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معجزة الرزق احلالل ..  
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مصطفى  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

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

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

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

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

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

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

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .

مكتب فلسطني
فراس حج حممد

مكتب اهلند
عالء الدين حممــد اهلدوي فونتزي

شؤون إدارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
حممد سليمان الصاحلني

خدمات عامة
رمضان عبد الونيس

حسني راضي 

اإلخراج الفين
حممد حسن اخلضر
حممد حسن حممد
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صورة

       الغالف ..
هي معجزة الرزق احلالل .. 

اأن تنتزع رزقك بعرق جبينك .. وبكامل تعففك وقناعتك وثقتك 
باأن رزقك يف ال�سماء مرددًا يف �سرك تلك الآية املذهلة : 
)ويف ال�سماء رزقكم وما توعدون( . ) الذاريات 22 ( . 

ثقة كهذه، لو �سكنت �سدور النا�س ما �ساع درهم من خزينة جمتمع، 
ول دخل قر�س حرام جيب ابن اآدم . ولكن . على قلوٍب اأقفالها . 

واإىل يوم يبعثون. .
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محتويات العـدد

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

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

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

االشتراكات

ثمن النسخة 

جنة النص

الكتابة صنعة  مؤذية

ليتنفس القلم .. رواية اجلهة 
السابعة

بعد الولف عن دارة وليفه

حافظ رجب.. وهج التغيير

التوازن احلضاري يف فكر مالك بن 
نبي

ساق صناعية  قصة قصيرة 

التفاعلية وكسر احلاجز 

سيميائيةُ جسِد األنثى

فرحة كبيرة » قصة قصيرة »

ابـــــــــــــداع 

ابـــــــــــــداع 
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عبد احلميد بطاو
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)ص 64(

)ص 68(

)ص 74( )ص 50(

)ص 54(

)ص 98(

من هنا وهناك                                            

قول على قول                                                       )ص 97(
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)ص 89(

)ص 90(

)ص 94(

)ص 96(

حبذا » قصيدة »
األديبة املصرية أمينة عبد اهلل » 

حوار«

تعليم الفلسفة بن التثقيف 
والتوظيف

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

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

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

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

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

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

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

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

عن أي عالم كانت تتحدث.

بقلم : رئيس التحرير
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عن ثقافة السالحف
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نقد ابن كلثوم على طاولة ميالد .. 

رحلة املعتدي وفراق الشامت

بقلم : رئيس التحرير

يا ابنة الأقوام اإن ملت فال .. تعجلي باللوم حتى  ت�ساأيل
فاإذا اأنت تبينت الذي .. يوجب اللوم فلومي واعذيل.

كانت  وقد  "كليب"،  وزوجة  "ج�سا�س"،  اأخت  "جليلة"  اإنها     
بطبيعة احلال يف ماأمت زوجها املغدور، لكن ن�ساء املاأمت طردنها 
لأنها اأخت القاتل، ولدى خروجها �سمعت اأخت زوجها وهي تقول 
: )) رحلة املعتدي وفراق ال�سامت (( فاأن�سدت هذا البيت حتاول 
كانت  اأنها  اأجزم  اأكاد  ولكن،  وجع،  من  �سدرها  يف  ما  ت�سرح  اأن 
ولي�ست  الهرب،  اإل  يفيد  الطوفان ل  زمن  ففي  فا�سلة،  حماولة 

�سفينة نوح جاهزة يف كل مرة لإنقاذ املوقف واإنهاء امل�سكلة.

الطوفان اإذًا ال ي�ستلزم املواجهة، بل يتطلب الهروب، 
لكن االأعمال االبداعية لي�ست طوفانًا، وال حتتاج منا 
اأعمق  اأب�سط، لكنه  اإىل �سفينة نوح، بل تريد عتادًا 
وتزن  تقيم  ناقدة  روٍح  اإىل  منا  حتتاج  اإنها  بكثري. 
وتالحظ. اإنها لي�ست ملزمة باإ�سدار حكم يف نهاية 
واملبدع  حمكمة،  يف  قا�سيًا  لي�س  فالناقد  املطاف، 

لي�س متهمًا يف قف�س . 
فمن  مواجهة،  اإىل  االإبداعية  االأعمال  منا  حتتاج 
املخجل اأن نعلن التجاهل لعمل كتبه مبدع، و�سيكون 
اخلجل عارمًا ويف منتهى اخلجل لو كان هذا العمل 
االبداعي ) الذي قررنا جتاهله ( عماًل فاز بجائزة 

قيمة يف م�ستوى جائرة البوكر العربية .
نحن العرب الذين طاملا ا�ستكينا من عدم فوز عرب 
الذين  بالذات  الليبيون  ونحن  الدولية،  باجلوائز 
انزوينا طوياًل يف ظل اجلوائز املتطايرة هنا وهناك، 
مهمة،  بجائزة  ليبي  مبدع  فاز  اأن  وبعد  هانحن 
واالعرا�س،  التجاهل  نعلن  اأن  فجاأة  نقرر  هانحن 
واأن نبدي عدم االهتمام، واأن نبخل على منتج هذا 

املبدع ولو مبجرد اإعالن �سخطنا عليه.
ونحن احلاكمون اإذا اأطعنا ..

 ونحن العازمون اإذا ع�سينا 

ونحن التاركون ملا �سخطنا .. 
ونحن االآخذون ملا ر�سينا .

ما  اإذا  يحكم  اأن  ميلك  ال  هنا  كلثوم  بن  عمرو  اإن 
ع�ساه االآخرون، ولن ي�ستطبع اإال اأن يرتاجع اإذا مت 
ع�سيانه، لكن باإمكانه اأن يتجاهل، اأن يرتك ما مل 
ير�س عنه، اأو اأن ياأخذ ما راق له من املتاع واملواقف 

معًا .
"بن  مع  كثريًا  نت�سابه   2022 يف  بدورنا  لعلنا 
نعد  مل  هذا  العربي  االنك�سار  ع�سر  ففي  كلثوم"، 
وال  الغ�سب،  مطلق  ال  اخليارات،  من  الكثري  منلك 
اإذعان الر�سى، ًنع�سى فن�سكت، وال نطاع فرن�سى، 
اأ�سبح يعرف  الدويل  يحدث هذا معنا الأن املجتمع 
هام�س  على  تعي�س  الب�سر  من  جماميع  اأننا  جيدًا 
الب�سرية، لذلك ال مينحنا الكثري من اهتمامه، وال 

يتكرم علينا ولو بالقليل من وقته. 
لكننا ال نهتم بهذا الواقع، نتجاهل خارجنا املاأزوم، 
وننكفيء على داخلنا نتعملق يف عتمته على بع�سنا 
يف  قباين"  "نزار  كلمات  جن�سد  ونكاد  البع�س، 

ق�سيدته ال�سهرية : 
اأية اأمٍة عربيٍة ..

تلك التي
تغتال اأ�سوات البالبل ؟

افتتاحية رئيس التحرير

9 8



افتتاحية رئيس التحرير

اأين ال�سمواأل ؟
واملهلهل ؟

والغطاريف االأوائل ؟
فقبائٌل اأكلت قبائل ..

وثعالٌب قتـلت ثعالب ..
وعناكٌب قتلت عناكب .

هانحن اإذًا، منار�س فعل القتل الداخلي، وال نبايل 
بردود الفعل، مادام القاتل جمتمعًا ال يهتم، ومادام 

القتيل جثًة ال ت�سكو. 
خبز على طاولة العم ميالد : 

"حممد  مبدعها  فاز  التي  الرواية  ا�سم  هو  هذا 
يف  هنا  ول�ست  العربية،  البوكر  بجائزة  النعا�س" 
حماولة  وارد  يف  اأنا  ما  بقدر  متجيدها  معر�س 
جتاهها،  العنيفة  االأفعال  ردود  لتحليل  متوا�سعة 
حتى اأن بع�س االأ�سدقاء من املبدعني �سعرًا اأو ق�سة 
اأو خالفه، عندما طلبت منهم اام�ساركة يف اإعداد 
بالقول  فاجاأوين  الرواية  الليبي عن  ملف يف جملة 
اال�سم،  بهذا  رواية  هناك  اأن  نن�سى  اأن  علينا  اإن 
اأبدعته خميلة  الن�سيان اال�سطوري الذي  وكاأن نهر 

االغريق قدميًا مل جتف مياهه بعد .
كان ردًا موجعًا بالن�سبة يل، اأن يطلب منك مبدع اأن 
اآخر، فاإذا كانت هذه وجهة  تتجاهل ما كتبه مبدع 
اأن نلوم غريه من الذين ال  نظر مبدع فكيف ميكن 

عالقة لهم بالكتابة من االأ�سا�س ؟
الرواية  �سفحات  ولنفتح  جانبًا،  هذا  لنرتك 

الكم من  اأحدثت كل هذا  "الطريدة" لنعرف ملاذا 
اال�ستنكار والرف�س واالق�ساء، ولن نعرف اجلواب 
معها  نطبق  اأن  وقبل  نقراأ،  مامل  احلال  بطبيعة 

نظرية "بن كلثوم" :
ونحن التاركون ملا �سخطنا .. 

ونحن االآخذون ملا ر�سينا .
و�سفة  جنرب  دعونا  �ساخطني،  نرتكها  اأن  قبل 
جانب  بتوخي  زوجها  �سقيقة  تنا�سد  "جليلة" وهي 

ال�سرب :
يا ابنة االأقوام اإن ملت فال .. 

تعجلي باللوم حتى  ت�ساأيل
فاإذا اأنت تبينت الذي .. 

يوجب اللوم فلومي واعذيل.
الرواية ال�سادمة :

ما ميز هذه الرواية اأنها رواية �سادمة بكل املقايي�س، 
فاملكتوب على جبني املجتمعات ال�سرقية ) وال اأخ�س 
هنا املجتمع الليبي دون غريه ( اأنها جمتمعات يحتل 
ال�سلب،  اخل�سن،  فهو  �سامية،  مكانًة  الذكر  فيها 
االآمر، الناهي، امل�سيطر. وهي �سورة منطية ال تكاد 
لنا  "النعا�س" قدم  لكن  طويلة،  ع�سور  عرب  تهتز 
الأربع  ال�سقيق  االأخ  "ميالد"،  بطله  الرواية  يف هذه 
وكاأنه  واحدة،  وت�سغره  ثالث،  تكربه  �سقيقات، 
حماط حتى من الناحية العمرية بهن، لكنه ي�سدم 
اإنه  ال�سرقي،  املجتمع  يعتدها  مل  ب�سورة  القاريء 
املنزل  �سغل  يف  يعمل  الذي  الذكر  ذلك  له  يقدم 

اإنه  بل  مثلهن،  باحلناء  اأ�سابعه  ويزين  كالفتيات، 
فيها  ويربع  ل�سقيقاته،  التنظيف"  "حلوى  ي�سنع 
اأي�سًا، كانت هذه هي ال�سدمة االأوىل، اإن املوؤلف ال 
اأن  يقدم ملجتمعه الوجبة املف�سلة، لذلك كان عليه 

يواجه العقاب. 
بزوجته  البطل  عالقة  يف  كانت  االأخرى  ال�سدمة 
"�سي ال�سيد"  اإنه يبدو هنا وكاأنه ي�سرب  "زينب"، 
مقتل،  يف  حمفوظ" ال�سهرية  "جنيب  ثالثية  بطل 
اإن  امل�ستبدة،  اال�سطورية  اأجماده  بكل  وي�ستخف 
"�سي ال�سيد" الذي قدمه لنا "حممد النعا�س" لي�س 
يتمادى  اإنه  �سيء،  على  �سيدًا  وال  �سيء،  يف  �سيدًا 
يقوم  اأنه هو من  اإىل حد  يف تخليه عن �سالحياته 
بالطبخ والغ�سيل والتنظيف يف منزله، بينما تذهب 

الزوجة اإىل العمل كل �سباح. 
اأن يوافق العقل اجلمعي  اأحدًا ال يتوقع بالطبع،  اأن 
هذا  مناق�سة  االأ�سا�س  من  يرف�س  �سرقي  ملجتمع 
حتى  يتقبل  اأن  يرف�س  الذي  وهو  الهجني،  املبداأ 
ال  اأنها  بدعوى  احلديث  العلم  منجزات  بع�س 
اأما  انق�سى.  اأنه  يرف�س  الذي  املا�سي  اإىل  تنتمي 
اأنها  هي  الرواية  تقدمها  التي  الثالثة  ال�سدمة 

االيطايل  امل�ستعمر  بني  النمطية  العالقة  قدمت 
وبني املواطن ب�سكل خمتلف، اإن والد "ميالد" يعمل 
تعلم  وقد  لويجي"،  "ال�سنيور  يدعى  اإيطايل  عند 
منه طريقة �سنع اخلبز، وهو اأي�سًا يقدم االيطايل 
"النعا�س"  اإن  "�سقلي من اأ�سول عربية"،  اأنه  على 
اأنه  على  االيطايل  عن  ال�سائد  املفهوم  يخالف  هنا 
جمرد غاز م�ستعمر قاتل، فهاهو منوذج اآخر يعطي 
رواية  املغت�سب يف  الغازي  اإن  ليبي،  ملواطن  �سنعة 
"النعا�س" يبدو ب�سيغة خمتلفة متامًا عن املاألوف، 
بالت�سفيق  يقابل  اأن  للم�سهد اجلديد  �سيتوقع  فمن 

وُير�سق بباقات الورود ؟ 
اإنها يف عالقة  الرواية،  بها  اأخرى ت�سفعنا  �سدمة 
ب�سفة  والعربي  خ�سو�سًا،  الليبي  اجلمعي  العقل 
يدون  الذي  العربي  العقل  اأن  اإذ  باليهود،  عامة 
اليهودي  بحق  ن�سو�سًا  ال�سعبية  ماأثوراته  يف  حتى 
ت�سع  عدائية  ن�سو�سًا  اأنها  اإال  ا�ستقبالها  ميكن  ال 
االجتماعي  ال�سلم  من  متدنية  منزلة  يف  اليهودي 
الأي جمتمع يتواجد فيه، وزاد من دونية هذه النظرة 
و�سريح  مقزز  ا�سنعمار  من  ال�سهاينة  به  قام  ما 
به  قام  وما  جد،  عن  اأبًا  الكنعانية  فل�سطني  الأر�س 
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بحيث  املنطقة هناك  لتاريخ  تزوير  العربانيون من 
بينما كان  اأقلية  كانوا  الكنعانيني  اأن  العامل  اأوهموا 
العداء  �سحنة  زادت  وقد  اأغلبية غالبة،  العربانيون 
 ) مثاًل   ( الليبي  ال�سعبي  املوروث  اأن  بحيث  هذه 
تخلو  ال  واأمثلة  باأبيات  اإال  لليهودي  يحتفظ  يكاد  ال 
اأن ال�سخ�س اجلال�س اأمامك هو  من ازدراء ملجرد 

�سخ�س يهودي :
)) ما عمر قالوا هالبنداق ايهودي ((، وذلك البيت 
: )) وايركنب فوق اجلواد ايهودي .. واينزلن با�سات 
املواطن  تقنع  اأن  �سعبًا  �سار  لقد   .  )) عليهن  من 
اآخرـ،  باأن اليهودي �سيء وال�سهيوين �سيء  العربي 
وانتهى  الب�سر،  عالقات  اأف�سد  الدين  ت�سيي�س  الأن 
وبال�سهاينة  �سهاينة،  اأنهم  على  باليهود  املطاف 

على اأنهم يهود . 
مثل هذه الثنائية العدائية كانت اأ�سا�سًا ملنهج ال يرى 
يف اليهودي اإال اأنه كائن معاٍد موؤٍذ اإىل اأبعد احلدود، 
لكن "النعا�س" يقدم لنا عالقة بطل روايته بيهودي 
التقى  وقد  القدمية،  طرابل�س  يف  يقيم  كان  ليبي 
في�ست�سيفه  الع�سل،  �سهر  رحلة  اأثناء  تون�س  يف  به 
بني  عميقة  �سداقة  وتن�ساأ  وفادته،  ويكرم  اليهودي 

االأ�سرتني.
للهجة  الرواي  با�ستعمال  تتعلق  اأخرى  �سدمة 
اأبطاله  يخاطب  عندما  الفجة  ال�سوارعي  اخلطاب 
بع�سهم بع�سًا، واإن كان هذا اال�ستعمال يف احلقيقة 
�سياق  له ح�سب  املنا�سب  املكان  دائمًا يف  قد وظف 
الرواية، اإال اأنه كان �سدمة كبرية ملجتمع يقول عن 

نف�سه اإنه حمافظ اإىل اأبعد احلدود . 
ال�سدمة االأكرب كانت يف ذلك اجلزء عند منت�سف 
متوالية  يف  الكاتب  تورط  حيث  متامًا،  الرواية 
جن�سية �سريحة، ت�سور ممار�سات اإباحية كان من 

املمكن له اأن يتجنبها فرييح وي�سرتيح . 
واخلال�سة الآن :

اأ�سل  اأن  اأريد  الذي  لكن  امل�ساحة،ـ  هذه  تكفيني  ال 
اإليه هنا هو االآتي : هل نحن جمتمع نقي متامًا؟ هل 
كل الرجال يف جمتمعنا  "�سي ال�سيد" الذي �سوره 
ال  و�سط  يف  حقًا  نعي�س  وهل  حمفوظ"؟،  "جنيب 

الفجة؟  ال�سوارع بدالالتها اجلن�سية  يتلفظ بكلمات 
التي  للثوابت  بيت كبري  ب�سكٍل عام هي  الدنيا  وهل 
ال تتغري؟ وهل يكفي اأن نتجاهل رواية فازت بجائزة 
لكي  الرمال  يف  روؤو�سنا  ند�س  باأن  العربية  البوكر 
نعلن ر�سميًا اأن عجلة الزمن دارت اإىل الوراء، واأن 
يكن  اخلبز مل  واأن  االأ�سا�س،  من  بها  يفز  اأحدًا مل 

يومًا على طاولة "ميالد" ولو على �سبيل املجاملة ؟
اإذا اأجبت على عالمات اال�ستفهام هذه فقد قراأت، 
اأن  عليك  فاإن  جتب  مل  واإذا  وا�ستوعبت،  ونقدت، 

ت�سحو من نومك وتقراأ قبل اأن جتيب.
اخلال�سة الآن .. 

كما  انقدها  اأردت،  اإذا  الرواية  العن  راأيك،  اكتب 
اأن  اأن تكتب،  املهم  اأو حللها كما تريد، لكن  �سئت، 
ت�سنع عالقة بني راأ�س القلم وبيا�س ج�سد الورقة، 
هجران  رحلة  وما  احل�سارات،  اأم  هي  فالكتابة 
بتلك  تذكرنا  رحلة  اإال  الواقع  جتاهل  اإىل  احلقيقة 
و�سفتها  التي  تلك  يوم،  "جليلة" ذات  بداأتها  التي 
ال�سامت.  وفراق  املعتدي  "كليب" باأنها رحلة  اأخت 
�سيء،  اإىل  فو�سل  الكتابة  رف�س  جمتمع  من  ولي�س 
كما اأنه لي�س من �سيم املبدع اأن يغطي ج�سد اإبداٍع 

بعقلية نعامة . 

ثورة المجاهد الكبير عمر المختار أنموذجا 

املقاومة الليبية يف القرن العشرين )2(
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مثل  وموؤثرًا  مميزًا  حدثًا  يكون  اأن  ميكن  ثم،  ومن 
مرجعيًا  م�سدرًا  املختار«  »عمر  املجاهد  ثورة 
اإىل  تقود  معرفية  مناذج  لبناء  �سلبًا  ومنطلقًا 
توحيدية  مبوا�سفات  متما�سكة  قيمية  منظومات 
توؤ�س�س ملجتمع متما�سك �سلوكيًا يح�سن التعامل مع 
واملد  الثقافة  عوملة  فيها  مبا  االإكراهات،  خمتلف 
التاريخية  القيم  بني  املوازنة  حيث  التكنولوجي، 
ننزلق  اأن  »دون  من  البطويل  احلدث  عن  النا�سئة 
جميع  حتّل  اأن  ميكن  العوملة  باأن  االعتقاد  نحو 
عاجزون  اأننا  فكرنا  من  نزيل  اأن  وعلينا  م�ساكلنا، 

واأ�سرى تكنولوجية قادرة على كل �سيء.«  
• ثورة عمر املختار يف الأدب العربي، اإ�سارات 

قيمية :
األهمت الثورة املتميزة للبطل عمر املختار الكثري من 
ا�ستلهامها الإثارة معامل  ال�سعراء واالأدباء، وحاولوا 

البطولة وحلم الثورة ومقاومة الظلم يف املجتمعات 
ال�سعراء  الأمري  �سعري  ن�س  ذلك  ومن  العربية، 
»اأحمد �سوقي« قاله يف رثاء عمر املختار بعد اإعدامه 

من طرف االإيطاليني وفيه: 
ركزوا رفاتك يف الرمال لواء  

ي�ستنه�ُس الوادي �سباح م�ساء  
  

يا ويحهم ن�سبوا منارًا من دٍم
يوحي اإىل جيل الغِد البغ�ساَء   

  
ٍد تلك ال�سحارى غمُد كل ُمهنَّ

اأبلى فاأح�سَن يف العدوِّ بالَء   
  

االإعدام،  م�سهد  رمزية  ا�ستعرا�س  خالل  ومن 
ودالالته القائمة على الرف�س، وعدم املهادنة، يبني 



شؤون ليبيـــة

»�سوقي« فكرة البطولة وجوهرها يف املجتمعات التي 
ت�سعى اإىل التحرر، وجتاوز مظاهر الظلم والتجني، 
لذوي  اإال  تتاأتى  ال  �سعبة  خيارات  على  ُتبنى  حيث 

النفو�س الكرمية العالية. ويف ذلك، يقول ال�ساعر: 
َت فاخرتَت املبيَت على الطوى ُخريِّ

ِ جاهًا، اأو تلمَّ ثراَء مل تنبنْ   
  

اإن البطولة اأن متوت من الظماأ
لي�س البطولة اأن تُعبَّ املاَء   

  
»عمر  املجاهد  ثورة  تركت  الليبي،  االأدب  ويف 
املبدعني  ن�سو�س  على  الوا�سح  اأثرها  املختار« 
وال�سعراء الليبي بقوة وا�سحة تدل على اأهمية هذه 
وثقافته  الليبي  ال�سعب  وجدان  يف  وتوغلها  الثورة 
هذه  جوهر  الن�سو�س  هذه  اأحيت  حيث  وتاريخه، 
اإىل  دقيقة  واإ�سارات  حنني  من  فيها  مبا  امللحمة 
اأحداث.  من  حولها  حام  وما  ال�سخ�سية  رمزية 
ومن مناذج ذلك ن�س »ذكرى عمر املختار« لل�ساعر 

»حممد ب�سري املغريي«، والتي يقول فيها: 
ذكرى تطلُّ من اخللود

كالبدر يف ليل الوجودنْ   

مالأت قلوب املوؤمنني
بروعة املا�سي املجيدنْ   

  
اأيام كان الليُث يزاأُر

يف مفازاٍت وبيدنْ   
  

يحمي العرين من الذين
غزوه يف اجلمع العديدنْ   

  
اأيام كان الن�سر يخطر

يف الوهاد ويف النجودنْ  
  

رثاء  ال�ساعر يف  ي�سي ب�سدق  االأبيات ما  ففي هذه 
واالإ�سالمي،  العربي  والعاملني  ليبيا  اأعالم  من  علم 

مل يحل الزمن وال تبدل االأحوال واالأو�ساع دون بقائه 
املنا�سلني  لكل  قويًا  الليبيني رمزًا  خالدًا يف ذاكرة 
ال�سرفاء، ومعلمًا بارزًا ملنظومة قيمية حافظت على 
فلقد  االأعداء؛  حيا�سه  عن  وذادت  الوطن،  وحدة 
»اأرادت اإيطاليا اإبادة امل�سلمني يف ليبيا، فبادوا هم، 
اإعدام  واأراد »غرا�سياين«  ليبيا،  امل�سلمون يف  وبقي 
الأجيال  وقدوًة  علمًا  املختار  وبقي  فهلك  املختار؛ 

امل�سلمني.« 

: ال�سينما  يف  املختار  عمر  املجاهد  • ثورة 
لعله من باب حت�سيل احلا�سل التعريف بال�سريط 
ال�سينمائي ال�سهري الذي تطرق اإىل املقاومة الليبية 
للمخرج  املختار«،  »عمر  الكبري  املجاهد  يد  على 
�سكل  حيث  العقاد«،  »م�سطفى  املرحوم  ال�سهري 
هذا ال�سريط ال�سينمائي مو�سوعه، واآليات اإخراجه 
يف  النادرة  اال�ستثناءات  من  الرامزة  واإ�ساراته 
فعلى  للكلمة؛  احلريف  باملعنى  العربية  ال�سينما 
امتداد ثالث �ساعات التي هي مدة ال�سريط، يعي�س 
مللحمة  الفني  التلقي  من  نادرة  حلظات  امل�ساهد 
جت�سد  موؤثرة  اأحداث  بني  يتقلب  حيث  حقيقية، 
لقطات بطولة اإن�سانية خالدة، قلما تتكرر يف ظروف 
مماثلة. ولهذا، �سنخ�س�س جزءًا من البحث للعودة 
الفنية  املقاربة  اأجل مناق�سة  ال�سريط من  اإىل هذا 
»عمر  الكبري  املجاهد  بزعامة  الليبية  للمقاومة 
�سيغت  االإتقان  حد  دقيقة  مقاربة  وهي  املختار«، 
ال�سورة،  فنية  بني  فيها  جمعت  جمالية  بطريقة 
امل�ساهد  ودقة  الكربى،  برمزيته  احلوار  وجمال 
ال�سينمائية  االأعمال  يف  التحقق  �سعبة  باحرتافية 

العربية لتلك الفرتة.

: احلوار  • بنية 
ترك احلوار املكتوب بعناية فائقة ودقة، اأثره الكبري 
هذا  وا�ستمر  االأوىل،  العر�س  فرتة  يف  املتلقي  على 
االأثر كلما تكرر التلقي، حيث حمل دالالت عميقة، 
تبداأ من اختيار اللغة العربية الف�سحى وعاًء لغويًا 
ثبات  اإىل  الليبية، ويف ذلك رمزية  العامية  بدل  له 
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ومواقف،  اأفكار  من  فيه  جاء  وما  احلوار  م�سامني 
تخ�سع  التي  بالعامية  عنها  التعبري  ي�سعف  ال  قد 
بالف�سحى.  مقارنة  �سريعة  بوترية  والتطور  للتغري 
كما اأن يف ذلك اإ�سارة �سمنية اإىل رمزية ال�سخ�سية 
اأو  انق�ست  بلحظة  ارتباطهما  وعدم  معا  واحلدث 
بلد بعني، بل اأن جممل ما ت�سمنه من اإ�سارات كانت 
ال�سعوب  وخمتلف  العربية  االأمة  واقع  على  تنطبق 
ت�سمن  احلوار  اأن  اإىل  باالإ�سافة  هذا  امل�ست�سعفة، 
وداليل  فني  ارتكاز  نقاط  �سكلت  مف�سلية  مقاطع 
»عمر  بني  دار  الذي  احلوار  ذلك  خا�سة  هامني. 
املختار« واجلرنال االإيطايل يف م�سهد االأ�سر، حيث 
ق »هاري  ُوفِّ االإيحاء  و�سديدة  وردت عبارات دقيقة 
ن�ست�سلم،  ال  »نحن  قبيل:  من  كتابتها  يف  كاري« 
جوهر  تلخ�س  عبارات  وهي  منوت«.  اأو  ننت�سر 
الثورة الليبية �سد الطليان امل�ستعمرين، وتعلي من 
ال  الذي  الثابت  والت�سحية وجتعلهما  البطولة  �ساأن 
البطل  موت  كانت  ولو  حتى  طارئٍة  باأحداٍث  يتاأثر 
�سجاعًا  �سخ�سًا  فقط  لي�س  املختار  فعمر  نف�سه؛ 
وقائدًا بطاًل. واإمنا هو فكرة خالدة ورمز ال ميكن 

اأن ي�سيبه االندثار اأو الزوال.
يف  جاء  كما  وحياته  الذاكرة،  يف  باٍق  فهو  لهذا، 
�سانقه. وهنا  اأطول بكثري من حياة  احلوار �ستكون 
املنظومة  بناء  يف  الدرامي  التاأثري  نقط  من  نقطة 
الفكرة  على  تركز  والتي  الليبي،  للمجتمع  القيمية 
واال�ستمرار  للخلود  كمعادل  ال�سمود  وعلى  النبيلة 
االأبدي يف مواجهة الزوال والفناء اللذين ميكن اأن 

ي�سيبا االإن�سان ما مل يت�سلح بهذه القيم الراقية.

: الق�سة  بنية  • ب. 
رغم اأن جوهر الق�سة يف هذا ال�سريط ال�سينمائي 
هو عبارة عن مقاطع دالة من حياة املجاهد الكبري 
نف�سها،  الق�سة  هذه  �سياغة  فاإن  املختار  عمر 
وانتقاء التفا�سيل واالأحداث التي مت الرتكيز عليها 
الفيلم  هذا  جعل  يف  اأ�سهم  ذلك  كل  وانتخابها، 
اأمنوذجاأ حيًا للعبقرية االإخراجية مل�سطفى العقاد، 
االأ�سا�سية  القيم  على  االأ�سبع  و�سع  يف  والكاتب 

الق�سة  بداأ  حيث  اال�ستثنائي،  احلديث  هذا  يف 
طرف  من  »غرات�سياين«  اجلرنال  بتكليف  تقريبًا 
خ�سائر  توالت  اأن  بعد  الثوار،  ب�سحق  »مو�سيليني« 
االإيطاليني يف ليبيا لتتنامى االأحداث ُمربزة �سمود 
االإيطايل،  امل�ستعمر  وح�سية  رغم  الليبية  املقاومة 
وفظاعة ما ارتكبه من اأهوال وجمازر يف حق العزل 

وامل�ست�سعفني. 
وي�ستمر الفيلم يف ن�سخته العربية على امتداد 167 
الليبيني  املقاومني  تفاين  على  ال�سوء  ليلقي  دقيقة 
يتزحزح  ال  باإميان  الوطن  عن  للدفاع  وا�ستماتتهم 
وعزم ال يلني رغم االإكراهات املادية واللوج�ستيكية؛ 
يف  املختار«  »عمر  املجاهد  ب�سقوط  الفيلم  لينتهي 
املالأ،  اأمام  اإعدامه  ليتم  �سوريُا  االأ�سر، وحماكمته 
بيد  العربة.  الأخذ  احلا�سرين  من  كبري  ح�سد  ويف 
على  وعزمًا  تالحمًا  اإال  الليبيني  يزد  مل  ذلك  اأن 

اال�ستمرار يف املقاومة.

: ال�سورة  بنية  • ج. 
عالمات  املختار«  »عمر  فيلم  يف  ال�سورة  �سكلت   
ناطقة لي�س فقط باإ�سارات مرتبطة باأحداث الثورة 
الفرتة.  تلك  يف  االإيطايل  امل�ستعمر  �سد  الليبية 
التقليدي  باللبا�س  بدءًا  اأ�سيلة  وحدوية  بقيٍم  واإمنا 
وخ�سو�سيات  االأعرا�س،  يف  االحتفال  وطقو�س 
و�سموخ  الليبية،  وال�سحاري  الواحات  يف  العي�س 
املقاومني يف مواجهة جربوت وطغيان الفا�سية بكل 

عتادها واأ�سلحتها، وخرباتها الع�سكرية.

: الإخراج  واحرتافية  امل�ساهد  • د. 
 اإن اللقطات هي يف حد ذاتها اختيارات دالة و�سديدة 
التاأثري  اأجل  من  بعناية  املخرج  يختارها  الرتميز، 
وجذب انتباه امل�ساهدين للحظات مف�سلية يف ق�سة 
الفيلم الذي يعّج مبثل هذه امل�ساهد املف�سلية التي 
ال تكتفي باإ�ساءة االأحداث، واإمنا تركز على مترير 
قيم ومواقف الثورة الليبية و�سورتها لدى امل�ساهد. 

وهي كثرية ميكن الوقوف عن بع�سها كاالآتي :
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املخرج  قدرة  عن  اأبان  الذي  املحاكمة  م�سهد   -
نف�س  �سموخ  عن  التعبري  يف  �سواٍء  حدٍّ  على  واملمثل 
الن�سال،  مبداأ  على  وثباته  املختار«  »عمر  املجاهد 
امل�سحوبة  الرغيدة  باحلياة  اإغراء  كل  ورف�سه 
باملهادنة. مما اأك�سبه احرتام اأعدائه قبل اأ�سدقائه.

القراآن  قراأ  اأن  بعد  ُيعدم  حيث  االإعدام:  م�سهد   -
الكرمي، لتتحرك احل�سود بعد موته يف حتد جليو�س 
االإيطاليني، وتنطلق الزغاريد اإ�سارة اإىل ال�سهادة؛ 
املجاهد  البطل  تقدير  يف  االإجماع  على  للداللة 
االأخطار  مواجهة  ويف  وطنه  خدمة  يف  امل�ستميت 
اأخرى  لقطة  اإىل  اإ�سافة  به.  املُحدقة  اخلارجية 
من  طفل  �سعود  وهي  نف�سه،  امل�سهد  يف  رامزة 
والتقاطه  االإعدام،  اإىل من�سة  ال�سهداء  اأحد  ابناء 
قيم  ا�ستمرار  على  للداللة  وامل�سحف  النظارات 
اإليه  اأملحت  ما  الالحقة. وهذا  االأجيال  البطولة يف 
 : عبارة وردت يف الفيلم على ل�سان ال�سهيد البطل 

) �سيكون عليكم اأن حتاربوا اجليل الذي بعدنا«. (
- م�سهد ال�سمود واختيار اال�ست�سهاد بدل الهرب: 
بعد  اأرجلهم  املجاهدين  بع�س  ربط  عندما  وذلك 
املعركة،  ميدان  على  العدو  �سيطرة  من  تيقنهم 
وي�سعفوا  يتخاذلوا  اأو  الهرب  يف  يفكروا  ال  حتى 
يكت�سف  امل�سهد  نف�س  من  لقطة  ويف  املوت.  اأمام 
فيتهمهم  هوؤالء  فعله  ما  االإيطاليني  ال�سباط  اأحد 
املنظومة  اإىل  يفتقر  الأنه  ال�سديد  باجلنون واحلمق 

القيمية التي تعلي من ال�سهادة اأثناء اجلهاد.

: الأداء  بنية  • هـ. 
كان الختيار ممثلني اأكفاء مثل »اأنتوين كوين«  الدور 
الفيلم،  هذا  يف  االإبداع  حلقات  تكامل  يف  الكبري 
حيث ا�ستطاع املمثلون اأداء اأدوارهم بفعالية كبرية 
ج�سدت ب�سكل �سمني القيم النبيلة التي قامت عليها 
الثورة الليبية وبطلها ورجاالتها يف مواجهة االأعداء، 
الثقيل،  العيار  من  دورًا  اأدت  املحورية  فال�سخ�سية 
حيث ا�ستطاع  »اأنتوين كوين« من خالل �سوت املمثل 
امل�سري »حمدي غيث« اأن يوؤ�س�س ل�سخ�سية البطل 
منها  اليومية  واملواقف  احلاالت  كل  يف  احلقيقي 

الن�سال  على  واالإ�سرار  الطيبة  حيث  واجلهادية، 
يج�سد  ما  وكل  واالإميان  والتحدي،  املتقد،  والذكاء 

جمموع قيم ثورة املجاهد الليبي عمر املختار.

و. ال�سينما والتاريخ: حدود الواقع واخليال:
تبقى ال�سينما حتى يف اأكرث جوانبها واقعية، حمفزة 
للخيال يف اأبهى �سوره. وهذا ما مينحها قوة التاأثري، 
ويرفع من درجات تاأويل اأعمالها وتاأثر امل�ساهد بها، 
حيث ي�سكل اخليال عن�سرًا بانيًا ومالئًا للفراغات 
هذا  وعرب  مبا�سرة.  الفيلم  اإليها  يتطرق  مل  التي 
يقدم  اأن  ال�سينمائي  ال�سريط  ي�ستطيع  اخليال 
ت�سورًا متكاماًل لواقع البطولة وحيثياتها وتفا�سيلها 
اجلزئية مبا يجعلها جتربة حية اأقرب اإىل املعي�س، 
وتدفع بها قيمًا واأفكارًا اإىل التمثل الداخلي والتاأثري 
العميق املُطهر من االأحا�سي�س ال�سلبية فيما يقارب 
عرب  ال�سارة  االنفعاالت  من  التطهري  مفهوم 

الرتاجيديا يف النظرية االأر�سطية .
االأحداث  هذه  ملثل  ال�سينمائية  املقاربة  اأهمية  اإن 
املف�سلية من تاريخ االأمة مبا فيها من رمزية دالة 
على منظومة قيم ثابتة قائم على ركائز كربى مثل: 
واالإ�سرار  الظلم  ورف�س  والثورة  واملقاومة  احلرية 
والت�سحية... تكمن يف قدرة الفعل ال�سينمائي نف�سه 
انطباعات را�سخة  املتلقي، وترك  التاأثري على  على 
اأنه  ذلك  ن�سيانها.  اأو  زحزحتها  ي�سعب  ذهنه  يف 
»قد يوؤدي ال�سرد النرثي لالأحداث اإىل اإثارة اخليال 
اأعيننا  اأمام  تقع  التي  واأحداثه  الفيلم  لكن  لدينا. 
وتتواىل هي ما يجعل اخلياالت تتج�سد اأمامنا. اإننا 
بطرائقنا  وال�سخ�سيات  االأحداث  نت�سور  ال  هنا 
اخلا�سة كما هي احلال عند قراءة الروايات مثاًل، 

بل اإننا نرى هذه االأحداث متج�سدة اأمامنا« .
يف  البارز  احلدث  هذا  تقريب  اإىل  اأدعى  وهذا 
م�ساحة  ورفع  العادي،  املواطن  اإىل  الليبي  التاريخ 
املن�سودة،  الوحدوية  الهوية  ر�سم  يف  واآثاره  التلقي 
الهويات  هذه  مثل  بناء  يف  حاليًا  عليه  املعول  حيث 
لي�س  واال�سطرابات  االأزمات  اأوقات  يف  ال�سرورية 
مظانه  يف  م�سطر  هو  كما  فقط  البكر  التاريخ  هو 
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ومتونه الر�سمية التي ال ي�سل اإليها اإال عدد حمدود 
اجلماهريية  املنابر  يف  اأي�سًا،  واإمنا  املتلقني،  من 

التي تخاطب االأعداد الغفرية من املتلقني.
خ�سو�سًا  ال�سينمائية  ال�سناعات  دور  فاإن  ولهذا، 
يف  »هارتلي«  تعبري  حد  على  عمومًا  واالإبداعية 
عندما  خا�سة  االجتماعية  واملواقف  الهويات  بلورة 
يف  اأ�سهمت  مف�سلية  تاريخية  حمطات  على  تقوم 
مل  ولذلك  اأ�سا�سية.  وحدوية  وقيم  نزعات  ن�سوء 
ال�سناعة  العبي  و�سع  من  املفاهيم  �سياغة  »تكن 
اأنف�سهم. اإمنا من و�سع �سانعي ال�سيا�سة العامة يف 

اأعلى م�ستوياتها« 

: امل�ستقبل  وبناء  املختار  عمر  • مقاومة 
ال �سك يف اأن ليبيا �ساأن العديد من البلدان العربية 
العربي،  الربيع  خما�س  من  حديثًا  خرجت  التي 
الظرفية  مع  يتنا�سب  جديد  موقع  عن  كاأمة  تبحث 
غالبًا  التي  املواطنني  لتطلعات  وي�ستجيب  الراهنة، 
ان القلبات ال�سيا�سية واالجتماعية  ما تكون عاليًة اإبَّ
�سعب.  اأو  اأمة  بناء  يف  املف�سلية  واملراحل  الكربى، 
ويف مرحلة املخا�س هذه، قد تكون تبدو بع�س القيم 
وتعديل،  مراجعة  اإىل  اأخرى  حتتاج  وقد  �سبابية، 
وبينما تبحث االأمة يف الوقت نف�سه عن تلك القيم 
ال  والتي  واالأمة،  ال�سعب  بناء  ع�سب  ت�سكل  التي 
ميكن اأن مي�سها تغيري جذري يف حال من االأحوال. 

االأحداث  دور  ياأتي  بالذات  النقطة  هذه  وعند 
املولِّد  باعتبارها  وامِلف�سلية  القوية  التاريخية 
تاأبى  التي  البانية  القيمية  املنظومة  لهذه  االأ�سا�س 
الهدم والتفكيك، وت�سعى اإىل ن�سر الوحدة بني اأفراد 
املجتمع الواحد. وهذا ما ينطبق، ب�سكل كبري، على 
ر�سمت  حيث  املختار«،  »عمر  الكبري  املجاهد  ثورة 
االإغراءات  رغم  الن�سال،  على  واإ�سراره  بطوالُته 
اأن  �ساأنها  ثابتة كان من  وال�سعوبات، معامَل قيمية 
ليبي متما�سك، حّرك وجدان  �سعب  بناء  ت�سهم يف 
فكلما طراأ  املحن؛  اأوقات  معنوياتها يف  ورفع  االأمة 
اللحظات  تلك  اإىل  ورجعت  اإال  طارئ  االأمة  على 
عن�سرًا  بو�سفها  ذكراها  على  واأ�س�ست  الهامة، 

ثابتا للحفاظ على وحدة االأمة؛ فهناك جمموعة من 
هذا  يف  عليها  التعديل  ميكن  التي  املتداخلة  القيم 
والوحدة  العامة  امل�سلحة  يف  التفكري  منها:  البناء 
نبيل  اإىل هدف  ال�سعي  معينة؛  تاريخية  نقطة  عند 
اللحظية؛  املادية  االأغرا�س  على  الرتكيز  بدل 
االنخراط يف خدمة هذه الوحدة والدفاع عنها �سد 

كل االأعداء املبا�سرين وغري املبا�سرين.
وم�ستعِمرًا  حقيقيًا  جي�سًا  اأكان  �سواًء  العدو  فقوة 
اأم توجهات فكرية �ساذة،  رة  اأم فكرًة ُمدمِّ �سر�سًا، 
القيمية  املنظومة  قوة  اأمام  ت�سمد  اأن  ميكنها  ال 
هذه  مثل  لها  توؤ�س�س  التي  الوحدوية  والدواعي 
اأمنوذج  مثَّل  الرمز  البطل  املختار  فعمر  االأحداث؛ 
الليبي املوؤمن املثقف ال�ساعي اإىل احلرية وا�سرتداد 
حقوق �سعبه، وهو يف ذلك ال ي�سعى اإىل الهدم، ومن 
ثم، فال م�ساومة وال مهادنة وال ت�ساهل عندما ُتهدُد 
بتمتعه  املواطن رهينة  وحياة  والقيم،  الثوابت  هذه 

بهذه احلقوق.

• خامتة:
مثل  اأن  على  التاأكيد  اإىل  االأخري  يف  ن�سل  هكذا 
كمقاومة  احلا�سمة  التاريخية  االأحداث  هذه 
تكون  اأن  �ساأنها  من  املختار«  »عمر  الليبي  املجاهد 
حتميها  االأمة،  لقيم  تة  ُمثبِّ ومعامل  م�سيئة  نقطًا 
االهتزازات  ان  اإبَّ تطراأ  قد  التي  االنزالقات  من 
تهدد  اأن  ميكن  التي  والقيمية  والثقافية  التاريخية 
وحدة اأمة ما وثباتها؛ فقد بيَّنت الدرا�سة بنوع من 
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ثورة  اإن  البحث،  به طبيعة  �سمحت  الذي  التف�سيل 
لبناء  �سكلت حمطة مف�سلية  املختار  املجاهد عمر 
وامل�سري  الدين  على  قائمة  عميقة  وحدوية  ثوابت 
والوطنية  االإ�سالمية  الهوية  عن  والدفاع  امل�سرتك، 

�سد هجمات العدو الفا�سي. 
عند  تقف  مل  االجتماعية  واأهميتها  قيمتها  اأن  غري 
بو�سفها  دورها  ينته  ومل  بعينها،  تاريخية  حلظة 
بداية  من  واملاآل  التفا�سيل  مكتماًل من حيث  حدثًا 
عمر  اإعدام  اإىل  االإيطايل  امل�ستعمر  �سد  الثورة 
املختار. واإمنا خلَّفت امتدادات وموجات متتالية من 
الليبي،  ال�سعب  يف  تر�سخت  التي  والقيم  القناعات 
املتغرية،  الظروف  رغم  متا�سكه  على  وحافظت 
للوحدة  متعط�سة  اأمة  ل�سمود  منوذجًا  وقدمت 
القيمي  والثبات  الرا�سخة،  والقناعات  والرمز 
هذه  اأن  كما  وال�ستات.  التفرقة  عوامل  كل  وجه  يف 
القيم التي ما فتئ ال�سعب الليبي يتذكرها، وي�ستعيد 
مغزاها عند املحن ودواعي التفرقة وال�ستات ميكن 
اأن ن�ستفيد منها يف كل فرتة من الفرتات الع�سيبة 
االإ�سالمية  اأو  العربية  االأمم  من  اأمة  بها  متر  التي 
التفرقة،  على  �س  حُمرِّ ماأ�ساوي  واقع  مواجهة  يف 

وم�سجع لعوامل ال�ستات.
بحق،  لالأمة  كًا  ي�سبح حمرِّ التاريخ  فاإن  هنا،  ومن 
عندما  خا�سة  وثباتها،  نه�ستها،  دوافع  من  ودافعًا 
على  القدرة  لها  بعينها  حلظات  من  االإفادة  تتم 
ال�سعب  الأفكار  امل�ستمر  والتوجيه  الدائم،  االإ�سعاع 
واختياراته وتوجهاته الفكرية واالجتماعية.  لكن ال 
ميكن التعويل على العودة املبا�سرة اإىل هذا التاريخ 
يف مظانه ومتونه الر�سمية من موؤلفات ووثائق فقط 
هي  الر�سمية  العودة  هذه  اأن  ذلك  اأهميتها.  رغم 
مقت�سرة على الباحثني واملتخ�س�سني. مما يفر�س 
هذه  مثل  لت�سريف  اأخرى  ات�سال  قنوات  اإيجاد 
توحيدهم  اأجل  من  املواطنني  اإىل  الوحدوية  القيم 
ال�سخ�سية،  امل�سالح  عن  متعالية  قيم  منظومة  يف 
ال�سبيل،  هذا  ويف  را�سخ.  قيمي  فكر  على  وماأ�س�سة 
ميكن اال�ستعانة مبنابر اأخرى جماهريية قادرة على 
االإبداع  مثل:  املجتمع  �سرائح  خمتلف  يف  التغلغل 
م�سرح  من  الفنون  وباقي  ورواية  �سعر  من  االأدبي 

على  قادرة  رقمية  وموارد  تلفزية  ودراما  و�سينما 
املناف�سة يف ا�ستقطاب املواطن الليبي بهدف حفزه 
على  اعتمادًا  اخلا�سة  االجتماعية  هويته  بناء  على 
الليبي عمر  جناحات تاريخية �سكلت ثورة املجاهد 

املختار اأبرز جتلياتها يف بداية القرن املا�سي.
----------

: •الهوام�س 
 - القيم اإىل اأين؟، حترير: جريوم بندي، ترجمة: 
بيت  من�سورات  جبور،  وجان  جبور  دروي�س  زهيدة 
احلكمة التون�سي واليون�سكو، قرطاج، 2005، �س: 

.201
هنداوي  موؤ�س�سة  �سوقي،  اأحمد  ال�سوقيات،   -   

للتعليم والثقافة، القاهرة، 2015، �س: 601.
  - املرجع ال�سابق، �س: 601.

  - ال�سعر الليبي يف القرن الع�سرين، ق�سائد خمتارة 
ملئة �ساعر، اختارها وقدم لها: عبد احلميد عبد اهلل 
الهرامة و عمار حممد جحيدر، دار الكتب الوطنية، 

بنغازي، الطبعة االأوىل، 2001، �س: 139.
واأعماله،  ن�ساأته  املختار،  ال�سهيد عمر    - املجاهد 
مركز  ال�سالبي،  حممد  حممد  علي  وا�ست�سهاده، 
االأوىل،  الطبعة  القاهرة،  والتوزيع،  للن�سر  اب�سار 

�س:136.  ،2015
  - اأنظر املفهوم يف كتاب:

وحتقيق:  ترجمة  طالي�س،  اأر�سطو  ال�سعر،  فن   -
عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بريوت، 1973، 

 .171
االفرتا�سي،  الواقع  اإىل  الكهف  من  اخليال   -   
�ساكر عبد احلميد، عامل املعرفة ع 360، الكويت، 

فرباير، 2009، �س:424.
  - ال�سناعات االإبداعية، كيف تنتج الثقافة يف عامل 
بدر  ترجمة:  هارتلي،  جون  والعوملة؟،  التكنولوجيا 
 ،338 ع:  املعرفة،  عامل  الرفاعي،  �سليمان  ال�سيد 

الكويت، اأبريل 2007، �س: 29.
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وال�سيا�سيني  املثقفني  من  كثري  يخطيء   "
 : امل�سهور  القول  ين�سبون  عندما  والعامة 
املوؤرخ  اإىل  اجلديد((  ياأتي  ليبيا  ))من 
ير�سمه  كما  اأو  "هريودوتو�س"،  اليوناين 
 Ηροδοτος -)هريودوت( البع�س 
بني  عا�س  اأنه  يرجح  الذي   Herodotus
القدماء  لّقبه  و  ـ420ق.م.  490ق.م.  عامي 
بلقب "اأبي التاريخ"، و يروى اأنه زار اأغلب بالد 
"كرييني"  مدينة  بينها  من  و  القدمي  العامل 
ذلك  يقل  مل  الأنه  احلالية(،  �سحات  ـ  )قوريني 
من  كبريًا  جزءًا  خ�س�س  قد  اأنه  من  بالرغم 
"التواريخ"  بـ  املو�سوم  عمله  من  الرابع  كتابه 
كانت  )و  ليبيا  عن  للحديث  "التاريخ"   اأو  
يورد  مل  اأنه  اإال  والليبيني،  اأفريقيا(  قارة  تعني 
الفيل�سوف  هو  ذلك  قال  الذي  واإمنا  املثل،  هذا 
 ) )اأر�سطوطالي�س  "اأر�ستوتيلي�س"  اليوناين 
الذي    Aristotle - Αριστοτελης
بني  وعا�س  "اأر�سطو"،  با�سم  العرب  يعرفه 
هذا  اأورد  قد  و  323ق.م.  ـ  384ق.م.  عامي 
الغرائب يف و�سف  القول يف معر�س حديثه عن 
"حول  بــ  املو�سوم  عمله  يف  احليوانات  بع�س 

  " احليوانات "تاريخ  اأو  احليوانات"،  تاريخ 
و   Των περι τα ζωα ιστοριων
 Historia Animalium الالتينية  يف 
يف  تعي�س  كانت  التي  احليوانات  و�سف  حيث   ،
ليبيا القدمية، وهي يف نظر االإغريق كامل �سمال 
اإىل  واأ�سار  االأطل�سي،  حتى  النيل  من  اأفريقيا 
وذكر  جمااًل،  اآ�سيا  و  اأوربا  حيوانات  تفوق  اأنها 
 Αει Λιβυη φερει( يقول  الذي  املثل 
تقدم  ليبيا  "دائمًا  مبعنى   )  τι καινον
 Αει( املخطوطات  بع�س  يف  و  جديدًا"،  �سيئًا 
مبعنى   )Λιβυη φερει τι κακον
قبل  وا�ستدل  �سيئًا"،  �سيئًا  تقدم  ليبيا  "دائمًا 
يف  اخلراف  عن  "هومريو�س"  قاله  مبا  ذلك 
لها  تنبت  اأو  بقرونها  تولد  التي  اأفريقيا(  ليبيا) 
الغنم  اإناث  اأن  اإىل  واأ�سار  والدتها،  فور  القرون 
و   ، فقط  ذكورها  لي�س  و  قرون  لها  تنبت  اأي�سًا 
حيث اأن هذا املثل �سار �سائع اال�ستعمال وتتعدد 
اأغرا�س هذا اال�ستعمال، لزم التو�سيح ملن اأراده 
�سكانها  و  ليبيا  تقدم  اأن  وجل  عز  املوىل  داعني 

اجلديد و احل�سن يف كل وقت وحني .

مل يقلها هريودوتس ..
د.محمد المبروك ذويب. ليبيا
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أدب الطفل يف ليبيا )1(
امراجع السحاتي. ليبيا

  بدأ أدب الطفل بالروايات المنطوقة شفويًا، وهذا ما المسناه في ليبيا 
من خالل تجارب الكثير من النخب األدبية وغيرها، والحقيقة أن المرأة في 
ليبيا هي مصدر أدب الطفل في مراحل عمره األولى منذ الوالدة حيث كانت 
تغني له عند البكاء، أو عندما تريده أن ينام، وذلك بواسطة فيما يعرف 

شعبيًا بالترجيب "الهدهدة"، وهذا ما أكدته الموسوعة الدولية ألدب 
الطفل المصاحب، وقد أشير بأن هذه الموسوعة قد أشارت إلى أن بعضًا 
من أنواع الكتب ليست ثابتة وغير واضحة من ناحية هل هي لألطفال أو 
للبالغين، وقد أعطى مثال على ذلك لكتابات ج. ك . رولينغ )هاري بوتر(، 

والتي كتبتها لألطفال لكنها صارت مقبولة من قبل البالغين، 
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وي�سم هذا النوع  وفق ما اأ�سارت اليه بع�س امل�سادر 
عدة اأنواٍع من االأدب وهي :-

باأدب  خا�سة  العاملي  االأدب  كال�سيكيات   -  1
الطفل.

. امل�سورة  الكتب   -  2
ي�ستطيع  اأن  اأجل  من  املكتوبة  الق�س�س   -  3

قراءتها الطفل .
. اخليالية  احلكايات   -  4

التهويدات.  -  5
. اخلرافات   -  6

 .  )1( ال�سعبية   االأغاين   -  7
وقد ا�ستهرت عامليًا كتب تهتم باالأطفال، منها على 
�سوير"  "توم  توين"،  "مارك  كتاب  املثال  �سبيل 
كما  الكبار،  حتى  به  اأعجب  وقد  1876م،  عام 
كينج�سلي،  لت�سارلز  املاء"  "اأطفال  كتاب  ظهر 
الكاتب االجنليزي عام 1862م، وهو من االأعمال 
�سدر  كما  بالطفل،  اخلا�سة  الكال�سيكية  العاملية 
كولودى"  "كارلو  االإيطايل  كتاب  1883م  عام 

 . بينوكيو" )2(  الدمية  "مغامرات 
ومازالت  عامليًا  لالأطفال  كتب  من  اأ�سهر  ومن   
اأعماله اإىل االآن  تُقدم للطفل يف عدة �سوٍر منها يف 
�سكل ر�سومات ورقية، ومنها ما هو على �سكل ر�سوم 
"هان�س  الدمناركي  وال�ساعر  الكاتب  هو  متحركة، 
حيث   ،)1875  1805-( اندر�سن"  كري�ستيان 
و"جندي  الكربيت"،  "بائعة  مثل  موؤلفات  له  كانت 
اأعماله  ترجمت  وقد  االأ�سبع"،  وعقلة  ال�سفيح"، 
اإىل اأكرث من مئة وخم�سني لغة، وقد ا�ستوحت الكثري 

من االأعمال الدرامية من موؤلفاته تلك )3( . 
ظهرت  خارجيًا،  ُكتب  ما  غرار  وعلى  ليبيا،  ويف 
واملجالت،  واجلرائد  ال�سحف  يف  الكتابات  بع�س 
جدًا  الكبري  االعتماد  اإىل  اإ�سافًة  الكتب  وبع�س 
الطفل  تاأثر  وقد  ليبيا،  خارج  للطفل  ُكتب  ما  على 
�سواًء  العاملي  االنتاج  من  الهائل  الكم  بهذا  الليبي 

التعليم �سار  بروز  اأجنبيًا، وحتى مع  اأو  كان عربيًا 
ما يقدم للطفل من �سنع خارجي من خارج البيئة 
اأ�سعار،  اأو  اأنا�سيٍد  اأو  ق�س�سٍ  من  �سواًء  الليبية 
واملطالعة  القراءة  مو�سوعات  يف  مل�سناه  ما  وهذا 
يف  االبتدائية  املرحلة  يف  والن�سو�س  واملحفوظات 
الحظنا  حيث  االآن،  اإىل  وال�ستينات  اخلم�سينات 
ذلك يف اأنا�سيد واأ�سعار مثل " ديكي .. ديكي ..... 
انت �سديقي .."، و"قطتي ال�سغرية ..... �سميتها 
مثل  واملطالعة  للقراءة  ومو�سوعات   "... �سمرية 
من  �سبقتها  التي  وتلك  املك�سوفة"،  احللوى  "بائعة 
املنهج  كان  عندما  االبتدائي  ملناهج  مو�سوعات 
هناك  كانت  حيث  امل�سري،  املنهج  مثل  الليبي 
مثل  معينة  عمرية  فئة  تخاطب  كثرية  مو�سوعات 
الغيط  بني  و"�سرحان  الطرابي�س"،  وبائع  "القرود 
والبيت"، و" الثور وال�ساقية " وغريه، وبع�سها زود 

بق�س�س اأمثال واأغلبها كانت ت�ساحبها الر�سوم .
اأ�سعب  من  هو  االأدب  من  النوع  هذا  اأن  احلقيقة 
اأنواع الكتابة، فهو يحتاج اإىل قدرٍة يف الكتابة، واإملاٍم 
بالعلوم االجتماعية والرتبوية والنف�سية، اإ�سافة اإىل 
اأن رواده قليلون، خا�سة عندما يكون العمل االأدبي 

مكتوبًا، �سواًء يف كتاب ورقي اأو الكرتوين .
: واملفهوم  التاريخ  ليبيا،  يف  الطفل  •اأدب 

الذي  االأدب  هو  ليبيا  يف  الطفل  باأدب  املق�سود    
ظهر يف ليبيا، واملوجه للطفل، وقد بداأ �سفويًا منذ 
در�ست  التي  املناهج  اأول  اأعد  الذي  وهو  القدم، 
�سفويًا، و�ساهمت يف التن�سئة االجتماعية والثقافية 
مت�سك  يف  كذلك  و�ساهم  واالقت�سادية  وال�سيا�سية 
الليبيني بالوطن والوطنية، ثم ظهر على �سكل كتب 

وجرائد وجمالت ورقية.  
يخ�س�س  الذي  " االأدب  بانه  الطفل  اأدب  عرف    
لل�سغار "..، وقيل اإنه "كل ما ُكتب و�سَور يف اإطار 
موا�سيع واأهداف تعليمية كتبت من اأجل  الطفل " 

. )4(
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والر�سوم  املكتوبة  االأعمال  من  "جمموعة  اإنه  وقيل 
ال�سباب"..،  اإر�ساد  اأو  الرتفيه  بهدف  التو�سيحية 
وقيل اإنه "خيايل اأو غري خيايل، اأو �سعر، اأو دراما 
خم�س�سة لالأطفال وال�سباب" ... ، وقيل كذلك اإنه 
"جميع الكتب املكتوبة لالأطفال، با�ستثناء االأعمال 
الذي  "االدب  الطفل هو  اأدب  اإن  وقيل   ،" امل�سورة 
يخ�س�س لل�سغار فيفيدهم من خالل نقل املعلومة 

يف قالٍب من املتعة والت�سلية " )5(.
ع�سر  اخلام�س  القرن  يف  االأدب  من  النوع  هذا  اإن 
اأواخر  وكانت  ودينية،  اأخالقية  ر�سالة  يحمل  �سار 
القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين من اأهم 
االأزمنة الأدب الطفل، وعرف ذلك بالع�سر الذهبي 
فيما  �سارت  كتب  من  ن�سر  ما  ب�سبب  الطفل  الأدب 

بعد من اأهم كتب اأدب االأطفال )6(. 
الكتابة  اإن  قالوا  من  الكتاب  من  هناك  اأن  رغم   
ومنهجية  لغة  حتتاج  الراهن  الوقت  يف  للطفل 
حيث  احلا�سر،  وطبيعة  يتم�سى  وايحاًء  وا�سلوبًا 
يف  يقول  الكعبي"  "فا�سل  العراقي  االأديب  جند 

كتابه "العلم اخليال يف اأدب االأطفال" : 
باللغة  الوقت  هذا  الأبناء  نكتب  اأن  يعقل  "هل   
واملنهجية واال�سلوب وااليحاء واالأجواء نف�سها  التي 

كنا نكتبها الأبناء القرن املا�سي ؟ " 
التي  املوا�سيع  اأو  الكتاب  لي�س  اعتقادي،  يف  ولكن 
تلك  تنقل  التي  الو�سيلة  هي  اإمنا  تغري،  اأن  يتطلب 
اأو  املا�سي  يف  �سواًء  اخلري  هو  فاخلري  املعلومة. 
فنحن  ال�سر،  هو  وكذلك  امل�ستقبل،  اأو  احلا�سر  يف 
على  ترتبع  مازالت  ال�سنني  مئات  منذ  اأعمااًل  نرى 
�سارت  بع�سها  اأن  بل  الطفل،  وتهم  الطفل،  اأدب 
الدمناركي  اأمثال  عظام  كتاب  اأعمال  مثل  عامليًة 
اإىل  حتولت  والتي  اندر�س"،  كري�ستيان  "هان�س 
ر�سوم متحركة كمادة ب�سرية تبث وتعر�س لتخرج 
التليفزيون  عرب  واحلركة  وال�سورة  بال�سوت 

وال�سينما وامل�سرح، واحلوا�سيب والهواتف املحمولة 
مب�ساعدة  الف�سائية  والقنوات  اليوتيوب  خالل  من 
وال�سبكة  ال�سناعية  كاالأقمار  كثرية  ات�سال  و�سائل 

الدولية للمعلومات "االنرتنت".
اإن منهجية وا�سلوب وايحاء "هان�س" مازالت كماهي، 
ولكن الذي تغري هو طريقة التقدمي والعر�س، اإذن 
من خالل ما تقدم، فاإن اأدب الطفل يحتاج اإىل تفنن 
يف طريقة التقدمي والعر�س، فبعد اأن كانت الو�سيلة 
�سفوية عن طريق اجلدات واالأمهات، �سارت تتطور 
عرب  تقدم  �سارت  اأن  اإىل  ورقية،  ور�سوم  كتب  اإىل 

االنرتنت والقنوات الف�سائية. 
  اإن اأدب الطفل يف ليبيا ظهر منذ القدم من خالل 
هناك  كانت  حيث  �سفويًا،  للطفل  املوجه  االأدب 
مو�سوعات اأدبية حتاكي الطفل من خالل ما تقدمه 
االأمهات واجلدات من اآداب وعلوم من اأجل تثقيف 
احلكاية  هناك  كانت  حيث  الطفل  فكر  وتنوير 
ال�سعبية ال�سفوية تقدم للطفل ب�سرد م�سوق، وكانت 
هناك االأغاين الهادفة وامل�سوقة التي تغنيها االمهات 
واجلدات من اأجل امتاع وتنوير عقل الطفل، وكانت 
هناك االألغاز واالأحاجي، هذا االأدب ال�سفوي املوجه 
للطفل خَزن يف عقول االأطفال، و�سار من خمزونها 
حا�سرهم  يف  كثريًا  منه  وا�ستفادوا  الثقايف، 
وم�ستقبلهم ، بع�سهم تر�سخ يف فكره، وحوله بعد اأن 

�سار يافعًا اإىل دراما يف الكتب والتليفزيون . 
ليبيا �سفويًا من خالل  الطفل يف  اأدب  لقد  ظهر    
ال�سعبية،  واالألغاز  واالأغاين  واالأ�ساطري  احلكايات 
ومن خالل �سرد �سرية الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
ومن خالل ال�سرد املب�سط ل�سري االأنبياء، وق�س�س 

الهاللية، و�سرية عنرت بن �سداد، والزير �سامل  .
 وقد اأفاد االأدب ال�سفوي اأدب الطفل الليبي، خا�سة 
ما كانت تقدمه االأم، فاالأم هي املدر�سة االأوىل التي 
االجتماعية.  وتن�سئته  تعليمه  الطفل  فيها  يتلقى 
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هذا االأدب ال�سفوي اأفاد الكثري و�سار يف خميلتهم 
وافكارهم، بل اأن بع�س ممن تلقوا هذا االأدب طوروه 
�سببًا  وكانت  وحكايات،  ق�س�سًا  منه  وا�ستلهموا 
اأو  الق�سة  اأو  الغناء  يف  �سواًء  االأدبي  جناحهم  يف 
امل�سرحية اأو الرواية . ونتيجة لالأدب ال�سفوي للطفل 
الليبي ظهرت ق�س�س ق�سرية وطبعت يف كتب، كما 
ظهرت اأغان واأذيعت وبثت يف الراديو والتليفزيون. 
كما جند من الكتاب من تخ�س�س يف اأدب االأطفال 
م�ستلهمًا من االأدب ال�سفوي، حيث نذكر على �سبيل 
"عبد املطلوب حممد" من  املثال ما قدمه ال�ساعر 
الليبي  ال�سعبي  االأدب  من  م�ستوحاه  غنائية  اأ�سعاٍر 
من  م�ستلهم  عمومًا  ومعظمها  لالأطفال،  موجهة 

االأدب ال�سفوي للطفل الليبي .
العربي  منه  متنوع،  ليبيا  يف  الطفل  اأدب  اإن     
والتباوي والتارقي واالأمازيغي واالفريقي واالأوروبي 
الليبية  الرتكيبات  وفق  اليهودي،  وحتى  واالآ�سيوي، 
التي عا�ست وتعي�س يف ليبيا، فمثاًل جند يف الرتاث 
على  ي�سرد  التباوي  كان  ما  كثريًا  ليبيا  يف  التباوي 
يف  له  حدثت  التي  احلكايات  واأ�سدقائه  اأ�سرته 
اخلالء، خا�سة من الرعاة وال�سيادين واملحاربني 
، من تلك احلكايات حكاية "الكذاب واجلمجمة"، 
وهي حكاية تباوية حتكي حكاية �سخ�س كذاب كان 
تكون  قد  التباوية  احلكاية  يف  قتله،  يف  �سببًا  كذبه 
املتواجدة  والطيور  احليوانات  من  ال�سخ�سيات 
بالبيئة التباوية كحكاية "احلمار والهدهد"، وحكاية 
"التي�س واالأ�سد"، وحكاية "الثعلب واالأ�سد"، وحكاية 
الغابة"  "ميثاق  والثعلب"، وحكاية  والذئب  "االأ�سد 
"االأرنب  وحكاية  الثالث"،  "الن�سائح  وحكاية   ،
"يوم  وحكاية  املجانني"،  "حوار  وحكاية  والعنزة"، 
وحكاية  "نانادي"،  واأ�سطورة  ال�سيطان"،  قتل 
"املراأة  وحكاية  ال�سلطان"،  اأعجزت  التي  "الكذبة 
الهندية  احلكايات  عن  تختلف  ال  وهي  واجلمل"، 

واالإغريقية التي جاءت �سخ�سياتها من احليوانات 
وحيوان  اإن�سان  بني  تكون  اأن  ميكن  كما  والطيور. 
مثل حكاية "التم�ساح والرجل"، اأو بني اإن�سان وجن 
واأ�سطورة  وال�سيخ"،  وال�ساب  "مو�سي  حكاية  مثل 
االأطفال  ت�سرب  التي  واجلنية  مو�سي"  "كازوراء 

وتدخل البيوت بدون ا�ستئذان .
هي  خ�سو�سًا  والتباوية  عمومًا،  الليبية  احلكاية   
للتن�سئة  مناهج  اإعداد  منها  الق�سد  هادفة  حكاية 
االجتماعية للم�ستهدفني بالتن�سئة خا�سة ال�سغار، 
اأول  اأن  بل  لل�سغار،  التباوية  احلكايات  كل  لي�س 
ب�سكل  واإعدادها  تهذيبها  ويتم  الكبار  يتداولها  ما 

يتنا�سب مع قدرة ال�سغار يف الفهم . 
 يف ظل ما تراكم من اأدب للطفل يف ليبيا جند اأنه 
خا�سة  والعامل،  العرب  اطفال  باقي  عن  يتاأخر  مل 
التي حت�سل  النجاحات  وا�سحًا يف  واأن ذلك ظهر 
امل�سكلة  ولكن  العامل،  يف  حل  اأينما  الليبي  عليها 
للطفل،  االأدب  هذا  تنقل  التي  الو�سيلة  يف  تكمن 
االأدب،  من  النوع  هذا  لكتاب  املفقود  والدعم 
والتدريب الفني والعلمي الإخراج ما يكتب على �سكل 
�سور و�سوت وحركة يف �سكل اأفالم �سينمائية �سواًء 

بالر�سوم املتحركة اأو غريها .
اأو  الطفل،  لرتقي�س  اأغاٍن  هناك  كانت  ليبيا     يف 
"الرتجيب"، اأو "الهدهدة"، وهي اأول ما ت�سل اإىل 
بعد  جدًا،  الق�سرية  احلكاية  كانت  بعدها  الطفل، 
ذلك ُيعطى الطفل يف مرحلة عمرية معينة ق�س�س 
وحكايات وخرافات اأطول مثل "نقار�س" و"احميده 
بن ال�سلطان"، و"ن�س ان�سي�س"، و"اأم ب�سي�سي"، 
وحكايات عن الغول، واجلن، اأو "مو�سي" كما يطلق 
الق�س�س  اأهم  باأن  اأ�سري  وقد  هذا  التبو،  عليه 
ال�سعبية الليبية التي كان ما تعارف عليها الليبيون 
حكايات  هي  امل�سادر  اأحد  ي�سري  وكما  قدميًا 
"كوب�سي�س الليبية"، والتي اأ�سار امل�سدر باأنه قد مت 
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العثور على ثالثة منها من قبل الدكتور "علي فهمي 
خ�سيم"، وقد ترجمها اىل العربية ون�سرها يف كتاب 
بعنوان  "بحثًا عن فرعون العربي"  عام 2001م، 
و"اأفعى  اجلريح"،  "الن�سر  حكاية  يف  متثلت  وهي 
اأن  اإىل  اأ�سري  العط�س"، و"الغولة احل�سناء"، والتي 
الدكتور "علي فهمي خ�سيم" قد اأ�سار باأنها تناف�س 
الغربي  التاريخ  يف  "اي�سوب"  ق�س�س  �سهرتها  يف 
واأ�سري  ال�سرق،  تاريخ  يف  ودمنة"  "كليلة  وق�س�س 
باأن هذه احلكايات الثالث كانت مبكتبة اال�سكندرية 
وخرجت منها يف القرن الثاين امليالدي اىل روما، 
وهناك اأخذها ال�ساعر "نيكو�سرتا�س" ومزجها مع 
جمموعة ق�س�سية يونانية وترجمها اإىل الالتينية، 
�سك�سك  "هرنبيت  ال�سيدة  باأن  كذلك  اأ�سري  كما 
الق�س�س  من  اخرى  جمموعة  جمعت  فراج" 
"يا  بعنوان   كتاب  يف  واأعدتها  الليبية   ال�سعبية 
حزاركم"، وذلك عام 1991م كما ا�سار امل�سدر، 
وذلك بعد اأن مت تهذيبها وتنقيحها جيدًا وتب�سيطها 
وال�ساد�س  اخلام�س  ال�سف  لتالميذ  �سهلة  لتكون 
على  لت�ساعدهم  معينة  عمرية  لفئة  االبتدائي 
الكتاب  هذا  باأن  واأ�سري  االن�سائية،  ملكاتهم  تقوية 
"عطية"،  وهي  ق�س�س  ت�سع  �سم  قد  "حزاركم" 
�سوى  بالرجل  يعرف  "ال  "ذكاء"،  "جهنم"، 
"م�سيبة  "�سباق"،  العرو�س"،  "راأ�س  �ساحبها"، 
واأ�سري  "جائعان"،  �سامل"،  ال�سيخ  "و�سية  حمار"، 
باأن ال�سيدة "هرنبيت" قد ذكرت يف مقدمة كتابها 
ثان. جزء  الكتاب  لهذا  باأن  ذكرت  "حزاركم" قد 

كتاب  كذلك  االأطفال  بها  اهتم  التي  الكتب  ومن 
الدكتور "حممد �سعيد الق�ساط"، وهو بعنوان "من 
1996م  عام  ال�سحراء"  يف  ال�سعبي  الق�س�س 
الكتاب �سم ع�سرة مو�سوعات  باأن هذا  اأ�سري  وقد 
كما   ، واحل�سرات  واحليوانات  الطيور  عن  اأغلبها 
االأ�سعار من  بع�س  البنني  الطالب من  بع�س  حفظ 

بع�سهم  تثقف  وقد  العثماين،  العهد  اإبان  الكتاتيب 
والنحو  واللغة  النبوية  وال�سرية  الدين  اأمور  وتعلم 

وال�سرف من تلك الكتاتيب )7( .
اإبان  اأقيمت    كما �ساهمت املدار�س االيطالية التي 
الطفل،  اأدب  ن�سر  يف  االيطالية  امل�ستعمرات  عهد 
بها  والتحق  ممنهجة  كانت  املدار�س  هذه  اأن  رغم 
عدد حمدود من االأطفال، فحني ابتعد عنها الكثري 
خوفًا من التاأثر بالثقافة االيطالية وتال�سي الثقافة 

الليبية يف كال من طرابل�س وبرقة وفزان .
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اجلرمية الفلكلورية يف فلسطني

محمد فايد. مصر

مبقدمة  1945م  عام  وردت  الفل�سطيني  الفولكلور  انتحال  من  التحذير  اإ�سارات  اأول  لعل   
واملعتقدات  الطب  يف  والباحث  للطبيب،  فل�سطني"  يف  الإ�سالمية  "املزارات   : املعنون  الكتاب 
ال�سعبية "توفيق كنعان" )1888 – 1964م(، مناديًا بجمع، ودرا�سة الفلكلور قبل اأن ت�سرقه 
اأباطيل  من  الأجنبية  بالدرا�سات  ن�سر  ما  لداأبه يف ت�سحيح  اإ�سافة  لالأبد؛  في�سيع  اإ�سرائيل، 

وت�سويهات، يف �سوء الواقع امليداين.
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احلقائق  واأخفوا  طم�سوا  قد  امل�ست�سرقون  كان     
عن  معلومات  من  ا�ستخل�سوه  ما  على  باالعتماد 
 – ناوؤو  مي�سيل  كتبه:  ما  وعلى  االأثرية  احلفريات 
بحث  اإىل  اإ�سافة  بوركهارت.   – بوكرك  بي�سوب 
عام  فل�سطني" )لهيل(  يف  البدو  وتقاليد  "عادات 
1885م، وبحوث ا�ستك�ساف كنوز فل�سطني، حيث 
فل�سطني"  "ديوان  هريمان" كتاب  "جو�ستاف  اأعد 
الذي �سم اأغانيها ال�سعبية، وكتاب ثان عن العادات 

وثالث  فل�سطينية"،  "خ�سائ�س  بعنوان  والتقاليد 
"االأدب  لكتاب  اإ�سافة  فل�سطني".  "�سالالت  عن 
الفل�سطيني" مبجلداته اخلم�س، لتوم�سني. ودرا�سة 
احلكايات  واأنواع  اخلرافية  احلكاية  "اأمناط 
وكتاب  1900م،  عام  اأرين  الأنتي  ال�سعبية" 
الذي  فريزر  القدمي" جليم�س  العهد  يف  "الفلكلور 
بالتوراة،  وربطها  العقيدية،  الن�سو�س  فيه  حلل 

وترجمته د. نبيلة اإبراهيم، يرحمها اهلل. 
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الفولكلورية،  املفردات  حرفت  الدرا�سات  بهذه 
درا�ستها  يف  مهران"  "اإميان  للدكتورة  طبقا 
ودعم  الهوية  جتذير  الفل�سطيني  "الفلكلور  القيمة 
فبنيت  عاملية،  بحثية  مراكز  وتناولتها  املقاومة"، 
على اأ�سا�سها الروؤية اال�سرتاتيجية املغلوطة ل�سالح 
اإ�سرائيل، لطم�س الهوية الفل�سطينية؛ ورغم املعاناة 
بخ�سو�سيتها  فل�سطني  حتتفظ  البقاء،  و�سراعات 

الثقافية.
�سرقوا  قد  فل�سطني  احتلوا  حني  القرا�سنة  كان 
2100 حكاية من االأدب ال�سعبي العاملي؛ و�سادروا 
لالأغاين  اإ�سافة  املعماري،  والرتاث  االأرا�سي، 
باحتاللهم معظم  واجلورة.  ويافا  البحرية يف عكا 
67، �سرقوا من القد�س،  االأرا�سي وال�سواحل عام 
وخان يون�س، ورفح، وغريها، باقي املفردات. لذلك 
كان �سروريًا اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه، فقام د. "زكى 
من  وغريها  ال�سيد،  اأغاين  وجمع  بر�سد  العيلة" 

احلفاظ  يعد  والتي  الوجود،  معارك  خالل  الكنوز، 
عليها درع واقي الإيقاف ال�سرقات املمنهجة. 

معظم  �ساعت  الفولكلوريني،  منازل  بن�سف 
مل  ذلك  لكن  الثمينة،  امليدانية  واملواد  البحوث، 
حتتاج  تزل  مل  التي  موروثاتهم،  حماية  عن  يثنهم 
اأخرى،  ناحية  من  والت�سجيل.  واحلفظ  لل�سون 
اأنه  "عبد احلميد حوا�س"،  يرى اخلبري الفلكلوري 
"ال ينبغي التقليل من �ساأن اليهود، اأو اأن ن�سورهم 
اإ�سرائيلية  كمخادعني ول�سو�س، بعدما قراأ درا�سة 
عنوانها "اأغاين الن�ساء العراقيات" عن اليهوديات 
خمالفتها  وعدم  عمقها،  فالحظ  العراقيات، 
بنوا  الذين  باحثيها  دقة  اإىل  باالإ�سافة  للحقيقة، 
"ميكن  الذي  االأمر  االإ�سرائيلي؛  للفلكلور  اأر�سيفًا 
اجلانب  كان  – "فلو  روؤيته  يف  منه" -  اال�ستفادة 
الفل�سطيني قد جمع تراثه ال�سعبي جمعًا مدققًا ملا 

�سرق"! 
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ويختلف الباحث مع روؤية عاملنا واأ�ستاذنا الفا�سل، 
ممجوجة؟!  وبحوث  منتحلة،  مبواد  ن�ستفيد  فكيف 
املنهجي  فاجلمع  منهجيًا،  دقيقة  كانت  اإذا  وحتى 
لكن  العيون،  �سواد  اأجل  من  يكن  مل  للمفردات 
بدوافع  خبيثة،  اأهداف  خدمة  يف  لت�سخريها 
وتزييفها،  اأعناقها،  يل  بعد  عن�سرية  وتوظيفات 
فهل  وحتليالتها.  و�سياقاتها،  باأ�سولها،  والتالعب 
مو�سوعية؟  نتائج  على  نح�سل  اأن  ذلك  بعد  ناأمل 
االأ�سلية،  النماذج  عن  للت�ساوؤل  هذا  ويدفعنا  بل 
والنماذج املنتحلة، خا�سة يف ظل ما روجه اليهود، 
والغرب االأوروبي، واأمريكا من خرافات واأباطيل من 
اأن الرتاث اليهودي هو اأبدع ما و�سل من ح�سارات 
ناحية،  من  للتاريخ  اللجوء  لكن  القدمي.  ال�سرق 
من  ال�سليم  والذوق  واملنطق  العقل  مع  يتفق  وما 
ح�سارة  لكل  اإن  تقول  التي  واحلقائق  ثانية،  ناحية 
خ�سائ�س  القدمية  ال�سرقية  االأمم  ح�سارات  من 
اإنتحال  يوؤكد،  هذا   كل  ثالثة،  ناحية  من  مميزة 
اليهود للنماذج االأدبية من االأمم ال�سرقية القدمية، 
واليونانية، وت�سمينها يف اأعمالهم ب�سكل فج غريب، 

فجاءت م�سخًا م�سوهًا. 
وماذا عن ما ُي�سرق، ويعاد اإنتاجه، وعر�سه م�سوهًا 
اأ�سكال ومناذج  باإل�ساق  والعرب،  فل�سطني  ل�سورة 
�سرقته، فال يح�سل  يكت�سف  ال  وماذا عما  �سلبية؟ 

اأ�سحابه االأ�سليون على حقهم االأدبي واالإن�ساين؟
حملوا  اليهود  اأن  علي"،  اأبو  خالد  "نبيل  د.  ويرى 
ن�سبوها  لكنهم  منها،  جاءوا  التي  ال�سعوب  تراث 
الأنف�سهم، �ساربني باالأمانة العلمية عر�س احلائط، 
و  اأبيب،  تل  الزهرة" اإىل  "تل  مدينة  غريوا  واأنهم 
واالأطعمة،  الثياب  اأما  وغريهما.  يافا،  "يافو" اإىل 
على  اخلارج  يف  وارتدوها  لهم،  فن�سبت  وغريها، 

اأنها فلكلورهم! 
احل�سارية  الق�سية  هذه  لنقا�س  اخلرباء  دفع  مما 

الفلكلور  ذلك  فيه  يدر�س  الذي  الوقت  يف  املهمة، 
العربية  واجلامعة  االإ�سرائيلية،  باملعاهد  املغلوط 
وكلية،  جزئية  جرائم  يوميًا  وترتكب  بل  بالقد�س، 
خطرًا  ت�سكل  منهجية،  وخطط  با�سرتاتيجيات 
تعانيها  التي  االأخطار  �سال�سل  اإىل  ي�ساف  حقيقيًا 

فل�سطيننا. 
الفلكلورية، عرب منظمة  تتوقف اجلرائم  اأن  ينبغي 
اليون�سكو التي جتري بالفعل بع�س الفعاليات ال�سنوية 
اأو  كافية  لي�ست  لكنها  العامل،  يف  الرتاث  ل�سون 
موازية ملا يحدث من تغيريات �سريعة، البد اأن تو�سع 
القر�سنة الفولكلورية على جدول اأولوياتها، لتقنني 
ال  الل�سو�س،  وتردع  منها،  حتد  وقوانني  ت�سريعات 
وت�سجله على  وتتعاطف معهم،  وتخدع،  تتواطاأ،  اأن 
اأنه تراث اإ�سرائيلي �سرقه الفل�سطينيون! ينبغي اأن 
اإنتباهًا  اأكرث  لنكون  االإ�سرائيلية  القر�سنة  توقظنا 
وفيما  له،  يخططون  وما  مزاعمهم،  جتاه  وتركيزًا 
يحاك خلف االأ�ستار، و�سواًل لتحقيق اأهدافهم؛ وما 
الفل�سطينية،  والهوية  والتاريخ،  اجلغرافيا،  ت�سويه 
التعاون،  املهتمني  كل  وعلى  التمهيد؛  مبثابة  اإال 
وخارج  داخل  امل�سرتكة  التدابري  كافة  واتخاذ 
اأوطاننا حمليًا ودوليًا من  فل�سطني من ناحية، ويف 
ناحية اأخرى، من خالل اجلامعات واملراكز البحثية 
بالتن�سيق مع االأمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
واملواقع  الفلكلورية،  واملكانز  االأر�سيفات،  وبناء 
االلكرتونية، واملتاحف املتخ�س�سة، وو�سع اخلطط 
واالإ�سرتاتيجيات للتعريف مبنتجات الثقافة املادية، 
الرتاث  وا�ستلهام  وتوظيف  ون�سر  ودعم  وت�سويقها، 
تو�سع  اأن  ينبغي  وروائع  كنوز  ومنه  مادي،  الال 
ملعايري  وفقا  االإن�ساين  الثقايف  الرتاث  الئحة  على 
اليون�سكو، ال اأن نظل نتفرج ون�سجب ما يروجون له 

غربًا !
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للن�سر  الدويل  للمعر�س  الـ27  الدورة  ُنظمت        
 10 ملدة  "الرباط"  املغربية  العا�سمة  يف  والكتاب 
اأيام)من 02 يونيو اإىل 12 يونيو 2022(. و�سّرح 
وزير ال�سباب والثقافة والتوا�سل قبل افتتاح املعر�س 
املعر�س  اإقامة  مكان  باأن  �سحفي  موؤمتر  يف  بقليل 
يعد  مل  احلايل(  و�سعه  )يف  البي�ساء"  "الدار  يف 
م�سريًا  واالأجانب،  املغاربة  الكتاب  ال�ستقبال  منا�سبًا 
اإىل اأن جمال�س مدينة "الدار البي�ساء" ال�سابقة، مل 
اأن  على  اأكد  حني  يف  الكتاب.  معر�س  دورات  تدعم 
الدورة  �ساهم يف دعم هذه  الرباط"،  "جهة  جمل�س 
اإ�سافة  دوالر(،  األف  درهم)نحو797  ماليني  بـ8 
وذكر  الوزارة.  طرف  من  درهم  مليون   12 اإىل 
على  والوقوف  االأثر  قيا�س  وبغاية   اأنه،  للوزارة  بالغ 
املوؤ�سرات االإح�سائية لهذه الدورة التي نظمت بتعاون 

الرباط  و"جهة  القنيطرة"،  �سال  "الرباط  والية  مع 
�سال القنيطرة"، و"جماعة الرباط"، اأجنزت الوزارة 
يف  تبني  النا�سرين  �سفوف  يف  ا�ستبيانية  درا�سة 
�سوئها اأن ن�سبة الر�سا عن اخلدمات املقدمة لفائدة 
العار�سني واجلمهور بلغت 98 يف املائة. فقد �ساهم 
457 متدخاًل يف تنظيم  فعاليات هذا املعر�س الذي 
نظم الأول مرة بالرباط من اأ�سل 26 دورة نظمت من 
منا�سبة  ظروف  خلق  اأجل  من  البي�ساء،  بالدار  قبل 

الإجناح  هذا احلدث الثقايف.
   : مرتفعة  مبيعات  ون�سبة  مكثف  • ح�سور 

الثقايف  احلدث  هذا  اأن  على  املعر�س  اإدارة  اأكدت 
فاق  حيث  زائر.  األف   200 من  اأكرث  ا�ستقبل  قد 
هذا العدد كل التوقعات يف �سوء  الو�سعية املرتبطة 
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االحرتازية.  االإجراءات  وكذا  كورونا،  بجائحة 
العار�سني،  712 من  م�ساركة  الدورة  و�سهدت هذه 
فيما  مبا�سرًا،  عار�سًا   273 منهم  بلدًا،   55 مثلوا 
قدموا  عار�سًا،   439 بالتوكيل  العار�سني  عدد  بلغ 
اأمام زوار املعر�س على م�ساحة عر�س �سافية تناهز 
عدد  جتاوز  وثائقيًا  عر�سًا  مربعًا،  مرتًا   7300
ح�سب  تنوعت  عنوان،   100.000 فيه  املوؤلفات 
الكتب  تنوعت  متفاوتة.  بن�سب  عار�سيها  اأ�سناف 
املعرو�سة واختلفت بتعدد احلقول املعرفية والثقافية. 
فقد جاءت يف مقدمة املعرو�سات اأ�سناف الكتب ذات 
واالأدب  واللغات  االإن�سانية  بالعلوم  املت�سلة  امل�سامني 
بن�سبة 54 يف املائة، تالها الكتاب املوؤ�س�ساتي بن�سبة 
املائة،  يف   10 بن�سبة  الطفل  وكتاب  املائة،  يف   24
بني  متقاربة  بح�س�س  موزعة  املائة  يف   12 ون�سبة 
الديني  والكتاب  العلمي،  والكتاب  القانوين،  الكتاب 
والرتاثي. لعل هذا ما �ساهم  ح�سب ما ذكرته وزارة 
عدد  ن�سبة  ارتفاع  يف  والتوا�سل  والثقافة  ال�سباب 
مليون   1.5 حوايل  العدد   بلغ  حيث  املبيعة.  الن�سخ 
ن�سخة. فيما بلغ عدد الن�سخ املبيعة اإىل حوايل مليون 

و500 األف ن�سخة. 
• الآداب الأفريقية �سيف �سرف هذه الدورة:

 ذكرت الوزارة اأن هذه الدورة ا�ستقبلت على �سرفها 
االآداب االإفريقية، يف اإطار دينامية دبلوما�سية ثقافية 

م�ستلهمة من الروؤية التي تر�سخ ح�سور اململكة كاأر�س 
بلدان  مع  الثقايف  والتبادل  احل�ساري  واحلوار  للقاء 
ويف  االإ�سالمي،  والعامل  االإفريقية،  القارة  و�سعوب 
للثقافة  بالرباط عا�سمة  االحتفاء  يتزامن مع  �سياق 
االإ�سالمي.  العامل  يف  للثقافة  وعا�سمة  االإفريقية، 
الدورة.  هذه  �سرف  �سيفة  االأفريقية  االآداب  وحلت 
"حممد  والتوا�سل  والثقافة  ال�سباب  وزير  اأكد  كما 
جاء  االأفريقية  االآداب  اختيار  اأن  بن�سعيد"  املهدي 
االأفريقية  للثقافة  "الرباط" عا�سمة  مواكبًا الختيار 
وعا�سمة للثقافة يف العامل االإ�سالمي)لعام 2022(، 
معتربًا اإياه انفتاحًا يف املجال الثقايف، وانفتاحًا على 
خمتلف ثقافات الدول االأفريقية، ومنوهًا باأن الكتاب 
االنتماء  وتقوية  الثقايف  للتقريب  و�سيلة  اأجنع  هو 
للقارة عرب القراءة واالعرتاف باالآخر.                                      

: مكثفة  اإعالمية  • متابعة 
اإعالمية من  تغطية  الدورة  اآخر، عرفت  �سعيد  على 
اإعالميًا مكتوبًا وم�سموعًا ومرئيًا،  43 منربًا  طرف 
 100 اأزيد من  اإطار �سراكات اإعالمية، وح�سور  يف 
االإعالم  و�سائل  خمتلف  ميثلون  و�سحايف.  �سحافية 
التوا�سل  اإىل  كذلك  باالإ�سافة  والدولية.  الوطنية 
الرتويجي الذي قامت به الوزارة على خمتلف و�سائل 

وقنوات التوا�سل االجتماعي.
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: ومتنوع  غني  ثقايف  • برنامج 
فكرية،  ندوات  تنظيم  الفعاليات  ف�ساءات  �سهدت 
وقراءات  كتاب،  بني  وحوارات  كتب،  وتقدميات 
 138 اأيام  ع�سرة  مدى  على  عددها  بلغ  �سعرية، 
احت�سن  فيما  متدخاًل،   457 فيها  �ساهم  فعالية، 
ف�ساء فعاليات الطفل ما جمموعه 226 ور�سة. واإىل 
نظمتها  التي  الثقافية  الفعاليات  بلغت  ذلك  جانب 
ما  العار�سة  الن�سر  ومقاوالت  امل�ساركة  املوؤ�س�سات 
العام  املجموع  يرفع  مبا  فعالية،   1052 جمموعه 
للفعاليات اإىل1190. واأكد البالغ اأن هذه املعطيات 
الدورة  جمريات  عن  مف�سلة  �سورة  تقدم  جمتمعة 
والكتاب  للن�سر  الدويل  للمعر�س  والع�سرين  ال�سابعة 
الذي  اجلهد  اأن  يوؤكد  "مما  االأ�سعدة،  خمتلف  على 
بذلته الوزارة قد اأثمر جناحًا كبريًا خّلف �سدى طيبًا 
اإىل  م�سريًا  وال�سيوف،  العار�سني  كما  الزوار  لدى 
اليومية  الكثافة  الر�سا  هذا  موؤ�سرات  اأبرز  من  اأن 
امللحوظة جلمهور املعر�س والذي بلغت اأعداده 202 
089 زائر، وهو عدد فاق التوقعات يف �سوء الو�سعية 
االإجراءات  وكذا   ،19 كوفيد  بجائحة  املرتبطة 
ال�سدد.  هذا  يف  الوزارة  اتخذتها  التي  االحرتازية 
والفكري  واالإبداعي  الثقايف  الربنامج  جاء  فقد 
وتقدميات  ولقاءات  ندوات  ي�سمل  ومتنوعًا.  غنيًا 
ومو�سيقية  �سعرية  واأم�سيات  اجلديدة  لالإ�سدارات 
وال�سباب.  لالأطفال  وعلمية  وتثقيفية  فنية  وفقرات 
كما مت خالل هذه الدورة اإعداد برنامج متنوع لفائدة 
و  تثقيفية  فقرات  بتنظيم  متيز  والنا�سئني  االأطفال 
 63 من  اأكرث  لتاأطريها  دعي  وعلمية  فنية  ور�سات 

م�ساركًا و 79 ن�ساطًا.                           
الثقافية التي كانت موازية لهذه  كثرية هي االأن�سطة 
بذكر  �سنكتفي  لكن  الكتاب.  معر�س  من  الدورة 
البع�س منها. خا�سة اللحظات االحتفالية بالفائزين 
بطوطة" الأدب  "ابن  جائزة  اجلوائز:  من  مبجموعة 
الرحالت، وكذلك اجلائزة الوطنية للقراءة، جائزة 
االإعالم  يف  ال�سحفي   للتميز  ال�سريف  القد�س 

التنموي.

اأهم الأن�سطة الثقافية املوازية :
 اأ. اجلوائز)احتفاليات املعر�س(

 1. الدورة الع�سرون جلائزة ابن بطوطة للرحلة
الدورة  ت�سليم جوائز  "الرباط" كذلك  �سهد معر�س 
وذلك  الرحالت،  الأدب  بطوطة  ابن  جلائزة  الـ20 
بعد اأن توقفت لعامني ب�سبب جائحة فريو�س كورونا. 
بطوطة:  ابن  جائزة  عنوان''  حتت  ندوة  اأقيمت  حيث 
والعامل  العرب  وبني  املغرب  و  امل�سرق  بني  ج�سر 
)2022/2003(''. األقت  الندوة ال�سوء على تاريخ 
العربي،  العامل  يف  نوعها  من  الفريدة  اجلائزة  هذه 
الرباط،  �سنة من  انطالقتها منذ ع�سرين  يف ذكرى 
وعلى م�سارها احلافل باملغامرة و الك�سوفات، ودورها 
يف الك�سف عن الن�سو�س الرحلية ، وبناء خزانة اأدب 
توزيع  حفل  اأن  ويذكر  العربية.  الثقافة  يف  الرحلة 
افتتح  2022، قد  الرحلة  ابن بطوطة الأدب  جوائز 
ال�سباب  بن�سعيد" وزير  مهدي  "حممد  ال�سيد  بكلمة 
االآفاق  ارتياد  مركز  كلمة  تلتها  والتوا�سل،  والثقافة 
التحكيم  جلنة  كلمة  تلتها  اجلراح"،  "نوري  االأ�ستاذ 
جاءت  بعدها  ب�سي�سو"،  الرحمن  "عبد  األقاها  التي 
كلمة النا�سرين لكتب اجلائزة )ماهر كيالين وخالد 
الفائزين:  على  اجلوائز  وزعت  بعدها  النا�سري(. 
جنم)فل�سطني(،  �سعيد  اأحمد  ح�سن)تون�س(،  اأمين 
هويان  لينا  )االأردن(،  برهوم  عودة  عي�سى 
قدم  وقد  عيناق)املغرب(.  احل�سن)�سوريا(، حممد 
جمدولني،  الدين  �سرف  املغربي  الباحث  اللقاء  هذا 
لالآداب  العربي  املركز  التنظيم من طرف  كان  فيما 
اجلغرايف/ ارتياد االآفاق، ب�سراكة مع وزارة ال�سباب 

والثقافة والتوا�سل. 
 2. اجلائزة الوطنية للقراءة)الدورة الثامنة( :

  �سهدت اأن�سطة املعر�س حفل توزيع اجلائزة الوطنية 
ال�سباب  القراء  وجائزة  الثامنة(،  للقراءة)الدورة 
خالل  من  يتم  ال�سابعة(.  املغربي)دورتها  للكتاب 
هذه اجلائزة تتويج اأح�سن القراء من �سلك االبتدائي 
واالإعدادي والتاأهيلي و اجلامعي. واأما جائزة القراء 
لالحتفاء  جائزة  فهي  املغربي،   للكتاب  ال�سباب 
باللغة  الرواية  �سنف  يف  الفائزة  املغربية  بالكتب 
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الفكري  والكتاب  الفرن�سية،  باللغة   والرواية  العربية 
من اختيار القراء ال�سباب. نظم هذا احلفل الثقايف 
الثقافة  وزارة  ب�سراكة مع  القراءة   �سبكة  من طرف 
وال�سباب و التوا�سل.                                                                                           

للتميز  ال�سريف  القد�س  جائزة   تقدمي  حفل   .3
ال�سحفي يف االإعالم التنموي :

خالل العام 2022، اأعلنت وكالة "بيت مال القد�س 
تخ�سي�س  عن  القد�س،  للجنة  التابعة  ال�سريف" 
جائزة  التميز ال�سحفي يف جمال االإعالم التنموي. 
حتفيز  الرمزية  اجلائزة  هذه  من  الغر�س  يكون 
من  مزيد  على  القد�س  ويف  املغرب  يف  الطالب 
االجتهاد و التح�سيل الدرا�سي يف جمال تخ�س�سهم. 
تر�سخ  مو�سوعات   على   اال�ستغال  على  وت�سجيعهم 
وبرمزيتها  املقد�سة  املدينة  مبركز  املجتمعي  الوعي  
متعددة  مدينة  باعتبارها  وباأهميتها  احل�سارية، 
االأ�ستاذة  احلفل  هذا  قدمت  واالأبعاد.  الروافد 
قبل  من  التنظيم  كان  فيما  العينيني"،  ماء  "حجيبة 
وكالة "بيت مال القد�س ال�سريف"، بتعاون مع وزارة 

لالإعالم  العايل  واملعهد  والتوا�سل  والثقافة  ال�سباب 
واالت�سال بالرباط.             

ب . الندوات اخلا�سة  بالرتجمة :
الرتجمة واملوؤ�س�سة)الثالثاء 7 يونيو( :  .1

 اأجمع امل�ساركون يف هذه الندوة على اأن العديد من 
التجارب قد اأبرزت اأهمية وجود موؤ�س�سات ومنظمات 
ت�سهاًل على نقل الن�سو�س االأمهات اإىل اللغة العربية. 
واالعتناء  الرتجمة  عملية  تنظيم  خالل  من  وذلك 
يرى  فيما  املرتجمني.  حقوق  وت�سمن  االأعمال  بن�سر 
ترتبط  عملية  كتابة،  اأي  مثل  الرتجمة  اأن  اآخرون 
للغة  وع�سقه  املنقول  للن�س  وحبه  باملرتجم  اأ�سا�سا 
االأ�سل. لهذا، ال ميكنها تبعًا لذلك، اأن تتقيد ب�سروط 
موؤ�س�سية. �سعت هذه الندوة اإىل اإبراز اأهمية املوؤ�س�سة 
كون  االعتبار  بعني  اآخذة  الرتجمة،  على  ال�ساهرة 
يتوقف  اإبداعيًا  عماًل  تبقى  كتابة،  كل  مثل  الرتجمة 
اأ�سا�سًا على املرتجم واختياراته. �سارك يف هذه الندوة 
"ر�سار جاكمون")فرن�سا(، حممد حمجوب)تون�س(، 
كان  فيما  العايل)املغرب(،  بنعبد  ال�سالم  عبد 
جنجار".                                                                                       ال�سغري  "حممد  لالأ�ستاذ  ت�سيريها 
: يونيو(    8 واأ�سئلتها)االأربعاء  الرتجمة  ق�سايا   .2

ال  فعالياتها  اأن  على  الندوة  هذه  يف  امل�ساركون  اأكد   
تتوخى اجرتار ما قدمته خمتلف النظريات املتداولة 
هذه  �سعت  ما  بقدر  اأطروحات.  من  الرتجمة  يف 
اأن  �ساأنها  من  التي  ال�سبل  عن  الت�ساوؤل  اإىل  الندوة 
للغة  وتطوير  للثقافة  حتديث  اأداة  الرتجمة  جتعل 
االأ�ساتذة:  الندوة  هذه  يف  �سارك  للفكر.  ونه�سة 
العايل  عبد  حدجامي،  عادل  اخلطيب،  اإبراهيم 
االإدري�سي.                                                                                               مزوار  ت�سيري  املودن.  ح�سن   دمياين، 
يونيو(   09 الثقايف)اخلمي�س  املكون  و  الرتجمة   .3
اإبراز دور الرتجمة يف خدمة   �سعت هذه الندوة اإىل 
تلك  تفاعل  اأن  يخفى  وال  املغرب.  يف  اللغوي  التعدد 
اللغات فيما بينها، وكذا انفتاح الثقافة املغربية على 

�سعيد بوعيطة رفقة ال�ساعر حممد بنفار�س برواق احتاد 
النا�سرين الليبيني
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واالأمريكية،  واالأوروبية  االإفريقية  االأخرى،  الثقافات 
من �ساأنه اأن يغني ذلك التعدد. ويعمل على تطوير تلك 
واإيقاعات  الع�سر،  روح  يوافق  مبا  وحتديثها  اللغات 
االأ�ساتذة:  الندوة  هذه  يف  �سارك  املعا�سر.  احلياة 
احل�سني جماهد، اأحمد �سحالن، حممد معت�سم. اأما 

الت�سيري فكان لالأ�ستاذ �سعيد بوكرامي.    
املجهودات  والبحث،  االإبداع  ترجمة   .4  

املغربية)االأحد 12 يونيو(   
الرتجمة  مميزات  عن  الك�سف  الندوة  هذه  حاولت 
ينتظر  وما  جوانبها  خمتلف  على  بالوقوف  املغربية 
الثقافات  على  االنفتاح  يف  اأدوارها  لتلعب  منها 
خمت�سون  باحثون  الندوة  هذه  يف  �سارك  االإن�سانية. 
يف الرتجمة نظريًا وممار�سون لها تطبيقيًا من خالل 
اإىل  ترجمتها  على  اأقدموا  التي  االأعمال  من  عدد 
اإىل ترجمات  العربية. و�سارت مراجع هامة بالنظر 
مرات  عدة  ترجمت  التي  الن�سو�س  لبع�س  اأخرى 
الرتجمات  عرفته  الذي  االهتمام  تلق  ومل  عربيًا. 
املرتجم  من  كل  الندوة  هذه  يف  �سارك  املغربية. 
ت�سيري  اأما  الطالب.  ح�سن  الواحد"،  بنعبد  "�سعيد 

الندوة فكان من قبل االأ�ستاذ اإبراهيم اأوحليان. 
: املعر�س   اأروقة  من  • مناذج 

 رواق احتاد النا�سرين الليبيني :  �سهدت هذه الدورة 
جناح  تخ�سي�س  خالل  من  متميزة  ليبية  م�ساركة 
متعددة  اإ�سدارات  توؤثثه  الليبيني  النا�سرين  الحتاد 
ومكتبة  الوليد  ودار  "البيان"  ودار  ال�سعب  لدار 
الليبي  اجلهاد  ومركز  العاملية  العلمية  طرابل�س 
عر�س  اإىل  اإ�سافة  م�سراتة.   جامعة  ومن�سورات 
اأن�سطة اأخرى  االإ�سدارات، �سهد اجلناح الليبي عدة 
العناوين  من  عدد  لتوقيع  احتفاليات  تنظيم  بينها 
لقاء   املنا�سبة  بهذه  لنا  كان  وعرب.  ليبيني  لكتاب 
حقيق")مدير  حممد  "فاطمة  االأ�ستاذة  مع  خا�س 
جمل�س  ع�سو  العاملية،  العلمية  طرابل�س  مكتبة  عام 
الليبيني، ع�سو جمل�س احتاد  النا�سرين  اإدارة احتاد 
الن�سر  راهن  خالله  من  ناق�سنا  العرب(  النا�سرين 
التي  الظروف  الورقي يف ظل  الكتاب  واأزمة  العربي، 

يعرفها العامل اليوم، ودور معار�س الكتاب يف تداول 
بالتاأليف  �سلة  ذات  اأخرى  وق�سايا  العربي  الكتاب 
بال�ساأن  املرتبطة  الق�سايا  من  وغريها  والن�سر، 

الثقايف.
      اأكد املعر�س الدويل للن�سر والكتاب مرة اأخرى اأنه 
م�ساره  والع�سرين،  ال�سابعة  دورته  خالل  من  يوا�سل 
الثقافة  خدمة  يف  الكتاب  اأدوار  اإبراز  يف  الرتاكمي 
املغربية، وتعزيز اإ�سعاعها العربي و الدويل. لكن على 
املعار�س  من  وغريه  املعر�س  هذه  اأهمية  من  الرغم 
بقوة  نف�سها  التي تطرح  امللحة  االأ�سئلة  فاإن  العربية، 
تداول  يف  العربية  املعار�س  هذه  ت�ساهم  هل  هي: 
اإنعا�س  يف  ي�ساهم  ب�سكل  العربي  الكتاب  وت�سويق 
ال�ساأن الثقايف العربي؟ هل تعيد هذه املعار�س للكتاب 
التال�سي؟   من  نوعا  تعرف  بداأت  التي  قيمته  العربي 
القراءة  اأزمة  جتاوز  يف  املعار�س  هذه  �ست�ساهم  هل 
احلادة التي يعرفها املجتمع العربي عامة؟ تلك اأ�سئلة 

�سائكة، تتطلب معاجلة اأخرى.

الأ�ستاذة فاطمة حممد حقيق- مدير عام مكتبة 
طرابل�س العلمية العاملية
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عالمات الرتقيم وفوضى االستخدام
فراس حج محمد.فلسطين

من�سبطة  عالمات  للرتقيم  اأن  املدر�سة  علمتنا      
بال�ساخ�سات  اأ�سبه  وكانت  واال�ستخدام،  الهدف 
على  الطالب  ت�ساعد  عليها،  اختالف  ال  املرورية، 
يقراأ  اأن  على  وت�ساعده  املعربة،  اجلهرية  القراءة 
نعم،  باملعاين.  يتلذذ  اأن  على  وت�ساعده  ملل،  دون 
يتلذذ باملعني، وهي تدخل اإىل عقله قطعة تلو قطعة 
بي�سر؛ فتنحّل املعاين وُتفهم دون كبري عناء، بات�سال 
وانف�سال وترابط، كاأنها ت�سبه فر�س "امرئ القي�س" 
عالمات  كانت  معًا".  مدبر  "مقبل  باأنه  املو�سوف 
لهم،  هداية  ومنارات  للقراء،  �سديقة  حقًا  الرتقيم 

وللكتاب كانت عوامل ت�سويق.
�سيء جمياًل، حتى وهي  املدر�سية كان كل  الكتب  يف 
دم".  "خفيفة  ب�سعوبتها  كانت  اإنها  �سعبة،  ثقيلة 

ذلك  بني  امل�سافة  بُعدت  وقد  االآن،  ذلك  اأعتقد 
املدر�سية  الكتب  اليوم  الزمان،  هذا  وبني  الزمان 
املعرفية،  امل�سكالت  من  العديد  فيها  بائ�سة،  �سنعة 
تزيد االرتباك والفو�سى، ومن هذا االرتباك ارتباك 

عالمات الرتقيم.
كثرية هي االأ�سباب لذلك، لعل اأولها اأن الكّتاب الذين 
ُتعتمد ن�سو�سهم يف تلك الكتب كّتاب ال يح�سنون و�سع 
من  ويكرثون  النقاط،  من  يكرثون  الرتقيم.  عالمة 
عالمات التعجب، ويكرثون من ازدواجية العالمات، 
غري  زئبقية  خا�سة  قواعد  الأنف�سهم  ي�سعون  كّتاب 
ال  الكّتاب  مثل  هم  الذين  املوؤلفني  فاأربكوا  مربرة، 
الرتقيم،  عالمات  ُت�ستخدم  متى  بال�سبط  يعرفون 
التي  باحلجة  واحتموا  و�سايروهم،  الكّتاب،  فوافقوا 

علمتنا املدر�سة، يف زمن 
ما، الأمور بب�ساطة ودون تعقيد، وتخرجنا 

ونحن نفهم ما علمنا اإياه املعلمون، ونطّبقه ب�سال�سة، 
َرجًا تعليميا ممتازًا حلقبة من التعليم كانت م�ستقرة،  كّنا مخُ
فيها املمتع واملفيد، وفيها املقررات الر�سينة، واملعلمون 

الأْكفاءخُ الأكفياء، خرجنا من ارتباك احلا�رض، ولكننا مل ن�سلم 
منه �سالمًا تامًا؛ لأننا ع�سنا زمنًا مربكًا، فيه اختالط احلابل 

بالنابل، واّدعاء املعرفة، واأن�ساف الكّتاب، واأن�ساف 
املعلمني، والت�سّوه يف الكتابة، ويف التعلم، �سواًء 

ب�سواء.
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ونحن  هكذا،  االأ�سلي  الن�س  اإن  خلفها؛  يتمرت�سون 
التزمنا به. يا له من عذر اأقبح من جناية قتل.

لالإعالمي  �سادتي"  "�سيداتي  حلقات  اإحدى  يف 
الفل�سطيني "عارف حجاوي" على تلفزيون العربي2 
بتاريخ  احللقة  )ُن�سرت  الرتقيم  عالمات  عند  وقف 
لتلفزيون  الفي�سبوك  �سفحة  على   2022 يونيو   9
بباطل،  حقًا  وخلط  قاله،  ما  فيها  وقال  العربي2(، 
يف  كنفاين  غ�سان  اإليه  اأ�سار  قد  ما  اإىل  اأ�سار  لكنه 
عالمة  ا�ستخدام  �سوء  من  فار�س"  "فار�س  كتابه 
"املراهقون  احلجاوي:  فقال  الكّتاب،  عند  التعجب 
ح�ساب.  بغري  كتاباتهم  يف  التعجب  عالمات  ير�ّسون 

هذا �سبيه بال�سراخ".
"حجاوي".  يا  اإذًا،  ال�سراخ  �سديد  كاتب  من  كم 
ال�سراخ،  �سديد  اأي�سًا  كنت  بالكتابة  عهدي  اأول  يف 
كنت مراهقًا حقًا، نبهتني ال�سديقة الكاتبة "مادونا 
و�سفتني  عندما  لطيفة،  ب�سخرية  ذلك  ع�سكر" اإىل 
اأحتا�ساها  اأخذت  التعجب،  بعالمة  مولع  باأنني 
الكاتبة  ولي�س  بالطبع،  الرتقيم  عالمة  اأق�سد  جدًا، 
ال�سديقة، وعندما اأ�سدرت ديوان "ما ي�سبه الرثاء" 
نّقيته من هذا ال�سراخ، اإال اأن بع�سًا من ال�سراخ ظل 

عالقًا على اأطراف اجلمل. اإنها م�سكلة.
كثري من الكّتاب ميار�سون هذا ال�سراخ حتى الكبار 
يف  كثريًا  ال�سعراء  عند  عالمة  التعجب  اأرى  منهم، 
دواوينهم، مل اأكن اأدري ملاذا. يطلق "غ�ّسان كنفاين" 
"عالمة  ي�ستخدمون  الذين  ال�سعراء  من  �سخريته 
يف  التعجب-  لعالمة  الثاين  اال�سم  االندها�س"- 
معجبون  يبدو-  كما  �سعراء-  "هناك  مو�سعها:  غري 
بيت  �سطرة  يكتبون  حني  اأّنهم  حّد  اإىل  باأنف�سهم 
كاأّنهم  تعّجب،  عالمة  الفور  على  وراءها  ي�سعون 
ي�ستطع  مل  معجزة  اجرتاح  على  اأنف�سهم  يهّنئون 
)ينظر:  باجرتاحها".  يفّكر  اأو  اأن يجرتحها  غريهم 

كتاب "فار�س فار�س"، �س34، دار االآداب، وموؤ�ّس�سة 
غ�ّسان كنفاين الثقافّية، بريوت، 1996(

املدر�سية  املقررات  يف  العربية  اللغة  كتب  بع�س  يف 
الفل�سطينية يوجد هذا النوع من ال�سراخ اأو اجرتاح 
الكتب  يف  يحدث  اإذ  جدا  مربك  هذا  املعجزة. 
النف�سية  املعاين  ح�سب  اإال  ي�سري  ال  الأنه  املدر�سية، 
ما  اإن  جملته.  يف  موجودة  اأنها  الكاتب  يظن  التي 
اأن  هو  الدرا�سية  املقررات  وموؤلفي  الكّتاب  غاب عن 
للمعنى  ولي�س  اللغوي  لالأ�سلوب  هي  الرتقيم  عالمة 
يف  للطالب  الكتب  تلك  تعّلمه  ما  هذا  توؤديه،  الذي 
اإن م�سكلة ما �ستحدث عند ذلك، وقد وقع  مو�سعه. 
عندما  ذاتها  احللقة  يف  نف�سه،  "احلجاوي"  فيها 
اأجاز- وال اأدري كيف ميكن له اأن يجيز قاعدة لي�س 
له �سالحيات الت�سريع فيها- اأجاز اأن جتتمع عالمتا 
ٍر  التعجب وال�سوؤال يف حالة كون ال�سوؤال اإنكاريًا. اأّي ُنكنْ
اإنه ال دليل على ما يقول  "احلجاوي" هنا؟،  جاء به 
�سوى معنى اجلملة. اإننا لو تابعنا احلجاوي بفر�سيته 
اأينْ  املعنى؛  بالغّي  �سوؤال  لكل  ل�سار  هذه  املتوهمة 
لي�س لغر�س ال�سوؤال، عالمتي ترقيم؛ واحدة الأ�سلوب 
ال�سوؤال، واالأخرى للمعنى البالغي املرافق، والفو�سى 

�ست�سبح عارمة.
توظيف  يف  "احلجاوي"  يخطئ  هذا  اإىل  اإ�سافة 
غري  لغة  على  العربية  ويقي�س  املنقوطة،  الفا�سلة 
املن�سبطة  غري  اال�ستخدام  فو�سى  اإنها  العربية، 
االإمالء  كتب  يف  بينما  مربكة،  بالفعل  وهي  كذلك، 
يجد  ومل  اال�ستخدام،  و�سهلة  متامًا  وا�سحة  العربية 
الكتابة  ل�سنعة  املجيدون  العرب  والكّتاب  التالميذ 
اآراء  من  االإرباك  وجاءنا  ا�ستخدامها،  يف  �سعوبة 
"احلجاوي" فيما  يطاوعهم  الذين  االأجانب  الكّتاب 
االأمريكيني  الكتاب  اأحد  عن  فينقل  لالأ�سف،  يقولون 
الكّتاب:  من  املنقوطة  الفا�سلة  ي�ستخدم  فيمن  قوله 
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اأنه  ليثبت  فقط  املنقوطة  الفا�سلة  الكاتب  "ي�سع 
عبثية،  املنقوطة  الفا�سلة  اأن  يوحي  نقل  اأكادميي"، 
الذي  الكاتب  لدى  نق�س  دليل  كاأنها  لها.  حاجة  وال 
وعجز  ا�ستخدامها،  خالل  من  اأكادمييته  يثبت 
املعاجم االأجنبية عن تف�سري ا�ستخدامها- كما ينقل 
علماءنا  اأن  يعني  ال  االأجانب-  عن  اأي�سًا  احلجاوي 
ا�ستخدامها ودقة توظيفها،  اأهمية  يعرفون  العرب ال 
العليم  "عبد  قال  ماذا  لرياجع  خاطره  يكلف  مل  اإنه 
اإبراهيم"، و"عبد ال�سالم هارون"، وال ما بينه "اإميل 
َر�ِسّيني والقواعديني  بديع يعقوب"، وال غريهم من امَلدنْ

العرب.
اأن  الكّتاب  من  يريد  "احلجاوي"  اأن  اإىل  اإ�سافة   
امل�سكني،  القارئ  يف  اهلل  ويتقوا  �سمائرهم،  يحّكموا 
اإن  العالمات،  تلك  لتوظيف  ذاتية  اأ�س�سا  وي�سع 
كافة،  االإمالئية  القواعد  يلغي  هنا  "احلجاوي" 
"ال قواعد ثابتة" لعالمات الرتقيم. اإمنا كل  ويقول: 
بحاجة  جملة  اإنها  ال�سمري.  بتحكيم  متعلقة  امل�ساألة 
اأظل  حتى  اأ�سعها  لن  اأنني  اإال  التعجب،  عالمة  اإىل 

هادئًا، فاأنا ال اأحب ال�سراخ.
العربية  اللغة  اأ�سحاب  تعنينا نحن  ال  الفو�سى،  هذه 
ومدر�سيها وتربوييها، لوال ما ُوجد يف الكتب املدر�سية 
املوؤلفون  لنا  اخرتع  فمثال  اال�ستخدام،  فو�سى  من 
اأنهما  تتبني  مرة  املتجاورتني؛  النقطتني  والكّتاب 
الفا�سلة  عن  تنوبان  اأخرى  ومرة  للحذف،  عالمتان 
بال  ترقيم  عالمة  تبدوان  كثرية  واأحيانا  النقطة،  اأو 
من  اأكرث  بل  اأي�سًا،  بال�سراخ  اأ�سبه  اإنهما  هدف. 
ذلك؛ اإنها- عالمة النقطتني- لطمية اأ�سبه باللطمية 

ال�سيعية يف يوم عا�سوراء.
و�سف  وراء  جريًا  املراهقون؛  الكّتاب  اخرتع  كما 
عالمتا  الرتقيمية؛  الثنائيات  كذلك-  "احلجاوي"- 

يف  نف�سه  "احلجاوي"  يريد  ما  ح�سب  معًا،  ترقيم 
توظيف عالمة التعجب واال�ستفهام، ومرة ازدواجية 
مرتني،  ال�سوؤال  فتجد عالمة  نف�سها،  العالمة  تكرار 
واأحيانا ثالثًا واأربعًا على قدر اأهمية ال�سوؤال وعظمته 
فتكاثرت  التعجب  اأما عالمة  كاتبه،  نف�سه  وهوله يف 
النظر  عنها  ت�سيح  مرتا�سة،  تعجب  عالمات  لتفرخ 
ذلك  �سوت  كان  كم  اإلهي  يا  عدها.  يف  ترغب  فال 
تنفجر  اأن  عليه  اأخاف  ي�سعها،  وهو  عاليًا  الكاتب 
بحاجة  اأنني  تظنون  هل  ال�سراخ.  كرثة  من  اأوداجه 

اإىل ر�سم عالمة لالندها�س هنا اأي�سًا؟
لكل ذلك، اأقول كما قال "عارف حجاوي"- �ساحمه 
اهلل وهداه-: "اتقوا اهلل يف القارئ امل�سكني"، واأزيد: 
ارحموا الطالب امل�سكني الذي قد يقراأ هذا ال�سراخ 
ومتى،  الرتقيم  عالمات  �سي�ستعمل  فكيف  فريتبك، 
وقواعده  وكتابه  اإبراهيم"  العليم  "عبد  قتلوا  وقد 
تعليليًا،  واطمئنانًا  كتابيًا  �سالمًا  متنحنا  كانت  التي 

و�سال�سة قرائية؟ 
قواعد  مع  وئام  على  فيه  كنا  زمانًا  اهلل  رحم  اأال 
وكما  براأ�سها،  الفو�سى  الفتنُة  تطّل  اأن  قبل  العربية 
قال املثل: جمنون رمي حجرًا يف بئر... ولكن من ذا 
اإىل  لعلها حتتاج  منها.  ي�ستخرجه  اأن  ي�ستطيع  الذي 

جمنون اآخر. 
عالمة  اإىل  بحاجة  اأي�سًا  ال�سابقة  الفقرة  اأّن  اأظن 
اأ�سعها  اأاّل  على  نف�سي  �ساأجرب  لكنني  االندها�س، 
ن  ُح�سنْ علمونا  الذين  االأفا�سل  ل�سيوخنا  احرتامًا 

توظيف عالمات الرتقيم، فاأح�سنوا التعليم.
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يوؤمنون  ال  الذين  يف  احلكيم  التنزيل  يف  جاء 
باالآخرة: )) واإذا قيل لهم ماذا اأنزل ربكم قالوا 

اأ�ساطرُي االأولني (.
اأنزل  ماذا  اتقوا  للذين  وقيل   ((  : اأي�سًا  وفيه 

ربكم قالوا خريًا (( .
وال�سوؤال هنا : مل ارتفع اجلواب يف قوله "اأ�ساطري 

االأولني"، وانت�سب يف قوله "خريا" ؟ 
املقر..  وجواب  اجلاحد  جواب  بني  ف�سل  هو 
هو  فقالوا:  ال�سوؤال  عن  باجلواب  عدلوا  هوؤالء 
�سيء،  يف  االإنزال  من  ولي�س  االأولني،  اأ�ساطري 
معر�سني عن اجلواب . اأي "مل ينزل �سيئًا. اإمنا 

هذا اأ�ساطري االأولني".
ال�سوؤال  على  اجلواب  اأطبقوا  �سئلوا،  ملا  واأولئك 
بينًا مك�سوفًا مفعواًل لالإنزال . فقالوا : "خريًا"؛ 

اأي "اأنزل خريًا".
قالوا  فكاأنهم  بالتنزيل،  يوؤمنوا  مل  فامل�سركون 
االأولني".  اأ�ساطري  هو  حممد  يقوله  "الذي   :
"اأنزل  فقالوا:  بالنزول  اآمنوا  واملوؤمنون 
باأن  م�سدقون  اأنهم  على  الن�سب  فدل  خريا". 
يف  الرفع  دل  كما  اهلل.   عند  من  منزل  القراآن 
)اأ�ساطرُي( على اإنكار التنزيل. فلو جاءت هكذا 

اإقراًرا  لكان   ) الراء،  بفتح   ( اأ�ساطرَي((،   ((
منهم على اأن ما يقوله �سيدنا حممد -�سلى اهلل 
عليه و�سلم-هو منزل من عند اهلل، حتى لو كان 
اأ�ساطري االأولني بزعمهم،ولكنهم اأنكروا التنزيل 
ترجمة  االإعرابية  العالمة  فكانت  واحدة.  جملة 
لعقيدتهم ودالة عليها. ) من فوائد م�سار النحو 

واأ�سوله للدكتور حممد الوليد(. 
علل النحو والع�سق

يدخل  فهو  خمت�س  غري  حرف  هو    .. "هل" 
على اجلملة الفعلية ويدخل على خال�س اجلملة 

اال�سمية.
فمثاًل نقول: هل زيد قائم ؟.. وهل قام زيد؟ .. 
وال يجوز اأن نقول : هل زيد قام؟  وهل زيد يقوم؟ 

منجم البالغة 
د. اسماء تربح. ليبيا

وال  الفعلية،  اجلملة  على  تدخل  اأنها  االأ�سل  الأن 
مينع اأن تدخل على اجلملة االأ�سمية . فبني "هل" 
فهي  واملع�سوق،  العا�سق  بني  كالعالقة  والفعل، 
وجدت  فقد  بفعل  مبتداأة  جملة  على  دخلت  اإن 
اال�سمية  اجلملة  على  تدخل  وعندما  �سالتها. 
املركبة من ا�سمني ال �سري يف ذلك فالفعل غري 
هل   ( كــ  موجود  وهو  دخلت  اإذا  اأما  موجود. 

حممد اجتهد(، اليجوز ذلك . 
بالقرب منها.  اأوىل  فهو  يغار عليها  الفعل  وكاأن 
فهي  له،  فتتخل�س  الفعل  حيزها  يف  وجد  فاإن 

خمت�سة به اإذا وجد. 
فاللغة كلها حياة وحب وع�سق يا�سادة.

اأ�سلوب نزع اخلاف�س
البيان  ويف  العرب  لغة  يف  اخلاف�س  نزع  اأ�سلوب 
بيانية  داللة  له  بل  جزافًا  به  يوؤتى  ال  القراآين 
عظيمة. يف قوله تعاىل: )) فمن تطوع خريًا فهو 
توجيهاتها  اأحد  يف  )خريًا(  تعرب  له((،  خري 
بخري.  تطوع  اأي:  اخلاف�س  نزع  على  من�سوبة 
اإعراب  كل  اأعاريب  عدة  حتتمل  واملن�سوبات 
واختار   (( تعاىل:  كقوله  وهو  يخ�سه.  معنى  له 
مو�سى قومه �سبعني رجال مليقاتنا((، التقدير : 
واختار مو�سى من قومه، ولكن البيان القراآين اآثر 
الن�سب وجاء باملن�سوب واأ�سمر حرف اخلف�س 
ليدل على اأن هوؤالء ال�سبعني هم املختارون فقط 
بعدهم  يبق  ومل  قومه  خيار  كل  فهم  قومه  من 
من اخلريية اأحد. فلو جاء بــ )من قومه( لكان 
وال�سعراء  ال�سبعني.  غري  اأخيارًا  اآخرين  هنالك 

اأتوا بهذا االأ�سلوب كذلك ومنه قول جرير:
مترون الديار ومل تعوجوا   ..    كالمكم علي اإذن 

حرام 
بالغي  لغر�س  وذلك  بالديار،  مترون  االأ�سل 
بالديار  مرورهم  اأن  اأراد  فكاأنه  مق�سود،  بياين 
يلقوا  ومل  بالديار  ينزلوا  مل  اأي  �سريعًا،  كان 
الباء(  اجلر)  حرف  اأ�سقط  لذلك  اأحمالهم، 
الذي يدل على  االإل�ساق، واالإل�ساق قد يقت�سي 
زمنًا ، فاأراد ال�ساعر بيان �سرعة مرورهم وعدم 

مكثهم . 
ال  كله  اخلري  اإرادة  املق�سود  )خريًا(،  لــ  نعود 
بع�سه والإفادة اخلريية كلها، اأي فمن تطوع باأي 
تدل  والنكرة  نكرة  باملن�سوب  وجيء  كان،  خري 
على العموم. فلو جاء البيان القراآين ب)بخري( 
الأفاد البع�سية. فهذه االآية واإن كانت متعلقة باالآية 
الفدية،  على  الزيادة  م�ساألة  وهي  قبلها،  التي 
لكن على راأي االأ�سوليني رحمهم اهلل )اأن العربة 
بعموم اللفظ ال بخ�سو�س ال�سبب( فهنا اأريد به 
در�س_التف�سري_البياين.   ( كلها.  اخلريية 

د.بالل عبود مهدي ال�سامرائي (
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معاني الشوماني
ال�سليقة

لو قال امروؤ القي�س:
مكرٌّ ُمفرٌّ مقبٌل مدبٌر  مٌع .. 

كجلموُد �سخرا حطه ال�سيَل من عَل
منه؟  �سُيقبل  وهل  �سحيحا؟   قوله  �سيكون  فهل 

بالطبع تاأبى �سجيُته ذلك.
اإذن ما الذي جعله يقول البيت كما نعرفه؟

.مفرٍّ مقبٍل مدبٍر معًا ..  مكرٍّ
كجلمود �سخٍر حطه ال�سيُل من عِل

مع مالحظة اأن قواعد النحو يف ذلك الوقت مل تكن 
معروفة ب�سكلها احلايل. 

اأقول: اإن قواعد النحو فطرية، فاملتكلم  قبل تاأ�سي�س 
علم النحو ال ميكن اأن يقول:  �سلمت على القادمون، 
القادمني.  على  يقول:  ال�سليقة   �ستجعله  حتما  بل 

دون اأن يعرف ال�سبب.
نعلم  اأن  االآن  ميكننا  فهل  والفطرة،  ال�سليقة  اإنها 
الطريقة  عن  ونبتعد  الطريقة،  بهذه  النحو  اأبناءنا 
يف  وذلك  لدار�سيه؟  منّفرة  اأ�سبحت  التي  احلالية 
راأيي ال يتم اإال عن طريق الو�سط املالئم يف االأ�سرة 
ويف املدر�سة واملجتمع، فاإذا كان النا�سئ ي�سمع كالمًا 
�سليمًا من حيث البناء النحوي �سيقلده،اأما اإذا كان 
يدر�س يف املدر�سة ما قاله �سيبويه، ويف ال�سارع ي�سمع 
فالنتيجة  بالف�سحى،  لها  عالقة  ال  اأخرى  تراكيب 
اأبناءكم �سماع اللغة العربية  دوا  �ستكون كارثية، عوِّ
ال�سليمة، كيف يكون  ذلك؟ رمبا االأمر يتطلب تغيري 
النحو، وو�سع مناهج جديدة موافقة  طريقة تعليم 

لهذا الطرح.

ولكنهم  النحو،  يعرفون  ال  مذيعينا  معظم  تذييل: 
يقروؤون الن�سرات مثاًل قراءة- اإىل حد ما- �سليمة، 

ومثلهم املبدعون يف كتابة الق�سة، و قر�س ال�سعر.
�سيق اخللق
لعمُرك ما �ساقت بالٌد باأهلها .. 

ولكنَّ اأخالَق الرجال ت�سيق
هذا بيت لل�ساعر املُخ�سَرم "عمرو بن االأهتم"، وهو 

من ق�سيدة على الطويل، مطلعها:
َي طروق ..  اأال طرقت اأ�سماُء وهنْ

وبانت على اأن اخليال ي�سوق
بحاجة حمزوٍن كاأّن فوؤاَده .. 

جناٌح َوَهى عظماه فهو خفوق
ال�سا�سعة  بليبيا  ــــ ذّكرين  ِقَدِمه  ــــ على  البيت  هذا 
الوا�سعة، وب�سكانها القليلي العدد، الكثريي املوارد، 
ال�سيق والقلق وعدم قبول  ومع ذلك ي�سيطر علينا 
نا قليلة، بل  اأر�سنا �سيقة وموارد  لي�س الأن  االآخر، 
وا�سعة  اأخالقكم  اجعلوا  ال�سيقة.  اأخالقنا هي  الأن 

ف�سيحة، ف�ست�سبح اأر�سكم اأو�سع واأرحب.
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اأكرث  للوحة  �سخًبا  اأكرث  عنواٍن  تخيل  ال�سعب  من 
 Arbeit macht( »برودة من هذه. »العمل يحّرر
الفنان  اختاره  الذي  االأملاين  العنوان  هو   )Frei
االأمريكي، فرانك �ستياّل، الإحدى لوحاته عام 1958، 
وهي العبارة التي كانت قد ُكتبت على »بوابة اأو�سفيتز« 
وغريه من خميمات االعتقال واالإبادة النازية لي�ستقبل 
ثم  ومن  الق�سرية  االأ�سغال  من  اأ�سهًرا  املعتقلون  بها 
ال�ستح�سار  كافًيا  كان  العنوان  بالغاز.  االإعدام  غرف 
�ستياّل:  لوحة  راأى  من  خميلة  يف  ال�سور  من  كثري 
قطارات ترحيل وقبور جماعية واأميال على مد النظر 
من املدن االأوروبية امل�سّواة باالأر�س. لكن املرعب هو اأن 
�سيء،  اأي  تظهر  مل  بل  هذا،  من  اأًيا  ُتظهر  مل  اللوحة 

بب�ساطة.
من بعيد، تبدو اللوحة �سوداء بالكامل. باالقرتاب منها، 
تاأخذ فراغات بي�ساء نحيلة باالرت�سام تدريجًيا لتنبثق 
اأمام امل�ساهد اأ�سرطة �سوداء م�ستقيمة تتجه نحو مركز 

اللوحة. يبدو التكوين ميكانيكًيا خللّوه من اأي عالمات 
�ساق  بعمل  يدوًيا  ر�سمه  »�ستياّل«  اأن  اإال  ب�سرية،  يٍد 
الزيتية  من  بداًل  �سناعية  األواًنا  م�ستخدًما  و�سارم، 
بعك�س  المًعا.  معدنًيا  ملم�ًسا  اللوحة  �سطح  اأعطت 
اللوحات التقليدية اأو حتى التجريدية التي قامت على 
بنظره،  فيها  ي�سرح  اأن  للم�ساهد  فراغات ميكن  تخيل 
امل�ساهد  �ستياّل  لوحة  ت�سّد  ف�ساء،  نحو  نافذة  مثل 
ب�سطحها الكتيم، ويخنق تزاحم االأ�سرطة ال�سوداء اأي 
متنف�س فيها، مثل غرف الغاز، مما يجعلها اأقرب اإىل 
غر�س ما ثالثي االأبعاد )�سطح مدرع اأو علبة معدنية( 
منها اإىل لوحة باملعنى التقليدي. بحجمها الكبري، تثقل 
اللوحة على امل�ساهد مثل لغز، تقاوم حماوالته النتزاع 
معنى وا�سح منها، وترتك اإحباطه يرتاكم حتى يتحول 

اإىل اإح�سا�س عارم بالعجز التاأويلي.
كانت  »نيويورك«  يف  لوحته  »�ستياّل«  عر�س  عندما 
ال�سور  لكن  عقد،  من  اأكرث  منذ  انتهت  قد  احلرب 

كيف نرسم بعد الكارثة ؟

يزن اللجمي . سوريا
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لتغزو   1945 عام  اأوروبا  من  و�سلت  التي  املروعة 
ا �سور مع�سكرات االإبادة  ال�سحافة االأمريكية، خ�سو�سً
ح�سورها  فقدت  قد  تكن  مل  احللفاء،  حررها  التي 
عليه  ي�سهد  ح�سوًرا  االأمريكيني،  اأذهان  يف  الثقيل 
للمرة  ال�سبعينيات  يف  �سونتاچ«   »�سوزان  الكاتبة  تذكر 
عمري  يف  اأَر  »مل  ال�سور:  تلك  فيها  راأت  التي  االأوىل 
اأو يف احلياة الواقعية- جرح داخلي  �سيًئا -يف ال�سور 
بهذه احلدة والعمق، وبهذه االآنية. بل ويبدو يل ممكًنا 
ال�سور  لتلك  روؤيتي  قبل  اإىل جزئني،  اأق�سم حياتي  اأن 
اإىل  نظرت  عندما   )..( وبعدها  عاًما(   12 )بعمر 
تلك ال�سور انك�سر �سيء ما. كاأين و�سلت اإىل حد ما«.
ا و�سل حًدا ال عودة عنه. واإن كان الفن  )1( الفن اأي�سً
وكاأن  بدا  فقد  االأربعينيات،  قبيل  هام�سًيا  التجريدي 
�سيًئا ما �ساهم يف جعله اخليار االأول، بل رمبا الوحيد، 
لال�ستمرار يف االإبداع بعد احلرب. كان هناك اإح�سا�س 
عام باأن مقيا�س الفاجعة يتجاوز هذه املرة اأي حماوالت 
الب�سرية  املعاناة  تكون  اأن  من  بدل  وكاأنه  لتمثيلها، 
على  التعبري  ا�ستحالة  �سارت  الفني،  للعمل  مو�سوًعا 

تلك املعاناة هي غاية الفن.
»ثيودور  االأملاين  الفيل�سوف  تفكري  احلالة  تلك  �سغلت 
اأدورنو«، الذي كان قد هرب من النازية لي�ستقر مكرًها 
املدمر  وطنه  اإىل  يعود  اأن  قبل  املتحدة،  الواليات  يف 
اأواخر االأربعينيات. يف مقاله »التزام« )1962(، �ساغ 

»اأدورنو« مع�سلة الفن بال�سكل التايل: من جهة، ال ميكن 
حتيط  التي  واملعاناة  القهر  يتجاهل  اأن  احلديث  للفن 
به، بل من واجبه الدفاع الإي�سال �سوت املقهورين، لكن 
ي�سكل  املعاناة  لتلك  ت�سوير  اأي  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
خيانًة ل�سحاياها، كونه يحولهم ومعاناتهم اإىل غر�س 
اأمام ت�سليع تلك املعاناة  فني للفرجة، ممهًدا الطريق 
لتباع وت�سرتى وت�سري وقوًدا لروتني اجتماعي كحفالت 
املو�سيقى واملعار�س. امل�سكلة يف الفن امللتزم التقليدي، 
بح�سب »اأدورنو«، هو اأنه يطّبع مع املعاناة بتحويلها اإىل 
جزء معتاد ومقبول من الثقافة. احلل الوحيد املقبول 
التجريد،  هو  »اآو�سفيتز«  بعد  ال�سيا�سي  لاللتزام  اإًذا 
ب�سكله  االإن�سانية  املعاناة  الفني عن  العمل  يعرب  اأن  هو 
الحًقا  »اأدورنو«  اخت�سرها  تو�سية   )2( مب�سمونه،  ال 
ال�سراعات  تعود  الفنية،  االأعمال  »يف  التايل:  بال�سكل 
متعلقة  م�ساكل  بهيئة  الواقعي  للعامل  املحلولة  غري 

بال�سكل الفني«.)3(
هو  اآخر  جتريدي  فنان  مقاربة  العبارة  هذه  ت�سف 
ال�سباب  من  غريه  مثل  موذرويل«.  »روبرت  االأمريكي 
االأهلية  احلرب  »موذرويل«  عاي�س  جليله،  الي�ساري 
االإ�سبانية عن بعد، لكن بكثري من االنفعال، وترك فيه 
وحلفائها  الوليدة  اجلمهورية  على  الفا�سية  انت�سار 
ال�سيوعيون ندًبا ا�ستمر بالتعامل معه طيلة حياته، عن 
طريق �سل�سلة بعنوان »مرثاة اإىل اجلمهورية االإ�سبانية« 
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�سمت اأكرث من 170 لوحة ور�سمة نفذها »موذرويل« 
جتريدية.  جميعها  و1967،   1948 عامي  بني 
وتظهر  اأمتار،  ثالثة  اللوحات  تلك  بع�س  طول  يتجاوز 
بي�ساوية  بقع  التكوين:  ذات  على  تنويعات  جميعها 
�سوداء )واحدة، اأو اثنتان اأو ثالثة(، تقاطعها �سطبات 
يف�سر  قد  فاحتة.  خلفية  على  ا�ستطالة  اأكرث  عامودية 
�سعري  �سنف  وهي  العنوان،  يف  »مرثاة«  كلمة  ذلك 
اإيقاعية  �سربات  اإىل  يلمح  مما  باالأ�سل،  ومو�سيقي 
ت�سابه النب�سات البي�ساوية املتكررة على طول املجموعة 
)مثل النوطات االأربعة لـ»طرقات القدر« يف �سيمفونية 
يف  ال�سوداء  االأ�سكال  تلك  تعود  اخلام�سة(.  بيتهوفن 
لتقدم  البي�ساء  اخللفية  جاءت  كلما  وكاأنه  لوحة،  كل 
احلتمية،  من  بنوٍع  ال�سوداء  االأ�سكال  تكتمها  متنف�ًسا، 
مثل هّم يحتل كل احليز املتاح له، ويحبط اأي حماولة 
عن  اأخرى  ن�سخة  اإىل  بتحويلها  جديدة  لوحة  لتخّيل 

اللوحة ذاتها.
للتعامل  مبا�سرة  طريقة  التجريد  يف  »موذرويل«  راأى 
االبتعاد  كتاباته  يف  وو�سف  منه،  للهرب  ال  العامل،  مع 
ي�سمن  الذي  »الت�سوف«  من  كنوع  الواقع  ت�سوير  عن 
وبديهية«.  ومبا�سرة  فورية  مكثفة،  حم�سو�سة  »جتربة 
التجربة  تلك  قوة  من  تقلل  قد  عابرة  تفا�سيل  اأي  اأما 
)اأحداث اأو اأماكن اأو اأ�سخا�س معينني(، فيجب تعريتها 
عن العمل الإطالق امل�ساعر املحتقنة يف تلك التفا�سيل 
باأقوى اأ�سكالها. )4( كما يف لوحة �ستياّل، يلعب العنوان 
دوًرا مركزًيا يف توليد معنى العمل، فاإ�سرار »موذرويل« 
على ا�ستخدام كلمة »اجلمهورية« ي�سري اإىل تاأكيده على 
من  نوع  على  فقط  )ولي�س  لالأزمة  ال�سيا�سي  اجلانب 
املعاناة االإن�سانية الكونية كما يف لوحة بيكا�سو ال�سهري 
امل�سايقات  الفنان  على  جلب  خيار  وهو  »چرينيكا«(، 
االعرتاف  ب�سدد  املتحدة  الواليات  فيه  كانت  وقت  يف 
�ساركتها  التي  الفا�سية  »فرانكو«  حكومة  مع  والتطبيع 
يوؤدي  اأخرى،  جهة  من  لكن   )5( لل�سيوعية.  عداءها 

اللوحة  تلك  ترديد  اإىل  بلوحٍة جتريدية  العنوان  اإقران 
الأ�سداء احلرب االأهلية دون اأن تقت�سر على ت�سويرها، 
حدث  اأي  من  اأبعد  مفتوًحا  التاأويل  جمال  يظل  بحيث 
اأو كلمات قد ي�سعها امل�ساهد. تعود املاأ�ساة على  معني 
�سكل �سراع �سكلي بحت، كما اأو�سى اأدورنو، بني االأ�سود 
واالأبي�س، بني البقع وال�سطبات، بني االأ�سكال املتما�سكة 

واملتحللة.
وال  »�ستياّل«  يع�س  مل  االأمريكيني،  من  الكثري  مثل 
»موذرويل« ويالت احلرب العاملية الثانية ب�سكل مبا�سر 
املختلفة  الطبيعة  يربر  قد  مما  االأوروبيني،  كاأقرانهم 
بع�س ال�سيء لتجريد ما بعد احلرب يف اأوروبا مقارنًة 
للحرب،  االأخريتني  ال�سنتني  منذ  االأمريكي.  بالتجريد 
الت�سوير  فوترييه« يرتك  »جان  الفرن�سي  الر�سام  كان 
باري�س  كانت  عندما   ،1943 عام  ف�سيًئا.  �سيًئا 
النازية  »الچ�ستابو«  وحدات  اعتقلت  االحتالل،  حتت 
�سراحه،  اإطالق  عند  اأيام.  الأربعة  وا�ستجوبته  الفنان 
يف  نف�سي  م�سّح  يف  االأ�سدقاء  اأحد  ليخبئه  بيته  غادر 
اإعدام  �سماعه  الفنان  يروي  حيث  العا�سمة،  �سواحي 
بعد  املحيطة.  الغابة  يف  فرن�سيني  مقاومني  جمموعة 
انتهاء احلرب، عر�س »فوترييه« �سل�سلة لوحاته االأ�سهر 

»االأ�سرى«.
جاءت اأعماله هذه معجونة اأكرث منها مر�سومة، فتقنية 
»فوترييه« قامت على ا�ستخدام االألوان ب�سماكة كبرية، 
يف  طينية.  تكوينات  يف  اللوحة  �سطح  من  تربز  بحيث 
يقت�سر   ،)1945-1944( اأ�سري«  »راأ�س  عمله 
عليها خطوط  ت�سيل  بي�ساء  لونية  م�ساحة  على  الراأ�س 
 )1943( »اليهودية«  لوحته  تظهر  بينما  بنف�سجية، 
على  وا�سحة  معامل  بال  االأبي�س  املعجون  من  لطخة 
ر. تثري خملوقات »فوترييه«  االأ�سفر املخ�سّ خلفية من 
الواقف  امل�ساهد  ج�سد  يف  اأوتوماتيكي  �سبه  نفوًرا 
ما.  بقايا جثة  ي�سرف على  كاأنه  ي�سعر  والذي  اأمامها، 
اللوحات هذه ت�سويرية،  باأن  مع ذلك، ال ميكن القول 
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حتى االألوان امل�ستخدمة ال تت�سمن االأحمر اأو اللحمي، 
وهي  والبنف�سجي،  واالأ�سفر  االأخ�سر  من  درجات  بل 
وبالتايل  واالنحالل،  باملر�س  اآنذاك  ارتبطت  األوان 
باالأج�ساد اليهودية الواجب تطهريها، بعك�س االأج�ساد 
القومية وال�ساحلة.)6( ما فعله »فوترييه« هو  االآرية 
من  بداًل  مبا�سر.  غري  ب�سكل  املعاين  تلك  ا�ستح�سار 
متثيل جثة ما، يقوم فوترييه بالـ»متثيل« باالألوان كما لو 
كانت جثة، ميّيعها ويخلطها وي�سق �سطوحها، جثة لونية 
باإعدام  يربطها  لعنوان  ال�سحري  االأثر  تنتظر  بحتة 

االأ�سرى اأو اغت�ساب اليهوديات يف املع�سكرات.
التقنيات  على  حافظ  الذي  االأمريكي  التجريد  بعك�س 
اللونية املوروثة من الر�سم الزيتي، مال االأوروبيون نحو 
وجاءت  االأبعاد،  ثالثي  ب�سكل  للمواد  جديد  ا�ستخدام 
منها  اأكرث  للمواد  املنفرة  الطبيعة  من  اأعمالهم  قوة 
�ستياّل(  )لدى  بربوده  التكوين،  على  قائم  توتر  من 
تبقى  قوة  وهي  موذرويل(،  )لدى  املهوو�س  بتكراره  اأو 
حتى مع غياب اأي عنوان ت�سويري، كما ت�سهد لوحات 
حكاية  عا�س  الذي  بوّري«  »األبريتو  االإيطايل  الفنان 
مماثلة لفوترييه. بعد درا�سته الطب، ا�سُتدعي »بوّري« 

�سمال  »مو�سوليني«  جيو�س  يف  االإلزامية  اخلدمة  اإىل 
االإيطاليني  من  غريه  مع  اأ�سره  جرى  حيث  اإفريقيا، 
اإىل  وت�سليمه   1943 عام  الربيطانيني  قبل  من 
يف  �سجن  يف  نف�سه  »بوّري«  وجد  هكذا  االأمريكيني. 
»تيك�سا�س«، وهناك بداأ ممار�سة الفن للمرة االأوىل. مع 
نق�س االألوان، اعتمد »بوّري« على اأكيا�س خي�س مهرتئة 
�سنع منها لوحاته، وا�ستمر بتلك املمار�سة بعد اإطالق 
لوحاته  غالبية  فجاءت  وطنه،  اإىل  وعودته  �سراحه 
اأكيا�س قما�سية خميطة ببع�سها وممزوجة  عبارة عن 

بلون اأحمر قاين.
ولطاملا  جلدًيا،  يكون  يكاد  ملم�ٌس  »بوّري«  ل�سطوح 
ُربطت اأعماله بعمله الطبي يف ميدان احلرب و�ُسّبهت 
اأو �سناعة كٍل متما�سٍك من  اإخاطة جروح  مبن يحاول 
ج�سد حمرتق وممزق. لكن غياب العنوان وجتريد تلك 
اللوحات �سمح لها باحتواء تعددية مذهلة من املعاين. 
فقد كان »بوّري« من اأوائل من ا�ستخدموا مواًدا �سناعية 
وال�سمغ  والبال�ستيك  اخلي�س  اأكيا�س  مثل  لوحات،  يف 
»املعجزة  ب�سردية  اآنذاك  ارتبطت  مواد  واالأكريليك، 
االإيطالية«، ذلك االنتقال املفاجئ الإيطاليا بعد احلرب 
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من دولة زراعية فقرية اإىل دولة �سناعية حديثة. عا�س 
الكثري من االإيطاليني تلك النقلة نحو احلداثة ك�سدمة 
ارتبطت بهزميتهم يف احلرب  واأنها  ا  عنيفة، خ�سو�سً
وبتدفق روؤو�س االأموال االأمريكية عرب »خطة مار�سال« 

التي حولت اإيطاليا اإىل �سوق جديدة لب�سائعها.)7( 
عام  اإح�سا�س  هناك  كان  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
حماوالت  اأي  املرة  هذه  يتجاوز  الفاجعة  مقيا�س  باأن 
الب�سرية  املعاناة  تكون  اأن  من  بداًل  وكاأنه  لتمثيلها، 
على  التعبري  ا�ستحالة  �سارت  الفني،  للعمل  مو�سوًعا 

تلك املعاناة هي غاية الفن.
بالنظر اإىل لوحة مثل »كي�س اأحمر« )1954(، تعّرف 
م�ساهدوها اآنذاك على املكونات ب�سهولة: مواد �سناعية 
االأمريكي  اجلي�س  وزعها  التي  ال�سكر  واأكيا�س  حديثة 
مب�ستقبل  اللوحة  يف  تِعد  ال  منتجات  االإيطاليني،  على 
اأحمر  يف  غارقة  قمامة  مثل  مفّتتة  تظهر  بل  اأف�سل 

جحيمي.
التجريدي  الفن  بقدرة  اإًذا  »اأدورنو« على حق  كان  هل 
لطاملا  املقهورين؟  �سوت  واإي�سال  الظلم  حتدي  على 
هذا  على  اجلواب  يف  الفن  موؤرخي  حماججات  قامت 
التجريدي،  للفن  ال�سلطوية  االأنظمة  منع  على  ال�سوؤال 
حماججات لها وزنها كون النازية والفا�سية يف الغرب 
وال�ستالينية يف ال�سرق تعاملت بالفعل مع التجريد كفن 
االأقوى  اجلواب  لكن  الإيديولوجياتها.  ومعار�س  هّدام 
من  اأي  يف  حتدث  مل  �سهرة  اأقل  حاالت  من  ياأتي  قد 
ال�سياقات ال�سلطوية هذه، بل يف ال�سياق الـ»دميقراطي« 
مبنا�سبة  الفا�سية.  �سقوط  بعد  االإيطالية  للجمهورية 
»بيينال البندقية« للفن املعا�سر عام 1952، ُرف�ست 
م�ساركة بوّري يف اللحظة االأخرية بعد اأن كان قد ُدعي 
لعر�س لوحاته )اأكيا�س �سكر، كالعادة(. بعد تدخالت 
ب�سرط  لوحاتها  يعر�س  باأن  للفنان  �ُسمح  خمتلفة، 
االأمر عام  تكرر  االأكيا�س.  دون  ر�سًما،  تنفيذها  اإعادة 
1959 حني تدخل الربملان االإيطايل الإزالة واحد من 
»اأكيا�س« الفنان من املعر�س الوطني للفن احلديث يف 

جتريدية  »بوّري«  لوحات  اأن  هو  للده�سة  املثري  روما. 
بالكامل وال حتمل عناوين �سيا�سية مثل لوحات فوترييه 
اأو موذرويل. هل راأى امل�سوؤولون االإيطاليون يف لوحاته 
�سورة مت�سائمة عن جمتمع مهرتئ مل تنجح م�ساعدات 
الواليات املتحدة يف رتقه؟ اأم اأنهم ذعروا حتديًدا من 
قد  داليل  فراغ  من  وا�سحة؟  ر�سالة  الأي  روؤيتهم  عدم 
ميالأه كل م�ساهد بهمومه و�سراعاته؟ يف كلتا احلالتني، 
ت�سري االأحداث اإىل قدرة التجريد على زعزعة منظومة 

اإيديولوجية ما دون احلاجة لكلمات اأو �سور.
: التجريدي  الفن  وموت  حياة  خمت�سر   •

واللوحات  عموًما،  اللوحات  فقدت  ال�سبعينيات،  مع 
ل�سالح  مكانتها  من  الكثري  ا،  خ�سو�سً التجريدية 
كالتجهيز  اأحدث،  وو�سائط  ت�سويرية  اأكرث  اأ�ساليب 
الفن  بدخولها  والتي  الرقمي،  والت�سوير  والفيديو 
باأن  اعُتقد  التي  امل�سائل  من  الكثري  اإثارة  اأعادت 
التجريد كان قد ح�سم اأمرها ب�سكل نهائي، منها م�ساألة 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات  االإنرتنت  مع  االلتزام. 
مواد  اإىل  فل�سطني  اأو  �سوريا  ال�سحايا يف  �سور  تتحول 
فنية  الأعمال  ثم  ومن  والاليكات  للم�ساركة  �سهلة 
حت�سد لفنانيها جمًدا �سهاًل يف املهرجانات. مل يع�س 
ت�سليع  حول  نبوءته  لكن  ذلك،  من  اأًيا  لريى  »اأدورنو« 
الفن للمعاناة الب�سرية ال تزال تنتظر باإحلاح من يعيد 
تق�سي  كما  ما،  لـ»ر�سالة«  نقله  من  بداًل  فيها.  النظر 
الربوباجندا  فنون  املحبوبة )فقط  الكلي�سيهات  اإحدى 
جاهزة  ومعاٍن  »ر�سائل«  امل�ساهد  تلقني  على  تقوم 
اأدورنو(، يعرّب جتريد ما بعد احلرب  بامللعقة، بح�سب 
عن عجزه اأمام فداحة الر�سالة املطلوب منه اإي�سالها، 
وعن كارثة ال تقت�سر باالنعكا�س على كلمات االأغنية اأو 
»اأغنية«  تعنيه  ما  عمق  يف  ت�سرب  بل  اللوحة،  حمتوى 
نحو  ولت�سعى  القهر،  �سياق  يف  اأ�سا�سها  من  »لوحة«  اأو 
اإخراج امل�ساهد من موقع املتفرج على معاناة غريه نحو 

م�ساحة اأكرث نقدية وحرية. ) ن�سر مبوقع حرب( 
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مرفأ بيروت ..   

زهرة املدينة الذابلة
علي نور الدين. لبنان

ترحــــال

الواقعة  الساحليّة  المدن  تاريخ  قراءة  عند 
على الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسّط، 
يصعب فصل نهضة هذه المدن وازدهارها، عن 
دورها الوظيفي الذي لعبته على مدى قرون من 
الزمن، بوصفها حلقة ربط تجاريّة وثقافيّة ما 
هذا  عن  نتحدّث  وحين  والغرب.  الشرق  بين 
فنحن  الفينيقيين،  أيّام  منذ  الوظيفي  الدور 
نشير ضمنًا إلى الجانب المتعّلق بحركة الموانئ 
التجارة  المدن  هذه  أبناء  واحتراف  والسفن، 
البحريّة بالتحديد، مع كل ما يحتاجه هذا النوع 
مع  والتواصل  اإلبحار  مهارات  من  التجارة  من 
األرض.  أصقاع  جميع  في  المختلفة  الحضارات 
اللبناني  الروائي  اختار  بالذات،  السبب  لهذا  ربما 
عنوانًا  الشرق”  “ساللم  عبارة  معلوف  أمين 
هذه  إلى  لإلشارة  الشهيرة،  رواياته  إلحدى 
أدوار سياسيّة  لعبته من  وما  المدن وموانئها، 
التاريخيّة  األولى  بوظيفتها  متصلة  وثقافيّة 

كمعبر من الغرب إلى الشرق. 
وميكن  بل  القاعدة.  هذه  عن  يوًما  بريوت  ت�سذ  مل 
القول اأن بريوت بالتحديد �سّكلت مثااًل �سارًخا لكيفّية 
ارتباط حقبات ازدهار و�سمور مدينة ما بحالة مرفئها 
قروؤوا  من  وثّمة  الزمن.  من  قرون  مدى  على  ون�ساطه 
بريوت،  �سنع  املرفاأ  اأن  وا�ستنتجوا  املدينة  تاريخ  يف 
�سغرية  بلدة  جمّرد  اليوم  بريوت  لكانت  املرفاأ  ولوال 
جنوب  من  البلدات  ك�سائر  اللبناين  ال�ساطئ  على 
التاريخ،  قرًنا عرب   35 وعلى مدى  �سماله.  اإىل  لبنان 
املدينة  على  املتعاقبة  االمرباطورّيات  �سراع  كان 
ال�سيا�سي  والدور  املرفاأ،  هذا  بو�سعّية  دوًما  يرتبط 

بحرّية  نفوذ  كنقطة  يوؤّديه  الذي  والتجاري  والع�سكري 
االأبي�س  للبحر  ال�سرقي  ال�ساطئ  على  االأهمّية  �سديدة 
املتو�ّسط. وانطالًقا من دور املرفاأ هذا، كانت ال�سيا�سة 
تر�سم القرارات التي اأّثرت على هوّية املدينة وثقافتها 

وتركيبتها الدميوغرافّية وو�سعيتها الع�سكرّية.
للداللة  تاريخّية  �سواهد  من  يكفي  ما  ثّمة  باخت�سار، 
بالن�سبة ملدينة  اأهمّية املرفاأ اال�سرتاتيجّية، �سواء  على 
االأجنبّية  النفوذ  لقوى  بالن�سبة  اأو  نف�سها،  بريوت 
املت�سارعة عليه. وبعد انفجار 4 اآب 2020 ال�سهري، 
الإعادة  املالّية  القدرة  متلك  ال  اللبنانّية  الدولة  والأن 
من  كان  النوع،  هذا  من  �سخم  عام  مرفق  اإعمار 
لنماذج  وفًقا  البناء  اإعادة  نحو فكرة  الطبيعي االجتاه 
تقوم  التي  العام واخلا�س،  القطاعني  ال�سراكة ما بني 
دولّية،  كربى  ل�سركات  البناء  اإعادة  عملّية  تلزمي  على 
من  واأرباحها  االإعمار  كلفة  ال�سركات  ل  حت�سّ اأن  على 
عوائده  من  واال�ستفادة  املرفاأ  وا�ستثمار  ت�سغيل  خالل 

على مدى ع�سرات ال�سنوات املقبلة. 
على  الدويل  ال�سباق  ظل  ويف  بالتحديد،  ال�سبب  لهذا 
املتو�ّسط،  �سرق  منطقة  يف  البحرّية  النفوذ  م�ساحات 
حتّول مو�سوع اإعادة اإعمار وت�سغيل وا�ستثمار املرفاأ اإىل 
مو�سوع ت�سابق بني الكثري الدول، �سعًيا لو�سع اليد على 
تلّكاأت  ا،  اأي�سً موقع املرفاأ اال�سرتاتيجي. ولهذا ال�سبب 
اإعادة  عملّية  مناق�سات  حت�سري  يف  لبنان  يف  ال�سلطة 
االنفجار،  اأنقا�س  اإزالة  اأعمال  يف  حّتى  اأو  االإعمار، 
�سعًيا الإبقاء هذا امللف كاأحد اأبواب عقد ال�سفقات مع 
الدول االأجنبّية يف امل�ستقبل، عرب احل�سول على غطاء 
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التي �ست�ستفيد من  اأو دعم دويل �سيا�سي من اجلهات 
عقود ا�ستثمار املرفاأ. مع االإ�سارة اإىل اأن ال�سلطة حتتاج 
بالتحديد  املرحلة  هذه  يف  ب�سّدة  الدويل  الغطاء  لهذا 
املفاو�سات  يف  الدخول  اأعتاب  على  تاريخها،  من 
يف  للدخول  �سعًيا  الدويل  النقد  �سندوق  مع  الر�سمّية 
برنامج قر�س ميّكن الطبقة ال�سيا�سّية من اإعادة تعومي 
االنفجار  تلت  التي  الفرن�سّية  املبادرة  ولعّل  نف�سها. 
هذا  احلكم  اأقطاب  اإعطاء  ا�ستهدفت  والتي  مبا�سرًة، 
النوع من  الدويل، كان جمّرد منوذج عن هذا  الغطاء 
ا اأن هذه املبادرة جاءت م�سحوبة  املقاي�سات، خ�سو�سً

باهتمام فرن�سي الفت مبلف ا�ستثمار املرفاأ.
املدّمر،  بريوت  مرفاأ  عن  احلديث  يكت�سب  لذلك،     
ة  واملرتوك على حاله منذ 4 اآب 2020، اأهمّية خا�سّ
بعد  املرفاأ  لهذا  املفقود  الدور  للحديث عن  اأواًل  اليوم. 
وثانًيا  اأ�سهر،  واأربعة  �سنة  لنحو  بحالة خراب  ُترك  اأن 
للحديث عن نوعّية ال�سباق الدويل لو�سع اليد على هذا 
املرفاأ. واأخرًيا، ثّمة ما ي�ستحق البحث يف طريقة تعامل 
عن  البحث  امللف، من خالل  هذا  مع  اللبنانّية  الدولة 
الدور  عن  البحث  بدل  وال�سفقات،  املقاي�سة  فر�س 
التي  ونوعّية اخلدمات  املرفاأ،  لهذا  لبنان  يريده  الذي 
يفرت�س اأن يقّدمها، وكيفّية تكاملها مع بنية االقت�ساد 

التي ت�ستهدف الدولة بناءها يف مرحلة التعايف املايل.
   ميكن فهم اأهمّية املرفاأ اال�سرتاتيجّية دون العودة اإىل 
تاريخه، و�سرح االأدوار التي متّكن من لعبها على امتداد 
هذا التاريخ. فاأقدم ال�سواهد التي ت�سري اإىل عمر املرفاأ 
الر�سائل  يف  امليالد،  قبل  ع�سر  اخلام�س  للقرن  تعود 
املتبادلة بني الفينيقيني والفراعنة، حيث مّثل ال�ساطئ 
ال�سمايل ملدينة بريوت )خليج ال�سان جورج اليوم( مكانًا 
مثاليًا الإقامة مرفاأ يناأى بنف�سه عن موج البحر القا�سي، 
املتو�ّسط  للبحر  ال�سرقي  احلو�س  قلب  يف  ويتمو�سع 
التجارّية.  الفينيقيني  تبادالت  اأن�سط  َعرف  الذي 
الحًقا، اهتم الرومان مبوقع املرفاأ ودوره اال�سرتاتيجي، 

الذي  املرفاأ  نواة  اإىل  ليتحّول  غرًبا  بتو�سعته  فقاموا 
نعرفه اليوم، ثم طّوروا حجم عملّياته لتتحّول بريوت يف 
ذلك الع�سر اإىل اإحدى اأبرز م�ستعمرات االإمرباطورّية 
بعد  اال�سرتاتيجّية،  الناحية  من  واأهّمها  الرومانّية 
جتاريًا  مركز  مرفئها-  –بف�سل  بريوت  اأ�سبحت  اأن 
االأدوار  اأن  القول  وميكن  لالإمرباطورّية.  واقت�ساديًا 
احلقبة،  تلك  يف  بريوت  لعبتها  التي  البارزة  الكربى 
كمركز لالإمرباطورّية الرومانّية يف منطقة �سرق البحر 
االأبي�س املتو�ّسط، تلت تطوير املرفاأ وجاءت بف�سله، ال 

العك�س. 
زلزال  نتيجة  الرومانّية  امل�ستعمرة  دمار  بعد  وحّتى     
 635 عام  امل�سلمون  دخلها  ب.م.،   551 العام 
العربي  االأ�سطول  مركز  ليكون  بريوت  مرفاأ  واختاروا 
االأّول، بعد اأن وجدوا اأن مرفاأ املدينة يتمّيز مبوا�سفات 
مياهه،  كعمق  املنطقة،  مرافئ  �سائر  يف  متوّفرة  غري 
ي�سمح  ما  ال�سرقي،  املتو�ّسط  البحر  �ساطئ  وتو�ّسطه 
على  هيمنتها  بفر�س  فيها  املتمركزة  لالأ�ساطيل 
املرفاأ  ترميم  االأموّيون  اأعاد  وهكذا،  ال�ساطئ.  طول 
اإىل  وحتّولت  التاريخي،  بريقها  املدينة  وا�ستعادت 
خربة  من  باال�ستفادة  اجلديدة  ال�سفن  لبناء  حمّطة 

اأبناء املناطق املحيطة بهذا املجال. 
اهتمام  مو�سع  بريوت  مرفاأ  ظّل  الوقت،  ذلك  ومنذ 
احلقبات  جميع  يف  املتعاقبني  امل�سلمني  اخللفاء  جميع 
تو�سعته  ناحية  من  �سواء  املدينة،  على  توالت  التي 
لتطوير اأدواره التجارّية، اأو من ناحية حت�سينه للتمّكن 
اخللفاء  طموحات  مع  يتنا�سب  ع�سكري  دور  لعب  من 
بريوت  مبرفاأ  ال�سليبيون  اهتم  كما  اال�سرتاتيجّية. 
دورًا  واأعطوه  املنطقة،  على  �سيطرتهم  مرحلة  خالل 
ال�سرق  بني  البحرّية  التجارة  ربط  جهة  من  رياديًا 
املدينة-  دور  –ومعه  املرفاأ  دور  وا�ستمّر  والغرب، 
فيها  الالحقة، مبا  بالتو�ّسع الحًقا يف معظم احلقبات 
با�سا  ابراهيم  �سيطرة  ومرحلة  العثمانّية  احلقبة 
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تتو�ّسع  املدينة  كانت  وتدريجيًّا،  بريوت.  على  امل�سري 
القنا�سل  قبلة  جعلها  ما  وهو  مرفئها،  اأدوار  تو�ّسع  مع 
االأجانب وال�سركات االأجنبّية، و�سخ يف حياتها الثقافّية 
التاريخّية،  تلك احلقبات  تنّوع وغنى كبريين. ويف كل 
وانتعا�سها،  املدينة  بنمو  املرفاأ  اإ�سهام  امل�سرتك  كان 
املتعاقبة  االإ�سالمّية  والدول  االإمرباطوريات  واهتمام 

مبدينة بريوت انطالًقا من اهتمامهم مبرفئها.
الفرنسّية  • املصاحل 

• مرفأ بريوت
اأوىل عملّيات تنظيم النموذج اال�ستثماري ملرفاأ بريوت 
العثمانّية  ال�سلطنة  منحت  يوم   ،1894 �سنة  كانت 
من  مملوكة  ل�سركة  املرفاأ  وا�ستثمار  ت�سغيل  امتياز 
واأر�سفة  مرفاأ  “�سركة  اإ�سم  حملت  الفرن�سيني، 
مرحلة  يف  البالد  دخول  وبعد  بريوت”.  وحوا�سل 
اجلن�سّية  ال�سركة  اإعطاء  مت  الفرن�سي،  االنتداب 
على  ت�سيطر  ال�سركة  هذه  وظّلت  اأ،  ر�سميًّ الفرن�سّية 
عملّيات املرفاأ حّتى بعد ا�ستقالل لبنان عام 1943. 
الفرن�سّية  ال�سركات  تو�ّسع عمل  ال�سنوات،  وطوال هذه 
يف جمال ال�سحن واال�سترياد والتجارة، باال�ستفادة من 
الفرن�سّية  ال�سركة  هيمنة  عن  الناجت  الفرن�سي  النفوذ 
مل  اال�ستثمار  عقد  اأن  العلم  مع  املرفاأ.  عملّيات  على 
التجارّية،  ال�سفن  ودخول  خروج  تنظيم  على  يقت�سر 
وتخلي�س  وال�سحن  التخزين  اأن�سطة  جميع  �سمل  بل 

الب�سائع التي ترافق عملّيات املرافئ يف العادة. 
ا�ستثمار  امتياز  على  ت�سيطر  فرن�سا  ظّلت  وهكذا،     
املرفاأ لغاية العام 1960، حني قررت الدولة اللبنانّية 
تاأ�سي�سها  مت  حملّية   ل�سركة  ومنحه  االمتياز  ا�ستعادة 
لهذه الغاية. وكان من املفرت�س اأن ت�سهم هذه ال�سركة 
الدولة  من  مملوك  عام  كمرفق  املرفاأ  تنظيم  باإعادة 
اللبنانّية، ليتم تطويره وحتويله اإىل مرفاأ اأ�سا�سي على 
�سنة  االأهلّية  احلرب  اندالع  لكن  االإقليمي،  امل�ستوى 
1975 و�سع حدا لكل هذه الطموحات، وو�سع املرفاأ 

وجميع عملّياته حتت �سيطرة امليلي�سيات املتقاتلة.
•إدارة ملتبسة بانتظار صفقة ما :

قررت   ،1990 �سنة  االأهلّية  احلرب  انتهاء  مع 
و�سع  بانتظار  املرفاأ  الإدارة  موؤقّتة  جلنة  اإن�ساء  الدولة 
عملّية  لتنظيم  ال�سرورّية  والتنظيمات  الت�سريعات 
ا�ستثماره. لكّن اخلالفات ال�سيا�سّية والطائفّية اأطاحت 
الت�سريعات  هذه  لو�سع  حماولة  باأي  الوقت  ذلك  منذ 
املرفاأ  اأعمال  تدير  املوؤقتة  اللجنة  وظّلت  والتنظيمات، 
الأكرث من 31 �سنة باأقل قدر من ال�سفافّية وال�سوابط، 
وب�سالحّيات وا�سعة ال حتكمها اأي �سوابط قانونّية من 
وعلى  اإدارته.  وطريقة  املرفاأ  مالّية  على  الرقابة  جهة 
اال�ستثماري  بالنموذج  البت  ظّل  ال�سنوات،  تلك  مدى 
يتوافق  �ساملة  �سيا�سّية  �سفقة  بانتظار  موؤّجلة،  م�ساألة 
منوذج  و�سع  مبوجبها  ويتم  النظام،  اأقطاب  عليها 

جديد يحكم طريقة ا�ستثمار املرفاأ وتلزمي عملّياته.
ملف  ليفتح   2020 عام  املرفاأ  انفجار  جاء  وهكذا 
تلزمي ا�ستثمار املرفاأ وت�سغيله، بالتوازي مع عملّية اإعادة 
اإعماره، ووفق عقود �ساملة تغطي عملّية اإعادة االإعمار 
والت�سغيل واال�ستثمار مًعا، وبح�سب مناذج ال�سراكة ما 
ال�سركات  تعطي  التي  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
ة عقود بناء املرفاأ ثم ا�ستثماره لتغطية الكلفة.  اخلا�سّ
للح�سول  اخلارجّية  لال�ستثمارات  لبنان  حاجة  ولعّل 
املالّية  التعايف  خطة  من  كجزء  ال�سعبة،  العملة  على 
ا للخروج من االأزمة  ال�ساملة التي تعّدها احلكومة حاليًّ
االقت�سادّية، جاء ليعزز من توّجه الدولة اللبنانّية نحو 
هذا النوع من مناذج ا�ستثمار املرفاأ. اأّما حاجة ال�سلطة 
للدعم الدويل قبل انطالق التفاو�س مع �سندوق النقد، 
ا اأن هذا النوع  ا ليدفع بهذا االجتاه، خ�سو�سً فجاء اأي�سً
الباحثة  الكربى  للدول  مغرية  فر�سة  ميّثل  العقود  من 
مرفاأ  ا�ستثمار  بحجم  كبرية  ا�ستثمارّية  فر�س  عن 

بريوت.
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اإبداعّية  اأ�ساليب  املعا�سر  الّت�سكيلي  الفّن  يطرح 
املاألوف  حدود  وتخّطت  املعهود  جتاوزت  جديدة 
للّتنفيذ، حيث  وطرق  للّتعبري  واأ�سكال  موا�سيع  من 
�سار يرتكز على املفهوم والفكرة امل�ستحدثة، املثرية 
اإذ مل يعد الفّنان حبي�س  للّتاأّمل والّتعّمق والّت�سّور. 
املنظوري،  الّر�سم  وقواعد  امل�سندي"  "الّت�سوير 
ويتطّلع  يبحث  ف�سار  ذلك،  وراء  ما  اإىل  تاق  بل 
ل�سياقات اإبداعّية خمتلفة ومعا�سرة، تلّبي تطّلعاته 
وحتّقق رهاناته. فتداخلت االخت�سا�سات وتفاعلت 
فيما بينها لتنتج اأ�ساليب معا�سرة تعمل على اإيجاد 
الّتعبريي'  و'امل�سمون  املاّدي'  'ال�ّسكل  بني  عالقات 

ملكّونات بنية العمل الفّني الّت�سكيلي. وهذا ما نلَم�سه 
للفّنانة   »  balade onirique  « معر�س  يف 
الّت�سكيلّية "تهاين الهنتاتي" اّلذي اأقيم يوم االأربعاء 
واحلرف  للفنون  العايل  باملعهد   2021 اأفريل   7
م�ستوى  على  هاّما  ثراء  �سهد  واّلذي  بتطاوين 
العر�س  قاعة  من  وجعل  معر�سها  مّيز  االأ�سلوب 
ال�ّساك�سوفون  اأحلان  �َسَجًنا  زادته  متفّردا  عاملا 
تعبريّية  اأ�سكال  عليه  طغت   ،  saxophone
وفّن  الفوتوغرافّية  ورة  وال�سّ كالفيديو  معا�سرة 

الّتن�سيبة...

 تراسالت وتقاطعات مع ديناميكيّة األمكنة في تجربة
 »تهاني الهنتاتي« ..    

متّثالت الّذات 

خلود الدريدي. تونس
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حملتنا الفّنانة من خالل اأعمالها، نحو عامل ذاتّي 
ملتوية  ممتّدة  خيوط  واملاالنهاية،  الّريبة  تغمره 
فيها  اجتمع  اأعمال  اأخرى،  اأحيانا  ومعقودة  اأحيانا 
قّوة ب�سرّية  اأخرى ذات  واألوان  االأبي�س  الّلون  نقاء 
 )des couleurs fluorescents( ملفتة
عن  ناجتة  خمتلفة  اأحا�سي�س  املتلّقي  عند  اأثارت 
لون على  كّل  اّلذي حّققته �سيطرة  الب�سري  الوهم 
االآخر وفر�سته قّوته امل�سيئة واحل�ّسّية عليه، خيوط 
�ساهمت يف  الفّنّية،  اأعمالها  ركيزة  مّثلت  مت�سابكة 
باحلركّية  اّت�سمت  حمكمة  بنائّية  تركيبات  خلق 
�سياغتها  على  الفّنانة  عملت  والّديناميكّية، 
فعالين  الأ�سلوب  اأخ�سعتها  اّلتي  واالألوان  باخليوط 
و�سط  ب�سرّية  ح�ّسّية  تناغمات  عن  باحثة  حركي، 
واجلماعي  الّذاتي  بني  تربط  فوتوغرافّية  م�سرحة 
من اأجل حتقيق اأبعاد تعبريّية تفتح على "الّذاكرة"، 
"الربج"  وبالّتحديد  املكان  الفّنانة يف  حيث وجدت 
اأعمالها  يف  فنجدها  الّذاكرة،  يحت�سن  ما 
الفوتوغرافّية، على �سبيل املثال، جتّرد �سورة املكان 
وتعرّب عن روحه، حيث ال جند �سورة "الربج" اّلذي 
يف  واملُتَخيَّل  املختزن  املكان  ذلك  طفولتها،  �سهد 
اّلذي  اخلا�ّس  الّداخلي  املكان  واأحالمها،  ذاكرتها 
املكان  وم�ستقبلها،  وحا�سرها  مبا�سيها  يربطها 
مفردات  اكت�ساف  يف  للفّنانة  ملهما  كان  اّلذي 
مع  فكرّيا  تتاأقلم  للّتعبري،  خمتلفة  وطرق  ب�سرّية 

االأجداد"  "برج  على  طراأت  اّلتي  املتغرّية  املظاهر 
على حّد تعبريها، لذلك نتبنّي �سدى هذا املكان يف 
اأعمالها وما يزخر به من حميمّية وم�ساعر فّيا�سة 
كانت حافزا لها لتاأ�سي�س معر�سها ال�ّسخ�سي االأّول.

اختارتها  اّلتي  الّت�سميات  وتختلف  العناوين  تتعّدد 
نالحظ  ولكن  الفوتوغرافّية،  الأعمالها  الفّنانة 
حتيلنا  جّلها  اأّن  وهي  بينها،  جامعا  رابطا  خيطا 
اإىل عوامل احللم واخليال والّتاأّمل، عوامل افتقدتها 
باحلّب  تعبق  اّلتي  ذكرياتها  اأ�سرية  وظّلت  الفّنانة 
"برج  داخل  عا�ستها  اّلتي  العائلّية  الّروابط  ومتانة 
العهد،  ذلك  اإىل  تطوق  مازالت  واّلتي  االأجداد"، 
غام�سة  عوامل  اأعمالها،  يف  َنلم�ُسُه  ما  وهذا 
و�سط  واألوانها  باأ�سوائها  �ساحرة  متناق�سة، 
للقلق،  مثرية  عوامل  عليها،  ت�سيطر  اّلتي  َمة  الَعتنْ
تت�سابك فيها اخليوط وتفاعالتها مع االألوان لتنتج 
من  يختلجها  ملا  انعكا�سا  مّثلت  متنّوعة  م�سهدّيات 
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م�سقط  ل�سور  ا�ستح�سارها  عند  وحنني  م�ساعر 
راأ�سها "الربج".

واإثراء  البتكار  الهنتاتي"  "تهاين  الفّنانة  ت�سعى 
وتو�سيع اإدراك املتلّقي، وذلك ملا يعي�سه من جتارب 
واّلتي هي  لتن�سيبتها  تاأّمله  اأثناء  اإدراكّية ومعرفّية 
تفاعلّية  تن�سيبة  احللم،  ت�سبه  متاهة  عن  عبارة 
الّذاتي  عاملها  لدخول  الّزائر  خاللها  من  ت�ستدعي 
عرب تواجده داخل الّتن�سيبة، يقتفي خًطى ر�سمتها 
املن�سوج،  اخليايل  العامل  هذا  داخل  لل�ّسري  الفّنانة 
خمتلف  يف  الّت�سابكات  عليه  طغت  �ساعري  عامل 
اّلتي  وفّية  ال�سّ اخليوط  ت�سابكات  االإجّتاهات، 
كانت بالّن�سبة للفّنانة مبثابة خيوط جامعة مل�ساعر 
متناق�سة عا�ستها يف �سغرها داخل "الربج"، مقابل 
اأخرى متّلكتها عندما حتّول ذلك املكان اإىل �سراب 
�سفة  فيها  غابت  حتّوالت  من  اإثره  على  طراأ  وما 
بنوع  توحي  اهتزازات  الّتن�سيبة  �سملت  احلميمي. 
عرب  باحلركة  �سعور  خللق  الب�سري  اخلداع  من 
االإجّتاهات  يف  واملتداخلة  املتكّررة  اخليوط  اأ�سلوب 
لونّية  درجات  بوا�سطة  واملائلة  والعمودّية  االأفقّية 
وقيم �سوئّية مت�ساّدة �سمن اإيقاع �ساهم يف منحها 

بعدا تفاعلّيا.
من  اأ�سياء  للّتن�سيبة  بنائها  يف  الفّنانة  ا�ستعادت 
الّذاكرة تعود بها اإىل املكان املنطلق منه "كالّنافذة"، 
ّكننا من اأن نوّجه من خالله  اّلتي تعتربها و�سيطا مُيَ
نَودُّ  واّلتي  بها  نحلم  اّلتي  امل�ساحات  نحو  نظرتنا 
على  تهاين  عملت  املنطلق،  هذا  ومن  ا�ستعادتها. 
تطوير جتربتها با�ستخدام �سوء اأ�سود ي�سيء م�سار 
جديدة  روحا  يخلق  الوقت  نف�س  يف  ولكّنه  املتاهة، 
داخل ف�ساء الّتن�سيبة اّلتي يف نهاية املطاف �سوف 
حل�سن  ولكن  الّزمن،  مرور  مع  وتتال�سى  تت�سّتت 
احلّظ، يظّل حمتواها وقيمتها العاطفّية را�سخة يف 
الّذاكرة، وتتحّول بذلك اإىل �سورة ذهنّية مثلما هو 
ال�ّسيء بالّن�سبة "للربج" اّلذي مازال عالقا بذاكرة 

الفّنانة رغم حتّوله اإىل خراب.
والو�سائط  لالأ�ساليب  تنّوع  املعر�س  هذا  يف  يتجّلى 
"تن�سيبة  ح�سور  جند  حيث  الّت�سكيلّية،  الّتعبريّية 

اإدراكّية  قراءة  اإجراء  اإىل  امل�ساهد  الفيديو" حتّث 
ومهاراته  العقلي  ن�ساطه  من  م�ستوحاة  ة،  خا�سّ
الفّنانة،  تدعو  املنظور،  هذا  ومن  التََّخيُّليَّة. 
تقدمي  اإىل  املتلّقي  الفيديو،  تن�سيبة  خالل  من 
عن  الّناجتة  الّذهنّية  ورة  لل�سّ اأخرى  مقرتحات 
االأن�سطة االإدراكّية، واإثارة عوامل وف�ساءات اأخرى، 
للواقع،  اإنتاج  اإعادة  الفيديو  تقنية  اأّن يف  فهي ترى 
لكونه م�ساحة للخيال وهو اأي�سا توثيق للعمل الفّني 
الأّنه  �سرورة  يعترب  فهو  مثال،  كالّتن�سيبة  الّزائل 
من  الفّني.  العمل  خللود  كمجال  ي�سَتخَدُم  اأ�سلوب 
فيديو الآخر، رحلة متاهة م�سيئة تعرّب عن م�ساعر 
ة واأّنها ابنة �سفاق�س،  الفّنانة وهوّيتها الّذاتّية خا�سّ
اأين يعترب "الربج" مكانا للّذاكرة واخل�سو�سّية، اأي 

مكانا لهوّيتها واأ�سالتها.
ويبقى البحث يف قدرة الّتعبري بالفّن عن الهوّية وما 
يطرح  هاّما  مو�سوعا  الفردّية  الّذاكرة  ت�ستح�سره 
املكان.  مبفهوم  اقرتانه  عند  ة  خا�سّ ت�ساوؤالت  عّدة 
تكاثفت  والهوّية  الّذات  م�ساءلة  من  فانطالقا 
واأبعاد  مفاهيم  لتنتج  واخليال،  الواقع  تفاعالت 
الفّنانة  تعترب  الفّنّية، حيث  الّتجارب  اأثنْرت  جديدة 
باأ�سلوب  تتبلور  فكرة  كّل  مع  الهنتاتي" اأّن  "تهاين 
متغرّية  جمالّية  روؤى  وتربز  جتربتها  تتجّدد  جديد 
اإىل  ت�ستند  فهي  الع�سر،  روح  مع  تتالءم  ومبتكرة 
املعا�سرة  الّتكنولوجيا  ح�سور  فّعلت  جديدة  ثقافة 

لغاية جتاوز الو�سع الّن�سقي املاألوف.
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تتواجد  »مغارة بني عاد« هي مغارة طبيعية 
ببلدية »عين فزة« بوالية »تلمسان« في غرب 
بمواصفاتها  الربانية  التحفة  هذه  الجزائر، 
العالمية ونفائسها المزدهية وكنوزها األثرية، 
ما  الزيانيين، وهو  ناصية عاصمة  تتوّج  التي 
خلب مخياالت مؤرخين مشاهير من قامة »عبد 
الرحمن بن خلدون«، و«ابن أبي زرع«، وشعراء 
الخميس«. مغارة  و«ابن  »ابن خفاجة«،  بوزن 
اإلبهار  بين  يزاوج  طبيعي  تراث  عاد«  »بني 
األرض،  سطح  تحت  مترًا   57 تقع  والدهشة، 
حرارة  درجة  ولها  متر،   700 طول  على  وتمتد 
وتعتبر  درجة(.   13 )بحدود  العام  طوال  ثابتة 
التي استوطنت  األمازيغ  أول مكتشيفها قبائل 

الجزائر منذ القدم .
املغرب : • تبدأ يف اجلزائر وتنتهي يف 

اجلزائرية،  بتلم�سان  فزة«  »عني  بلدة  يف  بدايتها 

ملدينة  التابعة  يحي«  »�سيدي  منطقة  يف  ونهايتها 
مغارة  اأكرب  ثاين  مغارة  وهي  املغرب  �سرق  وجدة 
 65 اإىل ما قبل  اكت�سافها  يعود  العامل،  طبيعية يف 
ملجاأ  اتخذوها  الذين  االأمازيغ  لدن  من  �سنة  األف 
لهم، وح�سنًا منيعًا �سد الهجمات التي كان ي�سنها 
�سدهم خمتلف الوافدين على املنطقة، حيث كانوا 
هجمات  رد  من  متكنهم  اآمنة  اأماكن  عن  يبحثون 

االأعداء.
املغارة : • أقسام 

املغارة  هما  ق�سمني  اإىل  عاد«  »بني  مغارة  تنق�سم 
اململكة  اأرا�سي  حتى  متتد  اإنها  يقال  التي  الكربى 
التاريخية  الق�س�س  ومن  املغربية ح�سب اخلرباء، 
احلوريات  مغارة  حتى  متتد  املغارة  اأن  هنا  املروية 
بومعزة  مبغارة  مرورا  املغربية،  وجدة  مدينة  يف 
التي تقع يف مدينة �سبدو، واأن اال�ستعمار الفرن�سي 
60 مرت مكعب من االإ�سمنت،  اأغلق املمر بوا�سطة 

ثاني أكبر مغارة طبيعية في العالم ..   

مغارة بين عاد  

الليبي. وكاالت



ترحــــال ترحــــال

املجاهدين   اإىل  ت�سل  كانت  التي  االإمدادات  لوقف 
اجلزائريني.

من  عدد  اإىل  تنق�سم  فهي  ال�سغرى«  »املغارة  اأما 
مبكنوناتها  الزوار  تذهل  التي  العجيبة  الغرف 
وميكن  والنوازل،  وال�سواعد  والتاريخية  الطبيعية 
للزائر اأن ي�ستك�سف العديد من الروايات التاريخية 
واالأ�ساطري التي متزج بني الوقائع واخليال يف تارات 
اأخرى. الق�سم الثاين من املغارة هو الوحيد املفتوح 
للميالد،   1965 �سنة  منذ  وذلك  ال�سياح،  اأمام 
الرئي�سية،  القاعة  من  الثالثة  قاعاته  وتتكون 
وقاعة ق�سر امللك حيث عرث بها على اأوان فخارية 
بقاعة  اأي�سا  وتعرف  ال�سيوف  وقاعة  جدًا،  قدمية 

املجاهدين.
ويتمتع  املكان  ب�سفاء  ينتع�س  اأن  للزائر  وميكن     
بهديل احلمام الذي يتخذ من املغارة م�سكنا اآمنا، 
املكان  تزيد  عجيبة  كل�سية  �سخرية  �سواعد  و�سط 
باأمريكا  احلرية  متثال  منوال  وعلى  ومهابة،  رونقا 
غرفة  داخل  جتد  الباز«  »غار  بكهوف  املوجود 
�سخرية و�سط مغارة بني عاد، ن�سخة اأخرى لتمثال 

اأخرى على متثال �سقر  احلرية، كما حتتوي غرفة 
اأو ما ُيعرف بـ«طائر امللوك املف�سل«. وحتتوي اأي�سًا 
ا�ستمدت  اأنها  ت�ستهر  التي  ال�سيوف«  »قاعة  على 
ت�سبه  التي  لـ«النوازل»  الكبري  العدد  من  ا�سمها 
االأعلى  من  تبدو  التي  البي�ساء  العربية  ال�سيوف 

كاأنها موجهة اإلينا.
وبني قاعتي »ال�سيوف« و«املجاهدين« اللتان تخلدان 
ثالثة  تنت�سب  العريقة،  اجلزائرية  الذاكرة  ماآثر 
الروائع يف هذه املغارة الوا�سعة االأرجاء، وهي جدار 
عليه  ينقر  اأن  للمرء  ميكن  كالرخام  مّلون  اأبي�س 
بعمود خ�سبي، فتنبعث منه نوتات مو�سيقية نخالها 
م�ساهية للريتم االإفريقي الذائع ال�سيت يف القارة 

ال�سمراء.
صواعد بين عاد ونوازهلا :   •

يف اأعايل جبال عني فزة مبحافظة تلم�سان )500 
من  االآالف  يتوافد  العا�سمة(،  اجلزائر  غرب  كلم 
لال�ستمتاع  يوميا  وخارجها  اجلزائر  من  ال�سياح 
بجمال الطبيعة الذي تر�سمه �سواعد ونوازل مغارة 

»بني عاد«، اأحد اأبرز املتاحف الطبيعية يف البالد.
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وح�سب خرباء اجليولوجيا، فاإن هذه املغارة ت�سنف 
االأوىل  وتعد  الديكور،  حيث  من  عامليًا  الثانية 
هو  مييزها  ما  واأهم  اأفريقيا،  �سمال  يف  واالأجمل 
 57 750 مرتًا طواًل، وبعمق  يتجاوز  الذي  طولها 
م�سّكلة  مرتًا،  الع�سرين  عن  يزيد  وبعر�س  مرتًا، 
طبيعية،  منحوتات  ذات  وحجرات  جتاويف  بذلك 
وميكن للزائر التجول فيها بكل اأريحية، عك�س بع�س 
املغارات االأخرى الذي ي�سطر فيها اإىل ال�سري داخل 
املاء، اأو ال�سري منحني الظهر ب�سبب اقرتاب النوازل 

من ال�سواعد.
التسمية : • سبب 

يرى البع�س اأن ت�سمية املغارة بــ«بني عاد« م�ستوحى 
عن  االأ�ساطري  تتحدث  حيث  الّرّحل،  عاد  قوم  من 
يعودون  ثم  يغادرونها  كانوا  املغارة،  �سكنوا  قوم 
اإليها، لذلك �سميت مبغارة بني عاد. ومن الطبيعي 
احلجرية  الع�سور  منذ  القدماء  املغرب  �سكان  اأن 
بحكم  لل�سكن  وا�ستعملوها  املغارة  اكت�سف  من  هم 
ت�سّكلها  تاريخ  ويعود  املنطقة،  االأقدم يف  وجودهم  
جيولوجيًا يف �سورة �سواعد ونوازل اإىل قرنني قبل 
الكل�سية  والنوازل  ال�سواعد  هذه  طول  اإن  امليالد، 

يزداد مبقدار �سنتمرت خالل كل مائة عام.
• خطر يداهم بين عاد :

الكبري  العدد  هو  املغارة  يهدد  الذي  االأكرب  امل�سكل 
ال�سيف  فرتة  خالل  يوميًا  يتجاوز  والذي  للزوار، 
على  يوؤثر  الكبري   العدد  وهذا  زائر،  اآالف  ثمانية 

ال�سخور الكل�سية ب�سبب ا�ستن�ساق النا�س االأك�سجني 
الكربون  اأوك�سيد  ثاين  غاز  وطرح  باملغارة  املوجود 
الذي يت�سبب يف تلويث اجلو، ويحّول لون ال�سخور 

الكل�سية من بي�ساء اإىل �سوداء.
يف  �سعوبات  يجد  املغارة  على  امل�سرف  الفريق  اإن 
القوانني  بع�سهم  يتجاوز  الذين  الزوار  مع  التعامل 
من خالل احلديث ب�سوت مرتفع جدًا، اأو اأخذ �سور 
واأحيانًا  املغارة،  داخل  ال�سخور  على  اأ�سعتها  توؤثر 
من خالل دخول الزوار الأماكن ممنوعة فيدو�سون 
اأو  ك�سرها  يف  يت�سبب  مبا  الكل�سية  ال�سخور  على 

التاأثري عليها من حيث منوها.
املغارة : • تاريخ  داخل 

عرب م�سلك �سيق مت تهيئته للراجلني، ميكن الولوج 
ال�سحراء  يعرف  الذي  اأن  وال�سك  الواحة،  لقاعة 
وواحاتها يخّيل له اأنه مقبل على اال�ستظالل بواحة 
للنخيل، حني يرى تلك ال�سواعد ال�سخرية الكل�سية 
العجيبة يف �سكل �سجر النخيل، يعانق بع�سها بع�سًا 
وقد ارت�سمت فوقها اأ�سكال غريبة وعجيبة يف�سرها 
هي  مييزها  ما  ولعل  واإدراكه،  خميلته  ح�سب  كل 
تلقاء  من  الكل�س  من  ت�سكلت  التي  اجلمال  اأ�سكال 

نف�سها .
ثالث قاعة يف اأ�سفل مغارة بني عاد هي قاعة ال�سيوف، 
النوازل  ال�سخور  من  الكبري  للعدد  كذلك  و�سميت 
التي ت�سبه ال�سيوف العربية البي�ساء واملقدر عددها 
بع�سرات االآالف من خمتلف االأحجام، وت�سمى هذه 
القاعة الف�سيحة بقاعة املجاهدين، حيث كان يتخذ 
منها الثوار اجلزائريون ملجاأ يلجوؤون اإليه من ثقب 
اكت�ساف  وبعد  اجلبل،  �سفح  اإىل  يوؤدي  كان  �سغري 
 1957 االأمر من طرف اال�ستعمار الفرن�سي �سنة 
اإىل  اأدى  مما  بالديناميت،  الثقب  ذلك  تدمري  مت 
ردمه وبقيت اآثار اجلرمية بادية اإىل اليوم، وتت�سرب 
واإىل  االأر�س  جوف  اإىل  املت�ساقطة  االأمطار  مياه 
اأ�سفل مغارة بني عاد، وال�سئ املميز بهذا اجلزء من 
املغارة هو تواجد متثال جلندي يحمل بندقية بيده 

وهو من نحت الطبيعة.
 



الالهوت النسوي

عزالدين عناية. أكاديمي تونسي مقيم في ايطاليا

ترجمـــــــات ترجمـــــــات

�سهدت الأبحاث الأكادميية يف الغرب خالل العقود الأخرية تبلور منهج 
درا�سي لفت، لقي حظوة بني العديد من الباحثات والدار�سات ممن ينتمني 
مبعاجلة  تعّلق  الن�سوي".  "الالهوت  با�سم  رف  عخُ الدينية  الأو�ساط  اإىل 
واملوؤ�س�ساتية،  والدينية  التاريخية  ت�سعباتها  كافة  يف  املراأة  ق�سايا 
بو�سف ذلك الالهوت تاأماًل لن�ساٍء م�سيحيات يف �سياق الدين واحلياة يف 
�سوء الإجنيل. �ساغت رائداته العديد من الروؤى املعرفية والدينية بق�سد 

بناء ت�سورات جديدة يف معاجلة ق�سايا املراأة.

مل  قرونًا،  امتّد  الكني�سة  يف  دوين  ح�سور  فبعد 
ترزح  التي  القهر  بحياة  للتنديد  الفر�سة  ت�سنح 
�سّتينيات  مطلع  مع  �سوى  املراأة،  وطاأتها  حتت 
املرجعي  الكتاب  �سّكل  حيث  املا�سي.  القرن 
امراأة  "اأنا   ،1960 غولد�ستاين  لفالرييا 
الّرجايل  الاّلهوت  الاّلهوت"، قطعًا مع  واأدُر�س 
الاّلهوت  با�سم  ُعِرفت  جديدة  ملرحلة  وتد�سينًا 
املوؤلفات  تنا�سلت  العهد  ذلك  ومنذ  الّن�سوي. 
اأن�ساره  له  �سائعًا  تيارًا  غدت  حتى  واالأبحاث 
داخل االأو�ساط الدينية وخارجها. كتاب "ترييزا 
نتوىل  الذي  الن�سوي"  "الالهوت  فوركاد�س" 
لتطورات  وحتليلية  تاريخية  متابعة  هو  عر�سه 
ذلك امل�سار الفكري، من تاأليف اإحدى املن�سغالت 
بهذا الالهوت، وهي راهبة ودار�سة الهوت حتمل 
ُعِرفت  والطب.  الالهوت  يف  دكتوراه  �سهادتي 
على  الن�سايل  بالتزامها  فوركاد�س"  "ترييزا 
اإ�سبانيا  يف  "كاتالونيا"  اإقليم  بق�سايا  جبهتني: 
الكني�سة  داخل  الن�سوية  وبق�سايا  ن�ساأت  حيث 

وخارجها.
كتابها  من  االأول  الق�سم  يف  "فوركاد�س"  تروي 
داخل  املراأة  له  تعر�ست  الذي  الدونية  تاريخ 
عانته  وما  للكني�سة،  التابعة  املوؤ�س�سات  حيز 
موؤمنني،  ِقبل  من  تهمي�س  من  املوؤمنة  املراأة 
احلركة  اأن  الكاتبة  مربزة  وعي.  وبدون  بوعي 
مراجعة  يف  املقّد�س  للكتاب  امل�ستلِهمة  الّنقدية 
الق�سايا  نحو  االنتباه  لفتت  قد  الديني  ال�سائد 
ولكنها  القرن،  عن  يربو  ما  منذ  الّن�سوية، 
والو�سوح  والرتكيز  االإ�سرار  بذلك  كانت  ما 
احلركة  تدّعم  �سبقت  فقد  قريبة.  فرتة  حتى 
ن�سوّي  موؤلَّف  بن�سر  البدء  يف  متّثلت  اإرها�سات 
"اإليزابيث  برعاية   1895 �سنة  جماعي 
الّن�سوي"،  املقّد�س  "الكتاب  بعنوان:  �ستانتون" 

االأ�سفار  وهو عبارة عن �سروحات ملنتخبات من 
الفرتة  يف  ذلك  ِلتلي  باملراأة.  متعّلقة  املقّد�سة 
املعا�سرة حماولة جادة يف اإطار بلورة نقد ن�سوي 
فيوران�سا، يف  �سو�سلر  مع  العهد اجلديد  الأ�سول 
ففي   .)1983 )نيويورك  "مذّكرات"  موؤّلفها 
"فيوران�سا"  اأعادت  امل�ستحدثة،  التاأويلية  �سوء 
"ي�سوع".  اإىل  االأ�سلية  امل�ساواة  حركة  مالمح 
ت�ستعر�س  نف�سه  التاريخي  املدخل  ودائمًا �سمن 
بع�س  يف  واخلافت  املتوا�سل،  احل�سور  الكاتبة 
ن�سائية رمزية عملت على  ل�سخ�سيات  االأحيان، 
يف  باملطالبة  اأكان  الدينية  املراأة  ق�سايا  اإثارة 
اأف�سل  دورًا  ملنحها  باملناداة  اأو  التعليمي  حقها 
بات  املعا�سرة  الفرتة  وبحلول  الكني�سة.  يف 
الالهوت الن�سوي حائزًا على اعرتاف يف اأو�ساط 
الدرا�سات االأكادميية، بو�سفه خطًا متميزًا على 

غرار "الالهوت االأ�سود" و"الهوت التحرر".
الطروحات  ملتابعة  املخ�س�س  الثاين  الق�سم  يف 
الن�سوية ور�سد ق�ساياها، وهو الق�سم االأهّم من 
امل�سائل  تناول  "فوركاد�س" اإىل  تتحول  الكتاب، 
امللحة يف الاّلهوت الّن�سوي، التي ال تقت�سر على 
الرجل  بني  وال�ساملة  التامة  بامل�ساواة  املطالبة 
واملراأة، بل تنادي باإلغاء االأحكام اجلن�سانية يف 
احلياة املدنية، ويف احلياة الكن�سية اأي�سًا. حيث 
جذري  حتوير  اإىل  تطّلع  من  الوعي  هذا  �َسح  يرنْ
�سورة  من  بدءًا  للوجود،  الاّلهوتية  لالأ�س�س 
اإىل  الذكورية  الثقافة  رهينة  تزال  ال  التي  اهلل، 
الدينية  املوؤ�س�سة  ال�سلطة يف  ك�سف خبايا مواقع 
وما تتوارى خلفها من م�سالح. َيربز هذا الوعي 
ا�ستيعابية،  لغة  اإىل  بالعودة  مدفوعًا  اجلديد 
يف  توظيفها  بق�سد  املقّد�س  الكتاب  اإىل  ت�ستند 
اإلغاء  يف  ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  مبا  الّليتورجيا، 
قراءة  التوجه  هذا  ت�سحذ  اجلن�ساين.  التمييز 
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ن  م�ستجّدة للّذاكرة داخل التاريخ الّر�سمي، املدوَّ
من ِقبل املنت�سرين، الّرجال. فالالهوت الن�سوي 
واملقموع  املطمو�س  الواقع  عن  للك�سف  �سعٌي  هو 
االجتماعية  االأن�ساق  اأن  ذلك  االأنثوي.  للّطرف 
عرب  تطّورت  التي  واالقت�سادية،  والثقافية 
حالة  داخل  املراأة  رهنت  قد  الغرب،  يف  الزمن 
فوركاد�س،  تقول  كما  واال�ستغالل،  من اخل�سوع 
لذلك  ورغباته.  َكر  الذَّ حلاجات  فيها  رت  �ُسخِّ
يف  مراجعات  مبثابة  الن�سوي  الاّلهوت  يظهر 
اأهلية  اأقل  املراأة  تعترب  التي  الدينية  الت�سورات 
تويل  ويف  اهلل،  عن  احلديث  يف  الرجل  من 
الدينية.  املوؤ�س�سات  ت�سيري  اأو  الطقو�سية  املهام 
ولي�س  املوؤمنة  للجموع  نقدية حتّررية  نظرية  اإنه 
لل�سّق االأنثوي فح�سب، ي�سبو اإىل اإ�سالح �سورة 
االألوهية الّذكورية، بغر�س اإعانة الّذكر، يف �سوء 
يف  االأنثوية  باملكّونات  لالإقرار  االإجنيل،  تعاليم 
كيانه، حتى تعرّب املراأة عن ذاتها ك�سخ�س، الأن 
اإرادة  بح�سب  اإن�سان  والرجل-  –املراأة  كالهما 

اهلل املتجّلية فيهما.
جتلى هذا التم�سي الالهوتي املحَدث يف م�ساعي 
بقوة  احلا�سر  الكني�سة  �سلطان  من  التخل�س 
"هوبرتني  خا�ست  ما  وهو  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  يف 
مبكرة  ن�ساالت   )1914-1848( اأوكالرر" 
فعل  كرد  للن�ساء،  االقرتاع  بحق  للمطالبة  �سده 
يف  النافذة  الذكورية  الكاثوليكية  الروؤية  على 
يف  اأي�سًا  جتلى  كما  الغربية.  املجتمعات  بع�س 
والطالق  بالزواج  املتعلقة  الت�سريعية  امل�سائل 
االأ�سرة  بنية  يف  يتحكم  ما  وهو  واالإجها�س 
"فوركاد�س" اأن ذلك اخل�سام بني  عامة. ُتربز 
جملة  يف  ترّكز  قد  الغرب  يف  والكني�سة  املراأة 
التي  الدول  يف  باخل�سو�س  ظهر  امل�سائل،  من 
عانت من الروؤى الكن�سّية الكاثوليكية يف التعليم 
القارة  جنوب  يف  �سيما  ال  االأ�سري،  ال�ساأن  ويف 

�سبيل  فعلى  واإ�سبانيا.  اإيطاليا  مثل  االأوروبية 
االإيطالية حق الطالق �سوى  املراأة  تنل  املثال مل 
وهو   ،1970 با�سليني"  "فورتونا  قانون  مع 
متاأخرة.  مرحلة  يف  �سوى  تفتكه  مل  طبيعي  حق 
َيعّد الطالق عامة وال يزال  فالتقليد الكاثوليكي 
اإثما وخطيئة بناء على ما يرد يف الكتاب املقد�س 
"فاأجاب وقال لهم: اأما قراأمت اأن الذي خلق من 
اأجل هذا  وقال: من  واأنثى  البدء، خلقهما ذكرًا 
ويكون  بامراأته  ويلت�سق  واأمه  اأباه  الرجل  يرتك 
بل  اثنان،  بعد  لي�سا  اإذًا  واحدًا؟  ج�سدًا  االثنان 
ج�سد واحد. فالذي جمعه اهلل ال يفرقه اإن�سان. 
وجاء يف اإجنيل متى )9: 19( اأي�سا "ف�ساألوه: 
كتاب  الزوجة  ُتعطى  باأن  مو�سى  اأو�سى  ملاذا 
طالق فتطّلق؟ اأجاب: ب�سبب ق�ساوة قلوبكم �سمح 
لكم مو�سى بتطليق زوجاتكم. ولكن االأمر مل يكن 
الذي  اإن  لكم:  اأقول  ولكني  البدء.  منذ  هكذا 
بغريها  ويتزوج  الزنى  علة  لغري  امراأته  يطلق 
فاإنه يرتكب الزنى، والذي يتزوج مبطلقة يرتكب 
الزنى"، بناء على اأن ما ُجِمع يف االأر�س ال يفرق 
اإال يف ال�سماء. وباإلغاء هذا احلق الطبيعي اجنر 
اإذ �سحيح  االأ�سرية.  للحياة  اآخر  نوع  اإف�ساد من 
عه، وفق "فوركاد�س"،  اأن الطالق م�سرة ولكن مننْ

يغدو اأحيانًا مف�سدة اأ�سد واأقوى.
مطلب  اأن  "فوركاد�س"  ُتربز  اآخر  جانب  من 
زالت  ال  الكني�سة  املراأة يف جمتمع  دور  ت�سحيح 
من  اإحلاحًا  هناك  اأن  مع  بلوغه،  دون  الراهبة 
والالهوتيات  الالهوتيني  من  العديد  جانب 
يزال  ال  حيث  امل�سار.  هذا  يف  حتويرات  الإدخال 
االأو�ساط  يف  حمِرجًا  م�سطلحًا  الن�سوية  مفهوم 
ودالالت  مراجعات  من  ي�ستبطنه  ملا  الكن�سية 
عميقة توحي بالرف�س والنقد والت�سحيح والثورة 
اأحيانًا. ثورة من جانب املراأة يف مقابل الرجل، 
وثورة للمراأة على املفاهيم املغلوطة التي �سادت 
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وباتت واقعًا مرت�سخًا. لكن الن�سوية املوؤمنة وفق 
جديد  ذاتي  وعٌي  باحلقيقة  هي  "فوركاد�س" 
تلك  وّلدت  وقد  باملراأة،  يتعلق  ما  كل  ي�سمل 
احلديث  االجتماع  يف  ح�سلت  تطورات  احلاجة 
هدفت اإىل مراجعة اأنظمة ال�سلطة التقليدية، ال 
�سيما منها ال�سلطة الدينية التي تبقى مقاليدها 
الكني�سة،  يف  متمثل  ذكوري  اإكلريو�س  بحوزة 
الالهوت،  يف  متمثلة  ذكورية  روؤى  وفق  و�سائرة 
بات كالهما يزعج املراأة ك�سريك يف الدين ويف 

الوجود.
يف الق�سم الثالث واالأخري من الكتاب املخ�س�س 
اأن  "فوركاد�س"  تربز  الهوتيا  امل�ساألة  لتاأ�سيل 
من  ين�ساأ  مل  امل�سيحية  يف  الن�سوي  الالهوت 
ودعمًا،  �سندًا  الديني  الرتاث  وجد يف  بل  عدم، 
اقت�ست  لذلك  وعائقًا،  خذالنًا  اأي�سًا  وباملثل 
متاأّنية  اأنرثوبولوجية  قراءة  تد�سني  االأمور 
بناء  بغر�س  االأيديولوجية،  القراءة  مع  تقطع 
بالتمعن  اإذ  اأيديولوجية.  بعد  ما  نقدية  روؤية 
مع  )ع(  للم�سيح  املبكرة  امل�سيحية  التجربة  يف 
نلحظ  "فوركاد�س"،  ت�ستعر�سها  كما  املراأة، 
للمراأة  اعتبار  رد  يف  متمّثلني  وجتديدًا  تطويرًا 
كانت  اأن  بعد  م،  ككيان حّر مكرَّ والتعاطي معها 
مبَعدة عن املعبد اأو يف عداد الكائنات النج�سة، 
وهو ما ا�ستلهمه امل�سيح من روح النامو�س القدمي 
ر�سالة  تلقي  يف  الرجل  جنب  املراأة  ي�سع  الذي 
الروح القد�س ويف تويل مهّمة الب�سارة والر�سالة، 
اإىل حّد احلديث عن املراأة احَلوارية على غرار 
"ر�سولة"  م�سيحي  بتعبري  اأو  احَلواري،  الرجل 
على غرار "يونيا�س" الوارد ذكرها يف "الر�سالة 
اإىل موؤمني روما" )16: 7(. لكن ذلك املو�سم 
االإيجابي يف تاريخ املراأة امل�سيحية كان خاطفًا، 
املجتمع  رهن  اإىل  املراأة  اإثره  عادت  ما  �سرعان 

االأوىل  "الر�سالة  ففي  عي�سى.  اهلل  نبي  بغياب 
فّج  اإعالٌن   )34 كورنثو�س" )14:  موؤمني  اإىل 
ب�ساأن ح�سور املراأة، ياأتي ب�سكل �سارم ليحّد من 
ح�سورها، ياأمر مبقت�ساه الن�ساء اأن يخر�سن يف 
بل  يتكلمن،  اأن  لهن  م�سموحا  فلي�س  الكنائ�س، 
عليهن اأن يكّن خا�سعات. واالأمر ذاته يتكرر يف 
 )23-22 اأف�س�س" )5:  موؤمني  اإىل  "الر�سالة 
للرب،  كما  الأزواجكن  اخ�سعن  الزوجات  "اأيتها 
هو  امل�سيح  اأن  كما  الزوجة  راأ�س  هو  الزوج  فاإن 

راأ�س الكني�سة".
ُتربز "فوركاد�س" اأن مرحلة الن�سج يف الالهوت 
يف  االأبحاث  حقل  اأن  مع  اأطّلت،  قد  الن�سوي 
من  العديد  طرح  على  م�سرعًا  مازال  املجال 
الق�سايا احل�سا�سة. ويتجلى هذا الن�سج يف �سعى 
التوتر  اأجواء  مع  القطع  اإىل  الن�سوي  الالهوت 
باملراأة  املتعلقة  املوا�سيع  معاجلة  ت�ساحب  التي 
يف الن�س املقد�س والنظر اإليها بعقل هادئ وروح 
ميكانيزمات  فهم  بلوغ  بغر�س  �سمحة  اإميانية 
تخيم  ما  عادة  التي  التوتر  اأجواء  خارج  الن�س 
قرون  بعد  وبالتايل  املباحث.  هذه  تناول  عند 
من هيمنة التاأويل الذكوري للن�س املقد�س يبدو 
حتى الذكور يف حاجة اإىل التعّرف على املغامرة 
الن�سوية مع الن�س ترقبا لروؤية مكتملة يف الن�س 

املقد�س.
يف  احلا�سلة  للتطورات  "فوركاد�س"  تناول  ويف 
اأن االأو�ساط الربوت�ستانتية  الفكر امل�سيحي ُتربز 
تر�سيخ مطالب  رائدة يف  كانت  االأنغلو�سك�سونية 
االأو�ساط  حتفظ  مقابل  يف  احلديثة،  الن�سوية 
اأن  فتئت  ما  التطورات  تلك  لكن  الكاثوليكية. 
فرن�سا  يف  اأي�سا  الكاثوليكية  االأو�ساط  اكت�سحت 
الالهوت  لذلك  القيادي  الدور  اأن  غري  واأملانيا، 

بقي حم�سورًا يف االأو�ساط اللوثرية.



الكني�سة  جممع  �سادق   1966 العام  خالل 
املراأة  دخول  على  ر�سميًا  فرن�سا  يف  االإ�سالحية 
يف  الدور  ذلك  جتلى  وقد  الراعوية،  املجال�س 
الوطني  املجل�س  يف  قيادية  مهام  املراأة  تويل 
التحرر  اأو�ساع  الربوت�ستانتيات.  فرن�سا  لن�ساء 
تاأثريها على  انعك�س  الربوت�ستانتية  االأو�ساط  يف 
من  العديد  هجرت  حيث  الكاثوليكية،  االأو�ساط 
وثيقة  �سدور  عقب  الكاثوليكية  الكني�سة  الن�ساء 
 ،1966 �سنة   )Humanae Vitae(
بول�س  البابا  ملر�سوم  ملخ�س  عن  عبارة  وهي 
ال�ساد�س ب�ساأن االأ�سرة. يف املقابل دّب حراك يف 
اأن�سطة  يف  جتلى  الكاثوليكية  الن�سوية  االأو�ساط 
يف  ورجال  "ن�ساء  البلجيكية  الفرن�سية  احلركة 
الكني�سة" التي نادت بتوظيف روح تعاليم جممع 
الفاتيكان الثاين لك�سب حقوق جديدة للمراأة يف 
م�سعى لرت�سيخ امل�ساواة بني اجلن�سني. وتلخ�ست 
لو  "ماذا  بعنوان  كتاب  يف  امل�سعى  ذلك  مطالب 
الكني�سة"  يف  قيادي  دور  اإىل  املراأة  ت�سعيد  مّت 
�ساغته الفيل�سوفة "رينيه ديفور" رفقة جمموعة 
من الالهوتيات يف اجلامعة الكاثوليكية يف ليون، 
بالكهانة.  الذكورية  م�ساألة  ارتباط  فيه  عاجلن 
تقول "فوركاد�س" معلقة: "لقد تواجد الالهوت 
الن�سوي منذ بواكري الهوت االآباء )اآباء الكني�سة( 
للمراأة  التحقري  منتهى  يف  مواقف  ت�سمن  واإن 
"اأنِت  ال�سهرية  "ترتوليان"  قولة  يف  تلخ�ست 
باب ال�سيطان!". وعلى العموم تطور هذا التوجه 
باتت  التي  الن�سوية  الكاثوليكية  االأو�ساط  داخل 
املحافظة  الكن�سية  الروؤى  انتقاد  يف  حدة  اأكرث 
جتاه املراأة، واإن مل حتدث ان�سقاقات الفتة داخل 
االأو�ساط الن�سوية فقد تر�سخت االنتقادات، التي 
دنت من املواقف العلمانية املغالية اأحيانًا، رافعة 

�سعار "ال للمغادرة وال لل�سمت".

الكني�سة قد وجدت  الن�ساالت داخل  اأن  واجللي 
دفعا معنويًا واأر�سية موؤ�س�ساتية يف ت�سريك 23 
مراأة )10 راهبات و13 علمانية( كم�ستمعات 
الثاين  الفاتيكان  جممع  اأ�سغال  مداوالت  يف 
ذلك  ُعدَّ  االأ�سرة.  ب�ساأن   )1965-1962(
وهو  وتطويره،  عليه  البناء  ينبغي  ثمينا  مك�سبا 
املنعقد  الدويل  الالهوتي  املوؤمتر  يف  جتلى  ما 
 220 فيه  �ساركت  الذي   2012 �سنة  بروما 
دولة.   23 من  الالهوت  يف  متخ�س�سة  مراأة 
مداوالت  يف  املراأة  م�ساركة  تاأثري  �سمن  ودائما 
�سامتة،  جاءت  واإن  الثاين،  الفاتيكان  جممع 
تلتحق  مراأة  اأول  ريغاتو"  لويزا  "ماريا  كانت 
روما  يف  بابوية  موؤ�س�سة  يف  اجلامعي  بالتعليم 
كانت  التاريخ  ذلك  حتى  الالهوت.  لدرا�سة 
بات  ع�ساميات.  لاّلهوت  الدار�سات  الن�ساء 
امل�سجلني  اأكرث  غدا  اأن  بعد  ذكرى  ذلك احلظر 
يف كليات الدرا�سات الالهوتية من االإناث. لكن 
الراهن  حتى  للمراأة  الدينية  الدرا�سة  تبقى 
الهرمية  داخل  قيادية  منا�سب  اإىل  موؤدية  غري 
يف  مهام  لتويل  لهن  املجال  ُف�سح  واإن  الكن�سية، 

االأعمال التطوعية واالأن�سطة اجلمعياتية.
ت�سليطه  يف  "فوركاد�س"  كتاب  اأهمية  تتجلى 
ال�سوء من الداخل على اأو�ساع املراأة امل�سيحية، 
وهو موؤلف جريء يالم�س ق�سايا ح�سا�سة حترّبه 
الكتاب  جعل  ما  الكن�سية  االأو�ساط  اإىل  منتمية 

يلقى قبواًل ح�سنًا يف االأو�ساط املدنية.
ــــــ

تاأليف:  التاريخ.  يف  الن�سوي  الالهوت  الكتاب: 
)روما(  نوترميانتي  النا�سر:  فوركاد�س.  ترييزا 

باللغة االإيطالية .�سنة الن�سر: 2018.
عدد ال�سفحات: 134�س.
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اليقظة
  يعيد اأ�سواَت البحر االأ�سود

ا�سمك رذاذا يتك�ّسَر علي قيدوم ا�سطورّي
من اأ�سرعة ارجوانّية 

تنت�سُر مرتعة بابتهاج متوترة يف البعيد
باح �سوب حاجب ال�سّ

*****
حيث متازج القرنفل ال�ّساحب باالأزرق ال�ّسفاف 

تتب�ّسم �سطاآن االآ�سيوي للم�سهد بلطف
بينما تتك�ّسر هناك يف البعيد عربه

وترق�س التالل الطروادية 
يف �سوء ال�ّسم�س

******
اأيتها االأزمنة املجيدة !

*  Troycdي�سي ايتها احلكاية ذات الوزن الرتونْ
اأّيها العا�سقون اجلذيل علي �سطح املركب الّن�سيمي
*Alloy ِاأوه يا �سعادة خال�سة من غري ما اأ�سابة 

*******
مبهج الّن�سيم الذي بج�سارة يهب من اليونان ،

يغني عرب اجلبال متنف�سا ِحدة االوقيانو�س  ليحمل
علي مّد البحار اجلّيا�سة هيلني ذات الوجه املقّد�س

*******
هكذا ا�سمك ًي�سّوت

واعجبا ! القلب ، حيث االحالم تهجع لكن برفق
وت ت�سحو ، وعلي ذلك ال�سّ

بطرب  ذهبية  وم�سات  يف  املا�سي  ترقبه  عائدا 
فجائي يرجّت

*******
يالالآه !

لكم م�سّوقتني �سفتاك تبدوان للر�سف ، لل�سرب ،
باهتتني من ذلك مع عذوبة ، وعري�س فخم �سدرك

قد فيه يغرق الراأ�س ويخلد ايل الراحة 
******

عيناك حيث العتمة قريبة تتكاثف  
ت�سرخان متالمعتني باأجماد الذهب ،

ناعمتني – غالبا- وذارفتني
اأال يهدهدان الّروح من تعاري�س الورد عرب ردهات 

الّنوم الهادئة 
من حدائق الورد احلمراء

حث ال�سحي الغاربة تعك�س نعمتها يف
النبع الزائل ، اخلِجل

*******
�سوف لن اأتاأخر ، �ساأختار

زهرة كان املوت متخفيا يف �سدرها !
لرمبا ايل احلياة رفعتني �سفتاك 

جر هدهدت ايل الراحة اأو قلبي ال�سّ
******

 حب يف ثالث لوحات   

للمالطي : سلفادور جوتشي *
نقلها عن المالطية : ابراهيم النجمي. ليبيا 
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لن اأبايل
فلينثال �سعُرك علي حاجبّي

مثل مطر ر�سرا�س يروي اأر�س ظماآنة
ولتحدق كما االآن عميقتني عيناك يّف 

لتغرق روحي.
******

اأيّها الفُم املً�سّفه االأحمر،
يا كنز االأزمنة الغابرة الّناب�س بالُقبل ،

مبذورا يف الع�سور امليتة ، مغّذي بدم
ورود املناخات الطّيبة ، كل الورود التي

قد تفّتحت فاأزهرت 
*******

ق   تعلِق بّي ، اأدنو فتم�ّسك واأكرث فاأكرث تل�سّ
دعني اأتر�ّسفها كلها حالوتك حّد تنامّي

ٍف ُمتنا�سقنْ ! ال�ّسفة باالأخري املع�سورة يف رجنْ
بعيدا علي االأر�س املُ�سناة 

ال�ّسفق يتمّطي
يهجع البحر خلف التالل ،

علي الّرمل يرجتف تنّهده العظيم
وميوت علي ال�ساطئ 

*******

قريبا �سيدلهّم الليل البل�سمّي مغرقا بالهام�سني
الغريبني ، الرائحة الغام�سة ، النجوم ،

القبة  خارج  �ستنطفئ  الذهبية  العيون  بَدَه�س 
الزرقاء بينما نحن يف احلب �سائعني جنول ،

بعيدا كما �سفينتني اأختني بع�سهما متّيالن بع�سا  .
تبحر االأيام والليايل الطوال ما بني ال�ّسماء والبحر

من غري ما هادي حممولة بذات الريح ومياه 
املحيط ، واذ متجانبة تغو�س تغرق يف �سمت

العودة نقطة   -  2
ما الذي تنثاله االحالم عربعينيك ؟ 

عتمتها مطوقة بالذهب
ما احلب ؟ ما اجلنة ، ما حالوة املا�سي ؟

رمبا االأيام الّذاوية ملا كانت ال�ّسفاه االأخري حلوة ،
 ، قدميك  ك�ست  التي  والق�سائد  االنا�سيد  غمغمة 

اليدان اللتان ت�سّدان خ�سرك ،
تعب االأيام تال�سي وتزايل ،
مت�سد للتو ب�سوت �سامت 

حتمل زهورا كاملة التفّتح؟
واح�سرتاه !

من يف ِمكنته اأن يف�ّسر
متي ما قرع للتو يف قلبك

اآخُر نحيب وداعه ، اذا ما تغّني ا�سمه ؟ 

-------------------
* �سلفادور جوت�سي : من اأعظم �سعراء مالطا ويكتب 
من  بع�س  علي  قب�ست  فقط  اليوم   ، بااليطالية 
اأ�سعاره �سمن موؤلفاتي وق�س�سي الهاربة والطائ�سة 
�سمن  �سائعة  كانت   ، يزيد  اأو  عاما  ع�سرين  منذ 
عا�سفة الورق بتعبري ماركيز واأنا اعتربها حالة من 
–ان  جعلها  باالإمكان  وكيف  للغتي  جتريبي  حاالت 
اأمكن – متفّوقة علي غريها ! وعلي اأية حال هااأنذا 
عرثت عليها وال ريب يف اأن لالأ�سياء روحها التي ال 

نعيها !!
من  اأخالط   : واأ�سائب  ا�سابات  جمعه   : ا�سابه   *   
اأو  الرغاع  اأو  و�سوب  اأوب  كل  من  يجتمعون  النا�س 
من  مكونة  مادة  وال�سيدلة  الكيمياء  ويف   ، ال�ّسوقة 

احتاد معدنني اأواأكرث
لوزن  الوحدات  من  �سبل�سلة   : الرتوي�سي  الوزن   *  

اجلواهر واملعادن الثمينة
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بين رداءة الذوق و زيف األصالة البراقة ..    

 الكيتش .. 

د.ريم المالكي -المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

الفن هو مرآة كل المجتمعات القديمة و المعاصرة ومقياس تطورها 
وتقدمها عبر التاريخ. ساهم في ظهور أساليب فنية متعددة، وكان أداة في 
تحول الواقع وتحويله. كما ساعد اإلنسان في التعبير عن أفكاره وترجمة 
أحاسيسه ونقل ما يشاهده من ألوان وأشكال وصيغ تركيبية في أعماله. 

فالفن كما قال اإلمام »عبد الحميد بن باديس«  وهو يتحدث عن الفن األدبي 
خاصة  »هو إدراك صفات الشيء على ما هي عليه من حسن وقبح إدراكًا 
صحيحًا، والشعور بها كذلك شعورًا صادقًا، والتصوير لها تصويرًا مطابقًا 

بالتعبير عنها بعبارات بليغة في اإلبانة، والمطابقة للحال .« 
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»اجلميل«  مفهومي  من  كل  اعترب  عليه،  وبناًء 
مر  على  للجدل  املثرية  املفاهيم  من  و«القبيح« 
لي�ست  الفن  يف  والقبح  اجلمال  فم�ساألة  التاريخ. 
و  القدماء  االإغريق  زمن  منذ  وجدت  بجديدة؛ 
ناق�سها الفال�سفة والفنانون من خالل درا�سة علم 
اجلمال خا�سة عند و�سف مايعر�س من اأعمال فنية 
ق�سد قراءتها لتاأويلها ونقدها وت�سنيفها. فالتعامل 
مع م�ساألة »القبح« يف الفن تقت�سي بال�سرورة طرح 
ومتى  متالزمان،  مفهومان  فهما  »اجلمال«،  �سوؤال 
»اأدورنو«:  كتب  فكما  القبح.  وجد  اجلمال  وجد 
»يجب اأن ي�سكل القبيح، اأو يكون قادرًا على ت�سكيل 
االإجنليزي  املثل  يقول  كما  اأو   ،« الفن  من  حلظة 

»قمامة رجل ما هي كنز رجل اآخر«. 
الفن  اأو  فللقبح  ورواده،  ميزاته  للجمال  اأن  وكما 
الرخي�س اأو ما �سيعرف بعد ذلك »بالكيت�س« رواده 
مثل  متنوعون  فنانون  تبنى  فقد  اأي�سًا.  العامل  يف 
»جويا ورودين وروولت«  اجلانب القبيح من احلياة 
يلق  مل  الفن«القبيح«  اأن  اإال  الفنية.  اإبداعاتهم  يف 
القبول، واعترب على مر تاريخ الفن ك�سفة حتقريية 

النمطية  واملقايي�س  املعايري  خارج  �سنفت  الأعمال 
اأن القبيح ي�سبب �سعورًا  ال�سائدة للجمال، وال�سبب 
بالقلق واال�سمئزاز. فمنذ ع�سر النه�سة حتى ظهور 
احلداثة اعترب الفال�سفة اإىل حد كبري اجلمال على 
يف  موؤ�سف  ف�سل  اأنه  على  والقبح  للفن،  امتياز  اأنه 
م�سروع الفنان.  اإال اأن هذا القبح �سي�سبح يف زمن 
الفن املعا�سر ميزة من ميزات االأعمال املعا�سرة، 
القيم  وقلب  املتلقي   ذوق  ا�ستفزاز  اإىل  �سي�سعى  و 

ال�سائدة للجمال. 
جللب  »قبيحًا«  الفني  العمل  يكون  اأن  يجب  فهل 
 ، العمل  »قبح«  نقيم  اأن  ميكننا  وكيف  االنتباه؟ 
املعروفة؟  للجمال  الذاتية  الطبيعة  اإىل  بالنظر 
اجلمالية  تغرياملعايري  فمع  ؟  »الكيت�س«  وماهو 
يف  الفن  وظيفة  حول  امل�ستمر  واحلوار  با�ستمرار 
تناف�س  اأن  االأعمال  هذه  ملثل  ميكن  كيف  املجتمع، 

نظرياتها االأكرث اإر�ساًء يف جمال �سوق الفن؟
ال�سروري  من  الت�ساوؤالت،  هذه  عن  لالإجابة 
جتميعها  مت  كما  »الكيت�س«  خ�سائ�س  حتديد 
الذي  امل�سطلح  هذا   . مول�س  اأبراهام  بوا�سطة 
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اأ�سل  من  وا�سم  �سفة  وهو   ،1960 عام  يف  ظهر 
النفايات  التقاط  ويعني   ،»kitschen« اأملاين 
الرديء.  والذوق  الرخي�سة  الب�ساعة  ال�سارع،  من 
ما  غالبًا  التي  لالأ�سياء  اهتمامًا  يعطي  »فالكيت�س« 
يتم �سنعها وتوزيعها على نطاق وا�سع، وتكون اأبرز 
م�سوهة:  و  مزيفة  والتقليد،  االأ�سالة  عدم  �سماتها 
ن�سيج اخل�سب  الذي يقلد  املثال الطالء  على �سبيل 
اأو الرخام اأو التذهيب الذي يقلد الذهب، اأو الفراء 
بالذوق  يتميز  ما  غالبًا  و  اال�سطناعي...  والري�س 
اإىل  �سخ�س  من  ن�سبيًا  حكمًا  يعترب  الذي  ال�سيئ 

اآخر. 
ويف تعريف اآخر قد يكون  الكيت�س« هو نظرة جمالية 
اأو �سورة، و قد يكون موقفًا وخطابًا فكريًا، اأو جتميع 
الكلمات بطريقة الكيت�س . اإنه تف�سري جديد ملا هو 

موجود اليوم يف هذا العامل.
�سيما  وال  واملفكرين،  الفال�سفة  من  العديد  تعامل   
»هريمان برو�س، والرت بنيامني  اأومربتو اإيكو، وبيار 
فرانكا�ستل وروالن بارت » يف مقاالتهم مع م�سطلح 
يطرحها.  التي  اجلمالية  وامل�سكالت  »الكيت�س« 
فاألربت كولن  يالحظ يف مقدمة الن�سخة الفرن�سية 
لـ   Dichtenund Erkennen كتاب  من 
االأملانية«  »الكلمة  اأن   Hermann  Broch
ي�سري  لفظ  فهو  الفرن�سية.  يف  لها  مثيل  »ال  كيت�س 
اإىل جميع اأنواع االأ�سياء ذات الذوق ال�سيئ واخلردة 
ذات االدعاءات الفنية، مما يروج الأعمال مبتذلة يف 
ن�سخ كبرية ، وهذا ينطبق اأي�سًا على االأعمال االأدبية 
للح�سول  ت�سعى  التي  املو�سيقية  اأو  الت�سكيلية  اأو 
من  فئة  لدى  العاطفة  وتنمي   ، �سهلة  تاأثريات  على 
لدافن�سي  املوناليزا  لوحة  تظل  و  املتقبل.  اجلمهور 
اال�ستيالء  للتقليد حيث ي�سبح مفهوم  اأف�سل مثال 
الفنانني  جرد  على  قادرين  نعد  مل  لدرجة  مرئيًا 
الذين قاموا بن�سخ هذا العمل، ومن بينهم »روبرت 

ديلوناي، فرناند جليه و�سلفادور دايل ». ولكن تبقى 
االأكرث �سهرة هي تلك التي قام بها مار�سيل دو�سامب  

باإ�سافة زوج من ال�سوارب للموناليزا.
»الفن  اأو  فيه«،  املرغوب  غري  الفن  »هو  فالكيت�س 
نظر  وجهة  تبني  اإىل  مييل  الفن  من  نوع  الرباق«. 
حيث  م�سطنعة،  لكنها  للواقع،  ومطمئنة  عاطفية 
تاأخذ ال واقعية االأبعاد مكانًا بارزًا يف فن »الكيت�س« 
والثقافة  اال�ستهالكي  املجتمع  اإر�ساء  بهدف 
اجلماهريية. وو�سل مفهوم هذا الالفن اإىل ذروته 
وحلقات  التذكارية،  كالهدايا  ال�سغرية  االأ�سياء  يف 
ال�سخمة،  املج�سمات  اأو  الثلج  وكرات  املفاتيح، 
ونذكر هنا مثال النحت ال�سخم للفنان »جيف كونز 
وهو   .1922 عام  اأجنز  الذي  »جرو«  بعنوان   ،  «
منحوتة نباتية لكلب م�سنوع بالكامل من الزهور. مت 
و�سع هذا التمثال الزهري يف عدة مواقع ويف النهاية 
يف  غوغنهامي  متحف  اأمام   1997 عام  تثبيته  مت 
بلباو )اإ�سبانيا( ، لي�سبح اأحد جمموعاته الدائمة. 
ويبقى  اآخر.  اإىل  االإزهار من مو�سم  لونه مع  يتغري 
الت�سوير الفوتوغرايف �سهادة توثق هذه التغيريات، 
ويلعب دور »�سورة تذكارية« تعك�س التحوالت اللونية 
التي مير بها العمل مبرور الوقت. يحتوي هذا العمل 
يتم  حيث  »الكيت�س«،  خ�سائ�س  من  العديد  على 
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وعاطفة  انتباه  جذب  اأجل  من  حيوان  ج�سم  تكبري 
املتفرجني بهذه االآالف من الزهور.

تتداول هذا  العامل  الكثري من �سعوب  اأن  واملالحظ 
حياتها  ويف  منازلها  جدران  على  الرخي�س  الذوق 
وعي  دون  »الكيت�س«  جماليات  وتعي�س  االجتماعية 
املجتمعات  على  ال�سلبي  تاأثريه  مدى  عن  منها 
ورد  يعترب  املثال  �سبيل  العامل. فعلى  والفن يف دول 
اإعادة  فهو  الـ«كيت�س«،  من  نوع  البال�ستيكي  الزينة 
ي�سوه  مما  »بال�ستكتها«  طريق  عن  للطبيعة  ن�سخ 
عنا�سرها اجلمالية من حيث امللم�س وال�سكل وحتى 
الرائحة ؛ ومع ذلك كثريًا ما ن�ساهد جدران املنازل 
بالورد  تتزين  ككل  والعامل  امل�سغر  حميطنا  يف 
االألوان  عن  ناهيك  ديكور،   كقطعة  البال�ستيكي 
كذلك  نرى  و  اال�سمئزاز.   تثري  التي  ال�سارخة 
تواجد »الكيت�س« بكرثة يف حمالت عر�س االألب�سة، 
كو�سيلة  البال�ستيكية  العر�س  دمى  باأن�سنة  وذلك 

للدعاية والت�سويق.
وكانت اأواخر القرن الع�سرين واأوائل القرن احلادي 
ت�سدر  حيث  لـ«الكيت�س«  ن�سبيا  مزدهرة  والع�سرين 
اآمني«  »تري�سي  الربيطانية  للفنانة  عمل«�سريري« 
مبدينة  وعر�سه   1998 �سنة  اإن�ساوؤه  مت  الذي 
غري  �سرير  ال�سحف:  1999عناوين  �سنة  »كان« 
مرتب مع فو�سى بغي�سة لزجاجات كحول ومالب�س 
يف  تراكمت  االأر�سية  على  مبعرثة  مت�سخة  داخليه 
بال�سرير  اأبقتها  اكتئاب  حالة  نتيجة  الفنانة  غرفة 
كمهزلة  العمل  هذا  النقاد  اعترب  اأيام.  اأربعة  ملدة 
العمل  هذا  بيع  مت   2014 �سنة  يف  اأنه  غري  فنية، 
بعد �سل�سلة من العرو�س مقابل اأربع ماليني دوالر. 

�سيء  اأو  فني معني  اأو جمال عمل  قبح  فاإن  وبذلك 
اأو �سخ�س يرتبط ارتباطًا وثيقًا ب�سياقه االجتماعي 
املقاربات  ال�سيا�سي و مدى تفعيله يف  اأو  الثقايف  اأو 
الفنية املعا�سرة. وتتغري هذه ال�سياقات، مثلها مثل 

اأفكار القبح اأو اجلمال. 
االجتماعي  بعده  يف  »الكيت�س«  عن  وللحديث 
العربي، ناأخذ كمثال اأحد املمار�سات الفنية للفنانة 
اقرتبت  التي  الفياليل   التون�سية عائ�سة  الت�سكيلية 
متعمد.  ب�سكل  الفني  ال�سكل  هذا  من  اأعمالها  يف 
فالفنانة ت�ستخدم يف اأغلب اأعمالها االأمثال ال�سعبية 
�سواًء  التون�سي  املجتمع  يف  املعروفة  وال�سعارات 
على  ال�سوء  لت�سليط  كم�سمون  اأو  لعملها  كعنوان 
النقد الذي تريد نقله. كما ان اأعمالها ال تخلو من 
اأن  ينك�سف  ما  �سرعان  التي  والهزل  ال�سخرية  روح 

خلف كل عمل اإ�سكالية حتاول اإثارتها.
 1984 �سنة  املقام  »القطيع«  االأول  فمعر�سها 
مبادة الطني يتكون من روؤو�س خزفية لقطيع اأغنام 
، و�سعت بينها مراآة كان وجودها  مفاجئًا  للمتلقي 
وداخل  القطيع  من  واحدًا  نف�سه  يرى  جعلته  الذي 
هذا القطيع. فنجحت يف هز امل�ساهدين و �سدمهم 
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ت�سكيليًا.
وحمل   2000 �سنة  اأقيم  الذي  معر�سها  اأما   
عنوان »الهموم اجلامدة«. فهو عبارة عن منحوتات 
م�سنوعة  م�ستعملة  و  خمتلفة  خامات  من  مركبة 
من الفخار، اخل�سب، احلديد و الذهب، ال يتجاوز 
طولها ال70 �سم، قامت برتكيبها بطريقة ب�سيطة 
و طريفة، وعربت من خاللها عن نقدها ل�سلوكيات 
اجلمود  اختارت  اجتماعية  و  فردية  مواقف  و 
»الهموم  ولفظ  املنحوتات.  هذه  مثل  ال�سمت  و 
للتعبري  يقال  تون�سي  �سعبي  م�سطلح  هو  اجلامدة« 
عن االنزعاج و القلق و ازدراء �سخ�س اآو �سيء ما.  

الفن  بني  املعر�س  هذا  يف  الفنانة  جمعت  وبذلك 
الت�سكيلي و الهزيل ال�ساخر كا�سفة عن اأ�سلوب فني 
خمالف لبقية معار�سها. واأ�سبحت »الفياليل« من 
ال�سخرية  بروح  املرتبطة  التون�سية  الفنية  االأ�سماء 
باأ�سلوبها  لتنفرد  العنوان  يف  اأو  اأعمالها  اأجزاء  يف 

وت�سفي على اأعمالها ب�سمة فنية خا�سة . 

         
»زواج«،  معر�س  قدمت   2013 دي�سمرب  يف  و 
التون�سي  املجتمع  يف  املعروفة  العادات  فيه  انتقدت 
على  ال�سوء  م�سلطًة  الزواج،  مبرا�سم  يتعلق  فيما 
التقاليد االجتماعية بطريقة فنية وفكاهة �ساخرة. 
حيث ركزت يف الع�سرين لوحة املعرو�سة على اإظهار 
املبالغة يف الالفتات االحتفالية والزخرفية، وانعك�س 
ح�سور »الكيت�س« يف اختيارها للمحامل التي قامت 
بطباعة اأعمالها عليها ، باالإ�سافة اإىل تقنية الكوالج 

ونوعية املواد املل�سقة.
مركبة  فوتوغرافية  �سور  بطباعة  قامت  فالفنانة 
على قما�س اأبي�س احتفايل يذكرنا بجهاز الزفاف. 
مواد  والزهور.  »الدانتيل«  من  اإطارات  اإ�سافة   مع 
على  ب�سرية  وكثافة  �سغطًا  بها  خلقت  مهم�سة 

تفا�سيل العمل. 
يف  فكانت  العمل  هذا  يف  الثانية  النقطة  اأما 
الفنانة  اعتمدت  حيث  للج�سد،  تناولها  طريقة 
كاأ�سا�س  الثمانينيات  لعرائ�س من  على �سور زفاف 
اأنثوية ترتدي  لرتكيباتها الت�سكيلية . �سور الأج�ساد 
هزلية  بطريقة  التفا�سيل  بكرثة  مكتظة  ف�ساتني 
جميع  اأن  اإىل  باالإ�سافة  متنكرين.  كانوا  لو  كما 
وذلك  اللون،  �سوداء  نظارات  ترتدي  �سخ�سياتها 
ا�ستخدام ج�سم  اأن  الإخفاء هوياتهم. وهو مايظهر 
هذا  على  وتعدي  تدخل  هو  هزلية  كاأداة  االإن�سان 
خيط  »الكيت�س«  ن�سج  كيف  هنا  ونالحظ  اجل�سد. 
فاعل  اإيل  وم�ستهجنة  �سلبية  �سفة  كونه  من  حتوله 
متحولة  اأج�ساد  ال�سيء.  اجل�سد  متثل  يف  ت�سكيلي 
تخرتق جماليات اجل�سد املاألوفة اإىل اأخرى تتفاعل 
فيها �سورة اجل�سد ب�سورة اأ�سياء تتمايل على اإيقاع 
تراكيب غرائبية ت�ستدعي الت�ساوؤل عن هذا الغريب 

املاألوف يف اجل�سد الكيت�س .
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»الفياليل«  اأعمال  يف  اإليه  ماتطرقنا  خالل  ومن 
الفكرة  لها قوامه  بالن�سبة  الفني  العمل  اأن  ن�ستنتج 
واإعطاءها  �سياقها  بتغيري  االأ�سياء  وجهة  وحتويل 
معنى اآخر جديد. فالفن مينح قيمة جديدة الأ�سياء 
الفياليل«  »عائ�سة  واأن  خا�سة  لها،  مادية  القيمة 
الق�سايا  بع�س  من  موقفها  عن  عربت  واأن  �سبق 
والتي كانت يف  التون�سي،  ت�سغل املجتمع  التي كانت 
اال�ستقالل  منذ  والديني  ال�سيا�سي  اخلطاب  �سلب 
القرن  من  وال�سبعينات  ال�ستينات  فرتة  وحتى 
التي  اأعمالها  اأغلب  اأن  اأي�سًا  واملالحظ  املا�سي. 
تتاأرجح بني املا�سي واحلا�سر، والتي انطبعت عليها 
النربة النقدية، هي نقد لتون�س ب�سكل عام، للدولة 
ال�سيا�سية، للعادات االجتماعية، للعالقة بني الرجل 

واملراأة، لالأ�سياء املادية، وللتلوث واال�ستهالك. 
كمجتمع  عملها  يف  نف�سه  التون�سي  املجتمع  يقدم 
هجني عفا عليه الزمن بعد كل التحوالت ال�سيا�سية 

ملا بعد الثورة.
التتحدد  الفني  للعمل  اجلمالية  القيمة  اأ�سبحت 
باجلميل والقبيح، و اإمنا يف الفكرة وطريقة النظر 
التحويل  فعل  يعني  ما  فعادة  املعنى.  بهذا  لالأ�سياء 
ت�سويهًا  هذا  يولد  اأن  ميكن  و  والت�سويه.  التغيري 
ملا  املعنى  يف  وكذلك  ال�سمني  البعد  يف  وتغيريًا 
تت�سمنه معظم االأعمال املحولة انحرافا يف ال�سورة 

ويف املعنى االأ�سا�سي للعمل.
--------
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الفكر.   اأهل  بني  ب�سدة  متباين  الرواية  من  املوقف 
املفكر الكبري »عبا�س حممود العقاد« ي�سف الرواية 
عرفوا  من  ليقراأها  املثقفني  اأ�سباه  من  تكتب  باأنها 
قوله  يف  ويخالفه   ،) االأميني   ( اخلط  ون  يفكُّ كيف 
»الرافعى« ب�سكل �سارخ، والذى ي�سف كاتب الرواية 
باأنه متعدد املواهب ومفكر قبل اأن ي�ستطيع اأن يكتب 

الرواية.
النوع  كان من هذا   ) رو�سى  روائى   ( »تول�ستوى«  و 
ولكنه  والفنون،  الهويات  من  كثريًا  اتقن  الذى 
هذا  نتيجة  فيها  واأبدع  الرواية  كتابة  فى  تفرد 
التفرد. املنحازون للرواية يقولون اإن الرواية اأنزلت 
الأن  مكانها.  واأخذت  عر�سها،  على  من  الق�سيدة 
احوال  �سردها  فكرا عميقا عن  الرواية حتمل فى 
النا�س ومعاناتهم وت�سعه فى �سورة حّية ديناميكية 

ال تقوى الفنون االخرى على تكوينها.
الرواية تكتب للتعبري عن امل�ساعر، ويقال اإنها عبارة 
يتحدث  كان  واإن  حتى  لكاتبها؛  ذاتية  �سرية  عن 
من  الرواية  تخلو  اأن  اليجب  روايته.  فى  غريه  عن 
االمتاع؛ واإن كان غر�سها جمع املال اأو ال�سهرة. وكل 
بع�س  الذات.  حتقيق  �سمن  �سمله  ميكن  �سبق  ما 
الر�سالة(،  اأ�سحاب  االر�ساليني)  الرواية  كتَّاب 
ويدافعون  املطمورة  بلدانهم  كتابتها  فى  يُّون  ُيحنْ
تن�سر  اأخرى  اأحايني  فى  امل�سطهده.  �سعوبهم  عن 

الروايات املبادى وت�سجل ماآ�سى ال�سعوب، اأو ينتقم 
فيها كاتبها من خ�سومه.

امللل  مغالبة  الأن  امللل؛  من  للهروب  الرويات  تقراأ 
عاملًا  القارئ  فيعي�س  حزم«،  »ابن  قال  كما  �سعادة 
يختلف عن عامله الذى مّج املعي�سة فيه، فريى اأنا�سًا 
الرواية  يقراأ  البع�س  احلياة.  فى  يراهم  اأن  يود 
نف�سه بني �سطورها،  الذى يخفى  الكاتب  الإكت�ساف 
اأو الإ�سطياد حكمًة اأوبالغة. وكذلك تقراأ الإرتباطها 

بق�سية معينة.
الن�س يكون مييتًا؛ ما مل يقراأ وينتقد. قراءة الن�س 
هى اإ�سادٌة  بجماله وانت�ساره، اأو مقّبحة وم�ستهجنة 
اأنها  الرواية  قراءة  حما�سن  ومن   . و�سبكه  حلبكه 
ت�سقل ملكة الكتابة والتذوق، وترفع اأو تخف�س من 
بها؛  املعار�س  رفوف  امتالء  و�سبب  االن�سان.  قيمة 
فى  حتتاج  وال  النا�س،  خواطر  عن  تتحدث  الأنها 
قراءتها اإىل ما يحتاجه ال�سعر وفروع االأدب االأخرى 
من ال�سيطرة على جمامعه ومبانيه، للظفر باأ�سراره 
احلادث  تاأثرنا  رغم   – جماليتها  ومن  ومباغيه. 
اأنها حت�سو  اإال  ب�سئ؛  تلزمك  ال  فهى  قراءتها-  من 
اىل  فتطفوا  الال�سعور،  فى  تبقى  بافكاٍر  الذاكرة 

وعينا، دون علٍم منا عن م�سدر هذه االأفكار.

 من يكتب الرواية ؟ 

حسن علي الشاعري. ليبيا
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املركزية  التيمة  "احلرب"  مو�سوعة  كانت  لهذا 
املهيمنة يف كل النماذج ال�سعرية تقريبًا.

"انتظارات"؛  ق�سيدة  يف  العوكلي"  "�سامل  يقول 
اختربُت   (( احلرب:  انتظار  يف  رعبه  عن  معربًا 
اأملك  ال  وكفى/  انتظارات  االنتظار/  من  �سنوفًا 
األوان  كل  االأفق.../  يف  التحديق  �سوى  حيالها 
انتظرتها ب�سغف/ وبرهبة وبقلق/ لكن ال  االنتظار 
اأعرف متى  انتظار ي�ساهي رعبًا/ انتظار حرب ال 
�سلبي  فاالنتظار هو فعل  تنتهي.((،  اأين  وال  تبداأ/ 
خ�سو�سًا عندما يقرتن مبجرد التحديق يف االأفق. 
وقوع  منتظرًا  غريها  ال�ساعر  ميلك  ال  حالة  وهي 
مغايرة–  نف�سها– ب�سورة  التيمة  وتتكرر  احلرب. 
الربيعي:  لعلي  قبيح"  بحري  طائر  "كمنقار  يف 
ال�سارع/  اإىل  راأ�سي  من  تخرج  احلرب  اأخريًا،   ((
ومليء  رطب  فراأ�سي  تاأكله/  ما  جتد  مل  الأنها 

القذرة/ عن  واالأفكار  والتفاهات  والوحل  بالعلف/ 
العلف/  تاأكل  ال  احلرب  والبالد/  واجلن�س  احلب 

وهي حتب اأن تتم�سى بعدما تلتهم االأ�سدقاء.((
• حالتان متقابلتان :

تتج�سد احلرب هنا يف �سورة وح�سية. لقد اأ�سبحت 
االأج�ساد زادها اليومي. ويف "عن الذي حدث" يعلن 
"علي حورية" اأنه يجهل قواعد هذه احلرب العبثية 
�سيئًا  اأعرف  ال  "اأنا  الب�سيطة:  حياته  تقتحم  التي 
اندلعت  التي  اللحظة  يف  تعلمني؟/  �سيء/  اأي  عن 
فيها احلرب/ ونزل اجلنود كاأ�سراب اجلراد/ كنت 
اأبدل جواربي/ واأوبخ اأخي ال�سغري/ الأنه مل يعامل 
حالتني  اأمام  فنحن  الئق".  ب�سكل  اجلريان  قطة 
اجلنود  فيها  ينزل  التي  احلرب  حالة  متقابلتني: 

كاجلراد، وحالة احلياة االعتيادية املنتهكة.

المشهد األدبي الجديد في ليبيا ..    

 اجملهول عربيًا  .. 
محمد السيد اسماعيل. مصر

ما عدا "اإبراهيم الكوين"، و"اأحمد اإبراهيم الفقيه"، يظل امل�شهد الإبداعي الليبي مغيبًا، وهو ما دفعني 
"فوزية  الروائية  وال�شاعرة  العريبي"،  الر�شول  "عبد  الروائي  عن  الكتابة  – اإىل  �شنوات  عدة  – منذ 
و"ال�شديق  العوكلي"،  و"�شامل  العليم"،  عبد  "جمعة  الق�شة:  وكتاب  ال�شعراء  اإىل  اإ�شافة  �شالبي"، 
كبرية  �شعادتي  كانت  لهذا  وغريهم.  هارون"،  اهلل  و"عبد  عقيلة"،  يو�شف  و"اأحمد  دوارة"،  بو 
و�شمَّ  الليبي،  امل�شهد  عن  الأخري  عددها  يف  الثقافية" الإلكرتونية  "مرييت  جملة  اأعدته  الذي  بامللف 
ال�شاعرة  اإىل �شهادة قدمتها  اإ�شافة  اإبداعات خلم�شة ع�رش �شاعرًا وثمانية من كتاب الق�شة الق�شرية. 
"�شمرية البوزيدي" حول روؤيتها للكتابة. وبقراءة النماذج ال�شعرية نالحظ وطاأة الهم العام وهو اأمر 

طبيعي يف ظل وطٍن تتقا�شمه ال�رشاعات القبلية وال�شيا�شية.
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"كيف  "اأ�سري كجي�س":  "مرام القبالوي" يف  تقول 
امراأة  املجاورة/  املدينة  ويف  جمددًا/  اأبت�سم 
اأقول  كيف  اأعدموا/  قد  الأطفال  واأ�سالء  ب/  ُتغت�سَ
االآن بفرح: اإين اأحب؟". لقد فقدت املعاين النبيلة 
جدواها يف ظل ب�ساعة احلرب التي تتكرر تيمتها يف 
"يف احلرب/ كنت  "يد املوناليزا" ملفتاح العماري: 
فر�سان  قذائف  غافاًل عن  البحر/  باب  عند  األعب 
امللكة اإيزابيال/ يف احلرب مل اأحفل باأ�سماء رفاقي 
الذين �سيعوين". وو�سط هذا التدمري تن�ساأ م�ساعر 
�سلبية اإزاء العامل. يقول جمعة املوفق يف "ني�سان": 
"ني�سان حار/ اأم�س مل يكن كذلك... ريح مثل تلك 
اأم�س  يوم  وحزينة/  ومنع�سة  باردة  بالوطن/  التي 
على  مي�سي  واهن/  يوم  بالدي/  من  كيوم  كان 

مهل/ مثل قطار قدمي".
الوطن : • الطبيعة/ 

ال�ساعر  يراها  كما  الطبيعة  �سفات  تنتقل  وهكذا 
مو�سوعيًا  معاداًل  الطبيعة  ت�سبح  اأو  الوطن،  اإىل 
"حمزة  ويقيم  والوطن.  ال�ساعر  حالتي  على  دااًل 
واخلارج:  الداخل  ثنائية  على  ق�سيدته  الفالح" 
الذي  واخلارج  اآمنًا،  يظنه  الذي  املعزول  الداخل 
"اإنه  اخلوف":  "باب  يف  يقول  اقتحامه.  يخ�سى 
وقت طيب للتدخني/ والكذب واملزاح الثقيل برفقة 
الليل/ وقت جيد للكتابة/ واأنت تقف و�سط غرفتك/ 
اأمام جدرانها االأربع/ ال ترى انعكا�سك/ تفت�س عن 
جيد  وقت  اأبواب/  ال  مقاب�س  ال  الباب/  مقب�س 
لتدخل نف�سك/ من بابها الذي اعتدته/ باب خوفك 
من اخلروج/ تظل هناك يف ظلمتك/ تك�سر نوافذ 
البيوت املهجورة/ ت�سرتق ال�سمع لهذيان املجانني".
اإىل  اأقرب  هو  الذي   – بالتدخني  مرتبط  الداخل 
الواهمة  رمبا   – والكتابة  والكذب   – الذات  تاآكل 
هذا  يظل  ذلك  ومع  بال�سجن.  ال�سبيهة  – والغرفة 
املرتبط  اخلارجي  العامل  من  االأف�سل  هو  الداخل 
ال�ساعر  يفقد  الذي  العامل  هذا  املجانني.  بهذيان 

اأهل يل  "ال  "علي حورية":  اإليه، كما يقول  انتماءه 
ال انتماء/ ال اأعرف غري اأمي حورية/ التي و�سعتني 
من  "بداًل  ويف  للبحر".  وهربت  ال�ساحل/  قرابة 
احلديث" يتعر�س حممد عبد اهلل للفقد وكلما فقد 
"اأنا كبع�س  �سيئًا اأحرقه؛ حتى رغبته يف احلديث: 
يف  برمادها  واأحتفظ  املوت/  بعد  اجلثة  اأحرق 
كانه،  الذي  الطفل  يفقد  وهكذا  �سغرية".  جرة 
واالأحالم والق�سائد، ومع ذلك ال يفقد قدرته على 
املواجهة. تقول "�سمرية البوزيدي" يف "لكي اأ�سري 
اإليك": )) اأ�سع اأ�سابعي يف عني العامل ال�سر�سة/ 
البحر.((،  يف  واأرميه  الثقيلة  اأذنه  من  واأم�سكه 
تقول  باحلب.  احلرب  اآثار  مواجهة  اأي�سًا  وهناك 
اإنها  قال  "من  قال؟":  "من  يف  العوكي"  "فريوز 
لن تقبلك الأن رقبتك قبيحة/ �ستقبلك يا حبيبي/ 
الذي  اللون  اآثار  القبيحة/  رقبتك  على  و�سترتك 

اأحب".
املرأة : •حترير اخليال وأسطرة 

لتحرير  متهيدًا  واجل�سد  الذات  حترير  مبداأ  يظل 
"ت�ساوؤالت":  يف  العاي�س"  "�سفية  تقول  الوطن. 
اأنِت  كما  �ستكونني  كنت  هل  االأمر/  يف  "فكري 
االآن/ لو اأنك كنِت خالية متامًا/ من كل �سغط/ لو 
اأنك كنت حرة؟". كما ي�سبح االنتباه اإىل االأحلان 
يقول  االإبداع.  من  نوعًا  ال�سجيج  و�سط  املهملة 
ال�سغرية  "املعجزات  يف  الورفلي"  الدين  "�سراج 
تنتبهني  املو�سيقيات/  غرار  "على  املحزنة": 
واأنت  الهدوء/  �سجيج  و�سط  املهملة/  لالأحلان 
مع  يتوازى  ما  وهو  اخلياطة".  اآلة  بتعديل  م�ستغلة 
تطل"  "حديقة  يف  نلحظه  الذي  اخليال  حترير 
يل  ترفع  حديقة/  على  "اأ�سحو  زيدان:  ملحمد 
عامًا  ولع�سرين  �ستائر/  دون  نافذة  على  ال�سباح 
من اليا�سمني/ اأ�سطفي �سماوات خا�سة/ تر�سر�س 
املطر ال�سكري/ وتوزع حلواها على الزرازير". كما 
بدياًل  املراأة" بو�سفها  "اأ�سطرة  ي�سمى  ما  نالحظ 
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"مفتاح  لـ  "حلظة"  ق�سيدة  يف  له  ومغرية  للعامل 
حتدث  فيها/  مترين  التي  اللحظة  "يف  العلواين": 
ال�سحب".  فتخ�سر  االأر�س  متطر  غريبة/  اأ�سياء 
ب�ساعتهم  على  الباعة  ي�سيح  مترين/  "عندما  اأو 
وي�ستخدم  ممتلئة/  بجيوب  يعودون  ثم  باملجان/ 
"امراأة  ويف  ال�سفارات".  بدل  نايات  املرور  رجال 
�سيئة" لـ "نورهان الط�ساين" جند ممار�سة احلياة 
يف  ميوتون  الذين  "االأطفال  واملوت:  احلرب  و�سط 
نهاية احلي/ ال يتوقفون عن لعب كرة القدم/ حتى 
جارتي اليائ�سة/ ت�ستمر يف �سقي االأزهار/ وتقول اإن 
اأحدهم �سيهديني اإياها/ يف نهاية هذه الق�سيدة".

الواقع : •سوءات 
ويف امللف الق�س�سي يت�سع جمال ا�ستعرا�س �سوءات 
ال�سعور  املعي�سية،  املعاناة  ال�سرقة،  النفاق،  الواقع: 
"اأحمد  لـ  "وجوه"  ق�سة  ففي  واملتاهة.  بالوهم 
يو�سف عقيلة" تتماهى الوجوه مع االأقنعة، وي�سبح 
كل اإن�سان يف حاجة اإىل وجه/ قناع ليواجه به العامل: 
"يطرق باب جاره: �سباح اخلري. عندك وجه �سلف؟ 
�سوى  اأملك  اأعد  مقابلة مل  اأنا عندي  واهلل حتى  ال 
وي�سل  لرتميمه".  بطوله  الليل  �سهرُت  واحد  وجه 
االأمر اإىل اإقامة �سوق لبيع هذه الوجوه. واأمام زحام 
يكتفي  "حتى  واحدًا؛  وجهًا  فرد  كل  ياأخذ  النا�س 
بتوقيت  ع�سرة  احلادية  "ال�ساعة  ويف  اجلميع". 
الل�سو�س" لـ "ر�سوان بو�سوي�سة" يظهر تبئري املكان 
املركزي  ليبيا  "م�سرف  الل�سو�س:  هدف  بو�سفه 
الكورني�س  املجزرة.  برج  ي�سمى  برجًا  كان  الذي 
والرتاب  احلجر  حتت  املدمك  اجلميل  الطرابل�سي 
الوهاب".  عبد  �سيدي  اإىل  ال�سعاب  �سيدي  من 
األفة  على  تدل  حيث  جمانية؛  لي�ست  تفا�سيل  وهي 
املكان ومعرفة تاريخه يف انتظار احلدث املفاجئ. 
ففي هذه الليلة "يف ال�ساعة احلادية ع�سرة �سيحلم 
ل�سو�س املال العام يف ليبيا بيوم احل�ساب الدنيوي 
ما قبل االأخروي". هذا بينما يعاين الليبي حتى من 

"ا�سم  يف  يظهر  كما  الو�سطى،  الطبقة  اإىل  ينتمي 
لها  ت�سبب  التي  "اأجي"  امليدي:  ل�سكري  اأعجمي" 
االأحداث ال�سيا�سية املزيد من العزلة بعك�س جارتها 
ومتابعة  الوقحة  ال�سيا�سية  بالردود  "املولعة  �سعاد؛ 
والرتكات  ال�سيا�سية  بالت�سريحات  �سيء متعلق  كل 
اإذن،  البالد"."،  اأرجاء  كل  الطابع يف  امليلي�سياوية 
الدرا�سة  يف  ابنتها  تتعرث  التي  املراأة  هذه  فمعاناة 
والتي �سافر زوجها، هي انعكا�س الأو�ساع البالد وما 

يجري بها. 
ويف "ذات نهار كوفيدي" لـ "جمعة بوكليب" يتماهى 
البطل مع ال�سارد يف بحثه عن ق�سة للكتابة بعد اأن 
اأ�سبح االأمر متعذرًا يف ظل االأو�ساع املحيطة: "حني 
مل  بارد  كوفيدي  نهار  ذات  مبكرًا  بيته  دفء  غادر 
من  هربًا  اأو  م�سيًا  الرتي�س  بخروجه  يق�سد  يكن 
وح�سة ال�سمت يف بيته. كان يف حقيقة االأمر رغم 
برودة الطق�س خارجًا ال�سطياد اأو لت�سول فكرة تنفع 
اأن تكون ق�سة ت�ستحق اأن يكتبها". ويف "الهوية" لـ 
"جنوى بن �ستوان" نالحظ وقوع ال�ساردة يف متاهة 
وت�سهد  تذهب،  اأين  تدري  ال  حافلة  تركب  حيث 
ويف  املجهولة.  الرحلة  هذه  اأثناء  ال�سائقني  عراك 
"بيع املراكب للريح" لـ "خليفة الفاخري" جند حالة 
اأ�سبه بامل�سخ: "... لكن ج�سدي اكت�سى اأخريًا بفراء 
كبريتان  اأذنان  راأ�سي  يف  وا�سراأبت  ناعم  رمادي 
لـ  االأمثل"  "الرتتيب  ويف  باالأنياب".  فمي  واكتظ 
مفتوحة  نهاية  جند  الككلي"،  القا�سم  اأبو  "عمر 
امراأة  ال�سارد  كافة االحتماالت حني ي�سادف  على 
"وجد  البيت  تطارده، ويف  اأنها  ويظن  ت�سبه زوجته 
الكابو�س".  هذا  من  يخل�سه  قرارًا  يتخذ  نف�سه 
"حممد  يعود  اال�ست�سراف  هذا  من  العك�س  وعلى 
امل�سراتي" يف "موت حممد" من خالل اال�سرتجاع 
النف�سي  مالذه  متثل  التي  الطفولة  ذكريات  اإىل 

االآمن.
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اأداءها  �سقل  مطبوعًة  موهبة  زكي«  »اأحمد  امتلك 
طويل  م�ساٍر  عرب  رها  وطوَّ ال�سينمائي  التمثيلي 
العربية،  ال�سينما  تاريخ  يف  االأيقونية  االأعمال  من 
بها،  ُيعرف  ة  خا�سّ فنية  كاريزما  له  �سارت  حتى 
»م�سرت  يف  ي�ست�سلم  ال  الذي  الطموح«  »ال�ساب  فهو 
يف  بخيانة  اإال  ي�سقط  ال  الذي  ب«  و«املهرِّ كاراتيه«، 
»االإمرباطور«، و«البطل املظلوم« الذي ال ُيلقى عليه 
القب�س اإال بو�ساية يف »الهروب«، و«املحامي املتمرد« 
ال�سادات«  »اأيام  يف  والرئي�س  احلكومة«،  »�سد  يف 
اأما يف »زوجة رجل مهم«)1( فاإنه   .»56 و»نا�سر 

باأداء  منبهرُا  ال�سا�سة  اأمام  امل�ساِهد  اإبقاء  يوا�سل 
واالندماج  الّتَماِهي  من  حالة  يف  املمثل/العقيد، 

التاّم مع العر�س.
اإىل  مهم«،  رجل  »زوجة  �سريط  اأحداث  تعود 
�سبعينات القرن املا�سي؛ خالل فرتة حكم الرئي�س 
»روؤوف  ال�سيناري�ست  كتبه  ال�سادات«)2(،  »اأنور 
الفل�سطيني  واأنتجه  خان«  »حممد  واأخرجه  توفيق« 
»ح�سني القلى« �سنة 1988. اأّدى فيه دور البطولة 
اأبو  »ه�سام  العقيد  دور  يف  زكي«  »اأحمد  من  كل 
ح�سور  مع  »منى«،  دور  يف  اأمني«  و«مريفت  الوفا«، 
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خا�ّس للعراب »ح�سن ح�سني« يف دور »م�ساعد وزير 
الداخلية«. وكما هو معلوم اأن �سيناريو الفيلم الُتِقط 
امل�سري  املخرج  مع  �سارت  عابرة  واقعة)3(  من 
باإهانته  ال�سباط  اأحد  قام  اأن  بعد  خان«  »حممد 
واالعتداء عليه يف موقف مروري، غري اأّنه مل يتقّبل 
اأن مي�سي املوقف بدون حما�سبة، واأ�سّر على ت�سجيل 
ويتم  ال�سابط  له  يعتذر  اأن  قبل  بالواقعة،  حم�سر 
لح بينهما. عند و�سولهما اإىل خمفر ال�سرطة،  ال�سُّ
�سوّيًة؛  لي�ست  ال�سابط  �سلوكيات  اأن  »خان«  الحظ 
الفوقية  والنظرة  بالغرور  �سخ�سيته  ات�سمت  حيُث 

لالآخرين واالإعجاب املفرط بالذات.
الرنج�سية  ال�سخ�سيات  اأعماق  يف  ال�سريط  يغو�ُس 
ال�ساداتية  احِلقبة  يف  ال�سرطة  �سباط  بع�س  لدى 
رجال  اأغلب  وعمل  حياة  اأ�سلوب  وير�سد  مب�سر، 
الذين  اأولئك  وباالأخ�ّس  املرحلة؛  هذه  يف  االأمن 
كانوا يرون اأن جتاوزاتهم يف م�سلحة الوطن. وقد 
اأبو  يكون احلوار)4( الذي دار بني العقيد »ه�سام 
الوفا« والكاتب ال�سحايف »جمدي عّز العرب« الذي 
التقاه  حني  املقهى  يف  درديري«،  »حممد  دوره  مّثل 
�سدفًة واألقى عليه التحّية، مظهرًا بائنًا من مظاهر 
التعايل والت�سلط واالأنانية العنيفة التي يت�سف بها 

هذا النوع من ال�سباط:
اأنا  فاكرين؟  م�س  ح�سرتك  الكاتب:   -
معه  حققت  الذي  ال�سحايف  العرب«؛  عز  »جمدي 
نظام  قلب  وحماولة  العام  الراأي  باإثارة  واتهمته 

احلكم..
عايز   ح�سرتك  فاكر...  م�س  ال  العقيد:   -

اإيه دلوقتي؟... اأنا م�س فا�سي.
ال�سحايف: ال جمرد درد�سة؛ هل تعرف اأن   -
التهمة التي لفقتها يل كانت �سرتمي بي يف ال�سجن 
�سهور و�سنني.. لوال بع�س امل�سئولني يف الدولة الذين 
�سوؤال  ُخلدي  ويف  املو�سوع،  وانتهى  بجانبي  وقفوا 
يحريين! ملاذا كنت تتهم النا�س بالباطل؟ هل تبحث 

عن �سهرة اأم جمد اأم ترقية؟ وما تلك اللذة الغريبة 
التي حت�ّسها عندما تلفق ل�سخ�س ما تهمة؟

البلد،  اأحمي  اإين  �سغلي  اأنا  العقيد:   -
ويلزمك اأن تخر�س، اأنا ال اأ�سمح لك بهذه اللهجة..

ال�سحايف: ومن اأقنعك اأن ت�سرفاتك هي   -
التي �ستحمي البلد؟ ومن قال لك اأنك اأكرث وطنية 
ت�سمع  اأن  حتب  ال  اأنت  معهم؟  حتقق  ممن  اأو  مني 
َلَمان  اإال �سوتك.. ولو كنت االآن يف مكتبك و�سط الَهينْ
ت والتقارير ُكتبت ويا  وال�سلطة؛ كانت االأقوال اتر�سِّ

ويَل من يقع حتت يدك.
نحن  املتطرفني،  اأ�سلوب  هو  هذا  العقيد:   -
كانت  ولوالنا  ال�سحايف،  ح�سرة  يا  حرب  حالة  يف 
من  حمايتها  وم�سوؤوليتنا  البلد..  خربت  الفو�سى 

االأعداء... واأنت اأكيد عميل اأجنبي.
�سّرح املخرج »حممد خان« اأنه طلب من ال�سيناري�ست 
»روؤوف توفيق« اأن يقوم احلوار بوظيفة الك�سف عن 
ال�سباط)5(  من  ال�سنف  هذا  �سخ�سيات  اأبعاد 
الذي  »ه�سام«  العقيد  ال�سريط-  -يف  ومنوذجهم 
ا ال�سخ�سية بكل ما  د دوره »اأحمد زكي« متقم�سًّ ج�سَّ
تت�سف به من عجرفة وتكرب، مع االإبراز اجللّي للغلوِّ 
ع املبالغ فيه الذي  يف التكرب واالأنفة الزائدة والرتفُّ
ُيعرف به الكثري من املحققني وال�سباط والعقداء يف 
م�سر وقتذاك، وكاأنهم ُهم ال�ّسادة وغريهم العبيد.

ب�سدٍق  لري�سد  تقريبًا،  �ساعتني  يف  ال�سريط  ياأتي 
ال�سرطة  و�سباط  تعميمًا  االأمنِيّني  طريقة  وواقيعٍة 
اأكتوبر   6 حرب  بعد  ما  الفرتة  يف  حتديًدا 
طريقٌة  الثمانينات.  مطلع  حتى   ،)6(1973
حتكمها النذالة والغطر�سة واالفرتاء؛ مّثلها ب�سورة 
خّول  الذي  املمتاز  باأدائه  زكي«  »اأحمد  متطابقة 
يتوقفوا  اأن  اخلالد،  ال�سينمائي  العمل  هذا  ناع  ل�سُ
واإن�سانية  واأمنية  و�سيا�سية  اجتماعية  ق�سايا  عند 
اأي�سًا، الأنها اأبعاد ات�سالها ببع�سها يف فنون التمثيل 
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يف  الوفا«  اأبو  »ه�سام  العقيد  يرغُب  اجتماعيًا؛ 
الزواج من »منى«؛ فيتحول الزواج من توافق وقبول 
ُتعّد  ومواَفقٍة  هو  لدنه  من  رغبٍة  اإىل  طرفني،  بني 
حت�سيل حا�سٍل من طرف الفتاة. امل�ساألة حم�سومٌة 
مادام هو قد اختار، الأنه طبعًا وح�سب خيالئه لن 
اأو قطعة  اأ�سيائه  ُيرف�س. لت�سبح الزوجة �سيئًا من 
اأك�ُس�سواٍر جميلة تكّمل مظهره ووجاهته االجتماعية 
اأن  حتى  املهنة.  وزمالء  واجلريان  النا�س  اأمام 
امل�ستقبل،  له زوجة  العمل هو من خطب  رئي�سه يف 
الأن ال�سخ�سية الرنج�سية عمومًا تعتمد على عن�سر 
االإبهار، مما يحقق لها االنت�سارات املعنوية املوؤقتة 
اإذ  الت�سلط،  هو�س  تغذية  يف  لت�ستمر  الغري،  اأمام 

ميثل بالن�سبة لها غايَة احلياة ومنتهاها.
بواب  يتعامُل مع  بدا مالزمًا لطبيعة ه�سام،  هو�ٌس 
اخلا�س  و�سائقه  والفكهاين  املقهى  ونادل  العمارة 
اأمثاله،  وخدمة  خلدمته  ت�سخريهم  يتم  كخدٍم 
اأنهم  وعلى  االآدمي  بعدهم  من  ويجردهم  وؤهم  ي�سيِّ
ب�سر ي�سعرون اأي�سًا يفرحون، يعانون، لهم طموحات 

واآمال مثله متامًا، من حقهم اأن يحَيوا بكرامة.
تربطه  عائلية  �سلة  الأي  يكرتث  ال  اأي�سًا  اأقارُبه 
مرتجيًة  ُمتعٍب  �سفر  بعد  اإليه  و�سلت  خالُتُه  بهم؛ 
يف  الطالب  ابنها  لتخلي�س  عاجاًل  التدّخل  اإّياُه 
على  االعتقال  من  الطب،  بكلية  االأخرية  ال�سنة 
فاجاأها  لكّنه   ،)7(1977 يناير  اأحداث  خلفية 
يعرتف  ال  ب�سراحٍة  هو  والنكران.  بالالمباالة 
لتعليماتهم  ينحني  اإّنه  حيث  روؤ�ساءه  اإال  يهاب  وال 
رتبًة  اأعلى  الأنهم  خوًفا،  بل  احرتامًا،  ال  واأوامرهم 
تنفيذ  يف  امتناًعا  لهم  اأظهر  اإذا  وه  ي�سرُّ وقد  منه 

التعليمات.
�سيا�سيا واأمنيًا؛ تعّد تهمة قلب نظام احلكم، تهمًة 
مف�سلة لدى هذا النوع من االأمنّيني والأمثال �ساحبنا 
العقيد، يتم تلفيقها للمتظاهرين والأ�سباب خمتلفة 
حتى لو كانت مطالبهم ال �سلة لها بال�سيا�سة، فقد 

ما  رف�س  اأو  البطالة  اأو  ال�سكن  اأو  االأ�سعار  تخ�سُّ 
على  احلفاظ  والأن  ال�سالم)8(.  مبعاهدة  ي�سمى 
املن�سب االأمني والرتّقي املهني يتطلب اإظهار الوالء 
للداخلية والنظام، فال م�سكلة عند العقيد اأن يظِلم 
اأو يزّور اأو يكذب، واإننْ تطلبت امل�ساألة اإخفاء االأبرياء 
واإقحام  م�ستقبلهم،  على  والق�ساء  ال�سجون  يف 
ذويهم يف دوامٍة من ال�سقاء خالل البحث عن حلول 

لتخلي�س معتقليهم من م�سري جمهول.
ال�سوّية  النماذج  بع�س  اإىل  االلتفات  من  بالرغم 
ب�سكل  حقق  الذي  كذاك  ال�سباط  من  وامل�سّرفة 
ب�سبب  الكتابة  من  املمنوع  ال�سحايف  مع  طبيعي 
و�سط  تذوب  مناذٌج  اأنها  اإال  االإيديولوجية،  مواقفه 
هذا  »ه�سام«  طرَد  امل�سطربني.  الفا�سدين  من  ثلة 
حتى  املتهم،  مع  التحقيق  برتك  واأمره  ال�سابط 
يت�سنى التعامل معه مبا يتيح ل�سيادة العقيد ا�ستدامَة 
ال�سعور بال�سيطرة والّلذة التي يبُلُغها بعد اأن يرمي 
باأّي متهم ملجرد ال�سك اأنَّ اآراءه ال تتوافق مع عقلية 
الدولة. وقد  اأمن  اأو �سباط  العقداء  النوع من  هذا 
حدث بعد اأن وافق على عودة »منى« زوجته ملتابعة 
ا�ستعملها  اأنه  اجلامعة،  مدرجات  يف  درا�ستها 
رِبٍ دون اأن تدري هي بنّيته يف تزويده مبعلومات  كُمخنْ
عن حتركات ومواقف واأ�سماء بع�س الطالب الذين 

يدر�سون معها ولديهم ن�ساطات �سيا�سية.
اإىل  وعائلتها  وزوجته  العقيد  تتحول حياة  اإن�سانًيا؛ 
الزوجة  متامًا،  متناق�ستان  �سخ�سّيتان  جحيم، 
يتجلى  االأناين.  الع�سبي  والرجل  اللطيفة  الهادئة 
الدولة  �َسن  بعد  لعمله  فقدِه  يف  احلارق  اجلحيم 
حدودهم  جتازوا  الذين  االأمن  رجال  على  حملًة 
من ما �سمي  القانونية يف التحقيق مع املعتقلني، �سِ
ال�سادات. قراُر العزل  انفتاح  اآنذاك بعهد  اإعالميًا 
ك�َسَر  وَقَلَب حياته،  اأربك  كابو�سًا  �سّكل  من وظيفته 
�سار مي�سي يف  االجتماعية،  مكانته  واألغى  ِكربياءه 
اجلميع  اأن  يعتقد  بطحًة  راأ�سه  على  وكاأّن  ال�سارع 
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يرمقه بنظرات اال�ستهزاء والتهكم.
عانت »منى« اأواًل من �سقوط حملها، وعانت ثانيًا من 
الذي  امل�ستِبد،  الزوج  اإرادتها منذ عا�سرت   �سلبها 
بال  اآدمي  غري  كائن  وكاأنه  عواطف  باأي  يت�سف  ال 
�سماَع عدا �سوته. جعلها  �ساديٌّ ال ير�سى  وجدان، 
ٍن م�سّيج بقواعده وقوانينه قبل وبعد  اأ�ِسريًة يف ِح�سنْ
التجاوزات. �سار  امَلعا�ِس مبكرًا ب�سبب  اإحالته على 
ال ميلك �سوى الزوجة، والتي بدورها قررت التخلي 
بقتله  التخلي  ثمن هذا  تدفع  �سوف  اأنها  عنه، غري 
لتخرتق  م�سد�سه  من  اأطلقها  بر�سا�سة  لوالدها 
هاتفته  اأن  بعد  ابنته  اإىل  القادم  وهو  �سدره، 
منه  وطالبًة  عذابها،  من  ها  ليخل�سّ به  م�ستنجدًة 
اإعادتها اإىل دفء العائلة. ويف النهاية ينتحر العقيد 

باآخر ر�سا�سة يف امل�سد�س.
دور  جت�سيد  يف  برَع  اخلبري،  املمثل  زكي«،  »اأحمد 
دائمًا،  �سواب  على  اأنه  يرى  الذي  العقيد«  »�سيادة 
بينما االآخرون قا�سرون يف الفهم وا�ستيعاب م�ساألة 
الت�سحية من اأجل الوطن. اإنه حمور الكون ومركزه؛ 
ت�ستمر معه هذه االأ�سطورة الذاتية ويرغب يف نقلها 
اأنها  حملها  بعد  لزوجته  يقول  عندما  ابِنه،  اإىل 
هم  ال�سباط  الأن  �سابطًا،  و�سي�سبح  ولًدا  �ستنجب 

من يحكمون العامل.
الرجل  �سخ�سية  وتقّم�س  دوره  »زكي«  عاي�س 
اأعماله  اأبدع يف معظم  كما  واأبدع يف متثيلها  املهم 
اأنه  بدا  الفّنان  �سفات  م�ستوى  فعلى  ال�سينمائية. 
اّت�سف بالتاأثري واجلاذبية واحل�سور، وعلى م�ستوى 
لُيقنع  الفعل  يف  وانغم�س  تاأقلم  اأنه  يظهر  التمثيل 
ال  احلقيقة  يعي�س  اأنه  وتلقائية  بعفوية  اجلمهور 
اخليال، وبعد اأن يدفعك عرب اأدائه اإىل التعاطف مع 
املظلومني الذين اأ�ساء اإليهم، يجعلك تتاأثر وت�سِفق 
عليه هو عينه الظامل، ملا اآل اإليه و�سعه ب�سبب جنون 
اأحياًنا يكون  االإن�سان  العظمة، يف مثاٍل حيٍّ ملقولة: 

عدوَّ نف�ِسه.
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اأن  قبل  »َدبّي«  فهو  وا�سوّد  فاإذا حتّرك  اأبي�س،  وهو 
فُيعطي  الّتمر،  األوان  تغرّي  ويرى   .. اأجنحته  تنبت 
فهو  وا�ستدار  حّبه  اخ�سّر  فاإذا  اإ�سمًا،  لون  لكّل 
»خاَلل«، فاإذا َعَظم فهو »الِب�سُر«، فاإذا احمّرت فهي 
»�ِسقحة«.  وقد يرى حلية الّرجل حمراء، في�سّبهها 
بالعرفجة ويقول: »كاأّن حليته حزام عرفجة«.  وقد 
يرى اأنف الّرجل اأحمر فيذّكره هذا بنبات الّطرثوث 
وقد  الّطرثوث«   نكعة  كاأّنها  اأنفك  »نكعة  له  فيقول 
بعروق  فُي�سّبهها  احلمراء  الّناقة  الّناقة  ُتعجبه 
االأرطاأة، وهي عروق �سجرة معروفة »حمر زاهية يف 
ثرى الّرمال املمطورة يف ال�ّستاء، تراها اإذا انترثت 

وا�ستخرجت من الرّثى، حمرا ريانة مكتنزة«. 
وهكذا يجّرنا الّلون اإىل معارف العرب وت�سّوراتهم 
لهذا  الّثاقبة  نظرتهم  واإىل  بهم  املحيط  للعامل 
على  وهناك  هنا  املتناثرة  املوجودات  ولكّل  الوجود 
االإن�سان  قدرة  بجالء  يك�سف  مّما  الب�سر  مدى 
ملفت  ب�سكل  وحتليلها  االألوان  متييز  على  العربي 
اأخرى  اأبعادًا  الّلون  لياأخذ  تاأويلها  ثّم  لالإنتباه، 
تّت�سل بكّل ما هو نف�سي واجتماعي وديني وفكاهي 
كذلك، وفيما يلي نعر�س اآراء بع�س املفّكرين العرب 

وامل�سلمني:

الّلغة والبالغة:     الّلون عند أهل  • داللة 
بو�سف  كثريًا  والبالغة  واالأدب  الّلغة  اأهل  اهتّم 
كثرية  عنا�سر  من  حوته  مبا  وموئلهم  بيئتهم 
كاحليوانات االأليفة والوح�سّية والّنباتات واحل�سرات 
والبيوت واالأحجار والّرمال والّثمار... يّتخذون منها 
ومواعظهم  واأمثالهم  ومقاماتهم  الأ�سعارهم  ماّدة 
واألوانًا  واأ�سكااًل  اأو�سافًا  عليها  فخلعوا  و�سريهم، 
اإح�سا�سهم ودّقة مالحظتهم  ك�سفت ب�سدق رهافة 
جتربتهم  وعمق  علمهم  وغزارة  خيالهم  و�سعة 
ونفاذ ب�سريتهم... وقد برعوا كثريًا يف اإظهار اأدّق 
بني  العالقات  واأن�سئوا جملة  والّتفا�سيل  اجلزئّيات 
ذلك،  يف  عجب  وال  واملوجودات،  الّظواهر  خمتلف 
اإىل  الكلّيات  من  مت�سل�سل  متدّرج  العربي  فالّلفظ 
اجلزئّيات، ومن االأ�سول اإىل الفروع، ومن الهيئات 
ومن  والّدخائل،  االأحوال  اإىل  اخلارجّية  واالأ�سكال 
الوجوه  اإىل  امل�سرتكة،  ور  وال�سّ الكربى  اخلطوط 
وترتيب  وتف�سيل  تنويع  يف  الّدقيقة،  والعنا�سر 
والغنى  االإحاطة  بهذه  واالإعجاب  الّتقدير  ي�ستدعي 
الّلغوي  والتقّعر  املعاظلة  فيه  ندرت  اّلذي  والعر�س 
كبري  عدد  يف  ن�ست�سعره،  اّلذي  املعريف  والّتعقيد 
والفل�سفّية  والفقهّية  التطبيقّية  العلمّية  الكتب  من 

والّنحوّية وما �سابه..  

    رمزية اللون )2(   

عاطف عبد الستّار. تونس

باعتبارها مبحثًا جماليًا وفلسفيًا  
في الثقافة العربية االسالمية ..
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نة ال�ّسعريَّة يالحظ اأّنها احتفت  واإّن املتاأّمل يف املدوَّ
باالألوان يف �ستَّى االأغرا�س ال�ّسعريَّة وعرب الو�سائل 
البالغيَّة املختلفة من جمازات وت�سابيه وا�ستعارات 
العديد  ة  اجلماعيَّ لة  املخيَّ يف  ل  فت�سكَّ وكنايات.. 
واالإمياءات  االإيحاءات  ذات  ال�ّسعريَّة  ور  ال�سُّ من 

ة   . ة والّطاقات الّتخييليَّ الّرمزيَّ
اعر  ال�سَّ اأنَّ  وحديثًا  قدميًا  ال�ّسعر  نّقاد  اأثبت  وقد 
من  ينظمه  ما  يف  ال�ّسعريَّة  ور  ال�سُّ واأنَّ  بيئته،  ابن 
بيعة  الطَّ األوان  من  ت�ستلهم  فيما  ت�ستلهم  ق�سائد 
خا�ّس.  بلون  جتربته  فتطبع  به  املحيطني  والكون 
للتَّ�سديق«  منهم  للتَّخييل  اأطوع  ا�س  »النَّ كان  وملَّا 
(ت1386  القرطاجّني  حازم  تعبري  حد ّ على 
اخليال،  يف  وال�ّسعراء  االأدباء  قرائح  جنَّحت  م( 
ف�سيَّة  النَّ التَّفاعالت  من  األوانًا  املتلّقي  يف  كت  وحرَّ
ميكن  وال  والتذاذًا،  تاأمّلًا  وا�ستح�سانًا،  ا�ستقباًحا 
ور �سواًء يف  بحال اإنكار قيمة االألوان يف ت�سكيل ال�سُّ
الن�ّس املنتج اأو يف ذهن املتلّقي، وتبقى كلُّ االأدوات 
ة بامتياز  ة والبديعيَّة و�سائل تخييليَّ ة البيانيَّ التَّعبرييَّ
»القرطاجّنّي«  يعّرف  اأن  يف  غرابة  وال  نظره.  يف 
يف  خمت�سٌّ  موزون،  خمّيل  »كالم  باأنَّه  ال�ّسعر 
ل�سان العرب بزيادة الّتقفية اإىل ذلك والتئامه من 
لة، �سادقة كانت اأو كاذبة، ال ي�سرتط  مقّدمات متخيَّ

فيها، مبا هي �سعر، غري التَّخييل«. 
»فقه  امل�سهور  موؤّلفه  �سّمن  قد  »الّثعالبي«  كان  واإن 
تناول  اأحدهما  ف�سلني  العربية«  واأ�سرار  الّلغة 
االألوان ومفرداتها املوّظفة يف لون البيا�س وال�ّسواد 
واحُلمرة يف االإن�سان واحليوان، واهتّم الّثاين باألوان 
الّثياب وماّدته،  وتكّلم »عبد اهلل بن حمّمد بن جزي 
لها  واأفرد  االألوان،  ماهية  عن  الغرناطي«  الكلبي 
بابًا �سّماه االألوان، وفيه يقول: »الّلون هيئة كال�ّسواد 
»اجلاحظ«  فاإّن  فرة..«،   وال�سّ واحُلمرة  والبيا�س 

يرى اأّن ال�ّسعر اإىل جانب كونه �سناعة، فهو �سرب 
من الّن�سج وجن�س من الّت�سوير  اأي اأّن تاآلف حروف 
جمرى  يف  االألوان  تاآلف  يطابق  االأذن  يف  الكلمة 

الب�سر.
وهنا مياهي »اجلاحظ« بني الكلمة والّلون يف العملّية 
الكلمة  عن  مطّواًل  حتّدث  قد  كان  واإن  االإبداعّية، 
ووقعها يف نف�س امل�ستمع فهو يتحّدث االآن عن اأ�سل 
االألوان ومرّدها اإىل البيا�س وال�ّسواد فيقول: »..وقد 
دلياًل  املذهب  باالأج�سام هذا  يقول  بع�س من  جعل 
على اأّن االألوان كّلها اإمّنا هي من ال�ّسواد والبيا�س، 
واإمّنا يختلفان على قدر املزاج، وزعموا اأّن الّلون يف 
املقالة  يف  وحكموا  وال�ّسواد،  البيا�س  هو  احلقيقة 
االأوىل بالقّوة لل�ّسواد على البيا�س، اإذا كانت االألوان 
كّلما ا�ستّدت قربت من ال�ّسواد وبعدت عن البيا�س 

فال تزال كذلك اإىل اأن ت�سري �سوادا«.   
مفهوم  ونباهة  بذكاء  »احليوان«  �ساحب  طرح  لئن 
واأ�سار  االألوان  يف   )La densité( الكثافة 
مل  اأّنه  اإاّل  املادية...(  االألوان  خلط  )نظرية  اإىل 
مع  التعامل  يف  واحلذق  املهارة  م�ساألة  اإىل  يتطّرق 
املاّدة )La technique( وهي ميزة اأ�سا�سّية 
ما  وهو  الفّنانني،  بني  الفارق  ت�سنع  اأن  �ساأنها  من 
»دالئل  يف  فيقول  بو�سوح  »اجلرجاين«  اإليه  اأ�سار 
االإعجاز«: »واإمّنا �سبيل هذه املعاين �سبيل االأ�سباغ 
فكما  والّنقو�س،  ور  ال�سّ منها  تعمل  اّلتي  )االألوان( 
اأّنك ترى الّرجل قد تهّدى االأ�سباغ اّلتي عمل منها 
�سرب  اإىل  ن�سج  اّلذي  ثوبه  يف  والّنق�س  ورة  ال�سّ
اأنف�س االأ�سباغ ويف مواقعها  من التخرّي والتدّبر يف 
ومقاديرها، وكيفّية مزاجها لها وتركيبها اإّياها اإىل 
اأجل ذلك  اإليه �سحبه، فجاء نق�سه من  ما ال يهتد 

اأعجب و�سورته اأغرب«.  
بعد قرنني  القرطاجّني«  اإليه »حازم  اأ�سار  ما  ولعّل 
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من الّزمن يعّمق ما ذهب اإليه »اجلرجاين« ويوّطده 
ليطرق على م�سامعنا كالمًا عن وقع الّلون يف نف�س 
الّرائي، حيث اعترب اأّن املحاكاة بامل�سموعات جتري 
من ال�ّسمع جمرى امللّونات من الب�سر.  وهو عينه ما 
اأ�سار اإليه كذلك �سنان اخلفاجي ملّا اعترب اأّن تاآلف 
حروف الكلمة كتاآلف االألوان يف جمرى الب�سر.  وال 
اأن نعّرج على »�سفّي  اأن منّر دون  يفوتنا هنا طبعًا 
ع اأبياته  الٌدين احللي« ذلك ال�ّساعر الهمام اّلذي ر�سّ
روب  ال�سّ واألوان من  الفخر  باأ�سباغ من  احلما�سّية 
قائاًل: »بي�س �سنائعنا خ�سر مرابعنا * �سود وقائعنا 
حمر موا�سينا«، اأو »عمرو بن كلثوم« اّلذي قال: باأّنا 
نورد الّرايات بي�سا * ون�سدرهّن ُحمرا قد ُرِوينا« اأو 
»الّتوحيدي« يف »االإمتاع واملُوؤان�سة« اّلذي حّدثنا عن 
هب  والٌذّ االأ�سفر  الياقوت  لون  اأّن  »وُيقال  االألوان: 
االألوان  من  �ساكلها  وما  الّزعفران  ولون  االإبريز، 
�سعاعها،  وبريق  ال�ّسم�س  نور  اإىل  من�سوبة  املُ�سرقة 
وما  والقطن  والبّلور  وامللح  ة  الِف�سّ بيا�س  وكذلك 
القمر  نور  اإىل  من�سوبة  الّنبات  األوان  من  �ساكله 

وبريق �ُسعاعه، وعلى هذا املثال �سائر االألوان«.  

الّلون عند أهل الفكر والفلسفة: • داللة 
تتعّدى داللة االألوان عند الفال�سفة امل�سلمني نطاقها 
تّت�سع  اإذ  اأعّم،  هو  ما  اإىل  لها  املطابق  الو�سعي 
والّتاأويل  للّتف�سري  الّلون يف مقارباتهم  اإيحاء  دائرة 
الو�سعي  املعنى  من  اأعّم  وروؤى  معان  بت�سمّنها 
املتداول وتتيح للن�ّس جملة من االإيحاءات والّرموز 
بها  يتمّتع  اّلتي  االإمكانات  الّلون بف�سل  ُتك�سب  اّلتي 
الّلفظ العربي - املتدّرج من الكلّيات اإىل اجلزئّيات، 
واالأ�سكال  الهيئات  ومن  الفروع،  اإىل  االأ�سول  ومن 
اأخرى  اأبعادا   - والّدخائل  االأحوال  اإىل  اخلارجّية 
عن  الّنظر  بغ�ّس  املعرفّية  احلقول  كّل  فيها  تلتقي 

حوا�ّس  خم�س  يذكر  »الفارابي«  فهذا  منطلقاتها. 
احل�ّس  فهي  الباطنة  فاأّما  باطنة،  ومثلها  ظاهرة 
امل�سرتك واخليال واملتخّيلة والوهم واحلافظة، واأّما 
املعروفة  اخلم�سة  املح�سو�سات  تلك  فهي  الّظاهرة 
واالأج�سام.. كالب�سر  واالأ�سكال  االألوان  اّلتي تدرك 
�سورة  ُتدرك  املجّوفة  الع�سبة  يف  مرّتبة  »قّوة  وهو 
ما ينطبع يف الّرطوبة اجلليدّية من اأ�سباح االأج�سام 
بالفعل  ال�سّففة  االأج�سام  يف  املتاأّدية  الّلون،  ذوات 
قيلة..«.  وهذا »الكندي«  اإىل �سطوح االأج�سام ال�سّ
ورة اإاّل وهي يف طينتها    يرى اأّن احل�ّس ال ُيدرك ال�سّ
مقّدمات  بني  من  املح�سو�سات  باأّن  منه  اإميان  وهو 
املعرفة وم�سادرها، فاحل�ّس ُيدرك الكّلي ال اجلزئي 
اأّنه  كما  امل�ساهَدة  ق�ساياه  العقل  ُيدرك  وبوا�سطته 

وبوا�سطة احل�ّس والقيا�س ُيدرك العقل املجريات..
الفقه: الّلون عند أهل  • داللة 

اأبرز  من  456هـ(  )ت  االأندل�سي  حزم  ابن  ُيعّد 
حياة  يف  واأهمّيتها  باالألوان  اعتنوا  اّلذين  الفقهاء 
الّظاهري  املذهب  موؤ�ّس�س  ت�سّدى  حيث  االإن�سان، 
نطاق  يف  لّلون  احلمامة«  »طوق  ال�ّسهري  موؤّلفه  يف 
يرى  وهو  الّذهن،  وراء  ما  اإىل  احلا�سر  املح�سو�س 
باأجزاء  ليّت�سل  اخلارجي  احل�ّس  يتعّدى  الّلون  اأّن 
البي�ساء  املراأة  اأّن  مثال  و�سرب  الّنائية..  الّنفو�س 
يف  دامت  اإذا  اأ�سود  بطفل  ُترزق  اأبي�س  لزوج 
اأثر الّلون  اأّن  م�سجعها تطالع الّلون االأ�سود، مبعنى 
االإدراك.  باطن  اإىل  احل�ّس  �سطح  يتجاوز  الّنف�سي 
كما يعترب »ابن حزم« اأّن لّلون بريقا وجاذبّية جتذب 
مهما حتّول الّنظر من خلف اأو من اأمام، ويقول يف 

ذلك بيتني من البحر الب�سيط:
امه ال ينثني اأبــــدا      من ُكنت ُقدَّ

�سونا اد َيعنْ عَّ فهم اإىل نورك ال�سّ
ومن تكن خلفه فالّنف�س ت�سرفه    



إبــــــداع إبــــــداع

 اإليك طوعا فهم داأبا يكرونــــــــــــا  
واأّما يف »االأ�سول والفروع« فيعر�س لنا »ابن حزم« 
يف  ما  كّل  اأّن  يعترب  اّلذي  احلكم«  بن  »ه�سام  راأي 
العامل هو ج�سم، وعليه فاالألوان اأج�سام الأّن اجل�سم 
وجدته  حيث  فمن  عميقًا،  عري�سًا  طوياًل  كان  اإذا 
وجدت الّلون واحلركة والّطول والعر�س والعمق لّلون 
اأي�سًا،  ثّم يرّد عليه معّلال جوابه باأّن االأبعاد الّثالثة 
ة باجل�سم  )الّطول والعر�س والعمق( اإمّنا هي خا�سّ
ولي�ست لّلون، فلو »كان لّلون طول وعر�س وعمق غري 
طول اجل�سم وعر�سه وعمقه الحتاج اإىل مكان غري 
يكون  اأن  املحال  ومن  مقداره،  على  اجل�سم  مكان 
معا  يعلن  ما  مقدار  منهما  واحد  كّل  طول  �سيئان، 
يف مكان م�ساحته اأحدهما وهذا ما ال �سبيل اإليه يف 

معقول«. 
الّلون عند مفّسري األحالم: • داللة 

نة يف  اأورد ابن �سريين يف تف�سريه لروؤية االأثواب امللوَّ
بيُّ  احللم: »والقمي�س االأبي�س دين وخري، وقال النَّ
ا�س يعر�سون عليَّ وعليهم  الم راأيت كاأنَّ النَّ عليه ال�سَّ
ه،  يجرُّ قمي�س  وعليه  عمر  عليَّ  وعر�س  ُقم�س، 
الّدين«..   قال  اهلل؟  ر�سول  يا  ذلك  لت  اأوَّ فما  قالوا 
ه ودينه واأمانته..  جل وعزُّ و«اجلديد االأبي�س جاه الرَّ
الح دينًا ودنيا.. والّثياب  ولب�س الّثياب البي�س ال�سَّ
ة ودين وزيادة عبادة لالأحياء واالأموات  اخل�سر قوَّ
ة،  وح�سن حال عند اهلل تعاىل، وهي ثياب اأهل اجلنَّ
يف  يدلُّ  وقيل  للّرجال،  مكروهة  احلمر  والّثياب 
ود ملن ال  فرة يف الّثياب ال�سُّ املر�س على املوت وال�سُّ
يعتاد لب�سها اإ�سابة مكروه، وقيل هي للمري�س دليل 
، ومن لب�س ملحفة حمراء  رقة همٌّ وغمٌّ املوت، والزُّ
�سائر  باالألوان يف  والّثياب  امراأة،  ب�سبب  قتااًل  لقي 
الّنا�س تدلُّ على ال�سّدة واحلزن، وتدلُّ للمري�س على 

زيادة مر�س«. 

ر »ابن  ويرجع البع�س هذا التَّناغم اإىل قرب املف�سِّ
ل، ولكنَّ الّنظام  �سريين« من الع�سر االإ�سالمي االأوَّ
الثَّبات  نوع من  لالألوان بقي على حاله يف  مزي  الرَّ
احلال  هو  مثلما  املتاأّخرين،  املف�ّسرين  لدى  حتَّى 
لعبد  املنام«  تف�سري  يف  االأنام  »تعطري  تف�سري  يف 
�سوؤم  نذير  بقي  مثاًل  فاالأزرق  ابل�سي،   النَّ الغني 
رف�س  وجود  يعني  مبا  تف�سريه،  يف  للمكروه  وفاأاًل 
الثَّقافة  اإطار  يف  الّلون  لهذا  وثقايف  �سيكولوجي 
لنا  يتبنيَّ  الّنحو  هذا  وعلى    . ة  االإ�سالميَّ ة  العربيَّ
بو�سوح اأنَّ النُّ�سو�س احلواّف ممّثلة يف كتب تف�سري 
الّنظام  قولبة  يف  جمتمعة  �ساهمت  قد  االأحالم 
االإ�سالميَّة،  ة  العربيَّ الّثقافة  يف  لالألوان  مزي  الرَّ
والعريف  العقدي  االإرث  �ساهم  اّلذي  الّنظام  ذلك 
د  ته ليتاأكَّ وال�ّسعبي يف �سبط اأبرز معامله وت�سكيل هويَّ
ثقافّية  م�ساألة  االألوان  ة  رمزيَّ اأنَّ  اأخرى  ة  مرَّ لنا 
مزي  الرَّ االإرث  هذا  ال�ّسيا�سي  اإيالء  واأنَّ  بامتياز، 
ة اللَّون يف  اأمر ال يخلو من وجاهة بالنَّظر اإىل فاعليَّ
اأثري  ور الّذهنيَّة يف املتخيَّل اجلمعي، والتَّ ت�سكيل ال�سُّ

ا.  اأثري فيه عقليَّ ا قبل التَّ ا وانفعاليَّ يف املتلّقي ب�سريَّ
ودالالتها: االألوان  اأ�سناف  بيان  يف   )1

»اإّن  »امللمع«:  يف  الّنمري«  علي  بن  »احل�سني  قال 
و�سوادًا  بيا�سًا  خم�سة:  االألوان  خلق  وجّل  عّز  اهلل 
فرة وُخ�سرة، فجعل منها اأربعة يف بني  وُحمرة و�سُ
فرة..«،  كما  البيا�س وال�ّسواد واحُلمرة وال�سُّ اآدم: 
قال  »فاإن  الفرعّية:  االألوان  اأ�سل  اإىل  اأي�سًا  اأ�سار 
حمة  وال�سّ رقة  والزُّ مرة  وال�سُّ الُغربة  اأين  قائل: 
االألوان  هذه  قيل  االألوان  من  واأ�سكالهّن  وال�ّسقرة 
لي�ست نوا�سع خوال�س وكّل ُيرّد اإىل نوعه، فالُغربة 
اإىل  رقة  والزُّ ال�ّسواد،  اإىل  مرة  وال�سُّ البيا�س  اإىل 
اإىل  وال�ّسقرة  فرة،  ال�سُّ اإىل  وال�سحمة  اخُل�سرة 
يّتفق  اإذ  كذلك  اجلزي«  »بن  راأي  وهذا  احُلمرة«.  
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اأّنه  اإاّل  االأ�سلّية خم�سة  االألوان  اأّن  »الّنمري« يف  مع 
يرى  فهو  الفرعّية  االألوان  حتديد  يف  معه  يختلف 
فهي  وبالّتايل  االأ�سا�سّية،   االألوان  من  مرّكبة  اأّنها 
كما  وال مُيكن ح�سرها يف عدد معنّي،  غري مقّيدة 
املعاجم  تعهدها  مل  جديدة  بت�سميات  مرّكبة  اأّنها 
اللغوّية ال�ّسابقة كالّلون »الُزرق« املرّكب من ال�ّسواد 
واحُلمرة،  ال�ّسواد  من  املرّكب  و«الّزبيني«  والبيا�س 
احُلمرة  من  الربتقايل(  )اأي  و«الّنارجني« 

فرة.   وال�سّ
االألوان  اأّن  اعتبار  اإىل  �سيده«  »اين  ذهب  حني  يف 
االأ�سا�سّية ثالثة ال غري: البيا�س وال�ّسواد واحُلمرة، 
»ولهذه االأنواع الّثالثة اأ�سماء م�ستعملة قريبة واأخر 
الّلغة  يف  تدور  ال  غريبة  وح�سّية  اإليها  باالإ�سافة 
مدارها، وال ت�ستمّر ا�ستمرارها..«.  وهكذا يتجاوز 
»ابن اجلزي« ابن �سيده والّنمري يف م�ساألة حتديد 
االألوان الفرعّية بل وُي�ساهم بقدر كبري يف اكت�ساف 
كثري من االألوان اّلتي مل تكن ُتعرف يف ع�سره طبعا 
با�ستثناء الوردي فلي�س له وجود يف لغة العرب طيلة 
الع�سر الو�سيط مبا يف ذلك الربتقايل اّلذي ُعرف 
عند اأ�سالفنا بـ »الّنارجني« ن�سبة اإىل نبتة »الّنارجن« 
فيه  اجتمع  ما  اأي  َطُب«  »االأَخنْ اأّنه  »الّثعالبي«  وذكر 
�سديد  وهو  »االأرجواين«  اأو  فرة   ال�سّ اإىل  احُلمرة 

احُلمرة.  

أ ( يف ذكر درجات األلوان ودالالتها:
الّلغة  »فقه  يف  »الّثعالبي«  ذكر  البيا�س:   •
وهي  درجات  �سّت  البيا�س  اأّن  العربية«  واأ�سرار 
بفتح  َلٍهٌق  ثّم  والقاف  الياء  بفتح  َيَقٌق  ثّم  »اأبي�ٌس 
هجاٌن  ثّم  نا�سٌع  وا�سح  ثّم  الهاء  وك�سر  الاّلم 
ٌد،  »َقهنْ »االأبي�س«  اأّن  �سيده«  »ابن  وقال  وَخاِل�ٌس«.  
»اللََّهَق  اأّن  الزجاج  وذكر  الّلون«.   النقّي  ُد  والَقهنْ

ومن  البيا�س«.   ال�ّسديد  االأبي�س  واللَِّهاَق:  َواللَِّهَق 
اح«،  »و�سّ كلمة  االأبي�س  من  املاأخوذة  الكلمات 
وكلمة  احل�سن،   الّلون  ذو  االأبي�س  هو  اح  والو�سّ
ال�ّسفلي،  البيا�س  بدرجة  ترتبط  اّلتي  »نا�سع« 
الّرمل  وهو  ا«  قَّ و«النَّ االأبي�س،  الّثوب  وهو  ُل«  حنْ و«ال�سَّ
االأبي�س،  ال�ّسحاب  وهو  ِبرُي«  و«ال�سَّ االأبي�س، 
الِب�سُر  هو  ُم«  و«الَق�سنْ االأبي�س،  الورُد  وهو  و«الَوِترُي« 
ُع«  االأبي�س الّذي ُيوؤكل قبل اأن ُيرك وهو حلٌو، و«اخَلونْ
االأبي�س،  بي  ال�سّ هو  و«الّرمُي«  االأبي�س،  اجلبل  هو 
يُم« هو اجللد  َمُع« هو احلجر االأبي�س، و«الَق�سِ و«الرَينْ

االأبي�س. واأن�سد الّنابغة )من الّطويل(:
يٌم مّنقته  �َساِت ُذُيولها  *  عليه َق�سِ امنْ كاأّن جمرَّ الرَّ

َواِنُع.  ال�سَّ
ال�ّسواد  الّنمري«  اهلّل  عبد  »اأبو  ُي�سّنف  • ال�ّسواد: 
درجات  اأقّل  وهو  اأ�سود  منها:  كثرية  درجات  اإىل 
وامل�سحنك،  فالفاحم،  احَللنُْكوك،  ويليه  ال�ّسواد، 
وحلبوب وغربيب وهكذا.  وقال الّثعالبي: »اإذا كان 
َهِبي،  َغينْ فهو  �سواده  ا�ستّد  فاإذا  َهٌم،  اأَدنْ فهو  اأ�سود 
َهٌب..  اأَ�سنْ فهو  �سواد  اأدنى  ُيخالطه  اأبي�س  كان  فاإذا 
، فاإذا كانت  فاإذا غلب ال�ّسواد وقّل البيا�س فهو اأََحمُّ
يف  �سواده  كان  فاإذا  يٌت..  ُكمِّ فهو  �سواد  يف  ُحمرتُه 
ال�ّسواد على  َب�ُس..«.  وذكر يف ترتيب  اأَدنْ �ُسقرِة فهو 
ٌن  َحٌم ثّم َجونْ الرّتتيب والقيا�س والّتقريب: »اأ�سوٌد واأ�سنْ
ثّم  ُكوٌك  و�ُسحنْ ُحلنُْكوٌك  ثّم  ٌك  وَحاننْ َحالنٌْك  ثّم  ٌم  َوَفاحنْ
مرة  وال�سُّ   .» وُغَدايِفٌّ ٍبيٌب  ِغرنْ ثّم  وَدُجوِجيٌّ  ُخَداَرى 
َمَر هنا ظّل  ال�سَّ اأّن  ال�ّسواد وقيل  درجة من درجات 
مرة منزلة  القمر،  وال�ّسَمُر ال يكون اإاّل يف الّليل. وال�سُّ
الّنا�س  األوان  يف  ذلك  والبيا�سويكون  ال�ّسواد  بني 
هبة.  ومن  واالإبل، ويقول علماء الّلغة اأبي�س اإىل ال�سُّ

..) يتبع ( 



 صادق علي شهاب رئيس رابطة عموم المسلمين في الهند 
لمجلة الليبي :

جملة اللييب دليل طالب جامعاتنا 
للتعرف على األدب العربي   .. 

حاوره :عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي. الهند 
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والنظريات  الأيديولوجية  والتعقيدات  الفارغ  التفل�شف  عن  تكون  ما  اأبعد  متوازنة،  الليبي  جملة   ((
با�شتمرار  يتوق  ويجعله  نهمه  وي�شبع  ذوقه  ير�شي  ما  منوعاتها  من  لينال  لقارئها  تدنو  امللتب�شة،  املثرية 
الهدف �رشيحة  املوقف وا�شحة  ثابتة  اأنها  ال�شافية، كما  ينابيعها  فوائدها والرتواء من عذوبة  لنيل 
الكثري  طياتها   يف  حتمل  لأنها  املعا�رشة،  العربية  ال�شحافة   يف  وقيادي   ريادي  بدور  وتقوم  التوجيه، 
من املو�شوعات املتعددة التي تربط بني ال�شيا�شي والإقت�شادي والإجتماعي والثقايف. خطت املجلة  
لنف�شها منذ ن�شاأتها حتى اليوم اأ�شلوبًا متميزًا يف العر�ض والطرح واملناق�شة، ولها وزن ي�شاهي املجالت 
العريقة يف العامل، كما اأن لها ال�شبق يف ن�رش الراأي ال�شديد، فاملجلة تتميز باجلدوى واجلودة واجلدة 

واجلدية فيما تن�رش يف كل ملفاتها، وهذا يح�شب لها ويقّدر. ((

كانت مفاجاأة بديعة اأن نقراأ هذه ال�سهادة الفاخرة 
امل�سلمني  رابطة  رئي�س  من  الليبي  جملة  حق  يف 
طرف  من  معه  حوار  اإجراء  اأثناء  الهند،  لعموم 

مرا�سلنا هناك. 
الروحي  الزعيم  �سهاب"،  علي  "�سادق  ال�سيد  اإنه 
مواليد عام  وهو  هندي من  املخ�سرم،  وال�سيا�سي 
الذي  البارز  االإجتماعي  النا�سط  وهو  1964م، 
عرف عنه حبه لل�سالم ونبذه للعنف والتع�سب بكل 
اأ�سكاله، كما يعرف بني العامة واخلا�سة بالب�سا�سة 
و�سماحة االأخالق وطالقة املحيا وب�سر الوجه، وهو 
املنطق  عذب  عارف،  فا�سل  وزاهد  تقي  جنيب 
وهو  واالإن�ساف،  االإيراد  ح�سن  الل�سان  ف�سيح 

الرئي�س احلايل لرابطة امل�سلمني لعموم الهند. 
من  مرا�سلنا  اأجراه  الذي  التايل  احلوار  ويف   
فوتنزي"،  الهدوي  حممد  الدين  "عالء  الهند  
لعموم  امل�سلمني  لرابطة  رئي�سًا  اإختياره  مبنا�سبة 
االجتماعية  االأو�ساع  عن  ال�سيف   يتحدث  الهند، 
بني  الثقايف  والتبادل  الهند  مل�سلمي  واالقت�سادية 
اأهمية   على  ال�سوء  ويلقي  العربية،   والدول  الهند 
تقوية املجتمع امل�سلم، مع الرتكيز على متكني املراأة 
كما  الدولة،  وتعددية  وال�سيا�سي  الثقايف  والتنوع 

قوى  من  ومنعهم  ال�سباب  تعليم  تعزيز  على  يوؤكد 
التحيز والتطرف والعنف.

بعالقات  الهندية  "ماالبار"  حتتفظ   : الليبي   •
ال�سرق  مع  وال�سيا�سي  الثقايف  االت�سال  خا�سة من 
االأو�سط  لعدة قرون. ما هو اإح�سا�سكم من منطلق 

ال�سلة القدمية بالعرب واليمن بالتحديد؟
اإىل  مهاجرين  قدموا  عندما  "احل�سارمة"  اتبع 
هذه البالد طريًقًا و�سًطًا، فقد اندجموا يف املجتمع 
ا�ستطعنا  وبذلك  الثقافية.  بهويتهم  حمتفظني 
احل�سرمي  وتراثنا  حياتنا  اأ�سلوب  بني  املواءمة 

التقليدي الباعلوي، وا�ستيعاب الثقافة املحلية.
تتمتع والية "كرياال" وال �سيما "ماالبار"مبا�ٍس هائل 
والبحر  االأحمر  البحر  مع  الدافئة  العالقات  من 
االأجزاء  تلك  من  النا�س  و�سل  املتو�سط.  االأبي�س 
والب�سائع  للمواد  جتارًا  لي�سوا  هنا؛  وا�ستقروا 
وظل   االإميان.  مل�ساعل  حملة  اأي�سًا  بل  فح�سب، 
العرب  التجار  ي�ساندون  النا�س  الهند وعامة  ملوك 
جتارتهم.  يف  م�سكالت  واجهوا  كلما  الوافدين 
وباملقارنة فاإن "ماالبار" �سهدت العديد من التجار 
والع�سرين،  ع�سر  اخلام�س  القرنني  بني  االأوروبيني 
ثقافية  ب�سمات  وراءه  يرتك  مل  منهم  اأحدًا  لكن 
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الودية  العالقة  كانت  العرب احل�سارم.  فعل  مثلما 
بني العرب واملحليني م�سرب االأمثال. عندما طلب 
"زامورين" )ملك ماالبار(  دا جاما" من  "فا�سكو 
والبحر  االأحمر  البحر  بني  التجار  جميع  طرد 
هنا  يعي�سون  العرب  باأن  اأجاب   ، املتو�سط  االأبي�س 

مواطنني ال اأجانب.
ال�سرق  �سعوب  وبني  بيننا  احلميمة  الروابط  هذه 
االأو�سط ال تزال قائمة بطريقة اأخرى. فاملهاجرون 
العربية  البالد  اإىل  "ماالبار"  من  واملغرتبون 

ي�سهمون با�ستمرار يف رفد هذه العالقة.

اأن الهند فيها جمتمع متنوع  • الليبي : من املعلوم 
الثقافات واالأديان، ولذلك تواجه حتديات خمتلفة، 
�سنة  لع�سرين  البالد  مل�ستقبل هذه  روؤيتكم  فما هي 

قادمة؟
نحن نعي�س يف بلٍد له تاريخ عريق يف حياة امل�سلمني 
الذين حترروا على اأيدي اأمراء )اأويل اأمر( وعلماء 
يحتاج  عديدة،  الأ�سباب  خمتلفة.  م�ستويات  على 
املجتمع امل�سلم يف البالد اإىل عمل مت�سافر لتمكني 
التي  منهم هي  اأقلية  م�ستوياتهم.  وترقية  امل�سلمني 
حتظى بتعليم جيد وُترتك الغالبية العظمى من دون 
اأن تتاح لهم فر�س تعليمية منا�سبة ال من قبل الدولة 
يف  لالأقليات  ميكن  الذاتية.  اجلهود  خالل  من  وال 
دولة دميقراطية علمانية، اأن توحد نف�سها مبوجب 

الد�ستور وتطالب بفر�س اأكرب من الدولة.
من املمكن تقوية جمتمعاتنا اإذا توافرت لها �سروط 
وال�سيا�سية  االجتماعية  التنمية  اأن  �سك  وال  معينة، 
الهنود  امل�سلمون  يحتاج  التي  االأمور  اأهم  من  لهي 
ميكن  دميقراطية  بيئة  ويف  عليها.  الرتكيز  اإىل 
الأقلية واثقة بنف�سها اأن تعي�س يف اأف�سل حال، اإذا ما 

و�سعت نف�سها على طريق امل�ستقبل والعمل املثابر.

اإحدى  بو�سفها  الهند"  يف  امل�سلمني  "رابطة  اإن 
على  قائمة  �سيا�سات  تتبنى  ال�سيا�سية  االأحزاب 
بالد�ستور  التم�سك  اأ�سا�س  على  والثقة،  التعاون 
وت�سيري االأمور مبقت�ساه وللن�سال من اأجل احلقوق. 
اإننا نرى التنمية االجتماعية كاًل ال يتجزاأ، فالتنمية 
ال�ساملة للدولة تقوم على تنمية املجتمع املحلي. لن 
تنه�س اأمة اأو دولة ما مل ت�سمل النه�سة كل جزٍء من 

ال�سعب.

االأكادميية  اخلطابات  وقت  هو  هذا   : الليبي   •
بني  الثقايف  التبادل  حول  املمتدة  واملناق�سات 
االأبحاث  جمال  يزال  ال  العربية،  "كرياال" والدول 
�سكلت  التي  البحرية  الرحالت  يف  والقراءات 
الثقافات واحل�سارات مفتوحة على نطاق وا�سع،ما 
احلكومات  اتخذتها  التي  املبتكرة  اخلطوات  هي 

التي حكمت الدولة يف هذه املجاالت؟
الهندية  العربية  التاريخية  الروابط  ازدهار  منذ 
البرتول،  اقت�ساد  ظهور  بعد  م�سبوق  غري  ب�سكل 
البحث على م�ستويات عديدة،  اإمكانيات  ت�ساعفت 
للعالقات  املتعمقة  الدرا�سات  بني  ذلك  ويرتاوح 
اليومية  احلياة  يف  البارزة  اجلوانب  اإىل  التاريخية 
امل�ساهمات  احلالية،اإن  عالقتنا  متيز  التي 
للعمالة  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية 
للغاية،  مهمة  املنطقتني  كلتا  تنمية  يف  املهاجرة 
يف  ومنهجي،  دقيق  لتحقيق  يخ�سعوا  مل  لكنهم 
والية "كرياال"، قام مركز درا�سات التنمية، بتمويل 
لالآثار  علمية  حتليالت  باإنتاج   ، الهند  حكومة  من 
االقت�سادية حلركات الهجرة اإىل اخلليج، نظرًا الأن 
االقت�ساد هو املجال املحوري الأبحاث CDS ، فال 
يزال يتعني ا�ستك�ساف جوانب اأخرى من العالقات 
بني الهند والعرب ب�سكل �سامل، بالنظر اإىل النطاق 
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الهائل للبحوث ال�ساملة يف املنطقة، اأن�ساأت حكومة 
والية "كرياال" موؤخرًا "مركز درا�سات غرب اآ�سيا"، 
من  "كرياال"،املزيد  جامعة  يف  اأبحاث  مركز  وهو 
اإىل البحث قيد  هذه املراكز وامل�ساريع التي تهدف 

االإن�ساء.

دورًا  تاريخيًا  امل�سلمون  املثقفون  لعب  الليبي:   •
ع�سر  ويف  االأوروبية  النه�سة  ع�سر  يف  حيويًا 
املثقفني  دور  كان  ماذا  ا،  اأي�سً الهندية  النه�سة 
ع�سر  من  ال�سهرية  "كرياال"  ن�سخة  يف  امل�سلمني 

النه�سة؟
عرب  االإ�سالم  ظهور  �ساهم  اأوروبا،  عك�س  على 
ال�سور  على  الق�ساء  "كرياال" يف  والية  املحيط يف 
النمطية ال�سلبية بطريقة �سلمية. وجدت العديد من 
من  اآمنًا  مر�سى  االإ�سالم  يف  امل�سطهدة  الطبقات 
الطبقي  النظام  �سرعه  الذي  االجتماعي  التمييز 
امل�ساواة  ر�سالة  االإ�سالم  حمل  تاريخيًا،  اآنذاك، 
العاملية واالأخوة بني النا�س. هذا جذب االآالف من 
النا�س الإعتناقه، كونه دين امل�ساواة والعدل، يف وقت 
الحق، يف احلقبة اال�ستعمارية، قاد علماء م�سلمون 

�سد  معركة  خمدوم"  الدين  "زين  مثل  م�سهورون 
كما  االأوروبيني،  االإمربياليني  و�سد  اال�ستعمار 
"عمر"  والقا�سي  ثاجنال"،  "مامبورام  ح�سد 
الدقيق  ال�سرح  خالل  من  النا�س  "فيليانكود"  من 
الفرتة  خالل  االإن�سان.  حلقوق  االإ�سالمي  للمفهوم 
من  موجات  "كرياال"  والية  �سهدت  الربيطانية، 
طبقات  اإىل  ينتمون  الذين  االأ�سخا�س  بني  اليقظة 
احلركات  مع  بالتوازي  خمتلفة،  وجمتمعات 
"�سري  بقيادة  الدنيا  الطبقات  بني  االإ�سالحية 
ازدهرت  اأيابان"،  و"�ساهودارا  جورو"،  نارايانا 
بني  وال�سيا�سية  والثقافية  االجتماعية  احلركات 
علماء  قاد  االجتماعي،  امل�ستوى  على  امل�سلمني. 
تنغ�س"  و"مكتي  مولوي"،  "ك.اأم  مثل  بارزون 
الكفاح من اأجل الق�ساء على اخلرافات والطقو�س 
احلديث  التعليم  تعزيز  خالل  من  االإ�سالمية  غري 
والوعي  املراأة  تعليم  على  خا�س  ب�سكل  والرتكيز 
من  ذلك  ا�ستلهموا  لقد  والثقايف.  االجتماعي 
العربي.  العامل  يف  حتدث  التي  الدينية  اخلطابات 
على اجلبهة التعليمية ، قامت الهيئة الدينية الرائدة 
الدينية  املدار�س  من  �سبكة  بتاأ�سي�س  العلماء  يف 
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ب�سكل منهجي دون امل�ساومة مع احلكومة التي تقود 
الثقايف،  امل�ستوى  على  احلديث.  املدر�سي  التعليم 
والطوائف  الفكر  مدار�س  من  العديد  �ساركت 
بن�ساط يف مناق�سات �سحية متكن كل جمموعة من 
املوؤ�س�سية  التحتية  بنيتها  وتطوير  املتناغم  التعاون 
املميزة، كان املجال ال�سيا�سي اأكرث اأهمية الأنه �ساغ 
االأ�سخا�س  ائتالًفًا من من�سة عامة تربط خمتلف 
الرفاهية  اأجل  من  تكافح  التي  النظر  وجهات  من 
العامة وتقدم املجتمع. يجب ذكر املجال ال�سيا�سي 
يف والية "كرياال" هنا. اإن مناخنا هو مناخ �سيا�سي 
القوية. وقد  وامل�ساواة  العلمانية  الروح  تهيمن عليه 
ب�سكل  امل�سلم من تنظيم موارده  املجتمع  مكن هذا 

فعال نحو حتقيق اأهدافه التعليمية واالأكادميية.
هو   وال�سيا�سي  االجتماعي  التمكني   : الليبي   •
التعليم  يكون  لن  جمتمع.  كل  لتطور  مهم  موؤ�سر 
ظل  يف  ممكنًا  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  واالقت�ساد 
واإعالة.  �سليمة  حياة   ت�سمن  ال  اجتماعية  ظروف 
حيث توجود اأدلة ملمو�سة حتافظ على عالقة ودية 
االنق�سامات  مع  وكذلك  ال�سقيقة  املجتمعات  مع 
من  مزيد  نحو  روؤيتكم  هي  ما  املجتمع.  داخل 

االندماج االجتماعي للم�سلمني يف الهند؟
موؤ�سرات  جلميع  االأ�سا�سي  املطلب  هو  التعليم 
يف  التعليم  ي�ساعد  ال�سوؤال.  يف  املذكورة  التنمية 
ال�سخ�س  �سيكون  حديثة.  متح�سرة  مواطن  تكوين 
املتعلم اأكرث ت�ساحمًا حتى لو حدث ا�ستفزاز من اأي 
عنا�سر هام�سية يف املجتمع. يعرف كيف يدافع عن 

الكراهية وعدم الت�سامح باحلب والعاطفة.
االقت�سادي  للحرمان  كعالج  اأي�سًا  التعليم  يعمل 
لل�سخ�س  احلياتية  التجارب  �ستخلق  وال�سيا�سي. 
حياته  يف  االزدهار  يف  داخلية  رغبة  املتعلم 
ال�سخ�سية وكذلك االجتماعية ، و�ستوؤدي يف النهاية 

اإىل التنمية االقت�سادية للمجتمع.
اأكرب ن�سبيًا وقوة  �سيكون لدى ال�سخ�س املتعلم ثقة 
مثل حرية  الدميقراطية  ال�ستخدام حقوقه  االإرادة 
الكالم والتعبري وحرية الدين. ومن ثم ، فاإن و�سع 
خطة �ساملة لتثقيف اجلالية امل�سلمة يف جميع اأنحاء 
الهند خالل اخلم�سني عامًا القادمة �سيكون العالج 

الوحيد جلميع املخاوف املذكورة يف ال�سوؤال.

• الليبي : يف النماذج االأوروبية املركزية  احلديثة، 
من  اأ�سا�سي  ب�سكل  وال�سيا�سة   الدين  اإىل  ُينظر 
واخلا�س.  العام  القطاعني  ثنائية  عد�سة  خالل 
بالنظر اإىل جتاربك كقائد �سيا�سي وديني على حٍد 
�سواء ، كيف ميكن طرح حجة م�سادة يف ال�سلة بني 

موؤ�س�سات الدين وال�سيا�سة؟
من  ال�سوؤال،  هذا  اإىل  مبا�سرة  االنتقال  قبل 
الثنائية  مل�سطلح  التاريخي  التطور  فهم  ال�سروري 
يف ال�سيا�سة. تتم مناق�سة الدين وال�سيا�سة دائمًا من 
منظور ثنائية القطاعني العام واخلا�س يف االأفكار 
الغربية. عادة ما يتم متييز الدين على اأنه خا�س، 
ال�سيا�سة  وتعترب  ال�سخ�سية،  بال�سوؤون  متعلق  اأي 
عامة، وهي مرتبطة بالدولة. تن�ساأ هذه ال�سرديات 
اأوروبا  االأوروبية املركزية من خالل املطالبة بتفوق 
وال�سيا�سي  واالقت�سادي  االجتماعي  النظام  يف 
والتنمية.  التقدم  املجتمع  يحقق  خالله  من  الذي 
معتقدات  الغربي  املفاهيمي  اجلهاز  هذا  يخلق 
حتقيق  دائمًا  يحاول  الدين  اأن  مفادها  خاطئة 
اأجل  من  هي  ال�سيا�سة  واأن   ، ال�سخ�سية  الرفاهية 
اأوجه تكامل بني  الرفاهية االجتماعية. لكن هناك 
موؤ�س�سات  مناق�سة  تتم  ما  دائمًا  وال�سيا�سة.  الدين 
بالتفاعل  يتعلق  فيما  وال�سيا�سة يف اخلطاب  الدين 
اأنني  على  القول  ميكنني  وال�سالم.   ال�سراع  بني 
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مهم  دور  وال�سيا�سة  للدين  اإن  ديني،  �سيا�سي  قائد 
يف ال�سراع. ميكن اأن يكون كالهما �سببًا لل�سراع، 
اأو مكونًا رئي�سًيا يف امل�ساعدة على حل النزاع وبناء 
ال�سالم امل�ستدام. يف بع�س االأحيان، يكون الدين هو 
�سبب ال�سراع، وميكن ا�ستخدام ال�سيا�سة كعن�سر 
كان  �سحيح.  والعك�س  ال�سراع  هذا  حل  يف  حا�سم 
هناك نقلة نوعية يف هيكل النظام ال�سيا�سي الهندي 
ا�ستخدم  ما  �سخ�س  "بابري".  م�سجد  هدم  بعد 
ويف   ، ال�سيا�سة  يف  قوتهم  ولزيادة  لل�سراع  الدين 
الوقت نف�سه ، يف والية "كرياال" ، با�ستخدام الوعظ 
الديني، دعا زعيم رابطة امل�سلمني اإىل �سبط النف�س 
اندلعت  االأخرية،  االآونة  يف  ال�سالم.  على  للحفاظ 
الوقت  يف  �سيا�سية؛  الأ�سباب  "اأوكرانيا"  يف  حرب 
على  للح�سول  ال�سيا�سيون  القادة  �سعى  نف�سه، 
"ماربابا" للم�ساعدة  الديني  الزعيم  من  م�ساعدة 
يف حل ال�سراع واحلفاظ على ال�سالم. قد تختلف 
هذه التفاعالت من وقت الآخر، ميكن لزعيم ديني 

جيد اأو زعيم �سيا�سي جيد اأن يحاول دائمًا حتقيق 
ال�سالم ب�ساأن ال�سراع.

من  للعمال  هائل  تدفق  هناك  كان   : الليبي   •
الهند اإىل املنطقة بعد الطفرة النفطية يف اخلليج 
ما  ع�سر،  التا�سع  القرن  من  االأخري  الن�سف  يف 
امل�سهد  يف  تغيريات  بها  اأحدثت  التي  الطرق  هي 
للمجتمع  والتعليمي  واالقت�سادي  االجتماعي 

الهندي؟
من  وخا�سة  الهند،  من  للعمال  الهائل  التدفق  اأثر 
اأ�سا�سي  ب�سكل   ، اخلليج  دول  اإىل  "كرياال"  والية 
على االقت�ساد الهندي ب�سكل عام. اأدى تدفق كمية 
واإنفاقها  اخلليجية  املالية  التحويالت  من  كبرية 
"كرياال".  والية  اقت�ساد  يف  كبرية  تغيريات  اإىل 
زاد  عليا.  اأجور  على  املهاجرين  اأ�سر  ح�سلت 
االأ�سول  على  واال�ستحواذ  واال�ستهالك  الدخل 
م�ستوى  تغري  الو�سطى.   الطبقة  بني  كبري  ب�سكل 
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التعليم  تطوير  واإن  لذلك.  نتيجة  كثرًيا  معي�ستهم 
جمتمع؛  الأي  ال�ساملة  التنمية  يف  حا�سم  عامل 
اأظهر امل�سلمون يف "ماالبار" منوًا مطردًا من حيث 
التعليمي  والتطوير  احلديث  التعليمي  التح�سيل 
اخلليج.  لهجرة  نتيجة  موؤخًرا  "كرياال"  والية  يف 
منطقة  من  امل�سلمني  الطالب  التحاق  ن�سبة  زادت 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ب�سكل ملحوظ يف  ماالبار 
واملعاهد  املركزية  واجلامعات  الطبية  الكليات  مثل 
التكنولوجية الدولية. بداأ الطالب اأي�سًا يف امل�ساركة 
يف ال�سيا�سة الطالبية يف معهدهم ، مما اأثر ب�سكل 
اإيجابي على االأن�سطة ال�سيا�سية لالأقليات يف الهند. 
كما اأ�سبحت امل�ساركة االجتماعية لالأقليات ن�سطة 
اإن�ساء  يف  املجتمع  بداأ  الوقت.  هذا  خالل  للغاية 
و�سرع  اجتماعية،  ومنظمات خدمة  تعليمية  معاهد 
يف برامج خريية، واأن�سطة رعاية اأخرى. ومع ذلك، 
كان لهجرة اخلليج من والية "كرياال" تاأثريًا اإيجابيًا 

على جمتمعات االأقليات.

الدول  من  العديد  بزيارة  قمت   : الليبي   •
من  العديد  يف  واالأوروبية  واالأفريقية  االآ�سيوية 
قائًدا  كونك   ، والدينية  االجتماعية  البعثات 
القادة  معظم  مع  و�سبكة  غنية  دولية  بخربة  يتمتع 
والدول  االأو�سط  ال�سرق  من  والدينيني  ال�سيا�سيني 
، كيف حتلم باالحتمال ملزيد  االأفريقية  االإ�سالمية 
من التبادالت الثقافية واالجتماعية وتعميق التعاون 

االقت�سادي بني امل�سلمني الهنود وهذه البلدان ؟.
اأعتقد اأن هذا ال�سوؤال رائع. انت�سر االإ�سالم يف جميع 
اأنحاء الهند ، وال �سيما يف والية "كرياال" اجلنوبية، 
لهذا  االحرتام  من  املزيد  اإظهار  يف  الهنود  وبداأ 
املجاالت  يف  امل�سلمني  اإ�سراك  كان  واأتباعه.  الدين 
الثقافية واالقت�سادية للبالد اأمرًا بالغ االأهمية منذ 

اال�ستقالل  حركة  يف  رئي�سيًا  دورًا  ولعبوا   ، البداية 
يف البالد. فاإن  الهند اليوم موطن لثاين اأكرب عدد 
من امل�سلمني يف العامل مع ارتفاع عدد امل�سلمني على 
اأ�سا�س يومي، وفًقا لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي. 
اإن القوة الب�سرية للم�سلمني الهنود هي التي متنحهم 
اأكرب ميزة، ووجودهم يف الدول االأخرى موثق جيدًا. 
على الرغم من حقيقة اأنني ل�ست خبريًا اقت�ساديًا ، 
اإال اإنني اأ�سعر اأن امل�سلمني الهنود لديهم القدرة على 
القيام باأ�سياء عظيمة اإذا متكنا من التعاون ب�سكل 
للهنود  االأخرى. ميكن  الدول  امل�سلمني يف  فعال مع 
اأن يقدموا ب�سهولة عددًا كافيًا من العمال املوؤهلني 
الذين يجيدون لغاتهم بتكلفة معقولة. هناك العديد 
من رجال االأعمال امل�سلمني يف البالد، وهم يف و�سع 
اأخرى  بلدان  اإىل  ب�سرعة  عملياتهم  لتو�سيع  جيد 
اأي�سًا. يلتزم اجلزء االأكرب من ال�سكان امل�سلمني يف 
ماداب(،  على  )القائمة  ال�سوفية  بالديانة  الهند 
االجتماعي  الرتاث  على  اأكرب  ب�سكل  تركز  والتي 
الهنود  امل�سلمون  يتمتع  البالد.  الثقافات يف  متعدد 
لل�سالم  ك�سفراء  العمل  من  ميكنهم  جيد  بو�سع 
والتعددية الثقافية يف جميع اأنحاء العامل كمواطنني 

الأمة ملتزمة بقوة مبفهوم "الوحدة يف التنوع".
على  لدينا  كان  "ماالبار"،  تاريخ  يف   : الليبي   •
مثل  العاملية  ال�سخ�سيات  من  قلياًل  عددًا  االأقل 
ُيعرف  كان  الذي  "مامبورام"،  من  ف�سل"  "�سيد 
عام  يف  العثمانية،  تركيا  يف  با�سا"  "ف�سل  با�سم 
مت  الق�سري،  املنفى  اإىل  ذهب  عندما   ،1852
واالإمرباطورية  العربي  العامل  قبل  من  جيًدا  قبوله 
ال  احلديث  الع�سر  يف  اأننا  ت�سعر  هل  العثمانية. 
لهم  امل�سهود  املواطنني  هوؤالء  مثل  اإنتاج  ن�ستطيع 

دولًيا؟
هناك اأ�سباب خمتلفة لغياب مثل هذه ال�سخ�سيات 
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املجيدة يف الع�سر احلديث. اإحداها اأنه يف الع�سر 
وال�سيا�سي قائمًا  التعليمي  اأ�سبح نظامنا  احلديث، 
على اجلدارة بداًل من اأن يقوم على القيمة، ال�سبب 
الثاين هو اأنه بعد احلرب العاملية االأوىل وما تالها 
من تفكك للخالفة االإ�سالمية العاملية، �ساقت البنية 
ال�سيا�سية للعامل االإ�سالمي حتى �سارت دول قومية 
املواطنني  فكرة  اأ�سبحت  لذلك  ونتيجة  �سغرية، 

العامليني غائبة تقريبًا يف كل مكان يف العامل.

• الليبي : اال�سرتاك يف مرا�سم غ�سل الكعبة نعمة 
للموؤمن. ما هو �سعورك عندما اأتيحت لك الفر�سة 

حل�سورها؟
ذهبية  فر�سة  تعاىل  اهلل  اأعطاين   .. هلل  احلمد 
لعام  امل�سرفة  الكعبة  نادرة ال�سرتاك مرا�سم غ�سل 
2019م، وكانت بالفعل نعمة من نعم اهلل عز وجل 
ال تعد وال حت�سى، لقد ح�سر معي يف هذا احلفل 
يو�سف  ال�سيد  "بادما�سري  العزيز  �سديقي  الكرمي 
يف  املقيم  املعروف  الهندي  االأعمال  رجل  علي"، 
جمل�س  رئي�س  ونائب   ، املتحدة  العربية  االإمارات 
االأ�سخا�س   ، اأبوظبي  و�سناعة  جتارة  غرفة  اإدارة 
على  الفر�سة  هذه  على  يح�سلون  فقط  املختارون 
باأن يكون جزًءا من  اأن كل موؤمن يحلم  الرغم من 
هذا احلدث املقد�س. االحتفال هو جزء من التقليد 

الذي و�سعه النبي حممد �سلعم.

االأو�سع  بقرائها  "الليبي" ت�ستهر  جملة   : • الليبي 
ال�سعوب  بني  ولكن  العربي  العامل  يف  فقط  لي�س 
اأي�سًا. كيف تعرفت على املجلة  الدول غري العربية 

وقرائها؟
اأ�سدقائي  خالل  من  مرة  الأول  املجلة  على  تعرفت 
يف الدول العربية، كانت مفاجاأة كبرية بالن�سبة يل 

هذه  مثل  لديها  اأجنبية  عربية  جملة  اأن  اأعرف  اأن 
الن�سبة من القراءة على نطاق اأو�سع يف منطقة غري 
ونطاق   ، ت�ستخدمها  التي  ال�سهلة  "اللغة  عربية، 
النقدي  والتحليل  تناق�سها،  التي  املوا�سيع  وحداثة 
التي  احلياد  ذلك  على  املجلة،عالوة  حتتويه  الذي 
املثرية  الق�سايا  مع  التعامل  اأثناء  عليه  حتافظ 

للجدل".
اأعتقد اأن هذه املجلة �ساعدت طالب اجلامعات يف 
الهند بوجه عام وطالب املدار�س االإ�سالمية بوجه 
اأ�سبح طالب  وقد  العربي.  االأدب  تعلم  خا�س على 
اجلامعات الهندية على مدى  ثالث �سنوات متوالية 
يف  وراغبني  معها  من�سجمني  الليبي  لـ  مرافقني 

�سحبتها، وياأخذون من فكرها وثقافتها.
التفل�سف  عن  تكون  ما  اأبعد  متوازنة،  الليبي  جملة 
الفارغ والتعقيدات االأيديولوجية والنظريات املثرية 
امللتب�سة، تدنو لقارئها لينال من منوعاتها ما ير�سي 
لنيل  با�ستمرار  يتوق  ويجعله  نهمه  وي�سبع  ذوقه 
ال�سافية،  ينابيعها  عذوبة  من  واالرتواء  فوائدها 
�سريحة  الهدف  وا�سحة  املوقف  ثابتة  اأنها  كما 
التوجيه، وتقوم بدور ريادي وقيادي  يف ال�سحافة  
الكثري  طياتها   يف  حتمل  الأنها  املعا�سرة،  العربية 
ال�سيا�سي  بني  تربط  التي  املتعددة  املو�سوعات  من 
املجلة   خطت  والثقايف.  واالإجتماعي  واالإقت�سادي 
متميزًا  اأ�سلوبًا  اليوم  حتى  ن�ساأتها  منذ  لنف�سها 
ي�ساهي  وزن  ولها  واملناق�سة،  والطرح  العر�س  يف 
ال�سبق  لها  اأن  كما  العامل،  يف  العريقة  املجالت 
باجلدوى  تتميز  فاملجلة  ال�سديد،  الراأي  ن�سر  يف 
واجلودة واجلدة واجلدية فيما تن�سر يف كل ملفاتها، 

وهذا يح�سب لها ويقّدر.



التاريخ  لدرا�سة  الباحثني  اهتمامات  تركزت 
منطقة  بتاأثر  يتعلق  فيما  ة  خا�سّ القدمي  الليبي 
�سمال اأفريقيا وتاأثريها يف االأمم القدمية دومنا 
اإىل بع�س النقاط واحلقائق التاريخيَّة  االلتفات 
الغمو�س،  يكتنفها  مازال  التي  التاريخية  و�سبه 
وال تزال مبهمة وحتتاج اإىل تناولها بحثًا وتفكرًيا 
امل�سرية  الليبية  العالقات  ومنها  ومقارنة، 
القدمية قبل جميء االإغريق اإىل ليبيا، اأي الفرتة 
املقابلة للع�سر الفرعوين، التي تناولها ال�سادق 
الليبي  باملجتمع  اهتماماته  �سمن  النيهوم 
دميغرافية  على  متكئًا  التاريخ  يف  بحثه  خالل 
التجاور وو�سفه للحروب التي دارت بني الليبيني 
وامل�سريني ،  مو�سحًا اأّن التاريخ الليبي ُكتب من 

وجهة نظر ظاملة..
معه  اأجرتها   ) �سحفية)  مقابلة  يف  ذلك  واأكد 
ال�سادر  عددها  يف  الثقايف  االأ�سبوع  �سحيفة 
احلوار  اأجرى   ( اأغ�سط�س/1978    /1 يوم 
�سحيفة  حترير  رئي�س  �سلقم  عبدالرحمن 
ال�سادر  عددها  يف  واآخرون،  الثقايف،  االأ�سبوع 
يوم 1اأغ�سط�س 1978م . (. حيث قال )) ... 
ي�سف الكتاب االأول من �سل�سلة تاريخنا احلرب 
التي دارت بني الليبيني وبني امل�سريني على اأنها 
االأول  القرن  وهذا حدث يف  دولتني..  بني  حرب 
اأّنها  اأ�سا�س  على  امليالد..  قبل  الثاين  والقرن 
هذه  اإن  االأمر،  حقيقة  يف  لكن  حربية..  معارك 

ميلكون  نا�س  بني  ال�سراع  من  نوع  هي  احلرب 
بني  احلرب  تكن  ومل  ميلكونه..  ال  ونا�س  املاء 
ليبيا وم�سر.. اأي بني دولة ودولة.. بل هو �سراع 
التاريخ يف م�سر.. دولة  اأول دولة قامت يف  بني 
القبلي  النظام   وبني  حدودها  حمدودة  منظمة 

الذي كان �سائدًا يف ليبيا اآنذاك... (( 
من  يكن  مل  ال�سراع  اأّن  ُيخربنا  التاريخ  لكن 
يف  النيهوم"  "ال�سادق  اأو�سح  كما  املاء  اأجل 
بالرغم  احلقبة..  هذه  عن  اأفكاره  طرح  جممل 
اأخبار  عن  عبارة  الفرتة  هذه  م�سادر  اأن  من 
كتبوا  َمننْ  يكون  وقد  امل�سريني  نظر  وجهة  مُتثل 
تاريخ ليبيا اعتمدوا على ما تروى لهم من اأخبار 
ال تخلوا من املبالغات) (.. ) رجب عبداحلميد 
االأثرم: حما�سرات يف تاريخ ليبيا القدمي، ط3، 
 ،1998 بنغازي،  قاريون�س،  جامعة  من�سورات 

�س43. (
والأنه مل ُيعرث حتى االآن على خملفات اأثرّية تتعلق 
�سنعتمد  فاإننا  االإغريق  قدوم  قبل  ليبيا  بتاريخ 
الليبيني  اإىل  ت�سري  التي  االأثرية  ال�سواهد  على 

القدماء.
بني  ال�سراع  باأن  النيهوم"  "ال�سادق  يذكر 
الثاين  والقرن  االأول  القرن  يف  جرى  الطرفني 
قبل امليالد ) ( )  راجع مقابلة �سحيفة االأ�سبوع 
بني  ال�سدام  اإىل  اإ�سارة  اأول  لكن  الثقايف.(، 
اأحد  على  ٌنق�س  قد  جنده  وامل�سريني  الليبيني 

في العالقات الليبية المصرية القديمة ..

سرية املغالطات التارخيية  .. 
د. الناجي الحربي. ليبيا
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بجبل   عليه   عرث  ل�سكني  عاجي  مقب�س  وجهي 
ال�سرقية  بال�سحراء  حمادي  جنع  جتاه  العركي 
  )  ( ق.م.  الرابع  االألف  اإىل  تاريخه  يعود 
 Chamoiux، F.، Curene Sous(
 La Monarchie des Battiodes،

.  ).Paris 1953، PP.38
اأنا�س  بني  كان  ال�سراع  بان  يتعلق  ما  يف  اأما 
)راجع   ) ميلكونه)  ال  واآخرين  املاء  ميلكون 
فاإن جداول  الثقايف.(،  االأ�سبوع  مقابلة �سحيفة 
يدع  ال  مبا  تدل  الفراعنة  ذكرها  التي  الغنائم 
على  كانت  الليبيني  اأر�س  اأن  على  لل�سك  جمااًل 
قدر وافر من اخلريات لدرجة اأّنها ال حتتاج اإىل 
املاء..  اأجل  من  امل�سريني  اأر�س  على  االإغارة 
البالغ  االأثر  اجلغرايف  ليبيا  ملوقع  كان  حيث 
قارة  �سمال  تتو�سط  فهي  تاريخها،  تكييف  يف 
املتو�سط  البحر  �سواطئ  على  ومتتد  اأفريقيا، 
على  جعلها  ما  الداخل  يف  بعيدة  م�سافة  حتى 
ات�سال مع جناحي القارة واأوا�سطها، االأمر الذي 
هياأ لها االت�سال مع اأعرق احل�سارات القدمية؛ 
بها  املحيطة  البيئات  منعزلة عن  تكن  وبهذا مل 
 )  ( و�سيا�سيًا  واقت�ساديًا  ح�ساريًا  توا�سلت  بل 
)عبدالعزيز طريح �سرف: جغرافية ليبيا، ط2، 
1971، �س6.(، والبد اأن يكون لهذا التوا�سل 
عالقات و�سالت تختلف وتتباين من حني الآخر. 
اأو  دامية،  �سراعات  اإىل  التجاور  يوؤدي  وقد 

و�سائج ودية.
 Herodotus،(  )  ( االإغريق  اأّن  كما 
II،16-17 ( ق�سموا العامل اإىل ثالث قارات، 
هي  م�سر  واعتربوا  وليبيا  واآ�سيا    اأوربا  وهي 
الدلتا واأن نهر النيل هو احلد الفا�سل بني اآ�سيا 
يبداأ  ليبيا  لقارة  ال�سمايل  ال�ساحل  واأن  وليبيا 
من حيث تنتهي م�سر حتى راأ�س �سولوجو�س يف 

املغرب، وظل ا�سم ليبيا اأمدًا طوياًل على نحو ما 
عرفه االإغريق، ولكن منذ القرن الثاين ق. م بداأ 
ا�سم اأفريقيا يف الظهور حتى اأطلقه الرومان على 
اإذ عندما دمر  املناطق التي خ�سعت ل�سلطانهم 
على  اأطلقوا  ق.م   146 �سنة  قرطاجة  الرومان 
اأفريقيا  والية  ا�سم  عليها  ا�ستولوا  التي  املناطق 
القبائل  اإحدى  ا�سم  من  اللفظ  هذا  اأُ�ستق  وقد 

الرببرية التي
حممد   (.  )  ( تون�س  "اأفري" يف  قبيلة  تدعى   
ومدلوالته  اال�سم  "ليبيا  �سعريه:  عبدالهادي 
التاريخية"، جملة كلية االآداب العدد 1، بنغازي، 
1958، �س8.(، هذا وقد �ساعد الليبيني على 
كرثة هجماتهم واإغارتهم على م�سر اال�سطراب 
تدافع  عن  واأ�سفر  اأوربا  اأ�ساب  الذي  ال�سكاين 
ال�سمال  يف  منها  عدد  ونزول  االأوربية  ال�سعوب 
االإغريقي حيث بداأت ت�سغط على الليبيني ناحية 
ال�سرق اإذ ُت�سري  اأغلب امل�سادر امل�سرية نف�سها 
غزو  يف  الليبيني  مع  ال�سعوب  هذه  حتالف  اإىل 
م�سر ) ( )رجب االأثرم: تاريخ برقة ال�سيا�سي 
 ،1975 بنغازي،  قورينا،  مكتبة  واالقت�سادي، 
�س27.(، ما حدا بامل�سريني اإىل مقاومة هذا 
�سل�سلة  واإقامة  رادعة  حمالت  ب�سن  الزحف 
وحلفائهم  الليبيني  زحف  لوقف  احل�سون  من 

االأوربيني.
ويوؤكد "ال�سادق النيهوم" ذلك يف كتابه "�سل�سلة 
تاريخنا،  )�سل�سلة   )  ( االأول  اجلزء  تاريخنا" 
جـ1، �س148 وما بعدها.( حيث يقول :  ))...
ظلت �سفن املهاجرين من ال�سمال   تتوارد على 
ليبيا واملغرب طوال االألف الثانية قبل امليالد يف 
ت�ساعدت  اأن  لبثت  ما  متفرقة  �سغرية  قوافل 
غزوات  اإىل  حتولت  حتى  مدها  واأت�سع  فجاأة 
قبل  ع�سر  الثالث  القرن  يف  �ساملة  ع�سكرية 
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االإفريقي  ال�سمال  �سكان  وقع  وبذلك  امليالد.. 
اجلنوب،  يف  القاحلة  ال�سحراء  مطرقتني:  بني 
�سنوات  اتفقوا  وقد  ال�سمال،  يف  البحر  و�سعوب 
طويلة �ساقة جدًا قبل اأن يجدوا منفذًا من الفخ 

املحكم.  
اجلنوب  من  ويزحف  اأر�سهم  يدمر  اجلفاف 
و�سعوب البحر تتدفق يف غزوات اأكرث دمارًا من 
ال�سمال والغرب، واملنفذ الوحيد املفتوح اأمامهم 
هو الطريق اإىل ال�سرق، لكن م�سكلة هذا الطريق 
اأنه يوؤدي اإىل م�سر التي كانت قد اأ�سبحت وحدة 
�سيا�سّية تديرها حكومة منظمة ال تعني حدودها 
اجلغرافية فح�سب بل تدافع عنها بخط منيع من 

القالع واحل�سون واجليو�س النظامية..((
ويظهر هذا الراأي وا�سحًا يف املقابلة التي اأ�سرنا 
الثقايف  االأ�سبوع  �سحيفة   اأجرتها  والتي  اإليها 
الثقايف  االأ�سبوع  �سحيفة   (  )  (  1978 عام 
القبائل  اإّن  اأورد : ))  اإذ   )  .1978 اأغ�سط�س 
ن�سر  على  بحثًا  م�سر  على  تزحف  ال  الليبية 
اأن  تريد  اأنها   .. والع�سب  املاء  عن  بل  ع�سكري 
تنقذ عيالها وموا�سيها من العط�س، واإذا ت�سدى 
لها اجلي�س تلتف لقتاله واإذ مل ت�ستطع اأن تهزمه 
تلجاأ اإىل الت�سلل، ال بد اأن ت�سل اإىل م�سادر املاء 
والع�سب..(( غري اأن امل�سادر امل�سرّية التي مُتثل 
الطرف االآخر تورد وب�سكل مذهل قوائم الغنائم 
اأن  يوؤكد  مبا  واملزروعات  واالأغنام  املوا�سي  من 
وراوؤه  كان  الليبية  القبائل  مهاجمة  من  الهدف 
يورد  حني  يف  والع�سب..  املاء  غري  اأخر  اأ�سباب 
ال�سادق النيهوم يف مقابلته مع �سحيفة االأ�سبوع 
املوا�سي  قوائم  متنا�سيًا  االأ�سرى  قوائم  الثقايف 
من  امل�سريون  عليها  ا�ستوىل  التي  واملزروعات 
اأر�س  يف  املاء  وجود  على  يدل  مما  الليبيني 

الليبيني.. واإاّل مبا نف�سر كرثة هذه اخلريات.

" هومريو�س"  " اأودي�سة" ال�ساعر  و قد جاء يف 
الفقرة  يف  وباالأخ�س  ليبيا،  اإىل  اإ�سارة  اأول  يف 
حديثًا  الرابع  الف�سل  من  والثمانني  اخلام�سة 
ُيلمح  "تيليماخو�س"  و  "مينالو�س"  بني  جرى 
باأنها  االأخ�سر  اجلبل  منطقة  اإىل  حتديدًا  فيه 
مينالو�س  وعّدد   احليوانية،  مبواردها  غنّية 
بحثًا  الطويلة  رحلته  خالل  زارها  التي  البلدان 
اأبيه ومنها ليبيا التي تلد فيها النعاج ثالث  عن 
اأحد..  اأر�س ال يجوع فيها  مرات يف ال�سنة وهي 
واأن  واللنب  واللحم  وخرياتها كثرية منها اجلنب 
�سياهها ُتدر لبنًا من دون توقف. ) ( )اإبراهيم 
من�سورات  و�سقيقاتها،  قوريني  اإن�ساء  ن�سحي: 
اجلامعة الليبية، 1970، �س24. (، كما اأ�سار 
ي�سبه مذاقه  الذي  اللوت�س  ثمار  اإىل  هريودوت�س 
مذاق الرطب واأن اآكلي اللوت�س ويق�سد بهم هنا 
من  الغربية  ال�سواحل  عند  تقطن  التي  القبائل 
ليبيا ي�سنعون من ثمار اللوت�س نوع من اخلمر. 
 ) .187-Herodotus،IV،186( ) (
الليبيني  اإىل  م�سرية  اإ�سارة  هناك  اأن  كما 
  (  ) والعقبان)  االأ�سد  بلوحة  جاءت  القدماء 
تاريخ  يف  درا�سات  عبدالعليم:  كمال  م�سطفى 
بنغازي،  الليبية،  اجلامعة  من�سورات  ليبيا، 
1966، �س1 ( ترجع اإىل اأواخر ع�سر ما قبل 
ويف  وخراف  وحمري  لثريان  �سور  بها  االأ�سرات 
ال�سف الرابع اأ�سفل اللوحة �سور اأ�سجار. ُيرجح 

اأنها  اأ�سجار زيتون.
اإ�سارة �سريحة للن�سو�س  اأول  وتعد هذه اللوحة 
قبل  ما  ع�سر  يف  الليبية  القبائل  عن  امل�سرية 
االأ�سرات حيث ُنق�ست عالمة اإىل ميني االأ�سجار 
يظن اأنها تعني كلمة " حتنو" ) ( )�سليم ح�سن: 
 ،1950 القاهرة،  جـ7،  القدمية،  م�سر 

�س22.  ( وهي اإحدى القبائل الليبية.
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كما امتالأت جدران معبد امللك "�سحورع" ومعبد 
امللك "ين او�سرع" ب�سور الغنائم التي اآلت اإىل 
امل�سريني من التحنو. ) ( )اأحمد فخري: م�سر 
الفرعونية، ط3، القاهرة، 1971، �س85. ( 
اإىل  املمتدة  املنطقة  قبائل  اأن  املحتمل  فمن 
الغرب من م�سر راأت اأن م�سر تعاين �سعفًا يف 
اأمالكها  على  تعديها  اإىل  اأدى  واجلي�س  الدولة 

واأرا�سيها.
ل�سحيفة  حديثه  يف  النيهوم  ال�سادق  ويقول 
دولة..  ليبيا  هناك يف  تكن  الثقايف: مل  االأ�سبوع 
واأن احلدود بني الطرفني هي حدود وهمية ولن 
توؤدي اإىل �سيء اإاّل  اإىل �سراع، اإنها كانت بالن�سبة 
لليبيني اأر�س اهلل اأر�س النا�س. ) ( )  �سحيفة 
ال�سدد  هذا  ويف   ،)  .1978 الثقايف  االأ�سبوع 
فاإن االأدلة التاريخية توؤكد لنا اأّن القبائل الليبية 
كانت منظمة وتخ�سع ل�سلطة رئي�س القبيلة حتى 
الدولة  مثل  مثلها  دولة  �سياق  يف  تنتظم  مل  ولو 
على  الليبية  القبائل  اتفاق  ومنها:  امل�سرّية، 
التي  املجموعات  باأن  ُيوحي  ما  م�سر  مهاجمة 
من  الغرب  واإىل  ليبيا  من  ال�سرق  اإىل  ت�سكن 
م�سر عبارة عن �سعب واحد.. ويت�سح ذلك من 
Chamoux،op.  ( ) ( .الوثائق امل�سرية

 )  39-cit،pp.38
القوى  جمع  يف  الليبيون  الزعماء  جناح  اأن  كما 
املختلفة حتت  الهندواوربية  القبائل  من  امل�ستتة 
اإمرتهم ومهاجمة م�سر يف زمن االإزاحة ال�سكانية 
مواطن  يف  االإقامة  بغر�س  ليبيا  اإىل  وتوجههم 
االآخيني  اأيدي  على  كريت  �سقوط  اإثر  جديدة 
ح�سن  على  يدل  البحر،  ب�سعوب  يعرف  فيما 
واأن الدافع  القيادة  واإدراكهم الأ�سلوب  تنظيمهم 
للتوجه نحو م�سر لي�س من قبيل البحث عن املاء 
كان  واإمنا  النيهوم  ال�سادق  يدعي  كما  والع�سب 

ال�سبب يف تقديري هو الو�سول اإىل ال�سلطة وهذا 
يدخل يف نطاق طبيعة الب�سر التواقة اإىل الهيمنة 
ُت�سري  التي  االأدلة  ومن  االآخرين.  على  والت�سلط 
يحكمها  قبائل  يف  انتظموا  قد  الليبيني  اأن  اإىل 
قانون غري مكتوب ما جاء يف اأن�سودة الن�سر من  
والري�سة  الظالم  الليبو هرب يف جنح  رئي�س  اأن 
برئي�س  املق�سود  اأن  ووا�سح  راأ�سه،  على  لي�ست 
كان  الذي  الليبو  زعيم  دد  بن  مري  هو  الليبو 
الغر�س من هجومه هو اال�ستقرار مب�سر ) ( )  
 )   39-Chamoux،op.cit،pp.38
ال�سيخ  اأو  الرئي�س  �سلطة  على  داللة  للري�سة  واأن 
كانت  الليبية  القبائل  اأّن  ذلك  القبيلة،  قائد  اأو 
تعرف عن�سر التنظيم والتكتيك احلربي، اإذ اأنه 
امل�سادر  "مرى بن دد" كما تذكر  عندما هرب 
امل�سرية، اأ�سقطته قبيلته وعينت اأخاه بداًل عنه 
التاريخ  معامل  نبيلة حممد عبداحلليم:    (  )  (
الفرعونية،  م�سر  يف  وال�سيا�سي  احل�ساري 
من�ساأة املعارف، االإ�سكندرية، د.ت،  �س97  ( 
مما يثبت اأن الليبيني يعرفون اأ�سلوب حكم معني 
ُت�سقط من تراه غري �سالح لقيادتها وُتعني البديل 
ح�سب ما متليه ظروفهم، باالإ�سافة اإىل مكانتهم 
البحر  �سعوب  تزعموا  اأّنهم  لدرجة  املرموقة 
القتحام اأر�س م�سر، على اأن البع�س ُيرجح اأن 
اأ�سباب هجمات الليبيني على م�سر كانت ب�سبب 
الداخلية  �سوؤونهم  يف  الثالث"  "رم�سي�س  تدخل 
م�سر  يف  يعي�س  كان  ممن  الأحدهم  وم�ساعدته 
نف�س  ليكون حاكمًا عليهم. ) ( )اأحمد فخري: 

املرجع، �س272 ( 
ولعل االجتياح امل�سري ملع�سكر الليبيني واإ�سعال 
اأمتعة االأمري  النريان يف خيامه واال�ستيالء على 
حممود  عبداللطيف   (  )  ( عر�سه  فيها  مبا 
�سادر،  دار  القدمي،  الليبي  التاريخ  الربغوثي: 
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1971، �س115. ( فيه ما ينم على  بريوت، 
قبلي  �سياق  يف  وينتظمون  يعرفون  الليبيني  اأّن 

منظم.
ومتكن الليبيون حتقيق �سلمًا ما ف�سلوا يف حتقيقه 
حربًا بوا�سطة ت�سللهم اإىل الدلتا باأعداد �سغرية 
وا�ستطاعوا  جاليات؛  هياأة  على  فيها  وا�ستقروا 
ال�سابق،  املرجع   (  )  ( امل�سري  العر�س  ارتقاء 
"يويو  اأ�سرة  هوؤالء  بني  من  وكان   ) �س125. 
جندًا  امل�سري  اجلي�س  يف  عملت  التي  واوا" 
يف  مهمة  منا�سب  اإىل  بع�سهم  وو�سل  مرتزقة 
البالط امللكي واإىل مراكز القيادة يف اجلي�س وال 
امل�سو�س  اأنهم �ساعدوا بني جن�سهم من  ي�ستبعد 
على احل�سور اإىل م�سر واالإقامة بها يف حاميات 
احلدود على اأقل تقدير، بل اأن اجلي�س امل�سري 
اأ�سبح ابتداًء من ع�سر االأ�سرة الع�سرين موؤلفًا 
من الليبيني، وقد منحهم ملوك م�سر هبات من 
وهكذا  باجلي�س،  خدماتهم  عن  كاأجر  االأر�س 
ا�ستطاعوا اأن يكّونوا يف البالد جاليات ع�سكرية، 
لقب  يحمل  ليبي  رئي�س  حامية  كل  يراأ�س  وكان 
يف  اندجموا  وبهذا  "ما"  لـ  الكبري  الرئي�س 
املجتمع امل�سري دومنا ن�سيان الأ�سمائهم الليبية 
الري�ستني يف �سعورهم ) (  وعاداتهم مثل و�سع 
)  م�سطفى كمال عبدالعليم: درا�سات يف تاريخ 

ليبيا القدمي، من�سورات اجلامعة الليبية، بنغازي، 
"يويو  الأ�سرة  اأ�سبح  وبذلك   ) 1966،�س33. 
حتى  "اهنا�سيه"  مقاطعة  يف  يذكر  �ساأنًا  واوا" 

و�سل منهم "�سي�سنق" اإىل احلكم.
عليها  عرث  التي  النقو�س  اأغلب  اإّن  القول:  يبقى 
يف م�سر وتتحدث عن الليبيني اأ�سارت وبو�سوح 
االأعداد  ورد من  الليبيني، مبا  اأرا�سي  اإىل غنى 
يدل  الذي  االأمر  واأنعامهم  ملا�سيتهم  ال�سخمة 
على اأن مواطنهم كانت وفرية االأع�ساب واملراعي 
يف  اأهدافهم  باأن  يت�سح  وهكذا  باملياه.  غنية 
لل�سلطات..  طلبًا  بل  للرزق  �سعيًا  تكن  مل  م�سر 
فيما تظل اآراء ال�سادق النيهوم عن تاريخ ليبيا 
لي�ست  وهي  والتمحي�س،  للبحث  قابلة  القدمي 
اأثرية  نهائية لعدم العثور يف ليبيا على خملفات 
للع�سر  املقابلة  بالفرتة  املتعلق  تاريخها  تخ�س 

الفرعوين.
م�ستوى  اإىل  ترقى  ال  تاريخنا  �سل�سلة  اأن  كما 
واإمنا  م�سادر  على  اعتمادها  لعدم  املو�سوعة 
تخ�سع الآراء ال�سادق النيهوم ال�سخ�سّية.. كما 
مرجعًا  ال�سل�سلة  هذه  تكون  اأن  املجحف  من  اّنه 
كمية  اإهمال  اخلطاأ  ومن  تاريخية..  قيمة  ذا 

املعلومات الواردة بها.

"كوفيد  امل�ستجد  كورنا  فريو�س  انت�سار  بعد     
واحلكومات  الدول  �سددت  العامل،  حول   "19
الوباء  هذا  تف�سي  ملنع  االحرتازية  اإجراءاتها  من 
فر�س  عرب  مواطنيها،  بني  العدوى  انتقال  وجتنب 
حالة طوارئ �سحية طبقت مبوجبها حظر التجوال 
�سامل  والتنقل، وحجر �سحي  ال�سفر  وتقييد حركة 
التي  املن�ساآت  جميع  واإغالق  حدودها،  اإغالق  مع 
يرتادها النا�س بكرثة كاملدار�س واملحالت التجارية 

الكربى، ومنها امل�سارح. 
والأن العرو�س امل�سرحية ال تقهر وال تعرف امل�ستحيل 
مهما كانت الظروف، فقد جعلها ذلك ت�سد الرحال 
جديدة  ف�ساءات  اإىل  امل�سارح  قاعات  من  وتنتقل 
حاول  التي  القيود  كل  من  بذلك  متحررة  للعر�س 
اأن يفر�سها انت�سار وباء كورونا، وهذا لي�س بجديد 
التاريخي  تطوره  عرب  خ�سع  الذي  امل�سرح  على 
فكان  والعر�س،  التمثيل  دور  يف  وتنوع  لتغيري 
امل�سرح يف ال�ساحات العامة، وخارج املعابد، وداخل 
وحتى  امليرتو،  وحمطات  ال�سوارع،  ويف  الكنائ�س، 
امل�ستجد  كورونا  وباء  انت�سار  زمن  ويف  التلفاز،  يف 
امل�سرحية  القاعات  من  امل�سرحية  العرو�س  انتقلت 
االإمكانيات  جميع  م�ستغلة  االفرتا�سي  العامل  اإىل 
التي توفرها �سبكة االنرتنت مف�سية بذلك  املتاحة 
منها  امل�سرحي  العر�س  من  جديدة  اأ�سكال  اإىل 
يوتوب،  على  ون�سرها  �سابقة  م�سرحيات  بث  اإعادة 
من�سات  على  وعر�سها  فيديو  مقاطع  ت�سجيل  اأو 
اأو  واأن�ستغرام،  كفاي�سبوك  االجتماعي  التوا�سل 
على  ت�سخي�سها  يكون  مبا�سرًا،  بثًا  م�سرحيات  بث 
وبدون  فارغة  كرا�سي  اأمام  مغلق  م�سرح  خ�سبة 

البيت  جدران  بني  جديد  ف�ساء  يف  اأو  جمهور، 
با�ستغالل اأقل االإمكانيات املتاحة مع �سحذ االإبداع 
الإنتاج  جديدة  اأفكار  البتكار  والتخييل  واخليال 
ج�سور  خاللها  من  متد  متميزة  م�سرحية  اأعمال 
التوا�سل بني امل�سرحيني واجلمهور، وهكذا تعددت 
ظل  يف  امل�سرحيات  وت�سخي�س  اإنتاج  يف  املبادرات 
التباعد  قواعد  وتطبيق  ال�سحي  احلجر  ظروف 
حياة  على  حر�سًا  ال�سحية  وال�سالمة  االجتماعي 
الذي  املتلقي  اجلمهور  هذا  اجلمهور.  الفنانني 
بدوره فر�س عليه هو االآخر احلجر ال�سحي ظروفًا 
جديدة للتلقي واأ�سبح ي�ساهد امل�سرحيات من البيت 
ومن اأمام هاتفه اأو حا�سوبه النقال ومتابعة العرو�س 
باأجوائها  امل�سارح  قاعات  عن  بعيدًا  افرتا�سيًا 
هي  اأ�سبحت  امل�سرحيات  واأن  خا�سة  وطقو�سها، 
لقاعات  اجلمهور  ح�سور  عو�س  للبيت  حت�سر  من 
اجلمهور  ات�سع  وقد  عك�سية،.  عالقة  يف  امل�سرح 
عمرية  وفئات  متعددة  اجتماعية  فئات  لي�سم 
املدينة  مناطق خمتلفة خارج حدود  ومن  خمتلفة، 

اأو الدولة التي �ُسخ�س فيها العمل امل�سرحي.
والتزام  ال�سحي  احلجر  ظروف  �ساهمت  كما   
يف  بالبقاء  النا�س  كباقي  امل�سرحيني  املمثلني 
يف  م�سابقات  منها  مبادرات  عدة  طرح  ببيوتهم، 
امل�سرح الإعطاء فر�سة للهواة لالإبداع امل�سرحي من 
منازلهم بت�سخي�س عرو�س م�سرحية من منازلهم 
مقاطع  �سكل  على  املحمول  الهاتف  من  وت�سويرها 
فيديو، كما مت اإطالق عدة ور�سات تدريبية عرب البث 
التوا�سل االجتماعي ل�سمان  املبا�سر على من�سات 
التكوين امل�سرحي عن بعد واحلفاظ على  ا�ستمرار 

 كورونا واملسرح  .. 
ناسمي محمد. المغرب
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لت�سرر  وكان  واملتدربني.  االأ�ساتذة  بني  العالقة 
احلجر  ب�سبب  ال�سارع  م�سرحيي  من  وا�سعة  فئة 
يف  مبادرات  عدة  اإطالق  التجوال  وحظر  ال�سحي 
اإبداعاتهم  ا�ستمرار  يف  لت�سجيعهم  العربي  الوطن 
"�سارع احلجر" يف املغرب، كما  منها مثاًل مبادرة 
جدد  فنانني  لظهور  املجال  ال�سحي  احلجر  ف�سح 
كانت  امل�سرح،  جانب  اإىل  والرق�س  املو�سيقى  يف 
مهنهم االأ�سلية بعيدة عن الفن كال�سرطة واالأطباء 
ال�سرطة  مبادرات رجال  تعددت  واملمر�سني، حيث 
يف  عرو�سهم  الأداء  العامل  دول  من  جمموعة  يف 
االأزقة وال�سوارع من اأجل الرتفيه عن ال�سكان وفك 
عزلتهم، كما واجه جنود خط الدفاع االأول االأطباء 
من  للتخفيف  والرق�س  بالغناء  الوباء  واملمر�سون 
اإرهاق العمل، والتخفيف عن املر�سى معاناتهم مع 

الوباء وبث ر�سائل االأمل يف العالج. 
بالبيت  تواجدهم  امل�سرحيون  الفنانون  ا�ستغل  كما 
املفتوحة  املناطق  من  امل�سرحية  مبادرات  الإطالق 
مبنازلهم كال�سرفات والنوافذ، التي كيفت لت�ستجيب 
التي  العر�س  بيئة  مع  امل�سرحي  العر�س  حلاجيات 
م�سرح  هو  جديد  م�سرح  ليظهر  فيه  �ستعر�س 
الوطن  يف  الكثريون  بذلك  �سماه  كما  "البلكونة" 
العربي، والتي �سمحت بالتوا�سل مع اجلمهور ب�سكل 
مبا�سر لكن يف ظروف يحكمها التباعد االجتماعي 
هذه املبادرات وجدت ترحيبًا �سديدًا وتفاعاًل كبريًا 
من اجلريان اجلمهور اجلديد لفنان احلي، خا�سة 
من  والرفع  ت�سليتهم  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  واأنها 
معنوياتهم وك�سر ملل املكوث يف البيت، واأعاد معها 
اجلوار  وح�سن  االألفة  امل�سرح عالقة  من  نوعًا  هذا 

بني اجلريان.
تاأليفيًا  ن�ساطًا  عرفت  امل�سرحية  الن�سو�س  وحتى 
ال�سحي،  احلجر  وظروف  كورونا  زمن  يف  كبريًا 
بهذا  املت�سلة  العربي  امل�سرح  موا�سيع  فتنوعت 
امل�سرحي  للمخرج  "مندرة"  م�سرحية  منها  الوباء 

تتطرق  م�سرحية  وهي  ال�سحبي"،  "عمر  التون�سي 
امل�سانع،  اأحد  يف  تدور  واأحداثها  كورونا،  لوباء 
امل�سرحية  للفنون  ال�سم�س"  "وهج  فرقة  تعد  كما 
والفولكلورية م�سرحية حول جائحة وباء كورونا. كما 
ت�ستهدف  التي  التوعوية  امل�سرحية  االأعمال  تعددت 
فئة االأطفال لتوعيتهم مبخاطر هذا الوباء، وطرق 
ويف  وحميطهم.  اأنف�سهم  وحماية  العدوى  جتنب 
هذا اجلانب اأي�سًا كانت مبادرات موجهة لالأطفال 
منها اإعالن امل�سرح الوطني يف اجلزائر عن تنظيم 
فريو�س  من  الوقاية  مو�سوع  يف  وطنية  م�سابقة 

كورونا العاملي. 
العرو�س  من  العديد  اأوقف  كورونا  وباء  كان  واإذا 
جتاوز  فقد  العامل  يف  امل�سرح  دور  واأغلق  امل�سرحية 
من  العديد  اأرواح  خطف  يف  �سببًا  ليكون  هذا  كل 
املمثلني والكتاب امل�سرحيني يف العامل الذين رحلوا 
اأهمهم  ومن  الوباء،  هذا  م�ساعفات  ب�سبب  عنا 
املمثل وامل�سرحي االأمريكي "مارك بلوم" الذي تويف 
والكاتب  عامًا،  وال�ستني  التا�سعة  يناهز  �سن  عن 
ماكنايل"،  تريين�س  "بروداوي  العاملي  امل�سرحي 
عن  �سيمورا"  "مني  ال�سهري  الياباين  والكوميدي 
الكوميدي  واملمثل  �سنة،  ال�سبعني  يناهز  �سن 
"بروك تايلور" عن �سن يناهز التا�سعة  الربيطاين 
بفريو�س  وفاة  اأول حالة  كانت  كما  �سنة،  وال�سبعني 
كورونا يف رو�سيا البي�ساء للممثل امل�سرحي "فيكتور 
اخلام�سة  �سن  عن  تويف  الذي  دا�سكيفيت�س" 
كان  فقد  العربي  وطننا  يف  اأما  عامًا.  وال�سبعني 
منهم  م�سرحيني  وفاة  يف  �سببًا  اأي�سًا  كورونا  وباء 
"نور  اجلزائري  ال�سينوغرافيا  واأ�ستاذ  امل�سرحي 
الدين زيدوين"، والفنان امل�سرحي والباحث والذي 
�سغل يف ال�سابق اأي�سًا من�سب وزير الثقافة ال�سوري 
"ريا�س ع�سمت" عن �سن الثانية وال�سبعني عامًا.
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)1(
للبنات كانت رائجة  ليبية تراثية  اأطفال  اأغنية       
مع  توؤدى   .. املا�سي  القرن  �سبعينيات  نهاية  حتى 
رق�س الفتاتني مت�سابكتي االأيدي وبو�سع مت�سالب 
نقطة  مركزها  دائرة  حميط  على  تدوران  وهما   ..
ت�سابك االأيدي دورانا باإيقاع بطئ .. اأحداهما تقول 

�سطرة والثانية تقول بعد كل �سطرة : يا اهلل  
- �سيدي بو زيد

- يا اهلل 
- قّطاع القيد

- يا اهلل
- عنده بقرة

- يا اهلل
- حتلب وتدر

- يا اهلل
- حليبها مر

- يا اهلل
- اأي�س يحليه

- يا اهلل
- يحليه ال�سكر

- يا اهلل
- وال�سوق ام�سكر

ــ يا اهلل
      ثم يرتفع اإيقاع الدوران مع ترديد : داي .. داي 
.. مع كلمة اأخرى غريبة ل�ست متاأكدا من هجائها. 

)2(
قراءة  االأغنية  هذه  كلمات  اأقراأ  اأن  اأريد        
»زغلول  الدكتور  اأي على طريقة   .. زغلولية �سرفة 
العلمي  االإعجاز  ا�ستخال�س  يف  وزمالئه  النجار« 

اأو  اليد  وخفة  التع�سف  من  بكثري  القراآن  اآيات  من 
القلم .. ومنها ميكنني ا�ستخال�س نبوءات عدة يف 
الأنها  الفائدة  عدمية  نبوءات  )طبعا  االأغنية  هذه 
كاالإعجاز العلمي ينتبه اإليها بعد وقوعها ال قبله .. 
فهي نبوءات بتاريخ رجعي!!( .. من هذه النبوءات 
ذكر »�سيدي بو زيد« )منطقة البوعزيزي( وربطها 
اإقفال  وهو  بت�ساوؤم  وتختم  والتحرر  القيد  بقطع 
ال�سوق ما يبقي على مرارة احلليب .. والذي اأرجو 
اأال يكون نبوءة بتع�سر اخلروج من الو�سع املتاأزم ملا 

ي�سمى بالربيع العربي. 
      الحظ اأن الزمة االأغنية املتمثلة يف عبارة »يا اهلل« 
التجربة  اإعالمي  اأحد  امطلل  ملحمد  الزمة  باتت 

الليبية. 
)3(

يكن خارج  واإن مل  املو�سوع  وكا�ستطراد خارج       
القراآن  يف  العلمي  باالإعجاز  القائلني  فاإن  ال�سياق 
ي�سعوننا يف ماأزق ميكن التعبري عنه بهذين ال�سوؤالني 
واإجابتيهما : 1 ــ اإذا كان القراآن بهذا الرثاء العلمي 

فلماذا كان امل�سلمون بهذا التاأخر؟  
     واالإجابة املنطقية لالأ�سف �سوف تكون : اأن علماء 
يحمل  كاحلمار  االآن  وحتى  البداية  من  االإ�سالم 

اأ�سفارا.
بالقراآن؟  ي�سمع  مل  من  تقدم  وملاذا  ــ   2

     واالإجابة املنطقية لالأ�سف اأي�سا �سوف تكون : اأن 
القراآن لي�س �سروريا.

اإليه  يقودنا  الذي  املنطقي  اال�ستنتاج  هو  هذا       
القائلون باالإعجاز العلمي .. وهكذا فالقول باالإعجاز 

العلمي يف القراآن قد يوؤدي اإىل نتيجة عك�سية .

 قراءة زغلولية .. 
احلليب املر والسوق املقفلة  .. 

عبد اهلل هارون. ليبيا
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كثريٌة هي األشياء
التي لن تتحقق .

عىل سبيِل الذكر منها
لن أمَر من اجلدران كام كان

يمُر كاسرب ..
أو أحرز هدفًا عامليًا

كالذي جاء به دييغو مارادونا
من املنتصف.

ولن اطرَي يف الفضاِء
كام  تطري تلك العجوز

التي كانت تأتيني يف االحالِم .
ولن تنتفَخ عضالْت جسمي

كالذين يفتحون ازرار قمصاهنم
ويفردون أيادهيم

كعصفوٍر يتعلُم الطرياَن للتو.

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

وظيل ..
ظيل ألذي مل يصافحني

اىل اآلن
كلام مددُت له يدي
عادْت ايلَّ فارغة .

عبداهلل حسني / العراق

عىل قارعة الطريق
يضع حقيبته متوجهًا إىل الالوجهة

أيُّ طريق يسلكه
حائرًا أيُّ درٍب جيتازه

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

واختلفت عنه كل التفاصيل
فامتزجت احلرية بالالحرية 

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

والالمعقول
أهيام أختار ؟

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

رشف الدين امنيرس / ليبيا

مالحمي غري واضحة
بام فيه الكفاية

هذه املرآة ال تقدم يل حاًل هنائيًا
لرسم صورة كاملة

تدل عىل مراوغات الزمن
ال ضحكة تصلح لسعادة ما

فقط الغياب
وطبل خافت يف أقايص العمر

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف

أحاول اهلروب 
فتخذلني الطرق

أرمي بقلبي 
فتخدلني الرياح

أضيع عني
فيخذلني احلنني

أضيع عنك
فيخذلني الظالم

أنا جمرد فكرة يقتات منها 
النور

أبحث عن ثقب بني كومة 
األرواح 

أحاول التسلل بعيًد أهيا 
الصبح

التملص فكرة جيدة المرأة 
الحتب االشغال الشاقة

وال عبث احلياة يف دائرة 
احلرب

أناشد عينيك أيتها الذكريات
أن أبقى يف الظل أبحث عن 

رماد السؤال .
هناء راشد / اليمن

------
األرض التي تدوُر بنا

تعلُم ما تفعل  ..
ونحن الذين ندوُر فوقها

نعلُم أننا ال نعلُم؛
ملاذا وكيف وإىل أين 

نتجُه ؟
وكأن السؤال غصًة،

غرست شوكها يف دمي؛
كيف أنتزُع هذا احلُبَّ من 

صدري
ومن رأيس، وأيامي ؟

أيتها البالُد التي بُعدْت .. 
تناءْت ..

رْت يف اخلراب .. تسمَّ
أيتها اجلرُح، القيُح، الدُم ..

 كوثر وهبي / سوريا
----

صمت اإلنتظار حدث الصرب 
قال انسلخت  مني 

وقالت هأنا
رصاصة يف صدرك 

وعىل ثغرها اللؤلؤي بسمة
أردتني عظامًا رمياًم 

ثريا درويش / تونس
------
قالوا :  

تعاَفينا
وهذا الصخُر .. لنِْي!
من يوِم،، يوِم احلزِن

أدمانا احلننْي

قالوا: تعاَفينا
وما ملسوا احلشا

نرياهنا ألَِفْت
قلوَب العاشقنْي

قالوا تعافينا ورصنا مجرًة
أَو ليس للجمر انطفاٌء

بعد حنْي ؟!
وفاء جعبور / األردن

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

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

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



في الواقع علينا أن نخجل من تكرار التعالي على غيرنا بينما 
ننحدر إلى األسفل ويصعدون هم عكس االتجاه .

هذه الصورة ليست دقيقة تمامًا، إنها نصف صحيحة، لكنها 
تقول لنا الحقيقة كاملة، والحقيقة الكاملة تقول وبالحرف 

الواحد : ليس مهمًا كيف كان غيرك، المهم كيف أصبحت أنت .  

أيام زمان

98

كتبوا ذات يوم ..

قبل أن
                       نفترق .. 

جوَع كلبك يتبعك ، ويغطى لك عين الشمس بالغربال 
.. جوَع كلبك يتبعك، ويوقد لك أصابعه العشرة شموعًا، 
ويمشى في جنازتك، ويدعو لك بطول العمر، ويكتب لك 

شعرًا حرًا، فالجوع حبل الطاعة الذي ال ينقطع ›. 
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