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شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي
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قـــــالئـــــدهــــم ..
بعــــــٌض مـــــن تاريخهـــــا العريــــق



صورة
الغالف

جنود  على  إيطاليا  وزعتها  التي  امليداليات  إحدى 
فيها  لهم  مت  معركة  يف  شاركوا  الذين  املحور 
االنتصار، والالفت أن هذه امليداليات حتمل صورة 
له  يسجل  الذي  الشهير  فيالني  األخوين  قوس 

تاريخ ليبيا قصة مذهلة .
هذا  صدور  من  عامًا   2400 الـ  يقارب  ما  فمنذ 
العدد، نشب خالف بني قورينا الليبية وبني قرطاج، 
على ترسيم احلدود بينهما، فقررتا حسمه بأن تكون 
احلدود بينهما هي ابعد نقطة يصلها عداءان من 
كل طرف، بحيث ينطلق عداؤو قورينا وقرطاجة يف 
وقٍت واحد، ولكن حدث أن عدائي قرطاجة ) وهما 
األخوان فيالني ( قطعا مسافة أطول من تلك التي 
واتهموا  القورينيون  قطعها عداءا قورينا،  فاحتج 
قرطاجة بالغش الصريح واشترطوا كأثبات لصحة 
قواعد  يخرقوا  لم  بأنهم  القرطاجيني  إدعاء 
يدفنا  أن  على  فيالني  األخوان  يوافق  أن  االتفاق 

حيني يف نفس املوضع الذي وصلوا إليه ركضًا . 
وهكذا دفن األخوان فليالني أحياًء يف نفس املكان 
ُعرف  والذي  بعد  فيما  القوس  فيه  شيد  الذي 

باسمهما يف التاريخ .
تاريخها أساطير تروى .. واصالتها ال يتطرق إليها 
الذي نقش  املعقوف  الصليب  .. وحتى هذا  الشك 
ظهور  مع  ولد  العهد  حديث  ليس  امليدالية  على  
أنه وجد منقوشًا  الكثيرون، بل  النازية كما يعتقد 
يرجع  ليبيا،  جنوب  فزان  يف  زنككرا  يف  حجٍر  على 
تاريخه إلى آالف السنني . ومن املعروف أن الصليب 
املعقوف هو أحد الرموز البدائية لعبادة الشمس.  

والصليب  فيلالني  األخوين  قوس  عن  للمزيد 
العصر  يف  برقة   ، الروند  أندريه   : املعقوف 
 202 200ـ  ص   ص  سابق،  مرجع  الهللينستي، 
 .1965 الثاني،  املجلد  القدمية،  ليبيا  مجلة   ،

ص22.
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مفتاح  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

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

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

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

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

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

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

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .

البيضاء . خلف شارع النسيم.  الطريق الدائري الشمالي
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شيماء هاشم الحاج  - السودان

إبــــداعــــات
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أما مجلة »استريكس« الفرنسية املصورة 
التي تدعم ثقافة مقاومة بالد الغال للمستعمر 
يتابعها  محببة  أطفال  رسوم  عبر  الروماني 
الكبار أيضاً، فقد صدر العدد األول منها يوم 
29 أكتوبر 1959 م. ومازالت تصدر حتى 
اآلن . أما يف اسبانيا فقد بينت االحصائيات 
أن هناك 137 مجلة تصدر  م.  يف 2003 
إلى   2005 عام  عددها  ارتفع  بانتظام، 

 .576

احلديث كثير، والوجع أكثر، ولو تخصصت 
هذه االفتتاحية يف استعراض املجالت األوربية 
وتواريخ إصدارها ومدى قدرتها على مواصلة 
احلياة لبكينا معاً حتى مطلع الروح، والحتجنا 
من مجلة الليبي إلى كل صفحاتها املئة لنسرد 

فقط بعضاً من هذا الوجع الذي ال ميوت . 
السؤال  إن  نحن؟  عنا  فماذا  عنهم،  هذا 
الكبير الذي ال نستطيع جتاهله هو : ملاذا ال 
املجالت  اغتيال  أن  وهل  لنا مجالت؟  تعيش 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

ملاذا ال تعيش لنا مجالت ؟

1932م.  سنة  بالصدور  بدأت  التي  الفرنسية،  »إسبيري«  مجلة 
املرآة(   ( أما مجلة »دير شبيغل« األملانية   .. مازالت تصدر حتى اآلن 
تصدر  ومازالت  م.   1974 يناير   4 يوم  منها  األول  العدد  صدر  فقد 
من  مستفيدًة  اسبوعيًا.  نسخة  ألف   840 تطبع  أنها  بل  اآلن،  حتى 
األملاني  املواطن  عند  القراءة  ثقافة  انتشار  لدرجة  مذهلة  معدالت 

تبلغ حسب آخر االحصائيات 93 % .
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هو تخصص عربي بامتياز ؟
الوباء ليس ليبيًا فقط : 

عام  صدرت  التي  الثقافية  دبي  مجلة 
يف  الصدور  عن  توقفها  أعلنت  م.   2004
عام 2016م، ومجلة اإلمارات الثقافية التي 
صدرت عام 2012 م. توقفت عن الصدور 
يف عام 2020 م.، أما مجلة »الناقد« األكثر 
من رائعة فقد صدرت عام 1988م. عن دار 
رياض الريس للنشر، إال أنها واجهت املصير 
ما  لها  يشفع  ولم  م.   1995 عام  املحتوم 

حققته من مكانة مرموقة أدبياً وفكرياً.
ال  التي  املرموقة  املكانة  عن  كتبنا  وإذا 
تشفع ألصحابها فليس لنا إال أن نتذكر مجلة 
»أبوللو« املصرية، وهي مجلة أدبية أصدرتها 
الشاعر  أسسها  التي  الشعرية  أبولو  جماعة 
أبو شادي« يف سبتمبر  زكي  »أحمد  الدكتور 
حتى  الصدور  يف  واستمرت  1932م.، 
ديسمبر 1934م. يف معدل عمٍر قصير جداً 
ملرحلٍة  التاريخية  األهمية  منتهى  يف  ملجلٍة 
يف  عربي  وطٍن  تاريخ  من  احلساسية  بالغة 

منتهى االرتباك .
القائمة طويلة، وميكنك أن تعثر على جثث 
أو  أوقفت،  أو  توقف،  عربية  ملجالٍت  مهيبة 
أرغمت على التوقف، املهم أن املقبرة استقبلت 

أجسادها القتيلة حقه يف نهاية املطاف .
سيرة »أبو توقف« الليبي :

اسمها  مجلة  ليبيا  يف  كانت  إنه  ويقولون 
إنه كانت يف ليبيا مجلة  »ال«، ويقولون أيضاً 
كانت  إنه  ويقولون  العربية«،  »الثقافة  اسمها 
) وعادت من جديد ( مجلة يف ليبيا اسمها 

»الفصول األربعة«.
هذا ما قد يهمس لك به شاب مثقف يف 
هذه األيام، ألنه بحكم تكوينه العمري ال يعي 
أبعد من ذلك، لكن ما يهمس لك به التاريخ 
هو يف الواقع أبعد وأقدم، وأيضاً أكثر وجعاً 

يف نهاية املطاف. 
إن »عبد العزيز الصويعي« يف كتابه القيم 

»بدايات الصحافة الليبية« 1866 ــ 1922، 
الصادر عن الدار اجلماهيرية للنشر والتوزيع 
إنه مبجرد  يقول  م.  عام 1989  واالعالن، 
عام  صدرت  البالد  إلى  مطبعة  أول  دخول 
1866 م.  أول مطبوعة رسمية كان اسمها 
من  طويلة  فترة  أن  إال  الغرب«،  »طرابلس 
األيام العجاف تلت هذا اإلصدار، بحيث أنه 
مضت أربعون سنة كاملة لم تصدر فيها سوى 
وهي  استحياء،  على  أخرى  ثالث مطبوعات 
عام  صدرت  رسمية  سنوية  وهي  »سالنامة« 
1869 م.، و«الترقي« وهي أسبوعية صدرت 
عام  صدرت  التي  و«الفنون«  1897م،  عام 

1898 م. 
حصاد هزيل ألربعني عام صحافة، إال أن 
املخزون انفجر مرًة واحدة، وكانت الفترة من 
1908 ــ 1911 م. عامرة مبا لذ وطاب من 
اإلصدارات، ففي فترة اخلمس سنوات هذه 

افتتاحية  رئيس التحرير
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أنشأت خمس مطابع، وأصدرت 13 صحيفة 
من  عاثراً  عاد  احلظ  أن  إال  رسمية،  غير 
ليبيا،  إلى  اإليطالي  املستعمر  بدخول  جديد 
دم  شالل  ماعدا  تقريباً  شيء  كل  توقف  إذ 

وسيرة فقد وتهجير ومعاناة . 
ومختل،  وطاريء  شاذ  وضع  كل  وكعادة 
يف  الطارئون  وانهمك  املطابع،  كل  أقفلت 
استبدال األسماء مبسميات مريبة، وهذا ما 
الواثقني  وغير  املستريبون  العادة  يف  يفعله 
من ضمان استمرارهم، وهكذا استبدل اسم 
»إيطاليا  باسم  الغرب«  »طرابلس  جريدة 
اجلديدة«، وسميت مطبعة »الترقي« باسم »6 
أكتوبر«، وبيعت مطبعة الفنون والصنائع إلى 

إيطالي كان يدعى »ماجي« .
تاريخ عابر على غزاة عابرين :

إذا ما حاولنا تقسيم تاريخ مرحلة طويلة 
تختص مباهية وجود حركة صحافة يف ليبيا 
فسوف نقتنع بتقسيم »الصويعي« الذي جاء 

على هذا النحو : 
) العهد العثماني األول 1551 ــــ 1711 
م.( : ظلت الصحافة يف هذا العهد جثة هامدة 
الظلم  بتلقي  منشغلني  مواطنني  بني  تتراوح 
ومكابدة االستبداد، وبني حكام مشغولني أكثر 

بقمع الناس واذاللهم.
) العهد القرمانلي 1711 ــ 1835 م.( 
: رمبا كان »يوسف باشا« املعروف باستبداده، 
إلصدار  محاولة  أول  أن  بكون  محظوظاً 
صحيفة بعد كل هذه السنوات العجاف كانت 
يف عهده، فقد صدرت »املنقب األفريقي« عام 
1827 م.، لتصبح ليبيا أول دولة يف شمال 
افريقيا تصدر بها صحيفة باحلبر املخطوط. 
وهو سبق كان ينبغي أن نحافظ عليه، ال أن 
كما  شارع  أول  إلى  نافذة  أول  من  به  نرمي 

اعتدنا على الدوام .
يف  أننا  هو  احلزن  على  الباعث  ومن 
الوقت الذي ال يدرس طالبنا اللغة الفرنسية 
يف مدارسهم االبتدائية حتى اآلن، كنا نصدر 

باللغة  اليد  وبخط  مكتوبة  االفريقي  املنقب 
الفرنسية، نفس اللغة التي ال يدرسها طالبنا 
من  بكائية  متوالية  وهي  مدارسهم،  اليوم يف 
بإنتاجه  نحن  نتخصص  نكاد  فريد  طراز 

وتأليفه وإخراجه معاً .
املجلة األولى : 

كل  إصدار  يوقف  اإليطالي  االحتالل  إن 
الصحف العربية مبرسوم رقم 513 املؤرخ يف 
6. 4 . 1912 م. ويدوم هذا الوقف القسري 
حديث  ذلك  بعد  وسيرد  سنوات،  ثمان  ملدة 
وتواريخها،  الصحف  عن  كله  يختص  طويل 
لكني لن أركز هنا إال على املجالت التي كانت 
مجلة »الفنون« فاحتة الدرس فيها، وهي التي 
صدرت عام 1898 م. واستمرت يف الصدور 
17 عدداً قبل أن تطيح بها ظروف السياسة 
وتخمد أنفاسها إلى األبد . ليشهد عام 1921 
صدور أول مجلة سياسية يف ليبيا، هي مجلة 
»اإلصالح« التي أسسها »عبداهلل جمال الدين 
املبكر  الطالع  سوء  صادف  وقد  امليالدي«  
هذ املجلة إذ لم يصدر منها سوى عدد واحد 
بعد  لتصدر   . اآلن  إلى  بعده  الروح  أسلمت 
ذلك مجلة »األسرة املسيحية« عام 1923م. 
والتي اهتمت بأخبار االرساليات يف طرابلس 
صدرت  السنة  نفس  ويف  وفزان،  وسرت 
الصناعة  غرفة  رعاية  »التقومي« حتت  مجلة 
مع  املوعد  كان  التالية  السنة  ويف  والتجارة، 
كانت  شهرية  وهي  الغرب«  »طرابلس  مجلة 
يف  أما  الدولة،  يف  املوظفني  كبار  على  توزع 
1930 فقد صدرت مجلة »نادي السيارات« 
عن نادي السيارات بطرابلس، ويف تفس السنة 
االيطاليني«  الفنانني  »صغار  مجلة  صدرت 
نفس  يف  توقفت  وقد  اخليالة،  مدرسة  عن 
»الرياضة  باسم  أخرى  مجلة  وكذلك  السنة، 
من  مجموعة  إلى  باإلضافة  والرياضيني«، 
القصير  عمرها  يف  اشتركت  التي  املجالت 
وأهدافها املحدودة ، وهي سيرة بالغة األهمية 

افتتاحية  رئيس التحرير
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من  أبعد  أريد  هنا  لكني  يؤرخ،  أن  يريد  ملن 
أوزع  أن  أمانع يف  وال  أحزن،  أن  أريد  ذلك، 

حزني عليكم باملجان هذه املرة . 
احلزن .. باملجان : 

اآلن  أحييكم  املصورة«  »ليبيا  مجلة  من 
يف  وتطبع  شهرياً  تصدر  كانت  التي  تلك   ..
عامي  بني  الصدور  يف  واستمرت  بنغازي 
املجالت  أهم  من  وتعتبر   1940-1935

الليبية يف فترة احلكم اإليطالي.
أبدأ  أن  اخترت  رمبا  املجلة  هذه  من 
النتقل مباشرة إلى مجلة الثقافة العربية التي 
ازدهرت وأينعت وانتجب فترة رائعة من فترات 
لنفتح  اختفت،  ثم  ليبيا،  يف  املجالت  تاريخ 
املجالت  أسماء  تضم  طويلة  نعي  ورقة  معاً 
املرحومة اآلتية : مجلة ال .. مجلة البيت التي 
مجلة   ..  1965 عام  األول  للمرة  صدرت 
  1975 عام   صدرت  التي  لألطفال  األمل 
.. مع قائمة طويلة من املجالت املتخصصة 
أسماءها  على  يعثر  أن  باحث  أي  يستطيع 

وتواريخ إصدارها األول من األنترنيت.
نهتم  لكننا  اآلن،  املاضي  من  هذا  كل 
مجلة  تعيش  أن  حقاً  ونريد  باحلاضر،  أكثر 
من  لسباتها  التعود  وأن  األربعة،  الفصول 
الثقافة  مجلة  تعود  أن  حقاً  ونريد  جديد، 
العربية إلى املكتبات، ونريد أن تواصل مجلة 

»رؤى« الصدور، وأن تعود مجلة »ال«، وأن .. 
وأن .. وأن .. وأن .. 

مجلة الليبي أيضًا : 
نسعى، مؤسسةً وهيئة حترير أن ال تتوقف، 
ونأمل ونحلم بأن تتألق باملزيد من األعداد، 
ولكن، لم جنب بعد عن السؤال الكبير : ملاذا 

ال تعيش لنا مجالت ؟.
اعتقد أن اإلجابة عن هذا السؤال تستلزم 
ومن   ، بالضرورة  أخرى  أسئلة  عن  إجابة 
أبرزها : ملاذا لم نقتنع بعد، حكومات وساسة 
األكثر  هو  املثقف  الشعب  بأن  ومسؤولني، 
وأن  البعض،  بعضه  مع  احلوار  على  قدرة 
املواطن املثقف هو األكثر مقدرة على تنفيذ 
الدولة  بضوابط  وااللتزام  التنمية  خطط 
األكثر  هو  املثقف  املوظف   وأن  ومعاييرها، 
قدرة على العطاء يف مجال عمله، وهكذا .. 
تتسع الدائرة لتشمل مجتمعاً كامالً آن له أن 
يؤمن بأن الثقافة هي خشبة اخلالص للكثير 
التي يواجهها، وأن إغالق مجلة  من املشاكل 
ثقافية هو عمل بشع ال يوازيه بشاعة سوى أن 
متنع طفالً من الضحك، وأن مدينةً بها ألف 
مكتبة  بها  توجد  وال  تبغ،  محل  وألف  مقهى 
عامة واحدة، هي أقرب إلى مقبرة منها إلى 

مدينة . 
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للمرة األولى .. عربي يف احلكم : 
وعندما قام » بو ّمويس« بالثورة على الداي 
محمد ) ولد اجلن (، عام 4 يوليو 1711 
وألن  طغيانه،  من  البالد  وخلص  وقتله  م.، 
سارعت  فقد  عربياً  كان  بومّويس  محمود 
احلوليات   ( احلكم.  على  ملبايعته  اجلموع 
الغزو  حتى  العربي  الفتح  منذ  الليبية 
هذا  فيرو«  »شارل  ويصف   .  ) اإليطالي 

احلدث يف حولياته قائالً : 
)) وكان محمود أبو مّويس عربيًا، ولذا فقد 
دايًا،  مبايعته  إلى  الشعب  عامة  سارعت 
وقدموا إليه يلثمون يده رمزًا للخضوع . (( 

. )255 (
املثير  من  فإن  اجلزئية،  هذه  وبخصوص 
على  انقلب  عندما  اجلن«  »ولد  أن  للتعجب 
االنكشارية  من  معارضة  واجهته  »إبراهيم« 
ألنهم  تركي،  أباه  أن  مع  عربية،  أمه  كون 
سدة  إلى  يصل  أن  متاماً  يرفضون  كانوا 
احلكم شخص يحمل يف عروقه دماء عربية 
العربي  مّويس  بأبي  بعيد، فمابالك  ولو من 
به  قام  ما  أهمية  نتفهم  ولهذا سوف  القح. 
التي  األولى  املرة  أنها  زاوية  من  بومَويس 
خالص  عربي  املنصب  هذا  إلى  فيها  يصل 

النسب .
.ص  فيرو  شارل  حسب   ( احلدث  هذا  إن 
ليبيا،  تاريخ  يف  هاماً  يعتبر حتوالً   )  256
التركية  الدولة  بانقراض  إيذاناً  يعتبر  إذ 
البالد  احلكم يف  تولي  وبدء  فيها،  الصرفة 

مصادر  عدة  يف  مّويس«  »بو  اسم  ورد 
فقد  نقصه،  أو  حرٍف  بزيادة  أما  تاريخية، 
و«أبي  مّويس«،  أبو   « و  »بومويس«،  ُكتب 
وذكره  بالتضعيف،  مّيس«  و«ابي  مّويس«، 
املؤرخ الفرنسي »ميكاكي« بهذا الشكل »أبو 
مّويس« يف كتابه »طرابلس الغرب حتت حكم 
أسرة القرمانللي. ص)9( . وهذا ما ارتاح 
وسار  إسماعيل«  بن  »عمر  الدكتور  إليه 
القرمانلية«  األسرة  »انهيار  كتابه  يف  عليه 
ص )34(. منشورات مركز جهاد الليبيني. 
املتداول بني  »أبومّويس« هو  لفظ  أن  وعلل 
سكان برقة يف ليبيا، إذ يوجد فرع من قبيلة 
املغاربة مازال أفراده يسمون إلى اليوم بهذا 

االسم .
ماقبل الوالية : 

طرابلس،  والية  مّويس«  بو  »محمود  تولى 
بعد أن قام بثورة على »الداي محمد« ) ولد 
اجلن(، ولكن قبل أن نسترسل يف سرد هذا 
التاريخ يجب أن نتوقف هنا لنعرف من هو 

»ولد اجلن« هذا . 
يدعى  كان  تركي  مركب  قبطان  صهر  إنه 
دبّر  الذي  وهو  ألليل«،  األركلي  »إبراهيم 
انقالباً على »خليل باشا« وتولى احلكم بدالً 
كان سيرة طاٍغ  الناس  لكن سيرته يف  منه، 
السمعة، فماكان من صاحبنا  مستبد سيء 
الكول  اجلن  »ولد  يدعى  كان  الذي  هذا 
أوغلي« إال أن انقلب عليه بدوره، (  وتعني 
»الكول أوغلي« أن اباه تركي وأمه عربية«( .

محمود بومّويس .. 

مفتاح احداش . ليبيا

انتفاضة العرق العربي
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عربي غريب دخيل، ليس من العرق التركي 
وال يستحق أن ينال شرف احلكم فيه .

سياسة العقاب اجلماعي :
فيرو«  »شارل  الفرنسي  املؤرخ  كتب  وقد 
العذاب  يسومون  املغاربة  أن   ) )احلوليات 
»محمود  مقتل  بسبب  بعضاً  بعضهم 
وهذا  فقده،  على  وحزناً  حسرًة  بومّويس« 
امتد  بل  احلد  هذا  عند  يقف  لم  العذاب 
من  كل  إلى  القرماناللي«  »أحمد  انتقام 
غضباً  عائلته،  من  »بومّويس«  لقب  يحمل 
بجريرته،  جميعاً  أخذوا  وقد  منه،  وتشفياً 
بضواحي  الرواغة  مذبحة  هنا  ونستذكر 
كامل  جنع  ضحيتها  راح  التي  »النوفلية« 
فقد  ذلك  مبناسبة  »بومّويس«،   عائلة  من 
وصفت امرأة تلك احلادثة شعراً وهي تندب 

وتقول : 
)) حيه على النجع اللي غّرب .. عقلي خّرب 

.. بات بال دفان امضّرب (( 
عدد  وهاجر  »بومّويس«  عائلة  شردت  وقد 
اجلوار،  دول  وإلى  الداخل  يف  افرادها  من 
وقد  أراضيهم،  وخلت  عددهم،  ونقص 
االنتقام  أخذوا بجريرة ذلك بسبب سياسة 
والتضييق التي قام بها أتباع الدولة التركية 

عليهم.
املصادر واملراجع :

1ـ شارل فيرو، احلوليات الليبية منذ الفتح 
العربي حتى الغزو اإليطالي، ترجمة وتقدمي 
محمد عبد الكرمي الوايف، منشورات جامعة 

قاريونس، بنغازي، ليبيا .
العربي  الفتح  منذ  ليبيا  روسي،  أناتولي  2ـ 
ترجمة   . ص327  م.   1911 سنة  حتى 
وتقدمي خليفة محمد التليسي، الدار العربية 
للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط3، 1430 هـ / 

2009 م.
حتت  الغرب  طرابلس  ميكاكي،  رودلفو  3ـ 
فوزي،  طه  ترجمة  القرمانللي،  اسرة  حكم 

منشورات دار الفرجاني، طرابلس، ليبيا.

من قبل عناصر عربية خالصة مثل محمود 
املؤرخ  كتبه  ما  هذا  ويؤكد   . بومّويس 

اإليطالي »أتوري روسي« : 
»محمود  أن  يرى  »فيرود«  املؤرخ  ))إن 
سكان  وأن  عربياً،  كان  نفسه  بومّويس« 
مبايعته،  إلى  بادروا  العرب  من  طرابلس 
يف  نفسه  وجد  القرمانللي«  »أحمد  وإن 
مع  مّويس«  بو  »محمود  اتفق  عندما  خطر 

الوطنية. العناصر 
) ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة 1911 
م. ص327 . ترجمة وتقدمي خليفة محمد 
طرابلس،  للكتاب،  العربية  الدار  التليسي، 

ليبيا، ط3، 1430 هـ / 2009 م. ( .
ابن غلبون يتجني على بومّويس :

كانت  املقيتة  واجلهوية  العصبية  هذه  ولعل 
ملحمود  احلكم  استقرار  عدم  يف  سبباً 
بومّويس، وقد طعن »ابن غلبون« يف الوالي 
سرد  يف  املبالغة  ويف  بومّويس«،  »محمود 
وإن  نفسه،  بشنق  قام  عندما  له  حدث  ما 
يف  تغلغل  الذي  الرعب  بتأثير  كان  هذا 
»أحمد  جيش  مبجيء  علم  عندما  نفسه 
مبالغة  أسباب  من  ولعل  القرماناللي«، 
كان  أنه  للصواب  ومجانبته  غلبون«  »بن 
يكن  ولم  القرماناللي«،  »أحمد  من  مقرباً 
يف  العلمية  األمانة  خالف  وقد  موضوعياً، 

نقل احلقيقة .
وقد أشار »الطاهر الزاوي« ناشر كتاب »ابن 
»ابن  أن  الكتاب  هوامش  أحد  يف  غلبون« 
أحمد  لدى  طيبة  مكانة  له  كانت  غلبون« 
لديه،  املقربني  من  وكان  القرماناللي،  باشا 
ومن شدة قربه ومداهنته له كان يطلق عليه 

لقب » أمير املؤمنني« . ) 161 ( .
ولعل من أسباب هذا التجني على »محمود 
غلبة  هي  املؤرخ  هذا  قبل  من  بومّويس« 
العصبية العرقية واجلهوية ، أن بعض من ذم 
»محمود بومّويس« وبالغ يف ذلك من خالل 
هو  بّومويس«  »محمود  أن  يرى  كان  كتاباته 



واألغنية التارقية واألغنية االمازيغية، وكانت 
هناك األغنية البرقاوية واألغنية الطرابلسية 
الثقايف  التنوع  يف  ساهم  وهذا  وغيرها، 
الليبي، وكان مجمل هذه التنوع من األغاني 
من أحد مقومات الهوية الثقافية الليبية التي 

حتويها الهوية االجتماعية الليبية عامة .
األغنية الليبية هي التي تأتي بكلمات وألفاظ 
واحلان شعبية ليبية، وهي تتنوع يف الكلمات 
واللغات  اللهجات  كتنوع  واأللفاظ  واألحلان 
املحلية . حقيقة األغنية الليبية شبكة معقدة 
من األغنيات املختلفة يف األلفاظ واللهجات 
بعض  من  بعضها  فهم  ويصعب  واللغات، 

الليبيني . 
وكل  مكوناتها،  بتنوع  تنوعت  الليبية  األغنية 
مكون قدمها حسب رؤيته وهويته الداخلية، 
فكان  البيئة،  من  ونغماتها  كلماتها  وجاءت 
وكذلك  عليها،  طبعته  صبغ  يف  دور  للبحر 
البيئة  أغاني  جند  واجلبل،  الصحراء  كانت 
البحرية تغازل البحر والفلك التي تبحر فيه 
قليلة  وجندها  منه،  تهب  التي  والنسمات 
االرتفاع عند الغناء، ترتطم أحلانها وكلماتها 
برؤوس  وتصطدم  البحر  بأمواج  ونغماتها 
أما  البحر،  سطح  فوق  تسبح  التي  الرياح 
يف البيئة اجلبلية فهي تختلف نغمة وكلمات 
وهي  عليه،  وما  اجلبل  تغازل  جندها  حيث 
إلى  مؤٍد حتتاج  أداها  فكلما  االرتفاع  عالية 
الريح  ليطغى الصوت على  يعلوا  صوته  ان 
فهي  الصحراوية  البيئة  أغاني  أما  والعلو، 

يتم  التي  الوسائل  إحدى  الغناء  يعتبر     
داخل  واألحاسيس  املشاعر  عن  بها  التعبير 
التعبير  أدوات  إحدى  كذلك  وهي  اإلنسان، 
الفعلي التلقائي يف حياة كل منا، وبه ينطلق 

املرء يف بث أفكاره وأحاسيسه خارجيًا.
وهما  واللحن،  الشعر  لصيق  هو  والغناء   
من  اإلنسان  داخل  يف  عما  تعبير  كذلك 
أحاسيس ومشاعر وما متثله من انعكاسات 
يترجمها الشعر يف كلمات ويترجمها اللحن 
واملجتمعات  وإيقاعات موسيقية،  نغمات  يف 
التعبير عن مشاعرها  تختلف يف  اإلنسانية 
وأحاسيسها كل يعبر بطريقته وفق ما أتيح 
له من ملكة إبداعيه، ووفق ما يف جعبته من 
لغته  تترجمها  وأحاسيس  ومشاعر  كلمات 
ولهجته حسب بيئته التي يعيش فيها، وهي 
بهذا تشكل أحد مقومات هويته االجتماعية 

التي حتوي هويته الثقافية .
والفرح،  احلزن  مشاعر  عن  اإلنسان  عّبر 
واملدح  والهجاء  الغزل  يف  أغاٍن  له  وكانت 
السكانية  تركيبتها  ووفق  ليبيا  يف   . والرثاء 
برزت  غناء  هناك  كان  اجلغرايف  وموقعها 
بلغتها  تركيبة عّبرت  أغاني شعبية، كل  منه 
أحاسيسها  به  تفيض  ما  وفق  ولهجتها 
التركيبة  النظر إلى  ومشاعرها، ومن خالل 
هذه  يف  تنوعاً  هناك  جند  لليبيا  السكانية 
الشعبية  األغنية  تنوع  يف  ساهم  التركيبة 
الليبية وفق التركيبات السكنية وحسب لغتها 
ولهجتها، حيث كانت هناك األغنية التباوية 
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امراجع السحاتي. ليبيا 
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مع تنوعها يف املدن الكبيرة . حقيقة األغنية 
ومكوناتها  الليبية  البيئة  بتنوع  تتنوع  الليبية 
مع  يتمشى  ما  منها  وقراها  ومدنها  املختلفة 
اللغة الرسمية للدولة الليبية ومنها ما يتمشى 
مع لهجات ولغات املكونات واملدن الليبية وهي 
تنبع من البيئة الليبية ومن أحاسيس مكوناتها 
إلى  النظر  وقراها وعليه ومن خالل  ومدنها 
هذه األغنية جندها أنواع منها احلضري ومنها 
البدوي ومنها الصحراوي ومنها اجلبلي ومنها 
الساحلي، إضافة إلى أن كل من هذه األنواع 

والبيئة  البحرية  البيئة  أغاني  عن  تتميز 
اجلبلية من ناحية أن كلماتها ونغماتها تعبر 
عن الصحراء وما عليها، وهي يف الغالب تؤدى 
التي  السيول  مثل  متسلسلة  تسير  متواصلة 
اقرب  البيئة، وهي  تلك  أودية  قد جتري يف 
هذا  عند  يتوقف  ال  واألمر   . اإلفريقية  إلى 
التصنيف بل أن أغنية البيئة البحرية والبيئة 
أو  عربي  وإحساس  بطعم  تكون  قد  اجلبلية 
فقد  الصحراوية  البيئة  أغنية  أما  امازيغي، 
عربي  أو  تارقي  أو  تباوي  بإحساس  تكون 

شؤون ليبيـــه
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لكي  وفضاء فسيح  اجلبلية  كالبيئة  مفتوحة 
يعزف عليها الشخص بكل حرية ويرن صوت 
آلته يف مساحة كبيرة، تلك اآللة التي كانت 

حالً للغز البرقاوي الذي يقول :- 
هالطريق  واخذ  تركي  حتزمية  متحزم   «

ويبكي »
شّبه املزمار بامرأة تلف على خصرها قطعة 
على  وتسير  األتراك،  يفعل  ما  مثل  قماش 

الطريق وتبكي.
وهي   : بالعربية  الليبية  األغنية  أ - 
العربية  اللغة  مصطلحات  من  كلماتها  عادة 
العربية،  واألناشيد  واألشعار  كالقصائد 
الهوية  أي  الليبية،  الوطنية  الهوية  من  وهي 
املكونات  كل  إبداع  من  وهي  السياسية، 
واألقاليم واملدن واألحياء؛ ألنها جاءت باللغة 
»بلد  قصيدة  مثل  الليبية  للدولة  الرسمية 
الطيوب« للشاعر »علي صدقي عبد القادر«، 
وأداها  ماهر«،  »على  امللحن  حلنها  والتي 
األغاني  أروع  من  وكانت  اكرمي«،  »محمود 
والتي  بالوطن،  تتغنى  التي  الليبية  العربية 

يقول مطلعها :-
بلدي وما بلدي سوى حقق الطيوب  .. 

ومواقع االقدام للشمس اللعوب
أيام كانت طفلة الدنيا الطروب ..

 فاحلب واألشعار يف بلدي دروب
والياسمني يكاد من له يذوب وال يتوب »

الوطن، جند  رائحة  الطيوب« جند  »بلد  يف 
اإلبداع من كاتب الكلمات ومن ملحنها ومن 
جند  املوسيقية،  اآلالت  عازيف  ومن  مؤديها 
جند  بالوطن،  تتغنى  األخرى  هي  الكلمات 
الشمس  يرى  األغنية  هذه  اظهر  من  كل 
للشمس  االقدام  مواقع  فأرضهم  كثب،  عن 
اللعوب، إضافة إلى أننا جند كلمات خارجة 
أحد  متثل  وهي  العربية،  املصطلحات  من 
مقومات الهوية الوطنية الليبية، وقد ساهمت 

يف إثراء الهوية الثقافية الليبية )1(. 
يف  نغما  يا  »ليبيا  قصيدة  مثل  وكذلك 

الطرابلسي  منها  وصنوف  إلى شعب  تتفرع 
ومنها املرزوقي ومنها العربي ومنها التارقي 
واألمر  االمازيغي،  ومنها  التباوي  ومنها 
تتشعب  أنها  بل  احلد  هذا  عند  يتوقف  ال 
وتتفرع داخل املدن إلى األحياء واملناطق وفق 
اللهجات واأللفاظ واملصطلحات يف الكلمات 
بنكهات  ليبية  أغاني  متثل  جميعها  وهي   ،

ونغمات مختلفة .
أغاني املكونات الليبية :

تكون  التي  املكونات  تتعدد  ليبيا  يف  حقيقة 
إلى  إضافة  مختلفة  بلغات  املصاحبة  ليبيا 
الواحدة،  املدينة  داخل  حتى  اللهجات  تعدد 
وهذا أبرز عديد األغاني واألحلان والكلمات 
أن  واحلقيقة  املكونات،  تلك  بأحاسيس 
اللهجات يف ليبيا تعبر عن كل ليبيا، خاصة 
يف املدن الكبيرة، فهي يعرفها كل من املدينة 
أو  تارقي  أو  امازيغي  أو  عربي  كان  سواًء 
تباوي وغيره، وحتى من مكونات أخرى غير 
ليبية عاشت وولدت يف هذه املدن كاألقلية 
اليهودية التي عاشت يف ليبيا حيث كان لها 
دور يف بروز فن األغنية الشعبية يف بنغازي 
البيئة  اختالف  ومع  باملرسكاوي،  املعروف 
واألحلان  والكلمات  األغاني  تتنوع  والطقس 
به  يشعر  وما  بيئته  عن  يعبر  والكل  واألداء 
يف تلك البيئة، فهناك بيئة حتتاج إلى غناء 
عالي كالبيئة اجلبلية وغيرها، وهناك أغاني 
أغنية  مثل  كذلك،  البيئة  تفرضها  شعبية 
العلم أو »غناوة العلم«، فهي حتتاج إلى صوت 
عاٍل ليسمعها البعيد والقريب، خاصة عندما 
يكون مضمونها يف الغزل ليسمعها من يتغزل 
به، وهي من األغاني البرقاوية اخلالصة قد 
يتفنن يف أداءها أشخاص من عدة مكونات 
البيئة  يف  عاشوا  قد  يكونوا  ان  شريطة 
احلد  يقف  ولم  اجلبلية،  خاصة  البرقاوية 
املوسيقية  فاآلالت  الكلمات،  أو  الغناء  عند 
البيئة  مع  متالئمة  تكون  قد  األخرى  هي 
مثل الزمارة أو املقرونة التي حتتاج إلى بيئة 
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عربية  أغاني  هذه  إن  نقول  أن  ونستطيع 
اإلحساس  جاء  وقد  شعبي،  ليبي  بإحساس 
من  الليبي  بالطابع  األغنية  على  طبع  والذي 
خالل اللحن، ومن خالل إحساس عازيف العمل 
العمل،  كاتب  إحساس  خالل  ومن  الغنائي، 
األغاني  وهذه  املؤدي،  نغمات  خالل  ومن 
صارت تدخل يف موسيقاها آالت جديدة أسوة 
مبا يحدث يف النهضة الغنائية يف مصر التي 
تزعمها الكثير من املطربني أمثال »صالح عبد 
احلي«، و«عبدو احلامولي«، و«منيرة املهدية«، 
و«أم كلثوم«، و«عبد احلليم حافظ«، مبساعدة 
و«الشيخ  السنباطي«،  »رياض  أمثال  ملحنني 
و«بليغ حمدي«، و«محمد عبد  زكريا احمد«، 
من  طابور  إلى  إضافة  وغيرهم،  الوهاب« 
الشاعر »عبد  أمثال  الشعراء وكتاب األغاني 
محمد«،  الوهاب  و«عبد  االبنودي«،  الرحمن 
الشناوي«،  و«كامل  عزيز«،  جميل  و«مرسي 
وغيرهم،  و«احمد حمزة«،  التونسي«،  و«بيرم 
اجليتار  آلة  أدخلت  التأثير  لذلك  ونتيجة 
واألورج وغيرهما، ناهيك عن بعض الكلمات 

من اللهجات املصرية . )يتبع( 

الهنقاري«،  »مصطفى  للشاعر  خاطري« 
والتي حلنها »يوسف العالم« وأداْءها »محمد 
جنم«، وهي األخرى رائعة من روائع األغاني 

الليبية العربية، والتي يقول مطلعها:-
» ليبيا يا نغماً يف خاطري.. بك أشدو رافعاً 

رأس اإلباء
أتغنى باسمك العذب..

 على مسمع الدنيا وباسم الشهداء »
»بلد  أغنية  أهمية عن  تقل  األغنية ال  وهذه 
الطيوب«، فاجلميع أبدعوا يف إخراجها إلى 
الناس من ناحية كلمات »الهنقاري«، واحلان 
أنامل  ناحية  ومن  »جنم«،  وأداء  »العالم«، 
عازيف العمل، أيضاً هذه األغنية من األغاني 
اللغة  مصطلحات  من  كلماتها  جاءت  التي 
الهوية  مقومات  أحد  تعتبر  والتي  العربية، 
فيها  عبر  وقد  الليبية،  الرسمية  الوطنية 
األغنية،  كاتب  به  أحس  مبا  واملؤدي  امللحن 
فحني تسمعها تشعر بالشوق واحلنني للوطن، 
من  وغيرها  الطيوب«  »بلد  كأغنية  وهي 
األغاني التي قدمت بالكلمات العربية، زادت 
يف  أثر  لها  وكان  الليبي  الثقايف  التنوع  من 

إثراء الهوية الثقافية الليبية )2(.
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اليوم  الليبي  أما  جماعات،  شكل  على  الصيد 
آباءه  من  الرياضة  أو  املهنة  هذه  عرف  فقد 

وأجداده وتوارثها جيالً بعد جيل .
والليبي بعتز بصقره ويفتخر به، فعندما يضعه 
صقره،  كشموخ  شامخاً  به  يشعر  يده  على 
وكأن  الشعور،  الدنيا يساوي ذلك  الشيء يف 

العالم كله راكٌع حتت قدميه .
تختلف تربية الصقور يف ليبيا عن تربيتها يف 
كثير من البلدان، فإذا كانت يف أوروبا ميارسها 
امللوك واألباطرة، ويف املشرق ميارسها األمراء 

التي  الصقريات  فصيلة  من  الصقور  تنحدر 
تنقسم إلى ثالثة أنواع هي : العقبان، النسور، 
نتحدث  الذي  هو  األخير  والنوع  والصقور، 

عنه .
أن  االنسان منذ  مارسها  عامةً مهنة  والصيد 
كان بدائيًا يف الغابة، فهي من اقدم املهن التي 
مارسها، فقد وجدت رسومات االنسان القدمي 
يف ليبيا، يف رسومات ما قبل التاريخ، يف جبال 
الصحراء  يف  والهاجار  والعوينات  أكاكوس 
طقوس  متارس  كانت  كيف  تبني  الليبية 

ميكائيل الحبوني. ليبيا

الصقر يف الموروث الليبي ..

اجلارح النفيس
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نظرت ال وين عني البحاري .. لذيذ السهاري .. 
امعا غيرنا بصوب بايع وشاري .

نهينت بال عيب ردن انظاري .. ونا كنت غاوي .. 
انسيته بعد كان حد الشهاوي .

الصقور  من  أنواع  والبحاري  والنداوي 
شعرنا  يف  يتردد  ما  وكثيراً  والشواهني. 
الشعبي وأمثلتنا الشعبية تشبيه عيون النساء 

بعيون الصقور : 
ابناره  علي  جار   .. درّب  بسباقا  اللي  عني   (

خّرب. (
األسفل مما  إلى  معقوفاً  ُخلق  الصقر  منقار 
واجلسم  فريسته،  لتمزيق  أكثر  كفاءًة  يعطيه 
منساب إلى اخللف ومغطى بريش كثيف مما 
يتيح له فرصة أكبر لالنزالق واملراوغة وسط 
أعتى التيارات الهوائية. ومن الصفات املحببة 
الذيل وكبر  الصقر طول األجنحة وقصر  يف 
للمراوغة  أكبر  فرصة  يعطيه  وذلك  اجلسم، 
طويلة  فهي  األصابع  أما  الفريسة.  ومطاردة 
على  قبض  إن  بحيث  حادة،  ببراثن  ومزودة 
الصفات  ومن  إفالتها.  يستحيل  الفريسة 
أنهم  حتى  الرأس  صغر  الصقر  يف  اجليدة 
الصفات  ومن  الثعبان،  برأسه  رأسه  يشبهون 
الصدر،  وسعة  املنخر،  كبر  أيضاً  اجليدة 
وانتصاب املنكبني إلى األعلى، وقصر عظمة 
أنواعه  وأفضل  األفخاذ.  وغلظ  الساق، 
بكثرة  املوجودة  وهي  والشاهني،  الصقور 
منها  وكل  العصور،  عبر  الليبي  الصياد  عند 
لكن  الصقارون،  يعرفها  وأنواع  تفاصيل  له 

أفضلها كما يقول املوروث القدمي : 
الصقور  وخيار   .. دور  بو  الشواهني  خيار 

النداوي
وخيار اخلدم جاي من فور .. وخيار االصحاب 

البجاوي .
فكرة  تعطي  الليبية  الشعبية  املأثورات  إن 
واضحة على أن الليبيني قد برعوا يف تربية 
الصقور وتصنيفها وطريقة صيدها وتربيتها 

وتدريبها .

حيث  ذلك،  عكس  ليبيا  ففي  واحلكام، 
بل  الناس،  من  العامة  عند  تكون  ممارستها 
حيث  ممارسوها  هم  الفقراء  كان  ما  كثيراً 
والكروان  واحلباري  األرانب  يصطادون 
للمتعة.  وليس  للحاجة  الطيور  من  وغيرها 
وكان الصياد صاحب الصقر إذا انتهى موسم 
الصقر  ألن  ويحرره،  سبيله  يخلي  الصيد 
ال  صاحبه  بينما  يومياً،  اللحم  إلى  يحتاج 
يجد ذلك. ويستمر كذلك إلى أن يأتي موسم 
الصيد اجلديد، فيصطاد صقراً آخر ويدربه 
الصيادين  عادة  كانت  وهكذا  به،  ويصطاد 
جتارة  اآلن،  هي  كما  تصبح  أن  قبل  قدمياً 

وعمل .
يبيع  أن  ميكنه  ال  احلقيقي  الصقار«   « إن 
يف  ونقصاً  عيباً  ذلك  يعتبر  ألنه  صقره، 
األموال،  عليه  عرضت  لو  حتى  شخصيته، 
قصصنا  يف  كثيرة  ذلك  على  والشواهد 

الشعبي. اليتسع املجال لذكرها .
ولعل املثل الشعبي الليبي خير دليل، : » اللي 
ما يعرف الصقر يشويه«، فمن ال يعرف قيمة 
الصقر ميكنه أن يفعل به أي شيء. وإذا مات 
الصقر ال يرمى، بل يجب أخذه ودفنه ويتقبل 
أن ضياع  بل   ، فيه  صاحبه عزاء األصدقاء 
الصقر وفقده يعتبر أمراً صعباً عند صاحبه، 

وهذا »صقار« ضاع منه صقره يقول : 
بوريش بودرع فيه انصفاقا .. مشا بنعزاقا .. 

ادموعي اموازيب ليلة افراقا .
ويعني حزنه الشديد على فراقه .

أوصاف الصقر : 
يتمتع الصقر مبظهر خارجي جميل وساحر 
العني  والكبرياء،  بالعظمة  لناظره  يوحي 
زرقاء ال يحيط بها بياض، من أجمل العيون، 
يشبهون  الشعراء  من  الكثير  جعل  ما  وهذا 
الشاعر  يقول  الصقر،  بعني  حبيباتهم  عيون 

الشعبي: 
نظرت الوين عني النداوي .. مو خير ناوي .. 

تركته بعد ريت عنده جالوي .



وكان قد كتبها بطلب من اخلليفة املهدي الذي 
أهداها إلى عظيم الروم »ميخائيل بن ليون« 

رداً على هديٍة كان قد بعثها إليه .
الصقر والشاهني :

الصقور  أنواع  أفضل  والشاهني  الصقر 
فالصقر  خاصة،  ميزة  منها  ولكل  الصيادة، 
الشاهني  على  الصيادون  يفضله  البنية  قوي 
وهو  أكثر،  والطرد  الصيد  لتحمله  نظراً 
احلبارة  يرى  البصر  قوي  اجلوع  على  صبور 
ما  يرى  بصره، حيث  لقوة  بعيدة  مسافة  من 
أنه  كما  مرات،  ثمان  االنسان  رؤية  يساوي 
احلباري  طيور  مع  العنيفة  املعارك  يتحمل 
املسماة شعبياً » دوار«، لكنه يظل أقل سرعة 

من الشاهني، وقد تفلت منه الفريسة .
ميكن  ال  الطيران،  سريع  فأنه  الشاهني  أما 
لفريسته أن تفلت منه لكنه سريع الغضب ال 
يتحمل اجلوع عكس الصقر. والصقور أنواع 
و«النداوي«.  »احلصاوي«  وافضلها  عديدة، 
يعرف  ما  وأفضلها  أيضاً،  أنواع  والشواهني 
زهرة  يشبه  مرقط  وهو  فول،  نوار  بـ  محلياً 
من  ذلك  وغير  »بودور«،  أيضاً  ومنها  الفول، 

األسماء املحلية الكثيرة .
على  الصقور  عند  الصيد  عملية  ترتكز 
واملفاجأة،  السرعة  هما  رئيسيني  عنصرين 
املعاكس  االجتاه  يف  الصقر  يطير  ما  فكثيراً 
للفريسة، ويحدد هدفه على بعد 2 كلم، كما 
يحدد بغريزته الزاوية األفضل لتوجيه ضربته، 
لإلفالت  وفرصته  لذلك،  الالزمة  والسرعة 
الفريسة  باجتاه  الصقر  وينقض  بالفريسة، 
دوي  فتسمع  بجسمه،  ملتصقان  وجناحاه 
تصل سرعته  وقد  الهواء،  يخرق  وهو  صوته 
الساعة،  يف  كلم   420 إلى  انقضاضه  عند 
من 30  متغيرة  بزاوية  الطريدة  على  ينقض 
إلى  إلى 40 درجة على خط األفق، ويحتاج 
ما يقرب  من 10 انقضاضات للظفر بفريسة 
قدرة  فيها  يختبر  املحاوالت  وهذه  واحدة، 
املراوغة عند الفريسة، إال أنه يوفر كل قواه 

العرب والصقور : 
القدماء عرفوا الصيد باجلوارح كما  العرب 
أن  ورد  وقد  اإلسالمي،  العصر  يف  عرفوه 
»حمزة بن عبد املطلب« عم النبي صلى اهلل 
عليه وسلم، كان صياداً، وعندما اعلن اسالمه 
أمام النبي كان يحمل على يده صقراً. وذكر 
أن أول من درّب صقراً وحمله هو »احلارث 
بن معاوية بن ثور الكندي«، وقد اشتهر الكثير 
من األمراء واخللفاء بالصيد بالصقور ومنهم 
امللك«،  عبد  بن  و«الوليد  معاوية«  بن  »يزيد 
عبد  بن  و«هشام  احلفصي«،  و«املستنصر 
الذي  وهو  »بيزار«،  أمير  لكل  وكان  امللك«، 

يهتم بأمور الصيد والنزهة .
وحتدثت كثير من أمهات الكتب العربية عن 
»مروج  كتاب  ومنها  بالصقور،  الصيد  فن 
»احليوان«  وكتاب  للمسعودي،  الذهب« 
و«صبح  البن سيدة،  و«املخصص«  للجاحظ، 
األعشى« للقلقشندي، وقد ذكر »ابن الندمي« 
عن  الكتب  من  كبيراً  عدداً  »الفهرست«  يف 

الصيد لم تصلنا لضياعها .
األوربيون  تأثر  الصليبية  احلروب  فترة  ويف 
وما  اإلسالمية  احلضارة  مظاهر  من  بكثيٍر 
مما  وكان  اإلسالمي،  الشرق  يف  شاهدوه 
عند  بالصقور  الصيد  به  وأعجبوا  شاهدوه 
»فردريك  االمبراطور  أعجب  وقد  العرب. 
ــ   1198  ( صقلية  امبراطور  الثاني« 
1250م.( مبا شاهده عند العرب من عادات 
ويف  بذلك،  كبيراً  إعجاباً  فاعجب  الصيد 
 : يقول  التي قادها  الثانية  الصليبية  احلملة 
))ملا عبرنا إلى فلسطني رأينا العرب يكممون 
الصقور، وأرسل إلينا ملوكهم أمهر الصقارين 
ومعهم أنواع كثيرة من الصقور ((. وقد صّنف 
هذا االمبراطور كتاباً عن أساليب العرب يف 
تكميم الصقور، وقام بنقل ذلك إلى أوروبا .

وحتفظ مكتبة »بودليان« بجامعة »أكسفورد« 
مخطوطة عربية هامة عند الصيد بالصقور 
خيثمة،  بن  للحجاج  الطير«  »منافع  بعنوان 
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 .. .. ومنه جريح  تهايا قدمي الغال بالصحيح 
اعيون من رقا وين هبت الريح .

تعاللها فوق .. خال ردفها فوق الوطا امعزوق .
بوسعد  »حويل  الراحل  للشاعر  قصيدة  ومن 

العوامي« يصف فيها صقراً يصطاد  : 
مكبوس النظر ما جاب يوم احباره .. والجنع 

قدام اجلرير ادياره .
وال صقر طايب ع احلباره عادي .. امدرج على 

ايد حويل هو بزاره .
من  الدعبوب«  »روفة  الراحل  الشاعر  أما 

منطقة التميمي فله ايضاً :
مكيون خاطري منه امنوج ابياسا .. اعيون من 

اغلي شيله على القناصه .

ينهي  ما  عادًة  والتي  األخيرة،  لالنقضاضة 
فيها تلك اللعبة غير املتكافئة لصاحله، وقد 
تفلت منه فريسته فيكرر املحاولة دون ملل .

الشعر الشعبي يسجل املشهد :
املنقض  للصقر  اجلميلة  الصورة  تلك  إن 
الشعراء  مشاعر  فتنت  الفريسة،  على 
قصائدهم  يف  فاستعاروها  وسحرتهم، 
يقول  كما  احلسان،  الغيد  لوصف  الشعبية 
على  رداً  مازق«  »اعروق  الراحل  الشاعر 

شاعٍر خاطبه قائالً : 
تهايا قدمي الغال يااعروق .. وجتني اتسوق .. 

العني دمعها سيل مزنه ابروق .
فكان رده : 
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احلمادة
قنوته  وال   .. تبزير  ايقيم  ال  طير  وهناك 

مستفادة .
ونالحظ أن املجتمع الليبي بتأثره بهذا املوروث 
الثقايف قد أطلق أسماء الصقور على الذكور 
واالناث، فنجد اسم ) صقر ــ شاهني ـ اسقاوة 
(، كما أن أسماء الشركات واملحالت واألندية 
حتمل أيضاً أسماء الصقور، وجلمال الصقور 
فاتخذتها  والكبرياء،  للشموخ  رمزاً  اتخذت 
صورها  رسمت  كما  لها،  شعارات  اجليوش 
على اعالم الدول ،كما كان الصقر رمزاً من 

رموز حضارة الفراعنة .
قدمه  رغم  الذي  الصقور  موروث  أمام  إننا 
الليبي  االسنان  شخصية  يف  راسخاً  مازال 

وسيظل كذلك .

عندما يخونك الصقر :
فيها  يصف  أخرى  قصيدة  الشاعر  ولنفس 
صقراً له كان يصطاد به لكنه اجته بعيداً ولم 

يعد إليه :
حاحيتله نّكر على مدعاته .. الشورها بّوع وال 

شطاته .
وكثيراً ما يطلق الصياد صقره للصيد، لكنه 
ال يعود إليه ، كما الحظنا يف مطلع القصيدة 
السابقة، فالصقر مهما طالت تربيته قد يفلت 
وال يعود لصاحبه وخاصة يف موسم التزاوج 
الطبيعي  وضعه  إلى  به  تعود  الغريزة  حيث 
أيام  يطلق صقره يف  املتمرس ال  والصياد   ،
اجلو  يجد  عندما  فالصقر  الشديد،  احلر 
عن صاحبه  مبتعداً  البرودة  إلى  يتجه  حاراً 
، وهاهو أحد الصيادين يطلق صقره فيتجه 
إلى األعلى حتى يختفي عنه، يناديه ولكن ال 

يجيبه، فيقول :
حاحيتله ما عنابي .. امتبع جالوي اعيونه .

كما عبد يرقا مبلقاط .. حال غيم ملزان دونه .
ومن اقوالهم يف الصقور : 

مو زغزغي بالشنابات .. نوار فول واال نداوي .
ان حطت سليم اجلناحات .. وان فكت ايجيها 

ايساوي .
للصقور  مالحظته  لكثرة  الصقار  والشاعر 
ايدلوجية  لكل صقر  أن  وجد  حني تصطاد، 
على  يطير  فبعضها  املطاردة،  يف  به  خاصة 
وجه األرض حتى يكاد يلتصق بها، والبعض 
والبعض  للفريسة،  معاكس  اجتاه  يف  يتجه 
لذلك  ينقض،  ثم  عالية  إلى مسافات  يرتفع 
يف  البشر  اختالف  مشبهاً  شاعر  يقول 
الطيور يف  باختالف  وتصرفاتهم  سلوكياتهم 

مطارها ، فيقول :
يف  بتعها  وكي   .. الطيور  مطارات  كي  الناس 

اجلوادة
اهناك طير من مركز اطيور .. ويعرف جالوي 

الصيادة
يف  وهي  امتوت   .. بالتكارير  حوحملها  ان 
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عائلتها  وفخر  ليبيا  طرق  سيدة  بحق  كانت  أيام، 
وفكّاكة وحل فقرائها :  )تاكسي يف وسط البالد 
تخدم... روميس بني املدن تخدم... وروميس ملصر 
بجد، عمالقة   .. تخدم(  برضو  واجلزائر  وتونس 
وجبارة هاجلندننيرا )العائلية(، ألنها كانت تنافس 
شركة »النقل العام للركاب«، و«شركة االحتاد العربي 
للنقل البري«،  وشركة »اخلطوط اجلوية الليبية« يف 

نفس الوقت.
ماعليك إال أن تتوقف على طريق رئيسي أو متشي 
للجنسية )محطة التاكسيات(، حتى تقبل  »معنقرة« 
الشرق  يف  أهلنا  قولة  وعلى  وكبرياء..  شموخ  يف 

لنقنها »سالكة وحل«.
وصل بها األمر يف بعض األحيان أن تكون وسيلة 
لنقل حجاج بيت اهلل احلرام، وأذكر أن عمي الشيخ 
الطيب إمام جامع العباس أطال اهلل يف عمره ومتعه 
اللون  بيضاء  واحدة  ميلك  كان  والعافية  بالصحة 
ذهب بها يف أحد حجاته الكثيرة لألراضي املقدسة 
البحر  وقطع  املصرية  األراضي  بها  عبر  أن  بعد 

األحمر بعبارة ألداء فريضة احلج.
كانت من املالمح الرئيسية للمجتمع الليبي أيام كانت 
األسر الليبية تتميز بكثرة عدد أفرادها )لألسف 
الليبية  األسر  أفراد  عدد  لتقلص  ونتيجة  األن 

أصبحت »الداوو ماتيز« كافية لنقل األسرة(.
شباب  تكوين  يف  وساهمت  عائلة  من  أعالت  كم 
أصبحوا مهندسنب وأطباء ومحامني، سواءً أكانت 
إلى  للوصول  هم  وسيلتهم  أو  آبائهم،  رزق  وسيلة 

مناهل العلم.
كانت السيارة الرئيسية يف االعراس الليبية، فهي 
للحمام،  وصديقاتها  العروس  تنقل  التي  كانت 

وأساطيلها هي الرئيسة واملهيمنة يف موكبي »القفة«، 
أو  للمرسيدس،  إال  احتراماً  تنحني  و«احلنة«، وال 
»البي إم دبليو« يوم اخلميس عند نقل العروس لبيت 
زوجها، لكنها تظل املكون الرئيسي للموكب، عالوة 
على إنها يف معظم األحيان هي من حتضر جماعة 
املولد والزفة لبيت العريس، وفوق كل هذا قد كانت 
السيارة الرئيسية السطول خدمات االسعاف الليبي 

وكانت تؤدي مهامها على أكمل وجه.
من  الفخم  بصالونها  للتمتع  كافياً  كان  دينار  ربع 
الضاحية التي تسكنها يف طرابلس إلى وسط البالد، 
وسبعة دنانير كي توصلك ملصراتة، و 4 تقريباً كي 

توصلك للزاوية.
رائعة  الوان  لها  وكانت  منبهها مميزاً،  كان صوت 
واالخضر  والكرمية  واألبيض  املعدني  كاألزرق 
طريقها  عن  تعلم  جيلنا  أبناء  من  وكثير  الزرعي، 
القيادة. أذكر إنه عندما كنا يف املرحلة اإلعدادية أننا 
كنا نقيم مسابقة يف عدها حيث كنا نخرج للطريق 
الرئيسي املقابل ملستشفى اخلضراء وأحدنا يحمل 
ساعة وهو احلكم ويعطي فترة معينة ألحدنا )غالبا 
ما تكون 5 دقائق( بحيث يبدأ بإحصاء عدد سيارات 
البيجو العائلية التي متر خالل هذه الفترة، وبعد 
تسجيل النتيجة تعطى الفرصة لالعب أخر كي يقوم 
باإلحصاء وفق نفس الشروط والفائز الذي يحالفه 

احلظ يف إحصاء أكبر عدد.
بهدوء  تختفي  جعلها  التطور  لكن  جميلة،  كانت 
وتختفي معها الكثير من أخالقنا لألسف. هذه هي 
كانت  التي  ياسادة،  )اجلندننيرا(  العائلية  البيجو 
بالدنا  يف  العائالت  وفخر  الليبية  الطرق  سيدة 

ووسيلة النقل املهيمنة على قريناتها.

قاطـــــرة أيــــــام الليبييــــن
البيجو 504 العائلية )الجندننريا( 

نبيل الطاهر. ليبيا
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الليبي .. من أجمل مشاريع 
الكتابة حالياً

األديب الفلسطيني  فراس حج محمد لمجلة الليبي : 

حاوره : رئيس التحرير

الثالثة   .. اخلمسون  الرسالة   : الليبي 
  . األلف  هي  أو   .. املئة  رمبا   .. والستون 
ماهي حكاية هذه الرسائل .. تكتبها ألنثى 

وتروي لها عن وطن .
أن  بودواره  الصديق  دكتور  لي  اسمحي  أوال 
أشكركم على هذا احلوار الذي يعني لي الكثير، 
بشكل  نفسي  ألرى  إضافيًا  محفزا  وسيكون 

أوضح على ضوء أسئلتكم العميقة.
- مشروع الرسائل يف جتربتي الكتابية قدمي، 

كتاباً  إلى عام 2013 عندما أصدرت  ويعود 
وهو  شهرزاد«،  إلى  »رسائل  بعنوان  كامالً 
مجموعة رسائل مهداة المرأٍة ما عاشت معي 
جتربة احلب والكتابة منذ ذلك الوقت وحتى 
اليوم، كتبت لها أيضاً كتاب رسائل أخرى، وهو 
كتاب »اإلصحاح األول حلرف الفاء- أسعدت 
صباحاً يا سيدتي«، وهذه املجموعة املرقمة التي 
أشرت إليها هي املشروع الثالث للرسائل، مع 
االختالف كل مرة يف مفهوم الرسالة ومضمونها 

شؤون عربيـــة

منذ انطالقتها، كان ملجلة الليبي موعد غير مكتوب وال مخطط له مع كاتب 
إنتاج غزير،  توالي األعداد، كانت مساهماته ال تتوقف،  من فلسطني، ومع 

وكتابة ال تستريح، وأفكار ال تهدأ . 
يكون  أن  على  يصر  كغيٍث  املجلة  بريد  على  تهطل  ــ  ومازالت  ــ  مواده  كانت 

نافعًا، وهو  كذلك بالفعل . 
مع الوقت، أصبح من روافد الليبي التي تعتز بهم، وتفتح باب بريدها كل يوم 

لتجد ما كتبه باألمس حاضرًا على عتبة دارها اليوم . 
إنه الكاتب واألديب الفلسطيني فراس حاج محمد، صاحب الـ 21 مؤلفًا، 
الذي جمعنا به حوار ممتع  مميز .. نهديه لكم يف هذا العدد .. املميز أيضًا . 
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وطريقة عرضها. أضف إلى أنني أكتب لها كل 
شيء، شعراً ونثراً، وحتى املقاالت ال تخلو من أن 
تكون حاضرة فيها، فهذه املرأة بالنسبة لي دافعي 
القوي ألن أستمر يف الكتابة، فقد أنقذتني غير 
مرة عندما كنت أقرر التوقف عن هذه الغواية 

املتعبة.
الليبي : قبل أن أبدأ معك، تعيش يف نابلس، مع 
سلطته،  وحتت  بجواره،  منه،  قريب  االحتالل، 

كيف  احلياة ويف حياتك محتل ؟ 
- تكتسب احلياة يف ظل األوضاع غير الطبيعية 
وضعاً  االحتالل  ويشكل  واملرارة،  األلم  مذاق 
كل شيء  تراه يف  فأنت  باملجمل،  طبيعي  غير 
إلى  البيت  من  اخلروج  من حلظة  حولك،  من 
وصولك مقر عملك، ويصاحبك خالل تنقالتك 
امليدانية، تراه يف السيارة العسكرية، ويف سيارات 
املستوطنني، وتراه يف احلواجز التي ال بد من أن 
متر عليها، وقد كتبت عن تلك احلالة »احلواجز« 
نصاً كامالً، بينت فيه حتكم أولئك اجلنود يف 

دقائق احلياة للصغير والكبير.
االحتالل قادر على أن يقتحم عليك غرفة نومك، 
ويحتل شاشة التلفزيون والهاتف واجلريدة من 
الصفحة األولى وحتى األخيرة، ال تستطيع إال 
أن تراه، وال تستطيع إال أن تكرهه ألنه احتالل، 
فمجرد كونه احتالالً فإن ذلك كفيل بأن تكرهه 
وتتخذ منه موقفاً صلبا يف الكتابة واحلياة على 

حٍد سواء، فال ميكنني أن أتصالح مع فكرة 
وجوده يف حياتي، ويف حياة أبنائي وأصدقائي 

وأهل قريتي وأهل فلسطني بكاملها.
الليبي : فراس، معلم املدرسة، حياة طويلة مع 
الطبشور والطالب واملنهج، كيف ساهم منهج 
الكتابة  منهج  صياغة  يف  للطالب  التلقني 

للوطن؟
- مارست مهنة التعليم ما يزيد عن )12( عاماً، 
األساسي  الثالث  الصف  من  طالباً  وعلّمت 
وحتى الثاني عشر، وعلمت طالباً يف اجلامعة 
كذلك. وما زلت أعلم من خالل عملي احلالي 
مشرفاً تربوياً، فطبيعة العمل تقتضي أن أكون 
على متاس مع الطالب يومياً، فأعلمهم يومياً. 
وما زلت أتوق إلى التعليم، فهي مهنة خطيرة 
ومهمة وشاقة أيضاً. أما بالنسبة لسؤال »منهج 
التلقني« فهو أدنى درجات التعلم، وهو يف األصل 
مرتبط بكالسيكية النظرة إلى التعليم، على 
الطالب أن يستمع ملا يقوله املعلم وال يناقشه 
وإال سيكون هناك عقوبات يف تدني العالمات 
أو احلرمان من بعض األنشطة، هذا األمر ما 
الفلسطينية،  التعليم  مناهج  يف  موجوداً  زال 
التعليم حكومي، وحتى غير احلكومي،  وألن 
فإن الدول تبتغي عادة وخاصة الدول العربية 
إخراج جيل طائع، وينفذ األوامر، وليس جيالً 
مفكراً وباحثاً، فاملعلومة تقدم جاهزة، وما على 
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الطالب إال أن يحفظوها كما قالها لي يوما أحد 
العاملني يف مناهجنا.

ولكنها تصنع  املناهج ال تصنع مفكرين،  هذه 
موظفني خانعني، وهذا ما يحدث فعالً، ولذلك 
ترى أن من يكتب عن الوطن من هؤالء فئة قليلة 
جداً استطاعت لظروف معينة أن تفلت من قيود 
والكتابة،  التفكير  رحابة  نحو  وتذهب  التلقني 
وعلينا أال ننسى أن الوعي ، شئناً أم أبيناً، ال 
تصنعه املدرسة وحدها يف هذه األيام، بل إن 
اجليل اجلديد أصبح قادراً على بناء منظومة 
املزيف  الوعي  مفردات  عن  بعيداً  الوعي  من 
التي حتاول املدرسة أن تبنيه يف الطالب، على 
الرغم من أن مناهجنا مليئة مبفردات الوطن 
واملقاومة إال أنها برأيي لم تكن قادرة على صنع 
التأثير،  منزوعة  ألنها  حقيقة  مقاومة  عقلية 
ومبنية لتخدم آليات تفكير قائمة على اتفاقيات 
السالم التي لم يبق منها إال ما يزيد من احتاللنا 
هذه  حول  بإسهاب  حتدثت  وقد  وإفقارنا. 
العقلية التربوية يف الكتاب الذي سيصدر قريبا 

»استعادة غسان كنفاني«.
الليبي :  يف عتمة احتالل عميق ومتمكن، كيف 
ذهن  يف  جانبًا  مدرسة  معلم  يضيء  أن  ميكن 

طالب ؟
املعلم،  على  فلسطني  يف  نراهن  ما  عادة   -
وليس على املناهج وال على خطط احلكومات، 
فاملعلمون ما زالوا يحملون شعلة املقاومة وهم 
السوداوية  الصورة  تلك  كل  على  متمردون 
أومن  أنا  السابق.  السؤال  يف  بينتها  التي 
إخراج جيل  املعلم على  بقدرة  عظيماً  إمياناً 
اخلوف،  يعرف  ال  ثوري،  متمرد  مفكر  واٍع 
يف  تنظر  أن  إال  احلقيقة  لترى  عليك  وما 
ضد  والتظاهرات  االحتجاجية  املسيرات 
املحتل، فالفتيان يتصدرون كل املسيرات وكل 
احلقيقة  بدمائهم  ويرسمون  االحتجاجات، 
يومياً، هؤالء الفتية الشهداء هم صنائع املعلم 
فلسطني  أن  على  يصر  الذي  الفلسطيني 
يعترف  وال  النهر،  إلى  البحر  من  عربية 
بوجود أي دولة سوى أنها دولة احتالل وكيان 

استعماري يجب أن ُيزال.

الليبي : بالنسبة ملجلة الليبي، متكنت وبجدارة 
أن تصبح من أهم كتابها، كيف استفز إبداعك 
معنى املشاركة يف مجلة ثقافية تصدر يف زمن 

حرب ضروس؟
- قبل البدء باحلديث حول هذه املسألة، علّي أن 
أبني أوال أنني مدين ملجلة الليبي التي احتضنت 
كتاباتي منذ العدد التاسع إن لم تخني الذاكرة، 
العزيزة  وأشكر  أشكرك  أن  دكتور  واسمحلي 
من  أوالً  معي  تواصلت  التي  الشريف«  »سارة 
أجل الكتابة يف املجلة بشكل دوري، وهذه ِمنة 
لي  بحيث وفرت  »الليبي«  بها  تطوقني  أخرى 
مكاناً دائماً على صفحاتها، وجعلتني من أسرة 
التحرير عندما أوكلت لي مهمة مكتب فلسطني، 
جنباً إلى جنب مع مكتب تونس ومكتب مصر. 

إن هذا يشعرني بالفخر حقيقة.
أما بالنسبة للسؤال، فإن لي حكاية خاصة مع 
لي  تكون  أن  دائماً  املجالت، فقد كنت أطمح 
مجلة أعمل فيها، محرراً أو كاتباً، لقناعتي للدور 
العظيم التي تؤديه املجالت الثقافية يف الوعي 
بشكل عام، فليس أمراً هيناً بالنسبة لي إصدار 
مجلة ثقافية حتافظ على موعد صدورها، وقد 
وجدت يف »الليبي« هذه الفرصة لتكون املجلة 
الليبية األولى من خالل جودة مادتها، وجمال 
إخراجها الفني. زيادة على ذلك فإن ثبات املجلة 
يف الصدور كل شهر مصرة على أن تولد ضمن 
هذا السياق من الوضعي الالطبيعي يف ليبيا 
مثالً، لهو مدعاة فرح كبيرة بالنسبة لي، على 
تتوقف  أن  من  أخشى  دائماً  أنني  من  الرغم 
عن الصدور يوماً ما، ال سمح اهلل، فاملجالت 
الثقافية محامل نور ووعي ومتابعة مستمرة ال 
بد من وجودها يف احلرب ويف السلم على حٍد 

سواء.
الليبي : وجودك يف بلٍد محتل، ألم يطرح سؤاالً 
لبشاعة  هل   : يقول  سؤال  ؟  يوم  ذات  أمامك 

اغتصاب األرض فضيلة استفزاز املقاومة؟
- يف العادة نحب أن نبحث عن إيجابيات يف أي 
عمل مهما كان هذا العمل سيئاً، وهذا باملناسبة 
مدار عمل الكتاب واملفكرين والفالسفة، لكن 
تخيل لو أننا نعيش وضعاً طبيعياً، دون احتالل 
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واغتصاب أراٍض، ماذا علينا أن نفعل؟ ال فضيلة 
ألي عمل سيئ إطالقاً، وإمنا هي الظروف التي 
جتبرنا على أن نرفضها ونخترع طرقاً لرفضها 
من هذه الطرق الكتابة والقتال واإلضراب على 
سبيل املثال ال احلصر، وكلها تسّمت حتت اسم 
املقاومة. أنا شخصياً ال أراها محمدة أو مّيزة أن 
تقاوم، بل هو واجبك أن تقاوم، قدر استطاعتك 
وليس  واجب  هذا  األساليب،  من  ومبا حتسن 

فضيلة خاصة من صنع البشاعة االحتاللية.
الليبي :  )) أّي امرأٍة أسوأ من أجنيال ميركل؟

وأّي رجٍل أسوأ من جو بايدن؟
وأّي شيٍخ شبٍح أسوأ من وسيم يوسف؟

وأّي شيٍء أتفه من »إسرائيل« (( ..
حدثني عن هذا النص بالذات . قرأته أكثر من 
عشر مرات، وأرغب حقاً يف قراءته مع صاحبه 

اآلن .
يف  حدث  ما  على  سياسي  احتجاج  هذا   -
على  األخيرة  احلرب  الدولية، خالل  السياسة 
غزة، »أجنيال ميركل« وتصريحاتها و«جو بايدن« 
و«وسيم  الغاشمة،  االحتالل  دولة  من  وموقفه 
يوسف«- وهو من أصول فلسطينية- ووقوفه ضد 
احلرية والعدالة وقضايا الشعب الفلسطيني. كل 
للعدوان  كانوا حلفاء  و«اجلناة«  »الطغاة«  هؤالء 

وللمعتدي، لذلك أقول لهم جميعا إنه ال أتفه 
لقد  ضدنا،  معها  تقفون  التي  إسرائيل  من 
انحزمت للجهة التافهة. هكذا بكل بساطة وبكل 
وضوح ومباشرة. علّي كشاعر أحياناً أن أكون 
واضحاً ومباشراً، ألن االختباء وراء اجلماليات 
واجلنب  واملدارة  الهرب  من  نوع  احلروب  يف 

والنفاق. 
جتد  كيف  منهمر،  فيض  مقاالتك   : الليبي 
الوقت لكل هذ الكتابة ؟ ومبن تستعني لتنجز 

كل هذا ؟ مخزون ذاكرة أم إرادة إجناز ؟ 
- اليوم لدّي مقسوم إلى ثالثة أقسام، قسم 
للعمل، مخصص للعمل وال كتابة فيه، وقسم 
للمتابعة والقراءة والتأمل وال عمل وال كتابة 
فيه، وأما القسم الثالث فهو للكتابة. لذلك أنا 
أكتب يومياً تقريباً، وأقرأ يومياً، وأعمل خمسة 
أيام يف األسبوع، استطعت أن أستثمر الوقت 
بشكل مريح، َمن حولي من العائلة واألصدقاء 
يعرفون ذلك، وال يرهقونني ال باتصاالت وال 
املجامالت  من  حرروني  أنهم  كما  بزيارات، 
الرتيبة، زوجتي وبناتي يقمن بذلك عني، لذلك 
استطعت أن أتفرغ تفرغاً كامالً للكتابة، وأجنز 
كتاباً  وعشرون  واحد  اآلن  لدي  أجنزت،  ما 
مطبوعاً، وحتت الطباعة كتابان، سيريان النور 
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قريباً بعون اهلل، وهناك رمبا أكثر من عشرين 
كتاباً أخرى تنتظر الطباعة. حالياً غير ملتزم 
بالكتابة إال مع مجلة »الليبي«، أنشر ما أجد أنه 
ال بد من نشره، أحياناً أكتب أكثر مما أنشر، 
احلالة  وهذه  دائمة،  كتابة  حالة  يف  وأعيش 
جعلتني راضياً عن نفسي رضاً تاماً، عندما أقرأ 
سير علمائنا األجالء القدماء، أرى أنه علّي أن 
أضاعف العمل، فالعمر قصير مهما طال، وال 
بد من أن يستثمر على الوجه الذي يقنعني أنه 

لم يذهب هدراً.
مع  املذهل  التواصل  هذا  أتابع  وأنا   : الليبي 
الكتابة، أصارحك أني سألت ذات يوم : هل يسابق 
فراس الزمن ليكتب املزيد ؟ هل يخشى فراس أن 

ينقضي العمر دون أن يكتب نصه األهم ؟
- يف رواية لياسني رفاعية بعنوان »من يتذكر 
وكيف  كنفاني،  فيها عن غسان  يتحدث  تاي« 
أنه كان يصارع الوقت من أجل أن ينجز الكثير، 
كنفاني لم يعش سوى )36( عاماً، لكنها كانت 
أعواماً ذات معنى مكثف وذات وزن يف الثقافتني 
يف  لك  قلت  كما  أنني  عدا  والعاملية.  العربية 
طال،  مهما  قصير  العمر  إن  السابق  السؤال 
أال  آمل  ذات معنى،  بتقدمي حياة  ملزم  فإنني 
ُتنسى بعد أن أرحل رحلتي األخيرة باملوت. ال 
أخفيك سراً أنني أحاول أن أجد معنى حلياتي 

بالكتابة وليس بأي عمل آخر.
الليبي : هل نعاني من أزمة ثقافة ؟ أم نعاني من 

أزمة مثقفني ؟ 
- أعتقد أنه ال ثقافة دون أن يكون هناك مثقفون، 
أن  إما  املأزوم  واملثقف  املثقف،  تطال  واألزمة 
يفقد القدرة على إنتاج الثقافة أو ينتج ثقافة 
مأزومة أو ثقافة هزمية أو يكون كسوالً فينتج 
ثقافة التكرار وامللل. أهم ما يجب علينا أن ننظر 
إليه يف واقع الثقافة واملثقفني، هو »البحث عن 
مشروع ثقايف حيوي«، وليست الثقافة مجرد أن 
تكتب، املهم أن تكتب ما يشير إليك وله فلسفة 
ورؤيا تتمحور حولها كل كتابتك، مبعنى يجب أن 
تكون ذا مشروع ثقايف واضح الرؤى واألهداف 

واآلليات.
هو  هل  السياسة،  يف  يتوغل  مثقف   : الليبي 

مثقف مشارك يف قضايا وطنه، أم مثقف برسم 
الشروع يف التنصل من حياده ؟ 

- رمبا أن املثقف حتى يسمى مثقفاً ال بد من 
أن يتنصل من حياده، فال معنى لوجود مثقف 
ولكن  بالنسبة ملن؟  يقف على احلياد، احلياد 
واجب  من  أنه  أرى  سؤالك  من  فهمت  كما 
املثقف أن ينخرط يف القضايا العامة السياسية 
ليس  مؤثراً،  انخراطاً  والثقافية  واالجتماعية 
ليبتعد عن احلياد فقط، بل ليكون مثقفاً مشتبكاً 
وعضوياً ومشاركاً، وأال يكون »مثقفاً سلطوياً«. 
بل إنني أعتقد أن كل من يصطف مع أي سلطة 
يفقد موقعه كونه مثقفاً. فالسلطة ال حتتاج إلى 
مثقفني ليدعموها ويطبلوا لها، إمنا حتتاج إلى 
مثقفني ينيرون لها الطريق، ويحاسبونها على كل 
أخطائها، وال يبررون لها شيئاً، فليست مهمة 
املثقف أن يثني على عمل السلطة إن أحسنت، 
فمهمتها أن تكون ذات سلوك حسن وواجبها 
األخالقي والدستوري أن تكون ذات سلوك جيد 

سياسياً واجتماعياً.
الليبي : يداً بيد مع مجلة الليبي التي نشرت 
بانتظام كل فعالياتها، مبادرة األسرى ، وجدناها 
يف املجلة بادرة رائعة وصرخة شجاعة يف مواجهة 
السجني  إبداع  يخرج  أن  املغتصب،  حديد 
مخترقًا القضبان ليواصل النضال، كيف بدأت 

هذه الفكرة؟ وإلى أين تسير .؟
وضعته  قد  ألنك  وشكرا  مهم،  سؤال  هذا   -
على طاولة احلديث، الفكرة جاءت من صديقنا 
املحامي احليفاوي »حسن عبادي« الذي برقت 
يف رأسه فكرة زيارة األسرى الكتاب يف سجون 
والتعرف  زيارتهم  على  فواظب  االحتالل، 
إليهم وإلى مشاريعهم الكتابية، عمله هذا كان 
ضمن مبادرة »لكل أسير كتاب«، فقد استطاع 
من خاللها إيصال األسرى كتباً للكتاب خارج 
يف  الكتاب  يكتبه  ما  على  ليعرفهم  السجن 
اخلارج، ومرة بعد مرة انبثقت فكرة أخرى هي 
»من كل أسير كتاب« والهدف منها تعميم كتب 
األسرى والتعريف بها ملن هو خارج السجن، من 
خالل مشروع حسن استطعنا التعرف إلى كتاب 
كثيرين، يكتبون بجودة عالية، وهم تعرفوا علينا، 
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فقد كنا بالنسبة إليهم مجهولني، هذا املشروع 
كان له أكثر من أهمية، ولعل أهمها جميعاً هو 
شعور الكاتب األسير أنه ليس وحيداً، وأنه يكتب 
وينشر ويقرأ، وتناقش كتبه ويكتب فيها النقاد 
األمر  هذا  وبحوثاً،  وكتباً  ودراسات  مقاالت 
شجع مبادرات أخرى ولدت من رحم مبادرَتْي 
حسن، فشرعت اإلعالمية »قمر عبد الرحمن« 
بإعداد حلقات برنامجها اإلذاعي »وتر النصر« 
حول األسرى الكتاب، ثم مبادرة رابطة الكتاب 
األردنيني التي دأبت على مناقشة كتاب لكاتب 
أسير كل أسبوعني، مساء السبت، وهكذا كان 
إعداد  عبادي  حسن  مع  بالتعاون  واجبي  من 
تقارير صحفية حول تلك الفعاليات التي نشرتها 
»الليبي« تباعاً، وهذه ميزة وِمّنة وفضل لهذه املجلة 
قضايا  كونها  األسرى،  قضايا  مع  وقفت  التي 
تتعلق باحلرية واإلنسان والثقافة. كما تابعنا يف 
منتدى املنارة مبادرة »حسن عبادي«، وقمنا بعمل 
ندوة خاصة مبناسبة يوم األسير وحتدثنا عن 
إبداعات األسرى، ثم أعددنا ثالثني حلقة حول 
كتاب أسرى ما زالوا يقبعون يف سجون االحتالل، 
وقدمت زميلتنا الدكتورة »لينا الشخشير«، رئيسة 
األعمال  على  تضيء  مركزة،  حلقات  املنتدى 
الثقافية ألولئك األسرى الكتاب وتبني اجلانب 
النضالي واإلنساني لهم. وبلغ عددهم أكثر من 
ثالثني كاتباً، تناولنا يف تلك احللقات ثالثني منهم 

فقط. 
لقد ترك هذا احلراك أثره الكبير يف الساحة 
وخارجه،  السجن  داخل  الثقافية  الفلسطينية 
وتشجع الكثيرون من األسرى ليكون لكل منهم 
العديد  أنا وحسن  كتاباً يصدره، وقد وصلتني 
من الكتب اجلديدة التي ستكون اإلصدار األول 
لهؤالء الكتاب لينضموا إلى نادي الكتابة والكّتاب.

وكل هذه املبادرات التي ذكرتها مستمرة، وإن شاء 
اهلل تتواصل، ولن يصيبنا الكلل أو امللل حتى مين 
اهلل عليهم باحلرية، سائلني اهلل أن يكون ذلك 

قريباً.
الليبي : وأنت ابن نابلس، كيف تقاوم املدن لغة 

وثقافة من يحتلونها ؟
- يا له من سؤال! املقاومة يف حياة الفلسطيني 

أنها  تقاوم يف  املدن  بد منها،  أمر بدهي، ال 
تتناسى االحتالل، وتصر على ممارسة دورها 
النضالي من خالل مفردات احلياة الطبيعية، 
ما  واجلامعات  مفتوحة،  زالت  ما  فاملدارس 
زالت تخرج األفواج العلمية، والندوات ما زالت 
تعقد يف مراكزها الثقافية، واملطابع تعمل كل 
الغزل،  ودواوين  والروايات  الكتب  وتنتج  يوم، 
واألسواق عامرة، وتغّص بالناس يف األعياد، 
يتزوجون  زالوا  ما  والناس  عامرة،  واملقاهي 
رغماً  مستمرة  واحلياة  وُيغّنون،  ويتوالدون 
عن كل شيء، حتى ليخيل إليك أن االحتالل 
اضطر  وإن  معتمة،  زاوية  مركون يف  هامش 
الناس يركلونه بأرجلهم وميضون إلى حياتهم، 
وآيات  القهوة  بفيروز وبفنجان  يبدأونها  وهو 

يتلوها عبد الباسط عبد الصمد.
الليبي : ))ليس القطُط وحدها من يحّب يف 

شهر فبراير
البشر أيضًا نوع محّسن من القطط اخلجولةْ

يحّبون يف شهر فبراير.((
بدون هذا احلب، هل ميكن أن نواصل املقاومة 

؟ كيف يرى فراس املبدع هذا املشهد ؟
احلب  الكون،  وأصل  احلياة  أصل  احلب   -
مبفهومه الشامل، ويف هذا املقطع الوارد يف 
السؤال، انطالقاً من مشهد يومي يف فبراير 
احلب  شهوة  متارس  وهي  القطط  ملنظر 
البشر  حياة  يف  احلب  إن  ألقول  واحلياة، 
انعكاس طبيعي. هنا أنا أتوه بني أيهما املشهد 
األصلي، البشر أم القطط، ليس مهماً. املهم أن 
احلب وجتلياته كلها هي أصل احلياة واملقاومة، 
املقاومة  ودون  احلب  دون  للحياة  معنى  فال 
مبعناهما األشمل العام. ورمبا احلب يف أحيان 
دافع  نفسها  واملقاومة  للمقاومة،  دافع  كثيرة 
للحب يف جدلية عميقة ال تقف عند حدود 

االحتالل فقط.
الليبي : 21 كتاباً  .. هل كتب فراس كل ما 
يريد ؟ وهل نريد فعالً أن نتوقف عن الكتابة 

حتى لو كتبنا كل ما كنا نحلم بكتابته ؟
أربعني  من  أكثر  الكتابة  محصلة  يف  اآلن   -
أو  الطبع  حتت  أو  مطبوع  بني  ما  كتاباً، 
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مخطوط، لدى احلياة الكثير من األفكار التي 
تدعونا نحن الكتاب لقراءتها أو الكشف عنها. 
التوقف عن الكتابة موت، وأنا ال أريد أن أموت 
وأنا حّي، وال أريد أن أحتول إلى »كائن«، يأكل 
ويشرب وينام، احلياة مستمرة والكتابة واحلب 
مستمران ال مندوحة عن ذلك، وكلما توغلت 
أكثر،  أعمل  أن  علي  أنه  أكتشف  احلياة  بي 
ألنني أحياناً أشك بجدوى ما قدمت سابقاً، 
إذاً ال بد من أن أعمل ما هو يف اعتقادي أجود 
أكرر  أال  على  دوماً  لذلك أحرص  مما سبق، 
شيئاً من األفكار، الكتابة ال تنتهي وال حد لها، 
تتجدد دائماً مع جتدد احلياة يومياً. الكاتب 
إلى  يصل  فال  اإلفالس،  يعرف  ال  احلقيقي 

جملة »كتبت كل ما كنت أحلم بكتابته«.
شخصيًا   .. باالشتراك  كتابان  لك   : الليبي 
أتوجس من هذه التجربة . كيف وجدتها أنت 

يا فراس ؟
ذات  وهي  ما،  خصوصية  لها  جتربة   -
بلغة أخرى  يعني  أهداف وظيفية ميكانيكية، 
هي عمل أو خدمة لألصدقاء، دوري اقتصر 
على التحرير، ولم يكن لي دور أكثر من ذلك، 
والكتب التي حررتها لألصدقاء بطبيعة احلال 
هي خمسة كتب، وليس اثنني، ولكنني أرفض 
أن يشار إلّي مع أصحابها، ألنني لست محرراً 
أدبياً وال كاتباً مشتركاً، وما قمت به، أما كان 
أو  أو خدمة لألصدقاء،  األجر  مدفوع  عمالً 
من خالل عملي يف جمعية »الزيزفونة« لثقافة 
الطفل. نحتاج أحياناً خلوض أكثر من جتربة 
ليست حلم  ولكنها  التأليف، فهي ممتعة،  يف 
فهو  التوجس،  يف  الرأي  وأوافقك  الكاتب، 
منطقي ومشروع، ولعلني بسبب هذا الهاجس 
أرفض أن يشار إلي مع املؤلفني سوى كتابني 

ولهما ظروف خاصة جداً.
هل  النساء،  مع  جتربتك  عن  كتبت   : الليبي 
التراتبية  ذات  هي  الشرق  تاريخ  يف  األنثى 
املرتبكة بني احلرة واجلارية وأم الولد واخلادم، 
املراسيم  كل  لنلغي  حان  قد  الزمن  أن  أم 

القدمية؟
تعني  كلنا هنا  النساء،  مع  لنا جتارب  كلنا   -

وتعني  عموماً،  الرجال  نحن  تعني  معنيني، 
النساء،  مع  وللكتاب جتارب  الكتاب حتديداً، 
وال تخلو حياة الكاتب من النساء مهما ادعى 
»الطهر« و«النقاء« و«املثالية«، فقد كان يف حياة 
امرأة على سبيل  جبران خليل جبران )12( 
املثال. مررت بتجارب عديدة معهن، رمبا وصل 
عددهن إلى أربعني امرأة كما كتبت ذلك ذات 
مرة، ال يعني أنهن حبيبات وعشيقات، إمنا لهن 
تشكيلي،  وساهمن يف  حياتي،  ما يف  حضور 
وكل امرأة من هؤالء كان لها أثر علّي يف فهم 
املرأة ويف الكتابة، لكنني لم أتعامل مع النساء 
مبنطق املفردات التراثية احلرة واجلارية، إمنا 
حياتي  احلياة،  يف  حقيقي  فاعل  هي  املرأة 
احلياة  حتلو  وال  عموماً،  واحلياة  وحياتك 
بغيرهّن، ليس للمعنى األيروسي اللذائذي بل 
ملعنى الوجود اإلنساني، فلكي تشعر أنك إنسان 
ال بد من أن تلفت إلى امرأة ما واحدة على 
العميق. هذا  لتمنحك شعور اإلنسانية  األقل 
املعنى هو الذي تدور عليه كل كتاباتي يف املرأة، 
حتى يف النصوص التي تنحو منحى التشهي 

وطلب املتعة.
الليبي : أنت من أهم كتاب هذه املجلة، هل من 
كلمة تهمس بها لبقية كتابها العرب يف دهليز 

األزمات هذا الذي نعيشه ؟
- شرف كبير أن تصفني حضرتك بأنني أهم 
كتاب املجلة، هذا الوصف يربكني واهلل. وآمل 
وال  عند حسن ظنكم جميعاً،  دائماً  أكون  أن 
أدري ما الذي سأقوله لزمالئنا الكتاب الذين 
يشاركوننا املساحة ذاتها، فال يحسن بي وأنا 
ويصرون  املجلة  ويدعمون  أعزاء  كتاباً  أراهم 
على احلضور فيها أن أقول شيئاً سوى علينا 
أن نحافظ على املجلة لتظل تشع أدباً ووعياً 
مشاريع  أجمل  من  مشروع  وهذا  وثقافة، 
الكتابة والكتاب عموماً يف أن يساهموا دائماً 
الكتابة  الوعي باإلصرار على  إذكاء شعلة  يف 

بشكل منتظم.
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الشهيــــــدة تغـــــادر السجــــن
عرب تطبيق زوم .. وبمتابعة من مجلة الليبي :

للمناقشة، فتحدث املحامي »حسن عبادي« حول 
عالقته باألسرى الكتاب من خالل مشروع لكل 
أسير كتاب، وأشار إلى اهتمام هيثم بالقراءة 
وتطوير الذات وحرصه على أن تصله الكتب من 

خارج السجن، وخاصة الكتب النقدية.
الفلسطيني »محمود شقير« فقد  األديب  أما 
قال يف مداخلته إن الشهيدة رواية غرقت »يف 
يترك  أن  أمتنى  وكنت  الكثيرة،  التفصيالت 
هناك  يكون  وأن  القارئ،  خليال  مجاالً 
ليكون  تعبئتها  على  القارئ  يعمل  فارغات 

مشاركا يف العمل بصورة ما«.
ثم حتدث الناقد »رائد محمد احلواري« عن 
أفضل  قاصاً  إن هيثم  وقال:  النص،  فنيات 
مما هو روائي، وروائي أفضل مما هو شاعر. 
وأما الكاتب فراس حج محمد فقرأ قصيدة 
»بالدي« من ديوان »هيثم جابر« »زفرات يف 
إلى  باقتضاب  احلب واحلرب 2-«. مشيرا 

ما يف القصيدة من نواٍح جمالية.
وكان لألسيرة املحررة »عبير« عودة مداخلة 
يعاني  الذي  التجاهل  إلى  فيها  أشارت 
العمل  عن  وأفصحت  األسرى،  أدب  منه 
وهو  جابر  هيثم  لألسير  القادم  اجلديد 
احلب  »زفرات يف  ديوانه  من  الثالث  اجلزء 
ناصر«  »أسماء  الكاتبة  وأكدت  واحلرب«. 
عامة  وهمومهم  األسرى  متابعة  ضرورة 
الكاتبة  أما  خاصة،  األسر  يف  وللمبدعني 
الفلسطينية املقيمة يف ليبيا »جمانا العتبة« 
فقرأت بعض املقطوعات من رواية الشهيدة 
وأبدت إعجابها بكافة أعمال هيثم الروائية 

والشعرية. والقصصية 
ويف ختام األمسية شكر عضو رابطة الكتاب 
مشة،  عارف  محمد  الكاتب  األردنيني 
أعمال  بكافة  ورحب  جميعاَ،  املشاركني 
األسرى واملحررين لتجد طريقها إما للنشر 
أو للمناقشة واإلشهار عبر هذه األمسيات.

عقدت رابطة الكّتاب األردنيني، وبالتعاون مع 
احتاد الكّتاب واألدباء الفلسطينيني يوم السبت 
األمسية  زوم،  تطبيق  عبر  نيسان 2021   3

السابعة من مبادرة 
رواية  مناقشة  فيها  مت  يكتبون«،  »أسرى 
)الشهيدة(، لألسير يف سجون االحتالل الروائي 
والباحثة  الكاتبة  الندوة  وأدار  جابر«،  »هيثم 
»مرمي عنانزة«. شارك فيها نخبة من املثقفني 
واألدباء العرب، وبحضور أعضاء من الرابطة 
»أكرم الزعبيط، رئيس الرابطة، والروائي »عبد 

السالم صالح«، واألديبة طهدى أبو غنيمة«. 
قدمت يف البداية األديبة الفلسطينية املقيمة 
يف لندن د. »لينا أبو بكر« قراءة نقدية للرواية، 
وقالت فيها إن الرواية الفلسطينية عمل مقاوم 
من األسرى الفلسطينيني لالحتالل، وحتدثت 
الفنية  الصنعة  الرواية من حيث  إيجابية  عن 
واإلبداعية، مبينة يف حتليلها لرواية »الشهيدة« 
كما  للنص،  واإلبداعية  الفنية  املرتكزات  أهم 
للمرأة  منحازا  كان  جابر«  »هيثم  إن  قالت 
محفزات  بعض  عن  وحتدثت  الفلسطينية، 
النص، بخصوص حجاب بطلة الرواية »سلمى«، 
ما أثار نقاشاً من الروائي »أحمد الغماز« مبا مت 
طرحه من خالل احلجاب، فأوضحت »أبو بكر« 

ما كانت تقصده يف حتليلها للنص الروائي.
بكلمة  جابر«  »هيثم  الكاتب  مشاركة  وكانت 
ألقاها نيابة عنه أخوه »علي جابر« حيا فيها 
املشاركني، وشكر رابطة الكتاب األردنيني على 
هذه املبادرة، مضيفاً: نحن ال نكتب يف األسر 
كي نطلب الشهرة، بل نكتب من فعل مقاوم، 
فكما قاومنا بدمنا ونحن أحرار خارج السجن، 
نقاوم من داخل السجن بفعلنا النضالي الكتابي، 
مبدأ  من  األسرى  أدب  مع  تتعاملوا  ال  وقال 
الشفقة، ولكن حاكموا العمل فنياً، وليتم مناقشة 

اإليجابيات والسلبيات«.
املجال  للمشاركني  الندوة  مديرة  فتحت  ثم 
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حقائق التاريخ املطموس )1(

  عزيزي القارئ، هذه قراءات يف بعض من 
بني  اضعها  التي  املغيبة  التاريخية  احلقائق 
قوة يف طمسها  وبكل  والتي ساهمت  يديك، 
من  حتاول  التي  املختلفة  االجنبية  املؤامرة 
أن  شأنه  من  ما  كل  تطمس  أن  آلخر  حني 
العربية  يرتقي باحلضارة االنسانية للشعوب 
مفهوم  عاتقها  على  اخذت  إذ  ـ  واالسالمية 
او عن طريقها فهو غير  يأتي منها  ) من ال 
صحيح او غير مؤكد ، وعجبا لذلك(، هكذا 
حاولوا دائماً بعض من االوروبيني احلاقدين 

ـأن  يثبتوا زوراً  أن  ـ  على االسالم واملسلمني 
بالعروبة،  عالقة  له  ليس  شعب  الفينيقيني 
وهذا األمر يؤكد على مدى مؤامراتهم لطمس 
وهو  اإلسالمية،  العربية  واحلضارة  الثوابت 
على  العربية  األمة  افضال  من  انتقاصاً  يعد 
وبالتالي  ـ  عامة  بصفة  االنسانية  احلضارة 
يتفوق  املعالم كي ال  حاولوا طمس مثل هذه 
ميادين  يف  العرب  سجله  الذي  الرقي  هذا 
العلوم والنظم االجتماعية املختلفة منذ عصر 
ما قبل االسالم على االوروبيون ـ لذا سوف 
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اتناول عبر هذه املحطات التاريخية ) الشعوب 
الفينيقية(، ) وكيف اهتموا باللغة الضاد ؟ (، 

) وما هو أصل الفينيقيني ؟ (.
احلقائق  بعض  عن  بإيجاز  هنا  احلديث 
التاريخية الهامة التي يجب أن يعرفها كل من 
يرغب يف الغوص يف دروب الثقافة التاريخية 
االنسانية ـ ومن هنا ـ أبدأ ) باللغة الضاد (، 
والتي ساهمت وساعدت يف انتشارها فترة ما 
قبل االسالم ـ ومن هنا نتساءل أيضاً  ـ وملاذا 
هنا  واالجابة  ـ  ؟!!  سواها  دون   ، الضاد  لغة 
قد تكون قريبة وواضحة املعالم حسب أغلب 
املؤرخني الذين قالوا فيها ـ ألن هناك دالالت 
العربية  اللغة   ( بان  للشك  قابلة  غير  قاطعة 
اللغات  اولى  هي  تعتبر  إذ  اللغات،  أم  هي   )
التي عرفها االنسان منذ القدم، ولكن لألسف 
عادة ما تتعرض للطمس كي ال تأخذ مكانتها 
التالعب  من  كثير  بها  أحاط  وقد  العاملية، 
وتزيف احلقائق، إال أننا عندما نعود إلى جل 
األبحاث والدراسات واالستكشافات احلديثة، 
 ،) الضاد  لغة   ( اهمية  على  تؤكد  أنها  جند 
صاحب   ) بلينوس   ( الروماني  ـ  يقول  حيث 
كتاب ) التاريخ  الطبيعي ( الذي يتكون من ) 
37 جزئاً ( قائالً :ـ إن الشعب الفينيقي، حظى 
بالشرف العظيمـ  الختراعه حروف ) األبجدية 
قد   ) هيرودوتس   ( اليوناني  املؤرخ  وكان   ،)
الى مثل هذا االقرار  سبقه بخمسمائة سنة، 
 ((  : فيه  يقول  والذي   ) التواريخ   ( كتابه  يف 
إن اولئك الفينيقيني الذين قدموا إلى اليونان 
مع        »قدموس«، حملوا معهم األبجدية 
التي لم يكن يعرفها االغريق من قبل (،ـ كذلك  
كان معظم املؤرخني القدامى ينسبون اختراع 
االبجدية الى ) الفينيقيني (، وها هو املؤرخ ) 
ثيودوروس الصقلي (، والذي عاش يف القرن 
االول ق م،  والذي ينقل عن مراجع جزيرة ) 
ابتكار  من  االبجدية هي  إن  :ـ  قائالً   ) كريت 
على  غيرهم  ورمبا   ،) الكنعانيني  السوريني   (
بإدخالها  فقط  قاموا  الفينيقيني  أن  أساس 

الى اليونان، وبذلك اقترنت بأسمائهم، وقد 
ـ وهناك  الفينيقية  عرفت حينئذ باحلروف 
 ) قدموس   ( أن  تؤكد  اغريقية  اسطورة 
الفينيقي ابن امللك ) أجينور ( أسس مدينة 
األبجدية،  فيها  ونشر  اليونانية،   ) طيبه   (
وكان »قدموس«ـ  بحسب االسطورة املذكورة، 
التي   ) اوروبا   ( اخته  يسترد  كي  جاء  قد 
اطلق بعدئذ اسمها على القارة االوروبية من 
 ( فقتل   ،) زيوس   ( املؤله  خاطفيها  قبضة 
مقاطعة         يف  حراستها  على  القائم   ) التنني 
) بيوسيا (، ودفن اضراسه يف بالد االغريق 
مدينة  فنشأت   ،) اثينا   ( املؤلهة  من  بأمٍر 
من  ضرس  فيها  وقع  صقع  كل  يف  يونانية 

اضراس ذلك ) التنني !! ( ـ
ولهذا قد ثبت عموما للباحثني أن األساطير 
ال  تاريخية  وقائع  من  األساس  يف  تصدر 
فيلبسونها  الرواة،  بها خيال  يعبث  أن  يلبث 
يف  ويجتهدون  ألذواقهم  املالئمة  احللل 
وحاويتها  مالمحها  وتنسيق  حواشيها  نسق 
البيانية بضروب املحسنات البرية والطرائف 
مما  العامة،  ألذواق  املالئمة  القصصية 
تكون  أن  البد  أنها  إال  بإعجابهم،  يستأثر 
مرتكزة يف املنطق على حدث راهن حقيقي 
ومنبثقة عنه . ـ لذا استناداً على هذا الدليل 
املنطقي الذي يحظى بشبه اجماع، بات من 
املسلم به يف االوساط العلمية أن الفينيقيني 
القدمي،  للعالم  االبجدية  علموا  الذين  هم 
سواًء قال بعض املتضلعني يف هذا املوضوع 
الكتابة  تعلموا حروف  الفينيقيني  اولئك  إن 
من قناع فينيقي من الذهب اخلالص عائد 
عليه  عثر  ـ  م  ق  عشر  الثالث  القرن  الى 
ـــــــ   ) جبيل   ( مبدينة  النواويس  احد  يف 
املتحف  من  املسلحة  العصابات  نهبته  وقد 
االجتياح  خالل  وذلك  اللبناني  الوطني 
وكان  ـــــــ  1982م  سنة  الصهيوني  الكيان 
الصهاينة قد استأجروا عدداً من املسلحني 
احتاللهم  اثناء  اللبنانية  املليشيات  يف 
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املوجودات  على  للسطو  واجلنوب   ) )بيروت 
املعالم  كذلك  الوطني،  املتحف  يف  االثرية 
األثرية يف مدينتي ) صيدا وصور (، وقد مت 
بيع هذه التحف األثرية الى الدول األجنبية 
ومتكن  ـ  اخلارج  يف  القدمية  االثار  وهواة 
ال  منها، يف حني  يسترد جزءاً  أن  من  لبنان 
زال عاجزاً عن استرداد معظمها .... من هنا 
دائماً ابداعات العرب تتعرض الى القرصنة 
والطمس، وهاهم         ) ملصريني ( قاموا 
جاؤوا  إذ  واحلرف،  الكتابة  يف  بإبداعاتهم 
بتطوير الكتابة ) الهيروغليفية ( أي الكتابة 
 ( باحلروف  عرف  ما  الى  املعتبرة  بالصورة 
ـ أو كما  السينائية ( وذلك نسبة الى سيناء 
قال اآلخرون إن احلروف الفينيقية تعود يف 
التي  املسمارية  الكتابة  الى حروف  جذورها 
سوريا  يف  وانتشرت   ) العراق   ( يف  نشأت 
الشمالية ، كما اعتمدت إلى حني يف مدينة ) 
اوغاريت ( الساحلية املقابلة جلزيرة قبرص.

املؤلفات  املتداخلة عبر  املعلومات  إن تقصي 
معرفة  إلى  تقودنا  املتخصصة  واملوسوعات 
اماكن وأنساب الفينيقيني، حيث عملنا على 
ومهد  دقة،  بكل  الفينيقيني  منابت  تقصي 
الساحل الشرقي  نشأتهم قبل أن يستوطنوا 
للبحر االبيض املتوسط، الذي يبدأ من مشارف 
ومن  »اإلسكندرون«،  خليج  الى  االسكندرية 
على  املزدهرة  مدائنهم  بناء  يف  بدأوا  هناك 
الوجه البحري لسوريا ولبنان وفلسطني، وهو 
أمر قلما حفل به املؤرخون األوروبيون الذين 
الفينيقيني  كشوف  على  اهتمامهم  ركزوا 
وعبر مضيق  املتوسط  البحر  وفتوحاتهم يف 
جبل طارق املعروف لدى القدماء ) بأعمدة 
هرقل ( وصوالً الى اوروبا االطلسية الشمالية 
وافريقيا الغربية ـ الى القارة االمريكية قبل 
( يف  كولومبس   ( القرون من رحلة  عشرات 
وقد  امليالدي،  عشر  اخلامس  القرن  نهاية 
يف  الدقيق  التمحيص  هذا  من خالل  تبني  
يف  ذهبوا  الذين  العلماء  من  العديد  أبحاث 

دقة اصل الفينيقيني، وجدوهم يعود أصلهم 
الى اجلزيرة العربية، وبالتحديد إلى منطقة 
اخلليج العليا املترامية بني شط العرب وراس 
بني  احلدود  على  العراق  وراس  مشاط  ابي 
قطر واالمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك 
الهضاب النجدية على املنحدر الشرقي نحو 

اخلليج . 
الفينيقية العربية  : 

اليه  توصلت  الذي  االقتناع  هذا  اكد  لقد 
بعض  وضعها  التي  االفتراضية  اخلرائط 
املؤرخني وخصوصاً الفرنسيني ومنهم ) بينوا 
مولد  أو   . سعود  ابن   ( كتابه  يف   ) ميشان 
مملكة (،  و)غودفروا دي مومبني ( ـ يف كتابه 
) محمد (، حول الهجرات السامية السابقة 
الشام  بالد  الى  العرب  جزيرة  من  لإلسالم 
دونها  التي  املالحظات  وكذلك  ـ  والعراق 
وعلماء  التاريخ،  فجر  منذ  الكبار  الرحالون 
ثقة،  بكل  ويقال  ـ  املتأخرة  األزمنة  اآلثار يف 
نحو  العربية  الهجرة  من  موجتان  هنالك  ان 
حضاريتني  رسالتني  معهما  حملتا  الشمال 
بكتاب  علم  الذي  االسالمي  الفتح  ـ  هما 
الفتح  السحيق  املاضي  املبني، وقبله يف  اهلل 
ـ ففي  العربية  الفينيقي الذي علم االبجدية 
 ( اآلثار  يف  اخلبير  الفرنسي  العالم  تقرير 
فريقه  مع  اجرى  الذي   ) فرنسوا سال  جان 
حفريات واسعة يف جزيرة ) فيلكا ( الكويتية 
سنة 1983م ، قال  :ـ إن احلضارة املعروفة 
باسم ) ديلمون ( التي سادت الكوت والبحرين 
الساحل  على  الدافئة  املوانئ  وسائر  وقطر، 
العربي للخليج بني سنة 2500 ـ 1500 ق 
. وقد مت  فينيقية 100%  ـ هي حضارة  م 
اكتشاف آثار ناطقة يف تلك املدن واملرافئ ، 
وما يليها من الصحاري واجلزر املتاخمة لها 
ـ وهي صور طبق االصل عن اثار ) جبيل ( ـ 
بيبلوس ـ وصور ـ وصيدا ) صيدون القدمية 
( وبيروت وراس شمرا ـ واوغاريت ـ وجزيرة 

ارواد ـ وعكا ـ وجبل الكرمل.
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كما أن بعثة العلماء الدامناركيني التي أجرت 
هي أيضاً حفريات مهمة يف جزيرة ) فيلكا 
( ابتداًء من سنة 1958م والتي نوهت منذ 
عام 1962م بالشبه اخلارق بني اثار حضارة 
) ديلمون ( واثار فينيقيا، ويكاد معظم خبراء 
امارات  يف  التنقيب  على  دأبوا  الذين  االثار 
املكتشفة  الكتابات  أن  على  يجمعون  اخلليج 
يف تلك املناطق تشبه إلى حد بعيد الكتابات 
سواحل  على  املكتشفة  القدمية  الفينيقية 
الشام، وأهمها ) حروف االبجدية ( املحفورة 
 ( مدينة  يف   ) أحيرام  امللك  ناووس   ( على 
جبيل ( والعائد الى القرن الثالث عشر    ق 
بأن  إلى االعتقاد اجلازم  أميل  ـ ومن هنا  م 
العربية الفصحى املعروفة بلغة قريش والتي 
قبل  منتشرة  كانت  الكرمي  القرآن  بها  نزل 
االسالم بقرون يف جزيرة العرب، هي نفسها 
حروف  يف  الفينيقيون  جسدها  التي  اللغة 
هوز  ابجد   (( االبجدية  نظام  على  ودونوها 

ـ  ثخسد  ـ  قرشت  ـ  سعفص  كلمن  حطي  ـ 
ضظلع ((، وقد دأب هؤالء الفينيقيون الذين 
عرفوا باملالحة منذ فجر التاريخ يف مرافئهم 
العرب  جزيرة  استكشاف  على  اخلليجية 
شرقي  وجنوب  الشرقية  افريقيا  وسواحل 
اسيا، قبل نشأة حضارة ) دملون (، ويف سياق 
منوها اجتهت قوافلهم البحرية عبر مضيق ) 
هرمز ( إلى باب ) املندب ( والبحر االحمر، 
اجلزيرة  جنوب  يف  املستعمرات  اسسوا  ثم 
، صاللة  وخلف   ، مسقط   ( امثال  العربية، 
، وسيحوت ، واملكال ، وعالن  ثم ـ احلديدة 
ـ وغيرها  ، وينبع  ، وجدة  ، والليث  ،وجازان 
على شواطئ اليمن واحلجازـ  وكذلك )حاليب 
، ومرسى علم ، والقصير ، وسواكن ،ومصوع 
(، وعلى سواحل مصر والسودان وأريتريا يف 

البحر االحمر . )يتبع( 
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مذكرات جيوليتي

كتبوا ذات يوم .. 
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 عالء الدين  الهدوي فوتنزي.  جمهورية الهند

: التوطئة 
رجــاالً  يأتوك  باحلـج  الناس  يف  وأذن   «
عميق«    فج  كــل  من  يأتني  ضامر  كل  وعلى 
تلك  هي  إنسان  بها  يقوم  رحلة  أعظم  إن 
جوارحه،  فيها  مشاعره  تسبق  التي  الرحلة 
ويهيم  جسده،  سابقة  روحه  إليها  وترنو 
جتتمع  وال  فيها،  الشروع  قبل  فؤاده  بها 
العتيق  البيت  لقاصدي  إال  الصفات  هذه 
أدبي  إرث  احلج  رحالت  والعمرة،  للحج 
مكانة  حتتل  الرحالت  باتت  وقد  وثقايف،  
متميزة يف خارطة البحث العلمي يف مجال 
الرحالة  العلوم اإلنسانية، فقد حفلت كتب 
تؤرخ  التي  التاريخية  واملناقشة  بالعرض 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  املدينتني  عن 
ولعلمائهما إلى جانب ما فيها من معلومات 
وحتليالت ذات أهمية بالغة لتاريخ األماكن 
ومناحي  ولسكانها  وجغرافيتها  املقدسة 

ومناسكه.  احلج  إلى  باإلضافة  نشاطاتهم 
أدب الرحالت: إرث أدبي وسجل ثقايف :

التي  األدبیة  الفنون  من  الرحالت  أدب 
شاعت لدى العرب منذ القدمي، وهو  فن له 
يقول »شوقي  كما  إنه  بل  املعینة  خصائصه 
طاملا  التي  التهمة  على  رد  »خير  ضيف« 
يف  قصوره  تهمة  العربي،  األدب  بها  اتهم 
فن القصة، ومن غير شك من يتهمونه هذه 
الرحالت  كتب  تقدمه  ما  يقرأوا  لم  التهمة 

احلج يف أدب الرحالت 
مكانته يف خارطة البحث العلمي ..

ترحــــــــــــــــــال
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الرحـــــــالة  عيـــــــــــــــــون  يف  احلج  رحــــــــالت 
واملؤرخني:

وال جدل يف أن موضوع رحلة احلج يف 
شاسع  واملؤرخني  الرحالة  وعيون  كتابات 
جتربة  وكانت  اجلوانب،  ومتعدد  وواسع 
أتعبهم  ملن  ناجعاً  احلج -وما زالت- ترياقاً 
العدم،  صحراء  يف  املعنى  ماء  عن  البحث 
أعداٍد غفيرة من  التاريخ عن  لنا  إذ يحكي 
وجدوا  الذين  واألدباء  والفالسفة  املفكرين 
يف هذه الشعيرة معنى المس شغاف قلوبهم، 
تنطفئ، من  أن  كادت  التي  وحّرك جمارها 
ومن  إكس«،  »مالكوم  إلى  إقبال«  »محمد 
ومن  هوفمان«،  »مراد  إلى  أسد«  »محمد 
لم  أحمد«،  آل  »جالل  إلى  شريعتي«  »علي 
فحسب،  املسلمني  عند  األمر  هذا  يتوقف 
من  فائق  باهتمام  البقاع  تلك  حظيت  بل 
على  بعضهم  حرص  حتى  املستشرقني، 
عربية،  وأزياء  أسماء  يف  متنكرين  زيارتها 
على  بأنفسهم  ليقفوا  باإلسالم،  متظاهرين 
املقفرة  البقعة  هذه  يف  الكامنة  األسرار 

التي تلّفها الصحراء من كل مكان.
أدب  عن   كثيرة  كتب  هناك  وظهرت 
أشهر   « كتاب  ومنها،  احلج،  يف  الرحلة 
اجلاسر«  »حمد  للعالمة  احلج«  رحالت 
إلى  احلجازية  الّرحالت  من  و«املختار 
حسن  بن  لـ«محمد  النبوية«  واملدينة  مكة 
محمود«  محمد  »أحمد  وأصدر  الشريف«، 
حتدث  احلج«،  »رحالت  بعنوان:  كتاباً 
خالل  احلج  رحالت  من  عدد  عن  فيه 
املؤرخ  أصدر  كما  األخيرة،  الثالثة  القرون 
بعنوان  كتاباً  احلقيل«  حمد  بن  اهلل  »عبد 
وكتابات  الرحالة  عيون  يف  احلج  »رحالت 
املغربي  املؤرخ  وأصدر  واملؤرخني«،  األدباء 
»رحلة  كتاب  التازي«  الهادي  »عبد  الشهير 
مغربية  رحلة  مائة  يف  مكة  الرحالت: 
ورحلة«، وأصدر الشاعر اإلماراتي »محمد 
لبيك  اللهم  »لبيك  كتاب   السويدي«  أحمد 

وعرائس  إفريقية  زنوج  عن  قصص  من 
البشر  حلوم  وأكلة  الهند  وحجاج  البحر 
وعبدة  الفوجلا  نهر  وسكان  الصني  وصناع 
النار واإلنسان البدائي والراقي مما يصور 
خيالي  عالم  إلى  بنا  ويرتفع  حينا  احلقيقة 

آخر«   حيناً 
جنساً  بوصفه  الرحالت  أدب  يحظ  لم 
أدبياً مستقالً باهتمامات األدباء العرب من 
شعراء وروائيني وقاّصني ومسرحيني إال يف 
محكومة  ظلت  أيضاً  الندرة  وهذه  ندر،  ما 
سياحية  مصادفات  وأغلبها  باملصادفات 
الكتابة  تستدرج  معينة  وإقامات  أو رحالت 
يف  مكان،  وذكريات  مشاهدات  أنها  على 
مسافات  يقطع  القدمي  العربي  كان  حني 
ومعروفة،  بسيطة  نقل  بوسائط  شاسعة 
اجتماعية  حاالت  وتدوين  مكان  ملعايشة 
وفكرية ودينية وتاريخية عنه، هناك أسماء 
ميكن  ال  فريدة  إجنازات  حققت  عربية 
إغفالها قطعاً كابن بطوطة واإلدريسي وابن 
واملسعودي  واملقدسي  جبير  وابن  فضالن 
وسواهم،  والغرناطي  دلف  وأبي  والبيروني 
وهذه اجلائزة وما تكشف ندرجها يف سياق 

النادرة. األحداث 
شاهد  رحالت  بثالث  قام  جبير  ابن 
خرائط  رسم  واإلدريسي  العالم،  فيها 
طاف  بطوطة  وابن  والبحيرات،  لألنهار 
وتركستان  وفارس  واحلجاز  والشام  مصر 
وما وراء النهر والهند والصني وجاوة وبالد 
فضالن  وابن  أفريقيا،  وأواسط  التتار 
عنها،  كتب  من  أول  وهو  روسيا  إلى  وصل 
وابن  البحار،  بأمير  لقب  ماجد  بن  وأحمد 
يف  التجوال  يف  عاما  ثالثني  أمضى  حوقل 
آسيا وأفريقيا، واملسرد طويل يف إجنازات 
أسبقية  لهم  كانت  الذين  العرب  الرحالة 
زوايا  من  العالم  ورؤية  واالكتشاف  الكشف 
ألوان  شتى  يف  نادرة  وشواهد  مختلفة 

احلياة.
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األديب  وكتب  املجال،  يف هذا  إبداعياً  إرثاً 
»إبراهيم املازني« عن رحلته عام   1930م، 
أدبية  خواطر  وهو  احلجاز«،  »رحلة  كتاب 
بالطرائف،  مليئة  والرحالة،  احلج  حول 
ملحمد  احلجازية«  »الرحلة  كتاب  وكذلك 
رحلة  يصف  كتاب  وهو  البتنوني،  لبيب 
احلجاز  إلى  الثاني  حلمي  عباس  اخلديوي 

عام 1910م.
وكتب أديب الفقهاء وفقيه األدباء الشيخ 
الوفد  مع  رحلته  عن  الطنطاوي«  »علي 
أرض  »إلى  كتابه  يف  احلج  إلى  السوري 
النبوة« ، عام 1934م، يف رحلة استغرقت 
ثمانية وخمسون يوما، على منت احلافالت، 
ذلك  يف  استخدامها  بداية  يف  كانت  التي 
الوقت، ، وكذلك وثق األديب أنيس منصور 
األراضي  يف  »أيام  كتاب  يف  للحج  رحلته 
جديد  إحساس  إلى  دعا  والذي  املقدسة«، 

: 365 صور ومشاهد من احلج«، فللكاتب 
بعنوان  رحلة  أسد  املسلم محمد  النمساوي 
أكثر  إلى  ترجمت  وقد  مكة«،  إلى  »الطريق 

من لغة؛ وهو كتاب يجذب قارئه وميتعه.
األدباء  أبرز  من  الزيات«  حسن  »أحمد 
نشرت  للحج،  رحلتهم  عن  كتبوا  الذين 
»يف  بعنوان  له  مقاالً  الرسالة«  »مجلة 
محمود  »عباس  وثق  كما  احلجاز«،  أرض 
1946م،  عام  احلج  إلى  رحلته  العقاد« 
الدكتور  كتاب  أن  إال  مقاالت،  عدة  يف 
»محمد حسني هيكل« يف منزل الوحي« من 
الرحلة  وجاءت  احلج،  عن  كتب  ما  أشهر 
من  كان  إذ  لهيكل،  كبير  فكري  حتول  بعد 
والداعني  الغربية  لليبرالية  املناصرين  أشد 
اللطاف  »االرتسامات  كتاب  ويعتبر  إليها، 
الذي  أقدس مطاف«  إلى  احلاج  يف خاطر 
ألفه األمير »شكيب أرسالن« عام 1931م 
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واملدينة كانوا رسل علم وحملة ثقافة ودعاة 
معرفة، حتى أثر عن بعضهم كتب دونت ما 
وقضايا  العلم  مسائل  من  فيها  يطرح  كان 
أن  من  الرغم  وعلى  واللغة،  والنقد  األدب 
الدور العلمي لرحالت احلج ميكن أن يكون 
لغزارته  نظرا  البحوث  من  لكثير  موضوعا 

مضامينه. وتنوع 
: املستشرقني  لدى  استغرابية  جتارب 

تقاطر الرحالة املستشرقون إلى املنطقة 
عشر  اخلامس  القرن  من  بداية  العربية 
امليالدي، وكان لديهم اهتمام وشغف بزيارة 
املقدسة،  املشاعر  وباألخص  املكرمة  مكة 
الدول  اهتمت  وقد  احلج،  رحلة  ومعايشة 
مبكرة  فترات  منذ  الكبرى  االستعمارية 
لتلك  الرجال  من  املغامرين  بعض  بإرسال 
كرمز  احلج  أحوال  على  لالطالع  الديار 
املسلمني وجتمعهم وطبيعة  من رموز وحدة 

محمود«  »مصطفي  والدكتور  باإلسالم، 
تأمالت  وفيه  الكعبة«  إلى  »الطريق  كتب 

فلسفية وإميانية حول رحلة احلج.
»إيفيلني  رحلة  الرحالت،  تلك  بني  ومن 
وهي  1933م،  عام  احلج  إلى  كوبلد« 
الفريضة،  تؤدي  بريطانية  مسلمة  أول 
كبير  باحترام  تتمتع  نبيلة  سيدة  وكانت 
الرسام  وكذلك  البريطاني،  املجتمع  يف 
حج  الذي  دينيه«  الدين  »ناصر  الفرنسي 
إلى  »احلج  كتابه  وأصدر  1928م،  عام 
بيت اهلل احلرام«، ويعد ناصر أول من رسم 

لوحات عن رحلة احلج.
غيرهم  على  املغرب  علماء  برز  ولقد 
كتب  يطالع  ومن  الرحالت،  تدوين  يف 
للمقري  الطيب«  كـ«نفخ  األندلسيني 
أن  يجد  وغيرهما  األشبيلي«  و«فهرست 
مكة  إلى  رحلوا  الذين  العلماء  من  كثيراً 
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أحداثها يف كتابه »الصراع من أجل اإلميان 
اعتنق اإلسالم »حيث  أمريكي  انطباعات   :
وكانت  احلج،  يف  البشري  نوع  بالتَّ انبهر 
عيم  الزَّ أفكار  تغيير  يف  سبباً  احلج  رحلة 
عن  إكس«  »مالكوم  املسلم  األميركي 
اإلسالم؛ حيث استبان له ضاللة معتقداته 
ين  الدِّ إلى  داعية  بالده  إلى  وعاد  ابقة  السَّ
مكة  بطاح  به يف  واقتنع  عرفه  الذي  احلقِّ 

الطَّاهرة.
احلجاز  وصل  1807م  عام  ويف 
اسم  منتحالً  باديا«،  »دومنيكو  اإلسباني 
أوربي  أول  وهو  العّباسي«،  بك  »علي 
يثر  لم  موقع  من  قرب  عن  بالناس  احتك 
النسب  ادعائه  بعد  السيما  حساسيتهم 
الذي  سيتزن«  »أولريخ  واألملاني  العباسي، 
قضى 20 سنة يدرس ويتأهب لرحلته إلى 
حاجاً  مكة  ودخل  إسالمه  وأعلن  الشرق، 

عام 1810م.
لويس  »غون  السويسري  الرحالة  أما 
القرن  رحالة  أشهر  من  فهو  بيركهارت«، 
»إبراهيم«  الشيخ  باسم  وتخفى  الـ19، 
والرحالة  احلج،  موسم  يف  شارك  حني 
فرنسيس  »ريتشارد  السير  البريطاني 
»عبداهلل«  باسم احلاج  تنكر  الذي  بيرتون« 
النبوي،  باحلرم  انبهر  والذي  عام 1853، 
وأثرت فيه مهابة مكة املكرمة عن أي مكان 

آخر، بحسب وصفه.
»مايكل  األمريكي  واملخرج  املؤلف  ووثق 
احلج  عن  الغربيني  الرحالة  كتب  وولف« 
 One مكة«)  إلى  طريق  »ألف  كتاب  يف 
Thousand Roads to Mecca( قدم 
مدار  على  امتدت  مختلفة  رحالت  فيه 
التأثير  ذوي  من  خاصة  الزمان،  من  قرون 
»محمد  مثل  اإلنساني،  والفكر  التاريخ  يف 

أسد« و«مالكوم إكس«.
مراد هوفمان والرحلة إلى مكة :

الوقوف  أهمّية  تأتي  املنطلق،  هذا  من 

البالد والعباد فيها، وقد متكن البعض منهم 
من الدخول لألراضي املقدسة بعد أن جنح 
يف التنكر بهيئة تاجر أفغاني أو فارسي أو 
مثيرة عن  تفاصيل  جندي مملوكي، فدونوا 
املدن املقدسة، وكتبوا وصفاً للحجاج الذين 
أشكالهم  العالم،  أنحاء  جميع  من  تقاطروا 
هذه  وعاداتهم، وجتمع  وأطباعهم  ولباسهم 
األعداد الغفيرة من البشر يف مكان واحد.
رحالت  واجلواسيس  للمستشرقني  نعم، 
ابط  للضَّ سرية  رحلة  فمنها  مدونة،  حج 
الروسي »عبد العزيز دولتشني« على أعتاب 
»جوزيف  ورحلة  امليالدي،  العشرين  القرن 
اريخ  التَّ يف  إجنليزي  أول  وهو  بتس« 
»ليون  الفرنسي  ورحلة  مكة،  يزور  احلديث 
عشر  اسع  التَّ القرن  منتصف  يف  روش« 
يتخفى  عربياً  اسماً  اتَّخذ  وقد  امليالدي؛ 
اهلل«،  عبد  بن  »عمر  نفسه  فسمى  حتته؛ 
حاول  حيث  خالصاً؛  سياسياً  غرضه  وكان 
إلى شريف مكة واستصدار فتوى  الوصول 
يف  الفرنسيني  ضد  اجلهاد  م  حترِّ شرعية 
إلى  النفس  إلقاء  باب  من  وجتعله  اجلزائر 
به  قام  ما  القوم  همة  عظم  ومن  التهلكة، 
م  جتشَّ الذي  »سنوك«  الهولندي  املستشرق 
بضعة  فيها  وأقام  مكة،  إلى  وسافر  العناء 
أشهر، ثم كتب رسالته للدكتوراه عن احلج، 
هولندا  وضعت  هذه  رحلته  أساس  وعلى 
يف  املسلمني  بالد  الحتالل  استراتيجيتها 

جنوب شرق آسيا.
احلج  إلى  ملستشرق  رحلة  أول  وُسجلت 
فارتيما«  فيغودي  »لود  اإليطالي  فكان 
»يونس  اسم  انتحل  الذي  1503م،  عام 
يف  جندياً  بوصفه  مكة  ودخل  املصري«، 
احلجيج  كثرة  من  وانبهر  املماليك،  حرس 
قبل  من  العدد  هذا  مثل  ير  لم  أنه  مؤكداً 
وقد  األرض،  من  واحدة  بقعة  يف  مجتمعاً 
الكاتب  يف  بالغاً  تأثيراً  احلج  رحلة  أثرت 
وسجل  الجن«،  »جفري  املسلم  األمريكي 
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كل  رغم  السلوكيات،  الباعث على هذه  عن 
ما يحدث.

أما التجربة الفنية، فقد كان »هوفمان« 
الساكن  واجلمال  بالفن  مولعا  بدايته  يف 
كالرسم والنحت والعمارة واخلط، وسرعان 
التشكيلي  الفن  جمال  انتباهه  لفت  ما 
كلما  به  اإلحساس  يزداد  أنه  يرى  الذي 
وتطور  باحلركة،  اإليحاء  قدرته على  زادت 
بعروض  الشديد  انبهاره  إلى  االهتمام  هذا 
مرموقاً يف  ناقداً  البالية، حتى صار  رقص 
وبريطانيا  أملانيا  صحف  أعمدة  يف  الباليه 
وأميركا، وعمل محاضراً ملادتي تاريخ وعلم 
للفترة  للباليه  كولونيا  مبعهد  الباليه  جمال 

1971 و1973م.
فقد  الفلسفية،  بالتجربة  تعلق  ما  وأّما 
دينية  أسئلة  نفسه  يسأل  »هوفمان«  بدأ 
لها،  أجوبة  عن  يبحث  أخذ  ثم  وفلسفية، 
اليقني  إلى  واألجوبة  األسئلة  تلك  قادته 

الفكر  رجاالت  من  فريدة  شخصّيات  عند 
املسلم، الذين حملوا بجدارة لقب »احلاج«، 
والداعية  الفذ  املفكر  طليعتهم  ويف 
مراد   « للمسلمني  أملانيا  وهدية  اإلسالمي 
إلى  وصوله  وكان   ، هوفمان«  ويلفريد 
أو  عاطفي،  موقف  وليد  يكن  لم  اإلسالم 
حصيلة  كان  بل  روحي،  لنقص  إشباعاً 
واخلبرات،  املواقف،  من  طويل  تراكم 
إلى  قاده  لقد  املتأنية،  والدراسة  والتأمل، 
واحدة  أساسية؛  ثالث جتارب  الدرب  هذا 
ذات طبيعة إنسانية، والثانية جمالية فنية، 

فكرية. فلسفية  والثالثة 
 أما الطبيعة اإلنسانية، فقد وجدها يف 
األملانية  بالسفارة  عمله  أثناء  يف  اجلزائر 
االحتالل  حتت  وقتها  وكانت  هناك، 
وقتل  أهوال  من  بعينه  رآه  وما  الفرنسي، 
إنسانية  مواقف  جانبه  إلى  رأى  ودماء، 
يبحث  وجعلته  انتباهه،  أثارت  للجزائريني 
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وما  واملؤانسة،  باإلمتاع  يتسم  طابعها  أن 
أو  السفر  إبان  الرحالت  كتب  رفقة  أجمل 
آمن،  ترويح  ففيها  الذهن؛  انشغال  حني 
للناظر  امللل  جتلب  ال  لطيفة  ومعلومات 
الزمان  هذا  يف  حاجة  يف  نحن  وكم  فيها، 
الفكري  تراثنا  كنوز  قراءة  إعادة  إلى 
واإلفادة  فيه  والنظر  والتأمل  والتاريخي 

بتاريخنا. ادراكنا  ولتعميق  منه 
الهوامش
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ضيف، أحمد شوقي، الرحالت ص . 2

6، دار املعارف – مصر، ط 4.
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صادر  دار  بطوطة،  ابن  رحلة 
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الرياض، 2008م.
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وتطوره يف األدب العربي، منشورات 
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ماهية  عن  وتساءل  تعالى،  اهلل  بوجود 
ذلك  قاده  واإلنسان،  اهلل  بني  االتصال 
السؤال إلى ضرورة الوحي والدين، وجاءته 
لآلية  املتكررة  قراءته  خالل  من  اإلجابة 

الكرمية: » أال تزر وازرة وزر أخرى«   
يف  الروحية  جتربته  يروي  »هوفمان« 
رحلة احلج يف كتابه »رحلة إلى مكة« والتي 
جاءت على صورة حكايات وصور لذكرياته 
الذي  الركن  هذا  يف  وتأمالته  احلج،  يف 
جتلي  جمالية  بصورة  استنطاقه  حاول 
الصبر  أن  إلى  ويشير  وعمقه،  فلسفته 
التي  القيم  أهم  من  واالنضباط  واألناة 
املؤمن،  نفس  يف  احلج  مناسك  تغرسها 
بالصبر،  يتحلى  أن  احلاج  »على  فيقول: 
حتى  أو  خالف  يف  الدخول  يتفادى  وأن 
الشروع فيه؛ ناهيك عن أنه محّرم عليه أن 
يجرح شخصاً أو شيئاً أو أن يقتلع نباتاً أو 

بعوضة«. يقتل  حتى 
اختالف  إلى  مشيرا  »هوفمان«  يقول 
طبيعة النظر اإلسالمي واملسيحي إلى غيره 
من األديان، »إن شعائر احلج تربط املسلم 
السالم-،  -عليه  إبراهيم  األنبياء  بأبي 
من  القواعد  برفع  اهلل  أمره  الذي  فهو 
الرساالت  وحدة  يؤكد  ما  هذا  ويف  البيت، 
على  األنبياء  بني  والترابط  السماوية، 

ومناهجهم«. شرائعهم  اختالف 
اخلامتة :

ألدب  إن  أقول  املطاف  نهاية  ويف 
بني  األهمية  شديدة  مكانة  الرحالت 
إال ملا حتويه  املختلفة، وما ذاك  التصانيف 
هذه املؤلفات من فوائد يندر اجتماعها يف 
أهم  من  الرحالة  كتب  وتعد  آخر،  موضع 
باألوضاع  تهتم  لكونها  التاريخية،  املصادر 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
بالغرائب  احتفال  وفيها  والعلمية، 
والعجائب، وحرص على مالقاة من يستحق 
إلى  إضافة  واألدباء،  العلماء  من  اللقاء 
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خليل بوبكر. موريتانيا

وإن كان هناك من يرى أن الكتب اإللكترونية 
ليست بديالً عن الكتب الورقية، وكانت موريتانيا 
قد تذيلت مؤشر القراءة العربي لعلم 2016، 
هذا وتشهد مكتبات نواكشوط انخفاضاً جلياً 
على مستوى اإلقبال بشكل عام، مع أن الساحة 
كبيرة  انتشار  نسبة  مؤخراً  شهدت  الثقافية 
للمكتبات مقارنة بتعداد السكان يف العاصمة 
مكتبة  مدير  الدين«  »عالء  ويعلل  املليونية. 
سببان  »هنالك  بقوله  اإلقبال  القدس ضعف 
رئيسيان أحصرهما، أوال دخل الفرد املوريتاني 
الذي ال يسمح له باقتناء الكتب املهمة، وثانياً 
املوريتانية،  القراءة داخل األسرة  ثقافة  غياب 
ومن البديهي يف فترة كساد كهذه أن ينخفض 
املواطن  اهتمامات  جل  ألن  اإلقبال،  مستوى 

تنحصر يف شراء املواد الغذائية«. 
أما »سالمي أحمد املكي« مدير مكتبة »جسور 

تعتبر القراءة األداة األهم الكتساب معرفة من 
مع  التعامل  يف  الفرد  سلوك  تطور  أن  شأنها 
ميكن  وال  باستمرار،  عقله  وتنمية  اآلخرين، 
عالم  إلى  الولوج  بدون  القراءة  عن  احلديث 
يواجهها  التي  الصعوبات  ومعرفة  املكتبات، 
عن  العزوف  أسباب  لتحديد  عليها،  القائمون 
املطالعة وتأثير ذلك على مستوى الوعي لدى 
هذا  من  لالقتراب  منا  محاولة  ويف  األفراد، 
الفضاء وأخذ صورة عن املوضوع قمنا باالتصال 
املوضوع،  عن  مباشر  بشكل  املعنية  باجلهات 
الفاعلني يف هذا املجال، وحملنا أهم  وحاورنا 

األسئلة املؤرقة ذات الصلة باملوضوع. 
- ما سبب عزوف الشباب املوريتاني عن القراءة؟

يف ظل الرقمنة التي جتتاح العالم، يرى بعض 
اخلبراء بأن الهواتف الذكية ومواقع التواصل قد 
أسهما يف تفاقم ظاهرة العزوف عن املطالعة، 

احلدائق املنسية
المكتبات يف موريتانيا .. 
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الشحن،  عملية  يف  طفيفة  مشاكل  واجهوا 
لتعود  الوباء  أزمة  تنتهي  أن  أمله  عن  وعبر 

عملية الشحن إلى سابق عهدها. 
الكتب األكثر مبيعا يف املكتبات املوريتانية :

متثل نوعية الكتب املقتناة يف مجتمع معني، 
املرآة العاكسة الهتماماته وتطلعاته، كما أن 
القارئ املوريتاني استفاد كثيراً من االنترنت، 
على  التعرف  فرصة  له  أتاحت  أنها  ذلك 
كتب عاملية ومؤلفيها، لكن هل جتاوز القارئ 
مع  احلاجز  وكسر  املستوى،  ذلك  املوريتاني 
املكتبات ليتعرف عن قرب على هذه األسماء، 

أم إنه بقي حبيس الشاشات الصغيرة؟. 
إنه  الدين  يقول عالء  السؤال  ردا على هذا 
وهو  عاشها  التي  الست  السنوات  خالل 
على  أكثر  اإلقبال  كان  القدس،  مكتبة  يدير 
التاريخ  كتب  املوريتانية؛ وخصوصاً  املؤلفات 

والسياسة. 
تعليقاً  املكي«  »أحمد  سالمي  يقول  فيما 
اإلقبال يف مكتبة »جسور  إن  املوضوع،  على 
الكتب  أكثر على  العزيز« ينصب بشكل  عبد 

التراثية والدينية.

عبد العزيز«، فيرى أن »مؤشر القراءة منخفض 
يف جل البلدان العربية، وطبيعي أن يتسرب ذلك 

االنخفاض إلى موريتانيا«. 
صعوبات تواجهها املكتبات :

يقول أحد القراء، خرج لتوه من إحدى املكتبات 
االستمرارية،  على  القدرة  عدم  بأن  »أعتقد 
ملشروع  املسبق  التخطيط  لعدم  نتيجة  جاء 
يتساوى  مكتبة  فتح  بات  إذ  رائدة،  مكتبة 
مع فتح بقالة مثالً، وتتحمل اجلهات املعنية 
مسؤولية هذا االستهتار البنيِّ اجتاه املكتبات.
و يف إطار سبرنا آلراء أصحاب املجال، صرح 
لنا »سالمي أحمد املكي« بأن »كل الصعوبات 
على  يؤثر  مما  اإلقبال  ضعف  يف  تنحصر 
االستمرارية«، ثم يضيف بنبرة أمل وإصرار 
كل  رغم  باقون  »لكننا  بقوله  املواصلة  على 
وعي،  عن  الطريق  هذه  اخترنا  ألننا  شيء، 
ودأبنا عليها كمشروع، ونأمل فقط أن يزداد 

اهتمام اآلباء مبستوى قراءة األبناء«. 
تعليقا على املوضوع نفسه قال »عالء الدين« 
إنهم لم يواجهوا أي صعوبات قبل الكوفيد، 
املاضي  العام  منذ  أنه  إلى  أشار  أنه  غير 
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 فاطمة بلغيث معتوق. جامعة سوسة. تونس

اإلنساني، وهو يف املنام داللة على الرجل الذي 
يشقى ويعمل لغاية إصالح األمور، كما أّنه أداة 
دّق استجالب املطر كاالستسقاء جماعة، ودفع 
السياسية  املظالم  على  واالحتجاج  البالء، 
داهم  خطر  بقدوم  التنبيه  وهو  واالجتماعية 
يف  تصّب  ثقافّية  استعماالت  كّلها  محالة.  ال 
البعد الروحي لهذه األداة التي ال تعدو شعبّيا 
أن تكون كشجرة الزيتون آنية مباركة.                    

ملعرفة  التاريخّية  املصادر  تتوّفر  لم  وحيثما 
فإّننا  جنر،  أّول  صناعة  فيه  مّت  الذي  الوقت 
فيها  املتناثر  النصوص  بعض  إلى  استندنا 

مقدمة:
املهباش أو املهراس: على نفس ذات الوزن غّنت 
سميرة توفيق »دق املهباش يا سويلم نار الّدالل 
تغّنوا  التي  الّطاحنة  األداة  هذه  شّعالة«. 
تطّور  عن  عبارة  كانت  شعرًا،  فيها  وألقوا  بها 
العقاقير  البشر آللة تسحق  منطقي حلاجة 
املخيال  بها  واستقّر  والبهارات،  والّسحر 
الشعبي على حافة دالالت املعنى التراثي الذي 
ال ينتهي بسرعة. املهراس يف املخيال اجلمعي 
-املعنى  وهو  املشترك،  وامللح  للماء  املجاز  هو 
واالنتماء  واجليرة،  العشرة،  حلسن  املوازي- 

الداللة اإلتيقّية والتعّددية المفاهمّية ..

املهــــــــــراس )1(
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تسمية أعضاء اجلهاز التناسلي البشري عند 
ألخرى.  مدينة  من  الطبيعيني  والرجل  املرأة 
و‹‹جنر‹‹  ›‹مهباش‹‹  »مسحانه«،  »رحاة«، 
و‹‹اليوان‹‹،  و‹‹يباة‹‹  و‹‹مدّقة‹‹  و‹‹جرن‹‹ 
ويسميه البعض ›‹نقيرة‹‹ )بالنسبة للمهراس 
احلجري( ويقولون إنه ال يصدر له صوت. ويف 
الطوارق  وعند  ›‹منحاز‹‹،  يسّمونه  البيضاء 
كثرة  األسماء  من  وله  ›‹ِتْنِدي‹‹،  الرحالة 
و‹‹الهوند‹‹،  و‹‹املهوى‹‹،  ›‹ملكد‹‹،  متنوعة 
أخرى،  دول  يف  و‹‹فندق‹‹  و‹‹دئمائه‹‹،    
›‹أمليريث‹‹  اإلسبان  وعند  بليبيا،  و‹‹الكرو‹‹ 
نزل  إذا  أيضاً  وهو‹‹الهاون‹‹،   )Almirez(
على الشيء طحنه وجعله دقيقاً. إّن الدالالت 
تركيز  ضرورة  إلى  حتيلنا  املتنّوعة  اإلسمية 
املعنى اصطالحاً لنتمكّن من حصر موضوعنا 

يف خاناته املنهجّية األساسّية.
ضبط املعنى اصطالحا ولغة: 

اجلامع:  املعاني  معجم  أورده  كما  املهراس   
البعير الشديد األكل أو هو  اجلمع مهاريس، 
الذي  الرجل  وهو  اإلبل.   الثقيل من  اجلسم 
الهاون  املهراس،  سرى.  وال  ليالً  يخاف  ال 
ونحوه من آالت الهرس. املهراس، حجر منقور 

مستطيل يتوّضأ منه. 
املادية‹‹   البقايا  من  إذن  يعتبر‹‹املهراس‹‹   .
اإلنسان  خلّفها  )Matérial culture(التي 
التاريخ،ويصنع  مدى  على  له  حضور  كل  يف 
والقوي.     الصلب  الالمع  النحاس  من  غالباً 
›‹األدوات  هو  مبدئّياً  باملهراس  املقصود 
الشعبي،  االستخدام  تشيع يف  التي  واملعدات 
وكذلك األعمال واملنتجات الفنية والشعبية«‹.
واحد  بلفظ  اسم   هو   : العربية  لغتنا  ويف   
قطعتني،  من  تتكّون  آلة  على  بالذكر  يعود 
يف  عليها  نطلق  املدّقة  مدّقة.  تتوّسطه  إناء 
البعض  ويسّميها  املهراس‹‹  ›‹يد  تونس  ربوع 
اجلزائر  سكان  أّما  و‹‹الرشاد‹‹،  ›‹الودي‹‹ 
فيدعونها ›‹الّرزامة‹‹، وكأّن هذا األخير جسم 
ينتج الزمان عبر دّقاته املتتالية، ال يتعب من 

دراسة  ال  عشوائّية  بطريقة  »مهراس«،  كلمة 
هذا  اكتشف  من  أّول  إّن  ويقال  فيها.  بحثّية 
لصنع  توّصلوا  حني  اإلجنليز  هم  اخلبر 
اليهود  أّن  أيضا  وقيل  الكنائس.  ناقوس 
كانوا  الدولة  من  بقعة  أّي  من  خروجهم  قبل 
يفّكرون دومًا يف طريقة ناجعة إلخراج ثروتهم 
والنجاة من قّطاع الطرق، فيحّولون ثرواتهم 
وأطباق،  ومهارس،  أواني،  شكل  يف  لذهب 
إذ كانوا يغّلفون  املذّهبة،  وغيرها من األدوات 
السفلي  نصفه  و  بالّنحاس  العلوي  نصفه 
ذهب للتمويه، غير أّن قيمته تضاهي الذهب 
أّكدوا  اخلالص. وهناك خبراء من املغرب قد 
املهراس،  باكتشاف  القدامى  اليهود  عالقة 
ونظرّية خلط النحاس مع الذهب لتخفيض 
إّن  القول  إلى  البعض  وذهب  العيار،  قيمة 
املوحدين، من األوائل الذين أتقنوا استغالل 
املهراس يف دّق أوراق احلّناء بعد جتفيفها.                                             
الّدمج  بضرورة  للقول  يدعونا  شيء  كّل     
الثقايف لهذه اآلنية، وهي ضرورة غير إلزامية 
تتطّلب مّنا فقط رّد االعتبار للممكن العلمي 
هذا  يف  ويذكر  معا.  مباشر  والغير  املباشر 
واملتعّددة  الداللّية  الشواهد  أّن  اخلصوص 
مقوالت  من  منطلقاتها  تستمّد  للمهراس 
بل  ما،  محّلّيًا  مجتمعًا  تخّص  ال  شمولّية 
مداه  يصل  الثقايف  الكّلي  على  تفتح  إّنها 
باعتبارها  الغابرة  القدمية  للمجتمعات 
فطريًا  لتمّسكها  أيضًا  ثقافية  مجتمعات 
بباطنّية اإلنسان املنخرط يف حضوره احلّسي 
يف العالم.                                                                        

ماهي إذن قيمة هذه األداة يف احلقل التراثي 
الصبغة  هذه  جتاوز  مّت  وكيف  اإلنساني؟ 
الفّني  املنتج  نحو  التقليدية  الشعبّية 

املعاصر؟
املهراس ومأزق التعّددية املفاهيمية:

فإّن  البحث  بداية  خالل  من  نالحظ  كما 
أسماء  له  تونس  نسّميه يف  كما  ›‹املهراس‹‹ 
قدمية مختلفة تتنّوع من بلد آلخر، كما تختلف 



مع  نقول  أن  املاء.على  ميسك  منقور  حجر 
العام  االسم  هذا  يكون  قد  استدراكه  صحة 
بأحد.  موقعه  الذي  املهراس  لهذا  خّصص 
األعشى  كان  املهراس:  لفظ  يف  أيضاً  وقالوا 
ينزل هذا الشق من اليمامة، واملهراس: حجر 
مستطيل يتوضأ منه. ويف حديث أبي هريرة 
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم، قال: إذا أراد 
إنائه  من  يديه  على  فليفرغ  الوضوء  أحدكم 
ثالثاً، فقال له »قني األشجعي« : )) فإذا أتينا 
مهراسكم كيف نصنع؟ ((،  أراد باملهراس هذا 
احلجر املنقور الذي ال يقلّه الرجال.                  

ملاذا هذا االستدالل بالهدي النبوي واألحاديث 
وقياس بحثنا أداة طحن اسمها ›‹املهراس‹‹؟                                               
لو ربطنا املوقع اجلغرايف ›‹املهراس‹‹ )موقع 
يتكاثر فيه الصخر املنقور وقد دفن به حمزة 
عم الرسول الكائن باملدينة املنّورة (، باملهراس 
الذي ميثل أداة تراث ثقايف، رمّبا سيجوز لنا 
القول إن املوقع سمي به لثقل حجره أو صخره 
كما  متاما  يهرسه  الشيء  على  وقع  إذ  الذي 
تفعل مدّقة املهراس ببذور الذرة وامللح و حلم 
ليس  واجلافة.  اخلضراء  واألعشاب  القّديد 
املنطقة  العربية  اجلزيرة  مهراس  عن  ببعيد 
إلى  يتشّعب نفس هذا املصطلح   الصخرية، 
مفاهيم عّدة تؤدي جلّها لنفس املعنى.                                            
املعاصرة  العربية  اللغة  معجم  يف  املهراس 
هو:  مهاريس  )جمع(  )مفرد(:  مهراس   :
أو  احلديد  من  مجّوف  وعاء   ›‹ الهاُوْوُن   ›‹
النحاس أو غيرهما يدّق فيه الّطعام والتوابل 
أو الدواء. ويف ماّدة »هرس« يف معجم »لسان 
العرب« ملحمد بن منظور األنصاري الرويفعي 
املتوفى سنة )711 هـ/1311م(،  اإلفريقي 
لهجات  )يف  الهريسة  ومنه  الّدق،  .الهرس: 
املدقوق  الفلفل  هي  الهريسة  إفريقيا  شمال 
 : أو املهروس( .وهرس الشيء يهرسه هرساً 
وبينه  الشيء  دّق  الهرس  وقيل:  وكسره،  دقه 
وبني األرض وقاية، وقيل هو دّقك إياه بالشيء 
العريض كما تهرس الهريسة باملِْهراس.                                                                  

احلركة رغم انفصاله عن بقّية الذراع الذي 
يحتويه. وتقول بعض كلمات الشعر اجلزاري:                                                           
ورزامة للدق صاقلها صقال  ..   وقت اخللطة 

تزيد تدقدق ألياف .
  )Larousse(الفرنسي القاموس  يف  أّما 
األلفاظ  من  مستحّقاتها  لألداة  أعطي  فقد 
حذف  دون  باسمه  فيها  عضو  كل  وسّمي 
 )Le Mortier et le pilon( أواختصار 
يصمد  أن  لإلناء  األحوال  كّل  يف  ميكن  وال 
ويعيش دون مدّقته )يده(، إذ ال يدرك اإلناء 
كزوج  متاما  زوجه،  دون  احلقيقية  قيمته 
كما  وهو  أيضاً،  واملقص  واألحذية  اجلوارب 
جاء يف املعجم« حاوية ذات قاع نصف كروي، 
يسحق فيها ويعجن بعض املواد الصيدالنية 

والغذائية«. 
املهراس عربياً وغربياً هو اآللة املهروس بها 
ويتراوح  اخلالص  النحاس  من  يصنع  عادة 
أن  وميكن  بقليل،  أكثر  إلى  كلغ   4 بني  وزنه 
أنواع  ثالثة  على  األحيان  بعض  يف  يحتوي 
من املعادن النحاس والذهب والفّضة. ترتكز 
التوابل  أنواع  كل  األساسية يف طحن  مهّمته 
منذ  وظيفته   وكانت  والبذور،  واحلشائش 
بدايات العصور األولى لوجود اإلنسان تقوم 
والطبخ  للتداوي  أّما  األعشاب،  طحن  على 
قدمية  مناذج  وتوجد  والشعوذة.  للّسحر  أو 
حتتوي يف صنعها على رموز لقناع الشيطان 
كمثل األذن التي يتدّلى منها خرس نحاسي.                                                                                             
العربية.  الوزن بصحراء اجلزيرة  على نفس 
›‹املهراس‹‹ بجبل أحد هو الداللة على موقع 
يجّمع  املنقورة  الصخور  أحواض  فيه  تكثر 
فيها ماء املطر. إذ ›‹روي أّن النبي صلّى اهلل 
عليه وسلم قد عطش يوم غزوة أحد فجاءه 
»علي« يف درقته مباٍء من املهراس فوجد له 
ريحاً فعافه وغسل به الدم عن وجهه وصب 
الروض  يف  السهيلي  ناقش  رأسه‹‹.  على 
هذا  الصفحة158  يف  الثاني  اجلزء  األنف 
املهراس يطلق على كل  إّن   ((  : الرأي وقال 
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سواء املادي منه والالماّدي. . ما يهّمنا يف شّتى 
هذه التعريفات، هو معنى الّطحن والهرس. 

املفاهيمّية،  التعددية  مأزق  إّن  القول  وميكن 
اندثار  بداية  مأزق  على  ضوءه  يلقي 
صناعة  تعد  لم  إذ  التراثي،  األثر  هذا 
(حرفة   Mortier et pilon(››املهراس›‹
كما  العربية  املجتمعات  يف  متداولة  تقليدية 
ظلّت  املقابل  ويف  قبل،  من  حاضرة  كانت 
التي  الهامة  القدمية  القطع  من  األداة  هذه 
كما  باحلسنى  بينهم  فيما  األجيال  يتوارثها 
واملسكن.  واألرض  الذهب  قطع  يتوارثون 
املهراس هو من أسماء األشياء التي ميتلكها 
البدوي واملتحّضر يف مطبخه، أداة ذات قيمة 
جتد صداها يف الوجدان لكّنها لم تعد ملّحة 
اليوم يف املطبخ نظرا النعكاس أوجه احلداثة 

ووسائل الطحن اإللكترونية .
فماهي الدالالت السوسيولوجية واإليتيقية التي 
تالزم املهراس لتدخل به ضمن عالقات متعّددة؟                                                                                            
املعنى  وسلطة  التراث  الماّدية  بني  املهراس 

اجلنسي: 
وتراث  أدوات  حتيلنا  ملاذا  تساءلت  لطاملا 
البشرية القدمي غالبا لتلك الصورة اجلنسية 
املرأة  »خلخال«  مثل  بالرجل  املرأة  وعالقة 
الريفية، ووشاحها األسود، و«البخنو«، وكحل 
وجدنا  ألّننا  هل  واحلّناء؟  والوشم،  عينيها، 
يف ذلك رهاناً سهالً للولوج يف حتليل ثقافتنا 
العربية التي يكون فيها الوازع اجلنسي عبارة 
الذكورة  مجتمعات  يف  مقموعة  معرفة  عن 
واملخاوف  املحاذير  تتلّبسها  التي  الفائضة 
بلني  نرغب  ألّننا  أم  اجلّمة؟  واإلقصاءات 
اجلنسية  املسألة  جعل  يف  العلمي  االفتراض 
متاما  بيننا  فيما  نتداوله  قدمي  مقّدس  إرث 
والفّضة،  والذهب،  املهراس،  نتوارث  كما 
والغربال، و البيوت العتيقة، وأراضي الزيتون 

من أجدادنا؟
علمياً  اجلنسية  املسألة  ترتبط  لم  لو 
التي  الغريزية  وطبيعته  اإلنسان  بفيزيولوجيا 

ماّدة  ويف   . بها  املَْهُروس  اآللة  واملِْهراس: 
الزاخر(  )العباب  معجم  من  »هرس« 
 650( املتوّفى  الصغاني  محمد  بن  للحسن 
الشديد؛  األكل  الَهْرُس:   : دريد:  ابن  هـ( 
الَهرِْيِس؛  اْشِتقاُق  هذا  ومن  الشديد،  قُّ  والدَّ
الَهرِْيَسة  ِخُذ  ُمتَّ .والَهّراس:  الَهرِْيَسة  وهَو 
مادة  ويف  الهاُوْوُن..  واملِْهراس:  وصاِنُعها،  
هرس مبعجم )مقاييس اللغة( ألبي احلسني 
الرازي  القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد 
والراء  الهاء  م(:  هـ/1004  )ت395 
وَهْزٍم  َدقٍّ  على  يدلُّ  صحيح  أصٌل  والسني: 
ومنه  دَقْقُته  الّشيَء:  وَهَرْست  يء  الشَّ يف 
ُيَدقُّ  لعلُّه  منقورٌ،  واملِْهراُس: حجٌر  الَهرِيسة. 
أُ  ُيتَوضَّ مستطيالً  كان  ا  ورمبَّ الشيء،  فيه 
وب اخَللَق، وهذا على معنى  منه والَهْرس الثَّ
اإلبُل  واملَهاِريس  ُهرِس  قد  كأّنه  شبيه،  التَّ
لغة  يف  األكل.  عند  الشيَء  َتهُرُس  داد  الشِّ
العرب الهبش هو الضرب املوجع ومنه اشتق 
املهباش. جتتمع جميع هذه األسماء يف رمزية 
واحدة ووظيفة واحدة، فهذه األداة هي دليل 
العرب،  الضيافة عند  والكرم وحسن  الهوّية 
الباحثة  قالت  كما  أيضا. وهي  العرب  وغير 
›‹ماري  الفرنسية  األنثروبولوجيا  علوم  يف 
بيار مانوسي‹‹ ›‹من األشياء التي نتقاسمها 
امتداد  هي  مكان،  كّل  يف  ونصنعها  جميعا 
من  عليها  احلفاظ  يجب  للهوّيات  و  للجسد 
االندثار بل وتوريثها كأداة ألوالدنا لتبقى حّية 
ميكن  و  الالحقة1‹‹  األجيال  على  تغيب  ال 
القول أيضا أّنها عالمة ثقافية قابلة للتطّور 

كأّي نظام ثقايف الماّدي آخر.
من خالل ما ورد ذكره، يبدو مأزق التعريف 
باب  ›‹للمهراس‹‹،  واالصطالحي  اللغوي 
النسق  ملسايرة  التحليل  عن  الصفح  يوّد  ال 
املنهجي للبحث العلمي حيث تواصل الفكرة 
. واملوضوع يف الواقع ال يبحث بحثاً مفّصالً 
يف أصل الكلمة، بل يتعّدى ذلك لالنفتاح على 
صيرورة عالقات الفن املعاصر مبادة التراث 
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األهل  ملعيشة  تسهيل  فيه  كان  بيت  كّل  داخل 
وذلك بوجود يد تشتغل. 

يف  حزاما  تلبس  ال  التي  املرأة  تشبيه  إّن 
العديد  يحتوي  يد،  بال  ›‹مبهباش‹‹  خصرها 
جتعلنا  لكّنها  تضّر،  ال  التي  التأويالت  من 
نفكّر يف أشياء غائبة وال تأتي للذهن إال مّرة 
لقفا  الدقيق  العلمي  التحليل  زمن  أي  واحدة 
الشيء وباطنه. ف‹‹اجلرن‹‹ بال مدّقته ال ينفع 
لدّق القهوة والهيل، و محيط خصر امرأة بال 
حزام ال ميكنه يف كّل األحوال أن يكون مثيرا 
يرسم مالمح حجم اخلصر، أي يحّدد عرضه 
من رّقته.ويفّضل الرجل الشرقي ›‹أّم احلزام 
هناك  اخلصر.  الرقيقة  املرأة  على  عريض‹‹ 
تسّتر عن إباحية معلنة تدور حول اإلناء، ورمبا 
ميكننا القول أّن يد ›‹النجر‹‹ وعمق فوهة اإلناء 
واحلركة التي تتابع مع عملية الطحن وصعود 
يد النجر من أعلى ألسفل، عالوة على املادة 
بعد  للجماع  رمزي  متثيل  و  قذف  املطحونة، 

اكتمال رعشته والوصول لنتيجته والرضى.
 كّل هذا املعطى احليوي يشكّل التباسا ضمني 
الوقوف  ميكننا  ال  جنسية،  صورة  إلى  يحيل 
عندها طويال ألّنها ستخرج بنا عن نسق البحث 
التي  واّلالمادية  املادية  مشاغلنا  عن  وتلهينا 

نروم اخلوض فيها.
هذه اآللة جتد صداها يف مجتمعاتنا كمفهوم 
الشعبي،  الغناء  خالل  من  جمعية  ثقافة 
واألقوال الشعبية  لتتحّول العالمة إلى )ماركة( 
عاملّية تشمل يف وعائها مجتمعات عّدة تختلف 
لكّنها  وتقاليدها  وعاداتها  وأديانها  ثقافتها 
تصير يف حلظة عجينة مشكّلة أو طقساً يجمع 
الشمل كلّه فيتوّحد وينصهر يف جامع، وكنيسة، 
وال  بهاراتها  تتعّدد  مطابخ،  وأطباق  ومعبد، 
تتفكّك من بعضها البعض بل إّنها امتداد لتراث 
»عبرة  لنا  يقدم  املهراس  وكأن  شامل.  عاملي 
الضيافة الثقافية1«. هذا اللفظ الذي نقتبسه 
من خطاب محمد بنيس، نريد أن نستجمع من 
خالله احلدود املفتوحة بني الثقافات. فاملهراس 

متيل راغبة يف التزاوج العضوي، لقلنا أّنه أمرا 
متوارثا نأخذه ونرثه عن والدينا بفطرة الكائن 
احلي كما نرث ديننا الذي جنده ساكنا فينا 
اإلرث  هذا  أّن  غير  نختره.  ولم  الوالدة  منذ 
واحد  من  حرارته  درجة  تختلف  اجلسدي 
آلخر، ومن امرأة ألخرى وبني رجل وغيره فهو 
إذن مسألة نسبية، معيارها روحي فطري مييل 
أحيانا للشذوذ عند بعض البشر. هذا الشذوذ 
›‹عبد  الشيخ  الكبير  النوازل  بفقيه  ذّكرني 
الباري الزمزمي‹‹ الذي أباح للنساء باستعمال 
اخلضراوات الدائمة االنتصاب كاجلزرة و‹‹يد 
املهراس‹‹ الشديدة، اليابسة والغليظة لتصرف 

كبتها وكي ال تقع يف املحظور حسب رأيه.
صدوراً عن هذا املنظور األخير املوسوم باجلهل 
مرجعية  سخرية  عليه  تغلب  الذي  والقنوط 
الصحراء  ثقافية هوجاء، سخيفة كبحر  قيم 
الناشف وسمكه املخضرم الذي يسبح بأرجل 
العلمي  البحث  يف  مقبوالً  يصبح  مستعارة، 
للقفز  اجلاهلية  مع  القطيعة  حالة  استغالل 
يعّد  إذ  واملعاصرة.  احلداثة  مصطبة  فوق 
تفصيل الكالم حول استغالل املهراس قضيباً 
يشغل هوس املرأة اجلنسي بالهوس الزائد عن 
احلّد، ووجب استئصال الشيء الذي يزيد عن 
حّده ليكتمل البحث معنا والذي يشي باملهراس 

كمادة أنثروبولوجية تعّج باملعنى واملعرفة.
املرأة املهباش والداللة اجلنسية: 

يقول املثل الشعبي ›‹املرا بال حزام كاملهراس 
بال رزام‹‹ ويقول الثاني« دار بال مهراس هي 
دار بال ساس«. حتيلنا هذه التركيبات الشفهّية 
مسلّماتنا  يف  النظر  إعادة  إلى  الشعبّية، 
دون  ظاهرّيا  األشياء  تترجم  التي  الذهنية، 
منه  ننتج  أن  ميكن  الذي  قعرها  إلى  العودة 

املعنى املزدحم باملعنى نفسه. 
نالحظ منذ بداية البحث أّن قيمة تواجد هذا 
الكائن الّنحاسي األصل يف كّل بيت يضاهي 
تفاصيله.  بعض  يف  الالماّدي  املرأة  حضور 
واملهراس  املرأة  تواجد  أّن  أن نستنتج  وميكن 
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بحكم انتشاره منذ بدايات احلضارات وهو ما 
تؤكده بعض آثاره املتواجدة يحدثنا عن تعّددية 
هو  أو  لالختزال  قابلة  وغير  ضمنية  ثقافية 

الهوية االجتماعية التي ال جنس لها.
ولوال صدى ›‹الهرس‹‹ ملا قوي وسط املهراس 
وسط  صوته  اشتّد  وملا  ملعانا  نحاسه  وازداد 
احلوش )فناء الدار القدمية( . وحسب بعض 
املقاالت الغير معّمقة حول املوضوع واملنتشرة 
أغلب  يف  املهراس  ظهر  فقد  النات،  على 
احلضارات القدمية منذ بواكير التاريخ القدمي 
العصر  علّه يف  أو  احلجري  العصر  رمّبا يف 
،وقد   )Chalcolithic( املعدني  احلجري 
)Eneolithic(››يكون يف عصر ›‹اإلينيوليتيك
استخدام  االنسان  فيها  بدأ  التي  الفترة 
اخلامات الطبيعية ليحّسن من معدنه، حيث 
األدوات  جانب  إلى  املعدنية  األدوات  أدخل 
لكّل  الوظيفية  األبعاد  يتلّمس  وبدأ  احلجرية 
فاستخرج  به،  حتيط  التي  الطبيعية  املواد 
لّب الصخور و طّوعها ألغراضه  الرخام من 
والصابون  الطباشير  من  وصنع  التجارية، 
شؤون  بها  يسّير  قطعا  والنحاس  واحلديد 
واحلجارة  الّطني  من  وجعل  اليومية،  حياته 
املنطق  سلّم  .وحسب  املطبخ  ألشياء  مرفقا 
التاريخي فيبدو أّن أّول مهراس قد صنع من 
النار  اكتشفت  متى  الصّماء  احلجارة  خامة 

بقدح احلجارة ببعضها البعض.
 وبدأت هذه األداة تأخذ لها حّيزاً يف الزمان 
للمهراس  وصار  صنعها  أساليب  فتنّوعت 
وذاكرة  وخرافات  وحكم  ومأثورات  قصص 
املاء  داق  يا  الناس  عيال  مربّي  شعبية.‹‹ويا 
يف املهراس‹‹ وبلهجة أخرى ويف بلد مغاربي 
يا  املهراس  يف  )املاء(  املّية  داق  يا   ›‹ مجاور 

مربي وليد الناس‹‹.
ماء  على  داّلة  )املاء(  هنا  اإلشارة  تكون  قد 
قد  العلمي  بهوسنا  ونكون  )املني(.  الرجل 
اجلنسي  املحظور  تبيح  التي  للنقطة  عدنا 
الذي ال ينفك يزرع فتنته داخل النص، وكم 

من الدراسات العلمية حبلت دون أن ميسسها 
بشر.

آلة  تنتحلها  أن  ميكن  التي  الصفة  ماهي 
يف  ظلّه  كما  ترافقه  التي  ويده  املهراس 

مجاالت الراهن واملعاصر؟
املراجع واملصادر:

البيضاء واملعروفة تاريخيا باسم بالغراي . 1
وبيضا  البيضاء  وزاوية  زرقاء  وبني 
ورابع  الرئيسية  املدن  من  وهي  ليتوريا، 
أكبر مدن ليبيا كانت مدينة البيضاء أحد 
عواصم ليبيا يف السابق. ويف عهد اململكة 
الليبية كانت مقرا للبرملان الليبي  وعدد 
والسفارة  الوزراء.  الوزارات ورؤساء  من 
األمريكية من سنة 1963 حتى 1969

الفلكلور املعاصر، تر . 2 دورسون، نظريات 
وتق محمد اجلوهري ود. حسن الشامي، 
دار الكتب اجلامعية، دت، دط، ص: 19.

املدينة . 3 ›‹آثار  األنصاري  القدوس  عبد 
م   1935 سنة  دمشق  املنورة‹‹ 
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شؤون ليبيـــه

مجالها  خارج  حُتَتذى  أو  ُتقلَّد  حتى  مغرية 
مطروح  تساؤل  ثمة  إذ  فيه.  تشكّلت  الذي 
حصلت  ملاذا  وهو  أال  العلمية  األوساط  يف 
من  غيرها  دون  أوروبا  يف  الصناعية  الثورة 
الفضاءات، مثل آسيا أو إفريقيا، برغم وجود 
تقنياً  تقّدماً  حازت  وغنية  عريقة  حضارات 

وعسكرياً يف زمانها؟
»فيرا زامانيي« يف إجابتها عن هذا السؤال 
بإبراز  أوروبا  ريادة  حول  أطروحتها  تدعم 
مستوى  على  احلاصل  التطور  محورية 
وال  واالقتصادية،  االجتماعية  املؤسسات 
الدافع  متّثل  التي  القيم  مستوى  على  سيما 
املتني املتواري لتلك التحوالت. حيث تضاَفَر 

يف  التحول  صانعة  »أوروبا  كتاب  يتمحور 
وحتديداً  االقتصادية،  املسألة  حول  العالم« 
حول الريادة األوروبية يف هذا املجال احليوي 
واحلاسم يف التطور احلضاري. حيث حتاول 
»فيرا  اإليطالية  االقتصادي  التاريخ  أستاذة 
زامانيي« تفسير تلك الريادة من خالل تتّبع 
على  القارة  هذه  يف  احلاصلة  التطورات 
َثّم  ومن  االقتصادية،  القوة  تنامي  مستوى 
وانتشارها  التنموية  التحوالت  تلك  تسّرب 
الريادة  تلك  ومقارنة  العالم.  أرجاء  كافة  يف 
مبا حصل من محاوالت مماثلة يف حضارات 
انتشار  لم يسعفها احلظ يف حتقيق  أخرى، 
واسع أو بسط هيمنة فعلية، وكذلك لم تكن 
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املدعوم  عنه،  املتوّلد  االجتماعي  التنظيم 
والتنظيمات  السياسية  املؤسسات  بسائر 
التطور  ملعايير  حتديدها  ويف  االجتماعية. 
تلك، تسعى زامانيي للمقارنة بني املؤسسات 
أوروبا  يف  املتقدمة  الفالحية  االقتصادية 
مستثنية  اإلسالمية،  والفضاءات  والصني 
الهند من ذلك بتعلّة غياب حتقيق مكتسبات 
وأوروبا  الصني  فُمثلّث  الشأن.  يف  بارزة 
والبالد اإلسالمية، ِوفق زامانيي، هو الفضاء 
املتميز على البسيطة الذي اختزن ابتكارات 
راقية،  اجتماعية  وتنظيمات  مرّكبة،  زراعية 
وُنظم سياسية صلبة، دفعت بالبشرية للخروج 
وأّهلتها  آخر  طور  إلى  اقتصادي  طور  من 
وهو  احلديث،  التحول  عتبة  على  للوقوف 
إلى  به  أوروبا خالصته ودفعت  اقتنصت  ما 
مشارف الكونية مع املرحلة احلديثة. ولإلملام 
بالعوامل األساسية للتباين تقارن الكاتبة بني 
نظام  الثالثة:  للمجتمعات  الرئيسية  األبعاد 
احلكم السياسي، وسير نظام العدالة، ونظم 
متيزت  الكاتبة  وبحسب  والضريبة.  اجلباية 
أربعة  مبحددات  املقارنة  هذه  يف  أوروبا 
البشري،  للكائن  املسيحي  املفهوم  أساسية: 
والعالقة  املطلقة؛  الوحيدة  القيمة  بوصفه 
من  املتأتية  األشخاص  بني  الرابطة  األفقية 
كسبيل  بالعقل  واإلشادة  املسيحية؛  القيم 
السلطات  بني  الفصل  النهاية  ويف  ذهني؛ 
وما اجنر عنه من متييز بني املجالني الديني 
احلضارتني  أن  الكاتبة  ُمقّرة  والسياسي. 
مياثل  ما  شهدتا  قد  واإلسالمية  الصينية 
منط  إلى  تتحول  لم  لكنها  التطورات،  تلك 
أخرى  أمم  لدى  باالتباع  يغري  اجتماعي 
الحتذائه والنسج على منواله، وهو ما جعل 
تلك التجارب، على تقدمها، تنكفئ على ذاتها 

وفق تفسير فيرا زامانيي.
بعد تلك املقارنات على مستوى عاملي، تركز 
والسادس  اخلامس  الفصلني  يف  »زمانيي« 
املدينة  خاصيات  حتليل  يف  اهتماماتها 

التقّدم يف أوروبا مع اقتراب من حتقيق مطلب 
العدالة االجتماعية )احلقوق( وترسيخ مبدأ 

املساواة االقتصادية )الرفاه االجتماعي(.
تخصص املؤلفة الفصول األربعة األولى من 
كتابها إلى القوى االقتصادية التي عرفها تاريخ 
البشرية، من خالل مقارنات بينها حتدد على 
ضوئها عوامل القوة والضعف فيها، وعوامل 
تنطلق  ميزتها.  التي  واالنتشار  االنحصار 
»فيرا زامانيي« يف دعم أطروحتها من خالل 
رصد مظاهر التطور االقتصادي يف العالم، 
التاريخ،  يف  متقّدمة  مراحل  من  منطلقةً 
تعود إلى تسعة آالف سنة قبل امليالد، لتبلغ 
العصر  الصناعية يف  الثورة  تفجر  إلى حني 
أرجاء  كافة  على  وانعكاساتها  احلديث 
الشرقية  احلضارات  أن  ريب  فال  املعمورة. 
والبابلية  واآلشورية  السومرية  بأنواعها، 
والصينة،  والهندية  والقرطاجية  واملصرية 
وحتى حضارات أمريكا اجلنوبية قد شهدت 
فرادة  مّثلت  حضارية،  ثورات  نواتات  تشكل 
وقوة ضاربة يف عصرها، كشأن ابتكار مفهوم 
الدولة احلاصل يف أوروك )الوركاء العراقية( 
الذي أخرج البشرية من مجتمع الالّدولة إلى 
على  التطورات  تلك  ولكن  الدولة،  مجتمع 
أهميتها وريادتها حينها، لم تشهد يف حيزها 
لم  وكذلك  التواتر  وخاصية  التراكم  ميزة 
تتسم بطابع عاملي، حيث لم تسرِ عدواها كما 
حصل مع التجربة األخيرة األوروبية. مذّكرة 
الطبيعية  بالثروات  عامرة  كانت  األرض  أن 
بلوغ  حني  إلى  دفينة  أو  جامدة  بقيت  التي 
الشأن  يف  الكاتبة  وتورد  األجانب.  الغزاة 
فيها  ُوجدت  حيث  الشمالية،  أمريكا  حالة 
ذاتها،  ومنغلقة على  مجتمعات شبه مترحلة 
وذلك إلى حدود أواخر القرن السادس عشر، 
ولم يحصل تطورها سوى بحلول األوروبيني.

الرئيسي  املحدد  يتمّثل  الكاتبة  وبحسب 
املجتمعات  مختلف  تطور  يف  االستراتيجي 
ويف  للعالم،  الدينية  الفلسفية  الرؤى  يف 
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التحوالت  على  البريطانية  الريادة  تلك 
االقتصادية احلديثة، جندها توّسع من نطاق 
رؤيتها لتشمل الفضاء األوروبي متتّبعة بوادر 
التطور يف كل من بلجيكا وأملانيا وإمبراطورية 
هابسبورغ وروسيا وإيطاليا وإسبانيا، مبرزة 
تذهب  لكنها  فيها،  التطور  سياقات  مختلف 
إلى كونها مجّرد تقليد ملا حصل يف بريطانيا. 
به  بأس  ال  تقّدما  حققت  وإن  جتارب  وهي 
التي  احلاضنة  العوامل  لها  تتهّيأ  لم  فإنها 
تزاوج  يف  سيما  وال  بريطانيا،  يف  توفرت 
العناصر  مختلف  مع  السياسية  اإلرادة 
األخرى الضرورية من مؤسسات وابتكارات.

والثامن  السابع  فصول،  ثالثة  مدى  وعلى 
لتناول  زامانيي«  »فيرا  تنحو  والتاسع، 
النهوض  وحتّوِل  اإلجنليزية  الريادة  تراجع 
داخل  جديدة  فضاءات  باجتاه  االقتصادي 
فْهَم  املؤلفة  حتاول  حيث  وخارجها.  أوروبا 
أوروبا  خارج  املنبعث  االقتصادي  التطور 
فالتطور  واليابان.  أمريكا  يف  سيما  ال  أوال، 
إلى  باألساس  يعود  أمريكا  يف  االقتصادي 
عدد  وقلّة  الطبيعية،  الثروات  وفرة  عوامل 
السكان، واتساع الرقعة اجلغرافية. وبالتالي 
من الطبيعي أن يؤدي توفر هذه العناصر إلى 
منو اقتصادي متسارع، وهو ما اختلف جذريا 
مع واقع احلالة اليابانية التي ينعم فيها البلد 
السكان،  عدد  يف  وكثرة  محدودة  بثروات 
األمر الذي أملى على السياسات االقتصادية 
مغايرة،  تنموية  مخططات  باجتاه  تنحو  أن 
واإلشراف  املؤسسات  إصالح  يف  تتلخص 
من  تدشينه  مّت  عما  ناهيك  فوق،  من  عليها 
وتكامل  اخلاصة  املؤسسات  بني  وثيق  تعاون 

يف أشغالها.
املالية  تطور  بالتحليل  املؤلفة  تتناول  ثم 
الدولية بني نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
املديونية  نظام  بدأ  حيث  العشرين،  القرن 
واإلقراض واملعامالت البنكية يشهد ترسخاً 
على مستوى موسع. مدِرجةً ضمن ذلك املحور 

ودور  عشر،  احلادي  القرن  منذ  األوروبية 
نشاط  تطور  يف  اجلغرافية  االكتشافات 
أسرع  أوروبا  شهدت  حيث  العاملية.  التجارة 
حركة تصنيع، وكانت أّول قارة تشهد انتشار 
حركة  نتاج  احلديدية  السكك  عبر  النقل 
التي  القارة  كانت  كما  املبكّرة.  التصنيع 
االجتماعي،  التنظيم  أشكال  أرقى  شهدت 
نظام  إلى  األقرب  احلالي  الراهن  ويف 
والتطور  الضعيفة  الشرائح  وحماية  املساواة 
التبرعم  عن  باحلديث  لتنتهي  االقتصادي. 
واملتأتي جراء  بريطانيا،  األول يف  الصناعي 
على  يشجع  مؤسساتي  سياسي  نظام  توفر 
التجديد، وما رافقه من تشريع قانوني ميلي 
توزيعها  إعادة  بقصد  األغنياء  على  ضريبة 
عند احلاجة على املتضررين، ويقّدم سلسلة 
العوز  إلى  التعرض  حال  يف  الضمانات  من 
حق  ضمان  فمفهوم  واإلفالس.  واحلاجة 
الفقراء«  »قوانني  سّن  مع  نشأ  قد  الرفاه 
)Poor laws( )سنة 1601( التي هدفت 
لتقدمي العون للمحتاجني عند الضرورة، وهي 
من الضمانات االجتماعية التي أقرتها الدولة 
لتحمي بها شرائح واسعة من االنهيار، وتدفع 
النشاط  عملية  يف  مجددا  لالنطالق  بها 
استئناف  ثمة  ومن  واإلنتاج،  االجتماعي 
املساهمة يف الدورة االقتصادية. فضال عن 
على  تشجع  الدولة،  أقرتها  أخرى  سياسات 
عن  ناهيك  احلرة،  واملبادرة  التقني  االبتكار 
اتخاذ تدابير حّولت العمل املنزلي وأخرجته 
من إطاره الضيق األُسري إلى العمل احلريف 
ة نحو املصانع الكبرى، وهو ما ترافق  ومن ثمَّ
معها  بدأ  التي  البخارية  اآلليات  بتطور 
ُمبرِزة  باطن األرض.  للثروات يف  االستغالل 
احلاسم يف  الدولة  دور  التحليل  ذلك  ضمن 
اخلطط  ورسم  االقتصادية  العملية  توجيه 
املبادرات  كانت  ما  بقدر  حيث  التنموية، 
فردية جاءت مدفوعة أيضا بتشجيع الدولة 
يف  تركز  »زامانيي«  أن  وبرغم  ورعايتها. 
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البلدان املهزومة واملتضررة من احلرب بشكل 
إلى   1948 العام  فمن  ومتصاعد.  فوري 
1952 شهد الدخل القومي يف أملانيا تطوراً 
بـ 61 يف املئة، ويف النمسا بـ 44 يف املئة، ويف 
إيطاليا بـ 31 باملئة، ويف فرنسا بـ 27 باملئة، 
يف حني شهد النمو يف الواليات املتحدة 14 
باملئة. يرّكز الكتاب كذلك على »العقود الثالثة 
الذهبية« التي عرفها االقتصاد األوروبي بني 
سنوات 1945 و 1973. وهي الفترة التي 
شهدت تقلصا للفجوة االجتماعية بني سائر 
الرفاه  ملستوى  ملحوظا  وازديادا  املواطنني 
أوروبية  بلدانا  أن  حتى  االستهالك،  ولنسب 
شهدت قفزة خارقة يف تلك الفترة أخرجتها 
من طور مترّد إلى طور متقدم. وحالة إيطاليا 
واليد  املهاجرين  لتصدير  خزانا  كانت  التي 
الشمال  املزري بني  للتفاوت  العاملة وعنوانا 
بلد  إلى  وجيز  ظرف  يف  حتولت  واجلنوب، 
أقوى  بني  من  يغدَو  أن  استطاع  متطور، 
االقتصادات يف العالم. لكن التحول البارز يف 
أوروبا وهو ما بدأ يطّل مع مطلع سبعينيات 
القرن املاضي، ِوفق زامانيي، مع التوجه نحو 

حديثاً عن مرحلة االستعمار الغربي، ولتصل 
بعائدات  املنتفعني  أن  مفادها  خالصة  إلى 
بل  املستعِمرة،  الدول  ليست  االستعمار 
أصحاب املشاريع ومالك املؤسسات ومختلف 
البلدان  تلك  شعوب  كانت  فقد  املستثمرين. 
ترزح حتت ضغط ارتفاع الضرائب وسياسات 
التقّشف يف الداخل، يف وقت كانت فيه مغامن 
االستعمار تتكدس لدى بعض اخلواص على 
الناس، من خالل توظيف قوة  حساب عامة 
بذلك  الدولة وسطوتها لصاحلهم، مستغلني 

حتى أبناء وطنهم.
لينتهي التحليل يف الفصول التالية، من العاشر 
أْمركة  عن  احلديث  إلى  عشر،  الرابع  إلى 
أوروبا على مستوى اقتصادي، خصوصا بُعيد 
احلرب العاملية الثانية. فقد ساهمت أمريكا 
يف دفع عجلة التنمية يف أوروبا املنهارة بعد 
احلرب من خالل ضّخ ما يعادل 850 مليار 
جراء  املتضررة  االقتصادات  تلك  يف  دوالر 
ويالت احلرب. وهي املرة األولى يف التاريخ 
العون  يد  مّد  يف  املنتصر  فيها  يساهم  التي 
يف  القومي  الدخل  تطور  وهكذا  للمنهزم. 
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تلك  من  يبرز  الشأن.  يف  محورية  حضارية 
و«القيم  املسيحي  اإلرث  أساساً  العناصر 
املخزون  ذلك  كان  أين  ندري  وال  املسيحية« 
الروحي، طيلة قرون التردي والفوضى، قبل 
الفصل  فزعم  األوروبية؟  النهضة  حصول 
كان  ما  والدنيوي،  الديني  املجالني  بني 
تتخل عن ذلك  لم  والكنيسة  منبعه الهوتيا، 
التحكم باملجالني سوى مع حصول ما يشبه 
سيما  ال  األوروبية،  املجتمعات  يف  الثورة 
ُطردت  أن  بعد  والتنوير،  البروتستانتية  مع 

الكنيسة من املجال السياسي.
االقتصادية  للتطورات  التحليل  أن  كما 
املنقوصة يف الفضاءات األخرى ُيعَرض بشكل 
مبتور أحيانا، وال تتعرض الكاتبة إلى الدور 
صحيح  الفضاءات.  لتلك  ألوروبا  التعطيلي 
تغييرها  ولكن  العالم،  غيرت  قد  أوروبا  أن 
جاء مفروضا غصبا يف العديد من البلدان، 
الفضاءات  يف  احلضارية  البنى  تدمير  بعد 
بعد  أصوات  ارتفعت  ولذلك  املستعَمرة، 
الذات  إلى  بالعودة  تنادي  االستعمار  رحيل 
ليست  وهي عمليات  التبعية،  بقايا  وتصفية 
يف  متسّربة  بديلة  عقلية  خلق  ظل  يف  هينة 
التعليم واالجتماع واالقتصاد، بلغت يف بعض 

البلدان حّد تغيير اللسان وحرف الكتابة.
أستاذة  زمانيي  فيرا  املؤلفة:  عن  نبذة 
يف  االقتصادي  التاريخ  تدرّس  جامعية 
أن  لها  سبق  اإليطالية.  بولونيا  جامعة 
من  سلسلة  مولينو  إيل  نشر  دار  يف  نشرت 
اجلهات  بني  والتفاوت  »التصنيع  املؤلفات: 
األطراف  و«من   ،)1981( إيطاليا«  يف 
الصناعية  و«الثورة   ،)1990( املركز«  إلى 
.)1990( األوروبية«  االندماج  وسياسة 
العالم..  يف  التحول  صانعة  أوروبا  الكتاب: 
زامانيي. فيرا  اقتصادي.املؤلفة:  تاريخ 
الناشر: إيل مولينو )مدينة بولونيا-إيطاليا( 
›باللغة اإليطالية‹.سنة النشر: 2020.عدد 

الصفحات: 344ص.

الصناعية  بالثورة  عليه  تطلق  ما  أو  العوملة، 
الثالثة. لتصل الكاتبة إلى احلديث عن فكرة 
باتت مطروحة كحّل  التي  االحتاد األوروبي، 
للوقاية االقتصادية بغرض الوصول إلى خلق 

قوة أوروبية نافذة على مستوى عاملي.
عشر  اخلامس  الفصلني  الكاتبة  تخصص 
عن  للحديث  مؤلفها  من  عشر  والسادس 
التطورات االقتصادية احلاصلة يف آسيا، يف 
واملتمحورة  وماليزيا  والصني  واليابان  كوريا 
حول تدخل الدولة القوي يف رسم السياسات 
يف  كثيف  استثمار  توظيف  مع  االقتصادية، 
املجال الصناعي وتشجيع للمؤسسات املحلية 
ج على  وعرقلة للمؤسسات اخلارجية. ثم تعرِّ
املتبناة  اجلديدة  الليبرالية  السياسة  تناول 
»بوريس  فترة  إبان  السوفياتي  االحتاد  يف 
يلتسني« وما خلفته من دمار اقتصادي. ثمة 
مرجعية ثرية للكتاب يف تتّبع حتوالت القوة 
االقتصادية يف أوروبا ويف أرجاء العالم. مع 
استعانة للكاتبة بالعديد من اجلداول ضمن 
تلخيصي  بشكل  التطورات  لتوضيح  مؤلفها 

وميسر على القارئ.
ويف الفصل السابع عشر واألخير من الكتاب 
اجلديدة  الليبرالية  صعود  الكاتبة  تتناول 
بوصفها شكال من أشكال التجدد يف النظام 
على  أزمات  من  خلفته  ما  مع  الرأسمالي، 
مستوى البنوك وهو ما جّر منذ العام 2007 
وإلى  األوروبية  األوساط  قوية يف  أزمة  إلى 
تلك  على  فرض  ما  اليورو،  قيمة  تراجع 
خلّفت  تقشف  سياسات  يف  الدخول  الدول 
الوضع  ذلك  لكن  االستهالك.  يف  تراجعا 
تشككا  أفرز  بل  احلد  ذلك  عند  يتوقف  لم 
بعض  دفع  األوروبية،  املجموعة  يف مستقبل 
الرابطة  تلك  من  باخلروج  للتهديد  البلدان 

أو التلويح بالتخلي عن عملة اليورو.
زمانيي«  »فيرا  لدى  حاسمة  رؤية  نلحظ 
يف  حتمي  هو  التطور  كون  كتابها،  تخترق 
عناصر  توفر  مبوجب  غيرها  دون  أوروبا 
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متتمة
للشاعر الهندي »ساتشيدانندن«. ترجمة : أحمد جدير . الهند 

التمتمة ليست عائقًا ..
بل شكل من أشكال التحدث .

هي الصمت الذي يسقط
بني الكلمة ومعناها .

طبعًا، كما أن العرج يقع
بني الكلمة والفعل .

هل سبقت التمتمة اللغة
أو أجنبت بعد اللغة ؟

هل هي فقط لهجة واحدة
أم اللغة نفسها؟
األسئلة املتعددة

جتعل اللغويني متمتمني 

كلما يتمتم املتمتمون
يتقدم للتضحية 

لإلله املعاني 

عندما يتمتم الشعب جمعاء
تصير التمتمة لغتهم األم 

كما صارت اآلن لغتنا...

الليبي  57

نبذة تعريفية عن الشاعر:
من  وُيَعّد  واملااليالم،  اإلجنليزّية  باللغتني  يكتب  بارز.  هندّي  وناقد  ساتشيداناندان: شاعر 
إلى  وهو  عّدة،  عاملّية  املااليالم. حاصل على جوائز  األّم،  لغته  القصيدة احلديثة يف  رّواد 
بلده ويف  العادلة يف  السياسّية  للقضايا  مناصر  فهو  ومحّررًا،  ومترجًما  ناقًدا  كونه  جانب 

العالم، ولقضايا البيئة وحقوق اإلنسان.
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حاورها : حامد الصالحين الغيثي. ليبيا

إذا انفصل الشاعر عن قضايا أمته 
فقد انعزل عنها 

السورية فاتنة عدنان داود لمجلة الليبي : 

للجسد«  الروح  حنني  هما  اصداران،  لها 
من  عدد  يف  تنشر  املرايا«،  »انعكاس  والثاني 
الصحف مثل جريدة تشرين، جريدة احلياة 
وأيضًا  مصر،  يف  املستقبل  وجريدة  العراقية، 
يف عدة مواقع الكترونية. من مواليد دمشق، 

حاضرة الشام العريقة . 
إنها » فاتنة عدنان« .. ضيفة حوارنا هذا العدد 

التي كان لنا معها هذا احلوار .
الليبي  مجلة  يف  بك  نرحب  البداية  يف   _
معنا،  وحضورك  دعوتنا  تلبيتك  شاكرين 
وبحكم بداية هذه املقابلة معك، حدثينا عن 

كيف كانت البدايات لقصائدك؟
واألهم  متواضعة،  تكون  دائما  البدايات   •
اكتشاف موهبتك، بدأت مبكراً  يتم  أن  فيها 
مواضيع  صياغة  على  قدرتي  أدركت  حني 
التعبير بطريقة مختلفة عن الطالب، وحبي 
املضاعف لقراءة الشعر، من هنا كانت البداية 
وكنت أحاول تقليد كتابة أغاني أم كلثوم فقد 

كنت أستبدل بالكلمات على نفس اللحن.
من  مجموعة  شاعر  كل  وراء  يقولون   _
»فاتنة  تأثرت  الشعراء  من  مبن  الشعراء. 

داود«؟
• تأثرت بالدرجة األولى بــ »نزا قباني« ومن 
وكنت  »اجلواهري«  و  درويش«  »محمود  ثم 
والعباسي،  واألموي  اجلاهلي،  بالشعر  أهتم 

وأشعر  قباني«  »نزار  لشعر  حبي  كان  ولكن 
ملهمي  واعتبره  يسكنني،  منه  شيئاً  كأن  

الروحي.
مخيلتك  على  تداعيًا  الصور  أكثر  هي  ما   _

عند الكتابة؟
•  يف بداياتي كانت صورة املرأة هي األكثر 
تعانيه  كانت  ما  بسبب  مخيلتي  يف  حضوراً 
وال زالت يف مجتمع ظالم ال يرحم، والشاعر 
اجلمعي  للشعور  يتحول  جتربته  نضوج  بعد 
منفصالً عن الشعور الذاتي، لذلك إنني اآلن 
تعانيه  ما  بكل  حولي  يجري  ما  بكل  أتأثر 
عشت  وكوني  وويالت،  مآٍس  من  اإلنسانية 
كتاباتي  فكانت  ومتزمت  منغلق  مجتمع  يف 
الصور  تلك  للمرأة،  األلم  تعاني  كلها  وقتها 

هي األقرب لي.
فهل  أمته،  ببعيد عن قضايا  ليس  الشاعر   _
بتناول  الشعري  خيالها  »فاتنة«  استخدمت 

تلك القضايا؟
قضايا  عن  الشاعر  انفصل  إذا  بالطبع   •
ال  وهذا  واقعه،  عن  منفصل  فهو  أمته 
يتناسب مع شعور الكاتب أو الشاعر، بالطبع 
تناولتها يف قصائد كثيرة، وأغلب نصوصها 
جانب  إلى  واملجتمع،  األمة  قضايا  تتناول 
الشعر الوجداني وتغنيت بحبي لدمشق بلد 

الياسمني.
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الليبي  59

من  التي  املشاكل  أبرز  هي  ما  اعتقادك  يف   _
املمكن أّنها تواجه الكّتاب؟

حتت  الكاتب  يقع  أن  هي  مشكلة  أبرز  إّن 
لها،  يخضع  وأن  األفواه  وكم  التقييد  سلطة 
ألن الكاتب يجب أن يكون حراً مم داخله قبل 

كل شيء.
تعتقدين  هل  االجتماعي  التواصل  مواقع   _
انها نقمة أم نعمة على الشعراء. وهل قدمت 

لهم اخلدمة؟ 

بالطبع هي نعمة ونقمة، بذات الوقت قدمت 
خاللها  من  الكُتاب  استطاع  فقد  الكثير، 
واصبحوا  وصوالً،  واكثر  أوسع  لعالم  الولوج 
نقمة  وكونها  أسرع،  بشكل  للناس  يصلون 
ليفرضوا  األدب  ملتسلقي  فهي فتحت مجاالً 
وجودهم مما يعكس صورة سلبية لألدب يف 

بعض األحيان.
_ ما هو رأيك بالنقد اآلن، وهل واكب مسيرة 

الشعر؟
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هناك من أجادوا التعبير نثراً وكانت كلماتهم 
ال تقل تأثيراً عن الشعر العمودي.

دارة  أي  من  للجسد«،  الروح  »حنني  ديوان   _
شعر أتيت بهذا العنوان؟

مشاعر  نتاج  هو  للجسد«  الروح  »حنني   •
»حنني  ديواني  عنوان  بها،  عشت  وجدانية 
كتبتها  قصيدة  عنوان  هو  للجسد«  الروح 
تشرح عذاب اجلسد واشتياقه للروح واشتياق 
الروح للجسد ألنهما ال ينفصالن إال يف حالة 
املوت فشبهت حالة العشق عندما تكون الروح 
اجلسد  يتعذب  كم  احلبيب  لدى  مستعمرة 
حالة  ألنه  العنوان  هذا  لي  فخطر  ببعدها 

حقيقية نعيشها.
_ املثقف العربي اليوم، هل هو مثقف كتب أم 

مثقف فضائيات؟

النقد هو الشق الثاني من الشعر، أي يكمله 
لهذا  انحراف  هناك  حالياً  لكن  ويواكبه، 
املفهوم، ألن أغلب النّقاد ولألسف حتّولوا من 
النص إلى الشخوص، وهذا خطأ كبير يبعد 

النقد عن دوره األساسي.
إلى  للعودة  محاوالت  اليوم  نرى  ملاذا   _
على  حادًا  وهجومًا  العمودية  القصيدة 

القصيدة النثرية؟
• برأيي ألن الشعر يف أصله موسيقى، وهو 
أعلى  ملستوى  به  يرتقي  الذي  األدب  أصل 
على  اختالف  هناك  زال  ما  النثر،  قصيدة 
تسميتها حّتى رغم أنها أثبتت وجودها، لكنها 
الشعرية  اللغة  للهبوط مبستوى  مجاالً  تفتح 
خطير  وهذا  الشعر،  من  املوسيقى  وتنحية 
على األدب بشكل عام، لكن برأيي الشخصي 
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الرقمية  واملجالت  املدونات  حققت  ماذا   _
وتعنت  النشر  هالمية  ظل  يف  الشباب  جليل 
أمام  رسالتها  أداء  يف  الرسمية  املؤسسات 

حماس الشباب ؟
حيث  املدونات،  هذه  مع  مشكلة  لدي  أنا   •
لم  أراها  وأنا  والطالح،  الصالح  بني  خلطت 
األدب،  يف  التشرذم  من  املزيد  سوى  حتقق 
وخصوصاً لدى الشباب، حيث لم يعد املبتدئ 
هو  وما  أدب  هو  ما  بني  التمييز  على  قادراً 

مجرد هرطقات.
_ كلمة أخيرة لقراء »مجلة الليبي« :

• أشكرك سيد حامد على هذا اللقاء املمتع 
التي  الليبي«  »مجلة  وأشكر  رائع  من  واألكثر 
لكم  وأمتنى  الشيق  احلوار  هذا  لي  أتاحت 

املتعة يف إجاباتي.

• إنني ال أميل إلى التعميم ولكن؛ يف احلقيقة 
ظاهرة مثقفي الفضائيات باتت ظاهرة كبيرة 
الظاهرة،  هذه  العربي  املثقف  على  وغلبت 
يف  فالثقافة  ذلك،  يف  نفسه  مراجعة  وعليه 
أصلها أن ال تكون تابعاً بل متبوعاً، وأن متتلك 

حّساً اجتماعياً وأن متتلك رسالة.
شكالً  تتطلب  أفكارًا  لديك  بأن  شعرِت  هل   _
آخرًا من أشكال التعبير غير الشعر، كالقصة 

مثال أو الرواية؟
• نعم؛ أنا اكتب املقالة أيضاً، ولي كتابات يف 
القصة القصيرة، وأكتب األغاني، ولي محاولة 
تلبي  أنها  أحياناً  جتد  مسلسل،  كتابة  يف 
تستطيعها  ال  قد  أمور  عن  للتعبير  حاجتك 
يف الشعر، وحالياً أدرس دبلوم إعالم ألني ال 

أجده ينفصل عن الكاتب.
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) 1 (
. . جئُت ذات ِوالدٍة . . 

أنا لسُت أدري أيَن كانْت . . ؟ كيَف كانْت . . 
ومتى . . ؟ 

أنا لسُت أدري 
. . لكّنني ِحنَي ُوِلْدْت . . طاهراً كاملاِء  ُكنْت
مِع . . وخائفاً . . عارياً . .  ونقياً مثلما الدَّ

وحافياً . . 
ح اهللَ . . ولكْن يبدوا انِّي قْد صرخْت  أَُسبِّ

فاْلَتَقْطُت حينها أوَل أحواِل الُبكاْء
َفبكْيت . . وبكيْت . . حتي أْتقنَت البكاْء 

حتي أْتقنَت الُبكاْء 
) 2 (

مَع  ي أْن أْسكُت . . وأن أبَْتِلع الدَّ طلبوا منِّ
وأصمْت

يبدوا إني قْد رفضْت
أسكتوني . . خّوفوني . . 

علموني اخلوَف مْن كلِّ ما حولي . . ومن 
حولي 

فتعلّمت السكوَت . . وَصَمْت
حينما خفُت . . صَمْت 

ا منُذ  َكُبَر اخلوُف معي ، منُذ زماٍن ، رمبَّ
َزَحْفْت

وإلي أْن ذاَت يوٍم، حملتني قدماي . . 
فوقفْت 

وخُطوَت اخلطوَة االولي . . مشيْت 
وركضُت مْن مكاٍن . . ملكاٍن . . ملكاْن 
حاِم . .  فاْستقامْت ُخطوتي وْسَط الزُّ

وتعلّمُت اْمِتطاَء االحذيْه

) 3 (
ُهْم علّموني كلَّ شٍئ . . 

علّموني كيف اصمْت ، علّموني متي أبكي. ؟
متي أحكي . . ؟ مع مْن أحكي . . وكيْف ..؟ 

كْيَف التقَط احلروْف 
. . كيَف أبتدئ الكالْم . . 

علّموني كيَف أْمِسك قطعةَ اخلبِز . . 
بيْمناَي. . 

كيَف أمضغْ . . كيَف أشرْب 
علّموني كيف ألعْب 

علّموني الّسمَع . . والّطاعةَ . . ال أسأُل 
كيْف . . ؟ 

. . وملاذا . . ؟ 
علّموني كلَّ شْئ 

وها أنا اآلن َكُبرْت 
صرُت اسماً ، إمّنا مْن دوِن صوْت 

صار لي خويف . . وصمتي 
صار لي خجلي . . هدوئي . . 

صرُت مْسخاً . . صرُت شئياً آخراَ 
أنا لسُت ادري صرُت ماذا . . ! ؟ 

ومَنْت يف داخلي كلُّ ارْتباكاِت الكالم ْ 
أْحتمي اآلَن بناِر اللّغِة الوجلي . . 

وأمضي صوَب بوِح القلِب ، 
ال أخجُل مْن عجزي وخويف . . وارْتباكاتي.  
ولكْن. . يهتُف بي الّطفُل الذي بداخلي : . . 

اْمِض الي حيُث الذي قْد ُكنتُه 
امِض وال تخشي أحداً 

امِض وال تخشي أحداً . 
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محمود حسانين. مصر

كاتـب القصـة مـن خـالل الرسـوم، ولذلـك ال 
كاتـب  أي  لألطفـال  يكتـب قصصـاً  أن  ميكـن 

كتاباتـه.  مهمـا برعـت 
يلمسـها  أن  البـد  أخـرى  رؤى  فللطفـل 
التقـدم  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  ثـم  الكاتـب، 
والتكنولوجيـا التـي صنعـت حالـة مـن التراخي 
العقلـي لـدى األطفـال، شـلت فكرهـم وشـدت 
انتباههـم إلـى عالـم متحـرك، أصبحـت عينـاه 
بـال  أمامـه  التـي  السـحرية  بالبلـورة  معلقتـان 
الطفـل يف  يعـد  فلـم  العقـل،  يسـتحثه  حـراك 
الكتـب  والـى  املصـورة  املجـالت  إلـى  حاجـه 

مـن أهـم املحـاور التـي أهملـت هـذه األيـام 
بعـض  أن  مـن  الرغـم  علـى  للطفـل،  الكتابـة 
وكأنهمـا  عنهمـا  انصرفـوا  والفنانـني  األدبـاء 
شـيء اصبـح بـال جـدوى، فـال ميكـن اجلـزم 
شـيء  عـن  وتنضـج  تتفتـح  قـد  العقـول  بـأن 
مفيـد ينبـئ مبسـتقبل باهـر لإلنسـان، إال مـن 
بـني دفتـي الكتـب، فيـرى الطفـل مـا ال ميكـن 
العـرض،  الواقـع وعلـى شاشـات  يـراه يف  أن 
ربانيـة  العقـل مجسـمات  فقـد جعـل اهلل يف 
حتّجـم لعقلـه مـا يسـتوعبه حينمـا يقـرأ نصـاً 
يصـوره  مـا  يـرى  أو  البطـل  يتخيـل  قصصيـاً 

 الكتابة للطفل
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أريـج الكتـب بـني يديـه لالسـتمتاع مبـا يقـرأه.
إشكالية الكتابة للطفل :

تعتبـر الكتابـة أولـى درجـات ارتقـاء السـلم 
كان  الـذي  الوقـت  يف  الطفـل،  لـدى  الثقـايف 
احلاضـر،  بالشـكل  متـاح  غيـر  التليفزيـون 
وقـد اسـتفاد منهـا الطفـل بشـكل كبيـر، حيـث 
أنهـا شـكلت أيقونـة اخليـال لديـه، فأنتـج هـذا 
التشـكيل الثقـايف جيـالً مـن الـرواد، يليـه جيـل 

العظـام. األسـاتذة  مـن 
يقـول الكاتـب« إي. بـي. وايـت« : )) الكاتب 
يتمكـن  لكـي  املثاليـة  الظـروف  ينتظـر  الـذي 
مـن العمـل، سـوف ميـوت دون أن يضـع كلمـة 

واحـدة علـى الورقـة. ((
كتـاب  أشـهر  أحـد  دال«  »رولـد  أن  وجنـد 
إلـى  األطفـال، والـذي حتولـت أغلـب رواياتـه 
الشـوكوالتة  ومصنـع  تشـارلي  مثـل  أفـالم 
دال  رولـد  ملوقـع  طبًقـا  وغيرهـا.  وماتيلـدا 
الرسـمي فقد كان يخضع لروتني يومي صارم 
ويقـرأ  سـريره  يف  فطـوره  يتنـاول  فهـو  جـداً، 
رسـائله ثم يف العاشـرة ونصف صباحاً يذهب 
الثانيـة عشـر  الكتابـة ويعمـل حتـى  كـوخ  إلـى 
ظهـراً، ثـم يعـود إلـى منزلـه ليتنـاول الغـداء مع 
أفـراد أسـرته، وبعـد قيلولـة صغيـرة يعـود إلـى 
الكـوخ مجـدداً ومعـه ترمس مملوء بالشـاي، ثم 
يكتـب مـن الرابعـة إلى السادسـة مسـاًء، ويقال 
إنـه كان يكتـب بأقـالم الرصـاص وال يسـتعمل 
سـوى نـوع معـني منهـا أصفـر اللـون، وبنهايتـه 
يضـع  أن  علـى  يحـرص  دومـاً  وكان  ممحـاة، 
علـى  يحـرص  أيضـاً  كان  بجـواره،  أقـالم   6
ورق  وهـو  األوراق،  مـن  معـني  نـوع  اسـتخدام 
أمريكـي أصفـر مسـطر والـذي كانـت ُيحضـر 
مـن  »دال«  ينتهـي  وحينمـا  نيويـورك،  مـن  لـه 
الكتابـة وعمليـة إعـادة الكتابـة يقـوم بإرسـال 

إلـى سـكرتيرته. املسـودة 
الورقي وااللكتروني :

بعـد األلفيـة اجلديـدة أصبـح سـوق الكتاب 
يواجـه كل يـوم آالف العناويـن، تخـرج لنـا بـكل 

نبهنـا  مـا  وهـذا  املاضـي،  كمـا  القصصيـة 
رب  كل  تـروع  التـي  املخيفـة  احلقيقـة  إلـى 
أيضـاً  الدراسـة  مـواد  بعـض  بذهـاب  أسـرة، 
وانصـراف وإهمـال القائمـني واملسـؤولني لها، 
بـني  ومـن  جـدوى،  بـال  اصبـح  شـيء  وكأنهـا 
املعرفـة األكادمييـة للمـواد يف اليـوم الدراسـي 
ترفيهـاً  تعـد  واملـواد  احلصـص  هـذه  كانـت 
تربويـاً للطفـل، رغم أن اإلفراط يف اسـتخدام 
أي شـيء يؤثـر بالسـلب علـى األطفـال، فقـد 
يشـهده  الـذي  التكنولوجـي  التطـور  عـن  نتـج 
مختلفـة،  الكترونيـة  أجهـزة  املعاصـر  عاملنـا 
مـن ألعـاب فيديـو وحواسـيب وهواتـف نقالـة 

مختلفـة. بأحجـام 
القصص املصورة :

للطفـل  والرسـومات   الكتابـة  أصبحـت 
شـيئاً أغرب من أن يجذب االنتباه هذه األيام 
والكمبيوتـر  التلفـاز  شاشـات  حلـت  بعدمـا 
محلهـا، وقضـت علـى ملكـة التأمـل واإلبـداع 
لـدى الطفـل، حتـى أنـه يف املـدارس أصبحـت 
مجلـة احلائـط مـن التـراث، ولـم يعـد هنـاك 
إشـراك للطفـل يف حتريـر أجـزاء مـن املجلـة 
اليومية التي اندثرت من املدارس، وبالتالي لم 
تعـد هنـاك توجيهـات تربوية معاصـرة، بحيث 
لألطفـال،  هامـاً  تربويـاً  رافـداً  املجلـة  تكـون 
بعدمـا اصبـح لـدى األطفـال مسـاحة شاسـعة 
مـن اإلدراك ملـا أمامـه بعـد ثـورة التكنولوجيا، 
وهـذا الـذي أدى إلـى تراجـع حصـص الرسـم 
مـن  كثيـر  يف  واخلـط  املوسـيقى  وحصـص 
إلـى  نحتـاج  جعلنـا  الـذي  األمـر  املـدارس، 
وجـود أخصائيـني يف الشـؤون الفنيـة قادريـن 
علـى حتويـل الفكـرة إلـى واقـع عملـي ملمـوس 
إلـى  إضافـة  لألطفـال،  ومقبـول  جـذاب 
متخصصـني يف دراسـة أدب األطفـال وعلـم 
التربيـة وعلـم النفـس، لتنمـو مـن جديـد لغـة 
التخاطـب الشـفهي والبحـث املعـريف لديهـم، 
الورقيـة  املكتبـات  وجـود  مـع  ينمـو  والـذي 
بجانـب احلاسـوب، فالطفـل يحتـاج أيضاً إلى 
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اجللـوس أمـام الشاشـات ملتابعـة الاليكات، يف 
اآلونـة األخيـرة كثـرت الدراسـات التـي تناولت 
سـلوكيات من يسـتخدم احلواسيب واالنترنت، 

ومـع سـرعة التقـدم التكنولوجي.
البشـرى  الكسـل  يخـص  فيمـا  نتفـق  وقـد 
بعدمـا  احلديثـة،  التكنولوجيـا  مواجهـة  يف 
منهـا  أكثـر  غايـة  االتصـال  وسـائل  أصبحـت 
وسـيلة، قدميـاً كانـت تقتصـر وسـائل اإلعـالم 
مـن  والقليـل  والكتـب  الراديـو  علـى  لدينـا 
املجـالت واأللعـاب البدائيـة التـي كانـت تتكـون 
مـن بعـض »احلصـى وكعـاب البـوص وقطع من 
البـالط«، وكانـت »السـيجة« هـي ملكة األلعاب 
الراديـو  أصبـح  التكنولوجيـا  جـاءت  وعندمـا 
يشـحذ  الـذي  السـاحر  مبثابـة  كان  الـذي 
األفـكار يف املاضـي وينمـى ملكـة اخليـال مـن 
احلفريـات قليـل مـن يهتـم بـه وأصبحت الكتب 
واملجـالت تراثـاً يبحـث عنـه مـن يكتـب بحثاً ال 
لكـي يسـتفيد منـه بقـدر أن يضـم إلـى أعـداد 
املراجـع عناويـن مـن كتـب ومجـالت، وصـارت 
ألعاب »السـيجة واالسـتغماية والسـبع بالطات 

ونوسـتاجليا جليالنـا. تـراث  وغيرهـا« هـي 

الكتابـة،  إلـى  الكثيـر  واجتـه  وسـهولة،  يسـر 
لكونهـا القـادرة علـى تقـدمي مـا ال تنطـق بـه 
الشـخصية  وبنـاء  األيـدي،  وتخطـه  األلسـن 
للقـارئ مـن خـالل القـدرة علـى إمسـاك زمـام 

األمـور يف جميـع مواقـف احليـاة.
يف اآلونـة األخيـرة كثـرت الدراسـات التـي 
بعـد  واملراهقـني  األطفـال  سـلوكيات  تناولـت 
وتركهـم  واألنترنـت  للحواسـيب  اسـتخدامهم 
الدراسـات  بعـض  أن  إال  الورقيـة،  الثقافـة 
أن  ميكـن  الرقميـة  األلعـاب  أن  إلـى  ذهبـت 
تزيـد مـن خطـر اإلصابة بالزهاميـر والفصام 
سـواء،  حـٍد  علـى  والبالغـني  األطفـال  لـدى 
وكاد أن ينقـرض جيـل الكتـاب الورقـي، وعلـى 
الرغـم مـن ذلـك ال يجـد الكثيـر أنفسـهم قـد 
أبدعـوا يف تلـك املسـاحات الضيقـة مـن عـدد 

والكلمـات. احلـروف 
اصبـح العالـم العربـي يتجـه إلـى السـرد، 
اجته الكثير من املدونني إلى تأليف القصص 
والروايـات ملواكبـة العصـر اإللكترونـي، رغـم 
أننـا يف حاجـه إلـى النمـو الثقـايف بـال شـك 
الواقـع  لفهـم  املثقـف  بـدور  التوعيـة  وإلـى 
مـن  بـدالً  الكتابـات أيضـاً،  إليـه  تتجـه  الـذي 
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محمد محمود عبد الحميد فايد. مصر

ومشـارف  وأثيوبيـا،  تشـاد،  يف  الهالليـة، 
الكنغـو،  وأطـراف  اإلسـتوائية،  الغابـات 
وأعمـاق إفريقيـا، وجنوب إسـبانيا، والبرتغال، 
وفرنسـا، وإيطاليـا، وغيرهـا. األمـر الذي تكاد 
نتاجـات احلكمـة يف مجتمعـات  معـه  تتشـكل 
هـذه املناطـق، وفقـا للنمـوذج البطولـي ألبوزيد 
متوازنتـني  بقدرتـني  واالحتفـاء  الهاللـي، 
مييـزان شـخصيته : احليلـة، والبسـالة. فضالً 
وبراعتـه  الكاسـحة،  وأالعيبـه  ملاحيتـه  عـن 
جوالـني،  شـعراء  زي  يف  مـرات  التنكـر،  يف 
فيطـرب مـن يسـمعه، ومـرات يف زي أعجـام 
ويهـود ودراويـش ورهبـان، متحدثـاً الفارسـية، 

لم تزل »سـيرة بني هالل« تعيش يف الوجدان 
رواياتهـا  مـن خـالل  راسـخ،  بشـكل  اجلمعـي 
املدونـة، وموسـيقاها  الشـفاهية، ونصوصهـا 

وغنائياتهـا، واسـتلهاماتها الفنيـة واألدبيـة.
الكبـرى،  وامللحمـة  العـرب  إليـاذة  والهالليـة، 
تأتي على رأس السير العربية األشهر عاملياً. 
لتظـل منبعـاً لإللهـام. وهـي الوحيـدة التـي لـم 
العربيـة،  مجتمعاتنـا  احتياجـات  تلبـي  تـزل 
اجتماعيـة،  قيميـة  أنسـاق  مـن  حتتويـه  مبـا 
اعتبارهـا،  عـن  فضـالً  وثقافيـة.  وسياسـية، 

املثـل األعلـى للبطولـة. 
السـيرة  تعيـش  العربيـة،  للـدول  وإضافـة 

سيكولوجية السيرة الهاللية
.. 

ً
الرواية الليبية نموذجا
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أدبـي، رد فعـل طبيعـي نتيجـة للصراعـات بـني 
الشـعبية.  واملجتمعـات  الرسـمية،  السـلطات 
حتقيـق  محـاوالت  إلـى  ذلـك  دفعهـم  حيـث 
تطلعاتهـم يف شـيء أشـبه مـا يكـون باألحـالم، 
ومكنهـم مـن التمسـك ببيئتهـم، وإضفـاء هالـة 
مثلـت  بحيـث  عليهـا  واجلـالل  اجلمـال  مـن 
سـر  هـو  هـذا  ولعـل  األعلـى.  املثـل  لديهـم 
تفـوق الشـخصية الهالليـة يف روايـات السـيرة 
عمومـاً، ويف الروايـات الليبيـة خصوصـاً. ففي 

روايـات شـرق ليبيـا و وسـطها : 
لإلنسـان  أمنـوذج  الهاللـي«  زيـد  »أبـو  يعتبـر   •
»سـعد  الليبـي  الـرواي  يصفـه  مثلمـا  األعلـى، 

)إجدابيـا(:  احمـودة«  الـزروق 
أزرق امجول يف اللطام امهول    .. 

جملة أوالد هالل ماتدناه
عـرك  التجـوال،  كثيـر  اللـون،  أسـود  مبعنـى: 
األهـوال وعركتـه، كل بنـي هالل ال يسـتطيعون 
االقتـراب منـه. وهـو يف روايـة »يوسـف عبـد 
اهلل أبـو عـالق« )سـبها املنشـية(: »جملـة أوالد 
لسـان  علـى  يؤكـد  حيـث  تسـواه«،  مـا  هـالل 
»األميـر حسـن بـن سـرحان« عندمـا جـاءه أبـو 
زيـد غاضبـاً مـن »العـالم« الـذي وصفـه بأنـه 
أسـود، فقـال لـه: »جنعنـا ومالـم جمعنـا لـوالك 
يـا بوزيـد مـا  عـز  والـي«. وزاد فضلـه علـى 
أبطـال بنـي هـالل مبـا فيهـم »حسـن نفسـه«. 
فقـد وجـدت مجموعـة مـن بنـات بنـي هـالل 
قـالدة ذهبيـة، وهـن بنـات: أبـي زيـد، وديـاب، 
وزيـدان، وحسـن. فاتفقـن أن تأخذهـا واحـدة 
فقـط بشـرط أن يكـون أبوهـا األفضل بشـهادة 
»حسـن« الـذي أثنـى علـى بقيـة األبطـال، لكنـه 
فضـل عليهـم أبـا زيـد بقولـه، طبقـا لروايـة »بو 
بنـي  سـيرة  برهانـة:  محمـد  علـي  )د.  رقيـة« 
هـالل ظاهـرة أدبيـة، منشـورات كليـة اآلداب، 

ص119(: سـبها، 
بوزيد ما نقدر نعد خصايله         ..  

كيف احلباشي عاحلباري يحومها
أريد اللون سابل الريش كاسر

يـرود  أن  فاسـتطاع  )اإلغريقيـة(.  والروميـة 
مسـالك«. كلهـا  أبوزيـد  »سـكة  الطريـق: 

لـم  »العبـر«،  كتابـه  يف  خلـدون  البـن  وطبقـا 
تكـن »بنـي هـالل« وحدهـا حـني قدمـت إلـى 
سـليم«  »بنـي  معهـا  كان  بـل  أفريقيـا،  شـمال 
والتـي ال تقـل قبائلهـا عنهـم عدداً أو قوة، لكن 
اشـتهرت »بني هالل« عن »بني سـليم« بسـبب 
التـي خاضتهـا األولـى بعـد إقتـراع  احلـروب 
الطرفـني علـى البـالد. فكانـت »برقـة« حتـى 
»طرابلـس« مـن نصيب بني سـليم، بينما كانت 

بقيـة أفريقيـا مـن نصيـب بنـي هـالل.   
برقـة  دخلـت  قـد  القبائـل  هـذه  كانـت  فلمـا 
»الكامـل  يف  األثيـر  البـن  طبقـاً  قتـال،  دون 
يف التاريـخ«، فـإن سـليماً لـم يتـح لهـا حتقيـق 
سـلطة،  مركـز  تكـن  لـم  برقـة  ألن  بطـوالت، 
ولـم يكـن بهـا قبائـل ذات خطـر شـديد كالتـي 
األوسـط  املغـرب  يف  الهالليـني  واجهـت 

الزناتـة.  مثـل  )اجلزائـر(، 
الرواية الليبية للسيرة الهاللية :

العهـد  منـذ  اسـتمر  الـذي  الصـراع  ويف ظـل 
تطـورت  ليبيـا،  يف  الثـالث  بفتراتـه  التركـي 
أن  خاصـة  الهالليـة،  السـيرة  روايـات 
الثـورات التـي قامـت يف ذلـك العصـر، ضـد 
االحتـالل التركـي، معروفـة. إذ مبجرد مجيء 
ظلـم.  عنصـر  أنهـم  للعـرب  تبـني  األتـراك، 
فتمـردوا عليهـم وكثـرت الثـورات يف املناطـق 
لالسـتبداد،  ونتيجـة  والداخليـة.  السـاحلية، 
مـرت طرابلـس بثـورات كثيرة خالل السـنوات 
ق17،  ومطلـع  ق16،  مـن  األخيـرة  العشـر 
حيـث قمعـت باسـتخدام جميع أنـواع التعذيب 
واالسـتعباد. ممـا  والنهـب،  والسـلب  والقتـل، 
أسـهم يف تنميـة السـيرة الهالليـة مـن ناحيـة. 
واسـتغاللها يف اإلسـقاطات العدائية، تنفيسـاً 
عـن غضبهـم مـن ناحيـة ثانية. والتمسـك بها، 
كـزاد وجدانـي أعانهـم علـى السـنني العجـاف 
العصـر  ذلـك يف  واسـتمر  ثالثـة.  ناحيـة  مـن 
كنتـاج  السـيرة  مثلـت  أن  بعـد  القرمانـي، 
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  هشيمه نخل طايحه من حدودها
حربة بوزيد وين مايلذها

       عليها شرار املوت واقف عمودها
اخليل من بوزيد ما طاقن الوطا

    واألجواد من بوزيد درهن كبودها
حياة مع بوزيد لوطال حيها  

السبد منه تروروا حلودها
حياًة مع بوزيد لوطال حيها  

قلت هنانا وسمر رقودها
وكثر نقيق الطار يف كل شارع  

وهّجل واليانا وحنا حذودها
إن كل مجتمـع أو جماعـة شـعبية، أسـهمت يف 
صناعـة شـخصية أبـو زيـد، إن صـح التعبيـر. 
فهو ملك مشاع للجميع، كل يلبس األمنية التي 
تـراوده، مالبـس أبـو زيـد، ويحقـق آمالـه عـن 
طريقـه. وال غـرو، فشـخصيته مـن اخلصوبـة 
والتعـدد والثـراء بدرجـة أدت الجتمـاع صفـات 
البطـل األسـطوري فيهـا بشـكل غيـر مسـبوق. 
تتخيـل  ال  الشـعبية،  واملجتمعـات  فالبسـطاء 
علـى  بـل  بخيـالً،  أو  لئيمـاً  أو  ظاملـاً  البطـل 
العكـس مـن ذلـك، يحـارب البطـل األسـطوري 
دائمـا الصفـات املنحطـة، ويتحلـى بالصفـات 
والـذكاء.  والكـرم،  كالشـجاعة،  الراقيـة، 
النفسـية  والسـمات  العقليـة،  القـدرات  وهـي 
علـى  تنطبـق  التـي  الشـخصية  واخلصائـص 
أبـي زيـد يف السـيرة. حيـث يفعـل كل شـيء، 
تقريبـاً، لدرجـة تـكاد تختلـط معها شـخصيته، 
األمثـال  يف  وتأثيرهـا  »جحـا«  بشـخصية 
الشـعبية، مثـالً. يأتيـه خبـر قتـل ولـده، وهـو 
جالـس ينتظـر ثوبـه أن يجـف مرتديـاً »جـرداً« 
دون قميـص، فيركـب حصانـه وهـو علـى هـذه 
احلالـة ليأخـذ بثـأره. وعندمـا ميسـكونه حتـى 
يرتـدي مالبسـه، ينقطـع الربـاط الـذي يربـط 
بـه اجلـرد »التكاميـة« أو »احلراثيـة«، فيقـول 
يف  فائقـاً  شـعبياً  مثـالً  التـي أصبحـت  قولتـه 
قوتـه التعبيريـة: »بوزيـد عريـان بوزيـد البس«. 
وهو البدوي البسـيط والرجل الشـعبي اخلبير 

.. واللي مخرمه يف السرب جافى قدومه
وطبقا لرواية أبو عالق :

دليام بالغزى الكبير يف صوة الصوا     ..      
    يف الليلة اللي ظلمة غراقة جنومها

خراب للنجع الكبير اليانوى ..         
يخلي السقف يستقل غير بومها

عندي أوالد زحالن وأوالد غامن
..       ما يردعو بوزيد حتى بكومها
ال  كثيـرة،  صفـات  زيـد  ألبـو  أن  واملعنـى: 
أسـتطيع حصرهـا. فهـو كالصقـر احلباشـي،                   
يحـوم علـى احلباريـات، فيقضـي عليهـا. فهـو 
حالـك اللـون، أملـس الريـش، قـوي اجلناحني، 
يعتـرض أي طائـر  يريـد النجـاة مـن السـرب، 
إنـه يقـود الغـزاة كثيـري العـدد يف الصحـراء 
الواسـعة التـي يحتاج اإلنسـان فيهـا للعالمات 
يبـني فيهـا جنـم.  التـي ال  املظلمـة  الليلـة  يف 
ذلـك.  يفعـل  فهـو  موضـع،  خـراب  نـوى  إذا 
فيجعلـه يبابـا ينعـق فيـه البـوم. إن بنـي هـالل 
مـن الزحـالن وغـامن، ال يسـاوون أبا زيد حتى 
)السـابق:  اإلبـل  بعـدد  أو حتـى  القـوم  وجـوه 

ص119(. 
علـى أن أبـرز صفاتـه هـي القـوة واخلبـرات 
األعلـى  املثـل  فهـو  والقتاليـة،  االسـتطالعية 
»الزناتـي  أن  لدرجـة  والفروسـية.  للشـجاعة 
بشـجاعته،  يعتـرف  تونـس،  حاكـم  خليفـة« 
ويطلـب قتلـه. بـاذالً يف ذلـك، كل غـال، واعـدا 
وتزويجـه  بالذهـب،  مليئـاً  منـر  بجلـد  قاتلـه 
»مرغايـة«،  أخويـه:  وابنتـي  »سـعدى«،  بإبنتـه 
و«ريـة«. وإعطائـه فرسـه، قائـالً يف روايـة أبـو 

عـالق:
يا من قتل بوزيد وجاب سابقه

يشبح مني ليالي سعودها
نعطيه جلد النمر مليان بالذهب

        ونعطيه الشهبه وسعدى تقودها
ونعطيه مرغاية ورية..   

         ونا من كاتبني شهودها 
حربة بوزيد وين مايلذها
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أبـي زيـد وصديقـه الويف الـذي يحزن وميرض 
لغيابـه يف رحلـة الريـادة؛ وحـني يعـود أبـو زيـد، 
يسـأل أوالً عـن ديـاب، وفقـا لرواية أبي عالق: 

ذياب هللي من قدمي سمى       ..   
          واال ميت غير عليته ذكراه

يبحـث  الروايـة،  نفـس  مـن  آخـر  موضـع  ويف 
يدعـوه:  الـذي  ابـن عمـه  زيـد  أبـو  ديـاب عـن 
»إبـن والـدي« يف حـرب بنـي هالل ضد اليهود، 

قائـالً : 
وليت ندور بوزيد بن والدي          .. 
      ناجي على ظهر ضافية العضايد

ليبيـا،  غـرب  املتوافـرة  الروايـات  يف  أمـا 
وتونـس، فديـاب هـو بطلهـا، وزوج »اجلازيـة«، 
وهـو يف روايـة الشـاعر الشـعبي الليبـي »عمـر 
أمـني الباسـطي« )بـدر- قبيلـة الصيعـان( )د. 
يزوجهـا  الـذي  أخاهـا  ص124(،  برهانـة: 
ثـم  القبيلـة  أجـل  مـن  هاشـم  بـن  للشـريف 

يف تربيـة ورعايـة اإلبـل، الـذي ال يرضـى لهـا 
العجـان  وهـو  الضيـم.  يلحقهـا  أو  اجلـوع، 
مسـئولياته  كل  رغـم  »امللـة«  خلبـز  واخلبـاز 
اجلسـيمة، وقدراتـه وبطوالتـه اخلارقة للعادة 
التـي ال يندفـع بسـببها للغـرور أو التكبـر، لـم 
يخـض معركـة مـن أجـل مصلحتـه الشـخصية 
بل كانت كلها يف سـبيل املصلحة العليا لقومه 

ورد املظالـم عـن مجتمعـه. 
هـذه هـي شـخصية »السـوبرمان« أو اإلنسـان 
تشـكيلها  يف  أسـهمت  لطاملـا  التـي  األعلـى 
املغلوبـة  الشـعبية  واملجتمعـات  الشـعوب 
علـى أمرهـا كل بنصيـب، حيـث صاغـت مـن 
االجتماعيـة  التربيـة  يف:  مناذجهـا  خاللهـا، 
والتنميـة  الشـعبية،  واحلـرف  واألخالقيـة، 

واالقتصاديـة.  السياسـية 
• »ديـاب بـن غامن الزغبـي«: تتباين الروايات 
بشـأنه، بشـكل كبيـر، بعضهـا يجعلـه ابـن عـم 
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نلقا أن هو ذياب يف عام الغال  
        اللي قصعته عليها اليتامى رجود رجود

وتلقا أن هو ذياب يف وان البال
    وحربته اللي عليها دم العايبني كبود 

أميرهـم  هـو  بوعلـي«:  الهاللـي  »حسـن   •
واجلانـب  فيهـم،  واملقـدم  الكبيـر  وشـيخهم 
وال  سـلمياً،  املشـكالت  يحـل  الـذي  املعتـدل 
يحـارب إال إذا أعيتـه احليـل حتـى ال يتـورط 
وهـو  لهـا.  داعـي  ال  حـروب  يف  هـالل  بنـي 
تاريخيـة  شـخصية  خلـدون،  ابـن  عنـد  ميثـل 
املسـتنصر  لـه اخلليفـة  معروفـة، حيـث عقـد 
مـن  وهـو  »قسـنطينة«،  علـى  الفاطمـي  بـاهلل 
بنـي  علـى قبائـل  قبيلـة »دريـد«، وكان رئيسـاً 
هـالل عنـد دخولهـا أفريقيـا. وهـو يف بعـض 
الروايـات الليبيـة، زوج شـيحة أخـت أبـو زيـد 
ووالـد أبنائهـا: يونـس، ويحيـى، ومرعـي. وهـو 
يف روايـة بوعـالق، عمهـم، وأهـم رجـل هاللـي، 

منـه. يسـتردها 
أبـو زيـد  أبـو عـالق، منافـس  وهـو يف روايـة 
لكـن دون عـداوة، والبطـل القوي قاتل الزناتي 
خليفـة الـذي عجـز أبـو زيـد نفسـه عـن قتلـه، 
لذلـك،  جميعـاً.  هـالل  بنـي  نفسـه  معتبـراً 
يغضـب ويرجـع مـن اجتماعهم عندمـا يعدونه 
مسـاويا لثالثمائة فارس. وعندما تسـأله أمه 

عـن السـبب، يجيـب:
أنا عفت روحي عافوني جماعتي

ونا عند روحي جنعهم نسواه
قالوا يغرب ثالثمية فارس
   واال تغرب يا ذياب معاه

وبراعتـه  وشـجاعته  فروسـيته،  بجانـب  وهـو 
لليتامـى  يحسـن  كـرمي  القتـال،  فنـون  يف 
والضعفـاء، يقاتـل الظالميني واملعتدين، يقول 
الـراوي الليبـي »بورقيـة« علـى لسـان »حسـن 

ص125(: )برهانـة:  بوعلـي« 
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يف النهاية من بني هالل. 
يواجـه »الزناتـي خليفة« بني هالل، فيدوخهم، 
ويقتـل فرسـانهم. ويعجـز »أبـو زيد« نفسـه عن 
قتلـه إلـى أن يقتلـه »ديـاب« بعـد معانـاة طويلة. 
لـذا، اتخـذه الشـعراء الشـعبيون رمـزا للحـكام 
يقـول  الفائقـة.  الشـجاعة  ذوي  احلضريـني 
الـراوي الليبـي »أبـو عـالق« علـى لسـان »أبـو 

زيد«: 
ماريت كيف زيت العجاج وجودته     .. 

   وال ريت من يلحق الزناتي خليفة بالفراسة
فـإذا علمنـا أنـه هـزم الهالليني، كثيـراً، لدرجة 
يفرون معها إلى بيوتهم، أدركنا مدى شجاعته 
وفروسـيته يف روايـات شـمال إفريقيـا. فضـالً 
بـالده  يعيـش سـعيداً يف  عـن تصويـره كبطـل 
وكأنهـم  ببنـي هـالل،  ابتـاله اهلل  حتـى  هانئـاً 
قـدر سـلط عليـه، إلدراكـه أن احلـرب ليسـت 
يف صاحلـه يف وجـود »أبـو زيـد«. لكنـه يقابلـه 
بشـجاعة وصبـر، معتمـداً علـى نفسـه، وعلـى 
عـالق«  »أبـو  يقـول  املتفوقـة،  احلربيـة  عدتـه 

علـى لسـان »الزناتـي«:
حداد يا حداد سقم حربتي 

       رقق طوارفها ومنت عمودها
حياة مع بوزيد لو طال حيها  

ال  سبد منه تزوروا حلودها 
كمثـل  زيـد  وأبـو  الزناتـي،  بـني  فاملواجهـة 
مواجهـة »هكتـور« ألخيـل يف »اإللياذة«، لدرجة 
اعتبر معها الشاعر عبد الرحمن األبنودي أن 
»الزناتـي خليفـة«، هـو بطـل السـيرة الهالليـة، 
واصفـاً شـجاعته بأشـعار مصريـة علـى لسـان 
»أبـو زيـد«. ويف روايـة سـيدي خليفـة بعـد قتـل 
دياب للزناتي، جاءت نسـاء بني هالل لينظرن 
رجالهـن،  مـن  كثيـراً  وقتـل  دوخ  الـذي  للبطـل 
وأحلـق بقومهـن الهزميـة لسـنوات طويلـة، فلـم 
وجدنـه  العكـس  علـى  بـل  عيبـاً،  فيـه  يجـدن 
»طويـالً جـداً«. هنـا تـرد علـى هـذه املالحظـة، 

يف الروايـة، ابنتـه »سـعدى«، قائلـة: 
يا طول مالزز يف خيل هلكن قبالكن 

يـوم  بـني  العـز  بـه  اكتسـبت  القبيلـة،  ومحـور 
تعطـي  ذليلـة  قدميـاً،  كانـت  أن  بعـد  وليلـة، 
اجلزيـة. وإلـى جانـب مسـئولياته اجلسـيمة، 
جنـده رجـالً بسـيطاً كاآلخريـن، ال يسـتبد أو 
يظلـم رعيتـه. وهـو بهذا يعتبـر، النموذج الذي 
ينشـده الشـعب، ويبحـث عنـه يف زحمـة الظلم 
السياسـي واالجتماعـي واالقتصادي، والبطل 
الذي يعاني ما يعانون، ويقاسـي ما يقاسـون. 
يشـربون.  ممـا  ويشـرب  يأكلـون،  ممـا  يـأكل 
يشـاورهم، ويأخـذ برأيهـم، ويختـار لهـم مـن 
اآلراء، مـا فيـه مصلحتهـم، وحسـن سـمعتهم. 
علـى  موجـوداً  الزعيـم  هـذا  يكـن  لـم  وإن 
بسـاط الواقـع، فـال أقـل مـن محاولـة إيجـاده 
يف الوجـدان الشـعبي، ويف أحـالم املجتمعـات 
الشـعبية، إنـه املثـل الـذي يبحـث عنـه املظلوم، 

والفقيـر. واملهـزوم،  واملغبـون، 
• ولعـل مـن الشـخصيات التـي امتـازت مبـا 
والبطولـة  القـوة  مـن  الهالليـون  بـه  امتـاز 
والتفـوق، شـخصية »الزناتـي خليفـة«. ورغـم 
تقـدمي الـرواة والشـعراء الشـعبيون للزناتيـني 
بصـورة »األقويـاء الشـجعان الكرمـاء، إال أنهم 
قدموهـا بالشـكل الـذي ال يفـوق الهالليـني«. 
بوعـالق،  لروايـة  وفقـاً  الزناتيـني،  فتميـز 
مبزاولـة الزراعـة، واحلـرف اليدويـة كالنجارة 
بنيـت  مسـاكن  يف  يعيشـون  واحلـدادة. 
باحلجـارة يف قـرى ومـدن حتيطهـا األسـوار، 
يلبسـون  بالسـالح،  مدججـون  جنـد  يحميهـا 

: حديديـة  دروعـاً 
تونس لوال  يونس ..  

           ال  هي بالد  وال  ميتشالها
فيها عدد ميتني وألف مدرع       ..  

  مدرعات ما يتوقن مغير عيونها
مما يشير لقوتهم، وحسن استعدادهم. 

إسـالمية  شـخصية  احلضريـة  والشـخصية 
حتتـرم أوامـر اهلل وتبتعـد عـن نواهيـه، تتعلـم 
القرآن والعلوم الشـرعية، أهل كرم وشـجاعة، 
نسـاؤهم علـى جانـب كبيـر مـن اجلمـال، فهـم 
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غرانني طاحن يف بحورا بعايد
شـجاعته  علـى  الثنـاء  بـني  يجمـع  مـا  وهـو 
واإلشـادة بهـا، وبـني وصفه بالوسـامة والفتوة.

ص145( )السـابق: 
وجـود  ال  الليبيـة؛  للروايـات  وطبقـا   •
تكـون  أن  إال  اللهـم  الشـريرة،  للشـخصيات 
شـخصية جانبيـة، مثـل: »سـبع األرض« أخـي 
باقـي  أمـا  عـالق«،  »أبـو  روايـة  يف  الزناتـي 
الشـخصيات، فمحترمـة ال يقـوم صـراع بينهـا 
إال علـى عنصـر التكافـؤ مـن الناحيـة اخللقية، 
والـذي ينتهـي بانتصـار الطـرف البـدوي، بينما 
االحتـرام  مـن  نصيبـه  اآلخـر،  الطـرف  ينـال 
مـع  اجلمهـور  يتعاطـف  لذلـك،  والتقديـر. 
»الزناتـي«، و«العـالم«، و«سـعدى«، و«الصفيـرة 
لدعمهـا  األخيـرة  علـى  ويثنـي  بـل  عزيـزة«، 
للبـدو واقترابهـا منهـم وصداقتهـا لهـم، نتيجـة 
ومسـاعدتها  عليـه،  وحفاظهـا  ليونـس  حلبهـا 
بعـض  تصفهـا  حيـث  ومرعـي،  زيـد،  ألبـي 
الروايـات، مثـل: روايـة »أبـو عـالق« )برهانـة: 

 على سليمة الردحان وافى جريدها
حيث يريد الشـاعر الشـعبي أن يقول ألجياله 
التـي يخـاف عليهـا مـن االسـتالب احلضاري، 
ويخشـى أن تقـع حتـت تأثيـر التفـوق األجنبـي 
القوميـة:  هويتهـا  فتفقـد  التركـي،  وخاصـة 
املحتـل،  وسـائل  أمـام  يهزمـون  عندمـا  إنهـم 
فـإن ذلـك ال يعـد عيبـاً أو نتيجـة جـنب، ولكـن 
الختـالف موازيـن القـوى. ألـم يعجـز أبـو زيـد 
الهاللـي رمـز القـوة اخلارقـة عن قتـل الزناتي 
خليفـة؟. فالبـدوي يربـي أجيالـه علـى أسـلوب 
هناتهـا  مبـرراً  احليـاة،  معينـة يف  فلسـفة  أو 
التـي قـد تظهـر، حتـى ال تشـك تلـك األجيـال 
وأخالقياتهـم.  قيمهـم  صالحيـة  مـدى  يف 
فضـالً عمـا تتضمنـه شـجاعة الزناتـي وقوتـه 
بالتفـوق  هـالل  لبنـي  شـهادة  مـن  وتنظيمـه 

)السـابق: 159(.  والـذكاء  والبراعـة 
• »زيـدان«. يأتـي بعـد »أبـو زيـد«، و«ديـاب« 
من حيث الشـجاعة والفروسـية، بل ويفوقهما 
أحيانـاً، ويصغرهمـا. فضـالً عـن مكانتـه التي 
جعلته معروفاً عند األعداء ومرهوباً. وهو يف 
معظـم الروايـات األخ الصغيـر لديـاب. ليمثـل 
الشـباب.  بـني  للبطولـة  األعلـى  املثـل  بذلـك، 
وهـو دائمـاً يف مقدمـة بنـي هـالل، وأول مـن 
يباشـر القتـال ضمـن شـباب بني هـالل الذين 
يف  يكونـوا  كأن  املختلفـة،  املهـام  يف  يتبعونـه 
أو  املواقـع،  بعـض  إلـى  تتقـدم قومهـم  سـرية 
لقبـوه:  حتـى  )إبلهـم(  أموالهـم  بتأمـني  تقـوم 
»سـيد الشـوايل«. ويف هـذا داللـة، أن اخليـال 
للشـباب يقتـدون  الشـعبي يصنـع مثـل أعلـى 
بـه، وميثـل أخالقيـات الفـارس، والقيم العليا. 
يقـول الـراوي الليبـي سـعد الزروق على لسـان 

»أبـو زيـد«: 
الزيدان يا رفاقة ال تذكرونه  
عليه تهدو منكرين احلسايد
متغطي بخمار شهل عيونه 
يهد السرايا عالسرايا بجايد

تسمع ازقي الشبان من راس حربته
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• ويف الروايـة املصريـة، مثـال، يؤثـر اجلمهـور 
وحنكتـه يف  وفروسـيته  لشـجاعته  زيـد«  »أبـو 
اسـتخدام السـيف واحليلـة، وهـو مـا يتفـق مـع 

إحـدى خصائـص الشـخصية املصريـة. 
الروايـات  يف  اجلمهـور  يفضـل  حـني  يف   •
لتميـزه  البطـل،  ويعتبـره  »ديـاب«  الليبيـة، 
اخلصائـص  وهـي  والشـجاعة،  باإلقـدام 
الليبيـة.  الشـخصية  تؤثرهـا  التـي  والسـمات 
التونسـية  الروايـات  معظـم  يف  أمـا   •
»اجلازيـة«/  فتتربـع  واملغربيـة،  واجلزائريـة 
الكبيـر  للـدور  البطولـة،  قمـة  علـى  »الزازيـة« 
اجلمعـي،  الشـعبي  الضميـر  يف  لعبتـه  الـذي 
وبـني  بينهـا  التماثـل  مـن  حالـة  أقـام  والـذي 
التاريخيـة »الكاهنـة«. توجـد  البربريـة  بطلتـه 
يف جنوب تونس، رواية مسجلة باسم »تشني«، 
وفيهـا يسـتبدل الـراوي شـخصية »اجلازيـة«، 
التـي  بـاي«  عثمـان  بنـت  »عزيـزة  بشـخصية 
عاشـت يف نهايـات القـرن 16م بتونـس. )د. 
والفـن،  السـيرة والشـعر  اليزيـد:  أبـو  أشـرف 
مجلـة العربـي الكويتيـة، العـدد554،ص82(    
السـيرة  أحـداث  تتسـع  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
الهاللية، عموما، للعديد من الرؤى اإلبداعية، 
فالقيـم الفنيـة أساسـية بنصوصهـا، وبالتكوين 
البطولـي ألبـو زيـد، خاصـة يف ذاتيتـه الزئبقية 
التـي متنحـه حـق احلركـة يف أنحـاء األرض، 
بدايـة مـن جنـد، والتشـكل علـى كل هيئـة أينما 
وصـل. لدرجـة أن أمريـكا، عاشـت أكثـر مـن 
لتعميـق  مالحمـه،  وتسـتلهم  تسـتولد  قـرن 
مفاهيمهـا لصناعـة بطـل أسـطوري، محاولـة 
ابتـكاره وتشـكيله علـى غـرار منـوذج أبـو زيـد. 
قـد  الهالليـة  السـيرة  كانـت  أن  بعـد  وذلـك 
وضعت غربا نصب أعني املثقفني واملخططني 
قصصهـا،  مـن  فاسـتفادوا  االسـتراتيجيني. 
وفنـون  أسـاليب  شـبابهم  تعليـم  ووظفوهـا يف 
وعيهـم  وتفجيـر  عقولهـم،  وتشـكيل  احليـل، 
الفكري بهدف إكسـابهم احلكمة، وإشـعال نار 

العبقريـة. 

ص164(، باجلمـال الفائـق، والتقـوى والـورع  
سـيتزوجها.  فيمـن  التديـن  تشـترط  والعلـم، 
وهـي تعتبـر الشـخصية املقابلـة للجازيـة التـي 
تفعـل كل شـيء وفقا للـرأي احلكيم واملصلحة 

لقبيلتهـا.  العليـا 
عليـك  تفـرض  أنهـا  السـيرة،  يف  الغريـب 
عرفـت  ولقـد  شـخصياتها.  كل  احتـرام 
شـخصية »سـعدى بنـت الزناتـي خليفـة« عنـد 
للسـيرة؛  طبقـا  كانـت  والتـي  خلـدون؛  ابـن 
اهتمـت  بـه.  فخـورة  البطـل،  لوالدهـا  محبـة 
وقـرارات  وأمـور  االسـتراتيجي  بالتخطيـط 
فنصحتـه  أبيهـا،  شـاورها  ولطاملـا  احلـروب، 
ببعـض اخلطـط القتاليـة. ولم تـزل يف منطقة 
»السـعادي«  باسـم  معروفـة  قبائـل  »برقـة« 

إليهـا.  نسـبة 
وهكـذا اتخـذت شـخصيات السـيرة، كمعاييـر 
والشـعراء  الـرواة  ومـارس  املنشـود.  للتفـوق 
واالضافـة  والتحويـر  احلـذف  الشـعبيني 
بطـل  شـعبية  جماعـة  كل  وفضلـت  إليهـا. 
خـاص بهـا. كمـا كان لـكل مـن الرجـل، واملـرأة 
منوذجـه الـذي اختـاره من شـخصياتها ليمثله 
باعتبـاره البطـل/ البطلـة، الـذي لطاملـا حلـم 
الضغـوط،  حتـت  وهـو  حتقيقـه  ومتنـى  بـه، 
وويـالت االحتـالل واحلـروب، والتـي لـم يكـن 
ليستسـلم أو يسـتكني لها، أو يسـمح أن تسـلبه 
هويتـه احلضاريـة. فسـاعدته السـيرة كرافـد 
ثقايف، ورد فعل شـعبي، يف اسـتمرار املقاومة 
الشـعبية. ولـم يكـن ذلـك مـن قبيـل الصدفـة، 
تاريخيـة،  نتيجـة ملعطيـات وعناصـر  كان  بـل 
احلاكـم  هـي  هـالل  بنـي  قبائـل  كانـت  حيـث 
قـرن.  حلوالـي  أفريقيـا  شـمال  يف  الفعلـي 
فشـاعت أخبارهـا وانتصاراتهـا التـي نفسـت 
عـن باقـي املجتمعات العربيـة املقهورة، وكانت 
الهالليـة«  »السـيرة  إلبـداع  النـواة  مبثابـة 
برواياتها التي حملها الشـعراء الشـعبيني بكل 
طموحاتهـم، وأسـقطوا عليهـا كل مـا يليـق بهم 

مـن بطـوالت. 
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مفتاح الشاعري . ليبيا

الديـن ووقعـه املؤثـر، واملحبـة اإلنسـانية دون 
وجـود لفـوارق الديـن أو القوميـة، أو املقاومـة 
األخيـر  االجتـاه  وهـذا  العنيـف،  مبفهومهـا 
االسـتعمار  قضايـا  أمـام  بالضـرورة  جتسـّد 
. آلخـر  بشـري  جنـٍس  واسـترقاق  والعبوديـة 

»فونتمـارا«،  روايـة  كانـت  الفتـرة  ذات  ويف 
اآلراء  كادت  والتـي  املـّر«،  »اخلبـز  وتعنـى 
جتمـع  أن  املوضوعـة  والدراسـات  النقديـة 
علـى أنهـا جـاء مبتغيـرات للصـور اإلنسـانية، 
ألحـداٍث  تاريخـي  وسـند  للواقـع،  ورصـِد 
ومفاهيـٍم جتسـدت بالرغـم مـن مـا شـابها من 
»محمـود  اليهـا   أشـار  وقـد  قسـري،  نسـياٍن 

حـني كانـت السـاحة األدبيـة العامليـة منشـغلة 
 . س  و«ت.  جريـن«،  »جريهـام  مبؤلفـات 
اليـوت«، و«موريـاك«،         و«البيـر كامـوا«، 
و  شـتاينيك«،  و«جـون  مارلـو«،  و«أندريـه 
علـى  يطلقـون  النقـاّد  ظـّل  »دستويفسـكي«،  
ملـا  والبحـث«،  القلـق  »فتـرة  املرحلـة   تلـك 
جـاءت  إنسـانية  ومحـن  حـروب  مـن  شـهدته 
بفعـل املتغيـرات التـي طـرأت علـى احلضـارة 

. تقدمهـا  عجلـة  دوران  يف 
البحـث  بقضيـة  ٌعـرف  مـا  انتـج  القلـق  هـذا 
عـن »اخلـالص الروحـي« لدي اإلنسـان الذي 
فـكان  عنـه،  للبحـث  متنوعـة  سـبالً  اتخـذ 

خبز إيجنازو املر
قراءة يف أدب أيجنازو سيلوين " 1978-1900   ..
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النبيـل الربـع مـن حصـة امليـاه، وتبقـى ثـالث 
أربـاع احلصـة  للقريـة، وألن مخيلـة القرويـني 
كانـت قـد صـورت لهـم أن  األمـر قـد انتهـى 
علـى مـا يـرام فقـد قفلـوا راجعني إلـى قريتهم 

التـي أسـعدها اخلبـر إلـى حـني .
 وسـرعان مـا حتـوّل األمـر إلـى خديعـة، ولـم 
يتحصـل األهالـي علـى مـا وعـدوا بهـم، فمـا 
بالتنديـد  أصواتهـم  رفعـوا  أن  إال  منهـم  كان 
والشـجب واالسـتنكار، وهذا اضعف اإلميان، 
فلم ترض السـلطة الفاشـية عن هذا املسـلك، 
ومسـاعدته،  النبيـل  جنـدة  إلـى  فسـارعت 
وأرسـلت قـوة مـن امليليشـيا التـي سـرعان مـا 
بالضـرب  واالعتـداء  باملنـازل  بالعبـث  بـدأت 
والتنكيـل علـى الرجـال واسـتباحة األعراض .
 ويف سـجنه، سـمع »بـراردو« مبـا حـّل بقريتـه، 
وكيـف ماتـت خطيبتـه » الفيـرا » بـني أيـدي 
عليهـا،  واعتـدي  عذبـت  أن  بعـد  امليليشـيا 
محاولـة  عبـر  الفاشـيني  مـن  يثـأر  أن  فقـرر 
إنقـاذ »اليـد املجهولـة« مـن السـجن ملواصلـة 
يف  للمحققـني  فأعتـرف  املسـلح،  الكفـاح 
السـجن بأنـه هـو املطلـوب لديهـم، فـكان أن 
عـذب ثـم قتـل .. لكنـه كان قـد أنقـذ » اليـد 
املجهولـة »، الـذي أصبـح بعيـداً عـن متنـاول 
الفاشـيني، ويف القرية كان األهالي قد قرروا 
أنفسـهم  فنظمـوا  اآلثمـة،  السـلطة  مواجهـة 
وقاومـوا، لكـن ذلـك جـاء متأخـراً وأصبحـت 

. بعـد مواجهـاٍت عـدة  القريـة خاويـة 
وتعريفـاً، هـذه الروايـة رأى النقـاد بأنهـا تنتمـي 
لـألدب الواقعـي، وكانـت قـد ترجمـت إلـى عـدة 
عيسـى   « يـد  علـى   « العربيـة   « ومنهـا  لغـات 
سـيلوني   »ايجنـازو  هـو  مؤلفهـا   . الناعـوري« 
1900-1978 »، واسمه احلقيقي  »سيكندو 
ترانكويلـي«، أبصـر النـور يف  قريـة  »بيتشـينا«  
وسط إيطاليا، وعاصر العهد الفاشيستى إبان 
حكـم موسـولينى، وانتمـى  لفتـرٍة إلـى احلـزب 
الشـيوعي االيطالـي ثـم ابعـد عنـه بسـبب آراءه 

املخالفـة، وكان ذلـك عـام 1930 . 

السـمرة« حـني تعـرض لهـا بالنقـد والتحليـل 
. املوسـع 

قريـة  يف  الروايـة  أحـداث  مجريـات  بـدأت 
»فونتمـارا« اإليطاليـة، التـي أحيطـت بجبـاٍل 
فصلتهـا يف الواقـع عـن املـدن، فظلـت بذلـك  
منسـية، اللهـم إال للكاهـن الـذي كان يزورهـا 
كل نهايـة عـام علـى ظهـر دابتـه، فلـم تعـرف 
شـكالً للسـيارات إال ملـرات قليلـة ظلـت ذكرى 

بـارزة يف عقـول السـكان .
 ومـن هـذه القريـة كان الفتـى »بـراردو« الذي 
األخـالق،  ورقـي  والشـجاعة  باملـرؤة  اشـتهر 
وكان قـد غادرهـا متجهـاً إلـى »رومـا« للبحـث 
عـن فرصـة عمـٍل بغيـة توفيـر مـا ميكنـه مـن 
اجلميلـة  القريـة  فتـاة  مـن  لالقتـران  مـاٍل 
عيشـها  لقمـة  تكسـب  كانـت  التـي  »الفيـرا«، 

عبـر مـا كانـت حتيكـه مـن مالبـس .
ومـا أن حـّل الفتـى برومـا حتـى ألقـى القبض 
ضمـن  السـجون  غياهـب  يف  بـه  وزج  عليـه، 
مجموعة من الشبان يف محاولة من الفاشية 
للقبـض علـى » اليـد املجهولـة » التـي كانـت 
تتـرأس مجموعـة مقاومـة للحكومـة احلاكمـة 
، ومـن الطريـف أن الفتـى القـادم مـن القريـة 
سـرعان مـا تعـرّف علـى أحد الشـبان معه يف 
السـجن، ولـم يكـن يف احلقيقـة سـوى » اليـد 

املجهولـة » نفسـه. 
هـذه األحـداث صاحبـت مـا كانـت الفاشـية 
كل  ضربـت  واسـعة  انتهـاكات  مـن  بـه  تقـوم 
قريـة  إلـى  وصلـت  حتـى   البـالد  أرجـاء 
نسـياً  طويلـة   سـنوات  ظلـت  التـي  الفتـى 
محـدد،  سـبب  الوصـول  لهـذا  وكان  منسـياً، 
فالسـلطة الفاشـية رغبـت يف حتويـل مجـرى 
شـكّل  والـذي  للقريـة،  املجـاور  الـوادي  ميـاه 
أحـد  مـزارع  إلـى  فيهـا،  احليـاة  عصـب 
النبـالء .. فـكان أن اجتمعـت آراء القرويـني 
علـى إيفـاد وفـٍد للنبيـل بنيـة توضيـح أهميـة 
النهـر حلياتهـم وحيـاة مواشـيهم ومزارعهـم، 
يأخـذ  أن  علـى  املفاوضـات  ثمـرة  فجـاءت 



مقاومـة األهالـي جلـور احلكومـة ومطالباتهـا 
املسـتمرة بالرسـوم والضرائـب الباهظـة التـي 

غالبـاً مـا كانـوا يعجـزون عـن دفعهـا .
ويف مرحلة الحقة شـعر »سـيكندو ترانكويلي«  
بالضيـق والضيـم أمـام عجـزه عـن القيام بأي 
فعـل قـد يكـون من شـأنه خلق منفعـة ملواطنيه 
.. وقـرر الهجـرة إلـى رومـا .. وهنـاك انضـم 
إلـى منظمـة الشـباب االشـتراكي فـكان الثائـر 
شـعر  وحـني  األهالـي،  بحقـوق  واملطالـب 
حاجـات  يلـب  لـم  االشـتراكي  احلـزب  بـأن 
املواطـن وال أهـداف البنـاء الـذي دعـي إليـه 
قـرر هجرتـه وأسـس صحبـة »تولياتـي« عـام 
وقـام  اإليطالـي،  الشـيوعي  احلـزب   1921
بإدارتـه واصـدر صحيفـة » البونيتـا »، لكنـه 
ابعـد عـن احلـزب عام 1930 بسـبب مواقفه 
املعاديـة لسـتالني الروسـي ووقوفـه إلـى جانب 
واملقـاوم  لسـتالني  املعـادي  تروتسـكي«   «

لهيمنتـه يف روسـيا .
أسـبابه  ترانكويلـي«  »سـيكندو  البتعـاد  كان 

 وكان أهل القرية التي ينتمي إليها يشتهرون 
بالشـجاعة والصالبـة وعنـاد سـكان اجلبـال، 
بابنهـا  واقعيـة   بذكـرى  قريتـه  واحتفظـت 
»سـيلو« املقـاوم لسـلطة رومـا عـام )90 ق. 
م (، حتـى دفـع بالرومـان لالعتـراف بحكمـه 
املحلـي، ولهـذا السـبب  بالـذات كان املؤلـف 
قـد اتخـذ اسـم هـذا البطل وجعلـه قدوة له.. 
طفولتـه  يف  ترانكويلـي«  »سـيكندو  عايـش  
مظاهـر البـؤس وعايشـه، وتعلّـم مـا تيّسـر يف 
مدرسـة قريتـه، وعندمـا شـّب قـرأ تاريخهـا 
الـذي قـال إنهـا شـهدت طوفانـاً أغرقهـا عـام 
القـرى  بقيـة  عـن  منعزلـة  وجعلهـا   1900
عـام  الزلـزال  بهـا  وحـّل  املجـاورة،  واملـدن 
القريـة  وفقـدت  معظمهـا،  فدمـر   1915
أكثـر مـن خمسـني ألفـاً مـن أبنائهـا  وهجـرت 
دفـع  مـا  سـرعان  احلنـني  لكـن  القريـة، 
باألهالـي للعـودة إليهـا رغم النكبـات املتوالية 
عليهـا .. ثـم عاصـر الترهيـب والتنكيـل جراء 
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مـع صنـوف عديـدة مـن البشـر ثـم هـرب إلـى 
بنيـة  الرهبـان  بلبـاس  للقريـة  وعـاد  بلجيـكا، 
أن يواصـل املقاومـة   وعـن طريـق هـذا الرداء 
اختلـط باألهالـي البسـطاء وعايـش مشـاكلهم  
النبـالء وخبـر مسـالك حياتهـم  مـن  واقتـرب 
وجتاربهـم، لكـن مجموعـة األحـداث املتعاقبـة 
مجـدداً  ليهـرب  هويتـه  حقيقـة  عـن  كشـفت 

إلـى اجلبـال..
حتـت  »بـذور  فكانـت  التاليـة  روايـة  أمـا   
للروايـة  اجلليـد«، وهـي يف احلقيقـة  تكملـة 
األولـى »خبـز وخمـر«، وسـردت حكايـة ثائـر 
كان قـد هـرب  إلـى اجلبـال وقـد عـاد  لقريته  
وراء  املسـعى  واصلـت  التـي  بجدتـه  ليحتمـي 
قبـل  مـن  عنـه  العفـو  علـى  للحصـول  اآلخـر 
تأخـذ  األحـداث  لكـن  احلاكمـة،   السـلطات 
منحـى آخـر حـني تقـع جرميـة قتـل يف القريـة 
ويلقـى  الثائـر،  الشـاب  نفـس  فيهـا  ويتهـم 
أن  مـع  العمـد  القتـل  بتهمـة  عليـه  القبـض 
األمـر يف الواقـع ال ميـت لـه بصلـة، وتّصـور 
الروايـة كيـف وقـف الشـاب يف قاعـة املحكمـة 
بنفسـه  ليضحـي  نفسـه  عـن  الدفـاع  ورفـض 
بـدالً مـن القاتـل احلقيقـي، وهـي تضحيـة من 
للتآخـي  دعـوة  أنهـا  املؤلـف  رأى  غريـب  نـوع 

البشـر.. بـني  والفـداء  والتسـامح 
سـيلوني  روايـة  صـدرت    1952 عـام  ويف 
النهـج  نفـس  يف  فسـارت  تـوت«،  مـن  »حفنـة 
روت  يف  التـي  وهـي  االجتـاه  ذات  وخدمـت 
حتـوّل   متديـن   رجـل  حيـاة   سـريعة  نقـالت 
ثائـراً، ثـم رجـل ديـن يدعـو للمحبـة والتسـامح 
الوقفـة  هـذه  أهميـة  كانـت  ورمبـا  والتآخـي. 
آداب  ونشـر  ترجمـة  شـمولية  بوجـوب  تذكـر 
التواصـل  خلـق  مـن  االجتـاه  لهـذا  ملـا  العالـم 
جغرافيـة  دون  الثقـايف  واالمتـداد  واالتسـاع 

. املـكان 

الواضحة التي جعلته يف عداوة مع احلكومة 
»سويسـرا«،  وقصـد  احلاكمـة،  الفاشـية 
وأرسـلها   « فونتمـارا   « ّروايـة  ألـف  وهنـاك 
بحجـة  األمـر  بدايـة  ورفضـت  باريـس،  الـى 
أن مـا حـدث يف قريـة نائيـة صغيـرة وسـط 
ايطاليـا ال يهـم القـارئ األوروبـي، وكان نفـس 
النشـر األمريكيـة،  اتخذتـه دور  قـد  املوقـف 
األملانيـة  اللغـة  إلـى  ترجمتهـا  إلـى  فعمـد 
علـى حسـابه اخلـاص ومبسـاعدة سـبعمائة 
مشترك،  وصدرت يف »زيورخ« عام 1933، 
وسـرعان مـا انتشـر الكتـاب يف رقعـة واسـعة 
للمؤلـف  ووصلـت  آسـيا،  وقـارة  أوروبـا  مـن 
رسـائل التشـجيع مـن اليابـان والهنـد، وكأن 
البشـرية قد تآخت يف مسـألة مقاومة الظلم 
مـن  املأجـورة  األبـواق  وتنبهـت  واالضطهـاد. 
نقـاّد ايطاليـني ومنهـم »لويجـي روسـو« الـذي 

سـرعان مـا بـادر بالقـول :
ايطاليـا  خـارج  سـيلوني  اشـتهر  لقـد    -

. والفـن  بـاألدب  لهـا  صلـة  ال  ألسـباب 
تنـال  أن  مـن  متنـع  لـم  األقاويـل  هـذه  لكـّن 
أن  ومـن   .. نالتـه  مـا  الشـهرة  مـن  الروايـة 
يشـتهر املؤلـف خـارج وطنـه كأديـب إنسـاني 
مواطـن  إلـى  القـارئ  شـّد  خـاص  طابـع  لـه 
الصـدق، فكانـت رواياتـه األخـرى مثـل »خبـز 
نفـس  يف  اجلليـد«  و«بـذور حتـت  وخمـر«   
الشـهرة واالنتشـار التـي دفعـت بسـيلوني إلى 

 .. العالـم  أدبـاء  مشـاهير  مصـاف 
حـني توالـت روايات سـيلوني بعد »فونتمارا«، 
رأى البعـض يف تلـك الروايـات الالحقـة أنهـا 
السـنوات  بفعـل  التغّيـر   مـن   نـوع  حملـت  
مغايـر  بجـواب  فجـاءت    .. العمـر  وتقـدم 
يقـول إن السـبيل للمواجهـة أو اخلـالص هـو 
االحتـاد واألخـوة ونبـذ الفـروق بـني البشـر، 
فكانـت دعـوة محبـة كمـا يف رسـالة املسـيح، 
وجـاءت صيغـة االثبـات عبـر مـاكان يف روايـة 
»خبـز وخمـر«،  وهـي التـي روت  سـيرة ثائـر 
التعامـل  عـاش جتربـة  »سـيلوني«  قريـة  مـن 
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كانت أمي متضغ العلكة

ال ألهنا حتبها

وال لتغري رائحة فمها

وال لتشنق الوقت

إنام لتلصقها ببنطال أيب

فال يغادر البيت.

وكان أيب

دائم اخلناق معها.

مذ غابت أمي

وأيب ال يغادر البيت

جيمع بناطيله

ينزع عنها العلكة الناشفة

ويمضغها

ليغري رائحة فمه اجلاف

من القبالت

ليشنق الوقت

ليحس ريق أمي يف فمه

وهو يرصخ:

كم اشتقت إليك!

أمحد مجعه/ مرص
جيعل الليل مني امرأة هشة

تعلق أطرافها عىل اجلدار

قبل أن تنام

ثم تبكي ألهنا دون َيد

تكرهك

وتتساءل ملاذا مل حتب

توقد جسدها باملايض

بينام حارضها بارد

تسرتجع نظراتك 

قبلتك التي اخرتَعتها للتو

تضيف أشياء جديدة للذكرى

جيدة يف كتابة سيناريو مل حيدث

ضعيفة

تنطوي كالورق

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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وقوفها يتعبها

جلستها متلملها

نومها يقلقها

امرأة شبح

يف كل ليل 

ترى الكثريين خيرجوا من باب غرفتها

ويف داخلها مل يغادر أحد.

منال بوشعالة/ ليبيا
أنا امرأة إذا قبلها حبيب

تصري شجرة،

متتد أفرعها نساء صغريات

حيرضن تعاويذ للحب 

يصنعن عروسة ورقية للرقية من االشتهاء 

كل من نسائي الصغريات اذا قبلها حبيب 

صارت شجرة،

وأصري غابة

أمينة عبداهلل / مرص

خافت أنا وباهت

كام كل يشء هو حويل

وحدك أنت من تستطيع 

أن جتعلني فاقع االبتسامة

دون تصنع أو تكلف..!

حامد الصاحلني/ ليبيا

حينام ،

ال أجُد ما أمسكُه 

يف غيابِك 

أبحُث ،

عن قّفاٍز نسيتِه عىل عجٍل  

هناك ..

بني جيوب معاطفي

فراس السعدي /العراق 
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احلياة نفسها، ويف العصر احلديث عمل األدباء 
على توظيف القصص التي تقوم فيها الطيور 
األطفال  به  يقوم  مبا  والزواحف  واحليوانات 
احلياة،  من  جوانب  تفسر  أعمال  من  والكبار 
السلوك  آداب  بعض  منها  يتعلموا  أن  ميكن 
يف التأهيل واإلعداد، ال تتوقف األنسنة على 
ميكن  مألوف  ونبات  جماد  فكل  احليوان، 
أنسنته ومحاكاة حركته وشكل تكوينه، وتقليد  
صوته  من الريح واملاء والشجر، وكل ما يألفه 
الطفل كالريح وصليل احللي وخرير اجلداول، 
على  احلياة  يضفي  أن  الطفل  طبيعة  من  إن 
ومينحها  واجلوامد،  األخرى  احلية  الكائنات 
القدرة على التفكير، والقدرة على العمل، فمن 
ص حيوان  النادر أن يوجد طفل لم يفكر يف َتقمُّ
أو جماد يف ألعابه، كأن يركب العصا ويعاملها 
معاملة احلصان، أو يحتضن الوسادة أو الدمية 
أو الكرة ويتحدث إليها على أنها عاقلة، ومن 

السبل  أقوى  من  األطفال  بأدب  االهتمام  إن 
املاضي  يف  بأبعادها  احلياة  الصغار  لتعريف 
يبث  أن  يستطيع  حيث  واملستقبل،  واحلاضر 
من  نوع  أول  ألنه  الصغار؛  نفوس  يف  القيم 
يف  الطفل  له  يتعرض  الذي  الفكري  اإلنتاج 
بالكتب  املستقبلية  عالقته  وتتوقف  حياته، 
التي  بالكتب  وتأثره  انطباعه  على  والقراءة 
كتب  من  أشهر  ومن  طفولته،  يف  يصادفها 
حسني  »خليفة  الكاتب  ليبيا  يف  للطفل 
مصطفي« الذى ولد عام 1944م بطرابلس، 
وانتقل إلى رحمة اهلل تعالى بعد صراع طويل 

مع املرض عام 2008م.
قصص  األطفال  أدب  مييز  ما  أكثر  ومن 
احلضارة  يف  األساسي  الُبعد  ذات  احليوان 
اإلنسانّية، حيث اتخذت الشعوب القدمية منها 
ظواهر  بني  للربط  منها  محاولة  ، يف  رموًزا 
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احليز التربوي من مطلعها فالطفل القاريء لها 
يتعلم أن النهوض مبكًرا عمل جيد ملن يريد أن 
يسعى يف طلب الرزق ... فرد جناحيه وطار 

محلًقا يف الريح متجًها إلى احلقول البعيدة.
ابتعد عن العش .

وبينما كان يطير على ارتفاع منخفض ، رأى 
قطعة اجلنب ...

البد وأن أحدهم نسيها هناك مبحاذاة السياج 
اخلشبي ... 

هبط إلى األرض والتقطها مبخالبه وطار ...
يف طريق عودته أحس بالتعب ...

فقد كان يطير عكس اجتاه الريح ... 
قرر أن يرتاح قلياًل ثم يواصل رحلته إلى عشه 

غامًنا ... إلى آخر القصة .
القصة من خالل ما سبق تزخر بقيمة تربوية ، 
أراد الكاتب أن يوصلها للطفل من خالل قوله 
والسبب  بالتعب  أحس  عودته  طريق  يف   ...

التقاط قطعة اجلنب ، وهي ملك غيره .
العالم  هذا  استغل  قد  الكاتب  أن  الشك 
الفطري ، حيواًنا وطيًرا وزواحف يف تفسير 
طبيعة اجتماعية ، ال عالقة للحيوان بها ، أي 
أن احليوان يف هذه احلالة يصبح وسيلة تفسر 

النادر أيضاً أن يوجد كاتب لألطفال لم يدخل 
رحاب األنسنة  فيستنطق املوجودات  نتيجة 
عاطفية  استجابات  أو  تطلعات  أو  تأثرات 
وجدانية، سواء أكان ذلك  احليوان أم النبات 

أم اجلماد  .
الليبيني  الكتاب  العديد من  يوجد  ليبيا  ففي 
الذين كتبوا قصصاً جرت وقائعها على لسان 
حسني  »خليفة  الكاتب  ومنهم   . احليوان 
مصطفي« الذي كتب مجموعة من القصص 
خالل  من  تهدف  والتي  )سنابل(،  الرمزية 
أحداثها وسياقها احلكائي إلى زرع القيم النبيلة 
يف نفوس األطفال، وهي القيم التي اكتسبتها 
األمة العربية على مدى عصور متعاقبة ، وهي 
التسامح والتعاون والعمل والتفاني فيه ، ومد 
يد املساعدة إلى اآلخرين  والتمسك بالصدق 
واألمانة واالستعداد دوًما للتضحية من أجل 

املثل السامية وسعادة البشر.
ومن خالل دراستي ملجموعة سنابل قد قوفت 
على أن هناك أبعاد اجتماعية لألنسنة وهي 

ُتعد غايات اجتماعية سامية ، منها : 
دعم احلوار بني اجلميع ليشب الطفل يف . 1

مجتمع دميقراطي قائماً على احلوار .
لفت أنظار اآلباء إلى ضرورة الصبر يف . 2

تعليم األبناء .
ومنها أيضاً ما حاول به أن يعالج ظاهرة . 3

عدم  على  األبناء  تربية  هي  اجتماعية 
إيذاء الغير .

الطفل . 4 نفس  يف  الكاتب  فيه  ُيعزز  ما 
اإلنتماء لوطنه األم .

ولنضرب مثالني :
املثال األول :  يف قصة الغراب والفأر 

استهلها الكاتب بكان : كان الغراب يفتح عينيه 
، عند  الفجر على ضوء الشمس  يوم يف  كل 
بزوغها من وراء صف األشجار العالية ، ففي 
هذا الوقت كان يغادر العش ؛ لكي يبحث عن 

طعام له ولصغاره األربعة ....
عن  تخرج  ال  القصة  أن  املالحظ   



االجتماعية  الظاهرة  هنا  عنه   بعيًدا  واقًعا 
متمثلة يف الكذب ، فالفأر أكل قطعة اجلنب 
وكذب على الغراب عند قوله: نعم كانت فوق 

الصخرة لكنها طارت 
وتثقيفه  الطفل  تربية  من  جزء  القصة  إذن 

وتعليمه .
وقد ذَيَّل الكاتب القصة بنهاية مؤملة رمبا أراد 
جنس  من  اجلزاء  أن  يوضح  أن  خاللها  من 
والفأر   ، فعل  مبا  فرح  الغراب  جعل  العمل  
يتألم من خالل احلوار الذي حصل بني الغراب 

والفأر .
فالنهاية من شأنها أن تأخذ مبشاعر الطفل، 
الدهشة  بأحاسيس  يحتفظ  زال  ما  الذي 

والعفوية والتلقائية .
وما يستوجب الدهشة هو أكل الغراب للفئران 
الصغيرة ، السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل 

ما قام به الفأر يتوجب فعلة الغراب ؟
هذا السؤال البد أن يدور يف خلد الطفل .

املثال الثانى : قصة فرح األرض 
القصص  من  األرض  فرح  أن  اعتقادي  يف 
من  فيها  والتي   ، الطفولة  بعالم  اخلاصة 
األحداث ما يشحن الطفل باحلقائق العلمية 
والسلوكيات القومية ، وبطريقة مشوقة ، كما 
تقدم هذه القصة معلومات علمية عن الطبيعة 
ل اإلنسان فيها ، ودور كل عنصر من  ، وَتَدخُّ
الطبيعة ضمن سرد قصصى يشرح  عناصر 
واألشجار  والعصافير  والورد  األرض  حاجة 
للماء ، يف هذه القصة أنسن الكاتب احليوان 
العاقل  منزلة  أنزلهم  وقد  واجلماد  والنبات 
نطًقا وصورة وقد أباح الكاتب احلوار بشكل 

مطلق بني األرض والنبات واحليوان .
بدأ الكاتب قصته بقوله : يوم علمت األرض 
ألول مرة بأخبار النهر الصناعي العظيم  ودَّت 
لو أنها متلك صوًتا جمياًل كأصوات العصافير 
املغردة فوق األشجار ؛ لكي تغني بأعلى صوتها 
معبرة عن فرحتها وبهجتها مبا سمعته ، فيوم 
يأتي النهر سوف يكون ذلك اليوم يوم عيدها 
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الكبير ، لقد طال زمن احللم واالنتظار من دون 
فقد  اآلن  أما   ، أثر  أى  النهر  لهذا  يظهر  أن 
باليد  وقد  أصبح احللم حقيقة ميكن ملسها 
جعل الكاتب من األرض شخصة رئيسية إلى 

آخر القصة .
د األرض ، فجعلها أماً يعود  أرى أن الكاتب جسَّ
إليها األبناء ، واألبناء هنا النبات واحليوان ، 
ودار احلوار بينها وبينهم أو بني اليأس واألمل 
، فإذا استقصيت األبعاد الداللية لهذا النص 
فإن هذه احلكاية جتسد حركة احلياة بني   ،
أمل وتستمر مادام  ، فاحلياة  الفرد واملجتمع 
إذا  ، حتى  املجتمع  أطراف  بني  دائًرا  احلوار 
انقطع احلوار لسبب من األسباب ساد احلياة 
السكون والصمت ، فالقصة جتسد لغة احلب 
والتفاهم بني الفرد واملجتمع الذي ميثل حركة 
احلياة ، رمبا يصعب فهم ذلك على الطفل ؛ 
لذلك فالكاتب مينح الصورة طاقة حركية كبرى  
توحي بالرغبة يف تواصل احلياة واستمرارها ، 
كما ُيبرِز عناصر الطبيعة يف املشهد احلركي 
وحيوية   ، اخلارجي  احلضور  ذات  لفضاءاته 
الصورة الداللية املتمثلة يف إبراز طبيعة العالقة 
بني الطفل واملرئيات ، اجلامدة واملتحركة ، من 
ما  وهذا   ، احلركية  الصورة  ُيجسد  أن  شأنه 
)األرض(  على  تركيزه  يف  الكاتب  إليه  التفت 
وحركة األشجار ، ورفرفة العصفور ، وحركة 

النخلة والنحلة ... الخ .
فنًيا  قصصًيا  طريًقا  الكاتب  يشق  فبذلك 
مستاًل من احلياة ، بوقوفه على أدق اجلزئيات 
يف  الصبر  اآلباء  ُيعلِّم  وكأنه  والتفصيالت  

التعامل مع األبناء وأسئلتهم الغريبة .
احلكاية  مغزى  حملت  هنا  القصة  فخامتة 
معانيها  يف  حملت  حيث   ، السعيدة  والنهاية 

الفرح وهذا الشئ ُيسعد األطفال ويناسبهم .
املقدمة : 

ها املأمول ،  إنَّ األطفال هم ذخيرة األمم وعزَّ
بثقافة  االهتمام  إلى ضرورة  العلماء  ه  نبَّ وقد 
األطفال وكتبهم وقراءتهم ومكتباتهم وبرامجهم 
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، وإحسان عبد القدوس  ويوسف السباعي.
ُنِشر أول نتاجه األدبى مبجلة اإلذاعة ، ُثمَّ يف 
األسبوع السياسي ، وكذلك يف األسبوع الثقايف  

والوحدة  والبالغ اللبنانية .
كما صدرت له مجموعة من الروايات األدبية 
من بينها: املطر وخيول الطني 1981م ، عني 
1984م  الوردة  جرح   ، 1983م  الشمس 
الطريق  آخر   ، 1986م  اخلريف  عرس   ،

1986 ، اجلرمية 1993م) (.
األعمال  من  مجموعات  له  صدرت  كما 
»سلسلة   : بينها  من  لألطفال  القصصية 
عشر  اثني  من  تتكون  التي  اجلهاد«  قصص 
جزًءا ، كل جزء ميثل قصة متكاملة من حيث 
 : تضمنت  والتي  الفني   والتكوين  املضمون 
، اجلرادة  والغزالة  املعركة  األخير،  »الصهيل 
، احلزن والغضب  السوط واجلراح ، الُعرس  
لكنه لم يعد  الرصاص ال ينتظر ، أم السعد 
يف رحلة احلرب ، الرجل الذي فقد حذاءه » ، 
كما صدرت له قصص ال تتناول جهاد الليبيني 
، ُنشرت مستقلة ، ونشرت مرات أخرى ضمن 
القطة   »أحالم   : بينها  من  سنابل  سلسلة 
 ، األرض  قالت   ، البيضاء  والزهرة  العصفور 
هذه البقرة ، بائع املاء ، الوردة واملطر  أحالم 
اليقظة ، احلمار الكسول  الغراب والفأر  فرح 
للقطة  منزل   ، والصياد  السمكة    ، األرض 

الرمادية« .
الوظائف التي توالها : 

عمل محررًا صحفًيا بجريدة األسبوع الثقايف 
، ومجلة الثقافة العربية ، ومراساًل لصحيفة 
اجلهاد بلندن  وأميًنا لقسم كتاب الطفل بالدار 
ملجلة  املساعد  التحرير  وأمني  اجلماهيرية 

سنابل .
وفاته : 

خليفة  الكاتب  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقل 
حسني مصطفي بعد صراع طويل مع املرض 

العضال صباح اجلمعة 2008/11/21 .

كبداية وخطوة أولى على طريق خلق جيل واٍع 
مثقف.

لذا كان االهتمام بأدب األطفال حيث إنه من 
أقوى السبل لتعريف الصغار احلياة بأبعادها 
يف املاضي واحلاضر واملستقبل ، يستطيع أن 
أنه أول  القيم يف نفوس الصغار  حيث  يبث 
نوع من اإلنتاج الفكري الذي يتعرض له الطفل 
يف حياته ، وتتوقف عالقته املستقبلية بالكتب 
التي  بالكتب  وتأثره  انطباعه  على  والقراءة 

يصادفها يف طفولته .
 ومن هنا فإن محاولة استظهار أدب األطفال 
املكتوب ، وبيان مميزات بعضه وهي من أهم 
الواجبات التي تلح على الباحثني بأن يجعلوها 
محط اهتمامهم ، ولعل عناية أكثر الدارسني 
بالقصص  عنايتهم  من  أكثر  األطفال  بَشْغل 
ليبيا  مستوى  على   ، بارزة  ظاهرة  الهادفة 

والوطن العربي .
التعريف بالكاتب : 

مولده :
1944م  عام  مصطفي  حسني  خليفة  ولد 
بطرابلس ) (، عاش يف أسرة متوسطة احلال 
ثم ذهب إلى املدرسة كغيره من األطفال ، يعتبر 
ما أخذه من املدرسة ليس إال نتًفا صغيرة من 
املعلومات ، وبعض الدروس األخالقية ، التي ال 
تصح يف الغالب ، إالَّ لصنع إنسان عادي ، وعند 
انتهائه من املرحلة اإلعدادية عمل بالتدريس 
ل على دبلوم يف اللغة  وواصل تعليمه ، وحتصَّ
العربية من معهد املعلمني باالنتساب ُثمَّ واصل 
تعليمه املسائي وحتصل على الشهادة الثانوية 
سنة 1969م ، باإلضافة إلى عمله كمدرس 

يف الفترة الصباحية .
يف هذه الفترة كتب أول قصة قصيرة ، وكان 
املقاالت  وبعض   ، 1969م  سنة  يف  ذلك 
 ، قاريونس  إلى جامعة  انتسب  ُثمَّ  القصيرة  
 ، 1974م  سنة  وتخرج  التاريخ  درس  حيث 
البوليسية  القصص  مع  الثقايف  تكوينه  بدأ 
وبعض الروايات ملحمد عبد احلكيم عبد اهلل 
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صورة مقلوبة

صفاء أبو خضرة. األردّن

لتطبــع مالمُحهم َوتقدسـهم. من هنا، حضر 
»ياسـني« بـورم دماغـي جعلـُه يـرى كل شـيء 
مقلوبـاً، ومـن هنـا أيضـاً، ربـط الكاتب صورة 
ذهنيـة عميقـة توزعـت علـى الرؤيـة الرافضة 
للمجـزرة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى رؤيـة 
فـوق عظـام  ليقيمـوا  للدمـاء  يتعطشـون  مـن 

الفاضلـة. مدينتهـم  األصليـني  السـكان 
مـن هنـاك، مـن تلـك املدينـة التي سـعى إليها 
القتلـة، أقامـوا مشـفى للمجانـني، وجعلوا من 

املوتــى  خيــال  تعنــي  »الصـورة«  كلمـة  إن 
َوطيفُهــم، َوصـارت تسـمى الحًقـا بــ الصورة، 
مـا  لعاَلـم  ينتمــي  أصـل  مـن  الكلمـة  فجــذر 
وقـد  األرواح،  لعالـم  املــادي  الوجـود  وراء 
َوربطهـا  الصـور  معنـى  عربـي«  »ابـن  أخـذ 
بعالـم اخليـال واملُثـل املرتبـط بحيــاة مـا بعـد 
املـوت أو البــرزخ، كمـا ترتبـط كلمـة »صـورة  
القنـاع  أي  اليونانيــة  مـن  َوالتخّيـل  بالُصــور 
املوتـى  وجـوه  علـى  يوضــع  الـذي  الشـمعي 

قراءة يف رواية "يس" للروايئ أحمد أبو سليم ..
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الكاتـب  أن  أم  املباشـرة؟  وفكرتهـا  الروايـة 
أراد بذلـك أن يطلـق رصاصـة أولـى يسـمعنا 
قنابـل  دكتهـم  الذيـن  األرواح  عبرهـا صـوت 

العـدو؟ وآليـات  ومتفجـرات 
وأسـتطيع القـول إن الكاتـب قـد جنـح بذلـك 
فعـالً عندمـا أدخلنـا مـن بوابـة ديـر ياسـني 
ورؤيـة  األصـوات  بسـماع  وبدأنـا  مباشـرة، 

وبأسـمائها.  هـي  كمـا  احلقائـق 
وأكثـر مـا ميكننـا تصـورُه قبل قـراءة الرواية، 
هو سـؤال يطرح نفسـه يف مخيلتنا، ما الذي 
ميكـن أن يضيفـه الكاتـب إلـى مجزرة حدثت 
تاريخيـة  روايـة  هـي  أم  تفاصيلهـا؟  ونعـرف 
حقيقيـة  وأسـماء  تفاصيـل  عـن  تتحـدث 
لتسـجيل احلـدث برمتـه، وكمـا حـدث فعـالً 
باإلضافـة إلـى أحـداث وشـخصيات متخيلـة 

هـي مـن متطلبـات إمتـام العمـل؟
لكـن املفاجـأة تكمن منذ البداية عندما يقول 
اكـرة أَن تصـاب  »أبـو سـليم« : »هـل ميكـن للذَّ
يفتـق  بّذلـك  وكأنـه  وتهتـرئ؟«.  ـدأ،  بالصَّ
احلقيقيـة  الصـورة  ليرينـا  القـدمي  اجلـرح 
بعبثيتهـا  تتكـرر  اليـوم  حتـى  زالـت  ال  التـي 
االحتـالل  صـورة  وإجرامهـا،  وهمجيتهـا 
الصهيونـي، وإننـي ألرى أن مـا يحـدث اليـوم 
مـن انتهـاكات يف املسـجد األقصـى و«الشـيخ 
جـراح« و«سـلوان«، ومـا حـدث أيضـاً يف غـزة 
مـن قتـل وتدميـر مـا هـو إال انعـكاس لتلـك 
الذاكـرة التـي لـم ولـن تصـدأ. وهـذا يحسـب 
للروايـة أنهـا روايـة املعيـش واليومـي، وهـي 
احتـالالً  هنـاك  أن  طاملـا  خالـدة  ذلـك  مـع 
يكـرر مـا فعلـه هنـاك، يف »ديـر ياسـني«. ومـا 
يفعلـه غيـره أيضـاً مـن املحتلـني يف كل زمـان 

ومـكان.
الكاتـب  طرحهـا  التـي  األسـئلة  هـي  كثيـرٌة 
أسـئلة  وهـي  »ياسـني«،  البطـل  لسـان  علـى 
اللحظـة  بألـم  مشـتبكة  بالفلسـفة  مبطنـة 
واملحفـورة  بـل  املطبوعـة  والصـورة  املعيشـة 
يف الّذاكـرة، حيـث زاوج بـني املـوت واحليـاة، 

قبـر »ياسـمني« قبـر القديسـة )ايديـن( ابنـة 
لهـم مـن جهـة، ويـزروا  يهـودا لتكـون محجـاً 

حقيقـة جرميتهـم مـن جهـة أخـرى.
املقلوبـة  الصـورة  الكاتـب  يعكـس  هنـا  مـن 
للقـارىء،  حقيقتهـا  يصـور  أن  أراد  التـي 
صـورة احلـق التـي شـوهها الكيـان الغاصـب 
أنهـا  علـى  العالـم  وشـاهدها  طريقتـه  علـى 

. حلقيقـة ا
املمعـن يف  إلـى سـرده  املدهشـة،  لغتـه  مـن   
األحـداث،  واجلـزر يف  املـد  مـن  التفاصيـل، 
إلـى الصـور التـي طبعهـا بأبعادهـا احلقيقيـة 
وانعكاسـاتها، مـن البنيـة املتراصـة والسـطور 
أدخلنـا  والصـور،  باحلكايـات  املشـبعة 
األولـى،  بحلتهـا  ياسـني«  »ديـر  إلـى  الروائـي 
وقبـل أن تنهـش الـكالب ثوبهـا األبيض النقي 
قناعهـا  تضـُع  فنراهـا  الدمـاء،  يف  وتغمسـه 
التـي حـاول  الشـمعي لتخلـد فينـا مالمحهـا 

مالمحهـا.  دمـل  قتلُتهـا 
كثيـرٌة هـي املجـازر التـي حدثت بحق الشـعب 
ال  مبـا  البشـاعة  مـن  وكانـت  الفلسـطيني، 
يصدقـه عقـل،       وأبرزهـا »مجـزرة ديـر 
»يـس«  روايـة  عنهـا  حتدثـت  التـي  ياسـني« 

سـليم. أبـو  أحمـد  للروائـي 
لفـت انتباهـي عنـوان الروايـة »يـس« برسـمها 
أن  فكـرة  عنـدي  اسـتدعى  ممـا  القرآنـي، 
مـن  نفحـة  ليعطيهـا  ذلـك  تقّصـد  الكاتـب 
القدسـية واخلصوصيـة والتمييـز عـن غيرها 
مـن العناويـن واألسـماء، كمـا أنـه بـنّي ارتباط 
الفصـل  يف  يـس  بسـورة  »ياسـني«  البطـل 
والدتـه  كانـت  التـي  الروايـة  مـن  الثالـث 
أيضـاً تـردد بعـض آياتهـا علـى اجلنـود لتمنـع 

شـرهم.
يف فصلهـا األول واملعنـون بـ«املجـزرة« نـدرك 
أن الروائـي اتخـذ أو انتهـج أسـلوباً مختلفـاً 
عـن أسـلوبه يف أعمالـه السـابقة، ومـن سـبق 
بسـهولة،  ذلـك  سـيدرك  أعمالـه  قـراءة  لـه 
فهـل كان هـذا النهـج مـن متطلبـات موضـوع 
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معروفـني  ملقاومـني  احلقيقيـة  واألسـماء 
و«بهجـت  احلسـيني«  القـادر  »عبـد  مثـل  
أبـو غربيـة« وغيرهـم، كذلـك فتـح لنـا نافـذة 
لألمـل يف قصـة حـب ياسـمني واخلـال التـي 
كان مهرهـا قتـل قاتـل أبيهـا »وليـام جـاك«، 
بذلـك  ليحـوز  قتلـه  مـن  بالفعـل  متكـن  وقـد 

منهـا. والـزواج  رضاهـا  علـى 
ولـم تنتـه املجـزرة هنـاك يف »ديـر ياسـني« إال 
يف  الكاتـب  عنهـا  يغفـل  لـم  أخـرى  بفجيعـة 
اللجـوء،  وهـي فجيعـة  األول،  الفصـل  نهايـة 
وسـأذكر ذلـك علـى لسـانه يف صفحـة 51 :
فلسـطني  سـتدخل  ـة  العربيَّ اجليـوش   ((
مـن  رها  وسـتحرِّ بريطانيـا،  انسـحاب  بعـد 
ق الكذبـة. لـم يكـن  اليهـود، قالـوا، وهـو صـدَّ
هـو،  جئـني،  الالَّ سـنكون طالئـع  أَنَّنـا  يعـرف 
الاَلجئـون هـم مـن  لـم يعـرف.  وأَنـا،  ـي،  وأُمِّ
يف  املقـام  بهـم  اسـتقرَّ  مـن  هـم  بنـا،  حلقـوا 
ـَم حول املسـجِد واملقبرِة  رقـاء، وبنـوا املخيَّ الزَّ

)) لـه.  املالصقـِة 
بسـرد  الكاتـب  يبـدأ  الثانـي  الفصـل  يف 
تفاصيـل حيـاة املخيـم مـن معانـاة بـدءاً مـن 
اخليـم التـي عاشـوا فيها مؤقتـا، وقد حتولت 
األحمـر  الطـوب  مـن  بيـوت  إلـى  بعـد  فيمـا 
الغـوث  وكالـة  ومـدارس  بالقـش،  املخلـوط 
التـي كانـت تفيـض بالطـالب، وال تسـتوعب 
األعـداد، كذلـك حتـول الناجـون من أصحاب 
أراٍض وبيـوت إلـى أرقـام يف بطاقـات املـؤن 
الدوليـة،  املسـاعدات  اسـتقطاب  أجـل  مـن 
وتعلـق أهالـي املخيـم بأوهام احلـرب والعودة 
يسـمعونها عبـر أثيـر راديـو احتفـظ به اجلد، 
دائمـاً يف حكايـات  املجـزرة حاضـرة  وكانـت 
األم وكوابيسـها وقدمهـا اخلشـبية التـي تدك 
علـى  املعلـق  واملفتـاح  وذهابـاً،  جيئـة  األرض 
بلسـاٍن  بعـد غيـاب  العائـد  اجلـدار، واخلـال 
مقطـوع، وحـال هزيلـة، حتـى »ياسـني« البطل 
ورم  مـن  يعانـي  أنـه  بعـد  فيمـا  تبـني  الـذي 
دماغـي جعلـه يـرى كل شـيء باملقلـوب،  حيث 

فالبئـر التـي كانـت تغـذي القريـة باملـاء، هـي 
حـدوث  أثنـاء  قبـر  إلـى  التـي حتولـت  ذاتهـا 
املجـزرة، واملسـجد الـذي كان مـالذ املصلـني 
إلـى اهلل وأمانهـم تناثـرت دمـاء جـده هنـاك 
سـيفل«  »يهـودا  مجموعـة  اقتحمتـه  عندمـا 

عليـه. النـار  وأطلقـوا 
مـع  أجتـول  جعلتنـي  التـي  التفاصيـل  كذلـك 
جـرح  ومـن  مـكان  إلـى  مـكان  مـن  أبطالهـا 
إلـى جـرح، حتـى خلـت أننـي عشـت املجـزرة، 
النجـاة،  نصيـب  لهـم  كان  مـن  وكوابيـس 
التفاصيـل  يف  تسـبح  التـي  الصـورة  فكانـت 
متقنـة حـد الدهشـة، وفضـح آليـة ومنهجيـة 
أدق  علـى  اإلرهابيـة  أو  العسـكرية  العمليـة 
تعبيـر التـي قامـوا بهـا، وتتضمـن القتـل وبـث 
يف  ومتثـل  النفـوس  يف  والتخويـف  الرعـب 

: قولـه 
القريـة  )) كانـت اخلطَّـة تقضـي مبحاصـرة 
بـكلِّ  وإبادتهـا  اجلهـات،  كلِّ  مـن  متامـاً 
وطيورهـا،  ودوابِّهـا،  ببشـرها،  فيهـا،  مـن 
كانـت  فيهـا،  ـس  يتنفَّ مـا  وكلِّ  وحشـراتها، 
ـة »نحشـون«* الَّتـي خطَّطـت  جـزءاً مـن عمليَّ

الهاغانـاة.(( لهـا 
ـد نحـو ظهرهـا.... إلـى القلب  د مجنَّ )) »سـدَّ
متامـاً، وهـي تركـض مبتعدة، ثمَّ عاد وخفض 
متامـاً،  كبـة  الرُّ إلـى  د  سـدَّ ـة،  البندقيَّ هـة  فوَّ
علـى  قدرتـه  ميتحـن  كان  هنـاك،  أَصابهـا 
 : »يوشـع«  تعليمـات  يتذكَّـر  وهـو  صويـب،  التَّ
يروهـم  كـي  مشـوَّهني  ـهود  الشُّ بعـض  نريـُد 
ـاس يف القـرى األُخـرى، واملـدن، ويشـعروا  النَّ
ـا قـد يصيبهـم، ويتركـوا بيوتهـم،  بالرُّعـب ممَّ
تـرك األَمـر  »الهاغانـاه«، ولـو  تعليمـات  تلـك 
ـس... قـال لـه  يتنفَّ ـاً  لـي ملـا تركـُت منهـم حيَّ

)) يوشـع«. 
بتفاصيـل  جـداً  زخـم  األول  الفصـل  كان 
املجـزرة بـكل أهوالهـا وفجائعهـا ومـا حملتـه 
مـن صدمـات وقصـص تقشـعر لهـا األبـدان، 
املقاومـة  تفاصيـل  عـن  يغفـل  لـم  أنـه  كمـا 
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عليهـا  عثـر  التـي  اخلـال  رسـائل  يف  وبقـوة 
الـذي  اجلديـد  وبشـكلها  وفاتـه  بعـد  ياسـني 
إقامـة  مت  حيـث  بعـد،  فيمـا  إليـه  حتولـت 
مستشـفى للمجانـني هنـاك، وقـد جـاء فيهـا : 
»أَليـس مـن العبـث أَن ُيقـام مشـفى للمجانـني 

.  )) قـة؟  املمزَّ القريـة  أَشـالء  فـوق 
ـا نوسـني« لتسـأَل«. اخلـال »ياسـني«  تعـود »حنَّ
و«حنـا نوسـني« اللـذان أصبحـا مـن النزالء يف 
ذلـك املشـفى، ليتـم إبعـاد »ياسـني« الحقـاً إلى 
اإلسـرائيلية  الصحفيـة  »حنـا«  لتبقـى  االردن 

الشـاهدة علـى املجـزرة نزيلـة هنـاك.
الفصـل اخلامـس، سـأكتفي هنـا مبقطـع مـن 
فجـأَة  ظهـر  صحـف  بائـع  ـة  ثمَّ  (( الروايـة: 
داخـل املشـهد وهـو يصـرخ: مذبحة يف صبرا، 
وشـاتيال، اقـرأْ أَخبـار املذبحـة، رأي، دسـتور، 
دسـتور، دسـتور.((، وكمـا قلـت يف بدايـة هـذا 
معيشـة  روايـة  هـي  »يـس«  روايـة  أن  املقـال 
وخالـدة طاملـا أن هنـاك عدوانـاً، ال زال ينـام 

فراشـنا.  يف 
املخيـم  التـي تخلـى فيهـا سـكان  النهايـة  أمـا 
وقالـوا  البيـوت،  بهـدم  وبـدأوا  أثاثهـم،  عـن 
إنهـم سـيعودون مـن حيث أتوا مشـياً، وياسـني 
خارجـا  منزلـه  يف  شـيء  بـكل  قـذف  الـذي 
باملقلـوب  مالبسـه  وارتـدى  عـاد  ثـم  وتعـرى، 
وعقـد العـزم علـى العـودة إلـى فلسـطني، ترك 
القلـب  أعمـاق  أعمـق  يف  وأهوالهـا  املجـزرة 

ليعـود مـن حيـث أتـى. 
ويف اخلتـام أقـول :  لـوال أننـي أعـرف الكاتب 
حتـى  زلـت  وال  الناجـني،  أحـد  أنـُه  خللـُت 
اللحظـة أسـمع  قـدم والـدة ياسـني اخلشـبية 
كـف  تـودع  اجلـد  كـف  وأرى  األرض،  تـدّك 
إلـى  مربوطـاً  واخلـال  التابـوت،  مـن  توأمـه 
وهـي  ياسـمني،  إلـى  ينظـر  الكينـا  شـجرة 
تخطـف مسـدس أحد اجلنـود لتفرغ رصاصة 
يتطايـرون  األطفـال  أرى  رأسـها.  يف  كاملـة 
يحملهـم  وهـو  منهـك  وجبريـل  السـور  خلـف 

السـماء. إلـى 

جـاء علـى لسـان الكاتـب:
أَيـن  إلـى  طـق،  النُّ علـى  قدرتـي  أَفقـد   ((
متضـي واملجـزرة فيـك، والقتلـى ينهضـون كلَّ 
ليلـة مـن جديـد. كان علـيَّ إذن حسـب نظريَّة 
ـاخن بـارداً، والعكس،  الطَّبيبـة أَن أَشـعر بالسَّ
أَتـذوَّق  وأَن  باملقلـوب،  وائـح  الرَّ أَشـمَّ  وأَن 
األَطعمـة باملقلـوب، كان ميكـن أَن يكـون ذلـك 
ظريَّـة  ـاً، مـا الَّـذي مينـع تلـك النَّ األَمـر حقيقيَّ
كأن  باملقلـوب؟«.  األَشـياء  أَرى  دمـُت  مـا 
الكاتـب أراد أن أبنـاء املجـرزة ال شـفاء لهـم 
منهـا فهـي تالحقهـم حتـى بعـد انتهائهـا، بـل 
أراد تذكيرنـا بـأن اإلنسـان بوضعـه الطبيعـي 
قـد تدهشـه صـورة مـا وقـد يفتنـه منظـر مـا 
وقـد جتذبـه رائحـة، أمـا بعـد املجـزرة، كيـف 
مقلوبـاً  شـيء  كل  سـيكون  ذلـك..  سـيحدث 
ال طعـم وال رائحـة لـه سـوى رائحـة الدمـاء 

وصـورة اجلثـث. ((
الثالـث  فصلهـا  يف  املجـزرة  وحتضـر 
بعمـر  »ياسـني«  البطـل  يكـون  أيضـاً، عندمـا 
باسـم  فتـح  حركـة  إلـى  وينتمـي  العشـرين، 
حركـي هـو  »أمـني«، علـى اسـم توأمـه الـذي 
استشـهد يف طريـق الهـروب مـن ديـر ياسـني: 
»رغبـة األَحيـاء يف إيقـاظ املوتـى مـن موتهـم 
أَطفالنـا  ي  نسـمِّ حـني  نعيدهـم  تتوقَّـف  ال 
علـى  أَسـماءهم  نطلـق  حـني  أَو  بأَسـمائهم، 
نبنـي  ـى  حتَّ أَو  البـارزة،  واملعالـم  ـوارع،  الشَّ
للمشـاهير منهـم املتاحـف، ونحتفـظ ببعـض 

فيهـا«. مقتنياتهـم 
كمـا أن مفهـوم العـودة وعـدم التنـازل عنهـا، 
والرغبـة امللحـة سـواًء أكانـوا أحيـاًء أم أمواتاً 
لسـان  علـى  الفصـل  هـذا  يف  أيضـاً  جتلـى 
والـدة ياسـني حيـث قالـت: )) إن مـتُّ قبـل 
أَن تدفننـي  إيَّـاك  أَن تنتهـي احلـرب ونعـود، 
تـي مـع األَمتعـة، ادفـع  ـم، احمـل جثَّ يف املخيَّ
لسـائق  أُخـرى  دنانيـر  ثالثـة  أَو  ديناريـن 

)) فلسـطني.  يف  ـي  وادفنِّ ـاحنة،  الشَّ
ويف الفصـل الرابـع أيضـاً حضـرت املجـزرة 
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الصامت لألرض  النداء  يف احلذاء يهتز 
القمح الهادئة يف نضج حبة  وهديتها 

وسط  لذاتها  املفهوم  غير  ورفضها 
اخلراب الساكن يف احلقل الشتوي.

يتخلل هذه األداة قلق غير متذمر من 
باخلبز الثقة 

جتربة  من  كلمات  بال  مرح  ويتخللها 
الثبات امام اإلرادة

قريب  طفولة  سرير  امام  واالرتعاد 
املوت. اللحظة وأمام وعيد 

للحذاء  املظلمة  الفتحة  خالل  من 
املتعبة. العامل  خطى  تبدأ  البالي 

هناك  األحذية  لزوج  الوعر  الثقل  من 
تراكم يف اجلرأة؛

واسع  حقل  يف  الثقيل  املشي  جرأة 
صريحة. ريح  كنسته 

التراب  رطوبة  تقبع  احلذاء  جلد  على 
وحدة  تنزلق  النعلني  حتت  ووفرته. 

يتقدم. املساء  بينما  الطريق 

حذاء فان جوخ 
مقاربة سيميائية بني المايض والحارض

ريم الشريف - تونس
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أحد  يف  يتجول  كان  حيث  بباريس،  رسمها 
الذي  احلذاء  هذا  انتباهه  ولفت  األسواق 
مع  برسمه  وقام  مرسمه  الى  معه  حمله 
عندما  األصدقاء  من  العديد  سخرية 
مت  وفاته  وبعد  يرسمه،  كان  ما  اكتشفوا 
أمستردام  معرض  يف  اللوحة  هذه  عرض 
ويصبح  احلذاء  مفهوم  لتغير   .1930 سنة 
والنقد  والفلسفي  الفكري  للجدال  لوحة 

الفني.
العمل  هذا  يف  نشاهده  أن  ميكن  ما  ثانيا 
بني  تتراوح  خلفية  مع  أسود  حذاء  الفني، 
مهتري  حذاء  والرمادي،  األسود  اللونني 
والفك،  الشد  كثرة  من  تتمزق  تكاد  خيوطه 
أو  األرض  عتمة  يف  ضاع  األساسي  لونه 
من  احلذاء  صاحبة  مع  اندثر  باألحرى 
ليس  الصورة  حسب  ألنه  االستعمال،  كثرة 
العديد من  لتنتعله. حذاء يروي  لديها غيره 
واحلزن،  املتعة  بني  تتراوح  التي  احلكايات 
حذاء ينطق من غير أن تشاهد وجه صاحبتٍه 
يتقاسم معها تعب احلياة. حذاء سافر  ألنه 
التي  الفصول  كل  مع  وسافر  الزمن  مع 
اختلفت  احلذاء  فصول  ولكن  نعرفها، 
فيه  وضع  الذي  جوخ،  فان  بريشة  وتباينت 
جميع أحاسيسه، وكأن احلذاء هو فان جوخ 
من  يكن  لم  فهو  مسيرته  يف  تعذب  الذي 
بني الفنانني املحظوظني ال يف احلب وال يف 
العمل وال حتى يف رسمه فطيلة مسيرته لم 
يبع غير عمل واحد. حتى االصدقاء لم يكن 
ازماته  يف  يواسيه  كان  الذي  أخيه  غير  له 
يشتكي  التي  الرسائل  دائما  له  يكتب  وكان 
فيها من غدر احلياة واملعاناة التي يعيشها. 
ألنها  البادية  يف  العيش  يحب  كان  فهو 
تتقبله  أن  الوحيد يف  له هي مالذه  بالنسبة 
أن أغلب أعماله كانت مناظر  كما هو حتى 
النفاق  متثل  له  بالنسبة  فاملدينة  طبيعية، 
االجتماعي وميكن أن نتبني ذلك من خالل ما 

هذه األداة تنتمي لألرض
الفالحة  عالم  يف  محفوظة  وهي 

احلذاء(. )صاحبة 
تنهض  املصون  االنتماء  هذا  خالل  من 

األداة “للبقاء يف ذاتها <
من  الشيء  بعض  تلخص  القصيدة  هذه  إن 
الصورة التي حتمل عنوان »احلذاء »، هذا 
احلذاء الذي تعددت القراءات فيه وتناوله 
»فان  حذاء  والتحليل.  بالدراسة  اجلميع 
جوخ«، حذاء رسمه بكل حب وغرام ومتعة 
هذا  بأن  وفاته  بعد  يعلم  يكن  لم  ولكن 
وسيلة  من  احلذاء  مفهوم  سيغير  احلذاء 
ويف  ألنه  كبير.  فني  جدال  الى  نرتديها 
عرضة  كان  للحذاء  جوخ«  »فان  رسم  اثناء 
 : له  قائلني  أصدقائه  طرف  من  للتهكم 
غرفة  يف  اللوحة  هذه  ويضع  سيتجرأ  من 
هذا  من  ويجعل  سيغامر  من  اجللوس، 
احلذاء الرث لوحة فنية ذات قيمة يف بيته، 
االستقبال  غرف  يف  جند  أن  اعتدنا  ألنه 
تاريخية أو  لوحات فنية جميلة لشخصيات 
يتمتع  أن  لناظر  أين ميكن  للمناظر طبيعية 
»فان  توهم  كما  حذاًء  وليس  مبشاهدتها 
يعرف ما طبيعة احلذاء  انسان  جوخ«. ألن 
املنزل  وأين مكانه }خارج  وما هي وظيفته 

أو يف خزانة مخصصة لألحذية{. 
والزمان  املكان  باختالف  يختلف  احلذاء 
العمل  نرتديه يف  الذي  فاحلذاء  واملناسبة، 
ليس هو نفسه الذي نرتديه يف حفلة. كذلك 
احلذاء الذي نرتديه يف الصيف غير الذي 
رحلتنا  ستكون  كذلك  الشتاء.  يف  نلبسه 
رمزا  أصبحت  التي  جوخ  فان  احذية  مع 

والبحث يف مدلوالتها. والنقد  للدراسة 
اللوحة،  هذه  نالحظه يف  أن  ما ميكن  أول 
كما  »احلذاء«  أو  األحذية«  من  »زوجني 
الهولندي  االنطباعي  للرسام  عليه  ُيطلق 
 }1890-1853{ جوخ«  فان  »فنيسنت 
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ألوان  يعطيها  لم  الذي  جوخ  فان  بريشة 
حارة تعبر عن الفرح والسرور ولكن رسمها 
بكل جوارحه وبكل حب حتى ان العديد من 
القراء والنقاد يقلون بأن احلذاء لفان جوخ 
واحد  لشراء  الكايف  املال  لديه  يكن  لم  ألنه 
جعلتهم  األخير  هذا  ريشة  ولكن  جديد، 
رسم  يف  فاختياره  امرهم،  من  حيرة  يف 
ملاذا  السؤال  يطرح  لغز  نفسه  هو  احلذاء 
هنا  اجلواب  البالية،  األحذية  هذه  يرسم 
يعيشها  كان  التي  املأساة  عمق  يف  نتخيله 
فهو ال ميتلك اسرة وال  صديقا وحتى عند 
قطع  ان  بعد  وفارقته  خانته  حبيبة  امتالكه 
املال  لديه  ليس  فهو  له  هدية  ليقدمها  اذنه 
بالتعبير  كفيلة  جسده  من  فقطعة   ، الكايف 

عن هذا احلب املجنون. 
حظ الفنان وحذاءه :

حذاء »فان جوخ« هو نفسه حظ الرسام من 
فترات  وقضى  الكثير،  عانى  فقد  احلياة، 
 ، العقلية   األمراض  مصحة  يف  طويلة 
يرفض  املناسبات  من  العديد  يف  كان  فقد 
املغادرة ويعتبر املصحة هي افضل مكان له، 
إذ ميكن أن نستشهد مبا قاله ألخيه يف احد 
الرسائل،« لست مستعداً للخروج من هنا يف 
بالكأبة  أي وقت قريب، سأشعر مرة أخرى 

بخصوص كل شيء.
»فان  رفض  على  يدل  االعتراف  هذا 
مسيرته  وإعادة  احلياة  الى  للخروج  جوخ« 
االنسان  حياة  ألن  جديد،  من  العيش  يف 
والعقبات  بالصعاب  مليئة  تكون  دورة  هي 
هناك  يكن   لم  ما  نغيرها  أن  ميكن  وال   ،
كان  جوخ«  »فان  فحظ  ورائه،  نسعى  شيء 
العديد  يف  أنه  لدرجة  وبائساً  جداً  متعثراً 
ما  وهذا  االنتحار،  يريد  كان  املناسبات  من 
ميكن أن نشاهده يف هذا احلذاء الذي اخذ 
بعد  عنه  االستغناء  ومت  احلياة  من  نصيبه 
ذلك، ليجده »فان جوخ« ويعيد له األمل من 

كتبه يف أحد رسائله ألخيه »ثيو«}1883-
1885:{: قال« كان فان جوخ منقبضاً من 
فيقول،  الريف،  نحو  يداه  باسًطا  احلضر 
فإني  الريّفيني،  رّسام  إّني  أقول  حينما 
نحو  على  وسترى  االمر  واقع  يف  كذلك 
بأّني  هاهنا  أشعر  أّني  بعد،  فيما  أفضل، 

بيئتي.« يف 
 وهنا نفهم من هذه الرسالة حب فان جوخ 
الى الريف ومدى االهتمام بأدق التفاصيل، 
هو  قلنا  كما  والذي  البسيط  احلذاء  فهذا 
وسيلة نلبسها لنشعر بالراحة ال غير، ولكن 
معنى  الى  مغايرة  كانت  جوخ  فان  رؤية 
األعلى  الى  األسفل  من  رفعه  ألنه  احلذاء 
فهي  املقاييس  بكل  ثمينة  لوحة  وأصبح 
وكل  والشعراء  واالدباء  الفالسفة  حيرت 
يرفع من شأن هذا األخير.  ان  أراد  واحد 
ولكن هل فعال هذا ما ميكن أن نقوله عن 
فاإلنسان  نعم  البسيط.  جوخ  فان  حذاء 
سريره  من  ينهض  عندما  يفعله  شيء  أول 
هو  االخير  لهذا  فالنسبة  حذاءه،  يرتدي 
مدة  تنتهي  او  يتمزق  عندما  حذاء  مجرد 
ولكن  غيره،  يشتري  أن  ميكن  صالحياته 
استيتقية  زاوية  من  احلذاء  الى  نظرنا  لو 
الفقراء  بأن هذا احلذاء هو حذاء  سنقول 
وهذا  احلياة.  ومشقة  معاناة  معهم  يتقاسم 
ما عمل عليه فان جوخ الذي لم يكتفي برسم 
حذاء واحد  بل رسم العديد من االحذية، 
ازواج   ثالثة  حتمل  التي  الثانية  كالصورة 
اخلاصية،  نفس  حتمل  كلها  االحذية  من 
الدهُر  عليه  »اكل  يقال  كما  مهترئة  أحذية 
وشرب« ألن صاحبها أو صاحبتها ليس لها 
جديد،  بواحد  التباهي  أو  للتبضع  الوقت 
ألن العمل بالنسبة لهم هو األساس فقسوة 
يحمل  الذي  احلذاء  هذا  يترجمها  احلياة 
العديد من األفكار والرسائل التي ميكن ان 
تكون مختبئة داخل احلذاء ولكنها مكشوفة 
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ومع جسده حيث قطع اذنه.
االنطباعي  الفنان  رسمه  الذي  احلذاء 
جوخ}1853-1890{  فان  الهولندي 
رسمة لم تقتصر على اعطائنا  صورة هذا 
إلينا  نقل  بل  الذي نسميه »حذاء«،  املوجود 
ميكن  ما  وهذا  للموجود،  العامة  احلقيقة 
تعبر  التي   ، األخيرة  الصورة  يف  نتبينه  أن 
الشعوب  وخاصة  اليوم  الشعوب  معاناة  عن 
خط  حتت  بعضها  أصبح  التي  العربية 
البطالة  نسبة  فيها  ارتفعت  حيث  الصفر 
األطفال  ونزول  اشكاله،  مبختلف  والعنف 
الى العمل دون السن القانونية وذلك إلعالة 
الشباب  أو  الطفل  هذا  حذاء  العائلة،  رب 
داخل  يحدث  ما  على  صغيرة  عينة  هو 
الكراسي  حتتكر  التي  العربية  املجتمعات 
الذل  يعيش  شعبها  وتترك  لها  واملناصب 
األساسية  احتياجاتهم  مراعة  دون  والفقر 
هو  الشباب  هذا  حذاء  الكرمي.  العيش  يف 
الفقر  عاش  الذي  جوخ  فان  حذاء  نفسه 
عاش  انه  رغم  النفسية  واالضطرابات 
وأن  وباريس  كهولندا  متقدمة  دول  يف 
كبيرة،  قيمة  له  كانت  الفترة  تلك  يف  الفن 
ينتمي  كان  ألنه  متعثراً  كان  حظه  ولكن 
أن  أراد  وأنه  الدخل  متوسطة  اسرة  الى 
له  أدارت  احلياة  ولكن  حاله،  على  يعتمد 
ظهرها كما حصل مع هذا الفتي الذي كان 
أننا  وخاصة  يساعده،  من  يجد  أن  يتمني 
احلذاء  وأن  والعشرين،  الواحد  القرن  يف 
االستغناء  ميكن  بل  الضروريات،  من  ليس 
الرفاه  لكثرة  جديد  بواحد  واستبداله  عنه 
أن  ميكن  احلذاء  جالل  فمن  املوجود. 
وراء  يختفي  الذي  الواقع  حقيقة  نكتشف 
وفق  املعدلة  والصور  الرنانة  اخلطابات 
تريده  ما  إظهار  يف  احلاكمة  السلطة  رغبة 

وليس ما يريده الشعب.

وُيدرس  القاعات  اكبر  يف  ليْعرض  جديد 
ما  يف  تنافسات  التي  اجلامعات  اكبر  يف 
ان  ومُيكُن  »احلذاء«،  هذا  لغز  لفك  بينها 
أنا  به  يقول  ان  أراد  الرسام  حذاء  يكون 
انتهاء  بعد  ثم  استغالله  مت  احلذاء  كهذا 

الصالحية مت رميه.
يصبح  احلياة  تنهكه  عندما  االنسان  ألن 
ألن  سعياً  املوت  ويتمني  لألمل  فاقداً 
جوخ  ففان  األخرة،  الدار  يف  الراحة  يجد 
السعادة  يجد  أن  هو  يتمناه  كان  ما  هذا 
تفرض  العصر  متغيرات  ولكن  والراحة، 
إنسانية  عدالة  توجد  ال  ألنه  ذلك،  غير 
وإن  حتى  املرء  يتمناها  كما  واجتماعية 
الفاحش  بالثراء  متيزت  عصور  يف  عاش 
يقدم  الذي  الكبير  التكنولوجي  والتقدم 
ولكن هيهات هناك  التامة ألنسان.  الراحة 
من يعاني مثل فان جوخ وهذا ما ميكن ان 

التالية: الصورة  نتبينه يف 
حذاء ال يختلف كثيراً عن حذاء »فان جوخ«، 
أن  وخاصة  يختلفان،  والزمان  املكان  ولكن 
قرن  والعشرون،  الواحد  القرن  هو  الزمان 
الثورة التكنولوجية والرفاه والعيش الزهيد. 
من  آخر  نوعاً  يكشف  احلذاء  هذا  ولكن 
يتجاوز  فقر  الشديد،  الفقر  وهو  املعاناة، 
سعيدة،  حياة  يف  يأمل  الذي  الطفل  هذا 
.نشاهده  جديداً  حذاء  ميتلك  أن  يف  وهو 
جداً،  متسخة  طفل  ساق  الصورة  هذه  يف 
يرتدي شبه حذاء ممزق يكشف عن أصبع 
القدم التي انهكتها احلياة، مع سمرة كبيرة 
درجة  الي  مهترئ  احلذاء  هذا  اجللد،  يف 
بالساق، فلو أخرج هذا الصبي  التصق  أنه 
ساقه ملا التصق اجللد به من شدة ارتدائه 
املأساة  الذي يكشف عن عمق  هذا األخير 
والفقر الذي يعتري هذا الصبي، فقر يولد 
والتفكير  النقمة  املناسبات  من  العديد  يف 
نفسه،  مع  جوخ  فان  فعل  كما  االنتحار  يف 
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من ذا الذي ال يريد 
ان يجلس بصحبة األحبة 

الكشمير شاي  يرتشف 
»بريخت« قصائد  ويقرأ 

ويفكر يف حتويل الشعر إلى 
حياة 

جميلة  قصيدة  إلى  واحلياة 
ان يشرب »املاهوا«

القبيلة من يد فتاة 
ويتحدث يف استرخاء

عن حبه األول
املفضلة  ألوانه  عن 

البسيطة او عن تلك احلقيقة 
البغايا  عيون  حتى 

الدموع تعرف 
الناعمة  هي صنو احلروف 
املرتعشة  األنامل  تخطها 

عبد الرسول محمد. ليبيا

احلرب و القصيدة
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والفرق  القصيدة،  على  احلرب  تسلط  يف  رأيي   أبدي  أن   أرغب 
عصر  يف  الرمز  وبني  والطغاة  االستبداد  عصر  يف  الرمزية  بني 
اإلساءة  صورة  انعكاس  و  االجتماعي  واالضطهاد  احلروب 
ماهية  معرفة  عقدة  وبني  الفوضى،  ظل  يف  واجلسدية  املعنوية 

الصوت الشعري، أهو صوت للضمير أم صوت الغضب ؟ 
مبا ان  لإللهام أسرار الهوتية بحتة يف األرجح هو صوت الضمير 
قصيدة  هو  ذلك  على  مثال  وعندي  اهلل،  صوت  الضمير  أن  مبا 

 : التي تقول فيها  »امراجيت شاندان«  الهندية  الشاعرة 
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تتّجسد يف هذه الكلمات بسيطة املظهر، 
من  كالسيكية  وتتذوقها  الترتيب،  أنيقة 
الكثير  األلم،  عميقة  ولكنها  آخر،  منحى 
من املعاني، فإذا كانت األمم تبنى بسواعد 
)يد وحدة  يقول  مثل  لدينا  ونحن  األبناء 
ما تصفقش(، إذا كان الذراع بني املرفق 
وعمود اإلدارة يف الهندسة امليكانيكية هو 
اخلشبة  أو  احلركة،  على  يساعد  الذي 
التي تسند البكرة حلمل  األثقال تسمى 
تبنى  كيف  بآخر،  أو  بشكل   ساعداً،   
ندخل  ال  دعونا  ؟   مبتورة  بسواعد  أمة 
يف جدل حول هذه النقطة. وأترك املجال 

لغيري يف هذا .
الطموحات  صعيد  على  فلنتحدث    
اخلبز،  رغيف  خلف  الكدح  الشخصية، 
أو  األصح،  باملعنى  الكرمي  العيش  أو 

فتاة األحالم التي تتآكل حناياها؛ بصدأ 
االنتظار،  وهلم جراً.

أحالمهم،  خلف  الالهثون  كان  فإذا 
والراكضون على قدم وساق لتحقيقها، ما 
يكادون ميسكون لها طرفاً، ما بالك برجل 

واحدة.
عفونة  عن  ولنبتعد  آخراً،  وليس  أخيراً 
الهوية  جدار  على  تتزايد  التي  احلرب 
الى  نحتكم  أن  وعلينا  والعربية،  الليبية 
سماع  ونحاول  البسيطة،  الناس  أصوات 
وشوشة ما تختلج به صدورهم من شعر .
ضحكات  فهي  الشعراء  أحالم  عن  وأما 
املثل  يقول  وكما  الشاطئ،  علي  متكسرة 
فنحن  الشط«،  على  املتكسر  »ضحك 
الريح  معشر الشعراء لسنا سوى  »باعة 

للمراكب« .

على وجه األرض 
من ذا الذي ال يريد

النار على تلك الساعات ان يطلق 
التي تخذلنا يف حساب

الوقت
لسماسرة وتذهب 

الوقت
من ذا الذي ال يريد
أن يقلب مرة اخرى

 يف مياه احلياة الراكدة 
إلى موج متالطم

من ذا الذي ال يريد. 
العلواني«  »مفتاح  للشاعر  اخر  ونص 

هو : 
يف كل مرة يحاول فيها

عد رفاقه املوتى
الي اخلمسة ثم يبكي يصل 

اجلندي الذي جنا بيد واحدة.
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الصفر الرجل 
ذا  تفكيراً،  واألقل  جمجمةً،  األكبر  كان 
تكوين وافق معطيات حياة وجد فيها، كان 
األقرب إلى ما أحاط به من حجر فاتخذه 
متراساً وُقّد منه ما سوى سالحاً ذوذاً عن 
النفس . وسمي عصره بالعصر باحلجري .
ورغم حيز رؤيته املحدود، رأى من ظواهر 
رعباً  الدهشتني  لعينيه  بدا  ما  الطبيعة 
ذاته  اكتشف يف   .. وحيرة  بخوف  مسكوناً 
بعض  على  فأعانته  العضالت،  تلك  قوة 
أسباب حياته .. النار والكتابة .. كانتا أعظم 
اكتشافاته . النار حيث هّذب من ظالم الليل 
ودفء  الطعام،  نكهة  عرف  وبها  غشامته، 
الشتاء، فكانت أول اكتشافاته .. تكلم كتابة 
ما  الكهوف  جدران  على  ورسم  لسان،  بال 
ظل يحتمي به من الوحش، والبرد والظلمة، 
الزمن  للزائر يف  املنسي  بوجوده  وما يشي 

.. النار والكتابة .. هما اكتشافان عظيمان 
إلى  والصعود  الذرة  اكتشاف  يوازيان  كانا 
القمر .. كان بال تاريخ، ومن خارجه سجل 
حياته  من  بّينة  هوامش  بعد  فيما  التاريخ 
.. يف العصور املتأخرة تكلّم الرجل األصغر 
واعطاه  اللغات،  تفكيرا،  واألكثر  جمجمة 
من  الثانية،  للمرة  عينيه  أدهش  ما  العلم 
البارود،  كان  امللتبسة  اختراعاته  شيطنة 
ثم صّير الصاروخ يف الفضاء .. العقل كان 
مركز قوته الدالة يف مسار حضارته، وبني 
حلجر  عاد  الفناء  أو  البقاء  معادلة  فكي 
القدمي واستحقاقه  برعبه  الزاوية مسكوناً 

األكبر، » األرض«
إنسان  إمنا  األرض  على  ثمة مالئكة  ليس 

يف محنة .

عبد الحكيم كشاد. ليبيا
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علي المنصوري. ليبيا
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رفيقة مزيفة  

تبتسُم فرِحةً بالُعرس
لم يخطر ببالها أن هذه الضحكة ستذهب بال رجعة 

مجرد ابتسامة نقية مّرت من هنا..
سُيكَتُب اسُمها على ورقٍة فيها خطوٌط وطالسَم 

ُتدَفُن حتت شاهِد أحد القبوِر
أو يف َفِم ِقٍطّ ُيحاُك بأبشِع الُطُّرق  . 

ةُ ِبامْلِصَيدِة،  َوبَدأَ  حَيّ جاء اليوُم املشهوُد للعدِوّ املَُترِبِّص ِلهذِه االبتسامِة، عندما وقعِت الَضّ
احلاُل َيُسوء .

وِء، كسٌل عن أداِء الّصالِة ..  ُحٌبّ ِللَْوحدة، تساقُط شعٍر، غثياٌن، كوابيٌس مرعبةٌ، ُكرٌه للَضّ
دي  ..  ُثَمّ َخبيٌث يِف الَثّ

َبر  .. عاَدُة قلَب اْلَعُدِوّ ِبهذا اخْلَ تغُمُر الَسّ
ةُ رفيَقة الكوابيِس وامْلناماِت اْلَبِشَعِة.. قلقةً، ال نوُمها يهنأُ وال أخبارَ سارَّة  ِحَيّ أصبَحِت الَضّ

تغُمرُها،
منُذ آخرِ َفرحٍة َسبَقْت مرَضها بأربعة أشهر  .. يف ُعرِس َشقيِقها َورَفيَقِة دربها ..

الليلةُ الوحيدُة  اّلتي نامْت فيها مرتاحةً سبقْت َوفاَتها ِبَيوم .. رأْت مناماً فيه وجٌه مألوٌف .. 
كاَن وجَه عُدِوّها امْلُتَرِبّص .. لم ُتخِبْر أحداً عن زاِئِر مناِمها .. أخفِت اسمُه الٔجِل الّطفلِة 

القادمِة يف الّطريِق .. 
ِت العائلِة .. تركِت االٔمَر بنَي يَدي اهلل ..  خوفاً ِمن تشُتّ

َفُدِفَن معها ِسُرّ زوجِة أخيها لالٔبد ..
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إن  له  قلت   .. مجنون!«  كثيرا..أنت  تقرأ  »أنت  بيه:  سالم  لي  قال   «
شيئًا  بها  أفعل  ال  املخدرات.  من  رخيص  نوع  لي  بالنسبة  القراءة 
سوى الغياب عن الوعي. يف املاضي -تصور هذا- كانوا يقرءون من 

أجل إكتساب الوعي«

نفترق 
قبل أن
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 أحمد خالد توفيق، يوتوبيا
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الغزالة اليت غادرت 
ميدان »الغزالة« يف مدينة طرابلس الليبية .  

اكتسب اسمه من هذ املنحوتة الرائعة التي صممها الفنان اإليطالي »أجنلو فانيتي« 
مطلع ثالثينيات القرن العشرين .

يف  للطرق  محوريًا  مفترقًا  كونه  املدينة  يف  وأقدمها  امليادين  أهم  من  يعد  امليدان 
الكبير« وميدانه،  و«الفندق  التاريخي،  »الودان«  وبالقرب منه يوجد فندق  وسطها، 

وتتفرع منه عدة شوارع رئيسية.



وطن الثقافة
 وثقافة الوطن


