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شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي

The Libyan

مجلة

خديجة اجلهمي..

البـــــــدايات كـــــــأروع مـــــا تـــــكون



صورة
الغالف

يف طفولتها كتبت رسالة للجنرال اإليطالي 
»موسوليني« تقول فيها : 

))أنا معجبة بك كونك تريد أن توحد بالدك، لكن 
احتاللك لبالدي غير صحيح، والبد أن تفكر كثيرا 
كي تترك ليبيا ألهلها وتخرج منها، وإال سيأتي يوم 

سيكون جحيمًا على إيطاليا.(( 
الشهيرة   ، اجلهمي  اهلل  عبد  محمد  خديجة  هي 
الليبية  بنغازي  مدينة    . الوطن«  بنت   « بلقب 
 ،  1921 عام  والدتها  كانت  حيث  رأسها،  مسقط 
كان لها موعد مع الريادة واملبادرة واالبداع، عندما 
يف  املرأة  حقوق  عن  املدافعات  أوائل  من   أصبحت 

ليبيا .
)مجلة  املرأة  مجلة  إصدار  على  االشراف  تولت 

رئاسة  وتولت   1964 يناير   5 يف  الحقا(  البيت 
مجلة  أول  أسست  كما   ،1965 العام  حتريرها 
يف  حتريرها  ورأست  األمل  مجلة  وهي  لألطفال 
االحتاد  تأسيس  يف  وساهمت   ،1974 أكتوبر   1

النسائي الليبي، وتولت رئاسته عام 1972.
بعد تخرجها من مدارس مصر، عادت إلى بنغازي 
يف أكتوبر 1956 لتلتحق بالعمل كمذيعة يف إذاعة 
بنغازي، وذلك مببادرة من حميدة العنيزي، لتصبح 
وأول  عامر  أبو  حميدة  بعد  ليبية  مذيعة  ثاني 
ولتنتقل منها الحقا  األخبار،  نشرات  تقرأ  مذيعة 
إلى طرابلس كما استمرت يف عملها الصحفي، كما 
أوفدت إلى تونس لتلقي دورة تدريبية ملدة 100 يوم 

حيث التقت بالرئيس التونسي احلبيب بورقيبة.
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مفتاح  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

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

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

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

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

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

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

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .

البيضاء . خلف شارع النسيم.  الطريق الدائري الشمالي
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»قصيدة«.     
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افتتاحية  رئيس التحرير
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الترهوني  محمد  الليبي  األديب 
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محتويات العـدد

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

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

يف داخل ليبيا 8 دينار ليبي للنسخة  الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم 
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للكتابة أثر ال ينسى .                                       

جنة النص                                                   

التوحدي و الغرابة.                                         

طفولة »قصيدة«                                            
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سوسولوجيا الفن والرياضة.                              

هل أحرق القرطاجيون أطفالهم؟.                         

)ص 94(
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كرار ستار . العراق

إبــــداعــــات
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عدنان معيتيق. ليبيا

إبــــداعــــات
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على  تعثرون  وليلة«  ليلة  »ألف  كتاب  يف 
حكاية هذين البيتني وما بعدهما، وتكتشفون 
أن قائلهما مجهول الهوية، وأن القصة تقول 
اشترى  قد  الثقفي«  يوسف  بن  »احلجاج  إن 
الشعر،  كانا يحسنان قرض  وأنهما  غالمني، 
بينهما  مستمتعاً  يجلس  كان  احلجاج  وأن 
اآلخر.  بعضهما  يهجو  بأن  يأمرهما  أن  بعد 
وأن الغالمني أحدهما أسود، واآلخر أبيض، 
لذلك كان الهجاء املتبادل بينهما يستند على 

اللون وحده . 
ال يهم األمر، مادام احلجاج يضحك .

الغالمان شاعران على مستوى رفيع، لكن 

يتبادالن  مهرجني  إلى  حتولهما  هنا  السلطة 
الشتائم، حيث يرد الغالم األبيض على هجاء 

زميله األسود قائالً : 
ألم تر أن البدر ال شيء مثله .. 

وأن سواد الفحم حمٌل بدرهِم
وأن رجال اهلل بيٌض وجوههم ..
 وال شك أن السود أهل جهنِم .

املوهبة  روعة  تطويع  يف  االمعان  منتهى 
املبدع  من  تخلق  فأن  التسلط،  قبح  لصالح 
يركض على بساٍط من إسفاف ملجرد  غالماً 
أنك ترغب يف بعض الضحك، فإن هذه مرتبة 
تقع يف أدنى سلم احلضارة الذهنية التي متيز 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

يف حيونة االنسان

ألم تر أن املسك ال شيء مثله .. وأن بياض اللفت حمٌل بدرهِم
وأن سواد العني ال شك نورها .. وأن بياض العني ال شيء فاعلِم

8الليبي 
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يف العادة االنسان عن ما سواه من املخلوقات 
األسفل  إلى  باإلنسان  تدفع  مرتبة  إنها   .
قليالً، أو لنقل إلى األسفل أكبر من ما نتصور 

بكثير .
اليهم األمر، مادام احلجاج يضحك .

 حيونة اإلنسان : 
هذا اسم لكتاٍب يستحق أن يقرأ مرتني .. 
الكتاب للراحل السوري ممدوح عدوان . وقد 
صدر عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، 

الطبعة الثانية .
قبل أن ندخل يف متعة هذا الكتاب، البد 
عدوان صاحٌب  أن ممدوح  إلى  هنا  أنوه  أن 
26 نص مسرحي، 21 ديوان شعر، وروايتني 
، و8 كتب، و26 كتاب مترجم، و12 مسلسل 
تلفزيوني أشهرها مسلسل الزير سالم . إنه 
تاريخ حافل ملبدع يستحق اإلشادة، لكن الذي 
يستحق اإلشادة أكثر هو هذا الكتاب املمتع . 
إنه عنوان يستحق التأمل :  حيونة االنسان 
. هذا هو عنوان الكتاب .. فماذا عن محتواه؟ 
إن »ممدوح عدوان« هنا يترجم كتاباً لبيرن 
هارد هروود . اسمه »تاريخ التعذيب«، وللكتاب 
اسم آخر هو      » التعذيب عبر العصور«، وال 
أريد هنا أن أحتدث عن كتاب »هارد«، لكن 
املمتع يف املوضوع هي تلك املقدمة التي كتبها 
ممدوح عدوان يف كتابه هذا ، حيونة االنسان 

. فكيف كانت هذه املقدمة ؟
إن ممدوح عدوان يطرح السؤال الصعب 
إنه  ؟  العالم  تعودنا نحن على وحشية  : هل 
يذكر مقطعاً من إحدى رواياته، وهي  رواية » 

أعدائي« ، وهذا املقطع يقول : 
)) نتعود ؟ تعرف ماذا تعلمنا يا أبي ؟ ذات 
التعود  عن  شيئًا  املدرسة  يف  لنا  شرحوا  يوم 
جملتنا  فإن  ُتضايقنا،  رائحةً  نشم  حني   .
بعد  ضيقها،  عن  وتعّبر  تنتبُه  كلها  العصبية 
الضيق.  يخُف  الرائحِة  مع  البقاِء  من  حنٍي 
أتعرف معنى ذلك ؟ معناه أن هناك شعيراًت 
تعد  فلم  ماتت  قد  الشم  مجرى  يف  حساسة 
اجلملة  تنبه  تعد  فلم  ثم  ومن  تتحسس، 
العصبية، واألمر ذاته يف السمع، فحني متر يف 
أعصابك،  تثير  الضجة  فإن  النحاسني  سوق 
لو اقمت هناك لتعودت مثلما يتعود املقيمون، 
والنحاسون أنفسهم. السبُب نفسه، األعصاُب 
والشعيرات احلساسة يف األذن قد  احلساسة، 
فينا  مات  إذا  إال  أبي  يا  نتعوُد  ال  نحُن  ماتت، 

شيء . ((
 . الرواية  من  االقتباس  انتهى  هنا  إلى 
ولكن . تأملوا معي هذه اجلملة السحرية . : 
نحن ال نتعوُد يا أبي إال إذ ا مات فينا شيء. 
إن »ممدوح« يلتقط طرف اخليط، ويدخل 
يف نقاٍش ممتع عندما يرى أن عالم القمع ، 

افتتاحية  رئيس التحرير

الليبي  9



انسان  يعيشه  الذي  والعشوائي،  منه  املنظم 
هذا العصر، هو عالم ال يصلح لإلنسان، بل 
هو عالم يعمل على »حيونة االنسان«،   ) أي 
حتويله إلى حيوان ( . ومن هنا عنوان الكتاب 

الذي أحدثكم عنه اآلن : حيونة االنسان .
منتهى  يف  مبقطع  يستشهد  »عدوان«  إن 
الروعة للتونسي محمود املسعدي ) 1911 
وسياسي  ومفكر  كاتب  وهو   )2004   -
من  الهامة  املؤلفات  من  العديد  له  تونسي. 
أبو  »حّدث  وكتاب  السد،  مسرحية  أبرزها 
هريرة« قال الذي اختير كتاسع أفضل 100 
تولى  العرب.  الكتاب  رواية عربية من احتاد 
وزارة التربية القومية ووزارة الشؤون الثقافية 
إقرار  من  ومتكن  النواب.  مجلس  ورئاسة 

مجانية التعليم لكل طفل تونسي.
املقطع الذي استند عليه عدوان من رواية 
املسعدي هذا . وهي رواية بعنوان : تأصيالً 
لكيان » .. لنقرأ معاً هذا النص من الرواية :

منازل  بني  متأرجحًا  االنسان  يتردد   ((
مختلفة، فمن الناِس من ال يختلُف كثيراً عن 

احليوان، ومنهم من يبقى طوال حياته يتخبط 
وحياًة  وتصوراً  وشعوراً  إحساسًا  البهيمية،  يف 
ومسؤولية، ومنهم من يرتفُع عن ذلك درجةً أو 
درجات، ومنهم من قد يصُل إلى االرتفاِع إلى أن 

يشرف على افق عالم املالئكِة .(( 
إنه اآلن يتأمل يف معنى التعود .. أن يتعود 
 .. حياة  أسلوب  على   .. شيء  على  االنسان 
 . الفعل  هذا  كان  مهما  محدد،  فعٍل  على  أو 
لكنه ايضاً يتأمل األمر باملعنى املختلف : هل 
نتعوُد نحُن على األمور السيئة ؟ غير املقبولة 
؟ ويتذكر ماقاله أحد أبطال روايته السابقة : 
)) تصور حجَم ما مات فينا حتى تعودنا على 
كل ما يجري حولنا .(( .. من الضروري جداً 

أن ميوت فيك شيء حتى تتعود . 
تتعود  وحتى  الطوابير،  تتعود  حتى   ، إذن 
انقطاع التيار الكهربائي، وحتى تتعود تأخير 
الرواتب وحتى تتعود الزحام، وحتى تتعود أن 
تتنازل عن حقوقك، يجب أن ميوت فيك شيء 
.فإذا ما تعودت على كل هذا فاعلم ــــ هداك 

اهلل ـــ أن شيئاً فيك قد مات . 

افتتاحية  رئيس التحرير
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افتتاحية  رئيس التحرير
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وإذا كان صاحب الكتاب يقول : 
واالذالل  القمع  عالم  أن  طاملا   ((
إلى  بنا  سينتهي  ومستمرـ  قائم  واالستغالل 
أن نصبح مخلوقات من نوٍع آخر، مخلوق كان 
اسمه » االنسان »، أو كان يطمح إلى أن يكون 

انسانًا . (( 
إذا كان صاحب الكتاب يقول هذا، فإن من 
فقط  يتحدد  ال  القمع  أن  التوضيح  الواجب 
بالقمع العسكري، فالقمع قد يكون اجتماعياً، 
ثقافياً، وقد  يكون  اقتصادياًـ وقد  يكون  وقد 

يكون عاطفياً .
ذات  وضيق   .. بقمعك  تقوم  قد  احلاجة 
العليلة  والصحة   .. بقمعك  تقوم  قد  اليد 
تقوم  قد  املشاغل  وكثرة   .. بقمعك  تقوم  قد 

بقمعك .
من  كامل  عالم  مفردات  هي  هذه  كل 
على  تعودت  ما  فإذا   .. والقمع  االستغالل 
وعشت  ورضخت   العالم،  هذا  مفردات 
حياتك بصورة عادية جداً مع وجود كل هذه 
األدوات القمعية فاعلم أن أشياء عديدة قد 

ماتت فيك. 
هذه  معاً  نغادر  أن  وقبل  وللتذكير، 
بعبارة  جديد  من  اذكرك  سوف  االفتتاحية، 

أحد ابطال رواية  »أعدائي«  ملمدوح عدوان : 
)) نتعود ؟ تعرف ماذا تعلمنا يا أبي ؟ ذات 
التعود  عن  شيئًا  املدرسة  يف  لنا  شرحوا  يوم 
جملتنا  فإن  ُتضايقنا،  رائحةً  نشم  حني 
بعد  ضيقها،  عن  وتعّبر  تنتبُه  كلها  العصبية 
الضيق.  يخُف  الرائحِة  مع  البقاِء  من  حنٍي 
أتعرف معنى ذلك ؟ معناه أن هناك شعيراًت 
تعد  فلم  ماتت  قد  الشم  مجرى  يف  حساسة 
اجلملة  تنبه  تعد  فلم  ثم  ومن  تتحسس، 
العصبية، واألمر ذاته يف السمع، فحني متر يف 
أعصابك،  تثير  الضجة  فإن  النحاسني  سوق 
لو اقمت هناك لتعودت مثلما يتعود املقيمون، 
والنحاسون أنفسهم .السبُب نفسه، األعصاُب 
والشعيرات احلساسة يف األذن قد  احلساسة، 
فينا  مات  إذا  إال  أبي  يا  نتعوُد  ال  نحُن  ماتت، 
إذا مات فينا  إال  أبي  يا  . نحُن ال نتعوُد  شيء 

شيء . ((
لنترقب إذن ما الذي يحدث، بينما احلجاج 
مازال منذ ألف سنة يتسلى بترويض موهبة 
غالميه، ويدفع بروحيهما إلى الدرك األسفل 
أحدهما  يشتم  حيث  هناك،  احليونة،  من 
 ، األمر  يهم  ال   .. ولكن   .. توقف  بال  اآلخر 

مادام احلجاج يضحك .



األديب محمد الرتهوين لمجلة الليبي :

حاوره رئيس التحرير

ليبيــــــا شغــــف
 ال مفـــر منـــه

بعمق،  يفكر  حقيقي،  وأديب  كاتب  العدد،  هذا  يف  الليبي  حوار  ضيف 
وينسج رأيه كما ربة بيت إغريقية تبني مؤسسة أسرتها على النول، هذا 
هو محمد الترهوني، األديب الليبي املهجوس بالغوص يف تأمل املعنى، 

ال مبجرد العبور الال مبالي به.
هو أشبه براهٍب ينحني بكل شغٍف على بذرته كلماته، يسقيها بالدهشة، 
ويروي عروقها بعالمات االستفهام، فتزدهر حقالً نستمتع نحن بقراءته، 

ومنهجًا للتفكير يقودنا من معرفتنا إلى املزيد من املعرفة .
إلى  لتصل  العناوين  تطالع  أن  ويكفي  ونقاش،  تأمل  ملحمة  إبداعاته 
هذه اخلالصة، العقلية العربية بني ماضوية التأسيس وحداثة البناء-

وحداثة  التأسيس  ماضوية  بني  العربية  »العقلية  قورينا،  مكتبة  عن 
الثقافة  باألشياء«-مجلس  قورينا1996-.«الكتابة  البناء«-مكتبة 
 2012 للعلوم  العربية  الدار  مربوطة«-  »تاء  بنغازي.  العام2008- 
»اعترافات  البيان-2020-بنغازي.  احلزينة«-دار  »األيدي  بيروت.   -

دانتي«- دار البيان -2020بنغازي. 
هذا هو أديبنا، وهذا هو حوار الليبي معه .

12الليبي 
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وتكراراً، ثم  وغريب، يتم محوه بتعمد مراراً 
يعاد كتابته بطريقة عنيفة يتشابك فيها مع 
وغيره،  »سمعان«  استحضار  أخرى،  اسماء 
احلقيقة،  معرفة  إلى  احلاجة  بسبب  هو 
وجمع اخلطابات املجزأة حول ليبيا يف كتب 
فجوة،  يف  اآلن  نحن  التاريخ،  عبر  متناثرة 
يف  للبحث  احلاجة  أشد  ويف  عدم،  فارغ، 
جوف تاريخنا، ويف الذكريات املنسية عن ما 
ميكن استعادته وإبرازه واستخدامه من أجل 

اخلروج من العدم.
  الليبي : يف إحدى حواراتك، ثمة جملة 
سمعته،  يف  األدب  يفكر  ال   ((  : ملفتة 
أال   ،))  . يقدمها  التي  امللذات  يف  إمنا 
موقع  يف  األدب  التصنيف  هذا  يضع 
؟  له  اآلخرين  بتقييم  الالمباالة  عدم 
مبعنى أنه بقدر ما يقربه من مريديه، 

فإنه يستعدي عليها املنتقدين ؟
األدب يشبه طائراً صغيراً هشاً، لكن   •
قد يكون مزعجاً جداً يف كثير من األحيان، 
وال أحد يستطيع شرح ملاذا األدب هش إلى 
الطريقة، هناك  الدرجة ومزعج بنفس  هذه 
يظن  البعض  األدب،  يف  ملموسة  غير  قوة 
أنه خفيف، لكن احلقيقة تقول إنه يزن أكثر 
القوة؟  أين لألدب كل هذه  مما نتصور، من 
من أين لألدب كل هذا الوزن غير املحدود؟، 
اقتصادية،  سياسية،  األخرى،  النصوص  كل 
سمعتها  على  احلفاظ  حتاول  قانونية، 
اجلذور  بقوة  يهتم  ال  األدب  لكن  وجديتها، 
التربيعية لسمعته، األدب لديه المباالة جتاه 
بهذه  ووزنه،  قوته  هنا  ومن  الكلمة،  هذه 
والدكتاتورية  الفاشية  األدب  واجه  الطريقة 
واإلرهاب، األدب ال يقول ألحد : »أنا أخشى 
أن تسيء فهمي«، بل يقول :«أنا أفرح بشدة 
آسف  »أنا   : ويضيف  فهمي«،  يساء  عندما 
أنا  تافهاً،  مباشراً  هدفاً  أمتلك  ال  ألنني 
البائس  العالم  هذا  مشاكل  حل  أريد  فقط 

الليبي : محمد الترهوني، من نصوصك 
أن  يرى   أديب  أمام  أنه  القاريء  يشعر 
انتهى،  تاريخ  مع  مواجهة  فعل  الكتابة 
هل تؤمن باملواجهة بني حاضر يسجل، 

وماٍض حمل عصاه ورحل؟
و«هيمنجز«  »كونديل«  نشر  عندما   •
تصنيف  مت  األولى،  للمرة  شكسبير  أعمال 
املسرحيات إلى ثالث مجموعات: الكوميديا، 
والتاريخ، واملآسي، كان هذا التصنيف غريباً 
أن  اكتشاف  مت  بعدها  لكن  البداية،  يف 
»شكسبير« رتب مسرحياته بحسب الترتيب 
»ريتشارد  »جون«،  امللوك،  حلكم  الزمني 
اخلامس«،  »هنري  الرابع«،  »هنري  الثاني«، 
»هنري السادس«، »ريتشارد الثالث«، »هنري 
الثامن«، وهكذا يتضح أن املسرحيات ماهي 

إال التاريخ اإلجنليزي.
بالتاريخ، لكن مع معرفة وفهم  اهتمام  لّدي 
والتاريخ،  األدب  من  كل  وممارسة  خطاب 
نفسك  فأنت  التاريخ  عن  تتحدث  عندما 
تاريخ، ما يجب أن تفكر فيه وأنت جتمع بني 
ممارسة الرواية والتاريخ، هو أن جتلب من 
املاضي األسئلة التي تستجوب احلاضر، ألن 
كتابة التاريخ الغرض منها خلق مكان يجب 
ملؤه يف الوقت احلاضر وهو أمر البد منه. 

كتابك  يقرأ  من  القوريني،  سمعان   : الليبي 
عدت  أنك  الصفحات  بعض  يف  يظن  عنه 
إلى زمنه ذات يوم وكنتما أصدقاء . ماهي 
حكايتك مع استحضار الوقائع ؟ هل تخشى 

على احلدث من تشويه احلدث ؟
أنا  التي  اللحظة  فيه،  أنا  الذي  املكان   •
منه  مفر  ال  الذي  والشغف  فيها،  موجود 
وال  هو  البقعة  هذه  يف  هنا  الكتابة  بليبيا، 
من  تخرج  أو شظايا  الروح،  شك كشط يف 
هذه  يستحق  أحداً  أن  أعتقد  وال  جسدك، 
هذا  إلى  نظرنا  إذا  ليبيا،  من  أكثر  املعاناة 
االسم يف التاريخ فسوف جند أنه اسم مراوغ 

شؤون ليبيـــه
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اللغوي  االجنراف  من  نوع  هو  و«القيروان« 
على  يجمعون  تقريباً  املؤرخني  كل  أكثر،  ال 
اإلعداد  حلظة  ويف  »سمعان«،  ميالد  مكان 
اإلنسان  ومؤرخ،  باحث  بالتأكيد  أنا  للرواية 
إذا لم يكن قادراً على اتقان املستقبل، فالبد 
بالده  ماضي  يتقن  ولكي  املاضي،  يتقن  أن 
القرن  باستخدام  مرًة  يدرسه،  أن  عليه 
الفترة  باستخدام  ومرة  كرونولوجية،  كأداة 
املاضي  سيجعل  ما  وهذا  كأداة،  العصر  أو 
واضحاً بشكل أكبر، »سمعان« ابن قورينا، وال 

شك يف ذلك. 
أن  معنى  ما  الترهوني،  محمد   : الليبي 
نحمل صليب غيرنا ؟ موجع هذا األمر، 

أم هو مدعاة إلى التأمل ؟
• أعتقد أن هذا األمر مدعاة للتأمل، لقد 
للديانة  املؤسسون  »قورينا«  رجال  حافظ 
الوقت  يف  اآلخر،  قبول  على  املسيحية 
املسيحية  الديانة  ربط  »بطرس«  أراد  الذي 
كنيسة  يف  »سمعان«  ظهر  فقط،  باليهودية 

املروعة  اإلجابات  هذه  بسبب  بطريقتي«، 
واملفرطة يف خشونتها نكتشف أن األدب ال 
االرتباك  يعرف  وال  محتواه،  نقاء  يف  يفكر 
أو االحراج أو البحث عن التماسك والدقة، 
األدب فاجعة، ويحتفل عندما يشعر البعض 
أيضاً  يحتفل  الفاجعة،  هذه  من  بالرعب 
حتكمه  الذي  العالم  جعل  أنه  يعلم  عندما 
مزاجية  حالة  يف  جميعاَ  جتاهنا  الالمباالة 

سيئة.
حسب  سمعان،  إلى  بك  أعود   : الليبي 
 13 االصحاح  الرسل،  أعمال  سفر 
من  أكثر  حتمل  شخصية  هو  وبالنص، 
اسم، لكن االنتساب يبدو فقط ملدينٍة 
ثقة  األقل  املصادر  بعض  لكن  واحدة، 
مع  تعاملت  كيف  القيروان،  إلى  تنسبه 
؟  التدوين  مستوى  على  االرتباك  هذا 

كأديب أم كباحث تاريخي ؟
التاريخي  التشوه  حاالت  إحدى  هذه   •
ليبيا، اخللط بني »قورينا«  التي تعاني منها 

شؤون ليبيـــه
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األساس  يف  هي  الفلسفة  إن   ((  : مرة 
لكن  الفلسفة،  قمع  يتم  لهذا  سياسة، 
يتم  لهذا  الساحة،  له  تترك  العلم 
أما  اإلنسانية،  العلوم  من  السخرية 
أن  . هل هذا يعني  العلم فهو مبجل (( 
الفلسفة يعود ملنهج قمٍع قدمي ال  قمع 
ما  يقمع  فقط  إنه  بالنوع؟  له  عالقة 

ميكن أن يشكل خطرًا عليه .
نحت  فن  دولوز:«هي  يقول  كما  الفلسفة   •
بقاء  يف  مصلحة  لهم  من  هناك  املفاهيم«، 
واستمرار املفاهيم القدمية، ومن أجل سعادة 
مبفاهيم  التفكير  الفلسفة.  قمع  يتم  هؤالء 
جديدة، هناك رف كامل ألفالطون وأرسطو 
وسقراط يف كل مكتبة، وعلينا أن نعيد قراءة 
أما  بها،  ونحتفل  منها  ونقتبس  الكتب  هذه 
ومدى  مفاهيمنا  يف  تظهر شكاً  التي  الكتب 
صالحيتها فهي مرفوضة وال وجود لها على 
رفوف املكتبات يف بلدننا، الفلسفة احلقيقية 
رنينه  انتجها  الذي  العصر  يطلق  التي  هي 
وجنونه فيها، أيضاً هناك قمع من نوع آخر، 

يف  االجنيل  بكتابته  و«مرقص«  »أنطاكيا«، 
العرقية  الدعوة  هذه  مثل  لرفض  »قورينا« 
أن  يف  األكبر  الدور  لهم  وكان  والعنصرية، 
الدور  هو  هذا  الناس،  لكل  املسيحية  تكون 
العاملي لقورينا التي كانت خليطاً من أعراق 
اليوم  حالنا  تأملنا  لو  مختلفة،  وثقافات 
نشاز  أصوات  هناك  العكس متاماً،  لوجدنا 
قبول  وعدم  واألصول  العرق  عن  تتحدث 

اآلخر.
الليبي : يف كتابه » التجريب يف الرواية 
وحدود  احلدود  رفض  بني  العربية 
الرفض« يثيرنا »محمد غيلويف« بفكرة 
مستفزة نوعًا ما، وكأنه يقدم لنا وصفة 
فكرية مناقشًا رؤية »عز الدين املدني« 
إنه  التجريبي«،  األدب   « كتابه  يف 
يتحدث عن مصطلح  » األدب الكامل«، 
سينتهي  التجريب  إن  يعني  الذي  ذلك 
هل   . إليه  احلاجة  تنتهي  عندما  دوره 
يقبل  أن  يتخيل  أن  للترهوني  ميكن 

ذلك اليوم ؟
• ال أعتقد أن التجريب سينتهي دوره، وال 
أستطيع أن أفهم معنى األدب الكامل، كتابة 
األدب هي الطريقة الوحيدة التي نعرف من 
خاللها وهم قضيتنا وقلق نواقصنا الكثيرة، 
األدب الكامل هو أدب يجعلنا عاطلني على 
داخل  إال  يكون  لن  األدب  هذا  ألن  العمل، 
األدب  أفهم  أنا  بكماله،  ومحاصراً  نفسه 
يتمتع  التي  احلرية  بسبب  للغاية  املشتت 
بها، غامض للغاية بسبب الذكاء الذي ميثل 
الدكتاتورية املثمرة، األدب الذي ال يفكر يف 
غباء التمدد، بل يف العمق الذي يتحدى كل 
ما هو واضح، للوصول إلى هذا األدب غير 
أن  علينا  حميميته،  يف  املفرط  لكن  الكامل 

نكون مهووسني بالتجريب. 
الليبي : عبارة أخرى لك، ) تبدو لي كل 
قلت  لقد  للتفكير(،  مستفزة  عباراتك 

شؤون ليبيـــه
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ميكن تصور نهايته، ولهذا لم ينظر إليه من 
كدكتاتور  إال  تقمع  التي  اليد  أصحاب  ِقبل 
االزدهار  من  حلظات  هناك  نعم  فاشل، 
عرفتها البشرية بسبب العلم، لكنها حلظات 
قصيرة مقارنة بعذاب البشرية بسبب العلم، 
نحن نغوص اليوم يف عالم من األشياء التي 
خلقها العلم، وخلق معها كل الرذائل املناسبة 

الستمرار سيطرتها.
الليبي : )) حتلم البراغيث أن تشتري ألنفسها 
الفقر.  بالفكاك من  كلباً، والنكرات يحلمون 
القيمة  تلك  غاليانو  من  الذي جعل  ما   .  ))
العميقة؟، لغته املذهلة أم إصراره على تأمل 
األشياء من حوله، أم رجوعه إلى التذكر يف 

كل مرة ؟
• »غاليانو« أحد الذين عرفوا أن األمل يف 
بلدان العالم الثالث هو يف احلقيقة مصيبة، 
ومن هذا املنطلق فقدنا جميعا األمل يف كل 
تشنجات  األحيان  من  كثير  يف  تظهر  شيء، 
تشبه األمل، لكنها يف النهاية تلتزم الصمت 
مثلنا متاماً، »غاليانو« سعى للكشف عن ما 
تاريٍخ  بصنع  بدأ  لهذا  أمالً.  يكون  أن  ميكن 
األحداث  سرد  يف  بصمته  وترك  جديد، 
وجهة  من  األحداث  سرد  مختلفة،  بطريقة 
ما  دائماً  الذي  املنتصر  وليس  املهزوم  نظر 
يكتب التاريخ، يف تاريخ »غاليانو« هناك أمل 
من  نابع  ألنه  حميم  أمل  املصيبة،  يشبه  ال 

معرفة أسباب الهزمية.
للفكرة،  طاردًا  زمنًا  نعيش   : الليبي   
برايك، كيف ميكن للفلسفة أن تنزل إلى 
لتساعده  العادي  املواطن  وعي  مستوى 
لهذه  ُتخلق  لم  أنها  أم  ؟  املقاومة  على 

املهمة من األساس ؟
• أريد أن أطرح السؤال على نفسي بصيغة 
ثورية؟عندما  الفلسفة  تكون  كيف  أخرى: 
تكون فلسفة للحياة اليومية، عندما ال حتاول 
اليومية، تكون  الفلسفة االرتقاء فوق احلياة 

يتمسك  من  هناك  الفلسفي،  التعنت  وهو 
وهو  نشوته  أنني  ونسمع  قدمية،  بفلسفة 
نسمع،  ونحن يف احلقيقة ال  يتحدث عنها، 
بل نشاهد مذبحة حاضرنا ومستقبلنا على 
يد فلسفته املهترئة، هذا النوع من القمع هو 
الفلسفي  التعنت  أشد خطورة، ألن صاحب 
يقوله  ما  أن  جهلهم  بسبب  اآلخرين  يوهم 
جديد ومهم، يف حني أن ما يقوله دخل منذ 

زمن بعيد طريق الهالك.
الليبي : لقد أجبتني على  الفرع األول 
الثاني  لكن  السؤال،  هذا  شجرة  من 
يتمتع  أنه  ورغم   العلم،   : بدوره  ُمّلٌح 
حياة  متس  التي  العملية  بتطبيقاته 
صحيح  هل  الفلسفة،  عكس  الناس 
رمبا  ؟  للقمع  يتعرض  لم  أنه  مطلقًا  

تخبرنا الشواهد بعكس ذلك .
• نعم هذا صحيح، تعرض العلم للقمع على 
نفس اليد التي تستمتع بالقتل، لكن يف مرحلة 
ما أدرك من ميارس القمع أن العلم الذي مت 
ال  جحيماً  طياته  يف  يحمل  كمنقذ  تصويره 

شؤون ليبيـــه



18الليبي 

مجعد،  وجلد  مكسور  بوجه  مدفون،  نصف 
ما يربط بني األنثروبوجليا واألدب هو نص 
عليها  املحكوم  املجتمعات  هذه  يف  األلم، 
باالنحدار ال فرق بني ما هو ثقايف واجتماعي 

والبيئي واالقتصادي إال من حيث التسمية.
ملحة،  مسألة  اآلن  لنناقش   : الليبي 
انتقائي  زلزال  زلزال،  يجتاحها  بلد  يف 
كيف  الثوابت،  من  يريده  مبا  يعصف 
الفعل  رد  يتخذ  أن  للمثقف  ميكن 
املناسب ؟ يحلل ؟ أم يتوقف عن الكتابة 
مبعنى أن يصمت ؟ أم يفلسف ما حوله 

ملجرد كتابة تاريخ اللحظة ؟
• بالنسبة لي شخصياً، فأنا لم أكتب بشكل 
على  الذي  ما  الزلزال،  هذا  أثناء  إال  جدي 
الكاتب أن يفعله غير ذلك؟، الصمت هروب 
اإلنسان صورته  انعكاس  وبحث عن  وخيانة 
أننا  اعتقادنا  هو  الصمت  باهتة،  مرآة  يف 
الكتابة  هناك،  أننا  هي  احلقيقة  لكن  هنا 
وحدها ما ميكن أن نعتبره بحثاً عن وجوهنا 
انتمائنا  عن  املهجورة،  هويتنا  عن  الضائعة، 
الذي  بلدنا  عن  نومه،  أثناء  يرجتف  الذي 

صرنا نتصل به وال يسمعنا. 
الليبي : يف افتتاحيتي يف العدد 30 من 
مجلة الليبي، كتبت عنوانًا يقول : ملاذا 

ال تعيش لنا مجالت ؟.. 

يف  الفلسفة  منارس  عندما  ثورية،  الفلسفة 
املعقدة  النظريات  عن  بعيداً  اليومية  حياتنا 
سؤال  من  يبدأ  وهذا  ثورية،  الفلسفة  تكون 
املواطن نفسه: ما الذي يجب فعله وملاذا؟، وما 
ال يجب فعله وملاذا؟، من هنا تبدأ الفلسفة 
الفلسفة من كهف  األخالقية، عندما تخرج 
أفالطون تكون الفلسفة ثورية، عندما يفهم 
جسده،  عقله،  بالطبيعة،  عالقته  اإلنسان 
وعالقته بالصدق، االخالص، األنانية تكون 
من  اإلنسان  يعرف  عندما  ثورية،  الفلسفة 
يهيمن على من، ومن يقمع من، من يستعبد 

آنذاك من أن تكون الفلسفة ثورية. 
ليبيا،  من  صادرة  كتبك  أغلب   : الليبي 
وقد حتدثنا مرة عن هذا املوضوع، هل 
الكتاب  يصدر  أن  لك  بالنسبة  املهم  من 
تهميشًا  هذا  يعد  أال  ؟  املنشأ  بلد  عن 
بغض  معرفية  كحمولة  الكتاب  لقيمة 

النظر عن مكان الصدور ؟
• مكان الكتاب هو مكان كوابيسه واحالمه، 
كل  وقبل  أوالً  هنا  احلمولة  تفريغ  من  البد 
شيء، هناك فرق بني أن تنشر كتاباً يف بلدك 
ألهل بلدك، ويتحول هذا الكتاب إلى موضوعة 
عاملية تهم كل الناس، وبني أن تنشر يف اخلارج 

كتاباً ال يهم اخلارج وال يصل إلى الداخل.
الباحث  مع   لك  مداخلة  يف   : الليبي 
»مبروك  اجلزائري  األنثربولوجي 
 ،) باملناظرة  أشبه  كانت   ( بوطقوقة« 
أن األدب يركز على تفسير  أكدت على 
 ( األنثروبوجليا  تعتبر  بينما  النص، 
علم االنسان ( االنسان نصًا بحد ذاته. 
أكثر  التوصيف ينطبق  أال ترى أن هذا 
منه  االجتماعي،  االنسان  علم  على 

على علم االنسان الثقايف ؟ 
يشترك  فيه،  نعيش  الذي  العالم  يف   •
يف  اإلنسان  األلم،  يف  والثقايف  االجتماعي 
اإلنسان  يقف  فيها،  نعيش  التي  مثل  دول 
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شيء على االطالق لألسف الشديد، احلب 
وأمك  أمر سري، حبك ألبوك  يف مجتمعنا 
أمر سري، يجب أن يتسلل احلب يف أفعالك 
التي تدل عليه، أما االعتراف به علناً فهذا 
والدي  أو  والدك  يرد  وقد  وعار،  ضعف 
البنت«،  وجه  يا  هكي  حتكي  :«كنك  بقوله 
هذا إذا تعلق األمر بأمك وأبيك، فما بالك 
يف  معطوب  شعب  أننا  احلقيقة  باآلخرين، 
كاهن  مثل  هنا  بالذات،احلب  اجلانب  هذا 
سؤال  وهو  الواقع،  عن  مخفي  لكنه  مقنع 
سماعها  يريد  ال  وإجابة  أحد،  يسأله  لم 
البلد  هذا  يف  احلب  ظل  ذلك  ومع  أحد، 
صامداً وأبوياً بالرغم من كل الطعن املوجه 
خلف  يقع  بلد  إلى   ليبيا  حتولت  لقد  له، 
ال  ألننا  وهذا  مباشرة،  الكراهية  صخرة 
»العواطف«  وكلمة  لعواطفنا،  تاريخاً  منتلك 
ومجهولة،  كلمة غامضة  لنا  بالنسبة  نفسها 
النية على أي حال،  لكن ال تخلو من حسن 
كلمة  ربط  هو  األمر  تعقيد  من  يزيد  وما 
نحن  احلسية،  والرغبات  بالشهوانية  احلب 
يف حاجة إلى كتب تبتكر احلب من جديد، 
أمتنى أن يجد احلب طريقه إلينا من جديد 

وينظم كل حياتنا وتفاصيلنا الصغيرة. 
الليبي : هل أطلت عليك ، كنت أمتنى أن 
ال ينتهي هذا احلوار، لكن مجلة الليبي 
كلمة  كتابها،  أحد  بكونك  فعالً  فخورة 
وقعنا  التي  احلسناء  لهذه  منك  أخيرة 
يف عشقها جميعًا، فال ملح حلوار بدون 

احلديث عن احلوريات .
على  العزيز  صديقي  يا  جداً  شاكر  أنا   •
إعداد  بذلته يف سبيل  الذي  ووقتك  جهدك 
الليبي فأنا أعتبرها  هذا احلوار، أما مجلة 
بيتي ومكاني، فكل ما أكتبه له عالقة مباشرة 
جديرة  الليبي  مجلة  تكون  هنا  ومن  بليبيا، 
اسمها  ألن  باحترامي  وجديرة  بكتاباتي، 

وحده هو مصدر فخر بالنسبة لي.

بالعبور على مشهٍد سريع، مجلة ال .. مجلة 
مفيداً  سيكون   .. وغيرهما   .. الفصول 
محمد  قامتك،  يف  أديب  براي  استنير  أن 

الترهوني ، ملاذا ال تعيش لنا مجالت ؟
الكتاب  حتترم  ال  ليبيا  يف  املجالت   •
هو  للمجالت  بالنسبة  اب  الكتَّ وتستغلهم، 
اخلشب املقطوع من الغابات، يجب رمي هذا 
احلطب يف النار لتستمر املجلة، وأصبح من 
العار أن تطالب بحقك املادي من أي مجلة 
الليبيني  اب  الكتَّ جعل  ما  وهذا  جريدة،  أو 
يجنيه  ما  على  يعيش  منهم  أحد  وال  هواة 
من كتاباته، املجلة واجلريدة هي مكان انتاج 
اب للحصول على لقمة العيش، لكن يف  الكتَّ
اب وابداعهم،  ليبيا هي مكان استنزاف للكتَّ
الناشر يأخذ كتابك مجاناً ليبيعه يف السوق 
أمامك، املجلة تأخذ مقالك لتبيعه يف السوق 
تعيش،  كي  تتسول  أن  عليك  وأنت  أمامك، 
وهذا ال يهم أحداً غيرك، ويف النهاية ترى يف 

ابتساماتهم مقولة : »كان عاجبك«.
على  يتغذى  ال  احلب   ((  : الليبي 
الغطرسة أو على ضمير املتكلم أو القليل 
احلب  يتحّول  أن  ميكن  االهتمام،ال  من 
هو  احلب  الثيران،  ملصارعة  حلبة  إلى 
صوت الثورة يف حلظة طعنه بالسيف. 
(( . جميل جدًا هذا العمق، قرأته مرارًا، 
ميكن  كيف  اآلن،  يراودني  السؤال  لكن 
إلى  العظيمة  الطاقة  هذه  نحول  أن 
تطبيقات عملية، هذا رمبا يعود بي إلى 
سؤال سابق عن مأزق الفلسفة مع عدم 
هذا  هل  لها،  عملية  تطبيقات  وجود 
صحيح؟ رمبا تكون للفسفة تطبيقاتها 
 . جيدًا  نبصر  ال  من  نحن  لكن  العملية 

كيف كانت تعيش أثينا إذًا ؟
»إن احلب،  قال:  رامبو  العظيم  الشاعر   •
كما نعلم، يجب أن يبتكر من جديد«، ما الذي 
فعلناه جميعاً يف سبيل ابتكار حب جديد؟ ال 
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بسبب وبأسباب كثيرة منها الطمس من الدولة، 
ومنها ما هو من املكون نفسه الذي لم يستطع 

إخراجها للساحة. من تلك األغاني نذكر :- 
1 - األغنية الليبية التباوية : هي نوع من 
أنواع األغاني الليبية وهي تغنى باللغة التباوية 
ان  جند  التبو،  إبداع  من  وأحلانها  وكلماتها 
األغنية التباوية متأثرة ببيئة معينة هي البيئة 
من  جزءاً  تعتبر  وهي  واجلبلية،  الصحراوية 
باقي  تختلف عن  أنها  الليبية، وجند  األغنية 
أغاني املكونات األخرى، فهي ممتلئة باملشاعر 
واألحاسيس الصحراوية اجلافة التي تفوح منها 
حرارة الشمس وصقيع الصحراء، كلماتها قد 
تبتعد عن العشق واحلب وتعبر عن الشجاعة 
 . العرف االجتماعي  والكرم بسبب  والبطولة 
كانت الكثير من هذه األغاني تصاحبها آالت 
موسيقية تباوية منها آلة » شاغاني«، وهي عبارة 
عن آلة عود بوترين يتم العزف عليها يف األفراح 
أو حينما ينفرد عازفها بالصحراء ليعبر عما 
يف جوف قلبه من عواطف وأحاسيس، سواًء 
كانت حزينة أو سعيدة ، ومن اآلالت التي كانت 
تصاحب األغنية التباوية ليظهر حلنها ونغمات 
صوت مؤديها كذلك آلة  » نقارة »، وهي طبلة 
يجلس  حيث  بأعواد،  عليها  الدق  يتم  كبيرة 
شخصان وبيد كل منهما عود متني،  ويدقان على 
تلك الطبلة باألعواد إلخراج نغمات إيقاعية . 
من األغاني التباوية التي تغنت بها املرأة التباوية 
أغنية »همي«، وهي أغنية من األغاني التي تغنى 
يف األفراح حيث تغنيها النساء الشابات، وفيها 

ونستطيع أن نقول إن هذه أغاٍن عربية بإحساس 
ليبي شعبي، وقد جاء اإلحساس والذي طبع 
على األغنية بالطابع الليبي من خالل اللحن، 
الغنائي،  العمل  عازيف  إحساس  خالل  ومن 
ومن خالل إحساس كاتب العمل، ومن خالل 
نغمات املؤدي، وهذه األغاني صارت تدخل يف 
موسيقاها آالت جديدة أسوة مبا يحدث يف 
النهضة الغنائية يف مصر التي تزعمها الكثير 
من املطربني أمثال »صالح عبد احلي«، و«عبدو 
كلثوم«،  و«أم  املهدية«،  و«منيرة  احلامولي«، 
ملحنني  مبساعدة  حافظ«،  احلليم  و«عبد 
زكريا  و«الشيخ  السنباطي«،  »رياض  أمثال 
احمد«، و«بليغ حمدي«، و«محمد عبد الوهاب« 
وغيرهم، إضافة إلى طابور من الشعراء وكتاب 
األغاني أمثال الشاعر »عبد الرحمن االبنودي«، 
و«عبد الوهاب محمد«، و«مرسي جميل عزيز«، 
و«كامل الشناوي«، و«بيرم التونسي«، و«احمد 
حمزة«، وغيرهم، ونتيجة لذلك التأثير أدخلت 
آلة اجليتار واألورج وغيرهما، ناهيك عن بعض 

الكلمات من اللهجات املصرية .
األغنية الليبية بالعربية هي األغنية الرسمية 
الهوية  مقومات  من  مقوم  متثل  وهي  لليبيا، 
الوطنية السياسية الليبية عكس أغاني املكونات، 
سواءً كانت عربية أو تباوية أو امازيغة أو تارقية 
أو  افريقية  كانت  املكونات سواء  وغيرها من 

أوروبية أو أسيوية .
من األغاني الليبية الشعبية اخلالصة، أغاني 
املكونات الليبية األخرى، وهي تكاد تكون مخفية 
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يف القرون املاضية بوفرة الشعير وكثر إنتاجيته، 
وشّبه ما زرعه املمدوح من نخيل بنخيل مدينة 
حيث  ليبيا  من  الشرقي  اجلنوب  يف  الكفرة 
، كما  بالنخيل اجليد  »الكفرة«  تازر  اشتهرت 
بالقصب  قصب  من  املمدوح  زرعه  ما  شبه 
الذي تنتجه مدينة »مورشا« وهي مدينة بتشاد 
اآلن اشتهرت بإنتاجها للقصب ، كما كان التبو 
قدمياً يؤدون طقوساً إلنهاء حالة خسوف القمر 
وكسوف الشمس بالغناء، حيث كانوا  يخرجون 
يف الظالم ويتغنون بأغاني خاصة ملدح القمر 
أو الشمس يف حالة حدوث خسوف أو كسوف، 
ينهي  سوف  الغناء  بأن  منهم  اعتقاداً  وذلك 
لم  إذا  يعتقدون  وهم  الكسوف،  أو  اخلسوف 
يتم الغناء للقمر أو الشمس يف حالة اخلسوف 
والكسوف فأن السماء سوف تبقى مظلمة إلى 
األبد ويعم الظالم . لقد مثلت األغنية الشعبية 
االجتماعية  الهوية  مقومات  أحد  التباوية 
الهوية  أحضانها  يف  تضم  والتي  التباوية، 
الثقافية التباوية، وهي بالتالي جزء من الهوية 
األخرى  والتي حتوي هي  الليبية  االجتماعية 
الهوية الثقافية الليبية والتي تضم كل الهويات 
واألقاليم  للمكونات  والثقافية  االجتماعية 
الليبية األخرى وكل  واملدن واملناطق واألحياء 
واحدة من تلك األغاني لها خصوصيتها متيزها 
عن غيرها وبالتالي فهي متثل جزء من التنوع 
الثقايف يف ليبيا الذي يساهم يف إثراء الهوية 

الثقافية الليبية عامة .
لدى  معروفة  غير  التباوية  فاألغنية  وعموما 
الكثير من الليبيني حتى من أبناء التبو أنفسهم 
خاصة الذين عاشوا يف املدن الساحلية وتعمقوا 
بالبيئة الساحلية، وصارت هي التي تؤثر عليهم 
إضافة إلى أن الدولة لم تنظر إليها ولم تعرها 
مقومات  من  ملقوم  إجحاف  يف  اهتمام،  أي 
الهوية التباوية خاصة والليبية عامة لكون الهوية 

التباوية جزءاً من الهوية الليبية .

يتم غناء األغاني العاطفية والغزلية، وكثير من 
الشخص صاحب  كانت متجد  األغاني  هذه 
املناسبة وأجداده، وفيها تصبح النسوة يرددن 
فيما  النسوة  تتنافس  وقد   . تغني  وإحداهن 
بينهن يف الغناء خاصة بني نساء أهل العروس 
وأهل العريس، ويتم الغناء مع التصفيق يف جو 
هناك  وكذلك   ، والضجيج  واملرج  الهرج  من 
أغنية » شاال »، وهي من األغاني التي تغنيها 
العجائز ويتم فيها ذكر أمجاد أجداد صاحب 
تقوم  حيث  إسالفه  ومدح  ومدحه  املناسبة 
إحدى العجائز بالغناء والباقية يرددن وراءها، 
وكذلك هناك أغنية »دبان« وهي من األغاني 
التي تغنى من قبل الرجال والنساء يف الكثير 
من املناسبات، كان التبو يحبونها كثيراً ويتمتعون 
باالستماع إليها والتغني بها كذلك . كما عرف 
التبو غناءً يقوم به حداد القرية يطلقون عليه 
اسم دودي، يقوم » دودي » احلداد بالدق على 
الطبلة مع إلقاء األشعار التي فيها ذكر نخوة 
املناسبة  صاحب  أو  القبيلة،  وشجاعة  وكرم 
خالل رقصة يطلق عليها التبو »كودي«، وهذه 
الرقصة هادئة من الرجال والنساء يروي فيها 
املتميزين  األشخاص  أمجاد  »دودي«  احلداد 
بالغناء والشعر، وتكون هذه الرقصة هادئة لكي 
يسمع احلاضرون مدحهم من »دودي« احلداد، 
ومن األشعار املشهورة التي كان يلقيها احلداد 
يقول  الذي  الشعر  » يف رقصة كودي  »دودي 

بالتباوي:-
  » يوقا شير دوني برقا قوغو    ))» عندما زرع 

الشعير صارت مزرعته كأنها برقة. ((
     يوقا تيني ديني تازرقوغو    )) عندما زرع 

النخيل صارت مزرعته كأنها الكفرة. ((
     يوقا  مناهيي دويني مورشا قوغو » )) عندما 

زرع القصب صارت مزرعته كأنها مورشا »((
   لقد شبه الشاعر ما زرعه املمدوح من شعير 
بشعير منطقة برقة يف شرق ليبيا على ساحل 
البحر األبيض املتوسط، حيث اشتهرت برقة 

شؤون ليبيـــه
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الثقافة الشعبية يف املجتمع الليبي :
يشير مصطلح الثقافة الشعبية بشكل عام إلى 
أساليب احلياة التقليدية ذات الطابع القدمي، 
واملعارف  املعتقدات  مجموع  تشمل  والتي 
املادية،  واألدوات  املحاكاة  وفنون  والتقاليد 
إلى  تشير  الشعبية  الثقافة  فإن  املعنى  وبهذا 
العناصر الثقافية التي متثل اإلرث االجتماعي 
الذي ينتقل من جيل إلى جيل آخر، وهناك من 
يذهب إلى أن الثقافة الشعبية هي التي متيز 
بامتثالها  وتتصف  الشعبي  واملجتمع  الشعب 

إن البحث يف الثقافة الشعبية يعتبر استجابة 
التي  األهمية  تفرضها  ملحة  لضرورة 
ذاكرة حية  باعتبارها  الثقافة  جتسدها هذه 
تاريخ  من  فاتهم  ما  القادمة  لألجيال  تؤرخ 
فهي  الشعبية،   وموروثاتها  وثقافتها  أمتهم 
تعتبر ذاكرة متنقلة عبر األزمنة، متحولة يف 
األمكنة، صامدة ضد محو الزمان، حافرة يف 
قلوب العامة صفحات الدميومة املتصلة، كما 
تدعونا  منهجية  لضرورة  حتقيًقا  تأتي  أنها 
إلى قراءة شمولية للتراث العربي اإلسالمي .

د. حنان الصغير أبو القاسم. ليبيا 

العادات الشعبية يف املجتمع الليبي
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أو حتمل مناذجها، وأمناط تعبيرها تفسيرات 
امتصاص  على  تساعد  مختلفة  وتأويالت 
واجلماعية  الفردية  واالختالفات  التمايزات 
باألمن  توحي  ترددية  أيضا  وهي  الذاتية، 
الثقافة  وتتميز  واالستمرارية،  واالستقرار 
الشعبية بأنها وحدة متماسكة تشبع احلاجات 
الدائمة لألفراد من املهد إلى اللحد، كما أنها 
حصيلة للتواصل املستمر بني اجلماعات أثناء 

مواجهتها للمشكالت املختلفة.
الثقافة  عن  الشعبية  الثقافة  وتختلف 
ثقافة  األولى  أن  حيث  من  اجلماهيرية 
متوارثة ونابعة من الشعب، بينما الثانية ثقافة 
موجهة  الدولة  أجهزة  قبل  من  مستحدثة 
اجتماعية  تغيرات  إحداث  بقصد   ، للشعب 
واقتصادية يف املجتمع ، ولذلك يعرف قاموس 
املصطلحات االجتماعية الثقافة اجلماهيرية 

األساسية.  التنظيمية  واألشكال  التراث 
أن  إلى  األوروبيون  األثنولوجيون  ويذهب 
ذات  ثقافة  هي  أوروبا  يف  الشعبية  الثقافة 
الفالحني  ثقافة  وتطابق  للغاية،  قدمي  طابع 

يف الغالب .
الشعبية  الثقافة  أن  إلى  ويشير »سيفنسون« 
به،  وتتأثر  كبيًرا  خضوًعا  للتراث  تخضع 
ويعرفها »برنت فلنث« بأنها: »التقاليد الفردية 
الناس  من  نفر  أوسع  متكن  التي  خاصة 
بهم،  يحيط  وعما  أنفسهم  عن  التعبير  من 
والتي ال ترحب بها البرجوازية يف مدرستها 
عندما يضطرها التصنيع والهجرة من القرى 
يف  فشيئًا  شيئًا  أبوابها  فتح  إلى  املدن  إلى 
وهى  األخرى،  االجتماعية  الطبقات  وجه 
والرمزي  املجازي  الطابع  عليها  يغلب  ثقافة 
والطقوس          أو الشعوري ، وهى ترتبط 
مباشرة باحلاجات الروحية واليومية لإلنسان 
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ورؤاه  ومعاييره  احتياجاته  مع  يتوافق  ال  ما 
بأن يعدل من تركيبه باحلذف أو باإلضافة أو 
إعادة ترتيب عناصره ، وال يدمج أي جيل يف 
ثقافته الشعبية أي منتج إال بعد أن مير بعملية 
الترشيح والصقل ، وهاتان العمليتان توفران 
للمنتج أقصى قدر من التعبير والتمثيل لرؤى 
وأفكاره  الشعبية  اجلماعة  من  اجليل  هذا 

وقيمه .
مجرد  ليسوا  الشعبية  اجلماعة  أبناء  إن 
كما  ونقلهم  واألجداد،  اآلباء  ملأثور  حاصلني 
تذهب بعض اآلراء ولكنهم مبدعون يف املقام 
األول، وألن من أهم خصائص الثقافة الشعبية 
ليس  الشفوي  التناقل  فإن  الشفوي،  التناقل 
مجرد قناة تواصل، وإمنا هو عملية ديناميكية 
آثار بالغة األهمية يف تكوين املادة  تؤدى إلى 
التناقل  أن  ذلك  ومضموًنا،  شكالً  الشعبية 
الشفوي يحرر املادة الشعبية من األطر الثابتة 
للحذف  قابلة  يجعلها  وحتررها  واملغلقة، 
يف  عناصرها  ترتيب  وإعادة  إليها  واإلضافة 

إنشاٍء جديد .
عناصر الثقافة الشعبية :

من املعروف أن عادات وتقاليد أي شعب من 
الشعوب ُتبرز كثيًرا من خصائصه ، وتعلن عن 
نوعيته وأصالته وهذه العادات تتمحور وتتحول 
مبا تتفق وأوضاع الشعب النفسية واالجتماعية 
وحركية  تعبيرية  عادات  وهى  واالقتصادية 
والشعب   ، للشعوب  اليومية  احلياة  تعكس 
الليبي يتميز بعاداته وتقاليده االجتماعية التي 
تعكس خصائصه وظروفه النفسية وأوضاعه 
االجتماعية واالقتصادية ، التي تختلف بصورة 
الشعوب  وظروف  خصائص  عن  بأخرى  أو 
ولها  مميزة  العادات  هذه  فبعض   ، األخرى 
خصوصية مثل عادات الزواج ، وعادات املوت 
الضيف  بإكرام  اخلاصة  والعادات   ، والعزاء 
أنواع  ببعض  اخلاصة  العادات  وكذلك   ،
األكالت الشعبية ، والعادات اخلاصة باملواسم 
باالحتفاالت  املرتبطة  والعادات   ، الزراعية 

اجلماهيري  للمجتمع  املميزة  الثقافة  بأنها 
الذى يصاحب املدنية واحلضرية والصناعية 
احلديثة ، وهى ثقافة تنقل عناصرها وتنتشر 
اجلماهيرية  االتصال  وسائل  خالل  من 
احلديثة ، كما أنها تتأثر يف نواح هامة منها 
القدرة على تسويقها ، وكذلك حجم السوق 
الذى يستهلكها ويستمتع بها، غير أن الثقافة 
اجلماهيرية تتخذ يف حاالت أشكال الثقافة 
الشعبية كمادة لها ، وهى ترتبط متاًما بجهاز 

السلطة ومتثل امتداًدا للثقافة املسيطرة .
إن ظواهر الثقافة الشعبية ليست سوى أفعال 
والتيارات  القوى  ورائها  تكمن   ، اجتماعية 
ففي   ، املتصارعة  والطبقات  والفئات 
ظواهر  يف  كما  الشعبي  والشعر  األسطورة 
ظواهر  إلى  واأللقاب  والتلقيب  التالسن 
النوادر  وظواهر  األمثال  وضرب  التمثيل 
الشعارات  كتابة  ظواهر  حتى   ، واألحاجي 
واآلراء واملواقف  يف كل هذه الظواهر الثقافة 
الشعبية تكمن وتتبلور القوى االجتماعية يف 
اإلعراب عن ذاتها من خالل منظومة متعارفة 
حتاول تصميمها وإدخالها يف صميم الوجود 
الشعبية  والثقافة  وصراعاته،  االجتماعي 
على وجه اخلصوص ليست مجموعة مكونات 
تصلح  ساكنة  منغلقة  مطلقة  جامدة  ثابتة 
ومتغيرة  متطورة  هي  بل  ومكان   زمان  لكل 
متحولة   ، ديناميكية  منفتحة   ، نسبًيا  مرنة 
باستمرار نتيجة لعوامل قوى عديدة داخلية 
مجرد  الثقافة  أصالة  تعنى  وال   ، وخارجية 
التمسك باألصول، بل عنت فيما تعنيه الثبات 
 ، مًعا  والصيرورة  واالستمرار  والدميومة 
فتشمل أيضاً التجديد واالبتكار ، وهناك من 
حالة  الشعبية يف  الثقافة  يجعل  ما  العوامل 
تغير دائم أهمها تعارضها وتناقضها املستمر 

مع ثقافة الطبقة املسيطرة. 
أجيال اجلماعة  أن كل جيل من  لذلك جند 
 ، اجلماعي  مأثوره  بفرز  يقوم  الشعبية 
وانتخاب ما يراه صاحلاً منه وإعادة صياغة 



واحدة أو شديدة التشابه، وبخصوص املجتمع 
الشعبية  املعتقدات  من  الكثير  توجد  الليبي 
والظواهر  بالكون  اإلنسان  عالقة  صاغتها 
أنها  إلى  الباحثني  أحد  ويذهب  به،  املحيطة 
تتسم بالواقعية يف الشكل واملضمون، فهي لم 
تظهر بشكل وحجم وظائفها الطبيعية والعادية 
التراث  إن عناصر   : فيقول  الناس،  يف حياة 
االعتقادية  اجلوانب  بتقلص  تتسم  الشعبي 
واخلرافية واألسطورية ذات الوظيفة والتأثير 
أن  كما  ومعيشتهم   الناس  حياة  يف  املباشر 
األخرى  العقائدي  الشعبي  السلوك  مظاهر 
التي  الناس  ومعيشة  بحياة  املرتبطة  غير 
ترتقي إلى درجة تنشق عنها ظواهر اجتماعية 
قائمة بذاتها كاألولياء كما يحدث يف مصر ، 
كبيرة  بصورة  باألولياء  االعتقاد  يوجد  حيث 
وتقام   ، السخية  العطايا  لهم  تقدم  والذين 
حول قبورهم االحتفاالت واملوالد الدينية التي 

تباركها السلطة .
املجتمع  عن  كثيراً  يختلف  ال  الليبي  املجتمع 
املصري، أو أي مجتمع عربي آخر من حيث 
االعتقاد  فظاهرة   ، االعتقادية  املمارسات 
باألولياء الصاحلني موجودة يف املجتمع الليبي، 
وتقام حول قبورهم االحتفاالت السنوية التي 
تتخللها ممارسات وطقوس تهدف إلى التقرب 
من الولي الصالح، وهى ممارسات يف غالبها 
غير واقعية، كما متثل هذه االحتفاالت سوًقا 
بها  يتواجد  التي  املنطقة  ألهالي  اقتصادية 
ضريح هذا الولي، وهناك الكثير من األمثلة 
سبيل  على  منها  االعتقادية  الظواهر  لهذه 
األسمر«  السالم  عبد  »السيد  ضريح  املثال 
»السيد  ضريح  وكذلك  زلتني،  منطقة  يف 
وضريح  العجيالت،  منطقة  يف  عجيلة«  أبو 
أبو  مبنطقة  الدرعي«  الرحمن  عبد  »السيد 
ماضي يف اجلبل الغربي، وغيرها كثير، حيث 
بها  والتبرك  األضرحة  لهذه  الزيارات  تقام 
توجد  فال  لذا  كبير،  بشكل  فيها  واالعتقاد 
تخلو  ال  قبيلة  باألحرى  أو  منطقة  ليبيا  يف 

الزي  ارتداء  وعادات   ، والوطنية  الدينية 
الشعبي وأوقاته ، وعادات التسوق ، والعادات 

املرتبطة بالصحة واملرض وغيرها كثير .
يقول الدكتور »مصطفى املصراتى« : »ليست 
ليبيا مجرد صحراء شاسعة، وال هي مجرد 
يف  ولكن  يتبعه،  وما  للبترول  وبراميل  آبار 
وجوانب  وتراث حضاري،  ثقايف  تاريخ  ليبيا 
قمينة باالهتمام وهى حلقة من حلقات الفكر 
العربي والتراث اإلسالمي بها يف هذا املجال 
وذخيرة غير ضئيلة  وثروة  يسير،  سهم غير 
يف  واملالبسات  الظروف  تلك  إلى  بالقياس 

غوابر األيام وتطاحن األحداث .
والرياح التي غطت على كثير مما يحتاج إلى 
كشف وإبانة وعرض وتوضيح، بدافع الشعور 
العلمي والوطني فهذه البالد لها تاريخ علمي 
والبطولي  النضالي  التاريخ  بجانب  ثقايف 
 : نقول  أن  نستطيع  تاريخ  وهو  والسياسي، 
ُجِهل فظلم أو ُظلم فُجهل، سيان عند املوازنة 
واحلسبان ، وطبًعا تختلف املراحل والظروف 

بني مد وجزر ، وسلب وإيجاب.
املعتقدات الشعبية :

املتراكمة  واملعارف  املعلومات  مجموعة  هي 
والبيئة  حياتهم،  عن  الناس  أذهان  يف 
املحيطة بهم وعالقات بعضهم ببعض، والتي 
مظاهر سلوكهم  لكل  املرجعي  اإلطار  تشكل 
واملعتقدات، وهي التي يؤمن بها الشعب فيما 
امليتافيزيقي فوق  بالعالم اخلارجي أو  يتعلق 
بشكل  الواقع  يف  توجد  ال  وهي  الطبيعة، 
وال  الناس،  صدور  يف  خبيئة  فهي  مستقل، 
مبالغ  بصورة  وتتشكل  اآلخرين،  من  تلقن 
الفردي  الشعبي  اخليال  فيها  يلعب  فيها، 
موجودة  وهى  خاًصا،  طابعاً  ليعطيها  دوره 
يف كل مكان، عند الريفيني واحلضريني على 
املثقفني  وأنصاف  املثقفني  وعند  السواء، 
لدى  توجد  وهي  متفاوتة،  بنسب  واألميني 
وحتت  مختلفة  وبأشكال  الشعوب  مختلف 
مسميات مختلفة، بيد أن جوهرها وطبيعتها 
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الرواية،  الذي تدور فيه  والثقايف  االجتماعي 
والتي تخضع للتبدل والتغير املستمر  بحيث 
تلبي حاجات املستمعني الثقافية واالجتماعية، 
يف  الناس  جمهور  يتدخل  ما  كثيًرا  لذا جند 
تعديل شكل املأثور الشعبي بحيث يأتي تعبيراً 
صادًقا من املواقف الوجدانية الشعبية، ولذلك 
فهي متثل ما ينطوي عليه خالصة جتربة مليئة 
باملعاناة التاريخية، وتراكم خبرات طويلة، ومن 
للمجتمع  الفكري  اإلطار  لنا  حتدد  فهي  ثم 
البشرى، ذلك أن أبناء املجتمع يودعون فنونهم 
الشعبية ولهجاتهم وأقاويلهم مبختلف أمناط 
توجهاتهم الفكرية وآرائهم عن احلياة واملوت 
الطبيعة والدين، ولكن يظل  والكون ومظاهر 
زال  ما  مدى  أي  إلى  هنا  املطروح  السؤال 
املجتمع الليبي يتمسك بثقافته الشعبية وبكل 
ما حتويه هذه الثقافة الشعبية من عناصر ؟

ال توجد ثقافة ساكنة، كل الثقافات تتغير مبرور 
الزمن، فال توجد ثقافة ساكنة ال تتطور، كما 
ال توجد ثقافة منعزلة عن الثقافات األخرى 
تفاعل  حالة  يف  هي  املختلفة  فالثقافات 
املواصالت  وسائل  يف  الثورة  أدت  وقد  دائم 

واالتصاالت إلى زيادة هذا التفاعل.

جد  الولي  هذا  يكون  قد  لولي،  ضريح  من 
حوله  تقام  والذي  ومؤسسها،  القبيلة  هذه 
القبلي،  الديني  الطابع  ذات  االحتفاالت 
ولي  ومن  ألخرى،  منطقة  من  تختلف  وهى 
املنطقة،  وطبيعة  اعتقاده  حسب  كل  آلخر 
وحسب أهمية الولي نفسه وقبيلته وأصولها 
بعض  أيضاً  ليبيا  يف  توجد  كما  التاريخية، 
املمارسات الغيبية املرتبطة باالعتقاد باجلن 
حياة  على  السلبي  وتأثيرها  والشياطني 
بعض األفراد واألسر والتي قد يترتب عليها 
العقلية  األمراض  ببعض  اإلصابة  عند  أنه 
والنفسية فإنها يف أغلب األحيان تفسر هذه 
حتى  أو  اجلن  من  مس  وجود  إلى  اإلصابة 
نحو  مباشرة  يسارعون  فنجدهم  السحر، 
بعض األشخاص »الشيوخ« ممن يعتقد أنهم 
يخلِّصون مرضاهم من املس أو فسخ السحر 

املأثورات الشفهية :
الشواهد  كل  من  الشفهية  املأثورات  تتكون 
متعلقة  منقولة  روايات  تعد  التي  اللفظية 
باملاضي، وهي تلك التي يتناقلها شخص عن 
التي  املأثورات  وهذه  اللغة،  طريق  عن  آخر 
وبالوسط  نفسه،  الراوي  بثقافة  عادة  تتأثر 

الليبي  27



28الليبي 

شؤون عربيـــــة

حقائق التاريخ املطموس )2(

ـ  ترتيب احلروف واالرقام  : 
العديدة  االثرية  االستكشافات  دلت  لقد 
كتبوا  الفينيقيني  إن  االخيرين،  القرنني  يف 
ـ  بترتيب  االولى  اجلاهلية  يف  األبجدية 
سابقاً  اليه  اشرنا  الذي   ) هوز  ابجد   (
وذلك  االبجدية،  لتلك  حرفاً   )  28  ( وهو 
ـ  من  ورقموها  احللق  من  مخارجها  بحسب 
ـ ذلك ألغراض احلساب الذي  1 ـ 1000 
تفرضه التجارة ـ هذا وقد اسقط الفينيقيون 
والواو  لأللف  الصوتية،  اخلصائص  االوائل 

 ، صامتة  احرفاً  فقط  واعتبروها  ـ  والياء 
تعبر عن صورة اخراجها من الفم ) صحوة، 
أدوات  باستعمالها  مكتفني   ) مأسدة  هيئة، 
بحروف  تلحق  عندما  الصوت،  حركة  ملد 
ـ مثل ) زياد ، سمير ، خلود  صامتة أخرى 
الفتحة والضمة والكسرة  يتم ادخال  (، ولم 
واملد  الشد  ادوات  من  وغيرها  والسكون  
والتنوين على الكتابة إال يف زمن متأخر، بل 
عند  الصوتية   االدوات  هذه  استعمال  كان 
اسقط  كذلك   ،) فقط  سمعية   ( القدماء 

محمد عبد السالم الجالي. ليبيا
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إذ  الصامتة،  احلروف  بعض  الفينيقيون 
حصرت حروف االبجدية يف ) 28 ( حرفا 
ثابتا ، وذلك لكون الرقم ) 28 ( يعبر عن 
ظواهر فلكية أو فيزيولوجية أو زمنية ذات 
اثر يف نظام حياتهم وخصوصية معتقداتهم، 
فهو يطابق ايام الشهر القمري، ودورة حيض 
الرقم ) 4 ( عدد  ـ ولو قسمناه على  املرأة 
فصول السنة حلصلنا بذلك على الرقم ) 7 
(، وهو عدد أيام االسبوع، ويرمز الى البحار 
الدنيا  وعجائب  السبع،  والسماوات  السبعة 

السبع ـ الخ .
حروف  ترتيب  أن  العلماء   من  فريق  ويرى 
االبجدية على النظام املعروف لم يتم هكذا، 
غرض  على  ينضوي  بل  الصدفة،  بعامل 
علمي فلكي، أو غاية منفعية أو معتقد ديني 
املذهب  هذا  الى  ذهبوا  الذين  طليعة  ويف  ـ 
سنة 1978م ـ املستشرق االيطالي الشهير 
يف  تخصص  الذي  بوزاني«  »السنيور  
 ، والفارسية   ، العربية   ، الشرقية  الفلكيات 
والهندية ـ وهو مييل الى كون رموز االبجدية 
العربية ذات عالقة بالظواهر الفلكية وكون 
إمنا  املعتمد،  النحو  على  حروفها  ترتيب 
السنة  فصول  لتحديد  االساس  يف  وضع 
بحسب  قصرهما  او  والليل  النهار  وطول 
مدار الشمس والقمر ومسار الكواكب ـ شتاًء 
وصيفاً، ويلخص »بوزاني« الى أن األبجدية 
بها  يستدل  ثابتة،  »روزنامة«  شبه  كانت 
املالحون يف البحر والضاربون يف الصحراء 
لعناصر  ويحتاطون   ، اجلوية  االحوال  على 

الطبيعة وتبدالتها يف املجاهل والصعاب . 
الهروب من الطاعون :

 يخطئ من اعتقد ذلكـ  فالفينيقينيـ  وصلوا 
وليس  برا  ـ  وفلسطني  ولبنان  سوريا  الى 
بحرا ، إذ كان ذلك صعبا ـ يف األلف الرابع 
طوروا  قد  يكونوا  لم  ألنهم  م،  ق  الثالث  أو 
اساطيلهم البحرية بعد ـ حيث يدورون دورة 
الرجاء الصالح حول افريقيا ـ كي يصلوا الى 

، ولو حصل ذلك لكان يف وسعهم  املتوسط 
أن يستوطنوا اسبانيا أو ايطاليا أو صقلية، 
ولم  افريقيا،  بقعة مالئمة يف شمال  أي  أو 
يعرقلهم عناء الوصول إلى البر االسيوي يف 
استوطنوا  حيث  الشرقي،  املتوسط  حوض 
املنطق  من  يبدو  لذلك  الشام،  سواحل 
الشرقي  املتوسط  الى  هجرتهم  تكون  أن 
من  فريق  ويرجح  ـ  البر  طريق  عن  حصلت 
اجلارف«  »الطاعون   وباء  يكون  أن  العلماء 
يف  الكبرى  الهجرة  الى  دفعهم  الذي  هو 
ـ  امليالد  قبل  والعشرين  الثامن  القرن 
مصر  مع  جيدة  عالقات  أقاموا  انهم  مع 
الفرعونية ، ابتداًء من الف الثالث ق م ـ إال 
باجتاه  اقتحموها  التي  البحرية  اآلفاق  أن 
واملواقع  العامرة  املدن  أنشأوا  حيث  الغرب 
اوروبا  يف  املميزة  والتجارية  العسكرية 
عن  انظارهم  تصرف  لم  افريقيا،  وشمال 
الداخل السوري، حيث بسطوا نفوذهم الى 
مع دمشق وامتدت  »تدمر«، واقاموا حتالفاً 
أمام  فاحتني  وحوران«  إلى«البلقاء  سلطتها 
لتوفير  املأمونة  البرية  الطرق  قوافلهم 
اتصال دائم مع موطنهم األصلي يف اخلليج 
يرام  ما  أفضل  على  التواصل  وظل  وجند، 
واملستوطنني  اخلليج  هناك يف  املقيمني  بني 
أحداهما  طريقني،  عبر  فينيقيا  مدن  يف 
براً  تتجه  برمائية  واألخرى  مباشرة،  برية 
إلى  األحمر  البحر  جتتاز  ثم  »العقبة«  إلى 
العربي،  اخلليج  الى  ومنه  الهندي،  املحيط 
وهكذا إلى أن قامت امبراطورية الفينيقيني 
قوافلهم  وباتت  الغرب  يف  الكبرى  البحرية 
رأس  عبر  وتنتقل  االطلسي،  املحيط  جتوب 
الرجاء الصالح، إلى جنوب اجلزيرة العربية، 

ثم جتتاز مضيق »هرمز« إلى بالد املنشأ .
يف  يقول  »سترابون«  االغريقي  ـالرحالة 
وذلك  الكبرى«،  »اجلغرافية  موسوعته 
قائد  كوس«   »نيار  البحر  أمير  عن  نقالً 
املالحني  إن  ـ  املقدوني  االسكندر  االسطول 



يرشدون   (( كانوا  الذين  هم  الفينيقيني 
وذلك   ) دملون   ( بحار  يف  اليونانية  السفن 
لذلك    )) بخصائصها  الدقيقة  ملعرفتهم 
حملوا  الفينيقيني  أن  لنا  يثبت  ما  كثيراً 
معهم االبجدية العربية االصلية من ديارهم 
االولى يف اخلليج العربي إلى لبنان وسوريا 
احلجر  على  املحفورة  ولوحات  وفلسطني، 
وصور  »جبيل  يف  امللوك«  »نواويس  وبعض 
واوغاريت ورأس شمرا »، وهي تعتمد نظام 
الذي  باء«  »االلف  نظام  دون  هوز«  »ابجد 
اعتمد يف اللغات الالتينية وانتقل منها الى 
العربية املعاصرة يف زمن متأخر، ولكن هذه 
القرن  املكتشف خالل عشرينيات  االبجدية 
املاضي  تتألف من ) 22 ( حرفاً بدالً من ) 
28 ( حرفاـً  وقد سقطت منها أحرف ) ثخذ 
وضظغ ( حيث اتضح لنا بعد جهد جهيد يف 
هذه  لسقوط  املمكنة  االحتماالت  متحيص 
اسقطوا  الفينيقيني   إن  ـ  الستة  االحرف 
بدوية  كانت  ، ألنها  بأنفسهم  هذه احلروف 
اجلرس، عسيرة الفظ، غير مالئمة لتداول 
ابجديتهم  علموها  التي  البحرية  الشعوب 
الشرقي  احلوضني  يف  معها  وتعاملوا 
كونها  عن  ، فضالً  املتوسط  للبحر  والغربي 
ال ترد إال نادراً يف اللغات التي تنطق بها تلك 
الشعوب، وهي صعبة األداء يف النطق، ثقيلة 
على أسماع األمم التي اكتسبت ارادة احلياة 
لذا  الصحراء،  خشونة  تألف  ولم  البحرية، 
الى  الكرمي  القارئ  انتباه  البد هنا من لفت 
كما  الفينيقية.   للحروف  البياني  النموذج 
،وهو  العربي  االبجدي  بترتيبها  اكتشفت 
باء  الف   ( ترتيب  عن  متاماً  يختلف  ترتيب 
الكتابات  يف  اعتمد  والذي   ) دال.الخ  سني 
الفينيقية  الكتابة  من  املقتبسة  الالتينية 
األصلية، قد اثبت هذا املخطط البياني يف 
موضع آخر من هذا املوضوع ـ ولهذا يضاف 
الفينيقية  باحلروف  الكتابة  إن  ذلك  الى 
كانت تتم من اليمني الى اليسار وذلك على 

بهذه  احتفظت  التي  العربية  الكتابة  مثال 
تكن احلروف  ولم  يومنا هذا،  الى  الظاهرة 
العربية القدمية نفسها موصولة يف االساس 
بعد أن جمع  إال جزءاً، وقد مت وصلها كلياً 
عنه«   اهلل  رضي  عفان  بن  »عثمان  اخلليفة 
مستصعباً  تبينت  حيث  ـ  الشريف  املصحف 
يف  املقرئني  ملهمة  تسهيال  وذلك   ، قراءته 
التجويد، كما اضيفت الى احلروف  نقطها 
وزودت  االلتباس  لتجنب  اللفظ  يف  الالزمة 
االدوات،  من  وغيرها  الصوتية  باحلركات 

لتفادي العثرات النحوية واللحن واإلقواء .
التي  التاريخية  القراءات  هذه  خالل  ومن 
نحاول قدر االمكان إبرازها الى حيز الوجود 
نظراً لبعض من املغرضني األجانب ال يزالون 
يعبثون بحضارة العالم االسالمي، إذ ال يزال 
االثرية  الكشوف  يف  تخريبي  حضور  هناك 
طيلة  البحث  عملية  يف  خصوصاً  الشرقية 
القرنني املاضيني عن اثار فينيقيا ـ ورمبا قد 
العديد  عملت اصابعهم اخلفية على طمس 
من املعالم االثرية االسالمية املختلفة، حيث 
أنها تؤكد أن بعض نصوص »التوراة« سرقت 
وأن  واوغاريت«،  »جلجامش  مالحم  من 
اسمها  ( فرضت  ) جبيل  »بيبلوس«  مدينة  
على تلك »التوراة« التي عثر عليها يف  »رأس 
شمرا« على كتابات قدمية تؤكد مبا ال يقبل 
التأويل.  إن »نشيد األناشيد« مقتبس منها ـ 
أيضاً تسلل احلاقدون على العرب واملسلمني 
إلى اثار »دملون«، وكثيراً ما أوصوا باطالً يف 
وتهامة  واحلجاز  اخلليج  اثار  بأن  يومياتهم 
الى  عائدة  اجلنوبي،  واليمن  والعسيرين 
األحداث  حالياً  تؤكدها  وكما  العبرانيني، 
اجلنوبي،  اليمن  فصل  ملحاولة  الدامية 
وكل هذه االحدث نشأت من فتنة، وتأجيج 
اخلالفات ومن ورائهم  يهود اليمن حلساب 
ـ وهذا يعد تشويه ملنابع احلضارات  قومهم 
لهم  تتيح  كي  ـ  العرب  جزيرة  يف  القدمية 
محاولة االستيالء على تلك املناطق يف يوم من 
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االيام ، زاعمني انها ملك االجداد كما فعلوا 
يف اغتصاب فلسطني ، وهذا بصرف النظر 
عما نهبوه من كنوز اثرية ـ شاهد من الرخام 
نقش  ـ  مالطا  جزيرة  يف  فينيقي  قبر  على 
عليه دعاء الى االلهة »ملقاتا الفينيقي«،  و 
»هيرا كليس اليوناني« بالكتابتني ـ الفينيقية 
الشاهد  هذا  ويعود  القدمية«،  واليونانية 
الى  باريس  يف  »اللوفر«  متحف  يف  املوجود 
»ملقاتا«  إن  ومعروف  ـ  م  ق  الثاني  القرن  ـ 
ويف  »صور«  الفينيقية يف  االلهة  أعظم  كان 
»هيرا  مبثابة  كان  كما  وهو  ـ  »قرطاجة« 
القوة  ميثل  كان  الذي  ـ  االغريقي  كليس« 
اخلارقة، ويذهب عدد من الباحثني إلى أن 
فقط  االبجدية  كتابة  ينقلوا  لم  الفينيقيني 
الى اليونانية ومن ثم الى الرومان، بل نقلوا 
واختصاصات   ) امليثولوجيا  نظام)  اليهم 
كانوا  باعتبارهم  بالبشر،  وعالقاتهم  االلهة 
مع املصريني السباقني يف هذا املضمار قبل 

ظهور »امليثولوجيا اليونانية« بقرون ـ ويروي 
والعزى«  ومناة  »الالت  أنصاب  أن  آخرون 
التي حطمها الرسول صلى اهلل عليه وسلم  
التي  االصنام  من  االساس  يف  هي  مكة  يف 
وضعها الفينيقيون القدامى يف الكعبة ـ لذا 
عندما نبحث وندقق يف العديد من الوقائع 
أو حديثاً سنجد ما نبحث  التاريخية قدمياً 
عنه بكل امانة وموضوعية رغم مشقة وعناء 
البحث املتواصل يف دروب املراجع واملصادر 
العزم  عاقدين  أننا  إال   ، املختلفة  التاريخية 
هو  ما  ونسجل  وندون  نبحث  أن  ثقة  وبكل 
التي  االمكانيات  حسب  وحقيقي  مؤكد 
واملفيدة  القيمة  املعلومات  على  حتتوي 
التاريخية  املراجع  تلك  من  نستقيها  التي 
الهامة، التي يجب ان يستفاد منها كل مهتم 
التاريخ  علوم  يف  باحث  او  متخصص  او 

املختلفة.    
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يف الزيارة االولى شاهدت الدقة يف التنظيم، 
من  واخلروج  الدخول  عمليات  وسهولة 
اقتصار  رغم  للمعرض  الرئيسة  البوابات 
»باحلجز  فقط،  مرات  اربع  على  الزيارات 
القاعات  داخل  احلركة  وكانت  املسبق«، 
الكبرى سهلة نظراً لغياب االزدحام مثلما كان 

يحدث يف السنوات السابقة.
مررت على اجلناح الليبي الرسمي متمثالً يف 
وزارة الثقافة والتنمية املعرفية، التي عرضت 
وإصدارات  الرسمي،  اجلناح  يف  إصداراتها 

التي  للكتاب  القاهرة  مهرجان  دورة  كانت 
 « شعار  من  واتخذت    52 الرقم  حملت 
القراءة حياة«، مختلفة يف كل شيء بدءاً من 
توقيتها ونهاية باقترانها بجائحة كوفيد 19  
برامجه   على   كامل  بشكل  سيطرت  التي 
وغيرت الكثير من انشطته وحيويته، وبالتالي 

على زواره ومبيعات كتبه..
أربع  يف  املعرض  أزور  أن  لي  مقرراً  كان 
ادارة  قررته  ما  حسب  فقط  مناسبات 

املعرض لكل زائر.

أضواء عىل الدورة 52 لمعرض القاهرة للكتاب..

عبد السالم الزغيبي. اليونان

معرض املليون زائر
شؤون عربيـــــة
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الثقافية  الفعاليات  والغاء  واخواتها،  كورونا 
اللجنة  حاولت  وان   . املصاحبة،  والفنية 
وطء  من  تخفف  قرارات،  إصدار  املنظمة 
قراراتها السابقة يف محاولة جلذب اجلمهور 
انتهاء  موعد  من  املتبقية  االخيرة  األيام  يف 

املهرجان .
التي  االستثنائية،  الدورة  هذه  عاب  ما   /2
شهدت تنظيماً جيداً هو غياب اجلمهور رغم 
العطالت،  أيام  باستثناء  املجاني،  الدخول 
والفترات الصباحية، خالفاً للدورات الثالث 

املاضية التي حضرتها.
#أنا_ فريق   ( الشباب  من  املتطوعون   /3
متطوع(، الذين كانوا متواجدين يف كل ردهات 
واجنحة وقاعات املعرض بذلوا اجلهد الكبير 
من أجل أجناح املعرض هذا العام، وتفوقوا 

على أنفسهم.
4/ كانت كتب سور األزبكية والهيئة العامة 
دور  مع  مقارنة  السعر  يف  االرخص  للكتاب 
النشر االخرى.  وجذبت مبادرة وزارة الثقافة 
املصرية مباد »ثقافتك كتابك« والتي جتاوزت 

مبيعاتها أكثر من 100 ألف نسخة

والفضيل  البيان  مثل  ليبية  نشر  دور 
وبرنيتشي، يف جناح مخصص للبيع فقط.

قلة  رغم  ممتازة  ومشاركة  حضوراً  ورأيت 
من  فعالة  مشاركة  هناك  وكان  االمكانيات، 
أسهمت  التي  الليبية،  اخلاصة  النشر  دور 
للبالد.  الثقايف  الوجه  اظهار  كبير يف  بدور 
نشر  دور  من  عديدة  إصدارات  يف  متثلت 
والوسط  والوليد  واحلسام  واجلابر  )الكون 
الرواد وحب  والشعب،  الساقية  والفرجاني، 
الرمان..(. وكان هناك تنوع كمي وكيفي يف 
جيداً  إقباالً  بعضها  شهد  التي  اإلصدارات 

جداً.
أن  وددت  التي  املالحظات  بعض  هناك 

اسجلها هنا :
والفنية  الثقافية  الفعاليات  إلغاء   /1
عن  عبارة  املهرجان  من  جعل  املصاحبة، 
مجرد مكتبة كبيرة  بسبب سوء التقدير من 
املهرجان  إدارة  على  املشرفة  العليا  اللجنة 
والقرارات غير املدروسة، ومنها تقليل عدد 
وباء  وتأثيرات  عديدة،  ألسباب  احلضور 

شؤون عربيـــــة
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مباشرًة مما يوفر الوقت واجلهد. ففي أحيان 
كثيرة قد ال يستطيع الزائر احلصول على كل 

ما يريد من كتب رغم وجودها يف املعرض.
للكتاب  العامة  الهيئة  صفحة  حسب   /6  
املنظمة ملعرض القاهرة للكتاب قبل أيام من 
ختام املعرض فإن الزوار تخطوا املليون زائر، 
رغم أن إدارة املعرض حددت رقم 100 الف 

زائر يومياً فقط .
فإن  الكون  مكتبة  جناح  صفحة  حسب   /7
الدولي  القاهرة  معرض  يف  مبيعاً  االكثر 

للكتاب 2021 هي :
1/ حساسات التفكير الناقد.. 2/ أتوبيس 
اإلمام  جامعة   /3 طرابلس..  شوارع  ذاكرة 
أقرب   /4 السنوسي..  علي  بن  محمد 

يزيد  واحد وال  تبدأ من جنيه  بكتب  القراء 
سعرها عن 20 جنيه .. بإصدارات متنوعة 

يف شتى مجاالت املعرفة.
أكثر،  الدينية  الكتب  على  االقبال  كان   /5
اقباالً  االكثر  الشريف  االزهر  أجنحة  وزوار 
يف  الدارسني  األجانب  الطالب  من  خاصة 

جامعة االزهر.
6/ طلب مني بعض األصدقاء كتباً، وجدت 
أن  وميكن  االخر،  البعض  أجد  ولم  بعضها 
ما  اليها صعب،  الوصول  لكن  تكون متوفرة 
اقترحه هو أن تكون هناك قاعدة بيانات لكل 
دار نشر بأسماء الكتب املوجودة يف املعرض، 
بحيث يبحث القارئ أو الباحث عن الكتاب 
من خالل قاعدة البيانات ويتوجه إلى املكان 

شؤون عربيـــــة
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لـ الصديق بودوارة، »والدي عمر املختار« لـ 
عبد الرحمن سالمة.

 52 رقم  الدورة  اختتمت  بدأت،   ومثلما 
اخلميس  مساء   ، للكتاب،  القاهرة  ملعرض 
15 يوليو 2021،على امل اللقاء مجددا  يف 
من 26  الفترة  ال53 خالل  القادمة  دورته 
بلدي  وسيكون  فبراير 2022   6 الى  يناير 

الثاني »اليونان« ضيف شرف املعرض.

وقف   /5 املدني..  محمد  للشيخ  الوسائل 
شارع..  من  مبنعطف   /6 العظيم..  القرآن 
شرح   /8 ليبي..  مواطن  حكايات   /7
 /9 التصوف..  يف  احلسان  الدرر  منظومة 
غناوي جز الصوف.. 10/ رسالة أبي سيف 

يف البسملة.
»عالقة   : مبيعاً  األكثر  البيان،  دار  حسب 
حرجة« لـ عائشة االصفر، »دكتاتورية الوجع« 

شؤون عربيـــــة



فيها  مبا  القطاعات.  جميع  على  األخير 
احلياة  استئناف  مت  فقد  الثقايف،  القطاع 
تدريجي  بشكل  باملغرب  والفنية  الثقافية 
2021.فقد  يونيو  شهر  فاحت  من  ابتداًء 
سمحت اجلهات املسؤولة بتنظيم التجمعات 
يف  الفاعلني  قبل  من  الثقافية  واألنشطة 
ولعل  واجلمعوي.  والفني  الثقايف  الشأن 
أصيلة  موسم  األنشطة:  هذه  أبرز  بني  من 
الشعبية  للفنون  الوطني  املهرجان  الثقايف، 
املغربي  الثقايف  املشهد  تعزز  .كما  مبراكش 

به  هذه هي بداية مشروع طاملا حلمنا 
من  رسالة  عدد  كل  يف  لنا  يكون  أن   ..
مستجدات  آخر  تسرد  عربية  دولة 
ثقافية  رسائل  فيها،  الثفافية  الساحة 
فعاليات  مالمح  تشمل  الليبي  ملجلة 
، بدايتنا برسالة  الثقافة يف كل الدول 
املغرب الثقافية للكاتب سعيد بوعيطة 

. واآلتي أروع بإذن اهلل .
على الرغم من الظروف العامة التي يعيشها 
هذا  وتداعيات  كورونا،  وباء  جراء  العالم 

رسالة المغرب الثقافية ..  

سعيد بوعطية . المغرب. خاص لمجلة الليبي

موسم ألصيلة  وبيت  للرواية   
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 11 مشاركة  والرسم  النحت  مشغل  يشهد 
فناناً يف مشاغل الفنون التشكيلية يف قصر 
على  الصباغة  مشغل  تنظيم  مع  الثقافة، 
أصيلة  مدينة  بأطفال  اخلاص  اجلداريات 
يف حدائق قصر الثقافة، إلى جانب معرض 
رواق  يف  سيقام  الذي   »2021 »ربيعيات 
للملتقيات  الثاني  احلسن  مبركز  املعارض 
أطفال  »مشغل  أعمال  ومعرض  الدولية، 
املوسم« الذي سيقام أيضاً يف رواق املعارض 
»الفنانني  ومعرض  الثاني،  احلسن  مبركز 
الشباب  أصيلة(  إلى  )نسبة  الزيالشيني« 
الثقافة.  قصر  ديوان  يف  سُينّظم  الذي 
األدبي«  »اإلبداع  ورشة  جانب  إلى  هذا 
أحمد  الشاعر  األستاذ  عليها  يشرف  التي 
اإلعدادية  املدارس  طلبة  لفائدة  العمراوي 
الثانية  الدورة  أما  أصيلة.  يف  والثانوية 
من  ستنظم  التي  املوسم،  من  )اخلريفية( 
نوفمبر   13 األول(إلى  أكتوبر)تشرين   22
ست  فتتضمن  املقبلني،  الثاني(  )تشرين 
ندوات. وذلك يف إطار الدورة 35 جلامعة 
ستشهد  حيث  املفتوحة.  عباد  ابن  املعتمد 
هذه الندوات حضوراً عربّياً وأفريقياً ودولياً 

الفتاً مبشاركة من الباحثني واملفكرين. 
الثقايف  احلدث  هذا  على  القائمون  يحرص 
املتميز على التجديد النوعي والكمي، ضمن 
الهوية  على  واملحافظة  االستمرارية  خيار 
الفكرية التي طبعت املوسم منذ انطالقه يف 
1978.مما أكسب موسم أصيلة مصداقية 
دولياً  ثقافياً  موعداً  أصبح  حتى  متجددة. 
والثقافية  السياسية  النخب  بامتياز.تقصده 
املغربية واألجنبية. خاصة من دول اجلنوب 
من  أّنه  أساس  على  العربية.  واملنطقة 
وعالم  العالم  يف  القليلة  الفكرية  الواحات 
التي يجري فيها نقاش خصب بني  اجلنوب 
قضايا  بخصوص  األفكار  ومنتجي  الفاعلني 
الراهن  بصميم  اتصال  لها  وإشكاليات 

الثقايف واملعيشي العام.

الروائي  من  مببادرة  الرواية  بيت  بتأسيس 
السينمائي  والناقد  الراشدي،  العزيز  عبد 

سليمان احلقيوي. 
الثقايف  أصيلة  ملوسم   42 1.الدورة 

2021 يف دورتني :
لعام  أصيلة  منتدى  مؤسسة  تنظم     
الدولي  الثقايف  »أصيلة«  موسم   ،  2021
الصيف  يف   ( دورتني  يف  واألربعني،  الثاني 
املغربي  العاهل  رعاية  اخلريف(. حتت  ويف 
امللك »محمد السادس«، وبشراكة مع وزارة 
الثقافة والشباب والرياضة )قطاع الثقافة(، 
وجماعة )بلدية( أصيلة. وجتدر اإلشارة إلى 
أن املؤسسة لم تتمكن من تنظيم هذه الدورة 
)كوفيد  جائحة  تفشي  2020.بسبب  سنة 

.)19
مع  بالتعاون  نظمت  أنها  من  الرغم  على 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة يف صيف 
2020، سلسلة من األنشطة الفنية، ُدشنت 
املغربية  الفنانة  منحوتة  عن  الستار  بإزاحة 

»إكرام القباج« يف شارع محمد السادس. 
لهذه  )الصيفية(  األولى  الدورة  خصصت 
يف  وتضمنت  التشكيلية.  للفنون  السنة 
االقتصاد  »دور  حول  ندوة  برنامجها 
 11 إلى   9 من  التنمية«  يف  اإلبداعي 
العربية  املنظمة  مع  بشراكة  يوليو)متوز( 
سيتولى  )ألكسو(.  والعلوم  والثقافة  للتربية 
)املغرب(  للشباب  املتوسطي  املنتدى 
لهذه  التنظيمية  اجلوانب  على  اإلشراف 
من  مختصاً   30 فيها  يشارك  التي  الندوة 
العربية األعضاء يف جامعة  املغرب والدول 
هذه  برنامج  سيعرف  كما  العربية.  الدول 
الصباغة  مشغل  تنظيم  الصيفية  الدورة 
وذلك  مكثف،  بشكل  اجلداريات  على 
 .1978 عام  منذ  املوسم  عادة  على  سيراً 
العام 11 فناناً يف  حيث نّشط مشغل هذا 
وذلك  العتيقة.  أصيلة  مدينة  أزقة  مختلف 
فيما  يوليو.   3 حتى  السبت  يوم  من  بداية 
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املغربي. لكونه يعد حتدياً حقيقياً للزمان من 
خالل أصالة فنون األجداد التي ال تزال أكثر 

حيية على مر السنني. 
سنوياً  املقام  الفني  احلدث  هذا  فإن  لهذا، 
العريقة  التاريخية  )املعلمة  البديع  بقصر 
يستدعي   ،)16 للقرن  تاريخها  يعود  التي 
وعياً ثقافياً قوياً. حيث تعيد الفنون الشعبية 
ألذهان املتتبعني جتذر االنتماء. ألنها تشكل 
األوجه  املتعدد  للتراث  عميقة  حقيقية  ثروة 
والروحية(.  االجتماعية  واألبعاد  )الفنية 
الشعبية،  للفنون  الوطني  املهرجان  يندرج 
الذي يعد من أقدم مهرجان باملغرب، ) أحدث 
سنة 1960 يف إطار الدينامية الهادفة إلى 
الالمادي  التراث  ونقل  وإنعاش  املحافظة 

2.الدورة 51 للمهرجان الوطني للفنون 
الشعبية مبراكش 2021:

من   51 الدورة  مراكش،  مدينة  ستحتضن 
وذلك   . الشعبية  للفنون  الوطني  املهرجان 
حتت شعار »أغاني وإيقاعات أبدية‹« .ستنظم 
نسخة هذا العام مببادرة من جمعية األطلس 
الكبير وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة، احتفاالً مبرور أزيد من 50 سنة 
اململكة  جهات  جميع  يف  الشعبية  للفنون 
املغربية. حيث تتموقع هذه الفنون باعتبارها 
التراث  على  للحفاظ  حقيقياً  ثقافياً  عمالً 
املغربي. ذكر بالغ املنظمني أن النسخة 51 
ترويجية  من حملة  أكثر  املهرجان متثل  من 
الثقايف  للمدينة احلمراء )مراكش( وللتراث 
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الكتابة بني متخيل كاتبها والواقع الذي ينتمي 
األساس  وغيرها  القناعة  هذه  شكلت  إليه. 
يف  الرواية  بيت  تأسيس  عليه  قام  الذي 
املغرب من قبل الروائي عبد العزيز الراشدي 
احلقيوي.                                                                      سليمان  السينمائي  الناقد  و 
                                                                                                                                : الرواية  بيت  تأسيس  وعي 
ال يعود السبب فقط يف هذا اإلطار إلى عجز 
بتفاصيل  االهتمام  يف  النجاح  عن  الكاتب 
خيط  اجتراح  على  قدرته  وضعف  روايته، 
شخصياته  نحت  على  حتى  أو  لها  سردي 
ما  قدر  معني.  واقع  مع  عناق  إقامة  أو 
الرواية  صاحب  لدى  مرتبطا  املشكل  يبقى 
التفكير  إلى  قادته  التي  منطلقاته  كون  يف 
وعي  على  مؤسسة  تكن  لم  رواية،  كتابة  يف 
الرواية.  جنس  داخل  الكتابة  بأهمية  سابق 
املادي  اجلانب  من  األمر  إلى  ينظر  دام  ما 
للمسألة. ال مبا تتيحه الرواية لصاحبها من 
قوة على مستوى تفجير مكنوناته اإلبداعية 
داخل طبقات  واجتماعياً  وتطويعها سياسياً 
ومستويات متنوعة من السرد، وذلك بالنظر 
املؤسسات  لدن  من  املبذولة  املجهودات  إلى 
»موضة«  كأنها  الرواية،  تكريس  يف  األدبية 
على حساب  املعاصر  العربي  الثقايف  الزمن 
يوم.  بعد  يوما  يتراجع  أصبح  الذي  الشعر 
ليس فقط من داخل الساحة األدبية العربية، 
وإمنا من احلياة اليومية العاملية ككل. ينطبق 
هذا األمر كذلك على الفنون البصرية األخر 
التي  والسينما(  والفوتوغرافيا  )التشكيل 
وجدت نفسها داخل إطار ضيق على مستوى 
االشتغال. مما أتنج آالف الصفحات النقدية 
املضللة عن روايات لم يقرأها أحد، وال حتى 
املهتمني  آراء  جاءت  ثم  قبل،  من  بها  سمع 
متضاربة بشأن جدوى تأسيس بيت الرواية 
أمام  تعمر طويالً  لن  آراء  لكنها  املغرب.  يف 
حجم الكّتاب املغاربة على مختلف مشاربهم 
خبر  مع  تفاعلوا  الذين  واإلبداعية  الفكرية 
عيني  واقع  من  ينطلق  ألنه  التأسيس.  هذا 

باململكة املغربية، املمثل يف فنونه الشعبية
الفن  ومهن  والرقص  )املوسيقى  والتقليدية 
واملنتجات املحلية(. مما بجعل هذا املهرجان 
الفني.  والتبادل  واللقاءات  للتعبير  أرضية 
وتنوع  أصالة  الكتشاف  مناسبة  يشكل  كما 
الفولكلور املغربي وتراثه الشعبي يف مختلف 
املوروث  واكتشاف  والفنية  الثقافية  جتلياته 
فنون  من خالل  واألصالة  العفوية  وصناعة 
تقليدية نابعة من مصادر حية لم تتقادم مع 

الزمن. 
القائمني  حسب  الدورة  هذه  تنظيم  ويأتي 
عليها لرد االعتبار للتراث واملوروث الثقايف 
تثمينه  خالل  من  وذلك  الوطني.  الالمادي 
دوره  يلعب  كي  عليه.  واملحافظة  وحتصينه 
الفعال يف مخططات التنمية املستدامة التي 
قوية  دفعة  وإعطاء  املغربية،  اململكة  تعرفها 

وحيوية جديدة لهذه التظاهرة.
3ـ تأسيس بيت الرواية باملغرب:

يف  املغربي  الروائي  اإلبداع  تراكم  ساهم  
داخل  األدبي  اجلنس  بهذا  االهتمام  زيادة 
حظوة  بحكم  وكذا  املغربي.  األدب  مجال 
األدبي  اجلنس  هذا  يتنزلها  أضحى  مادية 
ظهور  أمام  القصة  أو  الشعر  مع  باملقارنة 
مؤسسات عربية كثيرة تدعم الرواية العربية 
من  الرغم  على  لكن  اإلبداعي.  ومتخيلها 
هذا التراكم، فإن ذلك لم بخلق وعياً كبيرا 
ينعدم  عدة  مغربية  روائية  كتابات  ًداخل 
تركيب  من  يحمله  مبا  »العمل«  مفهوم  فيها 
وفتنة  األسلوب  وانسيابية  اللغة  وجماليات 
السرد ومخاتالته. مما مينح الكتابة الروائية 
وشروطها  واجلمالية  الفكرية  خصائصها 
التاريخية والواقعية. فإن غياب هذا االهتمام 
على  وجمالياً  وفنياً  تاريخياً  الرواية  مبعمار 
أصحابها  يجرب  روائية  كتابات  حساب 
مدى قدرتهم على مواصلة السرد إلى نهاية 
رواية ضحلة  إبراز  احلكاية. مما ساهم يف 
مستوى  على  انفصاماً  تعيش  وكأنها  وهشة 



تأسيس يف خضم التحوالت :
إلى  بالنظر  التأسيس  هذا  أهمية  عن  أما 
التي تشهدها املنظومة  التحوالت اجلوهرية 
هناك  أن  فيرى احلقيوي  املغربية،  الثقافية 
الطارئ  التطور  يستدعيه  موضوعياً  قلقاً 
واملغربية  عموماً  اإلنسانية  الثقافة  على 
إلى  بالنظر  مشروع  قلق  لكنه  خصوصاً. 
نحو  تنحو  التي  الصورة  ثقافة  صعود 
الثقافة  وتغيب  املتلقي  وتنشد  التبسيط 
املكتوب  اخلطاب  أن  يضيف  لكنه  اجلادة. 
)الرواية على سبيل املثال( له مركزيته. ألن 
إنها  القول  عليها  يصدق  قد  هبة  احلكاية 
الرواية  لهذا ستظل  غريزية لدى اإلنسان. 
الرغم  على  البشر  وجدان  يف  حاضرة 
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مباشر يراعي مجمل اخلصوصيات الثقافية 
اخلطاب  بها  يحبل  أصبح  التي  والتاريخية 
مالمح  بحكم  املعاصر  املغربي  الروائي 
الذي  اجلمالي  اإلبدال  تؤكد  عدة  معرفية 
املغربية  الروائية  املتون  هذه  يطبع  أصبح 
الروائي  »املشروع«  مقدمة  يف  ويجعلها 
تأت  لم  التأسيس  فكرة  أن  كما   العربي. 
احتاد  زعماء  أو  الثقافة  وزارة  أعيان  من 
أسماء  من  فقط  بل  املجمد،  املغرب  كّتاب 
الثقافة  داخل  اجلديد  اجليل  من  واعدة 
والروائي  )الناقد سليمان احلقيوي  املغربية 
سليمان   يؤكد  الراشدي(.  العزيز  عبد 
احلقيوي على أنه سيتم باإلضافة إلى ذلك 
لها.                                                                      وجائزة   الرواية  بيت   مجلة  تأسيس 



الّطرية  املتحركة  القضية  بهذه  ميسكوا 
باألسئلة. ويحاصروها  الضاغطة؛ليحللوها 
السردية:   األعمال  هذه  بني  من  نذكر 
حلسن  األوبئة‹‹  جناح  يف  ›‹أسبوع  رواية 
عن  األولى  طبعتها  يف  بحراوي،الصادرة 
ــــــــ  رقراق،الرباط،2021.  أبي  منشورات 
›‹عام كورونا‹‹ للقاص عبده حقي. على وزن 
هذا  الطاعون(،2021  وعام  الفيل،  )عام 
الكتاب يلملم بني دفتيه ثالثني مقاالً حاول 
واقتفاء  تفاعل  رصد  خاللها  من  »حّقي« 
ردود أفعال أشهر خبراء الصحة واالقتصاد 
عبر  واإلعالم،  والثقافة  والفن  والسياسة 
كورونا  جائحة  تأثير  مدى  وكذلك  العالم 
بها.                                                                                                                      يشتغلون  التي  القطاعات  سيرورة  يف 
ــــ أرخبيل الفزع : كّراسة محكيات املعزل‹ 
للقاص أنيس الرافعي، الصادرة يف طبعتها 
األولى عن منشورات خطوط 2021.كتبها 
أنيس الرافعي على امتداد أزيد من أربعني 
يوماً من أيام فترة احلجر الصحي. واظب  
كمواطن  احلميمية  تدويناته  نشر  على 
صفحته  على  ككاتب  األدبية  وحتليالته 
منه الستكناه هذه  محاولة  بالفيسبوك، يف 
اللحظة احلرجة. فجاء عمله السردي نصاً 
يجمع يف ضفيرة واحدة، السرد القصصي 
والتخييل الذاتي والتحليل النقدي والتعليق 

الفنية. واللوحة  الصحايف 
الصحي‹‹  احلجر  يف  مغربي   ــــ.‹‹يوميات 
مطبعة  منشورات  عن  اليمالحي،  حلسن 
كتبت   .2021 املغرب،  بفاس/  بالل 
)فرح  الفرح  من  بكثير  اليوميات  هذه 
األهل  عن  االبتعاد  واأللم)ألم  الكتابة(، 
اآلتي   من  واألحباب(،واخلوف)اخلوف 
لكي  اليمالحي«  »حسن  كتبها  واملجهول(. 
خلطاب  النفسية  الضغوطات  من  يتخلص 

كورونا الذي يالحق اجلميع.
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الرواية  بيت  يراهن  ولهذا  تطور.  كل  من 
األنساق  مختلف  منفتحاً  يبقى  أن  على 
والتشكيل.  السينما  خصوصاً  البصري. 
ستسهم  اجلسور  هذه  مثل  إقامة  ألن 
السينما  على  الروائي  النص  انفتاح  يف 
املغربية  السينما  أن  ،خصوصاً  حتديداً 
معها  بلغ  مهمة  إنتاجية  بلحظة  أيضاً  متّر 
طويالً.                                                                                  فيلماً   25 املنتجة  األفالم  عدد 

: املعرفية  املنطلقات 
التي  املعرفية  املنطلقات  أهم  عن  أما 
فيرى  التأسيس،  هذا  جوهر  تؤسس 
إليه  يستند  الذي  املنطلق  أن  احلقيوي 
مشروع بيت الرواية يتمثل يف ربط اإلنتاج 
الروائي املغربي بالتلقي واإلبداع والتسويق 
قراءة  على  اإلقبال  ضعف  ألن  أيضاً. 
التعريف  غياب  إلى  مرّده  املغربية  الرواية 
هذا  تواكب  التي  األنشطة  ومحدودية  بها 
اإلبداعية  الفورة  أن  يرى  كما  اإلنتاج. 
على  للوقوف  نقدها  تفرض  للنظر  الالفتة 
خصوصاً  اجلديدة،  ومضامينها  جمالياتها 
أن حركيتها مدفوعة أساساً باحلركية التي 
يعرفها املجتمع املغربي. إنها حركية سريعة 
إبداعية  أصناف  على  تستعصي  ومندفعة. 
خصائصها  بفضل  الرواية  لكن  متعددة. 
تتعامل مع الواقع وتستنطقه وتعبر به فنياً.                                                                                                                                 
                                                                                                                    : كورونا(  يقاوم   إصدارات)السرد    .4
الفترة  يف  املغربي  الثقايف  املشهد  متيز 
أطلقها  التي  اإلصدارات،  بفورة  األخيرة 
مباشرة  املغاربة  واملثقفني  األدباء  عدد من 
ضد  الوقائي  الصحي  احلجر  رفع  بعد 
ّتفّشي وباء كورونا، الذي تواصل يف املغرب 
مارس)آذار(املاضي  شهر  منتصف  منذ 
لُتساِئل  اإلبداعية  األعمال  هذه   .جاءت 
اجلوانب.  مختلف  من  كورونا  جائحة 
من  ثلة  أقدمت  َسنة  من  أقّل  فخالل 
بالّرصانة  لهم  املشهود  والباحثني  األدباء 
واألكادميية كي  الفكرية  تهم  ُعدَّ تعبئة  على 



معتز  عرف  »لقد  احلواري:  وقال  وحيثّياته، 
كيف يدخل إلى عقلّية املتلّقي ليتتّبع األمور، 
ومتناسقاً«.  محكما  الروائي  البناء  وجاء 
إّياهم  مطالباً  والناشر  للمحّرر  النقد  ووّجّه 
باالهتمام أكثر بالكّتاب األسرى والعمل على 

تنقيتها من األخطاء«.
تاله الكاتب »محمد مّشة« الذي رّحب بدوره 
واملهتمني  واملنّظمني  واملتابعني  باملشاركني 
نقدّية  بقراءة  الرواية  وتناول  األسرى  بأدب 
شمولّية مثنياً على الرواية وصاحبها معّرجاً 

على محاورها.
الشاعرة  تناولت  أخرى  مداخلة  ويف 
واإلعالمّية قمر عبد الرحمن عنوان الرواية، 
العنوان  يف  نفسه  الكاتب  نظر  وجهة  لتنقل 
أنه »بالرغم  وداللته، حيث سبق أن أخبرها 
والعشق  السراج  الوطن  سيبقى  العمالة  من 
اخلالد«، ويف ذلك حتاول أن توضح ملن انتقد 

العنوان وأنه غير مناسب للرواية وأحداثها.
مبداخلة  اجليوسي«  »زياد  الكاتب  وشارك 
قصيرة بني فيها »أن ظاهرة العمالء موجودة 
عند كل الشعوب املستعمرة، لوجود النفوس 
أشارت  حني  يف  مجتمع«،  كل  يف  الضعيفة 
السّيدة »بشرى األطرش« إلى أهمية اجلانب 

النفسي يف الرواية.
وكانت املشاركة اخلتامّية للمحامي احليفاوي 
مدير  بدوره  شكر  الذي  عبادي«  »حسن 
راعية  األردنّيني،  الكّتاب  ورابطة  األمسية 
املشروع، وبعث بأحّر التعازي لألسيرة خالدة 
جرار بوفاة ابنتها سهى. وحتّدث عن حسرة 

عقدت رابطة الكتاب األردنيني مساء االثنني 
األردنية  العاصمة  يف   12.07.2021
العاشرة  الندوة  »زوم«  تطبيق  عبر  »عّمان« 
ملناقشة  يكتبون«، وخصصت  »أسرى  ملبادرة 
معتز  لألسير  خالد«  عشق  »سراج  رواية 
رامي  الشاعر  األمسية  وأدار  الهيموني، 
ووصف  الكاتب  عن  ملحة  قّدم  الذي  ياسني 
يطرح  شّيق،  بوليسي  »سرد  بأنها  الرواية 
إلى  االنتباه  ولفت  بجرأة«.  العمالء  قضّية 

بعض محاور الرواية.
افتتح الندوة بكلمة لألسير الهيموني، ألقتها 
نيابة عنه اإلعالمّية »سجى زلوم« )مؤّسسة 
الشعلة(، وجاء فيها: »لم يعد يخفى على أحد 
أن أدب السجون بدأ يتخذ يف العقد األخير 
منحنى مختلفاً عما كان سابقاً، إذ كان منصة 
واألهم  األفكار،  وإطالق  الذات  عن  للتعبير 
على  القائمة  السجان  لفلسفة  حتدياً  كان 
عزل األسير املجتمعي، لكنه اليوم قد أمسى 
صرخة معبرة عن حال اخلذالن التي يشعر 
املستوى  من  ليس  الفلسطيني،  األسير  بها 
الرسمي وحسب، وإمنا من املستويات كافة«.
الثقافّية  للناشطة  األولى  املداخلة  وكانت 
أقالم  »إن  قالت:  التي  العتبة«  »جمانة 
وفيما  والعزمية«،  بالقّوة  متّدنا  األسرى 
»استعرض  العتبة:  قالت  بالرواية  يتصل 
جميلة  بلغٍة  العمالة،  املقاومة/  فكر  الكاتب 
وواضحة ومريحة وتسلسل لألحداث رائع«.

متناواًل  احلواري  رائد  الناقد  وتالها 
وموضوعاته  وخصوصّيته،  السجون  أدب 

أرسى يكتبون تواصل التحدي ..
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لتأكيد  خالله  من  الروح  ُتقاوم  فعل  إلى 
البقاء من  حضورها، وإصرار جسدها على 
وحيد،  ورمبا  أخير،  مالذ  الكتابة  خاللها، 
ليقول األسير بعد 24 عاماً من األسر، أنه 

موجود وحّي.«
ويف مداخلة للكاتب محمد عويسات بعنوان 
تناول  الّزنازين«  عتمة  يف  الّضياع  »مقاومة 
وقال:  والفنّية  املوضوعية  الناحية  فيها 
»أبرز ما يسم الكتاب هو احلشد العظيم من 
االستعارات واملجازات والتشبيهات والّتصوير 
البيانّي، التي منحت نصوصه ملسات جمالّية 
رائعة، وإن كان تواليها متراكبة متكاثفة يأتي 

أحيانا على حساب الفكرة.«
ألقاها  الشرباتي،  أمين  لألسير  كلمة  تلتها 
نيابة عنه ابنه عالء، شكر فيها القّيمني على 
الندوة وكّل من ساعده يف النشر، وحتّدث عن 
أهمّية الكتابة والنشر بالنسبة لألسير »بدأت 
بالكتابة بعد وصولي إلى قناعة بأن الصراع 
العربي اإلسرائيلي ما هو إاّل صراع  روايات 
أجعل  أن  فقّررت  واألخيرة  األولى  بالدرجة 
من قلمي بندقّية مشحونة بذخيرة األحرف، 
حصًنا  ونصوصي  خندُقا  لغتي  أجعل  وأن 

افتراضًيا يف وجه سّجاني«.
جميل  األديب  النقاش  يف  وشارك  كما 
الفتاح،  عبد  مصطفى  والقاص  السلحوت 
الحتاد  العام  )األمني  نفاع  سعيد  واألديب 
األدباء الفلسطينّيني الكرمل 48( وقرأ قّصة 

بعنوان »املواطن يكتب القّصة«.
وكانت املشاركة اخلتامّية للمحامي احليفاوي 
حسن عبادي الذي شكر بدوره ميّسر األمسية 
ورابطة الكّتاب األردنّيني، راعية املشروع، كما 
لألسير  بالنسبة  الكتابة  أهمّية  عن  حتّدث 
األسير،  متنّفس  القضبان  الكتابة خلف  »إنَّ 
أعالي  يف  يتكّور  قزح  وقوس  الوطن  يرسم 
الّسماء ليعانق شمس احلرّية... نعم؛ احلرّية 

خير عالج للّسجني«. 

كما  وداع.  دون  أعزائهم  لفقدان  األسرى 
حتّدث عن لقاءاته مبعتّز ومشروعه الثقايف، 
وفرحته بصدور الرواية عن املكتبة الشعبّية 

وتظهيره لها. 
فن سيرة السجون : 

التطبيق  نفس  وعبر  أيضاً  للرابطة  وكان 
ملبادرة  عشرة  احلادية  الندوة  مع  موعد 
كتاب  ملناقشة  وخصصت  يكتبون«،  »أسرى 
يف  السيرة  فن  )من  وحكايات«  »أسرى 
الشرباتي«  ربحي  »أمين  لألسير  السجون( 
الشاعر  األمسية  وأدار  )املواطن(،  بـ  امللّقب 
محمد خضير الذي حتدث عن الكتاب وأدب 
وقد  الكتاب.  من  نصوصاً  وقرأ  السجون، 
والكتاب  األدباء  من  العديد  الندوة  حضر 

واملهتمني بأدب احلركة األسيرة.
افتتح باب املداخالت األديب املقدسّي محمود 
شقير بتحّية لألسرى خلف القضبان، وقرأ 
 24.11.2020 يوم  للكاتب  بعثها  رسالة 
النور،  ورؤيته  الكتاب  كتابة  لكيفية  وتطّرق 
وأسلوبه واستخدامه الفكاهة بطريقة ذكّية.

مبداخلة  حمدوني  صالح  الكاتب  تاله   
عنونها: »سفر التنكيل«، وجاء فيها: »ينقطع 
الفعل اإلنساني يف حالتني: »يف األسر ترفض 
الروح إال تأكيد وجودها، لذا تتحّول الكتابة 
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برقة الهادئة  

كتبوا ذات يوم .. 
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 فاطمة بلغيث معتوق. جامعة سوسة. تونس

صار فعالً مستحباً يطلبه احلبيب الغافل منه 
بالتوازي  معه  ويخفت  املهراس  صوت  فيعلو 
صوت احلبيب، ويصير هو اآلخر كاألداة بيد 
احلبيبة الّساحرة والتي استوفت كّل سنواتها 
وحني  العمر،  يشاركها  رجالً  تنتظر  العمرية 
طال االنتظار التجأت لطحن الطالسم وبيض 
عيشة  و‹‹يا  املجّففة.  الضباع  وجلد  األفاعي 
أغنية  بالش‹‹،  العيال  ماتخلّي  املهراس  دقي 
ألسمع  جوجل  املفتاح  يف  عنها  بحثت  ليبية 
كلماتها وأفك شفراتها، فلم أجد لها توثيقاً. 
غير أّن االفتراض يف البحث العلمي يفتح لنا 

من  العديد  املهراس،  باملهباش/  تغّنى  لقد 
سويلم  يا  املهباش  ›‹دّق  فنجد  املطربني، 
شمالي«،  »دالل  للبنانية  شعالة‹‹  الدالل  نار 
و«نوال  توفيق«  »سميرة  أيضاً  وغنتها 
الزغبي«، ويقال إّنها من التراث األردني، أو 
رمّبا من تراث جنوب لبنان.  و‹‹دق املهباش 
جانا الغالي‹‹ للمغّني الشعبي »وفيق حبيب«، 
وتروي  اجلزائرية.  دقي‹‹  املهراس  و‹‹دقي 
والشعوذة  السحر  حكايات  األخيرة  األغنية 
يف  به  لتوقع  للحبيب  احلبيبة  تطحنها  التي 
شراكها، وكأّن الّسحر من خالل هذا املقطع 

تذويب العالمات الثقافية يف الراهن المعارص ..

املهــــــــــراس )2(
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الشاعر األعمى »عجران بن شريف السبيعي« 
طالباً  الطريق،  جماعته  يدّل  الذي  املوهوب، 
من صانع القهوة أن يضرب »النجر« بقّوة وهو 
العالمة والدعوة التي يبعثها لصديقه لشرب 

القهوة معاً:             
يا فهيد صك النجر يوحيك بتال .. 

صكه كفاك اهلل جميع األذايا
ثم دن جنر يف الدهر يعول أعوال ..

 أعوال سبع لي حدته الضرايا
وعليه كيف لي من النب فنجال .. 

جعل الرخوم ونسلها لك فدايا 
ويقول أيضاً :                                                                                      

أحلى املعاني دلتني ومحماس .. 
وجنر ينادي للضيوف البعيدي.

أّن  من خالل ما أوتي ذكره فقد بدا واضحاً 
بعض الشعراء قدمياً وحديثاً قد فتنوا مبآثر 
›‹املهباج‹‹ فأغرقوا الكلمات دّقاً ثم طحنوها 
واستخرجوا من لّبها عصيراً ليس كمذاق بن 
قهوة البدو الرّحل، بل إّنه صدر تعجز القوايف 

أبواب اهلل الواسعة كما يردد األملاني ›‹البحث 
هو باب اهلل الواسع‹‹. وافتراض التحليل الذي 
ال يتوافق و املجاز حاول أن يرتقي باملهراس 
يف هذه األغنية الغامضة األطوار لكونه أداة 
تغلب اجلوع وحتّدد مكامن ضرورات احلياة 
يف املأكل فهي قادرة على جعل أوراق الشجر 
غذاء.  بال  العيال  يبقى  ال  كي  قوت  مصدر 
لنا  يتبنّي  وأشعار  أخبار  موقع  إلى  وبالعودة 
أهّمية دّقات ›‹النجر‹‹ حيث يحرص الكرماء 
اجليران  يسمعه  كي  عالية  دّقاته  تكون  أن 
وهي الشهادة لهم بدعوة لفنجان قهوة. وكما 
يجد صوت املهباش صداه لدى الزائر القادم 
الحتساء فنجان فقد تغّنى لصوته أيضاً الش
عراء:                                                                                     

وتصنت لصوته اخلطار .. 
حيث السكون املطبق

ودنة النجر بالليل البهيم .
ويقال إّن دقات النجر عند العربي كانت أهّم 
من كّل الروائع املوسيقية حيث قال الشاعر 
الدندان1 واصفاً ذلك :                                                                         
مل قلب طايل غلّه وكأني .. مثل جنر كّل ما 

حّسوه دني
زحام  يف  وغاب  »الّنجر«  صوت  انقطع  وملا 
بن  طحني  تقدم  التي  الكهربائية  الّطواحني 
مفارق  يف  دقاته  غياب  آلم  بسرعة  القهوة 
بن  حامد  الشاعر  واجليرة  الشوارع  أنهج 
مايقة2 فقال:                                                                                         

يا عاملني النب وسط املحاميس ....... 
ال تقطعونه عن حشا مرضعاته

ردوه ملات اخلشوم املقابيس .......
 صفر الدالل الي عليها حالته

ما عاد شفنا النب وسط املحاميس ....... 
يحمس وصوت النجر طول سكاته.

أّثر غياب صوت املهراس مع الوقت على من 
الكفيف. حيث  أي  النظر،  عينيه طول  كّفت 
مبثابة  القهوة  طحن  وقت  دّقاته  اعتبرت 
قال  وقد  البصر.  لفاقد  املرشد  الّدليل 
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تتكّرر عند كّل محاولة مّرتني. مّرة أولى وقعها 
يكون ثقيالً وسط إناء النجر، ومّرة ثانية يكون 
ضربها خفيفاً على طرف النجر.              

مّرة،  كّل  يف  دقات  أربع  وهي  التربيعة:  2ـ  
يف  خفيفة  ومّرة  النجر،  وسط  ثقيلة  ثالث 
طرف النجر.                                                                                                                                          
ج( التخميسة: عبارة عن خمسة دّقات، يف كّل 
مّرة أربع ثقيلة وسط النجر ومرة خفيفة يف 
طرف النجر.                                                                                       
أّما الدّقة األولى للنجر للبعيد. دقتني تنطلقان 

بالعدل متوازيتا الّصدى.                  
بعض  نفوس  يف  )املهراس(  النجر  أّثر  .وقد 
األسامي  مفخرة  منه  فجعلوا  البوادي  سكان 
ألوالدهم.                                                                                           

 ›سّيدات ِتْنِدي‹ :
دول  عند  ›‹املهراس‹‹  فإّن  آنفاً  ذكرنا  كما 
 . الطوار  عند  ِتْنِدي‹‹  هو‹‹  العربي  املغرب 

أسماء متعّددة ألداة واحدة والدّق هو هو.
كما تعلمون وال تعلمون، فإّن شعوب »الطوارق« 

عن حتديد عروضه من وزنه.                     
أم  الغنائية  سواًء  الكلمات  جّل  وتشير 
األغاني  يف  الداللية  أبعادها  يف  الشعرية 
كرم صاحب  إلى  الشعرية  واألبيات  املذكورة 
شّدة  إلى  إضافة  الزيارة،  يف  ورغبته  البيت 
بقدوم  املهراس  دقات  جتمع  التي  العالقة 
احلبيب جعلت منه سبباً يرقص على صدى 
يد  انبرت  حّتى  الشعوب،  من  العديد  دقاته 
وتراقصه حّد  التمر اجلاف  املهراس جتادل 
من  به  يدهن  رماداً  منه  فتجعل  االغتصاب 
حالته  من  يتخلّص  علّه  اجلّن جسده،  متلّك 

املستعصية .                         
املهراس و سطوة إرث العادات والتقاليد عند 

الشعوب :  
السكّان  بعض  عند   ميّثل  »النجر«  كان 
األصليني يف البوادي آلة موسيقّية لها وقعها 
الروحي على النفس. ويقع تقسيم طرق القرع 
على »النجر« إلى أنواع  جند اآلتي :                              
دّقات  ثالثة  عن  عبارة  وهي  التثليثة:  1ـ  



كل ليلة للغناء والرقص، وحتى لعالج حاالت 
مستعصية. توضع على فوهته جلود املاعز التي 
عمودين خشبيني، جتلس  إلى  بدورها  تربط 
وتغّني  عليه  تضرب  واحدة  نساء،  أربع  عليه 
ترديد  فاألداء فردي مع  النساء،  وترّدد معها 
الالزمة اللحنّية الغنائّية من طرف املجموعة 
وهم  ويتمايلون  يتحّركون  والرجال  النسائّية، 
وبعضهم  النساء،  جنب  إلى  جنباً  جالسون 
اجللد،  من  مصنوعاً  مزّيناً،  سوطاً  يحمل 
انتشاء  حالة  عن  يعّبر  أََلكُّوْظ،  عليه  يطلق 
الرجل بالغناء وجمال الصوت، كما ميكن أن 
ما  وهو  باجلمال  استعراض  ِتْندي  يصاحب 
تندي  تكون  أن  ويرّجح  ِاٌلوَجاْن.«  عليه  يطلق 
ليسهل  اخلشب  مادة  من  مصنوعة  الطوارق 
عليهم حملها عند الرحيل.                                                                                             
يف  كسر  هي  التاء  بكسر  »تندي«  موسيقى 

هي من القبائل الرّحل التي ال تنفك تنتج الفن. 
الصحراوية  الّرمال  تقاوم  هّشة،  فئة  وهي 
احلارقة دون ضجيج. هكذا جذبتني ضربات 
يد ›‹سّيدات ِتْنِدي‹‹ من خالل هذه الصورة، 
وهي  غناء.  أصوات  دون  إيقاعية  موسيقى 
»التندي«   . محضة  آلية  موسيقى  بالتالي 
واملهوى،  واملهراس،  املهباج،  نفسها  هي 
األسماء،  جوقة  وبقية  والهاون،  واملنحاز، 
عبارة عن أداة طحن البهارات ترافق الرّحالة 
وقت  موسيقية  كآلة  استغاللها  إعادة  فيقع 
بوزيد‹‹ بشكل  ›‹مرمي  الرحيل. وقد عّرفتها 
  : تقول  كتبت  إذ  دّقة  تنقصه  ال  صريح    
›‹ِتْنِدي، وأصله الهاون أو املهراس املستخدم 
اليومّية لطحن احلبوب من بشنة  يف احلياة 
وقمح ومتر جاف وغيرها من املواد، يتحّول 
إلى آلة إيقاعية تتحلّق حولها النساء والرجال 
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شعـراء دولة قطر البارزيـن و املعـروفيـن، وهذا 
الشاعر من فطاحلة الشعراء يف دول اخلليج 
العربية حيث مشاركتـه عديدة و أشعاره نادرة 
الشعبي  األدب  طويل يف  باع  ولـه  متميـزة،  و 
اجلـزيـره  أنحـاء  فـي  يذيـع صيتـه  جعلـه  مما 
العـربيـه من خـالل شعـره املتفّوق و قد صـدر 
قصائده  أكثر  تضمـن  نبطـي  شعر  ديوان  له 
طبع و نشر يف قطر بعنوان »ديـوان احلبـابـي« 

و ذلك عـام 1986م .
ثم صدر اجلزء الثاني منه عام 2011 بعنوان 

»ديوان بن مايقه«.     
1( الشاعر األعمى عجران بن شريف السبيعي 
من  فذ  شيخ  هو  شريف  بن  عجران  :الشيخ 
قصائد  له  أن  رغم  سبيع  قبيلة  من  الصعبة 
عامة  شمر  بقبيلة  وإعجاب  مدح  يف  كثيرة 
وآل الرشيد خاصة على مدى سنوات عديدة 
إال أن نهايته كانت غير متوقعة حيث قتل يف 
معركة الصريف الشهيرة عام 1318هـ وهو 
واإلمام  الصباح  مبارك  الشيخ  بصف  يقاتل 
عبد  امللك  وابنه  سعود  آل  الرحمن  عبد 
حاكم جند  معهم ضد  التي  واجلموع  العزيز 
األمير عبد العزيز بن متعب آل رشيد وامللقب 

باجلنازة
الشيخ عجران رغم أنه من فطاحلة الشعراء 
يف عصره فهو أعمى البصر لكنه فارس مهاب 
وله غزوات كثيرة مع قبيلته سبيع وأشعره تدل 
الهدف وهو  أنه ال يخطيء  ويذكر  ذلك  على 
كرمي جداً وله صفات حميدة ويعرف الطرق 
عنه،  ماروي  حسب  القلب  مبصر  فهو  جيداً 
زمنه  واملعروفني يف  الكبار  الشعراء  من  وهو 
تقريبا  1285هـ  عام  من  أشعار  له  وذكرت 

وحتى مقتله عام 1318هـ 
شمر  مجدوا  الذين  الشعراء  كبار  أن  ويذكر 
وابن رشيد يف عصره متت تصفيتهم بأوقات 
مختلفة، والبعض ضاعت أشعاره إما عمدا أو 

لم تدون ألسباب أو بدون أسباب .

والشياطني،  اجلن  من  اخلالء  أهل  خاطر 
وهي ضربات تندي شعائري طقوسي خاص 
أّن  يعتقد  الشفاء،  بأّنه  اإليهام  أو  بالعالج 
لها دور عالجي فعال يف حال االضطرابات 
فوهة  فوق  دّقات  وأّن  اجلن،  ومّس  النفسية 
لوحدها  كفيلة  حيوان  بجلد  مغلّف  مهراس 
بحسم األمور وارجتاج كّل التحّركات املشبوهة 
املخيال اجلمعي  أسبابها خور يف  من  والتي 
ليس  إذ  وسعها.  إال  نفساً  يكلّف  ال  الذي 
تستوجب  حقيقة  اعتباره  ميكن  مخيال  كّل 
البحث فيها، وما أعظم التصّورات القسرية 
املتصارعة  املتباينة  االجتماعية  املكانات  عن 
رمزياً. هو هكذا حال املجتمعات التي تعيش 
على بقايا العادات التقليدية املتوارثة، ما إن 
والعاّمة  الطاّمة  يصّدقه  حتى  اخلبر  يسري 
جيل  إلى  جيل  من  بالتداول  تناقله  ويصير 
ويتحّول اخلبر إلى ماّدة بحث علمي يستدّل 
املحاط  قصره  أركان  من  ركنا  الباحث  بها 
بالغموض والتشّرد والهستيريا  .                                                         

الهوامش : 
رحالة  شاعر  هو  الدندان:  الشاعر    )1(
عبداهلل  إليها.  عدنا  التي  التعاريف  حسب 
بن محمد بن حزمي احلرارشة الرجباني  ) 
 ( تاريخ  ولد يف  أنه  يقال   ) رحمة اهلل عليه 
1335 هجري - واهلل أعلم ( يف مدينته ) 
اللدام ( وهي مدينة معروفة من أشهر مدن ) 
وادي الدواسر ( والذي كان يقطنها جماعته 

من قبيلة 
الرجبان، ومنها أنتقل إلى البادية وهو يف أول 
وتطبع  قبلي،  مبجتمع  محاط  وكان  شبابه، 
اهلل  توفاه  حتى  البدوي  املجتمع  هذا  بطباع 
الهجرة  من   )1418-12-24  ( تاريخ  يف 
النبوية، وذلك بعد أن أصيب  بحرق  بسيط 
يف رجله جراء حريق اندلع يف اخليمة التي 

يسكن فيها ليلة عيد األضحى . 
)2( الشـاعر املعـروف حـامـد بن علي املايقـه 
أحد  1941م  عـام  مواليـد  مـن  احلبـابـي: 
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املاضي  القرن  يف منتصف اخلمسينات من 
يبحث  القاهرة  إلى  بهجوري«  »جورج  جاء 
العاصمة  وشوارع  حواري  يف  الفن  ربة  عن 
مصر  صعيد  من  »النداهة«  ندهته  أن  بعد 
فجاء محمالً مبوروث ثقايف متعدد املالمح، 
ولم يكن ميلك إال ريشة وورقة بيضاء. زاده 
اليومي التجول يف الشوارع والتأمل يف وجوه 
البشر بحثا عن فضاءات خلطوط تشكيلية 

مغايرة.
وذات ظهيرة قائظة أخذته قدماه إلى مقهى 
ركناً  اختار  وهناك  العتبة،  مبيدان  »أوبرا« 
أيضاً  ورمبا  رمبا،  الريفي،  خلجله  قصياً، 
أحد  يراه  أن  دون  املكان  تفاصيل  ليرصد 
رسم  اندماجه يف  أثناء  به  فإذا  يزعجه،  أو 
محفوظ«  »جنيب  على  عيناه  تقع  لوحاته 
الذي كان يداوم على الذهاب للمقهى صباح 
املريدون  حوله  من  ويتحلق  جمعة،  يوم  كل 
»البهجوري«  فتقرب  واملثقفني.  األدباء  من 
عن  عبارة  كانت  والتي  ورسومه،  بأوراقه 
تخطيطات تشكيلية لبعض أبطال روايته من 
املرات  إحدى  ويف  واجلبالوي.  احلرافيش 
اقترب  ـ  بينهما  العالقة  تعمقت  ان  وبعد  ـ 
بهجوري من األستاذ بعد أن انفضت الندوة 

اإلسبوعية وقال له:
أجل  من  هناك  أرسم  باريس  مسافر  أنا  ــــ 

العاملية«.
فأجاب محفوظ:

املحلية  زادت  وكلما  هنا،  محلي  »خليك  ــــ 
أصبحت عامليا«.

ومنذ منتصف األربعينيات كان جنم »جنيب 
محفوظ« األدبي قد بدأ يف التصاعد، خاصة 
الروايات  كتابة  مرحلة  من  خروجه  بعد 
الواقعية،  الروايات  مرحلة  إلى  التاريخية 
والتي بدأت برواية »القاهرة اجلديدة«، والتي 
كتبها عام )1945(، ثم »خان اخلليلي« عام 
 ،)1947( عام  املدق«  و«زقاق   ،)1946(
على  والنقاد  القراء  نظر  إليه  لفت  ما  وهو 
حلياة  تصويره  حلسن  نظراً  سواء،  حد 
الناس يف هذه املنطقة من القاهرة على حد 
تعبير د. »فاطمة موسى« يف كتابها »جنيب 
حيث  العربية«،  الرواية  وتطور  محفوظ 
استطاع أن ينقل إلى القارئ صورة حية جلو 
حي »خان اخلليلي«، أضحت خالدة يف ذاكرة 

قراء العربية.
وال جدال يف أن اسم »زقاق املدق« هو أول 
ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذا املوضوع، 
إال أن خلان اخلليلي مكانة خاصة يف هذا 
الصدد، فهو أول ثمرة النفعال الكاتب فنياً 
عمله  بحكم  سنوات  ارتاده  الذي  باحلي 
»خان  كانت  األوقاف،  وزارة  يف  كموظف 
لإلمكانيات  استكشاف  مبثابة  اخلليلي« 
وتلتها رحلة أخرى يف  القدمي،  للحي  الفنية 

الزقاق«.
هذه  عليها  حصلت  التي  للشهرة  ونتيجة 
األعمال، اجنذب عدد من الشباب الذين كانوا 
منتصف  ـ  الوقت  ذلك  يف  الكتابة  يحاولون 
»أوبرا«،  بكازينو  جلسته  إلى  األربعينيات 
والذي كان يطل وقتها على ميدان »إبراهيم 

عيد عبد الحليم. مصر

مقهى أوبرا 
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فانبهرنا  ونهاية.  وبداية  والسراب،  املدق، 
املعاصرة  لنا مصر  يقدم  الذي  الكاتب  بهذا 
بايجابياتها وسلبياتها بهذا األسلوب املتميز.

ومنا إلى علم البعض منا أنه يلتقي بأصدقائه 
صباح كل جمعة مبكان يعرف بكازينو أوبرا. 
بصحبته  واستمتعنا  لقائه  إلى  فسعينا 
وسط  املجلجلة  بضحكته  تتميز  كانت  التي 
اصدقائه املبدعني أذكر منهم: »عبداحلميد 
جودة السحار« )األديب وأحد املمولني للجنة 
النشر للجامعيني مع شقيقه سعيد السحار« 
وأنور  عفيفي،  محمد  الفكاهي  والكاتب 
املعداوي، ويوسف السباعي الذي كان يحضر 
بزيه العسكري وينتحي جانباً بنجيب محفوظ 

»يوسف  القاص  هؤالء  ومن  بالعتبة،  باشا« 
تعرفه  بداية  عن  يحكي  والذي  الشاروني«، 
 : بنجيب محفوظ وبندوته األسبوعية قائالً 
»يف منتصف األربعينيات من القرن املاضي، 
وعقب تخرجي من قسم الفلسفة بكلية آداب 
القاهرة، تعرف جيلي من طلبة الكلية وطلبة 
كلية احلقوق املجاورة : بدر الديب، محمود 
العالم، توفيق حنا، عباس أحمد، أحمد بهاء 
الدين، فتحي غامن، مصطفى سويف، فاطمة 
بطرس،  أجنيل  الزيات،  لطيفة  موسى، 
محمد عودة، حسن فتح الباب على »جنيب 
محفوظ« من رواياته التي كانت تنشرها تباعاً 
مكتبة مصر: الروايات التاريخية الثالث، ثم 
وزقاق  اخلليلي،  وخان  اجلديدة،  القاهرة 
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أو عبداحلميد جودة السحار يتناقشان فيما 
ال نعرفه ثم ينصرف.

لم  رمبا  شاباً  فكان  احلضور  أصغر  أما 
املرحلة  يف  طالب  ـ  املراهقة  سن  يتجاوز 
قد  اإلعدادية  املرحلة  تكن  ولم  الثانوية، 
ملا  بشغف  مستمعاً  يحضر  ـ  بعد  اخترعت 
يدور من مناقشات، ويلقي من نكات يقهقه 
ـ  املرحة  العالية  قهقته  محفوظ  جنيب  لها 
الذي  فريد«  »ماهر شفيق  كان  الشاب  هذا 
أصبح فيما بعد أحد نقادنا ومبدعينا الكبار، 
ناظر  أباه  أن  وقتئذ  عنه  نعرفه  كان  ما  كل 
يف  أسهم  ومثقف  الثانوية  املدارس  إحدى 
الترجمة األدبية من اإلجنليزية إلى العربية 
وهذا ما حدث أيضاً مع األجيال التالية مثل 
صبري  د.  الناقد  ومنهم  الستينيات  جيل 

»سرداقات  كتابه  يف  يشير  الذي  حافظ 
الكاتب  عن  حديثه  معرض  ويف  ورق«،  من 
تعرفه  بداية  أن  إلى  الراحل »صالح مرسي 
عليه كانت يف ندوة محفوظ التي كان تعقد 
معرفتي  »بدأت  قال:  حيث  أوبرا  كازينو  يف 
يف  اخلمسينيات  أواخر  يف  مرسي  بصالح 
الذي  أوبرا  كازينو  يف  محفوظ  ندوة جنيب 
كان وقتها يف ذروة عطائه األدبي وقد فرغ 
من نشر إنتاجه الصرحي العظيم »الثالثية« 
وتربع معها بحق على عرش الرواية العربية. 
الرئيسية  االستقطاب  بؤرة  ندوته  وكانت 
الذين  ولكل  أدب جديد،  إلى  املتطلعني  لكل 
واألدب اجليد  الكتابة اجلادة  قيمة  يدركون 
جنوم  من  محفوظ  جنيب  يكن  لم  األصيل، 
يوسف  احتكر  فقد  وقتها.  الثقافية  احلياة 
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ألق  ولكن  األضواء،  كل  وأمثاله  السباعي 
الثقافية  احلياة  رؤية  يوما  يعش  لم  األضواء 
اجلادة، ولم يشتت بوصلتها. وكنت وقتها وفدت 
سنوات  وبعد  اجلامعة،  لدخول  القاهرة  إلى 
تدرجت  الريف  يف  القراءة  إدمان  من  طويلة 
لوبني،  أرسني  رواية  قراءة  إدمان  من  فيها 
وشرلوك هوملز، ومغامرات األومباشى عكاشة 
والشاويش درويش، إلى قراءة مترجمات عبد 
العزيز أمني من الروايات العاملية وصوالً إلى 
على  والتعرف  احلديث  العربي  األدب  قراءة 
الكتاب  ينشرها  كان  التي  اجليدة  مناذجه 
اكتشفت  الذهبي يف اخلمسينيات، وكنت قد 
أخر  يف  بها  وفتنت  محفوظ  جنيب  أعمال 
دراستي الثانوية، فلما قدمت إلى القاهرة بعد 
انتهاء دراستي الثانوية عام )1957( كان أول 
ما فعلته قبل التردد على قاعات املحاضرات 
باجلامعة هو التردد على استحياء على ندوة 
جنيب محفوظ يف كازينو أوبرا والتي سرعان 

ما سحرني مناخها الودي األليف«.
معيار  بأي  كاملة   مدرسة  الندوة  هذه  كانت 
من املعايير، وحينما استرجع دورها يف تكويني 
لي  بالنسبة  قامت  أنها  أشعر  اآلن،  الثقايف 
وقطاع كبير من شباب املثقفني يف هذا الوقت، 
بدور اجلامعة حينما كانت اجلامعة قد بدأت 
يف التخلي عن دورها كمؤسسة لتعليم الطالب 
املوضوعي،  واحلوار  احلر،  التفكير  أسس 
باحلجة،  احلجة  ومقارعة  الرأي  واستقالل 
االعتماد  صوب  تنحو  اجلامعة  كانت  فبينما 
أو  الواحد  الرأي  نحو  ومتيل  التلقني،  على 
انعدام الرأي وتعادي أصحاب الرأي املخالف، 
كانت ندوة جنيب محفوظ ومعها ندوات أخرى 
ساحة  الوقت،  هذا  يف  للثقافة  كثيرة  وبؤر 

للحوار اجلاد والرأي احلر«.
هذه شهادة د. صبري حافظ، وأظن أنها تعبر 
الندوة  تكن  لم  حيث  بأكمله،  جيل  رأي  عن 
مجاالً  كانت  ما  بقدر  للتعارف  مكان  مجرد 
واألدب  السياسة  يف  والرؤى  األفكار  لتالقح 

والفن واحلياة، فانفتحت آفاق أخرى للكتابة، 
واتسعت أحداق املغتربني القادمني من القرى 
يف  وشهوتها  املدينة  اتساع  لتواجه  والدساكر 

احتواء العابرين.
أما املفكر سالمة موسى )1887 ـ 1958( 
وهو أول ناشر لنجيب محفوظ، فقد نشر له 
رواية »عبث األقدار«: يف دار »املجلة اجلديدة« 
وأعطاه  موسى،  سالمة  ميلكها  كانت  التي 
أكثر  يف  محفوظ  ذكر  كما  تأليفها  عن  أجره 

من موضع خمسمائة نسخة.
 )1957( القصرين«  »بني  رواية  ومع صدور 
يوميات  يف  منشور  مبقال  محفوظ  فوجئ 
ويف  بالرواية،  يشيد  موسى  لسالمة  األخبار 
لشلة  بزيارة  الكبير  املفكر  قام  األثناء  تلك 
»أوبرا« وجلس معهم وقتاً طويالً تناقشوا فيه 
حول أفكاره التقدمية وحول إبداعهم اجلديد. 
وقد حضر »موسى« ليهنئ تلميذه القدمي الذي 

كان هو أول من اكتشف موهبته الروائية.
»محفوظ«  رواها  التي  الطريفة  األشياء  ومن 
يف أحاديثه مع رجاء النقاش يف كتابه »جنيب 
محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة 
على أدبه وحياته« أنه أثناء نشره لرواية »أوالد 
يف  وكان  ـ  »األهرام«  يف  مسلسلة  حارتنا« 
الندوة  أوبرا ويف  كازينو  رواد  الفترة من  تلك 
وعرف  جديدة  فتاة  وجود  الحظ  األسبوعية 
املمثل  اخلولي  الدكتور حسن  أخت  ابنة  أنها 
الشخصي للرئيس عبد الناصر، وبعد إحدى 
بأن  أذنه  التي حضرتها همست يف  الندوات 
ومنهم  العسكر  من  مبجموعة  محملة  سيارة 
ضابط برتبة كبيرة ذهبت إلى بيته العتقاله، 
وقبل أن تصل إلى منزله جاءها األمر بالعودة 
الفتاة  له  تذكر  ولم  املهمة،  إكمال  وعدم 
هذه  صدق  مدى  يعرف  وال  أخرى،  تفاصيل 
الواقعة ولم يحاول التأكد من صحتها، ولكن 
من  له  تشكو  زوجته  كانت  الرواية  نشر  أثناء 
ال  أشخاصاً  وأن  لها،  مراقبة مستمرة  وجود 
أثناء جتولها  يتتبعون حركتها، وحتى  تعرفهم 
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يف السوق لشراء احتياجات البيت. ويضيف 
محفوظ: »ورمبا لو كنت أنتبه أثناء سيري يف 
الطريق الكتشف أنني مراقب، ولكن األفكار 
التي كانت تدور يف ذهني وأنا أمشي كانت 

تشغلني عن مثل هذه األمور«.
األول  اللقاء  كان  أيضاً  »أوبرا«  وعلى مقهى 
الذي التقى فيه محفوظ بناقده األول »سيد 
قطب« الذي كان يواظب على حضور الندوة 
صدور  فمع  األربعينيات.  يف  األسبوعية 
كتب   )1944( عام  طيبة«  »كفاح  رواية 
وكان  نقدية عن محفوظ،  مقالة  أول  قطب 
من املمكن أن يستمر جتاهل احلياة الثقافية 
املقالة  هذا  لوال  ألعماله،  النقدي  ببعدها  ـ 
ـ  البعض  يعده  كان  والذي  كتبها قطب  التي 
يف ذلك الوقت ـ التلميذ األجنب يف مدرسة 
ميالد  عن  فيها  أعلن  فقد  ـ  األدبية  العقاد 
روائي ميلك ناصية الكتابة وحتريك احلدث 
يف  قطب  أعلنه  ما  وهذا  باقتدار،  الروائي 
الثناء على القصة حيث قال عنها: »تغلبني 
هذا  بها،  جارف  وفرح  لها،  قاهرة  حماسة 
سطر  أول  من  القارئ  به  أطالع  احلق،  هو 
واستعني على رد هذه احلماسة، والعودة إلى 

هدوء الناقد واتزانه .
إشراك  من  بأس  ال  قصة  احلماسة  ولهذه 

يدّي  بني  فأجد  أتلفت  فاليوم  فيها:  القارئ 
يف  واحد  فني  عمل  يف  وامللحمة،  القصة 
وحوادثها،  بنسقها  قصة  فهي  طيبة«  »كفاح 
وهي ملحمة ـ وإن لم تكن شعراً وال أسطورة 

ـ مبا تفضيه يف الشعر إلى ملحمة«.
من  لي  كان  »ولو  مقاله:  يف  قطب  وأضاف 
كل  يد  يف  القصة  هذه  جلعلت  شيء  األمر 
فتى وكل فتاة ولطبعتها ووزعتها على كل بيت 
أعرفه  ال  الذي  لصاحبها  وألقمت  باملجان، 
حفلة من حفالت التكرمي، التي ال عداد لها 

يف مصر، للمستحقني وغير املستحقني«.
وقد كتب قطب بعد ذلك عن رواية »القاهرة 
 )1945( عام  صدورها  فور  اجلديدة« 
مؤكداً أن الرواية مبثابة العتبة األولى للرواية 

الواقعية التي صار محفوظ عميدا لها.
هكذا كانت العالقة بني جنيب محفوظ وسيد 
تقوم  أدبية  عالقة  األمر  بداية  يف  قطب، 
وتفحص  أغوارها  وسبر  األفكار  فهم  على 
قطب  حتوالت  بعد  لكن  ومعانيها،  داللتها 
املسلمني  اإلخوان  حلركة  وتزعمه  الفكرية، 
ـانقطعت  الكبرى  مراجعها  أحد  باعتباره  ـ 
عالقة محفوظ به، ولم يزره إال مرة واحدة 
بعد عودة قطب من رحلته إلى أمريكا والتي 

تغيرت فيها أفكاره مائة وثمانني درجة.
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ترجمـــــــــــــــات

تقع ـــ وفق احلكي ـــ يف بحر الصني واملحيط 
الهندي ويف أطراف جنوب القارة اإلفريقية، 
وهي  الظلمات،  بحر  نحو  الغرب  باجتاه  ثم 
فالكتاب  واقعية.  وأخرى  خيالية  أحياناً 
طبيعة  بشأن  الروايات  لتلك  استعادة  هو 
التجار  تناقلها  كما  املكان،  احلياة وجغرافية 
والرحالة، وما دّونته أقالم األدباء، وما أوردته 

كتب اإلخباريني واجلغرافيني.
مؤلفه  يف  واضحة  خطةً  املؤلف  اعتمد 
العربية،  املصادر  من  سلسلة  إلى  استندت 
تغّطي  اجلزر.  عن  كتابه  خاللها  من  صّنف 
تلك املدّونات فترة زمنية تتراوح ما بني القرن 
امليالديني.  عشر  اخلامس  والقرن  التاسع 

قاموساً  عرضه  نتولى  الذي  الكتاب  ليس 
عليه  املتعارَف  باملعنى  للجزر  جغرافياً 
تتداخل فيه  بل هو مؤلَّف جامع  للقواميس، 
عديد أصناف التآليف التاريخية واجلغرافية 
اجلزر،  موضوع  حول  واألدبية  والفيلولوجية 
واملختارات،  األنطولوجيا  إلى  أقرب  وهو 
يتضّمن  بالقاموس.  عنونته  آثر صاحبه  وإن 
حول  تدور  النصوص  من  مجموعة  الكتاب 
موضوع اجُلُزر، مستخلَصة من كتابات عربية 
تعود إلى احلقبة الوسيطة، مت انتقاؤها بعناية 
أرْيولي«  »أجنيلو  اإليطالي  املؤلف  ِقبل  من 
العموم  وعلى  عليها.  والتعليق  وترجمتها 
اجلزر  حول  حديثاً  متنه  يف  املؤلَّف  يحوي 

عزالدين عناية. أكاديمي تونس مقيم في إيطاليا

القاموس العربي للجزر



ترجمـــــــــــــــاتشؤون ليبيـــه

ذلك  يف  معتمدا  إليه،  مؤلفه  نسبة  حول  أو 
التقّصي التاريخي يف تدوين سيرته. يلي ذلك 
اجلزر،  عن  العربي  املصدر  صاحب  حديث 
»أجنيلو  نقل  حيث  األخرى.  تلو  الواحدة 
وبلغة  عالية  بأمانة  اجلزر  نصوص  أريولي« 
التقليل  القسم  واّتَبع يف هذا  أنيقة،  إيطالية 
دعت  ما  إال  واالستطرادات  اإلحاالت  من 
البداية  يف  يورد  حيث  إليه.  املاسة  احلاجة 
اسم الكاتب ثم يتناول اجلزر التي وردت يف 
مؤلفه اجلزيرة تلو األخرى. أتى عدد اجلزر 
متفاوتا بني كاتب وآخر وذلك بحسب املذكور 
لديه، وقد حاز هذا القسم 160 صفحة من 
مجموع 343 صفحة من صفحات الكتاب. 
يف  ثان  بقسم  القسم  ذلك  »أريولي«  أتَبع 
 131 استغرق  »التعليقات«،  بعنوان:  كتابه 
صفحة. وتناول فيه كل شاردة وواردة عن تلك 
بالتدقيق  األدبي  التعليق  فيها  امتزج  اجلزر، 
املتنوعة  الطريفة  وباإلحاالت  التاريخي 
ربط  املواضع  يحاول يف عديد  كما  والثرية. 
احلديث باجلزيرة ذاتها بأعمال أخرى غربية 
كالسيكية كانت أم حديثة. ولكل حديث عن 
جزيرة واردة يف القسم األول رقٌم ُيحيل إلى 
التعليق يف القسم الثاني، مبا ييّسر على القارئ 
التحول من قسم إلى آخر. واعتمد املؤلف يف 
املاضي  دارسي  مقوالت  على  التعليق  قسم 
األخبار  مجّمعا  واجلغرافيني،  والرحالة 
واملعلومات واملالحظات، وبيان إن كانت تتعلق 
مبواقع حقيقية أم مجرد اختالقات، معتمداً 
يف ذلك على التدقيق الفيلولوجي خصوصا، 
مبا ال يخفي تأثر املؤلِّف مبناهج الفيلولوجيا 

األملانية.
األمور،  كتاب مؤرخ يحصحص  الكتاب  ليس 
التاريخيني،  والنقد  التدوين  أدوات  ويعتمد 
وال كتاب جغرايف أو رحالة يتتّبع جتاويف تلك 
الربوع املعزولة واصفا تضاريسها ومناخاتها، 
مع  األدباء  مؤلفات  إلى  أقرب  كتاب  هو  بل 
بارزة.  أهمية  الفيلولوجي  التحليل  إيالئه 

وكّتاب تلك الفترة املمتدة على ستة قرون هم 
من مّثلوا مصادر احلديث عن اجلزر، الكثير 
منهم حتّدَث كشاهد عيان، وبعضهم روى عن 
غيره وبعضهم عاد إلى مصادر قدمية، ومنهم 
عن  غفل  من  ومنهم  املصادر  إلى  أشار  من 

ذلك أو تغافل.
ِقبل  من  املعتَمدة  النصوص  وأصحاب 
اجلزر  حول  قاموسه  لبناء  اإليطالي  املؤلف 
من  مستوحى  ونصه  سليمان  التاجر  هم: 
يف  املودع  والهند«  الصني  »أخبار  مخطوط 
املكتبة الوطنية بباريس، وهو يعود إلى العام 
851م؛ ابن الفقيه الهمذاني صاحب »كتاب 
الرامهرمزي  شهريار  بن  بزرك  البلدان«؛ 
واصف  ابن  الهند«؛  عجائب  »كتاب  صاحب 
الشريف  العجائب«؛  »مختصر  صاحب  شاه 
يف  املشتاق  »نزهة  صاحب  اإلدريسي 
القزويني صاحب »عجائب  اآلفاق«؛  اختراق 
املخلوقات وغرائب املوجودات«؛ شمس الدين 
أبو عبد اهلل محمد الدمشقي صاحب »نخبة 
الدهر يف عجائب البر والبحر«، ابن بطوطة 
صاحب »حتفة النظار يف عجائب األمصار«؛ 
احلميري صاحب »كتاب الروض املعطار يف 
كتاب  صاحب  الوردي  ابن  األقطار«؛  أخبار 

»خريدة العجائب وفريدة الغرائب«.
اعتمد املؤلِّف اإليطالي خّطة واضحة املعالم 
يف التأليف، حيث قّدم لكتابه مبقدمة علمية 
التي  التاريخية  املدونات  إلى  فيها  تطرق 
استخلص منها نصوصه، مبرزا أن احلديث 
الواقعي  فيه  يختلط  متنوع،  هو  اجلزر  عن 
بحسب  بالالتاريخي،  والتاريخي  باخليالي، 
السياق الذي وردت فيه. شكّل حديُث اجلزر 
القسَم األول والرئيس من الكتاب، وقد أتى 
معنَونا بـ »الكّتاب واجلزر«، حيث يفرد املؤلف 
من  مختارة  مجموعة  كل  مطلع  يف  أريولي 
تعريفا   ، معنيَّ مصّنف  من  مستوحاة  اجلزر، 
للمصدر وصاحبه ينحو فيه إلى البحث عن 
التي حامت حوله  تاريخية املؤلِّف والشكوك 
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املوضوع  أن  صحيح  احلاملة.  النظرة  تلك 
الذي يتطرق إليه أجنيلو أريولي فيه ما يغري 
بعناية  املنتقاة  املختارات  خالل  من  القارئ، 
عن اجلزر الغريبة وما تتضّمنه من مغامرات 
ويغوي  يستدرج  والكتاب  وخوارق.  وعجائب 
من  الصنف  هذا  يتقّصون  غربيني  قراء 
األدب العجائبي، ورمبا ذلك مما يفيد وميتع، 
يشّد  ملا  احلشد  بهذا  يكتفي  ال  املؤلف  لكن 
بتعليقات  مختاراته  يرفد  جنده  بل  القارئ، 
الواردة  وشروح ال تقّل أهمية عن النصوص 
يف القسم األول، تنحو صوب الواقعية والنقد 
والتمحيص، األمر الذي يجعل الكتاب مقروءا 
من ِقبل فئتني من القراء: الباحثني عن املتعة 
التاريخي  للتدقيق  واملقتفني  العاجلة  األدبية 

والفيلولوجي.
»القاموس  كتاب  املّطِلع على  وال يخفى على 
ألريولي  الوسيط«  العصر  يف  للجزر  العربي 
ما يثيره لديه من تواشج يف حديث صاحبه 

وللذكر ال يخفى على القارئ ما خلّفه »كتاب 
املخيال  يف  عميق  أثر  من  وليلة«  ليلة  ألف 
تفاعالته  زالت  ال  العرب،  جتاه  الغربي 
املمزوجة  العجائبية  النظرة  يف  حاضرة 
بأجواء رومانسية ومسحة غرائبية إلى اليوم. 
يف  الفن  هذا  ضمن  ينساق  أرْيولي  وكتاب 
حتاول  التي  واإليزوتيكية،  اخليالية  الكتابة 
الشرق،  عن  اخلالبة  الروايات  تلك  استعادة 
بإضافات  نصه  يرفد  نفسه  اآلن  يف  لكنه 
»هي  املؤلف:  يقول  حيث  املتفحص.  الناقد 
جزر مت اختيارها من جانبي، قمُت بترجمتها 
لغرض أساسي بقصد عرض رؤى فنطازية« 

)ص: 25(.
)إيزوتيكية(  غرائبية  نظرة  الكتاب  يف  ثمة 
تلبي  الشرق  عن  السحر  من  بنوع  ممزوجة 
مرجعية يف  الغربيني، جتد  من  العديد  ذوق 
التاريخية  الروايات  الشرق ويف  كتب غرائب 
يذكي  ذلك  بطابعه  احلالي  والكتاب  الشاذة، 
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مدقق يف ما يقول ومتثبت يف ما يكتب.
أجنيلو  عاد  عرضه،  نتولى  الذي  كتابه  ففي 
التي  العربية  املصادر  عديد  إلى  أريولي 
مصادر  وهي  املختارة،  نصوصه  تناولت 
باألساس.  وقواميس  رحالة  وكتب  تاريخية 
تابع وقارن من خاللها مصادر احلديث عن 
املؤلفات  بعض  إلى  عاد  كما  اجلزر،  تلك 
أرّجُح  لكن  الصلة.  ذات  الكالسيكية  الغربية 
لغته  يف  النص  على  يّطلع  كان  الكاتب  أن 
الغربية  األلسن  يف  ترجماته  ويف  األصلية 
ليصوغ بعد ذلك ترجمته للنصوص املختارة. 
العربية  احلضارة  مع  أريولي  تعامل  فقد 
بارداً، لكن ذلك ال يخفي  تعامالً استشراقياً 
العربية،  الثقافة  يف  الغرائبي  بالبعد  كلفه 
يتضمن  الكتاب  بأن  يشي  ما  هناك  وليس 
صاحبه.  تعليقات  يف  غربية  مركزية  نزعة 
فالكتاب قّيم ومفيد، خصوصاً وأنه ال ينساق 
ضمن موجة الشيطنة لكل ما هو عربي، بل 

لعله يخلّف انطباعاً حسناً لدى قارئه.
فاملؤلِّف لغته اإليطالية راقية وأسلوبه واضح، 
سلسة  والصياغة  أمينة  الترجمة  أتت  حيث 
رفيع.  أدبي  بذوق  الكاتب  متيز  على  عالوة 
ترتيب  إعادة  عن  عبارة  الكتاب  وبوصف 
ومبا  اجلزر،  موضوعها  وروايات  لطرائف 
املضامني  ذات  األنطولوجيا  ما  نوعاً  يشبه 
يف  الكاتب  حاول  والتاريخية.  اجلغرافية 
جاءت  راقية  لغة  اعتماد  وشروحه  تعليقاته 
إملامه  املؤلف  األدبي. أسعف  مفعمة باحلس 
التحكم  العربية قدرة على  بخبايا فيلولوجيا 

يف دالالت نصوصه التي اشتغل عليها.
يبدو التدقيق اللغوي سواء العربي أو اإليطالي 
بتعامل  يشي  ما  وهو  الكاتب،  نص  بارزا يف 
اشتغل  التي  النصوص  مع  وعميق  دقيق 
عليها. ولعل تلك التدقيقات يف القسم الثاني 
من الكتاب باخلصوص، هو ما يجعلها أقرب 
وهو  والدارسني.  الباحثني  اهتمامات  إلى 
ما أتى على خالف القسم األول الذي أقّدرُ 

إليتالو  المرئية«  »مدن  كتاب  مع  اجلزر  عن 
كالفينو وكتاب »املخلوقات الوهمية« خلورخي 
بورخيس، وهو ما يصرح به الكاتب ويقّر به 
الكتاب  بك  ينطلق  حيث  كتابه،  مقدمة  يف 
الواقع  حضن  إلى  ليسحبك  األسطوري  من 
أتقنه  أسلوب  وهو  أيضا،  والعكس  والتاريخ 
مؤلف الكتاب. ولكن يبقى الكتاب بوجه عام 
تتمة ملؤلَّفنْي سابقني ُنشرا حول املوضوع ذاته: 
العصور  يف  عربية  رحلة  اخلالّبة.  »اجلزر 
الوسيطة« )1989( و »املدن اخلالبة: متاهة 
كان   ،)2003( الوسيط«  العصر  يف  عربية 

أريولي قد نشرهما يف فترة سابقة.
فيما يتعلق باملؤلِّف، لم مييز صاحب الكتاب 
مشواره  طيلة  العلمي  بالبحث  انشغال 
ثقايف  وال شغف  املطّول،  التعليمي  اجلامعي 
بحقل الدراسات العربية، مع أنه أستاذ اللغة 
يقّدم  كما  »مستعرِب«  أو  العربية  واآلداب 
يف  مقّل  أريولي  أجنيلو  عام  وبشكل  نفسه. 
الدراسات  قسم  على  تربّع  أنه  رغم  الكتابة 
يف  الشرقية  الدراسات  كلية  يف  العربية 
حتى  عقود  طيلة  السابيينسا  روما  جامعة 
يتجاوز  ال  حيث  التقاعد،  على  إحالته 
رصيده املنشور ثالثة مؤلفات. وكسائر جيل 
املستعرِبني اإليطاليني يف احلقبة املعاصرة، ال 
يتقن أريولي العربية مشافهة، وليس بوسعه 
التعامل مع نص عربي حديث أو قدمي دون 
االلتجاء إلى القاموس، وإن درّس املؤلف مواد 
العربية: النحو والترجمة واألدب الكالسيكي 
تدريس  منهج  اعتمد  فقد  روما.  جامعة  يف 
مياثل منهج تدريس اللغات امليتة، حيث يجري 
حتليل التراكيب العربية وشرح النحو العربي 
باللغة اإليطالية مع ضرب أمثلة محدودة يف 
ذلك بالعربية، وهو أسلوب سائد يف تدريس 
اللغات الشرقية احلية منها وامليتة. غير أن 
لديه،  العربية  تدريس  النقص يف منهج  هذا 
خاصاً  وليس  إيطاليا  يف  عامة  نقيصة  وهو 
به، ينبغي أال يحول دون اإلقرار للرجل بأنه 
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القراء:  من  طائفتني  حاجة  الكتاب  يلّبي 
والقارئ  للحكي  واملتعطش  النهم  القارئ 
املتمعن واملدقق يف خبايا النصوص. أعتبر أن 
الكتاب حقق غرضه، وهو كتاب ناجح ومقروء 
ال سيما وكما ذكرت أن هناك استعداداً يف 
ذات  النصوص  هذه  لتقّبل  الغربي  املخيال 
جعل  ما  وهو  الشرق.  عن  السحري  الطابع 
الصحافة  بترحيب معتبر يف  الكتاب يحظى 
اإليطالية ويلقى قبوال حسنا. فطاِبعا احلكي 
والفنطازيا للكتاب يذكران مبؤلف »ألف ليلة 
تكن جل  وإن  الغربي.  للمخيال  املثير  وليلة« 
احلكايات املتعلقة باجلزر الواردة يف الكتاب 
أّمهات  على  املّطلع  القارئ  لدى  معروفة 
التجميع  هذا  اجلميل  فإن  العربي،  التراث 
للمتناثر، فضال عّما يضيفه املؤلف من حتليل 
لنصوص قد تبدو غامضة يف بعض األحيان 
خصوصا لدى القارئ غير امللّم بهذا املجال. 
فمرويات احلكي الغرائبي يف التراث العربي 
الفيلولوجي  التحليل  بأسلوب  معها  التعاطي 
والدخول يف غورها، هو شيء مفيد ال سيما 

مع وفرة اإليحاءات.
فيه  صدر  مهّم  ظرف  إلى  نشير  أن  بد  ال 
كتاب أرْيولي، إذ ال يخفى أن ثمة سيالً من 
الكتابات السياسية االستهالكية ذات الطابع 
تتصدر  باتت  الغرب.  يف  واملغرض  الدعائي 
وحضارتهم  العرب  عن  االطالع  مصادر 
غور  يف  ما  تطمس  كتابات  وهي  وأديانهم، 
الثقافة العربية من سمو وبهاء وإبداع وتنّوع. 
كتاب أريولي محاولة هادئة وموّفقة للوقوف 
ثقافة  من  النّير  اجلانب  عرض  صّف  يف 
العرب، داخل أوضاع مضطربة طغت عليها 

السياسة.
الكتاب: القاموس العربي للجزر. تأليف: 
منشورات  أرْيولي.الناشر:  أجنيلو 
اإليطالية‹. ›باللغة  )ميالنو(  أديلفي 

الصفحات:  2021.عدد  النشر:  سنة 
343ص.

وعلى  املختص  غير  على  يسيرة  قراءته  أن 
الباحث عن املتعة األدبية ال غير.

هذا وقد خال الكتاب من الفهارس الضرورية، 
التعليقات  ضمن  صاحبه  اعتمد  حيث 
واحلواشي تفسير كل ما ورد مبهما أو غائما 
ن املؤلُف كتابَه  يف نصوص اجلزر، ولم يضمِّ
الكّتاب  أسماء  فيه  أدرج  عام  فهرس  سوى 
عن  حديثه  مؤلفاتهم  من  استخلص  الذين 
اجلزر  بأسماء  جرٍد  جانب  إلى  اجلزر 
وفهرس للمراجع. كما خال الكتاب خلواً تاماً 
من الرسوم واجلداول واخلرائط، وأقّدر أن 
اخلرائط والرسوم يحتاجها هذا الصنف من 
التأليف. لكن وبشكل عام الكتاب هو عبارة 

عن أنطولوجيا جزر مصحوبة بتعليقات.
من  األول  القسم  يف  تبدو  قد  ما  وبرغم 
للقارئ  جاذبية  ففيه  بساطة  من  الكتاب 
الباحث  الغربي  القارئ  بشكل عام، ال سيما 
على املتعة األدبية والتحليق يف أجواء مفعمة 
لم  املنتخبات  تلك  وصاحب  الشرق.  بعبق 
يكتف بذلك القدر، بل أردف كتابه بتفّحص 
لتلك النصوص، وهو ما يشفي غليل الدارس 
ولذا  النصوص.  خبايا  يف  واملتمعن  املدقق 
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اللطيف الضوء  لصاحل  تصويت 
تشارلز بوكوفسكي . ترجمة ضي_رحمي. مصر

تصويت لصالح الضوء اللطيف
تشارلز بوكوفسكي . ترجمة ضي_رحمي. 

مصر
مكتويًا- عبثًا - باكتئاب االٓخرين الدائم 

فتحُت الستائر
متلهًفا على الضوء اللطيف

إنه موجود، موجود
يف مكان ما

أنا واثق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوجوه املكتئبة
التعابير الغارقة يف عبوس 

االٔفواه املتعصبة املمرورة
الشفقة الذاتية والتبريرات

كلها مبالغ فيها، كلها أكثر من الالزم
الوجوه تغلفها التجاعيد العميقة لالٔسى.

ــــــــــــــــــــــــــ
ما من شجاعة يف االٔمر؛

فقط الرغبة يف االستحواذ على شيء ما:
االٕعجاب، أو الشهرة، أو العشاق، أو الثروة

أي أمٍر لعني
طاملا يجيء سهاًل

طاملا ليسوا مضطرين لفعل ما هو ضروري
وعندما يفشلون

يشعرون باملرارة والكدر
يصدقون يف تعرضهم للتهميش واخلداع 

وقلة التقدير.
ــــــــــــــــــــــــــــ

بعدها، يتمسكون بتعاستهم؛
مأواهم االٔخير

إنهم بارعون يف هذا
بارعون للغاية

تعاستهم وفيرة
يصرون على مشاركتها معك؛

يتحممون بها ويتعطرون
ويرشونها عليك.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا ما لديهم كله

هذا ما يرغبون فيه
هذا ما يستطيعون أن يكونوا عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارفْض مشاركَتهم

كن نفسك
افتح الستائر

أو الشيش
أو الشبابيك

للضوء اللطيف
للفرح

إنه يف احلياة
وحتى يف املوت

قد يكون موجود أيضًا.
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رحاب شنيب. ليبيا

صراخ التائهني

  صدر عن مشروع »أقالمنا« لدعم املواهب 
الليبية، باكورة أعمالهم، املجموعة القصصية 
من  مجموعة  ضمت  والتي  التائهني(  )أزقة 
فكرة  األدبي  العمل  وهذا  الشباب،  الكتاب 
الفكرة   وإنتاج  وتنسيق  الفيتوري«،  »علي 
بالكتاب،  مشاركان  وهما  العريف،  لبشرى 
إضافة إلى الكّتاب الشباب؛ حسن بن غربية، 
دريد  الفرجاني،  شيماء  محيسن،  نسرين 

اإلدريسي، منى الفاخري وإسراء بازامة.

»دار  عن  الصادرة  التائهني«  »أزقة  مجموعة 
احلسام للنشر والتوزيع« تفتتح رؤيتها بغالف 
»رشاد  ونسقه  املقصبي«  »شيماء  رسمته 
رأسني  اللوحة شخص ميلك  املسماري«، يف 

يف محاولةً خلروج جسد من جسد آخر إال 
ويداه  الزقاق  منتصف  يف  واقفاً  برجلني  أنه 
هذا  وكأن  الزقاق،  طريف  عند  مقيدتان 
بتفكيره  ينسلخ  أن  يحاول  الذي  الشخص 
إشارة للرأسني، وليس بحركته إشارة لرجليه 
ليديه  إشارة  عاجزا  وسيكون  الواقفتني، 
املقيدتني، وكأنه تائه يف أفكاره ورؤيته، يؤكد 
الكُتاب  اختاره  الذي  العنوان  االنطباع  هذا 

وهو »أزقة التائهني«.

والزقاق هو سكة أو طريق ضيق نافذ أو غير 
نافذ، أي أنهم يخبروننا أن نهاية رؤيتهم غير 
يدركون  ال  أنهم  باألحرى  أو  واضحة       
نتائج تيههم فهم كما ذكروا يف بداية كتابهم 
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الكاتب أحمد خالد  اقتباس عن  بتنويه وهو 
توفيق يقول فيه: » قد يبدو لك أنني حزين 
ولكنني يف احلقيقة تائه، وهذا أسوأ إن كنت 
تعلم«؛ فهم يؤكدون على فكرتهم قبل أن نلج 

نصوصهم.
ُقِدم  الذي  اإلهداء  أن  أيضاً  امللفت  ومن 
إلى  أيضاً  ُقِدم  الندبات،  وإلى  الصمت  إلى 
تلك  إلى   « كتبوا  كما  املالمح  هذه  املالمح؛ 
وكأنهم  إليك«  مخيلتي  يف  املألوفة  املالمح 
شخص واحد يألفون مالمحاً واحدة، وننتبه 
إلى ذلك يف الغالف فلم يكن لتائهني، بل لتائه 

كانوا  فهل  آخر،  شخص  منه  ينسلخ  واحد، 
محاولني  اجلسد  هذا  يف  غارقني  جميعهم 
انفالتهم  االنفالت منه؟، ولكنهم يف محاولة 
فيها  انفصلت  للكتاب  مقدمة  يف  يخبروننا 
أزقتهم  يف  سنتوه  أننا  أعلنوا  حينما  ذواتهم 
بقولهم مخاطبني القارئ : » فينحدر الطريق 
وتتوه هنا، يف أزقتنا« مع وضع عالمة احلذف 
بالسقوط  يخبروننا  وكأنهم  بعدها   ).....(
متاشياً مع االنحدار يف بداية اجلملة، ميكننا 
بأن  يخبروننا  بأنهم  املقدمة  هذه  نؤول  أن 
الوجع واحد رغم تيهنا، ولعل خامتة الكتاب 
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قالت ذلك بقولهم: تائهون لم جنتمع إال على 
التشتت.

طرح  يف  تتنوع  كتاب  لثمانية  قصص  ثمان 
اتكأ  العنوان  أن  وحيث  وأماكنها،  مواضيعها 
د  الكاتب  أشار  وحيث  مباشرة؛  املكان  على 
بوضع  يقوم  العنوان  أن  الضبع«   »مصطفى 
وهذه  املتلقي،  بها  يحتفظ  مكانية  إشارات 
األحداث  منها  وتنطلق  عليها  ُيْبنى  اإلشارة 
أن  وكيف  العنوان  عن  تساؤلنا  فسنجعل  ؛ 
استهالل  تعتبر  لشباب  قصصية  مجموعة 
يختارون  لغالبيتهم  أولى  وجتربة  خلطواتهم 
لها هذا العنوان مصاحباً لصورة الغالف التي 

حتدثنا عنها سابقاً.  
كما وضح الكاتب د »محمد بوعزة« أن املكان 
بحيث  السرد،  بنية  يف  محورياً  مكوناً  ميثل 
ال ميكن تصور حكاية بدون مكان، وال وجود 
حدث  كل  أن  ذلك  املكان,  خارج  ألحداث 
معني  وزمان  محدد  مكان  يف  وجوده  يأخذ 
، و أشارت الكاتبة »سامية أسعد« يف مقال 
مكان  أن  املكان   وقضية  القصيرة  القصة 
تسكنه  التي  بالشخصيات  يرتبط  القصة 
والعالمات التي يحملها تدل على الشخصية؛ 
 ، وسلوكها  االجتماعي  وانتماءها  سماتها 
يربطه  بل  الهندسية  بأبعاده  ليس  فاملكان 
باإلنسان عالقات روحية واملكان يؤثث بخيال 

اإلنسان وله أيضا دور يف هذا اخليال.
التي  غربيه  بن  حلسن  األولى  القصة  يف   
ويف  باك  الفالش  تكنيك  فيها  استخدم 
بدايتها يظهر لنا أن بطل القصة قد استيقظ 
يف مكان يعد من أحلك بقاع الكرة األرضية 
وهو مجهول ومعزول وال أثر له على اخلرائط 
من  لنا  يتضح  ثم  باملنفى  يعرف  سجن  وهو 
خالل الفالش باك أن البطل )العقيد حسام 
اجلرائم  مكافحة  قسم  رئيس  وهو  ساسي( 
مبدينة »آرتا« والتي تتضمن يف عنوان القصة 
) سفاح آرتا(، وقد بحثُت عن آرتا فوجدتها 
عاصمة  كانت  وقد  اليونان،  غرب  مدينة 

الوسطى،  العصور  يف  املقاطعات  إحدى 
كان  فهل  أراخثوس،  نهر  ضفاف  على  وهى 
اختار  أنه  أو  الكاتب  خيال  صنع  من  االسم 
وكال  ؟   قدمياً  تأسست  ملدينة  االسم  هذا 
احلالتني تشي بأنه يبحث عن مكان ميكن أن 
يطلق يف رحابه عنان قلمه بعيداً عن أي قيود 
ميكن أن يواجهها ممن حوله حني يصدمهم 
االجتماعي  واقعنا  سقطات  إلحدى  كشفه 
وهم يف حالة إنكار ضمن ميكانيزمات الدفاع 
إحدى  وهي  »فرويد«  حددها  التي  النفسي 
النفس  حلماية  الباطن  العقل  استراتيجيات 
مبشاكلنا  فاالعتراف  السلبية،  املشاعر  من 
عليها  تزداد  التي  نفسيتنا  على  سلباً  يؤثر 
حالة  إلى  حتول  الفردي  فاإلنكار  الضغوط 
انكار مجتمعي، وليس هناك ما يوضح ذلك؛ 
مثل تواصل أحد الشباب الذين وجلوا عالم 
عقّب  أحدهم  أن  عن  متحدثاً  معي  الرواية 
على روايته التي ناقشت زنا املحارم واملثلية 
بنغازي،  مبدينة  أحياء  أسماء  ذكره  رافضاً 
إال  تسوده  ال  خرايف  عالم  يف  نعيش  وكأننا 
العريف  لبشرى  الثانية  القصة  أما  الفضيلة، 
فعنوانها مدينة »هايفن«، وقد راودتني نفس 
من  هو  هل  االسم؛  اختيار  حول  التساؤالت 
صنع اخليال أم يرجع لوالية أمريكية، ولكن 
منت النص لم يحمل أي وصف خاص لألمكنة؛ 
فهل هو اسم يخضع لسلطة اخليال؟ وهل كان 
استخدام هذه السلطة من أجل مترير فكرة 
على غرار حسن أم أن اخليال جسد الرغبة 
على  فاملالحظ  أفضل؟،  مبكان  العيش  يف 
الذي  لبشرى  األول  املكان  أن  حسن  عكس 
أثثت به نصها مدينة جميلة خضراء مزهرة 
ويف  تعود  لكنها  العالم،  مدن  أجمل  وهي 
أن هناك خطأ  ويبدو  زمنياً،  فقرات مرقمة 
محاولة  يف  أربكني  مما  مطبعي،  ولعله  بها، 
جتميع فكرة القصة، إن هذا املكان اجلميل 
ليس وحده املستأثر بالنص؛ بل أنك ستقابل 
حلبات مصارعة، بنيان مهدم، أزقة مهجورة، 



ُقلعت من مكانها، ويف النص اخلامس لشيماء 
وهو  أال  آخر،  مكان  إلى  ننتقل  الفرجاني  
»الزلت  نص  يف  الباردة  املحاضرات  قاعات 
للمكان  خصوصية  أكثر  هنا  وجند  أراك«، 
بنغازي  الهندسة وجامعة  كلية  أروقة  بذكرها 
فالكاتبة هنا لم تبتعد مثل نصوص سابقة إلى 
يحتوي  واقعياً  نصاً  كتبت  بل  مجهولة  أماكن 
البيت، ويف  العائلية يف  التفاصيل  على بعض 
هذا النص الذي يشي العنوان باملكان بطريقة 
والبطل  وقوف  البطلة يف  مباشرة حيث  غير 
الكاتبة  خالله  من  جتسد  حراك  حالة  يف 
ذبذبات قلب مراهق، وجند القصة السادسة 
حتمل  اإلدريسي  لدريد  )االستركنني( 
تفاصيل أكثر ألسماء أماكن  من شارع عمر 
لألمراض  الهواري  مستشفى  و  العاص  عبد 
النفسية مع وصف لعيادات األطباء النفسيني 
الشخصية  انفصام  يعالج  نص  يف  بنا  انتقل 
حتبذها  ال  ممهدة  غير  شوارع  من  لقاتلة 
العالي  بالكعب  تعرقل خطواتها  ألنها  البطلة 
يف  باحثة  عليها  تستلقي  طويلة  أريكة  إلى 
سقف الغرفة عن ذاتها، وبينما حتدق البطلة 
يف املكان للوصول إلى ذاتها املتشظية، يقابلنا 
عنوان النص السابع ملنى الفاخري )بوصلة ال 
أيضاً  هو  يبدو  نص  يف  الشمال(  عن  تبحث 
الكلمات،  ترتيب  يف  مطبعي  من خطأ  يعاني 
إلعادة  بحاجة  فهو  خطأ  هناك  يكن  لم  وإن 
وقد  اجلمل،  تناسق  عدم  يف  كلية  صياغة 
هذه  السابقة  النصوص  غالبية  يف  الحظت 
عدم  إلى  ذلك  ويرجع  مختلفة  بنسب  العثرة 
إلى  بحاجة  الزالْت  اجلمل  فصياغة  اخلبرة؛ 
االهتمام  وأيضا  احلشو  من  للتخلص  تكثيف 
بتراكيب اجلمل، ويف هذا النص تنقلنا الكاتبة 
تصف  وهي  »كازان«،  الروسية  املدينة  إلى 
وجود املآذن قرب أبراج الكنائس حيث تدرك 
أنها تبحث عن حلظة صفاء ميكن لإلنسانية 
أن تهبه للمكان بعيداً عن أي تطرف، ونالحظ 
النفسية  ومستشفى  السجن  ورود  أيضاً 

الغوص يف  ومع  بقعة سوداء،  ساحة جحيم، 
أن  تكتشف  القصة  لبطلة  الداخلي  الصراع 
املكان واحد لكنه يختلف على حسب قدرتها 
التي  النفس  هذه  نفسها،  على  السيطرة  يف 
يف  الفيتوري«  »علي  مرة  كل  يف  يختارها 
)أرجوا  عنوان  حتمل  والتي  الثالثة  القصة 
عدم املالحظة(، والتي جلأ فيها البطل إلى 
السطح للهروب من الضجيج ويف هذا النص 
ينشق البحر ويبتعلك وتغمرك الرمال أيضاً، 
وهي تختلف عن النصوص األخرى ملا يحمله 
عالقة  نسج  حيث  غرائبية،  رؤية  من  متنها 
نحوه  يتجه  القمر  حيث  القمر؛  وبني  بينه 
يتالشى  الذي  الواقع  مع  عكسية  عالقة  يف 
رويداً رويداً، وحيث يجد عقله ينطق بجميع 
اللغات غير املفهومة كما ذكر يف نصه وكأنه 
يجد صعوبة يف التعبير عن صراعه الداخلي 
حضر  حني  ويف  رسالته،   إيصال  وبالتالي 
السجن يف النص األول، كانت املستشفى هي 
يف  ننتقل  ثم  التاليني،  النصني  يف  احلاضرة 
القصة الرابعة لنسرين محيسن إلى املحكمة 
لنعود إلى السجن بحكم مؤبد، وهذه القصة 
التي حتمل عنوان ) اضطراب ميزان( أربكتني 
جرح  حيث  املخيم  إلى  بنا  انتقلت  ألنها 
فلسطني دائم النزيف وحيث أن قراءتي لهذه 
جراح  »الشيخ  أحداث  بُعيد  كانت  املجموعة 
»،مما يعني أن كتابتها سبقت هذه األحداث، 
الفلسطينية كانت يف حالة  القضية  ومبا أن 
غيبوبة جراء احلروب التي متر بها عدة بلدان 
فلسطينية،  الكاتبة  تكون  أن  أتوقع  عربية، 
ذكرتني بالصديقة الشاعرة »وجدان عياش« 
التي تتخضب حروفها بوجعنا املقدس والتي 
لنا  فتقدم  اجلراح  كل  نصوصها  يف  جتمع 
شاهقة،  إنسانية  بأبعاد  الرؤي  ناضج  نصاً 
تفاصيل  الكاتبة يف  تغرقنا  النص   ويف هذا 
منقوشة  إلى  الزيتون  رائحة  من  شوقها؛ 
ثم  نابلس  وشوارع  غزة  أزقة  إلى  الزعتر 
بشخصية مضطربة  أحداث متر  إلى  تنقلنا 
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يحيلنا ذلك إلى ما أراد هؤالء الكتاب توصيله 
للقارئ من خالل التقاط شخصيات مضطربة 
وأنت  وتالحظ  معاناتها  سرد  يف  والدخول 
رؤيتها  يف  تتقارب  أنها  القصص  بني  تتجول 
رغم اختالف طريقة حبكتها وصياغة جملها 
املجموعة  عن  للكتابة  حفزني  ما  أكثر  ورمبا 
أن  القصيرة يف حني  القصة  إلى  اللجوء  هو 
أوجها هذه  للشباب يف  الرواية  كتابة  ظاهرة 
الفترة إلى درجة أن بعضهم طبع كتابا دون أن 
يقرأ أي رواية مجاراة لهذه املوضة السائدة،  
ابتعدوا  كتابنا حني  أراد  ماذا  السؤال  ويبقى 
وجلأوا  األطراف  مترامي  الرواية  بحر  عن 
أصفها  أن  أحب  التي  القصيرة  القصة  إلى 
اهتمامهم  من  بدايةً  لندرك  الدبوس؟؛  بشكة 
ومع  العنوان  مع  املتناسقة  الغالف  بصورة 
مقدمتهم أنهم أرادوا أن يحقنوا جسد الفكرة 
التائهني يف  التقطت قصص  موجزة  برسائل 
األزقة، ليتحدثوا عن املغمورين الذين تشكلت 
وأماكن  سوية  غير  تربية  جراء  شخصياتهم 
مزدحمة بالظلم واخلوف واجلهل لذا جمعوا 

أصواتهم وأطلقوا صرخاتهم.
أنها  يف  القصص  على  مالحظاتنا  ورغم 
بحاجة إعادة صياغة اجلمل من أجل التكثيف 
صياغة  إعادة  وأيضا  احلشو،  من  والتخلص 
احلوارات، كما أن بعضها بحاجة إلى ترميم 
شخصيات  مع  بحنكة  والتعامل  حبكتها 
القصص، وذلك يختلف من نص إلى آخر إال 
الشيق  السرد  املجموعة؛  هذه  أنه شدني يف 
ومالحظة وجود جهد مبذول على النصوص 
لبعضها  وأن  القصة  عناصر  على  واحتوائها 
لغة متميزة مما متكنها من شد القارئ وتبقى 
للقاص  تدريبية  خطوات  األولى  املحاوالت 
حتى يتمكن من أدواته وتبقى مجموعة أزقة 
من  نأمل  ومشروع  موفقة  خطوة  التائهني 
خالله االحتفاء بكتاب وكاتبات قصة قصيرة 

جدد يف ليبيا.

كأغلب النصوص السابقة، وال يختلف النص 
بعنوان  املعنون  سبقه  عما  واألخير  الثامن 
واملحقق(  )الدفتر  الشرطة  مركز  إلى  ينقلنا 
بدايته  يف  حضر  والذي  بازامه،  إلسراء 
كانت  والتي  احلظيرة  وهو  أال  جديد  مكان 
عقابا للبطل الذي حتول  إلى مجرم بسبب 
معالم  لغياب  واضحة  إشارة  يف  أبيه،  تربية 
عنها  نتج  التي  التربية  هذه  يف  اإلنسانية 
ومن خالل قراءتنا لهذه املجموعة وحيث أن 
رصد  على  القدرة  متتلك  القصيرة  القصة 
هموم  خلف  والغوص  االجتماعية  الظواهر 
بغية  تشخيصها  ومحاولة  ومشاكله  اإلنسان 
حلها، وتلفت  االنتباه إلى الهوامش واملسكوت 
عليه،  الضوء  تسليط  محاولة  وتلتقطه  عنه، 
كما يوضح ذلك الكاتب »فرانك أوكونور«  أن 
املغمورة  باجلماعات  تهتم  القصيرة  القصة 
األفراد  معاناة  فتلتقط  الزوايا  على  وتركز 
بأوقات  مروا  القصص  أبطال  أن  نالحظ  ؛ 
شخصياتهم  تأزم  يف  سببا  كانت  عصيبة 
وتأثيرها السلبي على مجرى حياتهم، فكان 
نفسيني  مرضى  أو  قتلة  القصص  أبطال 
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يسـوق  الطرشـان«،  »مصنـع  منـوذج  يف 
السـارد حالـة مـن فلسـفة التعامـل مع احلدث:
أمـام  ويتالشـى  يسـحق  صـوت  كل   ((
جبـروت املاكينـات الكهربائيـة، كل عال يتدنى، 
كل كبيـر يصغـر، وكل قـوي يضعـف.. تعجـب 
كيـف يتحمـل اآلخـرون؟ ملـاذا ال يعانـون مثلـه؟ 

)) املأسـاة؟«  ألفـوا  أم تراهـم قـد 
األرق  مـن  حلالـة  السـارد  يؤسـس  هنـا 
املزمـن التـي تبلـغ حـد املأسـاة نتيجـة الصـوت 
يصـوره  والـذي  الوعـي،  علـى  الضاغـط 
ببالغـة األنسـنة التـي أسـقطها علـى اجلمـاد/ 
املاكينـات الكهربائيـة، والتـي تتسـق مـع اجلـو 
»أفـرول«،  للمجموعـة  الرئيـس  للعنـوان  العـام 
وتنتمـي إليـه، حيـث احليـاة داخـل مصنـع، أو 
دوامـة العمـل الشـاق أيـا كان مكانـه، برغم أننا 
لـم نـر أي عالمـات للشـحم والعـرق!!.. لكـن 
االسـتمرار يف الضغـط الـذي حتدثـه احلالـة 
يعمـق مـن مـدى إحسـاس هـذا السـارد باأللـم 

: بالضوضـاء  التلبـس  بحالـة 
)) اجلميـع يعمـل يف صمـت قهـري نتيجـة 
ضوضـاء قاسـية.. عندمـا أهـرع للشـارع بعـد 
انتهـاء ورديتـي أحمـل الضجيـج معـي، أشـعر 
داخلهمـا  تطـن  أذنـي،  وتضخـم  رأسـي  بثقـل 
ملـن  مخاطبتـي  وعنـد  تهـدأ،  ال  نحـل  خليـة 
)) يقابلنـي صدفـة يسـتاء مـن علـو صوتـي. 

حتدثـه  الـذي  االنفعالـي  األثـر  يبـدو  هنـا 
الضوضـاء يف الذهـن وتطبعـه فيـه علـى نحـو 
املالزمـة أو التلبـس، وهـي ال شـك حالـة مـن 
حـاالت التشـويش التـي تتـرك يف الـذات دالئل 

يف املجموعـة القصصيـة »أفـرول« للكاتـب 
حتتمـي  الردينـي«،  »عمـرو  الشـاب  املصـري 
مرتبـط  معيشـي  بغـالف  السـردية  احلـاالت 
ينـزع  حيـث  الوجـود،  ضروريـات  ببعـض 
السـرد نحـو تثبيـت احلالـة اإلنسـانية الفردية 
الواقـع املحيـط بشـخوصه  يف مواجهـة هـذا 
ليجعـل بينهـم وبـني هـذا الواقـع نقطـة صـراع 
دائمـة، رمبـا واجههـا بفلسـفة تعامـل تختلـف 
مرتبطـة  لكنهـا  أخـرى،  إلـى  شـخصية  مـن 
ارتباطـاً وثيقـاً بشـبكة مـن العناصر التي رمبا 
مثلـت سـمات الشـخصية املفـردة املطلقـة أو 
التـي رمبـا جعـل منهـا منوذجـاً  أو  الشـاملة، 
الكاتـب  وجنـح  موضـع،  غيـر  يف  أطـل  رمبـا 
يف تعميتهـا فلـم يطلـق عليهـا اسـماً: هـل هـي 
اخلطـاب  توجـه  الـذات  أم  تتحـدث؟  الـذات 
لآلخـر ولذاتهـا؟. أم هـي الـذات تعمـل عـني 
الغائبـة  الشـخصية  علـى  املشـاهد  الرقيـب 
تتكلـم عنهـا وتقـوم بـدور السـارد العليـم الـذي 
التوجيـه والتخمـني؟. فتبـدو  ميلـك مقـدرات 
نصـوص املجموعـة، مرتبطـة إلـى حـد بعيـد، 
بالتـوازي  املعتـاد،  واليومـي  الفـردي  بالواقـع 
مـع حالـة إيهـام يعتمدهـا الكاتـب يف جتسـيد 
حالـة مسـتمرة مـن احللـم أو محـاوالت تغييـر 
هـذا الواقـع أو استشـراف اخلـروج منـه مـن 
التخييـل  خـالل اخليـال، أو صنـع حالـة مـن 
الـذي مـن املمكـن أن يـؤدي يف بعـض األحـوال 
إلـى نـوع مـن املفارقـة، تلـك التـي تقـود النـص 
اإلنسـانية  احلالـة  فـك شـيفرة  محاولـة  إلـى 

املرتبطـة بـه .

أفــــرول
كرس حاجز اإليهام يف مجموعة الرديني .. 

محمد عطية محمود.مصر
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تقابلـت مـع حالـة أنسـنة املاكينـات وأصواتهـا، 
وهـي بـال شـك إشـارة أو إسـقاط علـى مـدى 
توحـش الرأسـمالية التـي تسـم الكـون كله على 
هنـا  املضغـوط  اإلنسـاني  العنصـر  حسـاب 

بضوضـاء حتولـه إلـى كائـن مرهـق بائـس :
ماكينـات  اخلـارج  مـن  جلبـوا  أخيـراً،   ((
جديـدة، اسـتوردوها مـن أملانيـا بكفاءة إنتاجية 
عاليـة، وطبعـا املاكينـات األضخـم كان صوتهـا 
أقـوى مـن سـابقتها، ووجدتنـي أسـعد بذلـك، 
وضـاع تذمـري! رمبـا ألنـي وجـدت يف الصـوت 
األعلـى اجلديـد متنفسـاً يناسـب علـو صوتـي 

أنـا اآلخـر، ومـن ثـم ارتفـاع بوحـي. ((
لتصنـع  النصيـة،  املفارقـة  تأتـي  حيـث 
اتـزان احلالـة واسـتقرارها يف تشـبه اإلنسـان 
منطقـة  يف  والدخـول  اجلمـاد،  باملاكينـة/ 
والضغـط  التوتـر  اعتيـاد  املـر/  االعتيـاد 
الذهنـي والتشـويش كحالـة مسـتمرة ال ميكـن 
تكويـن  أساسـيات  مـن  لتكـون  منهـا  الفـكاك 
الشـخصية ورسـوخها، ولتشـكل قاعـدة لأللـم 
ماكينـة  دوران  مـن خـالل  املتـوارث  اإلنسـاني 
العمـل علـى حسـاب العنصـر البشـري األكثـر 

التمـرد ومحاولـة التغييـر والبحـث عـن خـروج 
مـن هـذا النسـق اإلجبـاري الـذي تفرضه تلك 

املاكينـات علـى احليـاة :
املاكينـات  تلـك  علـى  أشـفق  أحيانـاً   ((
العـذر يف ضجيجهـا  لهـا  ألتمـس  العمالقـة، 
علـى  واحتجاجـاً  صراخـاً  أفسـره  املرتفـع، 
أنظمـة خالفـت نواميـس الكـون للركـض وراء 
أربـاح زائلـة، ومنافسـة أصبحـت بشـعة يبـاح 

شـيء(( كل  فيهـا 
الرضـا  حالـة  بـني  التـردد  يبـدو  هنـا 
مـن  اخلـروج  مبحاولـة  يشـي  مـا  والسـخط 
احلالـة إلـى محاولة اإليهام بطبيعة ما يحدث 
املزعـوم،  توازنهـا  الشـخصية  حُتـدث  حتـى 
وهـو مـا تصـر عليـه مـن خـالل هـذه الفلسـفة 
التـي ال متنـع حـدوث حالة االنقالب أو التوتر 
االنفعالـي الـالإرادي، حتـى يف حالـة حـدوث 
تغييـر، إلـى أن يحـدث االعتيـاد الـذي كانـت 
تشكو منه الشخصية يف اول النص كعيب من 
عيـوب اآلخريـن، ويلقـي بتبعة هـذه الضوضاء 
العنصـر  إلـى  العمـل  يف  الهـادرة  والوحشـية 
التـي  التشـيؤ  حالـة  يقـاوم  الـذي  اإلنسـاني 
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باملدينـة، وكرههـا للبعـوض.. حتاربـه كل ليلـة 
محاربة العابد للشـيطان، تسـتقبل أبي بشجار 
ال ينتهي.. سـنوات وهي على تلك احلال حتى 

أورثتنـي كـره البعـوض وكرههـا«. ((
السـارد يف جـو  تدخـل  التـي  احليلـة  تلـك 
درامـي نفسـي/ تراجيـدي يعمـل علـى إزاحـة 
ويـراوح  فيـه،  ويتوغـل  التاريـخ  إلـى  املشـهد 
بـني هـذه احلالـة ونقيضهـا مـن تعلقـه  أيضـاً 
ازدواجيـة  يف  ويريـده  ميقتـه  آخـر  بنمـوذج 
عجيبـة تعمـل علـى إثـارة النـص وتبـني إلى حد 
كبيـر ثـراء النموذج النفسـي املتعـارض مع ذاته 
قـدر تعارضـه مع واقعه وتاريخه السـري الذي 
يطفـو مـن خـالل عمليـة االسـترجاع السـابقة، 
وربطهـا بحاالت ممارسـة احليـاة التي تعتادها 
تفاصيـل  كبيـر  حـد  إلـى  وتبـني  الشـخصية، 

بالشـقاء: املرهـون  واقعهـا احلقيقـي 
)) أقابلهن بوجه عبوس ال يبتسـم للرغيف 
السـاخن.. أخفـي كبتـي وجوعـي، وأكبـح زمـام 
المـرأة  أسـلم جلامـي  لـن  املتأججـة،  شـهوتي 
أبـداً .. أسـتيقظ مـن حلمـي علـى لدغاتهـا؟ ((
لتسـيطر  باللدغـات  اإليهـام  تسـتمر حالـة 
مـا  نحـو  للسـارد علـى  النفسـية  علـى احلالـة 
يأتـي بـه مـن ردود أفعال نفسـية تعمق من تلك 
املأسـاة، وهـي احلالـة التـي تكاد تكون شـائعة، 
ولكنهـا ال تطفـو علـى سـطح النفـس إال لتكـون 
وحلظـات  جراحهـا  مـن  ومعمقـة  لهـا  جالـدة 
هـذا  اليـأس..  مسـتنقع  يف  ووقوعهـا  أسـاها 
نفسـي  ميـراث  مـن  الشـخصية  حتملـه  مـا 
الـذات ويطبـع  البيئـة ويسـكن يف  ينطلـق مـن 
فيهـا اآلثـار السـيئة التـي تظـل مصاحبـة مـن 
خـالل االعتـالل الوجدانـي الـذي رمبـا وصـل 
بالـذات إلـى مرحلـة اعتيادهـا لهذا األلم وهذا 
الضغـط، مـن خـالل هـذا احللم املعنـوي، وهي 
صـورة  يف  بـدت  رمبـا  التـي  االعتيـاد  سـمة 
إليـه يف  أشـرنا  التـي  التكيـف  أو  االستسـالم 

السـابق. النمـوذج 
»أغمـض عينـي ألهـدأ.. أجدهـا تدق بابي، 

العنصـر  أيضـا  مقابـل  يف  للعمـل  احتياجـاً 
املـال. رأس  يف  املتمثـل  اآلخـر  البشـري 

يف نـص »محاولـة اغتيـال فاشـلة لبعوضـة 
مزعجـة« .. جنـد الشـخصية تواجـه ذاتهـا يف 
لتجسـيد  واملـرأة،  البعوضـة  بـني  تـواٍز  حالـة 
حالـة مـن الصراع املادي املتمثل يف البعوضة، 
والوجدانـي النفسـي يف مواجهـة املـرأة، وهـي 
مراوحـة يعتمـد عليهـا الكاتـب/ السـارد علـى 
الكتابـة  مهـارات  مـن  كمهـارة  نصـه  مـدار 
كل عنصـر  تسـقط سـمات  التـي  القصصيـة 
مـن العناصـر املتوازيـة علـى اآلخـر يف تبادلية 

تسـهم يف إعـالء اإليقـاع السـردي وإثارتـه:
علـى  الطازجتـني  بشـفتيها  تتكلـم  لـم   ((
املحمـل  الهـادئ  يصلنـي صوتهـا  لـم  الـدوام، 
بالـدفء، رغـم ذلـك كانـت تنادينـي، تدعونـي 
ملبادلتهـا املشـاعر.. كـدت أضعـف، أنـا الـذي 
النسـاء.. كيـف جـرأت علـى مطاردتـي  أكـره 
يف  بـي  تفعلـه  مـا  يكفيهـا  أال  أحالمـي؟  يف 

يقظتـي؟((
تأتـي هنـا حالـة االلتبـاس لتعمـق من األثر 
النفسـي الـذي حتدثـه هـذه الثنائيـة يف وعـي 
الشخصية/ الذات، من خالل عملية استيهام 
احلـدث أو تخيلـه علـى النحو الذي يجعل منه 
محـركاً لعمليـة السـارد ودافعـا للنتائـج التـي 
رمبـا ترتبـت عليـه، وإمعانـا يف العمق النفسـي 
للشـخصية؛ فالـذي تفعلـه البعوضة يف الواقع 
الوجدانـي  الداخـل  يف  املـرأة  تفعلـه  املـادي 
املتخيـل املصاحـب لتلك الذات يؤرقها ويجعل 
منـوال حياتها هـو الصراع واملطاردة: مطاردة 
البعوضـة لـه، ومطـاردة طيـف املـرأة لـه، وفك 
العقـدة  أو  النفسـي،  الصـراع  هـذا  شـيفرة 
خـالل  مـن  للنسـاء  كرهـه  يف  تتمثـل  التـي 
التاريـخ السـري الـذي يعتمـل أيضـا يف الـذات 

ويتداخـل مـع اسـتيهاماتها
)) كـم أمقتهـن منـذ اكتشـايف خيانـة أمـي 
ألبـي، كنـت صغيـراً لكنـي أذكـر جيـداً تأففهـاً 
املهـووس  حلمهـا  القريـة،  يف  العيـش  مـن 
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مـن  كان  وإن  باإليجـاب،  أو  بالسـلب  سـواء 
حتقيـق الوقـوع يف هـذه احلالـة مـن االسـتيهام 
واالستسـالم لـه علـى نحـو غيـر عـادي، وكأن 
البشـر يف مناذجهـم املطروحـة  قـد جبلوا على 
شـقائهم النفسـي ومحـاوالت تبريـر/ فلسـفته 
لهـذا الوقـع النفسـي لـكل مـا يحيط بهـم، وبذا 
حتقـق القصـة القصيـرة بعضـا مـن معـادالت 
اخلصوصيـة  شـديد  نقسـي  كحقـل  وجودهـا 
واالرتبـاط بالـذات البشـرية يف أقسـى حاالتها 

اضطرابـا وتشـبعا باأللـم.
ثمـة نـص آخـر حتـت عنوان »إعـالن« يوغل 
يف تلـك الـذات التـي تبحـث دائماً عـن مبررات 
يف  وجتسـيده  حولهـا  مـا  وفلسـفة  لوجودهـا 
مـن  الذهـن  يف  يجـول  مـا  بـكل  تليـق  صـورة 

تدعونـي للحيـاة.. أتأهـب لإلجابـة، بينمـا تلح 
األخـرى يف لدغـي مـن جديـد، فـال أعيرهـا 
انتباهـا، مكمـال مـا قـد انتويتـه مسـتمتعاً – 

ألول مـرة – بتلـك اللدغـات املتالحقـة«
تتفق نهاية النص هنا مع النموذج السـابق 
يف كسر حدة اإليهام باستمراء واعتياد األلم، 
واسـتيهاماته املتمثلة يف أحالم اليقظة والنوم 
علـى حـد السـواء وتخيالت احلالـة، وتخطيها 
إلـى اعتيـاده والتلـذذ بـه والعمـل علـى مجابهة 
الواقـع مـن خـالل تلـك األيديولوجيـة الصعبـة 
حثيثـاً  تنبـت  حيـث  للوجـود،  تنتصـر  التـي 
ملمـح  وهـو  واحلضـور،  الوجـود  يف  الرغبـة 
مهـم يبـني إلـى حـد كبيـر علـى مـدى إصـرار 
الكتابـة علـى تغييـر الواقـع مـن خـالل احللـم 



إضـاءة  يف  التحكـم  سـلطة  ميلـك  لـو  يتمنـى 
قـارة،  ويظلـم  قـارة،  فيضـيء  بأسـره،  العالـم 
ينيـر لشـعوب، ويبيـت أخـرى يف الظـالم، يفكر 
يف إضـاءة الشـرف وقطـع النـور عـن الغـرب.. 

 )) الوسـطى.  للعصـور  سـيعيدهم 
إلـى  النصيـة  احلالـة  اسـتيهام  يصـل  هنـا 
اجلنـوح الشـديد الـذي تتمثـل فيـه الشـخصية 
العالـم،  القـادر علـى اضطـراب نظـام  سـلطة 
وخللـه علـى النحـو الـذي مييـت ويحيـي.. هنـا 
أوج  يف  التخيـل  أو  االسـتيهام  سـلطة  تبـدو 
درجاتهـا حيـث تداعبـه عنـه أوهـام األلوهيـة، 
إسـقاطا على حالة الرفض أو اإلنكار ملا عليه 
العالـم بـكل متغيراتـه كـي يعيـده إلـى جاهليتـه 

أو عصـور ظالمـه.. 
ال شـك أن يف هـذا التوجـه انفتاحـاً علـى 
قضايـا الواقـع/ اخلارجـي بشـكل عـام خـارج 
عـن رغبـة الـذات يف حتقيـق ذاتها فقط، وإمنا 
الرغبـة يف تغييـر العالـم أو العبـث بـه، وهـو مـا 

الـذات  عالقـة  توتـر  عـن  تعبـر  اسـتيهامات 
بالعالـم، وإن كان هـذه املـرة مـن خالل الراوي 
بضميـر الغائـب/ السـارد العليم الذي يقتنص 
مـن الداخـل مـا ال يـراه أحـدـ ويقدمـه علـى 
عينه إمعانا يف ممارسـة دور املشـاهد املهيمن 
علـى مقـدرات الشـخصية، ورمبـا ألقـى عليها 
ظـالالً مـن ذاتـه، وهـو يقدم صـورة جديدة من 
صـور الصـراع الداخلـي بـني النـور والظـالم، 
وهـو مـا يحقـق إلـى حـد بعيـد نظريـة اعتمـاد 
الذات ملا يعضد من وجودها، وإن كان وهمياً 
ال وجـود لـه، وهـو يف الوقـت ذاتـه اسـتمرار 
للمنحـى الفلسـفي الـذي يعقـد جـدل العالقـة 
بـني كل العناصـر التـي تؤسـس لهـذه احلالـة 

املتشـابكة :
)) »ال يحـب شـيئاً يف هـذه الدنيـا الكاحلـة 
التـي  األوقـات  تلـك  مـن  أكثـر  عملـه،  سـوى 
يكـون فيهـا مخـوال بفصـل التيـار الكهربائـي 
عـن منطقـة بعينهـا: حارة، شـارع، حـي، ورمبا 

بلـدة بأكملهـا« ((
وإحساسـها  الـذات  أسـهم  تعلـو  هنـا 
بوجودهـا وقدرهـا مـن خـالل ذلـك النمـوذج 
السـلبي العابـث، حيـث تبـدو عناصـر اإلثـارة 
اجلدليـة  الشـخصية  تلـك  خـالل  مـن  هنـا 
النـور، وهـي بـال  التـي تسـتمع بالظـالم دون 
شـك مدعـاة لسـبر غـور الشـخصية الواقعـة 
لهـا  يفلسـف  والتـي  الظـالم  منطقـة  يف 
السـارد العليـم هـذا املوقـف مـن العالـم بهـذا 
اجلنـوح إلـى اخلـارج املتسـع البـراح بعيـدا عن 
تبـدو  والـذي  علـى ظالمهـا،  املنغلقـة  الـذات 
نزعتـه ظاهـرة جليـة للمتلقـي لتلـك الكلمـات 
احلالـة  هـذه  تقـر  والتـي  للنـص  االفتتاحيـة 
مـن االنعـزال، لتحقيـق الـذات وهـي سـمة مـن 
املسـرود  ليدخـل  واملقابلـة؛  املفارقـة  سـمات 
للخيـال  عنـه يف غمـار اسـتيهاماته وجنوحـه 
باخليـال  نسـميه  أن  لنـا  جـاز  رمبـا  الـذي 

املتطـرف:
أكثـر ذلـك،  )) حـني يشـطح بخيالـه ومـا 
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النـور بوجـوده املـادي األكثـر تأثيـرا، كمـوازاة 
يلعـب عليهـا السـارد إلعطـاء قيمـة للمسـرود 
عنـه/ الشـخصية العبثيـة التـي اسـتقرت مـع 
خياالتهـا مبزيـد مـن اإلثـارة علـى حـد تعبيـر 
بعيـد  إلـى حـد  تبـني  النـص، ولتقـدمي صـورة 
مـدى أهميـة حضورهـا مـن خـالل اسـتيهامها 
املتطـرف ملـدى تأثيرهـا املشـتهى علـى العالـم، 
مـن  الضيـاء  الواقـع عـودة  يكسـره يف  والـذي 
جديـد.. والـذي يكسـر أيضـا حقيقـة ضآلة ما 

تقدمـه كعمـل آلـي ال يسـتوجب األهميـة..
 وهـي النقائـص النفسـية التـي رمبـا دفعت 
متطرفـة  الشـخصية  تلـك  حـاالت  منـاذج/ 
الذهنـي  اخليـال  غمـرة  يف  للدخـول  اخليـال 
ماهيـة  عـن  بعيـداً  بهـم  ذهـب  رمبـا  الـذي 
علـى  يحقـق  مـا  وهـو  احلقيقـي،  وجودهـم 
مسـتوى السـرد يف املجموعة توازناً جيداً نرى 
فيـه تواتـراً لطـرق التعامل النصي مع املوضوع 
تلـك  ملعاجلـة  املالئمـة  التقنيـات  واسـتخدام 
احلـاالت، فقـد اختلفـت املضامـني يف طريقـة 
سـردها، ولكنهـا توحـدت علـى فكرة سـارية يف 
الفعـل  ديناميكيـة  أهميـة  علـى  تؤكـد  ثناياهـا 
القصصـي يف حيـز مـن الزمان املتماسـك على 
مسـتويي الزمـن النفسـي وزمـن السـرد لتلـك 
النمـاذج مـن النصـوص، التـي كان مـن املمكـن 
أن تسـتفيد أكثـر مـن ميـزة العنـوان »أفـرول« 
كمفـردة دالـة حلصـر بيئـة النصـوص يف تلـك 
والشـقاء،  بالعمـل  املرتبطـة  املغلقـة  األماكـن 
وإلقـاء ظاللـه النفسـية وآثـاره علـى تصرفاتها 
واعتياداتهـا، ولكنـا رأينـا سـبباً بديهيـاً لربـط 
الصبـي  »بليـة«  إلـى  املقـدم  اإلهـداء  عالقـة 
النصـوص  ببنيـة  العمـل،  لـورش  التاريخـي 
القصصيـة أو تواجـده الهالمـي فيهـا، حيث لم 

جنـد لـه وجـوداً معنويـاً وال ماديـاً .  

يؤكـده مـن خـالل تلـك املغامـرة اخلياليـة التي 
النقـاط  أبعـد  املتطـرف حتـى  ذهنـه  يقودهـا 
إلـى  املسـتعرة  اجلـادة  الرغبـات  التـي حتـول 

هـزل مصطنـع بالـغ االنحـراف:
 )) أكثـر األوقـات التـي يعشـقها هـي تلـك 
املنتصـف،  الوسـط،  منطقـة  يف  تقـع  التـي 
انقطـاع  وبـني  الومضـة  انقطـاع  بـني  مـا 
الفتـرة، يشـبع الطفـل املنسـي بداخلـه ورمبـا 

الشـيطان.(( 
السـابق  النمـوذج  طفـل  شـبح  يطـل  هنـا 
الذهنيـة  احلالـة  هـذه  اسـتمرار  علـى  ليؤكـد 
التـي تقـود السـارد العليـم إلى ترسـيخ سـمات 
عـن تلـك الـذات املهتـزة التـي رمبـا تلهـث يف 
تلـك  مـن  بخروجهـا  كينونتهـا  إثبـات  سـبيل 
القوقعـة التـي تسـتهام فيهـا كافـة التفاصيـل 
فاللعـب  للتحقيـق،  القابلـة  غيـر  واألحـالم 
الشـيطاني علـى مصـدر مـن مصـادر احليـاة 
والعبـث بـه هـو أمـر لـن متكنـه الظـروف علـى 
طبـق مـن اللـذة التـي تقـوم بهـا هـذه اللعبـة يف 
الـذات  لعبـة  تقابلهـا  والتـي  النصـي،  الواقـع 
النفسـي  الفـخ  هـذا  يف  وقوعهـا  فلسـفة  يف 
العنيـف، فاسـتدراك األمـر ال بـد آت مـن تلـك 
الـذات املسـتلبة مـن واقعها النفسـي وعجزها 
إلـى  اإلشـارة  أو  معرفـة  مـع  التواصـل،  عـن 
مكمـن العقـدة النفسـية أو لغـز احلالـة الـذي 
يعـزي األمـر كلـه لتلـك الطفولـة الدائمـة التـي 
تعيشـها الشـخصية بنماذجهـا املطروحـة هنا:
)) عنـد تلـك النقطـة، وبعـد أن يستشـعر 
اطمئنـان اجلميـع، وتقبلهم لألمـر الواقع، فها 
هـم أعـدوا العـدة للعيـش يف الظلمـة واخللـود 
للراحـة، ورمبـا لالسـتغناء عنـه.. هنـا فقـط 
يعيـد - بإثـارة بالغـة - التيـار الكهربائـي ينيـر 
الظـالم.. يضـيء الليـل كقمـر بهـي معلنـا عـن 

نفسـه ووجـوده الهـام مـن جديـد . (( 
 كمـا يعـود االلتبـاس هنـا ليكـون قائما بني 
الشخصية، بروح وجودها املزعوم، وإن ملجرد 
القمـر/  وبـني  عملهـا،  يف  تلعبـه  صغيـر  دور 
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مدينـة املـرج »محمـود محمـد العـريف«، ولقبـه 
»البولنـدي«، والـذي شـاء أن يكـون صريحـاً يف 
املعارضـة واالحتجـاج علـى ممارسـات وبطـش 
نظـام سـبتمبر بأعضـاء مجلـس ثورتـه الذيـن 
كان عددهـم 12 ضابطـاً فغنـى ذات مـرة :- 
مـراح  غلـم يف  علـى  ذيـب  أطناشـن  غـارن   ((

)) رايضـه 
والتنكيـل ضـد شـعبه يف  البطـش  كان  وحـني 
يف  فقـال  غضبـه،  اوج  يف  الشـاعر  كان  تنـاٍم 

-: آنـذاك  النظـام  رأس  الـى  إشـارة 
ذهـب  بصياحـه  امـراح  عقـاب  أضريـوى   ((

)) الغلـم  شـيرة 

عندمـا كنـا يف قـراءة ملذاهـب الشـعراء، رأينـا 
يف  خبـر  مجـرد  كان  املوضـوع  مفتتـح  ان 
زاوبـة صحيفـة حاضرنـا تتحـدث عـن اعـدام 
وآخـر  النعيمـي«،   »احمـد  العراقـي  الشـاعر 
عـن اعـدام الشـاعر السـوري »بشـير العانـي«، 
هـو  جمعهمـا  الـذي  املشـارك  العامـل  وكان 
الذيـن  الشـعراء  مـن  مطلقـة  ببسـاطة  انهمـا 

السـيف.  مـن  امضـى  قصائدهـم  
عـن  بيننـا  متداولـة  روايـة  يف  أيضـاً  وكان 
عاصرنـاه،  قـد  كنـا  شـعبي  شـاعر  مصـرع 
وان كانـت هـذه املعاصـرة عبـر مـا قرأنـا مـن 
ابـن  الراحـل  والغنـاي  الشـاعر  سـيرته، وهـو 

مذاهب الشعراء
من محمود البولندي إىل دعبل الخزايع .. 
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واذكـر فضيلـِة ُصنـع اهلل إذ جعلـت .. إليـَك ال 
لـَك ِعنـَد النـاِس حاجـاُت .

فمـاَت قـوٌم ومـا ماتـت فضاِئلهـم .. وعاَش قوٌم 
وهـم يف النـاِس أمواُت .

أيضـاً، مـن الشـعراء مـن خالـف املعتـاد فجعـل 
شـعره يف خدمـة التحريـض، حتـى أن البعـض 
تأييـد احلاكـم  منهـم قـد متـادى حتـى درجـة 
اولئـك  كان  وإن  خصومـه،  لقتـل  ودعوتـه 
اخلصماء قد نالوا لفترة األمان،  فهذا خليفة 
السـفاح«  العبـاس  ابـو   « االول  العبـاس  بنـى 
يـوم، وإلـى جـواره  وقـد كان يف مجلسـه ذات 
ـــ  »سـليمان بـن هشـام بـن عبـد امللـك« األمـويـ 
ـــــ حاضـراً  وهـو ابـن اخلليفـة األمـوي السـابقـ 
بعـد أن أمنـه »السـفاح« وسـكن لصحبتـه، فـإذا 
امـام  ووقـف  حضـر  قـد  »َسـديٌف«  بالشـاعر 

: السـفاح ناشـداً 
حتـت  إن   .. رجـال  مـن  تـرى  مـا  نـك  يغرَّ ال 

دوّيًـا داء  الضلـوع 
فضـع السـيف وارفـع السـوط حتـى .. ال تـرى 

فـوق ظهرهـا أموّيًـا
وقـال  هشـام«  بـن  »سـليمان  وجـه  فأمتعـض 
للشـاعر : قتلتني يا شـيخ . ومالبث أن أمر به 

السـفاح فضريـت عنقـه .
وروى أيضاً أن الشاعر »شبل بن عبد اهلل« قد 
دخـل يومـاً علـى »عبـد اهلل بن علي العباسـي«، 
وكان يف مجلسـه جمهـرة مـن بنـي أميـة، وقـد 
أمنهـم، ويقـال إن عددهـم كان يربـوا علـى 90 

رجاًل،  فأنشـد :-
ولقد سـاءني وسـاء قبيلي .. قربهم من منارٍق 

وكراسي .
كلَّ  واقطَعـْن   .. ِعثـارًا  ُتقيلـنَّ عبـد شـمس  ال 

وغـراس رقلـة 
علـي  بـن  اهلل  »عبـد  اخلليفـة  مـن  كان  فمـا 
العباسـي«، إال أن أمـر بهـم جميعـاً فقتلـوا دون 

ميثـاق. أو  لعهـٍد  مراعـاة 
أيضـاً،  كتـب التاريـخ لم تغفل عن ذك الشـاعر 
الفارس »أبو فراس احلمداني«، وكان يف سعة 

حلياتـه،  نهايـة  وضـع  قـد  بذلـك  كان  لكنـه 
حيـث اعتقـل وُنـكّل بـه وُعـّذب، وكان الشـاعر 
قـد تنبـأ مبصرعـه يف حضـرة ظلـم ال يـدرك 

فقـال:- معنـى  للعدالـة 
ظلـم  متهـوم   .. كيـف  البـراوه  أنطـول   ((

)) عـدو  والقاضـي 
والشـعر بهـذا هـو كائـن يأخـذ بصاحبـه الـى 
روى  مـا  منهـا  شـواهد  ولذلـك  شـاء،  حيـث 
جمـع  دعـى  قـد  كان  الـذي  امللـك  ذلـك  عـن 
مـن الشـعراء، وفيمـا هـم يف طريقهـم لتلبيـة 
الدعـوة مـروا برجـل رث الثيـاب اشـعث، وكان 
يحمـل بيـده جـرة فارغـة، ومالبـث أن التحـق 
فلمـا  الهيئـة،  هـذه  علـى  وهـو  الشـعر  بجمـع 
كانوا يف حضرة امللك تأملهم ثم سـأل الفقير 
:  مـن أنـت ؟ ومـا حاجتـك ؟ فـرد عليـه شـعراً 

-:
ملـا رأيـُت القـوم شـدوا رحالهـم ... إلـى بحرك 

الطَّامـي أتيـُت بجرتي .
فسـر امللـك يجوابـه، وأمـر مبـلء جرتـه ذهبـاً، 
فحـرك ذلـك احلسـد يف نفـوس احلاضريـن، 
فقـال  العقـل،  وغيـاب  بالفقـر  الفقيـر  ورمـوا 
لهـم امللـك إنـه حـر فيمـا يفعلـه ومـا ان خـرج 
الشـاعر الفقيـر الـى الشـارع حتـى قـام بتوزيع 
ذلـك الذهـب علـى املتسـولني والفقـراء، وملـا 
باسـتدعائه  قـام  امللـك  مسـامع  ذلـك  بلـغ 
وسـؤاله عـن سـبب ماقـام بـه فمـا كان منـه إال 

أن أنشـده :-
يجـوُد علينـا اخلّيـرون مبالهـم .. ونحـن مبـاِل 

اخلّيريـن جنـوُد
وزاد اعجـاب امللـك بالشـاعر الفقير، وأمر أن 

مُتأل جرته عشـر مرات؛  فأنشـد الشـاعر :
النـاُس للنـاِس مـا داَم الوفـاُء ِبِهـُم .. والُعسـرِ 

والُيسـرِ أوقـاٌت وسـاعاُت .
وأكـرُم النـاِس مـا بـنَي الـورى رجـٌل .. ُتقضـى 

علـى يـدِه للنـاِس حاجـاُت .
ال تقطعـنَّ يـَد املعـروِف عـن أحـٍد .. مـا ُدمـت 

تقـِدرُ واأليـام تـاراُت .
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امتعاضهـم  أبـدوا  الشـعراء  مـن  آخـر  جانـب 
ومـن  سـخطهم،  يخفـوا  فلـم  احلـكام،  مـن 
مـن  وهـو  اخلزاعـي«  »دعبـل  الشـاعر  هـؤالء 
فحـول الشـعراء، ولسـبٍب لـم يعـرف أبـداً كان 
الـى  يعمـد  تولـى خليفـة احلكـم فأنـه  مـا  إذا 
ارسـال قصيـدة هجـاء اليـه وفيهـا مـا فيهـا من 
سـب وهجـاء، حتـى أن »املعتصـم« حـني تولـى 
اخلالفـة بعـد اخيـه املأمـون قدم اليه الشـعراء 
بقصائـد مديحهـم، لكـن »دعبـل« هـذا بدالً من 
ذلك أرسـل إليه قصيدة ملئت مبثل ما اشـتهر 

بـه ومنهـا :-
ملـوك بنـي العبـاس يف الكتـب سـبعة  .. ولـم 

تأتننـا يف ثامـن منهمـا الكتـب
 .. سـبعة   الكهـف  يف  الكهـف  أهـل  كذلـك 

كلـب عندنـا  اتـى  فيمـا  وثامنهـم 
وأنـي ألزهـي الكلـب عـن ذكـره بكـم  .. الن لكم 

ذنـب وليـس لـه ذنب .
واستشـاط املعتصـم غضبـاً فارسـل يف طلـب 
»دعبل«، لكن األخير كان قد فر الى خراسـان 
وجنـى مـن البطـش تلك املرة، لكنه عاد وهجى 
للمعتصـم  وزيـراً  وكان  طـوق«،  بـن  »مالـك 
فترصـد لـه حتـى قبـض عليـه وجلـده وقتلـه. 

مـن مكانـه وتقديـر، حتـى تولـى »أبـو املعالـى« 
وكان  الدولـة،  سـيف  وفـاة  عقـب  احلكـم 
هـذا األخيـر صغيـر السـن فكانـت الوصايـة 
لقرعويـه، وهـو مـن أصـول تركيـة، ممـا أثـار 
حفيظـة شـاعرنا احلمدانـي، فـكان الصـدام 
ببنـه وبـني »قروعيـه« علـى أشـده، وكان بذلـك 
قـد وقـع يف مواجهـة اخلليفـة الصغيـر الـذي 
إلـى  عمـد  قـد  »قرعويـه«  حتريـض  وبفعـل 
حصـار »أبـي فـراس« الـذي منـح األمـان بعـد 
بقتلـه  أمـر  قـد  كان  »قرعويـه«  أن  إال  ذلـك، 

وجـز رأسـه
أمـا »امـرؤ القيـس« صاحـب املعلقـة الشـهيرة 

-:
قفـا نبـك مـن ِذكـرى حبيـب ومنـزل .. بِسـقِط 

خـول فَحْومـِل، وى بـنَي الدَّ اللِـّ
فاشـتهر  الصعاليـك  الشـعراء  مـن  عـد  فقـد 
بقصائـده بـني الغـزل واملديـح والبطولـة، لكنـه 
ولـم  يتيمـاً،  عـاش  ملـك  ابـن  كان  الواقـع  يف 
الصحـراء،  يف  تشـرده  رغـم  حقيقتـه  يفـارق 
وفـى سـبيل ذلـك جلـأ إلـى قيصر الـروم الذي 
أحسـن ضيافتـه ظاهـراً، وليعمـد الحقـاً إلـى 

تسـميمه جـراء وشـاية لـم يثبـت صدقهـا .

74الليبي 
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فراس حج محمد. فلسطين

نصـوص،  بثالثـة   )2017 لنـدن،  )إي-كتـب، 
»حجـر  كتـاب  يف  نشـره  أعيـد  منهـا  واحـد 
هذيـن  وتبـع  »حنـني«.  بعنـوان  الفسيفسـاء«، 
الكتابـني كتـاب ثالـث بعنـوان »ترانيـم اليمامـة« 
)مكتبـة بلديـة بيتونيـا، 2021(، اشـتركت فيه 
الكاتبـة أيضـاً ومعهـا أسـيرات أخريـات. وهذه 
الكتـب هـي خالصـة ورش إبداعيـة عقدت من 
أجل حث األسـيرات على أن يكتنب قصصهن، 
األسـيرة  كتـاب  أيضـاً  الكتـب  هـذه  بـني  ومـن 

)) اكتـْب يـا هيبـا، فمـن يكتـب لـن ميوت 
أبـدًا .(( روايـة عزازيـل. يوسـف زيدان.
أجنـزت األسـيرة الكاتبـة »مـي وليـد« الغصني 
عـن  لتتحـدث  الفسيفسـاء«،  »حجـر  كتابهـا 
جتربتهـا االعتقاليـة التـي امتـدت إلـى خمـس 
سـنوات ونصـف يف سـجون االحتـالل. وسـبق 
للكاتبـة أن شـاركت يف الكتـاب الـذي أعدتـه 
بعنـوان:  زنكنـة«  »هيفـاء  العراقيـة  الكاتبـة 
احليـاة«  يكتـنب  فلسـطينيات  لثائـرة:  »حفلـة 

للكتابة أثر ال ينسى 
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يف  املقاومـة  وطـرق  السـواء،  علـى  والرجـال 
ومحاولـة  السـجان  علـى  والتحايـل  السـجن، 
أثـر كبيـر. يف  العيـش دون أن يكـون للسـجن 
هـذه الكتابـات تكتشـف النفـس قدرتهـا علـى 
نـوع  التكيـف  أن  مـع  معـاً،  والتكيـف  املقاومـة 
مـن اإلخضـاع، لكنـه اإلخضاع القسـري بالقوة 
الـذي ال ُيبـدل الـذات وال أفكارهـا وال يوهـن 

معنوياتهـا. مـن 
النـاس  يقـرأ  أن  الضـروري  مـن  أنـه  أعتقـد 
جميعهـم أو أغلبهـم بعـض هـذه الكتابـات، ألن 
لالعتقـال  معـرض  فلسـطني  يف  شـخص  أي 
أن  علـى  قـادرة  الكتـب  فهـذه  أي حلظـة،  يف 
جتعـل األسـير أو األسـيرة أكثـر معرفـة بعالـم 
األْسـر ومعاملـة األسـرى، وبالتالـي أقـدر علـى 

الصمـود.
علينـا أن نـدرك دائمـا أننـا مـا زلنا شـعباً حتت 
االحتـالل مـن قمـة هرم القيادة؛ حيث الرئيس 
يف املقاطعـة، وأعضـاء احلكومـة قاطبـة، إلـى 
هيـاكل األجهـزة األمنية وعناصرها وأسـلحتها 
الشـعب،  أفـراد  مـن  فـرد  كل  إلـى  ومواكبهـا، 
وهـذا يجعـل مـن قضيـة الصمـود اسـتراتيجية 
روحيـاً  غـذاًء  تكـون  أن  مـن  بـد  ال  وطنيـة، 
معرفيـاً يوميـاً ممنهجـاً يف كل مفاصـل احليـاة 
الفلسطينية، يف السياسة، واإلعالم، والتعليم، 
والثقافة، والشـأن االجتماعي العام، ويشـترك 
يف تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية مثقفون، وكتاب، 
ومحاضـرون  ومعلمـون،  محـررون،  وأسـرى 
جامعيـون، وطـالب، لتكون قضية األسـرى هي 
األولـى، واألكثـر أهمية يف الواقع الفلسـطيني، 
يلمـس حضورهـا كل فـرد، يف كل اجتـاه، ويف 
كل موقـع، لتخليـص األسـيرات واألسـرى مـن 
هـذا الوجـع املسـتمر الـذي يسـتنزف األسـير 
مـن  بـد  ال  أّنـه  نـرى  فعـالً  كّنـا  إن  وعائلتـه، 
حتريرهـم، وأال يكـون األمـر مجـّرد خطابـات 
االحتفالـّي  السـامر  فـّض  بعـد  ُتنسـى  جوفـاء 
املؤقـت، لنتـرك األسـرى واألسـيرات منسـيني 

يف »العتمـة الباهـرة«.

)وزارة  لتضـيء«  »احترقـت  اخليـاط  ناديـة 
.)2021 اهلل،  رام  الثقافـة، 

أوال  سـبب؛  لغيـر  كبيـرة  أهميـة  للمشـروع 
بأقـالم  األسـيرات  حيـاة  علـى  يضـيء  ألنـه 
األسـيرات أنفسـهّن، فهن يكتنب عن جتاربهن، 
ملـا لهـذا التجربـة مـن خصوصية كونهن نسـاء 
أسيرات، فهذا العالم ما زال مجهوالً، خاصة 

يف أدب املعتقـالت يف فلسـطني.
والسـبب الثانـي يعـود إلى قلة كتب األسـيرات 
األسـيرات  مـن  فيـه  كتـنب  فمـن  الكاتبـات، 
األسـرى  كتبـه  مـا  مـع  باملوازنـة  قليـالً  يعـد 
مـن الكتـاب، لينضـم هـذا املشـروع مـع كتـب 
عـن  كتبهـن  فلسـطينيات حتدثـن يف  أديبـات 
»عائشـة  كاملناضلـة  االعتقاليـة،  التجربـة 
كتابيهـا »أحـالم باحلريـة« و«ثمنـا  عـودة« يف 
للشمس«، والكاتبة »وداد البرغوثي« يف رواية 
»البيـوت« علـى سـبيل املثـال، وعربياً مـا كتبته 
علـى سـبيل املثـال »هيفـاء زنكنـة« يف كتابهـا 
»يف أروقـة الذاكـرة«، و«نـوال السـعداوي« يف 
كتـاب »مذكراتـي يف سـجن النسـاء«، و«زينـب 
الغزالي« يف كتاب »أيام من حياتي«، وغيرهّن 
مـن الكاتبـات اللواتـي تعرضـن لهـذه التجربـة 

عامليـاً.
متعلقـا  ثالثـاً؛  سـبباً  يضيـف  املـرء  ولعـل 
وموضوعهـا،  وطبيعتهـا  الكتابـة  بأسـلوب 
األسـيرة  بذاتيـة  اخلـاص  باجلانـب  املتصـل 
من مشـاعر واحتياجات وآالم، إذ ال تسـتطيع 
وال  عنـه،  احلديـث  األسـرى  الكتـاب  كتابـات 
تصويـره بالكيفيـة التـي هـي عليهـا بكثافتهـا 
الكتابـة يف  تنـّم عـن صـدق  التـي  املشـاعرية 
التعبيـر عـن الواقـع املـراد تصويـره أو توثيقه، 

الكاتبـات. األسـيرات  سـتكتبه  كمـا 
مـن ناحيـة أخـرى، ال شـك يف أن هـذه الكتـب 
السـجن  اكتمـال صـورة عوالـم  تسـاعد علـى 
املخفيـة، تلـك العوالـم املؤملـة التـي ال نسـتطيع 
التجربـة  لهـذه  نتعـرض  لـم  الذيـن  نحـن 
النسـاء  عنـد  عليهـا  فنتعـرف  نتخيلهـا،  أن 
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وليعيـش كمـا يعيـش النـاس علـى أرضـه، ويف 
يبـرز  أن  محتـل  غريـب  يطالبـه  أن  دون  بيتـه 
هويتـه الشـخصية، بحثـاً عـن مطلـوب للمثـول 
املوازيـن،  معـه  اختلـت  محتـل  محاكـم  أمـام 
وانتحرت بسـبب ظلمه وتعسـفه العدالة ذاتها.
لتلـك  واألسـرى  األسـيرات  كتابـة  مشـروع 
التجارب، قد يكون له األثر الكبير إذا أحسـنا 
التعامـل معـه، إلحـداث الوعـي الـالزم للثـورة 
الوضـع  لهـذا  حتريـكا  النضاليـة؛  املجتمعيـة 
القـامت السـاكن. فلنسـتمر يف الكتابـة؛ فـإن لها 
أثـراً لـن ُينسـى علـى أقـل تقديـر ملـن يقـرأ تلـك 
الكتـب وتلـك القصص، مـا يجعل هذه القضية 
اإلنسـانية حيـة يف نفـوس النـاس أجمعني، لعّل 

اهلل يحـدث بعـد ذلـك أمـراً.

كل  ولتكتـب  حكايتـه،  أسـير  كل  فليكتـب 
عشـرات  هنـاك  ولتكـن  حكايتهـا،  أسـيرة 
الـورش اإلبداعيـة لتدريـب األسـيرات ورعايـة 
كتابتهّن، وليقرأ اجلميع تلك الكتابات. مع أّن 
الكتابـة والقـراءة دون فعـل سياسـي مقـاوم أو 
عسـكري كبيـر لـن جننـي منهـا حريـة األسـرى 
الثقـايف  النشـاط  هـذا  فليكـن  واألسـيرات، 
دافعـا  والنشـر،  والكتابـة  القـراءة  املتمثـل يف 
للضغـط مـن أجـل التحـرك، لنصـرة األسـرى 
من خالل املسـيرات واالعتصامات، والبرامج 
التـي تلفـت نظـر العالـم إلـى أن هنـاك إنسـاناً 
ال  اإلنسـانية؛  حقوقـه  أبسـط  مـن  محرومـاً 
يرى الشـمس، وال يعرف لون السـماء، معتقل 
لعقـود طويلـة؛ بسـبب مطالبتـه بحريـة وطنـه، 
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الوحدُة من طرٍف واحٍد .
كان مؤملًا جدًا
 املروُر يوميًا

يف ذلك الشارع
 املواجِه متامًا

حلديقة بيتكم    
بينام كنَت 

خلف الظالل
تبني عاملًا 

بعيدًا
ال يشبه 

وجعي وخيبتي
يف استدراج

 قلبَك »املصمِت« 
قلياًل ..

قُة ،     النظرُة املحدِّ
   اجلامدة

   تشدُّ وثاقي إليه ..
مل يكن احُلبُّ 

 صدقني
كنُت فقط 

وحيدًة جدًا ..!
كوثر وهبي /سوريا

وحيدًا خارَج األسامِء والَكلامت،

كمعنًى
بِدائٌي َخِفٌي

ملا يف الوجود ِمن ُلَغٍة وُأِغنيِات ،
أنا يْف الغياب.

ُأَفلِسُف
ضوًءا سابحًا يْف الفضاء،
وعائاًِم يِف َدِم الَعدِم امَلْبهم.

ُأفلِسُف َكيَِف َتوارْت بعيدّا
عِن األشياء،

ُخطاُه،
تاركًا َخلفها ِسريَته . 

كاَم لْو كاَن قاَع البحِر ِوْجَهتُه .
كام لو أّنُه لْن َيعود.

كيف
َيُمدُّ يَد املاِء يف

مضيق صغري ُتغلَقُه ُصُخوٌر َلِدنٍة
حيث َيعلو وَيبُِط

باحثًا عن َمداُه
حني ُتفَتُح أغَواره ُ

َكروٍح َيِجُسها الُشوُق واألمنيات.
ُأفلِسُف

كيف ُتدغدغ الريح 
تاِلَل الَرمَل امُلَتقلِّبة 

َفتنساَب يف َمساماِتا وَتغفو 
َكيَف

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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َترتوي ُعشَبَة
 من َندى

 وُينعِشها الضوْء.
َكيْف

َتبدو بيوٍم جديٍد َصحوَة
األشجاِر والكائنات،
وكيف َيتِضُح املعنى.!

حفظ اهلل الرشجي/ اليمن

مل أكن جزءًا ضئياًل من أي يشء
أو عشبة حييط هبا سور احلديقة

مل أكن كام حلمت
اْء حكَّ

كان جمرد ليل
هذا التفاين يف عدِّ األيام 

وحلظة سوداء شائكة
مل أكن دقيقًا يف السري اجتاه شجرة خلف اليد

وربام أعجوبة أخرى ستسكت هذا اهلراء
القصائد 

إيامءة اخلجول 
الركض

احلب
السالم الذي نراه بعيون ذابلة من بعيد

البئر
نصف النصيحة التي تلمع يف السامء

وحتت أذيال قمصان األوالد 
وبنهم يشبه احلذر

ننام عىل جنب يكثر فيه السقوط
املرايا

وجوه تتزاحم وراء قشة
األحالم 

غرق ال يتعدى الثانية الواحدة
هكذا

مثل خطفة رسيعة حترق ااِلنتباه
وبيشء مالح

نرجع لثاين قهقهة أتلفها القصد
ثم نبكي

نرجع ونحن مكبلون بألف هزيمة
ألف مغلفة باحلزن

والشتائم
هذا العامل جمرد ليل

أو أقل
جمرد نظرة باردة تقرص اخلد

وبموت أشد من اهلول
نضيع

وخلف أعناقنا النجوم
وحيد ابواجلول/ العراق
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دائماً.  املثقف  بها  ميسك  التي  اجلمرة  هذه 
السلبية  تأثيراتها  هول  من  يصرخ  من  هناك 
إلى شعلة  بتحويلها  املحرقة. وهناك من قام 
الرائدة،  إبداعاته  خالل  من  لإلنسانية  تنير 

حتى ولو اكتشفت يف عصور تالية. 
للمثقف  املهمة  احلضارية  الرسالة  إن 
احلياة،  من  إيجابي صريح  موقف  احلقيقي: 
أن احلياة  إبداعاته،  يوضح، من خالل  حيث 
االرتقاء  يريد  ملن  حقيقي  موت  القطيع:  مع 
بالقيم، والسمو باألخالق. ولعل هذا ما يعطيه 
مبعناها  »الغريب«  صفة  إبداعاته،  ويعطي 
إذا  أننا  حني  يف  اآلخرين.  نظر  يف  السلبي 

)304ه-  التوحيدي  حيان  أبو  قام  عندما 
414ه( بإحراق كتبه، كان قد وصل إلى قمة 
اليأس واالكتئاب العميق من املتناقضات التي 
كان يعيشها يف القرن الرابع الهجري. إن تلك 
املحن التي كان يعيشها يف أوطانه، هي نفس 
مكان  كل  املثقف يف  منها  يعاني  التي  املحن 
كتبه،  بإحراق  املثقف  يقوم  فعندما  وزمان. 
واقع ميتليء  من  هرباً  االنتحار  يحاول  فإنه 
الوقت  لنا يف ذات  بالوحشة والغرابة، قائالً 
الواقع  هذا  يف  خاسرة  قضية  الثقافة  إن   :
الفوضوي. وذلك، الحساسه باملرارة جتاه ما 

يعيشه، وما ميتليء به عصره. 

إبــــــــــــداع

محمد محمود فايد. مصر

التوحيدي والغرابة
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»جون لوك«، و »جان جاك روسو«. وبعدهم: 
»سارتر«، و«كامي«، و«ماركيز«، فاستفادوا من  
تراثه مبا فيه املعاني اإليجابية ملصطلحات: 
من  تلعبه  وما  والغريب،  واالغتراب،  الغربة، 
تأثيرات ثقافية مثمرة، سواًء يف تكوين املبدع، 
التخفيف  يف  أو  بإبداعاته،  ارتقائه  يف  أو 
اهتمامهم  عن  فضالً  بالغنب.  إحساسه  عن 
هذه  لدالالت  واالجتماعية  النفسية  باألبعاد 
سائر  يف  توظيفها  وتعميم  املصطلحات، 
مجاالت األدب والفن، بعد أن كان استخدامها 
يقتصر، غرباً، يف داللتها على املعاني السلبية 
الصرع،  حاالت  عن  والتعبير  واملستهجنة، 
بعد  خاصة،  واملرض.  الوعي،  وفقدان 
بدورهم،  واملفكرين،  الفالسفة  هؤالء  معاناة 
بأبعادها  والغرابة  واالغتراب،  الغربة،  من 
النفسية واالجتماعية والثقافية املتداخلة، إثر 
اتخاذهم ملواقف نقدية، إزاء ما ساد أوطانهم 

من ثقافات بالية وقيم زائفة. 
كان  الذي  النقدي  املوقف  نفس  وهو 
»التوحيدي«، قد اتخذه قبلهم مبئات السنني، 
من قضايا عصره، بهدف االرتقاء باملجتمعات 
الفاضلة، ومن خالل ما حاول  اليوتوبيا  إلى 

نشره وتطبيقه من عبر، وقيم أخالقية. 
»الغريب«، مبعاناه  التفكير  أن  بذلك،  لنتأكد 
اإليجابي، ال يصدر إال عن مثقف حداثي، ذو 
روح حساسة، تقدر اجلمال، وتنبذ التعصب، 
وحتاول أن ترتقي. فإذا لم يقّيم هذا املثقف 
ويقدم  واإلشكاليات،  املتناقضات  احلر، 
وأوطانه،  مبجتمعاته  ترتقي  التي  احللول 

فعندئذ تكون نهايته احلقيقية. 
ومفكرين  فالسفة  احلقائق،  تلك  إلى  تنبه 
بفضل  وأدركوا  بعدها،  وما  احلداثة  عصر 
»التوحيدي«، أن املفكر احلقيقي حني يكتب، 
يتخذ من املواقف الفكرية ما يقاوم السلبيات، 
ويعظم االيجابيات. وهو يف سبيل ذلك، يتخذ 
يجعله  ما  والفنية،  الفكرية  التقنيات  من 
ووطنه،  ومجتمعه  أهله  نظر  يف  غريباً  يبدو 

نكتشف  املعاجم،  »الغريب« يف  راجعنا معنى 
املألوف  الفريد وغير  الكلمة حتيلنا على  أن 
منذ  العربية  الدراسات  وأن  واإليجابي. 
األلفاظ،  بغريب  اهتمت  الوسطى،  العصور 
ففى  احلديث.  وغريب  القرآن«،  و«غريب 
الغرباء،  عن  )ص(  سئل  النبوي،  احلديث 
من  الناس  أمات  ما  يحيون  »الذين  فقال: 
»إن اإلسالم  سنتي«. ويف حديث آخر، قال: 
للغرباء«.  فطوبى  غريباً،  وسيعود  غريباً  بدأ 
وورد  ماجه(،  وابن  وأحمد  مسلم  )أخرجه 
برواية أخرى، تفسر لنا معاني الغربة والغريب 
والغرباء: »بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأ. فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول اهلل 
نقص  إذا  يزيدون  الذين  قال:  الغرباء؟  ومن 
الناس«. ومعنى الزيادة هنا، طبقاً البن القيم 
وتقًى  اجلوزية: »الذين يزيدون خيراً وإمياناً 
إذا نقص الناس من ذلك«. )مدارج السالكني، 

ط3، 1292ه، القاهرة، ص122( 
ويف مقاربة نوعية تقدمية، تصدى »التوحيدي« 
ذلك  يقول  والغريب.  والغرباء  الغربة  ملعاني 
العظيم يف »اإلشارات اإللهية«: »هذا  املفكر 
ولم  رأسه،  مسقط  عن  يتزحزح  لم  غريب 
الغرباء  وأغرب  أنفاسه،  مهب  عن  يتزعزع 
من صار غريباً يف وطنه، وأبعد البعداء من 
املجهود  قربه، ألن غاية  بعيداً يف محل  كان 
أن يسلو عن املوجود، ويغمض عن املشهود، 
ويغضي عن املعهود، وأغرب الغرباء أيضاً، إذا 
ذكر احلق هجر، وإذا دعا إلى احلق زجر«. 

تعريفاً  التعبيرات،  وأعمق  بأبلغ  واضعاً، 
يضم:  بحيث  لها،  وموضوعية  شمولية  أكثر 
بالزماني.  باملكاني  باالجتماعي  النفسي 
متحوالً مبعانيها، من مجرد العالقة النفسية 
العالقة  إلى  باملكان،  للمثقف  السلبية 
عن  بحثاً  الذات،  يف  والترحال  االيجابية 
الكلية، واإلدراك  الوجود احلقيقي، واملعرفة 
العميق، والوعي النوعي الفائق. إلى أن جاء 
فالسفة العقد االجتماعي: »توماس هوبز«، و 



للسلبيات،  ومقاومته  وتقييمه  لنقده  نتيجة 
والقضايا  املتناقضات  بني  الدائم  والصراع 
واإلشكاليات. والتي قد جتعله يتخذ مواقف 
عليها  يتعارفوا  لم  لآلخرين،  مألوفة  غير 
ربيبة،  وعقلية  نفسية  بسبب حملهم ألجهزة 
بعد  تقدمية  غير  فكرية  ألنساق  وإتباعهم 
تشكيلها  يف  البائدة  أنظمتهم  تفننت  أن 
غير  بيئاتهم  جعل  بشكل  لديهم،  وترسيخها 
مواتيه، رافضة للتفكير احلر، طاردة لالرتقاء 

األخالقي واحلضاري. 
املثقف  إحساس  يف  شيء  أخطر  هو  وهذا 
فصراعه  والغرابة،  واالغتراب  بالغربة 
زائلة،  أو  بائدة  سلطات  مع  ليس  احلقيقي 
التي  واملجتمعات  واألصدقاء  األهل  مع   بل 
املجتمعات  فدأبت  جاهلة،  سلطات  أدجلتها 
املثقفني  معاداة  على  أمرها  على  املغلوبة 
وغريبي  غرباء  واعتبارهم  بل  ونتاجاتهم، 
أن  فإما  والسلبي،  املرضي  باملعنى  األطوار، 
من  يقاوم  يظل  أن  وإما  املثقف،  يستسلم 

خالل تقنياته وأدواته وابداعاته.  
ليكون »التوحيدي« مبعاناته من الغربة وكتابته 
يف  العربية  املجتمعات  إشكاليات  وعن  عنها 
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املفكرين  أوائل  من  الهجري،  الرابع  القرن 
االيجابي  الوجه  إلى  األنظار،  لفتوا  الذين 
باألوطان،  االرتقاء  سبيل  يف  املثقف  لغربة 
غير  الغريبة  القضايا  إلى  التطرق  من خالل 
إلى  والوصول  بإشكالياتها،  والوعي  املألوفة، 

احللول التقدمية. 
إعادة  إلى  نحتاج  أننا  يؤكد،  الذي  األمر 
أهم  واستخالص  التوحيدي،  إنتاج  اكتشاف 
احتياج  عن  فضالً  العاملي.  للفكر  إضافاته 
يكونوا   أن  تكوينهم،  رحلة  خالل  املثقفني، 
املوسوعي  العلمي  اإلملام  حيث؛  من  مثله، 
بأبعاد مشروعاتهم الفكرية؛ والتسلح مبنهجية 
طويالً  التوقف  من  متكنهم  شمولية،  نقدية 
املوضوعي  والتقييم  واالستيعاب  بالفهم 
مساراتها  تصحيح  بهدف  الثقافة،  لنتاجات 
أفكارها  وتوظيف  استخالص  أو  املستقبلية 
التي ال تستهدف سوى خير األوطان، خاصة 
بعد أن غدت الثقافة والفنون واآلداب، سالحاً 
أيدي مجاهديها وحاملي رسائلها  ماضياً يف 
التنوير  على  قادرة  ناعمة  وقوى  احلضارية، 
وتدمير الفساد وشفاء العلل، ووسيلة للتقدم 

الصحيح، والتعاون البناء الالئق باإلنسان.  
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فوزية العلوي . تونس

طفولة
انتظرك دائما بقلب مشفق

وكف شفافة كاثواب العصافير
طفلي انت الضائع يف أزقة الضوء

أم بعض اطيايف  القدمية
سورة اإلخالص يف خلوة  ابي

رائحة السعف املغبر
ونحن نرقب  تسريح  املؤدب لنا

كي نأكل البسر احللو
من مصطبة اجلريدي األسمر

جلجل الفرس البيضاء
التي يبخرها عمي باجلاوي

وامللح
صخبنا ونحن جنري لنتسلق التوتة العجوز

أتراك كنت معي ولم اتفطن
اتراي كنت حورية القيظ

وكنت شآبيب املاء على وجهي
وكنا غريبي طير كتلك الشفوف
الزرق التي تطير عند املغرب

فوق الصومعة
وكنا نومئ اليها باناملنا الطفلة

فتحيينا وتعبر لتستقر  يف اجلنة.....
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صالح عبد الستار محمد الشهاوي. مصر 

التبريـرات مـاال يعجزهـم يف شـيء، أمـا نحُن 
نكـوُن  حـني  امللمـوس.  الواقـع  فسنسـتنطق 
أم  أصحابـه  كبـر  املجالـس  مـن  مجلـس  يف 
صغـروا، ثـم يأتـي حديـث مكرمـة مـن املكارم 
ال  عابـراً  احلديـث  فيمـر  فاضـل،  إلنسـان 
تعقيـب عليـه، بـل تـري يف بعـض الوجـوه مـا 
يـدل علـى التبـرم القابـِض، وكأن هـذا املتبرم 
املنقبـض يستشـعر أن مـدح غيـره هو يف ذاته 
انتقاص له، إذ لم يأت مبا أوتي هذا الكرمي 

 14 مـن  أكثـر  منـذ  القـدمي  الشـاعر  توجـع 
النـاس: عـن  قـال  حـني  قرنـاً 

.. إذا رأوا سـّبة طاروا بها فرحا 
    عنـى ومـا علموا من صالح دفنوا.
البشـرية  ُتـالزم  املسـألة غريزيـة  أن  ويظهـر 
منـذ حظيـت بالوجـود إلـى يـوم يقـوم النـاس 
مـن  نشـهُد  اآلن  فنحـن  العاملـني،  لـرب 
تطبيقهـا العملـي مـا يجعلهـا حقيقـةً ال شـك 
فيهـا، ولعلمـاء النفـس، أن يختلقـوا لهـا مـن 
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غيـري بأكثـر هذا الناس ينخدعُ   ..   
إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شـجعوا.

ويقـول أبـو فراس احلمداني :
مبن يثق اإلنسـان فيما يرومه     ..   

 ومـن أين للحّر الكرمي صحاُب
وقـد صـار هذا الناس إال أقّلهم    .. 

   ذئاٌب على أجسـادهن ثياُب .
ويقـول املعرى :

مـن النـاس من لفظُه لؤلؤ     ..
      ُيبـادرُُه اللقـُط إذ ُيلَفُظ

وبعضهـم قولـُه كاحلصى       ..
ُيقـاُل َفُيلغى َوال ُيحَفُظ .

ويقول :
مـا كان يف عقـالء الناس لي أمل  ..

   فكيـف أمّلُت خيرًا باملجانني.
ويقول الشـريف الرضى :

ما أخطأتَك سـهام الدهر رامية   ..
  فمـا ابالـى من الدنيا مبن تقع 

النـاس حولك ِغربان على جيٍف  .. 
ُبْلـه عن املجد، إن طاروا وإن وقعوا 

ويقـول ابن املعتز:
ومـا خفنـا من الناس         ..  

   وهل يف الناس إنسـان؟.
ويقـول األحنف العكبري :

عشـت يف ذلة وقلة مال    ..
واغتراب يف معشـر أنذال 

باآلمـال أقول ال باملعاني    .. 
   فغذائـي حالوة اآلمال 

ويقـول محمد بن مهاجر:
زمانـك ذا زمـان دخول بيت     ..  

 وحفظ للسـان وخفض صوت
فقـد مرجـت عهود الناس إال    .. 

  أقلهـم فبادر قبل فوت
فما يبقي على األيام شـيء     ..

   ومـا خلق امرؤ إال ملوت.
ويقـول هـالل بن العالء :

       النـاس داء، وداء النـاس قربهمـو   ..   

مـن فضـل. أمـا إذا ذُكـرت هنـة مـن الهنـات 
ُتلصـق مبـن نعـرُف أو مبـن جنهـل، فاألسـماع 
ال  والتعقيبـات  منطلقـة  واألفـواه  متيقظـة، 
تقـف عنـد حـد، ثـم ينتقـُل األمر إلـى مجالس 
شـّتى حتـى يصبـح وكأنـه حـدث األحـداث . 
هـذا  عـن  عبـر  قـد  القـدمي  شـاعرنا  أليـس 
تعبيـر ؟ وألن هنـاك شـعراء  الواقـع أصـدق 

ذكـروا ذلـك ومثلـه كان هـذا املقـال. 
 بداية القول. قول حسـان بن ثابت :

     وإن امْرأً أمسـى وأصبح سـاملًا  ..  
  من الناس- إال ما جني- َلسـعيُد.

أمـا أبـو العتاهية فيقول :
فيـارب إن الناس ال ينصفونني  ..

فكيف ولـو أنصفتهم ظلموني
وإن كان لي شـيء تصدوا ألخذه   ..   

  وإن جئت أبغي شـيئهم منعوني 
ويقول :

حتـى كأن النـاس كلهم     ..
    قـد أُفرغـوا يف قالب واحد.

ويقـول املتنبي :
ودهر ناسـه ناس صغار    ..  

 وإن كانـت لهم جثث ضخام
ومـا أنـا منهم بالعيش فيهم   ..  

 ولكـن معدن الذهب الرغام.
وكان املتنبـي ينظـر إلـي صداقـة الناس نظرة 
ذهبيـة  قاعـدة  يضـع  وهـو  والريبـة  الشـك 
للصفـاء اإلنسـاني تقـوم علـي اختيـار املعـدن 
يف الشـدائد والنوائب، إنه يري أن ود الناس 
األمـر  فلمـا صـار  براقـاً،  خداعـاً  قـد صـار 
كذلـك ذهـب الشـاعر إلـى مجاراتهـم فيجزي 
علـي االبتسـام باالبتسـام دون أن يعبـر ذلـك 

عـن الـود :
وملـا صـار ود الناس خبا    ..  

 جزيت علي ابتسـام بابتسام
وصرت أشـك فيمن اصطفيه  ..

   فعلمـي أنه بعض األنام
وقـال أيضاً :
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وأحسـن الِبشـر لإلنسان أبغضه     ..
  كأنه قد حشـا قلبي محبات

النـاس داء وداء النـاس قربهم    ..
   وفـى اعتزالهم قطع املودات

ولسـت أسـلم من خل يخالطني    .. 
  فكيف أسـلم من أهل العدوات؟.         
بـه يف  زج  أن  بعـد  فيقـول  السـهروردي  أمـا 
السـجن بيـد أقـرب النـاس إليـه واصفـاً حـال 

دنيـاه :
تولـت بهجة الدنيا    ..

فكل جديدها خلق
وخـان الناس كلهم    ..   

  فمـا أدري مبن أثق 
فال حسـب وال نسب    ..

وال دين وال خلق
فلسـت مصدق األقوام   ..

   يف شـيء وإن صدقوا.
أمـا ابـن املرزبـان، املتوفـى سـنة 388هـ فقد 
سـاءت األوضـاع يف عصـره، وسـاءت لذلـك 
أخـالق النـاس، فـأراد أن يعبـر عـن سـخطه 
ظلـت  التـي  عصـره  أوضـاع  علـى  ونقمتـه 
تنحـدر إلـى السـوء، فوضـع كتابـاً يعتبـر مـن 
الـكالب  »تفضيـل  واسـماه  الكتـب  طرائـف 
فيـه  قـال  الثيـاب«،  لبـس  ممـن  كثيـر  علـى 

: لسـانه   البيتـني علـي  هذيـن 
وقال أعرابي:

أيا مالك ال تسـأل الناس والتمْس  ..
  يكفيك فضل اهلل فاهلل أْوَسـُع

ولو تسـأل الناس التراَب ألوشـكوا   ..  
إذا قيـل هاتوا أن يّحُلوا ومينعوا.

وقـال منصور التميمي : 
النـاس بحـر عميق      .. 

  والبعد عنهم سـفينة.
ويقـول علـى بـن عبد العزيز القاضي :

يقولـون لـى فيك انقباض وإمنا    .. 
    رأوا رجـالً عـن موقف الذل أحجما

أرى النـاس من داناهم هان عندهم   

ويف اجلفـا لهمو َقْطُع األُخّواِت
فلسـت أسـلم ممن لسُت أعرفه      ..   
   فكيف أسـلم من أهِل املوّداِتِ  

أمـا ابـن ظافر فيقول :
قد اسـتوي اخللق حتى ما ترى أحدًا

   إال وفيـه على إخوانه ضرر
فجانـب واحذرهم وكْن رجالً 

     لـم ُيْرضيـه منهم أنثى وال ذكُر.
أمـا علـي بن اجلهم فيقول : 

     َتـَوقَّ النـاس يا ابن أبي وأمي ..
فهـم نبع املخافة والرجاء.

    ألـم تـر ُمْظِهرِين علّي َعْتبًا 
وكانـوا أمس إخوان الصفا!  
للنـاس  أمـا دعبـل اخلزاعـي فيوجـه هجـاءه 
محدديـن  بأشـخاص  يخصـه  ولـم  عامـة، 

فيقـول:
مـا أكثـر الناس! ال بل ما أقلُهُم  .. 

 اهلل يعلـم أنى لم أقل فندا
إنـي أل فتـُح َعْينـي ِحـنَي أفتحهـا  .. 

علـى كثيٍر،ولكْن ال أرى أحدا.
ويقـول أبـو نواس عن الناس:

مالي وللناس كم َيْلحونني َسـَفهًا   ..
   ديني لنفسـي ودين الناس للناس. 
ذكـر  فيسـتحضر  الشـافعي  اإلمـام  أمـا 
الـكالب يف سـياق التعبيـر عـن السـخط علـى 

: يقـول  حيـث  النـاس  أحـوال  فسـاد 
ليـت الـكالب لنا كانت مجاورة    ..

   وليتنـا ال نـري ممن نري أحدًا  
إن الـكالب لتهـدأ يف مرابضها   ..

    والناس ليس بهاٍد شـرهم أبًد
فاجٌن بنفسـك واسـتأنس بوحدتها   ..   

إن السـعيد الذي قد عاش منفردًا.
وللشـافعي أيضـاً أبيـات بعنوان الناس داء :

ملـا عفـوت ولم أحقد على أحد    ..
   أرحت نفسـي من غم العدوات

إنـي أحيـي عدوي، عند رؤيته    ..    
ألدفع الشـر عني بالتحيات
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     مـا اخلـوف إال من األمان.
وقـال بكـر بن النطاح احلنفي:

فتشـت يف الدنيا فليس بها   ..
  أحـد أراه آلخٍر حامْد

حتـى كأن النـاس كلهُم     ..
    قـد أفرغـوا يف قالب واحْد.

وقال آخر :
مـا النـاُس إال َمِلُك وحدُه    ..  

غير ُخشاراٍت َوَتْنساِس.
)اخُلشـار واخُلشـارة: الـرديء مـن كل شـيء. 
ال  ممـا  املائـدة  علـى  يبقـى  مـا  واخلشـارة: 
النـاس سـفلتهم، وفـالن  خيـر فيـه. وخشـارة 
مـن اخلشـارة، إذا كان دونـاً. و تنـاس النـاس: 

رعاعهـم(.
عبـد  بـن  أميـة  والطبيـب  الشـاعر  ويقـول 

  ومـن أكرمته عزة النفس أكرما.
ويقـول أبـو بكر بن دريد :

النـاس مثل زمانهم     .. 
قـد احلذاء على مثاله 

ورجـال دهرك مثل دهرك  .. 
 يف تقلبـه وحاله

وكذا إذا فسـد الزمان ..
 جرى الفسـاد على رجاله.

وقـال أيضاً :
ومـا النـاُس إال جاحد ومعاند    ..  

  وذو َحَسـٍد قد باَن فيه التخاُتُل.
ويقـول أبوبكر الصولى :

أحسـنت ظنى بأهل دهرى     ..   
 فحسـن ظنى بهم دهانى 

ال آمـن النـاس بعد هذا      ..
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    َتُغرُّ ذائَقها حتى إذا ُكِشـَفْت    .. 
ويِه من َدَخِل.     َلـُه تبـنَي ما حَتْ
يف  النـاس  أخـالق  عـن  فـارس  ابـن  ويقـول 

: عصـره 
اسـمع مقالة ناصح     ..

    جمـع النصيحة واملقة
إياك واحذر أن تبيـــت ..

 مـن الثقات علي ثقة.
لذا فخير له العزلة عن الناس، واإلسـتئناس 
مبـا تيسـر مـن وسـائل األنـس، سـراج يضـيء 
بهـا  يلهـو  قطـة  أو  فيـه،  يقـرأ  كتـاب  أو  لـه 

: وينادمهـا 
ندميي هرتي وسـرور قلبي  ..

   دفاتر لي ومعشـوقي السراج.
يـري  فـكان  العبـدي  السـكوني  الشـاعر  أمـا 

الصلـت: أبـي  بـن  العزيـز 
مارسـت دهري وجربت األنام فلم   ..  

أحمدهـُم قط يف جد وال لعب
وكـم متنيـت أن ألقى به أحدًا     ..  

يسـلي من الهم أو يعدى علي النوب 
كانـت  صدقـوا  إذا  قـوم  سـوى  وجـدت  فمـا 
مواعيدهـم كاآلل يف الكـذب ويف هـذا املعنـي 

يقـول اليازجـي :
إنـي لقـد جربت أخالق املال    ..

     حتـى عرفـت ما بدا وما اختفي
كل يـذم الدهـر فالذي جنا      ..   

   بذمـه يدخل يف ذم املال
وقـال ابن جبير:

الناس مثل ظروٍف َحْشـُوها َصِبر  ..
  وفوق أفواهها شـيء من الَعَسِل
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عمـرت عمر لبيد عله األبد
  قالـوا زمـان الصبا لهو لصاحبه.. 

    فقلـت مـا لي أراه لي كمد.
ويقـول الشـاعر ايليـا  أبوماضـي واصفـا حـال 

النـاس يف أحـد األعيـاد :
أقبل العيد ولكن.. 

ليس يف الناس املسـره
ال أرى إال وجوهًا.. 

كاحلات مكفهرة.
ويقـول أبـي عبـد اهلل السدوسـي عـن النـاس 

عندمـا رأى أنهـم لـم يعـودوا كمـا كانـوا:
ذهـب الذين هم الَغيث املَُنزل  .. 

   وبقـي الذيـن هم العذاب املَُنزل 
وتقطعـت أرحـام أهل زماننا     .. 

  فكأمنـا  خلقت لئال توصل
الناس مشـتبهون من كشـفته   ..

  منهم كشـفت عن الذي ال يجمل 
أما الفقير فحاسـد متفطر    ..   

 حسـدًا وأما ذو الثراء فيبخل.
ويقـول الشـاعر محمـد العدنانـي يف قصيـدة 

بعنـوان النـاس :
قد حرت كيف أسـوس الناس قاطبة

     وكيـف أطفـئ حقد الصدر مضطرما
لئن شـممت شذا من نبل بعضهم 

فُجّلهم من فؤادي قد أسـال دما 
وقـد ال يكـون األمـر احلقيقـي بهـذه القتامـة 
التـي نطالعهـا يف هـذه األشـعار، فقـد يكـون 
إلـى  بفطرتهـم  مييلـون  الشـعراء  أن  األمـر 
أو  النـاس  علـى  العصـر  أمـراض  إسـقاط 
بتعبيـر آخـر، قـد يفزعـون مـن هجـو احلـكام 
إلـى هجـو املحكومـني وذم الزمان، وفى جميع 
األحـوال فـإن ذلـك كله تعبير عن نفسـية قلقة 
خاصـة إذا عـاش الشـاعر بني قـوم ال يعرفون 
املطـاف  بـه  فينتهـي  فنـه  يقـدرون  وال  قيمتـه 

لـه.  غاضبـاً علـى مجتمعـه محتقـراً 

أن اخليـر منقطـع عنـد النـاس، والشـر طبـع 
فيهـم:

اخليـر جل الناس عنه محجم .. 
 والشـر طبع يف الورى متقدم

لم ينههم إسـالمهم عن مأثم  ..
  فيـه العقوبـة بل عليه أقدموا.

وقال أبو بكر بن عطية األندلسـي :
ُكْن بِذْئٍب صاِئٍد ُمْسَتأِْنسـًا    ..     

وإذا أبصرت إنسـانًا َفِفّر
إمنا اإلنسـاُن بحر ما لُه 

سـاحل فاحذرُه إياك الَغَررْ
واجعل الناَس كشـخٍص واحد 

   ثم كْن من ذلك الشـخص َحِذرْ.   
ويقـول الشـاعر أبـي عبـداهلل  الطوبـي عـن 

النـاس يف عصـره:
لو قلت لي أي شـيء        ..

تهوي؟ لقلت خالصي
النـاس ُطـّرأ أفاٍع        ..

فالت حني مناص
نسـوا الشـريعة حتى       .. 

جتاهروا باملعاصي
فشـردهم يف ازدياٍد     .. 

وخيرهم يف انتقاص.    
وقال شاعر:

وملـا أتيـت الناس أطلب عندهم   ..
  أخا ثقة عند ابتالء الشـدائد

تقلبت يف دهري رخاًء وشـدة   ..   
وناديت يف األحياء: هل من مسـاعد؟

فلم أرَ فيما سـاءني غير شامت 
ولم أر فيما سـرني غير حاسد.

ويف هذا املعني يقول الشـاعر:
ومـا أكثر اإلخوان حني تعدهم ..

    ولكنهـم يف النائبـات قليل.
ويقول الشـاعر أحمد محرم : 

حالي مع الناس حال لسـت أحمدها ..      
أصيـب قبلي بها قوم فما حمدوا

حال مللت بها عيشـي وأحسبني ..
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انعزالها تبني منجزها الفني والفكري منذ القرن 
التاسع عشر، تسّوق وتضع املعايير املناسبة لها، 
وفق معاير خاصة بها وذائقة مختلفة كلياً عن 
وسط يعيش فيه الفن كخلية نامية ومستمرة 
يكون  أن  ودون  اجلماعات،  بني  انقسامها  يف 
هناك مدعاة لهذا الصراع الذي وّلد اختالفاً 
رغم التكامل يف طبيعة العملني ما بني اجلسد 
قطعت  السوسولوجية  الدراسات   .. والعقل 
شوطاً طويالً، سواءً من ناحية التعريف بالفن 
يف سياقه اجلماعي، أو من حيث إرجاع الفن 
إلى طبيعته األصلية خاضعاً لذائقة جماعية وإن 
كانت متباينة فيما بينها أيضاً .. وانطالقاً من 
القاعدة الرياضية التي تقودها الروح اجلماعية 
ألعاب  هي  الرياضية  األلعاب  اغلب  باعتبار 
يف  الفردي  اجلهد  فيه  يبدو  والذي  جماعية، 
اقتران  عوامل  اوجه  كأحد  اجلماعي،  السياق 

وفق املعايير السوسولوجية للفن، فإن العامل 
اجلماعي جزء أصيل يف أي عملية إبداعية، وال 
يتحقق هدف الفن إال يف سياقه االجتماعي، 
وهو سبٌر عّمق مفاهيم الفن، وأّصل جلذوره 
جماعية  طقوس  عبر  القدم  منذ  الضاربة 
خضعت  بداية  دينية  صبغة  ذات  مسرحية 
لشروط وأسباب قيمية يف حياة الناس . قبل 
الفكرة،  فردية  احلديث  العصر  يف  تؤخذ  أن 
وانتزاعها عن طبيعتها، ومن ثمة كان تعريف 
راحت  التي  الضّيقة  الفئوية  هذه  وفق  الفن 
تعزل الفن وتخضعه لذائقتها النخبوية.. ومنذ 
أن أثير اجلدل بني العمل اليدوي احلريف الذي  
متّثل يف حركة اجلسد واليدين، وبني الفكري 
النظري الذي بدأت فيه سلسلة نشاط العقل 
اعتبارا  ما شكّل  باألفكار  االشتغال  ومنّوه يف 
اسمى لذوي املواهب التي مضت يف نحت أبراج 

سوسولوجيا الفن والرياضة

عبدالحكيم كشاد.ليبيا
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ونشاطه  الدائمة،  حركته  بسبب  »املوناليزا«  
له طاقة عقلية متجددة جعلته  كان  اجلسدي 
التي  العلمية  االختراعات  من  الكثير  يكتشف 
يف  املجتمع  وتطور  احلياة  بنشاط  عالقة  لها 
عصر النهضة . وحديثنا عن الرياضة يقودنا 
إلى احلديث عن الفن والثقافة يف مؤسساتنا 
ونوادينا الرياضية يف السابق، وما كان يتسع من 
الوقت لفاعليات وأنشطة أدبية وفنية بنيت على 
البعد الثقايف االجتماعي بشكل عام مع النشاط 
الرياضي، وقّدمت النوادي الكثير من الفنانني 
منتسبني،  أعضاء  األصل  يف  وهم  واألدباء 
نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر الفنان 
حقيق«،  املجيد  »عبد  والفنان  قدري«  »سالم 
والفنان الكوميدي »يوسف الغرياني«، وغيرهم 
ممن أثروا احلركة الفنية يف طرابلس وكانوا يف 
األصل أعضاء يف هذه النوادي ورمبا مارسوا يف 
البدايات بعض الرياضات قبل اكتشاف ميولهم 
الفنية. بعض الفنانني العرب كانت انطالقتهم 
هي  كرياضيني  شهرتهم  والبعض  النوادي  من 
ما شجعت بروزهم يف املجال الفني فيما بعد 
األهلي  النادي  جنم  سليم«  »صالح  الكابنت   ،
كرياضي  الشريف«  و«نور  ثان،  كمثال  املصري 
سابق مثال أول،  بل أن عالم األضواء والنجومية 
جعل  العالم  يف  والرياضي  به  يتمتع  الذي 
يف  مفتوحاً  طريقا  الشهرة  هذه  استثمار  من 
رياضة  أبطال  اقتحم  أن  فكان  الفني،  املجال 
يف  جونسون«  »دواين  السينما  عالم  املصارعة 
جتاربه الناجحة مع هوليوود، و«هالك هوجان«، 
»وجيسي فنتورا«، »وأرنولد شوارتزجنر« كأحد 
بأدواره  اشتهر  الذي  األجسام  كمال  أبطال 
السينمائية املميزة، »وستيف ديفيز« الذي قام 
بدور هرقل يف سلسلة أفالم هرقل الشهيرة يف 
األربعينيات، واقتصر نشاط جنوم كرة القدم يف 
السينما على جتارب بسيطة لم حتقق النجاح 
الكبير سواءً »بيليه« أو »مارادونا« وغيرهم وهي 
محاوالت ظلت محتشمة، أخيرا تظل الرياضة 
بالروح،  تسمو  الناس  بني  مشتركة  لغة  والفن 
ترتقي  وهي  عنف،  كل  وتنبذ  السلوك  وتهذب 

باإلنسان إلى كل ما هو جميل ونبيل .

اليوم  نالحظ  يجعلنا  وهذا  بالفن،  الرياضة 
تأخر الدرس السوسولوجي  يف بحثه عن هذا 
التالقي بالذات، يف هذه القاعدة اجلماهيرية 
فاإلحساس  معاً،  والرياضة  للفن  العريضة 
األثنني  بني  يربط  ما  كثيراً  واملتعة  باجلمال 
فرجةً وأداءً. والسؤال بطرح مفهوم فيما إذا كان 
رياضته دون  أن ميارس  للرياضي  املمكن  من 
دافع من متعة وجمال وفن ؟ حتصيل حاصل 
هنا سواءً بالنسبة للرياضي أوالً ووصوالً إلى 
متفّرج مرتبط باللعبة كمشاهد، بحيث يجب أن 
نعي أن تريض العقل هو كسب جولة من جوالت 
اجلمال، مقابل حركية اجلسد وما مينحه من 
نشاط ومتعة، وهو ما يجعل األفكار يف سيرورة 
وجتدد . ولطاملا كان هذا التماهي ما بني الفن 
والرياضة من دواعي حركة اجلسم ومتعة الروح 
معا وهو ما يشكّل جمال أي لعبة رياضية يجد 
وبالتالي  واجلمالي،  الفني  األداء  داخل  نفسه 
فوجود اجلهاز الفني يف أي لعبة رياضية من 
الضرورة مبكان ألحداث هذه املتعة بالذات يف 
نهاية شكلها اجلمالي، وإن كان يوّظف النشاط 
اجلسدي فيه بأقصى ما ميكن أن يستخلص 
منه، من هنا يأتي التقاطع بني الفن والرياضة 
الذي ميثل ركيزة تناسق  تكاملي بينهما، ففي 
مقارنة بني األداء التمثيلي مع لعبة شعبية ككرة 
اللعب  يف  الثنائية  انسجام  جند  مثالً  القدم 
بني  التمثيل  فن  أداء  يقابله  فريق  كل  داخل 
ممثلنْي موهوبنْي ضمن مجموعة العمل يف أداء 
يشبه املباراة بينهما وحتى االرتقاء بهذا األداء 
..  يحدث  حّد االستمتاع يف ذروة مشهد ما 
ذلك يف كرة القدم وهو ما يكون واضحاً بني 
فيما  الكرة  تناقل  يجيدان  موهوبنْي  العبنْي 
املفردات  اختلفت  وإن  امللعب،  على  بينهما 
لكن العطاء الذهني وقدرات اجلسد مطلوب 
لكليهما، وكما مطلوب اللياقة اجلسدية للفنان 
للقيام بعمله الفني، مطلوب التحضير الذهني 
للرياضي توافقا مع لياقته البدنية . الكثير من 
الفنانني الكبار يدركون هذه اخلاصية حلركة 
باإلبداع،  وعالقته  العقل  نشاط  مع  اجلسد 
»ليوناردو دافنشي« مبتكر أشهر لوحة يف العالم 
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 يواجه الباحث يف التاريخ البوني عموماً، 
والديانة القرطاجية خصوصاً هذا السؤال. 
فال شك أن موضوع القرابني البشرية يف 
قرطاج يفرض نفسه بشكل جدي. ونعني 
بذلك أن القرطاجيني كانوا يقومون بتقدمي 
أطفالهم زمن األزمات كقرابني يتم حرقها 
يف »التوفات«. هذا األخير هو عبارة عن 
معبد مفتوح وغير مسقوف مخصص لإلله 
آلهة قرطاج. وملخص  أكبر  »بعل حمون« 
هذه  لهم  كانت  القرطاجيني  إن  القول 
يف  املتمثلة  والهمجية  الوحشية  العادات 
حرق فلذات األكباد وهم أحياء طمعاً يف 

رضى اآللهة ومساعدتها.
ويعتمد املدافعون عن هذه الفكرة ومنهم 
املؤرخ الفرنسي »جيلبار شارل بيكار« على 
ومن  القدامى.  الكتاب  قدمها  شهادات 
»ديودروس  اإلغريقي  الكاتب  هؤالء  بني 
لوقائع حملة  الصقلي«. ففي إطار سرده 

على  سرقوسة  طاغية  »أغاتوكالس« 
قرطاج التي وقعت فيما بني 310 و307 
ق.م. يشير إلى أن القرطاجيني اعتقدوا أن 
ما حل بهم كان نتيجةً غضب اإلله عليهم 
قرابني  وقدموهم  طفل  مائتي  فجمعوا 

لآللهة وهم أحياء.   
أن  األخر  هو  يؤكد  بلوتاركوس   -
القرطاجيني كانوا يقدمون أطفالهم أحياء 
دقيقا  وصفا  ويعطينا  لآللهة  كقرابني 

لكيفية إقامة هذا الطقس.
الهولوكست  أن  يؤكد  ترتيليانوس   -
بعض  يف  خفية  تواصل  قد  القرطاجي 
معابد  يف  الرومانية  إفريقيا  يف  املدن 

ساتورنينوس. 
مع هذه النصوص األدبية املصدرية، يشير 
املدافعون عن هذه الفكرة إلى عنصر أثري 
الشهير  الكاهن«  »نصب  وهو  جداً،  هام 
واملوجود يف متحف »باردو«. هذا النصب 
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هو عبارة عن صورة كاهن يرتدي جلباباً 
يرفع يده اليمنى وحتمل يده اليسرى طفالً 

ملفوفاً رمبا يقدم كقربان لآللهة.
ال شك أن مناقشة هذا اإلشكال تعد من 
أصعب املواضيع املتعلقة بالتاريخ البوني. 
بينهم  ومن  الباحثني  فقد ظهر فريق من 
هذا  بنقد  قاموا  فنطر«  حسني  »محمد 
األمر، بل ونفيه متاماً. ففي البداية نشير 
بأن شهادة هؤالء املؤرخني هي شهادة غير 
مباشرة. فديودروس الصقلي مثالً جاءت 
حيث مت حشر  موضعها،  غير  إفادته يف 
هذه الفكرة داخل نص يتحدث عن أعمال 
الذي  »ترتيليانوس«  أما  عسكرية صرفة. 
عاش يف القرن الثالث ميالدي، فهدفه لم 
يكن احلديث عن طقس قرطاجي بقدر ما 
كان تشويه الوثنية قدر اإلمكان وذلك يف 

إطار دفاعه عن املسيحية.
العادة  إلى ما سبق، نرى أن هذه  إضافة 
»املختصني«  املؤرخني  رواية  يف  ترد  لم 
هيرودوت،  مثل  قرطاج  من  القريبني  أو 
يجب  هنا  ليفيوس.  تيتوس  أو  توسيديد 
أقرب  يبقى  »بوليبيوس«  أن  التذكير 
املؤرخني على اإلطالق لقرطاج، فقد كان 
إلى  وصاحبه  إمييليان  سيبيون  صديق 
تدمير  على  عيان  شاهد  وكان  إفريقيا 
قرطاج سنة 146 ق.م. لكنه لم يقل أي 

شيء عن هذا الطقس املروع.
النقائش  أن  نشير  أن  يجب  تقدم  ما  مع 
البونية لم تقدم أي شيء يخص القرابني 
البشرية )قرابني ملك(. يف املقابل حتمل 
بعض النصوص املنقوشة عبارة »ملك أمر« 
التي تعني قربان خروف أو قربان تعويض 
مثل ما ورد يف صورة عثر عليها يف سوسة 
الفرنسي  الباحث  وكشفت عنها حفريات 

رهبان  ثالثة  تظهر  حيث  سينتاس  بيار 
يحملون خروفاً كتعويض للطفل الذي كان 
موعداً لآللهة. هذا التعويض ال شك يذكرنا 
مبا هو موجود يف املخيال اإلسالمي، حيث 
البشري )إسماعيل(  القربان  مت استبدال 

بقربان حيواني )وفديناه بذبح عظيم(.
إلى  بالكثير  دفعت  املالحظات  هذه  كل 
قرطاج  يف  الظاهرة  هذه  وجود  رفض 
تشويه  هو  إمنا  منها  الهدف  أن  واعتبار 
هذا  أن  العلم  مع  منها.  واحلط  صورتها 
املوضوع قد تأثر شديد التأثر بكتابات ما 
منها  الثانية وخاصة  العاملية  بعد احلرب 

األملانية والتي تناولت املحرقة اليهودية.
يف احلقيقة لقد كشفت التحاليل املخبرية 
أن األموات كانوا فعالً أطفاالً صغاراً، ولكن 
أيضاً حيوانات مختلفة كاخلرفان واملاعز، 
لكن هذه التحاليل لم تكشف حتى اآلن عن 
سبب الوفاة احلقيقي. لذلك يصعب برأينا 
الهمجية  العادة  إقرار وجود هذه  أو  نفي 
أن  شك  ال  لكن  قرطاج.  يف  واملتوحشة 
التحاليل الطبية املخبرية للمرمدات رمبا 
تكشف يف املستقبل عن السبب احلقيقي 
لوفاة األطفال. حينها ميكن اإلقرار نهائياً 
بوجود أو عدم وجود هذه العادة املتوحشة.
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تدرّج  التي  وهي  وتصفيقاً،  وليست حتريضاً 
الذات، وهي املشروع البنائي املبدع لإلنسان 

واملجتمع والعالم.
من  ليست  مستعد«  »حسن  الكاتب  قصص 
النوع البسيط، والتركيز على اجلانب النفسي 
والفلسفي للشخوص هو الطاغي على جميع 
قصصه العشرين، جتري األحداث باستخدام 
كما  احلوار  وأحيانا  هو(،   ( الغائب  ضمير 
معظم  أنَّ  بالذكر  واجلدير  اللوحة،  قصة  يف 
صادمة،  وأخرى  مأساوية،  القصص  نهايات 
ونهايات غير متوقعة حيث اعتمد الكاتب على 

عنصري السرد والتشويق إليصال هدفه.
 ومن تلك القصص على سبيل املثال ال احلصر 

بلغة جتريبية فائقة املستوى يقدم لنا القاص 
القصص  من  مجموعة  مستعد«  »حسن 
ومن  ا،  جّدً القصيرة  والقصص  القصيرة 
اللغة،  وحتى  واملضمون،  الشكل  تنوع  خالل 
تظهر لدينا تقنية النشاط اإلبداعي مبختلف 
صوره وأشكاله : »مشيت كثيراً حتى تورمت 
قدماي وانتفختا، لم أعد أقوى على السير. 
أنا  مدينة  أي  ويف  أين؟  وإلى  أسير  وملاذا 
بالضبط؟ هل تهت؟ هل فقدت ذاكرتي...«  ) 

قصة ضجيج الصمت ( .
والقضايا  احلياة  معاناة  عن  الكتابة 
االجتماعية كالفقر واحلب والرشوة واخليانة 
والفراق واجلرمية، هي عملية كشف وإبداع، 

االنفعال يف أجمل قوالبه 
 أيمن دراوشة . األردن
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شيء
  -  شالوم.

أزمة  املجموعة  قصص  بعض  عكست  لقد 
احلياة  إليقاع  كان  كما  املعاصر،  اإلنسان 
املعاصرة انعكاساتها الواضحة يف بنية معظم 
السقطة  كقصة  مستعد«  »حسن  قصص 
وليت   ... عاشقة  اعترافات  وقصة  األخيرة، 
القصص  يف  السرد  طول  من  خفف  الكاتب 
القصيرة، وجعلها جميعاً قصصاً قصيرة جداً 
بعيداً عن احلشو والتفاصيل التي تؤدي إلى 
ملل القارئ كقصة »جرمية«، حيث أن اإلطالة 
واإلسهاب تضعف النص أحياناً، لكن هذا ال 
ينتقص من جودة وروعة القصص وقضاياها.

حسن مستعد بني الشكل واملضمون:
تبني لنا مما سبق مالمح العالم الذي تصوره 
ترتكز  التي  القصصية  مجموعته  يف  املؤلف 
أساساً على املفارقات ومعاناة البشرية كفكرة 
محورية، وكذلك شخوصه املتفرقة يف جتارب 
تيمات  فيها  تتردد  شعورية  وجتارب  ذاتية 
واحلرمان  والفراق  كاحللم  متميزة  شعورية 
والرحيل والندم، متزقهم صراعاتهم الداخلية، 

ويجترون أحزانهم يف صمت.
على  القصصية  املجموعة  انصبت  لقد 
املشاعر واألحاسيس الداخلية، وعنت بباطن 
الشخصيات أكثر من عنايتها بالعالم اخلارجي 
... فقد صاغها الكاتب يف أشكال فنية تناسب 
أعماق  اسشفاف  على  وتساعدها  طبيعتها، 
كما  البعيدة  أغوارها  وسبر  الشخصيات 
يتضح ذلك يف »يوميات عاشقة«، و«السقطة 

األخيرة«.
النموذج  هذا  إزاء  يأسرنا  ما  أن  والواقع 
القصصي ليس مجرد عذوبة العبارات وإيقاع 
الصور  هو  أكثر  يعنينا  ما  ولكن  الكلمات، 
اجلزئية الذي رسمها الكاتب يف براعة الفنان، 
وكأمنا يرسم بالكلمات ويلون بها األحاسيس 

واملشاعر.

النهاية  حيث  و«النزيف««،  »احلوالة  قصة 
قتل«،  و«جرمية  »املجرم«  وقصة  املأساوية، 
حيث النهاية الكوميدية... ومن تلك القصص 

اخترت قصة »احلوالة« القصيرة جداً.
احلوالة : 

 توصل األب بإشعار من البريد، أخذ يخمن 
من املرسل. قطعت تخمينه زوجته، هو ليس 
من  افتكرنا  أخيراً  القادر،  عبد  ابننا  غيره، 
سنغير  حوالة،  أنها  شك  ال  الطليان،   بالد 
البيت، وسأفك أسر قفطاني من عند  أثاث 
اخلياط. نهرها األب بعصبية. حتلق الصغار 
من  بنصيب  نفسه  ميني  واحد  كل  حولهم، 
مركز  إلى  األب  توجه  الصباح،  يف  احلوالة 
البريد، تسلم الرسالة، فتحها، سقط مغشياً 
عليه...تطوع أحد احلاضرين، قرأ الرسالة: 
هجوم  ضحية  الفقيد،  ابنكم  ذهب  لقد 
سنتكفل  العنصريني،  بعض  طرف  من  غادر 
حوالة  الرسالة  مع  اجلثمان،  نقل  بإجراءات 
إمضاء  واحد.  عزاؤنا  الدفن،  ملصاريف 

أصدقاء الفقيد. 
بالغرائبية،  متيز  الذي  النص  لغة  إلى  لنعد 
وكان إلقحام اللغة العامية إن زادها تعقيداً، 
لغته  من  يخفف  أن  املؤلف  من  أمتنى  وكنت 
العامية  املفردات  معاني  وتوضيح  العالية، 
املغربية فهي صعبة على قراء الوطن العربي.
كانت  بل  وتقريرية،  مباشرة  اللغة  تكن  لم 
 ... البعيد  عاملنا  يف  به  نستضيء  كقنديل 
ومسحة  العميقة،  التجربة  يف  للغوص  وأداة 

جمالية تغطي كوناً رائعاً.  
لوحة :

 - بكم تبيع هذه اللوحة؟ 
-ليست للبيع سيدتي ... وملاذا هي معروضة؟ 

-  للمزيد من االنتفاضات .
-  وهم .

قاطعتني  س...  يا  النتيجة  و  حقيقة  بل    -
بانفعال حاد

، و لن حتصلوا على   -  مزيدًا من التنازالت 
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تراث عربــــــــــــي

الليبي  97



مع  كفاءة  أكثر  بشكل  تتعامل  بنفسك سوف  ثقتك  تزداد  عندما   
اليومية,  احلياة  يف  حتدث  التي  احلتمية،  والصعاب  املشكالت 
إلى حلول ، حتول أي  الوصول  باستمرار مستهدفاً  وسوف تفكر 
موقف ليصبح يف مصلحتك، وسوف تسخر من املحن التي يئس 

منها أغلب الناس، وتنتزع النجاح من بني فكي الفشل.

نفترق 
قبل أن
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يزين  كان  عندما  الليبية  لبدة  مدينة  ابن  سفيروس  سبتموس  روما  امبراطور 
بحضوره مدخل سوق املشير يف طرابلس عام 1968 م. 

تراب  بعيدة، وعلى  أرضًا  األرض، ويحكم  إلى هذه  ينتمي  امبراطور  األعلى  يف 
إلى  الشارع مواطن ميشي، يقرأ احلياة معاناة ولقمة عيش، هو اآلخر ينتمي 

هذه األرض، لكنه محكوم بتفاصيل يومه التي التنتهي . 
امبراطور هناك .. ومواطن هنا، وال يكف تاريخ هذا الوطن عن احلديث .
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