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شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
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عروس السنة الرابعة



مجلـــة الليبي تصل اآلن إلى ســـن الرشـــد التي تتـــوق إليها كل مجلـــة يف ميعة الصبـــا، وكل مطبوعة 
. العمر  ربيع  يف 

هانحـــن نصل معكم وبكم إلى مشـــارف الســـنة اخلامســـة .. مودعني معًا الســـنة الرابعـــة، لكننا على 
غير عـــادة من يحتفلون بأعيـــاد ميالدهم ال نطفيء الشـــموع .

نحن نوقدها يف كل مرة . ونحرص يف كل مرة أيضًا على أن ال تنطفيء الشموع . 
الليبي . ابنتنا التي نعشقها 

كل عام وأنت بألف خير .

صورة
الغالف

عروس السنة الرابعة
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مفتاح  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

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

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

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

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

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

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

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .

البيضاء . خلف شارع النسيم.  الطريق الدائري الشمالي

محمـــد حســن اخلضر

الهند مكتب 

عالء الدين محمد الهدوي فونتزي 
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محتويات العـدد

* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا 96 دينار ليبي
* خارج ليبيا 36 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي

* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية 
مبجلس النواب الليبي على عنوان املجلة.

يف داخل ليبيا 8 دينار ليبي للنسخة  الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم 

االشتراكات

ثمن النسخة 

الديوان االسبرطي 2
اجنيل برنابا 2

األديب والباحث املصري
 صالح الشهاوي » حوار«

املتأين 1
الشاعر العراقي عباس السالمي »حوار«

التفسير النفسي لألدب 1
قصتي مع الترجمة

ونحن أيضا كنا منلك ماكينة اخلياطة
هل كان شبحا؟ »قصيدة«

جنة النص
ربطة عنق » قصة قصيرة«

الرائعة التي رحلت
فتنة النهاوند

البوصيري إمام املادحني

ابـــــــــــــداع 
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ترحــــــــــــــــال

القاموس العبري لتجار الذهب )ص 41(

يف مصر

ترجمـــــــــــــــات
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منارة اإلسكندرية
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مجدي أنور/مصر

إبــــداعــــات
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عبدالناصر املربوك /ليبيا

إبــــداعــــات
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بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

8الليبي 

عروس السنة الرابعة

)) النقطـــة األولـــى هي أن الســـفينة قـــد تطفو فـــوق املاء مبوجـــب قانون 
قانـــون طبيعي، لكنهـــا تبحر يف اجتاه الشـــرق أو الغرب مبوجـــب إرادة البحارة، 
ذلـــك يعنـــي أننا قد ال منلـــك فرصة يف خلـــق حياتنا، لكننا منلك كل شـــيء يف 
مـــا يخص قيادتهـــا. وإذا خطر لنـــا أن ندير دفتهـــا يف اجتاه الشـــعب املرجاني، 

فإننـــا غالبًا نســـتطيع أن نغرقها ونغـــرق معها.((
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يفكـــر،  وهـــو  النيهـــوم«  »الصـــادق  إنـــه 
وعندمـــا يفكـــر مبدع يف قيمـــة »النيهوم« فإن 
علينـــا أن نقرأ جيداً ســـطوره، لكـــن علينا أن 

نقـــرأ بدقـــة أكبر مـــا بينهـــا أيضاً. 
إنـــه يخبرنـــا عن الســـفينة، وعـــن إرادتنا 
بخصوصهـــا، لكننـــا ســـوف نخبـــره يف هـــذا 
العـــدد عن الليبـــي، وعن رغبتنـــا اجلارفة يف 

أن ال تغـــرق، وال  أن نغـــرق معهـــا. 
إننـــا يف هـــذا العـــدد نصـــل إلـــى املحطة 
الــــ 48 يف قطارنا الرائع هذا، ولعلي أشـــعر 
هنـــا بحاجة لالعتـــراف بأني لـــم أكن أتخيل 
مطلقـــاً عندمـــا مت تكليفي برئاســـة حتريرها 
بـــأن أصـــل إلـــى هـــذا الرقـــم، وكنـــت أتوقع 
يف احلـــد األقصى أن تســـتمر هـــذه املغامرة 
خمســـة أعـــداد، أو عشـــرة، وال شـــيء أكثـــر 
مـــن هذا الطمـــوح. ولكن أن نصـــل إلى ختام 

الســـنة الرابعـــة لندخـــل مباشـــرًة يف العـــام 
اخلامـــس مـــن اإلصـــدار بـــال توقـــف، فهذا 
مالـــم يخطـــر لي ببـــال. إن الســـفينة ال تنوي 
االرتطـــام بـــأي شـــعب مرجاني، مالـــم يقرر 

املرجـــان فعـــل ذلك بنفســـه.
جمع التأنيث ال يغرق السفينة :
إن قومي جتمعوا .. وبقتلي حتدثوا

ال أبالي يجمعهم .. كل جمع مؤنُث .
إنـــه »الزمخشـــري« ) ويف روايـــة أخـــرى 
هـــو »أبو املختـــار العلـــوي (، وال يهم صاحب 
املضمـــون،  يعنـــي  مـــا  بقـــدر  هنـــا  البيتـــن 
والشـــاهد يف هذين البيتن أن معنى »اجلمع« 
هـــو »اجلماعـــة«، و«اجلماعـــة« مؤنـــث، وفيه 
إشـــارة إلـــى أن جموع التكســـير يجـــوز فيها 

نيث.  لتأ ا
ال يعنينـــي هنـــا مغـــزى اللغـــة، بقـــدر مـــا 
هنـــا  فالقـــوم  اخلطـــاب،  مبضمـــون  أهتـــم 

افتتاحية  رئيس التحرير
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ليســـو بالضرورة بشـــر، إنهـــم يف مفهوم هذه 
االفتتاحيـــة أوســـع مدى بآالف املـــرات، إنهم 
ظروف متداخلة، ومشـــوار طويل، ومســـببات 
احبـــاط، وخيبات أمل داخـــل البيت وخارجه، 
وعوامل هزميـــة تتعلق بالوطـــن والدولة معاً، 
وأســـاليب مجتمـــع مهمـــوم باليومـــي املعاش 
يف التعامـــل مـــع مطبوعـــة ثقافيـــة، ومؤثرات 
تتعلق باملوارد واملثابرة والقدرة واالســـتيعاب. 
كل هـــذا معـــاً يشـــكل محتـــوى لـــم يخطر 
ببال »الزمحشـــري« وهو ينشـــد بيتيه هذين، 
لكننـــا يف هذه االفتتاحية نخـــرج من مخزون 
الـــذي مضى كل مـــا ميكن إخراجـــه، ألن كل 
هـــذا معـــاً يشـــكل »املجمـــوع«  الـــذي ذكـــره 
صاحـــب البيتن، كما أن عمليـــة »القتل« هنا 
ليســـت ذلك »القتل املـــادي« املتعـــارف عليه، 
إن القتـــل هنـــا شـــيء أشـــبه بـــوأد مشـــروع، 
أو كتـــم أنفـــاس طمـــوح، أو يف أبشـــع صوره: 

إغـــالق مجلة. 
كلهـــا »مجمـــوع« وكلهـــا تســـتلزم روحـــاً ال 

تســـتجيب للهزمية وال تذعن لالحباط، ولهذا 
كان علينـــا أن نســـتعن بالبيـــت الثانـــي الذي 
ال يرفـــع الرايـــة البيضـــاء، وأن نرفع الصوت 
قـــدر االمكان ونحن نردد بيت »الزمخشـــري« 

: األخير 
ال أبالي بجمعهم .. كل جمع مؤنث

ولكـــن، مـــع اختالف كبيـــر وجوهـــري، إذ 
أن »الزمخشـــري« هنـــا يجســـد عقلية مجتمع 
رعـــوي طاملـــا كان ينظـــر إلى املـــرأة على أنها 
كائـــن قليـــل احليلة ضعيـــف التركيز، ال ميلك 
إال قـــدرة »رد الفعـــل«، ويهعجـــز متامـــاً عـــن 
قـــدرة »الفعـــل«، وهـــي نظـــرة باليـــة متهاوية 
آن لهـــا أن تنتهـــي لـــوال أن روافدهـــا مازالت 
بألـــف خير، ولعـــل حقيقة أن »الليبـــي« ذاتها 
هـــي »مجلـــة« أي أنهـــا »أنثـــى« مبفهـــوم بيت 
الزمخشـــري، لكن هذه »األنثى« قاومت وبكل 
روعـــة هـــذا »املجمـــوع«، وهاهـــي اآلن تدخل 
عامهـــا اخلامس بدون توقـــف، وكأنها حتتفل 
بانتصـــار األنثى على عقليـــة االنتقاص منها.

افتتاحية  رئيس التحرير
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افتتاحية  رئيس التحرير

تريـــد، لكنها ال تقبل منك نصـــاً واحداً متليه 
أنـــت عليهـــا. وأن الدنيـــا تأتيك حينـــاً زاهية 
فاتنـــة وكأنها عـــروس تأخذ باأللبـــاب، لكنها 
قد تكشـــف لك يف الصباح عن خادم بائســـة 
يف كوخ متهالك. ولـــك أن تصمت فقط، ولك 
أن ترضـــى فقط، فالقـــرار ليس لك، واحلكم 

ال يبـــدو يف يديـــك على االطالق.
العـــروس هنـــا مرهونـــة بنظـــرة كونية إذا 
صـــح التعبيـــر، إنهـــا كائن متجـــدد ال يليق به 
إال أن يتجلـــى فاتناً يف منتهى روعة احلضور، 
وأن هـــذا هـــو االطـــار الـــذي الغنـــى عنـــه 
للعـــروس لكي تســـتحق اســـمها علـــى األقل.
لكـــن عـــروس »بوســـوتيه« عـــروس مادية 
بدورهـــا، هي عـــروس ينتهي موســـم زخرفها 
بانتهـــاء ليلـــة الزفاف، لكن عروســـنا ليســـت 
كذلـــك، إنهـــا عـــروس نقيـــم لهـــا زفافـــاً كل 
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السفينة ال تتراجع :
)) النقطـــة الثالثـــة أن ســـرعة الســـفينة 
لـــن تبـــدو عاليـــة، أو بطيئة، إال بالنســـبة ملن 
يراقبها، من اخلارج واضعاً يف ذهنه مســـافة 
أمـــا  للســـرعة،  املطلـــوب  واملعـــدل  الطريـــق 
بالنســـبة ألهل املركـــب الذين ال ميلكون نفس 
املعلومات فإن املشـــكلة بأســـرها الداعي لها، 
إن املركـــب تســـير، وتســـير أيضـــاً يف االجتاه 
املتفـــق عليه، وكل شـــبر تتركـــه وراءها يعتبر 

»تقدمـــاً«. ذلـــك كل مـــا يف األمر. ((
إنه النيهوم من جديد، يشـــرح لنا مشـــوار 
الكيـــان ممثالً بكيـــاٍن آخر، ونحـــن يف الليبي 
نســـير أيضـــاً يف االجتـــاه املتفـــق عليـــه، وكل 
يعتبـــر »تقدمـــاً«، وكل  نتركـــه وراءنـــا  شـــبر 
عـــدد نصـــدره نعتبـــره حفلـــة جنـــاح مبهجة، 
وكل يـــوم ميضي منعـــن يف االنتماء ونســـتمر 
يف التعاضـــد، وكأن هـــذه الســـفينة أصبحت 
نحـــن، وكأننـــا حتولنـــا إلـــى ســـفينة متخـــر 
عبـــاب هذا املشـــوار الرائـــع بـــكل تفاصيله. 

وماذا عن العروس ؟ :
يف الشـــعر الشـــعبي ثمة روائع ال تنســـى، 
إنـــك جتد هذا يف كل البلدان، ســـواًء العربية 
منها أو غيرها، ولكننا يف الليبي ســـوف جند 
وصفـــاً يليق بهذه املناســـبة، وســـوف نفســـر 
الوصـــف علـــى طريقتنا كما اعتدنـــا دائماً . 
إن الشـــاعر الراحل »بوســـوتيه الفاخري« 
ينشـــد بيتـــن يف منتهـــى الروعـــة وهو يصف 
أيامهـــا  ومزاجيـــة  بتقلباتهـــا  الدنيـــا  حـــال 

املجنونـــة :
)) الدنيـــا تقـــدع باملعكـــوس .. اتنص وما 

تقبل شـــي نص 
اتـــروح يف صيفـــات عـــروس .. وتصّبـــح 

خـــادم يف خـــص .((
إنـــه يقـــول إن الدنيـــا تعكـــس مقاديرهـــا 
بعبـــٍث ال مثيـــل له، وإنها تصـــل يف عبثها إلى 
حـــد أنها متلـــي عليك نصـــوص أحكامها كما 
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مطلـــع شـــهر، ونلـــون مالبســـها وحليهـــا يف 
كل عـــدد، وندعـــو حلضور فرحهـــا املبدعن 
مـــن كل أرجـــاء هـــذا الوطـــن العربـــي الكبير 
ومـــن خارجـــه أيضاً، ونطرح األفـــكار والرؤى 
بـــاب  علـــى  النظـــر  ووجهـــات  واملفاهيـــم 

مقصورتهـــا كل عـــدد جديـــد .
عروســـنا تختـــم يف هـــذا العـــدد عامهـــا 
الرابـــع، ولـــن يصـــدر العدد الــــ 49 إال وهي 
وليـــدة غضـــة يف عـــاٍم جديد، ولعـــل هذا هو 
ســـر نكهـــة العـــروس التـــي ال تغرب شـــمس 
فتنتهـــا. إنها دائماً تلك الســـفينة التي حتدث 
عنها »الصـــادق النيهوم«، تلك الســـفينة التي 
تطفـــو مبوجب قوانـــن الطبيعة رغمـــاً عنها، 
لكنها ال تســـير إال وفـــق إرادة بحارتها الذين 
يديـــرون دفتها كمـــا يريدون، وكمـــا يعتقدون 
أن مـــن مصلحتها أن تســـير إلى األمام دائماً، 

وبال توقف. 
روعة البدايات ال يطفيء وهجها اخلتام 

ختـــام مقالة ال يطفيء نـــور الفكرة، ونهاية 
افتتاحيـــة حتتفـــي بعيد ميـــالد مجلة الميكن 
أن تهمـــل احتفـــاء أصحابهـــا بهـــا منـــذ العام 
األول مليالدهـــا، ونحـــن يف الليبـــي منذ بداية 
عـــام 2019 وحتى اآلن لـــم نتوقف يوماً عن 
ايقـــاد الشـــموع وعـــن كتابـــة اليوميـــات وعن 
نســـج خيوط انتمـــاء ومودة آمل شـــخصياً أن 

ال تبـــدأ يف التفكك.
ختامها.. حسن ظن :  

كل شـــيء قد يحدث كما قال »بوســـوتيه«، 
فالدنيـــا متلي عليك نصوصها وال تســـمح لك 
بإمـــالء نص، كل شـــيء قد يحـــدث، لكن هذا 
الشـــيء الذي أخشـــى حدوثه لم يحدث حتى 

يكفيني.  وهذا  اآلن، 

افتتاحية  رئيس التحرير



»من  يف  املالكي«  »حسن  ذكريات  نتابع 
املحطة  عند  توقفنا  قد  كنا  الذاكرة«، 
اخلامسة، ويف باقي هذه املحطة جنده يستمر 
الذاتية، ويذكرنا  السيرة  يف سرده جلزء من 
يف هذه املحطة بالتعليم يف ليبيا يف الستينات 
من القرن العشرين، وكيف أن املدارس العامة 
كانت تتكفل بإفطار التالميذ بوجبات افطار 
صحية، حيث جند ذلك يف السرد الذي يقول 
: )) يف االستراحة كنا نقف يف طوابير أمام 
باملجان((  االفطار  علينا  يوزعون  املقصف 
ويضيف: » )) كانت توفر لنا التغذية املدرسية 

بانتظام (( )1(. 
 ثم جنده يوثق للتاريخ، ويوضح املنهج التعليمي 
الليبي يف الستينات، حيث جند ذلك يف سرد 
املصري  املنهج  »كان   (( يقول:  الذي  ذكرته 
هو املتبع حينذاك يف الدراسة ومن املواضيع 
وبائع  القرود   « ندرسها  كنا  التي  الطريفة 
 .. والبيت  الغيط  بن  سرحان   .. الطرابيش 

الثور والساقية وغيرها »(( )2(. 
يف املحطة السادسة جنده يذكرنا بسرد عن 
القرآنية،  املدرسة  يف  دراسته  خالل  حياته 
الربيع  يف  احلطية«  »سبخة  حالة  ويصف 
حالة  لنا  يذكر  جنده  ثم  والشتاء،  والصيف 
القرن  من  الستينات  يف  السيارات  حركة 
العشرين مبدينة »طبرق« حيث يقول يف سرده 
الوصفي: (( كانت حركة السيارات محدودة يف 
املدينة، أما احلافالت فال وجود لها إال عند 

اجليش البريطاني.((  )3(. 
كما جنده يوثق السم شارع يف الستينات بطبرق 

ويحدده، وذلك يف السرد الوصفي الذي يقول 
احلامية،  الى  املؤدي  اجليش  شارع  أعبر   ))
باخلضروات  الغنية  السواني  جانبيه  وعلى 
وأشجار النخيل والكروم (( )4(. جنده يوثق 
ويسجل للتاريخ عن طاحونة، ويرسم لها لوحة 
وصفه  يف  وذلك  الشخصيات،  متعددة  فنية 
شارع  نحو  أصعد   (( يقول:  الذي  السرد 
الكيتكات حيث طاحونة »بوسيف« الوحيدة يف 
املدينة، والتي كان يفد إليها بعض سكان القرى 
على  الشعير  يحملون  والضواحي،  القريبة 
دوابهم لطحنه، يربطون حميرهم يف ماسورة 
كبيرة يف احلبس الذي كان يعرف باسم »وادي 

رامانيولي« االيطالي. (( )5(. 
ثم جنده يف سرده يثني على صاحب الطاحونة 
يف سرده الذي يقول: )) تلك الطاحونة أخبرني 
الذي  بوسيف«،  »احلاج  صاحبها  عن  والدي 
شرع يف إحدى سنوات اجلفاف يستورد القمح 

ذاكرة  حسني نصيب املالكي )3(
 امراجع السحاتي. ليبيا

شؤون ليبيـــه
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بطحنه  يقوم  كان  وكيف  اخلارج،  من 
هو وأبنائه وبيعه لألهالي بسعر رمزي، 
بسالم.((   اجلفاف  عام  األهالي  اجتاز  حتى 

 .)6(
جنده كذلك يوثق ويسجل لسوق ودار عرض 
سينمائي وأسماء شوارع يف الستينات، وذلك 
سوق   )) يقول  الذي  السردي  وصفه  يف 
املدينة  مركز  ميثل  كان  الذي  اخلضروات 
أن  إلى  اخلضروات.((،  فيه  وتباع  التجاري 
يصل إلى السرد الوصفي الذي يقول((: حتيط 
به شوارع رئيسية، وهي شارع »عمر املختار«، 
»الشيخ  وشارع  قيس«،  بن  »زهير  وشارع 
املبري«، وكان للسوق بابان، الشرقي يطل على 
»سينما حلمي«،  وتواجهه  املختار  شارع عمر 
وبابه الغربي يطل على شارع »زهير بن قيس«، 

بعدها أدخل شارع االستقالل.((  )7(. 
كما جنده يف هذه املحطة يوثق ويسجل ملعلم 
الستينات،  يف  طبرق  ملدينة  ومعالم  سياحي 
كان  عادًة  يذكر  جنده  كما  مواقعها،  ويحدد 
الوقت، حيث جند  ذلك  يتبعونها يف  الصغار 
كنت  يقول:))  الذي  الوصفي  السرد  ذلك يف 
»الشيخ  شارع  من  املدينة،  مدخل  عبر  أسير 
وقد  األخضر«،  »اجلبل  بفندق  ماراَ  املبري« 
سابقاً  وعرف  االيطالي  االحتالل  منذ  شيد 
باسم »البيرقو«، ثم فندق »بالس هوتيل« : )) 
أمر أمام عيادة األسنان ثم مستشفى »حبشي« 
أدخل شارع  ثم  القدمي  بريد طبرق  مبنى  ثم 
االستقالل، تلوح لي تلك الكنيسة الكاثوليكية 
عندما  كنا  الذي  وراهبها  العالية  بأجراسها 
نراه يقف أمام بابها الكبير نحك رؤوسنا حتى 

ال نصاب بالثعلبة.(( )8(. 
بعد ذلك، جنده يخبرنا بعادة من العادات كانت 
جترى أوقات اجلفاف وحن تتأخر املطر عن 
السقوط، وذلك يف السرد الذي يقول:)) ذات 
فصل شتائي أجدبت »البطنان«، وتأخر سقوط 
األمطار، فأخرجنا الناظر نحن طالب املدرسة 
املدرسة،  الى ساحة  الفقهاء  القرآنية وبعض 

وانتظمنا يف صفوف حيث حتدث الينا املدير 
السير  أثناء  النظام  املحافظة على  منا  طالباً 
على األقدام يف شوارع املدينة، من أجل الدعاء 
هلل أن ينزل على البطنان الغيث النافع من أجل 
وخرجنا  والشعير،  القمح  من  وفير  محصول 
نسير على أقدامنا ومعنا بعض الفقهاء، حيث 
مررنا من أمام الكنيسة، ثم شارع الشيخ املبري 

وسط املدينة ونحن نردد بصوت عال : 
آباؤنا الكبار ونحن الصغار.

ارحمنا يا غفار وأرزفنا باألمطار . » )9(. 
كما جنده يف هذه املحطة يؤرخ لنا زمن ختمه 
سرده  يف  الكرمي  القران  من  األول  النصف 
الذي يقول:(( وعندما ختمت النصف االول من 
السادس  الصف  الى  وجنحت  الكرمي  القرآن 
االبتدائي، أخذني أبي معه الى املدينة، واشترى 
لي دراجة.(( )10(، كما جنده يصف يف سرده 
كيف يكمل يومه الدراسي إبان دراسته باملدرسة 
القرآنية كما جنده يؤرخ لدار عرض سينمائي 
بطرق ويحدد موقعها وروادها يف سرده الذي 
يقول (( يف نهاية األسبوع يوم اخلميس، كنت 
أدخل مع بعض األصدقاء »سينما حلمي« التي 
كانت تقع أمام فندق اخلضراوات، مقابل مطعم 
العرض  كان  اجلمع  أيام  يف  أما  »فؤاد«،  وبار 
وقد  الظهر،  بعد  الثالثة  الساعة  عند  للنساء 
قسمت دار العرض إلى دورين، دور علوي درجة 
أولى للعائالت والذين حالتهم املادية ميسورة، 
 ، والصغار  للشباب  ثانية  درجة  أرضي  ودور 
زودت السينما بكراسي حديثة واضاءة ومعدات 
من  الدخول  تذاكر  يحجز  الذي  كان  تشغيل، 
أما  »عطية«،  له  يقال  صغير  شباك  خالل 
»خميس التاورغي« فكان يصعد الدور العلوي 

لتشغيل السينما.(( )11(. 
  ثم جنده يؤرخ السم مشروب ليبي، ويذكرنا 
الذي  سرده  يف  الستينات  يف  االفالم  بأهم 
بالهريسة،  النت  سندوتشات  تناولنا  يقول((:  
السرد  وكذلك  »صداقة«.((،   ومشروب 
شاهدتها،  التي  األفالم  أشهر  من   )) التالي: 

شؤون ليبيـــه
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الفيلم الهندي »من أجل أبنائي«، الذي استمر 
يعرض لعدة أسابيع يف تلك الدار، كما شاهدنا 
»هرقل«،  مثل  االيطالية  األفالم  من  العديد 
و«أفالم  العشرة«،  و«األبطال  و«ماشيستا«، 

الكاوبوي«، واألفالم املصرية« )12(. 
كانت  شعبية  شخصية  لنا  يذكر  جنده  ثم 
لنا  ويصورها  بطبرق  الستينات  يف  مشهورة 
كانت  وحرفة  مهنة  ويحد  بالكلمات،  بسرده 
املحمصات  بائع  حرفة  وهي  الستينات،  يف 
 )) يقول:  الذي  الوصفي  السرد  يف  والعلكة 
كان »ازعيط« دائماً يقف أمام »سينما حلمي« 
الذي يربطه بخيط حول  بصندوقه اخلشبي 
السوداني(،  )الفول  الكاكاوية  وبداخله  رقبته، 
والزريعة )اللب(، و«مستكة السبع«(( )13(.  

السابعة  وجنده يذكره مرة أخري يف املحطة 
من ذكرياته يف سرده الذي يقول: (( نشتري 
بالهريسة،  النت  شطائر  لدينا  تبقى  مبا 
وقراطيس  »صداقة«،  مشروب  وزجاجات 

الزريعة والكاكاوية من »ازعيط«. (()14(. 
 ثم جنده يذكر لنا يف سرده صاحب »سينما 
حلمي« بسرده الوصفي الذي يقول: )) تذكرت 
صاحب الدار »حلمي طاطاناكي« يشاهد دائماً 
العروض، وقد خصص له مقعداً يف املقدمة، 
متوسط  عمره،  من  السادس  العقد  تخطى 
بجواره  الرأس،  أصلع  العود  نحيل  القامة، 
يجلس »ميلود املشرف« الذي كان يعطف عليه 
دائماً، يدخله السينما مجاناً.(( )15(. وجنده 
الدراما  كتاب  باإلمكان  مهمة  معلومات  يذكر 

والبحاث يستفيدون منها .
بدار  يذكرنا  املحطة  هذه  يف  جنده  كما 
عرض ثانية كانت شهيرة بطبرق وهي سينما 
»الزني«، وذلك يف سرده الذاتي الذي يقول :- 
» كما كنا ندخل أيضا سينما الزني ..« )16(. 
االفالم  تأثير  سرده  يف  لنا  يذكر  جنده  ثم 
التي شاهدها على ملكته األدبية، وكيف أنه 
صار يكتب ما يشاهده من أفالم على الورق، 
أخذنا  كيف   (( يقول:  الذي  وذلك يف سرده 

كراسة  يف  الفيلم  مشاهد  نكتب 
احلصص  إحدى  أثناء  صغيرة، 

بعد االستراحة.(( )17(. 
يف املحطة السابعة جنده يذكر لنا يف سرده 
الذاتي تاريخاً من تاريخ مكان احلدث ويوثق 
هذا التاريخ، كما أنه يوثق مقوماً من مقومات 
تردده  كانت  موروث  خالل  من  املكان  هوية 
شخصية فرعية من الشخصيات التي ذكرها 
اجلوال  التاجر  شخصية  وهي  ذكرياته،  يف 
الشخصية  تلك  »اغنيوة«، حيث جنده يصف 
الشخصية  تلك  منظر  لنا  ويصور  احلقيقية، 
وهي تدخل منطقته، ويذكر لنا املوروث والعملية 
التي كانت حتدث عندما متر تلك الشخصية 
وجند  »احلطية«.  منطقته  من  حمارها  على 
ذلك يف السرد الذاتي الذي يقول: (( نشاهد 
»اغنيوة«،  اجلوال  التاجر  »احلطية«  أزقة  يف 
ميتطي  البيضاء،  وحليته  القصيرة،  بقامته 
من  الصغار  نحن  نتبعه  كنا  األبيض،  حماره 
زقاق الى آخر، كان يوزع علينا حلوى »شاكير« 

حتى نبتعد عنه وهو يردد :
خرشه برشه، عجوز وطرشه، تكنس من بره، 

ومن جوه حره حره » )18(. 
التراث  من  يورد شعراً  جنده يف هذه املحطة 
البرقاوي من خالل غناوة العلم التي كان يردد 
 ((: وتقول  الذاتي  سرده  يف  اجلوال  التاجر 
غرورات ياليام زهاكن محاذي شومكن ((، وهو 
هنا يخاطب األيام ويقول لها مغرورات يا االيام 
اوقاتك جميلة نعيش فيها يف سعادة وأوقات غير 
حسنة نعيش فيها يف آلم واسى وعذاب، ومبعنى 
أن األيام مرة ربح ومرة خسارة، وهي قد تكون 
مأخوذة من شعر برز يف الستينات لشخصية فذة 
لها ثقافة واسعة يف كافة العلوم له تاريخ عريق، 
وقد جاء على هيئة غناوة علم، تقول » اقالل 
خير ياليام زهاكن امحاذي شومكن«، والتي قيل 
كذلك بأنها جاءت للرد على شعر آخر أو غناوة 
أخرى ألحد أقاربه من منطقة »شحات« تقول 
:- » أقالل خير ياليام ابكاكن امعا يوم عيدكن »، 

شؤون ليبيـــه
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ثم جنده يف هذه املحطة يعطي معلومة 
عن التاجر اجلوال »اغنيوة« بسرده الذي 
راح  الذي  الوحيد  ابنه  يتذكر  كان   »-: يقول 
ضحية التربان األلغام. كما جنده يسرد لنا مما 
كان يلقيه التاجر »اغنيوة« من أغاني علم أخرى، 
والتي يعبر فيها عن األسي واأللم واحلزن الذي 
بداخله، حيث جند ذلك يف غناوي العلم التي 
جاءت يف السرد الذي يقول :-« ان جيتي علي 
لوهام حطي اقناع يا عن واهلبي«، جند أن هذا 
وهي  جسده،  من  جزءاً  يخاطب  فيه  املوروث 
عينه، ويحذرها من النظر ملكان كانت لها فيه 
ذكريات؛ ألن النظر إليه سوف يذكرها باملكان 
وهذا سوف  وأطالله،  املكان  وكائنات  والناس 
يؤثر على نفسيتها ويدخل االلم واحلزن واألسى 
اليها. هذا املوروث كبير يف معانيه وهو قصة يف 
حد ذاته، وكذلك جنده يذكر موروثاً شعبياً آخر 
على هيئة غناوة علم  تقول :- » بينك وبن الدار 

حطي اقناع يا عن ع العمى« )19(. 
نالحظ انه لم يفسر هذه املوروثات حتى يف 
هوامش، وهذا قد يجعل هذه املوروثات صعبة 

على بعض القراء .
يقضيها  كان  التي  باألوقات  يذكرنا  ثم جنده 
يف طفولته هو ورفاقه، وجند ذلك يف السرد 
الذاتي الذي يقول:(( يف طفولتي كنت أتشاجر 
دائماً مع أترابي يف احليطة، الذين كنت ألعب 
معهم يف األزقة.((، ويضيف كذلك: )) يف أيام 
القيلولة يف الصيف كنت أقوم مع غيري من 
الصبية باصطياد الطيور، يف مكبات القمامة 
ووادي »بو جدارية« ، ووادي بوحبلة بالنشابة،  

وصيد البوري من عيون بردي.(( )20(. 
معالم  أحد  يحدد  املحطة  هذه  يف  جنده  ثم 
ادريس«،  »امللك  الليبية احلديثة، وهو  الدولة 
ويصف لنا كيف كان مير من امامهم ويحدد 
الوصفي  سرده  يف  وذلك  تواجده،  أماكن 
الذي يقول: ))عند الضحى من أيام الصيف 
كنا نلمح موكب امللك ادريس اجلليل مير من 
أمامنا، يف سيارته املرسيدس السويداء، مترق 

من أمامنا يف اجتاه الشرق نحو استراحته يف 
باب الزيتون، وأمامها دراجة نارية واحدة وهو 
يقبع يف الكرسي اخللفي، يلوح لنا بيده ونحن 

نلوح له من بعيد.(( )21(.
الذاتي  سرده  يف  جند  الثامنة  املحطة  يف 
االعتزاز والثقة بنفسه، ويعرفنا مبا صار عليه 
ويعلم  يدرك  الطوق وصار  أن شب على  بعد 
ويتعرف على محيط بيئته، كما جند يف هذه 
املحطة أسلوباً شبه شعري للشعر املرسل أو 
احلر ذلك يف السرد الذاتي الذي يقول:))عشت 
وازقتها،  مسالكها  كل  عرفت  »احلطية«،  يف 
أسماء  وحفظت  صبيانها،  جميع  وصادقت 
البنطلونات  ارتدي  صرت  وفتيانها،  فتياتها 

األمريكية.(( )22(.
جند يف هذه املحطة بأنه صار من الشخصيات 
واملشاركة  املجتمع  على  املنفتحة  االجتماعية 
فيه رغم الظروف التي مر بها، والتي قد جتعل 
منه شخصية مغلقة حاقدة على املجتمع، وهذا 
مر به الكثير وعالم األدب به الكثير . كما برزت 
يف هذه املحطة »الثامنة« دخوله سن املراهقة 
من خالل السرد الذاتي الذي يقول: )) نبت 
بصدغي زغب، عرفت بوادر املراهقة املبكرة، 

أصبحت اختلس النظر الى النساء(( )23(.
 «  -: يقول  الذي  الذاتي  السرد  من  وكذلك 
دخلت حجرتي، بحثت لها عن علبة الهندسة، 
كتبت بسرعة لها قصيدة شعر عاطفية حتمل 
فيها،  وتغزلي  نحوها،  وعاطفتي  بها  عشقي 
أخفيتها بداخلها، يف عصر اليوم التالي أرجعت 
لي علبة الهندسة، فتشتها جيداً لم أعثر فيها 
من  لها  حبي  كان  رسالتي،  على  منها  رد  أي 

طرف واحد.(( )24(. 
جند يف هذه املحطة وفق ما تقدم من السرد 
الذاتي بان شخصيته بدأت تنفجر فيها منابع 
شعر  ومن  كتبه  ما  خالل  من  واألدب  للشعر 

الذي كتبه ودخوله احلب االفالطوني . 
يتبع  العدد القادم ....

شؤون ليبيـــه



قرأناه بشغف وحفظنا شعره، ورددناه فترة الدراسة الثانوية واجلامعية، لم يكتب الشعر العمودي 
الشعر احلر وحافظوا على  كتبوا  الذين  الليبيني  الشعراء  أفضل   ) رأيي اخلاص  وهذا   ( لكنه 
موسيقى الوزن والتفعيلة، إضافة الى عمق املعاني،  من أهم دواوينه »انشودة احلزن العميق«، 

و»تذاكر للجحيم« .
له كتابات بلهجتنا العامية ال تقل عنها عمقا و روعة :

           يا بايع الريح فالليل
                             مكسور لوح السفينه

         سوا اتدق واتبوح باحليل
                              طفوا ضوايا املدينه

         طفوا القناديل يا ويل
                             من عاش ليلة حزينه

         ادموعه عليها كما السيل 
                        واجروحه خوايف دفينه

          أو يا ويل من قابله ويل
                       أو غمض على القهر عينه

الليبي  17
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محمد الشلطامي
عىل حافة الذاكرة ..

عبد المحسن البناني.ليبيا
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مكتبة الكون التي تبدع

بن  »فتحي  الكون  مكتبة  عام  مدير  أعلن 
عيسى« عن تعاقد املكتبة مع الناقد املصري 
نشر  على  يوسف«  بدر  »شوقي  الكبير 
القصيرة  القصة  »أنطولوجيا  املوسوم  كتابه 
والذي  العلمى«،  اخليال  أدب  فى  العربية 
أهداه مؤلفه للعالم احلائز على جائزة نوبل 

»أحمد زويل«.
وبحسب »بن عيسى« فإن هذا التعاقد يأتي 
ضمن استراتيجية مكتبة الكون للتوسع خارج 
التي  األقالم  وأملع  خيرة  واستكتاب  ليبيا 

تضيف ابداعاً وتنير دروباً للكون الرحب.
وقد سبق ملكتبة الكون التعاقد مع البرفيسور 
والناقدين  الربيعي«،  »اسماعيل  العراقي 
»عبد  محمود«  عطية  »محمد  املصرين 
الهادي شعالن«، وأستاذ الشريعة املوريتاني 
»الشيخ محمد العاقب«، والفروضي املصري 

»محمد الشافعي«.
»سالم  مميزة  نخبة  مع  تعاقدت  ليبيا  ومن 
الكبتي«، »شكري السنكي«، »يونس الفنادي«، 
بالل«،  »عبداحلفيظ  الزياني«،  »عبدالكرمي 
»فيصل الهمالي«، »حسن الفقيه«، »البدري 
الشريف«، »عبد السالم أبو سعد«، »محمد 
البشتي«، »حنان محفوظ«،  »غادة  املغبوب«، 
»جمعة  املغربي«،  »حسن  سعد«،  ابو  »سعاد 
بن  اهلل  »عبد  املالكي«،  »حسن  الفاخري«، 
كندي«،  »فرج  السحاتي«،  »خالد  عمران«، 

اجلدي«،  اهلل  »فتح  الشلماني«،  اهلل  »عبد 
»عبد السالم الذويبي«، »عبد الرحمن قنيوة«، 
الدبسكي«،  املنعم  »عبد  الدريبي«،  »زياد 
»محمد سعيد القشاط«، »ناصر الدعيسي«، 
العابد«،  »عبداحلفيظ  قزمية«،  »فاطمة 
الدويك«،  »أحمد  القريدي«،  العالم  »عبد 
»محمد الشريف«، »فتحي الساحلي«، »عادل 
الدين  »نصر  القرقني«،  »هدى  البوعيشي«، 
البشير العربي«، »مراد بالل«، »عبد السالم 
»محمود  املهلهل«،  اللطيف  »عبد  الدويبي«، 

الغزاوي«، »عبدالقادر اطلوبة«.
ويتناول الناقد الكبير »شوقي بدر يوسف« يف 
العربية  القصيرة  القصة  »أنطولوجيا  كتابه 
فى أدب اخليال العلمى«  بالتحليل والدرس 
املميزة يف  لنخبة من األقالم  وكتباً  نصوصاً 
العراق،  تونس،  سوريا،  مصر،  لبنان،  ليبيا، 

السعودية، الكويت، السودان، وهي:
إلى  »الهجرة  قصة  )مصر(  شريف  نهاد   •
قصة  )مصر(  وصفى  رؤوف  املستقبل«/ 

»إحترس إننا نراقب أحالمك«
قصة  )سوريا(  عمران  طالب  الدكتور   •
قصة  )سوريا(  كيالنى  لينا  »األشباح«/ 
)لبنان(  قاسم  قاسم   . د  املفتوح«/  »الرأس 
ثابت  الهادى  الفضاء«/  عباب  »فى  قصة 
صالح  بغزة«/  البصل  »شهر  قصة  )تونس( 
 . د  بايت«/  »السيد  قصة  )مصر(  معاطى 

شؤون ليبيـــه
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العينن )مصر( قصة »متوحش  أبو  عطيات 
»أ  )العراق( قصة  التكرلى  األفيرون«/ فؤاد 
. ر . ع . س .«/ كاظم آل شبيب )السعودية( 
فقيه  إحسان  أشرف  »زحمتستان«/  قصة 
واألرنب«/  و)شاهد(  »أنا  قصة  )السعودية( 
الكنانى )العراق( قصة »احلكم  عبد اجلليل 
قصة  )العراق(  هادى  ميسلون  املؤجل«/ 
طيبة  تخرج؟«/  أن  قبل  شيئا  تنس  »ألم 
»مؤسسة  قصة  )الكويت(  اإلبراهيم  أحمد 
الطويل  عامر  احلكيم  عبد  السالم«/ 
عبد  جمال  زمن«/  »قصاصة  قصة  )ليبيا( 
»العد  قصة  )السودان(  خلدون«  »أبن  امللك 
)عمان(  الفارسى  العزيز  عبد  التنازلى«/ 
)مصر(  سامى  اهلل  منة  »الرائحة«/  قصة 
قصة »آليات بشرية«/ الدكتور قصى الشيخ 
من  جدا  قصيرة  قصص  )العراق(  عسكر 

اخليال العلمى.
صدر للمؤلف :

• ضياء الشرقاوى وعامله القصصى/ رحلة 
فى  الرواية  جالل/  محمد  عند  الرواية 

القصيرة  القصة  تطور  مكاوى/  سعد  أدب 
فى  الرواية  ببليوجرافيا  اإلسكندرية/  فى 
أقليم غرب ووسط الدلتا/ متاهات السرد.. 
القصيرة/  والقصة  الرواية  فى  دراسات 
الرواية  فى  دراسات  والروائيون..  الرواية 
املصرية/ هاجس الكتابة.. قراءة فى القصة 

القصيرة
القصة  فى  دراسات  العائم..  الثلج  جبل   •
فى  دراسات  الرواية..  غواية  القصيرة/ 
الرواية العربية/ أنطولوجيا القصة القصيرة 
جنيب  ببليوجرافيا  اللبنانية/  النسوية 
محفوظ  جنيب  مدونة  )جزءان(/  محفوظ، 
النقد  وآليات  الرواية  الببليوجرافية/ 
املصرية/  الرواية  فى  دراسات  الثقافى.. 
القصيرة  القصة  بيروت..  نافذة  من  تاجنو 
األدب  فى  قراءة  عظيمة..  وجوه  اللبنانية/ 
جتليات  والتأثر/  التأثير  الرواية  العاملى/ 
العربية/  الرواية  فى  دراسات  روائية.. 
القصة  وألوان/  أطياف  القصيرة..  القصة 

القصيرة.. جماليات التلقى والتأويل
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ذات صباح مشرق من يوم اجلمعة، ويف دردشة 
عيسى«،  »سليمان  بصديقي  جمعتني  رائعة 
أصيل مدينة »يفرن« اجلميلة الواقعة على سفوح 
»جبل نفوسة« الغني بالكثير من معالم التراث 
الثقايف يف ليبيا، أثناء الدردشة تناولنا جماليات 
الوطن ولوحاته الفنّية الطبيعية اجلميلة التي 
يجهلها حتى الكثير من أبنائه، وقال لي صديقي 
»سليمان« بأنه يرغب بجولة داخل ربوع بالدنا 
إلظهار هذه اللوحات الطبيعية بكل ما حتتوي 
من كنوز وعراقة، وحييته على روحه الوطنية 
ملأرب  متزيقه  البعض  يحاول  لوطن  وحبه 

شخصية وبإمالءات خارجية من دول قزمية.
يف  وحتى  بالدي  ربوع  يف  التنقل  دائم  وألني 
بالدنا املغاربية، ارتأيت بأن أستذكر بعض من 
هذه اللوحات اجلميلة التي ازدانت بها بالدي، 
يف محاولة إلظهار صور لوطن رائع ال ميكن إال 
أن يكون كما يجب أن يكون، وليس كما يريده 
احلنانة  منطقة  من  املرة  وهذه  املأجورون، 
اجلميلة بجمال الطبيعة، ففي ليبيا وبالتحديد 
يف هذه البقعة اجلميلة والتي يجهلها الكثير من 
أبناء الوطن، تكتسي األرض يف فصل الربيع بهذا 
اللون الزاهي من أزهار الربيع، مانحة لكل من 
يزورها أمتع املناظر التي حباها اهلل بها، بطبيعة 
ساحرة ومتنوعة، متمثلة يف تنوع غريب وجبال 
فأينما  واالرتفاع،  الطبيعة  حيث  من  مختلفة 
وضعت رجلك وجدت نفسك يف احدى جناتها، 
اخلضراء  واجلبال  واألودية  السهول  حيث 

بتنوعها يف كل شيء. 
شريط من الطبيعة اجلميلة يبدأ من مرتفعات 
الباكور قبل مدينة »املرج« من جهة الغرب إلى 
مدينة »درنة« الزاهرة يف الشرق باجلبل األخضر 

دائم اخلضرة وغني مبصادر املياه، ال يتغير لون 
النباتات واألشجار املوجودة فيه على اختالف 
الفصول وتغّيرها، تزرع فيها محاصيل القمح، 
والشعير، ومحاصيل اخلضروات والفواكه، مثل: 
العنب، والتفاح، واخلوخ، كما تزرع فيها أشجار 
اخلروب والزيتون، والشعرا أو )العرعار سيد 
الغابة( والبلوط والشماري والزعتر، وشجيرات 
والزهيرا  والسخاب  العطري  واإلكليل  البطوم 
والقندول  والزريقة  املعطر  الشاي  وتفاح 
والسلوف الشائك والشبرق والبرابش البيضاء 
العمالق  والبيروف  الرقيطة  والكحالء وشوك 
وأنواع  والقوص،  املؤذي  املؤلم  احلمار  وشوك 
زهور  امللونة،  واألزاهير  األعشاب  من  كثيرة 
السام  والدرياس  النعمان(  )شقائق  الصليعة 
العناصل  ومنبوتات  خالية،  وأمكنة  أمكنة  يف 
والبراقع )الغيصالن( املنتشرة يف كل البقاع وكل 
هذه األعشاب التي ذكرت ربيعية، وأنواع أخرى 
هذا  ينتج  كما  اخلضرة،  دائمة  األشجار  من 
اجلبل العسل بأنواعه الكثيرة، ويف اجلبل أيضاً 
تتواجد العديد من املناطق األثرّية والسياحية 
وارثرون  )طلميثة(،  بتوليمايس  منطقة  مثل 
)األثرون(، وقوريني، وأبولونيا )سوسة(، ورأس 
أحد  مرقص،  ووادي  اإلجنيل،  ووادي  الهالل، 

حواري السيد املسيح عليه السالم. 
وملن ال يعرف شجرة الشماري هذه اللوحة الفنّية 
مثمرة،  برية  شجرة  هي  اجلميلة،  الطبيعية 
مرتفعة  ليست  ونادرة  دائما خضراء،  أوراقها 
وغابات هذه  وديان  تتواجد يف  كثيفة  وليست 
املنطقة الغنية باخليرات، يطلق عليها أهلنا يف 
اجلبل األخضر اسم شجرة »الشماري«، وتكون 
ثمرتها كبيرة وهي شبيهة إلى حد كبير بالفراولة 

فرج غيث . ليبيا

الشماري .. سيد اجلبل
شؤون ليبيـــه
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البرية يف الشكل والطعم، لذا يحب أن يطلق 
عليها البعض شجرة التوت البري. 

التي  البرية  الغابات  الشجرة من اشجار  هذه 
تنمو باجلبل األخضر، وتقاوم اجلفاف، ثمرتها 
النضج،  عند  األحمر  اللون  تتحول  برتقالية 
هذان  العجور(،  أو  )الشماري  الــ  وتسمى 
االسمان لهذه الشجرة التي تعطي ثمرة حلوة 
املذاق، تبدأ خضراء ثم تصفر ثم حتمر حن 
تنضج ، وتثمر ثمار تشبه إلى حد كبير الفراولة 
يف الشكل والطعم، ثمار باللون الُبرتقالي حلوة 
املذاق، تكون خضراء يف بادية منوها ثم تتحول 
الى اللون البرتقالي ويف مرحلة النضج تصبح 
منطقة  الي  والغابات  األودية  لتحول  حمراء، 
وكأنها لوحة مميزة من لوحات الرسام العاملي 

.Vincent van Gogh
شجرة دائمة اخلضرة ُتزهر يف آخر اخلريف 
وبداية الشتاء، وموسم الشجرة يف أواخر نوفمبر 
وحتى منتصف يناير، من العجيب الغريب يف 
هذه الشجرة انها تزهر يف عام وتثمر يف العام 
شهر  يف  ثمارها  موسم  آخر  يف  أي  القادم، 
ديسمبر، تزهر وتثمر يف خريف العام القادم، 
ثمارها تنضج بعد 12 شهر من التلقيح، وعند 
نضج الثمار تكون األزهار اجلديدة قد ظهرت 

بنفس الوقت، لذلك يظن البعض أن الثمار ليس 
لها دخل باألزهار، فاألزهار تلقح بالنحل. 

هذه الشجرة التي مييل ساقها الى اللون األحمر 
)النبيتي( وأوراقها أصفر قليالً من أوراق شجرة 
البرتقال، الغريب أن ثمارها تخرج قبل ازهارها، 
وهذا امر محير يف علم النبات، فاألزهار تظهر 
البرد، وزهرتها بيضاء ُيطلق عليها  يف موسم 
محلياً )احلّنون(، وهي علي شكل جرس مائل إلى 
اسفل حتى ال تدخلها مياه األمطار، يرعى عليها 
النحل فينتج عسل مر املذاق )عسل احلّنون(، 
 Arbutineo االربوتينيو  مادة  علي  الحتوائه 
اجلبلي  احلّنون  عسل  للزهر  وينسب  املرة، 
)اغلى عسل يف ليبيا(، وهو من األنواع اجليدة 
واملطلوبة خصائصه الدوائية الكثيرة فهو مفيد 
لعالج مرضى التهابات الكبد، واملرارة، وللذين 
يعانون من مشاكل يف الهضم، عسل طبي يصلح 
الفواكه  سكر  لوجود  السكر  مرضى  لعالج 
األنسولن  إلى  يحتاج  ال  الذي  به  )الفركتوز( 
الحتراقه ويحتوي على مواد تعمل على ضبط 

نسبة السكر يف الدم.
ثمار الشماري تبدأ صلبة وحتتاج إلى وقت لكي 
تنضج، ولكنها حن تنضج تكون شديدة الليونة 
لدرجة تصعب معها عمليتي النقل والتخزين، 
وتؤكل الثمار بعد قطفها مباشرة وال تباع يف 
األسواق املحلية، وميكن أن تخلط مع احلليب 

شؤون ليبيـــه



وتقدم بدون حتلية، ويتسبب اإلكثـار من تناولها 
اضطرابات معوية، وال تنمو هذه الشجرة يف 
باسم  ومعروفة  االخضر  اجلبل  يف  إال  ليبيا 
)الشماري(، ومعروفة يف حوض البحر األبيض 
املتوسط باسم )شجرة القطلب(، وتوجد قرية 
يف سورية أسمها القطلبية ولها ينسب االسم، 

.Arbutus unedo واالسم العلمي لها
توجد العديد من الفصائل املختلفة يف أنحاء 
كثيرة، فمثالً يف دول املتوسط يوجد القطلب 
األندرنكي يف سورية وإسبانيا واليونان وباقي 
دول شمال أفريقيا ماعدا ليبيا، وتوجد ثالث 
املتحدة  الواليات  يف  متوزعة  أخرى  أنواع 
واملكسيك، ومتوفرة يف جنوب والية كاليفورنيا 
 ،Lychee Fruit حيث الغرب األمريكي باسم
بأنه  وتوجد يف الصن بكثرة وهناك من قال 
تتواجد  موطنها األصلي، وعادة هذه الشجرة 
يف املناطق التي تتمتع مبناخ مشابه ملناخ البحر 

األبيض املتوسط. 
فصيلة شجرة الشماري املوجودة يف ليبيا )من 
 )Arbutu Pavary فصيلة القطلب البافاري
باملوضوع،  األملانية  بافاريا  وال عالقة ملقاطعة 
العلمي  املكتشف، وهو االسم  لعله اسم  ولكن 
للنبات، وهذه الفصيلة غير موجودة على وجه 
األرض إال يف مناطق باجلبل األخضر - ليبيا، وال 
تعرف خارجه، وتتركز بصفة خاصة حول وادي 
الكوف، ووادي درنة، ويف محمية منطقة مللودة 
شرق مدينة قوريني بـ 15 كم، وينتمي للفصيلة 
Ericaceae وهذه الفصيلة موجودة يف العديد 
من الدول يف العالم وجنس Arbutus يوجد 
منه حوالي 20 نوع )Pavary( وهو نوع متوطن 
 )Native( فقط  ليبيا  يوجد يف   Endemic
من  وهناك  ذكرها،  التي مت  الفصيلة  وليست 

يسميها الفراولة االيرلندية.
يستغل نبات الشماري يف اجلبل األخضر يف 
بعض  ويف  النباتي،  الفحم  أنتاج  ويف  الوقود 
من  بأنها  القول  وميكن  اخلشبية،  الصناعات 

بها  ينفرد  التي  والنادرة  اجلميلة  األشجار 
اجلبل األخضر، واملهّددة باالنقراض، يف غياب 
والتعدي  االخيرة،  السنوات  طيلة  االهتمام 
السافر من قبل فئات منحرفة على املساحات 
من  مناطق  اجلرائم  هذه  وطالت  اخلضراء، 
اجلبل األخضر،  فمن استطاع منكم أن يحتفظ 
بها يف حديقته فليفعل، خدمة لشجرة أعطتنا 
ثمار وأسعدتنا بوجودها اجلميل واستفدنا منها 

يف أيام الشتاء الباردة.
توجد نظريتان لزراعة بذور الشمارى أولها هي 
زراعة البذور مباشرة من ثمرة ناضجة، واعتقد 
أن تلك الطريقة نسبة جناحها قليلة، والطريقة 
تنظيفها  بعد  البذور  نأخذ  أن  هي  الثانية، 
وغسلها من حلم الثمرة ونضعها بالثالجة وليس 
)الفريزر( على درجة 4 ملدة شهرين، ثم تنقع 
البذور يف مياه ملدة 5 أيام مع تغيير املاء، تزرع 
بعدها على سطح تربة وتغطى بطبقة رقيقة 
أن  وأعتقد  بالبيتموس،  املخلوطة  التربة  من 
هذه الطريقة هي االجنح لكسر طور الراحة، 
باردة،  النبات يعيش مبناطق جبلية  نظرا الن 
والشتالت تفضل مكان نصف ظل الى أن تصل 
الرتفاع 25 سم ثم تنقل تدريجيا للشمس، منو 

النبات بطيء يف بداية حياته.
وليعلم من ال يعلم، بأن يف مناطق اجلبل األخضر 
عجائب ال توجد يف العالم كله، لكنها مخفية 
عن أنظار من يتولون املسؤولية، والتي يبحثون 
من خاللها عن حتسن ظروفهم املزرية، نتيجة 
عقدة النقص التي الزمتهم طيلة أيام حياتهم، 
ألن فاقد الشيء ال يعطيه، وامتنى احلفاظ على 
كنوز  علي  واملحافظة  العجيبة،  الشجرة  هذه 
اجلبل األخضر على األقل من ذوي االختصاص، 
أو ممن يحسبون أنفسهم نشطاء مدنيون، ولو 
أن العمل املدني يف بالدنا )نطيط فاضي( لدى 
الكثير منهم، وخاصة )الدحناسـة( وفرسان الــ 
Show. مآثر بالدنا بحاجة لنا دائماً، فما من 

بديل عنها، وال مثيل لها.
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العشر،  الشعرية  لالستبداد عبر مجموعاته 
فها هو يف املجموعة نفسها- وهي املجموعة 
تاريخ  ويشير  منها  قصيدة  أول  ويف  األولى 
كتابتها إلى سنة -1979 يواجه آلة العسس 
واستدامة  الرعب  تكريس  على  تعمل  التي 
ذاكراً  عيده،  ملنع  وتسعى  الطاغية،  جبروت 
القصيدة  من  كجزء  قامشلي«  مدينته«  اسم 

ومناخها:
زوربا الفصل الزئبقي/ ها تأتي كنبيٍّ / كامرأة 
الفجر/  أول  حتى  ترقص  آه/  آه/  تترسخ/ 
سكرى/  ورصاصات/  مجوسية  نار  بن 
العشق/  لوطن  خريطة  ظهرك  أن  تعلن: 
املصورون/  حولك  ابلة/  الذَّ للوجوه  لوحة 
يستعيرون لشفاههم ذؤاباتالفرح/ قريًبا من 
جوقة  ضمن  إليك/  ت  يتنصَّ الذي  الشجر 
التي تنهب األرض/ غًدا:  تغيظها السيارات 
العيد/ تقول: العيد وأشياء أُخرى/ من فمك 
تندلُق الكلماُت/ زرافاٍت/ زرافاٍت/ حتتضن 
املهملة/  أوتارُها  العزَف  تسبُقك  طنبورًة/ 
منذ أوِل صالٍة لك/ يف عينيك تترنُح فتياُت 

البالد
بطول  قاماُتهن  بالهالهل/  محمالٍت  يأتينك 
 / األرجوانيُّ أيُّها  آخ/  آه/  آه./  االنتظار/ 

أراك تقترب مني
اللحظة/  حدود  نكسر  نبضي/  يحتويك 
ثني  تكتب على شفتي جرحي/ أغانيك/ حتدِّ

عن انتفاضات العالم

يداعُبها  مدينة  أنقاض  بن  طفل  أنن 
جًدا  ر  املتأخِّ الوقت  هذا  يف  اخلراب/ 
قصيدة   ،)1 املجلد   ،12-11 )الصفحتان 
مدونة  ضمن  قراءتها،  خالل  ومن  الشاعر، 
احلضور  دائمة  تكون  أن  حتاول  األعمال، 
قصيدة  يف  يتناول  هو   فها  يخصه،  فيما 
مطولة بعنوان- شنكالنامه- مأساة اليزيدين 
التي  اخلطابية  متجاوزاً  ليبدو  وسباياهم، 
تفرض ذاتها يف هكذا حالة انفعالية، يستعيد 
خاللها رموز اليزيدين الكرد وخصوصيتهم 

الطويلة: ومعاتهم 
طريقهم  يف  وهم  يعرفون/  يكونوا  لم 
غضار  من  وسائد  أية  الطويل/  الطويل... 

وحجر/ تنتظر لياليهم القريبة. 

الليبي. خاص

أعمال اليوسف ورحيل اخلطيب ومكان احلوري

رسالة فلسطني 
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التي  الشعرية  مجموعاته  الشاعر  وإدراج 
دون  الشعرية  أعماله  ضمن  تباعاً،  طبعها 
إغفال أي منها، يكتب له، وهذا يختلف عما 
النظر  التي تنشر وقد يعاد  يشبه املختارات 
يعطي  الفعل  بهذا  ألنه  نصوصها،  بعض  يف 
صورة عن تطور جتربته الشعرية، وكما تقول 

مقدمته إلحدى مجموعاته.
لي  ليس  حريْق/  خطاي  الكالِم/  يف  ذهٌب 
أباغَتها/  كيال  باملراكب/  يحتفي  ساحٌل 

بأواٍر تبعثُره راحتاْي
يف  كتبها  التي  الشاعر  قصائد  وتأخذ 
بدايات انتشار جائحة كوفيد 19 ذات قيمة 
تتضمنه من قصائد احلنن  ما  خاصة، ألن 
وجوه  واستحضار  كورونا،  قبل  ما  زمن  إلى 
املجموعة  تعطي  وأصدقاءها  العائلة  أفراد 
أكثر من بعد وحتتاج التقومي النقدي كما كل 
مالمح  اكتمال  بعد  خاصة  الشاعر،  جتربة 
املفتوحة  التجربة،  من هذه  القريبة  الصورة 
يكتب  مبا  زمنها،  مع  واملتفاعلة  الزمن  على 
من  مقاطع  يلي  فيما  نقدياً.  عليها،  أو  لها، 

قصيدة- أجراس-:
ال  انتظاره/  يف  يزال  ال  البيت/  باب  جرس 
أصبع تضغط على زرِّه/ كي يبعث رنيَنه يف 

البيت الصغير.
الثمانينيات  اليوسف، أحد شعراء  وإبراهيم 
يف سورية، و من مواليد 1960 صدرت له 
األدبية:  األجناس  من  العديد  يف  مؤلفات 
الدراسات-  الرواية-  القصة-  الشعر- 
الثقافية  النقد- السيرة. عمل يف الصحافة 

ويقيم يف أملانيا.
رحيل اخلطيب :

الناقد  القطرية  الدوحة  مدينة  يف  تويف 
الفلسطيني الدكتور حسام اخلطيب بتاريخ: 
التسعن  ناهز  عمر  عن   ،2022/11/16
عاماً، فقد ولد عام 1932، ألف خالل هذه 
العلمية والثقافية العديد من الكتب  املسيرة 
»النقد  كتابه  الكتب  هذه  بن  ومن  النقدية، 
والشتات«،  الفلسطيني  الوطن  يف  األدبي 
الناقد  جلهود  االستعادية  الوقفة  هذه  ويف 
الكتاب  هذا  عند  أقف  البحثية  اخلطيب 
األدبي  للنقد  خريطة  لرسم  املخصص 
وجهودهم  الفلسطينين  والنقاد  الفلسطيني 
يف العصر احلديث، منذ بداية عصر النهضة 
عن  الفلسطيني  الناقد  يغب  لم  إذ  العربية؛ 
حركة النقد العربية على امتداد هذا التاريخ 
الطويل واحلافل باألسماء النقدية والنظرية 

واملقوالت النقدية.
صدرت الطبعة الثانية من الكتاب عن مركز 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  يف  األبحاث 
عام  صدرت  التي  األولى  الطبعة  بعد 
للدراسات  العربية  املؤسسة  عن   1996
والنشر، ويوضح املؤلف بعنوان فرعّي طبيعة 
األدبي  النقد  »دراسة يف حركة  بأنه  الكتاب 
النهضة  من  والظاعنة  املقيمة  فلسطن  يف 
بهذا  واخلطيب   ،»1988 االنتفاضة-  حتى 
الزمانية  الدراسة  هذه  حدود  يبن  العنوان 
فروع  من  محدد  بفرع  واتصالها  واملكانية، 

الدراسة األكادميية؛ وهو النقد األدبي.  
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الوصفي  التاريخي  املنهج  من  املؤلف  يتخذ 
املراجع  يف  النقدية  املادة  دراسة  يف  مسلكاً 
النقدية  احلركة  تطور  ويتتبع  الصلة،  ذات 
بداية  منذ  الفلسطينين  النقاد  أيدي  على 
حول  أحكام  بإصدار  فيبدأ  النهضة،  عصر 
قبل  الفرع  هذا  يف  مكتوب  هو  ما  طبيعة 
الرواد  إلى  الوصول  وقبل  النهضة  عصر 
تلك  حول  بنتيجة  املؤلف  فيخلص  والنقاد، 
الكتابات بقوله إنها »نصوص ضئيلة القيمة 
ولغتها  ضحل  وتفكيرها  تقريظي  وغرضها 
مصطنعة« معلال ذلك بأن كاتبيها »لم يكونوا 
نظر  الفتاً  ذلك«،  ادعوا  وال  النقد  أهل  من 
بن  التفريق  ضرورة  إلى  والقارئ  الدارس 
اآلراء النقدية والنصوص النقدية، فدراسته 
هي للنصوص النقدية وليست لآلراء النقدية 

التي ال تنقطع يف أي عصر من العصور. 
بعام  األول  الزمني  حدها  الدراسة  وحتدد 
عن  باحلديث  بدأت  عندما  وذلك   ،1904
د.  يصفه  الذي  اخلالدي«  »روحي  جهود 
األدبي  النقد  رائد  بأنه  اخلطيب  حسام 
ملحوظات  على  الضوء  فيلقي  احلديث، 
اخلالدي النقدية من خالل كتابه »تاريخ علم 
األدب عند اإلفرجن والعرب وفيكتور هوكو«، 
أن صدر  بعد   ،1904 عام  والكتاب صادر 
الهالل  على شكل مقاالت متفرقة يف مجلة 
 1988 عام  وحتدد   ،1902 عام  املصرية 
فتتوقف  االنتفاضة  ببداية  الثاني  حدها 
عباس  وإحسان  سعيد  إدورد  عند  الدراسة 
النقدية  آراءهم  مبينا  إبراهيم جبرا،  وجبرا 
وتطورها وتنوع مجاالتها وأشكالها واتفاقها 
أو  العرب  النقاد  بعض  عن  واختالفها 
العاملين، وخاصة أفكار الناقد إدورد سعيد. 
وحتدد الدراسة مجالها اجلغرايف بفلسطن 
العربي  الفلسطيني  والشتات  التاريخية، 
احلد  هذا  يف  ما  على  العربي،  وغير 

أن  إال  اجلغرايف من مطاطية وعدم حتديد 
املؤلف  لها  تعرض  التي  النقدية  القامات 
الكبار  النقاد  لدى  الواضح  النقدي  والتقدم 

يف الشتات جعل هذا احلد واضحاً نوعاً 
ما على أن بعض النقاد لم يأخذ حقه يف 
الدرس والبيان، وخاصة النقد األكادميي 

يف اجلامعات سواًء يف فلسطن أم خارجها، 
وأصل  الكاتب  بجنسية  النقد  ارتبط  كما 
من  القضية  هذه  تثيره  ما  وعلى  مولده، 
األدب،  عن  تأكيد  بكل  تختلف  ما،  إشكالية 
على  مقبوالً،  يكون  رمبا  محدد  أنها  إال 
ارتباطه  وعدم  النقد  علمية  أن  من  الرغم 
عصياً  يجعله  معن  جغرافيا  بأدب  احلتمي 
النقاد  وخاصة  اجلغرايف،  التصنيف  على 
سعيد  إدورد  أمثال  من  الكبار  الفلسطينين 
وإحسان عباس، فجهودهما لم تقتصر على 
األدب الفلسطيني، بل كانت القضايا النقدية 
واألدبية املفتوحة على آفاق أرحب من حتديد 
اجلغرافيا هي األبرز يف جهودهما النقدية، 
األدبي  النقد  من  أبعد  هو  ما  إلى  وامتدت 
التأريخ  وإلى  سعيد  عند  الثقايف  النقد  إلى 
األدبي والدرس األدبي وحتقيق املخطوطات 

كما هو عند إحسان عباس.
يتناول  قسمن:  إلى  كتابه  املؤلف  يقسم 
فلسطن  يف  األدبي  النقد  األول  القسم  يف 
ويتوقف   ،)1948( النكبة  إلى  النهضة  من 
الكتاب يف ختام فصله األول عند »بدء النقد 
وإسهامات  املتخصص  والنقد  األكادميي 
موسى  »إسحق  إسهامات  فيعرض  أخرى«، 
ومشاركة  النقدية،  وجهوده  احلسيني« 
يف  بدأت  وقد  النقدية،  بالكتابة  الشعراء 
الصحف  يف  النقدية  املقاالت  الظهور 
من  وشعراء  أدباء  كتبها  التي  تلك  العربية، 
الكرمي  الكرمي  وعبد  طوقان  فدوى  أمثال 

وإبراهيم طوقان، وغيرهم. 
»النقد  بعنوان  وهو  الثاني  القسم  ويجعل 
يف  االنتفاضة«  إلى  النكبة  من  األدبي 
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حركة  األول  الفصل  يف  يبحث  فصلن، 
الفلسطيني،  الداخل  يف  الفلسطينية  النقد 
االحتالل،  حتت  فلسطن  توحدت  وقد 
واألدب  للكتاب  العام  الثقايف  الوضع  مبينا 
الفلسطيني يف مناطق االحتالل األولى عام 
ويتناول  األدبي،  النقد  يف  وأثرها   ،1948
إطارها  يف  النقد  حركة  الثاني  الفصل 

العربي والعاملي.   
ويعتمد »اخلطيب« على حتليل البنية النصية 
أجمعن  النقاد  عند  النقدية  للنصوص 
ملحوظات  من  فيها  ما  استخراج  محاوالً 
غافل  غير  عليها،  ملحوظاته  مبديا  نقدية، 
فهو  فيه،  كتبت  الذي  التاريخي  عن شرطها 
النقد  مبنظار  الرواد  نصوص  يدرس  ال 
املعاصر بعد أن قطع النقد أشواطاً بعيدة يف 
النظريات الفلسفية واملعرفية، بعكس النظرة 
سوقه  على  واملستوي  املتخصص  النقد  إلى 
النقدية  املؤلفات  يف  ظهر  والذي  ذلك  بعد 
بشتى أشكالها، سواًء يف املقاالت الصحفية 
أو  املتخصصة  املجالت  يف  الدراسات  أو 
الكتاب  موضوعية  تبدو  هنا  ومن  الكتب 

العلمية. ورصانته 
الفلسطينين  النقاد  تأثر  الدراسة  وتكشف 
اخلالدي  تأثر  فكما  األجنبية،  بالثقافات 
باألدب الفرنسي، يظهر تأثر »خليل بيدس« 
الكرمي  شاكر  وأحمد  الروسي،  باألدب 
إدوارد  وتأثير  وتأثر  اإلجنليزي  باألدب 
التيار  بالنقد األمريكي، كما أنه يبرز  سعيد 
الفلسطيني،  األدبي  النقد  يف  التقليدي 
إسعاف  من  كل  التيار  هذا  وتصدر 
ال  ولكنه  السكاكيني،  وخليل  النشاشيبي 
هذا  يكون  أن  التاريخية يف  يلتزم مبنهجيته 
املؤلف  لذلك جتد  أوال،  املدروس  هو  التيار 
الطفرة  تلك  بسبب  التأخير  يدافع عن هذا 
التي متثلت يف جهود روحي اخلالدي النقدية 
التي أتى بها كل من خليل  والرياح اخلاصة 
أوحت  والتي  الكرمي،  شاكر  وأحمد  بيدس 

كانت  الفلسطيني  األدبي  النقد  مسيرة  بأن 
ذات بدايات بعيدة عن مشية الهوينا.

األيديولوجي  النقد  متأنية عند  وقفة  ويقف 
منتصف  يف  النقاد   بعض  مارسه  الذي 
الثالثينيات أو بعد ذلك عند الناقد »فيضل 
العربية  النقدية  احلركة  مع  اتساقاً  دراج«، 
التيار  هذا  أن  اخلطيب  ويبن  عام،  بشكل 
من  سواًء  مكتمالً،  جاهزاً  »ولد  النقدي 
ناحية  أم  املاركسي،  الفكري  مستنده  ناحية 
هناك  يكن  ولم  األساسية«،  األدبية  مقوالته 
كانت  بل  املدرسة،  هذه  ميثل  بعينه  ناقد 
كان  النقاد؛  عند مجموعة من  عاماً  اجتاهاً 
من بينهم جناتي صدقي وعبد اهلل مخلص، 
وعارف العزوني، وغيرهم، ويصف اخلطيب 
تيار متماسك بن  بأنه  النقدي  هذا االجتاه 
أتباعه أفكار مشتركة، يتيح للدارس احلديث 
عنه كاجتاه نقدي بعيداً عن تقدمي كل ناقد 

على حدة.
النقدية  املقوالت  من  كثيراً  الكتاب  ويعرض 
واهتمامهم  الفلسطينين  والنقاد  للكتاب 
بأدب  وارتباطه  األدب  يف  اإلنساني  بالبعد 
الشعبي  عن مفهوم األدب  املقاومة، متحدثاً 
بقضايا  األدبي  النقد  وارتباط  وأهميته، 

عامة فلسفية وتاريخية واجتماعية.
مخططاً  الكتاب  عرض  فقد  وباملجمل 
الفلسطينين  للنقاد  النقد  حلركة  شامالً 
والعاملية  العربية  النقد  حركة  يف  ودورهم 
والنظريات  النقدي  التطور  من  واستفادتهم 
نوعية  الكتاب إضافة  وبهذا يشكل  النقدية، 
للمكتبة العربية ال غنى للدارس واملثقف عن 
باخلطوط  محيطاً  جاء  الذي  الكتاب  هذا 
عام  بشكل  العربية  النقد  حلركة  العريضة 
من  جوانب  مع  خاص  بشكل  والفلسطينية 
جاءت  حيث  القضايا  بعض  يف  التفصيل 
هذا  من  املؤلف  هدف  مع  متاماً  متسقة 
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للنقاد  النقدية  للجهود  توثيقه  يف  الكتاب 
الفلسطينين.

الذي  اخلطيب«  »حسام  الدكتور  اهلل  رحم 
التي  العريضة  رسم يف كتابه هذا اخلطوط 
جهده  الستكمال  آخرين  باحثن  تدفع  قد 
األدبي  النقد  حركة  متابعة  يف  التأريخي 
استجدت  إذ   ،1988 بعد  ما  الفلسطيني 
النقد  حقل  يف  املشتغلة  األسماء  من  كثير 
التي  النقدية  املؤلفات  وتعددت  األدبي، 
فلسطن  يف  اإلبداعية  احلالة  ترصد 
املنتشر  الفلسطيني  اإلبداع  أو  التاريخية 
استجدت  كما  متعددة.  وبلغات  العالم  يف 
ظروف أخرى، كان لها تأثير يف حركة النقد 
أنتجه  وما  السياسية،  وخاصة  الفلسطينية 

»اتفاق أوسلو« وتداعياته وأثره يف األدب. 
كما أّن »اخلطيب« رحمه اهلل لم يوِل أهمية 
النقاد  قراءة  يف  النسوي  الطابع  ذي  للنقد 
واتصالها  النسوية  ملوضوع  التأصيلية 
العناية  التيار  هذا  يستحق  إذ  باألدب، 
شهدته  ما  إلى  إضافة  والبحث.  واالهتمام 
والعربية من تطور  الفلسطينية  النقد  حركة 
التواصل  ومواقع  بالتكنولوجيا  مرتبط  هائل 
االجتماعي، وظهور النقد التفاعلي مبقاالت 

ودراسات ومؤلفات كذلك.
مكان رائد احلوري اجلديد : 

يف  والتوزيع  للنشر  الفاروق  دار  عن  صدر 
»املكان  بعنوان  جديد  كتاب  »نابلس«  مدينة 
احلواري«،  محمد  »رائد  للناقد  والتراث« 
القطع  من  صفحة   )150( يف  الكتاب  يقع 
لكل  الروائية  العوالم  فيه  وتناول  املتوسط، 
األردن  يف  املقيم  الفلسطيني  الروائي  من 
محمود عيـسى موسى والروائي الفلسطيني 
صايف.  صايف  الدكتور  اهلل  رام  يف  املقيم 
عند  والتراث  املكان  ثيمتي  الناقد  يتتبع 
الروائين يف كل رواية على حدة، على الرغم 

من »وجود خط جامع لكل منهما« معلال ذلك 
إمياني  إلى  يعود  »وهذا  املقدمة:  يف  بقوله 
بأن كل رواية هي عالم مستقل، وله أن يأخذ 

حقه كامالً من البحث«.
املخصص  األول  القسم  يف  احلواري  يبحث 
ست  موسى«  عيـسى  »محمود  لروايات 
وأسطورة  بنتش،  حنتش  وهي:  روايات 
ومكاتيب  السلحفاة،  وحبيبتي  وحنت،  ليلو 
ويختم  العقرب«،  وبيضة  والشمبر،  النارجن، 
قيد  »على  كتاب  حول  بإضاءة  القسم  هذا 
موسى  عيسى  محمود  األبدية-  الضحكة 
ضم  وقد  حمدونة،  صالح  لصاحبه  روائياً  
مداخلة  اخلمسن  يقارب  »ما  الكتاب  هذا 
احلواري  رائد  الناقد  يكون  وبذلك  نقدية«، 
لعوالم  نافعاً  كشافاً  للباحثن  قدم  قد 
الروائي وثيماته األساسية املطروحة يف هذه 
الروايات، وكيفية حتققها يف املنت الروائي.

أما القسم الثاني فيخصصه الناقد احلواري 
اليسيرة،  صايف:  صايف  روايات  لبحث 
وشهاب، والكوربة، والباطن، وزرعن، وتايه«، 
الروايات  هذه  يحلل  أيضاً  القسم  هذا  ويف 
كاشفاً عن مضامينها الفكرية، وأبرز ثيمتي 

املكان والتراث وتوظيفه فيها.

شؤون عربيـــــة



شؤون عربيـــــة

28الليبي 

القاهرة  مهرجان  اآلن  يقف   44 لسن   وصوله  بعد 
السينمائي الدولي يف نسخته ال 44  -الذي انتهت 
فعالياته يف 22 نوفمبر املاضي-عند  مرحلة النضج  
والتوهج مع الفنان الكبير “حسني فهمي”  يف 2022  
الرئاسة يف والية  بعد عودته مرة أخري إلي مقعد 
داخل  باإلرتياح  قوبلت  التي  العودة  هذه  ثانية. 
التي يحظي  للمكانة  الفنية  الفنية وغير  األوساط 

بها بتاريخه السينمائي العريض.
نضج :

مرحلة النضج بتفاصيلها شطبت علي فواصل من املراهقة 
السابقة  النسخ  بعض  يف  املبكرة  والشيخوخة  املتأخرة  
املخصصة  امليزانية  وفقر  القيادات   تغيير  عوامل  بسبب 
»حسن  التضارب.  حد  إلي  الرؤي  وتنوع  للمهرجان 
الدورة االولي عام 76   الذي شارك بنجوميته يف  فهمي« 
القيادة  اعتمد يف  نسخ سابقة،     4 املهرجان يف  وقاد   ،
اخلامسة علي حضوره  الالمع  وخبراته، والتصديق علي 
فلسفة إدارة الرئيس السابق السيناريست واملنتج »محمد 
الناقد  يف  متمثالً  اخلبرة  بذوي  استعان   الذي  حفظي« 
الراحل »يوسف شريف رزق اهلل«، وبعض العناصر الشابة 
علم  ذات  »حفظي«  والية  فترة  يف  اصبحت  التي  الواعدة 
املهرجانات  أنظمة  تطبيق  يف  ساهموا  وجميعهم  وخبرة، 
العاملية الكبري، ونقله من فكر »القلم الكوبيا« إلي »الفكر 
االليكتروني« بحذافيره، ثم أضاف »فهمي« عنصراً فاعالً  

طارق مرسي. مصر

عرس القاهرة الكبير
رسالة مرص
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اكتسب  الذي  رمسيس«  »أمير  املخرج  وهو 
معارف وخبرات بعد عمله ملدة 5 أعوام يف 
مهرجان »اجلونة« السينمائي، ثم جنح »فهمي 
رعاة  انسحاب  بعد  جدد  رعاة  جذب  يف   «
»حفظي«، وكانوا قوة اليستهان بها تتمثل يف 
بعض املؤسسات االقتصادية الكبيرة، فضالً 
والتطبيق  العاملية،  »نيتفليكس«  منصة  عن 
من  »فهمي«  وخرج   ،«  Tik Tok« الشهير 
 »kwai« تطبيق  مع  بالتعاون  املطب  هذا 
الشائع حالياً، والتعاقد مع راٍع أساسي كبير 
وعمالق وهو »بنك مصر« الذي كان مؤسسه 
املصري  االقتصاد  رائد  باشا حرب«  »طلعت 
يف العصر احلديث ومؤسس »استديو مصر« 
املصرية،  للسينما  كبيرة  نقلة  أحدث  الذي 
من  محدود   دعم  بجانب   ،  dmc وقناة 
ومنصة  السعودي،  األحمر«  »البحر  مهرجان 
املحور   قناة  جانب حصول  الي  »نيتفليكس«، 
اإلنتاج  شركات  بعض  إلي  احلصري  الناقل 
وشركة  مرسي«،  »تامر  سينرچي  مثل  الفني 
ترافلرز ميديا » عاطف عبد اللطيف«،  وكل 
هؤالء الرعاة ساهموا إلي حد كبير يف عبور 

بر األمان.
حكاية والدة مهرجان القاهرة : 

الشكل  بهذا  وخروجها   44 النسخة   
يف  كان  بينما  عمالقاً  ولد  ملهرجان  املشرف 
»ابو  واملؤرخ  الكاتب  لبي  املهد صبياً، عندما 
املهرجانات يف مصر« كمال املالخ« نداء بطل 
الراحل  الرئيس  والسالم  والنصر  احلرب 
»أنور السادات« يف ورقة اكتوبر بإثراء احلياة 
الفنية واالجتماعية بعد حرب اكتوبر املجيد، 
للمساهمة  »املالخ«  النجوم حول  كبار  والتف 
يف ميالد »مهرجان القاهرة السينمائي« منهم 

الذي  حافظ«   احلليم  »عبد  الغناء  عندليب 
ومبشاركة  غنائين،  حفلن  باقامة  تبرع  
املطربة »وردة« واالستعراضية »جنوي فؤاد«، 
املهرجان  ليولد  أيضاً  بأجرهما  تبرعتا  وقد 
»صوفيا  العالم  جنوم  وبحضور  عمالقاً، 
تايلور«،  واليزابيث  كاردينالي  وكلوديا  لورين 
اكتوبر »السادات« يف مقره  واستقبلهم زعيم 
ثم  عمالق.  مهرجان  مبيالد  إيذاناً  الرئاسي 
املهرجان،   وهبة«  الدين  »سعد  الكاتب  قاد 
وحقق له نقلة كبيرة، ويف فترة واليته حصل 
املهرجان علي الشارة الدولية ليكون املهرجان 
الدولي األول يف افريقيا والعالم العربي، ثم 
مهمة  أسماء  املهرجان  رئاسة  علي   تناوبت 
اهتز عرش املهرجان يف عهدهم بسبب فقر 
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امليزانية، حتي عاد »حسن فهمي« إلي عرينه 
جديدة  نقلة  به  ليحقق  الثانية  للمرة  رئيساً 
عهد  يف  اجلديدة  املصرية  باجلمهورية  تليق 
يعتبر  الذي  السيسي«  الفتاح  »عبد  الرئيس 
القوة الناعمة جزءاً أساسياً يف معركة إعادة 
الوعي واسترداد الشخصية املصرية لهويتها 
ومقوماتها األصيلة حتت رعاية وزارة الثقافة 

ودعم  عدد من الوزارات .
دورة الوفاء العظيم :

»لعب  بأنها  وصفها  ميكن   44 الـ  الدورة 
فهمي«  »حسن  رفع  وحب«،  وجد  وفن 
تبدأ  أن  قبل  عنواناً  العظيم«  »الوفاء  شعار 
املهرجان  تبني  عن  باالعالن  الفاعليات 
سنوياً ترميم األفالم القدمية واملهمة، واختار 
إخراج  االرياف«  يف  نائب  »يوميات  أفالم 
املمر«،  علي  »أغنية  وفيلم  صالح«،  »توفيق 
إخراج »علي عبد اخلالق«، وفيلم »اإلختيار«، 
للمخرجن  تقديراً  شاهن«،  »يوسف  اخراج 
تاريخ  يف  االفالم  هذه  وألهمية  وتاريخهم، 

السينما املصرية .
وأيضاً  األفالم،  ترميم  صورة  يف  كان  الوفاء 
متجيد  املخرجن بل وأبطال هذه االعمال، 

العاليلي«،  و«عزت  حسني«،  »سعاد  وهم  
السعدني«،  و«صالح  مرسي«،  و«محمود 
و«توفيق الدقن«، وكأن كل هؤالء النجوم شهود 
ويشاركون  الدورة  هذه  بابداعاتهم  يحضرون 

فيها.
املانشت  استمر  فقد  املهرجان،  افتتاح  أما  
لقطة  من  العظيم«،   »الوفاء  وهو  األبرز 
تكرمي« سمير صبرى«، واملخرج املجرى الكبير 
»بيال تارا«، حتى تكرمي الفنانة الكبيرة »لبلبة« 
التى سجلت أعلى درجات الوفاء ملن ساندها، 
وأبرزهم والدتها، وبدأت وقائع الوفاء العظيم 
الغائب  صبرى«  »سمير  حب  فى  دقائق  بـ5 
فى  املهرجان  إدارة  فيها  حشدت  احلاضر، 
من  لقطات  راقص  غنائى  استعراضى  فيلم 
تعد  ال  التى  ومواهبه  واستعراضاته  أفالمه 
مشاهده  أهم  جمعت  لقطات  حتصى،  وال 
كان  فقد  االستعراضى،  وتأثيره  السينما  فى 
السينمائى  تاريخه  جتاهل  يعانى  »سمير« 
والتوك  اإلعالم  فى  جنوميته  واختزال 
أبرز  كأحد  اعتباره  ردت  الدورة  وهذه  شو، 
املؤسسن للمهرجان الدولى، وأهم املساهمن 
الـ 43 عاما املاضية،  فى جناحه على مدار 
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املاضى  قبل  العام  فى  »حفظى«  كرمه  وقد 
وفى  إعالمياً  املهرجان  إثراء  فى  دوره  على 
الدورة الـ 43 ساهم فى تكرمي زميلة املشوار 
»نيللى« بفقرة ساحرة، بينما فى هذه الدورة 
إبداعاته  عن  القصير  التسجيلى  الفيلم  كان 
»حسن  وقام  املبهجة،  وأغنياته  السينمائية 
من  عودته  بعد  زاره  من  آخر  وكان  فهمى« 
فى  اعتباره  رد  من  وآخر  »كان«،  مهرجان 
الكبير  النجم  من  وصادقة  مؤثرة  حلظات 
اإلنسانية  العالقة  مالمح  بعض  كشف  الذى 
األضواء،  دوائر  خارج  بينهما  ربطت  التى 
فى  ساهم  من  لكل  احلب  رسائل  واستكمل 
دعم املهرجان بداية من »بنك مصر« الراعى 
»طلعت  األول  ومؤسسه  للمهرجان  الرسمى 
حرب« املساهم األكبر فى إحداث نقلة بإنشاء 
الناقل احلصرى  املحور  وقناة  استديو مصر 
رجال  املجهولن  واجلنود  الرعاة  وباقى 
األعمال الذين ال يبخلون عن دعم املهرجان 
ماليا من دون اجلهر بالدعم واملساندة، بينما 
تخلل كلمات الشكر التحدث عن سحر السينما 
والذى  اجلميل  الفن  زمن  جنوم  واجنازات 
وينسب  منهم،  واحداً  املهرجان  رئيس  كان 
له تواضعه العظيم أثناء فقرات احلفل رغم 
وجوده كطرف مؤثر فيها، وخصوصاً فى فيلم 
»سمير صبرى« التسجيلى، أو الفيلم القصير 
بعد  اخلالق«  عبد  »على  الراحل  املخرج  عن 
ترميم فيلمه »أغنية على املمر«، رغم أنه كان 
من أبرز جنوم فيلم »العار« لكنه لم يظهر فيه،
الفنان  لقطات  فى  الوفاء  مشاهد  وتواصلت 
الوفاء  وألن  الراحلن.  آخر  سليم  هشام 
القدمي،  اجليل  على  حكراً  وليس  يتجزأ،  ال 
فإن املهرجان استكمل هذا الشريط  بتكرمي 

»جائزة  ومنحها  أبوذكرى«،  »كاملة  املخرجة 
فاتن حمامة« على مشوارها املشرف واملوثر، 
والتى بدورها قدمت الشكر لكل من ساندها 
للتكرمي  األوبرا  دار  مسرح  على  وقفت  حتى 
من أساتذتها وحتى اسرتها الصغيرة واسرتها 
ووالدتها.،  والدها  فى  املتمثلة  الكبيرة 
تكرمي  بفقرة  العظيم  الوفاء  وقائع  واختتمت 
الفنانة »لبلبة« التى تواكب مع عيد ميالدها، 
واتسمت فقرة التكرمي وتسليمها جائزة إبداع 
العمر التى تستحقها بالوفاء الكبير لوالدتها 
ومن  ابنتها.  بتكرمي  بشاراتها  حتققت  التى 
أروع مشاهد االفتتاح التى جاءت فى تكرمي 
»لبلبة« عندما وقف احلضور يغنى لها بتلقائية 
احلقيقي،  اسمها  وهو  يانونيا«،  حلوة  »سنة 
فى مشهد جميل يلخص حب اجلميع لفنانة 
وحتى  أظافرها  نعومة  منذ  العطاء  اعتادت 
اآلن وتتمتع بقلب ابيض الذى هو سر بقائها 

واستمرارها.
عنوان  حملت  التى  اجلميلة  اللقطات  ومن 
»الوفاء العظيم« توجية ادارة املهرجان لنجوم 
من جميع األعمار، وهو ما افتقدته الدورات 
املاضية، وفى مقدمتهم الفنانة الكبيرة لبنى 
أحمد  سميرة  الكبيرة  والفنانة  العزيز  عبد 
العمرى  والفنانة صفية  عبيد  نبيلة  والنجمة 
شاهن  وإلهام  علوى  وليلى  بيسرا  مرورا 
مع  كرمي  ونيللى  النبوى  خالد  جيل  وحتى 
حضور صفوة من النجوم وكبار املنتجن، فى 
مقدمتهم محمد العدل واخر عنقود املواهب 
أن  واجلميل  رئيس«،  »رنا  الشابة  املواهب 
الفنانة »بشرى« تفرغت للبث املباشر للحفل 
ثم ترجمت  من هاتفها اخلاص بحب كبير.، 
كل هذا  الفنانة »هند عاكف« حضرت بزى 
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فهمي  حلسن  صورة  عليه  مطبوع  خاص 
وعمتها الفنانة الراحلة نعيمة عاكف  مع باقة 
السينما  تاريخ  فى  املؤثرين  النجوم  أبرز  من 
إدارة  فى  الصغار  بعض  قسوة  على  لتشطب 
املهرجان من عدم توجيه دعوة لهم. مشاهد 
حفل  فقرات  فى  العظيم«  »الوفاء  سجادة 
االفتتاح لم متنع جنوم الفن من االستعراض 
احلمراء  السجادة  أو  كاربت«  »الريد  على 
وبالتالي خرق »فرمانات« حسن فهمي الذي 
وبرزت  كود«،   »الدريس  ارتداء  علي  شدد 
»دومنيك  اللبنانية  الفنانة  اإلطار  هذا  فى 
وألن  الشابات،  الفنانات  وبعض  حورانى« 
فقد  احلقيقة  عن  البحث  أداة  هي  السينما 
للمخرج   « فابلمان  »آل  االفتتاح  فيلم  جاء 
يكشف  الذي  سبيلبرج«  »ستيفن  العبقري 
عن قدرة األفالم علي إرشادنا إلي احلقيقة 
وبالتالي فقد خلص الهدف األسمي للسينما 
تاريخ الشعوب  توثيق  الساحرة علي  وقدرتها 
العاملية  الواحدة  بلغتها  وعاداتها   وثقافاتها 

وهي الكاميرا .
يف خانة اجلد والفن واالبداع  إلي حد اجلرأة 
شهد املهرجان عرض 97  فيلماً ميثلون 52 
دولة  منها 79 فيلماً طويالً منها 30  فيلم 
الرسمية  مسابقته  مرة، وضمن  الول  يعرض 
و10  قصيراً  فيلماً  و18   األقسام،  وباقي 
مهرجان  جوائز  وجاءت  كالسيكية.  افالم 

القاهرة السينمائي، كالتالي:
جوائز املهرجان :

الذهبي«  »الهرم  جائزة  الدولية:  املسابقة 
عرض  والفيلم  »علَم«،  لفيلم  فيلم،  ألحسن 
إفريقيا  وشمال  األوسط  بالشرق  مرة  ألول 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  فعاليات  ضمن 
تونس،  فرنسا،  إنتاج  من  وهو  الدولي، 

فلسطن، السعودية، قطر.
نيكو«،  »إميانويل  التحكيم  جلنة  ومنحت 
جائزة  دالفا«،  بحسب  »احلب  فيلم  مخرجة 
التحكيم  جلنة  )جائزة  الفضي«  »الهرم 
عرض  والفيلم  مخرجة(،  ألفضل  اخلاصة 
إفريقيا  وشمال  األوسط  بالشرق  مرة  ألول 
مهرجان  من  الـ44  الدورة  فعاليات  ضمن 
إنتاج  وهو   ، الدولي  السينمائي  القاهرة 
 .2022 لعام  وفرنسا  بلجيكا  بن  مشترك 
كما فاز الفيلم البولندي »خبز وملح«، بجائزة 
والفيلم  أول،  البرونزي« ألفضل عمل  »الهرم 
وشمال  األوسط  بالشرق  مرة  ألول  عرض 
من  الـ44  الدورة  فعاليات  ضمن  إفريقيا 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من 

إنتاج بولندا.
جائزة  موكاي«  »كوسوكي  الكاتب  وحصد 
فيلم  عن  سيناريو  محفوظ«، ألفضل  »جنيب 
»رجل ما«، والفيلم من إخراج »كي إيشيكاوا«، 
وشمال  األوسط  بالشرق  مرة  ألول  وعرض 
من  الـ44  الدورة  فعاليات  ضمن  إفريقيا 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من 

إنتاج اليابان.
وأعلنت جلنة التحكيم حصول مدير التصوير 
»هنري  جائزة  على  الكاشف«  »مصطفى 
بركات« ألحسن إسهام فني، وهو من إخراج 
عاملياً  مرة  ألول  وعرض  اهلل،  عبد  أحمد 
إنتاج  الـ44، وهو من  الدورة  فعاليات  ضمن 
مصر. وذهبت جائزة »أفضل ممثل« مناصفة 
بن املمثل السوداني »ماهر اخلير« عن فيلم 
فيلم  عن  بكري«  »محمود  واملمثل  »السد«، 

»علَم«.
شري«،  »علي  إخراج  من  »السد«  وفيلم 
وشمال  األوسط  بالشرق  مرة  ألول  وعرض 
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من  الـ44  الدورة  فعاليات  ضمن  إفريقيا 
ومن  الدولي،  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
أملانيا،  قطر،  السودان،  لبنان،  فرنسا،  إنتاج 
فرنسا،  إنتاج  من  فهو  »علَم«  أما  صربيا، 

تونس، فلسطن، السعودية، قطر.
بجائزة  سمسون«  »زيلدا  املمثلة  فازت  كما 
أحسن ممثلة ضمن املسابقة الدولية، عن فيلم 
»احلب بحسب دالفا«، إخراج إميانويل نيكو، 
األوسط  بالشرق  مرة  ألول  عرض  والفيلم 
وشمال إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44، 
لعام  بلجيكا وفرنسا  إنتاج مشترك بن  وهو 

.2022
مسابقة آفاق السينما العربية:

السينمائي  القاهرة  مهرجان  أعلن  كما 
فيلم  مخرج  شاهن«  »كارلوس  فوز  الدولي، 
آفاق  مسابقة  يف  املشارك  الوهم«  »أرض 
السينما العربية، بجائزة »سعد الدين وهبه« 
ألحسن فيلم عربي، وعرض الفيلم ألول مرة 
عاملًيا ضمن فعاليات الدورة الـ44، وهو من 
إنتاج فرنسا ولبنان. كما منحت جلنة التحكيم 
فيلم »ِبركة العروس« جائزة صالح أبو سيف 
)جائزة جلنة التحكيم اخلاصة(، والفيلم من 

إخراج باسم بريش، وعرض ألول مرة عاملياً 
إنتاج  الـ44، وهو من  ضمن فعاليات الدورة 
لبنان وقطر. وحصد فيلم »بعيًدا عن النيل« 
جائزة أحسن فيلم غير روائي، وهو من إخراج 
عاملياً  مرة  ألول  وعرض  القطشة«،  »شريف 
إنتاج  الـ44، وهو من  ضمن فعاليات الدورة 
وفازت  األمريكية.  املتحدة  والواليات  مصر 
أحسن  بجائزة  عبود  كارول  اللبنانية  املمثلة 
أداء متثيلي، عن فيلم »ِبركة العروس«، وهو من 
إخراج باسم بريش، ومن إنتاج لبنان وقطر. 
خضري،  لينا  اجلزائرية  املمثلة  وحصلت 
على تنويه خاص عن فيلم »حورية«  وهو من 
وبلجيكا،  فرنسا  إنتاج  ميدور،  مونيا  إخراج 
وعرض ألول مرة يف الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا ضمن فعاليات الدورة الـ44. وأعلنت 
جلنة التحكيم عن حصول فيلم »نرجعلخك« 
العربية،  السينما  آفاق  مسابقة  يف  املشارك 
ياسن  إخراج  من  وهو  خاص،  تنويه  على 

الرديسي، وإنتاج تونس.
مسابقة أسبوع النقاد الدولية:

سوكوليتكي  دميترو  املخرج  حصول 
السالم  عبد  شادي  جائزة  عن  سوبتشوك، 

الليبي  33



34الليبي 

شؤون عربيـــــةشؤون عربيـــــة

النقاد  أسبوع  مسابقة  ضمن  فيلم  ألحسن 
والفيلم عرض  »بامفير«،  فيلمه  الدولية، عن 
ألول مرة يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
أوكرانيا،  وإنتاج  املهرجان،  فعاليات  ضمن 
وفاز  لوكسمبورج.  تشيلي،  بولندا،  فرنسا، 
التحكيم  جلنة  )جائزة  فرج  فتحي  بجائزة 
الذي عرض ألول  »جويالند«  فيلم  اخلاصة( 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  يف  مرة 
إخراج  من  وهو  املهرجان،  فعاليات  ضمن 
حصل  كما  باكستان.  وإنتاج   ، صادق  صامي 
جلنة  من  خاص  تنويه  على  »ضحية«  فيلم 
مرة  ألول  عرض  والفيلم  املسابقة،  حتكيم 
ضمن  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  يف 
ميشال  إخراج  من  وهو  املهرجان،  فعاليات 
بالسكو، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، 

أملانيا.
مسابقة األفالم القصيرة:

أبي«،  بعد  أ-  ب.  »روزماري  فيلم  حصول 
القصيرة،  األفالم  مسابقة  ضمن  املشارك 
قصير،  فيلم  ألفضل  شاهن  يوسف  جائزة 
املهرجان  ويؤهل  جنيه  ألف   100 وقيمتها 
جوائز  تصفيات  يف  للمشاركة  الفائز  الفيلم 
فيلم  وفاز  قصير.  فيلم  ألفضل  األوسكار 
اخلاصة،  التحكيم  بجائزة جلنة  »صاحبتي«، 
األوسط  الشرق  مرة يف  والفيلم عرض ألول 
املهرجان،  فعاليات  ضمن  إفريقيا،  وشمال 
وهو من إخراج كوثر يونس، وإنتاج مصر. كما 
تنويه  على  لعينة  واحدة  »أمنية  فيلم  حصد 
خاص من جلنة التحكيم، والفيلم عرض ألول 
مرة عاملًيا ضمن فعاليات املهرجان، وهو من 

إخرج بيوتر جاسينسكي، وإنتاج التشيك.
جائزة أفضل فيلم العربي:

جائزة أفضل فيلم عربي عن منح فيلم »19 

ب«، وقيمتها 10 آالف دوالر، والفيلم عرض 
ألول مرة عاملًيا ضمن فعاليات الدورة الـ44 
من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو 
من إخراج أحمد عبد اهلل، إنتاج مصر. كما 
حصل فيلم »ِبركة العروس«، على تنويه خاص 
باسم  إخراج  من  وهو  التحكيم،  جلنة  من 
بريش، وعرض ألول مرة عاملًيا ضمن فعاليات 
الدورة الـ44، والفيلم من إنتاج لبنان وقطر، 

ومدته 84 دقيقة.
جائزة اجلمهور:

الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان  وأعلن 
انطلق  الذي  الـ44،  دورته  ختام  خالل حفل 
يوسف  بجائزة  »علَم«  فيلم  فوز  قليل،  قبل 
وقيمتها  اجلمهور(،  )جائزة  اهلل  رزق  شريف 

15 ألف دوالر.
جائزة الفيبريسي:

جلنة  وتتكون  بجائزتها،  ب«   19« فيلم  فوز 
حوالة،  هندة  التونسية  الناقدة  من  التحكيم 
والناقدة  عاطف،  محمد  املصري  والناقد 

اإليطالية ريتا دي سانتو.
ختام : 

مصر  يف  املهرجانات  عادة  من  فإن  وأخيراً 
دون  من  الصفحة  تغلق  الدورة،  انتهاء  بعد 
املحاسبة والوقوف علي اإليجابيات والتوصية 
بتنميتها ومعرفة السلبيات ومحاولة جتاوزها، 
االيجابيات  صوت  كان  العام  هذا  ومهرجان 
أقوي أم السلبيات فكان مؤشراتها أقل،  وكان 
وهنا البد  واألقوي،   ناجحة لألفضل  بروفة 
القاهرة   مهرجان  يبقي  حتي  املراجعات  من 
قوياً  يستمر  وأن   حقيقية،   سينمائية  قمة 
للسينمائين  قومياً  وعيداً  بدأ  كما  وراسخاً 

وعشاق الفن السابع .



تخّيل  من  أسهل  العالم  نهاية  تخّيل  إن   ((
نهاية الرأسمالية.((، رمبا سمعتم بهذه املقولة 
البريطاني  الناقد  التي ترد يف كتاب  الشهيرة 
الفكرة  الرأسمالية«.  »الواقعية  فيشر«  »مارك 
األساسية هنا أن قسوة الرأسمالية ستؤدي إلى 
نهاية العالم، وميكن طرح العديد من االحتماالت 
بهذا اخلصوص. على سبيل املثال، بينما منر 
اللقاح  وجرعات  اإلغالقات  من  أخرى  بدورة 
املعززة واملتحورات، رمبا يكون من األسهل تخيل 

نهاية العالم والرأسمالية قبل نهاية الوباء.
واجهنا  حيث  االحتاد،  من  بحسٍّ  الوباء  بدأ 

أكثر  بات  اآلن  األمر  لكن  مًعا،  كبيًرا  مجهواًل 
هزلية. إن اإلحساس الدوري بالهالك الوشيك 
يخلق لدينا جميًعا حالة طوارئ دائمة. كان عام 
الطبيعي،  النظام  تالشى  الوباء،  عام   2020
أمل يف ظهور نظام  كان هناك  ولفترة وجيزة 
جديد على أنقاضه. ولكن مع ظهور اللقاحات 
وطرق جديدة للتعامل مع اجلائحة، اّتضح أكثر 
خالل حالة عدم اليقن املستمرة أن هناك أمًرا 
واحًدا ال جدال فيه: من املرجح أن املستقبل 
أسوأ بكثير من املاضي. ويف هذا املأزق، يبدو 
أن كل شيء على وشك االنتهاء، لكن ال يبدو أن 

املوت والكآبة

تمارا نصّار. ترجمة ريما هديب. وكاالت

أفالم عن نهاية الرأسمالية والعالم ..
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شيئًا انتهى فعاًل، ال الوباء، وال الرأسمالية، وال 
العالم بالتأكيد.

األكثر  الثقافية  اإلنتاجات  أية حال، فإن  على 
ويتّم  ُتبتكر،  التي  تلك  هي  لالهتمام  إثارة 
تأّملها، يف فترات التحّول بن »ما كان«، و»ما 
الرأسمالية:  سوف يكون«. يف كتابه »الواقعية 
هل من بديل؟«، كتب فيشر: »رأس املال ُطفيلّي 
مجّرد، مصاص دماء نهٍم وصانع زومبي؛ لكن 
اجلسد احلي الذي يحوله إلى عمٍل مّيت هو 
لنا، والزومبي الذي يصنعه هو نحن«. ويف ظل 
الرأسمالية املُحتِضرة فإن هذا الطفيلي، هذا 
وُيخرج  كل حياتنا،  العفن، سيتغلغل حتًما يف 
األشياء  كل  فإن  ذلك،  ومع  فينا.  الشيطانّي 
السينما،  خاصة  كاملرايا،  تتصرف  احلياة  يف 
التي عملت -إلى جانب التحليل النفسي- منذ 
ثقافية  كمرآة  العشرين  القرن  مطلع  ظهورها 
فعلّية حلياتنا. السينما هي أكثر ما منلكه ُقربًا 
من حالة األحالم اجلماعية، هي مكان للخيال.

هذه قائمة أفالٍم حتاول تخيل نهاية الرأسمالية 
وبداية عالم جديد، مع اإلصرار على احتمالية 

أال نشهد أّيا منهما.
ترَير،  فون  الرس   ،)Dogville( دوجفيل 

: 2003
يبدأ الفيلم مبشهٍد علوّي خلشبة مسرح جدباء 
على  املخطط  يحتوي  مدينة.  مخطط  تشبه 
البيضاء  بالطباشير  مرسومة  وشوارع  منازل 
مدينة  يف  هذا  يقع  للغاية.  بسيط  أثاث  مع 
أمريكية متواضعة تسمى دوجفيل. يوجد على 
وعلى  الدعائم،  من  قليل  عدد  املسرح  خشبة 
الشخصيات واجلماهير على حٍد سواء تخيل 
ما تبقى من هذه الدعائم. ال جدران وال مناظر 
وفيه  صغيرة  مدينٍة  مخطط  فقط  طبيعية، 

سكانها الطيبون.
إن اختيار املخرج »الرس فون تَرَير« بناءَ هذا 
املشهد  بشكٍل مسرحّي أمٌر يستحق التفكير، 
رمبا فعل ذلك من أجل إظهار أقل قدر ممكن 
من جمال احلياة الريفية، تارًكا خليالنا ما يثيره، 

أو لفضح األسرار التي يتجنب املجتمع التحدث 
ومع  اجلميع.  أمام  مكشوفة  أنها  رغم  عنها 
اقتراب ساعات الفيلم الثالثة من نهايتها، يصير 
غياب األشياء التي أخفاها ترَير بالكاد ملحوًظا، 
وتبدو الدعائم زائدة عن احلاجة تقريًبا؛ حيث 
مجّرد  األحوال  بكل  وهي  كلها،  ميكن جتنبها 

مظاهر كاذبة.
»غريس«  تصل  عصابات،  رجال  من  هاربة 
) التي أّدت  »نيكول كيدمان« دورها بإتقان ( 
إلى »دوجفيل«. تكون »غريس« ُمطاردًة ألسباب 
يجهلها سكان املدينة، واملشاهدون كذلك. يف 
البداية، يرحب بها سكان املدينة ويقدمون لها 
الرعاية، ويخّبئونها عند حاجتها لذلك. وحتاول 
خالل  من  إليهم  اجلميل  ورّد  محاباتهم  هي 
العمل يف عدة وظائف غريبة رغم إصرارهم أول 
األمر على عدم حاجتهم لعملها. لكن، سرعان 
ما تصبح »غريس« هدًفا لسكان املدينة، الذين 

شؤون عالمية
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إدراكهم  فور  اخلطر  ويبدأ  بالنفوذ،  يتمتعون 
كيفية استغالل »غريس«، ثم يزداد األمر قبًحا 

مع اقتراب األحداث من نهايتها.
)) إن السؤال حول ما إذا كانت »غريس« قد 
غادرت »دوجفيل«، أو على العكس من ذلك، ما 
إذا كانت »دوجفيل« قد غادرتها، وغادرها العالم 
عموًما؛ هو سؤال مخادعٌ لن يستفيد من طرحه 
سوى قلة، وأقل منهم سيستفيد من اإلجابة. ولن 

يجاب على السؤالن هنا.((
الدرس  الفيلم.  الراوي  يختتم  املقولة  بهذه 
املستفاد من هذا الفيلم مبا يتعلق بالعيش يف 
ظل الرأسمالية املحتضرة وتسببها بتعّفن أكثر 
الناس اعتدااًل وتقديًرا لذواتهم هو أن: التوحش 
سيزداد أينما كان ذلك ممكًنا. إنها حتولنا إلى 
كائنات زومبي، كما اعتقد فيشر، وأي مجموعة 
جيدة من البشر ميكن أن تتحول إلى عصابة من 

املتآمرين إذا ما توفرت الظروف املناسبة.
 Songs from the( أغاٍن من الطابق الثاني

Second Floor(، روي أندرسون، 2000:
يقدم هذا الفيلم صورة كئيبة وفكاهية عن اليأس 
يف أواخر الرأسمالية. ويبرز فيه الكثير من كبار 
السن الذين يتصرفون بطريقة متشابهة وبتكلٍّف، 
فيما ميشون ببطء ومبعنوياٍت مستنزفة، كأنه 
والعدمية  للفوضى  وكالء  يكونوا  أن  لهم  ُقّدر 

والليبرالية.
ال يروي الفيلم القصة بطريقة تقليدية، فليس 
فيه حبكة أو ذروة للحكاية أو حّل للمشكلة،، إمنا 
حالة دائمة من التوتر املتصاعد. يتصّدر فشل 
األحداث،  األلفية  فجر  يف  العاملي  االقتصاد 
دون أن تتمتع أي شخصية مبا يكفي من دور 
البطولة لتعّد بطلة للفيلم. بينما جتعل درجات 
الشخصيات  الباهتة  والظالل  الرمادي  اللون 
كأنها جثث خرجت هاربة من قبورها. األعمال 
منهارة، املباني مقفرة، الشوارع موحشة، واآلالت 
متعطلة. ورغم أن احلوادث التي تقع يف الفيلم 

رة متاًما، إال أنه يصعب التنبؤ مبآالتها. مدمِّ
إحساًسا  املشاهد  الفيلم  مينح  ممتع  بشكل 

العالم  يتأرجح  حيث   ،2001 بعد  ما  بعالم 
الغربي على حافة االضطرابات بسبب اإلصرار 
رأسمالي.  مجتمع  يف  العيش  على  املتعصب 
ورغم أنه استنتاج هزيل وغير مهم، لكن الفيلم 
يذكرنا بأننا لسنا أهداًفا أبًدا للعالم الرأسمالي 
الذي نعيش فيه، إمنا هي لعبة ستكون نتيجتها 
التعادل السلبي بال ربح وال خسارة، وما نحن 
جميًعا إال أضرار جانبية. إن ما ندفعه يف هذا 
العالم من تكاليف بشرية باهظة، وما نعانيه من 
بؤٍس ميكن جتنبه، هو أمٌر غير متعمد. ببساطة، 

نحن عالقون يف دوامة عالم قاٍس ال يرحم.
ميالنخوليا )Melancholia(، الرس فون 

ترير، 2011 :
لالرس  آخر  فيلًما  أضيف  أن  إال  أستطع  لم 
فيلم  ألن  ليس  القائمة.  هذه  إلى  ترَير  فون 
»ميالنخوليا« أحد أفضل األفالم التي أُنتجت 
الفيلم  ألنه  أيًضا  بل  فحسب،  اإلطالق  على 

املثالي عن نهاية العالم.
أّدت »كيرستن دانست« ببراعة دور »جوستن«، 
على  للغاية  بائسة  عروس  وهي  الفيلم،  بطلة 
وشك الطالق. ينبع شعورها بالرهبة من إدراكها 
الكلي الثابت بالهالك الوشيك الذي سيصيب 
يدعى  آخر  بكوكب  اصطدامها  بعد  األرض 
»ميالنخوليا«؛ وهو مصطلح طبّي ملرٍض نفسي 
يتمثل بحالة اكتئاب وسوداوية، ال سبب واضح 

وراء مشاعرها.
هذا ليس فيلًما عن األمل. إنه ال يهتم بكيفية 
استواء األنقاض، بل ينظر يف كيف أن االنفجار 
كان مأمواًل. فيلم يستعرض الهالك الوشيك من 
خالل عدد من الشخصيات: متشكك عقالني 
يستند إلى العلم، وجنن أنثوي جاحٍد لغرائز 
األمومة، وطفل منغمس يف ذاته ومستعد -يف 

الوقت نفسه- ليستوعبه العالم.
يبدو أن »جوستن« قد تقّبلت الهالك منذ فترة 
طويلة، ولم تعد يف حالة حزن. يف أحد أكثر 
»جوستن«  تنظر  الفيلم،  يف  األّخاذة  املشاهد 
إلى أختها املرعوبة دون أن تبدو على وجهها أي 
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عالمات حزن، وتقول لها بكل ثقة: »كل ما أعرفه 
لتعترض  األرض شريرة«،  على  احلياة  أن  هو 
أختها قائلةً: »كيف لك أن تعريف ذلك؟«، فترد 
جوستن: »ألنني أعرف بعض األمور )..( أعرف 
أننا وحدنا )..( وعندما أقول إننا وحدنا، فهذا 
يعني أننا وحدنا. احلياة موجودة على األرض 

فقط، ولكن ليس ألجٍل طويل«.
»ميالنخوليا« واحد من سلسلة أفالم ثالثة حتمل 
عنوان »ثالثية االكتئاب«، وقد كتبها »الرس فون 
ترَير« عندما كان يف املستشفى يعاني من اكتئاب 
حاد. ليس هناك ما هو أسوأ، أو أكثر حتررًا، 
من أن تكون مخاوفك وشكوكك غير املنطقية 

أمًرا مؤكًدا.
جوهانسون،  فالدميار   ،)Lamb( خروف 

: 2021
تعد األسرة من بن الضحايا األكثر مأساوية 
غير  الترابط  ورغم  املحتضرة،  للرأسمالية 
الوحدة  أن  إال  حالًيا،  البشر  بن  املسبوق 
الشباب  انتشارًا.  الرأسمالية  أوبئة  أكثر  هي 
الغربية  املدن  بعض  يف  خصوًصا  العاملون، 
مبفردهم،  ويعيشون  عزلة،  يزدادون  الكبرى، 
أليفة  حيوانات  ويتبنون  أطفااًل،  ينجبون  وال 
مللء الفراغ، والشابات يجمدن بويضاتهّن. إنهم 
يعملون لساعات طويلة وبالكاد يقضون وقًتا يف 
الهواء الطلق. وإّما يأكلون بشكل سيء أو يكونون 
ميكن  ورمبا  وعافيتهم.  بصحتهم  مهووسن 
املجازفة بالقول إن العديد من الشباب الذين 
يصرون على عدم إجناب األطفال إمنا يفعلون 
ميلكون  ال  ألنهم  متاًما،  دفاعية  كوسيلة  ذلك 
املوارد لتكوين أسرة وألنهم مذعورون من جلب 
املزيد من البشر إلى هذا العالم. وقد تفاقم هذا 

الذعر وتلك املخاوف خالل اجلائحة.
»خروف« فيلم عن هذه العزلة وانعدام اإلجناز 
يف سياق احلياة الريفية، عن كونك  أبًا أو أًما 
يف عالم ينحدر بسرعة نحو القسوة والظالم. 
يصور الفيلم هذا الواقع املريع بطريقة تصل 
املنطقية:  نهايتها  إلى  بتحّطم احلياة األسرية 

ماذا نفعل بكل هذا الفائض من غرائز األمومة 
املوجود يف العالم اآلن؟

لقد قلت ما يكفي عن الفيلم. فدعوه يتحدث 
عن نفسه بدون مقاطع دعائية أو ملخصات أو 
أحكام. اتركوه يغمركم برعبه وحبه، وحاولوا أن 
تتسامحوا معه حيثما استطعتم. هل ينقص هذا 
الفيلم إحساس بالعدالة؟ هذا سؤال متروك ملا 
هذا  يعّوض  الفيلم  لكن  الفيلم،  مشاهدة  بعد 
النقص، إن حصل، بكثير من اجلمال اخلالص 

واألسطورة، وهو أمٌر سأفكر يف طوياًل. 
نومادالند )Nomadland(، كلوي تشاو، 

: 2021
أتذكر أول زيارة لي إلى بلدة يف الغرب األوسط 
من الواليات املتحدة يسكنها 70 ألف نسمة، 
تساءلت حينها وأنا مندهشة ومذهولة: ملاذا جاء 
أعيدوها  النائي؟  املكان  هذا  إلى  املستوطنون 

ألصحابها، أعيدوها كلها.
شعرُت  مرٍة  أول  الفيلم  هذا  شاهدت  عندما 
كأن أحًدا ما قد سكب ماءً مثلًجا على وجهي. 
الواليات  يف  الشاسعة  البراري  مشهد  يثير 
املتحدة لدى معظم املشاهدين حنيًنا إلى ماٍض 
يستحيل تصوره: هذا هو ما تبدو عليه مستعمرة 
االحتالل  من  عام   400 بعد  املستوطنن 
من  ركن  كل  العرقي.  والتطهير  واالستعمار 
أركان إمبراطورية الواليات املتحدة -أو باألحرى 
العالم- مستعَبٌد الستبداد  أركان  كل ركن من 
الدوالر. الدوالر ملك، ولسنا جميًعا إال رعايا، 
يشمل هذا االستعباُد العمَل واملبادَئ واملعيشة، 

فال مفر من النظام الرأسمالي الغامض.
تصّور »فرانسيس مكدورماند« مبالمح وجهها 
فقط؛ بإمالة الشفة أو رفع احلواجب، معاناة 
أعظم  من  وهي  اإلنسانية  احلالة  وبشاعة 
املمثالت الالتي فعلن ذلك. وليس لشدة ثقافتها 
العاطفية أي مثيل، إنها تتحلى بالقوة والرحمة 
يف آٍن، قوة هادئة وظريفة. أنصحكم بالتمعن 
أثناء مشاهدة هذا الفيلم، وأن تشاهدوه وحيدين 

على أكبر شاشة ميكنكم العثور عليها.
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 Sorry to Bother( إزعاجك  على  آسف 
You(، بوتس رايلي، 2018 :

للتأويل يف  قابليةً  األقل  الفيلم  يكون هذا  قد 
هذه القائمة. الفيلم حماسّي وفكاهي يف الوقت 
العالم  ونهاية  الرأسمالية  نهاية  وثيمة  نفسه، 
السخرية  أن  رغم  وضوح.  بكل  فيه  ظاهرة 
يف  عملًيا  مستحيلة  تكون  تكاد  والكوميديا 
عالم اليوم ألن الواقع أكثر تسلية وعبثية، إال 
أن هذا الفيلم يدير كليهما بسهولة، وهو دليل 
على عبقريته. يتبع الفيلم مسوًقا عبر الهاتف 
حياة  أحالمه يف جتاوز  تترجم  كاليفورنيا  يف 
السجن التي يعيشها يف وظيفته إلى السجن يف 
خيال جتاوز هذه احلياة. ينفذ بوتس رايلي هذا 

الهبوط بخبرة وأسلوب ال مثيل لهما.
ثمة خالصات واضحة ميكن استنتاجها عند 
كل منعطف يف أحداث الفيلم. ولكن يف النهاية 
سيحدث ما كان محتًما حدوثه، وبعد اخلوض 
الفيلم، سيترك  املتبلورة يف  املسارات غير  يف 

واالرتباك.  بالبهجة  فيك شعورًا غير مسبوٍق 
هذا الفيلم يشبه اجلوكر أكثر من فيلم اجلوكر 
نفسه. يتخيل هذا الفيلم عبر احلبكة والشكل 
ويذهب  الرأسمالية،  بعد  ما  عالَم  واألسلوب 

بعيًدا يف تعطشه الذاتي لذلك.
السمة املميزة لهذا الفيلم هي اقتناعه الكامل 
وقدرته على إثبات أن القدرة على تخيل عالم 
أساسًيا  تفكيكًا  تتطلب  الرأسمالية  يتجاوز 
للنظام االجتماعي واالقتصادي وللمخيال أيًضا. 
إنها القدرة على احتضان العبث بالكامل داخل 
األعداء  على  احلرب  وإعالن  النظام،  حدود 
املستدخلن. يوفر االنهيار التام للعالم كما نعرفه 

مجااًل واسًعا للرعب السينمائي.
 ،)American Psycho( أمريكي  مختّل 

ماري هارون، 2000 :
ُتظهر  هذا  الكوميدي  الرعب  فيلم  مقدمة 
مصرفًيا وسيًما يعمل يف »وول ستريت« وهو 
يخترق مدينة نيويورك لتلبية رغباته الدنيوية يف 
القتل والتعذيب دون أن يلفت األنظار أو يتعرض 

ألية عواقب وخيمة.
يتناول هذا الفيلم أساس املشكلة: الثروة املفرطة 
تدمر البوصلة األخالقية، والرغبة تفاقم العَوز، 
اللذة؛ أي حتقيق  كما ال ميكن جتنب مذهب 
من  خاٍل  عالم  يف  املتعة،  من  قدٍر  أقصى 
املحرمات. ومع ذلك، ال أحد يريد الكثير من أي 
شيء بعد اآلن، ألنه ال يوجد ما ميكن أن يرضي 
الرغبة يف عالم ميكن أن ميتلك فيه اجلميع كّل 
شيء. التبجح الكاذب، والشقق املعاصرة، والدم 
األحمر على األثاث األبيض، واألسلوب الهزلي 
السلوفيني سالفوي  الفيلسوف  قال  الصارم. 
الرغبة، وهي  كيفية  تعلم  السينما  إن  جيجك 
األقرب إلى املركز هنا. منتفخ متاًما، وخجول 
متاًما. ختاًما، يجدر التحذير من مشاهد التلّذذ 

باملوت التي متأل الفيلم.
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صنعة  بدأت  مصر،  يف  اليهود  حارة  يف 
اليهود  التجار  يد  على  الذهب  صياغة 
املسلمون  ويرثها  مصر  يتركوا  أن  قبل 
الذين كانوا يعملون معهم.  واملسيحيون 
الصنعة  أسرار  الذهب  جتار  يرث  ولم 
مصطلحاتها  أيضًا  ورثوا  بل  فقط،  

العبرية.
عندما تطأ قدماك »حارة اليهود« ستجد عبقاً 
يف املكان يرجع إلى تاريخ تشييده عام 1848. 
مت تخطيط املكان بشكل هندسي معقد جداً. 
لن تستطيع املشي هنالك بضعة أمتار بدون 
أن تسأل كيف تذهب إلى مقصدك، فاحلارة 

حتوي أكثر من 350 زقاقاً متشابكاً.
وُيعتبر »حي الصاغة« أحد األحياء واألماكن 
الشهيرة يف تلك احلارة ويف منطقة اجلمالية 

التي تتبع لها احلارة. ويجمع هذا احلي املئات 
من »صنايعية« الذهب والفضة وآالف الورش 

الصغيرة والكبيرة التي تكتظ بها األزقة.
اليهود صناعة  التجار  فيه  بدأ  الذي  واحلي 
الذهب منذ مئات السنن مسؤول حالياً عن 
إنتاج أكثر من 80 % من املشغوالت الذهبية 

يف مصر.
قصة املفردات العبرية :

يف  يتفردون  اليهود  الذهب  »صنايعية«  كان 
عمل  أو  صنعة  أي  ومثل  الذهب.  صناعة 
املفردات  بعض  على  الصنعة  هذه  حوت 
»محمد  الراحل  األستاذ  كتب  وقد  اخلاصة. 
ألصحاب  السرية  اللغات  عن  جمعة«  علي 
املهن يف كتابه الثري »أي سيم«. وفيه أوضح 
واللغة  اخلاصة  اللغة  بن  فرقاً  هنالك  أن 

حسين قاسم. مصر. رصيف 22
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السرية. وشرح أن اللغة اخلاصة هي لغة فنية 
أما  املهنة،  وألفاظ  مصطلحات  من  تتكون 
الثانية فتستخدم يف املناطق التي يكون فيها 
عداء بن اجلماعات وغايتها حماية فريق أو 
جماعة من غيرها. وقد توارث جتار الذهب 
صناعة  مصطلحات  من  بعضاً  املصريون 
الذهب وال يزالون يستخدمونها حتى اآلن يف 

عمليات البيع والشراء اليومية.
كلمات  حالياً  املصرين  الصاغة  لغة  ففي 
يف  وهي  »جّيد«،  تعني  التي  »يافت«  مثل 
العبرية »يايف«، و«أدمون« التي تعني »الذهب 
أي  »كادمون«  العبرية  من  وهي  املستعمل«، 
يف  وهي  »شالي«،  أو  »شال«،  وكلمة  قدمية، 
العبرية القدمية تعني التملك أو االستحواذ، 
األسابيع  أيام  وأسماء  األرقام  عدا  هذا 

العبرية.
لغة جتار الذهب يف مصر :

أمام  ُتقال  التي  الكلمات  من  العديد  هنالك 
ال  كلمات  وهي  الذهب،  محالت  يف  الزبائن 
وقد  يفهمونها،  ال  عادًة  ألنهم  إليها  ينتبهون 
لو  الكلمات  وهذه  بها.  املعنين  هم  يكونون 
ما  إذا  يعرف  أن  رمبا  ألمكنه  الزبون  عرفها 
كان التاجر ينوي خداعه أو التربّح منه أكثر 

مما ينبغي.
مصوغات،  تاجر  بشاي«،  »هاني  وقال 
التي  العبارات  بعض  »هنالك  لرصيف22: 
يعرفها  وال  الزبائن،  أمام  يومياً  نستخدمها 
ما  التواصل يف  أجل  من  الذهب،  غير جتار 

بيننا دون أن يفهم كالمنا املشتري«.
»أشفور«،  شئّال«،  شللك  يف  اللي  »الدفش 
ال  العبرية  من  محّرفة  تعابير  »افقسلوا«... 
يستخدمونها،  مصر  يف  الذهب  جتار  يزال 
وأوضح: »مثالً إذا كان هنالك زبون يريد بيع 
الفصوص،  بعض  على  حتتوي  ذهبية  قطعة 
وتعتبر الفصوص من أبرز األشياء التى نحقق 
من خاللها مكسباً، فآخذ القطعة الذهبية من 

زميلي باملحل وأقول له: »نشّفر قد أيه«، مبعنى 
للزبون  سنقوله  الذي  الفصوص  وزن  هو  ما 
فيقول  للذهب  األصلي  الوزن  من  فنخصمه 

لي: »أحاد وحيسي«، أي جرام ونصف«.
يبدو  زبون  هنالك  كان  »وإذا  »بشاي«:  وتابع 
فأقول  أمره،  يف  شككت  أو  لص  أنه  عليه 
لزميلي يف املحل لكي يحذر منه ويرّكز انتباهه 
عليه أكثر: »الدفش اللي يف شللك شئّال«، أي 
و«الدفش«  حرامي«.  بجانبك  الذي  الرجل 
هو الزبون، و«اللي يف شللك« يعني الذي يف 

محلك، و«شئّال« يعني حرامي.
وقال تاجر الذهب »محمود رفعت«: »إذا كان 
أحد الزبائن يريد بيع إحدى القطع الذهبية، 
واكتشفت منذ النظرة األولى أن هذا الذهب 
باملحل:  لزميلي  فأقول  صيني،  أو  مغشوش 
»أشفور«، أي هذا الزبون يريد التالعب بنا، 
له  ونؤكد  معه،  نتعامل  وال  زميلي  فيتجاهله 
أنه ليس لدينا سيولة لشراء مصوغاته. وكلمة 
على  وتدل  »أشفور«،  عكس  تعني  »يافت« 
جودة الذهب، ونستخدمها أيضاً للداللة على 

الزبون ميسور احلال«.
التي  املصطلحات  عشرات  »هنالك  وتابع: 
وال  مختلفة  ومواضع  جمل  يف  نستخدمها 
علينا  تسّهل  الوقت  ذات  ويف  الزبون،  يفهما 
التعامل ومترير ما نود أن نقوله بدون حرج، 
مفتلوش  »الدفش  املصطلحات:  هذه  وأبرز 

شقوق« أي أن هذا الرجل ليس معه مال.
ينظرون  الذين  الشباب  بعض  مثالً  وهنالك 
ويكون  معاكستهّن  ويحاولون  الفتيات  إلى 
»الدفش  لهم:  وأقول  فأنبههم  أباؤهن،  معهّن 
الكباري رابص«، أي أن الرجل الكبير موجود 

وسيالحظ.
وإذا كنا نتحدث يف موضوع ثم جاء أحدهم، 
أقول لزميلي: »جفت« أي »ال تتكلم«، واذا كان 
هنالك زبون يحب املفاصلة ولن يشتري بسهولة 

فأقول لزميلي: »افقسلوا«، أي »أطرده«.
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واملصطلحات،  الكلمات  هذه  إلى  باإلضافة 
العبرية.  األرقام  الذهب  جتار  يستخدم 
أو  غرام  أو  جنيه  تعني  واحد،  أي  فأحاد، 
اجلملة.  يف  موقعها  بحسب  ألف،  أو  مائه 
و«شناين« تعني اثنن، و«شالوشة« تعني ثالثة، 
تعني  و«حّمِيشه«  أربعة،  تعني  ربيعه«  و«أبو 
خمسة، و«عنترة« تعني عشرة، و«مشط« تعني 
عشرين. وهذه األرقام ليست كلها عبرية بل 

بعضها محّرف من األصل العبري.
قاموس صغير:

أو  العبرية  الكلمات  بعض  هنا  لكم  نعرض 
املصطلحات التي حّرفت عن األصل العبري 
وال تزال مستخدمة يف التعامالت اليومية يف 

سوق الذهب
زبونة.  امرأه/  دفشة:  زبون.  رجل/  دفش: 
فقير.  رديء/  أشفور:  ثري.  جيد/  يافت: 

مفتلوش: ال ميلك/ ليس معه.
الذهب  أدمون:  فلوس.  أموال/  شقوق: 

املستعمل. شّفر: نصب/ سرق/ أذى. فقس: 
طرد/ ال تتعامل معه.

بندقي:  يسرقك.  يشتئلك:  حرامي.  شئّال: 
الفتاة  أو  الولد  صغاري:  اخلام.  الذهب 
الكبيرة.  أو االمرأه  الرجل  كباري:  الصغيرة. 
متجرك.  يف  أو  بجانبك  يقف  الذي  شلك: 
رابص: جالس أو موجود أو يراقب. جفت: أنِه 
املوضوع الذي تتحدث فيه حاالً. ساندوتش: 
أي ذهب مغشوش ُحشي بالنحاس من الداخل. 
هفش: العضو الذكري. خشتأ:العضو األنثوي. 
بوتأة: املؤخرة. شناين: الصدر. حيسة: نصف 
اثنان.  شناين:  غرام.  أو  جنيه  أحاد:  غرام. 
ِحمّشة:  أربعة.  ربيعه:  أبو  ثالثة.  شالوشة: 
عشرة.  ِعنترة:  ثمانية.  شامونية:  خمسة. 
مائة:  50.أحاد  ِحمّشن:  عشرين.  مشط: 

100. أحاد أالفات: 1000.
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جان ييف تادييه. فرنسا. ترجمة: سعيد بوعيطة. المغرب

مقدمة في النقد األدبي ..

منارة اإلسكندرية
إن  تطور  النقد خالل القرن العشرين جعله 
مستوى  يف  يكون  أن  إلى  يسعى  مرة  ألول 
كون  إلى  ذلك  يرجع  يحللها.  التي  األعمال 
بكتاب  ارتبط  قد  احلديث  النقد  أغلب 
مرموقن: شارل دي بوس، روالن بارط، جاك 
منذ  النقد  أن  إال  بالنشو.  وموريس  ريفيف، 
»بارك«، يسعى إلى أن يكون قراءة وكتابة يف 
بسبب  ليس  التحول،  هذا  إن  نفسه.  الوقت 
أسلوبه املتميز، لكن صورة العمل اإلبداعي قد 
تغيرت كذلك، جعلته يبرز بشكل جلي وينسلخ 
معناه.  داللته/  ووحدة  املقدسة،  ميزته  عن 
والشكل:  املعنى  نقل  إلى  مفسروه  فاحتاج 
ما  النص.  من  جزءاً  التأويل  أصبح  هكذا 
جعل الفكر املعاصر، مرغماً على جتاوز فكرة 
التأله، فكرة اإلنسان. فعند »بارك« ومن سلك 
مسلكه، ال يوجد كَتاب. لكن هناك نصوصاً، 

ترتبط بالنقد أكثر من ارتباطها بالكاتب.
يف  ارتبط  الذي  التطور  هذا  سنبن  إننا 
ما  وهو  التاريخ.  وعلم  األدب  بتاريخ  بدايته 
احلقل  يف  النسون«  »جوستاف  استهدفه 
األدبي يف بداية القرن العشرين. إال أننا لن 
نتتبع ذلك من كتاب آلخر. كما أننا لن نسلك 
التقاط  سنحاول  لكننا  كرونولوجياً.  مسلكاً 
هو  وهذا  أهمية.  األكثر  واملناهج  النظريات 
لإلتيان  النقدي،  التراث  يف  حاضراً  زال  ما 
ببعض مقوماته يف املستقبل، قصد بناء قراءة 
أفضل. إال أن هذه املسالة، قد تتطلب اختياراً 
صعباً، مؤملاً وذاتياً. لكن العلوم احلقة، نفسها، 

ال تبعد املالحظة الشخصية. إن ذاك الغياب، 
الذي هو مبثابة عينة  يشرحه هذا احلضور 
بعض  عبر  يتكلم  األخير  هذا  بالكل.  توحي 

الكتاب.
اإلطار،  املقصود؟ يف هذا  النقد  ما هو  لكن 
ميز »ألبير تيبودي«، يف مقالته ›‹فيزيولوجيا 

النقد‹‹، بن ثالثة أنواع من النقد:
أ- النقد املحكي.

ب- النقد االحترايف.
ج- النقد الفني.

       يقصد بالنوع األول، احلوار، املراسالت، 
مع  التحديد  هذا  يلتقي  احلميمة.  املذكرات 
دي  و«مدام  »مونتن«،  من  كل  إليه  ذهب  ما 
»اجلريدة  النوع  هذا  إلى  ويضيف  سفينيه«، 
اليومية«. ألنه لم يعد الكالم عن كتاب اليوم 
إلى  انتقل  بل  الصالونات؛  تلك   يف  يجري 
كتاب  اجلريدة.  ألن هذه األخيرة، أصبحت 
اليوم، كتاب األربع والعشرين ساعة.  أما النوع 
األساتذة  نقد  يف  فيتمثل  النقد،  من  الثاني 
الصحافة، ألنه  يف  يحققون جناحاً  الذين ال 
بالنسبة لهم عبارة عن مهنة. أما نقد الفنانن 
»النوع الثالث«، فقد غطى تاريخ األدب.  خالل 
القرن العشرين على وجه اخلصوص، اجتمع 
موضوعاً  نفسهما  من  واتخذا  واللغة  الفن 
للنقد.  إذ ال يوجد مؤلف لم ميارس النقد: 
من بروست إلى بوتور ومن فالري إلى بونفوا، 
ومن مالرو إلى لورانس أو فولكنر.  يعبر  هذا 
النظريات  عن  أوالً  النقد   من  الثالث  النوع 
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اخلاصة باملؤلف، وعن جماليته وفنه الشعري 
جهة،  من  اآلخرين  على  إسقاطها  يتم  التي 
ما  نادراً  الذي  الفنان  فإن  أخرى،  ومن جهة 
ينشر مقاالً نقدياً أو دراسة، يكشف عن احد 
أنداده غير املعروفن. إن هذا ما فعله »مالرو« 
حيث  فرنسا.  يف  و«لورانس«  »فولكنر«  إزاء 
أشار  مؤلف ›‹الشرط اإلنساني‹‹  إلى هذا 
يف مقدمته لكتاب لوي غيو يف ›‹دم السود‹‹.  
ال  ألنهم  الكتاب  بنقد  أومن  ال  إنني  يقول:‹‹ 
الكتب.  من  قليل  عن  إال  يتكلموا  أن  ميلكون 
ويف  وكراهية.  حباً  فإمنا  بذلك،  قاموا  وإذا 
قيمهم.   عن  الدفاع  أجل  من  األحيان،  بعض 
ألنهم يتكلمون عن مؤلفات عدة. يضطره هذا 
إلى نوع من التسلسل‹‹.  يحدث الكاتب عن 
فما  كذلك:   نفسه  عن  يتحدث  كما  غيره، 
»بودلير«، و«جونيه«، و«فلوبير« ، سوى أشقاء 
»سارتر«. فما من باحث خصص لهم أطروحة 

وال صحفي خصص لهم سلسلة.

    إن النقد الفني عبارة عن عمل فني، و بناٍء 
حتول  إنه  آخر.  أسلوٍب  طريق  عن  ألسلوٍب 
يف  الكتاب  فإن  لهذا،  أخرى.  لغة  عبر  للغة 
أحسن أحوالهم، يقربوننا من بعضهم البعض. 
ليس بشكل ثقايف، لكن بشكل حساس. يبرز 
ذلك فيما كتبه »جوليان جراك« عن »أندريه 
قارئاً  أسماه  ما  ويف  مقدماته،  يف  بروتون« 
وكاتباً، وكذا اعتبار »موريس بالنشو«  كاتباً 
كل  من  الرغم  على  لكن  الشعرية.  للقصص 
مثل  ناقداً  ليس  فانه  لديه،  البارزة  املظاهر 
اآلخرين. فقد جعل نوراً أسوداً يشع من كتابه 
حيث  و«مالرميه«.  »كافكا«،  مثل:  املفضلن، 
أسقطه على ما تبقى من األدب. فكان ذلك 
أيضاً، مرمراً  أسوداً، وصورة ناقصة للسلبية 
حدده  كما  النقد  إن  املكرر.  وللموت  النقية، 
و«ساد«،  »لوتريامون«  مقدمة   يف  »بالنشو« 
بالبحث عن  يرتبط  »كانطياً«.  يتضمن معنى 
إمكانية التجربة األدبية. إال أن هذا البحث، 
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يكون  الذي  املعنى  بل هو  فقط،  نظرياً  ليس 
التجربة األدبية القائمة على اختيار إمكاناتها 

واالعتراض عليها  من خالل فعل الكتابة.
       يرتبط النقد بالعمل األدبي الذي ميتد به، 
وال يتصادف مع نفسه. إنه املمكن واملستحيل 
يف الوقت نفسه. ثمة يف العمل األدبي، جانب 
يبرز  لهذا  وصراع.  دائم  واضطراب  مشتت 
العمل  داخل  يحدث  ما  الوجود،  إلى  النقد 
فارغ  فضاء  »بالنشو«،  حسب  إنه  األدبي. 
لكنه حي يف الوقت نفسه. يكون حول األدب 
فضاًء ذا نوعية جيدة، وحيزاً ذا صدى. مما 
يتيح حلظة للحقيقة الصامتة و الالمتناهية 
ادعائه  وبسبب  وهكذا،  األدبي.  العمل  يف 
بتواضع وإحلاح، فانه ليس  شيئاً مرئياً، مينح 
العمل،  عن  يتميز  أن  دون   بسهولة.   نفسه 
والكالم اإلبداعي، ويكون له املنفذ الضروري، 
أو يكون مجازاً عيد الغطاس.  بهذا التصور، 
فإن مفهوم النقد، مرتبط بنظرية أدبية سلبية 
ومستحيلة.  مما يجعله، يقترب من الفلسفة 
واألدب، أكثر من اقترابه  من النقد كما هو  
موريس  فكرة  إن  ومالرميه.  هايدغر  بن 
التي  الكارثة  صفة  تتخذ  للكتابة،  بالنشو 
تهدف إلى إفراغ األدب والنقد من كل محتوى. 
بهذا، يعتبر النقد أصل التفكير املعاصر، وإن 
إلى  يرجع   األمريكي،  التفكيكي  التوجه  كان 
مما  كل  مع  نشو«  »بال  إلى  وليس  »دريدا« 
يتضمنه من جيد وسيء: رفض القيم، العالم، 
اهلل والذات. إن تتبع تاريخ نقد الكتاب، يعني 
تشكل  جديدة،  رؤية  وفق  األدب  تاريخ  كتابة 

موضوع كتاب آخر.
الصحفين،  نقد  تعبير  استعمال  نفضل  إننا 
النقد  بدل  والرائي،  اإلذاعة،  اجلرائد، 
»تيبودي  أشار  كما  هؤالء  أن  ذلك  املحكي. 
سالفا«، يؤدون واجباً صعباً يف احلديث عن 
بعض الكتب التي  ليست يف املاضي، بل يف 
احلاضر، وهم على وعي تام، بأن قسماً كبيراً 
قد حكم عليه بالزوال. مما يبرز عدة سمات 

اقتراح اختيار  معن، ومبثابة  إنها  للكتابة.  
السمات  لفهم  املساعدة  وتقدمي  رهان،  
ذلك عند  يتم  املتحدث عنه.  للكتاب  الكبرى 
بقراءة  القيام  أو  عميق،  بتحليل  القيام  عدم 
غير  وافية. يصعب  أن يجزم املرء بأن ذلك 
املقال، أو ذلك البرنامج اإلذاعي أو مواضيع 
البحث تلك واخلطوات املتعبة...الخ، ستزول 
ذلك،  من  ويستثني  تناولتها.  التي  الكتب  مع 
عمل بعض الناقد. شأن ما  قام به »جالوا« 
قدمياً، و »هانريوت«، و«كامب« بخصوص جمع 
هذه املقاالت يف مجلد.  ثمة أمثلة على ذلك، 
على الرغم من أنها نادرة، ألسباب مختلفة. 
أو  أكثر حتفظاً،  أصبحوا  الناشرين  ألن  إما 
أصبح اجلمهور أكثر خفة. أو ألن الصحفين 
يقوم  حن  الناقد  إن  طموحاً.  أقل  أصبحوا 
بعملية اإلخبار، يحافظ على احلياة األدبية. 
إلبداع  الكتاب  مئات  إلى  حتتاج  املسالة  ألن 
فنان بارز. إال أن هؤالء الكتاب ال يستعطون 

العيش إال إذا تكلمنا عنهم.
توجد الصحافة األدبية يف أغلب الدول الكبرى 
على شكل ملحق لصحيفة يومية أو أسبوعية.  
كما أن الصحف االقتصادية، واملالية نفسها 
يتضمن  كما  أدبية،  صفحات  أحياناً  تتضمن 
ذات  الكتب  تتناول  برامج  والتلفاز  املذياع 
التالي:  النسق  على  هذا  ينبني  أهمية. 
»مونوغرافية الصحافة الباريزية« لبلزاك »يف 
الناقد  رأى  لقد  فاشل«.  كاتب  ثمة  ناقد  كل 
الالتيني  احلي  أعالي  يف  العجوز  األكادميي 
كثيرة.  أشياء  املكتبات  إحدى  أعماق  ويف 
لذا، لم يهتم بالنظر إلى الزمن احلاضر. أما 
املتنكر/ املهرج/املبخر/عبارة عن مالحظات 
أو مقوالت غالباً ما تكون صحيحة. ذلك أن 
عن  باريس  صحافة  يف  األحادية  الدراسة 
»بلزاك« و«آداب الصلوات للوايسون بريديه«،  
و«كالب  سشوب،  ملرسيل  مستعار   اسم 
للجلد« لفرنسوا نورسيه )1956(، و«النقاد 
ولوحة  بيفو)1968(،  لبرنار  األدبيون« 
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إلى  احلرب  فبل  فرنسا  يف  األدبية  احلياة 
و«املثقفون«   ،)1982( برينير  جلاك  أيامنا، 
ومتان)1981(،  وباتريك  هامون  الريفي 
لبورديو)1984(...  األكادميي  الرجل  و 
تاريخ  يف  ساهموا  حيث  كثير.  وآخرون  الخ، 
الصحافة األدبية. فقد حدد »بيرتراند بوارو 
ديلبش«، تلك امليزات األساسية لهذه املسالة 
يف أول حلقاته ) 1982 /1972(. إذا كنا 
نحتفظ بنقد الفنانن ووسائل االتصال قصد 
العلمي  بالنقد  نهتم  فلكي  أخرى،  محاوالت 
»تيبوديه«.  تعبير  أو نقد األساتذة  على حد 
غير أن هذا النقد، ليس مرغوباً فيه دائماً.  
ألن الصحافة  ترى فيه نوعاً من الثقل. أما 
الكتاب  األحياء، فيرون أنه إما يحنطهم، أو  
يهملهم.  يف حن، يذهب  القراء  إلى عدم 

فهمه.
لكن على الرغم من ذلك فإنه يتميز  بوظيفتن 
املاضي  جعل  يف  األولى  جتلت  أساسيتن: 
األدبي حاضراً. أما الثانية، فتجلت يف إعطاء 
ومرحلتها  للنصوص  ليس  وتأويل،  وصف 
متنحها  بحيث  اإلنسانية.  للعلوم  بل  فقط، 
فإذا  وعملية.  وتقنية  أكثر،  دقة  املعرفة 
افترضنا أن املختص بالفرشاة قد شده إليها 
يعطيه  الذي  الوصف  فان  بجمالها،  شعوره 
جميالً.  يكون  أن  مطالب  غير  »نابوكوف« 
لكن عليه أن يكون صحيحاً و كامالص.  لعل 
هذا ما يجعلنا نؤمن  منذ البداية بتأثر النقد 
العشرين،  القرن  يف  األدب  ونظرية  األدبي 
النفس،  علم  اللسانيات،  متجاورة:  بأنظمة 
احلوار  أن  ذلك  والفلسفة.  االجتماع  علم 
الثقايف، قد ولد مناهج جديدة.  ارتبطت هذه 
األخيرة بالفكرة التي تذهب إلى وجود طريقة 
وحيدة لتناول تلك النصوص. كما أن احلوار  
قد أبرز األعمال، وكأنها جديدة، مثل »باريس 
نصوص  لقراءة  املجال  أفسح  الذي  مالرو« 
لوتريامون/لغاستون  هنا  نستحضر  منسية، 
يف  و«كي  البار،  العصر  يف  واألدب  باشالر، 

فرنسا« جلان روسيه.
وتسلسلي  منهجي  اتبعناه،  الذي  النظام   إن 
املناهج  تتابع  مع  يتناسب  نفسه.  الوقت  يف 
يتسم  قد  أنه  من  الرغم  على  واملدارس، 
الرغم  فعلى  كذلك.  املفارقة  أو  باالنسجام 
فرنسا.  على  نقتصر  أن  يجب  ال  أنه  من 
ألنه ال ميكن جتاوز أعمال الروس، واألملان، 
وااليطالين، االجنليز، األمريكين، يف مرحلة 
اإلنسان،  أمام  متالشية  احلدود  أصبحت 
األفكار، والعلوم، فيمكن االختيار أيضاً. ألن 
أن  أراد  إذا  السرمدية.  هي  التاريخ  خاصية 
يتضمن كل الرجال، ويكشف عن كل األعمال. 
لقد عملنا أحياناً بذلك ونحن يف حالة جهل، 
أعطينا  حيث  قساة.  أو  محيطن،  غير  أو 
األولوية للنظرية وقدمناها على نقد األعمال 
املتخصصن  عن  الكالم  أن  ذلك  الفردية. 
املؤلفن،  من  مؤلف  وعن  أعالماً،  كانوا  وإن 
عبارة عن كتابة ملوجز يف السيرة النقدية.  ال 
نسعى هنا  إلى اقتراح املضامن فحسب، وال 
إلى املعرفة املوضوعية، بل األدوات واملناهج. 
لغة من  لكي يصف  يحتاج  املرء ال  أن  و مبا 
حتلل  فإن  الكلمات،  جل  معرفة  إلى  اللغات 
منهج من املناهج، ال يتطلب بالضرورة  ذكر 
كل أتباعه. ألننا ننطلق من اجلزء إلى الكل. 
فذكر  سبيترز، وأورباش، وكريتيوس، يستوجب 
اإلحاطة ببعض األفكار اخلاصة بعلم األدب 

وفقه اللغة الروماني األملاني فحسب.
أما النقد املسرحي، فقد حظي باستقالليته، 
متيزت  كما  األدبي.   النقد  عن  وانفصل 
من  بنوع  نفسها  املعاصرة  املسرحية  اللغة 
الكلية، وأصبح املخرج مساويا للمؤلف. ذلك 
آن  لرتوماس،  بيير  شيرير،  جاك  أعمال  أن 
من   مجموعة  دور.عبارة   برنارد  أوبرسفلد، 
بالنسبة  نفسه  الشيء  و  املختلفة.  اخلطوط 
يف  املذهب  لهذا  جند  إذ  املقارن.  لألدب 
اجلامعات املختصة مناهج بارزة. ثمة دراسات 
املوازية  والثقافات  وبودي،  لديديان  هامة 
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ليتلمبل ودراسة األساطير لترسون ووبرونيل. 
كما  لستنير.  الترجمة  يف  تأمالت  جند  كما 
جتدر اإلشارة كذلك إلى كتاب برينل، بيشوا، 
متميزاً  كتابا  باعتباره  املقارن  األدب  وروسو: 

ومهماً.
أما بالنسبة لتاريخ األدب الذي يحتاج إلى كتابة 
على  النسون«  »جوستاف  فقد عمد  التاريخ، 
تثبيت مبادئه. إال أنه ثمة تغييراً لهذه املبادئ، 
نفسه.  التاريخ  تقدمي  مع  أقلمته  طريق  عن 
أدبياً  تاريخاً  يستدعي  جديد  تاريخ  ليبرز 
جديداً. خاصة مع »لوسيان فيبفير«،  و«جورج 
دويي«،...الخ. نذكر أعمال: جان ميسنار  عن 
باسكال، و رونيه بومو عن فولتير، و أعمال 
ميرميه،  عن  ريتا  أعمال  و  روسو،  عن  ليج 
باالشتراك  أدام)  اسل  عن  فييه  وأعمال 
البلزاكية  املدرسة  وأعمال  كاستكس(،  مع 
ميشيل،  امبريير،  كاستكس،  حول:  مجتمعة 
»بانكار«  أعمال  كذلك  نذكر  كما  سيترون.  
عن اناتول فرانس. تتغذى النظرية والشعرية 
كذلك من التاريخ األدبي. إذ  لوال ذلك، لكان 
بناؤنا من غير أسس. وتكلمت من غير سماع 
وعملت من غير معرفة. إال أن االهتمام حن 
املناهج، مينعنا من سماع رجال  ينصب على 
ومع  انطباعاتهم.  مع  ويتركهم  علينا.  أعزاء 
دقة حتليالتهم النفسية ونشاطهم باعتبارهم  
جاك  تيبوديه  البير  منهم:  نذكر  مكتشفن.  
أهميتهم يف  برزت  بوا.   دي  شارك  ريفيير، 
نقد الوعي ومدرسة جنيف. إننا نعلم كذلك 
مساهمة الفالسفة منذ أفالطون وأرسطو يف 
معرفة األدب: دارست ديلوز، بروست، أو عن 
كافكا، دراسات سارتر، ميشيل سير، كروس 
وهايدغر على سبيل املثال، ستحتفظ لهؤالء 

بكتاب عن فلسفة األدب.
    قد تتولد من مجابهة املناهج. واحلوار بن 
أنه ليس ثمة طريقة  املدارس، فكرة مفادها 
أو  ومعناه،  أدبي  جنس  شكل  لوصف  وحيدة 
لوصف عمل أدبي. ألن ذلك تقتضيه طبيعة 

باشالر،  مثل:  إن أشخاصاً  املتناولة.  املسالة 
فرويد، سبيتزر أو ستار وبنسكي، ريفاتير أو 
فكرة،  ثمة  جناعة.  أكثر   سيكونون  جينيت، 
لكن ثمة لذة كذلك: النقد جنس أدبي. قليالً 
ما نقرأ النقد، لكن من يقرا الشعر؟ إن عشق 
االكتشاف.  من  نوعاً  كذلك  يشكل  األدب 
وتوضيحها  احلقيقة  اكتشاف  يتم  حيث 
هذا   املجهول.  اجلانب  ذلك  استحسان  مع 
األخير،  يبرزه النقد فقط. باعتباره أدباً من 
ال  بشكل  عصرنا  يف  انتشر  الثانية.  الدرجة 
وكذا  فرنسا)1985(.  يف  خاصة  متناهي. 
البتوملين  عهد  على  قدمياً  اإلسكندرية  يف 
جمعوا  أن  لالسكندرانين  وسبق  والرومان. 
املصنفات)األدب حول األدب(. وهذبوا التذوق 
املعريف وعاشوا يف املاضي صنف اريتسارك 
إلى  مشيراً  هومير  نشر  على  وعمل  الكتاب 
نهاية  التي اعتبرها مدسوسة.  ويف  املقاطع 
مضاعفة  على  بدورنا  سنعمل  السنة،  ألف 
واجلداول  والوصف  واملكتبات،  املتاحف 
واألجناس الصغرى. ألن النقد هو هذا النور 
على  يعمل  لم  املاضي.  أعمال  يضيء  الذي 
خلقها فقط، بل يهيمن عليها وال يعمل على 

بعث أمثلة منها: إنه منارة اإلسكندرية.
* العنوان األصلي للنص 

العنوان  وأضفنا   ( اإلسكندرية  منارة   
األدبي‹‹  النقد  يف  ›‹مقدمة  الفرعي 

جتاوزا لكل غموض يف العنوان(.
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ما الذي تريده حقا حينما
 تسعى لالنتقام؟
رينيه دانز يغيري. ترجمة د. هويدا صالح. مصر

من  االنتقام  يتكون  صوره،  أبسط  يف 
إليذائه  »ب«  من  ما  بطريقة  االنتقام 
القيام  يف  »أ«  يرغب  قد  ملاذا  ولكن  »أ«. 
كثيرة  نواح  من  االنتقام   يبدو  بذلك؟ 
يحدث  حني  أنه  وخاصة  عقالني،  غير 
ليس  حدثت.  التي  األضرار  يغير  ال 
ما  نادرًا  االنتقام  ولكن  وحسب،  هذا 
والرضا.  بالراحة  عابرًا  شعورًا  يعطي 
إدراكنا  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
دراية  على  معظمنا  فإن   ، لذلك 
منا  الكثير  ويتصرف  االنتقام،  بدوافع 
الدافع.ما  هذا  وفق  األحيان  بعض  يف 
من   التخلص  نستطيع  ال  يجعلنا  الذي 

االنتقام؟ الرغبة يف 
النفس  عالم  رأسهم  وعلى  املفكرون  أرجع 
األمريكي »مايكل ماكولوغ«، انتشار االنتقام 
الردع.  يف  املهمة  وظيفته  إلى  مكان  كل  يف 
أدرك  بعيد،  زمن  منذ  أنه  هي  هنا  الفكرة 
املعتدي  على  رد  إذا  أنه  البدائي  اإلنسان 
أي  عن  سيمتنع  املعتدي  فإن  كافية،  بقوة 
من  املزيد  من  خوفاً  مستقبلية  هجمات 
االنتقام  كان  الرأي،  لهذا  وفًقا  االنتقام. 
التي  الطبيعة  ملخاطر  تكيفية  استجابة 
الوقت  وتطور مبرور  اإلنسان،  تواجه  كانت 

عاملية. إنسانية  ليصبح سمة 
من  مقنعة  الردع  حجة  أن  من  الرغم  على 

نواٍح عديدة، إال أن التجربة ُتظهر أن أعمال 
االنتقام غالباً ما تثير املزيد من األذى بدالً 
األمريكي  الرئيس  انتقم  عندما  ردعها.  من 
ترامب«  »دونالد  أوباما« من  »باراك  آنذاك 
)التي  العنصرية  »بيرثر«  نظرية  لنشره 
رئاسة  »أوباما«  تولي  أهلية  يف  تشكك 
ألن  بالفطرة،  أمريكياً  يكن  لم  ألنه  أمريكا 
والدته(،  وقت  أمريكين  يكونا  لم  والديه 
انتقاما من »ترامب« سخر »أوباما« منه يف 
يف  األبيض  البيت  مراسلي  جمعية  عشاء 
عام 2011 ، رمبا لم يتوقع انتقام »ترامب« 
بعض  جادل  سنوات.  خمس  بعد  املضاد 
املراقبن مثل »ديفيد كورن« بأن الرغبة يف 
االنتقام املضاد كانت عامالً رئيسياً يف قرار 
للرئاسة يف عام 2016.  الترشح  »ترامب« 
أبعد  إلى  »ترامب«  ذهب  انتخابه،  ومبجرد 
مدى لالنتقام لنفسه، من خالل التراجع عن 
ألوباما.  الرئيسية  التشريعات  من  العديد 
أحد  باعتباره  »أوباما«  إلى  علناً  واإلشارة 

أسوأ الرؤساء يف تاريخ الواليات املتحدة.
االنتقامية  الدورة  من  النوع  هذا  يحدث 
سبيل  على  )فكر  أيضاً،  اليومية  احلياة  يف 
القيادة  السيارات،  قيادة  سرعة  يف  املثال 
أعماالً  تسبب  ما  غالباً  التي  العدوانية 
الطرق(،  على  الغضب  من  تدميراً  أكثر 
وكذلك يف السياسة واحلرب. إن الهجمات 
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املتكررة والهجمات املضادة بن املستوطنن 
يف  الفلسطينين  والسكان  اإلسرائيلين 
مبسائل  فقط  تتعلق  ال  الغربية  الضفة 
تتعلق  بل  األراضي،  وملكية  اإلنسان  حقوق 
االنتقامية  باألعمال  إحلاحاً  أكثر  مبعنى 

املحلين. السكان  لقتل  وانتقام مضاد 
من  تفسيره  ميكن  ال  االنتقام  كان  إذا 
على  احلفاظ  يف  املزعومة  وظيفته  خالل 
يف  انتشاره؟  تفسير  ميكننا  فكيف  الذات، 
جادل   ،)2013( واالنتقام«  »الشرف  كتابه 
مقنع  بشكل  كوفمان«  »وايتلي  الفيلسوف 
بسبب  مكان  كل  يف  موجود  االنتقام  بأن 
عن  بالدفاع  ينفصم  ال  الذي  ارتباطه 
االنتقام  لكوفمان،  بالنسبة  الفرد.  شرف 
محتملة  مستقبلية  بفوائد  مدفوعاً  ليس 
الردع؛ بل هو فعل يعيد، يف حد ذاته،  مثل 
فإن  الرأي،  لهذا  ووفقاً  الشخص.  شرف 
االنتقام  يجعل  ما  هو  الشرف  استرداد 
من  تنفيذه  مت  سواًء  للغاية،  ومرضياً  مقنعاً 
أو عن طريق  انتقامية عفوية،  أفعال  خالل 

أكبر. بدقة  انتقامية محسوبة  أعمال 
قال  التي  الشرف  أن حجة  من  الرغم  على 
يف  تأخذ  ال  أنها  إال  قوية،  »كوفمان«  بها 
االنتقام  يف  الرغبة  أن  حقيقة  احلسبان 
عن  جداً  مبكر  وقت  يف  الواقع  يف  تتطور 
اإلنسان،  لدى  الشرف  مفاهيم  تطور 
اجتماعياً.  بناؤها  يتم  الشرف  فمفاهيم 
على  االجتماعية  التنشئة  يسبق  واالنتقام 
عكس مفهوم الشرف، فال شك أن االنتقام 
احلياة،  يف  جداً  مبكرة  مراحل  يف  يظهر 
أي  للغاية.  بدائي  شكل  يف  ذلك  كان  وإن 
فعل  رد  يف  صغيراً  طفالً  شاهد  شخص 
الرعاية  مقدم  أو  والدته   يجذب  جسدي 
وأحياناً  مبرح  أحياناً  وإياباً-  ذهاباً  ـ 
املعاملة  من  بسيًطا  شكالً  سيشهد  مبزاح- 
باملثل يحدث بن األم والطفل. وجد طبيب 
األطفال واملحلل النفسي »دونالد وينيكوت« 

مرضى  مع  الواسعة  خبرته  خالل  من 
ميكن  االنتقام  من  فظاً  شكالً  أن  األطفال 
الذين  حتى  األطفال  بعض  يف  مالحظته 

قليلة فقط.  أسابيع  أعمارهم  كانت 
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أفعاله  يتصور  الرضيع  أن  يعني  ال  هذا   
املرحلة  هذه  يف  ثأر.  أو  انتقام  أنها  على 
املعنى  من  خالي  غريزي  دافع  هو  املبكرة، 
قادر  غير  يزال  ال  الذي  للرضيع  الرمزي 
على التفكير التمثيلي. إنها استجابة بدائية 
ولكن  اجلسدية.  للذات  تهديد  أنه  يبدو  ملا 
يصبح  ثم  طفل  إلى  الرضيع  يتطور  عندما 
السمات  من  عدداً  الذات  تكتسب  بالغاً، 
وبالتالي  والنفسية؛  والعاطفية  اجلسدية 
تعقيداً  أكثر  الذات  على  التهديدات  تصبح 
من  نضجاً  األكثر  املراحل  هذه  يف  ودقة. 
الشعور  يظهر  واالجتماعي  النفسي  التطور 
املشاعر  جانب  إلى  والشرف،  باخلزي 
واخلوف.  الضعف  مثل  األخرى  املعقدة 
املشاعر  هذه  حتمل  الصعب  من  يكون  قد 
التي  املضطربة  الذهنية  واحلاالت  الصعبة 
احلاالت،  من  كثير  يف  غالباً.  تصاحبها 
من  أنفسهم  يريحوا  أن  الناس  يحاول 
خالل  من  السلبية  املشاعر  هذه  ضغط 
الشخص  وخاصة  لآلخرين،  عنها  التعبير 
الذي  الظلم  عن  املسؤولن  األشخاص  أو 
تعرضوا له. وهنا يأتي دور أعمال االنتقام.
نسبياً،  ضارة  غير  االنتقام  أعمال  بعض 
آخر،  طفل  لعبة  طفل  ينتزع  حينما  فمثالً 
هدم  هو  املتضرر  الطفل  فعل  رد  يكون  قد 
عمل  األول.  الطفل  بناه  الذي  الطوب  برج 
ملرة  املعتدي  فيه  يكون  بسيط،  انتقامي 
اخلزي  من  اآلن  يعاني  الذي  هو  واحدة 
احلياة  من  كثيرة  أمثلة  وهناك  والغضب. 
اليومية، فعندما يدخل شخص ما يف قائمة 
الشخص  يدفع  قد  احلافالت،  انتظار 
قصد«  عن  قصد  »عن  خلفه  يقف  الذي 
يسألك  عندما  احلافلة.  إلى  صعوده  عند 
طرداً  ستأخذ  كنت  إذا  عما  البريد  ساعي 
ضجيجه  يبقيك  الذي  جداً  املزعج  جلارك 

الليل، فقد ترفض بأدب. مستيقًظا يف 
»باالنتقام  أمثلة على ما ميكن تسميته  هذه 

العادي«. أحد أسباب اعتباره عادياً هو أن 
الذي  الضرر  مع  تقريباً  يتناسب  االنتقام 
ذلك،  ومع  معقد،  مفهوم  التناسب  حدث. 
فإن ما يعتبر متناسباً يف سياق ما قد ُينظر 
)أو  مقبول  غير  بشكل  قاسي  أنه  على  إليه 
على  األمثلة  ومن  آخر.  سياق  متسامح( يف 
ذلك ما يسمى بجرائم الشرف، حيث ُينظر 
املناسب  من  أنه  على  املجتمعات  بعض  يف 
املزعومة  اجلرمية  على  املرأة  معاقبة 
زوجها  غير  رجل  مع  التحدث  يف  املتمثلة 
املوت.  وحتى  التعذيب  من  وحشية  بأشكال 
الناس، شكالً  كثير من  يعتبر هذا، يف نظر 
حتى  ينبغي  ال  فعل  من  االنتقام  من  بربرياً 

اعتباره ضرراً.
آخر  معيار  هناك  التناسب،  جانب  إلى 
أن  يجب  العادي.  االنتقام  به  يفي  أن  يجب 
الذين  األشخاص  أو  الشخص  تستهدف 
قد  املتصور.  الضرر  يف  بالفعل  تسببوا 
العديد  فإن  ذلك،  ومع  واضحاً.  هذا  يبدو 
الواقع  تستهدف يف  االنتقامية  األعمال  من 
أي  يف  التسبب  من  األبرياء  األشخاص 
حالة  هذه  تكون  قد  اإلطالق.  على  ضرر 

عادياً. انتقاماً  وليست  »راديكالية« 
حالة  من  جزء  االنتقام  يف  الرغبة  إن 
املشاعر  إظهار  يف  الرغبة  إن  اإلنسان. 
من  الرغم  على  نعرفه جميعاً،  أمر  الصعبة 
ما  ليس  األهم  دائماً.  ذلك  ندرك  ال  أننا 
ما  بل  االنتقام،  إلى  باحلاجة  نشعر  كنا  إذا 
على  قادرين  نكون  قد  الرغبة.  بهذه  نفعله 
أو عن طريق  االنتقام،  أنفسنا بخيال  إقناع 
)على  جامد  كائن  إلى  مشاعرنا  إزاحة 
رؤوس  األطفال  يخلع  عندما  املثال،  سبيل 
أنهم، على مستوى  بينما يتخيلون  عرائسهم 
ما، يقطعون رأس شخص ما(. أو قد نرضى 

بشيء عادي وغير ضار نسبياً. 
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»عبد  لنا  أنتجه  الذي  الروائي  النص  إن 
الوهاب عيساوي« محمل بالدالالت التي تبرز 
لنا احلالة النفسية التي كان مير بها الرجل 
أمام من هم  كان ضعيفاً  و كيف  اجلزائري، 
أعلى منه شأناً، وأن ملجأه الوحيد كان املرأة، 
ترفعهم  و  األتراك،  أحضانها ظلم  ينسى يف 
ويهون عليه ما يراوده من أفكار حول نهايته 

املجهولة على يد الفرنسين:
)) نحن الرجال دائماً هكذا، حن يضطهدوننا 
ألنفسنا  لنثبت  إمرأة  أقرب  عن  نبحث 
ما  هو  احلقيقي  البغاء  أن  مع  أقوياء  أننا 
بالضرائب  علينا، يضاجعوننا  ميارسه هؤالء 

واإلتاوات، ونرضخ لهم .(( 3
رحلة  خالل  الكثير  املحروسة  نساء  خسرت 
خسرت  مثالً  فدوجة  احلرب،  و  احلب 
البغاء،  حياة  نحو  األقدار  وساقتها  نفسها، 
تغادره،  حتى  بيت  يف  ال متكث   (( فصارت: 
وكل من استضافوها قالوا أشياء غريبة عنها. 
ثم  تتمتم  الفناء  جتوب  الليل.  يف  تستيقظ 

يرتفع صوتها بالغناء.(( 4.
نالحظ أن ›عبد الوهاب عيساوي« قد استعمل 
املتوازي، ملا  التركيب  الروائي تقنية  يف نصه 
وشبه  التاريخي  السرد  بن  تداخل  من  فيها 
متكافئ  غير  عرض  من  فيها  ملا  متوازية 
متعلق بحياة الشخوص اخلمسة، مبا يف ذلك 
سكان  يواجهها  كان  التي  احلرجة  اللحظات 
املحروسة مع األتراك، وحلظة موت »نابليون« 
التي  العقوبات  وكذا  واخليانة  الغدر  نتيجة 
أمثال  اجلدد  العبيد  على  األتراك  فرضها 
صورة  يف  نفسه  يرى  كان  الذي  ›كافيار‹ 

اجلندي املغوار.

من  مجموعة  جند  أن  الغريب  من  ليس 
مما  بالتناوب  البطولة  دور  تلعب  الشخوص 
عليها  تيسر  األفكار  من  شحنة  الرواية  منح 
الرواية  استعادت  ولقد  اإلندفاع،  عملية 
شخصيات بطولية خارقة، ُوجدت يف مرحلة 
توتر شديد منح الرواية كل عناصر االنطالق 
حيث  من  وذلك  مثيرة،  روائية  حبكة  نحو 
من  إبرازه  على  الروائي  عمل  الذي  التركيز 
فيها  مبا  املختلفة  الشخوص  أصوات  خالل 
األحداث  وأثر  الشخصيات  هذه  طبيعة 
ِاستمرارية  يف  دورها  أو  عليها  التاريخية 
هذا احلدث، ثم َتطرق إلى فترة الصراع بن 
مثلما  يتهمونني  كانوا   ((  : والعرب  األتراك 
للثورة  الناس  أدعوا  أنني  األتراك  يتهمني 
منذ  خانعون  املحروسة  أهل  أّن  غير  عليهم، 
ويتجنبون  رؤوسهم  يطأطؤون  كانوا  سنوات 

األتراك يف الشوارع .((«5.
ميثلها‹  التي  الشخصية  كالم  خالل  ومن 
لم  األتراك  أن  لنا  يتضح  السالوي‹  حمة 
نعرفها  كما  جيدة  العرب  مع  عالقتهم  تكن 
جميعاً، بل ِاتخذت منًحا آخر مَتثل يف الّذل 
واإلهانة والتكبر والغرور، وما يعرف بالتميز: 
ينتحي  بالتركي  مير  عندما  العربي  حتى   ((
مكاناً أقصى الطريق، يخشى تالمس األكتاف 
يبعضها وإن حـــــــــدث فمصيره مئة فلقة.((  

6
أيضاً  االسبرطي«  الديوان   ‹ رواية  متيزت 
بوصفها لألحداث، وهذا ما جتلى يف عديد 
على  بدورها  تغلبت  والتي  السردية  املقاطع 
باقي التقنيات احلكائية : )) لم يكن املشهد 
ليغيب عن ذهني، أصواتهم تتعالى وقهقهتهم، 

الديوان االسبرطي )2(
فاطمة بومدين. الجزائر
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يدخنون غاليينهم، ويحتسون القهوة معيدين 
سير املعارك القدمية، يومها كانت املحروسة 
عرساً لنا، وبعد رحيلهم أضحت مدينة تختلط 

فيها الدماء بالغبار.(( 7
الدقيق  وصفه  خالل  من  الكاتب  وكان 
بفعل  ظهر  لكنه  موقفه،  يضمر  لألحداث 
على  بجهد  الروائي  عمل  وقد  اإلستبطان، 
واحلقائق  الوقائع  وتعرية  األحداث  عرض 
وتشكيل وعي جديد وطرحه على القارئ عن 

طريق ما يسمى باملشهد السردي .
كيف  نالحظ  للتفاصيل  الراوي  سرد  أثناء 
أنه ِابتعد عن ذكر التفاصيل كاملة، لكنه رغم 
ذلك كثف الكلمات من حيث املعنى، ونالحظ 
ذلك من خالل تلخيصه ملا حدث منذ دخول 
األتراك، وما حدث يف حياة ›دوجة‹ عن طريق 

جملة واحدة قوية : )) قبل سنن بعيدة حل 
الذي  أميرها  قتلوا  باملحروسة،  عثمان  بنوا 
استنجدهم وجلسوا على كرسيه واضطهدوا 
وما  املحروسة،  إلى  »دوجة«  ثم دخلت  أهله، 
إن رآها املزوار حتى سحبها نحو فراشه، ثم 
إلى فراش اخلاصة من بني عثمان، وأضحت 

»دوجة« ملكاً مشاعاً للرجال كلهم.((  8 .
»بنو  الروائي بعمق كيف تاجر  لنا  لقد صور 
وتكسبوا  املحروسة،  نساء  بشرف  عثمان« 
من  مجموعة  أيضاً  روايته  يف  وذكر  منه. 
كحادثة  احلقيقية،  واألحداث  الشخصيات 
األمراء،  وبعض  »نابليون«،  وموت  »املروحة«، 
التي  العادية  للناس  املجال  إفساح  ينس  ولم 
من  نصيب  لها  ويكون  لتبرز  التاريخ  أهملها 
ديبون‹  ›الصحفي  مثل  الرأي  وإبداء  التعبير 
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واملعارض  اجلزائري  الشعب  مع  املتعاطف 
احلملة،  هذه  تاريخ  يكتب  أنه  حتى  للحملة، 
و‹كافيار‹ احلقود الذي أَثرت عليه الهزائم يف 
عبداً،  األتراك  نحو  القدر  وساقه  ›واترلوا‹، 
ثم ›ابن ميار‹ الذي خصص له ›عبد الوهاب 
عن  واملدافع  العرائض  كاتب  دور  عيساوي« 
اجلزائرين بكل الطرق السلمية املتاحة أمامه، 
االختالف  الروائي  النص  خالل  من  ونلحظ 
وشخصية  الشخصيات،  هذه  بن  املوجود 
›حمة السالوي‹ الذي انظم للجيش من أجل 
بالسالح  واجلزائرين  اجلزائر  عن  الدفاع 
والعنف، حيث أن »السالوي« شخصية عنيفة 
›املزوار‹  شخصية  مع  تعامله  أثناء  خاصة 
النساء  ومجبر  السياسية  التقلبات  صاحب 
›دوجة‹  بينهن  ومن  البغاء،  ممارسة  على 
الشخصية اخلامسة و األخيرة التي لعبت دور 
األتراك  املستغلة من طرف  املرأة اجلزائرية 
›كافيار‹  إحدى ضحايا  وهي  الفرنسين،  ثم 
أخوها  مات  ثم  والدها،  قتل  األخير  فهذا 
عالجاً،  له  يجدوا  لم  الذي  املرض  نتيجة 
جاءت إلى املحروسة تبحث عن أمل فوجدت 
أضاف  ›املزوار‹،  رحمة  حتت  تتألم  نفسها 
العالقة  احلدث  سرد  عملية  أثناء  ذلك  إلى 
طريق  عن  السالوي  وبن  بينها  جتمع  التي 
كانت   (( منهما:  لكل  الداخلية  احلوارات 
عيناي معلقتان بدوجة، وأذناي ميزتا صوتها 

بن جميع األصوات.((  9
تكشف الرواية مجموعة من املالبسات الواقعة 
مابن )1815-1833(، حيث جتاوز خاللها 
الكاتب التاريخ اجلامد واجلاف، وِاعتمد بدل 
ذلك على الشواهد ليبرر لنا كيف أن األتراك 
عملوا  باملحروسة  تواجدهم  فترة  وخالل 
ثم  حضارتهم،  و  العرب  طمس  على  بجهد 
تليهم عمليات التخريب الفرنسية التي مست 
كل األصعدة خاصة املتعلق منها بالدين »باب 
تصدح  أصواتهم  تتناه  لم  املتهرئ،  الزاوية 
بالذكر. يف املاضي كان الطلبة يرددون اآليات، 

منهم ومن الناس، صار مثله مثل  كان خاوياً 
أي مؤسسة فرنسية:)) جامع السيدة، هدموه 
التي يف  و سووا أرضه كي تغدو ساحة مثل 

باريس و لندن.(( 10
احلوارات  من  كبيراً  عدداً  الكاتب  وظف 
وكأنه  الضمائر،  تنويع  من  وأكثر  الداخلية، 
تفعيل  طريق  عن  شخصياته  حترير  يبغي 
›عبد  توظف  أن  كما  لسانهم،  على  الكالم 
و  ميار«  »ابن  لشخصية   ‹ عيساوي  الوهاب 
يف  القارئ  جتعل  املثقف  بصورة  تصويره 
املقارنة بن ما  أثناء  أمره، خاصة  حيرة من 
تقوم به هذه الشخصية من تصرفات )كتابة 
البالغات( الذي ال يتوافق مع الواقع املعاش 

حسب ما ذكر يف النص الروائي.
مثلما  بورجوازية  ملحمة  الرواية  كانت  إذا 
لنشأة  تأصيله  لوكاتش‹‹يف  ›‹جورج  يصفها 
االسبرطي«  »الديوان  رواية  فإن  الرواية، 
تقف  كونها  أيضاً  والصفة  امليزة  هذه  حتمل 
على مراحل تاريخية مت استدعائها استدعاًء 
تقنيات،  ذلك ثالث  متبعاً يف  كبيراً يف نصه 
هي املستويات احلكائية عندما يتناول املبدع 
فترة زمنية واسعة، وحد فيها املكان أو شبهه، 
املبدع  يوظفها  املتواليات  بعكس  التداعيات 
تنوع  يتناول مساحة زمنية ضيقة مع  عندما 
اخلطوط  هي  األخيرة  والتقنية  األمكنة، 
املتوازية يف تتبع أحداث الرواية عبر مسارها، 
نقاط  تتقاطع يف  و  تلتقي هذه اخلطوط  ثم 
جعل  هذا  كل  محددة،  زمنية  لفترة  محددة 
يجمع  بحيث  ومصداقية  دقة  أكثر  الرواية 
بن ثنائيه اجلمالية والثراء التاريخي، هدفه 
الواقعة  التاريخية  احلسابات  طرح  ذلك  يف 
فرنسا،   ( الثالث  احلضارية  العناصر  بن 

األتراك، املحروسة(.
أن  جاهداً  عيساوي‹  الوهاب  ›عبد  يحاول 
أمام  فوضعنا  املحروسة،  حال  لنا  يصف 
مشيراً  الباشاوات،  عصر  لنا  توضح  صورة 
التركي يف  احلكم  إلى طبيعة  كاملة  إشارات 
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بن  والصراعات  والنقاشات  املرحلة  هذه 
الريس،  )البوليداش،  واألتراك  اجلزائرين  
أخرى  مرحلة  إلى  انتقل  ثم  الباشاوات(، 
والدين       بالثقافة  متعلقة  أحداث  فيها  شرح 
أيضا  املرحلة  هذه  تتخلل  بحيث  واألخالق، 
إشارات رمزية حول طبيعة السياسة والثقافة 
يف ظل التبعية السياسية لألتراك، وكذا نفوذ 
كافيار،  ›بابليون،  األجانب  واجلنود  اليهود 
 ،Waterloo واترلوا  معركة  االجنليز‹يف 
ومن اجلانب اآلخر الضعف التام واالستسالم 

الكلي للمحروسة وأهلها .
املرحلة  يف  حتدث  أيضاً،  الروائي  ينس  لم 
واحلركة  اجلوسسة  عملية  عن  اخلامسة 
ِابتداء  الفترة،  تلك  يف  الدولة  شهدتها  التي 
من اجلاسوس الذي أرسله »نابليون« لتحديد 
خفاياها  وكشف  اجلزائرية  الدولة  معالم 
رغبة يف شن حملة غزو إلى ظهور اجلاسوس 
واستيالء  نابليون  وموت  ›كافيار‹  اجلديد 
اجلاسوس،  وخرائط  مذكرات  على  االجنليز 
األتراك  أيدي  كافيار ووقوعه بن  ثم هروب 
يف  نابليون  عهد  إلى  الغزو  فكرة  ِامتدت   ،
بعد  يوماً  تتحقق  وأحالمه  األطلسي،  جزيرة 
يوم : )) متر السنوات وال يتحقق ما تريده، 
قد مات الرجل الذي كان يشعل أحالمك كلما 
خدرت، نابليون أكبر مما تعتقد، إنه فكرة ال 
تفنى، يجب أن تؤمن بها مثلما آمنت به قائداً 

عظيماً طوال السنوات املاضية.(( 11 .
أما اللوحة الثامنة فخصصها لكافيار وعملية 
ِاستعداده للغزو بعد ِانتهاءه من جمع املعلومات 
املطلوبة منه:     )) انتهت املعارك يف أراضي 
الشمال ويجب أن تشتعل يف افريقية«.(( 12 
اللوحة التاسعة عرض فيها الكاتب رأيه حول 
الضحية  دور  مثل  الذي  الفرنسي  القنصل 
يف حادثة املروحة »دوفال« كان أفضل ممثل 
لكنه  املسرح،  يف  العريقة  األمة  هذه  أجنبته 
مسرح  إلى  وهمي  مسرح  من  الوجهة  غّير 
احلياة، وما أعظمه وما أخطره، حدثني إنه 

معلقاً  املال  مادام  قتله  عدم  من  متيقناً  كان 
العاشرة  باللوحة  ختم  ثم   ، حيا«13  ببقائه 
القنصل  تأهب  أحداث  فيها  سرد  التي 
إلى فرنسا مع  للرحيل  »كافيار«  واجلاسوس 
أول سفينة ترسو يف امليناء، ليعودوا من جديد 
بعد ِافتعال متثيلية املروحة : )) بعد أيام، كنت 
قررت  وقد  باريس،  إلى  أعد حقيبتي ألعود 

أال أدخلها إال حن غزو هذه املدينة.((14
›الديوان  رواية  إن  القول  سوى  اليسعنى 
اإلسبرطي« جتربة من التجارب التي فرضت 
نفسها بتفردها من حيث قدرتها على اعطاءنا 
ِانطباعاً قوياً ومختلفاً عن الرواية و تطورها 
منط  تغيير  وكذا  اجلزائر،  يف  اإلبداعي 
تفكيرنا ونظرتنا ألنفسنا ولآلخرين )األتراك 
، الفرنسين( مبرزة أو مجيبة عن أسئلة لطاملا 
ِانتصار  ألسباب  ذكرها  طريق  عن  راودتنا 
اآلخر على سكان املحروسة يف كافة اجلوانب 
ملدة  اجلزائرية  والثورات  املقاومات  وِانكسار 
من  مجموعة  ذلك  يف  متبعاً  القرن،  تفوق 
يف  تتمثل  والتي  احلبكة،  بناء  يف  اآلليات 
بنية  الزمني يف األحداث، وكذا  التتابع  كسر 
الزمن وعالقته بالتاريخ، كما أن قدرة »عبد 
الوهاب عيساوي« على خلق املكان املوضوعي   
واالفتراضي قدمت صورة واضحة عن منط 
احلياة الذي كان يعيشه سكان املحروسة يف 
ظل االحتالل الفرنسي  والتركيب، سواًء من 
الفكري  اجلانب  من  أو  االجتماعي،  اجلانب 
و النفسي: )) احلياة يف املحروسة هي شكل 
آخر للموت كل يوم يف عيون الناس، و أولئك 
الذين كانوا يرتادون مقهى الشاكوش، الدخان 
يتصاعد من غاليينهم، صوتي يتناهى إليهم 
سيطر  تهتز،  العرائس  وخياالت  مكاني،  من 
الرياس  وسار  املحروسة،  على  اليولداش 
مختنقن من حياة البر، وأضحوا مكبلن كلما 
رأوا سفينة تلوح يف األفق، وأصبحت املقاهي 
مكاناً يعج بهم بعد أن كان من النادر وجودهم، 
لم تكن كراهيتي لهم ككراهيتي ألولئك الذين 
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الضرائب.((«15،  ملنع  أوجاقهم  يغادرون 
السائد  احلياة  طابع  الكالم  هذا  ويوضح 
الفراغ  غلبهم  حيث  املحروسة،  سكان  عند 
الوحيد  مصدرهم  صار  و  الكسل      و 
حن  يف  التجارة(،   ( السوق  هو  للعيش 
أجل  من  للقاءات  كفضاء  املقاهي  اختاروا 
وحتى  األعمال،  و  اآلراء  وتبادل  احلديث 
تبادل األفراح واألحزان، مما يجعل من هذا 
حركة  يف  مهماً  عنصراً  )املقهى(  الفضاء 
املكان  أما  املحروسة.  داخل  األشخاص 
شخوص  إليه  تفرر  مكان  فهو  االفتراضي 
يف  محاصرة  نفسها  جتد  عندما  الرواية 
ومخططاتها،  مشاريعها  يعارض  مكان 
وجد  عندما  »كافيار«  مع  حدث  كما  متاماً 
مضطهداً،  معذباً  األتراك  نفسه يف سجون 
بينما كان من قبل يحيى حياة العز والفخر 

›نابليون‹. األعلى  ومثاله  بجانب سيده 
السالوي‹  ›حمه  محاولة  أيضاً  ونالحظ 
»دوجة«،  كانت  الذي  الواقع  من  الهروب 
حقيقة  كون  تعيشه،  أحبها  التي  املرأة 
وجه   (( الداخل:  من  تؤذيه  كمومس  عملها 
واليقظة  احللم  يف  أراه  الزلت  »املزوار« 
آلخر  مكان  من  ويقفز   ، الشوارع  يجوب 
شعورهن«.((  من  يجرهن  البغايا،  يطارد 

16
اخلالفات  نتيجة  املحروسة  ضاعت  لقد 
تأزمت  ثم  والعرب،  األتراك  بن  األولية 
 (( الفرنسي:  االحتالل  بعد  أكثر  األمور 
إلى  أمامي  تتحول  املحروسة  أهالي  شكايا 
من  رجالهن  استعادة  يردن  نساء  حقيقة، 
يريدون  وأطفال   ، رحلوا  الذين  األتراك 
آباءهم، وجتار أخذت ضياعهم ومتاجرهم، 
على  برأسي  فملت  يبكون،  املساجد  وشيوخ 
بفصل  الذي  الباب  وجتاوزت  الوسادة، 
وحيداً،  أكن  لم  حيث  احللم،  عن  احلقيقة 
واألماكن  دقائق،  قبل  خلفتهم  كأني  رأيتهم 
احلياة  يف  أمالً  لهم  متثل  كانت  التي 

أمنيات  إلى  حتولت   ، موجودة  غير  باتت 
وأحالم.((

»عبد  أن  الرواية  نهاية  يف  القارئ  يدرك 
عجيباً  توفيقاً  وفق  قد  عيساوي«  الوهاب 
للقارئ  وِاستدراجه  لألحداث  سرده  يف 
طريق  عن  الرواية  أحداث  بناء  إعادة  يف 
للمتلقي  خادمة  تاريخية  أحداث  توظيف 
اجلاهل بالتاريخ، مستعيناً يف ذلك بذاكرته 
توظيف  الكاتب  استطاع  حيث  التاريخية، 
بعض األماكن املعبرة عن األحداث التاريخية 
خاصة  األساسية،  العناصر  ببقية  وربطها 
ولد  ما  وهذا  التاريخية،  الشخصيات  منها 
السرد  أكسب  الرواية  يف  تاريخياً  حقالً 
الروائي طابعاً فنياً وجمالياً، باإلضافة إلى 
اإلسبرطي«  »الديوان  رواية  يف  الزمن  أن 
اإلستباق  بن  وتواتراً  تنوعاً  عرف  قد 
الزمن  لبنية  دراستنا  وبعد  واالسترجاع، 
اتضح لنا أن عملية االستذكار واالسترجاع 
وذلك  زمن،  من  أكثر  جسدت  لألحداث 
املرجعية  على  الكاتب  استناد  إلى  راجع 

التاريخية.
اإلسبرطي«  »الديوان  رواية  األخير،  يف 
املبدع  الروائي  عمل سردي فني تعامل فيه 
زمنية  حقب  من  انطلقت  تاريخية  مادة  مع 
ماضية، وجنح يف إعادة إنتاجها وإخضاعها 
تدرج  حيث  السرد،  نظام  هو  جديد  لنظام 
يعطي  متخيل  ضمن  التاريخية  الوقائع 
املادة  املوضوعية وحضور  باحلقيقة  اإليهام 
ُيعد  وغيرها  ووسائل  وثائق  من  التاريخية 
مبثابة الهيكل الذي تبنى عليه هذه الرواية، 
من  عيساوي«  الوهاب  »عبد  يحاول  حيث 
ما  لنا  ينقل  أن  التاريخية  املادة  تلك  خالل 

لم يذكره التاريخ، وجنح يف فعل ذلك.
 : الهامش 

الديوان  عيساوي،  الوهاب  عبد  1ـ16 
ط1،  اجلزائر،  ميم،  دار  اإلسبرطي، 

.2018
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صالح عبد الستار محمد الشهاوي. مصر

حلقة الوصل المفقودة بين المسيحية واإلسالم ..

هذا عن القرآن، فماذا عن االجنيل؟ معني 
.gospel كلمة إجنيل

وهو  »احللوان«،  معناها  يونانية  كلمة 
به  أريد  ثم  ببشري،  أتاك  من  تعطيه  ما 
البشارة  أو  السعيد  اخلبر  عينها-  البشري 
مبعنى  استعملها  فقد  املسيح  السيد  أما   –
و  للبشر،  حملها  التي  اخلالص«  »بشرى 
تعاليم  ملخص  مبعنى  أيضًا  استعملت 
املسيح  سيرة  أو  اخلالص  فيها  ألن  املسيح، 
– حياته وموته . ألن يف هذه السيرة معنى 
أن  الكلمة  هذه  لبثت  وما  أيضًا،  اخلالص 
يتضمن  الذي  الكتاب  مبعنى  استعملت 
بهذا  استعمالها  غلب  وقد  البشرى،  هذه 
املعنى منذ أواخر القرن األول امليالدي حتى 

اليوم)2(.
عصر  عن  متأخر  األناجيل  هذه  كتابة  وتاريخ 
املسيح – عليه السالم – وتاريخ رفعه، ولذلك، 
تاريخ  على  سابقة  أحداث  عن  تتحدث  فهي 
الشهادة  لشروط  فاقدة  فهي  ثم  ومن  كتابتها، 
على هذه األحداث، فأقدم هذه األناجيل – كما 
الثاني  املجلد  البريطانية  )املوسوعة  ذلك  تذكر 
ص 953 – 955( – وهو إجنيل مرقس – كتب 
ما بن سنة 65م وسنة 70م – أي بعد ثالثن 
وإجنيل  ـ  السالم  عليه   – املسيح  رفع  من  عاماً 
»متى« كتب ما بن سنة 70م وسنة 80م، وإجنيل 
»لوقا« كتب سنة 80م، أما إجنيل »يوحنا« فكتب 

يف نهاية القرن امليالدي األول، أي سنة 100م.
سنة  املتوفى  بابياس-    – األسقف  يقول  وكما 
 (( األناجيل:  هذه  لكتبة  املعاصر  أي   – 130م 
قد  لبطرس،  ترجماناً  كان  الذي  »مرقس«  إن 
بها  التي سمحت  الدقة،  من  الكايف  القدر  كتب 
ولكن  وأقواله،  يسوع  أعمال  قيل عن  ما  ذاكرته 

قد  يكن  لم  »مرقس«  ألن  للنظام،  مراعاة  دون 
سمع »يسوع«، وال كان تابعاً شخصياً له، لكنه يف 

مرحلة متأخرة قد تبع »بطرس«((.)3(.
بابياس-   – لألسقف  اخلطير  النص  هذا  يف 
تصريح بأن »مرقس« قد كتب – ما سمحت به 
ذاكرته- ودون مراعاة للنظام- األمر الذي ينفي 
نفياُ قاطعاً عن هذه النصوص النصرانية صفة 
به  الوحي اإللهي. فالكاتب قد كتب ما سمحت 
ذاكرته البشرية. واالفتقار إلى النظام فيما كتب 
يف  أو  بشرية«،  »ذكريات  أمام  أننا  على  شاهد 

أحسن األحوال مجرد  »مذكرات«.
كتاب  »مؤلف«   يصف  أن  غريباً  كان  ولذلك،   
بوصف  النصوص  هذه  اإلسالم«  يف  »املسيح 
»التواتر«، فضالً عن أن توصف بأنها وحي اهلل .
هذه  عن  اللفظي  التحريف  ينتفي  كيف  ثم 
التي  اللغة  بن  مغايرة  وهناك  النصوص، 
الذي  اإلجنيل  لغة  أي   – املسيح  بها  يعظ  كان 
اللغة  وبن   – اآلرامية  اللغة  وهي  به،  جاء 
لهذه  األصلية  النسخ  بها  كتبت  التي  اإلغريقية 
كانينجسر  األب –  الذي جعل  األمر  األناجيل؟! 
باملعهد  األستاذ   –  R.P. Kannengiesser
األخذ  يجب  ))ال  يقول:     بباريس  الكاثوليكي 
بحرفية األناجيل. حفظوا منها نصيباً، وحرفوا 
النصيب الذي أوتوه. وأعطوا »عيسى« اإلجنيل، 
فهي  اليهود:  قالوا يف  ما  مثل  أتباعه  وقالوا يف 
تراث  مؤلفوها  حرر  خصامية،  ظرفية  كتابات 

جماعاتهم املسيحية.((
كما كتب مؤلفو كتاب »الترجمة املسكونية للعهد 
من  متخصص  مائة  من  أكثر  وهم   ( اجلديد«، 
لقد   (( فقالوا:  والبروتستانت(  الكاثوليك 
نظره  وجهة  كل حسب  وحرروا،  املبشرون  جمع 
الشفهي.(( التراث  إياه  أعطاهم  ما  اخلاصة، 

إجنيل برنابا )2(
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على  الشهادة  يف  »التواتر«  يوجد   وال   .)4(
كان  إذا  وصلبه،  وقتله  املسيح  محاكمات  وقائع 
ى« يذكر يف إجنيله إن جميع تالميذ املسيح  »مَتّ
تركه  حينئذ   (( عليه:   القبض  عند  هربوا  قد 
التالميذ كلهم وهربوا.(( )متى 5626(. فعن من 
مت النقل والشهادة، فضالً عن التواتر املزعوم؟! 
عندما  بوكاي«  »موريس  الدكتور  صدق  ولذلك 
عيان  لشاهد  شهادة  أّية  منلك  ال  إننا   (( قال: 
ملا يتصوره كثير من  حلياة املسيح، وهذا خالفاً 

املسيحين.(()5(.
ثم أين هذا التواتر املزعوم، وقد فقدت األصول 
وأقدم  واملعتمدة،  املشهورة  األناجيل  لكل  األولى 
املخطوطات لهذه األناجيل احلالية يفصل بينها 
وبن عهد املسيح وعصر من نسبت إليهم ما يقرب 
من ثلثمائة عام ) وبشهادة املوسوعة البريطانية 
– املجلد الثاني ص941( : )) فإن جميع النسخ 
األصلية للعهد اجلديد التي كتبت بأيدي مؤلفيها 
زمنياً  فاصالً  هناك  وإن  اختفت.  قد  األصلين 
أحداث  بن  سنة  ثلثمائة  أو  مائتن  عن  يقل  ال 
العهد اجلديد وتاريخ كتابة مخطوطاته املوجودة 

حالياً«)6(.
فضالً عن فقد املخطوطات األصلية واختفائها 
زمنية  فجوة  ووجود   ،) األناجيل  مخطوطات   (
وبن  األولى  أصولها  بن  السنن  مئات  تبلغ 
األناجيل  هذه  عنها  أُخذت  التي  املخطوطات 
وخمسن  مائة  من  أكثر  هناك  فإن  احلالية، 
بن  االختالف  مواضع  من   )150.000( ألفا 
املخطوطات التي طبعت منها األناجيل املتداولة 
مخطوطات  بن  ليست  االختالفات  وهذه  اآلن، 
مخطوطات  ويف  بل  فقط،  املختلفة  األناجيل 
املوسوعة  عبارة  وبنص  الواحد،  اإلجنيل 
البريطانية – املجلد الثاني ص-941 فإن جميع 
الطباعة تظهر  الكتاب املقدس قبل عصر  نسخ 
آباء  مقتبسات  وإن  النصوص،  يف  اختالفات 
تغطيه  والتي  اجلديد،  العهد  كتب  من  الكنيسة 
من  ألفاً  وخمسن  مائة  من  أكثر  تظهر  تقريباً، 

االختالفات بن النصوص)7(.
أناجيل مهمة أبيدت:

كان هناك أناجيل متعددة تتكلم عن حياة املسيح 

ودعوته، منها إجنيل »عيسى« عليه السالم نفسه، 
»اإلصحاح  مرقص  إجنيل  يف  ذكره  ورد  وقد 
إلى  »بولس«  رسالة  ويف   ،»14 الفقرة  األول 
السبعن،  إجنيل  األناجيل  ومن  »رومية«.  أهل 
وإجنيل »التذكرة«، وغيرها من األناجيل الكثيرة، 
عهد  يف  فنيت  ورسائل  أناجيل  هناك  كان  كما 
االضطهادات األولى التي عانتها املسيحية، ولكن 
أخفاه  والرسائل  األناجيل  من  كبير  جزء  بقى 
ذووه ثم أظهروه عندما غلبت املسيحية أعدائها 
هذه  مصير  قررت  التي  الكنيسة  إلى  فقدموه 

األناجيل)8(.
ومن املعروف أن األناجيل األربعة املعروفة اآلن 
)العهد اجلديد( هي إجنيل »متى«، إجنيل »لوقا«، 
إجنيل »مرقص«، إجنيل »يوحنا«، لم تكن يف عداد 
الكتب املقدسة للمسيحية قبل عام 325م أي يف 
القرن الرابع امليالدي حيث مت انتخاب األناجيل 
األربعة من أكثر من أربعن إجنيالً، ومت انتخاب 
الرسائل اإلحدى والعشرين من رسائل ال ُتعد وال 

حُتصى وصودق عليها)9(.
كيف حادت املسيحية عن الصواب؟

صحيحها  السماوية،  األديان  أحد  املسيحية 
التوحيد الذي أقر به عيسى ومن بعده احلوارين، 
حتى ادعى »بولس« أن السيد املسيح ) بعد نهايته 
على األرض (  ظهر له وصاح فيه وهو يف طريقة 
»بولس«  فخاف  تضطهدني؟  ملاذا  »دمشق«:  إلى 
الذي  »يسوع«  أنا  قال  يا سيد؟  أنت  وصرخ من 
تضطهده، قال »بولس«: ماذا تريد أن افعل؟ قال 
إجنيل  ويف  باملسيحية)10(.  وكَرز  قم  »يسوع«: 
»لوقا«: )) إن بولس جعل يكرز يف املجامع باملسيح 

أنه أبن اهلل – لوقا- 3009:30(()11(.
وقد عارض احلواريون »بولس« وتلميذه »يوحنا« 
معارضةً  املسيح  بألوهية  االدعاء  تبعه يف  الذي 
أرضاً  »بولس«  أفكار  جتد  لم  وهكذا  شديدًة. 
خصبةً يف الشرق، فلما عبرت هذه األفكار إلى 
أوربا وجدت أرضاً خصبةً. فالتثليث ونزول اإلله 
خطيئة  عن  تكفيراً  بنفسه  تضحية  السماء  من 
البشر، وصعوده إلى السماء مرة أخرى، كل هذا 
كان له جذور قدمية يف األساطير األوربية، ولم 

يكن التوحيد عميق اجلذور بأوربا)12(. 
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بعد جيل، واملذهبان يعيشان،  الزمان جيالً  ومر 
بها  جاء  التي  املسيحية  تعيش  الشرق  ففي 
وغيرهم.  املسيحية  علماء  ويعتنقها  »عيسى« 
القرن  جاء  حتى  »بولس«  آراء  تعيش  أوربا  ويف 
)توفى  »قسطنطن«  وجاء عهد  امليالدي،  الرابع 
»قانون  313م  سنة  أصدر  الذي  337م(  سنة 
حقيقة  حول  حداً  يضع  أن  وأراد  التسامح«، 
325م،  سنة  »نيقية«  ملؤمتر  فدعا  املسيح 
وحضره جميع علماء املسيحين ومعهم األسانيد 
معتقداتهم،  يف  عليها  يستندون  التي  واألناجيل 
مسيحياً.  عاملاً   2048 احلاضرين  عدد  وكان 
وقد اتضح من أول حلظة أن اجلمهرة العظمى 
من احلاضرين تدين باملسيحية احلقيقية، وكان 
معهم من األناجيل ما يعضد آرائهم، ولكن حاشية 
تكن  لم  أوربية  وهي  »قسطنطن«،  اإلمبراطور 
تعرف من املسيحية إال تلك املعلومات السائدة يف 
أوربا والتي كانت من تراث »بولس«، فعدوا ذلك 
انحرافاً وأثاروا اإلمبراطور فأصدر أمراً بإخراج 
الكثيرين  ونفى  املوحدين،  الروحانين  الرؤساء 
منهم، وقتل العالم املصري  »أريوس« الذي كان 
»قسطنطن«  أمر  ثم  له.  عقيدًة  التوحيد  يتخذ 
الذين  املؤمتر من جديد فحضر األعضاء  بعقد 
يعتنقون مذهب بولس أو اخلائفون أو املترددون 
وكان عددهم 318 واتخذ هؤالء قراراً بألوهية 
األخرى  للمعتقدات  أساساً  هذا  وكان  املسيح، 
التي قال بها »بولس«، واتخذ املؤمتر كذلك قراراً 
الرأي،  هذا  تخالف  التي  الوثائق  كل  بتدمير 
تلك  مثل  يخفي  الشديدة مبن  العقوبات  وإنزال 
الوثائق، وانتخبوا األربعة أناجيل املعروفة من بن 

أكثر من أربعن إجنيالً.)13(.
كيف وصل إلينا إجنيل برنابا؟ :

»جالسيوس  البابا  أصدره  أمراً  التاريخ  يذكر 
سنة  البابوية  األريكة  على  جلس  الذي  األول« 
عن  املنهي  الكتب  أسماء  فيه  يعدد  492م، 
»إجنيل  يسمى  كتاب  عدادها  ويف  مطالعتها، 
وضاعت  األناجيل  اختفت  وهكذا  برنابا«)14(. 
نسخها ولم يبق منها إال هذه النسخة التي وصلت 
إلي بر السالمة، حينما أخذت مكانها يف مكتبة 
هذا  نسخ  وفنيت  احترقت  وقد  نفسه،  البابا 

ظالم  من  النسخة  هذه  وسلمت  كلها،  اإلجنيل 
العصور الوسطى، وبهذا استطاعت هذه النسخة 
الفريدة من »إجنيل برنابا« أن حتيى ما أوشك أن 

يندثر من معالم هذا اإلجنيل)15(.
مكتبة  إلى  اإلجنيل  من  النسخة  هذه  وصلت 
من  واختفت  بروما،  اخلامس«  »سكتس  البابا  
أن  القرن السادس عشر، ويرجح  املكتبة حوالي 
وعن  »فرامرينو«،  اسمه  راهب  اختلسها  الذي 
طريق هذا الراهب آلت هذه النسخة إلى مكتبة 
مطلع  حتى  بقيت  حيث  أمستردام،  وجهاء  أحد 
كان  1709م  سنة  ويف  عشر،  الثامن  القرن 
»كرمير« أحد مستشاري ملك »بروسيا« ينزل يف 
وملا  صلة،  الوجيه  بهذا  له  وكانت  »أمستردام«، 
رأي هذه النسخة من »إجنيل برنابا« استعارها، 
سنة  ويف  القيمة،  عظيمة  أنها  للوجيه  ذكر  ثم 
النسخة  هذه  أمستردام  وجيه  أهدى  1713م 
إلى البرنس »أيوجيني سافوري« الذي كان مولعاً 
بالعلوم واآلثار التاريخية، ثم انتقلت هذه النسخة 
مع مكتبة البرنس كلها إلى مكتبة البالط امللكي 
النسخة موجودة  تزال هذه  »فيينا«، حيث ال  يف 

حتى اآلن)16(.
ويؤكد صحة هذا الكالم ما رواه  »محمود محمد 
من  اإلميان«  »بيولوجية  كتابة  يف  القادر«  عبد 
»فيينا«،  يف  محفوظة  إيطالية  النسخة  هذه  أن 
»سايل«،  املستشرق  اإلجنليزية  إلى  ترجمها 
والدكتور  »منكهوس«  أحد أعضاء الكلية امللكية 
يف أكسفورد، وقد علق »سايل« يف مقدمة كتابه أن 
اإليطالية راهب التيني يسمى   النسخة  مكتشف 
»فرامرينو«، وقد تدارس بعمق هذا اإلجنيل مما 

جعله يعتنق الدين اإلسالمي بعد ذلك.)17(.
وهناك نسخ أخرى لهذا اإلجنيل باللغة األسبانية 
ظهرت حوالي سنة 1784م، ولكنها فقدت بعد 
ذلك وهي نسخة مترجمة عن اإليطالية، ويقال 
»فرامرينو«   الراهب   نسخة  عن  ترجمت  إنها 

الوحيدة املعروفة حالياً)18(.
من  العربية  اللغة  إلى  اإلجنيل  هذا  ترجم  وقد 
وقام  العشرين  القرن  مطلع  يف  اإلجنليزية 
بترجمته د »خليل سعادة« وقدم له ونشرة األستاذ 

»محمد رشيد رضا«.
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عندما بدأت عالقتنا به، بتوالي إصدارات 
معنى  بكل  العجب  أخذنا  الليبي،  مجلة 
تكافأنا  بأن  السعادة  غاية  يف  وكنا  الكلمة، 
األيام وتضع يف طريقنا مبدعًا فوق العادة، 
على  األدب،  قمة  على  املوهبة،  قمة  على 
قمة التواضع، على قمة الدماثة، على قمة 
االجتهاد، إنه باختصار مبدع على قمة كل 

رائع وجميل.
وال  يستحق،  من  إال  الحتاور  الليبي  مجلة 
تعترف إال مبن يكتب ويكتب ويكتب، وغير 

ذلك قبض الريح وباطل األباطيل.
ضيف حوارنا يف هذا العدد املميز هو قاص 
وهو  واإلسالمي،  العربي  التراث  يف  وباحث 
عضو احتاد كتاب مصر.، من مواليد قرية 
،  يكتب يف  دمشيت )مركز طنطا(1970م 
األدب والثقافة والتراث العربي واإلسالمي 
والشعبي بكبري املجالت الثقافية العربية، 
له مجموعة من القصص القصيرة واملقاالت 
املصرية  واجلرائد  باملجالت  منشورة 
والعربية. يحرر بابًا شهريًا يف مجلة العربي 
الكويتية بعنوان – طرائف عربية- صدرت  

له من الكتب : 
املجلة . 1 كتاب  وقاماته  العربي  العلمي  التراث 

العربية السعودية )محرم1433هـ ديسمبر 
2011م(.

الشعر . 2 يف  الثاني  والصف  الكدية  شعراء 
العربي، كتاب الرافد دائرة الثقافة واإلعالم 

بالشارقة أكتوبر 2013م
الشارقة . 3 مؤسسة  كتاب  والطب،  األدب  بني 

للطبع والنشر أغسطس 2014م
قصص . 4 قصصية-  مجموعة  األحالم،  سوق 

مصر  كتاب  احتاد  عن  صادرة  جدا-  قصيرة 
2019م

العربي . 5 األدب  يف  والطب  األدب  متالزمة 
للنشر  العرب  ديوان  دار  حتليله،  دراسة 

والتوزيع القاهرة 2020م
قصصية- . 6 مجموعة  الطيران،  درجة  إلى 

قصص قصيرة جدا- دار ديوان العرب للنشر 
والتوزيع القاهرة 2020م

طرائف أندلسية، دار حواديت للنشر والتراث . 7
2021م

املُسكتة . 8 األجوبة  العربية،  اللغة  تراث  من 
العرب للنشر  دار ديوان  والتوقيعات األدبية، 

والتوزيع 2021م
احلنني للحزن، مجموعة قصصية- قصص . 9

للنشر  العرب  ديوان  دار  جدا-  قصيرة 
والتوزيع القاهرة 2022م

مطالعة الليبي هو احلدث األهم 
بالنسبة لي يف كل شهر 

األديب والباحث المصري صالح الشهاوي لمجلة الليبي :
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للنشر . 10 العرب  ديوان  دار  الشعر،  حضرة  يف 
والتوزيع القاهرة 2022م

واملسلمني . 11 العرب  والعلماء  العلِم  موسوعةُ 
احلضارِة  عصرِ  على  ُشُهوٌد  العرُب  )العلماُء 
القاهرة  والتوزيع  للنشر  أقالم  دار  ِة(،  العربيَّ

2022م
- وجاهز للطبع الكتب اآلتية:

حتتاج  واإلسالمي  العربي  التاريخ  أحداث  بعض 
إلى إعادة كتابة./ سفراء عرب شعراء/ رمضان يف 

التراث العربي واإلسالمي
ومقتنص  االبتكار  مبدع  الشهاوي،  صالح  إنه 
الفكرة، وفارس الكلمة الذي ال يترجل عن صهوة 

الكتابة، حاورناه فكانت هذه املتعة .
يف  الكدية  لشعراء  كتابًا  خصصت  الليبي: 
الكدية  شعر  أن  تعتقد  هل  العربي،  الشعر 
شاع  أمره  أن  أم  زمنه،  مبرور  انتهى  قد 

وخطره استفحل؟
• تعد الشحاذة والتسول واالستجداء والفالكة 
والكدية )أكدي: الكدية: صالبة يف األرض، حفر 
واستعير  األرض.  إلى صالبة يف  فأكدى: وصل 
تعالى:  قال  املقل.  واملُعطي  املخفق  للطالب 
والكدية:  )النجم: 34(،  وأكدي«  قليالً  »وأعطي 
هي حرفة السائل املُلح. وهي أيضاً شدة الدهر، 
غير  وهم  العرب.  الشعراء  بعض  احترفها  وقد 
واملتلصصون،  والشطار  الصعاليك  الشعراء 
فهؤالء أشهرهم »عروة بن الورد« املعروف بعروة 
الصعاليك، و«تأبط شراً«، أما املكّدون فأشهرهم، 
»أبو الشمقمق«، و«ابن األعمى«، و«الزين كتاكت«. 
والفرق بن احلالتن، أن »الشطارة« تبسط اليد 
بالسؤال  فتبسطها  »الكّدية«  أما  عزيزة،  قوية 
جديدة،  قدمية  اجتماعية  ظواهر  ذليلة.  فارغة 
يدفع  ما  والغموض  الطرافة  من  فيها  أن  بيد 
فكل  تطورها،  مراحل  وتتبع  نشأتها  تقصي  إلى 
بني آدم على بكرة أبيهم ما هم إالّ مجاميع من 
من  فهناك  متعددة،  وأهداف  بطرق  املتسّولن 
التسول  يتورّع عن  ال  وغيره  رمقه،  لسد  يتسّول 
بطريقة ملتوية من أجل املزيد من الثراء، وآخر 
ال  وقد  احلب  يتسّول  وآخر  املنصب،  أجل  من 
يجده، وآخر قد يبلغ قّمة النجاح ولكنه مريض ال 
يخجل من أن يتسّول الصحة بطلب العالج، وآخر 
يتسول  وهناك من  يجده،  وقد ال  العدل  يتسول 
فقط ولو قليالً من السعادة أو راحة البال، ولكن 

هيهات، هيهات. ومهنة »الكدية« مريحة ال حتتاج 
إلى جهد أو رأسمال. 

املجيدين  الشعراء  من  كثير  األدبي  تراثنا  ويف 
لغيرهم  أتيح  ما  الشهرة  من  لهم  يتح  لم  الذين 
ألسباب ال عالقة لها بجودة شعرهم أو رداءته، 
متعلقة  تكون  أن  بد  ال  األسباب  هذه  أن  بل 
بقلة  تتعلق  لعلها  أو  بأشعارهم،  ال  بأشخاصهم 
نتاجهم. عرف  أشتهر من  ما  قلة  أو  أبدعوه  ما 
االجتماعي،  القاع  أدب  ومثلوا  باملكّديون،  هؤالء 
الذي  الرسمي،  غير  األدب  تيار  كذلك  ومثلوا 
واعتراضات  املعدمن،  مكابدات  بتصوير  حفل 
أولئك  إلينا  نقلها  التي  واملنبوذين،  املسحوقن 
صادقة،  وأحاسيس  مباشرة  بعفوية  الشعراء 
والنتف  القصيرة  القصائد  أمناط  خالل  من 
أكثر  يف  تدور  كانت  التي  الشعرية،  واملقطعات 
عابرة،  فكرة  أو  محدد،  موضوع  حول  األحيان 
ويسوغها  الذاتية،  جتاربه  من  الشاعر  يتناولها 
ومفردات  مجزوءة،  وأوزان  خفية  بإيقاعات 
وصور مستمدة من بيئة العامة وقاموس احلياة 
»الكُدَية«  وكانت  آنذاك،   والشعبية  االجتماعية 
من  تبدأ  فهي  ودرجات،  مراتُب  الشعراء  عند 
السؤال وتكفف الناس وتتصّعُد إلي أن تصل إلي 
املدائح وهذه تتصعُد إلي أن تصل إلي املشهورات 
الشعر  ديواُن  بها  رَّن  التي  التمدح  قصائد  من 

العربي.
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وكثيراً ما خلقت البيئة املختنقة بالشعر واألدب 
شعرائنا الغاوون الذين حلموا أوالً بثروة تنصب 
عليهم من كرم هذا اخلليفة أو من إحسان هذا 
أن  الشعراء  لكل  يتيسر  يكن  لم  أنه  إال  األمير، 
الشعر  كان  فقد  العلية،  املقامات  أبواب  يلجوا 
يتعرض إلي مخض شديد يف أسقية النقد التي 
ال ترحم فال يصل إلي أسماع اخلليفة أو األمير 
فكان  املخيض  أو  السائر  أما  خالصة،  زبدة  إال 
يترك للعامة يتداولونه يف مجالسهم ويتناشدونه 
يف أسواقهم، ولكن ما جدوى انتشار شعر الغاوين 
غائلة  عنهم  يدفع  ما  عندهم  وليس  العامة  بن 
وشرع  الفقر  الزمهم  لذلك  والفاقة،  احلرمان 

بعضهم يف التسول وسؤال الناس.
بالشعر وباألدب عموما  الكُدية  واليوم شاع أمر 
واستفحل أمرها، فقط أُستبدل اخلليفة باملسئول 
الكبير)احلاكم( واألمير باملسئول الصغير)الوزراء 

واملدراء ورجال األعمال(.  
شهيرة  مجلة  يف  ثابتًا  بابًا  حترر  الليبي: 
راسخة هي »العربي« الكويتية، كيف بدأت 

قصة ارتباطك بهذا الهرم املبدع؟
ثمانينيات  )منتصف  الشباب  طور  بداية  يف   •
الثقافية  املجالت  على  تعرفت  املاضي(  القرن 
وأهمها  اخلليج،  من  تأتينا  كانت  التي  العربية 
يف  منها  األول  العدد  )صدر  »العربي«  مجلة 
كثيرا  وحلمت  1958م(،  عام  ديسمبر  شهر 
الكثير  ونشرت  صفحاتها،  على  اسمي  أري  أن 
من املقاالت بباب القراء، حتى متكنت أن انشر 
هيئة  على  اقترحت  أن  إلى  املقاالت،  بعض  بها 
عربية  طرائف  باب  بتحرير  القيام  حتريرها 

ابتداء من يناير 2015م.   
أما بالنسبة للطرائف العربية التي يتناولها بابي 
يف  فالناظر  لقارئها،  وانتقيها  باملجلة  الثابت 
والنادرة  الفكاهة  من  العربية يجد طرفاً  املكتبة 
مبثوثة يف كثير من كتب األدب والسير والتاريخ، 
فثمة طائفة من مشاهير العلماء، يف فجر اإلسالم 
وضحاه ألفوا يف هذا الباب، مثل: كتاب األغاني 
يف  املستطرف  وكتاب  األصفهاني،  الفرج  ألبي 
األبشيهي،  الدين  لشهاب  مستظرف  فن  كل 
والوشاء ألبي الطيب محمد بن اسحق بن يحي، 
الشعراء  وطبقات  ربه  عبد  البن  الفريد  والعقد 
األخبار  وعيون  والشعراء،  والشعر  املعتز،  البن 
الدهر  ويتيمة  للميداني،  واألمثال  قتيبه،  البن 

الظرف  ونتف  اللْطف  ولطائف  القلوب  وثمار 
واملحاسن  والتبن  والبيان  والبخالء  للثعالبي، 
واألضداد للجاحظ، واإلمتاع واملؤانسة ألبو حيان 
احلموي،  لياقوت  األخبار  وعيون  التوحيدي، 
املزاح  يف  واملراح  البغدادي،  للخطيب  والتطفل 
للغزي. وغيرها. بل إّن بعض املؤلفن تخصصوا 
يف هذا الفن فصنفوا كتباً مستقلة حتكي نوادر 
وطرائف احلمقى واملغفلن من الرواة والشعراء 
طرائف  ككتابي  واملعلمن،  والكتاب  واملتأدبن 
واملتماجنن  وأخبار  الظراف  واملغفلن،  احلمقى 
امللح  يف  اجلواهر  جمع  وكتاب  اجلوزي،  البن 
حدائق  وكتاب  القيرواني،  للحصري  والنوادر 
الّدر  نثر  الغرناطي، وكتاب  األزاهر البن عاصم 
املحاضرات  يف  األوراق  ثمرات  وكتاب  لآلبي، 
والتطفيل  البخالء  وكتابي   البن حجة احلموي، 
املجانن البن  البغدادي، وكتاب عقالء  للخطيب 

حبيب النيسابوري.
وهذه الكتب الفكاهية ال تخلو من فوائد علمية 
لتاريخنا  السياس  صادق  سجل  هي  بل  وأدبية، 
شهرياً  منها  انتقي  زمانها،  يف  واالجتماعي  ي 
طرائف رائقة، حتمل معاني شيقة اهديها لقارئ 

»العربي« الكرمي.
الليبي  مجلة  يف  لنا  أرسلت  عندما  الليبي: 
يف  قلب  مريض  أشهر   : بـ  املعنون  مقالك 
هذ  أذهلتني  امللوح،  قيس  عن   . العالم 
مرض  أعراض  عن  زردتهت  التي  التفاصيل 
كتبته  ما  قرأت  عندما  األمر  وتكرر  القلب. 
عن االكتئاب يف الشعر العربي. وكذلك بعد 
»متالزمة  و  والطب«،  األدب  »بني  كتابيك 

األدب والطب يف األدب العربي«.
أنك  أم  بالطب؟  أكادميية  عالقة  لك  هل 

مغرم بتقصي التفاصيل؟
الطبي،  باملجال  مباشرة  عالقة  لي  نعم،   •
مجال  يف  عاماً  ثالثن  منذ  به  أعمل  فأنا 
»طنطا«،  صدر  مبستشفي  التشخيصية  األشعة 
األدب  بن  عالقة  هناك  أن  الحظت  وقد 
وروائيون  شعراء  األطباء  من  فالعديد  والطب، 
متشابهان  لفظان  والطب  فاألدب  وقصاصون، 
»الدأب«،  معانيه  من  فاألدب  والغاية،  املعني  يف 
أي االستمرار يف العمل حتى يكون عادة، ويقال: 
إن كلمة »الدأب« انقلبت إلى كلمة »أدب«، وتدل 
على رياضة النفس على ما يستحسن من سيره 
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القصص،  الشعر،  ورواية  التعليم  وعلى  وخلق. 
األخبار واألنساب، وقد أطلق بعضهم اسم األدب 
على التآليف عامة، فقد ترجم »ياقوت احلموي« 
يف كتابه معجم األدباء للمؤلفن يف جميع فنون 
»شرح  كتابه  يف  »التبريزي«،  ويقول  املعرفة، 
احلماسة« عن األدب: »كان األدب اسماً ملا يفعله 
استعماله  تطور  ثم  الناس،  به  فيتزين  اإلنسان، 
القرن  أواسط  وبعد  العادة«.  على  يطلق  فصار 
الثاني الهجري أطلق لفظ األدب على جميع ما 
ترجم ونقل من األلعاب والفنون، كما أطلق جماعة 
اسم األدب على النظم والثقافات الضرورية لفئة 
بن  الوزير احلسن  يروى عن  املجتمع، ومما  من 
عشرة:  اآلداب  »إن  قوله:  236هـ(  )ت:  سهل 
الهندسة،  الطب،  الصوجلان،  الشطرجن،  العود، 
وثم  الناس،  أيام  النسيب،  الشعر،  الفروسية، 
الناس  يتلقاه  وما  واحلديث  السمر  مقطعات 
من  الطب  »اجلاحظ«  عد  »كما  املجالس.  يف 
األدب، وكذلك فعل »إخوان الصفا« يف رسائلهم 
يف النصف الثاني من القرن الرابع الهجري، إذ 
والطب  والصناعات،  الفنون  على  األدب  أطلقوا 

فن وصناعة.
الليبي: الشهاوي مبدع يؤرخ للكائنات التي 
القدمي،  العربي  باملوروث  وجدانيًا  ارتبطت 
من »ذئب الشنفرى«، إلى بكاء احلمام مرورًا 

بالقطط يف التراث العربي. 
إلى أي حٍد ميكن للموجودات من حولنا أن 

تندمج معنا تاريخًا وتفاصيل حياة ؟
لدي  كبير  شأن  وللموجودات  القدم  منذ   •
العرب، ألنها كانت وما تزال من مكونات حياتهم 
يف  السبق  لها  العربية  واحلضارة  األساسية. 
التفاعل مع هذه املوجودات ليس باعتباره ممارسة 
والعرف االجتماعي  التقليد  اجتماعية من قبيل 
ولكن رأفة ورحمةً به، على سبيل املثال املتصفح 
لديوان الشعر العربي اجلاهلي قلما يجد قصيدة 
مباشراً  وصفاً  كان  سواًء  الناقة  ذكر  من  تخلو 
بن  محادثة  أو  بها  أخرى  تشبيها حليوانات  أم 
وما  املناجاة،  أو  الشكوى  لبث  وصاحبها  الناقة 
الشاعر  بن  دائر  حديث  بها  و  إالَّ  قصيدة  من 
وأحد املوجودات من حوله، فالعربي كثيراً ما كان 
يسافر وحده، والصحراء خالية وواسعة، لذا كان 
يرتبط بأحد املوجودات – ناقة، شجرة، حمامة، 
لقاء وحديث،  معها  ويدير  أسد-  ذئب،  مطوقة، 

والغريب أن هذه املوجودات تفاعلت معه ورافقته 
إلى  العالقة  حدود  وجتاوزت  معه،  واندمجت 
بل  التام.  والتناغم  املطلق  االنسجام  من  ضرب 
أن  املوجود  يكاد  التماهي  من  لون  إلى  وحتولت 
له،  أخرى  صورة  أو  لصاحبه،  امتداداً  يصبح 
أزلياً،  بينهما  اللقاء  حسبت  معاً  رأيتهما  فإذا 
كأن الواحد منهما لم يخلق إال لآلخر. وكأنهما 

يتكامالن.
تفاصيل  يف  معنا  املوجودات  الندماج  ومثاالً 
ثور«  بن  »حميد  للشاعر  الوقفة  هذه  حياتنا، 
الذي تفاعل مع بكاء حمامة، فقد سكن »حميد« 
ذات مساء إلى نفسه، وتصور أنه سيقضى ليلة 
هادئة مستريحة، ولكن نواح حمامة ثاكلة يقلقه، 
ويأخذ عليه أقطار نفسه، فيدع مكانه املطمئن 
ليتفهم دواعي هذا الهديل النائح، ويتعمق األمر 
تعمق البدوي الدارس لبيئته عن خبرة فاحصة، 
تتجاذبه  غصن  على  مضطربة  تهتز  فيجدها، 
الريح وهى تئن عليه قائالً ومقوماً دون سكوت، 
ليشاركنها  احلمائم  من  زميالتها  تدعو  وكأنها 
يف املأساة، إذ قضت أجمل أيام حياتها حتتضن 
جميل  فرخ  وهو  حر-  -ساق  الصغير  فرخها 
صنع  ال مما  اهلل  صنع  مما  بديعاً  طوقاً  تطوق 
ضرب  من  البديعة  زركشته  فليست  اإلنسان، 
صواغ يصنع الدراهم والدنانير، وقد رآه الشاعر 
من قبل فى أجمل صوره احلانية الرحيمة حن 
ليطعم،  أمه  فم  إلى  األحمر  الرقيق  جيده  مد 
أمه  نور زهرة حمراء، وما زالت  اكتسى  فكأمنا 
أعلى  يف  عش  أهدأ  له  مهدت  وقد  عليه  حتنو 
يطير،  وكاد  الريش  اكتسى  بالدوحة حتى  مكان 
ثم وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة حن 
انقض عليه صقر جارح فلم يدع منه غير رمام 
وأعظم، فهاج هائجها وأرسلت نواحها األعجمي 
الذي أثر بالغ األثر يف قلب سامعه العربي، فأخذ 
يتعجب كيف يكون غنائها - بكائها- فصيحاً على 

أعجميته، ولم تفغر مبنطقها فماً. 
يقول حميد:

وما هاج شوقي إال حمامة
دعت »ساق حر« ترحة وترمنا 

بكت شجو ثكلى قد أصيب حميمها
مخافة بني يترك احلبل أجذما

فلم أر محزونًا لها مثل صوتها
وال عربيًا شاقه صوت أعجما
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كمثلى إذا غنت ولكّن صوتها
له َعولة لو َيفهم الَعْوُد أرزما.

وقول حميد: )) له َعولة لو َيفهم الَعْوُد أرزما ((، 
من أجمل ما يقوله شاعر حساس مثله يف مثل 
هذا املوقف. فالعود فد ُفهم وأرزم إرزاماً مقلقاً 
يشجيه احلداء  العود  أليس  فيه،  ال شك  هادراً 
فيبعث به احلنن؟ فكيف إذن بنواح احلمام؟ وأين 

احلداء من الهديل؟.  
انتباه  استرعت  بدورها  األندلس  الليبي: 
من  النقطة  تلك  عند  توقف  مبدع  كل 
تاريخ العرب، برأيك كباحث مغرم بعالمات 
أننا  أم  غزاة،  مجرد  كنا  هل  االستفهام، 

أضعنا فرصة ال تتكرر ؟
• األندلس )فردوس العرب املفقود( خير عبرة 
حتولنا  فعندما  غافلن،  غير  كنا  إن  لنا  وعظة 
إلى غزاة – نغزو بعضنا البعض- ضعنا وضعينا 

فرصة ال تتكرر، ولن تتكرر.
فالقرون الثمانية التي ُوجد فيها العرب باألندلس 
احلقيقية  القصص  عشرات  ورائها  خلفت 
العرب  من  املعاصرين  أذهان  تدور يف  واملتخيلة 
منها  وكثير  واضح،  منها  قليل  األندلس،  عن 

غامض مشوب بأشكال من احلسرة واأللم.
القرون  يف  حقيقية  روايات  هناك  أن  واحلقيقة 
الثالثة األولي من حياة األندلس العربية تكشف 
يف  اإلسالمية  العربية  احلضارة  ازدهار  مدي 
غير  منها  يبقي  لم  أن  بعد  خاصة  األندلس 
من  معمارية  وشواهد  الكتب  بطون  يف  الوصف 
إلى  ُحولت  التي  واملساجد  واحلدائق  القصور 
كنائس، لعل ذلك التاريخ املجيد يقدم إلى أجيالنا 
العظة والعبرة لعلهم يدركوا أن حضارة األندلس 
بن سماحة  رائع  وتزاوج  تكامل  على  قامت  قد 
يف  الطبيعية،  مبصادرها  غنية  وبيئة  اإلسالم، 
حن أن التعصب وضيق األفق وانتشار اخلرافة 
كانت أساس عصر الضعف والفرقة الذي ذهب 
هو  وذالك  واملسلمن.  العرب  من  باألندلس 
الدرس البليغ الذي تقدمه األندلس لنا يف هذا 

العصر. يف الوحدة قوة، ويف التفرق ضعف.
املرموقة  القامات  الكثير من  الليبي: لدينا 
سؤال  يراودك  أال  ولكن،  املجاالت،  كل  يف 
اجتماعية  كحاضنة  تعاملنا  صحة  حول 
مع  الوقت  نفس  يف  حاكمة  وسلطة 

مبدعينا ؟

احلاضنة  الثالث  العالم  بلدان  يف  لألسف   •
والقامات  احلاكمة،  السلطة  تتبع  االجتماعية 
املرموقة يف كل املجاالت أصبحت تشق طريقها 
إلى خارج هذا العالم لتهاجر إلى العالم األول بل 
والثاني- حيث تتوافر هناك احلاضنة االجتماعية 

بعيدا عن السلطة احلاكمة- هربا من الثالث.
التراث  هذا  على  تخشى  وكأنك  الليبي: 
الكتابة  عن  تتوقف  ال  أنت  االندثار،  من 
موسوعة  تسجيل،  وملكة  توثيق  كفعل 
فعالً  ميكن  هل  مثالً،  العرب  والعلماء  العلم 
لهذا التراث أن يتقزم يومًا إلى مجرد ذكرى 

باهتة؟ 
حملوا  العرب  أن  أيًضا  ا  علمّيً الثابت  من   •
لواء احلضارة  ورفعوا  الدنيا  إلى  اإلسالم  أنوار 
بن  فيما  ثمانية  قرون  قرابة  واملعرفة  والعلم 
األندلس غربًا وبالد السند شرًقا وتركوا للمعرفة 
تتركه أمة قبلهم وال بعدهم،  تراًثا لم  اإلنسانية 
تراث  إحياء  إلى  اليوم  أننا يف حاجة  وال جدال 
العروبة اإلسالمي يف العلم واألدب والفن والشعر 

وجميع مناحي احلياة. 
احلضارة  مسيرة  إلى  مت  قدَّ كأمه  لنا  وحقٌّ 
بتراثنا،  نحيط  أن  اإلسهامات  أعظم  البشرية 
ألننا يف احلقيقة جنهله. ولسنا أبًدا وعلى عكس 
هم به أنفسنا أمة تعيش يف  ا أو َنتَّ كل ما ُيشاع عنَّ
ذلك  لنا  يقولون  من  أنَّ  معلوًما  وليكن  املاضي، 
يقولونه من باب اخلداع واالحتيال علينا فهم ال 
نفوسنا  نشحذ  وأن  ماضينا  نعرف  أن  يريدون 
بأمجاده استعداًدا لالنطالق نحو املستقبل وهم، 
الغربية  األمم  أن  ًدا  جيِّ يعلمون  للمفارقة  ويا 
أشد  ماضيها  تولي  العالم  أمم  من  والكثير 
االعتزاز برغم قزميته إذا ما قيس مباضينا وهم 
جتد  ال  حن  األمم  من  كثيًرا  أن  أيًضا  يعلمون 
هو  دائًما  املاضي  ألن  تختلقه.  فإنها  ماضيها 

جذور احلاضر وركيزة املستقبل.
وإذا أردنا النهوض من تلك الكبوة احلاضرة فإن 
علينا أوَّالً البحث يف التراث العربي الذي سوف 
تأسيس  يف  منها  اإلفادة  ميكن  أبحاثاً  يعطينا 
بنية حتتية علمية ذات معايير عاملية يف التفكير 
وإدخال  واملفردات  األصول  لفهم  والصياغة 
بشكل  والدارسن  الشباب  عند  العلمية  العقلية 
ندرس  فإننا  العربي  بالتراث  نؤرخ  فعندما  عام. 
يف شكل أو آخر عملية اإلبداع العلمي وأسبابه، 
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وكذلك أسباب عدم اإلبداع العلمي، و أيًضا صلة 
وهذا  ونشرها.  العلوم  بتدريس  العلمي  اإلبداع 
يهم على وجه اخلصوص األمة العربية التي مع 
األسف ال تساهم حالياً بصورة جذرية يف اخللق 

واإلبداع العلمي.
إن التحدي الذي يواجهنا يف تربية نْشِئنا العربي 
يكمن يف مدى قدرتنا على توعية األسرة واملدرسة 
يف املقام األوَّل بإتباع الطريقة الصحيحة للتطبيق 
)فاألصالة  واملعاصرة  األصالة  ملفهومي  األمثل 
-احلفاظ على الهوية-ال تعني أبداً االنغالق على 
تعني  املعاصرة ال  أن  كما  اآلخر،  الذات ورفض 
أبداً تغريب املجتمع بترك قيمه العربية والتخلي 
وجه  على  أمة  هناك  فليس  كله،  ماضيه  عن 
كله، فلرمبا أخجلها  األرض تخجل من ماضيها 
بعضه واحتفظت ببعضه اآلخر يف ذاكرتها ونقلته 
أن  العرب  ألمة  يراد  إذن  فلماذا  أجيالها،  إلى 
تخجل من كل ماضيها؟ على األقل ميكن أن ُنبقي 
والفعل  القول  من  اجليد  على  مفتوحة  ذاكرتنا 
حصره.  يصعب  كثير  باملناسبة،  وهو  السابق، 
غير  متكامالن  الفهم  بهذا  واملعاصرة  فاألصالة 
بينهما،  اجلمع  من  لنا  مناص  وال  متناقضن، 
الذي  العلمي  الواقع  يفرضه  خيار  اجلمع  وهذا 
الغرب  من  اإلفادة  نقبل  الفهم  وبهذا  نعيشه. 
فكراً وثقافة وابتكاراً وعلماً، ونرفضه حن يكون 
احتالالً وعدواناً وسلباً لهويتنا الثقافية، كما أننا 
لنا يف حاضرنا  هاً  وموجِّ بالتراث ملهماً  نتمسك 
جمودنا  مصدر  نتخذه  أن  نقبل  وال  ومستقبلنا، 
وانغالقنا على ذواتنا والتهرُّب من واقع حياتنا(. 
لتنشئة  متوازنة  ثقافية  خطة  باعتماد  وذلك 
على  تقوم  واملدرسة  البيت  يف  العربي  الطفل 
حاالت  ضد  وحتصينه  الثقافية  هويته  تأصيل 

الغزو الثقايف واالغتراب.
وبعد أنا شخصيا ال اخشي على هذا التراث من 
االندثار أو التقزم، ألنه متربط بعوامل عده أهمها 
اللغة العربية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقران 
الكرمي، فقط أحاول – وغيري الكثيرين- إزالة 
عصري  بإسلوب  صياغته  وإعادة  شوائبه  بعض 

يناسب مرحلتي احلاضر واملستقبل.
العرب  القالئل  من  الشهاوي  صالح  الليبي: 
برنابا،  إجنيل  عن  للكتابة  تصدوا  الذين 
االجنيل املسكوت عنه يف تاريخ املسيحية. 
التصدي  يف  جرأتك  لك  تسبب  هل 

للموضوعات الشائكة بعض املتاعب؟
• منذ فترة أرسل إلى أحد األصدقاء املقيمن 
الكتب  مكتبات  من  اشتراه  كتاباً  فرنسا  يف 
املستعملة يف باريس - أي ما يوافق سور األزبكية 
اقتناء هذا  أنى من هواة  يعلمه  مِلاّ  القاهرة-  يف 
أبلغة  عندما  خاصة  القدمية،  الكتب  من  النوع 
البائع أن هذا الكتاب أثار ضجة كبيرة يف الرأي 
العام يف أوروبا والعالم ألنه يقيم البراهن على 
أن عيسى بن مرمي – عليه السالم – ليس ابن 
الرب وإمنا هو بشر، كبقية البشر، ولكن اهلل عز 
وجل كّرمه ومّيزه عنهم. اسم الكتاب باإلجنليزية. 
 )The Myth of God Incarnation(
من  سبعة  الكتاب  مؤلفو  التجسيد(  )أسطورة 
علماء الالهوت يف إجنلترا، من أبرزهم: موريس 
بجامعة  األستاذ   Maurice Wiles وايلس 
 Dennis أكسفورد، وزميله مستر دنيس ناينهام
 Francis يونغ  فرنسيس  و    Nineham
ويف  الالهوت.  البريطانية يف  العاملة    Young
أن:  من  املؤلفون  ذكره  ما  طالعت  الكتاب  هذا 
»البابا جالسيوس األول الذي جلس على األريكة 
البابوية سنة 492م أصدر أمراً يعدد فيه أسماء 
كتاب  عدادها  ويف  مطالعتها  عن  املنهي  الكتب 
واكتب  ابحث  برنابا«، مما جعلني  يسمى إجنيل 
عن هذا اإلجنيل خاصة انه يف نظري يعتبر حلقة 
الوصل املفقودة بن املسيحية واإلسالم، وإجنيل 
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الطوائف  قبل  من  به  معترف  غير  هذا  برنابا 
املسيحية، ألنه يقترب من وجهة النظر اإلسالمية 
حول املسيح، واعتباره فرداً من البشر مع تالٍق 
اإلسالمية،  الديانة  مع  أخرى  عديدة  نقاط  يف 
أهمها توقع املسيح ظهور اإلسالم. واحلقيقة أن 
االنحراف باألديان هو الذي يسبب الصراع بن 
الطبيعي  سيرها  األديان  سارت  ولو  معتنقيها، 
اللتقت  حتريف  دون  اهلل  عند  من  كرساالت 
جميعا يف أهدافها ويف كثير من وسائلها، ونحن 
نعتقد أن العقيدة الصحيحة معروفة لكثيرين من 
قادة األديان ولكن االنحراف وحب الدنيا وزينتها 

يزينان الباطل ويدفعان لتأييد االنحراف. 
أما جرأتي يف التصدي ملثل هذه املوضوعات فهي 
احلقيقة  عن  فقط  أبحث  أني  واقتناعي  لعلمي 
بغض النظر عن ما جتلبه احلقيقة من متاعب، 

ألني دائماً أري أنه ليس بيني وبن احلق شيء.
قرية  »طنطا«  مواليد  من  أنت  الليبي: 
»دمشيت«، حدثنا عن األصل،عن دمشيت، 

هل تدين لهذه البعيدة املنزوية بالفضل؟
• بال شك أدين لقريتي – دمشيت- بالكثير من 
الفضل، فمنذ البداية قررت االعتماد على قلمي 
وفكري وذلك لبعدي عن مركزية األدب والثقافة 
يف العواصم، واقتناعي أن املزاحمة على القشور 
يف  نفعاً  جتدي  لن  هناك  السائدة  الثقافية 
الدائمة  وقناعتي  الشخصي،  الثقايف  مشروعي 
أن املكان ال يعنى احلدود اجلغرافية املتمثلة فيه، 
فبحكم مولدي يف إحدي قري محافظة الغربية، 
رمبا ال تفوح رائحة قريتي كمكان يف كتاباتي، ولكن 
أخرى،  زاوية  من  كتاباتي  على  ذلك  ينعكس  قد 
القرى املبدعن ليس بالضرورة أن تكون  فأبناء 
كتاباتهم،  يف  ظاهرة  البدائية  مبفرداتها  القرية 
ولكن قد تفوح بيئة القرية يف كتاباتهم من خالل 
تركيز املبدع القروي الريفي على جوانب أخرى، 
كاألصالة والقيم واملبادئ والعادات، فأنا كواحد 
من أبناء القرى لم أتطرق يف كتاباتي إلى القرية 
حيث  والتجاهل  اجلمود  حال  على  ظلت  التي 
والعواصم على ذهن وقلب  الكبيرة  املدن  تطغي 
وعقل املُشرع واملنفذ يف أي دولة ما، ذلك الذي 
طريق  عن  اإلعالمية  الوسائل  وتقدمه  جتمله 
كتاب يكتبون عن القرى النموذجية احلديثة على 
جتد  أن  النادر  فمن  أرضه،  يف  اهلل  جنه  أنها 
ذلك يف كتاباتي كابن لهذه البيئة، باستثناء بعض 

القصص القصيرة جداً التي دائماً ما أتعرض من 
يحسها  التي  واملرارة  احلزن  بعض  لبث  خاللها 
نظر  وجهة  جانب  من  للتجاهل  القرى  سكان 
خرجت  ما  إن  أقول  أن  أستطيع  ولكن  قروي، 
األصيلة  والعادات  بالقيم  ممثل  بيئتي  من  به 
والتراحم والتواد بن سكانها، تلك التي انعكست 
ورمبا  القضايا،  بعض  مناقشة  يف  كتاباتي  على 
كانت املفردات حاضرة كشاهد على لغة القروي، 

باعتبار أن اللغة أحد مكونات البيئة.
الليبي: الشهاوي أديب يكتب بلغة باحث،   
بإحساس  التراث  عن  يكتب  باحث  هو  أو 
أديب . كيف ميكن أن نفض هذا االشتباك 

بني االثنني؟ 
• يف البداية أحببت القصص القروية والدينية 
التي كان يحكيها لي أبي – رحمة اهلل عليه- ثم 
بحثت عن الكثير منها، ووجدت ضالتي يف كتب 
ولكني  الفريد،  والعقد  األغاني  خاصة  التراث 
كنت أقف عند بعض القصص التي ال تستسيغها 
ذائقتي وال يقبلها عقلي باحثاً عن صحتها، وقد 
منحول،  منها  الكثير  أن  إثبات  يف  كثيراً  وفقت 
وتنقية  كتابة  إعادة  على  أعمل  جعلني  ما  وهذا 
التراث العربي، وما أكتبة يف هذا املجال اعتمد 
فيه على هذا اإلحساس، وأفضل أن ال أفض هذا 

االشتباك بن املجالن.     
قصصية،  مجموعات  ثالث  لديك  الليبي: 
هل ميكن أن نعتبر القصة حجر األساس يف 

شخصية الشهاوي الكاتب؟
القصيرة  القصة  اكتب  أنا  القول:  بداية   •
خالله  من  اجلمع  لي  يتيح  الفن  هذا  ألن  جداً 
الفن  هذا  أن  وال شك  واملفارقة،  السخرية  بن 

صاحبه تأثير ما متبادل من ويف شخصيتي. 
احلياة  ألن  العالم،  فنون  أقدم  من  فالقصة 
القصيرة  القصص  من  سلسلة  اإلنسانية 
حياة  فنرى  واملبكية،  منها  املضحكة  والطويلة، 
آدم عليه السالم تبدأ بقصة سجود املالئكة له 
التي  الشجرة  قصة  ثم  ذلك،  الشيطان  ورفض 
ثم قصة  الدنيا،  إلى  وتهبطه  ُتخرجه من اجلنة 

ابنيه هابيل وقابيل... إلخ.
األدبية  بالقصص  زاخر  القدمي  العربي  واألدب 
جندها  والفكاهية،  واالجتماعية  والتاريخية 
العرب  أيام  عن  رُوي  فيما  اجلاهلي  العصر  يف 
وحروبهم، ويف األمثال، وما وراءها من حكايات، 
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أخرى  ناحية  ومن  واألساطير،  اخلرافات  ويف 
العناصر  من  الكثير  اجلاهلي  الشعر  يتضمن 
القصصية مثل السرد واحلوار واملونولوج، ونرى 
الكتب الدينية املقدسة كلها من التوراة واإلجنيل 
والكون  اإلنسان  خلق  بقصص  زاخرة  والزبور 
والعصاة  والصاحلن  واألنبياء  واجلن  واملالئكة 
باألنبياء  عالقة  لهم  كانت  الذين  امللوك  وبعض 

والرسل.
والقرآن الكرمي فيه آية صريحة تدل على عنايته 
بالقصة وهي: »نحن نقص عليك أحسن القصص 
مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
ملن الغافلن« )يوسف: 3( كما أن كلمة »القصة« 
وبعض مشتقاتها وردت يف حوالي خمسة عشر 
موضعاً من القرآن الكرمي، وكذلك أُفردت سورة 

خاصة سميت »سورة القصص«.
ُيروى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه  السنة  ويف 
يقص  الداري«  »متيم  إلى  يستمع  كان  وسلم 
قصة اجلساسة والدجال، وكان سيدنا »عمر بن 
اخلطاب« رضي اهلل عنه قد أذن لتميم الداري 
بأن يقص على الناس يف مسجد الرسول صلي 
اهلل عليه وسلم،  كما أن الصحابي »معاوية بن 

أبي سفيان« كان يلتذ بسماع القصص.
ويف العصر العباسي ازدهر فن القصة، واشتهرت 
كقصص  األموي  العصر  شعراء  بعض  قصص 
كما  بثينة،  وجميل  لبنى،  وقيس  ليلى،  مجنون 
األغاني  كتاب  مثل  القدمية  العربية  املصادر  أن 
واألمالي والعقد الفريد، والبخالء وكتب املؤرخن 
والتفسير،  والبالغة  النحو  واملؤلفن يف شواهد 
اجلامعة  املؤلفات  وأصحاب  الشراح،  ومؤلفات 

تزدحم بهذا التراث القصصي العربي.
والقصة القصيرة جداً تطور لفن اخلبر يف التراث 
احلكايات  أو  اإلخبار  تلك  وبخاصة  العربي، 
السخرية  بن  جتمع  كانت  التي  القصيرة 

واملفارقة، وهذا سر اهتمامي بهذا اجلانب. 
الليبي: أالحظ غزارة إنتاجك املكتوب، هل 
ميكن أن نتعرف على منهجية العمل اليومي 
يف  معينًا  منطًا  تتبع  هل  الشهاوي؟  لصالح 

الكتابة على سبيل املثال؟
دائماً  فانا  مكان،  أي  وقت ويف  كل  اكتب يف   •
ذهبت،  أينما  معي  الكمبيوتر-   - جهازي  أحمل 
للوقت،  متامها  واترك  أبدأها  وكتبي  ومقاالتي 
املحدد،  الوقت  وأنهيته يف  أبدأ مقال  لم  وغالباً 

التي  الكتب واملقاالت  العديد من مشاريع  ولدي 
ما تزال مفتوحة.   

كانت  الكمبيوتر  فقبل  الكتابة،  كيفية  عن  أما 
لي الكثير من الطقوس قبل وأثناء الكتابة، فقد 
مسطر  ورق  على  الرصاص  بالقلم  أكتب  كنت 
لم أغيره، وأكتب علي سطر دون  نوع معن  من 
الزمن  وتقلص  السرعة  عصر  يف  ولكن  سطر، 
غير  أخري  وسائل  إلي  جلأت  لإلنسان  املتاح 
التي  الكاتبة  اآللة  إلى  حيناً  فلجأت  اليد.  خط 
رأيته من برودة  ملا  لم أستسغها وأحجمت عنها 
لنقل  ترقي  ال  أنها  ورأيت  املصفوفة،  حروفها 
التي  املتوهجة  واألحاسيس  اجلياشة  املشاعر 
يسطرها قلمي على الورق. ولكن مع ظهور أسرع 
أجهد  أعد  لم   - الكمبيوتر   - للكتابة  وسيلة 
واستدعاء  خطي  حتسن  يف  بالتفكير  نفسه 
املشاعر لتتدفق من العقل إلي اليد علي الورق، 
اإللكترونية  البرامج  من  لعدد  املهمة  وكلت  بل 
للمرء  ميكن  والتي  الكومبيوتر،  جهاز  يف  املعدة 
وعلمية  جتارية  مراسالت  حترير  خاللها  من 
ورسائل شخصية وأدبية تخضع اليوم إلي الكتابة 
القلم.  محل  الكومبيوتر  حل  حيث  اإللكترونية 
واعتقد أنه مع بعدي عن القلم فقدت سمة من 
قدرتي  علي  ذلك  وأثر  شخصيتي،  مالمح  أهم 
وأسلوبي يف الكتابة، وتقلصت كثيراً إمكاناتي يف 
التعبير عن أفكاري ومشاعري التي هي أكبر من 

أن تنقلها حروف إلكترونية جامدة.
الليبي: بصراحة، أال يشعر الشهاوي أنه نال 

من الشهرة أقل مما يستحق؟
• ال، أبداً. فموضوع الشهرة ال يعنيني، فلست 
والكتاب،  والورق  القلم  وأدواتي  صيت،  طالب 
الشاشات  خلف  اجللوس  أو  الطبلة  وليست 
املاشي  أن  دائماً  ويقيني  الغربان،  نعيق  أحاكي 
يف نومه وطالب الصيت ال يعيان من أمرهما ما 

ينبغي لالرتقاء والترقي. 
اإلبداعي  التواصل  ترى  كيف  الليبي: 
العربي؟ وهل تستفيد  املصري مع محيطه 
سبيل  على  الكتاب  معرض  من  مثالً  مصر 
املثال لترسيخ هذا التواصل، أن األمر مازال 

بحاجة إلى املزيد من االجتهاد؟
عوامل  حتكمه  املصري  اإلبداعي  التواصل   •
بعمل  للقائمن  والوعي  اإلرادة  أهمها  عدة، 
اإلدارة الثقافية، ولعل فترة الستينات من القرن 
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ففيها  ذلك،  على  شاهدة  خير  املاضي  امليالدي 
كانت اإلرادة السياسية تبغي السبق املصري يف 
هذا الشأن مع أن معرض الكتاب لم يكن له ظهور 
بعد، فليس مبعرض الكتاب يعلو ويهبط اإلبداع، 
واملطلع على املشهد الثقايف املصري اآلن يلحظ 
ثقافات  سيادة  ظل  يف  لإلبداع  البن  التراجع 
هشة تزاحم اإلبداع احلق إلى جانب تهميش دور 
أنصاف  لصالح  وإقصائهم  احلقيقين  املبدعن 
ثقافات  علي سيادة  والعمل  بل  مبدعن،  وأرباع 

مستوردة غريبة عنا وعن قيمنا.  
الليبي: مصر هي أم الدنيا، تاريخيًا، هل أنت 
منحاز كباحث يف التراث إلى هذه املقولة ؟ 

وإلى أي حد؟
• هذه املقولة بها مغالطة تاريخية كبري، فمصر 
إال  مجتمعياً،  اإلنساني  التاريخ  فجر  كانت  وإن 
مروراً  والروماني  اليوناني  العصر  ومنذ  إنها 
وهي  احلديث  العصر  إلى  اإلسالمي  بالعصر 
أن  نتمنى  وكنا  أهلها،  لغير  وخيرها  مستعمرة، 
احلديث  العصر  ويف  ألهلها،  الدنيا  أم  تكون 

أصبح للدنيا أمهات كثر.    
أم  يريد؟  ما  كل  الشهاوي  كتب  هل  الليبي: 

أنك ترى أن هناك الكثير بعد؟
• هناك الكثير مما أريد كتابته وتسجيله يضيق 
أن هناك  ناشراً، فكما  له  الوقت، وال أجد  عنه 
من ُيعالج بالقراءة، هناك من ُيعالج بالكتابة وأنا 

أحد هؤالء. 
الليبي: أحوال األمة، ووجع املجتمعات، وكأن 
هذه املتالزمة تعلو وتنخفض مبا حتكم به 
باحث  باعتبارك  قاهرة،  ظروف  من  الدنيا 
متعمق، ما هي النقطة األكثر انحدارًا التي 

وصل إليها املجتمع العربي عبر التاريخ؟ 
 • من الثابت تاريخياً أن االنحدار العربي بدأ 
حوالي العام503هـ/ 1110م بعد قرون عديدة 
عن  اإلجابة  مُيكنه  أحد  وال  االزدهار.  قمة  من 
هذا السؤال: ))ملاذا جفَّ نبع اإلبداع العربي وبدأ 
أسباب  بالطبع  هناك  كانت  بيقن.  االنحدار؟(( 
خارجية، كالدمار الذي سببه الغزو املغولي. أما 
احلقيقة أن هذا االنحطاط بدأ قبل ذلك بكثير. 
االنغالق  أوَّلها  داخلية،  بأسباب  هذا  ويتعلَّق 
الثاني  أما  العلمي.  النشاط  وعزلة  ات  الذَّ على 
جتديد  كل  ِضدَّ  احلياة  د  قيَّ الذي  الهجوم  فهو 
القرن  وبداية  القرن احلادي عشر  نهاية  ووَصم 

ديني  بنزاع  االنحطاط(  )بداية  عشر  الثاني 
طائفي شديد، سببته دواع سياسية. يصف ذلك 
اإلمام »الغزالي« الذي كتب نحو العام 1100م 
يقول: »جرمية خطيرة ارُتكبت يف احلقيقة ِضدَّ 
الدين على يد رجل يعتقد أنه يدافع عن اإلسالم 
من  شيئاً  أن  الرياضية، يف حن  للعلوم  برفضه 

هذه العلوم ال يعارض حقيقة الدين«. 
وهذا خالف ما حثَّ عليه اإلسالم من التفكير يف 
قوانن الطبيعة، مع أمثلة من الكوزمولوجيا )علم 
تطور الكون( ومن الفيزياء، ومن البيولوجيا، ومن 
الطب، وهى عالمات لكل البشر، قال تعالى: »أفال 
ينظرون إلى اإلبل كيف ُخلقت، وإلى السماء كيف 
األرض  وإلى  ُنصبت،  كيف  اجلبال  وإلى  رُفعت، 
قال  كما   ،)20-17 )الغاشية:  ُسطحت«  كيف 
تعالى: »إن يف خلق السماوات واألرض واختالف 
عمران:  األلباب«)آل  ألُوِلي  آليات  والنهار  الليل 
يف  املؤمنن  الكرمي  القرآن  يحثُّ  كما   ،)189
750 آية )حوالي ُثمن القرآن( بدراسة الطبيعة، 
بالتفكير، ويحثهم على استخدام العقل يف صورة 
من  يجعلوا  وأن  املطلق،  عن  بحثهم  يف  ُمثلى 
العلمي معاً عنصراً  الفهم  املعرفة ومن  اكتساب 

من احلياة املشتركة.
إلى  أدت  التي  العراقيل  نعرف  أن  أردنا  إذا  أما 
التربية  أن  لعلمنا  اليوم،  العصري  االنحدار 
البيت  يف  املبدعن  وإهمال  لإلبداع  املثبطة 
واملدرسة سمة ظاهرة يف املجتمعات العربية يبدأ 

منذ الطفولة.
عائلية،  وعراقيل  شخصية،  عراقيل  فهناك 
االجتماعية،  والعراقيل  املؤسسية،  والعراقيل 
العراقيل  هذه  أهم  ولعل  املدرسية،  والعراقيل 
املدرسية؛ ألنها املؤسسة املختصة التي تتولى أمر 
التربية العلمية. وباختصار ميكن سرد مجموعة 

كبيرة من العوامل يف هذا املجال:
- عدم توفير التربية االبتكارية 

- عدم تخصيص الوقت الكايف لالبتكار
الذهنية  األهداف  على  الدارسة  يف  التركيز   -

الواطئة من دون األهداف الذهنية الُعليا
- إهمال األهداف االبتكارية الوجدانية والنفسية 

احلركية
ال  التي  واملثقلة  اجلامدة  الدراسية  املناهج   -
تخرج عن إطار مرسوم معروف من ذي قبل مهما 

كان األمر
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- استخدام الكتاب الواحد يف التدريس وإهمال 
املصادر املوجودة 

انضباطية  وبقوانن  كثيراً  املثقلة  املناهج   -
صارمة والتربية املتركزة على املعلم

اجلماعية  الطرائق  باستخدام  االكتفاء   -
واالستغناء عن الطرائق الفردية

- شحة استخدام الوسائل التعليمية 
- فقدان اجلو الدميقراطي يف التدريس 

- إهمال الفروق الفردية بن الطالب 
- التقومي ذو االجتاه الواحد 

- املَُعلِّم املتسلط 
- الطالب املفتقد الدافعية العالية يف تعلُّم العلم

- املدارس التي تتولَّى أمر االرتقاء بالتعليم والعلم 
والتي ال ترقى يف السباق نحو التطوير والتنمية 

الدائمة للحاق بركب التقدم والعلم احلضاري
- مؤسسات املجتمع التي تخلَّت عن دورها املنوط 
العلم  دعم  خالل  من  باملجتمعات  لالرتقاء  بها 

هت إلى مؤسسات خدمية غير مجدية. وتوجَّ
- بعض الترجمات العلمية احلديثة أغلبها مفتعل 
ولغته ال تليق باللغة العلمية، وال تساعد على فهم 

املجهود العلمي وصياغة.
الشخصيات  من  الكثير  هناك  الليبي: 
مثالً  التراث،  يف  الباحث  البداع  املستفزة 
السعدي«،  »األحيمر  »تأبط شرًا«، وكذلك 
الشخصيات  هذه  مثل  الشمقمق«،  »أبي  أو 
فهي  التعبير،  صح  إن  الرئيسية  الهامشية 
بقدر إبداعها لم تنل ما تستحقه من مكانة 
اجتماعية الئقة. هل التراث كائن ظالم يف 

بعض األحيان؟
• ليس التراث هو من ظلم هؤالء، إمنا العديد 
من العوامل البيئية واملجتمعية والنفسية هي التي 
لعبت هذا الدور املشن يف ظلم هؤالء املبدعن، 
فلم يجدوا الرعاية الالئقة من مجتمعهم وبيئتهم، 
وأخيراً احلظ )ذلك الطائر اخلرايف الذي تقنص 
به  تذهب  الذي  ذلك  العمر.  بصيد  فيأتيك  به 
جائعاً طريداً، فيعيدك مليئاً مليكاً متوجاً. ذلك 
الذي يحط على كل األيدي ويفر من كل األيدي، 
ال يفرق بن عالم وجاهل وكرمي. يقال إن احلظ 
فمن  عليه(.  يعتمدون  ال  الذين  يفضل  عادة 
ويلمسهم  )التوفيق(  احلظ  يدركهم  من  الناس 
الدنيا  فإذا  السحرية،  بعصاه  خفيفة  ملسة  ولو 
الزمان  وفم  لهم،  تنعقد  والشهرة  عليهم  تقبل 

ومجودون  مجدون  الناس  ومن  باسمهم.  ينادي 
فتري  آفل،  وجنمهم  خامل.  حظهم  ولكن 
النسيان يغمرهم، والشهرة تبتعد عنهم. فشعراء 
عاشوا  الذين  املخضرمن  والشعراء  اجلاهلية، 
الشهرة  أن  اإلسالم، جتد  وأدركوا  اجلاهلية  يف 
العريضة والعناية الواسعة أحاطت بأمثال امرئ 
وعنترة،  والنابغة،  واألعشى،  وزهير،  القيس، 
وطرفة، وحسان بن ثابت، واخلنساء، ومن إليهم. 
من  ابتعدت عن طائفة مجيدة مجودة  أنها  كما 
أمثال: املتلمس، علباء بن أرقم اليكشري، تأبط 
بن حنش، حميد  قراد  السعدي،  األحيمر  شراً، 
بن ثور الهاللي، وسحيم، وحفنة أخري غير قليلة 
الرعقمق،  وأبو  الشمقمق،  أبو  الشعراء مثل  من 
وحميد  سحيم،  ظل  فلقد  وغيرهم.  بصل،  وكل 
اهتم  أن  إلي  منسين  الهذلين  وبعض  الهاللي، 
األول من  النصف  العربي يف  األدب  دارسو  بهم 

القرن العشرين امليالدي. 
من شعراء   – الرومي«  »ابن  الشاعر  كذلك ظل 
أدركته  أن  إلى  مهمالً  منسياً  العباسي-  العصر 
الرحمن  عبد  به  فاهتم  هذا،  زماننا  يف  العناية 
كيالني ومحمد  وكامل  والعقاد  واملازني،  شكري 
املجري  واملستشرق  العرب،  من  سليم  شريف 
جرمانوس، وغيره، فقد تناوله هؤالء بالدراسات 

اجلادة الرصينة.    
يقول أبو الطيب املتنبي عن احلظ:
 ويختلف الرزقان والفعل واحد   .. 

  إلي أن يرى إحسان هذا لذا ذنبا
مجلة  يف  الكتاب  أبرز  أحد  أنت  الليبي: 
نطاق  على  القارئ  يتابعهم  الذين  الليبي، 
واسع، ماذا تقول لليبي يف ختام هذا احلوار؟

• أنا من املتابعن ملجلة »الليبي« منذ أعدادها 
األولي وأشعر بأن مطالعتها هي من أهم األحداث 
ملا تضم من  إلّي،  بالنسبة  كل شهر  التي جتري 
الثقافة  من  جرعة  تعطيني  شائقة  موضوعات 
واألدب. واحلق أن الليبي ورغم عمرها القصير 
عهد  يف  متميز  مستوى  إلى  وصلت  قد  نسبياً 
املغربي،  بوداوارة  الصديق  د.  حتريرها  رئيس 
وُكلِّي  الشريف،  سارة  الفاضلة  التحرير  ومديرة 
ثقة بأن الليبي ستمضي يف طريقها لتصبح مرآة 
كاتٍب  لكل  بل  عربي،  قارٍئ  لكل  خاّلًقا  ووعًدا 

عربي على امتداد املعمورِة.
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املتأين )1(
 املقصود بالتأين وباملفرد واجلمعي  :

مثال أول :
إذا التقى العبان من فريقن متنافسن بعيداً عن 
أجواء املباريات تعانقا واحتفى كل منهما باآلخر، 
وإذا التقيا يف امللعب كان كل منهما حريصاً على 
سحق صاحبه، وال يتورع عن ممارسة الغش من 
ملس الكرة باليد أو من إدعاء التعرض للخشونة 
من خصمه كذباً ومتثيالً ليدفع احلكم لطرده أو 
للحصول على ركلة جزاء، أو على االثنتن معاً، 
وقد يتطور األمر إلى الشجار بن الالعبن، وكان 
كل ذلك يحدث حتى قبل تبني سياسة االحتراف  
أي قبل أن يتحول الالعب إلى ما يشبه املرتزق. 
ترى ما سر هذا التحول أو االنقالب يف شخصية 

الالعب حينما يدخل امللعب؟
مثال ثان :

أتنقل بن القنوات الفضائية، وأمر بعدة قنوات 
تعرض مسلسل »الزير سالم«، كان الزير »مواطنا« 
وزوج  احلميم  صديقه  مع  اخلمر  يعاقر  فردياً 
أخته همام، ولكن بعد مقتل أخيه »كليب« حدث 
»مواطنا«  صار  حيث  الرهيب  التحول  ذلك  له 
جمعياً نكل بهمام وقومه. ويظل السؤال : ما سر 

حتول املرء من املساملة إلى العنف؟
مثال ثالث :

املنتخب  على  الليبي  املنتخب  فاز   1982 سنة 
كأس  تصفيات  نظيفن ضمن  بهدفن  التونسي 
األمم األفريقية املقامة بليبيا، ويف سنة 1985 
التونسية  العمالة  بطرد  القذايف«  »معمر  قام 
املتركزة بغرب البالد ضمن تصفيات أخرى بينه 
وبن السلطات يف تونس، كان من بن املطرودين 
بأحد  يعمل  املعشر  طيب  األخالق  دمث  شاب 
يعمل  كان  الذي  املخابز بطرابلس، سكان احلي 
به لم يصدقوا ما يرونه حينما ظهر على شاشة 
لقاءات  جتري  التي  التونسية  القنوات  إحدى 

على  اللعنات  صب  وقد  املطرودين  بعض  مع 
قال  الصدمة،  شكل  مبا  وصرح  الليبي،  الشعب 
إن ما يشفي غليله أنه بال يف العجن حينما فاز 
املنتخب الليبي على املنتخب التونسي منذ ثالث 
سنوات. ذلك الشاب اخللوق الذي عرفه سكان 
احلي كان »مواطنا« يف حالة اإلفراد، أما الذي 
جمعياً،  تونسياً  »مواطنا«  فكان  العجن  يف  بال 
بطالً  بصفته  التونسي  اإلعالم  به  احتفى  وقد 
قومياً .  ) من املخطوط  »كمبوت الكبرى وأحمر 

شفاه«.( 
مثال رابع :

»أوروبا«  بعد سنوات قضاها يف  بكر«  »أبو  عاد 
بهذه  نالها،  وقد  الدكتوراه  درجة  على  للحصول 
كان  الئقة،  احتفالية  األسرة  له  أقامت  املناسبة 
من بن املدعوين »احلاج بركة« الذي طرح على 
بها،  يدرس  كان  التي  البالد  عن  سؤاالً  الدكتور 
أغلبهم  ــ   : أجابه  أهلها،  تركيبة  عن  وحتديداً 
نصارى وفيهم يهود وحتى مسلمن، عقب صاحب 
هذي.  منطقتنا  مثل  يعني  ــ   : ضاحكاً  السؤال 
النقطة انطلق احلضور باحلديث عن  ومن هذه 
النصارى مع اإلشادة بصدقهم وأمانتهم وعلمهم 
وإخالصهم يف العمل ومحافظتهم على املواعيد 
باحليوان،  حتى  ورفقهم  الغش  عن  وابتعادهم 
أحد  تدخل  احلميدة،  اخلصال  من  ذلك  وغير 
إال  إله  ال  قولة  ناقصتم  ــ   : قائالً  احلاضرين 
اهلل محمد رسول اهلل ويكونوا خير منا،وغادرت 
قد  أن احلديث  لدقائق وعدت، وجدت  املجلس 
انقلب من مدح النصارى إلى ذمهم .. فهم الذين 
ارتكبوا الفظائع يف اجلزائر، وقتلوا ما يزيد عن 
مليون إنسان قبل أن يغادروها، وهم الذين أبادوا 
أكثر من نصف سكان برقة يف معتقالت جماعية، 
وزرعوا  العامليتن  احلربن  يف  تقاتلوا  والذين 
العالم ألغاماً، وألقوا القنابل الذرية على اليابان 

عبد اهلل هارون. ليبيا

فهم الحرب األهلية .. 
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بالنابالم، قلت يف نفسي :  الفيتنامين  وأحرقوا 
إنه التناقض .. ثم أدركت بالتأمل أنه ال تناقض 
: فاملديح كان مقصوداً به النصراني املفرد، أما 
الذم فموجه إلى النصراني اجلمعي، ) املقصود 
به  املقصود  عن  قليالً  مختلف  هنا  بالنصارى 

إسالمياً، وهذا ما يفهم من السياق(.
حيثيات التأين :

قبل تقدمي عينة من حيثيات التأين هناك نقطتان 
تتعلقان باملقصود بالتأين وباملفرد واجلمعي :

التعميم شخصان:  ــ كل واحد منا على وجه   1
»املواطن«  ولنسمه  االعتيادية  حالته  يف  شخص 
ذو  »مواطن«  وهو  املفرد  أو  اإلفراد  حالة  يف 
انتماء معلق أو غير مفعل، وهذا الشخص مسالم 
)مبختلف  اجلماعة  منغمس يف  وشخص  غالباً، 
تصنيفاتها( ممسوس بروحها، ولنسمه »املواطن 
يف حالة اجلمع«، أو »اجلمعي«، وهذا يتوقع منه 
تسميته  وميكن  غالباً،  املختلفة  بأنواعه  العنف 
من  اشتقاق  والتأين  »املتأين«،   باملواطن  أيضاً 
)أين( املستفسر بها عن املوقع ، واملوقع املقصود 
»االصطفاف  أو  »التموقع«،  وهو  معنوي،  هنا 
السياسي«، أو »االجتماعي«، أو »األيديولوجي«، 
أو غير ذلك من االصطفافات، فإذا كان »التأين« 
الثانية  احلالة  فهو  للمادة  الرابعة  احلالة  هو 
حدود  بينهما  العالقة  تتجاوز  وقد  للمواطن، 

املصادفة اللغوية.
مجتمع  إلى  منتمياً  أكان  سواًء  إنسان  كل  ــ   2
متقدم أم متخلف حامل جلرثومة التأين وإن لم 

تظهر عليه أعراضه.
على  فهي  وحاالته،  ودوافعه  التأين  حيثيات  أما 
درجة عالية من التعقيد : فمن حيث الغرض من 
وجلب  الضرر  دفع   : باثنن  القول  التأين ميكن 
بادئ  متأين   : املتأين  موقف  ومن حيث  املنفعة، 
بالفعل )والبادئ أظلم(، وآخر تأينه ردة فعل، ومن 
حيث تقييم من يدعي املوضوعية : تأين على حق 
وآخر على باطل، ومن حيث اإلميان : متأين مؤمن 
بصحة موقفه وآخر يتراجع بزعم أنه مغرر به، 
ومن حيث زمن نشوء أسباب التأين : تأين على 
لشعورها  ما  جماعة  تأين  مثل  باملاضي  عالقة 
بظلم حلقها ورمبا مازال مستمراً، و«تأين« على 
عالقة باملستقبل كخوف جماعة ما من تعرضها 
للتأين  املفعل  الشعار  حقيقة  حيث  ومن  للظلم، 

يعلن  زائف  وثالث  كاذب،  وثاني  : شعار صادق، 
تغطية عن املخفي، ومن حيث اخللفية، ال يحرك 
املتأين وخاصة من هو يف موقف الظالم أحياناً 
دافع جلب املنفعة فحسب، بل يحركه أيضاً شعور 
بالتعالي على اآلخر واحتقاره بفعل جرعة زائدة 
اجلمعية.  األنا  تضخم  إلى  أدت  النرجسية  من 
حب   : للتأين  املحركة  الغرائز  أهم  حيث  ومن 
البقاء وحب التملك وأحيانا حب الظهور  وهذه 

عينة فحسب. 
وبعض الدوافع السابقة ميكن وضعها على هيئة 
حزم متداخلة جتمعها حزمة املطامع، وهو عنوان 
عام يتفرع إلى مطامع بحتة تختص بها كل جماعة 
سعت ملصاحلها بإيقاع الظلم باآلخرين، ومطامع 
جماعة  كل  بها  تختص  الضرورة  متليها  مبررة 
وميكن  الواقع  الظلم  ورفع  الضرر  لدفع  سعت 
مرتبطة  وهي  باملظالم،  احلزمة  هذه  تسمية 
هدفها  مبررة  ومطامع  احلاضر،  أو  باملاضي 
درء الضرر ورفع الظلم املتوقع، وميكن تسميتها 
باملخاوف وهي متعلقة باملستقبل ومن هنا كانت 
العنف  يف  املنغمسون  األفراد  العالية.  خطورتها 
اجلماعي بدافع احلصول على منافع خاصة )من 
وغيرهم(  واألجانب  املحليون  املرتزقة  جتلياتهم 
ميكن وصفهم بذوي املطامع الفردية وهم خارج 
سياق هذه املقالة أما من يقوم بتمويلهم إذا كان 
مؤمنا بتأينه فهو داخل السياق بالطبع. ) يتبع (
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الشعر هاجسي والنقد ظلمني
يؤكد »عباس السالمي« على خصوصية 
ولغته،  رؤاه  وطزاجة  الشعري  صوته 
قصيدة  مسيرة  يف  حضوره  ويسجل 
أهم  أحد  هو  وجاد،  الفت  بشكل  النثر 
األصوات الشعرية العراقية التي تسعى 
ومضمون  شكل  لتطوير  بدأب  ومازالت 
مع  يتالءم  مبا  العربية  القصيدة 
مقتضيات العصر، على هامش مشاركته 
مبهرجان املربد مؤخًرا كان لنا معه هذا 

احلوار:
عر -  لشا ا

العراقي 
س  عبا

السالمي أحد الوجوه املشرقة يف املشهد 
الشعري العربي، نود أن نبدأ من البداية، 
جتربتك  بدايات  مالمح  كانت  كيف 

الشعرية؟
وبالتحديد   ،1979 العام  يف  كانت  البداية 
يف املرحلة األولى/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ 
الذي  األول  االختبار  حيث  بغداد،  جامعة 
آل  حسن  »محمد  والشاعر  األستاذ  أجراه 
ياسن«، أستاذ اللغة العربية، لنا نحن طالب 
من  كل  يجلب  أن  منا  طلب  األولى،  املرحلة 
الثاني  اليوم  يف  فوجئت  شعرية،  كتابات  له 
وأنا أسلّم بعض كتاباتي إليه، قال لي: هناك 
اسمه  الشعبة،  من  فقط  معك  آخر  طالب 
»الطيب عثمان«، ستقرأ أنت أوالً مما تختاره 
من كتاباتك، وسيقرأ بعدك الطيب عثمان .. 
هو  فهذا  والتردد،  اخلجل  حلظتها  متلّكني 
االختبار األول يف حياتي، واملنصة األولى، ال 
التي  املهمة  أكملت  وكيف  ماذا قرأت  أعرف 
أعتبرها أصعب قراءة لي يف حياتي، وما أن 
حتى  عثمان«،  »الطيب  وصديقي  أنا  أكملنا 
فاجأنا األستاذ بأنه استحسن كتاباتنا وقال: 
إن لكما مستقباًل سيزهر بالشعر. من يومها 
والشعر يسري يف دمي. صار الشعر هاجسي 

وهمي وكل حياتي.
- صدرت مجموعتك الشعرية األولى 

»دموع على بوابة 
احللم« عام 

٢٠٠٤م 
ملاذا 

تأخر 

حاوره: أشرف قاسم.مصر

الشاعر العراقي عباس السالمي لمجلة الليبي:
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صدورها؟
وأقراني  انخرطت  الكلية حتى  أكملت  أن  ما 
وأزهى  أجمل  احلرب  اقتطعت  اجليش،  يف 
أتنقل  وأنا  العقد  يقارب  ما  العمر،  سنوات 
احلرب  كموجودات  مكان  إلى  مكان  من 
»دموع  األولى  مجموعتي  كانت  ومعداتها، 
كتابات  من  تشكلَّت  قد  احللم«  بوابة  على 
عام  نهاية  اكتملت  حتى  متباعدة  لفترات 
1998، حيث احلصار االقتصادي كان يجثم 
فوق صدورنا، واحلقيقة أقول أنني لم أفكر 
يومها إال بالعمل فقط، العمل الذي يوفر لي 

ولعائلتي لقمة العيش .
األردنية  الصحف  يف  منها  نصوًصا  نشرت 
حيث عملت يف األردن للفترة من 1996ولغاية 
محطة  الشمال  يف  »إربد«  وكانت   ،2000
أيلول  وبالتحديد يف  بعدها  األولى،  اغترابي 
مدرًسا  عملُت  م2000  عام  لليمن  سافرت 
يف »صنعاء« و«شبوة« و«صعدة«، حتى جاءت 

وزارة  نفقة  على  لطباعتها  املواتية  الفرصة 
هامش  على  اليمنية  والسياحة  الثقافة 
فعاليات صنعاء عاصمة للثقافة العربية عام 

2004م . 
ومعقد،  ملتبس  اآلن  الشعري  املشهد   -

كيف تقرأ هذا املشهد؟
اليوم، مشهد مرتبك، يضج  الشعري  املشهد 
الشاعر  ندرة  فيه  الطارئن،  من  كبير  بكم 
كتابة  شيوع  املشهد  ما مييز  أكثر  احلقيقي، 
متّيز  من  الشعراء  من  هناك  النثر،  قصيدة 
بكتابتها وهناك من تفّرد وهناك من كتبها بال 

أثر أو تأثير.
قصيدة العمود تدور ما بن النظم والكالسيكية 
واحلداثة، أما قصيدة التفعيلة فهي تعاني من 
الرتابة والتقليد، وجتارب شعرية مضيئة منها 
والكم  الضجيج  هذا  كل  وسط  قليلة،  لكنها 
ونتحسس  نتنفس  الشعر،  مدعي  من  الهائل 
لهم  همَّ  ال  شعراء  هناك  احلقيقي،  للشعر 
سوى إنعاش الشعر وإعادة الهيبة له، وتعزيز 

مكانته بن القراء. 
- شاركت بالدورة التي انتهت مؤخًرا من 
مهرجان املربد الشعري، حدثنا عن تلك 

التجربة؟
للعراق،  عودتي  وبعد  كامل  عقد  مدى  على 
املربد  مهرجان  دورات  أغلب  يف  شاركت 
هناك  العام،  هذا  دورة  وآخرها  السابقة 
سنوًيا  اقامتها  يتم  كثيرة  ثقافية  مهرجانات 
أهمية  أكثرها  ُيعد  املربد  أن  إال  العراق،  يف 
وشعري  ثقايف  حدث  ومشاركة،  واهتماًما 
العام،  هذا  دورة  ومتّيز  أهمية  تأتي  كبير، 
كورونا، ومبا ميثله  بعد جائحة  كونها جاءت 
دفقة  فينا  تبث  كبيرة  تظاهرة  من  املهرجان 
بالشعر  احلياة  ملمارسة  العودة  يف  جديدة 

والثقافة، وأمل جتاوز وعبور هذه اجلائحة.
من الطبيعي ملهرجان بهذا احلجم أن يحدث 
يف  وتلكؤ  التنظيم  مستوى  على  ارتباك  فيه 
املدعوين  غير  قبل  من  يواجه  وأن  اإلعداد، 
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بالتنكيل واإلدانة ! لكّني أرى أن قافلة املهرجان 
تسير وال تعبأ مبا يتردد على مسامعها.

جتربتك  النقاد  من  العديد  تناول   -
يواكب  أن  النقد  استطاع  فهل  الشعرية، 
التي  املالمح  أهم  وما  التجربة؟  تلك 

رصدها النقد يف جتربتك؟
ليس من باب الغرور أو االدعاء مبا ليس لي 
الشعرية  جتربتي  أن  أقول  الشعر،  من  فيه 
يقوله  ما  تستحق، هذا  ما  النقد  من  تلق  لم 
بنقاد  أنني أعتز  إال  الشعراء،  الكثير من  لي 
جتربتي  تناول  أن  يكفيني  عنها،  كتبوا  كبار 
من  أكثر  يف  الصكر،  حامت  الدكتور  الناقد 
دراسة ضمن كتابن صدرا للصكر هما »بريد 
بغداد« و«الثمرة املحرمة«، هناك نقاد تناولوا 
بالدراسة بعض مجاميعي الشعرية بدراسات 
العظيم  عبد  الدكتور  منهم  بها،  أعتز 
صادق،  كاظم  مثنى  الدكتور  السلطاني، 
الدكتور عامر الوائلي ، الدكتور وائل احلربي، 
عبد  األستاذ  محمد،  جاسم  باقر  األستاذ 
الشاعر  قاسم،  أشرف  الشاعر  حسن،  علي 
األستاذ وجدان عبد  مراد،  عبداألمير خليل 
املشايخي،  الرضا، خليل  العزيز، حيدر عبد 

الشاعر شكر الصاحلي، طالب املعموري.
يف  الصكر«  »حامت  الدكتور  الناقد  يقول 
عاقلة«  »هذيانات  مجموعتي  عن  دراسة 
باإليقاعات  تكتفي  إذ  هذه  النثر  :قصائد 
املوسيقى  عن  وتبتعد  والصورية،  اللغوية 
تعكس  فإمنا  والرنن،  الصدى  ذات  الوزنية 
احلداثة  قصيدة  يف  اللغوي  االقتصاد 
تغري  التي  والتفاصيل  الفضالت  وتشذيب 
والتصوير  الغنائي  واالندفاع  التداعيات  بها 
الوزنية  جتلبه  مما  واملعاد  املتكرر  البالغي 
عادة لفضاء النص... ِقصر قصائد النثر يف 
بيتن  على  اقتصارها  حّد  وكثافتها  الديوان 
امللفوظ  على  سيطرة  يتطلب  وذلك  أحياًنا، 
الشعري وتنقية اجلملة الشعرية من الشوائب 

والترهالت اللفظية والصورية .

غربة  على  نعثر  »السالمي«  ديوان  يف 
سيرة  ونثر،  شعر  إلى  منشطر  وعالم  غريبة 
وهذيانات يكبحها العقل، ولكن تلوح رغم ذلك 
تعارضاتها مع العالم القائم الذي تقوم شعرية 
ورفضه  مساءلته  على  احلديثة  القصيدة 

واالحتجاج عليه«
مراد  خليل  االمير  عبد  والناقد  الشاعر  أما 
موضوعة  »تشكل  دراساته  إحدى  يف  فيقول 
ذاتًيا يف شعر عباس  ا  َهمَّ الغربة واالغتراب 
السالمي، حيث تتخذ هذه املوضوعة مساحة 
واسعة يف مجمل نتاجه الشعري، ولعل قراءتي 
احللم( بوابة  على  )دموع  الشاعر  ملجموعتي 
الرماد  كشف  إطار  يف  تأتي  االلق(  و)رماد 
الفضاءات  الى  والنفاذ  االجتاه،  هذا  عن 
التي يحلق يف مضمارها، متخًذا من حتوالته 
الرؤيوية بن احللم والرماد مفاتيح تضيء لنا 

بوابة الولوج الى عوامله الداخلية«.
- كيف تقيم واقع قصيدة النثر؟ وكيف 

ترى مستقبلها؟
مدى  على  النثر  قصيدة  ستظل  باعتقادي 
عقد قادم مثار جدل يف التسمية أو الشكل، 
أو  لها  التنظير  يف  فيها  االختالف  وسيبقى 
النثر  قصيدة  أن  أرى   ، لرفضها  السعي  يف 
ستكون لها الغلبة ال يعني الغلبة على األشكال 
تأتي  أقصدها  التي  الغلبة  للشعر،  األخرى 
الشكل  وبأنها  ومبشروعيتها  بها  اإلقرار  من 
أقول:  لهذا  هذا،  واقعنا  يف  للتقبل  األقرب 
هناك من الشعر ما هو كالزبد يذهب ُجفاًء، 

وهناك من الشعر ما ميكث يف الروح . 
الفترة  خالل  لديك  اجلديد  ما   -

القادمة؟
لي مخطوطات شعرية، أكملت مجموعة منها 
العراقين  والكتاب  األدباء  احتاد  سيتولى 
مهمة طبعها ضمن مشروع تبناه قبل عامن 
نقدي  كتاب  مخطوطة  ولي  أعتقد،  ما  على 
جمعت فيه قراءتي عن مجاميع شعرية وكتب 

أخرى.
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التفسير النفسيّ لألدب )1(
َّا ألقى »أبو الهول« ُلغزه الشهير اخلالد حول  مل
الكائن الذي ميشي يف الصباح على أربع، ويف 
الظهيرة على اثنتن ويف املساء على ثالثة؟ و 
َفكَّ »أوديب« اللُّْغز ، وكشَف أنه االنسان، َظَهر 
ُلْغز آخر، ما االنسان نفسه؟ ما هذا اللُّْغز األبدي 

الذي ميشي على األرض؟!
الدوافع  من  دة  معقَّ َشَبكة  االنسانية  النفس 
وعالقة  واألمراض،  والطموحات  والرغبات 
غاية  ويف  متشابكة،  عالقة  بنفسه  االنسان 
عن  نبحث  أن  أردنا  وإذا  والغموض،  التعقيد 
أسباب الصراعات التي حتدث داخل االنسان 
ونفسه، والتي تنتابه يف ُمْجَمل حياته فالبد أن 
يكون لدينا معلومات متوفِّرة، جيدة وحقيقية، 
عن عالقة االنسان بذاته؛ حتى ميكننا أن ننتقل 
إلى البحث عن الدوافع التي تفسر ما نراه من 

سلوكيات.
 واألدب واألدباء تناولوا أعماق النفس االنسانية، 
وارتبط األدب باإلنسان ومبا حوله، واشتبك علم 
النفس مع األدب بصورة أساسية بنفس املوضوع: 
موضوعات  يتناوالن  فهما  االنسانية،  النفس 
املشاعر،  العواطف،  األفكار،  اخليال،  واحدة: 
وبرغم ذلك لم َيحَظ علم النفس األدبي إال بقدر 
ورمبا  قريب،  عهد  حتى  الدراسة  من  ضئيل 
يكون فرويد هو من استهل الطريقة اجلديدة يف 
حتليل الفن واألدب يف رسالتيه عن »دافنشي« 

و«هولدرلن«، فكانتا مثاالً لتابعيه.
 والراجح أن هناك عالقة ما تفاعلية بن العالم 
الفنان، ففرويد استفاد من  النفسي والشاعر 
»شكسبير« يف حتليل شخصية »هاملت«، وهذا 
ليس غريباً، فالهدف بن الشاعر وعالم النفس 
هدف مشترك، وهو البحث والرغبة يف اكتشاف 

النفس اإلنسانية.
النفسي لألدب« للدكتور عز  وكتاب »التفسير 
الدين اسماعيل الصادر عن دار غريب يف طبعته 
األولى عام 1984 ُيْبِحر بنا يف هذه العالقة بن 
ارتباط األدب بالنفس، ويطرح تساؤالً حول: هل 
يستمد األدب من النفس؟ أم تستمد النفس من 
األدب؟ أم أن العالقة بينهما عالقة تبادل من 

التأثير والتأثر؟.
علم النفس واألدب.. عالقة حميمة :

 يخبرنا دكتور »عز الدين« عن رأي »أرسطو« 
)وقد كان أرسطو مبفهوم التطهير »الكاثرسيز« 
يف حديثه عن أثر املأساة يف اجلمهور أول معلم 
العالقة  إلى شرح  الطريق  معالم  من  حقيقي 
املعرفة  من  أساس  على  والنفس  األدب  بن 
ب العبارات  شبه العلمية، إنها أول محاولة لتجنُّ
الفضفاضة يف شرح هذه العالقة، واالنتقال من 

مجرد االحساس املبهم إلى االدراك. ص 5(
وألنه حتى بدايات القرن العشرين كان التفكير 

عبد الهادي شعالن. مصر
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العلمي يف قضايا األدب تفكيراً أدبياً، انفعالياً 
إلى حد بعيد، فيذُكر لنا دكتور »عز الدين« أن 
الفضل يف لفت نظر الدارسن لألدب يف العربية 
إلى املنهج العلمي يرجع إلى الدكتور »طه حسن« 
رحاب  يف  ة  وخاصَّ االجتاه،  هذا  يف  وتعزيزه 
اجلامعة، ويذُكر أن كلية اآلداب آنذاك يف العام 
1938 أنشأت دراسة جديدة لطلبة الدراسات 
باألدب،  النفس  علم  عالقة  حول  تدور  الُعليا 
وكان األستاذان »أحمد أمن«، و«محمد خلف 
اهلل« يتوليان تدريس هذا املوضوع، ويف العام 
التالي نشر »أمن اخلولي« يف مجلة كلية اآلداب 
بحثاً بعوان »البالغة وعلم النفس«، لفَت فيه إلى 
الفائدة من الدراسات النفسية بالنسبة لدارسي 
األدب ) كان األستاذ اخلولي ُيَدرِّس لنا البالغة، 
الدراسات  يف  املتخصصن  أحد  إلى  ويعهد 
كان  النفس،  علم  مقدمة يف  تدريس  النفسية 
 6 ص  البالغة.  دراسة  لفهم  ضرورية  يراها 
( أما األستاذ »محمد خلف اهلل« فقد تكوَّنت 
لديه وجهة نظر شرحها يف كتابه »من الوجهة 
النفسية يف دراسة األدب ونقده«، يقول دكتور 
»عز الدين« إن كتاب »محمد خلف اهلل« ُيَعد أول 
محاولة جديدة مثمرة لشرح العالقة بن األدب 
وعلم النفس على أسس موضوعية، ويقرِّر أن 
كتابه الذي بن أيدينا هو امتداد للمنهج العلمي 
الذي اتبعه د »محمد خلف« لفهم األدب يف ضوء 

املعرفة باحلقائق النفسية.
ة دائمة وقدمية بن الفنان  هناك عالقة جدليَّ
والفن ومتلقي الفن، عالقة متشابكة، والناقد 
دام  فما  نفسه،  الفني  العمل  يبحث يف  دائماً 
العمل قائماً بن يديه فهو َمْوِضع النظر والنقد 
والتقييم، أما كيف مت اجناز هذا العمل؟ وما 
هي املعاناة التي كانت وراء هذا االجناز؟ وكيف 
كانت حالة الفنان ساعة اجناز هذا العمل؟ وما 
داللة هذا املنتج بالنسبة ملن أجنزه، وملن تلقاه؟ 
فقد كان هذا بعيداً عن روح النقد والناقد، فهو 
يبحث يف الواقع الذي بن يديه، يف املُْنَتج الفني.

الناقد هو املستفيد احلقيقي من نتائج التحليل 

النفسي، فهو يطَّلع على النظريات املتاحة يف 
املتاح  الفني  العمل  ويرصد  النفسي،  التحليل 
يف  والتحليلي  التطبيقي  بدوره  ويقوم  أمامه، 
إدراك العالقة بن النظريات، وبن املنتج وبن 
سبب انتاجه، ويقوم بتفسير الدالالت املختلفة 
ال  رمبا  والتي  الفني  العمل  وراء  تكمن  التي 
تفسرها سوى نظريات حقيقية يف علم النفس 
ة، ولكن ينبغي للناقد أن  تدرس شخصيات حيَّ
َيْحَذر من الشطط يف استخدام النظريات جتاه 
العمل الفني، وأن يقوم بتحجيم العمل الفني و 
املتاحة،  النظريات  التطبيق على  ارغامه على 
فالعمل الفني هو األساس، وال ينبغي املبالغة 
نظرية  يوافق  كي  بإجحاف  النص  تطويع  يف 
نفسية ما.والفارق بن الفنان وغيره من البشر 
أن الفنان له قدرة على جتسيد ما يشعر هو 
به وما يشعر به اآلخرون )الفنان قد يعاني من 
ة، وقد يتألم لسبب أو آلخر، لكنه  حالة مرضيَّ
ليس مجنوناً، حتى عندما يكون الفنان عصابياً، 
ال يكون لعصابه أي دخل يف قدرته على االبداع 
الفني، ألنه حن ُيْبِدع يكون يف حالة من الصحة 
واليقظة النفسية الواعية بكل ما يف الواقع من 

حقيقة. ص 24(.
وَيْخلُص« زاخس« إلى أن هناك فروق واضحة 
بكل  يحتفظ  فالزعيم  والزعيم،  الفنان  بن 
عواطف  على  يسيطر  أن  ويريد  نرجسيته، 
أتباعه، أما الفنان فهو يريد أن يكسب عواطف 
الناس، الزعيم ال يعنيه أن تكون عواطف أتباعه 
يهتم  الذي  الفنان  عكس  ضحلة،  أو  زائفة 
بالعواطف العميقة، وال يخطر يف باله أن يستغل 

هذه العواطف. 
وإذا أردنا أن نفسر كل األدب و الفن يف ضوء 
علم النفس سيبدو هذا مغايراً لطبيعة األشياء، 
عى بسهولة أن علم النفس  ولكن ميكن أن )ندَّ
قادر على أن يفسر لنا بعض اجلوانب التي ظلَّت 
بنا كثيراً  غامضة يف املاضي، وأيضاً فإنه ُيَجنِّ
من املشكالت التي جرها منهج التقومي القدمي. 
ص 14( )واحلق أن النظر إلى نتائج التحليل 
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النفسي على أنها تصلح مادة للعمل الفني مغاالة 
وقصور يف الوقت نفسه. ص 16( 

الدافع وراء االبداع :
هو  االبداع  وراء  الدافع  أن  »فرويد«  أوضح 
ب  يترسَّ الذي  الكبت  عن  ناجت  جنسي،  دافع 
ويف  الالوعي  العقل  يف  فيظهر  الالشعور  يف 
األحالم )فإذا نحن التمسنا احللقة التي تربط 
بن العمل الفني والنوازع اجلنسية، وجدناها 
لة يف األحالم.. ويؤكد جوته نفسه أنه كتب  متمثِّ
أحسن قصصه أثناء فترات نوم حاملة غريبة، 
يقارنها هو بحالة النائم يف أثناء السير، ويقول 
الِشعر  إنتاج  أن  أعتقد  إنني   (( »هوسمان«: 
عملية فيها من االنتباه أقل مما فيها من الَغْفلة 

الالإرادية. ص 41((.
ث قدمياً عن فكرة التنفيس، أو  و«أرسطو« حتدَّ
التطهير، التي توضح أن املتفرج حن يشاهد 
احلالة  تلك  ويف  معه،  يندمج  التمثيلي  العمل 
ق  ف من مشاعره الزائدة احلبيسة، وُيَحقِّ َيَتَخفَّ
يستطيع  ال  ما  ممارسة  يف  املكبوتة  رغباته 
ممارسته يف الواقع؛ باحتاده مع ما يراه، وهذا 
التنفيس هو ما ُيْحِدث يف نفس املتلقي االنفراجة 
للكبت، مما يتيح له السعادة والرضا، واالرتياح 

بعد مشاهدة العرض واالستمتاع بالفن.
باملتعة  الفن يشعر  ينتج  الذي  نفسه  والفنان   
والسعادة بعد أن يتم وينتهي من عمله االبداعي، 
وهذا يدل على أن الفنان أيضاً ميارس نوعاً من 

التنفيس والتطُهر أثناء ممارسة إبداعه.
فالدراسات النفسية أتاحت لنا معرفة الكثير 
عن الفن والفنان، وعن عملية اإلبداع وممارستها 
ر قدمياُ يف ضوء فكرة  ُتَفسَّ التي كانت  الفذة 
رت على أساس َمَرِضي، وصارت  االلهام ثم ُفسِّ
اليوم تخضع لتفسيرات أقرب للتحليل النفسي 

للمبدع ذاته.
التفسير النفسي والشعر :

هي  واالبداع  الكتابة  حلظة  الشاعر  نفسية 
د مسار القصيدة،  دِّ موضع النظر، فهي التي حُتَ
ة  وَمَسار االبداع نفسه، فحالة الشاعر النفسيَّ

وكيانه العصبي حلظة كتابة القصيدة هو األهم، 
ويذُكر دكتور »عز الدين« أن الدكتور »مصطفى 
النفسية  »األسس  بحثه عن  َكَتَب  قد  سويف« 
لإلبداع الفني يف الشعر خاصة« وشرح طريقة 
الشاعر يف كتابة القصيدة، واملراحل التي مَتُر 
)أَْوَفى  يعتبر  هذا  أن  وأكَّد  العملية،  هذه  بها 
بحث ظهر حتى اآلن يف لغتنا، يشرح القضية.، 
اص والكاتب  وقراءة هذا البحث تؤكد أن الَقصَّ
املسرحي، ال يختلفان يف طريقة إبداعهما الفنية 
عن الشاعر، على أني أعود فأنبه إلى أن معرفتنا 
بتفصيالت الطريقة التي يكتب بها األديب، كائناً 
ما كان النوع األدبي الذي يبدعه، ال يفيد كثيراً 
يف فهم العمل األدبي ذاته ويف تفسيره ص 46( 
ويؤكد بعد استقراءه اخلاص أن نفسية الشاعر 
فيها  تسبح  التي  الشعرية  النغمة  من  تنبع 
القصيدة، حتى لو َتَوحَّد الوزن )جميع األوزان 
تشترك يف خاصية واحدة، هي أنها ليست لها 
د لها خصائص إال بعد أن  خصائص، وال تتحدَّ
ثابتة،  َيْخُرج الشعر، وهذه اخلصائص ليست 
فيها  يوَضع  جديد  شعر  كل  مع  ر  تتغيَّ وإمنا 
الشاعر  بقول  مثالً  لذلك  ويضرب   )71 ص 

اجلاهلي: 
والليث غضبان..  الليث غدا  )) مشينا مشية 

بضرب فيه توهن وتخضيع وإقران
وطعن كفم الزق غدا والزق مآلن.. 

ل للذلة إذهان.  وبعض احللم عند اجلهــ 
وهذا يختلف كثيراً عند استخدام نفس الوقت 

يف قوله: 
 أال طيري أال طيري وغني يا عصافيري

مرات،  أربع  مكررة  )مفاعيلن  الوزن  كان  فإذا 
باحلسم  توحي  قصيرة  قوية  األُولى  فاألبيات 
والقطع، واملثل الثاني يتضح فيه نغمة بها رخاوة 
للنغمة  مناقضة متاماً  نغمة  إنها  وبطء،  ولن 
األولى، ولم يستطع احتاد الوزن يف املثلن أن 
مينع ظهور هذين النمطن املوسيقين املختلفن 

ص 71(.
) يتبع ( 
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قيل يف الترجمة الكثير، ويف عريف، كما نقول 
يف تونس، هي »صنعة اللّي ما عندو صنعة«، 
أي »عمل ال طائل من ورائه«. ملاذا أقول ذلك؟ 
من  تخّرجت  ملا  خلت،  عقود  ثالثة  قبل  أذكر 
شغل،  عن  أبحث  وكنت  الزيتونية  اجلامعة 
اقتربت مني الوالدة وقالت ماذا تفعل؟ فقلت: 
أترجم من الفرنسي إلى العربي، فلم تع قولي. 
إلى  السوري  من  الكالم  »أقلب  فأوضحت 
العربي«، و«السوري« يف الدارجة التونسية هو 
مرادف الفرنسي، فرّدت ساخرة »صنعة اللي 

ما عندو صنعة«.
اكتشفت الحقاً أن أجرة الترجمة يف لغتي، ال 
سيما مع دور النشر اخلاصة، ال تزال بـ »بارك 
معظم  يف  سعيكم«  اهلل  و«شكر  فيك«،  اهلل 
األحوال. مع هذا سكنتني الترجمة منذ ذلك 
العهد البعيد يف اجلامعة الزيتونية يف تونس، 
ثم الحقاً  األديان،  دراسات  يف  طالباً  كنت  ملا 
»روما«  يف  الغريغورية  باجلامعة  التحقت  ملا 

لي  استبانت  املسيحي.  الالهوت  دراسة  أثناء 
إدراك  خالل  من  اآلخر،  قول  إلى  احلاجة 
النقص احلاصل لدينا يف االطالع على املناهج 
أقصد  الدينية.  الظواهر  دراسة  يف  العلمية 
األديان،  وسوسيولوجيا  الدين  سوسيولوجيا 
األديان،  وتاريخ  الدينية،  واألنثروبولوجيا 
العلوم  من  شابهها  وما  الديني،  النفس  وعلم 
احلديثة يف مقاربة املقدس والظواهر الدينية. 
تونس، على  ملا كنت طالباً يف  اطلعت حينها، 
 Pour une« كتاب الفرنسي ميشال مسالن
عن  الصادر   »science des religions
مقوله فقررت  فأغراني  دار سوي )1973(، 
ترجمته لذاتي ال غير. كنت ال أفقه فّن النشر 
ودهاليز الناشرين. بعد بضع سنوات ملا استقر 
بي املقام يف »روما« أرسلته إلى »املركز الثقايف 
العربي« فقبل مدير الدار حينها، حسن ياغي، 
يف  توصف  ال  ثقة  اكتسبت  التو،  يف  بنشره 
شخصي وقدراتي. ولكن حلمي اجلميل بتطوير 

عزالدين عناية. تونس. إيطاليا

قّصتي مع الترجمة
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الدينية  الظواهر  دراسة  يف  العلمية  املناهج 
واملقدس واألديان الزمني من الزيتونة إلى روما 

يف ظل تشّظي املقّدس يف عاملنا العربي.
ترجمت أعماالً أخرى لعالم االجتماع اإليطالي 
الديني«  االجتماع  »علم  منها  باتشي«  »إنزو 
و«سوسيولوجيا األديان« و«اإلسالم يف أوروبا«، 
و«اإلسالم اإليطالي« لستيفانو أليايف وال زلت 

يف ذلك املسار بحثاً وترجمة.
لكن الشيء العرضي، ورمبا اجلميل، يف رحلة 
أقول  ولذلك  الرواية،  نحو  انزالقي  الترجمة 
دائماً عن نفسي »وجاء رجل من أقصى املدينة 
الرواية(. فقد كنت يف قراءاتي  يسعى« )نحو 
واإلجنيل  التوراة  عوالم  يف  غارقاً  وأبحاثي 
إلّي  بالنسبة  عرضاً  الرواية  وكانت  والقرآن، 
أتابع  وجدتني  العابرين.  الرواية  قّراء  كسائر 
الروايات التي ُتَترجم من اإليطالية، ناهيك عن 
أعمال أخرى يف تخصصات شتى، وذلك مع 
انشغالي  أقصد  أبوظبي.  يف  كلمة«  »مشروع 
ُيَترجم وتقومي ما اعوّج من ركيك  مبتابعة ما 
جانب  إلى  هذا  شغلي  ذّكرني  وقد  الكالم. 
شغل التدريس يف جامعة روما، بأني أساليف 
املراجعة من  إلى صنعة  الزواتنة قد سبقوني 
اإليطالية. فلما أّسس أحمد باي »مدرسة باردو 
احلربية« )1840( وتكفل بها جهاز أغلبه من 
اإليطالين. كانت املدرسة حتتاج إلى نصوص 
معّربة فجاءت الترجمة مثلّثة. يترجم األستاذ 
الدارجة  إلى  تونسي  طالب  رفقة  اإليطالي 
التونسية أو إلى عربية ركيكة، ثم يتولى زيتوني 
للذكر  الشوائب.  من  وتنقيتها  العربية  تقومي 
بلغت تلك الترجمات يف ذلك العهد ما يربو عن 
املئة نّص، بقيت مخطوطة يف املكتبة الوطنية 

يف تونس.
قلت، جئت إلى عالم الرواية من باب املراجعة 
والتصحيح واملتابعة ِلـما يصدر باإليطالية، ال 
سيما األعمال التي تهّم القارئ العربي وتتعلق 

بالثقافة العربية.

اإلنسانية  العلوم  يف  أترجم  بقيت  وقد 
حتديداً،  اإليطالية  اللغة  من  واالجتماعية 
يف  بالتخصص  أومن  ألني  أوال  لسببن: 
مجهولة  إيطاليا  أعتبر  ألني  وثانياً  الترجمة، 
ثقافياً بالنسبة إلينا كعرب، وهو أمر يحّز يف 
»باري«  وإمارة  »صقلية«  تاريخ  وكأّن  نفسي، 
البدء، أقصد مع سنوات اإلقامة  لم يكن. يف 
األولى يف إيطاليا، كنت قد نقلت شعراً عربياً 
ومحمد  املقاحلي  العزيز  لعبد  اإليطالية  إلى 
أعمال  بنقل  أيضاً  بالعكس  وقمت  اخلالدي، 
الكلف  أّن  غير  العربية.  إلى  إيطالين  شعراء 
بعوالم الالهوت لدينا ولديهم غالبني مجدداً. 
الثقافة العربية من  فما زلت أومن أن إخراج 
الطاغية على مقوالتها، ومن هشاشة  الرتابة 
طروحاتها، ومن َوَهن نظرتها يف حقول متنوعة، 
لن يتأتى هذا التجاوز سوى بتحويرات بنيوية 
تشمل قطاعات عدة، ومنها تكثيف نقل جتارب 
اآلخرين عبر الترجمة. أحياناً يراودني حلم أن 
اإليطالية، وأخّصص  الترجمة من  انكّب على 
أصناف  من  غيرها  دون  وجهدي،  وقتي  لها 
الفنون األخرى التي تهدر طاقتي؛ ولكن املترجم 
العربي ليظفر بعيش كرمي، يجد نفسه مكرهاً 
على تنويع مصادر الدخل، على طريقة تنويع 
مصادر السالح، حتى ال يقع يف ضائقة، وإال 
داهمته اخلصاصة واحلاجة، فالترجمة وحدها 
يف لغتي ال تكفي لسّد الرمق. ولذلك ال تزال 

الترجمة لدى كثيرين صنعة عابرة.
أحياناً أودع ترجمة لدى مؤسسة وتبقى سنوات 
اسمي  منها  ويسقط  ُتنشر  وأحيانا  لُتنشر، 
سهواً، أو عمدا، ومع ذلك أصّر على الترجمة 
ُحّباً وطواعّية.. سّراً وعالنية، قياساً على قول 

ذلك الشاعر.
تونس«  »دار  بـ  ألقيت  الترجمة  عن  )شهادة 
الرواية  بأسبوع  االحتفاء  مبناسبة  باريس  يف 
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تتخذ  روايات  ثالث  عناوين  انتباهي  لفتت 
أن  يبدو  داّل اخلياطة مرتكزا، وعلى ما  من 
للسيرة الذاتية حضورا عند هؤالء الكاتبات؛ 
روايتها  الشاعرة جمانة حداد يف  اللبنانيتن 
»بنت اخلياطة« والروائية مي منسي وروايتها 
بيانكا  اإليطالية  والكاتبة  اخلياطة«،  »ماكينة 

بيتسورنو.
أظن أن ماكينة اخلياطة عند النساء يف فترة 
أتذكر أن أمي كان لديها  معينة كانت حلماً. 
واحدة، وكانت تفاخر بها، كنت أراها يف ركن 
تعمل  كانت  عندما  تلمع.  زاهية  الغرفة  من 
أمي عليها كان صوتها مميزا. وضعيتها تشبه 
 ،)desk top( الكمبيوتر  جهاز  ما  حد  إلى 
إنها حاسوب ذلك الزمن، وإلى حد ما تشبه 
البيانو، وتشبه دعستها دعسات السيارة، يلزم 
لذلك مهارة ما للتوافق مع حتريك البكرة التي 
كانت على اليمن، كنت أتخيل من تعمل عليها 

كأنها تقود مركبة.
ماكينات  من  محددا  نوعا  تفضل  كانت  أمي 
ماركة  وهي  )سيجنر(،  ماكينة  اخلياطة 
كانت  أصلية،  إنها  تقول عنه  كانت  مشهورة، 
أمي كذلك حتسن صيانة هذه املاكينة تزّيتها 
وتعتني بها. طاولتها ذات جتويف يساعد على 
الطاولة  لتصبح  الداخل.  إلى  املاكينة  ابتالع 

الصغيرة صاحلة ألغرض أخرى.
النساء  من  خياطة  ماكينة  متتلك  كانت  من 
حلوب  بقرة  لديها  كان  كمن  الزمن  ذلك  يف 

أو »منوحة«، كانت مشروعا اقتصاديا ناجحا، 
شائعة  تكن  لم  اجلاهزة  املالبس  فكرة  ألن 
األقمشة  بيع  محالت  األيام.  هذه  شيوعها 
كان  اجلاهزة.  األلبسة  محالت  من  أكثر 
تفصيل املالبس موضة أهم من اجلاهز. كان 
واملناسبات،  األعراس  فخر يف  موضع  األمر 
الشعبية،  األغاني  يف  حضور  لذلك  وكان 
القماش،  يحضرون  كانوا  العروس  كسوة  يف 
ثم  القماش«،  »َقْطع  مصطلح  ويستخدمون 
املاكينة  هذه  صاحبة  اخلياطة  إلى  يذهبون 
تفّصل للعروس كل املالبس وكل ما يلزم من 

وجوه الفرشات واملخدات والستائر.
يصاحب ذلك أيضا مالحظة نوع القماش، كان 
من املهم أن تعرف نوع القماش، ثمة قماش 
أفضل من غيره. أمي لم تكن حتب نوعا من 
بعض  لبست  )سترتش(،  له  يقال  القماش 
البالطن املصنوعة من هذا النوع إنها سيئة 
بالفعل خشنة وتثير احلكة خاصة يف الصيف 
فتؤذيها  بأجسادنا  تلتصق  وكانت  واخلريف 
خاصة مع الريح الشرقية )الشراقي(، لم أكن 
أحب تلك البالطن، وتصيبني النفرة ويعمني 
كان  السرتش،  من  بنطاال  لبست  كلما  النكد 
قماشه رخيصا، كأنه قماش الفقراء. إنه كان 

للفقراء فعال.
والصويف  القطني  اآلن  القماش  أنواع  أتذكر 
والفوطر واحلرير، هذا ما علق من ذهني منذ 
نوع  ما  أحدنا  يدري  ال  األيام  الطفولة، هذه 

فراس حج محمد| فلسطين

ونحنُ أيضاً كنّا منتلك 
ماكينة خياطة
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البنطال  أو  القميص  منه  املصنوع  القماش 
اللذين يرتديهما هو وأوالده.

ال أعتقد أن أمي كانت خياطة تعمل باألجرة، 
وتفّصل لآلخرين مالبسهم، إمنا كانت املاكينة 
كوجود  بيت  أي  ومستلزمات  متطلبات  من 
البيت ماكينة  يكون يف  أن  الكاز، يجب  بابور 
خياطة لالستخدام العائلي لتكييف املالبس، 
أو  فتوقها،  رتق  أو  وتقصيرها،  تصغيرها  أو 

رقع ما تهّرأ منها. 
واجلرابات  البالطن  لي  ترقع  كانت  أمي 
باليد، وكانت تقّصرها باليد، وتصلح األزرار 
كانت  أمي  باليد،  وتستبدلها  والسحابات 

اليدان  تعجز  أن  قبل  اليدوي  بالعمل  ماهرة 
اخلياطة.  ماكينة  عمل  عملها  يشبه  والنظر، 
نفس  من  بقطعة  إال  املالبس  ترقع  ال  مثال 
النوع،  يهمها  كان  أوال  اللون  يهمها  ال  النوع، 
القطعة حتى  وشّد  للمالءمة  أدعى  ذلك  ألن 
ال يصيبها الفتق مرة أخرى، وإن توفر اللون 
أو  احلظ،  حسن  من  فذلك  نفسه  النوع  من 
كما كانت تقول أمي: حظ بيفلق احلجر. لقلة 
اخليارات املمنوحة يف ذلك الوقت. ثمة مثل 
الرتق  إتقان  على  للداللة  شائعا  كان  شعبي 
املناسبة  والرقع، »رقعة يف خلق«، داللة على 
يف  املثل  استعارة  ويتم  أمرين،  بن  واملواءمة 
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االجتماعية،  والوصفات  الشعبي،  التطبيب 
يف  االقتصادية  القضايا  بعض  ومعاجلة 

»التدبير املنزلي«.
بيننا  كانت عادة رقع املالبس عادية وشائعة 
تصبح  أن  قبل  الكبار،  وحتى  الصغار  نحن 
تنمر األطفال، بعضهم من  أو  مجاال للخجل 
بعض، صار ترقيع املالبس نوعا من التدبير 
ريفية فقيرة جدا.  والعائلي يف حياة  املنزلي 
يتصدقون  أو  املالبس  يرمون  كانوا  األغنياء 
بها أو يبيعونها، وهي ما زالت جديدة أو يف 

حالة جيدة.
يف ذلك الوقت قبل غزونا بالبضاعة الصينية 
كان شائعا سوق املالبس املستخدمة، رخيصة 
تثق  أو  املستعمل  حتب  تكن  لم  أمي  جدا، 
وتفضل  املالبس،  لنا  ترقع  كانت  لذلك  به، 
كانت  البالة،  سوق  من  نلبس  أن  على  ذلك 
من  تنفر  املالبس،  تلك  من  تقرف جدا  أمي 

رائحتها، وتعدها ناقلة لألمراض أو القمل.
تلك الفترة من حياتنا احتلت ثقافة املالبس 
أحاديثنا  من  مهما  حيزا  معها  والتعامل 
ألن  األيام؛  هذه  إليها  أحد  يعد  لم  اليومية، 
من  أهم  اجلاهز  وأصبح  اختلف،  الزمان 
التفصيل وأغلى، وهو محل املباهاة واملفاخرة. 
األسر  حياة  من  اخلياطة  ماكينات  واختفت 
لغوي  معجم  معها  وانطوى  واملدنية.  الريفية 

مبفردات وثقافة كاملة.
الفترة  هذه  عن  نقرأ  أن  إذاً  جدا  املهم  من 
هذه  يف  الكاتبات  هؤالء  عند  بالتفصيل 
االقتصادي  البعد  ذات  االجتماعية  الروايات 
والثقايف، وأن نتعرف على دقائق العمل، وما 
كان يصنعه من عوالم يف احلياة، انتقلت إلى 

الروايات.
مهنة  عن  كتنب  من  هن  النساء  أن  الحظوا 
الرجال،  وليس  اخلياطة،  وماكينة  اخلياطة 
خياطن  رجال  وجود  من  الرغم  على 
يف  وعندنا  اخلياطات،  من  أكثر  ومشهورين 
نابلس عائلة اخلياط، كما أن اخلياطن كانوا 

اإلقطاعية  العائالت  مع  العمل  مشهورين يف 
أو املتنفذة، أو مع املختار أو رئيس البلدية أو 

مع امللك أو مع الرئيس. 
كان أمرا يف غاية األهمية وجود اخلياط لهؤالء 
الناس كالطبيب أو احلالق واملنّجم اخلاص، 
وكان موضع سر أفراد تلك العائالت ومطلّع 
وقصص  وعيوبها،  وجمالها  أجسادهم  على 
البيوت  إلى  يذهب  كان  ألنه  كثيرة،  داخلية 
والطول  واخلصر  واألرداف  األكتاف  ليقيس 
والذراعن. ورمبا تعامل مع النساء والرجال 
سواء بسواء، ويعرف ما يالئم كل جسم من 
كالسمن،  ليس  النحيل  فاجلسم  مالبس؛ 
خبيرا  كان  كما  كالقصير،  ليس  والطويل 
السّن،  يف  الكبيرات  للنساء  األلوان  مبناسبة 
أو  األعمار،  يناسب  وما  والفتيات،  والرجال 
األفراح واألتراح. كان اخلياط مهندسا بدنيا 

ومهندس إتيكيت أيضا. 
يف  طفولتي  يف  اخلياطن  أالحظ  كنت 
دائما  كانوا  كيف  نابلس  مدينة  يف  محالتهم 
جاّدي املالمح، ال يضحكون، ومتأنقن دائما، 
فاألخطاء  كبيرين،  وصمت  بتركيز  ويعملون 
عندهم شنيعة وذات آثار سلبية على زبائنهم، 
لذلك كانوا يتمتعون بالدقة واملوهبة. ومهنتهم 
وإن حدثت  البسيط،  باخلطأ  فيها  ُيسمح  ال 
فأخطاؤهم غير مغفورة وتعد كارثية ألن فيها 
إفسادا لقطعة القماش، السيما إن كانت هذه 
القطعة غالية الثمن مجلوبة من تاجر معروف 

من الشام أو مصر أو تركيا العثمانية. 
قبل  وثقافته  جماله  له  كان  مّر  زمن  ذلك 
أن  وقبل  والالبتوب،  واآليباد  اآليفون  ثقافة 
النايلون  من  املصنعة  اخليوط  مالبس  تشيع 
ال  أمراضا  وأورثتنا  أجسادنا  أكلت  التي 
حصر لها، وعرفتنا على املطريات الكيماوية 
فانتعش  املتعددة،  والدهونات  والكرميات 
اخلياطن  سوق  وانعدم  الصيدليات،  سوق 
بكل  اجلاهزة  املالبس  وعمت  واخلياطات، 

صنف ولون.

82الليبي 
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هل كان شبحًا ؟
أم حاجاً مغربياً فقيراً 
مرَّ يف علبة الرمل هذه 

لتبزغ من زوجته القبائل.
هل كان ؟

أو أن الذاكرة املرهقة
هي من ذهب يف اخليال بعيداً 

سؤاٌل تعلق يف عنقي كقالدة عراف 
هل كان شبحًا ؟

أيتها املترامية األطراف 
قبل أن يطلق فيك » قنانة » سحر أغنيته 

ويتوسُد ضريحه العتيق 
قبل أن مير فيِك األولياء
الذين تناثروا يف جوانبِك
طريقاً مستقيماً إلى اهلل.

هل هي الصدفة ؟
من أخذ بيدِك بعيداً عن قلق املؤرخن 
من هذا االتساع الصحراوي الرهيب.

هل كانت اجلغرافيا أم التاريخ ؟
من رسمِك بهدوٍء على اخلارطة 

ها أنا أحمل عبء السؤال 
وأنفُخ يف رماد احلكايا 

ملتقطاً من أفواه العجائز خيطاً رفيعاً 
منتفضاً يف األسطورة.

هل هو القبلي ؟
هذا الزجني املغامر 

يلتهُم كلما مرَّ قطعةً منك 
ينحت مالمحِك بشراسٍة وقلٍق أزلي 

رابٌض كضريح مرابٍط بقبته اخلضراء. 
هل هم العابرون؟
 يف سكونها املخيف

هل ؟ أو هل؟
هل هو اخلوف ؟

من تربص بِك 
تسوقه خيول الفاحتن 

ومدافع األتراك
وترسمه إيطاليا بأسالكها الشائكة 

أم هو كلُّ هذا ؟
من جعلني أتأملك بكثيٍر من الذهول 

وطٌن يتربص بي كلَّ حلظة 
ويتركني يف آخر طابور الواقفن 

على بابِه 
أقوُد قطيع أفكاري التائهة.

هل كان شبحاً ؟
عبد الباسط بوبكر. ليبيا
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ُأريُد ِعناًقا 
ُيطِّم أضالعي 

ُأريُد أضالًعا ال تتحّطم ِمن الِعناق 
ُأريُد الركض أرسع ِمني 

كي ُأسبقني 
أو ُأمسكني قبل الُوقوِع يف التالقي  .

نارص قواسمي/ العراق

لن نلتقي 
كنت أرددها وأعلم أنك ال تسمع

أنت مل تفهم مايعني الصمت املفاجىء
والنوم املبكر وأنت حتمل احالمك .
جتر نفسك نحو موعدك األخري ..

وبيدك تذكرة دخول للاميض.
هناك .. 

 أنت بكامل عنفوانك
حتمل الكثري من القوانني 

والكثري من األخبار .
قليل التوقعات ... التؤمن باملستحيل .

حتث خطواتك 
ترتك أمنياتك يف حصالة الغد 

وتنسى أن  حتبني بطريقة مناسبة  .

أنت التفهم معنى أن أعالج نفيس بالصمت .
أترك الباب مفتوحًا  

ويتحول منزيل ملزار نفيس .
ترتدي احلروف عباءات سوداء ..

تدور حويل 
تردد آهات خجىل 

وأنا أثرثر عىل غري عاديت 
أحدثك عن غالء الفرح

ليتنا أرسفنا بالضحك عندما قلت يل أحبك 
وصدقتك .

هناء حممد راشد / اليمن

ربام يقرؤين الرجل الذي كنته،
شاهرًا قلبه ..
يقرأ حنني 
أهدايب ..

التي تتمسك باحلرب .
كم فضحت احلروف 

جنون عني أحبت .
كان الوقت نخل كثري 

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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مغرق يف العزلة ..
والساعات مالذ املتعبنْي 

 تذبل ..
وحتيا يف انتظار .
سالمًا عليك ..

حني تسهر قربك السامء 
حني ختزن الربوق الشعاع،

وتغزل معطفا 
يتحول اىل رشاع. 

سالمًا ..
عىل التفاصيل الباقيات .

ضع يدك عىل جبيني 
ياقصيديت .
نبٌي انت. 

بال معجزة ..
بال إبٍل .

التمس هلفتي ..
رتل عىل وجعي آيات الشفاء 

ال أريد ان اموت 
قبل ان اطمئن، عىل حدودك

وبحرك .
وشامتك ؟

ربام يقرؤين  الرجل الذي أكتب له .

الشتم رائحة الشوق
تفوح من جهاته العرش .

أما بعد ..
مل يكن  لدّي وقت للحلم،د 

وال للنوم .

كنُت امجع البحر السكبه فوق حشود هذه 
الكلامت .

لتصلك حية ترزق .
بينام كنت انت ..

شجرة ال رشقية والغربية .
استظل  بك  .
ورايت نفيس 

 أخرضُّ ..
واجتمع بني كفيك

قطرات ندى  .
تعال.. 

مّد حصري احلروف لنجلس
نرتب بعض هذا الركام،.. تعال. 

جودي قيص اتايس/ سوريا



86الليبي 

سامي الرياني. ليبيا

منتصف الليل .. نافذة يف غرفة ..خلف 
النافذة فرع شجرة .. الشجرة تراقبهم من 

النافذة ..
 - آدم .. انهض ياآدم ..دورك اآلن.

الدقائق  بعض  ..اتركني  أمن  لم  كأني   -  
فقط ياخالد

أنا   .. مصيرية  تكون  قد  الدقائق  هذه   -
جفني،  فتح  على  قادراً  عدت  ما  أيضًا 

وأخشى ان يغافلني »سليم« .. إنهض  
قام »آدم« ونضح وجه سريعاً باملاء البارد ليبدأ 
نوبته يف احلراسة، فيما نام »خالد« قبل حتى أن 
يضع رأسه على الوسادة .. شيء ما ليس طبيعياً 
.. يشعر بأنها ليلة مختلفة .. تتردد أنفاسه كأنه 
كان غادر مكانه  لو  كما  وقلبه  أذنه،  يلهث يف 
وباشر النبض يف حقف جمجمته ..عقله املتعب 
ال يتوقف عن تظليله وحبك األوهام .. ما يبدوا 
أنه أصوات يأتي مبهم املصدر مجهول االجتاه، 
ويختلط باللهاث والنبض .. كل شيء يف اجلوار 
كأن له طقطقة وأطيط وحتى همس يف كثير 

من األحيان . 
جولة  يف  فينطلق  جتاهلها،  يصعب  هواجس 
غرفة  نحو  يتسلل   .. املنزل  ألرجاء  تفقدية 
»سليم« .. يلصق اذنه على الباب .. طرق بسيط 
لن يضر .. يهمُّ بفتحه ثم ُيحجم، .فليس من 
الالئق فتحه والزوجة يف الداخل .. يف الغرفة 

املجاورة »خالد« يتمدد حتت النافذة كجثة .
متوجساً  ..جلس  املنزل  وتوسط  »آدم«  عاد   
وبات  كلها  األشياء  سكنت   .. سمعه  ..أرهف 
صمتها أكثر ريبة من الهواجس ..السكون يشق 
رأسه كصرخة متصلة..  يحاول حصر مصادر 
اخلطر: )) ُنزعت مفاتيح االبواب، وأخفيت كل 
ما قد يشتبه يف حتوله  وأقصَي كل  النصال، 
حلبل او خيط، حتى اوشحة زوجه مت التحفظ 
عليها ولم يبقي لها إال وشاح مشّجر من الساتان، 

تغلف به رأسها منذ فتره .. حتما هي تضعه 
عنها حن تنام .. على كٍل، أنا هنا اعترض كل 
املمرات، لن يتحرك »سليم« دون أن أحلظه (( .
كان يحدث نفسه مغمض العينن مترنح الوعي 
رويداً  صحوه  ويسرب  يخاتله  مازال  عقلة   ..
معجونة  ِسنة  أخذته  حتى  هكذا   .. رويداً   ..
بهلوسات كالرؤى .. مرآة يف غرفة .. من داخل 
املرأة »سليم« يناوله ربطة عنق .. ساتان مشّجرة 

.. و يهمس يف جتويف رأسه :
االوراق  حفيف  اتسمع   .. »آدم«  يا  -انصت   
وتغضن االغصان .. تّشرب االرض عند املنبت 
كالوشوشات .. يذكرني ذلك بوالدنا حن كان 
يقيل حتتها ثم ينهض فيخبر أمي أن الشجرة 

حتاول التحدث.
 - لم تكن اللعينة مثمرة يوماً، لكننا صحونا ذات 
يوم وقد اثمرت به معلقاً بن السماء واالرض، 
.. لم أرث  وترك فأسه مستندة على جذعها 
عنه سوى هذه الفأس .. لكنها ستكون كافية 

إلخراسها ..
 - لم تكن فأسه فحسب، كانت ذروة الزخم - 
أدُن أضبط لك الربطة .. جيد - أنا أيضاً لم 
ابداً  أكن سوى منصة لقفزة ال تصل لألرض 
..انصت اآلن .. اتسمع صوت الفرع وهو يقاوم 
التكّسر؟ ..لقد جف ولم يعد يقوي على احتمال 
التدلي .. مامن حاجة لفأس يف السماء .. ال 

حاجة لإلنصات بعد اآلن.
»سليم« كان يهلوس كذلك حن أفاق على ضوء 
وهي  الرأس  حاسرة  زوجته  وُهتاف  النهار، 

تستنهضه:
ـ  سليم .. سليم .. أحدهم كان يف الغرفة.

ترصد  الشجرة   .. شجرة  على  ترتكن  فأس 
املنزل من نافذة ..  خلف النافذة فرع يتغضن 
.. ويف الغرفة هبَّ »خالد«، يتعرج على جسده 

ظل ثمرة .

ربطة عنق
إبــــــــــــداع
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الرائعة التي رحلت

د ميالد مفتاح الحراثي. ليبيا

قراءات يف شعر وأدب الشاعرة الليبية الراحلة  فاطمة مخلوف ..

لألديبة   األول  الديوان  صدور  مبناسبة 
الوتر  أنني   « مخلوف،  فاطمة  الراحلة 
وأنينه  الوتر  والذي ظل هذا  املسكون«، 
داخل  ابداعية  ادبية  حالة  يشكل 
مجال  يف  سوي  الشاعرة،  أحاسيس 
وكذلك  وموسيقاه،  املعاصر  الشعر 
بعضها  نشر  والتي  القصيرة،  قصصها 
وهي  االلكترونية،  املواقع  بعض  يف 
اعمالها  باكورة  نشر  علي  توافق  اآلن  
األدب  مؤسسة  متحدية  االبداعية 
العربي.  الوطن  يف  الذكوري  العربي 

الشاعرة  ابداعات  يف  الولوج  وقبل 
الشعر  يف  راي  عي  نتحدث  دعونا 

عمومًا، وما هو الشعر؟ 
من  املسترسل  الكالم  ذلك  هو  والشعر 
تستمع  أو  تقرأه،  وانت  والذي  الشاعر، 
نظمه  يف  عادي  غير  نص  أمام  بأنك  اليه 
هذا  ان  تشعر  حيث  وصوره،  وموسيقاه 
أو  مقاالً  أو  نثراً  ليس  الشعري  االسترسال 
سرديات، والبد وأن يحتويك الشعور أن هذا 
االسترسال الشعري ساحراً نظماً ومضموناً 
من نوع خاص ال تستطيع تفسيره أو تأويلُه.
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شعراً  كتب  من  هناك  أن  فيه  شك  ال  مما 
واألوزان  للحن  فأساء  تقليدياً،  عمودياً 
واحياناً  واملقاصد،  وللمعاني  واملوسيقي 
للرسائل املتضمنة لنصوص الشاعر. وهناك 
للمعاني  فأساء  احلر  الشعر  يف  كتب  من 
جاءت  هنا  ولكن  الشعري.  واللحن  والصور 
من  لتتحرر  مخلوف«  علي  »فاطمة  االديبة 
شعراً  وتزف  الشعر،  من  للنوعن  النقدين 
طبيعة  عن  معبرة  وصور  دالالت  ذو  فخماً 
فالشاعرة  ولهذا  النسوي.  االنثوي  األدب 
املعاني  علي  الثورة  من  كثيراً  استفادت 
املعاني  وعلي  الشعرية،  والرسائل  والصور 

وقيودها داخل بحور الشعر وقوافيه.
 مما سبق قد يكون مجاالً رحباً لروح النقد 
األديبة  نصوص  حتى  أو  آخر،  نص  الي 
»فاطمة مخلوف«، ولكن ورغم ذلك أنا لست 
من أنصار حتليل النصوص الشعرية عموماً، 
املُحلل  هو  ذاته  بحد  الشعري  النص  الن 
أن  الشاعر  أراد  ما  لكل  له  واألخير  األول 
يعتبر  ابداعي شعري  كل نص  ولهذا  يقوله. 
جسداً حياً كيفما بناؤُه، لذلك ينبغي أن يكون 
ويفترض  حياً،  النصي  والتفكيك  التحليل 
هنا  نحن  والترابط.  التماسك  من  نوع  فيه 
وطرائق  الشعر  نظم  منهجية  عن  نتحدث 
حتليله، والتي تذهب الي جتاوز االسقاطات 
او  تعليل  دومنا  نقدية  أحكام  إصدار  وعدم 
بينة او تبرير، وكذلك احلفاظ على العناصر 
نظم  يف  واملنهجية  اللغوية  منها  الرابطة 
الشعر، ولكي يصل النص الشعري االبداعي 
التيقن  للمتلقي يجب  إلي املستوي السحري 

من التصوير لصياغة النص أو التحليل.
»فاطمة  األديبة  نصوص  يف  تداخلت  لقد 
واملوضوعات،  القضايا  من  العديد  مخلوف« 
وبشكل  نصوصها  يف  انعكاسها  مت  والتي 
والزمان، متحديةً  املكان  متمرد خارج نطاق 
مؤسسة الذكورة األدبية العربية، ويف اثوابها 
الشغف،  عن  نصوصها  فتحدثت  املختلفة. 

واخلواطر،  والرحيل،  والرغبة،  واللذه، 
ونبض  والتأمل،  واالنن،  والليالي،  واللهف، 

الوتر، وأوعية الروح. 
بنثر،  ليس  والذي  الشعري،  النموذج  هذا 
يدعونا إلي البحث يف مصادر هذا النموذج 
من النظم الشعري االنثوي النسوي حتديداً، 
كحركة  النسوي  األدب  مصطلح  إطار  ويف 
ادبية حديثة، والتي حتولت إلي ثقافة واجتاه 
كيف  لنري  باجلندر.  ُعرف  عاملي  نسوي 
مخلوف«  »فاطمة  االديبة  وفككت  صنعت 
من  الوترية  وموضوعاتها  قضاياها  رقائق 
خالل أنينها املرهف للحرف والكلم الهادف. 
أو  األنثوي«  »األدب  مصطلح  ظهر  لقد 
عشر،  التاسع  القرن  منتصف  يف  النسوي 
بن  وجدالً  عنيفاً  صراعاً  آنذاك  وأثار 
رفض  من  فمنهم  الشعرية،  احلركات  نقاد 
أدبية  تصنيفات  إلي  يؤدي  ألنه  املصطلح  
وأجناس األدب  من شعر ونثر وقصة ورواية 
جنسية،  معايير  أو  اجلنس،  معايير  حسب 
قضايا  تخدم  موضوعية  أدبية  كأجناس  ال 
املجتمعات. وأشار بعضهم أيضاً إلي صعوبة  
مع  لتداخله  نظراً  منهجياً  تعريفاً  تعريفه 
منها  خصوصاً  كثيرة،  اخري  مصطلحات  

التي حتتوي نزوعاً سياسياً  أو أجتماعياً. 
ويف نفس إطار اجلدل بن مؤسسات األدب 
طرف  تبني  األنثوي،  والنسوي  الذكوري 
اعتماد  أهمية  األديبات  النسوة  من  آخر 
كثيراً  يختلف  الرجل«  »أدب  ألن  املصطلح، 
عن »أدب املرأة«، ألنه ينطلق من مناطق غير 
خبرة  يعكس  كما  الذكورية،  للسيطرة  تابعه 
أصوات  وهناك  احلياة.  نحو  املرأة  وجتارب 
أخري عربيات أو أجنبيات طرحن معارضة 
يف  االبداعية  نصوصهن  إدراج  علي  شديدة 
باب »األدب النسوي«، أو »األدب االنثوي«، أو 
»األدب االنساني« عموماً. ومن جانب، هناك 
أصوات عربية من األديبات رفضن تصنيف  
»االدب  إطار  يف  اإلبداعي  األدبي  انتاجهن 
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النسوي«، أو األنثوي العتباره مصطلحاً من 
ملا  العربية،  الذكورية  األدبية  املؤسسة  انتاج 
أدب  من  وانتقاص  سخرية  من   به  يلتصق 
املراة االنسان، رغم  اعتراف بعضهن  بوجود 

ما يسمي باألدب االنثوي. 
حول  اجلدل  هذا  من  وبالرغم  ولكن، 
يف  والنسوي  الذكوري  األدب  مصطلحي 
أن  كبير  وبشكل  نالحظ  العربية،   الثقافة 
املصطلح يف حد ذاته قد اسهم وبشكل كبير 
النسوي  األدبي  بالنقد  يسمي  ما  يف صعود 
النسوية  األدبية  احلركة  تشجيع  خالل  من 
الثقافية  إثراء احلياة  العربية، واسهامها يف 

واألدبية العربية دومنا تخصيص.  
األنثي  املرأة  تكتبه  ما  كل  أن  تصورنا  ويف 
سرديات  أو  نصوص  من  خصوصاً  الليبية 
نثرية أو قصصية أو روائية معظمها متحررة، 
ومتجاوزًة  وزمانها،  مكانها  علي  ومتمردة 
ومضموناً  تعبيراً  الذكورية  األدبية  االعراف 
يف  معتمدًة  القاصرة،  النظرة  لتلك  ونظماً، 
احلياتية  جتاربهن  علي  اعمالهن  معظم 
االساسية  همومها  جاعلة  الذاتية،  االنثوية 
املراة وقضاياها، وتارة الرجل، والعمل علي 
االدبية.  نصوصهن  مركز  يف  ذلك  موضعة 
األنثوي  األدب  يف  احلداثي  االجتاه  هذا 
الليبي والعربي عموماً ميثل اجتاه تصحيحي 
يف  ومركزياً  أساسياً  محوراً  األنثوية  للذات 
على  االبداعية  النصوص  من  النوع  هذا 
الفنية  التقنيات  ومختلف  املضمون  صعيدي 
موقفاً  متخذات  االبداعية،  لنصوصهن 
هامش  إلي  تدفعه  الذي  للرجل  مقاوماً 
نصوصهن، أو تقصيه كلياً عن نصوصهن.  

هنا تأتي األديبة الراحلة  »فاطمة مخلوف« 
لتعبر من خالل نصوصها أن كتاباتها الشعرية 
وليست  األولي،  بالدرجة  بالهوية  مرتبطة 
االجتماعي،  أو  البيولوجي،  بنوعها  مرتبطة 
لألنثي  لديها  اجلنس  فصل  الميكن  وهنا 
نصوصها  تفكيكية  وحسب  ألنه،  والذكر، 

أن لألدب براح واسع، ويظل التصنيف لدي 
حتتها  فيه  تقف  الذي  املكان  هو  نصوصها 
أكانت  لديها،  األدبية  والكتابة  إال.  وليس 
عمليات  عن  عبارة  عموماً  شعر  أو  قصة 
مبعني  واألنثي  الذكر  فيها  يسهم  تراكمية 
الرجل واملراة، ولكل حلظة حياتية مفردة أو 
مشتركة، وكل كتابة وجنسها عبارة عن سيرة 

ذاتية كما تفيد نصوصها وووسمها. 
لعلنا نستشعر من خالل تفكيكنا لبعض من 
صورًة  املعاشة  للحظة  تؤرخ  انها  نصوصها 
عاشتُه،  محدد  وزمناً  ومضموناً،  ومكاناً 
شيء  بكل  متاثرة  االبداعي،  النص  ُمخلقةً 
كما نالحظ ذلك من خالل وسم نصوصها. 
وتذهب الذاتية لدي األديبة الليبية »فاطمة« 
يف نصوصها إلي شمل وتضمن كل اجلسد، 
أو  تشريحاً،  او  تكويناً  انثي  أو  ذكراً،  أكان 
يف  األنا  معاجلة  وكذلك  متوحدًة،  روحاً 
مميز،  واتقان  بدقة  ومعاجلتها  نصوصها، 
املألوف  عن  بتمردها  ملواجهتها  أيضاً  ولكن 
فنالحظ  القصصي،  أو  الشعري،  األدبي 
واحلنان،  واألمومة  والوطن  لألبوة  توظيفها 
احلسي  وكذلك  والوهد،  والوجد  والشغف، 
متدرجة  أيقونة  يف  معاً  واخليال  املباشر 
نشير  أيضاً  ولعلنا  االبداعية.  األركان  كاملة 
أن نصوصها تظل املسألة فيها مجرد مسألة 
نص وليس ذكورية أو أنثوية، ولكنها نصوص 
والوطن  والوهد  والوجد  الوله  قضايا  تعانق 
والتي  املسكونة،  اوتارها  انن  خالل  من 
مثيرة  أدبية  هندسة  يف  حروفها  اطلقتها 
للجدل. إنها ثورة جتديدية يف االدب النسوي 

الليبي. العربي 
»فاطمة  الشاعرة  الراحلة  غادرتنا  لقد 
مخلوف« ولم تري إصدارها األول البداعاتها، 

فكل الرحمة والغفران لها ولذويها.
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هذا صباح بصيغة البرتقال، أو لنقل أنه يشبه 
آثام،  من  اللزوجة  تقترفه  ما  بقدر  الرضاب 
هذا نهار من فضة وحناء، وألن األمر ال يحتمل 
التأويل، كان البد من امتداح فضائل احلبيبة، 
البد لهذا الصباح اللعوب أن يعرف أن احلقول 
والظباء  القمح  وأن  الفضائل،  تلك  بعض  من 
بعض  املطمئنة  الثمار  وندى  الزهر  وتويجات 

حاشيتها.
أدرك وأنا أشبك ذراعي مبرفق هذا الصباح 
هي  مثلما  الكالم،  عطر  البوح  أن  الفرحان 
املوسيقا ارجتافة الطن. وأقول كيف يتنفس 
لك  أقول  أو  السطر،  أول  من  أمرأة  العاشق 

الصبوات، وما يبتكره النحل.
لك فاكهة اللغة والقوس امللون وأسرار املحار، 
لك شهقة املرمر، ولذاذة األشرعة، لك النهار 
العنب،  وبالغة  الياقوت  الطروب، وصباحات 
الزعفراني _ حيث ال عتمة وال  البياض  لك 
عطانة _ لك النوار يف فتوته، لك الصوجلان، 
لها  استجيب  غواية  احلبيبة  فضائل  تقريظ 
بدون  شبابيك  عن  فأقول  خاطر،  بطيب 
قضبان، وعن بوح الكراريس ،وعسل النعاس، 
ولهاث الضفائر، وعن جدوى األنهار الساكنة يف 
عينيها، وحن ال يعود للقول من معنى أعطيها 
ونفائس  البحر  ومدينة  بالغناء  ملبدة  سماء 
حقول الليل، ومعاني الكلمات، أعطيها سهوب 
وطمأنينة  فراشات،  من  غيمة  حنطة،  من 
الدراويش، واقول مأخوذاً: وجهك إطاللة على 
بهو أعمدة األوركيد، وجهك رحيل يف الشفق، 
حناء ونعناع ومطر صديق، وجهك شهقة فجر، 
عقيق  من  ومدائن  طهر،  نهر،  مطر،  وجهك 
وأقحوان، وحن ال تكون احلبيبة يف أفق اللوعة 
تبدأ الوحشة، فراغ مزدحم بالرماد، مدى من 

اخلامدة  كالبراكن  مفجع،  وطنن  العناكب 
اتشرنق يف عتمة مبصرة، وكل ما حولي غبار.

ألوذ بي، أسألني عن األرصفة والكالم املباح، 
أغيب يف صخب الغياب، تهطل احلبيبة _ حن 
الراعفة  وبالتواشيح  االبتهال  بعذوبة  جتئ _ 
بالغزالن تتقافز يف مدى اللهفة، جتئ _ حن 
وحروف  ندى ضحوك،  من  بسالل   _ تهطل 
عصافير  من  وقوافل  الرشد،  سن  بالغة 
وللقصائد  للنايات  عطرها  متنح  مطمئنة، 
وللمرافئ،  والفراشات  وللبنات  وللغسق 
مجيئها هطول يشبه الليل وهو ينسج هارموني 
احلباحب تسدد التماعاتها يف طزاجة احللكة.

 تشبه األناشيد، أو لعثمة العاشق أوان 
تغدقها  التي  للفضائل  يا  احلضور، 
يا  القلب،  مروحة  على  احلبيبة 
للخفقان يهجس باسمها، وأقول: 
هل هذا قلبي حقاً؟ أم تراه بالد 
داهمها  سماء  هو  أم  أخرى، 
ويح  يا  فصارت صالة،  احلنن 
هذا القلب وهو يغفو على غيمة 
أو رجفة أو ارتعاشة، على أمٍل 

ال قيظ به وال ظمأ.

فتنة النهاوند
محمود البوسيفي. ليبيا
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القرية بني  هؤالء 

مفتاح الشاعري. ليبيا

.احمد يوسف عقيلة  وعبد المعطي حجازي و ت. س اليوت

   للقرية عشق يبعث اخليال مبخيلة املبدع 
ووصف يتجدد بشروق كل شمس وفيها هذا 
اجلانب من النفس املفقودة يف عصر يفتقد 
للسكون .. وللقرية أبناؤها، ولهم يف املفردات 
ما يتميزون بها عن غيرهم من أدباء حضارة 
املدينة، لكنهم أيضاً لهم ذلك الهاجس الذي 
يدعوهم للعودة إلى ذات القرية كلما ابتعدوا 
وشوراعها،  املدن  وصخب  فتنة  رغم  عنها، 
القرى  ومبدعي  أدباء  مهارة  كانت  هنا  ومن 
ومنشأ  قرية  عشق  بن  الفارق  تبّينوا  حيث 
يف  فيها  تربطهم  مدن  وبن  وهادىء،  عذب 

احلقيقة ماديات وحاجات حيايتة تخلوا كثيراً 
من اخلطاب الوجداني الذي يحتاجه الشاعر 

واألديب على حٍد سواء .
املبدعن  مخيلة  يف  القرية   ستظل  وبهذا 
الزائفة،  املعايير  متسسها  لم  ٌطهر  بدايات 
وصرٍح من حكايات ومدارات من حكمٍة كَونها 
جوهر مغاير يحمل روحاً شامخة مبنىًة على 
أسس اصيلة  قادرة على خلق مصدر لإللهام  
ولوجة تتجلّى للرآي املتمعن  بكامل زينتها . 

يدرك  القرية   من  القادم  احلقيقي  واملبدع 
بذلك الكم من املبادئ، والقدر من املشاعر، 
اليه  سكنت  التى   والقيمة  النقي،   والوفاء 



القاص  فهذا هو  أعلى  عطائه،  كأنساٍن يف 
من  وهو  عقيلة«،   يوسف  »احمد  الليبي  
أبناء القرى الذين رأوا يف املكان بيئة العيش 
منه  يستمد  الذي  واالنتماء  البوح  ومفتاح  
خلق القصة يف صورتها اجللية،  وبهذا سجّل 
لنفسه أصالة ال تنفصم بن املكان واالبداع، 
وهو بذلك يرسم قريته التي أحبها دون املدن 

.
واستطراداً، سنضيف بأنه  ليس من املستغرب 
يف  كان   كله،  ذلك  يف  يوسف«  »أحمد  أن  
دعوة مفتوحة للعودة إلى الطبيعة التى شكلت 
القرية الركن األساسي لها باعتبار أنها  املنشأ 
احلقيقي واملدرسة املنبئة ببالغة وحكمة من 

غير حدود .
الوصف  مفردات  بأن  قناعة  يف  أيضاً  وهو 
وأشمل  أعم  هي  القرية  والتعبير يف حضرة 
حن يراد التعبير عن  أماني النفس البسيطة 
أمام هذا الدفق من حضارة مكاٍن وبشٍر ليسا 
من  حالة  يف  هم  ملن  تكفي  مببادئ  غنين 

البحث والتدبر .
الزاد   له  كانت  بها   آمن  التي  املبادئ  هذه 
أوان الكتابة التى من شأنها أن تعيش لتقرأ 
بن  الواسعة  املسافات  بها  لتقاس  وتبقى    ،
قرية و مدن وقرى وتراكيب إنسانية متباينة 

يف غير توافق .
اهتموا  الذين  من  املبدع  هذا  ظل  وبذلك   
بثقافة مكاٍن علّمه احلرص الدائم على انتقاء 
يف  القصيرة  اجلزئيات  تخدم  التي  املفردة 
من  بأن  قيل  أنه  لدرجة  القصصية،  أعماله 
معه  سيعيش  يوسف«  »أحمد  للقاص  يقرأ  
حلظة احلدث وعبق املكان وتفاصيل األشياء، 
ويحق لنا بذلك أن نقول إنه قد شكل بذلك  
دومنا  إليها  ُويشار  بها  ُيعرف  خصوصية 
غنى  من  نهج   من   أوجده  ما  عبر  مقارنة 
مبجريات احلدث حوله وهي كثيرة،  كما وأنه 
جعل للمكان طقوساً غير منتهكة، ويف حالة 
من التجديد الذي يخدم اإلبداع لديه ورمبا 
للتدليل على هذا املنحى ما قرأناه من قصص 
له ذاعت شهرته وترجمت أعماله القصصية 

نورد  ماسلف  على  وللتدليل  لغة،  من  ألكثر 
»سالم  الليبي  الشاعر  كتبه   قد  كان  ما  هنا 
العوكلي« مبفتتح  املجموعة القصصية ألحمد 
فجاءت  البيض«،  »اخليول  عقيله  يوسف 
قصيدة  قالت بقروية القاص وأصالة خطابه 

القصصي  :-
وأنا أغادر قريتي ..

كان الّوراد آخر من رأيت 
ُيوزع املاء .. ورسائل العشاق ..

رمّمُت يف الشوارع الطويلة قامتي 
وعدُث

وكان أيضًا ..
هو أول من رأيت 

مصلوبًا فوق االنابيب 
وأسالك الهواتف ..

وتعزيزاً ملا سبق من متهيد، سنشير بالضرورة  
املرجعية الى  ماكان من مجلة »العربي«  حن 
نشرها ملقال بعنوان  »مدن الشعراء / ديوان 
مدينة بال قلب«،  العدد 84 ،  كان التناول 
املصري  الشاعر  حياة   من  اجلانب  لهذا 
»أحمد عبد املعطي حجازي«، الشاعر  القادم 
من القرية إلى املدينة،  والذى رأى أن املدينة 
يلتف  الذى  االخطبوطى  الوحش  ذلك  كانت 
من  مينعه  مما   اجلديد،  القادم  عنق  حول 
موازين  ويقلب  يحطم سكونه،  وهو  التنفس. 
التى  املدينة  تلك  وكانت  نفسه،  فى  بسيطه 

تأكل الغرباء. 
 والكاتب أيضاً  رأى أن  »أحمد عبد املعطي 
حجازي«  كان  اإلنسان الشاعر الذي حمل 
فى صدره الكثير من غرس قريته، وهو غرس 
الناس،  حتاب  من  أساس  على  بنى  راسخ  
الفالحن، العادات، البساطه، واألهم، التقارب 
فى املستوى املعيشى للمحيط القروى. وأيضاً  
احلياة الهادئه التى التخضع ملقياس الدقائق 
والثواني، عن ذلك يقول حجازي يف قصيدته  

»كان لى قلب« :
وأمضى .. فى فراغ بارد مهجور 

غريب فى بالد تأكل الغرباء 
وذات مساء
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وعمر وداعنا عامان
على  أعثر  لم  االصحاب،  نوادى  طرقت 

صاحب 
وعدت .. ٌتدعنى األبواب واحلاجب 

يدحرجني امتداد طريق 
طريق مقفر شاحب 

تقوم على يديه قصور
وكان احلائط العمالق يسحقنى 

ويختفى – ويخنقنى 
وفى عيني .. سؤال طاف يستجدى

خيال صديق
تراب صديق

ويصرخ .. إننى وحدى
ويا مصباح .. مثلك ساهر وحدى

وبعت صديقي بوداع .ّ 
األسمنت  مدينة  يف  للغربة  فإن   ... وعليه   
والشوارع املقفرة من األحاسيس إيقاع مؤلم،  
وتشابه مفزع يتداخل فى النفس، فما بالكم 
املدينة،   بصخب  يصطدم   قرية   من  بقادم 
حيث  تتنافر األلفة ويتعالى صخب شوارعها 
طباعها.  بغرابة   وتعج   وحواريها،  وأزقتها 
الوحيده.  غرفته  من  يطرد  قد  املدينة  وفى 
ليله على قارعة طريق،  القادم   وقد يقضى 
وبهذا  يقف »أحمد عبد املعطى حجازي« عند 
تلك العالمة الفارقة، حن  جتاهله الناس :- 

احلارس الغبي اليعي حكايتى 
لقد طردت اليوم

من غرفتي 
وصرت ضائعًا بدون اسم

هذا انا
وهذه مدينتى .

إلى  القادم  تقود  غربة  من  نوعاً  هناك  لعل 
املدينة إلى نوٍع من الكراهية  ألرصفٍة باردة 
وللصخب  احلياة،  من  خالية  عالية  ومبان 
وهذا  العالقات،  وزيف  احلياة  ومصاعب 
»ت. س.  البريطاني  الشاعر  اليه   ذهب  ما 
ووهم،  شبح  بأنها  لندن  يصف  وهو  اليوت« 
يف   مريح  غير  جتلٍّ  فى  »باريس«  ويصف 

قصيدته » زمن اخلطوبة« :-

فى منعطف شارع رأيت بعض البحارة 
على  تتمايل  العارية  أعناقهم  كانت 

صوت أكورديون 
وأنا أعطيت كل شئ للشمس

كل شئ ماعدا ظلي .
من  الكثير  يرى  املشابهة  املراحل  كل  ويف   
النقاد بأن  الشاعر يف الغرب  ظل يف حالة 
كراهية عاطفية  للمدينة  وكأنه بذلك يكره  
مستحثاتها ويكرها فكرياً  ملا يجد فيها من 
الشاعر  يقول  التوحش،  وروح  وموت  عقم 

الفرنسى  »جون بيرس« :-
اإلردواز يغطى سقوفها، أو القرميد 

حيث ينمو الطحلب 
ولها نكهة تتسرب عبر أنابيب املداخن 

دهون ..
ورائحة رجال عجولني، ماسخة كرائحة 

مجزر .
يالك من مدينة حتت السماء ..

وبخر   .. مسترجعة  نكهات   .. دهون 
جمهور 

حترس  مدينة  كل   – للريبة  مثير 
قمامتها 

فوق منور احلانوت – فوق قمامات 
املالجئ – فوق ذا النبيذ األزرق فى حي  

البحارة .
إلى  وبشدة  يحن  الذي  ذاته  هو  أيضاً  لكنه   
وحلياتها  بها  يتغنى  منها،  القادم  الطبيعة 
املدينة،  وهنا   القرية،  فهناك  العذبة، 
البيت  إلى  للعودة  احلنن  سيظل  ومابينهما 

الكبير حيث األصالة  أوالً وأخيراً .
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اشتهر اإلمام »شرف الدين محمد بن سعيد 
البوصيري«)608ه- الصنهاجي  حماد  بن 
695ه( )1212م1296-( مبدائحه النبوية، 
ومتيزت  اآلفاق،  يف  شهرتها  ذاعت  والتي 
وروعة  الصادقة  وعاطفتها  العذبة  بروحها 
ألفاظها،  ودقة  تصويرها،  وجمال  معانيها، 
وحسن سبكها، وبراعة نظمها.. فكانت بحق 
مدرسة لشعراء املدائح النبوية من بعده، ومثاال 
منواله.  على  لينسجوا  الشعراء؛  به  يحتذي 
ويسيروا على نهجه، فظهرت قصائد عديدة 
أمتعت عقل ووجدان  النبوية،  املدائح  يف فن 
ولكنها  العصور،  مر  على  املسلمن  مالين 
البوصيري  اإلمام  بريادة  تشهد  دائماً  كانت 
وأستاذيته لهذا الفن بال منازع.. من هنا احتل 
بن  عالية  ومكانةً  سامقة  منزلةً  البوصيري 
فقصيدتاه  عصره.  وشعراء  التصوف  أعالم 
الشمس،  مسير  سارتا  و«الهمزية«  »البردة« 
ومضرب األمثال يف البالغة والروعة والبيان 
النبوية  مدائحه  نالت  وقد  العصور.  كل  يف 
شهرة كبيرة من البيان والبالغة، واستحوذت 
يف  فنراه  رهان.  كل  يف  السبق  قصب  على 
النشوة  عليه  استولت  قد  »البردة«  قصيدته 
بهذه  فأنطقته  جانب،  كل  البيان يف  وموهبة 
جزالً.  قوله رصيناً  وجعلت  الرائعة،  احلكمة 
ومن هنا نشير إلى أن تناوله للمدائح النبوية 
السمو  ولذلك  البالغة،  لهذه  أهله  الذي  هو 
يف املعاني ولتلك الروعة والسحر يف القول، 
واملكافأة  والرعاية  العون  مبثابة  ذلك  وكان 
وشد األزر من حبه للرسول –صلى اهلل عليه 
عقيدته،  وصدق  نيته  حسن  على  وسلم– 

بن  »حسان  أمر  تشبه  وتلك  إميانه.  وعميق 
ثابت« شاعر رسول اهلل، الذي كان يدافع عن 
اإلسالم ورسول اهلل، حتى أن الرسول قال له: 

قل وروح القدس معك.
حياته وعصره:

فيها،  وعاش  مصر  يف  »البوصيري«  ولد 
من  واآلخر  صير«،  »أبو  من  أبويه  أحد  كان 
»بني  محافظة  من  قريتان  وهما  »دالص«، 
والده،  بلد  أن »دالص« هي  سويف«. ويرجح 
بلدة أمه، وأنه ولد باألولى  و«أبو صير« هي 
ونشأ بالثانية، ومن ثم قيل له البوصيري أو 

الدالصي.
نشأ »البوصيري« نشأة قرآنية؛ فحفظ القرآن 
الكرمي يف سن مبكرة. وتعلم بساحة مسجد 
اللغة  علوم  بالقاهرة،  العاص«  بن  »عمرو 
والقوايف،  والعروض  البالغة  واألدب وأصول 
كل ذلك بجانب إتقان حفظه للقرآن وأصول 
قراءاته مع حفظ احلديث. ولقد عمل بأحد 
الدواوين  مبديرية الشرقية يف »بلبيس«، ثم 

تنسك وأخذ يف نظم مدائحه النبوية.
عاش »البوصيري« يف ظالل الدولة األيوبية، 
العصر  هذا  وكان  املماليك،  دولة  أوائل  ويف 
عن  ودفاع  للصليبن،  جهاد  عصر  هو 
ولقد  املتعصبن.  الغزاة  هجوم  من  اإلسالم 
شاهد »البوصيري« انتصار مصر يف معركة 
التاسع«  »لويس  فيها  أسر  والتي  املنصورة، 
لقمان«  »ابن  دار  يف  واعتقل  فرنسا،  ملك 
عام 648ه، كما عاصر معركة »عن جالوت« 
التي انتصر فيها السلطان »قطز« على جيش 

التتار يف أرض فلسطن.

البوصيري إمام املادحني
عماد عبدالرازق. مصر
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»عمر  الكبير  الصويف  »البوصيري«  عاصر 
بوجود  الفترة  تلك  وامتازت  الفارض«،  بن 
املجاالت..  مختلف  يف  العلماء  من  الكثير 
بها،  وأقام  القاهرة  الى  »البوصيري«  انتقل 
وتعلّم فيها، ومن شيوخه الكبار »أبو العباس 
»أحمد  السيد  عاصر  وكذلك  املرسي«، 
كما  الدسوقي«،  »إبراهيم  والسيد  البدوي«، 
و«ابن عطاء  الشاذلي«،   »أبا احلسن  عاصر 
اهلل السكندري«.. وغيرهم من أئمة التصوف 

وأعالمه الكبار.
ممن  اهلل«  عطاء  و«ابن  »البوصيري«،  كان   
»أبي  أستاذهم  من  التصوف  روح  تشربوا 
العباس املرسي«، فأخذوا مذهبه يف السلوك 
نفع  أكبر  وانتفعوا  التصوف،  يف  وطريقه 
بصحبته، حتى قيل أنه خلع على »البوصيري« 
من  وكان  النثر«.  عطاء  »ابن  وعلى  الشعر، 
عصره  محقق  »البوصيري«  تالميذ  أشهر 

مصر  قضاء  تولى  الذي  جماعة«  بن  »العز 
وَعّمر طويالً. ويف هذا السياق نشير إلى أن 
»اإلمام البوصيري« كان مدرسة صوفية تتلمذ 
الكثير عليها. وكان من أعالم شعر التصوف. 
ناهز  عمر  عن  اإلسكندرية  يف  توفى  ولقد 

التسعن عاماً.
خصائص شعر البوصيري :

ميتاز شعر »البوصيري« ببساطة القول، وعدم 
النفس؛  وبطول  اللفظية،  بالزينة  االحتفال 
فقصيدته املسماة »أم القرى« يف مدح رسول 
اهلل –صلى اهلل عليه وسلم– تبلغ 636 بيتاً، 
سعاد«  بانت  وزن  يف  املعاد  »ذخر  وقصيدته 
تبلغ 206 بيتاً، وقصيدة »البردة« تبلغ 159 
بيتاً. كما ميتاز شعره بأنه مرسل على السجية 
ال تكلف فيه. أّما »الهمزية« فمشهورة ذائعة، 
وأروع  بيان،  بأبلغ  النبوية  السيرة  تتناول 

بالغة. ويف مطلعها يقول »البوصيري«:
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كيف ترقى رقيك األنبياء     ..      يا سماء  
ما طاولتها سماء.

طويلة،  ومعارضات  كثيرة،  شروح  وللهمزية 
شوقي«  »أحمد  الشعراء  أمير  عارضها  وقد 

بقصيدته الهمزية املشهورة التي مطلعها:
ولد الهدى فالكائنات ضياء.. 

وفم الزمان تبسم وثناء.
شعر  إن  القول  نستطيع  اجلملة،  وعلى 
رفيعة،  صوفية  بروح  مملوء  »البوصيري« 
وفيه إشراق الصوفية وبالغتهم يف أسلوبهم 
وتعبيرهم. وبحق فقد كان »البوصيري« بعد 
التصوف  شعراء  أعظم  من  الفارض«  »ابن 
يجارهم  لم  والذين  مصر،  يف  ظهروا  الذين 
مستوى  إلى  يصل  ولم  شاعر،  بالغتهم  يف 
عن  ناطقاً  ملهماً  كان  لقد  أحد.  شاعريتهم 
ميراث حكمٍة وحٍب هلل ولرسوله.. كما امتاز 
التعبير  وجمال  واجلزالة  بالرصانة  شعره  
اشتهر  كما  العاطفة..  وقوة  املرهف  واحلس 
استخدام  فيها  أجاد  التي  النبوية  مبدائحه 
البيان، وإن غلب عليها املحسنات البديعية يف 

غير تكلف.
البردة.. أنشودة يف حب الرسول:

تعد قصيدة »البردة« من أهم القصائد التي 
نظمها »البوصيري« يف مدح رسول اهلل –صلى 
اهلل عليه وسلم– واسمها احلقيقي »الكواكب 
الدرية يف مدح خير البرية«، شرحها »الشيخ 
األمهري« يف كتابه »مختصر الكواكب الدرية 
طويلة  قصيدة  وهي  البرية«،  خير  مدح  يف 
القصيدة  تلك  بيتاً، وقد ظلت  تقع يف 159 
العصور،  مر  على  للشعراء  إلهام  مصدر 
منوالها،  على  وينسجون  حذوها  يحذون 
قصيدة  أيضاً  وتسمى  نهجها..  وينهجون 
البراة التي تعتبر أحد أشهر القصائد يف مدح 
رسول اهلل. ولقد أجمع معظم الباحثن على 
أن هذه القصيدة من أفضل وأعجب قصائد 
املديح النبوي، إن لم تكن أفضلها، حتى قيل 
العربي  الشعر  يف  مدح  قصيدة  أشهر  إنها 

هذه  انتشرت  وقد  واخلاصة..  العامة  بن 
القصيدة انتشاراً واسعاً يف البالد اإلسالمية، 
البالد  من  عدد  يف  املسلمن  بعض  فقرأها 
لها  أقاموا  كما  جمعة.  ليلة  كل   اإلسالمية 
مجالس عرفت مبجالس البردة الشريفة، أو 

مجالس الصالة على النبي.
»البوصيري« بهذه البردة هو األستاذ األعظم 
األدب  تعليمهم  يف  أثر  املسلمن،  جلماهير 
الناس  تلقى  البردة  فعن  واألخالق.  والتاريخ 
بها  عنيت  والتعابير  األلفاظ  من  طوائف 
من  أبواباً  البردة عرفوا  التخاطب، وعن  لغة 
كرم  يف  درس  أبلغ  وتلقوا  النبوية،  السيرة 

الشمائل واخلالل.
القصيدة  هذه  تنفذ  أن  مبستغرب  وليس 
األقطار  مختلف  إلى  األخاذ  بسحرها 
تالوتها  على  احلرص  يكون  وأن  اإلسالمية، 
وحفظها من وسائل التقرب إلى اهلل والرسول. 
تسميتها  إلى حقيقة  نشير  السياق  ويف هذا 
نفسه؛  »البوصيري«  عنها  يحكي  إذ  بالبردة؛ 
فيقول: أصابني فالج )شلل نصفي( أقعدني 
عن احلركة، فأخذت أتقرب الى اهلل بالدعاء 
حب  يف  القصيدة  ونظمت  األعمال.  وصالح 
الرسول،  جاء  نائم  وأنا  ليلة  وذات  الرسول، 
وأنا  فأصبحت  جسمي،  على  »بردة«  ووضع 
أنهض أمشي وليس بي أي مرض. وومن هنا 
بردته  وضع  اهلل  رسول  ألن  بالبردة؛  سميت 

علي البوصيري يف املنام.
صفوة القول:

فن  يف  فارقة  عالمة  »البوصيري«  ميثل 
»البردة«  قصيدته  متثل  كما  النبوية،  املدائح 
البردة  وستظل  الفن؛  هذا  يف  حتول  نقطة 
تلهم الشعراء يف كل عصر ويف كل زمان، ألنها 
متثل أنشودة عشق يف مدح الرسول، وتكشف 
وحبه  صاحبها  إميان  وعمق  نية  صفاء  عن 

لرسول اهلل.

إبــــــــــــداع
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نفترق 
قبل أن
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بدون تعليق

أيام زمان



وطن الثقافة
 وثقافة الوطن


