابات.
كيبل«  »جيل  ُيقّر  “الدينوّية”  النظرة  لتلك  وجماراة 
 ،1989 العام  منذ  اأي  برلني،  �سقوط جدار  ُبعيد  اأن 
ِمثل  الإ�سالمية،  البالد  يف  كربى  اأحداثًا  �سهد  الذي 
ر�سدي«  »�سلمان  الكاتب  �سد  اخلميني  الإمام  فتوى 
“الآيات ال�سيطانية”، وان�سحاب »رو�سيا«  موؤلف كتاب 
الإ�سالمية”  الإنقاذ  “جبهة  واإن�ساء  »اأفغان�ستان«،  من 
يف اجلزائر، وجناح النقالب الع�سكري يف »ال�سودان« 
بقيادة »الب�سري«، وتفجر م�ساألة »الفولر« يف »فرن�سا«، 
ال�سراعات  معرتك  الأجواء،  تلك  يف  الإ�سالم،  اأُدِخل 

الدولية كَخلٍف للكتلة ال�سرتاكية.
العربية  البالد  على  امل�سلَّط  ال�سغط  ذلك  كان  وقد 

ال�سطرابات  خلق  يف  حا�سمًا  عاماًل  والإ�سالمية 
بالداخل والتوترات مع اخلارج. فال ميكن تربئة الغرب 
من حالت ال�سغط الق�سوى التي عانت منها املنطقة، 

وهو ما وّلد “�سغائن” يف البنية ال�سيا�سية القاعدية.
: للكتاب  منه  بد  ل  • نقد 

الأمني  الطابع  ذات  ال�سيا�سيَة  الأحداَث  »كيبل«  يتابع 
اإفريقيا،  �سمال  ويف  الأو�سط  ال�سرق  يف  والإرهابي 
ي�ستند  ي�سّميها.  “فو�سوية” كما  مالمح  منها  لي�سوغ 
تف�سري  دون  للحوادث  ظواهري  جتميع  اإىل  فيها 
عر�َس  اأّن  واجللّي  م�سّبباتها.  على  اإتيان  اأو  ملجرياتها 
والتحولت،  التاريخ  لفهم  يكفي  ل  وحده  الأحداث 
فالعملية تقت�سي حتليل الوقائع وتركيبها ونقدها نقدًا 
خال�سة  عر�س  يي�ّسر  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو  وجيهًا، 

للقارئ ت�سعه اأمام حقيقة جمريات الأمور.
الإجرام،  اأفعال  برت�سيف  الكاتب  يقوم  اأن  ولكن 
واأعمال الإرهاب، مع اإ�سافة الوقائع الأليمة والأزمات 
اأهلوه  فيه  يغدو  معني،  اإقليمي  حيز  �سمن  املرتاكمة، 
�س النظر على  �سّناع اأزمتهم، فذلك من �ساأنه اأن ي�سوِّ

القارئ ويحول دون الفهم ال�سائب للوقائع.
افتقاد  يف  تتمّثل  الكتاب،  يف  اأخرى  نقي�سة  هناك 
اإىل  الأو�سط  وال�سرق  املتو�سط  يف  ال�سيا�سية  الأحداث 
لالأحداث.  امل�ْسِحّي  الطابع  رغم  بينها،  عميق  رابط 
واإظهار  العميقة،  البنى  حتليل  الكتاب  من  غاب  فقد 
ال�سيا�سي.  الن�سداد  حالت  وراء  الكامنة  الأ�سباب 
و�سيطرت على �سياغة الكتاب مالَحقة لالأحداث وفق 
التقليد “احلْولّياتي” على ح�ساب التعّمق يف فهمها اأو 

الإتيان على م�سبباتها وتف�سريها.
وهو ما جعل الكتاب مبثابة “الك�سكول ال�سيا�سي” عن 
»جيل  يغرق  فاأحيانًا  الأو�سط،  وال�سرق  املتو�سط  وقائع 
دة على �سلة باملجتمعات  كيبل« يف تب�سيط ظواهر معقَّ
يف  مبتذًل  دعائيًا  اأ�سلوبًا  ذلك  يف  معتمدًا  الإ�سالمية، 
العر�س يناأى عن البحث الأكادميي اجلاد، على غرار 
اأّن فهَم التحولت  عر�سه للظاهرة الداع�سية. واحلال 
ا�ستعرا�سًا  لي�س  العربية  البالد  يف  ال�سيا�سية  الدينية 
يف  غو�سًا  بل  الأخبار،  عر�س  طريقة  على  لالأحداث 
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امل�سببات والآثار.
من جانب اآخر، ياأتي احلديث عن الإ�سالم ال�سيا�سي، 
كيبل«،  »جيل  لدى  الرئي�س  البحث  حقل  ميّثل  الذي 
اأمام  القارئ  الإرهابية، مبا يجعل  بالأحداث  ممزوجًا 
الكتاب  ففي  امل�سداقية.  عن  يناأى  م�سّو�س  خليط 
نر�سد تراجعًا لفتًا على م�ستوى املنهج يف فهم ظاهرة 
اإبان  الأوىل،  الأبحاث  اإىل  تعيدنا  ال�سيا�سي،  الإ�سالم 
انطلقت  التي  املا�سي،  القرن  وثمانينيات  �سبعينيات 
بها درا�سات الإ�سالم يف الغرب وما رافقها من خلط، 
يف  ال�سيا�سية  التحولت  وقائع  فْهَم  تتلّم�س  كانت  حني 

املجتمعات الإ�سالمية.
اإن جارينا  “الفو�سى”،  اأ�سا�سية يف �سنع  ثمة عنا�سر 
تتمّثُل  والإ�سالمية،  العربية  للحالة  تو�سيفه  يف  »كيبل« 
الق�سري  والتغييب  املق�سود،  ال�سيا�سي  الن�سداد  يف 
وهو  احلرة،  امل�ساركة  من  ومنعها  �سيا�سية  لتوجهات 
اآخر  البلدان؛ لكن ثمة �سببًا  ما ينطبق على جملة من 
يف �سنع “الفو�سى” وهو نفي حّق الوجود والتواجد يف 
الفل�سطيني ودفع  ذلك الف�ساء، على غرار طم�س حق 
خلق  ما  وهو  املمنَهجة،  الإبادة  م�سارف  اإىل  اأهاليه 

تفجرات فجئية باتت �سبه دورية يف تلك ال�ساحة.
ي�سهب »جيل كيبل« يف رواية الأحداث عرب الكتاب وفق 
يويل  ول  الراهنة،  الفرتة  اإىل  ي�سل  ت�ساعدي  ن�سق 
يطرح  ما  وهو  عناية،  اأي  الفكريَة  اجلوانَب  ذلك  يف 
يف  الولوج  دون  الأحداث  عْر�س  معنى  ب�ساأن  ت�ساوؤًل 
غور الظواهر. �سحيح ميّر القارئ باحلالة التون�سية اأو 
احلالة الليبية اأو امل�سرية اأو غريها اإبان موجة الربيع 
اأو  الأ�سباب  غو�سًا يف  يجد  ل  ولكن  بعده؛  وما  العربي 
نقا�سا للماآلت وامل�سائر، حيث يطغى الطابع الو�سفي 

احلْوِلّياتي على الكتاب ب�سكل وا�سع.
واحلال اأّن ف�سَل جتارب وجناح اأخرى ناجٌت عن اأ�سباب 
تون�س  التحول يف  ا�ستند فيه  الذي  الوقت  بنيوية. ففي 
جيد  تعليمي  تكوين  ذات  وا�سعة،  و�سطى  طبقة  اإىل 
ومتعدد امل�سارب، افتقدت معظم بلدان الربيع العربي 
قوى  واأعجَز  �سريعًا  التعرث  جعل  ما  وهو  ذلك،  اإىل 

التغيري عن موا�سلة التحول الهادئ.

فال تنبني التحولت الإيجابية على الفراغ، واإمنا ت�ستند 
اإىل خلفية داعمة ميّثلها جي�س من التكنوقراط، وهو ما 
�سنع الفارق بني تون�س واجلارة ليبيا على �سبيل املثال، 
دولة  من  فائقة  وب�سرعة  ليبيا  مثل  دولة  حتولت  حيث 
تتلخ�س  هنا  ال�سوابط.  فيها  تنتفي  دولة  اإىل  مارقة 
»كيبل«،  يقول  كما  التون�سي”،  “ال�ستثناء  خ�سائ�س 
ع�سر،  التا�سع  القرن  منذ  ت�سّكَل  �سياق  الواقع  يف  وهو 

وخّلف بنية موؤ�س�ساتية �سلبة.
يف  النا�سئة  الدميقراطية  اأّن  كيبل«  »جيل  يعترب  كما 
القائمة  الأحزاب  لختبار  مهّمًا  امتحانًا  تبقى  تون�س 
التون�سية  ال�ساحة  اأثبتت  فقد  اإيديولوجي.  اأ�سا�س  على 
اأّن الولء لالأحزاب اأكانت ي�سارية اأم وطنية اأم ليربالية 
ع الأحزاب على املحك  اأم اإ�سالمية متحّول، فحني تو�سَ
بعيدًا  احلقيقية  وقدراتها  اإمكانياتها  بالفعل  تكت�سف 

عن ال�سجيج الإعالمي الذي قد يلّفها.
ولذا فالفو�سى التي تعي�سها بع�س البلدان هي نتاج عدم 
تنزلق  ما  �سرعان  والتي  للنا�س،  املادية  املطالب  تلبية 
اإثني ومذهبي، وهو ما َيربز  نحو �سراعات ذات طابع 
جلّيا يف احلالة العراقية الراهنة. فالو�سع الجتماعي 
البائ�س ي�سرتك فيه ال�سني وال�سيعي والكردي والعربي 
على حد �سواء، َبْيَد اأّن اخلروج من ذلك املاأزق غالبًا ما 
اأو عرقية بحثًا عن حلول  ي�سلك قنوات مغرِتبة، دينية 
يف  التغيري  منها  يعاين  التي  املزالق  من  وهي  وهمية، 

البالد العربية.
ال�سرق  ومنطقة  العربية  البالد  لأو�ساع  ا�ست�سراف  يف 
الأو�سط، ينتهي »جيل كيبل« اإىل اأّن غياب اتفاق جّدي 
ال�سامنني  بو�سفهما  الغربية،  والأطراف  رو�سيا  بني 
لإخراج املنطقة من الفو�سى، من �ساأنه اأن يبقي �سنع 
عن  احلديث  ميكن  الت�سوية  تلك  فعرب  بعيدا.  ال�سالم 
اندماج املنطقة يف النظام العاملي واملحاَفظة على اأمن 

�سعوبها.
املتو�ّسط  اأزمات  الفو�سى..  من  اخلروج  �لكتاب: 
وال�سرق الأو�سط.، تاأليف: جيل كيبل.النا�سر: رافائيللو 
�سنة  الإيطالية’.،  ‘باللغة  )ميالنو-اإيطاليا(  كورتينا 

الن�سر: 2020.، عدد ال�سفحات:�س 416 

كنُت لأمنَحك القلَب
من النافذة

ومن دون �ُسّباك
كنُت لأمنَحك الروَح .

----
» اأن تقويل يل: ان�سني
هو اأن اأعَظ ب�سحراء،
واأطُرَق حديدًا باردًا،

واأَُحّدَث املوتى.«
----

ملا راأيُتِك قادمًة
قلُت لقلبي:

- ما اأجمله من حجر
كي اأتعرَث .

----
 من دون ق�سد، ُد�سُت 

زهرًة على قربها
ٌة« من الزهرة عبقت »اأَنَّ

وانغرزت يف روحي.«
----

هذه القيتارة التي اأمل�ُسها
لها ل�ساٌن وت�ستطيع الكالَم،

ها العيوُن ولكن تنق�سُ
كي ُتعينني على البكاء.

من الشعر احملكي اإلسباني ..
ترجمة محمد خطاب. الجزائر
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تفاعل المتلقي بين فضاء االحتواء واحتواء الفضاء ..   

اجلسد يف منحوتات جورج سيجال )1(  

د.غادة بن عامر . تونس

إبــــــداع إبــــــداع

اإن للمنحوتة اأ�سكال تعبريية داخل الف�ساء وبروزها فيه 
ك�سكل تفاعلي مف�سي للقراءة والفهم بح�سب ما متنحه 
العنا�سر املكونة لهذا الأخري. ومبا ان املتلقي هو اأ�سا�س 
النحتية  الأعمال  تقيم  عملية  فان  الإبداعية  العملية 
العمل  فتقييم   ، التقييم  الغر�س من  باختالف  تختلف 
وفل�سفته  الفن  مفاهيم  على  يعتمد  اأن  بد  ل  النحتي 
بان  العتبار  ويوؤخذ يف عني  املختلفة  الفنية  واملدار�س 
بتعدد  متعددة  اأحكام جمالية  واملعا�سر  للفن احلديث 

الجتاهات الفنية وتنوعها.
من هذا الإطار، تعبري عن �سكل احل�سور يف املنحوتة 
وماهيتها داخل الف�ساء، اإىل جانب اأغرا�سها املعرفية 
وم�سمونا.  �سكال  اجلمايل  طرحها  من  كما  والفكرية 
حممل  فني  واأثر  تعبريي  �سكل  بو�سفها  فاملنحوتة 
بالفكر وم�ستوعب لمتالءات الفنان، هي اأي�سا ح�سور 
يف الف�ساء ذلك املكان الذي و�سعت فيه املنحوتة لتوؤمن 
للم�ساهد عدة نقاط نظر خمتلفة تتعدد ح�سب امل�سافة 
وح�سب الزاوية اإن كانت جبهية، جانبية اأو خلفية، فهذا 
الختالف يولد اأي�سا احلركة يف اإدراك املنحوتة وتنوع 
املنبثقة  التعبريية  وللجوانب  لتمظهراتها  حمدود  ل 

يف  هاما  دورا  يلعب  احلالة  هذه  يف  فاملكان  عنها، 
اأرحب  جمالت  نحو  امل�ساهد  فكر  وحتري�س  حتريك 
واأكرث ت�سعبا من الروؤى والدللت التي ت�سف ال�سورة 
بعيدا  اجلديد  القدمي  وعاملها  حميطها  يف  الإن�سانية 
واملخ�س�سة،  املغلقة  والأماكن  العر�س  قاعات  عن 
املكان  فاإن  ثبتت،  وان  للمنحوتة  احلركية  فالو�سعية 
اأخرى  ليعطيها حياة جديدة وحركية  يبقى من حولها 
ت�ستدعي اأن نتاأمل فيها بو�سوح ون�ستقي منها التعابري 
املعنى  �سياغة  يف  املكاين  والإطار  امل�ساهد  ون�سرك 
والدللة والقيم التعبريية والأهداف الفكرية واحل�سية 

واجلمالية للمنحوتة.
قبل ان ن�سرع يف احلديث عن اامنحوتة الفنية وابعادها 
�سمات  اهم  ذكر  من  بد  ل  الف�ساء  داخل  التعبريية 
اىل  تعر�س  فالنحت  احلداثة  بعد  ما  فرتة  يف  النحت 
م�سطلحات  فظهرت  تنفيذه  وطرق  ا�سكال  يف  تغيري 
النحت  ال�سوتي،  كالنحت  وجودها  اثبتت  جديدة 
ال�سوئي وما اىل اخره فتعددية ال�سكال هذه �سمة من 
اطار  عن  النحت  فخرج  احلداثة،  بعد  ما  فكر  �سمات 
املادة املعينة ليتمرد عن كل ماهو تقليدي، لنجده ا�سبح 

فن النحت هو أحد جوانب اإلبداع الفني وهو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات 
ثالثية األبعاد، كما أنه تنظيم منسق للكتل الموجودة في فضاء حقيقي مفتوح أو 
والنسيج  والخامة  والخط  والفراغ  الكتلة  النحت هي  في  التشكيلية  والعناصر  مغلق 
داخل  موحد  تكوين  في  العناصر  هذه  تنظيم  هي  النحات  وظيفة  فان  إثره  وعلى 

الفضاء.
حيث عرفه المصور األمريكي رينهارد في أواخر الخمسينات وبداية الستينات فقال: أن 
النحت هو الشئ الذي نصطدم به عندما ترجع الى الوراء لترى لوحة . وهو يعني هنا 
طريقة تنصيب األعمال النحتية في قاعات العرض، حيث توضع المنحوتات لكي تمأل 

فراغ القاعة بجانب األعمال الفنية التصويرية.
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يتبع  ول  معينة  اأو خامة  مادة  يرتكز على  ل  افرتا�سيا 
تقنية بذاتها ولي�س بال�سرورة معربا عن فكرة حمددة 
يف  العامل  عليه  ا�سبح  الذي  التقني  التطور  ل  ففي 
الت�سكيلي عائقا  الفنان  امام  يقف  الع�سرين مل  القرن 
يف تنفيذ اعماله او احالة افكاره اىل �سئء منظور فقد 
منحت الثورة ال�سناعية التكنولوجية للفنان احلرية يف 
اقتناء ما ينا�سبه من خامات، بتعدد انواعها وامكانيات 
ل  عمال  يقدم  احلداثي  بعد  ما  فالنحات  ت�سكيلها، 
يخ�سع لقواعد م�سبقة ل بل ي�سعى لو�سع تلك القواعد 

اثناء جتربة �سنع عمله الفني الذاتي.
�سيقال-  –جورج  الأمريكي  النحات  لتجربة  �سنتطرق 
اإذ انبنت جممل اأعمال هذا الفنان على التن�سيبة حيث 
تاأُثيث  العمل على  مبداأ  اإىل  املنحوتات  خ�سعت معظم 
باإدماجها  اأو  �سواء كان مفتعال  الذي يحتويها  الف�ساء 

مبا�سرة يف ف�ساءات عمومية.
حذقه  الإن�ساين  اجل�سد  يف  �سيقال  جورج  وجد  لقد 

تعبريية  مبعان  �سحنها  التي  البتكارية  و�سنعته  الفني 
دللية تخللت جل جم�سماته، فهي ل تبدو مبتعدة عن 
على  منفتحة  تبدو  باملقابل  بل  له  متنكرة  اأو  الواقع 
الو�سط الجتماعي وملتحمة بن�سيجه وذلك من خالل 
ت�سكيليا.فاأ�سلوب  ومتثيله  الواقع  بني  احلدود  تقلي�س 
جورج �سيقال يرتئي اأن تكون عالقة الأثر الفني بالواقع 
اإطناب يف  اأو  تاأويالت  هي عالقة مبا�سرة ت�سفه دون 
وتكون  الفكرية  امل�ستويات  كل  تخاطب  اإنها  ال�سياغة، 

اأقرب من اأن توجه اىل النخبة دون غريها.
تندرج اعمال جورج �سيقال �سمن الفن احلركي النحتي 
وهو ظهر على يد جمموعة من الفنانني النحاتني حيث 
دائرة  �سمن  احلياتي  احلدث  جت�سيد  فكرة  هيمنت 
ال�سكل النحتي اأكرث من ال�سكون وما ت�ستهدفه احلركة 
من احداث الثر يف املتلقي من حيث تفاعل التكوين وما 
ي�سنعه املجال احلركي، وما تعطيه احلركة من حترر 
من الكتلة التي يتمحور حولها بع�س البنى التكوينية يف 

النحت.
لقد عمدت طريقة هذا الفنان على تثبيت ج�سد الإن�سان 
يقوم  ثم  املنا�سبة  الو�سعية  له  يختار  حيث  العادي 
باملحيط  عالقته  يف  ليعر�سه  منه  القالب  با�ستخراج 
قد  مثال  املقعد  على  فاجلل�سة  الثبات،  يعرف  ل  الذي 
على  خ�سائ�سه  تظل  لن  املكان  ولكن  اأمدها  يطول 
ماهيتها، اإنها جل�سة تفوق التحمل والحتمالت وكاأننا 
ها هنا اأمام �سورة فوتوغرافية ال�سكل فيها –اجل�سد- 
هي  م�ستقرة،  وغري  متبدلة  الالحمدودة  والأطر  ثابت 
بل  خ�سائ�سها،  يف  والتحكم  للطبيعة  �سياغة  عملية 
احتوائها والت�سرف فيها للبحث عن اجلانب الداخلي 
والبعد التعبريي الذي يرتجم من خالله عالقة الذات 

بالعامل. 
واعترب  املعي�س  الواقع  ليتمكن بذلك من القرتاب من 
�سمن هذا ال�سياق فنانا منتميا اىل حركة البوب ارت 
ت�سور  و�سعيات  وج�سد  المريكي  الواقع  تناول  حيث 

بع�س تفا�سيله ومظاهره.

حاول جورج �سيقال ان يقدم من خالل منحوتاته �سورة 
حيث  املعي�س  الواقع  من  وقريبة  بالتعابري  م�سحونة 
بواقعية  الت�ساقها  يف  املاألوفة  غري  املج�سمات  تظهر 
لتكت�سب  ع�سرها،  معامل  يف  وان�سهارها  الإدراك 
نقل  يف  امينا  كان  نحات  مل�سات  خالل  من  اأهميتها 
التفا�سيل ووفيا لت�سوير املالمح الظاهرية ل�سخو�سه، 
اذ مل يعمد كغريه من النحاتني لإدخال ال�سطراب على 
ف�سح  عن  باحثني  بتحوير  والقيام  الن�ساين  اجل�سد 
اجلوانب التعبريية باأكرث قوة واأكرث عنف، بل بالعك�س 
كانت طريقته متفردة ومميزة،اذ لتقنية القولبة وولعه 
يتنكر  مل  ج�سدا  يقدم  جعله  يف  دور  بالت�سبيه  الكبري 
البتة ملا�سيه ولكن حمل معه ح�سورا موقعا بخ�سو�سية 
اإن�سائية انطالقا من ت�سريعات فنية واأبعاد يوؤ�س�س لها 
بالإبحار  واملليء  امل�سوق  حواره  يف  غريه  دون  منجزها 

الفكري مع املُ�ساهد.
حذقه  الإن�ساين  اجل�سد  يف  �سيقال  جورج  وجد  لقد 
تعبريية  مبعان  �سحنها  التي  البتكارية  و�سنعته  الفني 
عن  مبتعدة  تبدو  ل  فهي  جم�سماته  تخللت  دللية 
يف  منغم�سة  تبدو  املقابل  يف  بل  له،  متنكرة  اأو  الواقع 
الناقد  نداء  يلبي  النحات  هذا  وكاأن  املجتمع  ن�سيج 
هو  الواقعي  الفن  قال:  حني  فنكل�ستني  �سيدين  الفني 
وحده الذي ي�ستطيع اأن يعطي النا�س وعيا بحياة المة 
الخرين،  من  يح�سى  ل  بعدد  وبعالقاتهم  وباأنف�سهم 
بها،  يتحركون  التي  وبالكيفية  احلقيقية  وبحياتهم 

وبالقوى التي تعرقل تطورهم. 
الواقع نف�سه وتدخل  تعرب منحوتات جورج �سيقال عن 
الفني  الأثر  انفتاح  مفادها  ت�سكيلية  مقاربة  �سمن 
وذلك من  بن�سيجه  واللتحام  الجتماعي  الو�سط  على 
خالل تقلي�س احلدود بني الواقع ومتثيله ت�سكيليا، فاذا 
كان الفن التجريدي يبحث عن تاأويل الواقع و�سياغته 
ومواد  الت�سكيلية من عنا�سر  الو�سائط  على  بالعتماد 
اأن تكون عالقة الثر  اأ�سلوب جورج �سيقال يرتئي  فاإن 

الفني بالواقع هي عالقة مبا�سرة ت�سفه دون تاأويالت 
امل�ستويات  كل  تخاطب  اإنها  ال�سياغة،  يف  اإطناب  او 
دون  النخبة  اىل  توجه  اأن  من  اقرب  وتكون  الفكرية 

غريها.
بعقلية  املجتمع  واقعية  ت�سمى  الفنان  هذا  واقعية  ان 
القرتاب حيث ان املنحوتة هي �سورة لع�سرها ولكنها 
دون  الواقع  ت�سمو على  ابداعية  وروح  با�سلوب  مو�سحة 
ان تتجنبه وهكذا جاءت املنحوتات املكونة من اجل�سد 
احلقيقي مرتدية ملالب�س حقيقية يف حركة مثبتة ت�سف 
واقع احلياة دون ان تكون لها نهاية تدرك فالزمن يتبدل 
والنظرات املدركة واملتفح�سة تتغري ولكن احلركة تظل 
ومن  الفنان  واقع  وت�سف  زمانها  معها  حتمل  نف�سها، 

عا�سره.
كثريا  �سيقال  جورج  ملنحوتات  املميزة  الب�ساطة  تخفي 
امل�ساهد  يدركه  اأن  ميكن  ل  الذي  الفكري  التاأويل  من 
من اول وهلة، فالظاهر هو الإن�سان مبختلف او�ساعه 
قبل الرتكيز مع العمل وم�سامينه اليحائية. حيث يتخذ 
متثيل اجل�سد الن�ساين بالن�سبة له ذلك املنحى التقني 
الفنان من  التي متكن  القولبة  املعلن من خالل عملية 

تقدمي ج�سد ان�ساين باأكرث وفاء للمقايي�س احلقيقية .
متكن النحات عرب تقنية القولبة من خلق ثنائية ت�سكيلية  
يف عملية التمثيل حمورها ال�سل والن�سخة، فال�سل هو 
اأما  الن�ساين احلي،  الذي هو اجل�سد  الويل  النموذج 
الن�سخة فهي تلك التي يتم ا�ستخراجها من النموذج، 
بني  حلوار  توؤ�س�س  ذلك  اىل  بال�سافة  القولبة  ان  كما 
ال�سلبي من جهة واليجابي من جهة اخرى بني ال�سلبي 
الذي  واليجابي  واحدة  مرة  عليه  يتم احل�سول  الذي 
يهبنا عدة جم�سمات ون�سخ، فال�سلبي عند ان�سائه يكون 
ملتحما بالواقع اأي النموذج احلي، يف حني اأن اليجابي 
النموذج  اأي  ال�سل  تركه  لفراغ  ملء  او  تعوي�سا  ميثل 
يف ال�سلبي لي�سري بذلك الفراغ ا�سال والنماذج ن�سخًا.



بني الدين والسحر ..

أيوب الزهراوي. المغرب
امللخ�ص: 

      املقال عبارة عن درا�سة مقارنة بني جمالني عرفتهما الب�رشية قدميًا 
وحديثًا، وهما الدين وال�سحر؛ فرجل الدين وال�ساحر يتفقان يف م�ساألة 
القوى  ي�سرت�سي  الأول  اأن  حيث  من  ويختلفان  بالغيبيات،  العتقاد 
ال�ساحر  الغيبية عرب الأ�ساحي والقرابني والطقو�ص الدينية، بينما يعمد 
اإىل حتويل هذه القوى ل�ساحله عرب اإجبارها بدل ا�سرت�سائها. من جهة 
العلم احلديث،  تاأ�س�ص عليها  التي  ال�ساحر بنف�ص املبادئ  اأخرى، يوؤمن 
واملتمثلة يف ثبات الطبيعة، بحيث اإن نف�ص الأ�سباب باإمكانها اأن توؤدي 
اإىل نف�ص النتائج. ميكن الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأن ال�سحر يقت�سي توفر ثالثة 
الأفعال  ال�ساحر،  وهي:  ال�سحرية  العملية  ا�ستكمال  اأجل  من  مكونات 

واملتمثالت/ املعتقدات.

اجتماعية  كظاهرة  ال�سحر  يف  املتاأمل  اإن       
عالقة  تربطه  الأخري  هذا  اأن  �سيجد  وثقافية 
وطيدة باملعطى الديني، بغ�س النظر عن طبيعة 
نحدد  اأن  علينا  يحتم  الأمر  هذا  العالقة.  هذه 
الدين  وهما  الدلليني؛  لهذين احلقلني  ت�سورنا 

وال�سحر.
    يعد الدين من بني اأكرث املوا�سيع التي اختلف 
فرايزر"  جورج  "جيم�س  تعريف  ولعل  حولها، 
اأن  يرى  حيث  ماهيته،  حتديد  على  ي�ساعدنا 
الدين "ا�سرت�ساء قوة اأو قوى يعتقد اأنها تتحكم 
ب�سري اأمور الطبيعة واحلياة الب�سرية". على هذا 
ما  اإىل  ينق�سم  الدين  اإن  القول  ميكن  الأ�سا�س، 
هو نظري، مقت�ساه الإميان بقوى غيبية، وما هو 
هذه  ا�ستمالة  بال�سرورة،  يقت�سي،  الذي  عملي 

القوى.
طقو�سيًا  طابعًا  يتخذ  ل  الديني  ال�سلوك  اإن     
القرابني  تقدمي  ي�ستلزم  ل  فهو  بال�سرورة، 
ال�سلوات  تالوة  ت�ساحبها  والتي  والعطايا، 
الرحمة  على  يقوم  ما  بقدر  الرتانيم،  وتنغيم 
ما  حدود  يف  الإلهية،  الطبيعة  لكمال  جت�سيدًا 
ت�سمح به قدرات الإن�سان، وهو ما ي�سمى باجلانب 
قد  الدينية  الظاهرة  فتطور  للدين؛  الأخالقي 

جاء كا�ستجابة للطبيعة اخلرية لالإله.
   يف هذا ال�سياق، ميكن حتديد ال�سحر من حيث 
اختالفه عن املجال الديني؛ فال�ساحر ينظر اإىل 
من  يجعل  مما  يتغري،  ل  ثابت  كمعطى  الطبيعة 
النتائج مت�سابهة ما دامت الأ�سباب واحدة. لعل 
الأمر يوحي اإىل عدم اختالف ال�سحر عن العلم 
قوانني  بوحدة  يعتقدان  لكونهما  )احلديث(، 
قوى  ا�ستمالة  الدين  يقت�سي  بينما  الطبيعة. 
خارجية؛ فما دامت الطبيعة متغرية �سيكون من 
حتويل  اأجل  من  القوى  هذه  ا�ستمالة  ال�سروري 

تغري الطبيعة مل�سلحتنا، وهذا اإن دل على �سيء 
واملجال  الديني  املجال  تعار�س  على  يدل  فاإمنا 
ال�سحري. اإ�سافة اإىل ذلك، فالطق�س ال�سحري ل 
يتاأتى من خالل الت�سرع والرتهيب، بال�سرورة، 

مادام ال�ساحر يعتقد يف ثبات العامل اخلارجي.
   هناك افرتا�س اآخر مفاده اأن ال�ساحر يتعامل 
مع قوى غري عاقلة يتحكم فيها بدل ا�سرت�سائها، 
�سواًء كانت هذه القوى �سخ�سية اأو اإلهية، وهذا 
الأمر يخالف املعتقد الديني الذي يقوم على مبداأ 
كتاب  من  نقتب�س  اأ�سا�سي،  ب�سكل  ال�سرت�ساء 
م�سر  "ففي  الآتي:  القول  الذهبي"  "الغ�سن 
القدمية كان ال�سحرة يدعون قدرتهم على اإجبار 
ويهددونهم  اأوامرهم  طاعة  على  اللهة  اأعلى 
بالدمار يف حالة الع�سيان"، ويوؤكد هذه الفكرة 
قول �سائع يف الهند مقت�ساه اأن العامل ي�سري باأمر 
وال�سحر  ال�سحر،  باأمر  ت�سري  والآلهة  الآلهة، 

يتحكم فيه الربهمان، لذلك هم اآلهة الهنود.
تكمن يف  �سلفا  اأدرجناها  التي  الأمثلة  اأهمية     
تو�سيح ال�سراع بني املجالني الديني وال�سحري، 
رجال  يكنها  التي  الكراهية  نظرة  تت�سح  بحيث 
وثوقية  من  نابعة  نظرة  وهي  لل�سحرة،  الدين 
ال�سحرة وقدرتهم على اإخ�ساع الآلهة لإرادتهم، 
ذوي  الدين  رجال  فيه  يكون  ذاته  الوقت  يف 

اإح�سا�س مرهف باجلالل الإلهي.
اإل منذ وقت قريب،  يتولد  العداء مل  اإن هذا     
تكون  ما  اأ�سبه  ال�ساحر  وظائف  كانت  بحيث 
نقل  مل  اإن  الدين(  )رجل  الكاهن  بوظائف 
اهلل  اإىل  جلوء  هناك  كان   فكما  نف�سها؛  هي 
ي�سوغ  الإن�سان  كان  والأ�ساحي  ال�سلوات  عرب 
اأجل  من  عليها  يعول  خا�سة  وطقو�س  عبارات 
لأية  احلاجة  دون  النتيجة  نف�س  على  احل�سول 
العالقة  يو�سح  الذي  ال�سيء  خارجية،  قوى 
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الوطيدة بني الدين وال�سحر، بل الأكرث من ذلك، 
اأن  يعتقدون  املناطق  من  الكثري  يف  النا�س  كان 
عرب  ي�ستح�سرها  �سحرية  قوى  ميتلك  الكاهن 
فر�س  على  �ساعده  مما  معينة،  �سلوات  تالوة 
حتويل  على  كالقدرة  الطبيعة؛  على  �سيطرته 
يف  عليه  ي�سطلح  ما  وهو  واحلرائق،  العوا�سف 

العلم احلديث بامتالك القوانني الفيزيائية.
اأن  مفادها  اأ�سا�سية  فكرة  من  انطلقنا  لقد     
ال�ساحر يعتقد اأن نف�س الأ�سباب تعطينا النتائج 
ب�سكل  الطقو�س  نف�س  اأداء  اإن  حيث  نف�سها، 
املنا�سبة  وال�سلوات  بالأدعية  م�سحوبًا  منا�سب 
ما  اإذا  يتحقق  وهذا  عينها،  النتائج  �سيعطينا 
ربطنا  كما  ال�سحر.  بقواعد  ال�ساحر  التزم 
يوؤمنان  فكالهما  احلديث؛  والعلم  ال�سحر  بني 
ثابتة،  قوانني  داخل  وانتظامها  العلل  بت�سل�سل 
لهذا ال�سبب �سكل ال�سحر والعلم عن�سرا جذب 
الآن ذاته نقي�سًا  الب�سري، كما ج�سدا يف  للعقل 
للمجال الديني. ولكي نتمكن من مقاربة العالقة 
بني الديني وال�سحري كان لزامًا علينا اأن نحدد 
مكونات العملية ال�سحرية كما ر�سدها "مار�سيل 
ال�سحر"،  يف  العامة  "النظرية  كتابه  مو�س" يف 
حيث  يرى "مار�سيل مو�س" اأن ال�سحر لي�س �سوى 
�سكاًل واحدًا من بني جمالت معرفية واعتقادية 
متعددة، لكن هذا ل يعني اأن ال�سحر �سيئ ثابت 
الزمانية  املتغريات  باختالف  يختلف  ما  بقدر 
تظل  ال�سحرية  املمار�سات  اأن  اإل  واملكانية، 
املعتقدات  قلب  يف  توجد  اجتماعية  ممار�سات 
ثناياها  يف  مبثوثة  فهي  الدينية،  واملقد�سات 
جمموعة  وهنا  بينهما.  الف�سل  ي�ستحيل  ب�سكل 
ال�سحرية،  العملية  تتداخل يف  التي  العوامل  من 

ميكن اختزالها يف ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية:
عملية  توجد  ل   : الوكيل  ال�ساحر/  اأول:        
الأخري  هذا  ويتميز  �ساحر،  بدون  �سحرية 

ي�ستثمر  بحيث  ومكت�سبة،  خلقية  بخا�سيتني؛ 
موؤهالت  لت�سبح  اخللقية  موؤهالتهم  ال�سحرة 
�سحرية، كما يعتقد "مار�سيل مو�س اأن الكثري من 
العادات والتقاليد تبدو وكاأنها اأفعاًل �سحرية، اإل 
اأنها لي�ست �سوى تقليد تر�سخ بفعل التكرار، لهذا 
ما فتئ يوؤكد على اأن ال�سحر �سيئ خا�س ببع�س 
الواقع،  "يف  مو�س:  يقول  غريهم،  دون  النا�س 
الطقو�س  اأن  الفيدية  الن�سو�س  يف  تبث  لقد 
ال�سخ�س  اأما  برهمان.  اإل  يوؤديها  اأن  ميكن  ل 
املعني بالعملية ال�سحرية فال يت�سرف على نحو 
التعليمات  ويتبع  احلفل،  يح�سر  فهو  م�ستقل، 

ب�سكل �سلبي، ويكرر ال�سيغ املطالب بها".
الذهبي" جند  "الغ�سن  كتاب  تفح�سنا  ما  اإذا 
ال�سحرة؛  من  نوعني  بني  فيه  مييز  �ساحبه 
حتقيق  مهمته  تتعدى  ل  الذي  اخلا�س  ال�ساحر 
ال�ساحر  بينما  معني.  �سخ�س  اإيذاء  اأو  م�سلحة 
ب�سفة  املجتمع  اأغرا�س  العام  ال�ساحر  يخدم 
عامة، ول يقت�سر على �سخ�س )�ساحر( واحد، 
بل ي�سمل جمموعة من ال�سحرة ينتظمون ب�سكل 
ودينية  �سيا�سية  غايات  حتقيق  اأجل  من  ر�سمي 

وخدمة م�سالح القبيلة و�سون �سرفها وثروتها.
يكون  ما  اأ�سبه  ال�سحر  اإن  اأي�سًا  القول  ميكن     
قبيل  من  الأخرى  واحلرف  املهن  من  بالكثري 
بدورهم  هوؤلء  يقوم  اإذ  واحلدادة،  احلالقة 
ال�سحر  بني  القربى  اأوا�سر  �سحرية.  باأعمال 
املهن  هذه  اأن  حيث  من  تتاأتى  احلرف  وهذه 
معقدة؛  وتقنيات  و�سائل  با�ستخدام  ت�سمح 
مع  يتعاملون  املثال،  �سبيل  على  فاحلالقون، 
خملفات ال�سعر، والتي غالبًا ما ت�سكل مادة اأولية 
حرفة  فتعترب  احلدادة،  اأما  ال�سحرية.  للعملية 
بجانب  الرعاة  يعي�س  بينما  الغمو�س،  يكتنفها 
على  يجعلهم  الذي  ال�سيء  وهو  احليوانات، 

مقربة من ال�سعوذة وال�سحر.
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       ثانيا: الأفعال : تتج�سد اأعمال ال�ساحر على 
�سكل �سعائر  وطقو�س تنبثق من خاللها العملية 
ال�سحرية، مما يعني اأن معجم ال�سحر ل يحتوي 
ي�سمل  ما  بقدر  فح�سب،  جمردة  مفاهيم  على 
جممل الحتفالت التي ترافق العملية ال�سحرية، 

والتي تكون اأ�سبه ما يكون بالطقو�س الدينية.
  يراعي ال�ساحر، من هذا املنطلق، اأهمية كربى 
لل�سروط التي يتولد من خاللها الطق�س ال�سحري 
من قبيل احرتام اللحظة الزمنية )العتماد على 
دورات الأفالك والنجوم...(، واملكان هو الآخر 
ال�سحري؛  الطق�س  تبلور  يف  كربى  اأهمية  له 
اأماكن  داخل  ميار�س  الدين،  كما  فال�سحر، 
خا�سة، يقول مار�سيل مو�س( :يف الهند ي�ستخدم 
اأوربا  ويف  اأي�سًا،  �سحرية  لأغرا�س  الإله  مذبح 
امل�سيحية تنفذ الطقو�س ال�سحرية داخل الكني�سة 
ويف املذبح اأي�سًا. ويف حالت اأخرى، يتم اختيار 
مواقع اأخرى ل ت�سلح للطق�س الديني كاملقابر، 
والأكوام  امل�ستنقعات  الغابة،  الطرق،  مفرتق 
العثور فيها  التي ميكن  الأماكن  ال�سحرية، وهي 
باأداء  ت�سمح  والتي  وال�سياطني،  الأ�سباح  على 
واملكان  الزمان  ي�سكل  املعنى،  بهذا  ال�سحر". 
ال�سحري؛  الطق�س  مو�سوع  مع  اأ�سا�سيًا  رابطًا 
جماًل  ي�سكالن  القرابني،  جانب  اإىل  معًا،  فهما 

للعملية ال�سحرية.
الظاهرة  بني  اأي�سًا  القرابة  اأوجه  ر�سد    ميكن 
بعدهما  حيث  من  ال�سحرية  والظاهرة  الدينية 
الأ�سحية،  بتقدمي  يقومان  فكالهما  الوظيفي؛ 
و�سفات  كتناول  الطقو�س  لنف�س  ويخ�سعان 
الطق�س  بداية  قبل  الأج�ساد  م�سح  معينة،  طبية 

من  خا�س  نوع  ارتداء  ال�سحري،  الديني/ 
املالب�س، والقيام بالهتافات والرق�سات...والتي 
يكون الغر�س منها تاأهيل الكاهن/ ال�ساحر على 
اأن  امل�ستوى الأخالقي والنف�سي واجل�سدي. غري 
اإذا اأخذنا  اإل  الطقو�س ال�سحرية ل تكون كذلك 
بعني العتبار مدى تاأثريها على اجلماعة )لهذا 
ت�سمى طقو�سًا(. والأفعال هي الأخرى ل ت�سمى 
اأفعاًل اإل اإذا اعتقدت فيها اجلماعة ولي�س الفرد 
فقط )لهذا ت�سمى �سحرية(، بدعوى اأن اجلمهور 

هو من ي�سنع ال�ساحر وميده بالقوة.
      ثالثا: التمثالت/ املعتقدات : اإن املمار�سات 
ال�سحرية لي�ست �سيئًا اعتباطيًا بقدر ما تتوافق مع 
التمثالت التي ت�سكل العن�سر الثالث من عنا�سر 
الطق�س ال�سحرية؛ فالطقو�س تعترب لغة ال�ساحر، 
ال�سحري  املحتوى  ترجمة  على  ت�ساعده  والتي 
كيفية  قبيل  من  معقدة  متثالت  �ساكلة  على 
ح�سور الأرواح ال�سريرة يف اجل�سد وانف�سالها؛ 
بهذا املعنى يكون الهدف من وراء التمثالت هو 

حماولة بيان فعالية الطق�س ال�سحري وقيمته.
الدينية  الظاهرة  اإن  القول  ميكن  ختاما،     
من  الكثري  يف  تتقاطعان  ال�سحرية  والظاهرة 
الأ�سياء، واإن كانتا تبدوان متباينتني على م�ستوى 
غيبي  عامل  يف  تغو�سان  لأنهما  نظرا  الظاهر، 
وتنفران  الأر�سطي،  املرفوع  الثالث  مبداأ  يخرق 
من العمليات العقلية ال�ستدللية. كما تندرجان 
بحيث  والطوطم؛  الطابو  ثنائية  �سمن  اأي�سًا 
اجلماعة  على  والتاأثري  التعاطف  اأ�سلوب  يعترب 

�سالح ال�ساحر ورجل الدين.
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الفنان اليوناني ابراهام بابايوانو لمجلة الليبي :     

حداثة الغرب خطر على العرب

حاورته  :عائشة الحجازي. ليبيا

القلب،  مكنونات  عن  دائمًا  املو�سيقى  تعرب  الليبي: 
كانت  وكيف  باملو�سيقى،  و�سغفك  اهتمامك  بداأ  متى 

خطواتك الأوىل يف هذا املجال؟
ع�سرة  اخلام�سة  يف  كنت  عندما  ال�سغف  هذا  بداأ   •
من عمري، يف البداية كنت بحاجة للتعبري عن طريق 
الأوىل،  قيثارتي  امتلكت  عامني  وبعد  ال�سعر،  كتابة 
وانطلقت م�سريتي  اأغنيه يل  اأول  األفت وحلنت  عندها 

يف عامل املو�سيقى.
لي�س  فهذا   ، عمل  جمال  ال�سغف  يكون  عندما  الليبي: 
والرتكيز.   الجتهاد  من  الكثري  ويتطلب  ال�سهل  بالأمر 
بالن�سبة لك كفنان ، كيف كان م�سارك يف هذا املجال، 

هل كانت جتربة العمل �سعبة؟
• يف حياتي، دائمًا كنت ذاك ال�سخ�س الذي يفعل ما 
عاماًل  القت�سادي  و�سعي  كان  بالطبع  ويرغب،  يريد 
يحد من جهودي، اإل اأنني تلقيت كثريًا من الدعم من 
�سغفي وهو  والدي، كان  والعائلة وخ�سو�سا  الأ�سدقاء 
هاج�سي، ونف�سي كانت التحدي الأكرب يل، لكن ب�سكل 
عام كنت متحررًا من كل القيود وا�ستطعت ان اأترجم 

�سعوري يف مو�سيقاي .
اآلة  من  اأكرث  على  العزف  جتيد  اأنك  لحظت  الليبي: 
مو�سيقية، لكن �سغفك الأ�سا�سي هو العود، كيف ت�سف 

هذه الآلة املو�سيقية، وماذا تعني لك؟
مثل  مو�سيقية،  اآلة  من  اأكرث  اأتعلم  اأن  حاولت  • نعم، 
:الت�سيللو« الذي اأع�سقه ب�سكل كبري، والغيتار وغريها، 
لكنني مت�سكت  وكر�ست نف�سي لعزف العود، يف جمال 
املو�سيقى كر�ست حياتي املو�سيقية لأتعلم،  والأهم من 
طريق  عن  م�ساعري  عن  التعبري  على   قدرتي  ذلك 
اأعمل كمهند�س برتول، وا�ستقلت من  املو�سيقى.  كنت 
اأتطلع  كنت  البداية  يف  املو�سيقى،   لدرا�سة  وظيفتي 
الكبري  العود  �سيد  والتعرف على  »م�سر«  اإىل  للذهاب 
بالدرا�سة  اللتحاق  اأ�ستطع  مل  لكنني  �سمة«،  »ن�سري 
هناك، لذا تابعت درا�ستي يف »اليونان«، حيث التحقت 

بجامعة »اآرتا« للمو�سيقى والآلت الوترية .
 الليبي: هل تزعجك قلة �سعبية املو�سيقى الكال�سيكية 

بني ال�سباب؟

اأحاول  املجال،  هذا  يف  ب�سرياته  لديه  �سخ�س  • كل 
فقط اأن اأطور من  نف�سي، لي�س من وجهة نظر اأنانية، 
اأف�سل،  اأبحث عن الأ�سياء التي جتعلني �سخ�سًا  لكني 

لأن احلياة ب�سكل عام يف  حاجة كبرية لذلك التنوع . 
من  لغريك  والتلحني  الكتابة  يف  تفكر  هل  الليبي: 

املطربني؟
بنف�سي  اأكتبها  التي  الأغاين  تخيل  اأ�ستطيع  ل   •
فقط  يل  اأكتبها  التي  املو�سيقى  اأتخيل  ما،  ل�سخ�س 
وال�سالم  الأمل  يجد  اأن  �سخ�س  لكل  ميكن  بحيث 

بداخله.
اأن  الليبي: يف الأ�ساطري اليونانية القدمية  كان يعتقد 
مرتبطة  وكانت  الكون،  لرتتيب  انعكا�س  هي  املو�سيقى 
من  والعديد  واملعرفة،  بالريا�سيات  خا�س  ب�سكل 
بالقيثارة  م�سحوبة  والطقو�س  اليونانية  الأ�ساطري 
على  اليونانية   جذورك  اأثرت   كيف  والدف،  والناي 

اهتماماتك املو�سيقية ؟
الأرثوذك�سية  الدينية   الرتانيم  جل�سات  كانت   •
الرتاث  طياتها  يف  حتمل  طفولتي  يف  اأح�سرها  التي 
املو�سيقى  اإىل  اأ�سوله  تعود  التي  البيزنطي  املو�سيقى 
اإتقان  يف  كثريًا  �ساعدين  وذلك  القدمية،  اليونانية 

العزف 
البحر  �سكان  بني  م�سرتكة  قوا�سم  هناك  الليبي: 

نجح الفنان اليوناني الشاب »ابراهام بابايوانو« في ترويج الموسيقى الشرقية 
أحد  أن  وربما  الغربية،  بالموسيقى  ودمجها  اليونانيين  الشباب  أوساط  في 
أسباب انفتاحه على الموسيقى الشرقية هي طفولته التي قضاها في مدينة 
»جيانيتسا« بمقدونيا، حيث من المعروف أن »مقدونيا« كانت نقطة انطالق 

الحضارة الهلنستية وانصهار الحضارات الشرقية والغربية كحضارة واحدة.
الموسيقى  السابعة عشر من عمره، ودرس  العود منذ   تعلم »ابراهام« عزف 
من  لعديد  والكتابة  التلحين  عالم  في  انطلق  ثم  العريقة،  »آرتا«  جامعة  في 
المسرحيات واالفالم القصيرة، وأقام العديد من الحفالت الموسيقية الناجحة، 
في هذا الحوار سنتعرف اكثر عن منظوره الخاص في الفن و الثقافة والتحديات 

التي تواجهه في مهنة العزف على آلة العود الشرقية.
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»األفرو أمريكي« لعبد العزيز آيت بنصالح أنموذجًا ..    

 اشتغال التاريخ يف الرواية املغربية .. 

سعيد بوعيطة. المغرب

إبــــــداع إبــــــداع

ما  م�سرتك.  تاريخ  واحدة،  ثقافة  املتو�سط،  الأبي�س 
هل  عام،  ب�سكل  ال�سرقية  املو�سيقى  عن  انطباعك  هو 

ت�ستمع اإىل الفنانني العرب ؟
كان  طفاًل  كنت  عندما  لأنني  جدًا  حمظوظ  اأنا   •
لذا  متنوعة،  عربية  مو�سيقى  اأ�سرطة  لديه  والدي 
العربية،  للمو�سيقى  الكبري  احلب  هذا  مع  كربت 
كان  املو�سيقى  يف  الأول  معلمي  اأن  حظي  ح�سن  ومن 
من اأ�سول �سورية، اأنا اأكن الكثري من املحبة والحرتام 

لهذه الثقافة.
ت�ستمد  اأين  من  اإلهام،  م�سدر  فنان  لكل  الليبي:   

اإلهامك ؟
دائمًا  م�ساعري   احلياة،  من  ا�ستمده  اإلهامي   •

تر�سدين .
الليبي: من يلهمك من بني مو�سيقيي العامل ؟

�سيمون  ذهني،  يف  الرائعني  املو�سيقيني  بع�س  • لدي 
هريومي  هام�سيان،  تيغران  دينكجيان،  اآرا  �ساهني، 

اأوهارا.
الليبي: ل اأعلم اإن �سبقني اأحد بالقول، لكنني اأرى فيك 

حقًا �سيئًا م�سابهًا للفنان اللبناين  »مار�سيل خليفة«؟
رائعة،  اأحلانه  حقًا،  ملهم  هو  اأعرفه،  بالطبع  • نعم 

لقد  ابياتي‹  ›�سماعي  هي  اأغنياته  اأف�سل  اأن  اأعتقد 
تدربت على عزفها .

الليبي: ما هي م�ساريعك الفنية امل�ستقبلية؟
للم�ستقبل  جتهيزها  على  اأعمل  م�ساريع  عدة  •  لدي 

القريب، لكنني ملزم بعدم الف�ساح  عنها.
ال�سرق  يف  حفالت  تقيم  اأن  يف  ترغب   هل  الليبي: 

الأو�سط و�سمال  اأفريقيا؟
اأنه  واأعتقد  يل،  بالن�سبة  حلم   هو  بالطبع  نعم،   •
م�ساركة  الرائع  من  �سيكون  قريبًا،  يتحقق  اأن  ميكن 

اأفكاري املو�سيقية مع الإخوة والأخوات العرب.
الليبي  للقارئ  توجهها  اأن  تود  كلمة  هناك  الليبي: هل 

والعربي ؟
يعجبني  ما  اأكرث  رائعة،  جدًا  العربية  ال�سعوب   •
هو  خا�س  ب�سكل  الليبي  وال�سعب  ال�سعوب،  هذه  يف 
التم�سك باأ�سالة املا�سي والرتاث، لو اأمكنني اأن اأوجه 
ر�سالة لالأخوة العرب فبالتاأكيد �ساأتطرق للحديث عن 
احلفاظ عن املثل الأخالقية العليا للعرب، واأمتنى اأن ل 
ت�ست�سلم هذه ال�سعوب  اأمام حتديات احلداثة الغربية.

       إن االنطالق من مختلف التصورات 
يبحث في عالقة  نظري  إسناد  بكل  المرتبطة 

الرواية بالتاريخ، من شأنه أن يقود نحو إعادة التفكير 
في إشكالية كبرى تخص عالقة الرواية بالتاريخ. كما تثير العديد 

من األسئلة. أهمها: هل الرواية التاريخية هي التي تعتمد الحدث التاريخي 
مرجعيات  الحالة  هذه  في  لدينا  فيكون  الروائي؟  للحدث  كمرجعية 

مختلفة: مرجعية حقيقية متصلة بالحدث التاريخي ومرجعية 
تخيلية مقترنة بالحدث الروائي. بمعنى كيف يشتغل 

الجانب الحقيقي ضمن التخييلي؟
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   تنتقل بنا هذه امل�سلمة الثانية، من ت�سمية هذا  املرجع 
اإىل البحث يف طرائق ا�ستغاله مهما اتفقنا اأو اختلفنا 
حول خمتلف التقديرات املوازية التي بالإمكان منحها 
لنا  يت�سنى  لكي  لكن  والتخييلي.  احلقيقي  ملفاهيم 
تخ�س  نقدية  اإ�سكالية  �سمن  اإدراجه  �سلف  ما  اختبار 
اأ�سكالها  وطبيعة  التاريخية  الرواية  ا�ستغال  �سوؤال 
مكونًا  التاريخ  اعتبار  ينبغي  التخييلية)الفنية(، 
تلك  خارج  وال�ستنطاق  الت�سخي�س  على  قادرًا  روائيًا 
اإمكانات  عليها  ت�ستند  قد  التي  امل�سبقة  الفرتا�سات 
الكتابة والقراءة على حد �سواء. من خالل هذا الت�سور، 
يظل الت�ساوؤل املتداول قائمًا: ما هي الرواية التي ميكن 
اأخرى  مرة  الت�ساوؤل  هذا  يفر�س  بالتاريخية؟  و�سفها 
تلك  ح�سور  زاوية  من  مو�سوعه  تاأمل  الباحث  على 
اإنها  روائيًا.  مكونًا  باعتبارها  التاريخية  اخلا�سية 
الأجنا�سية.  وخ�سائ�سه  ال�سكل  ببناء  مت�سلة  خا�سية 
فاإذا ظل حتديد ذلك املفهوم املتعلق بالرواية التاريخية 
ملتب�سًا، فاإن حماولة اإيجاد معايري لالنتقال من التاريخ 
اإىل الرواية، ل ميكن اأن يتم اإل عرب و�ساطة الت�سخي�س. 
خلطاب  ممتلكة  التاريخية  الرواية  يجعل  ما  هذا  لعل 
ذاته عالقة  الآن  يقدم يف  كما  التخييل.  يعتمد جتربة 
التاريخ  هو  التخييل  مو�سوع  فيغدوا  بالتاريخ.  حقيقية 
نف�سه. لهذا، فاإن كل حديث عن كل عالقة بني الرواية 
اإىل  يقفز  التاريخية  الرواية  يجعل م�سطلح  والتاريخ، 
الأذهان. لكن من اأجل تخطي هذه املع�سلة الأجنا�سية، 
التاريخية  الرواية  ا�ستبدال  اإىل  النقاد  بع�س  جلاأ 
مب�سطلح التخييل التاريخي. ق�سد التاأكيد على وجود 
الت�سنيفات  تلك  عن  بعيدًا  فنًا  باعتبارها  الرواية 
ال�سردية  بالكتابة  يدفع  ذلك  لأن  ال�سكلية.  والأحكام 
الأدبية.  الأنواع  حدود  مع�سلة  تخطي  اإىل  التاريخية 
على اعتبار اأن جلوء الكاتب اإىل التاريخ، لي�س املق�سود 
منه اإعادة كتابة التاريخ، واإمنا هو قراءة الواقع. لهذا، 
فاإن �سوؤال الكتابة اليوم يراهن على اللجوء اإىل التاريخ 
واإعادة �سياغته يف عمل اأدبي هو الرواية.                                           
الأ�سئلة  من  العديد  التاريخية،  الرواية  م�سطلح  يثري 
اأو الن�س ال�سردي عامة.  �سواًء على م�ستوى امل�سطلح 

باعتبارها  الرواية  طرفني:  بني  اأمره  حقيقة  يف  يجمع 
التي  الرتكيبة  هذه  تثري  علمًا.  باعتباره  والتاريخ  فنًا، 
جتمع بني الفن والعلم، ومتزج بني ميدانني خمتلفني، 
تتبادر جمموعة من الأ�سئلة امللحة. اأبرزها: ماذا نعني 
الرواية  التي ت�سم  التاريخية؟ ما هي احلدود  بالرواية 
كيف  والرواية؟  التاريخ  بني  العالقة  ما  ال�سم؟  بهذا 
يوؤثر التاريخ يف الرواية؟ متى ت�سكلت البدايات الأوىل 
الغربية  للرواية  بالن�سبة  �سواء  ال�سردي  النوع  لهذا 

ونظريتها العربية؟
العزيز  »عبد  للروائي  اأمريكي«  »الأفرو  رواية     جتنح 
ايت بن�سالح )ال�سادرة يف طبعتها الأوىل عن املركز 
 )2022 املغرب  البي�ساء/  بالدار  للكتاب  الثقايف 
على  يراهن  �سردي  اإطار  �سمن  حكاياتها  اإنتاج  اإىل 
م�ستويني:  على  متتد  مزدوجة.  �سردية   اإ�سرتاتيجية 
الأول مقوماته )مادته احلكائية( من  امل�ستوى  ي�ستمد 
التاريخ العاملي على امتداد مرحلة طويلة. اأما امل�ستوى 
الثاين، فرياهن على تقنيات �سردية حديثة. تعيد بناء 
هذه املادة التاريخية وفق روؤية �سردية حديثة. بكل ما 
املادة  هذه  وبني  وجمالية.  اأ�سلوبية  تقنيات  من  حتمله 
الن�سي  والتحقق  غائبًا(،  ن�سًا  )باعتبارها  التاريخية 
اأمريكي‹‹،  ال�سردي(، تنه�س رواية‹‹ الأفرو  )الن�س 
باعتبارها طق�سًا ميكن اإدراكه كرق مم�سوح، ثم مكتوب 
اأعلن  عليه ثانية. بهذا ، يكون هذا الن�س الروائي قد 
انحيازه اإىل �سوؤال التاريخ على طول م�سارها ال�سردي 

الطويل. باعتباره اأفقًا للحفر والبحث التجريبيني. 
يوقع  ما  هو  بعينها  تاريخية  مرحلة  يف  البحث  اإن 
ما  لي�س  لكن  الروائي.  الن�س  هذا  �سرنقة  يف  املتلقي 
الأمم  تاريخ  يف  اأو  الر�سمي،  التاريخ  يف  مكتوب  هو 
تلك  يف  مبعنى  املوؤرخ.  به  يهتم  مل  فيما  بل  والدول، 
املد�سو�سة  احلكايات  اأو  فيها.  يفكر  مل  التي  الهوام�س 
الروائي »عبد  فاإن  اأو ذاك. لهذا،  عند هذا احلكواتي 
الوقائع  �سرد  يبتغي  ل  )هنا(،  بن�سالح«  ايت  العزيز 
التي م�ست ول حتى اإيجاد اإيقاع لها يف احلا�سر، بقدر 
ما تكون تلك الوقائع حممولة يف لغة حتتجب اإ�ساراتها 
اأكرث مما تظهر. لكن من اأي بوابة اأو بالأحرى من اأي 

اأيت  العزيز  عبد  للروائي  ال�سردية  العوامل  نلج  عامل 
بقوة  موجود  الإبداعي  ال�سم  هذا  دام  ما  بن�سالح، 
يف امل�سهد الثقايف املغربي خا�سة والعربي ب�سكل عام؟ 
هذا  �سفحات  يف  املوجودة  املغاليق  فتح  ن�ستطيع  كيف 
الن�س ال�سردي؟ هل نبداأ من اهتمام الروائي)املوؤرخ(، 
الرواية(،  عنوان  للن�س)  الرئي�سية  العتبة  من  اأم 
اآيت  العزيز  »عبد  الروائي  ر�سخ  لقد  معا؟  منهما  اأم 
لي�ست  فرتة  منذ  ال�سردية  لكتاباته  اأفقًا  بن�سالح« 
رواية‹‹طيور  بالق�سرية)رواية‹‹العميان‹‹/2012، 
ال�سعد‹‹ /2017، رواية‹‹العارفان‹‹/2018(.          
    يتخذ  ال�سرد يف ن�س‹‹الأفرو اأمريكي‹‹، م�سارين 
من  العديد  ير�سد  »عام«  اإحداهما  اأ�سا�سيني. 
الآخر، فري�سد  اأما  الإ�ستعماري(  ال�سراعات)التو�سع 
اإىل  الأزموري  املحورية/م�سطفى  ال�سخ�سية  حياة 
ال�سردية  ال�سخ�سيات  من  جمموعة  حيوات  جانب 

وعالقاتها بباقي �سخ�سيات الن�س ال�سردي.
: �ل�صردي   للن�س  �لعام  و�مل�صار  • �لتاريخ 

»عبد  للروائي  اأمريكي‹‹  رواية‹‹الأفرو  ت�ستقطب   
العزيز اآيت بن�سالح« مرحلة مهمة من التاريخ العاملي. 
اإنها فرتة ال�ستك�سافات الأوربية، والتو�سع اجلغرايف/ 
ال�ستعماري باعتبارها فرتة مف�سلية يف تاريخ الب�سرية. 
تك�سف وفق منطق التوازي ال�سردي عن وقائع واأحداث 
التاريخ  بارز يف  اأثر  لهم  و ملوك كان  مت�سعبة لزعماء 
اإمانويل/ الذي مول احلمالت  )امللك الربتغايل �سون 
ال�ستك�سافية)�س: 15(، ملوك بني وطا�س/-1526 
اأراغون)�س:  وملك  نافار  ملوك  �س:47(،   (1554
العقاب  معركة  وهزمية  املوحدي  اخلليفة   ،)77
ذات  �سخ�سيات  كرث.  وغريهم  /1212)�س:77(، 
تاريخية، حيث ت�سبح �سخ�سية/ �سخ�سيات  مرجعية 
تعبري  الروائي �سخ�سية مرجعية على حد  الن�س  هذا 
فيليب هامون. حتيل)هذه ال�سخ�سيات كلها على معنى 
تعرب  تاريخي.  واقع  على  حتيل  وثابت()1(.  ممتلئ 
ثابت  و  جاهز  معنى  عن  التاريخية  ال�سخ�سية  هذه 
الن�س  اأن  يالحظ  القارئ  لأن  معينة.  ثقافة  تفر�سه 
يت�سمن بع�س ال�سخ�سيات التاريخية. ميكن اأن ي�سبح 

من  م�سخرًا   التاريخية  ال�سخ�سيات  هذه  ت�سمني 
ال�سخ�سيات  فيها  تلتقي  التي  التقاطعات  تاأكيد  اأجل 
حد  على  الورقية  اأو  الن�سية  وال�سخ�سيات  املرجعية 
دقيق  ر�سد  مع  ذلك  كل  بارط)2(.  رولن  تعبري 
وم�ستمر ملختلف �سور ال�سراع و الهزمية وال�سقوط يف 
الآن ذاته. حيث متتد جمموعة من احلكايات املتعددة 
اإثرها  واملختلفة اأحيانًا اإىل حد التناق�س، تتحدد على 
م�سارات حكائية تعمل على بنينة الن�س الروائي. ت�سكل 
الرواية.  هذا  يف  الف�سيف�ساء  من  نوعًا  احلكايات  هذه 
كما ت�سكل عنا�سر بنية ال�سراع تارة )حكاية �سخ�سية 
م�سطفى الأزموري/ حكاية �سخ�سية القائد نارفييز. 
وبنية الوئام/ التوا�سل تارة اأخرى )حكاية م�سطفى /
حكاية اأندريث، حكاية الهنود املتنوعة بتنوع القبائل(. 
ال�سذرية.  نوعا  الروائي  للن�س  احلكايات  هذه  متنح 
كما ت�سكل عنا�سر بنية ال�سراع التي ميزت ال�سرد من 
ال�سرد  الربتغاليون(  امل�ستك�سفون  اأزمور/  )اأهل  بداية 
اإىل نهايته)امل�ستك�سفون اجلدد/ الهنود(. منذ مفتتح 
اأحداث  ال�سارد يف  بنا  الرواية، يزج  الأول من  الف�سل 
بارزة من التاريخ )كان التعاقد ح�سيلة لتهافت النبالء 
والفر�سان الربتغاليني، الذين كانت القيادة الع�سكرية 
يف اأيديهم على مدة مائة �سنة، على �سرف األف الدوقات 
الذهبية، ع�سى اأن يعينوا من لدن خم�سة ملوك حكموا 
مملكة الربتغال ›‹من جواو الأول اإىل �سون دوارت اإىل 
الفون�سو اخلام�س اإىل جواو الثاين اإىل �سون اإمانويل‹‹ 
والعرائ�س،  اأنفا،  املحتلة يف  املغربية  الثغور  اإدارة  على 
ومازيغن، وموكدور، واأكادير، حتى ولو اأدى بهم الأمر 
اإىل حت�سني تلك الثغور على نفقتهم( �س: 16. فكاأن 
�سرده  خيوط  �سين�سج  اأمريكي‹‹  رواية‹‹الأفرو  �سارد 
باأكملها من خالل هذا احلدث التاريخي. يفتتح ال�سارد 
بني  متفردة  اأزمور  )مدينة  التالية  باجلملة  �سرده 
ال�سرد  فكاأن  املحيط()�س:11(.  البحر  �ساحل  مدن 
واأهلها،  »اأزمور«  على  نهايته  اإىل  بدايته  من  �سريكز 
امل�سار  النتظار من خالل  اأفق  يخيب  ما  �سرعان  لكن 
الأمواج )ال�سفحة  الثاين/ ه�سترييا  للف�سل  ال�سردي 
يف  ي�ساهم  اآخر،  منحى  ال�سرد  �سيتخذ  حيث   .)53:
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يقول  الرواية.  ف�سول  باقي  يف  ال�سرد  دائرة  تو�سيع 
ال�سارد: ) ال�سفن اخلم�س املعدة للبعثة الإ�سبانية، قد 
انطلقت من ميناء »قاد�س« يف 1528م. بداأ الراهب 
»نارفاييز«  القائد  ويتوخاه حتى ل ي�سل  الرب،  يتو�سل 
ال�سباب،  يف  تائهًا  »ام�سطيفى«  كان  فيما  الطريق؛ 
ليمتد  كاأنه حبل جناة.( �س:56.  اأ�سى  باأدنى  متعلقًا 
نارفاييز(  )�سخ�سية  رموزه  تربز  و  ال�سراع  هذا 
�س:  الأمواج،  )ه�سترييا  الثاين  الف�سل  بداية  من 
الأهايل)الهنود(.  اأو  الطبيعة/الغابة  �سواًء مع   .)53
للرواية  ال�سردي  امل�سار  وعرب  التاريخ  عرب  ليمتد 
 ،97 الثالث،ال�سفحة:96،  الف�سل   ( باأكملها 
170)�سخ�سية  اخلام�س،ال�سفحة:  الف�سل 
امل�ستك�سفون/  ال�ساد�س،  الف�سل  الهنود،  نارفاييز/ 
الطبيعة)الثلوج(، ال�سفحة: 200، وهكذا دواليك يف 

باقي ف�سول الرواية.
: �خلا�س)�ل�صخ�صيات(  و�مل�صار  • �لتاريخ، 

يف  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  احلكائية  ال�سخ�سية  تعد   
دون  روائي  ن�س  ت�سور  ميكن  فال  ال�سردية.  العملية 
�سخ�سيات. و اإن كان يف مفهومها. فالت�سنيفات التي 
وظفها الروائي »عبد العزيز اآيت بن�سالح« يف )الأفرو 
اإ�سفاء جمالية كبرية  اأمريكي(، كان لها دور كبري يف 
على هذا العمل الروائي. لأنها متيزت بالواقعية. فعلى 
الرغم من كون الأحداث التاريخية الواردة يف الرواية 
حركتها  يعق  مل  هذا  اأن  اإل  �سراعي(،  طابع  )ذات 
اأحداث  يف  انخرطت  نف�سه  الوقت  يف  لكنها  ال�سردية. 
والتوا�سلية  اأحيانًا  التاريخية)الت�سادمية  الرواية 
اأخرى(، حيث عملت هذه الأحداث على ر�سم  اأحايني 

م�سار حيوات هذه ل�سخ�سيات ال�سردية.
: �لت�صادمية/�ل�صر�ع  • �لعالقة 

  جتلى هذا البعد الت�سادمي بني �سخ�سية »م�سطفى 
و�سخ�سية  اأزمور/املغاربة(،  )اأهل  الأزموري« 
ال�سفحة:  يف  ال�سارد  يقول  امل�ستك�سف)الربتغاليني(. 
29 : )) ظلت الأبراج، بني وقت واآخر، مبثابة �سواهد 
من  وخ�سيتها  الربتغالية،  احلامية  يقظة  عن  حية 
امتد   .)) »ام�سطيفى«  غري  اأزموري  اإليها  يت�سلل  اأن 

ال�سردي  امل�سار  طول  على  )ال�سراع(  الت�سادم  هذا 
،ال�سفحة  ال�سفحة:28   ،26 )ال�سفحة:  للرواية 
الرابع  الف�سل  يف  حدته  ال�سراع  هذا  و�سل   .)42:
يف  ال�سارد  يقول  )�س:124(.  الهزائم  /منبع 
الهنود،  وجه  يف  »نارفييز«  �سرخ   (( ال�سفحة131: 
ملوؤها  التفاتات  وتبادلوا  فوجموا،  يديه  بكلتي  م�سريًا 
حلاجبيه  »ام�سطيفى«  هز  خرقه  اأخر�س  ا�ستنطاق 
ين�سحبوا  اأن  للهنود  يومئ  كاأنه  اأعلى،  اإىل  اأ�سفل  من 

حتى يتقوا �سر القائد(.
   : �لتو��صل  �لتو��صلية/  • �لعالقة 

جتلت هذه العالقة التوا�سلية من ال�سخ�سيات ال�سردية 
التي قامت بالفعل ال�سردي بنوع من التناوب: �سخ�سية 
»م�سطفى الأزموري«، �سخ�سية اأهل اأزمور، �سخ�سية 
»اأندريت«، �سخ�سية الهنود )جماعي(. وذلك من خالل 
التالحم  هاج�س  يجمعها  ال�سردي.  التناوب  من  نوع 
الهوياتي بني �سخ�سية »م�سطفى الأزموري« و�سخ�سية 
العتبة  �سكل  الذي  التالحم   هذا  الأمريكي.  الهنود/ 
لكنه  اأمريكي(.  )الأفرو  ال�سردي  الن�س  لهذا  الأوىل 
جاء مبثوثًا يف حنايا الن�س: ال�سفحة: 49، ال�سفحة: 
من  ال�سفحة:157)الزواج   ،129 ال�سفحة:   ،80
ال�سفحة:   ،168 ال�سفحة:  اأبالت�سية(،  هندية/ 
182. وهكذا، حيث ارتبط هذا احللم بال�سخ�سيات 

التي ميزتها عالقة توا�سلية.
يف  )�ساأنه  بن�سالح«  اأيت  العزيز  »عبد  الروائي  �سعى 
هذا  خالل  من  العرب(  الروائيني  اأعلب  �ساأن  ذلك 
اأعماله  باقي  خالل  )ومن  خا�سة  ال�سردي  الن�س 
�سواًء  التاريخ.  توظيف  طرائق  تاأ�سيل  اإىل  ال�سردية( 
حيث  الأحداث.  جانب  من  اأو  ال�سخ�سيات  جانب  من 
الكبري  ح�سوره  باأهمية  وعيه  على  للتاريخ  توظيفه  دَل 
و الفاعل يف حياة النا�س. عرب من خالل هذا التوظيف 
عن الواقع املعا�س من جهة. كما اأكد ا�ستمرار املا�سي 

يف احلا�سر واإ�سقاط ما حدث على ما يحدث.

ليتنفس_القلم ..     

 مشسه ال ُتغطى بغربال .. 

جمانا سمير العتبة. االردن
امتحانني  اأن جتتاز  بعد  الكارثة  تلك  تذلل  اأن  » عليك 
لتح�سل على �سهادة حياة �سعيدة، امتحان ينقيها من 
امل�ستقبل،   خوف  من  ي�سفيها  واآخر  املا�سي،  �سوائب 

»رواية اأبن �سم�س، حرب الدم والدماء«
قلم يعرف كيف ينتقي الأ�سماء ليجعل منها حكاية .. 
ف�سم�سه ل تغطى بغربال .. مهما حاول املجتمع اغالق 
الثقوب حلجب ا�سعتها .. دائمًا ي�ستطيع الكاتب »حممد 
اأبو خرمة« ايجاد املنافذ لتلك الأ�سعة لدخول القلوب ..
فل�سفة  له  فقلمه   .. الالمتوقع  يف  القارئ  تاأخذ  رواية 
خا�سة به .. وا�سحة من خالل كلماته .. فهدفه يف قلمه 
دائمًا الروؤية البعيدة لتغيري ال�سورة النمطية .. حيث 

�سخ�سيات  مع  يتداخل  القارئ  جعل  على  قلمه  يعمل 
الرواية ويحلل عن الكاتب لي�سل يف النهاية اىل مبتغاه 
حتمًا  ولكنه  الأحداث  من  كثري  يف  يناق�سه  رمبا   ..

�سيفكر كثريًا يف النهايات .
كثري من البدايات وكثري من النهايات يف هذه الرواية 
ليعمل  اأخرى  فكرة  وردت  فكرة  من  انتهى  فكلما   ..
وهنا   .. النهايات  جلميع  متقن  ت�سل�سل  على  الكاتب 
تكمن روعة القلم ب�سرد الفكر ليجعل من القارئ ي�سع 
بداياته ونهاياته .. فالرواية تتقاطع باأفكارها وحياتنا 
ولكنها ت�سع كثريًا من املفا�سل التي جتعل من القارئ 

يقف عندها ويعيد الفكرة .
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هنا نحن يا ولدي ..
نحن من حرَر الُقد�س.. واأنقذ اأطفال بورما.. وم�سح 

على حزن اأمهات العراق.. واأعاد لليبيا جمدها..
ل�سوريا قطعت علينا -خيبتنا-  اإذا ما و�سلنا  حتى 

اأ�سغاث اأحالمنا
وطِفق علينا الواقع يده�سنا بكلتا قدميه اأن "ا�سحى 

يا نامي" !!
واإ�سالًما يف ح�سرة  اإمياًنا  رم�سان  �ساَم  من  نحن 

ال�سم�س.. 
العزم  واإ�سالم"  "اإميان  فتعقد  الغروب  بعد  اأما 
يف  الفتيات  ومعاك�سة   ، -الأرجيلة-  و�سرب  للغيبة 

ال�سارع..
نحن اأبناء الأمانة .. نبيع براميل النفط وند�ُس ب�سع 

براميَل -ِخل�سًة- يف بطوننا
البرتول  وبالد  والكذب..  ال�سرقة  لعنني  ومن�سي 

اخلالية من النقود والعقود..ومن البرتول ذاته !!
نحن اأبناء اأمِة اقراأ.. اأمٌة ينجُح اأبناُء م�سوؤوليها ِبال 
يخُط  ة  على منت طائراتهم اخلا�سّ ورقة..  ول  قلٍم 
ناحيَة  قون  يب�سُ بينما  باأيديهم  درجاتهم  اأولئك 

النوافذ..
ناحيتنا ..

هناك يف الأ�سفل حيث جنل�س متقوقِعني 
نحفر درجاِتنا على طوب الأيام 

م الكتب ون�سعُل �سمعة نكوِّ
ونلعُن م�سوؤول الكهرباِء األف مّرة .

نذُم نحن قابيل ونفعُل ِفعلته كل يوم . 
حايانا ل غربان لتواري �سوَءة �سَ

باجلرِم امل�سهود يرانا العامل وي�سمت 
ويتحجُج الإعالم ب�سعف النظر !! 

كما الإعالم نحن
نتعامى

الروؤية  تبلغ  بينما  -ُجبًنا-  يوم  كل  ب�سرنا  ي�سعُف 
اأ�سدها..

اأمازلَت تت�سائل من نحن؟
نحن الذئب الذي اتهموه زوًرا بقتِل يو�سف ف�سّدق 

حيلتهم وقتَل باقي اأقرانه..
نحن اأُمة القراآن يا ولد

حِفظناه.. ون�سينا اأن نفهمه.

 ها حنن ... 

هدى حسام. العراق

تغيري  اأراد  باأنه  اأدرك متامًا   .. القلم  لهذا  كلما قراأت 
بع�سًا  لكم  اخرتت   .. اأدواته  للقارئ  ترك  ولكن  واقعًا 
من �سطور الرواية مع فنجان قهوة ال�سباح فقد تنف�س 
للقهوة  واعطى  خرمة«  ابو  »حممد  الرائع  الكاتب  قلم 

معناها ..
كمهنة  القانون  اتخاذ  قرار  كان  النحو  هذا  وعلى   -
القارب  القفز خارج  بتكا�سلي عن  مت�سلحا  يحا�سرين 
وال�سباحة عك�س التيار، فاخرتت مهنتي على مبداأ )اإّنا 
�سيء  اأي  انتظار  دون  طريقي  واأكملت  اآباءنا(  وجدنا 
م�ستقبلي  اأيام  من  ما  يوم  يف  يل  يحدث  قد  ا�ستثنائي 

املهني
مهنتي  اأمار�س  اأن  هذا  كل  بعد  احلتمي  �سبه  من  كان 
كالراقدة  املهنة  كر�سي  على  واأجل�س  فاترة،  بنمطية 
على بي�سة ل تفق�س اأبدا، متجاهلة اأي دعوة من داخلي 
اأن  حتى  والتطوير،  للحركة  اخلارجي  حميطي  من  اأو 
العاطفية،  قلبي وحياتي  اإىل  ت�سلل  تلك احلالة  تخدير 

وفر�س فرا�سه م�ستعدا لإقامة طويلة هناك.
حرية  اأعطي  قد  نف�سه  يعترب  اأن  للمرء  ميكن  ل   -
ال�سيء  اإن مل يخرت  باأنه  وعيه  ينق�س يف  الختيار حني 

باإرادته اليوم �سيجربه الغد على اختيار ما هو ا�سواأ.
- لقد اأدركت باأن امل�ساندة النف�سية ل�ساحب احلق اإىل 
اإ�سافية توازي قوة ال�سند  اأن يتحقق له العدل هو قوة 
الإثنني  بني  الدمج  واأن  املوثقة،  والإثباتات  القانوين 
كان مييزها عن غريها من  وهذا مما  القوة،  قوة  هو 
يف  املحامني  اأجنح  �سارت  حتى  حولها،  من  املحامني 
اأن ل فائدة من عدل يعطي �ساحب  اإذ تقول  جمالها. 
احلق حقه، ولكنه ي�سلبه روحه على مدى �سري ق�سيته، 
ل  الذي  الظلم  ي�سابه  �سيء  هو  البطيء  العدل  واأن 
يعرتف به حتى العادلون؛ ذلك لأن الوقت امل�سروق من 
�ساحب املظلمة حتى ي�سرتدها هو حق منهوب م�ستباح 
ل يراه الكثري من امل�سرعني، وقلق النتظار الزائد عن 
حاجة التقا�سي ايذاء ج�سدي ل يدخل يف جمال روؤية 
اأهل القانون لتعريف الأذى اجل�سدي والنف�سي. فغالبًا 

ظلم  عن  الناجت  النف�سي  الأذى  امل�سرعون  يح�سب  ما 
اخل�سم، وي�سهون عما يخلفه طول النتظار من اأ�سرار 
ال�سرب  اأذى  على  يتفوق  قد  اأذى  ذلك  الروح،  على 
والإهانة. واعتربت اأن بحث �ساحب احلق عما يق�سر 
الأجر،  مدفوع  غري  م�سن  عمل  هو  مظلوميته  عمر 
انتظار  بعد طول  ياأت  باحلق حني  التمتع  وق�سر فرتة 
بلغ  اأي تعوي�س متاأخر، مهما  اإجحاف قد ل يرتقه  هو 

ارتفاعه.
زواجها  فرتة  طوال  مطاردة  يو�سف«  »اأم  بقيت   -
ذلك  اختيارها،  على  الندم  ولي�س  ال�سيق  بال�سيق، 
يكون  حني  بالذنب  ال�سعور  رحم  من  يولد  الندم  لأن 
جتاه  هي  به  ت�سعر  ما  اأّما  التق�سري،  اأو  للخطاأ  منتجًا 
اآخر  حتى  الندم  �سروط  ي�ستوف  فلم  اختيارها  �سوء 
يوم يف حياتها. مل يدفعها اختيارها على ما يظهر منه 
ولو يف حلظة  اإىل الندفاع  نف�سها  من تق�سريها بحق 
غ�سب لع�س الأنامل ندما على ما اقرتفه ل�سانها حني 
قالت نعم. اأّما ال�سيق فكان ال�سعور الأن�سب الذي اختار 
باأّن  تدرك  كانت  لأنها  غياهبه،  يف  لي�ستوطن  نف�سها 
اختيارها كان اإجبارًا مقّنعًا بقناع الختيار، بل هو �سيء 

اأ�سواأ من الإجبار بال�سغط وال�سرب والتهديد نف�سه.
اختياره،  �سوء  اأوزار  نف�سه  يحّمل  اأن  للمرء  - ل ميكن 
حني تقت�سر خياراته على �سيئني ل ثالث لهما. ولي�س 
له اأن ي�سّمي اختياره اختيارًا قبل اأن يعّلمه اأحد ما هو 
ولو  حتى  اأدواته  له  يوّفر  الأقل  على  اأو  الختيار  ح�سن 
كانت كل خيارات الدنيا مفتوحة اأمامه، وتركت له كل 

حرياتها حني يّتخذ القرار.
باأنه كان  اأن تخرب �سخ�سًا ما  اإنه نوع من املغامرة؛   -
طوال الوقت �سرير احلكاية، بينما هو متاأكد باأنه فيها 

الطيب املظلوم.
اأن جتتاز امتحانني  اأن تذلل تلك الكارثة بعد  - عليك 
لتح�سل على �سهادة حياة �سعيدة، امتحان ينقيها من 

�سوائب املا�سي، واآخر ي�سفيها من خوف امل�ستقبل.
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يقول �ل�صاعر "فوزي �ملزيني" يف �إحدى ق�صائده :
على  �خلفق..  نقاط  �أ�صع  �أكتب..  ما  �أُر�جع  ال   ((
ظهر �حلروف.. و�أركب �صهوة �ملعاين.. ال �أُر�جع 
يف  ورع�صة  ز�ئدة..  بحر�رة  �أكتب  �أكتب..  ما 
�الأهد�ف.. ال �أُر�جع ما �أكتب..  ال �أُ�صلح �الأفكار 
غارب  على  حباللنجاة  �أ�صع  ــــــ   ) �ملعطوبة   (

�لتيه.. و�أم�صي. ((
�ل�صعر  �صديقي؟،  يا  �ل�صعر  لوثة  �إال  هذه  وهل 
�لذي فا�ض يف هذ� �ملقطع، حيث �ملجاز�ت تتجاور 
وتفرتق، و�ملعاين يتنا�صل بع�صها من بع�ض يف حركة 
برك  يف  �الإبد�ع  حجر  �إلقاء  عن  ناجتة  ر�ئعة  د�ئرية 

�لقول �لر�كدة:

على  ترّبت  �ساعة..  عقلة  الركح..  على  ر�سفة   ((
نكهة  القول..  وراء  ما  يف  عنوة  املهدر  الوقت  كتف 
اإ�سارة  التفا�سيل..  خلف  مواربة  عبارة  معنى 
الفهم  من  مراأى  على  ت�سري  روؤية  �سبابة  ح�سور.. 
اإىل الفراغ.. حقيقة ن�سوب.  كذبة ارتواء.. ت�سرب 

على نهم.. منك�سر درو�سها ((
الإنتاج  قليل  �ساعر  املزيني"،  "فوزي  ال�ساعر 
�ساحب  الق�سيدة،  لهفة  كعا�سق  يداري  والظهور، 
اآن  يف  و�سدقه  ال�ساعر  بحنكة  ميتاز  بهي،  ن�س 
وتر  ويعزف  �ساحرة  مبجازات  روؤاه  ميرر  واحد، 
الق�سيدة على مقامات متفجرة باجلمال واجلّدة .

علم  يف  مظاهرة  لي�ست  "املزيني"  عند  الق�سيدة 
الق�سيدة  املحيط،  لقتنا�س  م�سيدة  ول  الكالم، 

عن نصوص الليبي فوزي المزيني  ..    

صاحب النص البهي .. 
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حميطها  مع  الذات  ل�سراع  حماكاة  معاناة،  عنده 
الهادر :

وقت  حان  قد  اأنه  يعني  اأكتب..  اأن  حلظة   ((
الروح  فيه  ت�ستباح  الذي  الوقت..  حان  الإنطواء.. 
حلظة  اجل�سد..  حول  املت�سخة  ال�سرا�سف  وُتنف�ُس 
اأن اأكتب.. يعني اأنه قد حان وقت النطفاء.. فرتكد 
الرباكني كلها لأجل اأن ت�سمح للحميم بالنت�سار.((

"املزيني" �ساحب �سور جميلة تعتمد على املفارقة 
الإحاطة  اأحاول  ل  هنا  واأنا  والنزياحية،  اللغوية 
اأنا  ذلك،  اأ�ستطيع  اأنني  اأّدعي  ول  الفنية  مبعامله 
األفت  اأن  واأحاول  ق�سائده،  بجمال  اأ�ستمتع  فقط 

اإليه الأب�سار املغ�سو�سة :
)) بعيد.. اإىل حد اأن َت�سمع �سقطة الإبرة على بالط 
غيابه..  قريب.. اإىل حد اأن تنفجر ِقالع مدائنه .. 

دون اأن تفر حمائم �سالمنا "((
الوجدان،  وتداعب  بالقلب،  حُت�س  جميلة  �سور 

وتظهر املجازات يف اأبهى �سورها :
اإنكاثًا..  اأنق�سه  ثم..  اأن�سج غزًل..  اأن  اأ�ستطيع   ((
قد يرى البع�س اأن هذه ق�سوة على الثياب.. وقطع 
جانبًا..  يبقون  قد  واآخرون  لأكمامهاالف�سفا�سة.. 
لأنهم ل يهتمون باأمور ) التف�سيل (.. اأ�ستطيع اأن 
لنف�سي،  "غزيل  مقا�سي  على  واأُف�سله  غزًل  اأن�سج 

))  " وغزل النا�س للنا�ِس
"املزيني" من املعاين املاألوفة للكلمات  تت�سرب لغة 
اإىل  تنقلك  اأخرى  اأبعادًا  اإليها  لت�سيف  والرتاكيب، 
بلغتك  حتاورك  تف�سر،  ول  حُت�س  اأخرى  مدارات 
الغافية باأعماقك حتت دثار الذكريات وتنفخ الروح 

يف الطقو�س والأفكار والدللت. 
"املزيني" �ساعر مثابر، هاج�سه الق�سيدة.. ينافح 
اأقطار  من  وينفذ  والتجاهل،  والفراغ  ال�سمت 

�سجنه املفرت�س اإىل �سماء الإبداع :
�سكراته..  ويطيع  النازف  لفراغه  ميتثل  كان   ((
القيود  اإىل  املع�سمني  ُي�سلم  باإرادته..  ُمعتقاًل 

لفراغه  ميتثل  كان  تنعتق..  الروح  اأن  ويح�سب 
النازف طائعًا.. ويكتب جرمية قتل متعمدة.. ُيثبتها 

ب�سهادة اجلميع .((
ويف �سعر "املزيني" تالحم بني الذاتي واملو�سوعي، 
بني الأنا والوطن، يف هذه الق�سيدة يعري العالقات 
وذاته،  الإن�سان  بني  واملكان،  الإن�سان  بني  املاأزومة 

بني احللم و هذا الواقع املر :
ل  ومتالطم..  هائج..   هذا..  اأزرق  بحر  اأُي   ((
تعتدل ت�ساري�سه..على ُمناخ  متو�ّسط.. اأُي بحٍر..ل 
اأبراد املوج.. ول ي�ساحب  يوافق من البيا�س �سوى 
من الأجواء.. �سوى امللّبدُة بال�سخِم.. اأي بحر اأزرق 
يحب  ل  ولكنه  واردة..   رياح  كل  ي�ستهي..  هذا.. 
اأزرق  بحر  اأُي  ومًده..  جزره  بني  ما  الوفاق..  طعم 
الكاذبة.. ل حتّده مراكبنا..   رعوده  تهداأُ  ؟ ل  هذا 
للتائهني..  منارة  ال�ساهقة  ترب�س على �سخوره  ول 
تتو�ّسط  ؟  هذه  بالٍد   واأي  هذا..   اأزرق  بحر  اأُي 
خا�سرته.. �ُسّرة بركان يغلي.. دون اأن يقذف حممه 
هائج  اأزرق..  بحٍر  اأي  الأر�س..  يف  املف�سدين  على 

وُمتالطم
فيه  وتغرق  البالهة..  ات�ساع  على  اأفواهنا..  ت�سربه 
مراكب الإنقاذ.. اأُي بحر ؟. واأُي جمداف ثقيل اأيها 

القلم 
املرتقى  وهذا   ، ه�سا�ستك  نوازن  اأن  ؟!  لنا  كيف 
نلتزم  اأن  لنا  كيف  اأمواجه..  دّوي  مع  ال�سعب.. 

باأماكننا املنا�سبة ؟
حتى تتوافق اأيادينا.. ومعونة الريح ؟ وكيف تنت�سر 
الروؤية يف نهاية العبارات على ات�ساع ال�سباب ؟ ((

وح�سورًا  لغة  �ساعر  املزيني"  "فوزي  واأخريًا.. 
حلبة  يف  به  يزج  اأن  له،  يلتفت  اأن  نتمنى  وتاأزمًا، 

الكالم البهي حتى واإن كان راغبا عنها.
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 من صور النّقاد يف األذهان  .. 

فراس حج محمد| فلسطين 

�سورة كاريكاتورية م�سحكة، لكنها مثرية لالهتمام، 
اإذ كيف كّونت هذه الطالبة املتحم�سة املمتلئة ن�ساطا 

وحيوية ون�سو�سا هذه ال�سورة عن النّقاد.
ونحويل  العرجاء،  قامتي  بكامل  اأمامها  اأقف 
مما  اأ�سغر  الأقل  على  ال�سغري،  واأنفي  ال�سديد، 
على  الواقف  �سبابي  من  تبقى  ما  وباآخر  تخيلت. 
اأعتاب اخلم�سني خريفا باردًا. بدوت واأن كل �سيء 
يّف يخالف �سورة النّقاد املتخّيلة يف راأ�سها اخل�سب.
بل ل�ست وحدي من يخالف هذه ال�سورة املتخّيلة، 
الهيئات  ذوي  من  النّقاد  اأ�سدقائي  من  كثري 
القامات،  معتدلو  طوال،  فهم  اجلميلة؛  اجل�سمية 
لبا�سهم،  يف  متاأّنقون  ن�سر،  ب�سباب  يتمّتعون 
واأنوفهم �سغرية متنا�سقة مع جمال وجوههم، وهم 

يف احلقيقة اأجمل مّني يف الهياأة واللغة.
اأو  واقعيًة  ال�سورة،  لي�ست  كله  املوقف  يف  املهم 
ذهن  يف  ال�سورة  هذه  وجدت  ملاذا  اإمنا  متخّيلة، 

طالبة ما زالت على مقاعد املدر�سة؟
ا�ستغالهم  منذ  النّقاد  الكّتاب  يكره  الدرجة  األهذه 
الأول بالكتابة؟ هذه الطالبة حتمل دفرتها، وتلقي 
مما  �سيئًا  املعر�س  ف�ساء  يف  الكّتاب  اأ�سماع  على 
اأظن  اإليها،  ا�ستمع  ممن  الثالث  كنت  رمبا  كتبته، 
اأنها مل تكن تبحث عن ناقد، لأن الناقد غول رمبا 
اأنه �سيغتالها وهي بعد �سغرية، فبحثت عن  فكرت 
ن�سو�سها.  جنون  ا�ستيعاب  على  اأقدر  فهم  الكّتاب 

رمبا هذا ما كانت تفّكر فيه.
عندما  النّقاد  املحتملة  الكاتبة  هذه  �سرتى  كيف 
من  متتلكه  ما  مع  كتبها،  وتن�سر  وتن�سج،  تكرب، 
ووعيها  الأدبية،  و�سجاعتها  �سخ�سيتها  يف  قوة 
املتقدم كثريا عن قريناتها اللواتي ي�سخرن منها يف 
املدر�سة، وهي جتابههن بقوة الكالم وقوة املواجهة، 
هذه »الرهف«- وا�سمها رهف- هذه الطالبة تنا�سل 

بالكتابة ال�سر�سة لتقلم اأنياب املتحّلقني حولها. هي 
كاتبة  م�سروع  كونها  اأكرث من  ناقد حمتمل  م�سروع 
احلاد  املزاج  ذلك  ففيها  بالن�س،  العامل  تتحدى 
»الفجة«  بلغتهم  النّقاد  �سخ�سيات  ي�سبغ  الذي 
و�سفتني  كما  وحدي  اأنا  ولغتي  �سخ�سيتي  لعلها  اأو 
بذلك كاتبة اأخرى، ل ترى فيما اأكتبه من نقد واأدب 
�سخ�سنة  اإما  فهو  الهتمام،  ي�ستحق  ل  �سيء  �سوى 

بلغة فجة اأو كالم بذيء لي�س اأكرث!
رمبا �سورة هذه الطالبة �سورة رمزية للقبح الذي 
يطبع �سورتي يف ذهن هذه املراأة ب�سورة اأكرث دللة 
حا�سرة  �سورة  النقد،  لغة  يف  الرا�سخ  القبح  على 
احلقيقة،  بنريان  اكتووا  الذين  كل  ذهن  يف  كذلك 
على الرغم من اأنني مل اأ�سب هذه الكاتبة ب�سوء بكل 
ما كتبته عنها. لقد حملتها لغتي »الفجة« اإىل مكان 
اللغة  عميق  الهياأة  جميل  ناقد  اأي  اإليه  يحملها  مل 
ممن تنحاز اإليهم وتدافع عنهم ب�سغف غريب. اإمنا 
هي اأقدار النّقاد فعليهم اأن يحتملوا احلقيقة اأي�سًا.

كنت اأرغب اأن تنتهي الأمور عند هذا احلد، لكنها 
مع�سلة  من  واأعقد  م�سكلة،  من  اأكرب  العمق  يف 
لذلك  لعوبُا،  اأو  مادحًا  يريدك  فالكل  ريا�سية. 
تكون  اأن  طبيعية  الكّتاب  ذهن  يف  النّقاد  ف�سورة 
اللغة  ذو  اللبق  وغري  الأنيق  غري  الغول  �سورة  هي 
وتفتح  الكتاب  روؤو�س  فته�سم  تخبط  التي  »الفّجة« 
فيها جروحًا لن ترباأ اأبدًا اأبدًا، كما مل يرباأ النّقاد اأو 
اأنا على الأقل من جروح النقد احلادة التي جعلتني 
فّج  �سيء،  يعجبه  ل  الذي  الناقد  �سورة  يف  مقولبًا 
اللغة والأ�سلوب، وي�سخ�سن الكتابة، وعليه ف�سورة 
ذاتها  هي  للنقاد  القبيحة  الكاريكاتورية  الطالبة 
ب�سورة  ولكن  الكاتبة  تلك  قالته  ما  معنوي  ب�سكل 

اأكرث اإيالمًا.

من نوادر معرض فلسطين الدولي للكتاب الثاني عشر ما قالته 
النّقاد.  عن  حديثها  خالل  الخاصة  المدارس  إحدى  في  طالبة 
منجد  السفير  سعادة  صديقي  إليها  بي  عرّف  عندما  قالت 
صالح بأنني ناقد. بدا عليها االستغراب واالندهاش، كأنها لم 
تصدّق، واندفعت تقول إنها كانت تتخيّل النّقاد أشخاصًا كبارًا 

في السن، ظهورهم مَحِْنيّة، ويمتلكون أنوفًا مدالة أمامهم.
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 ولد بالكوفة. يف حملة ت�سمي »كندة« واإليها ن�سبه، ون�ساأ 
بال�سام، ثم تنقل يف البادية يطلب الأدب وعلم العربية 
اأظفاره  نعومة  منذ  الطيب«  »اأبو  متيز  النا�س.  واأيام 
وظهرت  والتح�سيل  الدر�س  اإىل  وميل  وقاد،  بذكاٍء 

مواهبه ال�سعرية يف �سن مبكرة. 

مثلها  تتح  مل  �سامية  مكانة  املتنبي  الطيب  ولأبي 
زمانه،  نادرة  كان  فقد  العربية،  �سعراء  من  لغريه 
اإلهام  اليوم م�سدر  اإىل  �سعره  وظل  واأعجوبة ع�سره، 
والتدفق،  القوة،  فيه  يجدون  والأدباء،  لل�سعراء  ووحي 

وال�ساعرية املرتكزة على احل�س والتجربة ال�سادقة.

اأطلق املتنبي ال�سعر من قيوده التي قيده بها »اأبو متام«، 
اإمام  فهو  املخ�سو�سة،  العرب  اأ�ساليب  عن  وخرج 

الطريقة الإبداعية يف ال�سعر العربي.

»بادية  اإىل  اأبيه،  ب�سحبة  ولد  حيث  »الكوفة«،  غادر 
ال�سماوة«، وذلك �سنة 313هـ على وجه التقريب، وله 
�سيفًا  �سنتني  نحو  فيها  فاأقام  �سنني،  ع�سر  العمر  من 
همدان  بن  ُج�سم  من  بطن  وهم  ال�سابي«،  »بني  على 
اأجداد املتنبي لأمه، حيث اأتيح له يف هذه الفرتة تلقي 
العربية من منابعها الأكرث اأ�سالة. وعاد اإىل الكوفة �سنة 
ارحتل  ثم  �سنة.  نحو  فيها  فاأقام  قحًا،  بدويًا  315هـ 

اإىل بغداد �سنة 316هـ فاأقام فيها نحو �سنتني.
اجلزيرة  اإىل  متوجهًا  318هـ  �سنة  »بغداد«  غادر 
ومدح  وحوا�سرها.  بواديها  يف  فتنقل  ال�سام،  و�سمايل 
»�سيف  اإىل  انتهى  اأن  اإىل  واأُمرائها  اأعيانها  من  عددًا 
الدولة ابن حمدان« �ساحب حلب وعا�س يف كنفه ت�سع 

�سنني، �سارك خاللها يف معظم حروبه وغزواته.

�سنة  مب�سر  »الف�سطاط«  اإىل  »حلب«  من  ارحتل 
يف  اأ�سهر  وب�سعة  �سنني  اأربع  فيها  فاأقام  346هـ، 

كنف »كافور الإخ�سيدي«، وطلب منه اأن يوليه فلم يوله 
كافور، فغ�سب اأبو الطيب وان�سرف يهجوه.

�سنة350هـ  »الكوفة«  اإىل  عائدًا  »الف�سطاط«  غادر 
وا�ستغرقت  351هـ  �سنة  الأول  ربيع  يف  اإليها  فو�سل 
رحلة العودة نحو ثالثة اأ�سهر، ومل تدم اإقامته فيها اأكرث 
من �سنة. ارحتل اإىل بغداد �سنة 352هـ، ثم عاد اإىل 
الكوفة يف اأول �سعبان من ال�سنة نف�سها. وغادر »الكوفة« 
لآخر مرة متوجهًا اإىل »اأرجان« من بالد فار�س يف �سهر 
وزير  العميد«  »ابن  من  بدعوة  254هـ  �سنة  حمرم 
ركن الدولة، فوافاها يف �سهر �سفر من ال�سنة نف�سها، 
ولبث نحو �سهرين يف  �سيافة الوزير، ثم غادر »اأرجان« 
متوجهًا اإىل »�سرياز« يف �سهر ربيع الثاين �سنة 354هـ 
البويهي«،  بويه  ابن  الدولة  »ع�سد  من  لدعوٍة  تلبية 

فبلغها يف �سهر جمادي الأوىل �سنة 354هـ .
 : �لنهاية  • رحلة 

غادر »�سرياز« يف �سهر �سعبان من ال�سنة نف�سها عائدًا 
الثامن  ويف  »الكوفة«،  ثم  »بغداد«  يريد  العراق  اإىل 
له  عر�س  354هـ  �سنة  رم�سان  �سهر  من  والع�سرين 
الأ�سدي« يف الطريق بجماعة من  اأبي جهل  »فاتك بن 
الفريقان  فاقتتل  اأي�سًا،  فريق  املتنبي  ومع  اأ�سحابه، 
فُقتل »املتنبي« وابنه »حم�سد« وغالمه »مفلح« بالنعمانية 
بالقرب من »دير العاقول« يف اجلانب الغربي من �سواد 

بغداد. 
اجلوانب  تربز  التي  والن�سو�س  وال�سواهد  والق�س�س 
امل�سيئة يف حياة املتنبي، وجوانب العبقرية التي عرفت 
عنه متالأ كتب الرتاث. �سوف نحاول اأن نلم�س يف هذه 

العجالة بع�س هذه الق�س�س وال�سواهد والن�سو�س.
ذكاء  عن  طريفة  رواية  بغداد«  »تاريخ  كتاب  يف  جاء 
اإليه،  يجل�س  كان  وراق  رواها  حفظه،  و�سدة  »املتنبي« 
عبدان  ابن  الفتى  هذا  من  اأحفظ  راأيت  ما   (( قال: 
)املتنبي(، كان اليوم عندي، وقد اأح�سر رجل كتابًا من 
فاأخذ  ليبيعه،  ورقة  ثالثني  نحو  يكون  الأ�سمعي،  كتب 
ينظر فيه طوياًل، فقال الرجل، يا هذا، اأريد بيعه وقد 

صالح عبد الستار محمد الشهاوي. مصر
  المتنبي، أحمد بن حسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي 

)-303 354هـ /915-965 م(. الشاعر األشهر والحكيم وأحد مفاخر األدب 
العربي الذي تجسدت في شخصيته صفات العرب وفي شعره تجسدت مزايا 
الشعر األصيل. له األمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة، وهو 

شاعر العربية األكبر، في أصالته واعتزازه بحضارته، في حبه للطموح وغنائه 
للفروسية والشجاعة. في حثه علي مقاومة الظلم ورفع يد الطغيان. في 

مدائحه وهجائياته، في فخره واعتداده.

    املتنيب يف قصص الرتاث   
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قطعتني عن ذلك، فاإن كنت تريد حفظه من هذه املدة 
فبعيد، فقال: اإن كنت حفظته فما يل عليك؟ قال: اأهب 
لك الكتاب، قال الوراق: فاأخذت الدفرت من يده، فاأقبل 
ا�ستلبه فجعله يف كمه، وقام فعلق  اآخره، ثم  اإىل  يتلوه 
اإىل ذلك �سبيل،  بالثمن، فقال: ما  به �ساحبه وطالبه 
قد وهبته يل، فمنعناه منه وقلنا له: اأنت �سرطت على 

نف�سك هذا للغالم، فرتكه عليه.((
املتنبي يف جمل�س  ابن خالويه )النحوي َخ�سم  - قال 
اأخي  ابن  لول  املتنبي:  خماطبًا  يومًا  الدولة(  �سيف 
املتنبي  معني  لأن  باملتنبي،  ُيدعى  اأن  ر�سي  ملا  جاهل 
جاهل.  فهو  بالكذب،  ُيدعي  اأن  ر�سي  ومن  الكاذب، 
واإمنا  بذلك،  اأُدعى  اأن  اأر�سى  ل�ست  املتنبي:  له  فقال 

يدعوين من يريد الغ�ّس مني، ول�ست اأقدر علي املنع.
- البيت ال�سعري الوحيد يف اللغة العربية الذي ميكنك 
قراءته من البداية اإىل النهاية ومن النهاية اإىل البداية 

هو بيت املتنبي:
مودته تدوم لكل هول   ..      وهل كل مودته تدوم

»اأبو الطيب املتنبي« على الأمري »ابن الفرات«  - دخل 
فاحتفي  اللغوي  الآمدي«  »على  اأبو  فيهم  علماء  وعنده 
على  »اأبو  هذا  الطيب  اأبا  يا  له:  وقال  باملتنبي  الأمري 
الآمدي«، فقال املتنبي: ل اأعرفه فاأزعج الآمدي ذلك، 

ثم اأن�سد املتنبي من �سعره قوله:
 اإمنا التهنئات لالأكفاُء    ..     وملن يدين من البعداء

م�سدر  وهي  التهنئة  جمعت  كيف  الآمدي:  فقال 
وامل�سادر ل جتمع؟ فقال »املتنبي« هذا الآمدي الأ�ستاذ 
تقول مثل هذا؟ األ يقول امل�سلي التحيات هلل وهي مثل 

التهنئات فخجل الآمدي و�سكت.
- ُذكر املتنبي يف جمل�س ال�سريف املرت�سي، وجماعته، 
فاأخذ »ال�سريف« يطعن على »املتنبي«، وي�سعف �سعره، 
على  فاأثنى  حا�سرًا،  »املعري«  وكان  مقابحه،  ويذكر 
�سعرًا،  واأح�سنهم  ال�سعراء  اأ�سعر  هو  وقال:  املتنبي، 
ولو مل يكن له اإّل ق�سيدته التي اأولها: لِك يا منازُل يف 

القلوب منازُل.

رب  ف�سُ بال�سياط،  ي�سرب  اأن  »ال�سريف«  به  فاأمر 
وقالوا  املجل�س،  ح�سر  من  على  ذلك  فعظم  واأُخرج، 
لالأمري: رجل كبري من اأهل العلم ت�سربه ملا يقول عن 
لي�س  فقال:  ب�سواب.  ذلك  ما  ال�سعراء،  اأ�سعر  املتنبي 
كما قلتم، واإمنا �سربته على تعري�سه بي. قالوا: وكيف 
�سعره،  بق�سيدة من عايل  يف�سله  لأنه مل  قال:  ذلك؟ 
لي�ست من عايل  اإنها  الق�سيدة، مع  بتلك  له  واإمنا ف�سّ

�سعره، لأنة يقول فيها بعد اأبيات:
واإذا اأتتك مذمتي من ناق�سٍ  .. 

 فهي ال�سهادُة يل باأيّن كامُل .
فا�ستح�سن من ح�سر فهمه، وحدة ذهنه، وعذره فيما 
ما  واهلل،  نعم  فقال:  ذلك،  بعد  املعري  و�سئل  فعل، 

ق�سدت غري ذلك.
الطيب  »اأبو  اأده�س  مبارك«:  »ذكي  الدكتور  قال   -

املتنبي« املتقدمني واملتاأخرين حني قال:
فما حاولت يف اأر�ٍس مقامًا  ..   

ول اأزمعت عن اأر�ٍس زواًل
على قلٍق كاأن الريح حتتي   .. 

 اأوجهها جنوبًا اأو �سماًل.
لكاأنه اكت�سف الطريان قبل »عبا�س بن فرنا�س«.

جمل�س  املتنبي  ح�سر  الع�سقالين«:  حجر  »ابن  قال   -
الوزير »ابن حنزاية« - جعفر بن الفرات- ويف املجل�س 
املتنبي  فاأن�سد  امل�سهور،  الأديب  الآمدي«  علي  »اأبو 
اأبيات جاء فيها كلمة: التهنئات، فقال »اأبو على« ناقدًا 
فقال  يجمع.  ل  وامل�سدر  م�سدر،  التهنئة  املتنبي: 
�سبحان اهلل،  اأم�سلم هو؟ فقال:  املتنبي لآخر بجانبه: 
امل�سلم  �سلى  اإذا  املتنبي:  فقال  اجلماعة.  ا�ستاذ  هذا 
وَت�سهد، األي�س يقول: التحيات؟ فخجل اأبوعلي وقام من 

املجل�س �سامتًا.
- يحكى اأن اأبا الطيب املتنبي كان ي�سع ق�سيدته وهو 
يتغنى، فاإذا توقف بع�س التوقف رجع بالإن�ساد من اأول 
جال�سًا  وهو  ين�سد  وكان  انتهى.  حيث  اإىل  الق�سيدة 
ا�سرتط  اإنه  قالوا  وقد  و«الفرزدق«  »الطرماح«  مقلدًا 

على »�سيف الدولة« اأن ين�سده وهو قاعد، وحينما اأن�سد 
�سيف الدولة ق�سيدته امل�سهورة:

 لكل مريء من دهره ما تعودا ..  
وعادة �سيف الدولة الطعن يف العدا.
اأن�سدتها قائما لأ�سمعتها  لو  قال له بع�س احلا�سرين، 

النا�س. قال املتنبي: اأما �سمعت اأولها؟ يق�سد قوله: 

اأح�سن  فتخل�س   . تعودا«  ما  دهره  من  امرئ  »لكل 
تخل�س.

به  يت�سل  اأن  قبل  العميد«  »ابن  الأديب  الوزير  كان   -
يف  احليلة  �سعف  وي�سكو  �سهرته،  عليه  ينقم  املتنبي 
�سحبه:  بع�س  قال  قدره،  من  والغ�س  ذكره،  اإخمال 
دخلت عليه يومًا فوجدته واجمًا، وكانت قد ماتت اأخته 
عن قريب، فظننته واجدًا لأجلها، فقلت: ل ُيحزن اهلل 
الوزير، فما اخلرب؟ قال: اإنه ليغيظني اأمر هذا املتنبي 
واجتهادي يف اأن اأخمل ذكره، وقد ورد علي نيف و�ستون 

ر بقوله: كتابًا يف التعزية ما منها اإل وقد �سدِّ
  طوي اجلزيرة حتى جاءين نباأ  .. 

 فزعت فيه باآمايل اإىل الكذب
  حتى اإذا مل يدع يل �سدقه اأمال  ..  

�َسِرْقُت بالدمع حتى كاد ي�سرُق بي.
 فكيف ال�سبيل اإىل اإخمال ذكره؟ قلت: القدر ل ُيغالب، 
ال�سم،  واإ�سهار  الذكر،  اإ�ساعة  من  حظ  ذو  والرجل 

فالأوىل اأن ل ت�سغل فكرك بهذا الأمر.
الطيب  اأبو  اأن�سد  ملا  قال:  جني  ابن  الفتح  اأبو  حكي   -

املتنبي �سيف الدولة ق�سيدته التي يقول فيها:
 ياأيها املح�سن امل�سكور من جهتي   ..  

وال�سكُر من قَبل الإح�سان ل ِقَبلي 
ِزْد، َه�س،    .. اأِعْد   َعْل، �َسل،  اأْحِمل،  اأقطع،  اأِنْل،  اأِقْل، 

ل. َب�س، تف�سْل، اأْدِن، �َسر، �سِ
وناوله ن�سختها وخرج، نظر �سيف الدولة فيها فوقع:

اإليه من  يحمل  »اأنل«  اأقلناك. وحتت  »اأقل«  كلمة  حتت 
ال�سيعة  اأقطعناك  قد  »اأقطع«  وحتت  كذا.  الدراهم 

الفالين.  الفر�س  اإليه  يقاد  »اأحمل«  وحتت  الفالنية. 
فا�ساأل.  فعلنا  قد  »�سل«  وحتت  فعلنا.  قد  »عل«  وحتت 
وحتت »اأعد« قد اأعدناك اإيل ح�سن راأينا فيك. وحتت 
»زد« يزاد كذا. وحتت »تف�سل« قد فعلنا. وحتت »اأدن« 
قد  »�سل«  وحتت  �سررناك.  وحتت«�سر«  اأدنيناك.  قد 

فعلنا.
اأحد الذين يكرهون املتنبي ال�ساعر الكبري  اإن  - يقال 
النا�س  ا�ست�سهاد  من  ي�سمع  ما  لكرثة  �سيق  اأ�سابه 
بها  ُيذكر  مدينة  ي�سكن  األ  نف�سه  علي  فاآل  ب�سعره، 
ال�سالم  مدينة  من  فهاجر  كالمه،  وين�سد  الطيب  اأبو 
)بغداد(، وكان كلما و�سل بلدًا ي�سمع بها ذكره يرحل 
عنها، حتى و�سل اإيل اأق�سي بالد الرتك، ف�ساأل اأهلها 
يوم  كان  فلما  فتوطنها،  يعرفوه،  فلم  الطيب  اأبي  عن 
اخلطيب  ف�سمع  باجلامع،  �سالته  اإيل  ذهب  اجلمعة 

ين�سد بيت املتنبي بعد ما ذكر اأ�سماء اهلل احل�سني:
اأ�ساميًا مل تزده معرفًة    ..   واإمنا لذًة ذكرناها.

فعاد اإيل دار ال�سالم.
- قدم علي املتنبي »بنو كالب«، م�ست�سفعني به ليو�سل 
مقطوعته  فنظم  الدولة،  ل�سيف  واإخال�سهم  طاعتهم 
التي ُتطرب وحتنن قلب ال�سامع، حتى يكاد ي�سمن قبول 

طلبه، قبل اإمتام الق�سيدة:
  ترفق اأيها املوىل عليهْم   ..   فاإن الرفق باجلاين عتاُب
  واإنهم عبيدك حيث كانوا   ..   اإذا تدعو حلادثة اأجابوا
وعني املخطئني هُم ولي�سوا .. باأول مع�سر خطئوا فتابوا.
اعتذارهم  وقبل  فيهم  �سفاعته  الدولة«  »�سيف  فقبل 

واأمنهم.
اأبياته ال�سهرية التي عر�س فيها  - عندما قال املتنبي 
اإ�سادته  معر�س  يف  بغداد-  بنات  اأي  احل�سر-  ببنات 

بالن�ساء البدويات: 
ما اأوجه احل�سر امل�ستح�سنات به    ..  

كاأوجه البدويات الرعابيب
ح�سن احل�سارة جملوب بتطرية   .. 

 ويف البداوة ح�سن غري جملوب
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اأين املعيز من الآرام ناظرة     ..   
وغري ناظرة يف احل�سن والطيب
وعندما  �سرًا،  له  نفو�سهن  يف  البغداديات  اأ�سمرت 
بغداد  اأكناف  اإىل  �سفرياته  بع�س  يف  و�سل  اأنه  علمن 
هجمن عليه وخلعن نعالهن �سائحات به: انظر اإىل هذه 
الوجوه، هل هي املعيز، اأم وجهك اأنت هو وجه املعيز؟، 
الهرب منهن  بنعالهن حتى متكن من  ب�سربه  وهممن 

ب�سق الأنف�س.
اأن�سد ال�ساعر الأندل�سي عبد اجلليل بن وهبون )ت   -
480هـ( يف جمل�س املعتمد بن عباد اللخمى �ساحب 

قرطبة واإ�سبيلية )ت: 488هـ( بيت املتنبي:
اإذا ظفرت منَك العيون بنظرٍة   ..  

اأثاَب لها معيى املطّى ورازمُه
فقال  له،  ا�ستح�سانًا  مرة،  غري  يردده  املعتمد  فجعل 

»ابن وهبون« �ساعتئذ ارجتاًل:
لئن جاَد �سعُر ابن احل�سني فاإمنا  ..   

جتيُد العطايا واللهى تفتح اللَّها
تنباأ عجًبا بالقري�ِس ولو درى  .. 

 باأنك تروى �سعره لتاأّلها.
)ما كانت النبوة التي لقب بها اأبو الطيب اإل كما و�سفها 
املعرى  العالء  اأبو  الفال�سفة  ال�سعراء و�ساعر  فيل�سوف 
اأن املتنبي  449هـ( يف كتابه: معجز اأحمد، من  )ت: 
الَنْبَوة، وهي املكان املرتفع من الأر�س،  ُلقب بهذا من 

كناية عن رفعته يف ال�سعر، ل عن اإدعائه الُنُبَوة(.
ي�سرب  ل  عمار«  بن  »بدر  جمل�س  يف  املتنبي  كان   -
وقد  اخلمر،  �سرب  على  مدمنًا  »بدر«  وكان  اخلمر، 
لل�سرب  يعود  مرة  كل  ويف  مرارا  عنها  يتوب  اأن  اأق�سم 

مرة بعد اأخرى، فقال املتنبي:

يا اأَُيّها امَلِلُك اَلّذي ُنَدماوؤُُه    ..
  �ُسَركاوؤُُه يف ِملِكِه ل ُملِكِه 

يف ُكِلّ َيوٍم َبيَننا َدُم َكرَمٍة   ..  
 َلَك َتوَبٌة ِمن َتوَبٍة ِمن �َسفِكِه 

نا ..  دُق ِمن �ِسَيِم الِكراِم َفَنِبّ َوال�سِ
م ِمن َترِكِه  اأَِمَن ال�َسراِب َتتوُب اأَ

قوله  يف  واحد  بيت  يف  اأ�سياء  ب�سبعة  املتنبي  افتخر   -
امل�سهور:

اخليل والليل والبيداء تعرفني  ..  
وال�سيف والرمح والقرطا�س والقلم
فقال اأبا احل�سن اجلزار -ال�ساعر امل�سري الظريف- 

يف ذلك:
فاإن يكن اأحمد الكندي ُمّتَهمًا   ..  

ني تعرفني فالّلحم والعظم وال�سكِّ
بالفخر يومًا فاإين غري ُمّتَهم  .. 

واخللع والقطع وال�ساطور والو�سم
)اأحمد: املتنبي، اخللع: من اأدوات اجلزار، الو�سم: كلُّ 
ع عليه اللَّحم من خ�سٍب اأَو ح�سري اأو نحو ذلك،  ما يو�سَ

ُيوَقى به من الأَر�س(
- قيل للقا�سي الذهبي، ملاذا �سميت بالذهبي؟ فقال: 
املتنبي  قوله  فبلغ  الذهب.  ميلكون  كانوا  اأجدادي  لأن 

فقال يهجوه:
يَت ِبالَذَهِبِيّ الَيوَم َت�سِمَيًة     ..   �ُسِمّ

ًة ِمن َذهاِب الَعقِل ل الَذَهِب  ُم�سَتَقّ
بَت َويَك ِبِه      ..     ٌب ِبَك ما ُلِقّ ُمَلقَّ

 يا اأَيُّها الَلَقُب املُلقى َعلى الَلَقِب

)القا�سي الذهبي املهجو هو غري القا�سي �سم�س الدين 
الذهبي �ساحب كتاب �سري الأعالم، فهذا الأخري ولد 

بعد وفاة املتنبي بثالثة قرون(.

لل�سجينات اأم�سيات اأخرى، لل�سجينات اأم�سيات ل�سيء 
فيها منتظم �سوى التمام، ل �سيء فيها كذب، ل �سيء 
عباءات  على  جميعًا  اأح�سدهن  اإطالقه،  على  حقيقي 

اأمٍل يتبادلنها معًا. 
م�سيبة  يف  ترى  عجوز  اأخرى،  اأم�سبات  لل�سجينات 
ال�سجن حمد و�سكر، ابتالء تذهب به اإىل اهلل يف اآخر 
اأيامها، حمد و�سكر لتوافر  دورة مياه تتيح لها الو�سوء/
ت�ستحق  بنات  يا  كربى  »نعم  الليل:  طول  ال�ستغفار 
ال�سابط  ودفع  ال�ستغفار  مب�سابقة  ذكرين  احلمد«. 
للف�سول: ملاذا ل اأ�سلي؟ كنت اأرى يف نف�س دورة املياه 

عظمة النظافة ال�سخ�سية والوقاية من النفجار. 
لل�سجينات حديث عن الأولد والوظائف، مل ي�سدقنني 
�سعر  وذات  جتميل  م�ساحيق  بال  كاتبة  اأكون  كيف 
الع�ساكر  ويراه  بالكرييل(،  يعرتفن  )ل  طبيعي، 
ل  البلد.  و�سط  متظاهرات  �سعر  بحرا�ستنا  املكلفون 
تكف ال�سيدات عن التباهي بالأولد؛ ومن ثم ينخرطن 

يف بكاء عظيم.  
›عي�س  ينتظرن  حيث  حكايات،  اجلوع  مع  لل�سجينات 
القلب  غليظي  الع�ساكر  اأحد  به  ياأتي  الذي  اجلراية‹ 

والل�سان 
ذلك  يف  ويرين  كله،  لليوم  عددنا  اأمثال  بثالثة  يلقيه 

ال�سواد ف�سل عن جوع يف ظالم املحب�س. 
لل�سجينات �سناعة للبهجة ل تعرف من اأين ياأتني بها: 
اأو  قرف  بال  املالب�س  يتبادلن  للغ�سبل،  حباًل  ي�سنعن 

املالءات  باإحدى  املياه  لدورة  بابًا  ي�سنعن  طبقية، 
التي لن تعرف اأبدًا من اأين ح�سلن عليها، يكتنب على 
احلائط باأقالم الروج والكحل �سعارات مبهجة كما لو 

كن يف رحلة. 
لل�سجينات اأ�سماء حركية تطلقها الأم -اأكرب ال�سجينات 
»�سنا- بلطية« دبلوم زراعة وتعرف نف�سها باملهند�سة، 
اأنها  احلرا�س  اأقر  اآدائها  من  وحتد،  �سمت  يف  تغار 
جربت ال�سجن، ولي�ست م�ستجدة، ج�سدها مثلت مقلوب 
تغني دومًا وت�سري اىل ال�سابط الطيب يف �سمت: )انت 
تروح ومت�سي وانا ا�سهر ما نام�سي.(،  »ب�سومة«؛ ب�سمة 
رائحة  ت�سبه  رائحة  ل�سعرها  الأم،  ا�سمتها  كما  الدنيا 
»دودو«؛  لدقائق.  فاأنام  حت�سنني؛  كانت  ابنتي،  �سعر 
اأم؛  قلق  على  تبكي  ل  التي  ال�سابة  املعمارية  املهند�سة 
حيث مات الأهل وتعي�س وحيدة. ت�ساعد الأم يف الو�سوع 

وحت�سن اجلميع وتبكي بدموع -فقط- وهي نائمة. 
الذي  النا�س«  »ابن  لل�سباط:  ت�سنيفات  لل�سجينات 
من  وجبات  لنا  و�سرف  مياه،  لدورة  بذهابنا  �سمح 

مع�سكره . 
»اجلعان« الذي يتحكم يف عدم �سراء ال�سجينات لالأكل 
�سقة  ي�سعر  الذي  »ال�سم�سار«  القليلة.  اأموالهن  وي�سرق 
مبليون جنيه وت�سمم زوجته على رف�سها؛ لي�س له اأي 
لدورة  الذهاب  من  م�سنات  �سيدات  منع  �سوى  �سلطة 

املياه. 
لل�سجينات اأم�سيات ل ت�سبه اأم�سياتكم.

 للسجينات أمسيات أخرى .. 

أمينة عبد اهلل . مصر



لكم نحن برش ضائعني
حني تتمّلكنا الكآبة ..

ظاملة تلك احلياة
لقد قضمتني وحّولتني

 إىل بقايا إنسان
اغتالت كّل األشياء اجلميلة

وجعلتني ال أحتّسس 
سوى احلزن والوجع .

تنمو يف قلبي عوسجة 
هرمة ..

يروهيا الّظمأ امُلتجّذر 
والعتمة ..

حرمان قذر مغروس
يف األعامق امُلهرتئة 

نحيب صدئ مدفون
يلتهم األعصاب امُلحرتقة

ونزيف يرحتل يف دمي
وضياع ُيبعثر أّيامي

يقتات القدر من شجني
ومتضغني الرّتاتيل احلزينة 
لترتكني شبحًا »مأزومًا« ..

هيام أمحد . سوريا  

ال جدوى من الكتابة
فـالصباحات متيبسة

واملرايا ممتلئة بـصوٍر باهتة
طعم القهوة يفتقُد اللهفة

حمربة القلم ماحلة .

ال جدوى من الكتابة
حزين غصة متورمة

واحلروف عوسج  يف اخلارصة
االفكار صهيُل عتمٍة حالكة

وانبالج الفجر  برشى عاقرة 

ال جدوى من الكتابة
حواف احلروف حادة

ونزيف األوراق هزائم متتالية
التفاصيل يف رسد التأوه غارقة

وجوقة الرقص خشخشة قصائد صامتة .

عياد عيل.  ليبيا  
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كثريٌة هي األشياء
التي لن تتحقق .

عىل سبيِل الذكر منها
لن أمَر من اجلدران كام كان

يمُر كاسرب ..
أو أحرز هدفًا عامليًا

كالذي جاء به دييغو مارادونا
من املنتصف.

ولن اطرَي يف الفضاِء
كام  تطري تلك العجوز

التي كانت تأتيني يف االحالِم .
ولن تنتفَخ عضالْت جسمي

كالذين يفتحون ازرار قمصاهنم
ويفردون أيادهيم

كعصفوٍر يتعلُم الطرياَن للتو.

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

وظيل ..
ظيل ألذي مل يصافحني

اىل اآلن
كلام مددُت له يدي
عادْت ايلَّ فارغة .

عبداهلل حسني / العراق

عىل قارعة الطريق
يضع حقيبته متوجهًا إىل الالوجهة

أيُّ طريق يسلكه
حائرًا أيُّ درٍب جيتازه

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

واختلفت عنه كل التفاصيل
فامتزجت احلرية بالالحرية 

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

والالمعقول
أهيام أختار ؟

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

رشف الدين امنيرس / ليبيا

مالحمي غري واضحة
بام فيه الكفاية

هذه املرآة ال تقدم يل حاًل هنائيًا
لرسم صورة كاملة

تدل عىل مراوغات الزمن
ال ضحكة تصلح لسعادة ما

فقط الغياب
وطبل خافت يف أقايص العمر

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف

روحي صوهتا عال
ال أحد يسمعها غريي .

أنا ال أفعل شيئًا، 
فقط أقتفي أثر الفراشات اهلاربة من اجلنّة .

ولدُت بكليٍة واحدة
الثانية منحها الرّب لقّط مرّشد

كلام رأيته وخزين جنبي األيرس.
بعضهم يشبه ثوبًا قدياًم باليًا

ال يصلح ليشء.
أو أكلة سيئة املذاق

عىل طاولة فقري،
ال أحد يريد تناوهلا، وال أحد يرميها. 

أتسّلق اجلامل ألحيا 
البشاعة قاتلة يف األسفل.

يوما ما، سرتقص بنفس املنديل الذي
 مسحت به دموعك .

أتغافل عن الرّد عىل اآلخرين 
صدري ليس ساحة حرب مع التّفه..

أغلقت كّوة الباب
ال جمال للريح أن متتطي الرسير. 

احلياة رحيل واحد
وألف ارتداد.

أملك من القصيدة نصفها 
القارئ يملك النصف اآلخر.

يرس بن مجعة. تونس
********************

َسأضعك داخل نّص،
َتتمنّى لو َل تُكن 

وُأمّزقك .. ُأمّزُقك
اليشء 

يستحّق النرّش
اليشء 

يستحق الّذكر.
اَلبأس بُمقامرة، ُمغاَمرة،

كاَم ُتالحق َرغبة 
جتمُع قدَر امُلستَطاع 

هبا ُرجوَلتك 
لن تنجَو هَبا أو تنجو بِك،

لِلّتو َأداَرت وجَهها نجاُتك 
داِخل وَرقة، َداخل لوَحة 

موت ال َتتمنّاه لعدّوك 
سُيقال عنْك ُمنتِحًرا، 

َوأَنا قَتلُتك » 
#الّشائعات_تُقول 

أميمة خليفة/ ليبيا



الحكماء السبعة في الموروث العالمي ..

رمزية الرقم 7   .. 

المفكر الكبير فراس السواح. العراق
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"�صفر �جلامعة"  �لكتابي وهي:  ماألوف �لالهوت  �أ�صفار خارجة عن  "�لتور�ة" هنالك ثالثة  يف كتاب 
�لذي ي�صكك موؤلفه يف كل �صيء حتى يف عد�لة �الإله يهوه: )) ر�أيت كل �الأعمال �لتي ُعملت حتت 
�ل�صم�ض، فاإذ� �لكل باطل وقب�ض �لريح، و�أي�صًا ر�أيت حتت �ل�صم�ض مو�صع �حلق هناك �لظلم ومو�صع 

�لعدل هناك �جلور، فقلت يف قلبي �إن �هلل يدين �ل�صديق و�ل�رشير. (( 
فر "ن�صيد �الإن�صاد" �لذي يعترب و�حدً� من �أجمل �أنا�صيد �لع�صق يف تاريخ �الأدب: )) �صفتاك يا  ثم �صِ

عرو�ض تقطر�ن �صهدً�، حتت ل�صانك ع�صل ولنب، ور�ئحة ثيابك كر�ئحة جبل لبنان”.

هذه “احلكمة” التي ظهرت يف "�سفر الأمثال" يف 
مع  وكانت  وال�سخ�سية،  املفهوم  بني  الو�سط  موقع 
الإله اخلالق منذ البدء وو�سيطه الذي �سنع به كل 
اإجنيل  موؤلف  يبدو  ما  على  األهمت  التي  �سيء، هي 
"اللوغو�س" اأو الكلمة/العقل، الذي  "يوحنا" فكرة 
“يف  وبه �سنع كل �سيء:  البدء عند اهلل،  كان منذ 
وكان  اهلل،  عند  كان  والكلمة  الكلمة،  كان  البدء 
اهلل.  عند  البدء  يف  كان  هذا  اهلل.  )هو(  الكلمة 
كان”  مما  �سيء  يكن  مل  وبغريه  كان  به  �سيء  كل 
تفتح  الأمثال  �سفر  حكمة  اأن  كما   .3-1 يوحنا1: 
لنا نافذة على تراث اإن�ساين غنّي بالتاأمالت. ولنبداأ 
 :9 باأعمدة احلكمة الوارد ذكرها يف �سفر الأمثال 
1 ونبحث عن اأ�سلها يف الثقافة العاملية، لنجد اأنها 
كان  اإلهية  ن�سف  اأو  اإن�سانية  �سخ�سيات  اإل  لي�ست 
احل�سارة.  م�سار  على  اأثرت  مهمة  اإجنازات  لها 

ولنبداأ بالثقافة اليونانية.

�ليونان: ثقافة  يف  �ل�صبعة  • �حلكماء 
اليونانية  الثقافة  يف  ظهر  "�سقراط"  ع�سر  قبل 
يف  طرائق  اليوناين  للفكر  قدموا  حكماء  �سبعة 
امل�سبوقة  غري  احل�سارية  للنه�سة  مهدت  التفكري 
به  تفيدنا  ما  على  وهم  اليونان،  بها  متيزت  التي 

امل�سادر الكال�سيكية:
"ميليتو�س"  من   Thales طالي�س/   -  1
و�سلتنا  يوناين  فيل�سوف  اأول  كان   .Miletus
اأخباره والقليل عن اأفكاره، وقد حاول للمرة الأوىل 
يف تاريخ الفكر الإن�ساين تف�سري الكون ب�سكل علمي 

بعيدًا عن الأ�ساطري.
لي�سبو�س  من   Pitacus بيتاكو�س   -  2
جانب  اإىل  وقف  عادًل  حاكمًا  كان   .Lesbos

ال�سعب وحّد من ت�سلط طبقة النبالء.
كان   .Priene بريني  من   Pias بيا�س   -  3

�سيا�سيًا وُم�سرعًا.

ثم �ِسفر "الأمثال"، وهو ح�سد من احلكم والأمثال التي مت 
جمعها من مرياث ال�سرق القدمي دون العناية مبدى اتفاقها 
مع ال�سياقات الفكرية لل�سردية التوراتية. ولعّل اأكرث مايلفت 
نظرنا يف هذا ال�سفر هو ما ورد يف الإ�سحاح الثامن والتا�سع 
عن احلكمة التي تبدو هنا كائنًا م�ستقاًل، هو اأول خملوقات 
الرب وبه �سنع العامل: )) اأنا احلكمة، اأ�سكن الذكاء واأجد 
عدًل،  العظماء  وتق�سى  امللوك  متلك  بي  التدابري،  معرفة 
بي ترتاأ�س ال�سرفاء والروؤ�ساء، الرب قناين اأول طريقه من 
قبل اأعماله منذ القدم، منذ الأزل ُم�ِسحت منذ البدء منذ 
ينابيع  اإذ مل تكن  اأُبدئُت،  َغمرٌو  اإذ مل يكن  الأر�س.  اأوائل 
كثرية املياه. من قبل اأن تقررت اجلبال قبل التالل اأُبدئُت، 
اإذ مل يكن قد �سنع الأر�س بعد، ول الرباري ول اأول اأعفار 

دائرة  ر�سم  ملا  اأنا،  هناك  كنت  ال�سماء  ثّبت  ملا  امل�سكونة، 
على وجه الغمر، ملا ثّبت ال�سحب من فوق، ملا ت�سددت ينابيع 
الغمر، ملا و�سع للبحر حده فال تتعدى املياه تخمه، ملا ر�سم 
اأ�س�س الأر�س، كنت عنده �سانعًا، وكنُت كل يوم لّذته فِرحًة 
دائمًا قدامه، احلكمة بنت بيتها، نحتت اأعمدتها ال�سبعة، 
ذبحت ذبحها مزجت خمرها، اأي�سًا رتبت مائدتها، اأر�سلت 
"من هو جاهل  املدينة،  اأعايل  تنادي على ظهور  جواريها 
"هلموا كلوا من  فليمل اإىل هنا، والناق�س الفهم قالت له 
طعامي وا�سربوا من اخلمر التي مزجتها، اتركوا اجلهالت 
فتحيوا و�سريوا يف طريق الفهم”. الأمثال 8: 12 31- و 

.6  1-  :9
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م�سلحًا  كان  اأثينا.  من   Solon �سولون   -  4
الدميقراطية  اأ�س�س  و�سع  الذي  وهو  وم�سرعًا 

اليونانية.
ليندو�س  من   Cleobulus كليوبول�س   -  5

�سيا�سي.  .Lendos
كورنثة  من   Periandrus بريياندرو�س   -  6

�سيا�سي.  .Corinthus
�سيا�سي  اإ�سربطة.  من   Chilon خيلون   -  7
للمجتمع  الع�سكري  النظام  و�سع  اإليه  يعزى 

الإ�سربطي.
: �ل�صابقني  �صومر  • حكماء 

�سنة  باألفي  اليونانيني  ال�سبعة  احلكماء  ع�سر  قبل 
اأطلقت  �سبعة  حكماء  الرافدين  وادي  لثقافة  كان 
 Abgal/عليهم الن�سو�س ال�سومرية ا�سم اأبجال
اأبكالو/ ذلك  بعد  الأكادية  والن�سو�س  حكيم،  اأي 

نف�سه. باملعنى   Abkallu
وهم اأن�ساف اآلهة خلقهم اإله احلكمة واملاء العذب 
"اإريدو" على اخلليج  اإنكي )اإيا( املعبود يف مدينة 
احل�ساري  لالإ�سعاع  الأول  املركز  وهي  العربي، 
والأعماق  احلكمة  اإله  مع  ال�سلة  هذه  �سومر.  يف 
يف  يت�سورونهم  ال�سومريني  جعلت  العذبة  املائية 
وقد  وال�سمكة.  الإن�ساين  ال�سكل  بني  جتمع  هيئة 
بهم  واخلروج  الب�سر  اإىل  املعرفة  لنقل  هوؤلء  ُخلق 
فلقد علموا  اإىل طور احل�سارة.  الهمجية  من طور 
وال�سرائع  والفنون  والهند�سة  الكتابة  الإن�سان 
وقاموا ببناء املدن ال�سبعة الأوىل يف "�سومر"، كما 
نوامي�س احل�سارة مدونة على رقم فخارية  �سنعوا 
الكلمة يف  واأ�سل هذه   .Me  "مي" دعوها  والتي 
�سياقات  نفهم من  ولكننا  ال�سومرية غام�س،  اللغة 
ا�ستخدامها اأنها عبارة عن قواعد حتكم كل ظاهرة 

وفق  ا�ستمرارها  وت�سمن  احل�سارة،  ظواهر  من 
اخلطة الإلهية وعددها نحو مئة. وهذه بع�سها على 
�سبيل التو�سيح: نامو�س الأدوات املو�سيقية، نامو�س 
فن الغناء، نامو�س اللباقة والكيا�سة، نامو�س حرفة 
النحا�س،  �سناعة  حرفة  نامو�س  اخل�سب،  حفر 
نامو�س الكهنوت. وقد كانت هذه النوامي�س يف حوزة 
الإله "اإنكي" مبدينة اإريدو، ولكن "اإنانا" اإلهة مدينة 
اأجل حت�سري  اأوروك رغبت يف احل�سول عليها من 
ا�ستقبلها  حيث  "اإريدو"  اإىل  ف�سافرت  مدينتها، 
"اإنكي" بالرتحاب، وجل�س الثنان يتناولن البرية، 
وعندما �سكر "اإنكي" راح مينحها النوامي�س واحدًا 
اإثر اآخر، فحملتها على مركبها �ساعدة نهر الفرات 

اإىل اأوروك.
كان "اأدابا" اأو "اأوانا"Uanna الأول يف الظهور 
راأ�س  على  ا�سمه  يرد  ولذلك  احلكماء،  هوؤلء  بني 
اأ�سطورة  يف  جنده  اأ�سماءهم.  تعدد  التي  القائمة 
يرعى  "اإنكي"  الإله  جانب  اإىل  البابلية  "اأدابا" 
�سعائره يف املعبد وي�سطاد ال�سمك لتقدميه قربانًا 
على املذبح، ويقول كاتب الن�س يف مطلعه اإن الإله 
الآلهة،  من  واحد  مثل  احلكمة  وهبه  قد  "اإنكي" 
فكان روحًا حافظًا بني بني الب�سر، ولكنه مل مينحه 
نعمة احلياة الأبدية. ويرد ا�سمه لدى املوؤرخ البابلي 
الآرامية( من مطلع  باللغة  "بريو�سو�س" )برغو�سا 
 ،Oannes اأواني�س/  ب�سيغة  اليوناين  الع�سر 
بوليهيت�سرُت/  اليك�ساندر  املوؤلف  عند  وكذلك 
امليالد.  قبل  الأول  القرن  من   polyhestor
"يوحنا  اإىل  حتّول  الذي  هو  هذا،  و"اأواني�س" 
وكان  الأردن  نهر  �سفة  على  اأقام  املعمدان" الذي 
ُيعمد باملاء وفق الرواية الإجنيلية، حيث يرد ا�سمه 
باليونانية يواِنّ�س iounnis. ويف الن�س املعروف 
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جند  "اأوروك"  مدينة  وحكماء  ملوك  ثبت  بعنوان 
قبل  حكموا  الذين  ال�سبعة  امللوك  من  ملك  كل  اأن 
الطوفان الكبري كان اإىل جانبه واحد من "احلكماء 

ال�سبعة"، والن�س يجري على النحو التايل:
 Uanna"يوانا" ايالو،  امللك  حكم  خالل   1-

كان احلكيم.
كان  "اأوانتيدوجا"  األغار،  امللك  حكم  خالل   2-

احلكيم.
… اإلخ.  -  3

الآ�سورية احلديثة )بعد عام  اململكة  وخالل ع�سر 
ال�سبعة" يف  "احلكماء  1200 ق.م( �ساع ت�سوير 
ق�سور ملوك اآ�سور، وهم يبدون يف املنحوتات البارزة 
اإما بج�سم ب�سري وراأ�س طري، اأو بهيئة هي مزيج من 
ال�سمكي على  وال�سمكة، وقد يظهر اجلزء  الإن�سان 
ظهر احلكيم وكاأنه عباءة. وهيئة ال�سمكة هنا ترمز 
الذي  املائية  والأعماق  احلكمة  اإله  واإىل  املاء  اإىل 

ينتمي احلكماء اإليه وينهلون من حكمته.
�لأق�صى: �ل�صرق  يف  �ل�صبعة  • �حلكماء 

نتابع م�سريتنا �سرقًا مع "احلكماء ال�سبعة" لنجدهم 

يف الهند وال�سني. ففي امليثولوجيا الهندو�سية قام 
ال�سبعة من  "براهما" بخلق احلكماء  الإله اخلالق 
"�سابتا  ويدعون  الكاملة  املعرفة  ووهبهم  اأفكاره، 
"�سابتا"  اأو  "�سابتا"  كلمة  تعني  حيث  ري�سى"، 
ومن  حكيم.   rishi"و"ري�سي �سبعة،   sapta
ال�سن�سكريتية  "�سابتا"  كلمة  اأن  هنا  للنظر  امللفت 
تعادل كلمة "�سابات" بالعربية اأي يوم الراحة، وهو 
اليوم ال�سابع من الأ�سبوع ومثلها اأي�سًا يف الآرامية، 
كل  الأر�س  اإىل  ال�سبعة  هوؤلء  نقل  وقد  والعربية. 
الدين  اآباء  واعتربوا  للب�سر،  ال�سرورية  املعارف 
به  جاء  الذي  الدين  وهو  ال�سن�سكريتي،  الفيدي 
الثاين  الألف  اأوا�سط  الهند  اإىل  الآريون  الفاحتون 

قبل امليالد.
فاإذا انتقلنا اإىل "ال�سني" حيث الثقافة الثانية التي 
اأعلت من �ساأن الفل�سفة على ح�ساب امليثولوجيا بعد 
عنهم  خلعوا  وقد  ال�سبعة  احلكماء  جند  اليونان، 
الغاللت الأ�سطورية وعادوا اإىل طبيعتهم الإن�سانية، 
ولذلك فاإننا نتتبع اأخبارهم يف ال�سجالت التاريخية 
يف  هوؤلء  عا�س  فقد  امليثولوجية.  ال�سجالت  يف  ل 



إبــــــداع إبــــــداع

و�سعراء  كتابًا  امليالدي  الثالث  القرن  من  ما  زمن 
وكانوا  "التاوي"،  املذهب  على  وعلماء  ومو�سيقيني 
وياأخذ  ي�ست�سريهم  كان  الذي  البالط  من  مقربني 
باآرائهم. ولكنهم بعد ف�ساد احلكومة وجنوحها اإىل 
كانغ"  "�سي  الكيميائي  زميلهم  واإعدام  ال�ستبداد، 
ب�سبب انتقاده لف�ساد ال�سلطة، هجروا حياة املدينة 
ب�سالم  فيها  البامبو حيث عا�سوا  اإىل غابة  وجلوؤوا 
على  منكبني  ويتحاورون  اخلمر  ي�سربون  واأمان، 
كتاباتهم  ركزت  وقد  والفنية.  الفكرية  ن�ساطاتهم 
الطبيعة  اأح�سان  يف  احلياة  �ساأن  من  الإعالء  على 
ونقد حياة املدينة. ولدينا يف الفن ال�سيني لوحات 
حياتهم  عن  وعرّبت  احلكماء  هوؤلء  خّلدت  فنية 

الهانئة واملثمرة يف غابة البامبو.
: �أوروبا  يف  �ل�صبعة  �حلكماء   •

�سعبية  �ساعت حكاية  الو�سطى  الع�سور  اأوروبا  ويف 
فيها  الرئي�سي  الدور  ال�سبعة"  "احلكماء  يلعب 
بطريقة  قطر  كل  يف  ُرويت  حكايا  �سل�سلة  وتت�سمن 
اإىل احلكماء  ال�ساب  بابنه  امللك  خا�سة. فقد عهد 
عاد  انتهوا  اأن  وبعد  تعليمه،  على  لي�سرفوا  ال�سبعة 
فامتنع،  اإغواءه،  اأبيه  زوجة  وحاولت  الق�سر،  اإىل 
مبحاولة  اإياه  متهمة  اأبيه  اإىل  ت�سكوه  راحت  ولكنها 
اإغوائها، وهنا جمع امللك احلكماء ال�سبعة لي�ستمعوا 
معه اإىل ق�ستها كاملة بح�سور ال�ساب الذي األزمه 
رئي�س احلكماء بال�سمت مدة اأ�سبوع. فراحت امللكة 
تروي اأمامهم �سبع ق�س�س عن حماولته التحر�س 
اأحد احلكماء بدح�سها  وكلما روت ق�سة قام  بها، 
تكلم  اأ�سبوع  م�سي  وبعد  واأخريًا  زيفها،  واإظهار 
امللك على زوجته  ال�ساب وظهرت احلقيقة، وحكم 

باملوت.
: �لعربية  �لثقافة  يف  �ل�صبعة  • �حلكماء 

فاإذا جئنا اىل الثقافة العربية ل جند اأثرًا للحكماء 

�سفر  طريقة  وعلى  الكرمي،  القراآن  ولكن  ال�سبعة، 
الأمثال التوراتي، حافل بالآيات التي متتدح احلكمة 
من  ي�ساء  ملن  يهيئها  اهلل  من  نعمة  فهي  وف�سلها، 
عباده: }يوؤتي احلكمة من ي�ساء ومن يوؤت احلكمة 
وف�سُل   .269 البقرة:  كثريًا{  خريًا  اأوتي  فقد 
احلكمة ياأتي بعد ف�سل النبوة، ولذلك فقد اآتى اهلل 
اإبراهيم  اآتينا  اأنبياءه الكتاب ومعه احلكمة: }فقد 
داود  }وقتل   .64 الن�ساء:  واحلكمة{  الكتاب 
جالوت واآتاه اهلل املُْلك واحلكمة وعلمه مما ي�ساء{ 
251. }وملا جاء عي�سى بالبينات قال قد  البقرة: 
تختلفون  الذي  بع�س  لكم  ولأبني  باحلكمة  جئتكم 
واحلكمة  الكتاب  }ويعلمه   .63 الزخرف:  فيه{ 
مما  }ذلك   .48 عمران:  اآل  والإجنيل{  والتوراة 
 .39 الإ�سراء:  احلكمة{  من  ربك  اإليك  اأوحي 
}لقد مّن اهلل على املوؤمنني اإذ بعث فيهم ر�سوًل من 
اأنف�سهم يتلو عليهم اآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 

واحلكمة{ اآل عمران: 164.
ويف هذا ال�سياق اأي�سًا ترد �سفة احلكيم يف القراآن 
بني اأ�سماء اهلل احل�سنى نحو 75 مرة ومنها: }قالوا 
العليم  اأنت  اإنك  اإل ما علمتنا  لنا  �سبحانك ل علم 
احلكيم{ البقرة: 32. }واإن تغفر لهم فاإنك اأنت 
العزيز احلكيم{ املائدة: 118. }وهو القاهر فوق 

عباده وهو احلكيم اخلبري{ الأنعام: 18.
ويف اإعالئه من �ساأن احلكمة يفرد القراآن يف �سورة 
لقمان حيزًا للحديث عن حكيم قدمي يدعى لقمان، 
والأمثال  الن�سائح  من  جمموعة  يف  حكمته  جتلت 
موجهة اإىل ابنه: }واإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه 
يا بني ل ت�سرك باهلل اإن ال�سرك لظلٌم عظيم{. يلي 
ذلك �ست ن�سائح تعطي فكرًة عن حكمته. ولقد حار 
هذا،  "لقمان"  ب�ساأن  الأخبار  واأهل  التف�سري  اأهل 
متى عا�س واأين ويف عهد اأي ملك، وكان لهم يف ذلك 
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املنطقة  تراث  يف  اأجد  مل  ولكنني  مت�ساربة،  اآراء 
�سوى  للقمان،  اأ�ساًل  اعتبارها  ميكن  �سخ�سية 
ال�سابع قبل  اآرامي عا�س يف القرن  �سخ�سية حكيم 
"�سنحاريب"  الآ�سوريني  امللكني  عهد  خالل  امليالد 
وحاماًل  للبالط  م�ست�سارًا  وكان  و"اأ�سرحادون"، 
عدة  اأحيقار"  "�سرية  عن  ولدينا  امللك.  لأختام 
روايات اأهمها ن�س اآرامي من القرن اخلام�س قبل 
امليالد، ون�س �سرياين من الع�سر امل�سيحي الأول، 
ويف كليهما جمموعة من احلكم املوجهة لبنه املدعو 

منها: مناذج  وهذه  "نادين"، 
اأطلقتها  اإذا  الطري  مثل  الكلمة  لأن  فمك  – راقب 
اأبعد  تتنظر  ل  ثانية.–  ا�سرتجاعها  ت�ستطيع  لن 
حلوًا  تكن  ل  اإليه.–  الو�سول  لب�سرك  ميكن  مما 
عقدة  حتل  ل  فيب�سقونك.–  مرًا  ول  فيبلعونك 
احلجارة  نقل  ُحلت.–  عقدة  تربط  ول  ُربطت 
رجل  مع  اخلمر  �سرب  من  اأف�سل  حكيم  رجل  مع 
جاهل.– بهّي الثياب كالمه م�سموع وحقري الثياب 
كالمه مرفو�س.– نعجة قريبة خري من بقرة بعيدة، 

وع�سفور يف اليد خري من األف ع�سفور طائر.
اإن ما يلفت نظرنا من مقارنة حكم لقمان القراآين 
مع حكم اأحيقار الآرامي، عدا عن اأنها موجهة اإىل 
ال�ستة مع  البن، هو تطابق اثنتني من حكم لقمان 

اثنتني من حكم اأحيقار:
فقد ورد يف �سورة لقمان }ول ُت�سعر خدك للنا�س 
ول مت�س يف الأر�س مرحًا، اإن اهلل ل يحب كل خمتل 
اأحيقار:“اإذا  حكم  يف  وورد   .18 لقمان:  فخور{ 
اأردت اأن ترتفع فات�سع اأمام الإله الذي ُيذل املتكرب 

ويرفع املتوا�سع”.
وورد يف �سورة لقمان:}واق�سد يف م�سيك واغ�س�س 
احلمري{  ل�سوت  الأ�سوات  اأنكر  اإن  �سوتك  من 

لقمان: 19.

واخف�س  ب�سرك  اأحيقار:“اخف�س  حكم  يف  وورد 
العايل  بال�سوت  البيت  بناء  اأمكن  لو  لأنه  �سوتك 
�سورة  خارج  ولدينا  يومني”.  يف  بيتًا  احلمار  لبنى 
مع  مقارنتها  ميكن  اآيات  ثالث  القراآن  يف  لقمان 
اإىل  }ادع  النحل:  �سورة  يف  ورد  فقد  اأحيقار  حكم 
النحل:  احل�سنة{  واملوعظة  باحلكمة  ربك  �سبيل 
125. وورد يف حكم اأحيقار: “اإذا جابهك عدوك 
البقرة:  �سورة  يف  وورد  باحلكمة”.  فجابهه  بال�سر 
}وما تقدموا لأنف�سكم من خري جتدونه عند اهلل{ 

البقرة: 110.
“ومن ي�سنع خريًا يلق خريًا”.  اأحيقار:  وورد عند 
الأب�سار  تعمى  ل  }فاإنها  احلج:  �سورة  يف  وورد 
ولكن تعمى القلوب التي يف ال�سدور{ احلج: 46. 
وورد عند اأحيقار: “اأعمى العينني اأف�سل من اأعمى 

القلب”. 
�صبعة: �لرقم  رمزية  • يف 

نعود اإىل احلكماء ال�سبعة ون�ساأل: ملاذا كان عددهم 
�سبعة ومل يكن �ستة اأو ثمانية اأو غري ذلك؟ يف احلقيقة 
كان للرقم �سبعة قيمة رمزية يف ثقافة ال�سرق القدمي 
كما يف بقية الثقافات، وهو ُيعرب عن امللء والتمام 
من  طور  وكل  �سبعة،  الأ�سبوع  اأيام  فعدد  والكمال. 
عدد  وهو  و7×4=28  اأيام،  �سبعة  القمر  اأطوار 
اأيام ال�سهر، وجمع الأرقام من 1 اإىل �سبعة يعطينا 
 .28=7+6+5+4+3+2+1 اأي�سًا:   28 الرقم 
وعدد الكواكب ال�سيارة كما عرفها القدماء �سبعة، 
املكان  يف  والفرعية  الرئي�سة  الأربعة  والجتاهات 
كوكبة  جنوم  وعدد  املركز.  نقطة  فيها  مبا  �سبعة 
بع�س  يف  اعُتربت  التي  وهي  �سبعة،  الأكرب  الدب 
املنظومات الرمزية مبثابة املعادل الكوكبي للحكماء 
اأن  ومبا  �سبعة،  قزح  قو�س  األوان  وعدد  ال�سبعة. 
القائمة تطول فاإننا �سرنكز فيما يلي وباخت�سار ل 
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تن�سر  اأّمه  زالت  ما  ن�سيخ؛  اأن  قاربنا  اأن  بعد  حتى 
املرتع�ستني،  بيديها  تنف�سه  اأعيننا،  اأمام  قمي�سه 

تفوح منه رائحة طفولته، تقول : 
- رتقته له، اأمل يكن يلعب معكم ؟ 

تنظر عرب خواء امتدادت �سوارعنا، تلتقي نظراتنا، 
نراه ماثاًل اأمامنا، وكاأنه هرم يف موته. يتجول بدماء 
جرحه عرب ردهات اأعيننا، تذكرنا حني قرر رفيقنا 

اأن يكون احلاكم، واكتفى مبنحنا لقب الرعية . 

    تعود ت�ساألنا : 
   - ملاذا رجعتم من دونه ؟ 

عندما  اأنه  ال�سنوات؛  هذه  كل  بعد  نخربها  كيف    
�سروط  ح�سب  املهجورة،  البئر  داخل  ردمناه  احتج 

اللعبة ؟  
ر ..   مل ن�ستطع اإف�ساء ال�سِّ

 خ�سينا عقاب فخامة �ساحبنا الذي ا�ستمر متلذًذا 
بالدور، يزداد كل يوم متددًا على العر�س .

ْلَطة  ..  السُّ

محمد المسالتي. ليبيا

الإبراهيمية.  الأديان  الرقم يف  بد منه على رمزية 
ففي كتاب التوراة جند اأن عدد اأيام اخللق والتكوين 
مبا فيها يوم الراحة �سبعة. و�سمعدان الهيكل الكبري 
�ُسعب.  �سبعة  ذو  اليهودية  العقيدة  اإىل  يرمز  الذي 
وهنالك �سبع طبقات من املالئكة تقيم يف �سماوات 
�سبع. وامللك "�سليمان" بنى الهيكل يف �سبع �سنوات، 
الراحة  يوم  هو  �سابعة  �سنة  كل  من  ال�سابع  واليوم 
امل�ستحقة.  الديون  وُتلغى  العبيد  يحرر  فيه  للزمن، 
واجلرنال الدم�سقي "نعمان" الذي اأُ�سيب بالرب�س 
على  بناء  مرات،  �سبع  الأردن  نهر  يف  وغط�س  نزل 
البهائم  جميع  ومن  األي�سع" ف�سفي.  "النبي  توجيه 
الطاهرة حمل نوح معه يف الفلك �سبعة اأزواج ذكرًا 
واأنثى، وبعد ذلك اأمطر الرب على الأر�س مدة �سبعة 
اأيام. ويف حلم الفرعون الذي ف�ّسره "يو�سف" �سبع 
�سنابل طالعة يف �ساق واحد �سمينة وح�سنة، ووراءها 
يلي  ال�سرقية.  بالريح  وملفوحة  رقيقة  �سنابل  �سبع 
ذلك �سبع �سنوات من الوفرة و�سبع �سنوات عجاف. 
اأن  "اأريحا" بعد  العربانيون مدينة  وعندما حا�سر 
"ي�سوع بن نون"  الرب قائدهم  اأمر  الأردن،  عربوا 
ليدوروا  اأبواق  �سبعة  حاملني  كهنة  �سبعة  يجرد  اأن 
حول �سور املدينة �سبع مرات وهم ينفخون بالأبواق 
يف �سبعة اأيام، لت�سقط اأ�سوار املدينة يف اليوم ال�سابع 

من تلقاء ذاتها.
ويف كتاب العهد اجلديد امل�سيحي يرد الرقم �سبعة 
اأ�سفار  اآخر  الروؤيا  �سفر  من  تقريبًا  �سفحة  كل  يف 
الكتاب ال�سبعة والع�سرين، وهو عبارة عن حلم راآه 
"يوحنا" الالهوتي عن اأحداث اليوم الأخري، يتاألف 
من لوحات �سريالية متتابعة اأُقدم فيما يلي بع�سها:

اآ�سيا”  يف  التي  الكنائ�س  ال�سبع  اإىل  يوحنا  “من 
.4 :-1

يف  مو�سوع  عر�س  واإذا  الروح  يف  �سرت  “وللوقت 
�سبعة  العر�س  واأمام  جال�ٌس.  العر�س  وعلى  ال�سماء 
 :-4 اهلل”  اأرواح  �سبعة  هي  متقدة  نار  م�سابيح 

.5-2
�سفرًا  العر�س  على  اجلال�س  ميني  عن  “وراأيت 
ب�سبعة  خمتومًا  ورائه  ومن  داخٍل  من  مكتوبًا 

ختوم” 5-: 1.
الأربعة  العر�س واحليوانات  فاإذا يف و�سط  “وراأيت 
له  مذبوح  كاأنه  قائم  خروف  ال�سيوخ  و�سط  ويف 

�سبعة قرون و�سبع اأعني” 5-: 6.
قرون  وع�سرة  روؤو�س  �سبعة  له  اأحمر  تنني  ذا  “هو 

وعلى راأ�سه �سبعة تيجان” 12-: 3.
املالئكة  اأعطى  الأربعة  احليوانات  من  “وواحد 
بغ�سب  مملوءة  ذهب  من  جامات  �سبعة  ال�سبعة 

اهلل” 15-: 7.
ويف القراآن لدينا �سبع �سماوات ومن الأر�س مثلهن، 
اأبواب،  و�سبعة  �سبع طبقات  بحور، وجلهنم  و�سبعة 
والطواف  اآيات.  �سبع  من  تتاألف  الكتاب  وفاحتة 
حول الكعبة �سبع مرات، وال�سعي بني ال�سفا واملروة 
�سبع مرات. واأ�سحاب الكهف �سبعة. و}مثل الذين 
�سنابل{.  �سبع  اأنبتت  حبة  كمثل  اأموالهم  ينفقون 
واآخر طقو�س احلج رمي ال�سيطان ب�سبع ح�سوات. 
اإىل  بهم  لي�سعد  �سبعني  قومه  من  مو�سى  واختار 
اجلبل، وال�ستغفار �سبعني مرة، ويف حلم الفرعون 
و�سبع  عجاف  �سبع  ياأكلهن  �سمان  بقرات  �سبع 
�سنبالت خ�سر واأخر ياب�سات. واأتى اهلل النبي �سبعًا 
ال�سعبية  التقاليد  العظيم. ويف  والقراآن  املثاين  من 
الكثري مما ميكن قوله يف الرقم �سبعة، ولكن املجال 

ل يت�سع لها هنا.
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لكن  به،  وانتهت  بالحرتاق  الرواية  بداأت  وكما 
»برج�س« ياأخذنا معه يف جولة مع حكايات متداخلة 
من  ابتداًء  رفيع،  خيٌط  بيَنها  يربط  و�سخ�سيات 
خاطر ورحاب و�سورة اأمه املعلقة على اجلدار التي 
عندما  املفاجئ  النقالب  فرنى  احلريق،  اجرّتها 
التي  احلّكاءة  �سخ�سية  على  خُميلته  جلام  ي�سّب 
القريب من  ب�سبهها  نحوها  الغريب  اأوعز اجنذابه 
ملوقع  م�سراعيه  على  الباب  فتح  الذي  وهو  اأمه 
بعد  حتى  اأبنائهن  برفقة  يكّن  عندما  الأمهات 
اإليه على �سكل حلم ل ي�ستيقظ منه  الفراق لتخرج 
اإل وقد ا�ستعاد ما �ساع منه يف احلريق؛ روايته التي 
اأمه واأكلتهما معًا  ا�ستهتها النار كما ا�ستهت �سورة 
الأمهات  »اأرواح   :208 �س  يف  بقوله  ذلك  ويظهر 
طيور ل تتوقف عن التحليق يف �سماواتنا وتتدّخل يف 

اللحظات التي ن�ساب فيها بالعجز واخل�سارة«.
من  وفريًا  ق�سطًا  ناَل  الذي  العا�سق  اد«،  »الق�سّ
اأ�سكالها، ولعبت معه الرند مقابل حياتِه  بُكّل  النار 
الفرار من  اأكرث من حمطة، حاول فيها  و�سغفه يف 
وكاأنها  طريقه  ت�سّد  كانت  ما  دائمًا  لكنها  قدره، 
اأبدًا، رمبا كانت  هي ذاتها قدره الذي ل فرار منُه 
اآخر يف  تعاقبه على فعل مل يقرتفُه هو، بل اقرتفه 
من  بدًل  عاقبته  رمبا  والأ�ساطري،  احلكايات  غابر 
»بروميثيو�س« عندما �سرق ال�سعلة، وحول م�سريها 

اىل الب�سرية.
لكننا اأي�سًا يف لّب ال�سرد جنُد نارًا اأخرى ا�ستعر�سها 
الكاتب عرَب �سخ�سياته، نار الفهم اخلاطئ للدين 
والعادات  خا�سة  جمتمعية  قوالب  �سمن  وقولبته 
»ابن  باإحراق  الت�سبب  من  بدءًا  الفجة  والتقاليد 
كتابه  و�سدور  التوعوية  حما�سراته  بعد  الق�ساد« 
»العيب واحلرام«، على يد جماعات متطرفة، واأي�سًا 
القميحي«  »حممد  �سخ�سية  ل�سان  على  ذلك  نرى 

قال:  »�سعدون« عندما  مع  اأثناء حواره   84 يف �س 
»�سارب اخلمر  �سيخ، فرد عليه:  يا  كافرًا  ل�سُت  اأنا 
وتارك ال�سالة كافر والزاين كافر«، وا�ستعر�س نارًا 
اأخرى تاأكل جمتمعنا يف عقر قلبه، وهي نار الإ�ساعة 
واأكرب  اأ�سكاًل كثرية  وتاأخذ  النا�س،  يتجاذبها  كيف 
اجلميع  راحة  يقلق  كابو�سًا  لت�سبح  حجمها؛  من 
وجتعلهم يتخبطون ويهيمون على وجوههم، ما يدّل 
على ه�سا�ستهم وفراغهم واإميانهم املطلق باخلرافة 
وعدم حتكيم العقل يف اأّي من املواقع »راأيت غوًل يف 
القرية... ب�سوت جماعي وتلقائي قالت الن�سوة: يا 

ربي �سرتك، غول«، �س 70.
يف هذه الرواية اأي�سًا ا�ستطاع »برج�س« اأْن يفّرق بني 
�سفاف،  خط  ال�سرديِن  بنَي  فما  واحلكاية،  الرواية 
روايتي«،  اكتملت  »واأخريا  بـ  روايته  بداأ  عندما 
لُيدخلنا مع احلكاءة يف حكاية ترويها على م�سامع 
احلكاية  �ساحب  وخاطر  حولها  املتحلقني  الفتية 

ذاتها.
ا�ستطاعت »اأفاعي النار« بروؤو�سها الكثرية اأن تر�سد 
نعي�سها  التي  والعبثية  والفو�سى  والتملق  الزيف  كل 
وهواج�سه  باأفكاره  الآخر  تقبل  ل  جمتمعات  يف 
اأو  دراية  دون  حفظته  ما  تفر�س  اإمنا  واختالفه، 
علينا  ليطل  اعتباطًا،  كانت  بل  ا�ستهجان،  اأو  تفقه 
اآخر م�سهد يف الرواية، وكان موجعًا اأكرث من م�سهد 
ا�ستعال النار يف »علي بن الق�ساد« يف املنزل امل�سيد 
عرب  الكتب  يقذف  الذي  الرجل  م�سهد  القرية،  يف 
روؤو�سًا  ونرى  الكتب،  هذه  »كل  خامتًا:  منزله  نافذ 

جُتّز بكل هذه الوح�سية، ثمة خلل اإذن خلل كبري«.
هنا ن�سقط من اأعلى قمة لرنى العامل بعني احلقيقة، 
والأمن  العدالة  فيها  انقلبت  التي  املوجعة  احلقيقة 

واحلقوق و�ساد العنف والظلم حياتنا.

هل النار تحلم؟ وهل تراودها الرغبات؟ 
هل هي كائنٌ حيّ لكّل ذلك؟ ماذا لو 

اتفقنا على أنها تمرّ بمراحل الكائن الحيّ، 
من والدة عند احتكاك طرفين بعضهما 

ببعض، ثم تشبّ وتصبحُ فتيًّة ثم 
تشيخ وتموت باالنطفاء.؟

يف  التعبري-  جاز  اإن  البا�سالرية-  النزعة  هذه 
رواية »جالل برج�س« تكت�سف كّل ذلك، حتلم النار 
كانت  اإن  اأبدًا  نعرُف  ل  لكننا  الأ�سياء،  مُبالم�سة 
املوت،  ت�سبب الحرتاق ورمبا  لنا،  نيتها كما تظهر 
تغري  الت�سّوه،  ت�سبب  اأنها  ذلك  من  الأفظع  لكن 

املالمح وت�سّبها يف قوالب اأخرى ل جنُد لها تف�سريًا 
�سوى عدم القدرة على تقبل الأمر. 

التي  تلك  فقط  لي�ست  النار  اأن  نكت�سف  الرواية  يف 
ت�ستعل من مادة نفطية اأو من مالم�سة �سعلة �سغرية 
روؤو�س  ثمة  ذلك،  غري  اإىل  وما  الق�س  من  لكومة 
كثرية متعددة لها، واأبرز راأ�س ظهرت لنا مالحمُه 
جراء  الداخل،  من  ت�ستعل  التي  النار  راأ�س  ُهنا 
مالم�سة فكرة لفكرة، اأو رائحة لذكرى ما، اإنها من 
الداخل،  ت�سّوهنا من  لأنها  اأنواع الحرتاق،  اأ�سعب 
مِلمار�سة  فينا �سرَبنا  وتذوُب  فينا كل جميل،  تذيُب 

احلياة على طبيعتها دون تكُلف.

قراءة في رواية أفاعي النار للروائي جالل برجس ..

أحــــــالم النـــــــار   .. 

صفاء أبو خضرة. األردن
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تعّمق  بل  اأّنه مل يقف عند ما قّدمه دي �سو�سري 
ويظهر  وحتلياًل،  �سرحًا  العالمة   مفهوم  يف 
ذلك يف تعريفه لها على اأّنها: " لفظ ُي�سري اإىل 
اإىل  "تّفاحة"  كلمة  ُت�سري  كما  اخلارج  يف  �سيء 
اّلذي  باملفهوم  فالعالقة  املعروفة،  الفاكهة  تلك 
وهي  ذلك،  من  ودّقة  تعقيدًا  اأكرث  هي  اعتقده 
ُي�سّمى  اأن  مُيكن  ما  على  تقت�سر  حيث  اأنواع، 
املعجمية  العالمة  ت�سمل  بل  املعجمية،  بالعالمة 
ونوعا اآخر مُيكن ت�سميته بالعالمة الوظيفية ) اأو 
القواعدية( كما اأّنها اأي�سا لي�ست مقت�سرة على 
ت�سمل  بل  بالعالمة اجلزئية  ُي�سّمى  اأن  ما مُيكن 
نف�سه   ( الرتكيبية"  بالعالمة  اأدعوه  ما  اأي�سا 

.)34 �س     2007
الت�ساق  بالعالمة  �سو�سري"  "دي  ق�سد  ولئن 
الف�سل  اإمكانية  وعدم  واملدلول،  الّدال  ثنائية 
فاإّن  وقفاها  الورقة  وجه  مبثابة  لكونها  بينهما 
�سوؤاًل جوهريًا  علّي" ُيثري  يون�س  "حمّمد حمّمد 
دال  من  مرّكبة  عالمة  كّل  كانت  وهو:" اإذا  األ 
ومدلول فما باُل الّلغات خُمتلفة واملعاين واحدة؟ 
وما بال املعاين خُمتلفة واللفظ  واحد يف امل�سرتك 
الّلفظي وامل�سرتك القواعدي" ) نف�سه، 2007 

�س 38(. 
لو  �سو�سري"  "دي  ُيحرج  اأن  باإمكانه  وكان 
ا�ستح�سر بع�س مقولت النحاة العرب القدامى 
"ال�ّسريف  عّرفه  ما  نحو  على  امل�سرتك  يف 
اجلرجاين" يف قوله هو : )) ما ُو�سع ملعنى كثري 
بو�سع كثري، كالعني ل�سرتاكه بني املعانى ومعنى 
امل�سرتك بني  فيه  القّلة فيدخل  ُيقابل  ما  الكرثة 
ُم�سرتكًا  فيكون  وال�سفق،  كالقرء  فقط  املعنيني 

بالن�سبة اإىل اجلميع وجمماًل بالن�سبة كّل واحد، 
ُي�سّمى  بالنوع  كان  اإن  ال�سيئني  بني  وال�سرتاك 
الإن�سانية،  يف  وعمرو  زيد  "مماثلة" كا�سرتاك 
كا�سرتاك  جُمان�سة  ي�سّمى  باجلن�س  كان  واإن 
الكّم  يف  كان  واإن  احليوانية،  يف  وفر�س  اإن�سان 
خ�سب  من  ذراع  كا�سرتاك  "ماّدة"  ي�سّمى 
الكيف  يف  كان  واإن  الّطول،  يف  ثوب  من  وذراع 
واحلجر  الإن�سان  كا�سرتاك  "ُم�سابهة"،  ُي�سّمى 
"منا�سبة"  ُي�سّمى  بامل�ساف  كان  واإن  ال�سواد  يف 
كان  واإن  بكر،  بنّوة  يف  وعمرو  زيد  كا�سرتاك 
بال�سكل ي�سّمى ُم�ساكلة كا�سرتاك الأر�س والهواء 
ي�سّمى  املخ�سو�س  بالو�سع  كان  واإن  الكرّية،  يف 
ك�سطح  بينهما  البعد  يختلف  اأّل  وهو  "موازنة"، 
"مطابقة"  ي�سّمى  بالأطراف  كان  واإن  فلك،  كّل 
ال�سريف   ( الأطراف"  يف  الإّجانتني  كا�سرتاك 

اجلرجاين، التعريفات �س 180(.
لوجدنا  داّل  "العني" باعتبارها  لفظ  اأخذنا  ولو 
العني  املاء،   = العني   ( واحد  مدلول  من  اأكرث 
يف  والأمثلة   )... املال   = العني  اجلا�سو�س،   =
دي  عند  دال  لكّل  هل  لنت�ساءل:  حُت�سى  ل  هذا 
اأكرث  الواحد  للّدال  اأّن  اأم  واحد  مدلول  �سو�سري 
" العني" كّلما دّل على  من مدلول؟ وهذا الّدال 

مدلول �سّكل معه عالمة؟   
منها  عالمات  العالمة  اأّن  الباحث  افرت�س  وملّا 
فاإّن  الوظيفية  والعالمة  املعجمية  العالمة 
العالمة يف  اإىل  النظر  يفرت�س  عنده،  اجلواب، 
خمتلف ُم�ستوياتها وقد حّددها على النحو الّتايل 

) نف�سه، 2007 �س 38(:
- عالقة الّدال مبا ُيحيل عليه يف اخلارج.

يون�س"  حمّمد  "حمّمد  اأّن  بالذكر  واجلدير      
علّي قد اعتنى بالكلمة واجلملة والن�ّس على حّد 
�سواء، لذلك مل يقف عند مدر�سة ل�سانية واحدة 
من  نبحث  جعلنا  ما  وهو  معظمها  من  نهل  بل 
خالل هذه املقولت الثالثة عن مظاهر الإ�سافة.

�لكلمة:   -  1
"حمّمد  �سعى  الكلمة  مفهوم  يف  يبحث  اأن  قبل 
مفهوم  عن  البحث  اإىل  علّي  يون�س"  حمّمد 
تعريفات  لعّدة  درا�سته  وانتهى من خالل  الّلغة، 
اإدوارد  اأمثال  غرب  ل�سانيني  عند  �سواء 
بلوك  برنارد  و   Edwrd   )Sapir(سابري�
�سويت   هرني  و   )  Bernard Bloch  (
عرب  نّحاة  اأو  وغريهم   )Henry Swit(
" نظام  اأّنها  اإىل  هـ(   392 تـ  جّني)  ابن  مثل 
اّلتي  اعتباطًا،  عليها  املتوا�سع  العالمات  من 

عادة  الفرد  ويّتخذها  للتجزئة  بقبولها  تت�سم 
الّت�سال  ولتحقيق  اأغرا�سه،  للتعبري عن  و�سيلة 
الكتابة"  اأو  الكالم  بالآخرين، وذلك عن طريق 
2004 �س   /  33 2007 �س  علي،  يون�س   (

 .)26
لّلغة  ال�سامل  التعريف  هذا  عند  يقف  ومل 
�سرحها  اإىل  �سعى  بل  الغام�سة  وم�سطلحاتها 
وتب�سيطها واإبراز مرجعياتها، من ذلك اأّنه اأخذ 
 " باعتبارها  العالمة  �سو�سري" مفهوم  "دي  عن 
باملدلول" )  الّدال  ارتباط  عن  الناجم  املجموع 
نف�سه 2007 �س 34( ثّم اأ�ساف اإليه مفهوم 
يتلّفظ  " ما  هـ(   406 )تـ  ال�سريف اجلرجاين 
اأو  كان  مهمال  حكمه،  يف  )ما(  اأو  الإن�سان  به 

م�ستعمال" ) نف�سه(. 
ولعّل الإ�سافة الفعلية احلقيقّية، يف هذا املجال، 

 في التطبيق الّلساني على الّلغة العربية .. 
منوال اللييب حمّمد حمّمد يونس علي )1(  .. 

منجي األشعاب. باحث في اللسانيات التطبيقية. تونس
الشكّ في أّن أغلب المطبّقين لّلسانيات على الّلغة العربية يسعون إلى 
للغة  العام  الفكرية وتصوّرهم  تجربتهم  يُترجم  منواٍل مخصوٍص  نحت 
ألّن الباحث في هذا الشأن يتخيّر المادة المدروسة من بين سلسلةٍ من 
إلى  وصوال  البنيوية  المدرسة  منذ  الّلسانيات  مجال  في  المتراكمة  المواد 
العرفانية. ومن بين المناويل اّلتي تشدّ االنتباه منوال الّلساني "محمّد 
محمّد يونس" عليّ لما فيه من ثراء وعمق وتنوّع وهو ما جعلنا نُقبل 
على التأمّل في مجموع أطروحاته دراسة ونقدًا، بحثًا – كما عهدنا، ووفاء 
لمشروعنا- عن اإلضافات الحقيقية اّلتي عسى أن يكون قد قدّمها هذا 

الّلغوي المخضرم. 
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ال�ّسابقة والتالية له اأي اإمكان وجوده ُمنفردا" ) 
نف�سه 2007 �س 268(.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن حمّمد حمّمد يون�س علّي 
مل  باعتبارها  املعايري  هذه  خمتلف  على  ثار  قد 
م�سطلحا  وقّدم  للكلمة  دقيقة  تعريفات  ُتقّدم 
 .) Morpheme( "جديدا وهو" امل�سّرف
لهذا  التعريفات  من  �سل�سلة  ا�ستعر�س  اأن  وبعد 
املفهوم ا�ستمّدها من اأقوال ل�سانيني عكفوا على 
 )Langaker  ( درا�سة الكلمة اأمثال لنقاكر
�س  نف�سه   (  )  Bloofield  ( وبلومفيلد 
نف�سه �س   ( اأّن  اإىل  انتهى   )270  ،269 �س  

:)270
- امل�سّرفات هي الوحدات ال�سغرى املفيدة.

- امل�سّرفات دللة قواعدية.
- بع�س هذه التعريفات يعّد امل�سّرف مبنى.        

على  علّي  يون�س  حمّمد  حمّمد  اعرت�س  وقد 
يكون  اأن  مُيكن  ل  امل�سّرف  اأّن  معتربا  بع�سها، 
مبنى فقط لأّنه عالمة، والعالمة متكّونة من داّل 

ومدلول.
للكلمة  يون�س  حمّمد  حمّمد  درا�سة  كانت  وملّا 
�ساملة فقد اعتنى بدرا�ستها من جهة الدللة يف 
على  ُمرّكزا  الدليل"،  التعداد   " عنوانه  ف�سل 
 )  )  Polysemyاملعنوي " التعّدد  �سّماه  ما 
 (")  Homonymy( الّلفظي  والتماثل 
امل�سرتك  اإطار  يف   )380 �س   2007 نف�سه، 
كلمة  يف  فيتمثل  الّلفظي  التماثل  اأّما  الّلفظي. 
 " " م�سرف" وكذلك  تعني  اّلتي   )Bank  (
�سّفة الّنهر" واأّما التعّدد املعنوي فيمّثل له بكلمة 
كما  اجل�سم  من  جزءا  تعني  اّلتي   "Neck"

يوّظف  الإطار  هذا  ويف  الثوب.  من  جزءا  تعني 
من  وغريه   )1960Firth(فريث نظريات 
و    Jeffery Ellisاأمثال بال�سياق  املهتّمني 
اّلذين   Halliday Malinowskiو 
طّوروا من مفهوم ال�سياق لأّن املعنى  –عندهم- 
يف  �سرب  كلمة  تختلف  اإذ  ال�سياق  وفق  ُيفهم 

الأمثلة الّتالية:
- �سرَب زيٌد عليا.
- �سرب زيٌد مثال.

- �سرَب زيٌد يف الأر�ِس.
�سل�سلة  هو:"  اإمّنا  للمفردة  ال�سياقي  املعنى  لأّن 
يف  اإليها  املنظور  الوحدة  لتلك  املمكنة  املعاين 
جتريد من كّل ن�ّس ُمعنّي مع موقف ُمعنّي وُيحّدد 
املعنى ال�سياقي الكامن برتاكم املعاين ال�سياقية 

الآنية " ) نف�سه 2007 �س 122(. 
املعنى  اأّن  يعترب  علّي  يون�س  حمّمد  حمّمد  لكّن 
هو  الأ�سل  لأّن  الثواين  املعاين  من  هو  ال�سياقي 
الأخرى  املعاين  لكّل  ال�ّسابق  املعجمي  املعنى 
لي�س من  ال�سياق هو  ادر عن  ال�سّ :" املعنى  لأّن 
نف�سه،  اإليه" )  ُين�سَب  حّتى  وحده  ال�سياق  �سنع 
الأخرى  النتقادات  ومن   .)124 �س   2007
العناية  اأّنه مل يول  ال�سياقي  اّلتي وّجهها للمعنى 
و"  "الت�ساد"  جمايل  يف  ال�سياقية  للمعاين 

الرتادف" ) نف�سه(.
كما اأّن يون�س علّي اعرت�س على الّل�سانيني يف عّدة 
الدللة  درا�سة  يف  للدّقة  جتّنبهم  منها  موا�سع 
الفقه  اأ�سول  وعلماء  املناطقة  ميزة  كانت  اّلتي 
الّلغويني  من  وتف�سيال  دّقة  اأكرث  " كانوا  اّلذين 
ومن   .)381 �س   2007 نف�سه   ( الغربيني" 

-  عالقة العالمة بغريها من العالمات
وامل�ساق  مب�ستخدميها  العالمة  عالقة   -

امل�ستخدمة فيه.
"حمّمد حمّمد يون�س علّي"  روؤية دي  وقد وافق 
الّدال  بني  العالقة  اأّن  باعتبار  للعالمة  �سو�سري 
واملدلول هي عالقة اعتباطية، ولكّنه قّدم �سروحًا 
اأكرث تف�سياًل مّما قّدمه �ساحب النظرية نف�سه. 
ومن ذلك اأّنه قّدم اأمثلة على لغات خمتلفة منها 
العربية والفرن�سية والنقليزية، وكذلك اليابانية 
الأزرق  الّلون  بني  بها  املتكّلمون  يفّرق  ل  اّلتي 
اإىل  ثّم عاد  التلّفظ،  ُم�ستوى  والّلون الأخ�سر يف 
مقولت الرتاث النحوي العربي ُم�ست�سهدًا بقول 
لعبد القاهر اجلرجاين مفاده :" اأّن وا�سع الّلغة 
لو كان قد قال )رب�س( مكان )�سرب( ملا كان 
2004 �س  نف�سه  اإىل ف�ساد" )  يوؤدي  يف ذلك 
42(. وهذا  1983 �س   28/ دلئل الإعجاز 
النحوي  الرتاث  يف  ما  اإىل  �سمنيًا  ُي�سري  املثال 
الّل�سانية  التطورات  تواكب  مقولت  من  العربي 
الباحث  هذا  اإميان  اإىل  ُت�سري  كما  احلديثة 
باملقولت النحوية الرتاثية اّلذي ما فتئ ي�ست�سهد 

بها ويدعم بها روؤاه وطروحاته.
علّي" يف  يون�س  حمّمد  "حمّمد  تعّمق  اأدّلة  ومن 
اإليها من وجهات نظر خمتلفة،  اأّنه نظر  الكلمة 
بل  �سو�سري  دي  اآراء  عند  يقف  مل  اأّنه  ذلك  من 
ثّم  فيها  الّل�سانية  النظريات  خمتلف  ا�ستدعى 

عاد اإىل الرتاث النحوي العربي.
اأّما مفهوم الكلمة يف الّل�سانيات فقد اأثبت وجود 
 2007 نف�سه  لها)   تعريف  اأربعمائة  من  اأكرث 
ملن  فاإّنه  التعريفات  كرثة  واإزاء   )267 �س 

لها  دقيق  مفهوم  عن  البحث  مبكان  ال�سعوبة 
العزوف  اإىل  الّل�سانيني  من  بكثري  اأّدى  ما  وهو 
عن البحث فيها. وملّا ت�سّعبت التعريفات وتنوعت 
اإليها من  فاإّن حمّمد حمّمد يون�س علي قد نظر 
اأربعة معايري هي: املعيار الإمالئي، معيار الوقف 
ال�ستقالل  معيار  الدليل،  املعيار  الحتمايل، 

)نف�سه 2007 �س �س 267 – 269(.
كتابة  �سل�سلة  هو  الإمالئي  باملعيار  واملق�سود 
الكلمة، فاإذا كانت احلروف ملت�سقة، واإن تعّددت 
يف  ُم�ست�سهدًا  واحدة،  كلمة  تعّد  فاإّنها  الكلمات، 
هذا امل�سمار بكلمة " ف�سيكفيكهم" يف قوله :" اإّن 
ال�سل�سلة املكتوبة ... كلمة واحدة على الرغم من 
اإمكان تق�سيمها عند التحليل اإىل عّدة وحدات" 
املعيار  ويدعم   .)267 �س   2007 نف�سه   (
بعد  اأي   " الحتمايل  الوقف  وهو  بالثاين  الأّول 
غري  كلمة.  املكتوب  اأو  املنطوق  ُي�سّمى  وقف  كّل 
اأّنه  منها  اإ�سكالت  عّدة  ُيثري  املعيار  هذا  اأّن 
ميكن الوقوف عند" �سيكفي" اأو "�سيكفيك" يف 
كلمة " �سيكفيكهم" لذلك فاإّن هذا املعيار يحتاج 

اإىل تدقيق حّتى يتنا�سق والكلمة يف العربية.
وق�سد باملعيار الدليل اعتماد الدللة يف تعريف 
الكلمة ) نف�سه 2007 �س 267(. لكّنه راأى اأّن 
هذا املعيار ُيثري جملة من الإ�سكالت منها اعتبار 
 ( الإ�سايف  املرّكب  نحو  كلمات  املركبات  بع�س 
ر�سول اهلل ( واملرّكب املو�سويل ) اّلذي قام( لأّن 
معيار ال�ستقالل اّلذي �سبطه يتناق�س مع معيار 
مبعيار  اأعني  قوله:"  يف  ذلك  ويظهر  الدللة 
ال�ستقالل اأّن ما يقت�سي اعتبار العن�سر الّلغوي 
الّلغوية  العنا�سر  لالنف�سال عن  قبوله  هو  كلمة 
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لقد ع�ست الوقت كاأي حمارب عاد حديثًا من معركة 
وا�ستبدلتها  طموحاتي،  كل  عن  وتنازلُت  خا�سرة؛ 
بِقْدٍر مقا�س ثمانية ع�سر �سنتمرت، وبع�س ال�سحون 

واملعالق واأكواب امل�سروب الغازي.
بعد  واأغفو  لأحت�سنها  اأ�سرتيها  كنت  التي  الكتب 
�سفٍر فيها؛ �سرت اأمزقها حتت "البطاطا املبطنة"، 
يف  واأرميها  الفائ�س  الزيت  لتت�سرب  و"ال�سفنز" 

القمامة فيما بعد.
حمرك البحث يف هاتفي يحتفظ بقائمة اإهتماماتي 

الأخرية :
" كيك  البان  عجينة  عمل  "طريقة 

الثالثة من عمره" اأتعامل مع طفل عنيد يف  "كيف 
الأول"  الطفل  بعد  احلمل  تاأخر  "اأ�سباب 

احل�سا�سة"؛  للب�سرة  غ�سول  نوع  اأف�سل  هو  و"ما 
اأق�سي باقي الوقت على موقع )التيك توك ..  تيك 

توك تيك توك تيك توك( حتى يغلبني النعا�س.
ا�ستيقظ بعد اأن تكون ال�سم�س قد انتهت من عادتها 
متيب�س  بج�سٍد  اأحترك  �سيء،  كل  واأحرقت  اليومية 

الأ�سعب  املهمة  من  لأنتهي  املطبخ  باجتاه  ومثقل 
خالل يومي، وتتواىل املهام حتى اأ�سل عند اللحظة 
الأجمل يف يومي وهي اجللو�س على كنبتي الرمادية 
واحت�ساء الن�سكافيه قليل ال�سكر .. حلظة.. يا اإلهي 
يف  ما  اأجمل  ي�سبح  حتى  يت�ساءل  اأن  للمرء  كيف 

يومه "احت�ساء كوب ن�سكافيه" على مقعد رمادي.
بقواعد  زجاجية  طاولة  توجد  املقعد  ذلك  بجانب 
ف�سية ع�سرية، اأ�سع فوقها مزهرية ممتلئة بورود 
الالڤندر  برائحة  بنف�سجية  �سمعة  حتاذيها  بي�ساء 
التلفاز  يف  التحكم  وجهاز  الكتب(  من  تبقى  )وما 
املثبت على اجلدار املقابل وهاتف ممتلئ البطارية، 

كل هذا حتت اإ�ساءة هادئة جدًا.
ل  احلال،  هذا  على  واأنا  باأكمله  اليوم  ينتهي  قد   
والده  اأو  اإل طلبات طفلي  املقعد  يحركني من هذا 

اأو اإحتياج بيولوجي.
دون  الطويلة   �ستاتـي  م�سارات  عن  اأخربكم  كيف 
بروٍح   منه  اأعود  اأن  الذي علي  املنتهى  اأ�سيع يف  اأن 

�سغوفة اإىل ج�سٍد متبدد فوق مقعد .؟.

 يوميات معركة خاسرة  .. 

كيان عثمان. ليبيا

واملنقول  امل�ستعار  بني  فّرقوا  اأّنهم  الدّقة  وجوه 
بالو�سع  مرتبطا  امل�سرتك  كان  واإذا  وامل�سرتك، 
فاإّن املنقول وامل�ستعار ارتبطا بال�ستعمال مبعنى 
للكلمة  جديدا  معنى  ينتج  قد  ال�ستعمال  اأّن 
دّقة  تكمن  وهنا  الو�سعي  معناها  اإىل  اإ�سافة 

املناطقة ) نف�سه (.
النحاة  دّقة  علّي  يون�س  حمّمد  حمّمد  تبنّي   وملّا 
اإىل  عاد  الكلمة  درا�سة  يف  القدامى  العرب 
الرتاث النحوي العربي معتربا اأّنهم  " مل ي�سغلوا 
اأنف�سهم ببحثها نظريا مادامت حدودها وا�سحة 
 .)270 �س   2007 )نف�سه  اأذهانهم"  يف 
البحث  من  الاّلحقني  مينع  مل  الو�سوح  وهذا 
فيها وقد انتهى من جمموع تعريفات جمعها عن 
الزخم�سري )تـ 538هــ( و ال�سّكاكي ) تـ 626 
هــ( و ابن احلاجب )تـ646 هـ( وابن عقيل )تـ 
خ�سائ�س  اأربع  �سبط  اإىل  وغريهم،  769هـ( 
للكلمة هي: " لفظة، الدللة على معنى، الإفراد، 

الو�سع" ) نف�سه 2007 �س 271(.
علّي على هذه  يون�س  يعرت�س حمّمد حمّمد  ومل 
اخل�سائ�س با�ستثناء الثالثة وهي الإفراد لكون 
 ": منها  جّمة  اإ�سكالت  تثري  اخل�سي�سة  هذه 
اأّن اإطالقهم الكلمة ) �سْرب( و) رجل( و)اأن( 
اإّن كاّل منها  الإفراد من حيث  لتعريفهم  موافق 
 ( نحو  اعتبارهم  فاإّن  واحد  معنى  على  يدّل 
�سرب ( و) �سارب( مفردا ل ي�سلم لهم، وذلك 
لأّن )�سرب( الّدالة على حدث ال�سرب وزمانه، 
و ) �سارب( الّدالة على ال�سرب وفاعله، مُيكن 
وكّل  الأقل،  على  معنيني  اإىل  منهما  كّل  جتزئة 

معنى من املعنيني هو جزء داّل على اأحد املعنيني 
املرّكب منهما" ) نف�سه 2007 �س 272(.

وهذا ما اأّدى بالّلغويني العرب القدامى اإىل ماآزق 
حّدد الباحث بع�سها. منها اأّنهم اعتربوا عبارات 
)�سرب(  و  ب�سري(  و)   ) الرجل   ( قبيل  من 
كلمة  من  اأكرث  من  تتكّون  مرّكبات  و)�سارب( 
لكّنهم يف التحليل يحّللون على اأ�سا�س اأّنها كلمة 
وهذا  واحدة  كلمة  يعّدوها  اأْن  ومنها  واحدة، 
ي�سعهم يف ماأزق التناق�س بني التعريف النظري 
للكلمة والتطبيق العملي لها ) نف�سه 2007 �س 

.)273
و�سفوة القول ننتهي اإىل اأّن حمّمد حمّمد يون�س 

علّي:
املناطقة  عند  �سمولية  نظرة  الكلمة  اإىل  نظر   -

والّل�سانيني الغرب والنحاة العرب الُقدامى.
التحليل  اعتمد  بل  مقولتهم  ب�سرد  يكتف  مل   -
والنقد والرّد على الكثري من الهانات اّلتي وقعوا 

فيها. 
البنيوية  التحليلية  النظريات  جميع  اعتماد   -

منها والدللية والذهنية.
للكلمة  دقيق  تعريف  اإىل  الو�سول  اإىل  ال�سعي   -
تبني  ودون  تلك  اأو  املدر�سة  لهذه  اإق�ساء  دون 

بع�س املقولت قبل اإثبات جدواها.
قواعدية  اأو  ُمعجمية  معان  على  تدّل  الكلمات   -

اأو هما مًعا.
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الكبري  ال�ستاذ  اأبدع  م�ست،  عامًا  خم�سني  من  اأكرث  منذ 
لندن  اإذاعة  تبثه  كانت  اإذاعي  برنامج  يف  الكرمي«  »ح�سن 
اأبجدية  نتعلم  كنا �سغارًا   .. قول«  » قول على  بعنوان  اآنذاك 
املعرفة ونحن ندمن ال�ستماع اإيل هذا الربنامج القيم مبادته 

الرائعة حد الذهول . 
والآن، ي�سعدنا اأن نوا�سل تقدمي فقرات من هذا الربنامج بعد 
الذاعية يف جملدات عددها  تكرم �ساحبه وجمع مادته  اأن 
12 جملد .. اأ�سبح كتابًا  بداأنا مع ثروته النفي�سة من اأعوام 
م�سحوبة  املعرفة  متعة  نوا�سل  نحن  وها   ، الليبي  جملة  يف 
هذه املرة مبقدمة ثابتة جتيب على اأ�سئلة الكثريين بخ�سو�س 

�سبب اختيارنا ل�سبيكة ذهب ا�سمها »قول على قول« .

يداَي الّصديقتاِن
اكتشفَتا

أيّنَ صّياٌد ماهٌر.

اصطْدُت فكرًة
وتركتها ُتنّظُف رأيس

ليسهل محلها.

اصطْدُت قمًرا 
فتعلَّمُت كتابة الّشعر.

اصطْدُت شمًسا 
وحرشهُتا يف ليِل وطني. 

وطٌن..
كنُت واثًقا من مائه

ل يعِد اآلن
اِب ُيصغي لوجِع الرترُّ

بعيٌد عن منزيل
وال يعرُب إىل املوسيقى.

بعيٌد عن أصابعي 
التي ُتكيُِّف احلياَة فيه

كي تستيقظ طفولُة احلواس.

ٌر وأنا مدمُن وطٌن ُمدَّ

التزُم الّصمَت
لئاّل تقوم القيامة

قبل أن تنتهي القصيدة. 

وطٌن ُيربُك الّطريق
كاملسامر يف حذائي.

اصطْدُت حْلام
َفَلَت من عينيِّ اهلل. 

اصطْدُت يف العاصفة 
رياحي،

يف فنجاِن القهوِة
عالقايت الفائرة بال سبب.

واصطْدُت يف جريدة الّصباِح
حروًبا باردًة.

ساعدين يا إهلي
ُأريُد بلًدا 

ال ُيشبه دار خالتي
َترَفُع فيه الفضيلُة رأسها

وألتقُط أنفايس.

  ُأريـــــُد بلـــــدا .. 

محي الدين المحجوب. ليبيا



قبل أن
                       نفترق .. 

أعود للمنزل بعد يوم طويل من الدراسة، أخبر والدتي بما 
حدث، تقول إن لي قلبًا يتسع لكل شيء، كنت أقاوم مرضي 

الذي اضحى جزءًا من يومي، دائمًا أهلوس على الالشيء، 
قال الطبيب إنها نزوة عابرة ستختفي عند البلوغ، لم 

أكن أعرف حالتي التي شخصت بها آنذاك، كنت أرى األرواح 
كثيرًا، لكنني أشعر بأنني بخيٍر اآلن.

1964م وقوفًا  درنة عام  الزراعي  البنك  لموظفي  الصورة  هذه 
من اليمين :

أبوبكر الحداد )السائق( . ناصر عيد . سعد ابعيص.محمد 
البناني. رمضان االطرش. خميس بودربالة

جلوسًا من اليمين: حمد بن عمران )الزادمة(. سليمان 
النويصري، ابراهيم البكوش، عبداهلل عفان، محمد المنتصر.

) المصدر. على حافة الذاكرة. محسن البناني.(

أيام زمان
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