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مـ ـ ــوت اخلي ـ ــال العلمــي

صورة الغالف
تعبر عن خيار االنسان القسري للعيش منفصالً عن غيره ،وتكاد هذه اللوحة
لوحة فنية ّ
تكون جتسيد ًا غير مقصود للخيال اخلصب للروائي الروسي «اسحق عظيموف» الذي أبدع
منذ ستني عام ًا روايته الشهيرة «الشمس العارية» التي تخيل فيها البشر وقد قرروا العيش
منفصلني بعد أن انتشر وباء مميت عبر الهواء مما حال دون تواصلهم مع ًا .
أبدعت هذه اللوحة املعبرة الفنانة األمريكية «ماريا كارلوشيو» ،وهي مؤلفة كبيرة ورسامة
بارعة حصلت على درجة  BFAمن جامعة «كارنيجي ميلون» و  MFAمن معهد املوضة
للتكنولوجيا ،مع مرتبة الشرف .تعيش حالي ًا يف «كولومبوس أوهايو» ،وتدرس الرسم
التوضيحي يف كلية كولومبوس للفنون والتصميم .حصلت على العديد من اجلوائز لعملها
من جمعية نيويورك للرسامني ومجلة  .3 × 3مت نشر كتب ماريا لألطفال وإعادة طبعها
بعدة لغات يف جميع أنحاء العالم .
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(ص  )60الروائي العراقي غامن العكيدي
«حوار».
(ص  )64عن مستقبل الشعر

محتويات العـدد
ابـــــــــــــداع

ابـــــــــــــداع

(ص  )86ليس سهال أن يصبح املرء شاعرا.

(ص )68

ليتني كنت سجينا .

(ص )70

الوهم والتوهم.

(ص )73

اإلبداع الفني يف خضم األوبئة .2

(ص )79

نحن أمة ال متوت باحلروب «قصة».

(ص )80

الربيع واألرض اجلرز .

(ص )84

جنة النص.

(ص  )88امللونير الفقير «قصة» .ص 88
(ص  )89آدب الكوارث.
(ص  )92أي تأثير للكورونا على املثقفني
علـــــــــــــــــوم
(ص  )94ثورة الكتاب املرئي

قبل أن نفترق
(ص  )98موسيقى الضؤ

االشتراكات
قيمه االشتراك السنوي  10دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدوالر.
•باقي الدول العالم  10دل أو مايعادلها بالدوالر االمريكي أو اليورو األوربي.
•ترسل قيمه اإلشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بالعمالت املذكورة بإسم مؤسسه اخلدمات
االعالمية مبجلس النواب الليبي علي عنوان املجلة.

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

كرار ستار  /العراق
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إبــــداعــــات

سماح الشيخ/ليبيا
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افتتاحية رئيس التحرير

بعد جائحة الفايروس المستبد ..

سفينة العالم الرابع

بقلم  :رئيس التحرير
(( لقد عمرت األرض وتكاثرت الناس
تكاثروا حتى تخمت بهم األرض كما تتخم الشاه
وتزايدوا حتى أزعجوا اإلله «أنليل» بتجمعاتهم .
لقد وصل ضجيجهم إليه يف علياءه
فقال لآللهة الكبرى :
لقد ازداد صخب البشر
وجعل النوم بعيد ًا عن عيوني
فلتقع األشجار التي تطعمهم
ولتعوي بطونهم طلب ًا للطعام ))
إنها اسطورة أو ملحمة « اتراحيس» البابلية إنها سيرة البشر عندما يتكاثرون ،والتكاثر هنا
ٍ
اسلوب قصصي أخاذ ،سيرة ليس مرتبطا ً بالضرورة بالعدد ،إن لألسطورة
وهي تروي يف
البشر عندما يكثر فيهم ،وبينهم ،ومعهم ،رمزها العظيم ،ومخطيء من يهمل مالحظة
املالمح الدقيقة لوجه الرمز ،وظالم لنفسه من
الضجيج.

الليبي
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افتتاحية رئيس التحرير

ال يتعلم من دروس األساطير ،ويكتفي مبجرد
املرور ركضا ً دون التوقف عند روعة املعنى وما
يحتويه .
منذ البدايات األولى لإلنسان بدأت رحلة بحثه
عن الكنوز املخبأة بعناية داخل صدره ،وعن
سبائك املعرفة التي تسكن جناح بعوضة ،أو
صرير حشرة يف جوف ليل ،أو مثابرة منلة ،أو
كبرياء أسد. ،أو دمعة يتيم ،أو دعوة مظلوم ،أو
وضاعة نذل.
كلها  ،وماليني غيرها ،نفائس ال تقدر بثمن،
جواهر ال ميكن العثور عليها وسط غابة من
الضجيج ،أو سوق من الصراخ ،إنك حتتاج إلى
الصمت لكي تغوص عميقا ً يف بدن احلقيقة .

اسطورة «أتراحيس» البابلية تروي لنا كيف
اشتد الضجيج يف األرض ،وكيف اشتد
الصخب وعمت الفوضى حتى وصل غبارها
املؤذي إلى األعلى ،هناك ،حيث يسكن اهلل .
اهلل الذي أدركت كل الثقافات القدمية وجوده،
لكن مستوى اإلدراك لم يكن واحداً ،وزمن
الوصول أيضا ً اختلفت عصوره ،ورغم هذا
االختالف إال أن رحلة البحث عن اهلل لم
تتوقف ،وبنص القرآن الكرمي نفسه:
ج َّن َع َل ْي ِه ال َّل ْي ُل َرأ َٰى َك ْو َك ًبا قَا َل ٰ َهذَ ا َر ِّبي
َف َل َّما َ
ني ﴿َ ﴾76ف َل َّما
ب ْال ِف ِل َ
َف َل َّما أَ َف َل قَا َل َل أ ُِح ُّ
َرأَى ا ْل َق َم َر َبا ِز ًغا قَا َل ٰ َهذَ ا َر ِّبي َف َل َّما أَ َف َل قَا َل
ِّني
الضال َ
َل ِئ ْن َل ْم َي ْه ِد ِني رَ ِّبي َلَ ُكو َن َّن ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
س َبا ِز َغ ًة قَا َل ٰ َهذَ ا َر ِّبي
﴿َ ﴾77ف َل َّما َرأَى َّ
الش ْم َ
ما
ٰ َهذَ ا أَك َْب ُر َف َل َّما أَ َف َل ْ
ت قَا َل َيا َق ْو ِم ِإنِّي َبرِي ٌء ِ َّ
ط َر
جهِ َي ِلل َِّذي َف َ
ج ْه ُ
ت َو ْ
ت ُْشرِ ُكو َن ﴿ِ ﴾78إنِّي َو َّ
او ِ
ني
ح ِني ًفا َو َما أَ َنا ِم َن ا ْل ُ ْشر ِِك َ
َّ
ض َ
ات َو ْالَرْ َ
الس َم َ
﴿. ﴾79س األنعام.
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افتتاحية رئيس التحرير

إن ابراهيم اخلليل يبحث بدوره عن اهلل ،يف
آيات بالغة الروعة يف رمزيتها ،غير أن القلوب
مازالت تأن من وطأة بالدة األقفال .
يبحث االنسان عن إله ،وتتواضع له األسطورة
لتخبره مبكان احلقيقة ،لكن األساطير تهمس
بالرموز فقط ،متاما ً كما كان يفعل كهنة املعابد
يف احلضارات القدمية .
إن « أنليل» هنا ،هو إله الهواء والعاصفة عند
السومريني ،ويأتي يف املرتبة الثانية بعد «آن»
إله السماء ،حسب االعتقاد السومري املغرق
يف القدم ،وهو يف هذه امللحمة يبدي سخطه
من ضجيج البشر ،وهل ضجيج البشر إال
حروبهم وظلمهم وصراخهم وشكواهم وفقرهم
املدقع وغناهم املبالغ فيه؟
إنه يقرر أن يضع نهايةً لهذا السوق الذي
يتعالى يف أرجاءه عواء الغريزة ،وتتجسد يف
ممراته مالمح الصراع ،فيقرر أن يضع نهاية
لكل شيء.
إن «أنليل» يقرر أن ينهي احلياة على سطح
األرض ،ويرسم مبدع هذه امللحمة األسطورية
ٍ
كسبيكة من
نصا ً مذهالً يف إبداعه ويصبه
ٍ
ذهب يف هذه السطور :
(( فلتقع األشجار التي تطعمهم
ولتعوي بطونهم طلب ًا للطعام.
وليمنع «حدد» يف األعالي مطره عنهم
ويف األعماق فلتنضب مياه الينابيع
وليتوقف سيل املياه من العيون
ولتهب الرياح  ( ........نص مفقود )
لتحرم السماء من غيومها
وتبق األرض دومنا مطر
لتمنع احلقول غاللها
ولتحجب «نيسابا» صدرها اخلصب )).
إنها إذن املجاعة والقحط والشدة ،أو لنقل
بتعبيرٍ آخر ،إنها جائحة عاملية تتجول يف أرجاء
األرض لتعلن أن البشرية يف خطر كبيرٍ هذه
املرة  .بعد أن ينحاز إله بابلي آخر هو « حدد
« ،وهو إله املطر والسحاب والصواعق ،وكل
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مظاهر اخلصب عند السوريني ،ويسمى أيضا ً
باسم «بعل» ،لكنه دخل مجمع اآللهة البابلية
باسم «حدد».
إن املطر ميتنع ،ويزداد األمر سوءاً عندما
حتجب «نيسابا» صدرها ،فهل تعرفون معنى
أن متنع «نيسابا» صدرها عنكم ؟
إن «نيسابا» هي آلهة املحاصيل عند البابليني،
وعندما يقول النص إن نيسابا قد أدارت
صدرها اخلصيب فإنه يعني أن األرض بخلت
مبحصولها الوفير ،وهو تعبير عن حالة من
حاالت اجلدب وانقطاع املطر وهي عندما
تقرر أن متنع صدرها عن البشر ،فإن هذا يعني
أن املحاصيل لن تبزغ من باطن التراب ،وأن
عناقيد العنب لن تتدلى مجدداً من أغصانها،
وأن سنابل القمح لن ترقص مع هبوب الريح
على احلقول املجدبة ،فهل تعرفون معنى أن
متنع «نيسابا» صدرها عنكم ؟

افتتاحية رئيس التحرير

إن هذا يعني أن رائحة اخلبز لن تداعب أنوف
اجلياع ،وأن مذاق الشبع لن يزور البطون
اخلاوية ،وأن الفقر سوف يتغول ويشتد ويزأر
ويفتك بالدراويش كما يريد ،وأن الطغاة سوف
ثراء وتوحشا ُ ونذالةً وسوء تدبير .
يزدادون ً
يتقرر العقاب إذن ،وتسود يف أرجاء املعمورة
روائح اخلوف واالرتباك والتخبط وضيق
ذات احليلة ،ورغم أن النص األصلي للملحمة
عانى من الكسر يف عدة مواضع ،مما أفقدنا
بعض التفاصيل ،إال أننا نفهم أن حالة اجلدب
دامت سنوات طويلة تغيرت فيها أحوال الناس،
وأبدعت امللحمة يف وصفها على هذا النحو :
(( وهام الناس يف الطرقات باكتئاب
وعندما حلت السنة اخلامسة طرقت البنت
باب أمها
ولكن األم لم تفتح البنتها بابها
وراقبت البنت ميزان أمها
وراقبت األم ميزان ابنتها
وعندما حلت السنة السادسة أعدت االبنة
لتكون طعام ًا
كما هيئ األطفال ليكونوا طعام ًا
وراح البيت يفترس اآلخر
وصارت وجوه الناس كوجوه أشباح املوتى
ٍ
بأنفاس خفيضة )).
وعاشوا
يحدث هذا عندما متنع «نيسابا» صدركم
عنكم ،فهل ندرك اآلن معنى أن تهمس لنا
األسطورة بالرموز ؟
إن الثقافة ليست مجرد كتاب نقرأه ،لكنها
أسلوب حياة نعيشه ،ومن املنطقي أن تتغير
األساليب وتتكيف طبقا ً لتغير ظروف املعيشة
ومستلزمات احلياة ،فهل ميكن لنا اآلن أن
ننزل من علياء األسطورة إلى تراب أزقة الواقع
لنتساءل عن مخزون الذاكرة بعد آالف السنني
من تكرار الصدمة ؟ وهل الصدمة إال تلك
احلوادث اجلسيمة التي مرت بكوكب األرض
عبر عمره الطويل الذي مضى؟ وهل مازلنا
نعتقد حقا ً أن األرض واحدة يف كل بقاعها؟

وأن احلياة واحدة لكل الشعوب؟ وأن هذا
العالم مازال  3عوالم كما مت تصنيفه منذ
احلرب العاملية الثانية ،عالم صناعي متطور،
وعالم زراعي مثابر ،وعالم نائم يدس رأسه
ٍ
تخلف أبله ؟
كما النعامة يف وسادة
عالم ثالث أم رابع ؟ :
تغيرت املعايير ،واضطربت جداول التصنيف،
ودون أن ندري تالعب بنا الظرف ،ورخص
الثمن وانحدر احلال وساءت املقادير ،وقل
الطلب وشح ،ووضعنا العالم درجة أخرى
اسفل سلمه اخلرايف املهيب ،إننا اآلن «عالم
رابع» ،بعد أن تركنا الثالث لدولٍ أخرى ارتقت
مدارج لم نتمكن من ارتقاءها نحن .
عالم رابع ،هو الوحيد على خارطة الكرة
األرضية الذي تشهد أراضيه حروبا ً بشعة،
وهو الوحيد الذي أصبح سوقا ً رائجا ً تعشقه
شركات سيارات صناعة الدفع الرباعي،
ومصانع الذخيرة بأنواعها ،واملدافع والصواريخ
وكل ما غال ثمنه وقل نفعه معا ً .
عالم رابع ،هو الوحيد على خارطة الكرة
األرضية الذي أصبحت فيه املكتبات العامة،
وحركة الترجمة واالختراعات والتعليم
احلقيقي ومقاييس رفاهية املواطن ،كله هذه
األيقونات املبهجة أصبحت يف هذا العالم
الترابي مجرد ديناصورات منقرضة ال يحلم
برؤيتها أحد .
عالم رابع ،كثر ضجيجه ،وقل نفعه ،وازعجت
مآسي سكانه حتى آلهة األساطير ،فصار
واجبا ً عليه أن يفكر منذ اآلن بالرحيل ،وقد
شحت األقوات وحجبت «نيسابا» صدرها ،فهل
تعرفون ماذا يحدث عندما حتجب «نيسابا»
صدرها عنكم ؟
موضوع كبير ،ومساحة قليلة ،هذا هو حالي
معكم يف هذا العدد ،لذلك ،سيكون لنا عد ٌد
جديد ،نبحث فيه ونطيل البحث ،لعلنا جند
ديناصوراً بريئا ً لم ينقرض بعد ،يف عالم رابع
انقرضت فيه مبررات الوجود.
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شؤون ليبيـــه

الشاعر رساج الدني الورفيل لمجلة الليبي :

الكتابة ال حتتاج إلى ٍ
يد مرتعشة
حاوره  :عبد الحكيم كشاد  .ليبيا.

للشعر ذائقة محفّزة تفتر كلما كنت اقترب من
شرفات قصائد خائبة يف لغتها وترهل رؤيتها،
و يبدو يف ظني أن الشعر كقطع املاس ،إن وجد
ٍ
حداثة تنهض بأسطورة الكلمات و تخرج من
بني
معدن الكالم رؤاها كفسيفساء ونص مختلف
عصية ال
يقودك إلى معرفة  ..قصيدة تظل ّ
حتلم بقارئ سهل تعطيه مفاتيحها وال تهب
نفسها إال غواية  .ثمة تواطؤ بني شاعر وقارئ يف
اختزال العالم ومضة ماكرة !
ثمةمسافةمنمس،حيثاحلكمةالقدميةالتي
أولدت الشعراء على أرضٍ ال تهتز ،وأطلقتهم
من قراهم الصغيرة يف براري الروح وانفساح
الرؤى  .أما أولئك الذين يرونها سراب ًا من ظمأ،
سارقو نار فتنتها ،ليسوا إال حواة مستترون
بالكلمات خلف ُسدف الظن بينما تكون قد
ولدت ميتة !
من ــذ وق ــت وأن ــا أق ــرأ نث ــر ًا يف قصيدة تس ــتنزفها
التفاصي ــل ،وال أج ــد املعن ــى الكل ــي ال ــذي
يس ــتفزني ،والظ ــن أنه ــا تنج ــو م ــن
رتاب ــة وال تنج ــو م ــن ب ــادة !
حتى قرأت الش ــاعر الشاب
“س ــراج الدي ــن الورفلي”
يف نصوص ــه وه ــو
ي ــراود نصـ ـ ًا فالتـ ـ ًا
مبـ ـ ـ ــاء حكم ــة ال
يطي ــب اال لذائقة
مختلف ــة ،هك ــذا
ب ــدون مقدمـ ـ ــات
استضـ ـ ـ ــافتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
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مخ ّيلت ــي قب ــل لقائ ــي ب ــه ،فنج ــوت م ــن الرتابة،
وق ــرأت قصي ــدة ب ــدت يف توه ــج حداثه ــا كقط ــع
امل ــاس حقـ ـ ًا !
ضيفنا هذا العدد هو الشاعر سراج الدين
الورفلي مواليد  ، 1984طالب دكتوراه مبعهد
الدراسات العليا بباريس
بكالوريوس :من جامعة قاريونس كلية العلوم

شؤون ليبيـــه

قسم الرياضيات ،ماجستير :يف املوارد البشرية
من املدرسة العليا
بتونس ،متحصل على الترتيب األول يف مجال
الشعر سيكلما للثقافة والفنون  2017ليبيا
دورة الشاعر مفتاح العماري  ،متحصل على
الترتيب األول يف مسابقة عفيفي مطر للشعر
يف مصر 2018عن ديوان “كاريزما املوت”،
صدرت له ثالث مجموعات شعرية “ خمسة
توابيت لستة رجال “ الصادر بالقاهرة 2018
“ كاريزما املوت “ الصادر عن دار يسطرون
بالقاهرة . 2019
ألدع سراج يحدثني عن جتربته الشعرية التي
كانت محصلتها ثالث مجموعات شعرية حتى
اآلن ،آخرها “أراقب رامبرات ثم أصغي إلى زوال
األشياء “ الصادرة عن دار «يسطّرون» بالقاهرة
. 2020
الليبي  :كيف ميكن أن نرتب هذه البدايات التي
أراها ليست بعيدة ،مبعنى آخر اقتناص حلظة
تراها دالة عن بداية متثل التجربة الشعرية
لديك؟
* نعم  ..التجربة التي ارتكز عليها ليست بعيدة
حقاً ،لم تكن عالقتي بالشعر بهذا التعقيد من
قبل ،رمبا ميكنني القول إن املوت هو أعلى
صوت جرس متلكه احلياة لتقرعه يف وجوهنا،
وإن احلرب هي أعلى صوت جرس ميلكه املوت،
احلرب كانت بداية جيدة ،ألنها لم تكن متلك
اجتاهات ،أو أنها كانت متلك كل االجتاهات
دفعة واحدة.
الليبي  :يف الشعر ال نعول على اآلن بقدر ما
نستشرف معنى كلي آخر تبحث عنه النصوص
الكبرى ،وهذا ال جتده يف الشعر ذاته ،ونظل
نبحث عنه فيما بعد الشعر هل توافقني؟
ـــــ (اآلن) ،يا له من مؤشر زمني ُمربك ،قدمي
جداً ويف ذات الوقت حديث جداً ،أعتقد أن
الزمن كله يندلق ككتلة واحدة يف النص ،بل إنه
يف أحيان كثيرة يزاحم حتى املكان يف خصائصه،

يصعب شرح ملاذا يحدث األمر بهذا الشكل ،رمبا
صراعنا األبدي مع الزوال هو السبب ،ولكن حتى
أثناء حدوث ذلك فالشعر يتقبله بشكل منطقي
 ،إنها أشبه بنقل املعادالت الزمنية من أرضها
التخيلية (الواقع) إلى إحداثيات جديدة وأرضية
واقعية (التخيل) ،هكذا تعالج الرياضيات
إشكالية املفاهيم ،وهذا ما يفعله الشعر أيضا ً
بشكل ما.
الليبي  :الكتابة تتجاوز احلياة باعتبارها األسرع،
ومتتلك احللم حتى تتحول الكلمات إلى حياة،
كيف ترى هذه املعادلة؟
ـــ ال أعرف ملاذا لست متحمسا ً بخصوص اجلزء
األخير من العبارة؟! رمبا بسبب احلرب.
الكتابة خلق ،وأي خلق يحتاج ٍ
ليد غير مرتعشة،
يد جتيد التمزيق والتكسير والتخريب ،هكذا
يتم مترين اليد لتصير قادرة على اخللق ،واليد
الكاتبة تخضع لهذه املعاملة ،حيث ،األمل البليد
عبارة عن أشد أنواع اليأس ،السعادة بداخلها
عدد ال نهائي من جزيئات احلزن ،واملوت هو نوع
من أنواع احلياة ،اليد الكاتبة عليها أن جتيد لغة
الطبيعة ،فلسفة النار يف فهم األشياء ،ولكنة املاء
يف قول نفس األشياء.
الليبي  :حدثني عن جتربتك الشعرية يف «أراقب
رامبرانت ثم أصغي إلى زوال األشياء» ،أوالً ،أال
ترى أن العنوان طويل كأنه نص شعري واحد
مستمد من كل نصوص املجموعة؟ هل ثمة ما
تريده أن يقول الشعر هنا؟
ــــ يف البداية دعني أعرج على الصعوبة التي
أالقيها مع العناوين ،فكما أن النص هو اختزال
ٍ
حلياة ما ،فإن العنوان هو اختزال االختزال،
وبذلك ال أعير اهتماما ً لطول العنوان بقدر ما
أهتم مبحاولة تقصير املعنى إلى الدرجة التي
أريدها ،وال أخفيك سراً أن بعض العناوين قد
تأخذ مني وقتا ً أكثر من النص نفسه.
يف احلقيقة ،هي جتربتي الشخصية واخلاصة،
محاولة إلعادة تدوير مفاهيمي يف أبعاد أخرى،
وال اهتم إن كنت استخدم لسان الشعر لقوله أو
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أي صنف أدبي آخر .
الليبي  :كيف ترى املشهد الشعري الليبي ؟ وهل
ترى أن اإلبداع الشعري يؤسس عبر مراحله
التاريخية لتواصل بني األجيال ملن قرأت ،هل
هناك شاعر ما ،له خصوصية لديك؟
ــــ أحاول أن أكون مطلعا ً على املشهد الشعري
الليبي ،وخاصة من اجليل اجلديد ،أظن أن لديه
خصوصية فريدة وهي جتربة احلرب واملوت
املكثفة ،هذا األلم يصنع طرقا ً أكثر وعورة
وقسوة ،لكنها مفيدة جداً لنضجه الفكري،
هذا العالم لم يعد كما كان ،أقصد أصبح أكبر
وأصغر مما كنا نعتقد ،وأظن أن جيلي أصبح
بعيداً مبا يكفي عن بؤر الصراع التقليدية
سواء القومية أو الدينية ،إنه يحاول البحث عن
ً
مفاهيم إنسانية داخل البيئة املحلية ،إنه حالة
رفض السائد واملتعارف عليه ،ولكن ذلك كله
سيصبح بال معنى إن لم يرتكز على التراكم
املعريف ،كل جتربة شعرية هي جتربة مهمة
تستحق االطالع عليها ،ولكن دور النقد يكاد
يكون معدوما ً أو خاضعا ً للمجامالت ومفاهيم
العالقات العامة يف هذا اجلزء من العالم ،حتى
وإن ظهر قصور يف جيلي فاملتهم األساسي هو
الناقد وليس الشاعر.
الليبي  :أين أنت بني وعيك اخلارجي و الوعيك
املحمل بالقصيدة ؟ ما عالقة اخلارج بالداخل
من وجهة نظرك يف قصيدتك ؟
ـــ كأي شخص ،لدي مشكلة مع العالم اخلارجي
الذي بداخلي ،العالم خارجنا مجموعة قوانني
بائسة ،ال دموع ،ال ضحك ،استمرار فقط
لشيء غير مهم ،لكن بداخلنا يتم نفخ الروح
فيه ،مشاهد سينمائية مؤثرة ،اكتشاف ينابيع
جديدة ،رائحة اجلثث املتحللة وأشجار البخور،
ٍ
مبان منهارة وضحكات أطفال الشمس ،العالم
احلقيقي هو الذي ينمو بداخلنا ،أما يف اخلارج
– حيث ال يوجد وعي أو ال وعي -ال ميكن
القول إن هناك أحد.
وقبل أن نغادر معا ً روضة هذا احلوار اقترح
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عليكم أن نستمتع بهذا النص لضيفنا يف هذا
الشهر :
ال أحد يحب هذه البالد
بقدر ما يفعل املوت الطازج
املوتالصبياني
الذي اعتاد على سرقة احللوى
والركضحافيا
حتت جلود األرامل واملطلقات
البارحة جن جارنا
أخرجبندقيته
هرع نحو الليل
يريد فصل النباح عن الكالب
وحني عاد إلى بيته :
وجد سبعة جراء تنتظره
تنبح له  :بابا
قبل ذاك بقليل
كانت املرأة التي أحبها
قد سئمت مني
تفهمتاألمر
لكن الكلب الوحيد
الذي ظل ينبح يف تلك البالد
كان قلبي !
من مجموعة “ أراقب رامبرانت
ثم أصغي إلى زوال األشياء “
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جماليات النص يف الشعر الليبي
أ.انتصار الجماعي .ليبيا

حتكـــي أمـــي أن الزمـــن الســـابق لعصرنـــا
كان هـــو زمـــن الشـــعر والثقافـــة والشـــعر
املـــوزون.
مــن ايــن تأتــي بهــذه الثقــة وهــي لــم متســك
قلم ـا ً يوم ـا ً ولــم تــزر مدرس ـ ًة ،و لــم تتعــرف
عل ــى «كان ــت» ،ول ــم تص ــادق «س ــقراط»؟ ،
أمــي الفيلســوفة ،حتــي كتابنــا وأدباءنــا ال
تعرفهــم ســوى مــن خــال حديثــي عنهــم.
يف حلظ ــة نق ـ ٍ
ـاش بينن ــا ،ق ــررت أن تق ــول
لـــي بعضـــا ً مـــن تراثهـــا شـــريطة أن أفهـــم
وأفســـر جيـــداً  ،وبإصـــرارٍ قالـــت  :ال
تفق ــدي الن ــص معن ــاه ،وال الكلم ــات أثره ــا
اجلمي ــل ومقصده ــا  .أن ــا ال أع ــرف إج ــادة
القـــول وال الكتابـــة بهـــذا اإلرث القيـــم
علـــى حـــد تعبيرهـــا  ،وهـــي تتباهـــي أنهـــا
ت ــرث العم ــق والقيم ــة واألص ــل م ــن الش ــعر
ال ــذي كان يرس ــم تفاصي ــل حياته ــم الثري ــة
ب ــكل معان ــي احلي ــاة .
فسيفســاء امهاتنــا :
يف نظـــري أن الشـــعر الشـــعبي يســـتمد
أصالت ــه م ــن ذواتن ــا يف وح ـ ٍ
ـدة م ــن التالح ــم
الـــذي ال ميكـــن فضـــه مهمـــا فرقتنـــا
الظـــروف ،فسيفســـاء متميـــزة مختلطـــة
بحنـــن وحـــب ،أطـــال ووجـــع  ،فخـــر
واعت ــزاز  ،رس ــمت و انصه ــرت وتالحم ــت
يف تناغـــم بديـــع لكلمـــات نظمتهـــا أمهاتنـــا
الالتـــي لـــم ميســـكن قلـــم يومـــاً ،مـــن أيـــن
لهـــن بهـــذا االرجتـــال الفائـــق الدقـــة

واجلمالـــي ألبعـــد حـــدود الوصـــف .
للشـــعر الشـــعبي مزيـــج غريـــب يف بنيتـــه
النصيـــة املتميـــزة ،يعكـــس صـــور احليـــاة
التـــي كانـــت عليهـــا احليـــاة االجتماعيـــة
ٍ
بـــأب
خصوصـــا ً يف ليبيـــا ،بـــن اعتـــزاز
ٍ
ووصـــف لـــكل مـــا ميـــر بـــه
وفخـــراً بـــأخ
املجتمـــع مـــن تفاصيـــل يوميـــة حتمـــل يف
طي ــات كلماته ــا معان ــي األصال ــة والتماس ــك
االجتماعـــي بـــأدق التفاصيـــل املمكنـــة،
ميتـــزج النـــص االدبـــي املتمثـــل يف الشـــعر
الشـــعبي أيـــن كان نظمـــه ونوعـــه بـــن «
مســـتقل و ممـــزوج « وكثيـــراً مـــا يحـــوي
فضـــاؤه الســـردي ألغـــازاً ومعانـــي  ،حكـــم
وأمثـــال  ،حكايـــات وعبـــر .
هنــا يف هــذه العجالــة الكتابيــة ،ال أريــد أن
أكت ــب ش ــيئا ً وأمتث ــل ال ــي حتليالت ــي ،ولك ــن
أجدنـــي أري بعضـــا ً مـــن الشـــعر الشـــعبي،
أو م ــا يطل ــق علي ــه «أدب ش ــعبي» م ــا ه ــو
إال حقائــق كانــت تنقــل عبــر نظــم معــروف،
تتـــداول تعاريفـــه بحيـــث يقـــال  :فـــان
قـــال ،لـــذا صبـــغ بصفتـــه الشـــعبية ،رمبـــا
تقاب ــل الصف ــة ج ــزءاً م ــن الص ــواب ويصب ــح
« أدب شـــعبي» ملـــا يحتويـــه مـــن أشـــعارٍ
حتك ــي القص ــص و البط ــوالت ،وهن ــا تك ــون
التســـمية تقـــارب « أدب فصحـــي « غيـــر
أن القصـــص و احلكايـــات و البطـــوالت
بشـــي أكثـــر
واألمثـــال تأتـــي بالفصحـــى
ْ
فصـــاً عـــن بعضهـــا مـــن الشـــعبي .
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يضاه ــي الش ــعر الش ــعبي الش ــعر الفصي ــح
يف جماليـــات االســـلوب ودرجـــة البالغـــة
يف التصنيـــف ،ويف بعـــض املواقـــع يكـــون
الش ــعبي أبل ــغ وأجم ــل يف بع ــض املواق ــف ،
ذل ــك أن املعي ــار احلقيق ــي لقي ــاس اجلم ــال
الفن ــي ال يعن ــي باللغ ــة املس ــتخدمة معان ــي
الكلمـــات يف حـــد ذاتهـــا ،بـــل بطرائـــق
توظيفهـــا إلصبـــاغ املتلقـــي باإلمتـــاع
والتأثي ــر وفه ــم املعن ــي  ،ه ــذا ف ــن يس ــمي
«فـــن توظيـــف اللغـــة» يف أبســـط صورهـــا
جمـــاالً ،وأعقدهـــا معنـــي وتأثيـــراً علـــى
املتلقـــي .
تداول الشــعر الشــعبي :
ان اس ــتمرار الت ــداول م ــا ه ــو إال عالم ــة
عل ــى م ــدى حاج ــة الن ــاس له ــا م ــن خ ــال
وظيفتهـــا التـــي تؤديهـــا يف حياتهـــم مـــن –
أخ ــذ العب ــر و املوعظ ــة والتيق ــن و احل ــذر
مـــن األيـــام واالصدقـــاء – فهـــو القانـــون
التراث ــي ال ــذي يس ــوق التعالي ــم والقوان ــن
الشـــعبية منهـــم ولهـــم.
فم ــن املع ــرف أن ل ــكل جي ــل م ــن األجي ــال
املتالحقـــة شـــعراء شـــعبيني ،ال أريـــد أن
أقلـــل مـــن شـــأنهم عندمـــا أقـــول أميـــن،
ولك ــن لنق ــل أن التعلي ــم لديه ــم كان جزئيـ ـا ً
 ،فبعضهـــم لـــم يلحـــق بالعمليـــة التعليمـــة
أصـــاً ،ولكنـــه حفـــظ القـــرآن الكـــرمي،
وبعضهـــم لديـــه ملكـــة الصقـــل والنظـــم
بالوارث ــة كم ــا ه ــو مع ــروف ،ولك ــن يعتم ــد
الشـــاعر يف النظـــم لقصيدتـــه العـــادات
والتقاليـــد واملـــوروث الثقـــايف الشـــعبي
داخـــل بيئتـــه التـــي نشـــأ وترعـــرع بهـــا،
والدلي ــل عل ــى ذل ــك م ــا ن ــراه م ــن اخت ــاف
النظ ــم و اللغ ــة يف الش ــعر الش ــعبي الليب ــي
نتيجـــة االختـــاف يف العـــادات والتقاليـــد
وكذلـــك اللهجـــات ،هنـــا أشـــير الـــي أن
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القاعـــدة واحـــدة واالختـــاف شـــكالً ال
جوهـــراً .
أعـــود ملـــا أســـلفت مـــن القـــول ،وهـــو أن
حاجتنـــا للشـــعر الشـــعبي قائمـــة ومدركـــة
كم ــوروث ثق ــايف نتمي ــز ب ــه ع ــن غيرن ــا م ــن
املجتمع ــات ،وأصب ــت أن قل ــت وال يس ــتطيع
غيـــر الليبيـــن نظمـــه بطريقـــة وصياغـــة
صحيحـــة ذات معنـــي قريبـــا ً مـــن حياتنـــا
وعاداتن ــا وتقاليدن ــا  ،والدلي ــل أنن ــا الزلن ــا
نـــردد أشـــعاراً لشـــعراء ال نعـــرف حتـــى
اســـماؤهم ،ولكـــن قصائدهـــم ذات البنـــاء
اجلي ــد و الصياغ ــة املحكم ــة تت ــداول إل ــي
اآلن ،ويع ــود ذل ــك لثراه ــا اللغ ــوي القي ــم .
البني ــة األس ــلوبية م ــن حي ــث اللغ ــة واملعن ــي
:
البـــد أن نعـــي جيـــداً أن البيئـــة الشـــعرية
تعكــس مختلــف مظاهــر احليــاة االجتماعيــة
دون إهمـــال للمجـــاالت االخـــرى مـــن
جوانــب سياســية وغيرهــا ،غيــر أن الطابــع
االجتماع ــي يعتب ــر االكث ــر تن ــاوالً باس ــتثناء
احلرك ــة الش ــعرية إب ــان الغ ــزو االيطال ــي ،و
م ــا ظه ــر فيه ــا م ــن مالح ــم ش ــعرية رائع ــة
عـــن اجلهـــاد و البـــاد ،توســـمت بأســـماء
ش ــعرائها األكث ــر ش ــهرة واس ــتخداما له ــذه
االش ــعار إل ــي اآلن .
وقـــد حظيـــت هـــذا املالحـــم باالهتمـــام
الكبي ــر مل ــا به ــا م ــن وص ـ ٍ
ـف حل ــال الوض ــع
ذاك احلـــن يف لغـــة ذات بنيـــة شـــعرية
متناســـقة موغلـــة يف وصفهـــا ،مثلـــت
وصـــورت حـــال البـــاد يف ذاك احلـــن،
حـــن تألـــق اخليـــال الشـــعري بتأليـــف
ومـــزج عناصـــر الصـــورة واحلـــال بشـــكل
بـــارع وبديـــع .
نع ــود ال ــي اللغ ــة يف الش ــعر وموقعه ــا ب ــن
العامـــي والفصيـــح  ،عنـــد االطـــاع علـــي
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مختلـــف أنـــواع الشـــعر الشـــعبي الليبـــي
جتـــد نفســـك أمـــام مفترقـــن ،العامـــي
والفصي ــح  ،وأن نطل ــق حكم ــا عل ــى كونه ــا
عاميـــة يعتبـــر مســـتعجالً بعـــض الشـــي
 ،أمـــا إذا مـــا أســـلمنا بفصاحتهـــا فـــذاك
شـــيء يتطلـــب عـــدم االســـتعجال كذلـــك .
إن لغـــة التخاطـــب اليومـــي تعتبـــر ليســـت
لغـــة الشـــعر الشـــعبي ،فلغـــة الشـــعر أكثـــر
إبداعــا ً وأج ــود م ــن حي ــث النظ ــم ،وتظه ــر
عليه ــا االيح ــاءات الفني ــة الت ــي تع ــرب ع ــن
امللك ــة و امله ــارة لناظمه ــا .
يف مجمـــل القـــول هنـــاك اللغـــة الصحفيـــة
التـــي نســـتخدمها اآلن تعتبـــر ليســـت
بالفصح ــي وه ــي قريب ــة م ــن العامي ــة نوعــا ً
مـــا ،فهـــي لغـــة متوازنـــة مـــا بينهمـــا ،مـــن
ذاك نســـتطيع أن جنـــزم بـــأن لغـــة الشـــعر
الش ــعبي تع ــد لغ ــة متمي ــزة ،كذل ــك ليس ــت
عاميـــة ولكنهـــا أرقـــي منهـــا وهـــي بذلـــك
لس ــت بفصح ــي ولك ــن تقت ــرب منه ــا ،وعل ــى
حس ــب االقت ــراب يف جانب ــه ،فعندم ــا ي ــزداد
االعتمــاد علــى الفصحــي أكثــر مــن العاميــة،
يعتب ــر اقترابه ــا يع ــادل الكم ــال م ــن حي ــث
النـــص واملضمـــون والغايـــة ،وعندمـــا جلهـــا
يقتـــرب للعامـــي تدخـــل الـــي درجـــة فقـــد
املعنـــي واملضمـــون الشـــعري إلـــي الـــكالم
الع ــادي غي ــر املس ــبوك وانعدامي ــة جمالي ــة
الن ــص به ــا .
متتـــاز اللغـــة الشـــعرية بسالســـتها بحيـــث
يش ــعر قارئه ــا كم ــا ول ــو أن ــه صاح ــب الن ــص
 ،بس ــبب تراكبي ــة اجلم ــل الس ــهل والبس ــيطة
الـــي جانـــب واقعيتهـــا الصارخـــة ،وعنـــد
االطــاع علــى بعــض القصائــد جنــد وضــوح
أخت ــاف اللغ ــة م ــن جي ــل آلخ ــر ،وم ــن بيئ ــة
ألخ ــري حي ــث تتغي ــر يف تركيبه ــا للكلم ــات
واملقاصـــد ،ويف نوعهـــا كلغـــة « شـــعبية»

ٍ
بشـــيء يف
ســـواء كانـــت تتســـم
أو عاميـــة
ً
الفصحـــي أم قاربـــت العاميـــة بكثيـــر،
ولك ــن عل ــى مس ــتوى اللغ ــة تتمي ــز بخصوب ــة
اخلي ــال واس ــتخدام البالغ ــة بش ــكل دقي ــق،
ووصـــف عالـــي الدقـــة وبراعـــة يف تصويـــر
احلـــدث النصـــي للقصيـــدة .
الصوت يف الشــعر الشــعبي :
ل ــكل لغ ــة ص ــوت ،ول ــكل ص ــوت لغ ــة ،فاللغ ــة
عبـــارة عـــن أصـــوات يعبـــر بهـــا النـــاس
عـــن أغراضهـــم  ،يقـــول الدكتـــور «مـــراد
عبدالرحمـــن»  « :إن الصـــوت اللغـــوي
املنطـــوق يعـــد أصغـــر الوحـــدات اللغويـــة
يف النـــص األدبـــي ،فضـــاً عـــن أنـــه يعـــد
امل ــادة اخل ــام لل ــكالم اإلنس ــاني م ــن ناحي ــة،
ولتراكيـــب النـــص اللغويـــة والســـياقية
والدالليـــة مـــن ناحيـــة ثانيـــة «
اذاً الصـــوت اللغـــوي لـــه دور أساســـي يف
جماليـــات األســـلوب ،فالصـــوت ينســـج
موســيقاه عبــر الكلمــات لتتناغــم يف ايقاعــات
تتوافــق حســب النظــم للكلمــات ،هــذا االيقــاع
يعن ــي التواف ــق النص ــي ب ــن احل ــروف تبعـ ـا ً
لطبيعـــة مخارجهـــا وخصائـــص أصواتهـــا
علـــى صعيـــد الصـــوت واأللفـــاظ املجـــاورة
ليتشـــكل تناغـــم صوتـــي جمالـــي.
احلكايـــة لـــم تكتمـــل بعـــد  ،فلـــدي أشـــعار
أم ــي الثمين ــة ،ل ــم أس ــردها لك ــم ،ولكن ــي يف
طـــور صفهـــا أمامـــي و تعريضهـــا للتفســـير
والشـــرح مبـــا يتناســـب وقيمتهـــا الشـــعرية،
كذل ــك ل ــدي مالح ــم الش ــعراء الش ــعبيني ،و
التــي البــد مــن التطــرق لهــا للفهــم والتفســير،
وكذلــك إثــراء مخزوننــا التراثــي بهــا قبــل أن
يندثـــر بســـبب تعلقنـــا بحياتنـــا االلكترونيـــة
 ،صحيـــح  ،أمـــي تســـالني عـــن مـــاذا تعنـــي
كلم ــة «كاتب ــة»  ،ول ــدي س ــؤالي مل ــا ؟ قال ــت:
ب ــأن إح ــدى «النس ــاوين» وصفتن ــي بذل ــك .
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األعمال الدرامية التليفزيونية الليبية لرمضان عام  2020م ..

املراوحة والتردد يف املسير

()1

امراجع السحاتي .ليبيا

يف رمضـان هـذا العـام  2020م قدمـت عـدة
أعمال درامية مرئية جاءت بدون رؤية واضحة
للمشاهد فكانت عبارة عن حشو واقتباس ليس
لـه معنـى  .فلـو تفحصنا هذه األعمـال من عدة
نواحـي جنـد أنهـا لـم تكـن باملسـتوى املطلـوب،
ناهيـك عـن األعمـال الهزليـة التـي كانـت لسـد
الفـراغ التليفزيونـي يف ليبيـا .ولنأخـذ بعـض
العناصـر التـي كانـت سـببا ً يف عـدم جنـاح تلـك
األعمـال الدراميـة املرئيـة ونحللهـا أوالً بـأول.
أوالً تصميم املالبس :
تعتبـر املالبـس أو األزيـاء مقـوم مـن مقومـات
سـواء كانت اجتماعيـة ،حيث متثل أزياء
الهويـة
ً
مجتمـع مـن املجتمعـات أو شـعب من الشـعوب،
أو إذا كانـت الهويـة سياسـية متثـل أزيـاء النظام
وشـعاراته ،وهـذه األزيـاء أو املالبـس تعـرف
بالشـعب أو املجتمـع وتعطـي معلومـة عـن هـذا
الشـعب أو املجتمـع  .ويف املسلسلات الليبيـة
لرمضـان هـذه السـنة 2020م لـم يـرع لهـذا
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العنصر املهم يف الدراما خاصة التاريخية ،فلو
الحظنا مسلسـل «دروب احلنني» الذي كتب له
السـيناريو واحلـوار «عطيـة بلعيـد» ،وإخراجـه
«إدريس عامر» ،جند أن هذا املسلسل مالبسه
ال تتناسـب مـع املـكان والزمـن الـذي وقـع فيـه
احلدث حيث جند أن املالبس متنوعة من عدة
هويـات منهـا مـا هـو خليجـي ومـا هـو مصـري،
خاصـة ملالبـس الرجـال ،كمـا جنـد أن مالبـس
النسـاء متنوعـة بني األردنيـة واملغربية وغيرها،
إضافـة إلـى أنهـا متنوعـة األزمـان ،وهـذا نقطة
ضعـف تسـجل علـى هـذا املسلسـل  .كمـا جنـد
املالبـس يف مسلسـل «نقـارش» هـي األخـرى
متنوعـة بين املالبـس اخلليجيـة واملصريـة،
إضافـة إلـى مالبـس مغوليـة خاصـة جلماعـة
املربي ،حتى يف أغطية الرأس جند أن شخصية
الشيخ الذي قام بتربية نقارش وأخيها معصوم
ترتـدي قبعـة مصريـة إسـكندرانية ،وكذلـك
املالبـس يف مسلسـل «السـرج» الـذي كان مـن
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كتابـة «جنلاء األمين» وإخـراج «علـي القديري»
ينطبـق عليـه مـا ينطبق على مسلسـل «نقارش»
ومسلسـل «دروب احلنين»  .وكذلـك يف حلقـات
«سـوق اجلريـد» وغيرهـا.
نالحـظ عـدم اهتمـام املخرجين وكتـاب
السـيناريو باملالبـس حيـث بـرزت مالبـس
عـدة هويـات يف أزمنـة وأماكـن مختلفـة
املالبـس تسـاهم يف معرفتنـا بزمـن احلـدث
ومكانـه ونوعيـة الشـخصيات ،كمـا حتـدد
وضـع الشـخصية االجتماعيـة ،فمالبـس الغني
لسـت هـي مالبـس الفقيـر ،ومالبـس الراعـي
ليسـت هـي مالبـس شـيخ القبيلـة ،ومالبـس
التبـاوي التـي حتـدد هويتـه ليسـت هـي مالبس
التارقي ،ومالبس البرقاوي ليست هي مالبس
الطرابلسـي ،وغيرهـا  .إضافـة إلـى ذلـك فـان
املالبـس حتـدد مـزاج الشـخصيات حيـث منهـا
نوعيـة معينـة بألـوان مختلفـة موضحـة للحالـة
النفسـية للشـخصية .وعـن املالبـس أشـار
املتخصصون يف الدراما بأنه يتطلب أن تنسجم
مـع املوضوعـات  ،كمـا يتطلـب أن تكون مطابقة
للحقيقـة إلـى احلـد الذي يسـمح بالتعرف على
الشـخصيات بسـهولة  ،كمـا يتطلـب أن تكـون
مالئمـة مـع الظـروف التـي تقـع فيهـا أحـداث
العمـل الدرامـي املرئـي خاصـةً والدرامـا عامـةً،
ويتـم حتديدهـا لتناسـب مـكان وزمـان احلـدث
خاصـة إن كان العمـل تاريخيـاً ،وحسـب هويـة
الشـخصيات االجتماعية والسياسـية ،ويف هذا
يقـول أحـد مـن املتخصصين يف الدرامـا -:
«يجـب حتـري الدقـة التامـة يف اختيـار املالبس
التـي تطابـق عصـر القصـة»
ويف معظم املسلسالت التي عرضت يف رمضان
2020م لـم تتحـر الدقـة يف اختيـار مالبـس
الشخصيات لتتناسب مع املكان والزمان وهوية
املجتمع .
الكاتـب التليفزيونـي «بادي تشايفسـكي» والذي
فـاز برنامجـه «مارتـي» بجائـزة «سـيلفانيا»
للتليفزيـون باعتبـاره أفضـل البرامج التي كتبت

خصيصـا ً للتليفزيـون ،والـذي اخـرج فيمـا بعـد
إلـى السـينما ،يقـول عـن املخـرج اجليـد الـذي
يسـاهم يف إجنـاح عملـه  « -:إن املنتـج الناجـح
يستأجر املخرجني املوهوبني ،واملخرج املوهوب
عنصـر أساسـي يف جنـاح الروايـة التليفزيونيـة
كالنـص األصلـي سـواء بسـواء«.
اإلكسسوار واملقتنيات الشعبية والديكور :
تعتبر املقتنيات الشعبية جزءاً من هوية املجتمع،
سـواء كانـت اجتماعيـة مـن خلال األدوات
ً
واملعدات واإلكسسوارات وأدوات الزينة واحللي
للنسـاء ،وهـي التي تعرف باملجتمـع ،أو تاريخية
حيـث الحظنـا عـدم اهتمـام كتـاب ومخرجـي
مسلسلات رمضـان هذه السـنة بهـذا املوضوع،
فظهرت مقتنيات وإكسسوارات حلقب مختلفة
بعضهـا لـم يكـن موجـود أصلاً يف الزمـن الـذي
تقـع فيـه أحـداث هـذه املسلسلات ،خاصـة
مسلسل «دروب احلنني» لعطية بلعيد ومسلسل
نقارش لفتحي القابسـي  ،وهذا اثر على جودة
هـذه املسلسلات .
يعتمد العمل الدرامي املرئي اعتماداً كبيراً على
اإلكسسـوارات فاألثـاث واللـوازم التكميلية التي
يحتاجهـا العمـل الدرامـي املرئـي مثـل املقاعـد،
املناظر ،املقتنيات الشعبية واألطعمة واألسلحة
وغيرهـا وهـي أشـياء تـدل على مقومـات الهوية
االجتماعيـة وعـن املـكان وسـكانه وحتـى عـن
زمانه ،ولهذا فانه يتطلب أن تكون متناسقة مع
املـكان الـذي توضـع فيـه وذلـك لغـرض إيضـاح
فكـرة العمـل الدرامـي املقصـود مـن املنظـر،
ويجـب أن تكـون مرتبطـة بأحـداث املشـهد ويف
هـذا الصـدد يقـول احـد املصـادر املتخصصـة
« -:علـى كاتـب السـيناريو أن يراعـي طريقـة
اختيـاره للمنظـر وحتديـده لـه وكذلـك ذكـره
لإلكسسـوارات املوجـودة يف هـذا املنظر ،بحيث
ال يذكـر أي شـيء مجانـي ،بـل يجـب أن يكـون
لـكل شـيء وظيفـة وارتبـاط أساسـي .« ..
مـن ناحيـة الديكـورات جنـد أن اخليـام التـي
تصـور فيها املشـاهد النهارية والليليـة يف داخل
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مقتنياتهـا مـن مفروشـات وأثـاث ال يتمشـى مـع
الوقـع الليبـي ،حيـث أن اغلـب تلـك املقتنيـات
ظهـر بعـد أحـداث هـذه املسلسلات ،كمـا جنـد
أن استخدام احلمير للنقل باستخدام كيس من
اخليـش فقـط دون أن تكـون هنـاك بردعـة فوق
ظهـر احلمـار تبـرز هويـة صنـاع تلـك البردعـة،
فعادة احلمار الذي ينقل البراميل الصغيرة من
اخليـام إلـى البئـر لغـرض تعبئتهـا بامليـاه تكـون
فـوق ذلـك احلمـار بردعـة مثبتـة بحبـل ملفوفـة
علـى ظهـر احلمـار وبطنـه حتـى ال تسـقط
البردعـة مـن علـى ظهـر احلمـار وكذلـك لتكـون
مريحـة للـذي يركـب فـوق احلمـار  .وكذلـك
يف سـرج وعـدة احلصـان جنـد أنهـا مـن النـوع
احلديـث خاصـة لهـواة ركـوب اخليل  .كما جند
أن شكل اخليام ( البيوت) ثابت ال يتغير وعادة
هناك بيت للشتاء وبيت للربيع والصيف ،وهي
تختلـف عـن بعضهـا يف اللون والشـكل  .املناظر
واإلكسسـوارات والديكـورات واملناظـر مهمة يف
العمـل الدرامـي املرئـي فهـي تسـاهم بالتعريـف
مبـكان وزمـان احلـدث ،كمـا أنهـا تسـاهم
بالتعريـف بالشـخصية داخليـاً ،ولهـذا جنـد أن
الكثير من املتخصصني يف الدراما يؤكدون بان
الديكـور الداخلـي يحـدد احلالـة النفسـية .
املوسيقى واملؤثرات الصوتية واملناظر :
هنـاك عـدة أشـياء يتطلـب أن تراعـى يف
الدرامـا املرئيـة مـن ناحية املوسـيقى واملؤثرات
الصوتيـة ،منهـا األصـوات الطبيعيـة وهـي التي
ميكـن إدراكهـا يف الطبيعـة مثـل الرعـد واملطـر
واألمـواج والريـاح وامليـاه اجلاريـة وتغريـد
العصافيـر وأصـوات احليوانـات ،وكذلـك
األصـوات البشـرية ،أي الكلمـات الصوتيـة
وكلمات احلوار التي تصاحب الصورة ،أصوات
اآلالت امليكانيكيـة كأصـوات حركـة السـيارات
وأصـوات اآلالت وغيرهـا .
إن املوسيقى من صنع الفرد قد تكون تصويرية،
مبعنى أن تصاحب تصوير الشخصية أو احلدث
أو قد تكون تعبيرية وذلك من أجل التعبير عن
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احلالة النفسـية التي متر بها الشـخصية مثالً،
أو أن تكـون املوسـيقى مصاحبـة للكلمـات أو
تكون موسـيقى لرقصة ما .
تعتبـر املوسـيقى واألحلـان الشـهيرة جـزء مـن
هويـة املجتمـع ،وهي إحد العناصـر التي ت ّعرف
مبجتمـع مـا ،يف مسلسلات رمضـان خاصـة
ٍ
«دروب احلنين» و»نقـارش» و»السـرج» لـم
تسـتخدم موسـيقى ومؤثـرات صوتيـة ومناظـر،
فكانـت املوسـيقى التصويريـة أشـبه مبوسـيقى
مسلسالت بدوية أردنية ،وهذا أدى إلى ضعف
هذه األعمال الدرامية التي اعتمدت على إثارة
بعـض الصراعـات التـي كانـت ترتفـع ثـم تهبـط
وتختفـي والتـي كانـت شـبه مقتبسـة خاصة من
مسلسلات األردنية مثل مسلسـل رأس اغليس
وغيره حيث وجد تشابه بني املربي يف نقارش
 ،واغليـس يف رأس اغليـس .
إن املوسـيقى واملؤثـرات الصوتيـة يف السـيناريو
تسـاهم يف إظهـار فكـرة العمـل الدرامـي املرئي
وتعزيزها.
وعـن الكاميـرا يقـول بـادي تشايفسـكي « -:
إن الكاميـرا بالطبـع هـي امليـزة األساسـية يف
التليفزيـون فهـي ال توفـر لـك االتصـال احلميـم
فحسب  ،بل مزايا الواقعية التي ال حتصى « .
هنـاك بعـض املالحظـات التـي جـاءت مـن
خبـراء يف فـن الكتابـة للتليفزيـون يتطلـب أن
يتـم مراعاتهـا كاملشـهد مـن ناحيـة اسـتيعاب
للشـخصيات حيـث يقـول بادي تشيفسـكي عن
ذلـك  « -:إن التليفزيـون ال ميكـن أن يسـتوعب
أكثـر مـن أربعـة أشـخاص يف املشـهد الواحـد
يف آن واحـد  .وهـذا يحـد مـن سـعة نصـك
التليفزيوني  .كما ال نستطيع يف التليفزيون أن
نتدبر املشاهد اخلارجية ببساطة  ،وستجد أن
مشـاهدك تقـوم غالبـا ً علـى ديكـورات داخليـة
صغيـرة  .وهـذا يعنـي أن أجـواء برامجـك
التليفزيونية البد أن تكون صغيرة ومحكمة « .
تعتمد الدراما التليفزيونية عادة على اللقطات
املكبـرة القريبـة لنقـل تعابيـر الوجـه ،وهـذا لـم
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جنـده يف معظـم لقطـات اغلـب املسلسلات
والسلسلة التليفزيونية التي عرضت يف رمضان
2020م  .فإبداعـات املخـرج واملصـور وكاتـب
السـيناريو يف الدرامـا التليفزيونيـة تعتمـد على
الكثيـر مـن الفنيـات املرتبة منها تعابير الوجه .
يقـول املخـرج األمريكـي «جـاري سمبسـون»
والـذي أخـرج الكثيـر مـن املسلسلات عـن
املمثلين  -:إننـي ألزدري املمثـل الذي ليسـت له
قـدرة علـى متلـك نفسـه ،وليـس لـه ذوق ،املمثـل
الـذي يبالـغ يف أداء الـدور  .كذلـك ال أحـب
ممثلاً ال يـؤدي دوره حـق األداء  .أعطني املمثل
الـذي لـه مـن الـذكاء مـا يسـاعده علـى الهـدوء
واالسـترخاء والطبيعـة خلال أداء ممثـل آخـر
لـدوره  ،املمثـل الـذي يكـون  ،وهـو يـؤدي دوره
العاطفي  ،قادراً على تصوير املشـاعر بصدق،
بـل ويسـتطيع أن يذهـب إلـى أبعـد ممـا يتوقـع
منـه املشـاهد  .إن التمثيـل احلقيقـي الـذي يهز
النفـس ال يكـون بكشـف املمثـل عـن عواطفـه
هو ،بل حني يكون مبسـتوى عواطف اجلمهور،
فيقابـل هـذه العواطـف ويذهب إلى أبعد منها ،
أبعـد ممـا توقعـه اجلمهـور يف عمق الشـعور »..
ويضيـف قائلاً  « -:وفـوق كل شـيء فتـش عـن
املمثلين أصحـاب اخليال ،الذي يسـتطيعون أن
يستجيبوا استجابة سريعة للموقف يف الرواية
 .إن هـؤالء الذيـن يفتقـرون إلى اخليال ،والذين
ال ينفعلون بأدوارهم ،ميكن أن يطيحوا بأفضل
النصـوص « .
كمـا يقـول املخـرج األمريكـي التليفزيونـي
«هربـرت سـووب» االبـن يف مقـال لـه بعنـوان
(اإلخراج التليفزيوني  :حتديات يف صمام) عن
اختيـار املمثلين  « -:إن توزيـع األدوار يف رأي
مهم أهمية القصة نفسها ،فسوء اختيار املمثل
للدور  ..ميكن أن يدمر البرنامج ويقضي عليه
 .وليـس هنـاك يف احلقيقـة مـن عـذر لسـوء
اختيـار املمثلين خصوصا ً يف تلك البرامج التي
تنتـج يف نيويـورك  ،فنيويـورك تضـم أكبـر عـدد
مـن املواهـب التمثيليـة واملمثالت هـو اختبارهم

وإتاحـة املجـال لهـم لظهورهم  .فعلى املخرجني
أن يقابلـوا أكبـر عـدد مـن هـؤالء « .
احلوار :
جنـد أن احلـوار تتنـوع كلماتـه مـن عـدة لهجـات
مـن عـدة حقـب تاريخيـة ،وكمـا هـو واضـح فـان
مسلسـل دروب احلنني ونقارش وسـوق اجلريد
والسـرج أحداثهـا تـدور يف برقـة ،ومعظمهـا يف
اجلبـل ،ولهـذا املـكان لهجتـه خاصـة ولهـا نغمـة
خاصـة ،حيـث جنـد كلمـة «أنـا» ،و»لكـن» لهجـة
سـكان املـكان حقيقـة ينطقونهـا «نابيـدي» ،
والتـي ينطقهـا سـكان طرابلـس الغـرب «آنـي»
 .يعتبـر احلـوار مـن أهـم العناصـر التـي تعتمـد
عليهـا األعمـال الدراميـة املرئيـة كالتمثيليـات
واملسلسلات والسلسـلة وذلـك ألنـه وسـيلة
توصيـل الرسـالة الدراميـة املرئيـة .عـادة هناك
مجموعـة مـن العوامـل التي حتد من طبيعة لغة
احلـوار وهـذه العوامـل تتمثـل يف اآلتـي-:
أ -املـكان  :كل مـكان لـه لغتـه اخلاصـة منهـا
الرسـمية ومنهـا املحليـة  ،وهـذه اللغـة تختلـف
يف اللهجـات داخـل الدولـة الواحدة وحتى داخل
أحياء املدينة الواحدة فاللهجة البرقاوية تختلف
عـن اللهجـة الطرابلسـية ،ولهجـة أهل السـاحل
البرقـاوي تختلـف عـن أهـل اجلبـل البرقـاوي،
فاللهجة البرقاوية اجلبلية بسبب البيئة اجلبلية
تكـون األصـوات فيهـا عاليـة وبها نغمـة خاصة،
أمـا اللهجـة البرقاويـة السـاحلية فيهـا الصـوت
أقـل علـواً  .حتـى داخل املدينـة الواحدة تختلف
مصطلحـات اللغـة فـكل حـي تختلـف لهجته يف
اللغـة عـن اآلخـر من ناحية املصطلحـات وحتى
يف النغمـات الصوتيـة  ،ويف هـذا الصـدد يقـول
الكاتب الدرامي التليفزيوني محمد السيد عيد
 « -:يصل أثر املكان يف اللغة إلى حد إننا جند
داخـل املجتمـع الواحد عدة لهجات ،ففي مصر
مثلاً رغـم وحدتهـا الثقافيـة ،تتغيـر اللهجـة من
مكان إلى مكان  .الرجل القاهري ينطق القاف
همـزة  ،بينمـا أهـل األريـاف ينطقونهـا جيمـا .
والقاهريـون يقولـون ( أسـافر ) لكـن الصعايـدة
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يف املنيـا يقولـون ( أ ّدلـى ) ويسـأل القاهـري
صاحبـه عـن حالـه فيقـول لـه  :عامـل أيـه ؟ ،
ويف بعـض أماكـن الصعيـد يقولـون :عامل كيف
؟  ،ويف أماكـن صعيديـة أخـرى يقولـون :كيـه ؟ ،
والقاهريون يسمون أول الشارع (الناصية) ،أما
أهـل اسـكندرية فيسـمونه :القمـة « .
ومـا ينطبـق علـى مـدن وأحيـاء مصـر ينطبق
علـى مـدن وأحيـاء ليبيـا مـن ناحيـة اللهجـات
واملصطلحـات .
ب -الزمـان  :يشـير الكثيـر مـن املتخصصين
يف الدرامـا التليفزيونيـة بـان لـكل زمـان لغتـه
اخلاصـة وهـذه اللغـة تختلـف داخـل املجتمـع
الواحـد مـن زمـان إلـى آخـر ،واملصطلحـات
واملفـردات قـد تختلـف مـن زمن إلـى آخر ،فأين
كلمـة (أسـحم) وأيـن كلمـة (عجـزة)  ،و(أبيـت
اللعـن)  ،و(ثكلتـك أمـك) ،وغيرهـا مـن الكلمات
التـي كانـت تتـردد يف اجلاهليـة ؟ لقـد تغيـرت
وحـل محلهـا كلمـات أخـرى ،حيـث أشـير بـأن
اللغـة تتطـور وفيهـا الكلمـة تتغيـر مـن معناهـا
مـن زمـن إلـى آخـر ،إن مصطلحـات اللغة تتغير
مـن زمـنٍ إلـى زمنٍ آخر ،ففي ليبيا مصطلحات
العصـر العثمانـي مثـل (أبلـه) و(باشـا) و(بـاي)
و(خـزوق) و(أفنـدي) ،اختفـت مبجـرد دخـول
االيطاليين يف نهايـة عـام 1911م حيث دخلت
مصطلحـات ايطاليـة للمجتمـع الليبـي مثـل
(كابـو) و(شـينما) و(اسـبيزا) و(كالـو) وغيرهـا ،
ثـم تغيـرت املصطلحات يف عصـر االنتداب وما
بعـد االسـتقالل ومـا بعـده  .كمـا ظهـرت كلمات
جديـدة علـى املجتمـع مثـل اجللاء واحلريـة
والدميقراطيـة والكفـاح والشـفافية واحلوكمـة
وغيرهـا ،وكان هـذا التغيـر يحـدث يف املـدن
احلضريـة والباديـة والصحـراء  ،ويف السـاحل
واجلبـل والصحـراء .
وهناك محاذير أخرى يف احلوار أشار إليها
الكثيـر مـن املتخصصين يف الدرامـا املرئيـة،
ففـي هـذا الشـأن يقـول أحـد املتخصصني يف
الدرامـا التليفزيـون  « -:احلـوار التليفزيـون
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ٍ
بصـورة
يجـب أن يكـون موجـزاً وموجـوداً
أقـل ممـا يف املسـرحية مثلاً أو التمثيليـة
اإلذاعيـة  ،ألن كاميـرات التليفزيـون واألجهزة
املسـاعدة لهـا كأجهـزة اخلـدع االلكترونيـة
مثلاً  ،تسـتطيع أن تقـوم مبهـام كبيـرة بـدالً
ٍ
أحيـان كثيـرة  ،ولذلـك يجـب
مـن احلـوار يف
أن يـدرك املؤلـف التليفزيونـي أنـه يكتب عمله
لوسـيلة تعتمـد أول مـا تعتمـد علـى الصـورة
لكـي توضـح املوقـف ،ثـم تعتمـد علـى احلـوار
ثانيـا ً بعـد الصـورة «  ...ويضيـف قائلاً « -:
ومـن اخلطـأ اجلسـيم الـذي وقـع ومـازال يقـع
فيـه الكثيـر مـن مؤلفـي التليفزيـون أن يكـون
اعتمادهـم الكلـي علـى احلـوار دون مراعـاة
الصـورة « .
وهـذه املحاذيـر مـن ناحيـة احلـوار وقعـت فيهـا
الدرامـا الليبيـة لهـذه السـنة . 2020
هـذا وقـد أشـار املتخصصـون يف فنـون الدراما
بـان أفضـل حـوار تليفزيونـي هو حوار املدرسـة
الطبيعيـة ،وإن التليفزيـون هـو وسـيلة تعبيـر
بالصـورة وليـس بالصـوت  .كمـا أشـير بأنـه
يتطلب أن يرى املشـاهد نفسـه يف الشخصيات
املتواجـدة بالعمـل الدرامـي املرئـي ،وأيضـا ً يف
املواقف واألحداث التي تدور بالقرب منه حيث
أشـير بـأن هـذا لـن يأتـي إال أن تكـون املواقـف
يف العمـل الدرامـي املرئـي للتليفزيـون مأخـوذة
مـن الواقـع الـذي يعلمـه ويدركـه املشـاهد ،وأن
تكـون الشـخصيات شـبيه بـه وعـدا ذلك سـوف
يكون املشاهد بعيداً عما يشاهده عبر الشاشة
الصغيـرة  ،ويشـاهد دون مبـاالة ودون أدنـى
انفعـال .
ت -طبيعـة الشـخصية  :مـن ضمـن األشـياء
املرتبطـة باحلـوار الشـخصيات ،فاملعـروف أنـه
بـدون وجـود شـخصيات تتحـاور ينعـدم احلـوار
املعلـن ،والشـخصيات حواراتهـا تختلـف مـن
شـخصية إلـى أخـرى حيـث أن مصطلحـات
وكلمـات شـخصية السياسـي تختلـف عـن
مصطلحـات وكلمـات وتعابيـر شـخصية رجـل
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الشـارع العـادي ،وكذلـك مصطلحـات وكلمـات
وتعابيـر شـخصية شـيخ تختلـف عـن كلمـات
وتعابير ومصطلحات شخصية الراعي وغيره،
وكذلـك كلمـات ومصطلحـات التـي تسـتخدمها
املرأة تختلف عن مصطلحات وتعابير شخصية
الرجل ،كما تختلف كلمات ومصطلحات الطفل
عـن الشـاب وغيـره .
ث -وجهـة نظـر الكاتـب  :يحـاول كاتـب العمـل
الدرامي أن يضع من ضمن حوار الشـخصيات
رؤيته من خالل وضع مفردات وعبارات وأمثال
وحكـم ومـا إلـى ذلـك لتوضـح وجهـة نظـره ،قـد
يسـتخدم التضمين مـن خلال اسـتعانته بآيات
قرآنيـة وأحاديـث نبويـة ومصطلحـات تراثيـة
وغيـره علـى أن يكـون التضمين ينطبـق علـى
الشـخصية ،أو قـد يسـتخدم الكاتـب أسـلوب
التقـدمي والتأخيـر يف أجـزاء اجلملـة مـن اجـل
جعـل الصـدارة ملعنـى يـود التأكيـد عليـه ،أو قـد
يسـتخدم التكرار يف مصطلح أو كلمة أو عبارة
معينـة .
ج -املوقـف الدرامـي :مـن الطبيعـي أن يحتـاج
العمـل الدرامـي إلـى عـدة مواقـف فهـو وكمـا
عـرف مـن قبـل املتخصصين« -:مجموعـة
متتاليـة مـن املواقـف ترتبـط بالصـراع ،صعـوداً
وهبوطـاً»
وهـذه املواقـف املتتاليـة لهـا تأثيـر علـى لغـة
احلـوار حيـث هنـاك املوقـف املتوتـر واملوقـف
الهـادئ واملوقـف املتفجر ،وهذه كلها حتتاج إلى
حـوار ومصطلحـات لغويـة خاصـة لـكل موقف.
ح -طبيعـة العمـل الدرامـي :عـادة لـكل عمـل
درامـي طبيعتـه التـي متيـزه عـن غيـره مـن
األعمـال الدراميـة كالتاريخـي واخليـال العلمـي
والدينـي والنقـد السياسـي وغيرهـا ،ولهذا فان
لـكل عمـل مـن األعمـال الدراميـة مصطلحـات
خاصـة التـي يف العـادة تعـرف بـه .
خ -خصائص احلوار املتميز  :لكي يكون احلوار
متميـزاً وجيـداً يتطلـب أن يكـون منتجـاً ،مبعنى
أن كل جملـة جتلـب أخـرى يف سـياق املوضـوع،

فاحلـوار الطويـل مـن أجـل التعريـف ،عـادة
غيـر مرغـوب يف الدرامـا املرئيـة ،خاصـة يف
موضوعات عادية كطريقة التسـليم والترحيب،
كمـا يتطلـب أن يكـون احلـوار يف العمل الدرامي
املرئـي متناسـبا ً مـع املوقـف طـوالً وقصـراً .
يف بعـض األحيـان قـد يكـون احلـوار الطويـل
والقصيـر جيداً ،خاصـة يف املونولوج يف احلوار
الطويـل حيـث أن لـكل موقـف حـوار يبـرزه  ،قـد
يحـاول الكاتـب املتمكـن أن يطيـل من احلـوار أو
يقصـره بأسـلوبه اخلـاص الـذي فيـه إبداعـات
فنيـة دون حشـو وزيـادة يف الكلمـات واأللفـاظ .
هنـاك بعـض املحاذيـر يحـاول الكثيـر مـن
كاتـب الدرامـا التليفزيونيـة االبتعـاد عنهـا،
منهـا اسـتخدام األلفـاظ والكلمـات املهجـورة،
واستعمال مصطلحات ال يعرفها إال أهلها دون
توضيـح معناهـا ،وكذلـك اسـتخدام لغـة أجنبية
ال يفهمهـا املشـاهد دون مبـرر ،واسـتخدام
اجلمل االعتراضية بكثرة  ،وصياغة جمل غير
واضحـة .
خامسـا ً الشـخصيات  :شـخصيات معظـم
املسلسلات الرمضانية مرتعشـة ،وهي ال متثل
الواقع الليبي خاصة يف مسلسل نقارش لفتحي
القابسـي ودروب احلنني لعطية بالعيد ،جندها
شـخصيات للمجتمـع البرجـوازي واإلقطاعـي،
وهذا املجتمع غير موجود يف ليبيا فهو مجتمع
قبلي ،جند فيها شخصيات ضعيفة مستجدية،
والشـخصيات البدويـة والقبليـة ال متثـل مثـل
هـذه الشـخصيات .
سادسـا ً احلبكة أو العقدة  :معظم املسلسلات
خاصـة البدويـة حبكتهـا عـدد مـن لقطاتهـا
تذكرنـا بلقطـات أعمـال أدرامية عربية مصرية
وخليجيـة وسـورية ،فنحـن نتذكـر لقطـة تعـرف
بطـل فيلـم سـعد اليتـم ( احمـد زكـي ) علـي
بطلـة الفيلـم ( جنلاء فتحـي ) حيث جاء تعرف
«معصـوم» علـى «جنمـة» يف مسلسـل نقـارش
بنفـس الطريقـة ،وهـذا وضع املسلسـل يف خانة
املسلسلات غيـر الواقعيـة ( .يتبـع)
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أيقونة الزمان وعبقرية المكان ..

متحف الدنيا الكبير

أ.د .نبيل سليم .مصر

من ــذ س ــبعة آالف ع ــام س ــابقة عل ــى املي ــاد
ب ــدأت احلض ــارة
علــى أرض مصــر  ،واســتمرت قويــة وعظيمــة
و متواصلــة ،وقبيــل
نهاي ــة األل ــف الثال ــث قب ــل املي ــاد ،س ــقطت
احلض ــارة املصريـ ــة
القدمي ــة  ،وقام ــت عل ــى أرض مص ــر
حض ــارات أخ ــرى واف ــدة كان
ملوكه ــا م ــن أص ــل أجنب ــي  ،إال أن احلض ــارة
كان ــت تب ـ ــنى دائم ـ ًا
بأي ــدي املصري ــن  ،ل ــذا كان إنش ــاء متح ــف
الدني ــا الكبي ــر بالقاه ــرة
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ليض ــم آث ــار وتاري ــخ كاف ــة احلض ــارات الت ــي
عاش ــتها وأبدعته ــا مص ـ ــر
و املق ــرر افتتاح ــه عاملي ــا يف أكتوب ــر 2020
الق ــادم.
تعـــددت وتعاقبـــت علـــى أرض مصـــر
احلضـــارات وتركـــت آثارهـــا وتراثهـــا
ابتـــداء مـــن عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ ،
مـــرورا بالعصـــور الفرعونيـــة و البطلميـــة
و الرومانيـــة و القبطيـــة ثـــم اإلســـامية ،
وانتهـــاء بالعصـــر احلديـــث  ،ويف الوقـــت
نفســـه عانـــت مصـــر مـــن االحتـــال
األجنبـــي الغاشـــم  ،ممـــا عـــرض آثارنـــا
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للنهـــب و الســـلب و الســـرقة.
فمثـــا كشـــفت دراســـة للمجلـــس القومـــي
للخدمـــات و التنميـــة االجتماعيـــة أن
إســـرائيل قامـــت بحفائـــر يف مناطـــق
متع ــددة م ــن س ــيناء أثن ــاء فت ــرة االحت ــال
مــن عــام  67وحتــى عــام  73حيــث ســطت
عل ــى أكث ــر م ــن  60موقع ـا ً أثري ـا ً بواس ــطة
بعثـــات التنقيـــب وقامـــت بعمليـــات نهـــب
ضخمـــة لآلثـــار املصريـــة  ،حتـــى وصـــل
ع ــدد القط ــع األثري ــة املس ــروقة إل ــى ع ــدة
آالف .
و أش ــارت الدراس ــة إل ــى أن ــه م ــن املناط ــق
التـــي تعرضـــت للســـرقة « قلعـــة الفرمـــا «
 ،ومعبـــد « ســـرابيت اخلـــادم» و مناطـــق
الش ــيخ زوي ــد ورف ــح وغيره ــا  ،وأن بع ــض
آثـــار تلـــك املناطـــق معروضـــة حاليـــا
بجامعـــة « بـــن جوريـــون « باإلضافـــة إلـــى
بي ــع إس ــرائيل لع ــدد م ــن ه ــذه اآلث ــار إل ــى
بعـــض متاحـــف العالـــم  ،ومنهـــا متحـــف
ســـيدني باســـتراليا و تتجاهـــل إســـرائيل
جميـــع الطلبـــات التـــي قدمتهـــا مصـــر
الس ــتعادة ه ــذه اآلث ــار املس ــروقة  ،وتته ــرب
مـــن اتخـــاذ اإلجـــراءات لردهـــا .
وطالبـــت الدراســـة الســـلطات املصريـــة
باالســتمرار يف طلــب هــذه اآلثــار املســروقة
عـــن طريـــق اســـتخدام جميـــع الوســـائل
الدبلوماس ــية وعل ــى أعل ــى مس ــتوى ممك ــن
ملحاولـــة اســـترداد مـــا ســـلب مـــن تراثنـــا
قبـــل إقـــرار اتفاقيـــة اليونســـكو عـــام 70
الت ــي تن ــص عل ــى من ــع تصدي ــر و اس ــتيراد
و العمــل
و نقــل املمتلــكات الثقافيــة
عل ــى تنفي ــذ ه ــذه االتفاقي ــة بع ــد دراس ــتها
و االســـتفادة مـــن أسســـهاو أحكامهـــا.
وألن أغل ــى م ــا متلك ــه مص ــر ه ــو آثاره ــا ،
فق ــد واجه ــت ه ــذه الظواه ــر بالتش ــريعات
و االتفاقيـــات الدوليـــة  ،وإن كانـــت هـــذه
القوان ــن يف حاج ــة ماس ــة إلع ــادة النظ ــر

يف س ــد الثغ ــرات الت ــي تتس ــلل منه ــا كن ــوز
مصــر  ،ألنــه وفقـا ً التفاقيــة اليونســكو فــإن
تكلفـــة اســـترداد األثـــر عاليـــة و مرتفعـــة
جـــداً  ،لهـــذا تطالـــب املجالـــس القوميـــة
املتخصص ــة بتعدي ــل قان ــون حماي ــة اآلث ــار
ألن ه ــذه اجلرمي ــة ترق ــى جلناي ــة اخليان ــة
العظمـــى .
وألنـــه بـــات مـــن امللـــح التفكيـــر بإبـــداع
وس ــائل غي ــر تقليدي ــة لع ــرض ه ــذه الكن ــوز
و اس ــتخراجها م ــن املخ ــازن  ،وه ــي تق ــدر
بعش ــرات اآلالف  ،ل ــذا كان ــت البداي ــة يف
حس ــم اختي ــار موق ــع املتح ــف الكبي ــر ال ــذي
ســـيصبح بحـــق متحـــف القـــرن  ،والـــذي
ســـيزيح التـــراب و اإلهمـــال عـــن آثارنـــا
وإع ــادة اكتش ــافها ألنه ــا أغل ــى م ــا متلك ــه
مصـــر بـــل و العالـــم كلـــه  ،فهـــي شـــاهدة
علـــى اإلنســـانية جمعـــاء .
أكبــر متحــف يف العالــم :
مـــن أجـــل هـــذا مت االتفـــاق علـــى إنشـــاء
أكب ــر متح ــف يف العال ــم يف منطق ــة قريب ــة
م ــن أهرام ــات اجلي ــزة عن ــد الكيل ــو 5ر4
يف طريـــق مصـــر إســـكندرية الصحـــراوي
 ،علـــى مســـاحة تقـــدر بخمســـن هكتـــاراً
ليض ــم ه ــذا املتح ــف اجلدي ــد أو « متح ــف
الدنيـــا « -كمـــا يحـــب أن يســـميه وزيـــر
الثقاف ــة املص ــري األس ــبق  ،الفن ــان ف ــاروق
حســـني – أهـــم املعروضـــات املوجـــودة
يف املتحـــف املصـــري احلالـــي  ،خاصـــة
جنـــم املعروضـــات – الـــذي ســـوف يظـــل
دون شـــك – الفرعـــون تـــوت عنـــخ آمـــون
 ،إضافـــة إلـــى القطـــع التـــي يتكـــون منهـــا
كن ــزه اخل ــاص والت ــي يص ــل عدده ــا إل ــى
 3500قطعـــة .
إن االجتـــاه احلديـــث الختيـــار موقـــع أي
متح ــف ه ــو توفي ــر موق ــع بعي ــد ع ــن وس ــط
املـــدن لـــذا مت اختيـــار منطقـــة هضبـــة
اله ــرم حي ــث تتواف ــر العدي ــد م ــن املزاي ــا ،
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وق ــد ظل ــت منطق ــة حاف ــة الهضب ــة الغربي ــة
املمتـــدة مـــن هضبـــة أهرامـــات اجليـــزة
إل ــى مدخ ــل جن ــوب األه ــرام عب ــر التاري ــخ
الفرعون ــي – خاص ــة يف ال ــدول القدمي ــة –
منطق ــة منوذجي ــة فقام ــت عليه ــا الص ــروح
الفرعونيـــة التـــي صمـــدت آلالف الســـنني
وذل ــك لتميزه ــا بعبقري ــة امل ــكان  ،كم ــا ق ــال
جم ــال حم ــدان.
فهــي متثــل شــرفة مرتفعــة تطــل علــى
الـــوادي األخضـــر الـــذي يتوســـط النيـــل
العظيـــم  ،و متكـــن الناظـــر مـــن أن ميتـــد
ببصـــره حتـــى الهضبـــة الشـــرقية علـــى
اجلان ــب الش ــرقي لل ــوادي  .ومم ــا يج ــذب
النظـــر بشـــدة أن هضبـــة األهرامـــات
– حيـــث توجـــد أهـــرام اجليـــزة الثالثـــة
– كانـــت متثـــل احلـــد الشـــرقي للصـــروح
الفرعونيـــة وال يوجـــد شـــمالها أيـــة آثـــار
أخـــرى .
وكأن املصـــري القـــدمي أدرك بنظرتـــه
الثاقب ــة « عبقري ــة امل ــكان «املمت ــد م ــن ه ــذه
الهضب ــة جنوب ــا ولي ــس ش ــماال  ،م ــن هن ــا
كانـــت أهميـــة اختيـــار املوقـــع جنوبـــا ..
ويتميـــز املوقـــع اجلديـــد بأنـــه يقـــع إلـــى
اجلنـــوب مـــن هضبـــة األهـــرام يف منطقـــة
مرتفعـــة ( حوالـــي  100متـــر ) تتمتـــع
بالعديـــد مـــن املزايـــا التـــي منهـــا :
1إلقـــاء نظـــرة جديـــدة علـــى أهرامـــاتاجلي ــزة حي ــث مج ــال الرؤي ــة م ــن اجلن ــوب
إلـــى الشـــمال وتظهـــر فيـــه األهرامـــات
الثالثـــة بكامـــل أحجامهـــا دون تداخـــل
م ــن اس ــتعماالت أخ ــرى  ،وبذل ــك يتكام ــل
املوق ــع اجلدي ــد م ــن حي ــث زي ــارة املتح ــف و
الرحلـــة الســـياحية لألهـــرام .
 2املوقـــع اجلنوبـــي ميثـــل شـــرفة تطـــلعلـــى الـــوادي األخضـــر دون أن يعتـــرض
مجـــال الرؤيـــة أيـــة مبـــان أو إنشـــاءات
كالتـــي تعتـــرض مجـــال الرؤيـــة يف املوقـــع
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شـــمال األهرامـــات حيـــث امتـــدت املبانـــي
و اإلنشـــاءات حتـــى حافـــة الهضبـــة حـــول
طريقـــي شـــارع الهـــرم و شـــارع فيصـــل ،
ممـــا يعـــوق إلقـــاء نظـــرة علـــى الـــوادي
األخضـــر .
3الطريـــق املـــؤدي إلـــى املوقـــع املقتـــرحجن ــوب هضب ــة األه ــرام ميت ــد عب ــر طري ــق
القاهــرة الفيــوم ثــم يتفــرع منــه إلــى الشــرق
وهـــو بذلـــك يأخـــذ شـــكل نصـــف دائـــرة
تتي ــح الفرص ــة للناظ ــر م ــن ال ــدوران ح ــول
األهرامــات يف اجتــاه عكــس اجتــاه عقــارب
الس ــاعة وإلق ــاء نظ ــرة م ــن الش ــمال وم ــن
الغـــرب ومـــن اجلنـــوب لنصـــل إلـــى مـــكان
املتحـــف يف اجلنـــوب املطـــل عليـــه الـــوادي
األخضـــر .
 4-كان املوقــع الشــمالي املقتــرح مــن قبــل ال
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يتي ــح ه ــذه النظ ــرة الش ــاملة ،و لكن ــه ميت ــد
عب ــر طري ــق مص ــر إس ــكندرية الصح ــراوي
املزدحـــم حيـــث امتـــداد الهضبـــة يســـارا
و األهـــرام مـــن خلفـــه مخترقـــا امتـــدادات
عمرانيـــة ال تعطـــي أي منظـــر لبانورامـــا
طبيعي ــة تخل ــب األلب ــاب كتل ــك الت ــي تت ــاح
للناظ ــر م ــن املوق ــع املقت ــرح جن ــوب هضب ــة
األه ــرام .
و اعتم ــدت فك ــرة ه ــذا املش ــروع عل ــى
املرونــة و الشــمولية بحيــث تســتوعب جميــع
اآلثـــار املصريـــة ( فرعونيـــة – إغريقيـــة
– رومانيـــة ) كمـــا تســـمح باالمتـــداد
املســـتقبلي باإلضافـــة إلمكانيـــة احلـــذف و
اإلضافـــة يف البعـــد الثالـــث  ،ممـــا يوفـــر
املرونـــة الكافيـــة للتفاعـــل و التكامـــل بـــأي
ن ــوع أو حج ــم لآلث ــار و التقني ــات احلديث ــة

ولـــذا مت الطـــرح عامليـــا ً لبيـــوت اخلبـــرة
للمش ــاركة يف املس ــابقة املعماري ــة للتصمي ــم
الداخلـــي ألماكـــن وطـــرق عـــرض اآلثـــار
وأس ــاليب اإلض ــاءة ونوعه ــا ( صناعي ــة –
طبيعيـــة ) و األلـــوان  ،ومـــواد التشـــطيب
 ،ومســـارات احلركـــة طبقـــا ً لعـــدد وحجـــم
اآلث ــار املطل ــوب عرضه ــا  ،وتقدم ــت هيئ ــة
اآلثـــار ببيـــان كامـــل عـــن نوعيـــة وأحجـــام
تلـــك اآلثـــار و نبـــذة تاريخيـــة عـــن كل مـــا
يلـــزم عرضـــه .
األمـــر الـــذى أدى إلـــى إقـــال التكلفـــة
اإلجماليــة لــه مبقــدار كبيــر جــداً ،كمــا أنــه
اختص ــر وق ــت تنفي ــذه حي ــث مت يف فت ــرة
زمني ــة ال تتج ــاوز  30ش ــهراً .
أكادمييــة علميــة أثريــة فنيــة :
مـــن أجـــل ذلـــك كلـــه جـــاءت زيـــارة
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رئي ــس البن ــك الدول ــي م ــن أج ــل التع ــرف
عل ــى أبع ــاد املش ــروع ،وتأم ــل ه ــذا احل ــدث
وتقديـــره لتقريـــر املنـــح املاليـــة و الفنيـــة،
وكيـــف ميكـــن أن يســـتخدم نفـــوذه بالتأثـــر
علـــى الـــدول املانحـــة لتتقـــدم و تتنافـــس
علـــى العطـــاء و املنـــح ..
وقـــد ذكرتنـــي تلـــك الزيـــارة بكلمـــات
ش ــاعرنا الكبي ــر الراح ــل «ص ــاح جاه ــن
« الت ــي غناه ــا عب ــد احللي ــم حاف ــظ أي ــام
بن ــاء الس ــد العال ــي « ُ :رحن ــا للبن ــك الل ــي
بياخ ــد وي ــدى ،قالن ــا ملك ــوش عن ــدي « ..
لكـــن الدنيـــا تغيـــرت اآلن بعـــد أن غيـــرت
مصـــر قدرهـــا و قدمـــت هـــذا املشـــروع
العظي ــم وم ــن قب ــل قدم ــت مش ــروع مكتب ــة
اإلســـكندرية
لذلـــك ليـــس بغريـــب أن تقـــول
الدراســـات االقتصاديـــة ملشـــروع متحـــف
الدنيـــا أنـــه ســـيغطي تكاليفـــه بعـــد 12
ســـنة مـــن إنشـــائه  ،ممـــا يعطـــي فرصـــة
للربـــح خـــال  8ســـنوات طـــوال وبعدهـــا
يبـــدأ املتحـــف يف تســـديد قروضـــه  ،و
لقـــد رأى رئيـــس البنـــك الدولـــي بانورامـــا
األهرامـــات الثالثـــة دون أن يعكـــر صفـــو
جمال ــه أي تش ــوه بص ــري ألن األرض الت ــي
اختيـــرت إلقامـــة متحـــف الدنيـــا ترتفـــع
عـــن ســـطح الشـــارع  45متـــرا ً .
لق ــد ش ــكلت الدراس ــات الت ــي قدمته ــا
مص ــر لتصمي ــم وتنفي ــذ ه ــذا املش ــروع يف
املس ــابقة العاملي ــة أكب ــر ع ــدد منه ــا  ،تلته ــا
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ثــم أوروبــا ثــم
الص ــن ،وكله ــا دراس ــات مقدم ــة م ــن بي ــوت
خب ــرة ذات س ــمعة طيب ــة عاملي ـاً ،وم ــن اكب ــر
و الهندس ــة يف
خب ــراء العم ــارة
العال ــم ،ذل ــك ألن اإلب ــداع مل ــك للعال ــم كل ــه
و لي ــس وقف ـا ً عل ــى بي ــت خب ــرة مح ــدد.
إن املشـــروع هـــو متحـــف الدنيـــا فعـــاً
 ،حي ــث س ــيضم م ــن آث ــار الفراعن ــة 100
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أل ــف أث ــر  ،وس ــتبنى ملجموع ــة ت ــوت عن ــخ
آمـــون قاعـــات خاصـــة بـــل ســـيتم بنـــاء
مقبـــرة مماثلـــة للمقبـــرة التـــي اكتشـــفت
فيه ــا كل حيات ــه  ،وه ــذه التفاصي ــل املهم ــة
حتتــاج إلــى خبــرة جماعيــة  ،وهــو مــا دعــا
بعــض املهندســن املصريــن إلــى االشــتراك
م ــع بي ــوت خب ــرة أجنبي ــة .
لقـــد كان التشـــكيلي العاملـــي فـــاروق
حســـني – وزيـــر الثقافـــة األســـبق -
صاحـــب الفضـــل األكبـــر يف إجنـــاز هـــذا
املشـــروع الضخـــم مـــن منطلـــق أن الهـــرم
الزجاجـــي الـــذي مت إنشـــاؤه يف متحـــف
اللوف ــر يف باري ــس صمم ــه معم ــاري صين ــي
 ،ومتحـــف بومبيـــدو صممـــه معمـــاري
إيطال ــي  ) ..لذل ــك كان ــت نس ــبة املش ــاركة
ه ــي أعل ــى نس ــبة مش ــاركة يف العال ــم من ــذ
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قيـــام املســـابقات العامليـــة ســـنة 1972
فق ــد وصل ــت إل ــى  1557مش ــروعا ً  ،وكان
أكب ــر رق ــم قب ــل ذل ــك ه ــو  780مش ــروعا
يف مســـابقة أوبـــرا « باســـتني « و 400
مشـــروع ملكتبـــة اإلســـكندرية .
مـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن موقـــع
متحـــف الدنيـــا الكبيـــر مبشـــاركة منشـــآته
الترفيهيـــة مـــن مســـارح وقاعـــات عـــرض
ســـينمائي و عـــروض لـــكل الفنـــون احليـــة
و االســـتعراضية ومـــا يضمـــه مـــن حدائـــق
غنـــاء  ،ســـيكون قاعـــدة جـــذب للســـكان ،
وأيضــا فــإن اختيــار هــذا املوقــع يف منطقــة
حضاري ــة سيس ــهم يف تطوي ــر م ــا به ــا م ــن
منش ــآت أهمه ــا املط ــار العس ــكري ليصب ــح
مطـــاراً دوليـــا ً  ،األمـــر الـــذي لقـــي إقبـــاالً
مـــن املؤسســـات الدوليـــة لبنـــاء الفنـــادق و

املطاعـــم مـــن خـــال التخطيـــط املعمـــاري
الـــذي تقـــرره جلنـــة اإلشـــراف يف هـــذه
ملنطقـــة .
إن املتحـــف الكبيـــر أو متحـــف الدنيـــا
الـــذي ســـيضم  100ألـــف أثـــر أتـــت
جميعهـــا مـــن مخـــازن اآلثـــار يف مصـــر
لتـــرى النـــور ألول مـــرة  ،منهـــا مجموعـــة
تـــوت عنـــخ آمـــون مـــن املتحـــف املصـــري
الت ــي متث ــل وحده ــا  3500وح ــدة أثري ــة
مهمـــة ســـيخصص لهـــا أســـلوب متميـــز
للعـــرض  ،وســـوف يضـــم متحـــف الدنيـــا
خم ــس موضوع ــات رئيس ــية ه ــي  :مص ــر
و النيـــل  ..و امللكـــة و امللـــك يف مصـــر
القدميـــة ..و الديانـــة وعقائـــد العالـــم
اآلخ ــر ..و اإلنس ــان وإبداعات ــه ..والكتاب ــة
و املعرفـــة و العلـــوم .
وحت ــى يت ــم توفي ــر املعلوم ــات الثقافي ــة
حـــول هـــذه املوضوعـــات للزائريـــن مت
تزوي ــد املتح ــف ب ــكل األجه ــزة اإللكتروني ــة
التـــي تســـهم يف أســـلوب العـــرض بحيـــث
يكـــون متحفـــا ً إلكترونيـــا  100%حتـــى
يتشـــبع نهـــم الزائـــر يف املعرفـــة و الرؤيـــة
احلضاريــة بعــد أن يعيــش الرؤيــة اجلماليــة
للمعروضـــات األثريـــة التـــي حتكـــي حيـــاة
احلضـــارة املصريـــة ،كمـــا ضـــم املتحـــف
أكبـــر مكتبـــة لعلـــم اآلثـــار املصريـــة (
 ) Egyptologyفـــا يوجـــد حتـــى اآلن
يف أي متح ــف يف العال ــم أو يف أي جامع ــة
م ــن جامعات ــه مكتب ــة متكامل ــة لعل ــم اآلث ــار
املصريـــة  ،وقـــد مت إعـــداد تصـــور كامـــل
لهـــذه املكتبـــة مـــن خـــال التعـــاون مـــع
جامعـــات العالـــم و مكتباتـــه مثـــل مكتبـــة
الكوجنـــرس األمريكـــي الشـــهيرة  ،األمـــر
الـــذي ســـيحول املتحـــف إلـــى « أكادمييـــة
علمي ــة أثري ــة فني ــة ب ــكل املقايي ــس نتيج ــة
االهتم ــام بجان ــب الع ــرض األث ــري احل ــي و
الشـــيق .
29
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المحاوالت اإلرسائيلية لرسقة الرتاث الفلسطيني ..

إنهم يسرقون كل شيء
عبد الغني سالمه  -فلسطين

قضايا التراث من أهم القضايا التي يهتم
بها الشعب الفلسطيني؛ فهي تشكل قاعدة
مهمة للحفاظ على شخصيته الوطنية
وقيمه الروحية والثقافية؛ حتى أن التراث
الفلسطيني بكل أشكاله وصوره بات يشكل
جبهة مهمة يف معركة الوجود الوطني؛ لهذا
حاولت الدوائر الصهيونية سحق هذا التراث
ومحوه ،باعتباره ميثل الروح الفلسطينية
املتقدة ،وباعتباره نقطة الضعف التي ميكن
لها أن تدمر كافة املزاعم التي يروجها
الصهاينة حول ملكيتهم التاريخية لفلسطني.
وحول دور الفلكلور الشعبي يف الصراع يقول
الباحث يف الفلكلور الفلسطيني د».شريف
كناعنة» بأن «الفلكلور الفلسطيني جاء صورة
لضمير املجتمع ومشاعره وتوقه للحرية».
مضيفاً« :إن فلسطني أقل الدول العربية
أمنا ً وأكثرها خوفا ً على وجودها ومستقبلها
وهويتها ،وهي من الشعوب النشطة يف
عمل الدراسات الفلكلورية ومواكبتها لتطور
الوعي الوطني الفلسطيني والهوية الوطنية
بعد احلرب العاملية األولى» ،وأوضح بأن
«احلركة الفلكلورية جزء من حركة التحرر
الفلسطيني ،وينعشها ويغذيها النضال من
أجل التحرر والهوية».
أهمية التراث الشعبي :
تنبع أهمية التراث من أهميته يف تعزيز
الهوية الوطنية ،وحتديد معاملها وقسماتها
التي جتمع ما بني أفراد الشعب أو األمة؛
حيث يأتي التراث تعبيراً عن ثقافة املجتمع
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وتاريخه وماضيه وما يحفل به من أمجاد،
وما يحتويه من رموز ودالالت معبرة عن آالم
الشعب وآماله ،والتي عادة ما تكون مشحونة
باملعاني والعواطف ،وأحيانا ً باألسطورة،
وبالتالي فأن التراث بهذا املعنى يحتفظ
بتاريخ املجتمع وذاكرته اجلمعية وعواطفه
الروحية والقومية .وفقدانه يعنى فقدان
الذاكرة الوطنية؛ وبالتالي يصبح التراث
عنوانا ً لالعتزاز بالتاريخ الفلسطيني املاضي
واحلاضر.
وإذا كانت أهمية التراث الشعبي على مستوى
العالم تنبع من ضرورة التمايز الوطني يف
مقابل أطروحات احلداثة والعوملة ،باعتبار
عدان من بني أهم
أن التراث والفلكلور ُي ّ
سمات ومكونات الهوية الوطنية ألي شعب؛
فإن معركة احلفاظ على التراث الشعبي
الفلسطيني تكتسب أهمية إضافية استثنائية،
تستمدها من ضرورة احلفاظ على الهوية
الفلسطينية ،التي كان وما زال يتهددها خطر
الذوبان واالنسحاق حتت عجالت النظام
العاملي ومعادالته غير العادلة؛ فهذا النظام
الذي نشأ بعد احلرب الكونية الثانية وأتى
بإسرائيل على أنقاض فلسطني ،ها هو يتكون
مرة ثانية بعد انتهاء احلرب الباردة ،ولكن
فلسطني تظل مغيبة ،ويبقى شعبها مشردا.
ولكن هذا ال يعني أ َّن على الفلسطينيني
تقدمي إثباتات وبراهني مستمرة على حقيقة
وجودهم ،أو التأكيد على مصداقية روايتهم
التاريخية ..فإن كان خطر تذويب الكيانية
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الفلسطينية قائما ً على املستوى السياسي؛
فإن الوجود الفلسطيني بحد ذاته ،أي وجود
الفلسطينيني كشعب طبيعي ،له تاريخ ممتد
وتراث عريق وشخصية وطنية مسألة ثابتة
ال حتتاج أي براهني ..وتكفي نظرة على أية
بلدة فلسطينية ،لتبرهن بكل ما يف الطبيعة
من عناصر ،وبكل أمناط احلياة الشعبية ،من
صور وأمثال ورموز ومعارف وفلكلور ...على
مصداقية الرواية الفلسطينية ..يف حني أن
اجلانب املعادي ،املصط َنع ،ومغتصب األرض،
هو املطا َلب بإثبات روايته التاريخية ..وهو يف
حقيقة األمر يسعى إلى ذلك بكل ما ميتلك
من حيل وأالعيب خللق تراث شعبي ،وإيجاد
الرموز والعناصر التي تدعم روايته..

بعض النظريات الفلسفية احلديثة تهاجم
التراث بشكل عام ،وتتهمه بالقصور والتخلف،
وعدم القدرة على مواكبة حركة العصر
وإيقاعه املتسارع ،وبالنتيجة ساهمت مثل
هذه النظريات يف تعريض التراث اإلنساني
عموما خلطر تشويهه ،وتفريغه من املضامني
احلضارية والثقافية .ويف ذات السياق فإن
التراث الشعبي الفلسطيني بالذات يتعرض
ملخاطر التشويه والتفريغ من عدوين ال ينفكان
عن محاوالت قضم أطرافه وتشويهه والنيل
منه ،ولكل منهما غاياته ومنطلقاته؛ فالعدو
األول هو االحتالل اإلسرائيلي الذي ما فتئ
يسرق من هذا التراث وينسبه لنفسه ،ليعوض
خواءه املفزع من أي إرث حضاري ،وذلك
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من خالل سياسات منهجية للنيل من تراث ويف محاولة أخرى ،حاولت إسرائيل أن تختار
فلسطني ،تتمثل بأعمال السرقة املنظمة طائراً وطنيا ً يصلح لها كرمز ،فاختارت
وعمليات التهويد ،وبالذات فيما يخص تراث «عصفور الشمس» ،وهو طائر صغير
القدس .حيث تقوم بسرقة احلجارة من احلجم ،ذو منقار طويل ورفيع ومعكوف ،لونه
األبنية التاريخية املتداعية ،أو من البيوت التي بنفسجي المع ،مييل للزرقة ،أو لألخضر
هدمتها إبان النكبة ،وما بعدها ،واستخدامها املشع ..ثم اكتشفت بعد ذلك أن االسم الشائع
يف بناء املستوطنات ،لكي تقول فيما بعد أن لهذا الطائر هو Palestine sunbirdأي
هذا كله من ميراثها التاريخي.
عصفور الشمس الفلسطيني ،فأحجمت عن
أما الطرف الثاني الذي يهدد التراث فتمثله املحاولة.
دعوات من الداخل ،مرة باسم احلداثة كما حاولت نسب حيوان آخر لها ،وهو
والتطور ،ومرة باسم الدين والسلفية« ،الكلب الكنعاني» ،هو يف األساس ابن
وما تتطلبه دعاوى بعض حركات اإلسالم الطبيعة الفلسطينية ،ورغم وضوح اسمه ،إال
السياسي من أسلمة (شكلية) لكل مظاهر أن إسرائيل حاولت تسويقه إعالميا ً بكونه
احلياة املجتمعية من زي وعادات وأمناط كلب إسرائيلي ،وقد استخدمته الشرطة
سلوك ،وهذه الدعاوى تتعارض مع كل املوروث اإلسرائيلية فعليا ً يف عملياتها ..وميثل الكلب
الثقايف الشعبي يف األعراس واملناسبات الكنعاني ساللة قدمية نادرة وأصيلة لكالب
واملواسم والفنون الشعبية ،وتسعى أن حتل الرعي منذ آالف السنني ،وينفرد مبزايا
محلها.
خاصة ،جعلته مفضالً للحراسة والرعي
املحاوالت اإلسرائيلية لقرصنة التراث :
وتقفي األثر..
منذ قيامها ،تواصل إسرائيل بذل ما وحاولت إسرائيل أيضا ً إلباس مضيفات
ب الفلسطيني،
بوسعها لسرقة ومصادرة التراث والفلكلور شركة طيران «العال» الثو َ
الفلسطيني ،ونسبه إليها ،فبعد أن نهبت لكنها تراجعت بعد أن كشف العالم هذه
األرض،
وهجرت سكانها األصليني ،بدأت السرقة ،وأن أهم الزخارف التي تزين هذا
ّ
يف قرصنة التراث الفلسطيني بكافة مكوناته الثوب تسمى «جنمة كنعان».
املادية واملعنوية من أزياء ،وأكالت شعبية ،كما حاولت أيضا ً نسب الفالفل واحلمص
ونباتات وحيوانات محلية ،ومقتنيات أثرية وخبز الطابون للمطبخ اإلسرائيلي التقليدي،
وغيرها ،يف محاولة منها إللغاء الهوية وذلك بتقدميه على مأدبة العشاء للرئيس
الفلسطينية ،وإثبات حقها املزعوم يف أرض األمريكي السابق «أوباما» ،أثناء زيارته
فلسطني ،واالدعاء بامتالكها تراثا ً إسرائيليا ً فلسطني املحتلة ،وعلق الشاعر مراد
عريقاً ..وإليكم بعض األمثلة:
السوداني على ذلك بقوله« :إن هذا يأتي
يف دورة األلعاب األوملبية التي جرت يف الصني يف إطار مسلسل سرقات إسرائيلية لتراث
( ،)2008اختارت إسرائيل لتمثيلها زهرة فلسطني األصلي ،خللق تاريخ إسرائيلي لم
«قرن الغزال» ،وهي زهرة برية فلسطينية يكن مكتوبا ً فوق هذه األرض ،يف محاولة ملحو
تتفتح يف الربيع؛ فأبت هذه الزهرة إال أن الهوية األصلية للشعب الفلسطيني والتي
تكون فلسطينية ،وفشلت محاوالت إسرائيل يشكل التراث جزءاً أساسيا ً من تكوينها».
يف إيجاد طريقة جلعلها تُزهر يف الصيف ،وكانت جمعية الصناعيني اللبنانيني قد
أي يف فترة األوملبياد.
كشفت من قبل عن أن إسرائيل حتاول
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و»جنمة داوود» يف محاولة لسرقتها.
ومن السرقات أيضا ً ظهور وزيرة الثقافة
اإلسرائيلية يف مهرجان (كان) السينمائي
بفستان يحمل صورة البلدة القدمية يف
القدس املحتلة.
ومن األمثلة اإلضافية على ممارسات إسرائيل
جتاه التراث الفلسطيني :تدير مؤسسة
«دايان» أكبر معرض يف فندق «هيلتون» بـ»تل
أبيب» تقدم فيه الثياب واألزياء الفلسطينية
على أساس أنها تراث يهودي .كما قامت
مبصادرة أواني فخارية مصنوعة بأيدي
فلسطينية بكل دقة ومهارة ،وجمعتها جلعلها
يف معارض خاصة ،أو لبيعها يف األسواق
السياحية على أنها صناعة إسرائيلية قدمية.
وأيضا تظهر الفرق «الفنية اإلسرائيلية» يف
أوروبا بالزي الشعبي الفلسطيني.
سرقة التراث الفلسطيني ،مبا يف ذلك بعض كما تعرض سلطات االحتالل مالبس قدمية،
املأكوالت ،حني زعمت أن الفالفل والتبولة وقطع أثرية من النحاسيات والصكوك
واحلمص وجبات إسرائيلية ،وقد صرح املعدنية ومصنوعات الفخار وأدوات زجاجية
املدير للجمعية ،سعد الدين العويني ،قائالً تراثية ومنتجات فنية يف املتاحف اإلسرائيلية،
«ال يوجد يف قواميس الطبخ واملأكوالت يف لتضمها إلى ما يسمى «بالتراث الشعبي
اإلسرائيلي» ،ل ُتعرض على أنها آثار العبريني
العالم ما يسمى املطبخ اإلسرائيلي».
وال يزال الفلسطينيون واللبنانيون يخوضون القدماء ..وهي يف حقيقة األمر آثار كنعانية
حربا ً ثقافية مع إسرائيل إلثبات أن احلمص وفلسطينية ،ولشعوب وأقوام غزت فلسطني
والفالفل هي مأكوالت عربية بامتياز ،وذلك يف مراحل قدمية من التاريخ.
من خالل محاولة إعداد أكبر صحن حمص ويف هذا السياق ،قال املؤرخ والباحث
وصاحب موسوعة «أطلس فلسطني» سلمان
يف العالم ،وأكبر قرص فالفل.
ويف نهاية العام  2000أقام مصمم األزياء أبو ستة :أن منظمة اليونسكو رفضت
اإلسرائيلي« ،يارون مينكوفسكي» عرض طلبات تقدمت بها إسرائيل لتسجيل أماكن
أزياء يف مدينة «تل أبيب» خالل ما أطلق فلسطينية بوصفها تراثا ً يهودياً ،مثل قضية
عليه تسمية «أسبوع تل أبيب للموضة»« ،تل القاضي» ،التي حاولت إسرائيل تسجيلها
حيث ظهرت العارضات يرتدين فساتني باسمها وفشلت ،حني جنح الفلسطينيون يف
مصنوعة من الكوفية الفلسطينية بلونيها الدفاع عن حقهم فيها ،ولكن إسرائيل جنحت
األسود واألبيض ،واألحمر واألبيض ..كما يف قضية تسجيل «كهوف بيت جبرين».
املصممان اإلسرائيليان «جابي بن وأرجع سبب ذلك إلى أن الطرف العربي
قام
ّ
حاييم» ،و»موكي هرئيل» بتصميم «الكوفية أحيانا ال يقدم دالئل كافية تقنع اليونسكو.
الفلسطينية» املعروفة ،بألوان «علم إسرائيل» ،وحسب وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية
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بلع عدد املواقع األثرية الرئيسية يف الضفة
موقعا؛ وعدد
الغربية وقطاع غزة944 ،
ً
املعالم األثرية  10آالف معلم أثري؛ وهناك
ما يزيد عن  350نواة ملدينة وقرية تاريخية
تاريخيا.
تضم ما يزيد عن  60ألف مبنى
ً
ُيضاف إلى ما سبق ،محاوالت إسرائيل
تدمير كل ما له عالقة بالتراث والثقافة
الفلسطينية ،بشكل ممنهج ،وباستخدام
القوة العسكرية ،حيث تتعرض مدينة القدس
ملجزرة ثقافية ترتكبها سلطات االحتالل
اإلسرائيلي ضد األماكن واملواقع التاريخية
والدينية واملؤسسات الثقافية ،بهدف طمس
معاملها ،وتدمير هويتها الثقافية العربية،
وتسخّر سلطات االحتالل مليارات الدوالرات
لتهويد القدس ،ومحو وتشويه تاريخها،
وحضارتها وسحق هويتها العربية ،يف حني
تنفق املؤسسات املحلية والعربية القليل فقط
لدعم القدس ومؤسساتها.
وقد سارعت سلطات االحتالل بعد أيام من
احتاللها ملدينة القدس عام  1967ببسط
سيطرتها على املتحف الفلسطيني ومحتوياته
األثرية؛ ومت إحلاقه بدائرة اآلثار اإلسرائيلية.
كما تع َّرض املسجد األقصى ومازال للعديد
من االنتهاكات واحلفريات التي تهدد وجوده،
كما تعرض املسجد االبراهيمي يف مدينة
اخلليل العتداءات سافرة انتهت بتقسيمه
زمانيا ً ومكانياً.
وقد اتبعت سلطات االحتالل صوراً وأشكاالً
وأساليب عدة يف استهدافها املواقع واآلثار
َ
التاريخية ،مثل التقسيم الزماني واملكاني
(احلرم اإلبراهيمي) ،والسيطرة (كما
حدث يف متحف روكفلر ،وقلعة القدس،
وقلعة الفريديس شرق بيت حلم) ،والتدمير
والتجريف (كما حدث يف حي املغاربة يف
القدس ،وخربة أم اجلمال يف العيزرية)،
أو منع إجراء عمليات الترميم ،كما تفعل
يف سبسطية ،وأيضا ً يف األحياء العربية يف
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املدن الواقعة داخل اخلط األخضر ،خاصة
مدينة يافا ،وتتبع سياسة صارمة وعنصرية،
هدفها دفع املواطنني الفلسطينيني للهجرة،
أو إلعادة هيكلة املدن والتجمعات السكنية
املختلطة وفق معايير الفصل العنصري
اإلسرائيلي.
وخالل انتفاضة األقصى منذ عام 2000
هدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي
العديد من املباني التاريخية ،باستخدام
القنابل والصواريخ واجلرافات ،وظهر ذلك
يف اجتياحات البلدات القدمية ملدن نابلس
واخلليل ،وحصار كنيسة املهد يف بيت حلم،
عندما دمرت مئات املنازل والقصور التاريخية
وبيوت العبادة اإلسالمية واملسيحية التي
حتمل بني طياتها مالمح العمارة الفلسطينية
وأصالتها.
ويف اجتياحها بيروت صيف  ،1982دمرت
مركز األبحاث الفلسطيني ،ونهبت محتوياته،
وأرشيفه (ثم أعادته بعد سنوات ضمن
صفقة تبادل أسرى مع منظمة التحرير
الفلسطينية).
ويف العام  ،2018قامت طائرات االحتالل
بقصف مبنى مؤسسة املسحال للثقافة
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والفنون بغزة ،بعدة صواريخ حربية وتدميره
بشكل كامل ،و ُيعد املبنى مقراً ملؤسسات
تنشط يف مجال الثقافة والفنون والتراث
والفلكلور الشعبي؛ وسبق ذلك ،قيام قوات
االحتالل بشن هجوم جوي مدمر استهدفت
خالله مبنى دار الكتب الوطنية بغزة بعدة
صواريخ ما أدى إلى تدميره.
الرد الفلسطيني :
لم يقتصر الفعل الفلسطيني يف الدفاع
عن التراث الفلسطيني على جهة واحدة،
بل اشتركت يف هذه اجلبهة النضالية كافة
شرائح وفئات الشعب الفلسطيني ،كل
حسب تخصصه وقدراته ،من إعالميني،
وفنانني ،ومثقفني ،وأدباء ،وفالحني ،وصناع
وحرفيني..
فنانو فلسطني وظَّفوا مواهبهم الفذة يف
إظهار هذه احلقائق ،وإبراز ما يكمن وراء
كل مشهد ،فب َّينوا للعالم أن الزهور متثل
للفلسطينيني ما هو أجمل من شذاها ،وأن
يف العصفور ما هو أعمق من منظره اجلميل،
وأن يف الزعتر وامليرمية ما هو أكثر من
استخداماتها العالجية؛ فأوضحوا بكل بالغة
الفن وفصاحة اللغة وجمالية الصورة البعد
احلضاري للمجتمع الفلسطيني ،واجلانب
اإلنساني يف الشخصية الفلسطينية
لم يكن هؤالء املبدعون وحدهم من َعمد إلى
إدخال الفن الشعبي والتراث الوطني على
جبهة الصراع؛ فقد جنح الفالح الفلسطيني،
تاريخياً ،يف إثبات أن كل ما هو على هذه
األرض إمنا هو فلسطيني الوجه والقلب ،وأنه
جزء من امليثولوجيا الشعبية التي تراكمت
عبر العصور ،وساهمت يف صنع الهوية
الوطنية الفلسطينية ،ويكفي تفحص األسماء
املحلية التي أطلقت على النباتات والطيور
واألماكن واألدوات ،إلثبات هذا األمر.
كما أقيمت العديد من املراكز املتخصصة،
وخصصت
واجلمعيات املهتمة بالتراث،
َّ

الدائرة الثقافية يف منظمة التحرير
الفلسطينية يوما خاصا بالتراث الفلسطيني،
وهو السابع من تشرين أول من كل عام،
كما تقام سنويا ً املؤمترات وورش العمل
والفعاليات املختلفة .وكان حلصول فلسطني
على عضوية كاملة يف اليونسكو ()2013
أهمية كبيرة يف إبراز التراث الفلسطيني
عامليا وحمايته من بطش اإلسرائيليني ،ملا
تعنيه العضوية من إمكانيات دعم التراث
الفلسطيني ،وحمايته واعتباره ضمن التراث
اإلنساني ،واحلفاظ عليه من محاوالت
االحتالل املتكررة لسرقته واالدعاء مبلكيته،
وطبعا ً هذا ال يقلل من أهمية دور ملجتمع
املحلى يف صون وحماية التراث.
وما زال الفلسطينيون يف املنايف يلجؤون إلى
إحياء التراث والذاكرة الوطنية من خالل
«السرد الشفوي» املتناقل عبر األجيال ،ملا كان
وما حصل ،وهذا بدوره يؤدي إلى استمرارية
االرتباط بفلسطني ،ويقوي الصلة بِ»الوطن
املفقود» ،الذي يبدأ بالتحول تدريجيا إلى ما
يشبه احللم ،بسبب جرعات احلنني املركزة
التي تصاحب رواية الذكريات ،وتنتقل من
جيل إلى جيل ،محملة بصبغة رومانسية
تضفي عليها مزيدا من الشوق ،ورسمها
صورة متخيلة للوطن والشعب وتفاصيل
حياته ويومياته ال تشبه بالضرورة الصورة
احلقيقية؛ ألنها صورة مرسومة خارج الزمان
واملكان مشحونة بالعواطف ،ولكنها مع ذلك
تكتسب زخما ً وقدرة على احلياة يف ذاكرة
األجيال.
ولكن احلفاظ على التراث والتاريخ ال يتم
فقط بالذاكرة الشفوية ،بل يحتاج بالضرورة
إلى تبني أشكال منهجية ،تقوم بها مؤسسات
إعالمية ومراكز قوية متخصصة ذات
ميزانيات كافية ،ألن الشعب الفلسطيني يظل
بحاجة مستمرة لفهم أعمق لتراثه ،وألهمية
احلفاظ عليه.
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اعتبر بعض الباحثني أن كل املحاوالت
األكادميية التي جرت وجتري ملحاولة إحياء
التراث واجلهود اإلعالمية حلمايته ،بقيت
جهودا فردية ،أو محدودة التأثير ،أو غير
مثالية ،وينقصها التركيز واملتابعة ،وتفتقر
إلى التراكمية واالستمرارية .لكن هذا قد
يكون صحيحا يف النصف األول من القرن
العشرين ،وحتى بداية السبعينات؛ حيث
متيزت اجلهود يف هذه الفترة بالفردية؛
ثم بدأت املؤسسات واملراكز املتخصصة
بالظهور.
قبل النكبة ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ الشعبي ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ،فقاموا ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ جوانبه
ﺑﺠﻬﻮﺩﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .ومن هؤالء الرواد األوائل:
ﺩ .ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﻨﻌﺎﻥ ،ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻋﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ.
وبعد ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻅﻬﺮ جيل جديد ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ
ﻣﺜﻞ ﺩ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺍﻟﻐﻮﻝ،
شريف كناعنة ،عيسى عطا اهلل ،منر سرحان،
عبد الرحمن املزين ،وغيرهم ،وقد ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﺠﻟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻤﻟﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻤﻟﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺟﻠﻴﺔ (مع استمرار ﺍﺠﻟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ)؛
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ﻓﺄﻗﻴﻤﺖ ﺍﻤﻟﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻤﻟﺆﺳﺴﺎﺕ الوطنية ﺍﻟﺘﻲ
كانت ﻭﻻ يزﺍﻝ لها ﺩﻭﺭا ﺑﺎﺭﺯا ﻲﻓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑالتراث ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
وأيضا ،من املبادرات الفردية التي ظهرت
حديثا بهدف احلفاظ على التراث ،مبادرة
املصور «أسامة سلوادي» ،الذي متكن من
على كرسيه املتحرك ،أن يجعل من «التصوير»
مشروعا ثقافيا متكامال ،رصد من خالله
ووثق مئات الصور ،من الطبيعة ،ومن حياة
الناس اليومية ،ولألزهار والطيور والبيوت
العتيقة ..حتى استحق لقب ‹موثّق التراث
الفلسطيني›.
وإلى جانب الصور ،أجنز «السلوادي» عبر
مشروعه «العودة إلى اجلذور» أكثر من
عشرة كتب ،تركزت على موضوع التراث
الشعبي الفلسطيني ،ونقله إلى العالم بكل
مهنية واحتراف ،حملت كتبه يف ثناياها
الكثير عن جمال فلسطني ،وتراثها اخلالد،
تنقل بني مواضيع األزياء الفلكلورية ،احللي
واملجوهرات الفلسطينية ،املأكوالت التراثية،
املواسم الزراعية ،احلرف اليدوية التقليدية،
الطبيعة والبيئة الفلسطينية ،األلعاب
الشعبية ..ومن بني كتبه :زينة الكنعانيات،
ملكات احلرير ،بوح احلجارة ،أرض الورد،
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احلصار ،اخلتيار..
التراثي ،مبقتنياته ولوحاته الفنية.
وكذلك مبادرة الناشطة واملهتمة يف تطوير يف أدب زهيرة زقطان نالحظ الوجود املكثف
التراث «مها السقا» ،مديرة مركز التراث لرموز احلضارة الكنعانية ،مثل اآللهة عناة
الفلسطيني يف بيت حلم؛ وهو عبارة عن ونساء املعبد ،باإلضافة إلى شخوص دينية
متحف مصغر ،أو بيت فلسطيني تراثي أبرزها مرمي العذراء .ويف تطريزها نالحظ
أيضا من احلضارة
قدمي .وقد نال املركز يف العام  2008جائزة الزخارف املستلهمة
ً
أفضل صورة متثل دور املرأة عاملياً ،ضمن الكنعانية ،لتكون يف كل لوحة قطع ًة من رواية
مسابقة أجرتها منظمة السياحة العاملية ،أو من قصيدة طويلة عن فلسطني اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة .كما شارك املركز والتاريخ واملكان.
يف أكثر من  40معرض دولي حول العالم ،ولم تتوقف اجلهود عند دور األفراد
بهدف نشر وإبراز التراث الفلسطيني.
واملؤسسات الرسمية؛ فإلى جانبها ظهرت
ومن املبادرات الفردية أيضا ،مشروع شابتني أيضا العديد من الفرق الفنية داخل وخارج
فلسطينيتني ،من ترشيحا ،هما « ُعال وندى فلسطني ،وأهمها الفرقة املركزية ملنظمة
خورشيد» ،اللتني تنبهتا إلى محاوالت سرقة التحرير الفلسطينية ،فرقة العاشقني،
التراث الفلسطيني ،وحتديداً التطريز؛ فرقة احلنونة ،فرقة بلدنا ،فرقة الفنون
فأخذتا على عاتقهما مسؤولية إحياء هذا الشعبية ،وغيرها الكثير ،فضال عن الفنانني
التراث بطريقة عصرية ،ضمن مشروع الفلسطينيني الذين أبدعوا بغنائهم ورقصاتهم
أطلقتا عليه اسم «يسمون» (مختصر وأشعارهم يف إبراز اجلوانب اجلميلة للتراث
لبدايات أسماء قرى فلسطينية مهجرة) ،الفلسطيني.
واملشروع يهدف جلعل التطريز رفيقا ً دائما ً كما قامت األندية الثقافية واجلامعات
للفتاة الفلسطينية ،باعتباره «هو ّية»؛ ومبا أن الفلسطينية بدور مهم يف مجال حفظ
الفتيات والنساء الفلسطينيات يجدن صعوبة وتطوير التراث ،من خالل عمليات ﺟﻤﻊ
يف ارتداء الثوب الفلسطيني بصورة دائمة ،ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ جوانبه .وﺇﺻﺪﺍﺭ العديد
فإن مشروع «يسمون» يوفر لهن تصاميم من الدراسات واألبحاث التراثية ،وﺇﺻﺪﺍﺭ
ملالبس عصرية يف إطار تراثي ،صاحلة ﺩﻭﺭﻳات ومجالت ﺗﺮﺍﺛﻴﺔ (منها مثال ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ملمارسة احلياة اليومية ،موشحة بالتطريز ﻭﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ) ،وﺇﻧﺸﺎء ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
الفلسطيني ،بالقطب والزخارف الفلسطينية ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻤﻳﻴﺔ
األصيلة ،وبألوان وخيوط عصرية.
ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ،وإنشاء الفرق الفنية والفلكلورية،
الشقيقتان « ُعال وندى خورشيد» ،واالحتفال بيوم التراث الفلسطيني،
فلسطينيتان من لبنان ،تديران مشروعهما واملشاركة بالنشاطات واملهرجانات الدولية
من بيروت ،حيث األيدي العاملة من نساء ذات العالقة.
مخيمات «صبرا وشاتيال وعني احللوة» ،ومع كل التقدير لهذه اجلهود املخلصة ،تبقى
وتسوقان مالبسهما يف دبي.
احلاجة ملحة ملزيد من املراكز واملؤسسات
وأيضا مبادرة األديبة والفنانة زهيرة زقطان ،والفرق الفنية ،أو لدعم وتفعيل هذه
التي أقامت العديد من املعارض الفنية ،املؤسسات .ألن التراث الشعبي هو خزنة
وأجنزت العديد من الكتب عن التراث ذكريات الشعب ،وصورته املتخيلة ،وواجهته
الفلسطيني ،كما حولت بيتها ملا يشبه املتحف احلضارية.
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وهذه صفحات أخرى ،تروي بعض ًا من تاريخ هذه األرض القدمية ،التي منحت
اسمها ذات يومٍ للقارة بأكملها ،ثم للشمال االفريقي مبجمله ،وهاهي اآلن تناضل
الزمن لكي ال تطويها الصحائف وال تنشغل عنها التواريخ.
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بني سرية الذي مىض وما سيأيت ..

اللغة العربية يف الهند
عالء الدين الهدوي.الهند

حتتل اللغة العربية مكانة مرموقة بني لغات
العالم،وهي إحدى اللغات األكثر انتشار ًا
واستخدام ًا يف العالم ،ودراستها متواصلة
منذ القدم يف «الهند» ويف سائر أرجاء املعمورة
ٍ
بوجه عام ،أما العالقات الهندية العربية فهي
ليست وليدة العصر احلالي ،بل هي ضاربة
يف القدم،بدء ًا من العالقات التجارية وحتى
العالقات السياسيةوالثقافيةعنطريق الرواد
العسكريني والقادة ،لقد احتضنت الهند
من الثقافة العربية أكثرها ،ومن احلضارة
اإلسالمية معظمها ٍ
ملئات من السنني ،حيث
منت العالقات العربية الهندية منو ًا كثير ًا،
وكان حمل رسالة اإلسالم من أكبر ما أسهم
به العرب يف تطوير الهند ،حيث أدى تأكيد
اإلسالم على وحدانية اهلل تعالى ،وإميانه
بالعالقات األخوية بني اإلنسان ،إلى تطويرٍ
ٍ
جديد للدمقراطية يف املجتمع اإلنساني.
شهدت الهند منذ طلوع شمس اإلسالم على
أفقها نشاطا ً ملحوظا ً يف اللغة العربية يف كل
من العهود العربي والغزنوي والغوري ودولة
املماليك وعهد اخلليجيني والتغالقة والعهد
املغولي وعصر االحتالل االجنليزي والعصر
احلديث.
ظاهرة اللغة العربية يف شبه القارة الهندية
ظاهرة اللغة العربية يف شبه القارة الهندية
محور تاريخي وإنساني وثقايف وفكري ولغوي
وأدبي وشعري ،وتشكل مشهداً محترما ً
مفعما ً بفاعليات ودالالت يف العديد من
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قطاعات الفكر والثقافة يف األبعاد الكينونية
والوظيفية واجلمالية ،على أن اللغة العربية
لم تكن لغة الدولة أو اجلماهير إال يف عصر
اإلمارة العربية يف منطقة «السند» إثر الفتح
العربي للمنطقة على يد «محمد بن قاسم
الثقفي» ( 96-92ﻫ 715-711 /م) ،ملا
فتح محمد بن قاسم الهند جاء معه جماعة
من العلماء أمثال «ربيع بن صبيح البصري
السعدي» ،و»حباب بن فضالة التابعي» ،ثم
قامت احلكومة الغزنوية يف الهند،وتالها
حكم الغوريني عشرين سنة ،فكان من أبرز
علمائها الشيخ «احلسن بن محمد بن احلسن
الصغاني» ،واستمرعهد اخلليج التغالقة بعد
العهد الغوري ،وقد نبغ فيه الشيخ «نظام
الدين أولياء» ،الذي كانت خطبته العربية
مشهورة يف باب التصوف والسلوك ،وقد ظهر
الشاعر «أمير خسرو» الذي لقّب بببغاء الهند
لقصائده الغراء وقرض أبيات ال مثيل لها يف
العربية ،وحكم املغول الهند مد ًةطويلة ،وكان
من أعالمهم الشيخ «محمد طاهر الفتني»،
واملال «محمود اجلونفوري» ،وبعد نهاية عهد
املغول جاء عصر االحتالل اإلجنليزي ،ونبغ
فيه العالّمة «فيض احلسن السهارنفوري»،
والعالّمة «فضل حق اخليرآبادي» ،والعالّمة
«شبلي النعماني» والعالمة «حميد الدين
الفراهي» ،والعالّمة «نواب صديق حسن»،
ّ
والعلمة «عبد احلي» ،ثم جاء العصر احلديث
فكان يف طليعة األدباء الشيخ «أبواحلسن علي
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ّ
والعلمة «مسعود عالم الندوي»
الندوي»،
والعالّمة «عبد العزيز امليمني» ،والعالّمة
«محمد زكريا الكاندهلوي» ،وغيرهم
الكثيرون من الذين يرجع الفضل إليهم يف
تطوير اللغة العربية يف الهند.
و قد أجنبت الهند عدداً كبيراً من العلماء
واألدباء والشعراء الذين ساهموا يف إثراء
اللغة العربية واألدب العربي ،وخلفوا آثاراً
مجدية نافعة ،وخرج منها صفوة من العلماء،
ولفيف من رجال الفكر والقلم الذين لعبوا دورا
بارزاً يف مجال التصنيف والتأليف نثراً كان
أوشعراً ،وال يسوغ مبؤلف أن يغض الطرف
عن هذه اآلثاراخلالدة ويبخس حقها ،وها
أنا أذكرها هنا باإليجازمع تسليط الضوء
على أهم إسهامات مشاهير الهند وأعالمهم
فياملجاالت املتنوعة التي أدت دوراً حيويا ً :
•احلضور اإلبداعي يف فن التفسير :
وإذا قرأنا التاريخ -قراءة الفاحص
املدقق -جند أن ملشاهير علماء الهند دوراً
بارزاً يف مجال تأليف التفاسير لكتاب
اهلل العزيز،وأشير هنا إلى أسماء بعض
الكتبومنها »:تفسير تبصير الرحمن وتيسير
املنان» لصاحبه «عالء الدين علي بن إبراهيم
املهائميالكوكني الشافعي» ( 835-776ﻫ/
 1431-1374م) ،و»التفسير املحمدي»
للشيخ «محمد بن أحمد مياجني بن نصير
الغجراتي» (ت 982 .ﻫ 1547 /م)،
و»التفسير املظهري»لثناء اهلل البانيبتي (ت.
 1225ﻫ 1810 /م) ،و»شؤون املنزالت»
للشيخ «علي املتقي البرهانبوري» (ت975 .
ﻫ 1568 /م)« ،وترجمة الكتاب» للشيخ
«محب اهلل اإلله آبادي» (ت 1058 .ﻫ/
 1548م) ،و»فتح اخلبير مبا البد من حفظه
يف علم التفسير» ،للشاه «ولي اهلل الدهلوي»
( 1176-1114ﻫ1762-1702 /
م) ،و»سواطع اإللهام» ألبي الفيض فيضي
بن مبارك الناجوري األكبر آبادي (-954

 1004ﻫ) ،و»حب شغب أو فيض غيض»
للشيخ «عبد األحد بن إمام علي اإلله آبادي»،
و»فتح البيان يف مقاصد القرآن» ،لألمير
«صديق حسن خان القنوجي» (-1248
ّ
 1357ﻫ 1889-1832 /م) ،و»كتاب
نيل املرام يف تفسير آيات األحكام» لألمير
املذكور.
• حظ األحاديث النبوية يف مجال التأليف :
أما األحاديث النبوية الشريفة فال جند
مجموعة مطبوعة إال ولها ترجمة يف اللغة
األردوية ،فالصحاح الستة مترجمة بكاملها
إلى األردوية ،ولـ»صحيح البخاري» 26
ترجمة ،وأشهرها الترجمات التي عملها أبو
احلسن (الهور  1313ﻫ) ،ووحيد الزمان
احليدرآبادي ( 1323ﻫ) ،ومرزا حيرت
الدهلوي ( 1323ﻫ) ،ولـ»صحيح مسلم”
سبع ترجمات ،أشهرها ما أجنزه»وحيد
الزمان احليدرآبادي» ( 1305ﻫ) وأبو داؤد
راز ( 1385ﻫ) ،ولكل من «جامع الترمذي»
و»سنن أبي داؤد» و»سنن النسائي» و»سنن
ابن ماجة» ترجمات أردوية عديدة أجنزها
أفاضل هنديون من أمثال فضل أحمد دالوري
( 1309ﻫ) وعبد األول ( 1950م) ووحيد
الزمان احليدرآبادي ( 1305ﻫ) وعبد الدائم
اجلاللي ( 1355ﻫ) ،كما ترجمت مجموعات
أخرى من األحاديث النبوية الشريفة من أمثال
«مشكاة املصابيح» ،و»مشارق األنوار» ،و»شرح
معاني اآلثار» ،و»بلوغ املرام من أدلة األحكام»،
و»مسند» اإلمام أبي حنيفة ،و»رياض
الصاحلني» للنووي ،و»الشفاء» للقاضي
عياض ،و»موطأ» اإلمام مالك ،و»مسند»
اإلمام أحمد،وغيرها من املجموعات.
أما مؤلفات الهنود يف احلديث النبوي
الشريف والتي أجنزوها باللغة العربية ،فمن
أهمها« :ملعات التنقيح على مشكاة املصابيح»،
للشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي
( 1052-958ﻫ 1642-1551 /م)،
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و»احلاشية على صحيح البخاري» ،ألبي
احلسن السندي (ت 1183 .ﻫ1727 /
م) ،و»املسوى» للشاه ولي اهلل الدهلوي،
و»املحلى» للشيخ سالم اهلل (ت1129 .
ﻫ 1716 /م) ،و»مشارق األنوار النبوية من
صحاح األخبار املصطفوية» لإلمام حسن
بن احلسن الصغانيالالهوري (650-577
ﻫ 1262-1174 /م) ،و»كنز العمال من
سنن األقوال واألفعال» للشيخ علي املتقي
البرهانبوري.
• مؤلفات الهنود يف الفقه اإلسالمي :
ويجدر بنا ذكرأهم إسهامات علماء الهند
يف مجال الفقه االسالمي،ومنها كتاب
«اإلنصاف يف بيان سبب االختالف» « ،وعقد
اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد»للشاه
ولي اهلل الدهولي ،وكتاب « فتح املعني
بشرح قرة العني مبهمات الدين «ألحمد بن
عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد
املعبرياملليباري الهندي(ت .بعد  991ﻫ/
 1583م)،وأما الشيخ محب اهلل بن عبد
الشكور احلنفي البهاري (ت 1119 .ﻫ/
 1707م) فقد أظهر إسهاماته بكتابه «مسلم
الثبوت» ،والشيخ أبو حفص سراج الدين
عمر بن إسحاق الهندي ( 1371-773ﻫ)
بكتابه «شرح املغنى» ،والشيخ «عبد احلي
الفرنكيمحلي» بحاشيته على الهداية للشيخ
املرغيناني ،كما اشتهرت الهند أيام املغول
بالفتاوى الهندية العاملكيرية.
• التبرعات القيمة يف التصوف والفلسفة :
وال يقل حظ التصوف والفلسفة والتاريخ
والنحو وعلم اللغة واألدب والشعر يف مجال
التأليف باللغة العربية ،فكتاب «لوائح األنوار
يف الرد على من أنكر على العارفني من
لطائف األسرار» للشيخ سراج الدين عمر
بن إسحاق ،و»القول اجلميل يف بيان سواء
السبيل» للشاه ولي اهلل الدهلوي ،و»إرشاد
الطالبني وتأييد املريدين» للشيخ ثناء اهلل
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البانيبتي ،و»التحفة املرسلة إلى النبي صلى
اهلل عليه وسلم» للشيخ محمد بن فضل اهلل
(ت 1620 .م) ،و»أنفاس اخلواص» للشيخ
محب اهلل األله آبادي من أهم ما أجنزته
الهند ،كما جند كتاب «الدوحة امليادة يف
حديقة الصورة واملادة» للشيخ مال محمود
اجلونبوري ،و»اجلوهر الفرد» للشيخ محب
اهلل البهاري ،و»الهدية السعيدية» للشيخ فضل
حق اخلير آبادي (ت 1278 .ﻫ 1861 /م)
من الكتب الفلسفية التي ألفت بالعربية يف
الهند.
• إسهامات مشاهير علماء الهند يف السير
والتاريخ :
ومؤلفات الهنود العربية يف مجال التاريخ
والسير فكثيرة  ،ومن أهمها« :حتفة املجاهدين
يف بعض أخبار البرتغاليني» للشيخ زين الدين
بن عبد العزيز بن زين الدين املعبري (ت .بعد
 991ﻫ 1583 /م) ،و»ظفر الواله مبظفر
واله» للشيخ عبد اهلل بن عمر النهروالي
املعروف بحاجي دبير ( 1540-946ﻫ/
 1611-1020م) ،و»السيرة املحمدية»
للقاضي كرامت علي بن فاضل محمد حيات
علي ،و»سبحة املرجان يف آثار هندوستان»
للعالمة غالم علي آزادالبلجرامي (-1116
 1200ﻫ) ،و»سالفة العصر يف محاسن
الشعراء بكل مصر» للشيخ علي بن أحمد
بن املعصوم ( 1117-1052ﻫ) ،و»نزهة
اخلواطر وبهجة املسامع والنواظر» للعالمة
عبد احلي احلسني اللكنوي.
• يف مجال علمي النحو والصرف واللغة
واشتهر يف علمي النحو والصرف واللغة
مؤلفون هنديون ،منهم القاضي شهاب الدين
بن شمس الدين الدولت آبادي (ت 849 .ﻫ/
 1445م) بكتابه «إرشاد النحو» ،والشيخ حسن
والذيل
الصغانيالالهوري»بكتابه»التكملة
والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح اجلوهري»
 ،وكتاب «مجمع البحرين يف اللغة» ،و»كتاب
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العباب الزاخر واللباب الفاخر» ،والعالمة
مجد الدين الفيروزآبادي بعمله»القاموس»،
والعالمة محمد مرتضى بن محمد احلسني
البلجرامي ثم الزبيدي (1205-1145
ﻫ 1791-1732 /م) بتأليفه الشهير «تاج
العروس يف شرح القاموس» ،ومحمد علي
التهانوي (ت 1158 .ﻫ) بكتابه «كشاف
اصطالحات الفنون»  ،والشيخ محمد بن أبي
بكر الدماميني (( 828-763ﻫ) الذي قضى
حياته األخيرة يف غجرات والدكن واشتهر
لكتابيه «تعليق الفرائد» و»املنهل الصايف
بشرح الوايف» ،والفيلسوف الهندي الشهير
الشيخ محمد بن محمد اجلونبوري (-973
 1062ﻫ) بكتابه «الفرائد» ،والشيخ فيض
احلسن السهارنبوري ( 1304-1232ﻫ/
 1887-1816م) بكتابه «رياض الفيض»
وهو شرحه للمعلقات السبع.
يف الشعر :
أما الشعر يف اللغة العربية فليس عدد من
تصدى له من الهنودبقليل يف أغراض شتى،
من املديح إلى الرثاء والغزل ووصف الطبيعة
وغيرها من األغراض الكالسيكية ،لقد
اشتهر يف العصر األموي شعراء من أصل
هندي ،منهم املخضرم أبو عطاء السندي
(ت 180 .ﻫ) واشتهر يف العصور التالية
عدد ال بأس به من الهنديني الذين قرظوا
باللغة العربية ،منهم إبراهيم بن صالح
الهندي (ت 1099 .ﻫ) وله ديوان شعر
يف مجلد ضخم ،واحلكيم محمد مؤمن
بن محمد (ت 1118 .ﻫ) ،والشيخ غالم
نقشبنذاللكنوي ( 1226ﻫ) والشيخ محمد
باقر بن مرتضى املدراسي (ت 1220 .ﻫ)
والشاه رفيع الدين الدهلوي (ت 1233 .ﻫ)،
والشيخ عبد العزيز الدهلوي (ت1239 .
ﻫ) ،والشيخ أوحد الدين البلجرامي (ت.
 1262ﻫ) ،وسيد علي بن أحمد املعروف
بابن معصوم (ت 1227 .ﻫ) ،وحسان الهند

السيد غالم علي آزادالبلجرامي (ت1200 .
ﻫ 1786 /م) الذي اشتهر لديوانه املعروف
بـ»السبع السيارة» ،والشاه ولي اهلل الدهلوي
(ت 1176 .ﻫ 1763 /م) ،وفضل حق اخلير
آبادي (ت 1278 .ﻫ)وغيرهم وملعظمهم
دواوين شعرية بني املطبوع واملخطوط.
صيانة اللغة العربية يف الهند ودور اجلامعات
يف حتقيقها :
وأما دوراجلامعاتواملؤسسات واملدارس
احلكومية وغيرها يف خدمة لغة
الضادوصيانته يف الهند فجدير باإلشارة
والذكر ،فقد أنشئت يف الهند ومن أدناها
إلى اقصاها مئات من املدارس الدينية،
وعرفت بدورها املهم يف نشر العلوم والثقافة
اإلسالمية والعربية يف مختلف أدوار
التاريخ ،فال جتد مدينة أو قرية يف الهند إال
وفيها مدرسة أو مدارس تدرس فيها العلوم
الدينية واللغة العربية على السواء ،ويتخرج
منها رجال أفعمت قلوبهم بحب العروبة
وثقافتها ،تزخر الهند حاليا ً بأكثر من مئتي
جامعة حكومية ،وتوجد يف عدد منها أقسام
للدراسات العربية واإلسالمية ،ومن أهم
اجلامعات التي تدرس فيها اللغة العربية
والتي اشتهرت إلسهامها يف التأليف وحتقيق
املؤلفات العربية ونشرها،منها جامعة
«عليكره» اإلسالمية ،وجامعة دلهي،واجلامعة
امللية اإلسالمية بنيودلهي ،وجامعة «جوهر
الل نهرو» بدلهي،وجامعة «إفلو»بحيدراباد،
وجامعة «موالنا ازاد بحيدراباد» ،وجامعة
«لكناؤ» ،واجلامعة الهندوكيةببنارس ،وجامعة
بتنه ،وجامعة كلكتة ،واجلامعة العثمانية
بحيدر آباد ،وجامعة بومبائي ،وجامعة
كاليكوت،وجامعةكيراال ،وجامعة كشمير،
وغيرها،وكان لظهور الصحافة العربية يف
الهند دور كبير يف صيانة اللغة العربية
وتوسيع دائرة نفوذها وتعزيز التواصل
واالحتكاك بني الهند والبالد العربية.
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بقايا السور القدمي
ميكائيل الحبوني .ليبيا

بقايا السور اإليطالي الذي كان يحيط بقرية
البردي من اجلهة الشمالية حيث كانت
اجلهات الشرقية والغربية محصنة بجرف
طبيعي.
كانت حاضرة ايطاليا يف شرق ليبيا زارها
موسولينى سنة  ،1937ونام بها ليله،
وأمر ببناء مسجد ــ حيث وجد كنيسة ولم
يجد مسجداً ــ يسميه البعض تهكماً»جامع
موسوليني» وتبني الصورة بقايا السور مع
جزء من شاطي وادى ام العلق ..يف أول
هجوم لالجنليز على ليبيا مت أسر 35الف
جندي ايطالي بها.
يف بعض املصادر تسمى «بردي سليمان»،
حيث أن هناك أسطورة متداولة بني السكان
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تقول إن النبي سليمان عليه السالم اتخذها
حبسا ً للمردة من اجلن ،أما االغريق فقد
اسموها «تراس ماير» ،أي الصخور الكبري،
وسميت أيضا ً «مينىالوس» التي تقول
األسطورة إنه استقر بها وهو بطل ملحمة
«األوديسا» االغريقية الشهيرة ،التي سميت
بها عملية الناتو يف ليببا «فجر األوديسا» .
هذه القرية هي أجمل قري الشرق ،اهملتها
كل احلكومات مبا فيها احلالية ،وتبقى البردى
التي وصفها أحدالكتاب بأنها املدينة التي
يقبع البحر األبيض حتت أقدامها.
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"العمارة اليمنية والمستقبل المنقيض ..

ناطحات سحاب اليمن
د .زينب قندوز ــ تونس

إ ّن يف األحجار آليات تقرأ ،وإ ّن يف الفضاء
املتاح وما يتوزّع إليه بني البيوت لعالمات
خطاب .علّها تلك العالمات تتداول ،تتناقل
صماء تنبت من
لتكون ذاكرة مجتمع.جدران ّ
البالط الذي نسير عليه ،حتوطك اجلدران
بأبوابها املتباعدة والنوافذ الصغيرة .نسيج
ليس أطالالً مهجورة ،أو خراباً ،مباني «هي
رموز لألمكنة حيث تقوم .إنها رموز ُمدنها
وانتماء الناس إلى مدنهم ،هو عبر دميومة
الرموز فيها ،فالرمز هو داللة االنتماء إلى
األمكنة ،وحامل الهو ّية .وهو قبل ذلك ،مكان
الذاكرة اجلماعية بامتياز :والذاكرة اجلماعية
هي أحد روابط الناس األساسية(».رهيف
فياض ،من العمارة الى املدينة)
أوجدت الطبيعة أشكال أفضيتها يف نسيج
ُمتآلف من التّمثّالت والتّقاطعات تبعا ً
لنواميسها وقوانينها املرافقة للزمن ،وجد
اإلنسان نفسه إزاءها تلك األفضية ،تبنّاها
بالعمل عليها فأنتج فضاءاته تبعا ً للحاجة
وإمالءات الطبيعة ،وتبعا ً ملا يبنيه معهما
من عالقات تبادل ّية ،استنتج أفضية شكّلت
مالمح إبداعاته .بناءات احترمت تفاصيل
احلياة ،راعت تقلّب الفصول واستوعبت
دورات التاريخ ،مازلنا نصغي فيها إلى
نبض األ ّولني .مساكن أدركت بفطرتها
وطيد عالقتها باألرض والبيئة .لعلّ العمارة
اليمنية مثال شاهد لهذا التوافق الفطري بني
هواء واملنشود عمائر ،لتكتب عنوان
املوجود
ً

رسوخها على محمل بناءاتها وتوثق يف السجل
احلضاري العاملي حضورها تف ّرداً وفرادة
مبنى ومجتمعاً.
لنعلّق تاريخ املكان ونتبنّاه بوصفه نسيجا ً
وتعدد
من جتارب ح ّية متداخلة تُغني املكان
ّ
أزمنته ،فالزمان بهذا املعنى أثر فاعل من آثار
املكان ،ال محض وعاء الستيعاب األحداث .إ ّن
ما يفكر فيه منظرو الفضاء السكني معماريا ً
هو ما يفكرون فيه حياتياً ،فالعمارة ليست
بناء كتليا ً صلباً ،بقدر ما هي خلوة للنفس كي
تستقر .فالعمارة منظومة مكانية يتكلم عبرها
الفضاء كما يقول يوري لومتان.
شبام حضرموت ...ناطحات سحاب عضوية:
«شبام حضرموت» ،أطلق عليها الغربيون
«مانهاتن الصحراء»»،منهاتن الشرق األوسط»،
«شيكاغو الصحراء» ،وسماها أهل اليمن «أم
القصور العوالي» ،وغيرها من األلقاب ،كيف
ال ،وهي «أول ناطحات سحاب يف العالم».
«هذه املدينة القابعة يف أحضان الربع اخلالي
 ...عجيبة يف هيكلها  ...عظيمة يف بنائها،
شامخة يف مبانيها ال يكاد أحد يصدق أنه
توجد مثل هذه املدينة الطينية العمالقة يف
أقصى جنوب جزيرة العرب يف قلب وادي
حضرموت!».
التوصيف املعماري:
تقف ُمدن اليمن
باتساع اجلغرافيا اليمنية،
ُ
شاهدة على َمراحل مختلفة من تاريخها ،إذ
يعود بناء بعضها إلى القرن األول امليالدي،
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مثل «صنعاء القدمية» ،وإلى القرن السابع
امليالدي ،مثل مدينة «شبام حضرموت» ،وإلى
القرن الثاني الهجري ،كمدينة «زبيد» .ونظراً
إلى أهمية هذه املُدن الثالث ،أُدرِجت على
قائمة التراث العاملي باعتبارها مناذج للعمارة
اليمنية التي تتن ّوع وفقا ً ملناطق نشأتها.
تقع مدينة «شبام» التاريخية املسورة عند
حواف املرتفعات الصخرية من على منحدر
صخري يرتفع عدة مئات من األمتار فوق
قاع الوادي يف وادي حضرموت باليمن،
حيث تنفرد مببانيها البرجية العالية املبنية
بالطابوق اللبني املجفف بأشعة الشمس الذي
يصل ارتفاعها إلى تسعة ادوار من الطني،
وكان التوسع الرأسي نتيجة ضرورية لذلك.
وقد بنيت املباني يف املدينة مترابطة بعضها
ببعض مكونة كتالً سكنية عالية تخترقها
شوارع وأزقة ضيقة لزيادة مساحات الظل
للحماية من اشعة الشمس املباشرة ولتكوين
الظالل يف واجهات املباني.
يحيط بشبام سور قدمي من الطوب الطيني
ولهذا يطلق عليها املدينة املسورة ،حيث
تشكل البيوت اخلارجية سوراً مالصقا ً
للمدينة بأبعاد  375 * 275وارتفاع من
 8-7امتار تتخلله فتحات تفصل بني املباني
الغير املترابطة أغلقت بجدران عالية ،حيث
يعتبر هذا السور وسيلة مهمة للدفاع عن
املدينة ،ويوجد به مدخل واحد فقط للمدينة
يف الطرف اجلنوبي يسمى (السدة) ،أي
البوابة الكبيرة يتراوح ارتفاعها من  7.5متر
إلى  9أمتار وهي تتصل مباشرة بفناء داخلي
كبير يعتبر من املساحات الرئيسية يف مدينة
شبام.
حتتوي شبام على  400مسكن إضافة إلى
 8مساجد معظمها مبني من املدر ما عدا
املسجد اجلامع (جامع الرشيد) الذي بني
يف عهد اخلليفة هارون الرشيد باآلجر
واالحجار.
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دار احلجر /صنعاء
ُسميت كذلك نسبة للصخرة الكبيرة الذي
ُش ّيد عليها.
تكنولوجيا البناء العضوي:
مدينة شبام حضرموت ،متحف مفتوح وذاكرة
ح ّية ،تشكّل عمارتها أهم ّية كبرى من الناحية
التراثية والثقافية والبيئية ،وميثّل بقائها
شاهداً على تف ّردها صناعة وممارسة .فهي
حصيلة ما أنتجه األسالف يف تفاعلهم مع
تتجسد فيه خبرة املاضي
املحيط الطبيعي،
ّ
محدد .كذلك هي دليل على
مجتمعة يف مجال ّ
قدرة التك ّيف مع املعطيات الطبيع ّية الصعبة،
فليس املعمار كامنا ً يف وفرة الطني كمعطى
طبيعي سابق ،بل نتاج عمل وخبرة .فاملعمار
السكان تتبلور من خالل
وليد املوقع ،وخبرة ّ
مالحظة امكانيات املواد ،وكسب املهارة.
ش ّيدت مباني شبام من الطوب الطيني (املدر)،
حيث ُيستخدم بأحجام مختلفة يف البناء ،وقد
عرف بناؤو شبام خصائص الطني املعمارية
من متانة وسهولة تشكيل ومقاومة النتقال
األصوات واحلرارة عبر اجلدران فاستعملوها
بذكاء مما أدى إلى جعل مبانيهم الطينية اكثر
مالئمة لطبيعة املنطقة الصحراوية ،وصمدت

ترح_______ال

مبانيهم لسنوات وسنوات وقاموا باالستخدام
األمثل للمواد املتوفرة محليا ً وبيئيا ً مثل الطني
واخشاب أشجار العلب واجلير (النورة)
واحلجر ،وتوارثوا اخلبرات وحافظوا عليها
وعلى منط البناء اخلاص بهم.
تعتبر املكتسبات من مجموع اخلبرات املتوارثة
ارثا ق ّيماً ،لذلك تنزع اجلماعات إلى نقل
اخلبرة من جيل إلى جيل «فـاألشكال التي
تنشأ من عمل ّيات العمل اجلماع ّية متيل إلى
الثبات وال تقبل التغيير بسهولة» (ارننست
السلف ألزم
فيشر ،ضرورة الفن) ،وما أنتجه ّ
به اخللف.
ُعد العمارة جزء من العمران املنتمي إلى
ت ّ
املكان ،وهو املسرح الطبيعي للبيئة ،فعالقة
املعمار بالبيئة التي ولد ونشأ فيها تؤثر
ٍ
الجتاه
على اجتاهه املعماري ،وعلى تفضيله
ومنحى وطرز ولون دون آخر ،فاملعمار الذي ال
ينطلق من شروط املكان والبيئة واحلضارية

التي ينتمي إليها يسيء للمكان أو يعبث به،
أو يزعزع أساساته الثقافية واملعرفية ،وينزع
عنه هويته .ولعلّ العمارة اليمنية كانت أمينة
يف حتصيل التوافق بني املكان واملبنى مع وعي
انساني عميق ،حيث أن التشكّل الهندسي
للمبنى يف شبام حضرموت هو حصيلة تفاعل
جدلي بني مق ّررين :هما املطلب االجتماعي
والتقنية االجتماعية ،وأن الفرد هو من يقوم
بهذا التفاعل،إذ ال يتحقق إال عن طريقه ومن
خالله ،وما الشكل إالّ ظاهرة للكيان الذي حتقق
كحصيلة لهذا التعامل .ونحن كما يقال نشكّل
أبنيتنا ،وبالتالي فإنها تشكلنا .فالبناءات هنا
محكومة بحاويها (احليز املكاني) ،وبتوافقهما
ُيحقّق اخلطاب اإلبداعي ضمن ما يبنيانه من
عالقات تبادل ّية ،بحيث توجد عالقة ترابط
وتفاعل بني أفكارنا وتصرفاتنا واملحيط الذي
نعيش فيه .إذ يؤثر الفكر يف التصرف ثم يؤثر
التصرف يف املحيط ثم يؤثر املحيط يف الفكر
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وهكذا تختم الذاكرة.
عرف الشباميون فن بناء ناطحات السحاب
من مواد بسيطة من طني وتنب وخشب قبل
بأكثر من خمسة قرون.
ش ّيدت عمارة شبامحضرموت على الطرز
القدمية ،إذ أن شوارعها ضيقة ملتوية
ببناءات متقاربة متالصقة متكتّلة وكأننا
باملساكن حتمي بعضها ببعض ،وحسبي أن
موقعها الذي اختير لبنـاء أقدم ناطحات
سحاب) يف العالم هو مركز دفاعي ملدينة
حصينة .حيث يعد الفن املعماري يف املدينة
أبرز ما مييزها أنها قد بنيت مدينة شبام
حضرموت بشكلها احلالي يف العقد الثاني
من القرن التاسع الهجري كما يذكر الدكتور
عبداهلل زيد عيسى يتراوح ارتفاعها ما بني
 25الى  30مترا يتكون كل منزل من حوالي
ستة طوابق وتلتف املنازل بشكل مربع حول
جامع املدينة الذي يقع يف املركز منها ،وتشكل
يف مجملها حصن دفاعي محكم يحميها من
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غزو األعداء .
لعلّ من مميزات البناء الشبامي للبيوت أن
اغلب بيوت املدينة تكاد تكون متشابكة يربط
بينها باب يسمى (املسلف) تنفذ منه النساء
من طابقهن والرجال من طابقهم إلى البيت
املجاور حتى أن الشخص يستطيع أن مير من
بيت إلى آخر إلى عشره أو عشرين منزال دون
أن يخرج إلى الشارع ،وهذه مفيدة يف حالة
احلروب واحلصار.كما يتميز البناء الشبامي
بالتقسيم الفريد ألفضيته السكنية الذي يلبى
كل احتياجات األسرة حيث يستخدم الدور
األرضي كمخزن للمواد الغذائية كما يستخدم
الدور األول للسكن فيما يستخدم الدور
الثاني والثالث الستقبال الضيوف ،فيما يتم
تخصيص الدورين الرابع واخلامس للنساء.
كانت شبامحضر موتوالزالت «عنوان لقدرة
العامل اليمني على االبداع وعبقرية البناء
الذي مازال حتى وقتنا الراهن مميزا يف
العمارة ،ان بيوت ومنازل املدينة املختلفة

ترح_______ال

املبنية من اللنب ترتفع بشكل مثير لإلعجاب
إذ يبلغ متوسط ارتفاع املنازل حوالي
 29إلى  30مترا ،ويتراوح سمك جدران
الدور األرضي للمنزل احلضرمي يف شبام
بني مترين وثالثة امتار ،لكن هذا السمك
يتناقص نحو األعلى حتى احلافة العليا
للبيت.وعادة ما تطلى املنطقة العليا من
املنزل بطبقة كبيرة من اجلير األبيض
(النورة)»( .شبام حضرموت مانهاتن
الصحراء ،موقع مأرب برس/موقع إخباري
ميني ) ويعود أقدم منازل املدينة والذي

عملت اليونسكو على ترميمه واحلفاظ عليه
إلى حوالي أكثر من  750سنة وهو (بيت
جرهوم) إضافة إلى «حصن شبام» الذى بناه
أبن مهدي عام 1221م.
وتعد العمارة احلضرمية واحدة من أهم مناذج
ّ
العمائر العضوية .عمارة عبقرية بامتياز،
هي تقليدية صنعا وموادا كذلك ،متح ّولة
ومعاصرة قابلة للتط ّور .ولعلّ عبقريتها يف
أ ّن أحياءهااملش ّيدة منذ مئات األعوام مازالت
آهلة بالسكان والذين مازالوا إلى يومنا هذا
يعتمدون نفس مواد البناء وطرائق التشييد.

املصدر( :العمارة
اليمنية /الفصل
األول :مالمح
التشكيل يف العمارة
اليمنية)
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المسلمون يف إيطاليا ..

 - 1صقليّة ..عود على بدء
ّ
نص :ستيفانو أ ِل َيايف.ترمجة :عزالدين عناية
َ

تبدو االنطالقة من صقلية ضرورية
للحديث عن اإلسالم يف إيطاليا ،وبشكل
ما « ُو ِلدت» صقلية مع اإلسالم ،أو باألحرى
مع العرب ،الذين منحوا اجلزيرة تاريخا ً
ثراء ماديا ً وفن ّيا ً خارقني ،بالتأكيد
وفخراً،
ً
ليس أقلّ قيمة مما خلّفه اإلغريق من
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آثار .كما الحظ الكاتب ليوناردو شاشا،
شك بدأ سكان جزيرة صقلية
«بدون
ّ
يسلكون مسلك الصقل ّيني بعد الفتح
العربي» .سابقاً ،ويف العموم كانت األوضاع
ّ
فاقعة ،على األقل كما يصفها املؤرخ
«ميكيله أماري»« :صارت صقلية بيزنطية

ترجمــــــــــــات

يف الداخل واخلارج؛ اختلّت ج ّراء الداء
الذي أَل ّم باإلمبراطورية السائرة يف طريق
السقوط؛ منشغلة بأوضاعها البائسة،
ال يروعها الفتح اإلسالمي الذي ه ّزها
وجددها» .بقيت آثار الفاحتني العرب
ّ
املسلمني يف العوائد ،يف اللغة ،يف أصول
الكلمات ،يف احلضارة املادية :إنهما قرنان
ً
فضل عن التأثير الثقايف
من السيطرة،
الواسع ج ّراء انفتاح بالط النورمان على
سدى.
املساهمات العربية ،التي لم تذهب
ً
فإيطاليا ال متاثلها منطقة أخرى من حيث
وباحلدة نفسها
تأثير اإلسالم التاريخي،
ّ
لإلسالم املعاصر .انطالقا ً من منطقة
«مازارا دل فالّو» ،التي حتتضن اليوم
إحدى أه ّم اجلاليات اإلسالمية املشهورة
يف إيطاليا ،واملوقع الصقلي املطلّ على
تونس ،إفريقية قدميا ً (التي ينحدر منها
اسم القارة :إفريقيا؛ والتسمية مع عديد
ضمت
اجلغراف ّيني واملؤ ّرخني العرب،
ّ
صقلية أيضاً).
فاآلثار املتعلّقة باملاضي العربي اإلسالمي،
منغرسة يف أسماء املواقع املحل ّية ،ومنتشرة
يف شتى األمكنة :فمن «مرسى علي» أو
«مرسى اهلل» ،صارت اليوم « َم ْرساال»،
الطرف الغربي من «تريناكريا» ،إلى «حلق
القنطرة» التي حت ّولت يف احلاضر إلى
ألْكنترا ،إلى مختلف األماكن التي ضمت
اجلذر العربي ملفردة «قلعة» ،والتي باتت
كالْتانيسيتّا ،كالْتابيلوتّا ،كالْتاجيروني،
كال ِ
ْتافيمي ،كالْشيبيتّا ،إلى كانيكاتّي
«القطاع» ،إلى فافارا املنحدرة من «ف ّوار،
«الساقية» ،إلى
العني اجلارية» ،إلى شا ّكا
ّ
ألْكامو ،التي كانت تسميتها العربية «منزل
القمح» .حول هذه األخيرة تروى حكاية
شفوية متوارثة ،واردة من القرون الوسطى،
ِ
ب االسم إلى القائد «هالْكامو» ،الذي
تنس ُ
ما إن حلّ مبازارا حتى أحرق جميع

حتدثه نفسه ممن
ليصد نفسه ومن
سفنه
َّ
ّ
معه عن العودة إلى اخللف .فقد هاجم
ِ
أحياء
«س ِلينونْتي» ،و َغلّى بعض األهالي
ً
يف ٍ
ث يف قلوبهم
إناء من نحاس ،حتى يب ّ
الرعب ،ثم ش ّي َد قلعة حملت اسمه.
تُشير إضافات لغوية أحيانا ً إلى اسم مكان،
كما تأتي يف الالتينية لفظة  -mons-أو
يف العربية لفظة «جبل» ،بالداللة نفسها،
«مون َبل» ،التي
والتي تشكّل أحيانا ً مفردة
ْ َ
ْ
«مونِبيلّو» ،والتي تشير إلى
باتت اليوم
اإلتنا ،كما جند االشتقاقات نفسها يف
ِج ِيبلّينا ِ
حد باليرمو ،التي
وجيبلِّمانّا .إلى ّ
يرد ذكرها لدى العرب «بالرم» ،وقد كانت
سابقا ً يف العصور اإلغريقية بانُو ْرموس،
فهي حاضرة البالط و»مدينة الثالثمائة
مسجد» ،كما نعتها الرحالة العربي «ابن
حوقل» يف احلقبة النورمانية ،يف إحدى
فمما
آثاره التي تعود إلى سنة 973م.
ّ
ضمته تلك املنطقة يف سابق عهدها لم
سب من
ّ
يتبق سوى القليل ،وليس يف ما تر ّ
أسماء املواقع .فقد كانت اآلبار والنواعير
أساس نظام الر ّي واألكثر تط ّوراً حينها،
وهو ما سمح بتطوير زراعة النخيل وجلب
القوارص والفستق واملوز وامل ّر والزعفران
والقطن وقصب السكر .وما الذي نقوله
عن الفولكلور :فبني عديد األمثلة ،جند
نوادر جحا ،التي حتاكي قصص جحا
العربي« ،كبير احلذاء بليد الذهن» يف ما
ّ
يشبه بيرتولدو وكنديدي لدينا ،وهو ما يرد
بإسهاب يف الروايات الشعبية .نستحضر
أيضا ً اآلثار الباقية من العمران (القصبة
مبنطقة مازارا ،التي باتت اليوم حتتضن
األحفاد اجلدد لسكّانها القدامى) ،من
األنشطة التجارية ،إلى عديد العوائد
الشائعة ،بل يف اللغة أيضاً ،ويف عوائد
جند «سالمليكّي»،
التحية ،فليس عرضا ً أن َ
املح ّرفة عن «السالم عليكم» ،التحية
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العربية التقليدية .نستحضر كذلك تعابير
«لنقبل
ُت َع ّد من ميزات لهجة صقلية ،مثل
ّ
األيدي» ،أو «البركة يف سيادتك» .إلى
حد األلقاب العائلية ،التي يضيق املجال
ّ
لعرضها ،من بوشامي إلى كنْجامي ،إلى
«شرطينو» ،إلى ِ
«ع ّزو» إلى
«مرابطو» ،إلى ُ
«رسولّو» ،أو تلك األسماء املركَّبة بإضافة
اسم اهلل ،مثل «فراجاال» ،و»جاباال»،
و»فاداال» وغيرها كثير ،حيث كلمة اهلل
تتبع هذا
جلية يف آخرها .يبدو جديراً ّ
التاريخ من أصوله.
األخير لإلسالم
كانت «صقلية» الفت َح
َ
العربي يف أوروبا ،تلت توطّن اإلسالم
باألندلس ُبع ْيد ٍ
قرن من الفتح .مكثت فيه
إسبانيا ترزح حتت السيطرة اإلسالمية
ما يناهز ثمانية قرون (بالضبط من العام
ٍ
بأزمنة
711م إلى 1492م ،وإن كان
وأشكالٍ مختلفة من منطقة ألخرى)،
وهو ما خلّف حضارة شامخة ،ما زالت
آثارها إلى اليوم زاهية .ال تضاهى مقارنة
صقلية بذلك الفضاء ،مما تبقى من آثار
بادية للعيان يف ف ّن املعمار ،ففي «صقلية»
أقلّ بكثيرٍ مما جنده باألندلس :ولكن يف
العموم يتعلّق األمر بذاكرة حتتاج إلى
االكتشاف على غرار ما جنده باألندلس.
ْحي يف العالم
كما جند النظر إلى الفت ْ
اإلسالمي نفسه مختلفاً .كتب ري ّزيتانو:
«إن كانت األندلس يف التاريخ العربي
نسميه باللّغة الصحفية «املقال
ِاحتلّت ما
ّ
ص
املعمق» ضمن تاريخ املغرب ،فقد
ّ
خص َ
ّ
املؤ ّرخون املسلمون ألحداث صقلية ،روايات
متواضعة ،ما يشبه «روايات الهامش».
كلتاهما ،صقلية واألندلس ،شملهما
محددة ومستقلّة
فت ٌح يعود إلى عائالت
ّ
بشكل ما ،وأحيانا ً ُع ّدت مبتدعة من ِقبل
اإلسالم السنّي ،اخلاضع يف تلك احلقبة
العباسي يف بغداد .جند يف
إلى اخلليفة
ّ
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والفرس،
ب،
صقلية أساسا ً األغالبةَ العر َ
َ
ممن شكّلوا املوجة األولى
واألمازيغَ،
ّ
من البعثة اإلسالمية ،فقد كان احلاكم
مستقالّ ،حتى وإن والى ظاهراً اخلالفة
يف بغداد .ترافق ظهور األغالبة يف القرن
التاسع امليالدي ،مع اعتالء «كارلو مانيو»
العرش،كان ذلك مبوافقة اخلليفة هارون
الرشيد على احلاكم إبراهيم بن األغلب
من إفريقية ،بالسماح له بتوارث امللك؛ ثم
خلَفهم الفاطميون وقد شكّل عهدهم بحسب
َ
املؤ ّرخ اإليطالي فرانشيسكو غابريالي
«العصر الذهبي لإلسالم يف صقلية»،
إلى الكلب ّيني املرتبطني بالفاطم ّيني ،ممن
انتسبوا ــــ ح ّقا ً أو زوراًــــ إلى فاطمة ،ابنة
محمد (ص) وزوج اخلليفة الرابع
النبي
ّ
علي ،وممن ينتمون عموما ً إلى الشيعة .يف
حني حكم يف إسبانيا خصومهم األمويون،
الذين سرعان ما أقاموا إمارة مستقلة ،ثم
حدون،
تالهم املرابطون ،وأخيراً أتى املو ّ
الذين رافقهم تصاعد نفوذ األمازيغ ،وقد
شهد عصرهم ازدهاراً ثقافيا ً ملحوظاً ،بلغ
أوجه ،وكما يحدث عادة ،أثناء الفترة التي
سبقت التراجع واندالع حروب االستعادة
التي انتهت بطرد املوريسك ّيني .لم يبق
سوى التباكي على األطالل على حضارة
سواء يف تسامحها
فريدة من نوعها فعالً،
ً
أو يف انفتاحها الفكر ّي ،على األقلّ بحسب
ما كان معهوداً يف تلك الفترة؛ اآلثار الباقية
ملسجد قرطبة ،وقصر احلمراء ،وغرناطة،
وطليطلة ،وإشبيلية ،شاهدة على ذلك
اإلرث ،الذي لم يبق ما يضاهيه من آثار
شامخة يف صقلية.
يعود تاريخ الغارة العربية األولى على
صقلّية إلى الفترة املبكّرة من تاريخ اإلسالم،
بالتحديد إلى العام 652م ،أي العام
الثالثني من التقومي الهجر ّي ،نسبة لهجرة
محمد (ص) وأصحابه من مكة إلى
النبي
ّ
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املدينة ،منطلق التقومي اإلسالمي ،وعلى
نبي اإلسالم .ثم
بعد عشرين سنة من وفاة ّ
متت
تتابعت املغازي ،يف العام 700م مثالًّ ،
مهاجمة جزيرة «ب ْن َتالّريا» وأُفْني من فيها
من السكان ،ولغرابة األقدار فإ ّن أصول
هؤالء تعود إلى «قرطاج» و»أوتيك» يف
شمال تونس ،من املسيح ّيني الذين ف ّروا من
الفتوحات اإلسالمية األولى إلفريقية .ويف
سنة 705م تع ّرضت «سيراكوزا» للنّهب.
لكن لم يتس َّن فتح املدينة سوى بعد قرنني،
وبعد ثمانني سنة من النزول مبازارا ،الذي
ت
حصل سنة 827م ،بعد مقاومة عنيفةّ َ .
فتح باليرمو سنة 831م ،ثم ِم ّسينا سنة
842م ،وراغوزا سنة 849م ،وإينّا سنة
859م (من باب التذكير أثناء احلصار
ضرِبت ال ُع ِملةُ
األ ّول للمدينة ،سنة 829مُ ،
األولى التي حتمل اسم «صقلية» مع ذكر
العام الهجري) وسيراكوزا سنة 878م،
وأخيرا تا ِو ْرمينا ،آخر قالع املقاومة
املسيحية ،التي انتزعت بعد معارك دامية
سنة 902م ،أي العام  280من التقومي
الهجريَ .ك َتب «إركيمبيرتو» ،أحد رهبان
«مونتيكاسينو» يف القرن احلادي عشر،
عبارات بليغة واصفا ً بها الفتح العربي:
شبهون خل ّية
«يف ذلك الزمن ،كان العرب ُي ِ
ٍ
ٍ
بأس شديد ،وفدوا إلى
بأياد ذات
النّحل،
صقلية من بابل وإفريقية .اجتاحوا كلّ
شيء يف البالد املجاورة ،وأخيراً انتزعوا
مدينة باليرمو الشهيرة ،التي باتت محلَّ
سكناهم يف الوقت احلالي ،ويف تلك
اجلزيرة سقطت عديد املدن والقرى ،ويف
وقت قليل أذعن اجلميع لسلطانهم».
باتت «صقلية» تابع ًة للمجال احليو ّي
السياسي والثقايف اإلسالمي يف ذلك
ّ
الصقلي ،مثالً،
جوهر
كان
فقد
العهد.
ّ
قائد جحافل قوات اخلليفة الفاطمي املعز
إلخضاع مصر ،التي شهدت بناء احلاضرة

اجلديدة القاهرة سنة 969م .وكان اإلمام
املازري ،املولود مبازينا ،من أسس بيت
الدراسات الفقهية الشهير مبدينة املهدية.
لعبت السياسة دوراً حاسما ً يف توحيد
وضمها حتت احلكم اإلسالمي،
اجلزيرة
ّ
كان ذلك حتت رغبة اخلليفة التي نفّذها
سس يف كل مقاطعة
األمير أحمد ،فقد أ ّ
مدينة حصينة أقام فيها مسجداً ،ودعا
الناس إلى العيش بداخلها وليس يف قرى
متناثرة :وهو ما ساعد على املراقَبة
والدفاع ،فكان بذلك الشكل أن ط ّو َر
إيرادات الدولة املالية ،وخل َ
ط كذلك
شجع
السكان املسيح ّيني باملسلمني ،كما
ّ
التعليم الديني وبالتالي اعتناق اإلسالم.
انتهى الفتح العربي مبكّراً .ففي القرن
األول من األلفية ،أثناء صراع بني السادة
األعداء ،حني يبحث أحدهم ،كما يجري
عادة ،باالعتماد على قريب قو ّي ،رمبا
عدو األمس ،حللّ اخلالفات الداخلية التي
قد ال تنتهي ّإل على مستوى عسكري.
فالقريب الذي يشكل مشكلة ،فضالً
جد
عن أنه قوي ،هو مربك وله أهداف ّ
محددة :هكذا بدا «روجيروالنورماني»
ّ
حينها رفقة األخ «روبارتوغويسكاردو»،
مسينا سنة 1061م،
حيث نزال بجنوب ّ
واستعا َدا باليرمو سنة 1072م وستنتهي
بعد ثالثني سنة من مقدمهما ،بالسقوط
املشهور سنة 1091م ،حقبة الوجود
اإلسالمي واسترجاع اجلزيرة .وحتى وإن
م ّرت عسكريا ً إلى أيدي النورمان ،فقد
بقيت اجلزيرة حتت التأثير الواسع الثقايف
واإلداري لإلرث العربي اإلسالمي ،سواء
أثناء حكم النورمان أو حتت فترة احلكم
السفيفي.
حازت الصورة الالمعة واملنفتحة
لإلمبراطور فيدريكو الثاني ،أهميةً جل ّيةً
لدى عديد املؤ ّرخني .فقد احتفظ بني
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عناصر جيشه ،كسابقيه ،بح ّراس ثقاة
من السراسنة ،من املحاربني األوفياء،
وعارض أ ّي مسعى لتحويلهم عن دينهم.
لكن باخلصوص مستشاريه من العرب هو
داللة على ُب ْعد نظره السياسي ،فضالً عما
وتثقيفي ،كما كان
تنظيمي
والّهم من دور
ّ
ّ
بالطه محل استقطاب للعلماء ،ومنتدى
للحكماء ،املسيحيني واليهود واملسلمني.
لقد كان اإلمبراطور شغوفا ً ومتّقد الذكاء،
كما تكشف عن ذلك «أسئلته الفلسفية»
التي كان يدلي بها للعلماء من كافة
املشارب ،مع تفضيل للعرب من بينهم.
يشهد على ذلك «كتاب املسائل الصقل ّية»،
املتواجد اليوم مبكتبة بودليانا بأوكسفورد.
فلإلجابة مثالً عن بعض تساؤالته ،كتب
الفيلسوف «ابن سبعني» رسالة يف الذات
البشرية وعن خلود الروح .كما يرجح
أيضا ً تلقّيه العلم هو أيضا ً على يدي قاضٍ
مسلم .كان يتحدث «الالتينية واإلغريقية
والسراسين ّية ،أي العربية .»...لقد كان
الز ّي اإلمبراطوري الذي ارتداه يوم مجيئه
إلى روما لتسلّم التاج من إمبراطورية
ٍ
بشكل ما عالمة
الرسولي ،هو
الكرسي
ّ
ّ
موش ًى
كان
الثقايف؛
االنفتاح
ذلك
على
ّ
باألحرف العربية على أطرافه ،وحوى
املص َنع امللكي
كتاب ًة تشير إلى مأتاه،
ْ
بباليرمو ،وتاريخ العام  ،511بالتأكيد
العائد للتقومي الذي يرتبط بهجرة النبي
محمد (ص) من مكة إلى املدينة .بالتقومي
ّ
نفسه ،ويف بعض الفترات من احلكم
النورماني ،ضربت النقود اإلمبراطورية
مباشر ًة بعد استعادة باليرمو ،ضرب
«روبارتوغويسكاردو»قطعا ً ذهبية باخلط
تضمنت التاريخ الهجري؛ فقط
الكويف
ّ
مع «روجيرو الثاني» أُدخلت الرموز
مت االحتفاظ بالكتابة
املسيحية ،لكن ّ
العربية وبالتاريخ الهجري ،وكأ ّن التفكير
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يف انطالق التاريخ احلقيقي لصقلية منذ
ذلك العهد...
يوافق العام  511هجري  1133من
التقومي امليالدي ،وهو العام الذي ُت ِّوج فيه
روجيرو الثاني يف باليرمو ،أصغر امللوك
س ّنا ً يف ذلك العهد ،وابن الكونت النورماني
روجيرو األول ،غازي اجلزيرة ،والذي كان
ِ
يستحسن مناداته باللقب العربي «املعتز
ٍ
بشكل عا ّم ميكن قول ،يف سياق ما
باهلل».
قاله املؤرخ الكبير «نورمان دانيال» ،كانت
صقلية النورمانية الدولة الوحيدة التي
متيزت بالتعددية الثقافية والتسامح يف
القرون الوسطى .فضالً عن ذلك ،جند
مصدراً آخر موثوقاً ،ذلك العائد للمسلم
«ابن جبير» ،أصيل غرناطة .فقد روى عن
غولياملو الثاني (املنعوت بالطيب) الذي كان
يع ّج قصره بالغلمان واخلصيان املسلمني.
تنصرهم ،فقد كان
وحتى وإن أعلنوا شكليا ً ُّ
بوسعهم ممارسة شعائر دينهم اإلسالمي
يف حضور امللك نفسه ،أكان صوما ً لشهر
أداء للصلوات اخلمس .يف
رمضان أم
ً
حني كانت جواري القصر ،كله ّن من
املسلمات ،وقد َه َد ْين نساء أخريات من
يبدلون
الفرجنيات إلى اإلسالم (العبيد ّ
دين السادة .)...كما كان حرسه اخلاص
من املسلمني ،وكانت قيادتهم حتت إمرة
مسلم .كان غولياملو الثاني مثل فيدريكو
الثاني يعرف العربية ،كما كان مستشاروه
واملنجمني املسلمني .كان لقبه
من احلكماء
ِّ
املعت ّز باهلل .كلّ تلك الفضائل ال يعود
شأنها إلى دين اإلسالم بل إلى التسامح
الن ّير لهؤالء امللوك املسيحيني.
لم مينع ذلك التسامح البعيد النظر
«فيدريكو الثاني» من إخماد االنتفاضات
اإلسالمية األخيرة َبي ٍد صارمة ،بدءاً من
محمد
تلك االنتفاضة العارمة ،التي قادها
ّ
عباد («املرابطوس» كما يرد ذكره يف
بن ّ
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مت إخماد
النصوص التاريخية الالتينية)ّ .
حل جزء ممن بقوا على
تلك الفنت ،و ُر ِّ
قيد احلياة إلى منطقة أخرى على شبه
اجلزيرة ،وهي ما صارت تُعرف بطائفة
مت
«لوشيرا» املسلمة ،وجزء آخر منهم ّ
دمجهم عنوة .يعود الفضل يف ذلك إلى
اإلمبراطور الذي أبدى تعاطفا ً مع العرب
واإلسالم ،يف توحيد صقلية على املستوى
السياسي ،والديني املسيحي ،واللغوي
أيضاً .فمنذ تلك الفترة عادت اجلزيرة
مسيحية .انتهى مصير السراسنة ليمثّلوا
وليتقمصوا صورة
املغايرة بامتياز،
ّ
العدو ،فصيغت حولهم عديد احلكايات
الفولكلورية ،وتط ّورت ثقافة شعبية ما
زالت تروى ومتوا َرثة إلى اليوم.
كان احلضور العدد ّي اإلسالمي غفيراً.
ُير َّجح تواجد نصف مليون نفر من العرب
واألمازيغ يف اجلزيرة ،جالية كبيرة يف
مليوني من «األهل ّيني»
مقابل مليون أو
ْ
املسيح ّيني .أ ّما اليوم فال ميكن لعشرات
اآلالف من العرب املوجودين بصقلية،
أن يضاهوا أسالفهم ،ال يف العدد وال يف
العدة ،من حيث الثراء والقوة .حتى وإن
ّ
توافدوا من الربوع نفسها تقريباً .علم ًا
أ ّن صقلية هي املنطقة الوحيدة يف إيطاليا
التي تفوق فيها اجلالية التونسية نظيرتها
املغربية عدداً ،وكما شاهدنا ،فعالً من
تونس ،املسماة إفريقية سابقاًحيث جاء
الفاحتون يف الزمن املاضي.
رمبا كان مكان االتصال الوحيد الذي
تبقّى ،ولو على فترات متقطعة ،ويف
الوقت نفسه مثقالً بالرمزية واملعاني،
جزيرة «ملبيدوزا» .فقد بقيت اجلزيرة
محلّ خالف وتع ّر ضت للنهب املتك ّرر
عديد املرات من قبل السراسنة (سنة
812م أبادوا الكثير من األهالي ،لكن
باملقابل ،ويف وقت قريب ،جرت إبادتهم

من ِقبل القوات البيزنطية) .هنا على
األقلّ  ،تقريبا ً حتى حدود منتصف القرن
السادس عشر ،كان معتاداً مشاهدة بحارة
مسيحيني ومسلمني (ميكن أن تعني الكلمة
ِ
السراسنة)
قراصنة أيضاً ،املالعني
يتب ّر كون ويقدمون الصدقات يف املغارة
املقد سة للعذراء مرمي ،كما تروي إحدى
ّ
الكتابات املسيحية عن تلك الفترة« ،ذلك
الذي يبقى محلّ إعجاب أ ّن القراصنة
األتراك ،أعداء ديننا وأعداء البشرية
قاطبة ،ال يجلون ويحترمون ذلك املكان
ويقدمون الصدقات
فقط ،بل يتب ّر كون به
ّ
بورع وإجاللٍ يفوقون فيه املسيح ّيني» .ثم
ٍ
العاملي
حلّت فترة الصدامات الكبرى بني
ْ
اإلسالمي واملسيحي -ليبانتو 1571م،-
فكفّت تلك الزيارات الدينية نهائيا ً .لكن
اليوم مع مسلمني آخرين من جديد ،يف
صعب
تلك الربوع من املتوسط ،يبدو رمز اً
َ
التناسي .ليس أمالً وليس من َْية :ال شيء
من ذلك وال شيء أقلّ مما جرى ،إنه
يستحق التأ ّمل .رمبا ،ونحن نشاهد
رمز
ّ
املهاجرين غير الشرع ّيني ينزلون يف جزيرة
ملبيدوزا ،تتقاذفهم األقدار ويجذبهم سراب
الغرب ،بعد أن ألقى بهم السماسرة دون
أن يبالوا على سواحل اجلزيرة ،وبعد أن
وعدوهم أنهم سيرسون بهم على السواحل
اإليطالية ،على حدود أوروبا الهشة التي
مينّون أن تكون مرساهم .ينزل عشرات
الوافدين شهر ّياً .جتليات تراجيدية
للعيش البائس هناك :يف ما يشبه رواية
ذهب
امللهاة ملشهد رمبا يليق ببيرانديللو.
َ
يف ظ ّن أحد القادمني اجلدد إلى اجلزيرة
أنّه ح ّ
ط الرحال أخيراً بجنوب إيطاليا،
سرق سيارة ممنّيا ً النفس ببلوغ الشمال
املوسر ،قام بدورة داخل اجلزيرة ،وقبل أن
يتنّبه يائسا ً وجد نفسه قد عاد من حيث
انطلق فوجد الشرطة بانتظاره...
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األبـواب يف أحوالها
صوفية الهمامي  .تونس

لو سأل املرء نفسه ،ملاذا ال ينتصب الباب
ٍ
صحراء شاسعة؟ جلاءه اجلواب
وسط
مبا يقوم به الباب من وظائف كثيرة
يف مقدمتها ارتباطه باملكان الذي يقع
يدل على خصوصية املكان
فيه .فوجوده ّ
ومحدوديته وانحصاره يف األبعاد ،ثم تأتي
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من هذه الوظيفة داللة وظيفية أخرى
احلد الفاصل بني ما يقع
جتعل الباب هو
ّ
داخل املكان املحصور خلفه ،وخارج املكان
املتسع حوله.
الباب نقطة التقاطع احلرجة بني املغلق
واملفتوح ،وبني اخلاص والعام ،وبني الض ّيق

إبــــــــــــداع
ترجمــــــــــــات

واملتسع ،ثم بني املاضي واحلاضر .كل
هذه املوجات االزدواجية املتدافعة متر
عميقا ً عبر الباب يف حاالته الثالثة،
حالة انغالقية من جهة ،وحالة انفتاحية
من اجلهة املقابلة ،وتراو ُح بينهما حالة
املواربة.
هكذا صار الباب عنوانا ً للمكان الذي يقع
فيه ،أو حامالً لذلك العنوان ،واختص
بامتالك مظاهرٍ تدل على خصوصية
ٍ
ٍ
املكان من ٍ
وشكل
ومادة.
لون وحجمٍ
كما جتاوز الباب حدود املكان لينفتح على
حدود الزمان ،ليصبح نقطة االتصال
الزمكانية القادرة على االنتقال من الواحد
إلى اآلخر والعكس .كما صار أيضا ً نقطة
العبور من احلقيقة الى املجاز ،ومن العلم
إلى احللم ،ومن الواقع الى اخليال .وهكذا
ظل مفهوم الباب يف اتساع ،حتى صار
لكل شيء من أشياء احلياة باب يختص به
وينفتح عليه ويدخله منه إليه...
األبواب يف معانيها وأحوالها :
األبواب ...لألبواب جمالية خارقة،
ب ومعادن
ألوا ُن
ونقوش ومسامي ٌر وأخشا ٌ
ٌ
متنوعة .أبواب فقيرة وأبواب غنية ،وأخرى
ب شهيدة ،وأخرى
متوسطة احلال ،أبوا ٌ
شاهدة تقف يف شموخ حتاور الزمان
ٍ
بكبرياء تتعاقب عليها السنون ،وهي على
حالها تعانق الرياح والبرد واحلرارة،
وبصبرها الصامت تختزن جميع الفصول
ٍ
دفء وحميمية.
وحتولها إلى
الباب حاضن الدفء وحارس الدواخل
والشاهد على الوقت ،ثمة ألوان أخرى
تخفيها األبواب ،ثمة لغة وأصوات
وعناصر وحكايات ،هي عناصر الكينونة،
هكذا نفهم س ّر جمال وبهاء الباب.
صبغت بلون الذهول واالنتظار،
أبوا ٌ
ب ُ
صبغت بلون
وأخرى بلون الهذيان ،وأخرى ُ
ب وديعة ،ببشاشة
اخلوف العتيق ،أبوا ٌ

األطفال تستقبلنا ،وأخرى تبكي… كم بكت
األبواب حني أضعنا املفاتيح ،وكم بكت
األبواب أصحابها وهم يديرون مفاتيحهم
يف زمانهم الغير املعتاد ،باب يئن الستعجال
مفتاح يفتحه ويشهق حني ينغلق على
فرحتك ،ويف ٍ
ثوان يتواطأ ضدك مع أريكة
أو كرسي بزاوية البيت .
الباب ،فتحة على احلكاية التي ال تضاهى
..نطرقه بشيء من احلنني والتنهد والتأوه..
هو البوصلة األخرى باجتاه العوالم ..فهذا
باب معتد باألزرق يتوسط اجلدران يف
شموخ  ..وذاك باب آخر باألقفال موصد
غادره األهل إلى بيت آخر  ..وباب آخر..
بقي احلارس األمني ألسرار احلكاية.
يف فناء الدار ،يف الغرف ،ويف كل زاوية،
حتدثنا األبواب ،كان يا ما كان أبواب
عاصرت األزمان « :نحن نحكي حكايا
أخرى ،حكايا فريدة  ،مختلفة لم يكتبها
روائيون ،ولم يصورها سينمائيون من
قبل ألننا نحن األبواب الشاهد الوحيد
األوحد».
صرير الباب أغنية ألنثى الغياب ،فوق
ندى املزالج تنزلق أمنيات العذاب .همس
وبقاء على
وفاء
األبواب العتيقة املعتقة
ً
ً
العهد لصاحبها األول ،ذلك الذي فض
بكارتها بأول مفتاح أداره فيها الباب ،وإلى
ذاك الذي أضاع مفتاحه ذات مرة أو ذات
مرات ،وأمام الباب يشتد التنهد ويتكرر
السؤال  :ماذا أفعل أيها الباب؟
أبواب احلياة :
ما لألبواب مفتحة ،ما لألبواب مغلّقة،
ظروف ومناسبات وحاالت  .كل مناكب
الدنيا أبواب ال تستطيع أن تتخطى عقبة
أو حتقق أمالً إال إذا فتحت بابا ً أو أغلقت
آخر ..الشر واخلير بابان عريضان ،لكل
منهما إغراءات وعالمات ،والناس بني
ٍ
داخل من هذا أو خارج ذاك ،وبني خارج
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من هذا مقبل على ذاك .كل خطوة يرسمها
املسافر يف هذه الدنيا تؤدي إلى ٍ
باب يطل
على عالم جديد مبالمح جديدة.
أبواب البني بني :
األبواب املواربة ال هي مفتوحة وال هي
مغلقة ،قابلة للفتح إن ش ّرعتها ،وقابلة
للغلق إن أطبقتها .هي حالة من املرونة
املتناهية ،واإلمعان يف حيادها ،تلك التي
أفضت إلى فكرة األبواب املدورة يف
رهيننا املعماري احلديث  .تلك األبواب ال
مييز الناظر بني الداخلني فيها واخلارجني
منها نظراً ألنها تدور على نفسها انفتاحا ً
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وانغالقا ً .
أبواب املأساة :
أما تلك األبواب التي أودعت مفاتيحها لدى
أصحابها منذ ستني سنة ،وبقيت هناك
شاهدة على ما تبقى فيها من حنني إلى
أولئك الذين اقتلعوا من جذورهم ليذوبوا
يف املنايف والطرقات البعيدة واملطارات.
زوادهم حقيبة ومفتاح وذاكرة تزيل عنه
ب
صدأ السنوات .فهل يا ترى سيرقص البا ُ
يوما ً من رعشة ٍيد مسنة أنهكتها الغربة
وهي تدير املفتاح الصديء ؟ ويعلن جرسه
ِ
حافة املساء؟
للنوارس على
ِ
عرسا ً
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أبواب التاريخ :
ثمة أبواب تربط بني احلاضر واملاضي،
ّ
ٍ
ت
كانت ُمحكَمة ذات
زمان حترسها قاما ٌ
لرجال ورماح ومشاعل ،ال يقترب منها
إال ذو البأس وذو السلطان من أجناس
الناس .أبواب تربط بني القدرة يف خارجها
والقدرة خلف مزاليجها املوصدة.
أبواب حني تدور األرض دورتها القصوى
ينتقل املجد القائم والشاهق كالبنيان إلى
ساحات القاعات املغلقة واملضاءة بعبق
التاريخ ،أبواب صارت تفتحها أيدي حتمل
ثمنا ً بخسا ً لبطاقة دخول ...أبواب تفتح
التاريخ على مصراعيه من بعد أن كان ملء
السمع والبصر ،تاريخ كان ملكا ً ألصحابه،
صار ملكا ً مشاعا ً جلميع البشر.
أبواب املأثورات :
تتسم الذاكرة الشعبية باحليوية وباحلرية
واالنفتاح ،تتحرك يف اجتاهات متعددة،
لذلك يصبح معها حصر زوايا النظر
ومواطن التجربة غاي ًة يف الصعوبة،
وهذا ما جعلنا منثل متثيالً ال أن نحصر
حصراً بعضا ً من هذه املأثورات الشعبية
والثقافية.
«كلنا على باب اهلل» ،أو «ادخلوا البيوت من
ابوابها» ،وصوالً إلى أبرز هذه املأثورات
الشعبية إلى «باب النجار مخلع».
أبواب املجاز :
لم تكتف األبواب بدورها احلسي والظاهر
ٍ
مبواد من اخلشب واحلديد
للعيان املرتبط
واملسامير واملزاليج والزجاج ،بل راحت
تبحث عن أعماقٍ تسكنها يف ذاكرة
اإلنسان ،وتبحث أيضا ً عن أدوار تعمق من
أدوار الظاهر لتجاوز أبعاد يف الطول ويف
العرض يف اللّون ويف الهدف املعلن ،راحت
توغل يف قاع النفس البشرية وتدب دبيب
طفولتها األولى.
صارت أبوابا ً للحلم وللعلم ،للشعر وللفكر

ولكل مجازات اللّغة وقناديل التعبير
املشتعلة ،حتى األدب واحلكاية األدبية
والقصص والروايات ق ُّسمت إلى أبواب.
يستحضرني يف ذلك «باب األسد والثور»
يف كليلة ودمنة ،وهو باب حني نطل منه
نكتشف حقيقة الصراع بني الناس على
وجه األرض وإن جاء على لسان احليوان.
إنه باب يختزل سيرة الناس منذ أن
وطئ اإلنسان األرض رغب ًة يف التملك
واالستحواذ تشحذ فيها السكاكني وتسيل
فيها الدماء وحتاك فيها املؤامرات وتنقلب
فيها املفاهيم وتتغير فيها القيم .كان ذلك
حال األبواب التي غلّقتها امرأة العزيز على
يوسف ،تدفعها شهوة االغتصاب ،وتقابل
هذه الشهوة إرادة اخلروج من املأزق ،أي
فتح الباب والهروب مثلما فعل يوسف.
وكذلك الباب الذي يفتح ليلة العرس ،ويغلق
ٍ
حلياة جديدة كي
على العروسني تأسيسا ً
يستمر اخللق وتتواصل دورة احلياة .وهناك
الباب الذي يفتح على حديقة غناء ،وآخر
يفتح على البحر ،وغيره يفتح على وجه
احلبيبة او احلبيب  ،أو على مالذ آمن.
إن اإلنسان يظل يفتح األبواب ويغلقها إلى
أن يعثر على ضالته ،إذ لكل منا ضالة
يف هذه الدنيا .لكن هناك أبواب سوداء
منها ما يفتح على السجن ،ومنها ما يفتح
على الضياع واملتاهة ،ومنها ما يفتح على
املوت ..وحني يخرج منها املرء ويغلقها
يتنفس الصعداء .
ب ،وللقالع األسوار
ثم ،أليس للمدن أبوا ٌ
ب بعضها عليه حراس أشداء
والقصور أبوا ٌ
غالظ؟ كل ما نأتيه يف دنيانا منذ أن نعي
إلى أن نغادر إلى العالم اآلخر هو البحث عن
األبواب التي تفتح على السعادة واالزورار عن
األبواب التي توحي باخلوف والشقاء  .إنها
حركة شبه غريزية لدى اإلنسان ،لكنها جوهر
الصراع من أجل احلياة ومن أجل البقاء .
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الروايئ العراقي غانم العكيدي لمجلة الليبي :

أحب رواياتي كما أحب أوالدي

حاوره  :حامد الصالحين الغيثي .ليبيا

أكمـل دراسـته االبتدائيـة والثانويـة واجلامعية
باملوصـل ،وحصـل علـى دبلـوم عالـي باملحاسـبة
مـن جامعـة املوصـل عـام  ،1969ودرس األدب
االنكليـزي يف كليـة اآلداب ولكنـه لـم يكمـل
الدراسـة .بـدأ الكتابـة بعـد تفرغـه التـام مـن
اجنـاز رسـالته يف احليـاة وبعـد أن تقاعـد مـن
وظيفتـه لـه ثلاث روايـات هـي :
• “راعـي حتـت التجربـة”“ • 2012 ،الطيـور
تغـرق أيضـ ًا”“ • 2013 ،بعـض الرجـال ال
يبكـون”2014 ،
ولـه مجموعـة قصصيـة بعنـوان “ :اوالد
برهـم” ،2013 ،وصـدرت لـه « سـكان
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البيـوت األربعـة»  »،وافـرة احلصـان» « ،كنـا
يف مقهـى محمـود» « ،الطريـق إلـى اجلوهـرة
سـالكة» « ،ذلـك الشـتاء»  « ،البيـت الريفـي»»،
اراء يف امليكافيليـة»  ،كتبـت عنـه مجموعـة مـن
الدراسـات النقديـة لرواياتـه .
هـذا هـو ضيفنـا هذا الشـهر ،لنـا معه حكايات
وأسـئلة وحفنة من املشـاعر واآلراء كعادتنا مع
ضيوفنـا الذيـن يضيئـون بوجودهـم صفحـات
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هـذه املجلة :
الليبـي  :الـكل تابـع إنتاجـك األدبـي منـذ
سـنوات ،ورمبـا البعـض قـد تسـاءل :أيـن كان
قبـل ذلـك؟ وملـاذا تأخـر ظهـوره؟
سـئلت هـذا السـؤال مـن
• بالطبـع ،أنـا قـد ُ
قبل،فأنـا لـم أدخـل عالـم الكتابـة ،ولنقـل
الروايـة بالـذات ،إال يف عـام  ،2012وقـد
كتبـت عنـي جريـدة «الزمـان» مقالـةً بعنـوان
«يف اخلامسـة والسـتني يبحـث غـامن العكيدي
عـن الـذات األدبيـة» ،وكذلـك يف لقائـي يف
برنامـج «ابـداع وحكايـة» ،يف قنـاة «املوصلية»،
وأيضـاًيف املنتديـات الثقافيـة األخـرى.
يف حقيقـة األمر،لـم أكـن متفرغـا ً للكتابةقبـل
أن أبـدأ بكتابـة روايتـي األولـى متأخـراً،
ألنـي كنـت أحمـل رسـالة أخـرى باجتـاه
عائلتـي التـي أردت مـن خاللهـا أن اجعـل مـن
اوالدي اخلمسـة نخبـا ً يف املجتمـع ،فكنـت
أواصـل العمـل بالنهـار ،ويف الليـل كـي أغطـي
مصاريـف الدراسـة والبيـت يف ظـرف لـم يكن
العـراق مسـتقراًفيه طـوال تلـك الفتـرة بسـبب
احلروب التي دخلها مرغماً،وبسـبب احلصار
القاسـي جـداً ،واملؤلـم الـذي حـل بالبلد ،وبعد
أن انتهـى كل شـيء ،وأكمـل األوالد دراسـتهم
بحصولهـم علـى شـهادات مرموقـة ،وجـدت
نفسـي مه ّيـأً ألن أبـدأ بالكتابـة ،وهـذا مـاكان.
الليبـي :أسـلوبك يف الكتابـة يشـد القـارئ مـن
بدايـة العمـل إلـى آخـره ،وتسـتخدم وسـائل

إقنـاع متدرجـة ومتنوعـة داخـل أعمالـك ،ألـم
تفكر يف اسـتثمار أسـلوبك املثير هذا يف كتابة
أعمـال روائيـة علـى شـاكلة شـفرة دافنشـي؟
أعتقـد أن مثـل هـذه األعمـال تصـل إلـى قلـوب
الشـباب بطريقـة أسـرع كمـا أنـه ميكنـك نقـل
رسـالتك مـن خاللهـا؟
• يف إحـدى النـدوات سـألني أحـد االخـوان
إذا ماكنـت قـد تأثـرت بأسـلوبي بالكتابـة
بأحـد ،واشـار إلـى روايتـي األولـى «راعـي
حتت التجربة» ،ورواية أخرى اسـمها «سـكان
البيـوت االربعـة» ،قائلاً  :ملـاذا ال تكتـب
مثـل ماكتبـت «أجاثـا كريسـتي» ،أو ماكتـب
عـن «شـارلوك هوملـز» و»ارسين لوبين»،
وأنتتسـألني عـن «شـيفرة دافنشـي» ،الروايـة
التـي اكتنفهـا الغمـوض منـذ مقتـل حـارس
اللوفـر إلـى التحقيـق مـع خبيـرة االثـار إلـى
جـذور ضلـوع الكنيسـة والسـياق حـول مـرمي
املجدليـة  .يف حقيقـة األمـر أناأكتـب بنمطـي
أنـا ،ال أقلـد وال أتأثـر وال أخـذ اقتباسـا ً
أومناصـاً ،ومـا اكتبـه هـو من ذاتـي احلقيقية،
وممـا رأيتـه وسـجلته الذاكـرة منـذ الطفولـة.
الليبـي :كتـب الدكتـور ابراهيـم العلاف يف
مدونتـه عـن روايـة «بعـض الرجـال ال يبكون»،
وقـال« :وجدتهـا أقـرب إلـى السـيرة الذاتيـة
منهـا إلـى الروايـة  ...مضامينهـا وطريقـة
سـرد حكايتهـا تنبـئ بأنهـا قريبـة جـداً ممـا
أراد كاتبهـا وهـي أنـه كان يطمـح أن يكتـب
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سـيرة حياته املضطربة ،كما قال يف مذكرات
ومـن دون قصـد  »...هـل لنـا القـول بأن رواية
( بعض الرجال ال يبكون) هي مبثابة السـيرة
الذاتيـة لغـامن العكيـدي؟
•حتيتـي ألسـتاذنا املـؤرخ الكبيـر الدكتـور
ابراهيـم العلاف ،وعندمـا حتـدث عـن روايـة
«بعـض الرجـال ال يبكـون» علـى اعتبارهـا
قريبـة مـن السـيرة الذاتيـةكان قصـده عـن
روايتـي «الطيـور تغـرق أيضـا» ،ألنـه توهـم
حين ذكـر روايـة بعـض الرجـال ،وقـد كتـب
الدكتـور ابراهيـم يف قراءتـه لروايـة «الطيـور
تغـرق أيضـاً» بأنـه لـم ينـم تلـك الليلـة إال
وجـه الصبـح ،بعـد أن انهـى قـراءة الروايـة،
ويف الروايـة قـد يكـون بطـل الروايـة الكاتـب
نفسـه ،أو يختفي وراء شـخصية اخرى ضمن
الروايـة.
الليبـي  :كتبـت القصـة والروايـة والنثـر ،أيـن
جتـد نفسـك يف هـذه الكتابـات؟
* أحتـدث عـن نفسـي وبـدون غـرور ،أنـا
روائـي بامتيـاز واحـب رواياتـي مثـل مـا أحـب
اوالدي وعندمـا اعـاود قـراءة احـدى رواياتـي
يثيرنـي العجـب واتسـاءل مـع نفسـي هـل حقـا
انـا كتبـت كل هـذا األبداع؟أمـا القصـة والنثـر
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فهـي اضافـات ثقافيـة منوعـة الـى مسـيرة
طويلـة مـن القـراءة واالطلاع.
الليبـي  :كسـارد وكاتـب مـا الـذي يعنيـه لـك
املـكان ،املـكان يف احليـاة ،املـكان يف الروايـات،
املـكان يف األحلام ،يف الواقـع ،كيـف تعيـش
احلالـة املكانيـة؟
*ستة من رواياتي تتحدث عن املكان ،واقصد
املدينـة التـي عشـت فيهـا وتوزعـت كتاباتي بني
امكنتهـا أومكاناتهـا ان صـح التعبيـر ،واخـص
بالـذات محلتـي «وادي حجر» ،الغنية مبثقفيها
ونخبهـا بكافـة املجـاالت ،ولو أني غادرتها منذ
أكثـر منعقـد ،لكنـي مازلـت أزورهـا ،ونتفـق أنـا
ومـن بقـي مـن أبنـاء جيلـي يف موعـد لزيارتهـا
ألننـا لـم نعد نسـكن بها كالسـابق ،وقـد تفرقنا
أيـدي سـبأ ،لكـن ذكرياتهـا بآالمهـا واحالمهـا
لـم تـزل عالقـة يف الذاكرة ،وسـأكتب عنها مرة
أخـرى ان شـاء اهلل.
الليبـي :العمـل األدبـي هـو الـذي يصنـع
تاريخـه ..هـل يجـب امتلاك ثقافـة تاريخيـة
ليتمكـن الروائـي مـن التحكـم يف فصـول روايتـه
وأحداثهـا؟
* بالطبـع ال ميكـن للروائـي مـن وجهـة نظـري
اخلاصـة ان يكتـب روايـة مبعناهـا احلقيقـي
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دون امتلاك ثقافـة،ال نقـل تاريخيـة بـل
ثقافـة تلـم بجميـع مـا أحيـط بعالـم الروائـي
منـذ بدايـة اطالعـه علـى عوالـم الكتـب ،مـع
اكتسـابه مـن تقاليـد العـرف املجتمعـي الـذي
عاشـه وتأثربـه سـلبا ً أو ايجابـاً،ويف رأي
اخلـاص أيضـا ً أجـد أن الروائـي لـن يسـتطيع
الكتابـة والتحكـم بالفصـول دون أن تكـون
لـه خلفيـة تاريخيـة لروايتـه ،وهنـا الأقصـد
الروايـة التاريخيـة مبعناهـا املجـرد.
الليبـي :األدب والنقـد وجهـان لعملـة
وا حـدة ،لكنهمـا يظلان يتناو بـان علـى
القيـادة ،فمنـذ أر سـطو حتـى القـرن
التا سـع عشـر ،سـيطر النقـد األر سـطي
و ظـل متحكمـ ًا يف اإل بـداع األد بـي والقـراءة
حتكمـ ًا شـبه مطلـق ،إ لـى أن انتفـض اإل بـداع
مـع الثـورة الرومانسـية ،يف اعتقـادك هـل
اإل بـداع األد بـي يف عاملنـا العر بـي يقـود
النقـد أم العكـس؟
• لـن يسـتطيع الناقـد يف رأيـي أن يحبـط
روايـة لكاتـب عصـر جملـة افـكاره يف
ٍ
سـنوات عديـدة ليظهـر عملاً أمضـى بـه
تلـك السـنوات،ليأتي ناقـد مـا يخـرج عيـوب
تلـك الروايـة يف قراءتهـا ليـوم أو يومين أو
حتـى اسـبوع ،رمبـا المتـت للروايـة مـن حيـث
املتن والصياغـة واحلبكـة بصلـة ،وهنـاك
فـرق شاسـع بين النقـد واالنتقـاد ،ففـي
النقـد يجـب أن تـويف الكاتـب حقـه يف تبيـان
محاسـن روايتـه ،بعـد أن اظهـرت مسـاويء
الروايـة .أمـا االنتقـاد املجـرد فأنـا أعتبـره
شـيئا ً معيباًالقصـد منـه تشـويه قـدرة وسـمعة

الكاتـب.
الليبـي :مـا رأيـك يف اجتـاه بعـض الكتـاب
العـرب إلـى الكتابـة باللهجـات املحليـة أو
العاميـة وليسـت الفصحـى ،أال تـرى أن هـذا
يسـهم يف اتسـاع الفجـوة بين القـراء العـرب؟
وهـل العاميـة عائـق أمـام الوصـول باألديـب
للعا مليـة ؟
• ال احبـذ الكتابـة باللغـة املحلية،ألنهـا تبقى
ضمـن حـدود ضيقـة قـد يصعـب قراءتهـا
علـى مـن اليجيـد تلـك اللهجـة ،واذكـر مـر ًة
أنـي قـرأت روايـة لكاتـب مصـري معـروف ال
وقـت لـدي ألبحـث عـن روايته واسـمه ،فكنت
اسـتعني بأحـد األخـوة املصريين ليشـرح لـي
علي من
عـن كثيـرٍ مـن الكلمـات التـي لـم متـر ّ
قبـل ،مـع أن اللهجـة املصريـة يـكاد الـكل يف
عاملنـا العربـي يفهمهـا ،وهـذا أيضـا ً بفضـل
النشـاط العربـي املصـري الهائـل.
الليبـي :برأيـك هـل جمهـور الثقافـة العربـي
مـازال موجـود ًا ..؟ أو مبعنـى أدق هـل انحسـر
دور القـراءة ؟
• لـم ينحسـر دور القراءة،ولكـن رمبا بسـبب
وسـائل التواصـل االجتماعـي احلديثـة
واجتـاه الشـباب قـل االهتمـام بالقـراءة.
الليبـي :ختامـا كلمـة أخيـره مفتوحـة
لشـخصكم الكـرمي
• شـكراً لكـم علـى اسـتضافتي ،وامتنـى أن
تكـون اجاباتـي قـد اوفـت حقهـا ،امتنـى لكـم
ولقرائكـم وللشـعب العربـي الليبـي األبـي
واألمـة العربيـة التوفيـق والسـداد وكل عـام
وانتـم بخيـر.
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عن مستقبل الشعر

محمد القذافي مسعود

حـال الشـعر يعبـر عـن ذاتـه مـن اهمـال
املؤسسـات الثقافيـة العامـة واخلاصة ،وتراجع
يف نشـر الكتب الشـعرية ودعم النشـاطات التي
تـروج لـه وملبدعيـه يف مقابـل صعـود الروايـة
واالهتمـام بهـا كليـا علـى حسـاب الشـعر (
ديوان العرب ) تاريخيا واملهمش حاليا ..يظل
السـؤال قائمـا عـن مسـتقبل الشـعر ..سـؤال
يوجـه لـكل مبـدع حاضـر بنتاجـه وفكـره ..عـن
مسـتقبل الشـعر ؟
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«ليلى إلهان» شاعرة من اليمن :
هـو الشـعر..قنديل أيامنـا وعطـر حياتنـا..
قلوبنا..وفضاءأحالمنا..وعصفـور
وضـوء
حنيننا..وبسـتان آمالنـا ونبـض مشـاعرنا
وشـرفة دهشـتنا ،وسـرب أشـواقنا نحـو الغـد
اآلتـي والقـادم األجمـل.
هـو الشـعر..كتاب مواجعنـا وأفراحنا..ونهـر
نزيفنـا املؤلـم واللذيذ..وفصـول ومواسـم
خضرة وعطاءات وخيبات واشراقات أعمارنا
وشـغب طفولتنـا وينابيـع برائتها.هـو الشـعر..
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نشـيدنا العالـي يف معتـرك احليـاة ..وجوادنـا
الرابـح والصاهـل يف مضمـار التـوق والشـوق
واللهفـة واالجنـاز والـرؤى والرؤيـا ..وعزميتنا
وإرادتنـا يف تأسـيس عوالـم البهجـة والسـعادة
واجلمـال وتوطيـد ونشـر وترسـيخ قيـم املحبة
والتسـامح واإلخـاء والتكافـل والتكامـل
السـري باحليـاة
اإلنسـاني.هو الشـعر..حبلنا ّ
املنشـودة وتوهجنـا ومنهـل أرواحنـا وترانيـم
صبابتنـا الدائمة..هـو الشـعر ..خبزنـا
اليومـي ..وزادنـا وزوادتنـا ..وسـيف إرادتنـا
يف مواجهـة الصعـاب والعوائـق وطـرق آمالنـا
املحفوفـة باملتاعـب واألسـئلة الوعرة..هـو
الشـعر .الرفيـق والصديـق الـويف واحلضـن
الدافـئ خلفقاتنـا وجوانحنـا ومشـاعرنا يف
كل وقـت وظـرف..ال بديـل لـه والشـبيه لـه
يف كل زمـان وعصـر .مهمـا تالحقـت أطـوار
احلضـارة وتكاثـرت منجزاتهـا ومغرياتهـا
املتعـددة واملتنوعـة وحاولـت إزاحـة ادوار
الشـعر مـن حياتنـا والتقليـل مـن حضـوره
وتأثيـره يف واقعنـا ووجداننـا وتشـكيل ذائقتنـا
اجلماليـة ورؤانـا.
طه العبد شاعر من فلسطني :
ال أرى أن هنـاك قلقـا ً حـول مسـتقبل
الشـعر ،فهـو بخيـر مـا دامـت اللغـة بخيـر،
ألن اللغـة حارسـة الشـعر األمينـة ،والقصيـدة
التـي تالمـس النـاس تفـرض نفسـها بلا
منازع،وكذلـك الشـاعر يتألـق وهنـاك الكثيـر
مـن الشـعراء نسـمع بهـم كل يـوم ،فمنهـم
مـن يثبـت ومنهـم مـن ينكفـئ ،وال يعنـي هـذا
تراجعاًأو موتا ً للشعر.مسـتقبل الشـعر مشـر ٌق
دائمـا ً وجميـل ،والقصيـدة رفيقـة اإلنسـان
منـذ التكويـن ،وال يتخلـى أحدهمـا عـن اآلخر
تختلـف الذائقـة الشـعرية بين احلين واآلخـر
تبعاًالرهاصـات املجتمـع ،وهـذا ال يعنـي
جمودهـا ،بـل هـي تسـير باطـراد إلـى مسـتقرٍ
ٍ
لفضـاء
لهـا ،ال تقربـه ،بـل يكـون منطلقـا ً
شـعري .

يف اآلونـة األخيـرة بتنـا نشـهد مثلاً عـودة
واسـعة بـل هجـرة جماعيـة نحـو قصيـدة
العمـود الشـعري ،وعلـى البحـور اخلليليـة
حتـى أولئـك الذيـن حاربوهـا زمنـا ً باتـوا
يعترفـون أن موتهـا املعلـن يف زمـنٍ مـا كان
اسـتراحة محـارب ،مـا يعنـي أن فنونا ً شـعرية
أخـرى ظـن البعـض أنها اندثرت ،هي اآلن يف
بيـات شـتوي مؤقـت وسـتنبعث ذات يـوم مـن
حتـت رمادهـا ،لـذا ال خـوف علـى الشـعر يف
املسـتقبل ،إنـه يبـدل أثوابه ،يجـدد ثوبا ً قدميا ً
ويعيـد جتديـده ويغيـر ثوبـا ً بآخـر ،ولكنـه يف
كل مـرة حريـص علـى أن يبـدو يف أبهـى حلة،
هكـذا أرى مسـتقبل الشـعر .
«ليلى بارع» ،شاعرة من املغرب :
إنه مسـتقبل اإلبداع عامة والكتابة خاصة...
العالـم بحاجـة للشـعر كـي يفهـم نفسـه بشـكل
أعمـق وأفضـل ،نحـن بحاجـة للشـعر يف
املـدارس والشـارع واملقاهي...بحاجـة لتغييـر
أنفسـنا وتهذيبهـا غيـر األدب .الدفـع بالشـعر
ٍ
ولرغبـة
للواجهـة يحتـاج آللـة إعالميـة قويـة،
ٍ
حقيقيـة مبناهجنـا التعليمية...ألمسـيات
شـعرية تقتـرب مـن اجلمهـور ...مـن طلبـة
وتالميـذ ...للشـعر جانبـه النخبـوي ،ولكـن
لديـه أيضـا ً جانبـه اإلبداعـي الـذي يأسـر
القـارئ واملسـتمع .أنـا من الذيـن يدعون لفتح
أبـواب املدرسـة العموميـة واجلامعـات أمـام
الشـعر.
«طالب عبدالعزيز» شاعر وناقد من العراق :
احليـاة ،وعلـى الرغـم مـن تعقيدهـا بوصفهـا
احلالـي ،سـتظل بحاجـة الـى الشـعر ،الشـعر
مبفهومـه العـام ،مـا أقصـد ،وليـس املكتـوب
منـه ،ومـن التعسـف ،أننـا نقـرأه علـى وفـق مـا
نعانـي مـن مشـاكل يوميـة يف العمـل والبيـت
واملؤسسـة .احليـاة لدينـا شـبه بدائيـة ،نحـن
لـم نتطـور بعـد ،وقـد نكـون أحـوج مـن غيرنـا
للشـعر .قـد تصـح املخـاوف علـى مسـتقبل
الشـعر يف مـكان آخـر مـن العالـم ،حيـث
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تبتلـع املاكنـة اإللكترونيـة اجلسـد والـروح
أيضـاً ،لكننـا جنـد مـا يختلـف أيضـاً .باألمـس
كنـت أشـاهد واسـمع علـى اليوتيـوب قطعـة
موسـيقية للموسـيقار الهولندي «أندريه ريو»،
القطعـة شـجية جـداً ،ومؤثـرة ،أنـا شـخصيا ً
تأثـرت حتـى كـدت أبكـي ،ثـم فوجئـت بـأن
الكاميـرا كانـت تنتقـل بين أعين املتفرجين
الذيـن راحـوا ميسـحون دموعهـم .ذات يـوم
كانـت املوسـيقى شـعراً.الم تكـن املوسـيقى
شـعراً ذات يـوم ؟ ولكـي ال نذهـب يف التفـاؤل
بعيـداً ،أقـول بـأن مسـاحة الشـعر قـد تضيـق،
فيصبـح قضيـة شـخصية ،وهـذا أمـر واقـع
عنـد كثيريـن ،كتّابـا ً ومريديـن .أنـا شـخصيا ً
أسـمع واقـرأ الشـعر بصمـت ،وأجـد يف ذلـك
متعـةً كبيـرة .أريـد أن اشـرك نفسـي يف مـا
أقـرا أو أكتـب ،وال اعتقـد بنهايـة قريبـة أو
بعيـدة للشـعر ،حتـى ضمـن هـذه الرؤيـة التـي
تضيق .ال أخشـى على مسـتقبل الشـعر ،ألن
احليـاة غيـر ممكنـة خارجـه ،ومـا هـذا بدفـاع
ٍ
محـب عاشـقٍ للحيـاة.
عنـه ،لكنـه قـول
يف مدينـة «سـيت» الفرنسـية ،التـي يقـام
فيهـا سـنويا ً مهرجـان الشـعر «أصـوات
حيـة» ،يتحـدث القائمـون عليـه منـذ ثمانيـة
عشـر عامـاً ،بـأن جمهـور الشـعر هنـاك بلـغ
( )53000ممـن حضـروا العـام املاضـي
.2014
«فاطمة منصور» شاعرة وكاتبة من لبنان :
لطاملـا كان الشـعر عمومـاً ،مـرآة لواقـع
اجتماعـي ووجدانـي .بـل كان مرآة لطموحات
الشـعوب يف توقهـا للحريـة والتقـدم .هـذا
إضافة الي ما ميثل من قيم جمالية تسهم يف
تهذيـب الـذوق الفني عموماً.خصوصا ً يف ظل
مفهومـه االبداعيبأنـه رؤيـا جديدة تستشـرف
مسـتقبل أي شـعب.إذاً .قيمة الشـعر يف مدي
انبثاقـه مـن تفاعـل عميـق مـع البيئـة ،ومواكبة
تطوراتهـا وتطلعـات الناس.لذلـك كان الشـعر
عامـل تدويـر لكثيـر مـن املجتمعات.غيـر أن
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الشـعر يفقـد فاعليتـه وقيمـه اجلمالية يف ظل
تراكـم تطـورات تربـك الشـاعر بقـدر ما تربك
النخبـة الرائدة.ففـي حين يفتـرض بالشـعر
أن يبتـدع النوافـذ للمضـي نحـو الغـد ،تـري
الشـعراء يتحولـون إلـي خطابـات انفعاليـة
وشـعبوية تفقـده قيمتـه اجلمالية.هـذا مـا
نالحظـه يف مجتمعاتنـا اليـوم ،ورمبـا علـي
مسـتوي العالـم .حيـث تراجـع موقـع الشـعراء
أمـام زحـف التكنولوجيـا والعلـوم ،بحيـث
انصـرف الشـعراء عـن مهماتهـم اجلمالية إلي
افـكارٍ تتصـل بواقـع محكـوم باملـادة واملنفعـة
فقط.لذلك،وأمـام القفـزات النوعيـة للعلـم.
واملشـاكل االقتصاديـة وحقـوق االنسـان
املفقـودة ،انكفـأ الشـعر والشـعراء ،فيمـا
حتـول الكثيـرون إلـى أبـواق تـروج ألصحـاب
الشـأن واليهـم ،هنـاك فريـق اتخـذ مذاهـب
أدبيـة جديـدة حتـت شـعار احلداثـة مبتدعين
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أشـكاالً جديدة للنص الشـعري شـكلت قطيعة
مـع التراث،فنـأى النقـد األدبـي عـن السـاحة
االدبيـة التـي باتـت مسـارح للشـويعرين
والشـويعرات ليأخـذوا الشـعر إلـي مـا يذكـر
بعصـر االنحطاط.فهـل مـن ينقـذ الشـعر مـن
مأزقـه الراهـن؟
خالد املغربي شاعر من ليبيا :
مسـتقبل الشـعر رهين بواقـع أمـة الشـعر ..
لقـد كانـت القضايـا العربيـة لصيقـة بذهـن
املواطـن العربـي وكان اإلعلام العربي إعالما ً
ينقـل واقـع األمـة بالتـزام جتـاه الشـعور العـام
للشـعوب العربيـة قبـل انتشـار الفضائيـات
وقبـل حتـى التلفزيـون كانـت الصحيفـة
الورقية واملجلة واملذياع سـبيل انتشـار للقيمة
احلقيقيـة للقصيـدة وللشـارع الـذي التـزم
بقضايا واقع أمته ،فبني التزام الشاعر بواقع
قضايـا أمتـه وبين التصـاق هـذا الواقع بذهن
املواطـن العربـي احلريـص علـى مصيـر أمتـه
وانتصاراتهـا كانـت تنتشـر القصيـدة وجتـد
مكانهـا املرمـوق يف األنفـس التـي ترتقـي بهـا
ولكن بعد انتشـار الفضائيات يف نفس الوقت
الـذي ظهـر فيـه اإلرهـاب أصبحـت مسـألة
ارتبـاط ذهـن املواطـن العربـي بقضايـا أمتـه
مسـألة تتجـاوز أهميـة مـا مت تصديـره لبلاده
مـن اإلرهـاب ،فبانشـغال اإلعلام بشـكل عـام
بعيـداً عمـا يجمـع العقـل العربيحـول القضيـة
الفلسـطينية .مثلا جتـزأت بتجـزؤ قضايـا
املواطـن العربيـة القصيـدة ،وانغلـق الشـعراء
داخل قضايا مجتمعاتهم وكان للشـعر العامي
رواجـا ً كبيـراً أضـر بـدور القصيـدة العربيـة
يف ظـل شـعور الشـاعر بعـدم اهتمـام املشـهد
العـام بالقصيـدة الشـعرية الفصحـى  .إن
اخليبـات واالنكسـار وعـدم اجلـدوى جميعها
ترسـبات لألسـف تركـت أثـراً سـلبيا ً داخـل
نفـس الشـاعر ،فمـاذا ميكن أن يقول عن هذا
الواقـع أكثـر ممـا قالـه اجلواهـري والنـواب
وأحمـد مطـر وغيرهمـا  ..ومـاذا ميكـن أن

يقـول عـن احلـب والغـزل أكثـر ممـا قالـه
نـزار قبانـي  ...املوضـوع يحتـاج إلـى جتديـد
حقيقي ،فكل محاوالت التجديد التي أضرت
بالقصيـدة العربيـة لغـةً ومضمونـا ً  .مسـتقبل
الشـعر يتوقـف علـى إبداع الشـاعر احلقيقي،
ليـس التقليـدي الـذي يتفنن يف اسـتعراض
عضلات اللغـة والوزن على حسـاب جماليات
القيمـة احلقيقيـة يف الصـورة واملعنـى .
حواء القمودي شاعرة من ليبيا :
سـواء شـعراً أو
حقيقـةً المسـتقبل للثقافـة
ً
قصـةً أو روايـةً ..وأحكـي عـن خصوصيـة
ليبيـة ،فلا وزارة الثقافـة لديهـا رؤيـة يف
اختيارماتطبـع مـن أعمـال ،والوزارة التعليـم
اسـتطاعت أن تقـوم بالتحديـث يف املناهـج
امليتـة ..يتخـرج طالبنـا وطالباتنـا مـن كليـات
أدبيـة دون أن يعرفـوا مراحـل تطـور اإلبـداع
الليبـي وسـماته وخصائصه ومـن هم مبدعيه
ومبدعاتـه ..فـأي مسـتقبل للشـعر أو للروايـة
أو ألي منتـج ثقـايف يف هكـذا عمـى اليبصـر
حتـى حتـت قدميـه ،أمـا إذا أخذتالسـؤالعلى
اطالقـه  :مـا مسـتقبل الشـعر .فإجابتـي أن
الشـعر سـيظل ،كما سـتظل الرواية وكل أنواع
الفنـون ..ألن وجودهـا منـوط بوجـود هـذا
اإلنسـان  /اإلنسـانة،وهما يف سـدمي احليـاة
يجـدان أنهمـا ينبضـان بسـرٍ مبثوت يف الـروح،
ومكنـون يف خبايـا ٍ
ذات متفـردة  .قـد تكتـب
هـذه الـذات شـعراًأو قصـةًأو روايـةً ...أو
تركـض يف بـراري املعرفـة الشاسعةمسـتقبل
كل شـيءيرتبط بوجـود هـذا املخلـوق هـذا
الكائن..سـمعت أن كويكبـا ً سـيصطدم
بـاألرض يف شـهر سـبتمبر القـادم ،العلمـاء
يحـذرون ونحـن منضـي يف هـذا العبـث للذي
نسـميه مجـازاً حيـاة،إذاً إلـى ذاك احلين
سـنكتب الشـعر والقصـة والرواية،وأنـت
كمبـدع سـتنهال اسـئلتك باحثـة عـن معنـى
ملعانـي األشـياء عـن الشـعر والروايـة وحتـى
احليـاة ذاتهـا
67
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ـجني
رسـالة وصلـت ملجلـة الليبـي مـن موقـع « ناشـرون فلسـطينيون» لس ٍ
أسيرٍ يحجب عنه االحتالل الصهيوني النور يف سجن رميون االسرائيلي
البغيـض ،حيـث أشـد التحصينـات واالجـراءات األمنيـة وحيث التصميم
علـى الطـراز األمريكـي ،حيـث املسـافة  100كلـم عـن مدينـة بئـر السـبع،
يتكون هذا السجن من  3أقسام يتسع كل واحد منها إلى  120معتقل،
ويتكـون كل قسـم مـن  10غـرف  ،يف كل غرفـة  10أسـرى ،وال تتجـاوز
مسـاحة الغرفـة  3م ،ويعانـي فيـه املسـاجني مـن كل نـزق املسـتبد الغاشـم،
إجراءات العزل االنفرادي واالقتحامات ومخاطر االشعاعات املسرطنة
وآالم صداع الرأس العنيفة نتيجة تركيب أجهزة التشويش االلكترونية.
كل هـذه االنتهـاكات ،لـم متنـع كاتـب هـذه املقالـة مـن إبـداع هـذا املقـال .
الـذي تقدمـه لكـم مجلـة الليبـي لتذكركـم مـن جديد بأن ثقافـة املبدع ال
تركـع لقضبـان السـجن.

عندما يهتف السجان ..

ليتني كنتُ سجيناً
بقلم :األسير كميألبوحنيش  .سجن ريمون الصهيوني.

هـل نحـن خـارج حسـابات الزمن؟ كم سـيمضي
مـن الوقـت حتى ندرك بعض احلقائق املفزعة،
ونحـن نرقـب بدهشـة األطفـال ،العالـم الـذي
ينكمـش علـى ذاتـه ،واخلـارج بالنسـبة إليـه،
مجرد شـرفة يطل من خاللها على العدم ،وإذا
حالفـه احلـظ فبضـع خطـوات خـارج الباب كي
يتذكـر أنـه ال يـزال حـراً ...أمـا نحـن املنذوريـن
للحيـاة خلـف األبـواب املوصـدة ،نحـن مـن نحيا
انفصـاالً قسـريا ً عـن الزمـن .منـا مـن شـارف
علـى إنهـاء أربعـة عقـود يف جـوف احلـوت ،تلك
العلـب اإلسـمنتية البـاردة التي أسـماها البعض
مبدافن األحياء ،تختلط األشـياء علينا يف زمن
الوباء ولم نعد نفهم بعض املفردات يف قاموس
العالم.
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مـاذا تعنـي اجلهـات األربـع؟ الفصـول األربـع؟
املقهـى ،الشـارع ،السـيارة ،الشـجرة ،األطفـال..
وقائمـة طويلـة مـن املفـردات التـي ماتـت يف
قاموسـنا ،مـاذا يعنـي الداخـل واخلـارج؟!!
حتى الفزع ،ال ميكننا ممارسته :
لكـن ال بـأس ،يف اخلـارج مجـرد عالـم باتـت
جتتاحه هستيريا الوباء ،فزع العالم ولم يتسنى
لنـا أن نفـزع ،كمـا البشـر يف كافة أنحـاء االرض،
العالم يهرب ويختفي خلف أبواب البيوت ،فيما
لـم مننـح أي فرصـة ولـو بالتظاهـر بالفـزع أو
بالفرار.
يعيـش العالـم جتربـة حظـر جتـوال لـم يشـهدها
يف تاريخـه الطويـل ،ويغـدو اخلـروج للشـارع
حلماً ،فتتحول جهاته األربع إلى سجن كبير ،لم
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نعد وحدنا املسجونني ،وإن كان ثمة فارق هائل
بني سـجن وآخر ،غير أننا يف سـجننا ال نعرف
الهسـتيريا ،ورمبـا كانـت سـجوننا هـي املـكان
الوحيـد الـذي لـم تصلـه اجلائحـة ،ليـس ألننـا
محتاطون من إمكانية تفشـي الوباء ،وليس ألن
الدولـة االحتالليـة توفـر لنا كل ما من شـأنه أن
مينـع هـذه األفعـال ،وإمنـا ألننا خارج حسـابات
الزمن وحسـب.
السجان صار متهما ً  ..باحتمال االصابة :
يف زمـن الوبـاء تنقلـب األدوار ،ويغـدو السـجان
متهمـا ً باإلصابـة ،ويتعين عليـه أن يثبـت كل
سـاعة أنه ليس موبوءاً كي يسـمح له باالقتراب
مـن حجراتنـا لتأديـة مهـام وظيفتـه ،ويحظـر
عليـه اخلـروج مـن حجرتـه املحصنـة أسـوة بكل
املحجوريـن واملحظـور عليهـم مالمسـة اخلارج،
ووحدنـا مـن لـم يحظـر علينـا اخلـروج للخـارج،
فاخلـارج بالنسـبة هـو مجـرد خارج الغرفـة ،أي
السـاحة أو الفـورة ،وحدنـا مـن بقينـا نتحـادث
ونصافح بعضنا ونتعانق يف األعياد واملناسبات،
ولـم يفـرض علينا مبـدأ «التباعـد االجتماعي».
يبقـى العالـم قابعـا ً وراء األبـواب املوصدة خوفا ً
من الوباء املتربص على عتبة الباب ويف املصعد
والسـيارة واملطعـم ودرج املكتـب وسـلم الطائرة،
أمـا السـجان ففـرض عليـه مبـدأ التباعـد عـن

أقرانـه مـن السـجانني ،أمـا نحن األنقيـاء من أي
الوبـاء ،صـار يتحاشـانا ،ليـس ألنـه ال يرغـب يف
نقـل العـدوى إلينـا ،وإمنـا ألنـه أدرك يف أعماقـه
أنـه موجـود بعقـدة الدونيـة ،وأنـه قابـلٌ لإلصابة
بـكل أنـواع األوبئـة ،وأن الفيروسـات ال ميكنهـا
ونقاء.
االقتـراب مـن البشـر األكثـر مناعـةً
ً
حسنا اإلنساني،
ال زلنا بخير ،وتأكد لنا سالمة ّ
ينتابنا احلزن على الضحايا الذين يذهبون إلى
حتفهـم كل يـوم ،ويسـاورنا القلـق علـى سلامة
شعبنا وأهالينا ،أما نحن فلم يداخلنا أي خوف
مـن إمكانيـة تسـرب الوبـاء إلى صفوفنا.
فرضـت علينـا اإلدارة الكثيـر مـن إجراءاتهـا
الطارئـة ،وكلهـا إجـراءات عقابيـة وإن تسـترت
بستار اإلجراءات الوقائية ،ولقد ُمنعنا من زيارة
األهل ،والتنقل بني السجون ،واخلروج للعيادات
واملشـايف ،والتلكـؤ واملماطلـة يف حـل الضائقـة
املاليـة وسـد العجـز يف االحتياجـات الغذائيـة
والسـجائر واملالبـس.
ولكـن ال بـأس ،يف زمـن الكورونـا ال زلنـا نحظـى
يف اخلـارج أو مجـازه ،ومـن هـذا املجـاز نحتفـي
بالقليـل مـن احلريـة ،وبوصفنـا أنقياء مـن الوباء
فيما يقف السـجان محد ًقا فينا عن بعد ،خلف
الفاصل احلديدي ،يتطلع إلينا ونحن منشي يف
الساحة فرادى وجماعات ،ال يخاجلنا أي شعور
بالفـزع أو الهسـتيريا ،يقـف السـجان مرتديـا ً
لكمامتـه وقفازاتـه ،يتأملنـا جيـداً ،عيناه تشـعان
بشـيء مـن الغيـرة واحلسـد ألنـه قـاد ٌم لتـوه مـن
مدينتـه الغارقـة يف صمتهـا ،وقـد حتولـت إلـى
مدينة أشـباح.
رمبـا خطـر بدهنـه انقلاب األدوار ،وقـد صـار
األسـرى وحدهـم من ميتلكون مجـازات احلرية،
يف الوقـت الـذي يغـرق فيـه العالـم بالصمـت
ً
شـامل وقسـرياً.
ويعيـش حجـراً صحيـا ً
فيمـا هـؤالء السـجناء ليـس لديهـم ما يخسـروه،
ووحدهـم مـن ال يعيشـون حالـة الذعـر والقلـق
واالكتئـاب.
رمبا هتف بنفسه« :ليتني كنت سجينا ً »..
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المرض يف زمن كورونا ..

الوهم والتوهم
د .إسماعيل الموساوي .المغرب

حينمـا يسـيطر الظـن الفاسـد علـى حياتنـا
الصحيـة والوجدانيـة والعاطفيـة ،يصبـح
الواقـع زيفـاً ،ممـا يؤثـر علـى الواقـع نفسـه،
َب األحـكام والقيـم؛ إذ يصبـح الواقـع
ف ُتسـل ُ
اإلنسـاني وهمـا ً والوهـم واقعـاً ،واخليـر
شـراً ،والشـر خيـراً ،و الصحـة مرضـا ً
واملـرض صحـةً ..إلـخ ،فالتفكيـر مـن منظـور
املعرفـة املتوهمـة يعظـم صغائـر األمـور مـن
خلال جعـل املشـكالت الصغيـرة مشـكالت
كبيـرة ،فتغـدو جـل إدراكاتنـا مشـوهة
تتوهـم أن كل َعـرضٍ يشـعر بـه اإلنسـان هـو
مـرض ،خصوصـا ً إذا تزامنـت هـذه املعرفـة
املتوهمـة بانتشـار جائحـة خطيـرة وعامليـة
كجائحـة فيـروس كورونـا (كوفيـد/-19
 )COVID-19التـي اسـتفاق العالـم
مؤخـراً مـدركا ً خطورتهـا التـي ال تسـتثني
أي كان مـن البشـر الصغيـر والكبيـر ،القـوي
والضعيـف ،الثـري والفقير....إلـخ ،فخطـورة
هذا الفيروس الفتاك دفع باإلنسـان يف زمن
كورونـا إلـى إعـادة التفكيـر يف مسـألة احلياة
واملـوت داخـل الوضـع املتـأزم الـذي تسـيطر
عليـه املعرفـة املتوهمـة التـي أضحـت تفعـل
بـه مـا تشـاء ،فأصبـح التوهـم باملـرض أكثـر
مـن املـرض نفسـه ،فتحـول الرهـان من رهان
مقاومـة املـرض (فيـروس كوفيـد  )19إلـى
رهـان مقاومـة وهـم املـرض ،الـذي انبجـس
داخـل الوضـع املتـأزم والكارثـي لإلنسـان،
فالطـب الكالسـيكي وال سـيما اإلسلامي
منـه كان قـد انتبـه إلـى هـذه املسـألة مشـيراً
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إلـى أن بدايـة أي داء كان تكـون عبـر الوهـم
مـن خلال إقـراره بالعناصـر التاليـة:
الوهم نصــــف الداء:
نسـتفيق خوفا ً وجزعا ً هذه األيام ،دائما ً بحثا ً
عـن عـدد اإلصابات اجلديدة وعـدد املتعافني
وعـدد الوفيـات ممـا يخلـق نوعـا ً مـن الذعـر
واخلوف يف أنفسـنا ،الشـيء الذي يخلق نوعا ً
كذلـك مـن الظـن الفاسـد بالشـعور باإلصابـة
بهـذا املـرض يف كل دقيقـة ،فمـا ينبغـي النظـر
فيـه يف هـذا املقـام هـو أن هـذا الظن الفاسـد
يف احلقيقـة مـن األمـراض الروحيـة التـي
تصيـب اإلنسـان؛الذي انتبـه إليـه الفيلسـوف
والطبيب الشـيخ الرئيس ابن سـينا الذي قال
بـأن «الوهـم نصـف الـداء ،واالطمئنـان نصف
الـدواء ،والصبـر أول خطـوات الشـفاء»؛
فالوهـم يجعـل اإلنسـان يـدور يف حلقـة فارغة
تعمـل علـى تعظيـم الواقـع احلسـي واالبتعـاد
عـن احلقيقـة كلياً ،وكأننا أمام أسـطورة كهف
أفالطـون التـي كان يرى مـن خاللها مجموعة
مـن النـاس املقيـدة أرجلهـم وأعناقهـم بأغالل
منـذ نعومـة أظافرهـم أن اخليـاالت احلسـية
هـي احلقيقـة ،حيـث تعمـل املعرفـة املتوهمـة
علـى عنصـر التخييـل ممـا يـؤدي علـى تدهـور
الصحـة اجلسـدية والسـيكولوجية لإلنسـان.
إن أشـد مـا انتشـر يف زمـن كورونـا بشـكل
واضـح هـو التوهم؛الـذي جعـل فئـة كبيـرة
مـن النـاس يتقمصـون دور املعانـاة لتمتلـئ
أجسـادهم باأللـم املسـتعار الـذي ال واقـع لـه،
فبعـض النـاس مبجـرد سـماعهم مبصابين

إبــــــــــــداع

مبـرض فيـروس كورونا(كوفيـد  )19الـذي
يزداد عددهم يف كل يوم موالٍ  ،فيبدأ عندهم
التقمـص املرضـي حيـث الشـعور باألعـراض
ذاتهـا؛ إذ جنـد العديـد مـن األشـخاص قـد
تسـرب إليهـم الوهـم بأنهـم سـيمرضون بهـذا
الفيـروس األمـر الـذي أدى إلـى إصابتهـم
مبجموعـة األمـراض النفسـية كالغـم واحلزن
و اخلـوف مـن املـرض الـذي يـؤدي إلـى
املـوت ،...التـي سـتكون لها تداعيـات خطيرة
يف املسـتقبل بالنسـبة لألفـراد الذيـن عاشـوا
حتـت أزمـة زمـن كورونا،فانعـدام هذا التوهم
و القضـاء عليـه ،بـات أمـراً ضروريـا ً اليـوم،
بـل يجـب أن نحولـه إلـى مـا سـماه ابـن سـينا
«باالطمئنـان» الـذي هـو نصـف الـدواء؛ أي
نصـف العلاج ..
االطمئنـان نصف الدواء:
لقـد أدرك األطبـاء العـرب و املسـلمون
قدميـاًأن اجلسـد ال ينفصـل عـن النفسـفي
بحوثهـم الطبيـة ،فالفصـل الـذي كان قائمـا ً
يف الفكـر اليونانـي لـم يكـن فصلاً مقنعـا ً
ملشـكلة اجلسـد والنفـس ،ولقـد كان أول
طبيـب وفيلسـوف عربـي ومسـلم الـذي
لـم يقتنـع بهـذا الفصـل يف بحوثـه الطبيـة
الطبيـب والفيلسـوف والكيميائـي «أبـو بكـر
الـرازي» الـذي ركـز بشـكل كبيـر علـى نفسـية
مرضـاه يف معاجلتهـم حيـث كان يـزرع األمـل
واالطمئنـان يف نفـوس مرضـاه الذيـن ال
أمـل يف شـفائهم ،لهـذا جنـد الـرازي كان
يف أكثـر مـن مـرة يؤكـد علـى أنـه يجـب علـى
الطبيـب أال يتـرك مرضـاه وإن اسـتحال
شـفاؤهم»،وأن عليـه أن يسـعى دومـا ً إلـى بـث
روح األمـل يف نفـس املريـض ،ويوهمـه أبـداً
بالصحـة ويرجيـه بهـا ،وإن كان غيـر واثـق
بذلـك ،فمزاج اجلسـم تابـع ألخالق النفس».
إن بحـوث «الـرازي» الطبيـة والتـي كان لهـا
عظيـم النفـع يف الطـب األوربـي فيمـا بعـد،
حيـث كانـت تركـز بشـكل كبيـر عـن مـزاج

اجلسـم الـذي كان ينظـر إليـه الـرازي بأنـه
تابـع ألخلاق النفـس من خلال قوله« :فمزاج
اجلسـم تابـع ألخلاق النفـس» مؤكـداً منزلـة
النفـس وأولويتهـا يف عالقتهـا باجلسـد التـي
فاملـرض
تلعـب دوراً كبيـراً يف شـفاء املريـض،
ُ
ال ينحصـر يف حـدود اجلسـد حسـب الـرازي
وإمنـا يتأثـر بأحـوال النفـس ،ومـا دام األمـر
كذلـك فاملهتـم بصناعـة الطـب الـذي هـو
الطبيـب ال ينبغـي أن تنحصـر صناعتـه يف
اجلسـد َف َحسـب ،وإمنـا ينبغـي عليـه يف البـدء
أن يكـون طبيبـا ً للنفـس وعـن درايـة بأحـوال
الـروح ،مـن خلال الوقـوف عـن داللتهـا
وأحوالها وتقلباتها وهذا ما أراد أن يقاربه يف
مصنـف يعـد واحـداً مـن املصنفـات الرئيسـية
التي كتب يف علم النفس يف القرون الوسطى
وهـو كتابـه املتميـز «الطـب الروحانـي» الـذي
عالـج فيـه مـا يسـمى بإصالح أخلاق النفس؛
ألن النفـس هـي «الشـأن األول يف اجلسـد،
وكل مـا يحـدث فيهـا مـن خواطـر ومشـاعر،
يبـدو يف معالـم اجلسـم .وعلـى الطبيـب أن
يكـون طبيبـا ً للـروح مـع اجلسـد» ،لقـد كان
الـرازي علـى وعـي كبيـر بأهميـة بالتـوازن
القائـم بين النفـس واجلسـد ،فعـدد كبيـر
مـن أمـراض اجلسـم تنتـج أخالقـا ً وعـوارض،
وعالجها حسب الرازي ال يستقيم دون عالج
أخلاق النفـس التـي هـي سـبب مجموعـة مـن
العـوارض الرديئـة.
يبدوا أن الطبيب والفيلسـوف الشـيخ
الرئيـس ابـن سـينا قـد تأثـر بشـكل كبير بآراء
الرازي الطبيةمن خالل اعتنائه بشكل خاص
«مبشـكلة النفـس» التـي اسـتقصى إشـكاالتها
وتعمـق يف دراسـتها فلسـفيا ً وطبيـا ً مـن خلال
االسـتعانة يف البدايـة علـى آراء الفيلسـوف
اليونانـي أرسـطو إال أنـه لـم يقتصـر فقـط
عـن اإلرث األرسـطي املشـائي التـي اسـتقاه
مـن اليونـان بـل انفتـح عـن مصـادر علميـة
وفلسـفية أخـرى مسـتفيداً مـن الدراسـات
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الطبيـة والتشـريحية للعلمـاء الذيـن جـاؤوا
بعـد أرسـطو ،فابـن سـينا قـد سـار علـى نهـج
الـرازي يف مسـألة إعطـاء االولويـة ألحـوال
النفـس يف األمـراض اجلسـدية والنفسـية
لهـذا جنـده يقول»:يجـب مراعـاة أحـوال
النفـس مـن الغضـب والغـم والفـرح واللـذة
وغيـر ذلـك ،فـإن األغذية احلـارة مع الغضب
مضـرة ،وكذلـك البـارد مـع اخلـوف الشـديد،
أو اللـذة املفرطـة مضـرة» ،فهـذا النـص يـدل
بشـكل بـارز عـن تأثـر ابن سـينا بـآراء الرازي
الطبيـة التـي تؤمـن بـأن صحـة األبـدان ال
تنفصـل عـن اعتـدال أخلاق النفـس واملـزاج
اإلنسـاني.
فمـا نريـد أن نصـل إليـه مـن خلال مـا
سـلف ،هـو أن الطـب اإلسلامي الكالسـيكي
كان يؤمـن إميانـا ً شـديداً بأهميـة احلالـة
النفسـية لإلنسـان مـن خلال اطمئنـان
وأمـل املريـض يف الشـفاء التـي تؤثـر علـى
وظائـف أجهـزة جسـمه ،كمـا ينبغـي علـى
األطبـاء أيضـا ً أن يعاملـوا املريـض معاملـة
إنسـانية ،وعنايـة طبيـ ًة خاصـ ًة؛ ألن ذلـك
يسـاهم بشـكل أو بآخـر يف بدايـة الشـفاء.
لكـن كيـف ميكـن أن نراهـن عـن االطمئنـان
فلسـفيا ً يف زمـن كورونـا املتـأزم؟ وهـل ميكـن
احلديـث عـن إمـكان التـداوي بالفلسـفة يف
زمـن كورونـا عبـر نشـر مجموعـة مـن القيـم
احلياتيـة واملعيشـية؟
التداوي بالفلسـفة :
إن اإلجابـة عـن هـذا السـؤال السـابق
تدعونـا إلـى الرجـوع إلـى أطروحـة املفكـر
املغربـي «سـعيد ناشـيد» التـي تدافـع عـن
فكرة «التداوي بالفلسـفة» يف كتابه «التداوي
بالفلسـفة» الصـادر عـن دار التنويـر ،2018
التـي ينطلـق مـن خاللهـا بالدفـاع عـن احليـاة
البسـيطة لإلنسـان ،وفـق بـوح الفيلسـوف
األملانـي «نيتشـه» الـذي قـال «إن منط احلياة
البسـيطة هـدف بعيـد للغايـة بالنسـبة لـي،
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وسـأنتظر حتـى يأتـي أنـاس أكثـر حكمـة
منـا ليعثـروا لنـا عليـه» ،ليتسـاءل عـن مـا
هـي احليـاة البسـيطة؟ فمـا يهمنـي يف هـذه
املسـاهمة هـو طبيعـة اجلـواب الـذي قدمـه
«سـعيد ناشـيد» للسـؤال والـذي يقـول فيـه
هـي « :احليـاة التـي أعيشـها بأقـل مـا ميكـن
مـن األوهـام ،حيـث أتصالـح فيهـا مـع قـدري
اخلـاص ،وال أقـارن نفسـي بـأي قـدر ألي
إنسـان آخـر ..ألـخ» ،فهـذه القولـة تدعونا إلى
التفكيـر يف مـا يعيشـه اإلنسـان اليـوم يف زمـن
كورونـا مـن وهـم وتوهـم باملـوت الـذي يخـرج
اإلنسـان مـن وجـوده األصيل الـذي هو وجوداً
بعيـداً كل البعـد عـن كل معرفـة متوهمـة ممـا
يجعـل حيـاة الكائـن منشـطرة وسـط عوالـم
التوهـم التـي تـزج بـه يف حياة معيشـية شـبيهة
ب»أسـطورة الكهـف» ألفالطـون التي ال شـيء
فيهـا يظهـر علـى وجـه احلقيقـة ،فيصبـح
املطلـوب علـى وجـه التحقيـق فيهـا مطلـوب
علـى وجـه التوهـم الـذي تضيـع فيـه إنسـانية
اإلنسـان ومقصوديتـه التـي مـن خاللهـا يعيش
قـدره اخلـاص بـكل سـكينة وطمأنينـة ،وكل
مـا ينبغـي التأكيـد عليـه يف هـذا املقـام ،هـو
أن مسـتقبل البشـرية يوحـي مـن خلال زمـن
كورونـا اليـوم بأنـه مسـتقبل انـدالع احلـروب
البيولوجيـة والفيروسـية واجلرثوميـة واألمـل
مطـروح بشـكل كبيـر علـى كل مـن الفلسـفة
والطـب مـن خلال محاربتهمـا للوهـم وإبدالـه
باالطمئنـان النفسـي الـذي هـو نصـف الـدواء
كمـا هـو احلـال يف الطـب أو الطمأنينـة
الفلسـفية التـي مـن خاللهـا سـنعرف أنفسـنا
والغيـر واألشـياء جميعـا ً مـن حولنـا ،وحين
يتحقـق هـذا املطلـوب علـى وجـه التحقيـق،
سـنعرف وجودنـا األصيـل حـق املعرفـة الـذي
مـن خاللـه سـنواجه كل أشـكال اخلـوف
واخلـزن واملـوت التي نشـعر بهـا اليوم يف زمن
كورونـا اجلديـد..
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بني اإللهام والتوثيق ..

اإلبداع الفني يف خضم ّ األوبئة ()2
د .عواطف منصور ،جامعية وناقدة تشكيلية ،جامعة منوبة ،تونس.

«ذعر»

وباملقابـل هاهـو تاريـخ الفـن املعاصـر يشـهد
وباءأوقـف العالـم بأسـره علـى قـدمٍ
بـدوره
ً
وسـاقٍ  ،كمـا جعـل جميـع األمم جميعهـا
تقبـع يف منازلهـا قسـراً ال خيـاراً ،دون علـم
باملسـتقبل القريـب ،وبـا ٌء يحـدوه غمـوض
مشـددة علـى عـدم مغـادرة
صـارخ وتعليمـات
ّ
صحـي،
البيـت ليظـلّ العالـم بأسـره يف حجـر ّ
إنّه وباء «كرونا» أو «كوفيد  »19كما اصطلح
علـى تسـميته طب ّيـاً.
واحلقيقـة التـي ال جـدال فيهـا أنـه بعـدم
االسـتجابة إلـى هـذا احلجـر فـإ ّن األ ّمـة
سـتهلك حتماً ،واخليار الوحيد املتاح إمنا هو
بين االستسلام لهـذا احلجر بسـلب ّي ٍة وانتظارٍ
يشـوبه خـوف وهلـع ،أو األخـذ باحليطـة

داخل اخلاليا
واالسـتفادة منـه للظفـر مبسـار إبداعي أفضل
متجـدداً ومتفـ ّرداً يف خضـم هـذا
قـد يكـون
ّ
الصحـي.
الوبـاء وحجـره
ّ
مـن هنـا ،وأل ّن الفنـان هـو شـاهد عصـره
وهـو مـؤ ّرخ ال يختلـف عـن الكاتـب واألديـب
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خوف

واملؤلّـف إال يف األداة ،فـإن كان األول يعتمـد
القلـم والقرطـاس فـإ ّن الثانـي يعتمـد الريشـة
واللـون والفكـر لينتـج صـورة منحوتـة أو
خزفيـة والصـورة أبلـغ مـن الكلمة فهي ترسـخ
يف الذاكـرة أكثـر مـن الكلمـات ،فقـد أقبـل
تعبـر عـن
الفنـان يسـتلهم يف حجـره منجـزات ّ
اجلائحـة وتكتبهـا لونـا ً وصـورة ،لتكون بالتالي
تسـجيالً وإثباتـا ً وشـاهداً.
ّ
وال يسـعنا مواصلـة هـذا احلديـث إال يف
ظـل اسـتحضار جتربـة الفنـان التونسـي
«سـامي بـن عامـر» ،الـذي ألفنـاه زمنـا ً بعينـه
فنـان الريشـة واللطخـات اللون ّيـة والتركيبـات
الفن ّيـة التجريد ّيـة ذات األشـكال واخلطـوط
املتشـابكة ذات األسـلوب املا ّدوي والتجريدي.
فنّـان بـدأ مسـيرته الفنيـة منـذ الثمانينـات،
غيـر أ ّن الفنـان يف هـذه املـ ّرة غ ّيـر األسـلوب
ليحـ ّول املـادوي إلـى رقمـي ،وقـد جـاءت
هـذه التجربـة اجلديـدة نتيجـة لهـذا احلضـر
الصحـي الـذي فرضته «كرونـا» ،فالفنان على
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وتيـرة بنـي شـعبه ارتكـن بـدوره إلـى احلجـر،
وألنّـه لـم يتمكـن بالتالـي مـن ارتيـاد مرسـمه
كمـا كان يفعـل دومـا ً ملمارسـة فنـه ،فقـد حـاول
التخلّـص مـن مـأزق هـذا الوبـاء ،وخ ّيـر البحث
الرقمـي لينتـج منجـزات رقم ّيـة تولّـدت مـن
وسـجلت وكانـت بالتالـي
وغبـرت
ّ
رحـم الوبـاء ّ
شـاهد عيـان علـى املرحلـة.
لقـد تخ ّ
طـى «بـن عامـر» حـدود اللوحة ليرسـم
هـذه املـ ّرة بالفـأرة والبرمجيـات احلاسـوب ّية،
ويتـرك خيالـه يلـج عوالـم افتراض ّيـة أفضـت
بـه إلـى والدة أسـلوب مختلـف ،قـد يكـون ليـس
متجـدد
باجلديـد يف مسـيرته الفنيـة ولكنّـه
ّ
ومباشـراتي لألزمـة التـي يعيشـها العالـم
بأسـره ،ذلـك أ ّن الفـن يسـتلهم مـن السـياق
االجتماعـي ،إذ ال ميكـن البتـة فصـل الفـن
عـن احليـاة واملجتمـع ،وهكـذا هـي نتاجاتـه
الرقم ّيـة لـم تنفصـل عـن الواقـع بـل رسـمت
جائحـة كرونـا بوجهـة نظر الفنـان .وهكذا هي
األعمـال الفن ّيـة «ال تظهـر جزافـا ً وال تختفـي
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عشـوائيا ً وهـي تتقـدم أو تتخلـف بفعـل عوامـل
وتيـارات اجتماع ّيـة وفكر ّيـة ميكـن لـكل مـن
ُيفكـر أن يضـع يـده عليهـا ،وهـي ليسـت قـدراً
محتومـاً ،وإمنـا يف وسـعنا بعـد أن نقـف عليهـا
أن نتدخـل يف مسـارها ونعدلهـا يف االجتـاه
الـذي نريـد» ،ويف ذات السـياق كانـت نتاجـات
الفنـان الرقم ّيـة ،وليـدة وضـع راهـن ،عايشـه
وفضـل التعبيـر عنـه بطريقـة رقم ّيـة
الفنـان
ّ
وبأسـلوبه اخلـاص.
إ ّن رفـض الفنـان أن يقبـل مبأزق الوباء والبقاء
مكتـوف اليـد عندمـا منعـه احلجـر الصحـي
عـن التحـ ّول إلـى مرسـمه ولّـد لديـه إمكانـات
متجـددة أفضـت الـى انتـاج 20
إبداع ّيـة
ّ
لوحـة رقم ّيـة اشـتغل عليهـا منـذ بدايـة احلجر
لدرجـة أنّـه كان ينتـج عملاً رقميـا ً كل يـوم،
وهـو مـا ال يسـتطيع فعلـه مـع اللوحـة الزيت ّيـة،
فهـي تتطلـب مجهـوداً ووقتـا ً أطـول لتكـون
منتهيـة ،بينمـا هـذه البرمجيـات وهـذه الفـأرة
والشاشـة البيضـاء جعلتـه يختصـر الوقـت
وينتـج أكثـر ،واجل ّيـد هنـا أن التجربـة ال تتك ّرر
كما ال تتشـابه ،بل إنّه يف كل مرة ينتج أشـكاالً
جديـدة رمبـا هـي خواطـر اللحظـات التـي
تسـكن خاطـره وتخالـج نفسـه فتدفـع بيديـه
إلنتاجهـا ،إنّـه املبـدع عندمـا يتخ ّ
طـى األزمـة
ويجـدد ويغ ّيـر منطلقاتـه وإن حافـظ
ليبـدع
ّ
علـى ذلـك اخليـط الرابـط بينهـا ،ويقـول يف
هـذا اإلطـار« :أن تكـون تشـكيلياً ،يفتـرض
أن تكـون قـادراً علـى التّفاعـل مـع وضعيـات
مختلفـة ومتغ ِّيـرة ،أن تُغ ِّيـر يف تقنياتـك بحكـم
تغيـر املحيـط الـذي تعيـش فيـه ،أن تتفاعل مع
ُّ
مـا قـد ُيغ ِّيـر حياتـك ،وتلـك شـروط اإلبداعيـة
عمومـا».
ولعلنـا نشـير هنـا تعليقـا ً علـى أ ّن جتربـة «بـن
عامـر» التـي نحـن بصددهـا هـي نتيجـة فعل ّيـة
الصحي الذي تعيشـه تونس على
لهذا احلظر
ّ
غـرار قريناتهـا مـن دول العالـم ،وهـي نتيجـة
لعـدم اسـتكانة املبـدع أمـام سـطوة اجلائحـة

الّتي منعته قسراً من ارتياد مرسمه وممارسة
فتصـدى لهـا بإنتاجات فرضتهـا املرحلة،
فنّـه،
ّ
ولكنّهـا تنبـئ بـأ ّن الغـد أفضل أو هكذا قرأتها
أنـا بعين املتلقّـي ،فاأللوان مبهجـة وإن غمرها
أو لفهـا السـواد حينـا ً ليلفهـا األزرق حينـا ً
آخـر ،ألـوان جمعـت بين األحمـر والرمـادي
واألبيـض واألزرق واألسـود ،ألـوان تفضـي
لثنائيـات تقتـرن وتتعارض أحيانا ً ولكنها تبعث
للحيـاة واألمـل ،قـد تتخاصـم وتصيـح وتعربـد
األشـكال والشـخوص فيهـا .ولكـن الفنـان
أخضعها جميعها الى فكره وشـحنها مبشـاعر
خلّفهـا الوبـاء يف نفـوس الناس،وقـد اختارهـا
الفنـان لتكـون عناويـن للوحاتـه الرقميـة علـى
غـرار «تسـلّل» ،وهنـا يحيلنـا إلـى تسـلل بعـض
املرضـى بعيـداً عـن الرقابة ودون وعي إلصابة
غيرهـم مـن العـدوى أوتسـلّل هـذا الوبـاء إلـى
اخلاليـا وتدميرهـا« ،إبـادة» ،وقـد حتيـل إلـى
مقـدرة هـذا الوبـاء الطاغـي علـى اإلبـادة إذا
الصحـي« ،فوضـى»،
لـم نحافـظ علـى احلضـر
ّ
«ذعـر»« ،خـوف» ،هلـع» ،كلّ هـذه املشـاعر
خلفتهـا اجلائحـة يف النفـوس ،ولتلـج نفـوس
النـاس جميعـا ً ويفهمـه املتلقـي ،أرفـق الفنـان
لوحاتـه الرقميـة بنصـوص باللغتين العربيـة
والفرنسـية ،فعلاً هـي رسـائل ُملهمـة لإلبـداع
وذائقـة فن ّيـة جديـدة سـيتم تذوقهـا ونقدهـا
والتعـرض لهـا يف القـادم ،وهـي توثيـق جلائحة
كرونـا العامل ّيـة.
مـن الواضـح أن اللوحـات الرقم ّيـة ،وقـد يبـدو
ذلـك جليـا ً يف عناوينهـا ،هـي رسـائل الفنـان
إلـى املتلقـي حتّـى يصـل صوتـه إلـى أكبـر مدى
لـم يكتفـي بإجنازهـا ونشـرها علـى صفحتـه
الفايسـبوك ّية ،بـل إنّـه أجنـز معرضـا ً افتراضيا ً
ثالثي األبعاد حتت عنوان»ملسة ُميتة»،أو»ملس
ُميـت» ،ليتفاعـل معه املتلقي يف شـتى أصقاع
ويتحـدث يف هـذا السـياق قائلاً « :إن
العالـم،
ّ
هـذا املعـرض االفتراضـي الـذي مكَّننـي مـن
ٍ
فضـاء رحب،
حتويـل عزلتـي إلـى منطلـقٍ لغزو
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ت مـن التواصـل مـع ٍ
ٍ
متنـاه
عـدد ال
حيـث متكَّنـ ُ
مـن املبحريـن يف عالـم االنترانـت باختلاف
جنسـياتهم ،مخترقـا بذلـك حـدود اجلغرافيا،
ُيثبـت أن فضـاء االنترانـت الـذي أصبح ُمتاحا ً
األكثـر دميقراطيـة
للجميـع ،هـو الفضـا ُء
َ
عرفهـا البشـر .فلـم يعـد الفنـان التشـكيلي
رهين قاعـة العـرض القـادرة مبفردهـا علـى
التّعريـف بأعمالـه .ومـا نحـن نالحظـه اليـوم
مـن ظهـور منصـات افتراضيـة تهتـم بتسـويق
سـواء علـى الصعيـد الوطنـي
األعمـال الفنيـة
ً
أو الدولـي ،ليـس إال ترجمـة عـن هـذه ال ُنّقلـة
النّوعية .ان هذا الوباء الذي تعيشـه البشـرية
قاطبة لن يوقف مسـيرتها مادام اإلبداع ينمو
ويتجـذر يف أصعـب مراحلهـا لينتج احلياة،إنه
حصانته،تتغيـر أعمالُنـا الفنيـة علـى مـ ّرِ
َّ
تتعـدد أشـكالها وتتكامـل ،ل ُت ْبنـي
التجـارب،
َّ
بذلـك علـى طـول الطريـق أفكا ُرنـا انطالقـا ً
مـن حاالتنـا الطارئـة ومـن شـكوكنا وآالمنـا.
كل أعمالُنـا الفنيـة مختلفـة ،إال أنهـا أساسـا
واحـد».
أثبـت «بـن عامـر» أ ّن الفـن واإلبـداع ال يتوقف
حتّـى يف أحلـك الظـروف ،بـل إنّـه يشـحن
الفنان إليجاد سـبل تشـكيل ّية جديدة تتماشـى
والراهـن ،جتعلـه يبتكـر ويفكّـر ،كيـف ال يكـون
كذلـك وهـو القائـل بلسـان حالـه« :إ ّن هـذا
الوباء الذي تعيشـه البشـرية قاطبة لن يوقف
مسـيرتها مـادام اإلبـداع ينمـو ويتجـذر يف
أصعـب مراحلها لينتـج احلياة،إنه حصانتها».
فعلاً  ،إ ّن الفـن كذلـك ،إذ أنّـه يولّـد مـن رحـم
األزمـات والكـوارث واحليـاة عمومـا ً وال يتـرك
جانبـا ً مـن جوانبهـا إالّ ويد ّونـه ،إن رسـما ً أو
نحتـا ً أو قطعـة خزف ّيـة أو فيديـو ،يسـعى لبـث
األمـل وهكـذا هـي لوحـات «سـامي بـن عامـر»
الرقم ّيـة بألوانهـا الباعثـة علـى األمـل تعلن أ ّن
نهايـة الوبـاء منقضيـة ال محالـة وأ ّن العـودة
قريبة.
عمـا كنّـا بصـدد احلديـث عنـه،
وغيـر بعيـد ّ
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كورونا،04زيـت على
قماش90\90،صـم ،افريل2020
نـورد جتربـة ثانيـةُ ،عـرف مبدعهـا برسـوماته
ذات األسـلوب التعبيـري الواقعـي وحتـى
التجريـدي ،وتلـك الشـفافية التـي تغمـر
أعمالـه فتزيدهـا ألقـا ً وجماليـة ،شـفافية
لون ّية ميتهنها فناننا بحرف ّية عالية وميارسـها
بحنكـة املبـدع املاهـر واملتقـن لصنعتـه الفن ّيـة،
فتبـدو رسـوماته وكأنّهـا حتـت اللـون بينمـا
هـي تتداخـل وتتراقـص معـه ،إنّـه التشـكيلي
التونسـي «محمـد البعتـي» ،الـذي لـم يرتكـن
وتصـدى لهـذا
بـدوره أمـام سـطوة اجلائحـة
ّ
احلضـر بالتفاعـل معـه ورسـم خواجلـه وبـث
مكنوناتـه مـن خلال اللـون والشـفافية التـي
حتدثنـا عنهـا ليغمـر شـخوصه بهـا ،غيـر
ّ
أنّهـا اختلفـت هـذه املـ ّرة ،فبعـد رسـم البحـر
والسـماء واألسـماك واملراكـب ...جندهـا
اليـوم تتحـ ّول إلـى مشـاهد حتدثنـا عـن
لتحدثنـا
بشـاعة الوبـاء وتلـج إلـى نفوسـنا
ّ
ويتحـدث الفنـان عـن
عـن السـقم القاهـر،
ّ
سـماه «كورونـات»
لوحاتـه أو مشـروعه الـذي ّ
فيقـول واحلديـث علـى لسـانه« :كورونـات،
هـو عنـوان مشروعيالتشـكيلي ،ويقـوم هـذا

كورونا،05زيـت على
قماش90/90،صـم ،افريل 2020
املشـروع علـى تنـاول موضـوع السـاعة أي
ظاهـرة «فيـروس كورونا»الـذي مـا فتـئ
يكتسـح البشـرية يف كافـة أرجـاء العالـم،
أتنـاول فيـه هـذا املوضـوع بطريقتيوبأسـلوبي
اخلـاص ،مـن خلال سلسـلة أعمـال تصويريـة
عنونتهـا بــ «كورونا،1كورونـا ،2كورونـا،...3
وقـد بـدأت فكـرة هـذا املشـروع منـذ بدايـة
األزمـة العامليـة وتأكدتإثـر إعلان احلجـر
الصحـي العـام يف وطننـا العزيز وإعالن حالة
الطـوارئ الصحيـة القصـوى ملجابهـة هـذا
الوبـاء ،أنهـا حالـة إبداعيـة تسـتأنس بالواقـع
املعاش،بحالـة الفـزع والرعـب التـي أصابـت
البشـرية جمعـاء وامتـدت أصداؤهاإلى وطننا
العزيـز ،فآمنـت حينهـا مببـدأ أ ّن الفنـان هـو
ابـن واقعـه ،وأن مـن واجبـه التفاعـل مـع تلـك
القضايـا ،والفنـان ليـس ذلـك الكائـن القابـع
يف برجـه العاجـي ،بـل مـن واجبهأن ال يحصر
ذاتـه يف بوتقـة مجـال تخصصـه وأن يتفاعـل
مـن خلال االنخـراط يف مبـادرات املدني وأن
ينظـم إلـى الصفـوف األماميـة مـن جنودنـا».
مـن هـذا املنظـور ومـن وجهـة ابداع ّيـة محضـة

رسـم الفنـان مشـروعه ليقـول إنـه جنـدي قـد
ال يلبـس زي األخضـر للجيـش ،وقـد ال يلبـس
بدلـة اجليـش األبيـض مـن األطبـاء ولكنـه
يلبـس منديـل الرسـام الـذي تز ّينـه لطخاتـه
اللون ّيـة ،لينخـرط بـدوره يف هـذه األزمـة
وينضـم لهـذه اجليـوش ليبـث رسـائل مرسـومة
يفقههـا املتلقـي مهمـا كانـت ثقافتـه ومهما كان
تعبـر
تذوقـه للفـن بسـيطاً ،رسـومات زيت ّيـة ّ
عـن عنـف اجلائحـة وبشـاعة املصـاب ،تؤثّثهـا
شـخوص قد تبدو سـريال ّية يف أسـلوب رسـمها
املمتـدة وأفواههـا املتكالبـة
بأياديهـا الطويلـة
ّ
يف عـراك وتصـادم وفوضـى وكأنّهـا أشـباح
املـوت ،وأشـكال دائر ّيـة اتخـذت شـكل الكـرة
األرض ّيـة ،وكأنـه يخبرنـا عـن دمـار اجلائحـة
العالـم بأسـره يف حـال مـا لـم نرتكـن جميعـا
الصحـي.
إلـى احلظـر
ّ
ميكـن القـول إ ّن «البعتـي» ـــ وإن حافـظ
علـى أسـلوبه الفنـي ـــ فإنّـه غ ّيـر اجتاهـه يف
الرسـم مـن رسـم الطبيعـة الهادئـة هـدوء
نفسـه إلـى رسـم الكارثـة والوبـاء ،غيـر أنـه
لـم يرسـم يف هـذه املـ ّرة خواجلـه الذاتيـة
بـل خوالـج نفسـية يشـاطره فيهـا كل فئـات
بنـي شـعبه وحتـى شـعوب العالـم بأسـره مـن
خـوف وهلـع وذعـر وشـعور يحيـط بـه املـوت
والدمـار الـذي يعلـن عنهـا الوبـاء يف حـال
الصحـي .رسـم
عـدم االسـتكانة إلـى احلجـر
ّ
الفنـان كرونـا وهـي حتـاول التهـام كل مـا
يعترضهـا ،رسـم الـرؤوس يف شـكل جماجـم
ولعلـه يذكرنـا برسـومات «بيتـر بروغـل»
يف رسـمه للطاعـون ،ولكـن احل ّيـز الزمنـي
واألسـلوب يختلـف ،فلـكل عصـر وعيـه
الفنـي وجمالياتـه التشـكيلية ،والفنـان ملـ ّم
بتقنياتـه فهـو دارس وأكادميـي وليـس هـاوي
محـب ،اجلماجـم تتلـوى وتنطـوي والـرؤوس
تقتلـع وتتطايـر ،إنـه الوبـاء يحصـد الـرؤوس
دون رحمـة ،هلـع يخيـم علـى املشـهد ومـوت
يختفـي وراء اجلماجـم وأشـخاص تتهـاوى،
77
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تتلـوى ،تسـتجدي وتسـتنجد ...،فرأتهـا
بعين املتلقـي أنهـا رسـالة أرادهـا الفنـان
ليخبـر عـن بشـاعة هـذه اجلائحـة املد ّمـرة
لنسـتكني يف حجرنـا علنـا ال نقضـي ،غيـر
أ ّن الفنـان كعادتـه يغمرهـا بشـفافيته لتعلـن
أن األمـل قـادم ال محالـة ،ميكننـا اعتبـار
مشـروعه الكرونـي هـذا توثيقـا ً للجائحـة
وتأريخـا ً لهـا ،وهـذا دور الفنـان الـذي
مارسـه وال زال ميارسـه منـذ القـدم.
أنتهـي هنـا بإلقـاء الضـوء علـى لوحـة للفنـان
التشـكيلي «أمين الغريانـي» ،الـذي حـاول
مـن جانبـه نقـد اجلائحـة ،ومبـا أنـه مولـع
بالعلـوم التجريب ّيـة واالختراعـات وهـو
ميتهنهـا ويـزاوج بين العلـوم والفنـون يف
نتاجاتـه الفن ّيـة حتّـى أ ّن إبداعاته التشـكيل ّية
بقـدر مـا فيهـا مـن التجريـب بقـدر مـا فيهـا
مـن اجلمال ّيـة ،ويف نفـس السـياق أجنـز
جسـد فيهـا
لوحةعنونهاب»كورونافيريـس»ّ ،
مـدى تأثيـر الفيـروس عندمـا يتسـلل إلـى
جسـم اإلنسـان املصـاب بـورم سـرطاني
حيـث يحـاول أن يقـوم بإمـدادات دمو ّيـة
للحصـول علـى األكسـجني وعلـى العناصـر
الغذائيـة مـن الـدم لينمـو و ينتشـر يف باقـي
اجلسـد وعندهـا يهلـك املصـاب يف سـرعة.
ميكـن أن نقـرأ اللوحـة يف سـياقها ،ويف
خضـم وبـاء كرونـا ،إنهـا إرسـالية ملـن لديهـم
مرضـى السـرطان أن يحافظـوا عليهـم مـن
العـدوى السـيما وأن املناعـة لديهـم تكـون
يسـهل األمـر علـى كرونـا
ضعيفـة جـداً مـا
ّ
لتتسـلّل إليهـم وتنـال منهـم ،إنـه املبـدع ال
يفتـأ ُيذكـر وينقـد و ُيو ّعـي ،وهـي رسـالة
الفـن السـامية يف خضـم األوبئـة.
نتفـق هنـا أن الفـن رسـالة وعلـى املبـدع
اسـتخدامها يف توعيـة النـاس ،فالصـورة
أبلـغ مـن الـكالم أحيانـاً ،تنخـر النفـس
وتصيبهـا فتهلـع مـن الكارثـة فتسـتكني ،إ ّن
دور املبدعين ال ينحصـر يف رسـم مواضيـع
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نخصهـم وال تخـص مجتمعاتهـم وال أن
يقبعـوا يف أبراجهـم العاجيـة غيـر عابئين
بظـروف مجتمعاتهـم ،بـل أن ينخرطـوا فيهـا،
فيبدعـوا انطالقـا ً منهـا رسـائل لتوعيـة
املجتمـع وللتأريـخ فتاريـخ الفـن متواصـل
وكمـا وصلتنـا الفنـون يف خضـم الطاعـون
زمـن عصـر النهضـة األوربيـة ومـا بعـده
وجـب تسـجيله اليـوم .هكـذا هـو الفـن لـه
انعكاسـات واسـعة املـدى وعميقـة التأثيـر،
فـإذ يـر ّوج الفـن إلبداعـات فن ّيـة وإمكانـات
إبداع ّيـة تسـيطر علـى خوالـج النفـوس ،فإنّـه
يغـري أهـل الفـن بالتعبيـر عـن هواجـس
كامنـة والسـم ّو بطاقـات متمكّنـة ،وهكـذا
انتـزع الفنـان مـن هـذا الوبـاء كل االنفعـاالت
السـلب ّية مـن هلـع وخـوف وتفكيـر يف مـوت
محتـم وعزلـة وحجـر قسـري ليجعـل منهـا
منطلقـه نحـو اإلبـداع ،ويبقـى لـكلّ فنـان
تقنياتـه ولـكل عصـر أدواتـه ووعيـه ،وعليـه
أن يكـون صادقـا مـع شـعبه وعصـره ويوثـق
كل مالـه عالقـة بهمـا.
نختـم لنقـول أنّـه ورغـم كل املخاطـر املحتملـة
مـن االنهيـار االقتصادي وتوقـف حال التعليم
وحـال املجتمـع تباعـاً ،فعلـى األمـة ليـس
العرب ّيـة وحدهـا بـل العامل ّيـة أن ال تخطـىء
الصحـي والتعامـل
يف اإلسـراع بحـل احلجـر
ّ
وتبصـر
مـع هـذه اجلائحـة الوبائ ّيـة بحنكـة
ّ
حتـى ال تخسـر شـعوبها ،فباإلمـكان اسـتعادة
كل األمـور يف حـال مت إنقـاذ اإلنسـانية ولنـا
أن نتعلـم مـن تاريـخ األوبئـة يف العصـور
قدمـت لنـا تسـجيال ميكننـا مـن
السـالفة ،إذ ّ
االسـتفادة منـه للنجـاة ،فليـس أخطـر علـى
مصيـر أمتنـا ،يف هـذا الظـرف مـن كسـر
احلجـر بدعـوى إنقـاذ االقتصـاد وغيـره أو
فصـ ْو ُن حياة
احلفـاظ علـى صيـرورة احليـاةَ ،
اإلنسـانية أهـم يف هـذا الظـرف واألولـى ال
تزدهـر يف غيـاب الثانيـة بـل بحمايتهـا حتـى
يندثـر الوبـاء ولـو تدريجيـاً.
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نحن أم ّة لن متوت باحلروب
محمد بن يوسف كرزون  -سوريا

ذكرى فقدي ملكتبتي الورق ّية كاملة يف احلرب الفظيعة التي جتري يف بالدي)
(يف ٰ
موضـع بي َنٰه ِ
ت أُخفـي
ث عـن
ـذه األنقـا ِ
ٍ
ض ،كنـ ُ
أبحـ ُ
ِ
فيـه ذاتـي ،أجـلْ  ،أُخفيهـا عـن نفسـي ِ
ذاتهـا ،الّتـي
السـطو ِر واألحـر ِ
ف
تكـو ُن تائهـةً ،أخفيهـا َ
بين ّ
ِ
بعـد
مـا
د
رمـا
...
د
الرمـا
أجـد ّإل
والكلمـات .فلا ُ
َ
َ
َ
ِ
احلريـق.
سـب َب ُه
ُ
االختفـاء الّـذي ّ
ت دفاتـري حتكـي لـي كثيـراًَ ،وتَسـم ُعني ،بـل
كا َنـ ْ
ت أقالمـي ُت َن ِّ
ظـ ُم
ت
إلـي باهتمـامٍ  ،وكا َنـ ْ
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َ
َ
األورا َق األمينـةَ عـن كلِّ
عين.
ٍ
يعـد لـي منهـا ّإل
واآل َن ،مـاذا حصـلَ اآل َن؟ لـم ْ
ِ
متكسـ ٌر محـرو ٌق تئـ ُّن منـ ُه الذّ
كريـات ،تشـكو
رمـا ٌد
ّ
ِ
الهبـاء.
ت والبعثـر َة يف
ت
التشـ
ّ َ
ٍ
شـديد ،بقايـا ال ّر ِ
أنبـش بأصابعـي ،يف حـذرٍ
مـاد،
ُ
لعلّـي أعثـ ُر علـى ٍ
ٍ
كلمـة
واحـدة أو حـرف.
ٰ
ِ
أجـد كلَّ األحـر ِ
ِ
والكلمـات
ف
ونقـاط احلبـرِ
ُ
ِ
تتجمـ ُع مـن كو َم ِـة ال ّر ِ
مـاد ،وتداهـ ُم
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ّ
ِ
ِ
ِ
اندفاعهـا،
وسـرعة
ازدحامهـا
صـدري بقـ ّو ِة
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ض ْع منّي شـي ٌء،
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ت أنا ،وما ٰهذا ال ّرما ُد ٰ
ٍ
أخضـر).
املاضـي ،وكلُّ مـاضٍ رما ٌدعـن شـيء كا َن
َ
أجـد أكداسـا ً ِمـ َن
أملـس صـدري بشـغفي،
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
وحلمهـا،
شـحمها
/الذكريـات ،بكامـ ِل
ّصوص
الن
ِ
ّصـوص سـليم ًة
ن
ال
أجـد
أمامـي،
ة
حاضـر
ّهـا
ن
وكأ
ُ
ُ
َ
ٍ
هفـوة لغو ّي ٍـة أو
معافـا ًة ،بـل مدقّقـةً مـن أ ِّي
رقصـةَ
تتراقـص
بيان ّي ٍـة ،أراهـا تلمـ ُع أمامـي ،بـل
ُ
َ
ِ
ح ْس ِـنها وأسـطور ِة ثوبِ هـا
«سـندريلال» ،يف
بهـاء ُ
ِ
ِ
حذائهـا َعـ ِن
بألوان ِـه ،الّتـي تُخفـي ضيـاعَ فـرد ِة
رغـم ال ّر ِ
مـاد الّـذي غـزا أنفـي
ين ،أفـر ُح
األع ِ
َ
ث مـن مسـتقبلي نفثـةَ ٍ
أمـل،
أنفـ
وروحـي،
ووجهـي
ُ
ِ
ُإلـى كلِّ
إلـى كلِّ األروا ِح،
،
األشـياء
ٰ
فيعـو ُد اللّمعان ٰ
ِ
إلـى كلِّ الذّ
كريـات...
ب؟ عفـواً ،فمـا ِ
مـاذا فعلْ ِ
أنـت
ـت بنـا أ ّي ُتهـا احلـر ُ
ّإل أداةٌ ،مـاذا فعل ُتـم بِ نـا يـا جتّـا َر احلـروبِ؟ يـا
هـوا َة القتـ ِل للقتـلِ ،يـا أ ّيهـا الفارغـو َن ِمـ ْن كلِّ

إنسـاني ٍ
شـعورٍ
ت لكـم
ب ،وكا َنـ ْ
رغب ُتـ ُم احلـر َ
نبيـلْ ،
ٍّ
ٍ
ف
احلـرو
لنـا
ْسـتبقى
ن
ك
ول
منهـا،
سـنوات
عشـر
ُ
ٰ
َ
ٰ
والذّ
ب
ُ،
ت
كريـا
شـرِ َ
سـتبقى لنـا اآلمـا ُل ،فأنتـم قد َ
ٰ
دمـاء غيرِ ُك ْم،وصـا َر
م
ت
ب
شـر
أو
،
م
ـ
ك
دماء
م
ـ
ك
ر
ُْ ْ
َُ ْ
غي ُ ُ ْ
َ
األبريـا ُء مـن الضحايـا خالديـ َن ،وسـينتهي
عاجلا أَ ْم ً
ً
وتبقـى ذكرا ُك ُم القذر ُة
آجلا،
سـكم
كابو ُ
ٰ
ٍ
ٍ
علـى
ّ
السـودا ُء ،الّتـي ال تشكّل ٰ
ُسـوى بقعـة صغيرة ٰ
ٍ
ِ
ِ
حياتنـا.
ض مـن
البيـا
ناصعـة
صفحـة
ِ
ب مجل ٌّد سك َن صدري:
قال لي كتا ٌ
ويبقـى األمـلُ َ ،و ُي ِبقيـه العمـلُ ِ .اقـر ِأ التاريـ َخ
ٰ
احلاضـر واملسـتقبلَ .
ُت َف ِّسـرِ
َ
أعترض:
ُ
حاضرنا غي ُر ما كا َن يف التّاري ِخ.
ولك َّنٰ
َ
ِ
ِ
ِ
ويجيب:
،
ه
من
ماد
ر
ال
ثارات
ن
ر
ُثا
ت
ّى
ت
ح
يضحك
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
ِ
أسـاليب ِ
حياتكُ ْم ...ال،
تقصد اختل ْف ُت ْم عنهم يفُ
ِ
األدوات .فمهمـا ملكْ ُتـ ْم
سـوى
،
ء
شـي
يختلـف
لـم
ْ
ٌ
ٰ
ٍ
ٍ
ث
مـن أدوات مذهلةفقـد ملكـوا قبلَكم ما هو أحد ُ
ت ترا ُهـ ُم اليـو َم يـكادو َن
ممـا كا َن قبلَهـم ،وأنـ َ
ّ
ِ
يكونـو َن متسـاوي َن يف أفعالهِ ـ ْم وتص ّر ِ
فاتهِ ـ ْمَ .هـلْ
ت عقل ّيـةُ ِ
تغ ّي َـر ْ
عندمـا انتقـلَ اإلنسـا ُن من
بعضهِ ـ ْم َ
ِ
ِ
س
إلـى القتـا ِل
ب
احلـر ِ
باملسـد ِ
ّ
ّ
بالسـيف وال ّرمح ٰ
ِ
ِ
ُـــر
ث
ـــ
ك
،
األسـاليب
سـوى
ء
شي
ر
ي
يتغ
لم
؟
والبندقية
ّ ْ
َ َ
ٌ ٰ
ٍ
َّ
أدوات تقتـلُ
ُإلـى
ة
َم
ل
ظ
ال
ج
فاحتـا
ّـاس،
عـد ُد الن ِ
َ
َ ٰ
أكثـرٰ ،هـذا كلُّ مـا يف األمـرِ.
َ
ِ
أتأ ّمـلُ
أصدقُهـا ،ثـ ّم أكا ُد أكذّ بُهـا
صفحات ِـه ،أكا ُد
ّ
ً
إلى رشـدي ،فأقو ُل يف
جملـ ًة وتفصيلا ،ثـ ّم أعـو ُد ٰ
وتلـك هـي جترب ُتـ ُه يف
هـو اإلنسـا ُن،
َ
نفسـيٰ :هـذا َ
احليـا ِة اجلمع ّي ِـة.
ِ
ت مسـتق ّر ًة يف صدري
ُعلى
املكتبة التي كا َن ْ
أحافظ ٰ
وأضيـف إليهـا حرو ًفـا جديـد ًة،
أدري،
دو َن أ َن
ُ
نحو
حـرو َ
ف احلاضـرِ املرتبطـةَ باملاضـي ،الواثبـةَ َ
ِ
سـاحات ذاتـي:
املسـتقبلِ ،وأصـرخُ يف
نحن أحيا ٌء ،وأنت ُم األمواتُ،
(لم تستطيعوا قت َلناُ ،
أنتمقتل ٰـى أفعا ِل ُكـ ُم الرخيص ِـة الفظيع ِـة .نح ُـن
بـل ْ
أ ّمـةٌ لـن متوتُ).
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الربيع العريب و جدلية الهوية و الويع و الثورة ..

الربيع و األرض اجلرز
د .عبد اهلل علي عمران ــ ليبيا

 - 1بني التأريخ و فلسفة التاريخ :
ميكن للمرء أن يؤرخ بكل سهولة ،لألحداث
التي يعاصرها ،بل يتمتع املعاصرون ،بأفضلية
على غيرهم ،يف قدرتهم على وصف األحداث
التي يعاصرونها ،فليس من سمع كمن رأى ،و
األحداث ال تروى لك ،بل تعايشها ،فاملعاصر
ميكنه أن يدون خيبة الهزمية ،و نشوة النصر.
و يف املقابل ،ال ميكن للمرء -ألسباب موضوعية
صرف -أن يصدر أحكاما ً على تلك األحداث
التي يعاصرها ،إن األفضلية التي يحصل عليها
املعاصر يف التأريخ ملعاصرته األحداث ،حترمه
من ميزة أخرى ،وهي إطالق األحكام ،ليس
ألن املعاصرين يرتبطون باألحداث ،ويحكمون
عليها وفقا ملا حتقق لهم من مصالح ،فحتى
لو افترضنا جدالً أن التاريخ يكتبه املنتصرون،
بل حتى لو كتب املهزومون تاريخهم اخلاص ،ال
ميكن ألي منهما أن يصدر حكما ً نهائيا ً مطلقاً،
بل حتى أولئك الذين يدعون احلياد ،ال ميكنهم
احلكم على األحداث التي يعاصرونها.
فاحلكم على األحداث يتطلب أن تستقر أوالً،
و أن تخرج من حالة االنسيابية ،وهو ما يتطلب
قبل كل شيء ،مرور وقت طويل على حدوثها،
حتى تتجلى نتائجها ،فاألحداث الكبرى ،عادة
ما تكون نتائجها تراكمية ،وال تأتي دفعة واحدة،
وهذا الوقت ،الذي يتطلبه احلكم ،يقاس باملقارنة
بعمر األحداث ،لذلك البد أن يكون أطول من
عمر اإلنسان الواحد ،فسنوات عمرك ،ال تعني
شيئا ً يف تاريخ بالدك ،و تاريخ بالدك ال يشكل
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شيئا ً أمام تاريخ اإلنسانية ،فكلما كان احلدث
كبيراً ،تطلب وقتا ً أطول للحكم عليه.
الربيع العربي ،ليس
استثناء ،بل هو أكثر
ً
األحداث حاجة للتأكيد على القاعدة ،ألنه
محاولة تغيير كبرى ،لم يسبق لها مثيل يف
املنطقة ،من حيث شكلها وأهدافها ،وهي من
السمات التي تتجلى مبكراً -بغض النظر عن
حتققها من عدمه الحقاً -و حتدد الشكل
العام للحدث .كما لم يخرج الربيع العربي
عن املألوف ،حيث أنه يبقى رهني الكثير من
اجلدليات ،التي هيمنت عليه ،و إن كانت يف
احلقيقة ،جزء من اجلدليات الفكرية الكبرى.
 - 2البوعزيزي بني الصفعة و النار؟ ما قبل
الربيع العربي :
ليس الهدف هنا ،هو إصدار حكم على الربيع
العربي ،لكون ذلك يتعارض مع األطروحة
األساسية ،التي ذكرت آنفاً ،و لكن الهدف،
اإلشارة إلى ما هو أهم من احلكم على الربيع
العربي ،بأنه فاشل أو ناجح ،أال وهو وضع
الربيع العربي كحدث ،يف سياقه التاريخي،
و سرد كل املالبسات املحيطة به ،و العوامل
املؤثرة عليه ،ألن ذلك إن لم يكن سببا ً لتأجيل
احلكم عليه ،فسيكون على األقل ،توسيعا ً
لدائرة الرؤية ،وتأسيسا حلكم أكثر شمولية.
أ -الفراغ الفكري و غياب املشاريع و النخب
إن حالة الفراغ الفكري والترهل الثقايف واخلواء
الفلسفي ،املتجذرة يف البلدان العربية ،نتيجة
لسياسات النظم العربية ،القائمة على القمع
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وسلب احلريات وغياب -أو شكلية حضور-
املشاركة السياسية املجتمعية ،إن هذه احلالة
املعقدة و املركبة ،تلقي بظاللها على نتائج
الربيع العربي.
إذا اعتبرنا أن تيارات النهضة العربية ،الدينية
و القومية و العلمانية ،هي تيارات إصالحية،
واعتبرنا أن مشاريعها النهضوية ،كانت تهدف
إلى إصالح الواقع العربي ،فكريا ً وعلميا ً
واقتصاديا ً وسياسياً ،فال مناص أمامنا من
اعتبار أن الربيع العربي ،هو مبثابة شهادة
الوفاة ،لكل تلك املشاريع ،و السبابة التي تشير
بالفشل و السقوط ،لكل تيارات النهضة العربية.
فثورات الربيع العربي ،بغض النظر عن النظرية
سواء كانت ثورات
التي يتبناه املرء لتفسيرها،
ً
سياسية أو شعبية ،أو تخضع حلتمية حركة
التاريخ ،أوحتى باعتبارها مؤامرة ،فهي متثل
تعبيراً عن فشل اإلصالح العربي ،فدخول عامل
سواء كان مؤامرة
جديد للتغيير يف الواقع العربي
ً
خارجية أو ثورة داخلية ،هو مؤشر على انسداد
أفق املستقبل ،و توفير بيئة حاضنة لهذا العامل،
لكي يلعب دوراً بارزاً يف تغيير الواقع العربي.و
فشل تيارات فكر العربي و مفكرو النهضة ،يف
إحداث أي تغيير يستحق الذكر ،يرجع أساسا ً
لكون تلك النتاجات الفكرية ،تعاني من إشكاليات
جوهرية ،منها مثالً ،أنها تيارات نخبوية؛ مبعنى
أنها لم تتغلغل يف العقل اجلمعي ،و ميكن إرجاع
ذلك ،لسمة أخرى اتسم بها نتاج تلك التيارات،
و هي فقدان نتاجها للتراكمية ،أي أن التالي ال
يبدأ من حيث انتهى من سبقوه ،بل ينطلق كل
الحق ،من الصفر دائماً ،فتحلو الفكر إلى ما
يشبه املوضة ،و حتول الوسط الثقايف إلى ما
يشبه عرض األزياء.
و لو أردنا تقييم تلك التيارات وفقا للنتائج،
ألمكننا القول -دون أن نشعر بأي وخزة ضمير-
إن تيارات اإلصالح الديني ،لم حتل دون
ظهور التطرف ،و لم تتمكن من إقامة مشروع
إصالحي ،يستمد دعائمه من ثوابت الدين ،لو

تستطع حتقيق الهدف األسمى ،و هو جتيد
اخلطاب الديني .كما لم تفلح التيارات القومية،
يف صنع فضاء عربي ،بل إنها عمقت التعصب
العرقي ،و أحدثت الشقاق داخل الدولة الواحدة.
أما تيارات احلداثة و التنوير و العلمنة ،فدخلت
يف صراعات جانبية ،مع التيارات الدينية حول
قضايا الدين ،و مع التيارات القومية حول
قضايا الغرب ،مما جعلتها موضوع عداء و اتهام
و نفور.
كل هذه املعطيات ،تقول أن احلياة الفكرية
تعاني من حالة تصحر ،و لم تتمكن كل
املحاوالت من غرس أي بذرة فكرية ،ميكن
التعويل عليها مستقبال ،يف جني أي ثمار أو
حصد أي محصول ،و استمرت حالة اخلمول
الفكري ،ملدة أطول مما ميكن أن يحتملها أي
جتمع إنساني.
ب -ضياع الهوية و خسارة التنمية
لم يكن احلاكم العربي ،مستبداً متفرداً بالقرار،
متمسكا ً بالسلطة حتى املوت ،و يوصي قبل
موته ،ألبنائه بكل ما ميلك ،فيرث أبناؤه من
بعده ،الدولة مبا فيها من نظم ،و األرض و َمن
عليها ِمن الشعب ،كما يرث أبناء أي ميت آخر،
متاع أبيهم ،و لم يهمل احلاكم اجلوانب التعليمية
و الفكرية و جعل الشعب جمهور من اجلهلة،
لم يرتكب احلاكم العربي كل هذه األخطاء
اجلسيمة فحسب ،بل ضيع معها التنمية ،التي
ضحى بها من أجل الهوية ،ثم م لبث أن ضحى
بالهوية من أجل البقاء على الكرسي.
فالدول العربية ،لم تعرف أي حركة تنمية
مستدامة حقيقية و جادة ،تلك التي ميكن
التعويل عليها يف تقدمي احلد األدنى من احلياة
الكرمية للمواطن .الغريب حقا ،واجلدير
بالذكر ،إن مشاريع التنمية يف العالم العربي،
قدمت كقربان ،ألجل قضايا األمة الكبرى ،التي
يفترض أنها تشكل هويتها؛ فقد فرضت حالة
من التقشف ،ألجل بناء جيوش عربية قوية،
قادرة على مقارعة جيش االحتالل الصهيوني-
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مؤقتاً -ألجل الوصول إلى مرحلة حترير
فلسطني-الحقاً -و أصبح اإلنفاق على التسلح،
ميثل اجلزء األكبر ،من ميزانيات النظم العربية.
و على الرغم من أن التسلح ،كان يتطلب اللجوء
إلى الغرب ،إال أن الدول القومية حينها ،حاولت
التملص من ذلك ،باللجوء إلى الغرب االشتراكي
(االحتاد السوفياتي) ،ومدير ًة ظهرها للغرب
الرأسمالي (األوروبي-األمريكي) ،لعل ذلك
يجعل من سلوكها مقنعاً ،و متسقا ً مع مبادئها
الرافضة للغرب.
علما ً بأن تلك اجليوش لم حتقق نصراً يذكر،
يف حربها مع العدو الصهيوني ،بل توقفت حتى
عن إعالن احلرب ضده ،رغم عنجهية العدو
وجرائمه املتكررة ،و استمر الوجود الصهيوني
يف التمدد ،و دخلت الدول العربية يف حروب
ضد بعضها البعض ،بدءاً من حرب اليمنني
وصوالً إلى حرب اخلليج ،فخسرت تلك النظم
حرب التنمية لبلدانها ،و حرب اجليوش لعدوها،
و معركة الهوية لشعوبها أيضاً.
ج -احلاكم العربي (من القصر إلى القبر)
على الرغم من احلقيقة الصارخة ،التي تؤكد
أن التغيير ضرورة والثبات هو االستثناء ،إال
أنه ألسباب تتعلق بالوعي ،حتى على مستوى
صناع القرار ،والصفوف األولى من القيادات،
يف البلدان املتخلفة ،ال يحظى التغيير ،باالهتمام
الذي يستحق ،بل إن العكس هو ما يحدث
متاماً ،ذلك مبحاولة ترسيخ الثبات ،على عكس
ما تقوله نواميس الكون ،فال احلاكم العربي ،و
ال النظم السياسية ،تعرف شيئا ً عن تطوير أو
تغيير األساليب أوالقيادات احلاكمة؛ احلاكم
العربي ،يحكم وفقا ً لنظرية (من القصر إلى
القبر) ،و ليس هذا فحسب ،فمحاولة التغيير
الوحيدة التي عرفتها النظم العربية ،هي (حمى
التوريث) التي بدأت فعليا ً يف بعض الدول ،و
كانت قيد التنفيذ يف بعضها اآلخر.
 - 3ربيع بال ينابيع (جدلية الثورة و الدولة)
كان البد أن ترغم تلك النظم على الزوال ،وصلت
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الشعوب إلى قناعة جديدة جتعلها تتخلى عن
مبادئها السابقة ،حيث تخلت عن الشيطان الذي
تعرفه ،مقابل شيطان ال تعرفه ،فكل املؤشرات
كانت تنذر بالتغيير ،وحتى من ينظرون له على
أنه كان مفاجئاً ،فهم ال ينفون أنه كان يف الوقت
ذاته منطقياً ،و نتيجة طبيعية لكل ما حدث و
يحدث ،و أن املفاجئة هي مطالبة شعوب الربيع
العربي بالتغيير ،بعد أن تأقلمت مع كل أساليب
اجلوع والقهر واملرض.
املهم يف هذا األمر ،أن النظم العربية لم تدرك
خطورة ذلك ،ولم تعمل مببدأ (بيدي ال بيد
عمر) و حتاول التغيير بنفسها ،و نظراً حلالة
إظالم األفق ،وانسداد نهاية النفق ،وألن الدول
العربية دول بوليسية ،ينطبق عليها وصف (هيغل)
حني وصف الدول البوليسية بأنها صورة باهتة
ومزيفة للدولة احلقيقية ،مما جعلها تهوي أمام
أول هزة تغيير ،حتى و لو كانت بسيطة ،حتى ولو
كانت مجرد صفعة من شرطية لبائع متجول ،لم
تنطفئ النيران التي أشعلها يف جسده ،إذ أتت
على العديد من النظم العربية ،التي قررت أن
تالقي نفس مصيره ،فانتحرت كما مات ذلك
البائع منتحراً.
يف تلك املرحلة ،دخلت الشعوب العربية مرحلة
(الثورة) والتي يفترض أن تنتهي عندما تؤدي
مهمتها ،وهي إسقاط تلك النظم االستبدادية،
و لكن لم يخطر ببالها ،السؤال األهم( ،و ماذا
بعد؟) سقطت األنظمة ،و لكن اجلموع الثائرة،
لم تكن متلك تصوراً واضحا ً ملا بعد السقوط،
فلم تكن هناك مشروعات وأنظمة بديلة ،فتلك
الشعوب لم متارس يوما ،أي شكل من أشكال
املشاركة ،السياسية أو االقتصادية أو حتى
املجتمعية ،كانت دائما ً خارج اللعبة ،ال تضع
قواعدها وال حتى تشارك فيها.
ويف تلك اللحظة ،طفت إلى السطح ،إحدى
أهم اجلدليات واملتناقضات الكبرى ،عبر تاريخ
حركات التغيير ،كيف تكون الثورة التي متثل
الهدم ،نقطة انطالق للدولة التي متثل البناء؟
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كما أن الهدم ،ال يكون ملحا ً إال عند غياب كل
متطلبات البناء.
إن الشعوب التي تعاني فقراً و جهالً ،بسبب
سياسات خاطئة من نظم سياسية مستبدة
ملدة عقود متتالية ،هي األقل قدرة على النجاح
يف التغيير ،و هي يف ذات الوقت أشد حاجة
إليه ،التغيير معادلة صعبة أو قل هي مفارقة.
كيف ننتقل من القبيلة و العشيرة و احلزب و
اجلماعة إلى الدولة؟ كيف جند هوية جديدة؟
أو هدف جديد يجمعنا عير ذلك الذي حتقق
وهو سقوط االستبداد.
 - 4هل للربيع أزهار فقط؟ أم له أشواك أيضا
(أزمة الهوية)
حقيقة ال أدري كيف أصنف إشكالية الهوية،
هل هي ضمن املكاسب؟ أم اخلسائر؟ أم هي
نصف مكسب و نصف خسارة؟ ألن الشعوب
يف بلدان الربيع العربي ،اكتشفت فجأة ،أنها بال
هوية ،و أنها تعيش حالة القبائل والنجوع،
التي كانت عليها ،قبل أن تتحول بلدانهم إلى
مستعمرات أوروبية ،و من ثم إلى دول مستقلة
يحكمها طغاة.
تبني للحشود الغاضبة ،أنها ال تشترك إال يف
شيء واحد ،وهو رفضها للمستبد ،وأن هويتها،
تشكلت حول االشتراك يف القهر ،عدا ذلك،
كل حزب مبا لديهم فرحون ،تبني أن القهر ،قد
حتول إلى هوية هشة ومؤقتة ،تزول مبجرد
سقوط من ميارس القهر .وتبني أن تلك الهوية،
ال ميكن أن تكون قاعدة لتأسيس بديل عن
األنظمة املستبدة ،فاملتطرفون و الكادحون
و الهاربون و اللصوص ،كلهم يشتركون يف هوية
املقهورين ،فتلك الهوية (كره املستبد) ليست
مصفاة دقيقة ،وتسرب عبرها أشكال مختلفة
ومتناقضة من الهويات.
 - 5طغيان (يف اليد) أم ثورة (على الشجرة)؟
يؤكد الفيلسوف الفرنسي (سيوران) على أنه ال
ميكن لشعب واحد إال أن يقوم بثورة واحدة؛
(فالثورة) حدث ال يقبل التكرار بسهولة ،فهو

حدث ال حاجة له منطقيا ً حني ينجح ،كما أنه
حدث ال ميكن تكراره (نفسياً) بسبب تكاليفه
الباهظة يف حالة الفشل.و من أكبر مظاهر
الثورات ،والتي قد تعيق جناحها ،هي والدة
األبطال ،و لعل نابليون هو أشهر أمثلة الثورة
الفرنسية ،و هذا ال يبدو أمراً سيئا ،إال إن
اخلطر احلقيق هو تقدسيهم ،و هو ما يؤدي
إلى مفارقة عرفها تاريخ كل التغيرات الكبرى،
و هي أن يتحول محررو اليوم إلى طغاة الغد.
 - 6جدلية االقتصاد و القيم
هل خسرت بلدان الربيع اقتصاديا فقط؟ أم أن
هناك خسائر أكبر تتمثل يف سقوط ملنظومة
القيم ،فعلى الرغم من هبوط ثمن العمالت
املحلية أمام العمالت األجنبية ،و خسائر
مشاريع التنمية ،إال أن اخلسارة الكبرى ،هي
فقدان الشعوب العربية الثقة يف التغيير ،و كل ما
يرتبط به ،كالدميقراطية و االنتخابات واحلرية،
هذه القيمة التي أصبحت مرادفا ً للفوضى.
ختاما ،هذه األحداث الكبرى ،تضع كل من
يحاول احلكم عليها أمام معضلة أو مفارقة
قد تبدو مستحيلة احلل ،فاألرض (اجلرز)
هي أحوج ما تكون إلى أن مير بها (الربيع) ،و
لكنها يف الوقت نفسه ،هي أكثر أرض قد يفشل
فيها الربيع ،و ال ميكنه حتى من أن ينبت زهرة
واحدة ،و يف أحسن األحوال ،ستذبل سريعا بعد
إزهارها.
كل ما ميكن قوله أن الشعوب التي كانت تنشد
التغيير ،قد سلكت الطريق الطويل ،تاركة
خلفها الكثير من الطرق املختصرة ،قررت أن
تعيش جتربتها وفقا ملبدأ األجيال املتعاقبة ،كما
كان يحدث عند تغيير أي شعب بدائي ،غير
مستفيدة من تطور وسائل االتصاالت و ثورة
املعلومات ،و التقدم احلضاري و التقني ،تلك
الشعوب قررت أن جتعل طريقتها يف التغيير
تشبه متاما ثورات القرون الوسطى ،حيث تفرق
الثائرون و أرسلوا بعضهم بعضا إلى املقصلة ،و
كرروا أخطاء الطغاة.
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

كل صباح
أمسح غبار املرآة
يلمع الفرح
منتهى السوداني _األردن
كل ما عليك فعله
أن متزق قمصان هشاشتك
وترتدي حزام احلذر املفخخ احلكايات
وأنت تقف كجهة منسية أمام املرآة
فمن عادة الدهشة
أن تلسعك بظل خوف وطيف رعشة
حني تبصر مشهدا خاطفا
لقمر يتالشى من فضاءات وجهك
ومن طقوس الدهشة
أن تعانقك بدمع لم تعهد ملحه من قبل
عندما ترى بعني عجزك
كيف استوطنت قبائل من التجاعيد حدود
سمرتك
وأكثر ما يثمل الدهشة
أن تصيبك مبقتل وتتلذذ مبوتك
حني حتفر بأظافرك أضالع املرآة
فال تعثر على أي دم يثبت مالمحك
فإن جنوت من هذه املجزرة
فاحرص على نسيان آخر ظهور لك
كي ال تستبيح شظايا العدم وجهك
ترى ما الذي سيحدث للمرايا
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لو أنك لم تقاسمها هذا الفراغ وعزلتك ؟
هاني امللحم_ سوريا
مذنبة أول الضحايا
............................
اضحكتني من ثم ابكتني
عند قولها لي أنني انطوائي
لم تكن تعلم ملاذا أنا هكذا؟
كما أنها ال تدري أنني لم أكن يوما ً
انطوائيا..
تناست احلمقاء او رمبا جتاهلت
أنها الوحيدة من أعشق لقائها
فقط ألحاول مرة بعد مرة
اعادة بسمتي على وجهي
تلك التي قتلت عمدا
على يد كل من خالطتهم..
تغفل اجلاحدة عشقي لها
يف كونها الوحيدة التي أرى نفسي داخلها
رغم كل ذلك البؤس الذي ميتألني..
الوحيدة التي احتوتني بكل عيوبي
فبعد صمت لم يطول سوى العشر ٍ
ثوان
أخبرتها أنني بعد كل ما شاهدته
أصبحت أرى من األفضل
أن ُيخيب الظن فيك على أن ُيساء الظن بك
أصبحت أرى ان اإلنتقام أفضل وسيلة
وأنني وصلت لدرجة تعطشي للدماء
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أخبرتها بكل حقد سينال الكل جزاءه
بعدما نهبوا كل مقدراتي الثمينة داخلي
وعلى غفلة مني أو رمبا لثقتي املفرطة بهم
سوف أبتكر طرق جديدة للقتل
سأخترع آلة تعذيب على طريقتي
وبكل متعة سأبدأ يف تعذيبهم جميعا
واحدا تلو اآلخر
سأشرب من دمائهم حد الثمالة
سأراقص جثثهم رقصة التابوت
لكن؛ صدقيني لم أكن أنوي فعل ذلك يوما
لذا فضلت أن أكون انطوائيا
على أن أرتكب كل تلك اجلرائم..
يف حلظة تبسمت
عندما رأيتها قد تشققت
مرآتي التي كانت تعكس لي
كل ذلك البؤس الذي تركته خلفي
ألمتص بعدها
تلك الدماء التي قد سالت من قبضتي
املسكينة ،لم يخطر ببالي
أنها أول ضحايا إنتقامي
فاملذنبة وصفتني باإلنطوائي..؟
حامد الصاحلني الغيثي _ ليبيا
*صورتنا يف املرآة
ِ
توه ُمنا دائما أننا
سعداء جدا أقوياء جدا

بينما هي انكساراتنا  ،خيباتنا ،وقفنا
أمامها
نضحك عليها بكل صمود ال غيـر ...
ُ
سيدي خليفة _ موريتانيا
*يعو ُد مترنحا ً داخل رئتي
الدخا ُن القادم من ِ
وجه املرآة .
وأنا أتصفح مالمحي ُ ،كل الذين شاهدتهم
غرباء .
أحمد وادي_ العراق
نسيان ونيف
يكنس سيل الغياب
على نافذة املرآة بوضوح هرم
كي ال يغدو كما الفزاعة
يف حقل الصقيع
يزرع محياه جانب الطرقات
بذراع الوحدة
رمبا ليصطاد صدفة قبل موت كثير
آه أيها الشعر
مهدور أنا مثلك
ادور حول دمي باألسئلة
ال ضوء للحصاد يف عتمة الغبار
ال مقاعد تتسع لهذه القافية
وال صوت
محمود بكو _ سوريا
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يف ذكرى مرور اثنني وعرشني عاما عىل رحيل نزار قباين ..

ليس سهال أن يصبح املرء شاعراً
فراس حج محمد .فلسطين

يف هذا اليوم ،الثالثون من شهر ابريل من عام
ألفين وعشـرين ،يكـون قـد مضـى علـى رحيـل
«نزار قباني» اثنان وعشرون عاماً ،لكنه ما زال
مقـروءاً ،حاضـراً ،مشـ ّعاً ،مالـئ الدنيـا وشـاغل
النـاس فعلاً ،ال مجـرد جملـة عابـرة تقـال يف
الذكـرى التـي لـم تكـن عابرة.
إنـه مـن زمـرة هـؤالء الشـعراء النادريـن الكبـار،
الذيـن حفـروا أسـماءهم يف الوجـدان اجلمعـي
بقصائـد وتعابيـر لـن تُنسـى .إنـه مـا زال زعيـم
جمهوريـة الشـعر األول بلا منـازع يف الوطـن
العربـي ،ولـم تسـتطع كثـرة األسـماء الشـعرية
احلاضـرة علـى السـاحة أن تزحـزح تلك املكانة
الدمشـقي األنيـق.
املرموقـة للشـاعر
ّ
إنـه مـا زال األكثـر ألقـا ً وإشـعاعا ً لـدى األجيـال
كافـة ،منـذ اجليـل الـذي عاصـره ،وحتى اجليل
اجلديـد الـذي لـم يعـرف نـزاراً إال يف الشـعر
عربـي إال وقـد
واملوسـيقى واألغانـي ،فمـا مـن
ّ
مـ ّر يف نهـر نـزار ،فإمـا أن يغتسـل مبياهـه ،وإما
أن يشـرب منها ولو غُرفة واحدة بعقله وحسـه،
وإما أن يكتفي باملتعة اخلالصة لوجه الفن .إن
نـزاراً شـاعر ،وليس كأ ّي شـاعر علـى اإلطالق.
رمبا يبدو األمر مبالغا ً فيه .ال أظن ذلك ،إذ إن
حي بأشعاره الغزلية التي نقلت القصيدة
نزاراً ّ
الغزليـة مـن مثاليتهـا العذريـة املوهومـة إلـى
احلسي وأبجديات اللغة الشعبية
واقعية الغزل
ّ
يف التعبيـر عـن احلـب اإلنسـاني املعيـش بين
احلبيبني .إنه يعبر عن احلب حاداً ،وشاخصاً،
وعاريـا ً طازجـا ً كما هـو ،دون مواربة أو مجاز أو
اسـتعارات .حتـى تلـك الصـور الشـعرية لم تكن
فائضا ً مجازيا ً تشبيهيا ً للعرض البالغي املكمل
للشـعرية النزاريـة ،بـل أنـه كان جتسـيداً يحـس
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بـه الشـاعر فينقل تلك «املجـازات» إلى واقعيتها
احلقيقية كما يعيشها هو ،ويعيشها معه ماليني
القراء.
بعـد اثنين وعشـرين عامـا ً مـن رحيـل «نـزار
قباني» لم تبق أشعاره الغزلية فقط ،بل أشعاره
السياسـية أيضـاً ،فمـا زالـت يف البـال وعلـى
األلسـنة قصائـد مثـل «خبـز وحشـيش وقمـر»
و»مـن قتـل مـد ّرس التاريـخ؟» و»متى يعلنـون وفاة
العرب؟» و»هوامش على دفتر النكسـة» ،ناهيك
عـن قصيدتـه اخلالـدة «بلقيس» التي جمعت كل
نـزار العاطفـي والثائـر الغاضـب يف متن نـصٍ
ٍ
واحد عابرٍ للزمن ،ما زال يسائل الوعي العربي
العام والفكر والعقلية السياسـية ،ويضعهم أمام
ضعفهـم وهوانهم وغربتهـم واغترابهم ،وغرقهم
يف الوهـم حتـى األذنين.
شـخّصت تلـك القصائـد السياسـية وغيرهـا
الكثير احلالة العربية ،ليس فقط بعني الشاعر
الغاضـب ،بـل أيضـا ً ببصيـرة الناقـد واملثقـف
الغزلي نزاراً السياسي
والرائي .ورمبا ظلم نزا ٌر
ّ
عبـر مسـيرته املمتـدة ألكثـر مـن خمسين عاماً،
فال ُيذكر «نزار» إال وتُذكر املرأة وأشياؤها ،حتى
مت حصر الشاعر يف لقب «شاعر املرأة» ،ويندر
جـداً أن يذكـر اجلانـب السياسـي للشـاعر «نزار
قباني» إال يف الدوائر األكادميية والبحث العلمي.
رمبا صار على أفراد جمهورية نزار الشعرية أن
يعيـدوا االعتبـار لنـزار السياسـي ،و ُينهِ ضـوه من
رقدته ،فقصائده السياسية ما زالت قادرة على
التحـرش باحلاكـم العربـي والديكتاتـور العربـي
والعقـل الرجعـي العربـي ،فـكل شـيء هـو ،هـو،
لـم يتغيـر ولـم يتبـدل ،فمنـذ ولـد النظـام العربي
مبؤسسـاته كافـة لـم يتطـور يف أفيائـه فكـر ،ولم
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يتقـدم يف جنباتـه إبـداع ،بـل لقـد ترعرعـت
القبليـة أكثـر ،وأكلـت يف طريقهـا نباتات التقدم
وقصـت
العربيـة ،وداسـتها بأسـاطير الرجعيـةّ ،
أيديهـا اآلثمـة أجنحـة كل الطيـور املغـردة ،وظل
العالـم العربـي غارقـا ً يف عتمتـه على الرغم من
وضيـاء
«عصـر الـكاز» الـذي ملأ العالـم نـوراً
ً
ورفعـ ًة وتقدمـا ً ومدنيـة متطـورة ،إال أنـه أغـرق
العالـم العربـي باجلنـس واحلشـيش والغيبيـات
والتخلف واملرض واالنحطاط الفكري والتردي
االقتصـادي والعدميـة السياسـية .بل إننـي أرى
أن نـزاراً السياسـي اليـوم أكثر مالءمة من عهد
الستينيات والسبعينيات وحتى التسعينيات ،ملا
أصبحنـا عليـه مـن تشـرذم وقتل واسـتباحة ،بل
لقـد عدنـا إلـى الصحـراء ،ال زاد معنـا وال مـاء،
وال بوصلـة ترشـدنا إلـى طريـق اخللاص.
لقـد بقـي «نـزار قبانـي» حتـى آخـر أيـام حياتـه
وهـو يف املشـفى وف ّيـا ً ألفـكاره تلـك ،ولشـعره،
وجلمهوريتـه التـي صـار فيهـا شـاعراً للماليين
وناطقـا ً باسـمها ،وتشـهد علـى ذلـك قصائـده
األخيـرة التـي كتبهـا يف فتـرة املـرض ،وجمعـت
يف ديوان «أبجدية الياسمني» ،ونشر بعد وفاته
بعشـر سـنوات عـام .2008
لقـد حافـظ أوالد «نـزار قبانـي» الذيـن أصدروا
الديـوان ،علـى أن تظـل القصائـد بخـط يـد
الشـاعر ،لعـل ذلـك مدعـاة ألن يكـون الشـاعر
أقـرب إلـى محبيـه ،ليـروا شـيئا ً خصوصيـا ً
مميـزاً مـن «نـزار قبانـي» ،فثمـة فـارق كبيـر بني
شـعر الشـاعر بخـط يـده ،وبين شـعره باخلـط
املطبـوع ،فاخلـط املطبـوع خـط محايـد ،غيـر
خـاص بشـاعر أو أديـب ،إمنـا املعـ ّول عليـه يف
اخلصوصيـة هـو خط يده ،هـذا اخلط الذي ال
يتوافق مع أي خط يد آخر .إنه على ذلك يشبه
البصمـة .إن ذلـك أيضـا ً مينـح تلـك القصائـد
قربـا ً نفسـيا ً بين شـاعرها وقارئهـا.
عـدا أن لهـذا الديـوان أهميـة نقديـة ألصحـاب
مذهـب النقـد التكوينـي الـذي يعمـل علـى
مسـودات القصائـد والتعديلات ،وكل تلـك
األمـور التـي تسـاهم يف والدة الشـعر ومراحـل

تلك الوالدة .هذه اإلشـارة تبدو مهمة من ناحية
أخـرى أكثـر داللـة هنا مـن الناحية النقدية،وهي
ما حتمله من رسالة وجدانية ،فكأنها مصافحة
للجماهيـر التـي قـرأت قصائـد هـذا الكتـاب
وتفاعلـت معهـا.
تبـدو صـورة «نـزار قبانـي»يف الديـوان هي،هـي،
شـاعراً ومثقفـا ً وإنسـاناً ،كمـا عهدهـا سـكان
جمهوريتـه الشـعرية ،إنـه «نـزار» يف وطنياتـه،
وسياسـياته ،كمـا هـو يف غزلياتـهُ ،يقـدم نفسـه
للقراء ليقول لهم إنه حتى آخر العمر لم ُيسقط
الريشـة مـن يـده ،وظـلّ متصلاً مع آلهة الشـعر،
توحـي إليـه ،وتصنـع بين يديـه جواهـر الشـاعر
الـذي ال ميـوت.
إن «نـزار قبانـي» بعـد خمسين عامـا ً مـن صنعـة
الكتابـة ،يـدرك معنـى الشـعر ،ولذلـك «ليس من
السـهل أن يصبـح املـر ُء شـاع ْر» .ال يقـول «نـزار»
هذا الشطر من الشعر بدافع الغرور أو التعالي
األجـوف ،وإمنـا يبلـور حقيقة كابدهـا على مدار
نصـف قـرن ،كان الشـعر مصباحـه الوحيـد
ومرشده األكيد .إنها حكمة الشعر الثمينة ،وما
قالته ربة الشعر ألحد رسلها النادرين ،خالصة
يصـل إليهـا باملكابـدة واملران واملعايشـة بعد هذا
العمـر الطويـل مـن الكتابـة ،وهـي رسـالة لـكل
من قال عن نفسـه أنه «شـاعر» ،فليمنح لنفسـه
قليلاً مـن الصبـر ،ومزيـداً مـن التأمـل ،وليقـرأ
علـى ٍ
مهل:
الشعر منذُ خمسني عاما ً  ..ليس سهالً
ف
أنز ُ
َ
أن يصبح املر ُء شاع ْر
ض  ..وطعم اجلنو ِن
هذه مهنة املجانني يف األر ِ
طعم باه ْر
دمائي جتري  ..فإلى أين من دمي
املواويل يف
َ
سأهاج ْر
إنني أنزف احلقيقةَ نزفا ً  ..مثلما تنزف
الدموعَ املحاج ْر
رحـم اهلل نـزار قبانـي ،الشـاعر واملثقـف
مجـدد
واإلنسان،عاشـق الياسـمني واألبجديـة،
ّ
حضـارة املـرأة وصاحـب الثوريـة الشـعرية
والسياسـية بأسـمى معانيهـا وأجـلّ أفكارهـا.
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املليونيرالفقير

الناجي احلربي .ليبيا
منتصـف ثمانينيـات القـرن الفائـت ،ولظـروف
البحـث عـن مصـادر ومراجع لغرض اسـتكمال
متطلبـات املاجسـتير سـافرت إلـى إيطاليـا..
كان كل املبلـغ الـذي يرافقنـي ال يتعـدى
األلـف دوالر ..كان ثمنهـا مـن املصـرف وقتئـذ
ثالثمائـة دينـار ليبـي..
يف مطـار رومـا قمـت باسـتبدال كل الـدوالرات
إلى عملة إيطالية كسبا للوقت  ..أصبح املبلغ
الـذي معـي مذهلاً جـداً ..ماليين الليـرات
اإليطاليـة  ..شـعرت بأنـي مليونيـر  ..انتابنـي
التوجـس مـن كل النظـرات حولـي ..ومـن كل
مـن يحـاول االقتـراب منـي ..كنـت خائفـا ً علـى
ثروتـي التـي وزعتها بني جيوب مالبسـي طبقا
لوصيـة والـدي رحمـه اهلل..
فـور خروجـي مـن املطـار تناولـت قهـوة وبعـض
احللويـات دفعـت فيهـا أكثـر مـن مليـون ليـرة..
شـعرت بأن صاحب املقهى قد اسـتغل وضعي
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املالـي وأراد أن يسـلب ثروتـي..
مـا أن اسـتأجرت غرفـة بالفنـدق حتـى دفعـت
ماليين أخـرى نظيـر اإلقامـة..
وجبـة العشـاء تلـك الليلـة كانـت باذخـة حيـث
دفعـت فيهـا أكثـر مـن تسـعني مليونـا مـن
الليـرات..
بـدأت حالـة املليونيـر تـذوي عنـدي حينمـا
أقفلـت غرفتـي وأخـذت قلمـا ً وورقـة حلسـاب
مـا صرفـت ومـا تبقـى..
وضعـت بقيـة الليـرات حتـت الوسـادة وحاولت
النـوم ..لكـن اخلوف اجتاحني فقمت ووضعت
النقـود حتـت الفراش ..فيمـا تذكرت أن نومي
ثقيـل جـداً ..ليلتها لم أمن..
بعـد أسـبوع أدركـت أننـي علـى وشـك اإلفالس
 ..تالشـت حالـة الغنـى فقـررت العـودة إلـى
أرض الوطـن وتركـت شـبح املليونيـر يترنـح
قلقـا يف شـوارع رومـا.
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أدب الكـ ـ ـ ـ ـ ــوارث

د .شريط نبيل  .الجزائر

يف تاري ــخ الرواي ــة واألدب هن ــاك الكثي ــر
مـــن األعمـــال األدبيـــة الرائـــدة التـــي
حكـــت تاريـــخ األوبئـــة وعاشـــت مـــع
البشــرية حلظــات حزينــة طغــى عليهــا
األســـى و احلـــزن ،فحكـــت املشـــاعر
اإلنســانية و احلجــر الصحــي و مظاهــر
احليـــاة البائســـة التـــي جثمـــت علـــى
صدرهـــا كل تفاصيـــل الهلـــع واخلـــوف
مـــن العـــدوى .
جســـد الفنانـــون والرســـامون
وقـــد
ّ
والنحاتـــون كل هـــذه التفاصيـــل بحيثياتهـــا

يف أعم ــال فني ــة راقي ــة وانتاج ــات درامي ــة
أســـطورية بقـــى نبضهـــا خالـــداً يف أكبـــر
املتاح ــف وأش ــهر الش ــوارع والس ــاحات ودور
الســـينما العامليـــة.
غيـــر أ ّن الكتّـــاب كانـــوا دائمـــا ً األكثـــر
حضـــوراً وقـــدر ًة علـــى رســـم املشـــاهد
بحلوهـــا وم ّرهـــا ،مخلديـــن بذلـــك وقائـــع
صع ـ ِـة
الك ــون مبنظوم ــة م ــن الواقعي ــة املر ّ
ـــدرَرٍ مـــن اخليـــال.
أعمدتهـــا بِ ُ
إن األوبئ ــة الت ــي ضرب ــت كوك ــب األرض،
واســتقوى معصمهــا فاســتعصت جلبروتهــا
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ٍ
كل احللـــول يف
وقـــت عـــ ّز فيـــه تدبيـــر طاقت ــه ،واصفـ ـا ً اجل ــرذان النافق ــة الت ــي
املنجمـــن وتريـــاق الع ّ
طاريـــن ،وبلســـم س ــكنت الش ــوارع وال ــدروب ،زارع ــة رائح ــة
األطبـــاء مـــن بنـــي البشـــر ،وهـــذا ممـــا املـــوت التـــي ال ينضـــب نبعهـــا ،مســـتبيحة
جعـــل اإلنســـان يســـرج خ ْيلـــه ،ويدخـــل لـــكل األرواح واحليـــاة اجلميلـــة التـــي
معركـــةً غيـــر متكافئـــة يف صـــراع مـــن اعتـــاد ســـكان «وهـــران» املحجـــورون
أجـــل البقـــاء .
يف طوابـــق عماراتهـــم التغـــزل بجمالهـــا
ومـــن هـــذا التحـــدي يســـتلهم الكاتـــب األخّـــاذ وعنفوانهـــا الصـــارخ ،وبانســـيابية
عناصـــر خلطتـــه اإلبداعيـــة فتسترســـل حركتهـــا الدؤوبـــة ،وأ ّبهتهـــا املعهـــودة منـــذ
أفــكاره منســابة ليفيــض مــداده ســحائبا ً الق ــدم ،معزول ــون ع ــن العال ــم اخلارج ــي،
خ ّي ــم عل ــى
مـــن ألـــقٍ وإبـــداع ،فلعـــلّ مـــن إيجابيـــات ي َت َح ـ ّـدون نعي ــق الـ ـ ّردى ال ــذي ي َ
الكـــوارث هـــو ذلـــك اإللهـــام الرافـــل بـــن أط ــراف املدين ــة ،ويت ــوكأون عل ــى بصي ــص
ب
ذرى الواقــع اإلنســاني ،فيلتقفــه الكاتــب ش ــحنة إيجابي ــة م ــن إرادة احلي ــاة ت ـ ُـد ّ
ٍ
وينســـج مـــن ثنايـــاه بـــرد ًة
حـــن آلخـــر ،ويرتقبـــون
لتحفـــة أدبيـــة يف أعماقهـــم مـــن
ٍ
فيغـــذي بذلـــك رفـــوف بش ـ ٍ
أو ٍ
ـغف فس ــحة أم ـ ٍـل كم ــن يرن ــو خلي ــط
فنيـــة رائعـــةُ ،
ٍ
املكتبـــات العامليـــة ،ويدجـــج أروقتهـــا
طيـــف
ٍ
الدجـــى ،أو بلســـما ً
رفيـــع وســـط ّ
ٍ
ِ
بأ ّمهـــات
طبيـــب مغامـــرٍ وشـــجاع .
الكتـــب ،ويدعـــم أقبيتهـــا مـــن
بأرشـــيف ســـ ْر ِد ٍّي عظيـــمٍ .
جســـد الكاتـــب البرتغالـــي «جوزيـــه
فيمـــا ّ
و يشـــهد العالـــم بأســـره يف هـــذه األيـــام ســـاراماغو» إحـــدى أكثـــر الروايـــات
اكتســـاحا ً مخيفـــا ً جلائحـــة كورونـــا ،أو شـــاعرية وإنســـانية يف روايتـــه «ال َع َمـــى»
الفي ــروس التاج ــي املس ــتجد ،ه ــذا الع ــدو عندمـــا ُيصـــاب اجلميـــع ببيـــاض املشـــع
غي ــر املرئ ــي ال ــذي ط ـ ّور مهارت ــه ،وغ ّي ــر كناي ــة ع ــن فق ــدان البص ــر ،حي ــث تنج ــو
مــن تركيبتــه العدوانيــة ،واســتطاع الولــوج امـــرأة واحـــدة وســـط القريـــة ،و رمبـــا
إلـــى خليـــة اإلنســـان بأريحيـــة ،والـــذي يكـــون وجودهـــا املبصـــر يف مجتمـــع
ب الروايــة و رســالتها
رمب ــا س ــيأتي عل ــى األخض ــر والياب ــس يف يســوده العمــى هــو ل ـ ّ
قابـــل األيـــام ،ويعيـــد ترتيـــب بيـــت العالـــم املش ــفرة و س ــؤالها الفلس ــفي الرئي ــس .
اجلديـــد يف جميـــع املياديـــن ،فـــا
شـــك و رصــد األديــب املصــري «جنيــب محفــوظ»
ّ
أننـــا ســـوف نقـــرأ أعمـــاالً أدبيـــة مـــن تفشّ ــي أم ــراضٍ بعينه ــا كالس ــلّ والطاع ــون
ٍ
روايـــات وأشـــعارٍ عـــن الفيـــروس اللعـــن ،يف كثيــرٍ مــن أعمالــه حيــث قــام بتوظيــف
بـــل ســـينال يف قـــادم األشـــهر حظـــا ً الواقعـــة التاريخيـــة اخلاصـــة بانتشـــار
أوف ــراً ليزي ــن حواش ــي النص ــوص ،وينم ــق مـــرض الطاعـــون يف مصـــر يف بدايـــة
صفحـــات اإلبـــداع نثـــراً أو شـــعراً  ...الق ــرن الثام ــن عش ــر املي ــادي توظيفـ ـا ً
ـيعبق ِمــداده كورونــا؟؟ أدبيـــا ً فلســـفيا ً يف روايتـــه «احلرافيـــش»،
فيــا تــرى م ـ ْن سـ ُ
عندم ــا نغ ــازل تاري ــخ الرواي ــات الت ــي ورواي ــة «املح ّ
ط ــة « المييل ــي س ــانت ،والت ــي
صبــت روافدهــا يف صلــب هــذا املوضــوع ،تتحـــدث عـــن وبـــاء لألنفلونـــزا يجتـــاح
ّ
تس ــتلهمنا رائع ــة
العالـــم بأســـره .
الســـردي
«الطاع ــون» ،تل ــك الرواي ــة امللحم ــة الت ــي و عندمـــا نتحـــدث عـــن األدب ّ
أودع يف دهاليزهـــا «ألبيـــر كامـــو» كامـــل جنـــد يف روايـــة «ديكاميـــرون « للكاتـــب
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«جيوفان ــي بوكاتش ــو» ،حي ــث يحك ــي كي ــف بقـــوت الشـــعوب .
يقضـــي عشـــرة أشـــخاص حياتهـــم داخـــل كمــا يجــب للكاتــب أن ينقــل صــور التضامــن
فيـــا معزولـــة بفلورنســـا محاولـــن قضـــاء والتكاف ــل االجتماع ــي ومأس ــاة املتضرري ــن
وقته ــم بالتنكي ــت لتناس ــي أن الطاع ــون حلظـــة بلحظـــة ،دون أن ينســـى نقـــل
ّـــاك بالبشـــر .
مش ــاعر األطف ــال يف تل ــك األي ــام العصيب ــة
مـــرض فت ٌ
ا ّمـــا باجلزائـــر ،فهنـــاك بعـــض النصـــوص داخ ــل أماك ــن الع ــزل يصارع ــون م ــن أج ــل
الشـــعرية والروايـــات التـــي حتدثـــت عـــن أن تشـــر َق الشـــمس أفضـــل ،و أن ينقـــل
الك ــوارث الطبيعي ــة  ،فمث ـاً كت ــب الش ــاعر عواط ــف احل ــب وأحاس ــيس فق ــدان األه ــل
«مفــدي زكريــا» عــن زلــزال أصــاب مدينــة واألصدقـــاء .
بنـــزرت التونســـية ،وكتـــب الدكتـــور «عبـــد إ ّن األدب َال ينقـــل الواقـــع فحســـب ،بـــل
الغنـــي خشـــة» روايـــة عـــن زلـــزالٍ حـــلّ يســـتطيع أن يتنبـــأ باملســـتقبل أحيانـــاً،
مبدينـــة جزائريـــة .
فنجيـــب محفـــوظ تنبـــأ بشـــيء يشـــبه مـــا
و يف هـــذا البـــاب ،ودعمـــا ً ملدينـــة البليـــدة نعيشـــه يف هـــذه األيـــام وذلـــك يف روايتـــه
اجلزائريــة الــذي حاصرهــا وبــاء الكورونــا« ،احلرافيـــش» .
ب ليســـوا متفرجـــن علـــى مـــا
وطبـــق عليهـــا احلجـــر الصحـــي العـــام ،إن ّالكتّـــا َ
ّ
هـــذه أبيـــات مـــن قصيدتـــي الشّ ـــعرية يح ــدث م ــن ك ــوارث ،ب ــل ه ــم أق ــام فعال ــة
ـــرا ُبل ْي َدتـــي» عـــن مدينـــة الـــورود ،وديناميكيـــة تســـتطيع أن تنقـــذ العالـــم
ْ
«صب ً
أقـــول فيهـــا :
فتتعافـــى احليـــاة ،وتنبـــض حركيتهـــا مـــن
مــا ِلل ُْبل ْيـ َـد ِة أ ْعــذ َر ْ
ت
ت جديـــد بعـــد األزمـــة؛ هـــم يف احلقيقـــة
مت ّن َعـ ْ
ُعشّ ــاقَها  ..و َ
ب ِعناق ََهــا
كلُّ القلــو ِ
جن ــود يطلق ــون رص ــاص كلماته ــم ترياقـ ـا ً
يف وجـــه الكـــوارث. .
حـ ّـل الوبــا ُء َووردتــي يف ح ْ
ص ّبــر ْت ونـــرى يف أدب الكـــوارث ارتباطـــا ً وثيقـــا ً
جرِهــا  ..ف َت َ
كــي حت َتــوي أشــواقَها
بـــن اإلنســـان وخالقـــه ،فتحضـــر قيـــم
احلـــب اإللهـــي واإلميـــان الروحـــي و
َبيبـ ِ
ك ال تخــايف ِع ّلـةً  ..ســتزو ُل إ ْن
حلظـــات انتظـــار املـــوت املتربـــص وراء
إ ّنــي ط ُ
أهد ْي ُت ُكـ ْم تريا َقهــا .
األب ــواب وعل ــى الش ــرفات ،فنق ــرأ ضع ــف
اإلنس ــان وه ــوان س ــلطته ،وتراج ــع بطش ــه
إ ّن هــذا النــوع مــن األدب يتطلــب شــروطا ً وطغيان ــه و ظلم ــه أم ــام ق ــوة اهلل  ،فلم ــن
ـــك اليـــوم .
خاصـــة ،فهـــو يحتـــاج معرفـــة بالكـــون ،املُلْ ُ
وحتـــوالت الطبيعـــة ،وكمـــا يحتـــاج أيضـــا ً و سنشـــهد بعـــد انقضـــاء الوبـــاء أعمـــاال
خلباي ــا انقالب ــات النف ــس البش ــرية وط ــرق دراميـــة ومســـرحية وســـينمائية تترنـــح
تأثره ــا بالكارث ــة ،وعل ــى الكات ــب احل ــاذق أدوار شـــخصياتها مـــن النقيـــض إلـــى
امتـــاك القـــدرة علـــى كشـــف اجلانـــب النقيـــض ،فهنـــاك الطيـــب والشـــرير،
اجلمال ــي والعاطف ــي للذي ــن يصط ــادون يف املنضبـــط واملســـتهتر ،الـــويف واخلائـــن،
امليـــاه العكـــرة يف زمـــن الوبـــاء والكـــوارث ،الك ــرمي والبخي ــل املحتك ــر .وذل ــك تخلي ــداَ
أولئ ــك الذي ــن يحتك ــرون الس ــلع والبضائ ــع حليثيـــات هـــذه اجلائحـــة ،فتبقـــى مـــادة
ويســـرقون املـــواد األساســـية ويتالعبـــون أوليـــة للدارســـن والطـــاب .
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أي تأثير للكورونا على املثقفني؟

غسان عبدالخالق .األردن,

رغم أ ّن املثقفني هم الفئة األكثر رياد ًة على
صعيد التنبؤ والتحذير من قرب نهاية العالم،
عبر ما ال يعد وال يحصى من األعمال األدبية،
الواقعية والرمزية واخليالية ،إال أنّهم يكادون
يجدون أنفسهم اآلن على هامش ردود األفعال
جتاه «طاعون  »2020الذي يجتاح العالم على
يتصدر مشهد
نحو سوريالي وفانتازي؛ إذ فيما
ّ
التصدي لوباء الكورونا األطباء ثم العسكر ثم
ّ
االقتصادسياسيون ،فإ ّن سائر فئات املجتمع
مسمى ،مد ّججة
الذت مبنازلها ألجل غير
ّ
باخلوف من املجهول واملوت جوعا ً وتناقص
السيل املنهمر من
القدرة على النوم ج ّراء هذا ّ
األخبار على مدار الثانية ،والذي تتكفل بتدفقه
وسائل التواصل االجتماعي يف املقام األول.
سقوط نظرية املؤامرة :
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ال ريب يف أ ّن مثقفي املقاهي واملنتديات
الثقافية هم األكثر تض ّرراً من بني املثقفني،
ج ّراء االضطرار ملالزمة املنازل ،نظراً ألنّهم
مثقفون شفو ّيون ميارسون حضورهم الثقايف
عبر التالقي اليومي والدائم .ومن املؤكد أ ّن
اضطرارهم ملواجهة ضرورة الكتابة وجها ً
لوجه ،سوف ميثل عبئا ً قاسيا ً وكبيراً .كما أ ّن
غير قليل من املثقفني املؤدجلني الذين ظلّوا
يرفضون اإلقرار بأ ّن الكورونا وباء حقيقي
يتطلّب تغييراً جذريا ً لنمط احلياة البشرية،
سيجدون صعوبة كبيرة يف التخلّي عن نظرية
املؤامرة ،والتوقف عن ال ّزعم بأ ّن الصني قد
أطلقت الفيروس لتدمير أمريكا والسيطرة على
العالم أو العكس من ذلك .
وإذا كانت دور النشر -أسوة بالعديد من
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املؤسسات االقتصادية – قد راحت تتك ّيف
واحدة تلو األخرى مع الواقع الكابوسي
اجلديد ،وتدعو الكتّاب لالنخراط يف الكتابة
عن جتاربهم يف ظل الزائر املخيف ،فإ ّن
العديد من املثقفني قد راحوا أيضا ً يحاولون
سواء على
التكيف واملواكبة شكالً ومضمونا َ،
ً
صعيد التعويض عن التباعد االجتماعي عبر
البث اإللكتروني املشترك أو الفردي ،أو على
صعيد االنخراط اليومي وعلى مدار الساعة
مستجدات اجلائحة عبر وسائل التواصل
يف
ّ
االجتماعي ،أو على صعيد اإلعالن عن الشروع
يف كتابة اليوميات واملسرحيات والروايات ،رغم
كل ما يستدعيه هذا اإلعالن من تساؤالت عن
وعما إذا
مدى مصداقية هذه الكتابة إبداعياًّ ،
كانت ضربا ً من لفت االنتباه أو تسجيل قصب
السبق ،مع أ ّن جبل اجلليد الكوروني لم يظهر
القمة التي قد تخفي الكثير
منه حتى اآلن سوى ّ
سجلت
حتتها ،ومع أ ّن مئات «املواكبات» التي ّ
إ ّبان اندالع الربيع العربي قد طواها النسيان
ولم ت ْع ُد كونها تقارير تدثرت بأسماء الرواية
والقصة واملسرحية والقصيدة زوراً وبهتاناً ،ومع
أن معظم الكتاب الراسخني يف الكتابة مييلون
إلى االعتقاد بأ ّن حدثا ً كونيا ً مثل «الكورونا»،
يتطلب صمتا ً وتأمالً واقتداراً غير مسبوق،
حتى يرتقي النص املكتوب إلى مستوى احلقبة
امللحمية واألسطورية التي تعبرها البشرية اآلن.
فشل التسرع الذريع :
مما قد يغفر لدور النشر
وأ ّيا كان األمر ،فإ ّن ّ
العربية وللكتاب العرب ،تس ّرعهم يف اإلعالن
عن الشروع يف محاكاة الكورونا ،مبادرة بعض
املفكرين الغربيني املرموقني إلى «انتهاز احلدث»
وإصدار كتب خالل بضعة أسابيع فقط .وال
ممن قرأوا
عمن أثق بهم ّ
حاجة بي للقول  -نقالً ّ
هذه الكتب – إ ّن هذه الكتب لم تسا ِو ثمن احلبر
الذي ُكتبت به ،وعلى رأسها لألسف الشديد،
كتاب «جائحة كوفيد 19ته ّز العالم» للفيلسوف
األشهر «سالفوي جيجاك».

مع ضرورة التنويه بأ ّن عدداً من املثقفني قد
بالصمت وآثروا املراقبة واملتابعة عن
الذوا
ّ
بعد؛ أل ّن اجلائحة أقسى وأبلغ من أن تختزل
بكالم عابر ،فإ ّن عدداً آخر آثر الصدق مع
نفسه ومع اآلخرين ،فلم يتردد يف التعبير عن
امللحة؛
مشاعره البسيطة أو احتياجاته اآلنية ّ
فأق ّر بعضهم بأنه يختبر الشعور بالعزلة
للمرة األولى واستفاض يف توصيف مالمح
هذه العزلة التي ُيفترض أنّها أولى جتارب
املثقف ،كما أق ّر بعضهم اآلخر باختبار
معاينتها،
الوحدة للمرة األولى واستطرد يف
َ
رغم أنّها قرينة املثقف التي ال تفارقه ،بل إ ّن
بعضهم أق ّر بأنّه يختبر جتربة االحتجاز مع
عائلته للمرة األولى ،وراح يتحدث عن زوجته
وأبنائه بوصفهم كائنات طارئة عليه أن ُيحسن
التك ّيف معها .وأما األصدق على اإلطالق
فأولئك الذين عبروا عن خوفهم الشديد
من نفاد السجائر والقهوة من منازلهم،
وسارعوا لالستنجاد عبر صفحاتهم ،بكل من
يستطيع أن يشفق عليهم ويوصل لهم قدراً
من السجائر والقهوة ،حتى يستعينوا بها على
تأمل هذه التجربة الكونية غير املسبوقة يف
العصر احلديث ،والتي قد تكون التجربة
األخيرة يف تاريخ البشرية.
ورغم أ ّن وسائل التواصل االجتماعي قد عزلت
املثقف العربي تدريجيا ً عن الواقع اليومي منذ
أعوام ،ورغم أ ّن هذا املثقف لم ينفك طوال
هذه األعوام عن التغني بالعزلة والشكوى من
عدم متكنه من االختالء بنفسه ،إال أ ّن ردود
أفعال معظم املثقفني الذين وجدوا أنفسهم
مرغمني على التمتع مبا حلموا به طويالً ،ال
تشي بتصاحلهم مع ما متنّوه ،بل إنّها تؤكد أ ّن
فردوس «املالذ املتخم بكل ما لذ وطاب» يدفعهم
للقيام والتفكير بكثير من األشياء ،سوى القراءة
والكتابة ،دون ٍ
كتب أو أوراق أو أقالم؛ ألن أزرار
الهواتف غدت النوافذ التي يقرأ ويكتب عبرها
اجلميع.
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يف عصــر ثــورة املعلومــات واالتصــاالت ،ميكــن
لصانــع القــرار االحتفــاظ بــآالف الكتــب املرئيــة
أو اإللكترونيــة علــى مكتبــه يف جميــع املجــاالت و
التخصصــات ،ويســتدعي يف ثـ ٍ
ـوان دون احلاجــة
إل ــى س ــكرتارية أو موظف ــن الس ــتدعاء املعلوم ــة
واتخــاذ قــرار ســريع فيهــا ،فرمبــا التأخيــر ثــوان
يف اتخــاذ قــرار يكــون ســببا ً يف خســارة اقتصادية
تق ــدر مبالي ــن ال ــدوالرات ،خاص ــة وأن هن ــاك
قـــرارات تنجـــح فقـــط بســـبب توفـــر املعلومـــة
التخ ــاذ ق ــرار س ــليم .وق ــد اقتنع ــت املؤسس ــات
التجاري ــة واالقتصادي ــة يف جمي ــع أنح ــاء العال ــم
بضـــرورة تدريـــب موظفيهـــا ،حتـــى أن الـــوزراء
ووكالء الـــوزارات و املناصـــب العليـــا يف الـــدول
كان يت ــم تدريبه ــم م ــن أج ــل توفي ــر املعلوم ــات
احلديث ــة له ــم ،ف ــا ميك ــن لصان ــع ق ــرار تخ ــرج
عـــام  1970أن يديـــر مؤسســـة عـــام 2007
مبعلومات ــه الت ــي درس ــها يف ع ــام  ،1970ول ــذا
جـــاءت الكتـــب املرئيـــة يف جميـــع املؤسســـات،
لتق ــدم كاف ــة الط ــرق العلمي ــة لتوصي ــل املعلوم ــة
إلــى صانــع القــرار مــن دون إحراجــه بالدخــول يف
دورة تدريبيــة ،ومــن دون حتملــه لعــبء للدراســة
خمســة عشــر يومـاً ،فلقــد أثبتــت دروس املاضــي
عـــدم جـــدوى ذلـــك ،حيـــث يقـــوم يف الغالـــب
بالتدريــس فيهــا متخصصــون ليســوا علــى علــمٍ
ٍ
كاف مبش ــاكل صان ــع الق ــرار ومؤسس ــته.
وق ــد اكتف ــت ال ــدول املتقدم ــة بتألي ــف كت ــب
ل ــكل تخص ــص م ــن التخصص ــات ،يق ــوم صان ــع
القــرار بدراســتها يف وقــت فراغــه بطريقة شــيقة
وبــكل وســائل توصيــل املعلومــات للبشــر ،والعصر
ال ــذى نعيش ــه بثورت ــه املعلوماتي ــة يتي ــح لصان ــع
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القــرار احتفاظــه باملعلومــة الصحيحــة ،كمــا يتيح
لــه حتديثهــا يف ثــوان ،و يتيــح لــه حــذف مــا هــو
غي ــر صحي ــح م ــن دون االلتج ــاء إل ــى الوس ــائل
الروتيني ــة طويل ــة األم ــد ،ف ــإن مالي ــن الكت ــب
التــي تتواجــد يف املكتبــات ال جتــد مــن يفتحهــا،
وبســبب انشــغال املهتمــن بهــا يف مشــاكل إداريــة
أو اقتصاديــة أو عائليــة ســوف تبقــى هــذه الكتــب
قابع ــة ينس ــاها كل م ــن كان يتمن ــى أن يقرأه ــا ،
اآلن م ــع ث ــورة النش ــر اإللكترون ــي ل ــن تتواج ــد
كتــب يزيــد عــدد صفحاتهــا عــن  600صفحــة،
وثمنهــا ضعــف أجــر عالــم يف شــهر ،فكثيــر مــن
العلمـــاء ال يســـتطيعون أن يشـــتروا مثـــل هـــذه
الكت ــب الت ــي أصبح ــت أس ــعارها تف ــوق ق ــدرات
أى عال ــم أو متخص ــص يف الوط ــن العرب ــي .
إن كتـــب القـــرن احلـــادي و العشـــرين ،أى
الكتــب املرئيــة ،ســوف تخفــي ماليــن الكتــب مــن
املكتبــات وحتــل محلهــا كتــب يبلــع عــدد صفحــات
الواح ــد منه ــا أكث ــر م ــن عش ــرة آالف صفح ــة،
ووزنـــه عـــدد قليـــل مـــن اجلرامـــات وحجمـــه
ع ــدة س ــنتيمترات مكعب ــة ،فالكت ــاب املرئ ــي أو
اإللكترونــي كفيــل بــأن يقــدم لقارئــه املعلومــة يف
الصــورة املرئيــة و املســموعة و املقــروءة ،وميكــن
لقارئ ــه أن ُي َح ـ ِّـدث أى معلوم ــة في ــه خ ــال ث ــوان
ليتمشــى مــع مقتضيــات العصــر ،حيــث ميضــى
الزم ــن كالري ــاح إن ل ــم تصم ــد أمامه ــا اقتلعت ــك،
كم ــا ميك ــن ق ــراءة الكت ــاب املرئ ــي أو اإللكترون ــي
جماعيـ ـا ً م ــن ع ــدة آالف م ــن البش ــر يف وق ـ ٍ
ـت
واح ــد ويف م ـ ٍ
ـكان واح ــد أو ع ــدة أماك ــن أو ع ــدة
دول يف نف ــس الوق ــت.
الكتاب املرئي  ..لغة العصر :
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إن الكت ــاب املرئ ــي وس ــيلة مهم ــة حل ــل كل
مشـــاكل التعليـــم ،حيـــث يعانـــي األســـاتذة و
املدرســن مــن كثــرة أعــداد الطــاب و التالميــذ
يف الفصـــل الواحـــد ،ممـــا يتيـــح لعضـــو هيئـــة
التدري ــس أن يق ــوم بواجب ــه األكم ــل جت ــاه طلبت ــه
وتالمي ــذه ،ويتي ــح الكت ــاب املرئ ــي ل ــكل الط ــاب
أن ينهلــوا مــن املحاضــرة مــن دون ملــل أو كلــل أو
ســأم ،فالتدريــس يتــم بطريقــة شــيقة ،ويشــارك
يف املحاض ــرة كل الط ــاب م ــن خ ــال سلس ــلة
م ــن األس ــئلة و اإلجاب ــات النموذجي ــة.
فالكتـــاب املرئـــي هـــو كتـــاب محمـــل بلغـــة
العصــر ،ويفتــح كأي كتــاب ،لكنــه ليــس مطبوعـا ً
علــى ورق ،ويتــم فتحــه بطريقــة مبســطة فتظهــر
عل ــى الشاش ــة محتوي ــات كل ج ــزء م ــن الكت ــاب
علــى جانــب الشاشــة ،ومــا عليــك إال أن تطلب ما
ت ــراه م ــن موضوع ــات مهم ــا بل ــع حج ــم الكت ــاب،
فأهــم مــا مييــز الكتــاب املرئــي هــو صغــر حجمــه
وس ــعته الت ــي ق ــد تص ــل إل ــى س ــعة املوس ــوعات،
فعل ــى س ــبيل املث ــال حتت ــوي موس ــوعة املخ ــزون
الوراث ــي يف العال ــم العرب ــي عل ــى نح ــو12000
صفحــة ،ولكــن ميكــن حملــه يف اجليــب ،وميكــن
البح ــث ع ــن أي موض ــوع أو صفح ــة أو كلم ــة يف
ه ــذا الك ــم الهائ ــل يف ث ــوان مع ــدودات ،كم ــا أن ــه
بس ــيط التصمي ــم للغاي ــة وميك ــن ملس ــتخدمه أن
يقل ــب صفحات ــه صفح ــة صفح ــة ..
وميتـــاز الكتـــاب املرئـــي أيضـــا ً بإمكانيـــة
عرضـــه علـــى أعـــداد كبيـــرة مـــن القـــراء يف
وقـــت واحـــد وعلـــى شاشـــات تصـــل إلـــى 70
بوصــة يف حجمهــا ،كمــا ميكــن ألى طالــب عمــل
نســخ مطبوعــة مــن الكتــاب يف ثــوان معــدودات،
وميكــن ألى مســتخدم للكتــاب إضافــة أو حــذف
أى جـــزء ال يحتـــاج إليـــه ،وال يحتـــاج إلـــى أداة
طب ــع أو إل ــى كتاب ــة مس ــودة وال إل ــى طباع ــة و
مراجع ــة وتصحي ــح أخط ــاء مطبعي ــة وتكالي ــف
باهظــة ،كمــا ميتــاز الكتــاب املرئــي عــن الكتــاب
اإللكترونــي بأنــه مــن الســهل أن تــرى الصــور أو
رســوماته متحركــة بــل ومتكلمــة وحتــدث أصواتـا ً

وتتج ــاوب م ــع الق ــاريء ،فيس ــتجيب له ــذا الن ــوع
م ــن الكت ــب الت ــي اس ــتخدمت فيه ــا كل وس ــائل
التعليــم املرئيــة و املســموعة و املقــروءة مبا يســمى
الوس ــائط املتع ــددة ،و يف ه ــذا الكت ــاب ال تفت ــح
الصفح ــات ب ــل تطل ــب م ــن الكت ــاب أى موض ــوع
تريــد قراءتــه يف التــو و اللحظــة ،ويســألك الكتــاب
إن كنــت تريــد مزيــداً مــن املعلومــات حتــى ميكنــك
الوص ــول إل ــى م ــا تري ــد ،كل ه ــذا يت ــم يف ث ــوان
مع ــدودة.
إن هــذه الكتــب حتــل أحــد املشــاكل اخلطيــرة
الت ــي ابتلي ــت به ــا اجلامع ــات ،وه ــي زي ــادة ع ــدد
الطـــاب والنقـــص الشـــديد يف اإلمكانيـــات
املختبري ــة م ــن أجه ــزة وعين ــات ،فم ــن األس ــف
الشــديد قــد يتخــرج أحــد طــاب قســم الكيميــاء
بكليـــة العلـــوم أو الهندســـة مثـــاً مـــن دون أن
ميـــارس التحليـــل علـــى أحـــد األجهـــزة التـــي
تســـتخدم يف التحليـــل الكيمـــاوي ،فعلـــى األقـــل
عـــن طريـــق الكتـــاب املرئـــي ميكـــن للطالـــب أن
يــرى هــذه األجهــزة ويعــرف كيفيــة اســتخدامها أو
املش ــاكل الناجم ــة عن ــد تش ــغيلها حت ــى ال يفاج ــأ
بأن ــه مطل ــوب من ــه العم ــل يف ش ــركة أو وظيف ــة
علــى هــذا اجلهــاز ،فالكتــب املرئيــة واإللكترونيــة
علـــى الســـواء حتـــل مشـــاكل كثيـــرة يف مجـــال
توصي ــل املعلوم ــة حت ــى لرج ــل الش ــارع األم ــي،
فيمك ــن اس ــتخدامها بنج ــاح لع ــاج مح ــو األمي ــة
للكب ــار و الصغ ــار عل ــى ح ــد س ــواء ،ويف نف ــس
الوقـــت محـــو األميـــة الثقافيـــة للمتعلمـــن مـــن
اإلعالميـــن أو الصحفيـــن أو الكتـــاب.
احلاجة إلى التدريب الفعال :
يف رس ــالة جامعي ــة تتح ــدث ع ــن درج ــة اإلف ــادة
مـــن املعلومـــات ونقصهـــا ،حملـــت يف داللتهـــا
حقائ ــق مفزع ــة ال ميك ــن التغاض ــي عنه ــا .وه ــي
وإن اتخـــذت مـــن اإلعالميـــن والصحفيـــن
والكت ــاب يف وطنن ــا العرب ــي موضوعــا ً له ــا ،ف ــإن
دالالتهـــا أبعـــد مـــن ذلـــك بكثيـــر ،إذ ال ميكـــن
أن نتح ــدث ع ــن العالق ــة ب ــن املعلوم ــات ل ــدى
اإلعالميـــن أو الصحفيـــن مثـــاً مـــن دون أن
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يعن ــي ه ــذا أن نتح ــدث ع ــن املجتم ــع كل ــه ،وال
ٍ
ميكـــن أن نتحـــدث عـــن دورٍ مأمـــولٍ
لصحـــف
مــن دون أن نربــط ذلــك بالتطــور العاملــي الهائــل
يف مج ــال املعلوم ــات ووس ــائل البن ــاء األساس ــي
بتكنولوجيــا املعلومــات و االتصــاالت ( ونحــن يف
الوطــن العربــي مثـاً ال نعــرف شــبكة للمعلومــات
اإللكتروني ــة ،أو منظوم ــة للنش ــر اإللكترون ــي ) .
وتل ــك الدراس ــة تس ــتمد خطورته ــا فيم ــا تثي ــره
مــن أســئلة منهــا :هــل يتــم أى تطــور مســتقبلي يف
غيبــة تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات العربيــة ؟
وه ــل يت ــم حتدي ــث الصحاف ــة واإلع ــام ونوعي ــة
الكت ــاب م ــن دون أن توف ــر له ــم من ــاخ احلري ــة و
املعلوماتي ــة ..ال ــخ
ه ــذه بع ــض األس ــئلة الت ــي حاول ــت الدراس ــة
أن جتــد اإلجابــة عنهــا ،وحيــث أن الصحفــي أو
اإلعالم ــي – عل ــى س ــبيل املث ــال – يعان ــي م ــن
ضعـــف التأهيـــل املهنـــي يف النواحـــي الفنيـــة
املتخصص ــة يف مج ــال اإلف ــادة م ــن املعلوم ــات،
ف ــإن ه ــذا الضع ــف يع ــود إل ــى الصحف ــي أوال،
واملن ــاخ ال ــذى يحي ــط ب ــه ،كم ــا أن الصحف ــي ال
يجــد اخلبــرة يف مجــال توافــر املعلومــات ،فضـاً
عـــن أن أغلـــب هـــذه املعلومـــات غيـــر متوافـــر
أص ـاً .إنهــا حقائــق مفزعــة يف الواقــع العربــي.
وتذكــر الدراســة يف هــذا الســياق أن  98%مــن
الصحفيــن و الكتــاب ال يحصلــون على معلومات
جاهــزة متوافــرة لهم،كذلــك فــإن الكاتــب العربــي
– وهـــي حقيقـــة ال يجـــب إغفالهـــا – يقضـــي
م ــا ب ــن  18:15س ــاعة يوميــا ً للحص ــول عل ــى
املعلوم ــات أو األخب ــار ب ــكل الط ــرق و الوس ــائل
املمكنــة وغيــر املمكنــة أو املتوافــرة لــه ،وهــي يف
الغال ــب غي ــر موج ــودة وال متواف ــرة.
األكث ــر م ــن ه ــذا غراب ــة أن الدراس ــة تش ــير
إل ــى الكت ــاب الذي ــن يس ــعون إل ــى املعلوم ــة وال
يجدونهـــا ،ال يجدونهـــا بالفعـــل بعـــد البحـــث
العميــق – إال يف مصــدر واحــد – هــو الســفارات
األجنبيـــة وبعثاتهـــا الدبلوماســـية و املراكـــز
الثقافيـــة األجنبيـــة بالدولـــة .
وم ــن يلج ــأ للس ــفارات األجنبي ــة لي ــس ع ــدداً
قليـــاً .وإمنـــا هـــو عـــدد مخيـــف – يصـــل يف
تقديـــر الدراســـة إلـــى نســـبة 6ر 90%ومـــن
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ث ــم ف ــإن معلوم ــات املنب ــع األجنب ــي حت ــول دون
الوصـــول بالكاتـــب أو الصحفـــي أو اإلعالمـــي
إلــى احلقيقــة الكاملــة يف أيــة قضيــة يعمــل بهــا.
يرتبـــط بهـــذا أن الصحفـــي يف حاجـــة
إل ــى التدري ــب الفع ــال املس ــتمر للتع ــرف عل ــى
كيفي ــة اإلف ــادة م ــن مص ــادر املعلوم ــات املتاح ــة
وخدماتهـــا وحتقيـــق االســـتثمار األمثـــل لتلـــك
املــوارد ،ويتأكــد هــذا أكثــر حــن يذكــر أن أغلــب
املؤسســات الصحفيــة تعانــي مــن االســتفادة مــن
تكنولوجيــا وتقنيــات املعلومــات احلديثــة ،فهــي ال
توجـــد – يف األصـــل – خاصـــة ونحـــن نعيـــش
القــرن احلــادي و العشــرين عالــة علــى غيرنــا يف
هــذا املضمــار ،وميضــي يف هــذا الســياق أيض ـا ً
أنن ــا ال جن ــد تعاون ـا ً ق ــط ب ــن مؤسس ــة وأخ ــرى
يف مجـــال التعـــاون اإللكترونـــي أو احلصـــول
علــى املعلومــات بشــكل يضيــق الهــوة بيننــا وبــن
غيرنـــا ،إذن ،كيـــف ميكـــن اخلـــروج مـــن هـــذه
األزم ــة ؟
توج ــه الدراس ــة النق ــد إل ــى أكث ــر م ــن جه ــة،
وتض ــع ه ــذا الس ــلبيات يف ش ــكل توصي ــات حت ــاول
مــن خاللهــا البحــث عــن حلــول أو سياســات تعمــل
علــى توفيــر املعلومــات ،فتقتــرح العناصــر التاليــة:
تيســـير تدفـــق املعلومـــات بـــن املســـتويات
املختلفـــة و املؤسســـات و الهيئـــات ومجموعـــة
األفـــراد املشـــتغلني باإلعـــام و الصحافـــة أو
املتأثريـــن بهـــم لكونهـــم مصـــادر معلومـــات
أو منتفعـــن بهـــا .كذلـــك اســـتخدام وســـائل
االتص ــال احلديث ــة إلب ــاغ املهتم ــن بالصحاف ــة
و اإلعـــام باملعلومـــات التـــي يحتاجـــون إليهـــا
لتوفيـــر املعلومـــات التـــي تعينهـــم يف شـــتى
األغ ــراض الوظيفي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى ه ــذا ف ــإن
أكث ــر م ــا تالحظ ــه الدراس ــة ،ه ــو افتقادن ــا إل ــى
املـــوارد الببليوجرافيـــة التـــي تيســـر اســـتخدام
مص ــادر املعلوم ــات املتاح ــة ،وه ــو م ــا يص ــل بن ــا
إل ــى الدع ــوة لتوجي ــه خدم ــات املعلوم ــات نح ــو
املياديـــن التـــي تســـاعد علـــى حتقيـــق التنميـــة
الشــاملة للمجتمــع العربــي ،أيضـا ً إنشــاء قواعــد
بيانـــات آليـــة تيســـر للصحفيـــن واإلعالميـــن
والكتــاب احلصــول علــى إجابــات الستفســاراتهم
يف شـــتى القضايـــا املعرفيـــة.

علـــــــــــــــوم

أجراس اخلطر :
وتتســاءل الدراســة :ملــاذا لــم يتــم االهتمــام
حتـــى اآلن باالســـتفادة مـــن إمكانـــات شـــبكة
املعلومـــات العنكبوتيـــة العامليـــة للمعلومـــات (
اإلنترن ــت ) بش ــكل كام ــل ،وم ــن املس ــئول وراء
هـــذا التقصيـــر املعيـــب ؟و جتيـــب الدراســـة
بأنـــه ال يخلـــو األمـــر مـــن لـــوم اإلعـــام
نفســـه ،فهـــو املســـئول – إلـــى حـــد بعيـــد –
عـــن التعريـــف و التوعيـــة بأهميـــة املعلومـــات
ومصادره ــا وخدماته ــا وكيفي ــة اإلف ــادة منه ــا،
فم ــن املؤس ــف حقـ ـا ً أن ــه يف ح ــن جن ــد ل ــدى
العالـــم املتقـــدم وحـــدات لتحليـــل املعلومـــات
به ــدف حتقي ــق االس ــتغالل األمث ــل له ــا ،ف ــإن
مثـــل هـــذه الوحـــدات ليســـت موجـــودة لدينـــا
يف أغل ــب املؤسس ــات والقطاع ــات ،ف ــا يص ــل
لإلعالمــي أو الصحفــي أو الكاتــب أيــة معلومــة
مهم ــة م ــن العال ــم حولن ــا بالط ــرق التقليدي ــة
له ــا ،أى ال يع ــرف كيفي ــة س ــير املعلوم ــة قب ــل
أن تأنــي إليــه ،وبالتبعيــة ،فهــو ال يعــرف قيمــة
هــذه املعلومــة يف وقــت يكــون يف أشــد احلاجــة
إليهــا ..باختصــار إن التدفــق املعلوماتــي لدينــا
ـواء علــى مســتوى اإلعالمــي
يعانــي انقطاعـا ً سـ ً
أو الكاتــب أو الصحفــي أو املؤسســة ،وهــو مــا
ي ــدق بعن ــف أج ــراس اخلط ــر عل ــى م ــا نح ــن
فيـــه ،خاصـــة ونحـــن نعيـــش األلفيـــة الثالثـــة
للمي ــاد.
م ــن ناحي ــة أخ ــرى ،ف ــإن نف ــس احل ــال ينطب ــق
عل ــى صان ــع الق ــرار يف بالدن ــا ،ال ــذي ال ميل ــك
قاع ــدة بيان ــات يف جمي ــع ف ــروع العل ــم سيفش ــل
يف إدارة دفـــة التقـــدم يف مجالـــه ،فـــا ميكـــن
لصانــع قــرار يف مجــال تخطيــط املــدن مثـاً أن
يغف ــل العوام ــل البيئي ــة عن ــد وض ــع التخطي ــط
العمرانـــي ملدينـــة ،وال ميكـــن أن يغفـــل حتـــى
تأثي ــر املن ــاخ عل ــى جن ــاح ه ــذا التخطي ــط ،وال
ميكـــن أن يغفـــل تأثيـــر الصناعـــة علـــى هـــذا
التخطيـــط ،وال ميكـــن أن يغفـــل احلاجـــات
األساس ــية الت ــي يج ــب إش ــباعها لس ــكان ه ــذه
املدين ــة حاليــا ً ومس ــتقبالً ،وال ميك ــن أن يغف ــل
النفايــات املنزليــة الســائلة و الصلبــة ،وال ميكــن

أن يغفـــل احتمـــال حـــدوث كـــوارث ،والبـــد أن
يخطـــط لهـــا ..وهكـــذا ،ولكـــي يكـــون مؤهـــاً
للنج ــاح يف عمل ــه يج ــب أن ينه ــل م ــن العل ــم يف
جميــع االجتاهــات ،ولكــن ويــا لآلســف ال يتوافــر
لـــه الوقـــت وال املعلومـــة لبنـــاء هـــذه القاعـــدة
فنفاجـــأ بكـــوراث قـــد يكـــون ســـببها غيـــاب
أح ــد املب ــاد يء األساس ــية يف عل ــم التخطي ــط
العمرانـــي.
نفـــس الشـــيء لصانـــع القـــرار يف املجـــال
الصحــي ،ال ميكــن أن يغفــل دور حشــرة صغيــرة
ال يعيرهـــا أى إنســـان أدنـــى اهتمـــام ،ورغـــم
ذل ــك فه ــي تنق ــل  42مرض ـا ً لإلنس ــان العرب ــي،
وتكلـــف الـــدول العربيـــة مليـــارات الـــدوالرات،
رغـــم أن حلهـــا ليـــس يف يـــد صانـــع القـــرار
الصحــي ،وإمنــا حلهــا يف يــد املحليــات املســئولة
عـــن جمـــع ونقـــل و التخلـــص مـــن القمامـــة،
وحله ــا كذل ــك يف ي ــد اإلع ــام نفس ــه ،وبالتال ــي
يف يـــد املواطـــن العـــادي ،فكثيـــراً مـــا أجريـــت
برامــج عالجيــة ناجحــة بجميــع املقاييــس ،لكــن
يتناس ــى فيه ــا صان ــع الق ــرار الصح ــي – لغي ــاب
قاعـــدة املعلومـــات – مشـــكلة الذبابـــة املنزليـــة
التـــي علمتنـــا دروس املاضـــي أنهـــا تســـببت يف
نق ــل كثي ــر م ــن األم ــراض الوبائي ــة ،وحص ــدت
ماليــن مــن رؤوس البشــر ،وتســببت يف أضــرار
اقتصادي ــة غي ــر منظ ــورة تف ــوق طاق ــة ال ــدول و
البش ــر.
وال ميكـــن لـــكال صانعـــي القـــرار يف كال
اجلانبـــن إال ضـــرورة التـــواؤم مـــع مقتضيـــات
القـــرن احلـــادي و العشـــرين وال يتـــم ذلـــك إال
بتكنولوجي ــات عالي ــة توف ــر له ــم املعلوم ــة الت ــي
يحتاجونه ــا يف ث ــوان ،والس ــر يف جن ــاح أى عال ــم
عربـــي يف اخلـــارج و احتاللـــه مكانـــة مرموقـــة
يف ال ــدول األجنبي ــة فق ــط ه ــو حصول ــه عل ــى
املعلومــة التــي يريدهــا يف ثــوان ،بينمــا يف وطننــا
العربـــي الكبيـــر قـــد يحتـــاج األمـــر إلـــى أيـــام
أو أشـــهر أو حتـــى ســـنني حيـــث تتوفـــر نفـــس
املعلوم ــة يف ث ــاث ص ــور كل منه ــا مختلف ــة ع ــن
األخ ــرى وق ــد يحت ــار صان ــع الق ــرار يف صح ــة
كل منه ــا.
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نفترق

موسيقى الضؤ

الفــن – مــن وجهــة نظــري – كل عمليــة تدفعنــا إلــى
التفكيــر ،وتبعــث فينــا املتعــة  ،وتزيــد مــن رصيــد تصوراتنا
 ،ومتنحنــا القــدرة علــى احللــم.
وبهــذا املعنــى فــكل مظاهــر احليــاة مــن حولنــا جوقــة فنيــة
مذهلــة تعــزف حلنــا أبديــا  ،يف تناســق وتناغــم ســاحر
وخــاب.
تأملــوا أيــة نبتــة أو زهــرة  ،راقبوا طيراً ســابحا ً يف الفضاء
 ،اســتمعوا إلــى معزوفــة مطــر ،أو قصــف رعــد ،انفجــار
بــركان ،أو انســياب نهــر ،أو هديــر شــال ،أو رقرقــة
ســاقية  .وباقــي جتليــات الطبيعــة يف عنفهــا وصخبهــا
ويف هدوءهــا ودعتهــا ..أنصتــوا مرهفــن لســيمفونية
األصــوات مــن صهيــل وثغــاء وخــوار وهديــل وزقزقــة.
راقبــوا بتمعــن ضــؤ الشــمس ونــور القمــر ومواشــير
قــوس قــزح ،ألــوان الشــفق  ،ســكون الصحــارى ،
تشــكالت اجلليــد  ،تغيــر الفصــول  ،بلــورات الثلــج..
متعنــوا وميــض النجــوم والكواكــب يف ســماء صحراويــة
( املــدن التظهــر ســوى جنــوم الظهــر ) ،تناســق ألــوان
الفراشــات ،زخــارف الشــعب املرجانيــة ،فــرق النمــل،
هندســة النحــل ،هجــرة الطيــور ورحيــل األســماك عبــر
املحيطــات  ،دقــة حركــة اإللكتــرون واملجــرات الســابحة
يف الفضــاء الالنهائــي.
إننــا نقتــل الفــن إذا اختزلنــاه يف نــص شــعري أو عمــل
قصصــي أو قطعــة موســيقية أو لوحــة تشــكيلية أو عــرض
مســرحي  .هــذه ( بعــض ) جتليــات الفــن.
وإذا حصرنــا الــكالم حــول الفــن اإلنســاني فالفنــون
التعبيريــة ســبقت مرحلــة الكتابــة  .فالرقــص والغنــاء
والرســم هــي األشــكال األولــى التــي عبــر مــن خاللهــا
اإلنســان األول عــن مشــاعره وعواطفــه وحيرته وتســاؤالته
وحزنــه وخوفــه وفرحــه وتأمالتــه.
علــى الصعيــد الشــخصي فــان أول لقــاء لــي كان مــع
اخليالــة .فقــد عرفــت طريقــي إلــى صــاالت العــرض
( الســينمائي ) قبــل أن امســك قلــم الرصــاص يف الفصــل
املدرســي.
كان والــدي يرتــاد اخليالــة ويصطحبنــي معــه ،وال اســتطيع
وصــف مشــاعري املختلطــة وانفعاالتــي املتضاربــة حــن
دخلــت – ألول مــرة – صالــة العــرض.
كان القــدر حفيــا ً بــي ،فقــد عمــل والــدي يف فترتــي
الظهيــرة واملســاء يف إحــدى دور اخليالــة  ،وكان منوطـا ً بــه
تشــغيل آلــة العــرض ،وكنــت أشــاهد األشــرطة مــن خــال
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الفتحــات الصغيــرة املســتطيلة يف حجــرة العــرض  ،تعلمــت
كيــف أعيــد تهيئــة الشــريط يف البكــرات وبشــكل يــدوي،
وكيــف أمــرر الشــريط داخــل تــروس آلــة العــرض وكيــف
ألصــق الشــريط إذا انقطــع  ،وهكــذا..
فتحــت اخليالــة أمامــي عاملــا ً ســحريا ً وأفاقــا ً بعيــدة ،
شــاهدت كم ـا ً هائ ـاً مــن األشــرطة  :التاريخيــة وأشــرطة
احلركــة والبوليســية والعاطفيــة واالســتعراضية واخليــال
العلمــي.
مــن األشــرطة التــي علقــت بذاكرتــي شــريط «ســبارتاكوس»
أو «محــرر العبيــد» ،أذهلتنــي ضخامــة اإلنتــاج وكثــرة
املجاميــع مــن فرســان وخيــول ومعــارك ،وترســخ يف ذهنــي
أن احلريــة أثمــن مــا يف الوجــود.
أفادتنــي اخليالــة يف كتابــة القصــة وتوســيع مداركــي
وشــحني بقــدرة كبيــرة مــن التخيــل ،وال اعــرف هــل ثمــة
عالقــة لغويــة بــن «اخليالــة» و «خيــال الظــل» و»اخليــال»
،أعطتنــي اخليالــة فكــرة «االختــزال» وكيــف أقــول فكرتــي
بأقصــر الطــرق ،تعلمــت تقنيــات مثــل االســترجاع أو
«الفــاش بــاك» ،أي اســتدعاء حــدث يف الزمــن املاضــي
إلــى اللحظــة الراهنــة ،واحلــوار الداخلــي «املونولــوج»
إلظهــار مكنونــات الشــخصية ،وتعلمــت أيضــا ً التعبيــر
بالصــورة ،فالســيناريو هــو فــن حتويــل القصــة املرويــة إلــى
صــورة مرئيــة  .واســتفدت مــن اخليالــة يف طريقــة تقــدمي
الشــخصية األساســية والفكــرة الرئيســية وفهــم الوضــع
الدرامــي.
هــذا علــى الصعيــد احلــريف ،أمــا علــى الصعيــد احلياتــي
فقــد علمتنــي اخليالــة آليــة لتكويــن االنطباعات عــن الناس
 ،مــن خــال ردود أفعالهــم ومــن صمتهــم أو إمياءاتهــم ،مــن
طرفــة عــن أو ارتعاشــة وجــه أو حركــة األصابــع  ،حتــى
قبــل أن يتكلمــوا  ،وهــذه اللمحــات تأتــي مــن قــدرة آلــة
التصويــر علــى اســتثارة االنتبــاه مــن خــال اختيــار زوايــا
اللقطــة والتكويــن وحجــم الصــورة وكميــة الضؤوالظــال.
اخليالــة هــي «موســيقى الضــؤ» ،وكمــا يقــول «ابيــل غانــس»
 :لقــد أتــى زمــن الصــورة  ..موســيقى بلــور األرواح التــي
تتصــادم أو تبحــث عــن بعضهــا البعــض ،رســم ونحــت عــن
طريــق التوليــف ،هندســة عــن طريــق البنــاء  ،شــعر عــن
طريــق إظهــار األحــام املســروقة مــن الــروح  ،ورقــص بفعــل
اإليقــاع الداخلــي .
فــن اخليالــة بالنســبة الــي  :فــن شــمولي يعبــر عــن الواقــع
واخليــال واحللــم.

القاص  :فتحي نصيب .

هكذا هي احلرب ،ال اقدام تُبقي ،وال حتى آثار اقدام .
فقط  ،احذية خرساء حتلم بالركض كما كانت تفعل ذات يوم .
(( لوحة للفنان املصري وليد عبيد )) .
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