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نسـ ــاء

قورينا املحجبات

صورة

الغالف
نساء قورينا المحجبات

امرأة من قورينا « شحات احلالية» وهي مدينة يف اجلبل األخضر الليبي أسسها
االغريق يف  361ق.م .
التمثال موجود يف متحف شحات ،ويرجع إلى القرن الرابع ق.م ،ويبني ارتداء نساء
جزءا من الزي العام لهن.
قورينا للحجاب منذ ذلك الوقت  ،بحيث أنه أصبح
ً
إن ارتداء احلجاب كان مبثابة تقليد اجتماعي ساد يف أغلب املجتمعات القدمية
وأظهرته املنحوتات وخلده التاريخ على مر العصور.
وقد ُعثر على املئات من هذه التماثيل النصفية ( اجلنائزية ) يف قورينا وابولونيا إذ
أن أعمال النحاتني ال ميكن أن تبرز إال ما هو واقع يف احلقيقة بالنسبة للتفاصيل
الدقيقة اخلاصة باألزياء والزينة وغيرها.
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شروط النشر يف مجلة الليبي
توجيه املقاالت الي رئيس حترير املجله.
تكتب املقاالت باللغه العربيه وبخط واضح وترسل علي البريد
االلكتروني ومرفقه مبا يلي :
1.1سيرة ذاتيه للمؤلف او املترجم .
2.2االصل االجنبي للترجمه اذا كانت املقالة مترجمة.
3.3يفضـل ان تكـون املقـاالت الثقافية مدعمـه بصور اصلية عاليه
النقـاء مـع ذكـر مصـادر هـذه الصـور ومراعـاة ترجمـه تعليقات
وشـروح الصـور واجلـداول الي اللغـه العربيه.
•املوضوعات التي ال تنشر ال تعاد الي اصحابها.
•يحـق للمجلـه حـذف او تعديـل او اضافـة اي فقـرة مـن املقالـة
متاشـيا ً مـع سياسـة املجلـة يف النشـر.
•اخلرائـط التـي تنشـر باملجلـة مجـرد خرائـط توضيحيـة وال
تعتبـر مرجعـا ً للحـدود الدوليـة.
•ال يجـوز اعـادة النشـر بـأي وسـيلة ال مـادة نشـرتها الليبـي
بدايـه اصـدار العـدد االول وحتـي تاريخـه دون موافقـة خطيـة
مـن اجلهـات املختصـة باملجلـة إال اعتبـر خرقـا ً لقانـون امللكيـة
الفكريـة.
•االسـم الكامـل حسـب الوثائـق الرسـمية (باللغـة العربيـة
واالجنليزيـة) اسـم الدولـة  ،صـوره واضحـة عـن جـواز السـفر،
اسـم البنـك  ،اسـم الفـرع  ،السـوفيت كـود  ،رقـم احلسـاب ،
رقـم اآليبـان (.(IBAN
املـواد املنشـورة تعبـر ان اراء كتابهـا وال تعبـر بالضـرورة عـن
رآي املجلـة ويتحمـل كاتـب املقـال جميـع احلقـوق الفكريـة
املترتبـة للغيـر .
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(ص )8

مأزقاألعمالالدراميةالرمضانية
 ..إلى الوراء  ..در !
شــــــــــؤون عربية

(ص  )14البشعة محكمة النار املشبوهة
(ص  )20رفق ًا بكبار السن
(ص 22

احلرب يف خمسة عشر دقيقة
شــــــــــؤون ليبية

(ص  )24احمد ابراهيم الفقية...وداع ًا
مهندس خرائط الروح

كتبوا ذات يوم
(ص  )33النظارات ثم األسطورة
ترحــــــــــــــــال
(ص  )34مدينة طبرق الليبية ...من كل
زمن حكاية
(ص  )38تراث فلسطني وحوران.....من
التاريخ املشترك إلى دبكة الدلعونا
(ص  )42ظاهرة ليبية جديرة بالتأمل ..
جردس اجلراري  ..قرية الذكر
احلكيم.

(ص  )26يف ذكراه اخلامسة...الشهيد
يوزع اجلوائز
(ص  )28د .خليفة الصغير ...امللكية
الفكريــــــة هي جتــــارة القرن
الواحد والعشرين  .ويجب أن
ال يتخلف القانون الليبي عن
الركب

نصـــــــــــــوص
(ص  )47بالليبي الفصيح ..
ترجمـــــــــــــــات
(ص  )48مرمدوك بيكثال ..
من الف ليلة وليلة  ...إلى القرآن
الكرمي
(ص  )52ألكسندر بوشكني ..
األرتيري الذي اعتلى عرش الشعر
الروسي بال منازع.
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تـــــــراث عربي

إبـــــــــــــــداع

(ص  )76قالت جهينة

(ص )59

جرذان يف املقهي

(ص )60

جنة النص

(ص )62

أصبحت منلة

(ص  )87فيلم الطيور لهيتشكوك..االنسان
بوصفه طريدة

(ص )64

بني األدب والتاريخ...
رواية الريس عيشه

(ص  )82برادلي ورامي على منصة الغناء

سينــــــما

منــــــوع
(ص  )86رد ًا على حسن مؤنس ..هرم
زجاجي يف باريس
احداث عاملية
(ص  )90ضباط األثار..فرسان الفنون
الذين انقذوا املتاحف

نقـــــــــد
(ص )68

نهاية الشعر العربي

(ص )74

ترجمة القصائد بني االقتراب و
االغتراب..هل تقتل الترجمة روح
النص

(ص )94

إصدرات
قبل أن نفترق

(ص  )94سنة أولى سينما

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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جني بريكينز  -انجلرتا
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سليمان منصور  -ليبيا
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مأزق األعمال الدرامية الرمضانية ..

إلى الوراء  ..دُر !
بقلم  :رئيس التحرير

(( وطننا العربي ،يقع ضمن هذا العالم األخير ،يف ٍ
خانة تضم أكثر الشعوب عجز ًا
عن مالحقة مسيرة احلضارة ،وهو موقع ال مبرر للشكوى منه ،سوى أن احلضارة
بأسرها ،ولدت أصالً يف وطننا ،وأن السفن واألسلحة التي ارتاد بها األوربيون قارات
العالم اجلديد ،كانت يف أيدينا ،قبل أن يعرفها األوربيون بثالثة قرون على األقل.
وطن وناسه إلى الوراء ؟ ))
فلماذا يحدث الذي ال يحدث؟ وكيف ميشي
ٌ

الصادق النيهوم
إن «الصادق النيهوم» ،املفكر الكبير الذي (( كيف ميشي وط ٌن وناسه إلى الوراء ؟ ))
ظلمه التاريخ ظلما ً كبيراً أيضاً ،يضع يده ..
ٍ
على اجلرح منذ أكثر من  32عاما ً بالتمام سؤال مشحو ٌن بالتاريخ إلى حد ال ُيصدق،
وهو كذلك متخم بالوجع كما لم يفعل سؤال
والكمال.
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آخر من قبل ،فهل هو قدر األسئلة العظيمة
أن متتليء بالهواجس إلى هذا احلد ؟
(( كيف ميشي وط ٌن وناسه إلى الوراء ؟ ))..
مخطي ٌء من يعتقد أن هذا السؤال محدود
يف مساحته بحيث يشمل فقط وطنا ً بعينه،
أو دولة بحدودها ،أو جغرافيا ضيقة تبدأ
دائما ً يف مخيلة أحدهم ببوابة حدود وتنتهي
بأخرى .فالعام ليس دائما ً كيانا ً هالميا ً بالغ
الكبر يبسط ظله على األشياء من حوله ،إنه
قد يتواضع أحيانا ً ليصبح عالمة استفهام
تخص موقفا ً بعينه ،أو ساعة بدقائقها ،أو
كلمة كبرت تخرج من فم كائن ال ُيحسن
اختيار ما ينطق به.
(( كيف ميشي وط ٌن وناسه إلى الوراء ؟ ))..
سؤال ٌ صدرّه لنا «النيهوم» منذ أربعة عقود،
وال زلنا نتفنن يف استيراد إجاباته حتى اآلن
ٍ
وصفة سحرية
دون أن نستطيع العثور على
للجواب الكامل الذي ال تشوبه الشكوك ،وال
ترتقي إليه الهواجس.
(( كيف ميشي وط ٌن وناسه إلى الوراء ؟))..
لن أتورط يف مناقشة تفاصيل هذه السؤال
يف جوانبه السياسية أو العقائدية ،لكني
سأقوم فقط يف هذه االفتتاحية بطرح

سؤال النيهوم يف ما أراه جزءاً صغيراً جداً
ميثل حجراً صغيراً يف لوحة فسيفساء
ضخمة ،لكنه يشكو من نفس املشكلة التي
يتحدث عنها «الصادق» ،إنه ميشي إلى
الوراء دائماً.
إني أحتدث هنا يف ما يخص األعمال
الدرامية الليبية التي شاهدناها يف شهر
رمضان وهي أعمال واصلت هبوطها
املحتوم نحو دوري الدرجة الثالثة للهبوط
املخجل األكيد.
(( كيف ميشي وط ٌن وناسه إلى الوراء ؟)) ..
الدراما ليست مجرد عمل فني ،إنها نظرة
تاريخية عميقة ،ولو إلى تاريخ حلظة يف
ٍ
حدث
حياة مواطن أثناء خطوة تقربه من
يومي عابر .وهي بهذا املفهوم عمل اجتماعي
أيضا ً من املفترض به أن يراعي خصوصية
املجتمع الذي يخاطبه ،وهذا يلزمه مبراعاة
فارق املواقف وطبيعة املرحلة وحتى مغزى
معاني املفردات وطبيعة الرسالة التي
يهدف الفن من إرسالها يف توقيت بث هذا
العمل بالذات.
ٍ
املوضوع إذن أكبر من مجرد عقد يسارع
الراغبون بالتوقيع عليه ،وهو أكبر من قيمة
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مالية تترجم إلى مشاهد ونص وموقع
تصوير .إنه موضوع تتشعب أطرافه لتكون
يف نهاية املطاف نتيجةً كبيرة ألسباب
متقاطعة ،واعتقد أنه سيكون من املفيد لنا
هنا أن نتتبع هذه األطراف لعلنا نصل يف
نهاية األمر إلى معرفة سبب احلالة املتردية
التي وصلت إليها النتيجة اخلتامية التي
نتذمر من مستواها هذه األيام.
البداية عندنا معكوسة ،ولذلك نتحصل
ٍ
كيان مقلوب ،رأسه يف
يف كل موسم على
األسفل ورجاله يف األعلى ،وطبعا ً ال ميكن
إال أن نلوم أنفسنا على صناعة هذا املسخ،
فكيف أصبحنا خبراء دوليني يف صناعة
املسوخ املقلوبة ؟
اإلجابة سهلة ،فالصحيح واملنطقي هو
أن تعلن هيئة اإلذاعة والتلفزيون ـــ أو أي
مسمى آخر قد يكون معموالً به ــــ عن أنها
لن تتعاقد يف موسم رمضان املقبل إال مع
شركات إنتاج مرخصة ،مبعنى أن هذه
الشركات هي مؤسسات فنية معتمدة متلك
ميزانيات قادرة على إنتاج أعمال درامية
مبستويات جيدة تليق يف نهاية املطاف
بالعرض على املشاهدين ،إننا بهذه اخلطوة
سوف نبدأ بصناعة الرحم الذي ستنمو فيه
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وتتخلق األعمال الفنية التي نحلم بها ،فماذا
سوف يحدث بعد ذلك ؟
ستبادر هذه الشركات بتكوين نفسها،
وسوف يتقلص عدد املنتجني بطبيعة احلال،
لكن قدراتهم اإلنتاجية ستكون قادر ًة
هذه املرة على تقدمي أعمال ال تفتقر إلى
اإلمكانيات ،وسوف تبدأ هذه الشركات يف
االستعداد لتقدمي إنتاجها الفني إلى هيئة
اإلذاعة والتلفزيون التي تكون قد أعلنت
وبوضوح عن معايير محددة لقبول التعاقد،
ٍ
من أهمها أن األعمال الفنية سوف يتم
ٍ
فئات ثالث
تصنيفها حسب جودتها إلى
تتدرج من األعلى إلى األسفل حسب جودة
العمل الذي سيتم تقدميه ،وأن جلنةً من
أهم املبدعني يف مجاالت الكتابة واإلخراج
والسيناريو واإلضاءة وغيرها من أركان
أي عمل فني ،سوف تتولى تقييم ما يقدم
من أعمال ،ليقدموا نتاج تقييمهم هذا إلى
املؤسسة املعنية لتوقع العقود مع الشركات
الفائزة بحق التعاقد.
واقع جديد،
هنا سوف نبدأ يف معايشة
ٍ
إذ أن شركات اإلنتاج هذه سوف تدرك
أن أمامها هذه املرة صراعا ً حقيقا ً ضد
منافسني أكفاء ،وهنا سوف تبدأ يف جتهيز
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أعمالها مبا يلزم للفوز بالتعاقد ،وهذا
التجهيز سوف يتضمن بطبيعة احلال
البحث عن أفضل كتاب النصوص يف البلد،
وعن أفضل كتاب السيناريو ،ومحاولة إقناع
أبرز املمثلني باالتفاق معها لالضطالع
ببطولة األعمال اجلديدة ،والبحث عن أبرز
املخرجني وأفضل طواقم اإلضاءة والصوت
وخالفه.
إن نخبة حقيقية سوف تبدأ يف التواجد هذه
املرة ألن شعار املرحلة سوف يبدأ يف التغير
نحو منافسة مع اآلخرين ترفع من القدرة
على العطاء ،وعندها فقط سوف نشاهد
ــــــ متكئني على أرائك ما بعد اإلفطار ـــــ
أعماالً حقيقية جدير ًة باملشاهدة.
إن الكرسي هنا سوف يعود إلى وضعه
الطبيعي ،وسوف يكون من املمتع حقا ً
اجللوس عليه.
هذا هو السياق الطبيعي إلنتاج أعمال
حتترم عقول الناس ،لكننا بدالً من ذلك
نقوم بقلب الكرسي ثم نطلب من املشاهد

أن يتكرم باجللوس .
إن التعاقد اآلن يتم مع البطل مياشر ًة،
أو مع املخرج  ،أي مع صاحب املصلحة
الشخصية يف ظهور العمل الفني ،ـــــــ
وإذا لم يتغير شيء من اإلجراءات التي
كان معموالً بها سابقا ً ـــ فإن املبلغ يسلم
إلى بطل العمل على دفعتني ،األولى قبل
العمل ،والثانية بعد تسليمه لكل حلقاته،
وهنا بالذات يكمن اخلطأ ،فالبطل يريد أن
يقتصد ما وسعه ذلك حتى تصبح عملية
إنتاج العمل مربحةً بالنسبة له ،وهذا حق
ال أنكره على أحد  ،لهذا فهو سيتجه إلى
إنتاج العمل الفني بأقل التكاليف ،وأحيانا ُ
ال مانع من أن يكتب السيناريو بنفسه أو
يصبح منتجا ً منفذاً بنفسه ،أو يتحول إلى
مخرج مساعد بنفسه أيضاً .إننا نستعير
هنا متالزمة أبي ذر القدمية ،لكنه هنا ال
ميشي وحده فقط ،إنه ينتج وحده وميثل
وحده ،ويخرج وحده ،فاملهم يف هذه املرحلة
أن يوفر ما ميكن توفيره ولو أدى ذلك إلى
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أن يكون على العمل السالم.
وقد تصادفك أثناء عرض أسماء أسرة
أسماء متشابهة أو مكررة  ،وإذا
العمل
ً
دققت املالحظة فسوف تكتشف أن املمثلني
يرتدون نفس املالبس يف أغلب حلقات
العمل ،وإذا أمعنت النظر أيضا ً فسوف
تالحظ أن موقع التصوير ال يتغير يف
أكثر من  70%من املشاهد ،وإذا سألت
أكثر فقد تعرف أن أكثر مواقع التصوير
هي بيوت مملوكة ألقارب أو أصدقاء أو
متبرعني ،وإذا استمعت جيداً فسوف يصلك
انطباع بأن السيناريو مت إعداده عشوائيا ً
متسرعا ً سطحياً ،وأن عقالُ متخصصا ً يف
كتابة السيناريو ال ميكن أن يكون قد تورط
يف إنتاج ما تسمعه من أحاديث مرسلة .
إنك سوف تفاجأ أيضا ً أن من يخرج
للمسرح باألمس ،يخرج اليوم للتلفزيون،
وأن من يضطلع مبهمة التمثيل يف رمضان
املاضي هو مخرج العمل هذه السنة ،ورمبا
يعتبر البعض هذا التبادل معرفيا ً ودليل
عافية ،لكن أحداُ ال يرى يف ما نشاهده
سوى مريضٍ يزداد وضعه ترديا ً كل يوم.
ولكن ،كيف ميكن أن نتفهم أو نفهم سوء
ٍ
بشكل عام ،فيما
حالة األعمال املقدمة
جتاورنا مدرسة عظيمة يف إنتاج الدراما
وهي املدرسة املصرية دون أن نستفيد منها
ولو بنصف درهم ؟
إننا ال ميكن أن ننتج عمالً فنيا ً دون أدوات،
وال ميكن أن نتحصل على هذه األدوات
بدون أن نؤسس مصانع لها ،وهذه املتتالية
املنطقية ـــ إن صح التعبير ــــ لن تتحقق
مادمنا نتجاهل أهمية وجود معاهد التمثيل
واإلخراج وكتابة السيناريو ،وال ميكن أن
نصل إلى بر األمان فيما يتعلق برفع مستوى
الدراما ما دامت املؤسسات الرسمية لم
تضع بعد املعايير الصارمة للتعامل مع
شركات اإلنتاج ( املفترض وجودها ) بحيث
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ال يتم اعتماد اسم مخرج ما ألي عمل رامي
ما لم يكن بالفعل خريجا ً نال شهادته من
مؤسسة علمية أكادميية لإلخراج  ،وكذلك
األمر بالنسبة لبقية مجاالت العمل الفني،
إذ أن علينا أن نعيد االعتبار للشخصية
األكادميية املتخصصة املثقفة ،إذا أردنا
فعالً النهوض بالدراما  ،وماعدا ذلك
سيكون مجرد أمنيات وأحاديث ساخطة
على أعمال تزداد رداءة يف كل عام.
وطن وناسه إلى الوراء ؟ )) ..
(( كيف ميشي
ٌ
املشي هنا يختص مبوضوع الدراما ،فال
مساحة لي ألعمم الفكرة ،ولكن ،لنلقي
نظرة سريعة على ٍ
بلد ازدهرت فيه الدراما
ٍ
بحرب مدمرة أكلت
وأينعت ولم تتأثر حتى
األخضر واليابس لكنها عجزت على التهام
ورقة واحدة من شجرة الدراما املذهلة
هناك.
إنها سوريا ،حيث الدراما هر ٌم شاهق يستحق
املشاهدة واالحترام معاً ،وما يلفت النظر
مؤخراً هو إعالن إحدى اجلامعات اخلاصة
هناك عن البدء باستقبال الدفعة األولى
من الطالب الراغبني بدراسة اختصاص
التمثيل يف كلية اسمها « كلية فنون األداء»
وذلك للعام الدراسي ، 2018-2017
وهو اختصاص يفتتح ألول مرة على مستوى
اجلامعات السورية اخلاصة .
املهم يف هذا اإلعالن أنه يقول إن كلية فنون
األداء هذه سوف تد ّرس فنا ً بدأ منذ عام
 ،1950ويشمل فيما يشمله فن مواجهة
املمثل للكاميرا ،وفن اتقان تعابير الوحه
وتغيرها تبعا ً ملتغيرات احلدث ،رغم أن
سوريا ليست حديثة العهد يف هذا املجال،
إذ أن املعهد العالي للفنون املسرحية الذي
باشر أعماله منذ عام  1977يدرس يف
أقسامه التمثيل والنقد واألدب املسرحي،
باإلضافة إلى السينوغرافيا والتصميم
والتقنيات املسرحية ،وإذا تصفحنا
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ويكيبيديا فسوف نكتشف أن هناك أيضا ً
قسما ً لتكنولوجيا املسرح وإدارة املنصة
ومن ثم قسم اإلخراج  ،وأن هناك أيضا ً
مجموعة من الدورات التدريبية أو ورشات
العمل املختصة بهذه املجاالت وغيرها من
كتابة وفنون أداء تقام باستمرار بإشراف
كوادر وخبرات مستقدمة من اخلارج
للعاملني واملهتمني مبجاالت املسرح ،ويكفي
أن نعلم أن قسم التمثيل يف هذا املعهد
قد خ ّرج وأهل ممثلني من طراز «جمال
سليمان» دفعة عام 1981و«جيانا عيد»
« 1982وباسم ياخور» عام  .1993أما
فحدث وال حرج ،إذ
عن مثيله يف القاهرة
ّ
أنه افتتح عام  1930م .ومينح درجات

الدبلوم العالي والبكالوريوس والدكتوراه
أيضا ً.
هذه هي الوصفة ،فال استسهال ،وال
تسرع ،وال ضحك على الذقون ،ولست أرى
حرجا ً حتى لو توقفنا عن إنتاج الدراما
لعشر سنني مكتفني أثناء ذلك بتأسيس
هذه املعاهد وتخريج الطالب املؤهلني منها
 ،ألننا سوف نقدم بعد هذه السنني العشر
جهز نفسه وأثث أعماله مبا
ما يليق مبن ّ
ِ
روعة وإبهارٍ ومقدرة
يليق بالعمل الفني من
وإقناع.
هذه هي الوصفة ،وإذا ما أخذنا بها فلن
نصبح مجدداً كما كتب ذلك الراحل الكبير
ذات يوم :
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البشعة ،،،
محكمة النار املشبوهة

علي الحوفي  .مصر
ابتكرت أجهزة األمن يف الدول جهاز كشف
الكذب والذي استخدمته أجهزة املخابرات يف
جتنيد العمالء وغيرهم ولكن قدميا ً كانت هناك
طرق أخرى عند العرب الكتشاف احلقيقة،
ومهما تعددت وسائل معرفة احلقيقة تظل
«البشعة» أكثرها غرابةً وإيالما ُ ووحشية ،لكنها
تظل أيضا ً درب النجاة والسالمة بالنسبة
للبريء ،وسيف احلق يضرب به اجلاني ،حيث
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ساهمت البشعة يف حل قضايا معقدة وأنهت
مشاكل كثيرة.
البشّ َعة» إحدى مفردات التحكيم بني
ِ
املتخاصمني ،وخاللها يحتكم املتخاصمون للنار
للفصل ،وهى قطعة حديدية على هيئة طاسة
يطلق عليها «بشعة» ،يتم وضعها يف النار حتى
اإلحمرار ،ثم يقوم املتهم بلحسها بعد أن يقسم
على أنه برىء مما نسب إليه ،وأنه لم يقتل أو
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يسرق أو يغتصب ،كل حسب تهمته ،فإذا كان
كاذبا سلخت
بريئًا لن يشعر بحرارتها ،وإذا كان ً
لسانه النار.
وتظل «البشعة» هي تلك الوسيلة املنوط بها
تنفيذ حكم القضاة العرفيني ،ووسيلة تهدف إلى
إظهار احلقيقة يف أمر من األمور عندما يتعذر
إظهارها بباقي الوسائل ،وتفترض البشعة
تدخالً من القوى الغيبية للمعاونة يف إظهار
أذى أن كان
احلقيقة بجعل النار حتدث للمبتلى ً
مذنباً ،وينجو من األذى أن كان بريئا ً من الذنب.
سرابيوم ،قرية البشعة الشهيرة :
قرية ”سرابيوم“ إحدى قرى محافظة
اإلسماعيلية يف مصر ،نالت شهرة كبيرة خارج
احلدود ،وذاع صيتها ،ملا تقدمه للزائر دون
غيرها ،حيث تخصصت يف القضاء العريف،
فهي حتتضن محاكمة من نوع غريب ،يعترف
بها جميع زوارها دون اعتراض أو استئناف،
واحلكم فيها على اجلاني نافذ من أول جلسة ال
محالة ،وهي تعرف وفق أحكام القضاء العريف
الشهير بـ“البشعة“ ،وتلك الكلمة الغامضة تعني
االعتراف باحلق عن طريق النار يف مجلس
عريف موثق ومعترف به.
مجلة الليبيكانت هناك ،حيث شاركت يف
طقوس التعرف على مالمح ”البشعة“وخطواتها،
وحتدثت مع القبيلة التي تسيطر على هذه املهنة
منذ عشرات السنني ،وتتداولها وتتوارثها كابراً
عن كابر ،فهي ترفع شعار هنا ”سرابيوم“،هنا
العالج بالبشعة من أول جلسة.
قرية بدائية بسيطة ينتشر بها العرب ومهنتهم
رعي األغنام والزراعة والتجارة فقط ،استقبالهم
للغرباء يتسم دائما ً بطبع الكرم واجلود ،والقرية
تتحكم فيها عائالت القبائل الكبيرة ،ويف
مقدمتهم عائلة ”العيادي“ ،وهي املتخصصة يف
”البشعة“.
استقبالبدوي
بيت كبير من اخلوص ،له باب لالستقبال
مفتوح ،ليس عليه حاجب مينع أي شخص من

البشعة جهاز كشف
الكذب عند القدماء
العرب  ...انتشر
يف العرب بالقبائل
البدوية
الدخول ،فكل زواره مقبولون ،والشكل الداخلي
للقاعة املخصصة جللسة القضاء العريف
”البشعة“،تشبه املجلس العربي ،فاجللوس
على األرض،على قطع من احلصير واملساند
املصنوعة من القش ،وتلك اجللسة يوجد
يف منتصفها شيء مختلف وهو حفرة من
النار،فيشكل حوضأ ودائرة يوجد بها قطع من
اخلشب ومطرقة ضخمة من احلديد ،تستخدم
يف البشعة ،فهي أداة البشعة الرئيسة والعنصر
الرئيس يف إنهاء أي مشكلة ،ويوجد أمامها
مسند خاص باملبشع نفسه،وهو كبير القبيلة
الذي يقيم اجللسة ،ودفتر ورقي يتم إثبات
البيانات اخلاصة باألشخاص واحلكم الصادر.
ما يلفت االنتباه منذ الوهلة األولى،الصور
املعلقة للرجال الكبار الذين كانوا يقومون بتلك
املهنة من قبل ،وضعها أبناؤه كنوع من التفاخر
يف املجالس،والتأكيد على السمعة ،بأنها هواية
ومهنة متوارثة من األجداد،واملكان جاهز
شخصا واملشروب
الستقبال ما يقرب من 50
ً
الرسمي للضيوف ،القهوة العربي والشاي.
ومتيزت أماكن إقامة البشعة بأنها يف الهواء
الطلق،بعيدا عن املنازل الرئيسة للحديث
ً
والتعامل بعيداً عن سكان القرية.
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طاسة النار تبرئ الكثير وتدين السارق وتظهر احلقائق
طقوسالبشعة
وقال العيادي إن أولى اخلطوات هي استقبال
الضيوف من الطرفني املتنازعني ،ثم رصد
بياناتهم كاملة يف الدفاتر الرسمية التي يشرف
عليها قسم الشرطة بعد انتهاء النزاع ،ثم بعد تلك
اخلطوة،االستماع للطرفني ،وكالهما يقف على
موقف واحد اجتاه مشكلته ،وهنا يوجد طرف
كاذب وطرف صادق .واالثنان لديهما نفس
املعلومات عن األمر ،وال يريدان تغييرها ،وهنا
أقوم كمبشع بتعريض ”ألسنتهم“إلى النيران عن
طريق مطرقة ضخمة ،يتم وضعها يف النار ملدة
ساعات طويلة وتصبح شبيهة باجلمر األحمر.
وتابع العيادي” :قبل أن يتم تعريضهم إلي املطرقة
النارية ،أقوم بقراءة بعض السور القرآنية حتى
يظهر الكاذب فيهم ،فمن هو كاذب فسريعا ً ما
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تستمع إلى صوته يصرخ بسبب األلم الشديد يف
لسانه ألن الكاذب دائما ً ما يكون مرتبكًا ويرفض
االقتراب من النار إال أن الصادق قادر على
املجازفة إلنصاف نفسه من الظلم“.
وأوضح أن من أشهر املواقف املضحكة ،أن بعض
الضيوف يعترف باحلق خوفا ً من النار مبجرد
اقترابه من مطرقة النيران ،خشية على حياته
،معل ًقا ” :تلك الطقوس موجودة منذ سنوات
طويلة،كما أشرت وال يخرج من ذلك املكان سوى
احلق ويخرج الزوار وهم على دراية مبن قام
بالفعل السيئ الذي حضروا من أجله“.
وأضاف أن مدة اجللسة العرفية ال تتجاوز
الـ4ساعات،واملهمة تنتهي بنجاح،ويف اليوم
الواحد ال يزيد على جلستني ،وأكثر املشكالت
التي يحضر الزوار من أجلها ،سرقة وقتل
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أشهر اجلرائم املتحاكم
بها «القتل – العرض –
السرقة – إثبات النسب»
وشرف واختطاف.
أشهر اجلرام املتحاكم بها
ومن أكثر اجلرائم التي يستعان فيها بالبشعة
هي جرائم«القتل – العرض – السرقة – إثبات
النسب» ،ويعد املبشع يف العرف القبلي قاضيا ً
بل أكبر القضاة فعن طريقه حتسم القضايا
العسرة ومهنة املبشع وراثية حتتكرها قبائل
معينة،وداخل القبيلة عشيرة معينة.
وجرت العادة أن يكون املبشع من «رجال الدين»
ألنها يف معتقد القبليني جانب روحي و ديني،
ويعتبرونه من الصاحلني،األتقياء ،ويؤمنون
بصحة أقواله،وصدق نبؤاته وتعقد البشعة يف
بيت املبشع ،أو على مقربة منه،فاخلصوم هم
الذين ينتقلون إلى حيث يقيم املبشع مهما طال
السفر يف الغالب ،ونفقات البشعة يتحملها
الطرف اخلاسر.
وقد يتخذ املبادرة لاللتجاء إلى البشعة أحد
الطرفني املتخاصمني وقد تصدر املبادرة من
القاضي الذي ينظر يف اخلصومة وقد تكون من
الرجل نفسه الذي تدور حوله الشكوك ،عندما
يكون على يقني من براءته ،حتى يتجنب انتقام
املجني عليه ،فيبدى استعداده للخضوع للبشعة،
يف هذه احلالة ال يجوز للطرف الثاني رفض
عرضه.
املحضر
نسخة من تلك املحاضر والتي نصها «إقرار
محضر عريف»( ...نقر نحن املوقعون أدناه بأننا

حضرنا طرف البشعة العرفية بإرادتنا ورضانا
دون ضغط علينا من جهة أو شخص ،وإذا وقع
أي ضرر من البشعة أو نتيجتها تقع املسئولية
على عاتقنا الشخصي دون حتميل املبشع أي
مسئولية ،وهذا اإلقرار قابل للتسجيل يف الشهر
العقاري،وهذا إقرار منى بذلك) ثم بعد ذلك
يتم توقيع كل من اشترك بالبشعة وكتابة الرقم
القومي والبلد املقيم بها.
مهمةصعبة
ومهمة «املبشع» ليست بالهينة ،وال يستطيع أي
شخص القيام بها إذ يختص بها دونا عن بقية
القبائل العربية يف مصر يف الوقت اجلاري أبناء
قبيلة «العيايدة».
والبشعة مبثابة محكمة نهائية ال تقبل النقض أو
االستئناف،إذ أن من ثبتت براءته أو ُجرمه ليس
له أن يتمادى يف التقاضي مع خصمه  ،بل أن
يعطى خصمه حقه أو يأخذ منه حقه إذا كان
بريئا لقاء التشهير واالتهام بالباطل
وجعلت «البشعة» من قرية سرابيوم مبحافظة
اإلسماعيلية أشهر قرية وسط القبائل العربية
وبعض العائالت بالدول العربية ،لوجود عدد
من املشايخ البدوية الذين ينتمون إلى قبيلة
العيايدة ومن أشهر مشايخ البشعة على مستوى
اإلسماعيلية وسيناء الشيخ فضل العيادى
الشهير بالشيخ فضل املبشع وينال الشيخ فضل
شهرة عاملية بني القبائل العربية داخل مصر
وخارجها.
قصة حقيقة
اتهم أحد املواطنني يف سيناء  4أشخاص
بسرقة كمية كبيرة من الذهب عيار  24تقدر
قيمتها بنحو  200ألف جنيه،من بني املتهمني
فتاة ال يتجاوز عمرها عن  14عاما.
وجلأ املتهمون وعلى رأسهم الفتاة إلي البشعة
إلثبات براءتهم من تهمة السرقة التي التصقت
بهم ،وأبدوا رغبتهم يف حلس البشعة إلثبات
براءتهم وعليه قام املبشع بعمل طقوس اخلاصة
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األزهر :ال يعرف الغيب إال اهلل وحده
بالبشعة وإشعال النار وترك أداة اللحس
«البشعة» يف النار ملدة نصف ساعة ثم قرأ
الفاحتة.
وكان أول من أقدم علي حلس البشعة الفتاة
كي تثبت براءتها من هذه التهمة التي لصقت
بها ،ثم تقدم بعدها الرجال واحدا تلو اآلخر
وجاءت النتيجة براءة الفتاة ولكن الطاسة أو
البشعة كان لها رأي آخر مع أحد الرجال ،حيث
أصابت لسانه النار وظهرت حروق علي لسانه
ووجه إليه املبشع اإلدانة فقام املتهم واعترف
بالسرقة.
وقال،عندي الذهب املسروق وأرشد عن مكانه
باعتراف املتهم فأطفأ نار االنتقام والفتنة بني
العائالت التي اتهمت بالسرقة.

الطبالنفسي
وقالت الدكتورة «فاطمة موسى» املتخصصة يف
الطب النفسي إن هذه الظواهر الغريبة تعتمد
على عدد من التفاسير التي يأتي يف مقدمتها
«اإليحاء» ،فالذى يقوم بالذهاب إلى مثل هذه
نفسيا للقبول مبا سيحدث،
املحاكم يكون مهيئًا
ً
وعليه يكون من السهل إقناعه بلعق الطاسة
شديدة احلرارة ،ثم يأتي بعد ذلك»املعتقدات
االجتماعية».
وأكدت «موسى» أن الكيمياء اجلسدية للمذنب
تتغير عند توجيها التهام إليه ،وعند استعداده
للدخول يف مجال التحقيق معه ،وهو ما يعتمد
عليه جهاز كشف الكذب،وميكن أن يكون هذا
أقرب تفسير ملا يحدث مع هؤالء.

األزهر
ويقول الشيخ محمود عبد اخلالق الداعية
باألوقاف واألستاذ بجامعة األزهر :إنه ال يعرف
الغيب إال اهلل وحده وهو شىء من األشياء التي
اختص اهلل بها نفسه عز وجل وال يستطيع
مخلوق معرفته،وأن البشعة من العادات والتقاليد
البالية القدمية وأن األمر مجرد إحساس نفسي

السوشيالميديا
بعض الفيديوهات املتداولة تبدأ مبجموعة
من األشخاص جتلس على األرض حول النار
املشتعلة ،وهناك شخص يجلس بجوار النار
املشتعلة «املبشع» ،وميسك مبقبض خشبى ميتد
طرفه اآلخر لينتهي بقطعة حديد تقبع يف وسط
النار..دقائق وحتمر القطعة احلديدية ،ويبدأ
حينها بتسجيل أسماء احلضور داخل محضر قبل
بدء العمل ،واإلعالن عن نوع التهمة وكتابتها داخل
املحضر ،وينصحهم باالعتراف قبل البدء ،وبعد
ذلك ينادى على كل شخص منهم ويبدأ فى مترير
قطعة احلديد على لسانه ويطلب منه أن يلحسها
 3مرات ،ويطلب من كل شخص عقبها تناول كوب
ماء والتمضمض به ،ثم إخراج اللسان بعد ذلك،
وكل من لم يتعرض حلرق اللسان يهنئه اجلالسون
بالبراءة من تهمة السرقة ملبلغ مالي ،إلى أن يصل
ملن يحرق لسانه فيتم اتهامه بالسرقة وإلزامه برد
املبلغ ودفع تكلفة عمل «البشعة».

الطب النفسي  :تعتمد على
عدد من التفاسير التي يأتي
يف مقدمتها «اإليحاء»
الليبي 18
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لوحة العدد
الفرنسي جان ديسكارت 1944-1856م تعلق باألجواء العربية ،وعشق
املغرب بالتحديد  ،وكان من أبرز املستشرقني يف الفن يف موازا ًة لالستشراق يف
كتابة التاريخ .
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رفقا بكبار السن

نجاة الماجد  -السعودية
كثيراً ما ترددت على مسامعنا هذه املقولة (
كبار السن هم بركة البيت وسراجه) ،وفعالً،
فالبيت الذي يحوي كبيراً يف السن أيا ً كان ،جداً
أو جدة ،أما ً أو أباً ،يشعرك بالطمأنينة إذ تضج
أركانه بخبرة العمر وذكريات السنني.
هنا جتد احلكمة والرأي السديد واملشورة
الصائبة التي تقدم لك على طبق من ذهب من
هؤالء الكبار الذين أنضجتهم التجارب وصقلتهم
احلياة بحلوها ومبرها حتى اكتسبوا اخلبرة
واحلكمة ،لكن ثمة أمور البد من مراعاتها عند
التعامل مع هذه الفئة احلساسة من كبار السن،
فهم أحوج من أطفالنا إلى التدليل واالسترضاء
والعاطفة واحلنان والرفق والرحمة والصبر
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والسهر والتضحية  .إنهم فعال يحتاجون ملعاملة
خاصة أيا كانوا .
اإلنسانية امليتة :
وأشدد على أهمية هذه املعاملة إذ أذكر أنني قبل
أسبوع تأملت كثيرا حني تابعت تغريدة نشرها
أحد األصدقاء بتويتر حيث يظهر مقطع فيديو
رصدته الكاميرات ملمرض يف مستشفى وهو
يتعامل بوحشية مع رجل عجوز مريض وذلك
أثناء تغييره ملالبسه يف مشهد ينم عن انعدام
اإلنسانية والرحمة لدى هذا املمرض الذي كان
من املفترض أن حتتم عليه إنسانيته قبل مهنته
التعامل بلطف مع هذه الفئة املسنة التي تكون
_ كلما تقدم بها العمر _ أكثر حساسية وضعفا
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وحاجة  .حقيقة ال أحب مشاهدة صور القسوة
أو العنف أيا كانت فما بالك بصور العقوق
واإلهمال لهذه الفئة من كبار السن الذين أعدهم
يف مقام جدي وجدتي ووالدي يرحمهم اهلل.
ومن شديد تعلقي ومحبتي لهذه الفئة العمرية
قررت قبل سنوات التوجه لدار رعاية املسنني
لطلب العمل لديهم حتى لو كان العمل تطوعا
لألجر فقط دون مقابل مادي ولكن مضت
السنون ولم يصلني الرد بالقبول بعد .
الفرض الواجب :
ويف احلقيقة أرى أن احترام كبار السن وتوقيرهم
و اإلحسان إليهم تنم عن فطرة سليمة وإميان
عميق وضمير حي خاصة وأن املرحلة العمرية
التي ميرون بها هي مرحلة ضعف من بعد قوة
فرعايتهم والسهر على خدمتهم يف هذه احلالة
هو نوع من أنواع رد اجلميل لهم على ما قدموه
لنا من رعاية مادية ومعنوية يف مرحلة من مراحل
حياتنا لذا كان البر بهم فرضا لزاما وليس من
قبيل النافلة املستحبة  .ويف القرآن الكرمي ويف
أكثر من موضع قرن اهلل تعالى طاعته بطاعة
الوالدين واإلحسان إليهما وبعد أن يأمر بشكره
يأمر بشكر الوالدين ومما يستدل به على ذلك
ح َّر َم َر ُّبكُ ْم
قوله تبارك وتعالى {قُلْ َت َعا َل ْواْ أَتْلُ َما َ
ح َسا ًنا َوالَ
ش ْيئًا َوبِ ال َْوا ِل َد ْي ِن ِإ ْ
َعلَ ْيكُ ْم أَالَّ تُشْ رِ ُكواْ بِ ِه َ
َت ْق ُتلُواْ أَ ْوالَ َد ُكم ِّم ْن إ ْمالَقٍ ن َّْح ُن َن ْر ُز ُقكُ ْم َو ِإ َّيا ُه ْم}
(األنعام(6:
العطف يقيهم من األمراض :
وأود أن أشير إلى مسألة هامة تتعلق بكبار السن
الذين يكون لديهم رغبة يف الكالم الكثير ،وقد
يؤدي ذلك إلى نوع من السأم والضجر وامللل
لدى املحيطني به ،فاألمر هنا يتطلب قدراً
كبيراً من التحمل والصبر ،من غير إظهار أدنى
تضجر  ،بل يظهر السرور واالنشراح ،و ُيبدي
نوعا ً من التأدب جتاههم ُمظهراً لهم أنّه استفاد
من الكالم الذي يسمعه منهم  .وهنا جند أن
الرعاية لكبار السن ال تقف عند اجلانب املادي
بل يدخل فيها اجلانب النفسي والعاطفي ،الذي

هم أشد حاجة إليه يقول املولى عز وجل ﴿
ح َسانا ً
ك أَالَّ َت ْع ُب ُدواْ ِإالَّ ِإ َّيا ُه َوبِ ال َْوا ِل َد ْي ِن ِإ ْ
َضى َر ُّب َ
َوق َ
ح ُد ُه َما أَ ْو ِكالَ ُه َما َفالَ
ِإ َّما َي ْبلُ َغ َّن ِع َ
ند َك ال ِْك َب َر أَ َ
َت ُقل ل َُّه َما أُ ٍّ
ف َوالَ َتن َْه ْر ُه َما َوقُل ل َُّه َما َق ْوالً َكرِميا ً
ب
ح َم ِة َوقُل َّر ِّ
ض َل ُه َما َج َنا َح الذُّ ِّل ِم َن ال َّر ْ
* َواخ ِْف ْ
ص ِغيراً﴾ [اإلسراء23- :
ا ْر َ
ح ْم ُه َما َك َما َر َّب َي ِاني َ
 .]24وقال صلى اهلل عليه وسلم« :ليس منّا من
لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»(.)13
وقد قرأت مؤخرا دراسة علمية تؤكد أن
العالقات االجتماعية واالهتمام بكبار السن
تقيهم من األمراض وتزيد مناعتهم وتساعدهم
على احلياة السعيدة .إذ يستحسن معاملتهم
كأصدقاء إن لم يكن لهم رفاق فالصداقة هي
«إكسير الشباب احلقيقي» لكبار السن كما
يعبر عن ذلك أحد العلماء ،كما أن النشاط
االجتماعي لهم يحفظ سالمة أعصاب الدماغ
حسب ما جاء يف دراسة حديثة .حيث أكدت
إحدى الدراسات أن جناح كبار السن يف تنويع
صداقاتهم وإبقاء عالقاتهم االجتماعية ميكن
أن يساعدهم على اإلحساس بأنهم أصغر من
أعمارهم احلقيقية ،كما تسمح لهم باالحتفاظ
بحيويتهم وقدرتهم على احلركة بنشاط .وقالت
الدراسة ،التي نشرتها مجلة «وثائق الطب
الداخلي» إن القدرات احلركية لكبار السن على
صلة مباشرة بعالقاتهم وممارساتهم اليومية
التي كلما ازدادت تزداد تأثيراتها اإليجابية على
الدماغ.
كونوا معهم ال عليهم :
إذن يا أحبتي ،رفقا ً بكبار السن فهم يعيشون
غربة الزمن وغربة الفقد كونوا معهم ال عليهم .
رفقا بهم إن ضاقت أنفسهم حتملوا منهم كثرة
كالمهم وانتقادهم املستمر فـأنتم ال تعلمـون
مباذا يشعرون.
حاولوا أن تخلقوا لهم أجواء تبعث السعادة
بداخلهم ،كرواية قصصهم واستذكار جميل
ماضيهم ..فسيأتي يوم تشتاقون لهم ولن
جتدوهم لذا رفقا ً بهم .
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احلرب يف خمس عشرة دقيقة
مرح الوادية  .فلسطين.
هل انتهت احلرب ح ًقا؟ أم أنّنا نتو ّهم؟ ماذا
يعني أن يعيش العالم بسالم؟ أو على األقل،
كيف للفلسطيني أن يعيش بسالم؟ وكيف له
أن يعايش تفاصيل حياته دون بؤس؟ ال بداية
وال نهاية ،املوت يالحقنا باستمرار .وجوه،
أسامي ،شوارع ،واآلن أماكن ،ومسرح يف
بالي أعادني إلى صيف العام املاضي .احلرب
الثالثة على قطاع غ ّزة.
مسرح يف زمن القذائف :
ومثيرا،
غريبا بعض الشيء،
بدا األمر
ً
ً
حينما هاتفتني العزيزة «رهام الغزالي» تو ّد
اصطحابي إلى أحد املسارح يف قطاع غ ّزة.
بطبيعة احلال لم أتر ّدد وأجبتها «أكيد ،سوف
أحضر معك» .فأتت لتأخذني على الفور ومن
ث ّم اجتهنا للمكان مباشرة.
معا يف السيارة . ،جلست بجانب
جلسنا ً
الشباك ،أخذت أتأ ّمل الطريق ،هذه التي لم
ّ
أزرها منذ رحالت املدرسة ،تقودنا السيارة
نحو أقصى شمال غ ّزة .وأنا ،ال أزال أتأ ّمل،
أفكّر ،وأسرح .هذا املسرح كنت قد زرته
حينما كنت يف املرحلة االبتدائ ّية ،كيف صار
شكله اآلن؟ يا إلهي! منتجع النورس السياحي
كان أشهر من النّار على العلم! ملاذا انطفأ
هكذا؟ حس ًنا ،منذ االنقسام الفلسطيني
عام  2007وهو منطفئ كسائر املنتجعات
األخرى والتي كانت تتبع لقيادات يف السلطة
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الفلسطين ّية .أتساءل وأجيب.
املسرح مقصوف ملاذا يريدون زيارته :
وصلنا إلى املكان بعد حوالي خمس
عشرة دقيقة من انطالقنا من وسط مدينة
غ ّزة ،وقفت بنا السيارة أمام املنتجع،
واالستغراب يعتلي مالمحي ،هذا هو النورس
ً
فعل؟ تأ ّكدوا قبل أن ننزل! يبدو املكان متآكالً
بفعل ضربات الصواريخ ،ومهجوراً .التفت
إلينا رجل أشيب يجلس أمام البوابة ويحرس
املكان .خاطبنا «أتريدون املساعدة؟» سألناه
عن «مسرح النورس» ،وبدا االستغراب على
وجهه ً
قائل« :املسرح يقع هنا يف املنتجع ،ولكن
أنتم تعلمون أنه قصف يف احلرب األخيرة»،
ٍ
بصوت مسموع:
وحني أجبنا بنعم سأل نفسه
«املسرح مقصوف ملاذا يريدون زيارته؟» ث ّم
أدخلنا إلى املنتجع واصطحبنا إلى املسرح.
من هنا نزل الصاروخ :
ممر على اليسار،
من ساحة املنتجع إلى ّ
سطته بوابة ،فتحها احلارس بق ّوة وأدخلنا.
تو ّ
انسلت إلى أنفي رائحة الغبار
رهبة املكانّ ،
التي ما تزال تعلق بأنفاسي كلّما ر ّكزت يف ذلك
املشهد ،ونظراتي التي أخذت جتتاح تفاصيل
التفاصيل يف املسرح .رأيت تلك الف ّوهة التي
الصاروخ،
شقّت سقف املسرح .من هنا نزل ّ
وهناك كان الضرر األكبر.
حاولت إدراك ما كان يحلّ بي دون جدوى،
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ٍ
بعنف ظاهر .ها أنا أقع
انتزعتني الذكريات
يوما
من جديد حتت تأثير الـواحد وخمسني ً
يف محاذاة املوت .صخب أصوات القذائف
والصواريخ ،أصوات الطائرات ،الرصاص
وصوت املذياع .ظالم ليلة الواحد
متوز  ،2014أنا وعائلتي،
والعشرين من ّ
كيف ناجينا اهلل من انسكاب القذائف علينا،
صرنا نشتهي املوت بصاروخ طائرة حرب ّية
على أن تضربنا قذيفة مدفعية تقتل بعضنا
وتذ ّوق بعضنا اآلخر مرارة الفقد واألوجاع.
أبد ًا  ،لسنا بخير :
ربا من أثبت لي أن
وحده املسرح هذاّ ،
احلرب لم ِ
تنته بعد .وحده يوم زيارة املسرح
أشعرني بحرف ّية ما قالته صديقتي عروبة:
«اليوم ،تبدو احلرب طازجة والقبور رطبة،
وكأنّنا لم نستفق بعد من ذكرياتها .الركام

طا من
يف محلّه ،والناس صاروا أكثر قنو ً
قبل» فاملسرح ال يزال يقتل وال أحد ينتبه،
روح هذا املكان تناجينا ونحن ال نكترث!
نحن الذين نشهد أنّنا ما زلنا أحياء ،ساملني
جسديا لكنّنا لسنا بخير .إسرائيل قتلت فينا
ً
احلياة ونحن على قيد احلياة!
حوالي اخلمس عشرة دقيقة يف مسرح
النورس ،أنهكت ما حاولت أن أعاجله من
عقد نفس ّية ،وذكريات كانت يف الطي .على
مدار العام وأكثر وأنا أحاول ،ال مفر .ال شيء
يسلم من إسرائيل هنا ،ال البشر وال الشجر
ٍ
بصمت تام
وال احلجر .خرجت من املكان
وأنا أر ّدد بيني وبني نفسي :املوت إلسرائيل
آناء الليل وأطراف النّهار .املوت إلسرائيل
اليوم وكل يوم .املوت كلّ املوت إلسرائيل ث ّم
للحرب.
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أحمد إبراهيم الفقيه ..

وداعاً  ..مهندس خرائط الروح

املزداوي (دكتور األدب العربي) :
ولد ألسرة متوسطة احلال ،حيث كان والده يعمل
بالتجارة ،وكان جده الفقيه معلما ً للقرآن وعلوم
الدين باملدرسة القرآنية يف البلدة .غادر بلدته
مزده إلى مدينة طرابلس ،بعد أن أكمل دراسته
االبتدائية ليبدأ مشوار الدراسة غير النظامية
التي اقترنت أحيانا ً بالعمل حتى أفضت به
هذه اجلهود إلى نيل درجة الدكتواره يف األدب
العربي احلديث من جامعة أدنبره عام .1982
كنز من الوظائف :
بدأ ينشر مقاالته وقصصه القصيرة يف الصحف
الليبية والعربية بداية من العام  ،1959عمل يف
العديد من املؤسسات الصحفية وترأس حترير
 12مجلة .أسهم يف تأسيس عدد من الصروح
الثقافية واألدبية يف بالده ،فقد عمل مديراً
للعهد الوطني للتمثيل واملوسيقى ،كما أسهم
عام  1966يف تأسيس مجلة الرواد األدبية
وعمل ضمن هيئة حتريرها ،وأنشأ صحيفة
(األسبوع الثقايف) يف مطلع السبعينيات وعمل
رئيسا ً لتحريرها وقدم من خاللها كتابا ً صاروا
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يف طليعة احلركة األدبية والشعرية ،كما أسهم
يف إنشاء مجلة الثقافة العربية يف بيروت وعمل
لفترة من الوقت رئيسا ً لتحريرها واستطاع عن
طريق هذه املنابر تقدمي أقالم وأصوات أدبية
جديدة ،كما سعى إلنشاء احتاد لألدباء يف ليبيا
وكان مقرراً للجنته التأسيسية .وتولى منصب
األمني العام له لفترة من الوقت ،قبل أن يتفرغ
للعمل باملجلس القومي للثقافة العربية رئيسا
لشعبة اإلبداع وعضو الهيئة املشرفة على
مجلة الوحدة ،كما تولى ألكثر من  15عاما ً
رئاسة املؤسسة العربية اخليرية للثقافة Arab
 ،Cultural Trustالتي أقامت الندوات
واملعارض املعنية وأصدرت مجلة األفق،
 ،Azureالتي كانت رائدة يف تقدمي األدب
العربي لقراء اللغة اإلجنليزية والتي كان يرأس
حتريرها كعمل تطوعي طوال سنوات صدورها
يف لندن خالل فترة إقامته بهذه املدينة التي
استمرت عشرة أعوام.
صاحب أطول رواية عربية :
عمل أيضا كسفير لليبيا يف أثينا وبوخارست،
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وأستاذاً جامعيا ً محاضراً يف األدب العربي
احلديث يف اجلامعات الليبية ،واملصرية،
واملغربية .تعتبر روايته “خرائط الروح” أطول
رواية عربية حيث تتكون من  12جزء ،وتتناول
تاريخ االستعمار يف ليبيا .اختيرت روايته
“سأهبك مدينة أخرى” املكونة من ثالثة أجزاء
كواحدة من ضمن أفضل مائة رواية عربية.
حديقة الروايات :
الصحراء وأشجار النفط”1979 ،
• “سأهبك مدينة أخرى” (ثالثية)1991 ،
• “حقول الرماد” ،دار الشروق – القاهرة،
1999
• “فئران بال جحور”2000 ،
• “خرائط الروح” ( 12جزء):
خرائط الروح  – 1خبز املدينة2008 ،
خرائط الروح  – 2أفراح آثمة2008 ،
خرائط الروح  – 3عارية تركض الروح2008 ،
خرائط الروح  – 4غبرة املسك2008 ،
خرائط الروح  – 5زغاريد ألعراس املوت،
2008
خرائط الروح  – 6ذئاب ترقص يف الغابة،
2008
خرائط الروح  – 7العودة إلى مدن الرمل،
2008
خرائط الروح  – 8دوائر احلب املغلقة2008 ،
خرائط الروح  – 9اخلروج إلى املتاهة2008 ،
خرائط الروح  – 10هكذا غنت اجلنيات،
2008
خرائط الروح  – 11قلت وداعا ً للريح2008 ،
خرائط الروح  – 12نار يف الصحراء2008 ،
• “ابنة بانايوتي”2014 ،
• “احلالة الكلبية لفيلسوف احلزب”2015 ،
• “الطريق إلى قنطرارة”2015 ،
• “العائد من موته”2016 ،
• “خفايا القصر املسحور”2016 ،
املزيد من اإلبداع :
• “البحر ال ماء فيه” (مجموعة قصصية)،
1965

• “اربطوا أحزمة املقاعد” (مجموعة
قصصية)1968 ،
• “اختفت النجوم فأين أنت” (مجموعة
قصصية)1984 ،
• “خمس خنافس حتكم شجرة” (مجموعة
قصصية) ،دار الشروق – القاهرة1997 ،
• “غناء النجوم” (مسرحية) ،دار الشروق –
القاهرة1997 ،
• “مرايا فينيسيا” (مجموعة قصصية) ،دار
الشروق – القاهرة1997 ،
• “يف هجاء البشر ومديح البهائم واحلشرات”
(مجموعة قصصية)2009 ،
• “جعفر من باكستان”2010 ،
• “القذايف البداية والنهاية”2013 ،
• “يف هجاء الطغاة” (مجموعة قصصية)،
2013
• “قصص من عالم العرفان” (مجموعة
قصصية)2016 ،
كتبوا عن أدبه وأعماله :
• (تقنيات السرد الروائي يف ثالثية أحمد
ابراهيم الفقيه) للباحث الليبي نصر محمد
سعد.
• (القصة يف أدب الفقيه) ملحمد سالم القزدار
• (أحمد إبراهيم الفقيه ودوره الريادي يف أدب
القصة) للدكتور رأفت حسن رستم
• (الزمن يف ثالثية الفقيه) للدكتورة فاطمة
احلاجي
• (الثالثية الروائية الحمد إبراهيم الفقيه
يف منهج التحليل الفاعلي) إلبراهيم الصديق
أحرير
• (بناء الشخصية الروائية يف ثالثية الفقيه)
ألحمد غيث أحمد
• (األبعاد الداللية للمكان الروائي يف ثالثية
الفقيه) للباحث بحر غيث أحمد علي
• (الصور الفنية يف ثالثية الفقيه) للدكتورة
حنان محمد شلوف
• (املكان يف روايات الفقيه) للدكتورة أريج
خطاب

 25الليبي

شؤون ليبيـــــــة

يف ذكراه الخامسة ..

الشهيد يوزع اجلوائز
بعد مرور خمس سنوات على استشهاد
صاحبها الذي حتمل اسمه ،اختتمت فاعليات
جائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة يف دورتها
الثالثة لعام 2019م يف اخلامس والعشرين
من مايو اجلاري برعاية الهيأة العامة لإلعالم
والثقافة باحلكومة الليبية املؤقتة .
البوسيفي وكرازة للجائزة التقديرية :
وأعلنت اللجنة املنظمة جلائزة «مفتاح
بوزيد للصحافة» عن الفائزين باجلائزة يف
فرعيها التقديرية والتشجيعية ،ونال اجلائزة
“التقديرية” باملناصفة كل من الصحفي
«محمود البوسيفي» ،وعميد املصورين الليبيني
«محمد كرازة».
رجاء الشيخي ورميا العبدلي للتشجيعية :
وقد حتصلت الصحفيتان «رميا مراجع
العبدلي» و «رجاء عمر الشيخي» باملناصفة
على اجلائزة “التشجيعية”.
وحضر االحتفالية التي أقيمت بقاعة النوران
ببنغازي ،السيد رئيس الهيأة العامة لإلعالم
والثقافة واملجتمع املدني« ،جمعة الفاخري»،
والعديد من اإلعالميني والصحفيني واملهتمني
باجلانب الثقايف إلى جانب العديد من
الضيوف.
محمد املسالتي ومعايير اجلائزة الدقيقة :
وقال رئيس جلنة جائزة مفتاح بوزيد للصحافة
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يف دورتها الثالثة «محمد املسالتي» إن الهيأة
العامة لإلعالم والثقافة باحلكومة املؤقتة
حتتفي بالشخصيات الثقافية واإلعالمية
التي لها دور يف النضال الوطني ومن ضمنها
الصحفي الشهيد «مفتاح بوزيد» الذي ظل
يناضل بالكلمة ويقارع اإلرهابيني بكل الوسائل
اإلعالمية محاوالً توضيح حقيقتهم يف وقت
كانت مدينة بنغازي متر بوضع أمني خطير
واغتيال لشخصيات عسكرية ومدنية ،كان
الشهيد «مفتاح بوزيد» يتصدى لكل هذه
املمارسات اإلرهابية بكل شجاعة إلى أن
طالته أيادي الغدر يف اخلامس والعشرين من
مايو عام 2014م ،اختلطت دمائه الزكية برزم
الصحف التي امتزجت بحبر الكلمات ،مما
يؤكد أهمية نضال الكلمة..
وأوضح «املسالتي» أن رئيس الهيأة العامة
قرارا
لإلعالم والثقافة جمعة الفاخري أصدر
ً
يقضي بتخصيص جائزة تقديرية تسمي باسم
الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة خالل دورتها
األولى لعام  .2017وعليه شكلت جلنة يف
دورتها الثانية والثالثة على أن تتجدد اللجنة يف
كل دورة حتى ال ُيس باملعايير املهنية جلائزة
مفتاح بوزيد بشرط أن تكون لكل جلنة طابعها
السري من حيث األعضاء املرشحني للجنة.
ت برئاسة اللجنة والتي
هذا العام تشرف ُ
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اعتمدت على معايير دقيقة من حيث العمل
الصحفي يف التحرير والتصوير والتحقيقات
أو الفاعلية الصحافية على مدى سنوات
من اخلبرة متنحه ميزة الريادة يف مجاله
الصحفي .
استحدثت اللجنة إلى جانب اجلائزة التقديرية
جائزة تشجيعية متنح للصحافيني الذين
يواكبون العمل الصحفي حاليا ً ولهم تأثيرهم
يف املشهد الصحفي واإلعالمي ،ووضعت
لهم معايير دقيقة بحيث ال متنح اجلائزة إال
ملن تنطبق عليه الشروط ،وتتزامن مع ذكرى
رحيل الشهيد مفتاح بوزيد مما مينحها صفة
الدميومة ،األمر الذي يحفز الصحافيني على
املشاركة ويتيح الفرصة تقديراً للرواد ولتكن
هناك مساحة للعمل الصحفي ،و قيمة هذه
اجلائزة ليست مادية فقط وإمنا معنوية تتمثل
يف تخليد نضال الشهيد «مفتاح بوزيد» ولتكون
الكلمة هي النضال يف االستمرار ملحاربة
الفساد وخلق مناخ حر يف املجتمع يعتمد على
الشفافية وخدمة اجلمهور املتلقي.
ومن جانبه أكد «ابوبكر الغزالي» عميد كلية
اإلعالم بجامعة بنغازي وعضو جلنة جائزة
مفتاح بوزيد للصحافة يف دورتها الثالثة عميد
كلية اإلعالم بجامعة بنغازي ،أن هذه اجلائزة

يف دورتها الثالثة والتي ستستمر من خالل
جائزة تقديرية للرواد وجائزة تشجيعية متنح
للصحافيني املتميزين يف األداء الصحفي وهذا
العام كانت يف املستوى املطلوب ووفقا للمعايير
التي حددت من قبل اللجنة.
اجلدير ذكره أن جائزة مفتاح بوزيد للصحافة
يف جانبها التقديري متنح لصحفي ليبي شرط
أن يكون له دور ريادي يف الصحافة الليبية ،وال
يزال ميارس العمل الصحفي ،وقدم من خالل
إنتاجه الصحفي إضافة إلى الصحافة الليبية
يف كل مجاالتها ،وتشترط اجلائزة أن ال يقل
عمره عن  45عاما يف تاريخ منح اجلائزة.
أما اجلائزة “التشجيعية” فتمنح لصحفي ليبي
نشر خالل عام كامل منتجا ً صحفيا ً متميزاً
يف أي مجال من املجاالت الصحفية ،وعلى
أن يكون قد نشر يف إحدى الصحف الليبية
سواء املطبوعة أو االلكترونية ،كما
أو العربية
ً
ميكن ترشيح مواد أعدها فريق صحايف،
بحد أقصى ثالثة صحافيني ،وتوزع اجلائزة
بالتساوي فيما بينهم،على أال يزيد عمر
عاما.
املترشح عن ً 45
وأعلنت للجنة ،أنها تستعد للتحضير
الحتفالية كبرى لتسليم اجلائزة خالل شهر
يونيو القادم.
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د .خليفة الصغري رئيس لجنة اللجنة المكلفة بصياغة
تعديل قانون حماية حق المؤلف لمجلة الليبي :

امللكية الفكرية هي جتارة القرن الواحد والعشرين
ويجب أن ال يتخلف القانون الليبي عن الركب
حقوق املؤلف ،هل هي ترف مطلق ،أم تشريع ينبغي أن يجد له مكان ُا
على أرض الواقع؟  ..وهذه امللكية التي عرفتها البشرية منذ بدايات
العصر احلجري احلديث ،هل الزالت تراوح مكانها بني حدود ملكية
األرض والعقار فقط ،أم أنها تطورت بحيث شمل تطورها ملكية الفكرة
والعمل الفني واملشروع اإلبداعي؟
يف جوارٍ عابر مع الدكتور خليفة الصغير عرفنا أن هناك جهود ًا تبذل
من أجل تعديل قانون حماية حق املؤلف ،وأن هناك الكثير من احلقوق
سواء كان عمالً مسرحي ًا أو دراما
املهدورة لصاحب العمل اإلبداعي
ً
تلفزيونية أو نص ًا أدبي ًا  ،وأن االستخفاف بهذه احلقوق يتواصل كل
يوم ،وسوف يستمر ما لم يضع القانون حد ًا له ،للمزيد من املعرفة كان
لنا هذا احلوار .

الليبي  :بدايةً ،هل ميكن أن نتعرف على أعضاء
اللجنة التي تصدت ملهمة تعديل قانون حماية
حق املؤلف ؟
نعم ،اللجنة مت تشكيلها بقرارٍ من السيد رئيس
الهيئة العامة لإلعالم والثقافة واملجتمع املدني،
وعلى النحو اآلتي :
اللجنة املكلفة بصياغة تعديل اللجنة املكلفة
بصياغة تعديل قانون حماية حق املؤلف رقم 9
لسنة  ،1968والقانون رقم  7لسنة 1984
بشأن إيداع املصنفات املعدة للنشر.
د .خليفة الصغير – رئيس اللجنة .
أ .خديجة الفضيل  -عضو ومقررة اللجنة .
استاذة بقسم املكتبات  /كلية اآلداب .جامعة
بنغازي.
د.ابراهيم الشريف – عضو اللجنة  .رئيس
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نادي أصدقاء الكتاب.
د .جازية شعيتر – عضو اللجنة  .رئيس القسم
اجلنائي  .جامعه بنغازي.
د .عزة املنصوري – عضو اللجنة  .رئيس قسم
املكتبات  .جامعه بنغازي
د .إدريس القبائلي – عضو اللجنة  .قسم
املكتبات .
أ .أبوبكر الشريف – عضو اللجنة  .نادي
أصدقاء الكتاب .
د .رحاب شنيب – عضو اللجنة – احتاد الكتاب
واألدباء الليبيني.
محمد املسالتي – عضو اللجنة  .احتاد الكتاب
واألدباء الليبيني.
أ .خديجة الورفلي – عضو اللجنة  .محامية
بإدارة القضايا بنغازي.

شؤون ليبيـــــــة

أ .عاطف العماري – عضو اللجنة  .ماجستير
يف احلماية اجلنائية حلق املؤلف.
احمد ليدي – عضو اللجنة – احتاد الناشرين
الليبيني.
محمد اجلروشي – عضو اللجنة – احتاد
الناشرين الليبيني.
أ .خالد الشريف – عضو اللجنة – قاضي
محكمة جنوب بنغازي.
عبد اجلليل خالد – عضو اللجنة  .احتاد
الفنانني الليبيني.
الليبي  :هل هناك الئحة تنفيذية حلقوق املؤلف
يف ليبيا؟
تعد مصر وليبيا من أوائل الدول العربية التي
صدر لديها تشريع حلماية حق املؤلف .ففي
مصر صدر القانون رقم 1954/354م بشأن
حماية حق املؤلف ،وعلي غراره أصدرت ليبيا
القانون  9لسنة 1968م بشأن حماية حق
املؤلف .إال أنه بعد صدور هذا القانون بشهور
حدث االنقالب العسكري عام 1969م.وبالتالي
لم يصدر لهذا القانون ال مذكرة تفسيرية وال
عدل
الئحة تنفيذية ،رغم أن القانون املصري ّ
عدة مرات ملواكبة التطور الذي صاحب هذا
عدل عام 1968م وكذلك عام
القانون ،فقد ّ
1975م ثم بالقانون عام 1992م وأخيراً صدر
القانون احلالي ليشمل حماية امللكية الفكرية يف
مصر وهو القانون رقم  82لسنة 2002م.
الليبي  :من كان املبادر مبحاولة تعديل قانوني
حماية حقوق املؤلف وإيداع املصنفات املعدة
للنشر ؟ وهل مت توفير حوافز لهؤالء املبادرين ؟
إن املناداة بإصدار تشريع يف ليبيا ملواكبة
هذه احلماية ملستجدات العصر ،كان من قبل
أشخاص وكذلك مؤسسات ثقافية ،إال أن السلطة
التشريعية يف ذلك الوقت لم تول اهتماما ً حلماية
حق املؤلف ،وبعد ثورة  17فبراير لم يهتم أيضا ً
املؤمتر الوطني العام وال البرملان بذلك ،وهذا ما
حدا مبساعد املدير العام للثقافة باليونسكو إلي
إرسال كتابه رقم cpy/bcr/clt/401/193

مصر وليبيا من أوائل الدول
العربية التي صدر لديها تشريع
حلماية حق املؤلف
بتاريخ 1991/2/20م .يشير فيه إلي ضعف
االهتمام بحماية حق املؤلف يف ليبيا والدول
العربية وأوصى بإدراج دراسة حماية هذا احلق
يف رسائل املاجستير والدكتوراه .
إال أن حترك نادي أصدقاء الكتاب ببنغازي
وكذلك قسم املكتبات واملعلومات بجامعة بنغازي
واحتاد الناشرين ،وكذلك احتاد األدباء والكتاب،
كان لهم الدور املهم يف إصدار السيد رئيس
الهيئة العامة لإلعالم والثقافة واملجتمع املدني
قراره رقم  161لسنة 2017م بشأن تشكيل
جلنة لصياغة مشروع تعديل القانون  9لسنة
1968م بشأن حماية حق املؤلف وكذلك
القانون رقم  7لسنه 1984م بشأن إيداع
املصنفات التي تعد للنشر.
وقد استغرق عمل اللجنة يف إمتام صياغة
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مشروع القانون مدة ستة أشهر واثني عشر
يوما ً .
أما من حيث احلوافز ،فإننا نقول بأن كافة
أعضاء اللجنة بدأوا يف إجناز هذا العمل لوازع
وطني وشعورهم بأهمية إصدار هذا القانون،
بل أن رئيس اللجنة ،وكذلك املرحوم الفنان
«عبد اجلليل خالد» محل إقامتهما مدينة
البيضاء وسفرهما ذهابا ً وإيابا ً من البيضاء إلي
بنغازي كان علي نفقتهما اخلاصة حتى أجنز
هذا املشروع ،ولم يتقاض أي من أعضاء اللجنة
أي مقابل ،باعتبار أن أعضاء اللجنة هم أساتذة
جامعات ونشطاء مبدينة بنغازي .ويدركون
أهمية إصدار قانون يهتم باملبدعني يف كافة
املجاالت األدبية والفنية .
الليبي  :لم تبدأوا من الصفر .فما املغزى من
االكتفاء بتعديل القانون ؟
لإلجابة علي ذلك ،نفيد بأن قرار تكليف جلنتنا
كان بتعديل القانون رقم  9لسنة 1968م بشأن
حماية حق املؤلف وفق احلماية املقررة و ما
يتمشى والتقدم التقني وثورة املعلومات ،وليس
إصدار قانون جديد ،ثم أن تعديل القانون أفضل
من إلغاءه ،إذ بهذا التعديل ،يعني أن لدينا امتداد
للماضي ،أما يف حالة إصدار قانون حماية حق
املؤلف يف ليبيا عام  2019مثال  ،يعني أن
البالد تخلو من تشريع سابق حلماية هذا احلق،
وأنها لم تتول حماية هذا احلق إال عام 2019م
 ،وهذا ما حدث للهيئة التأسيسية لصياغة
الدستور حيث لم يتولوا تعديل دستور الدولة
عام  ، 1951وإمنا قرروا إصدار دستور جديد،
مما أدى إلى أن يكون عملهم محل نقد .
الليبي  :هل من بعض التفاصيل املتعلقة
بعملكم هذا ؟
أرقام املواد التي مت تعديلها من القانون رقم 9
لسنة 1968م بشأن حماية حق املؤلف الليبي
اآلتية :
م  ،1م ،2م ،6م،7،م،11م،23م ،23م 48من
قانون حماية حق املؤلف.
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إن تعديل املادة األولى لكون القانون يشترط
تسجيل حق املؤلف حتى تتم حمايته .ونصت
هذه املادة علي صدور الئحة تبني كيفية التسجيل
من وزير الثقافة ،ولم تصدر هذه الالئحة حتى
اآلن يف حني إن القانون رقم  7لسنة 1984م
نص علي اإليداع ال التسجيل وهذا يعد تناقضا ً
بني القانونني  ،ورأينا أن يتم التعديل بأن ينسب
املصنف للمؤلف املنشور باسمه.
أما املادة رقم  2منه فقد نصت علي أن عنوان
املصنف يعد من العالمات التجارية  .ورأت
اللجنة أن التميز والطابع االبتكاري ،هو معيار
احلماية دون غيره من شكليات.
أما املادة رقم  6فقد أضفنا النقل التقني
للمصنفات لهذه املادة ،وكذلك فإن املادة  7منه
أدخلنا عليها حماية أصحاب احلقوق املجاورة
أسو ًة باملؤلفني ،وفق ما ذهبت إليه املعاهدات
والقوانني الداخلية لكافة الدول.
ثم أن اللجنة أعادت صياغة م  10منه ملنع النزاع
يف تفسيرها الذي كان مثار لبس لدى املحاكم
وفق ما أشرنا إليه يف الالئحة التفسيرية  ،ورأت
اللجنة متشيا ً مع التطور التقني أن يقتصر النشر
للمصنف مجانا ً علي اإلطار العائلي واملؤسسات
التعليمية فقط  ،وبالتالي قامت بتعديل م 11
منه وفق نهج التشريعات احلديثة للدول .
وعن املادة  23املتعلقة بامتناع ورثة املؤلف عن
نشر املصنف ،قمنا بتوسيع هذا احلق ليشمل
وزير اإلعالم وكذلك مراكز البحوث املتخصصة
لنشر املصنف خلدمة اإلنتاج الفكري .
وأخيراً مت تعديل م  48منه حيث يشوب هذا
النص خطأ يف صياغته باإلضافة إلي انخفاض
العقوبة اجلنائية  ،وقد متت إعادة الصياغة
لزيادة العقوبة اجلنائية عن االعتداء على حق
املؤلف .
الليبي  :هل متت إحالة التعديل إلى اجلهات
املختصة إلقراره ؟
نعم ،مت إحالة تعديل هذا القانون إلي السلطة
التشريعية « البرملان» ،وكذلك إلي رئيس مجلس
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الوزراء ،بغية قيام املجلس بعرضه على البرملان،
ومتت اإلحالة مبوجب كتاب السيد خالد جنم
رئيس الهيئة العامة لإلعالم والثقافة واملجتمع
املدني آنذاك  ،بتاريخ . 2017.12.6
ثم مت إحلاقه بكتاب السيد جمعه الفاخري،
رئيس الهيئة العامة لإلعالم والثقافة واملجتمع
املدني حالياً ،بتاريخ 2018.10.30
نداء للبرملان بسرعة إجناز
الليبي  :هل توجهون ً
هذا التعديل ؟
نرى أن عدم قيام البرملان بإصدار هذا
القانون حتى اآلن  ،رمبا يرجع لعدم إدراكهم
ملدى أهمية هذا القانون من ناحية أدبية
ومعنوية وقانونية وأمنية أيضا ً  ،إذ أن ليبيا
وكثير من الدول العربية وبعض دول العالم
تعاني من الفكر اإلرهابي حيث يري هذا
الفكر أن احلصول على السلطة ال يتأتى
إال بالسالح والعنف ،وبالتالي فإن من شأن
تشجيع الفنون واألعمال األدبية واملسارح
ودور اخليالة والشعر والرسم وكافة أعمال
اآلداب والفنون التي متثل أفكار حضارية،
وأن دعمها يساعد على محاربة الفكر
اإلرهابي ،وال نرى أن يقتصر محاربة
اإلرهاب بالعنف والسالح.
الليبي  :هل يقتصر عملكم على امللكية الفكرية
فقط ؟

نعم ،قرار تشكيل جلنتنا يقتصر علي تعديل
قانوني حق املؤلف وقانون إيداع املصنفات ،ولم
يشمل تكليفنا التطرق إلي باقي امللكية الفكرية
مثل امللكية الصناعية والتجارية ،حيث يتطلب
األمر التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة.
الليبي  :الكثيرون يشعرون أن التطور التقني
يفرض تطور ًا مماثالً يف هذا القانون ،هل ميكن
احلديث عن فراغ تشريعي بهذا اخلصوص ؟
ال شك أن هناك فراغا ً تشريعيا ً بهذا اخلصوص،
إذ أن قانون حق املؤلف الليبي احلالي رقم 9
لسنة  1968يقدم احلماية للمصنفات ذات
الدعامة املادية وفق صراحة نص م  2منه ،
والثورة املعلوماتية ،اآلن ظهرت أشكال جديدة
من امللكية وهو ما ُيسمى « بامللكية الرقمية «
وهي منط جديد من أوعية املعرفة ،وهذه الثورة
التقنية أثارت جدالً يف اختصاص املحاكم ،الن
االعتداء على املصنف عبر هذه الوسائل يحصل
يف كافة الدول يف حلظة واحدة ،مما يجعل
صعبا ً على املختص معرفة مكان اجلرمية  ،ومن
ثم اختصاص املحاكم يف نظرها ملعاقبة املعتدي،
وتطرقت هذه الثورة إلي وسائل اإلثبات أيضاً،
فمثال حجية الورقة الرسمية  ،ظهر يف مقابلها
التوقيع االلكتروني كدليل  ،مبعنى أن هذه الثورة
التقنية مست كل مناحي احلياة ،وبالتالي كان
من الواجب أن يقابلها تشريع ،وإال سوف يفلت
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املجرم من العقاب لعدم وجود نص جترميي،
فالقاعدة هي  :ال جرمية وال عقوبة إال بنص .
الليبي  :هل يستفيد االقتصاد بحماية امللكية ؟
إن عالقة حماية امللكية الفكرية باالستثمار
والتجارة هي عالقة متينة ،حيث تعتمد التجارة
االليكترونية أساسا ً على شبكة االتصاالت
الدولية ،وال ميكن أن تقوم للتجارة االليكترونية
قائمة بدون حماية قانونية فعلية للملكية
الفكرية.
إن ظهور التقنيات احلديثة بشكل مستمر من
شأنه استمرار دوران عجلة االقتصاد العاملي
الذي يعتمد على العلم واملعرفة ،ومن ثم انتعاش
التجارة الدولية التي تتأثر باالبتكارات .وبذلك
أصبح استقطاب االستثمار ونقل التكنولوجيا
متوقف على مدى إصدار أي دولة قانون حلماية
امللكية الفكرية وفق التطور التقني ،وهكذا ترتب
على هذا التطور إن أصبحت امللكية الفكرية
هي جتارة القرن الواحد والعشرين ،وقد نصت
معاهدة تربس  »”tripsعلى أن شرط انضمام
أي دولة إليها هو إصدارها لقانون حماية امللكية
الفكرية مع ما يتمشى والتقنية املعاصرة .
الليبي  :إذن أنتم ترون أن عالقة املؤلف بنصه هي
عالقة عميقة وتستحق احلماية.
صحيح أن عالقة املؤلف مبصنفه هي عالقة
أبوة ،وبذلك فهذه العالقة ال تنقطع رغم تصرفه
يف املصنف إلي الغير ،فإذا كان املصنف لم يعد
معبراً عن أفكار املؤلف يحكم تطور أفكاره،
ٍ
إساءة له ،والواقع
يصبح هذا املصنف مصدر
أن ذلك يصطدم بقوة نفاذ العقود ،ولذلك أثار
هذا األمر جدالً فقهيا ً واسعاً ،فالبعض يبيح
للمؤلف سحب مصنفه من التداول رغم تصرفه،
وآخرون يرون غير ذلك ،وهذا اجلدل تأثرت به
تشريعات الدول وكثير من املعاهدات حيث ال
تقر مبدأ السحب .
إال أن املشرع الليبي رغم قدم تاريخ صدوره،
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إال أنه جاء ٍ
بحل وسط حيث نص م  43منه
على جواز السحب ،ولكن بطلب يقدم للقاضي
للسماح بذلك ،مع تعويض املتصرف إليه.
اللجنة املكلفة بصياغة تعديل قانون حماية حق
املؤلف رقم  9لسنة 1968
والقانون رقم  7لسنة  1984بشأن إيداع
املصنفات املعدة للنشر.
د .خليفة الصغير – رئيس اللجنة .
أ .خديجة الفضيل  -عضو ومقررة اللجنة .
استاذة بقسم املكتبات  /كلية اآلداب .جامعة
بنغازي.
د.ابراهيم الشريف – عضو اللجنة  .رئيس نادي
أصدقاء الكتاب.
د .جازية شعيتر – عضو اللجنة  .رئيس القسم
اجلنائي  .جامعه بنغازي.
د .عزة املنصوري – عضو اللجنة  .رئيس قسم
املكتبات  .جامعه بنغازي
د .إدريس القبائلي – عضو اللجنة  .قسم
املكتبات .
أ .أبوبكر الشريف – عضو اللجنة  .نادي
أصدقاء الكتاب .
د .رحاب شنيب – عضو اللجنة – احتاد الكتاب
واألدباء الليبيني.
محمد املسالتي – عضو اللجنة  .احتاد الكتاب
واألدباء الليبيني.
أ .خديجة الورفلي – عضو اللجنة  .محامية
بإدارة القضايا بنغازي.
أ .عاطف العماري – عضو اللجنة  .ماجستير
يف احلماية اجلنائية حلق املؤلف.
احمد ليدي – عضو اللجنة – احتاد الناشرين
الليبيني.
محمد اجلروشي – عضو اللجنة – احتاد
الناشرين الليبيني.
أ .خالد الشريف – عضو اللجنة – قاضي
محكمة جنوب بنغازي.
عبد اجلليل خالد – عضو اللجنة  .احتاد
الفنانني الليبيني.

كتبوا ذات يوم

النظارات ثم األسطورة

اجلنرال اإليطالي رودلفو جراتسياني  .من كتابه CIRENAICA PACIFICATA
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مدينة طربق الليبية ..

زمن حكاية
من كل ٍ

عبد الرحمن سالمة  -ليبيا
طبرق عروس تستحم يف بحر جلي وتنعم بدفء
صحراء تخضبت رمالها بدماء رجالها الذين
ذادوا عنها وعن الوطن  ،كما أنها كانت مسرح ًا
عاملي ًا ومحط أنظار الدنيا عندما حتدى العالم
بعضه بعض ًا فأصبح اليوم حتديهم أطالالً
وبقيت طبرق كما هي  ،شامخة تطال عنان
السماء  ،وعصية على من يحاول لي عنقها،
وهى بوابة ليبيا الشرقية وأصل تسميتها ألنها
جغرافي ًا تقابل مدينة قدمية يف جزيرة كريت.
أورانوس وجستنيان وطبرق :
طبرق موغلة يف التاريخ فهي شيدت قبل
مجئ اإلغريق إليها يف سنة  630قبل امليالد،
وإلى جانب اإلغريق استهوت كذلك الرومان
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فاستوطنوها ،وحضارتهم الزالت شاهدة عليهم
كأرضية الفسيفساء لتي متثل « أورنوس « وهو
يعزف على قيثارته والطيور تصغي إليه ،ناهيك
ٍ
ملدينة حتت مياه بحر عني الغزالة
عن آثار
والتي كانت تسمى « باتراخوس « وكذلك سور «
جستنيان « املطل على ميناء طبرق البحري من
ناحية الشمال.
عاصمة ماماريكا ال تنسى فرض اجلهاد :
وطبرق مبا حباها اهلل من إمكانيات فرضت
نفسها عاصم ًة إلقليم مارماريكا املمتد حتى
اإلسكندرية  ،كما أن املسلمني جعلوا مينائها
مركزاً لنشر اإلسالم  ،مدينة استراتيجية
استهوت كثيراً من الذين عرفوا أهميتها وقيمتها
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من الناحية اجلغرافية خصوصا ً الذين يتطلعون
للسيطرة على شمال أفريقيا ،فقد سارع إليها
األتراك العثمانيون قبل أن يتنازلوا عنها عنوة
إليطاليا مبوجب اتفاقية بيع يف سوق نخاسة
رخيص يف لوزان عام  ،1912لكن طبرق وبرغم
وضاعة هذه الصفقة بقيت حرة عصية على كل
املستعمرين الذين تعاقبوا عليها وكسرت أنوفهم
ومرغتها يف التراب بداية من أولى معارك اجلهاد
ضد املستعمر اإليطالي الذي أرادت إحدى
كتائبه احتالل قصر الناظورة املشرف على
ميناء طبرق ،وسميت هذه املعركة «الناظورة»
حتت قيادة الشيخ املبري ياسني سنة 1911
بنواحيها .وسطرت أيضا ً على أرضها معارك
كبيرة يفتخر بها الليبيون منها  :معركة سقيفة
طبرق  ،معركة وادي بوذوه  ،معركة املفصل ،
معركة احلصون اجلديدة  ،معركة وادي العودة ،
معركة رأس املدور  ،معركة وادي السهل معركة
سيدي داوود  ،وغيرها من املعارك  ،ولعل الذين
حاولوا دخولها وفقدوا رجالهم هنا على أرضها
يعلمون علم اليقني أنها مدينة استثنائية يف كل
شئ .
غرفة عمليات رومل  7000 ،جندي أملاني
يرقدون حتت ترابها :
طبرق كانت غرفة عمليات أثناء احلرب العاملية
الثانية ودهاليز هذه الغرفة الزالت باقية إلى
اآلن من خالل أنفاق متعرجة يف قلبها وتنساب
يف أطرافها لتؤكد أهميتها .كما استغلت يف
احلرب من قبل املتحاربني ،كذلك كانت حتوي
مقر إقامة القائد رومل الرئيسي ومخبئه الذي
كان يدير منه املعارك العاملية الثانية يف شمال
أفريقيا .وعلى أرضها دارت معارك عاملية
طاحنة ،فمعارك طبرق مهمة خالل احلرب
العاملية الثانية ،ومن شواهدها  :املقبرة األملانية
والتي تعرف بالقلعة ،ويقال أن سكون العالم كله
داخل هذه القلعة احلصينة ،وتضم هذه املقبرة
رفات حوالي  7000جندي أملاني  ،أيضا ً املقبرة
الفرنسية والتي تضم رفات حوالي  200جندي

من الفرنسيني ،كذلك مقبرة طبرق احلربية
والتي تعرف مبقبرة (كومنولث) وتضم رفات
حوالي  2479جندي من احللفاء وأغلبهم من
االستراليني  ،أيضا ً مقبرة عكرمة احلربية(ايت
بريد) جسرالفرسان وتضم رفات 3649
جندي من احللفاء معظمهم من اإلجنليز وجنوب
أفريقيا ونيوزيلندا  ،وهذه املقابر يقصدها كثير
من السواح األجانب وخصوصا ً من الدول التي
كانت طرفا ً يف هذه املعارك .
مسقط رأس املختار :
ومن القرى املجاورة لطبرق «جنزور» مسقط
رأس شيخ الشهداء عمر املختار الذي ضرب
أروع األمثلة يف البطولة ورفاقه األشاوس ،ومنها
أيضا ً دارت أولى معارك اجلهاد ضد الغزو
اإليطالي يف سنة  1911عندما دافع رجالها
عنها ليسطروا أروع األمثلة ويكبدوا العدو
خسائر فادحة يف معركة الناظورة ،وعندها
أيقنت إيطاليا أن هذا البلد أقوى منها وعليها
أن تفكر يف صنع قوة خرافية ألنها حتارب من
يحرصون على املوت كحرصهم على احلياة.
مدينة األودية :
طبرق حية وجتري يف عروقها أودية تنبض
باحلياة مثل وديان  :العودة  ،طبيرق بوكرمييسة
 ،الثماد  ،الوعير  ،أمريرة  ،بالقمل  ،السهل ،
بوقشاطة  ،املقارين  ،أم اقحيقيح  ،بوالشوماني،
وغيرها من الوديان العامرة والتي تشتم فيها
رائحة طبرق الزكية ،طبرق املدينة يحتضنها
البحر ويضمها من ثالث جهات  ،كما يوجد
بها عدة مصائف منها مصيف السالم أو ما
كان يعرف مبصيف (سان جورج) ،ومصيف
الليدو ،ومصيف الغوص ،ومصيف العودة،
ومصيف اطبيرق ،ومصيف راس بياض،
ومصيف الكورنيش ،ومصيف السهل ،وغيرها
من املصائف داخل ويف محيط املدينة وهى من
أجمل الشواطئ يف العالم ،والرائي لها من ٍ
عل
يراها كسفينة عمالقة تقف على أعتاب التاريخ.
طبرق مدينة يعرف أهميتها القاصي والداني

 35الليبي

ليبيـــــــة
ترحــــــــــــــــال
شؤون

فمينائها البحري الطبيعي هو من أهم املوانئ
يف العالم  ،كما حتتضن ميناء مرسى احلريقة
النفطي وميناء رصيف شركة البريقة وميناء
األتراك للصيد السمك يوجد بهذه املدينة ميناء
جتاري كبير املساحة وجميع هذه املوانئ تقع
داخل أو وسط املدينة.
طبرق احتضنها البحر وعانقتها الصحراء ،
فالصحراء قلما تلتقي البحر لكنها طبرق جامعة
األصالة وبوابة اخلير فهي تشتهر بزراعة .التني.
وأيضا ً زراعة البطيخ األخضر أو ما يعرف «
بالدالع الطبرقي « وتشتهر أيضا ً بزراعة الشمام
وكذلك زراعة العنب ،وزراعة الرمان وزراعة
التني الهندي ،وزراعة القمح والشعير .إضافة
إلى الزراعة البعلية من اخلضروات بأنواعها،
كما تنبت بصحرائها األعشاب البرية .كالزعتر،
والبابوجن .واألزهار البرية ونبات الفطر بأنواعه
املختلفة وخصوصا ً « القمحي «
كما يعشق سكانها الصيد وكثير منهم يحترفونه،
فإن أداروا ظهورهم للبحر سيطاردون األرانب
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البرية والطيور كاليمام أو احلمام البري املهاجر
واألوز وطائر النغاق وكذلك الطيور الصغيرة
مبا يسمى بالشحيم واحلجل والبجع .والتي
يصطادونها ببنادق الصيد وكذلك عن طريق
الشباك ،وإن أداروا ظهورهم للصحراء فإن
البحر سيكون مصدر رزق لهم وأيضا ً ميارس
فيه هوايتهم الصطياد األسماك بأنواعها عن
طريق مراكب الصيد بالشباك فبحرها يشتهر
بكثرة األسماك ومبختلف أنواعها .
يف ستينات القرن املاضي الغزالن كانت تسرح
ومترح يف نواحيها ،كما كانت ومازالت تشتهر
طبرق برياضة وهواية صيد الصقور والشواهني
ولعل أشهر صيادي الصقور العرب الصياد
رسالن احلبوني من مدينة طبرق وغيره من
الصيادين والذين توارثوا هذه الهواية جيالً بعد
جيل .
أرض القصائد :
مدينة طبرق هي مدينة الثقافة والتراث ،طبرق
تفتخر بتراثها األصيل وعاداتها وتقاليدها
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والتي تشتم فيها روح الوطن سواء يف األفراح
أو األتراح أو يف كل املناسبات االجتماعية
والتي يربطها النسيج القبلي بشئ من االحترام
واإلبداع واألصالة ،كما تشتهر بالغناء الشعبي
والذي يتوارثه شعراؤها ومبدعوها من جيل إلى
جيل حتى يومنا هذا ،شعراء طبرق الشعبيني
تتلون قصائدهم وتقطر جزالة وعذوبة ،والذين
كان لهم دوراً كبيراً يف حركة اجلهاد بالكلمة
ولعل من أبرز القصائد التي أرخت ملراحل من
اجلهاد الليبي قصيدة « ما بي مرض غير دار
العقيلة « للشاعر رجب بوحويش والتي يقول يف
مطلعها :
ما بي مرض غير دار العقيلة وبعد اجلفا من
البالد الوصيلة
ومن شعراء املدينة الشعبيني أيضا الشاعر
هاشم بواخلطابية صاحب قصيدة «البير»
وهى من روائع الشعر الشعبي الليبي ،على
هيأة تساؤالت للبيرعن محبوبته وردود وأجوبة
من هذا البير والذي احلياة بداخله ومن هذه
القصيدة نذكر:
سوال النبي يا بير ما ورداتك ودلت سوالفها
على جاالتك
هل تأسس املسرح الليبي يف طبرق ؟
طبرق خرج من رحمها املسرح الليبي بعد أن
استقبلت الفنان محمد عبد الهادي فور عودته
من بيروت ليتحصل على أول ترخيص بإنشاء
فرقة مسرحية يف مدينة طبرق أطلق عليها فرقة
هواة التمثيل عام  1926لتكون هي مهد املسرح
يف ليبيا .فهي مدينة الفن ومدينة املسرح ولعل
ذلك يبدو واضحا ً يف عيون زائريها الذين يقعون
أسرى لهدوئها وجلمالها ولسحرها  ،ريادة فنية
 ،وكذلك ريادة رياضية فالفن والرياضة وجها
اإلبداع يف طبرق فمثلما كانت هي الرائدة يف
الوقوف على خشبة أبي الفنون كانت رائدة
أيضا ً يف مداعبة كرة القدم لتنطلق كرة القدم
الليبية هنا من طبرق عام  1922عندما أسس
أول نادي رياضي باسم نادي طبرق لتعتلي أيضا ً

سلم الريادة الليبية يف تأسيس األندية الليبية
للعبة الشعبية األولى .
غرفة جون برل :
طبرق هي مدينة احلكي اجلميل ويضرب بها
املثل ويقال «حكاء طبرقي « ،كما يوجد باملدينة
متحف يحوي العديد من املقتنيات الشعبية
وكذلك املقتنيات احلربية والعسكرية الشاهدة
على حضارة وعراقة طبرق ،كما حتتضن املدينة
آالف من الكتب موجودة يف مركز طبرق الثقايف
والذي يعتبر مبثابة نافذة املدينة الثقافية والذي
بدأت وزارة الثقافة منذ شهور يف نفخ الروح فيه
بصيانة شاملة لكي يعود من جديد الحتضان
املبدعني واملثقفني  ،إضافة إلى املكتبة العامة .
كما تعانق صحرائها الطائرة األمريكية (الليدي
بي قود) والتي فقدت فترة من الزمن ليتم
اكتشافها بعد سنوات أنها احتضنت صحراء
طبرق بعد أن كتب طاقمها وصاياهم ووضعوها
يف زجاجات فارغة بعد أن فرغ صبرهم يف
التمسك بآخر رمق يف احلياة .
ومن نواحي طبرق منطقة البردي التي تتميز
بشاطئ جميل ومبوقع رائع كما أنها حتتضن
غرفة اجلندي البريطاني جون برل وهو
مسئول الشفرة أو الالسلكي خالل احلرب
العاملية التي جرت معظم أحداثها على
األراضي الليبية ،والتي صور يف جزئها العلوي
حياة العالم قبل احلرب العاملية مبا فيها من
اللهو واملوسيقى والطعام واملشروبات  ،وكذلك
بعض الصحف والعمالت  ،ويصور اجلزء
السفلي من الصور القتل والدمار ومالمح
البؤس على وجوه البشر واجلماجم املبعثرة
يف كل مكان أثناء مرحلة احلرب  ،كما نشير
أيضا أن املبنى يف األصل تركي بدليل البالط
املوجود أسفل البالط االيطالي بحوالى 50
سم ومت اكتشاف نفق يصل البحر إمام
اجلهة الشمالية للمبنى واكتشاف أيضا رسم
ألشخاص آخرين داخل املبنى لم يتم التعرف
عليهم حاليا .
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تراث فلسطني وحوران..

من التاريخ املشترك

إلى دبكة الدلعونا
آمنة أبو حطب -فلسطين
ال شك يف أن احلدود التي رسمتها اتفاقية
“سايكس بيكو” ،لم متنع أشكال التواصل
احل ّية بني سكان املدن الفلسطينية والسورية،
وبقيت حركة الناس والتجارة وتبادل البضائع
بني دمشق وحوران وشمال فلسطني والقدس،
متبادلة ونشطة حتى إغالق احلدود من
الطرف اإلسرائيلي عام  .1948ولقد
كانت فلسطني وسوريا واألردن تدعى سوريا
الطبيعية حيث كان شمال فلسطني وحوران
ال يفصلهما حد سياسي بل حدود طبيعية
كنهري اليرموك وبحيرة طبريا ونهر االردن
وجبال اجلوالن
إن التذكير بهذه احلقائق واألحداث التي
سبقت النكبة الفلسطينية األولى بعقود
قليلة ،تكشف عن تفاعالت متحركة
ومتشابكة ،هي استمرار لتاريخ أرض الشام
يف حقبها الزمنية السحيقة ،وتواريخ عناصر
االنصهار والتمازج بني حواضرها وسائر
أنحائها .إنها احلقائق التي تفصح مبدلوالتها
السسيولوجية والثقافية والنفسية والتراثية
عن التمازج التراثي بني فلسطني كجزء
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من سوريا الطبيعية وحوران اجلارة القريبة
الشمالية لفلسطني .
ما يلفت النظر هنا هو ذلك التشابه بني
املخزون التراثي الفلسطيني مع املخزون
التراثي يف منطقة حوران ،وبقاء التراث
الفلسطيني متأثرا بالتراث السوري احلوراني
رغم ما تعرضت له فلسطني من احتالل وتهويد
وتهميش للتراث الفلسطيني بل وسرقته يف
بعض اجلوانب كما أن للتراث الفلسطيني
عالقة وثيقة بالتراث السوري احلوراني من
حيث اللباس التقليدي والفولكلور الغنائي
واملأكوالت وحتى اللهجات املحكية وطراز
املعيشة .
إن تشابه التراث والتأثر املتبادل بني تراث
فلسطني واألردن ومنطقة حوران يؤكد الوحدة
التراثية العربية لهذه املنطقة ويعزز ترابطها
كجزء ال يتجزأ من سوريا الطبيعية التي كانت
موحدة منذ الفتح اإلسالمي وعبر الدول
التي تعاقبت عليها .وعلى الرغم من احلدود
املصطنعة فقد بقيت املنطقة مترابطة تراثيا ً
ولغ ًة ونه َج حياة ،األمر الذي يعمق ضرورة
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االجتاه نحو وحدة اقتصادية وتاريخية.
من هو حوران ؟ :
ح ْوران سهل يقع يف جنوب سورية وشمال
َ
األردن حيث يشمل أراضٍ من ريف دمشق
حتى درعا -من سوريا ،-حيث يحدها هضبة
حوران من الشرق الشمالي ،والرمثا يف إربد
حتى جبال عجلون –من األردن ،-و ُت َعد إربد
أكبر مدن حوران مساحة ،وهي سهول ذات
تربة بركانية غنية كانت السبب مع طقسها
املناسب لتكون سلة الغذاء للمناط املجاورة
حل َّرة فهي
ولو عدنا ألصل التسمية من ا َ

سود كأَ َنّها
حل َّرة :
باللغة  :ا َ
ٌ
أرض ذات حجارة ُ
ت ،وحسب معجم اللغة العربية املعاصر
حرِ َق ْ
أُ ْ
حرات ِ
وحرار :البيئة واجليولوجيا
َ
ح َّرة جمع َّ
حرِقت بالنّار،
أرض ذات حجارة سوداء كأنّها أ ْ
ويسميها اجليولوجيني بـ ِح َّرة الشام حيث
يجدوا مختلف الصخور البركانية ،وخصوصا ً
البازلت األسود .ويشير كتاب درعا اإلنسان
واحلضارة والتاريخ إلى أن أهمية حوران
اجلغرافية تكمن يف أنها تعد البوابة اجلنوبية
لبالد الشام على السعودية ودول اخلليج
العربي إضافة إلى كونها طريق احلجيج إلى
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األراضي املقدسة.
أما أهميتها االقتصادية فتتمثل باتساع
سهولها وكثرة مياهها وخصوبة أرضها
وتنوع محاصيلها الزراعية كما تتميز حوران
مبناخها املعتدل ومبناطقها الطبيعية اخلالبة
ما يجعلها مكانا ً جيداً لالستراحة واالستجمام
لكثرة ينابيع املياه املعدنية احلارة إضافة إلى
غناها باألوابد التاريخية والشواهد األثرية
اجلذابة
األجناس األربعة حلوران :
ينقسم أهالي حوران مبقتضى العادات
واألخالق إلى أربعـة أقسـام  :األول احلوارنة.
والثاني الدروز .والثالـث العربـان الرحالـة .
والرابـع اجلراكسـة والتركمان .القسم األول
–احلوارنة .يطلق هذا االسم على كـل مـن
لـبس العقـال والكوفية ،وسكن قرى حوران
وعجلون وقرى القنيطرة ،إن كان بدويا ً
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حتضـر ،أو كان من أي إقليم فاستوطن بها،
خال الدروز فإنهم ال يسمون بهذا االسم ،ألنهم
ال يسكنون ،وال يقيمون إال يف القرى الدرزية
مجتمعني بعضهم إلى بعض .يلبس الرجال
العقال على رؤوسهم فوق الكوفية وثوبا ً من
القماش األسـود أو القماش األبيض يكسوه
إلى قدميه وفوق الثوب قفطان وفوقه فروة
(زناريـة ) أو صدرية أو دامر من جوخ وعباءة
ونعل فـي أرج لهـم هـذا فـي الصـيف واخلريف
والربيع ،وأما يف وقت الشتاء فيلبسون فوق
لباسهم املـذكور فـروة كبيرة حتت العباءة
يتخذونها فراشا ً ودثاراً يف وقت السفر منهم
األغنياء ،والذين ليس لهم زوجات أو كانوا
فعلة ومرابعني ،وال يلبس السروال إال القليـل
مـنهم من كان يركب اخليل أو الغني القريب
من احلضارة أما لباسهم فال فـرق بينـه وبني
لباس الرجال ،إال أن املرأة ال تلبس القفطان
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والعقال بل تلبس بدالً عنهمـا عصبة على
رأسها مبنديل فوق (ملفعها) أي يعتـد رجـال
احلوارنة ونساؤهم لبس اجلوارب يف أرجلهـم
 .وحتـى اآلن لـم يعـم لبـاس السراويل بني
النساء والرجال ال يلبس الفروة الكبيـرة فـي
وقـت الشـتاء وال الصغيرة إال القليل بل يلبس
«كبراً» من القماش األسود كاجلبة والرجال
يف كـل حوران ال يحلقون شعر رؤوسهم بل
يربونه جدائل كما تربي شعرها النساء .اعتاد
احلوارنة أن يسكن اإلخوان وبعض األعمام
واألخوان واآلبـاء فـي دار واحدة ويأكلون يف
صفيحة واحدة فيكون مالهم بينهم مشتركاً.
فهذا االمتزاج يعينهم على الزراعة .
تعدد الزوجات ،إرث ال بد منه :
اعتاد احلوارنة تعدد الزوجـات  .فمـنهم
مـن له يتزوج اثنتني ،ومنهم من يتزوج ثالثاً،
ومنهم من يستكمل ،ولم يقنع مـنهم إال القليل
بالزوجة الواحدة .ولتعدد الزوجات عندهم
منافع عديدة ،وهـن يقمـن بخبز اخلبز وطبخ
الطعام ألزواجهم وضيوفهم ومرابيعهن .
وهن ولودات فيكثر األوالد بتعدد األزواج.
إني أعرف كثيراً مـنهم مـن تعددت زوجاتهم
لكل واحد  ١٦ولداً ذكراً ومثلهم أو ثلثهم إناث
والزوج ال يتكبد نفقات باهظة على زوجاته
كأهل احلضارة ألن لباسهن كما تقدم آنفا ً يف
السـنة مرتني يف الشتاء والصيف .يتناولون
يف الصباح خبزاً من الشعير والذرة البيضاء
مع اللنب أو األقـط ،ويف املساء طعاما ً منوعا ً
من القمح والبرغل باملاء واللنب يلتونـه بقليـل
مـن السمن أو الزيت احللو .وقليل منهم من
يأكل خبز القمح ،وال يأكلون اللحـم إال يف
الشهر مرة أو مرتني حينما يضيفهم ضيف،
فيذبحون له ذبيحـة ،فيأكلونهـا جميعا ً أما يف
هذه اآلونة فقد فتح يف بعض القرى قصابون،
فبدأوا بأكل اللحـم كأهل املدن ومن عاداتهم
أن يدعوا بعضهم بعضا ً على طعامهم يف كل
اسـبوع أو شهر.

الدبكة الشعبية :
تتشابه الدبكة يف حوران مع الدبكة الفلسطينية
وتتشابه الدبكة الفلسطينية املسماة
بالشمالية مع تلك السائدة يف الرمثا وقرى
شمال األردن وقرى حوران من حيث احلركات
واألدوات املستعملة .والدبكة يف العرس
الفلسطيني تلعب دوراً أساسيا ً يف العرس
الفلسطيني ،وهي معروفة ورائجة بكثرة يف
منطقة اخلليل ،شمال فلسطني وحتى جنوب
مرج ابن عامر ووادي عارة وأجزاء من شمال
الضفة الغربية وهي دبكة الدلعونا (يذكر أنه
يف املناطق الوسطى واجلنوبية من فلسطني
تنتشر الدبكة اجلوبية) .تستعمل للدبكة يف
العرس الفلسطيني بشكل كبير آالت املجوز
اليرغول الطبلة وبشكل أقل الشبابة .وتقسم
الدبكة إلى عدة أقسام أساسية ،مع أنها كلها
تعتبر دبكة دلعونا ألن مغني الدبكة يعتمد
بشكل أساسي على أغنية الدلعونا وما على
وزنها كأغنية ظريف الطول وغيرها (مع أن
كل أنواع الدبكة املعروفة يف شمال فلسطني
ولبنان وحوران هي نفس الدبكة ونفس
احلركات األساسية ولكن بترددات وسرعات
مختلفة)
فن الهوهاية :
وهي نوع من األهازيج والغناء األقرب إلى
الزجل ـ يقال يف مناسبة الزفاف واألعراس
ـ عندما يقوم العريس أو العروس للرقص
ـ فتقوم مجموعة من النسوة من األقارب
واألهل واألصدقاء  ،بقول ذلك الفن ميدح
صفات العريس أو العروس أو من يتقدم
للرقص وكذلك لتشجيعه و فيه كثيراً من
الفخر واملدح باملآثر والصفات  .وتقال ( إي
ها – أوها ) ملحنة مبدها إلظهار محاسن
العروسني :
 أوها والطول طول اجلريدة ـــ أوها والعنيسودا ومديدة ـــ أوها والثم -خامت سليمان ـــ
أوها مدقوق فضة جديدة.
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ظاهرة ليبية جديرة بالتأمل ..

جردس اجلراري  ..قرية الذكر احلكيم

قرية صغيرة نائية من قرى ليبيا ،هناك
يف شرق البالد حيث اجلبل األخضر
البهي اجلميل ،تخصص أهلها يف احتضان
مسابقة من أكبر مسابقات البالد يف
حتفيظ القرآن الكرمي ،وازدهر مركز
حتفيظ القرآن بها وأثمر صدور اً حافظةً
لكتاب اهلل.
لم يتوقف حلم سكانها عند هذا احلد ،بل
هاهم اليوم يتطلعون إلى مسابقة إسالمية
يف حفظ القرآن حتتضنها بلدتهم ذات
يوم ،ومؤخر اً كانوا يحتفلون بتوزيع جوائز
مسابقتهم السنوية الثامنة حلفظ القرآن
فرحني مستبشرين بهذه امليزة التي باتت
عالمة مسجلة لهم ووساما ً تفتخر به
قريتهم على صغر مساحتها وبعدها عن
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العمران.
«جردس اجلراري» قرية وادعة من ضمن
مئات القرى املطمئنة يف احلضن اجلنوبي
للجبل األخضر يف شرق ليبيا ،تبعد عن
«البيضاء» كبرى مدن اجلبل مسافة
 35كلم ،وتتوسط املسافة بني قريتي
سلنطة ،ومللودة.
تزدهر باخلضرة وتتسم بالهدوء وتفتخر
طوال الدهر بتاريخها املشرف يف جهاد
الغزو االيطالي الذي اجتاح ليبيا عام
 1911م .و ُعرفت بهذا االسم نسبةً إلى
قبيلة جراري التي تسكنها ،ومتييز اً لها
عن قرية جردس العبيد قرب املرج.
مناخها الذي يعتدل صيفا ً وميطر برد اً
وماء عذبا ً يف الشتاء  ،ويعرفون جيد اً
ً
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ذلك الكنز من اآلبار الذي تتكيء عليه
بلدتهم شرقا ً حيث « معاطن جردس»،
التي تقع شرق املنطقة وهي آبار «عد» كما
تعرف محلياً ،مبعني أنها عيون تنبع من
باطن األرض .أما غربا ً فهناك «معاطن
اجلراري»  .و»املعطن» هنا مفردة ليبية
تعني البئر  .و تُنسب البلدة إلى هذا اآلبار
بالذات.
تعدد مصادر املياه يف «جردس» جعلها
نقطة استراتيجية مهمة يف احلروب ،ففي
الغزو االيطالي الذي تعرضت له ليبيا
وجد فيها املجاهدون مالذ اً حصينا ً يدرأ
اخلطر بجباله املنيعات ،وموقعا ً ودود اً
يتكرم باملاء الثمني من آباره الكثيرة،
لذلك شهدت هذه البلدة معارك مهمة

الزال سكانها يذكرونها إلى اليوم ومنها
يوم «الورد» ويوم «جردس».
وحتى بعد أن سيطر االيطاليون عليها لم
يهملوا هذه األهمية االستراتيجية ،فبنوا
فيها احلصون وشقوا يف أوديتها اخلنادق
ليعيقوا تقدم القوات االجنليزية فيما بعد
.
سكانها البالغ عددهم  3000نسمة،
منهم من يسكن داخلها ومنهم من يقطن
مشارفها ،أغلبهم ميتهنون حرفة الرعي،
يشعرون جيداً بجمال بلدتهم التي جتمع
طبيعتها بني خضرة اجلبل وسكون
الصحراء.
هؤالء السكان ،وكأنهم شغفوا بالقرآن
الكرمي ،وكأنهم استمدوا من سكون
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بلدتهم وجمال خضرتها وهيبة جبالها ما
يتقربون به إلى اهلل بتالوة آياته البينات،
فكان أن بزغت الفكرة من الصدور ،ومنذ
ثمان سنوات بدأت املشروع املبارك ثم
منا وأينع كما سيروي ملجلة الليبي أحد
أبنائها «عبد اجلليل املهدي عبد اجلليل»
 .رئيس اللجنة العليا ملسابقة التقوى
القرآنية الثامنة على مستوى الدولة .
هذه املسابقة لها عدة جوانب  .أولها
جانب القرآن الكرمي كامالً  ،وهذا اجلانب
يكون على مستوى دولة ليبيا وشارك يف
هذا اجلانب قرابة الـ  45متسابق من
عدة مناطق  .طرابلس البيضاء  .درنة .
بنغازي  .الزاوية  .مرزق  .العجيالت .
اخلمس .زلينت  .وأغلب مدن ليبيا كان
منها مشاركون يف هذه املسابقة.
احللم يصبح حقيقة :
هلل احلمد كانت تالوات طيبة ،أما اجلوانب
األخرى فهي الثلثني األخيرين من القرآن
الكرمي وحفظ الثلث األخير من القرآن
الكرمي وحفظ األجزاء اخلمسة األخيرة
من القرآن الكرمي هذه تكون على مستوى
اجلبل األخضر فقط .وقد شارك فيها
قرابة الـ  35متسابق .وبهذا وصل العدد
اإلجمالي إل قرابة الـ  80متسابق.
املسابقة بدأت يوم السبت  20رمضان
 1440هـ  2019 /م .واختتمت يوم 25
رمضان .
من مركز حتفيظ صغير إلى مسابقة
وطنية:
هذه هي املسابقة الثامنة  .إذ يقول
تاريخها إنها بدأت عام  2008م .وكانت
بدايتها يف سنتها األولى على مستوى مركز
التحفيظ يف قرية جردس اجلراري  .ويف
العام الثاني توسعنا قليالً وصبحت تُقام
على مستوى مكاتب األوقاف والشؤون
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اإلسالمية يف اجلبل األخضر  .وبالتحديد
جنوب اجلبل األخضر من غير مدينة
البيضاء  ،مثل سلنطة وقندولة ومراوة
وغيرها من مناطق جنوب اجلبل األخضر.
ويف العام الثالث امتدت املسابقة لتصبح
على مستوى اجلبل األخضر بأكمله ،ويف
جانب القرآن الكرمي حيث دخلت مدينة
البيضاء يف التنافس مع بقية املناطق يف
جانب القرآن الكرمي كامالً فقط  ،وكانت
باقي املناطق تسابق يف باقي اجلوانب
على مستوى اجلبل األخضر.
بعد ذلك أصبحت املسابقة تقام على
مستوى اجلبل األخضر بالكامل يف جميع
اجلوانب  ،وحدث هذا التطور بداي ًة
من املسابقتني الرابعة واخلامسة ،ويف
املسابقة السادسة عام  2014م أصبحت
املسابقة حتتضن اجلانب األول وهو حفظ
القرآن كامالً على مستوى ليبيا  ،حيث
تعتبر مسابقة اليوم هي الثالثة على
مستوى ليبيا منذ أن امتدت املسابقة
وتوسعت كما أسلفت القول .وهي الثامنة
يف إجمالي عدد املسابقات .
تصدر حفظة كتاب اهلل :
قرية ّ
متيزت املنطقة وهلل احلمد يف أنها رغم
صغر مساحتها تضم عدد اً من احلفظة
الذي نرسلهم ليصلون التراويح يف املناطق
املجاورة مثل أهلنا وأخوتنا يف سلنطة
والزحيحيف وغيرها .
ومتتاز هذه املسابقة بأن أعضاء جلنة
التحكيم فيها من مختلف مدن ليبيا حتى
نضمن التنوع يف األحكام  ،لذلك جتد
الكثير من املتسابقني يثنون على مستوى
التحكيم ويقولون إن هذه املسابقة هي من
أقوى املسابقات التي شاركوا فيها وخاصة
يف جانب القرآن الكرمي كامالً  .وذلك
ألنها مسابقة مفتوحة ولذلك يشارك فيها
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حتى الطلبة املتحصلني على جوائز على
مستوى العالم اإلسالمي مثل مسابقة دبي
ومسابقة الكويت.

أريد أن أقول من خالل هذا السرد إن هذه
املسابقة متتاز بكفاءات كبيرة يف مجال
حفظ القرآن الكرمي وميكنك أن تستمع
يف هذه املسابقة إلى أجمل التالوات .
نحلم بأن تكون هذه املسابقة يف العام
القادم أو الذي يليه على مستوى العالم
اإلسالمي أو الوطن العربي ،لكن طبعا ً
بعض الظروف حتول دون ذلك ،وعلى
رأسها اإلمكانيات املادية ألن املسابقات
العاملية حتتاج إلى مبالغ كبيرة وجوائز
الئقة وحاليا ً ال منلك سوى احللم
والتصميم على حتقيقه ونسأل اهلل أن
يسخر لنا أهل اخلير الذي يدعمون مثل
هذه األنشطة .

منها ينطلق الفائزون على مستوى العالم
اإلسالمي :
مثالً يف هذا العام معنا طالب حتصل
على الترتيب األول على مستوى العالم
اإلسالمي يف مسابقة الكويت وهو محمود
سليمان ادريس ،وترشح عام 2016
إلى مسابقة دولة الكويت وحتصل على
الترتيب األول وكذلك الطالب الذي حتصل
على الترتيب األول لهذا العام يف مسابقة
دبي شارك معنا يف  2017وحتصل على
الرابع يف هذه املسابقة ،وهناك ادريس
ارحيم املتحصل على الترتيب الثاني يف مستقبالً هناك القراءات السبع :
مسابقة اململكة العربية السعودية وهو أما الشيخ «أحمد املهدي عبد اجلليل»
مشارك معنا يف هذه املسابقة أيضا ً .
مدير مكتب أوقاف اجلبل األخضر واين
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هذه القرية فقد أخبرنا أن
جردس اجلراري هي منطقة جهاد ذات
موقع استراتيجي على قمة اجلبل معروفة
بطيب أهلها وإخالصهم وحبهم وتشجيعهم
للقران الكرمي .
وأن املسابقة اخلاصة بجردس اجلراري
تشترط ما حتت الثالثني عاما ً كحد
للعمر املسموح به للمشاركة
أقصى
إلتاحة الفرصة للشباب وصغار السن .
ويف رواية واحدة وهي رواية قالون  ،ولكن
مستقبال سوف يتم ضم جوانب متعددة
وروايات متعددة من القراءات السبع أو
العشر مثال من يقرا على ورش باألوجه
وقالون باألوجه وعاصم باألوجه ،وهذا
حسب خطة ستوضع من قبل احلفاظ
املتخصصني يف مجالهم  .وهذا طبعا يف
إطار سعي املشرفني على هذه املسابقة
إلى تطويرها .
ملاذا يتألق احلفاظ الليبيون يف املسابقات
العاملية ؟
وجهنا هذا السؤال إلى الشيخ أحمد
فكان جوابه أن احلفاظ الليبيون يف جميع
املسابقات لهم حضور مميز ومكتسح
ودائما لهم الترتيب األول  « .وكلما
أشارك كحكم يف مسابقة دولية أجد من
يسألني عن احلفاظ الليبيني ،ويف كل
مسابقة يضعون لهم ألف اعتبار ألنهم
يجيدون تالوة القران الكرمي وفهم أحكام
الرواية والتخصص ،حيث أنهم غالبا ً
يقرأون برواية قالون والوقف يف الهبطي
وغير ذلك من التفاصيل وهكذا يعرف
الليبي الطريق التي يجب أن يسلكها أثناء
القراءة .
ومن أبرز أسباب فوزهم املستمر هو
اتقان احلفظ  .ومتسك احلافظ الليبي
بأصول الرواية التي يقرأ بها  .كما انه
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متابع وبدقة ،حيث مبجرد أن يختم
القران يتم إعداده ملثل هذا املسابقات
من الوقف الصحيح والنطق الصحيح
ومراعاة األحكام واملخارج والصفات وكل
ضوابط الرواية  .وكذلك اللهجة الليبية
تساعد على اتقان القراءة ،فهي لهجة
متميزة يف قربها من الفصحى .لذلك
دائما ً يف كل املسابقات يحققون نتائج
متميزة .
حكاية البدايات اجلميلة :
الشكر الكبير ملراكز التحفيظ أو الُ  ،هكذا
يواصل الشيخ حديثه ،وللذين يقومون
بإعداد الطالب ملثل هذه املسابقات،
فالطالب مير مبرحلتني ،األولى يف مركز
التحفيظ على أيدي أساتذته ،واملرحلة
األولى تعاونه مع حفاظ املنطقة .والعمل
متصل ببعضه والهدف دائما ً الوصول إلى
األفضل يف هذا املجال.
أتذكر أننا يف مدرسة الفاروق عندما
افتتحنا أول فصل عام  1976كان
الكثيرون يقللون من فرص جناح هذه
اخلطوة ،ولكن مبرور الزمن ها أنتم
ترون هذه الصحوة ،وهذه النتائج
الباهرة ،بحمد اهلل اآلن أصبح لدينا
نشاط كبير يف مجال التحفيظ الذي
انتشرت مراكزه يف كل مكان .حتى أنكم
جتدون حافظا ً أو حافظ ًة للقران الكرمي
يف كل حي وشارع ..
ختام ًا :
حكاية تستحق أن تروى ،من حكايات قرى
ومدن ليبيا ،سنروي لكم يف كل عدد حكاية
تختلف ،وإن كانت أجمل احلكايات ما
تعطرت بذكرٍ حكيم تتفنن يف تالوته بلدة
بأسرها ،حتى ذاع صيتها به وازدهرت
صدور أهلها بآياته البينات.
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بالليبي الفصيح ..
إعداد  :مناي ابراهيم
يعود إلى البيت محمالً بخيوط من العيون
وبعض دراهم نادل القهوة
الذي يبيع االنتظار مع فناجينه .
سعاد يونس .البيضاء.
منذُ افترقنا  ..وأنا أنظر للمرآة بحذر
شديد..
خشية اصطدامنا !.
منيره نصيب .طبرق.
أخبريهم يا صديقتي ..
أخبريهم عن كل شيء ..
أخبريهم عني وعن أمي احلورية
وكيف حملت بي يف قصرٍ مضيء
قرب مثلث برمودا
وحني دنا موعد والدتي
أرادت أن تضعني يف مياه املتوسط الدافئة
بعيداً عن وحوش البحر وأعني الصيادين
وحني جاءها املخاض
وضعتني على شاطئ ليبيا الفسيح داخل
قارب مهجور
قرب ضريح سيدي مرباط.
يبدو أن سراً غامضا ً كان يشدها لهذا
الشاطيء ..
إنكم لن تتصوروا أبداً وقع تلك الليلة
عليها...
وكيف كانت تصرخ وتتأوه ..

كيف كانت تتخبط كما لو أنها وقعت يف
شبكة ..
وكيف أنها ضربت بزعنفتها الكبيرة على
الرمل ..
ٍ
صخرة ملساء..
ولفظتني على
وكيف أنها ألْقمتني ثديها الذي لم أستطع
إمساكه من كثافة احلراشف.
قبلت جبهتي أخيراً وعادت
وكيف أنها ّ
للداخل
قبل أن يطلع الفجر.
آه لو رأيتم هول تلك الليلة ..
وكيف أنني ظللت مرميا ً علي الشاطئ بني
األصداف
والقناديل امليتة
علي الصياد الذي وضعني يف قفة
حتى عثر ّ
صيده
مع ثالث سمكات صغيرات .
وعاد إلى بيته صباح اليوم التالي .
ٍ
حورية سيوقظك حراس القبور..
علي
إن ارتخت ذراع فزعك قليالً ستنمو من
حولك احلشائش
دون أن تلحظ ..
دون أن تنتبه لفراشات حزنك املفضل
و هي تقف على أذنك علي أنفك علي رأس
ضحكتك..
فقط ألنك فتحت بابك حلزن جديد .
غزل محمد .جالو
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مرمدوك بيكثال ..

من ألف ليلة وليلة ...
إلى جنة اإلسالم
عطية صالح األوجلي
أسلمت هلل ...
كانت احلرب العاملية األولى قد اقتربت
من نهاياتها بعد أن حصدت أرواح املاليني
من البشر  ..وامتدت يد اخلراب واأللم
والبؤس ملساحات كثيرة من القارة األوروبية
ومنطقة الشرق األوسط  ....كانت
العاصمة اللندنية تعيش مخاض التغيرات
الهائلة التي تصاحب احلروب ومتس كل
جوانب احلياة  ...كانت تعج باألفكار
املتصارعة واملتناقضة وباملحاوالت املتكررة
الستيعاب وتفسير ما عاصره العالم من
أهوال وللبحث عن معنى يف عالم بدا عبثيا
بامتياز.
يف مثل هذه االجواء  ..وحتديدا يف عصر
التاسع والعشرين من نوفمبر 1917
 ..كان جزء من النخبة اللندنية على
موعد لسماع محاضرة يلقيها املثقف
البارز «مرمدوك بيكثالMarmaduke
 « Pickthallالذي كان قد اشتغل باألدب
(ألف تسع روايات وثالث مجموعات
قصصية) والصحافة والترحال كما كان
باحثا يف شئون الشرق واملسلمني ...
املحاضرة كانت بعنوان «اإلسالم و التقدم»
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 ..وهي ختام لسلسلة محاضرات أقامتها
اجلمعية األدبية اإلسالمية يف «نوتينغ هل»
غرب لندن.
اكتظت القاعة باحلضور الذين شدهم
شدهم
عمق معرفته وأسلوبه األخاذّ ....
كما لو كان معه سحر ..يقول أحد احلضور
«إن الطريقة التي ختم بها هذا الكالم
الرائع ما تزال تتح ّرك يف داخلي .كانت
يداه مقبوضتني إلى صدره ،وتعلو وجهه
السكينة والرضا وهو يتلو خواتيم سورة
البقرة .حينما جلس ،شعر كل واحد من
املستمعني أنهم عاشوا خالل تلك الساعة
القصيرة أروع وقت يف حياتهم “.
يف نهاية تلك املحاضرة قام «مرمدوك
بكثال» باإلعالن عن دخوله اإلسالم .اتخذ
«بكثال» اسم محمد ،وأصبح أحد أعمدة
اجلالية املسلمة يف بريطانيا.
كان «بكثال» يرى أن كلمة «مسلم» ليست
فقط وصفا ً للملتزم بعقيدة «اإلسالم»،
بل هي ما تعنيه متاما ً يف اللغة العربية،
أي «الذي أسلم نفسه بالكلية هلل» .ولكن
هذا التسليم ال يعني نفي إرادة الشخص
أو مسؤوليته عن أفعاله .ويف هذا السياق،
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فهم «بكثال» اجلهاد بشكل إيجابي ،أي
مبعنى املجهادة املستمرة للنفس من أجل
الوصول إلى األفضل ،و «هي مجاهدة
يجب أن تستمر مع الشخص طوال حياته
كما يجب أن حتكم كل فعل يف حياته».
عالم الشرق السحري :
لم يكن «بكثال» شخصا ً عادياً ،بل كان
مثقفا مرموقا  ..وشخصية ذات نزعة
استقاللية  .ولد يف عام  1875ملاري
اوبراين والقس تشارلز جرايسونبكتال
لعائلة إجنليزية من الطبقة الوسطى
متتد جذورها إلى امللك ويليام الفاحت(.
 .)William the Conquerorانتقلت
أسرة بكثال الى لندن بعد وفاة والده وكان
آنذاك يبلغ اخلامسة من العمر .لم يحقق
«بكثال» جناحا يذكر يف دراسته مما أدى
الى والدته الى ان تقترح عليه السفر
وتعلم اللغات مبا يضمن له مكانا بوزارة
اخلارجية.
قبل «بكثال» باخليار وقرر الذهاب إلى
فلسطني ،بدأ تهيئة قلبه لرومانسية الشرق
«شمس املشرق وأشجار النخيل واجلِمال،
ورمال الصحراء» ،عاش يف فلسطني وتعرف
على عالم الشرق عن قرب ،يف القدس أحب
العرب وارتدى املالبس املحلية ،وكان يرى
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يف أهل القدس سعداء حقا ً هكذا عبر عن
حالتهم ،جتول بعد ذلك يف بيروت واألردن
بصحبة أحد األدالء ،ثم دمشق «مدينة
القلوب الدافئة وآداب السلوك الراقية»،
كما وصفها يف أحد قصصه القصيرة،
ويف دمشق بدأ يفكر يف اعتناق اإلسالم،
هكذا خرج من بريطانيا شاعراً باإلحباط
والفشل وعاد بعد سنتني من التجوال يف
القدس وحلب ودمشق وبيروت والقاهرة
واستانبول ،شاعراً ليس بهويته املميزة
بعد ،بل بالسرور والبهجة ،متعلما ً اللغة
العربية ،وقريبا ً من عالم الشرق ،أهداه
معلمه «قسطنيطن» كتاب «ألف ليلة وليلة»،
وأغرم بالبحث عن ظالل هذه احلكايات يف
الواقع ،سيصبح هذا املخزون من الذكريات
مادة ألربع روايات وللكثير من القصص
القصيرة.
خالل العامني اللذين قضاهما يف فلسطني
وسوريا رغب يف اعتناق اإلسالم .لكن شيخ
ص َرفه
العلماء باجلامع األموي بدمشق َ
عن اعتناق اإلسالم .نصحه الشيخ قائال:
«انتظر إلى أن يكبر س ُّنك ،وتعود إلى
وحيد بيننا ،كما أبناؤنا بني
بلدك .أنت هنا
ٌ
املسيحيني .اهلل يعلم كيف يكون شعوري
عندما يتعامل معلّم مسيحي مع ابني بغير
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طريقتي هذه التي أعاملك بها».
ترجمة القرآن :
يف عام  1920ارحتل الى الهند ليعمل
كرئيس لتحرير صحيفة «بومباي كرونيكل».
ويف الهند تعلم اللغة األردية وحتول الى
شخصية عامة نشطة وكان قريبا ً من
غاندي .حاول بناء جسور من الثقة بني
الهندوس واملسلمني .ورغم تعاطفه مع
املسلمني إال أنه كان صريحا ً يف نقده لهم،
فانتقد التعصب الذي وجده عند بعض منهم
وانتقد بشدة وضع املرأة بني املسلمني ،ففي
محاضرة له يف «مدراس» استهجن كثيراً
ما رآه من حال املرأة املسلمة .وانتهى إلى
القول (( :املرأة املسلمة بكل تأكيد ليست
يف املكانة التي أعطاها اإلسالم ...إن
الوضع الذي أُقحمت فيه الغالبية العظمى
من النساء املسلمات يف الهند إمنا هو
افتراء على اإلسالم ،إنه جرمية)).
شجعت إقامة «بكثال» الطويلة بالهند
على القيام بعمله األبرز ،أال وهو ترجمة
القرآن الكرمي .ويف عام  1927رحل الى
مصر بحثا ً عن موافقة جامعة األزهر
على ترجمته للقرآن .ولم يكن العديد من
املشايخ آنذاك يحبذون ترجمة القرآن
كنص خوفا ً من ضياع معانيه وخوفا ً من
أن يصرف املسلني اجلدد عن تعلم اللغة
العربية .ألقى «بكثال» خطبة أمام جمع من
علماء األزهر بلسان عربي مبني ،موضحا
أهمية هذه الترجمة للمسلمني غير
الناطقني بالعربية يف شتى بقاع األرض،
بي أهميتها يف نشر اإلسالم والدعوة
كما ّ
إليه ،وبعد أربعة أشهر من النقاش واجلدل
واحلوارات متكن «باكثال» من إقناع شيخ
األزهر الشيخ «مصطفى املراغي» وحصل
على املوافقة .رجع «بكثال» إلى بريطانيا
 1935وبقى فيها حتى وفاته.
اختلفت شخصية «بكثال» عن العديد من

البريطانيني الذين حتولوا الى االسالم يف
أنه لم يسع الى تأييد جماعة محددة ولم
يكن شيخا ً لطريقة ما أو يحفل باحلصول
على أتباع ،وإمنا بقى كما هو شخصية
مستقلة متيزت بعمق ووعي وانفتاح قلب،
أحب الشرق فأعطاه هذا الشرق أحسن
ما فيه ،ومتكن من أن يدرك الكثير من
قضايا عصره ،ويندمج بنضوج يف شؤون
العالم اإلسالمي وثقافته ويصبح صاحب
رؤية وتأثير يف عصره ،وقد واجه بشجاعة
توجهات قومه السياسية والثقافية املتحيزة.
لم يعلم هذا الشاب الذي وقع يف سحر كتاب
“ألف ليلة وليلة” أن تلك البداية ستجره
إلى القرآن ليبلغ االنفعال به متامه ،فيؤمن
به ،ويترجمه ،ويدافع عن أمته ،وبعد وفاته
كانت زوجته ترتب أوراقه فإذا آخ ُر سطر
كتبه -كما هو منقوش على شاهد قبره-
“بلَى َم ْن أَسل ََم َو ْج َه ُه لِّ َو ُه َو
قوله تعالىَ :
ُم ْح ِ
ف َعلَ ْيهِ م
ند َربه َوال َ
خ ْو ٌ
س ٌن َفلَ ُه أَ ْج ُر ُه ِع َ
َوالَ ُه ْم َي ْح َزنُو َن”.
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ألكسندر بوشكني ..

األرتيري الذي اعتلى
عرش الشعر الروسي بال منازع
ترجمة  /سعاد خليل
شاعر وكاتب مسرحي وروائي ،ويعد من
أعظم الشعراء الروس يف القرن التاسع
عشر .كان يعتبر من أكبر الشعراء والروائيني
يف سنوات  .800أعماله الفنية ألهمت كتابا ً
كثيرين ومؤلفي موسيقى وفنانني روس ،بل
ساهمت أيضا يف ميالد لغة أدبية روسية
جديدة.
برزت موهبته منذ نعومة أظافره ،ومنذ
أن بلغ الثامنة من عمره استطاع أن يؤلف
ويكتب كوميديات صغيرة وأشعاراً مجانية.
إنه الشاعر والكاتب ألكسندر سيرجيفك
Alexandre
بوشكنيSergeevic
. Pushkin
ولد بوشكني يف سان بيترسبورغ
Petersburgبروسيا يف  26مايو سنة
 ،1799وهو من أسرة من النبالء ،كانت
تعيش حياة الترف ،لكنها فقدت الكثير من
أرزاقها .والده كان ذا ثقافة عالية ،شغوفا ً
باألدب ،وله بعض املحاوالت الشعرية ،وهذا
ساعد وساهم يف إمناء املوهبة الشعرية
عنده ،فهو طفل يتمتع بذكاء كبير وذاكرة
قوية.
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األصول إفريقية وسيرة الرق القدمي :
تعود جذور بوشكني التاريخية إلى أصل
أفريقي ،فوالدته نادشيد أوسيبافتا ،وهي
مولودة يف جانيبال ، Gannibalوهي حفيدة
إبراهيم هانيبال اجلد األكبر لبوشكني ،الذي
مت اختطافه طفالً من سواحل أفريقيا ،وبيع
يف تركيا ،وقدم هدية للقيصر بيوتر األول،
فرباه وجعله من الضباط املقربني له.
ورث شاعرنا بعض املالمح اإلفريقية عن
أ ّمه ،كان شعره أجعداً ،وشفتا ُه غليظتني.
كان بوشيكن منذ طفولته ،كأبناء جيله من
أطفال األشراف ،يعاني من فظاظة املربني
األجانب ،فلم يكن يستلطفهم ،لكنه تعلم
منهم اللغة الفرنسية التي كانت تستعمل يف
العائلة ويف األوساط النبيلة.
لم يكن الكسندر يتمتع بحب والديه ،لكن
جدته ألمه هي التي كانت حتبه وتعطف
عليه ،وكانت تدرسه اللغة الروسية ،وحتدثه
عن تاريخ روسيا وبيوتر األول وجده هانيبال،
فكان شديد التعلق بهذه اجلدة ومبربيته
الفالحة السوداء «ارينا روديونفنا» التي
كانت حتدثه عن طفولتها وعذابها ،وتروي
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له اخلرافات واألغاني الشعبية الروسية.
كان بوشيكن متعلقا ً أيضا ً مبربيه األسود
«تيكتاتيمو فيايفيتش كزلوف» ،الذي كان
ينظم الشعر ،وكان شديد االرتباط بسيده
الصغير.
كان بوشكني يحب القراءة واملطالعة
منذ الطفولة ،فتغذى على الكالسيكيات

الفرنسية وتأثر بها ،فكان معجبا ً مبوليير
وفولتير وراسني وبارني ،ومن اإلجنليز تأثر
بشكسبير وبيرون .وهكذا تعمق يف الثقافة
الفرنسية ،وقرأ أيضا ً السير الذاتية الواردة
يف تاريخ بونارخ؛ قرأ يف اإللياذة واألوديسة،
وكما ذكرنا كان شغوفا ً بقراءة كل ما يتعلق
باألدب والثقافة.
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يف سنة  1814نشرت له أول قصيدة
شعرية يف صحيفةle massager d
 ،Europeمع رسالة شعرية إلى الصديق
الشاعر  a l`ami poeteوهكذا بدأ يحقق
حلمه األدبي.
كانت عالقته بأسرته باردة ،فقد كان دائما
معتزاً بنفسه وبأصله النبيل الذي يرجع إلى
 600سنة ،وبدمه اإلفريقي.
لم تكن ثقافته وحرصه على تعلم األدب
من أسرته ،التي كانت تعيش حياة الترف
ِ
خاله فاسيليو
واللهو ،بل من جدته أل ُّمه ومن
 Vasilioالذي ينتمي إلى منتدى أدبي
بطليعة جيش تسمي آرزاماس ))Arzamas
ومن حكم  ،radionovnaوهذا االسم
يعود إلى بعض الوجدانيات املشهورة يف
حياة الكاتب ومؤلفاته .كانت طفولته متميزة
بوجود الكتب ،ويف بيئة حترض على القراءة
س ثقافته
باستمرار ،فهو قارئ شغوف ،أ ّ
س َ
األولى الفنية من مكتبة والده يف الكالسيكية
الفرنسية لراسني ومولير وبارني وشينيه،
إضافة إلى ما ذكرنا.
مدرسة الليسيه  ..نقلة نوعية .
يف عام  1811التحق بالليسيه تسرسكو
سيلو( Tsarskoe Seloوهي مدرسة ثانوية
عالية املستوى) فصارت بيته الثاني ،وتعرف
على شعراء منهم :دلفج  Delvigوبوشني
 Puscinوكشهلبهر . ksohelbeher
يف تلك الفترة بدأ يف كتابة بعض املقاطع
الشعرية .ويف سنة  1814ألف بعض
القصائد املجزأة ونشرها يف صحيفة
ميساجير دي أوروبا messager d
 .Europeوقبل أن يترك الثانوية دعته
جمعية أدبية مشهورة هي جمعية ارزاماس
 Arzamasليكون ضيفا مشاركا ً ومنافسا ً
مع شعراء مشهورين مثل بدجوكوف
 Batjuskovوزوكوفسكي Zuukobski
عند التحاقه بالليسيه ،لم يحظَ بكثير من
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القبول لدى مدرسيه ،وكانت مدة الدراسة
ست سنوات ،وكانت هذه املدرسة خاصة
بالنبالء للتعليم العالي والثانوية معاً ،وقد
أنشأها النظام القيصري لتأهيل األسر
الروسية العريقة لتولي املناصب املهمة يف
احلكومة القيصرية ،لكن التالميذ اهتموا
باحلياة السياسية واالجتماعية ،وآمنوا
مببادئ احلرية ،ففي هذا املعهد درس بوشيكن
وتكون هو وبعض الديسمبريني أمثال بوشني
وكيوخلباكر ،وهكذا جعلت موهبة بوشيكن
حلقة من عشاق األدب والشعر واملفكرين
يلتفون حوله ،األمر الذي الحظه األساتذة،
وملسوا فيه املوهبة الشعرية والعبقرية التي
ميلكها يف نظم الشعر والتميز ألحاسيسه.
يف سنة  1817أكمل تعليمه العالي ،وأصبح
شاعراً معروفا ً ومعترفا ً به ،فقد كانت
أشعاره تستنسخ وتنتقل من شخص آلخر.
تعني بوزارة اخلارجية ،وصار موظفا ً كبيراً،
ولكنه لم يرد أبداً أن يتحول إلى موظف
وزاري ،فكان ما أن ينتهي من العمل حتى يفر
إلى مجتمعات بطرسبرغ Pietroburgo
الرتياد األندية األدبية والعلمية ،حيث الشعر
والقصيدة ،هي اإللهام والوحي .ال ننسي أنه
يف ذات الوقت كانت له اهتماماته اخلاصة
بالنساء.
عبد بطرس العظيم :
كان بوشيكن منذ فترة دراسته يتابع
الوقائع التاريخية التي حتدث ،كغزو نابليون
لروسيا ،وحرق موسكو ،وزحف اجليوش
الروسية على أوروبا ،وسقوط نابليون ونفيه،
ومساهمة روسيا يف السياسة األوروبية ،كل
هذه األحداث دفعت بوشكني إلى املطالبة
فعبر بأعماله الشعرية
باحلرية يف روسياَّ ،
عن انحالل وسطه ،وكان يطالب بحرية
الشعب ،حيث يعتبره املرجع األول واألخير
للسلطة ،وكان أو َل من ح ّرض ودعا إلى
سيادة الدميقراطية بني الناس ،وعرف حب
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التجديد يف شعره ،الذي يهدف من خالله
إلى إلغاء العنصرية والقضاء على حق
استرقاق الفالحني.
كتب بوشكني مؤلفات كثيرة ،عبرت عن
احلالة االجتماعية والثقافية يف ذلك الوقت.
مثّل وانضم إلى حلقة املصباح األخضر،
وهي جمعية أدبية كان يديرها سراً أعضاء
جمعية سياسية ،اشتركوا الحقا ً يف انتفاضة
ديسمبر .كتب بوشيكن «أرزماس» و»رالي
نشادابيف» و»وحكايات» و»القرية» ،وزادها
أيضا ً بأعمال شعرية مثل« :األمير القوقازي»
و»اإلخوة األشرار» و»النور».
كتب بوشيكن عمالً فنيا ً بعنوان (عبد بطرس
العظيم) ،يحكي فيه قصة هذا اجلد ،وأهدى
العمل إلى بطرس .وقد اعتبرت هذه الرواية

من أعظم الروايات التاريخية املأخوذة من
الواقعية يف تاريخ األدب الروسي.
ويف نوفمبر سنة  1825تويف اإلسكندر
األكبر ،وتولي قسطنطني احلكم ،ثم
تخلى عنه ألخيه نيكوالي .ولم يكد يعتلي
احلكم حتى جاءت ثورة الدميبرين يف 14
من ديسمبر  ،1825وكانت أول حركة
دميقراطية يف روسيا .كان بوشكني منحازاً
للدميبرين ،ونتج عن هذه الثورة قتل بعض
زعمائها ،ونفي بعضهم إلى سيبيريا .ومن
ضمن الذين توفوا بوشني وكيوخلباكلر،
وكان بوشيكن حينذاك منفياً ،وكان يتألم
ملصير أصدقائه ،ويتوجع ألنه لم يكن معهم.
الصراع مع القيصر :
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ولكنه كان يعد القصائد الشعرية الهجائية
الثورية .ويف الواقع كانت تبدأ بالترويج يف
جلسات النبالء قبل إعالنها كعمل فني ،وقد
وصلت إلى مسامع القيصر الذي أجبره على
ترك البالد إلى موسكو .يف تلك الفترة ألف
قصائد ملحمية رومانسية ،بعدها استدعاه
القيصر ،وأراد أن يجعل منه شاعراً للبالط،
فاستخدم بوشكني ذكاءه يف التقرب إلى
القيصر ،رغم انتقاده له ولسياسته ،ونتيجة
هذه العالقة أتّهم بوشكني باخليانة ،ونفاه
خارج البالد مرة أخرى.
خالل سنوات املنفي كتب بوشكني شعراً
غنائيا ً وقصائد قصيرة ،واألغاني الثالث
األولى . evengeni Oneginكتب قصيدة
الفالح التي يقول مطلعها:
ألق بنظرك إلى هذا املنظر..
تري أكواخا بائسة هنا وهناك..
وراءها أرض سوداء مألى باملنحدرات..
وعقدت يف سمائها غيوم رمادية كثيفة..
فأين أنت يا نهر النيفا الكبير..
لم تعجب ِالقصيدة القيصر ،ولكنه جامله،
وقال له إنّك متلك موهبة فذة ،وأنت
بعبقريتك ستعوض الناس عن شاعرنا
الكبير دراجفني  ،Drajvineوطلب منه
أن تكون موضوعات الشعر سياسية خلدمة
الدولة ،وعندما خرج من عنده قرر أن تكون
قصائده وأشعاره وقصصه حول ما يحث
الناس على التقدم والرقي ،ما دام القيصر
إلى جانبه ،ولكنه فوجئ بعدها برسالة من
مدير الشرطة السرية ببطرسبرغ يقول له
فيها لعلك توافقني إن الشاب املطيع لألوامر
هو النموذج الصحيح للتربية القومية وليس
َم ْن تتقاذفه صور البطوالت الزائفة  ،لعلك
فهمت قصدي  ،ولكن بوشكني استمر يف كل
ما يكتب  ،حتى وصلته رسالة أخرى من
الشرطة السرية  :فكر جيدا قبل أن حترق
كل جسورك مع القصر .
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ضع بوشكني حتت املراقبة الدقيقة وبدأت
وو ُ
التقارير السرية يف حتليل كتاباته والرقابة
على حتركاته.
ويف  3سبتمبر  1826أخذ بوشيكن إلى
مقابلة القيصر اجلديد نيقوالي .وخوفا ً من
التفتيش أحرق بوشيكن سيرته الذاتية التي
تؤرخ جليله ،والتي كتب فيها عن عالقته
بأفضل أبناء جيله يف املعهد ببيتربورغ
وكيشنيوف وكامنكا ،الذين أصبحوا خارجني
عن القانون .أمر القيصر أال يسافر بوشيكن،
وأنه يف حالة إيقاف ،وإمنا ميكنه السفر
مبفرده كأنه حر ،ولكن حتت رقابة أحد
الضباط .ويف  8سبتمبر إثر وصوله إلى
موسكو اقتيد مباشرة إلى قصر الكرملني،
ليصدق نوايا القيصر احلسنة يف القيام
بإصالحات سياسية واجتماعية ،وبحث
إمكانية تعاونه مع السلطة من أجل البالد
والشعب ،ووعده القيصر بإعفائه من الرقابة
العادية ،وأن يصبح هو الرقيب على إبداعه،
ودعاه إلى االنضمام إلى برنامج اإلصالحات
التي ينوي القيام بها .كان القيصر يدرك
مدى تأثير بوشيكن على الناس ،ويأمل أن
يجعل منه شاعراً للبالط .وهكذا انتهي نفي
بوشيكن ،الذي استمر ملدة سبع سنوات خارج
البالد ،واستقبل بحفاوة من شعبه الذي كان
يتوق إلى رؤية الشاعر ،وكان الناس يحنون
له الرؤوس ويسألونه عن آخر إبداعاته.
لقد بلغ بوشيكن قمة مجده ،وأصبح رمزاً
لألدب الروسي .وقد قال مرة متهكماً:
مأساتي أني أصبحت شخصا ً عمومياً ،وأنتم
تعرفون أن ذلك أسوا من أن يكون املرء امرأة
عمومية».
ناتاليا  ..حياة بوشكني وموته :
ويف عام  1830عاد بوشيكن إلى بطرسبرغ،
ورأى أ َّن الفرصة مناسبة لوجوده ككاتب
ولكينونته ،وتع َّرف على واحدة من أجمل
فتيات روسيا هي نتاليا جانكورافا نيقواليفنا
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Natalya Gancorava Nicolayevna
وارتبط معها بعالقة عاطفية ،وطلبها
للزواج ،فطلبت منه والدتها احلصول على
موافقة القيصر أوالً .وافق القيصر ،ومت
الزواج يف سنة  ،1831وانتقل للعيش يف
بطرسبرغ مع زوجته ،حيث استعاد يف هذه
البلدة ذكريات املاضي .ويف السنة نفسها
قابل جوجول Googolوكون معه صداقة
كبيرة وقوية وعالقة مبنية على التقدير
واالعتبار ،وأصبح يزورهما.
يف سنة  1836نشر يف صحيفته بعض
احلكايات الرائعة واملعروفة جلوجول .ويف
تلك الفترة بدأ بوشكني وزوجته يترددان
ويجالسان املجتمع البالطي ،مأخوذين
باحلياة الدنيوية وبهجتها ،ما زاد التكاليف
واملشاكل املالية ،وأدى إلى إذالل بوشكني،
وكل ذلك بسبب جمال زوجته واملعجبني
بها ،ومن بينهم القيصر نفسه .وقد دبرت
مؤامرة لبوشكني تهدف إلى حتطيم حياته،
من خالل اتهام زوجته بعالقات تربطها
بالعديد من شخصيات املجتمع ،وخاصة
البارون انتيس anthesوهو زوج أختها،
لكن بوشكني كان يثق يف زوجته .ومما
يذكر أن رسالة جاءته تقول إن الذي أرسل
الرسالة ضابط وسيم ،ال تكف زوجتك عن
متابعته .انك تعرفه ،فلماذا ال تنـزل إلى
مبارزته .فأخذ بوشكني الرسالة وذهب
إلى ضابط الشرطة السرية ،الذي أجابه
بنعومة :إن اسمك كأعظم شاعر يف روسيا
وكأعظم روائي مينعانك يا بوشكني من
املغامرة بحياتك ،أنصحك بأن تنسى كل
شيء ،وتتفرغ لشعرك وفنك وإبداعك.
وكان بوشكني يريد أن يغادر البالد نظراً
ملا يعانيه من التأثر بتشويه سمعته وسمعة
زوجته ،ولكنهم منعوه ،فكتب عدة قصائد
تعبر عن معاناته.
ويف سنة  1837قرر بوشكني أن يتحدى

العاشق املزعوم للمبارزة ،دفاعا ً عن شرفه
يف وجه الشائعات حول عالقة زوجته به
وهي بريئة .ويف الساعة الرابعة بعد الظهر
يوم  27يناير  1837ويف شرناجاريكا
ببطروسبورغ ، Cernaja Reckaحيث
يوجد متثال للشاعر ،يذكر باحلدث ،وقع
بوشكني جريحاً ،بينما جنا البارون من
القتل.
تويف بوشكني بعد يومني من املبارزة يف عمر
لم يزد عن  37سنة.
اإلسالم يراود شاعر روسيا الكبير :
بعض الدراسات والبحوث عن حياة الشاعر
والكاتب بوشكني تؤكد أنه من أريتريا ،ومن
ساللة مسلمة ،وذلك حسب ما يحكى عن
جده اخلامس الذي يسمي (سلطان.)...
إن أشعار بوشكني التي كتبها يف فترة
التحاقه بالليسيه تؤكد روح امليل لالستقالل
ومتجيد السعادة عنده ،وكان بوشكني يريد
أن يجسد بشعره احلقيقة ،وأن يعبر عن
األحاسيس من خالل قصائده ،وشكل مع
شعراء مشهورين اجلمعية السياسية السرية
يف بطرسيورغ ،ملحاربة املاضي اإلقطاعي
والعبودي ،فكتب قصيدة (احلرية) .ويف
عام  1821وحتت تأثير الثقافات الفلسفية
والسياسية كتب (مأساة فامي) ذات الطابع
السياسي .ويف عام  1822ظهرت القصة
الشعرية (األسير القوقازي) التي تكشف
ميول بوشكني للواقعية لتغيير الواقع
الروسي ،وإلعادة صياغة الواقع الروسي.
وحسب اعتراف بوشكني فإن القصص
الشعرية اجلنوبية تفوح بقراءته لبايرون
الذي تعرف على أعماله خالل جولته يف
القوقاز ،فشعر بايرون مشبع باالحتجاج
وحب احلرية ،وتلك الفترة أخذ بوشكني
ينظر إلى مهنة األدب كدعامة أخالقية،
مساوية الستقالله الشخصي ،والستقالل
األدب بصورة عامة .حارب بوشكني يف
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شعره ،ما أ ّدى إلى نفيه إلى قرية نائية،
حتت رقابة الشرطة والكنيسة ،حتى أنه
منع من املرور عبر موسكو خالل النفي
قتالً إنسانيا ،وكتب (الغجر) ،وكانت عمالً
رومانتيكيا ً عبر عن ميل الشاعر لفردية
الرومانتيكيني وفهمهم املجرد للحياة .ويف
أعوامه األخيرة كتب رواية (دوموفسكي)،
التي تعبر عن االنتفاضات الفالحية وآالم
الشعب .كتب قصيدة (النبي) ،ونلمس يف
هذه القصيدة تأثره الواضح بالقران الكرمي
وبالسيرة النبوية الشريفة ولم يكن بوشكني
يتقن اللغة العربية وامنا تعرف علي القران
الكرمي من خالل ترجمة فريوفكني التي
نقلها عام  1790عن الترجمة الفرنسية
وقام بها ديريوياي ورغم ان الترجمة تعتبر
رديئة حسب راي النقاد اال ان بوشكني احس
بشاعرية لغة القرانوادرك معانيه ،وقد
اعترف بنفسه ان القران الكرمي كان اول
كتاب ديني اذهل مخيلته وقد ابدع بوشكني
يف ابداع مجموعة قصائد (محاكاة القران)
عام 1824والتي تعتبر من اشهر روائعه
الشعرية التي عالج فيها ثالثةوثالثني
سورة قرانية وتوفق يف تقدمي صورة دقيقة
ملضمون القران الفلسفي الديني ولثراء لغته
الشعرية ووفرت قصائد بوشكني «محاكاة
القران «ألول مرة يف االدب الروسي إمكانية
فهم القران فهما صحيحا وساعدت علي
تعزيز االهتمام يف أوساط القراء الروس
.لكنه مثل الطبقة املثقفة ال روسية لم
يكن يعتبر الرسول محمح (صلعم) نبياً،
لكنه كان يراه انسانا ً ثائرا متكن من تغيير
األوضاع يف مجتمعه ومن توحيد العرب
رغم عددهم الكبير ،إنه رمز النضال واآلمل
وقوة العزمية .فقد اعتمد يف هذه القصيدة
مراجع إسالمية ليبرز صورة الشاعر
احلقيقي واملثالي إذ أن الهدف هو السعي
السعاد البشر .

الليبي 58

زار بوشكني القوقاز ،وتأثر باملحيط
اإلسالمي ،وكتب قصائد تشير إلى هذا
التأثر( :األمير القوقازي) و(القوقاز والليالي
املصرية) التي لم يكمل كتابتها ،وبعض
األبحاث تشير إلى أنه يف أثناء زيارته ملصر
تعلم اللغة العربية.
ومما يؤكد تأثره بالدين اإلسالمي وبالقران
الكرمي وسيرة النبي يف بعض قصائده :
أقسم بالشفع والوتر
أقسم بالسيف ومعركة احلق
أقسم بنجمة الصباح
أقسم بصالة العصر
كال لم أهجرك
فمن الذي هديت إلى ظل الطمأنينة
وأخفيته عن تعقب األرصاد
فحافظت على حياته
ألم أسقك يوم عطشك
مبياه القفار
ألم امنح لسانك
سلطان ًا عظيم ًا على العقول
تشجع واحتقر اخلداع
هذا اختصار شديد لبعض من سيرة هذا
الشاعر الكاتب الروسي فحياته وكتابته
واشعاره ال ميكن اختصارها يف عدة
صفحات .
لم يعش بوشكني أكثر من  37عاماً ،لكنه
ترك آثاراً أدبية رائعة ،وقد عاش ناقما ً على
مجتمعه ،يطالب بإعالن النظام الدميقراطي
بني الناس.
هذه املادة مترجمة عن اللغة الفرنسية وهي
مجمعة من كتاب« :مشاهير القرن التاسع
عشر والقرن العشرين» ،يف منشورات
لوشيان مازنود Lucien maze nod
وكتاب السيرة الذاتية لبوشكني ،وكتاب
اآلداب الروسية اليفان بتروفيكش Ivan
.petrovitch

قصيددة العدد

اإلسطبل
ُ
أرض قيامتهم لم ْ
تمطر ..
ِ
ً
لبنا ..
َّ ً
أو منا ..
أو سلوى.
اإلسطبل وظنوا ..
عاشوا يف
ِ
َ
َّأن اإلسطبل هو المأوى.
َّ ً
حراسا ..
حرصوا ْأن يقفوا
لألعراف ..
ِ
ولألوهام ..
ِ
ولال جدوى.
مواقدهم ..
نار
ِ
نفخوا يف ِ
ً
خربا ..
لحديث لم ُيروى.
ٍ
َ
لسائسهم ..
فاعاروا العقل
ِ
ً
واعتصموا رعبا باألقوى.
الذل ..
رضعوا ثدي ِ
وقالوا :
َ
ُ
نكرب حتى نرث الحلوى.
َ
الصمت ٌ
ثواب ..
حسبوا َّأن
ِ
َ
الجور التقوى.
والصرب عىل
ِ
ً
رفضوا ْأن يكتشفوا يوما ..
َ
أنفسهم ..
فانتظروا الفتوى.

حيدر كامل  ..العراق
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

لم ينج يف القرية
إال عصافير تقف على شجرة بحقل ملغم
كأسرى حرب
قالوا هدنة...
اريج املغرب_املغرب
أصابع ِ
ك التي ;
ما ان ملست أطراف قريتنا املنكوبة
حتى عادت
إليها العصافير تغرد ،
أصابع ِ
ك التي ;
تعيد رسم البالد بعد كل حرب
والتي ;
حني تالمس وجهي احلزين
تأوي إليه
الضحكات ،
أصابع ِ
ك التي ;
حني اعزف عليها
تعلن السنة
والدة فصل خامس
فصل ;
تتاهطل فيه « ال ُقبل « كما لو انها
قطرات مطر ،
وحدها
أحتاجها .
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امير العراقي_العراق
هل يستطيع احلب
أن يقف على ساق واحدة
كما الزهرة !..
هل يستطيع
أن يوقف احلرب ..
كما الهدنة !..
أن يؤجل القذيفة ريثما ميروا
كما الوقت !..
أن يغ ّير اجتاه الرصاصة
كما الريح !..
و يشير للقتلى
أن عودوا إلى بيوتكم ..
كما اهلل !..
محمد عبدالرحيم_مصر
نحن يف مأزق األحياء
الوقت ميضغنا
بجهاته املهيضة
وأغاني الوتر
تهرب من ضفاف اجلدران
ألننا سرير الرصاص الطائش
ٍ
بأطراف خلف الستائر
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ألننا اعني النافذة املغمضة
على أطفال القوافل
التي ترضع ملح املسافة بفم صغير
كي يسدوا جوع القرى
يف امعائهم العارية
رباه  ...متى يأتي املطر ؟
متى تأتي سيول األزهار ؟
متى تختنق احلرب ؟
وتعود احلقائب كما كانت ؟
ونعود كما كنا ؟
ونعود كما كانوا فينا ؟..
محمود بكو_سوريا
ال أريد أن أكون بندقية
وال أريد أن أكون رصاصة
وال أريد أن أكون زنادا
فقط أريد
أن أكون ممحاة كبيرة
أمسح فيها وجه احلرب...
علي الصالح_العراق

ال استطيع ايقاف احلرب
 لكن استطيع املشي يف حبك
استطيع البكاء حتى يتحول هذا القلب
لزورق كبير بجناحات حنونة
تطير فوق القرى وتخطف اطفال عفرين
من الكهوف املظلمة وتضعهم على صدرك
ال استطيع ايقاف هذه احلرب
ال أستطيع
لكني قادرة على املشي يف حبك حتى يبتسم
القمر
القمر الذي تنظر اليه االن وأنت تبكي خلف
النافذة ...
أفني ابراهيم _سوريا
كان سيأتي اليها مسرعا
لو لم تقطع احلرب قدميه
حيدر تورام _العراق
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أصبحت ُ منلة

صبري رسول  -سوريا
ت وجهي ،بأناملي ،كان مكوراً
حتسس ُ
ت به كوجه منلة .عينا ِن
وصغيراً ،شعر ُ
غارقتان يف احلجم املجهري ،رأس مرتبطٌ
ٍ
دقيقة ،الشّ كل طوالني مؤلّف
بالصدر بنهاية
َّ
من قسمني .هل أصبحت منلةً ؟
يا إلهي! لقد أصبحت منلةً .كيف أتفادى
ِ
نظرات النّاس وتعليقاتهم؟ ماذا لو
رأتني زوجتي التي تفتخر بوجهي النَّاعم
البيضوي؟ لو رآني اجلمهور الذي صفّق لي
ت
كثيراً يف نهاية أمسية أدبية؟ ماذا لو دخل ُ
الفصل الدراسي بهذا الرأس الصغير؟ كيف
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سيستقبلني ال ّ
ب النزقون يف احلصة
طال ُ
األولى؟ وكيف سأشرح لهم تاريخ األدب
اململوكي بكلّ انحطاطه املدهش؟ تاريخ
تلك احلقبة يشبهني ،ويشب ُه النّمل شكالً
فقط ،الشّ به بني األدب يف تلك الفترة وبني
النّمل كبير للغاية ،فهما يشتركان يف التّدني
احلجمي.
س العلوم – حسن
هل سيصطادني مدرّ ُ
الساخر -
البكري ،املعروف بفقهه الكالمي َّ
لتشريحي أمام الطالب؟ ما العمل لو م ّرت
بجانبي دجاجة؟ هل ستلتقطني مبنقارها
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وتقدمني لصغارها؟ يا إلهي ما أصعب أن
تكون وجبةَ ٍ
ك
أكل لغيرك؟ أن يستغلّ ضع َف َ
ليستم ّر بقاؤه يف احلياة .غريزة البقاء صفةٌ
كامنة وخامدة حتت رماد األمان ،ما أن
يحس الكائن بأ ّن األمان تعرض لالفتقاد
ّ
والزوال حتى تتقد تلك الصفة لتد ّمر كل ما
حوله حفاظا ً على بقاء صاحبه.
ت الغرفة الثانية خوفا ً من استيقاظ
دخل ُ
زوجتي التي تقرأ تصرفاتي حتى يف نومها،
وخشية أ ْن ترى ابنتي شكلي اجلديد ،أعرف
أنّها معجبة بي ،فهي ترى يف أبيها الشخصية
القوية ،القدوة لها ،تفتخر بأ ّن أباها كاتب
نبيه ،وتفاديا ً من رؤيتها لي بعد هذا التَّحول
الكارثي املرن .والتَّحول اخلارج عن منطق
الشكل ألحجام املوجودات والكائنات املتخذة
لنفسها هيئة مبعرفتها لكن من غير إرادتها،
أثار يف نفسي – ككائن يبحث عن فرصة
االرتباط باحلياة ،حزنا ً وحنقا ً على هذا
الشّ كل.
ت
أسرعت إلى إغالق الباب ،تقودني مساحا ٌ
من األلم يف حتول الذَّ ِ
ات إلى شكل مغاير
يف تكوين الفقه اجلسدي ،رمبا أعود إلى
حالتي املفترضة يف فترة قصيرة ،قد أستعيد
حلظات االندالق الكبرى بعد االنسالخ

من الهيكل اإلنساني إلى الغرابة املدهشة
واملشاركة يف احلجم األزلي للنّمل.
ت أمام مرآة احلائط
ت الكرسي ووقف ُ
تسلق ُ
أتأ َّمل حجمي وشكلي ،يا إلهي ما أقذر
هذا احلجم! كيف سأعيش؟ هل سأمارس
طقوسي يف جتلياتها البشرية داخل هذا
الشّ كل اجلنوني؟ فاالرتيا ُد إلى األسواق
السابقة كاملدرسة والنَّادي ومراكز
واألماكن َّ
السفريات لم يعد ممكناً ،ألنِّي قد أتع َّرض
َّ
لدهسٍ مفاجئ ،فالنَّاس ينظرون إلى األعالي
َ
املنفلتة منهم ،متناسني أنَّهم وآدم ((من وإلى
التراب)).
بالدخول إلى أماك َن
قد ال أكون جديراً
ّ
تهمش كلّ
مخصصة هندسياً ،ألشكالٍ أخرى ّ
ت أعيش
من لم يخل ُقه اهلل على رائحة شكله .ب ّ
يف مساحة صغيرة فاصلة بني حياة هاربة
ٍ
وموت يندلق قريبا ً من ال ّرأس .انتابني القلق،
ت طاولة
ت من الكرسي بهدوء ،وصعد ُ
نزل ُ
الكتابة ،ألكتب رسالتي القصيرة :اإلنسان
غير جديرٍ بالعيش طاملا ال ميارس إنسانيته
املمنوحة له من الطبيعة ،عليه أال يكون أي
ٍ
ت
شيء إال أ ْن يكون إنساناً ،غادرْتُكم ألنِّي لس ُ
ٍ
مكان بارزٍ  ،ث َّم لم
ت ال ِّرسالة يف
كذلك .وضع ُ
أعد أعرف ماذا حصلي لي بعد ذلك.
ْ
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بني األدب والتاريخ ..

رواية الريس عيشة

د .علي عبد الحميد الفاخري
تقدمي:
ذات يوم نشرت لي «الفصول األربعة» دراسة
والصياغة األدب ّية
حتت عنوان «يتيم وادي تيهاوت ّ
لتاريخ اجلهاد» ،وكان مرتك َزها ما الحظته يف
كتاب عنوانه «يتيم وادي تيهاوت» ،وضعه الباحث
محمد سعيد القشّ اط،
الدكتور
املؤ ّرخ األديب ّ
ّ
اإليطالي؛
يؤ ّرخ فيه لواحدة من مآسي الغزو
ّ
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فالكتاب ،يف مضمونه ويف مغزاه ،تاريخ ِ
صرف،
مقدمته ،لكنّه يبدو
وهو ما يؤ ّكده املؤلّف يف ّ
منحى روائ ًّيا متماسكًا؛ تنتظم أحداثَه
مت ً
ّخذا ً
املنطقي الهادئ ،وهو
ّسلسل
ت
وال
واحلبكة
ّة
الدق
ّ
ّ
ما يدفع القارئ إلى التّساؤل :أين ينتهي التّاريخ
ويبدأ األدب؟ ذلك على ال ّرغم من أ ّن التّاريخ،
وربا األدب بعا ّمة،
أ ًّيا كان ،منه ينطلق
القص ّ
ّ
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وربا أمكن القول – على
وعلى أساسه ُيبنىّ ،
القصصي
حد تعبير وليك ووارن – «إ ّن العمل
ّ
ّ
ضا لتاريخ حالة» ،لك ّن اخليال الّذي
ّ
يقدم عر ً
القصة ،ومن ث ّم ال ّرواية التّاريخ ّية
تقوم عليه
ّ
منها والتّخييل ّية ،يبدو الفارق األه ّم بينهما ،وهو
املنطقي للتّساؤل اآلنف.
املب ّرر
ّ
نفسها يف «حكاية ال ّرايس
هي
ورة
الص
ن
أ
ويبدو
ُ
ّ ّ
عيشة» ،الّتي وضعها الكاتب يوسف خشيم
ونشرتها دار مداد لل ّ
طباعة والنّشر ،إذ ُي ِطلّ
التّاريخ فيها برأسه من اإلهداء ،الّذي يأمل
طا
جزءا بسي ً
فيه الكاتب أن يكون قد وفّى «ولو ً
من صراع «ال ّرايس عيشة» مع البحر واحلياة»،
ث ّم إ ّن صورة الغالف (صورة ال ّرايس عيشة)
تكشف بوضوح عن عالقة هذا العمل على ٍ
نحو
ما بالتّاريخ.
مالمح ال ّرواية التّاريخ ّية:
لكنّك ما إن تَشرع يف القراءة ،ومتضي يف
الدقّة بالغة
التّفاصيل ،حتّى تفجأك تلك ّ
اإلدهاش يف رسم احلدث ويف حتليل
الشّ خص ّيات ،وهي أمر يبدو التّاريخ املكتوب
مفتقرا إليه؛ لعجز النّاقل عن رصد
سمي)
(ال ّر ّ
ً
ً
تفاصيل احلدث أ ّوال ،ث ّم العتنائه بالعموم ّيات
واالجتماعي ،وهو ما
ياسي
الس
ذوات املغزى ّ
ّ
ّ
وائي الّذي ُيف َت َرض فيه «أن
يفارق العمل ال ّر ّ
يكون من بنات اخليال ،ومن فلذات القريحة»،
ذلك اخليال الّذي يبدو رصد اجلزئ ّيات من أه ّم
مطامحه ،فهل أضاف اخشيم شيئًا من لدنه إلى
تبدى يف
صده مو ّث ًقا حتّى ّ
ذلك الواقع الّذي تر ّ
هذا البناء املعقَّد؟
إذا كان األمر كذلك ،وهو يبدو كذلك ،فإنّه
ميكن تقرير أ ّن هذه ال ّرواية هي رائدة ال ّرواية
التّاريخ ّية يف ليبيا ،ال تلك الّتي تستلهم التّاريخ
وال تلتزمه عند كثير من الكتّاب العرب ومن بينهم
اللّيب ّيون ،وهو ما يفتأ يالحق اإلنسان على ٍ
نحو
ما حتّى وهو يقف على األطالل يف قصائده،
بل هي تلك الّتي تتّخذ من الشّ خص ّية التّاريخ ّية
ّاريخي مرتكَ ًزا ،مستند ًة إلى
ومن احلدث الت
ّ
االصطالحي الّذي ينظر إليها من
التّعريف
ّ

حيث هي «سرد قصصي ،يرتكز على وقائع
ُنسج حولها كتابات حتديث ذات بعد
تاريخ ّية ،ت َ
قصصي
إيهامي معريفّ» ،أو من حيث هي «سرد
ّ
ّ
يدور حول حوادث تاريخ ّية وقعت بالفعل ،وفيه
محاولة إلحياء فترة تاريخ ّية بأشخاص حقيق ّيني
معا».
أو خيال ّيني أو بهما ً
العربي
األدب
يف
بريادتها
ث ّم إنّه ليمكن القول
ّ
احلديث؛ بالنّظر إلى ال ّزاوية الّتي تطلّ منها؛
عبي وليست
من حيث إنّها مبن ّية على الواقع الشّ ّ
سمي كما ع ّودتنا روايات
منطلقةً من التّاريخ ال ّر ّ
جورجي زيدان وعلي أحمد باكثير وطه حسني
وغيرهم؛ سيرة امرأة عايشت البحر وكابدت
وقصة
أهواله وصارعت حيتانه يف بطولة نادرةّ ،
قرية (هي قرية زريق من ضواحي مصراتة)
تواجه البحر وتقتات منه وتفترش رمال شواطئه،
وهي يف الوقت نفسه تتط ّور.
املوضوع املعالج :
تبدو ال ّرواية معن ّية بتصوير صراع املرأة مع
حكرا على
احلياة ،وقيامها بالوظيفة الّتي كانت ً
وربا أمكن القول بعجز ال ّرجل عنها،
ال ّرجلّ ،
شد الكاتب إلى هذه
ربا أمكن القول إ ّن ما ّ
أو ّ
املرأة وجعله يسارع إلى صوغ هذه ال ّرواية عنها
هو هذا؛ وهو ما يتّضح يف اإلهداء الوارد آن ًفا،
ث ّم يف مجريات األحداث الّتي يشكلّ فيها وجود
ال ّرجل خلف ّية تتجلّى قيمتها يف إبراز صراع هذه
املرأة.
البنية :
يتشكّل هذا العمل يف مجموعة فصول ،أو
لوحات مرقّمة ( 29لوحة) تظهر كلّ واحدة
نظرا إلى كونها
منها يف صورة ّ
قصة قصيرة؛ ً
موقف
بتجسيد
كيا ًنا «يهت ّم
معي يف حياة فرد»،
َّ
وهي هنا يف حيوات أفراد هذه ال ّرواية ،أو إنّها
ذاتي» ،ث ّم ينتظم يف
«وحدة مستقلّة لها كيان
ّ
حد تفضي فيه كلّ لوحة إلى الّتي تليها.
سياق مو ّ
تشكّل احلدث:
بعد تقدمة فيها شيء من التّغني امللحمي بجمال
القرية األسطور ّي ،تبدأ اللّوحة األولى من حيث
القصة؛ إذ «يظهر خيال امرأة عجوز
انتهت
ّ
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يتبي فيما
رداء أزرق»ّ ،
نحيفة البنية تلتحف ً
ّ
يلي ذلك من أحداث تص ّورها اللّوحات الالحقة
أنّها هي نفسها املوضوع املستهدف ،وتكشف
حيلة (االرجتاع الذّ كرو ّي) هذه عن خروج راوي
ّاريخي
السياق الت
القصة (الكاتب) عن ذلك ّ
ّ
ّ
ال ّرتيب إلى سياق يبدو املراد من خالله إيهام
معني بإبراز أبعاد
القارئ بأ ّن هذا العمل ّإنا هو
ّ
ذلك اخليال الكامنة يف ماضيه ،ولعلّ قصد ّية
نص عليها التّعريف اآلنف،
«اإليهام املعريفّ» ،الّتي ّ
أيضا مبدى
ظاهرة يف هذه احليلة الّتي توحي ً
قرب هذا التّاريخ على ٍ
نحو توشك أن جتعل منه
خا ،لوال أ ّن هناك جتاوزات ماثلة
حاضرا ال تاري ً
ً
يف البيئة والثّقافة تكشف عنها تص ّورات الكاتب
السرد ّي الّذي يبدو مختل ًفا عن الواقع
أو الواقع ّ
احلاضر ،ويف صورة حتيله إلى ال ّزمن املاضي؛
بالنّظر إلى أ ّن التّاريخ يكشف «عن مرحلة مع ّينة
ومحدودة من ماضي البشر ّية».
ذلك يف إطار وصف ،قد ينبئ عن أ ّن هذه ال ّرواية
ساعية يف تصوير بيئة مغرقة يف ال ّرومانس ّية،
لقرية بحر ّية رمل ّية جميلة «تنام كلّ ليلة على أنغام
معزوفة البحر األبد ّية ،وتصحو كلّ صباح على
تراتيل اليمام ،وتسابيح ال ُق ْمر ّي والكروان نسيها
التاريخ ،أو تناساها لتنعم بأنوثتها البكر وجمالها
الذي ال يشيخ .لو رآها «هوميروس» لتغنى بها
مثلما تغنى يف إلياذته .ولو سمع بها «الفارابي»
الستقر فيها وجعلها «مدينته الفاضلة».».
القصة ،الّتي تبدو معن ّية
وعلى أثر هذا تُستأ َنف
ّ
بكشف س ّر يكتنف شخص العجوز ،اختزله
الكاتب يف «شيء ما حتمله بحرص شديد حتت
قماشي»،
خبأته داخل كيس
إبطها األيسر ،وقد ّ
ّ
والنّاس من حولها جاهدون يف محاولة كشفه.
بدءا بهذه
ويشرع الكاتب يف كشف هذا ّ
الس ّر؛ ً
يتبي فيها أ ّن احلكاية جمعاء،
اللّوحة الّتي
ّ
وبجميع لوحاتها التّالية ،ليست سوى ذكرى
تستعرضها العجوز؛ «شريط مي ّر أمام ناظريها
عائدا
يطوي سنواتها ّ
السبعني يف ملح البصر»ً ،
بها إلى أ ّيام طفولتها األولى «طفلة صغيرة تلهو
السوداوين ال ّ
طويلتني يف البلدة
ومترح بجديلتيها ّ
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املجاورة ملنطقة «زريق» ،».ومتضي هذه املرحلة
يف تكثيف شديد؛ تنتقل فيه بطلة ال ّرواية من
زمن ال ّ
طفولة الالّهية إلى زمن الشّ باب احلالم؛
زمني متسارع متداخل ووصف يكتنف
يف إطار
ّ
احلدث.
ث ّم متضي بق ّية اللّوحات مص ّورة األحداث
املتصاعدة وهي تروي حكاية «صراع ال ّرايس
عيشة مع البحر واحلياة»؛ حجب الفتاة ،اللّقاء
بفارس األحالم ،اخلطبة واالنتقال إلى القرية
وعش ال ّزوج ّية ،ث ّم مشاركة
املجاورة «زريق»
ّ
الصيد وركوب
ال ّزوج الص ّياد يف عمله الشّ اقّ؛ ّ
البحر.
وهنا تبدأ رحلة استحقاق اللّقب «ال ّرايس»،
وتبدأ البطولة ومجاهل املغامرة «يا لها من
امرأة!! ال تفرغ من مغامرة حتى تخطط ملغامرة
أكبر وأخطر .لو كل النساء مثلها ،لكانت بالدنا
أعظم بالد يف الدنيا» ،حتّى مع «القرش األزرق
القاتل».
وتتصاعد األحداث ،مع ما يكتنفها من تفاصيل
بالبحارة وما بقع لهم ث ّم بحفل العرس وما
تتعلّق
ّ
يحدث فيه ،وتبلغ املغامرة ذروتها ،عندما تويف
«عيشة» بعهدها الّذي فطعته على نفسها وتشرع
يف االنتقام من ذلك «التّمسوح» الّذي ش ّوه يدها،
مثيرا ،يشغل
يقدم الكتاب وص ًفا دقي ًقا
وهنا ّ
ً
الصغيرة ،لصراع
مساحة واسعة من ال ّرواية ّ
ال ّرايس عيشة مع سمك القرش؛ يكشف عن
بطولة نادرة قلّما تتك ّرر ،وعن قدرة على الوصف
ربا تذ ّكر على ٍ
نحو ما باملبارزات
ع ّز نظيرهاّ ،
الّتي تقع بني أبطال املالحم؛ كاملبارزة الّتي وقعت
بني بطلي اإللياذة هكطور ِ
وآخيل؛ إذ يبدو هذا
ملحمي واضح.
الوصف ذا ن َفس
ّ
وتكتمل احللقة عند بلوغ ال ّرواية نهايتها بالكشف
عن حقيقة «الكنز» الّذي عرضته اللّوحة األولى؛
القماشي الّذي
«امتدت يدها اليمنى إلى الكيس
ّ
ّ
تتأ ّبطه ،طرحته على األرض ،فتحته أمامها،
أدخلت يدها فيه ،أخرجت صورة احلاج فرج
مسعود مؤطّرة بأخشاب زورقها الّذي حت ّ
طم
ذات ليلة على الشّ اطئ .أدخلت يدها ثانية إلى
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الكيس ،التقطت عقدها الّذي صنعته من أسنان
القرش ،أحاطته حول عنقها ،فانعكست عليه
ألسنة اللّهب املتراقص أمامها وأرسلت بريقا ً
الصورة
قبلت ّ
حبات ياقوت ولؤلؤّ ،
وملعانا ً كأنّه ّ
ب ،واحتضنتها فوق صدرها ...ونامت».
بح ّ
وكانت قد فقدت زوجها احلاج فرج وانتصرت
على القرش.
األبعاد ال ّرومانس ّية:
أ ّول هذه األبعاد ،بعد ذلك اللّقاء احلميم بني
الفتاة ومن ترجو أن يكون فارس أحالمها ورجلها
طبيعة بطالً فاعالً
يف املستقبل ،يتجلّى يف بد ّو ال ّ
وانتهاء بال ّرمال
بدءا بالبحر
ً
يف أحداث ال ّرواية؛ ً
واألشجار ،أ ّما ثانيها فهو هذا التّناغم بني
الصورة:
البيئة والشّ خص ّيات ،كما هو يف هذه ّ
«التقت النظرات ،تعانقت ،متازجت ،رقصت،
غنّت أغن ّية القلب وال ّروح  ،غ ّرد عصفور على
غصن الشّ جرة ،فشدت معه جميع العصافير
الّتي كانت تراقب على جريد النّخيل وأغصان
ال ّزيتون وال ّر ّمان واحلنّاء فر ّدد صدى أغن ّياتها
ب واحلياة».
الكون بأكمله وعزف سيمفون ّية احل ّ
الصورة
وتزداد البيئة ال ّرومانس ّية إغرا ًقا يف هذه ّ
الباذخة ألحالم اليقظة« :إنه هو ،لطاملا حلمت
به يف منامها وزارها يف أحالمها ،وكم مرة رأته
على هيئة طائر أبيض يضمها بني جناحيه ويطير
بها عاليا ً إلى حيث ال عني رأت وال أذن سمعت،
يدخلها عوالم خيالية حتيط بها الروعة والبهاء،
والنور يغمرها من كل جانب ،وعطور الكون
كلها تغسلها ،وأنامل مالئكية تسرح جديلتيها
الطويلتني ومتشطهما ثم تسكب عليهما أطايب
من جنان الفردوس ،وحوريات يتحلقن حولها
يلبسنها حلالً نسجت من قوس قزح ،وحيكت
بخيوط الشمس ،وطرزت بنجيمات السحر،
وأخريات يعزفن على دفوف الفرح وينشدن
ترانيم الهوى ،وغيره ّن يحملن الشّ موع الّتي
صع
تتألأل بضوء القمر ،يحملنها إلى خدرها املر ّ
بألوان ال ّ
طيف تنسدل عليه ستائر من سنى
ف إلى فارسها وفتاها الّذي
ضاح ،وتز ّ
الصبح الو ّ
ّ
جتده قد خلع ريشه وظهر لها وكأنّه مالك يف

ب ،يستقبلها بابتسامة كأنّها فلق
محراب احل ّ
ليضمها إلى صدره،
الصباح ،فارداً ذراعيه
ّ
ّ
فتسرع إليه فاحتة ذراعيها ،وترمتي يف حضنه».
الدافئة املتلفّعة
ث ّم تلك العالقات األسر ّية ّ
الب ّحارة
بالعادات الشّ عب ّية القدمية ،وأعمال ّ
الدؤوب؛ مع البحر ومع شباكهم وصنّاراتهم
ّ
والبيئة البحر ّية اجلميلة حتيط بهم «تبعثرت
النّوارس من عقدها ليح ّ
ط بعضها على سطح
مفضلة أن تقضي اللّيل تُتابع سرب
املاء
ِّ
األسماك ،وتعود بق ّيتها إلى أعشاشها فوق
الصغيرة القريبة من الشّ اطئ» ،ث ّم
اجلزيرة ّ
صورة من صور ذكريات اجلهاد ،أو ما يذ ّكر بها:
« -عيشة ! إن من نالها نال الدنيا واآلخرة .فيا
نوارسي ليكن مرآك بشرى خير وسعد» .متتم
فرج بهذه الكلمات ،وهو يو ّدع الشّ مس الغاربة
ونوارسه الالّهية ،متّجها إلى حيث شباك والده
الس ّدة تنتظر من يعيد إليها احلياة
مك ّومة فوق ّ
لتبعث فيه احلياة ،بعد أن فقدت صانعها يف
معركة «قصر حمد».».
مما أسهم يف إبراز هذه األبعاد هو أنّها جتلّت
و ّ
اجتماعي يف النّمط الّذي يحياه
يف مظهرين:
ّ
ّي
أفراد مجتمع بحر ّي قدمي كما ّ
تبي ،وفن ّ
وائي الّذي يبدو فيه احلرص
ماثل يف البناء ال ّر ّ
واضحا على رسم حدود هذا النّمط .إ ّن ال ّرواية
ً
كلّها ،ويف تصويرها ذلك املجتمع البحر ّي وتلك
البيئة القدمية ،تبدو مقطوعة رومانس ّية حاملة
متجانسة ،وإنّه ليصعب التّغافل عن بعض
اكتفاء ببعضها اآلخر.
مك ّوناتها
ً
اللّغة:
تظهر هذه البنية يف أسلوب يعتمد لغة فصيحة
السرد ّية ،وكذا الوصف ّية
متأنّقة رشيقة؛ فاجلمل ّ
منحى
قصيرة تتّسم بالبساطة والوضوح ،وتنحو
ً
ومانسي.
تصوير ًّيا يتوافق مع اجل ّو ال ّر
ّ
حظ عليه ِ
القصر
وكذلك احلوار الّذي ُيال َ
ربا جنح إلى اللّهجة
والنّدرة والفصاحة ،لكن ّ
املحلّ ّية القريبة املتّشحة باألغنيات الشّ عب ّية
البسيطة الّتي تتمثّل بها الشّ خص ّيات.
هوامش:
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الشعرالعربي
نهاية الشعر
العربي
نهاية

خضر اآلغا  .سوريا
لم تفلح قصيدة املجاز واللغة والقضايا
بإجناز حتقّق شعري ميكن أن يضاف إلى
السيرة الالمعة للشعر العربي يف مراحله
ومناذجه الكبرى ،بل على العكس ظهرت
عبارة عن مجزرة لغوية لم تكن معها إمكانية
الستنطاقها ،أو اإلصغاء إليها ،أو فهمها.
فباسم تفجير اللغة ،واكتشاف بعدها اجل ّواني
والغائر قدمت تراكيب بدا من العسير معرفة
العالقة بني الكلمات املتجاورة فيها من جهة،
وبينها وبني ما تشير إليه ،ما تود اإلشارة
إليه من جهة أخرى .وباسم املجاز الذي
أس الشعر والكتابة الشعرية غرقت
تعتبره ّ
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يف بحيرات ال نهائية تتصارع فيها الدوال مع
عبثيا ال يفضي وال ينتهي.
املدلوالت
ً
صراعا ً
قصيدة املجاز يف قفص االتهام :
ساهمت قصيدة املجاز واللغة بتخريب الشعر
العربي ،وقدمت مناذج مشوهة للشعر يف
نسخته احلديثة
وباسم القضايا أسست وحمت مفاهيم لم يزل
النظام االستبدادي يف املنطقة العربية يبني
عليها استمراره يف السلطة والتسلط والعسف
أيضا ،من
واجلور واإلجرام ويبني عليها تأ ّبده ً
مثل :مواجهة الصهيونية واإلمبريالية والرجعية
وأدواتها يف الداخل وغير ذلك ...ونتيجة
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لعجزها عن كتابة موضوعات حرة وشعرية
أسست لصيغ ساهمت بتخريب ،ليس الشعر
فحسب ،بل مفهوم الشعر يف ثقافة القارئ
والدارس على حد سواء ،كذلك حاولت بجهد
كبير إعالء نفسها عن الناس الذين هم-
كما تنظر إليهم -رعاع ،ومتخلفون ،وجهلة
ال يقرؤون ،ويفتقدون للثقافة التي تؤهلهم
ملجاراة الشعراء احلديثني يف عليائهم...
ونائيا يف إحدى
عاليا
ً
فاتخذت لنفسها مكا ًنا ً
سماوات اهلل ،وتركت الناس ملصيرهم الذي
يقرره الطغاة املسموح لهم بكل شيء ،انطال ًقا
من السماح الذي منحه الشعراء ألنفسهم!
(يحق للشاعر ما ال يحق لغيره) .
التخريب املمنهج :
على هذا فقد ساهمت قصيدة املجاز واللغة
بتخريب الشعر العربي ،وقدمت مناذج مشوهة
للشعر يف نسخته احلديثة .لم يقتصر هذا
الفشل ،أو هذا التخريب الذي قامت به على
املرحلة التي نشأت فيها فحسب (خمسينيات
وستينيات القرن العشرين) ،بل امتد إلى
املراحل الالحقة وأثر على الشعراء الذي
واظبوا ويواظبون على كتابة هذا الشكل وهذا
النوع .فلم تظهر يف املراحل الالحقة إضافات
أو انحرافات مؤثرة على قصيدة احلداثة
اللغوية تلك ،بل بقيت تدور ضمن فلكها ذاته،
وإن ظهرت بعض املحاوالت لبعض الشعراء
يف إثارة بعض الشكوك حول تلك القصيدة،
فإنها بقيت محاوالت فردية ،مبعثرة ،غير
مؤثرة ،بل مت النظر إليها بوصفها تنتمي إلى
تلك الساللة نفسها.
هذا األمر يدفعنا للقول إن هذه القصيدة/
قصيدة اللغة واملجاز والقضايا وفق النماذج
املقدمة حتى اآلن هي قصيدة أفلت.
ثرثرة القصيدة الشفوية :
كذلك األمر عندما متردت القصيدة على
نفسها وانقلبت لتتناول تفاصيل اإلنسان
وشؤونه اليومية ،عبر لغة هي أقرب للغة

الناس ونظرت إلى اللغة على الضد من
بالغيتها وتق ّعرها ومجازيتها املوغلة يف
اإلسراف ،وذلك فيما ُعرف بالقصيدة
الشفوية .فقد غرقت تلك القصيدة بتفاصيل
ال تقول شيئًا ،وانحدرت باللغة من مستوى
الكتابة إلى مستوى احلكي والثرثرة ،فصار
مضطرا لقراءة صفحات كثيرة كأنه
القارئ
ً
سرديا ُيخبره عن شيء ما ،وميكن
نصا
يقرأ ً
ً
االستعاضة عنه بقراءة خبر ،أو بجلسة
منيمة! فبدت القصيدة الشفوية هذه مجرد
تراكم غير منتج للتفاصيل من جهة ،وثرثرة ال
تؤدي إلى أي معنى من جهة أخرى.
احلسني والساللة املاغوطية :
إن الساللة املاغوطية (نسبة إلى محمد
املاغوط) الواسعة االنتشار يف الشعر العربي
ورثت عنه شكالنية سطحية ،إمنا لم تستطع
أن تكمل الطريقة اخلاصة التي انتهجها يف
غالبا ،أو
شعره ،إن من حيث عمق موضوعاته ً
غالبا يف استعمال اللغة .إن
من حيث جماليته ً
قوة الطبيعة الشخصية للماغوط ،وإن أثرت
سدا
فيمن أتى بعده من الشعراء ،لكنها كانت ًّ
منيعا ً أمامهم ،منعتهم من االقتراب من عمق
قصائده وجماليتها ،لذلك اكتفوا بوراثته
سطحيا فحسب.
ً
إن قوة تأثير املاغوط،
أيضا ،منعت شاعراً
ً
آخر من التأثير يف جيله أو األجيال الالحقة
هو رياض الصالح احلسني .لذلك بقيت
جتربة احلسني يف مرحلته (سبعينيات
القرن الفائت) محصورة ضمن تداول ضيق،
باإلضافة إلى أنه ،وفق التصنيفات النقدية،
محسوبا على الساللة املاغوطية.
كان
ً
انتشر احلسني على نحو كبير إبان انطالق
الثورة السورية  2011فقد طبعت أعماله
إلكترونيا،
ورقيا ،أو
ً
الكاملة أكثر من مرة ،إن ً
األمر الذي يشير إلى أنه أعيد اكتشافه،
حيث إنه كتب عن سوريا «التعيسة كعظمة بني
فكي كلب» ،وعن احلرية واملجازر والرصاص
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واملعتقالت وغيرها مما يجري يف سوريا .
لذلك ،ميكن وضع املاغوط واحلسني ضمن
ما ميكن تسميته« :الشفوية املضادة» ،فيما
غالبا ،ميكن وضعهم ضمن عنوان:
اآلخرونً ،
«الشفوية السطحية» أو شفوية الـ»حكي»
أيضا بتخريب الشعر،
والثرثرة ،التي ساهمت ً
إضافة ملا قامت به احلداثة الشعرية.
ميكن وضع املاغوط واحلسني ضمن ما ميكن
تسميته« :الشفوية املضادة» ،فيما اآلخرون،
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غالبا ،ميكن وضعهم ضمن عنوان« :الشفوية
ً
السطحية»
محاوالت اإلنقاذ الفاشلة :
ونتيجة لهذه االنزالقات اخلطيرة التي ارتكبتها
ووقعت فيها الشفوية ،بل أكثر ،أسست لها،
ميكن اعتبارها كذلك األمر قصيدة أفلت.
رمبا تكون محاوالت حتديث القصيدة العربية
عبر مشروع احلداثة ،أو عبر الشفوية،
والشفوية املضادة ،وغير ذلك ،هي ذاتها
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محاوالت إحياء الشعر كالتي قام بها ،على
سبيل املثال ،محمود سامي البارودي وأحمد
شوقي وحافظ ابراهيم وعلي اجلارم وغيرهم
مما عرف بـ»املدرسة اإلحيائية» ..وهي
استمرار للحركات التجديدية الكثيرة :كـ
«الديوان» التي أسسها عباس محمود العقاد
وإبراهيم املازني وعبد الرحمن شكري...
وحركة أبوللو ،وغيرها ...لكن املالحظ أن
تلك احلركات واملحاوالت جميعها فشلت
يف التأسيس لقصيدة ميكن أن تكون متابعة
وتراكما للتراث الشعري العربي الباذخ.
ً
إن وجود شعراء مهمني يف تلك املدارس
واحلركات اإلحيائية والتجديدية ،كأحمد
شوقي ً
مثل يف مرحلة ،ونزار قباني ً
مثل يف
مرحلة أخرى ،لم يستطع أن يساعد يف أن
يتخذ الشعر العربي املكانة الرحبة والعالية
مفردا
فردا
التي كان عليها ،فبقي قباني
ً
ً
يف التاريخ الشعري احلديث ،إمنا ونتيجة
ظروف عديدة منها الهجوم الذي تعرضت له
أيضا الظروف
قصيدته منذ ظهورها ،ومنها ً
البائسة التي يعيشها الشعر العربي برمته ،لم
يتم التأسيس على قصيدته إلنقاذ ما ميكن
إنقاذه من الشعرية العربية.
الشعر من أقدم الفنون التعبيرية التي ظهرت
عبر التاريخ ،إن لم يكن أقدمها .وقد ظهر
بأشكال مختلفة بني ثقافات األمم ،فقد
ملحميا يف مكان ،فيما لم يعرف مكان
بدأ
ً
آخر هذا الشكل .بعض األمم كانت تغنّيه،
وبعض األمم كانت تلقيه (العرب ً
مثل).
وقد شهد تطورات وتغييرات مختلفة حتى
ضمن الثقافة الواحدة ،هذه التغييرات كانت
تشير إلى ضرورة موضوعية ،وليست فقط
فنية تستوجب تغييره ،كالتغيير الذي أجراه
أبو متام ،وأبو نواس وغيرهما ...التطور
االجتماعي والسياسي والثقايف ألمة هو
الذي يقتضي تغيير أشكال التعبير .لم يسخر
أبو نواس من القصيدة الطللية ألن مزاجه

الشعري اقتضى ذلك ،بل ألن الدولة العباسية
يف تلك األثناء ،وقد وصلت إلى مراحل
متقدمة من التطور العمراني والثقايف ،كانت
قد جعلت من فكرة األطالل ذاتها تبدو ،يف
ذلك الزمن ،وكأنها شيء من اخلرافة التي
ال وجود لها إال يف أذهان متخلفة! النهضة
العمرانية املترافقة مع النهضة الثقافية التي
أحلت مفهوم «الكتابة» يف املرتبة األولى
ثقافيا جعلت أبا نواس يسخر من واحدة من
ً
أعظم الصيغ التي ابتكرها شعراء العربية يف
جاهليتهم :الطلل .التغييرات التي جلأ إليها
أولئك الشعراء يف تلك العصور وابتكروها
أكملت ذلك املعمار الباذخ للقصيدة العربية
ضمن شروطها الدقيقة ومعاييرها الصارمة.
لكن ،كما يبدو فإن القصيدة -مطلق قصيدة
استفذت إمكانياتها إن يف القول ،أو يف شكل
ظهورها ،والدليل فشل املحاوالت التجديدية
جميعها ،وإن كنت أعتبر أن احلداثة الشعرية
سوءا عن هذا الفشل ،إذ
هي اإلعالن األكثر
ً
ترافق ذلك مع تخريب ملفهوم الشعر وللذائقة
الشعرية وللثقافة املرافقة برمتها.
الشعر يوجد يف القصيدة فقط :
الشعر يظهر على شكل قصيدة ،وما لم
يكن ظهوره على شكل قصيدة فال يسمى
شعرا بأية حال .إن وجود الشعر يف أشكال
ً
كتابية أو فنية أخرى ،أو يف واقع ما :كظهوره
حلظة تفتح الوردة ،أو غياب الشمس ،إلخ...
فهذا ظهور شعري ال يؤيد وجود القصيدة
واستمرارها ،بل يؤيد وجود الشعرية.
الشعر يوجد يف القصيدة فقط ،أما الشعرية
ففي كل مكان رمبا ،وتكمن املقدرة الشعرية،
كاحتمال كبير ،يف اكتشاف الشعرية املتوغلة يف
األشياء .ثمة الكثير من اآلراء تقول باستحالة
انتهاء الشعر ألنه موجود يف تفاصل احلياة
كلها ،وطاملا احلياة مستمرة فالشعر مستمر.
تنطوي هذه اآلراء على عدم التمييز بني الشعر
الذي ال يكون إال يف القصيدة ،وبني الشعرية
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التي تكون يف غيرها .الشعرية ،رمبا ،ال ميكن
أن تنتهي طاملا أن احلياة متواصلة ،أما الشعر
فيمكن أن ينتهي ،على األقل ،بسبب العمر،
الشعر بوصفه قصيدة .تكون الشعرية يف
الرواية والقصة والسينما واملقالة والكتابات
األدبية والفكرية وغيرها ...كذلك يف احلقول
واألماكن والشمس والنجوم وغيرها ...ويف
اجلماليات التي اكتشفها بعضهم يف القبح!
لذلك فاألجدى واألكثر صحة أن نتكلم عن
شعرية يف تلك األشياء ،وليس عن شعر.
الشعر يوجد يف القصيدة فقط ،أما الشعرية
ففي كل مكان رمبا ،وتكمن املقدرة الشعرية،
كاحتمال كبير ،يف اكتشاف الشعرية املتوغلة
يف األشياء
بالتأكيد ،ثمة كتابات منتشرة اآلن وتعجبنا،
هذه الكتابة التي تعجبنا هي كتابة شعرية
شعرا ،وتعجبنا ليست ألنها شعر ،بل
وليست
ً
ألنها شعرية .ما نقرؤه حتت مسمى :قصيدة،
غالبا ،كتابة شعرية .نعجب
ونعجب به ،هو
ً
به ألنه كالم جميل رمبا ،وتشبيهات جميلة
رمبا ،ومفارقات جميلة رمبا ...وهذا نوع من
الشعرية يف الكتابة ،لكن الشعر أمر مختلف.

ق
�الوا

(جيد ،أحسن  ،أفضل .ال تدعها
ترتاح .حتى يكون جيدك أحسن
وأحسنك أفضل )
أوسكار كوكوشكا-تشكيلي منساوي
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شعرا ،أو نسميه قصيدة
ما يجعلنا نقول عنه
ً
هو ،من جانب :عدم التمييز بني الشعر
والشعرية ،ومن جانب آخر :الترابط الوثيق
بني الشعر واجلمال الذي يجعلنا نقول عن كل
شعرية إنها شعر.
وهذه أيضا ً أفلت :
شاخ الشعر وانتهى عمره ،وقد منح إمكانيات
القول لطرائق وأشكال تعبيرية أخرى ،وما
إصرار الشعراء على كتابة القصيدة حتى اآلن
إال استجابة لقوة الشعر يف بنيتنا النفسية
والتاريخية والثقافية ،هي نوع من التفاعل مع
رائحته املنتشرة يف األجواء بكل قوة .إذ إننا
لم نزل ،كناطقني بالعربية ،نردد ،حتى اآلن،
بإعجاب بالغ الكثير من أبيات امرئ القيس
وأبي نواس واملعري واملتنبي وسواهم ...وكأنهم
موجودون بيننا ،وكأنهم جيراننا! انطال ًقا من
رسوخ الشعر فينا فإننا نكتبه دون أن نتساءل،
حقيقة ،عن تأثيره يف حياتنا ،وعن جدواه ،أو
عن هذا الذي نكتبه :هل هو شعر أم شكل
كتابي آخر نعتقد أنه شعر لكن يف احلقيقة
ليس هو ،إذ إننا ال نستطيع معرفة الشعر إال
يف القصيدة ،وهذه أفلت.

شؤون عربيـــــة
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أ� ي�ام ز�ما�ن

ال مشروعية إليقاف صحيفة  ..وال ذنب أكبر من كتم أنفاس مجلة  ..ولو
أننا حتلينا باألفق الواسع لظلت كل هذه املطبوعات حيةً تُرزق إلى اآلن .
الصحافة كلمة  ،والكلمة تخلد املوقف وتكتب التاريخ وتثبت زاوية البصر
على صورة الفعل لكي ال متوت احلقيقة .
ألم ندرك بعد أن نوراً يف سماء الوطن ميوت  ،كلما ماتت لنا كلمة ؟
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ترجمة القصائد بني االقرتاب واالغرتاب.

هل تقتل الترجمة روح النص ؟

منى بن هيبة .طرابلس
انقسمت اآلراء بني مؤيد ومعارض فيما
يختص بترجمة القصيدة ،وعلى الرغم من
احلسنات التي تقدمها لنا الترجمة إال أن
الكثيرين يرون يف الترجمة قتل لروح النص،
وال شك أن الكاتب عندما يكتب فإنه يعطي
للموضوع أبعاده كما يطبع يف تفاصيل النص
بعضا ً من روحه أو الروح كلها ،وقد يضيف له
روحا ً أخرى تنطلق يف الهواء وتندلق مع شعاع
الشمس لتعانق احلياة ،فكيف إذا كان النص
شعراً ؟
الفن غيور جداً :
يقول «إندري تاركوفسكي»  (( :ال أؤمن بإنتاج
ٍ
بترجمة للقصائد ،فالفن غيور
نسخ للوحات وال
جدا )) فهل الترجمة تضعف النص الشعري ؟
وما هي الشروط التي يجب توفرها يف املترجم
؟ حول هذه التساؤالت حاورت الليبي ثلة من
أهل األدب فكان التالي :ـــ
للغة روح إنسانية يختص بها أهلها :
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أكد الناقد والشاعر املصري «محمود البنا»
 (( :مهما بلغ املترجم من براعة وحس أدبي
يظل فاقداً لروح اللغة املترجم عنها ،ﻷن للغة
روح لسانية يختص بها أهلها ،فما بالكم مببدع
أدبي من أهلها ؟ وعليه فإنه ال يكفي أن يكون
املترجم ملما ً أو دارسا ً للغة ،فكل ذلك ال يؤهله
لالقتراب منها ،فاملترجم ليس ملما ً ودارسا ً أو
متعمقا ً يف الغالب ،وكل ذلك مينعه من االقتراب
من روح اللغة قيد أمنلة ،فاملهم هنا هو معايشة
النص» .املترجم ينقل اجلسد على الورق لكن
ال يستطيع نقل روح النص مع اجلسد .
روح النص وجسده :
ــــ فيما يقدم القاص والكاتب العراقي «فالح
العيساوي» وجهة نظره وفيها يعتقد  (( :للنص
روح وجسد .رمبا يستطيع املترجم ترجمة
اجلسد على الورق ،لكن ال يستطيع مطلقا ً أن
ينقل روح النص مع اجلسد .و املترجم األدبي
صاحب اخلبرة والعمق يف الفن اإلبداعي،
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وحده من يستطيع االقتراب بنسبة جيدة من
نقل النص املترجم )).
ترجمة كتاب أصعب من تأليفه :
تقول الكاتب الكردستانية آشتي كمال :
(( بدايةً يجب أن ندرك أن الترجمة أمانة
سواء ترجمة النثر أم الشعر ،ونحن
ومسؤولية،
ً
مازلنا يف ترجمة النثر نالحظ الكوارث ،فما
بالكم بترجمة الشعر فحدث وال حرج .ولذا
فنحن مازلنا نقف أمام سؤال مهم وهو من هو
املترجم؟
نعم ،هو من ينقل نص من لغة إلى أخرى،
ولكن هذا يجعلنا أمام سؤال أعمق أال وهو ما
مؤهالت املترجم؟ ورداً على هذا التساؤل أقول
إن إتقان اللغة املنقول منها وإليها فضالً عن
دراسة متعمقة لقواعد النحو والبالغة والبيان،
ٍ
ٍ
علمية
خلفية
وثقافة واسعة مبعناها الواسع مع
ب والتأريخ واجلغرافيا
يف كافة املجاالت كاألد ِ
وغيرها ،وبالتالي فإن األمانة يف نقل األفكار
الواردة يف النص بلغة واضحة وسلسة ومفهومة
دون كتابة بني قوسني تفسير وتوضيحات
جانبية .وعليه فإن على املترجم أن ينقلَ النص
وتعبيرا ال يكتفي فقط بنقل النص
روحا ومع ًنا
ً
ً
من لغة إلى أخرى بل ينبغي على املُترجم أن
يحاول قدر اإلمكان االقتراب مما أراد الكاتب
إيصاله من شعور ،ويف الشعر من الصعب جداً
التقرب مما يعتمل يف جوف القصيدة ،وعند
القيام بعملية الترجمة جند النص الشعري
عميقا ً وترجمته يفترض لها أن تكون أعمق
وأن ميتاز بالدقة لكي ال يقتل روح الشعر وال
يفسد معانيه» .وتضيف »:مشكلتنا أن من
يجيد لغة أخرى إضافة للغته يعمل بالترجمة
لذا جند أن أغلب من عملوا بالترجمة األدبية
جاءت أعمالهم فقيرة ،فترجمة كتاب أصعب
من تأليفه ،نصوص «دوستوفسكي» على سبيل
املثال أنا شخصيا ال أستمتع بها إال بترجمة
«سامي الدروبي» ﻷنه حسب رأيي أكثر شخص
اقترب مما أراد إيصاله «دوستوفسكي» من

شعور ،على الرغم من أن هناك العشرات
بل املئات ممن ترجموا رواياته ومؤلفاته،
فالترجمة إلى حد اآلن ال نستطيع أن نصنفها
ضمن الفنون أو العلوم حيث أنه ال بد لنا من
اجلمع بينهما ،ولكن من املمكن أن نصنف
بسهولة جنس الكتابة األدبية على أنه يندرج
حتت مظلة الفنون والعلوم يف الوقت نفسه».
مترجم الشعر ال بد أن يكون شاعراً :
يرى املوسيقي الليبي «محمد بوسنينة» أن :
(( من قواعد ترجمة الشعر التي تعلمناها أن
بد أن يكون شاعراً ،فتكون محاولته
املترجم ال ّ
لنقل مفهوم النص فنية ،ولكن الناجت يف الغالب
يكون النص املترجم مختلفا ً متاما ً عن النص
األصلي ،والفكرة يف الترجمة األدبية هي نقل
ثقافة أكثر من كونها نقل كلمات ،ما سيتم نقله
يف أحسن اﻷحوال هو املفهوم الثقايف من النص
األصلي إلى اللغة املترجم إليها .فعلى سبيل
املثال لو حتدث نص شعري ما عن الوطنية
جند أن مفهوم الوطنية يختلف من ثقافة إلى
أخرى ،فبالتالي فإن املعنى العام للنص سيفقد
الكثير من حمولته أثناء هذه العملية»
القراءة باللغة األم ممتعة :
الكاتب العراقي «أيو قرغولي» يرى أن(( :
ترجمة القصائد تفقدها الكثير من اجلمالية،
وقد ال تقترب من املعنى املقصود منها
ولكن هناك بعض االستثناءات ففي قصيدة
«رباعيات اخليام» لديك اجلن ،أبدع املترجم
فيها ،وهي تعد واحدة من القصائد التي لم
يقترب منها أي مترجم من قبل ،لكن تظل
القراءة باللغة األم ممتعة أكثر ،مع أنها متعبة
ملن يحاول أن يوصل رسالتها ﻷكبر عدد من
القراء ،ألن املعنى يبقى يف قلب الشاعر،
ومع هذا وجب علينا أن نشكر محاوالت
املترجمني ﻷنها حتتاج إلى جهود كبيرة ال
يستطيع الكثيرين إيصالها للجمهور ،ومن
يستطيع إسعاد أكبر قدر من الناس يستحق
التقدير».
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قالت جهينه
الكحال األعمى

إياك أعني ..

وقع بني األعمش وزوجته وحشة ،فسأل بعض
أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح ما
بينهما .
ٍ
محمد شيخ كبير،
فدخل إليها وقال  :إن أبا
فال يزهدنك فيه عمش عينيه ،ودقة ساقيه،
وضعف ركبتيه  ،وجمود كفيه .
فقال له األعمش :قبحك اهلل  ،فقد أريتها
من عيوبي ما لم تكن تعرفه.

وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الوالة
فألقى عليه قصيدة يف الثناء عليه التماسا ً
ملكافأة ،ولكن الوالي لم يعطه شيئاً ،وسأله :
ما بال فمك معوجا ً ؟
فرد الشاعر :لعله عقوبة من اهلل لكثرة الثناء
بالباطل على بعض الناس.

إذا كان رب البيت ..
شوهد مؤذن يؤذن وهو يتلو من ورقة يف يده،
قيل له  :أما حتفظ اآلذان ؟ فقال  :اسألوا
القاضي.
فأتوا القاضي فقالوا  :السالم عليكم .
فاخرج القاضي دفتراً وتصفحه ثم قال :
وعليكم السالم.
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هو يف النار وأنا يف الدار .
مات أحد املجوس وكان عليه دي ٌن كثير ،فقال
بعض غرمائه لولده  :لو بعت دارك ووفيت
بها دين والدك .
فقال الولد  :إذا أنا بعت داري وقضيت بها
عن أبي دينه فهل يدخل اجلنة ؟ فقالوا  :ال .
قال الولد  :فدعه يف النار ،وأنا يف الدار !

تراث عريب

دجاج آل فرعون
جلس أشعب عند رجل ليتناول الطعام معه،
ولكن الرجل لم يكن يريد ذلك ..فقال إن
املعد للطعام بارد ويجب أن يسخن
الدجاج
ّ
؛ فقام وسخنه ..وتركه فترة فقام وسخنه
..وتركه فترة فبرد فقام مرة أخرى وسخّنه
...وكرر هذا العمل عدة مرات لعل أشعب
ميلّ ويترك البيت  .فقال له أشعب :أرى
دجاجك وكأنه آل فرعون ؛ يعرضون على
النار غدواً وعشيا ً

الدعوة الصاحلة

ومن أحسن ما ُيحكى أ َّن رجالً كان مع بعض
ٍ
جماعة يشربون ويغ ُّنون،
الصاحلني فم َّر على
فقال الرجل  :يا سيدى  ،ادع على هؤالء
املجاهرين باملنكر .
قال  :الله َّم كما ف َّرحتهم يف الدنيا  ،ف ِّرحهم
فبهت الرجل ،فلم متض مدة ،
يف اآلخرة ُ ..
حتى اهتدى كل منهم وحسن حاله ..

خسر البيع .
قيل انه أتي احلجاج صندوق مقفل ،كان قد
أصيب من خزائن كسري ،فأمر بالقفل فكسر
 ،وملا فتحه وجد فيه صندوقا آخر مقفالً،
فقال احلجاج :من يشتري هذا الصندوق
املقفل مبا فيه ؟ وال أدري ما فيه...؟ فتزايد

عليه أصحاب احلجاج حتى بلغ ثمنه خمس
مائة آالف درهم  ،فأخذه احلجاج وسلمه
إلي مشتريه ،وطلب من املشتري أن يفتحه
أمامه ليري ما يحويه بداخله ،ففتحه صاحبه
ٍ
بورقة بداخله مكتوب
بني يدي احلجاج فإذا
عليها »:من أراد أن تطول حليته فليمشطها
من أسفل».
فضحك احلجاج وضحك معه كل من كان
شاهدا لهذه البيعة

الرد املفحم

دخل يزيد بن منصور احلميري على املهدي
وبشار بن برد بني يديه ينشده قصيدة امتدحه
بها  ،فلما فرغ من شعره أقبل عليه يزيد
وكانت فيه غفلة فقال  :يا شيخ ما صناعتك ؟
فقال بشار  :أثقب اللؤلؤ .
فضحك املهدي ثم قال لبشار  :أغرب ويلك
أتتنادر على خالي ؟
فقال بشار  :ما أصنع به ؟ يرى شيخا ً أعمى
ينشد اخلليفة شعراً ويسأله عن صناعته.؟

حرب البالغة
دخل شاع ٌر على ملك وهو على مائدته فأدناه
امللك إليه وقال له  :أيها الشاعر  ،قال  :نعم
أيها امللك .قال امللك  « :و الـ «.
فقال الشاعر على الفور  « :إ ّن.
فغضب امللك غضبا ً شديداً وأمر بطرده،
فتعجب الناس وسألوه  :لم نفهم ما الذي دار
ّ
بينكما أيها امللك .. .أنت قلت « وا« ،وهو قال
« إ ّن» ،فما « وا « و»إ ّن ؟
«قال  :أنا قلت له « :وا»  ،أعني قول اهلل
علي
تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون « ،فر ّد ّ
وقال « :إ ّن» .يعني قوله تعالى « إ ّن امللوك
إذا دخلوا قريةً أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها
أذلة»
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فيلم الطيور لهتشكوك..

اإلنسان بوصفه طريدة

محمد الفقي  -مصر
يف واحد من أروع أفالم املخرج األمريكي «فريد
زمنان» ( رجل لكل العصور1966 ،م ) ،يقول
«توماس مور» البنته« :حني يضعنا اهلل يف موقف
عصيب ،علينا أن نُعمل العقل ما استطعنا ،فإن
جنحنا يف التغلب على املشكلة ،فهي مشيئته
هو ال مشيئتنا نحن ،أما نحن كبشر ،فتنحصر
مهمتنا األساسية يف الهروب».
«الهروب»؛ هذه هي الكلمة املفتاح لكل أعمال
«ألفريد هتشكوك «( ،والذي ميكننا القول
أن مجمل أعماله كانت فيلما ً واحداً طويالً
عن اإلنسان بوصفه طريدة .فهتشكوك ليس
كاملخرج الروسي الكبير «أندريه تاركوفسكي»،
الذي كان يؤمن بأن اإلنسان موجود لوظيفة
جمالية ،وأن مهمته األساسية على األرض هي
اكتشاف اجلمال ،وحتقيق اجلمال.
معظم نقاد السينما يصنفون فيلمه (الشمال عبر
الشمال الغربي1959 ،م) على أنه جوهرة التاج،
قد يفضل البعض (دوار1958 ،م) ،أو (سايكو،
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1960م) ،أو (النافذة اخللفية1954 ،م)،
لكنني شخصيا ً أجد أن (الطيور1960 ،م) هو
العمل الذي يتحقق فيه بشكل مثالي ،وببالغة
سينمائية مدهشة ،رؤية هتشكوك عن اإلنسان
بوصفه «طريدة»؛ إنه العمل الذي حاول فيه أن
يلخص الوضع اإلنساني من األزل إلى األبد،
ولذا فهو الفيلم الوحيد الذي نلمس فيه –
إجماالً -ملمحا ً ما وجوديا ً قلما نلمسه يف أعمال
هتشكوك األخرى.
يف (الطيور)؛ اإلنسان ليس مطارداً من قبل
إنسان آخر مثله (كما هو احلال يف بقية أفالم
هتشكوك) ،ولكن من قبل قوى أعلى ،وألسباب
غامضة ،وبنتيجة حتمية معلومة منذ البداية؛
هي الهزمية املحققة لإلنسان (أيضا ً على عكس
كل أفالمه التي ينتصر فيها اإلنسان البريء).
فمن بني كل أفالم هتشكوك -الذي كان يؤمن
بأن قوة الفيلم تتناسب طرديا ً مع قوة الشرير،-
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يبرز (الطيور) بوصفه الفيلم الذي يبلغ فيه أصالً لدى الطيور) ،وكأن األهمية احلقيقية هي
اخلطر كماله ،يبلغ فيه الشرير الشر املطلق للشر نفسه كقوة وجودية قاهرة ،بغض النظر
الذي ال راد له وال قدرة للبشر على هزميته؛ عن دوافعه.
إنها الطيور ،الطيور العادية؛ الطيور التي يرجع
تاريخ وجودها على األرض إلى أكثر من  140يف محادثة بني عاملة الطيور العجوز و»تيبي
مليون عاما ً خلت ،وها هي قد قررت أخيراً أن هيدرن» ،تقول عاملة الطيور« :ولكن ،إذا قررت
تهاجم البشرية ،وأن تقضي على اإلنسان ،يف الطيور فعالً أن تهاجم البشر فال أمل لنا! كيف
جرمية قتل صامتة ،وألسباب غير معلومة ،وكأن نستطيع أن نواجههم؟! إنهم أكثر من 100
دوافع الشر عدمية (هذا إن كان هناك دوافع بليون طائر على سطح األرض!» .كان هتشكوك
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قد صرح بأنه لو كان (الطيور) فيلما ً يتعلق
بالصقور ،والنسور ،والطيور اجلارحة ،ملا كان
قد اهتم بتصوير الفيلم .ما أعجب الساخر
الكبير ذو القوام البرميلي هو أن األمر يتعلق
بطيور عادية ،طيور كل يوم ،طيور كالنوارس،
والغربان ،والعصافير ،والطيور البحرية ،التي
قررت أن تقضي على البشرية (الحظ الفرق
بينه وبني فيلم كـ (الفك املفترس1975 ،م)
الذي سيخرجه ستيفن سبيلبرج الحقاً،
والذي حاول فيه أن يقتفي آثار (الطيور) يف
استراتيجيته العامة ،وإن كان فيلما ً عن أسماك
القرش املفترسة ال عن الطيور الوديعة رمز
السالم
وتبرز سخرية هتشكوك ذروتها حني نكتشف
املفارقة الكاملة بعد مشاهدة (الطيور) ،من أن
أجمل أفالمه عن الهروب؛ عن اإلنسان بوصفه
مخلوقا ً مطا َرداً ،ليس به –من أوله آلخره -إال
مشهد واحد فقط لهروب فعلي ،هروب مادي
حقيقي قائم ،أما بقية الفيلم فاستسالم من
البشر للطيور .مشهد الهروب املادي الوحيد
يف الفيلم هو مشهد هروب األطفال من الطيور
التي تطاردهم أمام املدرسة ،ولن تغفل شهية
مماثلة لشهية هتشكوك الساخرة مالحظة أن
املشهد كله ال ميكن إال أن يكون أيضا ً مشهداً
ساخراً :الطيور العادية ،طيور كل يوم تطارد
األطفال.
باإلضافة إلى السخرية اإلجنليزية الباردة
املحقونة يف كل أفالمه ،هتشكوك مغرم ببناء
أفالمه أيضا ً على املفارقات ،وهو من كبار
السينمائيني الذين متلؤهم الرغبة اجلارفة يف
العمل يف نطاق املفارقات والتعارضات الثنائية.
كان يعتقد أنه من املفارقة الثنائية ينبثق شيء ما
ثالث؛ شيء أسمى من اعتيادية احلياة اليومية.
حياة هتشكوك نفسها مفارقة كبيرة؛ فهو -بوجهه
الذي لم يعبر وجه مثله عن السأم والضجر
يف العالم املعاصر -كان يسعى طيلة الوقت
لتسلية نفسه بالتفتيش عن التشويق واإلثارة،
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خالل حياته الرتيبة ،واملنظمة ،واالعتيادية.
فملك التشويق واإلثارة ،والقتل ،والتنكر ،وعوالم
اجلواسيس ،واملبتزين ،واملخربني ،والقتلة،
هو رجل إجنليزي تقليدي ،متقيد أشد التقيد
بعاداته اليومية ،وطقوسه الرتيبة التي ال تتبدل،
نساء
وحياته املنتظمة مع زوجته التي لم يعرف
ً
غيرها طيلة حياته ،وهو شديد االلتزام بوظيفته
يف شركة يونيفرسال لإلنتاج السينمائي التي
مساء.
تستمر من التاسعة صباحا ً إلى السادسة
ً
كان ملك املطاردات ،الرجل الذي تزخر أفالمه
باحلركة والعدو والهروب ،هو نفسه الرجل الذي
يكره كرها ً شديداً بذل أي مجهود بدني من أي
نوع.
املفارقات الثنائية مبثوثة كتفاصيل بصرية ال
نهاية لها يف أعمال هتشكوك .من املفارقات يف
(الطيور) مثالً :يقبض ميتش يف بداية الفيلم
على طير الكناري الذي أفلت من ميالني،
ويودعه يف القفص قائالً« :ها أنا أضع ِ
ك يف
قفصك الذهبي يا ميالني دانييلز!» .فيما بعد،
ويف خليج بوديجا ،تلجأ ميالني إلى كشك هاتف
زجاجي هربا ً من هجمات الطيور ،متاما ً كطائر
الكناري يف القفص ،لكن القفص هذه املرة ليس
ذهبياً ،بل كارثياً.
يف أحد املشاهد األخرى البليغة يف (الطيور)
يأمر هتشكوك مساعديه برش الطريق الترابي
الذي تسير عليه سيارة والدة ميتش باملياه ،حتى
ال تثير السيارة الغبار أثناء سيرها .ويف أعقاب
اكتشافها مقتل املزارع بعد أن فقأت الطيور
عينيه ،تسرع والدة ميتش هاربة بسيارتها على
الطريق الترابي الذي أمر هيتكشوك مساعديه
هذه املرة بأن يعملوا على أن يثير أكبر قدر
ممكن من التراب أفقياً .مفارقة بصرية بني
هدوء النفس وسالمها قبل اكتشاف الكارثة،
واضطرابها وانفعالها أثناء الهروب.
فيلم «الطيور» بأكمله ينهض على املفارقة الثنائية
ما بني حال اإلنسان وحال الطيور .هذه املرة،
الطيور هي الطليقة واإلنسان هو الذي داخل
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القفص .هذه املرة ،طيور كل يوم هي الصياد،
واإلنسان هو الطريدة.
املفارقة يف أعمال هتشكوك ال توجد فقط
داخل الفيلم الواحد ،بل ميكن رصدها
أيضا ً ما بني فيلم وفيلم .يف (الطيور)
يتعامل هتشكوك مع الطيور كأنها طائرات
تهاجم البشر ،يف حني يتعامل مع الطائرة
التي تهاجم البطل يف الصحراء يف
(الشمال عبر الشمال الغربي) كأنها طائر
من الطيور.
مفارقة أخرى مهمة يالحظها املُشاهد لسينما
هتشكوك :أن أجمل مشاهد القتل يف سينماه ال
حتدث ليالً ،بل نهاراً ويف وضح النور.
مفارقات هتشكوك تنهض أيضا ً ما بني الصورة
واحلوار .هناك دائما ً -وعلى وجه اإلجمال-
طباق بني ما نراه يف الصورة وما يدور من حوار
بني الشخصيات ،ونادراً ما يكرر احلوار ما يرد
يف الصورة؛ هذا من أهم املبادئ التي يعمل
هتشكوك يف ظلها ،وهو مبدأ اكتسبه إثناء عمله

يف السينما الصامتة يف بداية حياته املهنية ،حني
تعلم كيف يروي القصة البصرية بالصورة فقط،
وبعد دخول الصوت للسينما ،كان من أوائل
السينمائيني الذي عملوا على أن يكون الصوت
«إضافة» إلى القصة البصرية ،وليس مجرد
تكرار لها.
دور املفارقة كبير أيضا ً يف اقتناع هتشكوك
(أبو القوانني يف سينما التشويق) مببادئ
سينمائية معينة وااللتزام بها طيلة مشواره
الفني .فالسينمائي والناقد العارف بأعمال
هتشكوك يعلم أن هناك قواعد ثابتة ال تتغير
يف كل أفالمه؛ قواعد كان قد طورها أثناء
عمله باملالحظة الدقيقة واألملعية املشهود له
بها ،وأثبتت جدواها على مر مشواره الفني
يف حبس أنفاس املشاهدين ،ويف احلفاظ
على قدر كبير من «طزاجة» املشاهدات
املتعددة للفيلم الواحد ،بحيث ال ميل
اجلمهور من تكرار مشاهدة الفيلم الواحد
مع مرور الزمن.
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برادلي ورامي

على منصة الغن ـ ـ ــاء
طارق الشرع
ال تهدف املقارنة بني األعمال الفنية دائما ً
إلى تفضيل عمل على آخر أو إسقاط
رؤية لدعم أخرى ،املقارنة قد تستخدم
كوسيلة مميزة للكشف عن التفاصيل
الساكنة يف الزوايا القامتة يف بعض
األعمال وإظهارها إلى حيز احلوار ،حيث
تنعكس أحيانا ً اإلضاءات املهتمة بعمل ما
على مسارات ساكنة تقابلها يف عمل آخر،
املقارنة بهذا املعنى استفزاز التفاصيل
املهملة الستدراجها نحو حلبة التحليل،
من هنا ستتاح أمامنا بفعل تناول أكثر من
عمل يف نفس املساحة إمكانيات إضافية
قد تتجاوزها قراءتنا لألعمال املنفردة،
فما نعنيه هنا بالتحديد يتعلق مبقاربة
تقوم على استدعاء أكثر من عمل.
يف هذه املساحة قادتنا قائمة األفالم
املرشحة لنيل جوائز أوسكار 2019إلى
البحث عن املشترك واملختلف بني فيلمني
مت ترشيحهما للمنافسة من أجل نيل
جائزة عن فئة ( أفضل ممثل ) إضافة
لترشيحهما للمنافسة من أجل نيل جوائز
يف عدة فئات أخرى ،واحلديث هنا يتعلق
بفيلم (  ) A Star Is Bornوفيلم
(. ) Bohemian Rhapsody
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تدور أحداث فيلم ( مولد جنم A Star Is
 ) Bornحول قصة مغني أرياف (كانتري)
يدعى ( جاكسون ماين ) يكتشف موهبة
( آلي ) وينتشلها من ملهى ليلي ويقدمها
للمجتمع الفني لتتحول إلى جنمة شهيرة
متتلك شعبية واسعة و حتصد اجلوائز
الكبرى ،بينما أفل جنمه هو بعد أن حتول
إلى مدمن كحول وفقد جمهوره ليكتشف
أخيراً أنه بات عثرة يف درب جناحها بعد
أن كان السبب الرئيسي فيه ،وبني صعود
جنمة وسقوط جنم يقدم لنا الفيلم قصة
حب استثنائية بدأت يف مستنقع ليلي
وانتهت يف أروقة الشهرة.
الفيلم كتابة إيريك روث  -سيناريو
وإخراج برادلي كوبر -بطولة برادلي كوبر
وليدي غاغا.
أما فيلم ( افتتان البوهيمي Bohemian
 ) Rhapsodyفيغطي بعض املحطات
الهامة يف حياة مغني الروك اإلجنليزي
ابتداء بفترة التحاقه
(فريدي ميركوري )
ً
بفرقة ( ) queenوحتديه إلرادة والده
مروراً بتدرج عالقته بأفراد الفرقة
وابتكاره ألمناط وطرق جديدة أثناء الغناء
للتواصل مع اجلمهور بشكل مختلف.
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الفيلم يحمل عنوان أكثر أغاني فرقة
اململكة شهر ًة حتى وقتنا احلاضر ،وقد
قام بإخراجه بريان سينجر ،بينما كتبه
كل من أنتوني مكارتن وبيتر مورغان،
وقام بكتابة السيناريو أنتوني مكارتن
وقام بأدوار البطولة رامي مالك و لوسي
بوينتون.
املشترك األبرز بني الفيلمني متثل يف
اتخاذ أحدهما السيرة الذاتية كإطار فني
تدور يف محيطه أحداث القصص ،بينما
انتهج الفيلم اآلخر ذات املسار لشخصيات
خيالية ،إضافة إلى توفر مشتركات أخرى
بني هذه األفالم منها بيئة القصص وهوية
شخوصها ،فكال العرضني احتوى على
استعراض غنائي وأبطاله مواهب غنائية.
الشخصيات
جتسيد
محاولة
إن
احلقيقية تعترضها صعوبات كثيرة يف

مقدمتها تقييد اإلخراج والتمثيل بقوالب
ومرجعيات محددة ،واألهم هنا تقييد
حركة اخليال أثناء مرحلة الكتابة،
األمر الذي يدفع بالدور التمثيلي نحو
االهتمام مبسارات دون أخرى منها كما
نعتقد االنشغال باالنفعال اخلارجي
على حساب تعميق اجلانب النفسي
للشخصية لتجسيد وتقليد أفعال وردود
أفعال األبطال كما يف احلقيقة ،كحركات
«فريدي ميركوري» الشخصية املجسدة
يف فيلم () Bohemian Rhapsody
على املسرح وأثناء حديثه مع أسرته أو
أعضاء الفرقة ،عكس ما كان عليه انفعال
«جاكسون ماين» يف فيلم ( A Star Is
 ) Bornاملتحرر من حضور شخصية
مرجعية تطالبه بتحقيق مطابقتها يف
كل مشاهد الفيلم ،وبالتالي التحرر من
ضغوطات التقليد يف طرق التعبير عن
انفعاله اخلاص به كونه شخصية خيالية؛
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األمر الذي ساهم يف توفر إمكانية جيدة بني طبيعة صناعة الفيلمني كما أتصور.
لتشكيل بيئة القصة وتركيبة شخوصها
االجتماعية واألخالقية بعيد اً عن وجود ورغم أن جتسيد السيرة وتصويرها
أصل للصورة ،يف املقابل سيكون التعامل تعترضهما صعوبات تتعلق بالدقة
مع السيرة احلقيقية حذر اً ومحدود اً لتوفر واألمانة يف جمع البيانات وتنظيمها
خلفية مسبقة عن تاريخ الشخصية ،حيث فإن القصة اخليالية أيضا ً تواجهها
يكون من املعلوم أن جتسيد سيرة « فريدي صعوبات االبتكار والتأليف ،فلكل جتربة
ميركوري» تعني حديثنا عن سيرة ذاتية صعوباتها وإشكالياتها ،إال أن االختالف
لشخصية عامة ،وعن أصول اجتماعية بني طبيعة القصص هنا يقودنا للتوقف
معلومة رغم ما يحيط بها من غموض ،عند سؤال إشكالي يتعلق مبعايير املمثل
وعن فرقة (امللكة) بشهرتها الواسعة اجليد ،السيما ونحن نتابع بشكل دوري
وعن عالقات عاطفية واجتماعية بعينها املنافسة بني املمثلني لنيل اجلوائز الكبرى
وعن ميول جنسية شاذة وعن نهاية مؤملة ،كتلك التي تقوم بني ( كوبر ورامي ) لنيل
بينما يقودنا فيلم (مولد جنمة ) نحو نهج األفضل يف حفل األوسكار ،فالظروف التي
سيري ذاتي ألكثر من شخصية خيالية حتيط باملمثل أثناء قيامه بتأدية الدور
يف سيرة واحدة؛ حيث إن هذا الفيلم لم كثيرة ومتغيرة ،منها ما يتعلق بطبيعة
يتناول سيرة شخص وإمنا تناول أكثر من العمل وأحداثه وما يرتبط بالطاقم الفني
سيرة يف الوقت ذاته ،ولعلنا سنكتشف املنفذ للعمل ،فنحن هنا نتحدث عن بيئة
فور مشاهدتنا الفيلم أن الكاميرا ال تهتم العمل وأي نتاج مستقبلي سيتوقف أو الً
مبالحقة تفاصيل حياة شخص واحد بل على كيفية سير العمل فيها ،من هنا
بسيرة عالقة ( حب  -غناء – إنسانية ستكون حقيقة تفضيل عمل على آخر أو
) بني شخصني بتحوالتها األخالقية ،ممثل على ممثل نسبية بني املرشحني يف
حيث قامت العالقة وتطورت يف البداية املهرجانات الدولية.
مببادرة أخالقية ملفتة من جنم وسيم
متواضع جتاه امرأة قبيحة تائهة يف ٍ
ناد
ليلي ،ثم من جنمة صاعدة تسعى للوصول األمر كما أراه معقد الختالف األسس
للقمة جتاه مدمن كحول يعيش على حطام التي ينطلق منها كل ممثل يف أداء دوره،
مجده ويسبب لها اإلحراج بتصرفاته فبالنظر إلى طبيعة أدوار البطولة يف
الغبية ،مرور اً بالقيم التي تؤطر عالقة األفالم سالفة الذكر سنجد أن كل ممثل
مغني (الكانتري) بشقيقه ووكيل أعماله ( انشغل بجانب يختلف عن اآلخر؛ حيث
بوبي ) رغم الظروف املرتبكة التي سيرت اهتم ( رامي ) بتقمص شكل االنفعاالت
حياتهم ،حيث إن فيلم ( مولد جنمة ) اخلارجية مليركوري أثناء (الغناء –
تأسس على تنظيم العالقات بشكل مثالي الرقص – اإلمياءة – احلديث ) ،بينما
وهو أمر يصعب حدوثه بشكل دائم يف ذهب ( كوبر ) نحو تعميق اجلانب
السيرة احلقيقية ،فالتمييز بني تسجيل النفسي للشخصية أكثر من تقمص (شكل
األحداث وتخيلها شكّل االختالف األهم
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اهتم بترميم الشخصية من الداخل ،بينما
قاد بطل () Bohemian Rhapsody
الشخصية من اخلارج  ،هذا األمر يزداد
بريقا ً عندما نرصده من عدسة اإلخراج
ونتوقف عن إسناد أي ممارسة فنية داخل
العمل لغير املخرج ،ليكون املخرج مصدر
ثقة ميركوري وسقوط جاكسون وصعود
آلي.
وألن األعمال الفنية اجليدة ال تعترف
باملصادفات اجلميلة سيكون بإمكاننا
رصد ظالل املنصة الغنائية على صالة
املشاهدة حيث تتشكل ردود أفعال
حراك املغنيني
اجلماهير وفق طبيعة
بعينه ) ( ،رامي ) اجنر وراء طبيعة ( جاكسون  /ميركوري ) على املنصة
الشخصية املركبة مليركوري محافظا ً بالشكل الذي اقترحناه سابقا ً لتكون
على توازنه أثناء انتقاله بني الصخب بالشكل التالي:
والهدوء وبني االهتمام والالمباالة ،اجلزء
الوحيد الثابت يف جسد ( رامي ) كان
جاكسون بعينيه شبه املغمضتني يغني
عينيه وأظنه بفعل هذا الثبات استطاع جلماهير تختفي خلف ظالم املسرح،
السيطرة على احلركة ،فعيناه فقط كانتا وكاميرا «برادلي كوبري» ( املخرج ) يف ذات
مشرعتني طوال الوقت وكأنهما حترسان الفيلم تتجول على منصة الغناء يف مناطق
جسده أثناء اندماجه يف التقليد ،عيناه ضيقة جداً ملالحقة ( جاكسون و آلى )؛
كانتا مصدر ثقته يف مواجهة استهتار ذاك أن جماهير جاكسون يف الفيلم أشباح
اآلخرين ،تسعدان وحتزنان بحذر حتى بدون مالمح ،يف املقابل انشغلت كاميرا «
يف أكثر املشاهد جما الً رغم األلم عند بريان سينجر « يف القبض على انفعاالت «
وداعه والديه يف الزيارة األخيرة ،أما أحبة « ميركوري يف ( الكواليس – املنصة
كوبر فكانت عيناه يف معظم أوقات الفيلم – البيت ) وفرقته إضافة إلى جماهيره؛
شبه مغلقة بحجة إدمانه على الكحول ،ألن احلشود املذهلة بتنوع فئاتها وأشكالها
األمر انعكس على مسار الفيلم حيث يف ملعب وميبلي كما أراد املخرج قدمت
إن جاكسون يف املحصلة كان يف تواصل إضافة متثيلية مدهشة تنوعت فيها طرق
مستمر مع ذاته ،عيناه كانتا مصدر االنفعاالت وأشكالها بني ( االبتسامة /
خذالنه ألنهما تعبران عن سقوطه قبل أن احلزن -الضحك /البكاء ) ،األمر الذي
يسقط ،عكس ميركوري الذي كان يقود عكس الطبيعة الساكنة جلاكسون يف
جماهيره وفرقته بوعي ويقظة ،فبطل الفيلم األول واملتحركة مليركوري يف الفيلم
فيلم (  ) A Star Is Bornكما أشرنا الثاني.
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ً
ردا عىل حسن مؤنس ..

هرم زجاجي يف باريس
طلعت رضوان  -مصر
ـصمـم الهرم الزجاجى وأصبح ضمن ماليني األوروبيني ،املُـنبهرين
عن102سنة تــُـوفى ُم ّ
ملتحف اللوفر ..واسمه آى .إم .بى..وهو بحضارة جدودنا؟
صينى اجلنسية..وهذا الهرم الزجاجى
من الصلب..وارتفاعه21
مترا..ليكون ليست مجرد مقبرة للملوك :
ً
مبثابة املدخل ملتحف اللوفر..وبجواره ثالثة وبينما هذا الوضع يف أوروبا..ولدى كل
أهرامات أصغر.
ت بعض الباحثني
الشعوب املتحضرة ،وجد ُ
ونظرا ملا حتظى به احلضارة املصرية من (املصريني) سخروا من احلضارة املصرية..
ً
احترام وتقدير الشعوب األوروبية ،لذلك ووصفوا األهرام بأنها مجرد (مقبرة للملوك)
جاء ْ
ت فكرة الهرم الزجاجى ،ليتوسط ساحة فهل هذا الكالم يتــّـسق مع علم املصريات؟
املتحف ،باقتراح من الرئيس الفرنسى كتب د.حسني مؤنس أ ّن احلضارة املصرية
«فرانسوا ميتران» عام..1984وكان االفتتاح «حضارة سخرة» ،ونظر لألهرامات على أ ّن
يف اليوم األول من شهرإبريل.1989
ألوف البشر(( ظلوا يعملون عشرات السنني
قبرا إلنسان واحد)) .
فهل جاء اقتراح الرئيس الفرنسي بشكل ُلينشئوا ً
عشوائي؟ أم ألنه درس تاريخ حضارة مصر ..إ ّن من ُير ّوجون ملقولة أ ّن احلضارة املصرية

الليبي 86

منـــــــــــــــوع

(حضارة سخرة) يف إشارة إلى بناء وتصميم
األهرامات .يتجاهلون الدراسات العلمية
التي أكد ْ
ت أ ّن بناء وتصميم األهرامات
ت بني علوم الهندسة والرياضيات
جمع ْ
والفلك..كما أكــّـد ْ
ت تلك الدراسات العلمية
أنه مت اكتشاف مدينة للعمال..والعثور على
كشوف املستحقات املادية من طعام وشراب
العطور..وردا على ادعاءات
إلخ بل كميات من
ً
السخرة كتب العالم الكبير»سيرفلندرزبترى»
أ ّن (( العمل كان يجرى يف أثناء موسم
الفيضان ،أي بني آخر يوليو وآخر أكتوبر..
وهو الوقت الذي تُزرع فيه األرض..ويكون
معظم األهالي بال عمل)).
وأ ّن األهرامات ش ّيدها بناؤون مهرة..وكانوا
ٍ
مبان وجدها «بترى» غرب هرم
يسكنون يف
خفرع.
وتؤكد عاملة املصريات «مرجريت مري» ذات
احلقيقة ،وتضيف أ ّن الفرعون استخدم هؤالء
العمال يف عملية البناء ،و (( وأمدهم بالطعام
يف أسوأ فترة من العام ..وأ ّن بقايا املستعمرة
الباقية حول هرم خفرع تُشير إلى أنه كان
يتعهدهم كذلك بالسكنى ..وأ ّن هيرودوت ذكر
طيبا)) .
أ ّن العمال كانوا ُينحون
ً
طعاما ً
األهرام ليست مقبرة إلنسان واحد :
املُـلفت للنظر أ ّن د.حسني مؤنس الذي كتب
أ ّن (( ألوف البشر ظلوا يعملون عشرات
قبرا إلنسان واحد)) ،أي أ ّن
السنني ُلينشئوا ً
سيادته لم ير يف األهرام أكثر من (مقبرة)،
هو نفسه الذي نقل يف كتابه املنوه عنه
بعاليه عن املؤرخ «توينبى» الذى عكف على
دراسة إحدى وعشرين حضارة دراسة شاملة
مقارنة..وعن املصريني القدماء الذين واجهوا
التحدي القاسي عندما اشتد اجلفاف..و ((
أقدموا على املغامرة الكبرى بدخول منطقة
السد الواسعة يف السودان ،لتجفيف أرضها
والتحكم يف مجرى النهر فيها..حتى ال تظل

مياهه تفيض كل سنة ..وبالتالي متكنوا من
حتويل األحراش واملستنقعات إلى أرض
صاحلة للسكنى والزراعة)).
أيضا أ ّن املؤرخ «جوردون
وكتب د.حسني مؤنس ً
تشايلد» ،وهو من أكبر احلجج يف حضارات
عصور ما قبل التاريخ..وأ ّن «تشايلد» كتب:
ت تعيش إلى اليوم
(( يف أعالي النيل مازال ْ
أقوام ُيشبهون أقدم املصريني ،يحكمهم
الساحر صانع األمطار ..وامللوك القبائليون..
ـقسـمة إلى وحدات طوطمية..كل
وقبائلهم ُم ّ
(طوطما) من خشب أو
جماعة منهم تعبد
ً
حجر بشع املنظر..وأنه يبدو لنا يف الواقع
أ ّن التطور االجتماعي لهذه القبائل قد
توقف عند املرحلة التي حسمها املصريون
األقدمون ،عندما اتخذوا قرارهم وعبروا
احلواجز يف فجر تاريخهم..وبدأوا مسيرتهم
حيـا
(نحو احلضارة)..وهنا جند متحفــًـا ً
تُـعرض فيه يف صورة حية ،مراحل انتقال
اإلنسان مما قبل التاريخ إلى التاريخ)) .
رغم هذا االجناز احلضاري ،لم يرد.مؤنس
يف األهرام غير أنها (( مقبرة إلنسان
واحد)) فى حني أ ّن علماء املصريات ينظرون
إلى األهرام على أنها جزء من احلضارة
املصرية..وتعاملوا معها من
زاويتي :زاوية
ْ
البناء املعماري الذي اعتمد على ثالثة علوم:
الهندسة والفلك والرياضيات..وأ ّن عملية
ت على مراحل تاريخية هي :مرحلة
مت ْ
البناء ّ
املصاطب ثم مرحلة الهرم املدرج ،حتى كان
الشكل األخير و هو الهرم الكامل..والزاوية
البعد الفلسفي ،حيث فلسفة
الثانية هي ُ
البعث واخللود.
• وكتب أ .أ .س  .يف كتابه «أهرام
مصر» املنوه عنه بعاليه أ ّن كلمة ( مر) يف
الهيروغليفية تعنى الهرم..والترجمة الدقيقة
لها (مكان للصعود) وأنه قد ورد يف املنت رقم
276من متون األهرام ما يلي  (( :لقد ُوضع
ألجله (أي امللك أو أي متوفى) سلم ليصعد
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به إلى السماء)).
وتك ّرر ْ
ت الفكرة ذاتها يف املنت رقم .619
وعن دقة البناء كتب  (( :ليس من املُستطاع
ضبط جوانب الهرم نحو اجلهات األربع إالّ
مبساعدة ُجرم أو أكثر من األجرام السماوية،
يف وقت كانت البوصلة فيه– بكل تأكيد– غير
معروفة ،على أ ّن قدماء املصريني جنحوا يف
جناحا كادوا يصلون فيه إلى حد الكمال..
هذا
ً
كما يتضح يف الهرم األكبر وهرم خفرع )).
• وكتب عالم املصريات الكبير»أدولف
إرمان» (( :لئن كان الشعب املصري يختلف
يف شىء عن غيره من الشعوب ،فإمنا ذلك
يف العناية التي كان ُيو ّجهها إلى موتاه..ومن
املُحقق أنه لم يكن لهذه العناية من سبب
يف بداية األمر غير السبب الطبيعي الذي
تشترك فيه اإلنسانية عامة ،أال وهو حب
األهل وذوى القربى)).
وهذا يعنى أ ّن «أدولف إرمان» كان ثاقب
النظر ،ألننا نحن املصريني حتى القرن
احلادي والعشرين بعد ميالد السيد املسيح
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الزلنا نُحافظ على زيارة أقاربنا الذين غادروا
عاملنا إلى العالم اآلخر..وأ ّن ابني عندما
يرانى=ي وأنا أزور قبر أبى أو أمي ،فإننى
أرسخ يف وعيه وفى وجدانه قيمة تواصل
األجيال..وهى قيمة ذات ُبعد قومي وإنساني
معا ،أل ّن يف تواصل األجيال مغزى متاسك
ً
الشخصية القومية..وكتب «إرمان» أيضا ً :
(( لقد كان الظلم يف كل العصور يف مصر،
مرذوالً يف نظر اآللهة..ونحن نقرأ يف متون
األهرام أ ّن املالح السماوي ال يسمح بالعبور
لغير الصاحلني العادلني)).
أما العالم الكبير»مارتن برنال» فقد ذكر
أ ّن عالم اآلثار»جومار» جمع نتائج قياساته
للهرم األكبر باجليزة،ووضـْـعه اجلغرايف
الدقيق مع األوصاف القدمية لألهمية
مقتنعـا بأ ّن قدماء
الرياضية لقياساته ،وبات
ً
املصريني كانت لديهم معرفة دقيقة بظروف
األرض ،ووضعوا وحدات قياساتهم الطولية
على أساسها..وأ ّن الهرم األكبر كان يحاذى
اجلهات األصلية للبوصلة بدقة أكبر من أي
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صرح أحدث زمناً)).
فلسفة بناء األهرام :
إ ّن بناء األهرام وراءه فلسفة أعمق من
مجرد (مقبرة) لدفن املوتى..وأ ّن هذه
الفلسفة هي األولى يف تاريخ البشرية التي
تتناول فكرة (الزمن) وقد الحظ ذلك بحق
عالم املصريات الراحل اجلليل «محسن
لطفى السيد» يف كتابه «تفسير ما هو كائن
يف العالم اآلخر» من خالل احتاد أوزير مع
(رع) فكتب (( :وال نعدم يف كتاب اخلروج
إلى النهار -الشهير يف الترجمة اخلاطئة
بكتاب املوتى -ما ينص على هذا املعنى
صراحة ،ففي الفصل رقم ( )17من الكتاب
يقول بلسان اخلالق (( أنا األمس وأعلم
علم الغد)) واألمس هو أوزير..والغد هو
اإلله (آتوم– رع) ،وهكذا ُيـشير أوزير إلى
الزمان املاضى ،أما (رع) فهو املستقبل..
وما املاضي واملستقبل إالّ جزءان ال غنى
عنهما كي تتم حركته األبدية)).
وحدها األهرام لم تصبح ماضي ًا :
ت الدكتورة «مرجريت مرى»  (( :لقد
وكتب ْ
ت بابل وحدائقها كومة من األنقاض
أصبح ْ
يعمها اخلراب..كأمنا هي مدينة د ّمرتها
القنابل ..وأما متثال (زيوس) فقد حتطم منذ
متاما ولم
تهدم
زمن طويل..ومعبد د ّيانا فقد ّ
ً
يبق منه إالّ بعض آثار قليلة..ومتثال (رودس)
العظيم فال أثر له إالّ يف اخليال بعد أ ْن زال
ت
متاما..ومنارة اإلسكندرية فقد ذهب ْ
واختفى ً
تقريبا..ومن العجائب
أثرا
ً
دون أ ْن تترك لها ً
السبع تتبقى أهرام مصر وحدها ،تكاد تكون
سليمة..وهى ال تزال ترتفع بهاماتها شامخة
فوق رمال الصحراء ،تُسيطر على املنظر..
وتتحدى يد الزمان املُخ ّربة ،بل ويد اإلنسان
تخريبا..وهى بالغة العظمة والضخامة
األشد
ً
واألثر..كما أنها أقدم املباني العظيمة يف

العالم كله)).
لقد شكك د.مؤنس فيما كتبه عالم املصريات
«برستد» حول أ ّن فكرة (الضمير) كانت
والدتها يف مصر ،قبل غيرها من احلضارات..
ومع ذلك فإ ّن د.مؤنس كتب يف ذات الصفحة
من كتابه :
(( أما يقظة الضمير والشعور باخلير والشر
فقد نشأ عنه إحساس بضرورة حماية
اخلير..ومقاومة الشر..ومن هذا اإلحساس
نشأ التفكير عند املصري القدمي .مثال بأ ّن
اآللهة حترس اخلير وتؤيده..ومن هنا نشأ ْ
ت
ديانة مصر القدمية التي تقوم على مبادىء
ت إلى غيرها من
روحية..ومن مصر انتقل ْ
احلضارات)).
شهادة من ذهب :
لم يكن د.مؤنس الوحيد..وإمنا شاركه
كثيرون ،أل ّن حتت يدي الكثير من األمثلة
من كتابات أعداء احلضارة املصرية
(كتبها مصريون باالسم) ،لترسيخ مقولة
العبريني :إ ّن احلضارة املصرية (حضارة
موت) ،أهى (حضارة سخرة وعبودية ؟
فأين هي احلقيقة من واقع علم املصريات
وعلم اللغويات..والرجوع إلى العلماء
املتخصصني يف هذ ْين
العلمي؟ وكذلك
ْ
الرجوع إلى املؤرخني اليونانيني الذين
ت مولد
زاروا مصر يف احلقب التي سبق ْ
السيد املسيح عليه السالم.
وإذا كان الرئيس الفرنسي «فرانسوا ميتران»
هو الذي اقترح فكرة الهرم الزجاجي..
كواجهة ملتحف اللوفر..فإ ّن األديب الفرنسي
«أندريه مالرو» والذي شغل منصب وزير
الثقافة ،عندما زار مصر بصحبة «ثروت
ت عنه مصر يف
عكاشة» قال (( :إ ّن ما بحث ْ
حتديدا القضاء على املوت ،إننى
املوت..هو
ً
باسم فرنسا أشكر مصر التي كانت أول من
ابتكر اخللود)).
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ضباط األثار .....

فرسان الفنون الذين انقذوا املتاحف

رمبا خطر على بال كل مطلع على احلرب
العاملية الثانية مهتم بالفنون واملتاحف هذا
السؤال:
كيف جنت األعمال الفنية العظيمة التي
حتويها متاحف أوربا من احلرب؟ ومن كان
وراء حمايتها؟
هتلر الرسام  ..والسارق :
قائدا للرايخ
كان هتلر رساما ً قبل أن يصبح ً
الثالث ،وعلى الرغم من فشله يف الرسم إال
أن شغفه باللوحات الفنية لم ينطفيء..
تشير التقارير إلى أن هتلر العاشق للرسم
وضع خطة بغرض سرقة ومصادرة أهم
األعمال الفنية من كل املناطق التي قام
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باحتاللها ،فقام بوضع تصنيف بأنواع الفنون
التي يجب ان تكون هي الواجهة للتعبير
عن أملانيا فارضا ً ذوقه الفني على األمة،
فكانت املناظر الطبيعية والرسم الكالسيكي
خصوصا ً للرسامني ذو األصول األملانية هو
سمي بالفن املنحط ،
األساس ،و ما دون ذلك ُ
متعرضا ً لهجوم وتهميش وسخرية من احلزب
النازي (شمل هذا الفن التكعيبية والدادية )
كان هتلر يخطط إلنشاء أكبر معرض للفن يف
العالم يف «فيينا» كعاصمة للفنون يف الرايخ
الثالث.
شكلت جلان خاصة من مقيمني وخبراء
لوحات كانوا يذهبون الى املتاحف الدول

أحداث عالميـــــة

فشل هتلر إال الرسم إال انه استمر يف شغفه اجتاه اللوحات..الصورة
مع مستشاره غورينغ الذي تولى اختيار اللوحات من املتاحف
التي جتتاحها القوات النازية ،ويقومون
باختيار أهم هذه اللوحات ثم ارسالها الى
هتلر مباشرة بأمر منه ،حيث يختار بعضها
لالقتناء الشخصي ،حتى أن مستشار هتلر ،
«غورنغ» سافر إلى باريس  15مرة الختيار
اهم اللوحات من أكبر متاحفها وإرسالها
للفوهرر..
جلنة روبرتس :
قبل دخول الواليات املتحدة إلى احلرب
العاملية الثانية ،كانت مجموعة من األكادمييني
األمريكان بجامعة «هارفرد» وبعض اجلامعات
األخرى يعملون على وضع قائمة بأهم
األعمال التي من املمكن أن تتعرض للخراب
أو النهب من قبل القوات النازية.
أبدى مدير متحف «متروبوليتان» ،آنذاك
«فرانسيس تايلور» قلقه للرئيس األمريكي
«روزفلت» من ضياع هذه اللوحات والتحف
وسرقتها ،فكان أن أصدر قراراً بتشكيل الهيئة
األمريكية للمحافظة على التراث واألثار
من احلرب ،وذلك يف  23يونيو 1943

 ،ويشار إليها عادة باسم «جلنة روبرتس»،
نسبةً لقاضي املحكمة العليا األمريكية ،كان
هدفها حماية هذه اآلثار والفنون من الضياع
والسرقة والتدمير ،بشرط أال تتداخل هذه
العمليات مع العمليات العسكرية للقوات
األمريكية.
التخصصات يف خدمة التاريخ :

قامت القوات النازية بتخبئة
أالالف اللوحات والقطع الفنية
يف األنفاق واملناجم وإحاطتها
بحراسة مشددة
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احد ضباط اآلثار يقوم بتدوين اللوحات التي مت العثور عليها يف احدى القالع
شكلت اللجنة من ما يقارب 345امرأة
ُ
ورجل ،أغلبهم مدراء متاحف ،ومقيمو
أعمال ،ومرممون ،وبائعو حتف ،وفنانون
ومؤرخو فنون.
وضعت هذه اللجنة قائمة بأهم املواقع التي
يجب أن تتم حمايتها ،وأن متتنع قوات احللفاء
عن ضربها ،ونظراً لقلة اخلبرة العسكرية
وقلة املوارد والدعم ،كانت هذه القوات تعمل
أحيانا ً بشكل منفصل عن القوات األمريكية
حتت قيادة اجلنرال «آيزنهاور» ،قلة منهم
كانوا يف الصفوف األمامية مع القوات
املتقدمة.
لوحات فنية وذهب أملاني :
قام ضباط اآلثار بالبحث يف أكثر من 1000
موقع عن ما يقارب  5مليون قطعة أثرية مت
سرقتها وتهريبها من املتاحف من قبل القوات
النازية أو من اليهود األثرياء الذين مت طردهم
أو ترحيلهم أو تصفيتهم.
قامت القيادات العليا للقوات األملانية
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املنسحبة من املواقع بإخفاء العديد من هذه
اللوحات يف املناجم والقالع واألبنية املهجورة
املحيطة باملدن الكبيرة ،فعثرت هذه اللجنة
على ما يقارب  1500مخبأ مليئا ً باألعمال
املنهوبة والذهب األملاني.

سجل وضعه مستشار هتلر جورينغ
يوضح اهم األعمال الفنية املتواجدة
يف املناطق التي تسيطر عليها القوات
األملانية
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ساهم الضبط يف إنقاذ العديد من املواقع
األثرية التي مت تدميرها ولعل ابرزهم
الضابط (دين كيلر) الذي قاد مجموعة
من اجلنود لبناء سقف مؤقت ملقبرة «كامبو
سانتو» األثرية التي أصابتها قذيفة هاون
أزالت بعض جدارياتها.
لوال رجال اآلثار :
قبل حترك فريق رجال األثار لم تكن املعالم
األثرية والتحف الفنية تلقى حماية كبيرة
من قبل القوات املتحاربة ،رسخ هذا الفريق

عالم األثار دانييل كيرن مع املرمم (كارل
سيبير) وهما يفحصان لوحة (العشق
الصويف) ل (فان إيك) التي مت العثور
عليه يف أحد املناجم

ـــ بواسطة املطالبات والضغط على صناع
القرار ــ مبدأ حماية اآلثار والفنون بوصفها
إرث ثقايف إنساني إلى احلد الذي أصبحت
فيه التجاوزات والتعدي عليها تصنف ضمن
جرائم احلرب.
لم يكن هؤالء الضباط من املقاتلني
املتدربني أو من رجال احلرب ،فقد كان جل
همهم محاولة حماية هذه اللوحات والفنون
األثرية لتكون إرثا ً تتشاركه البشرية أجمع.

اخراج متثال (مادونا والطفل)
ملايكل اجنلو من احد املناجم

ضباط معجبون بلوحة إدوارد مانيه
اثناء انقاذها من احد املناجم

 93الليبي

إصــــــــــدرات

ً
الفالقة واليوسفية .بعيدا عن وصاية الوثائق
بسبب التضييق السياسي ،وهيمنة
رواية رسمية تك ّرس لزعامة الرئيس،
زم َن ْي حكم حبيب بورقيبة (1956
 )-1987ثم زين العابدين بن علي
( ،)-2011 1987كانت الكتابة
التاريخية لتاريخ تونس احلديث تنأى
بنفسها بشكل واضح عن التو ّرط عن
كل ما يخدش الرواية الرسمية لهذا
التاريخ ،باستثناء بعض الكتابات التي
نُشرت يف سياقات خاصة؛ إما يف
اخلارج أو ضمن منشورات املعارضة.
منذ  ،2011تغ ّيرت الكثير من
معالم هذه الكتابة ،ليعود تاريخ
تونس احلديث إلى واجهة املعاجلة
التاريخية .من ذلك إصدار الباحث
التونسي محمد ذويب منذ أيام لكتاب
“الفالقة واليوسفية من خالل املصادر
الشفوية” عن منشورات “سوتيمديا”.
وهو عمل يضيء فئتني عارضتا
خيارات بورقيبة يف إدارة ملف

االستقالل ،الفالقة كونهم واصلوا
خيار الكفاح املسلح ضد االستعمار،
واليوسفية التي متثّل تيار معارضة
لبورقيبة بقيادة صالح بن يوسف داخل
احلزب الدستوري ،القوة السياسية يف
البالد حينها ،وقد جرى طمس كلّ
تناول تاريخي لهما حتى كأنهما ليسا
من تاريخ البالد.
يقول «دويب» عن كتابه  :يتناول
الكتاب فترة ما بني  1952و1956
وهي يف اعتقادي الفترة األكثر
حساسية يف تاريخ تونس ،ومازال
يلفّها الغموض .أتناولها يف مجال
جغرايف محدد وهو منطقة اجلنوب
الشرقي التونسي التي جرت فيها
عديد األحداث واملعارك وكانت
ميدان صراع يف البداية بني الفالقة
وفرنسا ،ثم اليوسفيني وفرنسا
مبساعدة من بورقيبة وأعوانه يف
فترة الحقة”.

راوي مراكش
تستوحي رواية “راوي مراكش”
للكاتب الهندي جوديب روي –
باتاجاريا ،وقائعها من خالل زيارة
مؤلف الرواية إلى املغرب.
وتغوص الرواية يف طبيعة القيم
والسلوكيات واألفراح وأنواع املالبس
والطعام والشراب وطرق التحاور
بني مكونات النسيج االجتماعي يف
تلك البيئة مدعمة بتأمالت تنبش
يف العالقات اإلنسانية بني األفراد
واجلماعات ،وغالبا ما تدور حول
أمور احلب واجلمال واحلقيقة
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واحلرية.
وترفد الرواية ،الصادرة حديثا ضمن
سلسلة إبداعات عاملية بالكويت،
القارئ بألوان من الذائقة اجلمالية
اآلتية من صور احلياة اليومية التي
تؤشر على تاريخ بلد مثل املغرب،
تتعايش فيه ثقافات متباينة من
العرب واألجانب والبربر والطوارق،
والذين ينحدرون من املدن والصحراء
واملناطق اجلبلية والريف أو تلك
املحاذية لسواحل البحر األبيض
املتوسط واملحيط األطلسي.

إصــــــــــدرات

طربق يف  100يوم
كتاب متنوع لإلعالمي الليبي شعبان
بركة الذى بدأ االعداد له منذ فترة
وهو عبارة عن جتربته الشخصية
لفترة زمنية مهمة وحساسة يف
ليبيا عاشها بكل تفاصلها حلظه
بلحظه مبدينه طبرق دار السالم
بشكل خاص ،وبرقة بشكل عام حيث
ذكر الكاتب أنه وثيقة تاريخية
صادقة ومرجعا ً ــ على حسب

تعبيره ــ لألجيال القادمة التي
سيقودها الفضول ملعرفة األحداث
التي عاشتها طبرق وبرقه و ليبيا
يف الفترة ما بني 2017-2014
وسيشعر مبصداقية هذا الكتاب ــ
حسب تعبيره أيضا ً ــ كل من عاصر
وشاهد تلك األحداث والقصص
واحلكايات التي .لم يعرف خلفياتها
كل الليبيني يف تلك الفترة .

سرية اب  .صورة وطن
صدر عن جريدة األيام كتاب جديد
بعنوان “سيرة أب ..صورة وطن”،
وهو بيوغرافيا للكاتبة واإلعالمية
الليبية فوزية الهوني ،تناولت فيه
أهم املح ّ
طات يف سيرة والدها
الوزير السابق واإلعالمي القدير
احلاج أحمد الصاحلني الهوني
مؤسس صحيفة العرب الدولية
بلندن.
ينقسم الكتاب إلى ثالثة فصول،

هي :الفصل األول :سيرة وطن.
الفصل الثاني :أنت أورثتني هذا
احلنني .الفصل الثالث :ال أحد
يشبه أبي .باإلضافة إلى ملحق
مبختارات من كتابات احلاج أحمد
الصاحلني الهوني يف افتتاحيات
صحيفة العرب ،ومختارات أخرى
محبيه” لعدد من
بعنوان “يف عيون ّ
األدباء والكتاب الذين عاصروه يف
حياته السياسية واإلعالمية.

نظرية العرض المرسحي
للمؤلف «جوليان هلتون» الذي
اثري العالم بكتاباته فاملؤلف يف
الكتاب يسعى إلى دراسة فن األداء
وظاهرة العرض املسرحي ،فال
يتناول بالتحليل عروضا ً بعينها
وإمنا ينكب على فحص الطبيعة
التوليدية للعرض املسرحي ،فيحلل
طبيعة الزمان واملكان والفعل فيه،
ويطرح منوذجا ً لوصفه وتشريحه،

ويفحصه باعتباره صيغة من صيغ
االتصال ويطرح وسائل قد تيسر لنا
فهم هدفه الثقايف الشامل .ويهدف
إلى سبر أغوار املفارقة املحورية
يف فن املسرح واستكشاف جوانبها.
وتتلخص هذه املفارقة يف قدرة
املسرح على شحذ الرؤية للواقع
وإدراكه .وميكن دراسة فن العرض
املسرحي بوسائل عدة متنوعة

المصدر  :منظمة ايراتو لإلعالم والثقافة.
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استيقظ كي حتلم
ديوان جديد للشّ اعر مريد البرغوثي صدر عن دار ال ّر ّيس عام
 ،2018وهو يض ّم ثالثة أجزاء :يتك ّون اجلزء األ ّول من مجموعة
قصائد حتمل عناوين مختلفة ،يربطها الفيض الشّ عور ّي ،ويختتمها
بقصيدة مهداة للشاعر محمود درويش .أ ّما اجلزء الثاني فقد أدرجه
أساسي وهو «منطق الكائنات م ّرة أخرى» .واجلزء الثالث
حتت عنوان
ّ
خصصه لزوجته رضوى عاشور وهو بعنوان «وثيقة».
ّ

اجلنون طليق ًا
للكاتبة واملخرجة واحة الراهب ،وهي رواية بوليسية
نفسية اجتماعية ،تدور يف بالد مستعرة باحلرب والعنف
مشبعة
والفوضى ،رواية مكتوبة بلغة بسيطة غير متكلّفةّ ،
باملشاهد السينمائية املتسارعة وتتالي الشخصيات املثيرة
واملعقّدة.

نقد احلداثة
للناقد حامت الصكر ينتمي إلى ما يعرف اصطالحا ً بـ»نقد احلداثة»،
أمام التباعد الذي يعكس البلبلة االصطالحية يف النقد العربي
ُقدم احلداثة بكونها
وكذلك خلخلة املفاهيم واألسس النظرية حيث ت ّ
ثوة شاملة على امل ُك ّرس واملستقر يف التراث ويف املحاوالت التجديدية
األولى التي لم يكن لها أفق متسع.

مأزق الشباب يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مبسح شملَ 9
دولي من الباحثني
يف هذا الكتاب قام فريق
ٍ
ّ
ت عشرة وثالثني سنة من
آالف شخص ،تتراوح أعمارهم بني س ّ
البحرين ،ومصر ،واألردن ،ولبنان ،واملغرب ،وفلسطني ،وسورية،
متعمقة لوضع الشباب هي
وتونس ،واليمن .ونتج عن ذلك دراسة
ّ
األكثر شمول ّية حتى اليوم .ونظراً إلى سرعة تط ّور األحداث،
كانت النتائج غير متوقّعة يف حاالت كثيرة.

صل عليهم أحد
لم ُي ِّ
تدور أحداث رواية خالد خليفة الرواية املتخ ّيلة على تخوم مدينة
حلب حيث فاض عام  1907نه ٌر جرف عمراً من احلياة الهانئة على
ضفتيه؛ زوجة حنا وطفله ،ابن زكريا ،وكثيرون غيرهم .امللذات الدنيوية،
وليس اللطف اإللهي ،هو ما أنقذ حنا وزكريا .كانا يف قلعة امللذات التي
صممها الصديق الثالث عازار ،وبناها الصديقان غير بعيد عن حوش
حنّا الحتضان خالعة واستهتار ونزق محبي احلياة.واملوت.

معجم تأثيلي لأللفاظ األعجمية يف اللهجة الفلسطينية
يعد هذا الكتاب مصدراً مهما ً للقارئ لالطالع على صورة شاملة لعملية
تأثير احلضارات املختلفة على اللغة املحكية يف فلسطني ،وقام بجمع كم
كبير جداً من األلفاظ الدخيلة على اللهجة املحلية ،ور ّدها إلى أصولها من
اللغات األكادية ،واإلسبانية ،واألملانية ،واإلنكليزية ،واإليطالية ،والبهلوية،
والبرتغالية ،والييدش ،والسريانية ،والعبرية ،والسنسكريتية ،والعثمانية،
والفارسية ،والفرنسية ،والالتينية ،والفرنكية ،والهندية ،واليونانية.
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فلسفة ابن باجة وأثرها
يتناول املؤلف مرتكزات فلسفة ابن باجة يف امليتافيزيقا
بالتفصيل ،معرفا ً امليتافيزيقا ،ثم معرفا ً اإلنسان ،لينتقل
إلى عالقته بالروح والعقل الفعال والعقل املستفاد.

بريد الليل
يف «بريد الليل» ،الرواية التي حازت على جائزة البوكر العربية،
تأخذنا الكاتبة املتميزة هدى بركات بعيدا نحو عالم الغربة .الغربة
مبعانيها اجلديدة واحلساسة ،فشخصياتها أفراد هربوا من أمكنتهم
ولم يصلوا الى أي مكان وبقوا مغتربني عن أنفسهم وعن واقعهم ،انها
ليست هجرة عادية وليست انتقاالً الى مكان آخر ،بل عالم مأهول
بالوحشة وبالغربة.

الوأد اجلديد
تقول صاحبة الكتاب الدكتورة زه ّية جويرو مئات النساء يلقني حتفهن
سنويا ً يف عدد من البلدان اإلسالمية بتهم تتعلق بالشرف ،وال يلقى
قتلتهن العقوبة املناسبة للجرمية ،هن املوؤودات اجلديدات .والبنات
الالتي يز ّوجن يف سن ال يسمح لهن حتى مبجرد فهم ما يحدث ،هن
أيضا ً من املوؤودات اجلديدات.

األدب والشر
«األدب والشر» كتاب يكشف اجلانب املظلم من اإلبداع ،كمحاولة جادة
من الفيلسوف الفرنسي جورج باتاي الكتشاف مناطق خفية من إبداع
األدباء واملفكرين؛ كيف تأثروا بالشر كثيمة يف كتاباتهم ،وحولوها إلى
مؤلفات مميزة؟

محك املمنوع
السخرية على
ّ
الكاريكاتير يف املغربّ :
يتتبع الباحث املغربي إبراهيم احليسن يف هذا الكتاب مسار والدة وتط ّور
ّ
للسخرية
ف ّن مشاكس وعنيد ،هو ف ّن الكاريكاتير ،باعتباره جتسيداً ّ
األيقونية ،من حيث هي مجموعة من اخلطوط واألشكال واأللوان ،يستعني
معي ،أو قضية ما ،بأساليب
بها الفنّان الساخر بهدف التعبير عن موضوع ّ
فنّية ال تخلو من تهكّم وسخرية.

أعراف الكتابة السردية
يقول مؤلف الكتاب الناقد عبداهلل إبراهيم :يتطلّع هذا الكتاب إلى الوقوف
ت أنا من يضع تلك األعراف كلّها،
على أعراف الكتابة السردية ،ولس ُ
ت اشتقاق معظمها من جتارب كبار الروائيني ،ومن آرائهم فيما
إمنا حاول ُ
مدة
يكتبون ،ومما استخلصتُه من جتربتي النقدية يف مواكبة صنعة السرد ّ
طويلة .وقد حرص الكتاب على تشييد سياق حاضن لألفكار ،وترتيبها،
لدعم الهدف الذي أرمي إليه ،وهو وضع الئحة بأعراف الكتابة السردية.
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قبل أن

نفترق
سنة أولى سينما

يف بداية تشكل اهتمامي بالقراءة واملطالعة يف سن
العاشرة تقريباً ،وخاصة قراءة املجالت املصورة وكل
ما يقع حتت يدي من قصص بوليسية ومن مجالت
متنوعة صادفتني معلومة يف إحدى املجالت العربية
لعلها مجلة املختار – والتي انقطعت عنا من مدة –
هذه املعلومة كانت تقول  :إن أكثر األلعاب شعبية يف
العالم هي كرة القدم ،وإن السينما هي وسيلة الترفيه
األولى يف العالم .
وال أخفي عليكم ،كانت العاملية بالنسبة لنا صغاراً
،كلمة حتمل مفهوما ً ضخما ً ويبدو جميالً رغم عدم
فهمنا الكامل لها ،ولكن أن نكون جزءاً من شيء عاملي
وميارسه كل العالم مثل لعب كرة القدم أو مشاهدة
األفالم السينمائية كان يف حد ذاته رائعا ً ويشبع
أرواحنا الصغيرة املتعطشة للظهور واإلعالن عن
وجودها ،ومن هنا شكلت كرة القدم والسينما محوراً
الهتماماتنا وشغلت حيزاً كبيراً من وقتنا  .وقد
ساعدنا يف تغذية هذا الولع املبكر بالسينما أن كان
يوجد مجموعة من دور العرض والتي تقدم دائما ً آخر
األفالم العربية واألجنبية ،وذلك يف السبعينات وبداية
الثمانينيات من القرن املاضي  .وال زلت أذكر عرض
فيلم بروس لي األخير( لعبة املوت) يف سينما بنغازي
مبدينة بنغازي والتي كانت تعتبر من أفخر دور العرض
السينمائي وأكثرها جتهيزاً حيث كان احلجز حلضور
فيلم لعبة املوت يشهد ازدحاما كبيراً وقتاالً ضاريا ً من
أجل احلصول على تذاكر الدخول ،ولوال أنه كان لي
ابن عم أكبر منا سنا ً ملا أتيح لي وأبناء عمومتي الصغار
حضور هذا الفيلم ،رغم أن احلصول على التذاكر لم
مير دون خسائر وإصابات يف وجه ابنة عمي وجسده،
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ولم يجد لنا مقاعد إال يف الشرفة .
إجماالً كان العرض شيقا ً وعدنا منه ونحن نتقاتل
مقلدين حركات الكاراتيه ومننا وكل منا يحلم بأنه
بروس لي البطل الذي يحارب الشر وحلمنا كلنا بان
نكون أبطاالً على شاشات العرض يصفق لنا اجلمهور
ويتفاعل معنا ،وهذا ما كان حدث عادة يف أفالم
الوسترن ( الكاوبوي) األمريكية حث ما أن يظهر بطل
الفيلم تصاحبه موسيقى مؤثرة لينقذ اجلميلة من ين
أيدي األشرار حتى تضج قاعة السينما بالتصفيق كان
املتفرجني يعتقدون أن البطل يسمعهم ويشاهدهم وقد
يلتفت لهم ليحييهم أو يشكرهم مثالً .
كانت سينما احلرية والنجم والنصر وهايتي واملجاهد
واحلمراء وسينما بنغازي  -التي أكلتها النيران ولم يهتم
احد بإعادة بعثها للحياة – وغيرها من دور العرض يف
بنغازي نوافذ على عالم مثالي داعبت خيال األطفال
وشكلت أحالمهم وأمتعت الكبار وخاطبت عقولهم
.كانت اإلثارة التي مينحها لنا دخول السينما تشبه
إثارة أول يوم يف العام الدراسي كانت السينما مدرسة
أخرى دون واجبات ومعلمني وعقوبات وامتحانات .
تعلمنا يف السينما أن نتقن فن اإلنصات وآداب اجللوس
دون أن نزعج اآلخرين  .تعلمنا أن للسينما طقسها
اخلاص والذي يبدأ مع إطفاء نور الصالة إيذانا ً
ببدء العرض وال يكتمل هذا الطقس إال عندما تشعر
بإحاطة مكبرات الصوت بك فتظن أنك موجود داخل
الفيلم وليس خارجه تعلمنا يف السينما معنى االنفعال
اجلماعي أي أن يشعر كل املشاهدين باخلوف على
البطل أو الشفقة على البطلة عندما يتعرض أحدهما
ملوقف خطير ويف نفس اللحظة وبنفس التعبير  .وألننا

كنا صغاراً ولم نصاب بآفة التدخني بعد كانت دور
العرض التي مينع فيها التدخني هي املفضلة لدينا .
وال زلت حتى اآلن أعتبر أن السينما مكان ال يجوز
التدخني فيه  .قيم كثيرة تعلمناها من السينما لم
تعلمها لنا املدارس وال األهل معنى احلب تعلمناه
من السينما معاني التضحية والشجاعة تعلمناها من
السينما  .كان التنقل بني مختلف دور العرض للبحث
عن فيلم جديد ومثير متعة أخرى جميلة والذي يقع
يف بحثه عن فيلم جديد ومثير يعود إلى األصدقاء كأنه
يحمل كن ٌز ثمني ليتم التخطيط وتوفير النقود للدخول
إلى هذا الفيلم فننطلق معا ً كمجموعة واحدة قد تصل
إلى ستة أو سبعة أصدقاء يف وقت مبكر عن العرض
لكي نتمكن من حجز مقاعد جيدة تتيح لنا مشاهدة
ممتعة ومريحة .ال شك أن جيلنا يدين بالكثير مما
تعلمه لثقافة السينما .
مع بداية الثمانينات ظهر جهاز جديد يف ليبيا وهو ما
يعرف بالفيديو وقد كان نقلة كبيرة لنقل السينما إلى
البيت وبداية عصر جديد يف الشعور السينمائي وهو
االنفعال الفردي  .وقد أتيح لنا يف بيتنا ذلك الوقت
جهاز من هذه األجهزة ( الفيديو ) وجهاز أخر يف بيت
عمي املالصق لبيتنا لذلك فقد أتيحت لي فرصة نادرة
بحضور حفلتني يوميا ً  .حفلة ما بعد الغذاء يف بيت
عمي مع أبناء عمومتي حلضور فيلم وال يبدأ العرض
إال بعد ألن يلتم شمل اجلميع  ,ثم تطفأ األضواء
ليبدأ الفيلم دون انقطاع وذلك يف محاولة الحترام
طقوس السينما وللمحافظة عليها وعلى حالة االنفعال
اجلماعي جتاه أحداث الفيلم  .وحفلة أخرى يف التاسعة
ليالً بالبيت وقد أتيحت لنا فرصة ثالثة حلضور فيلم
أخر وكان هذا العرض يبدأ الساعة السادسة مساءاً
حيث قام شخص ال أذكر أسمه اآلن ببث فيلم يوميا ً من
بيته على موجة يتم التقاطها بواسطة الهوائي العادي
ويف قطر ضيق ال يتجاوز خمس كيلومترات حول مر
سكنه والذي كان بشارع بن عيسى وقد متتع بهذه
اخلدمة سكان األحياء القدمية يف بنغازي ووسط البلد

وقد تعود الناس على تسمية املوجة التي يتم عليها
االستقبال بقناة (فالن) أي على أسم الشخص الذي
كان يقوم بالبث بواسطة جهاز صغير أنتشر بعد ذلك
بكثرة يف عصر الستااليت ويوميا ً كانت تقام حلقات
نقاش بني الناس للحديث عن أخر األفالم التي عرضت
يف هذه القناة  .و يف بنغازي يف تلك الفترة يف أواخر
الثمانينات أزهرت يف ليبيا جتارة أفالم الفيديو سواء
بيع أو تأجير وذلك بعد دخول الفيديو لكل بيت إلى
درجة انه أصبح أحد حاجيات البيت التي ال يتم الزواج
إال بها .وذلك بعد انهيار جتارة السينما يف ليبيا .
ومن حسن حظي أيضا ً أنا املهووس بالسينما أن
أشتغل أحد أعمامي باستيراد احدث األفالم العربية
واألجنبية ونسخها وتوزيعها على محالت بيع وتأجير
أشرطة الفيديو فقد متكنت من خالله من مشاهدة
أحدث األفالم قبل حتى أن تنزل للسوق وقد حدث
هذا يف أوقات كثيرة بعلمه ويف أوقات بدون علمه حيث
كنت أتسلل خلسة إلى معمله ملشاهدة أخر ما وصله
من أفالم  .ثم اشتغلت مع عمي هذا يف نسخ األفالم
واملسلسالت وتوزيعها بعد أن كبرت جتارته قليال
وأفتتح محالً لبيع وتأجير األشرطة وكنت مشرفا ً عليه
مما أتاح لي فرصة أخرى ملشاهدة املزيد من الفرم
وبل املساهمة يف طرح أفالم جديدة للمشاهد الليبي .
اآلن أصبحت مشاهدة األفالم أكثر سهولة ويسر فقد
كثرت القنوات الفضائية املتخصصة يف بث األفالم
وقد سهلت تقنية الـ ( )CD -DVDواالنترنت
أمكانية احلصول على األفالم ومشاهدتها خاصة هنا
يف ليبيا التي حتتل فيها السينما وعن جدارة وسيلة
الترفيه األولى فلم أعرف شعبا ً مهووسا ً بالسينما
كهوس الليبيني لكن تبقى دور العرض اجليدة
واملجهزة هي احللقة الناقصة يف هذا املشهد والتي
ال تكتمل املتعة إال بتوفرها  .والزلت كلما قادتني
اخلطى للسفر إلى خارج ليبيا أهرع كالطفل الصغير
يف سنة أولى سينما للبحث عن دور العرض ألمتتع
مبشاهدة فيلم جديد .
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