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إبداعهن عظيم

صورة

الغالف

ٍ
إلصدارت أجمل من إبداع كاتبات ليبيات ،كان هذا املستطيل
جتميع جميل
البهيج املبهج هديةً للذاكرة الليبية تكرم بنشره موقع السقيفة الليبية على
الفيس بوك .
رسالة موجزة ،تقول للدنيا كلها ،وبدون أن تتفوه بحرف  :إن املرأة ليست كما
يريدون تصويرها ،فهي مبدعة منتجة للحرف والفكرة والتصور .
لهذا رأينا يف «الليبي» أن نكرم املرأة يف عيدها بإبداعها ،لعل الرسالة تصل ،ولعل
احلقل يثمر سنابالً يف نهاية املطاف .
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االشتراكات
قيمه االشتراك السنوي  10دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدوالر.
•باقي الدول العالم  10دل أو مايعادلها بالدوالر االمريكي أو اليورو األوربي.
•ترسل قيمه اإلشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بالعمالت املذكورة بإسم مؤسسه اخلدمات
االعالمية مبجلس النواب الليبي علي عنوان املجلة.

ثمن النسخة
ليبيا  5دينار ليبي (األردن  5د.ل  -البحرين  5د.ل  -مصر  5د.ل  -السودان  5د.ل) اول يعادلها بالدوالت
(موريتانيا  5د.ل  -تونس  5د .ل  -اإلمارات  5د.ل  -املغرب  5د .ل  ،الكويت 5د.ل -العراق  5د.ل ) اول يعادلها بالدوالت
،Iran400Riyal،Pakistan75Rupees،UK2.5pound،Italy2€
France2€،Austria2€،Germany2€،USA2$،Canada4.25CD
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عدنان معيتيق _ ليبيا
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بكري بالل _السودان
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نحن والجرنال كورونا ..

بني قوس الكسعي وندم الفرزدق

بقلم  :رئيس التحرير

إنه «عامر بن احلارث الكُسعي» ،من قبائل
اليمن السعيد ( سابقا ً ) ،يخرج بإبله
ليرعاها يف ٍ
واد ذي زرع ونبات حسن ،واثناء
ذلك يعثر على ٍ
عود نابت يف جوف صخرة،
يعجبه العود ويقرر أنه يصلح ليكون قوسا ً
يرمي بها السهام ،أحيانا ً نتخذ القرارات
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يف ملح البصر ،لكننا نحتاج لتنفيذها إلى
مئة عامٍ كاملة.
لكن «الكسعي» ال يؤجل تنفيذ قراره ،إنه
يبدأ على الفور ،يتعهد عوده بالغرس
والسقاية واالعتناء ،وعندما يشتد عوده
يصنع منه قوساً ،ومن أفرعه يصنع خمسة
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سهام ،ويشرع على الفور يف استعماله،
فيرمي به
ليالً خمسا ً من حمير الوحش فتنفذ سهامه
من أجساد الضحايا لقوة عود القوس
وصالبة رأس السهم ،لكنه وهو يعثر على
سهامه وقد اخترقت أهدافها وتكسرت
رؤوسها على الصخر الصلد ،يظن أنها
اخطأت املسار ،وأنها مجرد مشروع فاشل
كغيره ،لذلك ينتابه الغضب ويكسر قوسه
ويرمي به إلى حيث يجدر باألشياء املهملة
أن تُرمى .
ويكتشف صاحبنا عندما تطلع الشمس
أنه مخطيء ،وأنه كسر قوسا ً ال ميكن
تعويضها ،فيعض أصابعه ندماً ،حتى أن
«الفرزدق» شاعر العرب الشهير يضرب به
املثل عندما يطلق زوجته «نوار» فينشد بيته
الرائع :

ت ندامة ال ُكسعي ملا  ..غدت مني
ندم ُ
مطلقةً نوار .
صار «الكسعي» إذاً مضرب مثل ،وصارت
قوسه الشهيرة رمزاً للثمني عندما يرخص،
وللرائع عندما يزدريه قومه ،ولكن ،ملاذا
أصدع رؤوسكم بقصة رجل مات منذ ألف
ّ
سنة أو يزيد ؟ رمبا ألننا ال نريد أن نندم
يف نهاية احلكاية ،متجاهلني أننا كسرنا
ٍ
عمد وتصورٍ وتصميم
قوسنا ً عن سابق
فحق علينا أن نعض أصابعنا ندما ً يف نهاية
املطاف.
إن إشكالية تقدير املوقف ــــ أيها السادة
ـــــ تصبح مبثابة كارثة إذا لم نحسن الفعل،
ويف الوقت املناسب أيضا ً  .وللمزيد من
التوضيح تعالوا معا ً نتمعن يف هذا البيت :
ت محتاج ًا إلى احللم إنني ..
(( لئن كن ُ
ني أحو ُج )).
إلى اجلهل يف بعض األحاي ِ
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يختلف الرواة يف نسبة هذا البيت ،فمنهم
من ينسبه إلى محمد بن وهيب ،ومنهم من
ٍ
أبيات لصالح بن جناب
يقول إنه من جملة
اللخمي ،وردت يف كتاب الصناعتني ،ويف
ٍ
كتاب آخر اسمه «نقد الشعر» .
ولكن ،مالي ولصاحب البيت مادام املعنى هو
صاحب الشأن يف نهاية املطاف؟ ،واملعنى
هنا يبدو مفخخا ً بعالمات االستفهام إلى
أبعد ٍ
ٍ
ٍ
ملجنون ــ أن
لعاقل ــ أو
حد ميكن
يتصوره .
هل نحتاج فعالً إلى اجلهل يف «بعض
األحايني» حسب تعبير البيت السابق؟ أم
أن هذا كله من وحي خيال شاعر ؟
وماذا عن سؤال آخر يستمد بالغته وقوة
حضوره من العصر احلديث هذه املرة
؟ هل احتاجت الصني لتكافح فايروس
كورونا إلى اجلهل أكثر من احتياجها إلى
سطوة احللم وجدوى سعة الصدر وفضيلة
استيعاب املوقف الطاريء ،ونعمة التمكن
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من العلم وميزة احترام املعرفة وتبجيل
أنابيب االختبار وأجهزة املختبرات ؟
ما أكثر األسئلة ،وما أقل قدرتنا على
اإلجابة أيضا ً .
أن جتتاحك مصيبة ،فهذا يعني أن ما
متلكه من سعة صدر ومساحة معرفة
وسابق جتربة ،كلها تصبح محل اختبار
لتلك اللحظة املشحونة بالترقب واخلوف
والتحفز ،فكيف وجدتنا مصيبة هذا املرض
عندما أقبلت ؟
سؤا ٌل قد تتعدد االجابات عليه بعد عشرين
عاما ً من اآلن ،عندما يصبح يف متحف
تاريخ مضى وانقضت أيام شهوده ،ولكن،
ٍ
ماذا عن محاولة اإلجابة عليه اآلن ؟
لطاملا كسرنا قوسنا ..
هذه حقيقة تاريخية ال منلك إال أن نعترف
بها اآلن ،فالتدني املريع يف مستويات
التعليم ،ورداءة املناهج التعليمية ،وقلة
االهتمام باملؤسسات التعليمية يف مبانيها
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ومعانيها معاً ،وحرمان الطلبة من متعة
دروس الرسم واملوسيقى والتعليم امليداني
الذي ال يجعلهم مجرد أسرى لقاعات
مغلقة ،كلها أقواس كنا نكسرها تباعاً ،ولم
نكن نتحسر يف العادة على ما كنا نستمتع
بكسره كل يوم.
لطاملا كسرنا قوسنا ..
استخفافنا بجدوى البحث العلمي،
ونظرتنا الهزلية للباحث واملتعلم واملجتهد
واملتحضر واملؤدب واملحترم والكاتب ،كل
هذه الكوارث كنا نفتخر بها يف أدبياتنا
ومجالسنا وحكايات سمرنا ،لقد كنا نرمي
بالعقل يف مكب القمامة ،وها نحن نفتش
أكياسها السوداء بحثا ً عنه اآلن .
لطاملا كسرنا أقواسنا ..
ٍ
معان
بعنا يف سوق نخاسة االزدراء
كثيرة ،املواظبة ،والعمل اجلاد ،والتفاني،
وااللتزام ،واحترام ذوات اآلخرين ،وتقديس
حروف كلمة الوطن ،وأخيراً ،تبجيل

الوقوف منتظرين أمام إشارة حمراء على
مفترق طرق .
لطاملا كسرنا اقواسنا ..
استبدلنا كل هذه القيم الضرورية بكيس
هواء كبير اسمه الالمباالة ،وطاب لنا أن
نذرع بالد اهلل من حولنا شرقا ً وغربا ً دون
ٍ
بدرس نتعلمه ،بل كنا نحرص
أن نعود منها
على االستهانة بكل شعوب األرض من أجل
أن نحافظ على أصنام جهلنا العتيدة،
ٍ
بلسان ال يعرف حرمة
واستعنا يف ذلك
حلدود ،وال يدرك حدوداً حلرمة ،فالصيني
بكل تاريخه العظيم وتراثه املذهل وممالكه
العتيدة وفنونه البديعة وسوره األسطوري،
هو مجرد شاحب ضيق العينني مثير
للضحك ،وكل ما يصنعه من بضاعة هي
بضاعة «صينية» قابلة للتلف يف العادة،
دون أن نسأل ولو مرة واحدة أنفسنا ،أين
هي صناعتنا ولو كانت قابلة للتلف .؟
أما «الكوري» ،فهو بكل اجنازاته
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التكنولوجية والتزامه اخليالي ودقته التي
تدعو إلى االعجاب ،لم يكن يف نظرنا سوى
كائن يأكل الكالب ويشابه نظيره الصيني
يف ضيق مساحة العيون ،وكأننا نقيس
مالئمة البشر للتفوق على هذا الكوكب
مبجرد اتساع العيون .
وإذا سألت مرابيعنا العامرة بالوجبات
واألحاديث السرية والعلنية ،معا ً فأوروبا
ماهي إال موطن للحوريات الفاتنات
واملرح املاجن ،فيما تزدحم أوطاننا بالعفة
واملثالية والتآخي والشرف والنموذجية
والقهر وأكياس القمامة .
لطاملا كسرنا أقواسنا ..
حلقنا عاليا ً بجناحني من تبجح ،وتهنا فخراً
على الدنيا بقصائد الكذب ،وخلقنا من
ٍ
عروش
أنفسنا ملوكا ً مبجلني يجلسون على
من تخلف مريع ،وكنا نصرخ يف وجه الدنيا
كل يوم بأنها لنا ،وأننا لها ،حتى أننا كدنا
نردد مع أبي العتاهية وهو يتزلف للمهدي
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قائالً :
أتته اخلالفة منقادة * إليه جترج ُر أذيالها
فلم تك تصلح إال له * ولم يك يصلح إال
لها
ولو رامها أحد غيره * لزلزلت األرض
زلزالها.
هكذا كان «أبو العتاهية» يكذب ،وهكذا
ظللنا نكذب معه ،فال هو خرج من مجلس
املهدي بأكثر من جارية ،وال نحن خرجنا
من مجلس الواقع بأكثر من حفنة وهمٍ
مازالت تسكن رؤوسنا حتى اآلن .
لطاملا كسرنا اقواسنا ..
عصور مضت ،ونحن نبجل اجلهل ،ونهرب
إليه ،ونتسلق جباله املنيعة ،ونقدس معابد
التسليم واحلفظ وهز الرؤوس وقطع
األلسنة واالتباع والصمت والبالدة بال
حدود.
عصور مضت ،ونحن نضرب ٍ
بيد من حديد
على روعة التفكير ودهشة االكتشاف،
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ونكتم أنفاس كائن التمعن والتأمل ،ونسوق
عالمات االستفهام إلى ساحة إعدامٍ
بشعة ،ونضع أدمغة املفكرين على مقصلة
االرتياب والتخوين والنبذ واالحتقار.
عصور مضت ،ونحن نظن أن زمن
الديناصورات لم ينته بعد ،وأن العصر
احلجري مازال الئقا ً بهذا العالم الشاسع،
وأن ثقافة ازدراء غيرنا من البشر هي
الثقافة التي ترفعنا فوق البشر ،وأننا
لسنا ملزمني باالختراع وال االكتشاف
وال البحث ،مادام غيرنا من «العبيد» قد
سخروا حياتهم لفعل ذلك ،فنحن مازلنا يف
ذلك الكهف الذي شيده لنا «عمرو بن أبي
كلثوم» ببيته املتبجح ذاك منذ ألف سنة
من اآلن :
َو َنح ُْن ال َتّا ِر ُك ْو َن ِلَا َس ِ
ط َنـا * َو َنح ُْن
خ ْ
اآلخـذُ ْو َن ِلَا َر ِ
ِ
ض ْي َنـا
عصور مضت ،ونحن األفضل واألكمل
واألجمل ،ولكن ،داخل أبيات معلقة ابن ابي
كلثوم فقط .
واآلن ،هل يجوز لنا أن نندم كما فعل
الكسعي عندما كسر قوسه؟ أم أن هذا
الفايروس الضئيل قد علمنا درسا ً يليق مبا
منلكه من تبجح وغرور ،فها نحن جنلس
على عتبة باب الصبر ننتظر أن تنتج لنا
معامل «العيون الضيقة» ،ومصانع أدوية
«أرض املجون والفاتنات الشقر» مصالً
ننقذ به أرواحنا لعلنا نعود إلى قصائد
الفخر من جديد .
وقبل أن نقفل معا ً باب هذه املقالة ،لن
أنسى أن نتذكر ما أبدعه «بول أوستر» يف
روايته «اختراع العزلة» عندما كتب :
(( أنه لو كان صحيح ًا أن العالم ينطبع يف
أذهاننا ،فإنه من الصحيح أيض ًا القول إن
جتاربنا بدورها تنطبع على العالم )) .
ولعل هذه العبارة املؤملة جتعلنا نتساءل يف
ركن خفي نلوذ به  :وماذا قدمنا يف هذا

العصر من جتارب لتنطبع على العالم ؟
االجابة طبعا ً مؤملة ومخيبة إلى ٍ
حد ال
يتصوره أحد ،مما يجعلنا نبحث عن
الفرزدق ولو بعد  1288سنة من وفاته،
ٍ
وبلغة يجيدها احلزن فقط :
مرددين معه
ت ندامة الكسعي ملا  ..غدت مني
ندم ُ
مطلقةً نوار .
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شؤون ليبيـــه

المبدع الشاعر رامز النويرصي لمجلة الليبي :

إصداراتي هي كتب انتهت
بالنسبة لي
حاوره  :رئيس التحرير

شاب قرر أن يتجرأ على إجنازٍ يتردد قبل االقدام عليه ذوو اخلبرة،
فكان أن حلق هذا االجناز عالي ًا يف سماء االبداع الليبي ليصنع
جنم ًا متوهج ًا يصفه اجلميع اآلن بأنه مكتبة املبدعني الليبيني
التي أصبحت ذاكر ًة تزدان بسبائك ٍ
ذهب من القصة والشعر والنقد
والفن التشكيلي وروائع النصوص.
هذه الذاكرة هي جنة «بلد الطيوب» ،وهذا الشاب الذي صنع
تفاصيلها هو «رامز النويصري» ،الشاعر الذي جمع يف مواهبه
قبضة متوهجة من مواهب متعددة ،نستعرضها يف هذا العدد من
«الليبي» ،ونحاورها ونستمتع بإحساس أن تثبت مجلتنا من جديد
لقراءها العرب أن ليبيا موطن لإلبداع ووطن للمبدعني .
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لنبدأ من السطر األول« ،رامز النويصري من
مواليد سالم العبار» ،إلى أي حد تصح هذه
اجلملة؟
إلى ما نسبته  ،100%فاألستاذ «سالم العبار»
سواء يف كتابة القصة
هو من صقل جتربتي
ً
أوالشعر عبر برنامج «ما يكتبه املستمعون»،
الذي كان يهتم باملواهب الشابة يف مجال
اإلبداع ،وعرفت من خالله مجموعة كبيرة
من األصدقاء من مختلف املدن الليبية ،وهلل
احلمد ال زلنا على تواصل.
كما أن «ما يكتبه املستمعون» فتح الكثير من
مداركي فيما يخص قراءة النصوص اإلبداعية
من ذائقة نقدية تبحث عن جوانب اجلمال
فيها ،وتعيد طالء املناطق الباهتة ،وهو ما
أحاول القيام به من خالل ما يصلني من
نصوص ألقالم شابة عبر موقع بلد الطيوب.
رامز الشاعر؟ أم رامز القاص ،أم رامز الكاتب،
أم رامز الناقد ،أم نزيح هذا كله لنصفك برامز
املدون ،أي من هذه الصفات تليق بك اآلن؟
هناك اجلانب اآلخر ،وهو رامز املهندس ،نعم؛
أنا كل هذه الصفات ،ورمبا ما خفي كان أعظم،

مدع أو متفاخر.
هاهاها .وأمتنى أال يقال عني ٍ
إمنا القصد؛ أن اإلنسان كائن ميثل خليطا ً من
العواطف والتجارب ،بالتالي ال ميكن لإلنسان
أن يكون مقولبا ً أو على ٍ
وجه واحد ،فلكل إنسان
أكثر من وجه ،بحسب احلالة أو املوقف ،وعلى
أساس ما ميلك من رصيد عاطفي ومعريف .وما
مييز املبدع هو فهمه املبكر لهذه امليكانزمات
يف شخصيته ،فيعمد إلى االستفادة من هذه
املهارات وتطويرها ،وهي ليس من الضرورة أن
تصب يف مجرى واحد ،فالكاتب كالنهر ينبع من
مكان واحد ،وينتهي يف مصبات.
يف بدايتي كتبت القصة بشكل أساسي ،وقبلها
يف املرحلة اإلعدادية كتبت ورمت قصص
األطفال ،من خالل مجموعة من الدروس
اخلاصة بقصص الكرتون وجدتها بأحد اعداد
مجلد «سمير» ،حيث كنت وقتها أمارس الرسم
بشكل كبير قبل أن يطلب مني مدرس الثانوية
التوقف عن الرسم كونه محرماً!.
القصة استمرت معي حتى بداياتي يف برنامج
«ما يكتبه املستمعون» ،وقتها كنت طالبا ً يف
اجلامعة ،وبدأت كتابة الشعر ،وصرت أرسل
15
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له نصوصي الشعرية ،وعندما كان يتم التعليق
عليها يف البرنامج كنت آخذ باملالحظات وأعيد
إرسالها إلى صحيفتي «الطالب» و»قاريونس»،
التي كنت أنشر بهما بشكل دائم.
النقد ،كان بسبب احلاجة إلى من يقرا جتربتنا
ٍ
وقت مبكر بنشر
ت يف
ككتاب شباب ،فقم ُ
مجموعة من القراءات النقدية ،ويف معظمها
انطباعية ،عن جتربة الكتاب الشباب،
ونشرتها يف أكثر من صحيفة ومجلة يف وقتها.
وكنت من أوائل من كتب مبكراً عن الومضة
الشعرية .واستمرت جتربة الكتابة النقدية
كوني كنت من خاللها اعيد اكتشاف النصوص
وجمالياتها وتقنياتها.
التدوين ،هو محاولة ملواكبة عصر الكتابة
اجلديدة ،الكتابة عن طريق الوسائط ،حيث
الكتابة والنشر مفتوحي األفق ،وال حدود
للتواصل .وهو تسخير للرصيد املعريف واألدبي
من خالل وسائط جديدة.
متت ترجمة مجموعة من نصوصك إلى لغات
أخرى ،هل ترى أن الترجمة هي إعادة كتابة
للنص؟
بعد جتربتي لقراءة مجموعة من النصوص
اإلبداعية يف لغتها األصلية ،اإلجنليزية
حتديداً ،وجدت أن الترجمة للغة العربية،
بالرغم من اجتهاد املترجم ،فإنها يف حقيقتها
هي إعادة كتابة للنص .ولهذا السبب يعتبرها
البعض خيانة للنص ،ويصر البعض على قراءة
اإلبداع يف لغته األصلية.
ولكن ،ملاذا الترجمة إعادة كتابة؟ ألننا يف
احلقيقة؛ عندما نستمتع بالنص ،املترجم،
فنحن ال نستمتع بالنص حقيقة ،عندما
نستمتع باستمتاع املترجم كمستوى أول ،ومن
بعد بالترجمة كمستوى ثاني ،وكأننا نقف على
بعد حاجزين أو مؤثرين من املشهد ،وبالتالي
نكون يف درجة أقل من النص ذاته.
لكن تظل هذه الترجمات هي املرآة التي تعكس
اآلداب والثقافات العاملية ،وكلما اقتربت درجة
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حتدب هذه املرآة من الصفر ،اقتربنا من
ّ
حقيقة النص (معليش ما نقدرش ما ندخلش
الهندسة يف املوضوع).
حدثنا عن جتربتك الرائدة التي أنتجت هذا
املوقع املؤسسة ،جزيرة األدباء الليبيني التي
آوتهم عندما جتاهلهم اجلميع ،كيف كانت
الفكرة ،والبدايات ،ثم نضج املحاصيل وأوان
القطاف؟
يف سبتمبر القادم يشعل موقع بلد الطيوب
شمعته الـ ،20وعندما أعود بذاكرتي للوراء
يزيد إمياني بسمو هذه التجربة.
البداية؛ فكرة املوقع كانت وليدة احلاجة،
فعندما طلب مني الشاعر الكويتي الصديق
«محمد النبهان» ،كتابة شيء عن األدب الليبي،
لنشره عبر مجلة «آفاق» الثقافية ،والتي كانت
من أولى املجالت اإللكترونية على شبكة
اإلنترنت ،يف العام 1999م ،ومن بعد سؤاله
عن شح األدب الليبي على اإلنترنت ،فكرت
ملا ال يكون لنا حضور فاعل على هذه الشبكة
الوليدة ،والتي كنت على يقني أنها ستحكم
العالم وتسيره .وهذا ما كان.
قمت بإضافة ملفني إلى موقعي «خربشات»،
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الذي كنت أنشأته على إحدى االستضافات
املجانية ،امللف األول« :األدباء والكتاب
الليبيون» ،امللف الثاني« :األدباء والكتاب
الليبيون الشباب» ،وكان كل ملف يحوي تعريفا ً
بالكاتب وحوالي  3مناذج إبداعية .وهنا
اعترف باملعاناة احلقيقة التي وجدتها لتنفيذ
هذا العمل ،وبشكل خاص يف التعامل مع األدباء
والكتاب الليبيني واحلصول على سيرتهم
الذاتية ومناذج لنصوصهم .لكني أصريت
على االستمرار واملتابعة ،وأذكر أني اجتهدت
لتجميع ما ميكنني من مواد قمت بطباعتها
ومراجعتها ،وحملتها على حوالي  5أقراص
مرنة ( ،)Floppy Diskوقمت بتحميلها على
استضافة مجانية باسم (www.tieob.4t.
 ،)comأو موقع بلد الطيوب.
يف العام 2004م تقريبا ً قمت بحجز نطاق
واسم ملوقع بلد الطيوب (www.tieob.
 ،)comليتحول املوقع من االستضافة املجانية
على استضافة مدفوعة .واستمر املوقع يدار
من خاللي ومبساعدة زوجتي ودعمها ،حتى
وصل املوقع على ما هو عليه اآلن ،لتتقدم
شركة «تاسيلي» بطلبها للمشاركة ودعم املوقع

وهو ما كان يف يوليو املاضي ،واملوقع اآلن يف
حلة جديدة وتوفر دعم فني  24ساعة ،وثمة
الكثير من املشاريع الثقافية التي سيتبناها
موقع بلد الطيوب بإذن اهلل.
أصعب ما واجهني باملوقع هو التعامل مع
األدباء والكتاب الليبيني ،وبشكل خاص يف
بداية مسيرة املوقع .أذكر أني قمت بتوزيع
منوذج لتعبئته بغرض احلصول على بعض
املعلومات وسيرة ذاتية ،وطلب مناذج إبداعية،
وذلك لتكوين نواة للموقع .لكن لألسف لم استلم
إال عدداً قليالً جداً من هذه النماذج ،ومازلت
أحتفظ مبا وصلني حتى اليوم ،وجزء منها
مكتوب بخط يدي ،كون البعض حتجج بضياع
النموذج فطلبت منه أن ميلي علي البيانات
ألقوم بتسجيلها .هذا جانب ،أما اجلانب اآلخر
فهو أن الكثير من األدباء والكتاب كانوا يرسلون
مشاركاتهم للنشر يف مواقع ثقافية عربية وال
يرسلونها ملوقع «بلد الطيوب» ،يف املقابل أصبح
الكثير من الكتاب العرب ينشرون يف موقع بلد
الطيوب.
اليوم أقول احلمد هلل ،على وصل إليه املوقع،
فهو مقصد كل باحث عن األدب والثقافة
الليبية ،قدمنا خدمات لكتاب وبحاثة عرب
لدراسة األدب الليبي يف اجلزائر واملغرب
ومصر وإيطاليا وبريطانيا ،كان موقع «بلد
الطيوب» املصدر األساسي للمادة البحثية ،كما
كان أيضا ً املصدر ملادة الكثير من املواقع األدبية
والثقافية التي تعمل بنظام املوسوعات.
وأستطيع أن أقول بكل فخر إن موقع الطيوب
كموقع ثقايف ليبي على شبكة اإلنترنت ،جتربة
ال ميكن أن جتد لها منافساً ،فحتى اللحظة
هناك أكثر من  12900مادة منشورة باملوقع،
يف كل أجناس وفروع ومشارب األدب والثقافة،
وقائمة كتاب بها  362كاتب ،بينهم  4كتاب
عرب.
أين تصنف األدب الليبي من األدب العربي .هل
نحن يف مأزق بهذا اخلصوص؟
17
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لست ممن يتعاطون مع التميز كمسطرة قياس،
بقدر ما هو محاولة لتحديد مكانك يف املحيط
من حولك ،بالتالي فإن التصنيف ،كمصطلح،
هي محاولة يف اجتاه املسطرة (البعد الواحد)،
أكثر منها حتديد ملكاننا من املحيط .والسبب
أننا يف محيط مفتوح اآلن ،بالتالي مكاننا
بعد
يجب أن يحدد يف أكثر من اجتاه أو بعد؛ ٌ
يف اجتاه الثقافة العربية التي نبدع بها لغة،
وبعد يف اجتاه الثقافة املحلية التي نعايشها
ٌ
وبعد باجتاه الثقافة اإلقليمية يف
يومي،
بشكل
ٌ
وبعد باجتاه الفضاء العاملي.
الفضاء القاريٌ ،
بالتالي معرفتنا مبوقعنا من هذه الفضاءات
(معليش الهندسة مرة تانية) ،هو ما يحدد
موقعنا على خارطة األدب ،وأيضا ً ما نحتاج
لتحسني هذا املوقع.
لكن يف املجمل ،األدب الليبي لألسف مازال
مجهوالً للكثير حتى على املستوى املحلي،
لسبني أساسيني يف رأيي ،وهما؛ النشر
والنقد .وكالهما فقير جداً.
ٍ
بكتاب
لك العديد من االصدارات ،هل تؤمن
مدلل يكون أحب كتبك إليك؟ أم أن هذا
أسطورة ال اساس لها؟
هل تصدقني لو قلت لك؛ إنه ال يوجد كتاب
مدلل لدي ،فكل كتاب يصدر لي ،تنتهي عالقتي
به ،ورمبا نسيته ،وهذا ما حدث ،فأذكر أن
أحد الدارسني اتصل بي يسالني عن معلومة
أو جزء من مقال نشر بأحد كتبي ،فسألته:
هل أنت متأكد أني أنا من كتب هذا الكالم؟
فرد باإليجاب ،وهنا سالته :وأين وجدته؟
فقال إنه منشور يف كتابي «قراءات يف النص
الليبي» ،فطلبت منه أن ميدني برقم الصفحة،
وطلبت مهلة ،وعند مراجعتي للكتاب ،وجدت
أني بالفعل صاحب النص ،فعاودت االتصال
بالباحث ،وزودته مبا أراد.
رمبا يستغرب البعض هذه العالقة ،ولكنها
حقيقة ،إصداراتي هي كتب انتهت بالنسبة
لي ،وهي اآلن ملك للقارئ.

الليبي

18

احتاد كتّاب األنترنيت العرب ،كيف تق ّيم أداء
هذا الكيان؟ وأين نحن منه؟
هذا الكيان ما يزال موجوداً وفاعالً ومنجزاً،
رمبا أكثر من احتادات األدباء والكتاب الواقعية.
وهو قائم ،ولديه حضور يف املشهد الثقايف،
خاصة على اإلنترنت ،وهناك الكثير مما يقوم
به من خالل امللتقيات واملناشط الثقافية.
هذا الكيان يؤكد حضوره من خالل إنتاجه
على مستوى النص ومستوى القراءة أو النقد.
لكن لألسف ما يزال تعامل املؤسسات الثقافية
مع هذا الكيان فيه شيء من احلذر ،ويظل
محصوراً يف مساهمات فردية.
موقعك الرائع «بلد الطيوب» ،كيف قدم لك
طبيعة التعامل مع الكتاب واألدباء الليبيني،
واملبدعني على العموم يف كل املجاالت ،هل
يتشابهون جميع ًا يف أسلوب تعاملهم مع
موقعك؟
جتربة التواصل مع األدباء والكتاب الليبيني
ميكن تقسيمها إلى ثالث مراحل؛ ففي املرحلة
األولى ،وهي بدايات املوقع ،كانت التعامل
صعباً ،وفيه الكثير من اجلفاء واجلفاف ،ولم
يكن من السهل على الكثير تقبل فكرة وجود
منافس ميكنه االستئثار باملشهد الثقايف بعيداً
عن الصحيفة واملجلة والكتاب.
يف املرحلة الثانية ،بدأت املسافة تقل ،بعد أن
أدرك األديب الليبي أن اإلنترنت واقع ال ميكن
رفضه أو تخيل املشهد إال من خالله.
يف املرحلة الثالثة ،والتي تعرف بطفرة منصات
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التواصل ،والتي استأثرت فيها منصات
التواصل االجتماعي باملشهد ،الكثير من
األدباء والكتاب الليبيني تواجدوا من خالل هذه
املنصات ،والبعض كسر حاجز التواصل.
اجلميل أن أحد الذين لم يتفاعلوا بشكل كبير
يف بدايات موقع بلد الطيوب ،يف املرحة الثانية،
قام بإنشاء موقع وإطالقه ،واضعا ً فيه جزءاً
كبيراً من إنتاجه األدبي.
لألسف ،أغلب كتاب وأدباء ليبيا ،لديهم كسل
من ناحية التعلم ،جند الكثير يصعب عليهم
التواصل ،كإرسال إمييل أو النشر يف موقع،
وهم يف املجمل ال يتشابهون ،وهذا جيد جداً.
يف منشوراتك على الفيس ثمة ارتباط وجداني
بالطيران ،ثمة عاطفة تشدك إلى مهنتك،
كيف تروي لنا سيرة هذا العشق؟
هي سيرة مختلفة ،وبعيدة كل البعد عن
شخصية الكاتب ،وهي شديدة الصلة باملثقف
كشخصية.
دراستي انتهت بي حاصالً على درجة
البكالوريوس يف علوم الطيران ،وبعد فترة
انتظار ،صدر القرار بإحالتنا للخدمة اإلنتاجية،
ألجد نفسي يف مطار طرابلس .وكوني أجيد
استخدام يدي بشكل جيد ،ولدي الكثير من
التجارب يف مجال التصنيع واالختراعات (أو
هكذا كنت أسميها) ،والتوصيالت اإللكترونية
والكهربائية ،بدأت العمل كمهندس صيانة
طائرات ،وهلل احلمد وجدت بشركة النقل
اجلوي اخلفيف ثلة من املهندسني والفنيني
تولت تعليمي ألف باء صيانة الطائرات ،ونقلوا
لي خبراتهم ،ولن أنسى ما حييت املهندس
«عبداهلل الباجقني» الذي الزمته ألكثر من عام
تعلمت فيها الكثير ،وهو استاذي األول يف هذا
املجال ،وأيضا ً املهندس «عمران بن جريد» الذي
وجهني يف الكثير من األمور املتعلقة مبتطلبات
مهندس الصيانة .هذا إضافة إلى الكثير.
يف مجال الطيران ،ال مكان للمصادفة أو
اخلطأ ،العمل يتم ضمن إطار محدد سلفاً،

وداخل دائرة تفرض عليك كمهندس أن تكون
يقظا ً ودقيقاً ،فاخلطأ مهما كان صغيراً فأثره
كبير ،وقد يكون كارثياً.
على الفيس أحاول ان أكون رامز الكاتب،
ورامز املهندس ،وأميل إلى أن أغلب جانبي
العملي ،فيظهر هذا على حائطي بشكل كبير.
كون الكتابة لها أماكنها التي ميكنني النشر من
خاللها ،وملن يريد ان يتجه إليها.
وهنا من الضروري ان أشير ملوقف والدي
احلبيب ،الذي كان مصراً وبقوة على أن أعمل
يف مجال تخصصي ،وأن يكون العمل الثقايف أو
األدبي هواية ،أو مبثابة مسار جانبي.
يف فضاء األدب الليبي ،هل ميكن لنا أن نقول
اآلن إن عشر سنوات من الضجيج قد قتلت هذا
األدب ؟ أم أنه متكن من استيعاب األزمة ،بل
واستعملها لكي ينهض من جديد؟
ال ،ال ميكن لألدب أن ميوت ،إمنا ينتهي بنهاية
العالم ،هذه العشر سنوات ،هي جتربة أخرى
عززت تراكم الرصيد املعريف للتجربة األدبية
والثقافية واملعرفية يف ليبيا ،والتي جند صورها
يف إنتاج األدباء والكتاب واملبدعني بشكل عام.
األدب كما يستفيد من فترات الرخاء ،يستفيد
أيضا ً من جتربة البؤس والفقر والتشتت ،بل
أن هذه املؤثرات مهما كانت سلبية ،بل هي
محفزات للكاتب واألديب للكتابة واإلبداع.
وعلى الكاتب أن يستمر وأن يراكم .ميكنني
تشبيه األمر بالالعب املحترف ،الذي حتى
يف فترات توقف الدوري عليه اتباع برنامجه
التدريبي للحفاظ على لياقته ومستواه.
الضرر الذي أراه بشكل واضح ،هو حالة
التشظي التي يعيشها الكاتب واألديب الليبي،
واملثقف الليبي بشكل عام ،وأيضا ً ضعف
النشاط الثقايف على مستوى النشر واملناشط
واللقاءات ،خاصة يف اخلمس سنوات األخيرة.
هذا إضافة لدخول بعض األدباء والكتاب،
واملثقفني معترك السياسة وهو األمر الذي
يجعلهم يبتعدون عن االنحياز للوطن.
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بصراحة ،وبدون مجاملة ،هل نحن متخلفون
نقدي ًا؟
نعم ،لألسف ال توجد حركة نقدية ليبية،
بالشكل الذي نتمناه أو نريده أن يكون ،وهذا
يعود ملجموعة من األسباب؛ منها أسباب تعود
للثقافة الليبية التي ال تتقبل عقليتها النقد.
ومنها ضعف حركة النشر ،التي جتعل جل
اإلنتاج األدبي موزعا بني الصحف واملجالت.
وكذلك عدم تبني املناهج التعليمية لألدب
الليبي .وغياب دور الكليات اجلامعة املختصة
عن النظر يف األدب الليبي ودراسته .وكذلك
غياب الناقد املتفرغ لهذه املهمة ،وهي
باملناسبة مهمة صعبة وحتتاج إلى جهد
ومواظبة ومثابرة.
لذا جند أن أكثر من كتب النقد يف ليبيا ،أو
الغالبية هم ممن ميارسون الكتابة اإلبداعية،
وهي محاولة منهم لسد هذه الثغرة ،وهي
محاولة جيدة ،لكنها لم تأسس ملدرسة نقدية
أو مشروع نقدي ليبي ،فهذه املحاوالت؛ أما
قراءات انطباعية ،أو تطبيق نظريات نقدية،
أو قراءة تتوقف عند بعض اجلماليات الفنية.
وهذا ال يعني عدم وجود أسماء اشتغلت بالنقد،
لهنا لألسف مساهمات محدودة وقليلة.
(( لم نعد نلتقي )) ..دائم ًا ما تصادفني هذه
اجلملة كلما التقيت بأديب جمعتني به تلك
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األمسيات وامللتقيات التي كنا نتعارف فيها
وننتج األفكار ،هل يفتقد رامز تلك األجواء
اآلن؟
نعم ،خاصة وأني منذ انتقالي للعمل مبرسى
البريقة يف  ،2003صارت مشاركاتي يف
األمسيات واملناشط الثقافية قليلة .هذه
امللتقيات فرصة جيدة للقاء أدباء وكتاب ليبيا
من كل املناطق للحديث وتبادل اآلراء واخلبرات،
وكثيراً ما كنت أعلق على هذه اللقاءات ،إن اللقاء
احلقيقي هو الذي يبدأ بعد انتهاء األمسية أو
املنشط الثقايف ،وينشط على هامشه.
يف زمن العبث ،وسنوات اختالط املفاهيم،
كيف لم يولد عندنا أدب عبثي بدوره؟ نوع من
الكتابة الساخرة ،أو جنس من قصيدة ال تعبأ
مبن حولها ،أحيان ًا أجد االجابة يف أن طبيعة
املجتمع الليبي القبلي متنع هذا اجلنوح إلى
أقصى حدود التعبير ،كيف ترى األمر من وجهة
نظرك؟
ومن قال إنه ال يوجد هذا النوع من األدب ،وإن
كان يف املاضي بشكل مستتر ،فإن اإلنترنت
ومنصات التواصل االجتماعي مكنته من
الظهور واالنتشار .أما مسالة طبيعة املجتمع
الليبي القبلي فهي نسبية.
هل ألنك كنت تعشق اخلط ،كتب البعض عن
دالالت األلوان يف قصائدك؟ هل نحن ما كنا
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عليه يا رامز ،أم نحن ما نصبح عليه بعد أن
ننسلخ من البدايات؟
قبل اخلط كنت أمارس الرسم بشكل كبير
ودائم ،واكتشفت ذلك عندما وبكل غباء وعدم
إدراك تخلصت من مخزوني من رصيدي
التشكيلي حتت تأثير مقولة ( :الرسم حرام..
وسيطالبني اهلل يوم القيامة بإحياء من قمت
برسمهم) ،وهو بتأثير مباشر من أحد مدرسي
باملرحلة الثانوية ،عندما شاهدني خالل
احلصة أقوم برسم أحد القصائد الشعرية،
كلوحة تعبيرية.
رمبا كتعويض بدأت الرسم بالكلمات ،والتركيز
على دالالت األلوان ،وهو ملمح أشار إليه أكثر
من قارئ ولعل أولهم الدكتور «سالم بوظهير»
الذي تناول هذه امللمح من خالل قراءة نقدية.
أما عن اجلزء الثاني من السؤال؛ ففي ظني
أن اإلنسان خليط من مجموعة جتاربه،
هي من تكونه وتصقله ،أثر البدايات العميق
سيظل راسخا ومؤثراً ،وأثر احلاضر السطحي
سننساه غداً.
يف سيرة الصحف واملجالت الليبية ،هل ثمة
لعنة تالحقها لتموت الواحدة بعد األخرى
بهذا الشكل؟
شر البلية ما يضحك ،أمر غريب ،وكأنها لعنة.
ما أن نفرح بصدور مجلة أو صحيفة حتى

تتوقف .أتعرف إن هناك مجالت صدرت يف
عدد جتريبي؟ ،وهناك من صدرت يف عدد
واحد ،وأخرى أعلن عنها فقط.
نعم هناك لعنة ،هي لعنة النظام الذي كان يعمل
بكامل قواه ضد الثقافة واإلبداع ،لترسيخ صورة
املبدع األوحد واملثقف الفرد .لذا لم تكن املشاريع
الثقافية ضمن أولويات النظام السابق ،بل على
العكس مت طمس املعالم والرموز الثقافية ،وها
نحن نعاني نتائج هذه السياسة يف غياب دور
حقيقي للمثقف الليبي.
تقدم عمالً موسوعي ًا يستحق اإلشادة ،ولكن ،أين
الدولة الليبية من هذا العمل؟
الدولة لم تتعود أن تهتم بالثقافة ،اعتادت أن
تهتم بالتسليح وضبط األمن ،وما يعود عليها من
بيع النفط.
أتعرف؟ ،أحيانا ً أقول احلمد هلل أني لم أوافق
على طلب إحدى املؤسسات لتبني موقع بلد
الطيوب من خالل شرائه وبقائي مديراً له،
بالرغم من املبلغ الذي ُعرض وقتها .صدقني،
لو وافقت لكان الطيوب مجرد ذكرى ،كباقي
مشاريع هذه املؤسسة.
أخير ًا ،أال تخشى على مجلة الليبي هذه من أن
تالقي مصير سابقاتها؟ باعتبار أننا تعودنا على
موت املشاريع؟
حقيقة أخشى عليها ،خاصة وأنها جتربة ولدت
قوية ومميزة مبوضوعاتها التي جتعلها على قمة
املجالت الليبية التي صدرت ما بعد .2011
لألسف املجالت الثقافية مجالت غير مربحة
كمشاريع استثمارية ،بالتالي تعتمد بشكل
مباشر على الدعم الذي يتوفر يف ضمان
استمرارها ،وبقائها .بالتالي البد من أن تكون
هناك مؤسسات داعمة بشكل دائم وليس من
الضروري أن تكون هذه املؤسسات على عالقة
بالثقافة ،إمنا هو دعم من أجل الثقافة ،من أجل
عمل ثقايف يفيد القارئ ،والذي هو املواطن الذي
ٌيستثمر يف عقله ،وهذا االستثمار ستعود فائدته
على الوطن.
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أنا ال أشعر
طرح واستطالع  :انتصار الجماعي .ليبيا

ولــد فــن الالمبــاالة للكاتــب «مــارك مانســون
« كـــي يقنـــع القـــارئ أن االنســـان ال يجـــب
بالض ــرورة أن يك ــون إيجابي ـا ً ط ــوال الوق ــت،
وأن الس ــبيل إل ــى الق ــوة والس ــعادة كام ــن يف
التعام ــل م ــع الش ــدائد تعام ـاً عادي ـا ً ولي ــس
بالض ــرورة أخذه ــا بطاب ــع مأس ــاوي .
عبــر فصــول الكتــاب ،بدايـةً مــن « ال حتــاول
الــي الســعادة مشــكلة» ،إلــي «لســت شــخصا ً
خاص ــا متمي ــزاً» ،إل ــي «قيم ــة املعان ــاة» ،إل ــي
«أن ــت يف حال ــت اختي ــار دائ ــم» ،إل ــي «أن ــت
مخط ــئ يف كل ش ــئ» ،إل ــي «الفش ــل طري ــق
التق ــدم» ،إل ــي «أهمي ــة ق ــول ال» ،وختام ـا ً بــــ
«وبع ــد ذل ــك مت ــوت».
يحـــاول الكاتـــب إقنـــاع القـــاري أن التغلـــب
علـــى عقبـــات حياتـــه بطريقـــة منطقيـــة
بعيـــداً عـــن التهـــرب واخلـــوف هـــو احلـــل
حلي ــاة س ــعيدة و منطقي ــة ،وينج ــح الكات ــب
يف محاولتـــه بعـــد التمعـــن يف القصـــص
والعب ــر الت ــي يس ــردها للق ــارئ متكئ ــأ عل ــى
العب ــارات البس ــيطة واجلم ــل القصي ــرة غي ــر
املكلفـــة يف النظـــم .
ويوغــل الكاتــب بســرده يف حكايــات التفكيــر
اإليجابـــي والســـلبي ،فهـــو املفتـــاح إلـــى
احليـــاة النموذجيـــة الســـعيدة كمـــا يعلـــم
اجلميـــع ،ولكنـــه يراهـــن علـــى «اإليجابيـــة
والســـلبية» ،ويحـــث علـــى العمـــل بشـــعور
طيـــب يف كال احلالتـــن .
ويلـــح الكاتـــب بإصـــراره الســـردي علـــى
أن نعـــرف حـــدود إمكاناتنـــا ،وأن نتقبلهـــا،
وأن نك ــف ع ــن الته ــرب والف ــرار م ــن ذل ــك
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كل ــه ،ونب ــدأ يف مواجه ــة احلقائ ــق ،فاحلي ــاة
يش ــملها الناجح ــون والفش ــلة ،والواق ــع لي ــس
بالعــادل يف ذلــك ،وليــس عليــك نبــذ الواقــع
لكونـــك فاشـــاً ،وليـــس عليـــك اســـتقبالها
بحـــب علـــى خلفيـــة جناحاتـــك ،إذ أن
التجرب ــة ه ــي احلي ــاة ،وتقب ــل الش ــيء بذات ــه
ه ــو احلي ــاة ،والفش ــل أم ــل والنج ــاح أم ــل.
ش ــدتني كثي ــراً حكاي ــة «بوكوفس ــكي» ال ــذي
أراد أن يكـــون كاتبـــاً ،لكنـــه ظـــل يواجـــه
الرفـــض مـــن كل مجلـــة أو صحيفـــة ،وكان
ثق ــل الفش ــل املتزاي ــد يدفع ــه أعم ــق فأعم ــق
يف هاوي ــة االكتئ ــاب ،ومض ــت ثالث ــون عامــا ً
علـــى هـــذه احلـــال ،ثـــم أبـــدى اهتمامـــا ً
غريبــا بكتاباتــه محــرر يف أحــد دور النشــر،
فنش ــر روايت ــه االول ــي بعن ــوان «مه ــداة إل ــي
ال أح ــد « ،وبعده ــا أصب ــح روائيـ ـا ً ناجحـ ـاً،
وخالفـــت الشـــعبية التـــي حققهـــا توقعـــات
اجلميـــع ،وبعـــد مماتـــه كتـــب علـــى قبـــرة :
« ال حت ــاول» ،فبالرغ ــم م ــن كل ش ــهرته كان
فاشـــاً  ،فلـــم يحـــاول «بوكوفســـكي» أبـــدأ
يك ــون ش ــيئا ً غي ــر م ــا كان ــه حقـ ـا ً .
يقـــول «مـــارك مانســـون» يف كتابـــه  :إذاً
م ــا ه ــي الالمب ــاالة الت ــي أحدثك ــم عنه ــا ؟
هنـــا اســـترقت «مجلـــة الليبـــي» الســـؤال ؟
وطرحت ــه يف ميادي ــن النق ــاش للتع ــرف عل ــى
معن ــي الالمب ــاالة يف حياتن ــا اليومي ــة ؟وم ــا
االس ــباب الت ــي يصب ــح بعده ــا األش ــخاص
غيــر مبالــن يف تصرفاتهــم جتــاه اآلخريــن؟
بتصــرف قــال األســتاذ محمــد امطــول رئيــس
قس ــم عل ــم النف ــس بكلي ــة اآلداب جامع ــة
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اجدابي ــا :
ــــ الالمب ــاالة ه ــي حال ــة ذهني ــة تُفه ــم عل ــى
أنه ــا موق ــف غي ــر مب ــال جت ــاه احلي ــاة ،إن
الالمبــاالة حتــدث بســبب املواقــف العصيبــة
أو بس ــبب الصدم ــة النفس ــية .
وتعتب ــر الالمب ــاالة ج ــزء م ــن امليكانيزم ــات
الدفاعيــة التــي تدافــع بهــا األنــا عــن ذاتهــا،
كمـــا حتـــدث عنهـــا العالـــم «فرويـــد» يف
كت ــاب «التحلي ــل النفس ــي للنف ــس البش ــرية»،
أي يداف ــع الف ــرد ع ــن نفس ــه م ــن ضغ ــوط
احلي ــاة ،حي ــث ي ــودي ب ــه ذل ــك إل ــي اله ــروب
مـــن الواقـــع واللجـــوء إلـــى حلـــول أخـــرى
مثـــل أحـــام اليقظـــة ،وإذا كان الواقـــع
مليئـ ـا ً باملش ــاكل الت ــي تف ــوق ق ــدرة الف ــرد
علـــى مواجهتهـــا ،فســـوف تتكـــون لـــدى
الفـــرد بعـــض ردود األفعـــال التـــي بدورهـــا
تس ــبب ل ــه ع ــدم االهتم ــام بالواق ــع ،فتول ــد
عن ــده لدي ــه مجموع ــة م ــن األع ــراض مث ــل
الالمب ــاالة واال معياري ــة ،وال ــا ه ــدف م ــن
احليـــاة .
ويضي ــف «امط ــول» إن ذل ــك يح ــدث بس ــبب
م ــا يتع ــرض ل ــه الف ــرد م ــن حرم ــان معن ــوي
مثــل احلرمــان العاطفــي ،أو حرمــان مــادي
مثــل البطالــة ،فــإن هــذا الفــرد يف احلالتــن
تظه ــر لدي ــه مي ــول عدواني ــة ض ــد املجتم ــع
تتمثــل أحيان ـا ً يف الالمبــاالة ،و يكــون تقديــر
الـــذات لديـــه منخفضـــاً ،فيشـــعر أن ال
قيم ــة ل ــه يف املش ــاركة اإليجابي ــة م ــع أف ــراد
املجتمـــع  .ويقـــول «امطـــول» إن نظريـــة
مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة يف علـــم النفـــس
للعال ــم «اري ــك اريكس ــون» تلع ــب دوراً مهمــا ً
يف تفســـير هـــذه األعـــراض ،وهـــي التـــي
تن ــص عل ــى أن الزم ــن م ــن  18ش ــهراً إل ــى
 3س ــنوات ه ــو م ــا يس ــتغرقه الص ــراع ب ــن
التحك ــم الذات ــي للف ــرد يف مقاب ــل اخلج ــل،
وينت ــج م ــن ه ــذا الص ــراع ضب ــط النف ــس،
الشـــجاعة ،واإلرادة التـــي تلعـــب دوراً يف
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الالمبـــاالة.
ومـــن أســـباب الالمبـــاالة التـــي أوردهـــا
«امط ــول» ،الوراث ــة ،اخت ــال وظائ ــف الغ ــدد
الصمـــاء  ،اإلجهـــاد (الصـــراع ،فقـــدان
العم ــل ،التقاع ــد ،الك ــوارث الطبيعي ــة ،وف ــاة
أح ــد أف ــراد األس ــرة ،مش ــاكل م ــع القان ــون)،
األدويـــة ،االكتئـــاب اخلفيـــف.
وميكـــن أن يكـــون أحـــد أســـباب الالمبـــاالة
هـــو اإلرهـــاق العاطفـــي ،وغالبـــا ً مـــا
يكـــون ســـبب الالمبـــاالة لـــدى الشـــباب
هـــو انخفـــاض الطاقـــة واملـــرض الشـــديد
ونق ــص الفيتامين ــات ونق ــص ض ــوء الش ــمس
والضغـــط النفســـي .
وقـــال «امطـــول» إن قلـــة الشـــعور بالفـــرح
مـــن أعـــراض الالمبـــاالة ،وإن األعـــراض
اخلارجيـــة لالمبـــاالة منهـــا االنفصـــال
ع ــن الن ــاس ،وع ــن العال ــم بأس ــره ،ووج ــود
الالمب ــاالة والس ــلبية ،وغي ــاب احلاج ــة إل ــى
احل ــب ،وكذل ــك يت ــم إخف ــاء العواط ــف يف
أعم ــاق الالوع ــي ،ويعتق ــد بع ــض الباحث ــن
أن القـــدرة علـــى الوقـــوع يف حالـــة عـــدم
مبــاالة مميــزة هــي مــن املراحــل املبكــرة مــن
حي ــاة الطف ــل ،والالمب ــاالة ه ــي آلي ــة وقائي ــة
حتـــدد وجـــود احتياجـــات غيـــر مســـتوفاة.
إن الالمبـــاالة تـــؤدي إلـــى القضـــاء علـــى
اإلرادة واحلــب ،وتــؤدي إلــى العنــف ،وتصبــح
ـزءا مــن املــرض العقلــي ،وإذا
هــذه احلالــة جـ ً
أخذن ــا بع ــن االعتب ــار الالمب ــاالة م ــن وجه ــة
نظـــر التحليـــل النفســـي فيمكـــن اإلشـــارة
إلـــى أن هـــذه احلالـــة هـــي نتيجـــة آلليـــات
وقائيـــة ،تســـاعد علـــى حتييـــد التجـــارب
املؤملـــة املختلفـــة وحـــل النزاعـــات داخـــل
النفـــس البشـــرية.
تتســـم الالمبـــاالة الشـــديدة بعـــدم وجـــود
خطــط للمســتقبل عنــد البشــر ،حيــث ينغلــق
املري ــض عل ــى نفس ــه  ،ف ــا يب ــدأ التع ــارف،
وال يحل ــم.
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ويعتب ــر األس ــتاذ :خال ــد الهنش ــيري ،عض ــو
هيئ ــة تدري ــس كلي ــة اآلداب قس ــم االع ــام
اجلامع ــة األس ــمرية،
إن الالمبـــاالة جتـــاه أشـــياء واضحـــة ،هـــي
ن ــوع م ــن القناع ــة الولي ــدة ع ــن حال ــة إدراك
األمـــر الواقـــع وتوقـــع املســـتقبل ،وناجتـــة
عـــن تصالـــح مـــع الـــذات ،حيـــث يحـــدد
الشـــخص مبوجـــب هـــذه العوامـــل حجـــم
قدراتـــه ،وبالتالـــي تصبـــح رؤيتـــه لبعـــض
األش ــياء واضح ــة املعال ــم ،ول ــن يتفاع ــل م ــع
املؤثـــرات اخلارجيـــة جتـــاه بعـــض وليـــس
كل م ــا يج ــري ،ورمب ــا تك ــون مرحل ــة إدراك
مســـبق ،لـــو وظفـــت الالمبـــاالة وفـــق مـــا
ذك ــرت س ــابقا ً  ،ه ــذا ج ــزء إيجاب ــي يصف ــه
الع ــوام بالالمب ــاالة ،ويف جان ــب آخ ــر رمب ــا
تك ــون حال ــة إدراك آخ ــر لع ــدم الق ــدرة عل ــى
اتخ ــاذ الق ــرارات واملواق ــف ،أو ع ــدم رض ــا
ع ــن املحي ــط كام ـاً  ،فيح ــدث موق ــف آخ ــر
يصنـــف بالالمبـــاالة الســـلبية ،ويضيـــف:
اعتق ــد أن ه ــذا اجلان ــب س ــلبي ومذم ــوم .
وهن ــاك جان ــب آخ ــر وه ــو تعم ــد الالمب ــاالة
جت ــاه أش ــياء تس ــتدعي االهتم ــام واألولوي ــة
 ..وه ــذه المب ــاالة وس ــلبية م ــن ن ــوع آخ ــر،
واعتقـــد أن الالمبـــاالة غالبـــا ً هـــي ذكاء
مســبق نــاجت عــن إدراك للواقــع واستشــراف
للمســتقبل أحيان ـاً ،ورد فعــل بســبب مواقــف
أغلبهــا وليــدة واقــع اجتماعــي ،وبشــكل عــام
الالمبـــاالة أحيانـــا ً جيـــدة ،وأحيانـــا ً ســـيئة،
فهـــي نســـبية التصنيـــف وحســـب املواقـــف
التـــي تســـتدعي األشـــياء التـــي ذكرتهـــا،
هك ــذا أراه ــا.
يف حــن قــال «أحمــد الطيــب» اإلعالمــي بقنــاة
احل ــدث الفضائي ــة  :إن الالمبـــاالة بحســـب
اعتقـــادي املتواضـــع يكمـــن يف التراكمـــات
الســـابقة التـــي مـــرت بـــك ،وصنعـــت منـــك
شـــخصا ً ال تبالـــي ،لســـببني ،األول أنـــك ال
تهتــم ملــا يحصــل ألن الكثيــر مــر بــك ســابقاً،
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والســـبب الثانـــي إنـــك تعلـــم تفاصيـــل مـــا
ال ــذي س ــيترتب عل ــى ذل ــك احل ــدث ألن ــك
حفظـــت ذلـــك عـــن ظهـــر قلـــب ،وهنـــاك
أش ــخاص بالفط ــرة من ــذ نعوم ــة أظافره ــم
نش ــأوا عل ــى ه ــذه الطبيع ــة.
أم ــا الناق ــد محم ــد الترهون ــي فيضيـــف
عل ــى معن ــي الالمب ــاالة مع ـ ٍ
ـان أخ ــرى عندم ــا
يق ــول :ماه ــي الالمب ــاالة؟ إنه ــا الي ــأس م ــن
أهميـــة مـــا نقـــوم بـــه ،وســـؤال شـــرير عـــن
معن ــى االس ــتيقاظ كل صب ــح ،الس ــؤال ع ــن
معن ــى قان ــون اجلاذبي ــة ،والس ــماء املرصع ــة
بالنجــوم ،ودعــوة النــاس لنــا للجلــوس معهــم،
كي ــف ميك ــن حتم ــل حقيق ــة كل م ــا يج ــري
حولن ــا؟ ل ــن نتحم ــل احلقيق ــة إال بالس ــخرية
م ــن أصغ ــر خلي ــة يف ه ــذا الواق ــع ،املعرف ــة
ب ــأن النهاي ــة قادم ــة ،وخيب ــة األم ــل قادم ــة،
واألح ــزان قادم ــة ،جتع ــل الالمب ــاالة حدثـ ـا ً
ال غن ــى عن ــه.
الالمبـــاالة هـــي نظـــرة سلســـة لتاريـــخ
اإلنس ــان والعال ــم ،والتص ــرف عل ــى أس ــاس
ه ــذه النظ ــرة ،كي ــف ميك ــن التص ــدي له ــذا
العالـــم اخلبيـــث دون الشـــعور بالالمبـــاالة
جتاهـــه؟ ،وكيـــف ميكـــن النظـــر يف عـــن
هـــذا العالـــم مباشـــرة دون الالمبـــاالة
بتحليــل «فرويــد» وحجــج «الكان» و تفاهــات
التنمي ــة البش ــرية؟ الالمب ــاالة ه ــي التخل ــص
مـــن إغـــراء الوجـــود ،مـــن إغـــراء كلمـــات
أفالط ــون وس ــقراط وس ــولون الت ــي جتع ــل
الوجـــود متخثـــراً ويثيـــر االشـــمئزاز ،هـــذه
التناقضـــات املنتشـــرة يف كل مـــكان مثـــل
األعشـــاب الضـــارة ،هـــذا الفائـــض مـــن
األلـــم واجلـــوع واملـــرض و العـــذاب الـــذي
يجع ــل العال ــم ب ــا س ــمعة أو كرام ــة يعم ــق
اإلحس ــاس بالالمب ــاالة ،ه ــذا الوط ــن ال ــذي
يظهـــر علـــى وجـــوه مـــن يحبونـــه كأبشـــع
مالمـــح عرفهـــا العالـــم يعمـــق الشـــعور
بالالمبـــاالة ،الالمبالـــي يحـــرر نفســـه مـــن
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كل هـــذا الـــركام العفـــن ومـــن املســـتقبل
عــدمي الفائــدة ،الالمبالــي يحــرر نفســه مــن
األمــل ،وينظــر إليــه كشــيء ليــس لــه اســم أو
محت ــوى ،الالمب ــاالة تعن ــي أن الي ــوم ل ــم يع ــد
يهمن ــي ،الغ ــد ص ــوت آخ ــر صام ــت وحزي ــن
وغام ــض وال أتب ــادل مع ــه التحي ــة ،ألن م ــا
حـــدث باألمـــس و مـــا يحـــدث اليـــوم ومـــا
س ــيحدث غ ــداً يف ه ــذا العال ــم ويف الوط ــن
ويف البي ــت ه ــو عل ــى حس ــابي أن ــا ،اإلنس ــان
البســـيط والطيـــب ،لهـــذا يقـــرر الالمبالـــي
ع ــدم لع ــن نفس ــه ،ب ــل لع ــن العال ــم وكل م ــا
في ــه.
أم ــا األس ــتاذ :عب ــد الس ــام بوكنيش ــة عض ــو
هيئــة تدريــس كليــة اآلداب قســم علــم النفــس
فيق ــول
إن أس ــباب الالمب ــاالة ه ــي أس ــباب عضوي ــة
أو نفســـية ،حيـــث ُيكـــن إصابـــة الشـــخص
بالالمبـــاالة نتيجـــة عوامـــل جســـدية ،أو
عضويـــة ،أو نفســـية.
الالمب ــاالة حس ــب عل ــم النف ــس ه ــي حال ــة
وجدانيـــة ســـلوكية ،معناهـــا أن يتصـــرف
املــرء بــا اهتمــام يف شــؤون حياتــه أو حتــى
األح ــداث العام ــة كالسياس ــة ،وإن كان ه ــذا
يف غيـــر صاحلـــه ،مـــع عـــدم توفـــر اإلرادة
عل ــى الفع ــل وع ــدم الق ــدرة عل ــى االهتم ــام
بش ــأن النتائ ــج
أم ــا ع ــاج الالمب ــاالة فهن ــاك مجموع ــة م ــن
النصائ ــح لع ــاج حال ــة الالمب ــاالة والس ــلبية
تبدأهـــا باإلميـــان بالقـــدرات الذاتيـــة
واالس ــتعانة باحلم ــاس وع ــدم التقلي ــل م ــن
الق ــدرات ال ــذي ي ــؤدي إل ــى الفش ــل ونش ــر
الطاقـــة الســـلبية ،والنجـــاح والرغبـــة يف
اإلجن ــاز تنب ــع م ــن داخ ــل الش ــخص نفس ــه.
كذلــك االبتعــاد عــن الشــخصيات املتشــائمة،
م ــن أه ــم خط ــوات ع ــاج الالمب ــاالة ،وذل ــك
م ــن خ ــال اس ــتمداد طاق ــة احلم ــاس م ــن
الشـــخصيات اإليجابيـــة واالبتعـــاد عـــن
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الشـــخصيات التـــي متيـــل إلـــى التشـــاؤم
والتركيـــز علـــى املشـــاكل والســـلبيات،
واالقتـــراب دومـــا ً مـــن الشـــخصيات التـــي
حتـــث علـــى االجتهـــاد والعمـــل والتفـــاؤل.
م ــن جانبه ــا قال ــت فاطم ــة عبدالس ــام
املغرب ــي .اخصائيـــة نفســـية إن الالمبـــاالة
ه ــي فق ــد االحس ــاس بالتعام ــل م ــع الواق ــع
بشــكل صحيــح ،فاحلالــة تنتشــر يف صفــوف
املراهق ــن وذل ــك العتقاده ــم إن أي مش ــكلة
تواجهه ــم باحلي ــاة ــــ خصوصــا ً إذا تدخل ــت
فيهـــا أطـــراف معينـــة ــــ فهـــي تتحداهـــم
بشـــكل كبيـــر ،وهـــذا االعتقـــاد يدخـــل يف
صلــب الــا مســؤولية والغــرور ،وهنــاك نــوع
آخـــر مـــن الالمبـــاالة وهـــي فقـــد الشـــعور
بالعالــم ،وهــي حالــة مرضيــة إلبعــاد مشــاكل
االكتئ ــاب وامل ــرض  ،وهن ــاك الالمب ــاالة م ــن
الواقـــع لألشـــخاص الذيـــن تعتبـــر حياتهـــم
صعب ــة وم ــرت به ــم مواق ــف افقدته ــم الثق ــة
باآلخريـــن .
أمـــا الشـــاعر «عـــز الديـــن ريـــش» فقـــال
إن الالمب ــاالة س ــببها الصدم ــات ،وأكتف ــي
بذلـــك .
ختام ًا،،
أختتـــم طرحـــي لفـــن الالمبـــاالة الـــذي
أش ــعرني به ــا ه ــذا املحي ــط الع ــام  ،فال ــكل
ال يجيـــب وال يتفاعـــل  ،وكأن أغلـــب مـــن
مبجتمعـــي يتخـــذون منهـــا ســـتاراً لواقـــع
مري ــر ومجه ــول ،أحت ــاج الالمب ــاالة ألتنف ــس
م ــن الطاق ــة الس ــليبة يف كل ش ــيء ،مل ــاذا ال
نس ــتخدمها بش ــكل ايجاب ــي وننب ــذ املنكس ــر
والرميـــم يف ذاكرتنـــا  ،ننفـــض األحـــام
الشــريرة جانب ـا ً  ،ونشــعر بالســعادة ونتنفــس
يف عق ــر دار الكوابي ــس ؟ بالالمب ــاالة بطع ــم
حيـــاة أفضـــل مفرحـــة ومزهـــرة يف وســـط
زح ــام الكآب ــة ن ــزرع س ــنابل األم ــل يف ذواتن ــا
 ،أنــا ال أشــعر بشــيء مزعــج ،اذا أنــا أشــعر
ب ــكل ش ــيء.
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شؤون ليبيـــه

الباحث الليبي "محمد قدور" لمجلة الليبي :

باإلعجاز الرقمي ..
املكان الصحيح ألهل الكهف
طــرق بابنــا ،هنــا ،يف مقــر مجلــة الليبــي يف
البيضــاء ،مواطــن ليبــي هــاديء الطبــع ،طيب
املالمــح ،صحبــة اثنــن مــن املختصــن باآلثار هما
الدكتــور «أحمــد عيســى» عضــو هيــأة التدريس
بجامعــة عمــر املختــار ،واالســتاذ «ناصر ســعيد
عبــد اجلليــل» مقــرر احتــاد بلديــات التراث العاملي.

ت بهمـــا ،ودار بيننـــا حديـــث مســـكون
رحبـــ ُ
بامل ــودة ،حي ــث أن معرفت ــي باالثن ــن ليس ــت
وليـــدة اليـــوم ،فاألســـتاذ «ناصر»غمرنـــي
مبســـاعدته عندمـــا كنـــت أجنـــز رســـالة
املاجســـتير ،وأمدنـــي بالكتـــب واملراجـــع
عندم ــا كان أمينـ ـا ً ملكتب ــة ش ــحات األثري ــة،
أمـــا الدكتـــور «أحمـــد عيســـى» فقـــد
جمعتن ــي ب ــه عالق ــة عم ــل عندم ــا كن ــا مع ـا ً
ضم ــن أعض ــاء هي ــأة التدري ــس يف جامع ــة
عمـــر املختـــار بكليـــة الســـياحة واآلثـــار يف
سوســـة.
ٍ
ووس ــط أج ــواء حدي ــث مسترس ــل ق ـ ّـدم ل ــي
الضي ــف نفس ــه ،إن ــه «محم ــد عبــد اللطي ــف
قـــدور»  .مـــن ســـكان ســـاحل كرســـة يف
اقلي ــم برق ــة الليب ــي .وه ــو مهن ــدس مع ــدات
مكتبيـــة .خريـــج بريطانيـــا .ثـــم بـــدأ يف
س ــرد حصيل ــة م ــا ق ــام ب ــه م ــن مجه ــود :
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بـــدأت دراســـة الكهـــوف يف املنطقـــة اللـــي
أســـكن فيهـــا ،ودائمـــا ً كانـــت قصـــة أهـــل
الكهـــف كانـــت تثيـــر اهتمامـــي ،خاصـــة
عندمـــا شـــاهدتها كمسلســـل يف احـــدى
القنـــوات الفضائيـــة  .ويف كل رحلـــة كنـــت
اســتطلع الكهــوف مــن حولــي حيــث أســكن،
ويف كل مـــكان توجـــد بـــه الكهـــوف ،وذات
م ــرة خط ــر ببال ــي ذل ــك االعج ــاز الرقم ــي
يف القـــرآن.
اعتقـــدت أن االعجـــاز الرقمـــي ( الثابـــت
يف القـــرآن ) ميكـــن يكـــون مفتاحـــا ً أصـــل
ب ــه ال ــى حقيق ــة م ــكان الكه ــف .فب ــدأت يف
جتمي ــع كل م ــا يخ ــص قص ــة أه ــل الكه ــف
علــى النــت ،فوصلــت الــى أن هنــاك إعجــاز
رقمـــي ( وهـــو مـــا يتداولـــه الكثيـــرون )
حـــول الرقـــم  ، 309وهـــو ميثـــل عـــدد
الكلم ــات م ــن بداي ــة س ــورة «أه ــل الكه ــف»
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حتـــى كلمـــة «لبثـــوا» .
الزي ــادة الت ــي وجدته ــا ،ول ــم تك ــن مس ــبوقة،
تتعل ــق بس ــؤالٍ طرحت ــه عل ــى نفس ــي وه ــو :
مل ــاذا وضع ــت س ــورة الكه ــف ب ــن س ــورتي
االســـراء ومـــرمي.؟ وملـــاذا كانـــت هـــي
الســـورة  ،18ولـــم تكـــن  15أو  ،14او
 ،19أو .20؟ ملـــاذا جـــاءت يف املنتصـــف
بـــن 19 ،17؟
ت وكأن الق ــرآن يري ــد أن يق ــول إن
أحسســ ُ
«
م ــكان أه ــل الكه ــف يوج ــد م ــا ب ــن
أس ــرى بعب ــده» يف «س ــورة االس ــراء ،:وب ــن
«املســجد األقصــى» يف «ســورة مــرمي» ،أي
يف منتص ــف املس ــافة ب ــن املس ــجد احل ــرام
واملســـجد األقصـــى .وعندهـــا انتابنـــي
شـــعور بأنـــي وصلـــت الـــى حتديـــد املـــكان
الصحي ــح ،وه ــو املس ــافة ب ــن املكان ــن ويف
منتصفهـــا بالضبـــط .
اس ــتعنت باجلوج ــل ،وضع ــت مت ــر القي ــاس
علـــى موقـــع ســـطح املســـجد احلـــرام
ومضي ــت ب ــه إل ــى موق ــع املس ــجد األقص ــى،
وقمـــت بقيـــاس املســـافة فكانـــت 1238
كلـــم .
هـــذه هـــي املســـافة بـــن املســـجد احلـــرام
واملســـجد األقصـــى ،ثـــم وضعـــت صـــورة
الكهــف يف منتصــف املســافة حســب موضــع
ســورة الكهــف بــن ســورتي االســراء ومــرمي
 .ف ــكان ن ــاجت التوس ــيط ه ــو  ، 619وه ــذا
الرقـــم مـــن خـــال خبرتـــي يف االعجـــاز
الرقمـــي رقـــم لـــه معنـــى ،فلـــو ضربنـــا 6
يف  19كان الن ــاجت  114وه ــو ع ــدد ص ــور
الق ــرآن ،ول ــو اخذن ــا الرق ــم  19فه ــو ع ــدد
آي ــات أول س ــورة نزل ــت يف الق ــرآن ،وأيض ـا ً
ع ــدد ح ــروف البس ــملة  ، 19أم ــا رق ــم 6
فه ــو ع ــدد آي ــات س ــورة الن ــاس وه ــي آخ ــر
س ــورة يف الق ــرآن .
اس ــعدتني ه ــذه النتيج ــة ،فكم ــا ق ــال عال ــم
مصــري عــن هــذا الرقــم إنــه مفتــاح شــفرة

الق ــرآن  .فق ــرت أن أع ــرف عالق ــة 619
بأهـــل الكهـــف  .وملـــا كان األمـــر متعلقـــا ً
بســـورتني وهمـــا «االســـراء» و»مـــرمي»،
فق ــد قس ــمت الرق ــم عل ــى  2ف ــكان الن ــاجت
 ، 309.5والفتي ــة مكث ــوا يف الكه ــف 309
ســـنة  ،أمـــا  5.فهـــي عـــدد حـــروف كلمـــة
«الكهـــف».
نزل ــت باجلوج ــل عل ــى النقط ــة الل ــي يترك ــز
فيهــا فيهــا الرقــم  619بالقمــر الصناعــي،
ف ــاذا بـــ «مدائ ــن صال ــح» قريب ــة ج ــداً م ــن
املـــكان ،ومـــن هنـــا قلـــت إنهـــم عاشـــوا يف
زم ــن ق ــوم صال ــح  .خاص ــة أن ــه عل ــى قم ــة
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اجلب ــل املوج ــود في ــه الكه ــف هن ــاك كلم ــة يس ــتحق الدراس ــة ،كم ــا أن ال ــرأي الس ــائد
ٍ
بقـــدرة خارقـــة بالالتينـــي يقـــول إن هـــذه القصـــة كانـــت يف الفتـــرة
«كهـــف» مكتوبـــة
والعربـــي ،وهـــذا اجلبـــل هـــو جبـــل يقـــع املس ــيحية ،وه ــذا بذات ــه يحت ــاج إل ــى إع ــادة
نظ ــر .
غ ــرب «مدائ ــن صال ــح» يف الس ــعودية .
راســـلت اململكـــة الســـعودية وبالتحديـــد االســـتاذ ناصـــر ســـعيد عبـــد اجلليـــل:
«الديـــوان امللكـــي الســـعودي» ووعدونـــي أفضـــل أن نصـــدر حكمنـــا النهائـــي بعـــد
بتحويـــل املوضـــوع إلـــى ســـلطات أعلـــى ،االعـــان عـــن املوضـــوع والتحقـــق منـــه،
وقالـــوا لـــي إن هـــذا االكتشـــاف سيســـجل ولك ــن عل ــى أي ح ــال ،ه ــذا اجله ــد مت بن ــاء
باســـمي ،لكنهـــم طلبـــوا التواصـــل رســـميا ً علـــى االعجـــاز الرقمـــي ،وهنـــاك حقائـــق
ع ــن طري ــق احلكوم ــة املؤقت ــة .ويف الواق ــع تاريخيـــة متـــت معرفتهـــا بواســـطة هـــذا
اهتمـــت اخلارجيـــة باملوضـــوع ،وهنـــاك اإلعج ــاز مث ــل فت ــح بي ــت املق ــدس وغي ــره
مكاتبـــة رســـمية باخلصـــوص والزلنـــا يف مـــن األحـــداث ،وهـــذا املوضـــوع بالـــذات
يحت ــاج ال ــى جلن ــة متخصص ــة يف موض ــوع
انتظـــار الـــرد مـــن الســـعودية .
كان ه ــذا ه ــو مختص ــر م ــا ق ــام ل ــه ه ــذا االعج ــاز الرقم ــي ألنن ــا جن ــن كآثاري ــن ال
الباحـــث الليبـــي مـــن جهـــد ،وكان مـــن نعـــرف الكثيـــر عـــن هـــذا املوضـــوع .
الضـــروري أن أســـتطلع رأي املختصـــن ختامـ ًا ..
يف اآلثـــار اللذيـــن صاحبـــاه فـــكان الـــرأي نح ــن يف مجل ــة الليب ــي نع ــرف أن قص ــة أه ــل
الكه ــف ه ــي ح ــدث ورد ذك ــره يف الكثي ــر م ــن
كاآلتـــي :
ـواء الديني ــة منه ــا أو التاريخي ــة،
د .أحم ــد عيس ــى  :عل ــم االرق ــام موج ــود ،املص ــادر ،س ـ ً
وهنـــاك اجتهـــادات عديـــدة بخصوصـــه ،كم ــا أن أكث ــر م ــن  30دول ــة تدع ــي وق ــوع
وبغــض النظــر عــن كل شــيء ،هــذا موضــوع ه ــذا الكه ــف يف أراضيه ــا ،فاألم ــر بطبيع ــة
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احل ــال يش ــكل مي ــزة اقتصادي ــة ومص ــدر
دخ ــل باعتب ــاره م ــزار ًا س ــياحي ًا ي ــدر األم ــوال
ويوف ــر الوظائ ــف.
أم ــا موض ــوع اإلعج ــاز الرقم ــي فه ــذا أم ــر
يط ــول ش ــرحه ،ويق ــع كالع ــادة يف منتص ــف
املس ــافة ب ــن التأيي ــد واملعارض ــة .
ونح ــن يف مجل ــة الليب ــي نع ــرف أن اهلل
س ــبحانه وتعال ــى بقدرت ــه ال ــا مح ــدودة كان
ميك ــن أن يفص ــل لن ــا احل ــدث ،وأن يذك ــر لن ــا
األس ــماء ،وأن يح ــدد لن ــا املوق ــع ،لكن ــه أراد
س ــبحانه بإغفال ــه ل ــكل ه ــذه التفاصي ــل أن
يجعلن ــا نرك ــز عل ــى العب ــرة م ــن القص ــة وعل ــى
احلكم ــة م ــن حدوثه ــا ،ال عل ــى تفاصيله ــا
التــي ال تشــكل فارقـ ًا وال متثــل جــدوى .ولكننــا

يف مجلــة الليبــي نعــرف أيضـ ًا أن «محمــد عبــد
اللطي ــف ق ــدور» مواط ــن ليب ــي ل ــم يق ــرر أن
يحمل ســاح ًا ،وال أن يؤســس ميليشــيا ،وال أن
يقطــع طريــق ،إنــه مواطــن ليبــي قــرر أن يتفــرغ
للبح ــث ع ــن حقيق ــة م ــا ،يعتق ــد أنه ــا جدي ــرة
بالبحــث عنهــا ،وقــد بــذل يف ســبيل ذلــك جهـ ًـد
فيش ــكر ،فنح ــن يف الليب ــي
يس ــتحق أن ُيذك ــر ُ
نزه ــو ب ــكل جه ــد بحث ــي ،وب ــكل مجه ــود يبذل ــه
العق ــل بديـ ـاً ع ــن منطي ــة النق ــل.
لذل ــك نش ــرنا ه ــذا اجله ــد ،يف إط ــار دع ــوة
للجمي ــع إل ــى البح ــث والتفكي ــر والتأم ــل
وط ــرح عالم ــات االس ــتفهام ،فالعق ــل دائمـ ـ ًا
ه ــو الطري ــق ال ــذي ل ــن تتمك ــن بدون ــه م ــن
الوص ــول إل ــى جن ــة املعرف ــة .
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األديب والناقد المرصي محمد عطية لمجلة الليبي :
مجلة

أثبتت أن قوة الثقافة
التقل عن قوة السالح

كاتب كبير ،يقبل من ٍ
بلد كبير ،ومثقف ثري يخرج
من رحم حضارة مترفة الثراء ،روائي وقاص وناقد
ٍ
مكتبة
وباحث ،بحيث تشعر وأنت تقرأ له أنك أمام
ال أمام فرد .
إنه األديب الشامل «محمد عطية» ابن االسكندرية،
ابنة االسكندر األكبر ،وعروس ذلك البحر املفتون
بها منذ آالف السنني ولم يزل مفتون ًا بها بعد .
تشرفت مبحاورته فكان هذا النتاج الثري  ،متام ًا
كفكر صاحبه .
حاوره  :رئيس التحرير

محمد عطية محمود ..كيف تتلبسك
الشخصيات؟ أنت هنا قاص ،وهناك راوٍ  ،وما
بينهما ناقد ،ويف كل هذا محاضر مناقش
حتلل بنية الكتابة ..أال ترهقك هذه املشاوير؟
ال أبالغ إن قلت لك إن الشخصيات حاضرة
يفِّ ،ورمبا كان حال ظهورها هو حالة كتابتها
وانطالقها من قمقمها ،وكأنها مختبئة يف
ركنٍ ما من ذهني ..رمبا كنت ممسوسا ً
بالكتابة التي لم أتخيل نفسي مالئما ً حلب
سواء على مستوى العمل أو
شيء غيرها،
ً
حتى الهواية ..وهو ما أشعر به حينما أفيق
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من حالة الكتابة التي يكون االنغماس فيها
ُمالشيا ً ألي شيء فيما عداها ،فالقاص يف ّ هو
ما يحرك الراوي ،كما يحرك النزعة النقدية
املنطلقة من ٍ
ذات تدمن السؤال والتحليل؛ لذا
ال تستغرب إن قلت لك إني ال أشعر بتلك
االنسالخات من هذا إلى هذا إلى ذاك ،وال
أعتبر أن هناك فواصل أو استراحات ،أو
حتى محاولة التقمص لتغيير املسار .أراها
عملية كيميائية متصلة ال تتعطل إال إذا كانت
هناك استراحة جبرية النشغاالت أخرى ،وال
تكون أيضا ً بعيدة عن الوجه اآلخر لإلبداع،
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وهو االطالع أو ترك مساحات للتأمل..
من  2003إلى  ،2020هل ثمة ما تغير يف
محمد عطية محمود؟
بالطبع تغ َّير الكثير ،فما قبل  2003كانت
هناك  10سنوات عجاف توقفت فيها متاما ً
عن القراءة والكتابة (من بعد مسيرة استمرت
حوالي  6سنوات ،حيث بدأت الكتابة يف
 )1987عندما عدت إلى الكتابة كان طموح
العودة واملثابرة هو كل ما أريده إلعادة االتزان
إلى نفسي التي عانت من الكثير ،وكان ال بد
لي أن أتغير كي أثبت لذاتي أوال وقبل أي
شيء أن ما أملكه من موهبة جدير بالتحقق،
فبدأت أصنع متاريني اجلديدة للكتابة حتى
أقنعت ذاتي أن مشروعي اإلبداعي ال بد
وأن يستمر بقوة مغايرة ودافعة غير تلك
التي بدأت بها ..ذلك هو الفارق والتغير
الذي جعلني أتسلل إلى الرواية وأخربش
فيها بقوة لم أكن أجرؤ عليها ،لتفوز فيما
بعد بثالث جوائز ،ثم ظهرت حاسة التحليل
ألدخل يف غمار الكتابة النقدية بكتابي األول
عن القصة القصيرة لدى جنيب محفوظ،
وامتدت احلكايات كي تكون غلتي من الكتب:
 5مجموعات قصصية ،ومختارات قصصية،
ورواية ،و 4كتب نقدية ،بخالف التراكمات
التي تعد باملزيد واملزيد من اإلنتاج..

شجرة الوطن ..بالغة الصحراء ..قطوف من
األدب الليبي املعاصر ..هذا عنوان إصدار لك
سيرى النور قريب ًا ،كيف هي عالقتك باألدب
الليبي؟ وأين تضعه يف سياق األدب العربي
ٍ
بشكل عام؟
األدب الليبي ،وتعريف إليه كان تقريبا ً يف
نهايات العقد األول من القرن احلادي
والعشرين ،يف مرحلة مفصلية من مراحل
تطوري ككاتب باملفهوم األشمل ،كنت دخلت
مضمار النقد بقوة يف دوريات عربية كبرى،
بعد حتققي كقاص له إسهامات معروفة
علي
على نطاق الوطن العربي ،وتعرف
ّ
الكاتب الليبي من خالل حوارٍ أجري معي
على صفحات مجلة الثقافة العربية ،وبدأت
أتراسل مع صحف اجلماهيرية وقورينا
وغيرها ،فضالً عن نشري مبجلة الفصول
األربعة وشؤون ثقافية ،وملحق الشمس الذي
كتبت يف أغلب أعداده اخلمسني التي صدرت
حتى التوقف ،وكان للملحق الفضل يف تعريف
على أغلب الكتاب الليبيني قاصني وشعراء
فكانت النتيجة هذا الكتاب الذي أعتز به
كثيراً ،وأمتنى بقوة أن يصدر يف ليبيا ألنها
جتربة شديدة اخلصوصية والصدق ..ذلك
االكتشاف املذهل بالنسبة لي الذي جعلني
أضع األدب الليبي يف خانة تخصه ومتيزه
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مبذاق ورائحة مغايرين ،ومتمايزين يف املشهد
اإلبداعي العربي ،أمتنى أن يطالعهما القارئ
الليبي يف سياق الكتاب ،ولعل ظهور العديد
من األصوات اإلبداعية الليبية التي فازت
باملسابقات العربية الكبرى مؤخراً ،دليل على
ذلك الوجود اخلاص واملتميز .
هل تعتبر جنيب محفوظ عراب ًا للرواية يف
مصر؟ مبعنى آخر ،هل هو ذلك الهرم الرابع
للرواية؟ أم أنك ترى الرواية املصرية أكبر من
أن يكون لها عراب؟
جنيب محفوظ عالمة فارقة يف عالم
الرواية العربية ككل ،هو العراب احلقيقي
لها ،فما قبل جنيب محفوظ يختلف كثيراً
عما هو كائن يف وجوده ،وما هو حادث
بعده ..لقد غ َّير مفاهيم الرواية العربية،
انطالقا ً من وعي قصصي كبير ملم بفلسفة
وجود اإلنسان يف حلظاته احلرجة ،وهو ما
بنى عليه هرمه الروائي الذي أراه مبنتهى
احليادية (كناقد من املهتمني بأدب محفوظ،
ولي عنه كتابان) قد جتاوز ما قبله ومن معه،
بل وجتاوز نفسه يف مراحل إبداعه املتعاقبة،
فمن املرحلة التاريخية (الثالثية األولى) إلى
التفرغ ملعمله للقصة القصيرة ،إلى املرحلة
الواقعية االجتماعية ،إلى مرحلة امللحمة يف
الثالثية االجتماعية التي أ ّرخ فيها للقاهرة،
إلى املرحلة الفلسفية وامليتافيزيقية ..مشروع
مدهش متجاوز على نطاق العالم وليس على
نطاق الوطن العربي فقط ..ولألسف الرواية
املصرية اآلن لم تستفد من تراث احلكمة
الروائية لدى جنيب محفوظ ،هناك انفجار
روائي ،لكن املحصلة ليست جيدة ،والظواهر
كثيرة!!
سأطرح هنا معك محور ًا للنقاش ،وأرجو أن
يتسع لي صدرك ،هل كان تاريخ مصر العظيم
حد امللك مينا القطرين،
يف عراقته منذ أن و ّ
وأنشأ الدولة املصرية منذ  5220سنة من
اآلن ،هل كان هذا التاريخ وقود ًا إلبداع هذه
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الكوكبة من الرواد الذين يحلو لي أن أسميهم
«رواد كل شيء» ،من أحمد شوقي إلى أم كلثوم
مرور ًا بنجيب محفوظ ،ومن السينما إلى
الصحافة ،إلى السياسة ،هل ميكن أن يكون
للتاريخ دو ٌر يف رغبة التفرد والتميز إلى هذا
احلد؟
بالطبع ..الركون للتاريخ سالح ذو حدين..
فإما يفعمك بالرغبة يف التجاوز وبناء مجد،
أو قد يكون عامل تشدق وغنائية وتباكي على
التراث فقط ،لكن التاريخ الذي دفع هؤالء
ٍ
بحروف من نور يف سجل
إلى حفر أسمائهم
اخللود التاريخي اجلديد ،هي تلك النزعة
املتكئة إلى املوهبة والعمل على تربية الذات
لبلوغ األرب كما يقولون ..التراث شيء مهم
جداً ،والنظر إليه باستلهام أسباب عظمته
ومحاولة اإلبداع من خالل تلك الروح ..يف
ظني  -وقد تتهمني بالشوفينية  -املصريون
يستولدون العظمة حينما تتاح لهم الفرصة
والظرف التاريخي املناسب للوصول إلى
قصب السبق ،والنماذج دالة على ذلك ،أحيانا ً
بالقصدية والتقليد ومحاولة االستنساخ،
وأحيانا ً بتمثل الروح واالنفصال إلثبات براعة
الذات واملوهبة التاريخية اجلديدة التي تصنع
تاريخا ً جديداً ،من املمكن أن متر حقبة زمنية
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حتى جتود األجواء مبثيلتها أو مبن تفوقها..
لديك كتاب بعنوان «إشكالية الهامش» ،هل
ترى أن الهامش يشكل رديف ًا للمنت ،أم أنه
مرسل إشارات مبطنة ال يكتمل معنى النص
إال بها ،أم أنه غير ذلك؟
أحيانا يكون الهامش هو املنت احلقيقي ،بعد
إقصائه للمنت الهش الذي ال يطرح معادالت
وجوده ..هذه فكرتي التي عملت عليها يف
أكثر من بحث بخالف هذا الكتاب ،فتبادل
املركزية بني املنت والهامش هو ما يشغلني
كثيراً ..هناك فئة من البشر الذين يعيشون
على هامش احلياة تكون لهم مركزية وجود
ال تتوافر للمنت الذي يصبح باهتا ً أمام
سطوع رؤية هؤالء الهامشيني كما جتدها يف
«اخلماسني» لغالب هلسا ،و»زهر الليمون»
لعالء الديب ..فكل الشخصيات املوجودة
يف املنت هي بال ظالل وتنحو نحو التالشي
والزوال ،فلذلك عبرت عنها مبقولة «عندما
يتحول املنت إلى هامش ،لصالح الهامش
الذي ميثل بجدارة قوة املنت»..
أنت ابن االسكندرية ،وهذا يعني أن البحر ال
ينبغي أن يفارقك حتى وأنت تكتب ،هل كنت
وفي ًا لهذا الظن؟

أنا عاشق لإلسكندرية ،ولك أن تتخيل ما تفعله
املعشوقة يف العاشق ،فقد تطبع عليه سمات
كل شيء فيها ...الشمس واحلر واملطر واجلو
الصحو العبق بأنفاس البحر ،لذا فالتوحد
مع الكتابة برائحة البحر وتغلغل احلس به
حتى ولو كنت بعيداً عنه ميدك بهذه القوة
الروحية التي تتطلبها حالة اإلبداع ..ال أذكر
أني كتبت شيئا وأنا بعيد عن اإلسكندرية،
وبرغم االقتراب من البحر يف كل من الغردقة
وشرم الشيخ ومطروح األكثر جذبا ً للزائرين،
إال أن اإلسكندرية معشوقتي يف كل األزمان،
ويزداد عشقي وتوحدي بها يف الشتاء..
يكفيني أن أحاور البحر ويحاورني وألقي فيه
أسراري وأستمد منه مفاتيح كلماتي امللهمة..
يف روايتي اجلديدة «غواية زهرة» تتجلى
اإلسكندرية التي تتوازى مع املحبوبة ،فأرى
أنها غوايتي املوازية ،بل واحلقيقية.
عندما قدمت الفضائيات مسلسل «ريا
وسكينة» عربياً ،وبصفتك ابنا ً لهذه املدينة،
ألم تشعر باخلوف على أن توصم مدينتك
باجلرمية؟ كما وصمت بها باريس عندما كتب
زوسكيند روايته الشهيرة «العطر» ،لو وجه
لإلسكندرية هذا االتهام ،كيف سيكون ردك
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كأديب ومثقف؟
ريا وسكينة ..وقاتل زوسكيند ..حاالت
إنسانية ،مثل أحدب نوتردام ،وراسبوتني،
وغيرها من احلاالت التي تتجلى فيها النوازع
اإلنسانية للبشر بسلبياتها قبل إيجابياتها،
ودائما ً السلبي هو ما تشير إليه أصابع
االتهام دون النظر إلى حقائق قد تكون خافية
عن النظر والوعي ..هناك رواية أخرى
مغايرة لقصة ريا وسكينة التي روجت لها
الكتب املأخوذ عنها كل املعاجلات السينمائية
والدرامية ،ويؤكدها عدد من الباحثني ،وهي
أن الشخصيتني احلقيقيتني كانتا بطلتان
حتاربان القوات اإلجنليزية املستعمرة يف ذلك
الوقت وتقتالن جنوده الذين هم الضحايا
احلقيقيني لهما بحسب الرواية ،وهو ما يشي
بهذه االزدواجية يف املعايير التي جتعل أحد
الوجهني يسبق اآلخر يف الترويج له والتأكيد
حمالة أوجه ..واملدن
عليه ..الكتب كالتاريخ َّ
حتمل كل األوجه اجلميلة والقبيحة!
عالقتك بقصور الثقافة تبدو قوية ومتجذرة،
هل هي حاضنة جيدة لإلبداع؟
دور قصور الثقافة مهم جداً يف نشر الوعي
والثقافة ،وساهمت يف إبراز عدد كبير جداً
من األدباء الذين استحقوا مكانتهم البارزة
على مستوى الوطن العربي ،وأنا بالطبع منهم
ألني تربيت يف قصر ثقافة احلرية ــــ مركز
احلرية لإلبداع اآلن ــــ منذ منتصف ثمانينات
القرن املاضي ،ومازالت حاضنة فوق الوصف
للعديد من املواهب احلقيقية ..لكن ...كلما
مر الزمن كلما اختلف الدور ،ال أنكر أن
هناك منافذ كثيرة انفتحت للعديد من نواحي
الفن وثقافة الطفل واملسرح والفن التشكيلي
وغيرها ،إال أن الدور اإلبداعي تأثر بالزيادة
غير املنطقية ملن ميارسون الكتابة وكأنها
حصة مدرسية لكل من يرتاد قصر ثقافة،
ال بد من عملها كالتمارين والدخول يف حيز
اإلنتاج األدبي سريعاً ،ومن ثم النشر املتسرع
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دون التحقق الكايف الذي كان مير مبراحل
مهمة من الدقة واالنضباط حتى يتم اإلعالن
عن قاص أو شاعر أو ناقد جديد ..فضالً
عن اختفاء العديد من الصفحات األسبوعية
باجلرائد الرسمية التي كانت تعمل مبوازاة
عمل الفرز والفحص ألجيال الكتابة إلى
جوار جهود قصور الثقافة ..الفرص املتاحة
كاثرت أعداد املنتفعني من قصور الثقافة
على حساب القيمة اإلبداعية ،وهو ما أمتنى
ضرورة العمل على تداركه وتصحيحه،
والتركيز على إعطاء الفرصة ملن يستحقها
من الكتاب احلقيقيني املغمورين ،ال أن يكون
الباب مفتوحا ً على مصراعيه لكل األدعياء
وغير املوهوبني ،وأمناط أخرى متسللة يجب
االحتياط لها.
أالحظ نشاط ًا مفرط ًا لك يف الكتابة والنشر
ومع ًا ،متى تصل إلى نقطة االكتفاء؟ أم أنك
تخشى أن تصل إلى هذه النقطة يوم ًا؟
وهل يصل املتعطش دوما ً للماء إلى نقطة
االكتفاء..؟!! أنت تعلم متام العلم أن الذي
يقف على نبع ،من الغباء أن يتزحزح عنه أو
يتخلى عنه ..أو يكتفي منه ..أدام اهلل علينا
نعمة الكتابة واإلبداع ..والوعي ،واليقني بأن
رسالة الكتابة موهبة وأمانة..
يف سيرتك الذاتية جوائز عشر ،ما هي
قيد مينعه أم فضاء
اجلائزة بالنسبة للمبدع؟ ٌ
يستدعيه؟
رمبا أسعدتني بعض اجلوائز ،وخصوصا
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أبسطها ..لكنني أؤمن أن اجلائزة للمبدع
كالتربيتة على الكتف ..إن لم تأت فلن تتأثر
كثيراً لعدم مجيئها ،فرمبا ربتت على كتفك
أشياء أهم من اجلائزة املادية ،أو ربتت
أنت على كتف ذاتك /روحك بتذوق حالوة
اإلبداع ..أرى أن التعلق باجلوائز هو الذي
يفقد الكاتب تركيزه ،وليس خسارتها..
أنت حتاول ،فما كان لك ال بد أن يدركك..
وإال فاإلبداع هو األبقى ،وهو احلافز على
االستمرار وعدم االكتفاء ..رمبا فاز مبدع
بجائزة كبيرة وتوقف عن أي شكل من أشكال
اإلبداع ،واكتفى باملشاهدة واملباهاة ،كما
حدث مع كثيرين ،ورمبا كان عدم احلصول
على اجلائزة حافزاً أكثر على التجويد..
املسألة نسبية!!
ٍ
كناقد حالة الثقافة العربية اآلن؟
كيف ترى
هل تترنح هي األخرى مع الوضع العربي
العام أم أنها تغرد خارج سرب االرتباك هذا؟
الثقافة العربية ظاهرة عجيبة فيها من
التناقض ما يثير الدهشة واالستغراب؛ فهي
فضالً عن كونها ثقافة غير منتجة ،هي
تغرد بعيداً منذ زمن بعيد ،وتأتي تغريداتها
على نطاق اجلوائز واملسابقات واملؤمترات

والفعاليات الكبرى التي تنفق فيها األموال
الطائلة تكريسا ً لثقافة استهالكية تنتخب
أسماء معينة تختصها كي تستحوذ على كل
ً
شيء ،وهي مجموعة واحدة تكاد تكون يف كل
محفل من املحافل ،حتصد اجلوائز وتتحكم
يف جلان التحكيم يف انفصال تام عن الواقع
العام ،فالثقافة العربية برغم كل شيء متضي
وكأن ال شيء على اجلانب اآلخر.
عالقتك جميلة جد ًا وقوية مبجلة الليبي،
كيف ترى تأسيس مجلة ثقافية يف بالد تعاني
من ويالت احلرب؟
تسعدني جتربتي اجلديدة مع مجلة الليبي
ألنها امتداد لتجربتي التي حتدثت عنها مع
الثقافة الليبية مبجالتها ودورياتها املتميزة..
وأؤكد كما أكدت من قبل أن شجاعة الثقافة
تتجلى هنا يف صالبتكم وصمودكم بالكلمة
أمام أشباح احلرب ،على العكس من املوقف
السابق الذي ذكرناه من قبل ..هنا ال يوجد
انفصال ..هناك التصاق باحلالة ،وحالة
شديدة اخلصوصية من املقاومة واحلرص
على رسالة الثقافة ..كلما طالعت عدداً
جديداً من أعداد الليبي أشم رائحة احلرب،
واملقاومة ،وأثمن هذا النضال املوازي ..أنتم
تثبتون أن قوة الثقافة أعنف من قوة السالح
برغم كونها قوة ناعمة إال أنها بقوة خيوط
احلرير التي من املمكن أن تذبح أو تخنق أو
تقتل ،بالتفافها واحتوائها للحالة.
سؤال أخير ،ما هي أحالم محمد عطية
محمود؟ وهل هناك حلم معني يتوج مملكة
أحالمك اآلن؟
لك أن تصدقني ..أحيانا ً نشعر بأننا نحلم مع
الشيء أو الشخص ال أن نحلم به ..هذا حالي مع
بعض األحالم ..العزيز لدي ،أحلم معه وأشعر به
معي يف احللم ،ورمبا ال أستطيع حتديد رؤيته..
هذا ال يعني أنني حالم على الدوام ،ألن الواقع
يف أحيان كثيرة يجبرك أن تعمل بعيداً عن
األحالم ..كي تنتج واقعا ً يفوق األحالم..
35

الليبي

شؤون عربيـــــة

حكاية الثأر القديمة ..

من كليب وائل إلى خليل حسني

الليبي ــ وكاالت.

عندما اكتشف علماء اآلثار أقدم ( وليس
أول ) جرمية قتل وقعت يف التاريخ البشري،
بعثورهم على جمجمة انسان قدمي تعود الى
 430الف عام وقد تعرض صاحبها لضربات
عدة على الرأس قبل أن يلقيه قاتله يف كهف
باسبانيا .كان أألمر لم يتجاوز اكتشاف
جرمية دون الدخول يف تكهن أسبابها .
واشار االكتشاف اجلديد ( آنذاك ) الى أن
تاريخ العنف والقتل يسبق بكثير ظهور
االنسان احلديث منذ نحو  200الف سنة،
وقد استخدم علماء املتحجرات تقنيات
حديثة يف جمع األدلة اجلنائية إلعادة تركيب
اجلمجمة من  52قطعة عظمية ُعثر عليها
يف كهف شمالي اسبانيا والتوصل الى ان
الضحية على األرجح قُتل أو قُتلت بضربتني
على الرأس قبل ان تُرمى اجلثة يف غياهب
الكهف.
يف املقابل لم يجد العلماء أي دليل على
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حدوث التئام للكسور ، ،يف مؤشر إلى أن
الضربات كانت قاتلة.
وقال عالم املتحجرات «نوهيمي ساال» من
«املركز املشترك للنشوء والسلوك البشري
يف مدريد « إن هذا ميثل أول حالة واضحة
لعدوان قاتل مع سبق اإلصرار إثر نزاع بني
شخصني يف تاريخ االحفوريات البشرية مبينا
ان هذا سلوك بشري غابر القدم».
إنها إذا جرمية القتل األقدم التي ام اكتشافها
حتى اآلن ،ولكن ،إذا كنا نعرف أن صاحب
اجلمجمة املكسورة كان ضحية جرمية قتل
فهل يجوز لنا أن نخمن أسباب هذه اجلرمية؟
وهل رمبا كانت هذه اجلرمية نتيجة للرغبة يف
األخذ بالثأر؟
ال نعتقد ذلك بالطبع ،فالبشرية كانت يف
مرحلة مبكرة لتفكر على هذا النحو ،ولكن ،
ماذا عن الثأر وجرائمه يف العصر احلديث ؟
لنقرأ مع ًا لنعرف أكثر .
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أول قضية ثأر يف تاريخ املحاكم املصرية :
يف عام 1889م ،بعد أحداث الثورة العرابية
مبصر ودخول قوات االحتالل اإلجنليزي بسبع
سنوات ،نظرت محكمة «بنها االبتدائية األهلية»
يف أول قضية ثأر منذ إنشاء املحاكم وتفعيل
القانون بعد حالة الفوضى التي ضربت البالد
املصرية ،حيث كان القانون املصري ينص على
قتل القاتل إن اعترف بجرميته.
واملتهم «خليل حسني العربي» ،كما تقول الوثيقة
التي نشرتها «بوابة األهرام» ،والتي وردت يف
القسم القضائي للحقوق منذ أكثر من 128
سنة ،كان صغيراً ويعيش بعيداً عن القطر
املصري حيث لم تدل الوثيقة على جنسيته ،وإن
كانت أكدت أنه لم يعش يف القطر املصري يف
جانبه احلضري ،وكان كل عامله الصحراء ،ولم
يعرف سوى قوانني البدو الذين عايروه بأنه لم
يقتل قاتل أبيه الذي تركه صغيراً يتجرع مرارة
اليتم وعمره  4أشهر.
أما القتيل الذي كان يدعى «النذير امليار» ،فقد
فعل فعلته وقتل والد «خليل» منذ سنوات عديدة
وهرب من الصحراء موطنه ليتوارى يف ربوع
مصر حتى ال يكون مصيره املوت ،وهذا ما
جعل الفتي الصغير «خليل» يجول البالد طولها
وعرضها ،لعله يعثر عليه حني علم أنه هرب
إلى مصر.
املفاجأة أن طالب الثأر هذا لم يكن يدري
ـــ حني أقدم على قتل «النذير امليار» قاتل أبيه
يف «عزبة اللواتي» بأراضي «أم خنان» مبديرية
اجليزة ـــ أنه سيتم التحفظ عليه والزج به يف

السجن.
يف  3فبراير من عام 1889م نفذ «خليل»
البدوي الصغير جرميته ،وكان عليه أن يعلن كعادة
األعراب يف الصحراء حني ينفذون القصاص
أنه ظفر بقاتل أبيه ،فأظهر فرحته العارمة أمام
اجلميع معلنا ً أنه قتل قاتل أبيه بعد رحلة عناء يف
مطاردته من الصحراء للريف املصري ،ليفاجأ
برجال الشرطة يقومون بالقبض عليه .استغرب
كثيراً من هيئتهم ،واستغرب أكثر أنه موضوع
يف السجن ،فهو لم يكن يدري أيضا ً أن هناك
سجون تستضيف اجلناة .
وهكذا مت حترير قضية له حملت رقم 320
الواردة يف اجلدول العمومي لسنة 1889م رقم
 245يف النيابة العامة ،كما قررت النيابة حتويل
قضيته ملحكمة اجلنايات طب ًقا للمادة 208
من قانون العقوبات بعد اعترافه أمام اجلميع
أنه قتل «النذير امليار العربي» عمداً مع سبق
اإلصرار ،ومت عقد محاكمة عاجلة له يف مارس
من عام 1889م.
اجلاهلية يف عصر الفضاء :
تؤكد حوادث الثأر املنتشرة يف بعض البلدان
العربية أننا بدأنا نعود إلى عصر اجلاهلية
األولى ،حيث الصراع بني القبائل العربية،
وتذكرنا الظاهرة بحروب «داحس والغبراء
والبسوس» ،حينما كان الثأر مبفهومه اجلاهلي
ال يتقيد بحدود قتل القاتل ،وإمنا يتجاوزه إلى
قتل اجلماعة يف مقابل الواحد ،تكبراً وافتخاراً
 .ويدعي البعض يف وقتنا احلاضر زوراً أن الثأر
أشبه بالقصاص ،وهو حق يراد به باطل ،وليس
سوى ستار لتبرير الفعل الشائن والبغيض ،ألن
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القصاص ش ّرع لولي األمر وليس ألحد غيره،
واملصيبة األكبر هي عدم رضا البعض بأحكام
القضاء وانتشار ظاهرة نقض الكثير من
املصاحلات الثأرية ،ما يعد خيانة للمهدد بالثأر
منه بعد أن اطمأن بالعفو من أصحاب الثأر .
ويقول اخلبراء إن السبب الرئيسي وراء ظاهرة
الثأر ،هو اجلهل واألمية والبعد عن الدين
وضعف اإلميان والقبلية والتعصب ،إضافة إلى
وجود مستفيدين من استمرار الصراعات بني
القبائل والعائالت ،ويف مقدمتهم جتار السالح
الذين يجنون أرباحا ً طائلة من جتارتهم بعد
الترويج لشائعات حول شراء أحد األطراف
املتنازعة كمية من السالح ،ورمبا يعطون السالح
ٍ
لعائلة مجانا ً مقابل تعويض ثمن الصفقة من
العائلة األخرى  .القضية غاية يف اخلطورة،
وحتتاج إلى حلول غير تقليدية .
الثأر يف مرآة الكتابة :
بني املوروث الشعبي واألعمال الفنية واألدبية
املعاصرة ،تعددت التناوالت اإلبداعية لظاهرة
الثأر وجرائم الشرف يف املجتمع املصري
والعربي ،ولعل من أشهرها يف هذا اإلطار رواية
«دعاء الكروان» لطه حسني ،ورواية «الطوق
واألسورة» ليحيى الطاهر عبد اهلل ،ورواية
«خالتي صفية والدير» لبهاء طاهر.
ويف الدراما ايضا ً جاء مسلسل «طايع» كأحد
األعمال الفنية التي تناولت ظاهرة الثأر يف
صعيد مصر ،ذلك املكان الذي لم تنجح الدراما
واألدب يف سبر أغواره بعد ،رغم السيل اجلارف
من األعمال التي قدمت يف هذا اإلطار.
ولهذه الظاهرة وجذورها وتاريخها وعالقتها
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باملكون القبلي والفرق بينها وبني مفهوم القصاص
يف اإلسالم؛ أسئلة تدور يف ذهن ساكنة املدن
واحلضر لكثرة احلواجز الثقافية واالجتماعية
بني الريف والبادية ،وبني العواصم واملدن
الكبرى يف عاملنا العربي ،ال تستطيع أن جتيب
عنها األعمال الفنية وحدها ،وحتتاج حتى يومنا
هذا إلى املزيد من الدراسات األنثروبولوجية
واالجتماعية لتسليط الضوء عليها ،وفهمها
بشكل أفضل.
الثأر القدمي يف احلاضر العربي :
يفيض املوروث الشعري العربي بالعديد من
سرديات الثأر وقصصه التاريخية الشهيرة،
وإحدى أهم القصص يف هذا السياق هي قصة
«حرب البسوس» أشهر احلروب الثأرية يف
العصر اجلاهلي ،والتي دارت رحاها يف شبه
اجلزيرة العربية يف منطقة احلجاز بني قبيلتي
عاما ،عقب مقتل كليب بن
بكر وتغلب ملدة أربعني ً
ربيعة التغلبي على يد جساس بن مرة الشيباني.
وقد بدأت تلك احلرب الدموية عندما نزلت
«البسوس بنت منقذ التميمية» يف ضيافة ابن
أختها جساس ومعها ناقة عرفت باسم ناقة
البسوس ،تركتها ترعى مع إبل «جساس» ،وحدث
أن رعت هذه الناقة يف أرض كليب املجاورة
جلساس ،فلما عرف كليب بذلك أمر بقتلها حتى
اختلط لبنها بدمها ،وهو ما آثار حزن وحسرة
البسوس التي صاحت تستنجد بابن أختها ،الذي
أعماه الغضب فقتل جاره ،لتنطلق سلسلة من
حوادث وأعمال القتل واملواجهات الثأرية بني
القبيلتني دامت أربعة عقود.
حرب الفجار ،داحس والغبراء ،يوم بعاث ،كلها
أيضا حروب ال تخلو بشكل أو بآخر من الطابع
ً
الثأري ،الذي غلّف الصراعات القبلية العربية
قبل اإلسالم ،وتسرب يف العرف والثقافة
القبلية بعد اإلسالم لدي القبائل العربية التي
نزح بعضها من شبه اجلزيرة العربية إلى شمال
أفريقيا].
بعد الفتح اإلسالمي ملصر ،ارحتلت الكثير من
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القبائل العربية القادمة من اليمن ومن شمال
أفريقيا – كقبائل الهوارة – التي تعيش يف
صعيد مصر ـــــ ونقلت معها أعرافها وعادتها،
وعلى رأسها عادة األخذ بالثأر ،التي حتكمها
قواعد وتقاليد خاصة ،ال يشترط فيها أن يتم
أخذ الثأر من القاتل نفسه ،حيث إذا تعذر ذلك
لسبب من األسباب ،يتم أخذ الثأر من أخيه أو
ابنه أو ابن عمه على سبيل املثال.
يسود نظام الثأر يف املجتمعات االنقسامية أي
تلك املجتمعات التي يقوم تنظيمها االجتماعى
على رابطة الدم ،ورابطة املكان ،وعدم
وضوح التفاضل االجتماعي واالقتصادي بني
اجلماعات املكونة لذلك املجتمع ،وينقسم
املجتمع االنقسامي ـــــ بحسب عالم االجتماع
األملاني «فرديناند تونيز» ــــــ يف العادة إلى عدد
من الوحدات القرابية املتماسكة ،حيث يقوم
النسق القرابي على نظام العائلة أو البيوت
الكبيرة؛ أي جميع األفراد الذين يردون نسبهم
إلى جد واحد .
وتنقسم البيوت الكبيرة إلى عدة بيوت صغيرة،
وكل بيت صغير إلى عدة عائالت ،وكل عائلة إلى
عدة أسر ،ويقوي هذا التكتل القرابي الضبط
الداخلي يف كل جماعة قرابية ،مما يكفل عدم
خروج أي فرد على تقاليد األخذ بالثأر السائدة
يف البيت الذي ينتمي إليه .وإذا أخل الفرد
بالتزاماته نحو اجلماعة القرابية التي ينتمي
إليها ،فسوف يتعرض للعقاب الذي يصل إلى
حد اإلبعاد من العائلة كلية.
والعربي هنا يف قضايا مثل الثأر والشرف
– بحسب عالم االجتماع األمريكي من أصل
منساوي «بيتر بيرجر» -شديد التقدير لذاته
إلى حد املبالغة ،إال أنه مع ذلك شديد االنصياع
لقبيلته وملعاييرها اجلماعية ،حيث أن القوى
التي تشكل قانون ونظام الثأر يف املجتمعات
البدائية هي خضوع أفراد املجتمع للتقاليد
والعادات بطريقة ال إرادية تشبه حالة من
العبودية ،يحركها اخلوف من نبذ اجلماعة

العائلية لهم .
وتظل العزلة الثقافية التي تشهدها الهوامش
واألقاليم النائية عن املراكز احلضرية الرئيسية
يف عاملنا العربي كصعيد مصر ،عامل هام يف
تفاقم ظاهرة الثأر ،والتي حتولت إلى نظام
اجتماعي يتحرك يف املساحات املتنامية التي
تتركها الدولة املركزية.
ضحاياه أكثر من ضحايا حوادث السيارات :
وقود القتل ،هكذا يطلق أهالي محافظات
الصعيد يف جنوب مصر على الثأر ،الذي ال
يزال ُيسقط يوميا ً عشرات الضحايا بني قتلى
وجرحى ،ج ّراء جتدد االشتباكات بني عائالت
متزقها خصومات ثأرية على خلفيات قدمية
متتد إلى عشرات السنني ،وطبقا ً إلحصاءات
رسمية صادرة عن وزارة الصحة فإن أعداد
ضحايا الثأر يف محافظتي «سوهاج» و»قنا» يف
الصعيد تفوق ضحايا حوادث السير.
يقول أحد األكادمييني يف هذا املجال إن :
«تغيير املجتمعات ال يحدث إال بتغيير القناعات،
ولألسف الشديد ال يزال املجتمع يف الصعيد
يؤمن إميانا ً راسخا ً بضرورة األخذ بالثأر،
وأن التخاذل يف ذلك ُيولِّد العار والطرد من
العائلة والقبيلة ،ومن هنا فإن معظم احللول
التي تعاملت من خاللها الدولة مع عادة الثأر
الرسمية كانت حلوالً أمنية ،عبر ضبط حائزي
األسلحة غير املرخصة من أطراف اخلصومات
الثأرية أو تهجير العائالت املتناحرة من القرى
التي يقطنونها ،ومن ثم كانت تلك احللول مجرد
مسكنات وقتية لم تعالج الظاهرة اخلطيرة
بأسلوب علمي».
فيما يرى آخرون أن عادة الثأر حتتاج إلى
تغيير قناعات رموز القبائل والشباب ،وإقناعهم
بأن الثأر جرمية وليس بطولة ،وأن القضاء هو
السبيل الوحيد السترجاع احلقوق وليس حمل
السالح والقتل ،مؤكداً أن «مواجهة الظاهرة
باحللول األمنية وحدها محكوم بالفشل إذا
اع ُتمد عليها فقط من دون حلول تعالج املشكلة
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بأسلوب يربط بني األسباب واملسببات».
فيما ترى إحدى املختصات أن دليل رسوخ عادة
الثأر يف مجتمع محافظات الصعيد ،هو أن األم
هي أول من ُيح ِّرض عليه ،على الرغم من أنها
منبع احلنان كما هو مفترض ، ،خشية نظرة
القبيلة والوصمة االجتماعية التي تطال أبناءها
ما لم يثأروا لذويهم».
يف حني يؤكد مسؤول مصري يف املجلس األعلى
للثقافة أن عادة الثأر ا نتقلت إلى صعيد مصر
من القبائل اليمنية بعد فتح مصر ،وهذه
العادة ليس لها أي أصول مصرية أو فرعونية
كما يذهب البعض ،ونظراً إلى متركز القبائل
العربية يف إقليم الصعيد ،توغلت هذه العادة
اخلبيثة إلى املجتمع اجلنوبي ،وباتت متثل فخراً
للعائالت التي تثأر من خصومها حال نشوب
صراعات.
يحملون أكفانهم على أيديهم ليسود السالم :
ويقول املسؤول عن جلنة املصاحلات الثأرية
يف محافظة قنا املصرية إن جلان املصاحلات
العرفية هي إحدى وسائل وأد اخلصومات
الثأرية بني العائالت يف الصعيدُ ،
وترى
املصاحلات بالتنسيق مع األجهزة األمنية
والقيادات الشعبية بعد االجتماع مع أطراف
اخلصومات لتقريب وجهات النظر ووضع حد
حلالة االقتتال بينها ،وقبيل مراسم الصلح
حترص هذه اللجان على حترير محضر عريف
يتضمن شروطا ً جزائية صارمة على الطرف
جتدد اخلصومة ،وتقدم العائلة
املعتدي حال ُّ
التي لديها عدد أقل من الضحايا «الكفن» إلى
ٍ
حفل يحضره ممثلون من
العائلة األخرى يف
كافة العائالت والقبائل.
دينياً ،قال يرى إمام وخطيب بوزارة األوقاف
يف محافظة األقصر ،وعضو جلنة املصاحلات
الثأرية ،إنه لم يرد أي حديث شريف أو آية
قرآنية بشأن تقدمي الكفن بني العائالت بغرض
الصلح ،لكن طاملا أنه عبر هذه الطريقة ُتقن
الدماء فال مانع من اللجوء إليها لعقد الصلح بني
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أطراف اخلصومات الثأرية ،انطالقا من كونها
عادة عرفية حسنة ،مشيراً إلى أنه من النادر أن
يشترط أحد أطراف اخلصومات الثأرية طلب
دفع الدية ،على الرغم من وجود أصل ثابت لها
يف الشريعة اإلسالمية.
فيما أشار أحد ُعمد الصعيد  ،وأحد رموز
املصاحلات الثأرية يف محافظة أسوان ،إلى أن
قبول العائالت تقدمي الكفن إلى أهالي الضحايا
ليس أمراً هيناً ،ألن فيه رسائل ضمنية تشير إلى
أن ُم ّ ِ
قدم الكفن أعلن أنه لن يستطيع مواصلة
العداء ،معلنا ً بذلك اخلضوع باملوت االفتراضي
وهو على قيد احلياة ،باإلضافة إلى أن من
مراسم تسليم الكفن أن يطلب العفو والصفح
من الطرف اآلخر لوجه اهلل تعالى ،وأن يتعهد
عدم التعرض مجدداً بأي سوء ألي من أبناء تلك
العائلة ،سواء بالقول أو الفعل.
 17قتيالً بسبب «كارت شحن» :
من جانبه ،قال أحد القيادات األمنية إن أسباب
اخلصومات الثأرية غالبا ً ما تكون بسيطة
وسرعان ما تتفاقم ،ومن أغربها خصومة يف
قرية «كوم هتيم» يف محافظة قنا ،سقط فيها
 17قتيالً من عائلتي «الطوايل» و»الغنامي» بسبب
خالف على «كارت شحن» هاتف محمول ،وال
تزال اخلصومة قائمة ،لذلك هناك مناشدات
لشيخ األزهر أحمد الطيب للتدخل وإنهائها،
نظرا للعداء الشديد بني العائلتني.
واليمن أيض ًا تعاني :
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سبعة أشخاص وإصابة آخرين ،بعدما أطلق
مسلحان النار داخل مسجد يف قرية «فره
مخالف بني جميل» مبديرية «احلدأ» خالل
أداء صالة العيد.
وأرجع رئيس منظمة «دار السالم ملكافحة الثأر
والعنف» سبب حوادث القتل الثأرية إلى انتشار
السالح يف أيدي املدنيني بدون ضوابط ،وغياب
سلطة الدولة و»تخلي الناس عن أخالقهم
اإلسالمية وأعرافهم القبلية».
وأضاف أن الصراعات السياسية والوالءات
بسبب جتذر ظاهرة األخذ بالثأر والصراعات القبلية وضعف الدولة وغياب الثقة بالقانون
القبلية يسقط سنويا ً مئات اليمنيني ،خصوصا ً والقضاء ،كلها عوامل ساهمت يف اتساع رقعة
يف املناطق النائية ،مما يفاقم أزمة البالد األعمال املسلحة وارتكاب جرائم القتل وتخريب
التي تعاني من مشكالت معقدة على مختلف املنشآت احليوية.
وحول سبب مخالفة األعراف القبلية التي متنع
األصعدة.
ويرى خبراء أن جرائم القتل واملواجهات املسلحة الثأر يف األسواق واملساجد والغدر ،عزا ذلك
التي تنشب بدوافع األخذ الثأر تعد أحد أهم إلى تنامي ثقافة التطرف واإلرهاب وانتشار
املعوقات الكبرى للتنمية ،وتفاقم من حالة عدم اجلهل يف املجتمع .كما عزاه إلى غياب سلطة
االستقرار وتدهور األمن يف البالد ،كما تعتبر الدولة التي يفترض أن تأخذ على يد الظالم
وتقيم العدل وتنصف املظلومني ،ال أن حتابي
عامالً أساسيا ً يف إضعاف الدولة وهيبتها.
وتتكرر حوادث القتل بدواعي الثأر بشكل الفت األقوياء والنافذين.
يف املناطق الريفية ،لكن األشد وقعا وبشاعة وينبه البعض إلى أن الصراعات القبلية تغذيها
يقع خالل مناسبات األعياد وأثناء الصالة داخل حوادث القتل الناجتة عن الشعور بحتمية األخذ
بالثأر ،قائلني إن يف اليمن ثارات متراكمة مضى
املساجد.
على بعضها مئات السنني.
قتل يف العيد
ولعل أبرز حادثة أثارت املجتمع اليمني ويرى رئيس منظمة سياج حلماية الطفولة أن
مؤخراً كانت واقعة إقدام مسلحني قبليني من عجز الدولة عن معاجلة املشاكل االجتماعية
محافظة مأرب شرق اليمن على قتل الشقيق وفقا للقانون ،يدفع الناس إلى أخذ ما يعتقدون
األصغر لرئيس املجلس الثوري الشيخ حمود أنه حق لهم بأيديهم.
الصويف وسط مدينة تعز جنوب غرب البالد ،واعتبر أن ثمة انحرافا ً عن أخالق املجتمع التي
حت ّرم أخذ الثأر داخل املساجد أو األسواق
وذلك قبيل حلول عيد األضحى املبارك.
وردا على احلادثة ،استهدف مسلحون من أو استهداف النساء واألطفال ،وغير ذلك من
قبيلته مقيمني يف تعز من محافظة مأرب ،العمليات التي تعد «عيبا ً أسود» وفق أعراف
وأعقب ذلك دخول مجموعات مسلحة من القبائل.
وأرجع القرشي ارتكاب جرائم «العيب
مأرب إلى مدينة تعز ،مما أدى إلى مواجهات
األسود» إلى اجلهل وتدني الثقافة وانتشار
كادت حتول املدينة املساملة إلى ساحة لصراع
السالح بشكل عشوائي ،وإفالت املجرمني
القبائل.
من العقاب ،وقوة القبيلة مقابل ضعف الدولة
ونتيجة ملشاكل أسرية ،نُكبت محافظة ذمار
وفساد أجهزتها األمنية والقضائية.
جنوب العاصمة صنعاء يف عيد األضحى مبقتل
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قراءة يف سرية العشق القديم ..

طيور بني آدم

()1

ميكائيل الحبوني .الباحث في التراث  .ليبيا

منذ أن وجد االنسان على هذه األرض
وتبوأ مكانا ً فيها شدت نظره الطيور
وهي حتلق يف الفضاء ،وكان معجبا ً بهذا
الطيران متمنيا ً أن يكون مثله ،ثم مقلداً
لها  ،بهذا التقليد كانت املحاوالت األولى
للطيران ،ولدقائق معدودة ويف بداية
القرن املاضي جنحت أول محالة للطيران
ولدقائق معدودة وبعد نحو ثالثني سنة من
هذه املحاولة عبر االنسان بأول طائرة الى
الضفة األخرى من املحيط األطلسي.
أجداد جوفان املهاجرة :
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بعد ربع قرن تقريبا ً من هذا العبور هبط
االنسان على سطح القمر ،ثم عبرت
املركبات الفضائية املجال املغنطيسي
للشمس يف تطورٍ سريع لم تشهده البشرية
عبر تاريخها الطويل ،وكان ايحاء الطيور
لإلنسان هو سبب هذه املحاوالت .
الفنان الفرنسي «جوفان» ودع اسرته ليالً
بعد أن قبل اطفاله وهم نيام ،وهرب يف
سفينة من ميناء صغير ال يعرف أين وجهته
ليستقر صدفة يف هاييتي ويرسم أعظم
لوحاته هناك ،يقول هذا الفنان  :ولدت

ترح_______ال

هاربا ً وال اعتقد أني من أصل انساني،
البد أن بني أجدادي عدداً كبيراً من الطيور
املهاجرة )) .
الطيور يف املوروث الديني :
ويبدو أن االنسان والطائر وجدا معا ً منذ
بداية اخللق ،وأن التأثير املعريف والثقايف
قد بدأ بينهما منذ ذلك احلني ،ويؤكد ذلك
ما جاء يف القرآن الكرمي يف قصة ابني
آدم والغراب ،إذ قتل أحد ابني آدم اخاه
يف أول جرمية عرفتها البشرية ،ولم يعرف
القاتل كيف يتصرف بجثة أخيه فبعث اهلل
له غرابا ً ليلقنه الدرس ،قال تعالى :
ض ِل ُير َِي ُه
ث ِف ْالَ ْر ِ
ث اللَُّ غ َُر ًابا َي ْب َ
ح ُ
(( َف َب َع َ
َخ ِ
ف ُي َوارِي َس ْو َء َة أ ِ
يه  -قَا َل َيا َو ْي َل َتا
َك ْي َ
ي
أَ َع َ
ج ْز ُت أَ ْن أَ ُكو َن ِمث َْل ٰ َهذَ ا ا ْل ُغ َرا ِب َفأ َُوا ِر َ
ص َب َح ِم َن الن ِ
َس ْو َء َة أ ِ
ني )) 3
َّاد ِم َ
َخي َفأَ ْ
.املائدة.
أما نبي اهلل سليمان عليه السالم فقصته
مع الطير معروفة ،فقد علمه اهلل لغة
الطير والتخاطب معها ،قال تعالى :
َّاس
(( َو َو ِر َ
ث ُس َل ْي َما ُن َدا ُوو َد َوقَا َل َيا أ َُّي َها الن ُ
ُعل ِّْم َنا َم ِ
ط ْيرِ َوأ ِ
ُوتي َنا ِمن ُك ِّل َش ْي ٍء ِإ َّن
نط َق ال َّ
ض ُل ا ْل ُ ِبنيُ )) .16النمل .
ٰ َهذَ ا َل ُه َو ا ْل َف ْ
وكان نبي اهلل داوود عليه السالم يقرأ
بينما األودية والطير تردد معه قراءته
لعذوبة صوته ،قال تعالى :
ض ًل َيا ِج َبا ُل أَ ِّوبِ ي
(( َو َل َق ْد آ َت ْي َنا َدا ُوو َد ِمنَّا َف ْ
يد )) 10سبأ.
َم َع ُه َوال َّ
ط ْي َر َوأَ َلنَّا َل ُه ْ َ
ال ِد َ
وإذا كان الهدهد هو رسول النبي سليمان
إلى ملكة سبأ ،فإن الطير كان يف أحالم
أحد السجينني مع سيدنا يوسف عليه
السالم ،حني رأى يف املنام أنه يحمل فوق
فسر له
رأسه خبزاً تأكل منه الطير ،وقد ّ
النبي يوسف عليه السالم ذلك كما جاء
يف اآلية :
ص ِ
ح ُد ُك َما َف َي ْس ِقي
الس ْ
اح َب ِي ِّ
ج ِن أَ َّما أَ َ
(( َيا َ
ط ْي ُر
ب َف َتأْ ُك ُل ال َّ
خ ْم ًرا َوأَ َّما ْال َ
َر َّب ُه َ
خ ُر َف ُي ْ
ص َل ُ

ُض َي ْالَ ْم ُر ال َِّذي ِف ِ
ِمن َّرأْ ِس ِه ق ِ
يه ت َْس َتف ِْت َيا ِن)).
 .4يوسف.
كما وردت قصة الطير يف القرآن الكرمي
مع النبي ابراهيم عليه السالم ،حني طلب
من ربه أن يريه كيف يحيي املوتى ،وقد
ورد اسم الطير يف القرآن الكرمي أكثر من
وبصيغ مختلفة ،ولعل من أشهر
 25مرة
ٍ
قصص الطير هي الطير األبابيل التي بعثها
اهلل للدفاع عن الكعبة حني أرادها ابرهة
احلبشي بالغزو  .والتدمير.
إن العالقة بني االنسان والطير قد ازدادت
قو ًة بفضل الرافد الديني يف كثير من آيات
القرآن الكرمي ،لدرجة أن اإلنسان نظر إلى
بعض الطيور نظرة تقديس ،ومازال بعض
الصيادين يف ليبيا حتى اليوم ال يصطادون
طائر الهدهد ،فيقول لك أحدهم (( :
هذا حرام صيده ألنه حمل رسالة سيدنا
سليمان))  ،بينما يأمرك اآلخر بقتل البومة
أو طردها إن صوتت قرب البيوت يف
األرياف ،ألنهم يعتقدون أنها نذير شؤم ،أو
أن احداً سيموت بسببها .وال ذنب لطائر
البوم يف ذلك سوى أنه يسكن األماكن
اخلربة املظلمة ألنه عدمي الرؤية نهاراً.
الطيور يف ذاكرة الثقافة الشعبية :
والثقافة الشعبية الليبية تختلف نظرتها
إلى الطيور ،فهي حتلل وحت ّرم كما تشاء،
ففي املناطق الغربية من ليبيا ال يأكلون
الطيور املهاجرة ،بل يسخرون منك أحيانا ً
إن فعلت ،ويستغربون هذا الفعل ،بينما يف
أقصى الشرق يفضلونها على جميع األنواع
بل يكادون ال يحرمون أكل أي منها ،ما عدا
الصقور التي نحظى عندهم مبنزلة خاصة،
ولعل من اشهر مقوالتهم بهذا اخلصوص (( :
اللي ما يعرف الصقر يشويه  ،)) ..وهناك
مقولة طريفة عند بعض الصيادين تقول (( :
بوك ،إن ّنبت ريش كله ))  .دليل على أكلهم
لغالبية األنواع ،أما األنواع املحرمة عرفيا ً
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عتدهم فهي الصقور  ،السليو ،الهدهد  ،ويف اجلبل األخضر ال يأكلون حمام «النيسي»
الغربان ،الرخم ،احلداءة ،وغيرها.
واليمام ،بينما يف البطنان يفضلونها ،أما
وهذا التحرمي ال عالقة له بالدين ،بل يأتي طائر البوم فإنه داللة شؤم عندنا ،بينما يف
ألسباب عرفية وروافد متعددة ،وللناس أوروبا هو فأل حسن.
فيما يعشقون مذاهب ،ولكننا نعرف أن حلم
وتتباين آراء وثقافات الشعوب حول
الطير من ألذ اللحوم ،وقد جاء يف الكتاب رؤيتها ومواقفها من بعض الكائنات احلية
الكرمي أنه من مأكوالت أهل اجلنة :
قدس االنسان عبر تاريخه
املختلفة ،فقد ّ
ما َي ْش َت ُهو َن .21 )).الواقعة .الطويل الكثير من احليوانات ،فالهندوس
ل ِم َ
(( َو َ ْ
ط ْيرٍ ِّ َّ
أساطير الطير القدمية :
قدسوا البقر واملاعز والقردة والثعابني
مثالً ّ
أسطورة النغاقة  :النغاقة طائر مهاجر وكانت اخلنازير والثعابني كانت مقدسة عند
مير عبر ليبيا قادما ً من الشمال يف شهري الليبيني القدماء ،وكانت اخلنازير عندهم
سبتمبر واكتوبر من كل عام ،وهو طائر تقدم قربانا لآللهة ،ويشهد معبد «سلنطة»
يعيش يف املستنقعات القريبة من البحر على ذلك حيث يبني مجموعة من اخلنازير
ويقتات على األسماك الصغيرة ،ويعتقد مربوطة على منضدة معدة كقربان ،وهذه
الليبيون أن األطفال الصغار إذا سمعوا تعتبر من اآلثار النادرة ألنها آثار ليبية
صوت النغاقة فانهم يصابون مبرض اسمه خالصة ،ال يوجد فيها أي تأثير اغريقي أو
«الطيرة» ،لذلك حني يسمعون صوتها حتدث روماني.
النساء ضجيجا ً قويا ً بالقرع على األواني أو ويف مصر القدمية كان النسر شعاراً للدولة
أي شيء آخر يحدث ضجيجا ً حتى ال يسمع وهو أيضا ً شعار للدولة االمريكية يف العصر
األطفال صوتها.
احلاضر ،كما نشاهد اآلن صور الطيور على
وتقول االسطورة إن النغاقة كانت امرأة كثير من أعالم الدول وشعارات اجليوش
لكنها تصرفت تصرفا ً شنيعا ً بحق (النعمة) وشركات اخلطوط اجلوية.
أي اخلبز ،عندما مسحت بكسرة خبز إنه التناغم األبدي بني الطيور واالنسان ،
مؤخرة طفلها ،لهذا السبب مسخها اهلل فاذا خاب أملك يف احلبيبة فانك ستردد
على هيئة طائر ،ولذلك قررت االنتقام من اغنية الراحل فضل املبروك :
األطفال.
مطلوق سراحك ياطوير  .وين ما تريد
والواقع أن مرض الطيرة هو عبارة عن اتعدي عدي .
النزلة املعوية التي تكثر صيفا ً حيث يكثر وإن كنت يف حيرة عاطفية فستردد اغنية
التلوث ،وتتزامن بالصدفة مع عبور هذا املرحوم محمد صدقي :
الطائر املسكني الذي ال عالقة له مبرض طيرين يف عش الوفا باتن سهارا كنهن .
الطيرة أو النزلة من قريب وال من بعيد أو تغني مع اللبنانية هيام يونس :
لكن الثقافة الشعبية هي من اخترعت هذا يا ميامة روحي للمحبوب يا ميامة ..
الترابط الظالم.
ورغم أن اليمام لن يذهب ولن يوصل
أما طائر «أم ابرمية « فهو أحسن حظا ً املكتوب ،إال أن غيبوبة العاطفة وخيال
من سابقه ،إذ أن مشاهدته تعني أن موعد العاشق سيجعله يصدق ذلك وكما يقولون يف
هطول املطر بات قريباً ،ذلك يعتبرونه املثل الليبي :الغاوي عمى والزاهد اطرش.
( يتبع )
بشير خير لهم .

الليبي

46

ترح_______ال

ألــيس يف بالد النوبة
د .زينب قندوز .تونس .

فاعلي
العالم اخليالي ،مكان ُملغز وحدث
ّ
يف واقع موضوعي .هو الفضاء الذي
يتراوح فيه املنطق بني اإليقاف االرادي
لعدم تصديق املتخ ّيل من املوجودات
من حولنا والواقع املتّفق عليه للمخ ّيلة
اجلمع ّية إلى العوالم البديلة .لعلّ العوالم
اخليالية ال حتتاج إلى أمكنة خارقة لتحيك
لها قصصا ً وروايات ،بل أمكن للواقع أن
للسرد واحلكايا .يف هذا
يكون املنطلق ّ
السياق ،يتولّد العالم اخليالي تلقائيا ً
فيستمد حضوره من تفاصيل
من أرضه،
ّ
الواقع واملخيال الشعبي.
ألـِـــيس ،تلك الشخصية احلكائية من
رواية لألطفال واملكتوبة سنة ،1865
تدور أحداثها حول فتاة تتخطى يف رحلتها
عاملا واقع ّيا ً إلى آخر خيالي حيث تتالعب
أطوار احلكاية باملنطق .ويف أرض النوبة
نتخ ّ
«الهراء األدبي» إلى
طى بصحبة بطلتنا ُ
آخر معماري يف ُمحاولة لتفسير كودات
البنايات ومت ّيز املعنى من الالّ معنى .على
القص األسطوري
محمل املباني يتعايش
ّ
مع حكايا الواقع ،فتحتفي العمارة النّوب ّية
باحلياة واألرض والطبيعة –نباتا وحيوانا-
والتاريخ واللغة ،وحتى باألشكال الهندسية
رسما ً ونقشا ً ولوناً...
قصص وحكايات...
جدران املباني:
ٌ
مباني النوبة ،مساحة ممتدة للبحث
التشكيلي ذو الطابع الفطري والعصامي.
أرضية للعمل تعبيراً وتوصيفا ً ومحمل
رصني للتاريخ والتراث الشعبي ،حيث

اهتم النوبيون بالرسم على جدران منازلهم
منذ آالف السنني ،ويتزامن ذلك عادة
مع االحتفال بالزواج واألعياد وغيرهم
من املناسبات اخلاصة .ولعلّ «زخارف
ورسوم جدران البيت النوبي ُمتغ ّيرة حسب
الظروف وتواتر املناسبات مثل الوالدة
واحلج وهي شبيهة بكتاب حكايات إنسانية
ترويها األلوان والزخارف».
رسمت املرأة النوبية أبرز خصائص عمارتها
من حيث الشكل والزخارف ،حيث تعكس
الزينات الذوق النسائي الذي يكسب البناء
جمالية وروحا أنثوية ال مثيل لها .وعليه،
فنحن يف حظرت املسكن النوبي ،وكأننا
يف واحدة من أقاصيص اخليال ويف بلد
العجائب ،نترجل بني تفاصيل تشكيالتهم
تلك النسوة -دومنا ملل ويف انتظار كلّوافد .سأحاول من خالل حترير سطور
مقالي طرق أبواب ثالث واجهات ملساكن
نوبية وسبر خبايا رسوماتها.
الصورة االولى :
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متثّل الصورة األولى واجهة سكنية مل ّونة
تلتقي فيها اخلضرة بزرقة الفضاء من
حولها وأشعة الشمس .على األرض
املنبسطة يبرز املرج األخضر ليكسي
جزءا منها ُيجاوره النيل وتعلوه السماء.
ويف محور تالقي األرض بالسماء نكون يف
مستوعب أخر ملدلوالت أعمق يف حضور
األشكال الهندسية املرسومة واملل ّونة،
املحفورة والغائرة وحتى البارزة ،لتسرد يف
اجتماعها قصص شعب ّ
خلق .إ ّن املتأمل
يف الزخارف الهندسية يالحظ تكرارها
حدة وأعداد ثابتة يف كلّ
«بتفاصيل مو ّ
البيوت تقريبا رغم اختالف طبيعتها»،
تؤكد أن هناك عالقة روحية وعقائدية من
أفكار ومعتقدات آمن بها شعب يحمل فكرا
وفلسفة وحافظة أمينة حلضارة قدمية.
زرقة السماء وامتداد نهر النيل
املرج األخضر
أرض منبسطة ولون ترابي يكسي األرضية
تستخدم الوحدات الزخرفية امللونة،
البارزة والغائرة يف الواجهات وتقوم على
تكرار العناصر الزخرفية املستمدة من
البيئة والتي لها دالالت رمزية إضافة
للوحدات الهندسية املجردة كاملثلث
والدائرة واألسطوانة على جانبي مدخل
املنزل وأعاله بطريقة متماثلة.
الصورة الثانية:

الليبي

48

جتسد الصورة الثانية مشاهدا من احلياة
على ضفاف النيل ،ليحضر النبات واحليوان
يف أكثر من هيئة .حيث يتعايش النيل مع
الزرع والنخيل ،وحتتلّ الطيور أعالي
الرسوم ،منها القابعة يف أعشاشها ومنها
التي جتوب سماء «النوبة» ،كذلك يحظر
عد من
التمساح بنحت ثنائي األبعاد والذي ُي ّ
الرموز املفضلة عند النوبيني حيث ُيرسم
على مدخل املنزل لطرد الشياطني واألرواح
الشريرة ومنع السحر واحلسد .كذلك،
فاملتأمل يف تفاصيل الواجهة يالحظ أنها
تقوم على «تكرار نفس الوحدات الزخرفية
على املحورين األفقي والرأسي مثل أصيص
الزرع و النخيل والطيور واملاء واألهلة
والنجوم واحليوانات والعرائس واملراوح و
جلعل الفرعوني و الوحدات ذات األشكال
ا ُ
الهندسية» .ولعلّ الرسوم والزخارف
املتعددة فيها تأثّرا
واحلِليات واأللوان
ّ
باحلضارة املصرية القدمية.
تتم ّيز النوبة بكرنفال من األلوان على سبيل:
«خضرة النخيل وصفرة الرمال وزرقة مياه
النيل وبياض أشرعة املراكب األمر الذي
أثّر على تعدد ألوان البيت النوبي» .وقد
استنتج النوبيون ألوانهم من مواد محل ّية
مستخرجة من البيئة املحيطة ليقوموا
بتطويعها خلدمة مدلوالت تراثية من
قبيل اللونان األبيض واألزرق ملنع السحر
واحلسد.
الصورة الثالثة:
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البوابة :كتاب مفتوح (الصورة رقم )3
متثل الصورة واحدا من املداخل النوبية
املحيطة بالباب .واجهة مشحونة بزخارف
هندسية ورسوم دنيوية من أهمها:
جتسد مظاهر من احلياة اليومية
الصور:
ّ
املألوفة مثل الزرع وواحات النخيل .كما
جتسد بعض احليوانات من قبيل التمساح
ّ
والطيور والسمك ،ومن عناصرها أعضاء
اجلسم من ذلك العني واليد ،أيضا يكون
الهالل والنجمة رمزا التفاؤل.
النخلة :نقش رسمة النخلة يعطي نفس
املعنى يف كل احلاالت حيث ال يوجد
سواء كان على
اختالف يف تأويل املعني
ً
اجللد مثل الوشم أو نقش زخريف على
الصخر أو الطني أو رقش على النسيج أو
القماش.
ويف كل احلاالت السابقة رسم النخلة
يف التص ّور الشعبي رمز قدمي يد ّل على
االنتاج والوفرة ،يعترضنا جذعا وبعض
الورقات (جتريدي) .إنه اختصار ملعان
قدمية ،ومعتقدات شعبية تد ّل على أن هذا
ال ّرمز يعني االزدهار واخلصب .يعتبر رسم
النخلة تعويذة وفأال حسنا للشخص الذي
يحمله ،وذلك بأن يطيل يف عمره ليصبح
مثل عمر النخلة ،كما أن النخلة تعتبر من
األشجار التي تبذل ثمارها الكثيرة بأقل
تكلفة فهي ال حتتاج إلى ري أو رعاية
خاصة .وهناك اعتقاد بأن النخلة أطول
األشجار التي تنبت يف املنطقة عمراً ومن
يرسمها على جسمه أو مالبسه فسيكون
عنده صبر طويل واحتمال عجيب لكل
الظروف ،وعمره يكون طويالً ،وله إنتاج
من الذرية كثير .وأجدادنا القدماء قدسوا
النخلة ألنها ساعدتهم على الصمود يف
وجه الطبيعة القاسية يف تلك األيام التي
كان فيها تفكير األنسان محدود والطبيعة
تهدده باستمرار ،فكانت النخلة هي األم

التي لم تبخل على أبنائها بشيء ،فكل
مقتنياتهم يف بداية حياتهم كانت منها،
إضافة إلى أنها مصدر للغذاء الذي ال
ينقطع وال يحتاج إلى تعــب يف احلصول
عليه.
«يعد احلوت يف أبعاده الرمزية
السمكة:
ّ
رم ًزا للبركة والتكاثر ،يعني احلياة
واخلصب نظراً لقدرة السمكة (احلوتة)
الفائقة على البيض .ويف مخيالنا الشعبي
فإن األسماك تتواجد ذكوراً واناثاً ،وهذا
ما يعني أنهما يرمزان لالقتران واأللفة
والتكاثر والتزواج».فالسمكة رمز التكاثر،
رمز قدمي يعني التجدد واخلير والعيش
الرغيد وترمز لسعة الرزق وجلب احلظ
واخلصوبة .والسمكة رمز للتجديد واألدلة
يف امليثولوجيا قاطعة ،ففي األساطير
العربية واحلضارات السامية ويف املعتقدات
الدينية السماوية ،غالبا ً ما يدل هذا
املخلوق على االنبعاث .والسمكة يف موروثنا
الشعبي طاردة لألعني احلاسدة ،ويعتقد أن
برسمها على واجهة الدار حمايته من أعني
احلاسدين.
األشكال الهندسية والزخرفية :متثل السجلّ
الطاغي على هذه الرسوم حيث تتكون من
عناصر املثلث واملعينات واملربع وخطوط
منحنية ومنكسرة ونقاط متعامدة أو
متقاطعة وجنوم خماسية أو سداسية ذات
خطوط مستقيمة .وقد رسمت األشكال
الهندسية (املثلث واملربع والدائرة) متداخلة
ومتف ّرعة للتعبير عن دالالت رمزية  .كما
اعتبرت األشكال الهندسية خاصة منها
املثلثية عنصراً رمزيا ً بارزاً يف واجهات
األفضية السكنية النوبية .ندر وجود مبنى
بدون مثلثات على اختالف متثالته .فهذه
العناصر ترمز إلى حرص السكان على
إيجاد عناصر رمزية لطرد األرواح الشريرة
(حسب بعض املعتقدات واألقاويل) ،كذلك
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إضفاء عالمة معبرة أخرى ملحيطهم
املعيشي ورمزا لوحدتهم .املثلث عالمة
متك ّررة بأشكال مختلفة ومنط هندسي
ميكن مالحظته يف الزخارف املوجودة
داخل البيت أو يف حواشي املبنى والواجهة
الرئيسية.
األشكال املستوحات من احلضارة املصرية
القدمية :ما نالحظه جليا ً بالشكل العام
للواجهة أنها قد اتخذت شكال نصف دائري
محاطا بشريط زخريف هندسي يحتوي
بداخله صفّا من املربعات الشبه غائرة
وصفوفا من املثلثات الغائرة واملحاطة
بعضها برسم خلطوط تتبع الشكل العام.
يوحي شكل املدخل إلى تشابه مبدخل
املعابد املصرية القدمية حيث يكلّل
املدخل بنصف دائرة تعلو الباب ويف بعض
املناسبات جندها ُمدججة بالزخارف رمبا
هي حتوير لرسم قص الشمس املجنح
الفرعوني.

مدخل
عند
عظيمة تقام
بوابة
املعابد .ويتكون الصرح من برجني عاليني
عريضني يعلو كل منهما كورنيشا وتضمهما
البوابة يف الوسط  .وكانت البوابة عادة
بنصف ارتفاع البرجني العريضني  .هذه
الصورة تبني أحد هذه الصروح املوجودة
يف معبد إدفو .املصدر (ويكيبيديا)
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الشمس
املجنحة أو قرص
الشمس
املجنح رمز ديني قدمي يتصل بحضارات
الشرق األدنى القدمية يف منطقة الهالل
اخلصيب ،خاصة يف بالد الرافدين ومصر
القدمية ويعتبر من أقدم الرموز على وجه
االرض ويرمز إلى األلوهية واحلياة والعدل.
املصدر (ويكيبيديا)
تعد العمارة النوبية صورة لتعايش الطابع
ّ
األسطوري مع العناصر احلياتية ،يترجمها
متعددة األشكال مختلفة
النوبيون بزخارف
ّ
املصادر ذات دالالت مادية ومعنوية .حيث
يتضمن الرمز املعنى وليس فقط الشارة،
واملعنى ميكن قراءته متى كان مفهوماً.
ففكرة االتصال متوفرة يف مدلول املعنى.
هذا ما يفسر االرتباط الوثيق «للنوبي»
بالرمز والرمزية .فاملسكن النوبي بغالفه
اخلارجي وفراغاته الداخلية وسيلة مهمة
إلشباع حاجة ساكنه يف التواصل مع
الغير ونقل املعلومات ،ما يجعل منظّر
الفضاء السكني يعلق أهمية كبرى على
فكرة الرمزية ،وهو باستمرار يستخدم
رموزاً مختلفة ومفردات معمارية مميزة.
وعليه ،تُستخدم الوحدات الزخرفية امللونة
والبارزة والغائرة يف الواجهات «لغاية تزيني
املنازل وتقوم على تكرار العناصر الزخرفية
املستمدة من البيئة والتي لها دالالت رمزية
إضافة للوحدات الهندسية املجردة كاملثلث
والدائرة واألسطوانة على جانبي مدخل
املنزل وأعاله بطريقة متماثلة».
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ــران َ
َجــزيرة َك َم َ
اليــمنية؛ ..

اللؤلؤة احلمراء
د /محمد أحمد عبد الرحمن عنب .مصر

جلزر
تُعتبر جزيرة َك َم َران من أهم وأكبر ا ُ
خليج عدن،
البحر األحمر و َ
اليمنية َعلى َ
َ
َوتَتمتع بِ أهمية إستراتيجية َكبيرة؛ َنظراً
ِلَوقعها املُتميز ،فهي تُشرف َعلى أهم
البحرية يف ال َعالمَ ،وهي َواحدة
املَمرات َ
ِمن أهم املَحميات الطَبيعيةِ ،
وقيل يف
سبب تَسميتها أيضا ً بِ ك ََم َران ِنسبة إلى
َ
َكلمة «أقمار» بِ اللغة ال َعربيةَ ،ف َفي املَاضي
جلزيرة «ق ََمران» بِ اللهجة
َكان ُيطلق على ا َ
ال ُتهامية املَحلية والتي تُشير إلى إنعكاس
فيشاهد
ُ
سطح َ
البحر ُ
ضوء ال َقمر على َ
َوكأنه ق ََمران َوليس قَمراً َواحداً() ولهذا
جلزيرة بِ إسم « َجزيرة
السبب ُ
َ
سميت ا َ
ق ََمران» إلى أن أصبح ُيطلق َعليها باللغة
سميت « َك َمران»
اإلجنليزية Kamranثم ُ
جلزيرة كانوا
و ُمنذ أ ْن حلّ ِ
البريطانيون يف ا َ
ِ
َينطقونها ( َك َمران) بَدالً من (ق ََمران) ولذا
سميت ( َك َمران) ُمنذ ذَلك احلني().
ُ

اليمنية .املصدر،
َموقع َ
جزيرة َك َمران َ

جلزر
تُعتبر جزيرة َك َم َرا َن من أهم وأكبر ا ُ
اليمنية على البحر األحمر؛ واحلقيقة أن
خاصة لل ُقوى
اليمنية ُتثل أهمية َ
ا ُ
جلزر َ
سيطرتها َعلى َمدخل
ال َعاملية َ
الساعية ِل َفرض َ
لسيطرة َعلى
جلنوبي ُوصوالً َل َ
البحر األحمر ا َ
البحر األحمر ،وتَبلغ
لى
ع
طلة
ُكل األقطار امل ُ
َ
َ
حوالي60كمَ ،2وتَنفرد
ِمساحة َج َزيرة َك َمران َ
بوقعها املُتميز؛ َفهي تُشرف على
جلزيرة ِ َ
ا َ
البحرية يف ال َعالم فهي تَصل
أهم املَمرات َ
الشرق بِ الغَرب.
َ
ِ
لجزيرة أهمية إقتصادية َو ُدور
ل
انت
ك
ما
َك َ
َ
ُتاري َكبير؛ َفإليها ُينسب املِلح الكَمراني
الذي ال ُيوجد ِمثله ِف َغيرها؛ و ُيستخدم
شئ من أنواع
ِل ِعالج أمراض َكثيرة وال ُيدانيه َ
صالبته() ،كما أن
املِلح األُخرى يف َنقاوته و َ
اجلزيرة تُعد أحد أشهر أسواق اللؤلؤ فقد
احتلت املَركز األول لتسويق الل َؤلؤ يف الشرق
األوسط حيث كان ُمسوقو اللؤلؤ َيأتون ِمن
ضاعتهم يف
ِدول اخلَليج؛ لكي ُيسوقوا بِ َ
جلزيرة ،أضف إلى ذلك األهمية ال َتاريخية
ا َ
لجزيرة التي ال ُيكن ألحد أن َيتجاهلها().
ِل َ
وتَشتمل َجزيرة َك َمران َعلى َعدد ِمن املُنشآت
اآلثرية التي تَرجع ِل ُعصور ُمختلفة ُمنذ قَبل
اإلسالم ،ومن أشهرها؛
 -١قَلعة َك َمران؛ وتُعتبر أقدم َوأشهر َمعلم
جلزيرة ،ولها أَهمية تَاريخية
تَاريخي يف ا َ
بثابة ِ
الواقي
َو َ
حضارية َكبيرة؛ َفكَانت ِ َ
الدرع َ
لجزيرةَ ،وتَكشف َلنا َهذه ال َقلعة َعن َجوانب
ِل َ
حلضارية ِ
السياسية التي
ُمهمة َعن املَراحل ا َ
جلزيرة َعبر ال ُعصور ،وتُر ّجح َكثير
َمرت بِ ا َ
ِمن املَصادر ال َتاريخية أَ ّن َهذه ال َقلعة تَعود
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لجزيرة َما بني اجلامع الكبير يف كمران؛
إل َفترة اإلحتالل ال َفارسي ِل َ
َعامي575-٦٢٠م.
جلامع ِمن أشهر املَعالم األثرية
َو ُيعتبر َهذا ا َ
جلزيرة ،وهو َيقع بِ ال ُقرب
املُتبقية ِف ا َ
جلزيرة،
البحر ُمشرفا ً على َ
شاطئ ا َ
ِمن َ
وتُر ّجح الكَثير ِمن املَصادر ال َتاريخية أ ّن
بِ داية تَأسيسه تَرجع إلى ِحسني الكُردي
حلملة املَملوكية َعلى اليمن وذلك يف
قَائد ا َ
َعام٩٢١هـ١٥١٥/م ().

َمنظر َعام ِل َقلعة َك َمران .املصدر،
َو َكانت ال َقلعة تَتكون ِمن ثَالثة طَوابق،
الداخل على ِعدة غُرف ُمتفرقة
وتَشتمل ِمن َ
ُتيط بِ ها َنوبات ِحراسةَ ،والغُرف ِعبارة َعن
ضحلةَ ،و ُيوجد
ِمساحة ُمربعة ُمغطاة بِ ِقباب َ
حلبوب َوالطَعام َوبِ ها
بِ ها َمخازن ِلِفظ ا ُ
بِ ئر َماء ،بِ اإلضافة إلى َنفق طَويل َو ِغيره ِمن
ال ُوحدات املِعمارية.

لُوحة أَرشيفية ِل َقلعة َك َمران قَبل
تَهدمها1834م تَصوير رُوبرت ِكيرك.
املصدر،
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َموقع اجلامع الكبير بكمران.

جامع ال َكبير يف جزيرة
َمنظر َعام ِلل َ
َكمران .
جلامع َعمليات َتديد
ثُم َشهد َبعدها ا َ
َمتك ّررة َوتوسيع َوكان َآخر َهذه ال َتجديدات
َعام١٩٤٨م ِمن ِقبل املَلك َفاروق َملك َمصر
جزيرة؛ والذي أُعجب
السابق ِعند زِيارته ِلل َ
َ
جلامع األَثري ال َقدمي وأم ّر بِ إعادة
ا
ذا
بِ َه
َ
ِ
ببلغ َمالي َكبير ل َتوسعة
تَرميمه َف َتبرع ِ َ
ِ
الشمالية وإضافة مئذنة
جلامع ِمن اجلِهة َ
ا َ
ِ
تعددة التي
امل
باب
الق
و
حيدة،
الو
امع
جل
ُ ّ
ا َ
َ
َ
جلامع
تُغطي بيت الصالةَ ،ولذلك ُيعرف ا َ
جامع َفاروق.
جلزيرة بِ إسم َ
َلدى أهل ا َ
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جامع ال َكبير يف َكمران.
َمنظر َعام ِلل َ
املصدر،
كما تَتنوع املُنشآت املَدنية ِف َجزيرة َك َمران؛
َو َيرجع ُمعظمها ِلفترة ال ُوجود ال ُعثماني
جلزيرة ،ومن أهم
وال ُوجود ِ
البريطاني ِف ا َ
هذه املنشآت املُتبقية؛
صيتها ِف
ومن أشهر املُنشآت التي ذَاع َ
جلزيرة؛ قَصر امللكة إليزابيث الثَانية؛
ا َ
جلزيرةَ ،وتَبدأ
َو ُيعتبر أحد أَشهر املَباني يف ا َ
ِقصة بِ ناء َهذا ال َقصر ِعندما اختارت املَلكة
إليزابيث الثانية َجزيرة َك َمران ِل َتكون َواحدة
ِمن األماكن التي ستزورها يف اليمن ِلإلحتفال
للجزيرة
سبب اختيار َ
بِ َشهر ال َعسل؛ وكان َ
َيرجع إلى َموقعها املُم ّيز؛ َكما أنها واحدة
جلزر التي َتتاز بِ كُل ُمقومات
من أجمل ا ُ
حيث ُهدوئها َو َروعة َمائها
السياحة ِمن َ
َسر ال َناظرين.
َو َجمال ُ
شعبها املُرجانية التي ت ُ

لملكة إليزابيث الثانية
ُ
الصورة َ
الرسمية ِل َ
يف عدن.

لملكة إليزابيث الثانية
ُ
صورة أرشيفية ِل َ
وزوجها يف اجلزيرة.
املقومات الطبيعية والبيئية جلزيرة َك َم َرا َن؛
َتتاز جزيرة َك َم َرا َن بأنها َمحمية طبيعية
تتميز بتنوع بيئي ساحر ومقومات طبيعية
جذابة ،ففضالً عن املعالم األثرية التاريخية
التي سبق ذكرهاُ ،يوجد بها عدد من
احلدائق واملنتزهات والغابات الطبيعية
كغابة الشورى املتميزة والتي حتتل20%
من مساحة اجلزيرة وتوجد يف الشمال
والشمال الشرقي من اجلزيرة قي مناطق
تبلغ مساحتها من 30-25كم ،وحتتوي على
أشجار«املنجروف» التي حتتوي على أشجار
القرم وحيوانات وطيور نادرة فضالً عن أنواع
البرية كالغزالن واحلمير
مهمة من احليوانات َ
الوحشية واإلبل().
وتُعد َك َم َرا َن موطنا ً رئيسيا ً لـ”أسماك
الزينة” ،كما تَتميز هذه اجلزيرة بشواطئها
الرملية الذهبية() ،وإلى جانب أنها َتتاز
فيتجمع بها كل
باألمن والهدوء والهواء النقيَ ،
مفردات املنتج السياحي (البيئي والثقايف)،
كل هذا َدفع البعض أن ُيعرفها بلؤلؤة جزر
البحر األحمر كما استحقت بحق لقب
س َقطري البحر األحمر.
ُ
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جزيرة َك َمران..
أشجار املَنجروف بِ َ
َكما تُعتبر َجزيرة َك َم َرا َن اليمنية َمرتعا ً خصبا ً يف أماكن مختلفة يف الغابات وبني أشجار
لإلبل؛ حيث َيعيش فيها قطعان كبيرة ألعداد املاجنروف وكأنها لوحة فنية رائعة َنقلتها
من اإلبل بأنواعها املختلفة ،وقد َجذبت عدسات زائري اجلزيرة ،واعتبرها الكثير
هذه القطعان انتباه كل من يزور اجلزيرة من املقومات الطبيعة الرائعة وعوامل اجلذب
بأعداداها الكبيرة وألوانها املميزة ،حيث السياحي للجزيرة ولذا ُيطلق البعض علي
اليمنية.
تَعيش هذه اإلبل وتتنقل يف أجزاء اجلزيرة هذه اجلزيرة بأنها َمحمية اجلمال َ

أخيرا؛ فإن جزيرة كمران محمية طبيعية تَتميز بالتنوع الثقايف والبيئي وتَزخر
ً
باملعالم األثرية التاريخية والسياحية التي ترجع للعصور التاريخية املختلفة.
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ّ
جرب الجوع ليتصل ببقية العالم ..

يف راديكالية ديفيد ثورو
جيدياه بيردي  .ترجمة أحمد منصور -المغرب

متيز «هنري ديفيد ثورو» بعبقريته التي ألهمت
النقاد ،فبعد أكثر من  160عاما ً على نشر
روايته ‹ولدن› ،ما زال بريقه يلمع .يف مقالة
نُشرت مبجلة ‹نيويوركر› عام  2015حتت
عنوان «غثاء البحيرة» ،لقبته «كاترين شولز»
بـ»النرجسي» ،و»الشاحب واألناني» ،و»محدود
الفكر واملغرور» ،و»كاتب رديء أفضل ما ميكن
أن يتذكره املرء عن أعماله أنها «منفرة» و
«مراهقة بشكل أساسي» .ويف زمانه ،تهكم
عليه شعراء السخرية ولقبوه بقزم رالف والدو
إمرسون ،واملقلد القصير الثخني ،واش ُتهر
بإميانه بالفلسفة املتعالية.
عندما أُد ِ ّرس ‹ثورو› لطالب القانون وطالب

اجلامعة ،فإنهم يتفقون مع تقييم ‹كاترين
شولز› ،ويجدوه تافهاً ،ويدافعون عن «كبار
السن» الذين أصر أنه لم يتعلم منهم أي شيء،
والذين لقبهم بأصحاب املحالت التجارية وهم
«منشغلون بهموم مصطنعة وأعمال قاسية ال
ضرورة لها يف احلياة» .ويظنون أنه فشل يف
إدراك ذاته ،وذلك بالنظر إلى الشروط التي
جعلت الرجل األبيض الشاب خريج جامعة
«هارفارد» يتجول بحرية يف الغابة لفترة من
الوقت ،دون اخلوف من جيرانه أو الظالم.
غير أني أراهن أن القليل من األميركيني قرأوا
‹ولدن› أكثر مما سمعوا أن أمه كانت تقوم
بغسل مالبسه.
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ومع ذلك فقد استمر بريق «ثورو» يف
اللمعان .كتبت ‹لورا داسو وولز› ،أستاذة اللغة
اإلجنليزية يف نوتردام ،بحنكة سير ًة جذابة
ومتعاطفة سلطت الضوء على أهم معالم
ثورو؛ غير أنها تبدو مرتبكة حيال اإلعجاب
الكايف الذي لم ينله .كان ثورو ،يف نظرها،
معارضا ً ألحكام اإلعدام ،واستدعى «فريدريك
دوغالس» للتحدث يف ‹كونكورد ليسيوم› ،وهو
نوع من جامعات املجتمع ،وشارك يف (منظمة)
‹أندرغرواند ريلرود ،إلى حد املجازفة بتهمة
اخليانة ملساعدته العبيد على الفرار إلى كندا.
واستضاف «ثورو» أثناء إقامته يف «ولدن»
املهرجان السنوي جلمعية «كونكورد» النسوية
ملكافحة الرق ،التي ضمت متحدثني من بينهم
‹لويس هايدن› ،الذي جنا من العبودية يف
كنتاكي .وكان شديد االهتمام بثقافات الشعوب
األصلية التي بقيت يف «نيو إنغالند» ،إذ سعى
إلى إجراء محادثات بل وحتى صداقات مع
األمريكيني األصليني ،ودرس لغة ‹وامبانواغ›
من تلقاء نفسه أثناء دراسته بجامعة هارفارد،
ود َّون أكثر من ثالثة أالف صفحة دفتر مبواد
من هذه التحقيقات .كما عاش يف أسرة مكونة
من النساء القويات :أخواته الالئي وضعن
اللبنات األساس يف نشاط مكافحة العبودية،
وخطا «ثورو» خطواتهن مبحض إرادته،
وأبدى إعجابه وتعاطفه مع عمال بناء السكك
احلديدية التي من شأنها أن جتلب الفوضى
على طول البحيرة التي أحبها.
وتدهشنا التفاصيل يف بعض األحيان ،ففي
األول من نوفمبر  ،1859مترد «ثورو» ضد
قوى القانون والنظام ومناشدات األصدقاء
املحترمني لتقدمه مبرافعة قانونية عن ‹جون
براون› أمام ألفني وخمسمائة شخص يف
بوسطن .وأورد يف حديثه أن «عدم حضور
«فريدريك دوغالس» جللسة املحاكمة هذه،
هو ما دفعه للحضور» .وإذا شمل كل إدراك
للذات هذا النوع من تقصي اخلصوصية
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واألخالق ،فإنها قد تكون أكثر تخريبية وأقل
ازدراء على حد سواء.
إن مشاركة ثورو السياسية ليست باألخبار
اليقينية ،غير أن ‹وولز› قدمته بشكل جلي
كفرد يف مجموعة من املنظمات املنخرطة:
كونكورد الراديكالية ،وشبكة الفلسفة املتعالية،
وحركة إلغاء عقوبة اإلعدام ،وأسرته املناضلة.
وبصرف النظر عن كونه ناسكاً ،فإن «ثورو»
الذي تصفه ‹وولدن› هو ،قبل كل شيء ،إنسان
اجتماعي وسياسي .سافر إلى ‹بروكلني› يف
زيارة مبعية ‹والت ويتمان› (وكتب عن ديوانه
أوراق العشب « Leaves of Grassكما لو أن
الوحوش تتحدث») وأمضى أمسيات يف أماكن
أخرى مع كل من دوغالس وبراون .وشكل عمله
املبكر كمدرس متدرب حتت إشراف ‹أوريستس
براونسون› ،الذي حتول إلى الكاثوليكية ،وهو
أحد رواد االشتراكية ،احتل مكانة بارزة يف
تاريخ الفكر اليساري األمريكي ،جزءاً أساس ّيا ً
يف تكوينه .كما قضى وقتا مع ‹ألكوتس و
‹ناثانيال هوثورن›– اللذين ،كما أخبرتنا ‹وولز›،
استلهما من «ثورو» الشخصية الرئيسية لـ›مربل
فون› ،وهو ارستقراطي متقلب املزاج أشيع أنه
ينحدر من «الساتيرز».
وتذكرنا ‹وولز› أن ثورو لم يكن أرستقراطيا ً
بالرغم من تأثره بـ›هوثورن› ،ولم يكن ابن عامل
على غرار ‹براونسون› ،بل ينحدر من أسرة
متوسطة ،لكن أفراد األسرة ظلوا يفارقون
احلياة يف أوقات غير مالئمة ،وكانت النتيجة
حياة ما بني ما أسماه جورج أورويل «الطبقة
الدنيا واملتوسطة والعليا» واألرستقراطيني
الفقراء يف أوروبا .وجد ثورو الوقت لرحالت
املشي ملسافات طويلة والرحالت بالقوارب
مع أصدقاء اجلامعة ،وارتقى مستوى األسرة
االقتصادي خالل حياته ،إذ أصبحت رائدة
مصنعي قلم الرصاص يف أمريكا الشمالية.
غير أنه اضطر للعمل من أجل العيش ،مبا
يف ذلك يف مصنع العائلة ،وكمدرس وخبير
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هندسي لألراضي ،وكحريف لسنوات ،وقام
بوظائف تناسب الكتابة واملشي.
وظل هذا كله صحيحا ً خالل العامني اللذين
قضاهما يف ‹ولدن› .ويكمن جوهر دفاع
‹وولز› عن قضية غسل املالبس هو أنه حتى
يف ‹ولدن› ،ظل «ثورو» عضواً اقتصاديا ً يف
األسرة ،كما فعل كل حياته -باإلسهام باألجر
الذي كان يتقاضاه من عمله ،من بناء وإجراء
اإلصالحات ،وبالتالي فإنه تقبل وجبات
الطعام واملالبس النظيفة من باب تقسيم املهام
جنسانياً ،اعتباراً للثقافة الشائعة آنذاك ،حتى
يف أسرة متساوية مثل أسرة «ثورو» .
ويجرنا هذا إلى طرح التساؤل التالي :ما هي
الغاية -بالضبط -من السنتني اللتني قضاهما
يف ولدن؟ ،أو من الكتاب الذي ألفه حتت
عنوان «حياة يف الغابات»؟
لقد انتقل «ثورو» إلى «ولدن» سنة ،1845
وبنى مقصورة بسيطة من الكثير من املواد
التي اشتراها وأعاد توظيفها من كوخ عامل
إيرلندي .كان العقار ملكا لعائلة «إميرسون»،
مما جعله ملكا ً لثورو ،وكان على مقربة من
املدينة ،يف منطقة استخدمها السكان املحليون
لصيد األسماك ،وحطب األخشاب ،والنزهات.
ومع ذلك ،كان كافيا ً من أجل تغيير أجواء املنزل
وحياة البلدة التي سعى «ثورو» من خاللها إلى
معرفة «الضروريات ووسائل احلياة احلقيقية
« ،وخلوض «جتربة» وجوده اخلاص وتسجيل
النتائج .مثلت جتربته يف البساطة املادية أيضا ً
ممارسة يف تشكيل النمط والنفس.
هذا هو املكان الذي وظفته ‹وولز› لتربط
االنتماء السياسي لثورو برواد الطبيعة
اإليكولوجية التي مثلت معظم كتاباته .وقد
كتبت ‹وولز› ثالثة كتب سابقة عن األهمية
األدبية والفلسفية لعلوم الطبيعة يف القرن
التاسع عشر  -كتاب عن كل من «ثورو»
و»إميرسون» و›الكسندر فون همبولدت› -
حيث استشهدت باعتراف «ثورو» املتزايد بأن

كل شيء يف العالم مرتبط يف قلبه باألخالق
السياسية.
وأكدت على أن «ثورو» كتب ليختبر ذاته،
وليتأمل يف حاجياته وواجباته ،حيث تقع ديونه
ومسؤولياته .وعلى الرغم من أن هذه املهمة-
انتقاله إلى ولدن يف الرابع من يوليو  /متوز-
تطلبت إعالنا ً مبدئيا ً عن استقالله عن جميع
ارتباطاته ،إال أنها مثلت خطوة نحو إعادة
تأصيل متأن وعقالني.
درس «ثورو» املناظر الطبيعية واحلياة البرية،
ودرس سكان قريته من مسافة متوسطة ،ومن
خلُص إلى ضرورة
خالل هذا كله  ،درس نفسه ،و َ
تبني الفكر النسقي واالبتعاد عن االختزالية يف
دراسة هذه املتغيرات.
عندما أوقف سد مطحنة «بيليريكا» تدفق
مجرى نهر «كونكورد» ،أغرق هذا األخير
آالف األفدنة من املروج حيث اشتغل «ثورو»
على وضع عالمات لتقومي السنة وتأريخ زرع
املزارعني( .ولإلشارة فقد ُعني إلجراء دراسة
مكثفة للنهر ،حتضيراً لدعوى غير ناجحة
إلسقاط السد ).يتم شحن قطع اجلليد من
«ولدن» (عني العالم ،كما كان أحيانا يعتقد) إلى
الهند من أجل التبريد ،وكتعويض ثقايف على
هذا املثال املبكر عن العوملة استلم ‹الباهاغافاد
غينا› ،والذي اعتبره فيضا ً من األفكار الواضحة
مثل مياه «ولدن».
عندما كان «ثورو» يعزق احلشائش من حقله
املخصص للفاصوليا ،ويضرب مبديته نصول
الرماح املدفونة ،فكّر يف السكان األصليني
األوائل الذين ما تزال التربة شاهدة عليهم.
كما أدرك وهو يستمع إلى تدريب امليليشيات
التابعة للكونكورد خالل احلرب املكسيكية
األمريكية ،أو يقرأ عن قانون الرقيق الهاربني،
أنه ال يستطيع تبرئة ذاته من جرائم بالده،
بالرغم من توقه لذلك .وهكذا أصبح الكاتب
نصب ذاته على ما كانت عليه
والطبيعي ،الذي َّ
ليجسد املثل األعلى الهندوسي للرجل املقدس
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املتجدد ،فصار ناشطا ً ألنه ال يستوعب كونه
مواطناً ،وألنه كمواطن ال يستطيع أن يستوعب
تورطه يف أخطاء بالده التي ال تطاق.
نُسج العالم الطبيعي بعمق يف كتابات «ثورو»،
كما نُسج يف حياته .ويجسد عمله يف حلظات
محورية التصوف املادي الالسماوي .وجرب
«ثورو» اجلوع ليتصل ببقية العالم ،وحتى
يتسنى له ادراك بكل ما أتيح له من معرفة أنه
هو والتربة ،واألشجار ،وأنهار «نيو انغالند»
جميعهم كانوا مواد منقوشة ،خرجوا إلى هذه
احلياة بنفس طاقة احلياة .ويبدو أنه لم يشعر
باحلياة الكاملة إال عندما انضم إلى عالم
أدركه من الناحية احليوية  -عالم ارتوى بنوع
من «طاقة احلياة» التي منحت هذه التجربة
اإلحساس بالدافع والشكل والغرض.
استعار «ثورو» بعضا ً من هذه األفكار من
«اميرسون» ،الذي ألف كتابا ً من احلجم
الصغير يعتبر أول أعماله املتخصصة ،حتت
عنوان «الطبيعة» ،نُشر إبان انتهاء «ثورو»
الشاب من اجلامعة ،والذي سرعان ما تأثر
به .واستناداً إلى الرومانسية واملثالية األملانية،
ادعى «إميرسون» أن العقل والعالم ولدا من
نفس مبدأ الترتيب ،وكأن كالهما ميلك نفس
الفكر األساس ولكن بلغتني مختلفتني ،وحث
«اميرسون» قرا ّءه على فهم تبصيري لهذه
الوحدة ،التي تعتبر معبر اتصال الذات بالعالم
من جديد .واعتماداً على مزاج املرء ،ميكن
لهذه الساللة من التصوف العلماني أن يسبب
اإلثارة أو اإلزعاج ،ويف كلتا احلالتني ،لم يسبق
إلميرسون أن ترجمها إلى نوع من النشاط
اليومي املوثق بشكل دقيق ،والتي أصبحت
صنعة «ثورو».
وبالرغم من ذلك ،فإن فلسفة «ثورو» املتعالية
كانت ذات طابع يفوق املادي الطبيعي .ونسج
تصوف «إميرسون» يف عمله كطبيعي ،مكتشفا ً
بذلك أنه ميكن للمرء الوصول إلى مبادئ ترتيب
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العالم ،ليس اعتماداً على النظرة الشمولية،
ولكن من خالل الوقوف على التفاصيل .ميكن
للمرء أن يجد وحدة العالم يف ورقة شجرة ،أو
يف األمناط املوسمية التي درسها بعناية (والتي
تفاخر بها أمام إميرسون) إلى حد أنه استطاع
أن يحدد اليومية يف غضون أيام قليلة اعتماداً
على تفتح األزهار يف فترة اإلزهار.
قضى «ثورو» أسبوعا ً يف حتديد أبعاد بحيرة
«ولدن» بعناية ،وخلص إلى أن خطوط العرض
والطول البارزة تتقاطع يف أعمق نقطة بها ،وهي
احلقيقة التي تزكي ،يف نظره ،دورها الرمزي يف
الكتاب من خالل إمكانية اقتراحها كمثال على
البصيرة األفالطونية .وتشير يومياته بدقة إلى
البزوغ السنوي للنباتات وضمورها ،إذ أصبحت
مرجعا ً من البيانات لعلماء املناخ الذين يدرسون
التغيرات اإليكولوجية على املدى الطويل .كان
سيشعر بالسعادة إذا مت إدراج اسمه يف جمعية
«بوسطن» للتاريخ الطبيعي ،وهي مطمحه يف
البداية ،لكنه كان يصر أيضا ً على أن القيمة
النهائية لكل هذا االهتمام لم تكن من أجل
اكتساب املعرفة التجريبية للعالم ،ولكن ملعرفة
ألوهيته الباطنة.
ويف كتاب وولز« ،حياة ديفيد هنري ثورو» ،كان
ثورو حقا ً رجالً لكل احلقب ،وهو الشخص
الذي ميثل بطرق عديدة الصورة املثلى لفكرنا
الليبرالي للقرن  :21املناصر للبيئة ،واملناهض
للعنصرية ،واملعادي لإلمبريالية ،واحلركات
النسائية ،واحلركات اإلصالحية ،والروحانيني
غير املتدينني .والرائع يف األمر غزارة األمثلة
التي استقتها الكاتبة يف كتابها لدعم هذا
التفسير ،ويتمثل جزء من قوة كتابها يف كيفية
تتتبع هذه الشواغل الليبرالية واإلنسانية
وصوالً لراديكالية عائلته واحلياة الفكرية
لكونكورد ،والتي عبر عنها «هوثورن» من خالل
ما كتبه« :لم يكن للقرية الصغيرة الفقيرة قط
أن يتم غزوها من قبل هذا النوع من اجلنود
ذوي اللباس الغريب والذين يتصرفون على نحو
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مبتذل « .وكما هو احلال مع أي شكل آخر
من أشكال الشخصية ،فإن النزعة الفردية
الراديكالية تنبثق من بيئة اجتماعية محددة
وغريبة ،وهو ما لم يقره أبدا فكر «ثورو»
اإليكولوجي.
غير أن «وولز» جتنبت األسباب التي دفعت
الناس ليثوروا ضد ثورو ،مبن فيهم أولئك
الذين عرفوه شخصياً .لقد سلَّمت بعبقريته
وشعبيته ،مما جعلها تشير إلى أن نقاده
فشلوا يف فهمه .وقد كلفها هذا الدفاع تكلفة
فكرية ،وأدى تقليلها من شأن الطرق املقززة
التي كان ينهجها «ثورو» إلى تفويت الفرصة
يف النظر إلى كيفية ربط جاذبيته وبغضه.
أما بالنسبة لوولز ،فإن بيئة «ثورو» تعني
التضامن؛ «املقاومة» « ،وتعني الدفاع عن كل
تلك األرواح التي تتشابك مع أرواحنا» ،مبا
يف ذلك العبيد واملكسيكيني والهنود و كذلك
«العالم الالإنساني».
ال يختزل الدافع يف كتابات «ثورو» من مثل
«من العسير إيجاد مشرف على العبيد جنوباً،
واألصعب هو إيجاد مشرف يف الشمال ،ولكن
األسوأ من هذا كله حني تكون أنت «عبد
نفسك» ،فقط يف انشغاله بقضايا كبيرة
كاحلرية الشخصية والضمير ،بل قاوم «ثورو»
األشكال املألوفة للتضامن السياسي .وعامله
املحسنون ومناهضو العبودية ،واإلصالحيون
بنوع من االشمئزاز ،أي أنهم
من جميع األنواع ٍ
بتعبيرهم هذا عن ارتقائهم األخالقي كانوا
يحاولون أن يسلبوه روحه .إذ دائما ً ما متثلت
راديكالية «ثورو» يف شروط من النزاهة ،حتى
النقاء.
وصف معظم ما نقله األوروبيون ألمريكا
الشمالية كنوع من زحف املوتى ،ليس أساسا ً
ألنهم كانوا متورطني يف الظلم ،ولكن ألنهم لم
يكونوا مستيقظني روحياً .وأعرب عن اعتقاده
بأن أكبر قوة للتحول االجتماعي تكمن يف
الفرد غير العادي الذي يستطيع ،من خالل

حتقيق مستوى جديد من احلرية األخالقية
والنفسية ،أن يكشف لآلخرين كيفية العيش .لم
يكن توجهه السياسي باملعنى العادي سياسيا ً أو
اجتماعيا ً بل أخالقياً .وكثيراً ما غاب عن أهم
املحافل التي ساهمت يف تكوينه يف كونكورد،
من مثل إنشاء منظمة ‹أندرغراوند ريلوورد›
وحركة مناهضة عقوبة اإلعدام ،والتي أسهمت
بالشيء الكثير يف مرحلة تأثيث معارضته
الفردانية والغريبة.
كان «ثورو» يف بعض األحيان أقل متاسكاً ،وأقل
سيطرة على تفكيره ،على غرار ما وصفته
«وولز» ،إذ كتبت أن «اختباره للفضيلة البشرية
سمح جلميع الكائنات البشرية وغير البشرية
على حد سواء ،أن تزدهر بطرقها اخلاصة» ،مبا
يف ذلك عبر نوع من القبول الذاتي الراديكالي.
ولكن يف بعض األحيان ،حينما ازداد إحساسه
بالعظمة ،بدا «ثورو» وكأنه إمبريالي أمريكي
أحمر الدم ،يردد شعار « جنم اإلمبراطورية
يسبح غربا ً « يف تصريحاته حول شعوره حينما
«ملح الهنود يتحركون غربا ً عبر مجرى تيار
(نهر امليسيسيبي)« ،أشعر بأن هذه هي احلقبة
البطولية» ،وأضاف «أعتقد أن املُزارع ُيشرد
الهندي حتى لو افتدى املروج ،وهكذا يجعل من
نفسه أقوى ،ويف بعض األحيان أكثر طبيعية «.
هذه املقاطع كلها تأتي من مقال متأخر (عبارة
عن محاضرة) حتت عنوان «املشي» ،والتي
تخبرنا وولز ،أن «ثورو» يعتبر مفتاحا ً للعمل يف
املستقبل ،غير أنه لم يتوفق يف إكماله .يتساءل
املرء عن شعورنا حيال هذا العمل لو أنه أمته.
عندما كان رفض «ثورو» األخالقي أكثر تركيزاً
وحدة ،فإنه كان يتذبذب بني البر الذاتي
واالشمئزاز منها .كتب يف «ولدن»« :حياتنا
كلها أخالقية مذهلة  ....استمع فقط إلى
كل نسيم عليل ،لتتأكد من وجودها هناك «.
وحذر من الروح» الباردة والشهوانية « التي
تقتحم يف كل شخص ،مبا فيهم هو أكثر من كل
شيء »:كل األحاسيس واحدة ،على الرغم من
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أنها تأخذ أشكال كثيرة « .بالنسبة لوولز ،هذا
النسك والقمع الذاتي يبعث على االسترخاء
ويدفع على العمل يف روح مفعمة باحلياة يف
النصوص الالحقة .هناك خطب ما ،غير أن
احلقيقة تبقى أن راديكالية «ثورو» واحتراسه
االجتماعي يف «ثورو» كانا يف بعض األحيان
مرتبطني ارتباطا ً وثيقا ً بالبغض والبر الذاتي،
بينما أن كتاباته األكثر معانقة للعالم ميكن أن
تفسح املجال للعنف السياسي وعدم املساواة
التي ندد بها يف مكان آخر .تسجل كتاباته
صراعا ً مؤملا ً يف الفكر والشعور أكثر من أي
حل مرضٍ .
ومع ذلك ،فإن هذا السجل احلافل بالنضال
والنقد الذاتي هو أيضا ً سبب بقاء «ثورو» على
قيد احلياة .تتميز كتاباته بقساوة االغتراب،
واالرتباك الذي يتولد جراء البحث عن ٍ
سبل
لتأكيد عالمٍ يبدو يف كثير من األحيان بغيضا ً
وال يطاق.
شعور «ثورو» ،أن أمته قد تغلغلت بداخله
ولوثته ،ودمرت حتى مسعاه يف الغابة ،وأن عقله
عانى التمرد حتى عندما كان يفضل توجيهه
نحو رسم أوراق النباتات ،ال يكاد يكون غريباً.
من الذي لم يشعر بهذه النوبات من الغضب
السياسي واإلحباط يف حلظة ما؟
وجد «ثورو» أن السياسة مسألة شخصية ،وكان
صريحا ً يف أن كرهه لها جاء نتيجة الرتباطه
الوطيد بالشخصية .لذلك ح َّولها إلى فن ،وإلى
وسيلة لفهم عامله .وكتب عن كونه محاصراً
يف أمريكا ويف عالم جميل ونصف مدمر ،ال
ينفصل جماله عن خرابه .وكتب عن شخصه
الصعب املراس واملتميز بالبرودة إزاء مشاعر
قوية مبهمة حتى بالنسبة إليه .وكتب عن
العزلة ،وعن رفضه ألن يكون وحيداً غير أنه
يشعر يف كثير من األحيان بالعزلة يف حضرة
الناس« .هل ميكن أن حتدث معجزة كبيرة
جتعلنا ننظر من خالل عيون بعضنا البعض
ولو حلظة؟» طرح هذا السؤال يف ولدن ،ومات
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ولم يجب عنه.
ويف الفصل األخير من ‹ولدن›« ،الربيع» ،وبينما
كان ثورو يتمشى خالل ذوبان اجلليد املبكر،
توقف برهة ملشاهدة الرمال والطني الذائب
سائالً مزقه خط السكك احلديدية على حافة
بحيرة «ولدن» .وشاهد ذوبان األوساخ تنزلق
وتتدحرج ،وتتراكب تيارات صغيرة ميتزج فيها
التيار باآلخر لتظهر منطا ً من النتاج الهجني،
ولتظهر أن اجلسم البشري ،واملجاري املائية
لألرض ،وكل النبات واحليوان هي مجرد
سلسلة من عملية تغيير الشكل األبدي .ويف
حلظة تواجده بكوخه يتناغم يف سالم مع
نفسه وكل «احلياة املوحلة والوحشية» لهذا
الكوكب وضجيج السكك احلديدية وما جلبته
من تغييرات ،آخذاً بهذا املوقف املتناقض نحو
احلداثة وبخط السكك احلديدية إلى فراش
موته ،وحلم يف إحدى املرات التي شاهد
فيها حلول فصل الربيع أنه هو خط السكك
احلديدية التي متر بالقرب من ولدن ،إال أنه
يف حلمه لم يتم شق السكك احلديدية يف أرض
ولدن ،بل كان العمال يضعون القضبان فوق
رئتيه
هل جسدت هذه الصورة األخيرة املؤملة إحدى
مظاهر اليأس يف مجيء املوت واحلداثة؟ أو،
كما هو احلال يف «ولدن»؟ ،هل كان يعبر عن
نوع غريب من اإلغاثة والقبول؟ وكأن شق
السكك احلديدية كان عمالً من أعمال العنف
الصناعي ضد األرض ،ولكنه أثار أيضا ً داخل
«ثورو» جتربة حية لوحدة احلياة ككل  -العالم
الطبيعي والعالم احلديث الذي صنعه اإلنسان.
عندما استحضر ذهنه جتربته يف نهاية حياته،
لم يغب عنه هذا الشعور بالوحدة .لم يكن
يتخيل «ولدن» على أنها بعض من القصائد
القصصية امللحمية األركادية ،ولكن كجزء من
عالم صناعي متغيرة بوتيرة مستمرة ومتزايدة.
لم يكن يتخيل العالم كما هو يف اخلارج ،ولكن
كعالم يتجسد يف داخله ،يتصل بحياته وبشعوره
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معنى الشعر

محاولة ملقاربة ذاتية
مصطفى جمعه /ليبيا

ليس سهال أبداً أن تكون شاعراً باللغة العربية..
وأنا هنا ال أقصد أن تكون ضالعا ً بعلم العروض
وخبيراً ببحور الشعر وأوزانه أو حتى مفطوراً
على الشعر بسجيتك وال أن تكون متخما ً
باملفردات ومتلك مخزونا ً قاموسيا ً هائالً ال
معنى من املعاني عصيا ً عليك.ألن الشعر
يجعل
ً
يف جوهره ليس اصطفاف الكلمات على نسق
معني أو وفق قانون محدد  ،هذا إذا أردنا أن
نغني وندندن أو نسرد أو نعبر عن مدركات
التخرج عن إطار العالقات البنيوية للجملة يف
اللغة العربية .وأعتقد أن الشعر قد كف منذ
زمن عن أن يكون كذلك .
وهذا ما انتبه إليه عباقرة الشعر يف العصر
احلديث كالسياب والبياتي ويوسف اخلال
وأدونيس وغيرهم بعد أن رأوا أن مجمل اإلرث
الكالسيكي لم يعد يخرج عن أن يكون تناص
ال متناه من إعادة واجترار وتكرار القدمي حتي
استنفذت تقريبا كل الصور الشعرية التي ميكن
أن تقال ولم يعد هناك باب يف أغراض الشعر لم
يسبق إليه طارق عبر تاريخ األدب العربي علي
مر العصور ،واختفى ما ميكن أن نسميه طفرة
أو اختراق يأتي باجلديد كليا الذي لم يسبق اليه
أحد .فمن العسير اليوم أن جند قصيدة الحتمل
سجل الشعر كتابةً
مورثات النسق املعتاد منذ أن ُ
أعني من زمن املعلقات وحتي اآلن ..إذ يكفي
أن تفتح ديوانا ً واحداً لشاعر ال على التحديد
لتتعرف علي كل األسس التي بني عليهاالشعر
العربي ..قد يعجبك ديوان أو قصيدة وقد تفضل
شاعراً علي آخر وستقرأ أشعر بيت قيل وأجمل
قصيدة غزل أو رثاء أو فخر أو هجاء لكنك لن
جتد ذاك السمو الوجداني واإلندماج الروحي

بالوجود والعلو عن اللغة نفسها كما جتدها
عند شاعر كطاغور أو جالل الدين الرومي أو
عمر اخليام .وستري كيف تتفجر يف الشعراء
معان تعجز اللغة عن اإلحاطة بها وتتحول اللغة
بأسرها إزاءها إلى أداة قاصرة ذلك إذا اقتربت
من أشعار محي الدين ابن عربي أو احلالج أو
أبى يزيد البسطامي أولئك الذين صدموا العالم
وعجزت العقول التي لم تسمو الى إدراك ما
قد تصل إليه الرؤية الداخلية لإلنسان مما وراء
املدركات احلسية التي ميكن التعبير عنها باللغة
املعتادة .فاللغة إن هي إال كلمات والكلمات هي
أوصاف ملعقوالت حسية تدرك بالعقل وحدة أو
باحلواس فهي _أى الكلمات _ وعاء تفرغ فيه
الصور احلسية لكي ميكن التعبير عنها بالتخاطب
لغرض إفهام االخر  .وإذا كانت هذه هي وظيفة
اللغة إجماال بكل أساليبها وأنواعها فإننا الجنزم
بأنها أداة قادرة دائما على إيصال الشعور أو
وصف التطلع السامي يف املستوى الروحي ال
العقلي لإلنسان عندما تعلو روحة فوق املعاني
املستهلكة املعتادة التي ميكن أن تصف الوجود
كما نراه ال كما نحسه ونشعر به ومبوقعنا فيه.
من هنا كان التحدي ..إذ نشأ هذا اإلدراك يف
العصور املتأخرة بعد أن قطعت اإلنسانية شوطا ً
طويالً يف سلم احلضارة وتراكمت املعارف بشكل
جتاوز الى حد بعيد اقتصار الفكر علي البيئة
اللصيقة باالنسان واحتياحاته وانفعاالته وأحزانه
ومسراته وأصبح هناك أبعاد فكرية وفلسفية
أخري هائلة االتساع يجد الشاعر نفسة فيها
كبحار ويجد لغته كقارب ضئيل صغير يصارع
محيط شاسع البعد عظيم االتساع.
وهنا يبدأ الشعر خطواته احلقيقية االولى .
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عن مدلول الهوية فيها ..

تغريبة بني همام
محمود حسانين .مصر

تقـول الدكتـورة «نبيلـة إبراهيـم» يف مقدمـة
كتابهـا «أشـكال التعبيـر يف األدب الشـعبي» :
ـــــ مـا أروع أن نكتشـف يف األدب الشـعبي
خلجـات الشـعوب النفسـية واهتماماتهـم
الروحيـة ،بعـد أن كانـت محجوبـة عنـا ،حينما
كنـا وكمـا يـرى الكثيـرون اآلن -إال بفضـل
هـؤالء الذيـن قـدرّوا قيمـة الكلمـة يف كل
صورهـا ،فاإلنسـان ال ينطـق بكلمـة –فضلاً
عـن أن يجمـع بينهـا يف تعبيـر أدبـي -إال إذا
كان وراء ذلـك مغـزى ،واذا كان ال يـدري
فقـد حـرص علـى أن يضـع اسـمه علـى عملـه
األدبـي ،اعتـزازاً بعملـه ،وحرصـا ً منـه علـى
أال ينسـب هـذا العمـل إلـى إنسـان آخـر ،فهـل
يكون نصيب التعبير األدبي الشـعبي اإلهمال
ملجـرد أنـه لـم يكـن ملـكا ً ٍ
لفـرد بعينـه.
هـذا بالضبـط مـا أنتجه مفهوم احلداثة ،وهو
تغيير كل ما هو ثابت وراسخ يف األذهان ،من
عقائد وموروث ،غير أن ما جادت به فكرة ما
بعـد احلداثـة ،جعلهـا تطيح بـكل ذلك ،بظهور
منطـق التماهـي والذوبـان يف كل مـا يحيـط
باإلنسـان ،هـل ميكـن أن تتخيـل أن املـوروث
أصبـح بال قداسـة ،نعـم عندما يصبح التخيل
نفسـه مجرد كلمة ال حتمل أي اندهاش ،لقد
سـيطرت التكنولوجيـا علـى العقـول وسـلبت
األلبـاب ،لـم يعـد الورقـي مقـروءاً بقـدر مـا
هـو تدويـن ملـا يحـدث ،كأنـه نـوت مالحظـات
يف أرشـيف العالـم ،لقـد طغـت التكنولوجيـا
علـى كل حـواس البشـر ،أصبـح االفتراضـي
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واقعـي ،لـم يعـد هنـاك حواجـز وال نوافـذ،
مـاء بنهـرٍ يجـري علـى مشـيئته،
أصبـح العالـم ً
اختلطـت كل األجنـاس األدبيـة واإلبداعيـة،
الصـورة أصبحـت خطـوط لتحديـد امللمـح ال
أكثر ،وأصبحت املشـاهدة تفاعلية بني املتلقي
واملعـروض علـى الشاشـات ،حتـى أن الكتابـات
نفسـها أصبحـت تفاعليـة ،هـل نتخيـل؟ ،ال لـم
يعـد للخيـال مـكان ،بل فكـر فيما ميكن حدوثه
بعـد ذلك.
يقـول األسـتاذ «سـيد الوكيـل» يف كتابـه «عملية
تذويـب العالم»:
ـــــ «يطـرح «بودريـار» مفهـوم مـا بعـد احلداثـة
كونهـا عمليـة نقـد للحداثـة ،لكنهـا ال تتناقـض
معهـا ،فمـا بعـد احلداثـة هي احلداثة التي بال
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آمـال أو أحلام ،كتلـك التـي مكنـت البشـر من
احتمـال احلداثـة ،مبعنـى :ال شـيء تغيـر أكثـر
مـن أن البشـر قـرروا مواجهـة الواقع بال آمال
كبـرى أو أحلام عظيمـة ،وحيـث كانـت هـذه
األحلام وتلـك اآلمـال مبثابـة نـواة مركزيـة
كبـرى ،تدمـغ العقالنيـة املثاليـة للحداثـة»
السرد:
هنـاك مدلـوالت عديـدة شـمولية تخدم النص
يف كل موطـن لـه ،فتبنـى الرؤيـة السـردية
للروايـة علـى ثنائيـة توماتشفسـكي ،حيـث
يتجـاور فيهـا السـرد الذاتـي «الرؤيـة الذاتيـة»
مـع السـرد املوضوعـي «الرؤيـة اخلارجيـة»
وقـد م َّيـز الشـكالني الروسـي «بوريـس
توماتشفسـكي -بين منطين مـن السـرد:
«سـرد موضوعـي» و»سـرد ذاتـي» ،ففـي نظـام
السـرد املوضوعـي يكـون الكاتـب مطلعـا ً علـى
كل شـيء ،حتـى األفـكار السـرية لألبطـال،
أمـا يف نظـام السـرد الذاتـي ،فإننـا نتتبـع
احلكـي مـن خلال عينين أو «طـرف مسـتمع»
متوافريـن علـى تفسـير لـكل خبـر :متى وكيف
عرفـه الـراوي أو املسـتمع فقـط.
الكاتـب يسـرد موروثـه مـن خلال متن آنـي
«ظلال» ،فيكـون ،ثـم يبـدل السـرد من حاضر
إلـى «مدونـات» ،ثـم يعـود ليـروي علـى لسـان

اجلبرتـي ،بالطريقـة التـي كانـت تـدون بهـا
السير ،ثم يتبدل السرد إلى تذكر لقاءه بحفيد
شـيخ العـرب همـام ،وبحياتـه يف عشـيرته،
ورحلـة الهجـرة هروبـا ً مـن واقـع يرفضـه ،ثـم
يأتـي تبديـل السـرد ليروي لنا «الـراوي العليم»
أحداثـا ً جديـدة لـم يعلمهـا اجلبرتـي أو غيـره،
حتـى يصـل إلـى رحلـة التيـه ،بحثـا ً عـن ذات
اإلرث الغائـب ،وتتشـارك معـه يف تلـك الرحلـة
زوجتـه ،يتبـدل السـرد هـذه املـرة علـى لسـان
الـراوي العليـم الـذي لـم يتدخـل يف النـص إال
قليلاً ،فيسـرد مـا حـدث ومـا سـيحدث لهمـا،
ثـم جنـد الكاتـب يعطـي املتلقـي املبـادرة ليكـون
هـو سـارداً أيضـاً ،ولكـن بخيالـه ،ليسـرد عقـل
القـارئ مـا ميكـن ان يتنبـأ بـه هـو.
مدلول الهوية:
اسـتطاع الكاتـب أن يعيـش بأبطالـه احليـاة
بعكـس مـا يتمناهـا كل واحـد علـى حـد ًة ،رغـم
املصاعـب والعراقيـل التـي تواجـه كل واحـد
منهـم ،البحـث عـن الـذات الغائبـة يف املـكان،
ال مهـرب يصنعـه الكاتـب للخـروج مـن حالـة
االنكسـار النفسـي ،إال من خالل مدخل جديد
لسـيرة اآلخـر ،بتبـادل سـردي بين الـراوي
وأبطـال العمـل ،اللغـة متثـل ثقافـة وهويـة
الكاتـب ،املـوروث هـو محـور األحـداث ،بـل
هـو البطـل احلقيقـي للروايـة ليمثـل «الهويـة».
االجنـذاب إلـى اآلخـر هـو طـرف ملـدارة غربـة
الـروح وغربـة اإلنسـان ليمثـل عـدم «املركزية»،
كان احلـب يلقـي بشـباكه علـى البطل-همـام
احلفيـد -الـذي انتقـل مـن بلـد إلـى أخـرى،
واحلـب يطـوف معـه ،ليعلـم الكـون حلظـات
الوجـد امللتهـب ،ميتـزج االغتـراب يف رحلـة
البحـث عـن الـذات الغائبـة.
املكان:
تتخـذ الروايـة مـن باديـة الكويـت املـكان
اجلغـرايف ،بدايـة قيـام املدنيـة ،وصخـب
احلاضـر املتسـارع التـي متثـل للبطـل –املـكان
البغيـض ،-يف حين ينسـج الكاتـب بخيـوط
احلنين إلـى املاضـي النقـي ،حيـث -املـكان
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األليـف -بسـردياته ومعتقداتـه ،وجـل أبطالـه
مـن إنسـان وحيـوان ،باخليـر والشـر ،حتـى
يف نفسـية احليـوان ،تتجلـى مالمـح املعانـاة
اإلنسـانية يف األحـداث بعدمـا نصـل إلـى
أيقونـة الروايـة التـي تتمثـل يف «عمتـه» التـي
مثلـت دوراً مهمـا ً يف خـط سـير الروايـة ،لقـد
أعلـن الكاتـب عـن ما يتخفـى يف نفوس الكثير
مـن أحاسـيس ،يخشـون اإلفصـاح عنهـا حتـى
ال يسـتنكرهم اآلخـرون ،كمـا وصـل الكاتـب
أيضـا ً إلـى احلالـة التـي تتملـك كل إنسـان،
عندمـا يريـد البـوح وحتقيـق أمنياتـه ،فالبشـر
كلهم يتحدون يف شـعور واحد ،عندما يتطرق
فكرهـم إلـى مغريات احلياة أو يغزوهم احلب
أو يتملكهـم الكـره.
لقد قرر البطل أن ينغمس يف أجواء العالم –
املـكان البغيـض ،-تـاركا ً خلفه بعـض التعاليم،
وقليلاً مـن خبـرات وكثيـراً مـن الذكريـات،
لينغمس يف بحار احلياة ،التي غسـلته لتظهر
لـه ذاتـه الغائبة.
الزمن السردي:
ميثل الزمان يف الرواية بداية القرن العشرين،
حيـث أن الكاتـب ابتكـر حدثـا ً متشـظيا ً يف
الروايـة ،وهـو معركـة املماليـك التـي جمعـت
«محمـد أبـو الذهـب» و»علـى بـك» ،غيـر أن
هـذا السـبب كان ميكـن أن يوظـف بصـورة
أروع ،ليكتمـل ربـط التاريـخ برغبـة األجيـال
اجلديدة بكشـف حقيقة التاريخ ،بشـكل أدبي
اكثـر مرونـة ،يتجـه إلـى ما يتوارثـه من عادات
وتقاليـد وقيـم ،فالتاريـخ بالنسـبة لهـم هـو
مـا حدثـه عنهـم األجـداد ،واحلاضـر هـو مـا
يعيشـه الفـرد بـدون أي تدبـر لـه ،واملسـتقبل
يف اخللفة ومن يرثه ،ولكن مفهوم ما يطرحه
العلـم احلديـث فهـو غيـر ذلـك ،اإلنسـان يف
عصرنـا احلالـي مـا هـو إال مخلـوق اسـفنجي،
متنقـل ،ميتـص كل مـا يصادفـه مـن عـادات
وتقاليـد وعلـوم وينتـج عنـه أفـكار ،يحولهـا
بفضـل التكنولوجيـا إلـى سـرديات تفاعليـة،
علـى سـطح الفضائيـات ،واألنترنـت ،وحتويـل
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تلـك السـلوكيات العالقـة يف الذهـن ،واملنسـية
يف الذاكـرة إلـى لوغاريتمـات ،حتـدد حدثـا ً
ٍ
مـا
لوقـت مـا ،يسـير الزمـان يف الروايـة سـيراً
منتظمـاً ،فالـراوي يف سـرده يعتمـد الزمـن
الكرونولوجـي.
اعتمـد الكاتـب يف الروايـة البنـاء الزمـن
السـردي ،وفـق تقنيـات املفارقـة السـردية
«االرتـداد – االستشـراف» بين كونـه ناقلاً
لواقـع زمنـي ،وموروثـا ً شـعبيا ً متخيلاً ،ويلجـأ
إلـى تطعيـم سـرده بـروح الكتابـة العرفانيـة،
فالكاتـب يف سـرده يتمكـن يف احلضـور الذاتي
والزمنـي واملكانـي ،حيـث تتناثر الكتابة حسـب
مـا تقـوده التجربـة املوزعـة بين طبقـات
فيخضـع الكاتـب
االستكشـاف واملكاشـفةُ ،
نصـه لسـلطة اإللهـام ،الـذي ميثـل خطـا ً زمنيـا ً
موازيـا ً لألحـداث يف الرواية ،ص ّور الكاتب من
خاللهـا أحداثـا ً زمنيـة ووقائع مكانية بارتباطه
باملـكان /القريـة ،والوطـن اجلريـح وترحـال
الغربـة فيـه ،وبين تغريـب املفهوم الـذي وصفه
الكاتـب يف مدونـات متخايلـة كتبهـا اجلبرتـي.
األنثروبولوجيا واالنتماء:
يقـول الدكتـور «أحمـد مرسـى»« :إن الثقافـة
الشـعبية اآلن هـي احلصـن الوحيـد الباقـي
للحفـاظ علـى الهويـة ،وعلـى ذاتنـا ،ألن العوملة
ومـا أتـت بـه مـن أشـياء جيـدة أو سـيئة لـم
تنجـح كمـا أرادت نظـراً ملـا قامـت بـه الثقافـة
الشـعبية يف مواجهتهـا»
الكاتـب مـزج يف روايتـه بين السـحرية الواقعيـة
والرومانسـية األفالطونيـة ،تعمـل مـع الصـراع
اإلنسـاني بشـكل فنـي جميـل ،لـم يجعـل أيـا ً مـن
أطـراف الصـراع اإلنسـاني يطغـي علـى األخـر،
الرومانسـية كانـت تتقطـر عذبـة جتذبـك إلـى
عاملهـا بـكل انسـيابية ،الواقعيـة كانـت تنسـاب
بسالسة كأنها شيء لم يكن متواجداً بيننا  ،يضع
الكاتـب املدينـة يف مقارنـة مع بيئة البطل القرية؛
فيستهجن على لسانه طني بيوتها ،وضيق سككها
وضجيج أسواقها ،بينما يحلو له الترحال األبدي
الـذي يألفـه يف صحـراء متراميـة.
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ضوع من عطر أبي
محمود زاقوب  .ليبيا

()1
األسب ـ ـ ـ ـ ـ ــط *
كان يومـه السـابع بعيـداً عـن البلـدة و أهلهـا
 ...كانـت والدتـه تسـمعه نفـس املوشـح كل
يـوم ،اسـمع يـا وليـدي ما تخلي الناس تشـمت
فينـا بعـد بـوك  ...هـي ال تلمـح بـل تصـرح
 ...إرثـك مـن النخيـل يف  ..طـرار األثـل و أم
املعـزة واجلديـدة والـودي  ..البـد مـن جنيهـا
جميعـاً ،لـذا هـو ارحتـل عـن البلدة سـبعة أيام
بلياليهـا  ..خاللهـا لـم يلتق أحداً سـوى «حمد
ابوسـقفة»  ..الـذي لـم يكـن علـى عادتـه ..
كان مرتبـكا ً  ..قلقـا ً  ..عجـوالً  ..متحججـا ً
بـأن سـانيتهم التـي يف القصيـر يف حاجـة إلـى
الـري ،يف اليـوم السـابع مللـم حاجياتـه وملأ
التمر يف الغرائر  ...إال أن حماره الوحيد لن
يستطيع حمل إال غرارتني  ..فهو إذاً مضطر
إلـى الرجـوع عـدة مـرات مـن وإلـى البلـدة ...
انطلق مسـرعا ً يف مشـواره األول عند العصر
مقـدراً بأنـه عنـد سـفاري الشـمس سـيكون
عنـد سـور البلـدة  ..كان يسـير خلـف حمـاره
 ..مرتفعـا ً فـوق الكثبـان الرمليـة تـار ًة وهابطـا ً
تـار ًة أخـرى  ...لكنـه وعند اقترابه من نواحي
سـيدي احلاج «أعمر»  ..بدأ يسـمع ما يشـبه
صـوت الطبـل  ..وكلمـا اقتـرب أصبـح أكثـر
وضوحـا ً  ..ومـا إن وصـل تخـوم البلـدة حتـى
صـارت أصـوات مـن يلتـف حـول الطبـل أكثـر
وضوحـا ً  ..بـل هـو على اسـتعداد بأن يذكرها
باالسـم  .. ،لكن الغريب يف األمر بأنه وحتى
يوم خروجه لقطع التمر لم يطال مسامعه عن
نيـة أحـد يف العـرس ،دخـل البلـدة مـن اجلهـة
الشـمالية الشـرقية مـن بـاب الغنـم ،انسـل

بين شـوارع وأزقـة البلـدة ،كان الصـوت يـزداد
وضوحـا ً كلمـا اقتـرب نواحـي بيتهـم  ..وحـال
وصولـه لزنقتهـم  ..صـار ال مجـال للشـك بـأن
صـوت النخيخـة مـن داخلهـا  ..وعنـد ولوجـه
مـن بـاب الزنقـة كانـت الصاعقـة  ..الصفعـة
 ..رأى سـتار العـرس يحجـب بـاب دار الشـيخ
مصبـاح والـذي لـم يكـن لديـه سـوى مبروكـة ..
وآه ومـا إدراك مـا مبروكـة  ...مبروكـة التـي
لوالهـا ملـا متنـى أن يستنشـق األوكسـجني ...
وال أن يخطـو خطـوة واحـدة  ...عندهـا خـر
جاثيـا ً علـى ركبتيـه  ...صـرخ أحـد الصبية من
خلـف صفـوف حلقـة النخيخـة  ...علـي  ..داخ
 ...علـي  ..داخ ...
لكن علي استجمع قواه وتغنى من وجع ...
إن ما طلت االسبط كحيل السهايا
نحّرم غاليا
ونترك جميع النساء والصبايا
االسبط  /ذو اخلصر النحيف  ...شبه خصر
الغزال ..
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من الظواهر الصوتية عند قبيلة هذيل

املقصور املضاف إلى ياء املتكلم

أيمن دراوشة /األردن

اللغة واللهجة مصطلحان مترادفان:
قدميـا كابـن جنـي
اسـتخدم علمـاء اللغـة
ً
واجلاحـظ وابـن فـارس ،وغيرهـم لفـظ
لغـة ،للتعبيـر عـن اللغـة العربيـة يف عمومهـا
وشـمولها وانتظامهـا ،للهجـات القبائـل
العربيـة التـي انتشـرت يف أنحـاء اجلزيـرة،
وهـم بذلـك يؤثـرون التعبيـر بلفـظ لغـة عـن
لهجـة التـي تتميـز بهـا كل قبيلـة عـن سـواها
مـن القبائـل ،وقـد انتشـر هـذا املصطلـح يف
كبيـرا ،فنجـده
انتشـارا
املصـادر القدميـة
ً
ً
دائمـا عنـد علمـاء اللغـة يف رواياتهـم وكتبهـم
ً
وتراجمهـم ،فنجدهـم يقولـون لغـة احلجـاز،
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ولغـة قريـش ،ولغـة متيـم وغيرهـا الكثيـر يف
كتـب اللغـة ،وحتـى العناويـن فقـد مت اسـتخدام
اللغـة مـكان اللهجـة ،مثـل كتـاب اللغـات البـن
زيـد ،وكتـاب اللغـات لألصمعـي ،وفقـه اللغـة
للثعالبـي ،وكتـاب لغـات القـرآن...
وقد تعدى هذا االسـتخدام كتب اللغة ليشـمل
كتـب النحـو والصـرف ،وكتـب القـراءات
والتفسـير واحلديـث ،فنجدهـم يقولـون يف
إعـراب املثنـى علـى سـبيل املثـال ال احلصـر:
لـزوم األلـف لغـة حارثيـة،
إذًا تسـتخدم اللغـة مبعنـى لهجـة ،واللهجـة
مبعنـى لغـة ،وهمـا بذلـك مترادفـان ،إال أن

إبــــــــــــداع

لفـظ لغـة هـو َمـن طغـى علـى كتابـات العلمـاء
يف مختلـف صنـوف العلـوم اللغويـة.
كمـا اسـتخدم العلمـاء القدامـى لفـظ لسـان
مثـل ابـن منظـور يف معجمـه لسـان العـرب،
وهـو مصطلـح يشـمل لغة العـرب جميعهم ،أ َّما
اللغـة فتطلـق علـى لهجـة قبيلـة بعينهـا.
وقـد رأى بعـض املحدثين أن الفـرق بين
اللهجـة واللغـة ،أ َّن األولـى هـي لغـة التخاطـب،
أ َّمـا الثانيـة (اللغـة) فهـي لغـة الكتابـة.
ومهمـا يكـن مـن أمـر فاملصطلحـان مترادفـان،
وال ضـرر مـن إحلال أحدهمـا مـكان اآلخـر
طاملـا لـم تتأثـر بـه حقائـق األشـياء.
اختالف لهجات القبائل:
كان لنتيجـة التنقـل واالسـتقرار واالنعـزال
واالختلاط ...أ ِن اختلفـت القبائـل فيما بينها،
وقـد أ ّدى ذلـك إلـى أن يكـون لـكل قبيلـة مـن
العـرب لهجتهـا التـي متيزها عن غيرها ،وهذا
بحـد ذاتـه ما يحـدث يف العصر احلديث حيث
تطـورت اللهجـة بحكـم الزمـن وتغيـر الظـروف
االجتماعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة ...ولهـذا
نقـول عاميـة مصريـة وعاميـة فلسـطينية
وعاميـة شـامية وعاميـة خليجيـة...
وال شـك أ َّن اللغـة تتطـور بعوامـل كثيـرة
يرجـع أهمهـا إلـى عوامـل اجتماعيـة خالصـة
تتمثـل يف حضـارة األمـة ،وعاداتهـا وتقاليدهـا
ونظمهـا وعقائدهـا ومظاهـر نشـاطها العملـي
والعقلـي ،وثقافتهـا العامـة 1وكذلـك تأثـر
اللغـة بلغـات أخـرى وعوامـل لغويـة ترجـع
إلـى طبيعـة اللغـة ،وعوامـل أدبيـة تتمثـل فيمـا
تنتجـه قرائـح الناطقين باللغـة ،إضافـة إلـى
عوامـل طبيعيـة تتمثـل يف الظواهـر اجلغرافية
والفيزيولوجيـة2...
الظواهر الصوتية عند قبيلة هذيل:
كان لقبيلـة هذيـل مجموعـة مـن اخلصائـص
جديـرا أن يصيـر موضو ُعـا
والصفـات مـا كان
ً
لهـذه الدراسـة ،وأول هـذه اخلصائـص
والسـمات هـو الظواهـر الصوتيـة التـي ميـزت

لهجـة هذيـل عن غيرها مـن اللهجات العربية.
وهـذه الظواهـر الصوتيـة يف اللهجـة الهذليـة
مـن أمثلتهـا البحـث يف احلـركات ،ويف حـروف
املـد الثلاث أي يف أصـوات اللين القصيـرة
والطويلـة ،ويف اإلمالـة ،واملقصور املضاف إلى
يـاء املتكلـم ،والهمـز ،وتخفيـف الهمز باإلبدال،
وغيرهـا الكثيـر مـن الظواهـر الصوتيـة والتـي
حتتاج كل واحد منها إلى دراسـة مسـتقلة عن
األخرى.
املقصور املضاف إلى ياء املتكلم:
اعتـاد النحـاة واللغويـون العـرب أن ينظـروا يف
بنيـة الكلمـات كمـا تلقاهـا الـرواة مـن أفـواه
أصحابهـا ،فـإذا وجـدوا كلمة تختلف يف أدائها
أو بنيتهـا عـن االجتـاه العـام لنظائرهـا مـن
الكلمـات يف اللغـة الفصحـى ،قامـوا بالتعليـل
والتبريـر رمبـا بشـيء من التكلـف والصنعة ،أو
التخبط فيما وقع حتت انظارهم من الظواهر
اللغويـة ،فهـم ً
مثلا عندمـا وجـدوا صيغـة مثـل
صيغـة املقصـور مضا ًفـا إلـى يـاء املتكلـم مثـل:
عصاي – فتاي – بشـراي  ...واسـتقامت لهم
هـذه الصيغـة يف اللغـة الفصحى  ،ليصطدموا
بعـد ذلـك مبـا يخالـف هـذا االجتـاه ،فقـد
بـدل من عصـاي ،و َف َت َّي ً
ـي ً
بدل
وجـدوا أ َّن َع َ
ص َّ
مـن فتـاي ،و ُبشْ َـر َّي ً
بـدل مـن بشـراي ...وذلـك
يف لهجـة مـن لهجـات القبائـل العربيـة كقبيلـة
هذيـل ،فنراهـم يقولـون أ َّن األلـف قـد انقلبـت
إلـى اليـاء يف هـذه اللهجـة ،وهـم يريدون بذلك
أن يردوهـا يف يسـر إلـى الصيغـة التي ألفوها؛
فيسـتقيم لهـم األمـر مـن أقـرب طريـق ،أو مـن
الطريـق الـذي ألفـوا أن يسـلكوه3
لكـن األمـر الغريب أنهم جعلوا هذا القلب تارة
باجلـواز ،وتـارة أخـرى باحلسـن ،وهـذا يدلـل
أ َّن األلـف هـي األصـل القـدمي ،واليـاء تطـور
لهـا ،فهـذا ابـن مالـك يقـول «ويف املقصـور عـن
هذيـل انقالبهـا عـن يـاء أحسـن» 4وإذا كان
صحيحا ،فما معنى أن نستخدمها
هذا الرأي
ً
بصيغـة إثبـات األلـف ،فالتطـور ال ميكـن أن
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يكـون للـوراء ،حتـى يف املخترعـات العلميـة
كالسـيارة والطائـرة يسـتحيل أن تكـون قبـل
 20سـنة أحسـن.
وإذا كان القلـب لغـة قبيلـة بحـد ذاتهـا ،فهـذا
مفـروض عليهـم وال انفـكاك لهـم عليهـا ،وال
اختيـار ،وال صناعـة...
إذًا فاملنطـق يقـول أ َّن األصـل هـو وجود الواو
واليـاء يف كثيـر مـن الكلمـات قبـل أن تتطـور
هـذه الـواو واليـاء ،ومـن ذلـك قولهـم (أَف َعـ ْو)
يريـدون أفعـى ،و( َق َفـى) ،يريـدون قفـا ،وهـذا
هـو الطـور األول مـن أطـوار النطـق يف مثـل
هـذا اللفـظ الـذي تطـور يف اللهجة القرشـية
إلـى األلـف فصـار قفـا ،وأفعـى ... ،ولكنـه
وقف عن الكثيرين من القبائل البدوية بدون
تطـور؛ فعصـا كانـت تنطـق عندهـم (عصـ ْو)
وهـدى ( َهـد ْي)  ،وبشـرى (بشـر ْي) ،وهكذا5
وهـذا التطـور مـن املمكـن أن ينعكـس علـى
اللفظـة نط ًقـا أو كتابـ ًة ،ومـا يثبـت كالمـي
فإننـا نـرى إخواننـا املصريين -علـى سـبيل
املثـال -يكتبـون الشـنفرى (الشـنفري) أي
بتنقيـط األلـف املقصـورة ،لكنهـم ينطقونهـا
صحيحـة (الشـنفرى) ،فاألمـر هنـا يختـص
عيبا،
بالكتابـة وليـس النطـق ،وال أعتبـر ذلك ً
وإمنـا هـذا بحكـم أنـه لهجـة مـن اللهجـات
التـي بقيـت دون تطـور ،وهـذا ال يجيـز لنا أن
نقـول باجلـواز أو احلسـن ،كمـا فعل أسلافنا
مـن علمـاء اللغـة يف تفسـير إحـدى الظواهـر
اللغويـة.
بد إذًا
وعنـد اإلضافـة إلـى يـاء املتكلـم كان ال َّ
مـن أن تدغـم اليـاء يف اليـاء يف مثـل بشـرى،
يـاء يف
فتصيـر بشـر ّي ،وإ ْن تُقلـب الـواو ً
عصـو ،الجتمـاع الواو والياء وسـبق إحداهما
بالسـكون ،األمـر الـذي يترتـب عليـه صعوبـة
النطـق بهـا مـع اليـاء يف مثـل هـذه األلفـاظ،
ثـم تدغـم يف يـاء املتكلـم كسـابقتها6
ولعـل هـذا هـو التعليـل الصحيـح لهـذه
الظاهـرة اللغويـة ،أ َّمـا بشـأن نسـبة الظاهـرة
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نفسـها إلـى هذيـل ،فـإ َّن جمهـرة كتـب اللغـة
والنحـو واألدب تنسـبها إلـى هـذه القبيلـة7
وقد وردت الرواية بذلك عن كثير من الرواة
واللغويين القدامـى كالرياشـي 8وغيـره ،وقـد
قُـرئ بلهجـة هذيـل هـذه :هـد ّي يف موضـع
هـداي ،وعصـى ً
بـدل مـن عصـاي ونظائرهمـا
يف القـرآن الكـرمي.9
وممـن ُرو َي عنـه مـن اللغويين نسـبتها إلـى
هذيـل ابـن حبيـب ،وقـد روى الضبـي عـن
أيضـا نسـبتها إلـى هـذه القبيلـة،
األصمعـي
ً
ومعلـوم أ َّن األصمعـي مـن أكثـر علمـاء اللغـة
اهتمامـا باللغـة الهذليـة ،والشـعر
وأئمتهـا
ً
كثيـرا يف منـازل هذيـل
الهذلـي ،وأنـه طـوف
ً
يـروي شـعرها ،ويتلقـى اللغـة مـن أفـواه
أصحابهـا ،إلـى جانـب مـا قـرأ علـى الشـافعي
ردحا مـن الزمن،
الـذي قضـى بين ظهرانيهـم ً
كثيـرا مـن أشـعارهم10
وحفـظ
ً
وإذا كان هـذا االجتـاه الـذي ذكرنـا – بشـأن
املقصـور املضـاف إلـى يـاء املتكلـم – يف
اللهجـة الهذليـة لـه شـيء مـن الشـهرة واإللف
عنـد علمـاء العربيـة بعامـة ،فلعـل علمـاء
القـراءات بخاصـة كانـوا أشـد مـن غيرهـم
إل ًفـا لهـا ،ومعرفـة بهـا ،حتى عندما أشـار ابن
جنـي إلـى شـذوذها تعقبـه الشـاطئ ،وخ ّ
طـأه
يف أن ينسـب الشـذوذ إلـى لغـة شـعيرة كلغـة
هذيـل11
وقـد أورد النحـاة واللغويين لهـذه اللهجـة
شـاهدا مـن شـعر أبـي ذؤيـب الهذلي – أشـهر
ً
شـعراء هذيـل – هـو بيتـه املعـروف يف مطلـع
قصيـدة يرثـي بهـا أبنـاءه:
سـبقوا هو ّي وأعتقوا لهواه ُم
َف ُت ِخرمـوا ولـكل جنب مصرع12
وليـس هـذا البيـت مـن الشـواهد النحويـة
التـي قـد يتطـرق إليهـا الشـك أحيا ًنـا ،فقـد
ورد يف أشـعار الهذليين بهـذه الرواية ،وهكذا
متـت الروايـة يف كتـب اللغـة واألدب مـع أنـه
ُرو َي باللغـة الفصحـى ملـا يف ذلـك مـن أثـر يف

اسـتقامة الـوزن وموسـيقاه ،وهـذا بحـد ذاتـه
مينـع وقـوع الضـرورة الشـعرية فيـه.
وممـا ير ِّجـح مـا ذهبنـا إليـه ،مـا جـاء يف
كتـب اللغـة مـن شـواهد تؤكـد كالمنـا بـل
وتسـانده ،13ممـا يؤكـد ويزكـي هـذه اللهجـة
يف صحـة نسـبها إلـى هذيـل.
وممـا ال شـك فيـه ،أ َّن قبيلـة هذيـل هـي قبيلـة
حجازيـة ،فهـي بدويـة ،وقـد ملسـنا يف لهجتهـا
شـيئًا مـن مظاهـر البـداوة التـي جندهـا
غريبـا أن تنتقـل
متفشـية يف غيرهـا ،وليـس
ً
لهجتهـم إلـى قبائـل أخـرى بـل وأكثر بـداوة من
هذيـل نفسـها.
وخالصـة القـول أ ّن هـذه اللغـة هـي لغـة هذيل
وبنـي سـعد ،وغيرهمـا مـن القبائـل البدويـة
األخـرى مثـل طـيء ،وأ ّن اليـاء السـابقة علـى
يـاء املتكلـم ليسـت منقلبـة عن أصل هو األلف،
وإمنـا هـذا الصـوت يف تلك اللهجة هو يف ذاته
أصـل قدمي.
املصادر واملراجع:
1.1اللغـة واملجتمـع ،د .علـي عبـد الواحـد
وايف ،شـركة مكتبـات عـكاظ للنشـر
والتوزيـع ،مصـر.1983 ،
2.2اللغة واملجتمع ،مرجع سابق.
3.3مـن لغـات العرب ،لغـة هذيل ،عبد اجلواد
الطيـب ،بدون تاريخ.
4.4حاشـيته علـى شـرح األشـموني لأللفيـة،
محمـد بـن علـي الصبـان لأللفيـة ،مصـر،
ط ،1بـدون تاريـخ.
5.5من لغات العرب ،مرجع سابق.
6.6من لغات العرب ،مرجع سابق
7.7القـراءات واللهجـات ،عبـد الوهـاب
حمـودة ،مصـر ،ط1368 ،1هــ.
8.8شـرح أشـعار الهذليين ،حتقيـق ،عبـد
السـتار أحمـد فـراج ،محمـود محمـد
شـاكر ،دار الكتـب املصريـة ،مصـر ،ط،1
بـدون تاريـخ.
9.9من لغات العرب ،مرجع سابق.

1010من لغات العرب ،مرجع سابق.
1111من لغات العرب ،مرجع سابق.
1212شرح أشعار الهذليني ،مرجع سابق.
1313لسـان العـرب ،محمـد بـن مكـرم بـن
علـي ،أبـو الفضـل ،جمـال الديـن ابـن
منظـور األنصـاري الرويفعـي اإلفريقـي،
دار صـادر ،بيـروت ،اجلزء احلادي عشـر،
ط1414 ،3هــ.
()Footnotes

1.1د.علـي عبـد الواحد وايف ،اللغة واملجتمع،
 ،1983ص.11
2.2د.علـي عبـد الواحـد وايف ،مرجـع سـابق،
ص.11
3.3عبـد اجلـواد الطيـب ،مـن لغـات العـرب،
لغـة هذيـل ،بـدون تاريـخ ،ص.76
4.4محمـد بـن علـي الصبـان ،حاشـيته علـى
شـرح األشـموني لأللفيـة،185/2 ،
ص .80
5.5عبـد اجلـواد الطيـب ،مرجـع سـابق ،ص
.77
6.6املرجع السابق ،ص .77
7.7عبـد الوهـاب حمـودة ،القـراءات
واللهجـات ،ص .27
8.8عبـد السـتار أحمـد فـراج ،شـرح أشـعار
الهذليين.7/1 ،
9.9عبـد اجلـواد الطيـب ،مرجـع سـابق ،ص
.78
1010عبـد اجلـواد الطيـب ،مرجـع سـابق،
ص.78
1111عبـد اجلـواد الطيـب ،مرجـع سـابق،
ص.78
1212عبـد السـتار أحمـد فـراج ،مرجـع
سـابق.7/1 ،
1313ابـن منظـور ،لسـان العـرب ،اجلـزء
احلـادي عشـر ،فصـل العين املهملـة ،ص
.467
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البيانو املُعتقل

هدى الهرمي  .تونس .

الحـظ «رومـان» وهـو يدخـل الغرفـة الصغيـرة
خصصة له يف فندق «ريال» أنها تكفي للغرض،
امل ُ ّ
بعـد أن وصـل يف وقـت متأخـر مـن الليل الى مدينة
«صوفيـا» ،ليجـد دليلـه السـياحي يف انتظـاره عنـد
أول شـارع «يـوري فينيلين» .وسـط املدينـة النابضة
باحليـاة و العابقـة بذلـك اجلـ ّو الفريـد مـن اجلمال
األوروبـي و املتنـوع عرقيـاً.
مهمة اسـتثنائية ،فهو ال ٌيعد سـائحاً،
إنه قادم يف ّ
و لـم يـأت الـى هـذا البلـد «بلغاريـا» ،الكتشـاف
معاملهـا السـياحية و زيـارة املتحـف األثـري او رؤيـة
القديسة صوفيا األكثر شهرة باملدينة ،لكنه
كنيسة ّ
حـال و مصـ ّور فوتوغـرايف قـادم مـن بلـده
عـازف ر ّ
«فرنسـا» جلمـع أصابـع البيانـو االوربيـة ،هوايتـه
التـي اسـتمرت لسـنني يف العثـور علـى املنـازل و
القالع املهجورة حيث تركت البيانو القدمي خلفها.
ب أغراضـه القليلـة و حشـرها يف
كان قـد وضـ ّ
ليحدد
خزانـة بالغرفـة ،ثـم اتصـل هاتفيـا ً مبيشـال
ّ
معـه تفاصيـل اللقـاء يف صبـاح الغـد .إنه الشـخص
الوحيد الذي يتوقع أن تنطلق معه رحلته القصيرة
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هنـا ،للوصـول إلـى املـكان املنشـود بعـد أن تواصـل
حدثـه عـدة
معـه ليومين أو أكثـر قبـل مجيئـه ،فقـد ّ
مرات عن منازل مهجورة تركها أهلها عقب احلرب
حدد له
تقصي ُمكثف ّ
العاملية الثانية ،و بعد حت ٍّر و ّ
مكانـا ً ُوجـد بـه بيانـو قدمي.
الشـمس عاليـة يف كبـد السـماء ،و املـكان بعيـد عـن
املدينـة مبسـافة سـاعة ،قضاهـا «رومـان» طـوال
الطريـق و هـو شـارد يف تلـك الصـور التـي التقطهـا
بكاميـرا تصويـر احترافيـة ،متتلـك الكثيـر مـن
املم ّيـزات و الـذي سـاعده اقتناؤهـا علـى الت ّ
طـور يف
مجاله ،فكان يحملها دائما ً يف حقيبة كتف سـوداء.
ميـ ّر الوقـت دون أن يالحـظ ذلـك .بينمـا «ميشـال»
يرشـد سـائق األجـرة ،وهـو مـز ّود بخارطـة إلـى
ُوجهتهمـا حيـث يقبـع منـزل مهجـور لعائلـة مفقـودة
أ ّبـان احلـرب .ثـم هتـف :
_ هذا هو املكان ...لك أن تتوقف !
ر ّد السائق بلهجة و ّد :
_ حـذار سـيدي هـذا املـكان ال يخلـو مـن بعـض
املتشردين و أفراد العصابات .يجب أن تتوخّ احلذر
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انـت و رفيقـك.
ابتسم ميشال قائالً :
_ ال تقلق ...اشكرك.
يف األثناء كان «رومان» يبتسم متأمالً املكان .و من
متجها صوب املنزل،
ث ّم نزل مباشـرة من السـيارة
ّ
و عينـاه تشـردان يف كل التفاصيـل .لـم ينتبـه الـى
أ ّن السـماء قد باتت سـوداء ،بدأت متطر .قطرات
كبيـرة راحـت تنقـر وجهـه .و تبلل قميصـه األزرق.
 انتبـه «رومـان» ...ال تدخـل املنـزل حتـى نتأكد أنال مخاطـر باملـكان !
صـاح «ميشـال» ،وهـو يتبعـه مـن اخللـف ،و يقـوم
مبهمـة االسـتطالع مـع أنـه يعـرف املنطقـة ،لكنـه
ّ
شـعر بالقلـق الندفـاع «رومـان» الـذي كان بوسـعه
أن يشـ ّم يف املطـر رائحـة ازهـار الشـجر املحيطـة
باملنـزل و هـو يجتـاز السـور القصيـر.
عما ينتظره.
نـاور رفيقـه ،و لـم تكـن لديـه أي فكـرة ّ
هـو الـذي أمسـى مقتنعـا ً بذلـك الشـغف الـذي كان
لـه تأثيـر السـحر عليـه .فقـط كان فـؤاده قـد اتخذ
قوسي الشكل .يف بعض األحيان ،كان ُيخ ّيل
مساراً
ّ
إليه أنه يسـتمع إلى نقرات البيانو .لقد حفظ عن
ظهـر قلـب أشـكالها و نوتاتهـا و حتى رائحتها.
بوسـعه اآلن أن يتبـع أثـره علـى بعـد مسـافة مع ّينة،
كأنـه يشـير إليـه مـن النافـذة النموذجيـة املتربعـة
بشـكل معمـاري قـدميُ .مطلّـة على كومة ٍ
أثـاث بالي
و رزم مكونـات عدميـة الفائـدة .يوجـد مائـة شـيء
مبعثـر يف احلديقـة التـي تتوسـطها بركـة صغيـرة
متعفنـة .شـاهدة علـى قسـوة الزمـن حين متكـث
األشـياء بعـد أن يغادرهـا النـاس.
حتـى و هـو يفكـر يف هـذا األمـر .كان كلّ مـا ينبغـي
له أن يفعله هو أن يعيد للبيانو احلياة دون تسلسل
زمني ،العائد له هناك مبفرده مبعزل عن عروضه
السـابقة .رمبـا بعضهـا علـى خشـبات مسـارح يف
حقبـة مـن الزمن.
تعقّبـه «ميشـال» ببـطء ،و اشـتبكت خطواته ببعض
احلجـر املسـتلقي يف بهـو املنـزل .كان «رومـان» قـد
بلـغ البـاب و دفعـه بحـذر لتسـتقر قدميـه علـى أول
عتبـة تبـدو ألول وهلـة ُمزخرفـة مـع بقايـا مرمـر
محطم.
إنـه عاقـد العـزم علـى الظفـر مبا سـافر مـن أجله،

يحـدق يف
و هـو ميـ ّر الـى القاعـة الرئيسـية .صـار ّ
ملحـات مـن الفخامـة التـي لفتـت نظـره مـن خلال
اللوحـات املنحوتـة يف السـقف و بعـض األعمـدة
الرخامية املزركشة .لكنه يعلم جيداً أنه ما من أحد
يرتـاده ليسـبقه إليـه.
ً
«ربّا ُه.هذا الشـيء القدمي» انبرى قائال و هو يتخلى
عـن حذره.
اسـتغرق األمـر حلظـات حتـى بلـغ مبتغـاه .أخيـراً
قصـي.
وجـده .هـا هـو ُمكـ ّوم يف ركـن
ّ
« يـا للهول...إنـه حتفـة جاثمـة هنا» قاطع «ميشـال»
أخيلته اجلامحة و هو يراهن أنه لن يكون آخر كنز
يعثر عليه.
يومىء «رومان» برأسه .يقلب نظره أكثر يف البيانو.
إال أنه مذهول و هو يستنشـق نفسـا عميقاً ،و يشـ ّع
سـعادة غير مقصودة.
ثـم أمسـك كتفـي رفيقـه قائلاً « شـكراً .مـا كنـت
ألجـده مبفـردي».
بنـي اللـون أطرافـه متآكلـة بعـض
إنـه بيانـو قـدمي ّ
الشـيء .انحنـى «رومـان» و أمعـن النظـر فيـه .عقـب
ب
ذلـك أخـرج الكاميـرا و ألتقـط أول صـورة .تصلـ ّ
حني بدأ يتأمله أكثر و غشيت عينيه غبطة عارمة.
إنهـا صـورة ذاهلـة آللـة مطموسـة يف عتمـة الوقـت.
و فيمـا بعـد سـيهجرها .ال يعـرف كيـف بوسـعه أن
يتركـه لـوال هـذه الصور .توقف هنيئة عن التصوير.
كان يـو ّد ان يظـلّ
يحـدق فيـه الـى ان يبـوح بأسـراره
ّ
له.
رمبـا مينحـه دعما ً اسـتثنائيا ً حين يضع أنامله على
لوحـة املفاتيـح الباهـت لونهـا ،حتـى ينصهـر معـه
بعناية دون أن يلطخه ببصماته .فال يبق غير بياض
ُمشـتّت و ُمنحـدر مـن اصابـع ظلـت معلّقـة يف الهواء
ال تنسـل إلـى قدرهـا ،إمنـا ُمعتقلـة يف زمـن مهجـور
يشـي بدفقـة بـاردة مـن الكآبـة مـع رطوبـة املكان.
شرعت أصابع «رومان» تتدحرح أكثر على املفاتيح.
كانـت رغبتـه اجلارفـة يف العـزف أقـوى .إنـه ليـس
التـوق ملعزوفـة مـا .بـل غضـب مباغـت ،و رمبـا رأفـة
قـادرة علـى االلتفـاف بهـذه اآللـة السـاكنة ليوقظهـا
مـن سـباتها الطويل.
إنه االبتهاج و الذنب يه ّزان كيانه ،حني ارتفع صدى
النقرات و بدأت تسحبه الى معزوفة بيتهوفن.
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نزار يف المزيان
ناصر المقرحي /ليبيا

ٍ
وقـت كانـت فيـه القصيـدة العربيـة تلتـزم
يف
خطـا ً مرسـوماً ،فإمـا أن تكـون ُمغرقـة يف
التقليديـة ،أو موغلـة يف الغمـوض واإلبهـام
بحجـة احلداثـة ،اتخـذت قصيـدة «نـزار
قبانـي» خطـا ً وسـطا ً بين هذيـن األجتاهين
اللذيـن هيمنـا على املنظومة الشـعرية العربية
يف النصـف الثانـي مـن القـرن املنصـرم،
ذلـك أن «نـزار» كتـب قصيـدة تـراوح مـا بين
الغمـوض البسـيط جـداً واملُباشـرة التـي تـكاد
كمنتـج
تخـل بالقصيـدة وتُقلـل مـن قيمتهـا ُ
فنـي باألسـاس ،فمـن ناحيـة البنـاء كتـب
الشـاعر «نـزار قبانـي» القصيـدة العموديـة
وحافـظ علـى النسـق اخلليلـي ،والقصيـدة
احلـرة إلـى جانـب نثـره الـذي بثـه هنـا وهناك
يف دواوينـه وخارجهـا ،ومـن ناحيـة املضمـون
واملُحتـوى وبخلاف مـا كانـت عليـه القصيـدة
العربيـة آنـذاك مـن انشـغال بالغـزل التقليـدي
واإلغـراق يف األنين والشـكوى والتفاخـر
باألوطـان والكتابـة املناسـباتية فيمـا يخـص
ُكتـاب القصيـدة اخلليليـة والشـعر احلـر مـن
جهـة  ،والعـودة إلـى الـذات واتخاذهـا ِمحـوراً
رافـق ذلـك مـن
يـدور الكـون كلـه حولهـا  ،ومـا
َ
إغـراق يف الغمـوض وتعمـد التعميـة والنـأي
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عـن الوضـوح وغيـاب املوضـوع وتشـظي
املعنـى فيمـا يتعلـق بقصيـدة النثـر مـع أبـرز
ممثليهـا وقتـذاك« ،أدونيس» و»يوسـف اخلال»
و»شـوقي أبـو شـقرا» ،وبصـورة أقـل غلـواً
«محمـد املاغـوط» وغيرهـم ،مـن جهـة أخـرى،
بخلاف هذيـن األجتاهين الشـعريني اللذيـن
جتاذبـا الذائقـة الشـعرية وخاطبـا الوعـي
العـام الـذي علـى مـا يبـدو كا َن ُمهيئـا ً لتقبـل
هـذا التطـور الشـعري بعـد أن مـلَّ البطـوالت
الزائفـة واستسـلم للهزائـم املتتاليـة ،ولـم ت ُعـد
تسـتهويه االشـتغاالت الشـعرية التقليديـة مـن
جهـة والغمـوض واإلبهام واخلـوض يف األوهام
ومالحقـة السـراب وانتظـار الـذي ال يأتـي مـن
جهـة ثانيـة .
ويف مـا كتـب «نـزار» ال جنـد ذلـك التباكـي
واألنين ،وال الغمـوض املتعمـد واإلبهـام،
وال محاولـة جتـاوز أو حتـى إلغـاء املتلقـي
وجتاهلـه ،ولعـل البتعـاد «نـزار» عـن هذيـن
شـهرته
النمطين مـن الكتابـة الشـعرية دور يف ُ
وذيـوع اسـمه كشـاعرٍ مختلـف ،ونفـاذ دواوينـه
مـن املكتبـات حـال نزولهـا ،ذلـك أن «نزار» كان
واقعيـا ً أكثـر مـن اللـزوم يف كتاباتـه حين تنـاول
يف أشـعاره املـرأة وتغـزل بهـا بشـكل عصـري
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وجـريء باملقارنـة مـع مـن سـبقه مـن شـعراء،
وكان غزلـه صريحـا ً إلـى احلـد الـذي لـم
يتـوان معـه يف إقحـام أشـياء املـرأة اخلاصـة
وأسـرارها احلميميـة يف قصائـده ،هـذا إلـى
جانـب تناولـه للجسـد األنثـوي بطريقـة فيهـا
س ِـم َى بشـاعر
الكثيـر مـن اجلـرأة ،حتـى أنـه ُ
املـرأة و ُع َّـد خبيـراً بعواملهـا وبـكل مـا يتعلـق
بهـا ومتميـزاً يف الكتابـة عنهـا ،ووجـد مـا كتبه
صـدى لـدى املتلقـي العربـي الـذي يـرزح حتت
تاريـخ ثقيـل مـن الكبـت العاطفـي واحلرمـان
الشـعوري ،وبعكـس الكثيـر مـن الشـعراء عمـل
علـى جتديـد لغـة الشـعر بتطعيـم قصائـده
بالكثيـر مـن مفـردات العصـر ومفاهيمـه،
ولـم يرتكـن إلـى اللغـة التقليديـة التـي اج ُتـرت
كثيـراً واسـ ُت ِهلكت مـن وجهـة نظـر البعـض ،
هـذا مـن ناحيـة .
ٍ
ومـن
ناحيـة مقابلـة لـم يكـن «نـزار» منقطعـا ً
عـن زمنـه وعاملـه ،وتابـع كل متغيراتـه مبـا
فيهـا السياسـية واالجتماعيـة ،وتأثـر كغيـره
مـن الشـعراء والعامـة باملتغيـرات السياسـية
املحلية والعربية ،وكتب انطالقا ً من إحساسه
باملسـئولية قصائـد عصمـاء ت ِ
ُشـخص أسـباب
الهزميـة وتسـتنكر حالـة التشـرذم واالنقسـام
العربيين إلـى حـد أن ُه هاجم امللوك والساسـة
العـرب وحملهـم مسـئولية الهزميـة وجعلهـم
هدفـا ً لسـهام هجائـه املُـر .
ورغـم أن «نـزار» الـذي يعـد شـاعر مرحلـة
عب َـر خيـر تعبيـر عـن مرحلـة
بامتيـاز ألنـه ّ
عاشـها العالـم العربـي ،وتبنـى موقفـا ً مـن
حالـة التخـاذل واالستسلام ،ومـن قضايـا
املـرأة ،إال أنـ ُه كتـب مبباشـرة زائـدة ،وامتثـل
لضـرورات القافيـة أحيانـاً ،واملرحلـة يف واقـع
األمـر كانـت تتطلـب تلـك اللهجـة احلـادة
واخلطـاب القـادح والنبـرة العاليـة واإليقـاع
املـدوي السـتنهاض الهمـم وبـث احلمـاس يف
النفـوس وإثـارة النزعـات القوميـة والدعـوة
للتحـرر يف زمـنٍ تكاثـرت فيـه هزائـم العـرب

وتالحقـت النكبـات ،وهذه املباشـرة التي جتلى
بهـا شـعر «نـزار» كانـت مطلبـا ً ملحـا ً حينهـا،
ومقبولـة مبقيـاس جمـال الشـعر إال أنـه وبعـد
مـرور فتـرة طويلـة على هـذه املرحلة يتضح لنا
ضعـف هـذا الشـعر الـذي يبـدو أن مضمونـه
احلماسـي والتحريضـي الثـوري غلـب علـى
مظهـره اجلمالـي وغطـى علـى جانبـه الفنـي.
ولعـل الشـهرة التـي حازهـا «نـزار» تعـود
يف األصـل إلـى إعجـاب الشـرائح الدنيـا
يف املجتمـع بشـعره وليـس النخبـة املثقفـة،
وال ميكـن طبعـا ً جتـاوز عامـل آخـر سـاهم
يف تكريـس شـهرة الشـاعر وهـو اإللقـاء
واحلضـور املنبـر ّي ،وهـذا مـا جعلـه األكثـر
شـعبية بين الشـعراء ،وكل مـا قيـل عن ضعف
شـعر «نـزار» مـن الناحيـة الفنيـة ال ينفـي أن
وسـط هـذا الزخـم واإلنتـاج الشـعري الضخم
فلتـات أو التقاطـات رائعة وصور شـعرية غير
مطروقـة وتالويـن مبتكـرة لـم يسـبقه إليهـا
أحـد ،وباإلجمـال نعثـر يف شـعر «نـزار» الـذي
ُينظـر إليـه علـى أنـ ُه مرحلـة مهمة مـن مراحل
الشـعر العربـي ومنعطـف مفصلـي فيـه لكونـه
مؤثـرا فيـه ومتأثـرا بـه ،علـى الكثيـر مـن
القصائـد اجلميلـة والشـعر الناصـع لناحيـة
موسـيقاه وصـوره الرائعـة وأخيلتـه الباذخـة ،
يف الوقت الذي جند فيه مناذج ذات مسـتوى
ٍ
فنـي
متـدن وبسـيط حتـى أننـا نتسـاءل أحيانا ً
عـن الـذي جعـل «نـزار» يجيـز هكـذا شـعر
وينشـره يف غيـاب تـام للناقـد الداخلـي الـذي
مـا كان يجـب أن يسـمح بذلـك .
هـذا باإلجمـال بعضـا ً ممـا توحـي بـه قـراءة
شـعر «نـزار قبانـي» الـذي رحـل تـاركا ً وراءه
إرث شـعري ضخـم يجـد فيـه كل متـذوق
حاجتـه لكونـه شـعراً إنسـانيا ً وتوثيقـا ً ملرحلـة
حساسـة ،ومثـل أي شـاعر كبيـر اختلف الناس
وتخاصمـوا حول شـعره حتـى اليوم ،ولعل هذه
املداخلـة النقديـة املتواضعـة تدخـل يف هـذا
اإلطـار .
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قراءة يف رواية "قبل ...منتحرة" لسماح بني داود

آخر نساء الوطن

فتحي عبد العزيز  .مصر

هـل متـوت القبـل منتحـرة؟ رمبـا علـى شـاطئ
الوطـن ,متـوت يف رحلـة بني الشـرق والغرب
علـي شـقي الوطـن تونس واجلزائـر ،وال أقول
بين اجلنـوب والشـمال يف رحلـة مـن الفقـر
اإلفريقـي إلـى الغنـي اإلمبريالـي األوربـي،
فهـذا زمـن مـا بعـد الكولونياليـة ..زمن جتاوز
العاطفـة واالحسـاس باالحتيـاج القاهـر مـن
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أجـل العيـش حيـاً.
ممـا يسـترعي االنتبـاه هـو اهتمـام العديـد
مـن األدبـاء الشـبان يف غـرب الوطـن العربـي
بالتاريـخ املعاصـر واتخاذهـم لـه خلفيـة
ألعمالهـم الروائيـة ،وخاصـة فتـرة اجلهـاد
ضـد االسـتعمار الفرنسـي ،هـم ال ينسـون
شـهدائهم األبطـال ونضالهـم املريـر منـذ
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نهايـات القـرن التاسـع عشـر للخلاص مـن
بطـش الفرنسـيني ،ومعهـم كل احلـق فهي فترة
عصيبـة يف تاريخهـم ،كمـا انهـا يف ذات الوقـت
حقبـة عظيمـة ،وهـم ينطلقـون مـن أخريـات
تلـك الفتـرة سـواء كتـاب اجلزائـر أو تونـس ـ
كمـا خبـرت مـن خلال قراءاتـي ـ ألنهـا فتـرة
شـهدت تعسـف واسـتبداد ضـد أهـل البلاد
مـن قبـل املسـتعمر الذي لم يكـن متقبالً لفكرة
اسـتقالل تلـك املنطقـة علـي اإلطلاق.
وميكننـا أن نعـزو متسـك األدبـاء بالتاريـخ
ومجد األجداد إلي رغبتهم التذكير به ،ليكون
مبعثـا ً علـي النهـوض وحافـزاً علـي مزيـد مـن
البنـاء .ويف املقابـل نـري محاولـة دفـع الشـباب
من قبل املسـتعمر القدمي إلي نسـيان املاضي
بحجـة عـدم الوقـوع يف أسـره.
قـد يبـدو األمـر مقبـوالً ،وخاصـة إذا طلـب
منهـم النظـر إلـي املسـتقبل لكـن احلقيقـة
غيـر ذلـك بكثيـر ،ومـن لـم يتعلـم مـن ماضيـه
لـن ميكنـه املضـي أعـزل بلا جتربـة .هـذا
يف ظنـي مـا فهمـه اجليـل اجلديـد مـن أدبـاء
املغـرب العربـي ،ومـا فهمتـه الروائيـة والفنانة
التشـكيلية «سـماح بنـي داود» ومـا حاولـت
تقدميـه لنـا يف ثانـي اعمالهـا األدبيـة وأول
أعمالهـا الروائيـة «قبل...منتحـرة» والتـي
متثـل كتلـة نصيـة متماسـكة البنـاء حيـث
أرادت للوطـن دور البطولـة فتبـدأ سـردها
بكلمـة الوطـن « وطـن  ..وطـن» واملقصـود
هنـا آخـر نسـاء الروايـة «سـمراء» التونسـية
املولـد .وهـو نفـس اسـم بطلتهـا األولـي اجلدة
«سـمراء» .
ذات يـوم قـال «مصبـاح» لهـا  :أنـت وطنـي .
وهـي تعنـي الكثيـر لهـا ،فهـي جمـال الهـوي
وفيلـق العشـق املدافـع عـن البقاء حتى يف زمن
الغيـاب .وتنتهـي أيضـا ً بنفـس الكلمة الشـاعرة
الوطـن .عندمـا قال «مصبـاح» البنه الذي د ّون
األحـداث  :ذات يـوم سـيكون لـك وطـن.
ومنـذ البدايـة وحتـي النهايـة صـور ألجيـال

عبـرت الذاكـرة ،تربـط بينهـا أحـداث مت
سـردها وفـق التسلسـل الزمنـي ،وكأنهـا تقـدم
سـيرة تاريخيـة ألسـرة عربيـة واجهـت حتـدي
البقـاء وصـراع بين املصالـح واملبـادئ بين
اخليانـة والوفـاء بين مـن تعـاون مـع املسـتعمر
ومـن رفـض اخلنـوع واالستسلام.
تلمـس الكاتبـة قضيـة مـن أهـم القضايـا،
وهـي قهـر األنثـى ،وكـم املعانـاة الـذي تلقـاه
يف مجتمـع ذكـوري يفـرض عليهـا تفاصيـل
حياتهـا  .وإذا كانـت اجلـدة «سـمراء»
قـد تخلصـت مـن زوجهـا املسـن الـذي
أجبـرت علـي الـزواج منـه لغنـاه ،بعـد أن
عرفـت عالقتـه باملحتـل الفرنسـي وابالغـه
بتحـركات املجاهديـن « ،قـواد» فـإن حفيدتها
متتعـت بحريـة أكبـر يف اختيـار رجلهـا ،لكـن
الرجـل «مصبـاح» لـم يكـن يتمتـع بـأي حريـة،
انقلبـت اآليـة فقـد تـزوج مـن أخـري تنفيـذاً
ألوامـر أمـه ،هنـا يجـئ الرفـض  :أنـا وطنـك
ال يشـاركني أحـد فيـك.
بعـد قصـة عشـق وأحلام بالسـعادة ،عـرض
عليهـا الـزواج ،فالقانـون يف بلـده اجلزائـر
يسـمح بزوجـة ثانيـة أبـت متاماً..رغـم مولـد
ابنهمـا مـن جتربـة عشـق محـرم ..ومضـت إلي
بحـر بـراق يعصـف بـه القمـر مـداً وجـزراً..
كانـت تلـك إطاللـة علـى عالـم امـرأة نبتـت يف
عالـم يطالـب شـخوصه بحريتهـم  ..حتققـت
تلـك احلريـة للجيـل األول ،وألن الكاتبـة
اختـارت ايهامنـا بنهاية غامضـة ملصير بطلتها
األخيـرة ،وكان مـا حـدث لـم يحـدث فإننا أمام
سـلبية تلـك البطلـة لنـا وقفـة ..هـي معاجلـة
فنيـة ممتـازة لكنهـا مأسـاوية إلـى حـد بعيـد..
وتلـك رؤيـة خاصـة بالكاتبـة نقدرهـا ،والشـك
أنهـا بدايـة قويـة تسـتحق التقديـر بامتيـاز
وعمـل واعـد .متيـز بلغـة راقيـة اختلـط فيهـا
النثـر بالشـعر ومتـازج األجنـاس األدبيـة
يثـري العمـل وخاصـة أنـه جـاء بغيـر تكلـف أو
اصطنـاع..
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

ِ
بأصابعه املرتعشة
ت
كثيراً كل ما أحبب ُ
ُيلملم أعوامه..
ت روحي
بهت ْ
ِ
وصار ْ
مالبسه
يخبئ يوما ً يف خزانة
ت خرب ًة ال تصلح إلى شيء .
ويومني يف علبة السجائر..
كثيراً ما خذلني احلب
ِ
عمره من السرقة
وألن ُه يخاف على
مرة تلو األخرى
خبأ عاما ً آخر يف مرآتها..
دون أن يفتح قلبه لي
حتى كل ما نظرت لنفسها
أنا اليتيم التائه يف متاهة احلزن .
تالشت التجاعيد.
وكثيراً ما خذلتني املرأة أيضا ً
سناء الزاوي _ ليبيا
أو رمبا أنا َمن خذلتها ،
ت أعرف ،
لس ُ
الفزاعات لم تعد تخيف الطير
وأظن أن ذلك ال يهم اآلن .
هو احلقل
رمبا كان ينبغي لي أن ال أمل الكثير
ماعاد فيه
ِمن أمرأة ،
مايغريه
تريد أن تعرف رأي الدين
أريج املغربي _املغرب
حب به
فيما إذ كان احلب أمر مر َّ
وأن ممارسته فعل ال يقود إلى جحيم .
أحتول
لو
عبدالوهاب التينوس _ السودان
َّ
أحتول ،
بودي يوما ً ما لو
َّ
رغم صعوبة ذلك ،
التظنوا أن حزني محض دمع
إلى رجل ال يحب أحد ،
أن دمعي طيف ملح
رجل ال يعرف أبداً كيف يحب .
كل جرح يف ضلوع الصبح وجهي
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كل نزف من عيون الليل صوتي
لست أدري
كيف صارت نقطتان كل اسمي؟
فاعذروني
لم يعد للنهر ظل يحتويني
لم أعد أهوى مداعبة الظالم.
هاني ملحم _ سوريا
أبدا
ال نصلُ ألي شيء ً
األمل عابر سبيل..
وفوق ثياب يومي هذا
لطخة غريبة.
قيس ياسني _العراق
ال أدري
وكأن بي مدينة بأكملها
جاثمة على صدري
وكأني بي جثة
ٍ
حجر
تستحوذ قاع
بي األمكنة
تضيق ّ
وتفرغ رئتاي الهواء

أحس بخطوي يتثاقل يوما ً أثر يوم
وأنا أحاول اختصار املسافات
عبثا ً اتوهم العناق
واملدن أشباه قاب قوسني
أو كمشة قصب
أمد ذراعي
بسذاجة ّ
ألنتشلني من تبعات الغياب
مترنحا ً أبدأ املسير
وأدس يف جيبي املفارق
وعلى الطرف األخر من العبور
ثمة وجها ً وحكاية
على الطرف األقصى
حيث مالمحي مرمية
ووسط ذهول املارة
الشيء يلملم تبعثري
سوى حانة يف أخر الرواق
ونادل يحصي الكؤوس
ويفرغها من الوجوه .
عمران علي _سوريا
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انتظار القافلة
يف
ِ
إبراهيم مسعود .ليبيا

قلــبي على با ِب الرجـ ــا مفـ ــتو ُح

...

ِس ــجني وق ـ ــيدي واأل َذى تس ـ ـ ــبي ُح

ذاك البـ ـ ِ
ـالء سعــاد ًة
ت ف ــي َ
ألفــي ُ

...

ـاء ـ وإ ْن قسـ ــا ـ ملريـ ـ ُح
إ ّن البـ ـ ـ ـ َ

ـص طهــارتي ...
ياوي َ
ح ُهـم قـ ُّـدوا قم ـي َ

َم ْكـ ـ ــر ًا  ،ولك ـ ْـن َمك ُر ُه ــم مفض ــو ُح

ق ـ ّـدو ُه ِمن ُد ُبـ ــرٍ ويا َلغبـ ـ ـ ـ ِـائهِ ـم

...

ل ــم يفطـ ـ ــنوا أ ّن الدلي ـ ـ ـ َـل صريـ ـ ُح

علي أظلـ ـ َم قا ُعـ ـ ُه
اجلـ ُ
ـب ض ــاق َّ

...

لكـ ـ ـ َّـن ظن ــي بالنجـ ـ ـ ــو ِم فس ـ ـ ــي ُح

ِ
املدى ...
فعلى
امتداد الضـي ِق يبدو يف َ

ـن ُيط ـ ــي ُح
ب ــد ٌر بليـ ـ ـ ـ ِل اليائس ـ ـ ـ ـ َ

يف داخلي يل ـ ُـد الضي ـ ــا ُء من ــار ًة

...

توم ــي فيف ـ ـ ـ َـر ُح تائ ـ ـ ـ ٌه وكسـ ـ ــي ُح

أروا ُح من تاه ــوا ُت ِّل ـ ـ ُـق حو َلهـا

...

ِ
جباههِ ــم مسفـ ـ ــو ُح
والنـ ـ ــورُ ف ــو َق

ت بها ...
تلك الفـراشــا ُت التي احــترق ْ

ت وع ــاد ْت تغ ـ ــتدي وتـ ــرو ُح
ُب ِع ـ ــث ْ

جى ...
ادله َّم السجـ ُـن أشر َق يف ُ
الد َ
ملّا َ

ـك البط ـ ـ ــا ِح يس ــي ُح
نـ ـ ــو ٌر عل ــى تل ـ َ

ذاك اللي ِل ُيشهِ ـ ـ ُر شمعةً ...
يف وجـ ِـه َ

ـك والظ ــا ُم ينـ ــو ُح
فالفج ـ ـ ـ ُر يض َ
حـ ُ

رفيق السج ـ ِن يسقي ر َّبـ ُه ...
ومضى
ُ

ويفضـ ـ ُح سـ ـ َّرهم ويب ــو ُح
خمـ ـ ــر ًا ،
َ

وإذا ِ
لوها ...
العجـ ــا ُ
ف الس ــب ُع يأتي ِت َ

ب فرائحـ ـةُ احلق ــو ِل تف ـ ــو ُح
ِخص ـ ـ ـ ٌ

قميص ـ ـ ُه ...
يف حلظ ـ ٍـة أل َقى البشـي ُر
َ

فارت ـ ّـد ل ــي بص ـ ــري ب ـ ِـه  ،وال ــرو ُح

القميص فغـادرت ...
من ذا الذي أل َقى
َ

جس ـ َـد الكليـ ـ ِم مواج ـ ـ ٌع وج ــرو ُح

َمـن ذا ُينادينـي و ُيلقــي َد ْلـ ـ َـو ُه

...

ي ح ــن يصيـ ـ ُح
ويق ــو ُل يابش ــرا َ

ت رأسي يف انتظــا ِر إجابـ ٍـة
أخرج ُ

...

ف ــإذا بقافل ـ ـ ِـة العـ ـ ـ ـ ــزي ِز تلـ ـ ـ ــو ُح
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وقفة مع كتاب ..

اقتفاء أثر الفراشة
فراس حج محمد /فلسطين

يشتمل كتاب الدكتور نبيل طنّوس ،اقتفاء أثر
الفراشة  -دراسات يف شعر محمود درويش» على
ثماني مقاالت ،تناولت قضايا يف شعر الراحل
محمود درويش ،أو تناولت بالدراسة والتعليق
قصائد مختارة .صدر الكتاب عن مؤسسة
محمود درويش لإلبداع ،اجلليل ،كفر ياسيف،
 ،2019ويقع يف ( )196صفحة من القطع
املتوسط ،وضمت دفّتا الكتاب غير الدراسات
الثمانية مدخال ملدير عام مؤسسة محمود
درويش لإلبداع عصام خوري ،وتوطئة للمؤلف
يبي فيها مالمح الكتاب ومما يتكون ،وجاءت
ّ
املقدمة قصيرة ومع ّرفة بالكتاب بشكل مجمل.
سبق للباحث أن نشر هذه املقاالت التي يضمها
الكتاب يف صحف ومجالت ،وقد أجنزت جميعها
بعد رحيل الشاعر محمود درويش ،إن سلّم
القارئ بأن تاريخ نشرها هو تاريخ إجنازها/
كتابتها ،وتراوح تاريخ نشرها بني عامي 2014
و ،2018وجاءت واحدة من تلك الدراسات
مشتركة مع الدكتورة راوية جرجورة بربارة.
وجاءت املقاالت باملجمل متقاربة يف املساحة التي
احتلتها يف الكتاب ،عدا قراءة الباحث يف قصيدة
«لو ولدت» فقد جاءت أقصر من بقية املقاالت،
وكذلك كانت الدراسة املشتركة مع الدكتورة بربارة
أطول تلك املقاالت ،كما أن هذه الدراسة تناولت
قصيدة غير منشورة للشاعر يف أي ديوان من
دواوينه ،وهي قصيدة «يأس الليلك» ،مع أن هذه
القصيدة لم تكن هي القصيدة الوحيدة التي لم
تدرج يف أي ديوان من دواوين الشاعر ،وكنت قد
تتبعت ذلك وجمعت ثالث قصائد أخرى للشاعر
محمود درويش ،لتكون ضمن ٍ
كتاب جديد أعمل

عليه ،جمعت فيه قصائد لم تنشر لشعراء غير
درويش أيضاً.
يفتح كتاب الدكتور طنّوس شهية احلديث حول
الشاعر وشعره وما أجنز عنه من دراسات ،وما
سينجز عنه يف املستقبل ،إذ ما زال الشاعر
درويش أكثر الشعراء حضوراً نقدياً ،وخاصة بعد
وفاته ،فمنذ تويف والكتّاب ال ينفكّون يكتبون فيه
ويف شعره املقاالت والدراسات ويصدرون الكتب،
فقد سبق لي مثالً إن احتفيت بذكرى ميالده يف
الثالث عشر من آذار بإصدار كتاب «يف ذكرى
محمود درويش» عام  ،2016وقد اتخذت
السلطة الفلسطينية هذا اليوم يوما ً للثقافة
الفلسطينية ،ومن بني تلك الكتب أيضا ً كتاب
«هكذا تكلم محمود درويش -دراسات يف ذكرى
رحيله» ،2009 ،حرره عبد اإلله بلقزيز ،واشترك
فيه غير املحرر سبعة من الباحثني ،وكتاب خليل
قطناني «شعرية املكان يف ديوان محمود درويش»،
 ،2012وكتاب سليمان جبران «نظم كأنه نثر»
 ،2017ويناقش فيه اإليقاع يف شعر محمود
درويش ،وكتاب الدكتور إبراهيم السعافني «شعر
محمود درويش حتوالت الرؤية حتوالت اللغة»،
 ،2018وغيرها الكثير ،عدا ما أجنزه الباحثون
والدارسون ونشر يف املجالت املحكمة والصحف
واملواقع اإللكترونية.
وباإلضافة إلى هذا اجلهد البحثي املهم ،أود
اإلشارة إلى ما ُكتب عن محمود درويش ،خارج
نطاق الدراسات النقدية ،ومن ذلك كتاب نبيل
عمرو «محمود درويش  ..حكايات شخصية»،
 ،2014وكتاب امتياز دياب «ميالد الكلمات»،
هذا الكتاب الذي جمعت فيه وثائق الشاعر
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الراحل وصدر عن وزارة الثقافة ،وكتاب «محمود
درويش :مقاالت اليوم السابع» للكاتب حسن
خضر ،وكتاب زياد عبد الفتاح «صاقل املاس»،
وكتاب «محمود درويش يتذكر يف أوراقي -أكتب
ألنني سأعيش» للشاعر والناقد اللبناني شربل
داغر .وقد صدرت كل تلك الكتب يف عام .2019
هذا احلضور النقدي واالحتفالي للشاعر قلما
يحظى به شاعر آخر ،فهو بحق «مالئ الدنيا
وشاغل الناس» ،عدا كل ذلك ،فإن القارئ سيجد
مقتبسات من شعر درويش يف مقالة سياسية أو
اجتماعية أو نقدية أو أدبية .يف هذا السياق من
احلضور النقدي واملعريف لدرويش ميكن إدراج
كتاب الدكتور طنّوس ضمن هذه الشبكة من
استحضار الشاعر رغما ً عن الغياب الذي لم يكن
غيابا ً باملعنى الكامل ،بل إنه يحقق حضوره يوميا ً
يف احلركة الثقافية ،شعراً ونقداً على السواء،
ويصدق يف حق الشاعر ما قالته الشاعرة فدوى
طوقان« :درويش ميتاز بالنجومية ،وهو أحادي
االنفراد يف أجواء الشعر .درويش طور شعره
وفاق كل التصورات .وال يوجد شاعر استطاع أن
يصل إلى ما وصل إليه درويش من حداثة وتطور،
فقد وصل إلى حد العبقرية.
يحمل كل كتاب وجهة نظر يريد الكاتب أن يوصلها
إلى القارئ ،فضالً عن التعريف باملكتوب عنه ،وال
يتضح الهدف من الكتاب فيما كتبه عصام خوري،
وال فيما كتبه الباحث نفسه من «التوطئة» عدا أن
هذه الدراسات واملقاالت يجمعها موضوع واحد؛
وهو البحث يف شعر درويش ،وارتأى الباحث أن
يصدرها يف كتاب .وهنا من حق القارئ أن يسأل
ما اإلضافة التي قدمتها تلك املقاالت ،وتشكل
إضافة نوعية ملكتبة درويش البحثية والنقدية؟
يجب أن يحمل كل كتاب جديدا يف موضوعه ،أو
منهجيته البحثية ،وأظن أن هذا الكتاب «اقتفاء أثر
الفراشة» ال يخلو من بصمة خاصة ملؤلفه ،بدءاً
من جمع تلك املقاالت والدراسات يف مؤلف واحد
لتكون يف متناول الباحثني والدارسني ،السيما
أن تلك املقاالت منشورة يف تواريخ متباعدة ويف
صحف ومجالت قد يصعب على الباحثني العودة
إليها لو بقيت متناثرة ،وهذه خدمة ُجلّى يقدمها
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الباحث للباحثني اآلخرين الذين قد ال يلتفتون
إليها ،وهي غير مجموعة يف كتاب ،وأيضا يشكّل
جمعها خدمة للباحث نفسه الذي جعل منها مادة
متناسقة بني دفتي كتاب ،يضاف إلى منجزه
البحثي والنقدي.
يثبت الباحث يف نهاية كل دراسة ومقالة مجموعة
من املصادر واملراجع ،ومنها ما يتصل بدراسات
حول الشاعر وشعره ،وتساهم يف تعميق البحوث
اآلتية ،وقد تنوعت مصادره ومراجعه ،وتكشف
تلك املراجع واملصادر تنوع املصادر والدراسات
التي كان الباحث يقتبس منها ويعتمد عليها يف
سواء أكانت دراسات نقدية سابقة أم
التحليل،
ً
مصادر مساعدة لفهم شعر الشاعر من نصوص
دينية وأدبية وأسطورية.
لقد تنوعت دراسات الكتاب ومقاالته ما بني
البحث املنهجي وما بني القراءة االنطباعية ،ومال
أحيانا ً إلى الشرح املدرسي البسيط الذي يشرح
فيها النص جملة جملة ،ويبني رأيه فيها ،كما
أن أسلوبه هذا جعله يتعامل مع بعض القصائد
كوحدات منفصلة ،يشرحها مستقلة عن بقية
املقاطع دون أن يربطها معا ً يف الرؤية التحليلية
املتكاملة ،حدث ذلك ثالث مرات؛ عندما تناول
بحث الصورة الشعرية يف املقال الثالث ،وقصيدة
«أيام احلب السبعة» ،وكذلك قصيدة «رباعيات».
تنبغي اإلشارة إلى أن كتاب «اقتفاء أثر الفراشة»
ليس الكتاب الوحيد الذي يجمع فيه صاحبه
مقاالت منشورة ،فقد كانت هناك كثير من الكتب
الذي قام فيها أصحابها بجمع مقاالتهم ذات
املوضوع الواحد يف كتاب ،كما حدث مع كتب
إدوارد سعيد مثال الذي لم يؤلّف إال كتابا ً واحداً
خارج هذه املنهجية ،وهو كتاب «االستشراق» ،وكما
فعل أيضا ً طه حسني يف كتابه «حديث األربعاء»
بأجزائه الثالثة ،ولم يكن املؤلفون العرب وحدهم
يف ذلك ،فثمة كتب أيضا ً ملؤلفني غربيني فعلوا
ذلك ،كجورج أرويل وكتابه «ملاذا أكتب»؟ ،وكتاب
«كيف تكتب الرواية» ملاركيز ،وكتاب «القارئ
يف احلكاية -التعاضد التأويلي يف النصوص
احلكائية» للكاتب والروائي أمبرتو إيكو ،وغيرها
الكثير ،وبعض الكتب السابقة عن الشاعر درويش
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أيضا ،تتألف مادتها من مقاالت سبق أصحابها
نشروها قبل أن تضمها دفّتا كل كتاب من تلك
الكتب.
إن هذا قد يوقع الكتّاب أحيانا ً يف ف ّخ التكرار،
بحكم أن املقاالت أجنزت على فترات متباعدة،
كما حدث مع الباحث يف هذا الكتاب ،فكان
يكرر فقرات طويلة يف مقاالت متعددة ،ولم يكن
الدكتور طنوس أول من وقع مبثل هذا ،فقد
سبق أن وقع فيه على سبيل املثال الدكتور
جابر عصفور عندما جمع مجموعة من
املقاالت حول مسيرته العلمية يف كتاب «زمن
جميل مضى» ،وكان قد نشر مقاالته يف صحف
ومجالت متعددة ،وقد أشرت إلى ذلك عندما
كتبت عن الكتاب مقالة بعنوان «ساعة مع كتاب
زمن جميل مضى» ،ونشرتها يف كتابي «مالمح
من السرد املعاصر -قراءات يف متنوع السرد»،
والصادر عن مؤسسة أنصار الضاد ،يف أم
الفحم .2019 ،وقد أشار الباحث سليمان
جبران يف كتابه «نظم كأنه نثر» إلى هذه
املسألة ،فكتب« :إلى القارئ الكرمي :واضح أ ّن
املقاالت يف الكتاب لم تُكتب كلّها يف الوقت
ذاته ،ويف ن َفس واحد .لذا ،قد يجد القارئ
تكرارا للفكرة ذاتها يف أكثر من موضع أحياناً.
املعذرة سلفا ! «يف اإلعادة إفادة»؟!
وهنا ال بد من أن يكون الباحث طنّوس قد
انتبه إلى ضرورة إعادة حترير هذه املقاالت،
ويكتفي باإلشارة إليها باختصار واإلحالة عليها
يف موضعها من الكتاب ،أو يتجرأ بحذف تلك
الفقرات املكررة ،ليقدم مادة متآلفة ملتحمة
ذات فلسفة واحدة .كما كان من الضروري أن
يعيد القارئ إلى الكتاب نفسه عندما يحتاج
إلى االستشهاد برأيه يف موضوع معني سبق
وذكره يف موضع من الكتاب ،وليس إحالة
القارئ إلى املقال األصلي يف الصحيفة أو
املجلة ،وكان ينبغي أيضا ً حذف أسماء تلك
املقاالت من القائمة املثبتة للمراجع واملصادر
عقب كل مقال أو دراسة وجدت فيها.
لقد قدم الدكتور نبيل طنوس يف كتابه هذا
جهداً نقديا ً مهماً ،ال يستطيع باحث منصف

أن يقلل من شأنه أو االنتقاص منه ،مع إمكانية
االختالف مع الباحث فيما قدمه من رؤى
وتفسيرات حول شعر الشاعر ،وخاصة ما
جاء يف املقال الثالث حول الصورة الشعرية،
فكان يقدم فهمه اخلاص معتمداً على تذوقه
اجلمالي للنص ،وال يستطيع أحد أن يقول إن
الباحث هنا قد أخطأ أو أصاب ،وإمنا هي من
مقتضيات عملية التلقي التي قد يفترق فيها
املتأدبون والدارسون ،ومن حق املتلقي أن يفسر
النص كما يرى إن قدم تفسيراً منطقيا ً ومقبوالً،
بصرف النظر عن مالبسات النص التاريخية
وزمن إنتاجه ،فالشاعر محمود درويش لم
يكن خاضعا ً خضوعا ً آليا ً للحظة الزمنية يف
إنتاج النصوص ،وإمنا كان مينح النص كثيراً
من الصنعة ليكون أشبه بالنص العام واملطلق
املتحرر من زمنيته ،فربط النص بلحظته
بناء عليها يؤدي
التاريخية وإحكام التفسير
ً
إلى أن تفقد تلك النصوص جماليتها وخلودها
وإشعاعها املتجدد مع كل قارئ أو مع كل قراءة
جديدة للقارئ نفسه.
وأخيرا ،يبقى إصدار كتاب نقدي مهمة ليست
سهلة ،يف ظل هذا الطوفان العارم من الكتّاب
الذين يكتبون النصوص والروايات ،وأغرقوا
رفوف املكتبات بالكتب التي حتتاج للقراءة
النقدية الواعية ،للتعريف بها ،والكشف عما
وراءها من وهبة جادة أو ما فيها من تطفّل على
صنعة الكتابة ،مع أن هؤالء الكتّاب نادراً ما
يقرؤون كتابا ً نقديا ً أو دراسة نقدية جادة ،وهذه
مهمة الناقد الذي يجب أن يلتفت إليها أيضا ً
الكبار،
دون أن يظل محصوراً بأدب الكتاب ّ
شعراء وروائيني ،فيدفع هذا اجليل من الكتّاب
إلى قراءة النقد واالستفادة منه ،فيكتبون
النقد بعيداً عن لغة الهندسة واللوغاريتمات
الرياضية ،فيتناولون األعمال األدبية بلغة
مفهومة واضحة وعميقة رصينة ،تقترب من
لتغدو العملية النقدية
الكتّاب وال تتعالى عليهم،
َ
عملية محايثة ومواكبة بل ملتحمة مع العملية
اإلبداعية وال تنفصم عنها أو تستقلّ بعيدا عن
مداراتها املتوهجة.
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رواية نادي السيارات لعالء األسواين

زمن ما قبل يعقوبيان

د .هاني حجاج .مصر

الســؤال الــذي تطرحــه آخــر روايــة لألديــب
املصــري «عــاء األســواني» الصــادرة عــن دار
الشــروق هــو :هــل نثــور علــى الطاغيــة الــذي
يوفّــر األمــن ونُســقطه ونواجــه الفوضــى
برحيلــه ،أم نقبــل بطغيانــه يف مقابــل
االســتمتاع باألمــان الــذي ُيســبغه علينــا؟!
هنــاك مــن يخنقهــم جنــاح األســواني!
ولعلــك تتعجــب يف سـ ّرك مــن جنــاح «عمــارة
يعقوبيــان» الــذي ال يتناســب كثيــراً مــع
بنائهــا ،أو يجادلــك قــاريء آخــر يف محتــوى
«شــيكاجو» أو التركيــب الدرامــي ملجموعــة
«نيــران صديقــة» ،لكــن الــذي يجــب االنتبــاه
إليــه هــو أن ســبب جنــاح «يعقوبيــان»
الرئيســي ليــس التفاهمــات الســرية بــن
الدوائــر األدبيــة ودور النشــر العامليــة كمــا
تُلســن الشــائعات والتشــنيعات ،بــل ـــــ بــكل
بســاطة ــــــ هــو أنهــا روايــة مفهومــة بهــا
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أحــداث ولهــا رأس وقــدم وطــول وعــرض
وارتفــاع .قــل مــا شــئت يف أنهــا ال حتمــل
األبعــاد الفلســفية ألدب «جنيــب محفــوظ»،
أو حــرارة روايــات «محمــد مســتجاب» ،لكنهــا
«مقــروءة» وبهــا «أحــداث» محــددة املعالــم،
فــوق تــال مــن اإلصــدارات العبثيــة ألســماء
كبيــرة وألنصــاف املوهوبــن ،عناويــن جذّ ابــة،
يدعــي مناقشــة
واملحتــوى غامــض ،ال معقــول ّ
تفــكّك القيــم كذريعــة لبنــاءه الدرامــي
املفــكك ،ال حــس زمانــي أو مكانــي ،وفقــط
مونولوجــات طويلــة وثرثــرة داخليــة ميكنهــا
أن تســتمر لألبــد.
«األســواني» قــال يف حفــل توقيــع روايتــه
اجلديــدة بــدار األوبــرا« :أنــا روائــي وكاتــب
وطبيــب أســنان ،إال أن األصعــب أن أكــون
روائيــاً ،ألن تلــك املهنــة تتطلــب وحــدة
ـاء وتعبـاً ».لقــد اســتغرقت «نادي
وتركيــزاً وعنـ ً
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الســيارات» ســتة أعــوام لكتابتهــا ،تخللتهــا
فتــرات توقــف ،وفتــرات أخــرى يف متابعــة
األحــداث اجلاريــة الســاخنة التــي متــر بهــا
البــاد عقــب ثــورة اخلامــس والعشــرين مــن
ينايــر.
تتنــاول الروايــة حادثــة اختــراع الســيارة
ألول مــرة يف العالــم عــام  1886علــى يــد
«بنــز» ،ويقــول مؤلفهــا« :اكتمــال قــراءة
الروايــة يجيــب عــن بعــض األســئلة التــي
طرحتهــا ثــورة  25ينايــر ،وهــو حــدث بشــكل
غيــر عمــدي خــال الكتابــة ،ورمبــا جــاء
نتــاج األفــكار التــي تشــغل العقــل الباطــن
للكاتــب والتــي تــدور حــول الثــورة حتــى قبــل
اندالعهــا».
تــدور أحــداث الروايــة يف األربعينيــات مــن
القــرن املاضــي حيــث والدة حــزب الوفــد
وفــورة النشــاط الشــيوعي ،وحديــث عميــق
عــن «ألكــو» صاحــب النفــوذ العجيــب يف
القصــر امللكــي الــذي يد ّبــر أمــور اجلميــع
ويحظــى بالتقديــر مقابــل مــا يقدمــه مــن
أمــان محشــو بالطغيــان .بالطبــع هــي
إدارة جيــدة ملوهبتــه ،كمــا هــو معــروف عــن
األســواني ،الــذي يعــرف جيــداً أننــا يف فتــرة
حنــن للماضــي البعيــد ،والبــد مــن الهــروب
مــن عاصفــة األحــداث الطاغيــة ،وبذكائــه
هــذا كان مــن أوائــل الك ّتــاب الذيــن اهتمــوا
بحفــات التوقيــع واخلــروج يف جــوالت
ترويجيــة لرواياتهــم ،وهــو تقليــد غربــي
قــدمي وناجــح .والذيــن حضــروا حفــل روايتــه
اســتمعوا إلــى أجــزاء منهــا قرأتهــا الفنانــة
«يســرا» والفنــان «عــزت العاليلــي» ،مــع
متثيــل حــوارات منهــا.
يف أحــد حواراتــه قــال «األســواني» :املفروض
أن النجــاح الكبيــر ال يســاعدك ،بــل أنــه
يجعلــك يف مواجهــة أزمــة ،لســبب بســيط ،أن
العمــل حينمــا ينجــح فإنــه يعلــي مــن مســتوى
تطلعــات النقــاد والقــراء ،وبالتالــي تتــم

محاكمتــك مــن نقطــة عاليــة جــداً يف العمــل
التالــي ،ويف األغلــب تكــون أنــت يف مواجهــة
ســؤال :كيــف تتجــاوز النجــاح الكبيــر نفســيا ً
وعمليــاً؟ وبالتالــي فــإن مــن لــم يســتطيعوا
جتــاوز النجــاح هبطــوا هبوط ـا ً ســريعا ً جــداً.
تقــع الروايــة يف  644صفحــة ال تشــعر
فيهــا بامللــل ،ألن «األســواني» موجــود يف كل
صفحــة بأســلوبه املشـ ّوق املعهــود ،حتــى أنــك
تــراه وحــده وال تــرى باقــي الشــخصيات! ،وكل
فصــل يتنــاول شــخصية ال نعــرف مــا الــذي
حــدث لهــا بطريقتــه الســردية الســرية يف
«يعقوبيــان» و»شــيكاجو» حتــى تضطــر لقــراءة
عــدة فصــول ملعرفــة مصيــر كل شــخصية!
فضــا عــن أن كل فصــل ينتهــي بحركــة
مغريــة أو بســؤالٍ مثيــر ،وهنــا يقــل الوصــف
كثيــراً وتزيــد احلــوارات ،وهــو يناقــش نفســية
اخلــدم حيــث تلجمهــم فكــرة الرزق فتخرســهم
عــن النطــق باحلــق .اجلنــس موجــود بالطبــع
كالعــادة وأحيانـا ً خــارج الســياق ،فهــي جرعــة
نتحملهــا يف رواياتــه التــي
ثابتــة علينــا أن
ّ
ســتنتقيها أيضـا ً ســيدات «مــودرن» ويناقشــنها
يف نــدوات صاخبــة ،لكــن اجلنــس هنــا أكثــر
بــراءة مــن «شــيكاجو» التــي كان بهــا ثالثــة
أربــاع فصــل كامــل يتحــدث عــن اســتخدام
القضيــب الذكــري الصناعــي! لكننــا افتقدنــا
عنصــر املفاجــأة املميــز يف الروايتــن
الســابقتني ،فشــخصيات «نــادي الســيارات»
ظهــرت مبالمــح نهايتهــا ولــم حتــدث لهــا أيــة
حتــوالت جذريــة .وبينمــا يقــول «األســواني»
إنــه قــد حت ـ ّرى كل دقـ ٍـة يف تأريــخ األحــداث،
ولــم جتــد دار «الشــروق» أيــة أخطــاء مــن أي
نــوع يف الروايــة ،نالحــظ يف الرواية أن «الكو»
ميســك بصــورة امللــك وهــو يلعــب القمــار يف
نــادي الســيارات ،ويصفهــا املؤلــف بــأن امللــك
يظهــر يف الصــورة واضعــا ً طرطــوراً أحمــراً
تتدلــي منــه شراشــيب ملونــة .لكنــي أعتقــد
أنهــم لــم يخترعــوا كاميــرات األلــوان وقتهــا!!
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قيس نب الملوح صاحب القلب المكسور ..

أشهر مريض قلب يف العالم

صالح الشهاوي

القلب :هو مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط ،القلب
عبـر بالقلـب عـن العقـل( .لسـان
(الفـؤاد) ،وقـد ُي ّ
العرب)
وجاء يف القرآن الكرمي« :إن يف ذلك لذكرى ملن كان
لـه قلـب» (ق )37 :أي تفهـم وتدبـر .ويف احلديـث
الشـريف« :أتاكـم أهـل اليمـن وهـم أرق قلوبـا ً وألني
أفئـدة» ،فوصـف القلـوب بالرقـة واألفئـدة باللين،
وكأن القلـب أخـص مـن الفـؤاد يف االسـتعمال.
كما جاء يف احلديث الشـريف« :إن لكل شـيء قلبا ً
وقلب القـرآن يس».
وقـال األزهـري« :رأيـت بعـض النـاس يسـمي حلمة
وفـؤاد ،ولـم
القلـب كلهـا وشـحمها وحجابهـا قلبـا ً
ً
أرهم يفرقون بينهما .وال أنكر أن يكون القلب هي
العلقـة السـوداء يف جوفـه».
وقـال بعضهـم :سـمي القلـب قلبـا ً لتقلبـه ،قـال
الشـاعر:
سـمي القلـب إال مـن تقلبـه  ..والـرأي
ومـا ُ
يصـرف لإلنسـان أطـوارا.
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وروي يف احلديـث الشـريف« :سـبحان مقلـب
القلـوب».
ويف القـرآن الكـرمي« :ونقلـب أفئدتهـم وأبصارهـم»
(األنعـام)110 :
ويف املعجم الوسـيط« :القلب :عضو عضلي أجوف
يسـتقبل الـدم مـن األوردة ويدفعـه يف الشـرايني
وهـو معلـق بنيـاط يف اجلهـة اليسـري مـن التجويف
الصـدري .وقـد ُيعبـر بالقلـب عـن العقـل .وقلـب كل
ولبـه ومحضـه.
شـيء وسـطه ُّ
ويف القامـوس املحيـط« :القلـب :الفـؤاد أو أخـص
منـه ،والقلـب :العقـل ومحـض كل شـيء».
وقـد اسـتخدمت العـرب كلمـة العقـل مجـازاً ألن
العـرب وغيرهـم مـن األمم يف العصـور القدميـة
كانـت تعتقـد بـأن القلب هو مركـز العقل ،والتصقت
يف اللغـة كلمـة العقل كإحـدى مرادفات كلمة القلب،
بـل انعـدم التمييـز بين العقل والقلـب يف اللغة ،حتى
أننـا عندمـا نبحـث عـن كلمة القلـب يف أكثر املعاجم
القدميـة فإننـا ال جنـد فيهـا ذكـراً بـأن هـذه الكلمـة
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تصـف القلـب كعضـو عضلـي يف جتويـف الصـدر،
بـل جنـد املعانـي األخـرى املجازيـة فقط مثل العقل
واللـب والفـؤاد.
وال يخفـى أن العـرب اسـتخدمت كلمـات (القلـب
واللـب والفـؤاد) للتعبيـر عـن العواطـف واألفـكار
التـي تنشـأ يف داخـل اإلنسـان أو باطنـه ،وليـس يف
ذلـك بالضـرورة حتديـد بـأن منشـأ هـذه العواطـف
واألفكار هو عضو تشـريحي يسـمي القلب أو اللب
أو الفـؤاد.
 ويف القلب أيضاً:ـب :مبعنـي قلـب الشـيء جعـل أعلاه أسـفله أو
َقلَ َ
باطنـه ظاهـره ،وقـد ُعبـر بهـذه الكلمـة لوصـف مـا
هـو يف داخـل اجلسـم أو يف باطنـه ولبـه ،وللتعبيـر
عـن الـذات ومـا يتعلـق مبـا يف داخلهـا ذاتهـا وذلـك
متييـزاً عمـا يحيـط بهـا مـن خارجهـا.
أمـا يف اللغـة العربيـة املعاصـرة وقواميسـها
فتسـتخدم كلمـة القلـب كاصطلاح لتسـمية ذلـك
العضـو العضلـي النابـض الـذي يتموضـع يف اجلهة
اليسـرى مـن جتويـف الصـدر والـذي وظيفتـه ضـخ
الـدم إلـى اجلسـم يف دورة دمويـة ضروريـة للحيـاة،
وهذا مفهوم مبني على علم التشريح وعلم وظائف
األعضـاء يف الطـب احلديـث بعـد القـرن السـابع
عشـر امليلادي ،أمـا األطبـاء القدامـى فقـد كانـوا
يعتقـدون أن القلـب هـو منبـع الـروح وموطـن العقـل
كمـا قـال أرسـطو ومن تبعه مـن األطباء حتى بداية
القـرن الثامـن عشـر امليلادي.
 أما اللب :ب كل شـيء ولبابـه هـو خالصـه وخيـاره ،ولـب
لـ ّ
الرجـل مـا ُجعـل يف قلبـه من العقل .وقد غُلب اللب
علـى مـا يـؤكل داخلـه و ُيرمي خارجـه من الثمر مثل
ب اجلـوز واللـوز ،ولب النخلة :قلبهـا .وخالص كل
لـ ّ
شـيء لبه(.لسـان العـرب)
ويف املعجـم الوسـيط  :اللـب مـن كل شـيء خالصـه
وخياره ونفسه وحقيقته أو ما يف جوفه ،واللب هو
العقـل .ويف القامـوس املحيـط :اللب هو خالص كل
شـيء وهو العقل.
 أما عن الفؤاد:الفؤاد هو القلب لتفؤده وتوقده ،أي لدفئه وحرارته،
وذلك يف باب «فأد اللحم يف النار» ،أي شواه .وقيل

الفـؤاد غشـار القلـب ،والقلـب حبتـه وسـويداؤه .كما
قيل الفؤاد وسط القلب (.لسان العرب).
ويف املعجـم الوسـيط  :الفـؤاد :القلـب ،والفئيـد :مـا
شـوي علـى النـار .ويف القامـوس املحيـط :الفـؤاد:
القلـب ،وقيـل الفـؤاد هـو مـا يتعلـق باملـريء مـن كبـد
ورئـة وقلـب.
والعـرب تعبـر بالثيـاب عـن القلـب أحيانـا ً مـن بـاب
املجـاز املرسـل كمـا جـاء يف بيـت عنتـرة :
فشككت بالرم ِح الطويل ثيابه  ..ليس الكرِمي
َ
علـى القنا ِبحر ِم.
يعني :قلبه.
جاء يف لسان العرب :الثياب :اللباس ،ويقال للقلب.
وقال الفراء« :وثيابك فطهر» (املدثر .)4 :أي قلبك
فطهـر .والعـرب تكنـي بالثيـاب عـن النفـس ،فيقال:
ث الفعال.
دنـس الثيـاب أي خبي ُ
ُ
 مرادفات لغوية للقلب :القلـب يف اللغـة هـو التحويـل ،وتغييـر وجهـة الشـيء
إلـى وجهـه مغايـرة ،أو معاكسـة ألصلهـا ،وقلـب
الشـيء :أي جعله مقلوبا ً وأبان ظهره وأخفى بطنه،
وجعـل عاليـه سـافله .وسـمي بالقلـب لتقلبـه ،وعدم
ثبات حاله يف اجلسـم من انقباض وانبسـاط وغير
ذلك.
ومـن هـذا التعريـف اللغـوي البسـيط للكلمـة ،ميكـن
فهـم معنـي الدعـاء الـذي يبتهـل بـه اإلنسـان هلل
تعالـى فيقـول« :اللهـم يـا مقلـب القلـوب .ثبـت قلبـي
علـى دينـك» .وثمـة مرادف لغوي للقلـب ،هو الفؤاد.
لكـن الفـؤاد يطلـق أحيانـا ً على العقل أيضـاً ،أو على
الـروح ،ولكلمـة «فـؤاد» داللـة خاصـة يف تأكيد األمر
املتعلـق بالقلـب يف النصـوص األدبيـة شـعراً ونثـراً.
فكلمـة القلـب يف اإلبـداع األدبـي قـد تكـون عامـه
وشـامله .لكـن تخصيصهـا وتأكيدهـا يكـون يف كلمة
فـؤاد .ومـن املفـردات والتعابيـر املشـتقة مـن القلـب
وتقلبـات أحوالـه نذكـر بعضهـا:
 القولبـة :تشـكيل الشـيء أو تأطيـره يف شـكل أومنط أو أسلوب معني ،فالقلب هنا تشكيل وتصنيع.
 قلب احلقائق :الكذب عمداً قلـب احلـدث :تعبيـر إعالمـي يشـير إلـى املـكانالـذي يجـري فيـه حـدث مـا.
 قلـب الصفحـة :طـي صفحـة واالنصـراف إلـى85
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أخـرى ،ويسـتخدم التعبيـر مجـازاً لإلشـارة إلـى
تناسـي املاضـي وبـدء مرحلـة جديـدة.
 وميكـن تعـداد عشـرات املشـتقات التـي تبتعـدكثيـراً مـن معانيهـا احلقيقيـة عـن معنـى املصـدر.
ولكـن البـد مـن اإلشـارة إلـى أن كلمـة «قلـب» تطلـق
علـى كل مـا هـو يف صميـم شـيء مـا ،أو يف وسـطه،
خاصـة عندمـا يكـون هـذا الوسـط هـو أفضـل مـا
فيه.
أمـا القلـب يف التـراث اإلسلامي عمومـا ً فهـومـرادف للنفـس ومحـور العبـادة والصلاح ،بينمـا
يأتـي العقـل يف معـرض احلديـث عـن التأمـل
واإلدراك.
 القلب يف القرآن والسنة :وردت كلمـة القلـب ومشـتقاتها يف القـرآن الكـرمي
 132مـرة ،وكلهـا مبعنـي العقـل واللـب والفـؤاد،
وذلـك وفـق مـا يلـي:
ــــــ «طبـع» أو «ختـم» علـى قلوبهـم  14مـرة ــــــ «يف
قلوبهم مرض»  12مرة ـــــ»لتطمئن قلوبهم» 7مرات
ـــــ»قسـت قلوبهـم» 6مـرات ــــــ « سـنلقي يف قلوبهـم
الرعـب» 5مـرات ــــــ «يف قلوبهـم زيـغ» 4مـرات ــــــ
«ألف بني قلوبهم»  4مرات ــــــ «علم ما يف قلوبهم»
4مـرات ـــــــ «جعلنـا علـى قلوبهـم أكنة» 4مـرات ــــــ
«وجلـت قلوبهـم» 3مـرات ـــــــ «ليربـط على قلوبهم»
3مرات.
ووردت هذه املعاني يف مخاطبة الكافرين 93مرة،
ويف مخاطبة املؤمنني 33مرة .وورد ذكر القلب من
الناحيـة اللغويـة يف صيغـه النحويـة الثلاث :املفرد
واملثني واجلمع .فجاء بلفظ املفرد يف قوله تعالى:
«إال مـن أكـره ،وقلبـه مطمئـن باإلميان»(النحـل:
 .)106وبلفظ املثني يف قوله تعالى« :ما جعل اهلل
لرجـل مـن قلبين يف جوفه(»....األحـزاب.)4 :
أما صيغة اجلمع فهي الصيغة التي وردت يف أغلب
اآليـات كقولـه تعالـى« :ذلـك ومن يعظم شـعائر اهلل
فإنها من تقوى القلوب»(احلج ،)32 :وقوله تعالى:
«لهـم قلـوب ال يفقهـون بهـا ولهـم أعين ال يبصـرون
بها» (األعراف .)179 :وقوله تعالى« :الذين آمنوا
ِ
تطمئن
وتطمئن قلوبهم بِ ذكر اهلل أَال بِ ذكر اهلل
القلوب»(.الرعـد ،)28 :وقولـه تعالـى« :وألَّـف بين
قلوبِ هـم» (األنفـال.)63 :
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ووردت كلمـة الفـؤاد يف القـران الكرمي  16مرة كلها
مبعنـي العقـل والفهـم .ووردت كلمـة اللـب يف القرآن
الكـرمي  16مـرة أيضـا ً كلها مبعني :يـا أولى األلباب
أي يـا أصحاب العقـول واألفهام.
أمـا يف السـنة النبويـة فقـد ذكـر الرسـول صلـى اهلل
عليـه وسـلم القلـب يف مواضـع عديـدة .وأشـار بيـده
الشـريفة إلـى صـدره مـراراً أمـام صحابتـه رضـي
اهلل عنهـم قاصـداً قلبـه ،ولعـل أشـهر حديـث ورد
فيـه القلـب هـو ذلـك احلديـث الذي يجسـد وظيفته
سـواء كان ذلـك مـن
يف صلاح اجلسـم أو فسـاده،
ً
الناحية العقائدية أو النفسية أو السلوكية أو غيرها
وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم« :أال إن يف اجلسد
مضغـة إذا صلحـت صلـح اجلسـد كلـه وإذا فسـدت
فسـد كلـه أال وهـي القلـب».
 القلب يف الشعر العربي:عبـرت اللغـة العربيـة عـن ارتبـاط القلـب باملشـاعر
وباألفـكار ،بـل وباحليـاة نفسـها كما فهمها اإلنسـان
وعبـر الشـعر عـن القلـب يف
علـى مـر العصـورّ ،
نصوصـه بـدالالت عديـدة ووظائـف كثيـرة ،كأن
يكـون لـه دور يف توجيـه املحبين ،أو خوفهمـا ،أو
يأتـي يف مقـام الظـن أو التهمـة أو البشـارة....إلخ،
كما أنه يأتي يف أسـماء متنوعة ،كالفؤاد ،واخلفاق،
حل ّبـة ،والسـويداء ،والقـاع ،وغيـر ذلـك.
والدالل،وا َ
والبدايـة جندهـا عنـد الشـاعر اجلاهلـي «امـرئ
القيس» ،حيث يذكر يف معلقته أبياتا ً شهيرة يوظف
فيهـا القلـب توظيفـا ً متعـدداً منهـا اسـتخدام القلـب
للداللـة عـن الـذات فيقـول:
           أفاطم مهال بعض هذا التدللِ      ..   وإن
كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
           وإن تـك قـد سـاءتك منـي خليقـة   ..   
فسـلي ثيابـي عـن ثيابـك تنسـلي
           أغـرك منـي أن حبـك قاتلـي    ..       
وأنـك مهمـا تأمـري القلـب يفعـلِ؟ .
ويقول «طرفة ابن العبد» يف وظيفة مختلفة للقلب:
خليلي ال واهلل ،ما القلب سالم  ..وإن ظهرت
صاح.
مني شمائل ٍ
ويقول أيضاً:
وأروع نبـاض أحـذُ ململـم  ..كمـرداة صخـر
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يف صفيح مصمد.
نبـاض :كثيـر النبض ،أحـذ :ضامر ،ململم :مجتمع
مـدور ،كمـرادة صخـر :قاس كاحلجـر الذي تدق به
األشـياء ،يف صفيـح :أي معلـق يف سـماء ،مصمـد:
ملفـوف يف مثـل املنديل.
وتقول «اخلنساء» يف وظيفة ثالثة للقلب:
ت  ..وهل
يا لهف نفسـي على صخر ،وقد لهف ْ
يردن خبل القلب تلهيفي.
وينسـب لإلمـام «علـي بـن أبـي طالـب» بيـت رائـع
موجـز وبسـيط ،يف داللـة أخـرى للقلـب:
وللقلب على القلب  ..دليل حني يلقاه.
أمـا «األخطـل» الشـاعر األمـوي فالعقـل عنـده هـو
القلـب ،والعكـس بالعكـس فيقـول:
ت صحيـح القلـب حتـى أصابنـي  ..مـن
وكنـ ُ
الالمعـات املبرقعـات خُبـو ُل.
وقال «قيس بن ذريح» :
أحبك أصنافا ً من احلب لم أجد  ..لها مثال
يوصف
يف سائر الناس
ُ
فمنهـن حـب للحبيـب ورحمـة  ..مبعرفتـي
يتكلف .
منـه مبـا
ُ
ومنهن أال يعرض الدهر ذكرها  ..على القلب
ِ
تتلف
كادت
إال
النفس ُ
ُ
وحب بدا باجلس ِم واللون ظاهر  ..وحب لدى
ألطف.
نفسي من الروح
ُ
وقال «جميل بثينة» :
ت  ..يتبـع
ت الفـؤاد فـإن أمـ ْ
يهـواك مـا عشـ ُ
صـداي صـداك بين األقبـر.
أمـا الشـاعر األعمـى «بشـار بـن بـرد» فيحدثنـا عن
عيـون وآذان قلبـه فيقول:
قلوبهم
يزهدني يف حب َع ْب َد َة معشر ..
فيها مخالفة قلبي
ت :دعـوا قلبـي ومـا اختـار وارتضـى ..
فقلـ ُ
ِ
احلـب
فبالقلـب ال بالعين يبصـر ذو
فمـا تبصـر العينـان يف موضـع الهـوى  ..وال
ِ
القلـب.
تسـمع األذنـان إال مـن
وقال «البحتري» يف لغة القلوب والعيون:
عـرض عنـي والهـوى منـ ُه مقبـل  ..إذا خـاف
و ُي
ُ
رقيـب
عينـا ً أو أشـار
ُ
وتخـرس
..
نلتقـي
حين
أعين
منـا
فتنطـق
ُ
ُ

ب.
منـا ألسـن وقلو ُ
أما «أبو متام» فيقول :
نقل فؤادك حيث شـئت من الهوى  ..ما احلب
إال للحبيب األول.
ويقـول «املتنبـي» احلكيـم صاحـب احلكـم الشـعرية
املدويـة يف كل لـون:
ت عيني فراقا ً رأيت ُه  ..وال علمتني
وما استغرب ْ
غير ما القلب عامل ْه.
أمـا «ابـن حـزم األندلسـي» صاحـب كتـاب «طـوق
احلمامـة» فقـد أجـرى أول عمليـة قلـب مفتـوح يف
التاريـخ نظريـا ً علـى األقـل حيـث يقـول يف كتابـه
املذكـور:
شق مبدية  ..وأدخلت فيه
وددت بأن القلب ُ
ثـم أُطبق يف صدري
ِ
سـكنت
ت ..
أمـ
فـإن
ت
حييـ
مـا
تعيشين فيـه
ْ
ُ
شـغاف القلـب يف ظُلـ ِم القبـر.
أما «عبد اهلل بن سليمان» فقال:
عني تدركه  ..واحلسن
القلب يدرك ماال َ
مـا استحسـنته النفـس ال البصـ ُر
وما العيون التي تعمى إذا نظرت  ..بل القلوب
التي يعمى بها النظ ُر.
وقال شاعر :
أنـت مـاض ويف يديـك فـؤادي  ..رد قلبـي
وحيـث مـا شـئت فامـضِ.
وقال آخر :
ولي فؤاد إذا طال العذاب به  ..هام اشتياقا ً
إلى لقيا معذبه.
وقال آخر:
 ..كيف حويت
ملكت قلبي وأنت فيه
الذي حواكا.
وقال آخر:
قـل لألحبـة كيـف أنعـم بعدكـم  ..و أنـا
املسـافر والقلـب مقيـم.
وقال آخر:
عذبي ما شئت قلبي عذبي ..
فعذاب احلب أسمى مطلبي.
ويقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
ت القلب يوما ً ..
وكنت إذا سأل ُ
تولى الدمع عن قلبي اجلوابا.
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ويقول الشاعر غازي القصيبي:
حنانيك يا قلب بعض الهدوء ..
فصدري كاد يجن اشتعاال.
وال تتعلـق بقلـب الشـعراء مشـاعر احلـب والعشـق
والهيـام فقـط ،وإمنـا تتعلـق بـه أيضـا مشـاعر
الشـجاعة واحلميـة والوفـاء والـذكاء والفطنـة
واحلكمـة وكلهـا يف احلقيقـة وظائـف العقـل وهـذه
أبيـات اسـتخدمت فيهـا كلمـات القلـب والفـؤاد
مبعنـي الـذات والعقـل :
يقول «الشريف املرتضي»:
فكر بقلبك فيما أنت تبصر ُه ..
فاألرض مملوءة األقطار بالعبرِ.
وقال شاعر:
الذكي وصارما ً ..
متى جتمع القلب
ّ
جتتنبك املظالم.
وأنفا ً حم ّيا ً
َ
وللشـاعر «أبـي البقـاء الرنـدي» بيـت شـهير يف
رثائيتـه األندلسـية يقـول فيـه:
ملثل هذا يذوب القلب من كمد ..
إن كان يف القلب إسالم وإميا ُن.
وقال «شوقي» :
إن الشجاعة يف القلوب كثيرة ..
ت شجعا َن العقو ِل قليلُ .
ووجد ُ
وقال «إيليا أبو ماضي» :
حر ومذهب كل حر مذهبي ..
ُّ
ِ
املتعصب
ما كنت بالغاوي وال
يأبي فؤادي أن مييل إلى األذى ..
ب األذية من طباع العقرب.
ح ّ
ويف احلب اإللهي يقول الشاعر «محمد إقبال»:
يشكو لك اللهم قلب لم يعش ..
إال حلمد ُعالك يف األكوان.
 قيس بن امللوح أشهر مريض قلب يف العالم :أكـدت الدراسـات احلديثـة أن العوامـل النفسـية
تُسـهم بشـكل ملحـوظ يف تكويـن أمـراض عضويـة
كمـرض تصلـب شـرايني القلـب ،فكلمـا زادت
احلـاالت النفسـية وتعـددت يف شـخص واحـد
زادت خطـورة أمـراض شـرايني القلـب عليـه .كمـا
حـددت الدراسـات خمـس حـاالت من األعـراض أو
األمراض النفسـية التي تشـكل خطورة على القلب
وهـي :الكآبـة ،والقلـق ،االضطرابـات الشـخصية
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والسـلوكية ،العزلـة االجتماعيـة ،الضغـط النفسـي
املزمـن.
وتؤكـد الدراسـات أن هنـاك مرضـا ً يسـمي مـرض
القلـب املكسـور ،وهـي حالـة تسـبب بشـكل وقتـي
قصوراً يف القلب بسـبب فاجعة ما أو توتر عاطفي
شـديد ،ففـي بعـض املرضـى يـؤدي التوتـر الشـديد
إلى أن يجعل القلب يصاب بالسكتة الذي قد يؤدي
إلـى املـوت.
وجل ما ذكرته هذه الدراسـات ،ال يخرج يف أغلبها
عمـا وصفـه «قيـس بـن امللـوح»  -مجنون ليلي -فقد
ذكـر يف قصائـد عـدة أدق وصـف ُعـرف ملـرض
اضطراب القلب وقصوره وكسوره وضعف شرايينه
يف تاريـخ الطـب العربـي والعاملي حتى القرن الثامن
عشـر ،كمـا ميكـن أن ندعـي أنـه لـم يسـبق املجنـون
شـاعر وال طبيـب يف وصـف آالم الذبحـة الصدريـة
واآلم اجللطة القلبية ،ويبقي إدعائنا أن املجنون قد
تويف حتما بالسكتة القلبية نتيجة تصلب الشرايني
فقـد أدي انسـداد شـريان القلـب التاجـي إلى جلطة
قلبية سـببت الوفاة.
واآلن مـع بعـض أشـعار املجنـون التـي ندعـي أنهـا
تصـف هـذا املـرض:
يف البدايـة يقـول املجنـون وقـد علـم منـذ البداية انه
مقتول بحبها:
حب ليلى فقاتلي ..
خليلي أ ّما ُ
فمن لي بليلي قبل ِ
موت عالنيا.
ويقـول محدثـا ً قلبـه الـذي أودي بـه احلـب ولـم يجد
طبيبـا ً له:
أال أيها القلب الذي ل ّج هائما ً ..
بليلى وليداً لم تقطع متائمه
أفق قد أفاق العاشقون وقد أبى ..
ملا بك أن تلقى طبيبا ً تالئمه.
ثم يقول محدثا ً نفسه معاتبا ً لها لعلها تفيق قبل أن
ينزل به البالء:
ما بال قلبك يا مجنون قد خُلعا ..
يف حب من ال تري يف نيله طمعا.
ويغـص مـن شـوقه
ثـم يقـول أنـه مقـروح يئـن شـوقا ً
ُّ
ـلم مـن خط ِ
َـرات اجلنـون:
بشـرابه أن َي ْس َ
كبد مقروحة من يبي ُعني ..
ولي ُ
ِ
بها كبداً ليست بذات قرو ِح
أئ ُّن من الشوق الذي يف جوانحي ..
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ب مثا َل قلبي
أنني غصيص بالشراب جري ِح .
فإ ْن تَك ِن ال ُقلو ُ
ب.
لك ال ُقلو ُ
ثـم يعاتـب قلبـه ويلومـه بإتباعـه هوي ليلـي متوعداً فال كا َن ْ
ت إذاً ِت َ
إيـاه بسـوء املصيـر ضاربـا ً لـه مـن كل مثـل فيقـول :وقال يف وصف خفقان قلبه :
..
أال أ ّيها القلب اللجوج املعذّ ل
كأن القلب ليلةَ ِقيلَ ُيغدى ..
أفق عن طالب البيض إن كنت تعقل!
بليلى العامرية أو ُيرا ُح
..
أفق ،قد أفاق الوامقون وإمنا
..
ت
قطاة غرها شرك فبات ْ
متاديك يف ليلى ضال ٌل مضلّل
ُتاذب ُه وقد علق اجلنا ُح.
ب -وارعوى ..
وقولـه الـذي يعطينـا وصفـا ً جيـداً ألعـراض
سال كلّ ذي و ٍّد -عن احل ّ
وأنت بليلى مستهام مو ّكل
الذبحـة الصدريـة واجللطـة القلبيـة:
..
ة
مالم
فقال فؤادي :ما اجتررت
ً
كأن فؤادي يف مخالب طائر ..
إليك ،ولكن أنت باللوم تعجل
إذا ذكرت ليلي يشد به قبضا
..
حملت
كأن فجاج األرض حلقة خامت ..
فعينك ملها ،إن عينك ّ
ل!
املتحم
فؤادك ما يعيا به
على فما تزداد طوالً وال عرضا.
ّ
ّ
..
حلا اهلل من باع اخلليل بغيره
كما يقول :
فقلت :نعم ،حاشاك إن كنت تفعل
إذا ما استطال الدهر يا أم مالك ..
..
وقلت لها - :باهلل ياليل -إنني
ِ
القاضيات وشانيا
فشأن املنايا
أبر ،وأويف بالعهود ،وأوصل
ُّ
سـهلت
(أم مالـك :كنيـة ليلـي ،وشـانيا :وشـأنيُ ،
..
علمته!
ا
ذنب
أذنبت
أنني
هبي
ً
الهمـزة لضـرورة القافيـة)
فالصفح أجمل
وال ذنب لي ياليل،
ّ
فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي ..
..
ة
خصوم
نازعيني
فإن شئت هاتي
ً
ِ
أشقيت باليا
وأنت التي إن شئت
وإن شئت قتالً إن حكمك أعدل
وأنت التي ما من صديقٍ وال عدا ..
..
نهاري نهارٌ طال ،حتى مللته
ض َو ما أبقيت إالَّ رثي ليا.
يري ِن ْ
أطول
وليلى -إذا ما جنّني الليل-
(النضـو :اإلنسـان املهـزول والثـوب البالـي املمزق.
وكنت «كذئب السوء» إذ قال م ّر ًة ..
يقصـد بالنضـو نفسـه املحطمـة املمزقة)
لبهم :رعت ،والذئب غرثان مرمل
ت نار شوقي يف فؤادي فأصبحت ..
ذ َك ْ
..
شتمتني؟!
ألست التي من غير شيء
لها وهج مستضر ٌم يف فؤاديا
فقالت :متى ذا؟! قال :ذا عام أ ّول
..
ُمعذبتي لوالك ما كنت هائما
فقالت :ولدت العام ،بل رمت كذبةً ..
ني ح ّران باكيا
أبي ُ
ت سخني الع ِ
فهاك فكلني ،ال يهينك مأكل!
(سـخني العين :عينـه تبكي بشـدة وحرقـة .حران:
..
وكنت «كذ ّباح العصافير» دائبا ً
لهفان)
وعيناه  -من ٍ
وجد عليهن -تهمل
معذبتي قد طال وجدي وشفني ..
فال تنظري ليلى إلى العني وانظري ..
ِ
هواك فيا للناس قلَّ عزائيا
الكف؛ ماذا بالعصافير تفعل؟!.
إلى
ّ
(شفَّني :أضناني وأسقمني)
ويقول:
إلى أن يصل إلى قوله:
..
فؤادي بني أضالعي غريب
على مثل ليلي يقتلُ املرء نفسه ..
جيب
حب فال ُي ُ
ُينادي َمن ُي ُّ
وإن كنت من ليلي على اليأس طاويا
..
أحاط به البالء فكل يوم
..
خليلي إن ضنوا بليلي فقربا
والنحيب
تقارعه الصبابة
لي النعش واألكفان واستغفرا ليا.
َ
..
علي قلبي
لب َ
الب َ
لقد َج َ
الء ّ
وقد كان.
فقلبي مذ علمت له جلوب
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أشهر أب يف تاريخ سينما العرب ..

ملك املدبوليزم
خليل الجيزاوي .مصر

عبد املنعم مدبولي ،بابا عبده ،فنان متعدد
املواهب ،وأشهر أب يف تاريخ السينما
العربية ،تراه يبتسم ويضحك ويبكي يف
حلظة واحدة ،منحه اهلل سمات ومالمح
وجه بسيطة جداً ،وزرع اهلل محبته يف
قلوب اجلماهير ،عندما تراه من أول
مشهد ال متلك إال أن حتبه وتتعاطف مع
القضية التي يطرحها ،جنح بدرجة امتياز
يف جتسيد شخصية األب املصري الفقير
حب أوالده و ُيضحي من
املطحون الذي ُي ُ
أجلهم ،نقل «مدبولي» على الشاشة العربية
صورة األب احلقيقي يف أفالم :احلفيد،
وإحنا بتوع األتوبيس ،ومولد يا دنيا ،ويف
شاشة التليفزيون جنح يف جذب جماهير
املشاهدين إليه من خالل مسلسل :ال يا
ابنتي العزيزة ،ومسلسل :أبنائي األعزاء
شكراً ،حتى أن الناس أطلقت علي العمل
ف باسم :مسلسل بابا عبده،
اسمه ،وبات ُيعر ُ
وأطلق النقاد عليه الكثير من األلقاب مثل:
شارلي شابلن السينما العربية ،العبقري،
ملك القلوب ،سارق الكاميرا من النجوم،
وأحبه األطفال قبل الكبار؛ ألنه غني أغاني
باتت من تراث األغنية العربية لألطفال التي
حفظوها مثل أغاني :الشاطر عمرو ،وتوت
والشمس البرتقالي ،والبطةُ أطه،
توت،
ُ
السبوع :حلقاتك برجاالتك
وباتت أغنية ُ
التي غناها مدبولي يف فيلم :احلفيد،
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سبوع املواليد،
األغنية الرسمية يف حفالت ُ
يف مصر والبالد العربية ،وباتت أغنية :طيب
يا صبر طيب التي غناها يف فيلم مولد يا
دنيا ،أيقونة تتردد يف كل الشوارع ،وكأنها
مثل شعبي.
األساتذة  ..مدبولي :
ميتلك «عبد املنعم مدبولي» الكثير من
املهارات الفنية ،وهو مجموعة مواهب يف
شخص واحد ،فهو ممثل سينما ومسرح،
ومخرج ومؤلف ومطرب ،وجنح بتقدير ممتاز
يف كل املجاالت التي عمل بها ،مدبولي قصة
جناح ومشوار طويل جداً.
بداية الرحلة :
عد برنامج «ساعة لقلبك» أحد العالمات
ُي ُ
املتميزة يف تاريخ اإلذاعة ،وكان مدرسة تخرج
منها عمالقة الكوميديا ،وكان نافذة للفكاهة
الساخرة التي ترسم البسمة على وجوه
املشاهدين واملستمعني ،ويؤكد اإلعالمي
القدير فهمي عمر مقدم البرنامج :كان
البرنامج يقدم يف بداية األمر على مسرح
اإلذاعة ليتم تسجيله وإذاعته يف اإلذاعة ،ثم
مت تأجير مسرح الريحاني ،وأمام زيادة إقبال
اجلماهير ،بعد انضمام أمني الهنيدي وفؤاد
املهندس وعبد املنعم مدبولي للبرنامج ،قامت
اإلذاعة بتأجير مسرح «الهوسابير» الذي
يضم ألف كرسي ،واستمر برنامج «ساعة
لقلبك» من عام  1953إلى عام ،1964
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واستعانت اإلذاعة فيه بكبار ُكتّاب ال ُفكاهة
الساخرة مثل :يوسف عوف ،أنور عبد اهلل،
محمد يوسف ،واشترك عبد املنعم مدبولي
يف كتابة الكثير من حلقات البرنامج ،وضم
البرنامج كوكبة من جنوم الكوميديا مثل:
فؤاد املهندس :دور محمود ،وخيرية أحمد:
زوجة محمود ،أمني الهنيدي :الفهلوي،
محمد أحمد املصري :أبو ملعة ،فؤاد راتب:
شكَلُ ،
اخلواجة بيجو ،محمد يوسف :املعلم َ
أحمد احلداد :الرغَّاية ،لطفي عبد احلميد:
املعلم فتله ،مع مجموعة كبيرة أخرى مثل:
عبد املنعم مدبولي ،محمد عوض ،نبيلة
السيد ،جماالت زايد ،عبد املنعم عوف،
ليلى فهمي ،عادل الطوبجي.
وساهم برنامج «ساعة لقلبك» يف جناح
الكثير ،وكان فاحتة خير على الفنانة
«خيرية أحمد» التي تزوجت من مؤلف
البرنامج الكاتب «يوسف عوف» ،وانهالت
أدوار البطولة يف السينما واملسرح
على الكثير من هؤالء النجوم
بعد جناحهم الباهر يف
برنامج ساعة لقلبك
مثل :فؤاد املهندس،

عبد املنعم مدبولي ،وأمني الهنيدي ،محمد
عوض ،نبيلة السيد.
وكانت شخصية زوجة محمود التي كتبها
عبد املنعم مدبولي ،استوحاها من شخصية
حقيقية شاهدها على أحد شواطئ البحر يف
الصيف ،ولفت نظره أن تعامل وتنادي زوجها
بهذه الطريقة ،فكتب مدبولي هذه الشخصية
وزاد عليها بعض املواقف الساخرة وهي
تنادي على زوجها محمود ،فؤاد املهندس.
مسرح التليفزيون :
أسس عبد املنعم مدبولي مع رفيقي دربه :فؤاد
املهندس وأمني الهنيدي ،املسرح احلر عام
وقدم الكثير من األعمال املسرحية
ّ 1952
على املسرح احلر ،من تراث أستاذه جنيب
الريحاني ،مثل مسرحيات :األرض الثائرة،
حسبة برما ،الرضا السامي ،خايف أجتوز،
وشارك مع رئيس فرقة التليفزيون املسرحية
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املخرج واملمثل :السيد بدير يف بطولة
الكثير من املسرحيات ،ولكنه اختلف معه يف
طريقة كتابة وعرض املسرحيات الساخرة
التي كانت تعمد على السخرية املطلقة،
وأعلن اعتزال العمل مع املخرج السيد
بدير ،ثم أسس فرقة املسرح الكوميدي،
لتكون مدرسة للكوميديا الساخرة النظيفة
البعيدة عن اإلسفاف والهزل ،ومثل وأخرج
جناحا
الكثير من املسرحيات التي حققت
ً
كبيرا مثل :جلفدان هامن ،أنا وهو وهي،
ً
دسوقي أفندي ،مطرب العواصف ،أصل
وصورة ،حلمك يا شيخ عالم ،املفتش العام،
السكرتير الفني ،وسط البلد ،املعناطيس،
الناس اللي حتت ،بني القصرين ،زقاق
املدق ،وكانت آخر مسرحياته :ريا وسكينة.
مدبولي الضاحك الباكي :
نحت الفنان «عبد املنعم مدبولي» طريق
جنوميته يف الصخر ،وكانت مالمحه
البسيطة جواز املرور إلى ماليني املشاهدين
من اخلليج العربي إلى املحيط األطلسي،
وقد تتلمذ وتخرج من مسرح أستاذه جنيب
الريحاني ،وكان مدبولي مدرسة كوميدية
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ُمتفردة اسمها مدرسة :املدبوليزم ،وطوال
خمسني عاما ً قضاها ممثالً أمام ميكروفون
اإلذاعة ،ثم فوق خشبة املسرح ،ثم أمام
كاميرا السينما والتلفزيون ،استطاع أن
يصنع «اإلف ّيه» الساخر الذي ال يزال يعيش
حتى اآلن ،وال تزال إفيهات عبد املنعم
مدبولي تتردد كل يوم وكأنها صارت أمثال
شعبية على ألسنة كل الناس .ومن أهم
أدواره التي نال الكثير من اجلوائز على هذا
الدور املتميز.
طيب يا صبر طيب :
يعتبر فيلم مولد يا دنيا بطولة محمود ياسني
وصفاء أبو السعود وعبد املنعم مدبولي فيلما ً
درامياً ،وبعيداً عن أفالم
الكوميديا ،إال أن مدبولي جنح أن يصنع
فيه واحداً من اإلفيهات العالية جداً يف
تاريخ السينما العربية حتى أنه صار يتردد
على ألسنة كل الناس يف كل مكان ،وكأنه
من األمثال الشعبية ،وهو املقطع األول من
أغنية :طيب يا صبر طيب التي غناها عبد
املنعم مدبولي يف منتصف الفيلم تقريباً.
شيلوا امليتني اللي حتت :
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كانت شخصية حسب اهلل يف مسرحية ريا
وسكينة ،شخصية شريرة وقاتل سفاح،
إال أن الفنان القدير عبد املنعم مدبولي
حولها إلى شخصية كوميدية ساخرة ،وجنح
مدبولي يف إطالق هذا اإلفيه :شيلوا امليتني
اللي حتت ،يف هذه املسرحية كانت بطولة:
شادية ،وسهير البابلي ،وأحمد بدير ،ولكن
جنح مدبولي من سرقة الكاميرا منهم
ونال التصفيق وأشاد الكثير من النقاد أن
مدبولي جنح يف خطف الكاميرا من أبطال
املسرحية ،وأطلق اإلفيه األشهر يف هذه
املسرحية.
فؤاد املهندس ومدبولي وصداقة العمر:
بدأ فؤاد املهندس وعبد املنعم مدبولي
العمل معا ً يف البرنامج اإلذاعي ساعة
لقلبك ،وربطت بينهما عالقة قوية مع زمالء
العمر :أمني الهنيدي ،عبد املنعم إبراهيم،
محمود شكوكو ،محمد عوض ،خيرية
أحمد ،شويكار ،وكان فؤاد املهندس خالل
الثمانينيات والتسعينيات يقدم فوازير عمو
فؤاد مع املخرج محمد رجائي ،وحدث
خالف بينهما ،وصرح املهندس :إنه لن
يعمل مرة أخرى مع املخرج محمد رجائي،
وكانت فوازير رمضان مدرجة ضمن خطة
التلفزيون يف رمضان ومن إخراج «محمد
رجائي» ابن التلفزيون ،فحاول «رجائي»
البحث عن بطل آخر للفوازير ،ولم يجد
أفضل من عبد املنعم مدبولي ،وعرض
املخرج محمد رجائي بطولة الفوازير
عليه ،لكن مدبولي اشترط أن يستأذن
فؤاد املهندس قبل املوافقة ،وهكذا جنحت
فوازير جدو عبده جناحا ً كبيراً أدهش
فؤاد املهندس نفسه ،وحاول بعض
الصحفيني عقد مقارنة بني
فوازير عمو فؤاد ،وفوازير
جدو عبده ،ولكن عبد
املنعم مدبولي كان أكبر من

أن يستغل جناح فوازير جدو عبده يف تعكير
صفو عالقة الصداقة الكبيرة التي ربطت
بينهما ،فكان ُيبادر باالتصال فؤاد املهندس.
اجلوائز ونهاية الرحلة :
كان الفنان الكبير عبد املنعم مدبولي ُيرد ُد
دائماً :إن أفضلَ جائزة هي حب وتصفيق
اجلماهير على خشبة املسرح .ونال الكثير
من اجلوائز منها :جائزة أحسن ُمثل يف
السينما العربية عن دوره يف فليم «احلفيد»،
وك ّرمه الرئيس السادات بشهادة تقدير
خاصة يف أكادميية الفنون عن دور :بابا
شكراً،
عبده ،يف مسلسل :أبنائي األعزاء ُ
وجائزة أحسن ممثل عن دوره يف فيلم:
مولد يا دنيا ،الذي غني فيه أغنية :طيب يا
صبر طيب ،ثم نال وسام العلوم والفنون من
رئيس اجلمهورية عام  ،1983ثم نال أخيراً
جائزة الدولة التقديرية للفنون عام 1984
عد أول فنان عربي
عن مشواره الفني ،كما ُي ُ
َكتب عنه دائرة املعارف يف النمسا.
ت ُ
هذا هو الفنان عبد املنعم مدبولي صاحب
عبقرية متفردة يف فن األداء ،الذي ولد يوم
 28ديسمبر عام  ،1921ومات يوم  9يوليو
عام  2006عن عمر  85عاماً ،وقضي
أكثر من  50خمسني عاما ً من عمره ُمؤلفا ً
ومثالً ألكثر من  60فيلما ً و120
و ُمخرجا ً ُ
مسرحية ،وُ 30مسلسالً إذاعيا ً وتليفزيونياً،
ومنحه اهلل مالمح بسيطة وتلقائية،
وكاريزما أكبسته إعجاب ومحبة املاليني يف
البالد العربية كلها من اخلليج العربي وحتى
املحيط األطلسي.
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رساديب الموىت ..

حيث تتكدس اجلثث

الليبي ــ وكاالت .

لقد كانوا كما نحن غبار تتالعب به الرياح،
ضعفاء كما البشر ،ضعفاء كما العدم».
( دو ال مارتني )
عندما قدم «صالح عيسى» رائعته التلفزيونية
« ريا وسكينة» التي أخرجها جمال عبد
احلميد ،والتي أبدعت متثيلها سمية اخلشاب
وعبلة كامل ،بدا األمر وكأننا نكتشف هذه
السيرة املخيفة من جديد ،على أن أبرز ما
شدنا آنذاك كانت فكرة أن يتم دفن املوتى يف
أرضية الغرف التي يسكنها األحياء.
واآلن ،من كان يصدق أن نكتشف أن «باريس»،
مدينة النور ،جتلس على عظام  6ماليني
جثة ،يف مملكة ظالم مخيفة متتد على
مسافة  280كلم أسفل ميادينها املضيئة
وبيوتها العامرة ،وحدائقها البديعة.
اختيار غريب ،أن يتعايش األحياء مع املوتى
يف نفس احليز ،وأن يكون سطح األرض الذي
ميشي عليه األحياء هو ذاته السطح الذي
يدفن يف جوفه املوتى.
يف هذه املرة سوف نقترح عليكم حدثا ً
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من نفس النوع ،قد يختلف عنه يف االتساع
والشمول ،وقد يختلف عنه يف التشكل
والنشأة ،لكنهما يتحدان معا ً يف نفس الفكرة،
أن يكون سطح األرض الذي ميشي عليه
األحياء هو ذاته السطح الذي يدفن يف جوفه
املوتى ( .الليبي ) .
ألينور ،صاحب الفكرة :
إنه عام  1777م .والضابط «اليكساندر
الينور» ،يعتصر فكره ليصل يف نهاية املطاف
إلى ٍ
حل ملشكلة تكدس اجلثث يف مدينة
باريس ،وكانت فكرته تتلخص يف نقل جثث
املوتى من مقبرة «القديسني األبرياء» إلى
سراديب املوتى التي يعرفها العالم يف الوقت
احلالي ،فأصبح ـــ ودون تخطيط مسبق ـــــ
عراب
أكبر متحف للعظام البشرية يف العالم ،ولم
يكن تنفيذ هذه الفكرة سهالً ،فقد استمرت
عملية نقل اجلثث من العام  1785حتى
بدايات القرن التاسع عشر  .ولكن ،كيف
كانت البداية ؟ ،وملاذا وصلت األمور إلى هذا
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احلد من اخلطورة ؟ ،ذلك احلد الذي استلزم
تنفيذ هذه الفكرة التي بدت آنذاك مجنونة
ومغرقة يف اجلرأة والغرابة معا ً .
زوكسيند يصف واقع احلال :
يف رائعته «العطر» ،وصف «باتريك زوكسيند»
حال مدينة باريس يف ذلك الزمن ،وكانت
مقبرة األبرياء من ضمن ما وصفه ،لذلك
سوف نبدأ معرفة احلكاية بقراءة ما أبدعه
«زوكسيند» يف روايته :
(( ويف باريس ــــ بطبيعة احلال ــــ كانت
الروائح على أشدها ،فباريس كانت أكبر
مدن فرنسا ،وداخل باريس كان هناك مكان
محدد بني شارع «أوفير» وشارع «فيرونيري»،
أي يف مقبرة «األبرياء» ،حيث كانت الروائح
الكريهة تهيمن بصورة جهنمية ،فعلى مرور
 800سنة كان موتى «مستشفى نزل الرب»
واألديرة املجاورة يدفنون هنا ،ويوميا ً على
مدى  800سنة كانت اجلثث املتفسخة ُتلب
بالعشرات لتوارى التراب يف قبورٍ طويلة ،أو
يف القبور العائلية ،ويف مأوى بقايا اجلثث،
عظمة فوق عظمة طيلة  800سنة ،وفيما
بعد فقط ،عشية الثورة الفرنسية عندما
انهدمت بعض القبور بصورة خطيرة ،وعندما
دفعت الروائح املنبعثة من املقبرة سكان
اجلوار ،ال إلى االحتجاج فحسب ،وإمنا

ٍ
عندئذ فقط أغلقت
إلى انتفاضات حقيقية،
املقبرة ،ونقلت ملكيتها العقارية ،فجمعت
ماليني العظام واجلماجم ،ثم أهيلت يف جوف
قبور «مومنارتر» اجلماعية ،ويف مكان املقبرة
أقيمت ساحة السوق)) .
تاريخ سراديب املوتى :
لم يكن الهدف من إنشاء األنفاق حتت مدينة
«باريس» هو حتويلها إلى مقابر جماعية
لعظام ماليني البشر ،بل كانت هذه السراديب
يف بداية إنشاءها عبارة عن مناجم للحجر
الكلسي ،ويعود تاريخ إنشاء هذه املناجم الى
ثمانينات القرن الثاني عشر ،أي بعد 1180
ميالدية ،حيث ظهرت احلاجة املاسة إلى
إيجاد مقالع حجر إضافية الستخراج احلجر
الكلسي الالزم لتشييد القصور والقالع،
ولم يكن ذلك ممكنا ً يف ظل توسع املدينة
وامتدادها فوق األراضي التي كان يفترض
أنها ستصبح مقالع جديدة للحجر ،ولذلك
مت اعتماد طريقة جديدة ،وهي عمل مناجم
للحجر شبيهة مبناجم الفحم ،حيث مت احلفر
إلى أعماق وصلت إلى  20متراً ،ومن ثم
مت التوسع وعمل شبكات أنفاق حتت األرض
الستخراج أكبر كمية ممكنة من احلجر.
 600سنة من احلفر :
استمر العمل يف أنفاق احلجر ملا يقارب 600
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سنة ،وهو ما شكّل قنبلة موقوتة حتت باريس
كانت تنذر بكارثة ،حيث حدثت مجموعة من
احلوادث الصعبة التي كانت مجرد مقدمات
لكارثة أكبر ،فقد انهارت بعض املقاطع من
هذه األنفاق ،وتسبب ذلك بخسائر مادية
جسمية ،لكن تلك اخلسائر لم تكن لتذكر
لو أن العمل يف االنفاق استمر ،وهو ما
كان سيتسبب بانهيار مساحات شاسعة من
باريس ،وإلى تدمير معالم تاريخية مهمة يف
املدينة ،وبالطبع مقتل عشرات آالف املواطنني
ممن يسكنونها ،ولذا اتخذ قرار بحظر العمل
يف هذه األنفاق وإغالقها متاماً ،وذلك عام
 ،1777كما مت ردم األجزاء التي تشكل
خطورة على املناطق احليوية من املدينة .
اجلثث تغادر املقابر إلى السراديب :
لم تكن األنفاق وحدها هي مشكلة باريس يف
نهايات القرن الثامن عشر ،فقد اجتمعت على
املدينة عدة مصائب ،منها الفساد الذي نهش
حلوم الفقراء ود ّمر مصادر عيشهم ،وهو ما
تسبب يف تفشي اجلوع واملرض بني الفقراء
وارتفاع نسبة الوفيات ،ناهيك عن النزاعات
التي كانت تزيد من نزالء املقابر من املوتى،
لتستقبل املقبرة املركزية يف املدينة ـــــ وهي
مقبرة القديسني األبرياء ـــــــ مئات اجلثث
يوميا ً  ،وهو عدد كان يصعب معه حفر قبر
مستقل لكل جثة ،فتم عمل حفر ضخمة أو
مقابر جماعية الستيعابه .
املقابر اجلماعية كانت احلل األمثل ملشكلة
ارتفاع عدد اجلثث التي كانت تصل إلى
املقبرة يومياً ،لكن ظهرت مشكلة أكثر تعقيداً،
فقد أصبح عدد اجلثث أكثر من أن تستوعبه
تلك احلفر أو املقابر اجلماعية.
ومجدداً ضاقت مقبرة «القديسني» مبا فيها
من جثث ،ليتم اللجوء إلى إعادة فتح بعض
املقابر اجلماعية وتكديس عدد إضايف من
اجلثث ،ذلك التكديس تسبب يف انبعاث
روائح كريهة ال تطاق من املقبرة  ،كما تسبب
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يف انهيارات متعددة للجدران املحيطة باملقبرة
وتناثر اجلثث يف الشوارع  ،وهو أمر لم يعد
يطاق ،وأصبح يشكل تهديداً خطيراً لسكان
باريس ،كون املقبرة ال تبعد إال أقل من 2000
متر عن مركز املدينة ،ويلتصق بها سوق
مركزي ،وهو ما جعل احلكومة الفرنسية توافق
أخيراً على نقل ما يف املقبرة من عظام وجثث
إلى األنفاق حتت باريس وذلك عام 1785
ميالدية .
باريس تدعوكم إلى معرض املوتى :
كانت هذه هي حكاية ميالد «سراديب املوتى»،
أما اآلن فتعتبر هذه السراديب واحدة من أهم
املعالم السياحية يف باريس ،وبالتأكيد لن تكون
يوما ً بشهرة املعالم السياحية العاملية يف املدينة
مثل «برج إيفل» ولن يقارب عدد زوارها عدد
زواره ،فأعداد الزائرين لهذه السراديب ال
يتعدى بضعة آالف شهرياً ،وحتى يصل السائح
إلى «سراديب املوتى» يجب عليه أن ينزل
مسافة  20متر حتت األرض ،ثم يسير داخل
مجموعة من السراديب الضيقة واملغطاة كليا ً
باجلماجم والعظام ،ولضمان سالمة السياح،
يتم تطبيق أعلى معايير السالمة واألمان ،وال
ُيسمح بدخول أعداد كبيرة دفعة واحدة ،وهذا
يفسر األعداد القليلة لزوار هذه السراديب .

أحـــداث عالميـــة

 1700متر فقط هي املسافة التي يسمح
للزوار بالتجول فيها داخل سراديب املوتى
الباريسية ،وأما باقي املناطق فال يسمح
بدخولها ،وهي مغلقة متاما ً أمام السياح ،لكن
هذا ال مينع بعض غريبي األطوار واتباع بعض
اجلماعات الغامضة من التسلل الى املناطق
املحظورة وإقامة طقوس وحفالت صاخبة،
وهو ما يتسبب يف حوادث وإصابات خطيرة
يف الكثير من األحيان ،كما أن البعض يضيع
داخل الشبكة املعقدة لألنفاق لفترات تعرض
حياته للخطر الشديد .
مهندس معرض اجلثث :
«لويس دي توري» هو الشريك األساسي يف
فكرة ظهور متحف العظام البشرية حتت
باريس ،فقد قام باإلشراف على إعادة ترتيب
العظام التي كدست بشكل عشوائي لتشكل
جدرانا ً لألنفاق أو السراديب ،وقد استطاع مع
عماله إعادة ترتيب العظام على مسافة متتد
ألكثر من  1700متر حتت األرض ،وبالطبع
هذه املسافة ال تذكر إذا ما قورنت بالطول
الكلي لسراديب املوتى يف باريس والبالغة
 280كيلومتر ،وقد شكلت ملجأ آمنا ً للعديد
من سكان باريس يف احلرب العاملية التي
مضت .
كاتاكومب باريس الشهير :
باريس إذاً ليست مدينة للنور فقط ،إنها
أيضا ً مدينة للظالم الذي يأوي اآلن  6ماليني
شخص أو باألحرى  6ماليني جثة ،أهالً
بكم يف أكبر مقبرة يف العالم .هنا ،حتت
شوارع ومباني مدينة باريس بعمق  20متر
ترقد شبكة أنفاق يبلغ طولها حوالي 350
يشبه باريس بجبنة «الغرويير»
كم ،البعض ّ
املشهورة بالعدد الكبير من الثقوب عليها،
يعود تاريخ إنشاء هذه األنفاق إلى القرن
الثاني عشر كمقالع حتت األرض للحجارة
التي استخدمت لبناء املدينة ،ليتم بعد ذلك
غلقها ونسيانها ،ثم بعد ذلك وقبل الثورة

الفرنسية بوقت قريب ويف أواخر القرن
الثامن عشر -سنة  1786-ح ّول جزء من
هذه األنفاق كمستودع لكم هائل من عظام
املوتى التي نقلت من املقابر الباريسية بعد أن
عرفت يف تلك الفترة اكتظاظا ً شديداً شكّل
تهديداً للصحة العامة.
مت إذاً نقل بقايا عظام  6ماليني إنسان إلى
داخل هذه السراديب ما بني أواخر القرن
الثامن عشر وأواسط القرن التاسع عشر
لتشكّل بذلك واحدة من أغرب األماكن التي
أنشأها اإلنسان على األرض ميكن زيارتها،
إنها «الكاتا كومب» نسبةً إلى املدافن التحت
أرضية التي استخدمها الرومان قدمياً.
تعليمات البد من مراعاتها :
«الكاتاكومب» تعتبر واحدة من أماكن اجلذب
السياحي يف العاصمة الفرنسية ،فعدد الزوار
سنويا يبلغ  300.000زائر ،لكن جزءاً صغيراً
فقط من هذه األماكن أصبح مفتوحا ً للزوار،
ليبقى اجلزء األكبر ممنوعا ً على العامة ،رغم
هذا جند هواة يغامرون باستكشاف األماكن
املجهولة داخل هذه السراديب ،وبالنسبة
لألماكن املفتوحة للسياح ،تبدأ الرحلة من
أحد املداخل يف ساحة دونفير -روشيرو،
يقطعون خاللها مسافة  2كم ،مدة الزيارة
 45دقيقة ،ثم يكون مكان اخلروج عند هذا
العنوان 36 :شارع «رميي دميونسال « ،
الدخول ممنوع على األشخاص الذين لديهم
مشاكل يف التنفس أو القلب ،واألطفال أقل
من  14سنة وحدهم ،تبلغ درجة احلرارة يف
الداخل  14درجة مئوية ،يبلغ متوسط ارتفاع
سقف األنفاق  1.8متر ،يشاهد الزوار خالل
هذه الرحلة أكداسا ً من العظام واجلماجم
البشرية فوق بعضها البعض مرصوفة على
اجلدران ،أمام أكوام العظام هذه وضعت
تبي
الفتات قدمية مصنوعة من احلجر ّ
املكان األصلي الذي أتت منه هذه العظام مثل
اسم املقبرة وعنوانها.
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قبل أن

نفترق

جتربتي مع النشر

لــم يخطــر ببالــي يف يــوم مــن األيــام أن يكــون لــي
كتــاب يحمــل اســمي وتتداولــه أيــدي القــراء ،وتــزدان بــه-
كمــا اعتقــد  -أرفــف املكتبــات  ..كانــت فكــرة تــكاد تكــون
بعيــدة التحقيــق  ..كنــت أظــن فيمــا أظــن أن النشــر حــق
يحتكــره عــدد محــدود مــن الكتاب الكبــار  ..ويف احلقيقة
لم أحاول النشر أو مجرد السؤال عن دور النشر وكيفية
طباعة كتاب  ..وملا كنت مهووسا ً باملقالة الساخرة  ،فلم
يــدر يف خلــدي أن أقــوم بتجميــع القصــص التــي نشــرتها
هنــا وهنــاك ،وعلــى نطــاق ضيــق خــال الصحــف املحلية
التابعــة للمناطــق القريبــة مــن مدينــة البيضــاء  ..فقــد
كانــت قصصــي التــي أكتبهــا ملتقطة من حــاالت مجتمع
قريتــي التــي كنــت أعيــش فيهــا وهــي مســة ( أم الداليــا )،
حتــى أننــي أهديتهــا أول كتبــي  ..فقــد أوحــت لــي بالكثير
مــن األفــكار واحلكايــات واملقالــب الطريفــة التــي حتــدث
بــن احلــن واآلخــر يف قريــة مســة .
يف مطلع تســعينيات القرن العشــرين تعرفت على
الروائــي والقــاص األديــب «عبد الرســول العريبي» عندما
زار صحيفة اجلبل األخضر التي يرأســها األديب «ســالم
الهنــداوي» ،وكنــت محــررا بهــا رفقــة األصدقــاء «محمــد
بوســويق» و»الصديــق بــودواره» و»عبداجلــواد عبــاس»،
والتــي كانــت لنــا املدرســة التــي تعلمنــا فيهــا ألــف بــاء
الكتابــة والصحافــة ،والنافــذة التــي عــن طريقهــا عرفنــا
القارئ الكرمي ،وقبلها كانت صحيفة الشــال بالنســبة
لــي  ..وكانــت زيــارة «عبد الرســول العريبي» منحة ثقافية
لــن أنســى فضلهــا وفضلــه  ..حيــث اطلــع علــى نتاجنــا
وأعجــب بــه وتلقفنــا بكل شــفافية واحتضــن كتاباتنا التي
كنــت أســخر منهــا علــى األقــل على الصعيد الشــخصي .
تواصلــت مــع «عبــد الرســول» الــذي اقتــرح جتميــع
قصصــي واختيــار أفضلهــا للدفــع بهــا كي تنشــر مبجلس
الثقافــة الــذي كنــت أتصــوره محاط ـا ً بهالــة خرســانية
ال يدخلــه إال الكبــار  ..وبالفعــل قمــت بتجميــع أربــع
وعشــرين قصــة قــام بطباعتهــا صديقــي اللــدود «عبــد
اجلــواد عبــاس» علــى اآللــة الكاتبــة التقليديــة  ،حينهــا لــم
تكــن لنــا درايــة بعلــم وعالــم الكمبيوتــر  ..خاصــة وأن
«عبــد اجلــواد» متمكنـا ً مــن اللغــة ،ويقبــض علــى أدواتهــا
بحكــم التخصــص  ..بعــد إمتامهــا ســلمتها لألديب «عبد
الرســول» دون أن أختــار شــكل الغــاف لعــدم درايتــي
باألمور الفنية وجلهلي ألساسيات قام املجلس بتنفيذها
 ..وال أكتم ســراً إن قلت إنني لم أكن مصدقا ً ملا يحدث
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فقــد نســيت الفكــرة لعــدم ترجمتهــا يف مخيلتــي البدويــة
 ..بعــد فتــرة تعــدت العــام تلقيــت اتصــاالً مــن املســرحي
«علــي الفــاح» الــذي كان يعمــل باملجلــس ،ويبــدو أنــه كان
مســؤوالً عن النواحي املتعلقة بتوقيع العقود أو ما شــابه
ذلــك  ..وأخبرنــي بوصــول النســخة التجريبيــة ،وال بــد
مــن مراجعتهــا شــخصيا ً  ..وكانــت مصطلحات الطباعة
والنشــر جديــدة علــى كاتــب مثلــي يقطــن يف أقصــى
النســيان الثقايف  ..أســئلة كثيرة مارســت لعبتها البليدة
يف رأســي ،وتركت عالمات اســتفهام عجزت يف الوصول
إلــى إجابــات عنهــا ..
املهــم وصلــت النســخة التجريبيــة وراجعتهــا خــال ليلــة
واحــدة ،فقــد كانــت األخطــاء بســيطة وال تــكاد تذكــر
بفضــل نباهــة وشــطارة «عبــد اجلــواد عبــاس « ..كــدت
أنســى  ..فقد كان مع النســخة التجريبية ،العقد ،وصك
مببلــغ مالــي ،هــو األول يف حياتــي الصحفيــة والثقافيــة
الــذي اســتلمه مــن جهــة اعتباريــة  ..كنت وقتهــا (كعابي)،
فاشــتريت بــه ســيارة متهالكــة وخــارج نطــاق االســتعمال
لكنهــا أدت دورهــا وغيــرت مــن أســلوب حياتــي وحيــاة
أســرتي الصغيــرة ..
بعــد فتــرة وجيزة أبلغنــي «علي الفالح» بوصول املجموعة
القصصيــة «رائحــة اجلــوع» واســتلمت ثالثــن نســخة لم
أصــل إلــى بيتــي إال بنســخة واحدة فقد قدمتها إهــداءات
ألصدقائــي يف بنغــازي والبيضــاء ودرنــه وكانــت النســخة
األولــى مــن نصيــب األديــب الراحــل «عبــد الرســول
العريبــي» عرفانــا ً بفضلــه واحترامــا جلهــده املنقطــع
النظيــر ..
أخيراً ،علمت بطريقة أو بأخرى أن من أجاز مجموعتي
القصصيــة «رائحــة اجلــوع» هــو القــاص «محمــد
املســاتي» ،وال أخفــي أنــي يف البدايــة فرحــت بصدورها،
ولكــن عندمــا راجعــت مســيرتي الثقافيــة أدركــت أنهــا ال
تســتحق النشــر ،وكان يجــب التريــث قبــل اإلقــدام علــى
هــذه اخلطــوة  ..لكننــي اعتبرتهــا قفــزة تــؤرخ ملرحلــة مــن
مراحــل حياتــي الثقافيــة  ..ومنــذ املولــود األول توالــت
املطبوعــات ،فــكان «حبــل الغســيل» ،و» الليبيــون يف جيش
قرطاجة «  ..ومازال اخلير يف الطريق  ..وهذا كل شيء
!!..

بقلم الكاتب  :الناجي احلربي

امقارنس
لوحة ملنطقة امقارنس ( MEERNESشمال
بلدة األبرق يف اقليم برقة .شرق ليبيا )،
رسمت من قبل «إدوين بورتشر» سنة 1860م.
ويبدو يف الصورة قبران يقعان إلى الشرق منها،
يعود القبر الدائري إلى الفترة اجلمهورية من
تاريخ قورينا أي إلى القرن الرابع قبل امليالد،
أما القبر األصغر حجما ً ذو الشكل املستطيل
فهو يعود إلى القرن الثالث قبل امليالد حسب
اعتقاد الفرنسي أندريه الروند.

كانت قرية «امقارنس» مثاالً منوذجيا ً للقرية
الزراعية ،وقد استثمرها اليونانيون القدماء
( االغريق ) لزمنٍ طويل ،وقد قسم االغريق
حقولها بأسوارٍ مبنية باألحجار ،مثلما فعلوا يف
جزيرة صقلية عندما اقاموا مستوطناتهم فيها
قدميا ً .
املصدر :أندريه الروند ،برقة يف العصر
الهللينستي  ،ترجمة عبد الكرمي الوايف،
منشورات جامعة قاريونس،بنغازي.2002،
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واستبدل الضجيج مبتعة القراءة .
هكذا تبدع أنت  ..وميوت الوباء .

