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افتتاحية رئيس التحرير

مناهج علم الكذب
بقلم  :رئيس التحرير
«إبان ابن عبد احلميد» الشاعر املوسوعة
وخليل البرامكة ومؤلف الكتب ،يلتقي
الشاعر الفحل «بشار بن برد» ،وكان هذا
األخير ضخم اجلثة وافر العافية ،ويدور
بينهما حوا ٌر هذا ملخصه :
ـ ـ يا أبامعاذ ( وهي كنية بشار بن برد ) ،هل
أنت القائل :
إن يف بردي جسم ًا ناحالً  ..لو توكأ ْت عليه
النهدم ؟
فيجيب بشار  :نعم
ويعود أبان ليسأله مجدد ًا  :وأنت القائل :
ٍ
ناحل  ..لو هبت الري ُح
يف حلتي جس ُم فتى
به طاحا ؟
فيجيب بشار مر ًة أخرى بنعم  .فما كان من
إبان إال أن اتهمه بالكذب يف شعره قائالً
له :
ـــــ ما حملك على هذا الكذب ؟ فو اهلل أني
ألرى لو أن اهلل بعث الرياح التي أهلك بها
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األمم اخلالية ،ما حركتك من مكانك.
إن أبان بن عبد احلميد هنا ال يفهم ،أو
لعله لم يشأ أن يفهم ،فهو لم يبصر من شعر
بشار سوى جسد بشار الضخم ،وتناسى عن
سابق تصورٍ وتصميم أن اجلدير بالتأمل هو
إحساس بشار ال جسده ،لكن النوايا السيئة
ال ميكن بأي حالٍ من األحوال أن تنتج نقداً
سليماً ،وهذا هو بيت القصيد من وراء املعنى
بأكمله .
إبان بن عبد احلميد ،ورغم كل سيرته الذاتية
املشحونة ،لم يفهم ،أو لعله لم يشأ أن يفهم،
وبالتالي فهو أيضا ً «يكذب» ،وكان بوسع
بشار أن يتهمه بالكذب بدوره ،فبوسعي أن
ارتياح أن ما دفعه إلى هذا
أقرر هنا وبكل
ٍ
التعنيف لبشار بن برد هو موقف شخصي،
وليس منهج نقدي يعي صاحبه ما يفعل.
إن الكذب الذي ُرمي به بشار بن برد هنا هو
مجرد نتاج مريب لسوء فهمٍ خليال شاعر،
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وال عالقة خليال األديب بالكذب الذي
نعرفه ونعاني منه ونعاني بسببه ايضاً،
فكيف ميكن أن نصل معا ً إلى نقطة اتفاقٍ
على موضوع يحمل يف طياته كل هذا القدر
الكبير من اجلدال واختالف املناهج ؟
هل نحن كذابون حسب أرسطو ؟ :
ٍ
ككيان
نناقش هنا الكذب كمؤسسة،
صار من الصعب جتاهل ازدهاره ومنوه
ٍ
كثقافة بدأت يف التمدد
وتفرعه ،ونناقشه
ٍ
مجاالت املجتمع على
لتبسط نفوذها على
اختالفها ،فهو كيان متواجد يف السياسة
والصحة والتعليم والفن والتاريخ ويف كل ما
ميكن أن يخطر ببالك من مجاالت نعيشها
يوميا ً ونتعايش معها إلى احلد الذي أصبح
صعبا ً تنقية الهواء الذي يحيط بنا منه،
فهل أصبحنا يف نهاية املطاف نتنفس واقعا ً
اسمه الكذب ؟
إن ارسطو ينير لنا بصيصا ً من نور يف

ظالم كهف هذا الواقع املزيف عندما يعرف
الكذب قائالً إن الكذاب ليس فقط من ميلك
القدرة على الكذب ،بل هو الذي مييل إلى
مخرج من
الكذب .فهل قادنا ارسطو إلى
ٍ
املتاهة أم أنه رمى بنا بتعريفه املذهل هذا
ٍ
متاهة أكبر ؟
يف
(( الكذاب ليس فقط من ميلك القدرة على
الكذب ،بل هو الذي مييل إلى الكذب ))،
تعريف مفخخ مبعنى الكلمة ،فهل يجوز لنا
اآلن أن ننظر إلى املرآة ونوجه إلى مالمحنا
السؤال  :نحن الذين منيل إلى تصديق
الكذب ،هل نكذب بدورنا؟ وهل نشارك
مع من يكذبون علينا يف أكبر عملية نصب
واحتيال عرفها التاريخ ،وهي عملية شرعنة
ثقافة الكذب العمد ؟
نحن منيل فعالً إلى تصديق الكذب ،بل كنا
مننح عليه اجلوائز ونعطي ملبدعيه الهبات،
فها هو اخلليفة «املهدي» يبتهج ويسعد
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ألبيات «ابي العتاهية» وهو ينشده :
أَتَتــ ُه اخلِال َفــــــةُ ُمنقا َد ًة  ..إ َل ِ
يـــه ُ َ
تــــ ِّررُ
أَذيــا َلها
ّ
ــك َيصلُـ ُح
َـــك تَصلُ ُح ِإل َلـ ُه َ ..و َلـــم َي ُ
َو َلــم ت ُ
ِإ ّل َلها
ـــــد َغي ُر ُه َ ..ل ُزل ِز َل ِ
رض
ح ٌ
ــت األَ ُ
َو َلو را َمها أَ َ
زِلزا َلها
َو َلو َلم ت ِ
ب َ ..لـــــا ق َِبــــلَ اللَُ
ت ال ُقلو ِ
ُطع ُه َبنا ُ
أَعما َلها .
جنن فعالً منيل إلى تصديق الكذب إذا ما
ملس فينا وتراً نحب أن نسمع صوت عزفه،
فالكبرياء واخليالء إذا ما داعبت غرور
املقتدر املنتصر املعتز بنشوة انتصاره جتعله
مييل إلى حلظة مشاهدة ضحاياه وهم
يخترعون األسباب ملحاولة التقرب منه أو
التزلف إليه أو النجاة من عقابه واخلالص
من شفرة سيف جالده التي ال ترحم ،فها
هو اخلليفة األموي «عبد امللك بن مروان»
وقد متكن جيشه من هزمية اخلوارج وقتل
زعيمهم شبيب اخلارجي ،ثم ميسك أخيراً
بعتبان احلروري شاعر اخلوارج الشهير
الذي طاملا أنشد الشعر يف مديح شبيب
هذا ،حتى أنه جعله معادالً ومناظراً للخليفة
األموي ،لكنه يسقط أخيراً يف يد غرميه
الذي يجهز له السيف والنطع صارخا ً
سويد
به  :ويحك ،ألست القائل (( :ومنا
ٌ
شبيب
وقعنب  ..ومنا أمي ُر املؤمنني
والبطنيُ
ُ
ُ
؟ )) ( ،بضم راء األمير وضم باء شبيب )،
لكن الشاعر األسير يستنجد بالكذب لينجو،
ويستعني ببالغته ومتكنه يف اللغة لينقذ
رقبته من سيف اجلالد فيهمس للخليفة
قائالً  :ال يا أمير املؤمنني ،بل قلت  :وفينا
شبيب ( بفتح راء األمير )،
أمير املؤمنني
ُ
َ
( املتمكن من
وهنا يبتسم اخلليفة
اللغة بدوره ) وقد فهم أن الشاعر غ ّير والءه
كما غ ّير بيت شعره ،وها قد أصبح وكأنه
نادى على أمير املؤمنني قائالً له  :إن فيهم
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رجالً عاديا ً اسمه «شبيب» ،بعد أن كانت
الضمة على الراء يف البيت األصلي تعني أنه
يقول  :إن فيهم أميراً ملكا ً خليفة للمؤمنني
اسمه «شبيب» .إن الفتحة على الراء تنقذ
عنق الشاعر من السيف ،ليصبح الكذب هنا
كذبا ً أبيضا ً ينجو بصاحبه ولو على حساب
املبدأ والوالء واملوقف  .لكن الذي أنقذ عنق
«احلروري» بالفعل هو ميل أمير املؤمنني
لتصديق الكذب ،فهل كان اخلليفة كاذبا ً
بدوره حسب تعريف ارسطو ؟
الكذب يخترع مناهجه :
الكذب إذاً كائن مراوغ ،أو لعله كائن واقعي
جداً ،أو رمبا هو كائن مفكر ،استطاع أن
واسماء
يخلق له مناهجا ً ووسائالً وطرقا ً
ً
وصفات متنوعة ،ولعلنا عندما نصرخ يف
الشوارع محتجني على تردي اخلدمات أو
غياب الدولة ،أو سوء أداء احلكومات ،سوف
نصطدم بحاجزٍ ال مرئي يقودنا من أيدينا
والسنتنا إلى دهاليز متشعبة نتعرف فيها
على أن احلكومة مثالً «ال متلك ضدنا نوايا
سيئة» ،فهي فقط تكذب علينا كذبا ً أبيضا ً
«لكي ال يسود الهلع بني الناس» ،أو أن الوزير
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الفالني كان يكذب «بهدف إجناز الصلح
بني متخاصمني» ،أو أن املسؤول العالني لم
يكذب يف ذلك اليوم إال «ليبعث يف نفوس ماليني
املواطنني األمل الذي هم أحياء بفضله اآلن» .
وهكذا تضطرب مفاهيم اجلموع ،وترتبك حتى
هتافات احتجاجهم ،فقد اكتشفوا فجأة أنهم
أمام مناهج متعددة لكائن واحد ،فالكذب لم
يعد مجرد نقيصة يندد بها اجلميع ،بل أصبح
بناية متعددة الطوابق ميكنك أن تتجول فيها
كما تشاء لتتعرف على الكذب األبيض واألسود
واملكروه واملندوب والواجب واملباح معاً ،وكل هذا
املعروض متاح لك لتختار منه ما تشاء ،وهكذا
تعود املجاميع الغاضبة آخر النهار فاغرة األفواه
خاوية الوفاض ،وقد امتألت الذاكرة مبالمح
ٍ
لوجه واحد بحيث ال ميكن اخلروج
مختلفة
ٍ
ٍ
بنتيجة مجدية يف نهاية املطاف .
يصدق الكاذب كذبته :
عندما ّ
يف كتابه الق ّيم « تاريخ الكذب» يقول «دريدا» :
هل بإمكان االنسان أن يكذب على ذاته ؟ ،أي
ٍ
قصد شيئا ً يدرك جيداً أنه
أن يقول لها وعن
مخالف ملا يفكر فيه حقيقةً ؟
جرح بليغ،
إن «دريدا» يضع اصبعه هنا على
ٍ

فأبشع ما ميكن أن يعاني منه مجتمع ما
يصدق الكاذبون فعالً ما يتفوهون به
هو أن ّ
من أكاذيب ،وعند هذا احلد اخلطير ميكن
أن يتحول الكذب من علمٍ ممنهج إلى مرض
نفسي مقزز ،لكن املريض هنا ليس كغيره من
ٍ
إنسان معقد
املرضى ،إنه يتحول فجأة إلى
شرس ال يتورع عن استخدام العنف بأنواعه
ٍ
بشاعة يرتكبها،
دون أن يؤنبه ضميره على
وذلك ألنه يعتقد فعالً إنه على حق ،وإن ما
تفوه به ليس سوى الصدق مجسما ً وبأبهى
صوره وجتلياته معا ً .
هنا ،وهنا فقط ،نتلمس ندبةً بشعة ،ونكاد
نتحسس وجعا ً اسطوريا ً مغرقا ً يف القدم ،ونحن
نستعرض تاريخا ً بشريا ً امتألت ذاكرته مباليني
ٍ
لكذب ــ اسطوري بدوره ــــ فهل
املشاهد املبعثرة
ٍ
يجوز للكذب أن يتحول إلى اسطورة ال نهائية
ال مخرج من سطوتها سوى بتصديقها واالميان
بثوابتها؟ أم أن املكتوب على جبني هؤالء البشر
أن يكذبوا متوغلني يف متاهة الكذب إلى أن
يرث اهلل األرض وما عليها ومن عليها أيضا ً من
الكذابني وغيرهم ؟ ال أحد يعرف اجلواب .
أبداً ال أحد يعرف .
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الدورة األوىل لمهرجان الخريف للشعر الفصيح والقصة القصرية

خريف البيضاء يصبح ربيعاً

عبدالرحمن سالمة .ليبيا

احتضنت مدينة البيضاء الليبية التي يحتضنها اجلبل األخضر يف شرق
ليبيا مهرجان «اخلريف للشعر الفصيح والقصة القصيرة» يف دورته األولى،
والذي انطلقت فعالياته صباح األربعاء  2020-11-11بقاعة املركز
الثقايف البيضاء بحضور نخبة من األدباء والكتاب من عدة مدن ليبية،
حيث رحب الدكتور عبداهلل علي عمران رئيس اللجنة للمهرجان باحلضور
مثمن ًا دور القائمني واملساهمني إلجناح هذا املحفل ،كما أشاد باملشاركني من
القامات القصصية والشعرية الذين جتشموا عناء السفر وحتدوا أوضاع
الطقس وجاءوا مع الغيث النافع لتهطل مشاركاتهم ألق ًا وفن ًا وعذوبة ودفئ ًا.
محاوالت االستسالم التي تعيشها أمتنا
البداية كانت للشعر :
بداية املهرجان كانت أصبوحة شعرية شارك العربية واإلسالمية ،كما ألقى قصائداً دافع
فيها نخبة من الشعراء ،استهلها الدكتور بها عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
والشاعر أحمد جاراهلل بقصائد ماتعة مؤكداً أن االسالم سينتصر ولو بعد حني
 ،ثم توالت املشاركات الشعرية احلاملة من
عن فلسطني وعن حال العرب ،رافضا ً كل
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املشاركني تخللتها قراءة للقصائد الفائزة
ألقاها الشاعر «مفتاح معيزيق» ،ومن الشعراء
املشاركني يف هذه األصبوحة الشاعر «مفتاح
ميلود» بقصائد فلسفية منوعة ،وختمها
بقصيدة بعنوان «امليراد» وصف فيها أجمل
مناطق اجلبل األخضر والتي قضى طفولته
فيها مستلهما ً حكاية «ميراد مسعود ورضية»،
قصيدة أنيقة تفاعل معها احلضور ،ثم ألقى
الشاعر «صالح بومختاظة» من مدينة املرج
عدة قصائد ،وأصر أن يدع قلبه الولهان ينثر
حبا ً على القاعة فكانت قصائده العاطفية
غاية يف العذوبة ،وختمها عندما باح عن سره
على خطى «أبن الفارض» الشاعر ،ثم جاءت
مشاركة الدكتورة الشاعرة «فاطمة الزهراء
بوصخرة» بعدة قصائد قوية مليئة بالصور
واألخيلة والغربة والتحدي ،ثم ألقى الشاعر
«إبراهيم مسعود املسماري» من مدينة املرج
عدة قصائد استهلها بقصيدة لعلها قريبة
جداً منه ،لذلك هى تتصدر مشاركاته
دائماً ،ويبدأها بتلك التي نحيا بها ولها،
ملئت شغاف قلوبنا وجداً ،ثم توالت قصائده
احلاملة ،كما جاءت مشاركة الشاعر «حمزة
احلاسي» من مدينة «درنة» قوية عندما وسم

قصيدته «ذاك املسمى وطن» انتقد فيها
حالنا وحال الوطن اليوم وكذلك قصيدته «ال
شيئ يشبهك» ،وختام هذه األصبوحة لشاعرٍ
هجر الشعر لسنوات ،ومهرجان اخلريف
هذا كان شاهداً على عودته لتعاطي الشعر،
فقد كان متأثراً ببيت شعر للشاعر «إبراهيم
مسعود املسماري»  ،حيث ختم الشاعر
«حسني عبدالباري» من مدينة شحات هذه
املشاركات الشعرية بعدة قصائد ملونة ،ليعلن
بعدها رئيس املهرجان انتهاء هذه األصبوحة
الشعرية بعد أن باح بحسرته من القيود
االجتماعية التي باتت اليوم تهدد االبداع لدى
الشباب واملواهب سيما صوت األنثى املبدعة
.
أمسية شعرية يف اليوم األول للمهرجان :
اختتم مهرجان اخلريف للشعر والقصة
فعاليات اليوم األول بأمسية يف مركز
البيضاء الثقايف بحضور ومشاركة من نخبة
شعراء الفصحى الليبيني ،قدم لهذه األمسية
الشاعر الدكتور «عبداهلل علي عمران»
والناقد األدبي الدكتور «عبداجلواد عباس»،
حيث تأنق املشاركون بقصائدهم املفعمة
باحلب والصدق ،وتباينت املشاركات وتنوعت،
فحماس الشباب وعنفوانه امتزج باخلبرة،
13
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كما تخللت األمسية قراءة للقصائد الفائزة
يف املهرجان ألقاها الشاعر «مفتاح معيزيق»،
واستهل هذه األمسية الشاعر «فوزي الشلوي»
بقصائد مفعمة بالصدق ،تلتها مشاركة
الشاعر املبدع «صالح يوسف» مبجموعة من
القصائد تفاعل معها احلضور ،كما شارك
الشاعر الشاب «مفتاح العلواني» الذي عبر
عن وحدته ،وعن الراعي الذي منحته األرض
لونها ،ثم تسلطن الشاعر «مفتاح معيزيق»
عندما تغنى بالوطن يف مستهل مشاركته ،كما
عرض لنا دليل العاشقني ،كما عطر األمسية
الشاعر «صالح اعطير» بنصيحة يف قصيدة
لم تغب عنها الفكاهة وخفة الظل دون أن
يقلل من مستوى املشاركة والتي كانت أكثر
جزالة وقوة تفاعل معها احلضور ،ثم تلته
مشاركة الشاعر «عبداهلل علي عمران» أستاذ
الفلسفة واملغرم باألدب بقصيدتني األولى
بعنوان مطرود من التاريخ والثانية بعنوان
للمرء قلب واحد ،وختام هذه األمسية كانت
مشاركة الشاعر جاداهلل العقوري استهلها
مبعارضة شعرية يف إحدى قصائد الشاعر
إبراهيم املسماري بعنوان محاولة البوح،
ثم دافع عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ثم ألقى قصيدة موقف حقيقي حدث معه
وكانت ال تخلو من الطرافة بعنوان احلزام .
وختم مشاركته بقصيدة بعنوان حلم .
فرسان القصة يتبارون يف أصبوحة قصصية
يف اليوم الثاني :
التئمت أصبوحة قصصية يف صباح اخلميس
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 12نوفمبر بقاعة املركز الثقايف البيضاء
شارك فيها نخبة من فرسان القصة والذين
جتشموا عناء السفر وجاءوا ملدينة البيضاء
مشاركني يف هذه النسخة األولى من
املهرجان ،قدم لهذه األصبوحة القصصية
الدكتور والشاعر «عبداهلل علي عمران»
والدكتور والناقد «عبداجلواد عباس» ،حيث
استهل هذه األصبوحة القاص «حسني نصيب
املالكي» بعدة قصص من مجموعته الكاملة،
ومن مجموعته «احلطية» ،وكذلك مجموعته
«الطائر البرونزي» ،كما شارك القاص
«عبدالرحمن سالمة» بعدة نصوص قصيرة
جداً من مجموعتيه «ود» و»قلق» ،وثالث هذه
املشاركات كانت للقاصة «رحاب شنيب»،
حيث شاركت بثالثة نصوص قصصية ،أولها
نص بعنوان «اهتزازات روح» والنص الثاني من
مجموعتها القصصية «العالم ذبابة حطت على
أنفها» ،بعنوان «ال أحب البطيخ» ،ونص ثالث
بعنوان «خشخشة غالف احللوى» ،وكذلك
مشاركة من احدى املواهب املشاركة القاصة
«مروة آدم» ،وكذلك مشاركة «عبداملجيد سالم
محمود» ،قاص من املواهب حفظ نصه عن
ظهر قلب ،وكل هذه املشاركات حظيت بتعليق
من الناقد األدبي الدكتور «عبداجلواد عباس»
أستاذ األدب والنقد ،وختام هذه املشاركات
كانت للقاص «عبداحلفيظ املخرم» ،والذي
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شارك بعدة نصوص منها «تركة شهيد»
وغيرها ،وختم مشاركته بنصوص شعرية
مضفيا ً ختاما ً شاعريا ً وتخلل كل هذه
املشاركات أيضا ً قراءة لبعض نصوص
املواهب الفائزة حيث ألقاها كل من القاصة
رحاب شنيب والقاص مفتاح معيزيق .
فرسان القصة يلقون بقصصهم يف أمسية
اليوم الثاني :
اليوم الثاني تواصل فرسان القصة واألدب
يف لقاء مميز بقاعة املركز الثقايف البيضاء،
حيث شارك نخبة من اصحاب القصة
الشباب يف هذه األمسية« ،على جمعة
أسبيق» ،و «أبوبكر الدرسي» ،و»محمد
الصادق» ،وشارك فيها أيضا ً اصحاب
النصوص الفائزة «سامي بن صالح» و
«محمد الهاشمي» ،وختمها القاص والناقد
الدكتور «عبداجلواد عباس» بقصتني تفاعل
معهما اجلمهور ،كما حظيت هذه األمسية
بحضور نخبة من األدباء ويف مقدمتهم األديب
والكاتب «ادريس بن الطيب» واألديب «حسني
نصيب املالكي» وكذلك األديب «الصديق
بودوارة» ،والفنان التشكيلي واملسرحي «عبد
العالي شعيب» ،والشاعر «سالم الكواش»

والفنان «سليمان عمران» ،والفنان «أسامة
عبداحلق» ،والفنان «عبدالرحمن عباس»،
والفنان «حمدي املسماري» ،وعدد من الكتاب
والفنانني الشباب ،وكانت جلسة ساخنة حينما
عبر رئيس املهرجان الدكتور «عبداهلل علي
عمران» عن استيائه من حال الثقافة يف بالدنا
ودق ناقوس اخلطر ،ودعا للوقوف حيال أزمة
الثقافة يف ليبيا ،كما حتدث األديب «الصديق
بودوارة» عن أهمية هذا املهرجان يف هذا
التوقيت الذي متر به بالدنا ،وأن القائمني
على هذا املهرجان حتسب لهم أنهم يفسحون
الطريق أمام املواهب الشابة ،وأكد أن مدينة
البيضاء طيلة أيام املهرجان هي املدينة
األكثر متيزاً ،فبعيداً عن العنف والبحث عن
املصالح الشخصية ها هي مدينة البيضاء
تتأنق باملهرجان وبالفن ،وعبر عن امتنانه لكل
من حضر ولبى الدعوة وجاء مشاركاً ،كما
حتدث األديب والكاتب ادريس بن الطيب عن
سعادته بوجود مثل هذه املحافل وهذا الزخم
وهذه القاعة التي يعرفها جيداً ملا شهدته
من ابداعات شارك فيها هو بنفسه منذ
زمن قصير ،كما حتدث الفنان «خالد لطفي»
صاحب فكرة هذا املهرجان ،وألقى قصيدة
15
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من قصائد والده الشاعر الراحل «لطفي
عبداللطيف» بطريقة مؤثرة وإحساس عال،
ودعا اجلميع حلضور األمسية الفنية والتي
تقام يف مسرح اذاعة صوت ليبيا اف ام ،
وكان باختصار يوما ً جميالً أكد على جناح
هذا املهرجان األنيق .
حفل فني ساهر :
أقيم يوم األربعاء  13نوفمبر حفل ساهر
على ركح مسرح اذاعة صوت ليبيا أحياه
الفنان واملوسيقار خالد لطفي ،وبحضور
عدد من الفنانني والعازفني من مدينة
بنغازي وكذلك مدينة البيضاء ،ولقد تغنى
الفنان «خالد لطفي» مبجموعة من األعمال
اجلديدة لعدد من الشعراء من بينهم الشاعر
«سالم الكواش» ،كما كانت أغلب األعمال التي
تغنى بها أعماالً وطنية ،وكذلك أعمال تدعو
للتسامح واملحبة كما تغنى للمرأة واحلب
واجلمال ،اضافة الى عمل جديد بالفصحى
للشاعر الراحل لطفي عبداللطيف.
ختامها مسك :
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اختتمت مساء اليوم اجلمعة  13نوفمبر
بقاعة املركز الثقايف البيضاء فعاليات
مهرجان اخلريف للشعر الفصيح والقصة
القصيرة مبحاضرتني ،األولى عن القصة
القصيرة ماهيتها وأصنافها وتاريخها وروادها
يف العالم العربي ويف ليبيا قدمها الدكتور
والناقد عبداجلواد عباس ،وبعد االنتهاء
من املحاضرة فتح باب النقاش حول هذه
املحاضرة ،ثم قدم الشاعر والكاتب «مفتاح
معيزيق» محاضرة حول الشعر وتعريفه
وتاريخه منذ بدية اخلليقة وحتى اليوم ،كما
أثيرت العديد من القضايا الشعرية وتفاعل
معها احلضور من األدباء والكتاب ثم حتدث
الدكتور عبداهلل علي عمران رئيس املهرجان
وأعلن للمرة الثالثة عن استيائه من حال
كثير من املثقفني ومن النخب لرؤيتهم الضيقة
وإقصائهم لبعضهم البعض بسبب انتماءات
سياسية ثم حتدث املدير التنفيذي للمهرجان
الفنان حمدي املسماري الذي شكر كل من
ساهم يف إجناح هذا املهرجان من اللجان،
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وكذلك من املشاركني وان هذا املهرجان حقق
املطلوب منه وهو اتاحة الفرصة للمواهب
للتباري بقصصهم وقصائدهم  ،كما ختم
املهرجان الدكتور عبداجلواد عباس هذه
الكلمات بالشكر اجلزيل لكل من ساهم يف
هذا املهرجان وعمل فيه  ،ويف ختام املهرجان
حتدث الشاعر والناقد مفتاح الشاعري عضو
اللجنة الثقافية واإلعالمية عن أهمية هذه
املهرجانات مؤكدا أن االهتمام باملواهب هو
مسؤوليتنا جميعا ولعل من بني عديد اخلطوات
لالهتمام بهم هى إقامة مثل هذه املهرجانات
التي تتيح لهم فرصة التباري مبحاوالتهم
األولى يف الشعر والقصة وأكد الشاعري انه مت
اختيار الفائزين من بني أكثر من مائة وخمسني
مشاركة جاءت من مختلف املدن الليبية وقال
أن مستوى املشاركات كان جيداً وهذا يبشر

مبستقبل واعد جلميع املشاركني وقال إن هذه
الدورة األولى جاءت مصاحبة لظروفمن جميع
النواحي ،وأنه يأمل أن تكون الدورة الثانية أكثر
ألقا ً من خالل دعوة املشاركني من املواهب
حلضور فعاليات املهرجان حتى يستفيدوا
من الشعراء وكتاب القصة لكي يستفيدوا من
خبراتهم ومالحظاتهم ،كما قال الشاعري إن
الظروف حالت دون اقامة املعرض ،وكذلك
حالت دون إقامة العرض املسرحي وكذلك
جولة يف اجلبل االخضر ويف بعض املناطق
السياحية وكذلك ورشة عمل متخصصة يف
عالم القصة والشعر ،وحيا كل املشاركني يف
املهرجان واللجان العاملة وترحم على الشاعر
لطفي عبداللطيف والد الفنان واملوسيقار خالد
لطفي صاحب فكرة املهرجان والذي استلهمه
وفاء للفن واألدب .

الفائزون في مسابقة القصة :

عدد المشاركات عدد المشاركين
35
45
م
1
2
3

الترتيب

المشاركة
لص بالفطرة
في عيادة النساء
كمين ليلى

درجة التحكيم
10\10
10\10
10\10

زهايمر
القديم
ستؤذيك أمنياتك

10\09
10\09
10\09

7
8
الترتيب الثالث
9
10

سامي بن صالح
محمد إبراهيم الهاشمي
نجمة عبدالواحد مفتاح
حال عبدالباسط

غيبوبة
أمونا
األقطع
أسميتها وفاء

10\08
10\08
10\08
10\08

 11الترتيب الرابع

حسن دخيل عبدالرسول

المظاهر الزائفة

10\07

الترتيب األول

االسم
عبدالمجيد سالم محمد
مروة آدم حسن
هبة هللا محمد حسن

الفائزون
11

آمال غيث النواري
4
علي المنصوري
 5الترتيب الثاني
عبدالرحمن فتحي امنيصير
6

الفائزون في مسابقة الشعر :

أوالً الشعر العمودي
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األقطع
نجمة عبدالواحد مفتاح
مسابقة الشعر :
أوال ًفي
الفائزون
أسميتها وفاء
عبدالباسط
حال
العمودي
الشعر

9
10

10\08
10\08

اسمالً
المتسابق العمودي
الشعر
الترتيب حسن دخيلأو
الزائفةالمشاركة
المظاهر اسم
10\07
عبدالرسول
 11مالترتيب الرابع
جرح يفتش عن جسد
شيبة على البدري
األول
1
اسم المشاركة
اسمفيالمتسابق
الترتيب
م
مسابقة الشعر :
الفائزون
جسد
يفتش عن
جرح
على البدري
األول
1
تخاطبني
جاءت
الكرغلي
شيبةفتحي
علي
الثاني
2
شؤون ليبيـــه

الثاني
الترتيب
الثالث
األول
الثالث
الثاني

2
3
م
4
1
3
4
2
3
4

الثالث

م
1
م
1

الترتيب
األول
الترتيب
األول

م
1

الترتيب
األول

أوالً الشعر العمودي

الكرغلي
علي
فتحيعبدهللا
ليلى
المتسابق
اسم
علىقرقاب
هنادي
البدري
شيبة
ليلى عبدهللا
هنادي قرقاب
علي فتحي الكرغلي

ليلى عبدهللا
قرقابمسابقة
هنادي في
الفائزون

تخاطبني
جاءت
القميص
قصيدته
المشاركة
جذبتاسم
يفتشكظيظ
بال
عن جسد
القميص
جرح قصيدته
جذبت
بال كظيظ
جاءت تخاطبني

جذبت قصيدته القميص
النثر  :بال كظيظ

الفائزون في مسابقة النثر :
اسم المتسابق
نسيم صالح كروش
المتسابق
اسم
مسابقة
الفائزون في
نسيم صالح كروش

النثر

اسم المشاركة
أمل ملتهب
 :اسم المشاركة
أمل ملتهب

القصيدة الفائزة بالترتيب األول يف املهرجان :
اسم المتسابق
نسيم صالح كروش
ُف ِّت ُ
ُج ْر ٌح ي َ
ش َع ْن َج َسد

اسم المشاركة
أمل ملتهب

شيبة محمد علي البدري .املحروقة  .وادي الشاطيء .
َاء امل َ َسا َف ِ
من ِ
س َن ْم ِ
ضا ُد َنا
ات َ
ضي َو ْ
ح ْيث َُما َ
ضي َ
حلَّ َزا ُد َنا  ..توث ُِّق َو ْعث َ
َ
و َن ْسرِ ُق ِم ْن َج ْي ِ
ب « ِإنَّا َر ِ
اج ُعو َن» ِع َنا ُد َنا
ب ال َق َو ِ
اف ُ
س َو ْي َعةً َِ ..يك ُت َ

س َن ْم ِ
س ُت ِحلَّ ِج َها ُد َنا
ضي َل َنا ِف األُ ْف ِق َما ٌء َو َنشْ َو ٌة  ..وخ ُْب ٌزَ ،و ِللْخ ُْب ِز ا ْ
َ

ح ِّد الشَّ ظ ََايا َع َتا ُد َنا
س َنا َ ..و ُي ْ
صلَى َعلَى َ
س ْف ِح َّ
الص َوارِي ِخ بَأْ ُ
ُي َرا ُق َعلَى َ
ف َ ..و ُي ْب ِقي َن َشازاً َل َي َرا ُه ِز َنا ُدنُا
ب امل َ َوا ِوي ِل ق َِاذ ٌ
س َرا َ
َو ُي ْف ِزعُ أَ ْ

وعا ِش َدا ُد َنا
ِج َرا َ
وي ْر ُ
س ُم َم ْس َرا َنا ُد ُم ً
حا ُت َنا ال َّثكْلَى بِ َحا ٌر ُنرِي ُق َها َ ..
شا ُد َنا
ح َنا ُ ..لي ْ
َو ُنز ِْه ُق ِف ِر ْ
خ َن َق َف ُع ْن ِق ال َّر َز َايا َر َ
ح ِم امل ُ َعا َنا ِة ُرو َ

س َن ْم ِ
س َوا ُد َنا
ضي َو َما ِف األَرْ ِ
س ُين َ
ْسى ِف ِس َوا ُه َ
ض َمأْ َوى ِل َناز ٍِح ِ ..س َوى َما َ
َ
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س َن ْم ِ
س ُيذْ رَى ِف َه َوا ُه رَ َما ُد َنا .
ضي َو َما ِفي َنا َو َل ٌء ِل َ ْو ِطنٍ ِ ..س َوى َما َ
َ
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القصة الفائزة بالرتتيب األول يف املهرجان :
لص بالفطرة

عبداملجيد سالم محمد .شحات.
()1
يف ضواحي املدينة  ،يقع منزلنا الصغير ،أمكث فيه انا وأبي املقعد وامي  ،آلة احلياكة رزقنا
ومساء أبي ُع ما ُتيك أُمي .
أدرس صباحاً،
الوحيد،
ُ
ً
()2
ت
ذات مساء ذهبت لسوق املدينة ،لبيع املنسوجات ،وجلب بكرتي خيوط ،كما ارادت أُمي ،جلب ُ
واحده ،سعرها زاد ،أخبرتها ،كذبت عليها ،كنت أُريد املال .
()3
يد أُمي ،وخزتها أبر ألة احلياكة الغادرة ،تعفن اجلرح  ،تزعزعت عقيدتي  ،كيف ُتازى
بُترت ُ
بحد السرقة  ،وأنا من سرق ،
()4
تُ ،عينت يف منصب ،مخوالً فيه بصرف االموال للمشاريعُ ،كنت أسرق نصف
مرت سنون ،تخرج ُ
قيمة املشروع  ،اصبحت عادتي ،منذُ سرقت ثمن البكرة
()5
ت ِم ْن سارق ،يد أُم ِيُ ،معيِ ق ابي ،انتقامي كان من الفقر.
ت لصاً ،يحترم ُه اجلميع ،انتقم ُ
أصبح ُ
النص الفائز بالترتيب األول يف مسابقة النثر يف املهرجان :
نسيم صالح اكروش .درنة
أرى اهلل حـــولي يف كــــل مكان  ..يف الــــــورود و البحار و القرآن
أراه فـي عنــــان السماء و دونها  ..و يف ذواتــــنا و يف سائر البلدان
أراه حني أمــوت و أحيا كل يوم  ..وأرى اجلـمـــــال صورة بألوان
وأراه رحـــــــيما ً بخلقه حني قـال « ..أُجيب دعــــوة الداع إذا دعـــان»
و أرقص يف غيبوبة من خطايــا  ..وأحلم بنقــــــار بومة يف كل آن
و قرن بهيمة و تعويــــــذة صالة  ..وامرأة تنسج األكفان بال أثــمان
تســـــــير الرياح بــــما ال تشـــــتهي  ..السـفن وهي التي تكرم بال مهرجــان
بقـــــــالدة بــراقة مطلـــــية بأحزانــنا  ..و مــن ذا الــذي ســــيهيم باألحــــزان
أراني كـمسرجة يف دروب األزمان  ..أضيء أزقـتها على مرأى العــــيان
فيها أناس يغــنون يف عرس أســود  ..واخليال مليء باجلواري احلســان
أال يــــا صخراً لــــن تلني حـــتى  ..ترى الكـــــمال فـــي النقصـــــان
و الصخـــــــر من الكمــال كـئيباً\متصدعا ً يهـــز ببؤســه األركــان
أيا جرحـــــــا ً لن تطيب حـــــــتى  ..تصنع الــــدواء مـــن األغــــصان
و مـا حتت اجلـــــــرح ال يجـــــبر  ..إال بجــــــبر خواطــــر اإلنســـــان
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الشاعر سالم العالم لمجلة الليبي :

أنا انسان متواضع يكتب نصاً يف غاية الغرور

حاوره  :رئيس التحرير

الليبي  :نحاول نحبك
بآخر ثالثة جنيه يف جيبي
واجلود باملوجود « ..
هذا احلد األدنى ،هذا السقف املتواضع
الذي تعودنا عليه ونشأنا يف ظله ،أليس
املفروض أن يحلم الشاعر يا سالم؟ أال
يحق له أن يتطلع إلى الرفاهية ولو ملرة يف
العمر ؟
متاما زي ماحضرتك قلت ( ،يحلم ) ويتطلع
الى الرفاهية ،لكن عند حديثك عن الواقع
فآنت ستضع احالم الرفاهية جانبا ً وتفكر
فقط يف االحالم البسيطة املمكنة ،وهذا
النص هو رصد حلالة مجتمع يعاني العديد

الليبي

20

من اخليبات ،لذلك كان سقف االحالم
بسيطا ً لدرجة انه يحلم يوقف قرب مقهى
فيه اشارة نت مفتوحة ،أي أن االحالم ال
تتعدى عنده مبلغ الثالثة دينار اللي بجيبه،
ولكن النص يف تطوره بعد ذلك يدخل على
احالم اكبر ،وهي احالم مجتمع كامل .
الليبي  :مش مهم اسمي الكبير
وشهرتي والناس حولي
واجلرائد والصور
املهم يف انسان بائس
حس إني قلت اسمه.
* تقترب كثيراً من نبضنا ،وتتواضع كلماتك
لنا ،لكنها ترفعنا معها إلى السحاب ،هل
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يكره سالم العالم من يريدون أن يخرقوا
األرض ويبلغوا السماء طوالً ؟
احلقيقة ياعزيزي السؤال هذا مفخخ ..
حقيقةً انا ابتعد عن شعور الكره ،فال
اعرف أن أكره ،واكيد ان الناس املغرورة
ليست محل اعجاب ،ولعلى من اكثر من
اتهم بالغرور من كثيرين ،وهو امر ناجت عن
سوء فهم بسبب كوني ال املك قدرات عالية
يف التواصل االجتماعي ،واحتاج لوقت
لتوطيد عالقاتي مع الناس  ..االصدقاء
املقربون يعرفون عني ذلك ،كان هذا النص
يحمل بعض تداعيات هذه احلالة ،ومحاولة
لتبرئة نفسي من هذه الصفة ،علما ً أني يف
العادة افصل بيني وبني نصي ،فإذا كان
االنسان «سالم العالم» غير مغرور ،فأكيد
إن نصه يحمل قسطا ً وافراً من الغرور .
الليبي  :ولدت يف إيطاليا ،هل ملسقط
الرأس ملسة جمال مجهولة على الروح؟
ههههه االجابة عند علماء االجتماع او
االنتروبولوجيا .شخصيا ً أرى أن من اكثر
الشخصيات التى ساهمت يف تكويني
كشاعر هي جدتي التي ربتني ،وهي امرأة
بدوية تزين «النفايل» وجهها  ..وعموما
موضوع والدتي يف ايطاليا وإن والدتي
ايطالية ال يشكل أي شي عندي  ..خاصة
واني ال احمل جنسية ايطالية وال جواز
سفر ايطالي واعتز جدا بليبيتي ..
الليبي  :عندما كنا نلتقي أيام زمان يف
األمسيات والندوات ،كان النزاع محتدم ًا
بني املحكي والغنائي ،كيف نشأ ذلك
املفترق الشهير بينهما؟ وكيف ميكن أن
تولد األجناس املختلفة إحساس ًا مختلف ًا
بدوره ؟
حقيقة ال يوجد مفترق كبير بني املحكي
والغنائي ،للتوضيح اكثر ،املفترق األكثر
شهرة هو بني املحكي والشعر الشعبي ..
أما الفرق البسيط بني الغنائي واملحكي
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فهو أن الغنائي هو اكثر قابلية للغناء بينما
املحكي يحتاج الى رؤية حلنية مختلفة
لتضعه يف قالب غنائي ،وهي اشكالية
واجهتنا مع كثير من امللحنني بطلبهم تغيير
بعض املفردات أو الشكوى من االوزان
والتغير املستمر اليقاع النص ،وغير ذلك.
ومبفهوم آخر ،الشاعر الغنائي عندما
يكتب يضع يف حسبانه أن هناك ملحن
ومغني سيكملون عمله ،لذلك يراعي ذلك.
أما الشاعر املحكي فال يفكر يف امللحن
واملغني لذلك هو متحرر من بعض القيود
يف االفكار ويف املفردات.
أما االجابة على الشطر الثاني من سؤالك
عن كيف تولد االجناس املختلفة احساسا ً
مختلفا ً  ..فأكيد ان الشاعر يكتب ليتحرر
وليعطي مساحة اكبر ألحاسيسه للظهور
وبشكل مغاير  ..واسمح لي هنا أن اضيف
شيئا ً مهما ً  ..إن اغلب شعراء االغنية هم
يف نظري شعراء يكتبون النص املحكي
سواء الشعراء الذين سبقونا يف الكتابة
ً
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( قبل ظهور مصطلح الشعر املحكي ) أو
الشعراء الغنائيون من جيلنا ومن تالهم
.اآلن اصبح حتى النص الغنائي الليبي
يطور من نفسه ويتخلص من بعض القيود
السابقة وينوع يف ايقاعاته واوزانه  .لذلك
اعتبر اآلن أن كل شاعر غنائي هو شاعر
سواء اعترف بذلك او
محكي بالضرورة
ً
انكره.
الليبي  :حتصلت على تراتيب متقدمة
يف الشعر الشعبي ،من قادك إلى الشعر
املحكي؟ هل هو الشعبي أم هي قراءاتك
املتعددة ،أم هو إحساسك بضرورة االبتكار
يف املعنى؟
حقيقة االسباب الذين ذكرتها لم تقدني
اليه ولكنها ساعدتني يف ايجاد طريقي
داخل مساربه  ..اما من قادني اليه فهو امر
مباشر من الشاعر «لطفي عبداللطيف» (
رحمه اهلل ) وتوجيه من الشاعر «مفتاح
العماري» والصديق «سالم االوجلي»
..فثالثتهم وجهوني للبحث عن «الصيد
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الرقيعي» و»محمد الدنقلي» عندما وجدوا
يف بعض نصوصي شيئا ً مغايراً ،وكان
حتى مصطلح «املحكي» غير متداول ،بل
يستعمله «الدنقلي» فقط  ،وفعال هذا
ماحدث ،وجدت «الدنقلي» و»الصيد»
واجتمعنا والتقينا ،ولم يكن احدنا يعرف
اآلخر بل نسمع ببعضنا  ..ومعا ً وضعنا
خطة ملشروع شعري ،واطلقنا عليه «الشعر
املحكي» ،واشتغلنا عليه حتى وصلنا إلى
هنا.
الليبي  :قبل أن نغادر الشعر الشعبي ،أال
ميكن أن نعتبره الناطق الرسمي باسم
الليبيني اآلن ؟ أم أنه تراجع عن موقعه
بعض الشيء؟
علشان نكون منصفني ،الزال الشعر
الشعبي حتى االن هو الناطق الرسمي باسم
الليبيني يف ليبيا ومن الصعب زحزحته عن
عرشه الذي استحقه مبواكبة ليبيا ألكثر
من قرنيني يف كل نواحي احلياة ،ولفترة
قريبة كان ايضا ً سفيراً للشعر الليبي
خارج ليبيا ،ومع أن املفترض حسب التطور
الطبيعي أن يفسح املجال لالغنية الليبية
لتكون سفيرة للشعر الليبي ،ولكن ذلك
لم يحدث بشكل كبير وثابت ،لذلك االن
ميكن اعتبار أن «الشعر املحكي» هو سفير
الشعر العامي الليبي يف اخلارج بسبب
االجتهاد يف املشاركات اخلارجية العديدة،
ومع ذلك يعتبر جهد خاص وغير متكامل
ويحتاج الى دعم اكبر .
الليبي « :أنا والليل خوت» كان هو ديوانك
األول ،الليل ،مخدع األحالم الفقيرة ،ألم
يفرط العرب يف استعمال تفرده على مر
عصورهم الشعرية ؟
الليل اداة من ادوات الشاعر املهمة التي
ال غنى له عنها ( خاصة واننا الزلنا نعيش
يف الظالم بسبب مشاكل الكهرباء ) ،ونحن
ابناء الثرات الشعري العربي ولم ننسلخ

منه ،اقله على صعيد اللغة ،لذلك سيظل
الليل حاضراً وبقوة يف نصوصنا ألنه
يشكل جزءاً من ذاكرتنا واساطيرنا وخوفنا
وافراحنا وما الى ذلك  ..قول ان شاء اهلل
ندخلوا عصر التنوير ونستعمل مفردات
اكثر اضاءة .
الليبي  :يف قصائدك جلوء دائم إلى مفردة
التعامل اليومي ،تلتقطها من افواه الناس
لتصنع منها عجينة ابداع ،هل يرهقك هذا
الصنيع رغم ما يبدو عليه من تلقائية ؟
شكرا لسؤالك الذكي ،اعتقد أن أروع
القصائد هي التي تبدأ من خارج الشاعر
وتنتهي من داخله الشاعر كائن طبيعي،
يعني هو ليس آلة تضغطها فتعطيك
شعراً ،بل هو يتفاعل مع املجتمع .واجلميل
يف االمر أن تلتقط مفردة أو فكرة عابرة
لتخلق يف داخلك اعصاراً من االفكار
والصور .فاالشتغال املرهق اللي اشرت له
حضرتك هو املتعة ،هو الفن ،هو اللي مييز
شاعر عن آخر  .وملا يكون عندك رصيد
من القراءات واالطالع يف ذلك يصبح األمر
مبثابة اللعب املمتع اجلميل ،واروع مافيه
انك تكون واعيا ً بالصنعة ،وتنتظر حلظة
انتهاء بناءك لتكتمل سعادتك بانشاء شيء
جديد.
الليبي  :محمد الدنقلي ،الصيد الرقيعي،
ثمة خريطة جينية لكل منهما عندما
يتعلق األمر بالشعر ،كيف ترى هذه
اخلريطة ؟
معلومة حنقولها لك قليل من يعرفها ،ثالثتنا
نكتب الشعر الشعبي بشكل جيد جداً،
ونكتب ايضا ً شعراً معربا ً فصيحاً ،ولغتنا
العربية ممتازة ،ولكننا اخترنا املحكي عن
قصد  ..الصيد الرقيعي موسوعة معرفية،
حداثوي يف نصه ويف تفكيره ،وهو استاذ
يف اللسانيات ،ومثقف كبير ،وهو شخص
محترف جداً يف كتابة نصه ،يشتغل عليه
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بوعي عالي وندعوه نحن بشيخ الطريقة ..
لذلك جتد نصه اكثر صعوبة يف الوصول
للمتلقي العادي  ..أما «الدنقلي» فقد درس
يف املدارس القرانية ،ووالده شاعر شعبي
وترعرع يف بيئتني مختلفتني ،صحراوية
ومدنية ،وهذا اعطاه مساحة واسعة للتلقي
وااللتقاط من حوله ،اضافة الى قراءاته
املتعددة ،ولكنه تفرد باسلوب متميز يف
نصه ،ومنذ البداية كان نصه متطوراً عن
النصوص الغنائية والشعبية السائدة ..
«الدنقلي» شاعر بالفطرة وليس مصنوعا ً
« ..الدنقلي» له القدرة على حتويل أي شي
الي شعر ،الدنقلي كله على بعضه حاله
شعرية ،يطاوعه النص بسهولة ويصل نصه
بسرعة للمتلقي .
الليبي  :كلنا نعيش زمن ًا ال نرضى به ،هل
نحن هكذا ،محبطون ألننا رضينا بالقليل
منذ البداية ،أريد إجابة من سالم املواطن
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قبل أن يجيبني سالم الشاعر .
االنسان بطبعه دائما ميال الى أن يطور
من نفسه ،وال حدود ألحالمه وطموحاته،
ومن الطبيعي ان تصادفه عقبات يف وجه
حتقيق مايبتغيه ،قد يحيلها البعض الى
ضعف القدرات ،أو الى الزمان السئ،
وينتج عن موت االحالم أو اجهاض الطموح
عادة شعور باالحباط  ..لكن ال ينفي ذلك
ان املجتمعات التي ال تتطور وال جتدد من
رؤاها تساهم يف احباط نفسها وجتعلنا
نرضي بالقليل الستحالة حتقيق الكثير يف
ظلها  ..اما على صعيد الشاعر فأنا راضٍ
بشكل جيد على ماحققت رغم مابذلته
من جهد كبير يف حتقيقه ،وقد ال اطمح
باملزيد يف ظل الظروف احلالية الن مجرد
املحافظة على ماحققته سابقا ً يعتبر اجنازاً
يف الوقت الراهن.
الليبي  :تصدرت منصات اإللقاء يف أكثر
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من ٍ
بلد عربي ،واستمعت إلى أبياتك مالمح
عديدة ،هل لنا أن نعرف قصة معينة عن
أمسية معينة أصبحت تعني لك الكثير
اآلن؟
يف عام  2017كنت مع الدنقلي منثل ليبيا
يف معرض القاهرة الدولي للكتاب ،ورغم
انه قد
سبق لي أن شاركت فيه سابقاً ،لكن تلك
املرة كانت تختلف ،أوالً ألننا كنا سنلقي
الشعر يف ٍ
بلد جنومها هم شعراء العامية (
االبنودي وجنم وسيد حجاب وجمال بخيت
وغيرهم ) ،وانت تعرف رهبة اجلمهور،
وليس أي جمهور ،بل هو جمهور جديد
عليك ،وال تعرف توجهاته .وكان يشاركنا يف
االمسية شعراء العامية من مصر ،وشعراء
الفصحي من الوطن العربي ،فكان التفكير
يف كيفية ابراز املشاركة الليبية يف هذا
اخلضم  ..نحمد اهلل ،وفقت انا والدنقلي
يف ترك اثرٍ طيب وكبير ،وتفاجئنا برد
فعل اجلميع ،وبالناس التي بكت وانفعلت
معنا ومع اوجاعنا العامة واخلاصة  ..هذه
االمسية حتديدا أعتبرها تتويجا ً لتعبنا
واجتهادنا ،خاصة أنها جاءت بعد فترة
من انقطاعنا عن الساحة الليبية والعربية،
حتى نسى البعض اننا موجودون ،ولكننا
وفقنا يف أن نعيد الشعر املحكي الليبي الى
الواجهة من جديد  ..لكن شكلنا ح ننقطعوا
مع كورونا ههههه .
الليبي  :املتلقي ،ذلك االمتحان الصعب
للشاعر عندما يلقي قصيدته ،كيف
تصنف اجلمهور املتذوق للشعر وقد ألقيت
قصائدك يف الكثير من الدول ؟
نعم ،شيئ مربك ومخيف ،لكل مكان نكهته
ولكل جمهور روحه اخلاصة  ..تعلمنا من
التجارب املتعددة أن نؤخر موعد قراءتنا
لنستطيع أن نقرأ اجلمهور من خالل
تفاعلهم مع الشعراء اآلخرين  ..فجمهور

العراق يختلف عن جمهور اجلزائر مثالً ..
ففي العراق حتتاج الى صوت قوي وجهوري
وتقترب من الصراخ حتى تستطيع شد
اجلمهور ،يف اجلزائر يستحسن ان تنتقي
نصوصا ً تقترب مفرداتها من الفصحى
ليسهل فهمك  ..يف املغرب عليك أن تكون
حداثيا ً ليسمعوك  ..يف األردن كأنك تقرأ
يف البيضاء أو بني وليد  ..يف سوريا
ولبنان عليك أن تكون مفاجئا ً وغير متوقع
يف نصوصك لكسر روح التفوق التي تسود
لدي اجلمهور ..
الليبي  :نظرة منك إلى الشعر الغنائي يف
ليبيا ،هل هو فعالً بخير ؟
الشعر الغنائي يف ليبيا بخير ،ولكن األغنية
الليبية ليست بخيرٍ أبداً ،بسبب غياب
االنتاج ،أو عملية صناعة األغنية ،فرغم
توفر شعراء وملحنيني ومطربني ممتازين
إال أن االغنية تعاني بشكل كبير .
الليبي  :وأخير ًا ،نظرة منك إلينا ،قل لنا ما
تشاء قوله اآلن ،مجلة الليبي يف االستماع
أيها الشاعر.
عمبق مودتي وتقديري لكم ،فمجلة الليبي
اآلن مبثابة ضوء يف أول النفق ،ينير النفق
ملن اراد أن يحث اخلطى نحو الثقافة
واالبداع يف ليبيا ،ففي وقت انعدمت فيه
الصحف واملجالت أو كادت ،تظل رحلة
كفاح مجلة الليبي عبر هذه السنوات
واصرارها على االستمرار واالملام بكافة
مشاهد احلياة الثقافية والفنية الليبية
كمن يزرع بذرة سنجني ثمارها الحقا ً
بظهور العديد من الدوريات يف مجاالت
عديدة ،وال ننسى دورها املهم يف التوثيق
والتأريخ لالبداع الليبي الذي عانى كثيرا
من التهميش مؤخراً .
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الوجه اآلخر لعمر املختار
د  /محمد عبد السالم الجالي  .ليبيا

وصل املختار إلى جنع ـ علي باشا العبيدي ـ ،
بالقرب من منطقة القيقب  ،وحضر معه السيد ـ
حسن الرضا ـ  ،والسيد الفضيل بوعمر  ،والسيد
عبد احلميد العبار ـ  ،والسيد ـ حامد القماص ـ
والسيد خالد احلمري ـ والسيد رويفع فركاش ،
وثلة من االعيان  ،وقد كان معهم قوة من احلرس
تتألف من حوالي ـ مائة وخمسني فارسا ً  ،وقد
جاء عن احلكومة االيطالية كل من ـ اجلنرال ـ
دودياشي ـ واجلنرال ـ باريال ـ  ،ومن خالل هذا
االجتماع  ،قد اظهر ـ املختار ـ استعداده للتفاهم
طاملا أنه يؤدي إلى املحافظة على كرامة أبناء
الوطن  ،وفضالً عن ذلك فقد اصر املختار على
عدم حدوث أي اتفاق سري ما بينه وبني احلكومة
االيطالية ،إال إذا حضر مندوب عن احلكومة
املصرية  ،وآخر عن احلكومة التونسية ،كدليل
على رغبة الطرفني الصادقة يف االتفاق
بصورة قاطعة ،ولكن «دودياشي» اعترض
على هذا الطلب وقال إن الطليان معروفون
بوفائهم للعهود وحفظهم للمواثيق ،عندئذ ـ
رد عليه عمر املختار وذكر ما فعله اجلنرال
ـ مازيتي ـ ببعض من أفراد قبيلة العبيدات،
عندما سلمت للطليان ،حينها ،اغتصب هؤالء
كل ما متلكه هذه القبيلة ،حتي أنهم نزعوا حلي
النساء من آذانهن ،وهكذا استمر ـ املختار ـ يف
سرد ما تقوم به السلطات االيطالية من جرائم
يف حق االنسانية :ـ قائالً  (( :كذلك ما فعله
اجلنرال ـ لويلوا ـ مع عائالت عيت ابراهيم
قبيلة العواقير ،عندما سلّم هؤالء انفسهم أخذ
ـ اجلنرال ـ لويلوا ـ منهم اربعني رجالً ثم قتلهم
رميا ً بالرصاص ،ثم جعل السيارات متر على
جثثهم ،فمازالت السيارات تدهسهم ذهابا ً
وايابا ً حتي اختلطوا بالتراب ـ
عندئذ احتدما النقاش بقوة ،فحاول بعض

الليبي

26

()2

شؤون ليبيـــه

احلاضرون التدخل لتهدئة املوقف ،متسك ـ
املختار ـ بحقوق حركة املقاومة الوطنية واحلركة
السنوسية وزعمائها ،وأصر على أن يكون للقطر
البرقاوي والطرابلسي نفس االمتيازات التي
تتمتع بها جاراتها يف مصر وتونس ـ كان عمر
املختار ـ يف كل مرة يؤكد فيها أمام الطليان أن
ليبيا دولة ،مثلها يف ذلك مثل جاراتها ـ لقد
كان وحده هو من يتحدث مع االيطاليني ،وأما
سائر املجاهدين فقد التزموا الصمت ،بعدئذ
قرر الذهاب الى معسكره  ،قائالً :ـ (( إذا اراد
املتصرف ـ اجلنرال ـ دودياشي ـ احلديث فان
موعد ذلك جلسة اخرى ،وبعد أيام قليلة اتصل
ـ علي باشا العبيدي ـ باملختار ـ ،الستئناف
املفاوضات  ،فعقد اجتماع آخر يف يوم  7ـ
يونيه 1929م  ،حضره ـ اجلنرال ـ دودياشي
ـ واجلنرال ـ باريال ،ثم اجلنرال ـ سيشل يانوا
ـ الذي جاء إلى االجتماع بصفته موفد من قبل
ـ املارشال بادوليو ـ بغية الوصول إلى اتفاق
حاسم ،حيث جدد الطليان عروضهم القدمية
 ،ومتسك املختار مبطالبه ،وأصر على حضور
مندوبني من قبل احلكومتني املصرية والتونسية،
ووعد ـ اجلنرال ـ سيشل يأنوا ـ بأن يحمل
مطالب املختار إلى بادوليو ،ويف  13يونيه
ـ 1929م ـ اجتمع نائب الوالي سيشل يانوا ـ
باملختار ـ يف ( قلعة الشليوني ) ،حيث اظهر
املختار رغبته الصادقة يف االتفاق  ،إذا اقرت
احلكومة االيطالية مطالبه ،وهي نفس املطالب
السابقة ،ثم تأجل االجتماع الى يوم آخر حتى
يتم االتفاق النهائي بحضور والي طرابلس وبرقة
بنفسه ،ويف يوم  19يونيه ـ 1929م ،وقع هذا
االجتماع االخير بسيدي رحومه بحضور ـ  1ـ
عمر املختار ـ  2ـ عبداهلل بالعون ـ  3ـ الشارف
الغرياني ـ  4ـ السنيور دومنكو سيشليان ـ نائب
احلاكم يف برقة ـ 5ـ السيد حسن بن الرضا
السنوسي ـ 6ـ املارشال بترو بادو ليو ،احلاكم
االيطالي والرجل الثاني بعد ـ بينيتو موسوليني
ـ 7ـ املجاهد الفضيل بوعمر ـ  8ـ املجاهد
بومطاري ـ 9ـ املجاهد الفضيل املهشهش ـ 10ـ
املجاهد يوسف بورحيل ـ وعدد من الطليان

واالعيان ،ومن خالل هذا االجتماع ظل عمر
املختار متمسكا ً بضرورة حضور مندوبني عن
احلكومتني املصرية والتونسية  ،وعرض شروطه
ٍ
بعدئذ قرأ الفضيل
النهائية بحضور والي ليبيا،
بوعمر ـ هذه الشروط  ،التي نقتطف جزءاً منها ـ
تلك التي وافق الطليان عليها ،ومت تسليمها ،الى
ـ بادوليو ـ ووعد بأن يعمل على حضور مندوبي
احلكومتني املصرية والتونسية يف اجتماع يحدد
قريبا ً فيما بعد  ،واتفق الفريقان على عقد هدنة
ملدة شهرين حتي يتسنى لكل منهما مراسلة
مرجعه ،وقال بادوليو إنه على استعداد تام
لقبول عودة امير البالد السيد ادريس السنوسي
إلى برقة ،ما دام املختار واملجاهدون يصرون
على ذلك ـ ومن هذه املواقف الشجاعة برزت
مدى قوة شخصية ـ عمر املختار ـ السياسية ـ
أمام جنراالت االيطاليني ،والذي أصر فيها
على شروطه التي يعتبر أنها تكفل املحافظة
على هوية الوطن وعقيدته ودينه ولغته ،وتلك
التي حتفظ له أوقاف الزوايا التي كانت تخضع
للمقاومة الوطنية ،ثم تعطيه احلق يف أخذ
الزكاة الشرعية من القبائل ،إذ كانت ضمن هذه
الشروط املتكررة على النحو كاآلتي :ـ  1ـ أن
ال تتدخل احلكومة االيطالية يف أمور ديننا ـ2ـ
وأن تكون اللغة العربية لغة رسمية معترف بها
يف دواوين احلكومة االيطالية ـ  3ـ أن تدرس
مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد والتفسير
واحلديث والفقه وسائر العلوم واملعارف االخرى
ـ  4ـ وأن يلغي القانون الذي وضعته ايطاليا،
والذي ينص على عدم املساواة يف احلقوق بني
الوطني وااليطالي إال إذا جتنس األول باجلنسية
االيطالية ـ 5ـ ارجاع جميع املمتلكات التي
اغتصبتها احلكومة االيطالية من األهالي ـ  6ـ
إعطاء املجاهدين مطلق احلرية يف حمل السالح
وجلبه من اخلارج إذا امتنعت احلكومة االيطالية
عن بيع السالح لهم 7 .ـ أن يكون لألمة رئيس
منها تختاره بنفسها ،ويكون لهذا الرئيس مجلس
من كبار االمة ،له حق االشراف على مصاحلها،
كما يكون للقاضي وحده الفصل بني املسلمني
ـ  8ـ على احلكومة االيطالية أن تعلن العفو
27

الليبي

شؤون ليبيـــه

الشامل عن جميع من عدتهم ايطاليا مجرمني
سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها،
سياسيني،
ً
واطالق سراح املسجونني ،وسحب كل املراكز
التي استحدثها الطليان اثناء احلرب ،مبا يف
ذلك مراكزهم يف اجلغبوب وجالو ـ9ـ لزعماء
املسلمني احلق يف تأديب من يخرج عن الدين او
يستهزأ بتعاليمه او يتهاون يف القيام بواجباته ـ
وهكذا كان ـ عمر املختار  ،رافضا ً للخنوع
ألي ارادة او سلطة غير سلطة اهلل جل جالله
 ،فكان دائما ً مصراً على تطبيق نهج الشريعة
االسالمية ما بني املسلمني ،وقد رفض ما عداه
من قوانني وضعية بداية من مفاوضاته ـ يف حني
قبل ـ بادوليو بالشروط  ،ولكنه نكث بجميع
عهوده  ،بقصد القضاء على حركة املقاومة
الوطنية ،ومن هنا سلك الطليان طريق الشروع
يف زرع بذور الفتنه ما بني صفوف املجاهدين
عن طريق شق صف املجاهدين ،ونالحظ هنا
أن بداية التقاعس كانت منذ اجتماع سيدي
رويفع االنصاري ،حيث ادعى «سيشل يانوا» ـ
أنه ال ميكن إبرام االتفاق النهائي إال يف بنغازي
 ،ورغم ذلك أراد املجاهدون أن يقطعوا حجة
سيشل يانوا ـ فاتفق على أن يحضر اجتماع
بنغازي السيد حسن الرضا السنوسي ـ وكان
ـ عمر املختار ـ مقتنعا ً بعدم جدوى االجتماع ،
ولكنه اضطر مكرهاً ،وبالفعل عاد بعد أيام قليلة
«حسن الرضا» ،وقد حمله االيطاليون شروطا ً
مجحفة  ،فرفضها ـ املختار واملجاهدون،بعدئذ
كتب ـ عمر املختار ـ الى نائب الوالي  ،يخبره
برفض الشروط االيطالية  ،جملة وتفصيال
 ،كما قام يف هذه الرسالة بإبالغ احلكومة
االيطالية بالتزامها بالشروط السابقة تلك التي
تسلمها املار يشال باد وليو  ،من السيد املختار
بنفسه ،وقد قطع على نفسه عهدا باإلجابة عنها
بعد دراستها  ،إذ ال يوجد سبيل حلل املشكلة
بدونها  ،ومن خالل هذه الرسالة طالب عمر
املختار  ،حتديد موعدا ملقابلة اجلنرال سيشل
يأنوا ـ نائب الوالي ـ ويف حالة الرفض او عدم
االجابة يكون املختار  ،يف حل مما قيدته به
ادأب املجاملة  ،يف انتظار نتيجة املفاوضات ،
وسوف تعود االمور كما كانت عليه ـ ( لقد وصل
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ردا من احلكومة االيطالية مفاده ـ ايطاليا على
استعداد وال داعي لإلنذار بإعادة احلرب ) عندما
ذهب ـ السيد حسن الرضا ـ ،الى بنغازي وقد تأثر
ببعض اقوال الليبيني التابعني للحكومة االيطالية
 ،وقبل ان يوقع على شروط الصلح الذي خالف
ما طلبه املجاهدون ،و املختار ـ تلك الشروط التي
جاء بها ـ السيد حسن الرضا ـ من قبل احلكومة
االيطالية  ،وبالتالي عز على احلسن  ،ان ينقض
املختار كلمته ومن هنا انشق احلسن ـ مبجموعة
من البراعصة والدرسة  ،وكان عددهم حوالي ـ
الثالثمائة ـ فارسا  ،وقد اتخذوا مكانا لهم يف (
غوط اجلل )  ،الذي كان قريبا من مراكز الطليان
مبنطقة  ،مرأوه ـ لقد كان عمر املختار يحمل ما
بني ثنايا قلبه اميانا راسخا ال يتزعزع برسالته يف
حترير وطنه ،يف حني تراجع غيره !!ـ إذ كان ذلك
اكبر عون له بعد اهلل تعالي  ،وقد اثبت هذا من
خالل صحة مواقفه الصارمة تلك التي فرضت
االحترام على اعدائه قبل اصدقائه  ،كان هذا
واضحا وجليا يف كل املواقف واملفاوضات التي
خاضها مبا يف ذلك آرائه التي قالها عمر املختار
 ،يف الطليان حيث ادرك مبكرا بعدم جدوى
املفاوضات السياسية مع السلطات االيطالية إذ
كانت عبارة عن كسب للوقت واملماطلة ـ لذلك
بعد مضيئ تقريبا عن ستة اشهر  ،ولم يتم التوقيع
على تلك الشروط التي وضعها ـ املختار ـ عندئذ
قرر استئناف القتال من جديد  ...ولهذا قدمنا
لكم حتليال يسيرا يف شخصية ـ عمر املختار ـ
السياسية ـ اسطورة القرن العشرين النضالية ـ
رحمه اهلل رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته مع
الصديقني والشهداء ـ
املراجع :
1ـ اجلنرال ـ اتيليو تروتسي ـ وكتابه ـ برقة
اخلضراء ـ ترجمة ـ د خليفه محمد التليسي ـ
1991م ـ  2ـ اجلنرال ـ رودلفو جرا سياني ـ
وكتابه ـ برقة املهداة ـ ترجمة  /محمد بشير
الفرجاني ـ  3ـ اجلنرال ـ باولو باقنيني ـ الساعات
االخيرة من حياة عمر اخلتار ـ ترجمة  /ابراهيم
املهدوي ــــ  4ـ منشورات مختلفة من مركز جهاد
الليبيني ـ 1988م
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قراءة يف كتاب "عمر المختار الحقيقة المغيبة" ..

تغييب احلقيقة املغيبة

()1

ٍ
لكاتب أراد أن يسجل
هذا رأي ينبغي أن ُيحترم،
موقفه من كتاب ،ونحن يف مجلة الليبي
حريصون جد ًا على إنعاش احلوار وتشجيعه
واحلق عليه.
ويف الوقت نفسه فإننا أكثر حرص ًا على أن ينال
صاحب الكتاب حقه كامالً يف الرد وبنفس
املساحة ويف نفس املكان .
لذلك  ..نقدم لكم الرأي  ،وسوف نكون بانتظار
الرأي اآلخر بفارغ الصبر .
حسن المغربي .ليبيا

تلويحة البدء :
ال َج َر َم أن الكتابة التاريخية تتطلب ذخيرة
معرفية وسعه اطالع على جميع املعارف
والعلوم اإلنسانية ،فضال عن التمكن من
أوليات الكتابة والتدرب على أساسيات املنهج
العلمي ،فهي حتتاج كما يقول ابن خلدون «إلى
حسن نظرٍ
مآخذ متعددة ومعارف متنوعة و ُ
وتثب ٍت ُيفضيان بصاحبهما إلى احلق و ُينكّبان
ّ
به عن املزالت واملغالط» ،1ومن املؤسف،
يالحظ (خاصة بعد انتفاضة فبراير) كثير
من البحاث الليبيني ُيهرعون إلى اقتحام مجال
التأليف يف كتابة التاريخ وملّا حتقق فيهم
مؤهالت ومقومات الكتابة التاريخية ،فيأتي ما
يكتبون باديا ً عوارُه على كافة الصعد املعرفية
واملوضوعية واملنهجية ،ولنا يف كتاب (عمر
املختار) الذي صدر بالقاهرة خير مثال على
ذلك الصنيع .إنه كتاب (عمر املختار احلقيقة

املغيبة) لصاحبه يوسف عبدالهادي احلبوش،
من منشورات مكتبة وهبة القاهرة ،الطبعة
األولى عام 2017م
يتألف هذا الكتاب من  560صفحة من
ِ
القطع املتوسط ،وهو يشتمل على ستة فصول
باإلضافة إلى املقدمة واملالحق وقائمة املراجع.
وقد جاءت على غالف الكتاب صورة باألبيض
واألسود جمعت بواسطة تقنية الفوتوشوب بني
عمر املختار وإدريس السنوسي.
يروم هذا البحث التعريف بهذا الكتاب،
وتسجيل بعض املالحظ املتحصلة من بعد
قراءته املتأنية ،وسيكون التركيز بالدرجة
األولى على املنهجية العلمية املتمثلة يف طرق
التوثيق واألمانة العلمية ،فالتاريخ وإن « تساوى
يف فهمه العلما ُء واجلها ُل» 2إال أنه مثل أي فرع
من فروع املعرفة يتطلب جملة من املواصفات
يف امل ُ ِ
قدم عليه ،أهمها املوضوعية العلمية التي
29

الليبي

شؤون ليبيـــه

تُعد من أخطر ما يعوق الكتابة التاريخية.
فصول الكتاب :
تناول الباحث يف الفصل األول املوسوم ب
(عمر املختار والسنوسية) والدة عمر املختار
ونشأته بإيجاز وعجالة ال تضيف شيئا ً لسيرة
شيخ الشهداء يف صباه ،حيث أفرد له صفحة
واحدة! وكان من املنتظر(من خالل عنوان
الكتاب على األقل) التركيز على حياة املختار
والبيئة التي نشأ فيها وأثرها يف تكوين
شخصيته البطولية ،لكن الباحث لم يفعل،
وإمنا انتقل مباشرة إلى تاريخ الدعوة
السنوسية ،وتكلم عن مؤسسها الكبير ،ودوره
يف تأسيس ما يعرف بالزوايا ،ويف معرض
حديثه عن مسيرة (ابن السنوسي) الدعوية،
أكد الباحث أن من أهم األسباب التي دفعت
ابن السنوسي ملغادرة مكة هو انزعاجه من
احتالل الفرنسي لبالده اجلزائر ،3ويف
الواقع ،هناك عدة أسباب لم يذكرها الباحث،
منها ما أشار إليه أحمد صدقي الدجاني
بقوله »:جند أكثر من واحد من مؤرخي
السنوسية يذكرون أن جناحه يف دعوته حرك
ضده عداوة شيوخ مكة وعلمائها الذين كانوا
متضايقني ملخالفته إياهم ،وقوله باالقتصار
على اتباع الكتاب والسنة» 4وهذا سبب وجيه،
فكيف ُيرحب بشيخ يدعو إلى فتح باب
االجتهاد ومخالفة آراء الفقهاء بأرض احلجاز!
وبالتالي ،فمن الطبيعي أن ُيهاجم ويرمى
بالضالل ،ومن جراء مخالفته تلك ،لقد هوجم
(الشيخ السنوسي) يف مصر ،فحينما وصل
إلى القاهرة رأى بعض علماء األزهر يف دعوته
(وكان بينهم الشيخ حسن العطار) «خروجا ً عن
املألوف وجرأة لم يعهدوها ،فانتهزوا فرصة
( )...انتقاده حلكومة الباشا يف القاهرة محمد
علي وللحكومة العثمانية ،وطلبوا من طالب
العلم واملستمعني آلرائه االبتعاد عن حلقاته
ألنه يبتدع يف الدين ،ويتطرف يف آرائه»،5
وقد سجل لنا اإلمام محمد عبده محاولة قتله
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على يد الشيخ محمد عليش« ،ألم يسمع
السامعون أن الشيخ السنوسي (والد السنوسي
صاحب اجلغبوب) كتب كتابا يف أصول الفقه
زاد فيه بعض مسائل على أصول املالكية ،وجاء
يف كتاب له ما يدل على دعواه أنه ممن يفهم
األحكام من الكتاب والسنة مباشرة ،وقد يرى
ما يخالف رأي مجتهد أو مجتهدين ،فعلم بذلك
أحد املشايخ املالكية وكان املقدم يف علماء
اجلامع األزهر الشريف ،فحمل حربة وطلب
الشيخ السنوسي ليطعنه )...( ،وإمنا الذي
خلص السنوسي من الطعنة ،وجني الشيخ
املرحوم من سوء املغبة ،وارتكاب جرمية باسم
الشريعة ،هو مفارقة السنوسي للقاهرة»،6
وهناك أسباب أخرى (أغفلها الباحث) ذكرها
املؤرخون ،تتطلب املوضوعية العلمية اإلشارة
إليها ولو خطفاً ،وما هو جدير بالذكر أن معظم
املراجع املتاحة اآلن تتفق على أن (ابن
السنوسي) لم يكن مرحبا ً به يف معظم األقطار
العربية مثل احلجاز ومصر واملغرب واجلزائر،
فاضطر اللجوء إلى برقة من أجل نشر دعوته،
ويف هذا السياق يقول الدكتور رأفت الشيخ
«فترك احلجاز (يقصد ابن السنوسي) عام
1840م عائدا إلى اجلزائر عن طريق مصر
(واحة سيوة) فبرقة وطرابلس ،ولكنه خشى
الفرنسيني الذين احتلوا اجلزائر عام 1840م،
فعاد إلى برقة حيث نزل باجلبل األخضر
ليتخذ منه مقرا لدعوته» ،7أما الدافع الرئيس
الذي جعل السنوسي الكبير يفكر يف الذهاب
إلى اجلزائر بعد مغادرة احلجاز ،ليس بسبب
انزعاجه من االحتالل الفرنسي كما أملح إلى
ذلك الباحث ،وإمنا من أجل االجتماع بأحد
أوالده ،وهذا ما ص ّرح به السنوسي الكبير
نفسه يف إحدى مراسالته قائال« :نحن
متوجهون إلى جهة املغرب ،عندنا ولد هناك
مرادنا جنتمع به» .8ومن ثم ينطلق الباحث يف
احلديث عن صوفية «ابن السنوسي» وعالقة
سكان برقة بالدعوة السنوسية ،يظهر يف كالمه
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اقتباس من كتاب الرحالة الفرنسي «جورج
رميون» املسمى «من داخل املعسكرات التركية
العربية» ،مشيراً إليه يف الهامش على أنه نُقل
من النسخة الفرنسية مباشرة ،وكان من
الواجب أن يذكر بيانات الكتاب باللغة الفرنسية
أو يذكر اسم املترجم الذي اعتمد عليه ،خاصة
أنه سجل مالحظات سلبية على ترجمة محمد
عبدالكرمي الوايف املوسومة بــ «من داخل
معسكرات اجلهاد يف ليبيا» ،واتهم صاحبها
بالتحريف واإلضافة واحلذف والعبثية دون
التدليل على ما يقوله ،ويف هذا املقام سنقوم
بتفنيد دعوته من أجل التاريخ أوالً ،ومن أجل
أستاذنا اجلليل الذي تعلمنا على يديه األمانة
العلمية أثناء تدريسه ملناهج البحث التاريخي
باجلامعة .أما بالنسبة لتغيير عنوان الكتاب،
فقد درج كثير من املترجمني على هذه العادة،
أشهرهم األستاذ منير البعلبكي صاحب
قاموس املورد ،فقد ترجم كتاب برتراند راسل
«انتصار السعادة» إلى «كيف تكسب السعادة»،
وكتاب لورا فاغليري «تفسير اإلسالم» إلى
«دفاع عن اإلسالم» وغيره من املترجمني فعلوا
ذلك ،عربا ً وأجانب ،وباملثل ،فإن الدكتور
«الوايف» طاملا اعتاد ق ّراؤه يف جميع ترجماته
تقريبا ً على تغيير العناوين بحسب طبيعة
املوضوع ،فعلى سبيل املثال :قام بتغيير عنوان
كتاب شارل فيرو من «احلوليات الطرابلسية»
إلى «احلوليات الليبية» ،وذكر يف املقدمة أن
الذي حمله على ذلك« :هو أن الغربيني ،بل
وحتى األتراك أنفسهم ،كانوا حتى مطلع هذا
القرن ،يجعلون تسمية «طرابلس الغرب»
مرادفة وبديلة لتسمية «ليبيا» مبفهومها
احلديث» ،9وفعل الشيء نفسه مع كتاب
«قورينى خالل العهد امللكي الباطي» لفرانسوا
شامو ،إذ ترجمه حتت عنوان «اإلغريق يف
برقة األسطورة والتأريخ» ،وكتاب البارون
الفونس روسو «احلوليات التونسية ملحة
تاريخية حول إيالة تونس» ترجمه إلى

«احلوليات التونسية منذ الفتح العربي حتى
احتالل فرنسا للجزائر» ،ومن هنا ،تنتفي
فرضية تواطؤ الدكتور محمد الوايف ونظام
القذايف كما أشار إلى ذلك الباحث ،فالذي
يعرف املؤرخ الليبي الكبير محمد عبدالكرمي
الوايف ،وقرأ إنتاجه الغزير قراءة جيدة ،ال
ميكن أن يطعن يف أمانته العلمية بأي حال.10
أما فيما يتعلق بتغيير كلمة السنوسية ووضع
بدالً عنها «أعيان» أو «قبائل» ،فإن السياق
التاريخي يفرض على املترجم يف كثير من
األحيان ترجمة روح النص ،وليس الترجمة
احلرفية ،والوايف يعلم من خالل الترجمة أن
الرحالة الفرنسي ال يفرق بني ألفاظ «املجاهدين
واألعيان والقبائل» وبني لفظ «السنوسية»،
وإليكم إحدى املآخذ التي ذكرها الباحث وطعن
من خاللها يف أمانة املترجم :صورة وضعها
الرحالة «جورج رميون» يظهر فيها بعض
املشايخَ :ك َتب يف أسفلها باللغة الفرنسية:
((«عزيز بي» قائد القوات العثمانية عند بنغازي
يحيط به شيوخ السنوسية)) ،ترجمها الوايف
إلى «(( :عزيز بي» قائد القوات العثمانية عند
بنغازي يحيط به أعيان املدينة)) ،وواضح عبر
سياق النص أن رميون يريد بــ شيوخ السنوسية
أعيان وشيوخ مدينة بنغازي أولئك الذين
يقاتلون حتت راية السنوسية ،وكذلك الصورة
األخرى التي أشار إليها الباحث ،فهي أيضا ً
يظهر فيها بعض مشايخ السنوسية وأعيان
بنغازي (باعتراف جورج رميون نفسه) مجتمعني
يف خيمة عمر منصور الكيخيا ،11يجوز أن
تترجم (( :أعيان أو شيوخ السنوسية أو كالهما
معا)) ،ال يوجد هنالك إشكال ،لكن يبدو
الباحث يرى بأن كل املجاهدين يف برقة إما أن
يكونوا سنوسيني أو يقاتلون من أجل السنوسية،
ُيالحظ ذلك يف معرض حديثه عن املجاهدين
الليبيني يف برقة أمثال :بورحيل ،والفضيل
بوعمر ،والعبار ،وعمر املختار ،وصالح االطيوش
وهذا ليس صحيحاً ،فهؤالء لم يقاتلوا من أجل
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السنوسية ،وإمنا من أجل الدين والوطن،
والدليل على ذلك أنهم رفضوا حل املعسكرات
حينما وقعت السنوسية اتفاقيات الصلح مع
اإليطاليني ،وبسبب قناعة الباحث يف أن كل
قادة املجاهدين وأعيان املدن يف برقة ينتمون
للحركة السنوسية عسكرياً ،وقع دومنا علم يف
مغالط كثيرة ،من بينها جعل دور املغاربة الذي
يقوده صالح االطيوش ضمن األدوار التابعة
للحركة السنوسية ،مع أن املجاهد صالح
االطيوش لم يكن معينا ً يف قيادة اجلهاد من
قبل السنوسية ،ولم يكن نائبا ً لهم كما زعم
الباحث يف أكثر من مقام ،12وإمنا قبيلته هي
التي أولته الثقة يف قيادة الدور ،فمن املعروف
أن دور املغاربة الذي ميتد على طول (برقة
البيضاء) جميع أفراده من قبيلة املغاربة ،ولم
يكن خاضعا ً يف أي وقت لعمر املختار ،وإن كان
قد تلقى الدعم واملساعدة من شيخ
املجاهدين ،13وكان قائد الدور صالح
االطيوش من الزعماء الرافضني جلميع
االتفاقيات بني السنوسية واحلكومة اإليطالية،
ألنه كان يرى أن هذه االتفاقيات تسعى إلى
إنهاء املقاومة يف برقة ،ومن أجل ذلك تعرض
لالعتقال من قبل احلكومة السنوسية ،وكاد
يحكم عليه باإلعدام لوال تدخل رجال قبيلته
الذين قاموا بإخراجه من املعتقل هو وزميله
املجاهد الفضيل املهشهش ،14ثم تطرق
الباحث يف نهاية الفصل األول إلى احلديث
عن عالقة عمر املختار بالسيد املهدي
السنوسي ،نسب من خالله بعض األقوال إلى
املرويات املتواترة يف تراث الطريقة السنوسية
دون اإلشارة إلى مصدرها! وهذا غير مقبول
يف دراسة التاريخ ،فالتراث الشفهي رغم
تضاؤل استعماله منذ أن نشأ التاريخ األكادميي
وأصبح التركيز يقتصر على الكلمة املدونة
بدال من املنطوقة ،فإنه يجب أن يستعمل بعد
نقده وغربلته جنبا إلى جنب مع املصادر
األصلية ،فمن السذاجة االفتراض بأن
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الشهادة الشفهية وحدها متثل اخلالصة
الصافية لتجربة املاضي على حد قول «جون
توش» ..15ويف أحيان كثيرة يغفل الباحث ذكر
املصادر أو اإلشارة إليها ،مثال ذلك ،حينما
حتدث عن عدد الزوايا السنوسية عام وفاة
السيد املهدي 1902م ،وبعدئذ نراه يرتبك هنا
وهناك ،فأحيانا يذكر وثيقة تنص على تعيني
أحد املجاهدين ليس لها عالقة باملوضوع ،ثم
يعود إلى عمر املختار ،ويقتبس فقرة ينسبها
إلى الرحالة جورج رميون دون ذكر عنوان
الكتاب ورقم الصفحة يف الهامش ،وحينما
ت عن الفقرة املقتبسة يف ترجمة الدكتور
بحث ُ
ت إضافات كثيرة بها ،مع أن
الوايف ،وجد ُ
الباحث يضعها بني قوسي االقتباس ،واألمانة
العلمية تتطلب بداهة وضع االقتباس كما هو،
فالنص املُقتبس (كما يقول الوايف) هو شيء
مقدس يف علم التاريخ  .16وإليكم الفقرة التي
استخدمها الباحث للتدليل على ثقافة شيوخ
السنوسية « لقد حتدثت طويال مع بعضهم،
وبدوا لي عاملني إلى حد كبير بالنقاط األساسية
يف السياسة األوروبية ،مثل احللف الثالثي،
والوفاق الثالثي .لقد كانوا علماء يف تاريخهم
وتاريخ البالد العربية واجلغرافيا والدين،
ولكنهم كانوا مشغولني بالسياسة العربية،
وفيما عدا ذلك فهم أناس مثقفون وميقتون
السلوكيات اخلرافية للطوائف األخرى»..17
يف حني الفقرة األصلية املوجودة يف كتاب
«جورج رميون» ترجمة الوايف ما يلي »:لقد
ت طويال مع عدد كبير من هؤالء املشايخ
حكي ُ
واألعيان (يقصد مشايخ السنوسية وأعيان
مدينة بنغازي) ،فبدوا لي على إملام ٍ
واف ،وعلى
اطالع كبير على تيارات السياسة األوروبية
ت قد الحظت عليهم اهتمامهم
احلالية ،وإن كن ُ
اخلاص بكل ما له عالقة مبصائر البلدان
العربية وعلى اخلصوص ما ميس مستقبل
ليبيا» ،18ثم يختم احلبوش الفصل األول
باحلديث عن وظيفة شيخ الزاوية ،مؤكدا فيه «
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أن عمر املختار لم يكن معلما للصبيان يف فترة
احلرب اإليطالية الليبية على اإلطالق ،بل كان
(شيخ زاوية) ،»19ونحن بدورنا نستغرب هذا
القول ،فبغض النظر عن أسلوب التعميم دون
التخصيص يف الكتابة التاريخية ،فإن من مهام
شيخ الزاوية كما جاء لدى العديد من املؤرخني
هو التعليم أو اإلشراف عليه ،فقد ذكر الدكتور
نقوال زيادة عنها قائال « شيخ الزاوية هو
صاحب احلل والعقد فيها ،فهو الذي يعلم أو
يشرف على التعليم» 20وذكر آخرون بعض
من مهام شيخ الزاوية مثل قيادة رجال القبيلة
يف اجلهاد ،واإلشراف على حصاد الزرع
وخطبة يوم الجمعة ،واملساعدة على الوعظ
والتعليم ،ناهيك ،على أن السيد عمر املختار
نفسه لم تقتصر دراسته «على العلوم الدينية
فحسب ،بل تعدتها إلى تعلم بعض املهارات
واحلرف اليدوية كالنجارة والبناء والزراعة»21
وبالتالي ،فلو أظهر لنا املخرج العاملي مصطفى
العقاد شيخنا املختار وهو يحرث األرض ،ملا
انزعج أحد من الصورة التي يقدمها ،إذ أن
مقتضيات الدراما تتطلب يف غالب األحيان
اختيار مهنة أقرب إلى اإلنسانية ،وال شك ،إن
مهنة تعليم الصبيان التي نالت رضا العقاد تُعد
اخليار األمثل يف هذا الصدد ،وقد جاء فيلم
أسد الصحراء حتفة فنية عالية ،ولم يكن هذا
العمل بأي حال من األحوال موجها ً سياسيا ً كما
زعم الباحث يف مقدمة الكتاب ،حتى لو كان من
إنتاج نظام سبتمبر ،ويف احلقيقة (وهذا ليس
دفاعا عن حقبة سبتمبر) إن فيلما عمر املختار
والرسالة من أهم األعمال الفنية التي خلّفها
النظام السابق دون منازع.
ويف الفصل الثاني ،يحاول الباحث احلديث عن
الغزو اإليطالي لليبيا ،بدءاً من إعالن احلرب
على تركيا إلى توقيع صلح أوشي لوزان ،وبداية
املقاومة الليبية املسلحة التي أعلنها السيد أحمد
الشريف ،ودور السنوسية يف اجلهاد ،ثم حتدث
عن ترجمة إبراهيم بن عامر لكتاب غراسياني

(برقة الهادئة) ووصفها بــ (أكبر عملية عبث يف
كتاب تاريخي) وقد نوه بالترجمة الثانية املسماة
(برقة املهدأة) للسيد محمد الفرجاني ،وبعدئذ
تطرق إلى رحيل السيد إدريس إلى مصر من
أجل العالج ،وتعرضه لالغتيال بالسم مرتني،
ويف هذه األثناء أثار قضية عالقة عمر املختار
بالسنوسية يف (أوهام ُكتاب) ،حيث نفى ما
ذكره بعض كتاب حقبة سبتمبر (على حد
قوله) فيما يتصل بفرضية هجر املختار للسيد
إدريس السنوسي أثناء االتفاقيات بني السنوسية
واإليطاليني ،مؤكدا غير مرة على مناصرة عمر
املختار للسنوسيني على الدوام 22مع أن عمر
املختار رغم ارتباطه الوثيق بالدعوة السنوسية
منذ بداية حياته ،إال أنه « لم يكن أداة طيعة يف
يد من يرون أنفسهم رؤساء له» 23وخير دليل
يف ذلك املفاوضات التي حدثت عام 1929م
التي قبلها حسن الرضا وخرج مع أتباعه وكونوا
معسكراً تابعا ً لإليطاليني قرب مراوة ،أطلق عليه
املجاهدون اسم (دور الدقيق) إشارة إلى أن هذا
الدور ال عمل له إال تلقي املرتبات والتموين من
اإليطاليني ،ويف املقابل أعلن املختار يف جريدتي
األخبار واملقطم املصريتني استئناف اجلهاد يف
برقة ،ووقع البيان باسم (قائد القوات الوطنية
عمر املختار) وهذا يؤكد تنصل شيخ الشهداء من
التبعية األسمية للسنوسية التي كانت موجودة
قبل تاريخ البيان 24وإلى جانب ذلك ،يؤخذ على
الباحث يف هذا الفصل عدة أشياء منها :عدم
االلتزام بالتسلسل التاريخي وشرح األحداث
التاريخية مبوضوعية خالية من التحيز للحركة
السنوسية على وجه اخلصوص ،غياب األمانة
العلمية بشأن االقتباس ،تكرار ما جاء به الكتاب
السابقون ،استخدام وثائق ليست لها عالقة
باألحداث التي يكتب عنها ،واألمر األخير ،وهو
األهم ،محاولة احلط من قيمة جميع الكتب
املطبوعة يف العهد السابق ،وفيما يلي سأحتدث
عن هذه املآخذ بشيء من التفصيل ( .يتبع )
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تحت شعار الثقافة ..بناء الفكر وتحصني الويع يف وسط الصعيد ..

الصعيد  ..أديباً

أيمن عبد السميع حسن .مصر

أغلب الظن أن املصريني لم يحتاروا حيرة املنيا بجمهورية مصر العربية املؤمتر األدبي
مماثلة  ،أو يرتابوا ريبة مشابهة ،أو يختلفوا إلقليم وسط صعيد مصر -كان خارجا ً عن
اختالفا ً مقاربا ً  ،أو يتفقوا اتفاقا ً بائنا ً حول املألوف  ،ومغايراً للسائد ،إذ جاء يحمل عنوان
((الهوية الثقافية(( ،الثقافة ..بناء الفكر وحتصني الوعي يف وسط
تعريف ما ،كما فعلوا يف شأن ُ
وحتصني الوعي والعقل)) ،وهنا أفتح قوساً؛ الصعيد)) ،هي الدورة العشرون لهذا املؤمتر
ألقف عند مسألة مهمة ،أن جتد نفسك ،هو الذي أراه األكثر أهمية يف سلسلة املؤمترات
أن جتد كامل احلياة بداخلك ،وال شئ غير الثقافية املهمة التي تقيمها الهيئة العامة
هذا يهم  ،كل ما هو عابر ال يهم..لكن صحوة لقصور الثقافة مبتابعة رئيس الهيئة ،د .أحمد
الفكر هي التي تبني الكيان واألوطان ..وإعماالً ع َّواض  ،منذ انطالق شعلة اإلشعاع الثقايف
وتعزيزاً لهذا املوضوع ،فقد استضافت محافظة لتلك النوعية من املؤمترات عام 1985م.
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الراحل حممد ابو دومة
الصعيد ،سوهاج  ،واملنيا ،والوادي اجلديد
الذي محل املؤمتر امسه
وأسيوط ..وغيرهم ،إذا اجتمعوا للتشاور
.استمرت فعاليات هذا املؤمتر ثالثة أيام ،بدءاً ورمبا للتعارف والبحث يف أمور الثقافة بكل
ما حتوي ،من حتديات يف ظل الفكر املستنير
من  17نوفمبر.2020
مت االفتتاح يف متام الساعة  12ظهراً ،بقاعة وجمع شتات العقول املتنافرة فكرياً ،إن أهم ما
االجتماعات مبجمع القوات املسلحة حتت يطالعنا به املؤمتر أن خلق محاور ثقافية غاية
رعاية سيادة اللواء أسامة القاضي محافظ يف األهمية ،هو لُب املوضوع ،إذ نري املحور
املنيا ،والدكتور بهاء الدين مزيد رئيس املؤمتر ،الرئيسي للمؤمتر جاء ليستنهض معاول األفكار
الهوية وتفريغ
والكاتب الصحفي محمد نبيل رئيس إقليم املستنيرة ،اجلادة؛ ملحاربة طمس ُ
وسط الصعيد الثقايف ،وأمني عام املؤمتر العقل والوجدان والتالعب بهما ،وكذلك ،لنشر
الهوية املصرية ،وتعزيز
الدكتورة أسماء عبد الرحمن أستاذة األدب الثقافة والفنون وترسيخ ُ
الشعبي جامعة املنيا ،وبحضور الفت لكالً القيم اإليجابية داخل املجتمع ،من خالل تطوير
من:الروائية الكبيرة األستاذة سلوى بكر املحتوى الثقايف والفني والتواصل املباشر مع
،الشاعر خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة املواطنني ،البسطاء واملهشمني ،أيضاً ،لتوصيل
باملنيا ،والفنان التشكيلي جالل أبو الدهب وكيل الرسالة الثقافية إلى القارئ يف النجوع واملناطق
وزارة الثقافة بسوهاج ..ونحن ال ننكر جهودهم احلدودية ،مبا يساهم باإليجاب يف إستراتيجية
جميعا ً التي توشجت باإلخالص واجلدية ،الدولة الشاملة لبناء اإلنسان املصري معرفيا ً
فضالً علي ذلك فقد حضر تلك الفعاليات وثقافياً..ضف إلي ذلكُ ،ولد املؤمتر؛ لنتعلم
عدد كبير من أدباء مصر من كل حدب وصوب ،كيف نفاخر مببدعينا ومثقفينا ،ونحافظ علي
ممثالً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ،الشاعر علمهم ..فهل نحرص علي أن نذكرهم فال
الكبير سامح محجوب ،وأعضاء األمانة العامة ننساهم هم وأمثالهم ،من نوابغ القادة والفرسان
للمؤمتر ،منهم الشاعر الكبير /أويف عبد واألدباء الذين أنفقوا حياتهم يف سبيل العروبة
اهلل األنور ،والشاعر الكبير /مدثر اخلياط ،ونهضة ثقافتها ،فهؤالء هم األحق بالشهرة
والشاعر اجلميل /مصطفي حامد ،و من أفراد كلهاُ ..ولدت فكرة هذا املؤمتر األدبي الكبير
جلنة اإلعداد واملتابعة ،د .شعيب خلف ،محمد تخليداً لذكري الشاعر الكبير ،ابن محافظة
جابر املتولي طاهر شافع ،تغريد عادل ....وألن سوهاج( بلد املواويل) د  /محمد أبو دومة.
هذا املؤمتر يخص إقليم وسط الصعيد ،فكان بدأ املؤمتر بافتتاح وتفقد معرضي الكتاب
احلضور بارزاً ألدباء وشعراء محافظات وسط وذوي الهِ مم للفن التشكيلي واألشغال الفنية ،ثم
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جاءت الكلمات البروتوكولية والتكرميات لبعض
الشخصيات األدبية والفنية واإلدارية املتميزة،
علي مستوي اإلقليم وخارجه..
ال شك أنه ،ال مجال إلنكار ما باتت متثله
الثقافة من ضرورة حياتية للمواطنني يف كثير
من بلدان العالم ،ويف عاملنا العربي بالذات،
من هذا املنطلق جاءت الكلمة الرئيسية التي
ألقاها السيد الوزير املحافظ ،أكد فيها إلي
الضرورة احلتمية إلرساء دعائم الثقافة يف
دروب ودهاليز العقول املصرية؛ جلني ثمار
الوعي الثقايف وتفعيله خلدمة الوطن ،تلي ذلك
كلمات قصيرة من رئيس إقليم وسط الصعيد
الثقايف  ،ثم رئيس املؤمتر ،وأمني عام املؤمتر،
ثم قامت فرقة املنيا للفنون الشعبية بتقدمي
عرض راقص  ،يربط بني مساحات البوح
املعاصر والتواصل مع املوروث الشعبي القدمي،
ويف متام الساعة  12:30ظهراً وملدة ساعة
ونصف استطاع الباحثون األفاضل أن يبحروا
يف محور هام من محاور املؤمتر أال وهو ((
الوعي الثقايف وتفعيل دور املؤسسات)) ،أدارت
اجللسة د .شرين عبد العزيز ،لألبحاث اآلتية:
(( دور املؤسسات الثقافية يف تشكيل الوعي
الثقايف)) من إعداد د .محمد سمير عبد
السالم ،أما بحث(( الوعي الثقايف ودوره
يف إرساء دعائم املؤسسات الثقافية)) فكان
البحث املميز الذي أعدهد .يسري عبد اهلل
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عبد الغني ،ثم جاءت اجللسة البحثية الثانية
يف ذات اليوم -بعد فترة االستراحة -وبدأت
يف الساعة  6مساءاً ،كانت حتمل عنوانا ً هو
قلب ونبض صعيد مصر (( اإلبداع وتطور
املوروث يف وسط الصعيد)) ،فنجد أن الباحث:
أشرف أيوب معوض قد استفاض يف شرح
ما يتعلق باملرأة وطقوس اخلصوبة املوروثة
يف صعيد مصر ،وحتدثت الباحثة :رضوي
محمد يونس عن (( جتليات املكان يف بعض
املجموعات الشعرية)) ،أما الباحثة :ريهام عالء
الدين ،فقد تناولت املالمح الشعبية يف رواية»
املشَّ اء» لفراج فتح اهلل ،كان يدير اجللسة د.
جعفر أحمد حمدي ..ويف متام الثامنة مساءاً
جاءت الفقرة املوسيقية املمتعة التي قدمتها (
فرقة املوسيقي العربية) ،واختتم اليوم األول
من املؤمتر بأمسية شعرية وقصصية ملبدعي
ومبدعات وسط الصعيد ،قدم تلك الفقرة كالً
من :ابتسام الدمشاوي ،وجابر الزهيري.
ويف اليوم الثاني ،األربعاء املوافق
 ،2020/11/18تهل علينا روائح الدور
الف َّعال ملجهودات اجلامعة ،وتفاعلها وارتباطها
بتقدمي ثقافة مجتمعية معاصر ،فكان محور
اجللسة الثالثة ،املوسوم بـ(( الرقمنة وثقافة
املواجهة)) حتدث فيها ،د .منتصر نبيه،
والباحث مصطفي محمد ضبع ،ثم جاءت
فاكهة اليوم ،املائدة مستديرة لشعراء البادية

شؤون عربيـــــة

استمرت قرابة الساعتني ،محفوفة بتصفيق
وإعجاب من احلاضرين يف القاعة الزجاجية،
وبعد االستراحة ،بدأت فعاليات اجللسة
البحثية الرابعة ،محورها الرئيسي (( من
إبداعات املؤمتر)) ،استطاع الباحث املجتهد
محمد الصاوي أن يقدم رؤية عميقة يف شدو
شعر العامية ومبدعيها يف آخر عشر سنوات
يف وسط صعيد مصر ،وحتدث د .محمود
عبد املعطي عن سرديات الشعر لدي شعراء
وسط الصعيد ،تقنية احلوار أمنوذجاً ،ويف
نهاية اجللسة ،جاء الصوت النقدي احلاضر
دائماً ،الباحث سفيان صالح ،إذ أنه ربط
خالل بحثه بني قضايا السرد وأوضح مدي
ارتباطها بقضايا اإلنسان والواقع..لم يكن
يليق بفاعليات املؤمتر أن تنسي اللحظات
اإلنسانية ،فقد جاءت جلسة مسيرة عطاء
علي لسان الشاعر اجلميل أشرف عتريس،
جاء -رغم مرضه -فتحدث عن مشواره
اإلبداعي خالل عدة عقود ،وبعد نهاية
تلك اللحظات اإلنسانية الفارقة ،تناول د.
شعيب خلف ديوان (( جلد الشوارع)) ألشرف
العتريس بقراءة مستفيضة مستبحرة ،حتدث
عن جماليات املفارقة الضدية يف هذا
الديوان ،وأنهي كلمته بعزف علي تيمة احلزن
جاءت بغيب املالمح علي لسان الشاعر  ،إذ
يقول حيث نفحات احلضرة الصوفية:
يا ريح من عند النبي /أجمل ما خلق من
ريح..
ثم انتهي اليوم الثاني من املؤمتر بأمسية
قصصية وشعرية شارك فيها الكثير ،نذكر
منهم علي سبيل املثال ال احلصر ،من الشعراء:
د .سيد عبد الرازق ،أحمد اخلطيب ،رجب
لقي ،محمد صبيح ، ،محمد عزام ،مينا
مالك ،محروس هاشم املدني ،أسامة
الزقزوق ،د.أبو زيد بيومي ،عبد الناصر
عبد املولي ،محمد الصاوي ،سيد اجلهيني،
جابر الزهيري ،علي عيسي أبو عمر ،أسامة
أبو النجا ،عاطف املنشاوي ،محمد عبد

القوي حسن ،أما القصة القصيرة ،فقد
ابتهجت بقراءات مبدعة نذكر منها ،ابتسام
الدمشاوي ،هبة عبد الناصر،فراج فتح اهلل،
سيد عبد العال ،أمين عبد السميع  ،محمد
عبد احلكم حسن ،مصطفي أبو العال،
وغيرهم من املبدعني املتميزين ..ويف اليوم
الثالث ،وهو اخلتام ،مت تقدمي الشهادات
اإلبداعية حتت عنوان رئيسي أيضا ً بعنوان((
بدايات متعددة ..لنهاية واحدة))،
استطاع الروائي محمود رمضان الطهطاوي
أن يغوص يف شبه سيرته الذاتية ،حتدث
عند مراحل التكوين يف عالم الكتابة ،وحتدث
أيضا ً عن ما للمبدع من حقوق جتاه النقابات
احلقوقية ( النقابة العامة الحتاد ُكتَّاب مصر)
مثالً  ،والدور املفترض أن يكون كي يلتحف
املبدع بدرع واقي وقت الغوز بكل أبعادة،
وحتدث بوجيف من الضعف اإلنساني عن
حلظات مرضه التي أعاد من خاللها ترتيب
أوراقه اإلبداعية واحلياتية ،ثم جاءت الورقة
البحثية املوجزة التي قدمها الشاعر إسالم
سالمة ،والذي أكد – من خاللها -عبارات
تلغرافية إذ يشكر كل من سانده معنويا ً كي
يصل للطريق الصحيح يف كتابة الشعر ،خص
بذلك ،الشاعر فارس خضر ،وانهي ورقته
بعبارة شكر وعرفان جلميع احلاضرين..
ويف نهاية املؤمتر مت إعالن التوصيات يف
جلسة ختامية ،ومن ضمن تلك التوصيات،
موافقة معالي وزير الثقافة املصري علي
إطالق اسم الشاعر الكبير /أشرف عتريس
علي أحد قصور الثقافة مبحافظة املنيا..
وأخيراً جاءت كلمة أمني عام املؤمتر د.أسماء
عبد الرحمن تشكر جميع الضيوف علي
تلبيتهم لدعوة املؤمتر ..ومت علي هامش
املؤمتر رحلة ألهم املعالم السياحية
للمحافظة ،حيث مت اصطحاب جميع ضيوف
املؤمتر لزيارة ((دير السيدة مرمي العذراء))
الواقع مبجاهل الصحراء الشرقية بجبل
الطير..
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كتبوا ذات يوم ..
رسالة ماجستير قدمت جلامعة العربي بن مهدي اجلزائرية بعنوان  :الدعم
الليبي للثورة اجلزائرية  1954ـ  1962م .احتوت على حقائق مهمة ومعلومات
جديرة بالقراءة عن الكثير الذي قدمه أهلنا دعم ًا لثورة اجلزائر العظيمة ذات
يوم .

(( إننا جند دائما احلضور الليبي قوي وفعال يف كل مناسبة ،وعندما تقرر إنشاء
احلكومة اجلزائرية املؤقتة يف سبتمبر  1958والتي كانت فيها ليبيا سباقة
لالعتراف بها ،حيث عمت االحتفاالت مختلف أنحاء القطر الليبي واستمرت
املهرجانات لعدة أيام وليالي وأحيت احلفالت وأقيمت الوالئم ووزعت احللويات،
واعتبروا هذا جزء من الدعم املعنوي للثورة .كما ال ننسى تلك املظاهرات التي
وقعت عندما اختطفت فرنسا القادة اجلزائريني اخلمس يف  22أكتوبر 1956
فقد حترك الشعب الليبي بكل مستوياته مطالبني إطالق سراحهم)).
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ليبيا يف عيونهم

()3

الرحالة العرب املغاربة الذين مروا على ليبيا

فوزي المزيني  .ليبيا

* الرحالة املوريتاني « ابن طوير اجلنة «
وهو أحمد املصطفى بن طوير اجلنة بن عبد
اهلل بن أحمد صائم احلاجي الشنقيطي
كما اشتهر أيضا بلقب مرابط شنقيط ولد
هذا الرحالة مبدينة « وادان وهي من أشهر
املراكز الثقافية والعلمية ببالد شنقيط
موريتانيا وهو شيخ وفقيه حافظ للقرآن
الكرمي ونبغ يف مختلف العلوم االٕسالمية
املوجودة يف عصره آنذاك وقد مر بليبيا
سنة  1247هـ  1831 /وأسمى رحلته
باسم (رحلة املنى واملنة) ومما كتب ابن
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طوير اجلنة هذا االٕقتباس عن كرم أهل
ليبيا ” وأما ما فعل معنا أهل درنة وأهل
بنغازي وأهل طرابلس من أنواع االٕكرام
وأنواع االٕنعام فال حتصيه الدفاتر وتقصر
عن عده االٔقالم واملحابر “
كما ذكر ابن طوير اجلنة يف كتاب رحلته أن
أهل برقة ويف مدينة درنة حتديدا طلبوا
منه تأليف كتاب يف الرد على فرقة دينية
كانت موجودة بينهم وصفهم ابن طوير
اجلنة باملعتزلة ويعتقدون بالكثير من البدع
فقام بتأليف كتاب أسماه « فيض املنان يف
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الرد على مبتدعة هذا الزمان « وذكر يف
رحلته أن أهل درنة رجعوا بعد ذلك الكتاب
عن االٕنخراط يف زمرة أولئك املبتدعة .
* الرحالة محمد بن عثمان احلشايشي
1895م
ولد محمد بن عثمان احلشايشي يف مدينة
تونس وكان أديبا ً كتب الكثير عن ادب الرحلة
 ،كان والده عثمان من االٔشراف ومن شيوخ
جامعة الزيتونة وكتب عن رحلته يف كتابه «
جالء الكرب عن طرابلس الغرب « وله أيضا
كتاب « النفحات املسكية يف أخبار اململكة
الطرابلسية « ومن املعروف يف الكتابات
القدمية أن القصد بطرابلس كان يشمل
كافة بقاع ليبيا ويسرد احلشايشي رحلته
إلى ليبيا سنة 1895م يف كتابه وتطرق
إلى تاريخ طرابلس من الفتح االٕسالمي إلى
القرن التاسع عشر وقد أستمد مصادره
عن املؤرخني مثل ابن خلدون وابن دينار
أو عن اجلغرافيني مثل االٕدريسي أو عن
رحالني سابقني مثل العبدري  ،كما حتدث
عن احلركة السنوسية يف ليبيا وعن الطرق
الصوفية وكتب عن أحوال مدن ونواحي
ليبية كثيرة وقد زار احلشايشي بنغازي

أيضا ووصف عدد من مساجدها كاجلامع
الكبير « العتيق « املجاور لسوقي اجلريد
والظالم  ،كما أعجبته منارة أخريبيش
وهي الشيء الوحيد املتبقي ملعالم بنغازي
التاريخية وبها مقام الولي الصالح «سيدي
أخربيش»
كما ذكر احلشائشي مسجد « رشيد باشا
« بشارع عصمان .
كما حتدث عن مزايا االٔسواق القدمية مثل
« سوق اللفة « والذي ال وجود ل ُه حالياً.
وقال عن سكان بنغازي بأن لهم همم عالية
وسيرة مرضية وأنهم مولعني بحب االطالع
والتعرف علي أحوال غيرهم من العرب
واملسلمني وكانوا مثقفني يحبون العلم وتعلم
القرآن الكرمي كما وصف ملبسهم قائال
 :يلبسون الشاشية « الشنه « وحتتها
«املعرقه» فوق رؤوسهم وسراويل إلي الكعبني
وقمصان «سواري» فوق السراويل حتى
منتصف أرجلهم وفرامل تصنع محليا ً أو
جتلب من تونس أو االٕسكندرية مع أحزمة
تلف خصورهم ويلبسون»البلغة» كأحذية
لهم وميتهنون التجارة والفالحة التي كانوا
يصدرونها إلي االٔسواق يف أوربا وخاصة
محاصيل القمح والشعير إضافة إلي املراعي
اخلصبة التي كانوا يربون فيها املاشية وال
يؤدون شيا ً للدولة إال ما فرضه اهلل علي
عباده من الزكاة الشرعية وكانوا يصدرون
حلوم البقر والضأن واملاعز إلي مصر
والشام والدجاج والبيض كان رخيصا ً وأغلب
القصابني والتجار واخلبازين كانوا يف االٔصل
من أهالي طرابلس ومصراته وزلينت إضافة
إلي وجود جتار تونسيني يأتون مبواد وسلع
وملبوسات ومناجل وأواني من أوربا  ،وكانت
تستخدم كنقود الليرة العثمانية ذهبا ً وفضة
ونحاسا ً  ..وقد قال الرحالة احلشائشي
عند مغادرته بنغازي « لم أر مكانا ً فيما
وطنته قدماي أرخص أسعاراً من بنغازي«
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ً
الرموز بصفتها سطحا للممارسات الغيبية ..

رموز السحر يف التراث الشعبي

د .أشرف صالح محمد .مصر

من املسلم به أن الغوامض واألسرار والغيبيات
واخلفايا تسيطر بصفة عامة على معرفة
اإلنسان منذ فتراته األولى ،ولقد نشأ السحر
يف مظاهره األولى عبر هذا اإلطار اخلفي
والغامض والغيبي لألمور.
كان املجتمع منذ العصور احلجرية يعيش
على الصيد والقنص ،ومعه ظهرت طائفة
من الطقوس التي كانت تهدف إلى تقوية
عزمية األفراد ضد خوفهم من املجهول عن
طريق اإليحاء ،ومن هنا بدأت رموز السحر
والتي لم يتغير بعضها منذ آالف السنني عبر
مختلف العصور يف عهود مختلف املعتقدات
والديانات .هذا معناه أن السحر قد ارتبط
بوجود اإلنسان على وجه األرض وأنه ممتد
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طاملا هناك حياة إنسانية على ظهرها.
استخدم السحر حلماية املخلوقات البشرية،
وتهدئة مخاوف الناس ضد األشباح ،وضد
احلوادث ،وللتحكم يف قوى احليوانات
لصيدها أو صرفها ومنع أذاها أو التأثير
عليها ،واستعمل أيضا ً بصفة عامة لدفع
األرواح الشريرة ،وكتعويذة لتفادي الكوارث
ودفع األذى ،أو جللب احلظ السعيد واخلير.
ويعتبر السحر األسود هو األساس واألصيل
من ضروب السحر ،يأتي بأفعال غير طبيعية
بفضل الوسطاء من األرواح غير املرئية،
والشريرة يف أغلب األحيان .والسحر األبيض
يأتي بأمور غريبة يف مظهرها ،ولكن يف
واقعها تخضع لسببية طبيعية تعتمد على
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مهارة الساحر وقدرته التدريبية.
أما الرمز ،فهو لغة تشكيلية لها مفردات
أصيلة ،لها أهميتها ودالالتها التاريخية
واإلنسانية التي تتجاوز الزخرفة ،فأشكالها
وتعبيراتها تستمد يف كثير من األحيان من
رمزية املعتقدات ،وأحيانا ً أخرى من رمزية
العناصر الطبيعية املوجودة يف البيئة ،فقد
يستخدم الفنان رسم النبات أو طائر أو
شكل هندسي ،وقد يعبر الشكل عن حدث
وقع ذات يوم وانفعلت به اجلماعة ويعبر عنه
بالرمز ،أو قد يكون معبراً عن عادة أو تقليد
من تقاليد املجتمع .وهناك العديد من الرموز
السحرية سوف نرتشف من نبوعها ونفهم
دالالتها ومدى حتورها بعد ذلك يف العديد
من العصور املختلفة.
رموز السحر من الطبيعة :
الشمس قد اختير لتصويرها شكل دائرة
مشعة أو ما يشبه النجم الكبير ،وأحيانا ً
كانت ترسم على شكل دائرة كبيرة بداخلها
نقطة .و ُت َع ّد عبادة الشمس من العبادات
القدمية فهي أول األجرام السماوية التي
لفتت أنظار البشر يف كل شروق وغروب
منذ بدء اخلليقة ،لتأثيرها املادي على حياة
اإلنسان واحليوان والنبات ،فعبدوها وشيدوا
لها املعابد وقدموا إليها القرابني .والشمس
يف األسطورة املصرية رمز للخير واخلصوبة
وحرق األعداء .وعرفوا اإلله «رع» إله
الشمس ،وتخيلوه على هيئة الصقر أو كإله
له رأس الصقر .كذلك كان هناك عبادة اإلله
آتون «قرص الشمس» وقد وجدت أشعته
على شكل أذرع ذات أيدي تهب احلياة والقوة
واحليوية.
وبالنسبة إلى الهالل والقمر ،فقد عبر
عنه اإلنسان منذ العصر احلجري بهيئة
قرن حيوان ،وأحيا ًنا نراه على هيئة امرأة
واقفة وذراعها ممتدتان جانبا ً إلى أعلى
مبا يشبه الهالل ،ويف أسلوب آخر يصور

القمر بالكيفية نفسها التي تصور بها الشمس
حجما .فظهور الهالل
إال أنه يكون أصغر
ً
وخاصةً بعد الليالي واألمسيات املوحشة
كانت ظاهرة مبهرة عند القدماء حينها
كانت تعقد احلفالت لظهوره ،ولذلك ُعبد
وقدس القمر والهالل عند كثير من الشعوب
ّ
القدمية ،واستخدم الهالل كتميمة إلله القمر
ضد السحر والنظرة الشريرة .ويرتبط بهذا
الكوكب اإلله «حتوت» الذي كان كاتب اآللهة
يف مصر القدمية واملشرف على محاسبة
املوتى ،إله احلكمة والسحر والفلك ،وكان
بحكمته واتزانه قادراً على أن يفض املشكالت
التي تنشأ بني اآللهة ،وكان على علم بالصيغة
السحرية التي متكن املوتى من اجتياز العالم
السفلي بسالم.
أما النجمة ،فقد اعتبرها املصري القدمي
أطفاالً آللهة السماء التي تلدهم يف املساء
وتبتلعهم يف الصباح .كما رأى املصريون يف
العصور املتأخرة أنها أرواح املوتى .والنجوم
ترمز إلى الكون ومرتبطة مبيالد األنبياء.
ومنها «النجمة اخلماسية» وتسمى خامت
سليمان وتستخدم يف الطقوس اخلاصة
بالسحر ،وإذا كانت داخل دائرة فهي متثل
مكان مقدس آمن وتستخدم للحماية من
السحر .وهناك (النجمة السداسية) جنمة
داود ومعناها احلريف درع داود ،ترمز للعلوم
اخلفية التي كانت تشمل السحر والشعوذة.
واملاء رمز احلياة اخلالدة والبعث واخلصوبة
وزيادة الرزق ،فقد أله املصري القدمي النيل
وإعتاد تقدمي القرابني له وتأليف األناشيد
لتمجيده .لذا تنوعت رموز املاء فكانت يف
العصر احلجري القدمي تصور على شكل
جملة خطوط متوازية ومتعرجة يف اجتاهها،
كما اختلف سمك اخلطوط من شكل آلخر،
أيضا ً متثلت على شكل مثلثات متجاورة
متالحقة وراء بعضها ،وأحيانا ً كانت ترسم
كخط حلزوني أشبه مبنظر القوقع يتزايد
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محيطه تدريجياً .واملاء يف أسطورة «إيزيس
وأوزوريس» رمز للحياة واخللود والبعث
واخلصوبة ،وقد أعطوا أحيا ًنا للنيل صفات
«اوزوريس» ،وملا كان «أوزوريس» ُيشرف على
أيضا هو
ما يكفل اخلصب ،فقد كان يعتبر ً
الفيضان نفسه ،كذلك عرفت إيزيس يف
عصور ما قبل التاريخ بأنها «روح احلياة».
أما النبات واألشجار ،فيعتبر نحر الذبائح
للمحاصيل الزراعية وال سيما األشجار
املثمرة ،من بني ما تخلف من طقوس قدمية،
إذ كانت تعلق على قممها رؤوس الكباش أو
العجول أو غيرها لضمان غزارة محاصيلها.
وأهم النباتات التي يعتقدون فيها األشجار
الضخمة وأجذاع النخل ،ولو رأوها يقبلونها
ويتبركون بها ويعلقون عليها أثرهم ،وقد ترمز
الثياب التي تعلق على األشجار يف النذور
وغيرها إلى جلد اإلنسان نفسه صاحب
الثوب ،فكأن الناذر يبادل الشجرة بجلد
جسمه لتبادله هي األخرى بالصحة والرخاء.
ويبدو أن تقديس األشجار والنبات لضمان
حاصلتها الزراعية من ثمار وحبوب حتول مع
مضي الوقت إلى نذور تترك على األشجار
لتبادل األفراد بالسعادة واخلير والهناء.
ويعتبر النخيل من أهم األشجار املقدسة
داخل الفولكلور العربي بصفة عامة ،فالنخلة
هي شجرة احلياة ،ترمز إلى سخاء العطاء
واخلير والرزق الوفير واخلصوبة ،وتوحي
بالعظمة والشموخ .وصاغها الفنان الشعبي
بساق بسيط به بعض الوريقات املسطحة
املتجاورة وغير املتداخلة ،لتمثل اختصار
ملعاني قدمية ومعتقدات تدل على االزدهار
واإلخصاب والكرم ملرتديها .وقد رمز
املصريون أحيا ًنا لظهور الروح العظيمة
للحياة من املياه بزهرة اللوتس املائية ،فكانت
ترمز إلى اخلصوبة واحلياة املتجددة ،وكانت
حتمل باليد أو يصنع منها األكاليل أو توضع
حول العنق ،وتصنع منها القالئد.
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وكانت املالبس الشعبية القدمية تطرز
صدورها وكذلك األكمام واألكتاف بأنواع
من النباتات والزهور النضرة ،لنجد هذه
املالبس يف شكل طالسم توحي بأن َم ْن
ترتديها كاألغصان املورقة النضرة ،ومن
أيضا تصفيف الشعر على
التمثيل بالنبات
ً
أشكال ضفائر تشبه سنابل القمح ،لتمنح
الفتاة اجلمال لتخبرنا أنها عروس القمح يف
نضارتها .وهكذا ميكن أن تفسر املعاني التي
قد تكون مختبئة وراء الزخارف النباتية يف
احللي والطواقي وأدوات املنزل وأثاثه ،ويف
ٍ
معان قد ترجع يف أساسها للتبرك
جميعها
أو التمثل بحيويتها وقدرتها على التجديد
والبقاء.
رموز السحر من الكائنات احلية :
انتشر استخدام الطيور واحليوانات يف
األغراض السحرية ،وكل حيوان له مدلول
معني وغرض عقائدي مختلف ،وذلك برسم
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احليوانات أو استخدام بعض التماثيل املمثلة
للحيوان أو باحليوان نفسه .وقد وجدت يف
العصر احلجري القدمي متاثيل مكسورة عن
جزءا من الطقوس التي
عمد ،رمبا كان هذا
ً
كانت شائعة .ومن الواضح إذن أن الدافع من
رسوم الكهوف للحيوانات ليس دافعا ً جمالياً؛
فلم ُيقصد بها مجرد الفن اخلالص أو ما
ُيعرف بالفن للفن ،بل كان الهدف إطالق
تعويذة سحرية؛ ذلك ألن هذه الرسوم لم تكن
بالقرب من مداخل الكهوف ،ولكنها كانت (يف
أنحاء العالم) موجودة يف مؤخرة الكهوف،
بعيدة عن الضوء ،يظهرها ضوء صناعي،
فالصيد واحلصول على احليوان كان هو
الشكل األساسي لالقتصاد يف تلك الفترة.
كذلك انتشرت أنواع من األحجبة من جلد
احليوان ،واستخدامها يف إبعاد األرواح
الشريرة األمر الذي يفسر االعتقاد بانتقال
األثر الروحاني من احليوان إلى جلده،
وهذه األحجبة ترتبط مبا يعرف بـ «السحر
املادي» .حيث كان يستخدم جلد احليوان
ألغراض سحرية بعد كتابة بعض العبارات
السحرية عليه ،وكان بعضها ُيكتب على جلود
الذئاب والغنم ،إال أن جلد الغزال كان األكثر
شيوعاً ،وبعض األحراز على هذا اجللد
كانت مل َ ْن يبغضها زوجها ليعود إليها فيما لو
حملت احلجاب على عضدها أو ساعدها،
ولبس جلود احليوان قد يقترن بفكرة امتزاج
قوى البشر بقوى األرواح احليوانية والتي
كان ُينظر إليها كرصيد هائل للسيطرة على
اإلنسان.
واألسد من احليوانات التي يرتبط جلدها
مبعتقدات شعبية ،فهو يرمز للشجاعة
ويستخدم لصد أشكال مختلفة من األذى،
فاجللوس على جلد األسد يشفي من
البواسير ويقضي على مرض النقرس ،ودهن
اجلسد بدهن األسد يعمل على فرار السباع،
واالكتحال مبرارته يجلو البصر ،ووضع قطعة

منه يف صندوق الثياب يحمي الثياب من
السوس .كذلك استخدمت اجللود املدبوغة
حليوانات الضفادع واألسماك واحلمام
والصقور وغيرها يف الكثير من األغراض
السحرية ،حيث ُيكتب عليها الطالسم
واألوفاق واألقسام والعزائم .وكان أهالي واحة
سيوة يعتقدون حتى بداية القرن العشرين أن
أكل حلم الكلب يشفي من األمراض اخلبيثة.
وكان من األحراز السحرية التي استخدمت
يف أزمنة الفراعنة استخدام دهن القط
لتهجير الفئران ،وغسل الشعر بدماء ثور
أو عجل أسود ملنعه من الشيب ،وكان الدم
واللنب واللعاب من الوسائل السحرية املنتشرة
لعالج كثير من األمراض ،كان يتحتم على
الساحر يف بداية األمر أن يردد قبل عالجه
التعاويذ واألقسام ،ثم حتول األمر بعد هذا
إلى االكتفاء بكتابتها على قطع من البردي
يبتلعها املصاب ليبرأ من دائه ،أو يشرب من
ماء غسلت فيه مخطوطات سحرية ،ثم حتول
األمر مرة ثالثة فكان الساحر يكتفي بتالوة
أقسامه على املشروبات أو العقاقير قبل أن
يتناولها املريض.
وبالنسبة للسمك ،فهو رمز شائع منذ العصر
احلجري القدمي يستخدم كتميمة شعبية من
شرق أسيا إلى أوربا للحماية من العني وجلب
احلظ السعيد ،كما يستخدم جللب الرزق
ولطلب اإلخصاب والتكاثر .وعرفت السمكة
وارتبطت يف ذهن اإلنسان بوفرة اإلخصاب،
أيضا رم ًزا
وجلب اخلير ،وزيادة الرزق وهي
ً
للحرص واحلذر واحلكمة ،كذلك توضع
األحجبة داخل جتويف السمكة و ُيكتب بها
بعض اآليات القرآنية للبركة والفأل احلسن
وللوقاية من احلسد والعني ،وتعلق كتمائم
وداليات سحرية ُيطلق عليها «حلية» كما هو
احلال يف (كردان السمكة).
أما اجلعران وهو «خنثي» أي به أعضاء
الذكورة واألنوثة ولذلك فأنه يبيض ذاتياً،
45

الليبي

ترح_______ال

ومن هنا ارتبط اجلعران الذي خلق نفسه
بإله اخلليقة الذي خلق العالم ولم يخلقه
أحد .ويرمز إلى معنى بعث املوتى وزيادة
اخلصوبة مل َ ْن يستخدمه أو يتزين به .أما
العنكبوت ،فيستخدم الشكل التجريدي
حلشرة العنكبوت على شكل خطوط مشعة
تبعث من نقطة يف املنتصف ،وتعتقد
الريفيات بأن هذه اخلطوط تقوم ببعثرة
القوة الشريرة والطاقة املشؤومة التي تنبثق
من العني احلاسدة.
وقد استخدمت األفعى كرمز للقوة أو
املكروه من ناحية أخرى ،وقد كان اخلوف
والرعب هما العاملني اللذين دفعا املصريني
إلى تقديس كائنات مرعبة مؤذية .وتلعب
األفعى دورها يف احلراسة واحلماية .وهناك
حكايات شعبية عن اجلنية التي تأخذ شكل
األفعى وتقوم بحراسة بعض أحياء القاهرة
مثل مسجد البيومي الشهير باحلسينية،
وأفعى الشيخ هريدي وهو أحد األولياء يف
أقاصي الصعيد ويستمد هذا الوالي شهرته
من امتالكه أفعى عظيمة خلف مسجده،
ولقد كان هذا الوالي يستطيع شفاء الناس
من األمراض والعلل عن طريق تسليط
األفعى على اجلزء املريض يف اجلسد
فتمص األفعى ذلك املرض ويبرأ املريض.
ومن الشواهد الباقية التي تؤكد صلة
اإلنسان بعالم اجلن واحليوان؛ أنه ما يزال
الكثير يف البالد العربية يعتقدون بأن
القط األسود هو نوع من اجلن ،والقطة
بوجه عام كانت تُعبد منذ القدم ألن فيها
قوة سحرية خاصة وسرية ،وهناك قصص
كثيرة يتضمنها املوروث الشعبي حول هذا
املوضوع ،فتقترن رؤية القط األسود –
وبخاصة يف الليل-بالشؤم ،وال يكون احلال
نهارا .ومن املعتقدات املنتشرة يف
كذلك
ً
الريف املصري؛ أنه توصف أجزاء خاصة
من أحشاء احليوان أو الطير مثل الثعلب
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أو الذئب أو الهدهد والغراب لعالج مرض
مزمن أو نقص يصيب اإلنسان ،فقلب الذئب
يؤكل ليقوي قلب األنسان ويجعله يحتمل
اجل ْري مسافات طويلة ،ويوصف لألطفال
الذين يتأخرون يف الكالم أكل حلم الغراب
بعد طبخه حتى ينطلق لسانهم.
ويف ممارسات الزار خالل القرن التاسع
عشر يف مصر ،تطلب الشيخة تقدمي أضحية
إرضاء للجن الذي يسيطر على روح املريضة،
وحتدد الشيخة مواصفات األضحية من
طيور أو حيوانات لها عالمات خاصة من
غنم أو ماعز ،وأحيانا ً تكون األضحية ثوراً
أو جمالً.
رموز مستمدة من اإلنسان
الكف ،رمز من العصر احلجري القدمي مانع
للحسد ،له قوة ضد العني احلاسدة لطرد
السحر وجلب احلظ السعيد ،وترد احلسد
والسحر ،واستعملها الكهنة إتيا ًنا بالسحر
العظيم .ويطلق عليها اخلمسة وخميسة ،حيث
ارتبط الكف بالعدد خمسة ،فكان بادئ ذي
بدء يعبر عن أعضاء اجلسم األربعة مضا ًفا
إليها الرأس وهي رمز اإلنسان والصحة.
واستخدم الكف كتميمة شعبية خاصة يف
اعتقادا منهم
البلدان اإلسالمية جللب احلظ،
ً
طا بتعاليم اإلسالم اخلمس ،ورسم
أنه مرتب ً
الكف ألعلى يعارض األرواح الشريرة ،أما
رسمه ألسفل فهو يشتت انتباه العني احلاسدة.
دائما يف صورة إكسسوار معلق على
وجنده
ً
صدر املولود واملختون ،وأحيانا ً تستخدمها
بعض السيدات التي لم يعش لها أطفال بعد
الوالدة أو التي تنجب ولد على بنات وتخشى
عليه من احلسد أو أي أذى .و ُت َع ّد العني
أكثر الرموز شيوعا ً يف الفكر املصري ورمزاً
مقدسا ً يستخدم كتميمة وخاصةً اخلرزات
الزرقاء الكبيرة والتي حتتوي على رسم العني،
ثم باتت رمزاً للقوة املدمرة والضوء املغشي
لألبصار والنار والعواطف.
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رموز السحر من األشكال الهندسية
األشكال الهندسية ورموزها املتنوعة حتمل
الكثير من الدالالت ،وحتوي داخلها الكثير
من الطاقات السحرية والغيبية ،تتداخل
تارة وتفترق أخرى ،ثم تتقابل أو تتماثل أو
تنعكس ،كل هذا لتكون ما يشبه اللغة التي
تستخدم للتعبير عن بعض األقسام السحرية
أو األدعية والتعاويذ .ويعتبر املثلث شكالً
من األشكال الهامة العريقة املستخدمة
بوجه عام ،وله عدة دالالت وأبعاد رمزية؛
فهو يعبر من خالل أضالعه وتكوينه عن
حسن الظن–
العدد ثالثة ،وثالثية األخالق ( ُ
فصاحة اللسان – فعل اخلير) ،ودورة احلياة
(الوالدة – والنضج – والوفاة) .وقد استنبط
اإلنسان املصري منذ القدم شكل املثلث من
الهضاب واجلبال ،كما ترجم مياه النيل
ورسمها بشكل مثلثات متجاورة متالحقة وراء

بعضها .وتكرار املثلثات يف الفكر اإلسالمي
أبدا .واملثلث رمز للروح،
دائما ً
يعني التسبيح ً
وحتوير للعني ،وقد صنعت األحجبة على
هيئة املثلث للحماية وأبعاد األرواح الشريرة
أيضا
واحلسد ،والوقاية من السحر ،ويعتقد ً
أنه مرتبط باخلصوبة واإلجناب للشبه بني
املثلث ومنطقة التناسل لدى السيدات .وقد
يرمز إلى الذكورة عندما تكون قمته ألعلى،
وإلى األنوثة عندما تكون قمته إلى أسفل،
كذلك إذا ُرسم املثلث ورأسه ألعلى ميكن أن
يرمز إلى السماء ،أما إذا رسم ورأسه ألسفل
فيمثل األرض.
أما املربع فيعني التوازن والقدسية ،وهو
رمز النظام واالستقرار ،ميثل االجتاهات
األصلية والفصول األربعة .وهو من األشكال
تبعا ألضالعه،
التي توحي باحلركة واحليوية ً
ويستخدم بكثرة يف أشكال وأحجام متنوعة
وأوضاع مختلفة .قد يقسم إلى أربعة
أقسام ،وقد يقسم إلى مثلثات للحصول على
أكثر من غرض أو منفعة؛ كجلب رزق ومنع
أذى يف آن واحد ،وهو يستخدم ملنع احلسد.
ويستخدم املعني بكثرة كرمز ،ويتخذ تكوينات
عديدة بشكل منفرد مع التنوع يف أحجامه
أو متداخل مع بعض الرموز األخرى بهدف
تشتيت العني احلاسدة وجتنب شرها ،حيث
أن املعني يعتبر الشكل الهندسي للعني.
وتعتبر الدائرة هي رمز من املصري القدمي
يستمد قوته من حركة القوة الكونية للشمس
والقمر ،ويستخدم هذا الرمز يف مختلف
أنحاء العالم للحماية من العني .وبوجه
عام توحي الزخارف الهندسية بشخصية
قوية ،لذا تستخدم املرأة الشعبية األشكال
الهندسية يف اإلكسسوار العتقادها بأنها
تعطي طاقة إيجابية خفية توحي بالثقة
والسعادة والفخر.
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األنرثوبولوجيا الفرنسية واسالم األفارقة ..

تاريخ من االنتهاكات

عزالدين عناية أكاديمي تونسي مقيم في ايطاليا

ينشغل كتاب «جان-لو آمسال» املعنون بـ»إسالم
األفارِقة» بالبحث األنثروبولوجي ،ومبراجعة
املقوالت األنثروبولوجية يف منطقة غرب إفريقيا
ويف دول ما وراء الصحراء اإلسالمية .وهو
متخصص يف املنطقة ،وعلى
مؤلف لباحث غربي
ّ
دراية عميقة بأوضاعها الدينية واالجتماعية.
يكتسب الكتاب قيمته العلمية من مقاربته النقدية
لألنثروبولوجيا االستعمارية وما بعد االستعمارية
املهمات
يف املنطقة ،يف مبحث لطاملا انغمس يف ّ
األمنية والتقارير املخابراتية طيلة الفترة
االستعمارية.
يوزِّع املؤلّف كتابه إلى ثالثة أقسام رئيسة،
فضالَ عن متهيد تناول راهن التحوالت الدينية
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يف املنطقة ،وخامتة حاول فيها التط ّرق إلى
مستقبل أوضاع شعوب غرب القارة .يف القسم
األول يسلّط الباحث الضوء على دواعي االنشغال
بالتراث الديني لدول غرب إفريقيا يف الدراسات
الغربية .حيث َيلقى اإلسالم الصويف اإلفريقي
يف التاريخ املعاصر ،أو ما ُيطلَق عليه يف األبحاث
الغربية بشكل تعميمي «اإلسالم األسود» ،ترحيبا ً
يف األوساط السياسية الغربية ،بوصفه إسالما ً
قابالً للتطويع وفق مراد الهيمنة الغربية .فهو من
صنف معتقدات (‹النيو آيج››/العصر اجلديد›)،
الرائجة واملر َّوجة يف الراهن املعاصر .وذلك ضمن
ْحفية
ٍ
مساع لتحويل الثقافة اإلفريقية إلى ثقافة َمت َ
جتارية قابلة للعرض ،ومن َث ّم للبيع والشراء ،كما
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هو جار مع ثروة املخطوطات يف تومبكتو واآلثار
القدمية للمنطقة .تأتي تلك احلفاوة يف مقابل
تنفير وتخويف من اإلسالم «الشرق أوسطي» كما
سمى ،بوصفه مشوبا ً مبسحة جهادية ونضالية.
ُي ّ
إذ يالحظ الباحث وجود محاوالت جادة من
توجهات فرنسية إلبعاد ِ
مسلمي جنوب الصحراء
عن حاضنتهم املغاربية العربية ،ومحاولة قطع
طريق التواصل الضارب يف عمق التاريخ ،وذلك
بالعمل على اختالق ما ُيشْ به الهوية «الزجنية
األصلية» يف مقابل الهوية «اإلفريقية اإلسالمية».
عرض مصطلح «اإلسالم األسود» يف
فعادة ما ُي َ
مقابل «اإلسالم املغاربي» و»اإلسالم الشرق
أوسطي» و»اإلسالم اخلليجي» ،وهي محاولة
النتزاع اإلسالم االفريقي من حاضنته الطبيعية.
ُيبرِز الباحث آمسال التشابه بني أفعال املدرسة
األنثروبولوجية الفرنسية واملدرسة األنثروبولوجية
اإلجنليزية يف ِ
لعب هذا الدور ،سواء إبان الفترة
االستعمارية أو الحقاً .ويوضح الكاتب أ ّن تلك
الثنائيات والتفريعات املضلّلة ،التي تطغى على
املنظور الغربي يف قراءة اإلسالم يف دول إفريقيا،
غالبا ً ما طمست التنوع يف الطرق واجلماعات
(القادرية والتيجانية واألحمدية والسنوسية
واملهدوية )...وحصرتها يف ثنائيات مانوية مغلَقة.
كما أ ّن املقاربة الغربية ــ ِوفق الباحث ــ غالبا ً ما
تتغاضى ،أو حتقّر ،من الدور الصويف اجلليل يف
ِ
سداً منيعا ً أمام
مقاومة
املستعمر الغربي ،ووقوفه ّ
املسخ للهوية اإلفريقية .فقد عرف فضاء إفريقيا
العديد من احلركات الدينية والصوفية الوطنية
التي جابهت املخ ّ
ططات االستعمارية .ذلك ما
يالحظه املؤلف مع آثار الغزو االستعماري الغربي،
حيث جرى اجتثاث احلركات اجلهادية املقا ِومة
لالستعمار ،كما هو الشأن مع حركات «عثمان بن
فودي» و»احلاج عمر بن سعيد فوطي» و»ساموري
توري» .طوراً بتفكيك املمالك القائمة واستبدالها
بإدارات استعمارية ،وتارة بالتحكم يف إفريقيا
بتدجني نخبها الفكرية وتطويعها لغاياتها ،كما
الشأن يف شمال نيجيريا والسينغال.
وباملثل ُيبرز «آمسال» أ ّن الفضاءات الدينية غير
اإلسالمية كانت عرض ًة للقمع االستعماري أيض ًا

يف العديد من البلدان .فقد ذاع صيت حركة دينية
نضالية يف أوساط الدارسني األنثروبولوجيني
ونالت ح ًّ
ظا من االهتمام والبحث ،وهي حالة
كنيسة سيمون كيمبانغو .يتعلّق األمر بحركة
وطني
سست على يد شاب كنغولي
مسيحانية تأ ّ
ّ
ُسمى
متد ّين (إبّان احتالل بلجيكا الكونغو ،التي ت ّ
اليوم الزايير ،وذلك يف أواخر القرن التاسع
عشر) .تر ّبى «كيمبانغو» يف وسط عائلي متأثّر
بتعاليم املبشّ رين املعمدانيني ،وكان صاحب رؤية
دينية جتمع بني عناصر مسيحية ومحلّية مشوبة
بطابع إفريقيِ ،مثل القدرة على اإلشفاء واإلميان
باملخلّص املنتظر ،ومؤمنة بتحرر إفريقيا من الغازي
األبيض .اتّخذت دعوتُه الدينية طابعا ً نضاليا ً
مت اعتقال «كيمبانغو»
مناهضا ً لالستعمار ،ولذلك ّ
وصدر عليه حك ٌم باإلعدام ،ح ّوله ملك بلجيكا
حينها إلى سجن مؤ َّبد .وبرحيل كيمبانغو ،سنة
 ،1951وهو ق ْيد االعتقال ،لم تتراجع احلركة
بل ازدادت إصراراً يف نضالها السياسي
وتشبثا ً
ّ
بأهدافها الوطنية ،حتى حتقّق النصر سنة 1960
بإعالن استقالل دولة الكونغو ،ومن َث ّم حصل إقرار
الكيمبانغية تو ّجها ً دينيا ً رسميا ً يف الدولة ،ومنذ
ذلك العهد ُع ّد كيمبانغو مخلِّصا ً دينيا ً وزعيما ً
وطن ّياً .ففي إفريقيا ،وعلى وجه العموم ،ظهرت
الديني ،إ ّبان
حركات أهلية أعادت صياغة التراث ّ
ِ
باملستعمر الكاثوليكي والبروتستانتي،
االحتكاك
على ٍ
حد سواء ،وك ّيفت عناصره وفق رؤى خالصية
الديني لشعوب القارة.
أكثر التصاقا ً باملخيال ّ
ما يرصده الباحث يف القسم الثاني من الكتاب،
أ ّن ثمة صراعا ً يف املخيال اإلفريقي وحول املخيال
اإلفريقي ،جتري أحداثه يف إفريقيا ما وراء
الصحراء ،بني تو ّجه غربي يسعى جاهداً ليحتكر
فضاء املنطقة على مستوى عملي وعلى مستوى
ٍ
جديد،
تأويل رموزه ،ومن َث ّم توجيه مساراته؛ وتو ّج ٍه
متن ّوع العناصر وغير متناسق ،أحيانا ً ُيظفى عليه
طابع التطرف ،وأخرى ُينعت بالوهابية والتس ّيس.
املتابعة والبح ِ
ِ
وقد جعلت قلّةُ
ث يف املنطقة من
خارج الدائرة الغربية ،الفرنسية حتديداً ،الصور َة
وتعبر عن
الرائجةَ واملر َّوجةَ تأتي من طرف واحد ّ
قراءة مشحونة مبضامني سياسية واضحة.
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التالعب نفسه جرى سابقا يف بالد املغرب الكبير
بتفاوت ،من خالل املسعى الفرنسي خللق «الظهير
البربري» يف مقابل «العنصر العربي» .حيث
ض ِفيت على األ ّول مالمح الدميقراطية واالنفتاح
أُ ْ
التشدد والتسلّط .وهي يف
وعلى الثاني مالمح
ّ
الواقع اخلطة السياسة ذاتها التي اُتّبعت سيما يف
اجلزائر ثم نُقلت بحذافيرها إلى السينغال .أما
اجلارة مالي ،فقد شهدت إبان الفترة االستعمارية
بروز «أمادو هامباطي با» ،كان من أنصار طريقة
يترأّسها الشيخ حماه اهلل ،املعروف بـ «الشيخ
ت اعتقاله ونفيه إلى فرنسا .وبعد تعاون
هاماهلل»ّ َ ،
مع اإلدارة االستعمارية يف قمع احلركات املناضلة
خالل فترة اخلمسينيات ،أمسى مقبوالً من ِقبل
السلطة الفرنسية ،إلى أن ّ
توف يف التسعينيات
يف فرنسا.
لقد بدأ االشتغال على استراتيجية التفريق
عبر
بني املك ّونات ال َق َبلية والعشائرية اإلفريقية ْ
التهوين من اإلسالم أنثروبولوج ّياً ،والتحقير من
احلرف العربي ومن اللغة العربية يف أوساط
األفارقة .وذلك مع مدرسة األنثروبولوجي
«مرسال غريول» ،التي غالبا ً ما رأت يف اإلسالم
دعما ً وسنداً ألوضاع الركود واجلمود يف الثقافات
اإلفريقية ،متعلّلة بتبريرات سطحية مثل تفشّ ي
التواكل بني طلبة املدارس القرآنية ،الذين يعيشون
والتكسب حسب تص ّورها ،ودون
على الصدقة
ّ
انتقاد العامل األجنبي االستعماري وعمق تعطيله
للنشاط املجتمعي .وقد ازدادت وتيرة هذا االنتقاد
لإلسالم بظهوره كمنافس ديني يف املنطقة ،يقارع
احلركات التبشيرية املتغ ِّولة.
كانت اللّغةُ العربية يف غرب إفريقيا الضح ّيةَ
األبرز ،بعد أن كانت لغة املعرفة والثقافة .فقد
ف العربي بوجه
ح ّول االستعمارُ العربيةَ واحلر َ
عام ،يف لغات بلدان ما وراء الصحراء ،إلى لغة
والرقى والتعاويذ.
لكتابة التمائم والطالسم
ُّ
وبالتالي باتت اللغة العربية عنوان التخلّف
واجلمودُ ،يز َدرى من يحرص على تعلّمها ،يف
مقابل اللغات األوروبية التي أُعلي من شأن
للحق ،فإ ّن الهجمة التي رصد
متعلِّمها .وإحقاقا ً
ّ
آثارها «جان-لو آمسال» ،كان فيها جانب من
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الصحة ،فالتعليم الديني يف البلدان اإلفريقية
ّ
إبّان الفترة االستعمارية ،تر ّدى إلى مستوى فاجع،
وافتقر إلى أدنى املعايير البيداغوجية ،ناهيك عن
غربي
خل ّوه من املضامني املعرف ّية ،يف مقابل تعليم
ّ
تقدمه اإلرساليات التبشيرية
منافس ومتط ّورِّ ،
الغربية بشكل ُمغرٍ.
يف ظلّ اشتداد أوار احلملة التي تع ّرضت لها
العربية والثقافة اإلسالمية يف بلدان غرب إفريقيا،
بر َز األنثروبولوجي البريطاني «جاك غودي»
( )2015-1919الذي حمل على اإلسالم حملة
شعواء ،كونه مينع تطور الفكر النقدي لتمحو ِر
مقدس وفق تقديره.
الدراسة فيه حول كتاب
ّ
مفس ًرا التخلّف يف األوساط اإلفريقية بعامل ديني
ّ
ال غير ،ومتغاضيا ً عما اقترفته يد املستعمر من
تدمير بنيوي لنسيج املجتمعات اإلفريقية .الباحث
األنثروبولوجي الفرنسي «جورج باالنديه» نفسه
ذهب هذا املذهب يف اعتبار اإلسالم عنصر عرقلة
للتط ّور اإلفريقي ،سيما بعد متابعته ،خالل فترة
اخلمسينيات من القرن املاضي ،التعليم القرآني
يف «ليبو» بالسينغال .ما كان «باالنديه» محايداً
وال نزيها ً ِليجرؤ على االعتراف بالتدمير الهائل
لإلنسان اإلفريقي إبان الفترة االستعمارية ،حيث
اعتبر السينغاليني ضحايا اهتدائهم لإلسالم،
وهي طروحات إيديولوجية مغرضة باتت اليوم
مهجورة يف أوساط الباحثني االجتماعيني
واألنثروبولوجيني ،باعتبار النهوض املجتمعي هو
فعلٌ
منبثق من داخل البنية األصلية ،وهو وعي
ٌ
مستند إلى عناصر املخيال العميقة لدى الشعوب.
ٌ
الضوء على
يسلّط الباحث «جان-لو آمسال»
َ
مدرسة مرسال غريول األنثروبولوجية التي مييزها
ازدراء اإلسالم بشكل مجحف .فقد شغل غريول
منصب مستشار لدى
(املتوفى سنة )1956
َ
مهمة تفكيك «مجتمع
السلطات االستعمارية .تولّى ّ
الدوغون» وتنقيته من أ ّي نفسٍ إسالمي ،من
مهمني وعزلهم مثل «احلاج عمر»
خالل إبعاد قادة ّ
مهمته طمس كلّ
يف
وحاول
«التيجاني».
وحفيده
ّ
نفس ديني وطني من املجتمع الذي تولى متابعته.
كانت الباحثة األنثروبولوجية «جرمان ديترالن»
ضمن مجموعة البحث التابعة ملرسال غريول،
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وإحدى املتعاونات معه ،وهي فرنسية توفّيت سنة
 .1999يروي «جان-لو آمسال» أنها كانت ته ّون
من شأن اإلسالم اإلفريقي وتعتبر ظواهر التس ّول
والفجور يف املجتمع املالي ،على سبيل املثال ،بسبب
مت تبنّي هذه االدعاءات وترويجها
اإلسالم .وقد ّ
ضد علماء الدين ودعاته يف
من ِقبل الصحافة ّ
املنطقة .يروي «آمسال» أنّه أثناء إخراج فيلم
عن التراث املالي ،من ِقبل بعض التابعني لهذه
مت
املدرسة ،أشرفت عليه «جرمان ديترالن»ّ ،
تغييب كافة مشاهد املساجد والزوايا عمداً مع
أ ّن املنطقة تع ّج بهذه املعالم.
يف القسم الثالث واألخير من الكتاب الذي
يتحدث «آمسال» عن نظرة جتارية
نعرضه،
ّ
يف مقارَبة عالقة اإلسالم التاريخية باملنطقة،
حاولت من خاللها العديد من املؤلفات الفرنسية
املنشغلة بالفترة الوسيطة لإلسالم يف غرب
إفريقيا ،طمس الدور احلضاري ،والتنظيم
السياسي الناشئ بفعل التأثير اإلسالمي.
كما يورد آمسال سلسل ًة من أسماء الدارسني
حالة والصحافيني واإلثنوغرافيني العاملني
والر ّ
أثناء احلقبة االستعمارية ،ينعتهم مبمارسة
«النهب االستعماري» على مستوى معريف .صاغ
هؤالء معرف ًة حول غرب إفريقيا ،كان الغرض
منها التوظيف يف الشأن السياسي .وقد اعتمدت
تلك املعارف املح َّورة بشأن إفريقيا باألساس
ترجمات عربية مغربية عن املنطقة ،مثل «تاريخ
السودان» لعبد الرحمان السعدي ،و»تاريخ
الفتّاش يف ذكر امللوك وأخبار اجليوش وأكابر
النّاس» ملحمود كعت التنبكتي ،و»تذكرة النسيان»
البن املختار .والواقع أ ّن نقل هذه األعمال الثالثة
إلى الفرنسية قد مثّل ر ّداً حاسما ً على الدعاوى
الغربية ،التي تشكّلت منذ هيغل يف «العقل يف
التاريخ» ،أ ّن الشعوب اإلفريقية هي شعوب بدون
كتابة ،وبدون تاريخ ،وبدون دولة.
ضمن هذا ِ
القسم يورد «آمسال» بعض املحاوالت
املعاصرة يف نزع الطابع االستعماري عن املعارف
اإلسالمية يف غرب إفريقيا ،مبا يعيد إدراج
املخزون احلضاري للمنطقة ضمن مجال أرحب.
فقد حاول السينغالي ،األستاذ عصمان عمر كني،

إعادة صياغة العقل اإلفريقي من خارج املعايير
الغربية ،سيما يف كتابه «املثقفون غير الناطقني
باللغات األوروبية» املنشور  ،2003مستعيداً
مجمل الكتّاب األفارقة الذين د ّونوا أعمالهم
بالعربية ،أو اعتمدوا اخل ّ
ط العربي عبر اللغات
اإلفريقية لتدوين الثقافة املحلّية .أبر َز «عصمان»
عمق الصلة بني إسالم غرب إفريقيا والعالم
العربي ،وهي عالقة قدمية ترمي بجذورها إلى
مطلع القرن العاشر امليالدي.
ال يغفل «آمسال» يف خامتة الكتاب عن إبراز
االشتغال املغربي واجلزائري على دعم التعاون
سواء
التعليمي مع دول اجلوار اإلفريقي،
ً
باستقبال الطالب ،أو بدعم املؤسسات التعليمية،
وإقامة املهرجانات ،وعقد امللتقيات ،بقصد خلق
رؤية مناقضة للتط ّرف الذي يش ّوه املنطقة.
ويف استشرافه ملستقبل املنطقة يذهب الباحث
«آمسال» إلى أ ّن اإلسالم اإلفريقي الصويف قد
مهما ً يف التحرر من االستعمار ،وهو
لعب دوراً ّ
اليوم يلعب دوراً مماثالً يف التحرر من االنحرافات
املهمة يف ظل ما يجري من
احلاصلة ،رغم ثقل
ّ
اختالق ثنائية يف اإلسالم اإلفريقي ،إحداها
مالئمة للغرب وأخرى مناوئة له ومنبوذة.
مؤلف جان-لو آمسال «إسالم األفارقة ..اخليار
املهمة ،التي
الصويف» هو من املؤلفات العلمية
ّ
تعيد قراءة األعمال األنثروبولوجية الغربية بشكل
دقيق والفت يف الفضاء اإلفريقي ،وهو عملٌ
رصنيٌ ينضاف إلى سلسلة األعمال اجلادة للفكر
الغربي.
نبذة عن املؤلِّف« :جان-لو آمسال» هو مدير
أبحاث يف مدرسة الدراسات العليا للعلوم
االجتماعية بفرنسا .وهو مدير دورية «دفاتر
الدراسات اإلفريقية» .أصدر العديد من األعمال
ت ِ
ُرجمت إلى لغات مختلفة منها« :أنثروبولوجيا
الهوية يف إفريقيا» و»الفن اإلفريقي املعاصر»
و»االنفصال عن الغرب».
الكتاب :إسالم األفارِقة ..اخليار الصويف .تأليف:
جان-لو آمسال .الناشر :منشورات ميلتيمي
(ميالنو) ‹باللغة اإليطالية› .سنة النشر.2020 :
عدد الصفحات 147 :ص.
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الذاكرة والتاريخ يف رواية الكوين ..

أخبار الطوفان الثاني

()1

أمراجع السحاتي  .ليبيا

إبراهيم الكوني روائي من ليبيا  ،له عديد
القصص والروايات الدراسات  ،من رواياته
«الواحة»  ،والبشر  ،و»أخبار الطوفان
الثاني»  ،و»نداء الوقواق» « ،املجوس» من
جزئيني  ،و»نزيف احلجر»  ،و»التبر» ،
و»السحرة»  .وهو من الكتّاب الذين يذكرون
التاريخ ويرجعون إليه يف رواياتهم  .ولو
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نظرنا إلى روايته « أخبار الطوفان الثاني
« جند التاريخ يف هذه الرواية ،وجند أنها
تلمح إلى إشارات تاريخية لليبيا حيث يصور
ّ
لنا الكاتب الصحراء خالل حقبة ما ،قبل أن
يلتقط املصور صورة أو يرسم الرسام لوحة
ملكان ما به شخصيات ما ،وما إلى ذلك من
كائنات حية وجامد  .فرواية أخبار الطوفان

إبــــــــــــداع
ترجمــــــــــــات

الثاني جاءت من الواقع ،وكتبت نتيجة ما
سمع به الكتاب خالل حياته وما عاش فيه،
إضافة إلى استخدامه التاريخ كمصدر من
مصادر استلهامه خاصة يف االسترجاع «
الفالش باك « .
املقصود بالطوفان الثاني هو انفجار البئر
الذي عملت الشركة اليونانية على إقامته
يف واحة آدرار ،حيث تدمرت االسطوانة
االسمنتية الضخمة التي أعدت كفوهة ملنع
تدفق املاء ،فحدث طوفان غمر الواحة  ،أما
الطوفان األول فهو الذي حدث منذ ثالث
قرون من أحداث الرواية عقب ذوبان ثلوج
فاجأت الصحراء وذلك حسب ما جاء يف
الرواية  .جنده يف هذه الرواية يشير إلى
أحد اجلرائد التي كانت تصدر مبنطقة
فزان ،وهي «جريدة فزان» التي انقطعت عن
اإلصدار خاصة بعد انقالب عام 1969
م ورجعت صحيفةً بنفس االسم بعد 17
فبراير 2011م حيث تقول الرواية يف ذلك
 « -:بسط الشيخ جريدة « فزان» أمامه،
وبحث عن اإلعالن يف نهم  .وجده يف
صفحة اإلعالنات « وهي ملحق من ورقة
واحدة يتوسط اجلريدة األسبوعية الصادرة
يف عاصمة الصحراء من ثماني صفحات
إذا استثنينا (امللحق نفسه ) :
اململكة الليبية املتحدة
وزارة الزراعية والثروة واحليوانية
مصلحة املياه اجلوفية واآلبار بوالية فزان
إعالن عن مناقصة عامة حلفر نبع لقبائل
البدو التي تستوطن واحة إدرار « .
وهنا جند أن الرواية أوردت يف سردها
أشياء تاريخية منها -:
جريدة كانت تصدر مبنطقة سبها وهي
جريدة « فزان « .
االسم الرسمي لليبيا يف تلك الفترة وهي «
اململكة الليبية املتحدة « من بداية 1952م
إلى نهاية 1963م أي خالل دستور سنة

1951م إلى الدستور املعدل مبوجب
القانون رقم  1لسنة 1963م .
ذكر اسم احد الوزارات وهي وزارة الزراعة
والثروة احليوانية .
ذكر اسم أحد املؤسسات التي تتبع وزارة
الزراعة والثروة احليوانية وهي مصلحة
املياه اجلوفية واآلبار بوالية فزان .
وكذلك مت إعطاء معلومة عن شكل حكومة
الوالية ،والتي متثلت يف عديد التسميات
الهامة يف النظام السياسي الليبي كرئيس
املجلس التنفيذي يف الوالية ،وكذلك رئيس
املجلس التشريعي ،فقد جاء يف الرواية وفق
ما يسرد الراوي  :وتوجهت هذه السلسلة
مبقابلة سيادة الوالي الذي أقام حفل
غداء فاخر على شرفهم ،ودعا إليه رئيسي
املجلس التنفيذي والتشريعي مفضالً أن
يستقبلهم يف قصره يف جلسة خاصة .
نالحظ مما تقدم أن الكاتب قد سجل
معلومات تاريخية ت ّعرف بتاريخ ليبيا يف
احلقبة التي تدور فيها أحداث الرواية.
إذن هنا جند أن الكوني يسجل تاريخا ً فيه
بعض من املقومات الليبية يف املاضي إضافة
إلى توثيقه للتاريخ .
وتضيف رواية « أخبار الطوفان الثاني «
وتسرد أحداثا ً وتسميات تاريخية حيث
تقول  -:إن رصيد الوالي الذي أهله لتولي
املنصب الرفيع يرجع الفضل فيه إلى دوره
يف معركة «محروقة» « .
نالحظ ذكر معركة حدثت بني االيطاليني
واملجاهدين الليبيني يف هذه الرواية وهي
معركة «محروقة» ،وهذه املعركة حدثت
قرب منطقة «براك» بفزان ،وقد كان
تاريخ وقوعها  24ديسمبر 1913م ووفق
املصادر التاريخية كان يقود املجاهدين يف
تلك املعركة املجاهد «محمد بن عبد اهلل
البوسيفي»  ،فقد ذكرت املصادر التاريخية
أن املجاهدين تصدوا للقوات « االيطالية «
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بقيادة الكولونيل « مياني « والتي جردها
لالستيالء على فزان واملناطق اجلنوبية من
ليبيا  ،وتقول املصادر بان « مياني « قد
حترك من براك يوم  23ديسمبر 1913
م بقوة تتألف من  775بندقية و12
قطعة مدفعية ورشاشتني  ،كان املجاهدون
يتألفون من  500مجاهد من أوالد أبي
سيف واملشاشي والزنتان الذين انضموا
للمجاهدين  ،وتشير املصادر التاريخية أن
معركة محروقة استغرقت خمس ساعات ،
واتسمت بالعنف والضراوة .
مع حتفظنا على هذه املعلومة التي قد يكون
فيها إجحاف يف حق آخرين لم يسجلهم
املؤرخ ويذكرهم حيث ذكر مجموعات معينة
من سكان املنطقة دون أن يذكر حتى ولو
مبجرد الصدفة من املكونات واملجتمعات
األخرى .
كما جند يف رواية « أخبار الطوفان الثاني
« إشارة إلى مرحلة مرت بها ليبيا خالل
فترة ما بعد االستقالل أي يف اخلمسينات
من القرن العشرين خاصة يف التفاوت يف
تقاسم السلطة وتوزيع الوظائف حيث ورد
ذلك يف النص السردي الذي يقول ... :
واحتراما ً للشيب املهيب يف حلية الوالي
ورغبة يف أال يفسد زيارته بأمور تافهة تتعلق
باقتسام الغنائم وتوزيع املناصب على أسس
قبلية كما حدث عقب االستقالل مباشرة
 .لم يكن من املدهش أن يفوز العمالء
واملتعاونني مع الطليان بنصيب األسد يف
املناصب طاملا فوضهم امللك باإلشراف على
التعيينات وتوزيع األدوار والوظائف ،فكان
نصيب الوالي والية فزان ،ليس ألنه اشترك
يف معركة «محروقة» كذبا ً وبهتاناً ،ولكن
بسبب حظوته من امللك وعالقته « بالعروة
الوثقى « عندما ما كان يقيم يف ربوع مصر
ويقضي شهور الصيف مع حاشيته على
شاطئ البحر يف الوقت الذي يكتوي فيه
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املجاهدين بالنارين  ،نار من مدافع الطليان،
ونار من شمس الصحراء  .فبأي حق يدعي
هؤالء اخلدم واحلشم أمجاد اجلهاد لواليهم
العنيد لو لم تكن العدالة مضطهدة يف هذه
الدنيا ؟ .
نالحظ أن الروائي يقوم بالهجوم على
شخصية الوالي والتي يف األصل هي
شخصية واقعية موجودة  ،ويحاول أن
يشكك يف دورها يف اجلهاد والتي دون
لها املؤرخون سجالً حافالً باجلهاد  .كما
وضح لنا الروائي جزءاً من تاريخ ليبيا قبل
االستقالل حيث يقول الروائي يف الرواية
 ... :ثم انبرى يثني على دور «غوما» يف
اجلهاد ضد الطليان يف الشمال ويف صد
الغزاة الفرنسيني من اجلنوب  ...وقال
يوجه كالمه لرئيسي مجلسي التنفيذي
والتشريعي إنه ال يستطيع أن يتصور حال
فزان لو جنح الفرنسيون يف اختراق «غات»
والنفاذ إلى طريق «العوينات» يف ذلك العام
عندما تولى «غوما» التصدي للجيوش
املعادية ومحاصرتها يف غات مدعوما ً
برجال الصحراء األبطال « .
هنا جند الروائي «إبراهيم الكوني» وعلى
لسان إحدى شخصيات روايته وهو الوالي،
يحدثنا عن شخصية قامت بأعمال بطولية
ضد االيطاليني يف الساحل الليبي ،وبأعمال
بطولية يف صد الغزاة الفرنسيني يف اجلنوب
الليبي ،خاصة يف منعه اختراق الفرنسيني
«غات» ،وهي مدينة ليبية صحراوية يف
أقصى اجلنوب الغربي الليبي ،وهذه
األحداث مفقودة من تاريخ ليبيا ،فالعالم
يعرف بان الليبيني حاربوا االيطاليني فقط
 .من خالل سرد الروائي إبراهيم الكوني
يف روايته « أخبار الطوفان الثاني « من
خماسية اخلسوف يذكر لنا الروائي فترة
جفاف مرت بها ليبيا يف جزء من الصحراء
الكبرى  ،يقول الروائي  ... »:أكد حرص
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صاحب اجلاللة بنفسه على وضع النية كثيرة  .كما يوضح لنا الروائي احد أماكن
النبيلة موضع التنفيذ خاصة بعد كارثة إقامة امللك ،واملكان الذي كان يقيم فيه فترة
اجلفاف التي خيمت على الصحراء الكبرى من الزمن وهي مدينة طبرق  ،حيث يقول
يف السنوات األخيرة « .
الروائي على لسان شخصيته «غوما»  :لم
كما أوضحت الرواية املكلف بالزراعة يغنيني على أي حال أن أقول له قبل أن
والثروة احليوانية يف الوالية يف فترة أودعه يف عتبة الباب إن الطريق إلى طبرق
أحداث الرواية وهو « ناظر الزراعة والثروة مفتوح  .وإذا اضطرني األمر فسوف ارفع
احليوانية « فقد جاء يف الرواية على لسان أمري إلى امللك «  .يقول الروائي على لسان
الروائي  « :ضحك رئيس املجلس التنفيذي شخصية الوالي مخاطبا ً شخصية «غوما»
وابتسم الوالي مبرح  .انتهز «غوما» الفرصة يف الرواية ذاكراً معركة «محروقة» الشهيرة
فقرر أن يخسف األرض بناظر الزراعة  « -:هل تذكر يا شيخ غوما ذلك الساحر
والثروة احليوانية الذي اشتكى ندرة املوارد الطريف الذي اشترك معنا يف معركة
املالية  .« ....ثم يشير الروائي يف سرده محروقة ؟ »...
الروائي إلى بزوغ اكتشاف النفط يف ليبيا
كما جند أن الروائي إبراهيم الكوني يف
وظهور حقول النفط يف الصحراء ،وهذه روايته « أخبار الطوفان الثاني «يورد بعض
مرحلة تاريخية يف تاريخ ليبيا  ،حيث يقول الشخصيات التي تلمح وتشكيك يف جهاد
الروائي على لسان أحد شخصيات الرواية وبطوالت بعض من املجاهدين بعد حترير
وهو «غوما»  ..« -:إننا نتابع باهتمام كل ليبيا ونيلها استقاللها يف  24ديسمبر
كبيرة وصغيرة وتصلنا آخر األخبار التي  1951م  ،وقد جاء ذلك على لسان احد
زفت أخيراً بشرى تفجر ينابيع أرضنا الشخصيات يف الرواية وهي شخصية غوما
الطيبة بسيول البترول  ...وأنا ال أرى باسا ً الذي قال خالل حواره مع الوالي ورئيسي
إذا تكرمتم وسمحتم باستغالل بعض عوائد مجلسي والية فزان وموظفيها  ... « -:أنا
هذا السائل العجيب يف تفجير نبع صغير اعتبر أن املجاهد احلقيقي هو ذلك الذي
من املاء يروي العطشان ويسقي اجلداول يرقد بسالم حتت أحجار املقابر ،أما أولئك
ليسد رمق اجلوعان .
الذين كتبت لهم احلياة أمثالنا يا سيادة
نالحظ أن هذا املطلب الذي ظهر منذ الوالي – من املخجل أن ندعي البطولة
ظهور النفط يف الصحراء الليبية هو اآلن يف ملجرد أننا أحياء نرزق  .ولو سمع رفاقنا
األلفية الثانية مطلب اغلب سكان الصحراء ،الذين استشهدوا لغطنا ونحن نتشدق
ولكن لم يتم تلبيته منذ تلك اللحظة إلى اآلن ،باجلهاد ونتاجر بواجب حماية األرض
وتنفيذه يتطلب عزمية وإرادة وضغطا ً غير لقاموا من فورهم وبصقوا قبورهم وهم
عادي من سكان الواحات ،وعدا ذلك فإن يسمعوننا نثرثر آناء الليل وأطراف النهار،
مطلبهم سوف يبقى إلى أن تقوم الساعة ،وال منل سرد مآثرنا املزعومة على حسابهم
وعندها ما فائدة تلبية املطالب  .فنوابهم طبعا ً ونحن نحتسى الشاي األخضر أو
هائمون على الساحل الذي ابهرهم ،وهناك نحشو بطوننا اجلشعة بلحم اخلراف ملجرد
اعتقاد بان اغلبهم لن يولي نحو حر فزان أن احلظ حالفنا وأطلقنا رصاصة طائشة
بعد أن تأقلموا مع هواء الساحل ونسوا يف معركة يتيمة »..
مطالب وأماني من انتخبوهم والشواهد ( يتبع )
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السيرة اجلماعية ألدب القصة الليبية

ابراهيم النجمي .ليبيا

حتـت عنـوان « السـبيل الـي االعمـال األدبيـة
ت الي اللسـان االجنليزي ُمجمل
الليبية « ،نقل ُ
مـا سـ ّ
طره الكتـاب الليبيـون يف أدب القصـة
القصيـرة مـن 1928م ،التاريـخ املتفـق عليـه
يف األوسـاط األدبيـة الليبيـة لظهور أول قصة
ليبيـة قصيـرة للدكتـور «وهبـي البـوري» إلـى
 2010م ،ثـم اختـرت باستشـارة معظمهـم
ومسـاعدة مجايليهـم ودارسـيهم مـا رأينـاه
ميثلهـم مـن أعمـالٍ أو يكـ ّون لنـا ولـو شـبه
فكـرة عامـة عنهـم مشـفوعة بسـيرهم الذاتيـة
واصداراتهـم بأغلفتهـا وعناويـن مخطوطاتهم
وهوامـش ملـا ورد يف اعمالهـم مـن أسـماء
ملواقع ومدن وقري وأشـخاص وأمثلة وأقوال،
وكذلـك رأيـت توزيـع لوحـات فنيـة تشـكيلية
ومناظـر مـن بالدنـا لكبـار فنانينـا ،وبذلـك
بـدا العمـل أشـبه مـا يكـون بعمـل موسـوعي
وهمنـي – فـوق هـذا كلـه –
 .لكـن مـا شـغلني ّ
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هـو تركيـزي البالـغ علـي حتقيـق منهـج وثيـق
الصلـة بالترجمـة ،بـل هـو يف تقديـري روحهـا،
والتفكير يف ضرورة اجنازه علي النحو املبتغى
واملأمـول ،وهـو جتـاوز املفهـوم التقليـدي الـذي
عـادة مـا يحصـر وظيفـة الترجمـة يف النقـل
الـي احلفـاظ علي حرمة اللسـان وخصوصيته
والنـأي بـه عـن أي تطويـع أو تطبيـع ،وجعلـه
وكمـا هـو سـبيل عطـاء وثـراء واثـراء ،فالواقـع
ان لكل لسان خصوصيته التي يجب احترامها
يطهـره ويز ّكيـه كمـا يتوجـب
وتوظيفهـا يف مـا ّ
تفهـم مسـألة أنـه سـبيلنا الـي اللغـة والتأكيـد
ّ
علـي أنهـا قيمـة مشـتركة بين العاملين  ،وليـس
لـكل أمـة أو جماعـة لغة كما املٌتوارد ،بل لسـان
وهـذا نطـق بـه القـرآن ،والقـول بغيـر هـذا هـو
تكييـف عمـدي للغـة وممارسـة حجـر عليهـا
ألن وجودهـا مـن خلال التحـام لسـان بآخـر،
وليـس مـن لسـان واحـد ال تأثيـر فيـه أو عليـه
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مـن هـذا اللسـان أو ذاك  ،وإنهـا– أي اللغـة –
لتبـدو بذلـك أقـرب أو أشـبه مـا تكـون بقطـار
محطاتـه األلسـن  .إن أ ّي لسـان يف ح ّيـزه أو
نطاقـه هـو لغـة وهـي سـتظل ناقصـة ،ولرمبـا
صـارت إلـى نكـوص واحتـواء أو انقـراض اذا
مـا انطـوت علـي نفسـها أو عاشـت مبعزل عن
لسـان غيرهـا .
بعـض القصاصين بالـكاد اختـرت لهـم
أطبـق عليهـم
نصوصـا ً للترجمـة ،وكـدت
ّ
مقولـة « بضاعتكـم ُر ّدت اليكـم « ذلـك أنهـم
ال ميلكـون مـن العربية غيـر حروفها ،ويكتبون
االجنليزيـة بحـروف عربيـة ،أو يكتبون بعربية
اجنليزيـة ! ال حتـس بأنهـم عـرب ،بـل أجانـب
أو مستشـرقون عـرب .
«السـبيل» ،عمـل انقطعـت أنشـره الكترونيـا ً
باللسـانني بقصـد افـادة متعلمـي وممتهنـي
الترجمـة مـن جهـة وإسـتفادتي بـآراء ذوي
الدرايـة واخلبـرة مـن جهـة أخـرى ،وكانـت
تغمرنـي السـعادة بينمـا أري كثيريـن يعلنـون
لـي اطالعهـم عليـه وتتواصـل معـي معاهـد
وكليـات لغـات غيـر عربيـة فتختـار نصوصـا ً
رأت تدريسـها أو اطلاع طالبهـا عليهـا كمـا
نلت منهم شـهادات تقدير وشـرف وانضممت
الـي هيئـات حتريـر بعـض مجالتهـم االدبيـة
ونشـرت بهـا اشـعار لشـعراء ليبيين ،واجلميل
أن بعض من الكتاب العرب أبدوا استعدادهم
حلـذو حـذو « السـبيل « حفظـا ً ألدب بلدانهـم
والتعريـف بـه داخلهـا وخارجهـا ،مـا ذكرنـي
ـني املُبكـرة حين تقفّيـت
مبـا عملـت يف ِس ّ
خطـي االوائـل مـن مؤسسـينا كمنيـر البعلبكي
اللبنانـي وأحمـد زكـي املصـري ،األول الـذي
غطـت تراجمه وقواميسـه دنيـا العرب ،وصار
ِذكْـره علـي كل لسـان ،والثانـي الـذي أسـس
مجلـة « العربـي» الشـهيرة فص ّيرهـا لـكل
العـرب حين أفـرد لكل قطر بابـا ً من أبوابها .
مهمـة ليسـت بالسـهلة يف بلـد كبلـدي ،توالـت
عليـه احلـروب فسـلبته خيراتـه وف ّرقـت بين

أخوتـه وأخّرتـه وحرمتـه مـن االسـتقرار ومـا
أبقـت لنـا مـن تاريخـه وآثـاره وأدبـه وتراثـه
إال ملامـا ً كذخائـر الدكتـور «عبـداهلل مليطـان»
املٌدونـة واملوثقـة ألدب الليبيين ،والتـي
اعتمدتهـا كمصـدر رئيـس لـي ،وأضفـت اليها
مـا أضفـت مـن ضائـع أو ٌمسـتجد .
«السـبيل الـي االعمـال األدبيـة الليبيـة «
عنـوان لـم أشـأ تسـميته بغيـر ذلـك  ،لـم
فضلتـه
أستسـغ دعوتـه «أعمـال كاملـة «بـل ّ
هكـذا ،عسـي أن يكـون سـبيالً لـكل َمـن
ألتمـس يف نفسـه القـدرة علـي السـير فيـه
السـتكمال مـا قـد ال أمتكّـن مـن اسـتكماله،
واحلـق انـي فكّـرت طويلاً بينمـا أقـف عنـد
مسـألة البدايـة ،ورأيـت أن تكـون بالقصـة ،
قصيـرة كانـت أم طويلـة أو عريضـة ،ثـم تليهـا
بقيـة فنـون االدب األخـرى املعروفـة ،علـي
أنـي مـا ارتضيـت أن تكـون البدايـة بالقصـة
القصيـرة إال مجـاراة ،وزدت ملحقـا ً بهـا مـا
أسـموه « القصـة القصيـرة جـداً « و» الومضة
« معتبرهما من جنسـها وتسـميتهما سـابقتان
ألوانهمـا كونهمـا لـم يتخلقـا بعـد ،وشـأنهما
شـأن أي مصطلـح يقترحـه االوروبيـون
فيمـرره مريدوهـم وخدمهـم لنا ونبتلعه كطعم
كــ « العوملـة « ومـا سـواها مـن مصطلحـات
نفع ّيـة اسـتهالكية  ،ثـم رأيـت يف مـا بعـد
ضـرورة توسـيع املشـروع بإحلال « االبداعيـة
« مـكان « األدبيـة « فصـار « السـبيل الـي
االعمـال االبداعيـة الليبيـة « علـي اعتبـار
أن ثمـة ابداعـات أخـري ذات صلـة وثيقـة
بـاألدب كالفنـون املهنيـة والتشـكيلية والتراثية
وغيرهـا .
إن أدب القصـة الـذي أودعنـاه يف «السـبيل»
شـمل عـدد  200مائتـي كاتـب مـن مختلـف
وضمناهـم  14أربعـة
األجيـال واملسـتويات ،
ّ
عشـرة دراسـة أدبيـة حتليليـة مصـ ّورة لعـرب
وأجانـب عـن األدب الليبـي عامـة والقصـة
57
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خاصـة  ،لكـن – وللحـق – ان الدراسـات
جميعهـا مـا كانـت بـذاك املسـتوي املطلـوب،
اذ بـدا بعضهـا غيـر موضوعـي ومتشـابه أو
منقـول ،وهـو أمـر مر ّده برأينـا إلى عدم وجود
الـدارس املؤهـل أو الناقـد املنهجـي الـذي
ّ
ويتعمـق فيـه وال ينـي يحلـل
يتنـاص مـع العمـل
ّ
ّ
ويقـارن ويبـرز ظواهـره وبواطنـه  ،وألن النقـد
احلق منهج وممارسـة و اطالع دائم وانشـغال
بالبحـث عـن اجلديـد واملتجـدد ،فلقـد ملسـت
أال شـيء – فعليـاً -لدينـا مـن ذلـك اللهـم إال
بعـض محـاوالت ال تعـدو أن تكـون انطباعـات
أو وجهـات نظـر شـخصية أكثر منها دراسـات
واثقـة وجـادة  ،ومـن الواضـح أن أصحابهـا
غيـر باحثين ومطلعين ،ولعلهـم ال يـدرون أو
يعلمـون ولـو بنسـبة بسـيطة باملائـة من الكتاب
ال  ، 200وكنـت يف كل مـرة أناقـش بعضهـم
يف أمـر كهـذا أجدهـم يعزونـه الـي تقصيـر مـا
دعـوه بجهـات عامـة أو حكوميـة يف تكويـن
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مؤسسـات ومراكـز بحثيـة وعـدم تفريغهـا
لباحثين و ّدارسين وتوفيـر املـال اللازم لهـم،
لكن األمر – واقعيا ً – ال يبدو كذلك ،فاجلهات
تقصـر يف دعـم الثقافـة ،بـل وأنشـأت حتـي
لـم ّ
قصـوراً لهـا ،رغـم عيـش مواطنيهـا يف العـراء
واملقابـر ،وعليـه فاملشـكلة يف مـن هـم علـي
رأسـها ،والذين – غالبا ً – ما يكونون موظفني
مختاريـن ،مبرمجين ومؤمتريـن بأمـر الدولـة
وسياسـتها ،ومهمتهـم توجيـه حـواس املواطـن
جميعهـا لهـا وتعويـده علـي متجيـد حاكمهـا
حتـي يف احالمـه  ،وبذلـك فلا خيـار أمـام
الباحـث سـوي القبـول مبـا يريدونـه أو مغـادرة
سـاحتهم  .وأنـا – مـن جهتـي  -لـم أقبـل ال
علـي أن أضغـط علي
بهـذا وال ذاك ،فلقـد كان ّ
عواطفـي  ،وأعمـل يف صمـت  ،وأقـول كما قال
« عمـر املختـار» ملـا قـال لـه « غرتسـياني « «
ِل َـم تقاتلنـا ونحـن أكثـر منـك عـدة وعتـاداً ؟ «
أعرف  ،وامنا أؤدي واجبي ! «  ،وأنا كذلك –
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وباختلاف التفاصيـل – أعـرف ،وأعـرف اني
أعمـل وحسـب مـن منطلقين اثنين مباركين
هما « وقل اعملوا -التوبة  « 105و « عليكم
أنفسـكم – املائـدة « 105
وكثيـرون يسـتغربون لعـدد كتـاب كبيـر كهـذا
ال يتوفـر حتـي ربعـه يف بلـد كبريطانيـا ،لكـن
ال غرابـة يف ذلـك فلعـل الرقـم كان أكبـر يف
فتـرات بعيـدة سـابقة لـم يشـهد الليبـي فيهـا
بعـد ظهـور املرحلـة الصناعيـة ويتوجـه فعليـا
ٌ
الـي االنتـاج  ،وهـذا مـا يقـول بـه واقـع تاريـخ
أمم وجماعـات كثيـرة اذ نراهـا كلمـا قـلّ أو
أصـاب انتاجهـا وهـن تعاظـم تفكيرهـا وسـاد،
وكمـا هـو وضـع االنسـان االفريقـي الـذي كان
طولـه يف ازديـاد مبالحقـة ثمـار أشـجاره
العاليـة ثـم مـا لبـث أن أخـذ يف التناقـص مـا
ان غـزاه االوروبيـون وقطعوهـا فخشّ ـبوها !
وبـأي حـال فـان عـدد مائتـي كاتـب يف بلـد ال
يتجـاوز سـكانه السـتة ماليين يعتبـر رقمـا ً
قياسـا ً لرمبـا وضعهـم علـي رأس قائمـة كتـاب
وأدبـاء العالـم
إن الكتـاب الليبيين والقصاصني بوجه خاص
لهـم وضعهـم االدبـي املختلـف بـل املتميـز عـن
غيرهـم مـن كتـاب العـرب  ،وهـذا مـا ميكننـا
ملسـه مـن خلال متابعتـي لنصوصهـم التـي
سـأتناولها – بـإذن اهلل -بالدراسـة وال أقـول
النقديـة  ،بـل التحليليـة التفسـيرية حتـت
عنـوان « السـيرة اجلماعيـة ألدب القصـة
الليبيـة « وهـي مبـادرة رأيـت اضافتهـا الـي
مبـادرة الترجمـة وحرصـت فيهـا علـي تنـاول
ذات النصوص املترجمة بحيث يتوفر النصان
العربـي واالجنليـزي لـدي لطلاب هـواة وتعلّم
االلسـن وذوي البحـث والدراسـة  ،وأكـون
طالبـي
بذلـك ّلبيـت أو أسـتجبت لرغبـة ٌم
ّ
بتقصيـات
سـمتهما
ّ
بنشـر النّصين معـا فو ّ
صيـة وشـروحات تفصيل ّيـة حتليل ّيـة
تنا ّ
إن اختياري لعنوان « السـيرة اجلماعية ألدب
القصـة الليبيـة « امنـا هـو نابـع مـن سـيرة

الليبيني أنفسـهم  ،طرق عيشـهم  ،سـلوكياتهم
 ،ثقافتهـم وفنونهـم وتراثهـم  ،ولـم أجـد مـا
واتقصـاه واتقفّاه
أدعـو بـه أدبهـم وأنـا أعاينـه
ّ
اال بـأدب « ِ
ضمنـي» ،أي منهـم واليهم ،وليس
وئامـي
تعبيريـاً ،بـل فاعـل ومؤكـد ،و كذلـك «
ّ
« كونـه موائـم وليـس مبخاصـم ،أي خلـو مـن
الصراعـات ،وان وجـدت فهـي مبعنـي الوئـام
وليـس اخلصـام  .انـه أدب جماعـي ولـه
خصوصيـة ال أحـد مبسـتطاعه ادراكهـا دون
االملـام بتاريـخ أهلـه  ،ولعـل جتاهـل معظـم
دارسـي وباحثـي العـرب لهـو نـاجت عـن عـدم
االملـام بـه ومعرفـة طبيعتـه  ،وهـذا وان بـدا
مؤسـفا ً علـي نحـو مـا ملـا فيـه مـن اقتطـاع
وسـلخ لفكـر عـن أدب وفكـر أمتـه اال أنـه كان
يف صاحلـه كونـه ظـل يف مأمـن مـن تأثيـرات
مناهـج وايديولوجيـات مسـتوردة لـم تعـد
تصلـح حتـي باهلهـا ،عملـوا علـي التدليـل بهـا
يف أسـواق فكـر وأدب العـرب وبيعهـا بأبخـس
االثمـان  .ان أدب الليبيين ليـس مسـقطا بـه
مـن السـماء لكنـه يقـف علـي أرض غيـر أرض
اآلخريـن  ،كيـف وملـاذا  ،هـذا مـا سـنعرفه
جميعـا ً مـن خلال هـذه السـيرة اجلماعيـة
التـي أعمـل علـي دراسـتها هنـا مـن خلال
أعظـم أعمـال القصـص االبداعيـة  ،وعلـي
علي
أيـة حـال فحسـبي اني بعـض منها وليس ّ
أن أري اليهـا بعين ناقـدة أو أحتـ ّري عليهـا
وأتابعها كرجل مخابرات فأنا ال أؤمن بالنقد
اال يف املصـارف وأفضـل احاللـه وإبدالـه بــ
«املواءمـة» ،ولنـا إن شـئنا اعتمـاده كمصطلـح
نعمـل علـي تقنينـه وتأكيده مـن واقع ما تزخر
بـه ثقافتنـا العربية من ذخائر نادرة وعظيمة،
ومـن منطلـق هـذا فحسـب سـتجدونني يف
هـذه الدراسـة ُمتناصـا ً مـع االعمـال جميعهـا،
ومنطلقـا ً يف عمليـة مؤائميـة قوامهـا تعزيـز
الثقـة يف السـيرة والتأكيـد عليهـا .
59

الليبي

إبــــــــــــداع

من قتل مدرّس التاريخ؟

فراس حج محمد  .فلسطين

كتبـت مجموعـة مـن املقـاالت عـام ،2015
عندمـا بلـغ السـعار اإلعالمـي أوجـه يف
مناصـرة صحيفـة «شـارلي أبدو» الفرنسـية،
الصحيفـة سـيئة السـمعة ،وقـد شـارك يف
هـذا السـعار اإلعالمـي كتـاب ومثقفـون
عـرب ،كانـوا قـد عبـروا عـن وقوفهـم مـع
صحيفـة شـارلي أبـدو بعـد الهجـوم علـى
مقرهـا وقتـل  17موظفـا ً مـن موظفيهـا.
وب ّينـت يف تلـك املقـاالت موقفـي ممـا جـرى
ويجـري بخصـوص اإلرهـاب والعلمانيـة
واملثقفين املزيفين وأشـياء أخـرى .ومـن
أراد االطلاع علـى تلـك املقـاالت فلـن يجـد
كبيـر عنـاء يف البحـث عنهـا ،فهـي منشـورة
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يف مواقـع إلكترونيـة متعـددة.
تعود املسألة اليوم يف  2020بالسياق نفسه
مـع اختلاف طفيـف يف املضمـون ،والواقفون
مـع مـدرّس التاريـخ ،هـم أنفسـهم مـن وقفـوا
مـع شـارلي أبـدو ،مثقفـون ،وإعالميون عرب
يشـيطنون املسـلمني الرافضين لعنجهيـة
فرنسـا وإرهابهـا العلمانـي الـذي بلـغ حـد
السـفاهة والبالهـة والوقاحـة ،يف أن يعلـن
«ماكـرون» أن «صموئيـل باتـي» قتـل «ألنّـه
يجسـد اجلمهوريـة» ،مؤكـداً أ ّن بلاده
كان
ّ
لـن تتخلـى «عـن رسـوم الكاريكاتـور».
«ماكـرون» نفسـه هـو الـذي قـال قبـل هـذا
احلـادث بقليـل إن اإلسلام ميـر بأزمـة،
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يـرض عـن إسلام «صـويف
وهـو الـذي لـم
َ
بترونين» التـي كانـت محتجـزة عنـد
اجلماعـات املسـلحة يف مالـي .ماكـرون
هـو نفسـه يخالـف مـا يدعيـه مـن احتـرام
الـرأي وحريـة التعبيـر ،وقيـم اجلمهوريـة
الفرنسـية ،ومـا إلـى ذلـك ،إال إذا كان
فهمـه لهـذا كلـه هـو ومـن معـه مخالـف آلراء
الفالسـفة واملفكريـن.
مـا زلـت أرى شـخصيا ً أن فرنسـا وبريطانيـا
وإسـبانيا وإيطاليـا وأمريـكا العظمـى
والصين والهنـد والفلبين كل هـذه الـدول
لهـا مأزقهـا الفكـري مـع اإلسلام وليـس
مـع «اإلرهـاب اإلسلامي» ،أو «اإلسلام
السياسـي» لذلـك فإنهـا نفـذت وتنفـذ يف
كل وقـت حروبهـا الصامتـة والضاجـة ضدنا
كأمـة ولنظـل حتـت حمايتهـم ،أمـة مسـلوبة
اإلرادة حتكـم مبجموعـة مـن املمثلين
األغبيـاء ،عبيـد اجلنـس واملـال ،يطلـق
عليهـم عندنـا ملـوكا ً ورؤسـاء جمهوريـات،
وهـم كمـا قـال الشـاعر:
ألقـاب مملكـة يف غيـر موضعهـا  ..كالهـر
ِ
األسـد
يحكـي انتفاخـا ً صولـة
هـؤالء الهـررة يعاونهـم كتّـاب وإعالميـون،
وأجهـزة أمنيـة عفنـة ،تسـهر علـى مـا يزعـج
أمـن املواطـن ،ويقلقـل راحتـه ،ويسـلبه
مسـتقبله ،ولذلـك تراهـم يف اإلعلام املوالي
لفرنسـا مثلا يتبجحـون بأنهـم «الصـوت
العقالني والسـد املنيع» .فقد حتدث بتاريخ
( )2020/10/21علـى سـبيل املثـال
الكاتـب اجلزائـري املحاضـر يف جامعـة
السـوربون الروائـي «واسـيني األعـرج» لقنـاة
«فرنسـا  »24عـن موقفـه جتـاه مـا حـدث
ملـد ّرس التاريـخ ،وأنـه سيشـارك يف حفلـة
التأبين أو التكـرمي ،مـا دفعنـي إلـى التعليـق
علـى هـذه املقابلـة بالقـول:
«ليـس األمـر بهـذه السـهولة وبهذا التبسـيط
املخـلّ تاريخيـاً ،لـم يصـل املسـلمون إلـى

هـذا الوضـع ألنهـم عشـاق دم وإرهـاب،
وإمنـا هنـاك مـن يدفعهـم ليكونـوا كذلـك،
سلسـلة االسـتفزازات اليوميـة اإلعالميـة
والسياسـية ال تريـد مـن املسـلم إال بالـع
شـتائم وإهانـات وإنسـان مشـارك بشـتم
احلضـارة اإلسلامية وإلصـاق كل املوبقـات
فيهـا كمـا يفعـل مثقـف كأدونيـس مثلاً.
يف الوقـت الـذي يتفهـم مثقفـون غربيـون
فرنسـيون ظاهـرة رد الفعـل اإلسلامي
علـى التصرفـات الفرنسـية وهـي أكثـر بلـد
قتـل مـن املسـلمني بوحشـية متناهيـة ضمـن
سـياق اسـتعماري طويـل وغيـر رحيم .هؤالء
املثقفـون أكثـر تفهمـا ً مـن ظاهـرة املثقـف
العربـي الـذي يعيـش يف الغـرب ويطلـب ود
السـلطة السياسـية ويتبنى خطابها مع بعض
التجميـل اللفظـي الـذي ال يخفـى كمـا يفعـل
الدكتـور «واسـيني» هنا .ومعـه آخرون يفعلون
الفعـل نفسـه .عمومـا هـذه ظاهـرة وليسـت
صوتـا ً خاصـا ً باألعـرج».
هـذا الـرد لـم يعجـب واسـيني األعـرج،
فحذفنـي وحـذف التعليـق وتعليقـه ،ولـم
يتسـ َن لـي نسـخه كمـا فعلـت يف التعليـق
األول الـذي بـادرت بجعلـه منشـوراً مسـتقالً
علـى الفيسـبوك .ال بـأس فهـو يعـي ويـدرك
متامـا ً مـاذا يفعـل؛ فهـو ميـارس حريـة التعبير
علـى أصولهـا الفرنسـية .ولكـن يـا تـرى مـن
«قتـل مـدرس التاريـخ»؟ هـل هـو الشيشـاني
«عبـد اهلل انـزوروف» ابـن الثمانيـة عشـر
ربيعـا ً أم «ماكـرون» نفسـه صاحـب العنجهيـة
االسـتعمارية البالغـة السـوء أم صحيفـة
شـارلي أبـدو نفسـها؟ علـى واسـيني األعـرج
وأصحابـه مـن املثقفين اإلجابـة علـى هـذا
السـؤال.
علـي االعتـذار مـن الشـاعر نـزار
أخيـرا،
ّ
قبانـي؛ إذ اسـتعرت عنـوان قصيدته «من قتل
مـدرّس التاريـخ» ليكـون عنوانـا ً ملقالتـي هـذه.
61

الليبي

إبــــــــــــداع

ثقافة اقتل لتعيش

()2

أ.د .نبيل سليم  .مصر

وإعالمـه بأنـه كمـا يقـول «ابـن عطـاء اهلل
السـكندري» يف إحـدى حكمـه  « :جعلـك يف
العالـم املتوسـط بين ملكـه وملكوتـه لي ّعلمـك
جاللـة قـدرك بين مخلوقاتـه ،وأنـك جوهـرة
تنطـوي عليـك أصـداف مكوناتـه «  .فلو تتبعنا
هـذا التحليـل الـذي يضـع اإلنسـان ذا الضمير
أمـام مـرآة نفسـه ،ملـا انتهينـا إلـى املقصـد
يف هـذا املقـال الوجيـز  ،ولكـن كان البـد مـن
التعريض بهذه املبادئ عسـى أن تكون لها آثار
يف التحريـض وإيقـاظ الهمـم السـتدراك هـذه
الطامـة امللمـة ببنـي اإلنسـان يف هـذا الزمـان
ومراجعـة احلـال قبـل االسـتفحال .
لقـد قصدنـا مـن عرضنا هذا ،التأكيد على أن
ظاهرة التعذيب مسألة جد مهمة وخطيرة يف
التاريخ السياسـي احلديث ،فتعذيب املواطنني
و املتهمين ،وتعذيـب املحاربين واملقاومين،
والعـداء يعـد مـآالً واحـداً يف كل األحـوال ،
فـاألول قـد يكـون بين الشـخص وقومـه مـن
بنـي عشـيرته  ،وال أقـول جنسـه كـي ال نقـع
يف وهـم العنصريـة ونغالـط أنفسـنا بأوهـام
احليوانيـة وتعـدد أجناسـها وعناصرهـا ،إذ
املنطـق القـدمي يقـول بصفـة عامـة عند وصف
اإلنسـان بإنـه «حيـوان ناطـق»  ،وذلـك يجمعـه
بين مـا يعـرف باجلنـس القريـب و الفصيـل
القريـب  ،ومـن ثـم فلا ميكـن وصفـه أبـداً بأنه
حيـوان ناطـق  ،وذلـك لفقـد اخلاصيـة وبعـد
الفاصـل .أمـا التعذيـب الثانـي فيكـون بين بني
دولـة أو قـوم ،ودولـة أخـرى أو قوم آخرين ،قد
يختلفـا عقيـدة ولونـا ً وأعرافـا ً وعـادات ،ولكـن
ال يختلفا يف االنسانية  ،للقاعدة اجلامعة بني
بنـي البشـر دون سـائر احليوانـات  ،يف حين
قـد تتضـارب مصالـح هـذه الـدول وتتداخـل أو
تتشـابك حدودهـا وتختـرق مجاالتهـا مـن هـذا
الطـرف أو ذاك  ،ممـا قـد يـؤدي يف كثيـر مـن
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األحيـان إلـى احلروب واألسـر والتجسـس على
اآلخـر ومـا إلـى ذلـك .
إن موضـوع التعذيـب مـن داخـل دولـة مـا ،قـد
يكـون يف أغلـب األحيـان ألسـباب سياسـية
أكثـر منهـا مدنيـة أو جنائيـة محضـة ،وذلـك
ألن موضـوع السياسـة يعتبـر متأرجحـا ً بين
االحتيـاط الداخلـي وتوقـع التدخـل اخلارجـي،
بحيـث إن كان كل معـارض سياسـي مـا هـو إال
متهـم أو محتمـل تورطـه يف عمالـة لألجنبـي،
ومـن ثـم كان التشـديد يف التعذيـب عنـد كثيـر
مـن الـدول بذريعـة حمايـة السـيادة الوطنيـة
واألمـن القومـي احلفـاظ علـى وحـدة البلاد
واسـتقرار النظـام العـام  .غيـر أن اختلاط
األوراق وتوسـع دائـرة اإلعلام والتواصـل عـن
طريـق اإلنترنـت والهواتـف املحمولـة وغيرهـا،
سـواء كانـت مدنيـة أو
جعـل مـن كل قضيـة
ً
جنائيـة قابلـة إلحـداث ضجـة سياسـية علـى
املسـتوى اخلارجـي واسـتغاللها داخليـا ً مـن
طـرف احلكومـات أو املنظمـات املعارضـة علـى
ٍ
حـد سـواء ،وبالتالـي سـتصبح محـل تسـييس،
وذات طابـع أيديولوجـي تتشـابك عنده املصالح
وتسـتغل بـه املجالـس ومتـارس مـن خاللـه
الضغـوط  ،كمـا سـتتنوع علـى غـراره وسـائل
التعذيـب وطـرق تبـادل املعلومات حول أسـاليبه
الفتاكة والناجمة عن نظر ممارسـيه  .كل هذا
علـى حسـاب كرامـة اإلنسـان وشـرفه وقيمتـه
الوجوديـة باملقارنـة مـع جـاره احليـوان.
التعذيب السادي والوهم السيادي :
التعذيـب معنـاه يف نظرنـا « إيلام املتهـم إلـى
أقصـى مسـتوى قد يضطـر حينه إلى التصريح
بأقـوال أو اعترافـات بأفعـال قـد يكـون ارتكبهـا
فعلاً أو لـم يرتكبهـا»  ،و علـى هـذا البـد مـن
والتعذيـب  ،فالعقـاب
التمييـز بين العقـاب
يف تصورنـا هـو مجـازاة محـدودة ومحصورة يف
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مقابلتها لنوع معني من اخلطايا أو اجلرائم
قـد يتـم يف حلظـة أسـرع من اخلطيئة نفسـها،
أمـا التعذيـب فهـو متديـد العقـاب مـع تنويـع
وسـائله وأسـاليبه وفنونـه لفتـرة زمنية متفاوتة
املـدة والشراسـة ،مـع وضعـه يف غيـر مكانـه
املناسـب كموضـوع للقصـاص واسـتحقاقه ،
فيكـون معـه مـا ال يطـاق مـن األلـم قـد تتجـاوز
بـه احلـدود ويفقـد معـه القصـاص خصائصـه
العالجيـة  ،بحيـث قـد يتحول عند املعذب بعد
فالته من يد معذبه إلى نزعة انتقامية وعنف
دفين يف النفـس سـيصبح ذا طبيعـة دورية بني
املجتمعـات املمارسـة لهـذا النـوع مـن السـلوك
 ،سـواء تعلـق األمـر باحلاكـم مـع محكوميـه
أو الـدول مـع بعضهـا ،وكذلـك املجموعـات و
املنظمـات املتناحـرة واملتصارعـة علـى النفـوذ
وبسـط السـلطة و االسـتبداد .
هـذا النـوع مـن التعذيـب يعتبـر إكراهـاً ،وهـو
من الناحية الشـرعية غير مقبول ،كما أنه من
الناحية النفسية قد يعتبر غير مدان ألن لدى
من مورس عليه اختالل نفسـي  ،حسـب تعبير
علمـاء النفـس الغربيين املعاصريـن  ،الذيـن
يبـررون بهـا عـدة جرائـم حينمـا تتعلـق بغيـر
قومهـم  .فـإذن ملـاذا ميـارس الغربيون التعذيب
علـى غيرهم السـتخراج االعترافـات مع وجود
اخللـل النفسـي باإلكـراه غيـر املشـروع أو غيـر
املقبـول طبيـا ً ونفسـيا ً  ،والـذي اعتبـر لديهـم
قاعدة علمية حينما يتعلق األمر ببني جلدتهم
الذيـن يرتكبـون جرائـم فظيعـة وثابتـه يف حـق
غيرهـم ؟ أهـذه هـي العدالـة التـي يدعـون
السبق يف تطبيقها ؟ كال ؟؟ إن هذا اإلجراء ال
ميـت إلـى العدالـة بصلة  ،ومنـوذج «أبو غريب»
و»جوانتنامـو» وغيرهـا مـن السـجون الغربيـة
خيـر شـاهد علـى مـا نقولـه .
اإليلام بهـذه الصـورة فيـه إضـرار بالنفـس
واجلسـد واحلقيقـة معـا ،حيـث تضيـع حقيقـة
اإلنسـانية وحقيقـة الواقـع املبحـوث عنـه يف
ظـل التعذيـب .فاإلضـرار بالنفـس بسـبب
الرعـب و الصدمـة واإلحبـاط الـذي يصـاب به
املعـذب حينمـا يكتشـف أن بني جنسـه يفتكون

بعرضـه وجسـمه وكرامتـه أقصـى مـن فتـك
احليـوان بأخيـه رغـم دعواهـم عـن التشـبث
بالقوانين واملواثيـق الدوليـة ومـا إلـى ذلـك من
الشـعارات  ،يف حين قـد كان يظـن – املعـذب
– أنـه يناضـل مـن أجـل التصحيـح  ،ويظـن
أن البشـرية كلهـا مثلـه حتمـل يف داخلهـا -
رغـم االختلاف والتعـارض  -تصـور للحقـوق
واحلرمـة والتسـامي علـى منطـق الغـاب
والذئـاب والعفـة عنـد وجـود الغلبـة  ،وذلـك
الغتـراره بالصـورة والدعايـات اإلعالميـة
والزيـف املدنـي والتكنولوجـي وبريقـه املغلـف
للشـر اخلفـي مـن وراء مرآتـه .
أما اإلضرار باجلسـد سـواء بالقرص أو الكي
أو الوخـز أو الشـدخ أو الكهربـة واالغتصـاب
أيضـا ً  ،فإنـه يجمـع بين اإليلام النفسـي
واجلسـدي معـا ً  ،وذلـك علـى مـرأى ومسـمع
مـن املعـذب الضحيـة الـذي ال حيلـة لـه سـوى
الصـراخ واألنين يف مسـايرة هـذا العـدوان
الـذي مـا أنـزل اهلل بـه مـن سـلطان ! كمـا فيـه
إضـرار للحقيقـة بشـقيها :
* حقيقـة اإلنسـانية وتأسيسـها النفسـي علـى
مبـدأ الشـعور املشـترك واجلنـس القريـب كمـا
ذكرنـا  ،وكذلـك تأسيسـها علـى العدالـة مـن
منطلـق « كمـا تديـن تـدان « و» املتهـم بـريء
حتـى تثبـت إدانتـه» ،كمـا أن األصـل يف الذمـة
البـراءة .
* حقيقـة الواقـع بإكـراه املتهـم علـى التصريـح
بعكـس مـا هـو األمـر عليـه وجـوداً « إذ أن
احلكـم للوجـود « كمـا يقـول فقهاؤنا املسـلمون
 ،فتحـل حينئـذ العبثيـة وتضييـع املطلـوب مـع
سـبق اإلصـرار والترصـد .
بهـذا تكـون الدولـة أو املحققـون املمثلـون لهـا
قـد عبـروا عـن فشـلهم وعـدم كفاءتهـم يف
امليـدان العدلـي وذلـك من عدة مسـتويات على
رأسـها الفشـل النفسي واألخالقي ،ومن ورائه
الفشـل السياسـي الـذي جعلهـم ال يسـتطيعون
ضبـط العـدو الداخلـي ،تكوينـا وثقافة وطنية،
ممـا جعلـه ميـد يـد العمالـة للعـدو اخلارجـي .
إن تضييـع احلقيقـة األولـى مسـألة عقديـة
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وفلسـفية وفيزيائيـة إن صـح التعبيـر ،بحيـث
ميكـن بناؤهـا علـى مبـدأ التدافـع واالنعـكاس
وقاعـدة  « :إمنـا السـبيل علـى الذيـن يظلمـون
النـاس بغيـر حـق « وهـذا يدخـل يف وعـي
األنبيـاء و الصاحلين مـن بنـي اإلنسـان  ،وقـد
جنـد منوذجـا ً حيـا ً منـه يف هـذه الصـورة مـن
سـيرة نبينـا األمين الكـرمي سـيدنا محمـد بـن
عبـد اهلل «صلـى اهلل عليـه وسـلم» الـذي ينهـي
عـن التمثيـل اجلسـدي  ،ورفـض التعذيـب
بـكل صـوره وأوجهـه ودوافعـه التـي تكـون يف
الغالـب بسـبب وجـود نزعـة انتقاميـة  ،وقـد
تبـدو يف بدايـة األمـر معقولـة ولهـا مـا يبررهـا
عنـد حلظـة االنفعـال ،وأن تكـون سـادية مقيتة
تسـعى إلـى التشـفي مـن اخلصـم و العبـث
بجسـده إلـى أقصـى درجـة  .إمـا السـتخرج
أسـرار منـه أو االنتقـام ممـا كان قـد فعلـه قبـل
الوقـوع يف األسـر وانهزامـه  ،وهـذا هـو حـال
األمريكيين وغيرهـم يف العـراق ،واملشـركني
عنـد غـزوة أحـد ومتثلهـم بجثة سـيد الشـهداء
حمـزة بـن عبـد املطلـب .
يـروى يف كتـب السـيرة املوثقـة أنـه قد كان من
أسـرى غزوة بدر الكبرى سـهيل بن عمرو وهو
مـن خطبـاء قريـش وفصحائهـا ،وطاملـا أذى
املسـلمني بلسـانه ،فقـال عمـر بـن اخلطـاب « :
دعني يا رسول اهلل أنزع ثنيتي سهيل ،فيضلع
لسـانه فلا يقـوم عليـك خطيبا ً يف موطـن أبداً
«  ،فقـال عليـه الصلاة والسلام  (( :ال أمثـل
فيمثل اهلل بي ولو كنت نبيا ً  ،وعسـى أن يقوم
مقامـا ً ال تذمـه عليـه ) ،إنهـا قاعـدة خطيـرة
ومثيـرة ومنيـرة تلـك التـي أفصـح عنهـا النبـي
صلـى اهلل عليـه وسـلم  ،ينبغـي أن يضعهـا يف
احلسـبان كل معـذب لآلخـر يف هـذه األرض
سـواء كان حاكمـا ً أو شـرطيا ً أو عسـكريا ً أو
ً
حتـى زوجـا ً أو غيـره  ،ولـو كان املعـذب هـرة
ومبجـرد حبـس  .كمـا ذكرهـا النبـي صلـى اهلل
عليـه وسـلم يف حديـث آخـر ،حيـث عذبـت يف
النـار مـن عذبتهـا ،فمـا بالـك باإلنسـان أخـي
اإلنسـان روحا ً وجسـداً وعرقا ً  ! ..يقول النبي
صلـى اهلل عليـه سـلم  (( :إن اهلل ميلـي
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للظالـم حتـى إذا أخـذه لـم يفلتـه ))  ..فكلمـة
«ال أمثـل فيمثـل اهلل بـي ولـو كنـت نبيـا»  ،تعنـي
حكمـا ً شـرعيا ً ومـآالً كونيـا ً .
سـواء باسـتحقاق أو
إن كل مـن مـارس التعذيـب
ً
بغيـره لـن يفلـت ،وذلـك ألن هـذا املوضـوع مـن
خصائـص اجلـزاء اإللهـي الـذي يعـرف حقيقـة
التكوين اإلنساني يف ظاهره وباطنه « ،أال يعلم
مـن خلـق وهـو اللطيـف اخلبيـر» ،و» ال يعـذب
بالنـار إال رب النـار « كمـا ورد يف احلديـث .
يف حين أن هـذا العفـو قـد أضـاف الفضـل
املسـتقبلي للمعتقـل أو األسـير ،وهـو كمـا قـال
عنه النبي صلى اهلل عليه وسـلم  « :وعسـى أن
يقـوم مقامـا ال تذمـه «  .فـكان مقامـه هـذا هو
أنـه ملـا أراد أهـل مكـة االرتداد كما فعل غيرهم
مـن األعـراب بعـد وفـاة النبـي صلـى اهلل عليـه
وسـلم ،قـام سـهيل خطيبـا ً يحضهـم علـى دينهم
 ،فتراجـع النـاس عمـا كانـوا قـد عزمـوا عليـه،
وكان هـذا اخلبـر مـن معجـزات نبينـا صلى اهلل
عليـه وسـلم  .إنهـا نقطـة مثيـرة تعطـي للحـكام
درسـا ً يف االسـتفادة مـن العـدو بالعفـو وتوقـع
مواالتـه بـدل معاداتـه  ،وخاصـة حينمـا يعفـى
عنـه بعـد أسـره ،ولـم يتوقـع منـه غـدراً فراسـة
أو تخمينـا ً .
مـن هنـا يكـون الربـح من جهتني  :كسـب العدو،
وكسـب العدالـة مـن غيـر تعذيـب  ،فـإن حقيقـة
الواقـع وتضييعـه مـن خلال التعذيـب واإلكـراه
البدني و النفسي قد جند عالجا ً له يف السيرة
النبويـة أيضـا ً ويف غـزوة بـدر نفسـها ،فقـد ورد
يف السـيرة أن جيـش املسـلمني ملـا قـارب بـدراً
أرسـل عليـه الصلاة والسلام  ،علـى بـن أبـي
طالـب و الزبيـر بـن العـوام ليعرفـا األخبـار،
فصادفـا سـقاة لقريش فيهـم غالم لبني حجاج
وغلام لبنـي العـاص السـهمي ،فأتيـا بهمـا
والرسـول صلـى اهلل عليـه وسـلم قائـم يصلـي،
ثـم سـأالهما عـن أنفسـهما فقـاال نحـن سـقاة
لقريـش يبعثونـا نسـقيهم املـاء ،فضرباهمـا
ألنهمـا ظنـا أن الغالمين ألبـي سـفيان فقـال
الغالمان نحن ألبي سفيان فتركاهما ،وملا أمت
الرسـول عليـه الصلاة والسلام صالتـه قـال :
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إذا صدقـا ضربتموهمـا  ،إذا كذبـا تركتموهما
؟ صدقـا واهلل إنهمـا لقريـش  ،ثـم قـال لهمـا
أخبرانـي عـن قريـش ؟ قـاال  :هـم وراء هـذا
الكثيـب  ،فقـال كـم هـم ؟ فقـاال  ،ال نـدر  ،قـال
 :كم ينحرون كل يوم ؟ قاال  :يوما تسعا ويوما
عشراً  ،قال  :القوم ما بني التسعمائة واأللف
 ،ثـم سـألهما عمـن يف النفيـر مـن أشـراف
قريـش  ،فذكـرا لـه عـدداً عظيمـا ً « .
هـذه احلادثـة ذات دروس وعبـر لـكل حاكـم
ومحقق يسـعى حقا حلماية الوطن واملواطنني
مـن الفتنـة والهزميـة كمـا فيهـا داللـة علـى أن
التعذيـب قـد يغيـر احلقيقة ويعطى االعتراف
الـكاذب  ،ومـن ثـم يكـون املحققني مع التعذيب
قـد جمعـوا بين سـيئتني األولـى أكبـر مـن
أختهـا وهـي التعذيـب والتغليـظ وكالهمـا لـه
انعكاسـات مدنيـة وجنائيـة وعسـكرية خطيـرة
إضافـة إلـى األخالقيـة والروحيـة ابتـداء ويف
املـآل حلـول عـذاب اهلل تعالى مبن عذب خلقه
بغيـر حـق أو ضابـط ؟!!
زيـادة علـى هـذا فـإن احلادثـة تعطـي درسـ ًا
للحاكـم يف مواجهـة العـدو وتقديـر مخاطـره
امليدانيـة ،وذلـك باسـتعمال أسـلوب رياضـي
واقعـي يضـع يف حسـابه املوازنـة بين العتـاد
واألعـداد واالسـتعداد ،أي بين مسـتوى
التمويـل لـدى العـد و ،ومناسـبة عـدده
اسـتهالكا وحركـة ،إضافـة إلـى اعتبـار قيمـة
اجليـش بقيمـة عـدد ضباطـه ،كمـا عبـر عنـه
احلديـث عنـد السـؤال عـن أشـراف قريـش
ونسـبة حضورهـم عنـد بـدر ،ومـن ثـم تهيـيء
النفـوس بعـد هـذه املعطيـات االسـتخباراتية
عـن العـدو ومواجهتـه مبعنويـات مرتفعـة
وواعيـة بقـوة اخلصـم .
هـذا التحـري قـد يتـم عـن طريـق العيـون
واجلواسـيس أو عـن طريـق اسـتنطاق مـن يقـع
يف األسـر مـن أفـراد العـدو كمـا هـو الشـأن يف
غـزوة بـدر واحلادثـة التـي نحـن بصـدد حتليـل
بعـض رموزهـا .
مـن جهـة أخـرى تتضمـن احلادثـة نقطـة مهمة
يف التحقيـق لتفـادي التعذيـب املـؤدي إلـى

تضييـع احلقيقـة مـن كل أوجههـا أو بعضهـا،
أال وهـي أن املحقـق ليـس كل مـن هـب ودب
مـن محاربين ورجـال شـرطة أو ضبـاط ألن
عمـل الشـرطي يعتمـد علـى املهـارة الفنيـة و
التنفيذيـة لضبـط العـدو بالقـوة املتاحـة بدنيـا ً
وتسـليحا ً ومـا إلـى ذلـك ،أمـا االسـتنطاق و
التحقيـق فذلـك عمـل فكـري ونفسـي إنسـاني
يحتـاج إلـى ذكاء وحكمـة واسـتدراج علـى منط
رأينـاه مـن سـيرة النبـي صلـى اهلل عليـه وسـلم
يف احلادثـة املذكـورة فـكان حينئـذ التصريـح
مطابقـا ً للواقـع أو مقربـا ً لـه بشـكل شـفاف
وألغـى بسـببه التعذيـب والضـرب مـن غيـر
مبـرر أو ضـرورة .
هـذه النتيجـة تقتضـي تكويـن اجلنـدي علـى
مبـادئ إنسـانية ذات اسـتمداد دينـي إسلامي
بالدرجـة األولـى  ،وذلـك قبـل أن يصبـح رجـل
قوة وتنفيذ آلي لألوامر  .لذا من هنا نتساءل
 :إذا كانـت النيـة مبيتـة لإلدانـة كمـا يفعـل
األمريكيـون مثلا يف العـراق وكذلـك بعـض
األنظمـة األخـرى فيمـا يخـص املتهمين مـن
مواطنيهـا بقضايـا سياسـية وغيرهـا  ،فلمـاذا
التعذيب واإليالم املتكرر و التفنن يف أساليبه؟
رمبـا يـراوغ سياسـيا ً بالقـول إن ذلـك احلجـز
قـد يكـون مبثابـة ذر الرمـاد يف العيـون إلثبـات
وجـه العدالـة واملحاكمـة بعـد التحقيق  ..فهذه
أكبـر مـن أختهـا ،إذ زادت علـى وزر التعذيـب
بغير حق وضوابط وزر الكذاب على اجلمهور
و التغريـر بـه ومصاحلـه  .ومـن بعـده كسـب
تأييـده علـى الظلـم والطغيان  ،وهذا فسـاد ما
بعـده فسـاد .
إن هـذه املمارسـات التـي تطلـع بهـا وسـائل
سـواء يف السـجون
اإلعالم عن صور التعذيب
ً
الغربيـة وكذلـك العربيـة وغيرها ليسـت سـوى
أسـوأ صورة للنزعة السـادية وتلويث وإفسـاد
خطيـر للمبـادئ السـيادية  ،حيـث ال مبـادئ
سـيادية مـع الظلـم ،ألن بهـا إهـدار للقيـم
اإلنسـانية بتحويلهـا إلـى شـبح يجمـع حتمـا ً
بين احليوانيـة والشـيطانية وكفـى بـه سـقوطا ً
ومسـخا ً لإلنسـان وحتضـره .
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رواية "زوربا اليوناين" للكاتب نيكوس كازانتازاكي

منت منس ّي لم يكتبه رواة األناجيل

()2

نصر سامي .تونس

كتب «باتريك زوسكيند» يف الفصل الذّ ي
السـنوات األخيرة من حياة الكاتب
تنـاول فيـه ّ
حبـه الفريـدة التّـي
األملانـي كاليسـت ،وقصـة ّ
انتهـت بانتحـاره وإطلاق النّـار علـى حبيبتـه
مجسـداً بذلـك فكرتـه عـن
ثـ ّم علـى نفسـه،
ّ
األيروسـ ّية االنتحار ّيـة« :هنـا حتـلّ الفظاعـة
محـلّ االهتمـام ،عندمـا يرمتـي أيـروس بعنـف
يف أحضـان تاناتـوس حتّـى يبـدو وكأنّـه يريـد
أن ينصهـر فيـه» .ما كتبه باتريك زوسـكند يف
ب واملـوت» يصـدق متاما ً على
كتابـه «عـن احلـ ّ
كتـاب زوربـا ،إذ يتعانـق األيـروس والتاناتـوس
يف هـذا الكتـاب ،يف مشـاهد ال تنسـى مثـل
مشـهد قتـل األرملـة ،أو مشـهد العجـز عـن
التعبير باللّغة واسـتبدالها بالرقص ،يف البار،
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ب الكثيـرة ،كلّهـا أبجد ّيـات
أو مشـاهد احلـ ّ
نص اجلسـد الـذّ ي خلق ح ّراً،
لنـص أعمـق هـو ّ
ّ
ومنـا لديـه الوعي بحر ّيته ،فق ّرر بشـكل قطعي
أن يتصـ ّرف بكامـل ح ّريتـه وبكامـل وعيـه .بين
هـذا وذاك أنـت نهـب ملعرفـة تنمـو داخلـك
كالياسـمينة ،تطـ ّوح بـك ،فتغويـك ،وتعـدك،
فتنشـد لهـا ،وكثيـراً مـا ترديـك ،للياسـمينة
ّ
سـ ّر ،ال يتوفّـر يف غيرهـا مـن زهـرات األرض.
احلقيقـة أ ّن زوربـا ال يخـاف املـوت ،وذاك
سـ ّره ،لهـذا اسـتطاعت لغتـه نفسـها أن تنسـى
تاريخهـا املثقـل بالتفاهـة والسـخف واملسـخ،
واسـتطاعت أن تعـود إلـى صفائهـا األ ّول،
وبالغتهـا األولـى .صارت لغـة ح ّية ،نضرة ،كلّ
حقيقـي ،وكلّ
شـيء تلمسـه يتحـ ّول إلـى صبـاح
ّ
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حجـر إلـى زهـرات ب ّريـة ،وكلّ قارئ إلى شـبيه
بنبـي .أ ّي سـحر يكمـن يف ليـل احلـرف وأ ّي
ّ
بـراءات مخبـوءة؟ تتسـاءل ،وتنصـرف نفسـك
إلـى البحـث عـن صديقـة تبادلهـا القـراءة،
فليـس قـراءة الفـرد كقـراءة االشـتراك.
هـذا الكتـاب يعصـف بطمأنينتـك الكاذبة،
أ ّمـا شـخصية زوربـا فإنّهـا مثـل الشّ ـخصيات
السـرد كهاملـت وأوديـب
الكبـرى يف تاريـخ ّ
وزارادشـت وفلرنتينـو أريتـا وغولدومنـد
وسـدهارتا ومصطفـي سـعيد وسـعيد مهـران
ومنصور عبد السلام تدهشـك وتضعك أمام
نفسـك يف مواجهة قدرك ،تنكشـف لك فجأة
الدنيـا بأسـرارها وأسـاطيرها ،تتسـاءل عـن
ّ
يقينياتـك كلّهـا ،تتذ ّكـر أنّـه كان لـك يف األصل
عالقـة بالشّ ـجر والعشـب والنمـل واجلمـل،
تتذ ّكـر أ ّن حلمـك جـزء مـن حلـم العالـم ،وأ ّن
فكـرك رفّـة مـن رفّـات مجهولـة يف أجنحـة
الغيـب ،تتذ ّكـر أنّـك لسـت وحيـداً يف الكـون،
طبيعـي ،تتسـاءل
وأنّـك يف األصـل فيلسـوف
ّ
حتبـه يف شـجرة تزهـر فجـأة حين
عـن اهللّ ،
تسـمع كلمـات احلـب ،وترفضـه مـ ّرات حين
امللمات .تتسـاءل وأنت تلت ّم على
تقسـو عليك ّ
أسـاطيرك الصغيـرة التّـي كنـت جتهلهـا وعلى
يستحق
حكاياتك التّي نسيتها« :هل ما عشته
ّ
يسـمى حيـاة؟» .ميكّنـك زوربـا مـن سـكّني،
أن
ّ
وأنـت تعـرف اللّحـم ،ومـن حجـر ،وأنـت تعرف
ال ّزاويـة ،ومـن إنسـانية ،وأنـت تبصـر الذّ ئـب.
وبعـد هـذا كلّـه فـإ ّن زوربـا ٍ
ومجدف،
اله كبيـر،
ّ
وهـو يف نفـس اآلن أحـد أكثـر الشـخصيات
انغراسـا ً يف تربـة األديـان السـماو ّية ،تناقـض
يف الظاهـر ،شـبيه مبـا يحدث من تالعب بني
النّهـار والليـل.
زوربـا احلقيقـي الـذّ ي عرفـه نيكـوس مات
منـذ زمـن بعيـد ،لـم يبـق إالّ زوربـا املكتـوب،
هـل يحـدث ذلك فارقـاً؟ قارض الكتب ينتصر
يف مواجهـة كاره الكتـب ،مفارقـة مفصل ّيـة يف
كتـاب ينتصـر لثقافـة التجربـة ،لكـ ّن نيكـوس

الكاتـب يف جوهـره يؤمـن بأ ّن ديونيسـوس وهو
يلهـم العالـم طقـوس االبتهـاج والنشـوة ،كان
حبيسـا ً أللوهيـة أبد ّيـة مؤملـة ،أن تشـعر باأللـم
املمـض ،فـذاك درس كبيـر ،قـدرك أن
العاتـي
ّ
بنص أو مبعزوفة أو بقصيدة شعر
تواجه أملك ّ
أو بصرخـة ،هنـا تتنـ ّزل قـوة نيكـوس ،إذ يدفـع
ببطلـه الفانـي يف مغامـرات تذ ّكـرك مبغامريـن
كثـر ،لكـن ليـس الكتشـاف قـارات أو مسـالك
جتـارة حلريـر أو توابـل ،بـل ملتـع جديـدة لـم
ترتكـب ،ولذنـوب لـم تقتـرف .يغـرف مـن املتـع
أقصاهـا ،نسـاء وشـراباً ،وحتّـى وهـو ميـوت،
فإنّه يظلّ
متشبثا ً بنافذة احلياة األبدية .كتاب
ّ
سـاخر من كلّ شـيء ،يقلّب مشـاعرك على نار
اللهفـة واملتـع البعيدة والقريبة ،ويجعلك تسـير
الهدامين.
حاملاً فأسـك ،يغويـك مبرافقـة
ّ
روايـة تتّخـذ مـن ال ّروايـة قناعـا ً لتمـارس فعـل
التفلسـف اخللاّق ،وهـي بعـد ذلـك كلّـه ديـوان
شـعر أو متن منسـي لـم يكتبـه رواة األناجيـل.
عميقة هي هذه ال ّرواية يف كلّ صفحاتها،
ألنّهـا تعيـد للغـة نارهـا ،وللحـروف قدرتهـا
علـى اخللـق واإلماتـة ،تعيـد لإلنسـان صورتـه
األولـى حين كان خيـراً كلّياً ،وحني اسـتولد من
أضالعـه الشّ ـرور ،وحين قـ ّرر أن ضيعـة األبـد
ال تعنيـه ،بـل صـ ّرة حـ ّواء وسـيقانها .وحين
تـرك ظلال األبد ّيـة الوارفـة ،وقـ ّرر أن يعصـر
النبيـذ بسـاقي فتاتـه ،عميقـة أل ّن زوربـا مثلـه
مثـل باخـوس إلـه اخلمـرة وإلـه املسـرح ،قـ ّرر
أن يجعـل معبـده مرقصـا ً لـكلّ نفـس معطوبـة.
أهمهـا اإللـذاذ
والعمـق لـه تصاريـف بديعـةّ ،
واإلدهـاش واإلغـواء .وأنـت معهـا ال قـادر
علـى احليـاد فتتركهـا وتذهـب ،وال راغـب كلّ
تتحـداك وحتـاورك
ال ّرغبـة يف إكمالهـا ،ألنّهـا
ّ
وتقـدم إليـك ،ال
بقـ ّوة وتخلخـل قناعاتـك.
ّ
منـوذج الكمـال النيتشـوي العالـي املفـارق ،بـل
ب احليـاة،
النمـوذج البسـيط املسـتغرق يف حـ ّ
املؤمـن باللـذّ ات .ال تغريـك بالسـوبرمان ،بـل
الداخلـي الـذّ ي رمتـه العادة
توقـظ السـوبرمان ّ
67
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بديـدان املـوت .لكـ ّن األمـر الـذ ّي ستنسـاق
إليـه دون تفكيـر هـو تلـك التعاليـم «النّبو ّيـة»
املكتوبـة بشـاعرية عاليـة حـول املـرأة ،ال
املـرأة الضعيفـة اخلائفـة املسـتعبدة ،وال املرأة
الشـ ّريرة ،بـل املـرأة التّـي يف جوهرها تتح ّرك
احلياة نفسـها ،وينسـج الكون قماشـات اللذّ ة.
املـرأة ،نعـم ،هـي إحدى أهـ ّم مواضيع الكتاب،
أ ّمـا النّبيـذ ،وأ ّمـا اإلصغـاء لنبـض الكـون ،أ ّمـا
املوسـيقى ،فتلـك مواضيـع مبهـرة حقّـا.
يف الكتـاب مشـاهد ينـدر أن جتدهـا يف
مـكان آخـر ،مشـهد احلـوار مـع شـجرة اللّـوز،
عجـل الكاتب بتحولها
ومشـهد الّشـرنقة التّـي ّ
إلـى فراشـة ،ومشـهد احلجـارة التـي تسـتعيد
حياتهـا فـوق املنحـدرات ،ومشـاهد أخـرى
كثيـرة ،أقـول مشـاهد أل ّن الـ ّراوي ال يكتفـي
باملتابعـة بـل يتحـ ّول إلـى راء ،يقـول« :وبـدأت
املعجـزة تقـع أمام عينـي» ،والكتاب كلّه تقريبا
ملـيء بجـ ّو أسـطور ّي رؤيـاوي حدسـي ،ال
النـص ميـور
مسـميات ،ولكـن قـاع
أسـماء ،وال
ّ
ّ
مبيـاه غمـر رؤياو ّيـة تضـرب خلجانهـا عميقـا
داخـل النّفـس البشـر ّية .هنـا ،ال شـيء تافـه
مطلقـا ،الشـيء جنـس ،ال إنسـان أفضـل مـن
جزئـي بإطلاق،
إنسـان آخـر ،هنـا الشـيء
ّ
بـل الـكلّ منصهـر يف جوهـر كلّـي ،الشـيء
اسـمه الظّاهـر ،وإن كان ،فرؤيتـه ال تكـون
إالّ يف ملكـوت احلـس ،يتقـ ّوض الفصـل بين
اجلزئيـات والكليـات ،وينـ ّزل املتعاليـات إلـى
املجـال الدنيـو ّي ،حيـث تتكلّـم الشّ ـجرة وهـي
تبسـط كفّيهـا لتمسـح بعطرهـا شـفة الربيـع،
وحيـث يئـ ّن العشـب حتـت قدمـي ال ّ
طفـل« .لـم
أقـل شـيئاً» ،يقـول الـراوي« :لكنـي شـعرت
بفرحـة عميقـة وقلـت لنفسـي هكـذا يـرى
احلاملون والشـعراء العظماء كل شـيء وكأنهم
يرونـه للمـرة األولـى ففـي صبـاح كل يوم يرون
عاملـا جديـدا أمـام أعينهـم ،إنهـم ال يرونـه
حقـاً ،بـل يخلقونـه» .حساسـ ّية ميتـا بشـرية،
حتكـم الكتـاب مـن أ ّولـه إلـى آخـرة ،تتسـلّل
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إليـك ،فتغويـك فتقنعـك فتنسـاق إليها .احلياة
يف هـذا الكتـاب أعطيـة ،لـك أن جتعلهـا جنتك
أو نـارك ،مـع سـؤال كهـذا ،تصبح اللغة قفصاً،
واحلـروف حبـاالً ،لألرجوجـة أو للمقصلـة ،ال
فـرق ،ال فـرق مطلقـاً.
تتسـاءل« :مـا هـي الـ ّروح؟»« ،مـا عالقـة
ممـا يشـكّل هـذا الوجـود؟»« ،ما
الـ ّروح بغيرهـا ّ
الـذّ ي يجـري يف األعالـي؟»« ،مـن صنـع كلّ
هـذه األشـياء؟ وملـاذا؟»« ،ملـاذا ميـوت النّاس؟»،
تشـك ،هل هذه أسـئلتك أو أسـئلة نيكوس؟ وال
ّ
يجيبـك أحـد .زوربـا ليـس لديـه الوقـت ،زمنـه
والسـنتوري ،فكيـف
معلّـق بين النّسـاء والنّبيـذ ّ
يجـد وقتـا ً ليحـ ّرك قلمـاً؟ تسـتنتج ببسـاطة
أ ّن مـن يعيـش ألغـاز احليـاة ال يجـد الوقـت
لكتابتهـا ،أ ّمـا الذّ يـن كتبـوا فألنّهـم مـا عاشـوا
شـيئا أبـداً؟ ويف النّهايـة ،فـإ ّن الـذّ ي عـاش
ألغـاز احليـاة لـم يكتـب منها شـيئاً ،وهـو زوربا،
ومـن رأى وهـو «ال ّرئيـس» ،فإنّـه اّيضا ً لم يكتب
شـيئاً ،بقـي الـ ّراوي ،فإنّـه ،هـو الـذّ ي عـاش
األلغـاز كلّهـا وهـو الـذّ ي رواهـا .هـل انتصـر
قـارض الكتـب؟ ال ،هـل انتصـر كاره الكتـب؟
ال ،أيضـاً ،لقـد انتصـر القـارض والكاره ،وهما
الوجهـان اللّـذان يعكسـان وجـه الكاتـب الكبيـر
نيكـوس.
زوربا مثل زارادشـت ،رواية تتح ّرك داخل
نظـام مغايـر لبيئتهـا األساسـ ّية ،ولطبيعتهـا،
فلسـفي تع ّودنـا صرامتـه ،مـع
وهـو نظـام
ّ
نيتشـة ،وصعوبتـه مـع فوكـو ،وعمقه مع كانط.
هـل يقتـرح علينـا الفالسـفة نصوصـا ً فلسـفية
يف إهـاب روائـي ليق ّربـوا فعـل التفلسـف مـن
العـوام؟ هـل متثّـل هـذه ال ّروايـات احلـلّ الـذّ ي
يعتمـده الفيلسـوف ليمـ ّرر فكـره؟ مهمـا كانـت
اإلجابـة فـإ ّن هـذه الكتـب اسـتطاعت أن جتعل
بـذرة اإلنسـان ّية تنبـت يف أدمي اللغـة ،وتطـرح
يف نفـوس النّـاس رياحهـا وأمطارهـا .الفكـر
األوروبـي بضفتيـه ،القسـوة والقـ ّوة واإلنسـان
املخلّص مع نيتشـة ،والفطرة اإلنسـانية املبن ّية
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احلـس وانكشـاف اجلوهـر مـع نيكـوس.
علـى
ّ
كتـاب يقهـر املتعالـي الفلسـفي ،واملتعالـي
الدينـي ،وأ ّي متعـال آخـر ،تصبـح فيـه النّفـس
ّ
البشـر ّية سـفينة نـوح ،إلنقـاذ اجلوهـر ،ال
القشـرة .القشـرة حتملهـا املياه ،أ ّمـا اجلوهر،
يتمسـك بتأ ّمالتـه ،بإرثـه ،بتراثاتـه،
فإنّـه
ّ
بأسـئلته .ضاحـكا ً أو باكيـا ً يعيـد اجلوهـر
مهمـا اللّـون،
ترتيـب كونـه اخلـاص ،ليـس
ّ
مهمـا اجلنـس
مهمـة الديانـة ،وليـس ّ
وليسـت ّ
مهما السـ ّن ،امله ّم «على ال ّروح أن جتد
وليس ّ
الـ ّروح يف روحهـا ،أو متـوت هنـا» ،علـى رأي
محمـود درويـش.
يف رحلـة اخللاص يواجـه زوربـا جسـده،
فلا يقصيـه ،وال يـراه بركـة أدنـاس وال كـوم
حقـارات وال حقـل خطايـا وال حزمـة أعبـاء
وسـجون وظلمـات حتجـب قطيـرات الـ ّروح
النور ّيـة ،بـل حلبـة صـراع ،غايتـه حتقيـق
بأحـد آالت اإلنسـان وأخطرها وهي
احل ّريـة،
ّ
اللّغـة ،لكـن ليـس فقـط ،بـل بالفعـل احلقيقـي
املتجسـد يف الوجـود .السـخر ّية هـي إحـدى
ّ
ب
احل
آلة،
أيضا
هـي
ّجريـح
ت
ال
األخـرى،
آالتـه
ّ
مهمة .ويف هذا
بتد ّرجاتـه كلّهـا ،هـو أيضا آلة ّ
سـه
كلّـه فـإ ّن زوربـا أطلق يف ليل ال ّرغبات حوا ّ
الدنيـا بعين مغمضـة وقلـب
املتيقّظـة ،رأى ّ
السـرد ينابيـع اللـذّ ة كلّهـا.
وفجـر يف ّ
مفتـوحّ ،
وهنـا عـرض أهـ ّم قضايـا اإلنسـان املعاصـر،
مهـدد بالعجـز ،وليـس
عرضهـا كإنسـان
ّ
كنصـف إلـه ،فرأينـاه يتألّـم ويفشـل وينعـم
ب ،ويبـذل
بالصحبـة والصداقـة ويعمـل ويحـ ّ
عطايـاه للغيـر ،فانكشـفت لنـا ذات مرحـة يف
جـد ،ممطـرة يف جفـاف.
ألـم ،سـاخرة يف ّ
متفلسـفة ولكنّهـا محشـ ّوة بتاريخهـا اخلـاص
وثقافتهـا اخلاصـة.
يرحـل زوربـا مثـل كل العظمـاء يف التاريـخ
البشـري ،ال مـن أجـل املـال ،بـل مـن أجـل
يتمسـك
اإلنسـان ،ومثـل بـوذا ،ومثـل املسـيح،
ّ
بعلبـة أدواتـه ،ويجـرح وجـه العـدم البـارد،

بأسئلته وأعماله .ويف فضاء املناجم القاسية،
حيث تعرض مشاهد شديدة القسوة من حياة
البشـر ،ميتشـق سـانتوره ،ويعيد متجيد القمر
العالـي يف سـمائه ،ويل ّيـل املعانـي النّهاريـة.
يسـتحق العالـم عاملاً آخـر ينضـ ّم جلوقـه
هـل
ّ
العبيـد األزل ّيـة؟ يجيـب زوربـا« :ال» .ال ،كبيـرة،
عضـة ،أو ضربة قادومة.
تقـال مثـل لطمـة ،أو ّ
يقـ ّرر زوربـا يف رحلتـه أن يعبـث بأوتـار املجتمع
السـاكنة ،يوتّـر النّفـوس اخلانعـة ،ويتمـ ّرد
ّ
بشـكل كامـل علـى كل املواضعـات .وحتـت
السـبعني ،ال يلـوك
ثقـل أعوامـه التّـي تقـارب ّ
طـاع ال ّ
مثـل املعتوهين وق ّ
طـرق نبـات القـات،
وال يلـ ّوث يديـه بأوسـاخ احلبـر وورق الكتابـة،
بـل ميعـن يف الفعـل ،يرغـب أحيانـا ً أن يطيـر،
يرفـع يديـه ،ويحـ ّرك سـاقيه بقـ ّوة ،ليؤلـم جلـد
األرض ويجعلهـا تفيـق مـن إغفائهـا األبـدي.
عبـر املوسـيقى وال ّرقـص ،ومـن قبلهمـا،
ضـد قـ ّوة البلـى واملـوت
الفلسـفة ،يقـف الفـ ّن ّ
والشّ ـيخوخة ،ويقـف الفـرح واملـرح والسـخر ّية
واجلديـة والقدريـة.
السـواد واخلـوف
ّ
أمـام ّ
عمـاالً إضاف ّيين ،مثـل
ال
ّ
يسـتحق العالـم ّ
عمـال املنجـم ،وال سـادة مثـل «ال ّرئيـس» ،فمـن
ّ
يحتـاج إذن؟ هـل يحتـاج العالـم إلـى زوربـا
حتديـداً؟ وإذا كان اجلـواب نعـم ،فهـل املـراد
الليلـي
زوربـا العاقـل أو زوربـا املجنـون؟ زوربـا
ّ
األرضـي؟
أو النّهـار ّي؟ زوربـا السـماوي أو
ّ
مـاذا حتتـاج بـؤر العفـن وال ّ
واخلسـة
طين
ّ
والشـيخوخة والكبـر واألمـراض واحلقـارات؟
السـادة أم ال ّراقصين واملوسـيقيني
هـل حتتـاج ّ
ومحبـي الفلسـفة وزارعـي فكـرة التقويـض
ّ
ّ
جديتـك لـن
أنـت،
ـر
ك
ف
جـواب،
ال
والهـدم؟
ّ
جتعلـك ملاكا ً ولـو أردت ،وهدوؤك لن يجعلك
مثقّفـاً ،يف األصـل أنـت دودة ،دودة ،ال أكثـر
وال أقـلّ  ،بإمكانـك أن تصيـر فراشـة وتطيـر
وتراقـص الغيـوم ،وبإمكانـك أن متـوت دودة
حقيـرة.
ينسـيك هـذا الكتـاب طعـم اخلـوف ،كلّ
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سـنة يف عمـرك هـي وسـام ،كلّما كبـرت زادت
قيمتـك وتألّـق جنمـك ،يف كل يـوم جديـد،
تنبـت يف ذراعيـك شـجيرات قويصـة وزعتـر
جبلـي وشـيح ،كل يـوم جديـد آخـر ينمـو يف
كبـدك شـجر الليمـون وتترعـرع سـويقات
النعنـاع البـ ّري ،ويف اليـوم الـذّ ي يليـه ،يأتـي
إليـك النّـاس ليقطفـوا منـك تفاحـا ً وبرقوقـاً،
تتقـدم أ ّيامـك ،تقتـرب مـن الكمـال،
ال تخـف،
ّ
تصبـح لـك قشـرات زائلـة ،ال تتشـبث بهـا،
وجوهـر يفيـض ويفيـض بأنـواره علـى ليـل
العالـم ،عميـان كثـر لن يروه أبداً ،لكن النّسـاء
القصيـرات مثلاً ،واللواتـي أصابهـن احلـول
أو اجلـذام أو اللواتـي نسين أعمارهـن علـى
حبل الغسـيل ..أولئك النسـاء وغيره ّن سـوف
يشـعرن بنـورك الطاغـي وحنانـك الغامـر.
الدنيـا مـن لـم يفـرح بزهـرة
هنـاك يف هـذه ّ
برتقـال واحـدة يف حياتـه ،يـا للقسـوة؟ العالـم
مسـنا ً واحداً مثل
منـذور للهـ ّم والشّ ـرور ،لكـن ّ
زوربـا قـادر علـى احلفـاظ علـى السـ ّر ،سـ ّر
احليـاة األبـدي ،احلـب الـذّ ي ال ميـوت.
قصـة الكتـاب بتعـ ّرف نيكـوس
بـدأت ّ
علـى زوربـا ،رجلان يتقابلان ،شـيء يحـدث
يف حياتنـا كلّ يـوم ،الفـرق أ ّن نيكـوس كتـب،
العمـال الـذّ ي مألنـا العالـم خوفـا ً
أ ّمـا نحـن ّ
وأطفـاالً ،أ ّمـا نحـن الذّ يـن نفقـد يوميـا ً أجـزاء
مـن أجسـادنا ليغتنـي األغنياء ،أ ّمـا نحن فإنّنا
ال جنـد الوقـت لنعيـش وال لنكتـب وال لنعـزف
وال لنعشـق وال لنبكـي .اللّعنـة ،كيـف اسـتطعنا
الـدرك؟ يلتقيـان ،مبنجـم ،أو
العيـش يف هـذا ّ
بحـان ،أو بحانـوت .ال فـرق ،ال ّرواية ،كاحلياة،
ليسـت هنـا ،بـل يف مـكان آخـر .تعقـد حبـكات
صغيـرة وتكشـف ،بدايـة مشـروع ،ويقـع
إفشـاله ،بدايـة أمـل بشـر ّي تافـه يف الغنـى،
ميحـي ،ليـس هنـاك إالّ العـواء
وال يلبـث أن ّ
وصريـر األسـنان املرعـب ،أفـق أ ّيها اإلنسـان،
أفـق ،ال تبـق عبـداً للعمـل ،ال تبـق نهبـا ً
بـد مـن عمـل ،فليكـن مـن
للقشـور .إذا كان ال ّ
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بـد مـن آالم ،فليكـن
أجـل اجلوهـر .إذا كان ال ّ
مـن أجـل التحـ ّرر التّـام مـن أسـر العـاد ّي ولوثة
االجتمـاع .الفلسـفي يتغلّـب يف هـذه التحفـة
ال ّروائيـة علـى ال ّروائـي .لكنّـه ،وهـو يـروي،
يسـمى
يفتـح مسـربا ً خصوص ّيـا ً ملـا ميكـن أن
ّ
اخلـط التأ ّملـي أو الفلسـفي يف ال ّروايـة.
نعلـم أ ّن زوربـا ظـلّ علـى عالقـة بنيكـوس،
وأنّـه أرسـل لـه رسـائل كثيـرة .هـذه هـي
احلقيقـة ،زوربـا مجـ ّرد رجـل عـاش ومـات،
ومشـى بين النّاس ،واشـتغل مبنجـم الغرانيت،
وفشـل مـراراً ،ثـم اشـتغل يف املنغنيـز ،وفشـل.
تبـددت حياتـه بين رقـص ومجـون وعـزف.
ّ
تاريـخ مـن الفشـل ،مـا الـذّ ي يغـري بكتابتـه؟
كيـف اسـتطاع نيكـوس أن يجعـل مـن عامـل
مناجـم بسـيط شـخص ّية ال نظيـر لهـا؟ زوربـا
يف الكتـاب يهـدر مثـل سـيل ،يتألّـق مثل كويكب
صغيـر معلّـق مـن أشـفاره يف سـجن الفضـاء،
غامـض خصـب ملتبـس ،قـادر علـى اختـزال
ب
األبديـة يف كلمـة .وقـادر علـى زرع قيمـة حـ ّ
احليـاة وعـدم اخلـوف مـن املـوت« .يصلـح
زوربـا ليكـون دليلاً روحيـاً» ،يقـول نيكـوس،
«ولـو خيرونـي الخترتـه».
عـاش زوربـا وسـط السـماد والقـذارة،
كال ّزهـرة ،حلـم باحل ّريـة ،فاسـتنبت يف دواخلـه
وسـماها ح ّريـة ،هكـذا ،بـكلّ
بـذرة ضـوء،
ّ
بسـاطة .بجوارهـا نبتـت قطـع ذهـب ومرجـان
وفيـروز ،وبـدأت تثقل وتثقل ،فاخترع ال ّرقص،
وخف فعالً.
ليخـف حمله.
واختـرع املوسـيقى،
ّ
ّ
كان أمامـه طريقـان ،طريـق الضـوء واحل ّريـة
وطريـق الذهـب والعبوديـة ،شـيء آخـر كان
يشـده لعـرق مـا أو
يثقـل ويثقـل داخلـه وكان
ّ
لرمـز أو إلـه ،لكنّـه قـ ّرر نهائ ًّيـا .لـد ّي طـرق
ثالثـة اآلن ،احل ّريـة أو املـال أو الغيـب ،طريـق
واحـد للحريـة ،وطريقين للعبوديـة .ولقـد
اختـار زوربـا طريقـه ،واخترنـا معـه ال ّ
طريـق.
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الكمامة ال تسد األفواه دوماً
سماح بني داود  -تونس

ليس لنا عمر آخر يأتينا بعد الفناء ،على
هذه األرض لنا فصل واحد لسنة هذا العمر.
غير أننا قضيناه صامتني نتأرجح بني مرارة
واقع وحلم مستحيل ،ليس لنا حياة ولسنا
مييتني ،نحن فقط نتنفس! نحرق حناجرنا
بأكسيجني أصبح رطب ًا ال يبكينا كما فعل
حلظة والدتنا األولى،
نحن على قيد موت بطيء يأخذنا وال يرجعنا،
يطمرنا مبقابر منسية .ومازلنا صامتني،
نأكل القمح من سنابل املرارة ونشرب من كأس
الكالم ،جنوع ،نصوم ثم نفطر من صحن
الفراغ .
مازلنا صامتني نشرب نخب هزميتنا يف ردع
أوطاننا .نبتسم خوفا من غد أكثر ألم ،نعد

كل يوم حلظات الفرح نحاول سجنها كي ال
تهرب منا.
الكمامة ال تسد أفواهنا ..
نحن فقط بال ألسنة .بل بال أفواه وال حناجر.
نحن بال أصابع ،فكيف ُتمل أقالمنا وماذا
ستكتب وعن ماذا؟
رمبا عن وطن ببطن كبيرة تأكلنا  ..تشرب
أحالمنا وأمنيات أطفالنا  ..وطن برحم
سخي ينجب أبناء كثر؛ سارق ضحوك،
فقير ميت ،غني سيد البشر ،طفل باك ،شاب
منهوبة أحالمه ومرأة مكبلة سجينة.
رمبا عن هذا الوطن املكمم سنكتب فالكتابة
ال ترهقنا .نحن بال أصابع وال أقالم غير أننا
مازلنا نكتب بألسنة ال تهاب الكمامة .
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أين وكيف ومتى نشأ الشعر العربي؟

صالح عبد الستار محمد الشهاوي .مصر

من املعروف أن األدب العربي (األدب لغة:
هو الدعوة ،لذلك قيل للطعام إذا دعي إليه
سمي األدب أدبا ً لنهي
الناس مأدبة ،ولقد ُ
أدب أي يدعو الناس إلى مكارم األخالق
وينهاهم عن قبيحها وهكذا ،فاألدب هو
دعوة الناس إلى اجلميل واحلسن دائماً،
وعليه يكون ما يدعو إلى قبيح أو أشار إلى
منكر أو زكي شيئا ً ال أخالقيا ً ليس أدبا ً على
اإلطالق .كما أن ذلك يدل على أن العرب
ما اشتقت لهذه الفنون الكالمية املنظومة
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واملنثورة اسم األدب اعتباطا ً بغير هدف،
فما كان ذلك إالّ رغبة يف الداللة على سمة
غالبة على هذه الفنون وهي متيزها بالدعوة
إلى اجلميل دائماً ،وعلى هذا كان العرب
يف اجلاهلية وبداية صدر يعرفون األدب
بالندب والدعوة إلى محاسن األخالق،
ولذلك ورد عن نبي الرحمة أنه قال« :أدبني
ربي فأحسن تأديبي» .وظل األمر كذلك
حتى جاءت دولة بني أمية فشاعت فيها
كلمة األدب واملؤدب ،ويعني ذلك الذي ُيعهد
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إليه بتأديب أوالد اخللفاء والوزراء واألعيان وجودها وتفنن يف موضوعاتها .وعرف
وتعليمهم محاسن األخالق وحتفيظهم الشعر وذاع أمره وانتشر بني العرب ،ومن
اجليد من الشعر وخطب العرب وكرمهم ،املعروف أن أول ما ظهر من الشعر العربي
وقد أحل يف ذلك األدب الذي يتأدب به كان يف احلجاز وما إليه ،وأن أول من نبغ
الشعر والنثر خطبا ً وأمثاالً ومقامات ثم فيه العرب «امرئ القيس» من كندة ،وهى
أدخل عليه علم النحو والصرف ،ومن هناك قبيلة مينيه األصل .وحامت الطائي من طيء
بدأت التسمية وشاعت وتعلقت مبأثور واملهلهل وطرفة واألعشى من ربيعة والنابغة
الكالم نظما ً وشعرا) ،أول ما ظهر كان شعراً وزهير ولبيد من مضر وسريعا ويف أقل من
ولكن – مع األسف – لم يصلنا هذا الشعر قرن ونصف – من قتل كليب إلى مبعث
األول الذي كان محاوالت أولية ،يصيب النبي – روى لنا هذا الكم الضخم من جيد
حينا ً ويخطئ أحيانا ً يف الوزن واملوضوع ،الشعر اجلاهلي ،والغريب يف ذلك وحدة
وذلك أنهم كانوا وأغلبهم بدواً ال يقيدون اللغة واللهجة واألسلوب والوزن الشعري
شعرهم يف كتاب أو نقش ،فإذا تقدم الزمن الذي صدر من قبائل اجلاهلية املختلفة
ضاع ما نطق به شعرائهم وخاصة إذا كان اللهجة .ويرجع البعض ذلك إلى جتميعهم
جديدهم خيراً من قدميهم وأنسب لذوقهم يف احلج إلى مكة ،واجتماعهم بسوق عكاظ
وأذنهم وأكثر مالئمة حلياتهم ،وال شك يف واتخاذ الشعراء عامة لهجة خاصة وأسلوب
أن صفاء وسليقة الذهن العربي إلى جانب خاصا ً يف الشعر غير أسلوبهم يف مدينتهم
قوة املالحظة والذكاء احلاد والعاطفة القوية اليومي املألوف.
والصحراء الفسيحة ذات النغمة الواحدة وساعد على انتشار «الشعر العربي»
تقريباً .جعلته يتطور سريعا ً ويحذق يف فنه اجلاهلي وجودته ،مخالطة الشعراء للمدينة
اجلديد (الشعر) ويقال :إن أقدم شعر وصل الفارسية يف احليرة والعراق واملدينة
إلينا كان الشعر الذي قيل يف حرب البسوس الرومانية يف الشام ،حيث ارحتل الشعراء
أو قبل ذلك قليالً وكان ذلك قبل الهجرة إلى ملوك وأمراء العرب املناذرة يف احليرة
بنحو قرن ونصف .وقد وصلت إلينا من ذلك والغساسنه يف الشام ،فكانت احليرة ملتقى
قصائد كاملة محال أن تكون أول محاولة األدباء العرب يف اجلاهلية ،وكان ملوكها
وعلى اجلملة ،فالشعر اجلاهلي الذي وصل يشجعون الشعراء بالعطايا والصالت،
إلينا مرحلة سبقها مراحل ،وقد قالوا إن فوفد إليها من شعراء اجلاهلية .املرقش
قصد القصائد وذكر الوقائع هو الصغر .وعمرو بن قميئة واملتلمس الضبي
أول من ّ
«املهلهل بن ربيعه التغلبي» يف قتل أخيه وطرفة بن العبد وعبيد بن األبرص واملرقش
كليب ،وكان اسم املهلهل «عدياً» ،وإمنا سمي األكبر واملثقب العبدي واملنخل اليشكري
ٍ
مهلهالً
لهلهلة شعرة كهلهلة الثوب ،وهو والنابغة الذبياني وحنظله الطائي ولبيد
اضطرابه واختالفه .ولم يكن ألوائل العرب بن ربيعة وحسان بن ثابت ويزيد بن عبد
من الشعر إال األبيات التي يقولها الرجل املدان .واألسود بن يعفر النهشلي والنابغة
يف املحادثة ،وإمنا قصدت القصائد وطّول اجلعدي وحامت الطائي وسالمة بن جندل
الشعر علي عهد «عبد املطلب» و»هاشم بن وعنترة العبسي وأعشى قيس وعمر بن
عبد مناف» ،وكان املهلهل أول من قصد كلثوم والتغلبي ،وكان امللك النعمان بن املنذر
القصائد ،و «إمرىء القيس» أول من أطالها يجتمع بشعراء العرب يف قصر اخلورنق يف
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احليرة ويقم مهرجانا ً شعريا ً يتفاخر فيه
باجلنس العربي.
وكانت «اجلوالن» قاعدة ملك الغساسنة،
واستقطب ملوك الغساسنة الشعراء العرب
كاستقطاب جبله بن األيهم الشاعر حسان
بن ثابت والنعمان بن احلارث الغساني
للشاعر النابغة الذبياني والشاعر عبد
يغوث .وانتشر الشعر العربي اجلاهلي يف
أنحاء كثيرة من اجلزيرة العربية شرقها
وغربها ،وعاد الشعراء من احليرة والشام
بالعطايا وجيد الشعر وأصبح الشعر لسان
حال املجتمعات العربية ووسائل إعالمها
فأصبح الشعر يذيع كل بطولة ومكرمة،
فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر
أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر
شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم،
فذاع الشعر وملع الشعراء وأصبح له ولهم
املنتديات واملجتمعات ،وأصبح الشعر يعلو
من يعلو ويهبط مبن يهبط ،واصبح الشعر
بالنسبة إلى العرب اجلاهلي كما وصفة أبن
خلدون ديوان العرب الذي جمع علومهم
وأخبارهم وأحكامهم وكما يصفه عمر بن
اخلطاب بأنه « :علم قوم لم يكن لهم علم
أو أعلم منه» ،وانتقى العرب أجود الشعر
اجلاهلي وأطوله فكانت املعلقات.
املعلقات:
هي أهم قصائد الشعر اجلاهلي وأطولها
«السمط أو املذهبات أو املقلدات
وتسمى:
ّ
أو املسمطات» ،وهي سبع قصائد طويلة
جيده تخيرت من الشعر اجلاهلي وكتبت
مباء الذهب .والسمط جمع سمطاء وهي
القصيدة املسمطة ويقصد بها هنا املعلقة
واملعلقات لم تعلق بالكعبة كما زعم بعض
املتأخرين وإمنا هي من العلق – مبعنى
النفيس  -وقد سميت باملعلقات ألنها
عظيمة ،وليس بسبب تعليقها على الكعبة
كما شاع خطأ ،وقد اختلفت اآلراء حول
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عددها وحول شعرائها أيضا ً بسبب اختالف
الرواة وتغليب مشاعرهم وانتماءاتهم القبلية،
فعددها عندهم يتراوح بني خمس قصائد
وتسع يقول بروكلمان« :إن خمسا ً منها محل
اتفاق اجلميع وهي معلقات .امرئ القيس
وطرفه وزهير ولبيد وعمرو بن أم كلثوم-
وميكن إدراج املعلقتني السادسة والسابعة
لعنترة واحلارث بن حلزة ملوافقة أكثر
الرواة عليهما يف حني وضع املفضل الضبي
مكانهما .قصيدتي النابغة واألعشى» .ويرى
الدكتور «شوقي ضيف» أن التبريزي جمع يف
شرحه للمعلقات بني الروايتني أما النحاس
أحد شراح املعلقات صاحب كتاب شرح
القصائد التسع املشهورات – فيتفق مع
القائلني بأن عددها سبع معلقات ،وأضاف
إليها قصيدتي األعشى والنابغة وعنونها
بالقصائد التسع املشهورات .أما املعلقات
عند أبي عبيدة فهي لـ امرؤ القيس .وزهير
والنابغة واألعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم
وطرفة وأسقط عنترة واحلارث بن حلزة .
أما ابن سالم احلجمي يف كتابه الشهير
طبقات عدها عشراً ،ووضع طرفة يف الطبقة
الرابعة من الشعراء لقلة ما يروى من شعره،
مضيفا ً عبيد بن األبرص إلى الروايتني .وال
خالف على صحة هذه القصائد الطويلة
أو على أهميتها ولكن اخلالف بني الرواة
والشراح يدور حول ترتيب أهميتها .
وذلك يعني أن القصائد العربية املعلقة ال
تنفرد برقم غالب عليها ،وإمنا اليقني الثابت
عند أكثر الرواة أنها سبع ،فهي عندهم السبع
الطوال أو املعلقات السبع .وال يخفى أن
للرقم سبعة عند العرب اجلاهليني اعتقادات
دينية وأسطورية ،فهو رقم فريد حسابيا ً
ال يقبل القسمة ،وليس له جذر تربيعي،
وال يقبل التحليل احلسابي ،فهو يف حد
ذاته وحدة حسابية له مدلول خاص يتصل
بعقائد متأصلة عند العرب منذ اجلاهلية،
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فهناك السماوات السبع .واألرضيني السبع،
ومرات الطواف حول الكعبة سبع ،واأليام
التي جتمع يف أسابيع سبع ،واكتمال فرحة
التعريس بالدخول على العروس البكر سبع،
وفرحة املولود سبع – (سبوع) – وستور
امللوك – التي حتول بني امللوك والرعايا –
سبع ،فلم يكن من قبيل املصادفة أن يغدو
عدد املعلقات سبعا ً عند الكثير من الرواة ،إذ
كان هناك اعتقاد جاهلي يف األرقام والرمز
بها حاول اإلنسان من خاللها أن يرى معاني
خفية تساعده على فهم الكون وعالقته به.
لذا حاول ربطه باالحتفاء بالشعر االستثنائي
الذي جاوز املألوف يف إبداعه وتأثيره.
لم يكن من قبيل املصادفة كذلك أن ال يكون
شعراء املعلقات من الشذاذ اخلارجني على
قبائلهم أو الصعاليك الذين خلعتهم قبائلهم
وأسقطت عنهم حمياتها ،أو املهمشني الذين
يعيشون خلف أدبار البيوت وإمنا كانوا من
أبناء الصفوة الذين هم سادة قومهم ومصدر
فخرهم وديوان مجدهم وذلك مبا يبدعونه
من شعر يعبر عن الوجدان اجلمعي للقبيلة
ويصوغ احلكمة التي تهتدي بها هذه القبيلة
يف الوقت نفسه وال فارق هنا بني امرئ
القيس الكندي ابن امللك الذي كان أول من
جود الشعر وأطاله ،وطرفة بن لبيد العامري
وبقيه أسماء الشعراء التي عددها الرواة،
واالستثناء الوحيد يف ذلك هو «عنترة»
فهو الوحيد بني أصحاب املعلقات الذي لم
يكن سيداً يف قومه من مبتدأ أمره ،فقد
كان أحد العبيد السود الذين ينسبون إلى
امهاتهم معلول النسب بني سادات العرب،
لكنه تغلب على حالته فوصل بفحولته إلى
نزال الفرسان والشعراء فاعترف به «شداد»
سيد عبس ابنا ً له ،وأحبته ابنة عمه جميلة
جميالت بني عبس وأرفعهن قدراً ،وأصبح
عنترة أبا الفوارس بعد أن هزم كل الفوارس
وقاد أقرانه من فرسان العرب إلى النصر

على الفرس فانتزع منزلة الفارس بسالحه
وانتزع منزلة الشاعر مبقدرته على النظم،
فمنذ أن ع ّيره أحد بني عبس بأنه ال يقول
الشعر آل على نفسه أن يكون أحد أصحاب
املعلقات ،وكان عليه أن ينتزع اعتراف
أصحاب املعلقات الست ،فتحقق له ذلك حني
أعلن امرؤ القيس االعتراف به ،حني نادي
بأعلى صوته :أال يا سادات العرب أشهدكم
على أن األمير عنترة قد سبقنا يف احلسب
والنسب ،وعال علينا بالفصاحة واألدب وهو
واهلل أفصح منا لسانا ً وأثبت منا يف حومة
امليدان وأقدمنا على لقاء الشعر.
وبعد ،لقد سميت العرب الشعر شعراً ألنه
الفطنة بالغوامض من األسباب واملعرفة
باخلفي من األشياء وسموا الشاعر شاعراً
ألنه يفطن ملا ال يفطن له غيره ويعلم ما ال
يعلمه سواه ،فإلى ماذا فطن هؤالء الشعراء
دون غيرهم حتى أصبحوا أصحاب معلقات.
املعلقات من الناحية الفنية :
املعلقات هي أرقى ما حققه اجلاهليون من
تطور يف الفن الشعري ،وهو تطور يتمثل من
حيث الشكل – يف لغة عربية صافية وتقاليد
فنية طبعت الشعر العربي يف عصوره املختلفة
بطوابعها وفرضت على الشعراء محاكاته
والنسج على منواله ،كما أنها من الناحية
املوضوعية قد وفرت للقصيدة موضوعا ً
خاصا ً يتمثل يف عدد من األغراض التي
التزم الشعراء اجلاهليون بها وهي :الوقف
على الطلل والغزل ووصف الرحلة والناقة
التي تقطعها ،وأخيراً الدخول إلى موضوع
هجاء أو فخراً.
القصيدة األصلي مديحا ً أو
ً
واملعلقات هي السجالت تاريخيا ً وإنسانيا ً
للحياة القبلية يف العصر اجلاهلي ،لذا
نالحظ أن كل قصيدة من قصائدها تعرض
ٍ
مجد
حلادثة بعينها قبليه أو اجتماعيه .وقد ّ
العرب الشعر والشعراء ورفعتهم مكانة
عالية ،فسمت العرب الشعر شعراً ألنه
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الفطنة بالغوامض من األسباب واملعرفة
باخلفي من األشياء وسموا الشاعر شاعراً
ألنه يفطن ملا ال يفطن له غيره ويعلم ماال
يعلمه سواه ،هذه املكانة هي التي جعلت
الشعراء يف اجلاهلية يقومون من العرب مقام
األنبياء يف غيرهم من األمم ،وتلك مكانة
خلعت على الشاعر صفات الكاهن والعراف
واحلكيم واملعلم واملؤرخ والداعية ورجل الدنيا
والدين ،ينطق بالقول الفصل واملعرفة الهادية
وترجع إليه القبيلة يف كل شأن من شئونها
ويتقي الناس جميعا ً غضبته ،وكان هو احلكم
واملصلح إذا قام النزاع  -مثل ما قام به عمرو
بن هند من إصالح النزاع الذي اشتجر بني
بني تغلب وبني بكر -فقدرة لسانه على إيقاع
األذى ال تقل عن قدرة السالح على اإليالم،
وجرح اللسان كجرح اليد فيما قالوا .ولم
يفارق اإلميان بهذه القدرة التسليم بأن الشعر
ضرب من السحر يف املعتقدات اجلاهلية،
ولذلك كان الهجاء ممارسة شعائرية بالكلمات
هدفها إيقاع األذى باخلصم وتعطيل قواه
وكان الشاعر إذا تهيأ إلطالق هجائه يلبس زيا ً
خاصا ً شبيها ً بذي الكاهن وينشر شعره الذي
كان شكالً من أشكال السحر الرمزي الذي
يصور ما يهواه الشاعر أو يغلب فيه فتتحقق
الرغبة يف العالم اخلارجي من منطلق االعتقاد
بقدرة الكلمات على استدعاء املرغوب وجتنب
املرهوب ،وإذا كان الرثاء قد تسرب إليه
االعتقاد بالسحر أيضا فقد كان الغزل يومئ
إلى شعائر اقترنت مبعتقدات اخلصوبة التي
يشير إليها معبد «دوار» املختص للعذارى ،
«الدوار» حجر من أحجار مكة يحمله معهم
أهل اجلاهلية لينصبونه ويطوفون حوله
تشبيها بالطائفني حول الكعبة إذا نأوا عن مكة
– وهو املعبد الذي تشير إليه قصيدة امرئ
القيس التي كانت أولى القصائد املجيدة يف
تاريخ الشعر العربي.
ولعل أهم ما يجب أن نعلمه عن املعلقات
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هي أنها نقلت الشعر العربي من الشفاهة
إلى التدوين والكتابة .فمن املعروف أن العرب
كان أغلبهم بدواً ال يقيدون شعرهم يف كتاب
أو نقش ،فإذا تقدم الزمن ضاع ما نطق به
شعرائهم ،وملا وصل الشعر إلى ما وصل إليه
يف شعر امرئ القيس وأمثاله من أصحاب
املعلقات من نظم منسجم ونفس طويل وتعبير
محكم ووحدة يف القافية خافوا على ضياعه
من الصدور واأللسن وعملوا علي نقله من
مشافهة اإلرسال واالستقبال إلى احلضور
الكتابي للخط والقراءة فحفظوا هذه املعلقات
يف صحائف نفيسة من قباطي مصر –
القباطي بضم القاف وفتح الباء – ثياب رقاق
من كتان مصر ناصعة البياض ال تشف ناعمة
ملساء – كتبوا علي نسيجها املعلقات بالذهب
فصارت مذهبات وصارت معها القصيدة
املختارة (مذهبة) وبعد كتابتها يعلم بذلك -
عبد املطلب بن عبد مناف (حاكم العرب) الذي
يجمع الصفتني الدينية والدنيوية ،الذي تصفه
السيرة بأنه حاكم احلكام واملتولي علي البيت
احلرام ،شيخ احلطيم وزمزم حاكم العرب وجد
النبي املنتخب ،فيأمر بنصب العرنوس (املنبر)
الذي كان يخطب عليه يف زمن اجلاهلية  -كان
ذلك املنبر شاهقا ً يف االرتفاع ألن طوله ثالثة
وعشرون ذراعاً -وجتيء القصيدة ملفوفة يف
ثوب من الديباج فيأخذها عبد املطلب وينشرها
بني يديه ثم ينادي برجل من حكماء مكة يقال
له «وائل بن العاص» فيقول له  :يا ابن العاص.
أرق هذا املنبر واسمع الناس هذه القصيدة
بأعلى صوتك .فينشد وائل القصيدة بصوته
الذي كان أندى من وابل املطر ،فيسمع كل من
حضر من العرب للحج القصيدة ويعود العرب
إلى خيامهم ليأخذوا أهبة الرحيل بعد أن زاروا
بيت اهلل احلرام وقرئت عليهم القصيدة التي
اعترف بها كمذهبة أو معلقة ،وأعلن االعتراف
بجدارتها شعراً وبجدارة قائلها شاعراً.
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حتليق مكثف
علي جمعة اسبيق  .ليبيا

1
اجلندي يف خندقه يلوح بعالمة النصر أو
االستشهاد ،يضع بندقيته أعلى التراب
الذي يغطي اخلندق ،يقفز إلى السطح (
اهلل أكبر ،اهلل أكبر)
2
الطائرة املسيرة جتوب األجواء ،تخترق كل
اخلطوط ،السماء ملبدة بالغيوم ،وميض
أضواء الطائرة يشكل ما يشبه البرق ،ال
صوت للطائرة على االطالق.
3
اجلندي خلف الساتر الترابي من اجليش
املقابل يلوح الطائرة بدوره ،يضع بندقيته
على الساتر يقفز إلى أعاله يلوح بعالمة
النصر أو االستشهاد ( اهلل أكبر ،اهلل أكبر)

4
على طاولة العشاء جتري املحادثات مع
قادة املعارك ،بعيدا عن صوت الطائرة،
وعن السماء امللبدة بالغيوم.
5
يف املستشفى على سريرين متقابلني،
يستلقي اجلنديان ،يف انتظار بتر اليد
اليمنى لكل منهما.
6
حتت تأثير البنج يصرخ كالهما ( اهلل أكبر،
اهلل أكبر) دون تلويح بعالمة النصر.
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻮﻕ ..ﻭﻋﻦ « ﻋﺮﺑﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ«؟!
لم يتغير شيء يف غيابك
ﺃﻡ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﻟﻄﻴﺒﻦﻴ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻗﺮﻭﻥ
ما زلت أظنهم
ﺍﺨﻟﻤﺮﺓ ﻛﻲ ﻳﺤﻠﻘﻮﺍ ﻓﻮﻕ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺍﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ..
جميعا أنت .
ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ؟!
محمد عبداهلل  .ليبيا
ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺍﻛﺘﺸﻔﺘﻬﺎ ﻲﻓ ﻏﻴﺎﺑﻚ ..
ﻧﺮﺟﺲ ﻣﺠﻔﻒ
هو غائب لدرجة
إ ّن املساء ِ
ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺜﻼﺟﺔ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﻗﻄﻌﺎ
لهذه الليلة أتى بِ ال قميص..
ﻣﺘﺨﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺑﻴﺴﻲ؟
وجهك املتف ّرع من آخر أغنية
أذك ُر
َ
ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﺕ ﻣﻠﻴﺎ ﻲﻓ ﻋﻴﻮﻥ ﺭﻭحي
سمعتها..
كل ٍ
ﻭﻗﻠﺖ ﻟﻲ « :ﺇﻥ ﺍﻤﻟﻮﺕ ﺃﻗﺴﻰ
شيء أطو ُل ِم َن اآلن
عندما كان ّ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻡ ...« .؟
تك
ت طفالً َيعر ُ
أذك ُر أني كن ُ
حب َ
ف مدى َم ّ
يسرا عمران سوريا
املشجَّرة .
للثياب َ
علي جمال  .العراق
لوقت طويل كنت أظن
ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻋﺪﺕ ً
أن الظل خلفي أوجده غيابك
ﻓﻌﻼ
أو أنك ظلي بال هوادة
ﻟﺘﺤﺪﺛني ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻤﻟﺠﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ؟
حضوره يصيبني بالرهبة واحلزن
ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻗﺮﻋﺖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺄﻗﺤﻮﺍﻧﺘﻦﻴ
ويصيب كتفي كونه أثقل منه
ﻭﺩﺍﺭﺕ ﺍﻤﻟﻔﺎﺗﻴﺢ يف ﻗﻠبي ؟؟
لوقت طويل ِ
ﻓﺄي ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺳﺄﻓﻌﻞ ً
وأنت يف كل مكان
ﺃﻭﻻ
بيني وبني نفسي
ﻫﻞ ﺃﻫﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﻟﺮﺏ ﻷﺧﻔﻴﻬﺎ يف ﺍﺨﻟﺰﺍﻧﺔ
بيني وبني ما أريد
ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﺴﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺤﺗﺐ ﻷﻧﻔﺾ ﻋﻨﻪ
وبيني وبني ما تشتهيه روحي وأن أكونه
ﺷﻮﻙ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
أحدث نفسي عن غيابك نتيجة حظ سيء
ﻣﺎﺫﺍ ﺳﺄﻓﻌﻞ ..
فأشعر بالرغبة لعودتك متى أردت.
ﻋﻤﺎ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﺃﻭﻻ؟
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لطف روحي
لوقت طويل
كنت جائع ًا محتاج ًا لوجودك و مقتنع ًا
من رعب املسافات بيننا
بالعزلة دونك
وخائف ًا إن لم تكوني ِ
أنت حياتي كلها.
تلك العزلة التي ذقتها
لوقت طويل
فوجدتني أقف أمام الضوء كله
وأنا أقرأ رسائلك املقنعة
اخلافت منه أو ذلك املبهر
فأرى فيها وجوهك العارية وأسمع نبرات
وجدتني وحيد ًا أقاوم اجلوع
صوتك داخلها
واحلظ اللعني
أقاوم حاجتي لوجودك معي كظل أو
وضحكتك التي لم حتضر فيها
كحزن
ال زالت محظورة
وجدتني خائف ًا دونك
متنعها عني رسائلك وقصائدك.
فصارت قرقرة بطني تصرخ باحلاجة
لوقت طويل
لهضم
وأنت ال ِ
وأنا أنتظرك ِ
زلت بعيدة وصامتة
كل املسافة بيننا
حتت أغطية الليالي املعتمة
فمي بحاجة ملناداة اسمك
وعويل قلبي يحتاج ألن تأتني كظل خلفي تنامني بعينني مفتوحة ترقبني انتظاري
كحضور يصيبني بالرهبة واحلزن
وأرقب أن يزول صمتك الطاغي بالعودة
والثقل على كاهل كتفي.
لي
لوقت طويل
تريني وأنا أنتظر نبرة صوتك يف يوم شوق
وجدتني خائف ًا من أن أعرف
أو ليلة حب متعثر
أن ما بيني وبينك أقوى من الذي بيني
نبدأ به بال انتظار لكل هذا الوقت
وبني نفسي
الطويل.
وأقوى من ما بيني وبني ما يشتهيه قلبي
وجدتني خائف ًا إن لم ِ
تأت كخيال يسع
بسام املسعودي .اليمن
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رؤية تونسية بشعرية عراقية

صباح محسن كاظم .العراق

للمدرسة املغربية بالنقد العربي أهمية
كبرى (اجلزائر -املغرب –تونس ) فضالً
عربي لديه نقاد من األكادمييني
عن كل بلد
ّ
املميزين عربياً ..يف حوار ثقايف (قاب
قوسني ) لقناة الفضائية العراقية قدمنا
د-حسن قاسم شاركت د-عالية خليل
ابراهيم – د-سلمان كيوش ،معنا ..قلت
 :بزيارتي لتونس  2013وجدت املدرسة
النقدية التونسية ..واملغاربية فضالً عن
الليبية متقدمة جداً والسبب إنهم يطلعون
بنفس اللغة التي كتب بها الغرب قبل
ترجمتها للشرق .
الناقدة التونسية د-حياة اخلياري ،لها
اشتغاالت نقدية مهمة يف دراسات متعددة
صدرت بكتابني ،فضالً عن البحوث
واملشاركات مبلتقيات ومهرجانات متعددة،
تقدم بها اطروحاتها العلمية الدقيقة،
من خالل التوغل وتفكيك النصوص
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األدبية وفق رؤية نقدية تالمس جوهر تلك
النصوص ..ويف دراستها عن التجربة الثرية
للحرويف املبدع «أديب كمال الدين» حتتاج
إلى كثير من الفحص ،والتحليل والرصد،
فثمة نكهة للحرف،
واملتابعة والتأويل.
ّ
وقدسية للوصل ،واملعنى ،واجلوهر،
والهيام ،والقسم ،والعالمة ،والرمزية يف
اإلنشاء والتكوين ،واملعرفة ،والسيمياء،
والداللة واالنزياح يف نصوصه .فحروفه
غير مستنسخة من مفردات شاعر آخر،
وثياب تلك احلروفيات ليست مستعارة من
خزائن أخرى.
إن جتربته الناضجة الضا ّجة باحلروف
الالحتجاجية أو الوصفية (القدسية) يف
نصوصه عن الرموز املقدسة تفصح عن
قدرة فائقة يف اإلدهاش ،فالصويف املائز
كمال الدين ،ونحن نتسلق املراق الكمالية
بشدوه لعقود خلت منذ ديوانه البكر:
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(تفاصيل)  1976إلى نتاجه( :أقول
احلرف وأعني أصابعي) 2011ثم إلى
(مواقف األلف) ( 2012منشورات الدار
العربية للعلوم ناشرون) ،يف هذه الرحلة
الشعرية املكتظّة بالثراء الشعري البهي
املؤطّر بنسق عرفاني صويف يعانق الروح
ويعرج بها نحو السمو يف أربعني نصا ً
جسد ذلك بديوانه (أقول احلرف
إبداعيا ً ّ
(ثمة
نصه األول
وأعني أصبعي) .من
ّ
ّ
خطأ) نقرأ:
ثمة خطأ يف السرير
ّ
ويف الطائرِ الذي حل َّق فوق السرير
ت
ويف القصيد ِة التي ُك ِت َب ْ
لتصف مباهج السرير
َ
ويف املفاجأ ِة التي تنتظ ُر السرير
يف آخرِ املطاف.
يقول ابن عربي( 2 :اإلرادة أثر وجهي،
وخبر ذاتي ،إذا اهتاجت يف القلب ،تسلب
القرار من العبد ،وتس ّود وجه احلظوظ
النفسانية بالسحاب والرعد ،وتسوق العبد
إلى مطالعة جد اهلل يف مواجيد احلد ،ال
جرم يفارق الفراش ،ويالزم االنكماش،
ويعالج األخالق ،وميارس املشاق ،ويعانق
األهوال ،ويفارق األشكال).
حتيلنا نصوص الشاعر إلى االنسجام
اإليقاعي بالوجد الروحي نحو الكماالت،
واالندغام بلغته العالية ،بفيض اللغة
واملفارقة واملشاكسة وهو يهزأ مبا يصيب
الوجود اإلنساني إزاء املأساة واألسى
ومرارات االنكسارات والغربة التي ُيصاب
بها من العسف السياسي واحلروب وغلبة
الظلم وإهدار
الكرامة بأبشع الصور املؤذية يف اإلنسانية.
ويتجلّى التأمل والتجريد يف أسئلة الشعر
الصويف املحلّق بالروح ،يتجلّى يف اإلعجاز
اللغوي للوصول إلى املعنى.
لقد فحص جتربة الشاعر «أديب كمال

الدين» عشرات النقاد واألدباء ،ومت ّيزت
دراسة د .حياة اخلياري بالغوص الستخراج
تلك الآلليء واجلواهر يف عمق املعنى وسبر
أغوار تلك النصوص احلروفية الصوفية
املتعالية يف كتابها اجلميل الذي حاولت فيه
بجدية وجهد فت َح كشوفات بحروفايته التي
ّ
يصدرها بدواوينه املختلفة ،وفك رموزه،
وشفراته ،وإلقاء حزمة من الضوء على-
حروفياته -مرادها وإحاالتها ومدلوالتها.
وقد برعت يف مؤلفها الش ّيق( :أضف نوناً:
قراءة يف «نون» أديب كمال الدين) 3الصادر
مؤخراً عن الدار العربية للعلوم ناشرون.
ومن ثريا العنوان ،أضف نوناً ،فعل
األمر؛ تصطحبنا املؤلفة برحلة سياحة
جمالية بالغية ثقافية تتعشق يف الوجدان
العربي لقدسية احلرف ،وما ورد من
قسم به بالقرآن الكرمي ،ولغتنا اجلمالية
ببالغتها وتأويلها ومنظومتها املعرفية
وجزالة ملفوظاتها وسحر معانيها ودالالتها
صها تثير الشهوة
وانزياحاتها مع تنا ّ
باحلرف وقيمته املقدسة .تذكر د .حياة
اخلياري يف ص 13من مؤلفها الق ّيم (فإ ّن
الشّ عراء احلروفيني يجترحون تعريفا ً
منبهني منذ
للحرف من أعماق ذواتهمّ ،
البداية إلى أ ّن الشّ عر ّ
إنا يخوض جتربة
يف «ذوتنة احلرف» ..حقا ً جتربة عراقية
وعربية كبيرة الشاعر أديب كمال الدين
من السبعينيات لليوم يواصل تألقه الشعر ّي
العربي يرسم صورة
بتفرد مبناغاة احلرف
ّ
تشكيلية بالقصيدة بكل دواوينه لقد أرسل
لي أكثر من  4دواوين شعرية يتصاعد
األداء الشعري من ديوان آلخر ..بالطبع يف
أمة شاعرة التفرد صعب مستصعب لكنه
متيز بالثراء اللغوي الذي جعله ينتج هذا
العربي الذي يدرس بليبيا
الزخم الشعر ّي
ّ
العربي..
وتونس واجلزائر ويف شرقنا
ّ
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أسطورة الصحراء ،وموسيقى الروح ..

يف هال ـ ــة النـ ــور

محمد عطية محمود .مصر

ثمة التصاق وجتاور شديدا اخلصوصية،
بني ما تنتجه البيئة الصحراوية مبفرداتها
الدالة ،ومضامينها ومعادالتها ،املمسوسة
بسحر خاص للحياة وألق الوجود من حولها
وبها ،تلك السمات التي عانقتها العديد
من األعمال الروائية اخلالدة التي اتخذت
من الصحراء خلفية بيئية وأرضية حتمل
سماتها وتضاريسها الدالة على التورط
يف أسر املكان ،كمعادل قيمي ملا ميكن
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أن نسميه الطبيعة اخلاصة القاسية التي
تلتحم فيها الشمس بأشعتها الصادقة مع
رمال الصحراء فتصهرها لتنتج هذا املزيج
الصلب من اإلنسان الذي يعاني ويالت
وجوده ونشأته القهرية بتلك البيئة سواء
كانت قهرية عابرة كما يف رائعة غسان
كنفاني «رجال يف الشمس» ،أو مستدامة
كما يف روائع عبد الرحمن منيف ومنها
«مدن امللح» ..أو متشحة بذاك احلس
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الصويف البحثي الذي ترافقه متعة البحث
عن األسطورة الذاتية كما يف «السيميائي»
لباولو كويلهو ،أو من حيث هي ذاك الرافد
احلياتي شديد اخلصوصية والوعورة،
يف الكثير من األعمال الروائية العربية
والعاملية ،وما يستتبعه هذا الوجود الفارق
من وجود معاني وأوجه للحياة حتمل معنى
األسطورة اخلاصة املستمدة من اعتيادية
احلياة يف الصحراء ،أو أسطورتها على
حد السواء ..تلك العالقات التي متس
الواقع احلياتي املرتهن بالقسوة واملغامرة،
والذي يجتذب اإلنسان الباحث عن ضالته
واملتوزع بني عالقتيه هاتني فيما يشبه
عالقة العالم مبركز كونه ،تلك اإلشارة
التي جتعل من عالم الصحراء املليء
بعجائبيته ونزوعه إلى معانقة معادلة
وجود مشوبة بالقلق والتوتر واملغامرة ،يف
محاولة للوصول إلى عمق الغاية اإلنسانية
التي بها تتحقق معادلة وجوده ،ومن خالل
اإلنصات إلى موسيقى احلياة الصحراوية
بذاك احلس الشفيف.
تلك العالقة التي تفرض وجودها من
خالل رواية «هالة النور» للروائي املصري
محمد العشري ،من خالل هذا التعلق
املشبوب باحلياة خارج نطاق الصحراء
ومحاوالت العودة إليها احلثيثة مبعنى
أقرب إلى عشق احلياة مبفرداتها املنطبعة
يف الذاكرة والوجدان برغم ما فيها من
إخفاقات ،مع تلك اإلشكالية اجلديدة التي
تربط موسيقى الصحراء وسيمفونيتها
التي تعزفها الرمال ،وتتضافر مع اجتاه
جديد هو اجتاه تضافر العلم باخليال
مع تلك السمات األسطورية للصحراء،
من خالل بنية روائية تعتمد التنقل بني
مستويات قراءة احلدث من خالل الراوي
ذاته الذي يتشكل ويتلون مع مقتضيات
احلالة الشعورية الداخلية التي تصبغ

النص الروائي بهذا الطوق احلالم املتسق
مع كون الصحراء مرتعا لإللهام والتوحد
مع الطبيعة الساحرة ،وهو ما يشير إلى
تاريخ عريض من التعامل مع الصحراء
كملهمة للعاشقني وكبار الصوفيني..
تراوح مستويات السرد :
«حتول فراغ الصحراء من حوله إلى بحر
من األمواج الرملية الساخنة ،التي تغرقه
باندفاعها وثورتها ،تسحق رأسه بحوافها
احلادة ،وأسنانها الشرسة .قبض على
قطعة صخر زلطية ،شعر بلسعها ،قذفها
أمامه بعنف ،أحدثت شررا صاحبه صوت
حاد ،ارتد متضخما ،مولدا يف املدى البعيد
حيوانات هائجة ،تفر من قيودها ،تدوس
كل ما يعترضها ،بحثا عن بوابة تخرج منها
لتعيش حريتها ،فرت أمامه ،أقدامها تدب
يف األرض ،تهزها هزا ،اختفت ،لم يبق
منها سوى ذيل الغبار الطويل» ص9
يشكل السرد هنا صورة الصحراء ،يف
وجدان املسرود عنه مبا ينطبع وجدانيا
على ردة الفعل التي يواجه بها هذا
االنصهار وهذا التوهج ،داللة على الوقوع
يف بؤرة االغتراب ،تلك احلالة التي يجسد
لها السرد ،ومبا يعج به هذا العالم من
مخلوقات تتجاور مع العنصر البشري
لتخلق هذه احلالة من الفوضى الذهنية
التي جتعل للحياة فيها زخما ً ووقعا ً مغايراً،
وهي التي يف ناجت تشابكها مع هذا الوعي
املتيقظ لها ،تصير إلى سمة ومفردة من
مفردات الصحراء التي يتحول فيها أثر
كل شيء إلى دوامة من الغبار تشعل ذلك
األثر وتعمق من حجم املعاناة والقسوة
التي رمبا امتأل بها حس املسرود عنه هنا،
افتقادا حلس احلرية الذي يلتمسه ذاك
اخليال املشبع بصور احليوانات الهائجة
التي تتعادل هنا ،يف وعي املسرود عنه ،مع
هواجس الذات وهياجها الداخلي..
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وليفتح السرد مستوياته التي يلج منها
النص الروائي يف عمق الشخصية التي
تعانق أزمة وجودها يف هذه البيئة وهذه
الظروف ،برغم ما تنطوي عليه عالقة
السحر واالجنذاب التي تتولى الشخصية
يف كثير من بؤر التالمس واالشتباك
مع هذا الواقع املغاير ،ذلك الذي يرتد
بالسرد إلى بقعة أخرى جتسد حلم العودة
إلى املدينة وتبرر أسبابه ،لينطلق السرد
يف تراوحاته بني تلك الضمائر الساردة،
كي يدخل يف نطاق احلكي بضمير املتكلم
الذي يجلي النقاط البعيدة من رحلة
السارد هنا بذاته وبوحه ،بتقنية الفالش
باك ،أو رمبا كانت تلك الصورة التخييلية
التي يصنعها وعي السارد هنا ليحقق هذه
املعادلة /االستعاضة التي تضمن له هذا
الوجود ،أو تخفف عنه ،لترصد مرحلة
يف ذات السارد يف العالقة مع وجه من
أوجه احلياة األخرى املشتهاة التحقيق،
لتكشف عن الوجه املقابل لوجه الصحراء،
وهو وجه تلك احلياة األخرى البعيدة التي
حتمل لواء املاضي ،وإن كان احلنني إليه
شديداً وملحاً ،ورمبا كان االرتداد إليها
نوعا من الهروب أو مقاومة لتلك البيئة
اجلافة بكل ما فيها:
«حينما اقتربت مني إلى هذا احلد ،لم أدر
إال واألفرع متتد ،تخرج مني ،متأل بأوراق
كثيفة ،حتولت إلى شجرة يف الليل ،مكتظة
بالعصافير ،حتول اقترابها الناعم مني إلى
طلقة صياد أفزعت العصافير النائمة،
فانطلقت متسربة وراء بعضها البعض»
ص15
ذلك العالم املفتقد الذي يبحث عنه السارد،
يف ثنايا ذاكرته ،والذي يبحر به يف اجتاه
العودة من عالم الصحراء ،إلى عالم املدينة
الذي فر منه قبالً ،وهو املوقف الذي يشير
إلى سمة من سمات من يقطنون مجتمع
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الصحراء مرغمني ،على محفة االغتراب،
وهو أيضا ً ما يكرس لوجه جديد من وجوه
العمل بالصحراء ،من خالل ذلك التراوح
بني ضمائر السرد التي تتكامل ،لترصد
وحتلل وتستكشف ،وتؤسس حلقائق ،لتضع
الصورة التي تسير عليها خطوط السرد
ودفقاته:
«أول ما يجمع مجتمع كهذا إلى بعضه
هو وصول أو رحيل شخص بشكل مفاجئ
دون إعداد مسبق ،ألنهم محكومون دائما
بترتيب وحتديد ملسئوليات العمل ،بحيث ال
يخل النظام أو يتوقف عند شخص بعينه،
ألنها أعمال تتكلف ماليني الدوالرات.
أرادوا أن يخرجوا من بحر الدهشة التي
سيطرت عليهم من سلوكه وتسرعه يف
السفر ليال ،ويف وسيلة مرهقة ،حاولوا
تسليته ،إثناءه عما عزم عليه إلى أن يبيض
السواد بشعاع الشمس يف أول الصباح،
لكنهم فشلوا أمام إصراره ».ص21
حيث يكرس السرد بضمير الغائب ،غرائبية
عودة املسرود عنه ،بإقصاء ذاته عن
الصحراء محل عمله الذي التحق به بعد
ألي ،بحسب ما جاءت به الصيغة الدرامية
املصاحبة حلركة السرد يف الصحراء،
كحكاية تأتي متواترة من خالل تلك التقنية
التي أشرنا إليها وهي تقنية االسترجاع
التي تؤسس للحكاية املوازية ـ التي تؤرخ
لسيرة هذه الشخصية ومعاناتها متعددة
الوجه ،وإشكاليات الوجود على أرض
الواقع املرير ،والتي أدت بدورها يف اآلن
ذاته إلى تلك احلالة األخرى من االغتراب
يف الصحراء والعمل بها ـ وذلك من خالل
ما ترصده من عوامل فساد وضياع وتفتت
على مستويي القيمة واملادة .وهي ـ أيضا
ـ رحلة العودة املحفوفة باملخاطر التي ال
يدفع إليها إال فعل قهري أو قدري على
حد السواء.
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معراج الروح ،وعودتها :
تبدو تلك الرغبة املتوثبة يف عناق الروح
وصفائها الذي حتول من سياق املغامرة
غير املحمودة العواقب وال املدروسة ،إلى
هذا الفضاء الذي ميتطيه املسرود عنه
بروحه ،ليتوحد بذاته /كائنه األسطوري
املتخيل «القنطور» ،الذي يوظفه هنا
كخيال علمي مراوغ ،وإن كان على نحو
التناص مع «البراق» الذي جتسد يف
رحلة اإلسراء واملعراج ،ذلك املتكأ الديني
الذي يضرب أيضا ً يف أغوار صحراء
شبه اجلزيرة العربية وموروثها الديني
الضارب يف جذورها ،ليمتطي املسرود عنه
خياله املستمد قوته من املرجعية العلمية
وحقائقها الثابتة ،والروح التي علت
وجتلت يف صورة من صور ارتقائها لترصد
وجتسد حقيقة فلكية وعلمية تقترن بأرض
الواقع وتخترق املدارات بحثا ً وحتليقا ً يف
عالم مواز خلقته أجواء الصحراء بسحرها
األخاذ ،وبيان مدى االرتباط بني كل من
املكونات الصحراوية وتلك املشابهة يف
الكواكب واملدارات األخرى.
«يف طريقهما وهما قريبان من بعضهما،
يتهامسان عن الرهبة التي واجهاها،
علل قنطوره له ما رآه ،وهو منصت له،
يستوعب ما يصبه يف أذنيه ،من أشياء لم
يكن يعرفها» ص40
تلك الرحلة الروحية التي جتاوزت األزمة
الطارئة أمام طوفان رمال الصحراء
وبحار رمالها ،وتلك القدرة العجيبة على
امتصاص كل مكونات احلياة بداخلها،
عبر تراكيب جيولوجية يبرع السارد يف
توظيفها ،وعبر مكون من التاريخ الطبيعي
واحلفريات التي تشهد على ضخامة تاريخ
الصحراء وقدراتها الهائلة على قهر وصهر
كل ما فيها ،واستجالء كنوزها ،وما يستتبعه
من ثورة صناعية وثروة تهبط على رؤوس

املغامرين اجلادين للعمل بها ،ليشهد على
هذه القدرة ما تفرزه مناجمها وآبار بترولها
ومعادنها النفيسة املختبئة واملختزنة يف
باطنها وطبقاتها اجليولوجية ،والتي يتم
العمل عليها واالستفادة من كنوزها.
«أحس أن لروحه الساعية إلى االكتشاف
قدرة ساحرة على تفجير وتبديد الظلمة
املحيطة به ،فقد انطلق أمامه نور أضاء
له الفضاء ،ليضع أصابعه على أشياء
جديدة ،ما كان له أن يراها ،لو ظل
خامدا ،جبانا ،ال يسعى إلى كشف املجهول
املخيف ،التقطت ذاكرته تفاصيل ال نهاية
لها ،وعيناه تطوفان يف األحياء السماوية
املتناثرة كبقع يف صحراء جافة ،يحملها
نور أحيانا ،تلفها الظلمة من كل جانب،
لكنها باقية يف غموضها ،تساءل( :هل حقا
للروح القدرة على النفاذ من كل ذلك؟ أم
أنني واهم؟) ص51
ذلك التساؤل احلار الدال على الولوج يف
منطقة كانت معماة على ذات املسرود عنه
هنا ،الساعي إلى ارتياد مواطن اكتمال
حلمه وإحساسه بذاته من خالل تكوين
جديد مستمد من قوة تلك الروح ،التي
تفرض سؤال وجودها فيما بني التصديق
وعدم التصديق ،لبيان مدى التحقق من
سر تلك القوة التي متتلك زمام املوقف
اإلنساني الغارق يف شفافيته واملتورط يف
شكه وغموضه ،إال أنها قد تكون مرحلة
من مراحل االرتقاء ،التي تؤيدها كل تلك
املرجعيات املصاحبة له من معرفة وعقيدة،
واتكاء على جماليات مشتبكة بحس مرهف،
ويقني يتبدى يف ملسة االستسالم ملقدرات
القدر ،التي تدفعه دفعا ً نحو استلهام هذه
القوة اجلديدة الناشئة بداخله.
لتهبط هذه الروح السماوية إلى األرض
مبوسيقى الروح التي تتآلف مع موسيقى/
هارموني الصحراء ،التي تتجسد من
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خالل وعي املسرود عنه الذي يتعامل معه
السرد بصيغة الرصد لتتابعات احلركة
الفعلية التي تؤكد حدوث الفعل بحركته
املاضية املوغلة يف التراتبية التي تتوازى
مع تصاعد تلك النغمات اآلسرة وتغلغلها
لتشمل مفردات تلك الطبيعة الصحراوية،
والتي رمبا كانت عالجا ألزمة تعطل السيارة
الليلية يف وسط قوة الرمال الهائلة .مع ما
تتشابك به أطراف العالقة التي اتصلت على
نحو ما بني املسرود عنه ومرافقيه لتتمخض
عن املزيد من احلقائق املربكة والكشف
عنها ملد جسور العالقة بني األغراب الذين
جتمعهم الصحراء بفضائها ،والسيارة التي
تبتلعها الصحراء مبا فيها ،من تفاوت بني
مداركهم ومشاعرهم ووظائفهم أيضاً،
وتباين طرق التفكير وفلسفة الوجود ،حيث
يعود السارد /اجليولوجي الشاب ،هنا من
تيه رحلته املتخيلة مع ذاته ،التي متثلها كائنا ً
خرافيا ً موازيا ً ومشابها ً لكائنات الصحراء
اخليالية العمالقة يف صورة كائنه األسطوري
«القنطور» ،إلى الواقع ليتماس مع تلك
احلقائق وذاك الوجود اإلنساني املقترن بتلك
احلالة من حاالت التيه يف الصحراء.
موسيقى الروح /هالة النور :
تبدو من خالل السرد امتداد هذه احلالة
التأملية التي تنطلق من احلس مبقدمات
موسيقى الصحراء وتناغماتها ،للنزوع إلى
تلك الرؤية الفلسفية التي يتعامل بها السارد
مع تلك املنظومة ،مقترنة بالقدرة على رصد
املكونات البيئية املتغيرة واملتحللة الضاربة يف
عمق التكوين الطبيعي للصحراء ومخلوقاتها
البائدة التي تشهد على قدمها ،وميثولوجية
عالقتها بها كأسطورة متمادية يف بسط
هيمنة حضورها على هذا الفضاء املليء
بالدالالت الروحية واملادية معا ،وصوالً إلى
التجسيد بهالة النور التي رمبا أعطت إشارة،
وفتحت مساحة للخروج من ذاك اآلتون
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الليلي املقترن باحليرة والتيه ،انطالقا ً إلى
غاية أخرى ،تلونت فيها املعاناة مبتعة التوحد
مع تلك الصحراء ،وطقسها الليلي البديع،
الذي آنس هذه الشخصية وعمقها وجالها
ووضعها أمام حقائق كونية مقترنة بحقائق
علمية وتضاريس ملموسة وآثار متحجرة
تشهد على نسبية الزمن ،كما جاء يف املقطع
السابق ،وكما يبدو من مظاهر األلفة التي
جمعت بني األغراب ،من خالل الفضائني
السابق اإلشارة إليهما الصحراء ،والسيارة:
«ضحك االثنان بقوة ،هزهما الضحك ،فانتبه
السائق ،ابتسم ،وهو يدقق فيما يسير فيه،
محاوال الوصول إلى هالة النور،التي سقطت
بجوارهم ،وذهنه يبحث عن إجابات حول
ذلك املجهول املتجه إليه ،والنائم يف مكان
سقوط الضوء» ص62
لتصير هالة الضوء هذه مفتاحا للحقيقة/
النجاة /اخلروج من هذا الفضاء املتسع جدا
لدرجة انغالقه على تلك الشخوص ،لكنه
منفتح من زاوية أخرى هي زاوية التالحم
اجلديد مع مفرداته وطقوسه التي تتجلى،
وتشيع من خالل التحقق من احلس مبوسيقى
الكون التي تأتي هنا من خالل الصحراء،
وهو حس غاية يف اإلغراق يف املعنى الصويف
املتوحد مع الكون ،واملتشرب بسمات جديدة
تعلقت بأهداب احلقيقة اجلديدة التي بدأت
تتجلى وجتلي معها العديد من احلقائق،
وتفتح آفاق الغايات ،لشخصية النص ،التي
متاهت مع هذا االكتشاف اجلديد عليها..
«تسربت املوسيقى الناعمة عبر نوافذ
العربة ،مد حسام يده ،حرك مفتاح الراديو،
أطفأه ،أعاد فتحه وأطفأه مرة ثانية ،حني
وجده صامتا ،تنبه إلى أن الصوت يندفع من
اخلارج إلى داخل العربة ،أصاخ السمع ،رن
يف أذنيه ترديد أجراس بعيدة ،حركت سكون
الصحراء ،وموجته يف الرمال ،ألقته على
أسطح الوديان والهضاب والتالل» ص68

إبــــــــــــداع

ذلك ما يشكل هذا التآلف الهارموني
لعناصر الصوت التي تتمثل يف الرياح
وسرعتها وأصوات احلركة املتوالدة عنها،
لتعطي انطباعا ً كونيا ً باملوسيقى التي
تتآلف مع تلك الروح املتعطشة ملعادلة
صفائها ونقائها ،عوضا ً عن موسيقى
احلياة التي خفتت على اجلانب اآلخر
من احلياة ،البتعاد السارد هنا عن مناط
حلمه ،وهي التي يجعل لها السارد ـ يف
الرواية ،كما يف الواقع املتخيل واجلدير
بالتحقيق العلمي ـ منبعا كونيا ميتد
من املدارات اخلارجية من عمق الكون
ليتجسد يف قلب الصحراء التي تقترن
بحركة الكواكب وطبيعتها ،وهي احلقيقة
العلمية ،واملرجعية التي يقترن بها السرد،
ليحقق معادلة وجود هذا املد األسطوري
لتلك املوسيقى الصحراوية املستندة إلى
العلم ال إلى التهومي أو اخلرافة:
«اجلليد الذي يغلف احلياة على كوكب
العاشر ،مع ذلك الوهج املنبعث من
املراجل الساخنة ،يسرب بخاره املتصاعد
يف أجوائه ،يتمدد عازفا املوسيقى يف كل
اجتاه ،ويوزعها يف أركان الكون» ص93
ليجسد السرد هنا بهذه املعادلة اجلديدة
للحياة لدى السارد /املسرود عنه ،انطالقا
من العلم املقترن باخليال ،لذلك الكيان
اجلديد ـ آنئذ ـ واملسمى بكوكب العاشر،
جتسيداً ماديا ً ومعنوياً ،معراجا ً نحو غايته
التي رمبا أعاد صياغة فهمه لها والتشبع
بسماتها من منظور روحاني يتسق مع حالة
العشق التي كانت املحرك الرئيس ملحاولة
اخلروج من أسر الصحراء إلى أسر العشق/
احلياة القدمية ،ومبا يرمز لها به من خالل
املحبوبة التي ملكت شغاف القلب ،والتي
رمبا متاست مع جوهر احلقيقة التي كانت
غائبة ووجد السارد فيها ضالته من خالل
رحلته للعودة عبر الصحراء بدالالتها

وإشارتها ومفاتيح الولوج إليها ،واخلروج
اآلمن منها ،مبصاحبتها والتآلف معها
وسبر أغوارها ،ومن ثم اإلنصات الصحيح
لصوت احلياة النقي الذي رمبا جتسد يف
املوسيقى التي تسمو بالروح قبل أن يهتز
لها البدن ،ولكن الالفت واملثير هنا ،هو
إشكالية تلك الصحراء التي مت تناولها
بشكل مغاير ،ومختلف عما مت استلهام
الصحراء به من خالل روايات سابقة،
فكانت «هالة النور» الكونية التي هبطت
يف فضاء الصحراء وواقعها الصعب
لتفتح الطريق للنجاة والعودة عبر دروبها
املستحيلة ،معادالً لتلك الهالة األخرى/
املرأة التي عبرت عن بهجة احلياة املشتهاة،
فجاءت النهاية الروائية اتساقا مع هذا
التحقق األسطوري على مستوى الواقع،
بفتح آفاق النور /البهجة ،والتحقق منها.
والشك أن اللغة الدالة واملوحية التي
متيزت بها الرواية ،قد أعطتها مساحات
من الرؤى الكاشفة ،وبراعة التعبير
والتجسيد ،ومن ثم فتح مساحات أرحب
من التأويل ،نظراً للتحميل املجازي
الشعري املرهف دون إثقال ،الذي تعامل
به الروائي مع أمناطه الدالة والكاشفة
عن مكنون العالقة الصوفية بني الذات
والكون ،والوجدانية بني الذات واملحبوبة،
ولغة التوحد مع الذات أو مع ما يجلب
لها مفاتيح ارتقائها وانسالخها من واقع
ال ترتضيه ،ولغة احلوار تلك التي صنعها
مع الكون اخلارجي املصاحب لهذه األرض
التي نحيا بها ،وموازاة ذلك كله بلغة علمية
رصينة وواضحة يف ذات اآلن ،لتعميق
اجلانب املعريف الذي شمل جوانب عديدة
من احلقائق الثابتة الراصدة واملكرسة
للجانب اخلفي من حياة الصحراء وبيئتها
الغنية ،وكتكوين ميثولوجي وبيولوجي،
مرتبط بحركة احلياة.
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رمزية اجلمل يف كتاب كليلة ودمنة
محمد محمود فايد .باحث في األدب الشعبي .مصر

ال تعتبـر القصـص الـواردة على لسـان احليوان
يف التـراث العربـي قصصـا ً واقعيـة عن سـلوك
أو حيـاة احليـوان ،بـل أمثولـة يتحـدث فيهـا
مثـل البشـر ،بحيـث ميثل قناعا ً ملنطق إنسـاني
معين ،أراد القـاص توصيلـه بحيـث نتعلـم مـن
خاللـه ،بعـض الـدروس الفلسـفية ،واملواعـظ
األخالقيـة.
ويعتبر كتاب «كليلة ودمنة» ،أشـهر وأقدم هذه
القصـص الشـعبية .وهـو يدعـو إلقامة مجتمع
العلـم واملعرفـة ويتجـاوزه إلـى مجتمع احلكمة،
ويجمـع بين الوظائـف :التربويـة ،والثقافيـة،
واجلماليـة ومـا تنطـوي عليه من روح التشـويق
واإلدهاش والعجائبية والغرائبية ،حيث تنسال
احلكمـة علـى ألسـن الطيـور واحليوانـات،
فتكـون أدعـى لالقنـاع والقبـول.
ينقسـم الكتـاب إلـى سـبعة عشـر بابـا ،وهـو
موجـه للعامـة واخلاصـة .ولـم تـزل معظـم
االشـكاليات والقضايـا التـي يطرحهـا ،حيـة
ومعاصـرة .تسـتهدف الوعـي الشـعبي ،ونقـد
السـلبيات السياسـية واالجتماعية ،وتدعو إلى
احلكمـة والديـن والعلـم واألخلاق.
يرى د .محمد رجب النجار يف دراسته القيمة
«كليلـة ودمنـة تأليفـا ً ال ترجمـة» ،أن الكتـاب
ارتقـى بفـن القصـة علـى لسـان احليـوان مـن
مسـتوى األدب الشـفاهي إلـى مسـتوى األدب
الرسـمي ألول مـرة .وعرفتـه اآلداب األوروبية،
فنـا ً أدبيـا ً رفيعـا ً بعـد ترجمتـه ملعظـم اللغـات،
حيـث أصبـح نصـا ً يحتـذى.
يوجـد للكتـاب أكثـر مـن مائتـي روايـة يف أكثـر
مـن سـتني لغـة .اسـتلهمت حكاياتـه يف اآلداب
والفنـون شـرقا ً وغربـاً .حيـث تؤسـس مجمـل
مضامينها لبناء اإلنسـان على التفكير والتعلم
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واالسـتقصاء ،والثقافـة املوسـوعية ،واملعرفـة
السياسـية والعلميـة .والوعـي مبكـر وحيـل
البطانـات السـيئة واألعـداء ومقاومتهـا .وأن
تنتهـج الدولـة نفسـها منهجيـة علميـة ،وحتـض
على العلم وتشـمل العلماء واحلكماء واملبدعني
برعايتهـا .وتـدرأ الفتن واملؤامـرات ،وتعاقـب
الباغين.
وطبقا لرؤية د .أميرة زايد يف دراسـتها «أسـس
بناء اإلنسان يف املوروث كليلة ودمنة أمنوذجا»،
ال ينفـك العمـل العـام عمومـاً ،والسياسـي
خصوصـاً ،مـن أخطار وفتن أصحاب املصالح،
حيـث تـدر عليهـم الوقيعـة ،مكاسـب ماديـة
ومـآرب أخـرى ،متكنهـم مـن الوصـول للسـلطة
ولـو بالتأثيـر علـى قراراتهـا .لـذا ينبغـي علـى
أصحـاب السـلطات ،الوعـي بذلـك .وهـو مـا
يعـود بنـا إلـى سـمات احلـكام ،واملقربين منهم.
ويف البـاب األول« :بـاب األسـد والثـور» :يشـرح
عبـد اهلل بـن املقفـع (759 724-م) علـى
لسـان شـخصية الفيلسـوف «بيدبـا» اخلياليـة،
مـا يجـري يف البلاط واحليـاة مـن مكائـد
ووشـايات .موضحـا ً أخطـاء وسـوء اختيـار
امللـك للمقربين منـه .وائتمانهـم علـى األسـرار
العليـا للدولـة .فضلاً عـن أمـوره الشـخصية.
وضعـف بصيرتـه واصغائـه لوشـاية احلاقديـن
واحلاسـدين .ومـا يسـتتبع ذلـك مـن جرائـم
ومظالـم .لنجـد الكـذوب املحتـال «دمنـة» يشـي
ويفـرق بين املتحابين (األسـد والثـور) حتـى
حملهمـا علـى العـداوة بعـد الصداقـة ،فلقـي
«الثـور» ضـرراً كبيـراً انتهـى بقتلـه .وظـف ابـن
املقفـع هنـا ،سـبعة عشـر حكايـة وأمثولـة،
دعمـت طـرح األفـكار والقضايـا ،مـن قبيـل
الصياغـة واحلجـج املنطقيـة ،وإقنـاع املتلقـي،

وغيرها،كتقنيـات ناجحـة يف عمليـة التواصـل.
ولعـل مـن أهـم احلكايـات التـي أوردهـا
ابـن املقفـع يف هـذا البـاب ،والتـي أراد مـن
خاللهـا ،التنبيـه إلـى األمـور التي يجـب الوعي
بخطورتهـا« :حكايـة األسـد والذئـب والغـراب
وابـن آوي واجلمـل» ،وملخصهـا :حكـى الثـور
لدمنـة أن أسـداً أمـن جملاً كان قـد تخلـف
عـن القطيـع أثنـاء مـرور رعاة بالطريـق .فأقام
عنده ملدة طويلة يف سـعة .حيث نشـأت بينهما
صداقـة .وذات يـوم أثخـن األسـد باجلـراح
إثـر قتـال شـديد مـع فيـل ضخـم .فأقعـد عـن
احلركـة و الصيـد .إلـى أن جـاع أصدقائـه:
الذئـب والغـراب وابـن آوي بعـد أيـام .فقـد
كانـوا يعيشـون علـى بقايـا طعامـه .فنصحهـم
أن ينتشـروا لعلهـم يصطـادون شـيئاً .فخرجـوا
وتشـاورا يف األمـر وأجمعـوا أن يزينـوا لألسـد
افتـراس اجلمـل آكل العشـب واملختلـف عنهـم.
فلمـا اعتـرض ابـن آوي بـأن األسـد قـد أمنـه
وعاهـده .تكفـل الغـراب مبهمـة اقنـاع األسـد
الذي ما ان دخل عليه حتى سأله :هل أصبت
شـيء؟ فتعلـل الغـراب بأنـه ال سـعي لهـم وال
نظـر لشـدة جوعهـم .وأنهـم قـد وفقـوا لـرأي
وينتظـرون موافقتـه حتـى ينفـذوه ،قائلاً :هـذا
اجلمـل املتمـرغ بيننـا دون منفعـة لنـا .فغضـب
األسـد ألنه أمنه على نفسـه اخلائفة وجعل له
من ذمته عهداً ،باعتبار ذلك أعظم الصدقات
أجـراً .فأخبـره الغـراب مبعرفتـه لذلـك ،وأن
النفـس الواحـدة تفتـدى بهـا العائلـة ،والعائلـة
تفتـدي القبيلـة ،والقبيلـة تفتـدي املدينـة،
واملدينـة فـداء للملـك الـذي نزلـت بـه حاجـة.
واهمـا ً األسـد أنـه سـيحله مـن دمـه ويجـد لـه
مخرجاً .وأنهم سـوف يحتالون بحيلة .فسـكت
األسـد .وأخبـر الغـراب أصحابـه أن يجتمعـوا
واجلمـل عنـد األسـد ،وأنهـم سـوف يذكـرون
مرضـه ويتوجعـوا آلالمـه ويعرضـوا أنفسـهم
عليـه ليأكلهـم .فيسـفه اآلخـران رأي العـارض
لنفسـه ويبينـان أضـرار أكلـه .وحين عـرض

الغـراب نفسـه طعامـا ً للملـك ،أجابـه الذئـب
وابـن آوي بأنـه :ال يشـبع امللـك لصغـر حجمـه.
وعـرض ابـن آوي نفسـه فتعلـل الذئـب والغـراب
بأنـه منتن قـذر .وحين عـرض الذئـب نفسـه
اعتـرض الغـراب وابـن آوي بـأن األطبـاء قالـوا
إن أكل الذئـب مييـت .فظـن اجلمـل أنـه إذا
عـرض نفسـه مثلهـم ،التمسـوا لـه عـذراً مثلمـا
فعلـوا ،فيسـلم ويرضـى األسـد عنـه .لكنـه حني
قـال« :أنـا للملـك شـبع و ري ،وحلمـي طيـب
هنـي ،وبطنـي نظيـف ،فليأكلنـي امللـك ويطعـم
أصحابـه وخدمـه ،فقـد رضيـت بذلـك وطابـت
نفسـي عنه ،وسـمحت به .قال الذئب وابن آوي
والغـراب :لقـد صـدق اجلمـل وكـرم وقـال مـا
عـرف .ثـم وثبـوا عليـه فمزقـوه».
احلكايـة ترمـز للظاملين واملكاريـن ،واجتماعهم
علـى إيـذاء األبريـاء والتخلـص منهـم بالغـدر
واحليلـة التـي يـراد بهـا الباطل .حيث يسـتخدم
اخلونـة والغداريـن احليـل ،فيزينـوا يف أعين
املغـدور بـه مـا يفعـل ،ويرونـه أنـه احلـق مبنطـق
الـكالم ليوقعـوه يف الشـر ،ومـن ثـم التخلـص
منـه .لـذا ،كان «اجلمـل» عنـد ابـن املقفـع ،رمـز
إلـى ذلـك اإلنسـان الطيـب الـذي يعيـش علـى
سـجيته ،ويتحـدث دون وعـي أو حـذر ،فيثرثـر
ويطلـق الـكالم علـى عواهنـه ،دون تفكيـر أو
رويـة ،فيجـزى مبـا يقولـه.
ويف كتـاب «الباجناتنتـرا» الهنـدي ،توجـد
بعـض االختالفـات ،بـدءا مـن العنـوان« :حكايـة
حاشـية األسـد واجلمـل» .مـروراً ببعـض
األحـداث والتفاصيـل واحلـوارات التـي لـم
تتسـم باحلبكـة القصصيـة املقنعة مثـل «حكاية
األسـد والغـراب والذئب وابـن آوي واجلمل» يف
كتـاب «كليلـة ودمنـة» العربـي .وانتهـاء بتسـمية
األسـد« :معتـز» ،وتسـمية اجلمـل« :اخلـرايف»؛
فقـد وظـف «اجلمـل» يف القصـة الهنديـة؛
كوسـيلة تعليميـة .فضلاً عـن رمزيتـه لالنسـان
األسـطوري الـذي وهبـه اهلل قـدرات الصبـر
الطويـل ،والقـوة اخلارقة ،واالحسـاس املرهف.
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محاولة فهم سؤال الدين

عبد اللطيف بطاح ،المغرب.

مبجـرد أن حظـي سـؤال الديـن بتطلعـات الدينيـة ،ومبتغين التشـجيع علـى التفكير فيها
الفكـر الفلسـفي ،وباهتمامـات رواده األوائـل ،مبجازفـة وكبريـاء ،قصـد إخراجهـا مـن خانـة
انبثـق عنـه مبحـث فلسـفي قـدمي وحديـث يف املضمـر واملسـكوت عنـه إلـى خانـة املصرح به.
ذات اآلن؛ مبحـث ُعـرف باسـم فلسـفة الديـن يف ذات السـياق ،جتـذر اإلشـارة ،أننـا يف هـذا
التـي تنشـق عنهـا وتتفـرع مختلف الوجـوه ذات املقـال الـذي جعلنـا التعبيـر اآلتـي :محاولـة
الداللـة يف حتديـد مصيـر اإلنسـانية وأفعالهـا فهـم سـؤال الديـن ،عنوانـا ً لـه ،لـن نسـتطيع
إزاء القيـم الوجوديـة .وملـا كان الديـن منطلقـا ً ذكـر جـل اإلجابـات الفلسـفة التـي قدمهـا
كونيـا ً يشـمل مختلـف احلضـارات ،بحجـة الفالسـفة واملفكريـن ملاهيـة الديـن عبر مسـار
وجـود مجتمعـات بشـرية ال تعـرف العلـوم ،أو تاريـخ الفلسـفة ،وإمنـا سـنكتفي بذكـر بعـض
الفنون ،أو الفلسـفة ،مع اسـتحالة وجودها بال املحاوالت التي قدمها فالسـفة وسيكولوجيني
ديـن ومعابـد ،كمـا أشـار إلـى ذلـك الفيلسـوف ومؤرخين جلوهـره ،كونهـا محـاوالت تشـفي
الفرنسـي هنـري برغسـون ،وملـا كان األمـر غليل السـائل عن إشـكال الدين عند اإلغريق،
علـى هـذا النحـو ،أقلمنـا رهاننا مـن كتابة هذه وعالقتـه باألسـطورة مـن جهـة ،وبالسـحر
الصفحـات تتبـع مسـار سـؤال الديـن يف بعـض والتحليـل النفسـي مـن جهـة أخـرى.
الشـذرات الفلسـفية ،آخذيـن بعين االعتبـار ال غـرو أن األسـطورة حظيـت بأهميـة قصـوى
أننـا ال نسـتطيع االنفلات مـن عيـش التجربـة يف السـياق اإلغريقـي ،خصوصـاً ،وأنهـا
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فرضـت نفسـها بقـوة أثنـاء السـجال الـذي اشـتهار األول بفلسـفة مبنيـة علـى اخليـر
دار بينهـا وبين الفلسـفة ،بحيـث كانـت تتميـز املقـدس «العقـل/اهلل» كونـه شـرط النظـام،
بقدسـية وسـلطة عظيمـة ،لدرجـة أن اخليـال ومـدام اهلل كذلـك ،فهـو حقيقـة ال ريـب فيهـا،
الدينـي نشـأت عنـه مجموعـة مـن األسـاطير وإنـكاره جرميـة وجـب علـى ساسـة مدينة أثينا
التـي جتسـد مجموعـة مـن األلهـة ،حتـى غـدا أن يعاقبـوا عليـه ،ألن ذلـك يـؤدي إلـى فسـاد
«لـكل إلـه أسـطورة؛ أي قصـة متصلـة به سـبب السـيرة ،واشـتهار الثانـي بفلسـفة قائمـة علـى
وجـوده يف احليـاة املدنيـة».
وجـود محـرك ال يتحـرك ،فلسـفة تـرى يف
الظاهر من خالل ما سـبق ،أن الهاجس الذي اخليـر املطلـق سـعادة الفـرد البشـري.
مثلثه الديانات السرية عند اإلغريق القدامى ،مـع ظهـور الفكـر اإلسلامي ،خلال احلقبـة
يتمثـل يف الرغبـة يف اخللاص والنجـاة بغيـة الوسـطية ،لـم تعـد ثقافـة العقـل قبلـة األنظـار
اخللـود ،وذلـك عـن طريـق التطهيـر واالنتقـال املنشـودة ،وإمنـا أضحـت الثقافـة الروحيـة
مـن املدنـس نحـو املقـدس ،وهـذا مـا جتسـده تصارعهـا ،لدرجـة غـذت فيهـا احليـاة العقليـة
أسـطورة أورفيـوس  ،Orpheusالتـي أضحى تابعـة أحيانـا ً حليـاة الـروح ،لذلـك ال نسـتغرب
معها املاء والنار رمزيني للتطهير ،بهذا املعنى ،إن وجدنـا فلسـفة الشـارح األكبـر ابـن رشـد
أضحـت فكـرة املـوت* تقتضـي األلـم باعتبـاره تـروم اجلـواب عـن سـؤال الديـن وهـي محملـة
هـو اآلخـر رمـز للتطهيـر يف بعـض مبـادئ فكر بعناصـر مختلفـة ذات طابـع زهـدي واضـح،
ديونيسيوس .
بـل وهـي مـزودة بقيـم أسـعفتها يف التوفيـق
مـع ظهـور الفلسـفة الطبيعيـة ،خلال احلقبـة بين الفلسـفة التـي توصـل إليهـا اإلنسـان
الهللينيـة ،اسـتطاع الفيلسـوف األيونـي مـن خلال جتاربـه فـوق األرض ،وبين الديـن
هيراقليطس صياغة تصور يف مجال اإللهيات الـذي أُنـزل كوحـي مـن السـماء؛ قيـم جعلتهـا
مبنـأى عـن ثقـل التصـورات األسـطورية تعالـج قضايـا أخـرى ،هامـة ومتنوعـة ،بعضهـا
املضللـة ،علـى خلاف طـرح الفيلسـوف اإليلـي يتصـل بالعقيـدة ،وبعضهـا باألخلاق ،وبعضهـا
أمبادوقليـس  ،الـذي لـم يسـتطيع االنفـكاك بالسياسـية ،وبعضهـا بالتجربـة الدينيـة ذاتها.
عـن اخلطـاب األسـطوري ،لدرجـة أنـه ظـل مبجـرد أن مت اإلعلان عـن توحيـد مناهـج
وفيـا ً يف اعتقـاده الدينـي ملقاصـد األورفيـة العقـل ،واسـتقالل مشـكالته ،جعـل العصـر
والديونيوزوسـية.
سـخر
احلديـث اإلنسـان محـور العالـم الـذي ُ
على هذا األساس ،أكد هيراقليطس أن الدين لـه ،وكان عليـه أن يحولـه بعملـه ،بحجـة إميانه
مطابقـة الفكـر الفـردي للقانـون الكلـي ،رابطـا ً أن اهلل خـص البشـرية بحريـة أصيلـة وأوكل
يف ذات السـياق ،بين اللوغـوس والنـار ،ليجعـل إليـه مشـروعا ً أخالقيـا ً يتمثـل يف السـطو على
مـن األخيـرة العنصـر األصلي املكون لألشـياء ،الطبيعـة وإعطائهـا معنـى ،وتسـييرها بحسـب
عكـس أمبادوقليـس ،فقـد جعـل املحبـة علـة مقاصـد اهلل واإلنسـان مبـا عنـد األخيـر مـن
النظـام يف العالـم ،أمـا الكراهيـة فهـي عنـده ذكاء وحكمـة ،سـمحت لـه بالتخلـص من الدين
علـة االضطـراب والفسـاد.
احلـريف مـع محاولـة تعقيـل التجربـة الدينيـة.
انخـرط أفالطـون وتلميـذه أرسـطو يف هـذه وهـو بهـذا ،سـيقتنع أكثـر فأكثـر بأنـه بواسـطة
اإلشـكاالت ،وأجـاب كل منهمـا عـن إشـكال قـواه الذاتيـة سـيفرغ تدريجيـا ً الطبيعـة من كل
الديـن بـرؤى تتماشـى وسـياقهم الـذي أثـث وجـود متعالـي ،لدرجة االرتقاء إلى نفس قدرة
الصـرح لظهـور فكـرة ثنائيـة العامليـة ،لدرجـة اإللـه بفضـل سـلطان العلـم واملعرفـة.
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إن الفلسـفة املعاصـرة ،وهـي تشـكك يف ثقـة
احلداثـة ومتجديهـا للعقـل ،قاربـت إشـكال
الدين مقاربة مختلفة على سابقيها ،خصوصا
وأنـه غـذى حقيقـة سـيكولوجية كمـا أشـار إلى
ذلـك سـيجموند فرويـد يف مؤلفـه «الطابـو
والطوطـم» ،حيـث إن العـودة للديـن مـن قبـل
البعـض ال تشـكل فعـل اإلميـان املحـض وإمنـا
هـي عـودة ألجـل التخلـص مـن الشـك ،ذلك أن
ـاءل مـن زاوية التحليل النفسـي
الديـن وهـو ُي َس َ
سـمح لــفرويد للتمييز بني نوعيني منه :الدين
التسـلطي/الدين اإلنسـاني.
اسـتطاع الفيلسـوف الدمناركـي سـورين
كيركغـارد إقنـاع قـراءه أن الديـن ذي طابـع
وجـودي ،يتأسـس علـى عالقـة وجدانيـة
حميمية بني املؤمن واهلل ،وهنا ال يكون الشك
بوابـة إليـه ،كمـا زعـم فرويـد ،وإمنـا املحبـة
اخلالصـة للـذات اإللهيـة .بهـذا املعنـى ،يتمازج
احلاضر باملاضي ،ويصبح األخير ظالً لألول،
خصوصـا وأن الثقافـة الوسـيطية تأسسـت
فيهـا أفـكار شـبيهة ملا دافع عنـه كيركغارد ،من
مثـل :أفـكار رابعـة العدويـة التـي تربعـت فـوق
عـرش املحبـة اإللهيـة بقولهـا :حبيبـي ليـس
يعدلـه حبيـب  ..وال لسـواه يف قلبـي نصيـب.
يف حديـث كيركغـارد علـى سـؤال الديـن ،يوجـه
نقـداً الذعـا ً للديانـة املسـيحية وعاداتها ،كونها
ُجرِدت من عنصرها التراجيدي ،ومن السـعي
املتلهـف للتواصـل مـع اهلل وملقاتـه ،وهـو
برفضـه الوسـاطة ملعرفـة حقيقـة اهلل ،يلتقـي
مـع إدمونـد هوسـرل ،Edmund Husserl
الذي رام مبنهجه الفينومينولوجي اثبات اهلل
علميـاً ،معلقـا ً جميـع األحـكام املسـبقة حولـه،
بشـكل جعلـه املتجـريء األول يف زمنـه علـى
جتاهـل ونقـد الديـن الرسـمي وشـعائره التـي
تُنصـب نفسـها وصيـة علـى العقـل ،مـن ثمـة
سـتصبح معه الفينومينولوجيـا التحليل األمثل
للتجربـة الدينيـة ،وهـي هنـا تلتقـي مـع تأويليـة
شلامياخر ،الـذي أكـد على ضـرورة مضاعفة
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اجلهـود بغيـة ترسـيخ فهـم جديـد لهـا ،معتقداً
أن ذاك هـو السـبيل الوحيـد لتوحيـد املجتمـع
وإصلاح حيـاة أفـراده ،وهـو بهـذا ،يـروم تأكيد
ضـرورة عيـش التجربـة الدينيـة الذاتيـة ،دون
االسـتناد إلـى الوسـاطة ،وذلـك مـن خلال
إخـراج الديـن مـن دائرة امليتافيزيقـا واألخالق
إلـى دائـرة جتعلـه يف أعلـى هـرم الفلسـفة.
على هذا األساس ،افتتح الفيلسوف الروماني،
مرسـيا اليـاد ،كتابه الشـهير املقـدس واملدنس،
والـذي عالـج داخلـه أواصـر الربـاط بني الدين
والسـحر ،مؤكـدا داخلـه أن السـحر بوصفـه
ممارسـة اجتماعيـة يوجـد يف قلـب املعتقـد/
املقدس ،حيث إن الرباط بني املقدس/املدنس
يتمظهر من خالل التشـابه يف أدوارهما ،حتى
وإن كان األول أسـمى مـن الثانـي ،فقـد عـاد
مرسـيا اليـاد إلـى التاريـخ لإلجابـة عـن كيفيـة
تشـكلهما ،ليصل إلى قناعة نظرية مفادها أن
سـلوك اإلنسـان املتديـن يعـود العتبـارات عـدة
تتعلق بالظروف التي كان يعيش فيها اإلنسـان
عبـر التاريـخ ،والتـي جعلتـه يقـدس األرض ،يف
املجتمعـات الزراعيـة ،واملـرأة يف مجتمعـات
أخرى.
نشـير يف هـذه اخلالصـة أن الديـن جتربـة
فرديـة ،أكثـر ممـا هـي جماعيـة .فهـو يـدل
باعتبـاره موضوعـا ً كونيـاً ،ويـدل باعتبـاره
شـعوراً إنسـانياً ،علـى حالـة خاصـة يربطهـا
املخلوق باخلالق ،يف إطار احترام األول مليثاق
عمـودي يربطـه بـاهلل؛ ميثـاق ال ينبغـي عليـه
أن يكـون أفقـي ُيسـتغل لتنظيـم حيـاة األفـراد
وقمـع حريتهـم باسـم الديـن ،ألن جوهـر
اخلبـرة الدينيـة ال يقـوم علـى اإلكـراه ،وإمنـا
علـى احلريـة املقرونـة باملسـؤولية ،والتـي مـن
خاللهـا نخـرج النقشـات الدينيـة مـن أمـكان
التعبـد إلـى فضـاءات أوسـع ،يحظـى فيهـا
األفـراد بحريـة التواصـل والنقـاش الفلسـفي
الناقـد والهـادف فيمـا بينهـم دون النظـر إلـى
انتماءهـم الدينـي.
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عباس فارس باألبيض واألسود ..

جنم الزمن اجلميل

أمير شفيق حسانين .مصر

عباس فارس  ..ممثل مصري كبير وصاحب
وجة سينمائي ُميز ،استطاع أن يصنع
جنوميته يف عالم الفن  ،يف فترة الثالثينيات
واألربعينيات ،إشتهر بإجادته للغة العربية
ال ُفصحي ،و ُيعتبر أشهر صاحب أشهر حنجرة
يف الوسط الفني ،كما أن صوته األجش أضفي
لشخصية حالة من الكوميديا الصانعة للضحك
 ..ارتبط اسم الفنان «عباس فارس» بعصر
أفالم األبيض واألسود  ..وأيضا ً كان له احلظ
يف متثيل بعض األفالم امللونة  ..و ُيعد «عباس
فارس» رائداً من رواد السينما يف أوائل مجدها
 ،حيث أضاف إليها بخبراته وموهبته الفنية،
مثلما كان فارسا ً بأدواره الفريدة التي جسدها
علي خشبة املسرح ويف التليفزيون .
ُو ِل َد الفنان «عباس فارس» بحي املغربلني
بالقاهرة ،حيث ت ِ
ُرجح معظم اآلراء أن ميالده

كان يف الثاني والعشرين من إبريل عام 1902
م  ،وقد بدأ «فارس الفن» مشواره مع التمثيل يف
سن مبكرة ،حيث شارك مع إحدي فرق الهواة
يف عرض عنوانه « شقاء األبناء « ،ثم انضم
لفرقة «جورج أبيض» ،عندما كان يف اخلامسة
عشر من عمره ،واُ ِ
سن َد إليه دور يف مسرحية
« ماكبيث « ودور يف مسرحية « ُعطيل «ِ ،علما ً
بأن كلتا املسرحيتني الشهيرتني هما لويليام
شيكسبير ،وبعد عدة سنوات انضم «عباس
فارس» لفرقة «جنيب الريحاني» ،وشاركه بعض
األعمال الفنية الرائعة.
ورمبا ال يعلم البعض بأن الفنان القدير»عباس
فارس» ،له جنْلني من جيل األفالم األبيض
واألسود مثل أبيهما ،وهما الفناننيْ الراحلنيْ
«جمال فارس» و»إسالم فارس» ،أما األول
فقد إشترك يف بطولة بعض األفالم يف فترة
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اخلمسينيات ،وأيضا ً شارك «جمال فارس» ،
والده يف متثيل بعض األفالم منها « السماء ال
تنام  ،ليلة غرام  ،وهيبة  ،ملكة الغجر  ،الشرف
يا غالي « .
أما املمثل واملؤلف واملخرج اإلذاعي « إسالم
عباس فارس « فقد إشترك يف بعض أفالم
السينما ،مثلما قام بدور الشيطان يف فيلم «
هجرة الرسول « ،وأيضا ً إجته نحو التمثيل
باملسلسالت التليفزيونية مثل « القضاء يف
اإلسالم  ،القاهرة  ،« 2000وبذلك نستطيع
القول بأن «عباس فارس» فنان وراعي لعائلة
فنية من الطراز األول .
تزوج «عباس فارس» من سيدة بريطانية إعتنقت
اإلسالم ،وكان يقوم بتعليمها أصول تعاليم
اإلسالم بنفسه ،وبعدما موتها تزوج شقيقتها
والتي أسلمت كذلك ..ويف عام  1929م  ،بدأ
«عباس فارس» مشواره السينمائي باإلشتراك
يف فيلم « بنت النيل « ،كما كان صاحب احلظ
السعيد بالتمثيل يف أحد األفالم العاملية ،وهو
الفيلم األمريكي «  ،« Egypt by threeحيث
أدي شخصية « الشيخ « ،وكان بطل الفيلم هو
املمثل جوزيف كوتن ،أما ُمخْرج الفيلم فهو
فيكتور استلوف  .ومن املعلومات الغائبة عن
جسد دور القطب
البعض ،أن «عباس فارس» َ
الصويف أحمد البدوي  ،يف فيلم « السيد
البدوي «  ،وحكى قصة حتصيله للعلوم الدينية
اإلسالمية وجهاده يف سبيل اهلل والعداوات التي
صمد أمامها.
ارتبط اسم «عباس فارس» بالظهور يف أدوار
الباشوية أو العمودية ،وأدوار النبالء واألثرياء ،
كما اشتهر بتقدمي األدوار الدينية والتاريخية،
ولعل أهمها بالسينما دور الشيخ « العز بن
عبدالسالم « ،يف الفيلم التاريخي العظيم «
واإسالماه «.
من أروع األدوار الكوميدية التي أسعدت جمهور
قدم دور» ناظر الوقف
عباس فارس ،حينما َ
بف ْ
املُختلس» ِ
طنة شديدة ودهاء ملحوظ  ،من
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خالل فيلم أبو حلموس عام  1947م  ،حيث
أدي عباس فارس  -ناظر الوقف  -مشهده
الكوميدي باإلشتراك مع جنيب الريحاني ،وقد
اقتنع فارس بذكاء الريحاني وأسلوبه الذكي
املاكر يف تقنني الفساد ،بضبط املستندات بشكل
قانوني  ،حيث يعتبر البعض أن هذا املشهد هو
األشهر سينمائياً ،يف إظهاره للفساد املُتفشي
يف بعض القطاعات  ،مع غياب اإلخالص
والضمير .ويعتبر «عباس فارس» صاحب تاريخ
سينمائي حافل بالروائع ،فقد شارك بالتمثيل
يف عدد كبير من األفالم  ،أشهرها « املليونير
املزيف  -لسنا مالئكة  -واإسالماه  -خالد بن
الوليد  -بنت البادية  -حملة أبرهة علي بيت
اهلل احلرام ُ -مسمار حجا  -خلي بالك من
زوزو  -النائب العام  -اخلطيئة  -قيس وليلي -
دنانير  -نفوس حائرة « ،وكان آخر أفالم عباس
فارس هو فيلم « العنيد «عام  1973م .
وبالنسبة للمسرح ،فقد قدم «عباس فارس» ما
يقرب من عشرين مسرحية أو يزيد  ،أهمها «
أهل الكهف  -شهر زاد  -مسحوق النجاح 30 -
يوم يف السجن  -حماتي بوليس دولي  -علي
وشركاه  -السلطان عبداحلميد «
بابا  -إبليس ُ
 ،ومن األدوار الفارقة يف مشوار عباس فارس
املسرحي دور « اخلواجة كوهني اليهودي « يف
مسرحية « حسن ومرقص وكوهني « ،حيث
قدمه بنوع من الكوميديا املمتزجة بخفة الظل.
كما إشترك عباس فارس يف مسلسالت إذاعية
عديدة ،من بينها « مدرسة املشاغبني  -العتبة
حكم الزمن  -أنف
جزاز  -الدكتور ياميش ُ -
وثالث عيون  -زقزوق وأوالده يف العيد « ،
قدم مسلسل ُبعد العذاب عام  1969م
وأيضا ً َ
 ،كما شارك يف أُوبريت « ِ
العشْ رة الطيبة « عام
 1920م  ،والذي قام بتلحينه سيد درويش.
وبعد رحلة عطاء فنية طويلة  ،رحل الفنان
الشامل عباس فارس مبنزله بحي العباسية
بالقاهرة عام  1978م  ،تاركا ً إرثا ً فنيا ً هائالً
ما بني مسرح وسينما وإذاعة وتليفزيون .
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ترتعش األحال ُم تفاحاً
عائشة بازامة  .ليبيا

ترتعش األحال ُم تفاح ًا
عائشة بازامة  .ليبيا

ترتعش األحالم تفاح ًا
معلنة حلظة القطاف املجنون

شمعتي يف قلبك لن تنطفيء

يف ذروة انتشاء الضوء بحافة اللون

اشتعلت مدني

هناك يستسلم القلب

وقودها شموعك التائهة الوتني

طائع ًا خلفقة قلب حبيب

صقيعها سفح أنهارها

يعلن انبعاث العشق املمنوع

جتردت نياط حليها

زمن اجلنون تتقد شمعة خرساء

ومعاصمها تزينت
ازهارها ربيع ًا حالك الضوء

يبوح الضوء صارخ ًا
بالعشق الفتيل املستحيل

قناني عطري يغزوها ضو ُءك املستتر

ً
مهيل
يعبر الطريق تائه ًا

تتهادى نسمات أريج ضوئها

احلب الذي ال ميوت

تستحيل غربتي هناك

يوقد شمعتي يف قلبك من جديد

وجوفك موسيقاي العذبة النغمات

فتشتعل املدن هوس ًا جنون ًا
ال يخبوان ال يختفيان

تدور على موائدك شهية القطاف

يغرد االشتعال جسد ًا تعذب

تختال كجائع متمرد على صحون اللهفة

روح ًا تعلقت بعنفوان الشوق

ينتزع العطش قلوب ًا حائرة

زمن املساحات الزرقاء

تنتظر حلظة اللقاء

تقتنص لقاء الضوء يف صمت العبور

تنساق الروح للروح

ساعة ارحتال الشموع

تعلن الغناء تتعانق األنفس

معشوقة القلب

تغتسل الطهر حب ًا وتنصهر الرغبات

الرهيف

على هدير أرجوحتي الصغيرة
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مرايا الغياب
خولة محمد فاضل .الجزائر

ال أح ــد يعل ــم عل ــة إغماءت ــي املفاجئ ــة،
وإفاقت ــي منه ــا مذع ــورة كف ــرس مفجوع ــة
غيــري ..ال راق وال رقيــب وال قريــب ميكنــه
أن يخم ــن أو يتوق ــع م ــا حص ــل ل ــي ..م ــن
يومه ــا وأن ــا عليل ــة أعي ــش حال ــة اس ــتثنائية
مـــن الدهشـــة والذهـــول واالرتبـــاك..
أحيـــا يف عالـــمٍ ال يـــراه غيـــري ..ال أحـــد
بإمكانـــه أن يكشـــف الســـر الـــذي خبأتـــه
يف روح ــي م ــن ثالث ــن س ــنة خل ــت .ال أح ــد
يعـــرف عالـــم املالئكـــة واألرواح مثلمـــا
عرفت ــه وعايش ــته أن ــا  ..حت ــى ل ــو أفصح ــت
عنـــه ،فلـــن يصدقنـــي أحـــد ..ســـيتهمونني
باجلنـــون أو املـــس  ..وحـــدي أعـــرف
طريـــق النـــور ،وأســـير فيـــه نحـــو فضـــاء
الطهـــر والنقـــاء حيـــث يتجلـــى املحجـــوب
وتنكشـــف األســـرار ..إنـــي بتـــول هـــذا
الزم ــان األعج ــف ال ــذي يأخ ــذ م ــن امل ــرء
كل ش ــيء ويوهم ــه باحلي ــاة ،واحلقيق ــة أن ــه
ال مينحـــه إال قشـــوراً مـــن املـــادة يرهقـــه
حملهـــا ،ويشـــقيه وهـــم ســـعادتها .يحـــاول
إرواء ش ــبق جس ــد ال يش ــبع ،ويع ــدو خل ــف
أوهـــام وظـــال يخالهـــا احلقيقـــة فتضلـــل
وه ــج روح ــه وبصيرت ــه ..لوح ــدي أج ــد يف
خلوتـــي كنـــوزاً لـــم تدركهـــا أبصارهـــم وال
خواطرهـــم وال حواســـهم  ..وحـــدي أنعـــم
بتل ــك الل ــذة اخلفي ــة الت ــي جتعلن ــي يف خف ــة
النـــور ونقائـــه ووهجـــه ،أطـــل يف العتمـــة
م ــن ذرى الس ــفر والتجل ــي ف ــأرى م ــاال ت ــراه
األبصـــار..
ووح ــدي أتخل ــى ع ــن ع ــبء اجلس ــد وأس ــبح
كاحلوري ــة يف امللك ــوت..
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لا

هـــذه أنـــا لـــم أتغيـــر ،ولـــم أتبعثـــر
رغـــم باليـــا التعثـــر التـــي نزلـــت علـــي..
ولـــم تغرينـــي مشـــهيات ومغريـــات احليـــاة
وال ش ــهوات ورجف ــان اجلس ــد ..وال غواي ــة
متعـــة..
يف عاملـــي النورانـــي اســـتأنس بحضـــورك
النق ــي ال ــذي ل ــم تدنس ــه وضاع ــة أو غواي ــة
أو معصيـــة ..كلمـــا قهرتنـــي احليـــاة اوي
إلي ــه حي ــث أج ــدك غافيــا ً هن ــاك ،فأتوس ــد
ضلعـــك الـــذي منـــه خلقـــت ..ألنـــي أؤمـــن
أن يف حيـــاة كل واحـــد منـــا عشـــقا ً واحـــداً
ال يتكـــرر أمـــا غيـــر ذلـــك فمجـــرد توهـــم
وظـــال..
مـــن ثالثـــن ســـنة التقيتـــك .كنـــت
حينه ــا خاوي ــة الوج ــدان ،أفت ــش ع ــن رج ــل
يغش ــاني ويدفئن ــي ويحت ــل كل كيان ــي ..رج ــل
بحج ــم أحاسيس ــي املتق ــدة مي ــأ فضاءات ــي
وأعماقـــي وخلجانـــي ..يســـعر خلجـــات
فـــؤادي ،يربكنـــي ،ويســـري يف شـــرياني..
رج ــل ه ــو س ــر أحمل ــه عل ــى م ــر األزم ــان..
جئـــت أنـــت ..رجـــل أقـــداري اخلـــرايف
اخلـــارق الـــذي احتلنـــي وأروانـــي وجـــوده
رغـــم الغيـــاب ..جئتنـــي بـــكل جراحـــك
وأوجاعـــك وعفويتـــك وطهـــرك ..فحملـــت
عن ــك تل ــك األس ــفار الت ــي أثقل ــت كاهل ــك،
وشـــرعت لـــك بوابـــة روحـــي ،وقلدتـــك
مفاتيحهـــا ،فاســـتويت علـــى عرشـــي ..مـــن
حينه ــا وأن ــت تس ــكنني وتؤنس ــني يف وحدت ــي
واغترابـــي ..يف بهجتـــي وشـــجوني ..يف
حكمتـــي وجنونـــي..
كان لقاؤنــا اســتثنائياً ،غريب ـاً ،جنوني ـاً..
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اجنذبن ــا إل ــى بعضن ــا م ــن غي ــر مقدم ــات،
بتلقائيـــة املغنطيـــس وانســـيابية املعـــن
اجل ــاري ..وكأن كل واح ــد من ــا كان يفت ــش
عـــن اآلخـــر  ..مازالـــت شـــجرة لكاســـيا
املزهـــرة شـــاهدة علـــى عنـــاق روحينـــا
وســـعادتنا ..ومازالـــت ابتســـامتك الربعيـــة
ونظراتـــك املعبـــأة باللهفـــة والشـــغف
ونبـــرات صوتـــك الدافـــئ كأعـــذب حلـــن
أســـمعه ترتســـم أمـــام ناظـــري وتزلـــزل
كيانـــي وتوقـــظ يف روحـــي براكـــن الشـــوق
وأعاصيـــر احلنـــن ..أبـــداً طيفـــك الـــذي
يســـكنني ال يســـتكني ..يبعثرنـــي يجمعنـــي،
يبكين ــي ،ويضحكن ــي ..يؤنس ــني ويدفئن ــي..
ميحونـــي ويكتبنـــي..
وافترقنـــا ..مضينـــا وكل واحـــد منـــا
يحمـــل معـــه اآلخـــر ..ابتعـــدت بجســـدك
غي ــر أن روح ــك علق ــت ب ــي ..رحل ــت عن ــي
ولــم ترحــل منــي ،فقــد امتــدت جــذورك يف
خاصرت ــي وتأصل ــت يف ش ــراييني ..وكان ــت
رســـائلك التـــي تأتينـــي خضلـــة بشـــذى
أنفاســـك مزهـــرة بأحاسيســـك ترممنـــي
وتروينـــي..
ويف رعونـــة األحـــداث وفوضـــى الدمـــار
واخلـــراب تواريـــت يف الغيـــاب ،وتهـــت يف
ش ــوارع اللي ــل والضي ــاع ،واحتجب ــت خل ــف
س ــتار الضب ــاب والرم ــاد ،واس ــتولى علي ــك
اليـــأس واألســـى ،ففقـــدت طعـــم احليـــاة،
وبعثرتـــك فوضـــى احلـــواس ،فضللـــت
الطريـــق إلـــي ،ونســـيت رســـم احلـــروف،
فاحترقـــت رســـائلك بـــن شـــفتيك..
بينم ــا كن ــت أحتم ــي بذك ــراك ،وأل ــوذ إلي ــك
كلم ــا قس ــت عل ــي مح ــن الده ــر ونكس ــات
احلي ــاة ..التقي ــك يف عال ــم الن ــور .أرمت ــي
يف أحضانـــك ألســـتكني ..هنـــاك أشـــعر
بـــكل دفئـــك ووهجـــك ..فبرغـــم وجـــع
الغي ــاب خبأت ــك س ــراً نوراني ــا يف روح ــي..
والعجيـــب حقـــا ً أنـــك كنـــت التريـــاق لـــكل

أوجاعــي وبصيرتــي يف حيرتــي وهزاتي..
ثالثـــون ســـنة مـــن الغيـــاب عشـــتها
علـــى أمـــل لقيـــاك ..ورمبـــا عشـــت لهـــذا
األمـــل ..وكانـــت رســـائلك العشـــقية التـــي
كنزته ــا وذاك ــرة اللق ــاء عزائ ــي يف الرحل ــة..
ال تعج ــب إن ــي أمتث ــل ضحكات ــك ،كلمات ــك،
حركاتـــك ،مالمحـــك حيـــة لـــم يخـــب منهـــا
شـــيئا ،فمـــا زلـــت أحفـــظ كل تفاصيلـــك
الصغيـــرة يـــا ســـيدي..
وهـــا أنـــا يف موعـــد مـــع أقـــداري
ألتقي ــك ب ــكل وهج ــك كم ــا كن ــت يف مراي ــا
الذاكـــرة ،كأننـــا لـــم نفتـــرق .ومـــن ذهـــول
اللق ــاء وانتش ــائي ب ــه وش ــدة ارتباك ــي وعت ــو
أشـــواقي ولهفتـــي للعنـــاق تســـبقني روحـــي
إليـــك فيتهـــاوى جســـدي أرضـــاً..
كانــت الطفلــة تعــدو أمامــي وفجــأة ســمعتك
تناديهـــا خلـــود ..انســـابت تراتيـــل صوتـــك
ال ــذي أمي ــزه ب ــن كل األص ــوات يف روح ــي
وأيقظ ــت م ــارد االش ــتياق الغ ــايف وأرجف ــت
أضلع ــي ..رفع ــت بص ــري إلي ــك ول ــم يخط ــئ
حدســي ..التقــت أعيننــا يف مشــهد ســريالي
يحكــي كل مــا يقــال وال يقــال ..وتدفــق ذاك
ال ــدفء العجي ــب يف روح ــي وجس ــدي كم ــن
يبعـــث مـــن جديـــد ..ومـــن شـــدة بهجتـــي
ومتـــرد خلجاتـــي تســـارعت نبضـــات قلبـــي
وس ــقطت مغش ــيا عل ــي.
عندمــا اســتفقت مــن إغفاءتــي أدخلــت يــدي
يف جيب ــي أتفح ــص هاتف ــي فوج ــدت وريق ــة
كتب ــت عليه ــا  :فلتغف ــري ي ــا خل ــود ،لقيان ــا
ه ــذه معج ــزة ه ــذا رق ــم هاتف ــي اتصل ــي ب ــي
رجـــاء ،فلـــدي الكثيـــر ممـــا يتوجـــب علـــي
قول ــه وتفس ــيره ل ــك.
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قبل أن

نفترق

كأنك
ال تعيش معنا
عبــارة يقولونهــا ،فتنزلــق علــى ســطح الذاكــرة دون أن تتــرك اثــراً .لــم أعــد
اهتــم مبــا يقولونــه أو يفعلونــه .أراهــم فــا أرى إال جــزءاً مــن الفــراغ الــذي
يغلــف الكــون ،وأســمع كالمهــم فــا أســمع إال ضجيجـا ً ال أفهمــه .وال اتواصل
معــه .إننــي فعــاً ال أعيــش معهــم ،وأرى أن حياتــي مجــرد انتظــار لزمــنٍ
يرفــض املجــيء ،فأهــرب إلــى الزمــن الــذي مضــى ابحــث فيــه عــن فســحة
شــهيق و زفيــر.
لــم أهجــر عملــي باجلامعــة ولكننــي صــرت أغيــب كثيــراً ،وال أعتني بتحضير
الــدروس ،موقنـا ً بأنــه عمــل زائــد عــن احلاجــة  ،ال نفــع منــه وال ضــرورة لــه
 .ومــا هــذه اللغــة التــي أتولــى تدريســها إال لغــة إضافيــة ،ال جــدوى منهــا وال
حاجــة ألحـ ٍـد لهــا ؟
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قبر عون  ..ماء السماء الذي يستوطن الرمال

قبر عون  ..يف وسط بحر الرمال البعيد جنوب ليبيا  ..تتمدد هذه البحيرة مبياهها املاحلة
 ،حتيط بها أشجار النخيل من كافة نواحيها وكأنها قد اتفقت على حماية ملسة اجلمال هذه
مبلوحتها الشرسة ومياهها الساخنة  .من قال إن الصحراء بال قلب ؟
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