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من أعمال الفنان الليبي الراحل عوض عبيدة )2013-1923(
اللوحات  برسم  اشتهر  ليبي  تشكيلي  فنان  هو   )2013-1923( عبيدة   عوض 

املعبرة عن احلياة التراثية البسيطة يف ليبيا.
الثانوية عام 1938، ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة الرسم.  حتصل على الشهادة 
أقام أول معرض له يف بنغازي عام 1946، واستمر يقيم معارضًا سنوية حتى عام 

1951. ولم يقم بعد ذلك أي معرض يف ليبيا حتى مرضه عام 1993.
أقام عدة معارض يف دول أخرى مثل سوريا، وإيطاليا، وفرنسا. اتخذ مرسمًا له يف 
لندن عام 1978 ورسم لوحات التراث ألكثر من اثني عشر سنة متواصلة . قّلده 

احلسن الثاني ملك املغرب وسام الفن عام 1994. 
مما  للتفاصيل  اتقانه  يف  مذهالً  وكان  الليبي،  الواقع  من  لوحاته  اعبيدة  رسم 

جعله يف مقدمة املبدعني على مستوى العالم يف مجاله .
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األخراج الفني 
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 :  الخيال مسافر زاده 

يدفعفي  لعّل        ما  محمد حافظ  تجربة  في  والفن  الخوض  العمارة  بين  المشتركة  القواسم  في  البحث  إلى  نا 
البداية؟ وما    اقتفاء خطى البدايات وقراءة ُمخرجات التجربة مبنى ومعنى. من    التشكيلي انطالقا   فكيف ارتسمت 

 آلت إليه النهاية؟  

الفنية طقوسها إّن   بهالة    ،للممارسة  يحوطها حافظ 
مع  الساعة  قرابة  بمحرابه  فيعتكف  الشعائر،  من 
حظرت   في  العربية  والموسيقى  والقهوة  البخور 

الماضي والزمن  في    الذكريات  االنطالق  قبل 
االستحضار   .العمل موعد  هي  تلك  التأّمل    ساعة 

       والتذكر.  

سوريا صناعة    رئيسيا    ا  دافع  ُتعّد  في  حافظ  لمحمد 
الحروب    ار الذي خّلفتهيجّسد الدم  من خاللهففّنه.  

   . ليضّموا أنقاض ذكرياتهم في حقائب  ،هم جمع وفّرق  ، فهّجر أفراده الحياة لب شعبا  س خراب قد  ...  في سوريا

جّسد محمد حافظ قطعة من التاريخ يحظره المكان    ،على شكل تحف فنّية تمتد خارج الجدران لعشرات السنتيمترات"
جزئياته   قصص  بكل  الالجئين  حقائب  من  أجمع  ا  ويجعل  للعالم  ُيحكى  أعماال    ."وفنًّا  حافظ  قد    ابتكر  كان  فنية 

استخدم فيها "حقائب سفر" بمحتويات ثالثية األبعاد "تحاكي منازَل تركها الالجئون في سوريا، تحتوي كل حقيبة  
سما لجوئهم"على  حكايَة  يقّصون  وهم  الالجئين  إلى  االستماع  من  المشاهدين  ُتمكن  قصة   .  عة  هي  حقيبة،  كل 

 من الزمن وحفنة تراب. لعائلٍة أو َشخص َغاَدر َوطنُه وفي جرابه قطعة 

  أمثلة ألعماله   لكم   نستعرض   ، محمد حافظ ورؤيته الفنية من خالل ما قدمناه عن المعماري/ التشكيلي  
  10قصص أسر الجئة في  حافظ  جّسد  فيها    ، " Baggage Series  / حقائب سلسلة  " من معرضه  المقتطفة  

تضمنت  .  وغيرها من دو العرض  بروكلين بنيويوركفي متحف    -هذه األعمال -والتي كانت قد ُعرضت    ، حقائب 
حقائب السفر المختلفة بداخلها تصاميم تحاكي أشكال مباني ومنازل لعدد من الالجئين من أنحاء العالم، التي  
ُمحاكية   اشكاال   تصميمه  خالل  من  أمريكا،  استقبلتها  قد  كانت  والجوع  الحرب  من  هربا  اللجوء  على  أجبرت 

ُوج  كانت قد  يوما  لمنازل  من قبل    . دت  له  "قد ُقدمت  الحقائب  هذه  بعض  إن  ان"،  ان  "سي  لشبكة  حافظ  قال 
وتسرد هذه    . )المصدر: سي إن إن العربية(  أفراد العائالت الالجئة، بعد أن استخدمتها أسرهم للسفر إلى أمريكا" 

 والسودان وإيران. الحقائب قصص الالجئين وسبب هروبهم من بالدهم منها سوريا والعراق  
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محتويات العـدد

قيمه االشتراك السنوي 10 دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدوالر.
باقي الدول العالم 10 دل أو مايعادلها بالدوالر االمريكي أو اليورو األوربي.	 

ترسل قيمه اإلشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بالعمالت املذكورة بإسم مؤسسه اخلدمات 	 
االعالمية مبجلس النواب الليبي علي عنوان املجلة.

ليبيا  5 دينار ليبي  )األردن 5 د.ل - البحرين 5 د.ل - مصر 5 د.ل - السودان 5 د.ل( اول يعادلها بالدوالت 
)موريتانيا 5 د.ل - تونس 5 د. ل - اإلمارات 5 د.ل - املغرب 5 د. ل ، الكويت  5د.ل- العراق 5 د.ل ( اول يعادلها بالدوالت

،Iran400Riyal،Pakistan75Rupees،UK2.5pound،Italy2€
France2€،Austria2€،Germany2€،USA2$،Canada4.25CD

االشتراكات

ثمن النسخة 

حني تبدأ يومك.                                                

جني أوسنت.      

                                         

جنة النص                                               

جماليات و أعالم يف الشعر الشعبي 

يف اجلزائر.    

ومازال القلب طفال.                                      

قلبا و قلما و ورقة.                                      

ابـــــــــــــداع ابـــــــــــــداع 

قبل أن نفترق

فنتازيا

)ص 60(

)ص 89(

)ص 88(

)ص 92(

)ص 94(

)ص 97(

)ص 98(

)ص 62(

)ص 68(

)ص 71(

)ص 76(

)ص 78(
)ص 77(

)ص 82(

)ص 84(

)ص 86(
)ص 98(

مرايا »قصة قصيرة«.                    

الروائي والكاتب الليبي صالح 

السنوسي.   

دراما حتت املجهر.        

الروائي التونسي محمد عيسى 

املؤدب » حوار«

السماطة  »قصة قصيرة ».                          

تأمالت يف زمن الوباء                               

شعراء مرضى 1.                                     

عن رواية »الصبّية والليل« لغيوم 

ميسو » ..الكتابة تخوض معارك 

الواقع   

اإلنتاج الفكري واألدبي وحتديات 

العصر

 يف رواية »مسيح دارفور » لبركة 

ساكن .. سيمياء احلقد  
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Lemonia Giota_ Greece

إبــــداعــــات
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فريحة الكواش ليبيا

إبــــداعــــات
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يف علم اللغة، أن هناك اختراعاً خطيراً اسمه 
» التضاد اللغوي«، وهو يعني أن حتمل املفردة 

الواحدة املعنى وضده يف نفس الوقت.
وقد أحصى أبوبكر محمد بن القاسم األنباري 
أكثر من 400 من هذه األلفاظ » ذات الوجهني«، 
يف كتابه الشهير » األضداد«. ) حتقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، 
بيروت (، وقد ذكر فيه ما يكفي على التدليل 
بأن كلمة واحدة قد تعطي املعنى، وقد توحي 
بعكس املعنى أيضاً، وهذا ثراء لغوي يصل إلى 
حد الترف إذا ما تعلق األمر باللغة، لكنه كارثة 
بكل املقاييس إذا ما كان األمر متعلقاً بالثقافة .

والتضاد يف اللغة بحر واسع، منه أن املبنى واحد 
واملعنى مختلف، ومنه أيضاً أن املبنى مختلف 
واملعنى كذلك، ومنه تخريجات وأقسام وانواع 
تفنن علماء اللغة يف تصنيفها وتبويبها، ومنهم 
من تفنن أيضاً يف انكارها واستبعادها ورفض 
وجودها من األساس، وليس هنا موضع نقاش 
قضية لغوية كهذه. لكن الذي يعنيني يف هذه 

االفتتاحية هو ذلك اخلطر الكامن وراء أن يصبح 
التضاد يف اللغة منهجاً يف الثقافة، واسلوب حياًة 
للمشتغلني بسياسة الناس واقتصادهم وفكرهم 

ومالمح حياتهم اليومية بشكٍل عام. 
ليكبر التضاد كما أراد، ولينتعش ويزدهر كما 
شاء له االنتعاش، ولتصبح كلمة مثل »الرجاء« 
مبعنيني، هما »الشك« و »اليقني«، أو لتتحول كلمة 
أخرى مثل »فزع« إلى سكني ذي حدين فتصبح 
أو  »استغاث«،  مبعنى  وكذلك  »أغاث«،  مبعنى 
لتنتحل كلمة مثل »الناهل« صفتني متناقضتني 
نفسه، فتصبح مبعنى »شرب حتى  الوقت  يف 

ارتوى«، وتصبح أيضاً مبعنى »العطشان« . 
كل هذا ال يعنيني يف شيء إذا ما تعلق األمر 
باللغة وقواعدها، لكنه سوف يصبح مدعاًة للقلق 
إذا ما تعلق باملفاهيم األساسية التي نعتمدها 

جتاه القضايا التي نعيشها اآلن .
أن تعيش، وأن تتعايش : 

ثمة فارق مريع بني االثنني، رغم هذا التقارب 
شيء  املستعملة،  احلروف  يف  بينهما  الكبير 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

النزول .. صعوداً
التضاد عندما يتحول إىل ثقافة ..

8الليبي 
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يذكرنا ويعود بنا إلى التضاد ومعانيه، فنحن حقاً 
نعيش أزمات متعددة، ومهما تعددت األخطار 
الناجمة عن ذلك، فإن اخلطر األكبر يظل يف أن 
نصل إلى فكرة أن »نتعايش« مع هذه األخطار، 
وأن تتعايش مع كارثة فهذا خطأ ال مياثله إال 
أن تتعايش مع ذئب . ولكم أن تتخيلوا الوضع .

يف الواقع، الذئب أقل خطراً يف هذا املجال، فلم 
يسجل التاريخ يوماً على ذئٍب أنه صّرح لوسائل 
االعالم أنه ليس ذئباً، أو أنه زّور هويته وادعى 
أنه شيء آخر غير انه ذئب. البشر يفعلون ذلك، 
احلروف  حتى  وتنتحل  األمور  تختلط  ولهذا 
التضاد  ويولد عندئٍذ  بعضها،  املتراصة هوية 
متضادين،  معنني  تعطي  الكلمة  لنفاجأبنفس 
شيء اشبه بخيبة األمل، أن متضي عمرك وأنت 
تعتقد مبعنى معني لكلمة معينة، فإذا ما بلغت 
اخلمسني أو جاوزتها فوجئت بأن لهذه الكلمة 
معنى آخر مختلف متاماً عن ما كنت تظنه، فمن 
أين تأتي بعمٍر جديٍد إذن ليعوضك عن عمٍر 

مضى يف اعتقاٍد بان لك أنه اخلطأ .
من أين تأتي بعمٍر جديد ليعوضك عن اعتقادك 
اخلطأ بكلمة مثل » جلل »، وقد قضينا عشرات 
ال  واحداً  معنى  لها  بأن  نعتقد  ونحن  السنني 
ثاني له، وهو العظيم اخلطير، فاألمر اجللل، 
تعني  ال  أنها  نظن  كنا  كلها  اجللل،  واملصاب 
سوى األمر اخلطير، واملصاب العظيم الفادح، 
وأن »احلارث بن وعلة« كان صفوحاً وهو يعفو 
فقط ويصفح عن الذنوب العظيمة ألعداءه ألنه 
عظيم بدوره، والعظيم ال يعفو إال على العظيم 
طاملا  وأنك  بحقه،  ارتكبت  التي  األخطاء  من 

متثلت ببيته الرائع وهو يفتخر : 
فلئن عفوُت ألعفون جلالً .. 
ولئن سطوُت ألوهنن عظمي
قومي هم قتلوا أميم أخي .. 
فإذا رميُت يصيبني سهمي .

افتتاحية  رئيس التحرير

الليبي  9



فإذا بالعمر ميضي لنكتشف أن هناك بيتاً نسبه 
صاحب »لسان العرب« للشاعر اجلاهلي »لبيد: 

يقول فيه وباحلرف الواحد : 
كل شيء ما خال املوت جلل .. 
والفتى يسعى ويلهيه األمل

تكتشف أن عمراً كامالً ضاع، وأنت تعتقد معنى 
عن  تبحث  مضيت  ولو  »جلل«،  لكلمة  وحيداً 
املزيد من اخليبات لوجدت أيامك عامرًة بها، 
والكتشفت أنك مخدوع كبير، وأن ملئات الكلمات 
معاٍن مضادة متاماً ملا كنت تعتقده ، فكيف لك 

اآلن أن حتسن الظن بالكالم ؟
وطاملا جرنا احلديث إلى الظن، فلماذا نستثنيه 
هو اآلخر، وقد اكتشفت ايها املخدوع أنه أيضاً 
لألنباري  تغفر  لن  ولعلك  معنني،  ذات  كلمة 
ايقاظه لك من غفلتك وهو يخبرك بأن اآلية 

الكرمية التي تقول : 
الِذيَن يُظنوَن أنُهم مالقو اهللِ إمنا تعني أولئك 
الذين يتقينون من مالقاة ربهم، فاهلل لن ميدح 
فرعون  وأن  لقاءه،  يف  يشكون  قوماً  بالتأكيد 
يا  ألُظنك  إنيِّ   : قائالً  موسى  خاطب  عندما 
ُموَسى مسُحوراً، إن الظن هنا يتراوح معناه بني 
والكلمة  فاملعنى مختلف،  الشك،  وبني  اليقني 
يف  األمل  وخيبة  مداها  تبلغ  واحليرة  واحدة، 
اآلن  نعيش  . فهل  لها  نهاية  املعنى ال  أحادية 
ونسلم  ونرضى  نتعايش  أم  أمل مماثلة  خيبة 

بواقع األمر وطبيعة احلال ؟ 

أن نعيش مأساة ما نحن فيه شيء، وأن نتعايش 
مع املأساة مصيبة، فكل ما حولنا اآلن أصبح 
صفحة يف كتاب األنباري القدمي، وكل الكلمات 
وكل  وضده،  املعنى  حتمل  مراوغة  أصبحت 
الشواهد صارت تبيع مواقفها على العلن، وكل 
الشهود أصبحوا يدلون بشهاداتهم كما يرغب 

القاضي ال كما تريد احلقيقة .
فالتعايش السلمي، أصبح مصطلحاً قد يعني 
سالماً وحياًة مستقرة، لكنه واقعاً صار منوذجاً 
الستبداد شريحة من املجتمع على بقية الشرائح، 
مصطلح  من  فتحول  احلضارات«  »حوار  أما 
يوحي بكتٍب وابحاث وابواب مشرعة للحوار، إلى 
ازدراء وحامالت طائرات وقصف وغارات ليلية، 
»تبادل اآلراء مع اآلخر«  ارتدى مصطلح  فيما 
عباءة غريبة عنه تقول بالصراخ يف وجه الرأي 

املخالف حتى يبتلع اآلخر لسانه .
االجتاه يفقد وجهته : 

عادًة ما يدل رأس السهم على وجهة الطريق، 
السهم  راوغه  إذا  املسافر  يفعل  ماذا  ولكن، 
براسني؟ يخبره كل راس بأن طريقه من هنا، 
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وأنه سيخطيء إذا لم يتبع الوجهة، وأن كل وجهة 
هي اخلطأ مالم تذعن لرأسه املريب ؟

هذا بالضبط تصوير واقع احلال الذي نعيشه، 
والذي يجب أن ال نقع يف خطأ التعايش معه، 
ولو كلفنا ذلك كل ما منلك من يقني .إذ أن 
أصبحت  نعيشها  التي  الدميقراطية  ثقافة 
االجتاه  لكن  واحد،  السهم  برأسني،  كسهم 
مختلف، تضاد لم يخبرنا عنه األنباري بعد، 
فعقلية التاريخ ليست هي منهج الدميقراطية، 
ونحن الزلنا مصرين على ارتداء العباءة دون 
يناسب  ال  العباءة   مقاس  أن  إلى  ننتبه  أن 

اجلسد .
نعيشها فقد أصبحت  التي  ثقافة احلوار  أما 
وجودها  بضرورة  يشعر  ال  ضرورة  بدورها 
باالرتباك  األخرى  هي  اصيبت  ورمبا  أحد، 
مطالبني  الشوارع  يف  نصرخ  تشاهدنا  وهي 
بها، ومنأل صفحات الكتب بكاءً على غيابها، 
ونؤلف يف موتها القصائد، لكننا يف الوقت نفسه 
نأكل بعضنا حقداً كلما حتاورنا، ونقتل بعضنا 
األحداث  أثبتت  وقد  مسبوقة،  غير  بوحشيٍة 
أننا فقدنا متاماً اآللية الالزمة حلواٍر مستنير 

يستمع إلى اآلخر أكثر من استماعه لنقسه .
كل ما ميكن تصوره من خيبة األمل بدأ يتجسد 
اآلن، ويف الوقت الذي اعتقدنا جميعاً أن عهداً 
تكفي  اآلخر  وتقبل  الرأي  حرية  من  جديداً 
العرب  املستخدمني  مطالعة سريعة حلوارات 

التشنج  مقدار  لتدرك  تويتر،  أو  الفيس  عبر 
والتوتر وحدة الطبع وشراسة املجابهة وتواتر 
القلق الذي يتصاعد مبتوالية رعب مثالية ليغدو 
أصحابها  يجود  حرب  ساحة  بعدها  احلوار 
بأقذر النعوت على بعضهم، لتكتشف أن هذا 
إال  مختلفاً، ماهو  الذي متنيناه جديداً  العهد 
نسخة مطابقة للعهد الذي انقضى قبله، غير أن 
الطغاة الزائلني حتولوا هنا إلى ماليني النماذج 
املتشابهة ، وغير أن احلكومات املستبدة غادرت 
مقراتها الفخمة لتسكن صدور العامة من الناس، 
استبدلت  املأجورة  االعالم  وسائل  أن  وغير 
مقراتها املشبوهة بألسنة بشر عاديني العالقة 
لهم بنظام احلكم من قريٍب وال من بعيد، لكنهم 
استعاروا منه كل آلياته يف احلوار، وكل منطية 
التعامل مع اآلخر من إقصاء وترهيب وتهميش، 
حتى أنك ميكن أن تستمتع ملظفر النواب من 

جديد وهو يتأوه وجعاً : 
العرب األعراب من البحر إلى البحر بخير ..

واسرائيل ترش علينا ماء الورد وأنت تراقبني .
مبسوط ال شك ..

أنا واهلل كذلك .
اكتب ما شئت مبا شئت ملن شئت ..

ولكن، وجهك للحائط أرجوك .
ليس لشيء .. تشكيلة وجهك ال تعجبني . 

وعندما تعرف أن مظفر ألقى هذه القصيدة 
، أي منذ عشرين  آلخر مرة يف عام 2001 
عارمة  ثورات  خمس  وبعد  اآلن.  من  عاماً 
تكتشف اآلن أن ال شيء تغير، وأن ثقافة احليرة 
أورقت ومنت لها فروع جديدة يف هذا الوطن 
الكلمات  تشابه  املعاني مع  وأن تضاد  الكبير، 
قد أحدث املزيد من االرتباك يف املشهد، وأن 
التالعب باملفردات أصبح علماً يختص به علماء 
من نوٍع جديد، علماء عرفوا أن اختالف املعنى 
مع تشابه احلروف قد يكون كلمة سر ملمارسة 
فعل هيمنة على اآلخر، وهو اختراع لم يتوصل 
إليه ابن األنباري، ولن يتوصل، ولو ألف وكتب يف 

ذلك ألف كتاب . 
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حاوره : رئيس التحرير

الكتابة مسامير يف جسد العالم
األديب والباحث أحمد يوسف عقيلة لمجلة الليبي .. 

ال  شامل،  ليبي  أديب  عقيلة،  يوسف  أحمد 
ُيبدع  لكنه  يكتبون،  فالكثيرون  فقط،  يكتب 
إذا  يبدعون  الذين  أقل  وما  يكتب،  عندما 

كتبوا.
يف  الُكنية  قاموس  ــــ   املعاِني  أُصول  قاموس 
الشعبي  الشاعر  ديوان  ـــــ  الليبية  اللهجة 
الشعبي  الشاعر  ديوان  البرعصي.ــــــ  مراد 
الشعبي  الشاعر  ديوان  جبرين.ــــــ  ارحّيم 
إدريس الشيخي.ــــــ قاموس الدالالت الصوتية 
الليبية.ــــــ القاموس الليِبي للنفاق.ــــــ األُغنية 

)الترِجْيز(. للعمل  املصاحبة 
للعمل  املصاحبة  األُغنية  ـــــــ 
الصوف(.ـــــــ  َجّز  )غّناوة 
الغّناَوة(. )بنت  الشّتاَوة 

املرأة..  عند  الَعَلم  غّناوة  ــــــ 
للنشر..  البيان  دار  2020م.. 

بنغازي.ــــــ ديوان الشاعر الشعبي 
البرعصي  عبدالكايف 

ــــ  َعَلم(  )غناوي 
ليبية..  خراريف 
شعبية. حكايات 

ــــــ قاموس األمثال 

)قصيدة  العلم  اوة  غنَّ ـــــ    2006 الليبية.. 
يوسف  أحمد  هو  هذا  ــــــ  الواحد(  البيت 
عقيلة الباحث يف التراث، أما »أحمد يوسف« 
القاص فله 10 كتب يف القصة واملقالة لنجد 
أنفسنا يف النهاية أمام 27 كتابًا من االمتاع 
وانتاج  الفكرة  تشكيل  واالبداع يف  القراءة  يف 

الكتابة التي حتترم معناها ومحتواهًا معًا .
هذا هو أحمد يوسف عقيلة، القاص والباحث، 
إال  بحاث،  أنهم  يدعون  الكثيرين  أن  ورغم 
احلقيقي  الباحث  إن  تقول  احلقيقة  أن 
وأحمد  يكتب،  ثم  يكتب  ثم  يكتب  من  هو 
أن  ويكفي  توقف،  بال  هذا  يفعل  يوسف 
الذاتية  سيرته  على  عابرة  نظرة  نلقي 
هذا  ومثابر  مبدع  هو  كم  لنكتشف 
املتفتحة  العقلية  ذو  اخلجول  امللتحي 
واملزاج الساخر واإلبداع الذي ال يعرف 
عند  يقف  وال  حدودًا 

حد .
له  قدمت  حاورته، 
يبخل  فلم  األسئلة 
باجلواب، فكان هذا 

اللقاء : 
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من  املحيطة  البيئة  شخوص  كل  وأستدعي 
للكثيرين  تبدو  قد  والتي  وشجر  وحجر  بشر 

مهمشة أو ال مرئية، أنقلها إلى بؤرة الضوء.
: تنهل دائمًا من نبع السخرية عندما  الليبي 
تكتب القصة، هل ترى أن السخرية هي اللعنة 
واملفاهيم  الواقع  بها  نرمي  أن  يجب  التي 

السائدة؟
ـــ السخرية متنفس يف حلظات العجز الكثيرة 
التي نعيشها، وهي موقف نقدي، فحني تسخر 
فحتى  تنتقده،  فأنت  موقف  أو  شيء  من 
ـــ  السالم  عليه  ـــ  فنوح  سخروا،  اهلل  أنبياء 
منا  تسخروا  إن  )قال  لقومه:  السخرية  رد 
سخروا  تسخرون(،  كما  منكم  نسخر  فإّنا 
منه ألنه يصنع سفينة يف اليابسة دون وجود 
اآلتي  يعلم  ألنه  منهم  وسخر  األفق،  بحر يف 
الذي يجهلونه، والسخرية سالح قوي يخشاه 
املتسلِّطون، وهي نوع من رد الفعل الدفاعي، 

وتقذف بالعجز إلى الضفة األخرى.
الليبي : النجع الليبي القدمي، هل كان مثاليًا 
كما يحاول البعض تصويره؟ كيف يرى أحمد 

يوسف ـــــ الذي ولد يف جنع ــــــ هذا األمر؟
أناس  النجع  أهل  مثالياً،  النجع  يكن  لم  ـــ 
واملعّبر  املكبوتة  ورغباتهم  بضعفهم  كالناس، 
ذاتية  سيرة  وهو  )اجلراب(  كتاب  يف  عنها، 
عن  حتدثت  اجلماعي،  إطارها  داخل  لطفل 
وطقوسه،  وأعرافه  بقيمه  هو،  كما  النجع 
ورغباته املعلنة، حتى إن الكثيرين انتقدوا ذلك، 
لم يكن النجع فاضالً، بل كان حياة شريحة من 
النجع  احلاص، يف  عيشها  لها منط  املجتمع 
للمرأة مساحة كبيرة للحركة، فطبيعة العيش 
لعدة  بيتها  من  يومياً  اخلروج  منها  تقتضي 
وللحلب  املاء  وجللب  احلطب  جلمع  مرات، 
وهذا  اليومية،  احلياتية  األمور  من  وغيرها 
ويف  املأل  على  يومياً،  بالرجال  تلتقي  جعلها 
فرضتها  االختالط ضرورة  أن  أي  اخللوات، 
طبيعة حياة البداوة، وهذا انعكس على عالقة 
املرأة بالرجل يف ذلك املجتمع، فكانت عالقة 

الليبي : ))أخي الصديق، ال شيء يعادل الفرح 
بالكتاب األول، كما فرحنا سويًا بشجرة املطر، 
نعيشها  أخرى  فرحة  البيض،  اخليول  هذه 

معًا.(( 
هل تذكر هذا اإلهداء؟ لقد كتبته لي بعد أن 
أصدرت كتابك األول »اخليول البيض«، وكنُت 
قبلها قد أصدرت مجموعتي األولى » شجرة 
املطر«، كيف تصف لي اآلن تعدد حالة الفرح 
اخلبرة  بدأت  وهل  إصداراتك؟  بتعدد  لديك 

تكلل لغتك اآلن؟ وكيف ؟ 
ـــ ال فرحة تعدل فرحة صدور الكتاب األول 
الزلت  لكنني  إهداء.  أول  يف  لك  قلت  كما 
أفرح لصدور الكتب، صدور الكتاب يعني أن 
على  وأصبح  من صدري،  انزاح  ثقالً  هناك 
الورق، ثم إن القصة تصبح أكثر خلوداً على 
القاص،  صدر  يف  هي  مما  بالطبع  الورق 
وتصبح لدى القارئ، وميكنني أن أنظر إليها 
من بعيد، بعني القارئ، وأحياناً بعني الناقد، 
أسرد  أن  املمكن  من  كان  احلسرة،  وتنتابني 
وكان  أفضل،  بأسلوب  تلك  أو  القصة  هذه 
ميكن تعديل أو حذف هذه اجلملة أو تلك، أما 
عن اخلبرة فال أعرف إن كنت قد اكتسبتها، 
فالزلت أعيد كتابة القصص وتبييضها عدة 
مرات، وأعيد قراءتها بصوت مسموع ألنصت 

إلى وقع اجُلَمل.
القصة  يكتب  عقيلة،  يوسف  أحمد   : الليبي 
أي  إلى  فيها،  وترعرع  منا  التي  بيئته  مبداد 
مرجعًا  العبارة  هذه  نعتمد  أن  لنا  ميكن  حٍد 

موثوقًا به؟
اختياراً،  وليست  نفسها،  تفرض  البيئة  ـــ 
أنا  شيء،  كل  قبل  محيطه  يتلمس  فالكاتب 
مبعنى  جيداً،  أعرفه  الذي  املكان  عن  أكتب 
كائناته،  وعالقات  تفاصيله،  اعرف  أنني 
معرفة معايشة، وليست كنظرة السائح العابر 
الذي تغيب عنه التفاصيل، أنا أمّيز األصوات 
املواسم،  وجتليات  األقدام،  وآثار  والروائح 
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التوالي والتراتبية، )يا بَْيت عطيني نار، والنار 
واملناجل  املناجل،  لي  يسّن  واحَلّداد  للَحّداد، 
والغْمر  غْمر،  يعطوني  واحَلّصادة  للَحّصادة، 
التي تنتهي بها اجلملة  للفَرس...(،  فالكلمة 
األولى تبتدئ بها اجلملة الثانية، وهذا التكرار 
و)التكّات(  اإليقاع،  من  نوعاً  يخلق  الظاهري 
خَبب  إلى  أقرب  انتظامه  هو يف  املتصاعدة، 
اخليل، كذلك كان يف ذهني إيقاع )املجرودة(، 
ـــ كما تعرف ـــ شكل من أشكال الشعر  وهي 
الشعبي الليبي، التي تعتمد على هذا التكنيك 
التي  فالكلمة  أيضاً،  والتراتبية  التوالي  يف 
املقطع  بها  يبتدئ  األول  املقطع  بها  ينتهي 
عن  البحث  يف  بعيداً  نذهب  فلماذا  الثاني، 
هائالً  مخزوناً  منلك  ونحن  سردية  تقنيات 

ومتنوعاً؟!
لغات  إلى  أعمالك  بعض  ترجمت  الليبي: 
على  كمبدعني  نقضي  كيف  رأيك،  يف  أخرى، 
مشكلة ابتعادنا عن العالم، كيف جنعل العالم 
يقرؤنا ونحن نعاني من أزمة ترجمة لم جند 
لها حالً بعد؟ وهل تعتقد أن نصك سوف يصل 
كما هو إلى القارئ األجنبي بعد أن يقرأه بغير 

لغته األصلية؟
غاية  يف  أمر  األدبية  األعمال  ترجمة  ـــ 
البحر(  )عّمال  رواية  قرأت  حني  الصعوبة، 
لـ)فيكتور هيجو( بترجمة )رمضان الوند(، ثم 
قرأتها بترجمة )منير البعلبكي(، أدركت الفرق 
رواية  ليست  وكأنها  الترجمتني،  بني  الشاسع 
الفرنسية،  يجيد  كان  البعلبكي  منير  واحدة، 
وهو أديب، بعض املترجمني يترجمون عن لغة 
وسيطة وليست اللغة األصلية للنص، يترجمون 
ابتعاد  بالطبع  وهذا  أصالً،  مترجم  نص  عن 
الترجمة نص  وكأن  األصلي،  النص  روح  عن 
األدبية  األعمال  نقل  جديد، وقريب من هذا 
ظهرت  حني  الروائيني  فبعض  السينما،  إلى 
أفسدت  السينما  إن  قالوا  كأفالم  رواياتهم 
رواية  تظل  أن  يجب  فالرواية  الرواية،  علينا 
حتفز خيال القارئ، بدل منحه صوراً جاهزة.

طبيعية بعيداً عن التوتر السائد يف مجتمعات 
)منوذج  أنه  على  النجع  تصوير  أما  أخرى، 
فاضل( فهو صورة أبعد ما تكون عن الواقع، 
بالطبع  للبدو الرحل قيمهم وأساليب حياتهم 
ولهم  املترحل،  العيش  طبيعة  تفرضها  التي 
حلماية  صاغوها  التي  وأعرافهم  قوانينهم 

عالقاتهم يف غياب الدولة. 
الليبي : اجلراب، حكاية النجع التي أصدرتها 
عام 2003م، هل هي روايتك األولى بالفعل؟
ـــ ال أعرف، هو كتاب سرد شفهي، إن صح 
أفكر يف  لم  كتابته  التعبير، حني شرعت يف 
كونه رواية، هو مليء باحلكايات، لم أقّسمه 
إلى فصول وعناوين، أردت له أن ُيقرأ يف نَفس 
لكنني  الشفهية،  احلكايات  كل  مثل  واحد، 
بالدالالت  املحملة  التقاط احلكايات  حاولت 
قدر املستطاع، وخشيت أن أقع حتت طائلة 
إغراء الكتابة، واحلنني إلى الطفولة، ال أدري 
إن كنت قد جنحت يف ذلك، لكن الكتاب لقي 

قبوالً كبيراً.
الزوايا  عناكب  البيض،  اخليول   : الليبي 
العليا، غناء الصراصير، يتهمك البعض أنك 
احلكايات  عباءة  من  تخرج  أن  تستطيع  ال 
هذا  هل  القصة،  تكتب  عندما  القدمية 

صحيح؟
احلكايات  عباءة  من  اخلروج  املهم  ليس  ـــ 
بتلك  وملتحفاً  ملتفاً  الكتابة  أو  القدمية 
احلكايات  تلك  توظيف  هو  املهم  العباءة، 
إن  ثم  املعاش،  الواقع  على  وإسقاطها 
السرد،  بتقنيات  زاخرة  الشعبية  احلكايات 
وأنا استفدت من تلك التقنيات كثيراً، فإحدى 
القصص بعنوان )عصافير(، تبدأ هكذا: )يف 
يف  بلوط،  شجرة  الغابة  يف  غابة،  السفح 
الُعّش طائر، حتت الطائر  البلوطة ُعّش، يف 
بيض، يف البيض عصافير،( إلى آخر القصة، 
أنسج  كنت  القصة  كتابة هذه  بدأُْت  فعندما 
)أم  املعروفة  الشعبية  احلكاية  منوال  على 
بسيسى(، التي تعتمد على هذا األسلوب يف 



الليبي  15

شؤون ليبيـــه

بنت  الليبية  القصة  تكون  أن  جذوري، و)دون 
حرام( كما قال األديب )كامل املقهور(.

الليبي : أنت مغرم باألدب الروسي، هل تعترف 
أم تفخر؟ 

ـــ األدب الروسي أدب عظيم، وكنت محظوظاً 
ألنني قرأته مبكراً، كنت أملك الصبر الكايف 
ديستويفسكي،  مجلدات  لقراءة  والشغف 
وغوغول،  وشولوخوف،  غوركي،  وتولستوي، 
وقصص تشيخوف، وغيرهم، األدب الروسي 

له نكهة خاصة.
ينبغي،  مما  أكثر  الشيء  ))توفر   : الليبي 
زينت  عبارة  فيه((،  الرغبة  بعدم  يشعرك 
أن نسحب معناها  إحدى قصصك، هل ميكن 
هذه  كل  يكتب  عندما  األديب  حالة  على  اآلن 
األعمال؟ وهل يفقد الكاتب الرغبة يف الكتابة 

ذات يوم؟
ـــ حقيقة ال أعرف، اإلنسان قد يفقد الرغبة 
حتى يف احلياة نفسها، لكن بالنسبة لصدور 
الكاتب  يجعل  فهذا  األعمال  من  الكثير 

الليبي : كتبت تقريبًا أغلب األساطير الشعبية 
اآلسرة  بلغتك  وحولتها  األخضر،  اجلبل  يف 
إلى قصٍص وكأنها تريد بعثها من جديد، هل 
تدوين  مهمة  بالكامل  أجنزت  أنك  اآلن  ترى 
اجلبل  لهذا  األسطوري  الشفهي  التاريخ 
العريق، وهل ظلمت هذه املهمة أحمد يوسف 
أدبه دمًا كان  أنها ضخت يف عروق  أم  القاص 

بحاجٍة إليه؟
التراث  جلمع  مؤسسة  وجود  ينبغي  كان  ـــ 
فكان  املؤسسة  تلك  لغياب  ونظراً  الشفهي، 
ال  فنحن  املهمة،  بهذه  القيام  ما  أحد  على 
نريد أن نكون شعباً بال ذاكرة، ولذلك قمت 
للتوثيق  االساطير  هذه  من  الكثير  بجمع 
والدراسة، ولألجيال القادمة. ولقد كافأتني 
ينضب  ال  معني  فهي  اخلراريف،  هذه 
ألساليب السرد، وتوسيع املخّيلة، والدالالت 
والرموز واإلسقاطات، وأن أتكئ على التراث 
السردي فأنا أقف على أرض صلبة، وميكنني 
أقطع  أن  دون  والتحديث  بعد ذلك اإلضافة 
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جماعي،  نص  وهي  مجتمع،  وفلسفة  جتربة 
تراكمي، كل جيل يضيف إليه، وهي نصوص 
واالنتقال  الذاكرة،  يف  البقاء  سهلة  مختزلة، 
والتمرير من جيل إلى جيل، لذلك تستعصي 

على االندثار.
كتاب  عنوان  املرأة،  عند  العلم  غناوة   : الليبي 
مقموعة  الغناوة  هذه  هل  لك،  مستقبلي 
منزوية  صاحبتها  وهل  كصاحبتها؟  منزوية 

فعالً ومقموعة؟ 
املرأة  مساهمة  وهو  أخيراً،  صدر  الكتاب  ـــ 
كتاب  إنه  الشعر،  من  النوع  هذا  يف  الفعالة 
على  دوري  واقتصر  الواقع،  يف  املرأة  أّلفته 
املرأة  حق  عن  يعبر  وهو  والتوثيق،  اجلمع 
ومشاعرها  أحاسيسها  عن  اإلفصاح  يف 
ووجدانها، وهو حق ال يتفضل عليها به أحد، 
وهو ليس نصاً مقموعاً، فاملرأة البدوية كانت 
حتاور  وكانت  املأل،  على  تغني  األفراح  يف 
يف  تشرع  حني  وكانت  )مشايلة(،  الرجال 
النجع،  كل  الصمت  الرحى يسود  الغناء على 
ويرهفون السمع إليها: )ِلْيد ما اجْتِي للنار.. 
محا ذُنوبْها َضْيم الّرَحى(، ويف األفراح: ) ُلو 
كان الَغال َكْي َقبل.. َعلَْي عزيز ياما م الَعَتب(، 
ويف االستسقاء: )يا كرِمْي هات الَغْيث.. الوْطن 
صاف واَْواليِف جلَوا(، وحتى يف توديع احلّجاج: 
)يُزْورَك وُسوَقه جاي.. راه يا نِبي يف عازِتي(.
الليبي : غناوة جز الصوف، أو ما يعرف بغناوي 
هذه  مع  كتابك  يف  تعامل  كيف  اجلالمة، 
اللون  هو  وما  العظيمة،  السياسية  املناشير 

العاملي األكثر قربًا لها؟
ـــ غناوي جز الصوف )القذاذير( مثل غناوي 
عن  والتعبير  التورية،  من  نوع  فهي  الرحى، 
والتابوهات، وهي غنية باحلموالت  املكابيت، 
تعبر عن مكبوت  أن  والرموز، ميكن  الداللية 
الغزل،  من  نوع  أو  سياسي،  قمع  أو  جنسي، 
وهي من األغاني املصاحبة للعمل، فمفرداتها 
من  نوع  فاألغنام  الصوف،  جز  مع  تتناسب 
املوازي، فهي )قطيع(.. وميكن حتى  املجتمع 

الوقوع  يخشى  فهو  أيضاً،  ويتوجس  يتريث، 
)متى  نفسه:  ويسأل  والتكرار،  االجترار  يف 
الكاتب  يقول  يصمت؟(،  أن  عليه  يتوجب 
الهندي »نارايان«: )على القاّص أن يكون من 
أن  دون  يتوقَّف،  متى  يعرف  بحيث  احلكمة 
أن  عليه  بأنَّ  اآلخرون  يبلغه  أن  إلى  ينتظر 

يخلد للصمت(.
ابنة  أن  تالحظوا  ألم  لي،  قولوا   ((  : الليبي   
أسود  هو  بينما  كالقطن،  بيضاء  اإلمام 
إحدى  من  عبارة   ، التنور؟((  كمحراك 
قصصك، دائمًا نقرأ  يف سطورك روحًا متمردة 
هل  اخلوف،  وتلعن  واجلمود  الثوابت  ترفض 
األدب  أن  ترى  أنك  أم  املوقف؟  باألديب  تؤمن 

ينبغي أن ال يكتب إال من أجل األدب وحده؟
يأتي  فالسرد  شيء،  كل  قبل  أدب  األدب  ـــ 
للمتعة أوالً، متعة الكاتب والقارئ، إذا شرعُت 
فإنني  متتعني  ولم  قصة  أو  رواية  قراءة  يف 
يقوله  أن  يريد  الذي  ما  يعنيني  وال  أتركها، 
رواية غير ممتعة  قراءة  القاص،  أو  الروائي 
هو نوع من العذاب الذي ال طائل من ورائه، 
أما مسألة املوقف فاألديب يكتب عن احلياة، 
فهو يعّبر عن موقفه منها بصفة عامة، وعن 
وهذا  أحداث،  من  حوله  يجري  مما  موقفه 
أمر ال فكاك منه، فالنص األدبي ليس وعاًء 

فارغاً.
الليبي : غناوة العلم واألمثال الليبية، ركنان 
إبداعك،  من  نصيب  لهما  كان  أساسيان 
هذا  كل  مع  لالندثار  مقاومتهما  ترى  كيف 

الضجيج؟ 
خفيف،  احلمل،  سهل  وعاء  العلم  غناوة  ـــ 
اقترن  فإذا  للخيال،  محّفز  بالدالالت،  غني 
األُذن  يتقصد  فإنه  وأداء  بصوت  النص 
كمدخل للوجدان، ويعيش املتلقي حالة طرب 
الغناوة  الدالالت،  معرفة  حتى  قبل  ونشوة 
نص تراثي اليزال ُينتج حتى اآلن، وهو نص 
قريب جداً إلى الوجدان الشعبي، وهذا أحد 
خالصة  الشعبية  واألمثال  بقائه.  أسرار 
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األعلى للثقافة.. بنغازي.
الواحد(.. . 7 البيت  )قصيدة  العلم  اوة  غنَّ

2008 دار اإلبل.. بنغازي.
دار . 8  2006 الليبية..  األمثال  قاموس 

البيان للنشر والتوزيع واإلعالن.. بنغازي.
خراريف ليبية.. حكايات شعبية.. 2008 . 9

مجلس الثقافة العام.. ليبيا.
10 . 2010 قصص..  احلالزين..  درب 

الالذقية..  والتوزيع..  للنشر  احلوار  دار 
سوريا.

11 . 2010 قصص..  باح..  الصَّ ُغراب 
الالذقية..  والتوزيع..  للنشر  احلوار  دار 

سوريا.
الكلب الرابع ـ قصص.. 2013 دار . 12

أركنو للنشر والتوزيع.. الزاوية.. ليبيا.
عبدالكايف . 13 الشعبي  الشاعر  ديوان 

دار   2014 َعلَم(..  )غناوي  البرعصي 
أركنو للنشر والتوزيع.. الزاوية.. ليبيا.

ضفدع الوحل.. قصص.. 2020م.. . 14
دار البيان للنشر.. بنغازي.

املرأة.. 2020م.. . 15 عند  الَعلَم  غّناوة 
دار البيان للنشر.. بنغازي.

املخطوطات:
الشّتاَوة )بنت الغّناَوة(.. 16
َجّز . 17 )غّناوة  للعمل  املصاحبة  األُغنية 

الصوف(.
األُغنية املصاحبة للعمل )الترِجْيز(.. 18
القاموس الليِبي للنفاق.. 19
قاموس الدالالت الصوتية الليبية.. 20
قاموس الكُنية يف اللهجة الليبية.. 21
قاموس أُصول املعاِني.. 22
ضوء الكالم. )شهادة على الكتابة(.. 23
ديوان الشاعر الشعبي مراد البرعصي.. 24
ديوان الشاعر الشعبي ارحّيم جبرين.. 25
إدريس . 26 الشعبي  الشاعر  ديوان 

الشيخي.
فارق التوقيت ـ مقاالت.. 27

حديثاً إطالق هذه الدالالت على البشر، مثل 
)مناعة القطيع(، وقول الرسول ـــ صلى اهلل 
الغنم  من  الذئب  يأكل  )إمنا  ـــ  وسلم  عليه 
اإلنسان  عن  هنا  يتحدث  فهو  القاصية(، 
املنعزل الشارد عن مجتمعه، ويف أوقات القمع 
السياسي كانت غناوة اجلالمة هي املتنفس، 
واألداة األمثل لنقد السلطة: )جواَعى ضناك 

وَهلك.. رعيانك مْلَن فيك يحلبوا؟!(.
للكتابة بحياتنا؟  ندين  . هل  أخيرًا   : الليبي 

وإلى أي حد؟
ـــ الكتابة حياة، نوع من صوغ احلياة، إعادة 
جبر  من  نوع  دائماً،  املائل  العالم  ترتيب 
الكسر، الكتابة دق للمسامير يف جسد العالم 
الصدأ  تزيل  الكتابة  يلتئم،  لعله  املتشّرخ، 
تسد مجرى  التي  الصخرة  تزيل  الروح،  عن 

السيل.
السيرة الذاتية ألحمد يوسف عقيلة

ـ أْحمد يوسف عقيلة.
اجلبل  بادية  جنوع  أحد  يف   1958 امليالد:  ـ 

األخضر ـ ليبيا.
اإلصدارات:

اخليول البيض.. قصص.. 1999 الدار . 1
اجلماهيرية للنشر والتوزيع.. مصراتة.

2 .  2003 قصص..  الصراصير..  غناء 
واإلعالن..  والتوزيع  للنشر  البيان  دار 

بنغازي.
دار . 3  2003 النجع(  )حكاية  اجْلِراب 

البيان للنشر والتوزيع واإلعالن.. بنغازي.
عناكب الزوايا الُعليا.. قصص.. 2003 . 4

منشورات مجلة املؤمتر.. طرابلس.
البيان . 5 دار   2003 ِضْفَدزاد..  حكايات 

للنشر والتوزيع واإلعالن.. بنغازي..
املجلس . 6  2006 قصص..  احلرباء.. 
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مثال  لكنه  واحد  سطر  وهي  العلم«،  »غناوة 
اختصار  على  االختزال  قدرة  على  مذهل 

املعنى.
الغناي«،   « اسم  الغناوة  مبدع  على  ويطلق 
بالشاعر،  القصيدة  صاحب  يسمى  بينما 
فاالبداع  أخرى،  قصة  هذه  للغناوة  ولكن 
وهذا  ــــ  غناوة  لكل  تكون  أن  اقتضى  الشعبي 
تكون  أن  مبعنى   . ابنتها  ـــ  تعميمًا  ليس 
نفس  على  العادة  يف  تسير  شطرة  للغناوة 
هو  مختلف  بإيقاٍع  تنشد  ولكن  معناها، 
كلماته  القاء  يف  تالحقًا  واألشد  األسرع 
القليلة ، ولكن املوحية والعميقة يف املعنى .

 ( برقة  ويف  هنا  تسمى   ) البنت   ( هذه  إن 
وقد  الشتاوة«،   « باسم  ( حتديدًا  ليبيا  شرق 

ومساحة  كبير،  كيان  الليبي  الشعبي  األدب 
واملواعظ  واألمثال  احلكم  من  شاسعة 
من  ومتباينة  مختلفة  وألوان  والقصائد 
موقع  باختالف  مسمياتها  تختلف  النظم 
مرت  التي  واألحداث  اجلغرايف،  أصحابها 

. بها  يتكلمون  التي  واللهجة  بهم، 
املليون كلم مربع،  إن مساحة مليون ونصف 
تتباين  وأن  األمناط  فيها  تتعدد  أن  بد  ال 
التقاليد،  فيها  تختلف  وأن  العادات  فيها 
اختالفه  مساحات  للشعر  فإن  وبالتالي 
الليبي  الشعر  يف  االختالف  أن  على  أيضًا، 
إكساب  يف  ويساهم  اللغة  يثري  اختالف  هو 
أن  التباين  هذا  ومن  به،  يليق  عمقًا  املعنى 
بـ  راقيًا من الشعر يسمى يف ليبيا  جند لونًا 

احميدة بوشنة . ليبيا

الغناوة .. وابنتها .
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التي  القصص  هذه  من  طويلة  قصة  يروى 
يتحدث عنها الغّناى. ويتحدث عن موضوع 
من  أقل  ولكنها  القصيدة،  ترويه  كما  كبير 
قد  فهي  وكلماتها،  حروفها  يف  القصيدة 

اختزلت املوضوع يف سطر واحد.
ابنتها،   أي  »بنتها«،  عن  سألنا  وإذا     
من  املشتّقة  الكلمات  تلك  أيضاً  هي  فبنتها 
الغّناوة ، وتختلف يف اللحن واألداء، ولكنها 
التي  »الشتاوة«  إنها  الغّناوة،  معنى  بذات 
أنها  أي  »الغناوة«،  قصدته  معنى  على  ترد 
يصدر  فعل  ورد  جديد  سجال  آخر  مبعنى 
من »الشتاي« مباشرًة إلى صاحب الغّناوة.

الليبي  الشعبي  الشعر  يف  إذن  هناك      
ما ُيعرف بالقصيدة، والتي يؤلفها الشاعر، 
و«الغّناوة«  أكثر،  أو  يومني  أو  يوم  يف  رمبا 
فترة  يف  الغناي  أو  الشاعر  يؤلفها  التي 
الغناوة«  و«بنت  األكثر،  على  دقائق  خمس 
أو  »الشاعر«  يؤلفها  التي  »الشتاوة«  وهي 
»الغناى« أو »الّشّتاى« مبجرد نهاية الغناوة، 

وهى األسرع على االطالق، .
ويف »الغناوة« من اإلبداع ما يذهل السامع، 
حيث ال يّتضح معنى الغّناوة االّ بعد امتامها 

القفلة«.  « بآخر كلمة فيها ويطلق عليها 
بعضها  مع  تكتب  »الغناوة«  أن  وجند     
أيضاً  وتقرأ  واحد،  سطٍر  يف  متتالية 
ُيكتب  ما  أن  أي  كتابتها،  أحرف  بنفس 
يف  وإلقائها  تأديتها  عند  وتختلف  ُينطق، 
باجلزء  »الغناّي«  يبدأها  حيث  املناسبة، 
األخير ماعدا كلمة واحدة، ثم يعود ألولها، 
التي  وبالكلمة  األخير  بجزئها  يختتمها  ثم 

الغناى: يقول  كانت منقوصة. مثال: 
ينطرن مالقيّت ) مع تكرار الكلمتني (، ثم : 
برمت يا الّدار عليك، ثم : ) وجوه ( ينطرن 

ماالقيّت.
عن  تتحدث  التي  الغناوة  بهذه  ونبدأ    
يقول  كبير جداً، ومتشابك، حيث   موضوع 

الغّناى:

لها،  ونقيضًا  الغناوة  معنى  على  ردًا  تكون 
اختلف  وإن  معناها  يف  لها  مماثلة  ُتصاغ  أو 

. املبنى بطبيعة احلال 
ُتصاغ  أنها  يف   ) الغناوة  بنت   ( روعة  وتظل 
تسبق  أن  ميكن  ال  أنها  ويف  فورًا،  وتؤلف 
ال  بعدها  تأتي  بأن  ملزمة  هي  بل  الغناوة، 
قبلها، متامًا كما تلتزم البنت بأن تتبع أمها 

كما جرت العادة . 
نشر  الليبي  مجلة  تواصل  العدد  هذا  يف 
مجاالت  من  بوشنة«  »احميده  يتابعه  ما 
لتمثل  الليبي،  الشعبي  لألدب  متعددة 
للقاريء  نقدمها  أن  نريد  جديدة  اضافة 
وغربه،  العربي  الوطن  هذا  شرق  يف  العربي 
لبتعرف أكثر على تراث هذه األرض املمتدة 
تونس  حدود  حتى  الغربية  مصر  حدود  من 
تاريخ  عمق  يف  عميقًا  والضاربة  اخلضراء، 

قدمي جدير بأن ُيعرف وأن ُيدرّس ايضًا . 
التراث  يف  »الغناوة«  عن  نتحدث  عندما 
الكلمات  تلك  نقصد  فإننا  الليبي  الشعبي 
موضوع  عن  تعّبر  التي  السبع  أو  الست 
يصّور حالة من حاالت الشخص الذى تغنى 

بها.
حاالٍت  عن  »الغناوة«  تعّبر  أن  والبد 
وجدانية أخرى من خالل مناسبات األفراح 
عن  سواًء  الصوف،   جز  أو  احلصاد  أو 
على  البكاء  أو  الغرام،  أو  باحلب  الشعور 
عنه  يعبر  ما  وهو   ( الدارسة،  األطالل 
باللجة الليبية بـ الدار .(، وقد تعبر الغناوة 
ايضاً عن مرحلة يأس مير بها الغناي،  أي 
هي  رمبا  أو  الغناوة،  أنشد  الذي  الشاعر 
الرجال  فقد  أو  احلبيب،  فقد  عن  تعبير 
الغناوة  تعبر  رمبا  أو  عليهم،  يعتمد  الذين 

عن حالة الوطن وما مير به (.
»القّذارة«  اسم  عليها  يطلق  الغّناوة  وهذه   
أيضاً، ) بالشدة على حرف الذال ( .وكذلك 
توصف هذه الكلمات الست أو السبع بأنها 
واحداً  سطراً  ألن  الواحد«  البيت  »قصيدة 
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    إن املعنى العام لهذه الغناوة يف األعلى، 
أن  هو   ،) الشتاوة   ( أي  األسفل  وبنتها يف 
فكره  فإن  هموماً،  يعاني  ال  الذى  االنسان 
عدم  أي  األرق،  يعاني  وال  مرتاحاً،  يكون 
النوم، وهو لن  يشعر بالتأكيد مثلما يشعر 
االّ دقائق  الليل ما هو  أن  املهموم، بل يرى 
إن  بعدها،  الصبح  وأصبح  مضت،  وقد 
يقولون،  كما  الكرام  مرور  به  مير  الليل 
الهموم  يعانى  الذي  ذلك  من  العكس  على 
وقد  ليالً  ينام  ال  فإنه  واملرض  واملشاكل 
الالزم.  من  اطول  وكأنه  الليل  بطول  يشعر 

كاملرتاح. ليس  فاملهموم  وهذه حقيقة، 
وتقول  هذى  تقول  فالّدار..  مصبيه  العني 

واهمه
دار اللى  طّول مرجاهم .. 

امصّبي فيها واالّ  واهم.
يف  الباء،  حرف  على  بالشدة   ) ي  امصبِّ  (

فالكبد    ينتشوا  الّلي 
. ناسيني غيرهم فيها اخرى 

حيث أن ) بنتها (،  أي ) الشتاوة التي متثل 
الرد عليها (  تقول:

  .. ياناتش كبدى خّليها  
فيها. قرعّتم  فيه عرب 

امرأة  أحب  شخصاً  أن  أما  هو  واملعنى 
ويريد الزواج منها وهى حتب شخصاً آخر. 
فالكبد ال تّتسع ألثنني. أو أن املرأة مطلّقة، 
هم  أوالدها  فإن  أوالد،  ولديها  أرملة،  أو 
بها،  األحق  وهم  الكبد.  هذه  حتتويهم  من 
والعكس صحيح. فرمبا يكون رجالً وتطلب 
أما  بأوالٍد  مرتبط  وهو  احلب،  امرأة  منه 

أو توفيت. أمهم مطلقة وتركتهم معه، 
والدخول  حبى  تريد  يامن   : هو  واملعنى    
إلى كبدي ) الكبد هنا رمز للعاطفة ومعادل 
فيها  موجودون  أشخاص  هناك    ،) للقلب 
تؤخذ  أن  البد  رائعة  وهذه صراحة  قبلك. 

االعتبار. بعني 
يعتمد  حيث  رائعاً  تراثنا  يجعل  ما  وهذا    
تصرف  أي  على  االقدام  قبل  احلوار  على 
حتل  فباحلوار  صحيح   غير  يكون  رمبا 
واالجتماعية،  العاطفية.  القضايا  جميع 
الغناوي  هذه  أمثلة  ومن  السياسية.  وأيضاً 

والتي تتحدث عن قضايا مختلفة :
املرحوم الشرمية :

 يالياس دونك ناس  ..
  أشقابهم االّ نا فاّضه.

  الشريف منصور: 
ها ياياس الروح أى جّضت  دونك ناس االّ 

نا فّضت.
    واملعنى هو كاآلتي : يجب أن تبتعد عنى 

اليهم. اليأس...فهناك غيرى اذهب  أيها 
.. الّرايق يقول قصير 

مارقــــــــــــــــد علّلى  الليل  مطول   
.. ليل طويل اقصر عالّرايق 
الّضــــــــــايق عالعلم  واّطاول   
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الذى  احلبيب  من  الشكوى  تأتى  وهنا    
كثرت سواياه ، وشّبه نفسه بأنه تلك األرض 
احلبيب  من  كان  وما  للحرث  املعّدة  البور 
وإمنا  باحلبوب  ليس  وحرثها  بذرها  أن  االّ 
فاللهجة  )سيئة(  جمع  وهو  السيات(،   ( بـ 
 ) سيات   ( أنها  على  السيئة  جتمع  الليبية 
. كما جتمعها يف  الوصل  بعد حذف همزة 

صيغٍة أخرى هي 
) السوايا (، واملعنى واحد يف احلالني . 

الوقت مرتني أظلمك        ..    
 رهن اعزاز واحذاك جابهم.

أظلمتى من وقتك كّداك      .. 
    رهن لوالف وجو ياالك.

به  يعني  هنا   ) الوقت   ( أن  واملعنى      
الشاعر ) املكتوب (، أو ) القدر (، أو لعلها 
تفرض مشيئتها على  التي  الدهر  تصاريف 
املرء، وما يريد الشاعر أن يصّرح به هو أن 

الدهر ظلمه بأن أصبح احلبيب 
الدهر  يكتف  ولم  آخر،  شخص  حيازة  يف 
هذا  فكان  بجانبه،  اسكنه  إنه  بل  بذلك، 
هو الظلم بعينه عندما أصبح مجبراً بحكم 
يوم  كل  معشوقه  رؤية  على  املكان  قرب 
مبادلته  أو  مخالطته  حق  له  يكون  أن  دون 

احلديث .
دامني عندى عقل      ..    

مانديرهـــا ياغال  ننساك   
دامني العقل امطارحنى   .. 

  ماننساه اللى جارحنى.
الليبية  باللهجة  مفردة  هنا   ) دامني   ( و 
حياً  دمت  ما   : واملعنى   ،) مادام   ( تعني 
أنسى  أن  ميكن  فال  العقل،  بنعمة  وأمتتع 

احلبيب .
ــــــ  النسيان  حالة  وهى  ــــــ  احلالة   وهذه 
للعقل)  فاقداً  كنت  إذا  االّ  تتم  أن  ال ميكن 
يقول الشاعر(. وكلمة     ) أمطارحنى (، 
أنني  أي  بجانبي،  يسير  عقلي  أن  معناها 

للعقل. فاقداً  لست 

ومعنى  واقف(،   ( تعني  الليبية  اللهجة 
نفس  وهي  العني  أن   األعلى  يف  الغناوة  
وكذلك  )اخلاطر(،  ومثيلها  املتحدث 
للقلب ممثل  )عزيز(، وهي  كلمات مرادفة 
الغّناى  بها   ويستعني  الشرعي،  العاطفة 
للتعبير عن نفسه، ) مصبيه (، أي )واقفه(، 
مكان  وهي  الدار  يف  واقف  أنا   : واملعنى 
لست  ولكنني  خالياً،  أصبح  الذى  احلبيب 
هي  وهل  التحديد،  وجه  على  منها  متأكداً 
 ( كلمة  و  )واهم( فيها  أنا  أم   دار احلبيب 
حتديد  يف  مخطيء   ( مبعنى  هنا   ) واهم 
ليست  أم  فعالً،  الدار  هي  وهل  املكان(. 
الالحقة  للّشّتاوة  أيضاً  املعنى  ونفس  هي؟ 

لها .
العني زامقه  عالوقت.. 
بروحها. عليها  حتسابه 

 .. أزمقتى حتسابيه  عليك 
الوقت ايرّضى يفِّ وفيك.

أشعر  وال  غاضب  إنني   : هنا  واملعنى    
بالفصحى  وهو   ( الوقت  عن  بالرضى 
يف  الوحيد  أننى  وأظن   .  ) للزمان  معادل 
وهذه  لي.  وميكر  بي  يتحرش  الذى  الكون 
حاله قد متر بشخٍص ما، ويظن أنه الوحيد 

الزمن. الذى يحاربه 
وهنا نعثر على لون آخر لبنت الغناوة، وهي 
الشتاوة التي اعتدنا أنها ال ميكن أن تخالف 
) أمها( يف املعنى، لكن البنت هنا تبني لألم 
أن  يحاول  فالشّتاي  يختلف،  آخر  معنى 
فرديه  ليست  احلالة  هذه  بأن  الغناي  يقنع 
فما كتبه اهلل يسري على جميع الناس، كل 
البالء  أن  معناه  ما  له  ويقول  وقته.  حسب 
يعانون  الناس  كل  وأن  اجلميع،  على  يعم 

املشاكل ويبادرون بالشكوى مثله . 
ابذروا خاطرى سّيات       ..    

    واحرثوا فيه ما بور عّقبوا
البور اللى عندى ابذروه      ..   

    سوايا هو كّله احرثــــــوه.
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عمارتـه، وأقـارن مهـارة بنـاءه مع أسـس العمارة 
اإلسـالمية، ونقاط اجلمال الفنية التي يعرفها 

املعماريون،والفنانون.
املسجد العتيق .. روح بنغازي :

يعتبـر مـن أقـدم مسـاجد مدينـة بنغـازي التـي 
تاريـخ تأسيسـه  تـزال قائمـة، حيـث يرجـع  ال 
إلـى العـام 1577 م ، أي يف العهـد العثمانـي 
األول، حيـث كانـت ليبيـا تشـكل جـزءاً مكمـالً 
لإلمبراطوريـة العثمانيـة، وكان املنتج املعماري، 
كان  إذ  عثمانـي،  لتقليـد  انعكاسـا  والفنـي 
عائالتهـم،  وأفـراد  العثمانيـني،  السـالطني 
وكبار مسـؤوليهم، يشـيدون املسـاجد واملنشـآت 
املعماريـة الدينيـة املختلفـة، وكلمـا كان املبنـى 
مـن  كثيـر  علـى  يحتـوي  و  وعظيمـاً،  ضخمـاً 
ومقـدار  املُشـيد  مركـز  حـدد  كلمـا  الزخرفـة، 

جلسـت علـى شـاطئ بحـر الصابـري، جتـوب 
باألفـكار،  امللـيء  الطفولـة  ذكريـات  عقلـي 
ومواضيـع السـاعة الثقيلة،أحمـل بيـدي كـوب 
»املكياطة«وبـني أضلعـي حبـاً، وشـوقاً لذكريـات 
وسـوق  البـالد،  وسـط  منطقـة  يف  عشـتها 
احلوت، وسيدي حسني التي تعتبر من املناطق 
التاريخيـة، واألثريـة واملعماريـة متميـزة بطابـع 
خليـط بـني اإلغريقـي  والرومانـي جهـة املنـارة، 
البلديـة،  ميـدان  جهـة  والعثمانـي  واإليطالـي 
ووسـط البالد،وخليـط بـني الطابـع اإلسـالمي 
العربـي واحلديـث بتواصـل وانسـجام ال يوجـد 

لـه مثيـل.
مـا  كثيـرا  الـذي  العتيـق  اجلامـع  علـى  مـررت 
جلسـت قبالتـه أنا وصحب الطفولـة، وكثيراً ما 
جرينـا حولـه، وكنـا نصمت حـني اآلذان ونصلي 

فيـه سـاعات أيـام اجلمعـة واألعيـاد.
تطلعت إليه كما أتطلع لرفيق ضخم اجلثة،هادئ 
العبارات، جميل القسمات، فرأيت فيه اجلمال 
والتاريخ بطابع األلفة والود، ارتشـفت من كوب 
اعـرض  أن  ببالـي  فخطـر  رشـفة،  »املكياطـة« 

 قيس اخليف. ليبيا .
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القبـاب التـي تغطيهـا، فالفـراغ املركـزي فيهـا 
هـو أكبـر الفراغـات و مسـقوف بقبـة مركزيـة، 
وحتيطهـا أربـع فراغـات مسـتطيلة يف املحـاور 
متسـاوية يف  فراغيـة  وحـدات  وأربـع  األربعـة، 
الزوايـا األربعـة لبيـت الصـالة، وهـذه الفراغات 

املحوريـة مسـقوفة بقبـاب بيضويـة الشـكل. 
و كان املظهر اخلارج مبهرا وسط الدمار الذي 
بنغـازي خـالل  التـي دارت يف  خلفتـه احلـرب 
السـنوات املاضيـة، فقـد حظـي بصيانـة اعطته 
رونقـاً جديـداً أغرانـي هـذا املنظـر على التقاط 
وملسـاحته،  األربـع  لواجهاتـه  الصـور  بعـض 
وإطاللتـه اخلارجيـة فوجـدت من خالل دراسـة 
الواجهـات اسـتعمال  بعـض الثوابـت املعماريـة، 
مـن أهمهـا العضويـة للعناصـر املعماريـة، و هي 
تبـدو بشـكل تلقائـي بحيـث يكـون االنتقـال بـني 
الفراغـات الوظيفيـة، والترابـط بـني العناصـر 
مما يعطي لها وحدة معمارية واحدة مما يشكل 
تناغمـا مميـزاً و يظهـر ذلـك جليـاً يف النوافـذ، 
واألبـواب، ووحـدة اللـون مـع تباين يف اسـتخدام 
األبيـض  للـون  مضـاداً  بدرجاتـه  البنـي  اللـون 
املصفر بدرجاته، وخاصية التكرار يف العناصر 
الشـمالية  الواجهـة  كسـرها يف  يتـم  املعماريـة 
الغربيـة باسـتخدام خاصيـة احلركـة بتقـدمي، 
وتأخيـر بعـض العناصـر املعماريـة، وجنـد ميـزة 
خـط القطـاع اخلارجي بالواجهـات الثالث عدا 

ثرائـه، وبإلقـاء نظـرة على التاريخ سـنجد أغلب 
املبانـي الدينيـة، واملدنيـة قـد شـيدت يف مدينـة 
اإلداري   الثقـل  بحكـم  وضواحيهـا،  طرابلـس 
الباشـا  مقـر  باعتبارهـا  و  والسياسـي،  املالـي 

ومعاونيـه. العثمانـي 
السـميع  عبـد  »الشـيخ  العتيـق  املسـجد  بنـى 
مصراتـة،  مدينـة  مـن  قدومـه  »بعـد  القاضـي 
ذلـك  بعـد  اجلامـع  وتكبيـر  بتطويـر،  وقامـت 
القـرن  سـبعينيات  ويف  العثمانيـة،  احلكومـة 
املاضـي أجريـت أعمـال صيانـة للجامـع وقاموا 
املسـجد،  خـارج  ودفنـت  الشـيخ  رفـات  بإزالـة 
وكانـت تعلـوه مئذنة تاريخيـة أزيلت يف الصيانة 

1973م. عـام  أُجريـت  التـي 
أخرجـت جهـاز هاتفـي املحمـول ودخلـت علـى 
تطبيـق » قوقـل ارث« ألرى موقعـه، وكيـف تفـنن 
املعمـاري الليبـي يف اختيـار املـكان املناسـب لـه، 
فوجدتـه يطل على شـارع عمـر املختار، ومقابل 
مليدان البلدية، وخلفه سوق اجلريد، واملصرف، 
وعلى جانبيه سوق النور، منازل اهل احلي، إنه 

يف  مركـز البـالد حقاً.
للمسجد العتيق مخطط أفقي من قاعة صالة 
مربعـة، والفـراغ الداخلـي لهـذه القاعـة مقسـم 
األعمـدة  لوجـود  فراغيـة  وحـدات  تسـع  إلـى 
وهـذه  القبـاب،  عليهـا  ترتكـز  التـي  األربعـة 
الفراغـات غيـر متسـاوية بسـبب تبايـن أحجـام 

الليبي  23



شؤون ليبيـــه

لـم يـزود بصحـن مكشـوف والذي عادة يسـاوي 
مسـاحة بيـت الصـالة يف املسـاجد السـلطانية، 
وقـد زود مبمـر مسـتطيل ضيـق ميكـن اعتبـاره 
صحنـاً بسـيطاً، أحـد جوانـب هذا املمر تشـغله 
أماكـن الوضـوء، واملراحيـض، كما يوجد السـلم 
املؤدي إلى الشرفة الوحيدة يف اجلامع العتيق.
اجتهـت بعدهـا للخـارج أتأمـل أهم سـمتني ألي 
مسجد القباب واملئذنة، فوجدت القبة املركزية 
محمولة على مثلثات كروية، وقبابها البيضوية 
الشكل تشبه القبو البرميلي املشطوف األركان 
تبـدو  القبـة  القصيريـني، رقبـة  مـن اجلانبـني 
دائريـة مـن الداخـل ومثمنـة مـن اخلـارج،وكل 
رقبتهـا،  الشـبابيك يف  مـن  بعـدد  رقبـة زودت 
والقبـة املركزيـة مضلعـة مـن الداخـل واخلـارج، 
ومقسـمة مـن الداخـل إلـى سـتة عشـر ضلعـا، 
تتبـادل  و  اخلـارج،  مـن  أضـالع  ثمانيـة  وإلـى 
النحـو  علـى  الداخليـة  و  اخلارجيـة  األضـالع 
التالـي ضلعـان مـن الداخـل وضلـع مـن اخلـارج 

و هكـذا دواليـك. 
محـددة  املركزيـة  القبـة  يف  االنتقـال  منطقـة 
بكورنيـش زخـريف بـارز، ومئذنته كنايـة عن برج 
مالصـق للمسـجد يـؤذن فيـه املـؤذن مـن أعـاله 

أوقـات الصـالة.
ذهبـت هـذه املـرة جتـاه األبـواب، حيـث كانـت 
كبيـرة،  أقفـال  مـع  اخلشـب  مـن  مصنوعـة 
وزخارف متنوعة من أشـكال هندسـية ونباتية، 
وزخرفة كتابة يعلوها حليات، وعقود مدببة مع 

الشمالية الغربية فيتم حتديد جوانب الشوارع،   
وتـزداد البـروزات كلمـا اجتهنـا لـألدوار العليـا 

ممـا يسـاعد علـى تظليـل أجـزاء املبنـى. 
والعقـود  األقـواس،  اسـتخدام  نالحـظ  كذلـك 
للوحدات املعمارية فنجد العقد املدبب الواسع 
والضيـق واملزيـن بالصنجات وقفل العقد وذلك 
والفتحـات  املداخـل  علـى  أماكـن  بتوزيعهـا يف 
كذلـك جنـد اسـتخدام النسـبة الذهبيـة، والتـي 
للناظـر مـن  أكثـر  تعطـي راحـة جماليـة فنيـة 

مختلـف اجلهـات.
لفـت نظـري يف تلـك اللحظـة وجـود الشـرفة 
الوحيـدة باجلامـع يف الـدور األول،مـن اجلهـة 
البائكـة  علـى  محمولـة  الغربيـة،  الشـمالية 
والـرواق، الـذي يتقـدم مدخـل بيـت الصـالة من 
هـذه اجلهـة، ظللـت واقفاً أراجـع جماليات هذا 
املعلـم الـذي وإن كنـت أعرفـه منـذ طفولتـي إال 
أنني أتعرف عليه من جديد عبر نظرة معمارية 

حقيقيـة كانـت مدفونـة عبـر الزمـن.
كنـت أدور باحثـاً عـن امليـزات املعمارية كالعقود 
التي ال تظهر يف اجلدران التي شيدت سميكة، 
والدعامـات السـائدة الثمانيـة شـيدت بدورهـا 
سـميكة، ووضعـت على نفس املحـور للدعامات 
األربعـة، التـي حتمـل العقـود والقباب، وشـيدت 
اجلـدران سـميكة لتتحمـل »الرفـس املعمـاري«، 
الـذي حتدثـه القبـة املركزيـة، والقبـاب األخـرى 

األصغـر حجمـاً التي تسـندها.
وباعتباره من املساجد ذات التخطيط املركزي، 
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م، وكانـت تتبـع اآلسـتانة مباشـرة، أمـا قبل ذلك 
فقـد كانـت جـزء مـن واليـة طرابلـس باعتبارهـا 
مقاطعـة مـن مقاطعاتهـا،وإن لم تشـيد عمارات 
هامـة يف مدينـة بنغـازي يف الفتـرة األولـى مـن 
احلكم التركي فقد شهدت الفترة الثانية ظهور 

لفـن العمـارة، وكانت املسـاجد ضمنها.
و ظلـت بعـض املسـاجد القدميـة محافظة على 
تخطيطهـا األول باملدينـة وهـي سـبعة مسـاجد 
اجلامـع العتيـق، وجامـع بوقـالز، وجامـع هديـة، 
وجامع املسطاري، ومسجد الشويخات، وجامع 
الزاويـة املدنيـة، وجامـع اجلهانـي، أما املسـاجد 
األخرى فقد طالها التجديد فغير بعض معاملها 

واصبغها بطابـع احلداثة.
ُطرزهـا  وفـق  بنغـازي  جوامـع  تقسـيم  وميكـن 
إلـى نوعـني شـاع اسـتخدامهما خـالل العصـر 
العثمانـي: األول ميثـل الطـراز املحلـي بجميـع 
أشـكاله، والثانـي ميثـل الطراز العثمانـي الوافد 
يف نهايـة القـرن التاسـع عشـر،تصنف بحسـب 
بأقبيـة  مسـقوفة  مسـاجد  الـى  قبابهـا  عـدد 
برميلية، مساجد ذات أقبية مسطحة، املساجد 
املسقوفة بقباب صغيرة، املساجد ذات الوحدة 
الفراغيـة املسـقوفة بقبـة واحدة،املسـاجد ذات 
األربـع وحـدات فراغيـة مسـقوفة بأربـع قبـاب، 
مسـاجد ذات وحـدات فراغيـة مسـقوفة بسـت 
قبـاب، مسـاجد ذات وحـدات فراغيـة مسـقوفة 
بتسع قباب بعضها متماثل، وبعضها متباين مثل 
اجلامـع العتيـق يف مدينـة بنغـازي الـذي شـيده 
طاهـر باشـا والـي برقة يف الفترة بـني -1893 
1904  مساجد ذات وحدات فراغية أكثر من 
تسـع قبـاب واملسـاجد ذات الوحـدات الفراغيـة 
املسـقوفة بأقبية برميلية أو أسـقف مسـطحة .
 إن املساجد يف مدينة بنغازي بحاجة الى دراسة 
معماريـة تاريخيـة مسـتفيضة،وتتبع  تطورهـا 
ومنطـه، وكيـف تغيـرت مـع مـرور السـنني،فهي 
حلقـة يف سلسـلة العمـارة اإلسـالمية، ولكونهـا 
متثـل موروثـاً حضاريـاً يعكـس طبيعـة السـكان 
وثقافتهـم االجتماعيـة واالقتصاديـة والدينيـة.

للمداخـل. الرخـام  اسـتخدام 
 املحراب كان عبارة عن جوفة يف جدار املسجد 
املواجـه للقبلـة، وبالتالـي يصلـح لتمييـز اجلهـة 
التي يجب على املصلني اسـتقبالها، ويعتبر من 
العناصـر التـي بـرع الفنيـون واملزخرفـون علـى 

اختالفهـم يف إظهـار مواهبهـم مـن أجلها.
إن محراب اجلامع العتيق يتميز عما سواه من 
املحاريـب املتوافـرة يف ليبيـا، وذلـك الشـتمال 
أعلى جوقته على حلية يف شكل صدفة بحرية 
التـي  املعهـودة  اجلوفـة  مـن  بـدال  زهـرة،  مـع 
قوامهـا ربـع قبـة، ومـن املالحظ أيضـا أن قوس 
نصـف  الشـكل:  مـزدوج  جـاء  املحـراب  فتحـة 
دائـري مـن الوجـه األسـفل ومنخفضا من احلد 
األعلـى )علمـا بـأن األقواس املنخفضة موجودة 
بوفـرة يف املعمـار العثمانـي (، وثمـة على جانبي 
يحيـط  أصمـني  صغيريـن  رتاجـني  املحـراب 
أحدهمـا باملنبـر الـذي جاء بدوره بسـيطاً جداً.
و بعد برهة من وقفتي و أنا أتأمل و أشاهد، إذ 
يعلو صوت اآلذان منادياً للصالة، لتنتهي رحلة 
الليبـي  باإلنسـان  يرتبـط  التأمـالت يف جامـع 
البسيط قبل ارتباطه مبستعمر،أو بفترة زمنية  
الرتباطـه الوثيـق بـروح املـكان، وعبـق املاضـي و 

التاريخ.
املسجد العتيق إرث إسالمي :

يقـول غاسـبري:« إن ظروفـا متباينـة قـد جعلت 
من هذا اجلامع الذي ال يسـتحق اإلهمال آخر 
اجنـاز معمـاري علـى النمـط العثمانـي ظهـر يف 

ليبيا«. 
و يعـد مـن ضمـن العمـارة االسـالميةالتي لهـا 
إرث، قيـم و متجـذر يف نفـوس املسـلمني،فليبيا 
كغيرها من الدول اإلسالمية يف شمال إفريقيا 
تأثـرت بالطابـع العربـي، واألندلسـي، واملغربـي 
سـواء  القـدمي  للطابـع  باإلضافـة  والعثمانـي 
اإلغريقي أو الروماني وحتى الفرعوني والنوبي 
فهـي بـالد تتوسـط حضـارات الشـرق و الغـرب 

القدميـة و احلديثـة.
لقد أنشـئت متصرفية بنغازي يف سـنة 1879 
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حبكة  هي  ليس  التمثيلية  حبكة  بان  أشير 
رغم  السلسلة،  وليست هي حبكة  املسلسل، 
من  الواحدة  احللقة  حبكة  بأن  أشير  أنه 
السلسلة قريبة من حبكة التمثيلية، وقد ذكر 
بأن حبكة التمثيلية التليفزيونية سواًء كانت 
قصيرة أو سهرة طويلة يتصاعد فيها احلدث 
إلى أن يصل إلى الذروة الرئيسية، أما احلبكة 
أحدهما  عقدتني  على  فتعتمد  املسلسل  يف 
كبرى، يجري حلها يف نهاية املسلسل، وأخرى 
كل  أن  حيث  املسلسل،  حلقات  بعدد  فرعية 

العمل  ألجزاء  عام  تنظيم  هي  احلبكة    
الدرامي ككائن واحد قائم بذاته، وقد أشير 
بأنها عملية شبه هندسية لربط أجزاء العمل 
احلوار  منها  التي  ببعض  بعضها  الدرامي 
العمل  وموضوع  واألحداث  والشخصيات 
إضافة إلى عناصر العمل الدرامي الرئيسية 

الباقية .
  هناك أشكال للتأليف الدرامي للتليفزيون 
التليفزيونية تختلف يف كل  حيث أن احلبكة 
فقد  التليفزيوني  التأليف  أشكال  من  شكل 

املراوحـــــة والتـــــردد يف املسيــــر )2(

امراجع السحاتي. ليبيا
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إظهار  من  للتهرب  وذلك  املسلسل،  حلقات 
عزوف  سبب  وهذا  الفراغ،  وسد  اإلبداع 
السيناريو  كاتب  أن  نالحظ  كما  املشاهدة، 
يلجأ إلى وضع حيله مع املخرج والتي متثلت 
كل  نهاية  يف  الزائفة  الذروة  حيلة  وضع  يف 
املشاهدين  خداع  أجل  من  وذلك  حلقة، 
املشاهدين  متابعة  واملخرج  هو  يضمن  لكي 

للمسلسل .
التليفزيون  أن  إلى  املصادر  أشارت  لقد     
عبارة عن وسيلة للتعبير مرئياً، وهو بالتالي 
يشبه السينما . وأي عمل درامي تليفزيوني 
يتطلب أن يكتب من خالل السيناريو لكي يتم 
تسجيل هذا العمل وتصويره بسهولة، سواًء 
كان هذا العمل الدرامي مسلسل أو متثيلية 
طريق  عن  التسجيل  يتم  وعادة  سلسلة،  أو 
بكاميرات  الدرامي  العمل  مشاهد  تصوير 
ثم  عادية  بكاميرات  البدء  يف  كانت  خاصة 
تطورت  ثم  االلكترونية  الفيديو  بكاميرات 
االلكترونية  بالكاميرات  الكاميرات  هذه 

ورقمية حديثة .
الكاميرات  استخدام  إلى  التليفزيون  يحتاج 
ولهذا  الدرامي،  العمل  لقطات  تصوير  ليتم 
أن  حيث  سيناريو  هناك  يكون  أن  يتطلب 
السيناريو التليفزيوني هو عبارة عن متثيلية 
أن  يتطلب  وهذا  الورق،  على  مسلسل  أو 
الفنيني  وباقي  املخرج  من  كٍل  على  يعرض 
وديكور  ومكياج  وتصوير  وصوت  إضاءة  من 
العمل  يخرج  لكي  واإلكسسوار،  ومالبس 
نابضاً  ويصبح  الورق  على  املجسد  الدرامي 

باحلياة على شاشة التليفزيون .
يذكر  ما  وفق  التليفزيوني  السيناريو  عادة 
عدد من املتخصصني بأنه مير بثالثة مراحل 
على يد كاتب السيناريو أو السينارست وتلك 

املراحل هي :-
الفكرة . 2 .. املعاجلة . 3 ـــ السيناريو .

هناك مرحلة رابعة حتتاج عمالً من املخرج، 
سيناريو  أو  التنفيذي،  السيناريو  وهي 

وهي  فرعية،  عقدة  لها  املسلسل  من  حلقة 
تدور يف فلك العقدة الرئيسية، ويف املسلسل 
احللقة  من  والصراع  الشخصيات،  تتطور 

األولى إلى احللقة األخيرة من املسلسل .
اشرنا  كما  فهي  السلسلة  يف  احلبكة  أما    
تختلف عن حبكة املسلسل، حيث أن األحداث 
إلى  األولى  احللقة  من  تتطور  املسلسل  يف 
احللقة األخيرة ، أما يف السلسلة فكل حلقة 
تنتهي بنهاية أزمتها أو بحل عقدتها ، بالنسبة 
للتمثيلية سواًء كانت قصيرة أو سهرة ) طويلة 
(، فهي تعد عند كثير من املتخصصني أفضل 
للكاتب  وأسهلها  والسلسلة،  املسلسل  من 
بسبب تشابهها مع املسرحية من حيث البناء 
تطويل،  دون  مكثف  وموضوعها  الدرامي 
أو  حلقات  سبع  حلقاته  تكون  قد  املسلسل 
ثالثة عشرة حلقة، وبعد أن تطورت وسائل 
االتصال واملعلومات صارت ثالثني وأكثر، بل 
أنها صارت أجزاء، وكل جزء يضم الكثير من 
والهندية  املكسيكية  واملسلسالت  احللقات، 

واألرجنتينية وغيرها خير دليل .
منظماً  العالم  يف  التليفزيوني  البث  بدأ     
حلقات  ترسم  كانت  حيث  جيدة،  بطريقة 
املسلسل لتغطية دورة تليفزيونية كاملة وقد 
تعارف على أن الدورة التليفزيونية كانت عند 
الدول املتحضرة مدتها ثالثة أشهر، أي ثالثة 
عشر أسبوعاً مبعدل حلقة أسبوعياً، أما 26 
بعدد  وأما 30 حلقة  دورتني،  لتغطية  حلقة 
حلقة،  يوم  كل  تعرض  أن  على  الشهر،  أيام 
يف  تعرض  املسلسالت  هذه  مثل  ألن  ونظراً 
فترة زمنية  قصيرة هي شهر رمضان فقد 
الحظنا أن الكاتب أو السنياريست أواملخرج 
للحشو  يلجأ   الدرامية  األعمال  معظم  يف 
لوحظ  كما  احلوار،  واإلسهاب يف  والتطويل 
إلى  إضافة  معنى،  له  ليس  الذي  التكرار 
وإظهار  إبراز  عدم  مع  مبررة،  غير  مواقف 
عنصر احلتمية يف تسلسل املشاهدة، وكذلك 
إبراز شخصيات ولقطات زائدة ملجرد زيادة 



املخرج  مهام  من  العادة  يف  وهي  التصوير، 
التليفزيوني .

يوظف  أن  »نقارش«  مسلسل  كاتب  حاول 
اخلرافة الشعبية البرقاوية »نقارش« يف عمل 
درامي مثل ما حاول »إبراهيم الكوني« توظيف 
»تانس  خرافة  وهي  مشابهة،  تارقية  خرافة 
واطالنتس«، حقيقة خرافة نقارش البرقاوية 
لم توظف توظيف جيداً يف مسلسل »نقارش« 
مثلما وظفها الكاتب إبراهيم الكوني، حيث أن 
هناك خرافة تارقية تشابه خرافة »نقارش« 
هي خرافة »تانس واطالنتس« وظفها إبراهيم 
»اخلسوف«، يف  الروائية  رباعيته  الكوني يف 
رواية »البئر«، يقول إبراهيم الكوني يف سرده 
الروائي :- » كانت تانس مع أخيها اطالنتس 
ضمن الفتيات الثالث الالتي ابتلعهن اخلالء، 
ذلك  يف  أخواتهن  مع  الصحراء  يف  وضعن 

الزمان القدمي ...« . 
وعن  عنهن  األهل  بحث   « قائالً:-  ويضيف 

يعثروا  فلم  كاملة  شهوراً  الصغار  أشقائهن 
خيامهم  مللموا  يئسوا  عندما  أثر.  على 

ورحلوا ...« . 
يف  جاء  وكما  األسطورة  أو  اخلرافة  وتقول 
سرد الكوني :- » .. ولكن الفتيات اهتدين 
يعثروا  فلم  أشقائهن،  بصحبة  البيوت  إلى 
الصحراء  الّرحل يف  فآثار  الرماد.  على  إال 
الرماد  ببقايا  إال  إليها  االهتداء  ميكن  ال 
يندبن  الرماد  بقايا  بني  الفتيات  جلست   .
ويبكني أياماً كاملة ....«  ويضيف يف سرده 

قائالً : -
قّيد  حتى  الهائلة  الصحراء  يف  انطلقن   «
فاقترحت  وأعمى بصرهن،  أرجلهن،  اجلوع 
أخواتهن  يسمع  ال  حتى  همساً  »أماريس« 

الصغار :
لم اعد أقوى على املشي، البد أن نسد رمقنا 

بشيء. ليس أمامنا إال نذبح إخوتنا..« 
البرقاوية  نقارش  خرافة  يف  جاء  وهذا 
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رفيقات  الفتيات  احدى  اقترحت  عندما 
أن  بعد  جنعهن  وجدن  والالتي  »نقارش« 
هربن من العجوز املتوحشة أو الغولة »دمار«، 
وأمهاتهن أموات، حيث بقرت كل منهن بطن 
أمها وأخذن ما يف بطونهن من مواليد كان 
جميعهم من اإلناث إال واحد ذكر هو شقيق 

»نقارش« .
يضيف إبراهيم الكوني يف رواية البئر :- » 
.. وافقتها »تاال« ، ورفضت »تانس« . قالت :

أموت جوعاً وال اذبح اطالنتس .
عندما هجم الليل قبلته يف رأسه، واحتضنته 
بني ذراعيها وحاولت أن تنام عندما سمعت 
فرات  مفزعة  نهضت   ، مكتومة  حشرجة 
حتت  يلمع  سكني  يدها  ويف  تقف  اماريس 
ضوء القمر، فعرفت أنها قد نحرت شقيقها 
وهمت  السكني  وتناولت  تاال  قامت  ثم   .
بنحر شقيقها الذي جثا على ركبتيه أمامها 
 . تذبحيني  ال   : متضرعاً  يقول  وسمعته 
أدركنا  رمبا   . الواحة  نبلغ  سوف  انتظري 
الغزالن  . سوف نشبع من حلم  أهلنا قريباً 

والودان والطيور البرية ..«..
ما  وحسب  األسطورة   أو  اخلرافة  وتقول 
جاءت سرد الكوني يف رواية البئر :- » ولكن 
رقبته  يف  السكني  وضعت  بان  أسكتته  تاال 
تانس  أسرعت   . أليماً  طويالً  أنيناً  فاصدر 
كأنها  بجسدها  وحتيطه  باطالنتس  تلتصق 

حتميه من السكني .. » .
حيث  واطالنتس،  تانس  خرافة  وتستمر 
أنقذت  أن  بعد  املؤامرات  تانس  حتاك ضد 
وخلصت أخيها من املوت وساهمت يف تربيته 
تانس  تتعرض   . املتطلبات  كل  له  ووفرت 
 ، تانس  على  حتقد  كانت  امرأة  من  ملكيدة 
 . البرقاوية  نقارش  خرافة  يف  جاء  وهذا 
سرد  يف  جاء  ما  وفق  تانس  خرافة  تقول 
الناس  فهرع   «  -: البئر  رواية  يف  الكوني 
يتقدمهم األمير إلى الوادي . وخلصوا تانس 
من أسرها وجنا اطالنتس من حكم املوت . 

يف  املجرمة  املرأة  على  احلكم  الناس  وضع 
يركبهما معتوهان  تانس، فأتت بجوادين  يد 
 ، جواد  إلى  اليمنى  املرأة  رجل  شدت 
ورجلها اليسرى إلى اجلواد اآلخر . وانطلق 
فتمزقت  متعاكسني  اجتاهني  يف  اجلوادان 

املرأة إلى نصفني .« 
    وهذه النهاية كانت مشابه لنهاية خرافة 
احدهما  بجملني  اإلعدام  كان  ولكن  نقارش 

جائع واآلخر عطشان .
بنكهة  صار  »نقارش«  املسلسل  أن  نالحظ   
االثنني املخرج والسينارست، وهذا أضعف، 
باملسلسل  األجزاء  من  فالكثير  املسلسل 
املسلسل،  ألصل  مطابقة  غير  جاءت  قد 
ضعف  ومع  اخليال  مع  الواقع  واختلط 
املوسيقى  وانعدام  املعبرة  واللقطات  احلوار 
التصويرية والتي تعتبر اآلن جزءاً من الدراما 
احلوار  محل  وحلت  املتقدمة،  الدول  يف 
املسلسل  كان  وإن  حتى   . املنطوق  الكالمي 
مسلسالت  عدة  من  متشكل  خيالي  شبه 

عربية كمسلسل رأس اغليس األردني .
وإكسسوارات  ديكورات  استخدمت      
مالبس  استخدمت  كما  األزمنة،  ملختلف 
ملختلف الشعوب والعصور والتي كانت تبرز 
أضعف  وهذا  املسلسل  يف  متعددة  هوايات 
فلك  خارج  فلك  يف  يدور  وجعله  املسلسل 
جزء  يسرد  التي  والهوية  والزمان  املكان 
خرافة  وهي  جديد،  بشكل  خرافاتها  من 
نقارش، والتي كانت حتكى ألطفال برقة يف 
والتليفزيون،  الراديو  يظهر  أن  قبل  املاضي 
تلك اخلرافة التي كانت لها شبيه يف تراث 

الطوارق باسم )تانس واطالنتس( .
ما  يذكر  التليفزيوني  السيناريست  عادًة، 
ميكن أن يفيد املخرج أثناء كتابته لسيناريو 
اللقطات  تصوير  يف  لتنفيذه  التصوير 
املشاهد  نظر  تلفت  التي  خاصة  املختلفة، 
والزمان  املكان  وبيئة  شكل  مثل  والنقاد، 
واإلضاءة وديكور املكان واملكياج واإلكسسوار 
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وعادات  الشخصيات  ومالمح  واملقتنيات 
واملكان  احلدث  شخصيات  وهوية  وتقاليد 
 ، احلديث  وطريقة   ، وترحيب  تسليم  من 
املوافقة  ، وطريقة إشارات  واألكل والشرب 
أو  باملوافقة  سؤال  طرح  عند  والرفض 

الرفض، طريقة النظر للبعيد وغيره . 
ضرورة أن يعرض العمل الدرامي التليفزيوني 
يف  متخصصني  على  الورق  على  املكتوب 
األعمال  والتراث خاصة يف  واآلثار  التاريخ 
املالبس  حتديد  ليتم  والشعبية  التاريخية 
مالمح  وحتديد  واألماكن  واملقتنيات 
ليتعرف  وتقاليدهم  وعاداتهم  الشخصيات 
التمثيل،  هو  دوره  فاملمثل  املمثلني  عليها 
وتقاليدها  وعاداتها  الشخصية  ولكن غرس 
كاتب  على  األولى  بالدرجة  هي  وتصرفاتها 
العمل الدرامي واملخرج واملتخصصني الذي 

مت ذكرهم .
من  قلل  الكاتب  مع  املخرج  تناغم  عدم  إن 
قيمة هذه املسلسالت ، كما لوحظ بان هذه 
املسلسالت ال حتمل أي رؤية للمخرجني أو 

الكتاب .
قضايا  طرح  يف  النجاح  نالحظ  حني  يف 
هامة دون إعطاء احلل يف  سلسلة احللقات 
لفتحي  احلرية  شط  جناح  مثل  الهزلية 
أن  حيث  العروشي،  علي  وإخراج  القابسي 
قضايا  طرحت  احللقات  من  السلسلة  هذه 
تلك  تعالج  لم  أنها  ورغم  الليبيني،  كل  تهم 
أنها  إال  فقط،  بالتذكير  اكتفت  بل  القضايا 
الواقع  هذا  أن  رغم  ما،  نوعي  إلى  جنحت 
لم  ولكن  أسبابه  ومدرك  ليبي  كل  به  يشعر 
هذه  فإن  وبهذا  حل،  على  احلصول  له  يتم 
السلسلة كانت عبارة عن انعكاس ما بداخل 
على  أمامه  أخرجت  عندما  الليبي  املواطن 
معها  يتفاعل  أن  الطبيعي  فمن  شكل صور، 
وعلى  نفسه  على  الضحك  هو  واحد  بشيء 
مغّيب  بعضهم  والذين  ليبيا،  مواطني  كافة 
من  منغمس  وبعضهم  القضايا،  تلك  عن 

لطرح  نظرنا  لو  قدميه،  أخمص  إلى  رأسه 
لهذه احللقات جند أنها تطرح قضايا تهم كل 
الليبيني يعرفها كل الليبيني وهي حتتاج إلى 
واملمثلني  واملخرج  الكاتب  فاكتفى  معاجلة 
وحوارات  صور  يف  بداخلهم  ما  بإخراج 
يف  كذلك  وهي  عقولهم  يف  كانت  تعبيرية 

عقول كل الليبيني .
سابعًا النتائج والتوصيات :

التي  األخرى  النقاط  بعض  هناك   : النتائج 
السير  مثل  واملخرج،  الكاتب  فيها  فشل 
وسط  احلصيرة  أو  الفرش  على  والوقف 
اخليمة )البيت( باحلذاء، وهذا غير متعارف 
عليه يف وسط املجتمع الذي يحاول املخرج 
والكاتب إبرازه فمن العادة احترام الشخص 
حلرمة البيت وعدم تدنيس فرشه بحذائه . 
املجتمع الذي يحاول املخرج والكاتب إبرازه 
عادة ما كان يستخدم اجلرار، واجلرار عادة 
وعادة  املتحضرة،  املدن  يف  تستخدم  كانت 
يستخدم  رحل  مجتمع  البدوي  املجتمع 
من صنع  السروج هي  أن  ولوحظ   . القربة 
الذي  العصر  العصر احلالي وليست سروج 

يحاول الكاتب واملخرج إبرازه .
لقطات  إبراز  يف  العمل  يوفق  لم  كذلك 
واألغراض  املياه  به  ينقل  الذي  احلمار 
األخرى، حيث لوحظ استخدم أكياس واقيه 
على ظهر احلمار دون أن تستخدم البرذعة 
الكاتب  يحاول  الذي  املجتمع  يف  املعروفة 
واملخرج إبرازه، حيث أن برذعة احلمار لها 
مبدعني  صنع  من  وهي  خاصة  مواصفات 
ذلك  ينطبق  كما   . أكياس  مجموعة  وليس 
واملحارم  والقبعات  واألحذية  املالبس  على 
 « اخليام  نصب  وطريقة  واإلكسسوارات 
البيوت » ، وطريقة نصب كل خيمة بجانب 
ونصب  وطريقة  املسافة  ناحية  من  األخرى 
تكون شرقي خيمة  عادة  التي  الشيخ  خيمة 

االبن . إضافة إلى النتائج التالية :-
إن العمل الدرامي املرئي هو عمل جماعي يبدأ 
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من كتابة العمل إلى أن يصبح جاهزاً للعرض 
ومن خالل تطبيق ذلك على األعمال الدرامية 
املرئية الرمضانية لعام 2020م نالحظ عدم 

وجود تعاون بني منجزي هذه األعمال. 
إن معظم مشاهد ولقطات األعمال الدرامية 
العمل  كاتب  رؤية  على  اعتمدت  املرئية 

الدرامي واملخرج الغير واضحة أصالً.
إن هناك أعمال درامية مرئية تكتب من قبل 
ممثل أو مخرج، فظهرت بدون نكهة درامية، 
ليس فيها إحساس وشعور درامي، وصارت 
كأنها آلة مركبة من قطع ميكن فكها وتشكل 
وصارت  الشكل.  يف  مماثلة  أخرى  آلة  بها 
قص  ومتثيلياتهم  وسلسلتهم  مسلسالتهم 
لتغطية  وإسهاب  حشو  ومجرد  وتركيب 
رؤية  طرح  إلى  النظر  دون  معني  وقت 
ومشاركة عناصر إبراز العمل الدرامي لعمل 
واملوسيقى  واإلضاءة  الصوت  كفني  مرئي 
ومساعده  واملخرج  واملمثلني  التصويرية 
ومتخصص املكياج واملالبس وخبير اللهجات 
واملقتنيات وغيرهم مثل سلسلة حارة دايخة 
ومسلسل   ،  2 واجويدة   ، ميطي  وخيطي   ،

ليبي يف الصعيد .
إن العمل الدرامي املرئي ليس حشو وإسهاب 
وقص وتركيب من لقطات ومشاهد ألعمال 
حي  عمل  هو  إمنا  وأجنبية  عربية  درامية 
العمل  احلقيقية يف شخصيات  احلياة  يبرز 

الدرامي ويعرض رؤية ثابتة .
التوصيات : 

توصي  الدراسة  فان  النتائج  خالل  من 
باالتي:-

التاريخي،  خاصة  مسلسل،  إعداد  عند 
أن  يتطلب  مجتمع  هوية  ميثل  الذي  وهو 
تاريخ  يف  متخصص  شخص  على  يعرض 
أشكال  بتحديد  أدرى  فهو  واألزياء  املالبس 
التصميم  يعطي  الذي  وهو  املالبس  وألوان 
املالبس  تصميم  صار  حيث  املالبس  لهذه 
من  التاريخية  الدرامية  األعمال  يف  خاصة 

واألزياء،  املالبس  تاريخ  يف  متخصصني 
يف  هاماً  عنصراً  املالبس  هذه  وصارت 
على  تعرض  التي  خاصة  الدرامي،  العمل 
اجلمهور سواًء من خالل املسرح أو السينما 
العقد  أو  احلبكة  مثل  مثلها  التليفزيون  أو 
والشخصيات  والزمان  واملكان  والصراع 
واحلوار وغيرها من عناصر العمل الدرامي 
على  ينطبق  املالبس  على  ينطبق  وما   .
اإلكسسوارات واملقتنيات الشعبية والتي هي 
مقوم من مقومات الهوية وهي أحد العناصر 

التي تبرز مالمح املجتمع وتعرف به .
الذي  الدرامي  العمل  كاتب  من  يتطلب  كما 
تليفزيوني  إلى سيناريو  عمله  يحول  أن  يود 
لكي يعرض على الشاشة الصغيرة أن يقوم 
التي  عناصر  عدة  على  كتبه  ما  بعرض 
إلى  اجلامد  عمله  بروز  يف  عدة  تساهم 
ومصمم   ، املخرج  أهمها  والتي  متحرك 
املكياج  وأخصائي   ، اإلضاءة  وفني  املناظر، 
، وخبير اإلكسسوارات واملقتنيات الشعبية ، 
واملمثلون  التصوير،  وفني  األستوديو  ومدير 
ومهندس  املخرج،  ومساعد  واملمثالت، 
متخصص  الديكور،  ومهندس  الصوت، 
املالبس،  وخبير   ، الليبية  اللهجات  يف 
كان  إذا  متخصص  ومؤرخ  آثار  ومتخصص 
العمل تاريخي حلقبة ماضية ليعطوا آراءهم 
الشعبية  واملقتنيات  والديكور  املالبس  يف 
وغيره ، وليفهم كل عنصر ما هو مناط إليه 

من عمل ليخرج إبداعه يف أدى دوره.
البدء  قبل  النصوص  تعرض  أن  يتطلب 
األزياء  يف  متخصصني  على  تصويرها  يف 
التصويرية  واملوسيقى  والتاريخ  واملالبس 
لوضع ملساتهم لتتمشى مع هذه املسلسالت.
رابطة  أو  نقابة  تأسيس  يتم  أن  يتطلب  كما 
بالدراما  عالقة  له  من  كل  تضم  للدراميني 
لتساهم يف إحداث قفزة يف تطوير الدراما 
متحركة  أو  الورق  على  جامدة  كانت  سواء 

مرئية على الشاشة.
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جائزة أحمد إبراهيم الفقيه للرواية
رامز النويصري. ليبيا 

ستكون مفاجأة من حيث اختيار اسمائها.
يف  الراكد  حتريك  هو  اجلائزة  من  الهدف 
الرواية  اختيار  ومت  الليبي،  الثقايف  الواقع 
كانطالقة كون الرواية جنس أدبي عرف نشاطا 
كبيرا خالل السنوات اخلمس األخيرة، حيث 
ظهر اكثر من اسم يف قائمة كتاب الرواية يف 
ليبيا، ودخول روايتني ليبيتني إلى قوائم جائزة 

البوكر العربية.
روائي  اسم  تكرمي  إلى  اجلائزة  تسعى  كما 
مهم، هو الراحل أحمد إبراهيم الفقيه، وأثره 

يف األدب الليبي والعربي.
مراحل اجلائزة : 

اجلائزة ستمر بعدة مراحل، تبدأ من استقبال 
املشاركات، التي أطلقت يف 21 يونيو 2020، 
وتستمر حتى 23 أغسطس 2020م، حيث 
بعد استقبال املشاركة يتم التأكد من مطابقتها 
بعد حتال  ومن  للجائزة،  املوضوعة  للشروط 

للقراءة األولية والتقييم األولي. 
عن  اإلعالن  يتم  2020م،  سبتمبر   22 يف 
قائمة اإلعمال املرشحة للجائزة، ونشر التقرير 
ومن  استالمها.  التي مت  باملشاركات  اخلاص 
بعد حتال األعمال املرشحة إلى جلنة التقييم 
القائمة  التي ستقوم بقراءة ومراجعة وتقومي 

الختيار الرواية الفائزة.

تاريخ  هو  القادم،  أكتوبر  من  الـ31  وسيكون 
إعالن الرواية الفائزة، والتي ستتكفل اجلائزة 
اجلائزة  ومبلغ  للفائز  وتسليمها  بطابعتها، 

)7000 دينار ليبي(، يف حفل يحدد الحقاً.

وهو  الطيوب،  بلد  موقع  إنشاء  تاريخ  منذ 
يسعى إلى أن يكون مؤثراً يف املشهد الثقايف 
على  القادر  اجلديد،  تقدمي  يف  ليبيا،  يف 
الليبية،  والثقافية  الليبي  باألدب  التعريف 
بطيئة  اخلطوات  هذه  جاءت  وإن  وحتى 
تقترب  التي  املوقع  مسيرة  خالل  ومحدودة 
السعي  أن  إال  عاماً،  العشرين  من  اآلن 
للتجديد ملواكبة ما تشهده الساعة من تطور 
الشبكي،  واالتصال  التواصل  يخص  فيما 
جعلنا كموقع نبحث عن من ميكنه دعم املوقع 
دون أن ميس برسالته، فكان شركتنا وشركة 
أولى  كان  والتي  العام 2019م،  يف  تاسيلي 
يف  وإطالقه  املوقع  تصميم  إعادة  ثمراتها 
استحسان  نالت  احلمد  وهلل  جديدة،  حلة 
رواد املوقع، بل األجمل أن هذا الدعم الفني، 
كان له أثره اإليجابي على زوار ورواد املوقع 
الذي يتركون مالحظاتهم، ليكتشفوا أنه متت 

االستجابة لها يف زمن قياسي.
تتجدد  شبكة  يف  مهم،  الفني  الدعم  نعم، 
أساس  على  تقم  لم  والشراكة  دائم،  بشكل 
الدعم الفني، بل حتويل الطيوب إلى عالمة 
التي عقدت ما  ثقافية، وخالل االجتماعات 
قبل الشراكة والتي تعقد اآلن بشكل دوري، 
مت وضع كل األفكار والطموحات على طاولة 
مشاريع  إلى  حتويلها  يف  والسعي  البحث، 
املشهد  يف  األثر  كبير  لها  سيكون  ثقافية، 
جائزة  اجلائزة،  هذه  ومنها  الليبي،  الثقايف 
أحمد إبراهيم الفقيه للرواية. والتي ستكون 
والتي  األخرى،  اجلوائز  من  ضمن مجموعة 
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ندبة على جبني البشر
الليبي ـ وكاالت

فكراً وعلماً واسلوب حياة، تظل دائماً ندبة ما 
تشوه وجه البشرية، وندبة املدن الكبرى هي 

دائماً ، أطفال الشوارع.
صحتهم ليست بخير : 

تدعو  الشوارع  الصحية ألطفال  الظروف  إن 
للقلق. فالعديد منهم يعانون من مجموعة من 
فضالً  التنفسي،  واجلهاز  اجللدية  األمراض 
عن األمراض املنقولة عبر االتصال اجلنسي. 
نقص  بفيروس  اإلصابة  معدل  ارتفع  كذلك 
أطفال  بني  املكتسب/اإليدز  البشرية  املناعة 
أغلب  وكانت   ،20% إلى  ليصل  الشوارع 

احلاالت املصابة من الفتيات.
من هم الضحايا ؟ : 

اليوم األول  التي متتد من  العمرّية  الفئة  هم 
للوالدة، إلى ما قبل عمر اخلامسة عشر، ومن 
املهم أن ُتضمن لهم كافة حقوقهم اإلنسانية، 
ومنها: العيش بأمان، واحلصول على التعليم، 
وعدم القيام بأي عمل ال يتناسب مع عمرهم، 
حُترم  ولكن  األخرى،  احلقوق  من  وغيرها 
اإلنسان؛  حقوق  أبسط  من  األطفال  من  فئةٌ 
التي  احلياتية  الظروف  من  مجموعة  بسبب 

يعيشونها.
الظاهرة واألسباب :

كافة  يف  واضح  بشكل  منتشرة  ظاهرة  هي 
تؤثر على  والتي  العالم،  أنحاء  املجتمعات يف 
وتظل  سنوات،  اخلمس  عمر  من  األطفال 
متقدمة،  عمرية  مراحل  إلى  لهم  مالزمة 
النائية،  املناطق  يف  الشوارع  أطفال  وينتشر 
املساء،  فترات  يف  وخصوصاً  املهجورة،  أو 
يوفر  أن  هدفها  عصابات،  ضمن  ويعيشون 

من هاييتي إلى القاهرة .. ىا قلبي ال حتزن :
إنها »بورت أو برنس«، حيث جزيرة هاييتي، 
وسط  يف  مشردين  أطفال  يظهر  واملشهد 
شارع مزدحم من أجل إيقاف السيارات املارة 

والتطفل على ركابها طلًبا للمال.
لقد أصبح هذا املشهد من املظاهر الشائعة 
للغاية يف العديد من املناطق املجاورة ملدينة 

»بورت أو برنس«، عاصمة هاييتي.
تضم هذه املدينة وحدها اآلالف من أطفال 
الشوارع. فلم يترك لهم الفقر املدقع وانعدام 
االستقرار السياسي أي خيار سوى االعتماد 
أجل  ومن  قوتهم.  كسب  يف  أنفسهم  على 
منهم  العديد  يلجأ  احلياة،  قيد  على  البقاء 
إلى غسل السيارات أو حتميل احلافالت أو 
العصابات  إلى  آخرون  ينضم  بينما  التسول، 
احلماية  على  احلصول  يف  أمالً  املسلحة 

وفرصة أفضل للبقاء.
وتعلق »سيلفانا نزيروريا«، مسئول اليونيسف 
هؤالء  إن   « بقولها:  هاييتي  يف  لالتصاالت 
واحلماية.  العطف  من  محرومون  األطفال 
على  يحصلون  وال  الغذاء  إلى  يفتقرون  فهم 
التي  العنف  ألوان  كافة  عن  ناهيك  التعليم، 
تهددهم بصورة دائمة؛ مبا يف ذلك االعتداء 

اجلنسي واالستغالل.«
القريب  عن  فماذا  البعيد،  العالم  عن  هذا 
أكبر  يف  الشوارع  أطفال  عن  وماذا  ؟  جداً 
مدينة عربية هي القاهرة التي ترسخ مكانتها 

كل يوم كعاصمة للثقافة واالبداع ؟
إن البشرية ليست بخير، هذه حقيقة راسخة 
بدورها، ومهما ارتقت احلضارة يف مدارجها 

أطفال الشوارع .. 
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على  حصولهم  مقابل  لهم،  املال  األطفال 
املسكن والطعام، وجتبرهم ظروف العيش يف 
الشارع، للعمل مبهن ال تتناسب مع أعمارهم، 
مما يؤدي إلى محِو طفولتهم يف عمر مبكر. 
أطفال  لظاهرة  املؤدية  األسباب  وتقسم 

الشوارع إلى قسمني، وهما :
أسباب عائلية  :  وهي األسباب التي ترتبط 
مباشرة بدور العائلة يف حياة األطفال، ومنها: 
كال  أو  أحد  فقد  الذي  هو  اليتيم:  الطفل 
والعناية  الرعاية،  على  يحصل  ولم  والديه، 
األسرة  الشارع.  للعيش يف  فيذهب  املناسبة، 
من  العديد  على  حتتوي  التي  هي   : املفكّكة 
املشكالت بني الوالدين، والتي تؤدي غالباً إلى 
الطالق، مما يؤثر على نفسية الطفل، فيهرب 

من املنزل إلى الشارع. 
التعامل بعنف مع الطفل : وهو تعريض الطفل 
لنوع من أنواع العنف، سواًء باستخدام األلفاظ 

أم بالضرب. 
التمييز بني األبناء : هو تفضيل ابن على آخر، 
مما يؤّدي إلى تأثر معظم األطفال، وهروبهم 

من املنزل.
أسباب مجتمعية :  وهي األسباب التي تنتج؛ 
بسبب تأثر الطفل باملجتمع املحيط به، ومنها: 
األطفال  بعض  يلجأ   : املدرسة  من  الهروب   
إلى الشارع للهروب من املدرسة، وذلك بسبب 
عائالتهم،  قبل  من  للتعليم،  حتفيزهم  عدم 

واألفراد املحيطني بهم.
 تقليد تصّرف خاطئ : قد يرى الطفل تصرفاً 
خاطئاً من قبل أحد أفراد أسرته، كالتدخني 
املنزل من أجل  لتقليده فيغادر  مثالً، ويسعى 
احلصول على املال ليتمكن من توفير السجائر 

لنفسِه.
األب يف  دور  غياب  عند   : الفقر  من  املعاناة 
العائالت  يف  وخصوصاً  ألبنائِه،  املال  توفير 
من  كبير  عدد  على  حتتوي  التي  الفقيرة، 
العائلة،  أطفال  بأحد  التضحية  تتم  األفراد، 
من  وحرمانه  العمل،  على  إجباره  طريق  عن 
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التعليم. جعل  أطفال الشوارع على حقهم يف 
أطفال الشوارع يساهمون يف مساعدة أطفال 
غيرهم، يعانون من مشكلة مشابهة ملشكلتهم. 
التعاون بني كافة اجلمعيات التي تهتم بحماية 
دور  دعم  لألذى.  التعرض  من  األطفال 
االجتماعية  التنمية  ومديريات  مؤسسات، 
من  للحد  املساعدة  الوسائل  كافة  لتوفير 

انتشار ظاهرة أطفال الشوارع.
أطفال الشوارع كمصطلح : 

طفل  أي  الشوارع إلي  مصطلح أطفال  يشير 
وأرصفة  الشارع  من  اتخذ  أنثي(  أو  )ذكر 
الطرقات مأوي له بداًل من املنزل دون حماية 
راشدين  أشخاص  جانب  من  إشراف  أو 
وهؤالء األطفال مقسمون لثالث فئات كاآلتي 
والفئة  الشارع«،  »يسكنون  األولي،  الفئة    :

التعليم.
آثار ظاهرة أطفال الشوارع :

تنتج عن ظاهرة أطفال الشوارع النتائج التالية 
: انتشار اجلرمية بني أطفال الشوارع، والتي 
أطفال  إصابة  أحياناً.  القتل  إلى  تصل  قد 
حصولهم  عدم  بسبب  باألمراض؛  الشوارع 
على الرعاية الصحية الكافية. زيادة انتشار 
ظاهرة التسول بني أطفال الشوارع، كوسيلة 
للحصول على املال. انحراف أطفال الشوارع، 
املخدرة،  املواد  تناول  عنه  ينتج  والذي 

والكحولية.
عالج ظاهرة أطفال الشوارع :

ظاهرة  عالج  يف  تساعد  التي  الوسائل  من 
أطفال الشوارع : إعادة تأهيل أطفال الشوارع 
عن طريق توفير مساكن لهم. ضمان حصول 
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الثالثة  والفئة  الشارع«،  يف  »عاملون  الثانية، 
وذلك  الشارع«،  يف  أسرهم  مع  يعيشون   «
للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  تعريف  وفق 
»يونسيف«، ومن أسباب هذه الظاهرة الفقر 
العنف  وانتشار  التعليم  والتسرب من  واألمية 

األسري والطالق .
16 ألف طفل بال مأوي  يف مصر :

بحسب حديث »يوسف حسني« رئيس برنامج 
»حماية  أطفال بال مأوي » لـ«بوابة األهرام« 
علي  للظاهرة  مسح  بعمل  قام  البرنامج  فإن 
الـ أطفال  عدد  أن  وتبني  اجلمهورية  مستوي 
 10 علي  موزعني  طفل  ألف  مأوي 16  بال 

محافظات .
10 محافظات حتتويهم :

ويعمل البرنامج بالتنسيق بني وزارة التضامن 
مصر ويستهدف  حتيا  االجتماعي و صندوق 
هي  محافظات   10 يف  طفل  ألف   16 الـ 
األعلي كثافة يف وجود األطفال وذلك بحسب 
املسح الذي قام به فريق عمل البرنامج واملكون 

من 3500 فرد .
17 وحدة متنقلة و 19 مؤسسة رعاية :

االجتماعي آليات  التضامن  وفرت وزارة 
مكافحة الظاهرة والتي متثلت يف 17 وحدة 
متنقلة »سيارات نقل األطفال من الشارع إلي 
مؤسسة الرعاية االجتماعية« و 19 مؤسسة 
األطفال  هؤالء  الستقبال  اجتماعية  رعاية 

وإعادة تأهيلهم .
19 جمعية أهلية و 10 منظمات :

مأوي »  بال  » أطفال  برنامج  رئيس  يضيف 
البرنامج  أن  األهرام«  لـ«بوابة  حديثه  يف 
اجتماعية  رعاية  مؤسسة   19 مع  يتعامل 
تابعة لـ »التضامن« تقوم باستقبال األطفال و 
10 منظمات محلية ودولية لتوفير األنشطة 
ودمجهم يف  تأهيلهم  إلعادة  املختلفة متهيًدا 

املجتمع .
التعامل مع 3246 طفاًل من أصل 16 ألًفا :
»بوابة  عليها  حصلت  التي  األرقام  بحسب 

داخل وزارة  مسئولة  مصادر  من  األهرام« 
التضامن االجتماعي فإن البرنامج منذ يناير 
2017 حتي مايو املاضي تعامل مع 3246 
طفال يف 10 محافظات من أصل 16 ألف 
طفل من بينهم 1722 طفال عامال و 527 

طفال يعيش بالشارع هو وأسرته .

إجنازات البرنامج :
علي ضوء األرقام السابقة يتبني متكن البرنامج 
من إعادة 46 طفاًل إلي أسرته ودمج 199 
طفاًل يف مؤسسات رعاية اجتماعية وذلك يف 

مدة عامني ونصف .
حصاد ضئيل جدًا : 

يري خبراء علم االجتماع أن هذه األرقام ضئيلة 
الشوارع التي  ألعداد أطفال  بالنسبة  جدا 
قام البرنامج بحصرها فتقول الدكتورة هالة 
يسري أستاذ علم االجتماع يف حديثها لـ«بوابة 
األهرام« إن نسبة اإلجناز التي حققها برنامج 
»حماية األطفال بال مأوى« علي مدار أكثر من 
عامني مضت ضئيلة جدا :« إعادة 46 طفال 
ألسرته ودمج 199 يف مؤسسات رعاية عدد 
ضعيف بالنسبة لـ 16 ألف طفل موجودين يف 

الشارع وبالنسبة لسنتني ونصف عمل ».
مقترحات تدعم النجاح :

وأشارت إلي توجيهات الرئاسة ملكافحة ظاهرة 
ترجمتها وزارة  والتي  الشوارع »  » أطفال 
برنامج  إطالق  االجتماعي يف  التضامن 
»حماية ال أطفال بال مأوي » قائلة :« وجود 
مبادرة رئاسية حول ظاهرة » أطفال الشوارع » 
املجتمع  هموم  أن  تدل  جدا  رائعة  خطوة 
جميعها تنصب يف املؤسسة الرئاسية إال أنها 
الظاهرة  بشأن  املؤسسي  التعاون  انتقدت 
بالعمل  الوزارة  تفرد  الفتة إلي  وعالجها 
التنمية  شركاء  كافة  مقترحة مشاركة  عليها 
عالجها  يف  اخلاص  القطاع  مؤسسات  من 
وأال  االجتماعية  املسئولية  منطلق  من  وذلك 
يظل عالج ظاهرة » أطفال الشوارع » حبيس 
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ويبلغ عدد أطفال الشوارع يف مصر قرابة 16 
الفا، وفق بحث أجرته وزارة التضامن يف العام 
لبرنامج  االعالمي  املسؤول  بحسب   ،2014
أن  غير  املالح.  حازم  مأوى«  بال  »أطفال 
ب«عشرات  عددهم  تقدر  »يونيسف«  منظمة 
برونو  املنظمة يف مصر  وفق ممثل  االالف«، 

مايس.
التي  الغار  ابو  هنا  االطفال  طبيبة  وترفض 
»بناتي«،  مؤسسة   2009 العام  يف  أنشأت 
اخلوض يف االرقام، وتؤكد ان »كل التقديرات 

ال حتظى باملصداقية«.
سكانه  من  مليونا   24 يعيش  بلد  يف  ولكن 
الفقر  خط  حتت  مليونا   90 عددهم  البالغ 
ويشهد أزمة اقتصادية قفزت مبعدل التضخم 
نيسان/ نهاية  يف  قرابة 33%  الى  السنوي 

جدران وزارة التضامن االجتماعي وحدها .
القطاع اخلاص واملسئولية االجتماعية :

تستطيع  ولن  لم   »: ذاته  السياق  يف  وتابعت 
وزارة التضامن أن تقوم وحدها بكل األعمال 
الشارع  يف  الطفل  مع  التعامل  بداية  منذ 
واستقباله يف مؤسسات الرعاية والعمل علي 

إعادة تأهيله ».
مطلوب خطة زمنية :

أمام مسجد السيدة زينب يف احلي الشعبي 
الذي يحمل االسم نفسه يف وسط القاهرة، 
العمر  البالغة من  أسماء  الشابة  االم  جتلس 
22 عاما مع طفلتها شهد يوميا وتعيش على 
ما يجود به عليها املصلون من صدقة، ومساء 

تنامان يف الشارع يف املكان نفسه .
حزام الفقر :



الليبي  39

شؤون عربيـــــة

وتزيد  بالتاكيد  املشكلة  »تتفاقم  ابريل، 
الشوارع«،  أطفال  أعمار  وتقّل  االعداد 

بحسب ابو الغار.
الفقر«،  »حزام  ان  الشابة  الطبيبة  وتعتقد 
حول  املوجودة  العشوائية  املناطق  وهي 
ثمانية  يقطنها  والتي  واالسكندرية  القاهرة 
رسمية،  تقديرات  وفق  مصري  ماليني 
لم  ألطفال  الرئيسي«  املصدر  »أصبحت 

يعرفوا ابدا معنى املنزل او االسرة.
أكثر  كان  املاضي،  العقد  بداية  وتقول »حتى 
الفقيرة.  الصعيد  قرى  من  الشوارع  اطفال 
كبرت  االخيرة  العشر  السنوات  خالل  ولكن 
باطفال  تقذف  واصبحت  العشوائيات 
والسرقة  الدعارة  ميارسون  الشارع  الى 

والتسول«.
والعالقات  املنزلي  »العنف  ان  مايس  ويقول 
اجلنسية بني املحارم داخل االسرة ثم الفقر«، 
بيوتهمن  من  االطفال  هروب  دوافع  ابرز 
ويف  العشوائيات  يف  يحدث  »هذا  مضيفا 
تعاطي  ومن  البطالة  من  تعاني  التي  االسر 

املخدرات ومن مستوى تعليمي ضعيف«.
قنبلة قد تنفجر : 

مع  تعمل  التي  االهلية  اجلمعيات  وتواجه 
التي  نفسها  املشكالت  الشوارع  اطفال 
تصطدم بها وزارة التضامن. وتسعى »بناتي« 

الى تقدمي مساعدة عملية لهؤالء االطفال.
بحديقة يف ضاحية  محاط  كبير  منزل  ففي 
6 اكتوبر بغرب القاهرة، ميرح أطفال تراوح 
أعمارهم بني سنتني واربعة يف قاعة تستخدم 
كحضانة وحتوي لعبا واوراقا واقالما للرسم 

والتلوين.
الثالث«  او  الثاني  الى »اجليل  وينتمي هؤالء 
املؤسسة  متكنت  الذين  الشوارع  اطفال  من 
أن  وجنبتهم  لهم  ثبوتية  أوراق  استخراج  من 

يلقوا مصير أهاليهم.
الثالثة ألميرة، وهي شابة  بني هؤالء االبناء 
يف  تعيش  عمرها  من  والعشرين  الثانية  يف 

الشارع منذ ان كان عمرها خمس سنوات.
ما  وأكثر  احلياة  هذه  »اعتدت  اميرة  وتقول 
أي  لي  يقول  أحد  ال  احلرية.  فيها  أعجبني 
شيء  وكل  شيء  أي  علي  يفرض  أو  شيء 
مباح«. ولكنها مع ذلك تقول باكية »لو تعلمت، 

لكنت أصبحت شخصاً جيداً جداً«.
وتزوجت أميرة زواجاً عرفياً. وعندما جاءت 
الى اجلمعية، مت توثيق زواجها من والد أبنائها 
الذي ينفذ حالياً عقوبة سجن بسبب جرمية 
استخراج  االمكان  يف  كان  وبالتالي  سرقة. 
الى  ونقلهم  الثالثة  لألبناء  ميالد  شهادات 

مركز االقامة يف ضاحية 6 اكتوبر.
مركز  على  منتظمة  بصفة  الشابة  وتتردد 
غرب  الشعبية  اجليارة  منطقة  يف  اجلمعية 
يتم  ضيقة  شقة  عن  عبارة  وهو  القاهرة، 
استقبال النساء فيها ملساعدتهن على العمل 
تزيد عن  اعمارهن  كانت  اذا  وايجاد مسكن 
كن  اذا  إقامة  الى مركز  نقلهن  او  18 عاما 

أصغر سًنا.
وتلتقط اجلمعية كذلك »الفتيات املعرضات« 
ألن تصبحن من اطفال الشوارع مثل نسرين 
بها  أصنع  حياكة  »ماكينة  لها  وفرت  التي 
أغطية لألسرة وأبيعها للجيران، فأكسب ما 
يساعدني على العيش انا واخوتي«، على حد 

قولها.
ترك  تريد  نسرين  كانت  العمل،  هذا  ولوال 
عن  »بعيداً  لتعيش  سنوات  ثالث  منذ  بيتها 
املشاكل« الناجتة عن عجز والدها املعاق عن 

العمل.
انفجار  نخشى  أن  »يجب  الغار  ابو  وتقول 
سنة  العشرين  خالل  تربوا  ماليني  مشكلة 
أمان  من  وحرموا  العشوائيات  يف  االخيرة 
الى  ويلجأون  لديهم،  مهارات  وال  االسرة 
العنف حلل أي مشكلة. يتزوجون أحياناً 14 
وتخلص  االمراض«.،   كل  من  ويعانون  مرة 
تعيش  أن  هي  احلقيقية  »املشكلة  ان  الى 

أجيال كاملة يف الشوارع«.
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بدايات الصحافة الليبية، كتاٌب مهم يؤرخ لبدايات الصحافة يف ليبيا، يف الفترة 
من 1866 ــ 1922 ، وسنكتشف مع هذا الكتاب أننا كنا منلك صحفًا ومجالت 
وملاذا  حدث؟  ماذا  جديد،  من  السؤال  ذلك  يعود  لهذا  اآلن،  من  سنة   154 قبل 

نرجع إلى الوراء يف كل مرة؟ وملاذا نبدأ دائمًا من الصفر ؟
لنقرأ أوالً، ثم نحاول االجابة بعد ذلك .

كتبوا ذات يوم .. 

كتبوا ذات يوم .. 
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عندما قرر احدهم أن ال جدوى من االستمرار 
أكثر .. فقدنا بذلك صنعة كنا الشك ستكون 
لنا بصمتنا فيها كسائر بصماتنا املميزة على 

كل شيء حولنا .
4

   ال يختلف أثنان أن عائلة »يّدر« كانت سبباً 
 .. واحتنا  يف  الصنعة  هذه  الستمرار  رئيسياً 
حتى  مزاولتها   على  العائلة  كهول  يتوقف  لم 
اطمئنوا إلى انهم تركوا خلفهم من يحمل عنائها 

إلى اجيال أخرى .. 
5

واصلوا   .. التركة مجدداً  اآلباء عبأ    حتمل 
من  الرغم  على  أسالفهم  بوصية  عملهم 
احلكومية  الوظائف  تغرهم  لم   .. الصعوبات 
على التخلي عن ارث األسالف .. على الرغم 

من املغريات . 
كانوا بذلك يقدمون أكبر خدمة ليس لواحتنا 
اصرارهم   .. كله  ليبيا  لتراث  بل   .. فحسب 
ليس  املتفردة  الهوية  اجل  من  كان  وصراعهم 

لهذه املدينة فحسب بل لهذه العائلة أيضاً .

1
    كانت واحتنا العريقة ذات يوم توصف بانها 

مدينة اجللود والنحاس .. 
 يقال إن ترجمة اسمها الالتيني » سيداموس 
التي  اجللود  صنعة  عن  مدلوالت  يحمل   «
اشتهرت بها..  كما أن املؤرخ العربي الشهير 

ياقوت احلموي وصفها يف كتابه قائالً : 
  تدبغ فيها اجللود الغدامسية، وهي من اجود 
الدباغ، ال شيء يفوقها يف اجلودة كأنها ثياب 

اخلز يف النعومة واإلشراق . 
2

لعدم  رمبا   .. اآلن  النحاس  صناعة  اختفت 
جدواها جتارياً، أو ألسباب أخرى جنهلها .. 
لكن صنعة اجللود ال تزال موجودة يف واحتنا 

إلى يومنا هذا .. 
3

   قد يكون اهم سبب الختفاء صنعة النحاس 
من واحتنا عدم توريث هذه الصنعة من جيل 
يوم  ذات  توقفت   .. االبناء  جيل  إلى  اآلباء 

بناء يّدر
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اجللود ليصبح فناً خاصاً بواحتنا .. تتفرد به 
وتبدع فيه وتقدم لوحات جميلة للعالم .

8
إلى  ايصاله  استطاعوا  انهم  عدا  هذا    
الفريدة  بأحذيتهم  يتزينون   .. أخرى  أمم 
ومصنوعاتهم البديعة .. ليس جلمالها فحسب 

بل جلودة صنعتها وفرادتها .   
9

العائلة  شباب  من  وغيرهما  وأمين  محمد    
 .. املسؤولية  وعظم  دورهم  أهمية  يدركون 
.. ستحملها  كما وصلتهم  الرسالة  سيحملون 

اجيال اخرى متعاقبة .. 
  شكرا لعائلة بن يدر على حرصهم وتفانيهم 
حضارتنا  معالم  من  مهمة  هوية  حمل  على 
االسودان  تعاقب  ما  احلياة  لتواصل  العريقة 

الليل والنهار ولتبلغ ما بلغت الشمس .

6
   جيل آخر من العائلة يستلم الراية .. 

.. من جيل  يدر  بن  وأمين  الشقيقان محمد 
 .. بثقة  الراية  اآلن  حملوا   .. العائلة  شباب 
سيواصلون إكمال ما بناه أسالفهم منذ مئات 
تولد  لم  أخرى  أجيال  إلى  ليصل   .. السنني 
على  احلفاظ  على  يدر«  »بن  إصرار   .. بعد 
تركة األسالف شجع أخرين كذلك على دخول 

املعترك .. 
7

      صار ملصنوعات اجللد اآلن معارض كبيرة 
يف غدامس .. تقام بني فينة وأخرى .. تتنافس 
حسان واحتنا على ابتكار اصناف جديدة من 
املصنوعات اجللدية .. لم يقتصر األمر على 
احذية الرجال والنساء .. بل اتسع فن حياكة 
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بات  ولكنه  بالشعر  ولوعاً  قارئاً  يكن  لم  كما 
أشعار من  رّدده من  ما  كثرة  من  يقول شعراً 
لنا  فيتراءى  ثانيهما  يف  أّما  ذكرهم.  أسلفنا 
حذق الفنان لتقنيته وحسن اختياره ألشكاله 
التي بناها بني نحت ومنحوت، نتوء وانبساط، 
رقيق وخشن، ثنائي وثالثي األبعاد، ... أشكال 
وتناقضات  مفارقات  الوقت  ذات  يف  حملت 
حملها  التي  املفارقات  قدر  على  عديدة، 
العنوان، ثّم إّن استحضار عالم الشعر هنا لم 
يكن من باب الصدفة، فالفنان يأبى اإلعتباطّية 

كمفهوم، فما بالنا به كفكر وتشكيل.
جاءت خزفّياته مرآة لفكره وتعبيراً عن وعيه 
مبا يحيط به منذ الثورة إلى يومنا هذا، وقد 
استقينا ذلك من خالل عناوينه التي اختارها 
أشكاله،  هي  هكذا  املعروضة.  للخزفيات 
تنادي  وعي  الوعي،  من  نوعاً  اكتسبت  لقد 
وقلق  رفض  عن  لتعّبر  منها،  قطعة  كّل  به 
»بر-  السالم«،  »دعاة  مثل  وأمل،...   وحيرة 
ملان«، »اشتّدي أزمة«، »إذا كنت«، »كلمات«... 
تدور  أّنها  بيد  التسمية  يف  تختلف  عناوين 
الترميز  الفكر والفن،  يف نفس اخلانة، خانة 

واإلستعارة،...
  

الكشو  »بلحسن  اخلزاف  الفنان  اختار  لقد 
من  غيره  مع  نألفه  لم  ملعرضه  عنواناً 
وتنوع  الرؤيا  عّبر عن عمق  عنوان  الفنانني، 
بها  طفقت  مفارقات  الفكرّيةوعن  املشارب 
املاّدة الطينّية وغلّفتها املينا واألكاسيد لتكون 
ألوانا ربيعّية املنحى متنّوعة احلياكات ونطق 
بها الشكل الذي تبّنى األبعاد الثنائّية ليلتصق 
باحلائط غير آبه به وثالثّية األبعاد لتحاكي 
من  نفس  يف  وقعا  وحتدث  املجتمع  واقع 

يالمسها.
حوله  وقلّبنا  مّرة  من  أكثر  قرأناه  عنوان 
املصطلح  استقى  قد  لنجده  مرجعّياتنا 
اإلجتماع  عالم  أّن  ذلك  اإلجتماع،  علم  من 
اقتبسه  قد  كان  دوركـامي«  »إميل  الفرنسي 
عن نظيره الفيلسوف »جني ماري غويو« أين 
األنوميا  فكانت  »اإلنتحار«،  كتابه  يف  أدرجه 
حاملة لكل املعاني السلبية التي تعكس العزلة 
اإلضطراب،  القلق،  غرار  على  واإلنحراف 
عدم اإلستقرار وغيرها من احلاالت السلبّية 
التي تصيب اإلنسان جّراء أوضاع ال تالؤمه 
تناقضات من حوله،... وللمصطلح معان  أو 
املقام  هذا  أّننا يف  غير  كثيرة  أخرى  ودالئل 

يف غنى عنها. 
إثنان،  أمران  »أنوميا«  العنوان  من  يستبني 
والفكري  الثقايف  املسار  أوّلهما  يف  يتجلّى 
عنواناً  خزفياته  حّمل  أين  اخلّزاف  للفنان 
وعايشها  عاشها  عديدة،  مفارقات  يستبطن 
قرأنها  له  وتراءت  متناها  وآمال  وطموحات 
وحتديداً  والشعراء،  للشعر  استحضاره  يف 
شعراء لّقبو بشعراء الثورة لدرجة أّن الفنان 
ـــــ وهذا على لسانه ـــــ لم يكن شاعرا البتة، 

أنوميا
أ.د. عواطف منصور.جامعة منوبة- تونس

تواشيح الطني والنار للخزاف  بلحسن الكشو: 
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عن وعيه بما يحيط به منذ الثورة إلى يومنا هذا، وقد استقينا ذلك من خالل عناوينه التي    جاءت خزفّياته مرآة لفكره وتعبيرا  

لقد    اختارها للخزفيات من الوعي، وعي تنادي به كّل قطعة منها، لتعّبر عن    كتسبت نوعا  االمعروضة. هكذا هي أشكاله، 

"أزمةاشتّدي  "، " لمان  -بررفض وقلق وحيرة وأمل،...  مثل "دعاة السالم"، " ... عناوين تختلف في "كلمات"  "،إذا كنت"، 

 ، الترميز واإلستعارة،... ، خانة الفكر والفنالتسمية بيد أّنها تدور في نفس الخانة

                  
 لمان"   -"بر                                                      " إذا كنت"                         

 

وحين نقف   ،وداللته  "أنوميا"   المصطلح  هذاقف عند  و األخرى لنالواحدة تل  ،أّمل الخزفيات طافت بنا أفكار عديدة ونحن نت

، وهي أّن الفّنان عميق في ذاكرته، أصيل لمجتمعه ووطنه، ال يمارس الفن ر عند هذه الداللة تبدو لنا فكرة جديرة بالتدبّ 

بين  الفكر،  وفناني  الساحات  فناني  بين  الفرق  يكمن  وهنا  فّنا  خالله  من  لينتج  واقعه  يلتمس  إّنه  بل  واقعه  عن  بعيدا 

التصوير. ومحب  هناونو   األكاديمي  نستعين  أن  أوضح  ّد  كتابه"  فيشر  "إرنست  ، هبما  الفن"    في  بّد    بقوله"ضرورة  "ال 

تعبير أو يحّول المادة   إلىل الذكرى  ذكرى ويحوّ   إلىلها  م فيها ويحوّ جربة ويتحكّ للفنان حتى يكون فنانا أن يمتلك التّ 

بل ال بّد له أن يعرف حرفته ويجد متعة فيها كما ينبغي أن   ، شيء بالنسبة للفنان   هو كلّ   نفعالال فليس    ،شكل   إلى 

الفّن"  لسلطان  وإخضاعها  المتمّردة  الطبيعة  ترويض  بها  يمكن  التي  واألساليب  واألشكال  القواعد  هو .  يفهم  وهكذا 

لمات التي نقشت بلحسن الكشو حّول معاني الثورة إلى تعبيرات تشكيلّية هي جامدة بطبيعة الماّدة ولكّنها ناطقة بفعل الك

 على سطح المنجزات الخزفّية. 

»إذا كنت«



›‹أنومياه‹‹  اخلزفّية  منجزاته  استبطنت 
هذه  حتويل  يف  حرفّيتهوعبقرّيته  وأظهرت 
لغة  إلى  فيشر  عنها  حتّدث  التي  الذكرى 
التي  املشاعر  كّل  ليتذّكر  املتلّقي  تخاطب 
رافقت الثورة فحّول انفعاالتها إلى تشكيالت 
حبال  األحيان  من  كثير  يف  ربطتها  هندسّية 
طينّية لتخلق متاسكا بينها لتتحّول من أجزاء 

إلى الكّل، من ذلك  »إذا كنت«و »كلمات«.
التي  منجزاته  الصدد  هذا  يف  لنتأمل 
 Parfum de l’espoir«، »Les»ب عنونها 
»عبير   ،»superviseurs de l’espoir
األمل«، وقد جاءت يف تشكاّلت ثالثية األبعاد 
أربع  على   تتكئ  وهي  نفسها  على  تتحامل 
سيقان يرفقها  نص ال هو من النثر وال هو من 
الشعر يف شيء، ولكّنه تعبير صادق جادت به 
قريحة الفنان، تعبير فيه نفحات األمل وعبق 
عنها  التي حتّدثنا  املفارقة  ولعلّها  املوسيقى، 

منذ البداية. 
  
 

ال نستطيع هنا جتاوز مقولتنا عن املفارقة التي 
من  لها  ملا  اخلزفّية  املنجزات  هذه  تطرحها 
وشائج عميقة يف ظاهرها تبدو أشكاال مفعمة 
باألمل تبهج الناظر يف تشكّلها وتستنطق القول 
وفيباطنها  الشعرّية  ونصوصها  كلماتها  يف 

حيرة وألم وقلق وتساؤالت،...
 إّن بلحسن الكشو يبدو متأّمال آمالً، متسائالً 
مفكّراً،... من خالل طروحاته  باحثاً  مجيباً، 
السائل  فهو  معاً،  الكّل  ذلك  إّنه  اخلزفّية، 
واملجيب يف ذات الوقت، وهو املُتأّمل يف حال 

طافت بنا أفكار عديدة ونحن نتأّمل اخلزفيات، 
الواحدة تلو األخرى لنقف عند هذا املصطلح 
»أنوميا« وداللته، وحني نقف عند هذه الداللة 
تبدو لنا فكرة جديرة بالتدبّر، وهي أّن الفّنان 
ووطنه، ال  ذاكرته، أصيل ملجتمعه  عميق يف 
ميارس الفن بعيدا عن واقعه بل إّنه يلتمس 
واقعه لينتج من خالله فّنا وهنا يكمن الفرق 
بني  الفكر،  وفناني  الساحات  فناني  بني 
نستعني  أن  التصوير.ونوّد  ومحب  األكادميي 
كتابه  يف  فيشر«  »إرنست  أوضحه،  هنامبا 
»ضرورة الفن« بقوله »ال بّد للفنان حتى يكون 
فنانا أن ميتلك الّتجربة ويتحكّم فيها ويحّولها 
إلى ذكرى ويحّول الذكرى إلى تعبير أو يحّول 
املادة إلى شكل، فليس اإلنفعال هو كّل شيء 
بالنسبة للفنان، بل ال بّد له أن يعرف حرفته 
ويجد متعة فيها كما ينبغي أن يفهم القواعد 
واألشكال واألساليب التي ميكن بها ترويض 
الطبيعة املتمّردة وإخضاعها لسلطان الفّن«. 
وهكذا هو بلحسن الكشو حّول معاني الثورة 
بطبيعة  جامدة  هي  تشكيلّية  تعبيرات  إلى 
املاّدة ولكّنها ناطقة بفعل الكلمات التي نقشت 

على سطح املنجزات اخلزفّية.
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عن وعيه بما يحيط به منذ الثورة إلى يومنا هذا، وقد استقينا ذلك من خالل عناوينه التي    جاءت خزفّياته مرآة لفكره وتعبيرا  

لقد    اختارها للخزفيات من الوعي، وعي تنادي به كّل قطعة منها، لتعّبر عن    كتسبت نوعا  االمعروضة. هكذا هي أشكاله، 

"أزمةاشتّدي  "، " لمان  -بررفض وقلق وحيرة وأمل،...  مثل "دعاة السالم"، " ... عناوين تختلف في "كلمات"  "،إذا كنت"، 

 ، الترميز واإلستعارة،... ، خانة الفكر والفنالتسمية بيد أّنها تدور في نفس الخانة

                  
 لمان"   -"بر                                                      " إذا كنت"                         

 

وحين نقف   ،وداللته  "أنوميا"   المصطلح  هذاقف عند  و األخرى لنالواحدة تل  ،أّمل الخزفيات طافت بنا أفكار عديدة ونحن نت

، وهي أّن الفّنان عميق في ذاكرته، أصيل لمجتمعه ووطنه، ال يمارس الفن ر عند هذه الداللة تبدو لنا فكرة جديرة بالتدبّ 

بين  الفكر،  وفناني  الساحات  فناني  بين  الفرق  يكمن  وهنا  فّنا  خالله  من  لينتج  واقعه  يلتمس  إّنه  بل  واقعه  عن  بعيدا 

التصوير. ومحب  هناونو   األكاديمي  نستعين  أن  أوضح  ّد  كتابه"  فيشر  "إرنست  ، هبما  الفن"    في  بّد    بقوله"ضرورة  "ال 

تعبير أو يحّول المادة   إلىل الذكرى  ذكرى ويحوّ   إلىلها  م فيها ويحوّ جربة ويتحكّ للفنان حتى يكون فنانا أن يمتلك التّ 

بل ال بّد له أن يعرف حرفته ويجد متعة فيها كما ينبغي أن   ، شيء بالنسبة للفنان   هو كلّ   نفعالال فليس    ،شكل   إلى 

الفّن"  لسلطان  وإخضاعها  المتمّردة  الطبيعة  ترويض  بها  يمكن  التي  واألساليب  واألشكال  القواعد  هو .  يفهم  وهكذا 

لمات التي نقشت بلحسن الكشو حّول معاني الثورة إلى تعبيرات تشكيلّية هي جامدة بطبيعة الماّدة ولكّنها ناطقة بفعل الك

 على سطح المنجزات الخزفّية. 
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»كلمات«
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 "كلمات" 

''أنومياه'' وأظهرت حرفّيته وعبقرّيته في تحويل هذه الذكرى التي تحّدث عنها فيشر إلى لغة   استبطنت منجزاته الخزفّية 

ا  كّل  ليتذّكر  المتلّقي  فحّول  تخاطب  الثورة  رافقت  التي  من ا لمشاعر  كثير  في  ربطتها  هندسّية  تشكيالت  إلى  نفعاالتها 

 و "كلمات".   األحيان حبال طينّية لتخلق تماسكا بينها لتتحّول من أجزاء إلى الكّل، من ذلك  "إذا كنت"

،  "Parfum de l’espoir  ،" "Les superviseurs de l’espoirتأمل في هذا الصدد منجزاته التي عنونها ب"لن

أربع سيقان يرفقها  نص ال  ، وقد جاءت في تشّكالت ثالثية األبعاد تتحامل على نفسها وهي تتكئ على  "عبير األمل"

هو من النثر وال هو من الشعر في شيء، ولكّنه تعبير صادق جادت به قريحة الفنان، تعبير فيه نفحات األمل وعبق  

 الموسيقى، ولعّلها المفارقة التي تحّدثنا عنها منذ البداية.  

    
 "Les superviseurs de l’espoir "                                          "Parfum de l’espoir " 
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 "كلمات" 

''أنومياه'' وأظهرت حرفّيته وعبقرّيته في تحويل هذه الذكرى التي تحّدث عنها فيشر إلى لغة   استبطنت منجزاته الخزفّية 

ا  كّل  ليتذّكر  المتلّقي  فحّول  تخاطب  الثورة  رافقت  التي  من ا لمشاعر  كثير  في  ربطتها  هندسّية  تشكيالت  إلى  نفعاالتها 

 و "كلمات".   األحيان حبال طينّية لتخلق تماسكا بينها لتتحّول من أجزاء إلى الكّل، من ذلك  "إذا كنت"

،  "Parfum de l’espoir  ،" "Les superviseurs de l’espoirتأمل في هذا الصدد منجزاته التي عنونها ب"لن

أربع سيقان يرفقها  نص ال  ، وقد جاءت في تشّكالت ثالثية األبعاد تتحامل على نفسها وهي تتكئ على  "عبير األمل"

هو من النثر وال هو من الشعر في شيء، ولكّنه تعبير صادق جادت به قريحة الفنان، تعبير فيه نفحات األمل وعبق  

 الموسيقى، ولعّلها المفارقة التي تحّدثنا عنها منذ البداية.  

    
 "Les superviseurs de l’espoir "                                          "Parfum de l’espoir " 

 
»Les superviseurs de l’espoir« 

»Parfum de l’espoir«
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بفضل الكلمة التي أمعن يف اختيارها، وبفضل 
ظلمة  تضيء  منارات  منها  جعل  الذي  اللون 
بدت  وإن  التي  الشخوص  وبفضل  الواقع، 
املتلقي  أّنها ترمق  إالّ  مترّهلة متباطئة متعبة 

بتبّصر لتذّكره أّنه قادر وأّنه صانع القرار.
أيضا  به  أقّر  فقد  بهذا  نقّر  وحدنا  لسنا 
نّص  يف  اليانقي«  »محمد  القدير  اخلزاف 
»بلحسن  فيه  قائال  للمعرض،  تقدميي 
الكشو... يسعى إلى اجلمع بني املبنى واملعنى 
من  األلواح  هذه  يف  له  اخلزفّية.  ألواحه  يف 
العناصر واملفردات ما يؤثث به فضاء اللوحة 
البنية  ومبثابة  التشكيلي  بالثراء  يتسم  تأثيثا 
والتركيب. إال أنه إلى جانب ذلك ينحى نحو 
يقوم  توضيحي  حكائي  ببعد  أعماله  شحن 
على إبراز بعض املواقف والرؤى ذات الصيغة 

اإلجتماعي النقدّية والرمزّية«.
الطني  تطويع  الكشوإلى  بلحسن  سعى  لقد 
فيها  تفاعلت  أشكاال  ليولد  وتلوينه  وصهره 
حياكات  فتوّلدت  والنحاس  واألكاسيد  املينا 
إختلفت  وإن  ومتاثلت  تنوعت  وإن  جتانست 
يف  إستبطن  ما  إظهار  إجل  من  ذلك  وكّل 
داخلنا، إّنه الكشو حني يجعلنا ننفد إلى خبايا 
وحيرة  وقلق  اضطراب  من  لتتحّول  أنومياه 
وجودية سكنته زمنا كما سكنتنا لتضطلع مع 
الطني والنار واملاء واملينا واألكاسيد والنحاس 
ضوءا يشّع نورا وأمال ليحدثنا أّن الربيع قادم 
ال محالة، ذلك الربيع بأزهاره وألوانه،...ألوان 
متّيزت بتغلغلها يف النفس وتوّهجها لتعلن بقّوة 

أن األمل قائم.

   

هذا  له،ولعل  أفضل  حلال  واآلمل  مجتمعه 
النص الذي أرفقه إلى باقة منجزاته الثالثّية 
األبعاد والتي تذهب جلّها يف معنى األملنّصاً 
»من  فيه:  يقول  األمل«  بـ«عبير  أيضاً  عنونه 
أنتم؟ نحن صناع األمل، ال نخشى وال منّل، 
صادقون يف القول، مخلصون يف العمل، وما 
ال  زلل  مباء  ارتوت  أطيان  أصلنا  أصلكم؟ 
تشوبها شائبة وال خلل، أصلنا أطيان تعشق 
تعرف  وال  الصعاب  تهاب  ال  كلل،  بال  النار 
مؤكسد  ربيع  فصلنا  فصلكم؟  وما  الفشل، 
تفوح منه رائحة الزهر، فصلنا أشكال وألوان 
تعطرت بنفس الوتر، ألم نقل لكم نحن عبير 

األمل.
قبيل  من  ليس  وغيره  النص  لهذا  توظيفه 
نظم  أو  الشعر  قول  يف  املغاالة  أو  الصدفة 
شعراء  من  كلماته  يستلهم  إّنه  بل  الكالم، 
لّقبوا بشعراء الثورة من قبيل منور صمادح، 
فنجده يرّدد كلمات سبقه شاعرنا يف ذكرها، 
نبعت من  أّن تشكيالته  يؤّكد قولنا  ولعلّه ما 
ال  أن  نفسها  الذاكرة  لتنّبه  الذاكرة  عمق 
وأّن شاعرنا سالف  خاّصة  مبدعيها،  تنسى 
الذكر، ال يعرفه جيل اليوم كما تناساه جيل 
مصطفى  األديب  وصفه  من  فهو  األمس، 
الفارسي بأّنه«ال يقل أهمية عن أبو القاسم 
شاعرعصامي  تناساه  ملن  وهو  الشابي«، 
باجلنوب  نفطة  مواليد1931مبدينة  من 
ومشاركته  باحلرية  بتغّنيه  عرف  التونسي، 
يف احلركة الوطنّيةضد االستعمار الفرنسي 
يف  التحريرّية  للحركات  ومساندته  لتونس 
العالم.هكذا هو الفنان يف تكويناته اخلزفّية 
يستنطق شعر الشاعر ليكون حكاية نتلمسها 
املالمس.  املتنوعة  احلياكات  خالل  من 
ونقرأها من خالل الشخوص واألشكال التي 
اختار لها تقنية احلبال الطينية وتقنية الفخر 
دون  وطبيعتها  آدميتها  عن  لتعبر  مينا  دون 
ألوان وكأّننا به يحدثنا عن طبيعة الكائن حني 

ال تكسوه األلوان.
تكون  أن  إلى  الفنان  سعي  يتوّضح  هنا  من 
تكويناته اخلزفّية ناطقة رغم صمتها، ناطقة 
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نقرّ  وحدنا  أيضا  لسنا  به  أقّر  فقد  بهذا  القدير    اليانقي"الخزاف  فيه "  محمد  قائال  للمعرض،  تقديمي  نّص  بلحسن "  في 

ألواحه الخزفّية. له في هذه األلواح من العناصر والمفردات  الكشو...   ما يسعى إلى الجمع بين المبنى والمعنى في 

جانب ذلك ينحى نحو شحن   إلى بنية والتركيب. إال أنه  يؤثث به فضاء اللوحة تأثيثا يتسم بالثراء التشكيلي وبمثابة ال 

 ". أعماله ببعد حكائي توضيحي يقوم على إبراز بعض المواقف والرؤى ذات الصيغة الجتماعي النقدّية والرمزّية

الكشو   والنحاس فتوّلدت    إلىلقد سعى بلحسن  واألكاسيد  المينا  تفاعلت فيها  أشكاال  وتلوينه ليولد  وصهره  تطويع الطين 

ما إستبطن في داخلنا، إّنه الكشو حين حياكات   من إجل إظهار  وكّل ذلك  وإن إختلفت  وتماثلت  تنوعت  وإن  تجانست 

ه زمنا كما سكنتنا لتضطلع مع الطين والنار  وقلق وحيرة وجودية سكنت  اضطرابيجعلنا ننفد إلى خبايا أنومياه لتتحّول من  

الربي ذلك  محالة،  ال  قادم  الربيع  أّن  ليحدثنا  وأمال  نورا  يشّع  ضوءا  والنحاس  واألكاسيد  والمينا  بأزهاره    عوالماء 

 ألوان تمّيزت بتغلغلها في النفس وتوّهجها لتعلن بقّوة أن األمل قائم. وألوانه،... 

 

          

 
  



هذه  اخلزفّية  مجّسماته  على  يطلق  لم  وهو 
ذلك عن سابق  أطلق  بل  اعتباطاً،  املسميات 
عمد وإصرار ألّنه من خالل اللوحات اخلزفّية 
عايش  من  إال  يعلمها  ًال  تفاصيال  لنا  يحبك 
الثورة وقرأ شعر شعرائنا وعلم األوضاع التي 
الشخوص  ملّس  اآلن،  وتسود  آنذاك  سادت 
ومّدد اللوحات الطينّية على صورة حكايا هي 
ويترافق  إليها،  ننظر  أن  من  لنقرأها  أقرب 
فيها الشعر والنثر واخلزف، فيثير يف املتلّقي 
العادي تساؤالت ويف املثقف أعمق االنفعال، 
نظرة  يف  الساسة  إلى  اإلشارة  يهمل  ال  وهو 
الشاخصة  الشخوص  عيون  تظهرها  جتاهل 

والظاهرة.
وضع  من  سخرية  الكشو  بلحسن  يستخدم 
خالل  من  وصفه  وقد  هو  ويعلمه  نعلمه  ما 
فقد  ما  شكل  يف  غابت  وأن  التي  الكراسي 
حتضر يف املجسم املحاذي له. كراسي يطلبها 
يكون  قد  فاألول  املواطن،  ويرقبها  السياسي 
حباً يف الكراسي أّما الثاني فأمالً يف حتسني 

وضع ما...
  

على الرغم من كّل ما قيل يف أنوميا بلحسن 
تزال  وما  متواصلة  التجربة  أّن  إالّ  الكشو 
يستوف  لم  التعبير  وإّن  القراءة  إلى  بحاجة 
التي  الفكرّية  واأّلبعاد  اخلزفّية  املنجزات 
رافقتها حّقها من الدراسة والتحليل وإّنه البّد 

للعودة إليها...

الشخوص  حضور  أيضا  انتباهنا  استرعى 
التي جندها ال تفارق تركيبة خزفّية لتحضر 
شخوص  وصمت،  سكون  يف  بها  وتلتصق 
تقنية  الطينّية  احلبال  الفنان  لها  إختار 
والطني املفخور لوناً لها دون أن يؤكسدها أو 
قابعة  البلوري، شخوص  املينا  يلبسها غشاء 
ملتصقة باللوحات اخلزفّية، مكتوفة األيدي، 
تنظر  بسيطة يف هيآتهاومسّمرة يف مكانها، 
إلى األعلى لتطلب األمل وتنظر إلى األسفل 
يرفقها  الفنان  أّن  غير  االنتظار،  ملّت  ألّنها 
قائم  األمل  أّن  لنا  كما  لها  تؤّكد  بنصوص 
نحن  دمنا  القرار،وما  صناع  نحن  دمنا  ما 
هو  االسم  بهذا  لهم  تسميته  ولعل  املراقبون 
خيار واعي من الفنان فهو يأبى الهزميةولهذا 
 Les superviseurs« سماهم مراقبو األمل

.»de l’espoir
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نقرّ  وحدنا  أيضا  لسنا  به  أقّر  فقد  بهذا  القدير    اليانقي"الخزاف  فيه "  محمد  قائال  للمعرض،  تقديمي  نّص  بلحسن "  في 

ألواحه الخزفّية. له في هذه األلواح من العناصر والمفردات  الكشو...   ما يسعى إلى الجمع بين المبنى والمعنى في 

جانب ذلك ينحى نحو شحن   إلى بنية والتركيب. إال أنه  يؤثث به فضاء اللوحة تأثيثا يتسم بالثراء التشكيلي وبمثابة ال 

 ". أعماله ببعد حكائي توضيحي يقوم على إبراز بعض المواقف والرؤى ذات الصيغة الجتماعي النقدّية والرمزّية

الكشو   والنحاس فتوّلدت    إلىلقد سعى بلحسن  واألكاسيد  المينا  تفاعلت فيها  أشكاال  وتلوينه ليولد  وصهره  تطويع الطين 

ما إستبطن في داخلنا، إّنه الكشو حين حياكات   من إجل إظهار  وكّل ذلك  وإن إختلفت  وتماثلت  تنوعت  وإن  تجانست 

ه زمنا كما سكنتنا لتضطلع مع الطين والنار  وقلق وحيرة وجودية سكنت  اضطرابيجعلنا ننفد إلى خبايا أنومياه لتتحّول من  

الربي ذلك  محالة،  ال  قادم  الربيع  أّن  ليحدثنا  وأمال  نورا  يشّع  ضوءا  والنحاس  واألكاسيد  والمينا  بأزهاره    عوالماء 

 ألوان تمّيزت بتغلغلها في النفس وتوّهجها لتعلن بقّوة أن األمل قائم. وألوانه،... 

 

          

 
  

5 
 

نقرّ  وحدنا  أيضا  لسنا  به  أقّر  فقد  بهذا  القدير    اليانقي"الخزاف  فيه "  محمد  قائال  للمعرض،  تقديمي  نّص  بلحسن "  في 

ألواحه الخزفّية. له في هذه األلواح من العناصر والمفردات  الكشو...   ما يسعى إلى الجمع بين المبنى والمعنى في 

جانب ذلك ينحى نحو شحن   إلى بنية والتركيب. إال أنه  يؤثث به فضاء اللوحة تأثيثا يتسم بالثراء التشكيلي وبمثابة ال 

 ". أعماله ببعد حكائي توضيحي يقوم على إبراز بعض المواقف والرؤى ذات الصيغة الجتماعي النقدّية والرمزّية

الكشو   والنحاس فتوّلدت    إلىلقد سعى بلحسن  واألكاسيد  المينا  تفاعلت فيها  أشكاال  وتلوينه ليولد  وصهره  تطويع الطين 

ما إستبطن في داخلنا، إّنه الكشو حين حياكات   من إجل إظهار  وكّل ذلك  وإن إختلفت  وتماثلت  تنوعت  وإن  تجانست 

ه زمنا كما سكنتنا لتضطلع مع الطين والنار  وقلق وحيرة وجودية سكنت  اضطرابيجعلنا ننفد إلى خبايا أنومياه لتتحّول من  

الربي ذلك  محالة،  ال  قادم  الربيع  أّن  ليحدثنا  وأمال  نورا  يشّع  ضوءا  والنحاس  واألكاسيد  والمينا  بأزهاره    عوالماء 

 ألوان تمّيزت بتغلغلها في النفس وتوّهجها لتعلن بقّوة أن األمل قائم. وألوانه،... 

 

          

 
  

6 
 

استرعى انتباهنا أيضا حضور الشخوص التي نجدها ال تفارق تركيبة خزفّية لتحضر وتلتصق بها في سكون وصمت، 

لها دون أن يؤكسدها أو يلبسها غشاء المينا البلوري،   شخوص إختار لها الفنان الحبال الطينّية تقنية والطين المفخور لونا  

مكتوفة الخزفّية،  باللوحات  ملتصقة  قابعة  مكانها  شخوص  في  ومسّمرة  هيآتها  في  بسيطة  األعلى األيدي،  إلى  تنظر   ،

نتظار، غير أّن الفنان يرفقها بنصوص تؤّكد لها كما لنا أّن األمل قائم ما  الوتنظر إلى األسفل ألّنها مّلت التطلب األمل  

القرار،  صناع  نحن  المراقبون    دمنا  نحن  دمنا  بهذا  وما  لهم  تسميته  و   االسمولعل  خيار  يأبى هو  فهو  الفنان  من  اعي 

 . "Les superviseurs de l’espoirسماهم مراقبو األمل "ولهذا   الهزيمة

                   
مجسّ  على  يطلق  لم  المسميات  وهو  هذه  الخزفّية  خعتباطا  ا ماته  من  ألّنه  وإصرار  عمد  سابق  عن  ذلك  أطلق  بل  الل ، 

وقرأ شعر شعرائنا وعلم األوضاع التي سادت آنذاك   ال يعلمها إال من عايش الثورة  اللوحات الخزفّية يحبك لنا تفاصيال   

وتسود اآلن، مّلس الشخوص ومّدد اللوحات الطينّية على صورة حكايا هي أقرب لنقرأها من أن ننظر إليها، ويترافق فيها 

لى الساسة نفعال، وهو ال يهمل اإلشارة إالأعمق ا  الشعر والنثر والخزف، فيثير في المتلّقي العادي تساؤالت وفي المثقف

 في نظرة تجاهل تظهرها عيون الشخوص الشاخصة والظاهرة. 

يستخدم بلحسن الكشو سخرية من وضع ما نعلمه ويعلمه هو وقد وصفه من خالل الكراسي التي وأن غابت في شكل ما 

حبا   يكون  قد  فاألول  المواطن،  ويرقبها  السياسي  يطلبها  كراسي  له.  المحاذي  المجسم  في  تحضر  الك  فقد  أّما  في  راسي 

 في تحسين وضع ما...  الثاني فأمال  
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إاّل أّن التجربة متواصلة وما تزال بحاجة إلى القراءة وإّن التعبير لم   على الرغم من كّل ما قيل في أنوميا بلحسن الكشو

 من الدراسة والتحليل وإّنه البّد للعودة إليها...   احّقه ّية التي رافقتهاالفكر اأّلبعاد يستوف المنجزات الخزفّية و 
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بيئته بامتياز، كيف ال وهو يف حضور سوريا؛ بلد 
والوطن  األرض  فهي  احلضاري،  والتنّوع  التراث 

واملالذ الّدائم. 
النحات/  هو  أو  املعماري/النحات،  فناننا 
جتربته  فنشاركه  أعماله  أمام  يضعنا  املعماري، 
عامله، ذكرياته، وسورّيا...  ونتقاسم معه تناصفاً 
يتوقف  به  انعزاله...  فيه  صومعته،  هو  َمشغله 
إلى  زمان  من  ويذهب  املكان  ويتغير  الزمان 
زمان... حياة »محمد حافظ« تستّمر يف صخب 
ظلّت  أنها  غير  والعمل  الدراسة  بني  مشاغلها 
سورّيا...  ذكرى  إلى  بذاكرته  عاد  كلّما  متوقفة 
رأسه  ملسقط  عبوره  تأشيرة  هي  التذّكر  فعملّية 
تكتب ذكرياتها  من دون ميعاد. هنالك أشخاص 
يف مذكرات وآخرون يرسمون أطيافها أما محمد 

حافظ فإّنه يجّسدها.
مسافر زاده اخليال :

ما  لعّل يف اخلوض يف جتربة محمد حافظ     
بني  املشتركة  القواسم  يف  البحث  إلى  يدفعنا 
العمارة والفن التشكيلي انطالقاً من اقتفاء خطى 
البدايات وقراءة ُمخرجات التجربة مبنى ومعنى. 

فكيف ارتسمت البداية؟ وما آلت إليه النهاية؟ 

د. زينب قندوز. تونس

وتنظيراً  ُتعّد الكتابة يف مجاالت الفنون تأريخاً 
الفني  العمل  توثيق  إلى  عبور  لبّوابات  ونقداً، 
املُتعلقة  النظرية  فتبحث  مجاالته-  تعّدد  -على 
التشكيلية  التجربة  أفضية  التشكيلية  بالفنون 
بتقدميها وتشخيص موقعها وممكناتها اجلمالية 
مع  مغازها  واستخالص  مدلوالتها  واستبيان 

بسط سجايا متّيزها. 
إزاء  نفسي  فيها  أضع  التي  األولى  املّرة  لعلّها 
الكتابة النقدّية والتنظيرية ألعمال فّنية تشكيلية. 
جتربة أجدني بحضورها يف موقع املضاف إليه 
ال املضيف، بأن فتحت هذه التجربة- مبعّيتها- 
ضائقة العمارة على حقل الفّن التشكيلي. ملا ال؟ 
لَعمري أّن الكتابة يف حقل الفن التشكيلي ليست 
خصيصة لباحثي ونقاد الفّن فقط، فيمكنها أن 
إلى أقالم أخرى من شأنها أن تبدع  تتجاوزهم 
الفني  العمل  على  مضافة  وقيمة  جمالية  قيما 
»يزيدها  أن  ال  وملا  له،  موازيا  إبداعيا  وخطابا 

شرعية ثقافية«. 
يف  ولد  سوري،  وفنان  معماري  حافظ،  محمد 
يف  اليوم  ويعيش  السعودية،  يف  وتربى  سوريا، 
ينحدر  األميركية.  املتحدة  الواليات  يف  املهجر 
سافر  وقد  دمشق،  من  حافظ  محمد  الفنان 
سنة،   15 من  اكثر  منذ  املتحدة  الواليات  إلى 
»كونيتيكت« حيث  بوالية  »نيو هايفن«  ويقيم يف 
يعمل مع مؤسسة »بيكارد تشيلتون« املتخصصة 
ُيعّد حافظ  الزجاجية.  السحاب  ناطحات  ببناء 
موطنهم  من صور  جعلوا  الذين  التشكيليني  من 
تصاميم حُتاكي الذاكرة. عشقه لسورّية ما ينفّك 
يظهر سّرا وعالنّية على مجسماته. فأعماله نتاج 

أنّى لك أن حتمل وطنك يف حقيبة 1
رحلة المعماري محمد حافظ  يف العوالم التشكيلية ..
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 :  الخيال مسافر زاده 

يدفعفي  لعّل        ما  محمد حافظ  تجربة  في  والفن  الخوض  العمارة  بين  المشتركة  القواسم  في  البحث  إلى  نا 
البداية؟ وما    اقتفاء خطى البدايات وقراءة ُمخرجات التجربة مبنى ومعنى. من    التشكيلي انطالقا   فكيف ارتسمت 

 آلت إليه النهاية؟  

الفنية طقوسها إّن   بهالة    ،للممارسة  يحوطها حافظ 
مع  الساعة  قرابة  بمحرابه  فيعتكف  الشعائر،  من 
حظرت   في  العربية  والموسيقى  والقهوة  البخور 

الماضي والزمن  في    الذكريات  االنطالق  قبل 
االستحضار   .العمل موعد  هي  تلك  التأّمل    ساعة 

       والتذكر.  

سوريا صناعة    رئيسيا    ا  دافع  ُتعّد  في  حافظ  لمحمد 
الحروب    ار الذي خّلفتهيجّسد الدم  من خاللهففّنه.  

   . ليضّموا أنقاض ذكرياتهم في حقائب  ،هم جمع وفّرق  ، فهّجر أفراده الحياة لب شعبا  س خراب قد  ...  في سوريا

جّسد محمد حافظ قطعة من التاريخ يحظره المكان    ،على شكل تحف فنّية تمتد خارج الجدران لعشرات السنتيمترات"
جزئياته   قصص  بكل  الالجئين  حقائب  من  أجمع  ا  ويجعل  للعالم  ُيحكى  أعماال    ."وفنًّا  حافظ  قد    ابتكر  كان  فنية 

استخدم فيها "حقائب سفر" بمحتويات ثالثية األبعاد "تحاكي منازَل تركها الالجئون في سوريا، تحتوي كل حقيبة  
سما لجوئهم"على  حكايَة  يقّصون  وهم  الالجئين  إلى  االستماع  من  المشاهدين  ُتمكن  قصة   .  عة  هي  حقيبة،  كل 

 من الزمن وحفنة تراب. لعائلٍة أو َشخص َغاَدر َوطنُه وفي جرابه قطعة 

  أمثلة ألعماله   لكم   نستعرض   ، محمد حافظ ورؤيته الفنية من خالل ما قدمناه عن المعماري/ التشكيلي  
  10قصص أسر الجئة في  حافظ  جّسد  فيها    ، " Baggage Series  / حقائب سلسلة  " من معرضه  المقتطفة  

تضمنت  .  وغيرها من دو العرض  بروكلين بنيويوركفي متحف    -هذه األعمال -والتي كانت قد ُعرضت    ، حقائب 
حقائب السفر المختلفة بداخلها تصاميم تحاكي أشكال مباني ومنازل لعدد من الالجئين من أنحاء العالم، التي  
ُمحاكية   اشكاال   تصميمه  خالل  من  أمريكا،  استقبلتها  قد  كانت  والجوع  الحرب  من  هربا  اللجوء  على  أجبرت 

ُوج  كانت قد  يوما  لمنازل  من قبل    . دت  له  "قد ُقدمت  الحقائب  هذه  بعض  إن  ان"،  ان  "سي  لشبكة  حافظ  قال 
وتسرد هذه    . )المصدر: سي إن إن العربية(  أفراد العائالت الالجئة، بعد أن استخدمتها أسرهم للسفر إلى أمريكا" 

 والسودان وإيران. الحقائب قصص الالجئين وسبب هروبهم من بالدهم منها سوريا والعراق  
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العربية(. وتسرد هذه احلقائب قصص الالجئني 
والعراق  وسبب هروبهم من بالدهم منها سوريا 

والسودان وإيران.

البناءات  ركام  حافظ  محمد  جمع  باحلقائب، 
التركيب من جديد... عالج  وأعاد  حجراً حجراً 
زرابّي  املعيشة  فضاء  زّوق  والسقف  األرضية 
ونقاش على األبواب وصلوات... وضعت جميعها 
وطنك  حتمل  أن  لك  أنى  سفر.  حقائب  بداخل 
واملغنى  احلجر  جتمع  أن  لك  كيف  حقيبة؟  يف 
والّذكرى يف زاوية ال تتعّدى أبعادها 61 × 40 

× 25 سم؟ 
ثالثي  ومجّسم  بصرياً،  عمالً  احلقائب  تقدم 
بالبصري،  السمعي  دمج  إلى  وتتجاوزه  األبعاد، 
حافظ  محمد  فوّفر  بالصورة،  الصوت  بجمع 
للمشاهد فرصة سماع قصص العائالت الالجئة 
حتمل  حيث  ثانية.  و60   30 بني  تتراوح  ملدة 
للغرب،  حافظ  وجهها  قد  كان  رسائل  احلقائب 
بفرشاة  الناس  من  رسم ماليني  »ال ميكن  قائالً 
من  ماليني  عن  تعبر  الجئ  كلمة  وكأن  واحدة 
الناس بصفة واحدة«، مضيفاً أن »هذا ما يحدث 
اليوم، حيث يعمل رئيس الدولة )األمريكية( على 
دين  على  كامل  بشكل  مبني  سفر  حظر  تطبيق 
ما  أنهما  باعتبار  سفره،  جواز    أو  الشخص 
يحددان هويته فقط«. املصدر: سي إن إن العربية

حقائب و... حقائق:
القدرة  البشر  لدى  كان  »لو  حافظ:  يقول 
التقنية على جعل الطابعات ثالثية األبعاد تطبع 
طابعتي  لكانت  العاطفي،  حملنا  وكل  أحاسيسنا 
ستخرج هذه األشياء«. )املصدر: املوقع الرسمي 
للمعماري محمد حافظ( فاالنفعاالت هي املحّرك 

الفنية طقوسها، يحوطها حافظ  إّن للممارسة   
قرابة  مبحرابه  فيعتكف  الشعائر،  من  بهالة 
العربية  واملوسيقى  والقهوة  البخور  مع  الساعة 
قبل  املاضي  والزمن  الذكريات  حظرت  يف 
االنطالق يف العمل. ساعة التأّمل تلك هي موعد 

االستحضار والتذكر.     
ُتعّد سوريا دافعاً رئيسياً ملحمد حافظ يف صناعة 
خلّفته  الذي  الدمار  يجّسد  خالله  فمن  فّنه. 
شعباً  سلب  قد  خراب  سوريا...   يف  احلروب 
ليضّموا  جمعهم،  وفّرق  أفراده  فهّجر  احلياة، 

أنقاض ذكرياتهم يف حقائب. 
اجلدران  خارج  متتد  فنّية  حتف  شكل  »على 
حافظ  محمد  جّسد  السنتيمترات،  لعشرات 
جزئياته   بكل  املكان  يحظره  التاريخ  من  قطعة 
ا ُيحكى  ويجعل من حقائب الالجئني قصصاً وفًنّ
للعالم أجمع«. ابتكر حافظ أعماالً فنية كان قد 
ثالثية  فيها »حقائب سفر« مبحتويات  استخدم 
األبعاد »حتاكي منازَل تركها الالجئون يف سوريا، 
حتتوي كل حقيبة على سماعة مُتكن املشاهدين 
من االستماع إلى الالجئني وهم يقّصون حكايةَ 
جلوئهم«. كل حقيبة، هي قصةً لعائلٍة أو َشخص 
َغاَدر َوطنُه ويف جرابه قطعة من الزمن وحفنة 

تراب.
التشكيلي  املعماري/  عن  قدمناه  ما  خالل  من 
محمد حافظ ورؤيته الفنية، نستعرض لكم أمثلة 
ألعماله املقتطفة من معرضه »سلسلة حقائب/ 
حافظ  جّسد  فيها   ،»Baggage Series
قصص أسر الجئة يف 10 حقائب، والتي كانت 
قد ُعرضت -هذه األعمال- يف متحف بروكلني 
تضمنت  العرض.  دو  من  وغيرها  بنيويورك 
حقائب السفر املختلفة بداخلها تصاميم حتاكي 
من  الالجئني  من  لعدد  ومنازل  مباني  أشكال 
أنحاء العالم، التي أجبرت على اللجوء هربا من 
احلرب واجلوع كانت قد استقبلتها أمريكا، من 
ُمحاكية ملنازل كانت قد  خالل تصميمه اشكاالً 
ان«،  ان  »سي  لشبكة  حافظ  قال  يوماً.  ُوجدت 
له من قبل  إن بعض هذه احلقائب »قد ُقدمت 
استخدمتها  أن  بعد  الالجئة،  العائالت  أفراد 
أسرهم للسفر إلى أمريكا« )املصدر: سي إن إن 
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ركام بالحقائب،   حافظ  محمد  والسقف    حجرا    حجرا    البناءات   جمع  األرضية  عالج  جديد...  من  التركيب  وأعاد 

لك أن    أنى   . جميعها بداخل حقائب سفر   وضعت   زرابّي ونقاش على األبواب وصلوات... زّوق فضاء المعيشة  
×   40×  61كيف لك أن تجمع الحجر والمغنى والّذكرى في زاوية ال تتعّدى أبعادها    تحمل وطنك في حقيبة؟ 

   ؟ سم 25

بجمع الصوت    ،، ومجّسم ثالثي األبعاد، وتتجاوزه إلى دمج السمعي بالبصري تقدم الحقائب عمال  بصريا  
فرصة  ،  بالصورة للمشاهد  حافظ  محمد  الالج فوّفر  العائالت  قصص  لمدة  سماع  بين  ئة    .ثانية  60و  30تتراوح 

واحدة  حيث   بفرشاة  الناس  من  ماليين  رسم  يمكن  "ال  قائال   للغرب،  حافظ  وجهها  قد  كان  رسائل  الحقائب  تحمل 
وكأن كلمة الجئ تعبر عن ماليين من الناس بصفة واحدة"، مضيفا  أن "هذا ما يحدث اليوم، حيث يعمل رئيس  

سفره، باعتبار أنهما ما بني بشكل كامل على دين الشخص أو جواز  على تطبيق حظر سفر م  )األمريكية(  الدولة
 المصدر: سي إن إن العربية   ."يحددان هويته فقط

 حقائب و... حقائق: 

يقول حافظ: "لو كان لدى البشر القدرة التقنية على جعل الطابعات ثالثية األبعاد تطبع أحاسيسنا وكل  
األشياء".   هذه  ستخرج  طابعتي  لكانت  العاطفي،  حافظ(  حملنا  محمد  للمعماري  الرسمي  الموقع  )المصدر: 

المحّرك   فاالنفعاالت الفني   الجوهري   هي  دموعا  للعمل  التشكيالت  لتحمل  أعماله  إذ    ات... وضحك  ،  حافظ  يعتبر 
مع سلسلة  إال مجسمات ُيبدعها ليحيا بها.     لن يكون   ا  ي الوطن واألرض، يبكي ْذكرى وحلمهو يبك  !إبداعيا    بكاء

في   حياته  "يحمل  من  كّل  حرب...  الجئ  كل  يعيشها  التي  الحياة  لروايات  مرئية  نماذج  حافظ  يصنع  حقائبه، 
 حقيبة". 



50الليبي 

البال رغم األثقال.       

 

احلقيبة2
احليطان حتكي التاريخ املكتوب على اجلدران.

احلجم: متوسط.
املكونات: اجلص، الطالء، وحقيبة عتيقة، أريكة، 

ورق حائط، السجاد الفارسي، ثريا.
األبعاد 24 × 16 × 10 بوصة )61 × 40 × 

25 سم(.

رغم اخلراب، فإن ركن املنزل مالمحه واضحة... 
اإلضاءة  وحتى  والهاتف  والسجاد  الكرسي 
فتحّرك  املكان  غير  الزمان يف  لتجّسد  اجتمعت 
من  بالرغم  ثابتة  وحكايات  أفضية  الذكريات. 
الطلقات التي شوهت اجلدران والسقف... صمود 
واالغريقي  الروماني  احلائط  من صمود  سوريا 
آالف  امليرامية...  والكنيسة  األموي  واملسجد 

السنني سجلت عبورها على احليطان.      
احلقيبة 3

احلجم: متوسط. 
املكونات: اجلص، الطالء، حقيبة عتيقة، كرسي 
السجاد  هاتف  صغيرة،  طاولة  ذراعني،  ذو 

الفارسي، نبتة مجففة، مصباح.
األبعاد 24 × 16 × 10 بوصة )61 × 40 × 

25 سم(.
)يتبع(

التشكيالت  لتحمل  الفني،  للعمل  اجلوهري 
دموعاً وضحكات... إذ يعتبر حافظ أعماله بكاء 
الوطن واألرض، يبكي ذْكرى  إبداعياً! هو يبكي 
وحلماً لن يكون إال مجسمات ُيبدعها ليحيا بها.  
مرئية  حافظ مناذج  يصنع  حقائبه،  سلسلة  مع 
لروايات احلياة التي يعيشها كل الجئ حرب... 

كّل من »يحمل حياته يف حقيبة«.

 

احلقيبة1
احلجم: متوسط. 

املكونات: اجلص، الطالء، حقيبة قدمية، األشياء 
التي مت العثور عليها، واملعادن الصدأة ، اخلشب، 

السجاد االيراني  والنبات املجفف.
األبعاد: 24 × 16 × 10 بوصة )61 × 40 × 

25 سم(.
 

طبقات  لعّل  كبيرة...  مبدلوالت  صغير  مجّسم 
الصدأة  املجّسمات  اجلدران،  على  الطالء 
عنوان  هي  اإليراني  والسجاد  املهترئ  واألثاث 
تراكم مئات السنني من تاريخ العمائر... ُمجّسم 
أنه  ليقول  الغبار  عنه  فيزيل  الّركام  من  يخرج 

األصل واحلضارة وأن النسل لن ميوت.
يأتي األمل من الغرافيتي... البسملة وذكر اهلل 
وراحة  للطمأنينة  الكرمي، آليات  تعالى ورسولنا 
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1الحقيبة  

 الحجم: متوسط.  
السجاد  ،  الخشب ،    األشياء التي تم العثور عليها، والمعادن الصدأة،  حقيبة قديمة ،  الطالء،  المكونات: الجص 

 والنبات المجفف.   يراني اال
 سم(.  25×  40×  61بوصة ) 10×  16×  24األبعاد: 

 

 

طبقات   لعّل  كبيرة...  بمدلوالت  صغير  مجّسم 
المجّسمات   الجدران،  على  الصدأة  الطالء 

عنوان   هي  اإليراني  والسجاد  المهترئ  واألثاث 
تراكم مئات السنين من تاريخ العمائر... ُمجّسم  
أنه   ليقول  الغبار  عنه  فيزيل  الّركام  من  يخرج 

 األصل والحضارة وأن النسل لن يموت. 

ا البسملة وذكر هللا  يأتي األمل من  لغرافيتي... 
وراحة   للطمأنينة  آليات  الكريم،  ورسولنا  تعالى 

 البال رغم األثقال.        
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1الحقيبة  

 الحجم: متوسط.  
السجاد  ،  الخشب ،    األشياء التي تم العثور عليها، والمعادن الصدأة،  حقيبة قديمة ،  الطالء،  المكونات: الجص 

 والنبات المجفف.   يراني اال
 سم(.  25×  40×  61بوصة ) 10×  16×  24األبعاد: 

 

 

طبقات   لعّل  كبيرة...  بمدلوالت  صغير  مجّسم 
المجّسمات   الجدران،  على  الصدأة  الطالء 

عنوان   هي  اإليراني  والسجاد  المهترئ  واألثاث 
تراكم مئات السنين من تاريخ العمائر... ُمجّسم  
أنه   ليقول  الغبار  عنه  فيزيل  الّركام  من  يخرج 

 األصل والحضارة وأن النسل لن يموت. 

ا البسملة وذكر هللا  يأتي األمل من  لغرافيتي... 
وراحة   للطمأنينة  آليات  الكريم،  ورسولنا  تعالى 

 البال رغم األثقال.        
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2الحقيبة  

 الحيطان تحكي التاريخ المكتوب على الجدران. 

 الحجم: متوسط. 
 الفارسي، ثريا. المكونات: الجص، الطالء، وحقيبة عتيقة، أريكة، ورق حائط، السجاد  

 سم(.  25×  40×  61بوصة )  10×  16×  24األبعاد 
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رغم الخراب، فإن ركن المنزل مالمحه واضحة...  
الكرسي والسجاد والهاتف وحتى اإلضاءة اجتمعت  
لتجسّد الزمان في غير المكان فتحرّك الذكريات.  

أفضية وحكايات ثابتة بالرغم من   الطلقات التي  
شوهت الجدران والسقف... صمود سوريا من صمود  

الحائط الروماني واالغريقي والمسجد األموي   
والكنيسة الميرامية... آالف السنين سجلت عبورها  

على الحيطان.          

 

 

الحقيبة  3 

الحجم: متوسط.    
المكونات: الجص، الطالء، حقيبة عتيقة، كرسي ذو ذراعين، طاولة صغيرة، هاتف السجاد الفارسي، نبتة  

مجففة، مصباح.   
األبعاد  24   × 16   × 10 بوصة )   61   × 40   × 25 سم(.    

 

 

)يتبع(   
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واضحة...   مالمحه  المنزل  ركن  فإن  الخراب،  رغم 
اجتمعت   اإلضاءة  وحتى  والهاتف  والسجاد  الكرسي 
الذكريات.   فتحّرك  المكان  غير  في  الزمان  لتجّسد 

من   بالرغم  ثابتة  وحكايات  التي  أفضية  الطلقات 
شوهت الجدران والسقف... صمود سوريا من صمود  
األموي  والمسجد  واالغريقي  الروماني   الحائط 

عبورها   سجلت  السنين  آالف  الميرامية...  والكنيسة 
    على الحيطان.     

 

 

3الحقيبة   

 الحجم: متوسط.  
نبتة   الفارسي،  السجاد  هاتف  صغيرة،  طاولة  ذراعين،  ذو  كرسي  عتيقة،  حقيبة  الطالء،  الجص،  المكونات: 

 مجففة، مصباح. 
 سم(.  25×  40×  61بوصة )  10×  16×  24األبعاد 

 

 

 )يتبع( 



ترجمــــــــــات

جامع روما .. منارة الكادحني
نصّ: ستيفانو َألِيَافي*. ترجمة: عزالدين عناية.- أستاذ  بجامعة روما

امللك فيصل إلى إيطاليا. َوَهبت بلدية روما مجاًنا 
مربّع  متر   30000 مساحتها  تبلغ  أرض  قطعة 
يف منطقة مونتي أنتاّني، القريبة من حّي باريولي 
الراقي. كانت العملية يف حّد ذاتها معّبرة، فليست 
)مختلفة  بشيء مماثل  دينية متّتعت  أقلية  هناك 
صعباً  ليس  بالتالي  الكاثوليكية(.  األغلبية  حالة 
األمر  أّن  اإليطالية،  الدولة  نظر  وجهة  من  َفْهم، 
تعلّق باتخاذ ذلك القرار حتت دوافع، لنقل تتجاوز 
الدين. مسايرة باألساس إلى احلوافز االقتصادية 
خالل تلك السنوات، وباخلصوص األزمة البترولية، 
الحقاً  الفرضية  تتدّعم   .1973 إلى  تعود  التي 
بعامل أّن املركز الثقايف اإلسالمي بإيطاليا، الذي 
أنه خالل 1974،  باألساس سنة 1966،  بُِعث 
فقط بعد ثالثة أشهر من تقدمي طلب التأشيرة، 
الثقل  يف  معهودة  غير  سريعة  إجراءات  وبحسب 
اإلداري اإليطالي، جرت املواَفقة على االعتراف به 
كـ«هيئة أخالقية«. فضالً عن سلوك بلدان أوروبية 
أخرى املسلك نفسه يف تلك الفترة، مثل بلجيكا، 
فقد اعترفت فعالً خالل 1974 باإلسالم كديانة 

من ضمن ديانات الدولة.
يبدو اإلسالم »الرسمي« يف إيطاليا يسير بخطى 
وئيدة، يتجلى ذلك من خالل متابَعة تاريخ جامع 
إلجنازه  عاملية  مناَقصة  انطلقت  نفسه.  روما 

 1995 يونيو  شهر  من  والعشرين  الواحد  يف 
ن بشكل رسمّي اجلامع الكبير مبونتي أنتاّني  ُدشِّ
يف روما. تدشنٌي فخٌم جرى بحضور كبار ممّثلي 
بالغ  حلدٍث  مرموقة؛  دينية  وشخصيات  الدولة 
القيمة ثقافياً وسياسيا، بشكٍل ما يطغى طابعه 
السياسّي على طابعه الدينّي. ويغلب طابعه الديني 
طابَعه الروحّي. بدون شك جلية قيمته التاريخية 

والرمزية.
جامُع روما، الذي يعود بالنظر إلى املركز الثقايف 
اإلسالمي بإيطاليا، هو مؤسسة رسمّية. يتشكّل 
البلدان  سفارات  ممّثلي  من  األساسّي  مجلسه 
اإلسالمية، وبالطبع، حتى يف ما يتعلّق باجلانب 
املعماري، فهو أهّم َمْعلَم إسالمّي بإيطاليا. كما يعّده 
العديد أكبر مركز إسالمّي على املستوى األوروبّي، 
حتى وإن كانت املناَفسة يف هذا املجال متنّوعة. 
العاصمة  يف  اخلالدة-،  -املدينة  روما  يف  جامع 
العاملية للمسيحّية، موضوع ال ميكن االستهانة به، 
حتى يف ظّل تعقيدات اللعبة الدبلوماسية الدينية 
الداخلية يف العالم اإلسالمي. لذلك من املجدي 
استعراض التاريخ، وجتّنب االقتصار على الراهن 

منه.
منذ  اجلامع  مشروع  يف  اجلاد  السعي  ِانطلق 
1973م، على إثر زيارة العاهل السعودي الراحل 

المسلمون يف إيطاليا .. 
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فريدة  إسالمية  مؤّسسة  صار  بالفعل  املسلمة. 
من نوعها ويف دورها. لكن املهاجرين املسلمني يف 
األثناء، بقوا بعيدين عادة، لقناعات خاصة ولظروف 
املأتى.  بلدان  مع  ودينية  سياسية  استراتيجيات 
اخلاص،  التنّظم  من  مغايرة  أشكال  يف  انطلقوا 
وبعثوا من األسفل مساجد صغرى محلّية: واجللي 
باألساس  يشكّل  ما  هو  املسار  ذلك  أّن  األمر  يف 
احلاجة  نتاج  بصفته  احلقيقي،  الشعبي  اإلسالم 
الدينية، يف أوجهها الروحية واالجتماعية، العميقة 
وفيدراليات  اجلمعيات  كذلك  توّلدت  والنافذة. 
وأوسعها  اجلمعيات  تلك  أهم  وكانت  اجلمعيات. 
إيطاليا«.  يف  اإلسالمية  الهيئات  »احتاد  متثيالً، 
املدينة  خارج  اجلمعية  هذه  ُوِجدت  احلقيقة  يف 
إرساء  بحث  بغرض  بعثها  كان  روما،  التاريخية 
باملسائل  يتعلّق  اإليطالية،  احلكومة  مع  »وفاق« 
الشعائرية، كما جرى سلفاً مع أقلّيات دينية أخرى، 
مثل اجلالية اليهودية، وبعض التجمعات الصغرى 
البروتستانتية. لكن نحن هنا بصدد التساؤل عن 

املعنى الرمزي لتدشني ذلك اجلامع .
راَفَق  باخلصوص،  املسيحيني  إلى  فبالنسبة 
انتصاب ذلك اجلامع امتعاضاً، يف أوساط أقلّية 
تدنيساً  واعتبرته  الكاثوليكي،  العالم  ممّثلي  من 
لغياب  باخلصوص  التعلّل  كان  سة.  املقدَّ للمدينة 
التعامل باملثل، فلحّد اآلن ثمة غياب يف كافة أرجاء 
العربية السعودية لكنيسة مماثلة، املمّول الرئيس 
جلامع روما، وتقريباً كما الشأن فيما يتعلق بكافة 
رغم  األوروبية،  العواصم  يف  اإلسالمية  املراكز 
املسرح  يف  للغرب  ويفّ  حليف  هي  السعودية  أن 

السياسي الدولي.
عموما القى تشييد اجلامع قبوالً، أو على األقل 
عديد  ِقبل  من  بالصمت،  عنه  التعبير  مَتّ  تقّبالً، 
أما  الفاتيكان.  حاضرة  يف  الكاثوليكية  القيادات 
»املجلس البابوي للحوار بني األديان«، فقد حتّرك 
بقصد نسج عالقات متينة مع اإلسالم: رمّبا أيضاً 
البلدان  يف  املوجودة  املسيحية  األقليات  ملصلحة 
اإلسالمية. لقد باتت »الصومعة القريبة من قّبة 
ساحة القديس بطرس« اليوم رمزاً للتقارب الفعلّي 

بني الديانتني.
رمبا ما كانت هناك رغبة جلية يف هذا االجتاه، 

وضع  بْعَد  الفعلي  التنفيذ  لكن   .1974 سنة 
يف  سنوات،  عشر  عقب  انطلق  األساس  حجر 
أول ديسمبر 1984. بعد ِعقٍد من ذلك التاريخ 
اكتسب املركز واملقّر صفة رسمية، مع أن فترات 
االشتغال  إلى  الوصول  قبل  لكن  تخلّلته.  توّقف 
بعض  ذلك  تطلّب  أجهزته،  بكافة  عملي،  بشكل 
الوقت، ما يقارب العقد من الزمن. مع ذلك يبقى 

أمام املركز مسار طويل يف انتظاره.
ذلك  خالف  فعلى  بتؤدة،  يسير  املركز  كان  وإن 
يسير اإلسالم بشكل حثيث. يف األثناء حدث ما 
لم يكن يف احلسبان على إثر اتخاذ قرار تشييد 
املسجد. كان التصور السائد أّنه بتشييد املركز مت 
وصول اإلسالم، يف حني ومن حيث ال يعلم، حتى 
أيضاً.  املسلمون  وصل  اإلسالمي،  اجلانب  من 
وهو ما منح تصّوراً آخر، ورؤية أخرى، لهيكل كان 
سيبقى بدونهم كتلة من اإلسمنت اجلامد، أو على 

األقل نقطة للدبلوماسية الدينية.
إقامة املشروع، كان  تقّرر فيه  الذي  الوقت  ففي 
يتعلّق  قليلة،  استثناءات  مع  اإليطالي،  اإلسالم 
تقريباً مبوّظفي السفارات اإلسالمية، أو ببعض 
أو  إيطاليا،  يف  املوجودين ظرفياً  األعمال  رجال 
بعض  عن  فضالً  اإلسالم،  إلى  املهتدين  بأوائل 
العائالت املهاجرة التي وجدت نفسها لعّدة أسباب 
تعيش بعيداً عن أرض الوطن. ما زال املهاجرون 
فعالً قليلي العدد، فما زلنا بعيدين عن األعداد 
توّقفت   1973 العام  مع  وبالضبط  املكّثفة. 
هجرة اإليطاليني نحو اخلارج، وانطلقت رسمياً 
جذب  نقطة  إيطاليا  فيها  باتت  جديدة،  حقبة 
تلك  الوقت  مرور  مع  تكّثفت  وإن  للمهاجرين. 
الهجرة من البلدان اإلسالمية والعربية خصوصاً.
يتصادما،  لم  وإن  حتى  بالتقابل  املساران  انتهى 
ل  ففضالً عن اإلسالم ذي الطابع الرسمّي، واملمثَّ
حضورٌ  وتطّور  رأينا  كما  توّلد  روما،  بجامع 
جلّياً  وصار  الواقع،  يف  متجّذراً  بات  للمسلمني، 

للعيان.
املقيمني  املسلمني  متثيل  إلى  روما  جامع  يتطلّع 
استراتيجية  نظر  وجهة  من  تسنده  إيطاليا،  يف 
ودبلوماسية أيضاً البلدان التي تقف وراءه، وذلك 
االعتراف به كمؤسسة رسمية، وكممّثلية للجالية 
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اآلخر. ال نعرف ما سيكون عليه الطرفان من كال 
اجلانبني، يف حتّمل الدور املطلوب، نأمل خيراً.

حاضراً، لم ميّثل املركز اإلسالمي بروما، حلّد اآلن، 
وحتى وإن تيّسر له ذلك يف املستقبل، ِقْبلة روحيةً، 
قادرًة على لعب دور قيادّي، ملا يرجوه اجلميع منه. 
األديان  بني  مهاّم حوارية  من  يترّقبه  عّما  فضالً 
)ميكن أن نكتفَي اآلن باحلديث عن عالقات احلوار 
ما ميكن  وهو  الفعلّي،  الدينّي  احلوار  ال  الدينّي، 
أن يتطّورَ خارج الديبلوماسية الدينية(. يف حني، 
ميّثل اليوم موضوعاً بارزاً للحضور اإلسالمي يف 
اإلسالم،  من  خاص  لنوع  وباخلصوص  إيطاليا، 
على ارتباط بالدور السياسي، أو حتديداً بالدين 
الرسمي، لبعض البلدان اإلسالمية، وهو معطى ال 
يتناسق مع البلدان األصلية للهجرة اإلسالمية يف 
إيطاليا. فقد كانت العربية السعودية عبر رابطة 
ناحية  من  سخاء  األكثر  البلَد  اإلسالمي  العالم 
التمويل والدعم للجامع، الذي بلغت تكاليفه حوالي 
ثمانني مليار من الليرة اإليطالية، وهي البلد الذي 
يكاد يفتقد ملهاجرين يف إيطاليا، أو يف غيرها من 
يف  اإلسالمية  املراكز  فأغلب  األوروبية.  البلدان 

القارة حظيت بدعم مالي وافر من هذه الدولة.
فاإلسالم الذي ننعته بالدبلوماسّي والتابع للدولة هو 
إسالم ميسور، على صلة وثيقة بفرع رابطة العالم 
اإلسالمي يف إيطاليا، التي مّثلها السفير اإليطالي 
األسبق ماريو شالويا، البالغ من العمر أكثر من سبعني 
سنة. وقد سبق أن أسلَم سنة 1988، حني كان ميّثل 
إيطاليا يف األمم املتحدة، وبعد إقامات متعّددة يف 
شيكاغو وموسكو وبيونس أيرس وموغاديشو، كما 
شغل منصب سفير إيطاليا يف العربية السعودية، 
منذ 1994 إلى 1996، وقد كان حينها قد مّر على 
اعتناقه اإلسالم زمن. عموما ذلك اإلسالم الرسمي 
هو إسالم متوازن، يعرف كيف يتحّدث وكيف يتكلّم، 
بالواقع  الثقايف  إملامه  بتدني  فيه  القدح  وال ميكن 
اإليطالي. ثمة دورٌ نافذ للسعوديني، ممّولي املشروع، 
فلهم قّوة عاملية. فاللعبة األساسية والرهان على املركز 
هو مركَّب، أو لنقل سياسي-ديني، حيث التحرك على 
مستوى دولي، يف غياب وجود مصالح على مستوى 

البيادق املنفردة.
*أكادميي تونسي مقيم يف ايطاليا. / * * 

لكن األمور سايرت، وبكّل بساطة، منطق الوقائع 
سيطرة  أو  العسكري  الغزو  عْبر  ليس  وقّوتها، 
الواحد على اآلخر، وليس عبر العالقات الدينية 
املتبادلة، بل كانت جراء التوافد السلمّي للعّمال 
املهاجرين، املندِمجني عادة، يف الّدرجات السفلى 
من السلّم االجتماعّي، على األقّل حلد اآلن، وهو 
الغرب،  يف  واملسيحية،  اإلسالم  وجود  جعل  ما 
جنباً إلى جنب على التراب نفسه. بالتالي قدرهما 
التعايش والتآلف، بالنسبة إلى املؤمن، سواًء املسلم 
أو املسيحي، الذي يرى جتليات ُسّنة اهلل يف َخلْقه 

يف التاريخ، وهو أمٌر جدير بالتأّمل والتمّعن.
لكّن لهذا اجلامع رمزية كبيرة، أساساً وخصوصاً 
بالنسبة إلى املسلمني، ويف مستوى أول بالنسبة إلى 
أولئك الذين يعيشون يف املهجر. ألّن ذلك اإلجناز، 
يدعم بشكل ما، جتّذر ذلك احلضور ومشروعيته، 
املسموح به واملصاَدر أحيانا، للمهاجرين املسلمني 
يف إيطاليا. فهو مبثابة مكان جغرايف، بل أيضاً 
ِقْبلة روحية، ينتصب يف بلٍد يحتضن مرقد القديس 
بطرس، وبالتالي يف قلب العالم الكاثوليكي. مينح 
أساساً  املتكّونني  املسلمني،  ذلك احلضور هؤالء 
من عّمال تتبعهم أسرهم، طليعيةً، وأيضاً مينحهم 
ريادة دينية أو ما يشبهها: إنه معنى إضايف لهجرة 

نشأت لدواع مغايرة.
ليس هيناً بالنسبة إلى اإلسالم أن يعيش يف وضع 
قائمة  مشكلة  إنها  مسيحية.  أرض  ويف  أقلّية 
لنفسه،  النظر  اعتاَد  ثقايف  لعالم  ذاتها،  حّد  يف 
، أغلبيةً، قادراً على التأثير  حتى بشكٍل تشريعيٍّ
ليس  السياسية.  السلطات  وعلى  القوانني  يف 
والديني  اإلنساني  اخلاص  لظرفه  معنى،  إيجاد 
بشكل  حتى  واحلضور  بسيطاً،  أمراً  الطارئني، 
يغّذي  إسالم  أوضاع  ظّل  يف  الغرب،  يف  رمزي 
مخاوف وِخشية متوارثة، غير قابلة للتفسير يف 

غالب األحيان، وغير مقبولة أيضاً.
واملسلمني  املسيحيني  إلى  بالنسبة  النهاية،  يف 
كافة  العموم  يف  -لكن  روما،  جامع  يشكّل  معاً، 
اجلزيرة-  شبه  تعّمر  التي  واملصلّيات  املساجد 
متحّرراً  للعالقات،  إيجابّي  متتني  بشأن  رهاناً، 
من ثقل صراعات املاضي، دون السقوط يف ذلك 
من  والنفور  والغرابة،  بالالمباالة،  املسّمى  الداء 
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حاورها حامد الصالحين الغيثي. ليبيا.

أحاربُ بقلبي وبالكلمات .

إبــــــــــــداع

األديبة العالمية ألفريا  كوجوفيتش لمجلة الليبي : 

الى  وقصائدها  لغات.   9 الى  كتبها  ُترجمت   
15 لغة .. وكانت مفاجأة سارة لنا أن والدها 
املنصورة  مستشفى  يف  كطبيب  يعمل  كان 
بشحات يف اجلبل األخضر حيث برقة يف شرق  

ليبيا .
ومترجمة  شاعرة  كوجوفيتش،  الفيرا 
لتصرخ  احلروب  بشاعة  أمام  ارتباكها  قاومت 
اللغتني  تتقن  العالم،  وجه  يف  قصائدها 
صربيا  يف  ولدت  حيث  واألملانية،  الصربية 
عام  منذ  املانيا  يف  تعيش  وهي   ،1961 عام 
1992.  وقد نشرت ثمان مجموعات شعرية 
باللغة  االول  الكتاب  نشر  مت  واحدة.  ورواية 

 Ein Gedicht schreit auf  « االملانية  
تصرخ  »قصيدة     ”aus meiner Brust
نشر  مت   .2016 عام  برلني  يف  صدري«  من 
 « بعنوان  الصربية  باللغة  الثاني  الكتاب 
اخلوف واحلب Ljubav i Strah  يف بلغراد 
 L`Amore  عام 2017، وترجم لإليطالية
 2018 ايطاليا  يف  ونشر     »e la Paura
يف    »The Last Coffee« اصدار  مت  عام. 
وتركيا  وتايوان  املتحدة  الواليات  يف   2018
 My Eyes are وترجم إلى العربية. مت نشر
Swimming  باللغة الفيتنامية يف هانوي 
السلسلتان   « اصدار  مت   .2019 ابريل  يف 



إبــــــــــــداعترجمــــــــــــات

الليبي  55

االجنليزية  باللغتني   Two Strings“
عام  يف  واملكسيك  تايوان  يف  والصينية 
احلريري األسود  احلجاب  نشر   مت   .2019

عام  يف  اسطنبول  يف     »Black Silk Veil
 ، التركية   ، االجنليزية  لغات  بثالث   2019
االجنليزية  باللغة  نشرت  »قصائد«  االملانية. 
يف هولندا عام 2019 . »اجلوع« يف مقدونيا 
 Celest’s عام  2019. رواية »دموع سيليست
وقد   .2018 عام  املانيا  يف  ُنشرت   ،  »Tears
ترجمت  وقد  لغات.   9 الى  كتبها  ُترجمت 
مختارات  يف  ونشرت  لغة   15 الى  قصائدها 
جوايز  ثالث  على  حصلت  متنوعة.  عاملية 
دولية ، واحدة يف ايطاليا واثنتان يف تركيا. مت 
نشر قصائدها يف العديد من املجالت االدبية 

يف مختلف البلدان.
الليبي، حاورتها، واقتربت من  التقتها مجلة 
هذا  فكان  الكلمة،  مبعنى  املبدع  الكيان  هذا 

احلصاد اجلميل مبعنى الكلمة أيضًا : 
يف  أثرت  التي  املؤثرات  أهم  هي  ما    : الليبي 

تكوين اجتاهاتك األدبية ؟
العامل األساسي املؤثر يف قصائدي هو »ثورة 
ضد الظلم«. إنها صرخة تريد أن تخرج من 
عن  تعبر  صرخة  إنها  العالم.   إلى  روحي 
 ، امرأة  أنا  العالم.   الوضع يف  استيائي من 
وأنا ال أحمل أسلحة، ولكن حتى لو كنت رجالً 
السالم  دعاة  من  أنا  السالح.  حملت  ملا   ،
املخلصني، وطريقتي الوحيدة خلوض احلرب 
هاجرت  أنني  مبا  وكلماتي.   قلبي  من  هي 
إلى أملانيا من منطقة حرب، من يوغوسالفيا 
السابقة ، يف عام 1992 ، فتحت احلروب 

بداخلي،  كبيراً   جرحاً  العربية  الدول  يف 
وهذا ما كان له تأثير كبير جداً على كتاباتي. 
الفظائع  بسبب  مصاب  وقلبي  بلدي  غادرت 
التي ارتكبت يف كوسوفو والبوسنة والهرسك.  
لطاملا كان األدب هو حبي العظيم ، لذلك لم 
يكن من الصعب أو نتيجة حتمية بالنسبة لي 
أن أكتب ، على العكس من ذلك ، كان نوعاً 

من احلرية  يف نفس الوقت.
فقدت  القصيدة  أن  يرى  البعض   : الليبي 
فعاليتها يف هذا الزمن املعلب... برأيك إلى أي 

مدى قد فقدت فعاليتها ؟
بوسائل  حالياً  املوجود  الشعر  كل  أن  اعتقد 
االعالم ليس جيداً،  وبشكل عام فقد قيمته. 
ال  يجعله  الذي  بالشكل  متوفر  ألنه  ببساطة 
يحظى بالتقدير. لذلك، النقاد يحاولون ابراز 
هم  النقاد  ولكن  العالية.  اجلودة  ذي  الشعر 
يكونوا  ان  مؤثرون وال ميكن  فقط اشخاص 
يعتبر  املوضوع  وهذا  موضوعيني،  دائماً 
احلقيقني..  الشعراء  من  للكثير  مزعجاً 
سيصل  اجليد  الشعر  بأن  متأكدة  ولكني 

لعشاقه دائماً.
وفيما يتعلق بالفعالية ــــــ وفقاً لوجهة نظري 
ــــ عندما يكون بيت الشعر ترجمة للمشاعر 
وهذا  الناس،  لقلوب  يصل  سوف  احلقيقية 
باليد  السهم  رمي  عملية  كما  الهدف,  هو 
اليمني ستصيب الهدف كما هو الشطر االول 

من القصيد.
الترجمة  حركة  لنا  تصفني  كيف   : الليبي 
االهتمام  تنامي  ظل  يف  اللغات  مختلف  بني 

بالترجمة على مستوى العالم ؟
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رواية  كتابة  يف  بدأت  ونصف،  عامني  قبل 
أكثر من 60 صفحة منها يف غضون  وكتبت 
اكتسب  الشعري  عملي  ألن  وتركتها.  شهرين 
اهتماماً دوليا كبيراً باملشهد األدبي. سأستمر 
يف كتابة روايتي قريباً. رمبا سيتم االنتهاء من 
ال  والتي   ، عامني  أو  عام  غضون  الرواية يف 
تزال مفتوحة. باإلضافة إلى ذلك ، ُتترجم كتبي 
إلى لغات أخرى وتنشر يف بلدان أخرى ؛ هذا 
يعطيني الكثير من الفرح واملزيد من العمل . 
على أي حال، أنا فضولي بشكل خاص لرؤية 
العالم  الثالثة إلى  العربية  كيف ستصل كتبي 
الناطق بالعربية وآمل أن يجدوا طريقهم قريباً 

إلى أرفف الكتب يف العالم العربي.
لغات.   9 إلى  كتبك  ترجمت  متت   : الليبي 
يف  ونشرت  لغة   15 إلى  قصائدك  وترجمت 
نتيجة  كانت  كيف  متنوعة...  عاملية  مختارات 

ذلك ؟
االعتراف وبشكل واسع، ترحال او سفر حول 
خطط  من  والعديد  مختلف،  ،جمهور  العالم 
مع  املشتركة  واملشاريع  اجلديدة  الترجمة 
هو  الهدف  العالم.  أنحاء  جميع  من  الشعراء 
عرض الوضع يف العالم بشكل أكثر شفافية. 
املطاف  نهاية  يف  واملساهمة  الناس  إلهام 
 ، العالم  أنحاء  جميع  يف  الوضع  حتسني  يف 
 ، اجليدة  باألفعال  وإلهامهم  الناس  وتعليم 
وبناء اجلسور بني الثقافات. هذه هي القيمة 

خطيرة  مسألة  الشعر  ترجمة  كانت  لطاملا 
للغاية تعتمد على الثقة بني املؤلف واملترجم. 
واكثر ما يؤلم املؤلفني معرفتهم ان نصوصهم 
. ويزيد حزنهم  بالشكل الصحيح  ُتترجم  لم 
بترجمة سيئة.  االبداعية   تدمير نصوصهم 
يجب أن يكون لدى املترجمني معايير أخالقية 
عالية يف عملهم وشعور كبير باملسؤولية. أنا 
بهذه  يهتمون  ال  املترجمني  أن  من  متأكدة 
ال  ولكن   ، بالطبع  سيئ  أمر  وهذا  املسألة، 
يزال يتم ترجمة الكثير ببساطة ألن العديد 
من الشعراء يريدون نشر أعمالهم بعدة لغات. 
وهذا ما جعل املشاكل املتعلقة بالترجمة تزيد 
الليبي : هل هناك شيء آخر تفعلينه غير كتابة 

الشعر؟
به  اقوم  ما  فكل  وأم  زوجة  اني  اعتبار  على 
شغف  ثم  من  واصدقائي  عائلتي  رعاية  هو 

الكتابة والترجمة
الليبي : من بعد كتاب »دموع سيليست«، والتي  
ُنشرت يف أملانيا عام 2018... هل سنشهد يف 

األيام القادمة عمل مشابه له ؟
مشترك.  كتابي  عمل  يعتبر  سيليست  دموع 
هذا  من  مشاركتي  وفصلني  قصائدي  متثل 
مع  لالهتمام  مثيرة  قصة  انها  الكتاب.... 
غضون  يف  الكتاب  إنشاء  مت  سالم.  رسالة 
أربعة أسابيع وكان تعاوًنا ممتاًزا مع الكاتب 

األملاني اري تور.

إبــــــــــــداع
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األدبية الدولية من أجل السالم. بعد االتصال 
به ، اقترح سرجون فايز كرم تنظيم شيء عظيم 
يف جامعته. كان يعتقد أن الفكرة كانت رائعة 
لنا  ناجًحا  احلدث  هذا  كان  بالطبع.  ووافق 

جميًعا وجلامعة بون.
الليبي : ماذا تعرف إلفيرا عن ليبيا؟ هل توقعت 
كتاب  مع  تتواصلي  وأن  حواراً  جتري  أن  يوما 

ليبني؟
الوضع.  هذا  يف  وليس  اتوقع،  لم  بصراحة، 
جداً.  كبيرة  ليبيا  تواجهها  التي  املشاكل  ألن 
لم أكن أعلم إلى أي مدى ميكن أن يكون لهم 
دور أدبي. أنا مندهشة جداً وسعيدة الستمرار 
مهماً  يعتبر  وهذا  الوجود.  الثقايف يف  عملهم 
جداً خاصة يف األوقات الصعبة . أنا سعيدة 
البلد  هذا  ليبيا،  من  متفائل  صوت  لسماع 
اجلميل والودي للغاية ، والذي أخبرني والدي 

عنه الكثير من األشياء اللطيفة
الليبي : كانت مفاجأة لنا أن والدك كان يعمل 
يف ليبيا ذات يوم كطبيب يف مستشفى املنصورة 
هذه  عن  إخبارنا  ميكنك  هل   ، شحات  مبدينة 

التجربة؟
أول ما أخبرني به والدي هو أنه يعتبر جميع 
والتقى  قابله  وكل شخص  التمريض  موظفي 
أنهم  واحد فقط  لسبب  كعائلته.  ليبيا  به يف 
أن  أخبرني  األسرة.  أفراد  من  كفرد  عاملوه 
ومع  الليبيني  واألطباء  املمرضات  مع  العمل 
املرضى كان ممتعاً جداً وداعماً، على الرغم 
من أنه قد يكون صعباً يف بعض األحيان ألن 
املستشفى بأكمله كان يعمل به طبيبان فقط 
يف بعض األيام. وكان عليه العمل 24 ساعة 
واللطف  الضيافة  كرم  ترك  لقد   . اليوم  يف 
للشعب الليبي انطباعاً خاصاً به. ذهب األمر 
إلى حد أنه عندما عبرت أمي وأبي الشوارع 
، قام األطفال الصغار بسحبه من يده ودعوته 
لديه  والدي   . باملنزل  بالطعام  ملشاركتهم 
وقد  قلبه  يف  الليبي  للشعب  عظيمة  مشاعر 

نقل هذه املشاعر إلينا نحن األبناء.

احلقيقية للشعر.
الليبي : مت حصولك على ثالث جوائز دولية، 
هي  ما  تركيا...  يف  واثنتان  إيطاليا  يف  واحدة 

مناسبة حصولك على هذه اجلوائز ؟
سبب اجلوائز كان قصائدي التي كتبت للناس 
الناس  مشاعر  القصائد  هذه  تهز  حيث   .
بعضهم لبعض ، وتعتمد على احلب والتفاهم 
بني  االختالفات  إلى  والنظر  بينهم.  والقبول 
األديان كمسألة تعايش وعالقة ملونة وإعالن 

احلياة السلمية.
الليبي : من هم الشعراء و الُكتاب العرب الذين 

قرأت لهم إلفيرا ؟
املنوعة  العربية  والثقافة  العربي  العالم  احب 
قراءة  أحببت  العظماء.  وشعراءها  وكتابها 
للشعراء العرب والفارسيني وشرق آسيا. أوالً  
قرأت عمر اخليام ، ثم حافظ الشيرازي ، ثم 

نزار قباني ومحمود درويش.
العربية  األدبية  الدراسات  قسم  أقام   : الليبي 
احلديثة يف معهد الدراسات الشرقية واآلسيوية 
يف جامعة بون، لقاء شعري بعنوان »الشعر هو 
األوسط  الشرق  من  قصائد   _ السالم  طريق 
من  الرابع  يف  البلقان«  حتى  العربي  واملغرب 
ديسمبر العام املاضي، كان لك شرف احلضور 
واملشاركة... حدثينا عن وقع هذه املشاركة على 

إلفيرا مع اختالف ثقافات ولغات املشاركني ؟
مبدئيا فرناندو ، وهو منظم رئيسي لألحداث 
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عـن املعنـى، دفعـت اإلنسـان، إلـى القيـام بقفـزة إلـى 
)املجهـول(، كمـا يحـدث يف تفسـير األحـالم مثـالً، 
حيث ال يوجد أي رابط بني رمزية احللم وتأويالته، 
أي أن التأويـل يتطلـب أدوات ومناهـج مختلفـة، عـن 
تلك التي يستخدمها اإلنسان يف مستويات معرفية 
أخـرى؛ وهـو مـا عبـرت عنـه األسـاطير اليونانيـة 
بوضوح، حني منحت »هرمس« رسول اآللهة »حذاًء 
مجنحـاً« يتيـح لـه الطيـران، حتـى يتمكن مـن جتاوز 
الهـوة الفاصلـة بـني عالـم »اآللهـة« وعالـم »البشـر«، 
وذلك لكي »يشرح« كلمات اآللهة التي تفوق قدرات 

اللغة البشـرية. 
الدينيـة علـى  الرغـم مـن هيمنـة الصبغـة   وعلـى 
احلـركات التأويليـة، إال أنـه ال توجـد تأويليـة عامـة، 
وواحـدة ميكـن الرجـوع إليهـا، حسـب رؤيـة »دايفيـد 
جاسير«، إذ توجد يف الواقع تأويليات متعددة، وهي 
مصحوبة أيضاً بقواعد يف التفسير مختلفة، يصل 
االختالف بينها إلى حد التضارب. ويف املقابل يرى 
»ريتشارد بالمير« أن التأويلية تطورت خالل احلقبة 
املعاصرة لتشـمل ثالث فروع معرفية إنسـانية، هي 
الالهـوت و الفلسـفة و األدب. وأصبحـت التأويليـة 
كمدرسـة عامـة، معنيـة بالنصـوص عمومـا، وعلـى 
وجه اخلصوص، من خالل عدة جوانب، أهمها: ما 
يود املؤلف تضمينه من معنى داخل النص، وعالقة 
النـص بسـياقه الثقـايف – التاريخـي، أو العالقة بني 
املوقـف الراهـن للقـارئ و بـني الشـروط االجتماعية 

والتاريخيـة لفهم النص. 
2 - مشكلة املعنى )من يحتكر التأويل( :

إن ارتبـاط التأويليـة، مبهمـة أساسـية، وهـي البحث 
عـن املعنـى، يجعلهـا يف مواجهة مباشـرة مع مشـكلة 

1 - التأويلية، أو البحث عن املعنى :
التأويـل، عمليـة مقترنـة بالوجود اإلنسـاني، لكونها 
مرتبطـة بالبحـث عـن »املعنـى«، و هـو القيمـة التـي 
بـل  أفعالهـم،  و  أقوالهـم  كل  البشـر، يف  ينشـدها 
وسـكونهم أيضـاً، و لقـد تـدرج اإلنسـان يف تأويـل 
األشـياء حسـب أهميتها، و هذا ما يفسـر، أسـبقية 
و أهميـة التأويليـة الدينيـة، التـي ال تنحصـر فقـط 
يف األديان و الرساالت السماوية، بل تشمل األديان 
الوضعيـة، مبـا يف ذلـك محـاوالت اإلنسـان األولـى، 
لتأويـل مظاهـر الطبيعـة، و التعامـل معها على أنها 
رسـائل إلهيـة، بـل و أعتبرهـا آلهـة يف حـد ذاتهـا،   
ورغم بسـاطة ذلك التأويل، إال أنه ضروري، لكونه 
أحـد الوسـائل الدفاعيـة، التـي جلـأ إليها اإلنسـان، 
فلـم يكـن ممكنـاً، أن يترك اإلنسـان حدثاً - خاصة 
لـو كان مؤثـراً يف حياتـه- دون أن يبحـث لـه عـن 
معنـى، و هـذه هـي املهمـة األساسـية ألي عمليـة 

تأويلية.
و البـد مـن التأكيـد يف هذا السـياق )أهمية البحث 
عـن املعنـى( علـى أن االرتبـاط الوثيـق بـني التأويـل 
و اللغـة و النـص، لـم مينـع التأويـل -يف كثيـر مـن 
األحيـان- مـن جتـاوز اللغـة و النـص، و ذلـك حـني 
أخضـع اجلانـب الغيبـي للتأويـل، فتأويـل األحـالم 
محاولـة لفـك شـفرة العقـل الباطـن اإلنسـاني وفقا 
لتصـور فرويـد، و محاولة لسـبر أغـوار الغيب وفقا 
للتصـور الدينـي، و من هنا ارتبط التأويل بالرمزية 
وهـي أوسـع مـن )االسـتعارة و املجـاز(، كمـا ارتبـط 
التأويـل بالرسـالة )الرسـالة الرمزيـة( التـي علـى 

اإلنسـان فـك شـفرتها.
كمـا يجـب التأكيـد أيضـاً، علـى أن أهميـة البحـث 

د. عبد اهلل علي عمران. ليبيا

املوت للمؤلف و اجلنازة للنص
 و القبر للقارئ )1( 
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املعنى، فالوصول إلى املعنى، يتجاوز مجرد معرفة 
املعنـى احلـريف لكلمـات اللغـة، بـل غالبـا مـا تنشـد 
التأويليـة مـا يطلـق عليـه )املعنى اخلفـي(، ألي نتاج 
إنسـاني، و يـزداد األمـر تعقيـداً، حني نـدرك، أنه ال 
يوجد معنى واحد ألي موضوع يخضع للتأويل، بل 
هنـاك معنـى مـزدوج )كما يقول ريكـور( حني يطرح 
نظريتـه عـن »تفجيـر النـص«، و ذلـك بعـد أن يجـد 
القـارئ يف حـروف النـص معـاٍن ال حصـر لهـا، و 
حني يتعدد القراء، تتعدد املعان و تصبح ال نهائية، 
و يصبـح مسـتحيالً، حتديـد املعنـى احلقيقـي أو 

اخلفي. 
و البـد مـن اإلشـارة إلـى أن هنـاك مـن اعتبـر تعـدد 
قيمـة  وتـزداد  التأويـل،  ملوضـوع  »ميـزة«  املعانـي 
النـص، كلمـا زادت املعانـي التـي ميكن اسـتخراجها 
منـه، يف األمكنـة و األزمنـة املختلفـة، بينمـا هنـاك 
مـن رأى يف التعـدد »مشـكلة«، وال يرجـع ذلـك لعيب 

يف النـص، بـل لفسـاد يف التأويـل.
املعنى(،عـرف  )حتديـد  املشـكلة،  هـذه  حلـل  و   
فئـة  يحـدد  األول  اجتاهـني:  التأويليـة  تاريـخ 
»حتتكـر التأويـل«، كمـا ذهبـت إلـى ذلـك التأويلية 
إلـى  الركـون  خـالل  مـن  مجملهـا،  يف  الدينيـة 
بوضـع  االهتمـام  دون  مؤسسـات،  و  أشـخاص 
علـى  بينمـا  للتأويـل،  عامـة  قواعـد  تطبيـق  أو 
لتحديـد  األكبـر،  امليـل  كان  الفلسـفي،  الصعيـد 
قواعـد وأدوات        ومناهـج للتأويـل، مـن خـالل 
جتريـد األفـكار عـن سـياقاتها و أصحابهـا، أمـا 
األدب فـكان متأرجحـاً بـني االجتـاه األول سـواًء 
بامليـل نحـو ذاتيـة املؤلـف أو ذاتية القارئ، و مييل 
موضوعيـة  خـالل  مـن  الثانـي  لالجتـاه  أحيانـاً 
نظامهـا  و  للغـة  البنيويـة  جعلـت  حـني  النـص، 

املعنـى. األول يف حتديـد  املقـام  الداخلـي 
3 - الكتابة )كسر احللقة احلوارية( :

تعتبـر الكتابـة، اكتشـافاً حضاريـاً فريـداً، و حتـوالً 
حاسـماً يف تاريـخ الفكـر واإلنسـانية، حيـث يطلـق 
عليهـا »دريـدا« مصطلـح »علم الكتابـة« تكرمياً لها، 
النـص  بهـا، كل عمليـة »تدويـن« ترفـع  واملقصـود 
على مسـتوى »املنطوق-الشفهي«، وميكن اعتبارها 

العامـل األساسـي لتطـور التأويلية، لكونها السـبب 
»احلالـة احلواريـة«،  األساسـي يف غيـاب هيمنـة 
تلـك احلالـة التي تفرض شـكالً عامـاً يتيح احتكار 
املعنـى، أوعلـى األٌقـل، تقلـص فـرص تعـدد املعاني، 
األطـراف  بـني  تفرضهـا،  التـي  العالقـة  بسـبب 
املتصارعة على املعنى )املتكلم-املستمع-احلبكة(، 

ممـا يرجـح أحدهـا و هيمنتـه علـى البقيـة.
وأول طـرف تسـتبعده الكتابـة، هـو املؤلـف، الـذي 
يعلـن  املتكلـم )احلكواتـي( حيـث  يـؤدي دوره  كان 
دائمـاً سـيادته املطلقـة علـى املعنـى، حتـى ولـو كان 
»راويـا«، فهـو يعتبـر نفسـه نائبـاً )وحيـداً ومطلقـاً( 
عـن املؤلـف، كمـا تقوم الكتابة باسـتبعاد »املرجعية 
املشتركة«؛ فتحرير النص من الشفهية، ال يقتصر 
احلـوار  يف  املشـاركة  الـذوات  عالقـة  علـى  أثـره 
)املتكلم-املسـتمع(، بـل يسـبب اضطرابـاً حقيقيـاً 
ففـي  أيضـاً،  العالـم  و  الـكالم  بـني  العالقـات  يف 
اخلطاب املنطوق يكون املعيار األخير ملا نقوله هو 
السـياق املكاني و الزماني الذي يشـترك به املتكلم 
و السامع، ولكن يف الكتابة تبدأ األشياء يف التغير؛ 
لـم يعـد ثمـة وضـع مشـترك بـني املؤلـف و القـارئ.

و جتـدر اإلشـارة هنـا إلـى أن املرجعيـة أو السـياق 
مـا  حاسـما يف حتديـد  دوراً  يلعـب  للنـص  العـام 
يحملـه مـن معنـى، نظـراً ألن لغـة النـص ذاتـه و 
الكلمـات التـي صيـغ بهـا النـص، تخضـع للتطـور و 
التغير حسب السياق الزمني، مما يعني أن معرفة 
معنى كلمة أو سياق حواري أو حتى وصفا لعادات 
و تقاليـد داخـل النـص، يرتبـط بسـياقه املكانـي-

الزماني.
و كل ذلك يلقى بضالله على إشكالية املعنى، حيث 
لم يعد محتكراً لطرف بعينه، فالكتابة تكسر حلقة 
احلالـة احلواريـة، و بالتالـي انتفـاء كل مـا يترتـب 
عليها، ألن شروط التفسير املباشر، والبسيط، من 
خـالل تفاعليـة لعبـة السـؤال و اجلـواب، التي تدار 
مـن خـالل احلـوار، لـم تعد ممكنة مـع الكتابة، فلم 
تعد الرسالة مرتبطة باملتكلم،  وتستبدل املشافهة 
وجهـاً لوجهـة بعالقـة قـراءة الكتابـة األكثر تعقيداً، 

ومت نسـف املوقـف احلواري بالكامل.
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صوتـه، مـا عـدت أسـمعه، بـل أراه يـدور حـول 
كرسـيه الهـزاز، متابعـاً حديثـه علـى التلفـون، 
أشـفقت عليـه وطـرت، علّنـي أجـد رزقـي عنـد 
بعـض  نثـر  قـد  يكـون  أن  فالبـد  املسـَتخَدم، 
بتوضيـب  منهمـكاً  وجدتـه  السـكر،  حبيبـات 
األكيـاس، بخفـة اللـص املرتبـك، ولم يترك ذرة 

لذبـاب جائـع.
 زووووم  .. زوووووووم.. 

تابعـت طيرانـي مـن نافـذة إلـى أخـرى أصيـخ 
.كلهـم  لـي  مغريـاً  منفـذاً  أجـد  لـم  السـمع، 
بحالـة يرثـى لهـا، مـع أنهم يسـتمتعون بالبرودة 
املنعشـة يف حـر آب احلـارق، مسـترخني علـى 
مقاعدهـم،  ال عمـل يشـغلهم سـوى التسـاؤل 

مديرهـم. سـيكون  عمـن 
متكنُت من باب مفتوح..

وقفت على يدها احلاملة لهاتف نقال :

الزجـاج  علـى  الرطبـة  مجسـاتي  ألصقـت   
النظيـف، و بأعينـي  اخلمسـة أراقـب كل مـا 

حولـي..   يجـري 
- زووووووم..

علـى  يـدق  الهـواء،  يف  بقبضتـه  يلـوح  رأيتـه 
طاولته، التي ال تغريني لشدة ملعانها ،ويصرخ 

يف هاتفـه :
ـ لـن أقبـل مـا فعلتـه بي، املبلغ الذي دفعته لك 
كان كفيـالً بجعلـي وزيـراً، ال مديـراً حقيـراً، 
ومـع ذلـك تخدعنـي بقولـك : ال أعلـم كيـف 

حـدث هـذا . ؟
) لـو فهمتـم لغـة البشـر، ألدركتـم كم أنا متعبة 
ندبـت حظـي   لطاملـا  عليـه،  مبـا حتسـدونني 
اللغـات  فهـم  علـى  قـدرة  مـن  بـه  ُمّيـزت  مبـا 

وسـماعها ( .
غّطـى  دوّي القذائـف ـــ التي جتاوزتني ــ على 

صديقة علي. سوريا

مرايـــــــا
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 نفضـت عـن جناحـي قطـرات حمـراء )نحـن 
نحـب الـدم لكـن ليـس لدرجـة ان نغـرق بـه( .
 ، املشـفرة  رسـائلي   ملجتمعـي  أرسـلت   
كانـت   فلقـد  وفيـر،  اخليـر  فهنـا  تعالـوا  أن 
صاحبـة الهاتـف، وأحـالم املديـر متراكمـة يف 
فـوق  متناثـرة  السـكر  وأكيـاس  اخليـر،  هـذا 

... اآلذن  جثـة 
النـاس مـن جمـع اجلثـث ،حتـى  مـا إن فـرغ 
الذبـاب.. مـن  يشـمئزون  ملكافحتنـا،  تنـادوا 

)غريـب أمرهـم ...يعـدون وليمـة تكفـي ذبـاب 
املدينـة ثـم يتسـابقون لقتلنـا مخافة األمراض 
التـي سـتفتك بهـم بسـببنا .. كمـا يدعون...(، 
دونـاً عـن رفاقـي جنوت من مبيداتهم السـامة 
ترتـق   .. تـق  ..واعتقلونـي..  سـقطت  لكـن.. 
طـق طـق ..قرقعـة اآللـة الكاتبـة..اآه.. اآه.. 
راحـوا  املظلمـة،  أقبيتهـم  يف  احتجزونـي 
ينتزعـون منـي عيونـي  ...عينـاً ..عيناً ..حتى 
رأيتـه  مـا  كل  يحللـون  اخلمسـة،   علـى  أتـوا 

،ويضعـون اخلطـط وفقهـا.. 
عاجـزة  فبـت  بتعذيبهـم  مجسـاتي  جفـت 
كل  القـذرة،  أسـطحهم  علـى  الوقـوف  عـن 
مـن  يتمكنـوا  لـم  بالفشـل،  بـاءت  محاوالتهـم 
خفـاش. ..بأننـي  االعتـراف  علـى  اجبـاري 

ـــ لـن أكلمـك بعـد اآلن، فزوجـي انتبـه علـى 
ونظراتـه  الثمـن،  باهـظ  النقـال  الهاتـف  أن 

لـك هـذا؟  أيـن  مـن  تسـألني 
وبضحكة مجلجلة تابعت :

ــ ال ...ال لن أعيده لك  الهدية ال ترد .
متنيـُت أن أفقـد حاسـة السـمع، وأربعـة مـن 
عيونـي، وآذانـي كلهـا، أذن واحـدة تكفـي لـكل 
هـذا الكـذب، وعـني واحـدة تكفـي لقبـح كثير.

زووووم .. زووووم ... زوووووووم.. 
  اجتهـت الـى مكـب نفايـات قريـب مـن املبنـى 
املغنـاج،  القطـة  مبـواء  اسـتمتعت  النظيـف، 
اسـتقريت على شـفتها املتلمظة ، وهي تراقب 
القـط الـذي يتحـني الفرصـة ليقضـي مأربـه 
املمزوجـة  سـعادتهما  علـى  ،اغبطتهمـا  منهـا 

بالقـذارة، واحلـرارة .
بحجمـي الصغيـر، عجـزت عـن مـد يـد العـون 
وهـي  القمامـة،  حاويـة  يف  سـقطت  لطفلـة، 

املتسـخة. أحالمهـا  جتمـع 
 آه.. مـن جثـة عامـل النظافـة املتفحمـة، لـم  
أستسـغ رائحتهـا، لـم تترك لـي القذيفة نقطة 

طرية..
، مجـازر قائمـة  يتكلمـون  املجتمعـون حولـه  
فكانـت  قريـب،  مـكان  يف  وسـاق  قـدم  علـى 

إليهـا. وجهتـي 

الليبي  61



إبــــــــــــداع

62الليبي 

القبيلة حتولت إلى دولة
الروايئ والكاتب الليبي صالح السنويس لمجلة الليبي : 

مـن  السنوسـي«  متخرجـًا  كان »صالـح   حـني 
مـن  األولـى  فصولـه  يكتـب  و  احلقـوق،  كليـة 
روايتـه األولـى »متـى يفيـض الـوادي«،  لم يكن 
عمـر محـاوره قـد جـاوز السـنة بعـد؛  وحني كبر 
صالـح  بروايـات  اعجـاب  أميـا  اعجـب  املحـاور 
السنوسـي،  وبعـد 45 سـنة جـرى هـذا احلـوار 
بينهمـا،  فكيـف كان ؟!؛ كيـف جـرت املواجهـة 
؟!  مختلفـني  ادبيـني  جيلـني  بـني  الفكريـة 
صالـح  عليهـا  أجـاب  التـي  األسـئلة  ماهـي 

؟! أجـاب  وكيـف  السنوسـي 
»صالـح  الليبـي  الروائـي  مـع  التقيـت    
السنوسي« مبقر اذاعة »باور fm »، يف الطريق 
منـذ  /بنغـازي  بوعطنـي  اخلامـس  الدائـري 
سـنتني ؛ وكانـت  هـذه هـي حصيلـة  اللقـاء مـع 

: الالمـع  الليبـي  الروائـي 
 صالـح السنوسـي، أيـن ولـد؟ كيـف تعلـم؛ ومـا 

الـذي يذكـره مـن القريـة؟!
هـذا سـؤال كبيـر يحتـاج إلـى كتـاب؛ وأنـا ال 

حاوره :أحمد التهامي -  ليبيا 
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سـأمر  لذلـك  نفسـي؛  عـن  احلديـث  أجيـد 
يف  ولـدت  .؛  فقـط؛..   نقـاط  بضعـة  علـى 
بيئـة ريفيـة قـرب قريـة بنينـا )ضاحيـة قريبـة 
الـى مدينـة بنغـازي ثانـي اكبر املـدن الليبية(؛ 
ولـدت يف منطقـة بدويـة؛ وكانـت »بنينـا« هـي 
القريـة التـي يذهـب اليهـا النـاس لتسـوق  مـا 
بعـد،  عـن  »بنينـا«  أرى  وكنـت  ؛  يحتاجونـه 
فبيننـا وبينهـا مرتفـع أصـل احيانـاً إلى قمته، 
القريـة  كانـت  لـي  بالنسـبة  عليهـا؛  فأشـرف 
وقـد  ومخيفـاً؛  كبيـراً  كان عاملـاً  آخـر؛  عاملـاً 
ومهولـة  كبيـرة  الصغيـرة  األشـياء  نـرى  كنـا 
ومخيفـة  بحكـم طفولتنـا؛ وأحيانـاً كنـا نراها 
أصغـر ممـا هـي عليه؛ وكان ما مييز بنينا هو 
فقـط وجـود املطـار الدولـي  فيهـا ؛ فنسـمع 
أصـوات الطائـرات وهـي تصعـد وهـي تهبـط 
قريـة  يف  املدرسـة  إلـى  انتقلـت  ثـم  أيضـاً؛ 
ولكـن  وبينهـا جبـل؛  بيننـا  والتـي  »الرجمـة«، 
شـاءت الظـروف أن أبـدأ املدرسـة االبتدائيـة 
يف الرجمـة؛ لذلـك أنـا اعتبـر أن »الرجمـة« 
هـي قريتـي ألننـي تعلمـت فيهـا احلـرف ؛ ثـم 

انتقلـت الـى بنغـازي.
أمـا عـن الشـخصيات التـي أثـرت يفِّ، فثمـة 
مـا  بعـض  وأردد  أذكرهـا،  دائمـاً  شـخصية 
وهـي شـخصية  أقوالهـا،  مـن  اعتبـره حكمـاً 
»العجـوز حليمـة« ؛ ففـي كثيـر مـن املواقـف 
ال أجـد تعبيـرات مناسـبة للحـدث إال  أقـوال 
يف  النـاس  كان  فمثـالً  حليمـة«؛  »العجـوز  
يف  ايشـنهو  اليـوم   : دائمـاً  يتسـألون  قريتنـا 
اليـوم؟  هـو  يـوم  أي   : )مبعنـى  اهلل؟!  ايـام 
أحـد، اثنـني جمعـة؟( فكانـت اجابـة العجـوز 
ايـام  ياوليـدي راهـن  الدائمـة تقـول:  حليمـة 
اهلل كيـف بعضهـن ) ال فـرق بـني ايـام اهلل(؛ 
آنـذاك؛  األيـام  أميـز  ال  تقريبـاً  كنـت  لـذك 
الن مامييزهـا هـو األحـداث التـي تقـع فيهـا، 
او قـدوم  او احلصـاد  كموسـم جـز الصـوف 
الـذي  اليـوم  فيقـال يف  املدينـة  مـن  شـخص 
جـاء فيـه فـالن ؛ أو أي حـدث آخـر، وهـذه 

كانـت قليلـة أصـالً ؛ ورغـم قلـة األحـداث إال 
تفاصيـل  اتذكـر  اليـوم  حتـى  زلـت  مـا  أننـي 
مـن  شـيئاً  أتذكـر  ال  بينمـا  ؛  هنـاك  أيامـي 
كانـت  القريـة  يف  فالذاكـرة  املدينـة،  أيـام 
بكـراً؛ فلقـد كان النـاس ينطلقـون للعمـل مـع 
انطالقـة الطيـور يف الصبـاح الباكـر، وكانـت 
واحلصـاد  باحلـرث  متعلقـة  الرجـال  اعمـال 
السـقاية  فأعمـال  النسـاء  أمـا  الغنـم  ورعـي 
وجمـع احلطـب، وكنـا  نحـن األطفال نسـاعد 

وتلـك. يف هـذه 
ملـاذا لـم تكتـب سـيرتك الذاتيـة حتى اليوم؟

فبالنسـبة  األمـر؛  هـذا  يف  كثيـراً  اتـردد  أنـا 
كبيـرة  أو  كثيـرة  أشـياء  أفعـل  لـم  أنـا  لـي، 
ألكتـب عنهـا سـيرة ذاتيـة تصلـح أن يقرأهـا 
النـاس؛ أنـا لـم اغيـر شـيئاً يف هـذا الكـون، 
ولكـن النـاس اعتـادوا  تكـرار روايـة وحكايـة 
ليـروا  لآلخريـن  فرصـة  ليعطـوا  ماعاشـوه 
هـذه التجربـة مهمـا كانـت متواضعـة؛ لذلـك 
أنـا حاليـاً اكتـب بعـض الشـذرات واجمعهـا، 
وهـي التـي قـد تكـون  يف زمـن مـا مـادة خـام 
اسـتعراض  اريـد  ال  وأنـا  ؛  ذاتيـة  لسـيرة 
محطـات حياتـي، بـل اسـعى لتقدميها كرواية 
ليتمتـع بهـا القـارئ، ألننـي اعتقـد أن القـراء 
لـن يسـتفيدوا شـيئاً مـن قراءتهـا كسـيرة؛ أنـا 
احـاول إيجـاد نـص لذيـذ يقضـي بـه القـارئ 

اوقاتـه. بعـض 
يفيـض  »متـى  االولـى  لروايتـك  بالنسـبة 
الـوادي«، والتـي جتـري احداثهـا يف مصـر ؛ مـا 
عـن  ال  مصـر  ريـف  عـن  للكتابـة  دفعـك  الـذي 

فيـه؟! ولـدت  الـذي  ليبيـا  ريـف 
 البـد أن تالحـظ هنـا أن كل كتابـة مرتبطـة 
بزمـن ؛ فهـي ابنـة زمنهـا ؛ وقـد بـدأت كتابـة 
»متى يفيض الوادي« يف عام  1974م ؛وأنا 
ال اعتبـر نفسـي كتبـت عـن الريـف املصـري، 
بـل عـن احلـدث الكبيـر آنذاك؛ حـرب اكتوبر 
االطـار  مـن  جـزءاً  الريـف  وكان  ؛  1973م 
الكلي لإلحداث فقط؛ إن ما شـدني وجعلني 
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اكتـب، كان هـو احلـدث وتأثيراتـه وتداعياتـه 
كان  كمـا  يعـد  لـم  بعـده  فمـا  املنطقـة،  علـى 
مـا قبلـه، فانـا إذا كتبـت حـرب اكتوبـر؛ وأنـا 
إمنـا  املصـري،  الريـف  اعـرف  ال  تقريبـاً 
احلـدث  وحجـم  احلـرب،  كان  شـدني  مـا 
املصريـة،  البيئـة  يف  وتداخالتـه  وتشـعباته 
أمـا الريـف فقـد اسـتخدم فقـط مبـا يخـدم 

الروايـة.
 إن مـا اسـتدعى كل التفاصيـل كان أحـداث 
الروايـة، ولقـد كانـت روايـة ذات بعـد عربـي 

مـن منطلـق الريـف املصـري.
كل  يف  الحقـًا  ظهـر  اساسـي  ملمـح  ثمـة 
باملوضوعـات  انشـغالك  هـو  رواياتـك، 

. سـية لسيا ا
رمبـا يـرى البعـض هـذا األمـر متعمـداً فيمـا 
أرى،  إن كل الروايـات الكبيـرة واملميـزة البـد 
كانـت  إذا  سياسـية؛  خلفيـة  علـى  تتكـئ  أن 
هنـاك مائـة روايـة مميـزة وكبيـرة فـإن ثمانني 
سياسـية؛  خلفيـة  علـى  تتكـئ  منهـا  روايـة  
عـن  السياسـة  ثيمـة  نعـزل  أن  لنـا  ميكـن  ال 
احلـب  عـن  نعزلهـا  أن  وال  اليوميـة؛  احليـاة 
أو الكراهيـة أو عـن املـوت ؛ هـي جـزء مـن 
كل هـذا وهـي خلـف كل هـذا؛ الروايـة وسـط 
؛  والسياسـي  والثقـايف  االجتماعـي  يعبـره 
كلهـا تعبـر مـن خـالل الروايـة؛ أنـا إذاً اعتبـر 
أن كـون خلفيـات رواياتـي سياسـية امـراً غير 
مـن  جـزء  هـذا  أن  اعتبـر  اننـي  بـل  متعمـد، 
علـى  ومحرضـي  الكتابـة،  علـى  محرضـي 

الروائـي.  احلـدث  التقـاط 
لـو  كمـا  الـوادي«  يفيـض  »متـى  روايـة  تبـدو   
كانـت تنتمـي إلـى مرحلـة مـا قبـل الهجـرة إلـى 

. حياتـك  يف  فرنسـا 
ال شـك يف ذلـك، فـكل أحداثهـا تقـع يف مصر 
جغرافيـاً؛ كمـا أن أحداثهـا أصـالً وقعـت قبل 
ذهابـي إلـى فرنسـا ؛ لذلـك جتدها مشـحونة 
وال  قوميـاً؛  املنضبطـة  غيـر  بالعاطفـة  أكثـر 
شـك أن الهجـرة عقلنـت الكثيـر مـن طرائـق 

؛  العمـل  و  الكتابـة  يف  ومنهجيتنـا  التفكيـر 
ولكـن سـتجد يف بعـض مقاطـع  روايـة »متـى 
التكثيـف  مـن  الكـم  هـذا  الـوادي«  يفيـض 
العاطفـي وااليديولوجـي ؛ والتـي تشـي بنـوع 
شـاهد  وهـي  االيديولوجـي،  التطـرف  مـن 

آنـذاك. علـى سـذاجتي 
للكاتـب  السنوسـي«  »صالـح  نقـد  هـذا  هـل 

السنوسـي؟ صالـح 
طبعا أنا ال أقول إن ذلك كان عيباً؛ فالرواية 
وكتبـُت  كتابتهـا  بـدأُت  فقـد  زمانهـا؛  ابنـة 
اغلـب فصولهـا قبـل الهجـرة إلـى فرنسـا، يف 

زمـن غيـر الزمـن، وبيئـة غيـر فرنسـا.
إلـى سـؤال آخـر؛ هـل كنـت تعـرف  هـذا يجرنـا 
سـوف  إنـك  ليبيـا  يف  جامعـي  طالـب  وأنـت 

روايـة؟ تكتـب 
يف  كانـت  الروايـة  يف  بداياتـي  فأنـا  طبعـا 
لقـد  أقـول  لذلـك  اعـدادي؛  الثانيـة  السـنة 
بـدأت مبكـراً جداً؛كنـت منـذ ذلك الوقت أرى 
كتبتـه  ولقـد  روائـي،  نـص  كتابـة  أريـد  أننـي 
روائيـاً  نصـاً  واعتبـره  اعـدادي؛  ثانيـة  يف 
بـه  احتفـظ  زلـت  وال  لـي؛  بالنسـبة  مكتمـالً 
حتـى اآلن ألنـه شـاهد علـى امريـن: بداياتـي 
وليـس  روايـة  كتابـة  يف  ورغبتـي  وتطـوري 
قصـة؛ والثانـي سـذاجتي آنـذاك ألننـي كنـت 
اعتقـد أن بإمكانـي  كتابـة روايـة،  هكـذا يف 

البصـر. ملـح 
 الـم تكتـب القصـة القصيـرة أبدًا؟!

الثمانينـات،  مرحلـة  يف  خاصـةً  كتبـت،  بـل   
املهاجـرة  باريـس  صحـف  يف  ونشـرت 
كاملسـتقبل؛ كل العـرب؛ الوحـدة؛ ولقـد كتبتها 
بالكتابـة  االسـتمرار  يف  لرغبتـي  آنـذاك 
األدبيـة أثنـاء الدراسـة، وأن  ال انقطـع عـن 
عالقـة  علـى  أظـل  وأن  الكتابـة؛  ممارسـة 
فضـالً  والقصصيـة؛  الروائيـة  بالكتابـة 
باريـس  صحـف  مـن  املـادي  مردودهـا  عـن 
تلـك املرحلـة كتبـت  ومجالتهـا؛ مـن قصـص 
: ملـن نهـدي الـوردة احلمـراء؟ وأيضـاً قصـة 
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بروسـيا«؛  »خيالـة  عنوانهـا  معروفـة  اخـرى 
بـه. بـأس  ال  لهـا صـدى  كان  وقـد 

تزورنـا  »غـدًا  الثانيـة،  روايتـك  أجـواء  هـل 
يف  العـرب  الطـالب  أجـواء  هـي  اخليـول«، 

تـدرس؟ كنـت  حيـث  الفرنسـية  »ديجـون« 
األحـداث؛  هـذه  أبطـال  هـم  وزمالئـي  نعـم، 
أن  يحـاول  عـام  بشـكل  الروائـي  كان  وإن 
لكـن  الروائيـة،  الشـخصية  مـن  يخلـق جـزءاً 
لـم اصطنعهـم،  أنـا  واقعـي؛  آخـر  ثمـة جـزء 
هـم كانـوا هكـذا؛ ولكـن قـد ال يكونـون علـى 
فهـم   الروايـة،  بهـا  صورتهـم  التـي  الشـاكلة 
الروائـي  وكان  بشـكل،  موجـودون  كانـوا 
يتمنـى أن يكونـوا بشـكٍل اخـر فصورهـم يف 
روايتـه كمـا متنـى !!... لذلـك ارغمهـم علـى 
يكونـوا؛  أن  لهـم  هـو  يريـد   كمـا  يكونـوا  أن 
هـل اصبحـوا احلـى ممـا هـم؟ ال ولكـن ثمـة 
جوانـب فكريـة وخلفيـات ايديولوجيـة يسـعى 

شـخصياته. عبـر  لتصويرهـا  الروائـي 

تزورنـا  »غـدًا  الثانيـة  روايتـك  نهايـة  يف   
مخيـم  يف  »منـال«  البطلـة  تختفـي  اخليـول« 
»فانيسـا«  تهـرب  فيمـا  لبنـان،  يف  فلسـطيني 
اجلسـر  علـى  لقـاء  يف  فجـأة  حبيبهـا  مـن 
قـرب  االنثـوي  االختفـاء  لهـذا  فهـل  القـدمي، 

عنـدك؟!ّ دالالت  النهايـة 
بالبحـث  أنـا عـادة اقـول إننـي لسـت مخـوالً 
مـع  اتعامـل  أنـا  العالـم؛  ملشـاكل  حلـول  عـن 
املعضلـة املطروحـة اتعامل مع الواقع املوجود 
نهايـات  وبالتالـي  روائيـاً،  واقعـاً  اجعلـه  ثـم 
هـذا احلـدث الروائـي جتعلنـي وكأننـي أريـد 
أن انصـب نفسـي حـالالً للمشـاكل، وهـذا ال 
ادعيـه لنفسـي، بـل اتعمـد أن اتـرك مسـاحة 
للقـارئ وخيالـه  لكـي يضيـف إلـى األحـداث 

دون أن أقـدم شـرحاً لـه.
مـاذا بقـي مـن تلـك املرحلـة ؟ مرحلـة روايتـك 
علـى  و«لقـاء  اخليـول«  تزورنـا  »غـدًا  األولـى 
»صالـح«  مـن  بقـي  ومـاذا  القـدمي«؟  اجلسـر 
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؟ آنـذاك 
هـو  كمـا  يبقـى  شـئ  ال  السنوسـي:  صالـح 
يتحـول  شـئ  ال  أنـه  اعتقـد  وايضـاً  عليـه؛ 
وهنـاك  انتقـال،  هنـاك  آخـر؛  شـئ  إلـى 
تغييـرات مـن مرحلـة إلـى أخـرى، ومـن بـني 
السنوسـي  بصالـح  مـا ميـر  التغييـرات  هـذه 
كتـب  أن  يـوم  عليـه  كان  كمـا  يبـق  لـم  الـذي 
يومـذاك  كتـب  فقـد  الـوادي«؛  يفيـض  »متـى 
يعـد  لـم  لذلـك  وتطرفـه،  وبنزقـه  بعواطفـه 
تـدرج  هنـاك  كان  ولذلـك  ؛  كان  كمـا  اليـوم 
حيـث حدثـث عقالنيـة نسـبية لرؤيـة الواقـع 
الـوادي«  يفيـض  »متـى  منـذ  معـه،  والتعامـل 
إلـى »غـداً تزورنا اخليول« سـوف جتد حتوالً 
الرؤيـة والتعامـل مـع األحـداث والواقـع،  يف 
ثـم سـتجد نضجـاً أكبـر يف لقـاء على اجلسـر 
أحـداث  مـع  التعامـل  يف  نضـج  ؛  القـدمي 
العالـم العربـي، ثـم سـتجد عاملـاً روائيـاً آخـر 
متامـاً يف سـيرة آخـر بنـي هـالل فيـه الكثيـر 
املنفلـت  السنوسـي  صالـح  العقلنـة(؛   ( مـن 
لـن تعـود تـراه يف »سـيرة آخـر بنـي هـالل«؛ 
فثمـة منهـج آخـر يّدعـي نوعـاً مـن النضـج يف 
رؤيـة العالـم         و سـترى ايضـاً يف »حلـق 
الريـح« و«يوميـات زمـن احلشـر« بالرغـم مـن 
صعوبـة اجوائهـا  تعقـالً آخـر يف التعامـل مـع 
الروائـي اعـداء ؛فيتعامـل معهـم  مـن يراهـم 
النظـر  بصـرف  انسـانية  كائنـات  انهـم  علـى 
عـن مواقفهـم السياسـية ؛ اذن هنـاك تطـور 
أن  البـد  السنوسـي  عالـم صالـح  حصـل يف 
يتغيـر  و  يتطـور  أن  أيضـاً  يفـرض عليـه هـو 

اخـرى. بنظـرة  العالـم  إلـى  وينظـر 
اجلسـر  علـى  »لقـاء  بروايتـك  عالقتـي  تعـرف 
القـدمي«، إذ اعتبرهـا حلنـًا مميـزًا  يف رواياتـك 
عـن  ليبـي  يكتـب  أن  املعقـول  مـن  جتـد  فهـل 
بـني  املواجهـة  قمـة  يف  بامريكيـة  عالقتـه 

لبلديـن؟ ا
أرى  وأنـا  ذلـك؛  مينـع  الشـئ  أنـه  ارى  أنـا 
ايضـاً أن وصفـه بالعقالنيـة  هـو ايضـاً غيـر 

جائـز ألن احلـدث يف رأيـي متـى وجـد فـرض 
هـذا  التقطـت  فلقـد  ؛  الروائـي  علـى  نفسـه 
احلـدث والتهمنـي كثيـراً العالقـة السياسـية 
ككيانـني  وليبيـا  املتحـدة  الواليـات  بـني 
الـكل؛  هـو  مايهمنـي  ولكـن  ؛  سياسـيني 
يهمنـي أمـر االختـالف األكبـر بـني الواليـات 
املتحـدة وليبيـا ؛ وهـو االختـالف احلضـاري  
وصراعـات  مواقـف  ينتـج  والـذي  والثقـايف، 

مختلفـة. سياسـية 
فالعـرب  الروايـة  نفـس  يف  آخـر  محـور  ثمـة 
علـى  يسـيطرون  الالتينيـني  واالمريـكان 
مواجهـة  عـن  تتحـدث  فكأنـك  صفحاتهـا؛ 

ألمريـكا؟ الثالـث  العالـم 
انـا اقصـد العالـم الثالـث ،أي ذاك الـذي كان 
يدعـى آنـذاك ثالثـاً مواجهتـه مـع العالـم كلـه؛ 
فالعـرب واالمريـكان الالتينيـني مثلـوا اجلـزء 
املتمـرد، والـذي يسـعى للحصـول علـى مـكان 
أي  ذلـك،  سـبيل  يف  ويصـارع  اجلسـر  فـوق 
وضعـك يف موقـف سـلبي وعزلـك  والتحقيـق 
معـك يف وسـط جمـع مـن البشـر، وهـذا يعنـي 
متيـزك باالنتمـاء إلـى عالـم ليـس عالـم هـؤالء 

البشر.
  هل ثمة  أثر لتجربتك احلياتية يف ما تكتب؟

نعـم طبعـاً ؛ ال ميكنـك أن تكتـب ما ميس الواقع 
وال تكـون جتربتـك جـزءاً منـه؛ فأنـت ال ميكنـك 
الكتابة عن شئ التراه وال تسمع به؛ أنت سوف 
تنطلـق ممـا تعرفـه أنـت، ال ميكنـك أن تصـور 

اخليـال إال بنـاءً علـى الواقـع الـذي تعرفه .
عالقـة  أيـة  لكتاباتـك  هـل  شـكلي؛  سـؤال  ثمـة 
بتعريشة همنغواي؟ تلك الفترات التي يتوقف 

فيهـا السـرد يف مجموعاتـه القصصيـة؟
انـا لـم اطلـع علـى تعريشـات همنغـواي، لكننـي 
ال انكـر أنـه مـن أهـم الكتـاب الذيـن تأثـرت بهـم 
واحببـت اعمالهـم، ورمبـا وجـدت جـزءاً عنـده 
يتناغم مع تطلعاتي ومع ما اريده، فانا هاجرت 
وحاولت أن اصنع ابطاالً يف الواقع الذي تركته 
جذبـاً  األكثـر  »همنغـواي«  كان  لذلـك  هنـاك، 
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لـي... وايضـاً أغلـب روايـات »همنغـواي« تتكـئ 
على خلفية سياسية  مثل »ملن تقرع االجراس«؛ 

و«وداعـا للسـالح«.
علـى اجلسـر  »لقـاء  كتابـة  اردت  لـو  الليبـي:  
القـدمي« اليـوم؟ كيـف تكـون؟ ومـا الـذي سـوف 

يتغيـر؟
طبعاً، سأكتبها بشكل آخر ؛ ألن النص هو ابن 
املجتمـع وابـن املـكان وابـن الزمـان الـذي يكتـب 
فيـه؛ فالزمـان مـرت بـه أحداث احدثـت اثراً يف 
املكان ويف املجتمع، إذن لن يكون اجلسر القدمي 
كمـا كان عليـه؛ وانـا متأكـد أن مـا يجـري اآلن 
علـى اجلسـر القـدمي ال يشـابه مـاكان يحصـل 
وال  الشـخوص  يف  ال  الثمانينـات،  يف  آنـذاك 
يف الوقائـع .. األشـخاص تغيـروا، املـكان تغيـر، 
والزمـان تغيـر ... رمبا سـيتحدث بلغـة اخرى.. 

رمبـا بييتـرو لـن يكـون علـى هـذه الشـاكلة..
اللحـن  روايـة »سـيرة آخـر بنـي هـالل«؛ هـي  هـل 
النغمـة   .. االولـى  رواياتـك  ملسـار  اخلتامـي 
احلزينـة واليائسـة هـل كانـت مقدمـة لتصفيـة 
احلسـاب مـع املسـار واالنتقـال الـى مسـار اخـر؟
أنـا ال اسـميها تصفيـة حسـاب، ولكننـي اقـول 
فقط إن هذا تطور للرؤية التي بدأت مع »متى 
ابطـال يف  فكلهـا صراعـات  الـوادي«،  يفيـض 
واقـع اليزالـون يرفضـون مايجـري فرضه فيه..

هـل أصيـب بطـل روايـة »سـيرة آخـر بنـي هـالل« 
؟! باليـأس 

يزالـون  ابطـال ال  لـك، هـي صراعـات  أكـرر   
يرفضـون مـا يجـري فرضـه ؛ فيهـا كلهـا معادل 
خارجـي دائمـاً، أمـا يف »سـيرة آخـر بنـي هالل« 
الثقافيـة  البنيـة  داخـل  إلـى  الصـراع  فتحـول 
العربيـة؛ اذن بطـل السـيرة هـو ضحية االنظمة 
السياسـية العربيـة، ضحيـة الواقـع السياسـي 
العربـي وليـس فقـط الواقع العاملـي، وما يحاول 
فرضـه انتهـى إلـى حـد اعتبـار اآلخـر مشـجباً 
يعلـق عليـه كل شـيء، ثـم جـاءت مرحلـة صـراع 
وانتهـت  الواحـد  املجتمـع  داخـل  قـوى  بـني 
بتصفيتـه، وهـي نهاية متوقعة يف هـذا الصراع، 

وال تـزال أحداثـه جتـري حتـى اليـوم.. 
يف  ترغـب  هـل  الريـح«،  »حلـق  لروايـة  اسـتلهامًا 

العربيـة؟ للـدول  تاريـخ  كتابـة  اعـادة 
أنـا اعتبـر أن القبيلـة حتولـت إلـى دولـة، إلـى 
لتطـورات  روايـة  شـكل  انتـاج  إعـادة  مـا  حـٍد 
قبيلـة عربيـة عبـر التاريـخ، ومـا فعلتـه يف هـذه 
املنطقـة، فالقبيلـة العربيـة كانـت مسـؤولة عـن 
االمبراطوريـة العربيـة، وهـي ايضاً املسـؤولة 
والتجزئـة.  واخلـراب  التقطيـع  عـن  اليـوم 
و  انثربولوجيـاً  خطيـر  دور  لهـا  القبيلـة  اذاً 
خـالل  مـن  اليـه  التعـرض  حاولـت  سياسـياً 
يف  الظاهـرة  هـذه  يبـني  روائـي؛  خطـاب 
سياسـياً      تنتجـه  مـا  سـواًء  العربـي  الواقـع 
أو ثقافيـاً او انثربولوجيـاً، وبالرغـم مـن أن 
ليبيـا،  يف  جغرافيـاً  تتموضـع  الريـح«  »حلـق 
الواقـع  كل  علـى  تنطبـق  انهـا  أرى  لكننـي 
العربـي يف كل البـالد العربيـة ؛ فلقـد وقعـت 
يف كل املناطـق خاصـة البدويـة التـي حتولـت 
الـى دولـة، ولكـن ثمـة تأويـالت اخـرى قيلـت 
وانثربولوجيـة،  ميتافيزيقيـة  الروايـة  عـن 
وانـا  الرعـاة،  سوسـيولوجيا  ناحيـة  مـن  أو 

العربـي. للواقـع  روائـي  جتسـيد  اعتبرهـا 
لروايـة  عربيـة  نقديـة  مقاربـات  عـدة  ثمـة 
منهـا؟ اسـتفدته  الـذي  مـا  الريـح«،  »حلـق 
مـن  العـرب   البحـاث  بعـض  بـه  قـام  مـا 
قـراءات للروايـة -والتـي ظلـت مظلومـة مـن 
النقـاد الليبيـني الذيـن لـم يكتبـوا عنهـا فيمـا 
النقـاد  فعلـه  –مـا  احلربـي«  »الناجـي  عـدا 
لهـذا  اخـرى  رؤيـة  اكتشـف  جعلنـي  العـرب 
الناقـد  فمثـال  ذهنـي،  يف  تكـن  لـم  النـص 
كتـب  املغـرب  مـن  املرجتـي«  »أنـور  الدكتـور 
حلـق  يف  امللتبسـة  »الهويـة  عنوانـه  بحثـاً 
مـن  وتشـكلها  الهويـة  همـه  وكان  الريـح«، 

والدولـة. القبيلـة 
ماهي مشاريعك القادمة؟

أنـا  وايضـاً  روايـات،  الكتابـة،  ثـم  الكتابـة، 
السياسـية. السوسـيولوجيا  يف  اكتـب 
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دراما حتت املجهر
كانت الدراما العربية يف هذا موسـم )رمضان 
باملناقشـة  زاخـرة  مضـى،  الـذي   )2020
بعضهـا  واسـتهلك  والـرد،  واألخـذ  والتحليـل 
كمسلسـل »أم هـارون« ومسلسـل »مخـرج 7« 
الكثيـر مـن املناقشـات، لكنني لـم أحفل بذينك 
تابعـت  بعيـد،  مـن  مـن قريـب وال  العملـني ال 
مقابلة تلفزيونية منشورة لسيدة يهودية قادمة 
مـن البصـرة يف العـراق إلـى البحريـن، تدعـى 
»أم جـان«، ويقـال إن »أم هـارون« هـي جتسـيد 
كانـت عـام  التلفزيونيـة  املقابلـة  لشـخصيتها. 
1977، وبـدت فيهـا »أم جـان« امرأة منكسـرة 
ذات تاريـخ طويـل مـن املعانـاة، وكان عمرهـا 
حـني بُثـت املقابلـة ثالثـة وسـبعني عامـاً، كل ما 
كانـت تتمنـاه أن يكـون لها بيـت ال تدفع أجرته، 
وسـيكون بإمـكان مـن مينحهـا إيـاه اسـتعادته 
بعـد أن متـوت. كمـا أثارتنـي حلقـة مـن برنامج 
الفضائيـة،  »الغـد«  قنـاة  تبثـه  الـذي  »أبعـاد« 
وحـاور مقـدم البرنامـج مجموعة من الضيوف 
التطبيـع  وأبعـاد  العربيـة  الدرامـا  ملناقشـة 
فيهـا، وأتـوا بطبيعـة احلـال علـى مسلسـل »أم 
هـارون« ومسلسـل »مخـرج 7«، ومت مناقشـة 
أسـئلة حـول التطبيـع مـع كيـان االحتـالل يف 
املسلسـلني وبعـض مظاهره علـى أرض الواقع. 
خرجـت مـن احللقـة بـال شـيء محـدد، وبقـي 

األمـر غائمـاً.
قبـل اخلـروج مـن هذيـن املسلسـلني يف هـذه 
اجلـردة مـن احلسـاب، أيقنـت أن الـدور كبيـر 
لألفـكار  الترسـيخ  أو  التمهيـد  يف  للدرامـا 
السياسـية، السـيما أن املسلسـلني عرضا على 
غريبـاً  ليـس  إذ  السـعودية،   )MBC( قنـوات 
يتـم  أن  املترديـة  العربيـة  السياسـية  واحلالـة 
وأن  وعرضهـا،  املسلسـالت  هـذه  مثـل  إنتـاج 

فيـه  ربحـت  كثيـرون.  مشـاهدون  لهـا  يكـون 
بطلـة مسلسـل  الفهـد  الكويتيـة حيـاة  املمثلـة 
السـلبية  التعليقـات  مـن  الكثيـر  هـارون«  »أم 
وزادت فاتورتهـا يف اخلسـارة بعـد مواقفها من 
الوافديـن ومطالبتهـا بترحيـل املصابـني منهـم 
بكورونـا وطردهـم خـارج الكويـت، وربـح ناصـر 
أيضـاً   »7 »مخـرج  مسلسـل  بطـل  القصبـي 

األعـداء. مـن  الكثيـر 
املعـادي  واملنـاخ  السياسـية  احلالـة  هـذه  إن 
السـبب  هـي  أرضـه  يف  واحلـق  للفلسـطيني 
يف أن املشـاهد العربـي لـم يعـد يـرى أعمـاالً 
دراميـة تناصـر قضيتـه املصيريـة يف احلريـة 
غـرار مسلسـل  علـى  املحتـل،  مـن  واخلـالص 
مـن  كل  أشـار  وقـد  الفلسـطينية«،  »التغريبـة 
وليـد  والدكتـور  اهلل  نصـر  إبراهيـم  الروائـي 
سـيف يف حـوارات معهمـا إلـى رفـض كثيـر من 
املنتجني العرب تنفيذ سيناريوهات ملسلسالت 
تدعـم القضيـة الفلسـطينية، واحـد مـن هـذه 
السيناريوهات كما أشار نصر اهلل مأخوذ عن 
إحـدى رواياتـه. يف ظـل هذه األجواء سـتنتعش 
الدرامـا التطبيعيـة أو علـى األقـل السـاكتة عن 
احلـق، لتكـون هـي الشـيطان األخـرس، مهمـا 

كانـت متقنـة فنيـاً.
هذان كانا أبرز مسلسلني أخذا أبعاداً سياسية 
أخـرى  ثمـة مسلسـالت  ولكـن  املناقشـة،  مـن 
رمبـا كان االلتفـات إليهـا أقـل، علـى اعتبـار أن 
السياسـة أكثـر طفـّواً على السـطح، وتسـتحوذ 
السياسـة علـى التفكيـر اجلماهيـري والوعـي 
أكثـر  الوعـي  هـذا  أن  مـع  العربـي.  القومـي 
عرضـة للتزييـف واالسـتهبال، ولـم يعـد مؤثـراً 
إال يف شـتائم الفيسـبوك وتويتـر، كأنـه أخـذ 
يؤسـس ملصطلحـات جديـد مـن مثـل »اجلهـاد 

فراس حج محمد. فلسطين
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اإللكترونـي«       أو »املقاومـة االفتراضيـة«.
املسلسـالت األخـرى كانـت بالنسـبة لـي أهـم 
يف مناقشـة الناحيتـني التربويـة واالجتماعيـة، 
مثيـراً  دراميـاً  عمـالً  كان  »شـغف«  فمسلسـل 
جداً، وخاصة يف الناحية الثقافية، إذ يكتشف 
املشاهد العربي أن ثمة استغالالً يف األوساط 
الثقافيـة، إذ يقـع أصحـاب املواهـب احلقيقيـة 
يف فـخ االسـتغالل، فالفنـان »طـارق« تسـتولي 
أبشـع  فتسـتغالنه  امرأتـان،  موهبتـه  علـى 
علـى  »امتثـال«  األولـى  لتسـتحوذ  اسـتغالل، 
جهوده عن طيب خاطر وهو على قيد احلياة، 
فيكتب مقاالت وأبحاثاً لتنشـرها باسـمها، مبا 
يف ذلـك رسـالة »املاجسـتير«. والشـيء نفسـه 
تقـوم بـه »دانـة« فتسـتولي علـى أعمـال طـارق 
ومجموعـة مـن لوحاتـه واسكتشـاته بعـد وفاته 
لتوقعهـا باسـمها لتغـدو فنانـة معروفـة يف كل 
األوسـاط الفنيـة والثقافيـة العربيـة. ثـم تعثـر 
دانـة علـى فنـان آخـر يدعـى فيصـل، إنسـان 
بسـيط مختلـف عـن طـارق الـذي ظهـر بتعـدد 
بأنـه  هـذا  فيصـل  ميتـاز  النسـائية،  عالقاتـه 
فنـان موهـوب، تسـتغله دانـة فيرسـم لوحاتـه 
األوسـاط  يف  تتـم  وهكـذا  باسـمها.  وتوقعهـا 
الفنيـة سـرقة مجهـود اآلخريـن حتـت دعـاوي 

احلـّب والشـغف واملـال.
هذا املسلسل مهم جدا وهو يضيء على قضية 
التزوير الثقايف وصناعة األسماء الكبيرة، وقد 
شـاعت مثـل هـذه القضايـا كثيـراً يف أوسـاط 
املثقفـني العـرب، فثمـة نسـاء جميـالت أو ذات 
ثـراء يصبحـن مثقفـات ومعروفـات؛ ألن ثمـة 
مثقفـاً أو كاتبـاً يقـوم بكتابـة الكتـب وتأليفهـا، 
ومـا علـى تلـك النسـاء إال وضع أسـمائهن على 
تلـك األعمـال. إن املسـاءلة األخالقيـة هنا تقع 
علـى الطرفـني معـاً، وقد التبـس األمر، فأيهما 
أظـن  املجنـي عليـه.  وأيهمـا هـو  هـو اجلانـي 
أن كليهمـا مسـؤول عـن هـذا الفعـل، بـل رمبـا 
الكاتـب احلقيقـي هـو املجـرم احلقيقـي وليـس 
الطـرف الثانـي، وخاصـة يف حالـة فيصـل، أو 

حالـة طـارق وهـو علـى قيـد احليـاة.
والفنيـة  الثقافيـة  األوسـاط  غـدت  لقـد 
واألكادميية تعاني من عمليات تزوير حقيقية، 
وانتشـرت فضائـح كبيـرة يف هـذه األوسـاط، 
ألطروحـات علميـة وأبحـاٍث وكتـب وروايات لم 
يكتبهـا إال أشـخاص آخـرون لتسـجل بأسـماء 
كـّن علـى  نسـاء جميـالت عـن طيـب خاطـر، 
اسـتعداد لدفـع ثمـن تلـك األعمـال، إمـا مـاالً 
مصلحيـة  عالقـات  أو  جنـس«  »ممارسـة  أو 
آنيـة، تدفـع فيهـا املـرأة جسـدها أو مالهـا أو 
االثنـني معـا مقابـل قصيـدة أو مقـال أو روايـة 
األخيـرة  السـنوات  ويف  علميـة،  أطروحـة  أو 
ظهـر يف اإلعـالم الكثيـر مـن تلـك الفضائـح، 
وألقـاب جامعيـة وسـحب  ومت سـحب جوائـز 
ومنتديـات  روابـط  مـن  وعضويـات  شـهادات 
واحتـادات فنيـة وأدبيـة. وكل ذلـك يتـم حتـت 
بـاب مغـٍر هـو »الشـغف«، فـكأن هـذا الشـغف 
يف الفـن واألدب يؤهـل الواقعـني حتـت تأثيـره 

مزيفـني. ومثقفـني  لصوصـاً  ليكونـوا 
مسلسالت اختفى فيها رمز الدولة :

ثمـة مسلسـالت أخـرى خليجيـة وعربية يرتفع 
حـاالت  وزادت  كثيـرا،  العنـف  مسـتوى  فيهـا 
الفنيـة،  للشـفقة  مثيـرة  بطريقـة  فيهـا  القتـل 
مـن مثـل مسلسـل »هيـا وبناتهـا«، و«الكـون يف 
القتـل  كان  فقـد  »البرنـس«،  كفـة«، ومسلسـل 
فيهـا سـهالً للغايـة، وغابـت الدولـة وهـي التـي 
مـن املفتـرض أن تكـون حارسـة ألمـن املجتمـع، 
ليصل املشاهد إلى قناعة أنه ال حاجة للعربي 
ألن تكـون لـه دولـة ترعـى شـؤونه، وال أجهـزة 
أمنية تسـهر على راحته، فباسـتطاعة أي فرد 
أن يقـوم بـأي عمـل مـن قتـل وسـلب وجتـارة 
مخـدرات وال تتـم محاسـبته، وكأن الفـرد هـو 
نفسـه مكلـف بالبحـث عـن حقه وإحقـاق احلق 
والعدالـة. لـم يكـن ظهـور رمـوز الدولـة يف تلـك 
املشـاهد،  إلكمـال  أشـباح  سـوى  املسلسـالت 

وسـرعان مـا يختفـي أثرهـا.
لـم يكـن مفهـوم الدولـة هـو الغائـب عن فلسـفة 
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هـذه األعمـال وأفـكار كتابهـا، بل فكـرة العدالة 
علـى  املسلسـالت  تلـك  عملـت  فقـد  ذاتهـا، 
حتقيـق نـوع مـن العدالـة املتوهمـة التـي حتـوم 
وكأنـه  هـواه،  علـى  ليحققهـا  البطـل  فكـر  يف 
أن  املؤلفـون  ونسـي  اإللهيـة،  العدالـة  ينفـذ 
البشـر. هنـا  عدالـة اهلل تختلـف عـن عدالـة 
فالعـدل  اإللهـي،  للعـدل  حاجـة  ال  أنـه  ظهـر 
فقـط هـو بيـد مـن ُظلـم وباسـتطاعته االنتقـام 
لنفسه. ال أقترح بديالً بالطبع، ولكن األمر لم 

يكـن مقنعـا البتـة.
مفهوم سيادة الشر املطلقة : 

حفلـت  التـي  األعمـال  تلـك  وقعـت  لقـد 
مـآزق  يف  والشـر  والقتـل  العنـف  بحـاالت 
فنيـة الفتـة، فكيـف يتحـرك الشـر علـى مـدى 
29 حلقـة ونصـف، ويتقلـص اخليـر يف مـدة 
النصـف  هـذه  فهـل  أقـل؟  أو  سـاعة  نصـف 
سـاعة كفيلـة مبحـو األثـر السـيئ للعنـف يف 
لقـد  مسـاره؟  وتصحيـح  املشـاهد،  نفسـية 
حافلـة  عقليـة  ذو  الشـر  أن  انتباهـي  لفـت 
بالتفاصيـل املتقنـة بينمـا حـاالت اخليـر تتـم 
ومصادفـات  عقليـة  أسـباب  ودون  بعجالـة 
الشـر  كل  الشـر  اسـتولى  لقـد  فنيـاً،  مبـررة 
علـى التفكيـر بينمـا جـاء اخليـر كالقدر الذي 
ال بـد منـه لينهـي »احلفلـة الدرامية«. إن مثل 
أن  العربيـة  العقليـة  يعـزز يف  األعمـال  هـذه 
أصـل اإلنسـان الشـر، وكأنهـا جـاءت لتؤكـد 
أفـكار الفالسـفة الذيـن ال يـرون يف اإلنسـان 
سيفسـر  كيـف  وإال  ضـاٍر،  وحـش  أنـه  إال 
يجابـه  خّيـراً  واحـداً  فـرداً  أن  املشـاهد 
مجموعـة مـن األخـوة األشـرار كما هو احلال 

»البرنـس«؟ مسلسـل  يف 
ضيوف رامز أكثر  جنونًا منه : 

عـدا هـذه الدرامـا التعيسـة كان هنـاك برنامج 
»رامـز مجنـون رسـمي«، هـذا البرنامج البائس 
جـداً، وغيـر املسـلي، وال يقـوم إال علـى إهانـة 
وكل  ُمهينـة،  بطريقـة  وابتزازهـم  الضيـوف 
ذلـك حتـت حجـة واهيـة ُتدعـى الفـن، ولكـّن 

رامـزاً هـذا ليـس وحـده هـو املجنـون، بـل رمبـا 
ويسـتحقون  منـه،  جنونـاً  أكثـر  ضيوفـه  كان 
منـه مـا القـوا مـن تعنيـف وإهانـات ومقالـب 
غيـر سـعيدة وال لذيـذة، فهـل كان املـال الـذي 
سـيأخذه كل ضيـف أهـم مـن »هيبـة« الفنـان 
رامـز  أهـان  لقـد  عامـة،  شـخصية  بوصفـه 
حـد  علـى  ووسـائله  ورسـائله  الفـن  وضيوفـه 
سـواء، وصـار الطرفـان واقعـنْي حتـت طائلـة 

والقانونيـة. األخالقيـة  املسـاءلة 
يف  غايـة  تربويـة  أبعـاداً  البرنامـج  لهـذا  إن 
اخلطـورة عـدا مـا فيـه مـن عنـف واسـتغالل 
يسـاهم  إنـه  إذ  مقيـت،  وتهريـج  واسـتهبال 
بوعـي، أو رمبـا بغيـر وعـي، بتقويـض القيـم 
االحتـرام  وأهمهـا  والتربويـة،  االجتماعيـة 
املتبـادل بـني النـاس. فكيـف يتوقـع الفالسـفة 
مسـتقبل  يكـون  أن  والساسـة  واملفكـرون 
املواطـن العربـي وهـو يتربّـى يوميـاً علـى هـذه 
علـى  تعـاد  سـتظل  التـي  الهابطـة  األعمـال 
مـدار السـنة، ليسـتطيع مـن فاتـه احلضور أن 

مبشـاهدتها؟ يحظـى 
الدراما أداة لتعليم العنف : 

يسـأل  أن  الغبـاء  ملـن  فإنـه  ذلـك  كل  بعـد 
التربويـون واملفكـرون والفالسـفة عـن أسـباب 
تفشـي العنف يف املدارس واجلامعات واألَُسـر 
يف املجتمعـات العربيـة، بـل يجـب التفكير على 
نحـو أكثـر صرامـة بـأن تكـون تلك املسلسـالت 
وفالسـفة  تربويـني  إشـراف  حتـت  والبرامـج 
وسياسـيني إن أرادوا اخليـر لهـذه املجتمعـات، 
فبدالً من أن تصبح الدراما أداة لتعليم العنف 
وإراحـة  للتهذيـب  أداة  تصبـح  واستسـهاله 
النفـس مـن متاعبهـا. أال يكفي املواطن العربي 
مكابـدة  مـن  يعانيـه  مـا  أمـره  علـى  املغلـوب 
وضغـط أعصـاب يف احلياة ومتاعب احلصول 
علـى لقمـة عيشـه لتأتـي الدرامـا لتزيـد مـن 
يجـد  ال  الدرامـا  يف  حّتـى  النفسـية؟  أعبائـه 
راحتـه، فأّيـة قسـوة أشـد مـن هـذا الـذي جرى 

أيهـا الدراميـون؟ فالرحمـة حلـوة واهلل!
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مشـاعره  عمـق  مـن  حرفـه  الكاتـب  يسـتلُّ     
رسـائل  واألمـل،  اجلمـال  لينثـر  واقعـه  ووحـي 
فيهـا  ملّونـة  كتـب  األمـل تصلنـا يف شـكل  مـن 
تتنّفـس فنسـمعها، تصـرخ فتروينـا مـن  أرواح 
هكـذا  للقـراءة.  متجـّددة  بلـذة  معّبـأة  كـؤوس 
محمـد  التونسـي  الّروائـي  قـّراء  مـع  يحصـل 
عملـه  إثـر  أجيـاالً  ربـى  الـذي  املـؤدب  عيسـى 
إعالمّيـًا  كونـه  إلـى  إضافـة  التدريـس  بقطـاع 
واإلنتـاج  الصحافـة  مجـال  يف  أعمـال  لـه 
صاحـب  بلـدة  مواليـد  مـن  وهـو  اإلذاعـي، 
يكتـب  التونسـي.  القبلـي  بالوطـن  اجلبـل 
األدبـي،  واملقـال  والروايـة  القصيـرة  القصـة 
إلذاعـة  األدبيـة  البرامـج  مـن  العديـد  أنتـج 
تونـس الثقافيـة واإلذاعـة الوطنيـة التونسـية، 

شـارك يف العديـد مـن امللتقيـات واملهرجانـات 
األدبّيـة والثقافّيـة يف تونـس وخارجهـا مبصـر 
الوطنّيـة  اجلائـزة  علـى  حائـز  وهـو  واجلزائـر 
سـنة  القصيـرة  القّصـة  يف  الّشـباب  ألدب 
»عـرس  القصصّيـة  مجموعتـه  عـن   1995
للّروايـة  الّذهبـي  الكومـار  وجائـزة  الّنـار«. 
 2017 سـنة   « ناعـم  جهـاد   « روايتـه  عـن 
العامليـة  البوكـر  جلائـزة  الطويلـة  والقائمـة 
التـي  الذهـب  روايـة حمـام  2020 عـن  لسـنة 
أثـارت ضّجـة لتناولهـا مسـائل تتعّلـق بالهوّيـة 
الّروائـي  معنـا  يحضـر  والتطـّرف.  واالنتمـاء 
ملجلـة  خـاص  حـوار  يف  املـؤدب  عيسـى  محمـد 
وآرائـه  جتربتـه  علـى  التعـّرف  وملزيـد  الّليبـي، 

التاليـة: األسـئلة  طرحنـا 

إذا رضيت عن كتاباتي .. فقد مت 
ونيس محمد عيىس المؤّدب  :

ّ
الّروايئ الت

حاورته سماح بني داود .مديرة مكتب الليبي في تونس .
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الـذروة؟ أنـك حّققـت  تـرى  هـل 
- مـن يعتقـد أّنـه بلـغ الـّذروة يف الكتابـة فإّنـه 
يحكـم علـى نفسـه باملـوت، مبعنى تكرار نفسـه 
واجتـرار مـا سـبق أن كتبـه وهـو مـا حـدث مـع 
العديـد مـن الكّتـاب العـرب. الكتابـة قلق يومي 
وبحـث شـاّق يسـتدعي احلـرص علـى التجديد 
تعرفهـا  التـي  التحـّوالت  ومسـايرة  والتجـّدد 
الكتابـة يف العالـم يف مسـتويات اللّغـة والبنيـة 
جتّنـب  علـى  حريـص  أنـا  فعـال  واملضامـني. 
الكتابـة،  يف  خـاّص  أسـلوب  ونحـت  الّثرثـرة 
وهـذا هـو األهـّم، أن نكتـب يعنـي أن نتجـاوز 
أنفسـنا أّوالً، ثّم نتجاوز الّرصيد املوجود، وإاّل 
مـا معنـى أن نكتـب وننشـر، مـا معنـى كّل ذلـك 
يزاحـم  كّل شـيء  ومجنـون؟،  عالـم سـريع  يف 
الكتـاب أو حّتـى يلغيـه، لذلـك علينـا أن نحفـظ 
هيبـة الكتـاب وجـدواه ومتّيـزه عـن الوسـائط 

احلديثـة التـي غـزت العالـم.
 الليبي : طرحت يف »حمام ذهب« أسئلة مربكة 
تتعلق بالهوية والتطّرف واالنتماء كما اخترَت 
فرسـمَت  حاضـرة،  لتكـون  اليهوديـة  الديانـة 
واالسـطوري  الواقـع  بـني  ممزوجـة  أحداثـا 
هـذا  عـن  حُتدثنـا  هـل  مختلفـة،  مـاّدة  وقدمـَت 
اجلانـب مـن الّروايـة مـع إبـراز ردة فعـل الناقـد 

ذلـك؟ مـن  والعربـي  التونسـي 
- ويف رواية حمام الّذهب اشتغلت على تاريخ 
األقلّية اليهودّية أو يهود القرانة وما كان مُيّيز 
مدينـة تونـس العتيقة مـن حياة جميلة وتعايش 
املسـيحيني،  وحّتـى  واملسـلمني  اليهـود  بـني 
تونـس  كانـت  ملـاذا  األهـّم:  الّسـؤال  وطرحـت 
ومتعايشـة  ومتنّوعـة  متعـّددة  املاضـي  يف 
والّديانـات  والثقافـات  احلضـارات  مبختلـف 
واآلن صـارت حلبـة للكراهّيـة واحلقد وإقصاء 
اآلخـر املختلـف؟، أليـس اليهـودّي تونسـّيا مثله 
آخـر  ومبعنـى  املسـيحّي؟.  ومثـل  املسـلم  مثـل 
أقلّيـة  تطـّرف  هـو  تونـس  يف  الّتطـّرف  فـإّن 
الـذي  تونـس  شـعب  متّثـل  ال  وهـي  متعّصبـة 
ُعـرف عبـر تاريخـه باالنفتـاح علـى الثقافـات 

الليبـي : كيـف تفّسـر تضّخـم اإلنتـاج الّروائـي 
يف  األخـرى  األدبّيـة  األجنـاس  حسـاب  علـى 
الـذي  الباهـر  الّنجـاح  بعـد  خاّصـة  أعمالـك 
بفوزهـا  ناعـم«  »جهـاد  روايتـي  يف  حّققَتـه 
بدخولهـا  ذهـب«  و«حمـام  الذهبـي  بالكومـار 

للبوكـر؟ الطويلـة  القائمـة 
- لـم أفكّـر يومـاً يف كتابـة الّروايـة إلـى حـدود 
سنة 2011، فأّيام الّثورة كان يف نّيتي إعادة 
كتابـة مجموعتـي القصصّيـة » هيلينـا« التـي 
أحرقتهـا سـنة 2000 بعـد محاولة هرسـلتها 
وعدم الّسـماح بنشـرها كما هي. بعد انقطاع 
11 سـنة عن الكتابة وجدُت نفسـي يف عوالم 
الّدراسـة  أّيـام  مؤّثـرة  فكتبـُت جتربـة  روائّيـة 
اآلداب مبنوبـة وحتديـداً  كلّيـة  اجلامعّيـة يف 
يف   « األولـى  روايتـي  وكانـت   1991 سـنة 
بعـد  التـي صـدرت سـنة 2013.   « املعتقـل 
مشـروع  خـالل  مـن  املغامـرة  واصلـُت  ذلـك 
بعنـوان:  روايـات  ثـالث  علـى  يحتـوي  روائـي 
األديـان واملـكان. يف » جهـاد ناعـم » حتّدثـُت 
بالّديـن  واملتاجـرة  واإلرهـاب  التطـّرف  عـن 
الّذهـب«  حّمـام   « ويف  وبالوطـن.  وباإلنسـان 
حلّلـُت الهوّيـة التونسـّية القائمـة على التعايش 
الّتركيـز  خـالل  مـن  والثقافـات  األديـان  بـني 
تونـس  مبدينـة  القرانـة  يهـود  تاريـخ  علـى 
بعنـوان  وهـي  الّثالثـة  الّروايـة  أّمـا  العتيقـة. 
دار  عـن  قريبـا  وسُتنشـر  إسـباني«  »حـذاء 
مسـكيلياني فهـي نافـذة أخـرى علـى األديـان 
من خالل شـخصّية ضابط إسـباني مسـيحي 
األهليـة  احلـرب  خـالل  فرانكـو  مـن  يهـرب 
اإلسـبانّية سـنة 1939 ليعيـش جتربـة مثيـرة 
إلـى  الّروايـة  إذن أخذتنـي  تونـس. هكـذا  يف 
املغامـرة  سـأواصل  أّنـي  وأعتقـد  عواملهـا 
بحكـم أّن الّروايـة متغّيـرة ومتحّولـة يف بنيتهـا 
ورهاناتهـا، وأنـا أالحـق ذاك التغّيـر والتحـّول. 
الفـن  ذروة  التشـكيلي  الفنـان  يبلـغ   : الليبـي 
بوصولـه الـى التجريـد، يف حـني يبلـغ الكاتـب 
بالتكثيـف واالختـزال،  الكتابـة  ذروتـه يف فعـل 
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األديـان.  بـني  والّتعايـش 
  أّما رّدة فعل الّناقد التونسي والعربي فأغلبها 
كانـت إيجابّيـة يف مـا يتعلّـق مبناخـات الّروايـة 
الفنّيـة ومـا طرحتـه مـن قضايـا إنسـانّية. وال 
ألّنـي  الّروايـة  هاجمـت  آراء  هنـاك  أّن  أُنكـر 
سـردُت تاريـخ يهـود القرانـة، بـل هنـاك كاتـب 
قـال حرفّيـا عـن الّرواية » هي تبييض لليهود«، 
أنـا مندهـش حّقـا لكاتـب تونسـي ينتهـي إلـى 
وسـاذج  مقـّزز  والّسـاذج،  املقـّزز  احلكـم  هـذا 
لهـا  التونسـي  املجتمـع  مـن  فئـة  ُيقصـي  ألّنـه 
احلـّق يف أن حتيـا يف وطنهـا كمـا نحيـا نحـن. 
أجل اليهود هم توانسـة مثلنا وكّل من ُينكرهم 

هـو إقصائـي ومريـض نفسـّيا وفكرّيـا.
 الليبـي : هـل تعتقـد أن مـا أدخـل روايتـك حمـام 
العامليـة  للبوكـر  الطويلـة  القائمـة  الـى  ذهـب 
جماليـة الّتقنيـات الروائيـة فيهـا أم موضوعهـا 

العـام؟
مـن  وقائـع  َهـب«  الَذّ »حّمـام  روايـة  تسـرد   -
تاريـخ يهـود تونـس بـ«حـّي احلـارة« أو »حـارة 
مـن  هربـاً  تونـس  إلـى  مجيئهـم  منـذ  اليهـود« 
مدينـة »قرنـة ليفورنـو« يف إيطاليـا إلـى حـدود 
خرافـة  سـليلة  الوقائـع  وهـذه   .2010 سـنة 
َهـب« القريـب مـن »سـيدي محـرز«  »حّمـام الَذّ
يف املدينـة العتيقـة بتونـس العاصمـة، خرافـة 
والتـراث  اجلماعّيـة  بالّذاكـرة  عالقـة  ظلّـت 
حّمـام  روايـة  فـإّن  لذلـك  الشـعبي.   الشـفوّي 
بـني  املشـترك  التاريـخ  روائّيـا  تطـرح  الّذهـب 
الكثيـر مـن  املسـلمني واليهـود، االشـتراك يف 
سـاهم   وقـد  وغيرهـا.  والّطبائـع  العـادات 
وجـود اليهـود يف إضفـاء حركّيـة كبيـرة علـى 
منطقـة بـاب سـويقة. فقـد لعبـوا دورا هاّما يف 
جتـارة التفصيـل و حتويـل سـوق القرانـة إلـى 
مركـز إقتصـادي. وكانـوا يصـّدرون  املنتوجات 
املتأّتيـة مـن الزراعـة وتربيـة املواشـي واحلرف 
والشاشـية  الصوفيـة  كاألغطيـة  التقليديـة 
يسـتوردون  كانـوا  املقابـل،  يف  وغيرهـا. 
القصديـر،  السـكر،  كالتوابـل،  األوليـة  املـواد 

واحلريـر  كاألغطيـة  الصناعيـة  واملنتوجـات 
الّذهـب. جتـارة  إلـى  إضافـة  واألقمشـة 

   فقد جّسمت احلموالت التاريخّية والتراثّية 
والدينّيـة واالجتماعّيـة  ملدينـة تونـس احلـوار 
والّتعايش بني اإلسالم واليهودّية وبني ثقافتني 
يحمـالن نفـس الهموم واملشـاغل واالنتظارات، 
والكتاتيـب  الّزيتونـة  جامـع  حضـر  فمثلمـا 
ومقـام سـيدي محـرز وغيرهـا حضـر الكنيـس 
اليهودّيـة  واملدرسـة  احلفصّيـة  يف  اليهـودي 
ومبانـي اليهـود وهـو مـا يبـرز  حضـور املدينـة 
كفضـاء حـّي مّتقد باملشـاعر املتناقضة: األلفة 
والّنفـور، احلنـني واالغتـراب . ومّتقـد برغبات 
ملـا يحملـه  واالنتصـار  املاضـي  ذلـك  اسـتعادة 
إنسـانّية  دالالت  مـن  ذاك  اإلنسـاني  الّتـراث 
جتـارب  مـن  املاضـي  ذلـك  مـا صاحـب  رغـم 
مؤملـة وقاسـية مـن  قبـل الّنازيـني واملتعّصبـني 

دينّيـا واجتماعّيـا.
روح  مـن  فانبثـق  اجلمالـي  الّتشـكيل  أّمـا    
األصـوات  تعـّدد  أو  البوليفينّيـة  اجلوقـة 
الّسـاردة والّناقلـة للحكايـات . هـذا االختيـار 
الفّنـي سـاهم يف اسـتحضار األمكنـة يف مدينة 
زوايـا  مـن  املدينـة احلديثـة  و  العتيقـة  تونـس 
متعـّددة تنقـل نبـض احليـاة اجلميلة يف تونس، 
احليـاة التـي تنتصـر للجمـال والفـّن واحلـوار 
مـع اآلخـر املختلـف. حضـرت األمكنـة بوصـف 
طوبوغـرايف ونفسـي وبرمزّيـة مجّسـمة جلمال 
وحّمـام  محـرز   سـيدي  مقـام  مثـل  املعمـار  
الّذهـب ومقهـى الشواشـني واألحيـاء الّشـعبّية 
وشـارع احلبيب بورقيبة مع اإلشـارة طبعا إلى 
متثـال ابـن خلـدون الـذي يظـّل حارسـا للعقـل 
واملعرفـة والعـدل .  تونـس تظـّل حارسـة علـى 
مـّر العصـور لُهوّيتهـا املجبولـة علـى الّتسـامح 
كنسـت  التـي  املعتدلـة  والّطبائـع   والّتعايـش  
لقـرون طويلـة املتطّرفـني واإلرهابّيـني.. تونس 
وشـخصّياتها  بأمكنتهـا  الّذهـب  حّمـام  يف 
ترّوجهـا  التـي  القامتـة  الّصـورة  تلـك  ليسـت 
بعـض وسـائل اإلعـالم  العاملّيـة مـن كونها بالد 



قلـق دائـم وبحـث ال يتوّقـف، بـل هـي معانـاة 
مسـتوياته،  كّل  يف  اخللـق  لتجديـد  ومكابـدة 
اللّغـة، الهندسـة، املضامـني وغيرهـا وغيرهـا. 
فمتـى كان الكاتـب مطمئّنـاً فإّنـه بذلـك يعلـن 
نهايـة جتربتـه يف اإلبـداع، أو هـو » يعلّق القلم« 

الّرياضّيـني. بلغـة 
 الليبـي : هـل بإمـكان الّروائـي تقّمص دور املؤرّخ 

لتخليـد مـا عاشـه وطنه مـن أزمات وأحداث؟
- بـل مـن الّضـروري أن يفعـل ذلـك، أن يكـون 
مؤرّخـاً وفيلسـوفاً ورجـل ديـن ومتسـلّحاً بـكّل 
نّصـاً  ليكتـب  والّتجـارب  والثقافـات  املعـارف 
مهـّم  كمـؤرّخ  دوره  املتلّقـي.  يف  ومؤّثـراً  حّيـاً 
ال  التـي  املهملـة  واألزمـات  األحـداث  لتدويـن 
ينتبـه إليهـا اإلعـالم أو املـؤرّخ، وذاك مـا فعلُتـه 
يف رواياتـي املنشـورة، يف روايـة » يف املُعتقـل » 

بلـد احلـّب واحلرّيـة واجلمـال  إّنهـا  تطـّرف، 
وسـيبقى كذلـك. سـافرت الّروايـة طويـال يف 
الُهوّيـة  للعالـم حقيقـة  لتكشـف  املنحـى  هـذا 

التونسـّية.
وبعـض  الّروايـة  ملضامـني  تفصيـل  هـذا 
خصائصهـا الفنّيـة، أّمـا سـبب بلوغها القائمة 
الّطويلـة للبوكـر فهـو موكـول للجنـة اجلائـزة.

اللغـات  دون  مـن  بالعربيـة  كتبـت   : الليبـي   
األخـرى، هـل يعنـي هـذا تشـّبثًا بلغتنـا األم أم 

أخـرى؟ أسـباب  هنـاك 
اختصـاص  هنـاك  يكـون  أن  البـّد  أّوال   -
ومعرفـة بلغـة الكتابـة، ويف احلقيقـة جتـاوزْت 
عالقتـي باللّغـة العربّيـة االختصـاص واملعرفة 
مـن  إاّل  أكتـب  ال  أنـا  حينئـذ  احلـّب،  إلـى 
خـالل ذلـك احلـّب، أّمـا اللغـات األخـرى فلهـا 
محّبوهـا. ثانيـا، إذا قصـدِت اللّهجـة الّدارجـة 
إّنـي أوّظفهـا عـادًة يف مواقعهـا داخـل  أقـول 
علـي  العظيـم  فعـل  كان  كمـا  متامـا  النـّص 
الّدوعاجـي يف قصصـه القصيـرة. أّما الكتابة 
بالّدارجـة بشـكل كامـل فـأراه ممجوجـا، تلـك 

قناعتـي.   هـي 
 الليبـي : هـل تعتقـد أن اجلوائـز األدبّيـة عامـل 

محـّدد لقيمـة العمـل األدبـي؟
محليـاً  اجلوائـز،  قيمـة  ينفـي  أحـد  ال   -
وعربيـاً. يف الواقـع العربـي اجلوائـز محـّددة 
إاّل بالعمـل  لقيمـة العمـل، فاإلعـالم ال يهتـّم 
األعمـال  عـن  إال  يبحـث  ال  والقـارئ  املتـّوج، 
مهّمـة  اجلوائـز  نالـت جوائـز. حقيقـةً،  التـي 
يف حيـاة أّي كاتـب، لكـن ال ينبغـي أن ينشـغل 
بهـا كثيـرا، فالعمل اجلّيـد واملتكامل يصل إلى 
اجلميـع ويحّبـه اجلميـع.. األدب يحتـاج إلـى 
كفـاح وصبـر أّيـوب وهـو ليـس نزهـة أو حفلـة 

. تنكّريـة 
مـا  علـى  راض  أنـت  مـدى  أّي  إلـى   : الليبـي 
قّدمتـه ومـا تقّدمـه لـألدب التونسـي والعربـي؟

- إن رضيـُت يومـاً علـى مـا قّدمتـه أو كتبتـه 
فإّنـي سـأحكم علـى جتربتـي باملـوت، الكتابـة 
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مثـال سـردُت تفاصيـل مـن الفسـاد والتحـّرش 
اجلنسـي باإلضافـة إلـى أسـباب التطـّرف يف 
املجتمـع ويف اجلامعـة بشـكل خـاص. الّروائـي 
الهوامـش  يلتقـط  الـذي  احلـّي  الّضميـر  هـو 
غيـره،  يراهـا  ال  التـي  الّصغيـرة  والتفاصيـل 
وهي املحّددة بشـكل كبير ملا سـيحدث الحقاً، 
لذلـك فـإّن مـن أهـّم وظائـف الّروايـة احلديثـة 

االستشـراف.   هـي 
و  اإلعـالم  بـني  القائمـة  العالقـة  مـا   : الليبـي   

اآلخـر؟ كالهمـا  يخـدم  كيـف  و  األدب 
- األدب يحتاج إلى اإلعالم لينتشر، ولألسف 
تنشـر  التـي  احلقيقّيـة  منابـره  فقـد  اإلعـالم 
سـريعاً  اآلخـر  هـو  صـار  واإلبـداع،  الكتـاب 
وسـطحّياً. اإلعـالم مـن جهـة أخـرى ال يهتـّم 
إال باألعمـال املتّوجـة كمـا أشـرُت سـلفاً، أّمـا 
مئـات األعمـال األخـرى فمصيرهـا اإلهمـال. 
برأيـي البـّد مـن إعـادة إنتـاج البرامـج األدبّيـة 
الثقافّيـة  الّرصينـة واجلـاّدة لتنشـيط احليـاة 
لنتجـاوز  واالختـالف  اجلـدل  وتنشـيط 
بعـض  يف  التافهـة  واخلالفـات  الّسـجاالت 

بـوك. الفيـس  أو يف  القنـوات 
حتّققهـا  التـي  اإلضافـة  ماهـي   : الليبـي   
األمـر  تعلـق  إذا  خاصـة  لصاحبهـا  اجلائـزة 
نيـل  أجـل  مـن  الكتابـة  فـن  يحترفـون  بكتـاب 

؟ ئـز اجلوا
نيـل  أجـل  مـن  يحترفـون  الذيـن  الكّتـاب   -  
اجلوائـز نهايتهـم سـريعة، باعتقـادي اجلوائـز 
مهّمـة يف حيـاة الكاتـب لكـن ال ينبغـي أن نكون 
وفاقـد  للحرّيـة  فاقـد  الّسـجني  لهـا،  سـجناء 

لإلبـداع بطبيعـة احلـال. 
الثقـايف  للمشـهد  اخلاصـة  رؤيتـك   : الليبـي   
الكـم  ظهـور  مـع  خاصـة  والعربـي  التونسـي 

والكتـاب؟ النشـر  دور  مـن  الهائـل 
- أنا مع انتشار دور الّنشر وظهور الكتب بكّم 
هائـل، ذاك أفضـل ملواجهـة اجلهـل والتطـّرف 
واإلرهـاب. صحيـح أّن أغلـب الكتـب الّصـادرة 
لإلبـداع،  الّدنيـا  الّشـروط  فيهـا  تتوّفـر  ال 

وصحيـح أّن هنـاك هسـتيريا األنـا املتضّخمة، 
يسـتحّق  مـا  وتخليـد  بالغربلـة  كفيـل  الّزمـن 
والعربـي  التونسـي  الثقـايف  املشـهد  اخللـود. 
يف الواقـع ضبابـي، وهـو شـبيه برمال متحّركة 
ُمخيفـة. هنـاك صراعـات ونزاعـات سـخيفة 
الثقافّيـة  للمنابـر  غيـاب  هنـاك  املقابـل  ويف 
اجلـاّدة التـي بإمكانهـا أن ترتقـي باملشـهد يف 

جميـع الفنـون.
الليبـي : كاتـب كبيـر، كاتـب صغير، مصطلحات 
عبـر  النـص  انتشـار  ظـل  يف  مسـامعنا  أثقلـت 
حسـب  هـو  مـا  االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 
رأيـك معيـار احلكـم عـن الكاتب وما يقدمه من 
املنتـوج  تصنيـف  يف  الناقـد  دور  هـو  ومـا  مـادة، 

األدبـي و حتقيـق األفضـل؟
- ال أؤمـن بتلـك التقسـيمات، كاتـب صغيـر/ 
أخـرى،  تسـميات  أو  املـرأة  أدب   / كبيـر 
الفيصـل هـو النـّص الـذي يثبـت نضـج جتربـة 
َمـا ومتّيزهـا عـن جتـارب أخرى. وعلـى الناقد 
وعلمّيـة  ونزاهـة  بحرفّيـة  يكتـب  أن  اجلـاّد 
أو مـا  أو االخوانّيـات  عـن املجامـالت  بعيـداً 
نقدّيـة  ارتكـب جرائـم  ناقـد  وكـم مـن  شـابه. 
نصـوص  حـّق  ويف  العلمّيـة  شـهادته  حـّق  يف 
أدبّيـة واألمثلـة يف ذاكرتنـا كثيرة يف تونس ويف 
فبرأيـي  االجتماعّيـة   املواقـع  أّمـا  خارجهـا. 
هي مخّصصة للمجامالت واالنتشـار الّسـريع 
متامـا كمـا تنتشـر فقاقيع الصابـون، ثّم يخمد 

كّل شـيء. 
 الليبي : رسالتك الى كل شاب ُيحاول ممارسة 

فعل الكتابة. مع كلمة ختام للمجلة.
تنويـع  مـع  باسـتمرار  القـراءة  هـي  رسـالتي   -
القـراءات ثـّم الكفـاح والّصبـر.. مجـال الكتابـة 
وقلـق  يومـي  جهـد  إلـى  ويحتـاج  شـاّق  مجـال 

متدّفـق. إبداعـي 
  حتّيتـي إلـى أسـرة مجلّـة اللّيبـي علـى هـذه 
الكاتبـة  صديقتـي  وإليـك  اجلميلـة  املسـاحة 
سـماح بني داود، فأنت تشـاركينني، بال شـّك، 

همـوم الكتابـة.. تقديـري ومحّبتـي لكـم.
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أساسيات  أحد  تعد  بللورية  مادة  امللح 
حاسة الذوق .. 

امللح  معاجلة  أن  إلى  األدلة  بعض  وتشير 
حيث  مضت،  سنة  آالف  ثمانية  إلى  تعود 
الينابيع  مياه  يغلون  رومانيا  سكان  كان 
أدوات  على  عثر  كذلك  امللح.  الستخراج 
نفس  إلى  ترجع  الصني  يف  امللح  ملعاجلة 

تقريًبا.  الفترة 
قدمياً،  اليهود  عند  ثميناً  امللح  يعتبر  وكان 
وكذلك عند اإلغريق والرومان والبيزنطيني 
أصبح  بعد  فيما   . واملصرّيني.  واحليثّيني 
ُينَقل  كان  إذ  مهمة،  جتارية  سلعة  امللح 
طرٍق  خالل  املتوسط  البحر  عبر  بالقوارب 
 .. الكبرى  الصحراء  عبر  وبقواِفل  ٍة  خاَصّ
كما أن عوز امللح وحاجة الدول له أدت إلى 

نشوب حروب بينهم .
عائدات  لزيادة  امللح  استعمل  أيضاً 
الضرائب، فقد فرض األتراك ضريبة امللح 
إلى  باإلضافة  العربي،  الوطن  سكان  على 
 .. األديان  بعض  طقوس  يف  يستعمل  أنه 

ويف بعض الثقافات تستعمله املرأة يف طلي 
وبحرقه   .. التشقق  من  للتخلص  أقدامها 

يف أرجاء البيت إلبعاد شبح السحر عنه.
اللحم  لتجفيف  به  يستعينون  البدو  أن  كما 
يرغب  وحينما   .. بالقديد  يعرف  ما  وهو 
له  يقول  التخلص من شخص ما  أحدنا يف 
: » عدي ملّح«، إذ يبدو أن مهنة جني امللح 
مثل  امللح  باعة  بعض  لكن   .. ومتعبة  شاقة 
الهرام رحمه اهلل ( يف قريتي كان  )حسني 
احلنّية  ملح   : قائاًل  بضاعته  على  ينادي 
جلودة  الدعاية  سبيل  على   « النية  يطلق 
يف  ينعدم  أو  امللح  يقل  وعندما   . ملحه 
بدونه  و   .. يطاق  ال  األكل  يصبح  الطعام 
الطعام  احلضر  يصف  فيما   .. يستساغ  ال 
وغالباً   .. سامط«   « بأنه  امللح  من  اخلالي 
ما تستعمل كلمة »سامط« للداللة على ثقل 
دم اإلنسان الذي ال قبول له يف املجتمع .. 
يف  ذلك  عن  يعبر  الشعبي  تراثنا  أن  حتى 
ملح  خاطيك   (( تقول  شهيرة  علم  غناوة 

الصوب عليك السماطة نازله .((

طة  لسما ا

طة  لسما ا

الناجي الحربي . ليبيا 
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أُيعقُل أْن يوّحَدنا وباءُ؟  .. ويعجُز َعْن تآلفنا اإلخاءُ؟

وينزعُ رأفة اإلنساِن ظلٌم .. أيطرُق باَب صحوتِه البالءُ؟

مُيّزُق عالَم اإلنساِن شرٌّ .. ويهزأُ بالشعوِب األشقياُء

َوُهْم جعلوا احلياَة تضجُّ موًتا .. ُيغّطي وجَه مشهِدها الدماُء

وُيذبُح كالشياِه بال ضميٍر .. بقانوِن الطغاِة األبرياُء

فكْم ِمْن دولٍة عظمى تعالْت .. على دوٍل يعيُث بها الّشقاُء

وظّنْت نفَسها للكوِن ربًّا .. لها القدرُ املنّزُل والقضاُء

تنوُح اآلَن يفزُعها الوباءُ .. مبحـنـِتهـا ُيكبلُها الـعـيـاُء

فمْن يسِق الشعوَب كؤوَس سمٍّ   .. َيذْق منها وذاك هو اجلزاُء

بكورونا ، مبخلوٍق حقيٍر .. ُتَذلُّ وكـلُّ قـوِتـهـا غـثـاُء

وحتسُب أّن محنَتها وباءٌ .. وتنسى أّن محنَتها العداُء

وجتهُل إذ تفّتُش عن دواٍء .. أِن اخللُق الكرمُي ُهَو الدواُء

فال تستغربوا عظَم الباليا  .. إذا حكَم العباَد األدنياُء

إذا اإلنساُن حاصرُه ضالٌل  .. يضيُق أمام وجهتِه الفضاُء

ُيِضْيُع الدرَب من ركَب املعاصي .. وراَن على بصيرِتِه الرياُء

وصبًرا رمبا اهلل ابتالنا .. فكْم عانى بذلَك أنبياُء

وال جنزعْ مبعترِك املنايا .. فال بََشٌر سيخطئُُه الفناُء

ِهَي األقدارُ ُتنزُلها السماءُ .. فيرفُعها من األرِض الدعاُء

ومهما أطبقْت سحُب الرزايا .. سينشُر نورَ بهجِتنا الرجاُء

وإْن أعيْت كواهلَنا اخلطايا .. ستشرُح قلَب َمْن َنِدَم السماُء

أشيعوا احلبَّ كي ُتشفى نفوٌس  .. ِمَن الشكوى ففي احلبِّ الشفاُء

ويرفُل بالسعادِة َمْن تسامى .. على البغضاِء جوهُرُه نقاُء

وينعُم بالسكينِة كلُّ قلٍب .. ِمَن اإلميان يحضُنُه ضياُء

محمد نصيف. تونس

تأمالٌت يف زَمَِن الوباء
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شعراء مرضى )1(

أمـام  سـنتوقف  املقـال  هـذا  يف  اخلـوض  قبـل 
ثالثة تعريفات هي )الشعر والشاعر واملرض(.

الشعر: 
فن قدمي، منذ  أكثر من سبعة عشر قرناً كان 
املّعبـر األول عـن الروح العربية، وهو األسـاس 
الـذي يقـوم عليـه التاريـخ وليـس مجـرد زينـة 
تصاحب الوجود اإلنسـاني، أو تعبير عن روح 

الثقافة.
والشعراء مثل كل املخلوقات، ألم املرض بهم، 
الصـدر،  ورحابـة  بالصبـر  تلقـاه  مـن  فمنهـم 
ومنهـم مـن حـزن وسـالت دموعـه، ومنهـم مـن 
سـخر مـن املـرض وتصـدى لـه، ويف كل هـذا 
وفاضـت  شـعراً،  إليهـم  املـرض  أوحـى  وذاك 
باحلـزن  حروفـه  نضحـت  بشـعٍر  أنفسـهم 

واأللـم. واملـرارة 
اللغـة لهـا معنيـان، معنـي  مـادة - شـعر- يف 
ـعرـ ينبتـه اجلسـم ممـا ليـس  حسـي وهـو: الشَّ
بصـوف وال وبـر، وُيجمـع علـى أشـعار وشـعور 

العلـم،  بـه  ُيقصـد  اآلخـر  واملعنـي  وٍشـعار، 
لـه  بـه« وفطـن  بـه« هـو »علـم  فمعنـي »شـعر 
القـول  منظـوم  علـى  غلـب  والشـعر:  وعقلـه. 
علـم  كل  كان  وإن  والقافيـة،  بالـوزن  لشـرفه 
شـعراً، فالشـعر يف األصل: اسـم للعلم الدقيق 
يف قولهـم: ليـت شـعري، وصـار يف التعـارف 

للمـوزون املقفـى مـن الـكالم . اسـماً 
حني أراد »ابن وهب« أن يعرف الشـاعر قال: 
»الشـاعر مـن شـعر يشـعر شـعراً فهـو شـاعر، 
والشـعر املصـدر. وال يسـتحق الشـاعر هـذا 
غيـره،  بـه  يشـعر  ال  مبـا  يأتـي  حتـى  االسـم 
النـص  »يشـعر« يف هـذا  الفعـل  أن  ونالحـظ 
يتضمـن معنـي - يعلـم- أو - يعـرف- وهـو مـا 
صـرح بـه »الزهـري« يف كتابـه »تهذيـب اللغـة« 
حـني راح يعلـل تسـمية الشـاعر بهـذا االسـم 
فقـال: »ألنـه يشـعر مبـا ال يشـعر بـه غيره، أي 
يعلـم«. ويقـول »الراغـب األصفهانـي«: »سـمي 

الشـاعر شـاعراً لفطنتـه ودقـة معرفتـه.

صالح عبد الستار الشهاوي. مصر .
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املََرُض: 
ـة  حَّ كلُّ مـا خـرَج بالكائـن احلـّي عـن حـدِّ الصِّ
واالعتدال من علٍَّة أَو نفاٍق أَو تقصير يف أَمر 

واجلمـع أمراض.
ناقـص  مريـض  وهـو  النقصـان،  واملـرض: 
واملـرض هـو  البـدن.  فتـور يف  وقيـل:  القـوة. 

اجلسـد.  يف  بليـة 
طبيعيـة  غيـر  حالـة  هـو  الـداء  أو  واملـرض 
البشـري  العقـل  أو  البشـري  تصيـب اجلسـد 
الوظائـف،  يف  ضعفـاً  أو  انزعاجـاً،  محدثـة 
إزعـاج.  مـع  املصـاب  للشـخص  إرهاقـاً  أو 
يسـتخدم هـذا املصطلـح أحيانـا للداللـة علـى 
السـقم  أي أذى جسـدي. و«الصحـة« ذهـاب 

وريـب. عيـب  كل  مـن  والبـراءة 
التـي  التسـمية  فهـي  املـرض  شـعرية  أمـا 
أطلقـت علـى األعمـال اإلبداعيـة التـي تتخـذ 
مـن املـرض موضوعـاً لها، والتي يفرض عليها 
املوضـوع خصائـص جماليـة بعينهـا، متيزهـا 
وتتميـز بهـا، يف نـوع مـن التقاليـد والسـمات 
التـي ميكـن اسـتخالصها من اإلبداعـات التي 
تبـدأ باملـرض وتنتهي بـه، واصفة إياه، مراقبة 
أعراضـه، محللـة املشـاعر واالنفعـاالت التـي 
يسـببها، راصدة اسـتجابات النفس وخلجاتها 
وإيـاه،  وصراعهـا  املـرض  مـع  عراكهـا  يف 
خصوصـاً حـني تكـون النفـس أبّيـة، متمسـكة 
املـرض  مـن  نافـرة  عليهـا،  مقبلـة  باحليـاة، 
نفورها من العدم الذي يغدو نقيض احلضور 
الفاعـل يف الوجـود وعـدو البهجـة التي تقترن 

بغرامـة باحليـاة وفرحتهـا الغامـرة.
واملبدعـون،  اإلبـداع  يوجـد  الـذي  فبالقـدر 
يوجـد مـا يسـتفز الطاقـة اإلبداعيـة، ويدفعها 
إلـى مقاومـة االنكسـار والذبـول الذي ينتسـب 
تتعـدد  التـي  شـعريته  فارضـاً  املـرض،  إليـه 
واملنظـوم.  املنثـور  بـني  مـا  التراثيـة  صورهـا 
ولكـن يبـدو أن شـعرية املـرض تنـاوش الشـعر 
احلساسـية  بسـبب  رمبـا  خـاص،  بوجـه 
الشـعراء،  روح  عليهـا  تنطـوي  التـي  املفرطـة 

ورمبـا بسـبب التوهـج الداخلـي الـذي يجعـل 
الـروح تسـتجيب إلـى أي مؤثر يخامر اجلسـد 
أو يناوشـه. وقـراء الشـعر احلديـث واملعاصـر 
يعرفـون التجـارب الشـعرية التـي تضع املرض 

اإلبداعـي. التأمـل  موضـع 
بقي أن نذكر أن قصائد الشاعر أثناء املرض 
ُتنتج ألن أعراض املرض تطغي على مشاعره 
فال يستطع أن يتجاهلها أثناء كتابته للشعر.

أشهر مرضي القلب يف الشعر العربي :
1ــ قيس بن امللوح )امللقب مبجنون ليلى24-
68هــ/645-688 ، مشـاعر غـزل عربـي، 
املتيمـني، مـن أهـل جند.عـاش يف فتـرة  مـن 
بـن  امللـك  وعبـد  احلكـم  بـن  مـروان  خالفـة 
مـروان يف القـرن األول مـن الهجـرة يف باديـة 
بذلـك  لقـب  وإمنـا  يكـن مجنونـاً  لـم  العـرب، 
التـي نشـأ  العامريـة«  »ليلـى  لهيامـه يف حـب 
يزوجوهـا  أن  أهلهـا  فرفـض  وعشـقها  معهـا 
بـه، فهـام علـى وجهـه ينشـد األشـعار ويأنـس 
بالوحـوش ويتغنـى بحبـه العـذري، فيـرى حيناً 
يف الشامK وحيناً يف جند وحيناً يف احلجاز( 
صاحـب القلـب املكسـور، أشـهر مريـض قلـب 

يف العالـم.
العوامـل  أن  احلديثـة  الدراسـات  أكـدت 
تكويـن  يف  ملحـوظ  بشـكل  ُتسـهم  النفسـية 
شـرايني  تصلـب  كمـرض  عضويـة  أمـراض 
النفسـية  احلـاالت  زادت  فكلمـا  القلـب، 
خطـورة  زادت  واحـد  شـخص  يف  وتعـددت 

عليـه.  القلـب  شـرايني  أمـراض 
مـن  حـاالت  خمـس  الدراسـات  حـددت  كمـا 
األعـراض أو األمـراض النفسـية التـي تشـكل 
والقلـق،  الكآبـة،  وهـي:  القلـب  علـى  خطـورة 
االضطرابـات الشـخصية والسـلوكية، العزلـة 

املزمـن.  النفسـي  الضغـط  االجتماعيـة، 
يسـمي  مرضـاً  هنـاك  أن  الدراسـات  وتؤكـد 
»مـرض القلـب املكسـور«، وهـي حالـة تسـبب 
بشـكل وقتـي قصـوراً يف القلـب بسـبب فاجعة 
بعـض  ففـي  شـديد،  عاطفـي  توتـر  أو  مـا 
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املرضـى يـؤدي التوتـر الشـديد إلـى أن يجعـل 
القلـب يصـاب بالسـكتة الـذي قـد يـؤدي إلـى 

املـوت.
يخـرج  ال  الدراسـات،  هـذه  ذكرتـه  مـا  وجـل 
يف أغلبهـا عمـا وصفـه »قيـس بـن امللـوح« - 
عـدة  ذكـر يف قصائـد  فقـد   - ليلـي  مجنـون 
القلـب  اضطـراب  ملـرض  ُعـرف  وصـف  أدق 
يف  شـرايينه  وضعـف  وكسـوره  وقصـوره 
القـرن  حتـى  والعاملـي  العربـي  الطـب  تاريـخ 
لـم  أنـه  الثامـن عشـر، كمـا ميكـن أن ندعـي 
يسـبق املجنـون شـاعر وال طبيـب يف وصـف 
آالم الذبحـة الصدريـة واآلم اجللطـة القلبيـة، 
حتمـاً  تـويف  قـد  املجنـون  أن  إدعائنـا  ويبقـي 
بالسـكتة القلبية نتيجة تصلب الشـرايني فقد 
أدي انسـداد شـريان القلب التاجي إلى جلطة 
أشـعار  بعـض  وهـذه   الوفـاة.  سـببت  قلبيـة 
املجنـون التـي ندعـي أنهـا تصف هـذا املرض:

خليلي أّما ُحب ليلى فقاتلي   .. 
 فمن لي بليلي قبل موِت عالنيا.

ويقـول محدثـاً قلبـه الـذي أودي بـه احلب ولم 
يجـد طبيبـاً له:

أال أيها القلب الذي لّج هائمًا    ..    
  بليلى وليدًا لم تقطع متائمه

أفق قد أفاق العاشقون وقد أبى   ..   
ملا بك أن تلقى طبيبًا تالئمه.

ثـم يقـول محدثاً نفسـه معاتبـاً لها، لعلها تفيق 
قبـل أن ينـزل به البالء:

    ما بال قلبك يا مجنون قد ُخلعا   ..  
  يف حب من ال تري يف نيله طمعا.

ثـم يقـول إنـه مقـروح يئـن شـوقاً ويغـصُّ مـن 
شـوقه بشـرابه أن َيْسـلَم من خَطراِت اجلنون:

        ولي كبُد مقروحة من يبيُعني    .. 
    بها كبدًا ليست بذاِت قروِح

       أئنُّ من الشوق الذي يف جوانحي  ..  
أنني غصيص بالشراب جريِح . 

ليلـي  هـوي  بإتباعـه  ويلومـه  قلبـه  يعاتـب  ثـم 
متوعـداً إيـاه بسـوء املصيـر، ضاربـاً لـه من كل 

مثـل فيقـول: 
      أال أّيها القلب اللجوج املعّذل       .. 
    أفق عن طالب البيض إن كنت تعقل.

      أفق، قد أفاق الوامقون وإمنا        ..     
متاديك يف ليلى ضالٌل مضّلل
وقال يف وصف خفقان قلبه:

     كأن القلب ليلةَ ِقيَل ُيغدى   .. 
   بليلى العامرية أو ُيراُح

     قطاة غرها شرك فباتْت    ..   
 جُتاذبُه وقد علق اجلناُح.

وقولـه الـذي يعطينـا وصفـاً جيـداً ألعـراض 
القلبيـة: واجللطـة  الصدريـة  الذبحـة 

     كأن فؤادي يف مخالب طائر  .. 
 إذا ذكرت ليلي يشد به قبضا

     كأن فجاج األرض حلقة خامت  .. 
 علّى فما تزداد طوال وال عرضا.

إلى أن يصل إلى قوله:
      على مثل ليلي يقتُل املرء نفسه    ..  

  وإن كنت من ليلي على اليأس طاويا
     خليلي إن ضنوا بليلي فقربا      ..    

   لَي النعش واألكفان واستغفرا ليا.
وقد كان.

2ـ الشـاعر عبـد السـالم حافـظ )ولـد عـام 
املنـورة(،  باملدينـة  /1928م  هــ   1347
أصيـب مبـرض يف أحـد صمامـات قلبـه، فأثر 
مـن  تأثيـر، وطبـع شـعره مبسـحة  أشـد  فيـه 

فقـال: احلـزن، 
       أواه للقلب عانى بالقالب صبا    ..    

وجاءه األلم املجنون يخترم
       أصاب صمامه ضيق يغلغله    ..  

 ويرهب اجلسم يا للنفس تنهدم.
ويف قصيـدة »راهـب الفكـر« يصـف الشـاعر 
مرضـه  مـع  معاناتـه  حافـظ  السـالم  عبـد 

فيقـول: 
      أنا لوعة شوهاء يهواها النواح   .. 

  أنا ليل أحزان جتاهله الصباح
      أنا عالم ضلت مبركبة احلياة     ..  
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  فغدا يصارع موجها العاتي الرهيب
      قلبي املجرح ال يجاب على نداه   ..  

 والهم يأكل منه أحلان اللهيب
      أحيا بآالمي الكئيبة يف متاه      .. 

  شط السالمة من جحيمي ال أراه.
ويف غمـرة هـذا كلـه يـدرك الشـاعر أن ليـس 
إال  يشـكو  فـال  إال اهلل،  ملجـأ  مـن  لإلنسـان 
لـرب األكـوان. يقـول يف قصيـدة بعنـوان )إلـى 

اهلل(:
      رباه هذه شكاة الكل يا أملي      .. 

 البؤس والزمن الداجي وأسقامي
      إني يليت بداء القلب يحرمني    .. 

  من متعة العيش والذكرى وأحالمي
      أدعوك يا رب تفريجا لكربتنا     ..   

فجودك اخلالد املحمود إلهامي
       من منحك العادل املرجو لضائقتي ..   

فأنت كل الرجا يا رية الظامي.
3ـ  الشـاعر محمـد عدنانـي )شـاعر وأديـب 
وباحـث مغربـي، أسـتاذ مبـرز يف اللغة العربية 
سـنة 2006م وأسـتاذ جامعـي بكليـة اآلداب 
جامعـة محمـد اخلامـس بالربـاط مـن مواليـد 
1976م(، كان يعانـي مـن مـرض القلـب وقـد 
احليـاة  بـني  املـرض  سـرير  علـى  نفسـه  رأي 
واجلسـد  جلـده..  يف  تنـام  اإلبـر  واملـوت... 
املعلقـة  الصفـراء  الزجاجـات  سـائل  ميتـص 
قـرب السـرير.. إنـه يـرى قلبـاً سـقيماً.. يرقد 

بـني األلـم وحبـال األدويـة.
- يقول:        

أيهذا األلم!
كف عن التهامي

ال رطب اللحم أبقيت
وال صلب العظام

أيهذا املرض!
رفقا مبفؤود
عزيز الدعاء
عزيز الشفاء

رباه!

»مب التعلل؟ ال أهل وال وطن
وال ندمي وال كأس وال سكن«.

- ويقول:
وهذا الداء

يأكل من قلبي
مينع املنام

السقام!
يا رب األنام
ما أقساه!

يدمر اجلبار
يقصر طويل اجلفون

يبيت العني
ساهرة يف الظالم

- ويقول:
إلهي!

األلم يعصر قلبي
يسحق أحشائي

إلهي!
الليل والسهاد دائي
لكني بدعائك ربي

سأشفى
فلك احلمد

على امتداد البلوى
لك احلمد

حتى وبعد أن ترضى
فإن رضيت فاعف
وانزع الداء أغفو
ألحلم بوجهك

يف كل جميل
وأصحو.

- ويقول:
وهنا

يرقد قلب سقيم       
بني آالم نبض وحبائل

وماء زجاجة
وإبر صماء

ال تعلم أنه على حملها
ال يقوى.
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الكتابة تخوض معارك الواقع
عن رواية "الصبّية والليل" لغيوم ميسو ..

حـني هممـت بقـراءة روايـة »الصبّيـة والليـل«  لــ 
موعـد  علـى  أّنـي  متيقنـاً  كنـت  ميسـو«،  »غيـوم 
عشـق روائـي جديـد، فقصتـي مع »ميسـو« قـراءًة 
ونقـداً لـم تكـن األولى، فقـد تعوّدت على تفاصيل 
بيتـه الروائـي، بعـد أن اشـتغلت علـى رواياتـه يف 
محطـات سـابقة، مـن قبيـل »فتـاة مـن ورق«، و 
»اللّحظـة الّراهنـة«، و«بعـد سـبع سـنوات«، هـذا 
إضافـة إلـى اإلبحـار يف عوالم روايتيـه »وبعد...«، 
و«سـنترال بارك«. لقد كنت أجتّول باسـتمرار يف 
احلدائق الروائّية لهذا الكاتب، إلى أن وقعت على 
روايـة »الصبّيـة و الليـل« التـي متتـاز يف اعتقـادي 
-وخالفاً لطابع التشـويق الذي اعتدنا عليه عند 
وعلـى  الروايـة  فهـذه  خاصـة،  بنكهـة  »ميسـو«- 
سـينمائية  مشـاهد  ُتقحمـك يف  العـادة  خـالف 
وكأنك يف بّث مباشـر ألحداث بني ماض سـحيق 
وحلظـة راهنـة قوامهـا االسـترجاع، وكّل ما أقوله 
للقارئ العزيز أّنك يف هذه الرواية ستبقى جتري 
وراء حدٍث إلى النهاية، وإياك أن حتسـم موقفك 
منهـا، ومـا عليك سـوى التريـث يف قنص مغزاها، 
وهنـا حتديـداً تكمـن متعـة القـّص التي ميتـاز بها 
»غيـوم ميسـو«، ويف آخـر ورقـة فقط سـتعثر على 
حلمـك املنشـود، سـتعثر على اخليـط الناظم كما 

عثـر عليـه البطـل بعـد عنـاء بحـث طويل.
»الصبّية والليل«، رواية ميكن لنا تصنيفها ضمن 
كوكبـة الروايـة البوليسـية متتـاز بطابـع تشـويقي، 
حيـث يرحتـل بـك »مسـيو« مـن عتبـة إلـى أخـرى 
بـني املاضـي و احلاضـر، ويخلق فيك االسـترجاع 
مـن الهرولـة وراء املاضـي وأنـت يف عـّز  ضربـاً 
حلظتـك الراهنـة، هـي للروائـي الفرنسـي »غيـوم 
ميسـو«، ُنشـرت سـنة 2018 وصادرة بالترجمة 

العربّية سنة 2019، عن دار »هاشيت أنطوان/ 
نوفل«، و«املركز الثقايف العربي«. تقع الرواية من 
حيث هندسـتها يف 365 صفحة، تدور أحداثها 
يف حرم جامعي ما بني عامي 1992 و 2017، 
الذي أصابته عاصفة ثلجّية، شـخوصها متنوعة 
جتمع بني مجموعة من التالميذ األصدقاء على 
ميولهـم  واختـالف  األسـري  انتمائهـم  اختـالف 
العلمّيـة، أضـف وجـود أسـاتذة وعمـال يشـتغلون 

يف هـذا اإلطـار اجلامعـي. 
يف تفاصيل كّل هذا هناك بني السطور والكلمات 
والفواصل سٌر مأسوي ذو طابع درامي، تتصّدره 
جرميـة مرّوعـة بصمـات اجلميـع فيهـا حاضـرة، 
حيـث يرتكـب التلميـذ« تومـاس« مبعيـة صديقـه 
أسـاتذة  أحـد  حـّق  يف  قتـل  جرميـة  »ماكسـيم« 
الفلسـفة املدعـو »إلكسـيس كليمـان«، ويدفنانـه 
يف أحـد حيطـان قاعـة »اجلمنازيـوم«، بعلـم والده 
»فرنسيس« ويف حضرة حارس املبيت اجلامعي. 
سـبب القتـل عائـد إلـى خطـأ تشـابه يف األسـماء 
أّن  تومـاس  ظـنُّ  حيـث  مفرطـة،  بغيـرة  ممـزوج 
أسـتاذه علـى عالقـة سـرّية مبعشـوقته »فينـكا« 
التـي أخبرتـه أّن ألكسـيس اغتصبهـا، يف حـني 
أّن ألكسـيس املقصـود لـم يكـن سـوى فتاة اسـمها 
»ألكسيس دوفيل« ليفتح »ميسو« سّراً آخر قوامه 
»احلـّب بـني اثنـني مـن جنس واحـد«، بني »فينكا« 
و«أسـتاذة األدب اإلجنليزي ألكسـيس، وهو »اسـم 
مذكر حصراً يف فرنسـا، بيد أّنه يحتكر الغالبية 
املؤنثـة يف البلـدان األنغلوسكسـونّية«، شـخصية 
ستكون غائبة طيلة الرواية حتت عنوان االنتقام، 
وهـي  تومـاس  والـدي  قتـل  يف  تتسـبب  حيـث 
املسئولة تقريباً على نسق األحداث، فبحضورها 

يوسف رحايـمي، تونس.
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ويكشـف  جديـدة  محطـات  إلـى  الكاتـب  يتنقـل 
لنـا عـن وفاتهـا وبدايـة انفـراج نسـبي لشـخصية 
مـن  ضحـت  والدتـه  أّن  تكتشـف  التـي  تومـاس 
أجـل حمايتـه، فهـي التـي نقلـت جثـة األسـتاذ من 
احلائـط وأخفتهـا منـذ خمـس وعشـرين عامـاً، 
ولـم يكـن اخلـوف سـوى أسـلوب لدفـع األحـداث 
وهنـا تكمـن براعـة الكاتـب، حـني يخلـق مـا بـه 
يكـون القـّص قصـاً. وعلـى طريقـة »العـود علـى 
البدء« ُينهي »غيوم ميسو« روايته على وقع جملة 
مهمة قائالً: »على رغم املقاربات كلها تبقى هذه 
الروايـة مـن نسـج اخليـال املحض...فمـا عاشـه 
»توماس« يف هذه الصفحات ليس مسـتوحى من 
واقـع معـني« رغـم أّن األماكـن مـن الواقـع، ومعهـا 
تنكشف قدرة الكتابة على نسج الوقائع ونقدها.

الروائـي  الفعـل  يبـدأ  االسـترجاع  مـن  بضـرب 
 /1992( زمنيتـني  محطتـني  بـني  مراوحـاً 
2017(، حيـث يقـف احلاضـر مغلـول األيـدي 
أمـام سـطوة املاضـي حـني تتشـكّل مالمـح السـّر 
مـن جديـد أي بعـد 25 عامـاً، حيـث تقـّرر إدارة 
بعيـده  االحتفـال  إكزوبيـري«  سـانت-  »ليّسـيه« 
مـن  القدمـاء  جتمـع  حفلـة  وإقامـة  اخلمسـني 
التالميذ، سـيكون من بينهم توماس بطل الرواية 
وهـو روائـي ناجـح، ويتخلّـل احلفـل حدثـاً مفاجئاً 
األسـاس  حجـر  وضـع  سـيقع  حيـث  للجميـع، 
مـكان  الزجاجـي«  »بالبـرج  ملّقـب  جديـد  ملبنـى 
جدرانـه  أحـد  يف  يحمـل  الـذي  »اجلمنازيـوم« 
جثـة )أسـتاذ الفلسـفة(. لقـد ُفتـح بـاب الذكريات 
األليمـة مـن جديـد، وبـات أمـر انكشـاف اجلميـع 
األسـتاذ  مـع  هربـت  فينـكا  أن  إشـاعة  وارداً، 
محـض خيـال ستنقشـع سـحبه عـن قريـب. ُتـدق 
طبـول األحـداث بسـرعة ، ومـن ورائهـا »ميسـو« 
الـذي يفتـح ورشـات الزمـن الواحـدة تلـو األخرى، 
ليكشـف عن األزمات ويدفع بأحداث القّص إلى 
أقصاهـا، فيندفـع البطـل »تومـاس« للقبـض عـن 
سـّر كل هـذا، ومعـه سـتبقى أيهـا القـارئ تطـارد 

سـراً إلـى آخـر الورقـات.
يف رحـاب هـذه الروايـة يعالـج  »ميسـو« جملـة 
مـن القضايـا أهمهـا تضحيـات األسـرة وكشـف 
دور الروابـط األسـرية يف اخلـروج مـن صدمـات 

مـن  بنفسـها  ضحـت  تومـاس  فوالـدة  الواقـع 
أجـل ابنهـا، حتـى وإن كانـت التضحيـة يف مزيـد 
ارتـكاب جرائـم. هـذا إضافة إلى مسـائل ثقافية 
)اجلنـس  املثلـي  الـزواج  قبيـل  مـن  أوروبـا  يف 
الواحـد(  هـذا إضافـة إلـى صـراع الهويات. لقد 
بـدا »ميسـو« قلقـاً مـن واقـع املجتمـع األوروبـي 
الـذي يشـوبه تصـدع يف داخلـه رغـم مـا يبـدو 
مـن متاسـك يف الظاهـر. أمـا عـن الشـأن األدبي 
فقـد وصـل بنـا »ميسـو« إلـى أّن معـارك الواقـع 
قـد تخـاض كتابـةً، فـاألدب يف نظـره قـادر علـى 
للخـروج  الوقائـع،  واستشـراف  املسـائل  حسـم 
مـن عتبـة الليـل إلـى سـفور الصبـح. وقـد نغامـر 
ونقـول يف هـذا اإلطـار بعـد هـذا العـرض املوجز 
يف رواية »الصبّية والليل إّن »غيوم ميسو« يكتب 
يف صلب األدب البوليسـي، وهو أدب يكاد يكون 
غربيـاً بامتيـاز وهـو قليـل احلضـور يف الكتابـة 
العربيـة، وكمـا يقـول »أميـر تـاج السـّر«: »الرواية 
الكتابـة  أجنـاس  بـني  مـن  تكـون  لـن  البوليسـية 
وأي  األيـام،  مـن  يـوم  أي  يف  الشـائعة  العربيـة 
محاولـة لكتابتهـا بـأدوات فقيرة سـتكون مغامرة 
تبعد القارئ«، وعلى أمل أن يجد السرد العربي 
ضالتـه يف الكتابـة البوليسـية ويخـّط لنـا إبداعـاً 

مـن هـذا القبيـل.
على سبيل اخلتام نقول:

 إّن اختيـار عنـوان كهـذا لتقـدمي روايـة »الصبّيـة 
يف  إالّ  ليتشـكّل  يكـْن  لـم  ميسـو  لغيـوم  والليـل« 
الورقـة األخيـرة مـن الروايـة حـني يقـول الكاتـب 
قلـم  الوحيديـن:  بسـالحّي  أجابهكـم  »سـوف 
حبـر جـاف عتيـق ومقضـوم، ودفتـر مالحظـات 
متجّعـد، سـالحني تافهـني وفتاكـني يف آن واحـد، 
لـم يخذالنـي يوماً، ولطاملـا توكأت عليهما ألجتاز 
الليـل ويبـزغ فجـر جديد«.  ولهذا كانت يف نظرنا 
الكتابـة دومـا السـالح الوحيـد لصنـع واقـع بأفـق 
تفاهـات،  مـن  بنـا  يحيـط  مـا  ومجابهـة  أوسـع 
وهنـا وضـع »ميسـو« نسـخة أدبيـة حـول مسـألة 
واقعيـة، اسـتطاع بهـا نسـج سـيناريو يشـّد ذائقـة 
القـارئ ويضـع يف ذهنـه بـأّن األدب قـادر علـى 
صنع الوقائع، وأّن الكتابة هي االنخراط الوحيد 

والفعلـي خلـوض معـارك الواقـع.

إبــــــــــــداع
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االنتاج الفكري واألدبي وحتديات العصر

بدايـة البـد أن نعـرف  مصطلـح  االْٕنتـاُج االََٔدِبـُيّ 
االٕبداعيـة  ـةُ  االََٔدِبَيّ الِكتابـاُت  أو  املؤلفـات  وهـو: 
َوِابِْتكارَاُتهـا.) معجـم املعانـي اجلامـع (، واملنتـج 
الفكـري االٔدبـي  هـو مـا يفـرزه العقـل مـن أفـكار 
معنويـة وابتـكارات مؤلفـة سـواء كانـت يف شـكل 
شـعري أو مقالـي أو فنـي  مقـروء أو مشـاهد أو 

مسـموع .
واملنتـج بصفـة عامـة يتمثل يف  النتيجـة النهائية 
أو النتـاج االٔخيـر  النـاجت عن جهد بدني أو فكري  
.. فكمـا للصانـع والـزارع  منتـج نهائـي سـلعي 
صناعي أو غذائي،  فلالٔديب واملفكر منتج ثقايف 

أدبـي أو فنـي. 

وكما لالٕنسـان حاجة يف إشـباع رغباته احلسـية، 
فهنـاك حاجـة أيضـاً الٕشـباع رغبتـه املعنويـة يف 

االطـالع والتـأدب والتثقـف .
لكـن لـكل عصـر حتدياتـه يف التأثيـر املباشـر و 
غير املباشر على هذا النوع من االٕنتاج االٕبداعي        
)االٕنتاج االٔدبي (، وما أكثر التحديات التي تواجه 
املبـدع املثقـف يف عصرنـا احلالي،  وقد قسـمتها 
لعدة نقاط  حتى يسهل على القارئ االنتقال بني 

حتـٍد وآخر .
حتديات سياسية : 

 أثـرت بشـكل كبيـر جـداً يف السـنوات العشـرة 
يف  متثلـت  كبيـرة  سياسـية  حتديـات  االٔخيـرة 

د. أيمن خليل. مصر
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إبـراز االجتـاه العـام للـدول التي عانـت من ويالت 
االٕرهـاب الفكـري يف تطبيـق سياسـات الرقابـة 
علـى الـرأي والفكـر املعارض املخالف املـؤدي إلى 
االضطرابـات املجتمعيـة،  ممـا أثـر سـلباً علـى 
االٔعمـال االٔدبيـة التـي مـن شـأنها أن تبرز املقارنة 
بني االٓراء السياسية املختلفة،  وهذا يف حد ذاته 
جعـل الكاتـب  يفكـر مليـاً قبـل أن يقدم على عمل 
أدبي أو ثقايف أو فني يساء تناوله أو فهمه جيداً، 

أو يتهـم بأنـه مييـل إلـى اجتـاه معـني . 
حتديات اقتصادية :

وتتمثـل يف احلالـة املاديـة التـي تؤثـر سـلباً علـى 
املناسـب  الزمـن  أو  واجلهـد،  الوقـت  توفيـر 
املخصـص مـن قبـل  املبدع يف الكتابـة أو التأليف 
بعيـداً عـن أجـواء العـوز املـادي  وحتديـات توفيـر 
البيـئة االقتصاديـة املالئمـة املطلوبـة يف جعـل 
علـى  التركيـز  يف  واعيـاً  الكاتـب حاضـراً  ذهـن 
إنتـاج إبداعـي رفيـع املسـتوى رائقـاً مسـاغاً دون 
شوائب أو عوالق تعكر من نقائه وصفائه وقيمته 
.. هـذا وقـد ظهـرت بالفعل أعمال وكتابات لكبار 
علـى تاريخهـم االٕبداعـي  أثـرت سـلباً  املبدعـني 

السـابق  نتيجـة لهـذه التحديـات املعاصـرة .
حتديات اجتماعية :

وهـي حتديـات ظهـرت علـى السـطح يف االٓونـة 
االجتماعيـة  الطبقـات  لفـوارق  نتيجـة  االٔخيـرة 
التـي زادت بشـكل كبيـر،  وظهـرت نتائجهـا يف 
نشـوء جيـل مـن الكتـاب متحور فكـره و إنتاجه يف 
تضخيـم هـذه الفوارق الطبقية التـي أدت بدورها  
خللـق حالـة مـن حاالت رفـض الواقع وعدم قبول 
االٓخر وافتعال االٔزمات و املشاحنات والصخب و 
زرعـت بـذور الكراهيـة والفـت بـني أفراد املجتمع 

الواحـد .
 حتديات ثقافية و عقائدية : 

وهـي مـن أخطـر التحديـات املعاصـرة حيـث أنهـا 
وفـق  تعمـل  مباشـرة   والعقـل  الفكـر  تخاطـب 
مخططـات لضـرب الوعـي الصحيـح و السـليم, 
وقـد لعـب فيها الفكر املتطـرف املوجه دور رئيس 
االٔمـة  مثقفـي  مـن  كبيـرة  قطاعـات  توجيـه  يف 
لالٔسـف ودعوتهـم إلـى فهـم منحـرف مدمـر  مـن 
شـأنه زعزعـة االسـتقرار وخلـق حـاالت التطـرف 

العقائدي، مما أدى إلى ظهور كّتاب بعقول مغيبة 
جتيـد العمـل االٔدبـي لكنهـا توجـه بأفـكار هدامـة 

وكارثيـة.
حتديات نفسية:

البيئـة  وجـود  عـدم  التحديـات يف  تلـك  وتتمثـل 
الطيبـة  النقيـة  السـليمة  الوجدانيـة  النفسـية 
وحلـت محلهـا بيئـات مسـتوردة غريبـة و منحرفة 
ال تتماشـى مـع قيمنـا االٔصيلة ومبادئنـا العريقة،  
مما أثرت على الروح النفسية للمجتمع،  فنشأت 
فئـات مـن الكتـاب اسـتدعت فنون أدبيـة خارجية 
بثتهـا باملجتمـع، فظهرت يف إنتاج ممسـوخ معيب 
ال يليق بتراثنا الفكري واالٔدبي والثقايف، بل عمل 

علـى محـو قواعـد اللغـة وجمالياتهـا وبريقها. 
لذلـك وجـب على مثقفـي االٔمـة ومبدعيها العمل 
علـى إعـادة بنـاء الفكـر االٔدبـي والثقـايف العربـي 
والتفكيـر جديـاً يف تطويـر  بأصالتـه  والتمسـك 
كافـة   جوانبـه  ومؤلفـات يف  أعمـال  إنتـاج  سـبل 

ترتقـي باالٕنسـان العربـي
وبذوقه وذائقته ومتيزه على جميع االٔصعدة .
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انتظار دارفور الثكلى  ملخلصها، ثم  تصدير النص 
بهـذه اجلملـة : »أهـون جلمـٍل أن يلـج مـن ثقـب إبـرة  
)الروايـة   ،« اهلل  ملكـوت  جنجويـد  يدخـل  أن  مـن 
ص10(، يف إشـارة أوليـة  سـابقة  للنـص بكراهيـة 

اجلنجويـد . 
بعد العتبات و البداية، تقدم اخلطاطة االستهوائية 
يكشـف  الـذي   ) )الصـراع   : الثانيـة  مرحلتهـا  يف 
الروايـة،  الفاعلـة يف  للشـخصيات  مشـوهة  أهـواءً 
الشخصيات الرئيسية : إبراهيم خضري، شيكيري 
توتـو كـوه، الفتـاة عبد الرحمن، خريفية، شـارون، أو 

هـارون، قائـد حركـة  محليـة مسـلحة  وغيرهـم .  
يتمكـن هـوى  احلقـد مـن »الفتـاة عبـد الرحمـن«، 
وينقلها ملرحلة )التوتير(، وهو ترجمة الهوي ألفعال 
عنيفة ومؤذية للغير، وما يعكسه )التنظير( من إذكاء 
النفعاالت تولدها ذكرى  قتل جميع أهلها وحرقهم   
للجنجويـد  وكراهيتهـا  املـرات،  مئـات  واغتصابهـا 
القتلـة، »يحـس اآلن باقتـراب الكارثـة، بـدت لـه عبد 
الرحمـن متهـورة وغامضـة يف نفـس الوقت، بدت له 
كوحـش متعطـش للدمـاء، كثائر مجنـون ال يرى غير 
األعـداء واملكائد«،)الروايـة ص31(،  ثـم )املصير (،  
قتلهـا لـكل جنجويد تقابله، وتسـتخدم كل أسـلحتها 
حتـى جسـدها عندما سـرقت بندقيـة جنجويد بعد 
أن تركتـه يضاجعهـا، وبعـد قتلها للجنجويد املقتحم 
بيـت العمـة خريفيـة بنفـس الطريقـة : » كنـت بـاردة 
جنجويـداً،  يـوم  كل  أقتـل  كنـت  كأمنـا  األعصـاب 
أحسسـت بلذة عظيمة،إنني اآلن انتقم لكل أسـرتي 

وأقاربـي ....« )الروايـة ص43(.
الصديقـان إبراهيـم خضـري وشـيكيري توتـو كـوه، 
ُيْختطفان من نقطة تفتيش على مشارف اخلرطوم 
ويساقان إلى حروب متناثرة داخل السودان. صراع 
ابراهيـم خضـر الـذي يعيـش يف مجتمـع ينبـذه ألن  
جدوده ألمه كانوا من العبيد، ولم يشـفع له عندهم 

 تعالـج  روايـة » مسـيح دارفـور » املسـكوت عنـه  يف 
محنـة وبـالء اإلنسـان السـوداني، وحتـاول أن تفهـم 
السـبب احلقيقـي وراء كل هـذه احلـروب األهليـة 
وويالتهـا واملذابـح ،القتـل ، التشـريد والدمـار  التي 

أنهكـت السـودان . 
مـن  البشـعة  شـخصياتها  أفعـال   الروايـة  تـرد 
قتـل واغتصـاب واسـتعباد للبشـر وإبـادة جماعيـة 
الهـووي  املكـون  األصلـي  ومغذيهـا  باعثهـا  إلـى 
املركـزي يف الروايـة ) احلقـد( ؛ احلقـد »إمسـاك 
   ،)1(  « فرصتهـا  والتربّـص  العداوة يف القلـب 
احلقد، اخلطيئة الثانية للبشـر بعد العصيان، وإن 
كان ثمن األولى الطرد من اجلنة فإن نتيجة الثانية 
قتـل قابيـل ألخيـه هابيـل » َفَطَوَّعـْت َلـُه ۥ  َنْفُسـُه 
ِسـرِيَن »  خْلَٰ ۥ َقْتـَل أَِخيـِه َفَقَتلَـهۥ   َفأَْصَبـَح ِمـَنۥ 

. . )2(
 يقدم الروائي السوداني »عبد العزيز بركة ساكن« 
روايتـه  بدايـة  يف  لقارئـه  االسـتهوائية  خطاطتـه 
باحلديـث عـن  ادعـاء أحدهم بأنه املسـيح عيسـى: 
» يقـول إنـه املسـيح، ليـس متشـبهاً به، وليـس داعياً 
بدعوتـه، وليـس أحد تالمذته، وال املسـيح الدجال، 
وال املهدي املنتظر. يقول إنه السـيد املسـيح بلحمه 
احلكومـة  وبإرسـال   ،)11 ص  )الروايـة   « ودمـه 
فرقـة مـن املقاتلـني الشرسـني الذيـن سـفكوا دمـاء 
السودانيني األبرياء يف كل مكان  للقضاء على هذا 
النبـي الـكاذب وقتله ومتابعيه بالصلب فوق صلبان 

خشـبية يصنعهـا أمهـر النجارين. 
وكراهيـة،  حقـداً  تقطـر  سـردية  ملقطوعـة  بدايـة 
تتنامـي مـع تقـدم احلكايـة، التلـذذ بتجهيـز صلبـان 
خشـبية    التخلو من مسـامير صلبة غليظة حادة  
مـن  وقليـل  كلمتـه،  سـوى  ميلـك  ال  إنسـان  لقتـل 
املؤمنـني بـه، وارتبـاط هـذه البدايـة بالعتبة النصية 
األولـى، العنـوان :«مسـيح دارفـور«، ومـا يشـيعه مـن  

يف رواية "مسيح دارفور " لربكة ساكن ..

ناصر خليل .مصر 

سيميـــــــــاء احلقـــــــــــــد   
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للتجلي  بشـكل مباشـر عبر اجلسـد  الذي يسـعف 
يف إظهـار مضامينهـا » )5(، يتخلـص  هـذا اجلسـد 
مـن أهـواءه عندمـا يصلـب فـوق صليـب اخلـالص: 
يسـتطيع  ال  فمـن  واتبعونـي،  صلبانكـم  احملـوا   «
أن يحمـل صليبـه ال يسـتطيع الطيـران، ولـن يجـد 
الكلمـة، وكلمـا ثقـل صليبـك مررت خفيفاً كالريشـة 

يف الهـواء » )الروايـة ص114(
نهايـة مخاتلـة للروايـة تنحـرف عـن مسـار البدايـة 
علـى   « احلقـد   « هـوى  يفرضـه  ومـا  والصـراع 
الشـخصيات مـن نـزوع لالنتقـام ومزيـد مـن سـفك 
الدمـاء إلـى االنضمـام ملوكـب املحبـني  املتسـامحني 
فاملوكـب  أنفسـهم،  وخـالص  طهـر  يف  الراغبـني 
»عندمـا ميـر بالقـرى املحروقـة تنهـض البيـوت مـن 
رمادهـا ، تتطهـر  أبارهـا مـن السـم، تنمـو األشـجار 
التـي قطعـت ،.....، كل شـيء يعـود كمـا كان، يحيـي 
القتلى من قبورهم » )الرواية ص114( ، والرضوخ 

لهـوى احلقـد هـو اسـتمرار للقتـل حتـى الفنـاء . 
الروائـي »عبـد العزيـز بركـة بـن سـاكن« يف روايتـه 
»مسـيح دارفـور« يقـدم لنـا رؤيـة مغايـرة  لألحـداث 
املأسـاوية التـي شـهدها السـودان، يضـع قارئـه أمام 
أهـواء  تتنازعـه  الـذي  اإلنسـان  وجوهـر  حقيقـة  
احلقد  فيحيل حياة أخيه  إلى جحيم ، وال خالص  
لإلنسـان  إال  بعمليـة  طهـر ونقـاء وتخلـي عـن  كل 
أهـواءه السـلبية ،يف حالـة  شـبيهة بصلـب املسـيح  

فـوق صليـب اخلـالص . 
*عبد العزيز بركة سـاكن ، مسـيح دارفور ،مؤسسـة 
هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ،مصر ، 2014
1 - ابـن منظـور : لسـان العـرب ) مـادة حقـد ( ، 
ج6،ط1 ،املؤسسة املصرية للتأليف واألنباء والنشر 

،مصـر، ص 254
2 - سورة املائدة – آية 30

،ص52)-3  2001 ، ط1   ، االردن   ، عمـان   -
الثقافـة، وزارة  العنـوان،  سـیمیاء  قطـوس، 

 4 - محمـد الداهـي ،سـيميائية األهـواء ، مجلـة 
عالـم الفكـر ، الكويـت ، مـج24، ع3،     1992  ، 

ص214
،مـن  األهـواء  غرمياس،فونتبي،سـيميائيات   -  5
حـاالت األشـياء حلـاالت النفـس ،ت سـعيد بنكـراد 
،دار الكتـاب اجلديـد املتحدة،بيـروت،2010  ،ص 
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أن  جـدوده ألبيـه مـن البـدو األثريـاء، يحـاول أن 
يجـد إجابـة لتسـاؤالت وجوديـة عـن قيمـة اإلنسـان 
وجـدوى التميـز علـى أسـاس العـرق أو الديـن أو 
اجلنس، حقده على من قتلوا  قدوته ومثله األعلى 
األسـتاذ املفكـر محمـود محمـد طـه،  ومـن دمـروا 
حياتـه، أخـذوه  جنديـاً يحـارب يف حـروب ال ناقـة 
له فيها  وال جمل، ال يسـتطيع التوافق مع نفسـه ، 
يهـرب إلـى األمـام دائمـاً، يتضـاءل وعيه مبـا حوله، 
اجلـن،  اخلـوف،  احلقـد،  شـتي،  أهـواء  تتنازعـه 
الرغبـة يف االنتقـام  ؛فأهـواءه هنـا  متـارس دورهـا 
يف كشـف »االختالفـات البشـرية وتضعيـف الوعـي 
إلـى كينونتـني تنزعـان إلـى التوافق أو التعـارض » ) 
4( ،لقد كانت شخصية ابراهيم خضري  منوذجا 
أمـام  عاجـزة  تقـف  والتـي  املُسـتلَبة،  لإلنسـانية 

أهواءهـا .  
شيكيري توتوكوه،  الغريب الذي  يقاتل يف صفوف 
ابراهيـم  مـع  ينضـم  ثـم  أوالً،  السـوداني  اجليـش 
للمتمرديـن  الرحمـن زوجتـه  والفتـاة عبـد  خضـر 
واجليـش  اجلنجويـد  لقتـال  شـارون  بقيـادة 
السـوداني. يشـترك شـيكيري توتـو كـوه  وشـارون  
وعبد الرحمن  ومرمي وخريفية  وجمعة ساكن  يف 
هوى احلقد على اجلنجويد  للجرائم البشعة التي 
حلـت بدارفـور علـى أيديهـم مـن قتـل وذبـح وحـرق. 
حتـى أن شـارون قـال عنهـم »  إنـه ال يـدري إذا كان 
اجلنجويـد قـد خلقهم اهلل الذي خلق الـوردة واملاء، 
أم  أنهـم قـد مت حتضيرهـم يف املعمـل مثلهـم مثـل 
اجلراثيـم والقنابـل النوويـة كأحد أسـلحة احلرب » 

ص109( )الروايـة 
يف مرحلة اخلطاطة االسـتهوائية األخيرة  )احلل( 
أو نهايـة الصـراع ، تأتـي علـى يـد هـذا النبـي، وهـو  
ابراهيـم خضـر  تابعيـه ومنهـم  نفـوس  يغـرس يف 
)الكلمـة ( هـوى جديـداً » احلـب »  ليقاومـوا بـه  
هـوى احلقـد والكـره »، احلـب والكراهيـة يجريـان 
بـذات الشـريان ،ويسـقيان ذات احلقـل، وعرفـوا أن 
مـن يحـب كمـن يكـره  يختلـط عليـه األمـران، وال 
يعـرف أيهمـا خيـره وأيهمـا شـره، وقـد يقّبـل إصبـع 
)الروايـة   « محبوبـه  شـفة  أنهـا  ظانـاً  الشـيطان 
ص110(، وينتهي الصراع عندما يتخلص اإلنسان 
مـن كل أهـواءه  املشـوهة  ومـا يؤمـره بـه جسـده  
الطينـي مـن شـرور وخطايـا  ألن » األهـواء قابلـة 
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حينما تبدأُ يوَمك
تذكَّر جيداً

أنََّك اإلنسـاُن العاديُّ الذي ُيشـارُ إليه بـ عامِة 
الناس

ويخاطُبه رئيُس اجلمهوريِة بـ أيها املواطنون
ثم يسقُط قلُبَك بني ساقيك

ألنََّك تعرُف جيداً
ماذا سيقوُل الرئيُس عن »املواطنون«

وأنَت منهم
يف جلبِة املشاعرِ التي ما كاَن لها

حديقـِة  إلـى  الناريـِة  بالدراجـاِت  ُتسـبَق  أن 
مـة عا

أو يف الذهاِب والعودِة من العمل
وتذكَّر جيداً

أنََّك من الرِّعاِع الَّذين ال مكاَن لهم
لِة الشعراء يف ُمخيِّ

وإن كان بوسِع مخرجي السينما استخدامهم
كمجاميَع يف معارَك ُمزيَّفة

خبة وأنََّك يف مدوناِت النُّ
العقُل اجلمعي الذي يعطُِّل الذوَق الرفيع

وتذكَّر جيداً
ـةُ الشـرطيِّ وجابـي الضرائـِب وبُنـاِة  أنَّـَك َمهمَّ

السجون
اخلطـِة  يف  رأُيـه  ُيؤخـُذ  ال  الـذي  والكائـُن 

العامـة املوازنـِة  يف  وال  اخلمسـيِة 

رغـم أنهمـا يتحدثـان دائمـاً عـن أحالِمـَك يف 
احليـاة

وأنََّك يف املقهى زبوٌن ويف السينما ثمُن تذكرة
ويف املصائِب والكوراث

ُم لـه كرتونـةُ أغذيـٍة مصحوبـةٌ  أنـَت الـذي ُتقـدَّ
بالدعاء

ِتـَك أو  ـَل اهللُ مبـواراِة جسـِدَك أو ُجثَّ أن يتكفَّ
مصيـرِك

وأنَّـَك وإن رأيـَت احلقائـَق الكونيـةَ يف بسـِط 
يديـَك علـى رُكبتيـك

ُث  تتحـدَّ التـي  املعجـزُة  أنَّـَك  ذلـَك  يعنـي  فـال 
ة الدراسـيَّ املناهـُج  عنهـا 

األغانـي  ومؤلفـو  والبرملـاُن  ـةُ  الدينيَّ والكتـُب 
واخلبـراء الوطنيـِة 

عَ الـرأِس مـن أرِق الليلـِة  وحـني جتلـُس ُمصـدَّ
املاضيـة

تذكَّر أنَّ كوَب شاٍي وسيجارة
هما كلُّ جائزِتَك يف عالٍم

ُث عن الصحِة العامِة كما لو كانت يتحدَّ
َكنزاً متاحاً للجميع

وتذكَّر أخيراً أنََّك مريٌض وعاطٌل عن العمل
ـى البسـيطِة  وُمـزاٌح مـن كامبونـد الرغبـاِت حتَّ

منها
وأنََّك إن ابتسمت

فسوَف ينظُر لَك اجلميُع بدهشٍة قائلني
لقد أنعَم اهللُ عليه أخيراً

بهديٍة فاخرة.

ابراهيم املصري . مصر.

حني تبدأ يومك .
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لكبـــار رجـــاالت اململكـــة املّتحـــدة مصاحبـــةً لوجـــه 
ــة 10  ــدر ورقـ ــة - فتصـ ــت الثانّيـ ــة إليزابيـ امللكـ
جنيـــه إســـترليني وبعـــد مـــرور مئتـــي عـــام علـــى 
ــي  ــة، التـ ــة الالمعـ ــت« األديبـ ــني أوسـ ــل »جـ رحيـ
ــة  ــة وخاّصـ ــا االجتماعّيـ ــرأة ومكانتهـ ــت باملـ ُعنيـ
املتعلّقـــة ببلدهـــا، فصـــّورت احليـــاة االجتماعّيـــة 
يف عصرهـــا – العصـــر الفيكتـــوري - ببراعـــٍة 
وصـــدٍق، فكانـــت رائـــدة االجّتـــاه الواقعـــّي، األمـــر 
األّمـــة  أدب  ُكبـــرى يف  مكانـــة  أكســـبها  الـــذي 

البريطانّيـــة.
ولـــدت »جـــني« يف عـــام 1775 م، مـــن أســـرٍة 
عريقـــة ثرّيـــة تنتمـــي إلـــى الريـــف اإلنكليـــزّي، 
ــو  ــا هـ ــهيرة، ووالدهـ ــاتون الشـ ــة شـ ــي منطقـ وهـ
الكاهـــن »جـــورج أوســـت« الـــذي رعـــى أســـرة 
أبنـــاء وابنتـــني، فنمـــت يف  تتأّلـــف مـــن ســـتة 
والدينّيـــة  الثقافيـــة  باملناقشـــات  محـــاط  جـــوٍّ 

والسياســـّية. واالجتماعّيـــة 

أْن  التاريـــخ  عبـــر  النســـاء  اســـتطاعت      
يكـــنَّ شـــمعة منيـــرة، وقامـــة ســـامقة، بشـــتى 
اإلبداعـــات واملواهـــب، فأحدثـــن تغييـــرات هائلـــة 
علـــى َمـــرِّ الســـنني مـــا تـــزال آثارهـــا ماثلـــة لغايـــة 
ــرة  ــة واألميـ ــي امللكـ ــرأة هـ ــت املـ ــة، فكانـ اللحظـ
واحلاكمـــة  والشـــاعرة  والعاملـــة  واملقاتلـــة 
والسياســـية والرياضيـــة والفنانـــة والشـــاعرة 
والروائيـــة والقاصـــة والرياضيـــة... وهنـــاك مـــن 
ذكرهـــن التاريـــخ، ونلـــن شـــهرة واســـعة، فيمـــا 
طمـــس التاريـــخ بعضهـــن فلـــم ينلـــَن مـــن الشـــهرة 

والتأريـــخ إال النـــزر القليـــل...
يف مقالنـــا هـــذا، نســـلط الضـــوء علـــى شـــخصية 
نســـائية بـــارزة هـــي األديبـــة اإلنكليزيـــة جـــني 

أوســـت. 
إّنهـــا ملكرمـــة عظيمـــة أْن نـــرى صـــورة وجـــه امـــرأة 
علـــى العملـــة الورقّيـــة البريطانّيـــة - هـــذه العملـــة 
التـــي حافظـــت لســـنوات طـــوال علـــى صـــوِر وجـــوٍه 

أيمن دراوشة . األردن

جني أوسنت .. 

التي ازدانت بوجهها العملة
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وهـــي  بهـــا  وشـــغفت  املطالعـــة  اســـتهوتها 
ــا يف  ــة لهـ ــرة، وكانـــت أّول محاولـ مازالـــت صغيـ
الكتابـــة وهـــي يف الثانيـــة عشـــر مـــن العمـــر، 
فكتبـــت مجموعـــة مـــن القصائـــد واملســـرحّيات 
ــامع  ــى مسـ ــا علـ ــت ُتلقيهـ ــي كانـ ــص التـ والقصـ
الكتابـــة  فكـــرة  فاســـتهوتها  فقـــط،  العائلـــة 
ــاة املنزليـــة، وبـــدأت بكتابـــة قصـــٍص  عـــن احليـ
للصغيـــرات  بـــروٍح ســـاخرٍة فكاهّيـــة، كمثـــل: 
»جـــاك وأليـــس  »مغامـــرات الســـيد هارلـــي«، 
»اللغـــز  وكانـــت روايتهـــا األولـــى للكبـــار بعنـــوان 
»ديـــر نورثاجنـــر«، فكانـــت معظـــم رواياتهـــا تـــدور 

ضمـــن اإلطـــار االجتماعـــّي.
ـــّدت  ـــا امت ـــي يف حياته ـــرة النضـــج األدب ولكـــن فت
مـــن عـــام 1790 حّتـــى عـــام 1811 ففيها كتبت 
أجمـــل رواياتهـــا مثـــل »الدي ســـوزان« 1793 
و«إلينـــور وماربـــان« 1795 و«انطباعـــات أوليـــة« 
1796 وكانـــت يف كل هـــذه الروايـــات محافظـــةً 

علـــى الطابـــع االجتماعـــي.
علـــى أنَّ أشـــهر رواياتهـــا هـــي »كبريـــاء وحتيـــز« 
حيـــث صـــّورت فيهـــا الشـــخصيات النســـائية 
بشـــكٍل  تنتهـــي  والتـــي  العاطفيـــة  والعالقـــات 
ـــزواج يف نظـــر  ـــا ال ـــرز فيه ـــزواج، وتب ملحـــوظ بال

هـــذه الشـــخصيات.
وقـــد تتابعـــت روايـــات جـــني أوســـت فكتبـــت 
مانســـفيلد«،  و«حديقـــة  وعاطفـــة«،  »عقـــل 
و«إميـــا«، أمـــا آخـــر روايـــة لهـــا فكانـــت بعنـــوان 
ـــا أي  ـــد وفاته ـــرة بع ـــد نشـــرت ألول م ـــاع وق »إقن

1818م. عـــام  يف 
وجِلـــني أوســـت رســـائل كانـــت قـــد وّجهتهـــا 
لشـــقيقتها الرّســـامة »كاســـاندرا« والتـــي ارتبطـــت 
بهـــا ارتباطـــاً قوّيـــاً، مـــا جعـــل مـــن اختهـــا التـــي 
تتقـــن الرســـم، أْن ترســـَم لهـــا صـــورة مدهشـــة، 
هـــذه  معظـــم  »كاســـاندرا«  أَحرقـــت  وقـــد 
الرســـائل، ولـــم يتبـــقَّ مـــن أصـــل 3000 خطابـــاً 
ســـوى 160 رســـالةً مبتـــورة األجـــزاء أيضـــاً، 

وقـــد نشـــرت عـــام 1964.
كان للنقـــاد وقفـــة مطّولـــة مـــع أعمـــال جـــني 
أوســـت إن كان بالســـلب أو باإليجـــاب، حيـــث 
»الصبـــا«  أعمـــال  بـــأّن  انتقـــاد  إليهـــا  وّجـــه 

إالّ  هـــي  مـــا  االســـم  هـــذا  حتـــت  املنشـــورة 
عبـــارة عـــن أعمـــاٍل فوضوّيـــة خشـــنة، وآخـــرون 
يـــرون بأّنهـــا لـــم تخـــرج عـــن محيـــط جتربتهـــا 
ـــى حـــد قولهـــم  ـــاة، فرواياتهـــا - عل احلياتيـــة كفت
- تصـــور مجتمعـــاً محـــدوداً، يف حـــني بعضهـــم 
وه لوًنـــا  أبـــدوا إعجابهـــم أمَيـــا إعجـــاب، وعـــدُّ
ـــا دقيـــق وبـــارع التصويـــر حليـــاة النـــاس يف  أَدبّيً

عصرهـــا لـــكّل اهتماماتهـــم.
وقـــد تنـــاول أدبهـــا وحياتهـــا بعـــض الدراســـات 
ــلَّ أَشـــهرها كانـــت دراســـة  ــاً، ولعـ ــة أَْيضـ املطّولـ
»ديبـــورا كابـــالن«، والتـــي عنونتهـــا »جـــني أوســـت 
بـــني النســـاء« حيـــث كشـــفت الكثيـــر عـــن مناحـــي 
حيـــاة »جـــني«، إن كانـــت األدبّيـــة أو الشـــخصّية 
وثائـــق  عـــن  للكشـــف  إضافـــة  األســـرّية،  أو 
خاّصـــة كقصائـــد ومذّكـــرات لـــم تكـــن منشـــورة 
بعـــد، وُتعـــد روايـــة »الســـيدة ســـوزان« األكثـــر 

عمـــق بـــني أعمالهـــا.
ـــن  ـــٍل م ـــٍل كام ـــال إعجـــاب جي ـــا مث ـــت أعماله كان
القـــّراء، ومـــازال حّتـــى اليـــوم هـــواة املطالعـــة 
ــاء  ــة«، و«كبريـ ــل وعاطفـ ــي »عقـ ــون روايَتـ يفّضلـ
وحتامـــل« لقراءتهمـــا، اللتـــان أنتجتـــا كأفـــالٍم 
ســـينمائّية، إضافـــة إلـــى روايـــة »القنـــاع« التـــي 
ـــة اإلذاعـــة  ـــل هيئ ـــن ِقَب أنتجـــت عـــام 1995م م
ـــة، وغيرهـــا الكثيـــر مـــن األفـــالم التـــي  البريطانّي

ُنّفـــذت عـــن رواياتهـــا.
ُحـــّول منزلهـــا القابـــع يف منطقـــة شـــوتون إلـــى 
متحـــٍف خـــاّص، يضـــّم إضافـــةً ملحتويـــات املنـــزل، 
الُنَســـخ  أوائـــل  مـــع  الشـــخصّية،  أغراضهـــا 
ـــاً عـــدد مـــن  املطبوعـــة مـــن كتبهـــا، يقصـــده يومّي
الســـّياح محّبـــي أدبهـــا، كمـــا ومّت تأســـيس جمعّيـــة 
ُعرفـــت باســـم »جمعيـــة جـــني أوســـت«، للحفـــاظ 
علـــى تراثهـــا، وذلـــك يف أواخـــر أربعينّيـــات القـــرن 

العشـــرين يف اململكـــة املّتحـــدة البريطانّيـــة.
ُعـــرَف عـــن جـــني أوســـت عزوفهـــا عـــن الـــزواج 
مـــا  وســـرعان  عمرهـــا،  مـــن  األربعـــني  قبـــل 
وافتهـــا املنّيـــة يف ســـّن الواحـــد واألربعـــني نتيجـــة 
إصابتهـــا مبـــرض »أديســـون« وهـــي يف قمـــة 
عطائهـــا األدبـــي، قبـــل أْن تنهـــَي آخـــر روايـــة لهـــا 

ــانديتون«. ــدة سـ ــوان »بلـ بعنـ
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تصميم 
محمد الذيب -  ليبيا

عدالة الوباء 
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أنت لن ترى

الدمع العائد إلى العني

مثل قدٍم خانتها املسافة

مثل يٍد فشلت يف التلويح

لن تسمع الصوت املخنوق 

خلف كرة الشوك 

يف حنجرٍة مشققٍة

لكثرِة الرجاء .. 

لن تلحظ هالة احلزن

التي تقفُز حول جسدي

مثل شيطاٍن صغير 

ولن تشعَر بقلٍب

متلَّح بالغياب 

واسودَّ كثيراً مثل 

جرٍح غادر جثتُه

متأخراً .. 

فقط حني أبتسم

ستظنُّ أنني 

بخير ..!!    

كوثر وهبي _ سوريا 

ً كي يبدو مرئيا

يرتديني...

احلزن...!!!

أنصاف سويدان  _ لبنان

رسومات األطفال 

بألوان مبعثرة 

ُتنسج احلياة

بلمسة ريشٍة ناعمٍة

يتطاير احلزن.

هدى الغول _ ليبيا

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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منُذ فترٍة 

وأنا أحاوُل

أْن أخذل احلزن 

بأْن أتّذكر 

أفراحي الّسابقة 

األفراح التي لم حتدْث قْط

فراس السعدي _ العراق

لدي بعض األياِم اجلميلة حتَت 

وسادتي ،

لذلك أرى 

الصباح كّل يوٍم

والليل مرًة واحدة 

أعاني من سوِء امتصاِص احلزِن

واملسافة.

هناك طريٌق واضح للخياٍل

حاول أن تغّني

أو أن تلمَس بطرِف إصبعك شغفاً .. 

أحياناً ..

تشعُر أنك شجرًة 

ماَت ظلُّها وطارْت عصافيرها،

لكنك وعلى الرغِم من قطِع أغصاِنك 

مازلَت تخبُئ حتت الرماِد دفئاً

 كاَن يوماً ذلك الفأس .

نوارة خنسه _ سوريا

ينتابُِني القلُق فأحسُّ كأنِّي

شوكةٌ يف حلِق نفِسي

بله محمد الفاضل _ السودان
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انتظار دارفور الثكلى  ملخلصها، ثم  تصدير النص 
بهـذه اجلملـة : »أهـون جلمـٍل أن يلـج مـن ثقـب إبـرة  
)الروايـة   ،« اهلل  ملكـوت  جنجويـد  يدخـل  أن  مـن 
ص10(، يف إشـارة أوليـة  سـابقة  للنـص بكراهيـة 

اجلنجويـد . 
بعد العتبات و البداية، تقدم اخلطاطة االستهوائية 
يكشـف  الـذي   ) )الصـراع   : الثانيـة  مرحلتهـا  يف 
الروايـة،  الفاعلـة يف  للشـخصيات  مشـوهة  أهـواءً 
الشخصيات الرئيسية : إبراهيم خضري، شيكيري 
توتـو كـوه، الفتـاة عبد الرحمن، خريفية، شـارون، أو 

هـارون، قائـد حركـة  محليـة مسـلحة  وغيرهـم .  
يتمكـن هـوى  احلقـد مـن »الفتـاة عبـد الرحمـن«، 
وينقلها ملرحلة )التوتير(، وهو ترجمة الهوي ألفعال 
عنيفة ومؤذية للغير، وما يعكسه )التنظير( من إذكاء 
النفعاالت تولدها ذكرى  قتل جميع أهلها وحرقهم   
للجنجويـد  وكراهيتهـا  املـرات،  مئـات  واغتصابهـا 
القتلـة، »يحـس اآلن باقتـراب الكارثـة، بـدت لـه عبد 
الرحمـن متهـورة وغامضـة يف نفـس الوقت، بدت له 
كوحـش متعطـش للدمـاء، كثائر مجنـون ال يرى غير 
األعـداء واملكائد«،)الروايـة ص31(،  ثـم )املصير (،  
قتلهـا لـكل جنجويد تقابله، وتسـتخدم كل أسـلحتها 
حتـى جسـدها عندما سـرقت بندقيـة جنجويد بعد 
أن تركتـه يضاجعهـا، وبعـد قتلها للجنجويد املقتحم 
بيـت العمـة خريفيـة بنفـس الطريقـة : » كنـت بـاردة 
جنجويـداً،  يـوم  كل  أقتـل  كنـت  كأمنـا  األعصـاب 
أحسسـت بلذة عظيمة،إنني اآلن انتقم لكل أسـرتي 

وأقاربـي ....« )الروايـة ص43(.
الصديقـان إبراهيـم خضـري وشـيكيري توتـو كـوه، 
ُيْختطفان من نقطة تفتيش على مشارف اخلرطوم 
ويساقان إلى حروب متناثرة داخل السودان. صراع 
ابراهيـم خضـر الـذي يعيـش يف مجتمـع ينبـذه ألن  
جدوده ألمه كانوا من العبيد، ولم يشـفع له عندهم 

 تعالـج  روايـة » مسـيح دارفـور » املسـكوت عنـه  يف 
محنـة وبـالء اإلنسـان السـوداني، وحتـاول أن تفهـم 
السـبب احلقيقـي وراء كل هـذه احلـروب األهليـة 
وويالتهـا واملذابـح ،القتـل ، التشـريد والدمـار  التي 

أنهكـت السـودان . 
مـن  البشـعة  شـخصياتها  أفعـال   الروايـة  تـرد 
قتـل واغتصـاب واسـتعباد للبشـر وإبـادة جماعيـة 
الهـووي  املكـون  األصلـي  ومغذيهـا  باعثهـا  إلـى 
املركـزي يف الروايـة ) احلقـد( ؛ احلقـد »إمسـاك 
   ،)1(  « فرصتهـا  والتربّـص  العداوة يف القلـب 
احلقد، اخلطيئة الثانية للبشـر بعد العصيان، وإن 
كان ثمن األولى الطرد من اجلنة فإن نتيجة الثانية 
قتـل قابيـل ألخيـه هابيـل » َفَطَوَّعـْت َلـُه ۥ  َنْفُسـُه 
ِسـرِيَن »  خْلَٰ ۥ َقْتـَل أَِخيـِه َفَقَتلَـهۥ   َفأَْصَبـَح ِمـَنۥ 

. . )2(
 يقدم الروائي السوداني »عبد العزيز بركة ساكن« 
روايتـه  بدايـة  يف  لقارئـه  االسـتهوائية  خطاطتـه 
باحلديـث عـن  ادعـاء أحدهم بأنه املسـيح عيسـى: 
» يقـول إنـه املسـيح، ليـس متشـبهاً به، وليـس داعياً 
بدعوتـه، وليـس أحد تالمذته، وال املسـيح الدجال، 
وال املهدي املنتظر. يقول إنه السـيد املسـيح بلحمه 
احلكومـة  وبإرسـال   ،)11 ص  )الروايـة   « ودمـه 
فرقـة مـن املقاتلـني الشرسـني الذيـن سـفكوا دمـاء 
السودانيني األبرياء يف كل مكان  للقضاء على هذا 
النبـي الـكاذب وقتله ومتابعيه بالصلب فوق صلبان 

خشـبية يصنعهـا أمهـر النجارين. 
وكراهيـة،  حقـداً  تقطـر  سـردية  ملقطوعـة  بدايـة 
تتنامـي مـع تقـدم احلكايـة، التلـذذ بتجهيـز صلبـان 
خشـبية    التخلو من مسـامير صلبة غليظة حادة  
مـن  وقليـل  كلمتـه،  سـوى  ميلـك  ال  إنسـان  لقتـل 
املؤمنـني بـه، وارتبـاط هـذه البدايـة بالعتبة النصية 
األولـى، العنـوان :«مسـيح دارفـور«، ومـا يشـيعه مـن  

وردة زرقين ـ الجزائر
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للتجلي  بشـكل مباشـر عبر اجلسـد  الذي يسـعف 
يف إظهـار مضامينهـا » )5(، يتخلـص  هـذا اجلسـد 
مـن أهـواءه عندمـا يصلـب فـوق صليـب اخلـالص: 
يسـتطيع  ال  فمـن  واتبعونـي،  صلبانكـم  احملـوا   «
أن يحمـل صليبـه ال يسـتطيع الطيـران، ولـن يجـد 
الكلمـة، وكلمـا ثقـل صليبـك مررت خفيفاً كالريشـة 

يف الهـواء » )الروايـة ص114(
نهايـة مخاتلـة للروايـة تنحـرف عـن مسـار البدايـة 
علـى   « احلقـد   « هـوى  يفرضـه  ومـا  والصـراع 
الشـخصيات مـن نـزوع لالنتقـام ومزيـد مـن سـفك 
الدمـاء إلـى االنضمـام ملوكـب املحبـني  املتسـامحني 
فاملوكـب  أنفسـهم،  وخـالص  طهـر  يف  الراغبـني 
»عندمـا ميـر بالقـرى املحروقـة تنهـض البيـوت مـن 
رمادهـا ، تتطهـر  أبارهـا مـن السـم، تنمـو األشـجار 
التـي قطعـت ،.....، كل شـيء يعـود كمـا كان، يحيـي 
القتلى من قبورهم » )الرواية ص114( ، والرضوخ 

لهـوى احلقـد هـو اسـتمرار للقتـل حتـى الفنـاء . 
الروائـي »عبـد العزيـز بركـة بـن سـاكن« يف روايتـه 
»مسـيح دارفـور« يقـدم لنـا رؤيـة مغايـرة  لألحـداث 
املأسـاوية التـي شـهدها السـودان، يضـع قارئـه أمام 
أهـواء  تتنازعـه  الـذي  اإلنسـان  وجوهـر  حقيقـة  
احلقد  فيحيل حياة أخيه  إلى جحيم ، وال خالص  
لإلنسـان  إال  بعمليـة  طهـر ونقـاء وتخلـي عـن  كل 
أهـواءه السـلبية ،يف حالـة  شـبيهة بصلـب املسـيح  

فـوق صليـب اخلـالص . 
*عبد العزيز بركة سـاكن ، مسـيح دارفور ،مؤسسـة 
هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ،مصر ، 2014
1 - ابـن منظـور : لسـان العـرب ) مـادة حقـد ( ، 
ج6،ط1 ،املؤسسة املصرية للتأليف واألنباء والنشر 

،مصـر، ص 254
2 - سورة املائدة – آية 30

،ص52)-3  2001 ، ط1   ، االردن   ، عمـان   -
الثقافـة، وزارة  العنـوان،  سـیمیاء  قطـوس، 

 4 - محمـد الداهـي ،سـيميائية األهـواء ، مجلـة 
عالـم الفكـر ، الكويـت ، مـج24، ع3،     1992  ، 

ص214
،مـن  األهـواء  غرمياس،فونتبي،سـيميائيات   -  5
حـاالت األشـياء حلـاالت النفـس ،ت سـعيد بنكـراد 
،دار الكتـاب اجلديـد املتحدة،بيـروت،2010  ،ص 
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أن  جـدوده ألبيـه مـن البـدو األثريـاء، يحـاول أن 
يجـد إجابـة لتسـاؤالت وجوديـة عـن قيمـة اإلنسـان 
وجـدوى التميـز علـى أسـاس العـرق أو الديـن أو 
اجلنس، حقده على من قتلوا  قدوته ومثله األعلى 
األسـتاذ املفكـر محمـود محمـد طـه،  ومـن دمـروا 
حياتـه، أخـذوه  جنديـاً يحـارب يف حـروب ال ناقـة 
له فيها  وال جمل، ال يسـتطيع التوافق مع نفسـه ، 
يهـرب إلـى األمـام دائمـاً، يتضـاءل وعيه مبـا حوله، 
اجلـن،  اخلـوف،  احلقـد،  شـتي،  أهـواء  تتنازعـه 
الرغبـة يف االنتقـام  ؛فأهـواءه هنـا  متـارس دورهـا 
يف كشـف »االختالفـات البشـرية وتضعيـف الوعـي 
إلـى كينونتـني تنزعـان إلـى التوافق أو التعـارض » ) 
4( ،لقد كانت شخصية ابراهيم خضري  منوذجا 
أمـام  عاجـزة  تقـف  والتـي  املُسـتلَبة،  لإلنسـانية 

أهواءهـا .  
شيكيري توتوكوه،  الغريب الذي  يقاتل يف صفوف 
ابراهيـم  مـع  ينضـم  ثـم  أوالً،  السـوداني  اجليـش 
للمتمرديـن  الرحمـن زوجتـه  والفتـاة عبـد  خضـر 
واجليـش  اجلنجويـد  لقتـال  شـارون  بقيـادة 
السـوداني. يشـترك شـيكيري توتـو كـوه  وشـارون  
وعبد الرحمن  ومرمي وخريفية  وجمعة ساكن  يف 
هوى احلقد على اجلنجويد  للجرائم البشعة التي 
حلـت بدارفـور علـى أيديهـم مـن قتـل وذبـح وحـرق. 
حتـى أن شـارون قـال عنهـم »  إنـه ال يـدري إذا كان 
اجلنجويـد قـد خلقهم اهلل الذي خلق الـوردة واملاء، 
أم  أنهـم قـد مت حتضيرهـم يف املعمـل مثلهـم مثـل 
اجلراثيـم والقنابـل النوويـة كأحد أسـلحة احلرب » 

ص109( )الروايـة 
يف مرحلة اخلطاطة االسـتهوائية األخيرة  )احلل( 
أو نهايـة الصـراع ، تأتـي علـى يـد هـذا النبـي، وهـو  
ابراهيـم خضـر  تابعيـه ومنهـم  نفـوس  يغـرس يف 
)الكلمـة ( هـوى جديـداً » احلـب »  ليقاومـوا بـه  
هـوى احلقـد والكـره »، احلـب والكراهيـة يجريـان 
بـذات الشـريان ،ويسـقيان ذات احلقـل، وعرفـوا أن 
مـن يحـب كمـن يكـره  يختلـط عليـه األمـران، وال 
يعـرف أيهمـا خيـره وأيهمـا شـره، وقـد يقّبـل إصبـع 
)الروايـة   « محبوبـه  شـفة  أنهـا  ظانـاً  الشـيطان 
ص110(، وينتهي الصراع عندما يتخلص اإلنسان 
مـن كل أهـواءه  املشـوهة  ومـا يؤمـره بـه جسـده  
الطينـي مـن شـرور وخطايـا  ألن » األهـواء قابلـة 
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َتلُْهو  ِبَسَنَواِتَك - َخَصالَُت اْلَهدِر ..

َتَتَبْعَثُر اْجَزاٌء ِمْن َجَسِدَك امْلَْهُزوِم ..
َعلََى اْنِكَسارَاِت اْلَطرِيِق 
ُر َجِبيُنَك امْلَُتَعاِلي .. َيَتَعَثّ

ِبَتَجاِعيِد اْلَوْقِت .. 
وَماَزاَل َقلُْبَك ..

ِة  الَِحَيّ اِرُس ُطُفوَلةً ُمْنَتِهَيةَ اْلَصّ مُيَ
يُح َتْسَتِبيُحُه ِبُسُهوَلٍة .. َماَزاَلْت اْلرِّ

ْعرِ اْلَبْيَضاِء  وامْلََطُر ُيَراِقُص َخَصالَِت اْلَشّ
اْمَضيَت اْلُعْمَر َتَناُم ..

َكِطْفٍل َيْحلَُم ِبلُْعَبٍة اْسُمَها اْلَوَطُن ..
وَتْصُحو ..

ِلُتَصِلّي َعلَيِه َصالََة اْلَغايِب !!
رُ - مِلَِجيِيِه - اَِخَر َكِلّ َلْيلٍَة .. ُتكَرِّ

رَْكَعِتي اْسِتَخارٍَة ِبالَ ُخُشوٍع !!!
َيا َهَذا ..

ا َيكِْفي .. َماِء مِبَ َلْسَت َقرِيَباً ِمَن اْلَسّ
ِكي َتْقَراَ بَوَح االَشارَِة ..

وَزَمُن اْلُنُبَواِت َقْد َوَلَّى ..
ِفِلَم َتْسَتْحِضُر ِظَلّ االَْشَجاِر ..
َكي ُتَواِصل اْنِتظارَاً َمْشُبوَهاً !!

اَْمٍن .. اََماِزلَت َتُظّن اََنَّك مِبَ

ِمن َعَثَراِت اْلَطّرِيِق ..

ِمن اْلِتَفاَتاِت الَزَواَيا ..

ِمن رََصاَصٍة ُتَخِبُي َعيَنيَها .. 

َخلَف َنَظّارٍَة َسوَداء

اَُيّ ِطْفٍل اَنَت ؟ .. 

رُ بََعَفِوَيٍّة .. ُتكَرِّ

َباِح .. ِحكَاَيةَ َلْيٍل بَِعيَد اْلَصّ

َك .. َيلُُفّ

اِفرِ .. لُِم اْلَسّ ذَاُت احْلُ

ُد َعلََى َمَساِمِع االَخرِيِن .. ُتَرِدّ

) اََنا ِبَخيٍر ( ..

َعلََى َسِبيِل اْلَعاَدِة اَْنَت َكَذِلَك !!

َياِة .. َعلََى َسِبيِل احْلَ

َماِزلَت َتسرُِق بَْعَض االَْنَفاِس

وَعلََى َسِبيِل اْلِعْشِق ..

َماِزْلَت َعاِبَراً .. ِلكُِلّ َسِبيٍل 

وَعلََى ....

وَعلََى .....

وَعلََى .......

وَماَزاَل اْلَقلُب ..

َلْم ُيَغاِدرْ ُطُفوَلَتُه بَْعُد !!!!!

...  
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فوزي الشلوي. ليبيا
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زقاٌق قدمٌي فيِك يا شاُم
وخيوُط الشمس تلّوح ديفًٔا يف الزقاِق

وعصافيٌر تتراقُص نشوًة
و أنا من رحمِك

جئتِك منطفًئا كثيُر الشكوى
فمن لي غيرك يا شام؟

*
بنيُت سورًا لطيًفا يف الزقاق ذاك 

بنيتُه من االٓس والنحاس
و من ثوِب أمي سرقُت بضَع تطريزاٍت

آٍه كم جتّمل بها السور 

*
حصدُت فارغات الرصاص

و صنعُت بها قلًما
آٍه كم كلفني من عذاب 
أحببُت وليَس لدَيّ سوى

قلًبا وقلًما وورقة 

*
وإن تساءلِت من أنا؟

فلِك االٔجابة 
أنا من حمَل ابنُه على كتفه بندقية 

فعاَد بِه باملساِء شهيدا
ا يف بلدي  أحببُت ومُت ُحًبّ

ويف ولدي 
بلدي نزفت

و ولدي من مات 
والفقُر لم يترك لي شيًئا 

سوى
قلًبا وقلًما وورقة 

*
خطى قلبي على الورقة 

فتمزقت من البكاء
و بقَيّ لدَيّ
قلًبا ُمدمى

وقلًما من رصاص
ومن هنا

جئُت بفكرِة السوِر ياشام 

*
بنيتُه من حزن النساء
وانحناء ظهر الرجال

من وجَد املقهورين املُيتمني 
و ناَل الرصاص شرف ترتيل الشهداء ترتيالً 

ترتيال

*
و أنا اليوم يتيًما يا شام 

حملُت ولدي على كتفي بندقية 
وعدُت بِه باملساء شهيدا 

انحنى ظهري وليس لدي سوى 
قلًبا وقلًما وورقة

وورقة  ا 
ً
قلم و   قلبًا 

آية نعمان _سوريا



مــراراً،  القرمزيــة  الغابــة  يف  شــاهدتها 
حــني  بــدراً،  املكتمــل  القمــر  خلــف  تختفــي 
متــر حيزبــون القــذرة علــى مكنســتها الطائــرة 
مطلقــةً ضحكاتهــا املقهقهــة أمــام الصليــب 
املظللــة  الرماديــة  القلعــة  أعلــى  مــن  املاثــل 
بــرق أصفــر ســاطع،  بســحابتني ماطرتــني، 
أصــوات القيثــارة اإللكترونيــة والبيانــو تعــزف 
»ميطــاال«، و«روكا كوتيــكا« أســوداً يف الظــالم 

الدامــس.
أنــه  أعلــم  الــذي  البــاب  أفتــح  أن  فكــرت 
أســاطير  تذكــرت  ورائــي،  وحــده  ســيغلق 
ــاك ســتريت  ــر«، ومــا حــدث لـ«لب »هــاري بوت
»مايــكل  تذكــرت  مهجــور،  منــزل  بويــز« يف 
مقطــع  يف  الســمراء  وحبيبتــه  جاكســون« 
»ســكوبيدو«  أصدقــاء  وكرتــون  »ثريلــر«، 
ــر  ــع، كان األم ــن عــن الشــبح املصطن املتحري
جميــل  كشــبح  بعيــد  مــن  أراهــا   . مماثــالً 
شــاعر  وكأننــي  يراودنــي  بــل  يخيفنــي،  ال 
معنتــر مبقدمــة الطيــف واخليــال مضمونهــا 
عبلــة يف املنــام، شــكلها غربــي، لــون لباســها 
مشــتقاته  حليــب  بشــرتها  بيــاض  أســود، 
مقــل واســعة، مهــا، شــعرها األســود الطويــل 
يشــع بريقــاً ال جتــده عنــد صاحبــة الصــورة 
تقدمــت  األصيــل.  »سانســيلك«  شــامبو  يف 
ــدرج، أبحــث عنهــا وســط مــا  خطــوات يف ال
ــة وجوارهــا، بأســوارها  يقــع يف أنحــاء القلع

الناطقــة  والصــور  الضاحكــة،  املتحركــة 
بأصحابهــا داخــل اإلطــار، وبقهقهــات الــدرج 
طبعــاً،  أبــال  لــم  مدغدغــاً،   أصعــده  حــني 
الســحر  قــرأت  حــني  الرعــب  ألفــت  فقــد 
األحمــر، وشــمس املعــارف الكبــرى، والســحر 
الفرعونــي، والبحــث عــن الكنــوز اليهوديــة، 
وأشــكال اجلــان، واملرجــان املدفــون والــذي 
الــذي  احلمــام  بــاب  جانــب  مــن  اآلن  أراه 
يبتســم المحــاً عينــي املتربصــة علــى صاحبــة 

الطويــل... الظــل 
ــب تســتحم، تدخــن ســيجارة  ــة احللي  يف جفن
ال تنتهــي، تنظــر يف مــرآة يدويــة لتبــرز أنيابهــا 
املنتميــة إلــى مصاصــي الدمــاء، جميلــة وهــي 
تخــرج مــن اجلفنــة اللبنيــة وقطــرات احلليــب 
تصيــر سلســة بــني نهديها القائمتــني. وظهرها 
املتقــوس عكســاً يف اجتــاه البطــن إلــى حــدود 
الكحــل  تضــع  أتابعهــا،  الباربيــة،  األرداف 
األســود يف رموشــها، تصبــغ األظافــر باألســود 
الدامــس واضعــة قــالدة النجمــة املقلوبــة حــول 
عنقهــا، والســروال األســود يلبســها مــع صدرية 
ورديــة، وقميــص بلــوز أســود ضيــق، وحــذاء 
ــرس« العســكري، كان اســمها »ســارة  »الكونفي
باســمها اجلميــل، حــني  نطقــُت  الفنتازيــة«. 
رأتنــي يف الكــرة البيضــاء الســحرية أجتســس، 
فتقدمــت إليهــا منومــاً أمــد عنقــي لترتشــف ما 

بقــي بأنيابهــا مــن دمــي العاشــق...

نفترق 
قبل أن
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فنتازيا 
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)) أن تغازل مكونات بيئتك لتصنع منها ما يعينك على البقاء .. 
وما يرتقي بك إلى الفن .. 

وما يسمو بروحك إلى االنتماء . 

ليست عابرًة هذه الصورة . بكل املقاييس . ((



وطن الثقافة
 وثقافة الوطن


