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ـس مرجع
ُعتبـر
ـك .خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
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املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
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عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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نقد ابن كلثوم على طاولة ميالد ..

السالحف
عن
الشامت
ثقافةوفراق
رحلة املعتدي

التحرير
بقلم :
رئيس التحرير
بقلم  :رئيس
ٍ
تصبح بال جدوى
باللوميف أي
جملة،
قصيرة ..إلى أي
كتاب،أيل
حتى ت�س�
تعجلي
مقدمة ملت فال
«هيرودوت.أقوام �إن
يف كتابها املمتعيا ابنة ال
جد ًا ،تذكر «جينيفر تي روبرتس» حكاية مالم تستند على معنى ،متاما ً كما يصبح
املراسيوجب
الذي ..
تبينت
بارزأنت
محاضرإذا �
ف�
واعذيل.يستند ــ يف نظر
فلومي إذا لم
اللوم قواعد
الكون بال
صعبة
وامرأة
تتحدث عن
كانت بني جمهوره ،حيث حتدثه هذه العجوز احلمقى ــ على ظهر سلحفاة .
رفض فكرة أن
وزوجة نتشدد
ولكن ،ملاذا
أختمبركزية
القائل
تفسيره للنظام
"كليب"،هناوقديف كانت
"ج�سا�س"،
"جليلة" �
بعد أن نبذت �إنها
هراء مؤكد ًة أن األرض تستند قوائم العالم على ظهور السالحف ؟
الشمس ،معتبرة إياه
ً
لهذاطردنها
العميقامل�أمت
املعنى ن�ساء
املغدور ،لكن
احلال يف م�أمت
بطبيعة
االعتقاد الساذج
زوجها أليس
ماهي إال لوح ًة مستوية ،وحتم ًا ،وعلى ٍ
نحو
زوجها أكثر
نتمعن فيه
خروجهاجديراً
املحاضر
القاتل،سأل
بالنفس،
االعتداد
وهي ؟تقول
بأنأخت
�سمعت �
ولدى
أخت
ال يخلو من لأنها �
العالم رمبا يستند على ظهور السالحف،
متحديته عالم تقف هذه السلحفاة ؟
حتاول
البيت
هذا
أن�شدت
�
ف
))
ال�شامت
وفراق
املعتدي
فأجابت (( :
محاورتهرحلة ٍ
مشاكس  :إنك ولكن ،عن أي عالم نتحدث ؟ هنا بالذات
بإسلوب
معي يف هذه
األمر ،
يف لكنها
جداً،
الشاب،
فتعالواكانت
أجزم �أنها
يختلفأكاد �
رمباولكن� ،
سالحفوجع،
�صدرها من
ذكي ما
ت�شرح
لذكي أيها �أن
ً
االفتتاحية لنناقش هذه املسألة  ،رمبا يثمر
فوق سالحف وصوال الى البداية.
نهايةولي�ست
الهرب،
يفيد �إال
الطوفان
حماولة فا�شلة ،ففي زمن
املطاف .
فائد ًة يف
حقلالاحلوار
يقول بعضهم إن املحاضر هو «برتراند
ظهور السالحف،
إنهاء على
يستند
العالم رمبا
جيمس»،
امل�شكلة.
املوقف و�
مرة لإنقاذ
«ويلياميف كل
آخروننوحإنهجاهزة
رسل» ،ويقول�سفينة
ويقول فريق ثالث إن شيئا ً من هذا القبيل متاما ً كما أصرت تلك العجوز وهي تعاند
وتتحدى وتستخف بعلم ذلك املحاضر
لم يحدث البتة .
هذا كل االقتباس عن كتاب «جينيفر» ،ولكن ،املتواضع ،ولكن ،كنت أمتنى لو أنه سألها
ٍ
إشارة عن أي عالم كانت تتحدث.
ماذا عن املعنى من االقتباس؟ فأي
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الطوفان �إذ ًا ال ي�ستلزم املواجهة ،بل يتطلب الهروب،
لكن الأعمال االبداعية لي�ست طوفان ًا ،وال حتتاج منا
�إىل �سفينة نوح ،بل تريد عتاد ًا �أب�سط ،لكنه �أعمق
روح ناقدة تقيم وتزن
بكثري� .إنها حتتاج منا �إىل ٍ
وتالحظ� .إنها لي�ست ملزمة ب�إ�صدار حكم يف نهاية
املطاف ،فالناقد لي�س قا�ضي ًا يف حمكمة ،واملبدع
لي�س متهم ًا يف قف�ص .
حتتاج منا الأعمال الإبداعية �إىل مواجهة ،فمن
املخجل �أن نعلن التجاهل لعمل كتبه مبدع ،و�سيكون
اخلجل عارم ًا ويف منتهى اخلجل لو كان هذا العمل
االبداعي ( الذي قررنا جتاهله ) عم ًال فاز بجائزة
قيمة يف م�ستوى جائرة البوكر العربية .
نحن العرب الذين طاملا ا�شتكينا من عدم فوز عرب
باجلوائز الدولية ،ونحن الليبيون بالذات الذين
انزوينا طوي ًال يف ظل اجلوائز املتطايرة هنا وهناك،
هانحن وبعد �أن فاز مبدع ليبي بجائزة مهمة،
هانحن نقرر فج�أة �أن نعلن التجاهل واالعرا�ض،
و�أن نبدي عدم االهتمام ،و�أن نبخل على منتج هذا
املبدع ولو مبجرد �إعالن �سخطنا عليه.
ونحن احلاكمون �إذا �أطعنا ..
ونحن العازمون �إذا ع�صينا

ونحن التاركون ملا �سخطنا ..
ونحن الآخذون ملا ر�ضينا .
�إن عمرو بن كلثوم هنا ال ميلك �أن يحكم �إذا ما
ع�صاه الآخرون ،ولن ي�ستطبع �إال �أن يرتاجع �إذا مت
ع�صيانه ،لكن ب�إمكانه �أن يتجاهل� ،أن يرتك ما مل
ير�ض عنه� ،أو �أن ي�أخذ ما راق له من املتاع واملواقف
مع ًا .
لعلنا بدورنا يف  2022نت�شابه كثري ًا مع "بن
كلثوم" ،ففي ع�صر االنك�سار العربي هذا مل نعد
منلك الكثري من اخليارات ،ال مطلق الغ�ضب ،وال
�إذعان الر�ضىً ،نع�صى فن�سكت ،وال نطاع فرن�ضى،
يحدث هذا معنا لأن املجتمع الدويل �أ�صبح يعرف
جيد ًا �أننا جماميع من الب�شر تعي�ش على هام�ش
الب�شرية ،لذلك ال مينحنا الكثري من اهتمامه ،وال
يتكرم علينا ولو بالقليل من وقته.
لكننا ال نهتم بهذا الواقع ،نتجاهل خارجنا امل�أزوم،
وننكفيء على داخلنا نتعملق يف عتمته على بع�ضنا
البع�ض ،ونكاد جن�سد كلمات "نزار قباين" يف
ق�صيدته ال�شهرية :
�أية �أم ٍة عربي ٍة ..
تلك التي
تغتال �أ�صوات البالبل ؟
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�أين ال�سمو�أل ؟
واملهلهل ؟
والغطاريف الأوائل ؟
فقبائ ٌل �أكلت قبائل ..
وثعالب قتـلت ثعالب ..
ٌ
وعناكب قتلت عناكب .
ٌ
ً
هانحن �إذا ،منار�س فعل القتل الداخلي ،وال نبايل
بردود الفعل ،مادام القاتل جمتمع ًا ال يهتم ،ومادام
القتيل جث ًة ال ت�شكو.
خبز على طاولة العم ميالد :
هذا هو ا�سم الرواية التي فاز مبدعها "حممد
النعا�س" بجائزة البوكر العربية ،ول�ست هنا يف
معر�ض متجيدها بقدر ما �أنا يف وارد حماولة
متوا�ضعة لتحليل ردود الأفعال العنيفة جتاهها،
حتى �أن بع�ض الأ�صدقاء من املبدعني �شعر ًا �أو ق�صة
�أو خالفه ،عندما طلبت منهم اام�شاركة يف �إعداد
ملف يف جملة الليبي عن الرواية فاج�أوين بالقول
�إن علينا �أن نن�سى �أن هناك رواية بهذا اال�سم،
وك�أن نهر الن�سيان اال�سطوري الذي �أبدعته خميلة
االغريق قدمي ًا مل جتف مياهه بعد .
كان رد ًا موجع ًا بالن�سبة يل� ،أن يطلب منك مبدع �أن
تتجاهل ما كتبه مبدع �آخر ،ف�إذا كانت هذه وجهة
نظر مبدع فكيف ميكن �أن نلوم غريه من الذين ال
عالقة لهم بالكتابة من الأ�سا�س ؟
لنرتك هذا جانب ًا ،ولنفتح �صفحات الرواية
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افتتاحية رئيس التحرير

"الطريدة" لنعرف ملاذا �أحدثت كل هذا الكم من
اال�ستنكار والرف�ض واالق�صاء ،ولن نعرف اجلواب
بطبيعة احلال مامل نقر�أ ،وقبل �أن نطبق معها
نظرية "بن كلثوم" :
ونحن التاركون ملا �سخطنا ..
ونحن الآخذون ملا ر�ضينا .
قبل �أن نرتكها �ساخطني ،دعونا جنرب و�صفة
"جليلة" وهي تنا�شد �شقيقة زوجها بتوخي جانب
ال�صرب :
يا ابنة الأقوام �إن ملت فال ..
تعجلي باللوم حتى ت�س�أيل
ف�إذا �أنت تبينت الذي ..
يوجب اللوم فلومي واعذيل.
الرواية ال�صادمة :
ما ميز هذه الرواية �أنها رواية �صادمة بكل املقايي�س،
فاملكتوب على جبني املجتمعات ال�شرقية ( وال �أخ�ص
هنا املجتمع الليبي دون غريه ) �أنها جمتمعات يحتل
فيها الذكر مكان ًة �سامية ،فهو اخل�شن ،ال�صلب،
الآمر ،الناهي ،امل�سيطر .وهي �صورة منطية ال تكاد
تهتز عرب ع�صور طويلة ،لكن "النعا�س" قدم لنا
يف هذه الرواية بطله "ميالد" ،الأخ ال�شقيق لأربع
�شقيقات ،تكربه ثالث ،وت�صغره واحدة ،وك�أنه
حماط حتى من الناحية العمرية بهن ،لكنه ي�صدم
القاريء ب�صورة مل يعتدها املجتمع ال�شرقي� ،إنه
يقدم له ذلك الذكر الذي يعمل يف �شغل املنزل

كالفتيات ،ويزين �أ�صابعه باحلناء مثلهن ،بل �إنه
ي�صنع "حلوى التنظيف" ل�شقيقاته ،ويربع فيها
�أي�ض ًا ،كانت هذه هي ال�صدمة الأوىل� ،إن امل�ؤلف ال
يقدم ملجتمعه الوجبة املف�ضلة ،لذلك كان عليه �أن
يواجه العقاب.
ال�صدمة الأخرى كانت يف عالقة البطل بزوجته
"زينب"� ،إنه يبدو هنا وك�أنه ي�ضرب "�سي ال�سيد"
بطل ثالثية "جنيب حمفوظ" ال�شهرية يف مقتل،
وي�ستخف بكل �أجماده اال�سطورية امل�ستبدة� ،إن
"�سي ال�سيد" الذي قدمه لنا "حممد النعا�س" لي�س
�سيد ًا يف �شيء ،وال �سيد ًا على �شيء� ،إنه يتمادى
يف تخليه عن �صالحياته �إىل حد �أنه هو من يقوم
بالطبخ والغ�سيل والتنظيف يف منزله ،بينما تذهب
الزوجة �إىل العمل كل �صباح.
�أن �أحد ًا ال يتوقع بالطبع� ،أن يوافق العقل اجلمعي
ملجتمع �شرقي يرف�ض من الأ�سا�س مناق�شة هذا
املبد�أ الهجني ،وهو الذي يرف�ض �أن يتقبل حتى
بع�ض منجزات العلم احلديث بدعوى �أنها ال
تنتمي �إىل املا�ضي الذي يرف�ض �أنه انق�ضى� .أما
ال�صدمة الثالثة التي تقدمها الرواية هي �أنها

قدمت العالقة النمطية بني امل�ستعمر االيطايل
وبني املواطن ب�شكل خمتلف� ،إن والد "ميالد" يعمل
عند �إيطايل يدعى "ال�سنيور لويجي" ،وقد تعلم
منه طريقة �صنع اخلبز ،وهو �أي�ض ًا يقدم االيطايل
على �أنه "�صقلي من �أ�صول عربية"� ،إن "النعا�س"
هنا يخالف املفهوم ال�سائد عن االيطايل على �أنه
جمرد غاز م�ستعمر قاتل ،فهاهو منوذج �آخر يعطي
�صنعة ملواطن ليبي� ،إن الغازي املغت�صب يف رواية
"النعا�س" يبدو ب�صيغة خمتلفة متام ًا عن امل�ألوف،
فمن �سيتوقع للم�شهد اجلديد �أن يقابل بالت�صفيق
و ُير�شق بباقات الورود ؟
�صدمة �أخرى ت�صفعنا بها الرواية� ،إنها يف عالقة
العقل اجلمعي الليبي خ�صو�ص ًا ،والعربي ب�صفة
عامة باليهود� ،إذ �أن العقل العربي الذي يدون
حتى يف م�أثوراته ال�شعبية ن�صو�ص ًا بحق اليهودي
ال ميكن ا�ستقبالها �إال �أنها ن�صو�ص ًا عدائية ت�ضع
اليهودي يف منزلة متدنية من ال�سلم االجتماعي
لأي جمتمع يتواجد فيه ،وزاد من دونية هذه النظرة
ما قام به ال�صهاينة من ا�سنعمار مقزز و�صريح
لأر�ض فل�سطني الكنعانية �أب ًا عن جد ،وما قام به
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العربانيون من تزوير لتاريخ املنطقة هناك بحيث
�أوهموا العامل �أن الكنعانيني كانوا �أقلية بينما كان
العربانيون �أغلبية غالبة ،وقد زادت �شحنة العداء
هذه بحيث �أن املوروث ال�شعبي الليبي ( مث ًال )
ال يكاد يحتفظ لليهودي �إال ب�أبيات و�أمثلة ال تخلو
من ازدراء ملجرد �أن ال�شخ�ص اجلال�س �أمامك هو
�شخ�ص يهودي :
(( ما عمر قالوا هالبنداق ايهودي )) ،وذلك البيت
 (( :وايركنب فوق اجلواد ايهودي  ..واينزلن با�شات
من عليهن ))  .لقد �صار �صعب ًا �أن تقنع املواطن
العربي ب�أن اليهودي �شيء وال�صهيوين �شيء �آخرـ،
لأن ت�سيي�س الدين �أف�سد عالقات الب�شر ،وانتهى
املطاف باليهود على �أنهم �صهاينة ،وبال�صهاينة
على �أنهم يهود .
مثل هذه الثنائية العدائية كانت �أ�سا�س ًا ملنهج ال يرى
معاد م� ٍؤذ �إىل �أبعد احلدود،
يف اليهودي �إال �أنه كائن ٍ
لكن "النعا�س" يقدم لنا عالقة بطل روايته بيهودي
ليبي كان يقيم يف طرابل�س القدمية ،وقد التقى
به يف تون�س �أثناء رحلة �شهر الع�سل ،في�ست�ضيفه
اليهودي ويكرم وفادته ،وتن�ش�أ �صداقة عميقة بني
الأ�سرتني.
�صدمة �أخرى تتعلق با�ستعمال الرواي للهجة
اخلطاب ال�شوارعي الفجة عندما يخاطب �أبطاله
بع�ضهم بع�ض ًا ،و�إن كان هذا اال�ستعمال يف احلقيقة
قد وظف دائم ًا يف املكان املنا�سب له ح�سب �سياق
الرواية� ،إال �أنه كان �صدمة كبرية ملجتمع يقول عن
نف�سه �إنه حمافظ �إىل �أبعد احلدود .
ال�صدمة الأكرب كانت يف ذلك اجلزء عند منت�صف
الرواية متام ًا ،حيث تورط الكاتب يف متوالية
جن�سية �صريحة ،ت�صور ممار�سات �إباحية كان من
املمكن له �أن يتجنبها فرييح وي�سرتيح .
واخلال�صة الآن :
ال تكفيني هذه امل�ساحة،ـ لكن الذي �أريد �أن �أ�صل
�إليه هنا هو الآتي  :هل نحن جمتمع نقي متام ًا؟ هل
كل الرجال يف جمتمعنا "�سي ال�سيد" الذي �صوره
"جنيب حمفوظ"؟ ،وهل نعي�ش حق ًا يف و�سط ال
12
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ثورة المجاهد الكبير عمر المختار أنموذجا

املقاومة الليبية يف القرن العشرين ()2

يتلفظ بكلمات ال�شوارع بدالالتها اجلن�سية الفجة؟
ب�شكل عام هي بيت كبري للثوابت التي
وهل الدنيا ٍ
ال تتغري؟ وهل يكفي �أن نتجاهل رواية فازت بجائزة
البوكر العربية ب�أن ند�س ر�ؤو�سنا يف الرمال لكي
نعلن ر�سمي ًا �أن عجلة الزمن دارت �إىل الوراء ،و�أن
�أحد ًا مل يفز بها من الأ�سا�س ،و�أن اخلبز مل يكن
يوم ًا على طاولة "ميالد" ولو على �سبيل املجاملة ؟
�إذا �أجبت على عالمات اال�ستفهام هذه فقد قر�أت،
ونقدت ،وا�ستوعبت ،و�إذا مل جتب ف�إن عليك �أن
ت�صحو من نومك وتقر�أ قبل �أن جتيب.
اخلال�صة الآن ..
اكتب ر�أيك ،العن الرواية �إذا �أردت ،انقدها كما
�شئت� ،أو حللها كما تريد ،لكن املهم �أن تكتب� ،أن
ت�صنع عالقة بني ر�أ�س القلم وبيا�ض ج�سد الورقة،
فالكتابة هي �أم احل�ضارات ،وما رحلة هجران
احلقيقة �إىل جتاهل الواقع �إال رحلة تذكرنا بتلك
التي بد�أتها "جليلة" ذات يوم ،تلك التي و�صفتها
�أخت "كليب" ب�أنها رحلة املعتدي وفراق ال�شامت.
ولي�س من جمتمع رف�ض الكتابة فو�صل �إىل �شيء،
إبداع
كما �أنه لي�س من �شيم املبدع �أن يغطي ج�سد � ٍ
بعقلية نعامة .

د .أنوار بنيعيش .المغرب
ومن ثم ،ميكن �أن يكون حدث ًا مميز ًا وم�ؤثر ًا مثل
ثورة املجاهد «عمر املختار» م�صدر ًا مرجعي ًا
ومنطلق ًا �صلب ًا لبناء مناذج معرفية تقود �إىل
منظومات قيمية متما�سكة مبوا�صفات توحيدية
ت�ؤ�س�س ملجتمع متما�سك �سلوكي ًا يح�سن التعامل مع
خمتلف الإكراهات ،مبا فيها عوملة الثقافة واملد
التكنولوجي ،حيث املوازنة بني القيم التاريخية
دم
النا�شئة عن احلدث البطويل من «دون �أن ننزلق يا ويحهم ن�صبوا منار ًا من ٍ
الغد البغ�ضا َء
نحو االعتقاد ب�أن العوملة ميكن �أن حت ّل جميع
يوحي �إىل جيل ِ
م�شاكلنا ،وعلينا �أن نزيل من فكرنا �أننا عاجزون
تلك ال�صحارى غم ُد كل ُمه َّن ٍد
و�أ�سرى تكنولوجية قادرة على كل �شيء».
• ثورة عمر املختار يف الأدب العربي� ،إ�شارات 	�أبلى ف�أح�سنَ يف العد ِّو بال َء

البطولة وحلم الثورة ومقاومة الظلم يف املجتمعات
العربية ،ومن ذلك ن�ص �شعري لأمري ال�شعراء
«�أحمد �شوقي» قاله يف رثاء عمر املختار بعد �إعدامه
من طرف الإيطاليني وفيه:
ركزوا رفاتك يف الرمال لواء
ُ
ي�ستنه�ض الوادي �صباح م�ساء

قيمية :
ومن خالل ا�ستعرا�ض رمزية م�شهد الإعدام،
�ألهمت الثورة املتميزة للبطل عمر املختار الكثري من ودالالته القائمة على الرف�ض ،وعدم املهادنة ،يبني
ال�شعراء والأدباء ،وحاولوا ا�ستلهامها لإثارة معامل
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«�شوقي» فكرة البطولة وجوهرها يف املجتمعات التي
ت�سعى �إىل التحرر ،وجتاوز مظاهر الظلم والتجني،
حيث ُتبنى على خيارات �صعبة ال تت�أتى �إال لذوي
النفو�س الكرمية العالية .ويف ذلك ،يقول ال�شاعر:
املبيت على الطوى
ُخيرِّ تَ فاخرتتَ
َ
تلم ثرا َء
تب جاه ًا� ،أو َّ
مل نْ ِ
�إن البطولة �أن متوت من الظم أ�
لي�س البطولة �أن ت ُع َّب املا َء

شؤون ليبيـــة

مل يحل الزمن وال تبدل الأحوال والأو�ضاع دون بقائه
خالد ًا يف ذاكرة الليبيني رمز ًا قوي ًا لكل املنا�ضلني
ال�شرفاء ،ومعلم ًا بارز ًا ملنظومة قيمية حافظت على
وحدة الوطن ،وذادت عن حيا�ضه الأعداء؛ فلقد
«�أرادت �إيطاليا �إبادة امل�سلمني يف ليبيا ،فبادوا هم،
وبقي امل�سلمون يف ليبيا ،و�أراد «غرا�سياين» �إعدام
املختار؛ فهلك وبقي املختار علم ًا وقدو ًة لأجيال
امل�سلمني».
• ثورة املجاهد عمر املختار يف ال�سينما :

ويف الأدب الليبي ،تركت ثورة املجاهد «عمر
املختار» �أثرها الوا�ضح على ن�صو�ص املبدعني
وال�شعراء الليبي بقوة وا�ضحة تدل على �أهمية هذه
الثورة وتوغلها يف وجدان ال�شعب الليبي وثقافته
وتاريخه ،حيث �أحيت هذه الن�صو�ص جوهر هذه
امللحمة مبا فيها من حنني و�إ�شارات دقيقة �إىل
رمزية ال�شخ�صية وما حام حولها من �أحداث.
ومن مناذج ذلك ن�ص «ذكرى عمر املختار» لل�شاعر
«حممد ب�شري املغريي» ،والتي يقول فيها:
ذكرى تط ُّل من اخللود
كالبدر يف ليل الوجو ْد

لعله من باب حت�صيل احلا�صل التعريف بال�شريط
ال�سينمائي ال�شهري الذي تطرق �إىل املقاومة الليبية
على يد املجاهد الكبري «عمر املختار» ،للمخرج
ال�شهري املرحوم «م�صطفى العقاد» ،حيث �شكل
هذا ال�شريط ال�سينمائي مو�ضوعه ،و�آليات �إخراجه
و�إ�شاراته الرامزة من اال�ستثناءات النادرة يف
ال�سينما العربية باملعنى احلريف للكلمة؛ فعلى
امتداد ثالث �ساعات التي هي مدة ال�شريط ،يعي�ش
امل�شاهد حلظات نادرة من التلقي الفني مللحمة
حقيقية ،حيث يتقلب بني �أحداث م�ؤثرة جت�سد
لقطات بطولة �إن�سانية خالدة ،قلما تتكرر يف ظروف
مماثلة .ولهذا� ،سنخ�ص�ص جزء ًا من البحث للعودة
�إىل هذا ال�شريط من �أجل مناق�شة املقاربة الفنية
للمقاومة الليبية بزعامة املجاهد الكبري «عمر
املختار» ،وهي مقاربة دقيقة حد الإتقان �صيغت
بطريقة جمالية جمعت فيها بني فنية ال�صورة،
وجمال احلوار برمزيته الكربى ،ودقة امل�شاهد
باحرتافية �صعبة التحقق يف الأعمال ال�سينمائية
العربية لتلك الفرتة.

�أيام كان الن�سر يخطر
يف الوهاد ويف النجو ْد

• بنية احلوار :

ملأت قلوب امل�ؤمنني
املجيد
بروعة املا�ضي
ْ
�أيام كان الليثُ يز�أ ُر
وبيد
يف
ٍ
مفازات ْ
يحمي العرين من الذين
العديد
غزوه يف اجلمع
ْ

ترك احلوار املكتوب بعناية فائقة ودقة� ،أثره الكبري
على املتلقي يف فرتة العر�ض الأوىل ،وا�ستمر هذا
ففي هذه الأبيات ما ي�شي ب�صدق ال�شاعر يف رثاء الأثر كلما تكرر التلقي ،حيث حمل دالالت عميقة،
علم من �أعالم ليبيا والعاملني العربي والإ�سالمي ،تبد�أ من اختيار اللغة العربية الف�صحى وعا ًء لغوي ًا
له بدل العامية الليبية ،ويف ذلك رمزية �إىل ثبات
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م�ضامني احلوار وما جاء فيه من �أفكار ومواقف،
قد ال ي�سعف التعبري عنها بالعامية التي تخ�ضع
للتغري والتطور بوترية �سريعة مقارنة بالف�صحى.
كما �أن يف ذلك �إ�شارة �ضمنية �إىل رمزية ال�شخ�صية
واحلدث معا وعدم ارتباطهما بلحظة انق�ضت �أو
بلد بعني ،بل �أن جممل ما ت�ضمنه من �إ�شارات كانت
تنطبق على واقع الأمة العربية وخمتلف ال�شعوب
امل�ست�ضعفة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن احلوار ت�ضمن
مقاطع مف�صلية �شكلت نقاط ارتكاز فني وداليل
هامني .خا�صة ذلك احلوار الذي دار بني «عمر
املختار» واجلرنال الإيطايل يف م�شهد الأ�سر ،حيث
وردت عبارات دقيقة و�شديدة الإيحاء ُو ِّفق «هاري
كاري» يف كتابتها من قبيل« :نحن ال ن�ست�سلم،
ننت�صر �أو منوت» .وهي عبارات تلخ�ص جوهر
الثورة الليبية �ضد الطليان امل�ستعمرين ،وتعلي من
�ش�أن البطولة والت�ضحية وجتعلهما الثابت الذي ال
أحداث طارئ ٍة حتى ولو كانت موت البطل
يت�أثر ب� ٍ
نف�سه؛ فعمر املختار لي�س فقط �شخ�ص ًا �شجاع ًا
وقائد ًا بط ًال .و�إمنا هو فكرة خالدة ورمز ال ميكن
�أن ي�صيبه االندثار �أو الزوال.
لهذا ،فهو باقٍ يف الذاكرة ،وحياته كما جاء يف
احلوار �ستكون �أطول بكثري من حياة �شانقه .وهنا
نقطة من نقط الت�أثري الدرامي يف بناء املنظومة
القيمية للمجتمع الليبي ،والتي تركز على الفكرة
النبيلة وعلى ال�صمود كمعادل للخلود واال�ستمرار
الأبدي يف مواجهة الزوال والفناء اللذين ميكن �أن
ي�صيبا الإن�سان ما مل يت�سلح بهذه القيم الراقية.
• ب .بنية الق�صة :

رغم �أن جوهر الق�صة يف هذا ال�شريط ال�سينمائي
هو عبارة عن مقاطع دالة من حياة املجاهد الكبري
عمر املختار ف�إن �صياغة هذه الق�صة نف�سها،
وانتقاء التفا�صيل والأحداث التي مت الرتكيز عليها
وانتخابها ،كل ذلك �أ�سهم يف جعل هذا الفيلم
�أمنوذج�أ حي ًا للعبقرية الإخراجية مل�صطفى العقاد،
والكاتب يف و�ضع الأ�صبع على القيم الأ�سا�سية

يف هذا احلديث اال�ستثنائي ،حيث بد�أ الق�صة
تقريب ًا بتكليف اجلرنال «غرات�سياين» من طرف
«مو�سيليني» ب�سحق الثوار ،بعد �أن توالت خ�سائر
الإيطاليني يف ليبيا لتتنامى الأحداث ُمربزة �صمود
املقاومة الليبية رغم وح�شية امل�ستعمر الإيطايل،
وفظاعة ما ارتكبه من �أهوال وجمازر يف حق العزل
وامل�ست�ضعفني.
وي�ستمر الفيلم يف ن�سخته العربية على امتداد 167
دقيقة ليلقي ال�ضوء على تفاين املقاومني الليبيني
وا�ستماتتهم للدفاع عن الوطن ب�إميان ال يتزحزح
وعزم ال يلني رغم الإكراهات املادية واللوج�ستيكية؛
لينتهي الفيلم ب�سقوط املجاهد «عمر املختار» يف
الأ�سر ،وحماكمته �صوري ُا ليتم �إعدامه �أمام امللأ،
ويف ح�شد كبري من احلا�ضرين لأخذ العربة .بيد
�أن ذلك مل يزد الليبيني �إال تالحم ًا وعزم ًا على
اال�ستمرار يف املقاومة.
• ج .بنية ال�صورة :

�شكلت ال�صورة يف فيلم «عمر املختار» عالمات
ناطقة لي�س فقط ب�إ�شارات مرتبطة ب�أحداث الثورة
الليبية �ضد امل�ستعمر الإيطايل يف تلك الفرتة.
بقيم وحدوية �أ�صيلة بدء ًا باللبا�س التقليدي
و�إمنا ٍ
وطقو�س االحتفال يف الأعرا�س ،وخ�صو�صيات
العي�ش يف الواحات وال�صحاري الليبية ،و�شموخ
املقاومني يف مواجهة جربوت وطغيان الفا�شية بكل
عتادها و�أ�سلحتها ،وخرباتها الع�سكرية.
• د .امل�شاهد واحرتافية الإخراج :

�إن اللقطات هي يف حد ذاتها اختيارات دالة و�شديدة
الرتميز ،يختارها املخرج بعناية من �أجل الت�أثري
وجذب انتباه امل�شاهدين للحظات مف�صلية يف ق�صة
يعج مبثل هذه امل�شاهد املف�صلية التي
الفيلم الذي ّ
ال تكتفي ب�إ�ضاءة الأحداث ،و�إمنا تركز على مترير
قيم ومواقف الثورة الليبية و�صورتها لدى امل�شاهد.
وهي كثرية ميكن الوقوف عن بع�ضها كالآتي :
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 م�شهد املحاكمة الذي �أبان عن قدرة املخرج واجلهادية ،حيث الطيبة والإ�صرار على الن�ضالواملمثل على حدٍّ �سواءٍ يف التعبري عن �شموخ نف�س والذكاء املتقد ،والتحدي ،والإميان وكل ما يج�سد
املجاهد «عمر املختار» وثباته على مبد أ� الن�ضال ،جمموع قيم ثورة املجاهد الليبي عمر املختار.
ورف�ضه كل �إغراء باحلياة الرغيدة امل�صحوبة
باملهادنة .مما �أك�سبه احرتام �أعدائه قبل �أ�صدقائه .و .ال�سينما والتاريخ :حدود الواقع واخليال:
 م�شهد الإعدام :حيث ُيعدم بعد �أن قر�أ القر�آن تبقى ال�سينما حتى يف �أكرث جوانبها واقعية ،حمفزةالكرمي ،لتتحرك احل�شود بعد موته يف حتد جليو�ش للخيال يف �أبهى �صوره .وهذا ما مينحها قوة الت�أثري،
الإيطاليني ،وتنطلق الزغاريد �إ�شارة �إىل ال�شهادة؛ ويرفع من درجات ت�أويل �أعمالها وت�أثر امل�شاهد بها،
للداللة على الإجماع يف تقدير البطل املجاهد حيث ي�شكل اخليال عن�صر ًا باني ًا ومالئ ًا للفراغات
امل�ستميت يف ُ خدمة وطنه ويف مواجهة الأخطار التي مل يتطرق �إليها الفيلم مبا�شرة .وعرب هذا
اخلارجية املحدقة به� .إ�ضافة �إىل لقطة �أخرى اخليال ي�ستطيع ال�شريط ال�سينمائي �أن يقدم
رامزة يف امل�شهد نف�سه ،وهي �صعود طفل من ت�صور ًا متكام ًال لواقع البطولة وحيثياتها وتفا�صيلها
ابناء �أحد ال�شهداء �إىل من�صة الإعدام ،والتقاطه اجلزئية مبا يجعلها جتربة حية �أقرب �إىل املعي�ش،
النظارات وامل�صحف للداللة على ا�ستمرار قيم وتدفع بها قيم ًا و�أفكار ًا �إىل التمثل الداخلي والت�أثري
البطولة يف الأجيال الالحقة .وهذا ما �أملحت �إليه العميق املُطهر من الأحا�سي�س ال�سلبية فيما يقارب
عبارة وردت يف الفيلم على ل�سان ال�شهيد البطل  :مفهوم التطهري من االنفعاالت ال�ضارة عرب
( �سيكون عليكم �أن حتاربوا اجليل الذي بعدنا» ) .الرتاجيديا يف النظرية الأر�سطية .
 م�شهد ال�صمود واختيار اال�ست�شهاد بدل الهرب� :إن �أهمية املقاربة ال�سينمائية ملثل هذه الأحداثوذلك عندما ربط بع�ض املجاهدين �أرجلهم بعد املف�صلية من تاريخ الأمة مبا فيها من رمزية دالة
تيقنهم من �سيطرة العدو على ميدان املعركة ،على منظومة قيم ثابتة قائم على ركائز كربى مثل:
حتى ال يفكروا يف الهرب �أو يتخاذلوا وي�ضعفوا احلرية واملقاومة والثورة ورف�ض الظلم والإ�صرار
�أمام املوت .ويف لقطة من نف�س امل�شهد يكت�شف والت�ضحية ...تكمن يف قدرة الفعل ال�سينمائي نف�سه
�أحد ال�ضباط الإيطاليني ما فعله ه�ؤالء فيتهمهم على الت�أثري على املتلقي ،وترك انطباعات را�سخة
باجلنون واحلمق ال�شديد لأنه يفتقر �إىل املنظومة يف ذهنه ي�صعب زحزحتها �أو ن�سيانها .ذلك �أنه
القيمية التي تعلي من ال�شهادة �أثناء اجلهاد.
«قد ي�ؤدي ال�سرد النرثي للأحداث �إىل �إثارة اخليال
لدينا .لكن الفيلم و�أحداثه التي تقع �أمام �أعيننا
• هـ .بنية الأداء :
وتتواىل هي ما يجعل اخلياالت تتج�سد �أمامنا� .إننا
كان الختيار ممثلني �أكفاء مثل «�أنتوين كوين» الدور هنا ال نت�صور الأحداث وال�شخ�صيات بطرائقنا
الكبري يف تكامل حلقات الإبداع يف هذا الفيلم ،اخلا�صة كما هي احلال عند قراءة الروايات مث ًال،
حيث ا�ستطاع املمثلون �أداء �أدوارهم بفعالية كبرية بل �إننا نرى هذه الأحداث متج�سدة �أمامنا» .
ج�سدت ب�شكل �ضمني القيم النبيلة التي قامت عليها وهذا �أدعى �إىل تقريب هذا احلدث البارز يف
الثورة الليبية وبطلها ورجاالتها يف مواجهة الأعداء ,التاريخ الليبي �إىل املواطن العادي ،ورفع م�ساحة
فال�شخ�صية املحورية �أدت دور ًا من العيار الثقيل ،التلقي و�آثاره يف ر�سم الهوية الوحدوية املن�شودة،
حيث ا�ستطاع «�أنتوين كوين» من خالل �صوت املمثل حيث املعول عليه حالي ًا يف بناء مثل هذه الهويات
امل�صري «حمدي غيث» �أن ي�ؤ�س�س ل�شخ�صية البطل ال�ضرورية يف �أوقات الأزمات واال�ضطرابات لي�س
احلقيقي يف كل احلاالت واملواقف اليومية منها هو التاريخ البكر فقط كما هو م�سطر يف مظانه
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ومتونه الر�سمية التي ال ي�صل �إليها �إال عدد حمدود
من املتلقني ،و�إمنا �أي�ض ًا ،يف املنابر اجلماهريية
التي تخاطب الأعداد الغفرية من املتلقني.
ولهذا ،ف�إن دور ال�صناعات ال�سينمائية خ�صو�ص ًا
والإبداعية عموم ًا على حد تعبري «هارتلي» يف
بلورة الهويات واملواقف االجتماعية خا�صة عندما
تقوم على حمطات تاريخية مف�صلية �أ�سهمت يف
ن�شوء نزعات وقيم وحدوية �أ�سا�سية .ولذلك مل
«تكن �صياغة املفاهيم من و�ضع العبي ال�صناعة
�أنف�سهم� .إمنا من و�ضع �صانعي ال�سيا�سة العامة يف ثابتا للحفاظ على وحدة الأمة؛ فهناك جمموعة من
�أعلى م�ستوياتها»
القيم املتداخلة التي ميكن التعديل عليها يف هذا
البناء منها :التفكري يف امل�صلحة العامة والوحدة
عند نقطة تاريخية معينة؛ ال�سعي �إىل هدف نبيل
• مقاومة عمر املختار وبناء امل�ستقبل :
ال �شك يف �أن ليبيا �ش�أن العديد من البلدان العربية بدل الرتكيز على الأغرا�ض املادية اللحظية؛
التي خرجت حديث ًا من خما�ض الربيع العربي ،االنخراط يف خدمة هذه الوحدة والدفاع عنها �ضد
تبحث ك�أمة عن موقع جديد يتنا�سب مع الظرفية كل الأعداء املبا�شرين وغري املبا�شرين.
الراهنة ،وي�ستجيب لتطلعات املواطنني التي غالب ًا فقوة العدو �سوا ًء �أكان جي�ش ًا حقيقي ًا وم�ستعمِ ر ًا
دمرة �أم توجهات فكرية �شاذة،
ما تكون عالي ًة �إ َّبان القلبات ال�سيا�سية واالجتماعية �شر�س ًا� ،أم فكر ًة ُم ِّ
الكربى ،واملراحل املف�صلية يف بناء �أمة �أو �شعب .ال ميكنها �أن ت�صمد �أمام قوة املنظومة القيمية
ويف مرحلة املخا�ض هذه ،قد تكون تبدو بع�ض القيم والدواعي الوحدوية التي ت�ؤ�س�س لها مثل هذه
�ضبابية ،وقد حتتاج �أخرى �إىل مراجعة وتعديل ،الأحداث؛ فعمر املختار البطل الرمز م َّثل �أمنوذج
وبينما تبحث الأمة يف الوقت نف�سه عن تلك القيم الليبي امل�ؤمن املثقف ال�ساعي �إىل احلرية وا�سرتداد
التي ت�شكل ع�صب بناء ال�شعب والأمة ،والتي ال حقوق �شعبه ،وهو يف ذلك ال ي�سعى �إىل الهدم ،ومن
ميكن �أن مي�سها تغيري جذري يف حال من الأحوال .ثم ،فال م�ساومة وال مهادنة وال ت�ساهل عندما ُتهد ُد
وعند هذه النقطة بالذات ي�أتي دور الأحداث هذه الثوابت والقيم ،وحياة املواطن رهينة بتمتعه
التاريخية القوية واملِف�صلية باعتبارها املو ِّلد بهذه احلقوق.
الأ�سا�س لهذه املنظومة القيمية البانية التي ت�أبى
الهدم والتفكيك ،وت�سعى �إىل ن�شر الوحدة بني �أفراد • خامتة:
املجتمع الواحد .وهذا ما ينطبق ،ب�شكل كبري ،على هكذا ن�صل يف الأخري �إىل الت�أكيد على �أن مثل
ثورة املجاهد الكبري «عمر املختار» ،حيث ر�سمت هذه الأحداث التاريخية احلا�سمة كمقاومة
بطوال ُته و�إ�صراره على الن�ضال ،رغم الإغراءات املجاهد الليبي «عمر املختار» من �ش�أنها �أن تكون
وال�صعوبات ،معا َمل قيمية ثابتة كان من �ش�أنها �أن نقط ًا م�ضيئة ومعامل ُمث ِّبتة لقيم الأمة ،حتميها
ت�سهم يف بناء �شعب ليبي متما�سك ،ح ّرك وجدان من االنزالقات التي قد تطر�أ �إ َّبان االهتزازات
الأمة ورفع معنوياتها يف �أوقات املحن؛ فكلما طر�أ التاريخية والثقافية والقيمية التي ميكن �أن تهدد
على الأمة طارئ �إال ورجعت �إىل تلك اللحظات وحدة �أمة ما وثباتها؛ فقد ب َّينت الدرا�سة بنوع من
الهامة ،و�أ�س�ست على ذكراها بو�صفها عن�صر ًا
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التف�صيل الذي �سمحت به طبيعة البحث� ،إن ثورة
املجاهد عمر املختار �شكلت حمطة مف�صلية لبناء
ثوابت وحدوية عميقة قائمة على الدين وامل�صري
امل�شرتك ،والدفاع عن الهوية الإ�سالمية والوطنية
�ضد هجمات العدو الفا�شي.
غري �أن قيمتها و�أهميتها االجتماعية مل تقف عند
حلظة تاريخية بعينها ،ومل ينته دورها بو�صفها
حدث ًا مكتم ًال من حيث التفا�صيل وامل�آل من بداية
الثورة �ضد امل�ستعمر الإيطايل �إىل �إعدام عمر
املختار .و�إمنا خ َّلفت امتدادات وموجات متتالية من
القناعات والقيم التي تر�سخت يف ال�شعب الليبي،
وحافظت على متا�سكه رغم الظروف املتغرية،
وقدمت منوذج ًا ل�صمود �أمة متعط�شة للوحدة
والرمز والقناعات الرا�سخة ،والثبات القيمي
يف وجه كل عوامل التفرقة وال�شتات .كما �أن هذه
القيم التي ما فتئ ال�شعب الليبي يتذكرها ،وي�ستعيد
مغزاها عند املحن ودواعي التفرقة وال�شتات ميكن
�أن ن�ستفيد منها يف كل فرتة من الفرتات الع�صيبة
التي متر بها �أمة من الأمم العربية �أو الإ�سالمية
يف مواجهة واقع م�أ�ساوي محُ ِّر�ض على التفرقة،
وم�شجع لعوامل ال�شتات.
ومن هنا ،ف�إن التاريخ ي�صبح حم ِّرك ًا للأمة بحق،
ودافع ًا من دوافع نه�ضتها ،وثباتها ،خا�صة عندما
تتم الإفادة من حلظات بعينها لها القدرة على
الإ�شعاع الدائم ،والتوجيه امل�ستمر لأفكار ال�شعب
واختياراته وتوجهاته الفكرية واالجتماعية .لكن ال
ميكن التعويل على العودة املبا�شرة �إىل هذا التاريخ
يف مظانه ومتونه الر�سمية من م�ؤلفات ووثائق فقط
رغم �أهميتها .ذلك �أن هذه العودة الر�سمية هي
مقت�صرة على الباحثني واملتخ�ص�صني .مما يفر�ض
�إيجاد قنوات ات�صال �أخرى لت�صريف مثل هذه
القيم الوحدوية �إىل املواطنني من �أجل توحيدهم
يف منظومة قيم متعالية عن امل�صالح ال�شخ�صية،
وم�أ�س�سة على فكر قيمي را�سخ .ويف هذا ال�سبيل،
ميكن اال�ستعانة مبنابر �أخرى جماهريية قادرة على
التغلغل يف خمتلف �شرائح املجتمع مثل :الإبداع
الأدبي من �شعر ورواية وباقي الفنون من م�سرح
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و�سينما ودراما تلفزية وموارد رقمية قادرة على
املناف�سة يف ا�ستقطاب املواطن الليبي بهدف حفزه
على بناء هويته االجتماعية اخلا�صة اعتماد ًا على
جناحات تاريخية �شكلت ثورة املجاهد الليبي عمر
املختار �أبرز جتلياتها يف بداية القرن املا�ضي.
---------•الهوام�ش :

 القيم �إىل �أين؟ ،حترير :جريوم بندي ،ترجمة:زهيدة دروي�ش جبور وجان جبور ،من�شورات بيت
احلكمة التون�سي واليون�سكو ،قرطاج� ،2005 ،ص:
.201
 ال�شوقيات� ،أحمد �شوقي ،م�ؤ�س�سة هنداويللتعليم والثقافة ،القاهرة� ،2015 ،ص.601 :
 املرجع ال�سابق� ،ص.601 : ال�شعر الليبي يف القرن الع�شرين ،ق�صائد خمتارةملئة �شاعر ،اختارها وقدم لها :عبد احلميد عبد اهلل
الهرامة و عمار حممد جحيدر ،دار الكتب الوطنية،
بنغازي ،الطبعة الأوىل� ،2001 ،ص.139 :
 املجاهد ال�شهيد عمر املختار ،ن�ش�أته و�أعماله،وا�ست�شهاده ،علي حممد حممد ال�صالبي ،مركز
اب�صار للن�شر والتوزيع ،القاهرة ،الطبعة الأوىل،
� ،2015ص.136:
 �أنظر املفهوم يف كتاب: فن ال�شعر� ،أر�سطو طالي�س ،ترجمة وحتقيق:عبد الرحمن بدوي ،دار الثقافة ،بريوت،1973 ،
.171
 اخليال من الكهف �إىل الواقع االفرتا�ضي،�شاكر عبد احلميد ،عامل املعرفة ع  ،360الكويت،
فرباير� ،2009 ،ص.424:
 ال�صناعات الإبداعية ،كيف تنتج الثقافة يف عاملالتكنولوجيا والعوملة؟ ،جون هارتلي ،ترجمة :بدر
ال�سيد �سليمان الرفاعي ،عامل املعرفة ،ع،338 :
الكويت� ،أبريل � ،2007ص.29 :

مل يقلها هريودوتس ..
د.محمد المبروك ذويب .ليبيا
" يخطيء كثري من املثقفني وال�سيا�سيني
والعامة عندما ين�سبون القول امل�شهور :
((من ليبيا ي�أتي اجلديد)) �إىل امل�ؤرخ
اليوناين "هريودوتو�س"� ،أو كما ير�سمه
البع�ض (هريودوت)Ηροδοτος -
 Herodotusالذي يرجح �أنه عا�ش بني
عامي 490ق.م .ـ420ق.م .و ل ّقبه القدماء
بلقب "�أبي التاريخ" ،و يروى �أنه زار �أغلب بالد
العامل القدمي و من بينها مدينة "كرييني"
(قوريني ـ �شحات احلالية) ،لأنه مل يقل ذلك
بالرغم من �أنه قد خ�ص�ص جزء ًا كبري ًا من
كتابه الرابع من عمله املو�سوم بـ "التواريخ"
�أو "التاريخ" للحديث عن ليبيا (و كانت
تعني قارة �أفريقيا) والليبيني� ،إال �أنه مل يورد
هذا املثل ،و�إمنا الذي قال ذلك هو الفيل�سوف
اليوناين "�أر�ستوتيلي�س" (�أر�سطوطالي�س )
 Aristotle - Αριστοτεληςالذي
يعرفه العرب با�سم "�أر�سطو" ،وعا�ش بني
عامي 384ق.م .ـ 323ق.م .و قد �أورد هذا
القول يف معر�ض حديثه عن الغرائب يف و�صف
بع�ض احليوانات يف عمله املو�سوم ب ـ "حول

تاريخ احليوانات"� ،أو "تاريخ احليوانات "
 Των περι τα ζωα ιστοριωνو
يف الالتينية Historia Animalium
 ،حيث و�صف احليوانات التي كانت تعي�ش يف
ليبيا القدمية ،وهي يف نظر الإغريق كامل �شمال
�أفريقيا من النيل حتى الأطل�سي ،و�أ�شار �إىل
�أنها تفوق حيوانات �أوربا و �آ�سيا جما ًال ،وذكر
املثل الذي يقول (Αει Λιβυη φερει
 ) τι καινονمبعنى "دائم ًا ليبيا تقدم
�شيئ ًا جديد ًا" ،و يف بع�ض املخطوطات (Αει
 )Λιβυη φερει τι κακονمبعنى
"دائم ًا ليبيا تقدم �شيئ ًا �سيئ ًا" ،وا�ستدل قبل
ذلك مبا قاله "هومريو�س" عن اخلراف يف
ليبيا( �أفريقيا) التي تولد بقرونها �أو تنبت لها
القرون فور والدتها ،و�أ�شار �إىل �أن �إناث الغنم
�أي�ض ًا تنبت لها قرون و لي�س ذكورها فقط  ،و
حيث �أن هذا املثل �صار �شائع اال�ستعمال وتتعدد
�أغرا�ض هذا اال�ستعمال ،لزم التو�ضيح ملن �أراده
داعني املوىل عز وجل �أن تقدم ليبيا و �سكانها
اجلديد و احل�سن يف كل وقت وحني .
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التاريخ ...الوسائل  ...التحديات  ...المعالجات ..

أدب الطفل يف ليبيا ()1
امراجع السحاتي .ليبيا

بدأ أدب الطفل بالروايات المنطوقة شفوياً ،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
شعبي ًا بالترجيب "الهدهدة" ،وهذا ما أكدته الموسوعة الدولية ألدب
الطفل المصاحب ،وقد أشير بأن هذه الموسوعة قد أشارت إلى أن بعض ًا
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�ضم هذا النوع وفق ما �أ�شارت اليه بع�ض امل�صادر
أنواع من الأدب وهي -:
عدة � ٍ
 - 1كال�سيكيات الأدب العاملي خا�صة ب�أدب
الطفل.
 - 2الكتب امل�صورة .
 - 3الق�ص�ص املكتوبة من �أجل �أن ي�ستطيع
قراءتها الطفل .
 - 4احلكايات اخليالية .
 - 5التهويدات.
 - 6اخلرافات .
 - 7الأغاين ال�شعبية (. )1
وقد ا�شتهرت عاملي ًا كتب تهتم بالأطفال ،منها على
�سبيل املثال كتاب "مارك توين"" ،توم �سوير"
عام 1876م ،وقد �أعجب به حتى الكبار ،كما
ظهر كتاب "�أطفال املاء" لت�شارلز كينج�سلي،
الكاتب االجنليزي عام 1862م ،وهو من الأعمال
العاملية الكال�سيكية اخلا�صة بالطفل ،كما �صدر
عام 1883م كتاب الإيطايل "كارلو كولودى"
"مغامرات الدمية بينوكيو" (. )2
ومن �أ�شهر من كتب للأطفال عاملي ًا ومازالت
�أعماله �إىل الآن ت ُقدم للطفل يف عدة �صو ٍر منها يف
�شكل ر�سومات ورقية ،ومنها ما هو على �شكل ر�سوم
متحركة ،هو الكاتب وال�شاعر الدمناركي "هان�س
كري�ستيان اندر�سن" ( ،)1875 1805-حيث
كانت له م�ؤلفات مثل "بائعة الكربيت" ،و"جندي
ال�صفيح" ،وعقلة الأ�صبع" ،وقد ترجمت �أعماله
�إىل �أكرث من مئة وخم�سني لغة ،وقد ا�ستوحت الكثري
من الأعمال الدرامية من م�ؤلفاته تلك (. )3
ويف ليبيا ،وعلى غرار ما ُكتب خارجي ًا ،ظهرت
بع�ض الكتابات يف ال�صحف واجلرائد واملجالت،
وبع�ض الكتب �إ�ضاف ًة �إىل االعتماد الكبري جد ًا
على ما ُكتب للطفل خارج ليبيا ،وقد ت�أثر الطفل
الليبي بهذا الكم الهائل من االنتاج العاملي �سوا ًء

كان عربي ًا �أو �أجنبي ًا ،وحتى مع بروز التعليم �صار
ما يقدم للطفل من �صنع خارجي من خارج البيئة
أنا�شيد �أو �أ�شعار،
الليبية �سوا ًء من
ق�ص�ص �أو � ٍ
ٍ
وهذا ما مل�سناه يف مو�ضوعات القراءة واملطالعة
واملحفوظات والن�صو�ص يف املرحلة االبتدائية يف
اخلم�سينات وال�ستينات �إىل الآن ،حيث الحظنا
ذلك يف �أنا�شيد و�أ�شعار مثل " ديكي  ..ديكي .....
انت �صديقي  ،"..و"قطتي ال�صغرية � .....سميتها
�سمرية  "...ومو�ضوعات للقراءة واملطالعة مثل
"بائعة احللوى املك�شوفة" ،وتلك التي �سبقتها من
مو�ضوعات ملناهج االبتدائي عندما كان املنهج
الليبي مثل املنهج امل�صري ،حيث كانت هناك
مو�ضوعات كثرية تخاطب فئة عمرية معينة مثل
"القرود وبائع الطرابي�ش" ،و"�سرحان بني الغيط
والبيت" ،و" الثور وال�ساقية " وغريه ،وبع�ضها زود
بق�ص�ص �أمثال و�أغلبها كانت ت�صاحبها الر�سوم .
احلقيقة �أن هذا النوع من الأدب هو من �أ�صعب
إملام
�أنواع الكتابة ،فهو يحتاج �إىل قدر ٍة يف الكتابة ،و� ٍ
بالعلوم االجتماعية والرتبوية والنف�سية� ،إ�ضافة �إىل
�أن رواده قليلون ،خا�صة عندما يكون العمل الأدبي
مكتوب ًا� ،سوا ًء يف كتاب ورقي �أو الكرتوين .

•�أدب الطفل يف ليبيا ،التاريخ واملفهوم :

املق�صود ب�أدب الطفل يف ليبيا هو الأدب الذي
ظهر يف ليبيا ،واملوجه للطفل ،وقد بد�أ �شفوي ًا منذ
القدم ،وهو الذي �أعد �أول املناهج التي در�ست
�شفوي ًا ،و�ساهمت يف التن�شئة االجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية واالقت�صادية و�ساهم كذلك يف مت�سك
الليبيني بالوطن والوطنية ،ثم ظهر على �شكل كتب
وجرائد وجمالت ورقية.
عرف �أدب الطفل بانه " الأدب الذي يخ�ص�ص
لل�صغار " ،..وقيل �إنه "كل ما ُكتب و�ص َور يف �إطار
موا�ضيع و�أهداف تعليمية كتبت من �أجل الطفل "
(. )4
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وقيل �إنه "جمموعة من الأعمال املكتوبة والر�سوم
التو�ضيحية بهدف الرتفيه �أو �إر�شاد ال�شباب"،..
وقيل �إنه "خيايل �أو غري خيايل� ،أو �شعر� ،أو دراما
خم�ص�صة للأطفال وال�شباب"  ، ...وقيل كذلك �إنه
"جميع الكتب املكتوبة للأطفال ،با�ستثناء الأعمال
امل�صورة " ،وقيل �إن �أدب الطفل هو "االدب الذي
يخ�ص�ص لل�صغار فيفيدهم من خالل نقل املعلومة
قالب من املتعة والت�سلية " (.)5
يف ٍ
�إن هذا النوع من الأدب يف القرن اخلام�س ع�شر
�صار يحمل ر�سالة �أخالقية ودينية ،وكانت �أواخر
القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين من �أهم
الأزمنة لأدب الطفل ،وعرف ذلك بالع�صر الذهبي
لأدب الطفل ب�سبب ما ن�شر من كتب �صارت فيما
بعد من �أهم كتب �أدب الأطفال (.)6
رغم �أن هناك من الكتاب من قالوا �إن الكتابة
للطفل يف الوقت الراهن حتتاج لغة ومنهجية
وا�سلوب ًا وايحا ًء يتم�شى وطبيعة احلا�ضر ،حيث
جند الأديب العراقي "فا�ضل الكعبي" يقول يف
كتابه "العلم اخليال يف �أدب الأطفال" :
"هل يعقل �أن نكتب لأبناء هذا الوقت باللغة
واملنهجية واال�سلوب وااليحاء والأجواء نف�سها التي
كنا نكتبها لأبناء القرن املا�ضي ؟ "
ولكن يف اعتقادي ،لي�س الكتاب �أو املوا�ضيع التي
يتطلب �أن تغري� ،إمنا هي الو�سيلة التي تنقل تلك
املعلومة .فاخلري هو اخلري �سوا ًء يف املا�ضي �أو
يف احلا�ضر �أو امل�ستقبل ،وكذلك هو ال�شر ،فنحن
نرى �أعما ًال منذ مئات ال�سنني مازالت ترتبع على
�أدب الطفل ،وتهم الطفل ،بل �أن بع�ضها �صارت
عاملي ًة مثل �أعمال كتاب عظام �أمثال الدمناركي
"هان�س كري�ستيان اندر�س" ،والتي حتولت �إىل
ر�سوم متحركة كمادة ب�صرية تبث وتعر�ض لتخرج
بال�صوت وال�صورة واحلركة عرب التليفزيون
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وال�سينما وامل�سرح ،واحلوا�سيب والهواتف املحمولة
من خالل اليوتيوب والقنوات الف�ضائية مب�ساعدة
و�سائل ات�صال كثرية كالأقمار ال�صناعية وال�شبكة
الدولية للمعلومات "االنرتنت".
�إن منهجية وا�سلوب وايحاء "هان�س"مازالت كماهي،
ولكن الذي تغري هو طريقة التقدمي والعر�ض� ،إذن
من خالل ما تقدم ،ف�إن �أدب الطفل يحتاج �إىل تفنن
يف طريقة التقدمي والعر�ض ،فبعد �أن كانت الو�سيلة
�شفوية عن طريق اجلدات والأمهات� ،صارت تتطور
�إىل كتب ور�سوم ورقية� ،إىل �أن �صارت تقدم عرب
االنرتنت والقنوات الف�ضائية.
�إن �أدب الطفل يف ليبيا ظهر منذ القدم من خالل
الأدب املوجه للطفل �شفوي ًا ،حيث كانت هناك
مو�ضوعات �أدبية حتاكي الطفل من خالل ما تقدمه
الأمهات واجلدات من �آداب وعلوم من �أجل تثقيف
وتنوير فكر الطفل حيث كانت هناك احلكاية
ال�شعبية ال�شفوية تقدم للطفل ب�سرد م�شوق ،وكانت
هناك الأغاين الهادفة وامل�شوقة التي تغنيها االمهات
واجلدات من �أجل امتاع وتنوير عقل الطفل ،وكانت
هناك الألغاز والأحاجي ،هذا الأدب ال�شفوي املوجه
للطفل خزَ ن يف عقول الأطفال ،و�صار من خمزونها
الثقايف ،وا�ستفادوا منه كثري ًا يف حا�ضرهم
وم�ستقبلهم  ،بع�ضهم تر�سخ يف فكره ،وحوله بعد �أن
�صار يافع ًا �إىل دراما يف الكتب والتليفزيون .
لقد ظهر �أدب الطفل يف ليبيا �شفوي ًا من خالل
احلكايات والأ�ساطري والأغاين والألغاز ال�شعبية،
ومن خالل �سرد �سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
ومن خالل ال�سرد املب�سط ل�سري الأنبياء ،وق�ص�ص
الهاللية ،و�سرية عنرت بن �شداد ،والزير �سامل .
وقد �أفاد الأدب ال�شفوي �أدب الطفل الليبي ،خا�صة
ما كانت تقدمه الأم ،فالأم هي املدر�سة الأوىل التي
يتلقى فيها الطفل تعليمه وتن�شئته االجتماعية.

هذا الأدب ال�شفوي �أفاد الكثري و�صار يف خميلتهم
وافكارهم ،بل �أن بع�ض ممن تلقوا هذا الأدب طوروه
وا�ستلهموا منه ق�ص�ص ًا وحكايات ،وكانت �سبب ًا
يف جناحهم الأدبي �سوا ًء يف الغناء �أو الق�صة �أو
امل�سرحية �أو الرواية  .ونتيجة للأدب ال�شفوي للطفل
الليبي ظهرت ق�ص�ص ق�صرية وطبعت يف كتب ،كما
ظهرت �أغان و�أذيعت وبثت يف الراديو والتليفزيون.
كما جند من الكتاب من تخ�ص�ص يف �أدب الأطفال
م�ستلهم ًا من الأدب ال�شفوي ،حيث نذكر على �سبيل
املثال ما قدمه ال�شاعر "عبد املطلوب حممد" من
�أ�شعا ٍر غنائية م�ستوحاه من الأدب ال�شعبي الليبي
موجهة للأطفال ،ومعظمها عموم ًا م�ستلهم من
الأدب ال�شفوي للطفل الليبي .
�إن �أدب الطفل يف ليبيا متنوع ،منه العربي
والتباوي والتارقي والأمازيغي واالفريقي والأوروبي
والآ�سيوي ،وحتى اليهودي ،وفق الرتكيبات الليبية
التي عا�شت وتعي�ش يف ليبيا ،فمث ًال جند يف الرتاث
التباوي يف ليبيا كثري ًا ما كان التباوي ي�سرد على
�أ�سرته و�أ�صدقائه احلكايات التي حدثت له يف
اخلالء ،خا�صة من الرعاة وال�صيادين واملحاربني
 ،من تلك احلكايات حكاية "الكذاب واجلمجمة"،
وهي حكاية تباوية حتكي حكاية �شخ�ص كذاب كان
كذبه �سبب ًا يف قتله ،يف احلكاية التباوية قد تكون
ال�شخ�صيات من احليوانات والطيور املتواجدة
بالبيئة التباوية كحكاية "احلمار والهدهد" ،وحكاية
"التي�س والأ�سد" ،وحكاية "الثعلب والأ�سد" ،وحكاية
"الأ�سد والذئب والثعلب" ،وحكاية "ميثاق الغابة"
 ،وحكاية "الن�صائح الثالث" ،وحكاية "الأرنب
والعنزة" ،وحكاية "حوار املجانني" ،وحكاية "يوم
قتل ال�شيطان" ،و�أ�سطورة "نانادي" ،وحكاية
"الكذبة التي �أعجزت ال�سلطان" ،وحكاية "املر�أة
واجلمل" ،وهي ال تختلف عن احلكايات الهندية

والإغريقية التي جاءت �شخ�صياتها من احليوانات
والطيور .كما ميكن �أن تكون بني �إن�سان وحيوان
مثل حكاية "التم�ساح والرجل"� ،أو بني �إن�سان وجن
مثل حكاية "مو�شي وال�شاب وال�شيخ" ،و�أ�سطورة
"كازوراء مو�شي" واجلنية التي ت�ضرب الأطفال
وتدخل البيوت بدون ا�ستئذان .
احلكاية الليبية عموم ًا ،والتباوية خ�صو�ص ًا هي
حكاية هادفة الق�صد منها �إعداد مناهج للتن�شئة
االجتماعية للم�ستهدفني بالتن�شئة خا�صة ال�صغار،
لي�س كل احلكايات التباوية لل�صغار ،بل �أن �أول
ما يتداولها الكبار ويتم تهذيبها و�إعدادها ب�شكل
يتنا�سب مع قدرة ال�صغار يف الفهم .
يف ظل ما تراكم من �أدب للطفل يف ليبيا جند �أنه
مل يت�أخر عن باقي اطفال العرب والعامل ،خا�صة
و�أن ذلك ظهر وا�ضح ًا يف النجاحات التي حت�صل
عليها الليبي �أينما حل يف العامل ،ولكن امل�شكلة
تكمن يف الو�سيلة التي تنقل هذا الأدب للطفل،
والدعم املفقود لكتاب هذا النوع من الأدب،
والتدريب الفني والعلمي لإخراج ما يكتب على �شكل
�صور و�صوت وحركة يف �شكل �أفالم �سينمائية �سوا ًء
بالر�سوم املتحركة �أو غريها .
أغان لرتقي�ص الطفل� ،أو
يف ليبيا كانت هناك � ٍ
"الرتجيب"� ،أو "الهدهدة" ،وهي �أول ما ت�صل �إىل
الطفل ،بعدها كانت احلكاية الق�صرية جد ًا ،بعد
ذلك ُيعطى الطفل يف مرحلة عمرية معينة ق�ص�ص
وحكايات وخرافات �أطول مثل "نقار�ش" و"احميده
بن ال�سلطان" ،و"ن�ص ان�صي�ص" ،و"�أم ب�سي�سي"،
وحكايات عن الغول ،واجلن� ،أو "مو�شي" كما يطلق
عليه التبو ،هذا وقد �أ�شري ب�أن �أهم الق�ص�ص
ال�شعبية الليبية التي كان ما تعارف عليها الليبيون
قدمي ًا وكما ي�شري �أحد امل�صادر هي حكايات
"كوب�سي�س الليبية" ،والتي �أ�شار امل�صدر ب�أنه قد مت
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العثور على ثالثة منها من قبل الدكتور "علي فهمي
خ�شيم" ،وقد ترجمها اىل العربية ون�شرها يف كتاب
بعنوان "بحث ًا عن فرعون العربي" عام 2001م،
وهي متثلت يف حكاية "الن�سر اجلريح" ،و"�أفعى
العط�ش" ،و"الغولة احل�سناء" ،والتي �أ�شري �إىل �أن
الدكتور "علي فهمي خ�شيم" قد �أ�شار ب�أنها تناف�س
يف �شهرتها ق�ص�ص "اي�سوب" يف التاريخ الغربي
وق�ص�ص "كليلة ودمنة" يف تاريخ ال�شرق ،و�أ�شري
ب�أن هذه احلكايات الثالث كانت مبكتبة اال�سكندرية
وخرجت منها يف القرن الثاين امليالدي اىل روما،
وهناك �أخذها ال�شاعر "نيكو�سرتا�س" ومزجها مع
جمموعة ق�ص�صية يونانية وترجمها �إىل الالتينية،
كما �أ�شري كذلك ب�أن ال�سيدة "هرنبيت �سك�سك
فراج" جمعت جمموعة اخرى من الق�ص�ص
ال�شعبية الليبية و�أعدتها يف كتاب بعنوان "يا
حزاركم" ،وذلك عام 1991م كما ا�شار امل�صدر،
وذلك بعد �أن مت تهذيبها وتنقيحها جيد ًا وتب�سيطها
لتكون �سهلة لتالميذ ال�صف اخلام�س وال�ساد�س
االبتدائي لفئة عمرية معينة لت�ساعدهم على
تقوية ملكاتهم االن�شائية ،و�أ�شري ب�أن هذا الكتاب
"حزاركم" قد �ضم ت�سع ق�ص�ص وهي "عطية"،
"جهنم"" ،ذكاء"" ،ال يعرف بالرجل �سوى
�صاحبها"" ،ر�أ�س العرو�س"�" ،سباق"" ،م�صيبة
حمار"" ،و�صية ال�شيخ �سامل"" ،جائعان" ،و�أ�شري
ب�أن ال�سيدة "هرنبيت" قد ذكرت يف مقدمة كتابها
"حزاركم" قد ذكرت ب�أن لهذا الكتاب جزء ثان.
ومن الكتب التي اهتم بها الأطفال كذلك كتاب
الدكتور "حممد �سعيد الق�شاط" ،وهو بعنوان "من
الق�ص�ص ال�شعبي يف ال�صحراء" عام 1996م
وقد �أ�شري ب�أن هذا الكتاب �ضم ع�شرة مو�ضوعات
�أغلبها عن الطيور واحليوانات واحل�شرات  ،كما
حفظ بع�ض الطالب من البنني بع�ض الأ�شعار من
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الكتاتيب �إبان العهد العثماين ،وقد تثقف بع�ضهم
وتعلم �أمور الدين وال�سرية النبوية واللغة والنحو
وال�صرف من تلك الكتاتيب (. )7
كما �ساهمت املدار�س االيطالية التي �أقيمت �إبان
عهد امل�ستعمرات االيطالية يف ن�شر �أدب الطفل،
رغم �أن هذه املدار�س كانت ممنهجة والتحق بها
عدد حمدود من الأطفال ،فحني ابتعد عنها الكثري
خوف ًا من الت�أثر بالثقافة االيطالية وتال�شي الثقافة
الليبية يف كال من طرابل�س وبرقة وفزان .

اجلرمية الفلكلورية يف فلسطني

• الهوام�ش :

� " - 1أدب �أطفال" https://ar.wikipedia. ،
 ، /org/wikiتاريخ االطالع عليه .2022/1/12 ،
 - 2املرجع ال�سابق .
 - 3عبادة تقال�" ،2020/3/1 ،أدب الطفل
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 ، com/?p=17910تاريخ االطالع عليه
.2022/1/13
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محمد فايد .مصر
لعل �أول �إ�شارات التحذير من انتحال الفولكلور الفل�سطيني وردت عام 1945م مبقدمة
الكتاب املعنون " :املزارات الإ�سالمية يف فل�سطني" للطبيب ،والباحث يف الطب واملعتقدات
ال�شعبية "توفيق كنعان" (1964 – 1888م) ،منادي ًا بجمع ،ودرا�سة الفلكلور قبل �أن ت�سرقه
�إ�سرائيل ،في�ضيع للأبد؛ �إ�ضافة لد�أبه يف ت�صحيح ما ن�شر بالدرا�سات الأجنبية من �أباطيل
وت�شويهات ،يف �ضوء الواقع امليداين.

كان امل�ست�شرقون قد طم�سوا و�أخفوا احلقائق
باالعتماد على ما ا�ستخل�صوه من معلومات عن
احلفريات الأثرية وعلى ما كتبه :مي�شيل نا�ؤو –
بي�شوب بوكرك – بوركهارت� .إ�ضافة �إىل بحث
"عادات وتقاليد البدو يف فل�سطني" (لهيل) عام
1885م ،وبحوث ا�ستك�شاف كنوز فل�سطني ،حيث
�أعد "جو�ستاف هريمان" كتاب "ديوان فل�سطني"
الذي �ضم �أغانيها ال�شعبية ،وكتاب ثان عن العادات

والتقاليد بعنوان "خ�صائ�ص فل�سطينية" ،وثالث
عن "�سالالت فل�سطني"� .إ�ضافة لكتاب "الأدب
الفل�سطيني" مبجلداته اخلم�س ،لتوم�سني .ودرا�سة
"�أمناط احلكاية اخلرافية و�أنواع احلكايات
ال�شعبية" لأنتي �أرين عام 1900م ،وكتاب
"الفلكلور يف العهد القدمي" جليم�س فريزر الذي
حلل فيه الن�صو�ص العقيدية ،وربطها بالتوراة،
وترجمته د .نبيلة �إبراهيم ،يرحمها اهلل.
25

شؤون عربيــة

بهذه الدرا�سات حرفت املفردات الفولكلورية،
طبقا للدكتورة "�إميان مهران" يف درا�ستها
القيمة "الفلكلور الفل�سطيني جتذير الهوية ودعم
املقاومة" ،وتناولتها مراكز بحثية عاملية ،فبنيت
على �أ�سا�سها الر�ؤية اال�سرتاتيجية املغلوطة ل�صالح
�إ�سرائيل ،لطم�س الهوية الفل�سطينية؛ ورغم املعاناة
و�صراعات البقاء ،حتتفظ فل�سطني بخ�صو�صيتها
الثقافية.
كان القرا�صنة حني احتلوا فل�سطني قد �سرقوا
 2100حكاية من الأدب ال�شعبي العاملي؛ و�صادروا
الأرا�ضي ،والرتاث املعماري� ،إ�ضافة للأغاين
البحرية يف عكا ويافا واجلورة .باحتاللهم معظم
الأرا�ضي وال�سواحل عام � ،67سرقوا من القد�س،
وخان يون�س ،ورفح ،وغريها ،باقي املفردات .لذلك
كان �ضروري ًا �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه ،فقام د" .زكى
العيلة" بر�صد وجمع �أغاين ال�صيد ،وغريها من
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الكنوز ،خالل معارك الوجود ،والتي يعد احلفاظ
عليها درع واقي لإيقاف ال�سرقات املمنهجة.
بن�سف منازل الفولكلوريني� ،ضاعت معظم
البحوث ،واملواد امليدانية الثمينة ،لكن ذلك مل
يثنهم عن حماية موروثاتهم ،التي مل تزل حتتاج
لل�صون واحلفظ والت�سجيل .من ناحية �أخرى،
يرى اخلبري الفلكلوري "عبد احلميد حوا�س"� ،أنه
"ال ينبغي التقليل من �ش�أن اليهود� ،أو �أن ن�صورهم
كمخادعني ول�صو�ص ،بعدما قر�أ درا�سة �إ�سرائيلية
عنوانها "�أغاين الن�ساء العراقيات" عن اليهوديات
العراقيات ،فالحظ عمقها ،وعدم خمالفتها
للحقيقة ،بالإ�ضافة �إىل دقة باحثيها الذين بنوا
�أر�شيف ًا للفلكلور الإ�سرائيلي؛ الأمر الذي "ميكن
اال�ستفادة منه"  -يف ر�ؤيته – "فلو كان اجلانب
الفل�سطيني قد جمع تراثه ال�شعبي جمع ًا مدقق ًا ملا
�سرق"!

ويختلف الباحث مع ر�ؤية عاملنا و�أ�ستاذنا الفا�ضل،
فكيف ن�ستفيد مبواد منتحلة ،وبحوث ممجوجة؟!
وحتى �إذا كانت دقيقة منهجي ًا ،فاجلمع املنهجي
للمفردات مل يكن من �أجل �سواد العيون ،لكن
لت�سخريها يف خدمة �أهداف خبيثة ،بدوافع
وتوظيفات عن�صرية بعد يل �أعناقها ،وتزييفها،
والتالعب ب�أ�صولها ،و�سياقاتها ،وحتليالتها .فهل
ن�أمل بعد ذلك �أن نح�صل على نتائج مو�ضوعية؟
بل ويدفعنا هذا للت�سا�ؤل عن النماذج الأ�صلية،
والنماذج املنتحلة ،خا�صة يف ظل ما روجه اليهود،
والغرب الأوروبي ،و�أمريكا من خرافات و�أباطيل من
�أن الرتاث اليهودي هو �أبدع ما و�صل من ح�ضارات
ال�شرق القدمي .لكن اللجوء للتاريخ من ناحية،
وما يتفق مع العقل واملنطق والذوق ال�سليم من
ناحية ثانية ،واحلقائق التي تقول �إن لكل ح�ضارة
من ح�ضارات الأمم ال�شرقية القدمية خ�صائ�ص
مميزة من ناحية ثالثة ،كل هذا ي�ؤكد� ،إنتحال
اليهود للنماذج الأدبية من الأمم ال�شرقية القدمية،
واليونانية ،وت�ضمينها يف �أعمالهم ب�شكل فج غريب،
فجاءت م�سخ ًا م�شوه ًا.
وماذا عن ما ُي�سرق ،ويعاد �إنتاجه ،وعر�ضه م�شوه ًا
ل�صورة فل�سطني والعرب ،ب�إل�صاق �أ�شكال ومناذج
�سلبية؟ وماذا عما ال يكت�شف �سرقته ،فال يح�صل
�أ�صحابه الأ�صليون على حقهم الأدبي والإن�ساين؟
ويرى د" .نبيل خالد �أبو علي"� ،أن اليهود حملوا
تراث ال�شعوب التي جاءوا منها ،لكنهم ن�سبوها
لأنف�سهم� ،ضاربني بالأمانة العلمية عر�ض احلائط،
و�أنهم غريوا مدينة "تل الزهرة" �إىل تل �أبيب ،و
"يافو" �إىل يافا ،وغريهما� .أما الثياب والأطعمة،
وغريها ،فن�سبت لهم ،وارتدوها يف اخلارج على
�أنها فلكلورهم!
مما دفع اخلرباء لنقا�ش هذه الق�ضية احل�ضارية

املهمة ،يف الوقت الذي يدر�س فيه ذلك الفلكلور
املغلوط باملعاهد الإ�سرائيلية ،واجلامعة العربية
بالقد�س ،بل وترتكب يومي ًا جرائم جزئية وكلية،
با�سرتاتيجيات وخطط منهجية ،ت�شكل خطر ًا
حقيقي ًا ي�ضاف �إىل �سال�سل الأخطار التي تعانيها
فل�سطيننا.
ينبغي �أن تتوقف اجلرائم الفلكلورية ،عرب منظمة
اليون�سكو التي جتري بالفعل بع�ض الفعاليات ال�سنوية
ل�صون الرتاث يف العامل ،لكنها لي�ست كافية �أو
موازية ملا يحدث من تغيريات �سريعة ،البد �أن تو�ضع
القر�صنة الفولكلورية على جدول �أولوياتها ،لتقنني
ت�شريعات وقوانني حتد منها ،وتردع الل�صو�ص ،ال
�أن تتواط�أ ،وتخدع ،وتتعاطف معهم ،وت�سجله على
�أنه تراث �إ�سرائيلي �سرقه الفل�سطينيون! ينبغي �أن
توقظنا القر�صنة الإ�سرائيلية لنكون �أكرث �إنتباه ًا
وتركيز ًا جتاه مزاعمهم ،وما يخططون له ،وفيما
يحاك خلف الأ�ستار ،و�صو ًال لتحقيق �أهدافهم؛ وما
ت�شويه اجلغرافيا ،والتاريخ ،والهوية الفل�سطينية،
�إال مبثابة التمهيد؛ وعلى كل املهتمني التعاون،
واتخاذ كافة التدابري امل�شرتكة داخل وخارج
فل�سطني من ناحية ،ويف �أوطاننا حملي ًا ودولي ًا من
ناحية �أخرى ،من خالل اجلامعات واملراكز البحثية
بالتن�سيق مع الأمانة العامة جلامعة الدول العربية،
وبناء الأر�شيفات ،واملكانز الفلكلورية ،واملواقع
االلكرتونية ،واملتاحف املتخ�ص�صة ،وو�ضع اخلطط
والإ�سرتاتيجيات للتعريف مبنتجات الثقافة املادية،
وت�سويقها ،ودعم ون�شر وتوظيف وا�ستلهام الرتاث
الال مادي ،ومنه كنوز وروائع ينبغي �أن تو�ضع
على الئحة الرتاث الثقايف الإن�ساين وفقا ملعايري
اليون�سكو ،ال �أن نظل نتفرج ون�شجب ما يروجون له
غرب ًا !
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رسالة المغرب الثقافية
الدورة الـ  27للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط ..

عرس الكتاب والثقافة

سعيد بوعيطة .المغرب .الليبي خاص
ُنظمت الدورة الـ 27للمعر�ض الدويل للن�شر
والكتاب يف العا�صمة املغربية "الرباط" ملدة 10
�أيام(من  02يونيو �إىل  12يونيو  .)2022و�ص ّرح
وزير ال�شباب والثقافة والتوا�صل قبل افتتاح املعر�ض
بقليل يف م�ؤمتر �صحفي ب�أن مكان �إقامة املعر�ض
يف "الدار البي�ضاء" (يف و�ضعه احلايل) مل يعد
منا�سب ًا ال�ستقبال الكتاب املغاربة والأجانب ،م�شري ًا
�إىل �أن جمال�س مدينة "الدار البي�ضاء" ال�سابقة ،مل
تدعم دورات معر�ض الكتاب .يف حني �أكد على �أن
جمل�س "جهة الرباط"� ،ساهم يف دعم هذه الدورة
بـ 8ماليني درهم(نحو� 797ألف دوالر)� ،إ�ضافة
�إىل  12مليون درهم من طرف الوزارة .وذكر
بالغ للوزارة �أنه ،وبغاية قيا�س الأثر والوقوف على
امل�ؤ�شرات الإح�صائية لهذه الدورة التي نظمت بتعاون
28

مع والية "الرباط �سال القنيطرة" ،و"جهة الرباط
�سال القنيطرة" ،و"جماعة الرباط"� ،أجنزت الوزارة
درا�سة ا�ستبيانية يف �صفوف النا�شرين تبني يف
�ضوئها �أن ن�سبة الر�ضا عن اخلدمات املقدمة لفائدة
العار�ضني واجلمهور بلغت  98يف املائة .فقد �ساهم
 457متدخ ًال يف تنظيم فعاليات هذا املعر�ض الذي
نظم لأول مرة بالرباط من �أ�صل  26دورة نظمت من
قبل بالدار البي�ضاء ،من �أجل خلق ظروف منا�سبة
لإجناح هذا احلدث الثقايف.
• ح�ضور مكثف ون�سبة مبيعات مرتفعة :
�أكدت �إدارة املعر�ض على �أن هذا احلدث الثقايف
قد ا�ستقبل �أكرث من � 200ألف زائر .حيث فاق
هذا العدد كل التوقعات يف �ضوء الو�ضعية املرتبطة

بجائحة كورونا ،وكذا الإجراءات االحرتازية.
و�شهدت هذه الدورة م�شاركة  712من العار�ضني،
مثلوا  55بلد ًا ،منهم  273عار�ض ًا مبا�شر ًا ،فيما
بلغ عدد العار�ضني بالتوكيل  439عار�ض ًا ،قدموا
�أمام زوار املعر�ض على م�ساحة عر�ض �صافية تناهز
 7300مرت ًا مربع ًا ،عر�ض ًا وثائقي ًا جتاوز عدد
امل�ؤلفات فيه  100.000عنوان ،تنوعت ح�سب
�أ�صناف عار�ضيها بن�سب متفاوتة .تنوعت الكتب
املعرو�ضة واختلفت بتعدد احلقول املعرفية والثقافية.
فقد جاءت يف مقدمة املعرو�ضات �أ�صناف الكتب ذات
امل�ضامني املت�صلة بالعلوم الإن�سانية واللغات والأدب
بن�سبة  54يف املائة ،تالها الكتاب امل�ؤ�س�ساتي بن�سبة
 24يف املائة ،وكتاب الطفل بن�سبة  10يف املائة،
ون�سبة  12يف املائة موزعة بح�ص�ص متقاربة بني
الكتاب القانوين ،والكتاب العلمي ،والكتاب الديني
والرتاثي .لعل هذا ما �ساهم ح�سب ما ذكرته وزارة
ال�شباب والثقافة والتوا�صل يف ارتفاع ن�سبة عدد
الن�سخ املبيعة .حيث بلغ العدد حوايل  1.5مليون
ن�سخة .فيما بلغ عدد الن�سخ املبيعة �إىل حوايل مليون
و� 500ألف ن�سخة.
• الآداب الأفريقية �ضيف �شرف هذه الدورة:
ذكرت الوزارة �أن هذه الدورة ا�ستقبلت على �شرفها
الآداب الإفريقية ،يف �إطار دينامية دبلوما�سية ثقافية

م�ستلهمة من الر�ؤية التي تر�سخ ح�ضور اململكة ك�أر�ض
للقاء واحلوار احل�ضاري والتبادل الثقايف مع بلدان
و�شعوب القارة الإفريقية ،والعامل الإ�سالمي ،ويف
�سياق يتزامن مع االحتفاء بالرباط عا�صمة للثقافة
الإفريقية ،وعا�صمة للثقافة يف العامل الإ�سالمي.
وحلت الآداب الأفريقية �ضيفة �شرف هذه الدورة.
كما �أكد وزير ال�شباب والثقافة والتوا�صل "حممد
املهدي بن�سعيد" �أن اختيار الآداب الأفريقية جاء
مواكب ًا الختيار "الرباط" عا�صمة للثقافة الأفريقية
وعا�صمة للثقافة يف العامل الإ�سالمي(لعام ،)2022
معترب ًا �إياه انفتاح ًا يف املجال الثقايف ،وانفتاح ًا على
خمتلف ثقافات الدول الأفريقية ،ومنوه ًا ب�أن الكتاب
هو �أجنع و�سيلة للتقريب الثقايف وتقوية االنتماء
للقارة عرب القراءة واالعرتاف بالآخر.
• متابعة �إعالمية مكثفة :
على �صعيد �آخر ،عرفت الدورة تغطية �إعالمية من
طرف  43منرب ًا �إعالمي ًا مكتوب ًا وم�سموع ًا ومرئي ًا،
يف �إطار �شراكات �إعالمية ،وح�ضور �أزيد من 100
�صحافية و�صحايف .ميثلون خمتلف و�سائل الإعالم
الوطنية والدولية .بالإ�ضافة كذلك �إىل التوا�صل
الرتويجي الذي قامت به الوزارة على خمتلف و�سائل
وقنوات التوا�صل االجتماعي.
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• برنامج ثقايف غني ومتنوع :
�شهدت ف�ضاءات الفعاليات تنظيم ندوات فكرية،
وتقدميات كتب ،وحوارات بني كتاب ،وقراءات
�شعرية ،بلغ عددها على مدى ع�شرة �أيام 138
فعالية� ،ساهم فيها  457متدخ ًال ،فيما احت�ضن
ف�ضاء فعاليات الطفل ما جمموعه  226ور�شة .و�إىل
جانب ذلك بلغت الفعاليات الثقافية التي نظمتها
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة ومقاوالت الن�شر العار�ضة ما
جمموعه  1052فعالية ،مبا يرفع املجموع العام
للفعاليات �إىل .1190و�أكد البالغ �أن هذه املعطيات
جمتمعة تقدم �صورة مف�صلة عن جمريات الدورة
ال�سابعة والع�شرين للمعر�ض الدويل للن�شر والكتاب
على خمتلف الأ�صعدة" ،مما ي�ؤكد �أن اجلهد الذي
بذلته الوزارة قد �أثمر جناح ًا كبري ًا خ ّلف �صدى طيب ًا
لدى الزوار كما العار�ضني وال�ضيوف ،م�شري ًا �إىل
�أن من �أبرز م�ؤ�شرات هذا الر�ضا الكثافة اليومية
امللحوظة جلمهور املعر�ض والذي بلغت �أعداده 202
 089زائر ،وهو عدد فاق التوقعات يف �ضوء الو�ضعية
املرتبطة بجائحة كوفيد  ،19وكذا الإجراءات
االحرتازية التي اتخذتها الوزارة يف هذا ال�صدد.
فقد جاء الربنامج الثقايف والإبداعي والفكري
غني ًا ومتنوع ًا .ي�شمل ندوات ولقاءات وتقدميات
للإ�صدارات اجلديدة و�أم�سيات �شعرية ومو�سيقية
وفقرات فنية وتثقيفية وعلمية للأطفال وال�شباب.
كما مت خالل هذه الدورة �إعداد برنامج متنوع لفائدة
الأطفال والنا�شئني متيز بتنظيم فقرات تثقيفية و
ور�شات فنية وعلمية دعي لت�أطريها �أكرث من 63
م�شارك ًا و  79ن�شاط ًا.
كثرية هي الأن�شطة الثقافية التي كانت موازية لهذه
الدورة من معر�ض الكتاب .لكن �سنكتفي بذكر
البع�ض منها .خا�صة اللحظات االحتفالية بالفائزين
مبجموعة من اجلوائز :جائزة "ابن بطوطة" لأدب
الرحالت ،وكذلك اجلائزة الوطنية للقراءة ،جائزة
القد�س ال�شريف للتميز ال�صحفي يف الإعالم
التنموي.
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�أهم الأن�شطة الثقافية املوازية :
�أ .اجلوائز(احتفاليات املعر�ض)
 .1الدورة الع�شرون جلائزة ابن بطوطة للرحلة
�شهد معر�ض "الرباط" كذلك ت�سليم جوائز الدورة
الـ 20جلائزة ابن بطوطة لأدب الرحالت ،وذلك
بعد �أن توقفت لعامني ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.
حيث �أقيمت ندوة حتت عنوان' جائزة ابن بطوطة:
ج�سر بني امل�شرق و املغرب وبني العرب والعامل
(� .'')2022/2003ألقت الندوة ال�ضوء على تاريخ
هذه اجلائزة الفريدة من نوعها يف العامل العربي،
يف ذكرى انطالقتها منذ ع�شرين �سنة من الرباط،
وعلى م�سارها احلافل باملغامرة و الك�شوفات ،ودورها
يف الك�شف عن الن�صو�ص الرحلية  ،وبناء خزانة �أدب
الرحلة يف الثقافة العربية .ويذكر �أن حفل توزيع
جوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة  ،2022قد افتتح
بكلمة ال�سيد "حممد مهدي بن�سعيد" وزير ال�شباب
والثقافة والتوا�صل ،تلتها كلمة مركز ارتياد الآفاق
الأ�ستاذ "نوري اجلراح" ،تلتها كلمة جلنة التحكيم
التي �ألقاها "عبد الرحمن ب�سي�سو" ،بعدها جاءت
كلمة النا�شرين لكتب اجلائزة (ماهر كيالين وخالد
النا�صري) .بعدها وزعت اجلوائز على الفائزين:
�أمين ح�سن(تون�س)� ،أحمد �سعيد جنم(فل�سطني)،
عي�سى عودة برهوم (الأردن) ،لينا هويان
احل�سن(�سوريا) ،حممد عيناق(املغرب) .وقد قدم
هذا اللقاء الباحث املغربي �شرف الدين جمدولني،
فيما كان التنظيم من طرف املركز العربي للآداب
اجلغرايف /ارتياد الآفاق ،ب�شراكة مع وزارة ال�شباب
والثقافة والتوا�صل.
 .2اجلائزة الوطنية للقراءة(الدورة الثامنة) :
�شهدت �أن�شطة املعر�ض حفل توزيع اجلائزة الوطنية
للقراءة(الدورة الثامنة) ،وجائزة القراء ال�شباب
للكتاب املغربي(دورتها ال�سابعة) .يتم من خالل
هذه اجلائزة تتويج �أح�سن القراء من �سلك االبتدائي
والإعدادي والت�أهيلي و اجلامعي .و�أما جائزة القراء
ال�شباب للكتاب املغربي ،فهي جائزة لالحتفاء
بالكتب املغربية الفائزة يف �صنف الرواية باللغة

�سعيد بوعيطة رفقة ال�شاعر حممد بنفار�س برواق احتاد
النا�شرين الليبيني

العربية والرواية باللغة الفرن�سية ،والكتاب الفكري
من اختيار القراء ال�شباب .نظم هذا احلفل الثقايف
من طرف �شبكة القراءة ب�شراكة مع وزارة الثقافة
وال�شباب و التوا�صل.
 .3حفل تقدمي جائزة القد�س ال�شريف للتميز
ال�صحفي يف الإعالم التنموي :
خالل العام � ،2022أعلنت وكالة "بيت مال القد�س
ال�شريف" التابعة للجنة القد�س ،عن تخ�صي�ص
جائزة التميز ال�صحفي يف جمال الإعالم التنموي.
يكون الغر�ض من هذه اجلائزة الرمزية حتفيز
الطالب يف املغرب ويف القد�س على مزيد من
االجتهاد و التح�صيل الدرا�سي يف جمال تخ�ص�صهم.
وت�شجيعهم على اال�شتغال على مو�ضوعات تر�سخ
الوعي املجتمعي مبركز املدينة املقد�سة وبرمزيتها
احل�ضارية ،وب�أهميتها باعتبارها مدينة متعددة
الروافد والأبعاد .قدمت هذا احلفل الأ�ستاذة
"حجيبة ماء العينيني" ،فيما كان التنظيم من قبل
وكالة "بيت مال القد�س ال�شريف" ،بتعاون مع وزارة

ال�شباب والثقافة والتوا�صل واملعهد العايل للإعالم
واالت�صال بالرباط.
ب  .الندوات اخلا�صة بالرتجمة :
الرتجمة وامل�ؤ�س�سة(الثالثاء  7يونيو) :
.1
�أجمع امل�شاركون يف هذه الندوة على �أن العديد من
التجارب قد �أبرزت �أهمية وجود م�ؤ�س�سات ومنظمات
ت�سه ًال على نقل الن�صو�ص الأمهات �إىل اللغة العربية.
وذلك من خالل تنظيم عملية الرتجمة واالعتناء
بن�شر الأعمال وت�ضمن حقوق املرتجمني .فيما يرى
�آخرون �أن الرتجمة مثل �أي كتابة ،عملية ترتبط
�أ�سا�سا باملرتجم وحبه للن�ص املنقول وع�شقه للغة
الأ�صل .لهذا ،ال ميكنها تبع ًا لذلك� ،أن تتقيد ب�شروط
م�ؤ�س�سية� .سعت هذه الندوة �إىل �إبراز �أهمية امل�ؤ�س�سة
ال�ساهرة على الرتجمة� ،آخذة بعني االعتبار كون
الرتجمة مثل كل كتابة ،تبقى عم ًال �إبداعي ًا يتوقف
�أ�سا�س ًا على املرتجم واختياراته� .شارك يف هذه الندوة
"ر�شار جاكمون"(فرن�سا) ،حممد حمجوب(تون�س)،
عبد ال�سالم بنعبد العايل(املغرب) ،فيما كان
ت�سيريها للأ�ستاذ "حممد ال�صغري جنجار".
 .2ق�ضايا الرتجمة و�أ�سئلتها(الأربعاء  8يونيو) :
�أكد امل�شاركون يف هذه الندوة على �أن فعالياتها ال
تتوخى اجرتار ما قدمته خمتلف النظريات املتداولة
يف الرتجمة من �أطروحات .بقدر ما �سعت هذه
الندوة �إىل الت�سا�ؤل عن ال�سبل التي من �ش�أنها �أن
جتعل الرتجمة �أداة حتديث للثقافة وتطوير للغة
ونه�ضة للفكر� .شارك يف هذه الندوة الأ�ساتذة:
�إبراهيم اخلطيب ،عادل حدجامي ،عبد العايل
دمياين ،ح�سن املودن .ت�سيري مزوار الإدري�سي.
 .3الرتجمة و املكون الثقايف(اخلمي�س  09يونيو)
�سعت هذه الندوة �إىل �إبراز دور الرتجمة يف خدمة
التعدد اللغوي يف املغرب .وال يخفى �أن تفاعل تلك
اللغات فيما بينها ،وكذا انفتاح الثقافة املغربية على
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الثقافات الأخرى ،الإفريقية والأوروبية والأمريكية،
من �ش�أنه �أن يغني ذلك التعدد .ويعمل على تطوير تلك
اللغات وحتديثها مبا يوافق روح الع�صر ،و�إيقاعات
احلياة املعا�صر� .شارك يف هذه الندوة الأ�ساتذة:
احل�سني جماهد� ،أحمد �شحالن ،حممد معت�صم� .أما
الت�سيري فكان للأ�ستاذ �سعيد بوكرامي.
 .4ترجمة الإبداع والبحث ،املجهودات
املغربية(الأحد  12يونيو)
حاولت هذه الندوة الك�شف عن مميزات الرتجمة
املغربية بالوقوف على خمتلف جوانبها وما ينتظر
منها لتلعب �أدوارها يف االنفتاح على الثقافات
الإن�سانية� .شارك يف هذه الندوة باحثون خمت�صون
يف الرتجمة نظري ًا وممار�سون لها تطبيقي ًا من خالل
عدد من الأعمال التي �أقدموا على ترجمتها �إىل
العربية .و�صارت مراجع هامة بالنظر �إىل ترجمات
�أخرى لبع�ض الن�صو�ص التي ترجمت عدة مرات
عربي ًا .ومل تلق االهتمام الذي عرفته الرتجمات
املغربية� .شارك يف هذه الندوة كل من املرتجم
"�سعيد بنعبد الواحد" ،ح�سن الطالب� .أما ت�سيري
الندوة فكان من قبل الأ�ستاذ �إبراهيم �أوحليان.
• مناذج من �أروقة املعر�ض :
رواق احتاد النا�شرين الليبيني � :شهدت هذه الدورة
م�شاركة ليبية متميزة من خالل تخ�صي�ص جناح
الحتاد النا�شرين الليبيني ت�ؤثثه �إ�صدارات متعددة
لدار ال�شعب ودار "البيان" ودار الوليد ومكتبة
طرابل�س العلمية العاملية ومركز اجلهاد الليبي
ومن�شورات جامعة م�صراتة� .إ�ضافة �إىل عر�ض
الإ�صدارات� ،شهد اجلناح الليبي عدة �أن�شطة �أخرى
بينها تنظيم احتفاليات لتوقيع عدد من العناوين
لكتاب ليبيني وعرب .كان لنا بهذه املنا�سبة لقاء
خا�ص مع الأ�ستاذة "فاطمة حممد حقيق"(مدير
عام مكتبة طرابل�س العلمية العاملية ،ع�ضو جمل�س
�إدارة احتاد النا�شرين الليبيني ،ع�ضو جمل�س احتاد
النا�شرين العرب) ناق�شنا من خالله راهن الن�شر
العربي ،و�أزمة الكتاب الورقي يف ظل الظروف التي
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عالمات الرتقيم وفوضى االستخدام
فراس حج محمد.فلسطين

الأ�ستاذة فاطمة حممد حقيق -مدير عام مكتبة
طرابل�س العلمية العاملية

يعرفها العامل اليوم ،ودور معار�ض الكتاب يف تداول
الكتاب العربي وق�ضايا �أخرى ذات �صلة بالت�أليف
والن�شر ،وغريها من الق�ضايا املرتبطة بال�ش�أن
الثقايف.
�أكد املعر�ض الدويل للن�شر والكتاب مرة �أخرى �أنه
يوا�صل من خالل دورته ال�سابعة والع�شرين ،م�ساره
الرتاكمي يف �إبراز �أدوار الكتاب يف خدمة الثقافة
املغربية ،وتعزيز �إ�شعاعها العربي و الدويل .لكن على
الرغم من �أهمية هذه املعر�ض وغريه من املعار�ض
العربية ،ف�إن الأ�سئلة امللحة التي تطرح نف�سها بقوة
هي :هل ت�ساهم هذه املعار�ض العربية يف تداول
وت�سويق الكتاب العربي ب�شكل ي�ساهم يف �إنعا�ش
ال�ش�أن الثقايف العربي؟ هل تعيد هذه املعار�ض للكتاب
العربي قيمته التي بد�أت تعرف نوعا من التال�شي؟
هل �ست�ساهم هذه املعار�ض يف جتاوز �أزمة القراءة
احلادة التي يعرفها املجتمع العربي عامة؟ تلك �أ�سئلة
�شائكة ،تتطلب معاجلة �أخرى.

علمتنا املدر�سة ،يف زمن
ما ،الأمور بب�ساطة ودون تعقيد ،وتخرجنا
ونطبقه ب�سال�سة،
ونحن نفهم ما علمنا �إياه املعلمون،
ّ
ك ّنا خُم َرج ًا تعليميا ممتاز ًا حلقبة من التعليم كانت م�ستقرة،
فيها املمتع واملفيد ،وفيها املقررات الر�صينة ،واملعلمون
فاء الأكفياء ،خرجنا من ارتباك احلا�رض ،ولكننا مل ن�سلم
ال ْأك ُ
منه �سالم ًا تام ًا؛ لأننا ع�شنا زمن ًا مربك ًا ،فيه اختالط احلابل
وادعاء املعرفة ،و�أن�صاف الك ّتاب ،و�أن�صاف
بالنابلّ ،
�سواء
والت�شوه يف الكتابة ،ويف التعلم،
املعلمني،
ً
ّ
ب�سواء.
علمتنا املدر�سة �أن للرتقيم عالمات من�ضبطة
الهدف واال�ستخدام ،وكانت �أ�شبه بال�شاخ�صات
املرورية ،ال اختالف عليها ،ت�ساعد الطالب على
القراءة اجلهرية املعربة ،وت�ساعده على �أن يقر�أ
دون ملل ،وت�ساعده على �أن يتلذذ باملعاين .نعم،
يتلذذ باملعني ،وهي تدخل �إىل عقله قطعة تلو قطعة
بي�سر؛ فتنح ّل املعاين وتُفهم دون كبري عناء ،بات�صال
وانف�صال وترابط ،ك�أنها ت�شبه فر�س "امرئ القي�س"
املو�صوف ب�أنه "مقبل مدبر مع ًا" .كانت عالمات
الرتقيم حق ًا �صديقة للقراء ،ومنارات هداية لهم،
وللكتاب كانت عوامل ت�شويق.
يف الكتب املدر�سية كان كل �شيء جمي ًال ،حتى وهي
ثقيلة �صعبة� ،إنها كانت ب�صعوبتها "خفيفة دم".

�أعتقد ذلك الآن ،وقد ب ُعدت امل�سافة بني ذلك
الزمان وبني هذا الزمان ،اليوم الكتب املدر�سية
�صنعة بائ�سة ،فيها العديد من امل�شكالت املعرفية،
تزيد االرتباك والفو�ضى ،ومن هذا االرتباك ارتباك
عالمات الرتقيم.
كثرية هي الأ�سباب لذلك ،لعل �أولها �أن الكتّاب الذين
تُعتمد ن�صو�صهم يف تلك الكتب كتّاب ال يح�سنون و�ضع
عالمة الرتقيم .يكرثون من النقاط ،ويكرثون من
عالمات التعجب ،ويكرثون من ازدواجية العالمات،
كتّاب ي�ضعون لأنف�سهم قواعد خا�صة زئبقية غري
مربرة ،ف�أربكوا امل�ؤلفني الذين هم مثل الكتّاب ال
يعرفون بال�ضبط متى تُ�ستخدم عالمات الرتقيم،
فوافقوا الكتّاب ،و�سايروهم ،واحتموا باحلجة التي
33

شؤون عربيــة

يتمرت�سون خلفها؛ �إن الن�ص الأ�صلي هكذا ،ونحن
التزمنا به .يا له من عذر �أقبح من جناية قتل.
يف �إحدى حلقات "�سيداتي �سادتي" للإعالمي
الفل�سطيني "عارف حجاوي" على تلفزيون العربي2
وقف عند عالمات الرتقيم ( ُن�شرت احللقة بتاريخ
 9يونيو  2022على �صفحة الفي�سبوك لتلفزيون
العربي ،)2وقال فيها ما قاله ،وخلط حق ًا بباطل،
لكنه �أ�شار �إىل ما قد �أ�شار �إليه غ�سان كنفاين يف
كتابه "فار�س فار�س" من �سوء ا�ستخدام عالمة
التعجب عند الكتّاب ،فقال احلجاوي" :املراهقون
ّ
ير�شون عالمات التعجب يف كتاباتهم بغري ح�ساب.
هذا �شبيه بال�صراخ".
كم من كاتب �شديد ال�صراخ �إذ ًا ،يا "حجاوي".
يف �أول عهدي بالكتابة كنت �أي�ض ًا �شديد ال�صراخ،
كنت مراهق ًا حق ًا ،نبهتني ال�صديقة الكاتبة "مادونا
ع�سكر" �إىل ذلك ب�سخرية لطيفة ،عندما و�صفتني
ب�أنني مولع بعالمة التعجب� ،أخذت �أحتا�شاها
جد ًا� ،أق�صد عالمة الرتقيم بالطبع ،ولي�س الكاتبة
ال�صديقة ،وعندما �أ�صدرت ديوان "ما ي�شبه الرثاء"
ن ّقيته من هذا ال�صراخ� ،إال �أن بع�ض ًا من ال�صراخ ظل
عالق ًا على �أطراف اجلمل� .إنها م�شكلة.
كثري من الكتّاب ميار�سون هذا ال�صراخ حتى الكبار
منهم� ،أرى التعجب عالمة عند ال�شعراء كثري ًا يف
"غ�سان كنفاين"
دواوينهم ،مل �أكن �أدري ملاذا .يطلق ّ
�سخريته من ال�شعراء الذين ي�ستخدمون "عالمة
االندها�ش" -اال�سم الثاين لعالمة التعجب -يف
غري مو�ضعها" :هناك �شعراء -كما يبدو -معجبون
ب�أنف�سهم �إىل ح ّد �أ ّنهم حني يكتبون �شطرة بيت
تعجب ،ك�أ ّنهم
ي�ضعون وراءها على الفور عالمة ّ
يه ّنئون �أنف�سهم على اجرتاح معجزة مل ي�ستطع
غريهم �أن يجرتحها �أو يف ّكر باجرتاحها"( .ينظر:
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كتاب "فار�س فار�س"� ،ص ،34دار الآداب ،وم� ّؤ�س�سة
غ�سان كنفاين الثقاف ّية ،بريوت)1996 ،
ّ
يف بع�ض كتب اللغة العربية يف املقررات املدر�سية
الفل�سطينية يوجد هذا النوع من ال�صراخ �أو اجرتاح
املعجزة .هذا مربك جدا �إذ يحدث يف الكتب
املدر�سية ،لأنه ال ي�سري �إال ح�سب املعاين النف�سية
التي يظن الكاتب �أنها موجودة يف جملته� .إن ما
غاب عن الكتّاب وم�ؤلفي املقررات الدرا�سية هو �أن
عالمة الرتقيم هي للأ�سلوب اللغوي ولي�س للمعنى
الذي ت�ؤديه ،هذا ما تع ّلمه تلك الكتب للطالب يف
مو�ضعه� .إن م�شكلة ما �ستحدث عند ذلك ،وقد وقع
فيها "احلجاوي" نف�سه ،يف احللقة ذاتها عندما
�أجاز -وال �أدري كيف ميكن له �أن يجيز قاعدة لي�س
له �صالحيات الت�شريع فيها� -أجاز �أن جتتمع عالمتا
التعجب وال�س�ؤال يف حالة كون ال�س�ؤال �إنكاري ًاّ � .أي ُن ْك ٍر
جاء به "احلجاوي" هنا؟� ،إنه ال دليل على ما يقول
�سوى معنى اجلملة� .إننا لو تابعنا احلجاوي بفر�ضيته
بالغي املعنى؛ � ْأي
املتوهمة هذه ل�صار لكل �س�ؤال
ّ
لي�س لغر�ض ال�س�ؤال ،عالمتي ترقيم؛ واحدة لأ�سلوب
ال�س�ؤال ،والأخرى للمعنى البالغي املرافق ،والفو�ضى
�ست�صبح عارمة.
�إ�ضافة �إىل هذا يخطئ "احلجاوي" يف توظيف
الفا�صلة املنقوطة ،ويقي�س العربية على لغة غري
العربية� ،إنها فو�ضى اال�ستخدام غري املن�ضبطة
كذلك ،وهي بالفعل مربكة ،بينما يف كتب الإمالء
العربية وا�ضحة متام ًا و�سهلة اال�ستخدام ،ومل يجد
التالميذ والكتّاب العرب املجيدون ل�صنعة الكتابة
�صعوبة يف ا�ستخدامها ،وجاءنا الإرباك من �آراء
الكتّاب الأجانب الذين يطاوعهم "احلجاوي" فيما
يقولون للأ�سف ،فينقل عن �أحد الكتاب الأمريكيني
قوله فيمن ي�ستخدم الفا�صلة املنقوطة من الكتّاب:

"ي�ضع الكاتب الفا�صلة املنقوطة فقط ليثبت �أنه
�أكادميي" ،نقل يوحي �أن الفا�صلة املنقوطة عبثية،
وال حاجة لها .ك�أنها دليل نق�ص لدى الكاتب الذي
يثبت �أكادمييته من خالل ا�ستخدامها ،وعجز
املعاجم الأجنبية عن تف�سري ا�ستخدامها -كما ينقل
احلجاوي �أي�ض ًا عن الأجانب -ال يعني �أن علماءنا
العرب ال يعرفون �أهمية ا�ستخدامها ودقة توظيفها،
�إنه مل يكلف خاطره لرياجع ماذا قال "عبد العليم
�إبراهيم" ،و"عبد ال�سالم هارون" ،وال ما بينه "�إميل
بديع يعقوب" ،وال غريهم من ا َمل ْد َر ِ�س ّيني والقواعديني
العرب.
�إ�ضافة �إىل �أن "احلجاوي" يريد من الكتّاب �أن
يح ّكموا �ضمائرهم ،ويتقوا اهلل يف القارئ امل�سكني،
وي�ضع �أ�س�سا ذاتية لتوظيف تلك العالمات� ،إن
"احلجاوي" هنا يلغي القواعد الإمالئية كافة،
ويقول" :ال قواعد ثابتة" لعالمات الرتقيم� .إمنا كل
امل�س�ألة متعلقة بتحكيم ال�ضمري� .إنها جملة بحاجة
�إىل عالمة التعجب� ،إال �أنني لن �أ�ضعها حتى �أظل
هادئ ًا ،ف�أنا ال �أحب ال�صراخ.
هذه الفو�ضى ،ال تعنينا نحن �أ�صحاب اللغة العربية
ومدر�سيها وتربوييها ،لوال ما ُوجد يف الكتب املدر�سية
من فو�ضى اال�ستخدام ،فمثال اخرتع لنا امل�ؤلفون
والكتّاب النقطتني املتجاورتني؛ مرة تتبني �أنهما
عالمتان للحذف ،ومرة �أخرى تنوبان عن الفا�صلة
�أو النقطة ،و�أحيانا كثرية تبدوان عالمة ترقيم بال
هدف� .إنهما �أ�شبه بال�صراخ �أي�ض ًا ،بل �أكرث من
ذلك؛ �إنها -عالمة النقطتني -لطمية �أ�شبه باللطمية
ال�شيعية يف يوم عا�شوراء.
كما اخرتع الكتّاب املراهقون؛ جري ًا وراء و�صف
"احلجاوي" -كذلك -الثنائيات الرتقيمية؛ عالمتا

ترقيم مع ًا ،ح�سب ما يريد "احلجاوي" نف�سه يف
توظيف عالمة التعجب واال�ستفهام ،ومرة ازدواجية
تكرار العالمة نف�سها ،فتجد عالمة ال�س�ؤال مرتني،
و�أحيانا ثالث ًا و�أربع ًا على قدر �أهمية ال�س�ؤال وعظمته
وهوله يف نف�سه كاتبه� ،أما عالمة التعجب فتكاثرت
لتفرخ عالمات تعجب مرتا�صة ،ت�شيح عنها النظر
فال ترغب يف عدها .يا �إلهي كم كان �صوت ذلك
الكاتب عالي ًا وهو ي�ضعها� ،أخاف عليه �أن تنفجر
�أوداجه من كرثة ال�صراخ .هل تظنون �أنني بحاجة
�إىل ر�سم عالمة لالندها�ش هنا �أي�ض ًا؟
لكل ذلك� ،أقول كما قال "عارف حجاوي"� -ساحمه
اهلل وهداه" :-اتقوا اهلل يف القارئ امل�سكني" ،و�أزيد:
ارحموا الطالب امل�سكني الذي قد يقر�أ هذا ال�صراخ
فريتبك ،فكيف �سي�ستعمل عالمات الرتقيم ومتى،
وقد قتلوا "عبد العليم �إبراهيم" وكتابه وقواعده
التي كانت متنحنا �سالم ًا كتابي ًا واطمئنان ًا تعليلي ًا،
و�سال�سة قرائية؟
�أال رحم اهلل زمان ًا كنا فيه على وئام مع قواعد
العربية قبل �أن تط ّل الفتن ُة الفو�ضى بر�أ�سها ،وكما
قال املثل :جمنون رمي حجر ًا يف بئر ...ولكن من ذا
الذي ي�ستطيع �أن ي�ستخرجه منها .لعلها حتتاج �إىل
جمنون �آخر.
�أظن �أنّ الفقرة ال�سابقة �أي�ض ًا بحاجة �إىل عالمة
االندها�ش ،لكنني �س�أجرب نف�سي على �ألاّ �أ�ضعها
احرتام ًا ل�شيوخنا الأفا�ضل الذين علمونا ُح ْ�سن
توظيف عالمات الرتقيم ،ف�أح�سنوا التعليم.

35

شؤون عربيــة

شؤون عربيــة

منجم البالغة
د .اسماء تربح .ليبيا
()1
ترجمة احلركة الإعرابية للعقيدة

جاء يف التنزيل احلكيم يف الذين ال ي�ؤمنون
بالآخرة (( :و�إذا قيل لهم ماذا �أنزل ربكم قالوا
�أ�ساط ُري الأولني ).
وفيه �أي�ض ًا  (( :وقيل للذين اتقوا ماذا �أنزل
ربكم قالوا خري ًا )) .
وال�س�ؤال هنا  :مل ارتفع اجلواب يف قوله "�أ�ساطري
الأولني" ،وانت�صب يف قوله "خريا" ؟
هو ف�صل بني جواب اجلاحد وجواب املقر..
ه�ؤالء عدلوا باجلواب عن ال�س�ؤال فقالوا :هو
�أ�ساطري الأولني ،ولي�س من الإنزال يف �شيء،
معر�ضني عن اجلواب � .أي "مل ينزل �شيئ ًا� .إمنا
هذا �أ�ساطري الأولني".
و�أولئك ملا �سئلوا� ،أطبقوا اجلواب على ال�س�ؤال
بين ًا مك�شوف ًا مفعو ًال للإنزال  .فقالوا " :خري ًا"؛
�أي "�أنزل خري ًا".
فامل�شركون مل ي�ؤمنوا بالتنزيل ،فك�أنهم قالوا
" :الذي يقوله حممد هو �أ�ساطري الأولني".
وامل�ؤمنون �آمنوا بالنزول فقالوا�" :أنزل
خريا" .فدل الن�صب على �أنهم م�صدقون ب�أن
القر�آن منزل من عند اهلل .كما دل الرفع يف
(�أ�ساط ُري) على �إنكار التنزيل .فلو جاءت هكذا
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لأن الأ�صل �أنها تدخل على اجلملة الفعلية ،وال
مينع �أن تدخل على اجلملة الأ�سمية  .فبني "هل"
والفعل ،كالعالقة بني العا�شق واملع�شوق ،فهي
�إن دخلت على جملة مبتد�أة بفعل فقد وجدت
�ضالتها .وعندما تدخل على اجلملة اال�سمية
املركبة من ا�سمني ال �ضري يف ذلك فالفعل غري
موجود� .أما �إذا دخلت وهو موجود ك ـ ( هل
حممد اجتهد) ،اليجوز ذلك .
وك�أن الفعل يغار عليها فهو �أوىل بالقرب منها.
ف�إن وجد يف حيزها الفعل فتتخل�ص له ،فهي
خمت�صة به �إذا وجد.
فاللغة كلها حياة وحب وع�شق يا�سادة.
�أ�سلوب نزع اخلاف�ض

(( �أ�ساط َري)) ( ،بفتح الراء ) ،لكان �إقرا ًرا
منهم على �أن ما يقوله �سيدنا حممد �-صلى اهلل
عليه و�سلم-هو منزل من عند اهلل ،حتى لو كان
�أ�ساطري الأولني بزعمهم،ولكنهم �أنكروا التنزيل
جملة واحدة .فكانت العالمة الإعرابية ترجمة
لعقيدتهم ودالة عليها ( .من فوائد م�سار النحو
و�أ�صوله للدكتور حممد الوليد).
علل النحو والع�شق

"هل"  ..هو حرف غري خمت�ص فهو يدخل
على اجلملة الفعلية ويدخل على خال�ص اجلملة
اال�سمية.
فمث ًال نقول :هل زيد قائم ؟ ..وهل قام زيد؟ ..
وال يجوز �أن نقول  :هل زيد قام؟ وهل زيد يقوم؟

�أ�سلوب نزع اخلاف�ض يف لغة العرب ويف البيان
القر�آين ال ي�ؤتى به جزاف ًا بل له داللة بيانية
عظيمة .يف قوله تعاىل (( :فمن تطوع خري ًا فهو
خري له)) ،تعرب (خري ًا) يف �أحد توجيهاتها
من�صوبة على نزع اخلاف�ض �أي :تطوع بخري.
واملن�صوبات حتتمل عدة �أعاريب كل �إعراب
له معنى يخ�صه .وهو كقوله تعاىل (( :واختار
مو�سى قومه �سبعني رجال مليقاتنا)) ،التقدير :
واختار مو�سى من قومه ،ولكن البيان القر�آين �آثر
الن�صب وجاء باملن�صوب و�أ�ضمر حرف اخلف�ض
ليدل على �أن ه�ؤالء ال�سبعني هم املختارون فقط
من قومه فهم كل خيار قومه ومل يبق بعدهم
من اخلريية �أحد .فلو جاء ب ـ (من قومه) لكان
هنالك �آخرين �أخيار ًا غري ال�سبعني .وال�شعراء
�أتوا بهذا الأ�سلوب كذلك ومنه قول جرير:
مترون الديار ومل تعوجوا  ..كالمكم علي �إذن

حرام
الأ�صل مترون بالديار ،وذلك لغر�ض بالغي
بياين مق�صود ،فك�أنه �أراد �أن مرورهم بالديار
كان �سريع ًا� ،أي مل ينزلوا بالديار ومل يلقوا
�أحمالهم ،لذلك �أ�سقط حرف اجلر( الباء)
الذي يدل على الإل�صاق ،والإل�صاق قد يقت�ضي
زمن ًا  ،ف�أراد ال�شاعر بيان �سرعة مرورهم وعدم
مكثهم .
نعود ل ـ (خري ًا) ،املق�صود �إرادة اخلري كله ال
بع�ضه ولإفادة اخلريية كلها� ،أي فمن تطوع ب�أي
خري كان ،وجيء باملن�صوب نكرة والنكرة تدل
على العموم .فلو جاء البيان القر�آين ب(بخري)
لأفاد البع�ضية .فهذه الآية و�إن كانت متعلقة بالآية
التي قبلها ،وهي م�س�ألة الزيادة على الفدية،
لكن على ر�أي الأ�صوليني رحمهم اهلل (�أن العربة
بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب) فهنا �أريد به
اخلريية كلها ( .در�س_التف�سري_البياين.
د.بالل عبود مهدي ال�سامرائي )
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شؤون عربيــة

معاني الشوماني
علي الشوماني .ليبيا

كيف نرسم بعد الكارثة ؟

ال�سليقة

لو قال امر�ؤ القي�س:
مك ٌّر ُمف ٌّر مقب ٌل مدب ٌر م ٌع ..
ال�سيل من َ
كجلمو ُد �صخرا حطه َ
عل
فهل �سيكون قوله �صحيحا؟ وهل �س ُيقبل منه؟
بالطبع ت�أبى �سجيتُه ذلك.
�إذن ما الذي جعله يقول البيت كما نعرفه؟
مدبر مع ًا ..
مك ٍّر.مف ٍّر ٍ
مقبل ٍ
�صخر حطه ُ
عل
ال�سيل من ِ
كجلمود ٍ
مع مالحظة �أن قواعد النحو يف ذلك الوقت مل تكن
معروفة ب�شكلها احلايل.
�أقول� :إن قواعد النحو فطرية ،فاملتكلم قبل ت�أ�سي�س
علم النحو ال ميكن �أن يقول� :سلمت على القادمون،
بل حتما �ستجعله ال�سليقة يقول :على القادمني.
دون �أن يعرف ال�سبب.
�إنها ال�سليقة والفطرة ،فهل ميكننا الآن �أن نعلم
�أبناءنا النحو بهذه الطريقة ،ونبتعد عن الطريقة
احلالية التي �أ�صبحت من ّفرة لدار�سيه؟ وذلك يف
ر�أيي ال يتم �إال عن طريق الو�سط املالئم يف الأ�سرة
ويف املدر�سة واملجتمع ،ف�إذا كان النا�شئ ي�سمع كالم ًا
�سليم ًا من حيث البناء النحوي �سيقلده�،أما �إذا كان
يدر�س يف املدر�سة ما قاله �سيبويه ،ويف ال�شارع ي�سمع
تراكيب �أخرى ال عالقة لها بالف�صحى ،فالنتيجة
�ستكون كارثية ،ع ِّودوا �أبناءكم �سماع اللغة العربية
ال�سليمة ،كيف يكون ذلك؟ رمبا الأمر يتطلب تغيري
طريقة تعليم النحو ،وو�ضع مناهج جديدة موافقة
لهذا الطرح.
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تذييل :معظم مذيعينا ال يعرفون النحو ،ولكنهم
يقر�ؤون الن�شرات مث ًال قراءة� -إىل حد ما� -سليمة،
ومثلهم املبدعون يف كتابة الق�صة ،و قر�ض ال�شعر.

�ضيق اخللق

لعم ُرك ما �ضاقت بال ٌد ب�أهلها ..
ولكنَّ � َ
أخالق الرجال ت�ضيق
هذا بيت لل�شاعر املُخ�ض َرم "عمرو بن الأهتم" ،وهو
من ق�صيدة على الطويل ،مطلعها:
وه َي طروق ..
�أال طرقت �أ�سما ُء ْ
وبانت على �أن اخليال ي�شوق
حمزون ك�أنّ ف�ؤا َده ..
بحاجة
ٍ
جنا ٌح َوهَ ى عظماه فهو خفوق
هذا البيت ـ ـ على ِق َد ِمه ـ ـ ذ ّكرين بليبيا ال�شا�سعة
الوا�سعة ،وب�سكانها القليلي العدد ،الكثريي املوارد،
ومع ذلك ي�سيطر علينا ال�ضيق والقلق وعدم قبول
الآخر ،لي�س لأن �أر�ضنا �ضيقة وموارد نا قليلة ،بل
لأن �أخالقنا هي ال�ضيقة .اجعلوا �أخالقكم وا�سعة
ف�سيحة ،ف�ست�صبح �أر�ضكم �أو�سع و�أرحب.

يزن اللجمي  .سوريا
عنوان �أكرث �صخ ًبا للوحة �أكرث
من ال�صعب تخيل
ٍ
برودة من هذه« .العمل يح ّرر» (Arbeit macht
 )Freiهو العنوان الأملاين الذي اختاره الفنان
الأمريكي ،فرانك �ستيلاّ  ،لإحدى لوحاته عام ،1958
وهي العبارة التي كانت قد ُكتبت على «بوابة �أو�شفيتز»
وغريه من خميمات االعتقال والإبادة النازية لي�ستقبل
بها املعتقلون �أ�شه ًرا من الأ�شغال الق�سرية ومن ثم
غرف الإعدام بالغاز .العنوان كان كاف ًيا ال�ستح�ضار
كثري من ال�صور يف خميلة من ر�أى لوحة �ستيلاّ :
قطارات ترحيل وقبور جماعية و�أميال على مد النظر
من املدن الأوروبية امل�س ّواة بالأر�ض .لكن املرعب هو �أن
اللوحة مل تُظهر �أ ًيا من هذا ،بل مل تظهر �أي �شيء،
بب�ساطة.
من بعيد ،تبدو اللوحة �سوداء بالكامل .باالقرتاب منها،
ت�أخذ فراغات بي�ضاء نحيلة باالرت�سام تدريج ًيا لتنبثق
�أمام امل�شاهد �أ�شرطة �سوداء م�ستقيمة تتجه نحو مركز

اللوحة .يبدو التكوين ميكانيك ًيا خلل ّوه من �أي عالمات
ٍيد ب�شرية� ،إال �أن «�ستيلاّ » ر�سمه يدو ًيا بعمل �شاق
م�ستخدما �ألوا ًنا �صناعية بدلاً من الزيتية
و�صارم،
ً
ملم�سا معدن ًيا الم ًعا .بعك�س
�أعطت �سطح اللوحة
ً
اللوحات التقليدية �أو حتى التجريدية التي قامت على
تخيل فراغات ميكن للم�شاهد �أن ي�سرح فيها بنظره،
مثل نافذة نحو ف�ضاء ،ت�ص ّد لوحة �ستيلاّ امل�شاهد
ب�سطحها الكتيم ،ويخنق تزاحم الأ�شرطة ال�سوداء �أي
متنف�س فيها ،مثل غرف الغاز ،مما يجعلها �أقرب �إىل
غر�ض ما ثالثي الأبعاد (�سطح مدرع �أو علبة معدنية)
منها �إىل لوحة باملعنى التقليدي .بحجمها الكبري ،تثقل
اللوحة على امل�شاهد مثل لغز ،تقاوم حماوالته النتزاع
معنى وا�ضح منها ،وترتك �إحباطه يرتاكم حتى يتحول
�إىل �إح�سا�س عارم بالعجز الت�أويلي.
عندما عر�ض «�ستيلاّ » لوحته يف «نيويورك» كانت
احلرب قد انتهت منذ �أكرث من عقد ،لكن ال�صور
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املروعة التي و�صلت من �أوروبا عام  1945لتغزو
خ�صو�صا �صور مع�سكرات الإبادة
ال�صحافة الأمريكية،
ً
التي حررها احللفاء ،مل تكن قد فقدت ح�ضورها
الثقيل يف �أذهان الأمريكيني ،ح�ضو ًرا ي�شهد عليه
تذكر الكاتبة «�سوزان �سونتاچ» يف ال�سبعينيات للمرة
الأوىل التي ر�أت فيها تلك ال�صور« :مل �أ َر يف عمري
�شي ًئا -يف ال�صور �أو يف احلياة الواقعية -جرح داخلي
بهذه احلدة والعمق ،وبهذه الآنية .بل ويبدو يل ممك ًنا
�أن �أق�سم حياتي �إىل جزئني ،قبل ر�ؤيتي لتلك ال�صور
عاما) وبعدها ( )..عندما نظرت �إىل
(بعمر ً 12
تلك ال�صور انك�سر �شيء ما .ك�أين و�صلت �إىل حد ما».
( )1الفن � ً
أي�ضا و�صل حدً ا ال عودة عنه .و�إن كان الفن
التجريدي هام�ش ًيا قبيل الأربعينيات ،فقد بدا وك�أن
�شي ًئا ما �ساهم يف جعله اخليار الأول ،بل رمبا الوحيد،
لال�ستمرار يف الإبداع بعد احلرب .كان هناك �إح�سا�س
عام ب�أن مقيا�س الفاجعة يتجاوز هذه املرة �أي حماوالت
لتمثيلها ،وك�أنه بدل من �أن تكون املعاناة الب�شرية
مو�ضوعا للعمل الفني� ،صارت ا�ستحالة التعبري على
ً
تلك املعاناة هي غاية الفن.
�شغلت تلك احلالة تفكري الفيل�سوف الأملاين «ثيودور
�أدورنو» ،الذي كان قد هرب من النازية لي�ستقر مكرهً ا
يف الواليات املتحدة ،قبل �أن يعود �إىل وطنه املدمر
�أواخر الأربعينيات .يف مقاله «التزام» (� ،)1962صاغ
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«�أدورنو» مع�ضلة الفن بال�شكل التايل :من جهة ،ال ميكن
للفن احلديث �أن يتجاهل القهر واملعاناة التي حتيط
به ،بل من واجبه الدفاع لإي�صال �صوت املقهورين ،لكن
من جهة �أخرى ،ف�إن �أي ت�صوير لتلك املعاناة ي�شكل
خيان ًة ل�ضحاياها ،كونه يحولهم ومعاناتهم �إىل غر�ض
فني للفرجة ،ممهدً ا الطريق �أمام ت�سليع تلك املعاناة
لتباع وت�شرتى وت�صري وقودًا لروتني اجتماعي كحفالت
املو�سيقى واملعار�ض .امل�شكلة يف الفن امللتزم التقليدي،
بح�سب «�أدورنو» ،هو �أنه يط ّبع مع املعاناة بتحويلها �إىل
جزء معتاد ومقبول من الثقافة .احلل الوحيد املقبول
� ًإذا لاللتزام ال�سيا�سي بعد «�آو�شفيتز» هو التجريد،
هو �أن يعرب العمل الفني عن املعاناة الإن�سانية ب�شكله
ال مب�ضمونه )2( ،تو�صية اخت�صرها «�أدورنو» الح ًقا
بال�شكل التايل« :يف الأعمال الفنية ،تعود ال�صراعات
غري املحلولة للعامل الواقعي بهيئة م�شاكل متعلقة
بال�شكل الفني»)3(.
ت�صف هذه العبارة مقاربة فنان جتريدي �آخر هو
الأمريكي «روبرت موذرويل» .مثل غريه من ال�شباب
الي�ساري جليله ،عاي�ش «موذرويل» احلرب الأهلية
الإ�سبانية عن بعد ،لكن بكثري من االنفعال ،وترك فيه
انت�صار الفا�شية على اجلمهورية الوليدة وحلفائها
ال�شيوعيون ند ًبا ا�ستمر بالتعامل معه طيلة حياته ،عن
طريق �سل�سلة بعنوان «مرثاة �إىل اجلمهورية الإ�سبانية»

�ضمت �أكرث من  170لوحة ور�سمة نفذها «موذرويل»
بني عامي  1948و ،1967جميعها جتريدية.
يتجاوز طول بع�ض تلك اللوحات ثالثة �أمتار ،وتظهر
جميعها تنويعات على ذات التكوين :بقع بي�ضاوية
�سوداء (واحدة� ،أو اثنتان �أو ثالثة) ،تقاطعها �شطبات
عامودية �أكرث ا�ستطالة على خلفية فاحتة .قد يف�سر
ذلك كلمة «مرثاة» يف العنوان ،وهي �صنف �شعري
ومو�سيقي بالأ�صل ،مما يلمح �إىل �ضربات �إيقاعية
ت�شابه النب�ضات البي�ضاوية املتكررة على طول املجموعة
(مثل النوطات الأربعة لـ«طرقات القدر» يف �سيمفونية
بيتهوفن اخلام�سة) .تعود تلك الأ�شكال ال�سوداء يف
كل لوحة ،وك�أنه كلما جاءت اخللفية البي�ضاء لتقدم
بنوع من احلتمية،
ً
متنف�سا ،تكتمها الأ�شكال ال�سوداء ٍ
هم يحتل كل احليز املتاح له ،ويحبط �أي حماولة
مثل ّ
لتخ ّيل لوحة جديدة بتحويلها �إىل ن�سخة �أخرى عن
اللوحة ذاتها.
ر�أى «موذرويل» يف التجريد طريقة مبا�شرة للتعامل
مع العامل ،ال للهرب منه ،وو�صف يف كتاباته االبتعاد
عن ت�صوير الواقع كنوع من «الت�صوف» الذي ي�ضمن
«جتربة حم�سو�سة مكثفة ،فورية ومبا�شرة وبديهية».
�أما �أي تفا�صيل عابرة قد تقلل من قوة تلك التجربة
(�أحداث �أو �أماكن �أو �أ�شخا�ص معينني) ،فيجب تعريتها
عن العمل لإطالق امل�شاعر املحتقنة يف تلك التفا�صيل
ب�أقوى �أ�شكالها )4( .كما يف لوحة �ستيلاّ  ،يلعب العنوان
دو ًرا مركز ًيا يف توليد معنى العمل ،ف�إ�صرار «موذرويل»
على ا�ستخدام كلمة «اجلمهورية» ي�شري �إىل ت�أكيده على
اجلانب ال�سيا�سي للأزمة (ولي�س فقط على نوع من
املعاناة الإن�سانية الكونية كما يف لوحة بيكا�سو ال�شهري
«چرينيكا») ،وهو خيار جلب على الفنان امل�ضايقات
يف وقت كانت فيه الواليات املتحدة ب�صدد االعرتاف
والتطبيع مع حكومة «فرانكو» الفا�شية التي �شاركتها
عداءها لل�شيوعية )5( .لكن من جهة �أخرى ،ي�ؤدي

�إقران العنوان بلوح ٍة جتريدية �إىل ترديد تلك اللوحة
لأ�صداء احلرب الأهلية دون �أن تقت�صر على ت�صويرها،
مفتوحا �أبعد من �أي حدث
بحيث يظل جمال الت�أويل
ً
معني �أو كلمات قد ي�ضعها امل�شاهد .تعود امل�أ�ساة على
�شكل �صراع �شكلي بحت ،كما �أو�صى �أدورنو ،بني الأ�سود
والأبي�ض ،بني البقع وال�شطبات ،بني الأ�شكال املتما�سكة
واملتحللة.
مثل الكثري من الأمريكيني ،مل يع�ش «�ستيلاّ » وال
«موذرويل» ويالت احلرب العاملية الثانية ب�شكل مبا�شر
ك�أقرانهم الأوروبيني ،مما قد يربر الطبيعة املختلفة
بع�ض ال�شيء لتجريد ما بعد احلرب يف �أوروبا مقارن ًة
بالتجريد الأمريكي .منذ ال�سنتني الأخريتني للحرب،
كان الر�سام الفرن�سي «جان فوترييه» يرتك الت�صوير
�شي ًئا ف�شي ًئا .عام  ،1943عندما كانت باري�س
حتت االحتالل ،اعتقلت وحدات «الچ�ستابو» النازية
الفنان وا�ستجوبته لأربعة �أيام .عند �إطالق �سراحه،
م�صح نف�سي يف
غادر بيته ليخبئه �أحد الأ�صدقاء يف
ّ
�ضواحي العا�صمة ،حيث يروي الفنان �سماعه �إعدام
جمموعة مقاومني فرن�سيني يف الغابة املحيطة .بعد
انتهاء احلرب ،عر�ض «فوترييه» �سل�سلة لوحاته الأ�شهر
«الأ�سرى».
جاءت �أعماله هذه معجونة �أكرث منها مر�سومة ،فتقنية
«فوترييه» قامت على ا�ستخدام الألوان ب�سماكة كبرية،
بحيث تربز من �سطح اللوحة يف تكوينات طينية .يف
عمله «ر�أ�س �أ�سري» ( ،)1945-1944يقت�صر
الر�أ�س على م�ساحة لونية بي�ضاء ت�سيل عليها خطوط
بنف�سجية ،بينما تظهر لوحته «اليهودية» ()1943
لطخة من املعجون الأبي�ض بال معامل وا�ضحة على
ّ
املخ�ضر .تثري خملوقات «فوترييه»
خلفية من الأ�صفر
نفو ًرا �شبه �أوتوماتيكي يف ج�سد امل�شاهد الواقف
�أمامها ،والذي ي�شعر ك�أنه ي�شرف على بقايا جثة ما.
مع ذلك ،ال ميكن القول ب�أن اللوحات هذه ت�صويرية،
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حتى الألوان امل�ستخدمة ال تت�ضمن الأحمر �أو اللحمي،
بل درجات من الأخ�ضر والأ�صفر والبنف�سجي ،وهي
�ألوان ارتبطت �آنذاك باملر�ض واالنحالل ،وبالتايل
بالأج�ساد اليهودية الواجب تطهريها ،بعك�س الأج�ساد
الآرية القومية وال�صاحلة )6(.ما فعله «فوترييه» هو
ا�ستح�ضار تلك املعاين ب�شكل غري مبا�شر .بدلاً من
متثيل جثة ما ،يقوم فوترييه بالـ«متثيل» بالألوان كما لو
كانت جثة ،مي ّيعها ويخلطها وي�شق �سطوحها ،جثة لونية
بحتة تنتظر الأثر ال�سحري لعنوان يربطها ب�إعدام
الأ�سرى �أو اغت�صاب اليهوديات يف املع�سكرات.
بعك�س التجريد الأمريكي الذي حافظ على التقنيات
اللونية املوروثة من الر�سم الزيتي ،مال الأوروبيون نحو
ا�ستخدام جديد للمواد ب�شكل ثالثي الأبعاد ،وجاءت
قوة �أعمالهم من الطبيعة املنفرة للمواد �أكرث منها
من توتر قائم على التكوين ،بربوده (لدى �ستيلاّ )
�أو بتكراره املهوو�س (لدى موذرويل) ،وهي قوة تبقى
حتى مع غياب �أي عنوان ت�صويري ،كما ت�شهد لوحات
الفنان الإيطايل «�ألبريتو بو ّري» الذي عا�ش حكاية
مماثلة لفوترييه .بعد درا�سته الطب ،ا�ستُدعي «بو ّري»
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�إىل اخلدمة الإلزامية يف جيو�ش «مو�سوليني» �شمال
�إفريقيا ،حيث جرى �أ�سره مع غريه من الإيطاليني
من قبل الربيطانيني عام  1943وت�سليمه �إىل
الأمريكيني .هكذا وجد «بو ّري» نف�سه يف �سجن يف
«تيك�سا�س» ،وهناك بد�أ ممار�سة الفن للمرة الأوىل .مع
نق�ص الألوان ،اعتمد «بو ّري» على �أكيا�س خي�ش مهرتئة
�صنع منها لوحاته ،وا�ستمر بتلك املمار�سة بعد �إطالق
�سراحه وعودته �إىل وطنه ،فجاءت غالبية لوحاته
عبارة عن �أكيا�س قما�شية خميطة ببع�ضها وممزوجة
بلون �أحمر قاين.
ملم�س يكاد يكون جلد ًيا ،ولطاملا
ل�سطوح «بو ّري»
ٌ
ُربطت �أعماله بعمله الطبي يف ميدان احلرب ُ
و�ش ّبهت
متما�سك من
كل
ٍ
مبن يحاول �إخاطة جروح �أو �صناعة ٍ
ج�سد حمرتق وممزق .لكن غياب العنوان وجتريد تلك
اللوحات �سمح لها باحتواء تعددية مذهلة من املعاين.
فقد كان «بو ّري» من �أوائل من ا�ستخدموا موادًا �صناعية
يف لوحات ،مثل �أكيا�س اخلي�ش والبال�ستيك وال�صمغ
والأكريليك ،مواد ارتبطت �آنذاك ب�سردية «املعجزة
الإيطالية» ،ذلك االنتقال املفاجئ لإيطاليا بعد احلرب

من دولة زراعية فقرية �إىل دولة �صناعية حديثة .عا�ش
الكثري من الإيطاليني تلك النقلة نحو احلداثة ك�صدمة
خ�صو�صا و�أنها ارتبطت بهزميتهم يف احلرب
عنيفة،
ً
وبتدفق ر�ؤو�س الأموال الأمريكية عرب «خطة مار�شال»
التي حولت �إيطاليا �إىل �سوق جديدة لب�ضائعها)7(.
بعد احلرب العاملية الثانية كان هناك �إح�سا�س عام
ب�أن مقيا�س الفاجعة يتجاوز هذه املرة �أي حماوالت
لتمثيلها ،وك�أنه بدلاً من �أن تكون املعاناة الب�شرية
مو�ضوعا للعمل الفني� ،صارت ا�ستحالة التعبري على
ً
تلك املعاناة هي غاية الفن.
بالنظر �إىل لوحة مثل «كي�س �أحمر» ( ،)1954تع ّرف
م�شاهدوها �آنذاك على املكونات ب�سهولة :مواد �صناعية
حديثة و�أكيا�س ال�سكر التي وزعها اجلي�ش الأمريكي
على الإيطاليني ،منتجات ال ت ِعد يف اللوحة مب�ستقبل
�أف�ضل بل تظهر مفتّتة مثل قمامة غارقة يف �أحمر
جحيمي.
هل كان «�أدورنو» على حق � ًإذا بقدرة الفن التجريدي
على حتدي الظلم و�إي�صال �صوت املقهورين؟ لطاملا
قامت حماججات م�ؤرخي الفن يف اجلواب على هذا
ال�س�ؤال على منع الأنظمة ال�سلطوية للفن التجريدي،
حماججات لها وزنها كون النازية والفا�شية يف الغرب
وال�ستالينية يف ال�شرق تعاملت بالفعل مع التجريد كفن
ه ّدام ومعار�ض لإيديولوجياتها .لكن اجلواب الأقوى
قد ي�أتي من حاالت �أقل �شهرة مل حتدث يف �أي من
ال�سياقات ال�سلطوية هذه ،بل يف ال�سياق الـ«دميقراطي»
للجمهورية الإيطالية بعد �سقوط الفا�شية .مبنا�سبة
«بيينال البندقية» للفن املعا�صر عام ُ ،1952رف�ضت
م�شاركة بو ّري يف اللحظة الأخرية بعد �أن كان قد دُعي
لعر�ض لوحاته (�أكيا�س �سكر ،كالعادة) .بعد تدخالت
خمتلفة�ُ ،سمح للفنان ب�أن يعر�ض لوحاتها ب�شرط
�إعادة تنفيذها ر�س ًما ،دون الأكيا�س .تكرر الأمر عام
 1959حني تدخل الربملان الإيطايل لإزالة واحد من
«�أكيا�س» الفنان من املعر�ض الوطني للفن احلديث يف

روما .املثري للده�شة هو �أن لوحات «بو ّري» جتريدية
بالكامل وال حتمل عناوين �سيا�سية مثل لوحات فوترييه
�أو موذرويل .هل ر�أى امل�س�ؤولون الإيطاليون يف لوحاته
�صورة مت�شائمة عن جمتمع مهرتئ مل تنجح م�ساعدات
الواليات املتحدة يف رتقه؟ �أم �أنهم ذعروا حتديدً ا من
عدم ر�ؤيتهم لأي ر�سالة وا�ضحة؟ من فراغ داليل قد
ميلأه كل م�شاهد بهمومه و�صراعاته؟ يف كلتا احلالتني،
ت�شري الأحداث �إىل قدرة التجريد على زعزعة منظومة
�إيديولوجية ما دون احلاجة لكلمات �أو �صور.
خمت�صر حياة وموت الفن التجريدي :
•
عموما ،واللوحات
مع ال�سبعينيات ،فقدت اللوحات
ً
خ�صو�صا ،الكثري من مكانتها ل�صالح
التجريدية
ً
�أ�ساليب �أكرث ت�صويرية وو�سائط �أحدث ،كالتجهيز
والفيديو والت�صوير الرقمي ،والتي بدخولها الفن
�أعادت �إثارة الكثري من امل�سائل التي اعتُقد ب�أن
التجريد كان قد ح�سم �أمرها ب�شكل نهائي ،منها م�س�ألة
االلتزام .مع الإنرتنت و�شبكات التوا�صل االجتماعي،
تتحول �صور ال�ضحايا يف �سوريا �أو فل�سطني �إىل مواد
�سهلة للم�شاركة والاليكات ومن ثم لأعمال فنية
حت�صد لفنانيها جمدً ا �سهلاً يف املهرجانات .مل يع�ش
«�أدورنو» لريى �أ ًيا من ذلك ،لكن نبوءته حول ت�سليع
الفن للمعاناة الب�شرية ال تزال تنتظر ب�إحلاح من يعيد
النظر فيها .بدلاً من نقله لـ«ر�سالة» ما ،كما تق�ضي
�إحدى الكلي�شيهات املحبوبة (فقط فنون الربوباجندا
ومعان جاهزة
تقوم على تلقني امل�شاهد «ر�سائل»
ٍ
بامللعقة ،بح�سب �أدورنو) ،يعبرّ جتريد ما بعد احلرب
عن عجزه �أمام فداحة الر�سالة املطلوب منه �إي�صالها،
وعن كارثة ال تقت�صر باالنعكا�س على كلمات الأغنية �أو
حمتوى اللوحة ،بل ت�ضرب يف عمق ما تعنيه «�أغنية»
�أو «لوحة» من �أ�سا�سها يف �سياق القهر ،ولت�سعى نحو
�إخراج امل�شاهد من موقع املتفرج على معاناة غريه نحو
م�ساحة �أكرث نقدية وحرية ( .ن�شر مبوقع حرب)
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كتبوا ذات يوم ..

مرفأ بيروت ..

زهرة املدينة الذابلة
علي نور الدين .لبنان

عند قراءة تاريخ المدن الساحليّة الواقعة
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
بين الشرق والغرب .وحين نتحدّث عن هذا
الدور الوظيفي منذ أيّام الفينيقيين ،فنحن
نشير ضمنًا إلى الجانب المتعلّق بحركة الموانئ
والسفن ،واحتراف أبناء هذه المدن التجارة
البحريّة بالتحديد ،مع كل ما يحتاجه هذا النوع
من التجارة من مهارات اإلبحار والتواصل مع
الحضارات المختلفة في جميع أصقاع األرض.
ربما لهذا السبب بالذات ،اختار الروائي اللبناني
أمين معلوف عبارة “ساللم الشرق” عنوانًا
إلحدى رواياته الشهيرة ،لإلشارة إلى هذه
المدن وموانئها ،وما لعبته من أدوار سياسيّة
وثقافيّة متصلة بوظيفتها األولى التاريخيّة
كمعبر من الغرب إلى الشرق.

يوما عن هذه القاعدة .بل وميكن
مل ت�شذ بريوت ً
القول �أن بريوت بالتحديد �ش ّكلت مثالاً
ً
�صارخا لكيف ّية
ارتباط حقبات ازدهار و�ضمور مدينة ما بحالة مرفئها
ون�شاطه على مدى قرون من الزمن .وث ّمة من قر�ؤوا
يف تاريخ املدينة وا�ستنتجوا �أن املرف�أ �صنع بريوت،
ولوال املرف�أ لكانت بريوت اليوم جم ّرد بلدة �صغرية
على ال�شاطئ اللبناين ك�سائر البلدات من جنوب
لبنان �إىل �شماله .وعلى مدى  35قر ًنا عرب التاريخ،
كان �صراع االمرباطور ّيات املتعاقبة على املدينة
دوما بو�ضع ّية هذا املرف�أ ،والدور ال�سيا�سي
يرتبط ً
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والع�سكري والتجاري الذي ي�ؤ ّديه كنقطة نفوذ بحر ّية
�شديدة الأهم ّية على ال�شاطئ ال�شرقي للبحر الأبي�ض
املتو�سط .وانطال ًقا من دور املرف�أ هذا ،كانت ال�سيا�سة
ّ
تر�سم القرارات التي �أ ّثرت على هو ّية املدينة وثقافتها
وتركيبتها الدميوغراف ّية وو�ضعيتها الع�سكر ّية.
باخت�صار ،ث ّمة ما يكفي من �شواهد تاريخ ّية للداللة
على �أهم ّية املرف�أ اال�سرتاتيج ّية� ،سواء بالن�سبة ملدينة
بريوت نف�سها� ،أو بالن�سبة لقوى النفوذ الأجنب ّية
املت�صارعة عليه .وبعد انفجار � 4آب  2020ال�شهري،
ولأن الدولة اللبنان ّية ال متلك القدرة املال ّية لإعادة
�إعمار مرفق عام �ضخم من هذا النوع ،كان من
الطبيعي االجتاه نحو فكرة �إعادة البناء وف ًقا لنماذج
ال�شراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص ،التي تقوم
على تلزمي عمل ّية �إعادة البناء ل�شركات كربى دول ّية،
حت�صل ال�شركات كلفة الإعمار و�أرباحها من
على �أن ّ
خالل ت�شغيل وا�ستثمار املرف�أ واال�ستفادة من عوائده
على مدى ع�شرات ال�سنوات املقبلة.
لهذا ال�سبب بالتحديد ،ويف ظل ال�سباق الدويل على
املتو�سط،
م�ساحات النفوذ البحر ّية يف منطقة �شرق
ّ
حت ّول مو�ضوع �إعادة �إعمار وت�شغيل وا�ستثمار املرف�أ �إىل
مو�ضوع ت�سابق بني الكثري الدول� ،سع ًيا لو�ضع اليد على
موقع املرف�أ اال�سرتاتيجي .ولهذا ال�سبب � ً
أي�ضا ،تل ّك�أت
ال�سلطة يف لبنان يف حت�ضري مناق�صات عمل ّية �إعادة
الإعمار� ،أو حتّى يف �أعمال �إزالة �أنقا�ض االنفجار،
�سع ًيا لإبقاء هذا امللف ك�أحد �أبواب عقد ال�صفقات مع
الدول الأجنب ّية يف امل�ستقبل ،عرب احل�صول على غطاء
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�أو دعم دويل �سيا�سي من اجلهات التي �ست�ستفيد من
عقود ا�ستثمار املرف�أ .مع الإ�شارة �إىل �أن ال�سلطة حتتاج
لهذا الغطاء الدويل ب�ش ّدة يف هذه املرحلة بالتحديد
من تاريخها ،على �أعتاب الدخول يف املفاو�ضات
الر�سم ّية مع �صندوق النقد الدويل �سع ًيا للدخول يف
برنامج قر�ض مي ّكن الطبقة ال�سيا�س ّية من �إعادة تعومي
نف�سها .ولع ّل املبادرة الفرن�س ّية التي تلت االنفجار
مبا�شر ًة ،والتي ا�ستهدفت �إعطاء �أقطاب احلكم هذا
الغطاء الدويل ،كان جم ّرد منوذج عن هذا النوع من
خ�صو�صا �أن هذه املبادرة جاءت م�صحوبة
املقاي�ضات،
ً
باهتمام فرن�سي الفت مبلف ا�ستثمار املرف�أ.
لذلك ،يكت�سب احلديث عن مرف�أ بريوت املد ّمر،
خا�صة
واملرتوك على حاله منذ � 4آب � ،2020أهم ّية ّ
اليوم� .أولاً للحديث عن الدور املفقود لهذا املرف�أ بعد
�أن تُرك بحالة خراب لنحو �سنة و�أربعة �أ�شهر ،وثان ًيا
للحديث عن نوع ّية ال�سباق الدويل لو�ضع اليد على هذا
املرف�أ .و�أخ ًريا ،ث ّمة ما ي�ستحق البحث يف طريقة تعامل
الدولة اللبنان ّية مع هذا امللف ،من خالل البحث عن
فر�ص املقاي�ضة وال�صفقات ،بدل البحث عن الدور
الذي يريده لبنان لهذا املرف�أ ،ونوع ّية اخلدمات التي
يفرت�ض �أن يق ّدمها ،وكيف ّية تكاملها مع بنية االقت�صاد
التي ت�ستهدف الدولة بناءها يف مرحلة التعايف املايل.
ميكن فهم �أهم ّية املرف�أ اال�سرتاتيج ّية دون العودة �إىل
تاريخه ،و�شرح الأدوار التي مت ّكن من لعبها على امتداد
هذا التاريخ .ف�أقدم ال�شواهد التي ت�شري �إىل عمر املرف�أ
تعود للقرن اخلام�س ع�شر قبل امليالد ،يف الر�سائل
املتبادلة بني الفينيقيني والفراعنة ،حيث م ّثل ال�شاطئ
ال�شمايل ملدينة بريوت (خليج ال�سان جورج اليوم) مكان ًا
مثالي ًا لإقامة مرف�أ ين�أى بنف�سه عن موج البحر القا�سي،
املتو�سط
ويتمو�ضع يف قلب احلو�ض ال�شرقي للبحر
ّ
الذي َعرف �أن�شط تبادالت الفينيقيني التجار ّية.
الح ًقا ،اهتم الرومان مبوقع املرف�أ ودوره اال�سرتاتيجي،
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فقاموا بتو�سعته غر ًبا ليتح ّول �إىل نواة املرف�أ الذي
نعرفه اليوم ،ثم ط ّوروا حجم عمل ّياته لتتح ّول بريوت يف
ذلك الع�صر �إىل �إحدى �أبرز م�ستعمرات الإمرباطور ّية
الرومان ّية و�أه ّمها من الناحية اال�سرتاتيج ّية ،بعد
�أن �أ�صبحت بريوت –بف�ضل مرفئها -مركز جتاري ًا
واقت�صادي ًا للإمرباطور ّية .وميكن القول �أن الأدوار
الكربى البارزة التي لعبتها بريوت يف تلك احلقبة،
كمركز للإمرباطور ّية الرومان ّية يف منطقة �شرق البحر
املتو�سط ،تلت تطوير املرف�أ وجاءت بف�ضله ،ال
الأبي�ض ّ
العك�س.
وحتّى بعد دمار امل�ستعمرة الرومان ّية نتيجة زلزال
العام  551ب.م ،.دخلها امل�سلمون عام 635
واختاروا مرف�أ بريوت ليكون مركز الأ�سطول العربي
الأ ّول ،بعد �أن وجدوا �أن مرف�أ املدينة يتم ّيز مبوا�صفات
غري متو ّفرة يف �سائر مرافئ املنطقة ،كعمق مياهه،
املتو�سط ال�شرقي ،ما ي�سمح
وتو�سطه �شاطئ البحر
ّ
ّ
للأ�ساطيل املتمركزة فيها بفر�ض هيمنتها على
طول ال�شاطئ .وهكذا� ،أعاد الأمو ّيون ترميم املرف�أ
وا�ستعادت املدينة بريقها التاريخي ،وحت ّولت �إىل
ّ
حمطة لبناء ال�سفن اجلديدة باال�ستفادة من خربة
�أبناء املناطق املحيطة بهذا املجال.
ومنذ ذلك الوقت ،ظ ّل مرف�أ بريوت مو�ضع اهتمام
جميع اخللفاء امل�سلمني املتعاقبني يف جميع احلقبات
التي توالت على املدينة� ،سواء من ناحية تو�سعته
لتطوير �أدواره التجار ّية� ،أو من ناحية حت�صينه للتم ّكن
من لعب دور ع�سكري يتنا�سب مع طموحات اخللفاء
اال�سرتاتيج ّية .كما اهتم ال�صليبيون مبرف�أ بريوت
خالل مرحلة �سيطرتهم على املنطقة ،و�أعطوه دور ًا
ريادي ًا من جهة ربط التجارة البحر ّية بني ال�شرق
والغرب ،وا�ستم ّر دور املرف�أ –ومعه دور املدينة-
بالتو�سع الح ًقا يف معظم احلقبات الالحقة ،مبا فيها
ّ
احلقبة العثمان ّية ومرحلة �سيطرة ابراهيم با�شا

تتو�سع وجميع عمل ّياته حتت �سيطرة امليلي�شيات املتقاتلة.
امل�صري على بريوت .وتدريج ًّيا ،كانت املدينة ّ
تو�سع �أدوار مرفئها ،وهو ما جعلها قبلة القنا�صل •إدارة ملتبسة بانتظار صفقة ما :
مع ّ
الأجانب وال�شركات الأجنب ّية ،و�ضخ يف حياتها الثقاف ّية مع انتهاء احلرب الأهل ّية �سنة  ،1990قررت
تن ّوع وغنى كبريين .ويف كل تلك احلقبات التاريخ ّية ،الدولة �إن�شاء جلنة م�ؤقتّة لإدارة املرف�أ بانتظار و�ضع
كان امل�شرتك �إ�سهام املرف�أ بنمو املدينة وانتعا�شها ،الت�شريعات والتنظيمات ال�ضرور ّية لتنظيم عمل ّية
واهتمام الإمرباطوريات والدول الإ�سالم ّية املتعاقبة ا�ستثماره .لكنّ اخلالفات ال�سيا�س ّية والطائف ّية �أطاحت
منذ ذلك الوقت ب�أي حماولة لو�ضع هذه الت�شريعات
مبدينة بريوت انطال ًقا من اهتمامهم مبرفئها.
والتنظيمات ،وظ ّلت اللجنة امل�ؤقتة تدير �أعمال املرف�أ
• املصاحل الفرنسيّة
لأكرث من � 31سنة ب�أقل قدر من ال�شفاف ّية وال�ضوابط،
• مرفأ بريوت
�أوىل عمل ّيات تنظيم النموذج اال�ستثماري ملرف�أ بريوت وب�صالح ّيات وا�سعة ال حتكمها �أي �ضوابط قانون ّية من
كانت �سنة  ،1894يوم منحت ال�سلطنة العثمان ّية جهة الرقابة على مال ّية املرف�أ وطريقة �إدارته .وعلى
امتياز ت�شغيل وا�ستثمار املرف�أ ل�شركة مملوكة من مدى تلك ال�سنوات ،ظ ّل البت بالنموذج اال�ستثماري
الفرن�سيني ،حملت �إ�سم “�شركة مرف�أ و�أر�صفة م�س�ألة م� ّؤجلة ،بانتظار �صفقة �سيا�س ّية �شاملة يتوافق
وحوا�صل بريوت” .وبعد دخول البالد يف مرحلة عليها �أقطاب النظام ،ويتم مبوجبها و�ضع منوذج
االنتداب الفرن�سي ،مت �إعطاء ال�شركة اجلن�س ّية جديد يحكم طريقة ا�ستثمار املرف�أ وتلزمي عمل ّياته.
الفرن�س ّية ر�سم ًّي�أ ،وظ ّلت هذه ال�شركة ت�سيطر على وهكذا جاء انفجار املرف�أ عام  2020ليفتح ملف
عمل ّيات املرف�أ حتّى بعد ا�ستقالل لبنان عام  .1943تلزمي ا�ستثمار املرف�أ وت�شغيله ،بالتوازي مع عمل ّية �إعادة
تو�سع عمل ال�شركات الفرن�س ّية �إعماره ،ووفق عقود �شاملة تغطي عمل ّية �إعادة الإعمار
وطوال هذه ال�سنواتّ ،
يف جمال ال�شحن واال�سترياد والتجارة ،باال�ستفادة من والت�شغيل واال�ستثمار م ًعا ،وبح�سب مناذج ال�شراكة ما
النفوذ الفرن�سي الناجت عن هيمنة ال�شركة الفرن�س ّية بني القطاعني العام واخلا�ص التي تعطي ال�شركات
اخلا�صة عقود بناء املرف�أ ثم ا�ستثماره لتغطية الكلفة.
على عمل ّيات املرف�أ .مع العلم �أن عقد اال�ستثمار مل
ّ
يقت�صر على تنظيم خروج ودخول ال�سفن التجار ّية ،ولع ّل حاجة لبنان لال�ستثمارات اخلارج ّية للح�صول
بل �شمل جميع �أن�شطة التخزين وال�شحن وتخلي�ص على العملة ال�صعبة ،كجزء من خطة التعايف املال ّية
ال�شاملة التي تع ّدها احلكومة حال ًّيا للخروج من الأزمة
الب�ضائع التي ترافق عمل ّيات املرافئ يف العادة.
توجه الدولة اللبنان ّية نحو
وهكذا ،ظ ّلت فرن�سا ت�سيطر على امتياز ا�ستثمار االقت�صاد ّية ،جاء ليعزز من ّ
املرف�أ لغاية العام  ،1960حني قررت الدولة اللبنان ّية هذا النوع من مناذج ا�ستثمار املرف�أ� .أ ّما حاجة ال�سلطة
ا�ستعادة االمتياز ومنحه ل�شركة حمل ّية مت ت�أ�سي�سها للدعم الدويل قبل انطالق التفاو�ض مع �صندوق النقد،
لهذه الغاية .وكان من املفرت�ض �أن ت�سهم هذه ال�شركة فجاء � ً
خ�صو�صا �أن هذا النوع
أي�ضا ليدفع بهذا االجتاه،
ً
ب�إعادة تنظيم املرف�أ كمرفق عام مملوك من الدولة من العقود مي ّثل فر�صة مغرية للدول الكربى الباحثة
اللبنان ّية ،ليتم تطويره وحتويله �إىل مرف�أ �أ�سا�سي على عن فر�ص ا�ستثمار ّية كبرية بحجم ا�ستثمار مرف�أ
امل�ستوى الإقليمي ،لكن اندالع احلرب الأهل ّية �سنة بريوت.
 1975و�ضع حدا لكل هذه الطموحات ،وو�ضع املرف�أ
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تراسالت وتقاطعات مع ديناميكيّة األمكنة في تجربة
«تهاني الهنتاتي» ..

ّ
متثالت ّ
الذات

خلود الدريدي .تونس
يطرح الفنّ التّ�شكيلي املعا�صر �أ�ساليب �إبداع ّية
ّ
وتخطت حدود امل�ألوف
جديدة جتاوزت املعهود
من موا�ضيع و�أ�شكال للتّعبري وطرق للتّنفيذ ،حيث
�صار يرتكز على املفهوم والفكرة امل�ستحدثة ،املثرية
لل ّت�أ ّمل والتّع ّمق والتّ�ص ّور� .إذ مل يعد الف ّنان حبي�س
"التّ�صوير امل�سندي" وقواعد ال ّر�سم املنظوري،
بل تاق �إىل ما وراء ذلك ،ف�صار يبحث ويتط ّلع
ل�سياقات �إبداع ّية خمتلفة ومعا�صرة ،تل ّبي تط ّلعاته
وحت ّقق رهاناته .فتداخلت االخت�صا�صات وتفاعلت
فيما بينها لتنتج �أ�ساليب معا�صرة تعمل على �إيجاد
عالقات بني ّ
'ال�شكل املا ّدي' و'امل�ضمون التّعبريي'
48

ملك ّونات بنية العمل الف ّني التّ�شكيلي .وهذا ما نل َم�سه
يف معر�ض «  » balade oniriqueللف ّنانة
التّ�شكيل ّية "تهاين الهنتاتي" ا ّلذي �أقيم يوم الأربعاء
� 7أفريل  2021باملعهد العايل للفنون واحلرف
بتطاوين وا ّلذي �شهد ثراء ها ّما على م�ستوى
الأ�سلوب م ّيز معر�ضها وجعل من قاعة العر�ض
ال�ساك�سوفون
عاملا متف ّردا زادته َ�ش َج ًنا �أحلان ّ
 ، saxophoneطغت عليه �أ�شكال تعبري ّية
معا�صرة كالفيديو
وال�صورة الفوتوغراف ّية وفنّ
ّ
التّن�صيبة...

ذاتي
حملتنا الف ّنانة من خالل �أعمالها ،نحو عامل ّ
تغمره ال ّريبة واملاالنهاية ،خيوط ممت ّدة ملتوية
�أحيانا ومعقودة �أحيانا �أخرى� ،أعمال اجتمع فيها
نقاء ال ّلون الأبي�ض و�ألوان �أخرى ذات ق ّوة ب�صر ّية
ملفتة ()des couleurs fluorescents
�أثارت عند املتل ّقي �أحا�سي�س خمتلفة ناجتة عن
الوهم الب�صري ا ّلذي ح ّققته �سيطرة ك ّل لون على
واحل�س ّية عليه ،خيوط
الآخر وفر�ضته ق ّوته امل�ضيئة
ّ
مت�شابكة م ّثلت ركيزة �أعمالها الف ّن ّية� ،ساهمت يف
خلق تركيبات بنائ ّية حمكمة اتّ�سمت باحلرك ّية
وال ّديناميك ّية ،عملت الف ّنانة على �صياغتها
باخليوط والألوان ا ّلتي �أخ�ضعتها لأ�سلوب فعالين
ح�س ّية ب�صر ّية و�سط
حركي ،باحثة عن تناغمات ّ
م�سرحة فوتوغراف ّية تربط بني ال ّذاتي واجلماعي
من �أجل حتقيق �أبعاد تعبري ّية تفتح على "ال ّذاكرة"،
حيث وجدت الف ّنانة يف املكان وبالتّحديد "الربج"
ما يحت�ضن ال ّذاكرة ،فنجدها يف �أعمالها
الفوتوغراف ّية ،على �سبيل املثال ،جت ّرد �صورة املكان
وتعبرّ عن روحه ،حيث ال جند �صورة "الربج" ا ّلذي
�شهد طفولتها ،ذلك املكان املختزن واملُ َتخ َّيل يف
اخلا�ص ا ّلذي
ذاكرتها و�أحالمها ،املكان ال ّداخلي
ّ
يربطها مبا�ضيها وحا�ضرها وم�ستقبلها ،املكان
ا ّلذي كان ملهما للف ّنانة يف اكت�شاف مفردات
ب�صر ّية وطرق خمتلفة للتّعبري ،تت�أقلم فكر ّيا مع

املظاهر املتغيرّ ة ا ّلتي طر�أت على "برج الأجداد"
على ح ّد تعبريها ،لذلك نتبينّ �صدى هذا املكان يف
�أعمالها وما يزخر به من حميم ّية وم�شاعر ف ّيا�ضة
كانت حافزا لها لت�أ�سي�س معر�ضها ّ
ال�شخ�صي الأ ّول.
تتع ّدد العناوين وتختلف التّ�سميات ا ّلتي اختارتها
الف ّنانة لأعمالها الفوتوغراف ّية ،ولكن نالحظ
خيطا رابطا جامعا بينها ،وهي �أنّ ج ّلها حتيلنا
�إىل عوامل احللم واخليال وال ّت�أ ّمل ،عوامل افتقدتها
باحلب
الف ّنانة وظ ّلت �أ�سرية ذكرياتها ا ّلتي تعبق
ّ
ومتانة ال ّروابط العائل ّية ا ّلتي عا�شتها داخل "برج
الأجداد" ،وا ّلتي مازالت تطوق �إىل ذلك العهد،
لم�س ُه يف �أعمالها ،عوامل غام�ضة
وهذا ما َن ُ
متناق�ضة� ،ساحرة ب�أ�ضوائها و�ألوانها و�سط
ال َع ْت َمة ا ّلتي ت�سيطر عليها ،عوامل مثرية للقلق،
تت�شابك فيها اخليوط وتفاعالتها مع الألوان لتنتج
م�شهد ّيات متن ّوعة م ّثلت انعكا�سا ملا يختلجها من
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م�شاعر وحنني عند ا�ستح�ضارها ل�صور م�سقط
ر�أ�سها "الربج".
ت�سعى الف ّنانة "تهاين الهنتاتي" البتكار و�إثراء
وتو�سيع �إدراك املتل ّقي ،وذلك ملا يعي�شه من جتارب
�إدراك ّية ومعرف ّية �أثناء ت�أ ّمله لتن�صيبتها وا ّلتي هي
عبارة عن متاهة ت�شبه احللم ،تن�صيبة تفاعل ّية
ت�ستدعي من خاللها الزّائر لدخول عاملها ال ّذاتي
عرب تواجده داخل التّن�صيبة ،يقتفي ً
خطى ر�سمتها
لل�سري داخل هذا العامل اخليايل املن�سوج،
الف ّنانة ّ
عامل �شاعري طغت عليه التّ�شابكات يف خمتلف
ال�صوف ّية ا ّلتي
الإتجّ اهات ،ت�شابكات اخليوط ّ
كانت بال ّن�سبة للف ّنانة مبثابة خيوط جامعة مل�شاعر
متناق�ضة عا�شتها يف �صغرها داخل "الربج" ،مقابل
�أخرى مت ّلكتها عندما حت ّول ذلك املكان �إىل �سراب
وما طر�أ على �إثره من حت ّوالت غابت فيها �صفة
احلميمي� .شملت التّن�صيبة اهتزازات توحي بنوع
من اخلداع الب�صري خللق �شعور باحلركة عرب
�أ�سلوب اخليوط املتك ّررة واملتداخلة يف الإتجّ اهات
الأفق ّية والعمود ّية واملائلة بوا�سطة درجات لون ّية
وقيم �ضوئ ّية مت�ضا ّدة �ضمن �إيقاع �ساهم يف منحها
بعدا تفاعل ّيا.
ا�ستعادت الف ّنانة يف بنائها للتّن�صيبة �أ�شياء من
ال ّذاكرة تعود بها �إىل املكان املنطلق منه "كال ّنافذة"،
نوجه من خالله
ا ّلتي تعتربها و�سيطا يمُ َ ّكننا من �أن ّ
نظرتنا نحو امل�ساحات ا ّلتي نحلم بها وا ّلتي ن َو ُّد
ا�ستعادتها .ومن هذا املنطلق ،عملت تهاين على
تطوير جتربتها با�ستخدام �ضوء �أ�سود ي�ضيء م�سار
املتاهة ،ولك ّنه يف نف�س الوقت يخلق روحا جديدة
داخل ف�ضاء التّن�صيبة ا ّلتي يف نهاية املطاف �سوف
تت�شتّت وتتال�شى مع مرور الزّمن ،ولكن حل�سن
ّ
احلظ ،يظ ّل حمتواها وقيمتها العاطف ّية را�سخة يف
ال ّذاكرة ،وتتح ّول بذلك �إىل �صورة ذهن ّية مثلما هو
ّ
ال�شيء بال ّن�سبة "للربج" ا ّلذي مازال عالقا بذاكرة
الف ّنانة رغم حت ّوله �إىل خراب.
يتج ّلى يف هذا املعر�ض تن ّوع للأ�ساليب والو�سائط
التّعبري ّية التّ�شكيل ّية ،حيث جند ح�ضور "تن�صيبة
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ثاني أكبر مغارة طبيعية في العالم ..

مغارة بين عاد
الفيديو" حتثّ امل�شاهد �إىل �إجراء قراءة �إدراك ّية
خا�صة ،م�ستوحاة من ن�شاطه العقلي ومهاراته
ّ
ّ
الت ََّخ ُّيل َّية .ومن هذا املنظور ،تدعو الفنانة،
من خالل تن�صيبة الفيديو ،املتل ّقي �إىل تقدمي
لل�صورة ال ّذهن ّية ال ّناجتة عن
مقرتحات �أخرى ّ
الأن�شطة الإدراك ّية ،و�إثارة عوامل وف�ضاءات �أخرى،
فهي ترى �أنّ يف تقنية الفيديو �إعادة �إنتاج للواقع،
لكونه م�ساحة للخيال وهو �أي�ضا توثيق للعمل الف ّني
الزّائل كالتّن�صيبة مثال ،فهو يعترب �ضرورة لأ ّنه
َخد ُم كمجال خللود العمل الف ّني .من
�أ�سلوب ي�ست َ
فيديو لآخر ،رحلة متاهة م�ضيئة تعبرّ عن م�شاعر
خا�صة و�أ ّنها ابنة �صفاق�س،
الف ّنانة وهو ّيتها ال ّذات ّية ّ
�أين يعترب "الربج" مكانا لل ّذاكرة واخل�صو�ص ّية� ،أي
مكانا لهو ّيتها و�أ�صالتها.
ويبقى البحث يف قدرة التّعبري بالفنّ عن الهو ّية وما
ت�ستح�ضره ال ّذاكرة الفرد ّية مو�ضوعا ها ّما يطرح
خا�صة عند اقرتانه مبفهوم املكان.
ع ّدة ت�سا�ؤالت ّ
ّ
فانطالقا من م�ساءلة الذات والهو ّية تكاثفت
تفاعالت الواقع واخليال ،لتنتج مفاهيم و�أبعاد
جديدة �أ ْثرت التّجارب الف ّن ّية ،حيث تعترب الف ّنانة
"تهاين الهنتاتي" �أنّ مع ك ّل فكرة تتبلور ب�أ�سلوب
جديد تتج ّدد جتربتها وتربز ر�ؤى جمال ّية متغيرّ ة
ومبتكرة تتالءم مع روح الع�صر ،فهي ت�ستند �إىل
ثقافة جديدة ف ّعلت ح�ضور التّكنولوجيا املعا�صرة
لغاية جتاوز الو�ضع ال ّن�سقي امل�ألوف.

الليبي .وكاالت

ونهايتها يف منطقة «�سيدي يحي» التابعة ملدينة
وجدة �شرق املغرب وهي مغارة ثاين �أكرب مغارة
طبيعية يف العامل ،يعود اكت�شافها �إىل ما قبل 65
�ألف �سنة من لدن الأمازيغ الذين اتخذوها ملج�أ
لهم ،وح�صن ًا منيع ًا �ضد الهجمات التي كان ي�شنها
�ضدهم خمتلف الوافدين على املنطقة ،حيث كانوا
يبحثون عن �أماكن �آمنة متكنهم من رد هجمات
الأعداء.

«مغارة بني عاد» هي مغارة طبيعية تتواجد
ببلدية «عين فزة» بوالية «تلمسان» في غرب
الجزائر ،هذه التحفة الربانية بمواصفاتها
العالمية ونفائسها المزدهية وكنوزها األثرية،
التي تتوّج ناصية عاصمة الزيانيين ،وهو ما
خلب مخياالت مؤرخين مشاهير من قامة «عبد
الرحمن بن خلدون» ،و»ابن أبي زرع» ،وشعراء
بوزن «ابن خفاجة» ،و»ابن الخميس» .مغارة
«بني عاد» تراث طبيعي يزاوج بين اإلبهار • أقسام املغارة :
والدهشة ،تقع  57متراً تحت سطح األرض ،تنق�سم مغارة «بني عاد» �إىل ق�سمني هما املغارة
وتمتد على طول  700متر ،ولها درجة حرارة الكربى التي يقال �إنها متتد حتى �أرا�ضي اململكة
ثابتة طوال العام (بحدود  13درجة) .وتعتبر املغربية ح�سب اخلرباء ،ومن الق�ص�ص التاريخية
أول مكتشيفها قبائل األمازيغ التي استوطنت املروية هنا �أن املغارة متتد حتى مغارة احلوريات
الجزائر منذ القدم .
يف مدينة وجدة املغربية ،مرورا مبغارة بومعزة
:
املغرب
يف
وتنتهي
• تبدأ يف اجلزائر
التي تقع يف مدينة �سبدو ،و�أن اال�ستعمار الفرن�سي

بدايتها يف بلدة «عني فزة» بتلم�سان اجلزائرية� ،أغلق املمر بوا�سطة  60مرت مكعب من الإ�سمنت،
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وح�سب خرباء اجليولوجيا ،ف�إن هذه املغارة ت�صنف
الثانية عاملي ًا من حيث الديكور ،وتعد الأوىل
والأجمل يف �شمال �أفريقيا ،و�أهم ما مييزها هو
طولها الذي يتجاوز  750مرت ًا طو ًال ،وبعمق 57
مرت ًا ،وبعر�ض يزيد عن الع�شرين مرت ًا ،م�ش ّكلة
بذلك جتاويف وحجرات ذات منحوتات طبيعية،
وميكن للزائر التجول فيها بكل �أريحية ،عك�س بع�ض
املغارات الأخرى الذي ي�ضطر فيها �إىل ال�سري داخل
املاء� ،أو ال�سري منحني الظهر ب�سبب اقرتاب النوازل
من ال�صواعد.
• سبب التسمية :

لوقف الإمدادات التي كانت ت�صل �إىل املجاهدين
اجلزائريني.
�أما «املغارة ال�صغرى» فهي تنق�سم �إىل عدد من
الغرف العجيبة التي تذهل الزوار مبكنوناتها
الطبيعية والتاريخية وال�صواعد والنوازل ،وميكن
للزائر �أن ي�ستك�شف العديد من الروايات التاريخية
والأ�ساطري التي متزج بني الوقائع واخليال يف تارات
�أخرى .الق�سم الثاين من املغارة هو الوحيد املفتوح
�أمام ال�سياح ،وذلك منذ �سنة  1965للميالد،
وتتكون قاعاته الثالثة من القاعة الرئي�سية،
وقاعة ق�صر امللك حيث عرث بها على �أوان فخارية
قدمية جد ًا ،وقاعة ال�سيوف وتعرف �أي�ضا بقاعة
املجاهدين.
وميكن للزائر �أن ينتع�ش ب�صفاء املكان ويتمتع
بهديل احلمام الذي يتخذ من املغارة م�سكنا �آمنا،
و�سط �صواعد �صخرية كل�سية عجيبة تزيد املكان
رونقا ومهابة ،وعلى منوال متثال احلرية ب�أمريكا
املوجود بكهوف «غار الباز» جتد داخل غرفة
�صخرية و�سط مغارة بني عاد ،ن�سخة �أخرى لتمثال
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احلرية ،كما حتتوي غرفة �أخرى على متثال �صقر
�أو ما ُيعرف بـ»طائر امللوك املف�ضل» .وحتتوي �أي�ض ًا
على «قاعة ال�سيوف» التي ت�شتهر �أنها ا�ستمدت
ا�سمها من العدد الكبري لـ»النوازل« التي ت�شبه
ال�سيوف العربية البي�ضاء التي تبدو من الأعلى
ك�أنها موجهة �إلينا.
وبني قاعتي «ال�سيوف» و»املجاهدين» اللتان تخلدان
م�آثر الذاكرة اجلزائرية العريقة ،تنت�صب ثالثة
الروائع يف هذه املغارة الوا�سعة الأرجاء ،وهي جدار
�أبي�ض م ّلون كالرخام ميكن للمرء �أن ينقر عليه
بعمود خ�شبي ،فتنبعث منه نوتات مو�سيقية نخالها
م�ضاهية للريتم الإفريقي الذائع ال�صيت يف القارة
ال�سمراء.
•

صواعد بين عاد ونوازهلا :

يف �أعايل جبال عني فزة مبحافظة تلم�سان (500
كلم غرب اجلزائر العا�صمة) ،يتوافد الآالف من
ال�سياح من اجلزائر وخارجها يوميا لال�ستمتاع
بجمال الطبيعة الذي تر�سمه �صواعد ونوازل مغارة
«بني عاد»� ،أحد �أبرز املتاحف الطبيعية يف البالد.

يرى البع�ض �أن ت�سمية املغارة بــ»بني عاد» م�ستوحى
من قوم عاد ال ّر ّحل ،حيث تتحدث الأ�ساطري عن
قوم �سكنوا املغارة ،كانوا يغادرونها ثم يعودون
�إليها ،لذلك �سميت مبغارة بني عاد .ومن الطبيعي
�أن �سكان املغرب القدماء منذ الع�صور احلجرية
هم من اكت�شف املغارة وا�ستعملوها لل�سكن بحكم
وجودهم الأقدم يف املنطقة ،ويعود تاريخ ت�ش ّكلها
جيولوجي ًا يف �صورة �صواعد ونوازل �إىل قرنني قبل
امليالد� ،إن طول هذه ال�صواعد والنوازل الكل�سية
يزداد مبقدار �سنتمرت خالل كل مائة عام.

ال�صخور الكل�سية ب�سبب ا�ستن�شاق النا�س الأك�سجني
املوجود باملغارة وطرح غاز ثاين �أوك�سيد الكربون
الذي يت�سبب يف تلويث اجلو ،ويح ّول لون ال�صخور
الكل�سية من بي�ضاء �إىل �سوداء.
�إن الفريق امل�شرف على املغارة يجد �صعوبات يف
التعامل مع الزوار الذين يتجاوز بع�ضهم القوانني
من خالل احلديث ب�صوت مرتفع جد ًا� ،أو �أخذ �صور
ت�ؤثر �أ�شعتها على ال�صخور داخل املغارة ،و�أحيان ًا
من خالل دخول الزوار لأماكن ممنوعة فيدو�سون
على ال�صخور الكل�سية مبا يت�سبب يف ك�سرها �أو
الت�أثري عليها من حيث منوها.
• تاريخ داخل املغارة :

عرب م�سلك �ضيق مت تهيئته للراجلني ،ميكن الولوج
لقاعة الواحة ،وال�شك �أن الذي يعرف ال�صحراء
وواحاتها يخ ّيل له �أنه مقبل على اال�ستظالل بواحة
للنخيل ،حني يرى تلك ال�صواعد ال�صخرية الكل�سية
العجيبة يف �شكل �شجر النخيل ،يعانق بع�ضها بع�ض ًا
وقد ارت�سمت فوقها �أ�شكال غريبة وعجيبة يف�سرها
كل ح�سب خميلته و�إدراكه ،ولعل ما مييزها هي
�أ�شكال اجلمال التي ت�شكلت من الكل�س من تلقاء
نف�سها .
ثالث قاعة يف �أ�سفل مغارة بني عاد هي قاعة ال�سيوف،
• خطر يداهم بين عاد :
امل�شكل الأكرب الذي يهدد املغارة هو العدد الكبري و�سميت كذلك للعدد الكبري من ال�صخور النوازل
للزوار ،والذي يتجاوز يومي ًا خالل فرتة ال�صيف التي ت�شبه ال�سيوف العربية البي�ضاء واملقدر عددها
ثمانية �آالف زائر ،وهذا العدد الكبري ي�ؤثر على بع�شرات الآالف من خمتلف الأحجام ،وت�سمى هذه
القاعة الف�سيحة بقاعة املجاهدين ،حيث كان يتخذ
منها الثوار اجلزائريون ملج�أ يلج�ؤون �إليه من ثقب
�صغري كان ي�ؤدي �إىل �سفح اجلبل ،وبعد اكت�شاف
الأمر من طرف اال�ستعمار الفرن�سي �سنة 1957
مت تدمري ذلك الثقب بالديناميت ،مما �أدى �إىل
ردمه وبقيت �آثار اجلرمية بادية �إىل اليوم ،وتت�سرب
مياه الأمطار املت�ساقطة �إىل جوف الأر�ض و�إىل
�أ�سفل مغارة بني عاد ،وال�شئ املميز بهذا اجلزء من
املغارة هو تواجد متثال جلندي يحمل بندقية بيده
وهو من نحت الطبيعة.
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الالهوت النسوي

عزالدين عناية .أكاديمي تونسي مقيم في ايطاليا
�شهدت الأبحاث الأكادميية يف الغرب خالل العقود الأخرية تبلور منهج
درا�سي الفت ،لقي حظوة بني العديد من الباحثات والدار�سات ممن ينتمني
�إىل الأو�ساط الدينية ُعرف با�سم "الالهوت الن�سوي" .تع ّلق مبعاجلة
ق�ضايا املر�أة يف كافة ت�شعباتها التاريخية والدينية وامل�ؤ�س�ساتية،
بو�صف ذلك الالهوت ت�أم ً
ال لن�ساءٍ م�سيحيات يف �سياق الدين واحلياة يف
�ضوء الإجنيل� .صاغت رائداته العديد من الر�ؤى املعرفية والدينية بق�صد
بناء ت�صورات جديدة يف معاجلة ق�ضايا املر�أة.
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فبعد ح�ضور دوين يف الكني�سة امت ّد قرون ًا ،مل
ت�سنح الفر�صة للتنديد بحياة القهر التي ترزح
حتت وط�أتها املر�أة� ،سوى مع مطلع �ستّينيات
القرن املا�ضي .حيث �ش ّكل الكتاب املرجعي
لفالرييا غولد�ستاين �" ،1960أنا امر�أة
و�أد ُر�س ال ّالهوت" ،قطع ًا مع ال ّالهوت ال ّرجايل
وتد�شين ًا ملرحلة جديدة ُع ِرفت با�سم ال ّالهوت
ال ّن�سوي .ومنذ ذلك العهد تنا�سلت امل�ؤلفات
والأبحاث حتى غدت تيار ًا �شائع ًا له �أن�صاره
داخل الأو�ساط الدينية وخارجها .كتاب "ترييزا
فوركاد�س" "الالهوت الن�سوي" الذي نتوىل
عر�ضه هو متابعة تاريخية وحتليلية لتطورات
ذلك امل�سار الفكري ،من ت�أليف �إحدى املن�شغالت
بهذا الالهوت ،وهي راهبة ودار�سة الهوت حتمل
�شهادتي دكتوراه يف الالهوت والطبُ .ع ِرفت
"ترييزا فوركاد�س" بالتزامها الن�ضايل على
جبهتني :بق�ضايا �إقليم "كاتالونيا" يف �إ�سبانيا
حيث ن�ش�أت وبق�ضايا الن�سوية داخل الكني�سة
وخارجها.
تروي "فوركاد�س" يف الق�سم الأول من كتابها
تاريخ الدونية الذي تعر�ضت له املر�أة داخل
حيز امل�ؤ�س�سات التابعة للكني�سة ،وما عانته
املر�أة امل�ؤمنة من تهمي�ش من ِقبل م�ؤمنني،
بوعي وبدون وعي .مربزة الكاتبة �أن احلركة
امل�ستلهمة للكتاب املق ّد�س يف مراجعة
ال ّنقدية
ِ
ال�سائد الديني قد لفتت االنتباه نحو الق�ضايا
ال ّن�سوية ،منذ ما يربو عن القرن ،ولكنها
ما كانت بذلك الإ�صرار والرتكيز والو�ضوح
تدعم احلركة
حتى فرتة قريبة .فقد �سبقت ّ
ن�سوي
�إرها�صات مت ّثلت يف البدء بن�شر م�ؤ َّلف
ّ
جماعي �سنة  1895برعاية "�إليزابيث
�ستانتون" بعنوان" :الكتاب املق ّد�س ال ّن�سوي"،

وهو عبارة عن �شروحات ملنتخبات من الأ�سفار
املق ّد�سة متع ّلقة باملر�أةِ .لتلي ذلك يف الفرتة
املعا�صرة حماولة جادة يف �إطار بلورة نقد ن�سوي
لأ�صول العهد اجلديد مع �شو�سلر فيوران�سا ،يف
م�ؤ ّلفها "مذ ّكرات" (نيويورك  .)1983ففي
�ضوء الت�أويلية امل�ستحدثة� ،أعادت "فيوران�سا"
مالمح حركة امل�ساواة الأ�صلية �إىل "ي�سوع".
ودائم ًا �ضمن املدخل التاريخي نف�سه ت�ستعر�ض
الكاتبة احل�ضور املتوا�صل ،واخلافت يف بع�ض
الأحيان ،ل�شخ�صيات ن�سائية رمزية عملت على
�إثارة ق�ضايا املر�أة الدينية �أكان باملطالبة يف
حقها التعليمي �أو باملناداة ملنحها دور ًا �أف�ضل
يف الكني�سة .وبحلول الفرتة املعا�صرة بات
الالهوت الن�سوي حائز ًا على اعرتاف يف �أو�ساط
الدرا�سات الأكادميية ،بو�صفه خط ًا متميز ًا على
غرار "الالهوت الأ�سود" و"الهوت التحرر".
يف الق�سم الثاين املخ�ص�ص ملتابعة الطروحات
أهم من
الن�سوية ور�صد ق�ضاياها ،وهو الق�سم ال ّ
الكتاب ،تتحول "فوركاد�س" �إىل تناول امل�سائل
امللحة يف ال ّالهوت ال ّن�سوي ،التي ال تقت�صر على
املطالبة بامل�ساواة التامة وال�شاملة بني الرجل
واملر�أة ،بل تنادي ب�إلغاء الأحكام اجلن�سانية يف
احلياة املدنية ،ويف احلياة الكن�سية �أي�ض ًا .حيث
ي ْر َ�شح هذا الوعي من تط ّلع �إىل حتوير جذري
للأ�س�س ال ّالهوتية للوجود ،بدء ًا من �صورة
اهلل ،التي ال تزال رهينة الثقافة الذكورية �إىل
ك�شف خبايا مواقع ال�سلطة يف امل�ؤ�س�سة الدينية
وما تتوارى خلفها من م�صالحَ .يربز هذا الوعي
اجلديد مدفوع ًا بالعودة �إىل لغة ا�ستيعابية،
ت�ستند �إىل الكتاب املق ّد�س بق�صد توظيفها يف
ال ّليتورجيا ،مبا من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إلغاء
التمييز اجلن�ساين .ت�شحذ هذا التوجه قراءة
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م�ستج ّدة لل ّذاكرة داخل التاريخ ال ّر�سمي ،املد َّون
من ِقبل املنت�صرين ،ال ّرجال .فالالهوت الن�سوي
�سعي للك�شف عن الواقع املطمو�س واملقموع
هو ٌ
ّ
للطرف الأنثوي .ذلك �أن الأن�ساق االجتماعية
والثقافية واالقت�صادية ،التي تط ّورت عرب
الزمن يف الغرب ،قد رهنت املر�أة داخل حالة
من اخل�ضوع واال�ستغالل ،كما تقول فوركاد�س،
ُ�س ِّخرت فيها حلاجات َّ
الذ َكر ورغباته .لذلك
يظهر ال ّالهوت الن�سوي مبثابة مراجعات يف
الت�صورات الدينية التي تعترب املر�أة �أقل �أهلية
من الرجل يف احلديث عن اهلل ،ويف تويل
املهام الطقو�سية �أو ت�سيري امل�ؤ�س�سات الدينية.
�إنه نظرية نقدية حت ّررية للجموع امل�ؤمنة ولي�س
لل�شقّ الأنثوي فح�سب ،ي�صبو �إىل �إ�صالح �صورة
الألوهية ال ّذكورية ،بغر�ض �إعانة ال ّذكر ،يف �ضوء
تعاليم الإجنيل ،للإقرار باملك ّونات الأنثوية يف
كيانه ،حتى تعبرّ املر�أة عن ذاتها ك�شخ�ص ،لأن
كالهما –املر�أة والرجل� -إن�سان بح�سب �إرادة
اهلل املتج ّلية فيهما.
املحدث يف م�ساعي
جتلى هذا التم�شي الالهوتي َ
التخل�ص من �سلطان الكني�سة احلا�ضر بقوة
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي ،وهو ما خا�ضت "هوبرتني
�أوكالرر" ( )1914-1848ن�ضاالت مبكرة
�ضده للمطالبة بحق االقرتاع للن�ساء ،كرد فعل
على الر�ؤية الكاثوليكية الذكورية النافذة يف
بع�ض املجتمعات الغربية .كما جتلى �أي�ض ًا يف
امل�سائل الت�شريعية املتعلقة بالزواج والطالق
والإجها�ض وهو ما يتحكم يف بنية الأ�سرة
عامةُ .تربز "فوركاد�س" �أن ذلك اخل�صام بني
املر�أة والكني�سة يف الغرب قد تر ّكز يف جملة
من امل�سائل ،ظهر باخل�صو�ص يف الدول التي
عانت من الر�ؤى الكن�س ّية الكاثوليكية يف التعليم
ويف ال�ش�أن الأ�سري ،ال �سيما يف جنوب القارة
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الأوروبية مثل �إيطاليا و�إ�سبانيا .فعلى �سبيل
املثال مل تنل املر�أة الإيطالية حق الطالق �سوى
مع قانون "فورتونا با�سليني"  ،1970وهو
حق طبيعي مل تفتكه �سوى يف مرحلة مت�أخرة.
فالتقليد الكاثوليكي َيع ّد الطالق عامة وال يزال
�إثما وخطيئة بناء على ما يرد يف الكتاب املقد�س
"ف�أجاب وقال لهم� :أما قر�أمت �أن الذي خلق من
البدء ،خلقهما ذكر ًا و�أنثى وقال :من �أجل هذا
يرتك الرجل �أباه و�أمه ويلت�صق بامر�أته ويكون
االثنان ج�سد ًا واحد ًا؟ �إذ ًا لي�سا بعد اثنان ،بل
ج�سد واحد .فالذي جمعه اهلل ال يفرقه �إن�سان.
وجاء يف �إجنيل متى (� )19 :9أي�ضا "ف�س�ألوه:
ملاذا �أو�صى مو�سى ب�أن ُتعطى الزوجة كتاب
طالق فتط ّلق؟ �أجاب :ب�سبب ق�ساوة قلوبكم �سمح
لكم مو�سى بتطليق زوجاتكم .ولكن الأمر مل يكن
هكذا منذ البدء .ولكني �أقول لكم� :إن الذي
يطلق امر�أته لغري علة الزنى ويتزوج بغريها
ف�إنه يرتكب الزنى ،والذي يتزوج مبطلقة يرتكب
الزنى" ،بناء على �أن ما ُجمِ ع يف الأر�ض ال يفرق
�إال يف ال�سماء .وب�إلغاء هذا احلق الطبيعي اجنر
�إف�ساد من نوع �آخر للحياة الأ�سرية� .إذ �صحيح
�أن الطالق م�ضرة ولكن م ْنعه ،وفق "فوركاد�س"،
يغدو �أحيان ًا مف�سدة �أ�شد و�أقوى.
من جانب �آخر ُتربز "فوركاد�س" �أن مطلب
ت�صحيح دور املر�أة يف جمتمع الكني�سة ال زالت
الراهبة دون بلوغه ،مع �أن هناك �إحلاح ًا من
جانب العديد من الالهوتيني والالهوتيات
لإدخال حتويرات يف هذا امل�سار .حيث ال يزال
حمرج ًا يف الأو�ساط
مفهوم الن�سوية م�صطلح ًا ِ
الكن�سية ملا ي�ستبطنه من مراجعات ودالالت
عميقة توحي بالرف�ض والنقد والت�صحيح والثورة
�أحيان ًا .ثورة من جانب املر�أة يف مقابل الرجل،
وثورة للمر�أة على املفاهيم املغلوطة التي �سادت

وباتت واقع ًا مرت�سخ ًا .لكن الن�سوية امل�ؤمنة وفق
وعي ذاتي جديد
"فوركاد�س" هي باحلقيقة ٌ
ي�شمل كل ما يتعلق باملر�أة ،وقد و ّلدت تلك
احلاجة تطورات ح�صلت يف االجتماع احلديث
هدفت �إىل مراجعة �أنظمة ال�سلطة التقليدية ،ال
�سيما منها ال�سلطة الدينية التي تبقى مقاليدها
بحوزة �إكلريو�س ذكوري متمثل يف الكني�سة،
و�سائرة وفق ر�ؤى ذكورية متمثلة يف الالهوت،
بات كالهما يزعج املر�أة ك�شريك يف الدين ويف
الوجود.
يف الق�سم الثالث والأخري من الكتاب املخ�ص�ص
لت�أ�صيل امل�س�ألة الهوتيا تربز "فوركاد�س" �أن
الالهوت الن�سوي يف امل�سيحية مل ين�ش�أ من
عدم ،بل وجد يف الرتاث الديني �سند ًا ودعم ًا،
وباملثل �أي�ض ًا خذالن ًا وعائق ًا ،لذلك اقت�ضت
الأمور تد�شني قراءة �أنرثوبولوجية مت�أ ّنية
تقطع مع القراءة الأيديولوجية ،بغر�ض بناء
ر�ؤية نقدية ما بعد �أيديولوجية� .إذ بالتمعن
يف التجربة امل�سيحية املبكرة للم�سيح (ع) مع
املر�أة ،كما ت�ستعر�ضها "فوركاد�س" ،نلحظ
تطوير ًا وجتديد ًا متم ّثلني يف رد اعتبار للمر�أة
والتعاطي معها ككيان ح ّر مك َّرم ،بعد �أن كانت
مب َعدة عن املعبد �أو يف عداد الكائنات النج�سة،
وهو ما ا�ستلهمه امل�سيح من روح النامو�س القدمي
الذي ي�ضع املر�أة جنب الرجل يف تلقي ر�سالة
الروح القد�س ويف تويل مه ّمة الب�شارة والر�سالة،
�إىل ح ّد احلديث عن املر�أة َ
احلوارية على غرار
الرجل َ
احلواري� ،أو بتعبري م�سيحي "ر�سولة"
على غرار "يونيا�س" الوارد ذكرها يف "الر�سالة
�إىل م�ؤمني روما" ( .)7 :16لكن ذلك املو�سم
الإيجابي يف تاريخ املر�أة امل�سيحية كان خاطف ًا،
�سرعان ما عادت �إثره املر�أة �إىل رهن املجتمع

بغياب نبي اهلل عي�سى .ففي "الر�سالة الأوىل
فج
�إىل م�ؤمني كورنثو�س" (� )34 :14إعال ٌن ّ
ب�ش�أن ح�ضور املر�أة ،ي�أتي ب�شكل �صارم ليح ّد من
ح�ضورها ،ي�أمر مبقت�ضاه الن�ساء �أن يخر�سن يف
الكنائ�س ،فلي�س م�سموحا لهن �أن يتكلمن ،بل
عليهن �أن يكنّ خا�ضعات .والأمر ذاته يتكرر يف
"الر�سالة �إىل م�ؤمني �أف�س�س" ()23-22 :5
"�أيتها الزوجات اخ�ضعن لأزواجكن كما للرب،
ف�إن الزوج هو ر�أ�س الزوجة كما �أن امل�سيح هو
ر�أ�س الكني�سة".
ُتربز "فوركاد�س" �أن مرحلة الن�ضج يف الالهوت
الن�سوي قد �أط ّلت ،مع �أن حقل الأبحاث يف
املجال مازال م�شرع ًا على طرح العديد من
الق�ضايا احل�سا�سة .ويتجلى هذا الن�ضج يف �سعى
الالهوت الن�سوي �إىل القطع مع �أجواء التوتر
التي ت�صاحب معاجلة املوا�ضيع املتعلقة باملر�أة
يف الن�ص املقد�س والنظر �إليها بعقل هادئ وروح
�إميانية �سمحة بغر�ض بلوغ فهم ميكانيزمات
الن�ص خارج �أجواء التوتر التي عادة ما تخيم
عند تناول هذه املباحث .وبالتايل بعد قرون
من هيمنة الت�أويل الذكوري للن�ص املقد�س يبدو
حتى الذكور يف حاجة �إىل التع ّرف على املغامرة
الن�سوية مع الن�ص ترقبا لر�ؤية مكتملة يف الن�ص
املقد�س.
ويف تناول "فوركاد�س" للتطورات احلا�صلة يف
الفكر امل�سيحي ُتربز �أن الأو�ساط الربوت�ستانتية
الأنغلو�سك�سونية كانت رائدة يف تر�سيخ مطالب
الن�سوية احلديثة ،يف مقابل حتفظ الأو�ساط
الكاثوليكية .لكن تلك التطورات ما فتئت �أن
اكت�سحت الأو�ساط الكاثوليكية �أي�ضا يف فرن�سا
و�أملانيا ،غري �أن الدور القيادي لذلك الالهوت
بقي حم�صور ًا يف الأو�ساط اللوثرية.
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خالل العام � 1966صادق جممع الكني�سة
الإ�صالحية يف فرن�سا ر�سمي ًا على دخول املر�أة
املجال�س الراعوية ،وقد جتلى ذلك الدور يف
تويل املر�أة مهام قيادية يف املجل�س الوطني
لن�ساء فرن�سا الربوت�ستانتيات� .أو�ضاع التحرر
يف الأو�ساط الربوت�ستانتية انعك�س ت�أثريها على
الأو�ساط الكاثوليكية ،حيث هجرت العديد من
الن�ساء الكني�سة الكاثوليكية عقب �صدور وثيقة
(� )Humanae Vitaeسنة ،1966
وهي عبارة عن ملخ�ص ملر�سوم البابا بول�س
دب حراك يف
ال�ساد�س ب�ش�أن الأ�سرة .يف املقابل ّ
الأو�ساط الن�سوية الكاثوليكية جتلى يف �أن�شطة
احلركة الفرن�سية البلجيكية "ن�ساء ورجال يف
الكني�سة" التي نادت بتوظيف روح تعاليم جممع
الفاتيكان الثاين لك�سب حقوق جديدة للمر�أة يف
م�سعى لرت�سيخ امل�ساواة بني اجلن�سني .وتلخ�صت
مطالب ذلك امل�سعى يف كتاب بعنوان "ماذا لو
ّمت ت�صعيد املر�أة �إىل دور قيادي يف الكني�سة"
�صاغته الفيل�سوفة "رينيه ديفور" رفقة جمموعة
من الالهوتيات يف اجلامعة الكاثوليكية يف ليون،
عاجلن فيه ارتباط م�س�ألة الذكورية بالكهانة.
تقول "فوركاد�س" معلقة" :لقد تواجد الالهوت
الن�سوي منذ بواكري الهوت الآباء (�آباء الكني�سة)
و�إن ت�ضمن مواقف يف منتهى التحقري للمر�أة
أنت
تلخ�صت يف قولة "ترتوليان" ال�شهرية "� ِ
باب ال�شيطان!" .وعلى العموم تطور هذا التوجه
داخل الأو�ساط الكاثوليكية الن�سوية التي باتت
�أكرث حدة يف انتقاد الر�ؤى الكن�سية املحافظة
جتاه املر�أة ،و�إن مل حتدث ان�شقاقات الفتة داخل
الأو�ساط الن�سوية فقد تر�سخت االنتقادات ،التي
دنت من املواقف العلمانية املغالية �أحيان ًا ،رافعة
�شعار "ال للمغادرة وال لل�صمت".
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واجللي �أن الن�ضاالت داخل الكني�سة قد وجدت
دفعا معنوي ًا و�أر�ضية م�ؤ�س�ساتية يف ت�شريك 23
مر�أة ( 10راهبات و 13علمانية) كم�ستمعات
يف مداوالت �أ�شغال جممع الفاتيكان الثاين
( )1965-1962ب�ش�أن الأ�سرةُ .ع َّد ذلك
مك�سبا ثمينا ينبغي البناء عليه وتطويره ،وهو
ما جتلى يف امل�ؤمتر الالهوتي الدويل املنعقد
بروما �سنة  2012الذي �شاركت فيه 220
مر�أة متخ�ص�صة يف الالهوت من  23دولة.
ودائما �ضمن ت�أثري م�شاركة املر�أة يف مداوالت
جممع الفاتيكان الثاين ،و�إن جاءت �صامتة،
كانت "ماريا لويزا ريغاتو" �أول مر�أة تلتحق
بالتعليم اجلامعي يف م�ؤ�س�سة بابوية يف روما
لدرا�سة الالهوت .حتى ذلك التاريخ كانت
الن�ساء الدار�سات ل ّالهوت ع�صاميات .بات
ذلك احلظر ذكرى بعد �أن غدا �أكرث امل�سجلني
يف كليات الدرا�سات الالهوتية من الإناث .لكن
تبقى الدرا�سة الدينية للمر�أة حتى الراهن
غري م�ؤدية �إىل منا�صب قيادية داخل الهرمية
الكن�سية ،و�إن ُف�سح املجال لهن لتويل مهام يف
الأعمال التطوعية والأن�شطة اجلمعياتية.
تتجلى �أهمية كتاب "فوركاد�س" يف ت�سليطه
ال�ضوء من الداخل على �أو�ضاع املر�أة امل�سيحية،
وهو م�ؤلف جريء يالم�س ق�ضايا ح�سا�سة حتبرّ ه
منتمية �إىل الأو�ساط الكن�سية ما جعل الكتاب
يلقى قبو ًال ح�سن ًا يف الأو�ساط املدنية.
ـــ
الكتاب :الالهوت الن�سوي يف التاريخ .ت�أليف:
ترييزا فوركاد�س .النا�شر :نوترميانتي (روما)
باللغة الإيطالية �.سنة الن�شر.2018 :
عدد ال�صفحات�134 :ص.

حب يف ثالث لوحات
للمالطي  :سلفادور جوتشي *
نقلها عن المالطية  :ابراهيم النجمي .ليبيا
اليقظة
يعيد �أ�صواتَ البحر الأ�سود
ا�سطوري
يتك�س َر علي قيدوم
ّ
ا�سمك رذاذا ّ
من �أ�شرعة ارجوان ّية
تنت�ش ُر مرتعة بابتهاج متوترة يف البعيد
ال�صباح
�صوب حاجب ّ
*****
ال�شاحب بالأزرق ّ
حيث متازج القرنفل ّ
ال�شفاف
تتب�سم �شط�آن الآ�سيوي للم�شهد بلطف
ّ
تتك�سر هناك يف البعيد عربه
بينما ّ
وترق�ص التالل الطروادية
يف �ضوء ّ
ال�شم�س
******
�أيتها الأزمنة املجيدة !
ايتها احلكاية ذات الوزن الرت ْوي�سي* Troycd
�أ ّيها العا�شقون اجلذيل علي �سطح املركب ال ّن�سيمي
�أوه يا �سعادة خال�صة من غري ما �أ�شابة ِ*Alloy
*******
مبهج ال ّن�سيم الذي بج�سارة يهب من اليونان ،
يغني عرب اجلبال متنف�سا ِحدة االوقيانو�س ليحمل
علي م ّد البحار اجل ّيا�شة هيلني ذات الوجه املق ّد�س
*******
هكذا ا�سمك ًي�ص ّوت

واعجبا ! القلب  ،حيث االحالم تهجع لكن برفق
ال�صوت ت�صحو ،
وعلي ذلك ّ
عائدا ترقبه املا�ضي يف وم�ضات ذهبية بطرب
فجائي ير ّ
جت
*******
ياللآه !
لكم م�ش ّوقتني �شفتاك تبدوان للر�شف  ،لل�شرب ،
باهتتني من ذلك مع عذوبة  ،وعري�ش فخم �صدرك
قد فيه يغرق الر�أ�س ويخلد ايل الراحة
******
عيناك حيث العتمة قريبة تتكاثف
ت�صرخان متالمعتني ب�أجماد الذهب ،
ناعمتني – غالبا -وذارفتني
�أال يهدهدان ال ّروح من تعاري�ش الورد عرب ردهات
ال ّنوم الهادئة
من حدائق الورد احلمراء
حث ال�ضحي الغاربة تعك�س نعمتها يف
اخلجل
النبع الزائل ِ ،
*******
�سوف لن �أت�أخر � ،س�أختار
زهرة كان املوت متخفيا يف �صدرها !
لرمبا ايل احلياة رفعتني �شفتاك
�أو قلبي ّ
ال�ضجر هدهدت ايل الراحة
******
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لن �أبايل
حاجبي
فلينثال �شع ُرك علي
ّ
مثل مطر ر�شرا�ش يروي �أر�ض ظم�آنة
ولتحدق كما الآن عميقتني عيناك ّيف
لتغرق روحي.
******
الفم املً�ش ّفه الأحمر،
�أي ّها ُ
يا كنز الأزمنة الغابرة ال ّناب�ض بال ُقبل ،
مبذورا يف الع�صور امليتة  ،مغ ّذي بدم
ورود املناخات الط ّيبة  ،كل الورود التي
قد تفتّحت ف�أزهرت
*******
تل�صق
ِ
فتم�سك و�أكرث ف�أكرث ّ
بي � ،أدنو ّ
تعلق ّ
دعني � ّ
تنامي
أتر�شفها كلها حالوتك ح ّد ّ
ّ
رج ٍف ُمتنا�سقْ !
ال�شفة بالأخري املع�صورة يف ْ
بعيدا علي الأر�ض املُ�ضناة
ال�شفق ّ
ّ
يتمطي
يهجع البحر خلف التالل ،
علي ال ّرمل يرجتف تن ّهده العظيم
وميوت علي ال�شاطئ
*******
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 - 2نقطة العودة
ما الذي تنثاله االحالم عربعينيك ؟
عتمتها مطوقة بالذهب
ما احلب ؟ ما اجلنة  ،ما حالوة املا�ضي ؟
رمبا الأيام ال ّذاوية ملا كانت ّ
ال�شفاه الأخري حلوة ،
غمغمة االنا�شيد والق�صائد التي ك�ست قدميك ،
اليدان اللتان ت�ش ّدان خ�صرك ،
تعب الأيام تال�شي وتزايل ،
مت�سد للتو ب�صوت �صامت
حتمل زهورا كاملة التفتّح؟
واح�سرتاه !
يف�سر
من يف ِمكنته �أن ّ
متي ما قرع للتو يف قلبك
�آخ ُر نحيب وداعه  ،اذا ما تغ ّني ا�سمه ؟

------------------* �سلفادور جوت�شي  :من �أعظم �شعراء مالطا ويكتب
بااليطالية  ،اليوم فقط قب�ضت علي بع�ض من
�أ�شعاره �ضمن م�ؤلفاتي وق�ص�صي الهاربة والطائ�شة
منذ ع�شرين عاما �أو يزيد  ،كانت �ضائعة �ضمن
عا�صفة الورق بتعبري ماركيز و�أنا اعتربها حالة من
حاالت جتريبي للغتي وكيف بالإمكان جعلها –ان
�أمكن – متف ّوقة علي غريها ! وعلي �أية حال ها�أنذا
عرثت عليها وال ريب يف �أن للأ�شياء روحها التي ال
نعيها !!
البل�سمي مغرقا بالهام�سني
�سيدلهم الليل
قريبا
ّ
ّ
* ا�شابه  :جمعه ا�شابات و�أ�شائب � :أخالط من
الغريبني  ،الرائحة الغام�ضة  ،النجوم ،
َبدهَ �ش العيون الذهبية �ستنطفئ خارج القبة النا�س يجتمعون من كل �أوب و�صوب �أو الرغاع �أو
ال�سوقة  ،ويف الكيمياء وال�صيدلة مادة مكونة من
الزرقاء بينما نحن يف احلب �ضائعني جنول ،
ّ
بعيدا كما �سفينتني �أختني بع�ضهما مت ّيالن بع�ضا  .احتاد معدنني �أو�أكرث
ال�سماء والبحر * الوزن الرتوي�سي � :سبل�سلة من الوحدات لوزن
تبحر الأيام والليايل الطوال ما بني ّ
اجلواهر واملعادن الثمينة
من غري ما هادي حممولة بذات الريح ومياه
املحيط  ،واذ متجانبة تغو�ص تغرق يف �صمت
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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 إدراك ًا
صحيحاً ،والشعور بها كذلك شعوراً صادقاً ،والتصوير لها تصويراً مطابق ًا
بالتعبير عنها بعبارات بليغة في اإلبانة ،والمطابقة للحال ».
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وبنا ًء عليه ،اعترب كل من مفهومي «اجلميل»
و»القبيح» من املفاهيم املثرية للجدل على مر
التاريخ .فم�س�ألة اجلمال والقبح يف الفن لي�ست
بجديدة؛ وجدت منذ زمن الإغريق القدماء و
ناق�شها الفال�سفة والفنانون من خالل درا�سة علم
اجلمال خا�صة عند و�صف مايعر�ض من �أعمال فنية
ق�صد قراءتها لت�أويلها ونقدها وت�صنيفها .فالتعامل
مع م�س�ألة «القبح» يف الفن تقت�ضي بال�ضرورة طرح
�س�ؤال «اجلمال» ،فهما مفهومان متالزمان ،ومتى
وجد اجلمال وجد القبح .فكما كتب «�أدورنو»:
«يجب �أن ي�شكل القبيح� ،أو يكون قادر ًا على ت�شكيل
حلظة من الفن «� ،أو كما يقول املثل الإجنليزي
«قمامة رجل ما هي كنز رجل �آخر».
وكما �أن للجمال ميزاته ورواده ،فللقبح �أو الفن
الرخي�ص �أو ما �سيعرف بعد ذلك «بالكيت�ش» رواده
يف العامل �أي�ض ًا .فقد تبنى فنانون متنوعون مثل
«جويا ورودين وروولت» اجلانب القبيح من احلياة
يف �إبداعاتهم الفنية� .إال �أن الفن»القبيح» مل يلق
القبول ،واعترب على مر تاريخ الفن ك�صفة حتقريية
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لأعمال �صنفت خارج املعايري واملقايي�س النمطية
ال�سائدة للجمال ،وال�سبب �أن القبيح ي�سبب �شعور ًا
بالقلق واال�شمئزاز .فمنذ ع�صر النه�ضة حتى ظهور
احلداثة اعترب الفال�سفة �إىل حد كبري اجلمال على
�أنه امتياز للفن ،والقبح على �أنه ف�شل م�ؤ�سف يف
م�شروع الفنان� .إال �أن هذا القبح �سي�صبح يف زمن
الفن املعا�صر ميزة من ميزات الأعمال املعا�صرة،
و �سي�سعى �إىل ا�ستفزاز ذوق املتلقي وقلب القيم
ال�سائدة للجمال.
فهل يجب �أن يكون العمل الفني «قبيح ًا» جللب
االنتباه؟ وكيف ميكننا �أن نقيم «قبح» العمل ،
بالنظر �إىل الطبيعة الذاتية للجمال املعروفة؟
وماهو «الكيت�ش» ؟ فمع تغرياملعايري اجلمالية
با�ستمرار واحلوار امل�ستمر حول وظيفة الفن يف
املجتمع ،كيف ميكن ملثل هذه الأعمال �أن تناف�س
نظرياتها الأكرث �إر�ضا ًء يف جمال �سوق الفن؟
للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ،من ال�ضروري
حتديد خ�صائ�ص «الكيت�ش» كما مت جتميعها
بوا�سطة �أبراهام مول�س  .هذا امل�صطلح الذي

ظهر يف عام  ،1960وهو �صفة وا�سم من �أ�صل
�أملاين « ،»kitschenويعني التقاط النفايات
من ال�شارع ،الب�ضاعة الرخي�صة والذوق الرديء.
«فالكيت�ش» يعطي اهتمام ًا للأ�شياء التي غالب ًا ما
يتم �صنعها وتوزيعها على نطاق وا�سع ،وتكون �أبرز
�سماتها عدم الأ�صالة والتقليد ،مزيفة و م�شوهة:
على �سبيل املثال الطالء الذي يقلد ن�سيج اخل�شب
�أو الرخام �أو التذهيب الذي يقلد الذهب� ،أو الفراء
والري�ش اال�صطناعي ...و غالب ًا ما يتميز بالذوق
ال�سيئ الذي يعترب حكم ًا ن�سبي ًا من �شخ�ص �إىل
�آخر.
ويف تعريف �آخر قد يكون الكيت�ش» هو نظرة جمالية
�أو �صورة ،و قد يكون موقف ًا وخطاب ًا فكري ًا� ،أو جتميع
الكلمات بطريقة الكيت�ش � .إنه تف�سري جديد ملا هو
موجود اليوم يف هذا العامل.
تعامل العديد من الفال�سفة واملفكرين ،وال �سيما
«هريمان برو�ش ،والرت بنيامني �أومربتو �إيكو ،وبيار
فرانكا�ستل وروالن بارت « يف مقاالتهم مع م�صطلح
«الكيت�ش» وامل�شكالت اجلمالية التي يطرحها.
ف�ألربت كولن يالحظ يف مقدمة الن�سخة الفرن�سية
من كتاب  Dichtenund Erkennenلـ
� Hermann Brochأن «الكلمة الأملانية»
كيت�ش «ال مثيل لها يف الفرن�سية .فهو لفظ ي�شري
�إىل جميع �أنواع الأ�شياء ذات الذوق ال�سيئ واخلردة
ذات االدعاءات الفنية ،مما يروج لأعمال مبتذلة يف
ن�سخ كبرية  ،وهذا ينطبق �أي�ض ًا على الأعمال الأدبية
�أو الت�شكيلية �أو املو�سيقية التي ت�سعى للح�صول
على ت�أثريات �سهلة  ،وتنمي العاطفة لدى فئة من
اجلمهور املتقبل .و تظل لوحة املوناليزا لدافن�شي
�أف�ضل مثال للتقليد حيث ي�صبح مفهوم اال�ستيالء
مرئي ًا لدرجة مل نعد قادرين على جرد الفنانني
الذين قاموا بن�سخ هذا العمل ،ومن بينهم «روبرت

ديلوناي ،فرناند جليه و�سلفادور دايل « .ولكن تبقى
الأكرث �شهرة هي تلك التي قام بها مار�سيل دو�شامب
ب�إ�ضافة زوج من ال�شوارب للموناليزا.
فالكيت�ش «هو الفن غري املرغوب فيه»� ،أو «الفن
الرباق» .نوع من الفن مييل �إىل تبني وجهة نظر
عاطفية ومطمئنة للواقع ،لكنها م�صطنعة ،حيث
ت�أخذ ال واقعية الأبعاد مكان ًا بارز ًا يف فن «الكيت�ش»
بهدف �إر�ضاء املجتمع اال�ستهالكي والثقافة
اجلماهريية .وو�صل مفهوم هذا الالفن �إىل ذروته
يف الأ�شياء ال�صغرية كالهدايا التذكارية ،وحلقات
املفاتيح ،وكرات الثلج �أو املج�سمات ال�ضخمة،
ونذكر هنا مثال النحت ال�ضخم للفنان «جيف كونز
«  ،بعنوان «جرو» الذي �أجنز عام  .1922وهو
منحوتة نباتية لكلب م�صنوع بالكامل من الزهور .مت
و�ضع هذا التمثال الزهري يف عدة مواقع ويف النهاية
مت تثبيته عام � 1997أمام متحف غوغنهامي يف
بلباو (�إ�سبانيا)  ،لي�صبح �أحد جمموعاته الدائمة.
يتغري لونه مع الإزهار من مو�سم �إىل �آخر .ويبقى
الت�صوير الفوتوغرايف �شهادة توثق هذه التغيريات،
ويلعب دور «�صورة تذكارية» تعك�س التحوالت اللونية
التي مير بها العمل مبرور الوقت .يحتوي هذا العمل
على العديد من خ�صائ�ص «الكيت�ش» ،حيث يتم
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تكبري ج�سم حيوان من �أجل جذب انتباه وعاطفة
املتفرجني بهذه الآالف من الزهور.
واملالحظ �أن الكثري من �شعوب العامل تتداول هذا
الذوق الرخي�ص على جدران منازلها ويف حياتها
االجتماعية وتعي�ش جماليات «الكيت�ش» دون وعي
منها عن مدى ت�أثريه ال�سلبي على املجتمعات
والفن يف دول العامل .فعلى �سبيل املثال يعترب ورد
الزينة البال�ستيكي نوع من الـ»كيت�ش» ،فهو �إعادة
ن�سخ للطبيعة عن طريق «بال�ستكتها» مما ي�شوه
عنا�صرها اجلمالية من حيث امللم�س وال�شكل وحتى
الرائحة ؛ ومع ذلك كثري ًا ما ن�شاهد جدران املنازل
يف حميطنا امل�صغر والعامل ككل تتزين بالورد
البال�ستيكي كقطعة ديكور ،ناهيك عن الألوان
ال�صارخة التي تثري اال�شمئزاز .و نرى كذلك
تواجد «الكيت�ش» بكرثة يف حمالت عر�ض الألب�سة،
وذلك ب�أن�سنة دمى العر�ض البال�ستيكية كو�سيلة
للدعاية والت�سويق.
وكانت �أواخر القرن الع�شرين و�أوائل القرن احلادي
والع�شرين مزدهرة ن�سبيا لـ»الكيت�ش» حيث ت�صدر
عمل»�سريري» للفنانة الربيطانية «تري�سي �آمني»
الذي مت �إن�شا�ؤه �سنة  1998وعر�ضه مبدينة
«كان» �سنة 1999عناوين ال�صحف� :سرير غري
مرتب مع فو�ضى بغي�ضة لزجاجات كحول ومالب�س
داخليه مت�سخة مبعرثة على الأر�ضية تراكمت يف
غرفة الفنانة نتيجة حالة اكتئاب �أبقتها بال�سرير
ملدة �أربعة �أيام .اعترب النقاد هذا العمل كمهزلة
فنية ،غري �أنه يف �سنة  2014مت بيع هذا العمل
بعد �سل�سلة من العرو�ض مقابل �أربع ماليني دوالر.
وبذلك ف�إن قبح �أو جمال عمل فني معني �أو �شيء
�أو �شخ�ص يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ب�سياقه االجتماعي
�أو الثقايف �أو ال�سيا�سي و مدى تفعيله يف املقاربات
الفنية املعا�صرة .وتتغري هذه ال�سياقات ،مثلها مثل
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�أفكار القبح �أو اجلمال.
وللحديث عن «الكيت�ش» يف بعده االجتماعي
العربي ،ن�أخذ كمثال �أحد املمار�سات الفنية للفنانة
الت�شكيلية التون�سية عائ�شة الفياليل التي اقرتبت
يف �أعمالها من هذا ال�شكل الفني ب�شكل متعمد.
فالفنانة ت�ستخدم يف �أغلب �أعمالها الأمثال ال�شعبية
وال�شعارات املعروفة يف املجتمع التون�سي �سوا ًء
كعنوان لعملها �أو كم�ضمون لت�سليط ال�ضوء على
النقد الذي تريد نقله .كما ان �أعمالها ال تخلو من
روح ال�سخرية والهزل التي �سرعان ما ينك�شف �أن
خلف كل عمل �إ�شكالية حتاول �إثارتها.
فمعر�ضها الأول «القطيع» املقام �سنة 1984
مبادة الطني يتكون من ر�ؤو�س خزفية لقطيع �أغنام
 ،و�ضعت بينها مر�آة كان وجودها مفاجئ ًا للمتلقي
الذي جعلته يرى نف�سه واحد ًا من القطيع وداخل
هذا القطيع .فنجحت يف هز امل�شاهدين و �صدمهم

ت�شكيلي ًا.
�أما معر�ضها الذي �أقيم �سنة  2000وحمل
عنوان «الهموم اجلامدة» .فهو عبارة عن منحوتات
مركبة من خامات خمتلفة و م�ستعملة م�صنوعة
من الفخار ،اخل�شب ،احلديد و الذهب ،ال يتجاوز
طولها ال� 70سم ،قامت برتكيبها بطريقة ب�سيطة
و طريفة ،وعربت من خاللها عن نقدها ل�سلوكيات
و مواقف فردية و اجتماعية اختارت اجلمود
و ال�صمت مثل هذه املنحوتات .ولفظ «الهموم
اجلامدة» هو م�صطلح �شعبي تون�سي يقال للتعبري
عن االنزعاج و القلق و ازدراء �شخ�ص �آو �شيء ما.
وبذلك جمعت الفنانة يف هذا املعر�ض بني الفن
الت�شكيلي و الهزيل ال�ساخر كا�شفة عن �أ�سلوب فني
خمالف لبقية معار�ضها .و�أ�صبحت «الفياليل» من
الأ�سماء الفنية التون�سية املرتبطة بروح ال�سخرية
يف �أجزاء �أعمالها �أو يف العنوان لتنفرد ب�أ�سلوبها
وت�ضفي على �أعمالها ب�صمة فنية خا�صة .

و يف دي�سمرب  2013قدمت معر�ض «زواج»،
انتقدت فيه العادات املعروفة يف املجتمع التون�سي
فيما يتعلق مبرا�سم الزواج ،م�سلط ًة ال�ضوء على
التقاليد االجتماعية بطريقة فنية وفكاهة �ساخرة.
حيث ركزت يف الع�شرين لوحة املعرو�ضة على �إظهار
املبالغة يف الالفتات االحتفالية والزخرفية ،وانعك�س
ح�ضور «الكيت�ش» يف اختيارها للمحامل التي قامت
بطباعة �أعمالها عليها  ،بالإ�ضافة �إىل تقنية الكوالج
ونوعية املواد املل�صقة.
فالفنانة قامت بطباعة �صور فوتوغرافية مركبة
على قما�ش �أبي�ض احتفايل يذكرنا بجهاز الزفاف.
مع �إ�ضافة �إطارات من «الدانتيل» والزهور .مواد
مهم�شة خلقت بها �ضغط ًا وكثافة ب�صرية على
تفا�صيل العمل.
�أما النقطة الثانية يف هذا العمل فكانت يف
طريقة تناولها للج�سد ،حيث اعتمدت الفنانة
على �صور زفاف لعرائ�س من الثمانينيات ك�أ�سا�س
لرتكيباتها الت�شكيلية � .صور لأج�ساد �أنثوية ترتدي
ف�ساتني مكتظة بكرثة التفا�صيل بطريقة هزلية
كما لو كانوا متنكرين .بالإ�ضافة �إىل �أن جميع
�شخ�صياتها ترتدي نظارات �سوداء اللون ،وذلك
لإخفاء هوياتهم .وهو مايظهر �أن ا�ستخدام ج�سم
الإن�سان ك�أداة هزلية هو تدخل وتعدي على هذا
اجل�سد .ونالحظ هنا كيف ن�سج «الكيت�ش» خيط
حتوله من كونه �صفة �سلبية وم�ستهجنة �إيل فاعل
ت�شكيلي يف متثل اجل�سد ال�شيء� .أج�ساد متحولة
تخرتق جماليات اجل�سد امل�ألوفة �إىل �أخرى تتفاعل
فيها �صورة اجل�سد ب�صورة �أ�شياء تتمايل على �إيقاع
تراكيب غرائبية ت�ستدعي الت�سا�ؤل عن هذا الغريب
امل�ألوف يف اجل�سد الكيت�ش .
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ومن خالل ماتطرقنا �إليه يف �أعمال «الفياليل»
ن�ستنتج �أن العمل الفني بالن�سبة لها قوامه الفكرة
وحتويل وجهة الأ�شياء بتغيري �سياقها و�إعطاءها
معنى �آخر جديد .فالفن مينح قيمة جديدة لأ�شياء
القيمة مادية لها ،خا�صة و�أن «عائ�شة الفياليل»
�سبق و�أن عربت عن موقفها من بع�ض الق�ضايا
التي كانت ت�شغل املجتمع التون�سي ،والتي كانت يف
�صلب اخلطاب ال�سيا�سي والديني منذ اال�ستقالل
وحتى فرتة ال�ستينات وال�سبعينات من القرن
املا�ضي .واملالحظ �أي�ض ًا �أن �أغلب �أعمالها التي
تت�أرجح بني املا�ضي واحلا�ضر ،والتي انطبعت عليها
النربة النقدية ،هي نقد لتون�س ب�شكل عام ،للدولة
ال�سيا�سية ،للعادات االجتماعية ،للعالقة بني الرجل
واملر�أة ،للأ�شياء املادية ،وللتلوث واال�ستهالك.
يقدم املجتمع التون�سي نف�سه يف عملها كمجتمع
هجني عفا عليه الزمن بعد كل التحوالت ال�سيا�سية
ملا بعد الثورة.
�أ�صبحت القيمة اجلمالية للعمل الفني التتحدد
باجلميل والقبيح ،و �إمنا يف الفكرة وطريقة النظر
للأ�شياء بهذا املعنى .فعادة ما يعني فعل التحويل
التغيري والت�شويه .و ميكن �أن يولد هذا ت�شويه ًا
وتغيري ًا يف البعد ال�ضمني وكذلك يف املعنى ملا
تت�ضمنه معظم الأعمال املحولة انحرافا يف ال�صورة
ويف املعنى الأ�سا�سي للعمل.
-------املراجع

)1عائ�شة الفياليل� ،أطروحة دكتوراه» ال�سرية
اجلمالية يف ال�سلوك الفني و املنحى ال�صويف»،
تون�س.1984،
)2عائ�شة الفياليل»،الإبداع الوظيفي بتون�س يف
القرن الع�شرين ،من�شورات وحدة البحث ،تون�س،
.2006
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من يكتب الرواية ؟
حسن علي الشاعري .ليبيا

 )3د.عمار طالبي ،النزعة الإن�سانية واجلمالية
عند ابن بادي�س،جملة الأ�صالة العدد ال�سابع،ال�سنة
الثانية� ،أفريل /ماي .1972
)4منري احلافظ  ،ا�شراقات يف فل�سفة الفن
واجلمال ،داراخلليج.2019،
Edgar Lorin, Sur l’esthétique,)5

.Edition Robert Laffont, Paris, 2016
Hermann Broch, cité par Moles,)6
Psychologie du Kitch l’art du
,bonheur
Bibliothèque médiations DEOEL
.CONTHIER, paris, 1971
Le petit Robert, Dictionnaire de la)7
.langue française, Edition Mai 2004
Valérie Arrault, L’empire du Kitch,)8
coll. d’esthétique, Klincksieck, Paris,
.2010

املوقف من الرواية متباين ب�شدة بني �أهل الفكر.
املفكر الكبري «عبا�س حممود العقاد» ي�صف الرواية
ب�أنها تكتب من �أ�شباه املثقفني ليقر�أها من عرفوا
كيف يف ُّكون اخلط ( الأميني ) ،ويخالفه يف قوله
«الرافعى» ب�شكل �صارخ ،والذى ي�صف كاتب الرواية
ب�أنه متعدد املواهب ومفكر قبل �أن ي�ستطيع �أن يكتب
الرواية.
و «تول�ستوى» ( روائى رو�سى ) كان من هذا النوع
الذى اتقن كثري ًا من الهويات والفنون ،ولكنه
تفرد فى كتابة الرواية و�أبدع فيها نتيجة هذا
التفرد .املنحازون للرواية يقولون �إن الرواية �أنزلت
الق�صيدة من على عر�شها ،و�أخذت مكانها .لأن
الرواية حتمل فى �سردها فكرا عميقا عن احوال
النا�س ومعاناتهم وت�ضعه فى �صورة ح ّية ديناميكية
ال تقوى الفنون االخرى على تكوينها.
الرواية تكتب للتعبري عن امل�شاعر ،ويقال �إنها عبارة
عن �سرية ذاتية لكاتبها؛ حتى و�إن كان يتحدث
عن غريه فى روايته .اليجب �أن تخلو الرواية من
االمتاع؛ و�إن كان غر�ضها جمع املال �أو ال�شهرة .وكل
ما �سبق ميكن �شمله �ضمن حتقيق الذات .بع�ض
كتَّاب الرواية االر�ساليني( �أ�صحاب الر�سالة)،
ُي ْح ُّيون فى كتابتها بلدانهم املطمورة ويدافعون
عن �شعوبهم امل�ضطهده .فى �أحايني �أخرى تن�شر

الروايات املبادى وت�سجل م�آ�سى ال�شعوب� ،أو ينتقم
فيها كاتبها من خ�صومه.
تقر�أ الرويات للهروب من امللل؛ لأن مغالبة امللل
�سعادة كما قال «ابن حزم» ،فيعي�ش القارئ عامل ًا
مج املعي�شة فيه ،فريى �أنا�س ًا
يختلف عن عامله الذى ّ
يود �أن يراهم فى احلياة .البع�ض يقر�أ الرواية
لإكت�شاف الكاتب الذى يخفى نف�سه بني �سطورها،
�أو لإ�صطياد حكم ًة �أوبالغة .وكذلك تقر�أ لإرتباطها
بق�ضية معينة.
الن�ص يكون مييت ًا؛ ما مل يقر�أ وينتقد .قراءة الن�ص
هى �إ�شاد ٌة بجماله وانت�شاره� ،أو مق ّبحة وم�ستهجنة
حلبكه و�سبكه  .ومن حما�سن قراءة الرواية �أنها
ت�صقل ملكة الكتابة والتذوق ،وترفع �أو تخف�ض من
قيمة االن�سان .و�سبب امتالء رفوف املعار�ض بها؛
لأنها تتحدث عن خواطر النا�س ،وال حتتاج فى
قراءتها �إىل ما يحتاجه ال�شعر وفروع الأدب الأخرى
من ال�سيطرة على جمامعه ومبانيه ،للظفر ب�أ�سراره
ومباغيه .ومن جماليتها – رغم ت�أثرنا احلادث
من قراءتها -فهى ال تلزمك ب�شئ؛ �إال �أنها حت�شو
الذاكرة بافكا ٍر تبقى فى الال�شعور ،فتطفوا اىل
علم منا عن م�صدر هذه الأفكار.
وعينا ،دون ٍ
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المشهد األدبي الجديد في ليبيا ..

اجملهول عربيًا ..

محمد السيد اسماعيل .مصر
ما عدا "�إبراهيم الكوين" ،و"�أحمد �إبراهيم الفقيه" ،يظل امل�شهد الإبداعي الليبي مغيب ًا ،وهو ما دفعني
– منذ عدة �سنوات – �إىل الكتابة عن الروائي "عبد الر�سول العريبي" ،وال�شاعرة الروائية "فوزية
�شالبي"� ،إ�ضافة �إىل ال�شعراء وكتاب الق�صة" :جمعة عبد العليم" ،و"�سامل العوكلي" ،و"ال�صديق
بو دوارة" ،و"�أحمد يو�سف عقيلة" ،و"عبد اهلل هارون" ،وغريهم .لهذا كانت �سعادتي كبرية
و�ضم
بامللف الذي �أعدته جملة "مرييت الثقافية" الإلكرتونية يف عددها الأخري عن امل�شهد الليبيَّ ،
�إبداعات خلم�سة ع�رش �شاعر ًا وثمانية من كتاب الق�صة الق�صرية� .إ�ضافة �إىل �شهادة قدمتها ال�شاعرة
"�سمرية البوزيدي" حول ر�ؤيتها للكتابة .وبقراءة النماذج ال�شعرية نالحظ وط�أة الهم العام وهو �أمر
وطن تتقا�سمه ال�رصاعات القبلية وال�سيا�سية.
طبيعي يف ظل ٍ
لهذا كانت مو�ضوعة "احلرب" التيمة املركزية بالعلف /والوحل والتفاهات والأفكار القذرة /عن
احلب واجلن�س والبالد /احلرب ال ت�أكل العلف/
املهيمنة يف كل النماذج ال�شعرية تقريب ًا.
يقول "�سامل العوكلي" يف ق�صيدة "انتظارات"؛ وهي حتب �أن تتم�شى بعدما تلتهم الأ�صدقاء)).
معرب ًا عن رعبه يف انتظار احلرب (( :اختربتُ • حالتان متقابلتان :
�صنوف ًا من االنتظار /انتظارات وكفى /ال �أملك تتج�سد احلرب هنا يف �صورة وح�شية .لقد �أ�صبحت
حيالها �سوى التحديق يف الأفق /...كل �ألوان الأج�ساد زادها اليومي .ويف "عن الذي حدث" يعلن
االنتظار انتظرتها ب�شغف /وبرهبة وبقلق /لكن ال "علي حورية" �أنه يجهل قواعد هذه احلرب العبثية
انتظار ي�ضاهي رعب ًا /انتظار حرب ال �أعرف متى التي تقتحم حياته الب�سيطة�" :أنا ال �أعرف �شيئ ًا
تبد�أ /وال �أين تنتهي ،)).فاالنتظار هو فعل �سلبي عن �أي �شيء /تعلمني؟ /يف اللحظة التي اندلعت
خ�صو�ص ًا عندما يقرتن مبجرد التحديق يف الأفق .فيها احلرب /ونزل اجلنود ك�أ�سراب اجلراد /كنت
وهي حالة ال ميلك ال�شاعر غريها منتظر ًا وقوع �أبدل جواربي /و�أوبخ �أخي ال�صغري /لأنه مل يعامل
احلرب .وتتكرر التيمة نف�سها– ب�صورة مغايرة– قطة اجلريان ب�شكل الئق" .فنحن �أمام حالتني
يف "كمنقار طائر بحري قبيح" لعلي الربيعي :متقابلتني :حالة احلرب التي ينزل فيها اجلنود
(( �أخري ًا ،احلرب تخرج من ر�أ�سي �إىل ال�شارع /كاجلراد ،وحالة احلياة االعتيادية املنتهكة.
لأنها مل جتد ما ت�أكله /فر�أ�سي رطب ومليء
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تقول "مرام القبالوي" يف "�أ�سري كجي�ش"" :كيف
�أبت�سم جمدد ًا /ويف املدينة املجاورة /امر�أة
غت�صب /و�أ�شالء لأطفال قد �أعدموا /كيف �أقول
ُت َ
الآن بفرح� :إين �أحب؟" .لقد فقدت املعاين النبيلة
جدواها يف ظل ب�شاعة احلرب التي تتكرر تيمتها يف
"يد املوناليزا" ملفتاح العماري" :يف احلرب /كنت
�ألعب عند باب البحر /غاف ًال عن قذائف فر�سان
امللكة �إيزابيال /يف احلرب مل �أحفل ب�أ�سماء رفاقي
الذين �ضيعوين" .وو�سط هذا التدمري تن�ش�أ م�شاعر
�سلبية �إزاء العامل .يقول جمعة املوفق يف "ني�سان":
"ني�سان حار� /أم�س مل يكن كذلك ...ريح مثل تلك
التي بالوطن /باردة ومنع�شة وحزينة /يوم �أم�س
كان كيوم من بالدي /يوم واهن /مي�ضي على
مهل /مثل قطار قدمي".
• الطبيعة /الوطن :

وهكذا تنتقل �صفات الطبيعة كما يراها ال�شاعر
�إىل الوطن� ،أو ت�صبح الطبيعة معاد ًال مو�ضوعي ًا
دا ًال على حالتي ال�شاعر والوطن .ويقيم "حمزة
الفالح" ق�صيدته على ثنائية الداخل واخلارج:
الداخل املعزول الذي يظنه �آمن ًا ،واخلارج الذي
يخ�شى اقتحامه .يقول يف "باب اخلوف"�" :إنه
وقت طيب للتدخني /والكذب واملزاح الثقيل برفقة
الليل /وقت جيد للكتابة /و�أنت تقف و�سط غرفتك/
�أمام جدرانها الأربع /ال ترى انعكا�سك /تفت�ش عن
مقب�ض الباب /ال مقاب�ض ال �أبواب /وقت جيد
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".
الداخل مرتبط بالتدخني – الذي هو �أقرب �إىل
ت�آكل الذات – والكذب والكتابة – رمبا الواهمة
– والغرفة ال�شبيهة بال�سجن .ومع ذلك يظل هذا
الداخل هو الأف�ضل من العامل اخلارجي املرتبط
بهذيان املجانني .هذا العامل الذي يفقد ال�شاعر

انتماءه �إليه ،كما يقول "علي حورية"" :ال �أهل يل
ال انتماء /ال �أعرف غري �أمي حورية /التي و�ضعتني
قرابة ال�ساحل /وهربت للبحر" .ويف "بد ًال من
احلديث" يتعر�ض حممد عبد اهلل للفقد وكلما فقد
�شيئ ًا �أحرقه؛ حتى رغبته يف احلديث�" :أنا كبع�ض
�أحرق اجلثة بعد املوت /و�أحتفظ برمادها يف
جرة �صغرية" .وهكذا يفقد الطفل الذي كانه،
والأحالم والق�صائد ،ومع ذلك ال يفقد قدرته على
املواجهة .تقول "�سمرية البوزيدي" يف "لكي �أ�سري
�إليك"� (( :أ�ضع �أ�صابعي يف عني العامل ال�شر�سة/
و�أم�سكه من �أذنه الثقيلة و�أرميه يف البحر،)).
وهناك �أي�ض ًا مواجهة �آثار احلرب باحلب .تقول
"فريوز العوكي" يف "من قال؟"" :من قال �إنها
لن تقبلك لأن رقبتك قبيحة� /ستقبلك يا حبيبي/
و�سترتك على رقبتك القبيحة� /آثار اللون الذي
�أحب".
•حترير اخليال وأسطرة املرأة :

يظل مبد�أ حترير الذات واجل�سد متهيد ًا لتحرير
الوطن .تقول "�صفية العاي�ش" يف "ت�سا�ؤالت":
أنت
"فكري يف الأمر /هل كنت �ستكونني كما � ِ
كنت خالية متام ًا /من كل �ضغط /لو
الآن /لو �أنك ِ
�أنك كنت حرة؟" .كما ي�صبح االنتباه �إىل الأحلان
املهملة و�سط ال�ضجيج نوع ًا من الإبداع .يقول
"�سراج الدين الورفلي" يف "املعجزات ال�صغرية
املحزنة"" :على غرار املو�سيقيات /تنتبهني
للأحلان املهملة /و�سط �ضجيج الهدوء /و�أنت
م�شتغلة بتعديل �آلة اخلياطة" .وهو ما يتوازى مع
حترير اخليال الذي نلحظه يف "حديقة تطل"
ملحمد زيدان�" :أ�صحو على حديقة /ترفع يل
ال�صباح على نافذة دون �ستائر /ولع�شرين عام ًا
من اليا�سمني� /أ�صطفي �سماوات خا�صة /تر�شر�ش
املطر ال�سكري /وتوزع حلواها على الزرازير" .كما
نالحظ ما ي�سمى "�أ�سطرة املر�أة" بو�صفها بدي ًال
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للعامل ومغرية له يف ق�صيدة "حلظة" لـ "مفتاح
العلواين"" :يف اللحظة التي مترين فيها /حتدث
�أ�شياء غريبة /متطر الأر�ض فتخ�ضر ال�سحب".
�أو "عندما مترين /ي�صيح الباعة على ب�ضاعتهم
باملجان /ثم يعودون بجيوب ممتلئة /وي�ستخدم
رجال املرور نايات بدل ال�صفارات" .ويف "امر�أة
�سيئة" لـ "نورهان الط�شاين" جند ممار�سة احلياة
و�سط احلرب واملوت" :الأطفال الذين ميوتون يف
نهاية احلي /ال يتوقفون عن لعب كرة القدم /حتى
جارتي اليائ�سة /ت�ستمر يف �سقي الأزهار /وتقول �إن
�أحدهم �سيهديني �إياها /يف نهاية هذه الق�صيدة".
•سوءات الواقع :

ويف امللف الق�ص�صي يت�سع جمال ا�ستعرا�ض �سوءات
الواقع :النفاق ،ال�سرقة ،املعاناة املعي�شية ،ال�شعور
بالوهم واملتاهة .ففي ق�صة "وجوه" لـ "�أحمد
يو�سف عقيلة" تتماهى الوجوه مع الأقنعة ،وي�صبح
كل �إن�سان يف حاجة �إىل وجه /قناع ليواجه به العامل:
"يطرق باب جاره� :صباح اخلري .عندك وجه �سلف؟
ال واهلل حتى �أنا عندي مقابلة مل �أعد �أملك �سوى
وجه واحد �سهرتُ الليل بطوله لرتميمه" .وي�صل
الأمر �إىل �إقامة �سوق لبيع هذه الوجوه .و�أمام زحام
النا�س ي�أخذ كل فرد وجه ًا واحد ًا؛ "حتى يكتفي
اجلميع" .ويف "ال�ساعة احلادية ع�شرة بتوقيت
الل�صو�ص" لـ "ر�ضوان بو�شوي�شة" يظهر تبئري املكان
بو�صفه هدف الل�صو�ص" :م�صرف ليبيا املركزي
الذي كان برج ًا ي�سمى برج املجزرة .الكورني�ش
الطرابل�سي اجلميل املدمك حتت احلجر والرتاب
من �سيدي ال�شعاب �إىل �سيدي عبد الوهاب".
وهي تفا�صيل لي�ست جمانية؛ حيث تدل على �ألفة
املكان ومعرفة تاريخه يف انتظار احلدث املفاجئ.
ففي هذه الليلة "يف ال�ساعة احلادية ع�شرة �سيحلم
ل�صو�ص املال العام يف ليبيا بيوم احل�ساب الدنيوي
ما قبل الأخروي" .هذا بينما يعاين الليبي حتى من
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ينتمي �إىل الطبقة الو�سطى ،كما يظهر يف "ا�سم
�أعجمي" ل�شكري امليدي�" :أجي" التي ت�سبب لها
الأحداث ال�سيا�سية املزيد من العزلة بعك�س جارتها
�سعاد؛ "املولعة بالردود ال�سيا�سية الوقحة ومتابعة
كل �شيء متعلق بالت�صريحات ال�سيا�سية والرتكات
امليلي�شياوية الطابع يف كل �أرجاء البالد"� ،".إذن،
فمعاناة هذه املر�أة التي تتعرث ابنتها يف الدرا�سة
والتي �سافر زوجها ،هي انعكا�س لأو�ضاع البالد وما
يجري بها.
ويف "ذات نهار كوفيدي" لـ "جمعة بوكليب" يتماهى
البطل مع ال�سارد يف بحثه عن ق�صة للكتابة بعد �أن
�أ�صبح الأمر متعذر ًا يف ظل الأو�ضاع املحيطة" :حني
غادر دفء بيته مبكر ًا ذات نهار كوفيدي بارد مل
يكن يق�صد بخروجه الرتي�ض م�شي ًا �أو هرب ًا من
وح�شة ال�صمت يف بيته .كان يف حقيقة الأمر رغم
برودة الطق�س خارج ًا ال�صطياد �أو لت�سول فكرة تنفع
�أن تكون ق�صة ت�ستحق �أن يكتبها" .ويف "الهوية" لـ
"جنوى بن �شتوان" نالحظ وقوع ال�ساردة يف متاهة
حيث تركب حافلة ال تدري �أين تذهب ،وت�شهد
عراك ال�سائقني �أثناء هذه الرحلة املجهولة .ويف
"بيع املراكب للريح" لـ "خليفة الفاخري" جند حالة
�أ�شبه بامل�سخ ..." :لكن ج�سدي اكت�سى �أخري ًا بفراء
رمادي ناعم وا�شر�أبت يف ر�أ�سي �أذنان كبريتان
واكتظ فمي بالأنياب" .ويف "الرتتيب الأمثل" لـ
"عمر �أبو القا�سم الككلي" ،جند نهاية مفتوحة
على كافة االحتماالت حني ي�صادف ال�سارد امر�أة
ت�شبه زوجته ويظن �أنها تطارده ،ويف البيت "وجد
نف�سه يتخذ قرار ًا يخل�صه من هذا الكابو�س".
وعلى العك�س من هذا اال�ست�شراف يعود "حممد
امل�صراتي" يف "موت حممد" من خالل اال�سرتجاع
�إىل ذكريات الطفولة التي متثل مالذه النف�سي
الآمن.

شيطان اللغة وجنون السرد ..

عبداتي بوشعاب .المغرب
امتلك «�أحمد زكي» موهبة مطبوع ًة �صقل �أداءها
التمثيلي ال�سينمائي وط َّورها عرب م�سا ٍر طويل
من الأعمال الأيقونية يف تاريخ ال�سينما العربية،
خا�صة ُيعرف بها،
حتى �سارت له كاريزما فنية ّ
فهو «ال�شاب الطموح» الذي ال ي�ست�سلم يف «م�سرت
كاراتيه» ،و»امله ِّرب» الذي ال ي�سقط �إال بخيانة يف
«الإمرباطور» ،و»البطل املظلوم» الذي ال ُيلقى عليه
القب�ض �إال بو�شاية يف «الهروب» ،و»املحامي املتمرد»
يف «�ضد احلكومة» ،والرئي�س يف «�أيام ال�سادات»
و«نا�صر � .»56أما يف «زوجة رجل مهم»( )1ف�إنه

امل�شاهد �أمام ال�شا�شة منبهر ُا ب�أداء
يوا�صل �إبقاء
ِ
املمثل/العقيد ،يف حالة من ال ّت َم ِاهي واالندماج
التا ّم مع العر�ض.
تعود �أحداث �شريط «زوجة رجل مهم»� ،إىل
�سبعينات القرن املا�ضي؛ خالل فرتة حكم الرئي�س
«�أنور ال�سادات»( ،)2كتبه ال�سيناري�ست «ر�ؤوف
توفيق» و�أخرجه «حممد خان» و�أنتجه الفل�سطيني
«ح�سني القلى» �سنة � .1988أ ّدى فيه دور البطولة
كل من «�أحمد زكي» يف دور العقيد «ه�شام �أبو
الوفا» ،و»مريفت �أمني» يف دور «منى» ،مع ح�ضور
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خا�ص للعراب «ح�سن ح�سني» يف دور «م�ساعد وزير
ّ
الداخلية» .وكما هو معلوم �أن �سيناريو الفيلم ال ُت ِقط
من واقعة( )3عابرة �سارت مع املخرج امل�صري
«حممد خان» بعد �أن قام �أحد ال�ضباط ب�إهانته
واالعتداء عليه يف موقف مروري ،غري �أ ّنه مل يتق ّبل
�أن مي�ضي املوقف بدون حما�سبة ،و�أ�ص ّر على ت�سجيل
حم�ضر بالواقعة ،قبل �أن يعتذر له ال�ضابط ويتم
ال�صلح بينهما .عند و�صولهما �إىل خمفر ال�شرطة،
ُّ
الحظ «خان» �أن �سلوكيات ال�ضابط لي�ست �سو ّي ًة؛
حيثُ ات�سمت �شخ�صيته بالغرور والنظرة الفوقية
للآخرين والإعجاب املفرط بالذات.
يغو�ص ال�شريط يف �أعماق ال�شخ�صيات الرنج�سية
ُ
احلقبة ال�ساداتية
لدى بع�ض �ضباط ال�شرطة يف ِ
مب�صر ،وير�صد �أ�سلوب حياة وعمل �أغلب رجال
أخ�ص �أولئك الذين
الأمن يف هذه املرحلة؛ وبال ّ
كانوا يرون �أن جتاوزاتهم يف م�صلحة الوطن .وقد
يكون احلوار( )4الذي دار بني العقيد «ه�شام �أبو
الوفا» والكاتب ال�صحايف «جمدي ع ّز العرب» الذي
م ّثل دوره «حممد درديري» ،يف املقهى حني التقاه
�صدف ًة و�ألقى عليه التح ّية ،مظهر ًا بائن ًا من مظاهر
التعايل والت�سلط والأنانية العنيفة التي يت�صف بها
هذا النوع من ال�ضباط:
الكاتب :ح�ضرتك م�ش فاكرين؟ �أنا
«جمدي عز العرب»؛ ال�صحايف الذي حققت معه
واتهمته ب�إثارة الر�أي العام وحماولة قلب نظام
احلكم..
العقيد :ال م�ش فاكر ...ح�ضرتك عايز
�إيه دلوقتي؟� ...أنا م�ش فا�ضي.
ال�صحايف :ال جمرد درد�شة؛ هل تعرف �أن
التهمة التي لفقتها يل كانت �سرتمي بي يف ال�سجن
�شهور و�سنني ..لوال بع�ض امل�سئولني يف الدولة الذين
وقفوا بجانبي وانتهى املو�ضوع ،ويف ُخلدي �س�ؤال
يحريين! ملاذا كنت تتهم النا�س بالباطل؟ هل تبحث
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عن �شهرة �أم جمد �أم ترقية؟ وما تلك اللذة الغريبة
حت�سها عندما تلفق ل�شخ�ص ما تهمة؟
التي ّ
العقيد� :أنا �شغلي �إين �أحمي البلد،
ويلزمك �أن تخر�س� ،أنا ال �أ�سمح لك بهذه اللهجة..
ال�صحايف :ومن �أقنعك �أن ت�صرفاتك هي
التي �ستحمي البلد؟ ومن قال لك �أنك �أكرث وطنية
مني �أو ممن حتقق معهم؟ �أنت ال حتب �أن ت�سمع
�إال �صوتك ..ولو كنت الآن يف مكتبك و�سط ال َه ْي َل َمان
اتر�صت والتقارير ُكتبت ويا
وال�سلطة؛ كانت الأقوال ِّ
َ
ويل من يقع حتت يدك.
العقيد :هذا هو �أ�سلوب املتطرفني ،نحن
يف حالة حرب يا ح�ضرة ال�صحايف ،ولوالنا كانت
الفو�ضى خربت البلد ..وم�س�ؤوليتنا حمايتها من
الأعداء ...و�أنت �أكيد عميل �أجنبي.
�ص ّرح املخرج «حممد خان» �أنه طلب من ال�سيناري�ست
«ر�ؤوف توفيق» �أن يقوم احلوار بوظيفة الك�شف عن
�أبعاد �شخ�صيات هذا ال�صنف من ال�ضباط()5
ومنوذجهم -يف ال�شريط -العقيد «ه�شام» الذي
متقم�صا ال�شخ�صية بكل ما
ج�سد دوره «�أحمد زكي»
ًّ
َّ
اجللي للغل ِّو
تت�صف به من عجرفة وتكرب ،مع الإبراز ّ
يف التكرب والأنفة الزائدة والرت ُّفع املبالغ فيه الذي
ُيعرف به الكثري من املحققني وال�ضباط والعقداء يف
ال�سادة وغريهم العبيد.
م�صر وقتذاك ،وك�أنهم هُ م ّ
ي�أتي ال�شريط يف �ساعتني تقريب ًا ،لري�صد ب�صدقٍ
وواقيع ٍة طريقة الأمن ِّيني تعميم ًا و�ضباط ال�شرطة
حتديدً ا يف الفرتة ما بعد حرب � 6أكتوبر
 ،)6(1973حتى مطلع الثمانينات .طريق ٌة
حتكمها النذالة والغطر�سة واالفرتاء؛ م ّثلها ب�صورة
متطابقة «�أحمد زكي» ب�أدائه املمتاز الذي خ ّول
ل�صناع هذا العمل ال�سينمائي اخلالد� ،أن يتوقفوا
ُ
عند ق�ضايا اجتماعية و�سيا�سية و�أمنية و�إن�سانية
�أي�ض ًا ،لأنها �أبعاد ات�صالها ببع�ضها يف فنون التمثيل
حتمي.
�أم ٌر ٌّ

يرغب العقيد «ه�شام �أبو الوفا» يف
اجتماعي ًا؛
ُ
الزواج من «منى»؛ فيتحول الزواج من توافق وقبول
بني طرفني� ،إىل رغب ٍة من لدنه هو وموا َفق ٍة ُتع ّد
حا�صل من طرف الفتاة .امل�س�ألة حم�سوم ٌة
حت�صيل
ٍ
مادام هو قد اختار ،لأنه طبع ًا وح�سب خيالئه لن
ُيرف�ض .لت�صبح الزوجة �شيئ ًا من �أ�شيائه �أو قطعة
أك�س�سوا ٍر جميلة تك ّمل مظهره ووجاهته االجتماعية
� ُ
�أمام النا�س واجلريان وزمالء املهنة .حتى �أن
رئي�سه يف العمل هو من خطب له زوجة امل�ستقبل،
لأن ال�شخ�صية الرنج�سية عموم ًا تعتمد على عن�صر
الإبهار ،مما يحقق لها االنت�صارات املعنوية امل�ؤقتة
�أمام الغري ،لت�ستمر يف تغذية هو�س الت�سلط� ،إذ
ميثل بالن�سبة لها غاي َة احلياة ومنتهاها.
هو�س بدا مالزم ًا لطبيعة ه�شام ،يتعام ُل مع بواب
ٌ
العمارة ونادل املقهى والفكهاين و�سائقه اخلا�ص
كخدم يتم ت�سخريهم خلدمته وخدمة �أمثاله،
ٍ
ي�ش ِّي�ؤهم ويجردهم من بعدهم الآدمي وعلى �أنهم
ب�شر ي�شعرون �أي�ض ًا يفرحون ،يعانون ،لهم طموحات
و�آمال مثله متام ًا ،من حقهم �أن يح َيوا بكرامة.
�أقار ُبه �أي�ض ًا ال يكرتث لأي �صلة عائلية تربطه
تعب مرتجي ًة
بهم؛ خال ُت ُه و�صلت �إليه بعد �سفر ُم ٍ
ّ
التدخل عاجلاً لتخلي�ص ابنها الطالب يف
�إ ّيا ُه
ال�سنة الأخرية بكلية الطب ،من االعتقال على
خلفية �أحداث يناير  ،)7(1977لك ّنه فاج�أها
بالالمباالة والنكران .هو ب�صراح ٍة ال يعرتف
وال يهاب �إال ر�ؤ�ساءه حيث �إ ّنه ينحني لتعليماتهم
و�أوامرهم ال احرتام ًا ،بل خو ًفا ،لأنهم �أعلى رتب ًة
امتناعا يف تنفيذ
منه وقد ي�ض ُّروه �إذا �أظهر لهم
ً
التعليمات.
�سيا�سيا و�أمني ًا؛ تع ّد تهمة قلب نظام احلكم ،تهم ًة
مف�ضلة لدى هذا النوع من الأمن ّيني ولأمثال �صاحبنا
العقيد ،يتم تلفيقها للمتظاهرين ولأ�سباب خمتلفة
حتى لو كانت مطالبهم ال �صلة لها بال�سيا�سة ،فقد

تخ�ص الأ�سعار �أو ال�سكن �أو البطالة �أو رف�ض ما
ُّ
ي�سمى مبعاهدة ال�سالم( .)8ولأن احلفاظ على
املن�صب الأمني والرت ّقي املهني يتطلب �إظهار الوالء
للداخلية والنظام ،فال م�شكلة عند العقيد �أن يظ ِلم
�أو يز ّور �أو يكذب ،و�إنْ تطلبت امل�س�ألة �إخفاء الأبرياء
يف ال�سجون والق�ضاء على م�ستقبلهم ،و�إقحام
ذويهم يف دوام ٍة من ال�شقاء خالل البحث عن حلول
لتخلي�ص معتقليهم من م�صري جمهول.
بالرغم من االلتفات �إىل بع�ض النماذج ال�سو ّية
وامل�ش ّرفة من ال�ضباط كذاك الذي حقق ب�شكل
طبيعي مع ال�صحايف املمنوع من الكتابة ب�سبب
مواقفه الإيديولوجية� ،إال �أنها مناذ ٌج تذوب و�سط
ثلة من الفا�سدين امل�ضطربني .طر َد «ه�شام» هذا
ال�ضابط و�أمره برتك التحقيق مع املتهم ،حتى
يت�سنى التعامل معه مبا يتيح ل�سيادة العقيد ا�ستدام َة
ال�شعور بال�سيطرة وال ّلذة التي يب ُل ُغها بعد �أن يرمي
ب� ّأي متهم ملجرد ال�شك �أنَّ �آراءه ال تتوافق مع عقلية
هذا النوع من العقداء �أو �ضباط �أمن الدولة .وقد
حدث بعد �أن وافق على عودة «منى» زوجته ملتابعة
درا�ستها يف مدرجات اجلامعة� ،أنه ا�ستعملها
ك ُمخْبرِ ٍ دون �أن تدري هي بن ّيته يف تزويده مبعلومات
عن حتركات ومواقف و�أ�سماء بع�ض الطالب الذين
يدر�سون معها ولديهم ن�شاطات �سيا�سية.
�إن�سان ًيا؛ تتحول حياة العقيد وزوجته وعائلتها �إىل
جحيم� ،شخ�ص ّيتان متناق�ضتان متام ًا ،الزوجة
الهادئة اللطيفة والرجل الع�صبي الأناين .يتجلى
اجلحيم احلارق يف فقد ِه لعمله بعد َ�شن الدولة
حمل ًة على رجال الأمن الذين جتازوا حدودهم
القانونية يف التحقيق مع املعتقلني�ِ ،ضمن ما �سمي
�إعالمي ًا �آنذاك بعهد انفتاح ال�سادات .قرا ُر العزل
ك�س َر
من وظيفته �ش ّكل كابو�س ًا �أربك و َق َل َب حياتهَ ،
ِكربياءه و�ألغى مكانته االجتماعية� ،صار مي�شي يف
ال�شارع وك�أنّ على ر�أ�سه بطح ًة يعتقد �أن اجلميع
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يرمقه بنظرات اال�ستهزاء والتهكم.
عانت «منى» �أو ًال من �سقوط حملها ،وعانت ثاني ًا من
�سلبها �إرادتها منذ عا�شرت الزوج امل�ست ِبد ،الذي
ال يت�صف ب�أي عواطف وك�أنه كائن غري �آدمي بال
�سادي ال ير�ضى �سما َع عدا �صوته .جعلها
وجدان،
ٌّ
� ِأ�سري ًة يف ِح�صْ ٍن م�س ّيج بقواعده وقوانينه قبل وبعد
عا�ش مبكر ًا ب�سبب التجاوزات� .صار
�إحالته على ا َمل ِ
ال ميلك �سوى الزوجة ،والتي بدورها قررت التخلي
عنه ،غري �أنها �سوف تدفع ثمن هذا التخلي بقتله
لوالدها بر�صا�صة �أطلقها من م�سد�سه لتخرتق
�صدره ،وهو القادم �إىل ابنته بعد �أن هاتفته
ليخل�صها من عذابها ،وطالب ًة منه
م�ستنجد ًة به
ّ
�إعادتها �إىل دفء العائلة .ويف النهاية ينتحر العقيد
ب�آخر ر�صا�صة يف امل�سد�س.
«�أحمد زكي» ،املمثل اخلبري ،بر َع يف جت�سيد دور
«�سيادة العقيد» الذي يرى �أنه على �صواب دائم ًا،
بينما الآخرون قا�صرون يف الفهم وا�ستيعاب م�س�ألة
الت�ضحية من �أجل الوطن� .إنه حمور الكون ومركزه؛
ت�ستمر معه هذه الأ�سطورة الذاتية ويرغب يف نقلها
�إىل اب ِنه ،عندما يقول لزوجته بعد حملها �أنها
�ستنجب ولدً ا و�سي�صبح �ضابط ًا ،لأن ال�ضباط هم
من يحكمون العامل.
عاي�ش «زكي» دوره وتق ّم�ص �شخ�صية الرجل
املهم و�أبدع يف متثيلها كما �أبدع يف معظم �أعماله
ال�سينمائية .فعلى م�ستوى �صفات الف ّنان بدا �أنه
اتّ�صف بالت�أثري واجلاذبية واحل�ضور ،وعلى م�ستوى
التمثيل يظهر �أنه ت�أقلم وانغم�س يف الفعل ل ُيقنع
اجلمهور بعفوية وتلقائية �أنه يعي�ش احلقيقة ال
اخليال ،وبعد �أن يدفعك عرب �أدائه �إىل التعاطف مع
املظلومني الذين �أ�ساء �إليهم ،يجعلك تت�أثر وت�ش ِفق
عليه هو عينه الظامل ،ملا �آل �إليه و�ضعه ب�سبب جنون
حي ملقولة :الإن�سان �أحيا ًنا يكون
العظمة ،يف ٍ
مثال ٍّ
نف�سه.
عد َّو ِ
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*كلية اللغات والآداب والفنون جامعة ابن طفيل املغرب

باعتبارها مبحث ًا جمالي ًا وفلسفي ًا
في الثقافة العربية االسالمية ..

رمزية اللون ()2
عاطف عبد الستّار .تونس
وهو �أبي�ض ،ف�إذا حت ّرك وا�سو ّد فهو « َد ّ
اللون عند أهل ّ
بي» قبل �أن • داللة ّ
اللغة والبالغة:
تنبت �أجنحته  ..ويرى تغيرّ �ألوان التّمر ،ف ُيعطي
لك ّل لون �إ�سم ًا ،ف�إذا اخ�ض ّر ح ّبه وا�ستدار فهو
«خلاَ ل» ،ف�إذا َع َظم فهو «ال ِب�س ُر» ،ف�إذا احم ّرت فهي
«�شقحة» .وقد يرى حلية ال ّرجل حمراء ،في�ش ّبهها
ِ
بالعرفجة ويقول« :ك�أنّ حليته حزام عرفجة» .وقد
يرى �أنف ال ّرجل �أحمر فيذ ّكره هذا بنبات ّ
الطرثوث
فيقول له «نكعة �أنفك ك�أ ّنها نكعة ّ
الطرثوث» وقد
ُتعجبه ال ّناقة ال ّناقة احلمراء ف ُي�ش ّبهها بعروق
الأرط�أة ،وهي عروق �شجرة معروفة «حمر زاهية يف
ثرى ال ّرمال املمطورة يف ّ
ال�شتاء ،تراها �إذا انترثت
وا�ستخرجت من الثرّ ى ،حمرا ريانة مكتنزة».
وهكذا يج ّرنا ال ّلون �إىل معارف العرب وت�ص ّوراتهم
للعامل املحيط بهم و�إىل نظرتهم ال ّثاقبة لهذا
الوجود ولك ّل املوجودات املتناثرة هنا وهناك على
مما يك�شف بجالء قدرة الإن�سان
مدى الب�صر ّ
العربي على متييز الألوان وحتليلها ب�شكل ملفت
للإنتباهّ ،ثم ت�أويلها لي�أخذ ال ّلون �أبعاد ًا �أخرى
تتّ�صل بك ّل ما هو نف�سي واجتماعي وديني وفكاهي
كذلك ،وفيما يلي نعر�ض �آراء بع�ض املف ّكرين العرب
وامل�سلمني:

اهتم �أهل ال ّلغة والأدب والبالغة كثري ًا بو�صف
ّ
بيئتهم وموئلهم مبا حوته من عنا�صر كثرية
كاحليوانات الأليفة والوح�ش ّية وال ّنباتات واحل�شرات
والبيوت والأحجار وال ّرمال وال ّثمار ...يتّخذون منها
ما ّدة لأ�شعارهم ومقاماتهم و�أمثالهم ومواعظهم
و�سريهم ،فخلعوا عليها �أو�صاف ًا و�أ�شكا ًال و�ألوان ًا
ك�شفت ب�صدق رهافة �إح�سا�سهم ود ّقة مالحظتهم
و�سعة خيالهم وغزارة علمهم وعمق جتربتهم
ونفاذ ب�صريتهم ...وقد برعوا كثري ًا يف �إظهار � ّ
أدق
اجلزئ ّيات والتّفا�صيل و�أن�شئوا جملة العالقات بني
خمتلف ّ
الظواهر واملوجودات ،وال عجب يف ذلك،
فال ّلفظ العربي متد ّرج مت�سل�سل من الكل ّيات �إىل
اجلزئ ّيات ،ومن الأ�صول �إىل الفروع ،ومن الهيئات
والأ�شكال اخلارج ّية �إىل الأحوال وال ّدخائل ،ومن
وال�صور امل�شرتكة� ،إىل الوجوه
اخلطوط الكربى ّ
والعنا�صر ال ّدقيقة ،يف تنويع وتف�صيل وترتيب
ي�ستدعي التّقدير والإعجاب بهذه الإحاطة والغنى
والعر�ض ا ّلذي ندرت فيه املعاظلة والتق ّعر ال ّلغوي
والتّعقيد املعريف ا ّلذي ن�ست�شعره ،يف عدد كبري
من الكتب العلم ّية التطبيق ّية والفقه ّية والفل�سف ّية
وال ّنحو ّية وما �شابه..
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و�إنّ املت�أ ّمل يف املد َّونة ّ
ال�شعر َّية يالحظ �أ ّنها احتفت
بالألوان يف �شتَّى الأغرا�ض ّ
ال�شعر َّية وعرب الو�سائل
البالغ َّية املختلفة من جمازات وت�شابيه وا�ستعارات
وكنايات ..فت�ش َّكل يف املخ َّيلة اجلماع َّية العديد
ال�صور ّ
ال�شعر َّية ذات الإيحاءات والإمياءات
من ُّ
ال ّرمز َّية ّ
والطاقات التّخييل َّية .
وقد �أثبت ن ّقاد ّ
ال�شعر قدمي ًا وحديث ًا �أنَّ َّ
ال�شاعر
ال�صور ّ
ال�شعر َّية يف ما ينظمه من
ابن بيئته ،و�أنَّ ُّ
ق�صائد ت�ستلهم فيما ت�ستلهم من �ألوان َّ
الطبيعة
خا�ص.
والكون املحيطني به فتطبع جتربته بلون ّ
وملَّا كان «ال َّنا�س �أطوع للتَّخييل منهم للتَّ�صديق»
على حد ّ تعبري حازم القرطاج ّني )ت1386
م) ج َّنحت قرائح الأدباء ّ
وال�شعراء يف اخليال،
وح َّركت يف املتل ّقي �ألوان ًا من التَّفاعالت ال َّنف�س َّية
ا�ستقباحا وا�ستح�سان ًا ،ت�ألمّ ًا والتذاذ ًا ،وال ميكن
ً
ال�صور �سوا ًء يف
بحال �إنكار قيمة الألوان يف ت�شكيل ُّ
الن�ص املنتج �أو يف ذهن املتل ّقي ،وتبقى ك ُّل الأدوات
ّ
التَّعبري َّية البيان َّية والبديع َّية و�سائل تخييل َّية بامتياز
يف نظره .وال غرابة يف �أن يع ّرف «القرطاج ّن ّي»
ّ
خمت�ص يف
ال�شعر ب�أ َّنه «كالم خم ّيل موزون،
ٌّ
ل�سان العرب بزيادة التّقفية �إىل ذلك والتئامه من
مق ّدمات متخ َّيلة� ،صادقة كانت �أو كاذبة ،ال ي�شرتط
فيها ،مبا هي �شعر ،غري التَّخييل».
و�إن كان «ال ّثعالبي» قد �ض ّمن م�ؤ ّلفه امل�شهور «فقه
ال ّلغة و�أ�سرار العربية» ف�صلني �أحدهما تناول
الألوان ومفرداتها ّ
وال�سواد
املوظفة يف لون البيا�ض ّ
وا ُ
واهتم ال ّثاين ب�ألوان
حلمرة يف الإن�سان واحليوانّ ،
ال ّثياب وما ّدته ،وتك ّلم «عبد اهلل بن حم ّمد بن جزي
الكلبي الغرناطي» عن ماهية الألوان ،و�أفرد لها
كال�سواد
باب ًا �س ّماه الألوان ،وفيه يقول« :ال ّلون هيئة ّ
والبيا�ض وا ُ
وال�صفرة ،»..ف�إنّ «اجلاحظ»
حلمرة ّ
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يرى �أنّ ّ
ال�شعر �إىل جانب كونه �صناعة ،فهو �ضرب
من ال ّن�سج وجن�س من التّ�صوير �أي �أنّ ت�آلف حروف
الكلمة يف الأذن يطابق ت�آلف الألوان يف جمرى
الب�صر.
وهنا مياهي «اجلاحظ» بني الكلمة وال ّلون يف العمل ّية
الإبداع ّية ،و�إن كان قد حت ّدث مط ّو ًال عن الكلمة
ووقعها يف نف�س امل�ستمع فهو يتح ّدث الآن عن �أ�صل
وال�سواد فيقول..« :وقد
الألوان ومر ّدها �إىل البيا�ض ّ
جعل بع�ض من يقول بالأج�سام هذا املذهب دلي ًال
ال�سواد والبيا�ض،
على �أنّ الألوان ك ّلها �إنمّ ا هي من ّ
و�إنمّ ا يختلفان على قدر املزاج ،وزعموا �أنّ ال ّلون يف
وال�سواد ،وحكموا يف املقالة
احلقيقة هو البيا�ض ّ
لل�سواد على البيا�ض� ،إذا كانت الألوان
الأوىل بالق ّوة ّ
ال�سواد وبعدت عن البيا�ض
ك ّلما ا�شت ّدت قربت من ّ
فال تزال كذلك �إىل �أن ت�صري �سوادا».
لئن طرح �صاحب «احليوان» بذكاء ونباهة مفهوم
الكثافة ( )La densitéيف الألوان و�أ�شار
�إىل (نظرية خلط الألوان املادية� )...إلاّ �أ ّنه مل
يتط ّرق �إىل م�س�ألة املهارة واحلذق يف التعامل مع
املا ّدة ( )La techniqueوهي ميزة �أ�سا�س ّية
من �ش�أنها �أن ت�صنع الفارق بني الف ّنانني ،وهو ما
�أ�شار �إليه «اجلرجاين» بو�ضوح فيقول يف «دالئل
الإعجاز»« :و�إنمّ ا �سبيل هذه املعاين �سبيل الأ�صباغ
ال�صور وال ّنقو�ش ،فكما
(الألوان) ا ّلتي تعمل منها ّ
�أ ّنك ترى ال ّرجل قد ته ّدى الأ�صباغ ا ّلتي عمل منها
ال�صورة وال ّنق�ش يف ثوبه ا ّلذي ن�سج �إىل �ضرب
ّ
من التخيرّ والتد ّبر يف �أنف�س الأ�صباغ ويف مواقعها
ومقاديرها ،وكيف ّية مزاجها لها وتركيبها �إ ّياها �إىل
ما ال يهتد �إليه �صحبه ،فجاء نق�شه من �أجل ذلك
�أعجب و�صورته �أغرب».
ولع ّل ما �أ�شار �إليه «حازم القرطاج ّني» بعد قرنني

من الزّمن يع ّمق ما ذهب �إليه «اجلرجاين» ّ
ويوطده
ليطرق على م�سامعنا كالم ًا عن وقع ال ّلون يف نف�س
ال ّرائي ،حيث اعترب �أنّ املحاكاة بامل�سموعات جتري
ال�سمع جمرى املل ّونات من الب�صر .وهو عينه ما
من ّ
�أ�شار �إليه كذلك �سنان اخلفاجي ملّا اعترب �أنّ ت�آلف
حروف الكلمة كت�آلف الألوان يف جمرى الب�صر .وال
«�صفي
يفوتنا هنا طبع ًا �أن من ّر دون �أن نع ّرج على
ّ
الدٌين احللي» ذلك ّ
ر�صع �أبياته
ال�شاعر الهمام ا ّلذي ّ
احلما�س ّية ب�أ�صباغ من الفخر و�ألوان من ّ
ال�ضروب
قائ ًال« :بي�ض �صنائعنا خ�ضر مرابعنا * �سود وقائعنا
حمر موا�ضينا»� ،أو «عمرو بن كلثوم» ا ّلذي قال :ب�أ ّنا
نورد ال ّرايات بي�ضا * ون�صدرهنّ ُحمرا قد ُر ِوينا» �أو
«التّوحيدي» يف «الإمتاع واملُ�ؤان�سة» ا ّلذي ح ّدثنا عن
الألوان« :و ُيقال �أنّ لون الياقوت الأ�صفر وال ٌّذهب
الإبريز ،ولون الزّعفران وما �شاكلها من الألوان
املُ�شرقة من�سوبة �إىل نور ّ
ال�شم�س وبريق �شعاعها،
وكذلك بيا�ض ال ِف ّ�ضة وامللح والب ّلور والقطن وما
�شاكله من �ألوان ال ّنبات من�سوبة �إىل نور القمر
وبريق ُ�شعاعه ،وعلى هذا املثال �سائر الألوان».
• داللة ّ
اللون عند أهل الفكر والفلسفة:

تتع ّدى داللة الألوان عند الفال�سفة امل�سلمني نطاقها
أعم� ،إذ تتّ�سع
الو�ضعي املطابق لها �إىل ما هو � ّ
دائرة �إيحاء ال ّلون يف مقارباتهم للتّف�سري وال ّت�أويل
أعم من املعنى الو�ضعي
بت�ضم ّنها معان ور�ؤى � ّ
للن�ص جملة من الإيحاءات وال ّرموز
املتداول وتتيح ّ
ا ّلتي ُتك�سب ال ّلون بف�ضل الإمكانات ا ّلتي يتمتّع بها
ال ّلفظ العربي  -املتد ّرج من الكل ّيات �إىل اجلزئ ّيات،
ومن الأ�صول �إىل الفروع ،ومن الهيئات والأ�شكال
اخلارج ّية �إىل الأحوال وال ّدخائل � -أبعادا �أخرى
تلتقي فيها ك ّل احلقول املعرف ّية ّ
بغ�ض ال ّنظر عن

حوا�س
منطلقاتها .فهذا «الفارابي» يذكر خم�س
ّ
احل�س
ظاهرة ومثلها باطنة ،ف�أ ّما الباطنة فهي
ّ
امل�شرتك واخليال واملتخ ّيلة والوهم واحلافظة ،و�أ ّما
ّ
الظاهرة فهي تلك املح�سو�سات اخلم�سة املعروفة
ا ّلتي تدرك الألوان والأ�شكال والأج�سام ..كالب�صر
وهو «ق ّوة مرتّبة يف الع�صبة املج ّوفة ُتدرك �صورة
ما ينطبع يف ال ّرطوبة اجلليد ّية من �أ�شباح الأج�سام
ذوات ال ّلون ،املت�أ ّدية يف الأج�سام ال�ش ّففة بالفعل
ال�صقيلة .»..وهذا «الكندي»
�إىل �سطوح الأج�سام ّ
ال�صورة �إلاّ وهي يف طينتها
يرى �أنّ
احل�س ال ُيدرك ّ
ّ
وهو �إميان منه ب�أنّ املح�سو�سات من بني مق ّدمات
فاحل�س ُيدرك الك ّلي ال اجلزئي
املعرفة وم�صادرها،
ّ
امل�شاهدة كما �أ ّنه
وبوا�سطته ُيدرك العقل ق�ضاياه
َ
احل�س والقيا�س ُيدرك العقل املجريات..
وبوا�سطة ّ

• داللة ّ
اللون عند أهل الفقه:

ُيع ّد ابن حزم الأندل�سي (ت 456هـ) من �أبرز
الفقهاء ا ّلذين اعتنوا بالألوان و�أهم ّيتها يف حياة
الإن�سان ،حيث ت�ص ّدى م� ّؤ�س�س املذهب ّ
الظاهري
يف م�ؤ ّلفه ّ
ال�شهري «طوق احلمامة» ل ّلون يف نطاق
املح�سو�س احلا�ضر �إىل ما وراء ال ّذهن ،وهو يرى
احل�س اخلارجي ليتّ�صل ب�أجزاء
�أنّ ال ّلون يتع ّدى
ّ
ال ّنفو�س ال ّنائية ..و�ضرب مثال �أنّ املر�أة البي�ضاء
لزوج �أبي�ض ُترزق بطفل �أ�سود �إذا دامت يف
م�ضجعها تطالع ال ّلون الأ�سود ،مبعنى �أنّ �أثر ال ّلون
احل�س �إىل باطن الإدراك.
ال ّنف�سي يتجاوز �سطح
ّ
كما يعترب «ابن حزم» �أنّ ل ّلون بريقا وجاذب ّية جتذب
مهما حت ّول ال ّنظر من خلف �أو من �أمام ،ويقول يف
ذلك بيتني من البحر الب�سيط:
من ُكنت ُق َّدامه ال ينثني �أبـ ــدا
ال�ص َّعاد َي ْع�شونا
فهم �إىل نورك ّ
ومن تكن خلفه فال ّنف�س ت�صرفه
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�إليك طوعا فهم د�أبا يكرونـ ـ ـ ـ ـ ــا
و�أ ّما يف «الأ�صول والفروع» فيعر�ض لنا «ابن حزم»
ر�أي «ه�شام بن احلكم» ا ّلذي يعترب �أنّ ك ّل ما يف
العامل هو ج�سم ،وعليه فالألوان �أج�سام لأنّ اجل�سم
�إذا كان طوي ًال عري�ض ًا عميق ًا ،فمن حيث وجدته
وجدت ال ّلون واحلركة ّ
والطول والعر�ض والعمق ل ّلون
�أي�ض ًاّ ،ثم ير ّد عليه مع ّلال جوابه ب�أنّ الأبعاد ال ّثالثة
ّ
خا�صة باجل�سم
(الطول والعر�ض والعمق) �إنمّ ا هي ّ
ولي�ست ل ّلون ،فلو «كان ل ّلون طول وعر�ض وعمق غري
طول اجل�سم وعر�ضه وعمقه الحتاج �إىل مكان غري
مكان اجل�سم على مقداره ،ومن املحال �أن يكون
�شيئان ،طول ك ّل واحد منهما مقدار ما يعلن معا
يف مكان م�ساحته �أحدهما وهذا ما ال �سبيل �إليه يف
معقول».
• داللة ّ
مفسري األحالم:
اللون عند ّ

�أورد ابن �سريين يف تف�سريه لر�ؤية الأثواب املل َّونة يف
بي
احللم« :والقمي�ص الأبي�ض دين وخري ،وقال ال َّن ُّ
علي وعليهم
عليه َّ
ال�سالم ر�أيت ك�أنَّ ال َّنا�س يعر�ضون َّ
علي عمر وعليه قمي�ص يج ُّره،
ُقم�ص ،وعر�ض َّ
قالوا فما �أ َّولت ذلك يا ر�سول اهلل؟ قال ال ّدين»..
و»اجلديد الأبي�ض جاه ال َّرجل وعزُّه ودينه و�أمانته..
ال�صالح دين ًا ودنيا ..وال ّثياب
ولب�س ال ّثياب البي�ض َّ
اخل�ضر ق َّوة ودين وزيادة عبادة للأحياء والأموات
وح�سن حال عند اهلل تعاىل ،وهي ثياب �أهل اجل َّنة،
وال ّثياب احلمر مكروهة لل ّرجال ،وقيل يد ُّل يف
ال�سود ملن ال
املر�ض على املوت ُّ
وال�صفرة يف ال ّثياب ُّ
يعتاد لب�سها �إ�صابة مكروه ،وقيل هي للمري�ض دليل
املوت ،والزُّرقة ه ٌّم وغ ٌّم ،ومن لب�س ملحفة حمراء
لقي قتا ًال ب�سبب امر�أة ،وال ّثياب بالألوان يف �سائر
ال ّنا�س تد ُّل على ال�ش ّدة واحلزن ،وتد ُّل للمري�ض على
زيادة مر�ض».
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املف�سر «ابن
ويرجع البع�ض هذا التَّناغم �إىل قرب ِّ
�سريين» من الع�صر الإ�سالمي الأ َّول ،ولكنَّ ال ّنظام
ال َّرمزي للألوان بقي على حاله يف نوع من ال َّثبات
املف�سرين املت� ّأخرين ،مثلما هو احلال
حتَّى لدى ّ
يف تف�سري «تعطري الأنام يف تف�سري املنام» لعبد
الغني ال َّنابل�سي ،فالأزرق مث ًال بقي نذير �ش�ؤم
وف�أ ًال للمكروه يف تف�سريه ،مبا يعني وجود رف�ض
�سيكولوجي وثقايف لهذا ال ّلون يف �إطار ال َّثقافة
العرب َّية الإ�سالم َّية  .وعلى هذا ال ّنحو يتبينَّ لنا
ّ
احلواف مم ّثلة يف كتب تف�سري
بو�ضوح �أنَّ ال ُّن�صو�ص
الأحالم قد �ساهمت جمتمعة يف قولبة ال ّنظام
ال َّرمزي للألوان يف ال ّثقافة العرب َّية الإ�سالم َّية،
ذلك ال ّنظام ا ّلذي �ساهم الإرث العقدي والعريف
ّ
وال�شعبي يف �ضبط �أبرز معامله وت�شكيل هو َّيته ليت�أ َّكد
لنا م َّرة �أخرى �أنَّ رمز َّية الألوان م�س�ألة ثقاف ّية
ال�سيا�سي هذا الإرث ال َّرمزي
بامتياز ،و�أنَّ �إيالء ّ
�أمر ال يخلو من وجاهة بال َّنظر �إىل فاعل َّية ال َّلون يف
ال�صور ال ّذهن َّية يف املتخ َّيل اجلمعي ،وال َّت�أثري
ت�شكيل ُّ
يف املتل ّقي ب�صر َّيا وانفعال َّيا قبل ال َّت�أثري فيه عقل َّيا.
 )1يف بيان �أ�صناف الألوان ودالالتها:
قال «احل�سني بن علي ال ّنمري» يف «امللمع»�« :إنّ
اهلل ع ّز وج ّل خلق الألوان خم�سة :بيا�ض ًا و�سواد ًا
و�صفرة ُ
وخ�ضرة ،فجعل منها �أربعة يف بني
ُ
وحمرة ُ
وال�سواد وا ُ
وال�صفرة ،»..كما
حلمرة ُّ
�آدم :البيا�ض ّ
�أ�شار �أي�ض ًا �إىل �أ�صل الألوان الفرع ّية« :ف�إن قال
وال�صحمة
وال�سمرة والزُّرقة ّ
قائل� :أين ال ُغربة ُّ
ّ
وال�شقرة و�أ�شكالهنّ من الألوان قيل هذه الألوان
لي�ست نوا�صع خوال�ص وك ّل ُير ّد �إىل نوعه ،فال ُغربة
ال�سواد ،والزُّرقة �إىل
وال�سمرة �إىل ّ
�إىل البيا�ض ُّ
ا ُ
ال�صفرةّ ،
وال�شقرة �إىل
خل�ضرة وال�صحمة �إىل ُّ
ا ُ
حلمرة» .وهذا ر�أي «بن اجلزي» كذلك �إذ يتّفق

مع «ال ّنمري» يف �أنّ الألوان الأ�صل ّية خم�سة �إلاّ �أ ّنه
يختلف معه يف حتديد الألوان الفرع ّية فهو يرى
�أ ّنها مر ّكبة من الألوان الأ�سا�س ّية ،وبالتّايل فهي
غري مق ّيدة وال يمُ كن ح�صرها يف عدد معينّ  ،كما
�أ ّنها مر ّكبة بت�سميات جديدة مل تعهدها املعاجم
ال�سواد
ال�سابقة كال ّلون «الزُرق» املر ّكب من ّ
اللغو ّية ّ
ال�سواد وا ُ
حلمرة،
والبيا�ض و»الزّبيني» املر ّكب من ّ
و»ال ّنارجني» (�أي الربتقايل) من ا ُ
حلمرة
وال�صفرة.
ّ
يف حني ذهب «اين �سيده» �إىل اعتبار �أنّ الألوان
وال�سواد وا ُ
حلمرة،
الأ�سا�س ّية ثالثة ال غري :البيا�ض ّ
«ولهذه الأنواع ال ّثالثة �أ�سماء م�ستعملة قريبة و�أخر
بالإ�ضافة �إليها وح�ش ّية غريبة ال تدور يف ال ّلغة
مدارها ،وال ت�ستم ّر ا�ستمرارها .»..وهكذا يتجاوز
«ابن اجلزي» ابن �سيده وال ّنمري يف م�س�ألة حتديد
الألوان الفرع ّية بل و ُي�ساهم بقدر كبري يف اكت�شاف
كثري من الألوان ا ّلتي مل تكن ُتعرف يف ع�صره طبعا
با�ستثناء الوردي فلي�س له وجود يف لغة العرب طيلة
الع�صر الو�سيط مبا يف ذلك الربتقايل ا ّلذي ُعرف
عند �أ�سالفنا بـ «ال ّنارجني» ن�سبة �إىل نبتة «ال ّنارجن»
وذكر «ال ّثعالبي» �أ ّنه «الأَخْ َط ُب» �أي ما اجتمع فيه
ا ُ
ال�صفرة �أو «الأرجواين» وهو �شديد
حلمرة �إىل ّ
ا ُ
حلمرة.
أ) يف ذكر درجات األلوان ودالالتها:

البيا�ض :ذكر «ال ّثعالبي» يف «فقه ال ّلغة
•
�ست درجات وهي
و�أ�سرار العربية» �أنّ البيا�ض ّ
«� ٌ
أبي�ض ّثم َي َق ٌق بفتح الياء والقاف ّثم َلهٍ ٌق بفتح
اللاّ م وك�سر الهاء ّثم وا�ضح نا�ص ٌع ّثم هجا ٌن
َ
�ص» .وقال «ابن �سيده» �أنّ «الأبي�ض» « َق ْهدٌ،
وخا ِل ٌ
النقي ال ّلون» .وذكر الزجاج �أنّ «ال َّل َهقَ
وال َق ْه ُد
ّ

َوال َّلهِ قَ وال ِّل َه َاق :الأبي�ض ّ
ال�شديد البيا�ض» .ومن
الكلمات امل�أخوذة من الأبي�ض كلمة ّ
«و�ضاح»،
ّ
والو�ضاح هو الأبي�ض ذو ال ّلون احل�سن ،وكلمة
ال�سفلي،
«نا�صع» ا ّلتي ترتبط بدرجة البيا�ض ّ
و»ال�س ْح ُل» وهو ال ّثوب الأبي�ض ،و»ال َّن َّقا» وهو ال ّرمل
َّ
ال�سحاب الأبي�ض،
الأبي�ض،
َّ
و»ال�ص ِب ُري» وهو ّ
و»ال َو ِت ُري» وهو الور ُد الأبي�ض ،و»ال َق�شْ ُم» هو ال ِب�س ُر
الأبي�ض ال ّذي ُي�ؤكل قبل �أن ُيرك وهو حل ٌو ،و»ا َ
خل ْوعُ»
هو اجلبل الأبي�ض ،و»ال ّر ُمي» هو ّ
ال�ضبي الأبي�ض،
و»اليرَْ َم ُع» هو احلجر الأبي�ض ،و»ال َق ِ�ض ُيم» هو اجللد
الأبي�ض .و�أن�شد ال ّنابغة (من ّ
الطويل):
ات ُذ ُيولها * عليه َق ِ�ضي ٌم ّ
منقته
ك�أنّ جم َّر ال َّر ْام َ�س ِ
ال�ص َوا ِن ُع.
َّ
ال�سواد
ال�سوادُ :ي�ص ّنف «�أبو عبد اللهّ ال ّنمري» ّ
• ّ
�إىل درجات كثرية منها� :أ�سود وهو �أق ّل درجات
ال�سواد ،ويليه َ
احل ْل ُكوك ،فالفاحم ،وامل�سحنك،
ّ
وحلبوب وغربيب وهكذا .وقال ال ّثعالبي�« :إذا كان
�أ�سود فهو �أَدْهَ ٌم ،ف�إذا ا�شت ّد �سواده فهو َغ ْي َه ِبي،
ف�إذا كان �أبي�ض ُيخالطه �أدنى �سواد فهو �أَ�شْ َه ٌب..
ال�سواد وق ّل البيا�ض فهو �أَ َح ُّم ،ف�إذا كانت
ف�إذا غلب ّ
يت ..ف�إذا كان �سواده يف
ُحمرت ُه يف �سواد فهو ُك ِّم ٌ
ال�سواد على
ُ�شقر ِة فهو �أَ ْد َب ُ�س .»..وذكر يف ترتيب ّ
الترّ تيب والقيا�س والتّقريب�« :أ�سو ٌد و� ْأ�س َح ٌم ّثم َج ْو ٌن
و�س ْح ُك ٌ
وحا ْن ٌك ّثم ُح ْل ُك ٌ
وك ّثم
َو َف ْاح ٌم ّثم َحا ْل ٌك َ
وك ُ
يب ُ
وال�سمرة
وغ َدافيِ ٌّ ».
ُخ َدا َرى و َد ُج ِ
وج ٌّي ّثم ِغ ْر ٍب ٌ
ُّ
ال�س َم َر هنا ظ ّل
درجة من درجات ّ
ال�سواد وقيل �أنّ َّ
وال�سمرة منزلة
وال�س َم ُر ال يكون �إلاّ يف ال ّليلُّ .
القمرّ ،
ال�سواد والبيا�ضويكون ذلك يف �ألوان ال ّنا�س
بني ّ
والإبل ،ويقول علماء ال ّلغة �أبي�ض �إىل ُّ
ال�شهبة .ومن
 (..يتبع )
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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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(( جملة الليبي متوازنة� ،أبعد ما تكون عن التفل�سف الفارغ والتعقيدات الأيديولوجية والنظريات
املثرية امللتب�سة ،تدنو لقارئها لينال من منوعاتها ما ير�ضي ذوقه وي�شبع نهمه ويجعله يتوق با�ستمرار
لنيل فوائدها واالرتواء من عذوبة ينابيعها ال�صافية ،كما �أنها ثابتة املوقف وا�ضحة الهدف �رصيحة
التوجيه ،وتقوم بدور ريادي وقيادي يف ال�صحافة العربية املعا�رصة ،لأنها حتمل يف طياتها الكثري
من املو�ضوعات املتعددة التي تربط بني ال�سيا�سي والإقت�صادي والإجتماعي والثقايف .خطت املجلة
لنف�سها منذ ن�ش�أتها حتى اليوم �أ�سلوب ًا متميز ًا يف العر�ض والطرح واملناق�شة ،ولها وزن ي�ضاهي املجالت
العريقة يف العامل ،كما �أن لها ال�سبق يف ن�رش الر�أي ال�سديد ،فاملجلة تتميز باجلدوى واجلودة واجلدة
واجلدية فيما تن�رش يف كل ملفاتها ،وهذا يح�سب لها ويقدّ ر)) .
كانت مفاج�أة بديعة �أن نقر�أ هذه ال�شهادة الفاخرة
يف حق جملة الليبي من رئي�س رابطة امل�سلمني
لعموم الهند� ،أثناء �إجراء حوار معه من طرف
مرا�سلنا هناك.
�إنه ال�سيد "�صادق علي �شهاب" ،الزعيم الروحي
وال�سيا�سي املخ�ضرم ،وهو هندي من مواليد عام
1964م ،وهو النا�شط الإجتماعي البارز الذي
عرف عنه حبه لل�سالم ونبذه للعنف والتع�صب بكل
�أ�شكاله ،كما يعرف بني العامة واخلا�صة بالب�شا�شة
و�سماحة الأخالق وطالقة املحيا وب�شر الوجه ،وهو
جنيب تقي وزاهد فا�ضل عارف ،عذب املنطق
ف�صيح الل�سان ح�سن الإيراد والإن�صاف ،وهو
الرئي�س احلايل لرابطة امل�سلمني لعموم الهند.
ويف احلوار التايل الذي �أجراه مرا�سلنا من
الهند "عالء الدين حممد الهدوي فوتنزي"،
مبنا�سبة �إختياره رئي�س ًا لرابطة امل�سلمني لعموم
الهند ،يتحدث ال�ضيف عن الأو�ضاع االجتماعية
واالقت�صادية مل�سلمي الهند والتبادل الثقايف بني
الهند والدول العربية ،ويلقي ال�ضوء على �أهمية
تقوية املجتمع امل�سلم ،مع الرتكيز على متكني املر�أة
والتنوع الثقايف وال�سيا�سي وتعددية الدولة ،كما
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ي�ؤكد على تعزيز تعليم ال�شباب ومنعهم من قوى
التحيز والتطرف والعنف.
• الليبي  :حتتفظ "ماالبار" الهندية بعالقات
خا�صة من االت�صال الثقايف وال�سيا�سي مع ال�شرق
الأو�سط لعدة قرون .ما هو �إح�سا�سكم من منطلق
ال�صلة القدمية بالعرب واليمن بالتحديد؟
اتبع "احل�ضارمة" عندما قدموا مهاجرين �إىل
هذه البالد طري ًق ًا ً
و�سط ًا ،فقد اندجموا يف املجتمع
حمتفظني بهويتهم الثقافية .وبذلك ا�ستطعنا
املواءمة بني �أ�سلوب حياتنا وتراثنا احل�ضرمي
التقليدي الباعلوي ،وا�ستيعاب الثقافة املحلية.
"ماالبار"مبا�ض هائل
تتمتع والية "كرياال" وال �سيما
ٍ
من العالقات الدافئة مع البحر الأحمر والبحر
الأبي�ض املتو�سط .و�صل النا�س من تلك الأجزاء
وا�ستقروا هنا؛ لي�سوا جتار ًا للمواد والب�ضائع
فح�سب ،بل �أي�ض ًا حملة مل�شاعل الإميان .وظل
ملوك الهند وعامة النا�س ي�ساندون التجار العرب
الوافدين كلما واجهوا م�شكالت يف جتارتهم.
وباملقارنة ف�إن "ماالبار" �شهدت العديد من التجار
الأوروبيني بني القرنني اخلام�س ع�شر والع�شرين،
لكن �أحد ًا منهم مل يرتك وراءه ب�صمات ثقافية
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�إن "رابطة امل�سلمني يف الهند" بو�صفها �إحدى
الأحزاب ال�سيا�سية تتبنى �سيا�سات قائمة على
التعاون والثقة ،على �أ�سا�س التم�سك بالد�ستور
وت�سيري الأمور مبقت�ضاه وللن�ضال من �أجل احلقوق.
�إننا نرى التنمية االجتماعية ك ًال ال يتجز�أ ،فالتنمية
ال�شاملة للدولة تقوم على تنمية املجتمع املحلي .لن
تنه�ض �أمة �أو دولة ما مل ت�شمل النه�ضة كل جزءٍ من
ال�شعب.

مثلما فعل العرب احل�ضارم .كانت العالقة الودية
بني العرب واملحليني م�ضرب الأمثال .عندما طلب
"فا�سكو دا جاما" من "زامورين" (ملك ماالبار)
طرد جميع التجار بني البحر الأحمر والبحر
الأبي�ض املتو�سط � ،أجاب ب�أن العرب يعي�شون هنا
مواطنني ال �أجانب.
هذه الروابط احلميمة بيننا وبني �شعوب ال�شرق
الأو�سط ال تزال قائمة بطريقة �أخرى .فاملهاجرون
واملغرتبون من "ماالبار" �إىل البالد العربية
• الليبي  :هذا هو وقت اخلطابات الأكادميية
ي�سهمون با�ستمرار يف رفد هذه العالقة.
واملناق�شات املمتدة حول التبادل الثقايف بني
• الليبي  :من املعلوم �أن الهند فيها جمتمع متنوع "كرياال" والدول العربية ،ال يزال جمال الأبحاث
الثقافات والأديان ،ولذلك تواجه حتديات خمتلفة ،والقراءات يف الرحالت البحرية التي �شكلت
فما هي ر�ؤيتكم مل�ستقبل هذه البالد لع�شرين �سنة الثقافات واحل�ضارات مفتوحة على نطاق وا�سع،ما
هي اخلطوات املبتكرة التي اتخذتها احلكومات
قادمة؟
بلد له تاريخ عريق يف حياة امل�سلمني التي حكمت الدولة يف هذه املجاالت؟
نحن نعي�ش يف ٍ
الذين حترروا على �أيدي �أمراء (�أويل �أمر) وعلماء منذ ازدهار الروابط التاريخية العربية الهندية
على م�ستويات خمتلفة .لأ�سباب عديدة ،يحتاج ب�شكل غري م�سبوق بعد ظهور اقت�صاد البرتول،
املجتمع امل�سلم يف البالد �إىل عمل مت�ضافر لتمكني ت�ضاعفت �إمكانيات البحث على م�ستويات عديدة،
امل�سلمني وترقية م�ستوياتهم� .أقلية منهم هي التي ويرتاوح ذلك بني الدرا�سات املتعمقة للعالقات
حتظى بتعليم جيد و ُترتك الغالبية العظمى من دون التاريخية �إىل اجلوانب البارزة يف احلياة اليومية
�أن تتاح لهم فر�ص تعليمية منا�سبة ال من قبل الدولة التي متيز عالقتنا احلالية�،إن امل�ساهمات
وال من خالل اجلهود الذاتية .ميكن للأقليات يف االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للعمالة
دولة دميقراطية علمانية� ،أن توحد نف�سها مبوجب املهاجرة يف تنمية كلتا املنطقتني مهمة للغاية،
لكنهم مل يخ�ضعوا لتحقيق دقيق ومنهجي ،يف
الد�ستور وتطالب بفر�ص �أكرب من الدولة.
من املمكن تقوية جمتمعاتنا �إذا توافرت لها �شروط والية "كرياال" ،قام مركز درا�سات التنمية ،بتمويل
معينة ،وال �شك �أن التنمية االجتماعية وال�سيا�سية من حكومة الهند  ،ب�إنتاج حتليالت علمية للآثار
لهي من �أهم الأمور التي يحتاج امل�سلمون الهنود االقت�صادية حلركات الهجرة �إىل اخلليج ،نظر ًا لأن
�إىل الرتكيز عليها .ويف بيئة دميقراطية ميكن االقت�صاد هو املجال املحوري لأبحاث  ، CDSفال
لأقلية واثقة بنف�سها �أن تعي�ش يف �أف�ضل حال� ،إذا ما يزال يتعني ا�ستك�شاف جوانب �أخرى من العالقات
و�ضعت نف�سها على طريق امل�ستقبل والعمل املثابر .بني الهند والعرب ب�شكل �شامل ،بالنظر �إىل النطاق
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الهائل للبحوث ال�شاملة يف املنطقة� ،أن�ش�أت حكومة
والية "كرياال" م�ؤخر ًا "مركز درا�سات غرب �آ�سيا"،
وهو مركز �أبحاث يف جامعة "كرياال"،املزيد من
هذه املراكز وامل�شاريع التي تهدف �إىل البحث قيد
الإن�شاء.
• الليبي :لعب املثقفون امل�سلمون تاريخي ًا دور ًا
حيوي ًا يف ع�صر النه�ضة الأوروبية ويف ع�صر
النه�ضة الهندية � ً
أي�ضا ،ماذا كان دور املثقفني
امل�سلمني يف ن�سخة "كرياال" ال�شهرية من ع�صر
النه�ضة؟
على عك�س �أوروبا� ،ساهم ظهور الإ�سالم عرب
املحيط يف والية "كرياال" يف الق�ضاء على ال�صور
النمطية ال�سلبية بطريقة �سلمية .وجدت العديد من
الطبقات امل�ضطهدة يف الإ�سالم مر�سى �آمن ًا من
التمييز االجتماعي الذي �شرعه النظام الطبقي
�آنذاك ،تاريخي ًا ،حمل الإ�سالم ر�سالة امل�ساواة
العاملية والأخوة بني النا�س .هذا جذب الآالف من
النا�س لإعتناقه ،كونه دين امل�ساواة والعدل ،يف وقت
الحق ،يف احلقبة اال�ستعمارية ،قاد علماء م�سلمون

م�شهورون مثل "زين الدين خمدوم" معركة �ضد
اال�ستعمار و�ضد الإمربياليني الأوروبيني ،كما
ح�شد "مامبورام ثاجنال" ،والقا�ضي "عمر"
من "فيليانكود" النا�س من خالل ال�شرح الدقيق
للمفهوم الإ�سالمي حلقوق الإن�سان .خالل الفرتة
الربيطانية� ،شهدت والية "كرياال" موجات من
اليقظة بني الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل طبقات
وجمتمعات خمتلفة ،بالتوازي مع احلركات
الإ�صالحية بني الطبقات الدنيا بقيادة "�سري
نارايانا جورو" ،و"�ساهودارا �أيابان" ،ازدهرت
احلركات االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية بني
امل�سلمني .على امل�ستوى االجتماعي ،قاد علماء
بارزون مثل "ك�.أم مولوي" ،و"مكتي تنغ�ض"
الكفاح من �أجل الق�ضاء على اخلرافات والطقو�س
غري الإ�سالمية من خالل تعزيز التعليم احلديث
والرتكيز ب�شكل خا�ص على تعليم املر�أة والوعي
االجتماعي والثقايف .لقد ا�ستلهموا ذلك من
اخلطابات الدينية التي حتدث يف العامل العربي.
على اجلبهة التعليمية  ،قامت الهيئة الدينية الرائدة
يف العلماء بت�أ�سي�س �شبكة من املدار�س الدينية
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ب�شكل منهجي دون امل�ساومة مع احلكومة التي تقود
التعليم املدر�سي احلديث .على امل�ستوى الثقايف،
�شاركت العديد من مدار�س الفكر والطوائف
بن�شاط يف مناق�شات �صحية متكن كل جمموعة من
التعاون املتناغم وتطوير بنيتها التحتية امل�ؤ�س�سية
املميزة ،كان املجال ال�سيا�سي �أكرث �أهمية لأنه �صاغ
ائتال ًف ًا من من�صة عامة تربط خمتلف الأ�شخا�ص
من وجهات النظر التي تكافح من �أجل الرفاهية
العامة وتقدم املجتمع .يجب ذكر املجال ال�سيا�سي
يف والية "كرياال" هنا� .إن مناخنا هو مناخ �سيا�سي
تهيمن عليه الروح العلمانية وامل�ساواة القوية .وقد
مكن هذا املجتمع امل�سلم من تنظيم موارده ب�شكل
فعال نحو حتقيق �أهدافه التعليمية والأكادميية.
• الليبي  :التمكني االجتماعي وال�سيا�سي هو
م�ؤ�شر مهم لتطور كل جمتمع .لن يكون التعليم
واالقت�صاد وامل�شاركة ال�سيا�سية ممكن ًا يف ظل
ظروف اجتماعية ال ت�ضمن حياة �سليمة و�إعالة.
حيث توجود �أدلة ملمو�سة حتافظ على عالقة ودية
مع املجتمعات ال�شقيقة وكذلك مع االنق�سامات
داخل املجتمع .ما هي ر�ؤيتكم نحو مزيد من
االندماج االجتماعي للم�سلمني يف الهند؟
التعليم هو املطلب الأ�سا�سي جلميع م�ؤ�شرات
التنمية املذكورة يف ال�س�ؤال .ي�ساعد التعليم يف
تكوين مواطن متح�ضرة حديثة� .سيكون ال�شخ�ص
املتعلم �أكرث ت�ساحم ًا حتى لو حدث ا�ستفزاز من �أي
عنا�صر هام�شية يف املجتمع .يعرف كيف يدافع عن
الكراهية وعدم الت�سامح باحلب والعاطفة.
يعمل التعليم �أي�ض ًا كعالج للحرمان االقت�صادي
وال�سيا�سي� .ستخلق التجارب احلياتية لل�شخ�ص
املتعلم رغبة داخلية يف االزدهار يف حياته
ال�شخ�صية وكذلك االجتماعية  ،و�ست�ؤدي يف النهاية
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�إىل التنمية االقت�صادية للمجتمع.
�سيكون لدى ال�شخ�ص املتعلم ثقة �أكرب ن�سبي ًا وقوة
الإرادة ال�ستخدام حقوقه الدميقراطية مثل حرية
الكالم والتعبري وحرية الدين .ومن ثم  ،ف�إن و�ضع
خطة �شاملة لتثقيف اجلالية امل�سلمة يف جميع �أنحاء
الهند خالل اخلم�سني عام ًا القادمة �سيكون العالج
الوحيد جلميع املخاوف املذكورة يف ال�س�ؤال.
• الليبي  :يف النماذج الأوروبية املركزية احلديثة،
ُينظر �إىل الدين وال�سيا�سة ب�شكل �أ�سا�سي من
خالل عد�سة ثنائية القطاعني العام واخلا�ص.
حد
بالنظر �إىل جتاربك كقائد �سيا�سي وديني على ٍ
�سواء  ،كيف ميكن طرح حجة م�ضادة يف ال�صلة بني
م�ؤ�س�سات الدين وال�سيا�سة؟
قبل االنتقال مبا�شرة �إىل هذا ال�س�ؤال ،من
ال�ضروري فهم التطور التاريخي مل�صطلح الثنائية
يف ال�سيا�سة .تتم مناق�شة الدين وال�سيا�سة دائم ًا من
منظور ثنائية القطاعني العام واخلا�ص يف الأفكار
الغربية .عادة ما يتم متييز الدين على �أنه خا�ص،
�أي متعلق بال�ش�ؤون ال�شخ�صية ،وتعترب ال�سيا�سة
عامة ،وهي مرتبطة بالدولة .تن�ش�أ هذه ال�سرديات
الأوروبية املركزية من خالل املطالبة بتفوق �أوروبا
يف النظام االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي
الذي من خالله يحقق املجتمع التقدم والتنمية.
يخلق هذا اجلهاز املفاهيمي الغربي معتقدات
خاطئة مفادها �أن الدين يحاول دائم ًا حتقيق
الرفاهية ال�شخ�صية  ،و�أن ال�سيا�سة هي من �أجل
الرفاهية االجتماعية .لكن هناك �أوجه تكامل بني
الدين وال�سيا�سة .دائم ًا ما تتم مناق�شة م�ؤ�س�سات
الدين وال�سيا�سة يف اخلطاب فيما يتعلق بالتفاعل
بني ال�صراع وال�سالم .ميكنني القول على �أنني

قائد �سيا�سي ديني� ،إن للدين وال�سيا�سة دور مهم جيد �أو زعيم �سيا�سي جيد �أن يحاول دائم ًا حتقيق
يف ال�صراع .ميكن �أن يكون كالهما �سبب ًا لل�صراع ،ال�سالم ب�ش�أن ال�صراع.
�أو مكون ًا رئي�س ًيا يف امل�ساعدة على حل النزاع وبناء
ال�سالم امل�ستدام .يف بع�ض الأحيان ،يكون الدين هو • الليبي  :كان هناك تدفق هائل للعمال من
�سبب ال�صراع ،وميكن ا�ستخدام ال�سيا�سة كعن�صر الهند �إىل املنطقة بعد الطفرة النفطية يف اخلليج
حا�سم يف حل هذا ال�صراع والعك�س �صحيح .كان يف الن�صف الأخري من القرن التا�سع ع�شر ،ما
هناك نقلة نوعية يف هيكل النظام ال�سيا�سي الهندي هي الطرق التي �أحدثت بها تغيريات يف امل�شهد
بعد هدم م�سجد "بابري"� .شخ�ص ما ا�ستخدم االجتماعي واالقت�صادي والتعليمي للمجتمع
الدين لل�صراع ولزيادة قوتهم يف ال�سيا�سة  ،ويف الهندي؟
الوقت نف�سه  ،يف والية "كرياال"  ،با�ستخدام الوعظ �أثر التدفق الهائل للعمال من الهند ،وخا�صة من
الديني ،دعا زعيم رابطة امل�سلمني �إىل �ضبط النف�س والية "كرياال" �إىل دول اخلليج  ،ب�شكل �أ�سا�سي
للحفاظ على ال�سالم .يف الآونة الأخرية ,اندلعت على االقت�صاد الهندي ب�شكل عام� .أدى تدفق كمية
حرب يف "�أوكرانيا" لأ�سباب �سيا�سية؛ يف الوقت كبرية من التحويالت املالية اخلليجية و�إنفاقها
نف�سه� ،سعى القادة ال�سيا�سيون للح�صول على �إىل تغيريات كبرية يف اقت�صاد والية "كرياال".
م�ساعدة من الزعيم الديني "ماربابا" للم�ساعدة ح�صلت �أ�سر املهاجرين على �أجور عليا .زاد
يف حل ال�صراع واحلفاظ على ال�سالم .قد تختلف الدخل واال�ستهالك واال�ستحواذ على الأ�صول
هذه التفاعالت من وقت لآخر ،ميكن لزعيم ديني ب�شكل كبري بني الطبقة الو�سطى .تغري م�ستوى
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معي�شتهم كث ًريا نتيجة لذلك .و�إن تطوير التعليم
عامل حا�سم يف التنمية ال�شاملة لأي جمتمع؛
�أظهر امل�سلمون يف "ماالبار" منو ًا مطرد ًا من حيث
التح�صيل التعليمي احلديث والتطوير التعليمي
يف والية "كرياال" م�ؤخ ًرا نتيجة لهجرة اخلليج.
زادت ن�سبة التحاق الطالب امل�سلمني من منطقة
ماالبار ب�شكل ملحوظ يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
مثل الكليات الطبية واجلامعات املركزية واملعاهد
التكنولوجية الدولية .بد�أ الطالب �أي�ض ًا يف امل�شاركة
يف ال�سيا�سة الطالبية يف معهدهم  ،مما �أثر ب�شكل
�إيجابي على الأن�شطة ال�سيا�سية للأقليات يف الهند.
كما �أ�صبحت امل�شاركة االجتماعية للأقليات ن�شطة
للغاية خالل هذا الوقت .بد�أ املجتمع يف �إن�شاء
معاهد تعليمية ومنظمات خدمة اجتماعية ،و�شرع
يف برامج خريية ،و�أن�شطة رعاية �أخرى .ومع ذلك،
كان لهجرة اخلليج من والية "كرياال" ت�أثري ًا �إيجابي ًا
على جمتمعات الأقليات.
• الليبي  :قمت بزيارة العديد من الدول
الآ�سيوية والأفريقية والأوروبية يف العديد من
البعثات االجتماعية والدينية  ،كونك قائدً ا
يتمتع بخربة دولية غنية و�شبكة مع معظم القادة
ال�سيا�سيني والدينيني من ال�شرق الأو�سط والدول
الإ�سالمية الأفريقية  ،كيف حتلم باالحتمال ملزيد
من التبادالت الثقافية واالجتماعية وتعميق التعاون
االقت�صادي بني امل�سلمني الهنود وهذه البلدان ؟.
�أعتقد �أن هذا ال�س�ؤال رائع .انت�شر الإ�سالم يف جميع
�أنحاء الهند  ،وال �سيما يف والية "كرياال" اجلنوبية،
وبد�أ الهنود يف �إظهار املزيد من االحرتام لهذا
الدين و�أتباعه .كان �إ�شراك امل�سلمني يف املجاالت
الثقافية واالقت�صادية للبالد �أمر ًا بالغ الأهمية منذ
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البداية  ،ولعبوا دور ًا رئي�سي ًا يف حركة اال�ستقالل
يف البالد .ف�إن الهند اليوم موطن لثاين �أكرب عدد
من امل�سلمني يف العامل مع ارتفاع عدد امل�سلمني على
�أ�سا�س يومي ،وف ًقا لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
�إن القوة الب�شرية للم�سلمني الهنود هي التي متنحهم
�أكرب ميزة ،ووجودهم يف الدول الأخرى موثق جيد ًا.
على الرغم من حقيقة �أنني ل�ست خبري ًا اقت�صادي ًا ،
�إال �إنني �أ�شعر �أن امل�سلمني الهنود لديهم القدرة على
القيام ب�أ�شياء عظيمة �إذا متكنا من التعاون ب�شكل
فعال مع امل�سلمني يف الدول الأخرى .ميكن للهنود
�أن يقدموا ب�سهولة عدد ًا كافي ًا من العمال امل�ؤهلني
الذين يجيدون لغاتهم بتكلفة معقولة .هناك العديد
من رجال الأعمال امل�سلمني يف البالد ،وهم يف و�ضع
جيد لتو�سيع عملياتهم ب�سرعة �إىل بلدان �أخرى
�أي�ض ًا .يلتزم اجلزء الأكرب من ال�سكان امل�سلمني يف
الهند بالديانة ال�صوفية (القائمة على ماداب)،
والتي تركز ب�شكل �أكرب على الرتاث االجتماعي
متعدد الثقافات يف البالد .يتمتع امل�سلمون الهنود
بو�ضع جيد ميكنهم من العمل ك�سفراء لل�سالم
والتعددية الثقافية يف جميع �أنحاء العامل كمواطنني
لأمة ملتزمة بقوة مبفهوم "الوحدة يف التنوع".
• الليبي  :يف تاريخ "ماالبار" ،كان لدينا على
الأقل عدد ًا قلي ًال من ال�شخ�صيات العاملية مثل
"�سيد ف�ضل" من "مامبورام" ،الذي كان ُيعرف
با�سم "ف�ضل با�شا" يف تركيا العثمانية ،يف عام
 ،1852عندما ذهب �إىل املنفى الق�سري ،مت
قبوله جيدً ا من قبل العامل العربي والإمرباطورية
العثمانية .هل ت�شعر �أننا يف الع�صر احلديث ال
ن�ستطيع �إنتاج مثل ه�ؤالء املواطنني امل�شهود لهم
دول ًيا؟
هناك �أ�سباب خمتلفة لغياب مثل هذه ال�شخ�صيات

املجيدة يف الع�صر احلديث� .إحداها �أنه يف الع�صر
احلديث� ،أ�صبح نظامنا التعليمي وال�سيا�سي قائم ًا
على اجلدارة بد ًال من �أن يقوم على القيمة ،ال�سبب
الثاين هو �أنه بعد احلرب العاملية الأوىل وما تالها
من تفكك للخالفة الإ�سالمية العاملية� ،ضاقت البنية
ال�سيا�سية للعامل الإ�سالمي حتى �صارت دول قومية
�صغرية ،ونتيجة لذلك �أ�صبحت فكرة املواطنني
العامليني غائبة تقريب ًا يف كل مكان يف العامل.
• الليبي  :اال�شرتاك يف مرا�سم غ�سل الكعبة نعمة
للم�ؤمن .ما هو �شعورك عندما �أتيحت لك الفر�صة
حل�ضورها؟
احلمد هلل � ..أعطاين اهلل تعاىل فر�صة ذهبية
نادرة ال�شرتاك مرا�سم غ�سل الكعبة امل�شرفة لعام
2019م ،وكانت بالفعل نعمة من نعم اهلل عز وجل
ال تعد وال حت�صى ،لقد ح�ضر معي يف هذا احلفل
الكرمي �صديقي العزيز "بادما�شري ال�سيد يو�سف
علي" ،رجل الأعمال الهندي املعروف املقيم يف
الإمارات العربية املتحدة  ،ونائب رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي  ،الأ�شخا�ص
املختارون فقط يح�صلون على هذه الفر�صة على
الرغم من �أن كل م�ؤمن يحلم ب�أن يكون جز ًءا من
هذا احلدث املقد�س .االحتفال هو جزء من التقليد
الذي و�ضعه النبي حممد �صلعم.
• الليبي  :جملة "الليبي" ت�شتهر بقرائها الأو�سع
لي�س فقط يف العامل العربي ولكن بني ال�شعوب
الدول غري العربية �أي�ض ًا .كيف تعرفت على املجلة
وقرائها؟
تعرفت على املجلة لأول مرة من خالل �أ�صدقائي
يف الدول العربية ،كانت مفاج�أة كبرية بالن�سبة يل

�أن �أعرف �أن جملة عربية �أجنبية لديها مثل هذه
الن�سبة من القراءة على نطاق �أو�سع يف منطقة غري
عربية" ،اللغة ال�سهلة التي ت�ستخدمها  ،ونطاق
وحداثة املوا�ضيع التي تناق�شها ،والتحليل النقدي
الذي حتتويه املجلة،عالوة على ذلك احلياد التي
حتافظ عليه �أثناء التعامل مع الق�ضايا املثرية
للجدل".
�أعتقد �أن هذه املجلة �ساعدت طالب اجلامعات يف
الهند بوجه عام وطالب املدار�س الإ�سالمية بوجه
خا�ص على تعلم الأدب العربي .وقد �أ�صبح طالب
اجلامعات الهندية على مدى ثالث �سنوات متوالية
مرافقني لـ الليبي من�سجمني معها وراغبني يف
�صحبتها ،وي�أخذون من فكرها وثقافتها.
جملة الليبي متوازنة� ،أبعد ما تكون عن التفل�سف
الفارغ والتعقيدات الأيديولوجية والنظريات املثرية
امللتب�سة ،تدنو لقارئها لينال من منوعاتها ما ير�ضي
ذوقه وي�شبع نهمه ويجعله يتوق با�ستمرار لنيل
فوائدها واالرتواء من عذوبة ينابيعها ال�صافية،
كما �أنها ثابتة املوقف وا�ضحة الهدف �صريحة
التوجيه ،وتقوم بدور ريادي وقيادي يف ال�صحافة
العربية املعا�صرة ،لأنها حتمل يف طياتها الكثري
من املو�ضوعات املتعددة التي تربط بني ال�سيا�سي
والإقت�صادي والإجتماعي والثقايف .خطت املجلة
لنف�سها منذ ن�ش�أتها حتى اليوم �أ�سلوب ًا متميز ًا
يف العر�ض والطرح واملناق�شة ،ولها وزن ي�ضاهي
املجالت العريقة يف العامل ،كما �أن لها ال�سبق
يف ن�شر الر�أي ال�سديد ،فاملجلة تتميز باجلدوى
واجلودة واجلدة واجلدية فيما تن�شر يف كل ملفاتها،
وهذا يح�سب لها ويق ّدر.
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في العالقات الليبية المصرية القديمة ..

سرية املغالطات التارخيية ..
د .الناجي الحربي .ليبيا
تركزت اهتمامات الباحثني لدرا�سة التاريخ
خا�صة فيما يتعلق بت�أثر منطقة
الليبي القدمي ّ
�شمال �أفريقيا وت�أثريها يف الأمم القدمية دومنا
االلتفات �إىل بع�ض النقاط واحلقائق التاريخ َّية
و�شبه التاريخية التي مازال يكتنفها الغمو�ض،
وال تزال مبهمة وحتتاج �إىل تناولها بحث ًا وتفك ًريا
ومقارنة ،ومنها العالقات الليبية امل�صرية
القدمية قبل جميء الإغريق �إىل ليبيا� ،أي الفرتة
املقابلة للع�صر الفرعوين ،التي تناولها ال�صادق
النيهوم �ضمن اهتماماته باملجتمع الليبي
خالل بحثه يف التاريخ متكئ ًا على دميغرافية
التجاور وو�صفه للحروب التي دارت بني الليبيني
وامل�صريني  ،مو�ضح ًا �أنّ التاريخ الليبي ُكتب من
وجهة نظر ظاملة..
و�أكد ذلك يف مقابلة �صحفية( ) �أجرتها معه
�صحيفة الأ�سبوع الثقايف يف عددها ال�صادر
يوم � /1أغ�سط�س� ( 1978/أجرى احلوار
عبدالرحمن �شلقم رئي�س حترير �صحيفة
الأ�سبوع الثقايف ،و�آخرون ،يف عددها ال�صادر
يوم �1أغ�سط�س 1978م  .) .حيث قال (( ...
ي�صف الكتاب الأول من �سل�سلة تاريخنا احلرب
التي دارت بني الليبيني وبني امل�صريني على �أنها
حرب بني دولتني ..وهذا حدث يف القرن الأول
والقرن الثاين قبل امليالد ..على �أ�سا�س �أ ّنها
معارك حربية ..لكن يف حقيقة الأمر� ،إن هذه
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احلرب هي نوع من ال�صراع بني نا�س ميلكون
املاء ونا�س ال ميلكونه ..ومل تكن احلرب بني
ليبيا وم�صر� ..أي بني دولة ودولة ..بل هو �صراع
بني �أول دولة قامت يف التاريخ يف م�صر ..دولة
منظمة حمدودة حدودها وبني النظام القبلي
الذي كان �سائد ًا يف ليبيا �آنذاك)) ...
لكن التاريخ ُيخربنا �أنّ ال�صراع مل يكن من
�أجل املاء كما �أو�ضح "ال�صادق النيهوم" يف
جممل طرح �أفكاره عن هذه احلقبة ..بالرغم
من �أن م�صادر هذه الفرتة عبارة عن �أخبار
تمُ ثل وجهة نظر امل�صريني وقد يكون َمنْ كتبوا
تاريخ ليبيا اعتمدوا على ما تروى لهم من �أخبار
ال تخلوا من املبالغات( ) ( ..رجب عبداحلميد
الأثرم :حما�ضرات يف تاريخ ليبيا القدمي ،ط،3
من�شورات جامعة قاريون�س ،بنغازي،1998 ،
�ص) .43
ولأنه مل ُيعرث حتى الآن على خملفات �أثر ّية تتعلق
بتاريخ ليبيا قبل قدوم الإغريق ف�إننا �سنعتمد
على ال�شواهد الأثرية التي ت�شري �إىل الليبيني
القدماء.
يذكر "ال�صادق النيهوم" ب�أن ال�صراع بني
الطرفني جرى يف القرن الأول والقرن الثاين
قبل امليالد ( ) ( راجع مقابلة �صحيفة الأ�سبوع
الثقايف ،).لكن �أول �إ�شارة �إىل ال�صدام بني
الليبيني وامل�صريني جنده قد ٌنق�ش على �أحد

وجهي مقب�ض عاجي ل�سكني عرث عليه بجبل
العركي جتاه جنع حمادي بال�صحراء ال�شرقية
يعود تاريخه �إىل الألف الرابع ق.م) ( .
(Chamoiux, F., Curene Sous
La Monarchie des Battiodes,
. ).Paris 1953, PP.38
�أما يف ما يتعلق بان ال�صراع كان بني �أنا�س
ميلكون املاء و�آخرين ال ميلكونه( ) (راجع
مقابلة �صحيفة الأ�سبوع الثقايف ،).ف�إن جداول
الغنائم التي ذكرها الفراعنة تدل مبا ال يدع
جما ًال لل�شك على �أن �أر�ض الليبيني كانت على
قدر وافر من اخلريات لدرجة �أ ّنها ال حتتاج �إىل
الإغارة على �أر�ض امل�صريني من �أجل املاء..
حيث كان ملوقع ليبيا اجلغرايف الأثر البالغ
يف تكييف تاريخها ،فهي تتو�سط �شمال قارة
�أفريقيا ،ومتتد على �شواطئ البحر املتو�سط
حتى م�سافة بعيدة يف الداخل ما جعلها على
ات�صال مع جناحي القارة و�أوا�سطها ،الأمر الذي
هي�أ لها االت�صال مع �أعرق احل�ضارات القدمية؛
وبهذا مل تكن منعزلة عن البيئات املحيطة بها
بل توا�صلت ح�ضاري ًا واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ( )
(عبدالعزيز طريح �شرف :جغرافية ليبيا ،ط،2
� ،1971ص ،).6والبد �أن يكون لهذا التوا�صل
عالقات و�صالت تختلف وتتباين من حني لآخر.
وقد ي�ؤدي التجاور �إىل �صراعات دامية� ،أو
و�شائج ودية.
كما �أنّ الإغريق ( ) (Herodotus,
 ) 17-II,16ق�سموا العامل �إىل ثالث قارات،
وهي �أوربا و�آ�سيا وليبيا واعتربوا م�صر هي
الدلتا و�أن نهر النيل هو احلد الفا�صل بني �آ�سيا
وليبيا و�أن ال�ساحل ال�شمايل لقارة ليبيا يبد�أ
من حيث تنتهي م�صر حتى ر�أ�س �سولوجو�س يف

املغرب ،وظل ا�سم ليبيا �أمد ًا طوي ًال على نحو ما
عرفه الإغريق ،ولكن منذ القرن الثاين ق .م بد�أ
ا�سم �أفريقيا يف الظهور حتى �أطلقه الرومان على
املناطق التي خ�ضعت ل�سلطانهم �إذ عندما دمر
الرومان قرطاجة �سنة  146ق.م �أطلقوا على
املناطق التي ا�ستولوا عليها ا�سم والية �أفريقيا
وقد �أُ�شتق هذا اللفظ من ا�سم �إحدى القبائل
الرببرية التي
تدعى قبيلة "�أفري" يف تون�س ( )  (.حممد
عبدالهادي �شعريه" :ليبيا اال�سم ومدلوالته
التاريخية" ،جملة كلية الآداب العدد  ،1بنغازي،
� ،1958ص ،).8هذا وقد �ساعد الليبيني على
كرثة هجماتهم و�إغارتهم على م�صر اال�ضطراب
ال�سكاين الذي �أ�صاب �أوربا و�أ�سفر عن تدافع
ال�شعوب الأوربية ونزول عدد منها يف ال�شمال
الإغريقي حيث بد�أت ت�ضغط على الليبيني ناحية
ال�شرق �إذ ُت�شري �أغلب امل�صادر امل�صرية نف�سها
�إىل حتالف هذه ال�شعوب مع الليبيني يف غزو
م�صر ( ) (رجب الأثرم :تاريخ برقة ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،مكتبة قورينا ،بنغازي،1975 ،
�ص ،).27ما حدا بامل�صريني �إىل مقاومة هذا
الزحف ب�شن حمالت رادعة و�إقامة �سل�سلة
من احل�صون لوقف زحف الليبيني وحلفائهم
الأوربيني.
وي�ؤكد "ال�صادق النيهوم" ذلك يف كتابه "�سل�سلة
تاريخنا" اجلزء الأول ( ) (�سل�سلة تاريخنا،
جـ� ،1ص 148وما بعدها ).حيث يقول ...(( :
ظلت �سفن املهاجرين من ال�شمال تتوارد على
ليبيا واملغرب طوال الألف الثانية قبل امليالد يف
قوافل �صغرية متفرقة ما لبثت �أن ت�صاعدت
فج�أة و�أت�سع مدها حتى حتولت �إىل غزوات
ع�سكرية �شاملة يف القرن الثالث ع�شر قبل
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امليالد ..وبذلك وقع �سكان ال�شمال الإفريقي
بني مطرقتني :ال�صحراء القاحلة يف اجلنوب،
و�شعوب البحر يف ال�شمال ،وقد اتفقوا �سنوات
طويلة �شاقة جد ًا قبل �أن يجدوا منفذ ًا من الفخ
املحكم.
اجلفاف يدمر �أر�ضهم ويزحف من اجلنوب
و�شعوب البحر تتدفق يف غزوات �أكرث دمار ًا من
ال�شمال والغرب ،واملنفذ الوحيد املفتوح �أمامهم
هو الطريق �إىل ال�شرق ،لكن م�شكلة هذا الطريق
�أنه ي�ؤدي �إىل م�صر التي كانت قد �أ�صبحت وحدة
�سيا�س ّية تديرها حكومة منظمة ال تعني حدودها
اجلغرافية فح�سب بل تدافع عنها بخط منيع من
القالع واحل�صون واجليو�ش النظامية))..
ويظهر هذا الر�أي وا�ضح ًا يف املقابلة التي �أ�شرنا
�إليها والتي �أجرتها �صحيفة الأ�سبوع الثقايف
عام � ( ) ( 1978صحيفة الأ�سبوع الثقايف
�أغ�سط�س � ) .1978إذ �أورد � (( :إنّ القبائل
الليبية ال تزحف على م�صر بحث ًا على ن�صر
ع�سكري بل عن املاء والع�شب � ..أنها تريد �أن
تنقذ عيالها وموا�شيها من العط�ش ،و�إذا ت�صدى
لها اجلي�ش تلتف لقتاله و�إذ مل ت�ستطع �أن تهزمه
تلج�أ �إىل الت�سلل ،ال بد �أن ت�صل �إىل م�صادر املاء
والع�شب ))..غري �أن امل�صادر امل�صر ّية التي تمُ ثل
الطرف الآخر تورد وب�شكل مذهل قوائم الغنائم
من املوا�شي والأغنام واملزروعات مبا ي�ؤكد �أن
الهدف من مهاجمة القبائل الليبية كان ورا�ؤه
�أ�سباب �أخر غري املاء والع�شب ..يف حني يورد
ال�صادق النيهوم يف مقابلته مع �صحيفة الأ�سبوع
الثقايف قوائم الأ�سرى متنا�سي ًا قوائم املوا�شي
واملزروعات التي ا�ستوىل عليها امل�صريون من
الليبيني مما يدل على وجود املاء يف �أر�ض
الليبيني ..و�إلاّ مبا نف�سر كرثة هذه اخلريات.
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و قد جاء يف " �أودي�سة" ال�شاعر " هومريو�س"
يف �أول �إ�شارة �إىل ليبيا ،وبالأخ�ص يف الفقرة
اخلام�سة والثمانني من الف�صل الرابع حديث ًا
جرى بني "مينالو�س" و "تيليماخو�س" ُيلمح
فيه حتديد ًا �إىل منطقة اجلبل الأخ�ضر ب�أنها
غن ّية مبواردها احليوانية ،وع ّدد مينالو�س
البلدان التي زارها خالل رحلته الطويلة بحث ًا
عن �أبيه ومنها ليبيا التي تلد فيها النعاج ثالث
مرات يف ال�سنة وهي �أر�ض ال يجوع فيها �أحد..
وخرياتها كثرية منها اجلنب واللحم واللنب و�أن
�شياهها ُتدر لبن ًا من دون توقف�( ) ( .إبراهيم
ن�صحي� :إن�شاء قوريني و�شقيقاتها ،من�شورات
اجلامعة الليبية� ،1970 ،ص ،) .24كما �أ�شار
هريودوت�س �إىل ثمار اللوت�س الذي ي�شبه مذاقه
مذاق الرطب و�أن �آكلي اللوت�س ويق�صد بهم هنا
القبائل التي تقطن عند ال�سواحل الغربية من
ليبيا ي�صنعون من ثمار اللوت�س نوع من اخلمر.
( ) () .187-Herodotus,IV,186
كما �أن هناك �إ�شارة م�صرية �إىل الليبيني
القدماء جاءت بلوحة الأ�سد والعقبان( ) (
م�صطفى كمال عبدالعليم :درا�سات يف تاريخ
ليبيا ،من�شورات اجلامعة الليبية ،بنغازي،
� ،1966ص ) 1ترجع �إىل �أواخر ع�صر ما قبل
الأ�سرات بها �صور لثريان وحمري وخراف ويف
ال�صف الرابع �أ�سفل اللوحة �صور �أ�شجارُ .يرجح
�أنها �أ�شجار زيتون.
وتعد هذه اللوحة �أول �إ�شارة �صريحة للن�صو�ص
امل�صرية عن القبائل الليبية يف ع�صر ما قبل
الأ�سرات حيث ُنق�شت عالمة �إىل ميني الأ�شجار
يظن �أنها تعني كلمة " حتنو" ( ) (�سليم ح�سن:
م�صر القدمية ،جـ ،7القاهرة،1950 ،
�ص ) .22وهي �إحدى القبائل الليبية.

كما امتلأت جدران معبد امللك "�سحورع" ومعبد
امللك "ين او�سرع" ب�صور الغنائم التي �آلت �إىل
امل�صريني من التحنو�( ) ( .أحمد فخري :م�صر
الفرعونية ،ط ،3القاهرة� ،1971 ،ص) .85
فمن املحتمل �أن قبائل املنطقة املمتدة �إىل
الغرب من م�صر ر�أت �أن م�صر تعاين �ضعف ًا يف
الدولة واجلي�ش �أدى �إىل تعديها على �أمالكها
و�أرا�ضيها.
ويقول ال�صادق النيهوم يف حديثه ل�صحيفة
الأ�سبوع الثقايف :مل تكن هناك يف ليبيا دولة..
و�أن احلدود بني الطرفني هي حدود وهمية ولن
ت�ؤدي �إىل �شيء �إلاّ �إىل �صراع� ،إنها كانت بالن�سبة
لليبيني �أر�ض اهلل �أر�ض النا�س� ( ) ( .صحيفة
الأ�سبوع الثقايف  ،) .1978ويف هذا ال�صدد
ف�إن الأدلة التاريخية ت�ؤكد لنا �أنّ القبائل الليبية
كانت منظمة وتخ�ضع ل�سلطة رئي�س القبيلة حتى
ولو مل تنتظم يف �سياق دولة مثلها مثل الدولة
امل�صر ّية ،ومنها :اتفاق القبائل الليبية على
مهاجمة م�صر ما ُيوحي ب�أن املجموعات التي
ت�سكن �إىل ال�شرق من ليبيا و�إىل الغرب من
م�صر عبارة عن �شعب واحد ..ويت�ضح ذلك من
الوثائق امل�صريةChamoux,op. ( ) ( .
) 39-cit,pp.38
كما �أن جناح الزعماء الليبيون يف جمع القوى
امل�شتتة من القبائل الهندواوربية املختلفة حتت
�إمرتهم ومهاجمة م�صر يف زمن الإزاحة ال�سكانية
وتوجههم �إىل ليبيا بغر�ض الإقامة يف مواطن
جديدة �إثر �سقوط كريت على �أيدي الآخيني
فيما يعرف ب�شعوب البحر ،يدل على ح�سن
تنظيمهم و�إدراكهم لأ�سلوب القيادة و�أن الدافع
للتوجه نحو م�صر لي�س من قبيل البحث عن املاء
والع�شب كما يدعي ال�صادق النيهوم و�إمنا كان

ال�سبب يف تقديري هو الو�صول �إىل ال�سلطة وهذا
يدخل يف نطاق طبيعة الب�شر التواقة �إىل الهيمنة
والت�سلط على الآخرين .ومن الأدلة التي ُت�شري
�إىل �أن الليبيني قد انتظموا يف قبائل يحكمها
قانون غري مكتوب ما جاء يف �أن�شودة الن�صر من
�أن رئي�س الليبو هرب يف جنح الظالم والري�شة
لي�ست على ر�أ�سه ،ووا�ضح �أن املق�صود برئي�س
الليبو هو مري بن دد زعيم الليبو الذي كان
الغر�ض من هجومه هو اال�ستقرار مب�صر ( ) (
) 39-Chamoux,op.cit,pp.38
و�أن للري�شة داللة على �سلطة الرئي�س �أو ال�شيخ
�أو قائد القبيلة ،ذلك �أنّ القبائل الليبية كانت
تعرف عن�صر التنظيم والتكتيك احلربي� ،إذ �أنه
عندما هرب "مرى بن دد" كما تذكر امل�صادر
امل�صرية� ،أ�سقطته قبيلته وعينت �أخاه بد ًال عنه
( ) ( نبيلة حممد عبداحلليم :معامل التاريخ
احل�ضاري وال�سيا�سي يف م�صر الفرعونية،
من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،د.ت� ،ص) 97
مما يثبت �أن الليبيني يعرفون �أ�سلوب حكم معني
ُت�سقط من تراه غري �صالح لقيادتها و ُتعني البديل
ح�سب ما متليه ظروفهم ،بالإ�ضافة �إىل مكانتهم
املرموقة لدرجة �أ ّنهم تزعموا �شعوب البحر
القتحام �أر�ض م�صر ،على �أن البع�ض ُيرجح �أن
�أ�سباب هجمات الليبيني على م�صر كانت ب�سبب
تدخل "رم�سي�س الثالث" يف �ش�ؤونهم الداخلية
وم�ساعدته لأحدهم ممن كان يعي�ش يف م�صر
ليكون حاكم ًا عليهم�( ) ( .أحمد فخري :نف�س
املرجع� ،ص) 272
ولعل االجتياح امل�صري ملع�سكر الليبيني و�إ�شعال
النريان يف خيامه واال�ستيالء على �أمتعة الأمري
مبا فيها عر�شه ( ) ( عبداللطيف حممود
الربغوثي :التاريخ الليبي القدمي ،دار �صادر،
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كورونا واملسرح ..
ناسمي محمد .المغرب

بريوت� ،1971 ،ص ) .115فيه ما ينم على
�أنّ الليبيني يعرفون وينتظمون يف �سياق قبلي
منظم.
ومتكن الليبيون حتقيق �سلم ًا ما ف�شلوا يف حتقيقه
حرب ًا بوا�سطة ت�سللهم �إىل الدلتا ب�أعداد �صغرية
وا�ستقروا فيها على هي�أة جاليات؛ وا�ستطاعوا
ارتقاء العر�ش امل�صري ( ) ( املرجع ال�سابق،
�ص ) .125وكان من بني ه�ؤالء �أ�سرة "يويو
واوا" التي عملت يف اجلي�ش امل�صري جند ًا
مرتزقة وو�صل بع�ضهم �إىل منا�صب مهمة يف
البالط امللكي و�إىل مراكز القيادة يف اجلي�ش وال
ي�ستبعد �أنهم �ساعدوا بني جن�سهم من امل�شو�ش
على احل�ضور �إىل م�صر والإقامة بها يف حاميات
احلدود على �أقل تقدير ،بل �أن اجلي�ش امل�صري
�أ�صبح ابتدا ًء من ع�صر الأ�سرة الع�شرين م�ؤلف ًا
من الليبيني ،وقد منحهم ملوك م�صر هبات من
الأر�ض ك�أجر عن خدماتهم باجلي�ش ،وهكذا
ا�ستطاعوا �أن يك ّونوا يف البالد جاليات ع�سكرية،
وكان ير�أ�س كل حامية رئي�س ليبي يحمل لقب
الرئي�س الكبري لـ "ما" وبهذا اندجموا يف
املجتمع امل�صري دومنا ن�سيان لأ�سمائهم الليبية
وعاداتهم مثل و�ضع الري�شتني يف �شعورهم ( )
( م�صطفى كمال عبدالعليم :درا�سات يف تاريخ
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ليبيا القدمي ،من�شورات اجلامعة الليبية ،بنغازي،
�،1966ص ) .33وبذلك �أ�صبح لأ�سرة "يويو
واوا" �ش�أن ًا يذكر يف مقاطعة "اهنا�سيه" حتى
و�صل منهم "�شي�شنق" �إىل احلكم.
يبقى القول� :إنّ �أغلب النقو�ش التي عرث عليها
يف م�صر وتتحدث عن الليبيني �أ�شارت وبو�ضوح
�إىل غنى �أرا�ضي الليبيني ،مبا ورد من الأعداد
ال�ضخمة ملا�شيتهم و�أنعامهم الأمر الذي يدل
على �أن مواطنهم كانت وفرية الأع�شاب واملراعي
غنية باملياه .وهكذا يت�ضح ب�أن �أهدافهم يف
م�صر مل تكن �سعي ًا للرزق بل طلب ًا لل�سلطات..
فيما تظل �آراء ال�صادق النيهوم عن تاريخ ليبيا
القدمي قابلة للبحث والتمحي�ص ،وهي لي�ست
نهائية لعدم العثور يف ليبيا على خملفات �أثرية
تخ�ص تاريخها املتعلق بالفرتة املقابلة للع�صر
الفرعوين.
كما �أن �سل�سلة تاريخنا ال ترقى �إىل م�ستوى
املو�سوعة لعدم اعتمادها على م�صادر و�إمنا
تخ�ضع لآراء ال�صادق النيهوم ال�شخ�ص ّية ..كما
ا ّنه من املجحف �أن تكون هذه ال�سل�سلة مرجع ًا
ذا قيمة تاريخية ..ومن اخلط�أ �إهمال كمية
املعلومات الواردة بها.

بعد انت�شار فريو�س كورنا امل�ستجد "كوفيد
 "19حول العامل� ،شددت الدول واحلكومات
من �إجراءاتها االحرتازية ملنع تف�شي هذا الوباء
وجتنب انتقال العدوى بني مواطنيها ،عرب فر�ض
حالة طوارئ �صحية طبقت مبوجبها حظر التجوال
وتقييد حركة ال�سفر والتنقل ،وحجر �صحي �شامل
مع �إغالق حدودها ،و�إغالق جميع املن�ش�آت التي
يرتادها النا�س بكرثة كاملدار�س واملحالت التجارية
الكربى ،ومنها امل�سارح.
ولأن العرو�ض امل�سرحية ال تقهر وال تعرف امل�ستحيل
مهما كانت الظروف ،فقد جعلها ذلك ت�شد الرحال
وتنتقل من قاعات امل�سارح �إىل ف�ضاءات جديدة
للعر�ض متحررة بذلك من كل القيود التي حاول
�أن يفر�ضها انت�شار وباء كورونا ،وهذا لي�س بجديد
على امل�سرح الذي خ�ضع عرب تطوره التاريخي
لتغيري وتنوع يف دور التمثيل والعر�ض ،فكان
امل�سرح يف ال�ساحات العامة ،وخارج املعابد ،وداخل
الكنائ�س ،ويف ال�شوارع ،وحمطات امليرتو ،وحتى
يف التلفاز ،ويف زمن انت�شار وباء كورونا امل�ستجد
انتقلت العرو�ض امل�سرحية من القاعات امل�سرحية
�إىل العامل االفرتا�ضي م�ستغلة جميع الإمكانيات
املتاحة التي توفرها �شبكة االنرتنت مف�ضية بذلك
�إىل �أ�شكال جديدة من العر�ض امل�سرحي منها
�إعادة بث م�سرحيات �سابقة ون�شرها على يوتوب،
�أو ت�سجيل مقاطع فيديو وعر�ضها على من�صات
التوا�صل االجتماعي كفاي�سبوك و�أن�ستغرام� ،أو
بث م�سرحيات بث ًا مبا�شر ًا ،يكون ت�شخي�صها على
خ�شبة م�سرح مغلق �أمام كرا�سي فارغة وبدون

جمهور� ،أو يف ف�ضاء جديد بني جدران البيت
با�ستغالل �أقل الإمكانيات املتاحة مع �شحذ الإبداع
واخليال والتخييل البتكار �أفكار جديدة لإنتاج
�أعمال م�سرحية متميزة متد من خاللها ج�سور
التوا�صل بني امل�سرحيني واجلمهور ،وهكذا تعددت
املبادرات يف �إنتاج وت�شخي�ص امل�سرحيات يف ظل
ظروف احلجر ال�صحي وتطبيق قواعد التباعد
االجتماعي وال�سالمة ال�صحية حر�ص ًا على حياة
الفنانني اجلمهور .هذا اجلمهور املتلقي الذي
بدوره فر�ض عليه هو الآخر احلجر ال�صحي ظروف ًا
جديدة للتلقي و�أ�صبح ي�شاهد امل�سرحيات من البيت
ومن �أمام هاتفه �أو حا�سوبه النقال ومتابعة العرو�ض
افرتا�ضي ًا بعيد ًا عن قاعات امل�سارح ب�أجوائها
وطقو�سها ،خا�صة و�أن امل�سرحيات �أ�صبحت هي
من حت�ضر للبيت عو�ض ح�ضور اجلمهور لقاعات
امل�سرح يف عالقة عك�سية .،وقد ات�سع اجلمهور
لي�ضم فئات اجتماعية متعددة وفئات عمرية
خمتلفة ،ومن مناطق خمتلفة خارج حدود املدينة
�أو الدولة التي ُ�شخ�ص فيها العمل امل�سرحي.
كما �ساهمت ظروف احلجر ال�صحي والتزام
املمثلني امل�سرحيني كباقي النا�س بالبقاء يف
ببيوتهم ،طرح عدة مبادرات منها م�سابقات يف
امل�سرح لإعطاء فر�صة للهواة للإبداع امل�سرحي من
منازلهم بت�شخي�ص عرو�ض م�سرحية من منازلهم
وت�صويرها من الهاتف املحمول على �شكل مقاطع
فيديو ،كما مت �إطالق عدة ور�شات تدريبية عرب البث
املبا�شر على من�صات التوا�صل االجتماعي ل�ضمان
ا�ستمرار التكوين امل�سرحي عن بعد واحلفاظ على
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العالقة بني الأ�ساتذة واملتدربني .وكان لت�ضرر
فئة وا�سعة من م�سرحيي ال�شارع ب�سبب احلجر
ال�صحي وحظر التجوال �إطالق عدة مبادرات يف
الوطن العربي لت�شجيعهم يف ا�ستمرار �إبداعاتهم
منها مث ًال مبادرة "�شارع احلجر" يف املغرب ،كما
ف�سح احلجر ال�صحي املجال لظهور فنانني جدد
يف املو�سيقى والرق�ص �إىل جانب امل�سرح ،كانت
مهنهم الأ�صلية بعيدة عن الفن كال�شرطة والأطباء
واملمر�ضني ،حيث تعددت مبادرات رجال ال�شرطة
يف جمموعة من دول العامل لأداء عرو�ضهم يف
الأزقة وال�شوارع من �أجل الرتفيه عن ال�سكان وفك
عزلتهم ،كما واجه جنود خط الدفاع الأول الأطباء
واملمر�ضون الوباء بالغناء والرق�ص للتخفيف من
�إرهاق العمل ،والتخفيف عن املر�ضى معاناتهم مع
الوباء وبث ر�سائل الأمل يف العالج.
كما ا�ستغل الفنانون امل�سرحيون تواجدهم بالبيت
لإطالق مبادرات امل�سرحية من املناطق املفتوحة
مبنازلهم كال�شرفات والنوافذ ،التي كيفت لت�ستجيب
حلاجيات العر�ض امل�سرحي مع بيئة العر�ض التي
�ستعر�ض فيه ليظهر م�سرح جديد هو م�سرح
"البلكونة" كما �سماه بذلك الكثريون يف الوطن
العربي ،والتي �سمحت بالتوا�صل مع اجلمهور ب�شكل
مبا�شر لكن يف ظروف يحكمها التباعد االجتماعي
هذه املبادرات وجدت ترحيب ًا �شديد ًا وتفاع ًال كبري ًا
من اجلريان اجلمهور اجلديد لفنان احلي ،خا�صة
و�أنها �ساهمت ب�شكل كبري يف ت�سليتهم والرفع من
معنوياتهم وك�سر ملل املكوث يف البيت ،و�أعاد معها
هذا نوع ًا من امل�سرح عالقة الألفة وح�سن اجلوار
بني اجلريان.
وحتى الن�صو�ص امل�سرحية عرفت ن�شاط ًا ت�أليفي ًا
كبري ًا يف زمن كورونا وظروف احلجر ال�صحي،
فتنوعت موا�ضيع امل�سرح العربي املت�صلة بهذا
الوباء منها م�سرحية "مندرة" للمخرج امل�سرحي
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التون�سي "عمر ال�صحبي" ،وهي م�سرحية تتطرق
لوباء كورونا ،و�أحداثها تدور يف �أحد امل�صانع،
كما تعد فرقة "وهج ال�شم�س" للفنون امل�سرحية
والفولكلورية م�سرحية حول جائحة وباء كورونا .كما
تعددت الأعمال امل�سرحية التوعوية التي ت�ستهدف
فئة الأطفال لتوعيتهم مبخاطر هذا الوباء ،وطرق
جتنب العدوى وحماية �أنف�سهم وحميطهم .ويف
هذا اجلانب �أي�ض ًا كانت مبادرات موجهة للأطفال
منها �إعالن امل�سرح الوطني يف اجلزائر عن تنظيم
م�سابقة وطنية يف مو�ضوع الوقاية من فريو�س
كورونا العاملي.
و�إذا كان وباء كورونا �أوقف العديد من العرو�ض
امل�سرحية و�أغلق دور امل�سرح يف العامل فقد جتاوز
كل هذا ليكون �سبب ًا يف خطف �أرواح العديد من
املمثلني والكتاب امل�سرحيني يف العامل الذين رحلوا
عنا ب�سبب م�ضاعفات هذا الوباء ،ومن �أهمهم
املمثل وامل�سرحي الأمريكي "مارك بلوم" الذي تويف
عن �سن يناهز التا�سعة وال�ستني عام ًا ،والكاتب
امل�سرحي العاملي "بروداوي تريين�س ماكنايل"،
والكوميدي الياباين ال�شهري "مني �شيمورا" عن
�سن يناهز ال�سبعني �سنة ،واملمثل الكوميدي
الربيطاين "بروك تايلور" عن �سن يناهز التا�سعة
وال�سبعني �سنة ،كما كانت �أول حالة وفاة بفريو�س
كورونا يف رو�سيا البي�ضاء للممثل امل�سرحي "فيكتور
دا�شكيفيت�ش" الذي تويف عن �سن اخلام�سة
وال�سبعني عام ًا� .أما يف وطننا العربي فقد كان
وباء كورونا �أي�ض ًا �سبب ًا يف وفاة م�سرحيني منهم
امل�سرحي و�أ�ستاذ ال�سينوغرافيا اجلزائري "نور
الدين زيدوين" ،والفنان امل�سرحي والباحث والذي
�شغل يف ال�سابق �أي�ض ًا من�صب وزير الثقافة ال�سوري
"ريا�ض ع�صمت" عن �سن الثانية وال�سبعني عام ًا.

قراءة زغلولية ..

احلليب املر والسوق املقفلة ..
عبد اهلل هارون .ليبيا
()1
�أغنية �أطفال ليبية تراثية للبنات كانت رائجة
حتى نهاية �سبعينيات القرن املا�ضي  ..ت�ؤدى مع
رق�ص الفتاتني مت�شابكتي الأيدي وبو�ضع مت�صالب
 ..وهما تدوران على حميط دائرة مركزها نقطة
ت�شابك الأيدي دورانا ب�إيقاع بطئ � ..أحداهما تقول
�شطرة والثانية تقول بعد كل �شطرة  :يا اهلل
 �سيدي بو زيد يا اهلل ّقطاع القيد
 يا اهلل عنده بقرة يا اهلل حتلب وتدر يا اهلل حليبها مر يا اهلل �أي�ش يحليه يا اهلل يحليه ال�سكر يا اهلل وال�سوق ام�سكرـ يا اهلل
ثم يرتفع �إيقاع الدوران مع ترديد  :داي  ..داي
 ..مع كلمة �أخرى غريبة ل�ست مت�أكدا من هجائها.
()2
�أريد �أن �أقر�أ كلمات هذه الأغنية قراءة
زغلولية �صرفة � ..أي على طريقة الدكتور «زغلول
النجار» وزمالئه يف ا�ستخال�ص الإعجاز العلمي

من �آيات القر�آن بكثري من التع�سف وخفة اليد �أو
القلم  ..ومنها ميكنني ا�ستخال�ص نبوءات عدة يف
هذه الأغنية (طبعا نبوءات عدمية الفائدة لأنها
كالإعجاز العلمي ينتبه �إليها بعد وقوعها ال قبله ..
فهي نبوءات بتاريخ رجعي!!)  ..من هذه النبوءات
ذكر «�سيدي بو زيد» (منطقة البوعزيزي) وربطها
بقطع القيد والتحرر وتختم بت�شا�ؤم وهو �إقفال
ال�سوق ما يبقي على مرارة احلليب  ..والذي �أرجو
�أال يكون نبوءة بتع�سر اخلروج من الو�ضع املت�أزم ملا
ي�سمى بالربيع العربي.
الحظ �أن الزمة الأغنية املتمثلة يف عبارة «يا اهلل»
باتت الزمة ملحمد امطلل �أحد �إعالمي التجربة
الليبية.
()3
وكا�ستطراد خارج املو�ضوع و�إن مل يكن خارج
ال�سياق ف�إن القائلني بالإعجاز العلمي يف القر�آن
ي�ضعوننا يف م�أزق ميكن التعبري عنه بهذين ال�س�ؤالني
و�إجابتيهما  1 :ـ �إذا كان القر�آن بهذا الرثاء العلمي
فلماذا كان امل�سلمون بهذا الت�أخر؟
والإجابة املنطقية للأ�سف �سوف تكون � :أن علماء
الإ�سالم من البداية وحتى الآن كاحلمار يحمل
�أ�سفارا.
 2ـ وملاذا تقدم من مل ي�سمع بالقر�آن؟
والإجابة املنطقية للأ�سف �أي�ضا �سوف تكون � :أن
القر�آن لي�س �ضروريا.
هذا هو اال�ستنتاج املنطقي الذي يقودنا �إليه
القائلون بالإعجاز العلمي  ..وهكذا فالقول بالإعجاز
العلمي يف القر�آن قد ي�ؤدي �إىل نتيجة عك�سية .
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ن
ج��ة النص
انتقاء :
سواسي الشريف

كثري ٌة هي األشياء
وقالت هأنا
-----أحاول اهلروب
التي لن تتحقق .
عىل قارعة الطريق
الالوجهةيف صدرك
رصاصة
تدور بنا
سبيل الذكر منها األرض التي ُ
الطرق ِ
فتخذلني عىل
يضع حقيبته متوجه ًا إىل
يسلكهثغرها اللؤلؤي بسمة
وعىل
تعلم ما تفعل ..
أمر من اجلدران كام كان
أرمي لن
أي طريق
ُ
ُّ
بقلبي َ
أي ٍ
درب جيتازه
أردتني عظام ًا رمي ًام
ندور فوقها حائر ًا ُّ
فتخدلني الرياح ُ
يمر كاسرب  ..ونحن الذين ُ
أضيع عنيأو أحرز هدف ًا عاملي ًا
ثرياال يريد
أي؛ وسيلة تعرب به إىل مايريد وما
نعلم ُّ
درويش  /تونس
نعلم أننا ال ُ
ُ
كالذي
فقد تشاهبت عليه كل األشياء
-----احلننيجاء به دييغو مارادونا ملاذا وكيف وإىل أين
فيخذلني
من املنتصف.
واختلفت عنه كل التفاصيل
فامتزجت احلرية بالالحريةقالوا :
نتج ُه ؟
أضيع عنك
ِ
الفضاء
اطري يف
ولن َ
األفراحينا
تراكمت يف داخله األحزان و تعا َف
الظالمتطري تلك العجوز وكأن السؤال غص ًة،
فيخذلني كام
ِ
ني!
الصخر
دمي؛
غرست شوكها يف
كانتمنها
يقتات
باملعقول ..ل ْ
تأتيني يف االحال ِم .
أنا جمرد فكرة التي
األفكار يف داخله ندب ًا
فحفرت
وهذاعميق ًة ُ
من يو ِم ،،يو ِم احلزنِ
عضالت جسمي
تنتفخ
ب من والالمعقول
ْ
النورولن َ
كيف
حل َّ
ُ
أنتزع هذا ا ُ
كومةازرار قمصاهنم
بنييفتحون
كالذين
احلنني
ِ أهيام أختار ؟ أدمانا
صدري
أبحث عن ثقب
ْ
ويفردون أيادهيم
أأنت التي أحب ..؟!
ومن رأيس ،وأيامي ؟
األرواح
ٍ
الطريان للتو.
يتعلم
كعصفور
أم وطني الذي ألجله أعيش ؟!
َ
ُ
قالوا :تعا َفينا
دت ..
أحاول التسلل بعيدً أهيا
أيتها البال ُد التي ب ُع ْ
رشف الدين امنيرس  /ليبيا
ٍ
وما ملسوا احلشا
تناءت ..
ْ
َ
لؤلؤة
احصل عىل
الصبح ولن
ِ
رت يف اخلراب  ..مالحمي غري واضحةنرياهنا أل َف ْت
تسم ْ
فتشت عنها
جيدة الذي
التملص فكرة وأنا
المرأة ُ
َّ
الحتب االشغالكثري ًا يف
العاشقني
قلوب
اجلرح،
بطون املحار.أيتها
الشاقة
ْ
القيح ،الد ُم  ..بام فيه الكفاية َ
ُ
ُ
هذه املرآة ال تقدم يل ح ً
وظيل ..
ال هنائي ًا
وال عبث احلياة يف دائرة
ظيل ألذي مل يصافحني
لرسم صورة كاملة
قالوا تعافينا ورصنا مجر ًة
كوثر وهبي  /سوريا
احلرب
اىل اآلن
تدل عىل مراوغات الزمن
ليسماللجمر انطفا ٌء
---ال ضحكة تصلح َ
الذكرياتله يدي
مددت
أناشد عينيك أيتها كلام
أولسعادة
ُ
حني ؟!
عن
أبحث
أن أبقى يف الظل
فقط الغياب بعد ْ
فارغة .
ايل
ْ
عادت َّ
صمت /العراق
عبداهلل حسني
اإلنتظار حدث وطبل
العمرجعبور  /األردن
الصربخافت يف أقايصوفاء
رماد السؤال .
قال انسلخت مني
 74اليمن
راشد /
هناء
الليبي
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منذ �أكرث من خم�سني عام ًا م�ضت� ،أبدع اال�ستاذ الكبري
«ح�سن الكرمي» يف برنامج �إذاعي كانت تبثه �إذاعة لندن
�آنذاك بعنوان « قول على قول»  ..كنا �صغار ًا نتعلم �أبجدية
املعرفة ونحن ندمن اال�ستماع �إيل هذا الربنامج القيم مبادته
الرائعة حد الذهول .
والآن ،ي�سعدنا �أن نوا�صل تقدمي فقرات من هذا الربنامج بعد
�أن تكرم �صاحبه وجمع مادته االذاعية يف جملدات عددها
 12جملد � ..أ�صبح كتاب ًا بد�أنا مع ثروته النفي�سة من �أعوام
يف جملة الليبي  ،وها نحن نوا�صل متعة املعرفة م�صحوبة
هذه املرة مبقدمة ثابتة جتيب على �أ�سئلة الكثريين بخ�صو�ص
�سبب اختيارنا ل�سبيكة ذهب ا�سمها «قول على قول» .
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كتبوا ذات يوم ..

أيام زمان

في الواقع علينا أن نخجل من تكرار التعالي على غيرنا بينما
ننحدر إلى األسفل ويصعدون هم عكس االتجاه .
هذه الصورة ليست دقيقة تمام ًا ،إنها نصف صحيحة ،لكنها
تقول لنا الحقيقة كاملة ،والحقيقة الكاملة تقول وبالحرف
الواحد  :ليس مهم ًا كيف كان غيرك ،المهم كيف أصبحت أنت .
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قبل أن

نفترق ..

جوَع كلبك يتبعك  ،ويغطى لك عين الشمس بالغربال
 ..جوَع كلبك يتبعك ،ويوقد لك أصابعه العشرة شموع ًا،
ويمشى في جنازتك ،ويدعو لك بطول العمر ،ويكتب لك
شعراً حراً ،فالجوع حبل الطاعة الذي ال ينقطع ‹.

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

بارنيكي ..
أمرية بنغازي املنسية
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اللييب يف عامها الثاني
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