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الليبي

صورة

الغالف

ت نفســـي  ،كنت على وشـــك
(( متالك ُ
البـــكاء ،قبلـــت التمثـــال ،ولـــم أشـــعر
بالراحـــة إال بعد أن وطـــأت قدمي أرض
الوطـــن مع القطـــع األربع ،وهـــي متثال
«فينـــوس» الـــذي مت نهبه مـــن متحف
توكـــره ،و رأس امـــرأة من قورينـــا تعود
لفتـــرة األركايـــك ،وديونيســـيوس
وندميـــه الســـاتير وكلبهمـــا مـــن
بنغـــازي)).
إنه الراحل الليبـــي الكبير الدكتور «فضل
القورينـــي» وهـــو يصف هـــذه الصـــورة ،وهو
أيضا ً مشـــهد يفيض وطنيـــةً وحنينا ً من أجل
وطـــن ،ال من أجل محفظة نقود .وال حســـاب
يف مصرف.
عـــرض نفســـه للخطـــر يف ســـبيل أن
يســـترجع هذه اآلثار ،انتحل شـــخصية تاجر
آثـــار يونانـــي ليدخل ســـوق اآلثـــار يف مدينة
بازل بسويسرا .ومبســـاعدة الشرطة الدولية
وصديـــق سويســـري متكن من العـــودة بالكنز
الثمـــن إلـــى ليبيا .
الدكتـــور «فضـــل علـــي القورينـــي» ،مواليد
مدينة شـــحات الليبية «قورينا» عـــام 1948م،
حتصل علـــى الدكتـــوراه يف اآلثـــار االغريقية،
والدكتـــوراه يف اللغـــة اليونانيـــة القدميـــة ،من

جامعـــة أثينـــا  ،1987وحـــاز علـــى وســـام
اجلمهوريـــة «العنقـــاء الذهبـــي» مـــن الرئيـــس
اليونانـــي جلهـــوده فـــى مجـــال االثـــار .وهـــو
عضـــو فـــى جمعيـــة الدراســـات الليبيـــة فـــى
لنـــدن ،ومنظمة إيكـــوم للمتاحف فـــى باريس،
قـــدم العديد مـــن املحاضرات فـــى العديد من
اجلامعـــات منها جامعة عمر املختـــار وجامعة
نابولـــي فى ايطاليـــا ،وله مجموعـــة من الكتب
العلمية واألبحاث باللغة االجنليزية والفرنسية.
منها كتاب اللغة االغريقية ،ورسائل سونيسوس
القورينـــي .وافـــاه األجـــل املحتوم يـــوم اجلمعة
 24فبرايـــر 2017م .بعد صـــراع مع املرض.
اخلالصة  :هي قبلة من ذهب ،وإحســـاس
ال يقـــدر بثمـــن .مـــن قال إنهـــم ينتمـــون إلى
الوطـــن ،أولئـــك الذيـــن ال يـــرون يف ليبيا إال
ٍ
حســـاب
محفظـــة نقـــود ،أو منصب رفيع ،أو
يف مصرف؟
املصدر:
حـــوار الراحـــل مع صحيفة الوســـط
الليبيـــة ،االثنـــن 14 ،ديســـمبر،
2015م /.صفحـــة الراحل الشـــخصية
عبـــر الفيـــس بـــوك  /وقائـــع مؤمتـــر
صحفـــي يف بنغـــازي يـــوم األحـــد 13
ديســـمبر.2015 ،

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مفتاح الشيخي
البيضاء  .خلف شارع النسيم .الطريق الدائري الشمالي

د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـةً مبـا يلـي :
1.1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
2.2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
ُ 3.3ي ّ
مصادر هـا.
4.4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
5.5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
6.6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
7.7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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االشتراكات
* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا  96دينار ليبي
* خارج ليبيا  36دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي
* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية
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ثمن النسخة
يف داخل ليبيا  8دينار ليبي للنسخة الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم
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افتتاحية رئيس التحرير

دعه يخطيء  ..دعه مير
بقلم  :رئيس التحرير
من على حق .؟
ٍ
جواب لهذا السؤال
يف الواقع لم يعثر التاريخ البشري على
رغم مرور مليون سنة على تدافع الناس يف هذه األرض
الشاسعة .
الكل يرون أنهم على حق ،وموضوع الباطل هو مسألة نسبية
تخضع لقانون الزوايا املتعددة ،كل ينظر إلى موقفه من
زاويته اخلاصة ،وكل يرى اآلخر مخالف ًا للصواب.
إقناع
لهذا ،ال داعي ألن تتعب قلبك ــــ املُتعب أصالً ــــ يف
ٍ
ٍ
أحد أنه على خطأ ،دعه يعمل برأيه ،دعه مير بخطأه
وسوف تنتج النهايات نفسها يف ختام كل شيء.
فال تبكي على بكرٍ ولكن ..
على بدرٍ تقاصرت اجلدو ُد
إنـــه «األســـود بـــن زمعـــة بـــن املطلـــب بن
نوفـــل» وقـــد فقـــد ابنـــه «زمعـــة» مشـــركا ً يف
غـــزوة بـــدر الكبرى ،لكنـــه ال يـــرى األمر من
زاويـــة حـــق وباطـــل ،إنـــه يق ّيم املوضـــوع من
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ٍ
زاويـــة
والـــد فقـــد ابنه ،لهـــذا ال حتـــاول أبداً
قـــدر لـــك أن تقابل «األســـود» هذا ) أن
ـ( إذا ّ
تقنعـــه أن ابنـــه مـــات على الشـــرك ،وأنه كان
حريـــا ً به أن يثنيه عن التصـــدي للدين احلق،
فلن يســـتمع إليك بـــأي حال ،إنـــه فقط والد
يبكـــي مـــوت ابنه :

افتتاحية رئيس التحرير

فال تبكي على بكرٍ ولكن ..
على بدرٍ تقاصرت اجلدو ُد
إن قريشـــا ً بعـــد هزميـــة بدر متنـــع البكاء
علـــى قتالها ،وذلك لكي ال يشـــمت بها النبي
محمـــد وأتباعـــه ،فالقـــوم مازالـــوا مصرين
علـــى موقفهـــم ،يـــرون أنهـــم علـــى حـــق ،ألم
نقـــل أن الباطـــل واحلق مجرد مســـألة زوايا
تختلـــف باختـــاف اجتاه النظـــر إليها؟
متنع «قريش» البـــكاء على قتالها ،فيجد
«األســـود بـــن زمعة» صعوبـــة يف التنفيس عن
حزنـــه علـــى فقد ابنـــه ،خاصة أنه لـــم يفقد
«زمعـــة» فقـــط ،بل فقـــد معه ابنيـــه اآلخرين
«عقيـــل» ،و»احلـــارث» .املصـــاب جلـــل ،وال
يهـــم بعد املصـــاب اجللـــل يف أي غرض مات

أصحابه ،إنه جلل وكفى .
منعـــت «قريـــش» البكاء علـــى القتلى لكي
ال يشـــمت املســـلمون بهـــا ،ولكـــن ،مـــن مينع
ذويهـــم مـــن احلزن؟ هاهو «األســـود» يســـمع
يومـــا ً امـــرأ ًة تبكـــي وقـــد أضاعت بكـــر إبل،
والبكـــر ،هـــو اجلمل الفتي الشـــديد ،وللوهلة
األولـــى يظـــن «األســـود» عندما ســـمع صوت
بـــكاء املـــرأة أن قريشـــا ً قـــد ســـمحت أخيراً
بالنـــواح علـــى القتلـــى ،وكان وقتهـــا قـــد كف
بصـــره وفقـــد القـــدرة علـــى النظـــر ،فأمـــر
العبـــد الذي يقـــوده قائـــاً  (( :انظر ما هذا
البكاء ،لعل قريشـــا ً بكت علـــى قتالها فأبكي
علـــى أبـــي حكيمة ( يعنـــي ابنه زمعـــة ) فقد
احترقـــت كبـــدي ،)) .وعندما رجـــع له العبد
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ٍ
امرأة
باخلبـــر اليقـــن قائـــاً  (( :هذا بـــكاء
تنشـــد بعيـــراً لها أضلتـــه ،)) .عندها ينشـــد
«األســـود» هـــذه األبيات :
أتبكي أن يضل لها بعي ٌر ..
ومينعها من النوم السهو ُد
فال تبكي على بكرٍ ولكن ..
على بدرٍ تقاصرت اجلدو ُد
أي إنـــه يســـتنكر هنـــا أن تبكـــي امـــرأة
علـــى ضيـــاع جمـــل ،وال يبكـــي هـــو على من
« تقاصـــرت جدودهـــم» أي قصرت أعمارهم
ممـــن قتلـــوا يف موقعـــة بدر.
إنـــه يعتبـــر أن شـــرف قريـــش اســـتبد
بحـــزن ذوي القتلـــى ،فمن أجل أن ال يشـــمت
املســـلمون بقريـــش ،منعـــت بكاء أهـــل القتلى
علـــى ابنائهـــم ،فكبريـــاء القبيلة هنـــا يدوس
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بقدمـــه العظيمـــة علـــى مشـــاعر الثكالـــي
واملحزونني ،كما أن موت الســـادة والغطاريف
يف هـــذه املعركـــة أتاح لغيرهم مـــن األقل همة
وشـــجاعة وكبرياء أن يتصدروا املشـــهد ،وهو
هنـــا يغمز مـــن قناة «أبي ســـفيان بـــن حرب»
حـــن يقول :
أال قد ساد بعده ُم رجا ٌل ..
ولوال يوم بدرٍ لم يسودوا .
مفاهيـــم مختلطـــة ،والكل يعتقـــد أنه على
حق ،وحتى أغراض القوم من أســـماء ابنائهم
تختلـــف ،وهم يف أثناء ذلـــك يظنون أنهم على
حـــق ،فهاهـــم العـــرب يحرصون على تســـمية
أبنائهـــم الذكـــور بأســـماء وضيعة مســـتنكرة
خوفـــا ً من احلســـد وتالفيا ً لإلصابـــة بالعني،
ألنهم كانوا يعتقدون أن االســـم الوضيع يحمي
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صاحبـــه من عني احلســـود ،ولعل «األســـود»
نفســـه كان يعمـــل وفق هـــذه املشـــيئة عندما
ســـمى ابنـــه هـــذا الـــذي حدثتكم عنه باســـم
«زمعـــة» ،والزمعـــة يف لغـــة العرب هـــي النتؤ
الضئيـــل يف ظلف الشـــاة من اخللـــف ،و ُيقال
أيضـــا ً للعشـــب اخلفيـــف الضئيـــل «زمعـــة»،
وكذلـــك للنهـــر الصغيـــر ضيق املجـــرى ،كما
أنهـــم كانـــوا يصفـــون الرجـــل الدنـــيء ذي
املكانـــة املتدنيـــة يف قومـــه بأنـــه «زمعة».
لقـــد ارتضـــى «األســـود» كل هـــذه املهانة
الســـم ابنه ،فقط ،ألنه كان يخشـــى عليه من
العـــن ،مع أننا لو متعنـــا يف األمر لوجدنا أن
العني واحلســـد لـــو اجتمعا ما كانـــا ليلحقان
باملولـــود ضـــرراً أكبـــر مـــن معانـــي اســـمه
البشعة .
هـــذا هـــو رأينا ،لكن ،ألم نقـــل أن اجلميع
يعتقدون أنهـــم على حق ؟
من على حق؟ :
جميعهـــم يقولـــون إنهم على حـــق ،يحدث
هـــذا منـــذ فجـــر التاريـــخ ،ومـــا زال يحـــدث
حتـــى حلظـــة قراءتـــك لهـــذا املقـــال ،فمنـــذ
أربعـــن ألـــف ســـنة كان النمـــر يعتقـــد أنـــه
علـــى حـــق يف ارتيـــاد الغابة متى شـــاء ،وكان
إنســـان «النياندرتـــال» يـــرى أنه علـــى حقٍ يف
اصطيـــاد النمـــر كـــي ال يقتله اجلـــوع ،ومنذ
مليـــون ســـنة كانـــت الديناصـــورات تـــرى أن
مـــن حقهـــا أن تســـيطر علـــى املحيـــط مـــن
حولهـــا ،وكان ذلـــك النيـــزك البشـــع قـــد
اعتقـــد بأحقيتـــه يف االصطـــدام بكوكـــب
األرض مـــلء قوتـــه وعنفوانـــه ،ومنـــذ آالف
الســـنني كان اجلميـــع يـــرون أنهـــم على حق،
رومـــا وقرطـــاج ،األشـــوريوين والفينيقيـــون،
األمويـــون والعباســـيون ،أمـــراء الطوائـــف
وأمـــراء الطوائـــف ،اجلـــاد والضحيـــة،
الظالـــم واملظلـــوم ،ال ميكن التفريـــق هنا بني
املتضـــادات ،وال ميكـــن بـــأي حـــالٍ أن نعثـــر
ٍ
تعريـــف متفـــق عليه ملـــن هـــو املظلوم،
علـــى

مـــادام اجلميـــع يـــرون أنهـــم أصحـــاب حق .
ثقافـــة عارمـــة ( إذا صـــح التعبيـــر )
أصبحـــت تهيمـــن علـــى تاريـــخ البشـــر منـــذ
مـــا قبـــل التاريـــخ ،ال أحـــد يعتـــرف بأنـــه
كان مخطئـــاً ،اجلميـــع يـــرون أنهـــم األحـــق
باخلالفـــة ،واجلميـــع يعتقـــدون أنهـــم األولى
بالزعامـــة ،واجلميـــع ال يســـتوعبون إال فكرة
مفادها أنهـــم األنقـــى واألروع واألفضل ،وما
ســـواهم دون ذلـــك بكثيـــر .
إن اخلـــاف ينشـــب إذن بني البشـــر على
امتـــداد هـــذه األرض ،وتظـــل التهـــم حاضر ًة
علـــى الدوام ،فهاهو «ســـنان بـــن الفحل» من
قبيلـــة «طـــيء» يدفـــع عن نفســـه التهـــم التي
واجهه بهـــا أعـــداؤه قائالً :
ت كال ..
جننت فقل ُ
وقالوا قد ُ
ت
ت وما انتشي ُ
جنن ُ
وربي ،ما ُ
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ت فكدت أبكي ..
ولكني ظُلم ُ
ت.
من الظلم ّ
املبي ،أو بكي ُ
الظلـــم ُيبكي مـــن وقع عليه ،لكـــن الظالم
يـــرى أنـــه صاحـــب احلـــق ،ومـــن املســـتحيل
هنـــا أن ندير هذه املســـألة مبنطـــق التحكيم
العـــادل ،ألن العدل نفســـه يتحـــول إلى طرف
يف مثـــل هـــذه القضايـــا الشـــائكة ،فالرجـــل
يقـــول إنه على حق ،وأن حقـــه واض ٌح ال ريب
فيه :
فإن املاء ،ما ُء أبي وجدي ..
ت.
وبئري ذو حفرتُ ،وذو طوي ُ
وهو يســـتعمل هنا لغة «طـــيء» التي جتيز
اســـتعمال «ذو» يف محـــل «هـــذا» ،لكـــن اللغة
هنـــا ليســـت موضوعنـــا ،إن مـــا أرمـــي إليـــه
هـــو أن املخطـــيء أمـــام أحـــد أمريـــن  ،أمـــا
أنـــه يرتكب اخلطـــأ فال يريد االعتـــراف أنه
أخطـــأ ،وأما أنـــه يعتقد فعالً ،ويـــرى صدقا ً
أنـــه لـــم يفعـــل إال الصـــواب .وهنـــا بالـــذات
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تكمن كل القضية .
كلهم على حق :
لكـــي نـــدرس أكثـــر ظاهـــرة االعتقـــاد
بالصواب ،ســـوف نغامـــر بالتعريف الســـائد
للصـــواب ،وهـــو ينـــص بشـــكل عـــامٍ على أن
الصـــواب هـــو كل قول أو فعل أو ســـلوك ج ّر
منفعة للنفس أو للغيـــر .بينما ينص التعريف
املقابـــل للخطأ علـــى أن اخلطأ هـــو كل قول
أو فعـــل أو ســـلوك زاد ضـــرره علـــى نفعـــه،
ولكـــن ،هل يصـــل بنا قارب هذيـــن التعريفني
إلى بـــر النجاة؟
ال اعتقـــد ،فمـــن يرتكـــب الفعـــل ( علـــى
إطالقـــه ) يـــرى أنـــه فعـــل الصحيـــح ،وأنـــه
بفعلـــه هذا ال يقـــوم إال بالصواب الذي يجلب
املنفعـــة للنـــاس ،أو لنفســـه ( يف احلـــاالت
الفرديـــة ) ،وأن مـــن يقـــدم لـــه النصيحـــة
محـــاوالً ردعه إمنا هو عـــدو له وخصم مبني
ملـــا يقوم بـــه ،بينما على اجلانـــب اآلخر جند
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أن مـــن يرتكـــب اخلطأ ال يـــرى على االطالق
ٍ
بفعـــل أو ســـلوك يزيد ضـــرره عن
أنـــه يقـــوم
نفعـــه ( ،هتلر كان يرى أنه يقدم خدمة للكون
عندمـــا يعمـــل علـــى ســـيادة العـــرق اآلري)..
واألمثلـــة علـــى هـــذه املتواليـــة املتناقضـــة ال
تنتهـــي ،إن مفهـــوم اخلطـــأ والصـــواب الذي
يتبعـــه بالضـــرورة مفهـــوم احلـــق والباطـــل،
هو مفهـــوم يســـتند بالضرورة علـــى عمومية
ارتـــكاب اخلطـــأ وفعـــل الصـــواب لـــكل كائن
حـــي ،فاملوتى فقط ال يخطـــأون ،ولكن ،تظل
املعضلـــة قائمة علـــى الدوام ،ويظل الســـؤال
قائمـــا ً بـــا نهايـــة  :مـــن على حـــق؟ ومن هو
على صـــواب ؟
ال حتاولـــوا العثـــور علـــى جـــواب ،فهـــذا
ســـؤال لـــم يخلـــق مـــن األســـاس ليجـــد لـــه
جواباً ،ســـوف يظـــل تائها ً إلى مـــا النهاية يف
أروقـــة هـــذه الغابة التي نســـميها نحـــن دنيا،
وال تســـمي نفســـها بشـــيء .

ســـؤال غـــارق يف ال جوابـــه ،لذلك ســـوف
يظـــل «األســـود» يرثـــي ابنـــه زمعـــة مـــا بقي
الدهـــر دون أن يعتـــرف أنـــه مات على ســـوق
باطل ،وســـوف يظل بيته الشـــجي حيا ً يتردد
بأنفـــاس الفقـــد املوجعة :
فال تبكي على بكرٍ ولكن ..
على بدرٍ تقاصرت اجلدو ُد
وســـوف أكرر لكم ما كتبتـــه يف مطلع هذه
االفتتاحية :
الـــكل يـــرون أنهـــم علـــى حـــق ،وموضـــوع
الباطـــل هـــو مســـألة نســـبية تخضـــع لقانون
الزوايـــا املتعـــددة ،كل ينظـــر إلـــى موقفه من
زاويتـــه اخلاصـــة ،وكل يـــرى اآلخـــر مخالفا ً
للصو ا ب .
لهـــذا ،ال داعي ألن تتعب قلبـــك ــــ املُتعب
إقناع ٍ
أحد أنـــه على خطأ ،دعه
أصـــاً ـــــــ يف ٍ
يعمـــل برأيه ،دعـــه مير بخطأه وســـوف تنتج
النهايات نفســـها يف ختام كل شـــيء.
13

الليبي

شؤون ليبيـــه

تاريخ وعراقة وتعرثات عرب الزمن ..

الصحافة الليبية

()3

نتابع احلديث عن الصحافة الليبية وتعثراتها عبر الزمن وتاريخها
العريق ،فمازلنا نتحدث عن الصحافة الليبية يف العهد امللكي وعن هموم
كتاب وصحفيي ليبيا وما يعيشونه من أوضاع ،حيث كان ذلك يترجم يف
صور مقاالت وكتابات من خالل اجلرائد والصحف واملجالت ،فمثالً يف يوم
اخلميس ،السادس والعشرون من رمضان  1384هجري املوافق  28يناير
 1965ميالدية ،اطلع الليبيون على العدد . 179السنة الرابعة جلريدة
«الرقيب» ومن ضمن ما اطلعوا عليه موضوع جاء يف الصفحة السادسة
بعنوان (( أم كلثوم و شموع على طول ومصلحة النور يف بنغازي )) يف
العمود الذي كان يكتبه «رجب املغربي» من األسبوع إلى األسبوع « حيث تقول
اجلريدة -:
امراجع السحاتي .ليبيا
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(( «نيرون» العظيم ،إمبراطور «روما» أيام
زمان ،كان يغني أغنية بها مقطع يقول -:
اندلع اللهب يف روما وتدافع الناس يف ذعر،
وأصبحت املدينة قطعة لهب حتترق ،يتعالى
لونها األحمر إلى قلب السماء ،وفجأة قفز
نيرون ،ومن شرفة القصر أشار إلى روما
أمراً « :اجعلوا اللهب األحمر يتعالى إلى قلب
السماء»
وتستمر اجلريدة يف املوضوع وتقول -:
((  ...هذه احلادثة حصلت يف «روما» أيام
زمان ،وهنا يف بنغازي يف هذه األيام يظهر
أن حادثة مشابهة حتدث يف هذه األيام ..
فبعد أغنية السيدة أم كلثوم اجلديدة «سيرة
احلب» التي جاء يف مقطع فيها « :شموع على
طول» .ومدينة بنغازي تعيش على الشموع
كل ليلة تقريباً ،وكأن مسئوالً أو مسئولني من
الكهرباء انسجموا أكثر من الالزم مع هذا
املقطع بصورة خاصة ،فأرادوا مثل «نيرون»
العظيم أن يطبقوا حكاية «الشموع على
طول» ليروا جمال املدينة على ضوء الشموع،
والرومانتيكية التي تظهر ،وال سيما عند آذان
املغرب وما يحدثه انقطاع التيار الكهربائي
فجأة من ارتباك ومرمطة لعباد اهلل ،وهكذا
كل ليلة منذ بداية شهر رمضان بصورة خاصة
والناس يتمتعون بالشموع على طول ))...
إلى أن تنهي اجلريدة املوضوع بالقول -:
((  ....ونرجو باملناسبة أن يكون السادة
املسئولني عن هذا املرفق يشاركوننا هم أيضا ً
املتعة الرومانتيكية وتناول اإلفطار يف رمضان
على ضوء الشموع  ..أنها متعة ما بعدها ))...
كما جاء يف ذلك العدد تذكير بزلزال املرج
الذي حدث يف رمضان  1382هجري ،حيث
تقول اجلريدة-:
(( مدينة «املرج» احلبيبة ،حيث رأيت احلياة،
أتذكر اليوم نكبتها بالزلزال منذ عامني،
واستعيد الذكريات وقلبي يتقطع  .كيف كانت
جنة اجلبل األخضر وكيف أصبحت .)1( ))...

وبعد أربعة سنوات من زلزال املرج ،والذي
شعرت به بنغازي ذات رمضان ،تذكر مجلة
«ليبيا احلديثة» الليبيني بهذا الزلزال يف عدد
املجلة العاشر السنة الرابعة الصادر يف العاشر
من يناير سنة  1967ميالدي حيث تقول -:
(( إن مدينة املرج اجلديدة ستكون يف ظرف
سنة على األقل جاهزة لتستعيد اسمها الذي
كاد أن يندثر مع بيوتها وشوارعها وأسواقها،
وجثث ضحاياها األبرياء الذين قصفهم زلزال
رهيب يف ليلة من ليالي شهر رمضان منذ
أربع سنوات تقريبا ً « (.)2
ويف السبت الثامن من شهر رمضان من عام
 1387هجري املوافق  9ديسمبر سنة 1967
ميالدي صدر العدد  17من جريدة «الهدف»،
حيث من ضمن ما لفت البعض من الليبيني
ما كتبه أحد شبابها يف نقد اجلريدة املذكورة،
وجاء ذلك يف زاوية «صندوق البريد» ،من تلك
االنتقادات تأخر نشر أخبار حفلة مالكمة
باملجمع الرياضي طرابلس بتاريخ  19نوفمبر
 1967ميالدي ،وكذلك عدم اهتمام اجلريدة
بحدث رياضي يف بنغازي وهو حفلتي املالكمة
اللتان أقيمتا يف بنغازي يومي  ، 18 ، 16يف
نوفمبر  1967ميالدي ،وكذلك نقد ثالث هو
عن تأخر وصول اجلريدة إلى بنغازي .كما
جاء يف هذا العدد من اجلريدة شكر وتقدير
قدمه أعضاء املسرح الشعبي بنغازي لوزير
اإلعالم والثقافة ووكيل الوزارة ومدير عام
مصلحة اإلذاعة والتليفزيون (. )3
ويف رمضان عام  1388هجري املوافق
ديسمبر  1968ميالدي اطلع الليبيون على
العدد  972جلريدة «احلقيقة» التي صارت
تنافس الكثير من اجلرائد التي بدأت بعدها،
وكان ذلك العدد بتاريخ السبت  24رمضان
 1388هجري املوافق  14ديسمبر سنة
 1968ميالدي ،حيث جاء يف هذا العدد
إعالن مقدم من دار النغم لألسطوانات بسوق
الظالم بنغازي ،وقد أوضح اإلعالن عن
15
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تواجد أروع األحلان الليبية ألحب النجوم،
حيث فيها أغاني للفنان الصاعد كما ذكر
يف اإلعالن «إبراهيم اشرف» الذي قام
بتلحني تلك األعمال الغنائية مثل أغنية «
ياشوق « كلمات مسعود القبالوي وغناء فهد
بالن ،وأغنية «يا غالي نبيك» كلمات «مسعود
القبالوي» وغناء «هيام يونس»  ،وأغنية «ملا
قابلتك» كلمات «عبدالسالم زقالم» وغناء
«فهد بالن» ،وأغنية «زين احلبايب» ،كلمات
«عبدالسالم زقالم» وغناء «هيام يونس».
إذن ،نعلم من ذلك أن الليبيني على موعد مع
أغاني وأحلان جديدة يف رمضان تلك السنة
من هذه الصحيفة (.)4
ويف يوم االثنني  17رمضان عام 1387
هجري املوافق  18ديسمبر  1976ميالدي
يف العدد  73من جريدة االوملبياد نشر بيان
من نادي النصر البنغازي وهو بيان رسمي
مؤرخ يف  2ديسمبر  1967ميالدي موجهة
إلى السيد محرر الركن الرياضي بجريدة
«األوملبياد» فيه استنكار من التضليل الذي
قام به املحرر الرياضي للرقيب حول مباراة
النصر ودارنس بتاريخ  3نوفمبر 1967
ميالدي ،وقد أوضح نادي «النصر» يف البيان
الرسمي عدم صلته باملحرر الرياضي بجريدة
«الرقيب»  .وقد جاء يف العدد املذكور كذلك
مقال بعنوان « ملاذا توقف كرة القدم خالل
شهر رمضان  .احتاد الكرة مطالب بالرد
على األسئلة املتعددة « (. )5
ويف اخلامس من رمضان عام 1389هجري
املوافق  15نوفمبر  1969ميالدي
صدرت مجلة «املرأة اجلديدة» ،ووزعت
يف أكشاك بيع املجالت واجلرائد والكتب
وبعض املكتبات من تلك املجلة التي كانت
رئيسة حتريرها «خديجة اجلهمي» إحدى
النسوة الليبيات املهتمات بالثقافة والشأن
االجتماعي ،من املواضيع التي جاءت يف تلك
املجلة موضوع بعنوان « يف رمضان كثير من
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الفرص « ،وقد تناول موضوع املدخنني وعدم
رضاءهم عن أنفسهم ألنهم ينفقون أموالهم
يف مادة ضارة بصحتهم وهي السجائر ،وقد
متنوا أن يتخلصوا من عادة التدخني وحاول
بعض منهم ولكنهم فشلوا ،ورغم ما هم فيه
إال أنهم يصومون ،بعضهم ال يتأثرون بالصيام
وال «يحششون» كما جاء يف املقال ،وقد ختم
املقال بنصيحة للمدخنني وهي أن يقوموا
بتجريب ترك التدخني مرة واحدة يف رمضان
بشيء من قوة اإلرادة والتصميم ميكنهم
التخلص من هذه العادة اآلن ،وهذه النصيحة
يف اعتقادي مفتوحة حتى لصائمي عام
 2013ميالدي من املدخنني  ،وأخيراً وجه
املقال سؤال بعد أن أعطى النصيحة يقول -:
فما رأيكم أيها املدخنون ؟  .وكذلك ورد مقال
يف تلك املجلة بعنوان «صوم اجلوارح « والذي
يقصد منه صوم العني واألذن واليد واألرجل
والفكر  .وقد تصفح الليبيون تلك املجلة يف
رمضان عام  1389هجري املوافق نوفمبر
 1969ميالدي  ،وقد أعجبهم التحقيق الذي
كتبه «مفتاح القطراني» ،وقام بتصوير لقطاته
«سالم الفيتوري» ،وكان بعنوان «صور من
املاضي» ،ويف هذا التحقيق يحكي فيه كاتب
التحقيق على لسان الفتاة التي كانت بكماء
وتبلغ من العمر  14سنة ،وقيل إن اسمها
«سليمة» من قاطني «حي أكواخ الكيش»،
وكما يقول كاتب التحقيق الذي حتدث بلسان
الفتاة  -:بأنها خلقت من أجل األكل والشرب
وجمع النقود البيضاء ،وأنها لم تشعر بحنان
األبوين رغم أن أمها على قيد احلياة ،وأنها
تعمل منذ  4سنوات يف هذه املهنة ،وهي مد
علبتها للحصول على ماهو مقدر لها من
الصدقات ،أي أنها متتهنها من نهاية سنة
 1965ميالدي ،وأنها لم تعرف طعم الراحة
وال الكلمات فهي بكماء ولم تكن جميلة،
وأنها كانت ترتدي ثالثة أثواب دفعة واحدة
يف الصيف ،ويزداد عددها إلى النصف يف
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الشتاء ،وال تعرف غسل مالبسها حتى تنزعها
والدتها لتسد بها شقوق كوخهم ،وكما يقول
كاتب التحقيق بلسان الفتاة بأنها لم تعرف
املرآة احلقيقية بل تعرف غطاء العلبة التي
جتمع فيها النقود الذي كان يظهر وجهها
مشوشا ً إضافة إلى ما شوشه الدهر ،وقد
كانت تقدم علبتها ألصحاب السيارات الذين

كانوا يسقطون فيها بعض القروش البيضاء،
وقد وأشار كاتب التحقيق على لسان الفتاة
املتحدث عنها وعن نفسها بأنها تسكن منطقة
الكيش حيث أكواخ الصفيح .وقد أوضحت
الصور امللحقة بالتحقيق الفتاة وهي ترتدي
األثواب الرثة تلف على رقبتها محرمة بالية
وتلف ذراعها األمين على علبة صفيح مفتوحة
17
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وتظهر حافية القدمني (. )6
هنا الصحف واجلرائد واملجالت تتحدث عن
الشأن املحلي االجتماعي وهموم املواطنني.
بعد االستقالل يف أواخر عام 1951م صارت
هناك إدارة خاصة للحج حيث صارت هناك
إدارة لشؤون احلج بوزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،وصارت هذه اإلدارة تعلن عن
التسجيل للحج ،حيث صارت تعلن ذلك
بالصحف املحلية عن شروعها يف تسجيل
الراغبني للحج ،ويتم التسجيل عادة خالل
شهر رمضان ،فمثالً أعلنت إدارة شؤون احلج
عن التسجيل يف جريدة «برقة اجلديدة» العدد
 3381يوم األربعاء  7رمضان 1383هجري
املوافق  22يناير 1964م الصفحة الثالثة
اإلعالن الذي يقول-:
(( يسر إدارة شئون احلج بوزارة العمل والشئون
االجتماعية أن تعلن لكافة املواطنني بأنه تقرر
البدء يف تسجيل الراغبني يف تأدية فريضة
احلج لهذا العام اعتباراً من أول يناير وحتى
نهاية شهر فبراير 1964م ،وذلك يف جميع
متصرفيات اململكة  .أما موضوع استخراج
وثائق السفر والطريقة املطلوب أتباعها
فسيعلن عنه فيما بعد  )).وبعد هذه اإلعالن
ينشر إعالن آخر من اإلدارة العامة لشؤون
احلج بوزارة العمل والشئون االجتماعية ،حيث
تشير فيه اإلدارة إلى أن على املواطنني الذين
يعتزمون تأدية فريضة احلج أن يتوجهوا إلى
أقرب متصرفية لهم مللء استمارة استخراج
وثيقة السفر للحج مع ذكر املستندات املطلوبة
من الراغبني يف احلج(. )7
بعد االستقالل صار لليبيني جوازات سفر،
وصارت هناك مكاتب الستخراج تلك الوثائق،
وكان يعلن عنها يف الصحف واجلرائد،
كما أشار إعالن من وزارة العمل والشئون
االجتماعية اإلدارة العامة لشئون احلج بهذا
اخلصوص ،ونشر يف جريدة الزمان يوم
الثالثاء 1386هجري املوافق  17يناير
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1967م العدد  507الصفحة الرابعة وهو
إعالن حلجيج سنة 1967م (. )8
من الصحف واجلرائد واملجالت التي اعتنت
بالشأن املحلي وما يخص املواطنني من أنباء
ومعلومات الزمان فعلى سبيل املثال جند
جريدة الزمان يف عددها  658الصادر يوم
اجلمع ة  21ذو القعدة عام  1388هجري
املوافق  7فبراير من عام 1969م السنة
 17يف الصفحة الثانية فيما يخص املواطن،
حيث قالت اجلريدة  ... « -:لقد فتح «بنك
ليبيا» يف بنغازي نوافذ العمل طوال األسابيع
املاضية بكل سهولة . )9( »....
وكذلك اخلبر الذي نشر يف جريدة الزمان
العدد  560الثالثاء  23شوال 1387هجري
املوافق  23يناير  1968السنة السادسة
عشر الصفحة السادسة .يقول اخلبر -:
(( تقرر أن يغادر الفوج األول من احلجيج
الليبي لهذا العام ارض الوطن يوم 20
فبراير القادم ومن املنتظر أن تبدأ عملية بيع
تذاكر السفر بالطائرة للراغبني يف أداء هذه
الفريضة املقدسة « (.)) )10
هذه بعض عينات من املقاالت واألخبار التي
كانت ترد يف الصحافة الليبية إبان العهد
امللكي ،بعضها ذات شأن اجتماعي وهي
تسجل وتوثق لتاريخ شعب وأمة .
نالحظ يف هذه املرحلة وهي يناير عام
1952م الى أواخر اغسطس عام 1969م
إن الصحف واجلرائد واملجالت بدأت
تظهر بنكهة ليبية ،وبدأت تتخصص بعضها
يف الرياضة وبعضها يف النفط وبعضها يف
االقتصاد وبعضها يف السياحة واالذاعة
والتليفزيون واجليش والشرطة واملرأة
والشباب وغيرها ،كما نالحظ تأثير النفط
على انتعاش الصحافة الليبية ،وبروز الكثير
من الصحف واملجالت واجلرائد ،إضافة إلى
وجود نوع من حرية الكتابة والراي والتعبير،
كما نالحظ االستقرار النسبي الستمرار بعض
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الصحف واجلرائد واملجالت ،وكذلك األسماء
الرمزية املعبرة مثل الشعلة والفجر والشعب
واحلرية واجليل الصاعد والنور والضياء .كما
نالحظ تراجع بعضها فيما بعد بسبب الكبت
الصحفي ،حيث توقف الكثير منها عام 1972م
خاصة بعد أن ظهرت شخصيات حتاول أن
تضع تصورات إلرضاء السلطة اجلديدة ،حيث
ظهر القانون رقم  78لسنة 1971م بشان
تنظيم وزارة اإلعالم ،والتي سلمت لشخصية
غير اعالمية ليس لها دراية بالعمل الصحفي
وبهموم الصحافة والصحافيني ،بعد ذلك ظهر
القانون رقم  76لسنة1972م بشان تنظيم
املطبوعات ،والذي جاءت فيه بعض االشارات
التي تقيد الصحافة ومؤسسيها ،حيث نص
القانون على أنه على اصحاب الصحف
وغيرها من املطبوعات واملطابع إعادة
التراخيص وفق أحكام القانون اجلديد ،وأن
ال تنشر أي مطبوعة تخالف ما جاء يف هذا
القانون ،وانه ال يجوز أن ينشر يف اية مطبوعة
ما يشكك بأهداف الثورة ومبادئها ،حيث تقول
الفقرة التي ال يجوز ان تنشرها الصحافة
«التشكيك يف اهداف الثورة ومبادئها» ،وكانت
يف تلك الفترة التي ظهر فيها هذا القانون
صحف وجرائد ومجالت حتاول الصعود إلى
األفق حيث الصحف املتطورة يف ذلك الوقت
من تلك الزمان والرائد والطليعة والعمل
والرقيب والكفاح واحلرية واحلقيقة والفجر
والشعلة والهدف واليوم والبالغ والراي العام
والبشائر موزعة على طرابلس وبنغازي ،وكانت
هناك صحف أخرى يومية واسبوعية ،سبعة
اجنليزية خمسة منها يف طرابلس والباقية يف
بنغازي وهي تريبولي ميرور وسيرينايكا ويكلي
نيوز وذي ليبيان تاميز وذي ليبيان مايل وديلي
نيوز وتريبولي اكسبرس وبارجن  ،كما كانت
هناك صحيفتني إيطاليتني يف طرابلس وهما
اجلورنالي دي تريبولي وبانوراما ليبيكو(.)11
(يتبع )

الهوامش :
1.1جريدة الرقيب  ،العدد  179السنة
الرابعة  ،اخلميس السادس والعشرين
من رمضان  1384هجري املوافق 28
يناير  ، 1965الصفحة السادسة .
2.2مجلة ليبيا احلديثة العدد العاشر السنة
الرابعة  10من يناير سنة  1967م .
3.3جريدة الهدف  ،العدد  ،17السبت
الثامن من شهر رمضان من عام 1387
هجري املوافق  9ديسمبر سنة . 1967
4.4جريدة احلقيقة  ،العدد ،972السبت
 24رمضان  1388هجري املوافق 14
ديسمبر سنة . 1968
5.5جريدة االوملبياد  ،العدد  ،73االثنني 17
رمضان عام  1387هجري املوافق 18
ديسمبر . 1976
6.6مجلة املرأة اجلديدة  ،اخلامس من
رمضان عام 1389هجري املوافق 15
نوفمبر . 1969
7.7جريدة برقة اجلديدة العدد 3381
،األربعاء  7رمضان 1383هجري
املوافق  22يناير 1964م الصفحة
الثالثة .
8.8جريدة الزمان  ،العدد  ، 507الثالثاء
1386هجري املوافق  17يناير
1967م ،الصفحة الرابعة .
9.9جريدة الزمان  ،العدد  ، 658اجلمعة
 21ذو القعدة عام  1388هجري
املوافق  7فبراير من عام 1969م السنة
السابعة عشر  ،الصفحة الثانية.
1010جريدة الزمان  ،العدد  560الثالثاء
 23شوال 1387هجري املوافق 23
يناير  1968السنة السادسة عشر
الصفحة السادسة.
1111احمد محمد عاشور راكس  ،مرجع
سابق  ،ص ـ ص .81 ،80
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فسيفساء
إنه املكان الوحيد الذي احرص على أن يكون أول شيء تقع عليه عيني
كلما عدت الى واحتي.
ابراهيم االمام .ليبيا

«عني الفرس» :
نبعنا اخلالد «غسوف» كما سماه االسالف ..
أصل هذه الواحة ..على ضفافه ولدت ومنت
وترعرعت وكبرت وعظمت حضارة عي
فخرنا ..ترافقا ً ألحقاب ..حتيط به وحتميه
من عوادي الزمان ..منحها باملقابل اكسير
احلياة ..ينتزعه لها من احشاء االرض..
يقدمه عذبا ً زالالً .
أقف أمامه يف خشوع وتفكر ..كما كان يقف
«ليوناردو دافنشي» امام «املوناليزا» ليضيف
تفصيالً جديداً للوحتها اخلالدة .
أنا بدوري أبحث عن تفصيل جديد اضيفه
لنفسي ،ال للنبع اخلالد يف كل لقاء ..عن
اصل وجود كل هذه العراقة واألصلة التي
حتيط به .إنه املكان اجلدير أن يحظى
بالنظرة االولى .
()2
جلست إلى ضفته ..كنا وحدنا هذه املرة..
ال تتاح لي هذه اخللوات كثيرا ..فرواد النبع
كثر ..غاياتنا تتضارب ..غايتهم السباحة يف
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مياهه ..أما غايتي فالغوص يف اعماقه .لن
أفوت الفرصة سأستمتع باخللوة كما يحلو
لعاشق أن يفعل.
دفقات جديدة من املاء تنساب من وسط
النبع يف هدوء تنتشر على كامل السطح
األزرق يف حلقات  ..يتدفق ما فاض منه إلى
الواحة مت خالل قنوات الصرف ليمنحها
قربان احلياة وبلسم البقاء ..ليعم خيره اركان
الواحة اخلمسة .
الح السؤال املرافق لي يف كل خلواتنا ..ما
سر هذه القنوات ؟ ..ما سر كونها خمساً؟..
()3
ت كثيراً ..لكن ال اجابات
ت مطوالً ..سأل ُ
بحث ُ
شافية ..يتجدد اللقاء يف كل مرة ويلوح
السؤال كذلك ..هذه املرة طال وقويف أمام
النبع اخلالد بحثا عن تفسير..
تقول أمي نقالً عن أمها ،وأكدت ذلك جدتي
ألبي أن أسالف الواحة ال يصنعون شيئا ً
عبثاً ..لكل شيء سبب ..تؤكد جدتي :
 -عدم معرفتك للسبب ال ينفي وجوده ..
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لألسالف أسرارهم التي لم يبوحوا بها ألحد.
أمي تقول دائم ًا كل ما سالتها عما اعجز عن
تفسيره :
 ال تنتظر تفسيراً من أحد ..حاول بنفسك..
علي أن أبحث عن سبب يجعلها خمسا ً ال أقل
من ذلك وال أكثر .
أسماء القنوات اخلمس ال تفسر شيئا..
استبعدت هذا االحتمال منذ الح السؤال ألول

مرة على ذهني وأفسد علي جمال خلواتي مع
النبع .
مر وقت على تأملي ..استقر نظري على قناة
بعينها ..ال ادري سبب لذلك ..
بدأت فكرة ما تتراقص يف ذهني ..إنها القناة
التي نبشت وحفرت اكراما ً لنزول عائلة
قادمة من املغرب االقصى منذ أكثر من ألف
عام ..هذا ما تقوله الروايات ..قد يتالشى
استغرابك حني تعلم سبب هذا االحتفاء
21

الليبي

شؤون ليبيـــه

املميز ..إنها ترجع بجذورها الى النبي شغرت بنشوة االنتصار ..توجهت بنظري إلى
محمد صلى اهلل عليه وسلم ..اعتقد ان ذلك القناة املجاورة ..إنها تتجه نحو اجلنوب..
كاف حينها القناعهم مبشاركتهم السكنى يف انهم «اجلرمنت» هذه املرة ..تلك اململكة
واحتهم ليحظى املكان ببركاتهم..
التي حكمت الصحراء واستعملت العربات
()4
يف حروبها الطويلة من أجل السيطرة على
السؤال االن الذي يلح ويشعرني بشيء من الصحراء ..ومن ثم من أجل بقاءها ..أمة
االنتصار :
عريقة كانت لنا معها عالقات جتارية مهمة..
 ملا ال يكون هناك اسباب مماثلة حلفر باقي هذا يفسر بسهولة أمر القناة املتجهة غربا ًالقنوات ؟
بسهولة ..إنها تشير إلى «قرطاج» ..أمة
ابتسمت ..شعرت بطيف جدتي يربت على أخرى كانت هنا أيضاً ..صالت وجالت ثم
كتفي مشجعا ً لي ..صوت أمي كذلك يدفعني بادت.
للبحث يف هذا االجتاه:
أما هذه القناة التي أقف عليها اآلن فهي
 ال أحد ميلك احلقيقة املطلقة ..ابحث عن أصل هذه احلضارة وعصبها احلقيقي للحياةتفسيرك اخلاص لألشياء .
 ..إنها متثل األصل واجلذور ..بينما رفيقاتها
اجتهت بنظري الى قناة أخرى ..تساءلت ..األربع يرمزن إلى مراحل وحقب مختلفة من
متى حفرت وألي سبب ؟
تاريخها ونهضتها.
تتبعت بعني خيالي اجتاه تلك القناة ..صوت امي يشدو بلحن اعتادت غناءه البني
ت الصغير تدليالً وحتفيزاً..
اخترقت البيوت املجاورة للعني ..جتاوز ُ
حنيي يو نورغو ما كتوي ( .هاهو
البساتني املحيطة بالبيوت ..تسلقت السور -
املهيب املحيط بالواحة ..وقفت أمام بقايا الفتى الذهبي)
الهياكل القدمية ملعابد األسالف القدامى « هذه املرة كانت تغنيه وتهدينيه ..يبدو إني
متسمودين» ..هنا بنى االسالف أول كنيسة جنحت أخيراً يف الوصول لتفسير مقنع ..إنه
بعد اختيارهم للنصرانية كدين يتوجهون جائزتها تكافئني بها على ذلك .
من خالله بالشكر للرب الذي منحهم هذه
()6
الواحة.
خمس قنوات تتفرع من النبع الزالل ..
اعجبتني الفكرة خاصة أنها تؤرخ لعهد مكونة كفا ً بخمسة أصابع  ..خمس حضارات
االمبراطور «جستنيان» ،أما القائد الشهير ذابت هنا كما يذوب امللح يف ماء البحر ..
«كورنوليوس بالبوس» فقد كان حضوره قبل حضارات بادت اآلن ،ال أثر لها إال ما ذاب
ميالد املسيح بعقدين كاملني أثناء حروبه مع هنا  ..يتشكل ويولد من جديد يف ثوب قشيب
مملكة «جرمة»  ..يقال إن «جستنيان» عقد مختلف  ..متازجت مع األصل لتكون لوحة
اتفاقية سالم مع االسالف ..إنه سبب وجيه فسيفساء جديدة ومتجددة  ..ينساب مع
لشق قناة حلمل املاء الى املعابد اجلديدة املاء إلى اركان الواحة اخلمسة يف كل يوم .
والثقافة القادمة من وراء البحار لتتمازج مع تصفيق وصفير وصخب يخرجني من عاملي
ثقافة الصحراء وتذوب فيها .
 ..اكتشف أن خلوتي انتهكت وامتأل النبع
()5
مبرتاديه ..
اجلدة تربت مجدداً على كتفي دعما ً ساترك لهم املكان االن .
وتشجيعا ً  ..امي حتثني على االستمرار - ..الى لقاء قريب أيها النبع اخلالد .
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مرسح ذوي االحتياجات الخاصة يف مرص ..

الفن  ..إلى طاقة أمل
عيد عبد الحليم .مصر

الفن هو أقدر األشياء على حتويل املستحيل
إلى أمر ممكن ،وهذا ما ينطبق على مجموعة
من الفرق املسرحية التي تهتم بتقدمي املواهب
الفنية من ذوي القدرات واالحتياجات
اخلاصة يف مصر ،ممن يتحدون الصعاب
وحتويل اإلعاقة إلى طاقة.
ومن تلك الفرق «فرقة الشمس» التابعة للبيت
الفني للمسرح بوزارة الثقافة املصرية ،والتي
تضم مجموعة من األطفال املوهوبني ممن
فقدوا نعمة البصر ،وقدمت الفرقة عروضها
يف أماكن متعددة منها «مسرح الطليعة»
و»مسرح احلديقة الدولية» و»مسرح السالم»
وغيرها.
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وحتمل الفرقة شعار «النور منكم ولكم»،
وتشرف على الفرقة الفنانة «وفاء احلكيم»،
وقدمت الفرقة مجموعة من العروض
منها»العطر» إخراج «محمد عالم» ،و «ورد
وياسمني» إخراج «شريف فتحي» ،وهو أول
عرض يشارك يف صناعته فنانني من أصحاب
القدرات اخلاصة وأصحاب جميع اإلعاقات
احلركية أو السمعية يف تاريخ مسرح الدولة.
وتؤكد الفنانة «وفاء احلكيم» على أن الفرقة
أطلق عليها اسم «فرقة الشمس» تعبيراً عن
األمل والطاقة اإليجابية التي نتبادلها مع
أبنائنا وإخوتنا من هؤالء األبطال.
وتقيم الفرقة مجموعة من الورش الفنية
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املتنوعة للتدريب على فنون األداء املسرحي،
وكذلك ورش لتعلم فن الرسم.
فرقة الصامتني :
أما «فرقة الصامتني» املسرحية ،وهي الفرقة
األولى من نوعها يف مصر من الصم والبكم،
الذين تغلبوا على اإلعاقة باإلبداع ،وخلقوا من
العجز حالة من العطاء والقدرة على االبتكار.
تأسست الفرقة عام  2005مبدينة املحلة
الكبرى على يد «رضا عبد العزيز» مخرج
ومصمم الرقصات الذي اتخذ من أسلوب
املوسيقار العاملي «بيتهوفن» يف التعامل
مع املوسيقى وحيا ً وإلهاماً ،وهو ما يعرف
باالتصال العظمي ،وهو عبارة عن حتويل
النغمات املوسيقية إلى ذبذبات يحسمها
الصامتون عوضا عن سماعها ،وهو فنان قام
بتطوير هذا األسلوب عن طريق النقر على
الكفوف واألكتاف ليتناسب مع طبيعة إعاقة
الصامتني .وقد اختار «رضا» لفرقته هذا
االسم ليعبر به عن عاملهم الصامت الساكن.
ويهدف «مسرح الصامتني» إلى االرتقاء
بالطفل والناشئني الصم بهدف خلق جيل

مبدع من ذوي اإلعاقة منفتح على العالم،
قادر على املشاركة يف تأسيس مجتمع مبدع
ناضج فكرياً ،ومساهم يف تطوير احلضارة
اإلنسانية.
وحول الفكرة يقول «رضا عبد العزيز» :
جاءت الفكرة عام  2005حيث كنت أعمل
مدرسا ً يف مدرسة األمل للصم باملحلة
أخصائي مسرح ،رأيت عروضا ً مسرحية بلغة
اإلشارة قبل عملي يف مجال املسرح ،وأنا
كذلك موسيقي واستعراضي ،فتوقفت عند
املوضوع ،وحاولت خلق طريقة لالقتراب من
هؤالء األشخاص الذي حرموا من السمع
والنطق .فبدأت أبحث عن لغة فنية من خالل
ثقافتي املوسيقية ،فحاولت إقامة عروض
تتماشى مع قضاياهم من خالل توظيف
لغة اجلسد ،ومن خالل توظيف كل الوسائل
املتاحة عندهم ،بدأت بعروض جتريبية ،حتى
قابلت الراحل د».رفيق الصبان» ،فحدثته
عن جتربتي ،خاصة أنه كان مهتما باملسرح
الراقص ،فأحضرت له شريط فيديو لعروض
الفرقة فقال لي :أنت أحدثت شيئا ً جديداً
25

الليبي

شؤون عربيـــــة

يف فن الرقص احلديث ،فرشحني للمهرجان
الدولي للرقص بإدارة «وليد عوني» ،وهو
املهرجان الذي توقف بعد سفر «عوني»،
وبعد العرض وصفنا د».الصبان» يف مقال له:
بأننا مفاجأة املهرجان ،وهي فرقة تأتي من
األقاليم املصرية بروح املغامرة.
وأشادت بنا كل وفود الدول األوروبية ،خاصة
التكتيك الفني ،خصوصا ً أن هناك صعوبات
واجهتني وهي كيف أجعل املمثلني متفاعلني
مع املوسيقى وهم صم وبكم ،فتغلبت على
ذلك بالرجوع إلى «بيتهوفن» ،فبعد إصابته
بالصمم أنه كان يضع رأسه على جسم
البيانو حتى يحس بعظم اجلمجمة باملوسيقى
اخلارجة من البيانو ،أطلقت مصطلح
«االتصال العظمي» وهو ما جعل الصامتني
يحسون باملوسيقى باالتصال العظمي عوضا ً
عن سماعها.
ويضيف عبد العزيز قائال« :بيتهوفن» حتى
سن  32عاما ً كان يسمع ،أما األوالد الذين
علي أن
أتعامل معهم فولدوا صماً ،فتحتم
ّ
أكرر أسلوب «بيتهوفن» ،وكنت أريد الوصول
إلى منهج جديد «التيمبو املوسيقي» إيقاع
بحركة األكتاف حتى يحسوه بعظامهم من
خالل تكثيف البروفات.
كذلك حركة العني استطاعوا التواصل
بها مع اجلمهور ،وهي تقنيات فنية وليدة
اللحظة ،وعن أهم عروض الفرقة سوف
جند أنها قدمت مجموعة من العروض منها»
العرض األول «أجنحة صغيرة» وهو العرض
الذي عرفنا به يف الوسط الثقايف ،وتناول
قضية االنتهاكات التي يتعرض لها أصحاب
االحتياجات اخلاصة ،وعرض على املسرح
الصغير باألوبرا ،وحضره عدد كبير من
املهتمني بفن املسرح .وشاركت به يف مهرجان
الرقص احلديث.
ويؤكد «رضا عبد العزيز» أن هناك توجها ً
واضحا ً لعروض الفرقة ،حيث كل عرض
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قدمناه له قضية ،فالهدف من الفرقة حتقيق
تواصل بني الصم واجلمهور ،وعلى سبيل
املثال قدمنا عرض «نيران صديقة» واملقصود
بها نيران السجائر واملخدرات ،وعرض يف
املركز الثقايف الفرنسي والقى استحسانا ً
كبيراً ،وحضره عدد كبير من طلبة اجلامعات،
وهو عرض اجتماعي قمنا فيه بتقدمي مناذج
حية حتى يبتعد الشباب عن العادات السيئة،
بعد ذلك جاء عرض «كليوباترا» ،وهو عرض
تاريخي ويتكلم عن احلضارة الفرعونية وهوية
مصر وتاريخ لشخصية «كليوباترا» التي تعتبر
واحدة من أهم الشخصيات املصرية القدمية.
كيان «الصامتني» منقسم لفرقتني «هتاف
الصامتني» لألطفال الصغار ،وال يوجد لها
دعم ،فهي تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة
وكثيرون منهم ال يعمل بأجر ،وقد حتدثت مع
رئيس هيئة قصور الثقافة ولم يستجب أحد
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ملطالبنا حتى اآلن رغم أنها بسيطة وكلها
مرتبطة بالدعم املادي البسيط.
وحتدثنا مع د».صابر عرب» وزير الثقافة
األسبق الذي وعدنا باالستجابة ملطالبنا،
وإلى اآلن أصرف على الفرقة من جيبي
اخلاص ،العروض تتكلف كثيراً ،ومع ذلك أنا
سعيد مبا أقدمه.
الفرقة األخرى «الصامتني» وهي فرقة خاصة
للكبار وتقدم عروضها بشكل مستمر ،خاصة
يف التجمعات الثقافية ،وحاليا نقدم عروضنا
يف مركز طلعت حرب الثقايف بالقاهرة.
وعن رؤيته ملستقبل الفرقة يقول «عبد
العزيز»  :بالنسبة لي املسألة متثل مشروعا ً
فنيا ً أسعى جاهداً من خالله إلى التواصل مع
اجلمهور ،فال يوجد شيء أو عمل مبعزل عن
اتصال الناس به ،وهنا يصبح فصل العمل
عن املشاهد مستحيالً ،كما ال ميكن اعتبار

الفن حالة خاصة– أي شيئا ً مكتمالً يف ذاته
ومبرراً لنفسه -بل يصبح أثراً ينتج عند
«االتفاق» بني العمل ومتلقيه ،أي نقطة تتحدد
وفق عمليات التفاوض املتغيرة وتخضع لها،
والفن وفق هذه النظرة ،وكذلك األعمال
الفنية ،ليست مجرد «أشياء» بل هي وقائع
وأحداث ال ميكن أن ننسب هويتها إلى عمل
الفنان وحده أو إلى تلقي املشاهد لها وحده.
لذا ستحاول الفرقة جاهدة يف عروضها
القادمة التواصل مع البيئة املحيطة بها لتقدم
مسرحا ً يتماشى مع اللحظة واملكان ،وأرى
أن املسائل تتطور يوما ً بعد اآلخر ،فأعضاء
الفرقة يكتسبون كل يوم ـ خبرات جديدة ،على
مستوى الرؤية ،وعلى مستوى تطوير األداء
احلركي ،وهنا ميكننا احلديث عن التطلع إلى
اجتياز حدود الشكل من أجل تقدمي املسرح
الشامل ،الذي يتضمن إبهاراً بصريا ً وعقلياً.
27

الليبي

شؤون عربيـــــة

قراءة يف معرض للفنانة التشكيلية "سناء ّ
جمايل عماري"

هي التي رأت
فاطمة بلغيث معتوق .جامعة سوسة .تونس

حني يفتح الفنان النحات عينيه «على ما
رأى» ،تنضج األعمال بفعل احلرق ،وأعينها
مفتوحة أيضاً ،ترنو إلى األعلى غير آبهة
بالعالم السفلي .يف هذا السياق بدت منحوتات
الفنانة التشكيلية «سناء جمالي عماري»
املتقبل يف معرضها الشخصي،
ترهق عيني
ّ
برواق سانت كروا «  » Saint croixبتونس
العاصمة ،واملمتد من  21أكتوبر إلى غاية
 10نوفمبر .2021جنحت الفنانة يف فتح
العيون وتفتيق الذاكرة ،وفسح املجال لقراءات
متعددة ،فوق أرض زلوقة بفعل
شتى ،وتأويالت ّ
الرمز النحتي الذي يرجعنا إلى حيث (( هو
حيث تستعرض
الذي رأى «))
األعمال منوذجا ً متنوعا ً لصرخة واضحة،
تفضي إلى اختيار الرحيل ،وهو اللفظ املالئم
لعنوان معرضها الفردي « (منوذج لصرخة
ورحيل اختياري).
بدت البعثات البصرية للمنحوتات متحمسة
للبحث عن شيء ما يف الرواق ومن حوله،
جلّها تبصر األعلى الغي ًة السفلي ملا يحتويه
من شروخ ،وخروم ،ونقصان .تهرب جلّ أعني
املنحوتات من عالم األرض ،وهو الهروب من
الهاوية إلى الهاوية ،أي بداية اكتشاف اجلديد
واملجهول والكشف عن األماكن املخفية والعود
بحكاية الذات عبر الزمن ،هو القلق املتعب
باجلهد الشاق...وعند أوبتها نقشت «سناء»
الفنانة التشكيلية قصصا ً يف شكل مالمح وجوه
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مستبصرة لم نعهدها يف عالم اخلزف/النحتي
بتونس ،والذي غالبا ً ما كان يعالج مسائل تقنية
تتعلّق بصياغات تشكيل ّية بحتة .وقد يكون أن
يرتبط النحت التونسي مبرجع ّيات ثقاف ّية
وذاتية أخرى ،تساهم يف تطوير خصائصه
اجلمال ّية .وعموما ميكن توجيه اهتمامنا نحو
دراسة النحت التونسي املعاصر كواقع جمالي
حميمي مرتهن ألطره الزمان ّية واملكان ّية ،ويعود
ذلك يف اعتقادنا إلى أهم ّية النمط التعبيري
يف توجيه التجارب التشكيل ّية املعاصرة يف
تونس ،واملترامية أطرافها (التجربة) على
حواف ما يصير حولنا من مآمت سياس ّية
تق ّر املضاجع ،وتشبع النفس ضجراً وبؤساً،
وقهراً ،والذي قد يكون دواءه إطالق صرخات
متعالية صداها القلق وعدم الراحة ،والعرقلة،
والضياع ،الذي يعيشه اإلنسان يف بيداء وطنه.
الفنان التشكيلي إذا لم يكن مواكبا ً ملآزق
مهمته
عصره ،واالنفالت احلاصل فيه ،فإ ّن ّ
الرئيس ّية ستكون ذات أبعاد ذاتية تتمثّل يف
تكسير أصنام القبح اليومي بغرض إعادة
إكسائه وتزويقه ونحت مالمح صرخة جديدة،
بأعني واسعة تؤ ّكد هول اللحظات التي مت ّر
جارفة معها كمية كبيرة من طني احلياة ،ودفن
الشوارع والطرقات واملدن واإلنسان...يرجع
اجللي
هذا التنصيص على اليومي ،إلى دوره
ّ
يف تطوير املمارسة التشكيلية يف تونس مؤخّراً،
ومن بينها جند املمارسة النحت ّية املعاصرة
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ضحها الفنان
التي تصاحبها رؤية جمالية يو ّ
التشكيلي يف أعماله بطرق شتّى.
نرى أ ّن هذا البحث يقتضي منّا بعض التوضيح
ونحوصله يف جانبني:
 قراءة النحت الذي أتقنته الفنانة التشكيل ّية«سناء جمالي عماري» من ناحية رؤية جمال ّية
بنيو ّية وحتليل ّية تتفاعل فيها القيم الذات ّية
والثقاف ّية لتضمني إفرازات البنية البصر ّية
من عناصر تآلف وتخالف تتعاطى مع احلدث
اليومي مبختلف صرخاته وتأثيراته ،وهو
اجلانب الذي سنبحث فيه عن جمال ّيات
املتعددة
الصرخة التشكيل ّية يف منحوتاتها
ّ
احلضور يف معرضها املذكور .أعمال اتّخذت
داخل اإلطار صورة من طني مز ّجج ،وخارجه
منحوتة بعينني واسعتني معلّق بصرها يف
السماء أو مجموعة أجسام بال أطراف لكن
حدقة العينني تبصر أشياء ال يراها بق ّية الب
شر.
 استقراء تأثيرات اخلبر واحلدث املحيطبالفنّان على املمارسة التشكيل ّية املعاصرة
والذي سنحاول من خاللها التنبيه إلى تش ّعب
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البحث .وإمكانية تغافلنا عن القراءات التقليد ّية
املعهودة التي دائما ما تستدرج اخلزف
التشكيلي املعاصر نحو منطقة التحليل حول
التعامل املباشر مع املا ّدة بوصفها ممارسة فن ّية
يتداخل فيها اإلنشائي واجلمالي.
هذا ما سنعمل على محاولة فهمه وفق رؤى
تشكيلية من خالل ما تنشره العيون الواسعة
واملحدقة يف أرجاء الرواق ،مع انحناءة رقابها،
ممتد نحو األعلى تارة ويف ّاتاه
والرأس
ّ
ٍ
األمام طورا .والتي حتمل تعبيرات على التأمل
إلنسان يصلي تشكيليا ً بكيفية تتجاوز حدود
الزمن -فكأ ّن هذه املنحوتات هي متثيل إلنسان
جتسده الفنانة ،يرفع عينيه نحو
العصر كما
ّ
السماء يف كل زمان ومكان .ما األشياء التي
ميكن لنا قراءتها على خلف ّية عيون منحوتات
«سناء» املستبصرة ؟
مدخل نحو اإلشكال ّية :
إزاء التح ّوالت اجلمالية التي شهدها املجتمع
التونسي املعاصر ،خصوصا ً يف مرحلة إنتشاء
حركة النحت املعاصر يف مختلف تش ّعباته
التعبيرية املرتبطة بتحول الزمن السياسي
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والوضع املجتمعي بعد الثورة ،ارتأينا االهتمام
باخلزف املعاصر بقطبيه املادي والتعبيري يف
سياق حتوالت الذائقة األهلية التي تتعايش
يوميا ً مع احلدث املتنوع بصمت ،مع أمور
تستدعي الصراخ فعالً .
بهذا نحاول من خالل أعمال الفنانة التشكيلية
«سناء جمالي» فهم مالمح عمق التح ّوالت
الطارئة على اخلزف املعاصر باعتباره مدخالً
مهما ً لدراسة حركة الذائقة الراهنة واملشتركة
ّ
يف تونس ،من زاوية املشترك .وارتأينا لهذا
معرضها الذي ال يزال طر ّيا ً ح ّيا ً يف رواق
«سانت كروا « بتونس .معرض ميثل لنا مسند
دفع نحو توليد جتربة تشكيلية ذات ّية تتط ّرق
إلى املا ّدة ،واللون ،واخلامة ،كما املكان وال ّزمان
والتاريخ ببعدهم االجتماعي واحلميمي.
واالستفهام العميق الذي ننطلق منه يف سياقنا
البحثي هذا يحاول اإلملام بني التح ّوالت
االجتماع ّية التي يشهدها الفضاء التونسي،
والتي حتكي الذائقة األهل ّية بجزأيها :جزئها
املفرد عند الفنان التشكيلي ،وجزئها املشترك
بيننا وبينها كباحث يحاول النّفاذ إلى املعلومة

من زاوية املخصوص التشكيلي يف اخلرف.
 أين يكمن تأثير اخلزف املعاصر علىاملمارسة الفنية الذات ّية لدى الفنّانة ،و مدى
عالقتها مبمارسات راهنة حاصلة يف منطقة
تونس ما بعد الثورة؟
بشك ال متناه عن الواقع
أعمال مشغولة
ّ
ومعاشاته ومآالت املستقبل:
يقدم رواق «سانت
يف معرض ثري ومتنوعّ ،
كروا» «سناء جمالي عماري» بصرختها
وفجاجة أعني منحوتات من طني مز ّجج.
توحي األعمال مبزاج ّية الفنّانة ،وضرورة
مالمسة الزائر للرواق لظل هذه املنحوتات و
هوامشها .وتظهر األعمال مرحلتني من جتربة
الفنانة حسب قراءتنا الذاتية.
 املرحلة األولى :استخدمت فيها جسمهاما ّدة يف تشكيل األعمال (الصورة ،)4-3-1
يف ورشتها بتفاعل بصري وجسدي ملحوظ.
ففي عملها املتسلسل (الصورة )2وهو عبارة
عن أجسام سوداء وأخرى على طبيعتها بلون
الطني ،متساوية العدد تقريبا ً بني اللونني،
متك ّررة ويف حلقها صرخة .جتتمع األجسام
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كلّها على األرض بشكل دائري بهدوء التماثيل،
وكأنّها يف حالة تيقّظ الوعي فيها لفك لغز
وغموض ما يدور يف تونس من صراع سياسي
بني شقني متنافرين.
املرحلة الثانية :والتي تقف فيها بعض األعمال
متف ّردة بصرختها ال يجتمع معها أحد .وكأ ّن
قسموا مواعيد الصرخة إلى
اجلموع قد ّ
صرخة جماعية وصرخة فردية .ويف ذلك
ربا ،أو قد يكون
إشارة إلى انقسام املجتمع ّ
ذلك استكماال ملسار إبداعي للصرخة الذي
يطرح بدوره هو ّية األثر وقراءته ضمن محيطه
اإلبداعي والثقايف.
يتجاوز املعرض ،يف استعادته أعمال سناء
اجلمالي ،محنتها مع فن اخلزف املعاصر.
ّ
فتظهر عبر أعمالها املتن ّوعة :جتريبا بصريا،
واشتغاال تشكيليا ،وتركيبا ،ومنحوتات .هي
مجموعة أعمال إنشائية مفكّكة تتواءم مع
مراحل الوضع السياسي الذي نعيشه يف تونس
ما بعد الثورة ،حيث -كلّ شيء مفكّك -حتى
الوعي الفنّي بات ال يفكّر سوى يف صرخة،
وعيطة ،وشهقة ،ونحت عيون بال حدقة،
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وقزحية ،بل هي شبكة بصر خلوتها الظالم
والسواد ،نكاية يف تاريخ معاصر رديء الصنع.
ّ
وال ميكن ملتتبع هذه األعمال ،املجموعة يف
رواق واحد على مساحة أمتار ،إال أن يكتشف
بسرعة استسهال األسئلة يف مضامينها .إذ
تتك ّوم األسئلة الوجودية ومقارباتها للمعنى
اليومي املتك ّرر ،فتكاد تخلو بعض األعمال من
مج ّرداتها ،حتى تضحى كالفراغ اآللي العاجز
الذي يقارب أزمة التونسي اإلنسان بعيون فنانة
تشكيلية تعيش حلظات االنتماء والصرخة.
إن فضاءات «سناء» تدور حول معضالت
الزمن الراهن املهشّ م واملقموع ،ووضع
السياسة واألخالق احلالك على وجه خاص،
يف محاولة منها إعالء صوت صرخة الفرد
على اجلماعة .إذ تعاجلها بطريقة شخصية
جدا ميكن مالحظتها يف املادة التي تنحت
العيون والصرخة معا .وبعضها و جزء من
الفنانة ،وجسدها ،وفكرها األكادميي،
وأظافرها املقصوصة ،التي حت ّول املا ّدة األولية
املحلية ملعطى تشكيلي باهر .وهو ما يدفعنا
للسؤال عن «املعطى التشكيلي» نفسه وجدوى
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استخداماته ،إذ جت ّزأ الفنانة التونسية بنية
استخدام الطني ،وتعيرها معنى غير مألوف
له .كأن حت ّول املنحوتة إلى صرخة مبصرة
وغير ناطقة .العينان محدقتان والفم مغلق
بال قرار .حت ّولهما إلى مادة بصرية ثابتة ،يف
رواق متوسط املساحة ،فتدفع الناظر إليها
اإلحساس بشعور الضيق مع تتالي الصرخات
صوتا وإبصارا .وهذه مقدرة استطاعت
اكتسابها عبر تطويع التفاصيل ،وإبرازها
كح ّيز أ ّول يف أعمالها ،سواء املعلقة يف اجلدار،
أو املعروضة مصطفّة فوق األرض .أو كأنّها
آلية للوجود والفضاء املحيط باجلميع :زائراً،
ومنحوتة ،وفناناً ،وهوائهم .ورمبا هذا هو
موقف سناء جمالي من فن اخلزف املنحوت.
هو صرخة احترقت والتهبت ولم تصمت بعد .
تكريس الصرخة واالضطراب الراهن :
التجسيد والتشخيص والتح ّول :على الرغم
من استهوائها فكرة «الواقع الراهن» بخريطتها
الشخصية ،أي جتربتها الفردية املتم ّيزة،
يف ممارسة فن اخلزف املز ّجج وإبرازه يف
اشتغاالتها املتمايزة ،إال أ ّن «سناء» دوما ً ما
كانت تركز على «هويتها الفردية» بدءاً من
تشكيلها للصرخة البصرية ،وصوالً إلى إنتاجها
للمعنى .ففي عملها النحتي املتكون من 12
منحوتة ألجسام بال أرجل وال يدين ،فهي توثق
حتما ً للحظة إبداعية غير عادية لوجوه غير
مبتسمة ،مشتغلة على عنصر الوحدة البارز يف
كافة الوجوه اإلثنا عشر .واشتغال «سناء» على
خريطة «الصرخة التشكيلية» ،املجسدة بنفس
التقنية هو أمر شاع يف أعمالها منذ جتربة
سنوات متتالية .ويف «مشهد داخلي» تظهر
لنا الفنانة أجساداً مربوطة نظاراتها للسماء
داخل رواق ،بسقف وحدود مشدودة بني
اجلدران التي تتوق الفضاء ،منحوتة متفردة
بصرخة كبيرة تظهر انتهاك التاريخ حلرمة
اإلنسان املعاصر املتفتقة أضلعه والشارد ذهنه
داخل خريطة العتمة واملجهول من املستقبل.

6

أحسسنا كعابر سبيل متلقي من خالل التواءات
البصر وصرخة الفم ،أن هذه اخلريطة متغيرة
ومتقلّبة ال محالة .
يقدم املعرض جتسيداً وتشخيصا ً وتشكيالً،
جناح «سناء» يف صياغة أحالمها الكثيفة إلى
تقدمها عبر
أعمال فنية ،بالطريقة نفسها التي ّ
مشاريع خزفية أجنزتها سابقاً .أو األعمال التي
أشرفت عليها يف تظاهرات ثقاف ّية ،جماعية،
دولية ،مع فنانني من مختلف أرجاء العالم.
يعد معرضها هذا ،اشتماالً غير
ويف النهاية ّ
محدود لتجربة فنّانة ك ّرست اسمها يف صرخة
تشكيلية فريدة .ولن ينسى ز ّوار هذا املعرض
أنّهم التقطوا مشاعرهم املختلطة مبزاجها
33
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التشكيلي التشخيصي يف قاعة عرض تطلّ
على عالم إيديولوجي ديني على اعتبار أن اسم
الرواق «سانت كروا» وهو لفظ مسيحي بامت
ياز.
السمة الغالبة يف جلّ أعمالها ،هي
إ ّن ّ
التجسيد والتشخيص ،تتعشّ ق يف بواطنها رموز
مراحل الصرخة ،هي بدورها متثيل للجسد
نصها
الصارخ .وإشارات من الواقع ،إذ يتك ّون ّ
مجسدة بهيئات منحوتة
التشكيلي من أجسام
ّ
يف طور التعبير عن واقع معاش .منحوتات
تخرج من رحم عذابات ال ّراهن ثم تتح ّرر
لتصبح كائنا ً ح ّراً ال متتلكه الفنانة لوحدها،
بل هو يعانق أجساد الز ّوار بعواملها املجهولة،
وظروف حياتها املتأنّقة .تنظر املنحوتات
ألعلى يف غالب الوقت ،هناك حيث عاملها
امليتافيزيقي الذي يناديها وال نسمعه ،لتلتحق
به ثنايا الراحة املفقودة.
حتمل هذه الصرخات تص ّورا طبيعيا مسكونا
مبوت الواقع وليس اإلنسان احلاضر داخل
الرواق .كأ ّن الفعل اجلمالي خلطاب األعمال
الطينية ينقلنا إلى التبادلية عبر خطاب
التو ّجس املخيف من مجهول التاريخ القادم،
لعلّه يسترجع حاالت االنكسار التي تصيب
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التونسي بصفة خاصة واإلنسان عا ّمة .وهو
يعي متاما أن القيمة وراء تعبيرية منط هذا
األعمال يحتوي إشارة لتأسيس متح ّول جمالي
جديد ومتغير .فالفنان منذ تأسيسه للعمل
والتبدل،
الفني تتملّكه فكرة التغيير والتح ّول
ّ
واضعا جتربته التشكيلية إزاء اختبارات
استعارية حتاول معاجلة أطوار ذلك التغيير
مكبل بالثبات،
من منحوتة ألخرى ،يف محيط ّ
وتاريخ يشهد على التح ّول من سنة إلى أخرى.
إنّها حت ّوالت صاخبة داخل معادلة تشخيصية
غير ثابتة ،يف مسعى للخروج من نظام
الشكل اخلزيف املعتاد إلى منجز خزيف أقرب
للنحت بتنويعاته املتغيرة والثابتة على مستوى
الصرخة.
حاولنا انتقاء أعمال هذه الفنانة يف مراحلها
املتسلسلة بحذر ،فهي ال تتعدى حدود الهيئة
البشرية املقطوعة من مفاصلها ،مع إضافات
متحولة ومختلفة مثلت األعمال النحتيةّ .إل
أنّه من خالل تلك التباينات على مستوى
وشدة الصرخة ،استطعنا
فتحة العينني،
ّ
أن نتخلص من حدود العزلة النفسية التي
نعيشها كتونسيني يف فترة ما بعد اندالع
الثورة ،بانطالقة الفنانة يف أرجاء التشخيص
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ومحاولتها إذابة العالقات التشكيلية الطينية.
إذ حاولنا معاجلة التح ّوالت عبر مدخلني :من
خالل ج ّو صارم يص ّور اجلسد البشري داخل
رواق مغلق أخذ كل زائر يص ّور صرخته بهاتفه
اجل ّوال كما يراها هو ،ومن خالل تقنيات
العمل التي تستعيد فيها الفنانة متعة التبادلية
مع فن اخلزف املنحوت .وذلك بتخلصنا من
هيمنة التحديدات التي فرضتها رؤيا التقنية
التي تفتح األفق نحو معنى تعبيري أقرب إلى
التشخيص .املعرض يف كلّيته يقدم حلظات
يخصنا
اعتصار الداخل يف عالم الساكن .عالم
ّ
كزائر كمواطن وفنان تشكيلي .ونحن أمام هذه
األعمال ،جند آلية تقابل تضع بنيتها يف أعمال
ال تتجذّ ر حصريا يف مفهوم الصرخة ،بل
تنساب هنيهة هنيهة خلف مفهوم التح ّرر الذي
يعرب عن إيديولوجية تشكيلية تسوق الفكر
نحو اكتشاف املجهول املستقبلي.
هدفنا يف هذا النص ،كان التركيز على
خصوصية التح ّول الصارخ ،حيث جند
جداالت واضحة بني احلضور والغياب ،بني
املرئي والالمرئي ،بني املخفي واملتجلّي ،وبني
املعلن واملسكوت عنه...
فاملنظومة التخييل ّية الهائلة لدى القارئ لهذا
املعرض ،تق ّوض فعال البنى الراكدة لتتشظّى
بالنيابة عنها بنى أخرى بتركيبات تبادلية،
حت ّرض املتلقي ،وتستفز كلّ هو متباين
ومشترك يف نفسية الزائر ،وتستنهض ماهو
مخفي وراء تلك األعمال ،لتتيح معاني جديدة
تقترح علينا منظومة من املتناقضات التي أدرنا
بعضها ولم ندرك بعضها املتبقي.
خامتة :
تعمقنا يف حتليل كامل أعمال الفنانة
إذا ما ّ
املعروضة والتي انتقينا بعضا ً منها ،سنالحظ
بالطي هي
حتما ً أ ّن العالقة التي تربطنا
ّ
الصرخة .كانت الصرخة عبارة عن جتسيد
حميمي منذ بداية األعمال األولى للفنانة،
وهبة الز ّوار إلى
حت ّولت بانفتاح باب الرواق ّ

صرخة مشتركة يص ّورها كل فرد بطريقته
صة .وبوسعنا أن نلمس ذلك العشق الذي
اخلا ّ
ربط الفنانة باملا ّدة ،والتي آثرت من خالله
استفزاز خيال القارئ يف ملمسها وطواعيتها.
إذ الطني يف عالقته باخلزف على وجه خاص،
وبالوجود عا ّمة هو حكاية حياة تصوغ أفكارا
وتتضمن رؤى .ففي اللحظة التي متارس فيها
ّ
التحدي للسيطرة على
درجات
أقصى
الفنانة
ّ
متعددة،
مناذج
عبر
املا ّدة لغاية تشكيل الصرخة
ّ
يجد املتلقّي ضالته يف املا ّدة األولى (الطني) التي
ترجعه إلى حيث بدايات اخللق ،وأولى صرخات
واحلس .وميكن
البشرية املختلفة اللون والشكل
ّ
حسني:
أن نلمس هذه املزاوجة بني ّ
من خالل الهجني املتح ّول يف املنحوتات ،حيث
متكّنت الفنانة أن تعكسه من خالل الصورة
النحتية ،عبر إعطاء قيمة تعبير ّية مزدوجة
للما ّدة اخلام بأشكالها املج ّردة ،مستوحية
حضورها من طبيعة الصرخة البشر ّية
الطبيع ّية  ،ومن خالل الواقع املوجود الطبيعي
أيضا .وهما مشهد لطبيعتني متتلكان روح
املعاصرة ،تثيران العديد من األسئلة الوجود ّية
واآلراء اجلمال ّية والتناقضات التي حلّلناها
باقتضاب شديد.
ماذا لو غ ّيرت الفنانة مادة تشكيل الصرخة من
الطني املز ّجج إلى الزجاج املنفوخ؟ أو فكّرت
مثال بتزاوج تقنيتي الطني املحروق ،والبلّور
املنفوخ؟ هل كانت صرخات التونسي ستحترق
بفعل النار داخل الفرن قتنضح وتستوي إلى
األبد؟ أم أنّها ستعلو وتكبر بفعل النفخ فيها
بلّورا ؟
( )1هو الذي رأى« :أخبرني يا صديقي عن
أحوال العالم األسفل الذي رأيت» .أجابه
صديقه أنكيدو« :لن أقص عليك أخبار العالم
البد من إخبارك
األسفل يا صديقي وإذا كان ّ
فعليك أن جتلس وتبكي» ،فأجابه جلجامش:
«سأجلس وأبكي» (اللّوح الثاني عشر من
ملحمة جلجامش).
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مبادرة أرسى يكتبون ال تعرف االتوقف ..

رسالة
فلسطني

ثائر وعمار ينتصران
على السجن
الليبي .خاص

عقدت يف مقر رابطة الكتاب األردنيني يف
عمان الندوة الثامنة عشرة من ندوات أسرى
يكتبون ،عبر تطبيق زوم ،وذلك يوم االثنني
املوافق  ،2021/12/20وقد تناولت
الندوة رواية «املعمعة» للكاتب األسير «عمار
محمود عابد».
تولى إدارة الندوة القاص األردني «أسيد
احلوتري» ،حيث ع ّرف بالكاتب «عمار
عابد» وبروايته ،وكانت له إضاءة نقد ّية حول
الرواية.
وأما املداخلة األولى فكانت قراءة انطباعية
لألسير السابق الروائي «وليد الهودلي»،
وأشاد بلغة الرواية القو ّية والثر ّية ،وتصوير
املشاهد ،وكأنّك داخل املشهد ،والتناص
الديني والشعبي ،ووصف الكاتب التعذيب
النفسي واجلسدي الذي يتع ّرض له األسير.
تاله الدكتور «خليل قطناني» مبداخلة نقدية
تناول فيها العنوان كعتبة نص ّية ،وأشار
للرصد اليومي يف حياة السجني ،والفيض
الكتابي ووصف معبر رفح ككابوس،
والزنزانة واحلاجز والبوسطة كأماكن
حتدث عن جمال ّية اللغة،
معادية .كما
ّ
وتوظيف اآليات القرآن ّية واألحاديث النبو ّية
واألمثال الشعب ّية واللهجة الغز ّية املحك ّية.

الليبي

36

أما كلمة األسير فألقاها نيابة عنه املح ّرر
«رامز إسماعيل احللبي» وجاء فيها« :إن
األسير عندما يكتب ،فكتابته تأتي يف
ظرف استثنائي ،فهو املحروم من األب واألم
والزوجة واألحباب ،ومن كل تفاصيل احلرية
التي يحياها غيره ،ولكم أن تتصوروا حجم
املعاناة عندما ينشطر قلب الكاتب وروحه
بني أهله وأحبابه وقومه خارج السجن
وبني جهد ذلك األسير الكاتب وجهاده
ٍ
مبداد مزج
لضمان أمن وريقاته التي يكتبها
باخلشية من السجان على وليده الذي قد
يؤذى يف أي حلظة اذا ما وقعت تلك األوراق
يف يدي السجان».
ويف النهاية كانت كلمة املحامي احليفاوي
«حسن عبادي» الذي شكر بدوره ،باسمه
وباسم احلركة األسيرة ،القائمني على هذه
املبادرة ،بعث حت ّية تضامن مع أسيرات
الدامون ،أوصل حت ّية التحالف األوروبي
حتدث عن حرمان
ملناصرة أسرى فلسطنيّ ،
وحتدث
أسرى غزة من زيارات األهل،
ّ
عن مشروع «عمار عابد األدبي»؛ « ُزويرا»،
وتصوير السجن وحياته من زيارات على
أنواعها ووصف الزنزانة والساحة والغرف
واحلمامات والبوسطة والكرت التعريفي
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اخلاص وما مي ّيزه إرفاقه ب120-100 -
صورة.
حتيا حني تفنى» :
أما الندوة التاسعة عشرة من ندوات أسرى
يكتبون ،ومبشاركة كتاب آخرين يف فلسطني
عبر تطبيق زوم ،فقد تناولت كتاب «حتيا
حني تفنى» للكاتب األسير ثائر حنيني.
تولى إدارة الندوة القاص األردني «محمد
حليقاوي» ،افتتحها بلمحة عن الكتاب
متمنيا حر ّية قريبة لكافّة أسرى
وصاحبه
ً
احلر ّية.
كانت املداخلة الرئيسية قراءة نقدية لألسير
«أحمد عارضة»؛ املحكوم بالسجن مدى
احلياة ويقبع يف معتقل رميون الصحراوي،
وألقتها نيابة عنه الكاتبة «مرمي عنانزة».
إبداعي جديد
وجاء فيها« :إننا أمام عمل
ّ
يضاف إلى موسوعة الرفض اإلبداعي،
نصه اجلميل بأن الكتابة هي
يقول لنا عبر ّ
فعلٌ ثور ُّي مبا حتتويه من رسائل ومضامني
ومواقف لم يتوا َن صدي ُقنا «ثائر» عن
ٍ
إشهارها بوضوح ودون مواربةٍ ،
مكثفة
بلغة
وأسلوب ِ
ٍ
ٍ
ومعان صارخة مشحونة بك ٍّم
سلس،
هائل من املشاعر الصادقة ،بعيدا عن أ ّي
تكّلف».
وأعقبها الناقد «رائد احلواري» مبداخلة
نقدية تناول فيها الكتاب ومضامينه وبعض
القضايا الفنية ،ومما جاء فيها« :املوت ال
يعني انتهاء وجود املتوفى ،فهناك راحلون
ما زالوا بيننا ،نشعر بهم ،وما زلنا نردد ما
قالوا ،حتى أننا نتحدث عنهم ،هذه احلالة
تكون فقط مع أولئك الذي تربطنا بهم
عالقة استثنائية ،لذلك فالكتاب يشكّل ملسة
وفاء وسيره لشهدائنا عبر «فادي حنيني»،
«بطل» الكتاب عبر عنها ابن اخيه الكاتب
األسير ثائر حنيني.
وشارك األسير الكاتب بكلمة ألقتها نيابة
عبر عن سروره
عنه أخته «عرين حنيني»ّ ،

بهذه الندوة وشكر املنظّمني ،وتناول فعل
الكتابة خلف القضبان ،وأضاف قائالً« :من
السجن أطلع إليكم حراً ..والكتاب فعل وفاء
لفادي وكافّة شهدائنا».
تاله الروائي «عبد السالم صالح» الذي
حب بأهل الكاتب الذين حضروا إلى
ر ّ
وحتدث عن
مقر رابطة الكتاب األردنيني،
ّ
التجنيس ووصف الكتاب برواية مرسومة
بحرف ّية عبر السرد واحلوار واألحداث،
املكان والزمان ،وجاء البناء الفني منسجما ً
مع احلالة وتق ّ
طع السرد.
تاله األستاذ الكاتب «عماد محاسنة»
مبداخلة ،تناولت العنوان ،وواقع النضال
الفلسطيني ضد املحتل ،وأشار لعالقة نص
«ثائر» مع قصيدة «هي وبالدي» للشاعر
الفلسطيني «راشد حسني» .ثم حتدثت
الناشطة الثقافية «جمانة العتبة» التي أثنت
بدورها على الكتاب وجهود الكتاب األسرى
يف توثيق حكاياتهم .وختمت املداخالت
مبداخلة الكاتب «فراس حج محمد» الذي
تناول إحالة العنوان على النص الديني
املسيحي واإلسالمي ،وأشار إلى تقنية
املخطوط التي اعتمدها الكاتب يف بناء
النص.
وقبل أن يتم تكرمي الكاتب «ثائر حنيني»
من رابطة الكتّاب األردنيني ،ممثّلة بالروائي
«عبد السالم صالح» ،بتقدمي درع الرابطة
ألسرة الكاتب ،حتدث املحامي احليفاوي
«حسن عبادي» الذي شكر بدوره ،باسمه
وباسم احلركة األسيرة ،القائمني على هذه
املبادرة ،وشكر الفنان «ظافر شوربجي»
صمم الكتاب ومنتجه ،والكاتب «فراس
الذي ّ
حج محمد على التحرير والتنقيح ،وأشار
إلى صدور الطبعة الثانية من الكتاب عن
«دار الرعاة للدراسات والنشر» و «جسور
ثقافية للنشر والتوزيع».
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رسالة
المغرب

من أجل ترسيخ
ثقافة االعتراف
سعيد بوعيطة .المغرب

النسيج اجلمعوي للثقافة و التربية
بورازازات يكرم رواده :
تعد ثقافة االعتراف من بني أبرز اخلصال
احلميدة التي يجب أن يتحلى بها من له عالقة
باحلقل الثقايف والتربوي واجلمعوي بشكل عام.
هذه اخلاصية هي التي سعى النسيج اجلمعوي
للثقافة و التربية مبدينة ورزازات(اجلنوب
الشرقي املغربي) على تكريسها من خالل
تكرميه ملجموعة من الرواد الذين وضعوا اللبنات
األساسية و التأسيسية للعمل الثقايف و التربوي
بهذه املدينة .نذكر من بني هذه األسماء  :السيد
محمد جكان ،السيد محمد الزين ،األستاذ
محمد أوتكرار ،السيد عبد الرحمن خلوقي.
لهذا ،أخذ هذا النسيج اجلمعوي على عاتقه
ترسيخ ثقافة االعتراف .وتكرمي كل الوجود التي
ساهمت يف تأسيس العمل اجلمعوي وترسيخ
أبعاده الثقافية و التربوية بهذه املدينة خاصة
ومبنطقة اجلنوب الشرقي املغرب عامة.
 .2وزارة الثقافة املغربية ،ومبادرة››
املسرح يتحرك›› :
حتت شعار›‘املسرح يتحرك» ،جاءت مبادرة
وزارة الثقافة املغربية ،إلعادة االعتبار للفن
املسرحي ،وحتفيز اإلقبال على مشاهدة
املسرحيات .تأتي هذه املبادرة يف وقت يعاني
فيه املسرح املغربي من تداعيات سلبية
جلائحة كورونا .دفع مهنيي القطاع إلى إطالق
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نداء استغاثة ،إلنقاذ القطاع مما نعث بالسكتة
القلبية بحسب وصفهم .ويف هذا الصدد ،أعلن
السيد املهدي بنسعيد(وزير الثقافة واالتصال)
عن إطالق مبادرة بشراكة مع الشركة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة املغربية .سيتم من خاللها
اقتناء حقوق بث  60مسرحية مغربية .كما
بي الوزير الوصي على قطاع الثقافة أن هذه
ّ
املسرحيات الستني س ُت َبث ملدة شهرين ،بعد
انتقائها ،يف القناة الثقافية ،التابعة للشركة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة .أما عن معايير
انتقاء األعمال ،فأكد الوزير بنسعيد على
كونها معايير كالسيكية .حيث ستنظر جلنة
التحكيم يف املسرحيات املرشحة ،والتزامها
مبجموعة من املعايير .أبرزها احترام حيازة
نسبة  70يف املائة من الفنانني املشاركني،
لبطاقة الفنان التي تشرف على منحها
وزارة الثقافة .قصد النهوض باملسرح
املغربي بجميع أشكاله و تلويناته متاشيا ً مع
التنوع الثقايف الوطني ،وتعزيزاً ملهنية الفرق
املسرحية .كما نصت اتفاقية الشراكة املوقعة،
على تصوير  60عمالً مسرحيا ً واقتناء حقوق
بثها عبر قنوات الشركة الوطنية وعبر املنصة
الرقمية لقطاع الثقافة .حيث خصصت لهذه
العملية مبالغ تتراوح قيمتها بالنسبة إلى كل
مسرحية ،بني  150ألف درهم و 200ألف
درهم مغربي( ما بني  15و 20ألف دوالر
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أمريكي) .ومن املزمع أن تنتقى من بني هذه
األعمال ثالثة للفوز بجوائز خاصة .تتعلق
بالعمل املسرحي ،واإلخراج ،والسينوغرافيا،
والنص ،والتشخيص الرجالي والنسائي.
 .3امللتقي الثقايف األول ملدينة الصويرة
املغربية :
حتت شعار من «أجل إشاعة ثقافة األخوة
واالعتراف» ،نظمت جمعية ‹›محمود أخراز
حلماية فن أكناوة األصيل›› ،بشراكة مع
جمعية لبابة لإلبداع والتنمية والتواصل
مبراكش ،امللتقى الثقايف األول مبدينة
الصويرة املغربية الذي امتد أربعة أيام(من
 26نوفمبر إلى  30نوفمبر  .)2021كان
برنامج هذا اللقاء حافالً باألنشطة الثقافية.
تضمن قراءات شعرية وقصصية ،ندوات،
وورشات يف الفن التشكيلي لفائدة تالميذ
ثانوية محمد اخلامس من تأطير األستاذة
والفنانة التشكيلية «جنالء حلبيبي» .توزعت
هذه األنشطة بني ثانوية «محمد اخلامس»
وفضاء «دار الصويري» باملدينة العتيقة.
كما كان احلضور مع لقاء خاص مع أعمال
الشاعرة والزجالة «فاطمة املعيزي» الذي
وقعت دواوينها الشعرية .كما قدمت مجموعة
من القراءات النقدية حول جتربتها الزجلية.
قدمها األساتذة «سعيد بوعيطة» ،عبد اإلله
الرابحي ،بوشعيب رباحي .جتذر اإلشارة

إلى أن هذا امللتقي كان حتت اإلشراف العام
لألستاذ سعيد فرحاوي.
اإلصدارات اجلديدة :
 .1رواية نقطة االنحدار لفاحتة
مرشيد :
صدر عن املركز الثقايف العربي بالدار
البيضاء رواية جديدة للكاتبة «فاحتة
مرشيد» ،بعنوان»نقطة االنحدار».2021،
جاءت يف  190صفحة من احلجم
املتوسط .ليضاف هذا العمل األدبي إلى
مجموعتها الروائية والشعرية التي تصب
مجمل اهتماماتها حول تيمة املوت واحلب
واخليانة والتضحية .إال أن هذه الرواية
اجلديدة متكنت من تكسير اخليط الناظم
للمواضيع التي تعاجلها «فاحتة مرشيد.
وذلك من خالل تسليط الضوء على موضوع
التشرد والهجرة من أجل احللم األمريكي.
حيث سيتحول هذا احللم إلى كابوس مرعب
ملهاجر مغربي قطع مسافة طويلة نحو بالد
العم سام ،وعلى مقربة من منطقة املال
واألعمال»السيليكون فالي» متكن من أن
يصنع لنفسه مجداً عالياً .إال أن هذا املجد
سيسقطه شيئا ً فشيئا ً يف نقطة االنحدار
وبداية انهيار كل ما بناه سابقاً .نطلع على
مقتطف مكتوب على ظهر الغالف جاء
فيه :ال أكاد أصدق أنني هنا على بعد
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كيلومترات معدودات من وادي السيلكون
عاصمة التكنولوجيا يف العالم ...عن
جامعة ستانفورد العريقة واملراكز الرئيسية
لشركات الـ «الغافا» املكونة من غوغل وآبل
وفيسبوك وأمزون .وأتساءل :كيف يعقل أن
يكون البلد الذي ينتج أكبر عدد من العلماء
والباحثني واحلاصلني على جوائز نوبل
والذي يستقطب أذكياء العالم هو الذي ينتج
أكبر عدد من املشردين.
لإلشارة فقد تبوأت الروائية املغربية «فاحتة
مرشيد» مكانة مهمة لدى املطلعني على األدب
املغربي املعاصر .خاصة وأن جل أعمالها
عرفت انتشاراً وجناحا ً كبيرين ،من روايتها
«حلظات ال غير» إلى آخر عمل أصدرته
«انعتاق الرغبة» مروراً برواية «مخالب املتعة»
و»املهمات» و»احلق يف الرحيل›› .هذا ومبعية
أعمالها األدبية سالفة الذكر ،فقد أصدرت
أيضا ً دواوين شعرية .مكنتها من احلصول
على جائزة املغرب للشعر.
 .2رواية مراكش دواليك لعبد الرحيم
الرزقي :
صدر عن مؤسسة آفاق للدراسات والنشر
واالتصال (ديسمبر  ،)2021رواية بعنوان
مراكش دواليك للكاتب املراكشي عبد الرحيم
الرزقي .تقع الرواية يف  160صفحة من القطع
املتوسط .يقول الدكتور «عادل عبد اللطيف» يف
تقدميه لرواية الرزقي عبد اللطيف( :تنخرط
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الرواية يف التذكر ،عبر شخصية املختار
التدالوي ،وهو مراكشي منقوع يف طني املدينة
العتيق ومستسلم لروحها اآلسرة (أهو الرزقي
مرة أخرى؟ يف النص تشابهات وأكثر من قرينة
لالتهام) ،عاد من معامل املهجر بعطب مزمن،
كما عاد أبوه قبله بعجز دائم من حرب الهند
الصينية ،يتذكر املختار التدالوي حد الهذيان ـ
وقد أصبح راويا ً ضريراً (ويا للعبة الفنية املاكرة)ـ
جزءاً من تاريخ مراكش احلديث ،يرويه باحلنني
واملرارة) .يستمر عادل عبد اللطيف يف قراءته
قائالً( :ويف خيط احلكاية ،تنتظم وقائع وقضايا،
فيها مأساة التدالوي ومآسي بسطاء املدينة،
وفيها ما اقترفه االستعمار ،وفيها حالة العيش
والثقافة زمن الهيبيني ،وهموم املغرب الكبير
وتعايشه املجهض ،والهجرة ومعاناتها ،واليهود
املغاربة يف شتاتهم الثاني ،والتزام الشيوعيني
وانكسارهم) .يختم عادل عبد اللطيف تقدميه
للرواية بالقول( :وألن مراكش الرزقي لها صفة
(دواليك) ،فقد انتقلت الرواية من األحداث
واألمكنة والوجوه التي غابت وانطمست ،إلى
حاضر املدينة وحتوالتها ،ومن غيوم احلظ
العاثر والضياع ،إلى األمل متمثالً يف حفصة
ابنة التدالوي ،ويف نقلة شجرة الزيزفون الواعدة
باإليناع .إذ رغم كل شيء ،سيسري دائما ً ماء
احلياة).
 .3رواية ›تشريح الرغبة لرمي جنمي :
صدر للشاعرة املغربية «رمي جنمي» روايتها
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األولى عن الدار املصرية اللبنانية،2021 ،
جاءت الرواية يف  150صفحة من القطع
املتوسط .وقد سبق لإلعالمية والشاعرة
«رمي جنمي» ،أن قدمت عدداً من الدواوين
الشعرية واألعمال املترجمة منها ‹› أزرق
سماوي –شعر›› دار الفرائد ،الرباط ،2008
‹›كأن قلبي يوم أحد – شعر ‹›دار النهضة
العربية .كما ترجمت “رحالت باوال” للكاتب
باول مار (عبارة عن كتاب لألطفال) .كما
صدر لها مع املترجم املصري سمير جريس
الترجمة العربية ملسرحية ‹› 99يف املائة..
اخلوف والبؤس يف الرايخ الثالث›› ،للكاتب
األملاني برتولت برشت(.)1956 / 1898
تتكئ رواية ‹›تشريح الرغبة›› على تقنية
الرسائل يف تناول مواضيع تتعلق باالختالفات
الثقافية والدينية وأزمة الهوية لدى املهاجرين
العرب وقضية اللجوء التي شهدتها أملانيا يف
السنوات األخيرة .باإلضافة إلى مواضيع
أخرى تتعلق مبا يعرف بأزمة منتصف العمر،
وذلك كله من خالل قصة انفصال كاتب
مغربي عن زوجته األملانية بعد مرور ربع قرن
على زواجهما ومحاولتهما البحث عن مكامن
الفشل يف حياتهما املشتركة .كما أشارت
الشاعرة رمي جنمي إلى أن روايتها اجلديدة
التي اعتبرتها نقطة حتول يف مسارها األدبي
من الشعر إلى الرواية .جتذر اإلشارة إلى أن
الكاتبة رمي جنمي هي ابنة الشاعر املغربي

حسن جنمي الذي شغل يف وقت السابق
رئاسة احتاد كتاب املغرب.
 .3يوميات خواطر ومشاهدات مقيم ـــ
مواطن للراحل عزيز رزنارة :
أصدر الباحث املغربي «عزيز رزنارة» الذي
لفظ أنفاسه األخيرة يف اإلمارات العربية
املتحدة التي أحبها وقضى زهرة عمره
فيها(تويف يوم األربعاء  5يناير )2022كتابه
األول منذ بضعة شهور عن رحيله حتت عنوان
«خواطر ومشاهدات مقيم ـ مواطن» .عن دار
«كلمن» باإلمارات العربية املتحدة(.)2021
شكل هذا الكتاب عربون وفاء لتلك البالد
ّ
معا ،وهدية قدمها لهما ،وكأنه
ولوطنه ً
كان يعتزم الرحيل ،فترك أثراً يجمع بني
نوستاجليا وطنه(املغرب)  ،ومحبته لبلده
الثاني(اإلمارات العربية املتحدة).
.5ديوان بقايا شجون بليلة للشاعر
الطاهر لكنيزي :
صدر للشاعر والروائي املغربي الطاهر
لكنيزي عن منشورات حلقة الفكر املغربي،
مجموعة شعرة جديدة بعنوان››بقايا شجون
بليلة›› 2021،يف  115صفحة من احلجم
املتوسط .وقد سبق للشاعر الطاهر لكنيزي
أن اصدر العديد من األعمال اإلبداعية.
نذكر من بينها›‹ :كيمياء السؤال›› ›‹ ،أعشاب
شائكة›››‹ ،قبرات ال تهادنها الفخاخ››،
‹›واحات وظالل›››‹ ،أوراق منسية››...،الخ.
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دورة الشاعر الليبي عبد الموىل البغدادي ..

وجوه االحتفاء الشعري
الليبي .خاص .فراس حج محمد

لقد تابعت -افتراضياً -بشغف على مدى
أربعة أيام مهرجان الشعر العربي «الدورة
الثالثة» الذي أقامته «اجلمعية الدولية
للشعراء العرب» على مسرح كلية اإللهيات
يف جامعة «مرمرة» يف الشق األسيوي من
مدينة «إسطنبول» يف تركيا ،وأطلق على هذه
الدورة اسم الشاعر الليبي الراحل «عبد املولى
البغدادي» .واستمعت إلى شعرائه ،أو أغلبهم،
ولي يف حق هذا املهرجان كلمة أقولها ،وأنا
املتابع واملهت ّم-بحكم تخصصي وانشغالي
اجلماهيري وكتاباتي النقدية والشعرية-
بالنشاط الشعري على وجه اخلصوص؛ فقد
سبق لي أن درست ظاهرتني كبريني يف الشعر
املعاصر ،وهما ظاهرة «شاعر املليون» ،وظاهرة
«أمير الشعراء» ،يف كتابي «بالغة الصنعة
الشعرية» (روافد للنشر والتوزيع ،القاهرة،
 )2020ضمن سياق دراسة احلالة الشعرية
الراهنة وجماهيريتها ،وأثر كل ذلك يف الشعر
والشعراء ،وخلق احلساسية الشعرية ،واجلو
الشعري العام ،وفتح املجال أمام اإلبداع
الشعري العربي بتنوعاته ومدارسه وجغرافياته
املترامية األطراف.
لقد جاء هذا املهرجان بعد اإلعالن عن تتويج
الشاعرة العمانية «بدرية البدري» بلقب «شاعر
الرسول» صلى اهلل عليه وسلم ضمن جائزة
«كتارا» لشاعر الرسول -صلى اهلل عليه وسلم-
التي تقيمها دولة قطر .لقد عززت فعاليات
مهرجان الشعر العربي مع جائزة «كتارا» وجود
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الشعر يف السياق الثقايف العام ،هذا السياق
الذي سيطر عليه الروائيون ،واحتلت فيه
الرواية وجوائزها املتكاثرة املساحة الكبرى من
مساحة الثقافة ،مبا فيها الثقافة اجلماهيرية،
ها هو مهرجان الشعر العربي الثالث يف تركيا
يعيد إلى الواجهة الشعر بروح جديدة وحضور
كثيف؛ إذ شارك يف هذه التظاهرة الشعرية
أكثر من سبعني شاًعرا وشاعرة وناقداً
ومفكراً .لقد عمل املهرجان ليس فقط على
إعادة االعتبار للشعر ،بل إنه أرسل رسالة
بليغة إلى جمهور الروائيني ونقادهم مفادها أن
الشعر موجود ،وبكثافة ،ومبستوى عالٍ أيضاً.
ما يجعله منافسا ً قويا ً للرواية يف احلضور
اإلعالمي والثقايف ،ويف تشكيل الذائقة الفنية
للجمهور العربي.
لم ُيغرق شعراء املهرجان اجلمهور بالغموض
وبالفلسفة والتشاعر الكاذب ،بل كانوا شعراء
طبع وصنعة معاً ،منحوا الراهن عنايتهم،
وأقصد بالراهن هنا ،بث الشعر حيا ً على
الهواء مباشرة أمام اجلمهور يف املسرح
وجاهياً ،وخلف الشاشات فضائياً ،وافتراضيا ً
عبر صفحة الفيسبوك .لقد منح كثير من
هؤالء الشعراء هذه الراهنية عنايتهم يف
اختيار القصائد املؤثرة موضوعيا ً وجمالياً،
وكذلك خلقوا «شعرية» اإللقاء ليتجلى ذلك
يف كثير من إلقاء الشعراء لقصائدهم وقد
متاهوا مع ما يقولون ،وحضرت عند بعضهم
العناصر املسرحية يف األداء ما أكسب تلك
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اللحظة شعريتها التي توحدت مع بقية عناصر
اجلمال الشعري يف القصيدة .رمبا من أجل
ذلك ومراعاة لهذه الراهنية كانت القصائد
كلها تعتمد على األوزان اخلليلية ذات اإليقاع
الرتيب بشطرين وقافية موحدة ،مع حرص
الشاعر الذي كان يقف وراء «امليكروفون»
أن يكسر جمود اللحظة بالتنويع يف اإللقاء.
لقد كانوا أذكياء مبا ينقذ القصيدة من براثن
الراتبة وامللل.
إن هذا املهرجان وبالكيفية التي كانت عليها
وبالشعراء الذين شاركوا يف أيامه األربعة،
وبالشعر املزروع يف فضائه حقق جمالية
أخرى ،لفتت انتباهي ،وهي تلك «اإلسالمية»

الفطرية أو «الدينية» الطبيعية التي جللت تلك
األيام وأولئك الشعراء والشاعرات ،فمما يبهج
القلب بالنسبة لي ،وأنا ابن «احلركة اإلسالمية
العاملية» أن أرى الشاعرات والناقدات
واحلاضرات -ما خال القليل جداً من
ٍ
ملتزمات باحلجاب (غطاء الرأس)،
احلضور-
كس ٌر لعلمانية اجلو العام
إلي ْ
إن هذا بالنسبة ّ
للثقافة العربية ،تلك العلمانية املسيطرة يف
الساحة الثقافية يف الشعر ويف الرواية ويف
النقد ويف صور اجلريدة واملجلة ،ويف الفكر
ويف السياسة .فأنا على نحو شخصي أحببت
ذلك جداً ،مع أنني ال أعيب وال أنتقص وال
أنتقد بتاتا ً من خالف ذلك .فلكل حياته
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وأسلوبه ومعتقداته ،كما أن له شعره وجماليته.
لك ّن هذا املهرجان جاء بشعر وشعراء عززوا
واقع الثقافة «البديلة» التي ال بد من أن تعلن
عن نفسها لتعيش جنبا ً إلى جنب مع مظاهر
الثقافة األخرى ،دون أن تعادي إحداهما
األخرى أو تنتقص منها.
ومما لفت انتباهي أيضا يف املهرجان قلة عدد
الشاعرات مبقابل عدد الشعراء ،على الرغم
من وجود شاعرات من فلسطني واألردن
وسوريا واجلزائر وموريتانيا ،إال أنه ما زال
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عدد الشاعرات أقل من عدد الشعراء ،وهذه
معضلة عامة شعرية ،سبق وناقشتها أيضا ً
يف كتابي «بالغة الصنعة الشعرية» يف فصل
«وهج املرأة الشاعرة» ،ومما وجدته بالدراسة
املسحية لكثير من املنتخبات الشعرية القدمية
واحلديثة أن الشاعرات ال تشكل إال نسبة
ضئيلة من عدد الشعراء ،وذكرت أسبابا ً لذلك
يف موقعه من الكتاب ،ولكن يضاف إليها فيما
يخص هذا املهرجان؛ هو أن السفر قد يشكل
عائقا ً حقيقا ً أمام كثيرات ملثل هذا النوع من
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األنشطة الثقافية ،وما يفرضه هذا السفر
أحيانا ً من إجراءات احترازية يف ظل اجلائحة
بعد ،وبعض العوائق الفقهية فيما
التي ملّا تنته ُ
يخص سفر املرأة أو بعض العادات والتقاليد،
لذلك كله فإنه وبناء على كل هذا من قلة عدد
الشاعرات أصالً وتضاؤل إمكانيات السفر
واحلالة االقتصادية التي رمبا ساهمت يف
تقليص العدد ،فإن مشاركة الشاعرات يف
املهرجان كانت جيدة وال بأس بها ،وهي ممثلة
جيداً لشريحة الشاعرات عددياً ،عدا ما
متتعت به الشاعرات املشاركات من قوة شعرية
الفتة ،قوة يف الشعر ذاته وقوة يف األداء على
املسرح.
لقد عزز املهرجان الشعر بالندوات حول الشعر
والشعراء ،فكان هناك جلسات نقدية تتناول
بعض القضايا الشعرية املعاصرة والتراثية ،ما
جعل املهرجان مؤمتراً نقديا ً شارك يف بنائه
مجموعة من النقاد والناقدات والباحثني،
وهذا أمر بال ريب أعطى للمهرجان أهمية
مضاعفة.
آمل أن تستمر «اجلمعية الدولية للشعراء
العرب» يف عقد مهرجانها سنوياً ،وأن تراكم
اخلبرات لتصل إلى أبعد ما وصلت إليه ،وعليه
فإنني أرى أن تقوم اجلمعية مبا يلي لتؤسس
حلالة شعرية حقيقية دائمة ومستمرة يف
حاضر العرب ومستقبلهم:
أوال :العمل على إصدار القصائد املشاركة
يف املهرجانات الثالث واملهرجانات الالحقة
بكتب وأقراص مدمجة لتوفيرها للباحثني من
أجل دراستها فنيا ً وموضوعياً ،مشفوعة بسير
مختصرة للشعراء املشاركني ،وتعزز حضورهم
أكادمييا ً من خالل دوائر البحث يف اجلامعات
العربية ،وتلفت نظر الدارسني إلى ضرورة
دراسة شعرهم يف املقاالت النقدية ،والرسائل
اجلامعية يف مرحلتي املاجستير والدكتوراه،
وأبحاث الترقية املحكمة ،لتنشر يف املجالت
ذات العالقة.

ثانيا :توفير إمكانية مشاركة بعض الشعراء
عن بُ ْعد عبر الوسائل واملنصات اإللكترونية،
ممن يتعذر سفرهم من الشاعرات أو الشعراء
الذين رمبا منعتهم اإلجراءات األمنية من
السفر واملشاركة ،أو حالت دون مشاركاتهم
حوائل طارئة أو غيرها.
ثالثاً :أن يكون الشعر متنوعا ً يف مدارسه
املختلفة (الكالسيكي والشعر احلر وقصيدة
النثر)؛ ألن هذا التنوع هو متثيل لواقع الشعر
العربي يف أرض الواقع .وأن يكون هناك
النشيد وشعر األطفال والشعر املسرحي ولو
على نطاق محدود.
رابعاً :أن تكون اجللسات النقدية متمحورة
حول قضية واحدة تبحث من عدة زوايا ،أو
أن تختص بتجربة شعرية رائدة يف الشعر
اإلسالمي حتديداً أو شعر أحد الشعراء
املميزين يف هذا اجلانب ،تعزيزا لهذا النوع
من الشعر الذي هو مغيب عن الساحة النقدية
العربية غالبا ً ونادراً ما يتم االلتفات إليه يف
الدراسات النقدية واألدبية العامة.
خامسا :تكرمي شخصية شعرية أو نقدية لها
أثرها الواضح يف الشعرية العربية ،وتأسيس
جائزة باسم اجلمعية أو املهرجان ملا لهذا
من أهمية يف خلق احلافز يف الكتابة وصقل
املواهب وحتقيق وجودها على أرض الواقع.
وأخيراً ،ال شك يف أن ما قامت به اجلمعية
الدولية للشعراء العرب من جهود مقدر عالياً،
آمالً أن يستمر يف قادم السنوات ،ألن مثل
هذا العمل وهذه اجلهود تسد ثغرة كبيرة يف
الفراغ احلادث يف الساحة الثقافية وخاصة يف
الشعر ،ويف الشعر امللتزم على وجه أكثر تبئيرا
وخصوص ّية .ولن أقول إال بوركت اجلهود وإلى
األمام دوماً.
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هل من غراب يداري
سوأة العالم ؟

عبد الحكيم كشاد .ليبيا

(( هو تعليق على هامش ما استشف من ذاكرة «غاليانو» ،وما ظل عالق ًا
بالهدب ،خاصة إذا ما عرفنا أنها ذاكرة متواطئة مع تاريخ الوجع ،وخلق
يتطهر إزاء دنس عار املاضي ،أحببت
ذاكرة موازية ال طاردة ،ورؤية عالم
ّ
أن أعلّق على تاريخ النهب يف العالم امنوذج ًا)) .
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حتى املساء األخير ،والعالم أشبه مبقامرة
مستمرة بني طريف نزاع بني رابح وخاسر ،ولن
ينتهي بفايروس كورونا وما بعدها  ..الوجه
الصارخ بدا طاغيا ً مبا حمل وما قد يستجد
 ..لكن شيئا ً ما سيكون خارج احلسابات
دائما ً مهما كان انضباط التخطيط وحبك
املؤامرات تتساقط فيها أوراق دول وابتزاز
ثروات وتص ّيد أخطاء وتصدير اخلراب بكل
وسائل احلروب واألوبئة ،طاملا ليست هناك
قناعة لن تهضمها السياسة العاملية بأن
املعادلة ببساطة تساوي طرفني الرابح فيهما
خاسر ،والوصول إلى نتائج فوق كل مصلحة
تعلّق عليها السياسة آمالها ضاربة بعرض
احلائط أي قيم تقف يف طريقها ،وأن ما يقع
من ضرر يف أقاصي البسيطة ال يعني إال
من يكتوي بناره يف ٍ
كون بدا يضيق بسكانه
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 ..املقدمات ليست وليدة اليوم ،وحتى املساء
األخير الذي نتحدث فيه .إنها متجذرة منذ
مئات السنني ،ليصبح جناح طرف هو دمار
ٍ
لطرف
طرف ،والصعود حالة نزول دراماتيكي
أخر .
ولكن ،ماذا نقصد بكلمة «عالم» حني ترتهن
مصائر شعوب بكاملها يف متروبول مراكز
الصناعة الكبرى وتورسات شركات متعددة
اجلنسية؟ هذه الشركات متعددة القوميات
التي ترجع أصولها لقومية واحدة ،والتي
حفرت اسمها من أقاصي اجلانب اآلسيوي
يف الشرق ،مروراً باألدغال األفريقية ،وحتى
صحارى أمريكا الالتينية« ،أدوارد غاليانو»
يف كتاب»الشرايني املفتوحة ألمريكا الالتينية»
ينكأ جرحا ً لم يلتئم بعد ،وظل مفتوحا ً منذ
مئات السنني إلى اآلن .

ترحــــــــــــــــــال

كتاب «الشرايني املفتوحة ألمريكا الالتينية»
للروائي والكاتب «أدواردو غاليانو» يقرأ
دفعة واحدة ومنذ أن يضع «كولومبس قدمه»
على األرض اجلديدة بطريق اخلطأ ،وهو
أصبع تاريخ مسيرة النهب بوضع اليد يف
غفلة من العالم ،حيث سارا معاً ،السيف
والصليب باتفاق مخزٍ بني اجلنود والقراصنة
وملوك أوروبا ،مبباركة الرهبان.
حد أفعال جميع
على هذه األرض ثمة ما و ّ
األطراف من اغتصاب وقتل وتشريد ونهب،
ليعاد تطي ّيب تلك اليد اآلثمة يف الغرب بأكثر
وسائل احلضارة حداثة ،ولن ينّدى جبني
العالم من حرمان ذلك الهندي من تاريخ
تطوره الطبيعي فوق أرضه وبثروات بالده،
بل مت دحره يائسا ً عن جنته ،وإن ظلت روح
أسالفه حتلّق بتمائمها يف املكان  ..حني

دفنت براءة ذلك الكائن يف املكان ،وانطلق
هدير املكانات يف اجلانب اآلخر ،وكأن روح
شيطان يتعالى مع ضجيجها ،احترنا ما بني
األمس واليوم بني ما حدث يف املكان الصح
واملكان اخلطأ ! تشيلي كانت إحدى هذه
ومدلهمة .
الصغائر يف أماكن وجع قص ّية
ّ
تارباكا  ..جرح يف خاصرة تشيلي :
«تاراباكا» قرية صغيرة على سهول «البامبا»
يف تشيلي ،قرية تشرف على صحراء
«تاماروغال» ستبقى جرحا ً عميقا ً يف مخ ّيلة
العواجيز وحكايات تُروى لألحفاد  ..سيظل
الكابوس الذي خ ّيم وهزم أحالم أولئك
اجلنراالت طويالً وح ّ
طم أحالمهم  ..القرية
النائمة على اخلراب ستكون
غصة أيضا ً
ّ
يف قلب إنسان التشيلي البسيط الذي يحلم
بوطن كأي كائن من كائنات األرض ،وحني
يرسم الشغف لوحته ستظل يف القلوب منازل
لهذه األوطان .حتى وإن كانت خرابا ً يف حجم
«تاراباكا».
احللم الذي حت ّول إلى كابوس :
كانت «النترات» املادة األساسية لالقتصاد
التشيلي ،وثلثي دخلها القومي يف صادراتها
ألوروبا ،لكن سوء احلظ لبد يف عيني لص
كان باملرصاد ،ففي أحد معامل أملانيا هزم
عا ِلم واحد وطنا ً بكامله بكل جنراالته العتاة
وقطع الشُ ريان بدون رحمة ،مكتشفا ً املادة
التي نام عليها الرخاء التشيلي ردحا ً حني
استخلصها من النيتروجني يف الهواء ،فتسرب
احللم من بني األصابع كما يتسرب املاء.
القرية التي نامت على خرابها ،منذ ذلك
الوقت وهي تنشر احلزن والفقر يف ربوع
تشيلي كالوباء ،أعطت مثاالً سيئا ً على وضاعة
احللم حني ُيختزل يف قرية ،حتى وإن كانت
«تارابكا» ،فلم تعد طواحينها تضخ األمل ...
تُرى ما شكل احللم الذي يبنى على املصادفات
وصفقات املرابني وقهر اجلنراالت ؟!
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البابا فرنسيس يف عزلته

يفتتح اخلبير اإليطالي يف الشأن الفاتيكاني ماركو بوليتي
كتابه املعنون بـ»البابا فرنسيس يف عزلته» بفصل يتمحور
حول مفهوم األلوهية عند البابا فرنسيس (برغوليو) ،بعيد ًا
عن الصياغات الالهوت ّية اجلامدة ،بشأن األلوهية .مستعرض ًا
الكاتب محاوالت «فرنسيس» بناء معتقد حيوي منفتح ،يرفض
ِ
واملزمن يف تص ّورات الكنيسة الكاثوليكية .ثمة
االنغالق السائد
تشاركية َع َقد ّية يو ّد «فرنسيس» ترسيخها يف أوساط الكاثوليك
خصوص ًا.
عزالدين عناية .أكاديمي تونس مقيم في إيطاليا

إذ يدرك الرجل أ ّن أتباع الكنيسة الكاثوليكية
ممن تربّوا داخل «الكاتكيزم» (أي التلقني
ّ
تشبعوا مبا فيه الكفاية بأ ّن معنى
الديني) قد ّ
ب» يف املدلول الكاثوليكي الصرف،
«أبناء الر ّ
املعمدين على الطريقة الكاثوليكية
يعني
َّ
ال غير ،وأن ما دونهم من أتباع املسيحيات
األخرى على ضالل ،دون أن نتط ّرق إلى أتباع
األديان األخرى من مسلمني وهندوس وبوذيني
وكنفشيوسيني بوصفهم أكثر من ضالني،
وممن ينبغي جلبهم إلى املسيحية بكافة
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الطرق .هذا املفهوم العقدي الضيق السائد يف
ِ
واملتمركز حول مفهوم
التصورات الكاثوليكية،
كريستولوجي لالعتقاد ،يقلق البابا احلالي.
ففي عصر االنفتاح والتواصل والتجاور
الذي يعيشه عاملنا ما عاد االعتقاد على ذلك
النّحو الكاثوليكي اجلامد مواكبا ً لتطورات
التاريخ .يحاول «فرنسيس» إعادة بناء مفهوم
االعتقاد يف الضمير املسيحي الستيعاب
التقاليد األخرى بعيداً عن الهيمنة املتجذرة
يف التصورات الغربية ،بأ ّن الغرب على صواب

ترح_______ال
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وما دونه من حضارات أخرى على خطأ .ثمة
للسكنى يف العمارات الالهوتية اجلاهزة
رفض ّ
لدى البابا فرنسيس ،كما يقول «ماركو بوليتي».
وحتوير زاوية النّظر ال َع َقدية لآلخر من ِقبل
البابا ليست شيئا ً بسيطا ً أو ه ّيناً ،وهو ما يخلق
عزلة َع َقدية لفرنسيس يف بيته وداخل كنيسته.
بهذا املدخل للحديث عن توجهات الباب على
مستوى االعتقاد ،يحاول «ماركو بوليتي» رسم
معالم العزلة التي يعيش فيها «فرنسيس»
داخل الكنيسة وخارجها .فقد اختار الرجل
االنفتاح العقدي على األديان األخرى دون
لف أو دوارن ،منذ إصدار إرشاده
مواربة أو ّ
الرسولي األ ّول «فرح اإلجنيل» (Evangelii
ّ
( )Gaudiumيف  24نوفمبر ،)2013
حيث أ ّكد يف مضامينه يف ما يتعلّق باملسلمني
على «أ ّن العالقات مع أتباع اإلسالم ،يف هذا
العصر ،تكتسي أهمية كبرى حلضورهم يف
مسيحي ،ومن
سلسلة من البلدان ذات تقليد
ّ
حقّهم إقامة شعائرهم بحرية والعيش يف كنف
تلك املجتمعات بأمان .وأ ّن هؤالء املسلمني
على إميان «إبراهيم» ،ويعبدون معنا اهلل
الواحد ،ال ّرحمن ال ّرحيم ،الذي يدين النّاس يف
املطهرة
اليوم اآلخر .وأن مرجعيات اإلسالم
َّ
تتضمن جوانب من تعاليم املسيحية؛ فاملسيح
ّ
تضمن اإلرشاد
لقد
جليالن».
ّران
ق
مو
ومرمي
ّ
تضمن دعو ًة صريحة
الرسولي من جملة ما
ّ
سخته املشاحنات
للمرا َجعة،
ّ
والتنبه ملا ر ّ
الدينية يف األذهان أ ّن املسلمني مبثابة ُع ّباد
إله آخر مغاير إلله املسيح ّيني .حاول فرنسيس
أن يشطب تلك الدعاية املضلِّلة وأن يعيد
للتخاطب مع املسلمني نقاءه وصفاءه ،مبرِزا
املستخدمة من ِقبل املسيحيني
أن اللّفظة
َ
حد سواء ،يف
العرب ومن ِقبل املسلمني على ّ
مجال االعتقاد ،هي ذاتها .وبشكل عام يحاول
فرنسيس ،أكان مع املسلمني أو مع غيرهم من
كوني
التقاليد الدينية األخرى ،التط ّر َق إلى إله
ّ
ال إلى إله خصوصي ،فتلك اللغة ال َع َقد ّية هي

القادرة على إنشاء وحدة جامعة بني البشرية
يبي «ماركو بوليتي»
جمعاء .لك ّن فرنسيس كما ّ
يجابه إرثا ً عقد ّيا ً ثقيالً استم ّر فاعالً وحاضراً
إلى سلفه الراحل البابا «راتسينغر» الذي
سخ يف عقول الناس أ ّن ما عدا الكاثوليكية
ر ّ
من عقائد هي أدنى مقاما ً وأبعد ما يكون عن
املجددة يف االعتقاد التي
الصواب .تلك الرؤية
ِّ
بناءها خلقت معارضني ال
يحاول «فرنسيس» َ
زال عددهم كبيراً ،وهو ما يحرج البابا ويضعه
يف عزلة عقدية.
وكما يذكر «ماركو بوليتي» أبدى البابا فرنسيس
تعاطفا ً مع قضايا املهاجرين املقيمني يف إيطاليا،
والقادمني إليها ،منذ اعتالئه السدة البطرس ّية.
بدا ذلك جليا ً يف زيارته التاريخية إلى جزيرة
حما على أرواح الغرقى من املهاجرين،
ملبيدوزا تر ّ
التي باتت رم َز املحطة األولى يف رحلة القادمني
إلى إيطاليا .لم تلق تلك املواقف ترحيبا ً من وزير
الداخلية اليميني «مات ّيو سالفيني» .واتخذت
احلكومة املشكّلة من احلزب اليميني ،ممثّل
رابطة الشمال ذات النزعة املعادية للمهاجرين،
موقفا ً من البابا «فرنسيس» ،واعتبرته يسير
يف خط مناقض للسياسة احلكومية .منذ ذلك
التاريخ بدأت الهوة تتّسع بني احلكومة ذات
التوجه اليميني وفرنسيس .لم يرق للحكومة
ذات التوجه الشعبو ّي التقارب الذي يسير
فيه البابا مع العالم اإلسالمي ومع املهاجرين
املسلمني .بلغ األمر مستوى من التوتر أن أعلن
وزير الداخلية «ماتيو سالفيني» –فيما يعني
القطيعة مع رأس حاضرة الفاتيكان -يف جتمع
ألنصار حزبه يف شهر سبتمبر من العام 2016
ويقدره هو «راتسينغر» ال
«ا ّن البابا الذي يجلّه ّ
املتشددة
«فرنسيس»» نظرا ملواقف البابا السابق
ّ
من اإلسالم واملسلمني ،وأنّه ال يعترف بالبابا
الذي يش ّرع أبواب الكنيسة إلى األئمة املسلمني.
متشددة تقف على نقيض ما
مواقف سياسية
ّ
يسعى إليه «فرنسيس» من تطبيع للعالقات مع
ندي بني العاملني
العالم اإلسالمي ومن تقارب ّ
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على أساس االحترام .ساهمت تلك التوترات
السياسية مع حاضرة الفاتيكان يف تضييق
اخلناق على «فرنسيس» وكبح اندفاعه لتسوية
العديد من امللفّات مع األديان األخرى .والواقع
أن السياسات الشعبو ّية التي شاعت يف أوروبا
خالل السنوات األخيرة قد أضحت خطيرة
على املستوى البعيدِ ،لا تخلّفه من توترات بني
املكونات احلضارية العاملية.
يحدده الكاتب «ماركو بوليتي» من عناصر
ما ّ
مك ّونة لعزلة البابا «فرنسيس» يف الواقع
اإليطالي ،يضيف إليها عناصر أخرى يعتبرها
داعمة لتلك العزلة .إذ وقف البابا على
نقيض جملة من خيارات السياسة األمريكية
سواء يف إفغانستان أو
للرئيس األسبق ترامب،
ً
فلسطني أو مع إيران .فاخليارات العسكرية
األمريكية يف إفغانستان ،والقول بأ ّن القدس
عاصمة أبدية إلسرائيل ،وامليل إلى احللول
احلرب ّية مع إيران ،كلها عناصر مقلقة حلاضرة
الفاتيكان .إذ يدعو الفاتيكان إلى جتنّب اخليار
العسكري كحلّ مصيري إلفغانسان ،ومييل إلى
انتهاج احللّ الدبلوماسي والتفاوضي حلقن
الدماء من اجلانبني اإلفغاني واألمريكي ،وقد
تبي فشل اخليار العسكري كسبيل لتسوية
ّ
األمور؛ وأما ما تعلّق بالشأن الفلسطيني
فال زال الفاتيكان مص ّراً على حلّ الدولتني
واعتبار تسوية اخلالف حول مدينة القدس
مشتركة لألديان الثالثة
يف حتويلها إلى مدينة
َ
يخص
خارج الهيمنة اإلسرائيلية؛ وأ ّما ما
ّ
امللف اإليراني فالفاتيكان على غرار موقف
ّ
املجموعة األوروبية يسعى جاهدا إلى ض ّم
اجلمهورية اإلسالمية إلى حضيرة املجتمع
الدولي ،دون العمل على شيطنتها وعزلها كما
سعت سياسة ترامب يف ذلك .كلّ تلك العناصر
اخلالفية يف السياسة اخلارجية بالنسبة إلى
الفاتيكان من شأنها أن جتعل «فرنسيس»
خارج التأثير الفاعل الذي ُيف َترض أن يتمتّع
به كزعيم ديني عاملي بوصفه بابا الكنيسة
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الكاثوليكية .إذ يزداد صوت فرنسيس خفوتا ً
بسبب احللف الذي صنعه ترامب مع بعض
احللفاء يف السياسة الدولية والذي يناقض
خيارات حاضرة الفاتيكان.
من جانب آخر ،ودائما ً يف نطاق رصد عناصر
تلك العزلة التي تُط ِّوق فرنسيس ،يذكر «ماركو
بوليتي» أ ّن مع نهاية شهر أغسطس من العام
املاضي  2019م ّر البابا بفترة حرجة ،انطلقت
وامتدت تداعياتها
من داخل الكنيسة هذه امل ّرة
ّ
إلى اخلارج .متثّلت يف دعوة صريحة من
مجموعة من رجال الدين بقيادة األسقف «كارلو
بتنحي «فرنسيس» ،مبوجب اتهامه
ماريا فيغانو» ّ
بالتستّرعلىانتهاكاتوفضائحجنسيةللكردينال
«تيودور ماكريك» .والواقع أ ّن فرنسيس مبج ّرد
علمه بخبر تورط «تيودور ماكريك» يف فضائح
جنسية عمل على طرده من مجلس الكرادلة
وفتح حتقيقا ً يف الشأنَ .مثّل ذلك االتهام الثقيل
قمةَ جبل اجلليد العائم ،فقد صاغ
بالتستّر ّ
مفصالً أورد فيه
«كارلو ماريا فيغانو» تقريراً
ّ
جردا بانحرافات فرنسيس عن خ ّ
ط الكنيسة
التقليدي واملحافظ .الواضح أ ّن االمتعاض
من فرنسيس موجود داخل الكنيسة وخارجها،
ضد القاصرين ،أو
فاالنتهاكات اجلنسية
سواء ّ
ً
السلوكات اجلنسية غير املشروعة لبعض رجال
الدين ،هي من احلوادث التي تؤرق الفاتيكان
حد الساعة يعجز عن غلقها أو تسويتها
وال زال ّ
لكثرتها وتش ّعبها .وأ ّما ما تعلّق بشأن اتهام
فرنسيس باالنحراف عن خ ّ
ط الكنيسة التقليدي
فهو خاضع لرؤى وتأويالت ،فهناك من يذهب
إلى أ ّن التوجهات التصحيحية واإلصالحية التي
انتهجها فرنسيس منذ مقدمه إلى روما ،قد
مست العديد من املصالح داخل الفاتيكان ،وهو
ّ
السبل
ّى
ت
بش
يبحث
رين
ر
املتض
من
ا
ق
ش
جعل
ما
ّ
ً
ّ
ّ
للحد من اندفاع فرنسيس ،بالتماس التبريرات
ّ
الصائبة والزائفة إليقاف الرجل عن مساره
ودفعه للتر ّيث وعدم املغامرةُ .يصنَّف «كارلو
ماريا فيغانو» ضمن خصوم فرنسيس الذين ما
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زالوا على حنني للخ ّ
املتشدد للبابا
ط الالهوتي
ّ
«بندكتوس السادس عشر» (راتسينغر) .ولذلك
يفسر «ماركو بوليتي» احلدث بالطبيعي واملعتاد،
ّ
أن يجد البابا فرنسيس معارضة من داخل
اجلهاز املتحكم بحاضرة الفاتيكان .فمختلف
األساقفة والكرادلة الذين يتحكّمون مبصير
املؤسسة الدينية قد نشأوا وتر ّبوا يف ظلّ عقلية
الهوتية دغمائية محافظة ،وذلك على مدى فترة
البابوين «يوحنّا بولس الثاني» (ووجتيال) وخلفه
«راتسينغر» ،ولذا ليس من املستب َعد معارضة
التوجهات اإلصالحية للبابا فرنسيس .معتبرا
«ماركو بوليتي» انتفاضة «فيغانو» هي عملٌ
الديني.
ت للعمل
سياسي داخل الكنيسة وال مت ّ
ٌّ
ّ
صحيح جاء البابا فرنسيس بأحالم إصالحية
كبرى ،متثّلت يف إدخال حتويرات على «الكوريا
الرومانية» (اجلهاز الرئيس املتحكم بسياسة
الفاتيكان الدين ّية) ،وإجراء حتويرات هيكلية
على مؤسسة «اإليور» (أي إصالح اجلهاز املالي
تبي ما يعتريه من خور وفساد)،
الكنسي بعد ّ
ومراجعة املهام الوظيفية الكنس ّية (ال سيما ما
تعلّق منها بالتكوين واألدوار بقصد اخلروج من
البيروقراطية الدينية التي باتت ترهق كاهل
تقدمها) .تلك املحاور أساسية
الكنيسة وتعوق ّ
يف نظام س ْير حاضرة الفاتيكان ،تتطلّب جرأة
وقدرة ودربة وكذلك سرعة يف التنفيذ حتى
تبي جدواها .فعلى سبيل املثال م ّرت عشر
ُي َّ
سنوات منذ تناول راتسينغر قضايا الفساد
ُطرح املسألة بشكل
اجلنسي يف الكنيسة ،لم ت َ
جاد سوى أثناء انعقاد قمة رؤساء األساقفة
يف روما ( 21فبراير  )2019شارك فيها ما
يربو عن  190شخصية دينية ،تناولت قضايا
النزيف اخلُلقي الذي يعصف بالكنيسة .ثمة
تباطؤ داخل الفاتيكان يف فتح امللفات اجلادة
وتسويتها وهو ما يزيد من تفاقم األوضاع.
ت سنوات من تنصيبه يف الثالث عشر من
بعد س ّ
يتقدم البابا فرنسيس كثيراً
مارس  2013لم ّ
يف تسوية تلك امللفات ،ورمبا َف َق َد احلماس

تنحي
الذي جاء به ،أو بدأ يتالشى ،على إثر ّ
البابا املستقيل .يف هذه األوضاع ثمة من يطرح
فاتيكاني ثالث» على غرار
ضرورة عقد «مجمع
ّ
«مجمع الفاتيكان الثاني» ،1965/1962
ُطرح فيه القضايا اجلوهرية للكنيسة اليوم.
ت َ
ولكن يف ظلّ هذا املطلب املل ّح هناك من
يشكّك يف قدرة جهاز األساقفة والكرادلة،
يف الوقت احلالي ،على خوض تلك املغامرة،
والتر ّيث بشأن ذلك الطرح واالنتظار حتى
الهوتي داخل الكنيسة.
تاريخي
يحصل نض ٌج
ٌّ
ٌّ
لعلّ ذلك ما حدا بالبابا فرنسيس للتصريح،
أمام مجلس «الكوريا الرومانية» عشية أعياد
امليالد  ،2017بأ ّن القيام بإصالحات داخل
حاضرة الفاتيكان يشبه تنظيف متثال أبو
الهول املصري بفرشاة أسنان ،وذلك لصعوبة
العملية وتش ّعبها ،فتفكيك األجهزة املتحكمة
مجددا ليس باألمر
بالكنيسة وإعادة بنائها
ّ
السهل كما قد ُيتص َّور.
الهني أو ّ
لذلك تبدو عزلة فرنسيس متنوعة األبعاد،
ثمة من يطرح للخروج من هذا املأزق ،اختصار
طرق اإلصالح والتخلي عن العملية اإلصالحية
الكبرى والسعي اجلاد للتركيز على َد َمقْرطة
احلياة الدينية داخل الكنيسة .بإعطاء كنائس
األطراف ،أي مختلف املجالس األسقفية
املنتشرة حول العالم ،نوعا من السلطة املحل ّية
الديني ،وعدم الرجوع يف
يف تقرير مصيرها
ّ
أ ّي صغيرة وكبيرة إلى حاضرة الفاتيكان .إذ
مر َكزة السلطة الدينية التي سعى البابوات
تبدو َ
السابقون يف ترسيخها قد أمست ً
وبال على
الكنيسة اليوم .البابا فرنسيس يدرك أهمية
ذلك الطرح يف جتديد الكنيسة ،ولعلّه السبيل
لفك العزلة التي يعانيها.
األيسر واألقصر ّ
الكتاب :البابا فرنسيس يف عزلته.تأليف :ماركو
بوليتي.الناشر :منشورات التيرسا (باري-
إيطاليا) ‹باللغة اإليطالية›.سنة النشر:
 .2021عدد الصفحات 248 :ص.
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عندما تشعر بالوحشة
الشاعر الهندي سديش .ترجمة أحمد جدير.جامعة
معدن الثقافة اإلسالمية .الهند

بإمكانك أن متشي عبر املمر
عندما تشعر بالوحشة
وتأخذ أوراق األشجار
التى تتساقط من األغصان وحيد ًا
وحتما تقبل األغصان
التي تنتظرك وحدك
فجذور الربيع من تلك األشجار
التي تشعر بالوحدة
تنزل إلى أعماق األرض
وتقص عليك قصة األوراق الوحيدة
بعد أن جربت هذه الوقائع
سيمطر عليك رذاذ خفيف
فاستمر يف رحلتك بعد أن تبللت
طبع ًا انظر إلى األزهار املزدهرة
فاقرع مسامعك إليها
يقص كل واحد من األزهار لك
استقبلها جلها مبجامع القلب
ليمتلئ السلوان فى أجرام قلبك .
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حبذا
آمنة األوجلى .ليبيا

حبذا ليل ينام بال مدى
حبذا ال دفء يغريني
اليك وال ترمتي
صباحاتي ندى
على ساعديك
وال اعلق بلهيب انفاسك
يذيبني جمر الردى .
حبذا ما صرت قطعة
مني وال عشقت
همسك املجنون
يرقيني
سدى،
يا ويح من غره
أنني الشذى
ويح من ذاب
على شفتني
وما انتهى
حبذا ما فقدت
بوصلتي
وال ضاع قلبي
على غير هدى.
حبذا حبذا حبذا
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األديبة المرصية أمينة عبد اهلل لمجلة الليبي :

أنا أشبه ما أكتبه
«أمينة عبد اهلل» ،تقرأ لها نص ًا للمرة
األولى ،جتد نفسك مدفوع ًا إلى
البحث عن املزيد من حروفها ،هنا
وهناك .
ما تكتبه ليس مجرد نظم للكلمات،
ألن عقدها الفريد هذا ليس مجرد
كيان شكلي له الظاهر فقط ،إنه منهج
حياة ،ورؤية متكاملة للوجود واملعنى
واملنهج مع ًا .
بهذا املعنى أصبحت أمينة عبداهلل
من أكثر األصوات املثيرة للجدل يف
مصر ،وبقدرتها الكبيرة على كتابة
الشعر ،وبجرأتها األكبر على التصدي

سواء
للمواضيع احلساسة املفصلية
ً
يف تاريخنا وتراثنا مع ًا ،سخ ّرت
موهبتها الكبيرة لتجعل منها سالح ًا
تواجه به من يريدون منها التوقف وال
يطلبون منها إال الصمت .
حاورتها مجلة الليبي ،فكان فكرها
شجاع ًا ال يهادن ،وبعيد ًا عن التملق
وطلب الهدنة ،كان لقاء الليبي بها
متعةً للرأي عندما يفسح له الرأي
اآلخر كامل املساحة .وهذه هي رسالة
الليبي دائم ًا ،املجد للفكر ،واملجد
للحوار ،وال عزاء لتضييق اخلناق على
رأي ،وال للحجر املمنهج على فكرة .

حاورها  :رئيس التحرير

االليبي ــــ بنت الشتا ـــ رغاوي البيرة
الساقعة ــــ ديوان األلم ـــ بروفة جينرال
ـــ سوبر ماركت
لنفتح مع ًا باب عتبة النص ،عناوينك
التي تتربع على واجهات كتبك ،هل
هي كما يقول بعض النقاد نص موازي
يعادل املحتوى؟ ،أم أنه اختيارك لها يأتي
خالي ًا من أي ترتيب مسبق وأنك تتركني
عناوينك تكتب نفسها بال مشورة منك ؟
• ال أكتب أي شئ بال ترتيب مسبق ،وأرى
العناوين مداخالً ونصوصا ً موازية وبوصلة
للقراءة ،فقد يتورط مبدع ما ويعنون ديوانه
بقصيدة مثالً ،ويأتي متلق ويقرأ هذه القصيدة
سواء
للتعرف على اإلبداع ،فيكون شعوراً زائفا ً
ً
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إيجابي أم سلبي ،وقد أخطأت هذا اخلطأ مرة
وحيدة لتعقيدات إدارية فقط يف ديوان «بنت
الشتا» .أتصور أن ما يتم طرحه دون مشورة
املبدع يعد انفعاالً أو تعبيراً باأللفاظ عن حالة
شعورية ما ،لكنه ليس إبداعا ً أو خلقا ً جديداً.
الليبي ـــ قبل أن نغادر هذا السؤال ،النقد
الغربي هو من أسس وشرعن لعلم العنونة إذا
صح التعبير ،ال أحد ميكنه أن يتجاوز أسماء
مثل «جيرار جينت» و»هنري ميتران إذا ما أراد
احلديث عن داللة العنوان يف كتاب املبدع،
ولكن ،أال يعتبر هذا جتاهالً حلقوق مؤلفني
اهتموا بعنونة أعمالهم ،مثالً « العقد الفريد»
،أو وفيات األعيان» ـ هل علم العنوان فعالً
صناعة نقاد الغرب فقط ؟
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• العناوين ابنة بيئاتها ،واملبدع ال يعنيه كثيراً
التأطير ،خاصة أن كثيراً من املصطلحات
استهلكت املبدعني يف الدفاع عنها أو مهاجمتها،
وبصراحة ،العناوين العربية مرتبطة بدرجة
كبيرة باجلزالة اللغوية والتقرب من التراث،
وكأنها عناوين لثقافة سمعية حتتاج االعتراف
بها من املتلق.
الليبي ـــــــ (( عقدت جلسة مصاحلة بني
جسد شوهته بيديها وروح شوهها األلم
لم تسفر اجللسة عن شىء )) .تعرفني
جيد ًا هذا النص ،سؤال الروح واجلسد يف
مفهومنا الشرقي ،هل هو سؤال محكوم
عليه بالفشل دائم ًا ؟ أال تسفر جلساته
عن شيء ؟
• هذا السؤال مفخخ يف احلقيقة ،ألن سؤال
الروح واجلسد ملتبس بسؤال التدين واألخالق،
وتنمية مفاهيم حتط من شأن اجلسد ،ويعد
احتفاء غير أخالقي.
االحتفاء اإليروتيكي
ً
وقد شهدت اخلمسني سنة األخيرة حتوالت
بني اإلنفتاح التعبيري واإلنغالق األخالقي
بشكل الفت للنظر ،كأنها معركة ،لكن يف ظني
جاءت كتابات لتحريك املاء الراكد يف البحيرة،
ولكني بشكل شخصي لم أستسغها ،مثالً «عابر
سرير» ،ويف ظني انتهت مرحلة الال تعبير
عن اجلسد ،أو احلكم بالفشل على عالقة
حقيقية يؤثمها مجموعة مرضى بلوثة الدفاع
عن الشرف .وجاءت كتابات عربية ومصرية
لكاتبات حتررن متاما ً من هذه الهالوس.
الليبي  :تعرفني بال شك هذا الرجل،
إنه»عبيد اهلل بن عبد اهلل بن طاهر»،
الذي أنشد منذ ألف سنة هذين البيتني :
(( لكل أبي بنت يراعي شؤونها ...
حمد الصهر..
ثالثة أصهار إذا ُ
فبعل يراعيها وخدر يكنها ...
وقبر يواريها وخيرهما القبر )).
هل مازلنا بعد أكثر من ألف سنة من موته
نعيش يف عباءة هذين البيتني البشعة ؟
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• وسنظل نعيش يف كنف هذه األفكار ،ليست
من عندياته بل ذات مرجعية فقهية ،وإن لم
نعترف بتاريخية اخلطابات وتاريخية تلقيها
سنظل أسرى ،بل وتطوير وتطويع املستحدث
من التشدد الديني وكره املرأة واحلضارة .
الليبي  :أمينة التي تكتب شعر ًا يستوقف
القاريء ويشده من عقله لينتبه ،أمينة
التي حادثتها ذات مساء يف ميدان طلعت
حرب يف عروس العواصم ،وجدتها آنذاك
كائن مجبول من تراب مصر ،ليس غريب ًا
عن بساطة الناس ،وليس خارج ًا عن
منط معيشتهم الصعب ،كيف كانت
بدايات «أمينة» املواطنة املصرية قبل أن
تكتب حرف ًا واحد ًا من الشعر ؟
عمال ،يعمل كل
• أنا ابنة ألسرة فقيرة ،أسرة ّ
أفرادها ليعيشوا بكرامة ،واحلقيقة ال ذكريات
كبيرة قبل كتابة الشعر ،حيث الشعر منذ عامي
الثاني عشر كان أول قصيدة تنشر لي يف
جريدة « السفير» السكندرية ،وكانت جريدة
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عريقة يف هذا الوقت .وخضت جتارب قاسية
يف احلياة أعانني الشعر على جتاوزها ،ورمبا
اإلنتماء والشعور بالفقراء أكثر من التعالي
عليهم ثقافياً ،والتعبير عن آالمنا يف ديوان
«سندات ملكية» الذي قيل عنه «هذا الديوان
يجمل صورة الفقر كما تفعل األديان» ،وقال
لم ّ
شاعر آخر «وكأنني أقرأ مسودة لكتاب رأس
املال ،هذا ديوان ينحاز للفقراء بشدة» .أنا
أشبه ما أكتبه ولم أكتب ماال أحسه أبدا.
الليبي :عندما قرأت ديوانك « بنات
ت بأني أمام منشورٍ
لأللم» ،ال أدري ،أحسس ُ
يقرأ على العالم حقوق املرأة من جديد،
ويعارض كل كتب الغزل التقليدية التي
جتعل من األنثى مجرد فريسة ومن
الذكر محض صياد .هل كنت على حق أم
أن الصواب جانبني بعض الشيء ؟
• «بنات لأللم» هو إعادة طرح ألفكار
حقيقية للخروج من سجن اجلسد والتفاسير
األخالقية والنمطية للثقافة العربية والذكورية،

وليست الثقافة األمومية مثالً والتي ال حتتقر
املرأة وحتتفي بها حد وجود عبادات لألعضاء
التناسلية األنثوية وبعض القبائل تتزوج فيها
النساء أكثر من  5رجال ،وكلما زاد تنوعهم
العائلي زاد متيز وضع املرأة ولكن ما املطلوب
من الكتابة؟ أن حتاكي وتستهجن وترفض
وتؤيد؟ أبداً ،أرى األمر يف ترك األثر ،إن تركت
الكتابة أثراً يؤخذ منه وإليه كانت كتابة ،وإن لم
تفعل فهي مجموعة خطابات متناثرة تتحول
حلالة عصابية مبرور الوقت وتنتهي.
الليبي  :نزار قباني ،سأذكر اسمه أمامك
فقط ،وكم أنا متشوق ألقرأ رد الفعل .
• حالة من التحرر يف وقت أتيح له ذلك ،وهو
حالة مستتبة يف مركبها ،مبعنى لم يكتب «نزار»
األشياء الالفتة للنظر مثل « شطرت الرب
نصفني» ،إلى بعد ما كتب القصائد املغناة،
وهذا ذكاء إجتماعي ،ألن قاعدته اجلماهيرية
ستحميه ولن يغرق « نزار» ومتلقوه يف تفسيرات
وتأويالت وال صدامات ،ظرفه التاريخي كان
يتيح له أكثر مما أتيح «ألبي نواس» أو « والدة
بنت املستكفي» من حرية التعبير عن أفكارهم
 .أما وهم «شاعر املرأة» وهذا املسميات ال
تزعجني أو حتفزني ،هو رجل جميل كتب
كالما ً جميالً لكن وماذا بعد؟
الليبي :يف ديوانك « سوبر ماركت»
استوقفني هذا النص :
(( باحب اجمع اول االشياء
اول ورقة شيكوالتة
اول تذكرة قطر ،علبة سجاير
ضوافرك اللى بتاكلها ملا اتاخر
على ميعاد القهوة )) .
هذه املرة وجدت العامية تأخذني من
تركيزي إلى عمق الفصحى ،إلى أي حد
تهتم أمينة بالتفاصيل الصغيرة لتصنع
منها ذلك املعنى الكبير ؟
األول أحب أقف على نقطة (العامية والفصحى)
ال أرى الفصحى لغة والعامية لهجة وذلك ألن
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العامية املصرية هي التي حتتوي لغتي املصرية
القدمية وما استحدث عليها وهو تعريف
علمي للغة .والفصحى هي عامية قريش
التي جاءت لنا مع الغزو البدوي الصحراوي
ولكن إصطالحا ولعدم الدخول يف معركة اللغة
واللهجة أرى أن كليهما مستوى من اللغة التي
هي مجرد وعاء يذهب بالرسالة إلى متلقيها.
التفاصيل من أهم سماتي الكتابية وأمني يف
نفسي دقة املالحظة ومتارين محفزة للخيال
على إلتقاط الفروق يف التفاصيل بني األلوان
مثال ال أمشي يف األماكن الهادئة أبدا أمشي
يف الزحمة وأدرب عقلي وعيني على الفروق
بني درجات اللون القمحي الذي يتسم به معظم
املصريني وأرى يف التفاصيل «التريد مارك»
بصمتك اخلاصة يف الكتابة تأتي من تفاصيلك
التي تتالمس واجلميع كل من يقرأ يجد شيئ
منه شيئ يخصه يف هذه الكتابة.
الليبي :الشاعر ليس ند ًا للمجتمع ،تكاد
هذه املقولة تكتسب مشروعية تاريخية
بفعل نكبات الشعراء عبر عصورنا
املتالحقة ،كيف ميكن للشاعر أن ال يكون
ضحية يف أزمان تصر على اعتباره مشروع
ضحية حتى وإن طالها التأجيل؟
السؤال يحتاج تعميم كيف يستطيع اإلنسان أال
يكون ضحية الشاعر أو أي مبدع هو جزء من
عام وجزء يقع عليه دور ذاتي ودور موضوعي.
ولألمر تفسير شخصي يحتمل اخلطأ أو
الصواب مع منو التيارات املحافظة جاء
الدور األهم لطمث احلضارات لصالح الدول
التي ليست لها حضارات فعلية حتى لو لها
منجز اقتصادي أو علمي ولذلك جند احلرب
االقتصادية على الصني واحلرب املباشرة على
العراق واليمن وسوريا والضغط على مصر عن
طريق ليبيا والسودان ودول املنبع هنا يتجلى
اإلحتفاء بكل ما هو تافه وحتقير دور املثقف
والتضييق عليه وإدخاله يف معركة مع احلياة
ال تنتهي أبدا بالعكس قد يقع بعض املبدعني
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ضحية لهذه احلروب الشخصية كما أي
مواطن يف هذه الدول واملبدع ليس رسوال أو
إلها أقصى ما يستطيع فعله هو تنمية الوعي
اجلمعي عن طريق تنمية وعي أفراد واألفراد
تنمي أفراد وحتى هذا الدور اآلن املثقف
العربي مكبل بانقساماته ووعيه الصحراوي
امللتبس عن القيام به .
الليبي  :يف املاضي الشرقي ،هناك ليلى،
املعشوقة الصامتة ،وهناك «عبلة»
احلبيبة التي ال تتخذ موقف ًا .وهناك «
كيف ميكن أن نفسر هذا النمط املتكرر
من منوذج األنثى السلبية يف تاريخنا ؟
هذه مناذج صحراوية صرف ويعد السلوك
العام للقبيلة هو املتحكم فيها فكما هناك
(عبلة وليلى) بنات قبائل تقوم على الغزو
ودور املرأة يف اخلدر فقط هناك قبائل
عربية تقوم على التجارة فأنتجت مناذج أكثر
«
انفتاحا ك «هند بنت عتبة» و السيدة
خديجة بنت خويلد» ويلعب الدور القبلي دورا
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هاما يف تنميط السيدات وعلى صعيد آخر
هناك «حتشبسوت» و « تي» و « نفرتيتي»
و « اخلنساء» و « أم القرفة» و «والدة بنت
املستكفي» و « شجرة الدر» ومئات السيدات
الالتي صعدن مبجتمعاتهن مبا يضرب عرض
احلائط بأقوال صحراوية وشعبية ال تليق
عن املرأة ويف التاريخ اإلجتماعي احلارس
احلقيقي للتدوين ماليني احلكايات والتواريخ
يف املجتمعات األمومية قبل هجمة البداوة وما
يسمى باألديان اإلبراهيمية والتي حطت من
شأن املرأة انحطاطا غير مسبوق.
وتشهد احلركة اإلبداعية مناذج مبهرة من
السيدات وقدرتهن الفائقة على التعبير
عن أنفسهن ومجتماعتهن وخوض املضمار
السياسي متزامن مع املضمار الشخصي
وليبيا نفسها بها مناذج مبهرة فعال يف احلركة
الشعرية النسوية واحلركة التشكيلية والروائية
وحتى سلك القضاء.
الليبي :الذي يطالع دواوينك يشعر وكأنك
تضعني خارطة مسبقة لها ،منط من التنظيم
بناء
الذهني إذا صح التعبير ،وكأنك تشيدين ً
محكما ً  .هل تفعلني ذلك حقا ً ؟
هذه رؤية حقيقية جدا وأمينة يف التلقي
والطرح أيضا ،لكن لم يكن ذلك أسلوبي
يف مجموعتي الشعريتني األ ّول( بنت الشتا-
سوبرماركت) لم أكن على مستوى الوعي إلنتاج
مخطط إبداعي بل لو سمعت جملة أعمل على
مشروع كتابي جديد كنت أنفر كما لو لدغني
عقرب ومع تنامي الوعي خضت جتربة كتابة
املشروع وكان ( ألوان رغاوي البيرة الساقعة)
هو املشروع املعد واملخطط له مسبقا بالفعل
يف  99مقطعا ال أزيد وال أقل يف صفحات
بال عناوين أو أرقام مع تنبيه أن للقارئ احلق
يف إعادة ترتيب مقاطعة كيفما يتراءى له،
واستغرق هذا الديوان  3سنوات إعدادا وسنة
كتابة وتوالت القدرة على تطوير مفهوم االنتاج
املسبق وأصبحت أعتبره مترينا يوميا للكتابة.

البناء املحكم جزء من البناء العربي للشعر فلو
مسكت ورقة وقلم ورسمت حصان إمرؤ القيس
لن يخرج حصانا أبدا هو مبنى ومعنى وهيكل
متكامل وأكون سعيدة وحققت الكثير لو صرت
جملة واحدة يف فكرة البناء اإلبداعي.
الليبي :الشعر ال يكذب إذا تكلم عن
صاحبه ،من لقائي بك يف القاهرة ،ثم
قراءتي لدواوينك ،ثمة روح ترفض
ثقافة القطيع ،غيمة متخمة باملطر،
لكنها ترفض أن متطر حيث يشاء
اآلخرون .الكثيرون من الذين نقرأ لهم
يزورون شهادتهم وهم يكتبون الشعر ،هل
تبيعني شعرك بخزينة املصرف املركزي
؟ ما رأيك يف هذه الصفقة ؟
هههههههه لم اوضع أبدا يف هذه املقايضة
من قبل ألستطيع احلكم ،لكن من أنتج ثقافة
القطيع؟ هو نفس املثقف املنغلق األناني الذي
يأخذ من األفكار الدينية واملجتمعية ما يعضد
ذكوريته ومن النظريات املنفتحة ما يعضد
جنوحه يف التجارب من نسميهم بالقطيع
ضحايا وهم املثقف واملبدع ،بالعكس أرى أننا
ال نستطيع مد يد العون لهم ونتعالى عليهم
مبفاهيم مثل ثقافة القطيع وكأننا فصيل
مختلف نحن أبناء هذا القطيع .وعن صدق ما
أكتب وهروبي من أي تزوير -الصدق هو رهاني
احلقيقي والذي أحافظ به على انسانيتي قبل
إبداعي فال مجد ملبدع ليس إنسانا -فاإلبداع
كل متميز اآلن هو قادم على مبدع سابق وسابق
عن مبدع الحق لذا إهتمامي الشديد باإلنسان
ومن صدقي مع نفسي أملك آراء سلبية جدا
يف شاعرين قطبني يف شاعريتنا املصرية هما
( األبنودي وأحمد فؤاد جنم) مبجرد وفاتهما
ابتلعت آرائي السلبية ورفضت أن أشارك يف
أية ملفات تخصمها أو احتفاالت بهما ألنني
لن أزور شهادتي بقدسية موتهم ولن أهاجمهم
وهم أموات.
لكن لو وضعت خزينة البنك املركزي سأبيع
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لهم ما كتبت وأعتزل ههههه.
ِ
بالذئب
ت
الليبي :عوى
الذئب فاستأنس ُ
ُ
ت أطير .
إذ عوى  ..وص ّوت إنسا ٌن فكد ُ
إلى أي ٍ
حد أدرك «األحيمر السعدي» يف ذلك
الزمن البعيد خطورة الناس على الناس ؟ .وهل
ميكن أن يكون البنتي آدم خطراً بالفعل على
بني آدم غيره ؟
يف كل عصر البني آدم خطر على البني آدم منذ
« قابيل وهابيل» منذ «ليلت» السيدة األولى،
نحن أبناء القاتل ،ولكن ترديد هذه األفكار
والترويج لها خاصة بحس إبداعي أو إبداعي
صويف كاملقولة الشهيرة « اعتزل ما يؤذيك»
هذه دعوات إنسحابية وإنهزامية تزيد من
عزلة املثقف ملاذا أعتزل ما يؤذيني قل اشتبك
مع ما يؤذيني وأعد تفكيك خطابه وأعد إنتاج
مساحة مشتركة إن استطعت وإن لم أستطع
فلن أكون تركت له مكاني بالكامل أرفض
هذه املقوالت وإعادة صياغتها وتدويرها قلبا
وقالبا.
الليبي :الكتابة باللهجة ،هل هي الوسيلة
األقرب لكي نصل إلى نقطة متاس مع
دقات قلب املتلقي؟ تفعلني ذلك كثير ًا،
لكني ال أتصور أنك على استعداد لنبذ
الفصحى ذات يوم  .كيف تشرحني
عشقك للهجة عندما تبوحني مبا
عندك ؟
بشكل ديكتاتوري أرسيت قاعدة أنني ال
أعاني عقدة اللغة واللهجة واصطلحت
مؤقتا مصطلحي اخلاص املستوى اآلخر
من اللغة لذلك التحدث عن العامية املصرية
صعب هي لغة قادرة على الوصول للعرب
من املحيط للخليج حقا حتى أن ابنتي أثناء
زياراتها للمغرب العربي قالت لي لفظا إذا
اختلف مغربيان أو مغربي وجزائري يتحدثون
العامية املصرية لذلك هي ليست سهلة كما
يظن البعض بالعكس أن تكتب من أفواه الناس
للناس شيئا مميزا هو أمر غاية الصعوبة
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خاصة مع لغة يتطور أداءها اإلشاري والصوتي
يوميا ويتسع قاموسها ملفردات يومية يجهلها
أحيانا فارق العمر بأربع سنوات مثال(مبعنى
أن طالب املرحلة الثانوية له مستوى من
املفردات ال يفهمها بسرعة الطالب اجلامعي
مع أنهم أبناء نفس البيت أحيانا) وعلى
صعيد آخر أغرق جيل التسعينات معظمه
طبعا يف الغموض والرمز واإلغراق حتى أنك
كقارئ مدرب يصعب عليك تلقيه بينما تذهب
للثمانني أيضا معظمهم يرقصون على اإليقاع
ومفردات ترييف املدينة والشعر بشكل عام
.أظن أن العامية املصرية مشروعي احلقيقي
والقريب إلى نفسي وصانع بصمتي الشعرية
وما استخدامي للمستوى الفصيح من اللغة إال
طرحا لتجربتي اإلبداعية على مستوى أرحب
بعض الشيء خاصة أنني ال امتتع بجمهور
ودعم رسمي يسمح لي بالتواجد املرضي.
الليبي  :مبناسبة اللهجة ،حتبني الشيخ
إمام  ..تكرهني أحمد فؤاد جنم  ..تفضلني
صالح جاهني بعد النكسة ال قبلها .
كيف ميكن أن تهاجم أمينة أو تؤيد هذه
االحتماالت ؟
الشيخ إمام» هو بداية وعيي السياسي والذي
ساعدتني على تكوينه بسماع «الشيخ إمام»
الكاتبة وأستاذة املسرح املصري « ألفت شافع»
والتي متاثلني يف السن متاما ولكنها سبقتي
وعيا وثقافة وإدراكا أمياال كثيرة ولكنني
إحقاقا للحق ال أميل لكل أعمال الشيخ إمام
أميل ملرحلة الستينيات أكثر وال أميل لثنائيته
الشهيرة بنجم خاصة مع إجحاف ثنائيات
أخرى أبدع فنيا مثل (إمام /زين العابدين
فؤاد) و( إمام /فؤاد قاعود) (إمام /جاهني)
(إمام /جنيب شهاب الدين) مثال وأعتقد
أنني أسقطت بعض األسماء لعدم تذكري اسم
األغنية أو الشاعر.
أوضحت سابقا أنني لن أحتدث عن الشاعر
«أحمد فؤاد جنم» .الشاعر «صالح جاهني»
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أحبه يف كل حاالته قبل يونيو وبعد يونيو ويف
اكتئابه ويف كتاباته التي يظنها الناس خفيفة
صالح جاهني يف نظري هو الشاعر املصري
الذي وظف الفلسفة شعرا وكتب سيرته الذاتية
شعرا أحب هذا الرجل حتى يف كوميديته
السوداء عندما سأله املذيع بعد عملية شفط
الدهون انت خسيت أد إيه يا أستاذ صالح
قاله خسيت  60كيلو بني آدم يعني وتنهد
قائال خسيت البني آدم اللي كنت بحبه أي
مفهوم لإلغتراب أحق من هذا يف شعرنا؟
الليبي « :حرق البنات» ،مصطلح أجبرك
ذات يومٍ على اتخاذ قرار بالتوقف عن
الكتابة لعشر سنوات ،هل يحتاج املبدع
ٍ
لعزمية من حديد ليتخذ قرار ًا كهذا ؟
وماذا كان عاملك طيلة هذه املدة غير أن
حتلمي بالكتابة من جديد ؟
قرار التوقف بشكل عام قرار صعب واختبار
حقيقي ملجموعة من األفكار واملبادئ هل انا
فعال سأتوقف للبناء أم اخلوف من التكرار؟

هل أنا فعال أستطيع العودة أم أدعي ذلك؟
هل هو قرار مفيد أم هروب مؤجل؟ احلقيقة
إنه أصح قرار أخذته يف حياتي على اإلطالق
وكلما راهن املحيطني بي على عدم قدرتي على
العودة للكتابة كنت أرى يقيني بالبناء والتخزين
حلني انكشاف الستار عن املنتج ولم أكن أحاول
الكتابة سرا حتى بل كتبت قصيدة عامية
موزونة يوم إتفاق غزة أريحا  -أوال وأخيرا-
ولم أخجل من عرضه أبدا صحيح لم أضمه
ألي مخطوط لكن قرأته لسنوات كمشاركة مني
يف أمسيات الشعر .يف العشر سنوات توجهت
لبعض الثقات بالنسبة لي أستاذي الشاعر «
إبراهيم املصري» وصديقتي الشاعرة الراحلة
« منى مصطفى» وطلبت منهما إعداد خطط
للقراءة وفعال ذلك معي مبحبة كبيرة والتزمت
كطالبة وأكملت حتى بعد زواجي بل جاء الدعم
من مكتبة حزب التجمع واألساتذة املراكسة
الذين كان لي حظ إلتقائهم ولهم أفضال مادية
ومعنوية وفكرية يف روحي إلى يوم القيامة.
مرحلة اإلعداد والقراءة والبناء واملشي
لساعات طويلة والتقاط تفاصيل الشوارع
واملباني والناس واأللوان واإلنفعاالت هو ما
يشد عضدي إلى اآلن وأعتقد أنني لو تعاملت
مع اإلبداع بجدية العشرينات حلفرت اسم
مختلف وأعمق كثيرا مما عليه احلال اآلن،
على كل ممتنة لتجربتي وللسنوات العشر.
ٍ
ملجلة
الليبي  :أخير ًا ،مباذا تهمسني
تناضل يف زمن احلرب لكي تفرش أمام
السالم سجادته احلمراء ،ماذا تهمسني
ملجلة الليبي يف عامها الثالث ؟
مجلة الليبي حني رأيت أول عدد منها يف
القاهرة قلت لنفسي ال تسقط البالد املبدعة
وخني اقتنيت بعض األعداد والتي تؤرخ لليبيا
يف منطقة غائبة عند معظم املصريني وجدت
نفسي فخورة واآلن ازداد فخري لوجودي يف
كلمات معدودة يف ذاكرة األوطان ويف محاولة
احلفاظ عليها.
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الرصاع الثقايف الليبي اإلغريقي ..

تعليم الفلسفة بني التثقيف والتوظيف
عبد اهلل علي عمران .ليبيا

تواجه الفلسفة منذ نشأتها يف بالد اليونان،
صعوبات عدة ،حتى وهي يف أوج عطائها
وتوهجها ،وبعض تلك الصعوبات ،ظاهر
وجلي ،كما هو احلال يف اخلالف بني الفلسفة
والتحالف الثنائي بني «رجال السلطة -رجال
الدين» ،الذي يضرب بجذوره يف عمق التاريخ
اإلنساني ،بدءاً من إعدام «سقراط» مروراً
بإغالق اإلمبراطور «جستنيان» املدارس
الفلسفية متاشيا ً مع رغبة الكنيسة و إحراق
كتب «ابن رشد» و تكفير «الغزالي» للفالسفة،
و إحراق كتاب «روسو» العقد االجتماعي،
وصوالً إلى حرمان «أسبينوزا» من ممارسة
أي شعائر من طرف املجمع اليهودي.
ولكن الفلسفة يف املقابل تواجه صعوبات
أقل ظهوراً ،وإن كانت أشد خطورة ،كما أنها
صعوبات حديثة نسبياً ،مقارنات بصعوبات
الفلسفة األخرى ،ألنها ظهرت مع حتول
الفلسفة إلى تخصص علمي ،وقسم أكادميي،
مما يجعلها يف مقارنة دائمة مع التخصصات
واألقسام األخرى ،ولم يعد اجلدل مقتصراً
على مشروعيتها دينيا ً وفكرياً ،والفائدة
املرجوة على الصعيد الفكري والتنظيري ،بل
أضيف إليه جدل آخر ،يدور حول مدى قدرة
تعلم الفلسفة على توفير وظائف ملن يحملون
شهادتها و املتخرجني من أقسامها.
ومن هنا أعيد طرح السؤال القدمي ((
لم الفلسفة )) بصيغة جديدة ،تتناسب
َ
مع الوضع الراهن وأصبح (( ملاذا ندرس
الفلسفة؟ )) ،و ((ما الوظائف التي حتتاج
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ملهارات فلسفية؟ أو التي ميكن احلصول
عليها من تعلم الفلسفة؟)) ،ما هي املهارات
العملية التي يكتسبها الطالب من دراسة
الفلسفة؟ وبالتالي ما هو الدافع الذي يجعل
الطالب يحمل ملفه الدراسي ويتوجه إلى
قسم الفلسفة لغرض التسجيل.؟
البد من التنويه  -من خالل جتربتي
الشخصية  -إلى أن طرح هذه األسئلة لم
يبدأ عندما أصبحت أستاذاً للفلسفة ،ال بل
قبل ذلك بكثير ،منذ كنت أخبر الزمالء بأني
أرغب يف دراسة الفلسفة ،وعندما كنت مغرما ً
بالفلسفة خالل املرحلة الثانوية ،وعندما
أصبحت طالبا ً يف قسم الفلسفة ،وكانت
اإلجابة عليها مرهقة جداً ،وال أخون الفلسفة
عندما أعترف أنني يف بعض األحيان أجيب
عليها بنصف قناعة ،لكوني أجيب وفقا ً ملا
ينبغي أن يكون ،وليس ملا هو كائن ،خاصة وأنا
أقوم بتعبئة مناذج ((اجلودة التعليمية)) التي
تطلب إجابات محددة ودقيقة ،ومهارات قابلة
للقياس .وأجد نفسي اآلن يف موقع أفضل ال
أدعي من خالله القدرة على تقدمي إجابات
حاسمة وقاطعة ،بل لكي أعيد طرح األسئلة
وفقا ً لسياقاتها التي جتعلها أكثر وضوحاً،
وتبني مكمن املشكلة وعيوب احللول الراهنة.
ليس لدي أدنى شك ،يف أن أهم نقطة ،يجب
االنطالق منها يف اإلجابة على كل األسئلة
السابقة ،هي درء االلتباس و اخللط ،بني
الفلسفة كأسلوب للحياة ،قد ميارسها
الطبيب و املهندس و الشرطي ،وبني الفلسفة

إبــــــــــــداع

كتخصص مرتبط بوظيفة أو مهمة .وال يبدو
هذا التمييز واضحا ً للكثيرين بسبب حداثته
التاريخية ،فقد دأب الكثيرون على اخللط بني
طبيعتني أو شكلني مختلفني (و متداخلني)
من أشكال الفلسفة ومطالبة كل واحد مبهمة
اآلخر ،أو حتميل أحدهما أخطاء اآلخر،
وذلك عند اخللط بني الفلسفة (بوصفها
منهجاً) والفلسفة (بوصفها تخصصا ً أو فرعا ً
أكادميياً) .والنقطة اجلوهرية هنا ،هي أن
أهمية الفلسفة ال ترتبط كليا ً بضرورة تعليم

مهارات تتيح ملن يتعلمها مكانا ً وظيفياً ،بقدر
ما ترتبط بأن جتعل اإلنسان ميلك منهجا ً
التخاذ قرار أو موقف من القضايا التي
تواجهه يف حياته
سواء كان طبيبا ً أو ضابطا ً
ً
أو معلماً.
ميكن القول و بشكل عام ،أن هذا الفصل لم
يكن موجوداً ،يف العصور األولى ،ألن الفلسفة
كانت متماهية مع بقية العلوم بل تعتبر أ ّما ً
(من األمومة) للعلوم ،ألنها املسئولة عن طرح
األسئلة و بالتالي هي املسئولة عن والدة أي
65
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علم أو معرفة .و كان الفيلسوف ُم ّلما ً بكل
العلوم أو ميثل أكثر العلوم شيوعاً ،ففي
زمن الرياضيات ،يكون الفيلسوف هو أشهر
الرياضيني ،ويف زمن الفلك يكون الفيلسوف
هو أمهر الفلكيني ،و يف زمن الفقه و اللغة،
يكون الفيلسوف هو أشهر الفقهاء و النحاة.
وبعد تطور املنهج العلمي وجتاوز العلم
لفكرة املنهج التأملي ،بدأت تظهر إشكالية
تصنيف العلوم ،حيث أصبحت املعارف
العلمية أوسع وأشمل من أن يحيط بها
إنسان واحد ،وأصبحت العلوم أكثر تخصصا ً
وأكثر تراكمية ،وبالتالي أكثر ثباتا ً و تقنيناً.
إضافة إلى ذلك بدأت فكرة التعليم تصبح
أكثر مؤسساتية ،و العلوم أكثر حتديداً ،من
حيث ضرورة وضع تصور عام ،يحدد منهجها
وموضوعاتها وقضاياها.
يف العصور احلديثة واملعاصرة بدأ التمييز
بني فئتني ،فئة يطلق عليها «هنتر ميد» «هواة
الفلسفة» ،ويقصد بها كل من ميارسون
التفلسف وطرح األسئلة وانتهاج الطريقة
النقدية يف طرح القضايا واإلشكاليات ،دون
االنتماء ألي مؤسسة أكادميية أو يحملون
شهادة أكادميية يف الفلسفة ،وذلك يجعل
نطاق الفلسفة واسع جداً ،لدرجة تصبح
أسئلة األطفال العفوية جزءاً منها كما ترى
«ريبيكا غولدشتاين» ،وهناك يف املقابل فئة
أخرى هي «محترفو الفلسفة» على حد تعبير
«بوبر» أولئك الذين يحملون شهادات علمية
أو ينتمون ملؤسسات علمية فلسفية ،وبطبيعة
احلال هي فئة محدودة جداً ،وذات مواصفات
ومهام مختلفة.
الفارق بني الفئتني انعكس على جداالت
الفلسفة يف احلقبة املعاصرة ،فهناك من
رفض فكرة أن تتحول الفلسفة إلى تخصص
أكادميي ،معتبراً أن ذلك يتعارض من مبادئ
الفلسفة ،بوصفها منهجا ً وأسلوبا ً للحياة،
وعلى رأسهم «بوبر» ،واعتبر «دريدا» أن
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الفلسفة ضد املأسسة وتبدأ عندما نغادر
أسوار املؤسسات ،أما «شوبنهار» فرأى يف
ذلك زيادة يف القيود اإلدارية واألكادميية على
الفلسفة مما يقلل من أهميتها.
وعبر كل من «برهييه» و «كانط» عن مشاكل
عملية حتول دون حتول الفلسفة إلى تخصص
أكادميي ،فما ميكن تدريسه هو تاريخ
الفلسفة وليس الفلسفة ،إضافة إلى أن تاريخ
الفلسفة مرتبط بتاريخ العلوم األخر مثل
الدين و العلم و الفن ،و بالتالي ال يوجد تاريخ
مستقل للفلسفة ،هذا إضافة إلى أن الفلسفة
فرع معريف ال يشتمل على قضايا وإشكاليات
محددة ،مثل بقية الفروع املعرفية.
أما من الناحية العملية ،فقط ارتبط
التعليم بالتوظيف و «سوق العمل» ،وحتولت
املعرفة إلى سلعة ،تتطلب تسويقا ً شأنها
شأن أي سلعة أخرى ،وأصبح لزاما ً على
كل التخصصات التي تُدرس ،أن يرتبط
خريجوها بوظائف محددة ،تؤهلهم لها
املعارف واملهارات التي يكتسبونها ،خالل
انخراطهم ببرامج تعليمية محددة ،وبشكل
عام ،لم ترتبط الفلسفة تاريخيا ً بأي معارف
أو مهارات جتعلها لصيقة بوظيفة بعينها ،إال
إذا اعتبرنا أن السوفسطائية (تعليم البيان
و املحاججة) وظيفة أو مهنة ،والتي هي
أقرب إلى املحاماة لكونها مرتبطة بالقدرة
على املحاجاة يف النزاعات خاصة املتعلقة
بامللكية ،عدا ذلك فالفلسفة شأنها شأن
العلوم اإلنسانية (علم النفس.علم االجتماع.
التاريخ.إلخ) ال ترتبط بأي وظيفة واضحة
ودقيقة ،اللهم وظيفة املعلم (معلم اللغة و
معلم التاريخ) ،التي تعيدنا إلى السؤال األول
(ملاذا نتعلم الفلسفة) ،فخريج الفلسفة ال
يجد وظيفة أو لقبا ً جاهزاً (فيلسوف) على
غرار وظيفة و لقب (مهندس و طبيب) ،و
من هنا بدأت إشكالية البحث عن وظائف
خلريجي الفلسفة ،وتطويع املعارف الفلسفية
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لكي تتوافق مع وظائف سوق العمل.
والبد من االعتراف بأن الدول املتخلفة ال
تستفيد من أي تخصصاتها العلمية ،بسبب
ضعف منظومتها التعليمية التي ال تقدم أي
معارف وال تنمي أي مهارات وال ترتبط فيها
الوظائف أصال بالتخصصات ،ويكون غالبا ً
سوق العمل هشا ً وال يستطيع االستمرار
بدون دعم حكومي ،وبالتالي ميكن أن يطرح
السؤال عن أهمية كل التخصصات سواء
العلوم التطبيقية أو اإلنسانية.
أما الدول املتقدمة ،فهي تتعامل مع األمر
بطريقة مختلفة ،لكونها تعتبر الفلسفة
تخصصا ً شريكا ً وداعما ً لكل التخصصات،
أي أن الطبيب واملهندس والرياضي ،عليهم
أن يتقنوا مهارات التفكير النقدي و الفلسفي،
لكي يكون تفكيرهم ابتكاريا ً وليس تفكيراً
منطياً ،يف البعض الدول مثل «كندا» يطلب
خريجي الفلسفة للقيام مبهام تبدو بعيدة
عن الفلسفة مثل الصحافة وإدارة األعمال
والسياسة والبعثات الدبلوماسية اخلارجية،
بل أحيانا ً يلتحقون بالشرطة للتعامل مع
بعض القضايا الشائكة ،كما أن املؤسسات
اخليرية واإلغاثة تستقطب خريجي الفلسفة.
هذا األمر ال يأتي (كيفما أتفق) وبدون
خطة ،بل هو نتيجة ملهارات ومقررات محددة
بدقة ،ويتم تقدميها باحترافية لطالب أقسام
الفلسفة ،فهم على دراية واسعة بالقانون،
وعلى معرفة واسعة بالنظريات السياسية،
وال تنقصهم املعرفة بالنظريات االقتصادية
الكبرى ،كما لديهم دراية باألدب و الفن وأبرز
النظريات األخالقية ،وقبل كل ذلك مهارات
التحليل والتفكير الناقد ،والتفكير اجلماعي.
يف املحصلة جتاوزت األنظمة املتقدمة
إشكالية التمييز بني الفلسفة (منهجاً) و
الفلسفة (تخصصاً) و تقر بأهميتها كمنهج
و حتاول أن متررها (كتخصص) ،أما الدول
املتخلفة فهي تخلط بني االثنني ،وهي يف

احلقيقة ال متارس وال تقدم أي منهما ،ال
الفلسفة بوصفها منهجا ً للحياة وال بوصفها
تخصصا ً أكادميياً ،وال تضع الدول املتخلفة
خططا ً حتى للعلوم التطبيقية ،وبالتالي تعد
مطالبتها بوضع خطط خلريجي العلوم
اإلنسانية وعلى رأسها الفلسفة شكالً من
أشكال الترف ،ولكن ذلك ال يحول دون
االعتراف بأن مقررات وأقسام الفلسفة ال
تقدم شيئا ً للمجتمع ،وال يكتسب طالبها أي
مهارات وإن حفظوا بعض املعارف ،وبالتالي
ال ميكن اعتبارهم مؤهلني للقيام بأي وظائف.
وهذه احلقيقة رغم أنها كارثية ،إال أنها ال
تخفى على أحد ،والكل يعلم بها يقيناً ،وكما
أسلفت هي حقيقة تنسحب على تخصصات
عدة بل هي مرتبطة بهشاشة العملية التعليمية
برمتها ،ولذلك ال يعد االعتراف بها ذا قيمة،
ما لم يكن مقرونا ً باقتراحات على أقل تقدير
حللها ،حتى لو كان ذلك بأن نفترض عاملا ً
مثالياً ،يبحثون فيه عن حل لهذه اإلشكالية.
باختصار ال ميكن حل إشكالية مخرجات
أقسام الفلسفة إال من خالل إعادة النظر
يف املقررات الدراسية وما يقدم للطالب
خالل املراحل األولى وحتى الدراسات العليا،
بحيث يكون «تاريخ الفلسفة» مقرراً دراسياً،
ال أن تكون كل املقررات مجرد عرض تاريخي
للفلسفة ،وتستحدث مقررات يعالج محتواها
قضايا ذات أهمية مجتمعية وإشكاليات أكثر
التصاقا ً باملجتمع لو ضربنا مثالً باحلقبة
الراهنة (التطرف وإدارة االختالف و العنف).
أما اخلطوة األخرى ،فهي تبدأ بتغيير
سياسيات الدولة التعليمية ،وذلك من خالل
وضع خطة تكفل بها احلد األدنى من تكامل
العلوم ،خاصة اإلنسانية ،ووضع معايير أكثر
وضوحا ً ومرونة فيما يتعلق بتقلد الوظائف،
تعتمد على املعارف واملهارات ،لالستفادة من
مخرجات الفلسفة والعلوم اإلنسانية عموماً.
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يف رواية خالتي صفية والدير ..

غَفْلَة امل َ ْعشُوق َع ْن َحال العَاشِق

عبد الهادي شعالن .مصر

حني تكتشف احلبيبة أ َّن احلبيب ال ُيعيرها
أي انتباه ويدفعها لرجل آخر؛ يتح َّول احلب
حتَّى احلبيب
الغائر يف القلب إلى نار َ ْ
ترِق َ
الروح غير االنتقام من هذا
نفسه ،وال ترى ُّ
الذي كان ميتلك كل احلب وكل شغاف القلب.
والدير
صف َّية ِّ
منذ ال َع َتبة األولى لرواية خالتي َ
لبهاء طاهر ونحن نكتشف أ َّن هناك مأساة
تذِّ ر ولدها من إظهار
حتَّى إ َّن األم ُ َ
رهيبةَ ،
عالمات ال َف َرح يف أحلى أيام ال َفرح  -العيد
 بل َت ْع َت ِبر أ َّن الفضيحة لو ظ ََه َر الفرح عندصف َّية يف غاية احلزن.
صف َّية؛
فغالبا َ
َ
ً
((أعرف أنك عاقل ،لن تفضحني ،ستقول
صف َّية ،إياك ،إياك أن
هذه ال ُعلبة حلسان بن َ
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تقول أمي ترسل ل ِ
ك هذه العلبة ..إياك أن
ُت ْ
ُسلِّم
ظهر ال َف ْر َ
حة وأنت تقول عيد مبارك ،ت َ
صاحيا
على خالتك ،وإذا كان حسان ابنها
ً
تعطيه ال ُعلبة من سكات .ص ))45
تأتي صفحة  48بسؤال اعتراضي هو ِم ْحور
الرواية ،ويف سطر وحيد وكأ َّن «بهاء طاهر»
يريدك أن تتوقَّف عند هذا السؤال (( :ولكن،
صف َّية
ِب حربي؟)) ،كانت َ
هل كانت َ
صف َّية ُت ُ
تنظر إليه خلسة من وراء الباب وتقول إنَّه
هددها الراوي بأنَّه
مثل فلقة القمر وعندما َّ
صف َّية ومن معها-
سيفضحهن عند أمه َ -
صف َّية :و ُت ْر ِ
فضيحتي يا ابن
ضيك
قالت َ
َ
خرِج ما
أختي؟ هذا السؤال امل ُ َعاتب ال َّرقيق ُي ْ
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صف َّية دفعة واحدة ،ويكشف أمامنا
يف قلب َ
أنَّها كانت حتبه بالفعل.
صف َّية» املُلتاع حلربي أ َّن «حربي»
ويؤكد حب « َ
كان على عالقة بالغجر َّية أمونة البيضاء
دائما ما تر ِّدد:
حلل َِب َّية ،وكانت الغجر َّية
ا َ
ً
«حربي قلبي ،قلبي حربي» وذات َم َّرة َدخَلَ
صف َّية وكانت وحدها
الراوي على خالته َ
الدار وكانت تغنِّي بصوت خافت
يف صحن َّ
«حربي قلبي ،قلبي حربي» ومع أ َّن أغنية
أمونة البيضاء كانت أغنية َمرِحة ،راقصة
صف َّية كانت جتلس يومها
اللَّحن ،إال أ َّن َ
مقرفصة ،ممسكة رأسها بني يديها وهي
ُت َغنِّي الكلمات ببطء ،بلحن يشبه ال َّت ْع ِديد
احلزين وهي متيل بجسدها بشكل رتيب
إلى اليمني وإلى اليسار ..هذا مشهد ميلؤه
احلب الشَّ فيف املحزون الذي يعاني وينطوي
صف َّية ذاتها،
على أشياء َّ
ربا ال َي ْعلَمها غير َ
صة ،وأن
فأن ت َُر ِّدد اسم رجل يف ِو ْ
ح َدتها اخلا َّ
َتذْ ُكر أنه قلبها ،وأن قلبها هو هذا الرجل،
أليس هذا ً
قاطعا على ِ
العشْ ق اخلا ِلص
دليل
ً
املتمكِّن من شغاف القلب؟! هذا الترديد
املتك ِّرر السم حربي بصورة تشبه التعديد مع
ح ْسرة واضحة ،يدفعنا
هز الرأس يف صورة َ
صف َّية ،وأن نعرف
للرغبة يف الدخول ألعماق َ
ملاذا هي حزينة هكذا؛ مع أن قلبها ينطق اسم
محبوبها يف ِعشْ ق وتو ُّله.
ص ْحبة حربي ،والبيك قد
َجاء «البيك» يف ُ
جتاوز الستني من العمر وطلب «حربي»
صف َّية» للبيك (( :تقول َورْد الشَّ ام إ َّن
يد « َ
ح َملَ أبي إليها اخل ََبر
صف َّية تض َّرج وجهها ملَّا َ
َ
وسألته بصوت خافت« :حربي قال ذلك؟!»
َف َر َّد ُم ْس َت ْس ًلما وهو يزفر« :نعم يا ابنتي حربي
صف َّية رأسها ,ويف عينيها
قال ذلك!» ورفع ْ
ت َ
تلك اللَّمعة الغريبة وهى تقول بهدوء :أنا
موافقة يا والدي ..سأتزوج القنصل وأعطيه
صل ِ
ولدا .ص  ،))55هكذاَ ،ي ِ
بصف َّية
العناد َ
ً
أ ْن َتق َْبل ال َّزواج و ُت َق ِّرر أنَّها ستعطي البيك

ولدا ،أي ستمنحه احلياة وكأنَّها
القنصل ً
كانت ترغب أن يكون ولدها من حربي ،هذا
الذي جاء لها بالقنصل ليتزوجها؛ فستحرمه
من الولد وستمنحه للقنصل الذي جاء هو به.
صف َّية حني
هذه ا ُ
حل ْمرة التي مألت وجه َ
ت أن من جاء لها برجل ليتزوجها هو
َع ِل َم ْ
حلب فجأة
حربي ،كأ َّن طاقة َدم َد َف َعت ا ُ
لرأسها ،وكأنها ظلَّت تتساءل داخلها:
معشوقي ومحبوبي يأتي لي برجل ألتزوجه؟!
حتَّى ال يفهم أنها حتبهِ ،ونكَاية فيه وافقت
إنه َ
على الزواج ،وكأنها يف هذه اللحظة الفارقة
تريد أن تنتقم من معشوقها الغ ِ
َافل بأن متنح
أخص
جسدها للرجل الذي جاء به ،متنح
ّ
خصائصها التي كانت تكتنزها له لرجل آخر،
هذا ِعناد ال ُعشَّ اق الغاضب ،وغضب ال ُعشَّ اق
املعاند ،انفجار كرامة ال َع ِ
اشق؛ ألنها رأت
أن غفلة معشوقها جرحت مشاعر ِعشْ قها
األصيل الكامن داخلها ،لقد َت َف َّجر وجهها
حل ْمرة وضغط ِ
العشْ ق من أعماقها ُك ْر ًها
با ُ
ِ
وانتقاما ُم ْرع ًبا لكينونة األنثى داخلها،
خالصا
ً
ً
لقد ق َّررت أن متنح جسدها للبيك ،لكن
أيضا ِنكاية يف حربي؟
هل ستمنح له قلبها
ً
القلب ،هذا السر العجيب الذي ال سلطان
ألحد عليه ،و ال يستطيع عاشق التحكُّم فيه،
فالعاشق احلقيقي مجذوب ناحية معشوقه،
حتَّى ولو أعطت جسدها
فصف َّية حتب حربي َ
للبيك ،سيبقى قلبها ينتفض يف أعماقها
طوال القصة ،يف خلواتها اخلاصة وحلظات
انفرادها بذاتهاَ ،تلْ َعن حربي و َت ْع َشقه يف
الوقت ذاته ،تلعنه ألنه غبي لم يفهم قدر
ما أحبته ،و َت ْع َشقه ألن القلب ال ميلك سوى
ِعشْ ق امل َ ْح ُبوب.
السراي،
وانتقل ْ
صف َّية من البيت لتعيش يف َّ
ت َ
حتَّى تصل
وأحب ْ
ت أن يعلم اجلميع أنَّها سعيدة َ
حتَّى إن أم
سعادتها إلى هذا الغافل حربيَ ،
ش َّر َفتْها عند البيك
الراوي كانت تقول إنَّها َ
القنصل؛ فهو لم يعرف يف عمره ال َّ
طويل
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ت َنح
صف َّية ،كانت َ ْ
سعادة كالتي أعطتها له َ
البيك سعادة؛ ليعلم حربي أن هذه السعادة
حقِّه هو ،وأنه بتفريطه فيها فقد
كانت من َ
ض َّيع هذه السعادات على قلبه وجسده ،وأن
َ
ترِق قلب
بها،
فاز
البيك
ربا أرادت أن َ ْ
َّ
حربي على هذا ال َفقْد للحظات الوصال
اجلميل التي بدت ظاهرة على حياة البيك
أيضا أرادت أن ُتث ِْبت حلربي
ومالمحهَّ ،
ربا ً
حلبه َمكَانة يف
أنها اآلن سعيدة وأنه لم يعد ُ
قلبها ،أو أنها لم تكن حتبه ً
ربا أرادت
أصلَّ ،
أن تؤكِّد انتقامها لكرامتها ،وأنه ليس هناك
صف َّية ،فكانت بني يدي
من يستحق قلب َ
حتَّى ظ َّن اجلميع أنَّها
البيك وحتت قدميهَ ،
السعادة
ح َّب ْ
ت البيك وأنَّها تعيش يف غاية َّ
أَ َ
التي تتمنَّاها كل امرأة الراوي نفسه يتساءل
صف َّية بعد حبها
بعد أ ْن َك ُبر( :ملاذا أَ َ
ح َّبت َ
األول اجلميل ذلك الرجل الذي يبلغ أكثر
من ثالثة أضعاف عمرها؟ وهل سأعرف إ ْن
ح َّبت القنصل لسبب أو ِل ِعلَّة ما ،أو
كانت أَ َ
ح َّبته فحسب مثلما حتب أ َّية امرأة
أنَّها قد أَ َ
أي رجل؟ ص  )58هذا التساؤل يكشف
ً
ربا
صف َّية تز َّوجت من القنصل – َّ
قليل أ َّن َ
– لغرض ما يف نفسها وأنَّها تداري شيئًا ما
صف َّية ،هي املرأة التي
يف قلبها ..سيتَّضح أن َ
يكنها أ ْن
ِعشْ قت حربي حد املوت ،فقد كان ُ ْ
ُضحي بكل شيء من أجل ِعشْ قها ُث َّم فجأة
ت َ
شخصا آخر ليتزوجها،
يأتي حربي و ُي َق ِدم لها
ً
وليستمتع بكل العواطف التي كانت تختزنها
ت اآلخر جسدها وجعلته يعيش
له ،لكنَّها َم َن َح ْ
حياة سعيدة لم يعشها من قبل ،وهي يف الوقت
ذاته حتترق يف أعماقها من الشَّ وق حلبيبها،
حتَّى إنَّها تتح َّول يف كل حلظة من حلظات
َ
حياتها إلى َج ْمرة مشتعلة حتترق وترغب
بكامل إرادتها يف اخلالص من حبيبها ،هذا
الذي أَ ْل َقاها يف أحضان رجل آخر ال حتبه،
وتنكشف العالقة ال َّ
ظاهرة عن حب مملوء
بالنَّدم وال َّرغبة يف االنتقام من احلبيب األول
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نفسه؛ ألنَّه هو السبب يف هذه التضحية
صف َّية بقلبها وجسدها؛
الكبيرة ،فقد َ
ض َّحت َ
صف َّية
ألن حربي لم يفهم أنَّها حتبه .فجمال َ
ت يف صغري
كما يقول الراوي:
«كثيرا ما رأي ُ
ً
ً
رجال ونساء َي ْبترون حديثهم حني تتطلَّع
صف َّية من خالل أهدابها الكثيفة إلى
خالتي َ
من حتدثه» وإذا رأوها قالوا «بسم اهلل ما
ً
جميل بني الرجال،
أيضا
شاء اهلل» وحربي
ً
فاجلميل للجميلة.
َّكشف
صف َّية حسان وتبدأ املأساة يف الت ُّ
وت َِلد َ
الستار
صف َّية دور املنتقم من خلف ِّ
وتلعب َ
ونحن ال نشعر بها ،فها هي قد أجنبت الولد
للبيك والذي كانت تتمنَّي أن يكون أباه هو
حربي ،والبيك يثق يف حربي فلتتدخَّل ولتنتقم
َصا َدف أ َّن فرحة البيك ال َّ
طاغية مبولد جنله
(ت َ
حسان لم يكن يوازيه سوى غضبته الهائلة من
حربي الذي كان من قبل حبيبه وموضع سره.
كيف يصل األمر أن يطرد البيك حربي من
احلديقة ويأمره أال يضع فيها بعد اآلن قدمه
وأال يريه بعد اليوم وجهه؟ ص .)59
بالو َلد،
صف َّية َت َت َح َّ
نحن نستشعر هنا أ َّن َ
صن َ
ربا تكون أَ ْو َع َز ْ
ت للبيك أ ْن ينتقم من
ومن َث َّم َّ
بعيدا ،أن يجعله ُم َش َّر ًدا يف
حربي وأ ْن يطرده ً
ربا أرادت
ت قلبهاَّ .
ش َّت َ
أشتات األرض كما َ
حتَّى ال َت َتذَ كَّره
ُشتِّته ليبتعد عنها
أن ت َ
جسديا؛ َ
ً
البعاد
وال ت ُِفكر فيه ،ولم تكن تدرك أن هذا ِ
سيؤدي جلعلها تفكِّر فيه أكثر ،لم يخطر على
فالب ْعد
سببا لل ُقربُ ،
بالها أن ُ
الب ْعد قد يكون ً
اجلسدي لن يتبعه ُب ْعد الروح ِ
والعشْ ق ،هذا
إلى جانب أن ِإ ْب َعاده عن مجالها قد يجعلها
تظن أنه سيفكِّر فيها ،ويوقظ مشاعر دفينة
داخله جتعله يتذكَّرها ويندم عليها ،ويفكِّر
أحق بها من البيك ،كان هذا يشبه انتقام
أنه ّ
حت للعزيز
ال ُعشَّ اق ،يذكرنا بزليخا حني أَ ْو َ
ص َنه منها
بأن ُي ْس َجن يوسف
انتقاما من َ َ
ت ُّ
ً
جل ْرح هو
وابتعاده عنها ،القلب هو القلب ،وا ُ
جل ْرح ،لكن تبقى شرارة ِ
أبدا
ا ُ
العشْ ق يف القلب ً
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َّصرفات ،وهى الراغبة يف
هي امل ُ َت َحك َِّمة يف الت ُّ
حتَّى لو كانت ذكرى
احلصول على املعشوق َ
داخل قلبه وهو بعيد مشتَّت يف العاملني.
حل َّجة يف ال َّ
طرد أنَّهم يقولون إ َّن
وكانت ا ُ
حربي أَ ْق َسم أ ْن َي ْق ُتل حسان كي ال يرث
ص َّدق ما قاله املالعنيَ ،م ْن
البيك .والبيك ُي َ
هم املالعني؟ َمن الذين قالوا هذا الكالم؟
يتركنا بهاء طاهر ُن َف ِّسر احلكاية نحن.
ُص ِّدق أن حربي قال ذلكو ُي َعلِّق
َ
حتَّى َ
صف َّية ت َ
((ب َدأ الشَّ ر وليته يقف عند
والد الراويَ :
صف َّية
هذا ا َ
حلد .ص  ))63ونكاد َن َت َن َّبأ أ َّن َ
ما تزال حتترق من داخلها وأن سعادتها
التي تزعم أنَّها تعيش فيها هي سعادة كاذبة
خادعة أَ ْو َه َمت بها اجلميع من حولها.
ُم َ
الصدام بني البيك وحربي ،ويأمر
ويحدث
ِّ
البيك رجاله بنزع مالبس حربي وربطه يف
شجرة ،وحربي ال يزال يحب البيك القنصل
ويهتف يف انكسار(( :يف عرضك يا خال،
اقتلني بيدك وال تترك الغرباء يفعلون ذلك ،ال
ت ِّملني هذا ال َعار يا جدي ،اقتلني أنت .ص
ُ َ
 .. ))69وينكسر حربي وهو ير ِّدد :يصح يا

خالِ ،ل َم يا خال؟ ولم يسمع اخلال بل استمر
خس حربي يف صدره وهو يضحك ويقول:
َي ْن َ
ما رأيك أن ترحل عن البلد فال تريني وجهك
بعد اليوم ،ما رأيك يف فكرة أحسن ،أن
تقتل نفسك بيدك فتريح نفسك وتريحني؟
ما رأيك يا حربي؟ وكأ َّن البيك القنصل يف
جاثما على صدره،
كابوسا
تلك اللحظة ينفث
ً
ً
ت َّرض
صف َّية وهي ُ َ
وكأنَّنا نرى يف اخللف َّية َ
حتَّى
البيك القنصل على حربي بكل الطُّرق َ
أصبح البيك ال ُي ِطيق أن يرى حربي وكأنَّها
صف َّية  -هي التي ال تريد أن تراه وتريد
 َخلَّص من حبه لها من
خلَّص منه؛ كما َت َ
أن َت َت َ
ق َْبل.
ت أن تسيطر بشبابها وجمالها
لقد استطاع ْ
ت رغباتها العميقة
حتَّى إنها َن َقلَ ْ
علي البيكَ ،
الداخل َّية يف تشتيت حربي وطرده لقلب
صار
البيكَ ،ن َقلَ ْ
ت ثورات قلبها لروح البيك ،و َ
البيك ال يطيق حربي على الرغم من أنه
كان يحبه ،وهو ال يعلم ملاذا لم يعد يطيقه،
ص َّدرتها له
ال يشعر إال بطاقة الكُ ْره التي َ
ث
صف َّية َن َف َ
صف َّية من قلبها مباشرة ،قلب َ
َ
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سم الكراهية بتأثيرات روح َّية للبيك ،فنشأت
ُ
كراهية وعدواه كأنها انتقال السحر وسيطرة
قوى الروح.
صف َّية
السجن ،و َ
َق َتل حربي البيك ودخل ِّ
ظلَّت َ
ظلَّت صامته
مقهورة لم ت َْبك ولم تصرخَ ،
تردد(( :يا حزنك يا
لفترة طويلة ،فقط كانت ِ ّ
صف َّية ..أمك وأبوك و َر ُجلك وابنك ُث َّم ق ََّبلت
َ
حسان وهي تر ِّدد  ..مكتوب علينا يا ولدي.
ص  ،))75ما هذا املكتوب عليها؟ هل ِعشْ قها
حتَّى
حلربي؟ أم رغبتها يف االنتقام من حربي َ
ت حسان بكل إصرار أ ْن يخرج إلى
إنَّها َر َّب ْ
الدنيا وهو يرغب يف االنتقام من حربي؟!
ُّ
حتَّى
البيك
أحضان
يف
رماها
الذي
هذا
َ
أجنبت منه حسان ُث َّم َق َتل البيك .أي قلب
هذا الذي يتخ َّيل أن يقتل معشوقها زوجها
وهي صامتة دون كلمة؟! ماذا كان يف قلب ِ
ك
صف َّية؟! نحن ال نتص َّور
من َ
وسواد يا َ
ح ْسرة َ
غير سواد رهيب يحيط بهذا القلب ال َع ِ
اشق
صف َّية ال َعزاء يف البيك
َقبل َ
القدمي .لم ت َ
ت أ ْن َيتَّهِ م
ض ْ
وأص َّرت على األخذ بالثَّأر ،و َر َف َ
أي أحد حربي.
ملاذا لم تكن تريد أن َيتَّهِ م أحد حربي كي ُيلْ َقى
ربا
يف السجن؟ ملاذا أرادته أن يظل ط َِلي ًقا؟! َّ
أرادت الثأر الداخلي لهذا القلب املحترق من
ِ
العشْ ق ،أن يظل حربي يتعذَّ ب طوال حياته،
صف َّية،
يلوم نفسه َ
حتَّى تذهب روحه َفق ًْدا على َ
وما ظهر لنا يف الرواية أنها كانت تريد أن
تتركه ح ًّرا لتنتقم من قاتل زوجها ،لكننا عشنا
صف َّية وملسنا ِشياط احلب تتصاعد
يف قلب َ
صف َّية وهي
من أنفاسها ،أي ثأر كانت تعيشه َ
ربا كانت تريد
تريد أن تنتقم من حربي؟! َّ
أن ترمي بنار قلبها داخل قلب حربي فيشعر
بنارها ِعشْ قها ،ويف الوقت نفسه تثبت للناس
أنها تثأر للبيك ،وهى تثأر لقلبها املحترق.
صف َّية يف خالل شهر
يا للهول ..لقد حت َّولت َ
ب َج َمالها وهي لم تبلغ العشرين
واحد ..ذَ َه َ
ص َّرف
بعد ،صارت تُشبه امرأة عجو ًزا و َت َت َ
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مثل العجائز ،وبدأت بشرتها النَّاعمة تبدو
يوما بعد يوم وازداد
َ
خشنة وتزداد ُ
سمرة ً
خوف األطفال من منظرها.
صف َّية َي ْح ِمل ِحقد امل ُ ِحب املجروح
ال يزال قلب َ
السباخ األسود
سمت ِح َمار ِّ
حتَّى إنَّها أَ ْ
حلربي َ
«حربي» وكانت َتأْمر اخلادم امل ُ َوكَّل بالزريبة
بأن ُيحضر احل َِمار حربي إلى ِفناء البيت
فتضربه بالعصاُ ،ث َّم َتأْمر حسان ال َّرضيع أن
يبصق على حربي وهي تر ِّدد :دعني أطفئ
ناري.
صف َّية تلك التي لم تنطفئ؟
أي نار يف قلبك يا َ
ض َح ِ
حل َشا،
العشْ ق
حتَّى ا َ
لقد َو َ
غائرا يف قلبك َ
ً
ومن حولك ال يالحظون أ َّن احتراقك من أجل
صف َّية وأنت عاشقة لم
معشوقك ،أي نار يا َ
ِ
تبلغ مراد ِ
وعشت حياتك يف جفاف.
العشْ ق،
وكأنَّها حني أطلقت على احل َِمار اسم حربي
تقول صراحة إ َّن حربي ِح َمار كبير؛ ألنَّه
الصادق املشتعل ،وألقاها
ضحى بحبها
َ
َّ
كاحل َِمار بني أحضان البيك القنصل ،هذا
احل َِمار الذي لم يفهم أنَّها حتبه.
ظلَّت تولول يف حرقة «حربي ِح َماري،
بل َ
حربي ِح َماري» وكأنَّها تذكِّرنا بصراخها
الداخلي املكتوم من أول القصة وهي تردد:
َّ
«حربي قلبي ،قلبي حربي» فهذا الذي كان
قلبها قبل زوجها من البيك صار اآلن ِح َمارها.
املحدد
حل ْبس قبل املوعد
َي ْ
َّ
خ ُرج حربي من ا َ
خلروجه؛ ألنَّه مريض ،واجلميع يعلمون
صف َّية تريد قتله؛ فيذهب حربي ِ
للدير
أ َّن َ
ليحتمي به؛ ألنَّه املكان الوحيد الذي ال ميكن
أن تتم فيه جرمية قتل ،ويظل حربي هناك
مريضا واملوت يرفض أن يأتيه مع
الدير
يف ِّ
ً
رغبته الشَّ ديدة يف اخلَالص من حياة مليئة
صف َّية كانت تدعو له
َّ
بالضعف واملرضَ ،
حتَّى َ
أن يتم شفاؤه ،وكانت ُت ْع ِلن ذلك صراحة وهي
حلرقة (يا مصيبتي لو مات حربي،
ممتلئة با ُ
يا ويلي وويلك يا حسان لو مات حربي ،ماذا
أقول للبيك؟ قولوا يا ناس ماذا أقول للبيك ؟
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تركناه ميوت قبل أن نأخذ ثأرنا؟ ص.)125
صف َّية ،وال يزال
ال يزال الثأر القدمي يف قلب َ
ً
مشتعل من حربي هذا الذي م َّزق قلبها
قلبها
ض َّحى بها ،إنَّها
ح َّبها على يد البيك و َ
وس َفح ُ
َ
الدم أمامها بأي طريقة،
مسفوح
تراه
أن
تريد
َّ
تريد أن تنتقم من هذا الذي كانت ستهبه
نفسها فوهبها لرجل عجوز.
ويسترد ال َّرب وديعته وميوت حربي ،وملَّا
صف َّية بوفاته َف َق َد ْ
حتَّى
ت أعصابهاَ ،
َع ِل َمت َ
إنَّها التقطت حسان ولدها الوحيد من على
األرض وهي تصرخ صرخة هائلة ُث َّم َر َمتْه
بعزم قوتها نحو احلائط ،ولوال أ ْن تلقَّفته
ظلَّت تصرخ،
واحدة من اخلدم ،لتهشَّ م رأسه و َ
مات ..ميتة ربناُ ..ث َّم صرخت صرخة ُم َد ِّو َّية
تلوم البيك ..ملاذا فعلت بي ذلك؟ فلوال أنَّه
طلبها للزواج وتزوجها ما حدث ذلك ،وتلوم
اجلميع الذين شاهدوا حالها من البداية ولم
يفعلوا شيئًا ..ملاذا فعلتم بي هذا كلكم ،عليكم
لعنة اهلل؟ فهي تراهم اآلن كلهم مجرمني يف
ت غرفتها ولم تنطق
ت ودخل ْ
حقِّها ُث َّم قام ْ
َ
شرابا.
طعاما أو
بشيء ولم تَذُ ق
ً
ً
وساءت حالتها ،وتبلغ القصة الذِّ روة حني
صف َّية توشك على املوت وال يزال
نستشعر أ َّن َ
جمالها ً
حتَّى وهي يف غيبوبتها
ماثل أمامناَ ،
تُر ِّدد بصوت خافت وطفولي وهي تكلِّم والد
الراوي بكلمات نستشعر منها كل ما يدور
يف قلبها من مشاعر حقيق َّية جتاه حربي
ح ْرقه و َنف َْيه فهمست
الذي َ
ظلَّت تريد َقتْله و َ
يف غيبوبتها« :إذا كان حربي يطلب يدي قُل
للبيك أنِّي موافقة .أنت وكيلي يا والدي ،وأنا
موافقة على أي َم ْهر يدفعه حربي ..ال تُشْ ِغل
بالك باملهرُ ».ث َّم أغلقت عينيها َم َّرة أخرى
ت بعدها يف غيبوبتها األخيرة وقلبها ال
ودخل ْ
يزال ُم َعل ًقا بحبها األول ..حربي.
صف َّية ،ومعشوقها ال
ِعشْ ق من طرف وحيدَ ،
حتَّى آخر حلظة يف حياته
يدرك أنها حتبهَ ،
حد الرغبة يف التخلُّص
ويف حياتهاِ ،عشْ ق َ

من املعشوق؛ ألنه حمار ال يعرف أن هناك
من َت ْع َشقه حد املوت وترغب فيه للنهاية
صوى ،واألكثر ق َْسوة من املعشوق الغافل
ال ُق ْ
أنه هو من جاء برجل آخر ،كبير السن ليحل
محل قلبه ،ويلقي هذا العجوز يف حضن من
َت ْع َشقه.
ِعشْ ق غرائبي من أنثى لذكر بدا من أول
احلكاية أنه ال يفكر فيها وال يعرف شيئًا عن
ِعشْ قها له ،وأن نار احلب مشتعلة داخلها
فقط ،وكأنها تريد لهذا املعشوق أن يشعر
ِبعشْ قها دون كلمة ،وأن يشعر ِبعشْ قها من
أنفاسها ونظراتها ،لكنه غافل كبير.
صف َّية حلربي ِعشْ ًقا
وتظل حالة ِعشْ ق َ
ً
مستحيل ،من جانب واحد ،يعاني غفلة
املعشوق عن حال العاشقِ ،عشْ ق مستحيل يف
بيئة يستحيل فيها أن تبوح فيها املرأة بحبها
حتَّى هذا
إال لنفسها وهي يف غرفة وحيدةَ ،
مكتوما خو ًفا من اآلذان
البوح االنفرادي يأتي
ً
«حربي قلبي ..قلبي حربي» وتبدو االستحالة
يف غفلة حربي عنها فكيف ستحصل على من
ً
أصل؟!
ال يشعر بها
حب من جانب وحيد ال يستطيع البوح لتظل حالة
ُ
ِ
صف َّية استحالة لبلوغ العشْ ق منتهاه الطبيعي مع
َ
نظرا لزوال
حبيبها ،حالة من حاالت اجلفاف ً
أسباب ِ
العشْ ق املتكاملة ،فمنذ تأكَّدت أنها لن
حتصل على معشوقها ولن تستطيع أن تتواصل
معه وأن تهدأ يف صدره وهى يف احتراق داخلي،
حتَّى إن امل ُ َتابع
تكتم ُ
حبها وتعاني طوال احلكايةَ ،
يتعجب من حربي هذا الذي ال يشعر بكل هذا
َّ
ِ
العشْ ق اخلالص من قلب ميكنه أن مينحه
سعادات ال حصر لها.
فقط لو انتبه حربي لتغير مسار حكاية قلب،
حب مستحيل
لكنه ت ََر َك َنا طوال الرواية مع ُ
صف َّية،
التح ُّقق ،وت ََر َك َنا يف غاية احلزن على َ
العاشقة النبيلة ،العاشقة حلد االحتراق من
الداخلِ ،لعشْ ق مستحيل التح ُّقق ،مستحيل
االكتمال ،مستحيل التواصل.
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انتقاء :
سواسي الشريف

كثري ٌة هي األشياء
التي لن تتحقق .
ِ
سبيل الذكر منها
عىل
أمر من اجلدران كام كان
لن َ
يمر كاسرب ..
ُ
أو أحرز هدف ًا عاملي ًا
كالذي جاء به دييغو مارادونا
من املنتصف.
ولن اطري يف الفضاءِ
َ
كام تطري تلك العجوز
التي كانت تأتيني يف االحال ِم .
عضالت جسمي
تنتفخ
ولن
ْ
َ
كالذين يفتحون ازرار قمصاهنم
ويفردون أيادهيم
ٍ
الطريان للتو.
يتعلم
كعصفور
َ
ُ
ٍ
َ
لؤلؤة
احصل عىل
ولن
فتشت عنها
وأنا الذي
ُ
كثري ًا يف بطون املحار.
وظيل ..
ظيل ألذي مل يصافحني
اىل اآلن
مددت له يدي
كلام
ُ
ايل فارغة .
ْ
عادت َّ
عبداهلل حسني  /العراق
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عىل قارعة الطريق
يضع حقيبته متوجه ًا إىل الالوجهة
أي طريق يسلكه
ُّ
أي ٍ
ً
درب جيتازه
ا
حائر ُّ
أي وسيلة تعرب به إىل مايريد وما ال يريد
ُّ
فقد تشاهبت عليه كل األشياء
واختلفت عنه كل التفاصيل
فامتزجت احلرية بالالحرية
تراكمت يف داخله األحزان و األفراح
فحفرت األفكار يف داخله ندب ًا عميق ًة باملعقول
والالمعقول
أهيام أختار ؟
ِ
أأنت التي أحب ..؟!
أم وطني الذي ألجله أعيش ؟!
رشف الدين امنيرس  /ليبيا
مالحمي غري واضحة
بام فيه الكفاية
هذه املرآة ال تقدم يل ح ً
ال هنائي ًا
لرسم صورة كاملة
تدل عىل مراوغات الزمن
ال ضحكة تصلح لسعادة ما
فقط الغياب
وطبل خافت يف أقايص العمر
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هذا اهلشيم الذى خلفته ورائي
من قصائد رديئة ونكات قديمة
هذا الكيس األسود الذي
ال يفارق يدي
به خطى الشوارع املنسية
دفرت صغري مدون به أسامء
صديقات تغريت عناوينهن
ناي صغري من الغاب
يف جيبي
تلفظني املدينة
تكنسني البنايات العتيقة
أجلس بجوار موجة حنونة
أو أصعد غرفة السطح .
حقيبتي هذه
هبا جريدة مطوية عىل صفحة الفن
عليها صورة ممثلة
واقفة بكامها كعمود جلريدة قومية
تلك التي عطلتني عن رؤية البحر
يقول الطبيب :ما أصاب رئتيك
هو كثرة اقرتاب أنفاسك
من ماكياج حميل
ومن غباء امرأة برجوازية
أو ربام راقصة مل تضبط رقصتها
عىل أنفاسك غري املنتظمة
كعجوز مقوس السنوات

صديق القطط
راعي الكالب الضالة
عضو عامل عىل أرصفة امليدان
الزوجات غري النائامت يلوحن يل
من شبابيك البنايات العالية
نتسكع أنا واملوت كغريبني
وكأعداء رشفاء
نجلس عىل طاولة واحدة
ينتظر كالنا
عىل من حياسب هذه الليلة
املقاهي
دكاكني آخر الليل
عساكر الوردية
«أنا آخر من ينزل يف آخر حمطة
مرتو»
وحيد ًا كالليل
صديق أعمدة اإلنارة
واألبواب اخللفية
احتاج اآلن للتسكع
أريد أن أجلس حتت شجر الوقت
أدخن سيجارتى بلطف
أحتسس الناي القديم
فربام أغني.
أمحد دياب  /مرص
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الكتابة صنعة مؤذية
فراس حج محمد.فلسطين

ب أيتها الرائعة الشه ّية يف كلّ
صباحك احل ّ
شيء ،ها قد أتى املطر ولم ِ
تأت ،وتقولني قد
العد التنازلي ،وملّا حتضري ،ألم تعلمي
بدأ ّ
أعد
أنّني منذ وعدك األ ّول باللقاء ،وأنا
ّ
بد
تنازل ّياً؟ لكن ال شيء بعيد ما دام أنّه ال ّ
قادم .وها أنا أعود إلى مراسلتك بعد انقطاع
طويل أمالً فيما تتوق له النفس وترجو.
أكتب وبغزارة،
كان الوقت كلّه حافالً ،ما زلت
ُ
أتأ ّمل كلّ شيء من حولي ،وأحاول أن أجعل
مهمة
ربا هذه هي
كلّها قابلة للكتابةّ ،
ّ
مهمة النقّاد أو الشعراء .على
الروائ ّيني ،ال ّ
ثمة أشياء حدثت ته ّم الكتابة ،أحببت
أ ّي حال ّ
أن أطلعك عليها ،وأ ّولها :أنّني بانتظار خروج
كتابي الثالث والعشرين من املطبعة «من قتل
مد ّرس التاريخ؟» ،كتاب مختلف يف موضوعه؛
إنّه يتناول ظاهرة الصحيفة س ّيئة السمعة
والصيت «شارل أبدو» واستفزازها املشاعر
الدين ّية ،فجمعت كلّ ما كتبته يف هذه القضية
ألثبت
ضمن هذا الكت ّيب صغير احلجمّ ،
رؤيتي ووجهة نظري جتاه بعض القضايا
املبدئ ّية يف احلياة .وما زلت منتظراً ديوان
«وشيء من سرد قليل» ،فما زال يف املطبعة،
ويستعصي على اخلروج واالنطالق ،ال أدري
ما الذي يق ّيده هناك!
يف زيارتي األخيرة ملدينة «جنني» للقاء
مجموعة من كتّاب فلسطني املحتلّة عام
ثمة أمور مزعجة كثيرة ،فقد
ّ ،1948
مهمة جديدة
اكتشفت خالل هذه الرحلة
ّ
مهمتي أن
للكاتب ،أو لي أنا على األقلّ  ،إ ّن ّ
أوذي كلّ من عرفت ،هكذا تقول لي امرأة
غاضبة ،لها بي صلة عابرة ،أو على األص ّح
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هي تقول إ ّن صلتي بها صلة عابرة ،تبعث لي
س ّماً ،تقول يف
برسالة «حقودة» بائسة تقطر ُ
جزء منها« :أنت تلحق األذى بكلّ من عرفك».
يبدو أ ّن كالمها صحيح نوعا ً ما ،فالكتابة تثير
املتاعب واملصاعب ،صديقة كاتبة أخرى ،لها
تعبر عنها وهي تضحك
وجهة النظر ذاتها ّ
بعد أن قرأت ما كتبته مؤخّراً منتقداً مجلّة
«ميريت» الثقاف ّية ،وتقول« :يا لك من كاتب،
ف عنهم يا زملة» .صديقتي
لم توفّر أحداًِ ،خ ّ
هذه لم تصفني باملؤذي لك ّن اعتراضها يحمل
هذه الصفة.
أظ ّن أ ّن ِ
ك أيضا ً قد وقعت يف هذه الورطة من
الكتابة .تذ ّكري مثالً كم م ّرة ج ّرتك الكتابة
للدفاع عن النفس أو أدخلتك يف متاهات
ِ
ال تدري كيف
ربا اآلخرون أحيانا ً
دخلتهاّ .
يدفعونك لتكون مؤذياً.
ٍ
الغريب أنّني شخص مؤذ ،هكذا قال لي
أصدقاء كثيرون ،وهو نفسه السبب الذي
جعل امرأة ما منذ سنوات تتركني إلى غير
رجعة ،بل وتكرهني كأنّني «ال شيء» كما
قالت .الكتابة كانت سببا ً يف انفضاح أمرنا،
وقد كان س ّراً ،اكتش َفنا الفضول ّيون بسرعة
كبيرة ،وصاروا يتابعون ما أكتب فيلمزونها
باحلديث عنّي ،فتزداد خجالً أمامهم ،ليتخلّق
علي ليصبح هجرانا ً تا ّما ً غير جميل.
حقدها ّ
هي اآلن تعتبر نفسها ضح ّية من ضحايا
كتابة كاتب ٍ
جداً .لذلك كثيراً ما متنّت لي
مؤذ ّ
املوت يف رسائلها العاجلة التي كانت تكتبها
بني احلني واآلخر.
املرأة األخيرة التي أوقعتني يف شركها سنة
علي
كاملة باسمها املستعار وهي تكذب
ّ
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حتبني ،أيضا ً اتّخذت املوقف ذاته،
ومتثّل أنّها ّ
فأنا ٍ
جداً بالنسبة لها ،هكذا قالت لي
مؤذ ّ
يف إحدى رسائلها املقتضبة قبل نحو ثالثة
أشهر .لقد غدت الكتابة عنها كتابة جتلب لها
ربا ساهمت يف تقويض حياتها.
التعاسة ،بل ّ
تركتني من أجل أن تظلّ بسالم ،ليس هذا
هو تهديدها األ ّول ،بل إنّها منعتني من أن
وهددتني قائلة إنّك لن
أنشر نصوصا ً كثيرةّ ،

تراني ولن تسمع صوتي بعد ذلك لو نشرت
ما كتبته ،نشرت تلك النصوص متجاهالً تلك
التهديدات .أعتقد اآلن وقد رحلت إلى غير
احلق ،فقد كانت هي
رجعة أ ّن معها بعض
ّ
أيضا ً امرأة مؤذية ،وأنا كنت كاتبا ً مؤذياً.
هي ذاتها التي تعتقد أنّني «كاتب غير نبيل»
لو قمت ونشرت ما بع َثتْه لي من رسائل،
ولو حرفا ً واحداً منها .سأقوم بنشرها
77
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بالتأكيد يف الوقت املناسب يف كتاب ،فكل
ما كتب لي فهو لي وهو من حقّي ،وأتص ّرف
فيه كيفما أرغب وأشاء .لقد باتت على
قناعة تا ّمة أ ّن كثيرين يعرفون أنّها هي
املقصودة يف كتاباتي األخيرة .ال أظ ّن أ ّن
هناك شيئا ً أثقل على النفس من امرأة
وتهدد ،ال أتص ّور امرأة شفّافة
محبة
كانت
ّ
ّ
حتمل شيئا ً من نزق البلطج ّية ،وهذه خيبة
كبرى وليست فقط مج ّرد إحساس باألذى.
هذه املرأة أبعدها اخلوف ،واألولى أبعدها
الكره ،والنتيجة واحدة ،هي الكتابة .كذلك
أخاف أن جتبرك الكتابة على أن تبتعدي
عنّي كاألخريات ،فهل يحدث ّأل أراك
نهائ ّياً ،وأظل منتظراً؟
ال تستغربي منّي هذا التو ّجس ،النساء
علي يبدين خوفه ّن منّي
اللواتي يتعرفن
ّ
ألنّني ٍ
مؤذ ،سأكتب عنه ّن ،وعن قصصه ّن
معي أو مواقفه ّن ،إحداه ّن ال تخاطبني ّإل
بــ «الش ّرير» .تنبهني كثير من النساء ّأل أفعل
وأكتب عنه ّن ،إحداه ّن؛ امرأة جميلة ذات
حكاية طريفة ،تستلّ منّي وعداً مغلّظا ً باليمني
من أجل ّأل أكتب عنها .وعدتها ّأل أذكرها
بخير أو بش ّر يف أ ّي نوع من أنواع الكتابة،
فارتاحت واطمأنّت ،وما زالت ترافقني إلى
ٍ
براحة وهدوء بال .بل لقد صار بيننا
اليوم
أشياء مشتركة كثيرة ،ومشروع كبير مفاجئ؛
لعلّه يرى النور قريباً .إنّه ليس مشروعا ً كتاب ّيا ً
على أ ّي حال ،فالكتابة لن تأتي بخير أو جمالٍ
أبداً.
ليس فقط النساء العاشقات من يشعرن
باألذى ،األصدقاء يرونني مؤذيا ً أيضاً،
صديق آخر تتع ّرض سيارته حلادثني وأنا
معه برفقته؛ واحد أ ّول النهار ،والثاني آخر
ويسببان
الرحلة .يكلّفه احلادثان بعض املال
ّ
له اإلرباك يف حياته االجتماع ّية ،أنا كنت
يحبني
سبب خسارته وإرباكاته ،فلوال أنّه ّ
ورافقني بناء على دعوتي له لم يكن ليحدث
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يتحدث معي بعد
كلّ هذا .صديقي هذا لم
ّ
احلادثني ،اكتفى مبراسلتي ألقرأ له ما يكتب.
ب
لقد قالها مازحا ً وجا ّداً« :أرأيت كيف احل ّ
يجلب األذى؟» .لعلّه رأى أ ّن يف امتناعه عن
التواصل معي بعض الراحة والبعد عن األذى.
تخ ّيلي لو أ ّن سيارتك املسروقة سرقت وأنا
برفقتك هل ستربطني هذا بذاك كما فعل
صديقي؟
صديقي املق ّرب يحاول أن يقول الشيء
نفسه ،لكن بطريقة أخرى ،فالفولة ال تُبلّ
بفمي ،مبعنى أ ّن كلّ شيء أسمعه أحوله إلى
كتابي .األمر مزعج ٍ
مؤذ ،هذا ما
موضوع
ّ
يريد أن يقوله لي صديقي ،فهو دائما ً حذر
يف احلديث معي ،ألنّني سأقول كلّ شيء يوما ً
ما وأكتبه ،ولذلك فأنا مصدر قلق وأذى له
ولغيره من األصدقاء.
على ما يبدو أنّني كاتب س ّيئ احلظّ  ،وليس
ِ
أتيت فلن أكون
فقط عاشقا ً س ّيئ احلظّ  ،إن
عاشقا ً س ّيئ احلظّ بالتأكيد ،على الرغم
ب
من أنّني لست حقوداً وال حسوداً ،وأح ّ
ربا يعود كلّ ذلك
اخلير لكلّ األصدقاءّ ،
إلى مغالطات الربط بني السبب والنتيجة،
وال أريد أن أفلسف األمور ،فقط أردت أن
أخبرك كيف يت ّم التعامل مع بعض األحداث،
وكيف يت ّم تفسيرها.
رأي أصدقائي ومعاريف وأحبابي يف ّ يثير
الداخلي .نعم لقد
حد البكاء
حزني كثيراً إلى ّ
ّ
صرت أبكي س ّراً يف داخلي ،كلّ من حولي
من األصدقاء يذ ّكرني كم أنا شخص س ّيئ،
أجلب األذى ،حتّى الزمالء ،بعض الزمالء
س ّبة،
والزميالت يقولون عنّي أنّني شبهة و ُ
والبعد عنّي مكسب .فمن أتعامل معهم يف
العمل يف مواقع كثيرة يعتقدون أنّني أيضا ً
على قدر كبير من األذى.
يف احلقيقة ،أ ّيتها احلبيبة ،ال أستطيع
علي يف أنّني
احتمال هذا الشعور الضاغط ّ
شخص ٍ
مؤذ ،هذا شعور ٍ
قاس بالفعل .فكّرت
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يف االعتزال التا ّم ،لكنّني ال أستطيع؛ عملي
يجبرني على أن أكسر طوق العزلة يوم ّيا ً عن
نفسي ،ال أستطيع املكوث يف املنزل دون عمل،
ثمة مسؤول ّيات يلزمها أن أعمل ،صرت أكثر
ّ
صمتا ً يف العمل ،ال أدخل يف أ ّي نقاش ،أل ّن
النقاش سيجعلني شخصا ً مؤذياً .احتكاكات
ربا
العمل جعلت منّي كائنا ً مزعجاً ،مؤذياًّ .
يلزمني إجازة طويلة؛ ال أرى فيها أحداً ،وال
أحد يراني .كيف أوفّر هذه الفرصة؟ ال
أدري .فكّرت يف االنقطاع عن العالم واقع ّيا ً
وافتراض ّياً ،أغ ّير أرقام الهاتف ،بل ال أريد
هاتفا ً نهائ ّياً ،وأرغب يف التخلّي عن كلّ ما
إلي ،وهذه
يوصلني إلى اآلخرين أو يوصلهم ّ
علي منذ سنوات.
أمنية قدمية ورغبة تل ّح
ّ
فكّرت يف التوقّف عن النشر ،وليس عن
ثمة ما يدفعني ألظلّ موجوداً.
الكتابة ،لكن ّ
عندي هوس ال أعرف كيف أتخلّص منه،
األذى جزء من هذا الهوس .كثير من الق ّراء
يشتمونني؛ ألنّني أؤذيهم بأفكاري املتح ّرشة
الصادمة التي جتبرهم على خلع مالبسهم
وحتسس أعضائهم التناسل ّية
الداخل ّية
ّ
ليطمئنّوا على سالمتها وفاعل ّيتها ،فأكسر
حلقة الهدوء حولهم ،وأنبش يف أشياء يجب
ّأل تنبش.
علي أن أفعل ألجنّب
علي ،ماذا
أشيري
ّ
ّ
اآلخرين أذى الكتابة؟ هل كان أصدقائي على
حق أم على العكس متاماً؟
باطل ووحدي على ّ
هل كلّ شيء صالح ليكون موضوعا ً للكتابة؟
يريد أصدقائي أن ير ّدوني إلى املر ّبع األ ّول،
إلى مقولة« :ليس كلّ ما ُيعرف يقال» ،بل ليس
«كلّ ما يقال يفهم كما هو» .ما رأيك؟
بالفعل أشعر بالتعب ،وصرت أعاني من
الصداع كثيراً وهذه هي حالتي وأنا اكتب
لك اآلن .أخاف أن أصاب باألمراض املزمنة؛
شد األعصاب والتوتُّر الدائم .فهل
نتيجة ّ
الكتابة مج ّرد صنعة أم أنّها صنعة مؤذية؟
تبدو الكتابة هكذا يف حقيقة أمرها .كثير

من الكتّاب تع ّرضوا للضرب بسبب ما كتبوه،
كدت أقع يف هذا الف ّخ منذ سنوات ،فامتنعت
عن الكتابة كي ال أضرب على أيدي الزعران
والبلطج ّية ،كما تع ّرض يوما ً ما أحد النقّاد
إلى البلطج ّية الثقاف ّية من أحد الكتّاب،
فأرسل له من يؤذيه ،أل ّن هذا الناقد كان
مؤذيا ً فيما كتبه عن ذاك الكاتب البلطجي.
سلسلة من األذى تصنعها الكتابة .فيا لها
املحبني،
من صنعة ش ّريرة شيطان ّية ،تف ّرق
ّ
وتفسخ
وتوغر الصدور ،وجتلب األعداء،
ّ
عقود األصدقاء وعهودهم ،كثيرون غاضبون
منّي بسبب هذه الكتابة ،فمن تناولت كتبهم
بالنقد ولم يعجبهم ما كتبت تفيض نفوسهم
علي ،بل إنها لتفور يف مرجلها،
حقدا وغضبا ً ّ
ألعدد
داعي
لي العثرة واالندثار ،وال
ّ
َ
وتتمنّى َ
لك األسماء ،فهي كثيرة ومزعجة.
هذه املسألة قد تدفع الكاتب ليمسي وحيداً
يجت ّر حزنه وأمله ووحدته ،ويأكل أصابع
الندم ،فيموت بالسكتة القلب ّية دون أن يجد
من يقول« :عليه رحمة اهلل» .بل «احلمد هلل
لقد ر ّيحنا من ش ّر ِه وأذاه».
لقد آن األوان ألراجع نفسي وأصلح من
علي أن اختار بني الكتابة ومتطلّباتها
أمرهاّ ،
وبني الراحة والهدوء .وال أعتقد أ ّن هذا
القرار سهل ،أو أنّني قادر على اتّخاذه -على
األقلّ  -يف املدى املنظور.
ِ
تنسي فاملطر
وعدتني ،وال
أراك قريبا ً كما
ْ
التنازلي منذ أمد
العد
أتى ولم تأتي ،وبدأ ُ
ت ّ
ّ
أحبك ،فكم
بعيد ،منتظراً حلظة الصفرّ .
اخلارجي
أنا مشتاق الحتضانك ،لعلّ املطر
ّ
ميطرنا بنشوته ولذّ ته ونحن معاً .فال تخلقي
قباني ،فأنا كذلك
عندي عقدة الشاعر نزار ّ
ِ
ولست معي/
مثله« :أخاف أن متطر الدنيا
فمنذ رحت وعندي عقدة املطرِ».
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ليتنفس_القلم ..

قاهر املؤبدات التسع
ثمة حكمة تقليدية يتعلَّمها األسرى تقول« :عش يف السجن
(( َّ
وال جتعل السجن يعيش فيك»)) ،من رواية «اجلهة السابعة»
لكميل أبو حنيش.

جمانا سمير العتبة .األردن

لكل روائي قلم يبحث ويعمل على مالمسة
مناحي حياة القارئ ،والكاتب «كميل أبو
حنيش» ما إن تقرأ له حتى يتملكك االحساس
بأنه يجلس بجانبك ،يحدثك عما يخالج
احساسك الدنيوي ،ولكنه يف رواية «اجلهة
السابعة» ميسك القارئ من يده ويأخذه
لوجهة سابعة بعيداً عن كل الوجهات التي
فكر فيها يوما ً .
بأبوابه الثالثة التي عرضها يف الرواية ،يدرك
القارئ بأن هنالك زاوية داخله لم يواجهها
يوماً ،ياخذه الكاتب من خالل رحلته يف
جهاته الست ،ليضعه أمام وجهته السابعة.
لم يكن الكاتب املتنوع يف قلمه يف هذه الرواية
تعمد
يجلس بجانب القارئ كما عادته ،وإمنا ّ
أن يأخذ القارئ من خالل قلمه ورحلته
الشخصية ليجعله يكتشف حياته الذاتية،
فقصصه ال تشابه قصص القارئ ،ولكنها
تشابه االحساس لقصص أخرى ،ليواجه
مشاعر احلب واحللم واملوت بداخله ،ويفكر
يف جهته السابعة فيربط بني كينونات احلياة
لديه .
رواية جتعل من القارئ يتنفس ذاته ،فينطلق
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عبر قطار حياته ليقف عند كل محطة
يسترجع وجهته السابعة عله يستطيع ان
يكمل رسم سكة لباقي محطاته.
اخترت لكم هذا الصباح فنجان قهوة يعبق
برائحة القلم الذي تنفس وايانا احلرية :
باب احلب :
ــــــ يف هذا العالم الهالمي الذي يفتقد
للصالبة ،حتيا يف حالة من الفراغ واالمتالء،
تستفرغ آالمك وأحزانك ومتتلئ باألحالم
بد من مجازٍ ينأى بك عن
النابضة ،فكان ال ّ
بد من وهمٍ  ،ومن
ٍ
واقع يبعث على الغثيان ،ال ّ
تصو ِر ِ
موت جمي ِل ينقذك
حلمٍ  ،ومن ٍ ّ
حب ،ومن ُّ
من هذه املتاهة ويتجاوز بك هذا اخلراب.
ـــــ الوقت أرقٌ ،يح ّولني حبها إلى شبح يعبر
الزمن ،ويطوف يف اجلهات الست ،وحدها
اجلهة السابعة من تعبر بك األزمنة ،والفصول
واجلهات .ففي احلب تغدو الفصول جهات،
واجلهات فصول ،والقمم هاوية ،والهاوية
قمم .واألزمنة عوالم أخرى ،تتمازج النساء
ويغدون إالهات للحب واجلمال.
باب احللم :
ــــــ يف اجلهة السابعة ،أنت مجر ٌد من أ ّي

إبــــــــــــداع

سالح سوى الذاكرة؛ فتعكف على اعتصارها
بحثا ً عن كلّ ما هو آسر واستثنائي وخارق
ومذهل ،وتباشر التنقيب يف مناجمها بحثا ً
عن حلظات ذهب ّية مطمورة حتت ركام
الذاكرة ،لقد بات املاضي أشبه باحللم ،يأتيك
على شكل ومضات تلمع سريعاً ،وال تَلبث أن
تتوارى يف الظالل.
ثمة فارق بني األحالم الورد ّية والساذجة
ــــــ َّ
واملثال ّية ،واألحالم احلقيق َّية الكبرى ،واقع َّية
احللم وهو يرنو إلى حياة أجمل ،يعرف طريقه
أعمى.
ليصبح حلما ً مبصراً ،وليس حلما ً
ً
تشدك ناحيتها ،حلم
ــــــ تتصارع األحالم،
ُّ
احلرية ،والبحث عن الذات ،حلم احلر َّية
والبحث عن املعنى يف احلياة .
باب املوت :
هذه األثناء ،وأنت تستعد خليارك األصعب
تتلبسك مشاعر غريبة
يف انتظار املوتَّ ،
لم تألفها من قبل ،تتحفَّز جميع احلواس،
وتستيقظ الهواجس ،واألسئلة الوجودية،
وتستقر غريزة البقاء .حتاول مسايرة ذاتك
ُّ
بأ َّن املوت هو حقيقتنا الوحيدة ،أما احلياة
فهي مج ّرد هراء غير مأسوف عليه.

اجلهة السابعة :
ــــــــ تنتظر الليل لتلوذ لوحدتك ،على البرش
الذي سيكون برزخا ً بني احلياة واملوت ،وأنت
ينشق
مفصول عن الزمن .ويوم إثر آخر،
ّ
اجلدار قربك يف الوهم ،ليبرز لك جهة
جديدة خارجة عن الزمن والواقع ،جهة
تتمثَّلها لتع ّوضك عن احلياة الطبيعية ،تعبر
الزمن ،تتأ ّمل احلياة والوجود ،ويف السنة
العاشرة س ُتطلق عليها اجلهة السابعة ،تلجها
من بوابات ثالث ،احلب واحللم واملوت.
ــــــ فانكسار دور احلياة واالنبعاث واخلالص
من اآلالم واملعاناة ،تشبه حلظة كسر دورة
الزمن املؤ َّبد يف السجن واالنعتاق إلى احلرية.
تتلبسني هذه احلالة ،ويغدو املوت يف
ــــــ َّ
اجلهة السابعة مسألة عاد َّية متاماً ،ب ّوابة
ب واحللم اإلنساني  ،ففي تلك
تشبه ب ّوابة احل ّ
اجلهة تتنازعني ثالث َّية احلب واحللم واملوت،
ثالث َّية الكينونة اإلنسانية وهي تواصل رحلتها
يف البحث عن معنى احلياة.
املؤلف :
«كميل أبو حنيش» ُولد سنة  1975يف
قرية «بيت دجن» يف فلسطني املحتلّة .نال
البكالوريوس يف االقتصاد ،اعتقله العد ّو
عدة مرات ،وما إ ْن بدأت
اإلسرائيلي وسجنه ّ
ّ
وتقدم
حه
ّ
االنتفاضةُ الثانية حتى حمل سال َ
ف األولى ،متكنت قوات االحتالل من
الصفو َ
حكم عليه باحلكم
اعتقاله عام  ،2003و ُ
املؤبد املكرر  9مرات.
ولكن األسير «كميل أبو حنيش» لم يترك
حكم املؤبد املكرر تسع مرات ،يقف عائقا ً
أمام حقه يف إكمال حياته بل استثمر سنوات
اعتقاله بأخذ شهادة املاجستير يف تخصص
الدراسات اإلسرائيلية ،وذلك من جامعة
القدس أبو ديس و بإجناز أعمال أدبية
وقصص وروايات ودواوين شعرية ودراسات
ال حصر لها.
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بعد الولف عن دارة وليفه
( الشاعرة السعودية شمس العنزي )

إن الشعر الشعبي ال يوفر جهد ًا يف سبيل الوصول إلى مبتغاه ،إذ أنه يتقرب
إلى املتلقي مرتدي ًا أحيان ًا نفس عباءة الفصحى من ناحية املعنى واملضمون
إال أن درب الوصول يختلف .وهذه األبيات للشاعرة السعودية شمس
العنزي تؤكد ما نقول .

مايشب النار ب كبود ًا غاليل  ..غير بعد الولف عن ديرة وليفه .
مابقى باحلال من عقبه صمايل  ..والشريده راح بيدينه عسيفه .
صاحبي ماني مدور له بدايل  ..العيون ليا فقدت شوفه كفيفه .
واهني من جالسه والشك زايل  ..عمر ًا بلياه مايسوى احلسيفه .
دير ًة يسكن بها وايف اخلصايل  ..لو ثراها شوك ماني له معيفه
لو سكن يف بر قيعانه محايل  ..واهلل لتصبح مساقيها امريفه .
تفرح البدوان وتشد الرحايل  ..وعن دياره مايط ّرون النكيفه .
من غاله اغليت انا سكان حايل  ..مايساويها اجلنوب والمصيفه .
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حافظ رجب ..وهج التغيري

مخلوقات براد الشاي املغلي

محمد عطية محمود .مصر

عندما تعرفت على إبداعات «محمد حافظ
رجب» التي تخوض غمار التجريب والتجديد،
كنت قد مررت بأمناط الكتابة القصصية منذ
«تيمور» ،وتوقفا ً عند يوسف إدريس ،ثم عبوراً
إلى «صالح عبد السيد» ،و»محمد املخزجني»
اللذين رفعت لهما القبعة ،برغم افتتاني
بإدريس ،ودوراني حول نصوص «أنطون
تشيكوف» دوران املريدين ،ثم العارفني بقواعد
القصة التي سرقتني من الشعر ،ولم أكن قد
التفت إلى هذا اإلبداع املعقد املغاير اآلتي من
عمق أعماق مدينتي الساحرة املحرضة على
اإلبداع «اإلسكندرية» ،وال لهذا الوجه القدمي
قدم املدينة ،والذي لفحته شمس القاهرة
احلارقة يف قصة ال تخفى على أصحاب
األدب يف املحروسة ،والذي استقر نهايةً مطالً

على ترعة النوبارية غرب اإلسكندرية والتي
حملت الكثير من مالمح إبداعه القصصي،
وألقى فيها حمولة قصصه ،وكانت مسرحا ً
رمزيا ً وتعبيريا ً للعديد من تلك النصوص.
فلم تكن عالقتي بنصوصه مجرد عالقة
القاريء ،واملستكشف للمرة األولى ،حني
عقدت أول مسابقة نقدية ألعماله وباسمه
يف مكتبة اإلسكندرية  ،2011وحصولي
على جائزتها مع كوكبة من النقاد األكادمييني
املتخصصني ،وحضوره للمؤمتر مستمتعا ً
بصمته وبتلك اآلهات التي انطلقت معبرة
عن افتتانها بهذا الراهب الذي خرج من
صومعته بعد سنني طوال ،ليرى وهج أعماله
القصصية املتجاوزة ،بل سبقتها بسنوات
أولى مقاالتي عن قصته «عشق كوب عصير
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اجلوافة» ،برغم أنني لم أكن من أنصار
الكتابة عن نص واحد ،ولكن الزخم وكمية
العالقات املعقدة وفنيات الكتابة يف النص،
واستكشافات النص واحلذر الشديد يف
التعامل مع مفرداته وجمله ورموزه أغرتني
بذلك ،فلم أغرتني؟.
ذلك هو السؤال الذي لم أحاول اإلجابة
عليه؛ ألترك أثره التراكمي يعتمل يف ذائقتي
النقدية وانتهاجي لنحو معني يف الكتابة عن
اإلبداع – بداي ًة ،وال أقول كتابة النقد -
فالذائقة حتما تغيرت ،وانتحت منحى آخر
ال بد من أن جتهز لنفسك من أجل خوض
غماره بعتاد وقوة ثقافية ورؤية نقدية ،وأن
تكون مدركا ً لفنيات القصة القصيرة بحذق
ومهارة ،بقدر حرصك عليها ،وحبا فيها،
فاألدغال املتوحشة ال يسلكها أحد إال إذا كان
مغامراً ،ليسلك دربا ً ال يسلكها أحد كما قال
احلكيم الياباني «باشو».
لن أسترسل فيما قيل عن «حافظ رجب»
املتجاوز فنيات القصة العربية التقليدية ،من
أنه اعتمد كذا ،أو جرب يف كذا ،أو جدد يف
كذا ،بقدر انشغالي باألثر ،أو الوهج الذي
يخرج من كتاباته القصصية امللهمة وغير
املهضومة على معدة فارغة ثقافياً ،والتي
حتتاج إلى بصيرة كي تنتهج معها اقتفاء أثر
روح الكتابة ،وروح األفعال التي لو استطعت
أن تفك شيفرتها لوجدت متعة يف غاية اإلثارة
وقمة إعمال الذهن؛ فالواقعية السحرية التي
تكمن وراء الفعل السردي لديه تتقنع بألف
قناع ،جتدها يف كل املخلوقات العجيبة التي
تسعى يف مخيلته كشريط فيلم عبثي ،ال ميكنك
بأي حال من األحوال أن تسمه بالتهريج أو
التخريف أو العبث ملجرد العبث ،أو اخلروج
عن النسق القصصي املتعارف عليه ملجرد
اخلروج؛ فمخلوقات براد الشاي املغلي ،تدخل
يف البراد لكي متارس فيه حياتها واشتعالها
لتخرج كي تتراص على األرفف وداخل علب
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السجائر لتتشيأ ،ومتضي يف عكس إنسانيتها
التي يقتنصها منها اجلماد يف عالقة تبادلية
رهيبة تعبر عما وصلت إليه احلالة اإلنسانية
يف أشد حلظاتها النفسية انفعاالً وتوتراً..
رمبا كان هذا املحلل النفسي ذاته هو حافظ
رجب التي تشتعل فيه كل تلك املخلوفات
وجتعل رأسه ككرة القدم التي يتالعب بها
العالم يف سيريالية ال تقل عن سيريالية
«سلفادور دالي» ،وال إيقاعاتها التي تنز
بالهزمية واحلزن ،وتترك عقب الباب متاحا ً
لتلك الكائنات كي تتسرب منه ،متثل كل
دوافع جرمية اإلنسان يف حق نفسه.
هذا الوهج الذي يتماشى مع الرغبة يف التغيير
على املستوى املادي وعلى مستوى الكتابة
اجلانحة احلارقة التي جتترح املسكوت عنه
وتتخطاه وتكشف الغطاء عن تلك املدينة التي
تغرق من أقصاها إلى أقصاها غرقا ً معنوياً،
وهي الغارقة يف البحر وبحيرات املياه باألساس
لترتقع القصة بآلياتها تعبر عن املتجاوز.
عندما كتبت عن «طارق ليل الظلمات» كانت
املسألة أصعب بكثير ،ملرحلة متخطية لكل
مراحل كتابة التغيير والتجديد عند «حافظ
رجب» ،فكانت املسألة يشوبها بعض االرتباك
الذي لم يكن موجودا بجرأة االندفاع حينما
كتبت عن قصته املفردة للمرة األولى ،فمن
يراهن على الكتابة عن «حافظ رجب» فقد
اختار دربا ً صعبا ً رمبا انطبق عليها مثل أو
حكمة «باشو» مرة أخرى ،فالنقد هنا ويف
هذه احلالة هو الدرب أو الطريق الذي ال
يذهب إليه أحد ،فموصوم باجلنون من
يحاول تفسير اجلنون ..لكن التعمق يف
تلك الكتابة ميهد دربا ً جديدة لتفهم ماوراء
الكتابة أو كتابة الداخل الصريح جداً بلغة
الداخل والعميق بأثره ،واملسكوت عنه بلغة
اخلارج واملشاهد واملراقب للقشرة اخلارجية
التي رمبا سعت إلنكار التوترات واالنفعاالت،
مبزيد من األقنعة واألصباغ ،لكن الكتابة
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هنا صادمة كاشفة طازجة بدرجة حرارة
االنصهار التي تعكس مرآة الداخل املرير.
فلك أن تلتمس األعذار لتلك األلفاظ الفجة
الفطرية واملقصودة يف الوقت ذاته ،التي ال
تستحي من املواجهة ألنها يف الواقع تنظر يف
مرآة ال مراء فيها ،حتى لو انسحبت فإنها
تنسحب على موعد جديد مع االنطالق
والتوهج يف صورة أخرى تكشف وتفضح ،ألن
القشرة اخلارجية أصبحت منزوعة باألساس،
فترعة النوبارية التي كان يطل عليها «حافظ
رجب» من مسكنه ،وتصبح مسرحا ً لقصصه
وسردياته وحوارياته الالمعقولة التي يتأنسن
فيها اجلماد ويتشيأ فيها اإلنسان ،هي بئر
األسرار الذي تسقط فيه الضحايا ليكونوا
يف داخلها ضمير املسكوت عنه ،وحتول
البشر إلى ملفات يف أدراج ،وإلى أدراج يف
مكاتب ،وإلى سطور وكلمات داخل الدفاتر
هو انتكاسة مريرة لكل هؤالء الذين عبروا
احلياة بال ظل ،هم بشحمهم وحلمهم
وخياالتهم وصورهم وأقنعتهم وحيواناتهم
أبطال «حافظ رجب» الذي لم يتورع يف أن
يحاكمهم ويجلدهم ويقتلهم ويدفنهم يف شق
الثعبان ،كي يعيد امتصاصهم من جديد رمبا
ليفرزهم يف صورة ثعبانية جديدة .
بالطبع الكتابة عن «حافظ رجب» مرهقة،
كقراءة نصوصه التي رمبا نفر منها محدودو
الثقافة والوعي ،أو الصير اجلميل على لوحة
رمزية ال ميلكون فك شيفرتها أو محاولة
تأويلها ،ولكن يف متعتها التي قد تبلغ بك حد
الغثيان لإلمعان يف التعامل مع تلك الكائنات،
والتلبس بها ،والعيش معها يف كابوس لعني،
حيث تبلغ البراعة مداها يف املعايشة التي
جتعلك درجا يف مكتب أو ملفا ً أو كائنا ً يف
براد يغلي كمراجل احلياة من حولك ،فمهما
بلغت كابوسية النص إال أنك تخرج منه كما
تخرج الكائنات العجيبة التي تشبه إلى حد
ما الكائنات الكرتونية التي متلك القدرة على

التزحلق والليونة واالنضغاط واالنكماش
واالنتفاخ ،والدخول يف أنبوبة ،ثم اخلروج
والعودة من جديد للشكل الطبيعي ،وليس
هذا بغريب ،فكل ذلك يتوازى ويتقاطع مع
ما يفعله أبناء البشر ،حينما يخرجون من
دوامات املخدرات واملسكرات .
عندما كتبت عن «مخلوقات براد الشاي
املغلي» رمبا كان األمر أكثر ليونة وسيراً
على نقاط معبدة من خبرة التعامل مع النص
احلافظي ،الذي استطاع «حافظ رجب» أن
ينسبه إلى نفسه وينتسب هو إليه ،بإيقاع
تلك اللغة الصامدة أمام التحوالت اجلوهرية
يف احلياة ،والتي قابلهابالتغيير والتحول
يف آليات الكتابة القصصية ولغتها املشبعة
باحلسية الزائدة لدرجة البشاعة اللفظية
والتركيبة املطاطة التي تشبه تراكيب األبطال
اخلارجني من عتمة والعائدين إليها ،وبتلك
الفناعة الشديدة بأن ما يحدث يف الداخل
البد وأن يكون له شرعية وصوت الذي
يحدث باخلارج ،فاللسان هنا غير اللسان
والقوة غير القوة واإلمكانية غير اإلمكانية،
بل أقوى ..كل شيء يتجه نحو الغيرية يف
التعامل ،فكيف لك أال تخرج من هذا الواقع
املتمتع بجمالية القبح وببذاءة اللفظ مع
املعنى كتجريد حقيقي كامل ال تصمد أمامه
دعوات احلياء املصطنعة ،وكأنه يقول بلغة
أبطال أعماله السوقيني« :إن لم تستطع فعل
ما نفعل ،فابتعد» أو «من يخاف ،ال ينتظر،
وعليه بالرحيل».
هذه نقاط مبعثرة رمبا أردنا اإلمساك بها
لتتجمع يف تلك البقعة املضيئة لفارس من
فرسان القصة الذي تخطى تلك املرحلة
إلى مرحلة التجاوز ،ليقف عندها متأمالً ما
صنع ،فما كان عليه إال أن يجترح عزلة كعزلة
عظماء املحاربني الذين ال يجدون ما يقولونه
غير ما قالوا ،بل ورمبا صمت الدهر أمام
هذا الوهج املشع ملا قاموا به .
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التوازن احلضاري يف فكر مالك بن نبي
د.عماد الدين إبراهيم عبد الرازق .مصر

يعد «مالك بن نبي»( )1973-1905أحد رواد النهضة الفكرية
اإلسالمية يف القرن العشرين  ،فقد كان مفكر ًا مبدع ًا ،وصاحب نظرية
عميقة يف البناء احلضاري ،وامتلكت أفكاره مكونات القوة ،بتركيزها
على القضايا األساسية واملحورية يف العالم اإلسالمي ،فأهتم مبشكالت
احلضارة و النهضة والثقافة وغيرها .

وكانت جهوده يف بناء الفكر اإلسالمي ويف
سواء
دراسة املشكالت احلضارية متميزة،
ً
من حيث املوضوعات التي تناولها ،أو من
حيث املناهج التي اعتمدها يف ذلك .وكان
صاحب إنتاج غزير وخصب ،فألف سلسلة
كتب حتت عنوان «مشكالت احلضارة» ،ثم
«الظاهرة القرآنية» عام  ،1946و»شروط
النهضة» باللغة الفرنسية عام  ،1948وبالغة
العربية عام  ،1957و»مشكالت الثقافة» عام
 .1959والعديد من املؤلفات األخري.
ويعتبر «مالك بن نبي» ومدرسته الفكرية من
أكثر املدارس التي كان لها أثرها الواضح
يف حتديد ووضع مالمح الفكر اإلسالمي
احلديث ،خاصة أن هذه املدرسة اهتمت أكثر
من غيرها مبشكالت األمة اإلسالمية انطالقا ً
من رؤية حضارية قائمة على فكرة التوازن أو
التعادلية احلضارية التي جتمع بني مطالب
الروح واجلسد ،الكم و الكيف.
مفهوم احلضارة عند مالك بن نبي :
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ينطلق «مالك بن نبي» يف مفهومه عن احلضارة
من اعتقاده الراسخ أن مشكلة كل شعب يف
جوهرها هي مشكلة حضارية ،وال ميكن لشعب
أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكره
إلي األحداث اإلنسانية ،وما لم يتعمق يف فهم
العوامل التي تبني احلضارات أو تهدمها .و
انطالقا ً من هذا االعتقاد بأهمية احلضارة
حاول «بن نبي» إعطاء تعريف واسع و شامل
يتحدد يف «ضرورة توفر مجموعة من الشروط
األخالقية واملادية التي تتيح ملجتمع معني أن
يقسم لكل فرد من أفراده يف كل طور من أطوار
وجوده منذ الطفولة إلي الشيخوخة املساعدة
الضرورية له يف هذا الطور( ) .يتضح لنا
من خالل هذا التعريف أن مفهوم احلضارة
عند «مالك بن نبي» شديد االرتباط بحركة
املجتمع وفاعلية أبنائه ،ألن حركة املجتمعات
احلضارية ظاهرة تخضع كغيرها من الظواهر
اإلنسانية لسنن و قوانني اجتماعية و تاريخية.
ثانيا مكونات احلضارة و عناصرها عند مالك
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بن نبي:
يشير «مالك» إلي أن هناك عناصر ضرورية
تتشكل منها كل احلضارات تتمثل يف اإلنسان+
التراب +الوقت .ولقد أولي «مالك» عناية بالغة
باإلنسان يف معاجلته ملشكالت احلضارة،
انطالقا من قيمته و دوره يف التاريخ ،و باعتباره
األساس الذي من خالله تنطلق احلضارة .
واإلنسان يؤثر يف املجتمع أو احلضارة بثالث
مؤثرات هي الفكر-العمل – املال.
أما العنصر الثاني من مكونات احلضارة فهو
التراب ،وهو أحد العناصر املهمة يف تشكيل
احلضارة ،ولقد عاجله «مالك» من جانبني :
اجلانب األول املظهر القانوني (التشريعي)،
ويتضمن تشريع امللكية يف املجتمع .اجلانب
الثاني اجلانب الفني ويقصد به االستخدام
الفني والسيطرة الفنية التي تتيحها العلوم

املختصة كعلم التربة .و يخضع تقييم التراب
يف فكر «بن نبيئ» ملعيار تقدم احلضارة التي
تعمل على استغالله أحسن استغالل.
أما العنصر الثالث فهو يتمثل يف الوقت ،و ميثل
الوقت عند «بن نبي» ثروة متدفقة ،لذا يجب
استغاللها بالشكل اجليد ،وهي قيمة ال تقوم
باملال ،و الوقت يف العالم اإلسالمي صار من
قيم التخلي ،ألن املسلم العربي حتديداً صارت
أوقاته مضاعفة على واجباته .و يشير إلي أننا
يف العالم اإلسالمي نعرف شيئا ً يسمي الوقت،
ولكنه الوقت الذي ينتهي إلي عدم.
ثالثا سمات و خصائص احلضارة :
يحدد «مالك بن نبي» عدة سمات و خصائص
للحضارة ،من أهم هذه السمات سمة التوازن
أو التعادلية ،أي التوازن بني اجلانب الروحي
واجلانب املادي ،فهو يرى أن أي حضارة من
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احلضارات ما كانت لتقوم إال على أساس
التعادل والتوازن بني الكم والكيف ،بني الروح
و املادة ،بني الغاية والسبب ،فأينما اختل هذا
التعادل يف جانب أو يف آخر كانت السقطة
رهيبة قاصمة .وهذا التوازن يف مفهومه العام
ال يخرج عن إطار مفهوم العدل الذي هو إعطاء
كل ذي حق حقه ،وهذا ال يعني العطاء املادي
دون املعنوي  .فاحلضارة إذن تتركب من تلك
النظرة املتوازنة للروح و اجلسد ،الكم والكيف،
الغاية والوسيلة ،فإذا أختل التوازن يف جانب
اختلت احلضارة .ومن وجهة نظره أن احلضارة
الغربية وقعت يف هذا اخللل وعدم التوازن،
ألنها فقدت معني الروح لصالح اجلانب املادي،
لذا وجدت نفسها علي حافة الهاوية  .و يشير
إلي أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يعد
التوازن الدقيق والشامل من أهم خصائصه،
فاإلسالم هو دين التوازن بني مطالب اجلسد
والروح ،بني مطالب الدنيا واآلخرة ،بني الفرد
واملجتمع .ويجب أن نوضح أن هذه التعادلية
التي يؤكد عليها «مالك بن نبي» هي أساس
احلضارة يف شموليتها ويف توفيقها بني الفكر
واالقتصاد ليكون نتاجا ً حلركة املجتمع .هذه
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التعادلية أو التوازن احلضاري يظهر بشكل
جلي يف فكر «مالك بن نبي» عندما يري أن
احلضارة لها مظهرين  :املظهر األول يتضمن
شروطها املعنوية يف صورة إرادة حترك املجتمع
نحو حتديد مهامها االجتماعية ،أما املظهر
اآلخر فأنه يتمثل يف شروطها املادية يف صورة
املكان .وهذا التوازن احلضاري كما يسميه
«مالك» يتضمن وجهي احلياة املادي واملعنوي
يف إقامة النسيج املطلوب لصنع حضارة ما.
خالصة القول :
إن فكر «مالك بن نبي» يف احلضارة ينطلق
من نظرة متوازنة ومتعادلة جتمع بني اجلانب
املادي والروحي ،جتمع بني الكم و الكيف.
كما أن هذه النظرة ترى يف التعادلية أساسا ً
راسخا ً لبناء احلضارة ،كما أكدت نظرته يف
احلضارة على دور اإلنسان باعتباره أحد
املحاور الهامة يف صنع احلضارة .و يجب
أن نشير إلى حقيقة مهمة هي ارتباط فكر
«مالك بن نبي» بقضايا أمته ،ومحاولة وضع
احللول لنهوضها ،وأن تأخذ مكانها الالئق
بني األمم ،وذلك عن طريق مشروع النهضة
الذي يقدمه.
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ساق صناعية
عبداهلل سعيد .مصر

()1
بعد حادثة حزينة قرر األطباء بتر رجله
إنقاذاً حلياته بخسارة أقل بدالً من خسارة
أكبر ،ولكي يلطفوا له األمر قالوا سنركب لك
ساقا ً صناعيا ً ومعها لن تفتقد ساقك املبتورة،
بل ستؤدي نفس وظائفها متاما ً .
()2
كان صعب اإلقناع يف البداية رغم اخلطر
املحدق به ،كونه سيفقد قدما ً محملة
بالذكريات لكل األمكنة التي مشاها والطرق
الطويلة التي كان مستمتعا ً وهو ينقي حذاءه
من حصاها ،بل عليه أن يقبل بوجود عضو
جماد ينضم لقبيلة أعضائه بال ذاكرة ،بال
أي شعور باإلنتماء للجسد ،طفا على جلده
احلزن حتى أنه كان بإمكان احلضور أن
يتحسسوه بأيديهم .
()3
بعد إجراء العملية ،وبعد أن أفاق من تأثير
املخدر ،شغله األهل واألصدقاء بالتبريكات
على جناح األمر واستعادة حياته بعد أن
كانت على املحك ،عاد إلى البيت محموالً ،لم
يجرب ساقه اجلديدة ،وحني خلى بنفسه قرر
أن يتمشى يف حديقة املنزل .
()4
يف البداية لم يظهر متزنا ً على االطالق ،بل

ٍ
ٍ
مضطرب يف مشيته ،الحظ تغير
كثمل
بدا
نغمة خطوته بعد أن كانت هادئة إلي شيء
يشبه طرق املسامير على سطح صلب ،شعر
باالمتعاض؛ ألن الساق اجلديدة ال تعزف
نفس اجلوقة التي تعزفها الساق األخرى،
كان يتمتم يف نفسه  :ال بأس كل شيء ميكن
جتاوزه بالعادة.
()5
اآلن ،عليه أن يجلس ويلقن العناوين للساق
اجلديدة ،أن يجربها يف كل املهام التي يريد
أن يقضيها ،ويف كل مرة كان يعود يف املساء
متعبا ً يخلعها ،يستلقي ويضعها بجانبه بعد
أن افتقد شعور أن ميد رجليه معا ً بعد مشوار
طويل .
()6
مع األيام شعر بألفة مع الساق اجلديدة ،بل
أحبها وصار يقربها منه دوماً ،يلمعها مبنديله
اخلاص ،يحزن لو تزحزحت سهواً وسقطت
من اجلدار كما لو أن أحدهم لكمه يف رجله
االخرى ،اكتسبت نبضا ً مع مرور الوقت والتئم
ايقاعها مع القدم األخرى .يقول اآلن  :لم يعد
شيء يزعجني ،فقط لو كانوا قد بتروا مع
ساقي مشاويري القدمية .
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التجربة الذاتية كمثال ..

التفاعلية وكسر احلاجز

()1

د .غادة بن عامر باحثة في علوم وتقنيات الفنون .تونس.

« التفاعلية وكسر احلاجز بني العرض واملتلقي
« إ ّن كلمة «تفاعلية» هي فعل ممارساتي بني
أشخاص يحدث بينهم تفاعل وتشارك يعمل
سواء اجلسدية أو
على حتفيز حواس املتلقي
ً
الفكرية وحتى العاطفية ،خصوص ًا أن مجمل
األعمال الفنية املعاصرة أًصبحت قائمة على
فكرة أن يكون للجمهور دور يف تكوين التجربة
سواء كان تفاعالً بسيط ًا
الفنية اإلبداعية،
ً
أو عميق ًا ،املهم أن يتحرك املتلقي مع العمل
ص ٍ
عد عدة ،ليصبح يف النهاية هذا املتلقي
من ُ
جزء ًا من مضمون العمل والفكرة والفضاء
التكويني للعمل .كما أنها فعل اتصالي
تواصلي بني جهتني أو أكثر ،يكون فيها باث ًا
ومتقبالً ،مرسالً ومستقبالً ،يصير بينهما
أثير ًا متبادالً ،وميكن القول إن التفاعلية
هي ممارسة يكون فيها املشارك قادر ًا على
قراءة شفرات العالمات التي أمامه ،وأن يكون
كذلك بإمكانه التأثير على محتوى العرض
ليعايش جتربة ديناميكية تأملية ،خصوص ًا
بعد التغيرات التي شهدتها منزلة املتلقي
يف العمل التشكيلي املعاصر وإتاحة الفرصة
للجمهور كي ميارس جتربته باعتباره مثقف ًا
يف التعامل مع العمل الفني ،وفى هذا الصدد
نطرح سؤاالً كيف ميكن أن نصف العالقة بني
العمل الفني واملتلقي؟ وكيف حتصل تلك
املواجهة اإلبداعية بني الفضاء واملشاهد ؟
أصبح العمل الفني املعاصر وأخص بالذكر
عروض «البرفرمنس» و»الهابنينغ» التي
حت ّول املتلقي لها إلى فاعل ومتفاعل من
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خالل إدماجه يف مك ّونات هذا األثر الفني،
وبالتالي لم نعد نتحدث عن املشاهد السلبي
جتاه العمل ،ال بل املشاهد االيجابي ،غير أن
هذا األخير ما أن يقبل الدعوة إلى املشاركة
يف العرض حتى يتح ّول إلى عامل هام ومؤثر،
ليس فقط يف إنتاج العرض ،بل أيض ًا يف
تلقيه ،انطالق ًا من أن وجوده أصبح وجود ًا
حيوي ًا بوصفه عنصر ًا أساسي ًا يف سيرورة
إنتاج العرض األدائي من خالل عالقة حوارية
بينه وبني العمل.
جوهر فكرة الفن التفاعلي قد جعلت من
تقبل العمل الفني عبر التفاعل مع البيئة
ّ
واملحيط اللذين يوجد فيهما وكذلك رفض
هذا العمل أمر ًا نسبي ًا ،مبعنى أن ما يتقبله
البعض بوصفه عمالً فني ًا قائم ًا بذاته قد
يرفضه آخرون ألسباب أخرى .وجوهر فكرة
التلقي هنا ليس أمر ًا مرتبط ًا بالذائقة
ومكوناتها اخلاصة والعامةـ أو بالتطور
املتسارع للفنون وتداخلها مع بعضها البعض
ح ًا هو
فحسب ،بل أيض ًا فإن ما يترك أثره مل ّ
ذلك التعدد يف وجهات النظر واالختالف
يف الرؤى حول الدور االجتماعي للفن يف
املجتمعات الراهنة وكيفية التفاعل معها يف
فضاء خارجي أو داخلي من قبل اجلمهور،
بالتالي فإن فكرة هذا الفن التشاركي هو
أن الفن والفكرة لم يعود حكر ًا على عاتق
الفنان ،بل بات للمتذوق أيض ًا رؤيته اخلاصة
يف ما يرى من جماليات يف محيطه .إنها
دميقراطية فنية وليست أم ّية بصرية حتى لو
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كانت غير قادرة على تفسير أو شرح فكرتها أو
التنظير لها مثلما يفعل الفنان ،ما يعني أن
ي منهما أن ال يهمل موقفه ألنه يف آخر
على أ ٍّ
األمر هو موقف جمالي.
سأخص بالذكر ممارستي الفنية األدائية
الذاتية التي قمت بها يف فضاء املسرح،
ذلك الفضاء احلي واملفتوح الذي ٌيعرف
من قدمي الزمان بحيويته واحتوائه على
مختلف أنواع اجلمهور ،بوصفه مجموعة
من األفراد حتضر كركن أساسي لقيام
العرض الذي ال يكتمل بدونه ،خصوص ًا يف
املسرح حيث ٌيشكّل اجلمهور القطب املقابل
للعرض ،ويف هذا السياق نقف عند النقطة
التي أ ّكد عليها «سعد اهلل ونوس» حني قال
 (( :إن املسرح يبدأ فعالً عندما يت ّوفر ممثل
ومتفرجون يتابعون لعبة املمثل أو يشاركونه
فيها ،وغياب أحد هذين العنصرين فقط هو

الذي ينفي الظاهرة  ،)) .ولكن يف جتربتي
لم نعد نتحدث عن فضاء سلبي يقف فيه
املؤدي ليؤدي دوره أمام جمهور متابع يكتفي
باملشاهدة ،بل حاولت اخراج هذا الفضاء من
وظيفته االعتيادية املجمدة ألي تدخل من
املتلقي لنتقاسم األدوار بيني وبني اجلمهور
واملشاهد لعملي ،حيث قمت باستدعائه يف
مرحلة ما من العرض ليغدو أسير ًا يف تعبير
فني أظن أن هذا املتلقي تورط فيه بكل شغف.
تفاعل اجلسد مع حركية اخليوط وسط
املسرح :
يتعلق عرضي األدائي باللحظات التي ينشط
وبناء ،وال
فيها فكر املشاهد ويكون خالق ًا
ً
ميكن تلّمسه عبر اإلدراك السلبي ،بل يتحقّق
معناه من خالل ما ميكن أن يفعله املتلقي،
حيث تغير الدور األساسي يف العرض من
جسدي الذي كان يتحرك مبفرده مسيطر ًا
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على مكونات الفضاء ،إلى دور املشاهد الذي
بات يضطلع مبهمة أساسية يف حتريك
مجربات أحداث العرض ،من خالل حتريك
اخليوط املتدلية من أعلى الفضاء التي
لن يستطيع جسدي مبفرده التفاعل معها
وحتريكها ،حتى يق ّرر املتلقي أن يتعاون معي
تعاون ًا فعلي ًا يف عملية نسجها داخل الفضاء،
ل ٌيص ّرح عرضي يف هذه املرحلة من العمل
عن عدم اكتماله بدون اجلمهور الفاعل،
ومن هنا يصبح فصل العرض عن املٌشاهد
أمر ًا مستحيالً ،بل أصبح أثر ًا ينتج عن ذلك
التوافق بني العرض ومتلقيه.
إن هذا التقارب والتواصل بيني وبني املتفرج
خلق نوع ًا من اإلحتاد وااللتحام ،حيث مت
هدم كل احلدود التي فرضتها أشكال الفرجة
يف املسرح ،وبهذا أصبح جسد املتلقي هو محور
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الفرجة وتلقيها يف نفس الوقت ،ووجوده يف
قلب احلدث من خالل اجتيازه خلشبة املسرح
جعل منه هو أيض ًا مؤدي ًا بامتياز ،إذ لم يعد
هناك حاجز بينه وبيني.
ومنه صار على هذا املتفرج أن ينخرط يف
اللعب ،وأال يبقى مثل الدمى التي تطل من
برجها العاجي على مجريات األحداث دون
أن يكون له يد يف إثراء العرض من زوايا
مختلفة .ذلك أن وجود املتفرجني يف تلك
تسهل
النصف حلقة التي حتيط بالركح ّ
عملية االتصال واالندماج احلميمي بيني
وبينهم دون حاجز أو مانع.
ويقول «جيرار ديروزوي» يف هذا الصدد (( :
يصبح املسرح إذن احتفاالً جماعي ًا يشترك
فيه املؤدي واملتفرج بالتساوي)).
متثل هذه املمارسة األدائية مبختلف أشكالها
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وأبعادها انفتاح على اجلمهور وتن ّوع يف
خله ،وتفاعله مع املواد واخلامات
طريقة تد ّ
والعناصر البصرية ،ضمن عالقات متنوعة يف
فضاء املسرح املفعم باملك ّونات التشكيلية ،مما
أدخل املتلقي يف حوار مع هذه العناصر املؤثثة
التي ال يكتمل العرض بدونها ،ال سيما أنها
مك ّونة للمشهدية ،فيؤثر ويتأثر هذا املٌشاهد
ويشحن ويغير الفضاء بأثر دخوله فيه ،مما
ٌي ّولد أبعاد ًا تشكيلية تفاعلية جديدة حت ّول
املتفرج من عنصر منفعل إلى عنصر فاعل،
متثّل هذا التفاعل يف حتريك وجهة اخليوط،
وبذلك تشريكه ضمن العرض ،وهذا إقرار
بأهمية اآلخر يف دميومة العمل ،وبالفعل
لن يكن بإمكان جناح هذا العمل لوال وجود
اآلخر ،اآلخر املٌشارك املٌشاهد املتفاعل يف
قلب العمل الفني ،فقد سمحت له بتغيير
معالم مساحة األداء بصورة مستمرة من
خالل تبديل وجهات حت ّركه يف الفضاء بصورة
ارجتالية وتلقائية متنح يف كل م ّرة أبعاد
وتقسيمات جديدة يف الفضاء ( .يتبع )
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ُ
سيميائية جسدِ األنثى

أحمد عمر النائلي .ليبيا

جسد األنثى هو الدال األول الذي يقابلك عند
رؤيتها ،بالتالي هو الذي مينحك املدلول األول
نحوها ،كما أن صناعة املدلول اآلني لدى الذكر جتاه
جسد األنثى الدال مرتبط لديه يف أحايني باحلالة
الهرمونية (هرمون التستيرون ) ،هل هي مرتفعة أو
منخفضة؟ فالبيولوجيا تساهم يف تكوين املدلول ،
ففي حالة ارتفاع الهرمون (زيادة االحتياج اجلنسي)
لدى الرجل تتحول كل النساء إلى جميالت ،أ ّما يف
حالة انخفاضه فإن درجة تبنيه تختلف ،فالعالقة
بني الدال واملدلول عالقة صيرورة  ،وهي يف هذه
احلالة ليست اعتباطية مثلما أشار «فرديناند دو
سوسير»؛ ألن هناك وشائج تُبرر هذه العالقة بني
الدال واملدلول.
تنطلق الصورة السيميائية جلسد املرأة ومنذ
عشرينيات القرن العشرين (تقريباً) ،من زخم
داللي مفاده أن املرأة النحيفة هي اجلميلة مقارنة
باملرأة السمينة ،وأن النحافة هي الصورة املثلى
للجمال األنثوي ،بالتالي فإن صيرورة املعنى تنطلق
من هذه املقدمة الداللية ،فتصوغ كل ما يأتي من
صور جزئية تالية ضمن هذا السياق ،وهي تأويالت
ديناميكية متعددة مستمرة قد تنتهي مبؤول نهائي،
فتكون عندها أحجام الصدر واألرداف واألفخاذ
متوافقة مع طبيعة اجلسد النحيف ،فكل شئ يجب
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أن يكون صغيراً.
رغم أننا نرى و يف أوقات تاريخية سابقة ،بل و لدى
بعض شعوب األرض احلالية أن مدلول املرأة السمينة
هو اجلمال ،أما النحيفة فهي تشير لظاهرة اجلوع
التي كانت حاضرة يف التاريخ اإلنساني وغائرة يف
الالوعي اإلنساني ،وكانت تدلل على املوت ،فظاهرة
إكتناز اللحم والشحم يف اجلسم األنثوي منحت
سابقا ً مدلول الرخاء والسعادة والصحة والنعيم،
فانطلق التّدالل من زاوية أخرى ،وهنا تندمج عدة
معاني لدال واحد ،فاجلمال هنا هو الصحة ورغد
العيش واالستعالء االجتماعي ( استعالء األغنياء
على الفقراء) ،فتصبح املرأة السمينة مدلوالً للخير
والغنى والراحة والصحة ،فيصنع ذلك ذهنية تُنتج
ٍ
دالالت مختلفة  ،ويف هذا التو ّجه نشرت املجلة
األمريكية لعلم النفس االجتماعي واإلكلينيكي
دراسة تقول فيها إن أمنوذج اجلمال األنثوي
للنحافة يدم ُج ثالثة مكونات أساسية وهي  :إضفاء
املثالية على النحافة ،واخلوف غير العقالني من
الدهون  ،واالقتناع بأن الوزن والشكل هما املحددان
األساسيان لهوية الفرد.
وهذا بدوره يجعل الكثير من النساء اللواتي ال ميلكن
هذه الشروط يشعرن بتدني مستوى تقدير الذات
رغم أن اجلمال نسبي يختلف باختالف اخلطاب
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اجلمالي السائد ،فعلى سبيل املثال عدم إعجاب
األمير تشارلز باألميرة ديانا ،والتي حاول اخلطاب
اجلمالي السائد آنذاك أن يقدمها كأمنوذج مثالي
للجمال ،دليل على ذاتية اإلحساس اجلمالي،
فاألمير «تشارلز» خرج من سطوة وهيمنة اخلطاب
اجلمالي السائد ،والذي ر ّوجت له وسائل اإلعالم
بكثافة ،وقدمت من خالله جسد األميرة «ديانا»
النحيف بأنه أمنوذج مثالي للجمال ،وهذا رمبا يعود
وأحس أن هذا اخلطاب
إلى أن األمير «تشارلز» رأى
ّ
يتعارض مع ما أفرزته ممارسته الذاتية مع عشيقته
«كاميال باركر» ،ليصنع خطابه اخلاص الذي يتوافق
ِ
يكتف بصورة البناء
مع ممارسته وذائقته ،فهو لم
ت تأثير نسبي بني البشر،
اجلسدي فقط ،وهي ذا ُ
بل تداخلت أشياء أخرى يف املرأة ساهمت يف أن
تكون جميلة ،مثل طريقة التفكير ودرجة التعليم
ونبرة الصوت وطريقة إلقاء الكالم واختيار املالبس
وأسلوب احلياة وطقوس ممارسة احلب والنظافة
والشخصية املبتسمة ودرجة التوافق والتفاؤل ،الخ .
ولكن السؤال املهم الذي نطرحه  :هل يصنع اخلطاب
ٍ
إكراهات على ذائقتنا اجلمالية،
اجلمالي السائد
ويرغمنا على تبنيها؟ كما فعل اإلعالم الغربي مع
املرأة السمينة وحرمانها من امتالك قيمة اجلمال،
وأرغمنا نحن بذلك على النحيفة ،فقامت هي بنبذ
ذاتها من خالل سعيها إلى أن تكون نحيفة خالل
ُعد نتاج الوفرة االقتصادية
العقود األخيرة ،والتي ت ُ
التي أجنزها العلم وحتديداً الثورة الصناعية يف
القرن الثامن عشر ،حيث اختفت مشاهد املجاعات
القدمية بانتصار الزراعة وتطورها ،بالتالي حدثت
الوفرة الغذائية ،مما أدى إلى زيادة السمنة ودخول
وازدياد السكر املضاف يف حياتنا اليومية الغذائية؛
يعد هناك شبح اجلوع الذي يقودنا دائما ً إلى
فلم ْ
اكتناز الشحم  ،فأقنع ذلك النساء بالتهافت نحو
ثقافة «الريجيم» والنحافة ،فقط الكتساب قيمة
اجلمال والشعور باجلدوى واألهمية واملرغوبية،
والتي هي نتاج خطاب اجلمال السائد ،فنحن
ٍ
مدلوالت لآلخر أننا
عندما نكون ذوي نحافة مننح
ذوي مرغوبية ،ألننا منتلك قيمة اجلمال ،ألن اسم
األنثى قرين ومرادف للجمال النحيف ،والذي هو
حالة طارئة يف حياة البشرية.
أعتقد أ ّن اخلطاب السائد هو الذي صنع هذه
الدالالت وليس البيولوجيا ،والدليل على ذلك
اقتران اجلمال لدى األجيال املاضية باملرأة السمينة

املكتنزة  .فمع إطاللة عقد العشرينيات من القرن
املاضي بدأ حتول نساء العالم الغربي إلى تبني
ثقافة األجساد النحيلة .كانت الثقافة املتبنية
لصورة املرأة السمينة موجودة يف فترات التاريخ
القدمي ،وحتديداً يف الفترة ما بني عشرة آالف
إلى مائة ألف عام ،حيث كانت الشخصية األنثوية
املثالية قوية ومستديرة اجلسد وسمينة .وعادة
ما يتم تصوير آلهة اجلمال مثالً بوجه مستدير
وجسمٍ على شكل فاكهة الكمثرى وعندما نرصد
احلالة الراهنة للطبيعة التّداولية جلمال الشكل
األنثوي نرى أن الدراسات احلالية وخاصة بعد
ظهور وسائل التواصل االجتماعي تتنبأ من أن
مدلول مثالية جمال املرأة النحيف سيتغير إلى
قبول مبدأ التنوع اجلمالي تكون فيه املرأة النحيفة
والسمينة جميلتني ،ألن املرأة السمينة أصبحت
هي القائم باالتصال(مرسل الرسالة اإلعالمية)
يف عالم التواصل االجتماعي ،تُعد وتصمم الرسالة
تعد تقبل بحتمية
اإلعالمية وفق براحها الذاتي؛ فلم ْ
جمال املرأة النحيفة ،فازدهرت املمارسة اإلعالمية
الذاتية والتي فرضت ذائقتها اجلمالية من خاللها،
وهي مختلفة ومتزامنة ،فهناك «املغرم صبابة»
بالسمينة ،وهناك املغرم صبابة بالنحيفة ،وهناك
املؤمن بحاالت التوسط املتعددة (القصيرة النحيفة
والقصيرة السمينة والطويلة النحيفة ..الخ).
إن القرار الذي نحدده جتاه مدى جمالية املرأة هو
قرار فردي بامتياز ومتغ ّير ،ويختلف بني البشر،
ويشبه بصمات إبهام اليد ،فذائقتك اجلمالية هي
حالتك اخلاصة فقط ،لذلك عندما حتب امرأة
ما وتستهويك تأكد أن بناءك الدماغي الكوانتيمي
يرى اجلمال احلقيقي الذي قد ال جتد له تفسيراً،
فقوانينه مازالت بعيدة املنال  ،فس ْر وراء قلبك الذي
يرى أشياء ال تراها ،فال حتب بقلوب اآلخرين،
وإياك من دكتاتورية خطاب املوضة ،والذي هو حالة
نفسية اجتماعية وليست حالة جمالية نراها فردية
بامتياز  ،وانطالقا ً من جناحات فيزياء «الكوانتم»
نتقبل كل أذواق الرجال جتاه
نقول إنه يجب أن ّ
جسد املرأة ،وبشكل متزامن والعكس صحيح،
ونقول كما تغنّى املطرب التونسي الهادي اجلويني :
الموني اللي غارو مني ..
وقالولي إش عجبك فيها
جاوبت اللي جهلوا فني..
خذوا عيني شوفو بيها
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فرحة كبيرة
صالح سعد يونس .ليبيا

()1
شموسة ..يا عوينة العروسة..
 يا شمس يا ّهاكى سن حمار وعطينى سن غزال.!..
كذلك صاح « ْبريدان» بأعلى صوته وهو يقف
على قمة علوة الـ «لّب» مواجها ً الشمس
الناعسة فوق فراش البحر البرتقالى
الساكن ..مشرعا ً كلتا يديه ..واهبا ً للنسيم
البارد وجها ً صغيراً مدوراً ..تستقر على
رأسه قبعةٌ من الشعر املج ّعد ..ممسكا ً بني
أصابع يده اليمنى بالضرس الذى خلعته له
جدته قبل حلظات.
ه ّم عقب انتهائه من تلحني تلك العبارة التى
حفظها عن جدته كما بقية الصبيان تلقفوها
من ألسنة اجلدود واجلدات بأن يقذف السن
صوب القرص األصفر ..لكنه توقف فجأ ًة
حتى كاد يسقط وقد ارتسمت فوق قبعة
ٍ
رأسه عالمتا إستفهامٍ
وتعجب كبيرتني..؟!.
()2
تساءل وهو يستعيد اتزانه فوق ظهر الكهف
الصغير املهدم:
 ملاذا أقول للشمس خذى سن حمار..؟!!.ٍ
حلظة شاهد األوالد وهم يتصايحون
وفى
خلفه فى باحة املدرسة:
 ْبريدان ..طويل الذّ ان ..عزق طاقيته فىاللّ ّيان.
حتسس أذنيه ..لم تكونا طويلتني كما
يقولون ..هبط وجه جدته ليطرد مالمحهم
وهو يقول باسماً:
 دعهم يقولوا ما يشاؤون ..الكلب ينبحوالغزال يسكت.
 أنا لسـ..................سويدى ..ثم إنك سمية
 بل أنت غزال يا ْجدك ..زمان ..كان أوالد النجع يجرون خلف
جدك مرددين نفس العبارة ..وأنا كنت واحد ًة
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منهم ..كان يتضايق لكنه يتجاهلنا فيلفنا نحن
الضيق ألنه أعقل منا ..وحني كبرت تزوجته..
صحيح أن والدى أعطانى دون أن يأخذ رأيي
رجل مثلهٍ ..
لكننى لم أك ألعترض على ٍ
رجل
يعرف أين يضع نفسه.
()3
 وقف حمار الشيخ فى العقبة.!!.............ْفير)) وهو يستند بيمناه على
زعق األستاذ((غ َّ
العصا الغليظة التى زخرفت بسيورٍ من اجللد
ٍ
وبخط رديء كبير عبارة
ونقشت فى وسطها
(( العصا ملن عصى)) ..وبيسراه كان يفتل
شاربه الضخم الذى وخطه بعض الشيب..
فى حني يقف الصبى قبالته مرتعداً يدب فى
أوصاله تيا ٌر من اخلوف والبرد.
()4
وقف الولد وفى عينيه يبرق اإلصرار على
أن يغ ّير كل شىء ..واجه الشمس التى غاص
نصفها فى جوف البحر ..أشرع يديه ..وهب
للنسيم البارد وجها ً صغيراً مشحونا ً بالتحدى
 ..صاح مبلء حنجرته :
شموسة ..يا ْعوينة العروسة..
 يا شمس يا ِّ
هاك سن غزال وعطينى سن حمار.!!..
قذف الضرس ..وقف مكانه منتظراً أن متد
الـ «عروسة» يديها وتلتقط السن ..وفى
ٍ
حلظة تذكر قول جدته بأن الشمس لن متد
يديها إالّ بعد أن يغفل عنها ..فاستدار وولى
منزلقا ً مع املنحدر وقد انتشى فؤاده الصغير
ٍ
ٍ
كبيرة.
بفرحة
()5
فى الصباح ..استيقظ باكراً ..نشطا ً على
غير عادته ..وانطلق صوب املدرسة متشوقا ً
لبدء الدرس ..متيقنا ً بأنه لن يكون حماراً بعد
اليوم.!..

تراث عربــــــــــــي
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قبل أن

نفترق

التخف يا بني
حينما ينحني اجلذعُ من طوله
ليس من ٍ
ذلة حتت ثقل الرياء
ال تخف يا بني
فالذي ينحني
حتت ثقل معاناته
ليس مثل الذي ينحني
ليقبل نعل احلذاء .
الليبي
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أيام زمان
عندما يستبدل مجتمع ما ،األجمل باألقل جماالً،
فهذا يعني أنه ليس بخير ..
استبدلنا احلافالت  ..بأزمة مواصالت .
واجلرد الليبي األبيض  ..بغيره .
نحن فعالً ..
لسنا بخير .
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