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صندوق دنيا الليبيات

صورة

الغالف ..

ال�سحارية � ..صندوق الدنيا الثمني  ..وعلى ي�سارها الرحى ،وعن ميينها الرقعة .
منذ ما يزيد عن املئة عام متوا�صلة ،توىل هذا ال�صندوق مهمة حفظ املوجودات النفي�سة والأمتعة
املهمة ..واكت�سب ا�سم ًا �أنثوي ًا مثري ًا لالنتباه .ف�أ�صبح "ال�سحارية" التي كانت تعد من �ضمن �أهم
مفردات جهاز العرو�س يف رحلتها اجلديدة �إىل بيت زوجها .
�صندوق من اخل�شب ،يزين بنقو�ش معدنية ،ويلون ب�ألوان مبهجة ،تفا�ؤ ًال باحلياة اجلديدة التي يتمنى
لها اجلميع �أن تزدان دوم ًا بالفرح .
تغري كل هذا الآن ..
مل تعد هناك "�سحارية"  ..يف الواقع مل يعد هناك �شيء .
وك�أننا نن�شد مع "كثري عزة" منذ �ألف عام :
ُ
ري .
لقد زعمت �أين
تغريت بعدها  ..ومن ذا الذي ياعز ال يتغ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ال�سحارية ملك للقا�ص الليبي �أحمد يو�سف عقيلة وقد ورثها عن الراحلة �أمه ،وال�صورة بعد�سة
املبدع علي ال�ساعدي ).

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مصطفى الشيخي
د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

حممــد حســــن اخلضر
حممــد حســــن حممــد

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـ ًة مبـا يلـي :
 .1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
 .2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
.3
ُي ّ
مصادر هـا.
 .4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
 .5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
 .6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
 .7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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ثقافة القرون الوسطى ()2

عن ثقافة السالحف

التحرير
بقلم :
رئيس التحرير
بقلم  :رئيس
أيأكتب ٍ
ثقافةجدوى
تصبح بال
ثقافةكتاب،
عنيف أي
جملة،
قصيرة
زمن ما،
حمدد،إلىبل �
زمن
«هيرودوت.هنا عن
املمتع�أكتب لكم
يف كتابها �أنا ال
مقدمة ٍ
جد ًا ،تذكر «جينيفر تي روبرتس» حكاية مالم تستند على معنى ،متاما ً كما يصبح
مبوت
تريد �لمأن متوت
التي ال
لكنها
موت ًا،
و�شبع
مات
يف نظر
يستند ــ
قواعد إذا
الثقافةبال
تلك الكون
املراس
صعبة
وامرأة
زمنها بارز
محاضر
تتحدث عن
ثقافةسلحفاة
على ظهر
العجوز احلمقى
حتدثه هذه
بلحيث
جمهوره،
ترف�ض.التنازل
والتواجد ،ــ�إنها
اال�ستمرار
ترغب يف
كانت بني زمنها،
بعد أن نبذت تفسيره للنظام القائل مبركزية ولكن ،ملاذا نتشدد هنا يف رفض فكرة أن
التمديد .مؤكد ًة أن األرض تستند قوائم العالم على ظهور السالحف ؟
هراء
وتطلب إياه
الشمس ،معتبرة
ً
للزمن،الساذج
االعتقاد
لهذا
العميق
املعنى
أليس
ٍ
نحو
وعلى
،
ا
وحتم
مستوية،
لوح ًةهي م�شكلتنا مع ًبع�ض الأزمات التي نعي�شها� ،إنها �أزمات عابرة
ماهي إال هذه
ال يخلو من االعتداد بالنفس ،سأل املحاضر جديراً بأن نتمعن فيه أكثر ؟
اخرتت
وما
أفكار،رمباوتبدل
الع�صور وتطور ال
هذهمرور
ملنطق
مقاومة
املناهج ،ظهور السالحف،
يستند على
العالم
السلحفاة ؟
تقف
متحديته عالم
ٍ
وا�سطةبالذات
مبثابة ؟ هنا
عالما نتحدث
ولكن ،عن
مشاكس :
بإسلوب
محاورته
عا�شتأيع�صر ً
كنموذجإنكلثقافة
الو�سطى �إال
فأجابت القرون
لذكي أيها الشاب ،ذكي جداً ،لكنها سالحف رمبا يختلف األمر  ،فتعالوا معي يف هذه
ع�صرها ،رغم
لنناقشأمر �
والالفت يف ال
البداية.غاية الأهمية،
ع�صرين يف
رمبا يثمر
هذهأن املسألة
االفتتاحية
بنيالً الى
العقدوصو
فوق سالحف
.
املطاف
نهاية
يف
ة
فائد
احلوار
حقل
«برتراند
هو
املحاضر
إن
بعضهم
يقول ظالميته ونكو�صه �إىل اخللف ،حمل يف طياته ً
بذور ًا منت فيما بعد،
رسل» ،ويقول آخرون إنه «ويليام جيمس» ،العالم رمبا يستند على ظهور السالحف،
الظالم الذي
كماإنه �إذن
م�ستنري ًا� ،
مزدهرة وفكر
ويقول و�
أبط تعاند
العجوز ت�وهي
أصرت تلك
ح�ضارةً من هذا
أعطتنا إن شيئا
فريق ثالث
القبيل ًا متاما ً
وتتحدى وتستخف بعلم ذلك املحاضر
البتة .
وم�ضى يطرق الأبواب بال ملل . .
لم يحدثنور ًا
هذا كل االقتباس عن كتاب «جينيفر» ،ولكن ،املتواضع ،ولكن ،كنت أمتنى لو أنه سألها
ٍ
إشارة عن أي عالم كانت تتحدث.
ماذا عن املعنى من االقتباس؟ فأي

الليبي
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•املوا�صفات القيا�سية لثقافة القرون
الو�سطى :
لنحاول الآن �أن نتلم�س مالمح هذه الثقافة،
و�سوف نكت�شف على الفور �أنها ثقافة تعي�ش يف
جمتمعات قليلة االمكانيات� ،أدواتها املعرفية قليلة
و�شحيحة ،ورغبتها يف تطوير هذه االمكانيات
ت�صطدم دائم ًا بالرف�ض  والتجهم واالعرتا�ض 
من قبل قوى فاعلة داخل هذه املجتمعات ،وكما
كانت احلالة يف القرون الو�سطى يف �أووربا التي
ميكن �أن نتخذها دائم ًا م�ضرب مثل للمزيد من
التو�ضيح .
�إنها �أي�ض ًا ثقافة ملجتمع ال يعرف فع ًال �أنه جمتمع
متخلف ،متام ًا كما كانت جمتمعات القرون
الو�سطى مل تكن تعرف �أنها �سوف حتمل هذا
اال�سم بالذات ،فم�صطلح القرون الو�سطى
حتديد ًا مل ينت�شر �إال يف فرتة الحقة ،و�أفراد هذه
املجتمعات كانوا يعتقدون جازمني �أنهم يعي�شون

مرحلة ثورية بامتياز عربت بهم من هيمنة
واقع �أ�صبحوا يعي�شونه
احل�ضارة الرومانية اىل ٍ
وكفى ،دون قدرة على تقييمه .
وهي �أي�ض ًا ثقافة جتمع يف داخلها العديد من
الأفكار واملناهج والثقافات ،فاجل�سد الرخو
للمرحلة التي تعي�شها  ي�سمح دائم ًا باالختالط
بنماذج حمتلفة من �أمناط ال�سلوك وطرق
التعامل ،لكنه بعد ذلك ميار�س عليها فعل
الإق�صاء والريبة وال�شك ،ويعاملها مبنتهى
ال�صرامة ،وت�صرف معها مبنتهى احلذر.
هي �أي�ض ًا ثقافة �شر�سة ،وك�أنها اكت�سبت مناع ًة
من الأحداث التي مرت بها يف زمنها الأ�صلي
فتحولت �إىل كائن مراوغ عنيد ال  ميانع يف
ا�ستعمال �أنيابه �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ،فالقرون
الو�سطى رغم �ضبابيتها كانت ج�سر عبور نحو
الأف�ضل ،فحتى على م�ستوى اللغة كانت رحم ًا
تكونت فيه ومنت اللغة االجنليزية م�ستفيدة
9
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من الالتينية وال�سن�سكريتية وحتى االي�سلندية،
كما �أنها ا�ست�ضافت ثقافات ال�سك�سون واليونان
وحتى الربابرة الذين بد�أوا يتغريون مبرور
الزمن� ،صحيح �أنها كانت �صارمة جد ًا بحق هذا
اخلليط ،لكنها على الأقل منحتهم الفر�صة يف
التعبري ،و�إن كانت تذيقهم مر العذاب بعد ذلك،
و�صحيح �أنها كانت تقمع ومتنع وت�صادر ،لكنها
مع مرور مئات ال�سنني كانت تر�ضخ تدريجي ًا
ل�سلطة العلم ومنطقه� .إال �أن هذه الثقافة التي
�أكتب لكم عنها الآن هي ثقافة بع ٍني واحدة ،ال 
تنظر �إال �إىل اجلانب الذي ينا�سبها هي ،وهي
�أي�ض ًا ثقافة انتقائية بامتياز ،اختارت ثوابتها
وقررت �أنها الثوابت ال�صحيحة �إىل نهاية الدهر،
وهي على �أمت االى�ستعداد لإنزال �أب�شع ما ميكن
ت�صوره من عقاب باملخالفني.
هي �أي�ض ًا ثقافة عقيمة ( وهذا هو الكارثي ايل ال 
ميكن احتماله ) ،هي ثقافة لن تنتج �إال نف�سها،
وال تريد �أن تخطو ولو ربع خطوة �إال �إىل الوراء
فقط� ،إذ �أن عالقتها بامل�سنتقبل هي عالقة
حد ال  ُي�صدق ،فكل ما ي�شدها من
عدائية �إىل ٍ
حن ٍني هو �إىل املا�ضي فقط وال �شيء �سواه .
�إن ثقافة القرون الو�سطى هذه متتلك �صفة �أخرى
البد من ذكرها� ،إنها ثقافة ال  تنتهي بانتهاء
ع�صرها ،لهذا نحن نكتب الآن عنها ،مدركني
�أنها تعي�ش بيننا ،فهي مل تنق�ض بانق�ضاء وقتها،
�إنها مل متت بعد ،بل �أنها يف بع�ض املجتمعات
تزدهر وتتكاثر وتنمو ،لكنها ال  ت�سري يف نف�س
اخلط املعتاد التي �سارت فيه ن�سختها الأ�صلية،
بل �أنها تراوح مكانها عند تلك املنطقة الرمادية
10

التي �سماها بع�ض امل�ؤرخني ذات يوم "الع�صور
املظلمة" ،فكيف ميكن �أن من�ضي قدم ًا يف �شرح
هذه احلالة ؟
• الرتب�ص باجلديد :
(( ال�سماء قبة �صلبة القوام مت تركيبها فوق
الأر�ض ،والأجرام ال�سماوية �أ�ضواء معلقة
فيها ،)).هذه كانت حقيقية ثابتة ال  تقبل
النقا�ش  يف ذلك الوقت� ،أما القدي�س ال�شهري
"فيال �سطوريو�س" فلم يجد حرج ًا يف ن�شر
مقالة يقول فيها   (( �إن �إنكار القول ب�أن اهلل
يجلب الأجرام ال�سماوية من خزائنه كل ليلة
ليعلقها يف ال�سماء هو هرطقة �صريحة ،و�إنكار
للمعتقد الكاثوليكي)).
هكذا كانت ت�سري الأمور بالن�سبة لنظرة الكني�سة
لعلم الفلك ،فالأر�ض  هي مركز الكون ،وكل
الأجرام تدور حولها مبا فيها ال�شم�س ،وهي
نظرية ا�ستمدت �إثباتاتها من ن�صو�ص التوراة،
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لهذا حتولت مع كل ملحقاتها وتفا�صيلها �إىل
من�شور مقد�س لي�س �سه ًال على االطالق �أن
يعرت�ض عليه ب�شر ،لهذا كان طريق علماء مثل
"كوبرنيك�س" و"جاليلو" �صعب ًا �شائك ًا مليئ ًا
باملوت وحماكم التفتي�ش  وكل ما ميكن ت�صوره
من ازدراء.
ثقافة القرون الو�سطى هنا ترف�ض  التنازل،
�إنها ترف�ض حتى مناق�شة اجلديد ،وميكنك بكل
�سهولة �أن تعرث على مليون "كوبرنيك�س" ،ومليون

"غاليلو" مبجرد �أن متعن النظر من حولك يف
عوامل ال�شرق التي متتليء بالأفكار اجلديدة
لكنها متنع من تنف�س ما ت�ستحقه من هواء .
• العي�ش خارج الزمن :
�إنها �أي�ض ًا ثقافة تعي�ش  خارج زمنهاـ فال�شيء
مما يحدث يف املجتمع يهمها ،وال  يعنيها ما
ي�ستحق االهتمام من �أمور املعي�شة وما يعانيه
النا�س من م�صاعب ،لكنها تهتم فج�أة ،وت�شهر
كل �أ�سلحتها �إذا ما تعلق الأمر بفكرة جديدة �أو
11

افتتاحية رئيس التحرير

حماولة للو�صول �إىل معرفة �أو جهد يبذل لن�شر
ثقافة �أو تر�سيخ علم.
كل �شيء كان منهار ًا ،وحتى يف االقت�صاد ا�ضطر
امللك "هرني الأول" �إىل تطبيق عقوبة قطع يد
ال�سارق عندما اكت�شف �أن  49من �أ�صل  97من
العاملني لديه يف �سك النقود كانوا يغ�شون يف
�أعمالهم ويقومون بتزوير العملة ،ف�أ�صدر �أمر ًا
بقطع  49يد ًا وتثبيتها بامل�سامري على الأبواب
اخلارجية لدار ال�سك  .لكن رائحة الف�ساد مل
تكن هي الوحيدة التي فاحت و�أزكمت الأنوف،
ففي الع�صور الو�سطى كانت ال�شوارع قذرة مبعنى
الكلمة ،وكان اجلزارون يذبحون احليوانات �أمام
دكاكينهم ويرتكون الدم ي�سيل حتت �أقدام املارة
بال مباالة ،واملارة �أنف�سهم كانوا ال  يعرت�ضون
وال يهتمون من الأ�سا�س ،والكل كا يرمي ببقايا
12

ممار�سته ملهنته يف منت�صف الطريق ،حتى �أنك
كنت تدو�س كلما م�شيت على ر�ؤو�س الدواجن �أو
�أنوف اخلنازير �أو �أرجل املاعز �أو بقايا اجللود
املدبوغة �أو عظام الأ�سماك وزعانفها ،كل ما
ميكن ت�صوره من قذارة كان يتعاي�ش مع معي�شة
الب�شر ،وكانت الأمرا�ض  تبع ًا لهذه الفو�ضى
تنت�شر كما �شاء لها الإهمال والت�سيب ،وكان
ال�صرف ال�صحي م�أ�س�أة واقعية يعي�شها النا�س
كل يوم ،وبلغ من ت�أزم الأمر �أن �أج�ساد املحكوم
عليهم باالعدام كانت ترمى بال اهتمام يف
قنوات املجاري الطافحة التي حتري بعد ذلك
�إىل جماري الأنهار فتنت�شر الروائح الكريهة
والأمرا�ض مع ًا .حتى �أن تفاقم م�شكلة القذارة
هذه اتخذ طابع ًا ر�سمي ًا �إذا �صح التعبري،
فهاهو "�إدوارد الثالث" ملك اجنلرتا  يذكر �أن
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الرائحة الكريهة ملدينة "يورك" كانت �أ�سو�أ من
رائحة �أي مدينة �أخرى ،وهاهي امللكة "اليانور"
زوجة "هرني الثالث" ا�ضطرت لرتك مدينة
"نوتنجهام" لأن �سحابات دخان الفحم  كانت
ت�سبب لها االختناق وهي امل�صابة �أ�ص ًال بالربو.
ويف ق�صر "و�ستمن�سرت" ( وهو الق�صر التاريخي
الذي يجتمع فيه �أع�ضاء الربملان الربيطاين )
كانت �أكوام النفايات قد �سببت �أمرا�ض ًا بال عدد
للحا�شية.
�إن �أوروبا ب�أ�سرها كانت كريهة الرائحة لكن
ثقافة القرون الو�سطى ال ت�شم يف العادة �سوى
رائحة الأفكار اجلديدة فقط  .لكن كل هذا مل

يكن يحرك �ساكن ًا لدى دينا�صورات الكني�سة
الذين كانوا ي�ستثارون فقط �إذا خرج �أحد
العلماء بنظرية تهدم ما ن�سجوه يف عقول النا�س
من وهم ،عندها كانوا يعلنون احلرب بال هوادة،
وكان و�سطهم الزاخر بالرف�ض وامل�صادرة يعود
�إىل احلياة من جديد وك�أنه مل ينم �ساعة قبل
ذلك .
• خال�صة اخلال�صة :
انتهت الع�صور الو�سطى� ،صارت �أثر ًا بعد عني،
لكن ثقافة الع�صور الو�سطى مل متت بعد.
ليطمئن اجلهلة �إذن فما زالت ثقافتهم ب�ألف
خري .
13
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ثورة المجاهد الكبير عمر المختار أنموذج ًا ..

املقاومة الليبية يف القرن العشرين ()1

د .أنوار بنيعيش  .المغرب
مر املجتمع الليبي بفرتات تاريخية ع�صيبة
تعر�ضت فيها وحدته للتهديد و�أر�ضه
لال�ستعمار ،غري �أنه يف كل مرة كان يخرج
منها منت�صر ًا على العدو انت�صار ًا مادي ًا
م�صحوب ًا برتاكمات قيمية هامة �أ�سهمت
يف التحام خمتلف فئاته ،وتوحيد �أهداف
�أفراده ،وتكتلهم �ضد كل ما من �ش�أنه �أن ي ُب َّث
الفُرقة �أو ين�شئ �أ�سباب االختالف وال�صراع
بني �أبناء البلد الواحد .ومن هذه املالحم
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التاريخية اخلالدة التي عرفها التاريخ
الليبي �آثرنا �أن نبحث يف ملحمة ع�صرية
منها تعود �إىل بدايات القرن املا�ضي ،ومت
ت�سجيلها من زوايا متعددة جتاوزت املنظور
التاريخي ال�صرف �إىل املجاالت الأدبية
والفنية مثل ال�سينما ،وهي مقاومة املجاهد
الليبي الكبري �أو �أ�سد ال�صحراء كما ُل َقب عن
حق وهو "عمر املختار".
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وهو اختيار تربره رغبتنا يف حماولة الك�شف عن زوايا
خا�صة يف هذه املقاومة التي مثلت حمطة مف�صلية
يف تاريخ ليبيا احلديث؛ حيث قابلت هذه املقاومة
و�شهرتها يف اال�ستماتة يف الدفاع عن الأر�ض  الليبية
�شرا�سة املحتل الفا�شي ورغبته يف مد يد ال�سيطرة على
ال�شعب الليبي و�أر�ضه مهما كانت التكلفة باهظة من
�أرواح الليبيني و�أقواتهم .ومن هنا ،ي�أتي هذا املقال
ليجيب عن �أ�سئلة ظلت عالقة عن هذه املقاومة من
قبيل:
 كيف �أ�سهمت مقاومة املجاهد الكبري "عمر املختار"يف بناء �أ�س�س قيم املجتمع الليبي احلديث؟
 ما هي جتليات هذه القيم ،و�آثارها البعدية علىالواقع الليبي يف العمق رغم اختالف الظروف
التاريخية وتغريها؟
ً
ً
 كيف خ َلد الأدب الليبي �شعرا ونرثا هذه املحطة؟ وماانعكا�ساتها على الثقافة الليبية املعا�صرة ؟
 ما الثوابت التي احتفت بها الأدبيات الليبية يفمقاومة عمر املختار وجهاده �ضد الفا�شيني الإيطاليني؟
 -ما الأبعاد الرتبوية والفكرية لهذه امللحمة البطولية

وجتلياتها املمتدة تاريخي ًا وجغرافي ًا على ال�شعب
الليبي؟
 كيف ميكن �أن نفيد من هذه امللحمة وح�ضورهااملتعدد ن�ص ًا وت�شخي�ص ًا يف الإعداد لقيم جمتمعية
قائمة على الوحدة والتالحم؟
وللإجابة عن هذه الأ�سئلة وغريها� ،سنعمد �إىل الغو�ص 
يف التفا�صيل واجلزئيات املرتبطة بهذه الأحداث الهامة
مع املزاوجة بني التاريخي والأدبي والفني يف ح�ضور
هذه الأبعاد يف املجتمع الليبي املعا�صر� ،إذ �ستكون
مقاومة عمر املختار مرجعا حدثي ًا تاريخي ًا النطالق
عملية الت�أ�سي�س لبنية جمتمعية فريدة ،ومبوا�صفات
خا�صة �ش�أن املجتمعات التي يعرف تاريخها حلظات
حا�سمة ومميزة تخلدها بكل �أ�شكال التثبيت الإبداعي
والت�سجيلي حفاظ ًا على �أ�صول قيمية مرجعية ال ميكن
اال�ستغناء عنها يف مراحل الحقة.
�إننا بذلك ،نطمح �إىل �أن نتق�صى طبيعة املجتمع
الليبي يف جوهره الوحدوي بعيد ًا عن اال�ضطرابات
واالختالالت التي قد تطر�أ يف حلظات معينة غالب ًا ما
تكون م�ؤقتة وه�شة ال ت�صمد �أمام ثبات املجتمع الليبي
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وكينونته املمتدة يف التاريخ واجلغرافيا والثقافة والفن.
وهو طموح نرى ما يربره علمي ًا يف �أهمية احلدث نف�سه
داخلي ًا من جهة ،وخارجي ًا يف التاريخ العربي والإن�ساين
بو�صفه جتربة من التجارب النادرة والقوية التي غذت
ثقافات الن�ضال واملقاومة يف العامل العربي احلديث
من جهة �أخرى.
•التاريخ وامتداداته القيمية والإن�سانية:
�إن النظر �إىل التاريخ ب�شكل ب�سيط وجاف على �أنه
جمموعة من الأحداث املتتالية التي تر�صد تطور واقع
ما يف منطقة جغرافية معينة ،نوع من االختزال الذي
ي�أبا ُه التفك ُري العميق ،و ُمي ُّجه احل�س ال�سليم ،و ُينايف
هذا االهتمام الكبري به منذ القدم ،حيث ال تخلو �أمة
من الأمم من ح�ضور بارز لبنيات ت�أريخية قد تكون
�شفوية متوارثة عرب الأجيال� ،أو مدونة مت ت�سجيلها
بعد انتخابها وا�صطف ًاء املنا�سب منها للمحافظة عليه.
وعليه ،فالتاريخ يحمل على حد تعبري ابن خلدون
( 808/732ه) وجهني :وجه ظاهر  "ال يزيد على
�أخبا ٍر عن الأيام والدول وال�سوابق من القرون الأُول"
لها وظائف ترفيهية وفنية ،ووجه باطن   فيه "نظر
وحتقيق ،وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق ،وعلم
بكيفيات الوقائع و�أ�سبابها عميق ،وهو لذلك �أ�صي ٌل
يف احلكمة عريق" .
عن هذا الوجه الثاين ،تتك�شف �أبعاد الأحداث
التاريخية وامتداداتها ،وتدر�س هيئات الوقائع التي
تلتها وكيف �أثرت فيها؛ فحدث رئي�س وغري اعتيادي
مثل ثورة املجاهد الليبي "عمر املختار" ي�صعب �أن
نقبل بظاهره ،ونكتفي بتاريخيته ال�صرف دون الغو�ص 
يف �أبعاده وتداعيته على املجتمع الليبي احلديث
واملعا�صر ،ومدى ا�شتماله على اجلرعة املالئمة من
الرتياق املنا�سب للأو�ضاع املختلة �أثناء االنك�سارات،
وبوادر ال�صراع والفو�ضى ،وظهور عالمات ال ُفرقة
املحتملة .ذلك �أن التاريخ "من هذا املنظور ،ثروة
مدفونة حتتاج �إىل بذل جمهود ،وتفريغ وقت ،وح�شد
طاقات" لي�س فقط لفهم املا�ضي وترتيب الأحداث،
معي ،و�إمنا هو
ومعرفة موقع املجتمع من م�سار تاريخي نّ
" -يف حقيقته -درو�س نتعلم منها كيف نقر�أ احلا�ضر
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ون�صنع امل�ستقبل"
وهذا ما يجعلنا نت�ساءل مع الفرن�سيني "جون كلود
بارو" و"غيوم بيكو" هل من املمكن �أن نفكك رموز
الراهن دون مرجعيات تاريخية؟" وهما يجيبان بالنفي
طبع ًا م�ؤكد ْين �أن متوقعنا احلايل ال يتحقق �إال بالعودة
�إىل املا�ضي وفهم �سريورة الأحداث و�أ�صول الوقائع،
و�أ�سبابها ونتائجها .وباملثل ف�إن ا�ستيعاب الواقع الليبي
والعربي املعا�صر ب�أبعاده املختلفة ،بل والت�أثري الفاعل
فيه رهني ببناء منظومة قيمية ر�صينة م�ستمدة من
جناحات تاريخية بارزة� ،أف�ضت �إىل انت�صارات مادية
�أو معنوية.
حدث جوهري ومفعم بالقيم واملواقف
ومن ث ّمة� ،أهمية ٍ
النبيلة كثورة املجاهد الليبي عمر املختار يف خدمة
الواقع الليبي املعا�صر ،وتوحيد الأمة التي متتلك يف
عمقها عنا�صر الوحدة والتما�سك ،والتي متكن العودة
�إليها من �إعادة النظر يف الو�ضع احلايل ،واخلروج من
دائرة االنف�صامات وال�صراعات ال�سيا�سية وغريها
�إىل �سلطة املنظومة القيمية التوحيدية التي جتعل من
نات �صلبة يف �صرح الوحدة
خمتلف �شرائح املجتمع ل ِب ٍ
الليبية املن�شودة.
ً
ً
وبذلك ،ي�صبح التاريخ عن�صرا بانيا للقيم ،و"�أداة
�أ�سا�سية يف بناء �أمة �أو دولة" ي�ضطلع بتحريك هذه
الأداة ِ النخب املتعلمة كما �أ�شار �إىل ذلك الفيل�سوف
"زيجموند باونت" عندما عمد ب�سط ت�صوره جول
الثقافة ال�سائلة يف مواجهة الثقافة ال�صلبة مبفهومها
املوجه والكال�سيكي  .غري �أنه يف ظروف بعينها
الثابت ِّ
مثل فرتات الأزمة ال يظل دور ال�شريك املُغري مقنعاً،
وت�صبح العودة �إىل الثقافة ال�صلبة �أمر ًا �ضروري ًا
ال�ستعادة توازن املجتمع وحتقيق الإجماع بني �أفراده
على ق�ضايا التوحيد واملواطنة واال�ستقرار.
•جمتمعات ما بعد الثورة وبناء منظومة
القيم :
لعله من اجلوهري الت�سا�ؤل عن الدورة التي تقطعها
القيم يف ت�شكلها  داخل جمتمعات تعر�ضت لظروف ما
بعد الثورة ،وعن كيفية التحام �أفراد هذه املجتمعات
بف�ضل املنظومة القيمية التي تعد نقطة ارتكاز
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االجتماع الب�شري ،و�ص ّمام �أمانه �ضد �أ�شكال التفرقة
وال�صراع املختلفة ،حيث ت�صبح القيم املتوافق عليها
اجتماعي ًا هوي ًة عامة م�شرتكة متجذرة يف الأفراد مبا
يجعلهم يحمونها من �أي �شتات �أو خراب؛ وذلك على
اعتبار �أن التنظيم االجتماعي "هو ذلك الو�سط الذي
يكت�سب فيه الفرد هوية اجتماعية" مزدوجة فردية دنيا
واجتماعية عليا ،وبني امل�ستويني و�شائج قوية ت�سهم يف
خلق نوع من التكتل الذي يخدم ثقافة االلتحام�  ،أي
"النمط اجلماهريي الذي ميثل فيه االن�صهار داخل
اجلماعة عن طريق املحاكاة واالمتثال ملعايري وقواعد
الفئة التي ينتمي �إليها الفرد ،والت�ضامن مع �أع�ضاء
هذه الفئة واخل�ضوع ل�سلطة الرئي�س �أو الزعيم" .
بيد �أن هذه املنظومة القيمية ال  تكون بال�ضرورة
�إيجابية �أو حتمل قيم ًا �إن�سانية عليا؛ ف�أحيان ًا ،وهنا
مكمن اخلطورة تطفو على �سطح املجتمع قيم �سلبية
قائمة على امل�صالح الفردية والنزاعات الطائفية
والنعرات الفئوية .ومع ذلك ت�صبح �أكرث �إغرا ًء للأفراد
وا�ستقطاب ًا لهام باعتبارها تربط االلتحام يف جماعة
ما بالرغبة يف تك�سري احلواجز القيمية املتعالية عن
متطلبات الإ�شباع الآنية والفردية .ومن ثم ،نلج مرحلة
اجلماعة امل�ضادة ،حيث ميكن �أن ينت�شر التطرف
والطاعة العمياء والتعميمات االنفعالية املت�سرعة ما
دامت هذه اجلماعات امل�ضادة توفر لهم الإ�شباع الآين
مل�صالح فردية وطموحات ذاتية قد تكون مادية كاملال
�أو معنوية كتنمية التقدير الذاتي ،وتزويد الأفراد
ب�سلط مل يكونوا ليحلموا باحل�صول عليها يف اجلماعات
القيمية الأخرى.
�إن تراجع اجلماعات القيمية الكربى من قبيل
االنتماءات املجتمعية ،واالجتاه نحو جماعات وهويات
بديلة نابع ،يف جانب منه ،من الفراغ الذي خ َّلفه تراجع
املحفزات القيمية ،وخفوت �صوتها �أمام �صوت الإغراء
املبا�شر بتحقيق الرغبات اللحظية ،واالجنذاب نحو
احلياة امل�سطحة  التي �أنتجت ما �أ�سماهم الفيل�سوف
الكندي "�آالن دونو" ب"الفو�ضويني"؛ فبالن�سبة �إليهم
" الكثري من ال�سلطات ولأحكام ال �شرعي َة ال يف القيام
بهذا العمل ،ي�صل الفو�ضويون �أحيان ًا �إىل نقطة يكونون

هم �أي�ض ًا �سلبيني فيها مبعنى �أكرث ركاكة ،موهومون
على احلافة ،حتى �إنهم ميكن �أن يفقدوا حيويتهم
بالنهاية"  .لي�صبحوا قريبني من فو�ضى ال�شتات التي
من �ش�أنها �أن تق�ضي على وحدة املجتمع وبنائه �إ َّبان
بع�ض الأزمات والثورات التي تخلخل البنيات امللتحمة،
وت�ؤدي �إىل تفكيكها.
كما �أنه يف ظل االختالالت ،تن�ش�أ جماعات �أخرى مغلقة
"متفاوتة يف كربها مغلقة على ذاتها .ت�شد �أفرادها
�إليها بقوة ال  تقاوم ،وتقوم بينها وبني اجلماعات
املجاورة عالقات �صراع وعداء وحذر وا�ضطهاد" .
وهذا ما يفر�ض م�ساءلة لآليات ن�شوء هذه اجلماعات
والبواعث على تكاثرها وتنا�سلها �ضد ًا على اجلماعة
الأم يف الفرتات الفا�صلة بني الثورة وبناء الدولة ،وكيف
�أنها ميكن �أن تو�سع هذه الفوا�صل الزمنية لتجعلها
م�ستحيلة االخرتاق �إذا مل يتم اال�ستنجاد ببدائل قيمية
ومبنظومات ُمه ْيكلة قادرة على جتاوز واقع �أمة من
الأمم بعد خروجها من ثورة �شعبية �ش�أن ما وقع لكثري
من البلدان العربية منذ ما �سمي بالربيع العربي �سنة
ُ
جتاهل الظرفي َة التاريخية والثقافية
ْ � .2011إذ �أ�سهم
والفكرية التي �أفرزت هذه الثورات يف اختالالت كربى
على م�ستوى تدبري مرحلة ما بعد الثورة .ففي الواقع
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"يخطئ من يظن �أن الثورات التي حتدث يف هذه
البلدة �أو تلك من بلدان العامل تكون يف واد ،والتغريات
واد �آخر".
الثقافية والفكرية واالجتماعية تكون يف ٍ
ومن ثم ،فلتحقيق قد ٍر من الثبات املن�شود واال�ستقرار
ال�سيا�سي واالجتماعي ،يلزم فهم طبيعة هذه اجلماعات
امل�ضادة ،والظرفية التي �أفرزتها من جهة ،واحلر�ص 
على تقدمي بدائل قيمية �صلبة من �ش�أنها �أن متتلك
بدورها قدرة على اال�ستقطاب والإغراء باالنخراط،
خا�صة منها تلك التي تكون قد �أثبتت جناعتها جغرافي ًا
بلد ما �أو تاريخي ًا يف فرتة معينة عرب �أحداث قوية
يف ٍ
ِمف�صلية جنحت يف حتقيق ما ي�شبه الإجماع املجتمعي
أ�شخا�ص حمددين ،وا�ستطاعت �أن
على �أفكار وعلى �
ٍ
ت�صمد بنجاحاتها احلقيقية يف وجه الن�سيان.
ومن الفئة الثانية يف التاريخ العربي والليبي ،ثورة
املجاهد عمر املختار نف�سها ،والتي كان لها ن�صيب كبري
من النجاح والت�أثري يف املا�ضي ،وميكن �أن ن�ستفيد منها
يف احلا�ضر وامل�ستقبل بتوظيف ذكراها وعنا�صرها
توظيف ًا يخدم املجتمع الأف�ضل املراد حتقيقه �سوا ًء يف
ليبيا �أو يف غريها يف الدول العربية وغري العربية.
فمثل هذا احلدث ،يع ُّج ،يف جوهره ،مبقومات قيمية
عديدة ميكن �أن يكون لها كبري الأثر يف املجتمع احلايل،
حيث ال ميكن الوثوق ب�أي ت�صور للمجتمع ال ي�أخذ مثل
هذه القيم بعني االعتبار� ،إذ ال بد من "الرتبية على
القيم الأخالقية العليا ،وتعزيز معاين العدل وامل�ساواة
ويف العلم والإبداع وغريها من ال�صفات الإيجابية التي
هي �صمام الأمان لأي ح�ضارة".
• ثورة عمر املختار واالمتداد القيمي
التحرري :
مل تكن البنيات القيمية التي ولدتها ثورة املقاومة
ال�شجاعة التي قادها املجاهد الكبري "عمر املختار"
منح�صرة يف انعكا�ساتها على ال�شعب الليبي لوحده،
ومل ترتبط بق�ضية حترير منعزلة ل�شعب يريد �أن ين�سلخ
عن �سلطة اال�ستعمار الإيطايل ،وي�ستعيد ا�ستقالله،
و�إمنا كان لها امتداد كبري يف خمتلف احلركات
التحررية يف ال�شعوب العربية وغريها؛ فقد �أثر ن�ضال
الليبيني و�إعدام عمر املختار يف ال�شعوب الأخرى وزاد
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من �شرارة الثورات التحررية ،يقول "�شوقي �ضيف"
بخ�صو�ص ذلك (( :حتى �إذا كانت �سنة  1931م قاد
بطل طرابل�س اخلالد "عمر املختار" املقاومة ،و�أحالها
�إىل مقاومة م�سلحة ،وظل يقاتل الطليان وي�صارعهم
حتى متكنوا من القب�ض عليه و�أعدموه �شنق ًا ،وارتكبوا
يف �إعدامه طرقا ب�شعة متوح�شة ،وكان لذلك رنة غ�ضب
و�سخط بعيدة املدى يف البالد العربية))".
ونظرا ملكانة ال�سيد "عمر املختار" ،فقد خ ّلف �إعدامه
�شنق ًا بعد حماكمة �صورية ،ا�ستيا ًء كبري ًا لدى امل�سلمني
والعرب وجميع �أحرار العامل ،حيث تروي امل�صادر
التاريخية �أن �صالة الغائب �أقيمت على روحه يف كل
من �سوريا وتون�س وفل�سطني ،حيث "�أقيمت امل�آمت لل�سيد
"عمر" يف دم�شق وفل�سطني وحيفا وطرابل�س ال�شام
و�سمت بلدية مدينة "غزة"
وجميع املدن ال�شامية.
ْ
�شارع ًا من �أكرب �شوارعها (�شارع عمر املختار)"...
 .كما �أ�شعل هذا الإعدام فتيل االحتجاج يف معظم
البلدان العربية ،و" �أ َّلف النا�س مظاهرات طافوا بها
�شوارع املدن احتجاج ًا على قتل ال�سيد عمر .وظهرت
جميع املدن ال�شامية مبظهر احلداد على هذا الرجل
الع�صامي الذي تربطهم به جن�سية العروبة و�أخوة
الإ�سالم".
ويف هذه الهبة القوية �ضد �إعدام املجاهد عمر املختار،
و�أ�صدا�ؤها يف خمتلف البلدان العربية والإ�سالمية ما
يوحي برمزية هذا البطل ال�شهيد ون�ضاله امل�ستميت
�ضد امل�ستعمر الإيطايل ،وما يوفر م�شتال خ�صب ًا للقيم
الإيجابية التي من �ش�أنها �أن تتكل يف منظومة جامعة،
توجه خمتلف فئات املجتمع ،وحت ّد ُد لهم م�سارات
ّ
قيمية مل�ؤها الت�ضحية والن�ضال والوطنية ال�صادقة
 ...وهي خ�صال وقي ٌم نحتاج �إىل الرتكيز عليها يف بناء
املجتمعات ،واحلفاظ على ا�ستمراريتها وكيانها اخلا�ص 
يف مواجهة كل التهديدات الداخلية واخلارجية .وذلك
عن طريق التوطني لنماذج معرفية عليا تعك�س هذه
القيم "فبناء النماذج املعرفية ال ينف�صل عن املنظومة
القيمية ،وكذلك التعامل مع امل�صادر املرجعية يكون
ا�ستلهام ًا ملنظومة القيم التي تتولد عنها"( .يتبع )
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ليبيون أغفلهم التاريخ ..

مفتاح الشاعري .ليبيا
حرب احلب�شة  ..عرفت بني االهايل بحرب "
�أزمرة" ،وكانت احاديثهم عنها حتت هذا امل�سمى...
املهم �أن هذه احلرب كانت الثانية ،وكان لها �سابقة
تاريخية مثبتة ،ففى القرن التا�سع ع�شر كانت هزائم
االيطاليني فى احلب�شة  قد �سجلها التاريخ ومل ي�سقطها
من ذاكرته ،ومن �أ�شهرها كانت معركة "عوادة" ،والتى
حدثت عام  1896على �ضفتي نهر م� ٍؤد �إىل العا�صمة
"�أدي�س �أبابا" ،حيث متت �إبادة معظم اجلي�ش املعزز
مبجندين �أريرتيني.
ومن نتيجتها كان االن�سحاب �إىل "�إريرتيا" ،ليعقب ذلك
تقدم القوات الإثيوبية �إىل داخل الأرا�ضي الأريرتية،
وا�ستمرار اال�شتباكات ،لتنتهي بهزمية مدوية �أخرى
للإيطاليني ،ولتتوقف هذه احلرب مبوجب معاهدة
بني �إيطاليا واثيوبيا عرفت باتفاقية  "وت�شاله" ،وكان

ذلك   فى الثاين من مايو عام  1889والتى وقعت
بني ملك احلب�شة "منليك الثاين" واملبعوث االيطايل
"بيرتو �أنتونلي" ،ومبوجبها مت منح ايطاليا احلق فى
اريرتيا ،و�أي�ض ًا التحدث با�سم احلب�شة فى املعاهدات
واالتفاقيات.
     مما عنى ذلك االعرتاف ال�ضمنى بالو�صاية
االيطالية على احلب�شة .
• الدوت�شي يخطيء مرتني :
�إال �أنه وبحلول عام   1935كانت احلركة الفا�شية قد
تولت مقاليد احلكم فى ايطاليا ،وعلى ر�أ�سها الدوت�شي
"مو�سيليني" الذي توىل رئا�سة الوزراء لي�صبح الرجل
الثاين بعد امللك ،وهو املنتمي للحركة الفا�شية االيطالية
املتطرفة املو�سومة ب�صفة التطرف والقتل وامل�صادرة
لكل ماكان معار�ض ًا لها بت�أييد ومباركة من بع�ض رجال
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الدين ،و�شخ�صيات ال �ضمري لها مثل ال�شاعر الفا�شي
" دانوزيو" .
وكان "الدوت�شي" ال  ينوي ن�سيان تلك النك�سة التى
اعتربها و�صمة عار على جبني الأمة االيطالية ،وهذا
ما �أعلن عنه فى �أكرب  ميادين "روما" لينال �إعجاب
العامة ،ومن ثم كان القرار باعاد الكرة ،رغم علمه �أن
مثل هذا القرار �سيكون له عواقبه التى �سرعان ما كانت
قد جت�سدت على �أر�ض الواقع متمثل ًة فى وقوف عدة
دول مع احلب�شة من خالل قرارات �إدانة وم�ساعدات  
و�شحنات �أ�سلحة خفيفة .
فى هذه املرحلة كان قرار "الدوت�شي" با�ستجالب
كتائب الأرتريني املوجودة فى ليبيا و�إحلاقهم باملجندين
الليبيني وقدَ ر عددهم بالآالف ،ومن ثمة الدفع بهم �إىل
احلب�شة ،ومن املعلوم �أن تلك الكتائب الليبية كان قد
�سبق �إعدادها  عقب مرحلة انتهاء املواجهة بني املقاومة
الليبية والقوات االيطالية وعودة االهاىل من املعتقالت
مبوجب  خطة وزارة احلرب الإيطالية القا�ضية بتدريب
ال�شباب الليبيني واعدادهم كقوات احتياطية فى نية
مبيتة ال�ستدعائها عند احلاجة ،وقد جاء ذلك عرب
ا�ستدعاء امل�شائخ ور�ؤ�ساء القبائل و�إلزامهم ب�ضرورة
التحاق ال�شباب مبراكز التجنيد على �أن ُيج ّند �شخ�ص 
من كل ا�سرةـ وال  ُي�ستثنى �سوى من كان االبن الوحيد فى
الأ�سرة� ،أو ما يثبت عدم لياقته على �أن تكون العقوبة
رادعة لكل من يحاول التحايل على هذا الأمر ،وكان
يتم تدريبهم فى مدة  ال تتجاوز ال�ستة �أ�شهر ومن ثم
مت ت�سريحهم  ب�صفة  فرد احتياط حتت اال�ستدعاء .

وكانت معاناتهم م�ستمرة بال توقف ،ففى �إحدى
�سفن �شحنهم كان املجند املتدين الذي مل يتوقف عن
تالوة القر�آن وهو يجول بني رفاقه مذكر ًا اياهم ب�أن
لهم رب يحميهم وهو املدبر احلكيم  ..فى حني كان
الليبي الآخر املتطلني والدائم ال�سكر ،وهو الذي ُمنح
�صالحية معاقبة كل متذمر �أو الإبالغ عنه ،وبهذا د�أب
على  افتعال ال�شجار مع املجندين ،وكان دائم ال�سباب
وال�شتائم لهم ،خمتتم ًا تلك اجلوقة من التقريع.
بال�سباب املحظور دون خوف من اهلل  للتدليل على مدى
وفاءٍ يبديه لل�ضابط الإيطاىل على منت ال�سفينة .
مبجرد و�صولهم� ،أحلقوا بقوات �إيطالية ومرتزقة
ليدفعوا �سريع ًا �إىل جبهات القتال ،وكان ما كان من
• بعيد ًا عن الوطن قريب ًا من املوت :
روايات عن �شجاعتهم التى و�صلت لدرجة الإعجاب
وكان نقل تلك الكتائب �إىل احلب�شة عن طريق البحر  ..من الأعداء قبل الأ�صدقاء ،لكن ذلك كان عرب م� ٍآ�س
ومل تكن �أبد ًا  رحلة مي�سرة ،فخاللها كان املوت يجثم روتها الق�ص�ص التى عاد بها الناجون .وخال�صتها �أنها
على املجندين الليبيني ،فمات الكثري منهم ورميت كانت حرب وح�شية ال رحمة فيها ،حتى �أنه ال يوجد بها
�أج�سادهم �إىل البحر و�أ�سماكه ' .
تقريب ًا بند للأ�سري وتناقلت الق�ص�ص فى ذلك الوقت

20

شؤون ليبيـــة

كيف كان الأ�سري ُيعامل ،فمن جهة القوات االيطالية
واملجندين كانوا يقومون بت�صفية الأ�سرى مبا�شرة،
وكانوا يقتحمون القرى ليتم فيها االعدام  ،عدا ما كان
من حرقٍ لالكواخ والزرع .
�أما االحبا�ش .فكانوا �أمام هذه املمار�سات يقومون بقتل
الأ�سرى �أما بالر�صا�ص �أو ذبح ًا� ،أو رميهم من قمم
الوهاد ال�صخرية ،وذلك عقب قطع �أجزاء ح�سا�سة من
ج�سم الأ�سري .
ومل تكن هناك فر�صة للراحة ،فبمجرد العودة اىل
املع�سكرات عقب كل معركة كانت تخ�ص�ص جمموعات
لعمليات اال�ستطالع عرب غابات ووديان تكاد تكون
جمهولة ،ويروى �أن جمموعة ا�ستطالع من املجندين
ا�صطدمت بقوة �أحبا�ش ،ف�أحتدم القتال حتى مت
االلتحام بال�سالح الأبي�ض  الذي امتاز به الأحبا�ش،
وكان نتيجة ذلك العديد من القتلى ،ومل تنته املعركة
�إال حينما تقدمت قوة م�ساندة ليتم انقاذهم  ..وفى
جانب �آخر يروى �أن �أحدهم   كان قد ُك َلف منفرد ًا
واد مل يتم الدخول �إليه فى ال�سابق مع �أنه
با�ستطالع ٍ
كان قريب ًا من املواقع الإيطالية  ..وكيف �أنه ظل طريقه

ومتلكه الرعب فعمد �إىل الرك�ض  حتى و�صل لف�سحة
ف�ضاء ،وفيها كان راعي بقر  ،ف�أمنه ووعده باملكاف�أة
�إن �أو�صله �إىل مع�سكره ب�أمان ،فما كان من الراعي �إال 
�أن قاده �إىل املوقع  ..لينال بع�ض ًا من دقيق و�أرغفة خبز
و�سط احتجاج رفاقه املطالبني بت�صفية الراعي � ..إال 
�أن اجلندي �أويف بوعده و�أبعده عن املوقع �سامل ًا.
لكن ما كان م�سلم ًا به �أن تلك ال�سري من البطولة
نتاج لأكرب خدعة فى تاريخ
ماكانت فى الواقع  �إال  ٍ
الفا�شية ،وهى التى انتجت دعاية ايطالية وجهت
ومبهارة �إىل عقول املجندين الليبيني ،ومفادها وجوب
القتال بق�سوة للأحبا�ش الأعداء  .نظري ما كانوا قد
اقرتفوه  من جرائم جتاه ال�شعب الليبي �أثناء احلرب
الليبية الإيطالية ،فى حني �أن احلقيقة هي �أن  املرتزقة
فى اجلي�ش  الإيطايل �أثناء الكفاح الليبي مل يكونوا
�أحبا�ش ًا و�إمنا كانوا �صوماليون جا�ؤا على منت ال�سفن
الإيطالية من موانىء �إريرتيا ،وهم من ارتكبوا الفظائع
مب�ساعدة بع�ض  من �ضعاف النفو�س والذين اطلق
عليهم لقب" البندات"  ،وكانوا فى الواقع �أدا ًة فاعل ًة
ا�ستخدمها "الدوت�شي" للتنكيل والقتل.

21

شؤون ليبيـــة

• بوحماد يروي ما حدث :
    ومل يدرك الليبيون �أن ال�صوماليني والبندات .ال 
الأحبا�ش  هم من �أحرقوا الياب�س والأخ�ضر ،وهتكو
الأعرا�ض   .املهم �أن   مئات من الليبيني فى حرب
احلب�شة فقدوا حياتهم  ..وما تبقى منهم عادوا
بق�ص�ص  وحكايات مل تكن فى احلقيقة �سوى نتاج
حرب قذرة بنيت على فكر فا�شي مري�ض ،من بني
هوالء كان "بوحميد" وقد �أدركنا وجوده فى زمن
مت�أخر  ...كان "بوحماد" طويل القمة �أ�سمر الب�شرة،
�إال �أن هامته  بفعل  ال�سنوات قد طالها قدر من  انحناء  
�إال �أنه ظل حمتفظ ًا ب�شخ�صية مميزة وح�ضور نافذ ال 
ميكن جتاهله ،وذاكرة مل تفارقها التفا�صيل   .
أنه  ج َند ق�سر ًا كما الآالف غريه
"بوحماد" يروي كيف � ُ
من الليبيني من قبل احلكومة االيطالية ،وكيف دفع
بهم  التون احلرب ال�ضرو�س فى احلب�شة ،والتى من
نتيجتها  مقتل الكثري من املجندين الذين مت جتاهل
ذكرهم عقب نهاية تلك املغامرة احلمقاء ،وكيف �أن
االيطاليني عقب عودتهم قد اكتفوا  باالحتفاء ببطوالت
واجنازات اجلي�ش االيطايل حتى �أنهم �أ�صدروا  قوائم
بقتالهم ،وهم حواىل الألف جندي ،ومل يكن بينهم �أي
جمند ليبي ،و�إن تلك احلرب مل تكن �شريفة وال نزيهة  ،
و�أن قتلى احلب�شة �أثناء مواجهة غزو اجلي�ش االيطايل
قد قدر بثالثني �ألف ًا �أغلبهم من املدنيني امللتحقني
باملقاومة  .و�أ�شار �إىل واقعتني مل تغادرا ذاكرته رغم
مرور �سنوات طويلة .الأوىل هى معركة "وادي اندركو"،
وكان قتلى املقاومة احلب�شية فيها �ضخم ًا جد ًا بحيث
�أن جثثهم قد �سدت خمارج الوادي جراء �سببني ،الأول
هو ا�ستعمال ال�سالح االيطاىل املتطور ،وثاني ًا هى تلك
الهجمات املبا�شرة للمقاومة ،والتى كانت تتم ب�أعداد
�ضخمة وب�أ�سلحة قدمية ،وكان �إن قامت العربات
االيطالية بده�س ه�ؤالء املهاجمني واملرور عليهم عند
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التقدم .
�أما الواقعة الثانية  ..فكانت حكاية املجند الليبي الذي
�أهني �أمام اجلموع بعد �أن انفجر القائد االيطايل غ�ضب ًا  
وانهال عليه بال�ضرب ،فما كان من املجند الليبي �إال �أن
رد عليه و�صفعه على وجهه ،وكانت �أن عقدت جل�سة
�سريعة للمجل�س الع�سكرى الذي �أ�صدر حكمه الغريب
القا�ضي ب�إجبار املحكوم على الوقوف على  برج العربة
امل�صفحة املكلفة باال�ستطالع فى الأودية والأحرا�ش 
املجاورة للمواقع االيطالية دون حماية فى حماولة
مك�شوفة  للتخل�ص منه و�إعدامه ب�شكل �سريع ورادع ..
وما كاد ي�ستقر على �أعلى الربج حتى حتركت العربة
امل�صفحة �إىل �أعماق الغابة املعادية لتتغيب   لأكرث من
�ساعتني  ولتعود به دون �أن يطاله �أى �أذى ،بالرغم من
�أن العربة كان بدنها قد امتلأ باخلدو�ش احلادة �إثر
الر�صا�ص الذي �أطلقه الأحبا�ش ،ومل يكن هناك منا�ص 
من �إطالق �سراحه و�إعادته للخدمة باعتبار �أنه  قام
بتنفذ العقوبة والنجاة من املوت .
الغريب فى هذه الواقعة �أنه رغم �شجاعة هذا املجند
الليبي ومواجهته للموت �صراحة ف�أنه قد اهمل ذكره
متام ًا كما  اهملت �سري اولئك املحاربني الذي ق�ضوا
غرباء بعيد ًا عن وطنهم .
    �سري جندها �شبه من�سية ال  يهمنا فيها �سوى �أن
املئات من الليبيني قتلوا فيها �أو فقدوا ،رغم �أنها مل
تكن معركتهم ،بل هي حرب مل ين�س فيها �أبناء الوطن
ر�ضهم التي غادروها ق�سر ًا ،وعاد منهم من عاد،
ليختتم �أحدهم معاناتهم بهذه الغناوة املعربة :
" يريد يق�سموا لوالف .ارياح الغال نا�ض عونهن "
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الشيخ حممد كامل ()1897-1828
وأثره الفكري واإلصالحي يف ليبيا

د .علي عفيفي علي غازي .مصر
يزور الرحالة حممد عثمان احل�شائ�شي التون�سي
(1331-1272هـ1912-1855 /م) طرابل�س
الغرب يف عام 1313هـ1895 /م ،وي ّدون عنها
رحلته امل�سماة "جالء الكرب عن طرابل�س الغرب"،
والتي حققها علي م�صطفى امل�صراتي (ولد يف عام
 1926بالإ�سكندرية) بعنوان "رحلة احل�شائ�شي �إىل
ليبيا (يف عام  ،)1965ويذكر �أنه ر�أى عني اليقني
يف جامع �سوق املدينة الكثري من علية القوم ،و�أعيان
الرتك من �ضباط وغريهم ،ي�صيخون ال�سمع لكالم
اهلل ،يتلوه جم ّود م�صري عامل بالتالوة ،وله �صوت

ح�سن ك�أنه مزامري داوود ،ثم يعر�ض ملجل�س العالمة
امل�صلح حممد كامل بن م�صطفى يف اجلهة القبلية
من اجلامع ،فيذكر �أنه وجد "العامل الفا�ضل النحرير
املنعم ال�شيخ حممد بن م�صطفى با�شا ،مفتي ال�سادة
احلنفية ،يقرئ احلديث ال�شريف منت ال�شفا للقا�ضي
عيا�ض ،وعليه حلقة عظيمة من �أعيان البلد وغريهم،
وهو على ا�سطبل من اللوح عال على الأر�ض  مبقدار
ي�سري تراه �أعلى من جميع من دار به من ال�سامعني"
(�ص  .)68 ،67فمن هو ذلك الفقيه ،وما هو ت�أثريه
الإ�صالحي والفكري يف ليبيا؟
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تختلف كتب الرتاجم يف ر�سم ا�سمه وترتيبه ،لكن
الراجح �أنه هو ال�شيخ "حممد كامل بن م�صطفى بن
حممود بن يو�سف بن �سليمان" ،و ُينعت بال�شيخ "كامل"
على ما هو متداول .ولد باتفاق املراجع يف م�سقط ر�أ�سه
يف منطقة الزاوية الغربية ،التي تقع على بعد  43كيلو
مرت ًا غرب مدينة طرابل�س الغرب ،لأ�سرة �شهرية يف
ربوعها ،هي �أ�سرة "ابن حممود" ،التي تدل القرائن
على مكانتها العلمية ومنزلتها االجتماعية ،وذلك يف
عام 1243هـ1828 /م ،حيث كانت ليبيا تُ�سمى يف
الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر امليالدي ب�إيالة
طرابل�س الغرب ،وكان يحكمها حينئذ �أ�سرة القرمانلي
(1251-1123هـ1835-1711 /م) ،التي
كانت تُعاين من ال�ضعف واالنهيار ال�سيا�سي والت�صدع
االقت�صادي بعد مرحلة ازدهار ،ومن ثم �شهد االنتقال
التاريخي من العهد القرمانلي �إىل العهد العثماين
الثاين؛ بتعيني الوايل "م�صطفى جنيب با�شا" يف �سنة
1251هـ1835 /م ،والذي ا�ستمر حتى االحتالل
الإيطايل لليبيا يف عام 1329هـ1911 /م� ،إال �أنه
بعد � 12سنة من عودة احلكم العثماين املبا�شر لليبيا
يرحل �إىل م�صر يف طلب العلم من الأزهر ال�شريف،
كعبة العلم والعلماء يف العامل الإ�سالمي.
يحفظ املرتجم القر�آن الكرمي ،ويتعلم مبادئ القر�آة
والكتابة ،و�أوليات العلم على يدي بع�ض  العارفني
يف الزاوية ،التي �أ�س�سها ال�شيخ ابن �شعيب ،فلما بلغ
ال�ساد�سة ع�شرة رحل �إىل طرابل�س؛ لريتوي من حلقاتها
العلمية ،وملا ر�أى والده �أن النجابة والذكاء تبدو منه
بو�ضوح ،و�أقر له �شيوخه بالنبوغ والتفوق� ،أر�سله والده
عاما؛ ليلتحق
�إىل �أر�ض الكنانة ،وهو ابن ت�سعة ع�شرة ً
بالأزهر ال�شريف ،قبلة الدا�سني و�أهل العلم ،وذلك
يف �سنة 1263هـ1846 /م؛ لدرا�سة الفقه على
املذهب احلنفي ،ف�سمع عن �شيوخ اجلامع الأزهر كث ًريا
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على مدار �سبع �سنوات� ،إذ ا�ستمرت جماورته يف م�صر
حتى �سنة 1270هـ1853 /م ،ت�أثر فيها باملجال�س
العلمية ،وانبهر مبا علمه حق اليقني من وجود املطابع،
وال�صحف اليومية والأ�سبوعية ،والكتب املطبوعة،
والبعثات العلمية ،وبواكري ال�صالت الفكرية بني الرتاث
العربي والرتاث الغربي يف الع�صر احلديث ،خا�صة �أنه
�أتى يف فرتة تاريخية كانت م�صر ت�شهد اجتاهني بارزين
يف التعليم والتدري�س ،الأول حمافظ على املناهج
التقليدية املوروثة ،والآخر مطور وجمدد .ومن تيار
التجديد ال�شيخ ح�سن العطار (1250-1180هـ/
1835-1766م) ،ومن بعده ال�شيخ حممد عبده
(1323-1266هـ ،)1905-1849 /وقد كان
لذلك �أثره يف �أفكاره التنويرية الإ�صالحية بعد عودته
من م�صر� ،إذ �أتيح له �أن يك ّون ير�سي قواعد و�أ�س�س
بع�ض االجتاهات الأ�سا�سية يف العلم والإ�صالح ،ويبني
ت�صورات معتدله يف ال�سيا�سة واحلياة� ،إذ كان الت�صاله
ب�شخ�صيات علمية �إ�صالحية يف الأزهر ال�شريف،
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�أمثال ال�شيخ �أحمد عبد الرحيم الطهطاوي (-1233
1302هـ1885-1818 /م) ،وال�شيخ ح�سن
العدوي (1303-1221هـ1885-1806 /م)،
وال�شيخ حممد الأ�شموين ال�شافعي (-1218
1321هـ1903-1803 /م) ،وال�شيخ حممد
علي�ش  (1299-1217هـ1882-1802 /م)،
وغريهم.
تفرغ ال�شيخ كامل يف �أثناء ال�سنوات ال�سبع التي ق�ضاها
يف رحاب اجلامع الأزهر للتح�صيل ،واال�ستفادة
من �شيوخه ،و�سجل له علمائه العديد من الإجازات
العلمية ،و�أثنوا على مواهبه ،فقد �أجازه جملة من
�شيوخه يف الأزهر ،ومنهم ال�شيخ حممد املهدي بن
�سودة القر�شي ،وال�شيخ عبد القادر الرمياوي املقد�سي
احلنفي ،وال�شيخ �إبراهيم بن حممد التون�سي ،وال�شيخ
عبد الهادي الأبياري (1305-1236هـ-1820 /
1887م) ،وال�شيخ العالمة �أحمد بن عبد الرحيم
الطهطاوي .وبعد انتهاء درا�سته يف الأزهر ال�شريف،
�أُجيز من بع�ض  علماء احلجاز تكر ًميا لعلمه وف�ضله
بعد مدار�سة ومباحثة ،فقد روي �أنه التقى بال�شيخ
�أحمد زيني دحالن (1304-1231هـ-1816 /
1886م) عامل احلجاز ،ومفتي ال�شافعية يف
مكة ،بجوار الكعبة امل�شرفة ،وتدار�سا يف الأحاديث
امل�شرفة ،وكتب له �إجازة ،وكذلك �أجازه ال�شيخ حممد
بن ح�سني ،الذي �أثنى على علمه وتبحره ،وال�شيخ
ح�سني �صالح جمل الليل العلوي ،املدر�س واخلطيب
بامل�سجد احلرام ،كذلك �أجازه بع�ض علماء بلده من
�أمثال ال�شيخ عبد اهلل ال�سني ،وال�شيخ حممد الطاهر
الغدام�سي ،املدر�س مبدر�سة عثمان با�شا ال�شاقزيل،
وال�شيخ �أبي القا�سم العي�ساوي ،ومن بع�ض علماء تون�س
كال�شيخ �أحمد بن اخلوجة (1313-1246هـ/
1895-1830م) ،وال�شيخ �إبراهيم التوزري،

وال�شيخ حممد املختار �شويخة (1280-1197هـ/
1863-1782م) ،وال�شيخ حممد ال�شابي التون�سي
التوزري ،حيث قام ال�شيخ كامل برحالت علمية ثالث
�إىل تون�س (1280هـ1864 /م)1288( ،هـ/
1871م)1298( ،هـ1881 /م) ،وبرحلة �إىل
احلرمني ال�شرفني للحج عرب م�صر يف �سنة 1295هـ/
1878م ،وبرحلة �إىل الأ�ستانة بني عامي (-1278
1281هـ1863-1860 /م).
تبد�أ حياة ال�شيخ كامل العلمية والفكرية والإ�صالحية
يف طرابل�س الغرب ،بعد عودته من م�صر� ،إذ كانت
يف ذلك الوقت يف عهدة الوايل العثماين �أحمد عزت
با�شا الأرزجناين ت�شهد تالط ًما يف احلياة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية� ،إذ ا�شتغل ال�شيخ كامل
بالتدري�س ،ون�شر العلوم ،واالفتاء على املذهب
احلنفي ،وت�أليف وطبع كتابه "فتح الودود يف حل نظم
املق�صود"� .إال �أن م�سرية �إ�صالحه ،والتي ا�ستمرت
حتى وفاته يف �سنة (1315هـ1897 /م) ،واكبت
 18وال ًيا عثمان ًيا ،منهم ال�صالح ،احل�صيف ،الواعي،
الطامح للإ�صالح ،ومنهم اجلامد ،املفتنت مبظاهر
الدنيا ،والذي ال يهتم �إال بالبقاء يف �سدة احلكم ،ولهذا
ُيعده امل�ؤرخون من �أوائل امل�صلحني يف العامل الإ�سالمي
يف الع�صر احلديث� ،إذ متيزت �شخ�صيته بثالث مزايا
رئي�سة :علمية ،وروحية ،و�أخالقية.
ينطلق املنهج الإ�صالحي عند ال�شيخ كامل من
الإح�سا�س باحلالة التي و�صل �إليها امل�سلمون يف
الن�صف الأخري من القرن التا�سع ع�شر امليالدي،
يف الوقت الذي كانت تتكالب الدول الأوروبية على
العامل الإ�سالمي يف �سبيل ال�سيطرة على مقدراته
االقت�صادية ،وت�ستعد لالنق�ضا�ض  على رجل �أوروبا
املري�ض ،لتق�سيم تركته ،وي�ستنتج من �أقواله �أنه كان
من املتعلقني باجلامعة الإ�سالمية ،وبدار اخلالفة يف
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ا�ستانبول ،وكان ُيعد ال�سلطان العثماين رمزًا جام ًعا
موحدً ا للم�سلمني ،ولهذا �أ�شاد بال�سلطان عبد املجيد
(1278-1239هـ1861-1823 /م) يف �أكرث
من موقف ،و�أثنى على �أخالقه و�أعماله ،فلما اعتلى
العر�ش  ال�سلطان عبد احلميد الثاين (-1258
1336هـ1918-1842 /م) ،ر�أى ال�شيخ كامل
يف �أفكاره الإ�صالحية ال�سيا�سية مظه ًرا علم ًيا جام ًعا
يجب �صونه ،و�أن �إ�سقاط اخلليفة رمز اجلامعة
الإ�سالمية �سي�ؤدي �إىل متزيق امل�سلمني ،وهكذا كان
عثمان ًيا ب�أ�صوله وبتفكريه الإ�صالحي متعل ًقا باخلالفة
و�شعارها ،ولعله ر�أى يف ذلك مقاومة ملا كانت تتعر�ض 
له ليبيا من غزو فكري ،وتغلغل �سلمي ثقايف من
أ�سي�سا على
�إيطاليا ،التي كانت تطمح الحتاللها ،وت� ً
منطلقه الإ�صالحي ،فقد تعاون مع كثري من الوالة
العثمانيني ،الذين عينهم الباب العايل العثماين،
ويحملون نزعات التطوير والتجديد ،والرقي بالوالية
يف ظل قانون التنظيمات ،وتفاعل مع من كانوا يت�سمون
باحلكمة واالعتدال ،وامليل �إىل العطاء ،كما تعاون
ب�أريحية ومرونة مع عمال الدولة العثمانية املخل�صني
وامل�صلحني� ،إذ كان مييل �إىل امل�صارحة والتجايف
ع ّما يزيد اخلالفة والدولة العثمانية ووالياتها متزي ًقا
وفرقة وتخل ًفا� ،أو ُيعني الدول الأوروبية اال�ستعمارية
�سواء �أكانت فرن�سا �أم �إيطاليا.
حتت �شعار الرابطة العثمانية ،اختار ال�شيخ كامل
اجلانب الإ�صالحي من خالل التدري�س ،و�إ�صالح
التعليم ،ون�شر املعرفة ،وتو�سيع دائرة طالب العلم
والثقافة� ،إذ بات �شغله ال�شاغل منذ عودته من م�صر
ن�شر العلوم ،وت�أ�سي�س مدر�سة علمية ،تنجب رجالاً 
يتتلمذون على يديه ،وت نُّبي النعوت الكثرية ،التي
و�صفه بها الرحالة التون�سي؛ ب�أنه كان قيمة علمية يف
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طرابل�س حينئذ ،و�أجاز الكثري من التالميذ ،و�شجع
رحيل طلبة العلم �إىل م�صر ،قا�صدين اجلامع الأزهر؛
بهدف حت�صيل العلوم الدينية .وهكذا ا�ستطاع �أن
يعمل على �إيجاد نه�ضة علمية وتعليمية ،و�أن ُيظهر
طبقات من التالميذ املربزين ،والعلماء النابهني،
الذين ظهر �أثرهم يف ليبيا يف بدايات القرن الع�شرين،
ومن تالميذه :ال�شيخ �إبراهيم م�صطفى باكري (ت.
1362هـ1943 /م) ،ال�شيخ �أحمد البكباك
(1359 1295-هـ1940 1878- /م) ،ال�شيخ
�أحمد ال�شارف (1379 1289-هـ1872- /
1959م) ،ال�شيخ �أحمد �شقرون ،ال�شيخ �أحمد بن
عبد ال�سالم ،ال�شيخ �أحمد بن عبد العال ،الأديب
ال�شاعر �أحمد الفقيه ح�سن (1304 1259-هـ/
1886-1843م) ،ال�شيخ �أحمد بن حممود (ت.
1352هـ1993 /م) ،ال�شيخ �سامل بن املربوك
ال�سعودي الور�شفاين ،ال�شيخ عبد الرحمن البو�صريي،
ال�شيخ عبد اهلل �أبو قرين ،ال�شيخ علي عياد ،ال�شيخ
قدور �أفندي ،ال�شيخ حممد البو�صريي ،ال�شيخ حممد
الزمريل ،ال�شيخ حممد �سعيد امل�سعودي (-1286
1372هـ1952 1869- /م) ،ال�شيخ حممد
ال�ضاوي (1330-1267هـ1911-1850 /م)،
ال�شيخ حممد الطاهر الزاوي الب�شتي ،ال�شيخ حممد
العامل الكراتي (ت1354 .هـ1935 /م) ،وغريهم
ت�شمل حركة ال�شيخ كامل الإ�صالحية كذلك جمال
االفتاء والق�ضاء� ،إذ �إنه عا�صر تطبيق قانون التنظيمات
العثمانية ،ومن ثم بواكري الفكر الد�ستوري؛ ب�صدور
القانون الأ�سا�سي يف عام 1293هـ1876 /م،
ولهذا عمل بعد عودته من م�صر يف الوعظ والإر�شاد
والق�ضاء واالفتاء ،وخطى بلواء الدعوة الإ�سالمية �إىل
التحديث ،واخلروج بالواقع الإ�سالمي من اخلرافات
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والبدع والأوهام   و�صور التخلف االجتماعي ،التي كما �أنه كان �شاع ًرا ،ونظم الكثري من الأبيات �ضمنها
�أمالها اجلهل والت�أخر ،خالل الع�صور التي ُمنيت م�سائل علمية وق�ضايا فقهية.
فيها الأمة الإ�سالمية بالتخلف واالنحطاط الفكري،
المصادر والمراجع
الذي ُن�سب ق�س ًرا للإ�سالم ،وهو منه بريء ،وقد ر�أى
يف حركة التنظيمات ،التي ن�صت على نوع من التمثيل � .1أحمد تيمور با�شا :تراجم �أعالم القرن الثالث
ال�شعبي يف جمل�سي الأعيان واملبعوثان ،نظرة �إ�سالمية ع�شر و�أوائل الرابع ع�شر( ،القاهرة :دار الآفاق
معتدلة ،وا�ستغل درو�سه الوعظية يف التوجيه ،فقد كان العربية.)2001 ،
متفتحا على روح ع�صره وق�ضاياه ،ومت�صلاً   .2خري الدين الزركلي :الأعالم؛ قامو�س تراجم
عاملًا واع ًيا ً
باحلركة الفكرية يف م�صر وتون�س واحلجاز والأ�ستانة ،لأ�شهر الرجال والن�ساء من العرب وامل�ستعربني
كما �سبق الذكر ،ومن ثم نادى ب�أن يكون للم�سلمني كيان وامل�ست�شرقني ،اجلزء اخلام�س( ،بريوت :دار العلم
يف ال�صراع الدويل ،الذي يتحدى الكيانات الأخرى� ،إال  للماليني.)2002 ،
�أنه ا�ستنكر القوانني الو�ضعية ،وا�ستنكف احلكم يف  .3رود لفوميكاكي :طرابل�س الغرب حتت حكم �أ�سرة
القرمانلي ،طه فوزي (ترجمة)( ،طرابل�س :دار
دولة �إ�سالمية بغري ال�شريعة الإ�سالمية.
تتزامن بداية �أخريات حياة ال�شيخ كامل مع مرحلة الفرجاين ،د .ت.).
خطرية يف تاريخ العامل الإ�سالمي� ،إذ �إن �ضعف  .4عمر علي بن �إ�سماعيل� :إنهيار حكم الأ�سرة
الدولة العثمانية ،مع ازدياد الأطماع الأوروبية ،قد القرمانلية يف ليبيا ( ،1835-1795طرابل�س:
�أدى �إىل احتالل فرن�سا تون�س يف �سنة 1299هـ /مكتبة الفرجاين)1966 ،
1881م ،وكانت قد احتلت اجلزائر يف �سنة  .5حممد بن عثمان احل�شائ�شي التون�سي :رحلة
1246هـ1830 /م ،ثم احتلت �إجنلرتا م�صر احل�شائ�شي �إىل ليبيا �سنة ( 1895جالء الكرب عن
يف �سنة 1300هـ1882 /م ،وبد�أت نوايا �إيطاليا طرابل�س الغرب) ،علي م�صطفى امل�صراتي (تقدمي
تبدو بو�ضوح جتاه احتالل ليبيا ،ويف عام 1315هـ /وحتقيق) (بريوت :دار لبنان للطباعة والن�شر،
1897م تويف ال�شيخ كامل ،وقد اعترب �أحد الباحثني .)1965
رحيلة مبثابة رحيل �شم�س م�شعة عن �سماء احلياة  .6حممد م�سعود جربان :ال�شيخ حممد كامل بن
الفكرية والعلمية يف ليبيا ،بعد �أن ترك جمموعة من م�صطفى ( )1897-1828و�أثره يف احلياة
امل�ؤلفات ،منها كتاب الفتاوى الكاملية ،املطبوع يف الفكرية يف ليبيا( ،طرابل�س :جمعية الدعوة الإ�سالمية
م�صر �سنة 1313هـ1895 /م ،وكتاب جمموعة العاملية.)2009 ،
العبد الذليل على ربع �أنوار التنزيل ،واملحفوظ  .7وجيه كوثراين" :التنظيمات العثمانية والد�ستور:
خمطوط يف مكتبة الأوقاف بطرابل�س برقم ( 105بواكري الفكر الد�ستوري" ،جملة تبني ،العدد الثالث،
عام 2 ،و 228خا�ص) ،وكتاب املجموع �أو الكنا�ش�( ،شتاء .)2013
وفتح الودود يف حل نظم املق�صود ،كليات يف املنطق،
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معاني الشوماني ..

الفاصلة القاتلة ..

علي الشوماني .ليبيا

الكتابة دون ا�ستعمال عالمات الرتقيم ،ت�شبه طريق ًا طوي ًال مبليارات الدنانري خالي ًا
من الالفتات املرورية ،فاملو�ضوعات الطويلة دون عالمات ترقيم ،كهذا الطريق.
و ُيحكى �أن فا�صلة كانت ال�سبب يف قتل �إن�سان.
و�إليكم حكاية هذه الفا�صلة القاتلة :قيل� :إن �سلطان ًا �أراد الإفراج عن �سجني حمكوم
عليه بالإعدام ،ف�أملى على كاتبه ر�سالة لل�سجان ،فقال له اكتب :العفو ،ال �إعدام.
فكتب الكاتب الر�سالة هكذا( :العفو ال)� ،إعدام.
فو�صلت الر�سالة لل�سجان ،فنادى ال�سجني ،وقطع ر�أ�سه بال�سيف .فو�صل الأمر �إىل
ال�سلطان ،فغ�ضب وا�ستدعى ال�سجان ،وطلب منه تربير فعلته ،فقال له� :سيدي
بناء على ر�سالتكم ،فاطلع ال�سلطان على الر�سالة ،فوجد �أن
ال�سلطان ،فعلت ما فعلت ً
الكاتب و�ضع الفا�صلة يف غري مو�ضعها.
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الغمو�ض املُفرط

�أحيان ًا �أ�شعر بالندم على الوقت الذي �أ�ضعته يف قراءة
ن�ص �أحاول �أن �أ�صل �إىل مراد كاتبه ،و�ألوم نف�سي
ِّ
ً
�أحيانا و�أتهمها بالق�صور وعدم جماراة بع�ض مبدعي
هذا الزمان.
ً
فكيف ال �أفهم ن�صّ ا لقا�ص عاملي تتهافت دور الن�شر
على ن�شر �إبداعه؟ وكيف ال �أفهم ق�صيدة ل�شاعر يلقي
ق�صائده املُبهمة يف امللتقيات الأدبية ،و ُيدعى با�ستمرار
ملعار�ض الكتب ،وينال من الت�صفيق والإعجاب الكث َري؟
�إليكم  -ع�شاق الن�صو�ص املمتعة البعيدة عن ال�سطحية
والغمو�ض املُفرط  -هذا املعنى الطريف وهذه ال�صياغة
املذهلةر:
ُ
القلب
وتلفتت عيني فمذ َخف َي ْت  ..عني
الطلول تل ّفت ُ
هذا البيت لل�شريف الر�ضي ،ومعناه� :أن ال�شاعر عندما
وقف يف ديار �أح ّبته ثم غادرها وكان يلتفت مرة بعد
مرة لريى بعينه الدار ،وملا ا�ستحالت الر�ؤية بالعني
املجردة ،ماذا حدث؟ �شرع قل ُبه يف التلفت ،نعم تل ّفت
قل ُبه� ،أر�أيت هذا املعنى الطريف وهذه ال�صياغة املذهلة
اخلالية من الغمو�ض  والتعقيد؟ فال�شريف الر�ضي -
بارك اهلل فيه  -مل يطلب من املتلقي �أن ي�شاركه يف
التفتي�ش عن املراد ،كما يطلب منا بع�ض مبدعي اليوم.

ال�ؤه نعم

�س�ألني �أحدهم عن تخريج بيت الفرزدق :
ما قال "ال" ُّ
قط �إالّ يف ت�ش ّهده  ..لوال الت�ش ُّه ُد كانت ال�ؤه
نعم.
ُ
نعم ))   ،ف�أين خ ُرب
وحمل ال�س�ؤال  (( :كانت ال�ؤه ُ
((كانت ))؟ وهل يف البيت تقدمي وت�أخري؟ فكان يجب
نعم" ( بفتح امليم )،
�أن يقول الفرزدق" :كانت ال�ؤه َ
وهذا ال ي�ستقيم مع حركة رويِّ الق�صيدة املرفوع فهل
نعتربه من باب الإقواء؟
فما كان مني �إال  اللجوء �إىل ما عندي من مراجع
حمدودة ،فبحثت يف "ال�شعر وال�شعراء" البن قتيبة،
و"الأدب العربي" لطه ح�سني ،و"تاريخ الأدب" لعمر
ف ُّروخ ،وهو من امل�ؤلفني الذين ال  تفوتهم مثل هذه
احلالة ،ولكنه للأ�سف كتبها كما نعرفها دون تعليق،
فلم �أجد �إجابة.

ولكي يطمئن قلبي بحثت يف ال�شبكة العنكبوتية رغم
عدم ثقتي يف بع�ض  معلوماتها ،فوجدت فيها �إجابة
من �أحد الأ�ساتذة لل�س�ؤال نف�سه ،تقول� :إن ال�صحيح
نعم بدل "ال�ؤه" ،وا�ستدل على ذلك
�أن يقال" :الءه" ُ
بديوان الفرزدق حتقيق "�إح�سان عبا�س" ،فقد �أثبتها
املحقق هكذا" :الءه نعم" .فمن كانت لديه �إجابة� ،أو
لديه هذا الديوان ،فل ُي ِف ْدنا �أفاده اهلل تعاىل.
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رسالة فلسطين ..
مبادرة «أسرى يكتبون» تحتفي وضمير أوروبا ال يسكت ..

أماني  ..رغم القضبان

الليبي خاص .فلسطين
عقدت رابطة الكتاب الأردنيني يف عمان الندوة
احلادية والع�شرين ملبادرة «�أ�سرى يكتبون»،
تزامنا مع منا�سبة عيد الأ ّم ،يوم االثنني املوافق
 ،21.03.2022لتكرمي الكاتبة الأ�سرية
املقد�سية «�أماين ح�شيم» ،ومناق�شة كتابها
30

«العزمية تربي الأمل» .وتوىل �إدارة الندوة من
مقر رابطة الكتاب الأردنيني يف ع ّمان الروائي
الأردين عبد ال�سالم �صالح ،فع ّرف بالكاتبة التي
تق�ضي حكم ًا بال�سجن ملدة ع�شر �سنوات ،وهي �أم
لطفلني .وع ّرف كذلك بالكتاب ال�صادر حديث ًا
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تربي الأمل» ،وهما :القوة والتفا�ؤل ،وكيف �أن
كل ن�صو�ص  الكتاب جمدولة بهاتني الفكرتني،
فتظهر يف الكتاب كثري من املفردات الدالة على
هاتني الفكرتني ،من �صفحة الإهداء حتى �آخر
ن�ص ،كما حتدث «حج حممد» عن م�صادر ثقافة
الكاتبة التي ك�شفت عنها الن�صو�ص.
و�أ�شار الناقد «رائد احلواري» يف مداخلته �إىل
�أن« :الكتاب عبارة عن جمموعة ن�صو�ص،
حتاول فيها الكاتبة �إي�صال م�شاعرها جتاه
واقعها ك�أ�سرية ،وكيف �أنها ا�ستخدمت القلم
الورقة كو�سيلة مقاومة و�إثبات الذات» ،ويلفت
«احلواري» النظر �إىل �أثر املكان يف الكتابة من
خالل ا�ستخدام الأ�سرية ملجموعة من الألفاظ
الدالة على ذلك ،ما يعني الثقل النف�سي الذي
تعانيه الكاتبة.
وقد ح�ضر الندوة عرب تطبيق زوم عائلة الأ�سرية
«�أماين ح�شيم» ،والعديد من الكتاب واملثقفني
واملهتمني ب�أدب الأ�سرى.

يف «حيفا» وعن طبيعة ن�صو�صه .وناب الروائي
«عبد ال�سالم �صالح» عن الرابطة يف تكرمي
الأ�سرية الكاتبة والأم ،و�س ّلم درع الرابطة خلال
الأ�سرية ال�سيد «�أ�شرف ح�شيم».
كانت املداخلة الرئي�سية يف مناق�شة الكتاب قراءة
نقدية للروائية املقد�س ّية «دمية جمعة ال�سمان».
جاء فيها« :ال�سّ�ؤال؛ هل حق ًا ُيربى الأمل؟ وهل
ينمو داخلنا كما ينمو اجلنني داخل رحم الأم؟
وكيف نغ ّذيه؟ من يقر�أ ن�صو�ص الكاتبة «ح�شيم»
يقر�أ الإجابة جلية وا�ضحة من خالل ن�صو�صها
اخلم�سة والع�شرين ..التي متيزت بعناوين
مميزة ،منتقاة بعناية ..كتبتها بلغة جميلة
راق .»..وقر�أت الكاتبة «ال�سمان» ن�صّ 
وحرف ٍ
«�أماين» الذي كتبته للأم ،احتفاء بهذه املنا�سبة.
وكانت م�شاركة لوالدة الأ�سرية «�إلهام ح�شيم»
(�أم هيثم) التي حت ّدثت بدورها عن معاناة �أهل
الأ�سرية ،وعبرّ ت عن �سعادة العائلة لإ�صدار
الكتاب الذي بثّ الأمل ،و�شكرت القائمني على
هذه الندوة متمن ّية حر ّية قريبة البنتها وللأ�سرى
ضمري أوروبا مع األسريات :
كا ّفة.
عقد «التحالف الأوروبي ملنا�صرة �أ�سرى
وحت ّدث املحامي احليفاوي «ح�سن عبادي» فل�سطني» ندوة عرب «تطبيق زوم» ،خ�ص�صها
عن عالقته بالأ�سرية الكاتبة ولقاءاته بها يف للت�ضامن مع الأ�سريات الفل�سطينيات تزام ًنا مع
ال�سجن ،وعن حلمها ب�ساعة التح ّرر �آملة �أن تفتح يوم املر�أة العاملي ،وذلك يوم اجلمعة املوافق:
بوا ّبة ال�سجن بيدها لتم�شي بال�شارع دون مرافق .2022/3/11 ،و�شارك فيها وح�ضرها نخبة
لها كباقي الأ�سرى �أحالم وطموحات ،فال�سجن من الن�شطاء واملهتمني من فل�سطني والوطن
ّ
العربي والدول الأوروبية .وقد توىل �إدارتها
حمطة عبور».
وحتدث الكاتب «فرا�س حج حممد» حول الدكتور «عبد احلميد �صيام» املقيم يف الواليات
الفكرتني اللتني يتمحور حولهما كتاب «العزمية املتحدة الأمريكية  متحدث ًا عن املر�أة ون�ضالها
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لنيل حقوقها ،وعن املر�أة الفل�سطين ّية عا ّمة
والأ�سرية ب�شكل خا�ص ،متمن ًيا احلر ّية القريبة
للأ�سرى جميع ًا ،و�شاركته الرتجمة د« .تغريد
امل�صري»   ثم حت ّدث   املن�سّ ق العام للتحالف
د« .خالد حمد» بكلمة ترحيب ّية وتعريف ّية عن
التحالف ون�شاطاته داع ّيا اجلميع لاللتفاف حول
التحالف وامل�شاركة يف فعال ّياته ون�شاطاته.
بد�أت الندوة �أعمالها مبداخلة �شمول ّية للأ�سرية
املح ّررة «خالدة جرار» (رام اهلل) ،بد�أتها
بتح ّية لوالدات الأ�سرى وال�شهداء و�أخواتهم
وللأ�سريات ،وحت ّدثت عن الفرتة الأوىل
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لالعتقال التي تتّ�سم بالعنف وال�صدمة �ساعة
االعتقال وما يليها من نقل ملع�سكر جي�ش احتاليل
ومركز حتقيق ،ومنها �إىل (املعبار) ،مطالبة
ب�إلغائه لظروفه ال�صعبة جدً ا ،و»البو�سطة»،
وظروف �سجن الدامون مببناه القدمي واملليء
بالكامريات ،وعدم وجود و�سيلة توا�صل مع العامل
اخلارجي� ،سيا�سة الإهمال الطبي املتع ّمد ،عدم
وجود طبيبة ن�ساء ،ومالحقة الكتاب ،وخطوات
ن�ضالية ومنها �إرجاع الوجبات واالمتناع عن
اخلروج  �إىل الفورة ،وكذلك برنامج تعليم ثانوي
وجامعي للأ�سريات.
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ومن قطاع غزة حتدثت «�أم �ضياء الآغا» ،والدة
الأ�سري «�ضياء» ،وتناولت بكلمات م�ؤ ّثرة وموجعة
عاماُ ،منع من
معاناة ابنها� ،أ�سري منذ ثالثني ً
الزيارة يف اخلم�س �سنوات الأخرية ،توفيّ والده
وهو يف الأ�سر ،كلّ  ليلة دموعها   ت�سيل على
املخ ّدة ،وتنادي العامل ّ
للتدخل لو�ضع حد لهذه
املعاناة امل�سرتّة.
تلتها الهولندية «مايا ديف»؛ قائلة ب�أ ّنه ي�ش ّرفها
�أن تكون �صوت فل�سطني يف هولندا ،ون�شاهد
اليوم  ت�سليط لل�ضوء على انتهاك حقوق االن�سان
يف �أوكرانيا ،و�آن الأوان لت�سليطها على االنتهاكات
اليوم ّية يف فل�سطني عا ّمة وجتاه الأ�سرى خا�صّ ة
وال �سكوت بعد اليوم من ّددة بازدواجية املعايري
لدى املجتمع الدويل.
�أما «�أمل ت�سوت�سويانو» من رومانيا ف�أعربت عن
ارتياحها ل�سماع �أ�صوات �أ�صيلة من فل�سطني،
و�أ ّكدت �ضرورة ف�ضح االخرتاقات واالنتهاكات
للحقوق الأ�سا�س ّية واملحاكمات ال�صور ّية ،ومعاناة
زيارات الأهايل ،ونظام الف�صل العن�صري
و�ضرورة حترير الوعي للحر ّية يف فل�سطني دون
�سجن و�سجان ،م�ؤ ّكدة حق تقرير امل�صري وحق
العودة و�ضرورة �إنهاء نظام الأبرتهايد.
وكانت بعدها الكلمة لأمل حمد (االحتاد الن�سائي
الأوروبي الفل�سطيني) من برلني ،و�أ ّكدت على
�ضرورة ت�سليط ال�ضوء على املر�أة الأم/الزوجة
والو�ضع الإن�ساين لكلّ �أ�سرية و�أن�سنة ق�ضايا
�أ�سرياتنا.
تلتها «�سمرية حاجي» (مغرب ّية مقيمة يف
�إيطاليا) ،التي �ش ّدت على �أيادي الفل�سطينيات

عامة والأ�سريات خا�صة ،وت�سيي�س الأ�سريات
وحتويل م�ؤ�س�سات القمع �إىل م�ؤ�س�سات ثورية
تتح ّدى اجلالد وامل�ؤ�س�سة العن�صرية ،و�أهم ّية
املث ّقفة الثور ّية وتبلور الوعي عند الأ�سريات،
و�أهم ّية ت�أهيل الأ�سريات بعد التح ّرر.
وكانت بعدها الكلمة لهبة بعريات (الواليات
املتحدة) التي تناولت بدورها الو�ضع القانوين
الدويل واالنتهاكات �ضد الأ�سرى التي تنايف
القانون الدويل وميثاق روما وت�ش ّكل جرمية حرب
وتناولت �إمكان ّية مقا�ضاة وحماكمة الأ�شخا�ص 
الذين يقوموا باالنتهاكات حني تواجدهم يف
الواليات املتحدة وغريها.
تلتها النا�شطة «�سريين جبارين» (�أم الفحم/
الداخل الفل�سطيني) التي حت ّدثت بدورها عن
ن�شاط حراك حيفا وجمموعة ن�شطاء من �أجل
�أ�سريات الدامون ،و�إي�صال الكتب للأ�سريات،
وم�ساعدة الأهل يف الزيارات ،الوقفات
االحتجاج ّية واملظاهرات قبالة �سجن الدامون،
واالحتفال ب�أعياد ميالد الأ�سريات ،و�إطالق
كتاب الأ�سرية �أماين احل�شيم «العزمية تر ّبي
الأمل» باب ال�سجن وغريها من ن�شاطات دور ّية
م�ساندة حلرائر الدامون.
وكانت املداخلة الأخرية للنا�شطة البلجيكية
«مرييام دي يل» التي �أكدت �ضرورة الن�شر حول
معاناة الأ�سرى والتعذيب ،والتح ّر�ش  اجلن�سي
داخل الأ�سر ،ون�شر �شهادات �أ�سريات (خالدة
جرار ،دارين طاطور و�إ�سراء جعابي�ص)
وغريهن.
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ندوة للمركز العربي األمريكي للثقافة والفنون ..

الكتابة يف زمن االحتالل

تقرير :ناشرون فلسطينيون
ّ
نظم املركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون م�ساء
ال�سبت � 26آذار /مار�س � 2022أم�سية �أدبية
بثها مبا�شرة على موقعه يف الفي�سبوك واليوتيوب
حتت عنوان« :الكتابة يف زمن االحتالل» ،و�شارك
فيها  جمموعة من الكتاب والكاتبات من فل�سطني
ليتحدثوا حول جتاربهم اخلا�صة حول هذا املو�ضع،
وهم :الكاتب فرا�س حج حممد ،وال�شاعرة والروائية
عفاف خلف ،واملحامي والكاتب احليفاوي ح�سن
عبادي ،والروائي م�صطفى عبد الفتاح ،والروائي
ح�سام �شاهني املعتقل يف �سجن نفحة ال�صحراوي.
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و�أدار الأم�سية وقدم املتحدثني ال�سفري الدكتور علي
عجمي من مدينة ديربورن الأمريكية.
بد�أت الأم�سية مبقدمة وجدانية للدكتور علي عجمي
متحدث ًا فيها عن فل�سطني ،ومما جاء يف كلمته�« :إن
�أي ق�ضية حق ال بد �أن تقود �إىل فل�سطني ،و� َّأي كالم
حول التع�سف والظلم واال�ضطهاد ال بد �أن يرتاق�ص 
بني �سطوره ا�سم فل�سطني ،هذه الأيقونة التي تر�صّ ع
جبني الكون ،ولي�س العرب وحدهم».
وتتابع املتحدثون الذين قدم مدير الأم�سية نبذة
حول �إنتاجهم الأدبي والإبداعي ،وكان الكاتب
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«فرا�س حج حممد» �أول املتحدثني ،فتناول يف
مداخلته معوقات الكتابة يف زمن االحتالل ،الفت ًا
النظر �إىل مالحقة �أجهزة االحتالل الأمنية لكل
ما ين�شر يف فل�سطني وقراءته ،و�إىل ما كان يقوم
به االحتالل قبل والدة ال�سلطة الفل�سطينية من
مراقبة الكتب املدر�سية القادمة من الأردن ،ومنع
كتب حمددة �أو بطبعات معينة من دخول املكتبات
املدر�سية ،فكانت توزع على املدار�س مطلع كل عام
درا�سي قوائم بتلك الكتب.
و�أما الروائية «عفاف خلف» فتحدثت حول جتربتها
الكتابية يف روايتيها «لغة املاء» ،و»ما ت�ساقط»،
و�أ�شارت �إىل ما تعر�ضت له من م�ضايقات وتفتي�ش 
على �إثر م�شاركتها يف �إحدى الندوات الدولية حول
فل�سطني ،ومترير االحتالل ر�سالة تهديد مبطنة
لها.
يف حني حتدث الروائي «م�صطفى عبد الفتاح» عن
و�ضع الكتّاب اخلا�ضعني حلكم الكيان الغا�صب
�ضمن مناطق احتالل ( ،)48وما يواجهونه على
يد �أجهزة الدولة ،وحماولتها تذويب �شخ�صية
الفل�سطيني حتت م�سميات بعيدة عن �إعطائه و�صف
الفل�سطيني ،وبعيد ًا عن ذكر فل�سطني .واختيار
بع�ض الكتاب طريق ال�سالمة فيبتعدون عن كل ما
يثري حفيظة تلك الأجهزة.
ويف كلمة �ألقتها الباحثة «ن�سيم �شاهني» نيابة عن
�شقيقها الأ�سري «ح�سام �شاهني» الذي يق�ضي حكم ًا
بال�سجن ملدة  27عام ًا ،ق�ضى منها �إىل الآن ما
يقرب الع�شرين عام ًا يف املعتقالت .بني فيها
معاناة الكتاب الفل�سطينيني حتت االحتالل داخل
املعتقالت ،وما قد يتعر�ضون له من حرمانهم من
�أدوات الكتابة ،وم�صادرة �أعمالهم ومنجزاتهم

الكتابية ،ورمبا عر�ضتهم تلك الكتابات �إىل
�إجراءات عقابية كاحلرمان من الزيارة �أو قد
ت�سبب للأ�سري العزل االنفرادي �أو حرماته من بع�ض 
حقوقه� ،إذ يرى الكاتب الأ�سري «ح�سام» �أن «الكتابة
حتت االحتالل تعد مبثابة معركة ،تت�صارع فيها
القوى املتناق�ضة ،على تعميم كل طرف لروايته».
و�أ�شار املحامي والكاتب احليفاوي «ح�سن عبادي»
خالل كلمته �إىل ما تقوم به ال�سلطة الفل�سطينية
من مالحقة للكتاب ،خدمة لأ�سيادهم من املحتلني،
وملمح ًا �إىل مواقف بع�ض  الكتاب الذين يغريون
مواقفهم ح�سب الظروف امل�ستجدة ،وا�صفا هذه
الظاهرة من الوطنية الزائفة ب�أنها «وطن ّية رفاه».
تلك المرأة
�إىل الجئة �سورية تدعى� :س� .س  /تزوجت ق�سر ًا
ب�سبب احلرب
هند زيتوين� .سوريا
الذئب املري�ض
�أيها ُ
الأنثى التي تتم ّدد بجانبك يف ال�سرير ،لي�ست �سوى
دمي ٍة مفخخة بالأمل
ُ
تختبئ حتت جفنيها جثثُ املعارك
�ضحي ٍة
ُ
حترتق كل يوم يف �سمائك
جنم ٍة
ُ
عا�شق م ِّيت
كما
حترتق  قبل ٌة على �شفاه ٍ
تلك ِّ
َ
الطفل ُة ُّ
روحها الرقيق،
تلف َ
ب�شال ِ
ج�سدها ِ
حتت�سي دم َعها كلما ج ّف ْت �أغني ُة املطر   
مل ْ
ر�ست �سفينتها على ذلك ال�شاطئ
تعرف كيف ْ
البعيد
احلرب �س ِّيد ٌة عاهر ٌة تبي ُع ال ُّنهو َد الطر َّي َة لعابري
ُ
ال�سرير
لت�شرتي قلب ًا حمرتق ًا وعيون ًا فارغ ًة
دفعت
كم يورو َ
َ
من الربيق؟
مت دمها
مت َ
ج�سدها قربان ًا لأنيابك ،وق َّد ْ
هي ق َّد ْ
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�ساخن لأفوا ٍه جائعة
كرغيف
ٍ
ٍ
مل ي�ستطع �أن َّ
يفك �شيفر َة تو ِقها �أحد مل يعلم �أنّ 
ابت�سامتها املري�ضة
م�صبا ٌح فار ٌغ من الزيت وجهها الودي ُع �آي ٌة مق َّد�سة،
كان ير ِّت ُلها حبي ُبها قبل �أن ينام
يح�س ُبها الغريب لعب ًة جميل ًة من البور�سالن املل ّون
َ
أحب اقتناءها
ر�آها يف فيرتينة احلياة و� َّ
تف ُّر نار الرغبة من �شمعة اجل�سد تتدلىّ  عناقيد
ال�شهوة من �سقف الغرفة
ال ت�ستطي ُع �أن  ت�ش َّمها �أو تتذ َّوقها ث ّم َة � ٍأيد غريب ٌة تل ِّو ُح
ُ
فرتجتف كورق ٍة خريف َّية
لها من بعيد
ي ٌد خ�ضرا ُء واحد ٌة كانت قد ح�ض َنتها َ
ت�صبح
قبل �أن
َ
ب�سنابل القمح �أن
رماد ًا� ،أ ُّمها ق َّب ْلت جبي َنها وح َّلفتْها
ِ
تخاف َ
تكونَ زوج ًة �صاحلة� ،أن َ
اهلل يف هذا ِّ
الذئب
وتر�ض َع ُه من نهديها �إذا ج َّف ْت بحرياتُ الإله
 ال ي�سج ُل اخلطايا
�أن تكونَ مالك ًا �صامت ًا
ِّ
مل ْ
اليوم �س�أبتع ُد عن
تقل �شيئ ًا �سوى «�آه يا �أميَ ،
�شجر ِة الليمون التي رعيتُها
ولكن �أ�شع ُر الآن ب�أن قلبي حت َّو َل �إىل �شجرة؟ كيف
�أكون �شجر ًة ولي�س هناك ع�صفو ٌر واح ٌد ُ
يقف على
غ�صني؟
تكتب يف مذ َّكرا ِتها« :ك ُّل الن�ساء ُ�صنعن من الطني،
ُ
�أما �أنا ُ
فخلقت من دموع ال�سماء»
َ
مالمح حبيبها
نوافذ قل َبها من
ما زالت جت ِّف ُف
ِ
الغائب ت�صن ُع من امللح �سفينة لل�ضحايا
ث ّم َة ذاكر ٌة مظلمة
تطعنُ َّ
كل ع�صاف ِري الفرح ،والآن عليها �أن ُت َ
غرق
َّ
كل �أ َّي ِامها يف زجاج ِة فودكا قدمية ،لتن�سى احليا َة
ذئب طارئ
اخلارج َة عن الوقت املنقوع َة ب�شهو ِة ٍ
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�شهي يط ِّر ُز حا َّفة الهاوية بالرنج�س
ث َّم َة موتٌ
ٌّ
والنيلوفر
ويغريها بالرحيل
لي�ست هي من اختارت �أن تكونَ دمي ًة جميلة ،ليلهو
بها ظ ٌلّ غريب
لي�ست هي من اختارت �أن تكون قيثار ًة جوفا َء عاري ًة
من الأحلان
احلب على ِيد �ص َّي ٍاد ماهر،
تلك املر�أ ُة مل تتع َّلم َّ
ثعلب جائع
�صحن ٍ
لكنها �أ�صبحت اللقمة يف ِ
الغريب ي�أتي يف امل�ساء ،ي�أك ُل طب َق ُه َّ
املف�ض َل
ما زال
ُ
ثم يتم َّر ُغ على رمال ج�سدها
َ
 الجئ جاء من بالد ال�صقيع ،ين�ش ُد الدف َء
مثل ٍ
واللذة
إالّ ثلج
تلك التي تتم َّد ُد يف �سريرك البارد ،لي�ست � َ
العتمة
ابتلعت رحيقها واعتنقت ال�صمت
وردة ذابلة
ْ
قالت له ذات يوم :هذا الليل ي ّف ُك جدائلي لي�صنع
م�شنقة جل�سدي
لأهبط من �أرجوحة اجلموح و�أدفن غريزة الأزهار
باهت يذب ُل يف نهاية مم ٍّر مظلم ها هي ُتخم ُد
�ضو ٌء ٌ
ال�صمت وتر ِّت ُب هزائ َمها لت�ض َعها على ِّ
رف
جلجل َة َّ
الأمنيات ملن �ست�شكو �أ َملها؟ لعجز ال�صدفة؟ �أم
خلوف املت�سولني؟
ِ
تلك املر�أ ُة التي �أرى وج َهها يف املر�آة تال�شت كغيمة
خيبات اجل�سد ،مل تعد
�صيفية ،ما زالت حت�صي
ِ
تبحثُ عن عطرها وال عن مائها� ،أ�س�أل �أينَ   هي؟
أراقب ورد ًة �أخرى
�أنظر  يف مر�آة الغياب ،و�أنا هنا � ُ
ُ
تذبل يف �آنية االنتظار.
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أتيليه القاهرة ..

شهادة يف حق صرح يستحق
مشيرة خطاب .مصر

كتبت كثري ًا من قبل ،م�شيدة بالد�ستور امل�صرى الذى مت �إقراره فى
عام  ،2014لأنه يتميز ب�أنه �أول د�ستور ينتهج منهج ًا حقوقي ًا جاد ًا
فى كثري من الق�ضايا ،و�سبق �أن تناولت بالتف�صيل حقوق الإن�سان
التى كفلها للن�ساء .ومقاىل يتعلق ب�أحد النماذج امل�ضيئة التى ت�شع
بالإبداع والفن ،والتنفيذ الذى يجرى فعلي ًا لإحدى العالمات املهمة
لأول د�ستور م�صرى يخ�ص�ص ف�ص ًال كام ًال للمقومات الثقافية للدولة
امل�صرية فى الف�صل الثالث والأخري من الف�صول املتعلقة مبقومات
الدولة.
وما يهمنى الرتكيز عليه فى مقاىل هو املادة 48
التى تن�ص فى فقرتها الأوىل على �أن الثقافة حق
لكل مواطن ،تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وب�إتاحة
املواد الثقافية بجميع �أنواعها ملختلف فئات ال�شعب،
دون متييز ب�سبب القدرة املالية �أو املوقع اجلغرافى
�أو غري ذلك .و(( توىل اهتمام ًا خا�ص ًا باملناطق
النائية والفئات الأكرث احتياجا)) .وتن�ص الفقرة
الثانية على �أن (( ت�شجع الدولة حركة الرتجمة من
العربية و�إليها  )).وكذلك املادة  50التى ت�شري فى
جملتها الأخرية �إىل �أن (( تويل الدولة اهتمام ًا
خا�ص ًا باحلفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى
م�صر)).

الف�صل الثالث من الباب الثانى ي�سبق الباب الثانى
للد�ستور والذى يتناول احلقوق واحلريات والواجبات
العامة ،وكم كنت �أمتنى �أن يندرج الف�صل اخلا�ص 
باملقومات الثقافية حتت باب احلقوق والواجبات
ويتم �صياغته على نهج املادة  48باعتبارها حقو ًقا
واجبة الأداء .ول�ست بحاجة لتكرار ما �سبق و�أ�شرت
�إليه فى مقاالت �سابقة من �أن م�صر كانت فى
طليعة الدول التى �ساهمت فى �صياغة العهد الدوىل
للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وكانت
فى طليعة الدول التى �صدقت عليه.
ولهذا ال�سبب تعد املادة  50خطوة �أو مقدمة مهمة
جد ًا ،ت�ستتبعها خطوات كان يتعني �أن يت�ضمنها
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الد�ستور بالن�ص على (( كفالة حق كل مواطن فى
التمتع مبمار�سة احلقوق الثقافية كاملة دون �أى
متييز لأى �سبب كان )) ،ومنها ما ت�ضمنه الد�ستور
مثل «القدرة املالية واملوقع اجلغرافى» .ولو حتقق
ذلك لأ�صبحت هذه الفقرة مقدمة طبيعية للن�ص 
احلاىل فى الد�ستور ب�أن «توىل الدولة اهتمام ًا
خا�ص ًا باحلفاظ على مكونات التعددية الثقافية
فى م�صر )).ولكن بعد تعديله لي�صبح (( وتلتزم
الدولة باحلفاظ على التعددية الثقافية فى
م�صر)).
هذه املقدمة الطويلة م�ستحقة لتناول هدفى من
املقال ،وهو الإ�شادة باحلراك الثقافى الذى ت�شهده
م�صر حالي ًا من مهرجانات ثقافية .و�أ�صارحكم
القول �إن ما يهمنى هنا هو �أن امل�شاركة ال�شعبية
ولي�ست الأجنبية هى الأهم ،ف�أنا �أرى �أن هدفنا هو
العودة مبمار�سة الفنون والريا�ضة والآداب بتجربة
«�أتيلييه القاهرة» ،نقطة م�ضيئة فى و�سط القاهرة
لإتاحة احلق فى ممار�سة جوانب مهمة من احلقوق
الثقافية لعموم املواطنني ،دون �أي متييز لأى �سبب
كان .ال�صدفة املح�ضة هى التى جمعتنى برئي�س
جمل�س �إدارة الأتيلييه الفنان الت�شكيلى «�أحمد
اجلناينى» ،الذى التقيته على ع�شاء دعانى �إليه د.
�سعيد توفيق ،ودعانى الفنان اجلناينى �إىل زيارة
الأتيلييه .ذهبت لأجد مبنى قدمي ًا يبدو مهجور ًا فى
ركن تاريخى عريق من و�سط البلد ..ومنذ وطئت
�أقدامى الدور الأول وبد�أت فى �صعود ال�سلم القدمي،
متلكتنى ده�شة كبرية و�سعادة بالغة ملا ر�أيت .وزاد
احرتامى وتقديرى للمكان ور�ؤية القائمني عليه بعد
�أن طفت بكل ركن من �أركان الأتيلييه ،وحتدثت مع
بع�ض من �شباب احل�ضور .ر�أيت مركز ًا ثقافي ًا ي�شعّ 
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نور ًا بكافة الأن�شطة الإبداعية والثقافية ،كالفنون
الت�شكيلية والأدب وال�شعر وامل�سرح وال�سينما
والثقافة بكل فروعها .لقد بهرنى ما ر�أيته من زحام
ون�شاط وتفا�ؤل و�أمل وتطلع �إىل مزيد من النور.
ر�أيت طالبات وطلبة يخطون �أوىل خطواتهم ومعهم
كبار الفنانني الت�شكيليني ي�شجعونهم ويوجهونهم.
ر�أيت �شباب ًا يحدوهم الأمل فى �أن ينعموا مبا
متتع به كبار م ّروا عرب هذا الأتيلييه ،ومنهم
«لوي�س عو�ض» و»�صالح عبد ال�صبور» و»�أمل دنقل»
و»�صدقى اجلبخاجنى» و»راغب عياد» و»جنيب
حمفوظ» و»طه ح�سني» ،وكثريون ممن قفزوا �إىل
العاملية و�شكلوا قوة م�صر الناعمة.
�أتيلييه القاهرة ،هذا ال�صرح الثقافى الأهم فى
منطقة ال�شرق الأو�سط ،والذى �أ�س�سه الفنان
امل�صور الكبري حممد ناجى مع جمموعة من
الفنانني الكبار فى مار�س  ،1953ينطبق عليه
املثل ال�شعبى «ال�شاطرة تغزل برجل حمار» .ر�أيته
يعجّ بن�شاط رائع من املعار�ض الت�شكيلية والأم�سيات
ال�شعرية واملهرجانات املتخ�ص�صة ،كمهرجان
�شعر الف�صحى ومهرجان �شعر العامية ومهرجان
ق�صيدة النرث ومهرجان الق�صة ومهرجان ال�سينما
الت�شكيلية وغريها وغريها ،وفقما ذكر ىل الفنان
«�أحمد اجلناينى».
وبالطبع مل �أكتف مبا ذكره ىل وذهبت �أبحث عن
تقييم حمايد .وجدت للأتيلييه ً
ن�شاط ًا وا�ضح ًا على
مواقع التوا�صل االجتماعى ،وجدته م�سج ًال على
موقع «تريب ادڤيزورى» الذى ي�ستهدف ال�سائحني،
ووجدته على موقع «خروجه» ،ووجدته على
الفي�سبوك  .ح ًقا �إن قوة م�صر الناعمة تنب�ض بقوة.
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عمرها أكثر من  100سنة ..

قصة حياة مكتبة

محمد الحمامصي .مصر
يف ع�شرينات وثالثينات القرن الع�شرين بباري�س،
لي�شكل مر�آة لتلك احلقبة بكل �أعالمها الأدبية
والفنية ،ونا�شريها ،ودورياتها ،وجمالتها.
ويك�شف الكتاب عن ق�ص�ص مل تكن معروفة عن  
كتاب مهمني هم  :جيم�س جوي�س� ،أندريه جيد،
�إرن�ست هيمِ نجواي ،بول فالريي ،جريترود �شتاين،
�سكوت فيتزجريالد ،دي �إت�ش لورن�س ،فالريي الربو،
ليون بول فا ْرج ،جولز رومينز� ،أندريه موروا ،بول
�إيلوار.

ال  اختالف على �أن العا�صمة الفرن�سية «باري�س»
�شهدت �أوج احلراك الأدبي والفني والثقايف على
م�ستوى عاملي مطلع القرن الع�شرين ،و�ساهمت يف
خلق حركات فنية و�أدبية وفكرية ما زال ت�أثريها
م�ستمر ًا �إىل اليوم .ولفهم خفايا باري�س الثقافية
وخا�صة عوامل الكتّاب الذين ا�ستقروا بها لفرتة من
الزمن ي�أتي كتاب “�شك�سبري ورفاقه” كمذكرات
جليل كامل.
ي�صور كتاب “�شك�سبري ورفاقه” للكاتبة واملرتجمة
«�سيلفيا بيت�ش» جتليات امل�شهد الإبداعي عامة سنوات اجلنون :
والروائي العاملي خا�صة يف حقبة التوهج واالنطالق الكتاب ت�صوير ملطلع القرن الع�شرين ،ويركز
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على عقد الع�شرينات الذي �أُطلق عليه بالفرن�سية
م�صطلح «�سنوات اجلنون»
ي�شري املرتجم» ريا�ض حمادي» يف تقدميه للكتاب
ال�صادر �أخري ًا عن دار «ترياق» للرتجمة والن�شر
�إىل �أن «�سيلفيا بيت�ش» ن�شرت مذكراتها “�شك�سبري
ورفاقه” يف عام  ،1959بد�أتها بطفولتها يف
�أمريكا ،و�أنهتها بتحرير باري�س يف احلرب العاملية
الثانية.
وي�ضيف “اللحظة التي دلفت فيها «�سيلفيا بيت�ش»
مكتبة «�أدريان مونييه» غيرَّ ت حياتها ،و�ستغري يف
ما بعد حياة الكثري من ال ُكتاب الواعدين الذين
�أ�صبحوا الحق ًا جنوم ًا يف �سماء الأدب .من هنا
ميكن �أن نقر�أ هذا الكتاب ك�سرية للقدر وهو يرتب
ال�صدف واحدة تلو الأخرى ،بداية من �سكن الكاتبة
يف �شارع يدعى ‘املكتبة’ ،ثم لقا�ؤها يف باري�س
بنا�شرة و�صاحبة متجر لبيع الكتب ،هي «�أدريان
مونييه»� ،إىل غريها من ال�صدف التي رتبت قدرها
و�أقدار الذين �أحاطوا بها ،وعلى ر�أ�س تلك ال�صدف
مغامرتها الكربى يف ن�شر يولي�سي�س”.
ويتابع “ :لو اخرتنا لهذا الكتاب عنوانا �آخر لكان
‘�سرية حياة مكتبة‘ ،فهو ي�صف م�ضمون الكتاب
ب�شكل �أدق .وب�أن�سنة املكتبة ،ميكن �أن نتخيلها
وهي تروي وقائع افتتاحها منذ �أول خطوة �أقدمت
عليها �صاحبتها يف عام  .1919وثمة عناوين
فرعية تناف�س املكتبة على ال�صدارة ،مثل� :سرية
حياة رواية ،و�سرية حياة ع�صر ،و�أعني بالرواية
«يولي�سي�س» �أو «عولي�س» ،التي ترتبع ،و�صاحبها
جيم�س جوي�س ،على م�سرح ال�سرد ليكون هذا
الكتاب بحق �سرية حياة رواية «يولي�سي�س» وخما�ض 
ن�شرها وما �صاحب ذلك من عقبات ومعارك”.
ويرى «حمادي» �أن الكتاب ت�صوير لع�شرينات
وثالثينات القرن املا�ضي ،وفيه تركيز على عقد
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الع�شرينات الذي �أُطلق عليه بالفرن�سية م�صطلح
“�سنوات اجلنون” ،وهو م�صطلح ي�صف االزدهار
الفني والثقايف يف تلك الفرتة التي ي�شار �إليها يف
الواليات املتحدة با�سم “الع�شرينات ال�صاخبة”
�أو “ع�صر اجلاز” .وقد متيزت “�سنوات اجلنون”
هذه يف «مونبارنا�س» ،مب�شهد فني و�أدبي مزدهر
تَر َّكز على املقاهي وال�صالونات.
كانت «مومنارتر» مركز ًا رئي�سي ًا للحياة الليلية
يف باري�س ،وا�شتهرت باملقاهي وقاعات الرق�ص 
منذ ت�سعينات القرن التا�سع ع�شر .وكانت ال�ضفة
الي�سرى لنهر «ال�سني» يف باري�س مهتمة يف املقام
الأول بالفنون والعلوم .وا�ستقر فيها العديد من
الفنانني ،وترددوا على املالهي الليلية واحلانات
الكبرية يف «مونبارنا�س» .والتقى الكتاب الأمريكيون
من “اجليل ال�ضائع” ،مثل ف� .سكوت فيتزجريالد
و�إرن�ست هيمِ نجواي ،واختلطوا يف باري�س مبنفيني
من الدكتاتوريات يف �إ�سبانيا ويوغو�سالفيا .وبعد
احلرب العاملية الأوىل ،اخرتع الفنانون ،الذين كانوا
يقطنون احلانات واملالهي الليلية يف مومنارتر“ ،ما
بعد االنطباعية” خالل احلقبة املمتدة من 1880
حتى اندالع احلرب العاملية الأوىل ،يف .1914
ات�سمت تلك الفرتة ،عهد اجلمهورية الفرن�سية
الثالثة ،بالتفا�ؤل وال�سالم واالزدهار االقت�صادي
والتو�سع اال�ستعماري واالبتكارات التكنولوجية
والعلمية والثقافية .ويف هذا الع�صر من املناخ
الثقايف والفني يف فرن�سا (ال�سيما داخل باري�س)،
ازدهرت الفنون ب�شكل ملحوظ ،واكت�سب العديد
من روائع الأدب واملو�سيقى وامل�سرح والفنون املرئية
اعرتاف ًا وا�سع ًا.
ويف مقدمة امل�شهد الثقايف ظهرت ال�سوريالية،
وجلبت �أ�شكا ًال جديدة من التعبري �إىل ال�شعر
مع م�ؤلفني مثل �أندريه بريتون ،ولوي�س �أراجون،
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وبول �إيلوار ،وروبرت دي�سنو�س .و�أن�ش�أ الفنانون
“املهاجرون” ما بعد االنطباعية ،والتكعيبية ،يف
باري�س قبل احلرب العاملية الأوىل ،و�شملوا :بابلو
بيكا�سو ،ومارك �شاجال ،و�أميديو موديلياين ،وبيت
موندريان ،جنبا �إىل جنب مع الفنانني الفرن�سيني
بيري بونارد ،وهرني ماتي�س ،وجان ميتزينجر،
و�ألربت جليز.

العصر الذهيب الصغري :

يك�شف �أنه يف ع�شرينات القرن املا�ضي ،ت�أثرت
احلياة الليلية الباري�سية ب�شكل كبري بالثقافة
الأمريكية .فا�ستوردت فرن�سا مو�سيقى اجلاز
والت�شارل�ستون ورق�صة ال�شيمي ،ف�ض ًال عن رق�ص 
الكباريه والنوادي الليلية ،و ُقدِّ مت عرو�ض وجنوم
م�سرح برودواي بو�صفها ابتكارات للنخبة .كان هذا
هو احلال يف عام  1925حني رق�صت جوزفني
بيكر الت�شارل�ستون يف م�سرح ال�شانزليزيه� ،شبه
عارية ،وب�إمياءات مثرية على مو�سيقى �سيدين
بي�شيت .كما �شهدت الع�شرينات جتديد ًا يف الباليه
وازدهار ًا للمو�سيقى وال�سينما وامل�سرح واملو�ضة،
و�أدى انهيار وول �سرتيت يف عام � 1929إىل �إنهاء
ع�صر الوفرة.
ويالحظ «حمادي» �أن «�سيلفيا» تقدم �صورة عن
املر�أة يف ع�شرينات وثالثينات القرن الع�شرين
ودورها يف رعاية الأدب والأدباء .ويقول “جند يف
الكتاب �أ�سماء عديدة لن�ساء عملن يف جمال ن�شر
وبيع الكتب وحترير املجالت الأدبية ،ما يعطي
�صورة عن دور املر�أة وت�ضحياتها يف تلك احلقبة،
ميكن �أن ُنعدها �سرية غري مبا�شرة للن�ساء يف
ال�ش�أن الثقايف .تك�شف بيت�ش عن ت�أثريها يف الدوائر
الأدبية يف �أوروبا و�أمريكا ،و�إ�سهامها يف ت�شكيل
امل�شهد الأدبي يف ع�صرها .كانت بيت�ش  ومكتبتها
حلقة و�صل بني فرن�سا و�أمريكا وعملت على تعريف

الفرن�سيني بالكتاب الأمريكيني ،بخا�صة اجلدد
منهم.
وكانت «مكتبة ِ�شك�سبري» ورفاقه مبثابة �سفارة
ل ُكتاب الواليات املتحدة ،وج�سر ًا للتوا�صل الثقايف
بني �أربعة بلدان” .قال �أندريه ت�شام�سون �إن بيت�ش 
“فعلت لربط �إجنلرتا والواليات املتحدة و�أيرلندا
وفرن�سا �أكرث مما فعله �أربعة �سفراء عظماء
جمتمعني”.
ويلفت �إىل �أن املكتبة مل تكن متجر ًا لبيع و�إعارة
الكتب فح�سب ،بل كانت م�ؤ�س�سة ثقافية ،ومكان ًا
يلتقي فيه الغرباء لأول مرة ،ثم تربطهم بعد ذلك
�صداقات ت�ستمر �إىل الأبد� .إن �أهم ما لفت نظره
يف هذه ال�سرية هي روح التعاون واحلب بني �سيلفيا
و�أدريان ثم بينهما وبني بقية ال ُكتاب ،ودورهما يف
تقريب ال ُكتاب ببع�ضهم بع�ض ًا ،مثلما فعلتا مع �سكوت
فيتزجريالد وجوي�س ،وغريهما ،كما �ستعرف .هذا
الكتاب ق�صة عن الت�ضامن بني ال ُكتاب يف وقت
كانت ُتقمع فيه بع�ض  الكتب ،ويف مقدمتها رواية
يولي�سي�س ،التي قال عنها �صاحبها �أثناء حظرها
“�إذا مل تكن يولي�سي�س جديرة بالقراءة ،فاحلياة
غري جديرة بالعي�ش”.

أكثر من مكتبة :

ي�ؤكد «حمادي» �أن الكتاب كتاب للجميعُ ،كتاب ًا وقراء
ونا�شرين و�أ�صحاب مكتبات؛ ففيه من الدرو�س ما
يفيد اجلميع ،وعلى ر�أ�س هذه الدرو�س �أن الزمن
اجلميل ال ي�صنعه الزمن ،بل �أهله .تعر�ض «بيت�ش»
يف هذا الكتاب كثري ًا من الق�ضايا املتعلقة بالن�شر
وهمومه ،الكثري منها ال تزال هي نف�سها هموم نا�شر
اليوم ،مثل قر�صنة الكتب والرقابة واحلظر.
ويف �سياق حديثها عن عملية طباعة «يولي�سي�س»
توجه ن�صيحتها للنا�شرين “احلقيقيني” ب�أال 
يتخذوها قدوة؛ نظر ًا �إىل �أن عملية �إعداد بروفات
41

شؤون عالمية

الطباعة كانت م�ضنية ،ولو حدث هذا مع كل ِكتاب
ف�ستتوقف حركة الن�شر ،فهذه عملية ال  ينبغي �أن
تتكرر ،بح�سب «بيت�ش»؛ لأن اجلهود والت�ضحيات
التي بذلتها تتنا�سب مع عظمة العمل الذي ن�شرته.
وبرغم هذا التوجيه النبيل ميكن لل ُكتاب والنا�شرين
اليوم �أن يتعلموا الكثري من جتربة «بيت�ش» ومن روح
ع�صرها الذي �سادت فيه املحبة والعمل اجلماعي
والتفاين و�إنكار الذات وتوارت فيه امل�صالح املادية
والفردية.
ويف ما يتعلق ب�سيلفيا بيت�ش يرى مرتجم الكتاب �أنها
مل تكن بائعة كتب عادية ،باملعنى التجاري للكلمة،
حيث متيزت كتبها باجلودة وعك�ست ذائقتها
الرفيعة .وهي ال تدعي �أنها كاتبة ،وت�صف نف�سها
يف مذكراتها هذه ب�أنها “قارئة عادية” ،مع ذلك
يعك�س كتابها �صورة �صادقة للكتابة ،و�صورة امر�أة
متوا�ضعة و�صبورة وخمل�صة ومثابرة ولديها روح
دعابة .كما يك�شف مالحظاتها النقدية احل�صيفة؛
حيث جند �إ�شارات نقدية �إىل العديد من الكتب ،هي
مزيج بني اللغة االنطباعية والنظرة النقدية الثاقبة
على الأدب والفن الت�شكيلي والت�صوير ،وتقديرها
لل�شخ�صيات التي خ�صتها مبالحظاتها املكثفة.
الكاتبة ت�سرد �سرية حياة رواية «يولي�سي�س» وما
�صاحب ن�شرها من عقبات ،و�سرية مكتبة جمعت
�أهم كتاب �أمريكا وفرن�سا .
 �إن �إنكار «�سيلفيا بيت�ش» لذاتها و�إخال�صها وتفانيها
من �أجل ن�شر الثقافة ،انعك�س على كتابها هذا،
بداية من اختيارها للعنوان ،فهي مل تخرت هذا
العنوان ليكون عتبة للكتابة عن نف�سها ،و�إمنا للكتابة
عن املكتبة ،وعن ال ُكتاب الذين كانت عالقتها بهم
�أكرث من جمرد عالقة ُكتاب ببائعة كتب.
وي�شري �إىل �أنه بعد خروج «�سيلفيا بيت�ش» من املعتقل
مل ت�ساعدها �صحتها يف �إعادة افتتاح املكتبة .ظلت
42

الراية منك�سة ع�شر �سنوات �إىل �أن افتتح «جورج
ويتمان» متجر ًا لبيع الكتب باللغة الإجنليزية عام
� ،1951س ّماه “لو مي�سرتال” ،يقع �أي�ض ًا يف
ال�ضفة الي�سرى لنهر ال�سني .ويف عام ،1958
�أثناء تناولهما الطعام يف حفلة على �شرف جيم�س
جونز ،الذي و�صل حديثا �إىل باري�س� ،س َّلمت
بيت�ش ال�شعلة جلورج ويتمان ،متنازلة له عن ا�سم
“�شك�سبري ورفاقه” ليكون ا�سم ًا ملكتبته.
ِ
وبعد وفاة بيت�ش ،ويف الذكرى الأربعمئة مليالد
«ويليام ِ�شك�سبري»� ،أعاد «ويتمان» ت�سمية متجره
وو�صفه ب�أنه “رواية من ثالث كلمات”� .سار ويتمان
َ
على خطى بيت�ش ،و�أطلق على م�شروعه املغامر
“املدينة الفا�ضلة اال�شرتاكية املتخفية يف هيئة
متجر للكتب” ،وعندما ُرزق بابنته الوحيدة �أ�سماها
�سيلفيا تيمنا ب�سيلفيا بيت�ش.
ويف التا�سع ع�شر من نوفمرب  2021بلغت مكتبة
“�شك�سبري ورفاقه” مئة وعامني� ،إذا �أ�سقطنا من
ِ
احل�ساب �سنوات التوقف الأوىل خالل احلرب
العاملية الثانية ،ونظرنا �إىل “لومي�سرتال” كامتداد
ِل�شك�سبري ورفاقه .واحلق �أن املكتبة ت�سري بالروح
نف�سها ،فما زالت تعمل �إىل يومنا هذا ،كمتجر لبيع
الكتب اجلديدة وامل�ستعملة والأثرية ،وكمكتبة عامة
للقراءة املجانية .كما ت�ست�ضيف ال ُكتاب والفنانني
الواعدين .فمنذ افتتاح املتجر ،عام  ،1951نام
�أكرث من ثالثني �ألف �شخ�ص على الأَ�سرة املطوية
بني �أرفف الكتب و�أروقة املكتبة .يحثها على ذلك
ال�شعار املكتوب عند مدخل مكتبة القراءة “ال تكن
فظا �إزاء الغرباء فلعلهم مالئكة متخفون”.
ويلفت حمادي �إىل �أن املتجر احلايل يت�ألف من
ثالثة طوابق ،وهو عبارة عن مزيج غريب يجمع
بني املنزل املفتوح واملجتمع الأدبي .ا�ستمر «ويتمان»
لعقود من الزمن يف تقدمي الطعام والأَ�سرة امل�ؤقتة
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للروائيني ال�شباب الواعدين ولل ُكتاب ال ُّرحل ،وكان
ي�سمح لهم غالب ًا بق�ضاء ليلة �أو �أ�سبوع� ،أو حتى
�أ�شهر بني الأرفف املزدحمة ،مقابل قراءة كتاب
كل يوم ،وكتابة ملخ�ص من �صفحة واحدة من �أجل
�أر�شيف املكتبة.
وبعد �ستني عام ًا من رعايته لل ُكتاب والفنانني تويف
«جورج ويتمان» يف �شقته ،فوق املتجر ،عن عمر
يناهز الثمانية والت�سعني عام ًا .قالت عنه ابنته
“كان �أكرث من موزع كتب ،كان يرى نف�سه راعي ًا
ملالذ �أدبي ،خا�صة يف ال�سنوات العجاف التي تلت
احلرب العاملية الثانية” .وكما عرب هو عن نف�سه
قائ ًال   �“ :أن�ش�أتُ متجر ًا لبيع الكتب؛ لأن جتارة
الكتب هي جتارة للحياة”.

املكتبة املالذ :

ويذكر �أن املكتبة كانت مالذ ًا حلوايل ع�شرين من
زبائنها خالل هجمات نوفمرب  2015يف باري�س.
وهذه الواقعة ُتذكرنا ب�أخرى �سابقة يرويها الكاتب
«كري�ستوفر كوك غيلمور» عن لقائه الأول بويتمان
يف �إحدى ليايل تظاهرات  1968الطالبية يف
باري�س ،بينما كان يبحث عن خمب�أ من �شرطة
مكافحة ال�شغب.
يقول “ :كنتُ هارب ًا من املوت ،وملا كانت كل
�أبواب املتاجر مغلقة� ،أملت يف الو�صول �إىل نهر
ال�سني لأقفز فيه .وفج�أة ر�أيتُ �ضوء ًا يف تلك
املكتبة القدمية ،وخلف املكتب يجل�س رجل عجوز.
رك�ضت �إىل الداخل ،ونظرتُ  �إليه وقلت� :شرطة
مكافحة ال�شغب� ،صاح :ا�صعد الدرج� .أطف�أ الأنوار
و�أو�صد الباب ،ورك�ضنا مع ًا على الدرج .ور�أينا
رجال ال�شرطة يف اخلارج وهم ي�صرخون ويرمون
احلجارة� .أم�سك العجوز ذراعي وقال� :ألي�ست هذه
�أعظم حلظة يف حياتك؟”.
ويختم «حمادي» ب�أن املكتبة ح�ضرت يف �صورتها

احلالية يف فيلم “قبل الغروب” ،وفيلم “جويل
وجوليا” ،وفيلم “منت�صف الليل يف باري�س”.
وا�ستغرب كيف مل يتحول هذا الكتاب لفيلم
�سينمائي عن �سيلفيا بيت�ش والع�صر الذي تتحدث
عنه.
“�شك�سبري و�شركا�ؤه”
جدير بالتنويه �أن متاجر ِ
الأربعة ،التي افتتحت يف نيويورك عام  ،1981ال 
تتبع ملتجر باري�س الذي مر بثالث حمطات :االفتتاح
الأول ،عام  ،1919وتقع يف � 8شارع دوبويرتين،
قبل االنتقال عام � 1922إىل مبنى �أكرب يف 12
�شارع �أوديون ،يف الدائرة ال�ساد�سة .ثم �أُجربت
على الإغالق من قبل الأملان ،يف دي�سمرب ،1941
خالل احلرب العاملية الثانية .وتقع املكتبة احلالية
يف “ 37رو دي ال بو�شريي” .ومع تف�شي فايرو�س
“�شك�سبري ورفاقه” �صرخة ا�ستغاثة.
أطلقت ِ
كورونا � ْ
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آخر ضحاياها عربي من تونس ..

قاتل فرنسا الرحيم

الليبي .وكاالت
على الرغم من الإعالن عن وقف ا�ستخدامها
�سنة  ،1939ا�ستمرت عمليات الإعدام
بوا�سطة املق�صلة يف فرن�سا ب�شكل �سري
حتى حدود عام  1977حني �أعدم املهاجر
التون�سي املدان بالقتل "حميدة اجلندوبي".
ال يزال تاريخ الإعدام با�ستخدام املق�صلة
من �أكرث املحطات امل�سيئة التي تالحق الثورة
الفرن�سية �إىل اليوم .وقد اختلف حينها
الفرن�سيون بني اعتبارها �أداة قتل رهيبة
وبني من اعتبارها الو�سيلة الأكرث رحمة،

بخا�صة مع انت�شار الأ�ساليب املروعة لتنفيذ
�أحكام الإعدام يف حق املدانني بجرائم
خمتلفة.
ً
ومع مرور نحو  44عاما على تاريخ تنفيذ
�آخر عملية �إعدام با�ستخدام املق�صلة يف حق
التون�سي املهاجر "حميدة اجلندوبي" املتهم
بالقتل ،تعود الذكرى باجلميع �إىل ظروف
ابتكار هذه الآلة التي �أنهت حياة الكثريين
حتى �صدر قرار بوقف ا�ستخدامها عام
 1981ب�شكل نهائي.
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التاريخ املروع للمقصلة :

(( بهذا اجلهاز �سوف �أجعل ر�أ�سك تقفز �أمامك
بحركة ب�سيطة من دون �أن تت�أمل ،)).بهذه ال�سخرية
امل�أ�ساوية اقرتح الطبيب الفرن�سي "جوزيف �إجنا�س
غيلوتني" �ضمن م�شروع �إ�صالح العقوبات عام
 ،1789ا�ستخدام املق�صلة �أدا ًة وحيدة لإعدام
املجرمني واملدانني .وذلك بعد �أن كانت الطرق
ال�شائعة يف فرن�سا حتى ذلك التاريخ ،مروعة
ووح�شية .ويعترب �أبرزها القتل بالوتد واحلرق
والعجلة وال�صلب والإيواء ،وهي طريقة ب�شعة كانت
املف�ضلة لتنفيذ االعدام بحق املجرمني من طبقة
الفقراء واملعدمني ،حيث كانت تربط �أطراف
ال�سجني ب�أربعة من الثريان ،ثم يتم طرد احليوانات
يف �أربعة اجتاهات خمتلفة لتمزيق ال�ضحية .وكان
ميكن للمجرمني من الطبقة العليا �أن ي�شرتوا
طريقهم �إىل املوت بو�سائل �أقل �إيالم ًا من خالل
�شنق �أو قطع الر�أ�س.
الرأس األخري :

وكان �آخر ا�ستخدام حكومي للمق�صلة يف 10
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�سبتمرب�/أيلول  1977عندما �أعدم املهاجر
التون�سي "حميدة اجلندوبي" .وولد اجلندوبي
بتون�س عام  1949ثم هاجر بعد ذلك �إىل فرن�سا
لي�ستقر مبدينة مر�سيليا .تعر�ض حلادث يف مكان
عمله �أفقده ثل َثي �ساقه اليمني عام  .1971وبعد
مرور نحو �سنتني على احلادثة ادعت "�إيليزابيث
بو�سكيه" الفتاة فرن�سية البالغة من العمر 21
عام ًا �أن اجلندوبي �أرغمها على ممار�سة الدعارة
ليحاكم بال�سجن .وعندما �أمت عقوبته و�أطلق
�سراحه احتجز "جندوبي" الفتاة الفرن�سية يف
منزله وعذبها بطرق وح�شية انتقام ًا منها على
و�شايتها �ضده .لينهي حياتها يف �إحدى الغابات
املتاخمة ملدينة "مر�سيليا" الفرن�سية .ليلقي القب�ض 
عليه من جديد ،وحوكم �إثر ذلك بالإعدام يف 25
فرباير�/شباط  .1977وعلى الرغم من �أن احلكم
ا�ست�ؤنف بعد ذلك مرتني ف�إن العقوبة نفذت على
املتهم يوم � 10سبتمرب�/أيلول  1977يف فناء
�سجن "بوميت�س" يف مر�سيليا .ليكون بذلك �آخر
�شخ�ص  ُيعدم باملق�صلة يف االحتاد الأوروبي قبل
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حظر عقوبة الإعدام.
وا�ستمر منذ ذلك احلني النقا�ش �ساخن ًا يف فرن�سا
حول عقوبة الإعدام وا�ستخدام املق�صلة ،الآلة التي
طاملا �أرعبت الكثريين .ليوافق الربملان الفرن�سي
�أخري ًا يف � 26أغ�سط�س�/آب عام  1981على
م�شروع قانون �إلغاء عقوبة الإعدام يف البالد.
وعمم
ووافقت على امل�شروع حينها اجلمعية الوطنية ُ
تنفيذه منذ ذلك احلني يف فرن�سا ،ليكون "حميدة
اجلندوبي" �آخر ف�صول م�سل�سل الإعدام املروع لآلة
املوت املخيفة التي �أدارها النظام القانوين الفرن�سي
فرتة طويلة.
األب الروحي للمقصلة :

ولد الدكتور "جوزيف �إيجنا�س غيلوتني يف �سانت�س
بفرن�سا عام  1738وانتخب للمجل�س الوطني
الفرن�سي يف  .1789وكان ينتمي �إىل حركة
�إ�صالح �سيا�سي �صغرية �أرادت �إلغاء عقوبة الإعدام
بالكامل .وجادل يف البداية عن طريقة عقوبة
الإعدام خا�صة ،وكونها وغري مت�ساوية جلميع
الطبقات ،كخطوة م�ؤقتة نحو حظر كامل لعقوبة
الإعدام .وقام الدكتور "غيلوتني" بالتعاون مع
مهند�س �أملاين يدعة "�شميت" ببناء النموذج الأويل
لآلة املق�صلة املثالية .واقرتح "�شميت" ا�ستخدام
�شفرة قطرية بد ًال من �شفرة م�ستديرة.
ليون بريجر ..ال�صانع الأ�سا�سي :
•
مت �إجراء حت�سينات ملحوظة على �آلة املق�صلة
يف عام  1870من قبل اجلالد وم�ساعد النجار
"ليون بريغر" .و�أ�ضاف "بريجر" نظاما للزنربك،
و�أ�ضاف �آلية �إطالق جديدة لل�شفرة .ومت ت�صنيع
جميع مناذج املق�صلة التي �صنعت بعد عام 1870
بنا ًء على ت�صميمات "ليون بريغر".
بد�أت الثورة الفرن�سية يف عام  ، 1789عام
اقتحام البا�ستيل ال�شهري .يف  14يوليو من نف�س
العام ،مت خلع امللك "لوي�س ال�ساد�س ع�شر" من
فرن�سا من عر�شه و�أر�سل �إىل املنفى .و�أعادت
اجلمعية املدنية اجلديدة �صياغة قانون العقوبات
لتقول" :كل �شخ�ص  حمكوم عليه بعقوبة الإعدام

�سوف يقطع ر�أ�سه" .ومت تنفيذ هذا القرار على
جميع فئات النا�س على قدم امل�ساواة .وحدثت �أول
عملية �إعدام باملق�صلة يف � 25أبريل  ،1792بحق
"نيكوال جاك بيليتي" يف مكان ي�سمى "دي غريف".
أرقام السيدة مقصلة :

نتكلم هنا عن ما ميكن ت�شبيهه ب�أنثى دينا�صور
عمالقة الوزن الكلي لها هو حوايل  1278رطل،
وتزن �شفرتها املعدنية حوايل  88.2رطل ،فيما
يبلغ ارتفاعها حوايل  14قدم ًا ،ويتمتع الن�صل
ال�ساقط لها مبعدل �سرعة ت�صل �إىل   21قدم /
ثانية ،ومل يكن املدى الزمني لعملية قطع الر�أ�س
الفعلي يتجاوز  100/2من الثانية.

جتربة برونري :

يف حماولة علمية لتحديد ما �إذا كان هناك �أي قدر
من االح�سا�س �أو احلياة  يظل يف ر�أ�س ال�ضحية  بعد
قطع الر�أ�س من قبل املق�صلة ،ح�ضر ثالثة �أطباء
فرن�سيني تنفيذ   حكم �إعدام يف عام ، 1879
بعد احل�صول على موافقة ال�ضحية  امل�سبقة ليكون
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مو�ضوع ًا لتجاربهم.
فور �سقوط الن�صل على الرجل املدان ،ا�ستعاد
الثالثي ر�أ�سه ،وحاولوا ا�ستخال�ص بع�ض الإ�شارات
بردّ  ذكي من خالل "ال�صراخ يف وجهه ،ووخزه
بالدبابي�س ،وو�ضع الأمونيا حتت �أنفه ،وكذلك
نرتات الف�ضة ،و�صب هالم ال�شمعة يف مقلتي
العينني" .رد ًا على ذلك  ،مل يكن ممكن ًا لهم  �إال �أن
ي�سجلوا فقط �أن نظرة اندها�ش هي كل ماالحظها
على وجه ال�ضحية .
ما بعد القطع :

عندما �أُعدم" �شارلوت كورداي" ،الذي قام بقتل،
"جان بول مارات" ،بوا�سطة املق�صلة يف عام
� ،1793أقدم رجل يدعى "فران�سوا لو جرو�س"
على رفع ر�أ�سه و�صفع خديه .وادعى املتفرجون �أن
وجه "كورداي" �أظهر تعبري ًا غا�ضب ًا و�أن الدم تدفق
�إىل خديه ،وهناك تقارير �أخرى عن تاريخ الر�ؤو�س
املقطوعة ،تك�شف ظهور عالمات وعي عقب تلك
العمليات .ونظرا لهذه الق�ص�ص  املتداولة ،بد�أ
البع�ض بالبحث فيما �إذا كانت مزيفة �أم �أن هناك
�أدلة علمية على �أن الر�أ�س ميكن �أن يظل واعي ًا بعد
انف�صاله عن اجل�سم.
ويف ال�سنوات الأخرية ،ظهر اهتمام كبري مبا ي�سمى
�أول عملية زراعة ر�أ�س ب�شري حمتملة يف العامل،
و�إذا مت امل�ضي قدم ًا فيها ،ف�إن عملية الزرع �ستدفع
�إىل حدود متعددة للعلوم ،ومن بني �أكرث الأ�سئلة
�إحلاح ًا ،املدة التي ميكن للر�أ�س �أن يعي�شها بعد
�إزالته عن اجل�سد الأ�صل .ويحتاج الدماغ وجميع
الهياكل �إىل الأوك�سجني لأداء وظائفها (يعمل
الدماغ ،على �سبيل املثال ،على  20%من جميع
الأوك�سجني امل�ستخدم يف اجل�سم) ،ومبجرد
قطع الأوعية الدموية يف الرقبة ،تتوقف �إمدادات
الأوك�سجني ،ومهما كانت كمية الأوك�سجني املوجودة
يف الدم والأن�سجة بعد ال�ضربة القاتلة ،ف�سيتم
ا�ستخدامها بالت�أكيد ،لكنها لن ت�ستمر لفرتة طويلة.
ولن تكون احلركة ممكنة �إال يف الأن�سجة �أو الهياكل
التي ما تزال مت�صلة بالر�أ�س ،مثل ع�ضالت
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حتريك العينني �أو الفم ،لأن الأع�صاب التي تزود
تلك الع�ضالت �ستظل مت�صلة .وميكن لر�ؤو�س
احليوانات الأخرى البقاء على قيد احلياة لفرتة
�أطول من الب�شر بكثري ،كما هو احلال مع طاه يف
ال�صني ُيقال �إنه ُقتل بلدغة �أفعى �سامة ،بعد 20
دقيقة من قطع ر�أ�سها.
يف الآونة الأخرية ،حتول الفهم يف هذا املجال من
البحث �إىل ما يدركه الأ�شخا�ص الذين يعانون من
جتارب املوت �أو املوت القريب عند املرور بهذه
الأحداث.
وي�صف الذين عانوا من نوبة قلبية �أو �سكتة دماغية
الأحداث التي وقعت لهم� ،أو يف الغرفة املحيطة بهم
�أثناء �إجراء الإنعا�ش .وي�شري هذا �إىل �أنه على الرغم
من �أن القلب ال ينب�ض� ،إال �أن العقل يدرك بالت�أكيد
ما يجري حوله ،على الرغم من �أن امل�صابني مل
يظهروا �أيا من عالمات الوعي ال�سريرية.
وك�شفت درا�سات �أخرى ن�شاط ًا يف الدماغ بعد 30
دقيقة من توقف القلب عن النب�ض ،وهذا الن�شاط
املكثف يف الب�شر كبري مبا يكفي ليتم اكت�شافه
بوا�سطة خمطط كهربائي يف الدماغ (جهاز يقي�س
الن�شاط الكهربائي يف الدماغ).
و�أ�شارت الدرا�سات التي �أجريت يف الكائنات احلية
الأخرى �أنه حتى بعد � 48إىل � 96ساعة من
الوفاة ،ال يزال التعبري اجليني والن�شاط يحدثان
يف الأدمغة.
وهناك حاجة �إىل �إجراء املزيد من البحث لدى
الب�شر لتحديد حقيقة الن�شاط الذي يتم اكت�شافه
بعد املوت ،وكيف يرتبط هذا بالوظيفة والن�شاط
الواعي مقابل الالوعي.
وكانت �أ�شهر حالة للعي�ش بعد قطع الر�أ�س ،هي حالة
"مايك" الذي متكن من البقاء على قيد احلياة
ملدة � 18شهر ،ورمبا يعود ذلك �إىل احلفاظ على
�أجزاء من نظامه الع�صبي املركزي الذي يتحكم
يف وظائفه الأ�سا�سية ،بعد تعر�ضه لقطع الر�أ�س،
ف�ض ًال عن �أن �إ�صابته بجلطة دموية كانت يف الوقت
املنا�سب حيث منعته من النزيف حتى املوت.
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امرؤ القيس من الشمال إىل اليمني

ترجمة  :ابراهيم المميز .األردن
هي تجربة مميزة ،تستحق منا أن نتوقف
عندها ،ولكن ،هناك سؤال ملح وضروري  :هل ثمة جدوى
من ترجمة قصيدة بهذا الكم الهائل من المفردات المغلقة حتى على
القاريء العربي ،إلى لغة أجنبية؟
هذا سؤال واجهني به العديد من القراء ،ولكن ،كانت إجابتي إن التواصل
مع اآلخر يستلزم أن نقدم له كل ما يليق من تراث عميق وبليغ ،وأن
موضوع الكلمات المغلقة اليجب أن يقف حاجزاً بهذا الخصوص .لكني سوف
أطرح نفس السؤال على المترجمين األصدقاء للمجلة والذين يكتبون لها،
فهم أكثر قدرة على الجواب.
( الليبي )
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Are there,  at ruins,  ones that me
could cheer?
َ � كد- 7
ُ أبك من �أمّ ا
باب
ِ حل َو ْي ِـر ِث ق ْبـلها وجا َر ِتها �أمّ ال َّر
َمبـ� َأ�س ِـل
7. For “Umm al -Huwayrith”,  and
her neighbor
“Umm al-Rabab”; love’s gone, 
now as before.
جاءت
ال�صبا
ْ
َ قامـتا ت ََ�ض ّو َع امل ِْ�س ُـك ِمـ ْن ُهما
َ  �أذا- 8
َّ ن�سيم
بر ّيـا ال َق َرن ُف ِـل
8. When belles rise,  there musk is
so sweet and true.
Like carnations o’er which
morning breezes blew.
َ -9
حر حتى
ِ ففا�ض ْت دُمو ُع ال َع ِني مني َ�صبا َب ًة على ال ّن
ّ دمعي محِ ْ ملي
َ بل
9. My streaming tears, the pangs of
love they felt
Bedrenching me full,  even my
sword-belt! (3)
َ  �أال  ُربّ ي ْو ٍم- 10
يوم بدا َر ِة
ٍ لك ِمـ ْن ُهنّ �صا ِل ٍـح وال �س ّيـما
ُجـ ْل ُج ِل
10. O for a day as that I once had
spent,
When maids to “Juljul” for an
outing went.
 فيا َع َجب ًا من، و َي ْو َم َعـ َق ْرتُ لل َعـذارى َمط ّيـتي- 11
كوارِها املُـت ََح َّم ِـل
11. That day I slew my mount for
th’virgins’ sake
They each some things of mine
back home did take (4)
ّاب
ِ و�شح ٍم ك ُهـد
ْ  فظ َّل العذارى يرمت َني ب َل ْحـمِ ـها- 12
الد َّمـق ِْ�س املُفـت َِّـل
12. Each claimed that the mount
was slain for her alone

The Mu’allaqa of Imru’ al-Qays
ـقط ال ِّلوى ب َني
بيب
ٍ نبك من ِذكرى َح
ِ ب�س
ِ ومنزل
ِ  ِقـفا- 1
ِ
فح ْو َم ِل
ِ ال َّد
َ خول
1. Let’s halt! And on the abode of
loved ones weep
Where,  twixt “Dukhool” and
“Hawmal”, sands pile deep.
ُو�ض َح فاملِقرا ِة مل َي ْع ُف َر ْ�س ُمها ملا َن َ�س َجـتْها من
ِ  فت- 2
َ نوب
و�ش ْم ِال
ٍ َج
2. “Towdah” and “al-Miqrat” e’er
there will lay
Sands northern winds pile, 
southern blow away (1)
 ترى َب َع َر الأ ْر� ِآم يف َع َر�صا ِتـها وقـيعانـها ك�أ ّن ُه َح ُّب- 3
ُفـ ْلـ ُف ِل
3. Oryx droppings in its spaces
you’ll see
Like pepper-corns scattered so
wide and free.
 ّرات احلي
ِ  ك�أين َغدا َة ال َبـ ِني َي ْو َم تحَ َ ّمـلوا لدى َ�س ُم- 4
ـنظل
ِ نا ِق ُف َح
4. Now that they’ve gone,  I feel
that I will lead
The life of pickers of bitter apple
seed (2)
 يقولونَ  ال  ته ِل ْـك، ُوقف ًا بها َ�ص ْحبي َعـليّ  َم ِطـ َّي ُه ْم- 5
أ�سى و ت ََـج ّم ِـل
ً �
5. My mounted friends call out, in
cheer, to me
“Die not of grief! Well armed with
patience be.
ْ  و�إنّ  ِ�شـفائي َعبرْ َ ٌة ُم َهرا َق ٌة- 6
�سم دار ٍِ�س
ٍ فهل عندَ َر
ِمـن ُمع َّو ِل
6. My cure lies in a hot downpour
of tear
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In vowing,  loudest oaths,  she
protested
أزمعت
ِ � كنت قد
ِ أفاط ِم َم ْه ًال َب ْع َ�ض هذا التّد ّل ِـل و�إن
ِ � 19َ�ص ْرمي ف�أجملي
19. Do from your coyness, Fatima, 
desist (8)
Or leave me,  and on being coy, 
insist.
 � َأغ ّر ِك مني �أنّ  ح ّب ِـك قا ِتـلي َو �أ ّن ِـك مهما ت�أمري- 20
القلب َي ْف َع ِـل
َ
20. You’ve turned vain,  now that
by your love I’m slain
Command my heart. Servant it
shall remain.
ف�سـ ّلي ثيابي من
ِ  َو�إنْ ت َُك قد �سا َء- 21
ُ تك مني َخـليق ٌة
ثيا ِبك تَـ ْن ُ�س ِـل
21. If I gave you offence,  then you
may
My heart take out from yours; free
let it stay (9)
يك يف اع�شا ِر
ِ ب�سه َم
ِ  َوما َذ َر َف ْت َع ْي- 22
َ ـناك �إالّ لت َْ�ض ِربي
ـلب ُمـ َقـت َِّل
ٍ َق
22. Your eyes drop tears,  only for
you to start
to shoot two arrows at my dying
heart.
رام ِخـبا�ؤُها تمَ َ ـ ّت ْعتُ من َل ْه ٍو بها
ُ  َو َب ْي َ�ض ِة ِخ ْدرٍ ال  ُي- 23
عج ِـل
َ غ َري ُم
23. She’ a howdah-egg,  unbroken, 
unsoiled.
In howdah-nest,  I broke and her
enjoyed.
 جتا َو ْزتُ  � ْأحرا�س ًا �إ َل ْيها َوم ْع َ�شر ًا عليّ  ِحـرا�صا ل ْو- 24
ُي�س ّرونَ مقتَلي
24. To visit her,  her guards in
stealth I braved (10)
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Its white o’er- flesh like silks that
on them shone (5)
اخلد َر خد َر ُعـ َنيزَ ٍة
ُفقالت لك ال َويالت
ْ
ِ ُويوم دخلت
َ - 13
رجـلي
ِ �إ ّن َـك ُم
13. I slipped in ‘Unayzah’s howdah.
She cried
“Damn you! You’ll maim my
mount. I’ll walk alongside!”(6)
ُ مال ال َغ
ُ - 14
َ تقول وقد
بيط بنا مع ًا ع َق ْرتَ بعريي يا
فانز ِل
ِ امر�أَ ال َق ْي�س
14. Her howdah,  with our weight, 
tilted aside.
“My camel! Down quick, Imru’ alQays!” she cried.
ِْمام ُه وال  ُت ْبعديني من
َ  ف ُقـلتُ لها �سريي و�أ ْرخي ز- 15
َ ج َن
اك املُ َعـ َّل ِل
15. “Let go the reins!” said I “Be
calm and still.
Let me of your kisses have what I
will”
 فمِ ث ِل ِـك ُح ْبلى قد َط َر ْقتُ و ُم ْر�ضع ِ ف�أل َهيتُـها عن- 16
متائم محُ ْ ِو ِل
َ ذي
16. Pregnant, nursing mothers I’ve
loved, through tact
And did, through wiles, from their
own babes, distract.
ب�شـقٍّ وحتتي
ِ  �إذا ما بكى من َخ ْلفها ا ْن َ�صر َف ْت ل ُه- 17
ِ�شـ ُّقها مل ُي َحـ َّو ِل
17. When,  from behind,  wailed
loud her tiny tot
She nursed it but forgot to love me
not (7)
آلت َحـ ْل َف ًة
ْ ثيب َت َع ّذ
ْ �رت َعـليّ  و
ِ هر ال َك
ِ  و َي ْوم ًا على َظ- 18
مل تحَ َ ـ َّل ِـل
18. Over a dune,  me she once
resisted.
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 ُم َهـ ْف َهـ َف ٌة َب ْي�ضا ُء غ ُري ُمـفا�ض ٍة ترائـ ُبها َم ْ�صـقو َل ٌة- 31
نج ِـل
َ كال�س َج
َّ
31. Her waist and belly,  smooth
they were and tight
Her chest: glitt’ring mirror e’er
shining bright.
َ  َك ِبـ ْك ِر املُـقانا ِة ال َب- 32
ب�ص ْف َر ٍة غذاها نمَ ُري غ ُري
ُ يا�ض
املُ َحـ َّل ِـل
32. In depths of seas lie precious
white pearls
In love’s fluids,  my pearl from
clam unfurls.
ح�ش
ٍ � ت�صدّ و ُت ْبـدي عن
ِ أ�سيل و تَـتّقي بناظ َر ٍة من َو
ُ - 33
َو ْج َر َة ُمط ِف ٍـل
33. When shying off, she turns the
softest cheek
Like hind with fawn, her welc’ming
eyes are meek.
بفاح�ش �إذا هي َن�صّ ـ ْت ُه
لي�س
ِ ٍوجيد
ِ - 34
ٍ
َ كج ِيد ال ّر ْئ ِم
و ال  ُمب َع َّط ِل
34. No jewels does her fine slender
neck bear
Its oryx-like; its beauty white and
bare.
َ  َو َف ْر ٍع َيزينُ ا َمل- 35
أثيث َكـ ِقـ ْن ِو ال ْنخل ِة
ٍ � فاح ٍـم
ِ نت � ْأ�س َو َد
املُـ َت َعـ ْث ِـك ِـل
35. Her back is cov’red with coalblack hair, well-dressed
Her plaits,  like palmy shoots,  are
wound and pressed.
قا�ص يف
ِ  غدائ ُره ُم ْ�سـت- 36
ُ َ�شزراتٌ  �إىل ال ُعال ت َِ�ضـلّ  ال ِع
ُمـ َثنـَّى و ُم ْر َ�س ِـل
36. Her locks,  her plaits; with care
they all are dressed.
Some flow straight down; some on
her crown do rest.

If me they’d caught,  they’d gladly
me have slayed.
 �إذا ما الثرّ َ ّيـا يف ال�سّ ماء تَع ّر َ�ض ْت َت َع ُّر َ�ض �أ ْثناء- 25
ال ِو�شاح ِ املُـ َف َّ�ص ِـل
25. To her I went when night, o’er
stars, unfurled
As dark nightgown is broidered
and impearled.
فج ْئتُ وقد َن�ضّ ْت ل َن ٍوم ثيا َبها لدى ال�سّ ـ ِرت �إال  ِل ْب َ�س َة
ِ - 26
املُـ َت َف ِّ�ض ِـل
26. Behind curtains,  she’s clad in
bed attire
To let all see she’s ready to retire.
َ لك حي َلـ ٌة وما �إنْ  �أرى
َ  يمَ َني اهلل ما:فقالت
عنك
- 27
ْ
ال َغـواي َة تَـ ْنجلي
27. “By God!” said she “no means
have I at hand
To keep away what you from me
demand” (11)
 َخ َر ْجتُ بها �أم�شي تجَ ُ رّ  َورا َءنا على �أ َثر ْيـنا َذ ْي َـل- 28
ِم ْر ٍط ُم َر َّح ِـل
28. With her I walked,  and she, 
without delay
With her gown’s train our
footprints wiped away
�ساح َة احليّ  وا ْنت ََحى بنا بطنُ َخ ْب ٍت
َ  فل ّما �أجزْ نا- 29
ـقاف ع َقـن َق ِل
ٍ ذي ِح
29. The tents were still. We left
them far behind.
Quiet we stood,  in pleasure to
unwind.
�ضيم
َ َ هَ َ�ص ْرتُ ب َف ْود َْي ر�أ�سها فتَما َيـ َل ْت عليّ  ه- 30
َ ُال َك�شح ِ ر َّيـا امل
خلخ ِل
30. To me I drew her temples, then
she swayed
With ankles fine,  full thighs,  slim
waist – she laid.
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َ  �أال  ُرب- 43
فيك �أ ْل َوى َردَدتُه ن�صيح ٍ على تَعذال ِه
ِ ّ خ ْ�صم
غ ِري ُمـ�ؤت َِـل
43. For loving you, reproached I’ve
been and reviled
Yet I love,  ‘spite those who me
have defiled
ِ حر �أ ْر َخى ُ�سدو َل ُه عليّ  ب�أ ْنواع
ٍ - 44
ِ وليل ك َم ْو ِج ال َب
ـموم ل َيـ ْبـتَـلي
ِ ال ُه
44. Like heavy waves,  long nights
‘pon me descend
I’m weighed with cares that longer
nights extend.
ب�صـ ْل ِب ِه و�أ ْرد ََف � ْأعجاز ًا ونا َء
ُ  َفـ ُقـ ْلتُ َل ُه ملا تمَ َ ّطى- 45
ب َكـ ْلـ َك ِـل
45. I to the night’s darkness,  with
grief, complained.
The carefree find it brief; the careworn, strained.
ّ  �أال �أ ّيـها ال ّلي ُل- 46
ُ الط
ب�ص ْبح ٍ وما
ُ ويل �أال  انجْ َ ـلي
َ باح ِم
ـنك ب�أم َث ِـل
ُ ال ْإ�ص
46. O longest night! I so await your
morn
Though my thorny cares won’t by
morn be shorn.
َ  فيا- 47
را�س ك َّتـانٍ  �إىل
ِ لك من َلـ ْي ٍـل ك�أنّ نجُ َوم ُه ب� ْأم
ُ�ص ِّـم َجندَ ِل
47. What kind of night are you!
Your stars ne’er fade!
As if rock-tied with strongest rope
e’er made.(15)
كاهل م ّني
ٍ ـ�صامها على
َ وام َجـ َعـلتُ ِع
ٍ  َو ِقـ ْرب ِة �أ ْق- 48
َذ ُل ٍول ُم َر َّح ِـل
48. A full water-skin is e’er there
to stay
On my camel that always drifts
away (16)
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بوب
لطيف
 و َك ْ�ش ٍح- 37
ٍ
ِ كاجلديل مخُ َ َّ�ص ٍر و�ساق ٍ ك�أ ْن
ِ
ال�سّ ـقيّ املُذ َّّل ِـل
37. That waist! Slim-round, as if by
craftsman made
Legs! Lush as shoots in laden palms
cool shade
ؤوم ال�ضّ حى
ِ  وت ُْ�ضحي فتيتُ امل- 38
ُ �ِ�سك فوق فرا�شها ن
مل َت ْن ِتطـقْ عن تف�ضّ ِـل
38. She rises late from bed, scented
with musk.
Pampered, well-served is she, from
dawn till dusk.
 وتَعطو ب َرخْ ٍ�ص غ ِري َ�ش ْث ٍن ك�أ ّن ُه �أ�ساري ُع ظ ْبي ٍ  �أ ْو- 39
ُ
م�ساويك � ْإ�س ِح ِـل
39. She picks with fingers long, 
rounded and soft
Like worms, (12)  or straight “Ishil” shoots high aloft (13)
ّ  تُ�ضي ُء- 40
راه ٍب
ِ الم بال ِع�شاء ك�أ ّنها َمـنا َر ُة ُمـ ْم َ�سى
َ الظ
ُمـ َت َبـت ِِّـل
40. In darkest nights her face is
clear as light
A praying monk’s lit lantern
glowing bright.
َ  �إىل ِمثلها َير ْنو- 41
ـليم َ�صبا َب ًة �إذا ما ا�سب َك ّر ْت
ُ احل
بني د ْرع ٍ ِوم ْـج ِول
41. To her, gallants, in love, wisely
behaved.
Her clothes are between those of
child, and maid (14)
ولي�س ف�ؤادي
ِ  ت ََ�سـ ّل ْت َعماياتُ ال ّر- 42
ِّ جال َع ِن
َ ال�صـبا
هواك ُمبـ ْن َ�س ِـل
ِ عن
42. Gallants’ attentions fore’er do
not last
But my love for her,  spite time, 
stands fast.
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Like rain o’er polished stone so
swiftly flows.
َ اهتزام ُه �إذا
َّ  على- 55
جا�ش فيه
 ّا�ش ك�أن
ٍ الذ ْب ِـل َجـ ّي
َ
حم ُي ُه َغ ُلي ِمـ ْر َج ِـل
55. Though lean,  its work-power
e’er is at toil
Its neighs so like a cauldron
brought to boil.
 ِم َ�س ٍّح اذا ما ال�سّ ابحاتُ على ال َو َنى �أ َثـ ْرنَ ال ُغبا َر- 56
ديد املُر َّك ِـل
ِ بال َك
56. Onward it flies,  when swiftest
steeds do tire
They,  heavy-hoofed,  bedusted, 
soon retire.
واب
ِ الم
ِ اخل َّف َعن َ�ص َهوا ِت ِه و ُيـ ْلوي ب�أ ْث
َ  ُي ِزلّ  ال ُغ- 57
ـنيف املُ َثـق َِّـل
ِ ال َع
57. Weightless boys cannot,  for
long, on it stay
At speed,  its rider’s clothes are
blown away.
الوليد � َأمـ َّر ُه تتا ُب ُع َكـفَّـي ِه ِب َخ ْي ٍط
روف
ِ
ِ َرير َك ُخ ْذ
ٍ  د- 58
ُم َو َّ�ص ِـل
58. Like “stone-and-string”(18)
that boys o’erhead entwirl
My steed, its stone-hard frame fast
forward hurls.
ٍ َل ُه �أ ْي َطال َظ ٍبي َو�ساقـا َنعام ٍة َو�إ ْرخا ُء ِ�سـ ْرحان- 59
ْريب َت ْت ُف ِـل
ُ وتَـق
59. With waist of deer,  ostrich
pace, wolfish core
And fox-cub hind legs o’er-leaping
it’s fore.
ب�ضاف ُف َويق
 �ضليع ٍ  �إذا ا�ست َْد َبر َت ُه َ�سـدّ  َف ْر َج ُه- 60
ٍ
الأ ْر�ض لي�س ب�أعزَ ِل

الذئب َيعوي
 َو َو ٍاد َك َج ْو ِف ال َع ِري َقف ٍْر قطع ُت ُه ِب ِه- 49
ُ
َ كا
خلـليع ِ املُ َعـ َّي ِـل
49. I’ve crossed dry wastelands, 
where starved wolves prowl
Like gamblers’ starving young, 
with hunger howl
ُ  �إنّ �ش�أ َننا: ف ُقـلتُ َل ُه ملا َعوى- 50
َقليل ال ِغـنى �إنْ كنت
ملّـا تمَ َ ّو ِل
50. To howling wolf said I “We’re
of a kind.
We seek,  but is sought we never
find”.
َ  ِكالنا �إذا ما- 51
نال �ش ْيـئ ًا �أفا َت ُه َومن يح ِرتث َح ْرثي
وح ْرثك يهز ُِل
َ
51. “Each looks for what he in
hunger devours.
Lean is the wretch whose living is
like ours” (17)
َّ أغتدي
ـيد
ِ والط ُري يف ُوك َنا ِتـها بمِ ُ ـ ْن َج ِر ٍد َق
ِ �  وقد- 52
ـكل
ِ الأوا ِب ِد هَ ـ ْي
52. I rise before the birds in nests
awake
To mount a steed that none can
overtake.
ّ خر
حطه
ٍ  ِمـ َكـ ٍّر ِم َف ٍّر ُمـ ْق ِب ٍل ُم ْد ِب ٍر َمع ًا كجلمو ِد َ�ص- 53
ُ
ال�سيل من َع ِل
53. To charge, retreat, and wheel –
he’s strong and fast
As boulder,  by floods,  down from
high, is cast.
حال متنه كما َز ّل ِت ال�صّ ـفْوا ُء
ٍ  ُك َم- 54
ِ يت َي ِز ُّل الـ ّلـ ْبدَ عن
باملُـتَنز ِّل
54. Much sweat from its rock-like
back downward goes
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غ�س ِـل
َ  مباءٍ ف ُي60. Its ribs and flanks well-curved, 
66. A ram and ewe were felled in its rear will show
the chase
Its thick tail blocking its hind legs
sweatless was the steed throughout from view.
َ  ك�أنّ على ا َملت َنـ ِني منه �إذا ا ْنـتَحى- 61
th’hectic race.
عرو�س �أو
مداك
ٍ
ُ
َ حم من َب ِني ُمـ ْن ِ�ض ٍج َ�ص
حنظل
َ�صالي َة
ٍـفيف ِ�شـواء
ِ
ِ  فظلّ  طها ُة ال ّل- 67
دير ُم َع َّج ِـل
ٍ  �أ ْو َقIts withers are like grindstones, .61
67. The copious hunt cooks set out
hard and sound
to prepare
where bride’s incense and bitterSome boiled some on hot stones
.seed (19) are ground
roasted the fare.
يب
ِ  ك�أنّ  ِدما َء اله- 62
ِ ـاديات ب َن ْـح ِر ِه ُع�صا َر َة ِحـ ّناءٍ ِب َـ�ش
ُم َر َّجـل
َّ
يق�ص ُر دو َن ُه متى ما َت َر َّق
ُ  َو ُر ْحـنا يكا ُد الط ْر ُف- 68 62. Its neck smeared with blood of
 ال َع ُني فيه ت ََـ�سـف َِّلhunted prey
68. In splendid form was this my So like ‘henna” that,  over graysplendid steed
hairs, lay (20)
Upon its perfection eyes greed’ly ـعاج ُه َعـذارى دَوا ٍر يف
َ  َف َعنّ  لنا لنا ِ�سـ ْر ٌب ك�أنّ  ِن- 63
feed
ُمالءٍ ُم َذ َّي ِـل
63. A herd whose ewes far ahead
ً َفباتَ َعـ َلي ِه َ�س ْر ُج ُه وجلا ُم ُه وباتَ ب َعـيني قا ِئما- 69 appeared (21)
 َغ َري ُم ْر َ�س ِـلSo like virgins unsunned,  by sin
69. Saddled and bridled it I e’er unsmeared.
keep
بجيد ُم َع ٍّم يف
َ ف�أ ْد َب ْرن- 64
ِ كاجلزْ ِع املُ َف َّ�ص ِـل َبـ ْيـ َن ُه
ِ
And ne’er to pasture let it happ’ly
ال َعـ�ش َري ِة مخُ ْ ِول
leap.
64. Their like Yemen beads that
well-born boys wear
ُ
ً
َ أ�صاح َت َرى َبـ ْرقا �أ
َ ريك َوم
ي�ض ُه َكـ َل ْم ِع ال َيدَ ِين يف
ِ � - 70 Their necks and cheeks are black, 
بي مك َّل ِـل
ٍّ  َحtheir bodies fair.
70. Look up,  my friend,  and see
َ - 65
those lightning streaks!
واحـ ُرها يف َ�ص ّر ٍة مل
فاحلـ َقنا
ِ بالهاديات ودُو َن ُه َج
ِ
So like the wildly flailing arms of
تُزَ َّي ِـل
freaks.
65. My steed did soon the herd’s
vanguard o’ertake
َأمال ال�سّ ـليط
َ � راه ِـب
 ُي�ضي ُء َ�سـنا ُه �أ ْو َم- 71 The slow were left their slow way
ِ �صابيح
ُ
بال املُ َفـت َِّل
ِ  بال ُّذon to make (22)
71. It flash lights all,  like monk’s  َفعادى ِعـدا ًء َب َني َث ْو ٍر و َن ْع َج ٍة ِدراك ًا ومل َيـ ْن َ�ض ْح- 66
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جاد
ٍ نا�س يف ِب
ٍ ُ ك�أنّ  َثبري ًا يف َعران ِني َو ْبـ َل ُه َكب ُري �أ- 77
ُمزَ َّم ِـل
77. “Thebeer”’s high mount was
braced for that onslaught
As a cloaked lord,  storm shelter
would have sought (24)
ُ  ك�أن- 78
ّ ذرى َر� ِأ�س املُ َج ْيمِ ِـر ُغد َو ًة من ال�سّ ِيل و ال ْأغثاء
ـغزل
ِ َفـلك ُة ِم
78. The loaded floods around
“Mujaymir” swirled
And spun as swiftly as a spindle
twirled (25)

lantern; well built
As oil rushes to soak its wick at tilt.
َيب َب ْعد
ِ  َق َع ْدتُ َل ُه َو ُ�ص ْح َبـتي ب َني �ضار ٍِج وب َني ال ُع َذ- 72
ما ُمـتَـ�أ َّمـلي
72. ‘Twixt “ Dharj” and “’Uthayb”
cloud-watching sat we
Amazed I was how far my eyes
could see.
َّ  على َق َط ٍن- 73
بال�شـ ْي ِم �أ َمينُ َ�صو ِب ِه و�أ ْي�س ُر ُه على ال�سّ ـتا ِر
ْ َف
ـيذ ُب ِـل
73. Cloud-topped mount “Qatan”
was there on our right
To left, “Sitar” and “Yethbel” were
in sight.(23)

َ عاع ُه نز
ُول اليماين ذي
ِ ب�صحرا ِء ال َغ
َ بيط َب
َ  و�ألقى- 79
أذقان
العياب املح َّم ِـل
ِ  ف� ْأ�ض َحى َي ُ�سحّ املا َء َح ْو َل ُكـتَيف ٍة ي ُكبّ على ال- 74
ِ
79. “Ghabeet”’s desert was then
هبل
ِ َد ْو َح ال َكـ َن
with color laid
Torrential rain over “Kutayfah” .74
Like wares Yemen merchants in
poured
full displayed (26)
Uprooting trees that once up high
.had soared
ً
اجلوا ِء ُغد ّيـ ًة ُ�صبحنَ ُ�سالفا ِمـن
ِ  ّ َكـ�أنّ  َمـكاكي- 80
َ  َومرّ  َعـلى ال َقـ ّن ِان ِمـنْ َن َفيا ِن ِه ف�أ ْن- 75
زل منه ال ُع ْ�ص َم َرحيـق ٍ ُمـ َفل َف ِـل
80. “Mikak” bird-song throughout
ّ منز ِل
ِ من كل
the valley rang (27)
75. “Qinan”’s high mount was
‘S if peppered wine had drunk,  struck by that deluge
they happ’ly sang.
It’s frightened elk scurried for safe
.refuge
 ك�أنّ  ال�سّ با َع ِفـي ِه َغ ْر َقى َع�ش َّيـ ًة ِب�أرجا ِئ ِه ال ُق ْ�صوى- 81
ُ �   َوتَـ ْيما َء مل َيـترْ ُك بها ِج ْذ َع نخ َل ٍة وال �أُ ُط ــم ًا �إال- 76
أنابي�ش ُع ْن ُ�ص ِـل
81. The beasts that were in floods
دل
ِ بج ْن
َ َم�شيد ًا
beswept and drowned,
76. “Taymaa’”s date palms were
Like flooded crops,  in mud were swiftly overthrown.
fully bound.
The floods swept all but mansions
built of stone
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ّ
«الصويف»
للشاعر األمريكيّ :ألن جنسبرج  .ترجمة :محمد عيد إبراهيم

ب ِّلغني كلّ �شيء
يا ملعونُ ،
َ
خطوتك
را ِق ْب
مار ِْ�س ،ت�أ ّم ْل ،ف ِّك ْر
يف َ
طبعك
�إين �أنا الطاعنُ
لن � َ
أعي�ش � 20سن ًة �أخرى
وال حتى � 20أ�سبوع ًا �آخر
قد � ُ
أجنرف بالثاني ِة التالي ِة
ال�ستعاد ِة ميالدي
مبزرع ِة الديدان
ورمبا َ
حدث هذا

و�أ ّنى يل �أن � َ
أعرف
الدوام
فجن�سربج حا ٌمل على
ِ
لكن َمن ي�صن ُع الزمنَ
منذ � 65سن ًة ،يف هذه اجل ّث ِة؟
ر�ص َ
وخ�سر ُتها
كانت عندي ُف ٌ
مل �آخذها بج ّدي ٍة كافي ٍة
كنتُ  �أُ َجنّ خوف ًا
�أن �أخ�س َر فر�صتي ال�سرمدي َة
وخ�سر ُتها
جن�سربج ُيح ّذ َ
رك
الهالك.
ال تتبع طريقي نحو
ِ
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الروائية ميرنا المهدي لمجلة الليبي :

الكتابة عالج للخوف

حاورها  :حامد الصالحين الغيثي  .ليبيا
روائية �شابة ،ولدت يف القاهرة ،بداية �شهر
يناير ل�سنة  ،1997مولعة بالقراءة منذ نعومة
�أظافرها حتى ت�شكلت �شخ�صيتها احلقيقية
و�أ�صبحت واحدة من �أبرز ال�شخ�صيات التي
متيزت ب�أ�سلوبها اخلا�ص  يف الكتابة .در�ست
يف كلية الأل�سن جامعة عني �شم�س ،وتخرجت
من ق�سم اللغات الأجنبية واللغويات يف عام
  .2019بعد التخرج عملت كمن�سقة للمرافق
يف �شركة جيه �إل �إل " "JLLلإدارة العقارات
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واال�ستثمار يف دي�سمرب من عام  .2019عملت
ككاتبة �سيناريو يف �إحدى ال�شركات الإنتاجية،
حتديد ًا يف �شركة "�أروما" للإنتاج الفني وذلك
يف عام  2017وحتى عام  .2019ويف عام
 2018عملت كم�ساعدة لرئي�س جلنة ال�صحافة
الدولية ،وذلك يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي
الدويل ،ثم عملت �أخ�صائية لعالقات ال�ضيوف
يف مهرجان "الأق�صر" لل�سينما الأفريقية عام
 ،2019وبني عامي  2016 ،2015كانت
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مرافقة لكبار ال�شخ�صيات يف وزارة ال�شباب
والريا�ضة.
�ضيفة "جملة الليبي" هي الروائية ال�شابة "مرينا
املهدي" التي بد�أت م�سريتها يف الأعمال الأدبية
منذ عام  ،2018متيزت برواياتها البولي�سية
التي حتمل يف طياتها الكثري من الإثارة والت�شويق
ومن هنا كانت بداية �إ�صداراتها.
�أ�صدرت لها يف البداية رواية بعنوان "حتقيقات
نوح الألفي" وذلك يف عام  ،2018وكانت هذه
الرواية مبثابة االنطالقة الأوىل لها يف عامل
الكتابة وهي اخلطوة الأوىل ل�شهرتها ككاتبة
متميزة.
ح�صدت مزيد ًا من التعليقات التي كانت دوم ًا
تدفعها للأمام يف خطواتها ،ف�أ�صبح يتابعها
الكثري وح�صلت بني القراء على مكانة خا�صة

وبد�أت تقدم كل ما يحمله ذهنها من �أفكار �إىل
�إبداعية قدمتها يف �شكل روايات :رواية "ثالثة
ع�شر" يف عام  2020ـ ـ ـ رواية "بوابات اجلحيم
روك �أند رول" يف عام  .2020ـ ـ رواية "�صديقي
ال�سيكوباتي" يف عام .2021
• اللييب :بداية مرحبا بك يف جملة اللييب وشكرنا
الوارف حلضورك معنا .

ال�شكر لك �أ�ستاذ حامد� ،سعيدة بكم وبهذه
الدعوة الطيبة من جملتكم املوقرة.
• اللييب  :حدثينا عن أول من استشعر فيك موهبة

الكتابة ،وكيف كانت البداية؟

�أول من ا�ست�شعر يف موهبة الت�أليف الق�ص�صي
كانت والدتي ،فقد الحظت خيايل اخل�صب منذ
نعومة �أظافري حني كنت �أحادث الورود والطيور
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باحلدائق ،وكذلك كنت �أن�سج ق�ص�ص ًا تليق
بخيايل الطفويل ال�ساذج ،بالإ�ضافة �إىل �أنني مل
�أكن �أجيد �أي ريا�ضة �أو موهبة فنية �أخرى �سوى
ثرثرتي الطفولية الالنهائية فا�ستطاعت بكل
ذكاء �أن توجهني نحو الكتابة وتدعمني لت�أليف
ق�ص�ص ق�صرية �شاركتُ بها يف عدة م�سابقات
ثقافية بفرتة درا�ستي املدر�سية تابعة للمركز
الثقايف الفرن�سي ولل�سفارة الكندية والفرن�سية.

بجن�سيات وخلفيات متنوعة مما خ�صب خيايل
وجعلني �أت�صور عوامل عديدة ،وقد �أنعك�س هذا
على كتابتي ،ف�أنا �أكتب عن �شخ�صيات متنوعة
بعيدة كل البعد عني ،ولكن لأنني تعلمتُ مرونة
التفكري �أ�صبحتُ قادرة على ت�صور ق�ص�ص نا�س
مل �أعا�شرهم يوم ًا ونقل حكاياتهم ب�شكل �صادق
وهذا ب�شهادة القراء.

تلك املعلومة املغلوطة التي مت تداولها م�ؤخر ًا ب�أن
والدتي "عبري فرحات" كاتبة روائية ،لذلك
�أ�شكرك خللق م�ساحة يل لت�صحيح تلك املعلومة،
والدتي لي�ست كاتبة ومل ت�شغل �أي من�صب �أدبي
من قبل ،ولكنها مولعة بالقراءة وتهوى كتابة
خواطرها ومذكراتها ،ومبا �أن الطفل بطبيعته
الفطرية يقلد والديه ،كنتُ  �أقلدها و�أ�شرتي
الكتب معها و�أجل�س على ِحجرها وهى تقر�أها
يل وتقلد �أ�صوات ال�شخ�صيات الرئي�سية ،وكذلك
ا�شرتت يل دفرت مثلها كي �أكتب به �أفكاري
الطفولية قبل النوم.

يف بداية حماوالتي لن�شر روايتي الأوىل بعام
 ،2016تفاج�أتُ كثري ًا بتعجب البع�ض  من
فكرة �أنني فتاة بعمر الثامنة ع�شر و�أحاول ن�شر
رواية بولي�سية عنيفة بطلها الرئي�سي رجل .مل
�أفكر يوم ًا بتلك الفروق اجلذرية ،لطاملا كان
يل �أ�صدقاء و�أقارب من الذكور �ألعب معهم منذ
الطفولة ،ومل تكن والدتي تتحكم بي وجتربين
على اللعب بالدمى �أو م�شاهدة �أفالم الأمريات.
مل �أكن م�سرتجلة الطبع ،ولكني كنت �أنبهر دائم ًا
ب�أفالم احلركة والت�شويق ،وهذا ما فطر عليه
قلمي ووجدتني �أتخ�ص�ص به.
ا�ستاء كثري ًا من فكرة �إثقال كل كاتبة وحماولة
�إجبارها على كتابة لون ي�صمه البع�ض بالأدب
الن�سائي �أو التفرغ للكتابة عن الق�ضايا الن�سوية
من خالل ق�ص�ص  رومان�سية �أو اجتماعية
فح�سب� ،أنا �أهتم كثري ًا مب�شاكل املر�أة و�أحاول
توظيفها من خالل ق�ص�صي البولي�سية ،و�أتطرق
با�ستمرار �إىل ق�ضايا العنف �ضد املر�أة والرتبية

• اللييب  :عانت "مرينا املهدي" يف بداية مسريتها
• اللييب  :ترى من تكون والدتك ،تلك الروائية األدبية بسبب اقتناع البعض أن الفتيات ليس
وخاصة يف
لديهن القدرة على الكتابة واإلبداع
ً
اليت أهلمتك الكتابة؟
استطعت التغلب
روايات التشويق واجلرمية ،كيف
ِ
ً
�أنا �سعيدة جدا لطرح هذا ال�س�ؤال ،ال �أعلم م�صدر على هذه املعاناة وإثبات العكس؟

• اللييب  :ما الذي التصق من أمك فيك وانعكس

على شخصيتك وكتاباتك ؟

املرونة ودميقراطية الر�أي وتقبل الآخرين،
فوالدتي �سيدة ليربالية الفكر من الدرجة
الأوىل ،علمتني �أنا و�شقيقتي تقبل الآخر وتفهم
االختالف الب�شري ،وهذا جعلني انفتح على �أفكا ٍر
خمتلفة ،خا�صة لأننا نقطن بحي املعادي الزاخر
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ال�سليمة ،و�أرى �أنني ا�ستطيع �أن �أ�سلط ال�ضوء �أراه ن�سبي ًا بع�ض ال�شيء ،فعلى �أر�ض الواقع ويف
على م�شاكل الن�سوة من خالل الت�شويق والغمو�ض  الع�صر احلايل� ،أرى �أن قوة وت�أثري دور املر�أة
�أكرث من الأدب االجتماعي �أو الرومان�سي بعك�س ت�ضاعفا ب�شدة مقارنة بالعقود املا�ضية ،ولكن ما
ينق�صنا الآن هو تقدميها �أدبي ًا وفني ًا ب�شكل يليق
ما هو دارج بذهن القارئ العربي  .
• اللييب  :يف أحد اللقاءات لـ"مرينا املهدي" قالت" :لو بكفاحها احلايل ،عو�ض ًا عن �أن يتم ح�صرها
نـجيب حمفوظ على قيد احلياة كان سيبقي للمرأة
دور قوي" هل ترين أن دور املرأة اليوم الزال ضئيل يف �أدوار الإثارة �أو ال�ضعف ال�سذاجة ك�شخ�صية
جدا على الرغم من إثبات تواجدهن يف شتى اجملاالت مغلوبة على �أمرها.
ً
وعلى سبيل املثال يف اجملال األدبي؟

بهذا اللقاء الذي �أجري على هام�ش  ذكرى
ميالد "جنيب حمفوظ" ،كنت �أجيب عن مدى
�صدق و�إخال�ص  "جنيب حمفوظ" يف الكتابة
عن �شخ�صياته الن�سائية وفق ًا للحقبة التي تدور
فيها �أحداث روايته ،فرنى التباين بني �شخ�صية
�أمينة التي قدمها يف ثالثيته وبني �شخ�صية
"�إياح حتب" و"تيتي �شريي" يف روايته كفاح
طيبة ،وهذا ال�صدق يف الأعمال الأدبية حالي ًا

• اللييب  :من هي الشخصية اليت تقرأ خمطوطات
أعمالك ألول مرة قبل النشر ،ومن حيصل على
ثقتك املطلقة لقراءة عملك فور انتهائك من

كتابته؟

والدتي و�شقيقتي "مايا" .ال �أثق بغريهما منذ �أن
تعلمت �إم�ساك القلم .ال �أ�شاركهن خمطوطاتي
الأوىل لثقتي العمياء بهن فح�سب ،بل لأنهن
ميلكن �شخ�صيتني وعقليتني متباينتني ،لذا �أحب
�أن �آخذ ر�أيهن ب�سبب تنوع �أفكارهن ون�صائحهن
يل.
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• اللييب  :ضعفت اللغة العربية عند الكثري من
املبدعني وغريهم فما اسباب هذا الضعف؟ وكيف
ميكن النهوض بها مرة اخري؟

�أعتقد �أن تال�شي متقني اللغة العربية يرجع
لقلة ممار�ستها ،ف�أغلبية الطلبة الآن يلتحقن
مبدار�س دولية اللغة الر�سمية فيها الإجنليزية
�أو الفرن�سية وتعليم اللغة العربية بها ثانوي،
كما �أن �أغلب ما ن�شاهده بالتلفاز لي�س عربي ًا،
بل �أفالم �أجنبية مرتجمة ،وحتى �أفالم الكرتون
التي تعلمتُ منها النطق العربي ال�صحيح مل تعد
مدبلجة باللغة العربية كما كانت احلال حتى
مطلع القرن احلايل ،بل �صارت �أجنبية مرتجمة،
لذا تال�شت اللغة نطق ًا وكتابة ،فحتى على مواقع
التوا�صل االجتماعي �صارت الكتابة ب�أحرف
�أجنبية حتى و�إن كان الكالم عربي ،بل وبداخل
ال�شركات �صارت كل الر�سائل الإلكرتونية
والربيدية املتبادلة باللغة الإجنليزية.
�أرى �أن تعلم اللغة العربية �صار اختيار ًا ولي�س �أمر ًا
�إلزامي ًا فطري ًا كما كانت �سابق ًا ،وعلى من يرغب
يف تقوية لغته �أن يقر�أها ويعتمد على مراجع
لغوية ،وال عيب يف االلتحاق بدورات تعليم قواعد
اللغة والنحو� .أنا ممتنة لأنني تعلمتُ الكثري عن
اللغة العربية بكلية الأل�سن التي تخرجتُ فيها،
وكذلك من معلمي باملدر�سة الأ�ستاذ "يا�سر عبد
اهلل" الذي مازلتُ  �أرجع لتعاليمه �أثناء كتابتي.
• اللييب  :فيما تتمثل هوية الكتابة عندك؟ يف
اللغة أو املكان؟

�أ�سمح يل �أن �أجيب باختيار �آخر ،هوية الكتابة
عندي يف �شخ�صياتي .قيل يل من �أحد القراء
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�إنه يجد عندي خلطة مميزة يف خلق �شخ�صياتي
لدرجة �أنه �صار يتعرف على �أعمايل من ب�صمتي
يف خلق �شخ�صيات رواياتي� .أنا �أتنقل كثري ًا يف
اللغة ،يف بع�ض الأحيان �أجعل حواري بامل�صرية
العامية ،ويف �أحيان �أخرى باللغة العربية
الف�صحى� .أحيان ًا �أخرت �صبغة �سوداوية يف
�سردي ،و�أحيان ًا فكاهية مرحة .كذلك الأماكن،
�أتنقل بني حمافظات م�صر �شما ًال وجنوب ًا،
و�أ�سافر بالزمن بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل،
ولكن ما �أعتقد �أن ب�صمتي تظل بارزة فيه هو
عجينة الفخار التي �أ�شكل بها �شخ�صياتي� ،أميل
يف رواياتي ملن هم م�ضطهدون ب�شكل �أو ب�آخر،
من يعانون من ا�ضطرابات نف�سية ،من يحاربون
م�شاكلهم ب�شيء من ال�شغف على الرغم من
رمادية ما�ضيهم� ،أعتقد �أن هذا ما يخلق هويتي
الروائية ،وجود �شخ�صيات حتارب �آالمها املريرة
ب�شيء من خفة الظل.
• اللييب  :ما الذي مييز رواية "حتقيقات نوح األلفي"
جلعلها هي األقرب لقلبك؟ وهل سنشاهد قضايا
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أخرى من بعد "قضية لوز مر" و "قضية ست احلسن"؟

"حتقيقات نوح الألفي" هي �أول ما قدمته
للقراء وما قدمني لهم .كان لقاءي الأول بعامل
الن�شر والأدب لذا مهما كتبت ومهما تطورت
كتاباتي �سيظل مبثابة ابني البكر الذي �سيخلد
ا�سمه .نعم �ست�شهدون على ظهور ق�ضايا جديدة
للنور قريب ًا ،حتقيقات نوح الألفي �ستظل �سل�سلة
روائية م�ستمرة لفرتة ،لذا �أعد القراء برحالت
جديدة مع "نوح" و"قطز".
• اللييب  :تبدو رواياتك جاهزة للتحول إىل عمل
فين وذلك لتقسيم املشاهد بطريقة سينمائية،
وكأنك ال تقرأ كتاب بل ترى املشهد مير أمام

عينيك  ،ما رأيك؟

التجربة؟ وهل سنشهد عمل سينمائي إلحدى
رواياتك يف املستقبل القريب؟

بالطبع� ،أمتنى حتويل رواياتي �إىل �أعمال
�سينمائية ،و�أظن �أن هذا �أمر ي�ستح�سنه كل
روائي ،و�أنا �أعمل حالي ًا على حتويل �أحدى
رواياتي مل�سل�سل ق�صري �سيعر�ض  على �إحدى
املن�صات الإلكرتونية العربية.
فيما يتعلق بتجربتي للكتابة ال�سينمائية ،فقد
�أذيع يل فيلمني ق�صريين بالإ�ضافة �إىل ا�شرتاكي
يف كتابة امل�سل�سل التون�سي الق�ضية  ،460ولكني
بال �شك �أف�ضل الكتابة الروائية لأن جتربتي يف
كتابة ال�سيناريو مل تكن ممتعة كما �أملت ،فال
خ�صو�صية وال  قد�سية لل�سيناري�ست ،كل قائم
على العمل يعطي نف�سه حق تعديل كتابتك وتغيري
�أحداثك دون الرجوع �إليك يف الر�أي الأخري
لي�س لل�سيناري�ست بل للمخرج �أو للمنتج ويف
بع�ض  الأحيان لنجم العمل ،فعلى �سبيل املثال
�أحد الفيلمني الق�صريين اللذين كتبتهما مت
تغيري نهايته دون الرجوع �إيل مما ترتب عليه
تغيري ر�سالة وم�ضمون الفيلم برمتهما ،وهذا
�أمر يجرم حدوثه يف عامل الروايات ،فال رب
لروايتك �سواك.

�أتفق معك� ،أنا �أرى �أن الكاتب هو مبدع تخيل
�سيناريو �سينمائي مرئي بعقله ثم �أخذ يعمل
جاهد ًا على حتويل خياله الفني هذا �إىل م�شهد
حي مو�صوف بالكلمات فح�سب ،على �أمل �أن
يتحول احلرب والورق لبكرة فيلم �سينمائي يدور
بذهن كل قارئ مي�سك روايته.
كنتُ  �أ�شاهد التلفاز و�أح�ضر الأفالم بال�سينما
والدي ،وهذا قبل �أن �أتعلم القراءة،
�أ�سبوعي ًا مع ّ
لذا �شغفي بالأفالم وال�سينما �سبق �شغفي
بالكتابة ،كما �أنني تعلمتُ كتابة ال�سيناريو
• اللييب  :يف الفرتة االخرية تطورت حركة اإلبداع
ً
ال�سينمائي ومار�ستها لفرتة ،لذا كثريا ما يغلب النسائي يف عاملنا العربي من ِمن االمساء اليت كان
خيايل ال�سينمائي وو�صفي املرئي على كتابتي هلا االثر األكرب يف حب "مرينا املهدي" للكتابة؟
الروائية ،ولكن دون �أن �أخل بالبناء الروائي �أنا �أقر�أ للعاملية ج .ك .رولينج من عمر الثامنة
و�أ�سا�سياته.
وكنت منبهرة بخيالها ودقة كتابتها وتفا�صيل
• اللييب  :مت إذاعة فيلمني قصريين لك عرب إحدى
القنوات الفضائية ،حدثينا كيف كانت تلك بناء عاملها ومتنيت �أن �أ�صل لنجاحها ثم بفرتة
املراهقة �شدهتُ بكتابات �إليف �شافاك وروعة
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�شخ�صياتها فهي مبهرة فيما يتعلق بخلق
تف�صيلي دقيق لأبطال رواياتها وهكذا تعلمتُ من
االثنتني.
•

اللييب  :الروائية "جنوى بركات" تقول:

"كل قارئ يعيد انتاج وكتابة الكتاب الذي
يقرأه" ما رأيك؟

�أتفق ب�شدة ،فكل قارئ يتلقى روايتك مبا يليق
بفهمه وتف�سريه وخميلته و�أنا �أحب الروايات التي
ال  حتتوي على وعظ ون�صح مبا�شر ،بل ترتك
م�ساحة خليال القارئ وه�ضمه للعمل ،هذا النوع
من الكتابات يعلق بذهن القارئ لفرتة �أطول لأنه
ي�ضفي عليه ب�صمته ويرتك عالمة بروحه.
• اللييب  :كيف تنظر "مرينا املهدي" إىل حركة

النقد يف مصر والوطن العربي اليوم؟

�أرى �أنها يف حت�سن وانت�شار ولكن للأ�سف مل
تعد كلها قائمة على درا�سة حقيقية ،فهناك
خلط بني ر�أى قارئ مولع بالكتب وي�شاركنا ر�أيه
بنا ًء على ذوقه �أو ميله ل ُكتاب بعينهم ،وبني
ناقد دار�س للأدب �أو ح�صل على درا�سات عليا
مبجال النقد .النوع الأول يف انت�شار وا�سع وهو
مفيد للحركة الأدبية وملعرفة �آراء القراء وكذلك
للت�سويق لعملك الروائي ،ولكن للأ�سف النوع
الثاين مل يعد منت�شر ًا مبا يكفي.

• اللييب  :هل أضاف العامل االفرتاضي شيئًا جديداً

إىل األدب والثقافة يف نظرك؟

�أ�ضاف وانتق�ص .فمن حما�سن العامل االفرتا�ضي
هو التوا�صل املبا�شر مع القراء ،وكذلك الت�سويق
لعملك على �أو�سع نطاق ب�أقل تكلفة ،ولكنه �أنتق�ص 
ب�أن �شغل الكاتب ب�شهرة م�ؤقتة قد تلهيه يف بع�ض 
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الأحيان عن الكتابة نف�سها ،فالبع�ض  يهتم
ب�أرقام املتابعني وامل�شيدين به وال�شللية الزائفة
على ح�ساب حت�سني كتابته و�إ�صقال مهاراته
الروائية ،لذا يجب احلذر والزهد عن احل�شد
الإلكرتوين لك حتى ال تفقد بريق موهبتك ،فكل
ما هو افرتا�ضي لن يدوم ،و�ستبقى كتبك للزمن
كي يقيمها دون �أي اعتبارات �سوى جودة عملك.
• اللييب  :ماذا عن عالقة الناشر واملبدع حاليًا يف
رأيك؟

�أنا حمظوظة لكوين من القلة امل�ستمتعة بعالقة
�صحية ومثمرة مع نا�شري احلايل ال�سيد "�سيف
�سلماوي" مدير "دار الكرمة" للن�شر والتوزيع،
فهو يوفر يل كل ما قد احتاجه للإبداع ويذلل
يل كل العقبات ،وهذا هو املناخ الذي ين�شده �أي
مبدع� ،أن يجد نا�شر ًا يتوىل ر�ؤيته ويثق به ويعمل
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عام ًا على ت�أ�سي�س معر�ض  القاهرة الدويل
للكتاب ،و�أنا فخورة لدور القاهرة التاريخي
العريق يف امل�سرية الأدبية العربية و�أي�ض ًا �سعيدة
ل�سري بع�ض الدول ال�شقيقة على اخلطى نف�سها،
وال �شك �أنه من العظيم �أن تنت�شر الثقافة بكل
الربوع العربية و�أن تتزايد الفاعليات الثقافية يف
كل بقاع الأر�ض ليعد ذلك بالنفع على الب�شرية
كلها ُكتاب ًا وقراء.
• اللييب  :ما الذي تريد إخباره "مرينا املهدي" لقراء
"جملة اللييب"؟

معه على تنميته ،ولكن للأ�سف هذه لي�ست طبيعة
احلال مع �أغلب زمالئي ،ف�أنا �أ�سمع �شكاوى
م�ستمرة يت�ضح فيها �إهمال حالة الكاتب النف�سية
ور�ؤيته الت�سويقية وجتاهل احتياجاته و�صورته
الأدبية واالهتمام بالعائد املادي فح�سب ،بل
والأ�سو�أ يف بع�ض الأحيان هو دفع الكاتب لتويل
ت�سويق كتابه بنف�سه ليكتفي النا�شر بالطبع
فقط مع عدم ت�سويق العمل مبا يليق ،مما يجعل
اهتمام الكاتب يحيد عن موهبته الأدبية وتطوير
كتاباته وتركيزه على الت�سويق والرتبح ،وهذا من
ر�أيي يف�سد املناخ الأدبي ال�صحي ،فعلى الكاتب
االهتمام بكتابته فقط وكل ما يخ�ص  الت�سويق
والتوزيع يكون مهمة النا�شر وحده.

�أود �أن �أعرب لكم عن �سعادتي ال�شديدة لتعرف
�أ�شقائي بالدولة الليبية علىّ ب�شكل �شخ�صي عرب
هذا احلوار امل�شوق الذي ا�ستمتعتُ بكل �أ�سئلته
وتفا�صيله و�أمتنى �أال �أكون قد �أطلتُ عليكم
ب�إجاباتي و�أنكم وجدمت فيها ما قد يفيدكم
وميتعكم.
• اللييب  :كلمة أخرية مفتوحة لك .

�أ�شكركم على وقتكم و�أمتنى �أن يحث كل مواطن
عربي �أوالده على القراءة منذ �سن مبكرة،
فالقراءة هي تذكرة جمانية لل�سفر عرب الأزمان
والأماكن وال�شخو�ص  و�ستجدون بها علم يفوق
�أعماركم �أعمارا ً ،وهى عالج لكثري من املخاوف
وال�ضغوط احلياتية التي مير بها وطننا العربي،
لقد �أنقذتني القراءة والكتابة من الكثري من
الفرتات املوح�شة ووجدتُ بها �أ�صدقاء يف �أوقاتي
• اللييب  :شهدت مصر كثري من الفاعليات الثقافية
مؤخرا ،هل تعود القاهرة مرة اخرى للريادة الثقافية الأكرث وحدة ،لذا �أمتنى لكم جميع ًا �أن تتخذون
ً
من القراءة هواية وهوية فهى �سر النجاح
العربية ؟
يف ر�أيي ،مل تغب القاهرة عن ريادة احلركة واملعرفة احلقيقيني.
الثقافية العربية ،ففي يناير املا�ضي مر 53
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َ
ُل ِب ْ
في قصيدة «ك ْ
قطعة سكَّر» للشاعرة الليبية سارة الشريف
عَقلِي

ُ
ّ
الشعري ..
جتليات السرِد يف البناِء

محمد عبداهلل الخولي .مصر
ينفتح النص الشعري انفتاحًا يسمح له باستدخال وع ّرفه ب�أنه "�ضرب من الق�صائد التي حتكي الق�صة
األجناس األدبية األخرى فيه ،وتذويبها في بنيته بطريقة خمتلفة عن ال�شعر امل�سرحي والغنائي" ،ويعترب
الفنية؛ إذ يبقى الشعر مهيمنًا بسلطته على سائر هذا ت�أ�سي�س مل�صطلح "ال�شعر ال�سردي" الذي ي�ستدخل
األجناس األدبية التي يستدعيها؛ لتتمازج معه احلكاية يف ف�ضائه اخلا�ص ،ليعر�ضها بطريقة مغايرة
في إطار فني واحد يتصدره الشعر ،ويبقى متعاليًا للحكي املبا�شر عن طريق البناء ال�شعري ،ويتعرب
على سائر األجناس األخرى بتلك السلطة التي هذا ا�ستدخال للأجنا�س الأدبية يف الن�ص  ال�شعري.
تتأبى على غيرها .فعندما يتحول النص الشعري
فضاء للحكي عبر بنية سردية يستلزم استدخالها ولكن ال�شعر ب�سطوته يجعل تلك الأجنا�س تتماهى
ً
إلتمام الفعل /الحكاية ،يقوم الشعر عبر تقنياته معه وتن�صهر فيه ،ويبقى ال�شعر مرتبع ًا على عر�شه
اإلبداعية بصهر البنية السردية المستدخلة قسراً الن�صي ،فار�ض ًا �سلطته على كل الأجنا�س الأدبية
في النص ،وتطويعها للغاية الشعرية ،وال تكون امل�ستدعاة �إليه.
تلك البنية السردية /الحكائية إال وسيلة من وهذا النوع من ال�شعر والذي �أعني به "ال�شعر ال�سردي"،
�أو "ال�شعر امل�سردن" يحتاج �إىل مبدع من نوع خا�ص،
خاللها يصل المبدع إلى مبتغاه.
ولقد �أ�شار" كري�س بالديك" ( )chris Baldickميتلك القدرة الفنية التي ت�ؤهله �أن ي�ستدخل �أي جن�س
�إىل �إمكانية ا�ستخدام م�صطلح "ال�سرد" يف نطاق �أدبي �إىل الف�ضاء ال�شعري� ،شريطة �أال يطغى اجلن�س
ال�شعر ،و�أطلق على ذلك امل�صطلح "ال�شعر ال�سردي" الأدبي امل�ستدعى على �شعرية الن�ص وغاياته اجلمالية
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والفنية.
ومن هذه الن�صو�ص  التي ا�ستدعت احلكاية وبناءها
ال�سردي يف ف�ضاءاتها ال�شعرية ق�صيدة "كل بعقلي
قطعة �سكر" لل�شاعرة الليبية القديرة "�سارة
ال�شريف" ،والتي ا�ستطاعت بحرفية �شعرية ،وت�أنق
لغوي ،ومهارة تركيبية� ،أن ت�ستدعي احلكاية وبناءها
ال�سردي يف ن�ص �شعري متفرد ،تبزغ فيه �شم�س ال�شعر
وال تغيب ،ويبقى ال�سرد املحكي و�سيلة الن�ص ال غايته،
فقد ا�ستطاعت "�سارة ال�شريف" �أن تطوع ال�سرد
ب�آلياته وتقنياته الن�صية وتخ�ضعه لل�شعر؛ ليتماز ن�صها
بجماليات ال�شعر ،ولي�س بتجليات ال�سرد فيه.
كل بعقلي قطعة �سكر :
تقول "�سارة ال�شريف" :
عزيزي..
أتذكّرُ عندما التقطنا صورة لنا
ذاك اليوم..
كانت هناك شجر ٌة
تحوَّلتْ إلى إطار
واحْتَضَنَتْنَا.

عنوان الق�صيدة "كل بعقلي قطعة �سكر" ا�ستعارة حية
دارجة على �أل�سنة العامة واخلا�صة ،ن�ستح�ضرها يف
مواقف معينة تتخلل اخلطاب اليومي ،ولكنها ت�ستح�ضر
الألفة واملودة يف �سياق احلديث بني املتحابني ،وال حتيل
تلك اال�ستعارة �إال على نوع من املالطفة واملجاملة يف
احلديث بني املخاطبني ،و�أظن �أن هذه اال�ستعارة احلية
منت�شرة مت�شظية يف كل لغات العامل يف مواقف ت�شبه ما
�سردناه عنها متام ًا.
" كل بعقلي قطعة �سكر" ،عنوان �أظنه ميتلك القدرة
على �أن يكون عنوان ًا لق�صة ق�صرية� ،أو رواية ،لأنه
ي�ستدعي حدث ًا فعلي ًا ت�شري �إليه تلك العبارة� ،أو
حكاية يبتدرها الرواي بعنوان يظنه مرتكز ًا حكائي ًا
ملنت الن�ص .ولكنه هنا على النقي�ض  املتوقع ،فهو
عنوان لن�ص  �شعري نرثي ،تبتدره "�ساره ال�شريف"
ب ـ "عزيزي" ،تلك املفردة التي ت�شق طريقها نحو
الر�سالة وك�أن الن�ص ال�شعري الذي ا�ستدخل ال�سرد يف
بنيته الفنية ،يتخذ من الر�سالة هيك ًال �شكلي ًا له عرب
بنائية الكتابة اخلطية .وال  ي�ستبعد �أن يكون الن�ص 

الذي نحن ب�صدده عبارة عن ر�سالة تر�سلها "�سارة
ال�شريف" لعزيزها .وي�ؤكد ذلك املفردة التالية :
"�أتذكر" ،تذكري باملا�ضي وا�ستح�ضار لزمن ما�ضوي
يتجلى يف "عندما"" ،التقطنا"�" ،أول" ثالث مفردات
متتاليات تنم عن ما�ضوية احلدث ،وانق�ضاء فعل
احلكاية يف الزمن املن�صرم .وهنا يتجلى احلدث الأول
من احلكاية "التقاط ال�صورة" وا�ستح�ضار خلفيتها
"ال�شجرة" التي حتولت �إىل �إطار احت�ضن امل�شهد
وظل ثابت ًا يف اخللفية" ،ال�شجرة" تلك ال�شجرة التي
عرب التقاط ال�صورة ا�ستوقفت احلدث املا�ضوي يف
�إطار الزمن املتوقف عنوة يف ال�صورة امللتقطة ،عند
اكتمالية امل�شهد باحت�ضان ال�شجرة لهما.
ت�ستدعي "�سارة ال�شريف" مقولة من مقوالت الكاتب
امل�صري "�أحمد بهجت" � " :إن العطاء هو �أول عطر
يخرج من �شجرة احلب" ،ت�ستدعي "�سارة" ال�شخ�صية
ومقولتها املركزية يف الن�ص ،فتلك املقولة /العبارة
هي نقطة ارتكاز الن�ص �أو ن�ص  مواز م�ستدخل يف
الن�ص الأ�صلي ليتمو�سق معه تركيب ًا ولغ ًة وبنا ًء وغاي ًة.
وا�ستح�ضار �شخ�صية الكاتب� /أحمد بهجت يف الن�ص 
هو ح�ضور ا�سمي ال مردود له يف الن�ص� ،سوى اعتباره
�شخ�صية ثانوية تت�آزر مع �شخ�صية الأب "تريير"،
تلك ال�شخ�صية امل�ستدعاة من رواية العطر للروائي
"زوك�سيند" ،والتي اعرت�ضت "�سارة" على مقولته التي
ا�ستنزلتها من منت رواية "العطر" �إىل ن�صها املده�ش،
ليكون بني ال�شخ�صيتني اللتني ا�ستدعتهما ال�شاعرة
�صراع يف حدث ا�صطنعته "�سارة ال�شريف" يقوم على
�أ�سا�س الت�ضاد املتخيل لديها بني املقولتني .فالعطاء
هو �أول عطر يخرج من �شجرة احلب" كما قال "�أحمد
بهجت" ،وهذا هو ما تراه وتت�سق معه ال�شاعرة .فاحلب
عطاء نتن�سم عطره من تلك ال�شجرة.
فال�شاعرة تنتمي �أيديولوجيا لفكرة العطاء املتبادل بني
املتحابني ،هذا العطاء الذي يتعاىل على �أي كيان مادي،
هو فقط عطر ينبعث من �شجرة املحبة ،يختلج النف�س
ويتخلل الروح ال متنعه الأبواب املو�صدة من الو�صول
�إىل املحبوب .فالعطر الذي يتحدث عنه الكاتب "�أحمد
بهجت" يعرب احلدود ال ينتظر قرع الأبواب ،ينفذ من

67

إبــــــداع

م�سامات العا�شق ويت�سرب �إىل قلب املحبوب عرب ثقوب
الروح� .أما الأب "تريير" ي�ستلزم عطا�ؤه قرع الأبواب
 ،..وهذا ما مل تقتنع به" �سارة ال�شريف" فهي تفتح
بابها دائم ًا يف انتظار العطر /العطاء ،مفردة العطاء
تتعاىل داللي ًا على فكرة الطلب؛ �إذ ال يكون العطاء �إال 
بعد ا�ستجداء املعطي ،ولكن العطاء العطري الذي
تتغياه "�سارة" هو عطاء دون طلب ،عطاء املحبة ،بذل
املحبوب روحه وعطره حلبيبه ،فالعطاء �إن كان بعد
طلب فهذا يتنافى مع فكرة ال�شجرة التي ينبعث عطرها
طواعية دون �إكراه �أو طلب .تقول "�سارة ال�شريف"
قرأتُ اليومَ بالصدفةِ
إن "العطاء هو أول عطر يخرج من
شجرةِ الحبِّ"
ألحمد بهجت
العطاء..
العطر..
الحب..
ُ
المثلث ..وبهذا الترتيب يعرف
هذا
الحب.
هذا المثلث البسيط ذكَّرَ ِني بروايةِ
"العطر" لصاحبها "زوكسيند" .
هرعتُ سريعًا أبحث عنها ما بين
ّ
ألتصفحَها من جديد.
أرفف مكتبتي

يقول الأب تريير:
(( عندما يقرع هذا الباب ..فالبد �أن الأمر
يتعلق باملال..
متنيت لو �أفتح هذا الباب مرة لأجدَ
�إن�سانا يطلب �شيئ ًا ً
ب�سيطا ،عرفا ًنا باجلميل،
بع�ض الفاكهة مثلاً � ،أو بع�ض املك�سرات.
ففي الربيع هناك الكثري مما ميكن
للإن�سان �أن يجلبه .بع�ض الأزهار مثلاً .
�أو حتى �أن ي�أتي �أحدهم َ
ليقول
َ
حياك اهلل� ..أمتنى لك يوم ًا �سعيدً ا)) .
ال حاجة لك لقرعه.
وال �أتفق مع الأب "تريير"...
ال جتلب �شيئ ًا معك.
(( ال  جتلب �شيئ ًا معك )) ت�سامي الذات العا�شقة
عن الطلب /الرغبة ،فقط تريدك �أنت ،عطرك فقط
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"عينني �ضاحكتني" ت�أكل منهما وال  ت�شبع .ابتدرت
ال�شاعرة الن�ص بعنوانها الذي ي�صلح �أن يكون مفتتح ًا
عنواني ًا لق�صة ق�صرية ،ت�ستدعي حدث ًا ما�ضوي ًا مت
اختزاله يف م�شهد ت�صويري توقف معه الزمن وهو
ملتب�س ب�إطار ال�صورة ،ال ي�ستطيع الزمن الفكاك من
هذا امل�شهد ،ولكن ال�شاعرة باحرتافية واقتدار حترك
هذا امل�شهد ،وهو تولد ال�صراع املقوالتي بني �أحمد
بهجت والأب تريير امل�ستدعى من ن�سق روائي ،لينبني
ال�صراع املتخيل يف ف�ضاء الذات املبدعة ،ومن ثم تفتح
بابها لين�سرب العطر املنبعث من �شجرة احلب ،وكل
هذا مغلف بهيكل منط الر�سالة املر�سلة �إىل عزيزها
الذي ال ي�أتي عطره مع �أن الباب مفتوح ،وال�شاعرة يف
حالة انتظار دائم .ثم يعلو �صوت ال�شعر وهو متو�شح
بعباءة ال�صوت ال�سارد الذي يعلو يف �أفق الف�ضاء
ال�شعري ،ذلك ال�صوت الذي ي�ستكمل الفعل احلكائي
عرب �سرديته املتمايزه يف الف�ضاء الن�صي ال�شعري.
وت�ستح�ضر ال�شاعرة العنوان مرة �أخرى بعدما مت
ا�ستدخاله يف الن�ص يف هيئة تركيبة ملتب�سة بالن�ص"،
ك�أن ت�أكل ما تبقى من عقلي بقطعة �سكر �أو ملح" فهي
را�ضية ب�سكره وملحه ،ت�ضاد مده�ش  للغاية ينم عن
�إبداع متفرد للذات ال�شاعرة ،فهي تفتح بابها بيد �أن
العطر ال مينعه غلق الباب وال هو مرتهن بفتحه .بل
ت�صل ال�شاعرة �إىل حالة من االنغما�س والتع�شق يف
عزيزها ،ف�سكره وملحه �سواء ،فقط هي تنتظر عطره/
عطاءه �أ ًّيا كان ،هذا العطر الذي ي�ستطيع �أن ي�ستحوذ
على ما تبقى من عقلها ،فهي يف حالة ت�آكل فكري،
تتنازعها بنات �أفكارها ،ت�شتتها ،تنقلها من متاهة �إىل
�أخرى ،هي فقط تبيع ما تبقى من انتظارها بقطعة
حلوى �أو حبة ملح ت�أتي عطاء من حمبوبها الذي يت�أبى
عليها �أو يتم َّنع .تقول "ال�شريف" :
عرفانًا بالجميل
هو أن تأتي
بعينين ضاحكتين
عينين آكل منهما وال أشبع.
عرفانًا بالجميل
هو أن يسبقك عطرك
بخطوات
كافية ليتدفق الدم في عروقي
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ويسبقني عقلي
عند الباب.

حالة من التماهي والتع�شق تتبدى يف رغبة الذات يف
ح�ضور حبيبها ذات ًا وروح ًا" ،ي�سبقه عطره" مفردة
العطر هنا تن�سلخ من فكرة العطاء املتغيا التي هيمنت
على الن�ص ،..حالة �أخرى وعطر �أخر ،عطره هو وجوده
ح�ضوره ،هو غاية الذات ال�شاعرة التي ال تنتظر �شيئ ًا
�سوى حمبوبها ،حالة من التجرد نداء م�ستمر� ،سرد
متوا�صل يتعانق مع ال�شعر لتتبلور الغاية الن�صية املقنعة
خلف هذا البناء الفني .يتخافى �صوت ال�سرد ويتجلى
ال�شعر تركيب ًا وبنا ًء؛ ليوا�صل مهمته وغايته .ويبقى
ال�صوت ال�سردي هم�سا يف �ضجيج �صدى الدالالت
ال�شعرية التي تتقافز على �سطح اخليال ،ثمة تراكيب
تخللت امل�شهد الأخري ليتجلى ال�شعر بعد �أن تخافى
عمد ًا يف البنائية ال�سردية للن�ص:
عرفان ًا بالجميل
اجعل اليوم سعيداً
بأشياء بسيطة
ْ
كأن تبل ريقي
بكلمة
أشتهيها منك دائمًا.
كأن تأكل ما َّ
ْ
تبقى من عقلى
سكر
بقطعة
ٍ
أو..
ْح
ل
مِ
حبةِ ٍ
قبل أن تأكله أفكاري وبناتهنَّ.

خروج من �إطار احلدث املا�ضوي املتمثل يف مقطوعة
الن�ص  الأوىل ،حيث توقف الزمن يف �إطار امل�شهد،
تبتدئ ال�شاعرة حتريك امل�شهد بالفعل امل�ضارع
"يجتمع" و "واو" املعية التي تتمو�سق مع الفعل امل�ضارع،
خروج من �إطار الزمن املا�ضي وخلفية امل�شهد/
ال�شجرة ،حترر من ربقة القيد الزماين واملكاين ،رمبا
تريد ال�شاعرة �أن تلتقط م�شهد ًا �آخر ًا على �أي ر�صيف
ب�صحبة فنجان القهوة وحديثها مع عزيزها امل�ستدعى
للن�ص ،ولكنه ي�أبى احل�ضور الفعلي فيه .نحن �أمام
حدث ما�ضوي ت�سرتجعه "�سارة ال�شريف" ليكون
فاحتة للزمن امل�ضارع احلايل ،ت�ستدعي الآخر لتكتمل

ال�صورة مرة �أخرى على �أي ر�صيف ب�صبحة فنجان
القهوة .فهي ما عادت تنتظر فاحتة بابها يف انتظار
عطره ،ولكنها خرجت �إليه ت�ستقبله ،فال باب مينع وال 
جدران حتيل بينه وبينها ،و�إمنا هي يف املطلق حالة
من التحرر املكاين ،ت�ستفزه رغبة لي�أتي �إليها ،ولكنه
اليزال يت�أبى على احل�ضور ،م�شهد حكائي ال نهاية له،
ورمبا ال�شعر وقف حائ ًال بني احلكاية ونهايتها ،ليثبت
ال�شعر وجوده الن�صي املتعايل ،ف�إن كان القارئ اعتاد
يرت�ض ذلك ،وجعل
�أن لكل ق�صة نهاية ،فال�شعر مل ِ
نهاية الن�ص مفتوحة ،ليفتح �آفاق الت�أويل �أمام املتلقي.
هكذا ا�ستطاعت ال�شاعرة "�سارة ال�شريف" عرب
بنائها ال�شعري �أن ت�ستدعي احلكاية وبناءها ال�سردي،
م�ستدخلة منطية الر�سالة �إذ جعلتها هيك ًال �شك ًال
فني ًا للن�ص  ال�شعري ،وهذا ينم عن اقتدار ال�شاعرة
وفرادتها الإبداعية ،فقد زواجت بني الأجنا�س الأدبية
ب�صورة فنية متعالية وجعلت من ال�شعر �سلطان ًا على كل
هذه الأجنا�س ،التي امنحقت حتت �سلطته :
عرفانًا بالجميل..
أن يجتمعَ حدي ُثكَ
َ
وفنجان قهوتي
و..
وأي رصيفٍ
وال بابَ لنا لنقرعه.
نخبِّي ُء الكثير من الضحكات
في جيوبنا
لكي
ال..
ً
تكون فارغة تمام ًا
من..
كل شيء..
ونبتسم في وجه الريح
ونلتقط الصورَ
ً
نكاية بها.
أحبُّكَ..
ليست كلمة
إنها عطر يرشه قلبي
ليمتليء به.
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الحرية والعدمية والفوضوية ..

احلرية «من» واحلرية «ألجل» ..

د.عبد اهلل علي عمران .ليبيا

تعد إشكالية الحرية ،من اإلشكاليات الجوهرية ،التي شغلت الفكر
اإلنساني على مدى عصوره المتعاقبة ،وكانت جزءاً من الجداالت المختلفة،
فهي على صلة بالمجال الفكري ،عند الحديث عن حرية التعبير والفكر ،بما
في ذلك األفكار والمعتقدات الدينية وحرية االعتقاد ،إضافة إلى كونها جزءاً
من الجدليات الدينية حول قضية اإلرادة اإلنسانية (التسيير والتخيير) ،كما
أنها حجر الزاوية في أي جدل سياسي ،في تحديد عالقة الحاكم بالمحكوم،
فض ً
ال عن الجوانب األخالقية ،وقضايا العادات والتقاليد المجتمعية .إنها
باختصار جزء من جدليات عالقة اإلنسان بكل ما حوله ،سوا ًء اهلل أو الطبيعة
أو المجتمع أو حتى عالقة اإلنسان بنفسه.
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ولقد تبو�أت �إ�شكالية احلرية مكان ًا بارز ًا يف الفكر الغربي
املعا�صر ،خا�صة يف كتابات الفال�سفة الوجوديني� ،إذ
يرى "كريكيغارد" عدم �إمكانية التمييز بني الوجود
الإن�ساين واحلرية ،ولذلك مييز الفال�سفة الوجوديون
بني وجود �أ�صيل ووجود زائف :فالوجود الأ�صيل ،يعمل
على ت�أكيد العالقة بالآخر بالعمل على ت�أكيد الوجود
الب�شري ،الذي يربز عن طريق احلرية وامل�سئولية،
�أما الوجود الزائف مع الآخرين ،فهو يطم�س اجلوانب
الب�شرية وال�شخ�صية الأ�صيلة ،ويرغم الأفراد على
التجان�س والتحول �إىل قطيع� ،أما "هيدجر" فيعترب
�أن احلرية هي �أ�سا�س الأ�سا�س ،والإن�سان وفقا ملنظور
"�سارتر" هو احلرية وحمكوم عليه باحلرية �أي�ض ًا،
�أي �أنه مرغم على احلرية ،فحتى لو قرر التخلي عن
حريته ،ليكون �سلبي ًا يف هذا العامل ،فذلك اختيار نابع
من حريته ،واحلرية بهذا املعنى (والت�أكيد ل�سارتر)
لي�ست مو�ضوع ًا للربهان ،بل هي م�سلمة ،يفرت�ضها
الفعل مقدم ًا ،فهو موجودة من قبل ك�شرط لوجودنا.
وعلى �صعيد �آخر ،تعد احلرية من وجهة نظر "�ستوارت
مل" هي الدعامة الأ�سا�سية للتقدم الب�شري والرفاهية
الإن�سانية ،لأنها مرتبطة بروح التق�صي والبحث عن
احلقيقة ،فالب�شرية ت�ستفيد من ترك الأفراد �أحرار ًا
يعي�شون يف الدنيا على اختيارهم ،وح�سب م�شيئتهم،
�أكرث ما ت�ستفيد من �إرغام كل فرد على �أن يعي�ش وفق ًا
ملا يراه غريه.

القيود ،بينما احلرية لأجل ،ي�سعى الفرد من خاللها
لتحقيق �أهدافه ،بعد التخل�ص  من القيود التي تعيق
حتقيقها ،ولذلك �أكدوا على �أن احلرية لأجل �أكرث
�أهمية ،لأن احلرية غري امل�شروط (احلرية من) غالب ًا
ما تكون عواقبها وخيمة ،لأنها ت�سعى للهدم فقط ،على
عك�س احلرية امل�شروطة (احلرية لأجل) لكونها حمددة
الأهداف وبالتايل حتدد القيود التي تعيقها وترغب يف
التخل�ص منها ،ولي�ست جمرد مترد وهدم حم�ض.
• احلرية والعدمية :

تعترب العدمية رف�ض ًا لكافة �أ�شكال الهيمنة التاريخية،
ولذلك تعد �أعلى درجات التمرد ،وتعترب �أي�ض ًا حالة من
االغرتاب التام عن النظام القائم ،ورف�ض ًا لكل �شيء،
ال�سيا�سة والفن والدين والقيم والتقاليد والأعراف،
لدرجة قد جتعل الفكرة تتناق�ض مع نف�سها ،بل وتنتهي
كما يراها "ول�سون" �إىل "العبثية" ،لأن الإن�سان يفقد
دفعة واحدة كافة �أ�شكال اليقني ،وكافة الثوابت ،مما
يجعل كل �شيء يفقد معناه وقيمته ،وهو ما ميثل مناخ ًا
جيد ًا للوقع يف العبثية ،والالمباالة ،حيث مل تعد للحياة
قيمة وال معنى.
وهذه النهاية التي تنب�أ بها "نيت�شة" ،ودفعته للبحث عن
طريقة لتجاوز العدمية ،تلك املرحلة التي و�صلت �إليها
�أوروبا وفق ًا لر�ؤيته ،لأن "العدمي" ،لي�س مطالب ًا ب�أن
يقدم بدي ًال عن كل هذه املنظومات التي يدعو لهدمها،
وهذا ما يجعل العدمية ،تبدو كت�صور مرحلي م�ؤقت،
لأنه ال ميكن تخيلها ت�ستمر ب�شكل دائم� ،أي �أن العدمية
• احلرية السلبية واحلرية اإلجيابية :
رغم الأهمية الكربى التي �أعطاها الفال�سفة على كانت مبثابة الثورة على الت�صورات الدينية والتاريخية
مر التاريخ للحرية� ،إال �أنهم كانوا مل ُيخفوا توج�سهم واحلتمية ،ولكنها لي�ست �ضد الأن�ساق والقيم ،وهذا ما
منها� ،أو توج�سهم من �سوء فهمها وا�ستخدامها؛ يت�ضح من خالل �أفكار الفل�سفات الإن�سانية.
فاحلرية املطلقة ديني ًا ،تقود �إىل التطرف �أو الإحلاد • ،احلرية والفوضوية :
�أما �سيا�سي ًا ،فهي ت�ؤدي �إىل اال�ستبداد �أو الفو�ضى ،لقد انطلقت الفو�ضوية من فر�ضية ترى �أن الأمراء
ومعرفي ًا جتعل املعرفة تنتهي �إىل اجلمود �أو اخلرافة .وامللوك وكل �أ�شكال ال�سلطة احلاكمة ،تعد �آفات
ولذلك ميز العديد من املفكرين ،على ر�أ�سهم "نيت�شة" ،الب�شرية ،وم�ضطهدي ال�شعب ،وذلك لكي تر�سخ
و"�إيرك فروم" بني نوعني من احلرية؛ احلرية ال�سلبية �أفكار ًا عن املجتمع املثايل ،جمتمع بال جن�سية  وبال
(احلرية من) ،واحلرية الإيجابية (احلرية لأجل) ،م�ؤ�س�ساتية ،وب�شكل عام ،ميكن احلديث عن �أ�شكال
فاحلرية من ،تتوقف عند حالة التمرد على كافة متعددة للفو�ضوية ،و�أبرزها هو رف�ض ال�سلطة القائمة
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كم�صدر للتوازن االجتماعي� ،أما ال�شكل الثاين فيتمثل
يف رف�ض التعاون مع ال�سلطة يف �أي برامج �إ�صالحية،
ويتمثل ال�شكل الأخري ،يف البحث عن بدائل للتوازن
والإ�صالح غري ممثلة يف ال�سلطة القائمة وتعرب ب�صفة
عامة ،عن خيبة �أمل الإن�سان الأوروبي ،يف كل �أ�شكال
ال�سلطة ،وذلك ب�سبب اال�ضطهاد الديني الذي عرفته
�أوروبا يف الع�صور الو�سطى ،عندما كانت الكني�سة
متحالفة مع امللكية ،ولكن خيبة الأمل احلقيقية ،والتي
تعد �سبب ًا �أ�سا�سي ًا يف تبني الفو�ضوية �أو الال �سلطوية،
هي تلك الناجتة عن خيبات املواطن الأوروبي ،جتاه
التغريات الثورية ،على غرار الثورة الفرن�سية ،والتي
�أعادت مرة �أخرى امللكية �إىل �سدة احلكم ،ومل ينل
املواطن حقوقه ،ومل تتح�سن ظروف معي�شته ،كما
ميكن �أن يعزى الأمر �إىل ظهور طائفية جديدة ،بد ًال
عن الطائفية الدينية ،والتمييز العرقي الذي مزق
�أوروبا �إىل �أعراق وتكتالت ،وانتهى الأمر �إىل خو�ض 
حروب طاحنة ،كل هذه العوامل جمتمعة ،نتجت عنها
احلركة الفو�ضوية ،التي ترف�ض ال�سلطة وكافة �أ�شكال
التمييز املجتمعي ،وترتك للأفراد حرية التعامل دون
�أي �إطار م�سبق� ،سوا ًء كان �سلطة �أو عقيدة.
وتعترب الفو�ضوية فكرة مثالية ،بدليل �أنها ا�ستمرت
حبي�سة التنظري الفكري ،ومل تطبق يف �أي مكان ،حتى
يف م�سقط ر�أ�سها ،وانقلبت على نف�سها �ش�أنها �ش�أن
العدمية ،لكونها ا�ستخدمت العنف والثورة �أداة لتحقيق
�أهدافها ،ف�إما ف�شلت كما هو احلال يف �إ�سبانيا� ،أو
انتهت �إىل حتول الفو�ضويني �أنف�سهم (الال�سلطويون)
�إىل جزء من �أنظمة قمع ا�ستبدادية ،وبالتايل �أ�صبحوا
جزء ًا من ال�سلطة التي ثاروا يف الأ�سا�س رف�ض ًا لها.

رم منه الطبقات الأخرى ،ويف املح�صلة
ويجب �أن تحُ ْ
�ستميل تلك الطبقة �إىل ممار�سة اال�ستبداد الذي
كانت تقاتل �ضده ،ويتحول "حمررو الأم�س �إىل طغاة
اليوم" وهذه النتيجة هي التي �ش ّك ْلت موقف "هيغل"
من احلرية التي تنادي بها الثورات ،م�ؤكد ًا على �أن
الثورات ،ال  حتقق احلرية ،بل �إنها تخلق البيئة التي
تهدم فيها نف�سها؛ فالثورة التي ال  ترتبط بالثقافة
والعقل ،ت�صبح مدمرة لنف�سها قبل �أن تكون مدمرة
لغريها.
• اهلروب من احلرية :

ونظر ًا الرتباط احلرية كما �أ�شرت �سابق ًا مبجموعة
من الإ�شكاليات ،نتج عنها حتول قيمة احلرية� ،إىل
قيمة �سلبية ،ال  ي�سعى الأفراد �إىل امتالكها ،بل �إىل
الهروب منها ،يف مقابل �شعور الإن�سان باالنتماء
والهوية والأمان� ،إذ ي�ؤكد "�إيرك فروم" على عالقة
الرتابط بني التحرر والعزلة ،و�أن الإن�سان حر بقدر
ما ي�شعر بالقلق والعزلة ،لأن كافة امل�ؤ�س�سات (الدينية
واالجتماعية وال�سيا�سية) التي تعطي الفرد ال�شعور
بالآمان ،هي م�ؤ�س�سات ت�سلطية ،ال ميكن للفرد االنتماء
�إليها� ،إال بعد �أن يتنازل عن حريته.
و�أبرز �أ�شكال الهروب من احلرية هو الهروب نحو
النزعة الت�سلطية ،والتي تتمثل يف مظاهر عديدة،
مثل البحث عن بطل �أو قائد ،واخل�ضوع املطلق له� ،أو
االختباء خلف االنتماءات الدينية ،والبحث عن كاهن
�أو فقيه �أو طائفة واخل�ضوع لها ،يعد من �أكرث �أ�شكال
النزعة الت�سلطية �شيوع ًا� ،إ�ضافة �إىل اخل�ضوع للنزعة
الت�سلطية املجتمعية� ،سواء لرب الأ�سرة �أو �شيخ القبيلة
�أو جهة �أو مدينة ما ،كل هذه الهويات واالنتماءات متثل
قيود ًا ت�سلب الإن�سان حريته يف مقابل ح�صوله على
• احلرية والطبقية :
من �أبرز الإ�شكاليات املرتبطة باحلرية ،هي ارتباطها الهوية والأمن.
بالطبقية�" ،أي عندما حتتكر طبقة ما احلرية لذاتها"
�أو عندما ال  ي�ؤمن اجلميع ب�أن احلرية قيمة مطلقة • ،احلرية والثقافة واملسؤولية :
وت�صبح احلرية جمرد مك�سب طبقي ،حتتكره طبقة هل يعني ذلك �أن احلرية قيمة �سلبية ،ويجب عدم
ما ،انطالق ًا من �أنه امتياز ح�صلت عليه بت�ضحياتها ،املطالبة بها �أو الدفاع عنها؟ هل ميكن القول �إنه ال 
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فائدة ترجى منها؟ ميكن الإجابة على هذا ال�س�ؤال
بالعودة �إىل التمييز الأ�سا�سي بني "احلرية من"
و"احلرية لأجل" ،ففي الأوىل ال  يرى الإن�سان �سوى
القيود ،وال يفكر �سوى يف كيفية التخل�ص منها ،بينما
يف الثانية ،ي�ضع الإن�سان �أهداف ًا يرنو �إىل حتقيقها
ومبادئ ي�سعى �إىل العمل بها ،ومن ثم يحدد القيود
التي تعيقه وحتول دون حتقيق مراده.
فاحلرية لأجل ،هي تلك املرتبط بالثقافة كما بني
ذلك "ماثيو �أرنولد" يف كتابه الثقافة والفو�ضى،
حني �أكد على �أن التعار�ض  الأ�سا�سي يف �أي جمتمع،
يكمن يف التناق�ض بني الثقافة والفو�ضى؛ فالفو�ضى ال 
ترتبط بالأمن �أو احلرية ،بل حت�ضر وتغيب ،بقدر ما
حت�ضر و تغيب الثقافة ،ويركز ب�شكل �أ�سا�سي على دور
احلكومات يف تر�سيخ الثقافة ،من خالل الأداة الأهم،
وهي التعليم.
فالنظام احلاكم ،مهما وفر الأمن ،ومهما كافح كل
�أ�شكال الفو�ضى ،فلن يكفي ذلك لعدم حدوث الفو�ضى،
بل يف �أح�سن الأحوال �سي�ؤجلها ،والأهم من ذلك ،ف�إن

النظام احلاكم ،الذي ال  ير�سخ الثقافة ،فهو ميهد
الطريق للفو�ضى� ،سوا ًء عن ق�صد �أو عن غري ق�صد،
ولو كان يهمل �إىل جانب ذلك التعليم ،فهو يوفر بيئة
مثالية للفو�ضى.
ولذلك ربط الكثري من الفال�سفة بني العقل واحلرية،
حيث اعترب "هيغل" �أن العقل واحلرية هما املبد�آن
اللذان ن�ؤمن بها :فلكي يبدع العقل البد �أن ميتلك
احلرية الكاملة ،ولكي ت�صبح احلرية منتجة و�إيجابية
يجب �أن متنح ملن ميلك عق ًال ويجيد ا�ستخدام احلرية.
كما �أكد الفال�سفة الوجوديون على الربط  بني احلرية
وامل�س�ؤولية ،ف�أن يكون الإن�سان حر ًا ،فهذا معناه �أنه
يحمل عبء العامل على عاتقه ،و�أن يكون حر ًا ال يعني
�أنك �ستفعل ما تريد ،بل �أن تكون م�سئو ًال على �أفعالك،
وبالتايل فاحلرية ال  تتحقق �إال  من خالل الثقافة،
والوعي الذهني ،حيث يقبل الإن�سان القوانني مبح�ض 
�إرادته ،فيكون التزامه ،ال  يعرب عن تكبيله و�سلب
حريته ،بل يعرب عن حريته ووعيه.
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باعتبارها مبحث ًا جمالي ًا وفلسفي ًا في الثقافة العربية االسالمية ..

رمزية اللون (.. )1

عاطف عبد الستار .تونس

امللخّ �ص:

ّ
تحتل األلوان مكانة مرموقة في ال ّثقافة العربية اإلسالمية ،فهي من جملة الشّواهد
الماديّة البارزة على المستوى الرّاقي وال ّذوق الرّفيع اللّذان بلغهما المسلمون طيلة
العصر الوسيط وإلى اليوم ،حيث ال تقتصر استخداماتها على النّواحي الجماليّة
واستثارة اإلحساس بالبهجة واإلنشراح وحسب ،وإنّما تستخدم كذلك ألغراض
وظيفيّة وأهداف عمليّة يُعدّ عنصر الجمال أو المظهر فيها أمراً ثانويّاً .وقد
ذكرها القرآن الكريم في أكثر من موضع ،وعجّت بها صفحات كتب التّراجم والمصادر
ّ
لتتخطى دالالتها عالم الحواسّ
األدبية والفلسفيّة والتّاريخيّة بصفة متفاوتة
والعقل لتصبح الحواسّ والرّوح عالم موحّد ..ويصبح اللّون هنا هو براق الرّوح في
رحلتها اللاّ نهائية للجمال المطلق.
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الكلمات املفاتيح:
ال ّلون – ال ّرمز – املعنى  -املمار�سة الفن ّية –
ال ّثقافة – احل�ضارة.
املقدمة:
ّ
أحد من الباحثني يف حقل
بخاف اليوم على � ٍ
لي�س ٍ
الفنون واجلماليات �أنّ ال ّلون جزء من العامل املحيط
بنا ،مبثوث يف كلّ  املوجودات بال ا�ستثناء ،وثيق
الإرتباط بذواتنا بال انتهاء ،يف ح ّلنا وترحالنا،
و�سلمنا وحربنا ،وحركتنا و�سكوننا ،ومعتقدنا
وعاداتنا وتقاليدنا ،ويف ِّ
كل جوانب حياتنا وجتربتنا
الوجود َّية  ..فهو مالزم لنا كمالزمة ال ّروح للج�سد،
حتّى �أ ّننا "من امل�ستحيل �أن نت�ص ّور عاملنا بدون
�ألوان"Frans Gerritsem, Theory( ،
and Practice of Color, London,
                     ) 1975, p 9
وال غرو يف ذلك فالألوان "تط ّوقنا من حيث نعلم
وال  نعلم يف احللم واليقظة ،ونكاد جنزم ب�أ َّنها
جزء ال يتج َّز�أ من ذاكرة الإن�سان ،بل هي عالمة
على �أفكاره و�أحا�سي�سه وانفعاالته ب�شتَّى �ضروب
الفنون واملعارف ،لذلك �أوالها علماء االجتماع
والأنرتوبولوجيا قدر ًا كبري ًا من الأه ّم َّية ،واتَّخذوها
مط َّية ِّ
لفك �شفرة الإن�سان وفتح مغالق "�أناه""  .
بل وحتّى الأط ّباء ط ّوعوا الألوان لأغرا�ض عالج ّية
وا�ستخدمها علماء ال ّنف�س كذلك يف حتليل
ّ
ال�شخ�ص ّية وعالج الإ�ضطرابات ال ّنف�س ّية  واعتمدها
علماء اجلمال والإجتماع يف فهم فل�سفة وتاريخ
و�صلة الألوان بالعقائد ّ
والطقو�س َّ
وال�شعائر ال ّدين َّية
والأنظمة ال�سّ يا�س َّية واحلياة املدن َّية..
ّ حال من الأحوال �أن
وعلى هذا ال ّنحو ال يمُ كننا ب�أي ٍ
نعترب الألوان جم َّرد معطى طبيعي منحته َّ
الطبيعة
للإن�سان ،بل �إنَّ لها من الدّالالت واملعاين وال ُّرموز

ما ي�شي ب�أه ّميتها وفاعل َّيتها يف حياته .يقول امل�ؤ ّرخ
الفرن�سي "با�ستارو" يف هذا الإطار" :لي�س ال ّلون
ظاهرة طبيع ّية بقدر ما هو تركيبة ثقاف ّية مع ّقدة
تت�أ ّبى على كلّ تعميم �أو حتليل ،وتطرح العديد من
الق�ضايا ال�صّ عبة"   ،وهذا ما جعلها تلفت انتباه
املف ّكرين والفال�سفة والعلماء منذ الع�صور الغابرة.
فهذا �أر�سطو  )384ق م 322 /ق م) يرى �أنّ 
"الألوان الب�سيطة هي �ألوان عنا�صر الوجود �أعني
ال ّنار والهواء واملاء والترّ اب"  ،وذهب �إىل الإعتقاد
ب�أنَّ ال ّلون خا�صّ َّية مت�أ�صّ لة يف الأ�شياء ،وقد تب ّنى
هذا القول "فيلون الإ�سكندري" يف ت�أويله لرمز َّية
ف�سرها بالعنا�صر
الألوان الأربعة الأ�سا�س َّية حني َّ
الأربعة التي ت�أ ّلف منها العامل .وهذا "دي فن�شي"
ي�ص ّرح بعد حوايل ثمانية ع�شر قرن ًا تقريب ًا ب�أنّ 
"�أ ّول الألوان الب�سيطة الأبي�ض ..الأبي�ض  مي ّثل
ال�ضّ وء ا ّلذي بدونه ما كان يمُ كن ر�ؤية لون ،والأ�صفر
الترّ بة ،والأخ�ضر املاء ،والأزرق الف�ضاء ،والأحمر
ال ّنار ،والأ�سود ّ
الظالم الكامل"   ..ويرى "توما
الإكويني" �أن َّ
ّ ال�ضوء يت�صادم مع الأ�شياء املتباينة
يف �شفاف َّيتها وقابل َّيتها لل َّنفاذ ،وي�ؤ ّدي هذا التَّ�صادم
�إىل حياد َّية َّ
ال�ضوء واتّخاذه �صورة ال ّلون الكامن يف
الأ�شياء من بادئ الأمر..
معزل
ومل تكن ال َّثقافة العرب ّية الإ�سالم ّية طبع ًا يف ٍ
عن كلّ هذا الثرّ اء يف الآراء والأقوال  والنظريات،
ذلك �أنّ  ال ّلون عند العرب جمال لوين ميتدّ 
من طرف �إىل طرف ،وينداح من حدٍّ  �إىل حدٍّ ،
فالبيا�ض بيا�ض ،ف�إن �شابته حمرة فهو بيا�ض ،ف�إن
زادت حمرته فهو بيا�ض ،ف�إن ا�شت ّدت حمرته فهو
بيا�ض ،ف�إن احمرّ فهو بيا�ض ،وكذا احلمرة ف�سائر
الألوان ..وعلى ال ّرغم من �أنّ  "�ألفريد مورابيا"
�أ�شار �إىل ت�أ ّثر الفال�سفة العرب وامل�سلمني بنظر َّيات
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"�أر�سطوطالي�س" يف الألوان ومنهم الكندي
والفارابي و�إخوان ال�صّ فا وابن �سينا ا ّلذي خ�صّ �ص 
ف�ص ًال كام ًال يف ّ
"ال�شفاء" لإ�شكاالت الإب�صار
وال ّلون�  ،إلاّ �أنّ ذلك ال ينفي القول ب�أ ّنه كان لفال�سفة
العرب و�شعرائهم وعلمائهم وحكمائهم تق�سيم
خا�صّ  لط ْيف الألوان و�إدراك وا�ضح لبع�ضها دون
بع�ض ،وتوظيف مغاير لرمز َّية ِّ
كل لون منها ،وا ّلتي
تختلف جميعها بح�سب متغيرّ ات متع ّددة �ضمن
ال�سّ ياق َّ
وال�شبكة ال ّرمز َّية التي يندرج �ضمنها  .
من هنا ا�ستم َّد البحث يف م�س�ألة الألوان يف
ال ّثقافة العربية الإ�سالم ّية داللة ورمز ًا و�إنتاج ًا
ملعنى �شرع َّيته �أمام تع ُّدد املقاربات وثراء ال ّنتائج
املتو�صل �إليها عرب �سريورة تاريخ َّية و�أنطولوج َّية
َّ
للإن�سان العربي امل�سلم .فللفل�سفة الإ�سالم ّية
كما للأدب منظومه ومنثوره ن�صيب يف الإحتفاء
بالألوان ،وللأنرتبولوجيا واحلفر َّيات الأركيولوج َّية
كذلك ن�صيب يف الإحتفاء بالألوان و�إ�سهامات
ال  تخفى يف احلفر فيها معرف َّيا ،ما �أف�ضى �إىل
مراكمة املعاين والدّالالت وحتيني رمز َّية الألوان من
ع�صر �إىل �آخر ومن مكان �إىل �سواه داخل العامل
الإ�سالمي .و�سن�سعى يف هذا البحث �إىل تعميق
ال َّنظر يف ماهية الألوان ووظائفها و�أبعادها الدّالل َّية
وعالقة ِّ
كل ذلك بالتّاريخ والأدب والفل�سفة ،لتجاوز
ال�سطح َّية للألوان وتهمي�ش دورها واحلكم
ال َّنظرة َّ
بثانو َّيتها ،واعتبارها جم َّرد �أقنعة زائفة ت�ض ّلل
احلقيقة وحتجب ع َّنا جواهر الأ�شياء.
يف ا�صطالح الألوان وتع ّدد مدلوالتها يف ال ّثقافة
العرب ّية الإ�سالم ّية:
�أ َّكد "مي�شال با�ستورو" �أنَّ  �أ َّول حقل يهت ُّم به دار�س
الألوان يف جمتمع ما هو احلقل اللُّغوي واجلانب
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ال ِّل�ساين واملُعجمي ،ملا يو ِّفره للم�ؤ ِّرخ والباحث ب�شكل
عامّ من ما َّدة ثر َّية ومعلومات مفيدة عن ت�ص ُّور هذا
املجتمع �أو ذاك للألوان داللة ورمز ًا و�إنتاج معنى.
وملّا كان ال ّلون يف الثقافة العربية جما ًال لون ٌّيا ميت ُّد
من طرف �إىل طرف ،وينداح من حدٍّ  �إىل حدٍّ على
ر�أي الأ�ستاذ "حم ّمد بوعكا�شة" ،فقد �صار لزام ًا
والتفح�ص يف ماهية ال ّلون
علينا �إذ ًا التَّدقيق وال ّنظر
ّ
قبل اخلو�ض يف الدّالالت ال َّرمز َّية .حتّى من�ضي يف
بحثنا يف م�أمن تامّ من اخللط �أو الزّيغ.
�أ) ال ّلون لغة:
ورد معنى ال ّلون يف "ل�سان العرب" �أ ّنه" :هيئة
كال�سّ واد وا ُ
حلمرةَ ،و َل َّو ْن ُت ُه َف َت َل َّونَ َو َل ْونُ ُك ُّل �شيء ما
ف�صل بينه وبني غريه ،واجلمع �ألوان ،وقد َت َل َّونَ
َو َل َّونَ ولونه .وال َّل ْونُ  :ال ّنوع ،وفالن متل ّون �إذا كان ال 
�ضرب من
يثبت على خلق واحد ،وال َّل ْونُ ال َّد ْق ُل وهوٌ :
ال ّنخل"  .وجاء يف ال�صّ حاح كذلك �أنّ ال ّلون" :هيئة
كال�سّ واد وا ُ
حلمرةَ ،و َل َّو ْن ُت ُه َف َت َل َّونَ  ،وال َّلونُ ال ّنوعُ ،فالن
ُمت َل ِّون� :إذا كان ال يثبت على ُخ ُل ٍق واحد ،ول َّونَ الب�سر
تلوينا� ،إذا بدا فيه �أثر ال َّن�ضج ،وال َّل ْونُ  :ال َّد ْق ُل وهو:
�ضرب من ال ّنخل"  .وذكر "بن فار�س" يف "معجم
ٌ
مقايي�س ال ّلغة" �أنّ (" :لون) اللاّ م والوان وال ّنون
كلمة واحدة ،وهي �سحنة ا
ل�شيء :من ذلك لون ّ
ّ
ال�شيء ،كاحلمرة وال�سّ واد،
و ُيقال :تل ّون فالن :اختلفت �أخالقه"   .واعترب
"الزّبيدي" كذلك �أنّ ( :ال ّلونُ ) من كلّ  �شيء:
ما ف�صل بني ّ
ال�شيء وغريه ،وال ّلون تك ّيف ظاهر
الأ�شياء يف العني .وقيل :هو الكيف ّية املدركة بالب�صر
من حمرة و�صفرة وغريهما ،واجلمع �ألوان".
وقد ذهب �أبو عبيدة – �أحد علماء ال ّلغة – �أنّ ل ّلون
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والنجر  .وربمّ ا
ثالثة تعريفات منها ال ُّنق َب ُة وال ُب ُ
و�ص َّ
يكون ق�صده من ذلك �أنّ الألوان كالبيا�ض وال�سّ واد
وا ُ
وال�صفرة واخل�ضرة ت�أخذ �أ�شكا ًال وهيئات
حلمرة ُّ
متع ّددة كهيئة ال ّنقاب وحالته ،فال ّنقاب ،خمار ًا كان
�أو عمة ،قد يكون �أبي�ض ال ّلون �أو �أ�سود �أو �أحمر..
ويري "ابن منظور" �أنّ كلمة "بو�ص" مرادفة ل ّلون،
وهي تخت�صّ بال ّدوابّ وخا�صّ ة الأغنام ،ومن تعريف
ال ّلون كلمة "اجلرم" ولها معان متن ّوعة وال يتح ّدد
معناه �إلاّ يف ال�سّ ياق ا ّلتي ترد فيه ..فهي "ال�صّ وت
والبدن" ،و�أ ّما عند ابن الأعرابي فتعني "ال ّلون"،
و ُيقال َج َر َم لو ُنه �إذا َ�ص َفا"  .
وقال "ابن �سيده" يف "املخ�ص�ص"" :للألوان
ال ّثالثة� :أحمر و�أ�سود و�أبي�ض �أ�سماء م�ستعملة
قريبة ،و�آخر بالإ�ضافة �إليها وح�ش ّية وغريبة ال تدور
يف ال ّلغة مدارها ،وال  ت�ستمرّ  ا�ستمرارها �أال  ترى
�أنّ قولنا �أبي�ض و�أحمر و�أ�سود من ال ّلفظ امل�شهور،
وقولنا يف الأبي�ض :نا�صع ،ويف الأحمر :ق ّمدٌ ،ويف
الأ�سود :غربيب من الأفراد ا ّلتي رفعت عن الإبتذال،
و�أودعت �صوان ًا يف ق ّلة الإ�ستعمال ،مع �أ ّنك ال جتدها
يف غالب الأمر �إلاّ تابعة للألفاظ امل�شهورة .يقولون
�أبي�ض نا�صع"   .
ب) ال ّلون ا�صطالح ًا:
ذكر "بلينو�س احلكيم" (وهو فيل�سوف يوناين ظهر
زمن اخلليفة الع ّبا�سي امل�أمون) يف كتابه "�سرّ 
اخلليفة و�صنعة ّ
الطبيعة" – "كتاب العلل" �أنّ ال ّلون
"هو جن�س الأجنا�س ،و�إنمّ ا ُ�س ّمي جن�س الأجنا�س
لأ ّنه ُمق�سّ م للبيا�ض  وال�سّ واد وا ُ
وال�صفرة
حلمرة ُّ
وا ُ
خل�ضرة"   .وهذه داللة وا�ضحة على �أنّ  الألوان
تنح�صر يف جانبني� :إ ّما �أن تعني ال ّنقبة والبو�ص 
والنحر واجلرم� ،أو �أن تعني جن�س ًا من الأجنا�س

والأنواع وال�ضّ روب والهيئات كالبيا�ض  وال�سّ واد
واحلمرة وا ُ
خل�ضرة ،وهذا م� ّؤ�شر وا�ضح على �أنّ 
ملكة التّمييز بني الألوان ظهرت عند العربي منذ
ال�شيخ حم ّمد ّ
�أمد بعيد .وقال ّ
الطاهر بن عا�شور:
"والألوان جمع لون ،وهو عر�ض� ،أي كيف ّية تع ّر�ض 
ل�سطوح الأج�سامُ ،يك ّيفه ال ّنور كيف ّبات خمتلفة
على اختالف ما يح�صل منها عند انعكا�سها �إىل
عد�سات الأعني ،من �شبيه ّ
الظلمة وهو لون ال�سّ واد،
و�شبيه ال�صّ بح وهو لون البيا�ض .فهما الأ�صالن
للألوان ،وتن�شقّ  منهما �ألوان كثريةُ ،و�ضعت لهما
�أ�سماء ا�صطالح ّية وت�شبيه ّية"  .
ويرى علماء ّ
الطبيعة �أنّ  ال ّلون ظاهرة فيزيائ ّية
ناجتة عن حتليل ال�ضّ وء من خالل �شبك ّية العني �أي
�أ ّنه �إح�سا�س لي�س له وجود خارج اجلهاز الع�صبي
للكائنات احل ّية�  ،أي �أنّ  اللون من عمل املخّ  ،وال 
ميكن �إثباته �إلاّ  من خالل العني .و�أ ّما يف حقل
الفنون التّ�شكيل ّية ف ُيق�صد بال ّلون ال�صّ بغة ا ّلتي
ي�ستعملونها لإنتاج التّلوين بحيث يحدث تفاعل
بينها وبني ّ
ال�شكل والأ�ش ّعة ال�ضّ وئية ال�سّ اقطة عليها
والتي بها ترى الأ�شكال ،وهذا ما تن ّبه �إليه ّ
ال�شيخ
العلاّ مة "حم ّمد ّ
الطاهر بن عا�شور" ملّا ذكر �أنّ 
"الألوان جمع لون ،وهو كيف ّية ل�سطوح الأج�سام
مدركة بالب�صر ،تن�ش�أ من امتزاج بع�ض العنا�صر
بال�سّ طح ب�أ�صل اخللقة� ،أو ب�صبغها بعن�صر ذي لون
معروف .وتن�ش�أ من اختالط عن�صرين ف�أكرث �ألوان
غري متناهية."..
وعلى ال ّرغم من �أنّ ال ّلون هو املظهر اخلارجي ّ
لل�شكل
�إلاّ �أ ّنه يلعب دور ًا كبري ًا يف الفنّ من حيث ت�أثريه على
حوا�سّ الإن�سان بل هو الإح�سا�س ذاته وله �شروط
بع�ضها يعود �إىل عوامل داخل ّية يف ج�سم الإن�سان
وتركيب �أجهزة الإح�سا�س فيه ،وبع�ضها يعود �إىل
77

إبــــــداع

عوامل خارج ّية منها مقدار ال�ضّ وء الوا�صل للعني
وطول موجته وزاويته ولونه  .وهو كال�ضّ وء مهمّ يف
حياة الإن�سان ،ودخل يف العرف والتّقاليد� ،إذ ال ي�أتي
لوظيفة زخرف ّية فح�سب بل له اتّ�صال وثيق بال ّنف�س
الب�شر ّية يعبرّ عنها مبا يثريه من �إح�سا�سات ممتعة،
و�إيحاءات متزج بني احلياة وميدان الفنّ .
وقد جاء يف املو�سوعة العربية املي�سّ رة �أنّ ال ّلون هو
خا�ص ّية �ضوئ ّية تعتمد على طول املوجة ،ويتو ّقف
ال ّلون ّ
الظاهري جل�سم ما على طول موجة ال�ضّ وء
ا ّلذي يعك�سه  ،ويختلف يف تر ّدده وتذبذبه من لون
لآخر ،وتقوم امل�ستقبالت ال�ضّ وئ ّية يف ال�شبك ّية
با�ستقبالها ،وترجمتها �إىل �ألوان .وحتتوي ال�شبكية
على ثالثة �ألوان هي الأ�صفر والأحمر والأزرق ،وبق ّية
الألوان تتك ّون من مزج هذه ال ّثالثة .وقد اكت�شف
العلماء �أ ّنه �إذا دخلت طاقة ال�ضّ وء �إىل اجل�سم
مما
ف�إ ّنها تن ّبه الغ ّدة النخام ّية واجل�سم ال�صّ نوبري ّ
ُي�ؤ ّدي �إىل �إفراز هرمونات مع ّينة تحُ دث جمموعة
من العمل ّيات الفيزيولوج ّية ،وبالتّايل ال�سّ يطرة
املبا�شرة على تفكرينا ومزاجنا و�سلوك ّياتنا.
نخل�ص مما �سبق ذكره �إىل القول ب�أنّ التّعريفات
ّ
ال ّلغو ّية للألوان هي م�س�ألة ثقاف ّية بامتياز ،وذات
ارتباط وثيق بالت�صور العامّ  الذي ن�سجه املتخ ّيل
اجلمعي العربي للألوان ت�أ ّثر ًا بروافد ومرجع ّيات
ت�ضرب بجذور عميقة يف التّاريخ كالأ�سطورة
والأعراف والتّقاليد والأديان واملعتقدات ،ولع َّل هذا
يف�سر ما ذهب �إليه "حم َّمد عجينة" "من �أنّ 
ما ِّ
ِّ
خا�صا لط ْيف الألوان و�إدراكا
لكل ح�ضارة تق�سيم ًا َّ
وا�ضحا لبع�ضها دون بع�ض ،ولرمز ّية ِّ
كل لون منها
التي تختلف بح�سب متغيرّ ات متع ّددة �ضمن ال�سّ ياق
ّ
وال�شبكة ال ّرمز ّية التي يندرج �ضمنها".
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 )1داللة ال ّلون يف ال ّثقافة العربية
الإ�سالم ّية:
�أ) يف القر�آن الكرمي:
ُيعترب ال ُقر�آن العظيم املرجع ّية الأوىل يف بال ّن�سبة
ّ وعددي ،جامع
لل ُم�سلمني ،فهو �إعجاز علميّ و ُلغوي
ّ
�شامل و�صالح ل ُكلّ مكان وزمان ،فهو مل يرتك جانب ًا
من جوانب احلياة �إالّ تناولها ،مبا يف ذلك الألوان
بو�صفها جزء من العامل املا ّدي ،وقد ورد ذكر كلمة
"ال ّلون" (ُ )la couleurمب�شتقاتها �سبع م ّرات
يف ال ُقر�آن بعدد �ألوان ّ
الطيف ال�ضّ وئي (arc en
 ،)cielثالث م ّرات يف �سورة فاطر ،م ّرتان يف �سورة
ال ّنحل ،وم ّرة واحدة يف ُكلّ من �سورة ال ّروم والزّمر،
ويمُ كن �أن ُنق�سّ م يف هذا ال�سّ ياق الألوان الواردة �إىل
ق�سمني ،الألوان فنجد الأ�صفر ،الأخ�ضر ،الأحمر
والأزرق ،ثمّ القيم ال�ضوئ ّية �أي الأبي�ض والأ�سود:
ف�أ ّما الأ�صفر فقد ورد ذكره خم�سة م ّرات يف القر�آن
ّ ح ّمل معنيني متقابلني ،ف�أ ّما
الكرمي ،وهو لون �أ ّويل ُ
املعنى الأ ّول ،فهو الإ�صفرار ّ
وال�شحوب واملوتُ (،ث َّم
َيهِ ُيج َفترَ َا ُه ُم ْ�ص َف ًّرا ُث َّم َي ْج َع ُل ُه ُح َط ًاما)�   ،سورة
الزّمر :الآية  ، 21و�أ ّما املعنى ال ّثاين ،في ُدلّ على
البهجة وال�سّ رور(�إِ َّن َها َب َق َر ٌة َ�ص ْف َرا ُء َفا ِق ٌع َل ْو ُن َها ت َُ�س ُّر
ال َّن ِاظ ِرينَ )�  ،سورة البقرة :الآية  ، 69يف حني ُذكر
ال ّلون الأخ�ضر يف ال ُقر�آن ثمانية م ّرات ،وهو لون
يفور باحلياة ويرمز �إىل ال ّنعيم وال ّراحة ( َوهُ َو ا َّل ِذي
ال�س َما ِء َما ًء َف َ�أخْ َر ْج َنا ِب ِه َن َباتَ ُك ِّل َ�ش ْيءٍ
�أَ ْنزَ َل ِمنَ َّ
َف�أَخْ َر ْج َنا ِم ْن ُه َخ ِ�ض ًرا)�  ،سورة الأنعام :الآية 99
 ،وهو لون لبا�س �أهل اجل ّنة ( َو َي ْل َب ُ�سونَ ِث َيا ًبا ُخ ْ�ض ًرا
ِمنْ ُ�س ْند ٍُ�س َو ِ�إ ْ�س َتبرْ َ قٍ )�  ،سورة الكهف :الآية . 31
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و�أ ّما الأزرق والأحمر فقد ورد ذكر ُكلّ واحد منهما
يف ُمنا�سبة واحدة ،كما جند �أي�ض ًا الأبي�ض  وهو
الأكرث ذكر ًا يف ال ُقر�آن ،وهو داللة على ّ
الطهارة
والإ�ستب�شار والفوز يوم القيامة ( َي ْو َم َت ْب َي ُّ�ض ُو ُجو ٌه
ا�س َو َّد ْت ُو ُجوهُ ُه ْم �أَ َك َف ْرتمُ ْ
َوت َْ�س َو ُّد ُو ُجو ٌه َف�أَ َّما ا َّل ِذينَ ْ
اب بمِ َ ا ُك ْنت ُْم َت ْك ُف ُرونَ *
َب ْع َد ِ �إ َميا ِن ُك ْم َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
َو�أَ َّما ا َّل ِذينَ ا ْب َي َّ�ض ْت ُو ُجوهُ ُه ْم َف ِفي َر ْح َم ِة اللهَّ ِ هُ ْم
ِفي َها َخا ِلدُونَ )�  ،سورة �آل عمران :الآيتان -106
(ومنَ الجْ ِ َب ِال
 ، 107بالإ�ضافة �إىل و�صف اجلبال ِ
ُج َد ٌد ِب ٌ
يب ُ�سودٌ)  ،
ي�ض َو ُح ْم ٌر مخُ ْ َت ِل ٌف �أَ ْل َوا ُن َها َو َغ َرا ِب ُ
�سورة فاطر :الآية  ، 27وجند الأ�سود ا ّلذي تك ّرر
�سبع م ّرات وهو يف مجُ مله داللة على ّ
ال�شقاء
والعذاب ٌ
ا�س َو َّد ْت ُو ُجوهُ ُه ْم
والظالمَ (..ف�أَ َّما ا َّل ِذينَ ْ
اب)�   ،سورة �آل
�أَ َك َف ْرتمُ ْ َب ْع َد ِ �إ َميا ِن ُك ْم َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
عمران    . 106 :
وقد جاءت دالالت ال ّلون يف ّ
ال�شريعة الإ�سالم ّية �إ ّما
و�صف ّية ،و�إ ّما تعبري ّية ،و�إ ّما رمز ّية ،ف�أ ّما الدّاللة
الو�صف ّية فتكون عندما ي�صف ال ّلون يف ال ُقر�آن �شيئ ًا
ما ق�صد الترّ غيب فيه �أو الترّ هيب منه� ،أو التّعريف
به و�إبراز جمال ّيتها ( ُمت َِّك ِئ َني َع َلى َر ْف َر ٍف ُخ ْ�ض ٍر
َو َع ْب َق ِر ٍّي ِح َ�س ٍان)�   ،سورة ال ّرحمان :الآية ، 76
ا�س َو َّد ْت ُو ُجوهُ ُه ْم �أَ َك َف ْرتمُ ْ َب ْع َد �إِ َميا ِن ُك ْم
( َف�أَ َّما ا َّل ِذينَ ْ
اب)�  ،سورة �آل عمران :الآية . 106
َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
و�أ ّما الدّاللة التّعبري ّية ،فهي عندما ُيعبرّ ال ّلون عن
الُ ْن َثى
حالة �أو �إح�سا�س ُم نّعي ( َو ِ�إ َذا ُب ِّ�ش َر َ �أ َحدُهُ ْم ِب ْ أ
َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْ�س َودًّا َوهُ َو َك ِظي ٌم)�  ،سورة ال ّنحل :الآية
 ، 58و�أ ّما الدّاللة الرمز ّية فتتح ّقق عندما يلعب
ال ّلون دور ال ّرمز.

وعلى ال ّرغم من �أنّ  عامل الألوان يمُ ّثل ف�ضا ًء
خ�صب ًا مليئ ًا بال ّرموز ا ّلتي اختلفت يف عقل ّية
خمتلف ّ
ال�شعوب ف�إ ّننا جند بون ًا �شا�سع ًا بني ال ّذوق
الإ�سالمي باملقارنة مع الأديان وال ّثقافات الأخرى
با�ستثناء اليهود ّية وامل�سيح ّية خ�صو�ص ًا فيما يتع ّلق
الأمر بالأبي�ض  والأخ�ضر ،وهي �ألوان كثري ًا ما
ترتبط باملق ّد�س  ،وقد يعود ذلك لوحدة م�صدرها،
فا�ستخدام "الألوان يف الفنّ  الإ�سالمي ُي�ؤ ّدي
وظيفة جمال ّية �أ�سا�س ًا ،وت�ستعمل الألوان الزّرقاء
واخل�ضراء والذهب ّية بكرثة ـ �إىل جانب م�ساحات
حمدودة من الألوان احلمراء وال�صّ فراء وال ُبن ّية...
وال ّلون الأخ�ضر والأزرق� :ألوان ال�سّ ماء واملاء وال�سّ هل
اخل�صيب ،هي �ألوان باردة ،كما �أ ّنها �ألوان الف�ضاء
ا ٌلتي ت�س ُلب الأ�شياء �أج�سامهاـ و ُتعطي �إح�سا�سا
بال ّالنهائ ّية� ،أ ّما ال ّلون ال ٌّذهبي فقد ُا�س ُتعمِ ل ب�سخاء
يف الفنّ الإ�سالمي لون له بريق
�سحري".
ّ
ب) يف املد ّونة الأدبية والفل�سف ّية والفقه ّية
الإ�سالم ّية:
مكث العربي �أمدا طويال يف جزيرة العرب يجوب
الفيايف ليال نهارا وال يرتك منزل وبر �أو مدر �إالّ 
وجله �ضيفا �أو غازيا �أو متجوّال �أو عابر �سبيل..
فكان ينظر ويت�أ ّمل ويالحظ ويلحظ ويلمح ويرمق..
وبني هذه وتلك يت�ص ّور الألوان من خالل ّ
الظواهر
اخلارج ّية ا ّلتي حتيط به ،و ُيعطي لكلّ ظاهرة لونها،
فريى تغيرّ �ألوان اجلراد ح�سب �أطوار من ّوه ،ف ُيعطي
لكلّ حالة لونا وي�صفها بد ّقة :فاجلراد �أ ّول ما يكون
"�س ْرو"،
ِ
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عالم اآلثار االيطالي جوليو لوكاريني لمجلة الليبي :

ُ
تعلمت أن أكون عامل آثار
يف ليبيا
حاورته  :عائشة الحجازي .ليبيا

عندما يشغف المرء بما يعمل فإنه سيتخطى
مرحلة مجرد إنجاز العمل إلى مرحلة اإلبداع،
وهذا ما قاد عالم اآلثار االيطالي «جوليو
لوكاريني» ليتخلى عن رفاهية العيش في
مدينة «سيرفيتيري» مسقط رأسه ليقضى
سنوات طويلة في شمال أفريقي ،وبالتحديد
في الصحراء الغريبة من أجل انجاز أعماله
البحثية.
شغل «جوليو» عدة وظائف من أهمها باحث
في معهد علوم التراث الثقافي  ISPCالتابع
للمجلس الوطني للبحوث  , KCNRوأستاذ
مساعد في تخصص عصور ما قبل التاريخ
في آسيا وأفريقيا والبحر المتوسط بجامعة»
ستودي دي بنابولي لورينتال» ،كما قام
بالتدريس في جامعات «كامبريدج» وروما
سابينزا ومؤخراً في أديس أبابا ،متحصل على
الزمالة الفخرية من معهد ماكدونالد للبحوث
األثرية.
شغل عدة وظائف من أهمها عضو في
الرابطة الدولية للدراسات حول البحر األبيض
المتوسط والشرق ( ،)ISMEOوأيضا في
المدرسة األثرية اإليطالية في قرطاج
( )SAICوالمعهد اإليطالي لعصور ما قبل
التاريخ.
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   ركزت �أبحاثه ب�شكل �أ�سا�سي على الديناميكيات
االجتماعية والتكيفات الب�شرية مع بيئة ال�صحراء
الهولو�سينية ،قام ب�أعمال ميدانيه مكثفة يف م�صر
واليونان وليبيا واملغرب ،كما �شارك يف �إدارة
م�شروع الفرافرة الأثري مب�صر ،وعمل مبجال
�إدارة وحماية الرتاث الثقايف يف �إفريقيا ،وعلى وجه
اخل�صو�ص مواقع الفن ال�صخري ال�صحراوي بها.
الليبي  :عملت ل�سنوات عديدة يف جمال
علم الآثار .متى بد�أ �شغفك بهذا املجال؟
وماهي الوظيفة التي ت�شغلها حاليا ؟
• بد�أ �شغفي بعلم الآثار عندما كنت يف �سن
اخلام�سة ،وهذا بف�ضل ق�ضائي جزء ًا كبري ًا من
طفولتي يف مدينة "�سريفيتريي" الأترو�سكيه
�شمال غرب روما ،كنت كل نهاية �أ�سبوع �أزور
جدتي وا�ستمتع بق�ضاء الوقت من�صت ًا لها وهي
تروي لنا الأحداث التي عا�صرتها هذه املدينة �أبان
احلرب العاملية الثانية ،حيث عانت هذه املدينة من
الكثري من امل�صاعب عندما احتلها اجلي�ش النازي
يف مطلع �أربعينيات القرن املا�ضي ،وذلك لأن
النازيني �أجربوا �سكان املدينة على اخلروج منها،
وا�ضطر بع�ضهم  �إىل �أن يعي�ش يف املقابر الأثرية
ملدة عاميني ،كما �أنا مدين لوالدي كذلك لأنه خلق
لدي حب من نوع خا�ص لعلم الآثار والزراعة ،وذلك
لأنه عمل يف جمال زراعة اخلوخ و العنب ،وهذا
أقدر نعم الأر�ض كثري ًا.
جعلني � َ
  فيما يتعلق بال�شق الثاين من �س�ؤالك ،ف�أنا حالي ًا
كباحث يف علوم الرتاث لدى جمل�س البحوث
�أعمل
ٍ
الوطني يف ايطاليا ،كما �أقوم بتدري�س تخ�ص�ص 
ع�صور ما قبل التاريخ والتاريخ البدائي يف جامعة
"نابويل لورينتال" ،و�أعمل �أي�ض ًا يف تدري�س علم

الآثار الأفريقي يف جامعة �أدي�س �أبابا.
الليبي  :ت�شتهر �إيطاليا بامتالكها الكثري من
الآثار الكال�سيكية ،ورغم ذلك تخ�ص�صت
يف جمال �آثار ع�صور ما قبل التاريخ ،ورغم
�أن البيئة املحيطة بك تزخم بالآثار
الكال�سيكية �إال �أنك اخرتت �شيئ ًا مغاير
متام ًا ،ما ال�سبب يف ذلك؟
• نعم ،ايطاليا متتلك الكثري من املواقع والبقايا
الأثرية اخلالبة ،كما �أن علم الآثار الكال�سيكية
فيها متطور جد ًا �إال �أنني �شغوف بفرتة ع�صور ما
قبل التاريخ ،و�سبب �شغفي كما ذكرت �سابق ًا ت�أثري
بوالدي واجتهاده يف زراعة الأر�ض ،قد �ألهمني
منط حياته للتعمق والتفكري يف فر�ضية �أننا ن�سري
على نهج �أ�سالفنا الأولني ،لذا �شغفت بدرا�سة انتاج
الطعام يف احل�ضارات القدمية.
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الليبي  :ركزت ابحاثك العلمية على درا�سة
التكيف الب�شري مع البيئة ،وظهور �إنتاج
الغذاء يف املناطق الواقعة بني ال�صحراء
وجنوب البحر الأبي�ض املتو�سط ،كما �أنك
عملت على التحقق من نتائج هذه الدرا�سات
يف م�صر وليبيا وتون�س واملغرب ،هل ميكنك
ان حتدثنا عن نتائج هذه الدرا�سات؟
ً
حمظوظا
• خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،كنت
للم�شاركة يف قيادة بع�ض  امل�شاريع الأثرية الهامة
و التي جري تنفيذها يف �شمال �إفريقيا ،كما
ذكرتي �سابق ًا ركز بحثي ب�شكل �أ�سا�سي على
التكيف الب�شري مع البيئة وظهور �إنتاج الغذاء يف
هذه املناطق ،ما دفعني للم�شاركة يف هذه الدرا�سة
هو �أن م�ساهمة الدرا�سات العلمية يف �أفريقيا
يف فهم مثل هذه العمليات تعترب حمدودة  ،حيث
ركز الباحثني ب�شكل �أ�سا�سي على درا�سة ا�سترياد
الأنواع املحلية من ال�شرق الأدنى ("الهالل
اخل�صيب") �إىل القارة  ،وتكمن �أهمية درا�ستي
يف �أنها �ساعدت  يف الك�شف عن عدم قابلية تطبيق
هذا النموذج التف�سريي الفردي على تف�سري �أ�صول
�إنتاج الغذاء يف القارة ،وذلك   من خالل العمل
امليداين ال�شامل متعدد التخ�ص�صات يف م�صر
وليبيا ،ومن ثم يف تون�س واملغرب ،حيث متكنت من
خالل هذه الدرا�سات من و�صف الطبيعة اخلا�صة
للع�صر احلجري احلديث يف �شمال �إفريقيا ب�شكل
�أف�ضل ،كما ف�سرت بع�ض النتائج التي تو�صلت لها
عملية التكيف الغذائي الب�شري التي كانت تقوم
على ا�ستغالل الأنواع الغذائية من ال�شرق الأدنى
بالإ�ضافة للأنواع االفريقية ،كما مت ر�صد تفاعلت
املجتمعات ال�صحراوية واملتو�سطية والنيلية .
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الليبي  :عملك يجمع بني العمل امليداين يف
الآثار وبني العمل الأكادميي يف التدري�س،
�أيهما تف�ضل ،وملاذا؟
• ي�صعب علي �أن �أختار �أحدهما على الآخر،
عند �أجراء البحوث �أحظى بفر�صة ال�سرتجاع
التاريخ و معرفة ا�ساليف من الب�شر وذلك عن
طريقة حماولة تف�سري الأدلة الأثرية� ،أعتقد ان
عن�صر االبهار يف تخ�ص�صنا يكمن يف فهمنا و
تف�سرينا وت�صورنا  للما�ضي واعادة �صياغته ،نعم
هناك كثري من اجلهد و�أحيان ًا الإخفاق وخيبات
االمل ولكن هناك نوع من الر�ضا وبالتحديد عندما
ترثي معرفتك بفهم �سياق الأ�شياء املبهمة� ،أما فيما
يخ�ص مهنة التعليم ف�أنا �أعتربها مهنة مباركة يتم
فيها نقل معرفتك للطالب ،ودعيني ا�سرتجع بع�ض 
جتارب التدري�س التي �أثرت يف م�سريتي املهنية،
�أهمها عملي يف جامعة "نابويل" وجامعة "�أدي�س
�أبابا" يف �إثيوبيا ،و�أي�ضا تدريب الطالب يف جامعة
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"القاهرة" ،وذلك لأن الطالب متعط�شني جدً ا
للمعرفة ،و�أنا �أرى �أن واجبي كباحث �أن �أتقا�سم
معرفتي من خالل �شرحي وتدري�سي لهم  .لذا �أجد
�أن عملي كباحث  مرتبط ب�شكل وطيد بالتعليم.
الليبي  :كيف ت�صف جتربة العمل يف جمال
�إدارة الرتاث كتخ�ص�ص �إ�ضايف يف نطاق
عملك كخبري �أثري وحما�ضر؟
• تفر�ض  علي طبيعة عملي امليداين العمل يف
حماية الرتاث الأثري الثقايف ،بد�أت ذلك فعلي ًا
عند عملي يف �شمال �أفريقيا ،حيث �شاركت يف
م�شروع يهدف حلماية الفن ال�صخري يف م�صر
كما �ساهت يف عدة م�شاريع تهدف حلماية الرتاث
يف عدة دول ،وذلك بدعم من ال�سلطات املحلية
فيها� ،أ�ؤكد لكي ان علماء الآثار يلعبون دو ًرا حا�س ًما
يف �إدارة الرتاث الثقايف وهو لي�س عمل فقط و�أمنا
واجب �أخالقي ،وي�ؤ�سفني ان م�شاريع حماية �آثار
ما قبل التاريخ يف �شمال �أفريقيا ال حتظي بنف�س
االهتمام مقارنة بالآثار الأخرى.
الليبي  :تفر�ض طبيعة العمل يف جمال
الآثار ال�سفر والتنقل ب�شكل م�ستمر ...كيف
ت�صف لنا �شعورك �أثناء فر�ض حظر التجول
ب�سبب جائحة كورونا؟
• من خالل �أبحاثي حول املجتمعات البدائية
�أيقنت �أن الب�شر لديهم دائما القدرة على التكييف
والتعامل مع �أي حتدي �أو تغيري ،وهذا ما حدث
يل بالفعل� ،أعترب مرحلة فر�ض  منع التجول من
�أ�صعب املراحل التي اختربتها يف حياتي� ،شعرت و
ك�أنني �أ�سد م�سجون يف قف�ص ،كنت قلق ًا للغاية على
جميع زمالئي و�أ�صدقائي يف �شمال �أفريقيا ،كما �أنه
رغم افتقاري للعمل امليداين خالل هذه الأزمة� ،إال 

�أنني ا�ستطعت �أن �أكر�س �أغلب وقتي خالل احلظر
للتدري�س ،ال �أنكر �أنه قد فاتني الكثري من العمل
امليداين يف �شمال �أفريقيا� ،إال �أنه ت�سنى يل الوقت
ملعاجلة ون�شر املعلومات التي جمعتها �أثناء عملي
امليداين.
الليبي  :هل لك �أن تخربنا عن �أكرث ما
تفتقده يف بلدك اجلميل ايطاليا �أثناء
فرتة عملك باخلارج؟
• اذكر �أنه خالل ال�سنوات ال�ست التي ع�شت فيها
يف "كامربيدج" باململكة املتحدة افتقدت عائلتي
كثري ًا رغم �أن جتربة العمل كانت رائعة ،لكنني مل
�أت�أقلم هناك �إال بعد عثوري على عدد من املتاجر
التي تبيع �أغذية ايطالية ،هنا بدء كل �شيء ي�سري
على ما يرام ،ال �أ�ستطيع �أن �أخفي �أنني ن�ش�أت يف
عائلة تهوى ال�سفر والتنقل ،لذا لقد كربت مدرك ًا
�أن العامل كبري وغني لدرجة �أنك ميكن �أن تعترب
�أي بقعة يف الأر�ض  ت�شعر فيها بال�سالم والأمان
منزلك ،ومع ذلك �أ�شعر باحلنني لبلدتي الريفية
"برات�شيانو" القابعة يف �شمال روما� ،أنا �أ�شعر
باحلنني لعبقها التاريخي الذي   يعود للع�صور
الو�سطي ،لكن هذا ال�شعور باالرتباط بجذوري
كان حافز ًا يل حتى �أكت�شف العامل  و�أ�سافر و�أكون
عالقات ان�سانية عميقة.
الليبي  :ما نوع التحديات التي واجهتها
�أثناء عملك يف �شمال �إفريقيا من الناحية
املهنية ؟
• �س�أكون �صريح ًا هنا و�أقول �إن خالل �ستة
وع�شرين عام ًا من العمل يف �أفريقيا مل �أواجه
اي �صعوبات مطلقا وذلك لأن زمالئي و�أ�صدقائي
هناك بذلوا   ق�صارى جهدهم من �أجل �أن تكون
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اقامتي مريحة ،لقد كان العمل �سل�س ًا ومل �أتعر�ض 
لأي نوع من اخلذالن �أو االحباط يف بيئة عملي� ،أود
�أن �أذكر هنا خم�سة �أ�شخا�ص كانوا ركائز حقيقية
خا�ص ًة خالل اخلطوات الأوىل لعملي يف م�صر:
زميلي (اجليولوجي) حممد حمدان  ،الذي كنت
�أعمل معه منذ البداية  ،و�أعز �أ�صدقائي "حممد
ال�صرياوي" وجنله "�أحمد" ،كذلك "عبد ربه
�أبو النور" و "�أحمد �شمعي" ،ومع ذلك ال ميكنني
�أن �أنكر �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي �أعقب
الربيع العربي كان له ت�أثري �صعب على عملي خالل
الع�شر ال�سنوات املا�ضية   حيث ا�ضطررنا لتعديل
�أجندتنا البحثية خ�صو�ص ًا �أن بع�ض املناطق التي
ن�ستطيع الو�صول لها حالي ًا ،لكنني متفائل ان يكون
امل�ستقبل �أف�ضل.
الليبي  :بالت�أكيد ،لديك الكثري من الذكريات
واملواقف امل�ؤثرة التي �صادفت م�سرية عملك،
هل حتدثنا عن بع�ض الذكريات التي �أثرت
فيك وجداني ًا؟
• هذا �أ�صعب �س�ؤال ميكن �أن يطرحه �أحدهم
علي ،احتفظ يف ذاكراتي بالعديد من الوم�ضات
الرائعة امل�ؤثرة التي كانت �أ�ضافة قيمة حلياتي،
والتي �ساعدت يف �صقل �شخ�صيتي� ،س�أذكر لك
�أربع مواقف برتتيبها الزمني .
املوقف الأول حدث عندما كنت طالبا يف جامعة
"روما" خالل مو�سم التنقيب يف   قرية "هيدن
فايل" يف الفرافرة يف م�صر ،فج�أة وبدون �سابق
�إنذار و�صلت �سيارتان جيب من و�سط ال�صحراء
ونزل من �أحدهما "تيودو مونود" البالغ من العمر
 95عام ًا مع بع�ض  املر�شدين ال�سياحيني ،كان  
ذلك  �شرف عظيم لنا كطالب �أن يكون حري�ص ًا
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على زيارة حفريتنا ،ت�أثرت وان�صدمت كثري ًا ،وهذا
ما �شعرت به ا�ستاذتي "باربرت باري�ش" ،املوقف
الثاين كان �أثناء التنقيب   يف "الفرافرة" �أي�ض ًا،
وما حدث باخت�صار هو �أننا �شاهدنا �سقوط نيزك  
قزحي الألوان .كان املوقف �صادم ًا ومده�ش ًا يف
نف�س الوقت  ،خ�صو�ص ًا �أن بعد دقيقتني �أو ثالث
دقائق �سمعنا �صوت ارتطامه بالأر�ض ،واجلميل يف
الأمر �أن ال�صحراء الغربية امل�صرية ت�شتهر بكونها
منطقة ت�سقط فيها النيازك ب�شكل متكرر منذ
ع�صور ما قبل التاريخ.
من املواقف التي �أ�شعر بالفخر بها �أي�ض ًا يف ليبيا هو
�أننا ا�ستطعنا ا�ستكمال �أعمال احلفريات والتنقيب
يف "هوا افطيح" مع جامعة "كامربيدج" رغم
وجود معارك �ضد الدواع�ش والإرهابيني يف مناطق
عدة قريبة من املوقع� ،إن هذه الظروف زادت من
عزميتنا للعمل وكان ذلك مع نخبة من علماء الآثار
الليبيني ف�ضل عبد العزيز� ،أكرم الورفلي� ،أحمد
�أمراجع ،معتز الزوي �سعد بويادم ،بدر �شماطه،
�أ�سماء �سليمان ،رميا �سليمان و�أمين العريفي ،هناك
مقال يف هذا الرابط ي�شرح كل تفا�صيل هذا العمل
التنقيبي الرائع https://www.cam.
ac.uk/research/discussion/
the-monuments-menof-libya
اخر الذكريات التي �أريد ان �أحدثك عنها كانت
عند تدري�سي يف جامعة "�أدي�س �أبابا" و بالتحديد
عندما كنت �أزور هيئة البحث و احلفظ الآثاري
مل�شاهدة الهيكل العظمي "لو�سي" ،وهو من هياكل
او�سرتالوبيثيكو�س ،التي عا�شت يف وادي �أوا�ش 
�إثيوبيا قبل  3.2مليون �سنة� ،شعرت ب�شعور م�ؤثر
من ال�صعب و�صفه رغم ان الفا�صل الزمني بني
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هذا الهيكل وبني زمننا احلايل هو  3ماليني �سنة
من التطور  ،ولكن يف نف�س الوقت هناك �شيء مبهم
يربطنا ،حقا �إنه �شعور ي�صعب و�صفه.
الليبي  :ما هي الأعمال املهنية التي تخطط
لإجنازها م�ستقب ًال ؟
  بد�أت العمل م�ؤخر ًا يف م�شروع �أثري يهدف للتحقق
من موقع "دكانة اخليطيفه" يف تون�س ،وهو موقع
مذهل جد ًا و يعترب من �أهم مواقع الع�صر احلجري
احلديث يف �شرق املغرب العربي ،ويعود هذا املوقع
للألفية ال�ساد�سة ق.م ،ويف الواقع بد�أت العمل يف
هذا امل�شروع منذ � 2018إال �أن �أعمال احلفر
توقفت ب�سبب جائحة كورونا ،و�سيكون اخلريف
القادم موعد ا�ستئناف العمل يف هذا املوقع مع
زمالئي من معهد الرتاث الوطني ،و�أخ�ص منهم
نبيهه عوادي ولطفي بلحو�سه وزميلي الفريدوا كوبا.
�أما يف الوقت احلايل ف�أنا �أعمل يف م�شروع "وادي
بحت" ،وهو موقع يطل على �سواحل املحيط
االطل�سي لي�س ببعيد عن املغرب ،وي�ؤرخ  هذا املوقع
�إىل ما بني نهاية   الألفية الرابعة وبداية الألفية
الثالثة ق.م ،و ي�شاركني العمل يف هذا املوقع  
يو�سف بوكبوط من املعهد الوطني للآثار والرتاث،
و�سيربيان برودبانك من جامعة كامربيدج  ،وات�ضح
من خالل العمل التنقيبي �أن هذا املوقع هو عبارة
عن �أنقا�ض قرية كبرية عرث بها على �صوامع ذات
ثقوب و�شواهد بقايا لف�ؤو�س وادوات حجرية ،وهذا
يدل على وجود جمتمع زراعي متطور .
كما تالحظني من خالل اجوبتي �أنني �أحر�ص على
اال�ستمتاع ب�أجواء العمل ،و�أطمح خللق ذكريات
جميلة.
الليبي  :ما هو املوقع الآثاري الذي ترغب
بزيارته ومل تتح لك الفر�صة؟
• هو حلم يل ويبدو �أن من امل�ستحيل �أن يتحقق،

بالتحديد بالقرب من مدينتي برات�شيانو على
�شاطئ البحرية الربكانية هناك يقع موقع يعود
للع�صر احلجري احلديث اي منذ ما يعادل 8000
عام ،حيث ب�سبب ارتفاع من�سوب البحرية �أ�صبح
يقع يف عمق ثالث �أمتار من الروا�سب وت�سع �أمتار
من املاء ،كنت �أبحر فوق هذا املكان ودائم ًا احاول
�أن �أتخيل مالحمه منذ  8000عام ،هذا املكان
�سيظل حمري ًا بالن�سبة يل حيث عرث على ع�شرات
الآالف من القطع الأثرية ،مبا يف ذلك الزوارق
وبقايا الطعام يف حالة حفظ مثالية موجودة الآن يف
 Museo delle Civiltàيف روما.
الليبي  :الآن انت مت�ضى وقتك يف بلدك
ايطاليا ،هل ت�شعر باحلنني ملكان معني؟
دائما �أ�شعر باحلنني لإفريقيا ،لقد مر عامان
دون التمكن من العمل �أو زيارة الأماكن واملناطق
التي هي مبثابة بيت يل ،انا �أ�شعر باحلنني لليبيا
وال�صحراء الغربية ،هناك حيث تعلمت �أن �أكون
عامل �آثار ،ول�سوء احلظ �أنه م�ضى وقت طويل على
�أخر مره زرتهما.
الليبي  :هل هناك ما تود �أن تقوله للقراء
العرب عامة والليبيني ب�شكل خا�ص؟
• نعم �أود ان �أ�شكر جميع �أ�صدقائي وزمالئي
العرب والرببر ،لكل �شعب �شمال �إفريقيا الذين
و�ضعتهم احلياة يف طريقي� ،شكر ًا على الرتحيب
احلار و�شكر ًا على كرم ال�ضيافة الالحمدود،
�شكر ًا على ح�سن التعامل و�إظهار مدى ت�شابهنا
رغم االختالف� ،شكرا لأتاحتكم الفر�صة يل �أن
�أرى الأمور مبنظور خمتلف ،مبنظور ثقافة �شعوب
البحر الأبي�ض املتو�سط.
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برقة الهادئة
فاحتة من املغنى ال َعربي ..
من كتابه «قليل من الجدير بالذكر» ..
ابراهيم النجمي .ليبيا

* منذ قرون خلت كانت الثقافة العربية تلوح يف
الأفق وكان �أن ق ّدر لها �أن ت�ضرب يف الأر�ض مقاومة  
كلّ ما من �ش�أنه �أن يقف عائق ًا دون حتقيق �أهدافها
املرج ّوة واملتمثلة يف االنت�صار �إيل لغة النا�س التي
اقت�ضتها وتقت�ضيها بال�ضرورة �أن تنفذ من الأل�سن
�إيل اللغة ،وبل�سان مبني وم�ستبني يحقق ذاتها
ويحفظ كيانها ويطرحها مبثابة تعامل ّية ( )1تعمل
علي توحيد النا�س يف �أطر من ف�ضاءات موائمة ال 
خما�صمة ،وهو ما حت ّقق وت�أ ّكد لها فعل ّيا مذ �أطلّ 
فجر الإ�سالم يف القرن ال�سّ ابع امليالدي ،والذي
توليّ  نقلها مبا�شرة من مرحلة الأمل �إيل حتقيق
املبتغي ،ومن اجلديد �إيل املتج ّدد ،ومن اخللق �إيل
الت�أكيد ،وكذلك من التط ّور �إيل ال ّنمو ،وهكذا ،ومن
واقع ما تو ّفر لها من ظروف مو�ضوعية ،مل ت�ش�أ
�سوي املثابرة علي �أن تكون ثقافة من املجتمع وايل
املجتمع بحيث تكون �أدبياتها ح ّقا طبيع ّيا وم�شاع ًا
للجميع ،كما ال  تكون ترف ًا مادي ًا �أو ا�ستمتاع ًا
جمالي ًا ،بل واقع حي ومعا�ش  قائم علي التعاي�ش 
قبل العي�ش ،امل�س�ألة التي من �ش�أنها �ضبط �أو و�ضع
حدّ طبيعي ملا تدعوه مدار�س علم ال ّنف�س بتن ّوع �أو
اختالف �أمناط ال�سّ لوك  .م�سئولية وملقاة علي
عاتقها بحكم فطرتها وتكوينها كثقافة ر�ؤيا ولي�ست
ّ
تتخطي دائرة
ر�ؤية ( ،)2ولذلك وحده نراها
التعبري �إيل منف�سح الفعل فتك ّون �أدبياتها كيان ًا
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جماع ّيا ومن لغتها التي ال يذهب املرء �إيل تعلمها
بل �إيل كتابتها  ،وذلك من منطلق �أن اجلهل جهل
املعرفة ولي�س جهل القراءة �أو الكتابة � .إننا ال نفتح
�إليها باب ًا من دون �أن تفتح لنا �ألف باب تف�ضي �إيل
عامل من �آيات ب ّينات مبدية �أيّ �أثر عظيم للحكمة
الظاهرة ولي�ست اخلف ّية للإن�سان والتي تتطلبه
الت�أكيد علي �صفة التف�ضيل التي �أخ�صّ ه اهلل بها
دون غريه من املخلوقات  .ثقافة �أخط�أ الكثريون
تقديرها ،وح�سبوها تخ�صّ العرب لوحدهم فظلوا
يقارنونها ويقارعونها بثقافات مرحل ّية ت�سجيل ّية
�أقرب �إيل الت�أريخ منها �إيل التاريخ وترى �إيل
الثقافة ال كم�شروع تنموي بل كم�شروع تراثي مواكب
( )3الأمر الذي ه ّدد الإن�سان عرب كل الع�صور
وعمل علي �إخ�ضاعه ملنطق الأنواع (. )4
�إن الثقافة العربية لو ق ّدر للباحثني وال ّدار�سني
معرفتها علي نحو ما هي عليه ومبعزل عن مناهج
البحث التقليدية ملا توانوا حلظة واحدة يف �إزالة �أو
حرق كل ما علق بها من ثقافات الن�صب التذكارية
ونبات الع ّليق ولتوجهوا مبا�شرة �إيل البحث عن
مناهج من �صميمها تك�شف للأجيال الالحقة مدى
التغرير واال�ستغفال الذي حاق ب�سابقيهم حني
�أوهموهم مبا �أوهموهم من نظم تقليدية وما تبعها
من �أدبيات زائفة زعموا �أنها عرب ّية وهي لي�ست
كذلك  .فمن قال �إن ثقافة العرب �صاحلة لنظرية

برقة الهادئة
البعد الواحد ،و�إن �أدبياتها تنت�صر للفرد علي
ح�ساب اجلماعة� ،أو تقبل بالبطل وفكرة البطل� ،أو
�إن دميغرافيتها �أو ف�ضاءها علي نحو ما ارت�آه الغزاة
واملتذ ّيلون لهم؟ م�سائل ال عالقة لها من قريب �أو
بعيد بها ،وقد �ص ّدرت �إليها يف ظروف ا�ستغفال
مريعة ،ف�إمنا ذلك راجع لعدة �أ�سباب يقع علي
ر�أ�سها الآتي� :أو ًال ،لأنها مل ت�شهد يف تاريخها ب�أ�سره
نظام ًا �إداري ًا �أو �سيا�سي ًا تقليد ّيا علي نحو ما �شهدته
جاراتها من حولها .ثاني ًا ،لأنها حظيت با�ستقرار
العرب اخل ّل�ص فيها ،والذين مافتئوا يقاومون كل
ما هو منايف لطبيعتهم و�أ�صول ثقافتهم وبالذات
بعد جميء الإ�سالم ،ثالث ًا ،لأنها كانت وظلت علي
مدي كل الع�صور عرب ّية افريق ّية وقبل �أن تكون
ليب ّية وح�سب ،وذلك ما ي�شهد لها به تاريخ �شمال
�إفريقيا امل�ؤ ّكد علي اللحمة الواحدة ووحدة امل�صري
الواحد ،وفوق ذلك كله لعبت جغرافيتها وطبيعتها
دور ًا كبري ًا يف ا�ستقرارها ،كونها منطقة و�سط
وعبور لي�س مب�ستطاع الغزاة ا�ستيطانها �إ�ضافة �إيل
�أن �أهلها غري قابلني للإدماج ( .)5ومن جممل
املنطلقات �سالفة الذكر نراها م�ؤهلة وبامتياز �إيل
وحدة الأمة وثقافة الأمة ،ما يحتّم عليها �أن ت�سعي
�سعي ًا حثيث ًا للت�أكيد علي الدور املنوط بها ك�صاحبة
ر�سالة ح�ضارية كفيلة بدفعها �إيل �أكرث املواقع
تعق ًال واتزان ًا ،وال نح�سب من املغاالة يف �شيء �أن
نقول ب�أنها املنطقة الوحيدة التي ال تزال وباعرتاف
البحاث والدار�سني حمافظة علي طبيعة
الكثري من ّ
و�أ�صول وخ�صائ�ص الثقافة العربية� ،إذ ما كان لها
�أن تت�أثر بعوالق ثقافات اال�ستعداء ،كما هو احلال
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لدي بع�ض من �أقطار املنطقة العربية التي �أن�ستها
تلك الثقافات ثقافتها ف�ألب�ستها ثوب ًا غري ثوبها،
وب ّدلتها �شك ًال غري �شكلها ،بل ووجدت ومن بني
جلدتها من يتتلمذ عليها ويدافع عنها ويوظفها يف
كامل مناحي حياة العرب.
الهوام�ش:
( ) 1التعاملية  :من التعامل � ،أو مبعني �أن تتعامل
ال ّنا�س بني بع�ضها البع�ض  ،م�صطلح نقرتحه هنا
وهو �أعمق و�أ�شمل من « العوملة» ومن �ش�أنه حتقيق
موازنة طبيعية بني اجلغرافيا املكانية واجلغرافية
الب�ش ّرية  ،والتكفل ب�إحالل الوئام عو�ضا عن
ال�صّ راع .
(  ) 2مبعني �أنها ثقافة دعوة م�ست�شرفة للم�ستقبل
باحلا�ضر ،والعك�س يذهبها عن الإبداع باالبتداع،
والفرق بني الر�ؤيا والر�ؤية كالفرق بني الب�صر
والب�صرية.
(  ) 3املواكبة مو�ضوع خارجي لي�س من جن�س النمو
بل التط ّور ،والثقافة ال تتطور بل تنمو  ،ولي�س هناك
تراث ثقايف بل الثقافة الرتاث علي اعتبارها م�شروع
متنامي يف وحدة زمن مو�ضوعية ما�ضيها حا�ضرها
وحا�ضرها م�ستقبلها  ،ولعلّ ما ه ّدد امل�شروع ال ّثقايف
الدائم عرب كل الع�صور وجعل احل�ضارات تبيد وال 
ت�سود وكما كنا نقر�أ  ( :ح�ضارات �سادت ثم بادث   .
(   4منطق الأنواع  :مذهب ر�أ�سمايل م�ستغلّ 
متع ّي�ش علي تنويع الإن�سان وتنويع موارده وحاجاته
ومتطلباته « راجع كتابنا  :حا�صل اجلمع «.
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في رواية الكاتب والشاعر الليبي عبد الحفيظ العابد ..

َمـــــــــا َءان ..

امراجع السحاتي .ليبيا
"ما َءان" للكاتب وال�شاعر "عبد احلفيظ
      رواية َ
العابد" من مدينة "غريان" ،له عدة م�شاركات يف عدد
من القراءات ال�شعرية يف ليبيا وم�صر واملغرب وتون�س،
�شارك يف عدد من امل�ؤمترات الأدبية يف ليبيا وم�صر
واالردن وعمان ،ن�شر عدد ًا من الن�صو�ص  ال�شعرية
يف عدد من الدوريات الليبية والعربية� ،صدرت له
عام 2008م   جمموعة �شعرية بعنوان "ا�شتهاء"،
وهذه الرواية تعترب الأوىل له يف جمال كتابة الرواية،
"ما َءان" �صدرت له عام 2017م ،عن
وهي بعنوان َ
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دار "متوز" للطباعة والن�شر والتوزيع بدم�شق ،ز ّين
غالفها بلوحة تعبريية للفنانة الليبية الت�شكلية "�أحالم
ابو كتف" ،ومت ت�صميم الغالف من قبل "�أمينة �صالح
الدين" ،ق�سمت هذه الرواية �إىل عدة �أق�سام ،كل ق�سم
له عنوان مميز تتخلله عدد من اللوحات التعبريية
املر�سومة بالكلمات .
يف هذه الرواية جند �أن الكاتب يقوم بتوظيف بع�ض 
مقومات الهوية االجتماعية الليبية والتي تخرج منها
حتى املقومات ال�سيا�سية ،و�إبرازها يف الرواية لإعطاء
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�صبغة للمكان والزمان الذي حتدث فيه الرواية ،كما
قام الكاتب بت�سجيل بع�ض �أحداث التاريخ الليبي من
خالل بع�ض  املواقف والأحداث التي حدثت يف زمن
الرواية  .كما جند الكاتب يعتمد على الو�صف وال�سرد
الروائي �أكرث من اعتماده على احلوار لإبراز التعريف
بال�شخ�صيات ودوافعها النف�سية ،حيث �أننا مل نتعرف
على ميول ال�شخ�صيات ومميزاتها وخ�صائ�صها
النف�سية �إال  من الو�صف وال�سرد الروائي ،وهذا يف
اعتقادي �أ�ضعف عن�صر ال�صراع يف الرواية� ،أما
م�صدر الرواية فقد جاء من العقل الباطن ومن الواقع،
فالعقل الباطن وفق ما قدمه "فرويد" ومدر�سته هي
حماولة �إظهار ما يف عقل االن�سان الباطن من روا�سب
وحاجات ت�ستقر يف الال�شعور بعد �أن تخرج ب�أي �سبب
من الأ�سباب ،كما �أن حركات الإن�سان ما هي �إال انعكا�س
ال�شعوري ،وقد �أ�شري ب�أن الال�شعور االن�ساين ي�ؤثر يف
فكره وحركته وعمله ،حيث �أ�شار "�أحمد ال�سعدين" يف
�إحدى حما�ضراته ":كيف يتناول الناقد ن�ص ًا درامي ًا"،
�إىل �أن "�أو�سكار وايلد" �أو�ضح يف �أعماله الال�شعور
االن�ساين(.)1
ومن الواقع عاد ًة ي�ستقي الكاتب عمله الدرامي� ،سوا ًء
كان ذلك الواقع �سيا�سي ًا �أو اجتماعي ًا �أو اقت�صادي ًا        
�أو ع�سكري ًا �أو ثقافي ًا ،فمن خالل الواقع الذي يعي�شه
الكاتب ي�ستطيع �صنع عمل درامي جيد .

اءان :
خ�صائ�ص رواية ًم َ

للرواية خ�صائ�ص عامة وهي تتمثل يف -:
 - 1الطول  :ق ّدر طول الرواية عند الكثري من كتاب
الرواية ونقادها من مائة �صفحة �إىل ما ال  نهاية،
ورواية َما َءان جاوزت املئة .
 - 2الر�ؤية  :للراوية ر�ؤية خا�صة �أو معينة متتاز بها
"ما َءان" ر�ؤية �أوردها الكاتب يف
عن غريها ،ولرواية َ
الكثري من كلماته وجمله .

 - 3الزمن  :للرواية فرتة زمنية طويلة من �شهر
�إىل �سنة �إىل �سنوات� ،أو قد تكون الفرتة الزمنية
على مدى قرون ،وهي التي يطلق عليها كتاب الرواية
واملتخ�ص�صني رواية الأجيال ،الزمن يف رواية "ماءان"
ال يتعد ب�ضع �سنوات ،وهي خالل الثمانينات من القرن
الع�شرين .ولكن ،ملاذا هذا الزمن يف الرواية بوجه
عام؟ ذلك؛ لأن الزمن يحدد لنا الو�ضع االقت�صادي
واالجتماعي وال�سيا�سي للمكان الذي يحدث فيه
احلدث الدرامي ،وكذلك يحدد لنا ال�سلوك العام
للمواطنني جتاه تلك الأو�ضاع ،كذلك يحدد لنا العادات
والتقاليد واللغة �أو اللهجة يف تلك احلقبة ،كذلك يحدد
لنا امل�أكوالت وامللبو�سات وو�سائل النقل واملوا�صالت
والأثاث وكافة الأمور التي تهم املجتمع الذي يقع فيه
ذلك احلدث ،وقد يكون الزمن �أحد الع�صور كالع�صر
احلجري والع�صر اجلاهلي �أو �صدر الإ�سالم �أو الع�صر
العبا�سي �أو الع�صر الأموي �أو ع�صر الدولة العثمانية
(. )2
 - 4ال�شخ�صيات  :ا�ستخدمت الكثري من
الدول التعريف حملي ًا ما ي�سمى البطاقة ال�شخ�صية
�أو البطاقة العائلية �أو الهوية ،واىل ما ذلك من
الأ�سماء التي تربز اال�سم واللقب والطول ولون العينني
وال�شعر وف�صيلة الدم   وما �إىل ذلك من معلومات
وعالمات مميزة .وتطور التعريف بال�شخ�صية بعد
التطور العلمي بحيث ا�ستخدمت الب�صمة واحلم�ض 
النووي لل�شخ�ص  � .dnaإىل جانب اال�ستخدام
املحلي للبطاقات ال�شخ�صية �أو الهويات ال�شخ�صية،
وا�ستخدمت تعريفات �أخرى مثل التعريفات اخلا�صة
التي تعرف بال�شخ�صية وال�صادرة من �شركات
وم�ؤ�س�سات خمتلفة كامل�ؤ�س�سات التعليمية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ورخ�ص القيادة وغريها من التعريفات
التي تعرف ب�شخ�صية حامل تلك البطاقة �أو التعريف.
كما ا�ستخدمت تعريفات دولية متيز مواطني كل دولة
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عن �أخرى مبا ي�سمى بجواز ال�سفر "البا�سبورت".
والتطور العلمي يحدد بع�ض التمايز بني ال�شخ�صيات
من خالل الب�صمة واحلم�ض  النووي ،وكل هذه هي
تعريفات خا�صة وثابتة خا�صة يف الب�صمة واحلم�ض 
النووي .
       لقد تعارف الو�سط الأدبي على �أن ال�شخ�صية
الدرامية التي تتحرك داخل العمل الدرامي ال تختلف
عن ال�شخ�صية العادية يف احلياة  .وا�شري يف كتاب
" الدراما بني النظرية والتطبيق " �إىل �أن كلمة
�شخ�ص َ
ي�شخ�ص 
"�شخ�صية" بالعربية قد ا�شتقت من
ٍ
�شخو�ص ًا� ،أي خرج من مو�ضع اىل غريه .
جاءت ال�شخ�صية يف "خمتار ال�صحاح" مبعنى
"ال�شخ�ص" �سواء الإن�سان �أوغريه ،تراه من بعيد،
وجمعها يف القلة "ال�شخ�ص" ،ويف الكرثة "�شخو�ص"
و"�أ�شخا�ص" (. )3
    الرواية وفق ما هو متعارف عليه تر�صد حياة
زمن ما ،وتر�سم �صورهم ومالحمهم
اجلماعة يف ٍ
اجل�سمانية والنف�سية والعقلية و�إمكانياتهم االقت�صادية
والثقافية وظروفهم املعي�شية ،وتتبع التطور التاريخي
لل�شخ�صيات الرئي�سية يف الرواية� ،أوجدت رواية
"ما ًءان" �شخ�صيات ،ولكن مل تكن مالمح تلك
ال�شخ�صيات النف�سية والعقلية وا�ضحة متام ًا لعدم
حتدث ال�شخ�صيات كثري ًا ،ولكبح جماحها من قبل
الكاتب ،ولهذا مل ت َعرب الكثري منها عن ما يف داخلها
من خالل احلوار.
 - 5احلدث  :يف الرواية عامة تتعدد الأحداث وتتواىل
"ما َءان"
يف �صور تركيبية �صاعدة وهابطة ،ويف رواية َ
تتعدد الأحداث �إال �أنها ق�صرية ،وبع�ضها خاطف،
وكانت بني االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية  .
 - 6البناء  :املق�صود به ال�شكل من البداية �إىل
"ما َءان" لكونها كان لها
النهاية ،كان البناء يف رواية َ
بداية وانتهت بنهاية مفتوحة .
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 - 7اللغة  :يف الرواية عامة ،هناك �إفراط يف
العبارات املطولة كو�صف �شروق ال�شم�س وغروبها
وو�صف �أمواج البحر واجلبل وما �إىل ذلك ،و�أطالت
ذلك الو�صف يف الكثري من الأحيان ،وو�صف حبيب
حبيبته وغريها ،يف ا�ستهالك جماين لل�صفحات ،حيث
هناك فر�صة لكتاب الرواية ب�إدخال العبارات ال�شعرية
والألفاظ الف�ضفا�ضة وتكرار املعنى .ويف هذا ال�صدد
يقول "جريوم كلينكوفيتز" يف كتابه "فن الرواية
الأمريكية" � :إن ما تعنيه اللغة يف العمل الأدبي يختلف
عما تعنيه يف معناها العام ،ومن املمكن �أن يكون �إ�ضافة
�إىل هذا املعنى " (.)4
"ما َءان" يغلب عليها العبارات
   جند اللغة يف رواية َ
ال�شعرية لكون الكاتب مما يقر�ضون ال�شعر فنجده
ي�صف الكثري من الأ�شياء وي�سبح يف ال�سرد .
 - 8املكان  :يعد املكان يف الرواية �شرط ًا من �شروط
تكوينها ،والأماكن يف الرواية غالب ًا ما تتعدد ،حيث
على كاتب الرواية �أن يحدد املكان بكل دقة ،فتحديد
الأماكن بدقة من الأمور التي جتعل الراوية جيدة  .يف
"ما َءان" حدد لنا الكاتب املكان منذ البداية� ،إال 
رواية َ
�أنه مل ي َعرف مكانها بالتحديد� ،إ�ضاف ًة �إىل �أنه مل يعط
تعريف ًا ملعاين بع�ض ا�سماءها للت�شويق للقارئ .
 - 9الأ�سلوب  :هو التكتيك الذي ي�ستعني به الكاتب
يف طرح فكرته من التعبري عن الأحالم و�آالم
ال�شخ�صيات يف �سرد متدفق ثم مونولوج داخلي
بني املرء ونف�سه ،واال�ستعانة باحلوار والفال�ش  باك
(اال�سرتجاع) .فالرواية عمل يحتاج �إىل �أ�سلوب فني
لتجهيزها و�إعدادها� ،إ�ضافة �إىل عنا�صر تكوينها
وبنائها ،وهي لي�ست كلمات تكتب لتكون عم ًال درامي ًا،
ويف هذا ال�صدد يقول الناقد امل�ؤلف الأمريكي "وليم
فظيع حق ًا �أن تتكون الروايات من
جا�س" � " :إنه ل ٍ
أمر ٍ
كلمات .جمرد كلمات " (  .)5
كما �أ�شار الروائي والناقد الأمريكي "رونالد �سوكنيك"
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�إىل ذلك وقال � " -:إن الكلمات التي ت�ستخدم بطريقة
تثري الت�أمل والتفكري  يف عامل الأدب لي�ست هي نف�س
الكلمات التي ت�ستخدم لت�ؤدي معنى معين ًا يف الواقع .
فالكلمات التي ترد يف الأحالم ال حتمل نف�س امل�ضمون
حني ترد يف �صحيفة " (. )6
     �إن الرواية يجب �أن توجد خارج �إطار احلياة التي
تتناولها ،فهي لي�ست جمرد حماكاة ،بل هي اخرتاع
�شيء م�صنوع ،وهي لي�ست فقط تعبري ًا عن الذات (
الرومان�سية ) ،و�أن ال تعك�س الواقع ( الواقعية )� ،إن
ما يريده "�سورمتينو" لي�س الواقع ،بل مراحل تكوين
الواقع ،ولي�س معنى احلياة ،بل ك�شف النقاب عن
حقيقتها وجوهرها"(    .)7
"ما َءان" كان هناك ا�سلوب مميز جعل
ويف رواية َ
الرواية و�أحداثها املتفرقة ت�سري من بداية اىل و�سط
اىل نهاية مفتوحة .
- 10ال�صراع  :يعترب ال�صراع عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
وفاع ًال يف الرواية ،وعاد ًة يق�صد بال�صراع ،الت�صارع
بني �شخ�صني و�أكرث� ،أو بني �شخ�ص  و�أي �شيء يهدد
وجوده ،وهناك �أطراف عديدة لل�صراع ،و�أغلب الأعمال
الدرامية يدور فيها ال�صراع بني طرفني ،الطرف الذي
يتعاطف معه يطلق عليه "البطل"� ،أما الطرف الآخر
وهو عدو البطل فيطلق عليه "اخل�صم" ،وقد يكون
هناك طرف �آخر غري الطرفني مل�ساندة احدهما ،وهذا
الطرف الثالث قد يكون مادي ًا �أو معنوي ًا.
فال�صراع الدرامي هو منا�ضلة بني قوتني متعار�ضتني،
وينمو احلدث الدرامي مبقت�ضى ت�صادمهما مع َا،
وهو لي�س بني طرفني م�ستقلني فقط بل قد يكون بني
الإن�سان ونف�سه وعقله وعاطفته وفكره ،وهناك وكما
�أ�شرنا �صراع بني الإن�سان و�آخر ،حيث كل واحد ميثل
قيمة للآخر م�ضادة مبا ميثله كليهما من قيم معينة
كاخلري وال�شر ،وال�صدق والكذب ،واحلب والكراهية،
واجلمال والقبح ،والنبل والو�ضاعة ،والقوة وال�ضعف،

وغريها كثري .
ال�صراع التدريجي هو ال�صراع الذي يتم تدريجي ًا دون
القفز �إىل ما بعده مبنطقية وفق َا لقاعدة ال�ضرورة
�أو الرجحان  ،وهناك �صراع املنبئ وهو جزء من
ال�صراع التدريجي ،.وهناك �صراع قافز كل اعتماده
على ال�صدفة واملفاج�أة  ،وهناك ال�صراع بني الإن�سان
والطبيعة ،فالأعا�صري والعوا�صف الرملية والزالزل
والرباكني والبحار واملناطق اجللدية والغابات الكثيفة
واملحيطات قد تكون خ�صم َا للإن�سان ،وقد ي�ضطر �أن
يت�صارع معها لكي مي�ضي نحو هدفه املن�شود ،ك�أن
ي�ضيع �شخ�ص  يف ال�صحراء ويتعر�ض  فيها لعا�صفة
رملية �شديدة وطويلة ويبحث عن طريق للنجاة �أو قد
يتم حما�صرة �شخ�ص من قبل عا�صفة هوجاء يف العراء
وغريها ،كلها يحدث فيها �صراع .وكذلك هناك �صراع
بني الإن�سان والكائنات املفرت�سة كالأ�سود والنمور
وغريها ،وكذلك هناك �صراع بني الإن�سان والكائنات
اخلرافية مثل العنقاء والتننني والغول وغريها ،وهناك
�صراع بني الإن�سان واملجتمع يف اختالف قيم الفرد عن
قيم جمتمعه ال�سائدة مو�ضوع ال�صراع .
وقد حدد �أحد امل�صادر �أنواع ال�صراع يف الآتي -:
�أ� -صراع �ساكن� ،أي راكد بطئ احلركة والت�أثري .
ب�  -صراع واثب� ،أي يحدث بال تدرج ،وي�شب وب�سرعة.
ت� -صراع �صاعد� ،أي متدرج يف بطء .
ث� -صراع مره�ص� ،أي الذي على و�شك الن�شوب �أو
يدل من طرف خفي على ما ينتظر حدوثه (.)8
  وي�شري الكثريون بان ال�صراع اجليد هو ال�صراع الذي
يت�صاعد تدريجي َا وفق َا لقاعدة الرجحان وال�ضرورة،
�أما ال�صراع الردئ فهو الذي ال  يت�صاعد تدريجي َا،
ويحدث نتيجة ال�صدفة  (.)9
"ما َءان" موجود رغم �أنه �صراع
    ال�صراع يف رواية َ
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�ضعيف بني بع�ض  ال�شخ�صيات وفقي القرية وبني
النظام وبع�ض العادات االجتماعية� .إن حقيقة عن�صر
ال�صراع يف هذه الرواية غري وا�ضح ،و�أغلبه مكبوت
�سري ،عندما ن�سبح يف كلمات وعبارات وجمل الرواية
ومن خالل و�صفها و�سردها نتعمق يف املكان ويف
�صراع خفي بني �أكرث من �شخ�صية ،كل �صراع خمفي
ال  وجود لعالمات تدل عليه يف الرواية ،كل مالحمه
�سرية مكبوتة ،جند هناك �صراع "عي�شة الهجالة" مع
رغباتها واندفاعها نحو "الفقي الزروق" ،حيث جند
ذلك يف ال�سرد الذي يقول  ((   -:خرجت "عي�شة
الهجالة" ،وعندما ابتعدت عن الدار لعنت اللحظة التي
فكرت فيها �أن ت�أتي اىل الفقي   .)10( )) .
و�صراع خفي بني "�سليمة" وزوجها "احلاج �سا�سي"،
وعالقتها ال�سرية مع "جمعة الو�صيف" ،كلها فيها
�صراع داخلي غري مرئي للعيان ،وكذلك �صراع
"املربوك" مع "�شعبان" و�أبيه "بلقا�سم" ،وهو �صراع
خفي مكبوت يعلمه طرف واحد هو "مربوك" ،وكذلك
�صراع "حمجوبة" مع "املربوك" ،وهو من طرف
"حمجوبة" ،مكبوت يف �صدرها دون �أن تبوح به،
و�صراع خافت بني "احلاج �سا�سي" و"جمعة الو�صيف"
�أدى �إىل طعن "جمعة الو�صيف" للحاج �سا�سي و�إدخاله
العناية .
- 11الطول املعلوم  -:كما جند الطول املعلوم للحدث
"ما َءان" ،جند �أن احلدث له طول
الدرامي  يف رواية َ
معلوم ،والطول املعلوم للحدث يف العمل الدرامي �أكده
الكثري من علماء وفقهاء هذا اللون من الأدب ،وعلى
ر�أ�سهم "ار�سطو" الذي �أ�شار �إىل �أن الطول املعلوم هو
الذي ي�ساعد على �إ�صدار احلكم على العمل الدرامي .
12الهدف  :وهذه الرواية ملحنا فيها �أن الهدف هوتدوين ما ال  ُي�ستطاع تدوينه من تاريخ امل�ؤرخ ،وكذلك
ت�سجيل وتوثيق مقومات الهوية االجتماعية للمكان،
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وعادة يجب �أن يكون للعمل الدرامي �سوا ًء كانت ق�صة
ق�صرية  �أو رواية �أو م�سرحية وغريها هدف .حيث
ي�شري "حممد ال�سيد عيد" �إىل �أن ارتباط الفن بالهدف
م�س�ألة �أخالقية ،و�أ�شار ب�أن البع�ض يرون �أن الفن يجب
ال يكون له هدف معللني ذلك بان الفن غاية وهناك
من يربطه بالدين �أو الأخالق �أو القيم االجتماعية
وال�سيا�سية ،وهناك من يراه و�سط َا بني الفن والدين
والأخالق .
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صفحة من كتاب «بالغة الصنعة الشعرية» ..

قاو ْم من أجل أن تكون شاعراً مجي ً
ال ..
فراس حج محمد .فلسطين
ال�شاعر ،وهو ّ
ي�ستلزم �شخ�ص ّية ّ
ال�شخ�ص ّية العارفة،
�أن تكون مو�سوع ّية ،فال يكتفى منك مث ًال �إن كنت
متخ�ص�ص ًا يف ّ
ال�شريعة �أن تعرف «ما هو معلوم من
ال ّدين بال�ضّ رورة»� ،أو �أن تكون معلوماتك يف ال ّلغة
العرب ّية معلومات طالب املرحلة ال ّثانو ّية ،وكذلك �إن
كنت متخ�ص�ص ًا يف التّاريخ �أو اجلغرافيا �أو يف الفل�سفة
ّ فرع من فروع املعرفة .مت ّدد قدر
وعلم ال ّنف�س �أو يف �أي ٍ
ما ت�ستطيع ليكون امتداد ب�صريتك �أو�سع من امتداد
�أفق ب�صرك.
ال  تقف عند حدود معرفتك الأوىل الأول ّية .تعمقْ
يف فروع املعرفة الأخرى؛ �إ ّنك تعي�ش  يف عامل م ّوار
بالأفكار ،ويجب �أن تفهم ما يدور حولك ،فث ّمة تاريخ
يف ال ّلغة� ،أيّ  لغة ،وجغرافيا و�سيا�سة وعلم اجتماع
ّ ت�شكيلي ،وث ّمة لغة يف التاريخ
وفل�سفة ومو�سيقى وفن
ّ
ويف القانون ويف العلوم ويف ال ّريا�ضيات.
ولهذا يتوجب عليك القراءة واحلوار ونقا�ش الأفكار،
فال ي�صحّ مثال قراءة الكتب و�أنت ال حت�سن ال ّدخول يف
حوار ومناق�شة مع �أ�صحابها ،ف�إذا قر�أت كتاب ًا فعليك
باملقابل حوارات ع�شرة �إزاء كل كتاب قر�أته �أو ق�صيدة
كتبتها �أو ديوان �شعر �أبدعته.
ً
�إنّ ا�ستبطان العالقة بني الكائنات �ضرور ّية �أي�ضا ولي�س
فقط ا�ستبطان العالقات بني الب�شر ،فث ّمة �صوف ّية
متكاملة جت ّلل الكون بفل�سفتها ال�شاملة ،تقول لك� :إنّ 
هذا الكون واحد ،انبثق من واحد ،و�سي�ؤول �إىل واحد.
ف�إذا ما قر�أت ق�صيدة فاقر�أها ك�أ ّنها لوحة عقل ّية
وب�صر ّية ونف�س ّية وروح ّية وفن ّية تثري فيــك ا�ستح�ضار
اخليال والإح�سا�س العميق بروعة احلياة ،فكما �أ ّنك
ترى يف الق�صيدة فكرة ولغة ،فعليك �أن ترى �أنّ فيها
نظام ًا ريا�ض ّي ًا �أبعد من ال�صّ ورة ال ّلغو ّية ،و�أبعد من
نظام الأعداد واملتتاليات ،فث ّمة فل�سفة اجتماع ّية كاملة

وكيان �إن�ساينّ �شامل يف كلّ فكرة تقر�ؤها� ،سوا ًء �أقر�أتها
يف كتاب مطبوع �أم يف كتاب الكون املرتامي الأطراف
�أم يف كتاب هذه ال ّنف�س املر ّكبة ا ّلتي جتهل وتتع ّمق يف
جهلها ك ّلما زادت �إقبا ًال على املعرفة.
�إنّ  وجودك يف هذه احلياة ال  يعطي معنى حلياتك
ملج ّرد �أ ّنك كائن حيّ تعي�ش على وجه هذه الب�سيطة،
ومتار�س �شهوتك ال ّلغو ّية بعبث ،ال  حت ّول حياتك �إىل
«جم ّرد منف�ضة» ت�ؤدَي فيها دور ًا متوا�ضع ًا ب�سيط ًا ال 
ي�شعر ب�أهم ّيته �سواك ،وربمّ ا ع�شت احلياة وغادرتها
و�أنت جتهل ملاذا كنت عليها ،لي�س مطلوب ًا منك �أن تكون
عظيم ًا ك�شك�سبري و�سقراط و�أفالطون ،وقبل �أن تطوى
يف قطعة من القما�ش وت�ض ّمك حفرة موح�شة �ض ّيقة،
�صديق ًا مزعج ًا للوحدة والفراغ .عليك �أن ت�س�أل ماذا
�س�أق ّدم؟ وماذا ق ّدمت؟ وقبل ذلك �أن ت�س�أل :ملاذا؟
وجتاوز ما ا�ستطعت ال ّدخول يف ا�شتباكات هل وكيف
وماذا ،وانغر�س يف �س�ؤال ملاذا ،حاول؛ ففي املحاولة
�شرف عظيم ال يناله �إلاّ ذوو الألباب وتي ّقن �أنّ ما يف
داخلك لي�س فقط دم و�أع�صاب ومعدة تبحث عما ي�سدّ 
جوعها ،ففي داخلك ق�صيدة باذخة ُم ْ�ش َبعة بالرّ�ؤى
واملو�سيقى وال�صّ ور وت�ستوطنك �أرواح �أجدادك من
ّ
ال�شعراء والفال�سفة والأنبياء والق ّدي�سني ف�أنت وريثهم
ّ
رعي ،فال تخ ّيب �آمال �أرواحهم ،واترك لهم ب�سمة
ال�ش ّ
ر�ضا مر�سومة على �شفاههم وهم ينظرون �إليك من
أبدي ،ليف�سحوا لك مكان ًا بجانبهم
علياء مثواهم ال ّ
عندما يحني موعد لقائك بهم وي�ستقبلونك وهم بك
م�سرورون يه ّيئونك لل ّدخول �إىل ذلك العامل ا ّلذي ال 
ُين�سى ،ال تطمح �أن تكون ملك ًا عظيم ًا ،ولكن قاوم من
�أجل �أن تكون �شاعر ًا جمي ًال.
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ن
ج��ة النص
انتقاء :
سواسي الشريف

كثري ٌة هي األشياء
لن تتحقق .
ال خطىالتي
الطريق
عىل
ِ
منها
الذكر
سبيل
ال نسيانعىليعطل الذاكرة
أمر من اجلدران كام كان
وال رفقاء لن َ
الفراغ
يطفئون حرائق
يمر كاسرب ..
ُ
ثمل
وأنت وحلن
فقط أنا
أو أحرز هدف ًا عاملي ًا
يرافقنا
الظلمارادونا
طيلةبه دييغو
كالذي جاء
املنتصف.النايات
أصابعنا أنني
يعد عىل
من
ولن اطري يف الفضاءِ
أحجار االنتظار
ويفتت
َ
العجوز
تلك
تطري
كام
إىل باقات من احلروف
التي كانت تأتيني يف االحال ِم .
أو للوحات ممسوسة بالغياب
عضالت جسمي
تنتفخ
ْ
ولن َ
أحاديثنا
أطراف
فيام نحيل نحن
كالذين يفتحون ازرار قمصاهنم
وحكواتيني
لدراويشويفردون أيادهيم
ٍ
وقطاع
الطريان للتو.
يتعلم
كعصفور
قصائد َ
ُ

ونؤرش مدن ًا

ٍ
َ
لؤلؤة
عىل
احصل
ولن
البالد
خرائط
ليست عىل
فتشت عنها
وأنا الذي
ُ
آخر ذرات نعاس
نُجهز عىل
كثري ًا يف بطون املحار.
رؤوس..كلامتنا
ونطأطئ وظيل
تنكرية للغة
يف حفلة
يصافحني
ظيل ألذي مل
نطبطب اآلن
اىل
أحيان ًا
وقد
يف يدي
مددت له
عىل ظهر فكرةكلاممل تدرُ
خلد أحد
ايل فارغة .
ْ
عادت َّ
حادة
تعرجات
وعند
عبداهلل حسني  /العراق
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رغمالطريق
لكنناقارعة
عىل
تضاد األسامء
ً
الالوجهة
إىل
ا
متوجه
حقيبته
يضع نصنع حلظاتنا السانحة
أي طريق يسلكه
حبات ضوء
ُّحتت
أي ٍ
درب جيتازه
حائر ًا ُّ
يريدٌ
ظهريات
هبا
ترمينا
أي وسيلة تعرب به إىل مايريد وما ال
ُّ
قائظة
فقد تشاهبت عليه كل األشياء
حسن علون  /العراق
نعمةالتفاصيل
واختلفت عنه كل
بالالحرية
فامتزجت احلرية***
التفاصيلو األفراح
عىلداخله األحزان
تراكمت يف
الصغرية
فحفرت األفكار يف داخله ندب ًا عميق ًة باملعقول
الثقيلة..
نع ّلق مرارة هذه األيام
والالمعقول
أهيام أختار ؟
عىل ِ
القهوة الصباحي
فنجانأحب ..؟!
أأنت التي
احلديقة
تفقدأعيش ؟!
عىل ألجله
أم وطني الذي
زهرةامنيرس  /ليبيا
رشف الدين
وإنقاذ

من غائلة العطش
مالحمي غري واضحة
عىل األغاين
بام فيه الكفاية
الذكريات ًااملرتبكة
التي
تبثهاتقدم يل ح ً
ال هنائي
املرآة ال
هذه
كاملةاحلنني..
مسارب
يف
لرسم صورة
شغبالزمن
عىلمراوغات
تدل عىل
األوالد
لسعادة ما
ال ضحكة تصلح
البنات
وابتسامات
فقط الغياب
يوشوشن الدروب
وهن
وطبل خافت يف أقايص العمر
ويوزعن الضحكات
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عىل مسامع األرصفة
عىل اللقاء األسبوعي
ألصدقاء الطفولة
وما ننثر عىل جوانبه
من املزاح الرائق..
عىل الفطرة التي نستعيدها
والبهجة التي تزرعها احلكايات القديمة
يف أيامنا القاحلة
عىل التفاصيل الصغرية
يتكئ هذا القلب املتعب
عىل اخلطوط املستقيمة
وأحضان املنحنيات
عىل جمادلة املراهقني
واستالل شعرة التحمل
من عجني اللحظات املناكفة..
عىل خديعة املنطق
والغوص يف لعبة الرباهني
عىل التفاصيل الصغرية
نرمم ضفاف العمر
الذي أرهقه الرحيل..
نتقي غياب األصدقاء
بادعاء الضحك
ننظم العقد الذي انفرط
يف خيوط اللعب
ونجنح بعيد ًا
عن صخب هذه األحداث املراوغة..
مجعة عبد العليم  /ليبيا
****
أيامي القديمة
تراقبني من خلف زجاج الشباك

ليهدأ قلبي
عنيدة جدا  ..جتيء لتطمئنبني سكرات الفجر والصحو
صارت جتمع
زرعتهانت
عىلالرجالاألحالم التي نديم أ
طويلة تربة الليايل البعيدة
يف نكات يف
تثمل اخلواطر
جتمعهم حتى نبكي معا
حلمت أكون عازف كمنجة
دون أن
وهايلحظأنا
اخليباتالعرب
أحد أعزف بعمق كَتبتك بكل هلجات
بينام ..
شاهني
قلبك من العجم
كام كان يوسف وكأن
نفرط الضحك عليهم.يعشق
هنومهَ،تبتك بكل أصناف األدب
ك
نورهان الطشان /ليبيا
حتبني،ثقيل ال َسمع
وفاتن محامة التي ملفكنت خفيف ال َبرص
كتبتهر ًا؛ مل يقرأ منه سطر ًا .
عىل السطور ؛والشعر الذي كتبت له ده
حزن وحب عىل رمل الصيف يف املساء
وشغب طفولة خبئه املوج أول الواصلني إىل قلبك أنا
الباقني يف روحي أنت
بانتواجلسد
كلامعاشق للروح
هذا الوجع
البحر
سعاد حسنيوآخرأمام
جتيءنكون عند حسن الظن ،
ال هيمسأيامي القديمةنحاول دائ ًام أن
رماديةاملشكلة !
األوصال هيئة طيور ولكن
إنه يعوي يفعىل
الغربة ال تعني االبتعاد عن الوطن
وحني تعرف أننييف الظن نفسه
بل تعني أن ال حيتضنك وطن
جوائزالثوابت أنت
من
الدولة
بأيةوطن جائزة من
أفزوطنا يا
مل هات يل
ونسيانك
تنقربيس زجاج ذاكريت وتطري.
بال كوا
سحابة صيف
بال ضوابط
الباب املغلق ال ينافق
نقع يف احلب
أمحد دياب  /مرص
بينام املوارب
مثنى وثالث ورباع
سيصفق يف الوجه يوما ما
يف األفق
عندما أغادر
تتهامس السحب واحلامئم
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سأغلق الباب
صوتك األقرب إيل
وأبلغ عنك
يضج الصباح بصمتك
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الخرشوف ..
علي مغازي .الجزائر

قر�أ اخلر�شوف كتاب ًا يف جمال التنمية اخل�ضارية
عن روح الإرادة ،فت�أثر كثري ًا ،وزاد حما�سه وثقته
يف �إمكانية حتقيق كل �أحالمه .والواقع �أن
اخلر�شوف لديه حلم واحد راوده منذ �سنوات
طويلة� ،إذ �أنه ـ بخالف جميع �أ�صدقائه كـ :
الباذجنان والبيطراف وما �إىل ذلك ،..ـ ال يريد
�سوى �أن يكون برتقا ًال.
 برتقا ًال!..؟ �أجل ..برتقا ًال. ولكن هذا غري ممكن �أخي اخلر�شوف. بل ممكن جد ًا .لقد قر�أت كتاب ًا عن روحالإرادة ،و�شكلت خطة لأحقق حلمي الكبري؛ �أن
�أ�صري برتقا ًال.
دخل اخلر�شوف يف عزلة �إرادية ،وبد�أ التدرب
بعيد ًا عن الأعني ،فيما العامل كله ينتظر عودته
96

يف ال�شكل اجلديد.
ثم ....بعد �أيام ...ظهر هذا اخلرب العاجل يف
التلفزيون؛ اخلر�شوف الذي �سي�صبح برتقا ًال
يخرج بعد قليل.
واحد..
اثنان..
ثالث..
وكانت النتيجة �أن ظهر اخلر�شوف ،لكن لي�س يف
�شكل برتقال ،بل ظهر خر�شوف ًا �أكرث من الالزم،
خر�شوف ًا مبالغ ًا يف خر�شوفيته؛ يا للنهاية
التعي�سة .
يف اليوم التايل ح�صل اخلر�شوف على كتاب
جديد يطرح فكرة مفادها« :كيف ت�ستغل روح
الإرادة لديك لتعود كما كنت جمرد خر�شوف
كباقي اخلر�شوفات الأ�صلية الأخرى»
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كاريكاتير
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تراث عربي

من هنا وهناك ..
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قبل أن

نفترق ..

 مشكلتي يا دكتور إني أطير . تطير ؟ نعم .أطير . آه  ..تقصد تحلق  ..تسبح بأحالمكوطموحاتك .
 -ال  ..ال  ..أقصد الطيران في الهواء .

وطن الثقافة
وثقافة الوطن
مجلة
The Libyan
شهرية ثقافية تصدر عن مؤسسة
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

بارنيكي ..
أمرية بنغازي املنسية
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