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صورة

الغالف

طابع البريد هذا من تصميم اإليطالي  ،G. RONDINIمت إصداره للمرة
األولى يف الدورة الثانية ملعرض الفنون االستعمارية يف نابولي  ..صحبة خمسة
طوابع أخرى إحداها حتمل اسم إقليم سيرينايكا «برقة».
هذا الطابع ولد إذن يف نابولي  ..ونابولي ولدت يف إيطاليا ..
إيطاليا التي كانت تعيش يف سنة  1934بعقلية العصر احلجري القدمي
األسفل  ..إجمع جيش ًا  ،تلتقط وطن ًا .
أما أصحاب سفائن الصحراء البادين يف الطابع فهم يتطلعون إلى السماء
سماء ليست لها ،الحظوا معنا
حيث طائرة حديثة ـ مبفهوم ذلك العصر ـ تذرع
ً
أن اجلمال تستهزيء باألمر وتلتصق جيد ًا برمالها األم .
النتيجة  :إن األرض هنا ال تهتم كثير ًا بغزاة السماء ،وإن اسم ليبيا أكبر ألف مرة
من كل طوابع البريد يف العالم .

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مفتاح الشيخي
د .الصديق بودوارة املغربي

شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـةً مبـا يلـي :
1.1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
2.2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
ُ 3.3ي ّ
مصادر هـا.
4.4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
5.5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
6.6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
7.7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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االشتراكات
* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا  96دينار ليبي
* خارج ليبيا  36دوالر 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.
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يف داخل ليبيا  8دينار ليبي للنسخة الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم
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افتتاحية رئيس التحرير

مابع ــد الشع ــر

()1

بقلم  :رئيس التحرير
يمو َن
﴿
والشعر َ
َ
أنه ُم ْ يف ُك ِّل َو ٍاد َيهِ ُ
اء َيت َِّب ُع ُهم ال َغا ُوو َن أل ْم ت ََر َّ

ال ِ
الص ِ
ات
وأنه ُم َي ُقولُو َن ماالَ َيف َْع ُلو َن إال الذِّ َ
ين آمن ُوا و َ
ع ِم ُلوا َ
َّ
ين
يع َل ُم ال َِّذ َ
س ْ
َو َذ َك ُروا اهللَ َكثير ًا وان َ
ْتص ُروا ِم ْن َب ْع ِد ماظ ُِل ُموا َو َ
ي ُم ْن َق َل ٍب َي ْن َق ِلبو َن ﴾
َ
ظ َل ُموا أ ّ

ِ
بسلطة اجلدل
لم حتظ أيةٌ من القرآن الكرمي
كما حظيت هذه اآلية ،وقد كان من نتيجة
هذه السلطة املطلقة أن ُوض َع الشع ُر العربي
صيغت من
يف قفص اتهامٍ محكم اإلغالق و ُ
حوله غاللةٌ متينة السبك نُسجت خيوطها
من الريبة والشك الدائمني يف أمر الشعر،
والنظر بعني احلذر الى ماهية وجوده من
األساس .
لكن هذه النظرة األحادية لم تكن يف يومٍ من
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األيام نظرة القرآن احلقيقية ،فاملتمعن يف
قراءة تفاسير القرآن الكرمي لهذه اآلية يجد
حجبت عن معنى
أن سلطة التحرمي املطلق قد ُ
اآليات السالف ذكرها ،كما أن ظروف نزولها
كانت حتكم مسبقا ً بجواز تقبل املعنى على
عدة وجوه ،لكنها لم تكن توحى على اإلطالق
بإصدار حكمٍ نهائي على منظومة كاملة من
العالقات وردود األفعال وقدرات التدوين
والتأريخ واملواكبة والتفاعل والتأثر والتأثير،

افتتاحية رئيس التحرير

شكلت يف مجملها كينونة الشعر الذى نعرفه
جميعا ً .
لقد اخترت أن أبدأ بخير الكالم ،وهل ثمة
كالم يتوج هامة اللغة أفضل وأجل من كالم
اهلل ؟
إنك ستجد إجابة هذا السؤال على لسان
املسلم كما جتدها على لسان املسيحي
واليهودي وكذلك أتباع الديانات الوضعية
كالبوذية وغيرها من مئات الديانات املتناثرة
هنا وهناك .
إن ألسنة البشر يف كل مكان تفضل كالم اهلل
ٍ
لسبب ال يــــزال إدراكه معجزة
وترتاح إليه،
تقصر عن تفسيرها قدرة اإلنسان ،وتتفنن
يف اجتراحها مقدرة اهلل ،لكن املنطق يقتضي
دائما ً أن نتمعن ،ال أن نكتفي مبجرد النظر،
وأن نتأمل ،بدالً من مجرد عبور البصر على
املشهد ،فكيف سيكون التأمل يف ٍ
آية قيل إنها

ح ّرمت الشعر ونبذته ؟
إن «سليمان بن عمر العجيلي الشافعي»
الشهير باجلمل  ،واملتويف سنة  1204يف
كتابه «الفتوحات اإللهية» يقول إن أهل
التفسير يرون أنه أراد شعراء الكفار الذين
كانوا يهجون رسول اهلل ،وذكر منهم»عبداهلل
بن الزبعرى السهيمي« ،و»هبيرة بن وهب
املخزومي» و»مسافع بن عبد مناف» و»أبو
عزة عمرو بن عبد اهلل اجلمحي» و»أمية
بن أبي الصلت الثقفي» الذي أنشد الميته
املشهورة يف حتريض قريش على األخذ بثأر
قتالها يوم بدر ،فنهى الرسول املسلمني
عن روايتها .
ٍ
مهاجاة وقعت
كما أنه يذكر ما ورد بخصوص
بني رجلني يقول إن أحدهما من األنصار
ٍ
واحد منهما غوا ٌة من قومه
فانحاز إلى كل
)2( .
9

الليبي

افتتاحية رئيس التحرير

إننا إذاً أمام أحد أمرين ،األول أن هذه اآلية
نزلت ملواجهة جهازٍ إعالمي متطور بلغة ذلك
العصر ،كان يضم خبراء إعالميني لهم وزنهم
يف الشارع العربي آنذاك وكانوا يشكلون
معضلةً حقيقية للدين الناشئ ،إذ أنهم شعراء
مجيدون وأصحاب جتربة شعرية غنية كان
من شأن تسخيرها ضد اإلسالم أن يجعل
القلوب احلديثة العهد به أن متيل عنه الى
ما اعتادته من شعرٍ وقولٍ موزون هو بالتأكيد
تراث العرب القدمي واملعروف،فكان ال بد من
ٍ
آية من الذكر احلكيم لتضع حداً لهذا اجلهاز
اإلعالمي اخلطير ،وتنال من سطوته بسالح
املحظور الديني الذي يصعب جتاهله .
أما األمر الثاني فهو أن هذه اآلية نزلت
لتتناول بالنقد واالستهجان موقفا ً محدداً
ً بتفاصيله ،كان من شأن التغاضي عنه أن
ٍ
حلظات ما كان
يصبح قدو ًة سيئة تهدم يف
اإلسالم يبنيه على ٍ
مهل طيلة سنوات ظهوره
من ٍ
مودة وتراحم بني املسلمني بصرف النظر
عن انتمائهم القبلي ،وهي نظرة جديدة لم
يألفها العرب من قبل.
وقد كان يف وسع القرآن أن يلغي متاما ً
شرعية الشعر ،وأن يجعله محظوراً دينيا ً ال
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سبيل للتراجع عنه لو أراد ،لكن اآلية نفسها
فتحت بابا ً وجعلته مواربا ً بحيث يسمح للشعر
بعودة األنفاس ،فكان أن وقع االستثناء يف
قوله تعالى :
ِ
ِ
الص ِ
الات َو َذ َك ُروا
﴿ إال الذِّ َ
ين آمن ُوا و َعم ُلوا َ
ِ
ِ
يع َل ُم
ْتص ُروا ِم ْن َب ْعد ماظُل ُموا َو َس ْ
اهللَ َكثير ًا وان َ
ٍ
ِ
ي ُم ْن َق َلب َي ْن َقلبو َن ﴾
ين َ
ظ َل ُموا أ ِّ
ال َِّذ َ
وما كان هذا االستثناء إال إجاز ًة احتاجها
شعراء املسلمني الذين اندفعوا بأمرٍ من رسول
اهلل للدفاع عن اإلسالم ،إذ أن الشعر كان يف
ذلك الوقت سالحا ً ماضيا ً وأداة حرب ال تقل
خطور ًة عن السيف والرمح ،بحيث أن الشاعر
املُجيد كان مؤسسة كاملة من آليات احلرب
اإلعالمية الكبيرة األثر ،والدليل على ذلك
أن التاريخ العربي يزدحم مبئات القصص
ٍ
قصائد غيرت مسار األحداث التاريخية،
عن
ٍ
قبائل رفعتها قصيدة شاعر إلى مصاف
وعن
ت هجاءٍ
النجوم ،وعن أخرى خسفت بها أبيا ُ
األرض.
واذا كان هذا حال الشعر والشعراء يف ذلك
العصر ،فقد كان من خطل التفكير أن يلجأ
اإلسالم إلى حترمي الشعر حترميا ً مطلقاً ،ألنه
سالح
كان بذلك سيحرم اإلسالم نفسه من
ٍ
ٍ
فتاك من شأنه أن يتصدى للدفاع عنه وعن
اتباعه القالئل ،ومبا أن مناهضي اإلسالم
كانوا يف ٍ
حل من أوامره ونواهيه باعتبارهم
ال يؤمنون به من األساس ،فأن هذا التحرمي
ـــــ يف حال وقوعه ـــــ كان سيفعل العكس
متاما ً  ،كان سيضع يف أيدي أعداء اإلسالم
سيفا ً ماضيا ً يقطعون أوصاله به ،فيما ينزوي
الشعراء املسلمون يف دائرة الصمت احتراما ً
لهذا التحرمي .
لكن اإلسالم بأفقه الواسع كان أبعد ما
شر ٍِك كهذا ،فكان ذلك
يكون عن الوقوع يف َ
االستثناء الذى أتاح املجال حلسان بن ثابت
و»عبد اهلل بن رواحة» و»كعب بن مالك» الذي
يروى أنه سأل النبي  ،قائالً  :يا رسول اهلل
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أنه قد أُنزل يف الشعر ،فأجابه الرسول  :،إن
املؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ،والذي نفسي
بيده لكأن ما ترمونهم به نض ُح النبل.
وهكذا نأت اآلية الكرمية بالشعر عن التحرمي،
غير أنها لم تتركه مطلق السراح كما كان أمره
أيام العصر الذي سماه البعض باجلاهلي ،بل
أنها جعلت من اقتران الشعر باإلميان والعمل
الصالح وذكر اهلل كثيراً ﴿ إال الذِّ ي َن آمن ُوا
ال ِ
الص ِ
ات َوذَ َك ُروا اهللَ َكثيراً ﴾ شرطا ً
و َع ِملُوا َ
تقترن به مشروعية الشعر ،أي أن الشعر هنا
أصبح رديفا ً ملنظومة األخالق اإلسالمية،
بحيث أصبحت النظر ُة إليه رهينة موقفه
من مؤسسة األخالق يف املجتمع اإلسالمي
الوليد آنذاك ،إذ يورد «مسلم» يف صحيحه
هذا احلديث :
ضى اهللُ َع ْن ُه قَا َل  :قَا َل
(( عن أبي ُه َرير َة َر َ
رسول اهلل  : ،أصد ُق كلمة قالها شاع ٌر  ،كلمةُ
«لب ٍ
خالَ اهللَ ِ
باط ٌل)3()).
ِ
يد»  :أالَ ُك َّل َش ٍي َما َ
إن التقييم للشعر هنا لم يعد يستند على
أساس معانيه وأغراضه وجزالته بقدر ما
أصبح يعتمد على مواكبة هذا الشعر ملنظومة
األخالق اإلسالمية التي يأمل الرسول يف
تدعيمها وتوطيد أركانها يف صدور املسلمني،

فرسول اهلل  ،ورغم أنه نهى املسلمني عن
رواية قصيدة «أمية بن أبي الصلت» إال أنه
حني أُنشد أمامه بيت ابن أبى الصلت:
احلمد هلل ممسانا ومصبحنا ..
باخلير صبحنا ربي ومسانا.
قال  :إن كاد أمية ليسلم .
مقياس جديد لم يكن
وهكذا صار للشعرِ
ٌ
يألفه من قبل ،حتى أن مسأل ًة جديدة طرأت
على الشعر تعددت فيها األقاويل وخصص
لها «ابن رشيق القيرواني» بابا ً مستقالً يف
كتابه «العمــدة يف محاسن الشعر وآدابه
ونقده» ،واختصت بجواز كتابة «بسم اهلل
الرحمن الرحيم» أمام الشعر ،أي قبل أن
تبدأ القصيدة  ،وقد كان «سعيد بن املسيب»
و»الزهري» كارهني لذلك ،فيما أجازها
«النخعي» ،ويروى عن «ابن عباس» أنه قال:
(( اكتب بسم اهلل الرحمن الرحيم أمام الشعر
وغيره )) ،والواضح أن الرجل يستند هنا الى
ٍ
ذائقة
مرجعيته الدينية أكثر من اعتماده على
ٍ
شعرية لم يجعلها مثار اهتمامه قط ،فيما
رأى «ابن رشيق القيرواني» نفسه ((إن هذا
قد يجوز يف الشعر إذا مت تدوينه  ،لكنه ال
ٍ
قصيدة ُرفعت إلى ممدوح )) .
يصح يف
11
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ولعل مما يتحجج به معارضو الشعر ذلك
احلديث الذي أورده «مسلم» يف صحيحه،
رضى اهللُ عنه
برواية «سعد بن أبي وقاص»
َ
عن رسول اهلل  ،والذي يقول فيه نبي اإلسالم
ف أحدكم قيح ًا حتى ُيريه ،
 (( :ألن ميتلئ جو ُ
خي ٌر من أن ميتلئ ِشعر ًا )) .
وقد رد الكثيرون ومنهم «ابن رشيق» ،وهو من
هو بأدبه وحسن متكنه من الشعر بأن املقصود
من ذلك هو من غلب الشعر على قلبه حتى شغله
عن دينه وإقامة فروضه ومنعه من ذكر اهلل
تعالى ،وينهض دليالً على صحة هذا التفسير
أن رسول اإلسالم  ،برواية «هشام بن عروة»
عن أبيه عن عائشة رضى اهلل عنها أنه قد بنى
حلسان بن ثابت يف املسجد منبراً ُينشد عليه
الشعر ،وينهض دليالً على صحة هذه الرواية
أن «عمر بن اخلطاب» ،قد مر بحسان بن ثابت
وهو ينشد الشعر يف مسجد الرسول  ،فقال :
البكر ؟ فقال حسان  (( :دعني
أرغا ٌء كرغاء َ
ُنشد
عنك يا عمر ،فو اهلل أنك لتعل ُم ،لقد كن ُ
تأ ُ
على
يف هذا املسجد من هو خي ٌر منك فما يغير ِّ
ذلك  )) .فقال عمر :صدقت .
الشعر إذ ًا لم يكن ُمح ّرم ًا ،ولم تكن اآلية
حرمةٌ له بأي حال ،لكن الذي
املتعلقة به ُم َ
تغير على الشعر هو مقاييس التقييم له .
إن النظرة إلى الشاعر صارت مقترنةً
باملعلومات املتوفرة عن شخصيته ،فابن قُتيبة
يقول عن «امرئي القيس» إنه كان ُيعد من
عشاق العرب وزناتهم ،أما «ابن سالم» فيروي
أنه كان «يتعهر» يف شعره .
وكذلك كان «أبو بكر»  ،يعتبر «زهير» أشعر
ٍ
قصيدة ميد ُح
العرب ألنه استحسن قوله يف
بها «هر ُم بن سنان» :
والست ُر دون الفاحشات وما ..
يلقاك دون اخلير من ستر
قائالً  :هكذا كان واهلل رسول اهلل ،إن أشعر
شعرائكم لزهير .
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وفى رواية طويلة يفعل اخلليفة الراشد
اخلامس «عمر بن عبد العزيز» الشئ نفسه
بتقييمه الشعراء الذين وقفوا على بابه
يطلبون اإلذن بالدخول ،وعندما أخبره «عدي
بن ارطأة» أن «عمر بن أبي ربيعة» من بني
املنتظرين قال  :أليس هو القائل :
وياليت سلمى يف القبور ضجيعتي ..
هنالك أو يف ٍ
جنة أو جهن ِم.
فليته عدو اهلل متنى لقاءها يف الدنيا ،ثم
يعمل صاحلا ً بعد ذلك ،واهلل ال يدخل علي
أبداً .
وعندما قيل له إن «كث ّير عزة» بالباب قال :
أليس هو القائل :
رهبا ُن مدين والذين عهدتهم ..
يبكون من حذر الفراق قعودا
ت حديثها ..
لو يسمعون كما سمع ُ
ركع ًا وسجودا.
خروا لعزة ّ
أبعده اهلل ،فو اهلل ال يدخل علي أبد ًا .
وعندما قيل له إن «األحوص األنصاري»
بالباب ،قال  :أليس هو القائل وقد أفسد
على رجل من أهل املدينة جاريته حتى هرب
بها منه :

افتتاحية رئيس التحرير

اهلل بيني وبني سيدها ..
يفر مني بها وأتبعه.
فمن بالباب غيره ؟
وعندما قيل له «همام بن غالب الفرزدق»،
قال  :أليس هو القائل يفتخر بالزنا :
هما دلياني من ثمانني ٍ
قامة ..
ش كاسره
كما انقض با ٌز ّلي الري ِ
وعندما قيل له إن بالباب «األخطل التغلبي»،
قال  :أليس هو القائل :
ت بصائمٍ رمضان عمري ..
ولس ُ
ت ٍ
بآكل حلم األضاحي
ولس ُ
ت بقائمٍ كالعبد يدعو ..
ولس ُ
قبيل الصبح حي على الفال ِح
ولكني سأشربها شموالً ..
وأسجد عند منبلج الصباح.
أبعده اهلل عني ،فو اهلل ال دخل علي أبد ًا ،وال
وطئ لي بساط ًا وهو كافر.
إن الرواية طويلة وال تنتهي عند هذا احلد ،وقد
وردت كاملةً يف العديد من كتب التراث ومنها
«املستطرف» لألبشيهي ،و»العقد الفريد» البن
عبد ربه ،لكن الذي يهمنا هنا هو أن املوقف

من الشعر صار بعد ظهور االسالم مرهونا ً
بانصياعه وتبعيته لوظيفته التي يؤديها ،ال
بانحيازه إلى مقومات جمال النص  ،فاملوقف
الذي يتخذه الشعر من منظومة األخالق
اجلمعية التي أقرها اإلسالم أصبح عامالً له
األولوية يف تقييم النص الشعري وتفضيله على
ٍ
كقيمة
سواه من النصوص ،وذلك ألن اجلمال
مجردة تراجع درجةً إلى اخللف ليتقدم بدالً
ٍ
كقيمة تابعة لقيمٍ أكبر وأهم ،أال
منه اجلمال
وهي قيم احلق والدين ،فالشعر يصبح مثاالً
ُيحتذى إذا ما تكلمت قصائده مبا يراه الدين
خيراً ،ويصب ُح مكروها ً سيئا ً إذا ما خالفت
أبياته ما أقره الدين ودعا إليه .
إن اللغة نفسها ،وهي زاد الشعر وأصله
ومعدنه ،تستقبل بعد اإلسالم مفردات جديدة
لم تكن تُعرف قبله ،ومتنح ملفردات أخرى
ٍ
معان لم تكن لها قبل اإلسالم فينهل الشعر
اجلديد من هذا املنهل الذي أُتيح له ،ويجد
الشعراء أمامهم مخزونا ً جديداً من الكالم،
فالشعر أصبح ُيعامل معاملة الكالم من
حيث انصياعه لتقييم الكالم دون تقييم
الشعر  ( .يتبع ) .
13
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فتح ابوابه من جديد ..

تاوخيرا تفتح متحفها
د .خالد محمد الهدار .ليبيا

مدينة توكرة (تاوخيرا قدميا ً ) ،التي تقع شمال
شرقي بنغازي يف الشرق الليبي ( برقة )
بحوالي  70كم ،كانت إحدى املدن اخلمس
القورينائية (البينتا بولس) ،وقد تأسست يف
الربع األخير من القرن السابع ق.م .بواسطة
مستوطنني رمبا قدموا إليها من جزر بالد
االغريق ،واستمر االستيطان بها يف العصر
الهلنيستي والروماني والبيزنطي ،ثم الفتح
اإلسالمي ،ويبدو أنها استمرت حاضر ًة مهمة
حتى القرن احلادي عشر امليالدي ،ورمبا ما
بعده .ولقد عثر أثناء احلفريات التي اجريت
باملدينة على كميات كبيرة من الفخار يرجع الى
تلك العصور.
وهذه الكمية الكبيرة من الفخار ،والتي
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ترجع إلى عصورٍ مختلفة ،ال سيما الفخار
االغريقي املبكر ،كانت السبب الذي دعى إلى
اقامة متحف باملدينة ،حيث افتتح يف 18
ابريل ، 1972وقد اقتصر على مجموعة كبيرة
من الفخار املبكر من طرز مختلفة ،عثر عليها
أثناء حفريات حرم «دمييتر» و»بيرسفوني» التي
أجريت بواسطة املدرسة البريطانية يف أثينا
ما بني  ، 1965-1963وعرضت يف عشر
خزانات ،الى جانب صالة خصصت للنقوش.
وقد طور املتحف يف أوقات مختلفة وأضيفت
اليه مقتنيات فخارية أخرى يف التسعينات ،لكن
املتحف تعرض لعدة سرقات واصبحت حالته
غير مناسبة بسبب قرب موقعه من البحر،
مما أدى إلى إتالف مبنى املتحف ،ولم يعد

شؤون ليبيـــه

صاحلا ً لالستعمال حتى صدر قرار إغالقه عام
 .2006وبسبب الظروف الصعبة التي مرت
بها ليبيا بعد عام  2011واخلشية من سرقة
محتويات املتحف فقد وضعت معروضاته يف
أماكن سرية حلمايتها .وبعد زوال ذلك اخلطر
وعلى الرغم من قلة اإلمكانيات ،إال أن مراقبة
آثار توكرة رأت أن تبني قاعة عرض صغيرة
تعرض بها بعض املقتنيات التي كانت يف املتحف
السابق ،بحيث تكون متحفا ً مؤقتاً ،وهكذا اكتمل
املشروع وافتتح املتحف يوم األحد املوافق 14
مارس 2021م بجهود مصلحة االثار يف
احلكومة املؤقتة ومراقبة آثار توكرة ومكتب آثار
توكرة الذي يشرف مباشرة على هذا املتحف.
وصف املتحف :
يتكون املتحف من صالة مستطيلة بنيت بجانب
مدخل مكتب االثار لتسهل حمايته ،ونظمت

املعروضات يف ثمانية خزانات عرض وزعت يف
ثالثة جوانب من القاعة ،تعرض اخلزانة االولى
مجموعة من أواني الفخار الكورنثي مبراحله
الثالثة والذي يؤرخ ما بني 550-620/625
قبل امليالد  ،بينما خصصت اخلزانة الثانية
لعرض عينات من فخار شرق بالد اليونان وجزر
بحر إيجه ،وأهمها أمفورات واباريق زخرفت
باسلوب املاعز البري الذي انتج يف «رودس»
يف القرن السادس ق.م ،.أما اخلزانة الثالثة
فقد عرضت بها مجموعة التمثيالت الصغيرة
من التيراكوتا للمؤلهتني دمييتر وبيرسفوني
ومتثيالت أخرى ،إضافة إلى أواني من الفخار
مجسمة يف اشكال حيوانية مختلفة وآدمية،
وأواني صنعت من مادة االلباسترون أو اخلزف
املصري.
كما عرضت اخلزانة الرابعة أواني منتقاة
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من فخار الصور السوداء من جزيرة خيوس
ومن اتيكا ومن الكونيا  .وخصصت اخلزانة
اخلامسة ملجموعة كبيرة من األكواب وأواني
مختلفة من فخار الصقل األسود األتيكي
والالكوني .أما اخلزانة السادسة فقد
عرضت بها مجموعة من أواني الفخار
اخلشن التي صنعت يف توكرة يف القرن
السادس ق.م .بعضها مزخرف ،اضافة إلى
مجموعة من املصابيح االغريقية التي ترجع
للقرن السادس ق.م ،.وخصصت اخلزانة
السابعة لعرض كمية كبيرة ومنوعة من الفخار
واملصابيح التي عثر عليها يف املقابر الفردية
وتؤرخ من القرن اخلامس الى القرن األول
قبل امليالد من بينها فخار الصور احلمراء
األتيكي وفخار الصقل االسود األتيكي،
وأواني مختلفة من الفخار اخلشن ،ومتيثيالت
من الطني املشوي (تيراكوتا) تنسب إلى طراز
يسمى «التناجرا» .وعرضت باخلزانة الثامنة
مجموعة من األواني الفخارية ومصابيح
رومانية وبيزنطية أغلبها صنعت محليا وعثر
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عليها يف مقابر احلجرات يف توكرة وهي تؤرخ
ما بني القرن االول الى القرن السابع امليالدي،
اضافة الى أواني زجاجية ترجع ما بني القرن
األول والثاني امليالدي ،وهناك قنينة القديس
«ميناس» التي عثر عليها يف حفريات قسم
االثار بجامعة بنغازي وتؤرخ ما بني القرنني
السادس والسابع امليالديني .وخارج اخلزانات
عرضت مجموعة من األمفورات عثر عليها
يف بعض املقابر ،اضافة الى نقش جنائزي
يرجع إلى العصر الروماني ومعروضات أخرى
أهمها بعض املنحوتات ومجمر كبير احلجم،
يعد من أكبر املجامر التي عثر عليها يف ليبيا.
وخامتة هذا احلديث يجدر التنويه أن هذه
املدينة متلك كمية كبيرة من املقتنيات االثرية
ال ميكن أن تستوعبها هذه القاعة التي اطلقنا
عليها جتاوزاً اسم متحف ،وحتتاج مدينة توكرة
الى بناء متحف مجهز وفق احدث التجهيزات
يف اسلوب العرض واحلماية بحيث تستوعب ما
متلكه املدينة من موروث ثقايف وحضاري مميز
يعبر عن عصور مختلفة مرت بها.
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توظيف الشخصيات الشعبية يف األدب الليبي ..

بورويلة

أمراجع السحاتي .ليبيا

تعتبر الشخصيات من أهم عناصر العمل لكي يتحقق من رؤية «بورويلة».)1( ».
سواء كان رواية أو قصة قصيرة أو هذه الشخصية كانت معروفة بني البنغازيني
الدرامي
ً
مسرحية أو متثيلية أو سلسلة أو سيناريو فيلم ،شيبا ً وشباباً ،حيث كانت تشتهر بالفكاهة
وعاد ًة هذه الشخصيات تتعدد وتتنوع وتختلف والطيبة وحب االنفتاح عن اآلخر ،وحتاول
قد تكون خيالية أو حقيقية من العامة ،وهي أن حتارب اجلهل وفق فلسفتها ،والتي كانت
التي يقوم بها الصراع ،والذي يعد هو اآلخر مرفوضة من البعض العتبار أفكاره غريبة عن
من عناصر العمل الدرامي ،الشخصية التي عادات وتقاليد املدينة .
منها تخرج مخرجات احلوار سواء كان مباشرا هذه الشخصية من بنغازي ،من سكانها
ً
ً وأوالدها الذين ولدوا فيها ولعبوا يف شوارعها
أو مونولوج ًا ،أو حتى صامت ًا  .وبهذا اخلصوص
وأزقتها عندما كانوا صغاراً .
قام الكاتب والقاص «خليفة الفاخري»
لشدة مالحظة الكاتب وما كانت تشتهر بارتدائه
بتوظيف عدة شخصيات شعبية يف عدد من هذه الشخصية يف الغالب ،وما كانت تظهره
قصصه القصيرة ،بعض هذه الشخصيات هي من تعبيرات يف نظراتها وطريقة مشيتها جند
شخصيات حقيقية عامة معروفة يف الوسط الكاتب يعبر عنها يف سرده اآلتي -:
الشعبي للمكان الذي أظهرها الكاتب فيه .ففي (( نفس السترة القصيرة الزرقاء املطرزة
قصته « بورويلة « جنده يوظف أحد الشخصيات برؤوس النمور  .نفس احلذاء الطويل العنق،
العامة يف بنغازي لتكون بطلة لقصته .
اجللدي ،املنقوش ،الذي ال ينقصه سوى الهماز،
ـ ـ ـ جاءكم بورويلة  ..بورويلة العظيم .
نفس املالمح الصارمة  .نفس املشية الواثقة،
يهتف أحد رواد املقهى أمام املدخل  .يرفع «إمام والذراعني النافرين مثل أحد رعاة البقر.)2()).
املحلة» نصفه فوق كرسيه ،ويدلى برأسه خارجا ً جند أن الكاتب قد وصف الزى الذي كانت
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تلميح إلى
حتبه هذه الشخصية ،إضافة إلى
ٍ
أفكاره وميوله الثقافية التي تتجه نحو الفكر
الليبرالي ،كما جند أن هذه الشخصية متأثرة
من خالل أحد وسائل التنشئة ،والتي كانت
املؤسسة التي يعمل فيها ،إضافة إلى السينما
من خالل أفالم رعاة البقر التي برزت يف ليبيا
بكثرة بعد أن انتشرت دور العرض السينمائي .
ويضيف الكاتب يف سرده قائالً  (( :يحييه املارة
بجذل )).
ثم يضيف الكاتب بأن هذه الشخصية ردت على
املحيني باللغة االجنليزية بلكنة أمريكية-:
ــــــ يرد بلكنة أمريكية :
 هاى « (.)2ويضيفالكاتب:
 يقول «إمام املحلة» دون أن يسحب رأسه :إن عمله يف الصحراء – يف معسكرات التنقيب
عن النفط – قد أطار رأسه ’’ «(.)3
جند الكاتب يف سرده وحواره يبني ما يعرفه
عن الشخصية وعن مكان عملها إضافة إلى
تلمحه ألفكار الشخصية ،ويعطي للمتلقي
معلومات عنها وعن املوجة التي جرفت
الكثير من الشباب بعد استقرار األمن يف
ليبيا واكتشاف النفط فيها ،وعمل الكثير من
الليبيني بالشركات األجنبية العاملة يف مجال
النفط مثل «بي بي» ،و»أسو» ،وغيرها حيث تأثر
الكثير باألمريكان الذين تولوا عرش القوة بعد
أن هبطت عنه بريطانيا وفرنسا وأملانيا بسبب
احلرب العاملية الثانية التي أعجزت هذه الدول
عسكريا ً واقتصادياً ،إضافة إلى ضياع الكثير
من مستعمراتهم خاصة يف بداية الستينات من
القرن العشرين ،حيث استقلت أغلب مستعمرات
بريطانيا وفرنسا ،وصارت هاتان الدولتان حتت
الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيتي .
رد الشخصية باللغة االجنليزية وبلكنة األمريكية
له داللة واضحة ،وهي أن هذه الشخصية قد
صارت يف صف هذه الدولة التي بدأت تظهر
قوتها قبيل انتهاء احلرب العاملية الثانية من
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خالل املشاركة يف آخر احلرب وإنقاذهم بعض
األسر األوروبية يف بعض الدول التي القت
العذاب من األملان مثل بولندا ،واشتهر األمريكان
بفضل الدعاية خالل هذا اإلنقاذ ،وبعد ذلك
عندما أبدع كتابهم يف الدراما بأنواعها يف
تخليد قوة اجلندي األمريكي  ،إضافة إلى ذلك
ضربها «ناجازكي» و»هيروشيما» يف اليابان
بالقنبلة الذرية  .من خالل ذلك جند أن التأثر
واضح على الشخصية من خالل ما جاءته من
أفكار ومعلومات عن الواليات املتحدة األمريكية
إضافة إلى تعامله الشخصي مع بعض مواطني
هذه الدولة من خالل عمله .وهذا التأثر لم
يطل هذه الشخصية فقط ،لكنه طال الكثير،
لدرجة أن بعضهم «تأمرك» ،ناهيك أن املوجة
األخرى التي لفت بعض الشباب وهي التأثر
باملارد السوفيتي ،حيث «متركس» عدد من
النبهاء وصاروا ماركسيون ،و»تشيعوا» وصار
شيوعيون ،ولألسف كانوا من املتعلمني واملثقفني
حيث بهرتهم كلمات وأفكار ماركس ومن صار
يف فلكه ،ناهيك عن الذين يدعون القومية التي
كانت جواز سفر املرور للسلطة.
يضيفالكاتبوصفا ًلشخصيةقصتهالرئيسية،
وما كانت تلقاه من حفاوة من األصدقاء-:
ــــــ يجلس بورويلة وسط احتفاء اآلخرين به .
يتحلقون حوله  .يبتسم لهم  .يأتونه مبشروبه
املفضل  .يشعلون لفافته  .ويتطلعون يف عينيه
بشره .
يشير صاحب املقهى إلى قبضة بورويلة املتكومة
فوق الطاولة  ،قائالً :
 ‘‘ تبدو متورمة قليالً ’’ .يهز رأسه بكبرياء :
 ‘‘ اجل  ..اجل  .كنت هناك ليلة البارحة’’ .‘‘ أين ؟ ’’.تتساءل الرؤوس املتحلقة .
 ‘‘ يف ملهى (ريفييرا ) ’’ .يقول بورويلة ببساطة  ،ويسكت  .كأن عليهم
أن يخمنوا وحدهم ما يضمره  ..لكن اجلميع
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يطالبونه بان يحكي .)4( « .
كما جند ان الكاتب يعطينا بعض الصفات
لشخصية قصته الرئيسية وتأثرها بالثقافة
األمريكية من خالل تقصيرها احلديث
واختصارها الكلمات ،فكلمة «ياس» ،أي «نعم»
باالجنليزية ،وبالنطق االجنليزي «ياس» ،أما
باللكنة والنطق األمريكي «يا» .
يضيف الكاتب ويخبرنا عن شخصيته -:
« يبتسم يف وجه بورويلة  ،ويقول :
‘‘ أهال  ..تفضل ’’يهم بالدخول دون تذكرة كعادته  .لكنه يرى
وجها ً مألوفا ً متسمراً عند املدخل دون أن يسمح
له بالدخول .
يصر بورويلة أن يدخله  .يصر احلارس أال
يدخل  ..يسقط يونس اجللف أرضا ً على اثر
لكمة يسارية من بورويلة وحني ينتهي برنامج
السهرة ،ويرحل كل السكارى ،يكون احلارس ال
يزال ملقى على األرض يف غيبوبة كاملة(.)5
جند أن الكاتب يعرفنا بالتأثير األمريكي على
شخصية بورويلة وتقمصها أسلوب رعاة البقر
يف األفالم التي غزت ليبيا بعد احلرب العاملية
الثانية وصارت تعرض يف دور العرض ،حيث
مثلت طريقة دخولها وضربها ذلك  .ويضيف
الكاتب -:
« يف زاوية ،يتحلق بعض الشباب حول بورويلة
يستمعون إلى حكايته عن رجلى (البوليس)
اللذين تشاجر معهما ذات ليلة  ،وكيف انتزع
من أحدهما دراجته ولوح بها مهدداً حتى آثرا
الفرار !يهلل اجلميع .)6(« .
نالحظ أن الكاتب يعطينا فكره عن تأثير
أفالم رعاة البقر على الشخصية الرئيسية يف
قصته إضافة إلى تلميحه للموجه التي هبت
على مدينة بنغازي وإصابة بعض الشباب
خاصة تأثر الكثير بأفالم رعاة البقر  .صار
هناك عداء بني بعض الشباب والبوليس ،وكانت
هناك مشاجرات بينهما خاصة يف مباريات
كرة القدم واملظاهرات والتي كانت قليلة .رجال

البوليس خرجوا من جهاز البوليس الذي كان
من أقوى أجهزة الدولة األمنية يف اخلمسينات
والستينات وكانت قيادته محنكة حيث كان
أفراده يتم انتقاءهم بكل دقة من ناحية الصحة
والطول والعرض وحسن السيرة والسلوك وليس
كما حدث بعد سنة 1969م وخصوصا ً اآلن .
يضيف الكاتب يف قصته بورويلة -:
« يشاهد «احلاج معابيص» قادما ً على دراجته
من أقصى امليدان  ،ناشراً ذراعيه إلى أعلى
كما لو انه صليب  ،محافظا ً على توازنه ،غامراً
الناس بلعناته وبصاقه .)7( « .
هنا جند الكاتب يدخل شخصية عامة أخرى
معروفة يف بنغازي اشتهرت باالنطواء والطيبة
وبفلسفة خاصة بها كانت تطلق عبارات
فيها تعبير عن فلسفته يف احلياة ،رأت هذه
الشخصية العامة وهي شخصية «معابيص»
احلياة بنظرة تختلف عن الكثير ،وصارت تراها
بعني خاصة بها ال يتدخل فيها فكر خارجي أو
تأثير من أحد  .البعض قالوا عنها إنها شخصية
غريبة األطوار ،ولكنها لم ترعهم أي انتباه ألنها
لها فلسفة خاصة بها وهم يف الغالب يتحكم
يف حركاتهم وأسلوبهم وتعابيرهم وكالمهم
وفكرهم آخرين ،فهو أفضل ممن متركسوا
وصاروا ماركسيون ،وهو أفضل ممن تامركوا
وصار أمريكيون ،وأفضل ممن حتزبوا وصاروا
متحزبون.
يضيف الكاتب يف قصته بورويلة  « -:عجوز
نشيط  .ذقنه األشيب غير حليق أحيانا ً  .لباسه
ناصع البياض  .عيناه حادتان  .يقال إنه يحفظ
جل القرآن  .يقال إنه صويف  .لكنه فظ يف كثير
من األحيان .)8( « .
جند هناك وصف ملالمح «معابيص» تلك
الشخصية البنغازية العامة التي كانت حديث
الشارع والبيت البنغازي يف الستينات وبداية
السبعينات من القرن العشرين ،للطيبة التي
تتمتع بها وتصرفاتها اعتقد البعض بأنها
صوفية .
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يضيف الكاتب يف قصته كذلك -:
« يوقف دراجته أمام املقهى  .يقفز من فوقها يف
حركة بهلوانية ،ثم يرتاد املقهى ،صائحا ً :
عمى  ،فهم ال يعقلون ’’
‘‘ صم  ،بك ْم ،ْ
متفرسا ً يف اجلميع بعيني ديك مستثار  .ثم
يهتف :
‘‘ال غالب إال اهلل ’’ .)9( ».
جند أن الكاتب يصف لنا صفات كانت معروفة
لشخصيته الثانوية «معابيص» يف قصة بورويلة
من خالل ذكر معلومات عنها ،حيث كانت
حافظة للقرآن الكرمي ،وكانت حتلل ما تشاهده
وفق ما ترشد إليه الكثير من اآليات القرآنية ،
وتوصف األشخاص مبا فيهم من خصائص .
يضيف الكاتب -:
« يجوس داخل املقهى مليا ً  .يبصق  .يرتل :
 ‘‘ يضيق صدري  ،وال ينطلق لساني ’’ .يسر «إمام املحلة» إلى جليسه :
 ‘‘ اجلنون فنون ’’ .يسمعه «احلاج  .يقف عند رأسه يهزه من كتفه
قائالً:
 حليته تذكرني مبخلوق آخر ’’ !يقهقه  .ثم يضيف :
 ‘‘ تعرف ؟ نصف هذا الشعب مجانني ’’.يتساءل «إمام املحلة» يف حذق :
 ‘‘والنصف اآلخر ؟’’.يقول احلاج :
‘‘ معابيص  ،مثلك أنت ’’! .)10(« .
جند أن الكاتب يورد لنا صفات للشخصية
الثانوية وهي شخصية «معابيص» كاحلكمة
والردود املناسبة على مسؤول الدولة املتمثلة
يف إمام املحلة الشخصية التي تعتقد بأنها ذات
حنكة والذي حاول االستهزاء مبعابيص املواطن
الليبي العادي الذي ليس له أي أجندة .
بعد ذلك يسير بنا الكاتب وهو يبني لنا لقطات
لصور من كاميرته التعبيرية إلى أجواء ليبيا
وحتديداً بنغازي يونيو  1967م والتي أعقبت
هزمية العرب يف يونيو 1967م والتي حقيقة
كانت متوقعة خاصة يف ظل تواجد جنود الظالم
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الصهيوني داخل الوطن العربي خاصة مصر،
أولئك اجلنود الذين صاروا يدقون اخلناجر
يف ظهور مصر جنوداً وضباطا ً ورئاسة فهناك
رفاق «البنا» الذين يحاكون مؤامراتهم بإيعازٍ
من أعداء القوميني العرب الذين انهوا حكم
السلطان والوالي ،خاصة بعد أن هزم أولئك
بعد أن انفضحوا واتضح بأنهم لم يكونوا خير
خلف خلير سلف ،حيث بهرتهم القصور والعشر
وامليري وتهاووا مثلما يتهاوى الرماد املتطاير يف
كبد السماء  .كما ظهرت أقالم صارت تتحدث
عن احلرية والدميقراطية بااليعازات الغربية
يف ظل استنفار على كل اجلبهات  .تطاولت
بعض األقالم احلقودة على إلغاء األلقاب مثل
الباشا والبي وصاحب العزبة وتطبيق مقولة
«روسو»  (( :االرض ليس ملكا ً ألحد )) ،التي
كان «روسو» يوجهها للمجتمعات االقطاعية
مثل فرنسا وروسيا ومصر يف تلك العصور،
وصارت تلك األقالم تنهش يف جسد اجليش
املصري ورئيسه يف ظل االستعداد الصهيوني
من أجل تنفيذ احللم الكبير من الفرات إلى
النيل  ،تعاطف بعض البسطاء مع هذه األقالم
واعتبروهم ضحايا عندما زج ببعضهم يف
السجن ،واعتبروهم أبطاالً رغم أنهم كانوا
سببا ً من أسباب الهزمية واملؤامرة التي قبل
ذلك أدت الى اقامة دولة اسرائيل  .عندما
كان أولئك يف الصالونات الثقافية والغرف
يتناولون الكيك والشاي والقهوة والشراب البارد
وعصير الليمون ويقذفون النظام وجنوده بأسوأ
العبارات يف حتليالتهم مللتقييهم ،كان جنود
مصر على اجلبهة املصرية ،تزيد من سمرتهم
شمس سيناء احلارقة ،يتلهفون لقطرة ٍ
ماء تروي
عطشهم ،وكوب شاي أو قهوة يجلي الصداع عن
رؤوسهم .
يف ليبيا اشتدت عزائم الرجال وحتى النساء
يف البيوت ،فظهر الشباب وحتى األطفال عقب
الهزمية يجوبون الشوارع ،فكانت هناك يف
بنغازي مظاهرة مت فيها حرق بعض محالت
يهود بنغازي من بعض الغاضبني بدون قصد
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أمنا احلرقة على الهزمية  .حدث حظر جتوال
يف شوارع بنغازي ،والتحق عسكريون ممن
انقطعوا عن اجليش مبعسكرات اجليش  .مت
القبض على بعض الشباب ومت توقيفهم يف
مراكز االعتقال احتياطياً ،يف قصة «بورويلة»
جند أن الكاتب يصف لنا دور بورويلة ،تلك
الشخصية العامة واملعروفة يف بنغازي التي
كانت من ضمن الشخصيات التي مت توقيفها
بعد الوقت املحدد حلظر التجول وجاء ذلك يف
السرد الذي يقول -:
« يقبض على بورويلة يف طريقه إلى بيته بعد
الوقت املحدد حلظر التجول  .يودع غرفة
التوقيف يف (املركز)  .يلتقي هناك مع جماعات
املناشير ،واإلضرابات ،وبعض رجال النقابات .
يغمره اجلذل  .يهز تاجه  .يلتقط رأس اخليط،
يشرع يف احلديث عما تفعله احلكومة بأمثاله !
يعرى عن صدره  .يشمر كمى قميصه  ..يهز
القضبان  .يدور حول نفسه مثل ضبع جريح

 .يلعن دين الوقت  .يلتزم اآلخرون الصمت .
يتطلعون إليه عبر العتمة  .دون تعليق  .دون
حراك  ..يتهالك  .ولكن ال يكف عن الكالم
 .يصمت اآلخرون ال تعليق  ..ودون حراك
 ..يتسامر احلراس يف الركن – خارج بوابة
التوقيف .)11(»...
جند هنا أن الكاتب يصف لنا الشخصية
الرئيسية يف قصته داخل غرفة التوقيف يف
أحد مراكز مدينة بنغازي مع عدة شخصيات
من خيال الكاتب رمبا قد حبست مع شخصيته
ولديها برامج ومتأثرة بأفكار والتي تعددت
والتي كانت ذات توجهات مختلفة منهم
املاركسي والليبرالي والقومي وغيرهم  .يظهر
لنا الكاتب شخصية بورويلة مبالمح العلمانية
من خالل ما يخرجه من ألفاظ ومصطلحات.
يحاول الكاتب أن يعرفنا بان شخصيته صارت
محل استكشاف من خالل مالحظة تصرفاتها
وسلوكها يف صمت لغرض ما يف نفوس من
يتتبع تصرفاته ،خاصة وأنه يعلم بأنها من
الشخصيات العامة يف املدينة التي لها تأثير
يف الكثير من الفئات خاصة الشباب  .يستمر
الكاتب يف سرده للقصة ويأتي فيه اآلتي -:
« يفرج عن بورويلة يف صباح اليوم التالي .
يفرج عنه وحده  .يجوب الطرقات ممتلئا ً زهواً
 ،مفعما ً باخليالء  .يحكى لكل من يقابله عن
اعتقاله.)12(».
جند هنا أن الكاتب يحاول أن يعطي بعض
األشياء التي بدأت تتغير عند شخصيته
الرئيسية بعد خروجها من التوقيف ،حيث يذكر
لنا بأنها صارت ترى يف نفسها أنها من األبطال
الوطنيني والقوميني وحتكي عن توقيفها وعن
العجائب يف مركز التوقيف ،وطبعا ً تذكر لهم
مع من توقفت .جند أن الكاتب يخبرنا بالتغيير
الذي ظهر على شخصيته تلك ،فيذكر بأنها
غيرت من هندامها ومن مسار حياتها بعد أن
عرفت جزءاً من اللعبة السياسية  ،وصارت ال
تهتم بالكثير مما تعودت عليه يف املاضي ،ويف
ذلك يقول الكاتب يف سرده -:
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« يتغير مسار حياته منذ ذلك اليوم  »..........يوحى له بان اجلميع معه .
ثم جند الكاتب من خالل سرده يذكر لنا  ‘‘ -أنت ممثل الشباب ’’.
شخصية رياضية عامة كانت مشهور يف يؤكد له «املدير» .
الستينات يف بنغازي خاصة وليبيا عامة وقد  ‘‘ -ال تهتم بالدعم املادي ’’.
حتصلت على بطوالت يف املالكمة هي شخصية يقول املقاول ،ويربت على كتفه  .ينهض «إمام
املالكم «جقرم» ،حيث جنده يذكره يف سرده املحلة» قائالً :
بالقول  « -:ال تعود تهمه البطوالت السابقة  .ال  ‘‘ -دع أمر القبيلة لي ’’.
دوريات البوليس الليلية  .ال (يونس)  .ال املالكم يلتفت بورويلة بشرود  .يقول صاحب املقهى :
 ‘‘ سيحملك الشباب على اكتافهم ،ويطوفون(جقرم) .)13( « ....
جند الكاتب يرسل لنا صورة شخصية لبورويلة بك شوارع املدينة  .من يستطيع أن يقف
غير تلك الصورة التي التقطها له قبل التوقيف أمامك؟ ’’.
والتصاقها بحزبيني ونقابيني ومتحذلقني يركب اجلميع أحصنة من جهنم  .يقف بورويلة
وأفاقني ،جندها تغير مالبسها بأزياء أهل بينهم مثل الرمح  ،يعلن موافقته على ترشيح
السياسة واملتصارعني على السلطة لرمبا نفسه عن الدائرة  .يصفق احلضور  .يتواصل
حتصل على شيء من الكيكة الوطنية يف غياب اللغط .)16( « .
الوعي السياسي للمواطنني وسذاجة البعض بعد ذلك جند الكاتب يسرد لنا عما اتبعته
وغياب الرقابة على مصالح الشعب حيث جند شخصيته من تصرفات وما حدث لها عند
اقبلها على الترشح حيث جاء ذلك يف -:
الكاتب يف سرده يقول-:
« انه اآلن يجلس يف املقهى بلباسه اجلديد  « .ينتشر اخلبر يف املدينة  .يطغى على كل
البدلة الرمادية  ،ورباط العنق  ،واحلذاء األسود احلكايا  .يصل خارج حدود البلد  .يتطوع
اجلميع بالنفخ يف البالون  .ترد برقيات التأييد
اللماع .)14(».....
بعد ذلك جند الكاتب يوضح لنا شعور شخصيته لبورويلة من الداخل واخلارج ،وبأسماء وهمية
الرئيسية ،حيث أنها صارت تتوهم بأن هناك عدة  :منظمات  .جمعيات  .أحزاب .رؤساء. .
من يراقبها من أجهزة األمن وتنشر ذلك بني يتم تسجيل بورويلة رسميا ً كمرشح  .تتظاهر
الناس لتتحصل على متضامنني ،حيث جاء ذلك وفود بالتفاوض معه كي يتنازل لقاء أي شيء
يطلبه  .يرفض بشدة .تتوعده جموع أخرى كي
يف -:
«  ...ثم يشرع يف احلديث عن الكالب التي يتنازل عن ترشيحه  .يرفض بشدة  .يتربص
تتعقب خطواته باتصال ،وتتنصت عليه ،من به البعض يف محاولة وهمية الغتياله  .ولكن
أجل آرائه ضد احلكومة  ،واجنراف الشباب ال جدوى  .بورويلة وجد ليبقى  .وليرفع رأس
الشباب  .ترد إليه نسخة من صحيفة ال (تاميز)
إليه ! «(.)15
بعد ذلك جند الكاتب يورد لنا حكاية شخصيتة  ،وعلى رأس صفحتها األولى عنوان باخلط
(بورويلة) مع أول معترك لها يف الصراع على العريض « :بورويلة يرشح نفسه» وهي حيلة
السلطة أو الكيكة حيث جاء يف القصة اآلتي  -:مطبعية ينفذها دكان يف حي (بيكاديلي) بلندن
« موسم االنتخابات على األبواب  .تعلق الالفتات مقابل بضعة قروش  .يقرأها  .يسوى رباط
 ،وامللصقات  .ترفع الشعارات املعتادة  .يدعى عنقه يترجمها للرواد بصوت عال  .يطلعهم
عليها  .يصيح املقاول :
الناس إلى املآدب  .يتفقد بعضهم بعضا ً .
 ..يوعز إلى بورويلة أن يرشح نفسه أيضا ً  ‘‘ -حتى االجنليز ؟ تصور ؟ حتى االجنليز ؟’’ .
ملجلس األمة ! الكل يتضافر على إقناعه  .الكل يزداد الغلط  .يبتسم بورويلة يف زهو ينتصب
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واقفا ً  .يزرر سترة البلدة  .يتلمس إبطه بعناية فنرى الكاتب يصورها يف كلماته التي تقول -:
 ،موهما ً اآلخرين أن لديه مسدسا هناك  « .يبقى بورويلة وحيداً يف املقهى  .منطفئا ً .
يطوى اجلريدة  ،مغادراً  .كي يريها لكل الناس ذاويا ً  .ممتلئا ً حيرة  .يجلب له النادل فنجان
القهوة  :ال يرفع بصره  .يحاكيه ال يرد  .يفرغ
.)17(« .
نالحظ هنا الكاتب يوظف جزءاً من سيرة صبر النادل قائالً :
هذه الشخصية يف القصة من خالل حكايتة  ‘‘ -يا حول اهلل ’’
الشخصية مع االنتخابات ،وقصته يف الترشح تنتهي اللعبة ! يجلس بورويلة يف بيته
لالنتخابات يف نهاية العهد امللكي ،ثم بعد ذلك مبفرده.)21(».
يظهر لنا شخصية «معابيص» ويصورها بكلماته ويضيف أيضا ً  .. « -:يقعي وحيداً  .يقلب الصور
كما كان يقوم احلاج معابيص ،وهو فعل حركات  .يقرأ البرقيات  .يتصفح اجلرائد.)22(»....
شبه بهلوانية وهو يقود دراجته الهوائية وطاملا يستمر الكاتب يف سرده لقصة بورويلة ويصور
شاهده الكثير من البنغازيني وهو يقود دراجته لنا فيها نهاية لشخصيته التي نسج بها قصته
ذات عالمة «الهنبر» ،حيث جاء يف القصة ما فيقول -:
« يستلقي على السرير  .يعدل قدميه وساعديه
يؤكد ذلك -:
« يتهادى «احلاج معابيص» على دراجته أمام كي يتخذ وضعا ً مريحا ً يف رقدته  . .لكنه ميوت
املقهى  ،حافظا ً توازنه برفع ذراعيه ،ملجلجا ً يف ذات اللحظة ».
ويستمر الكاتب يف استرسال جلنازة شخصيته
بكالم غير مفهوم .)18( ».
وما قبل اجلزء األخير لنهاية شخصية بورويلة بسرده -:
يذكر لنا هزميته يف االنتخابات بعد أن طعن يف «  ..تعبر اجلنازة الهزيلة شوارع بنغازي  .يرى
النادل أمام بوابة املقبرة باكيا ً  .يشاهد «احلاج»
ترشحه حيث جاء ذلك يف اآلتي -:
يهزم بورويلة ! يطعن يف شرعية ترشيحه  ،متكوما ً هناك أيضا ً ماسحا ً دموعه بكم قميصه
 ،متنهداً :
ويشطب اسمه من القائمة .)19( ».
مرة أخرى يورد لنا الكاتب شخصية معابيص ‘‘ ال غالب إال اهلل ’’ .)23( « .
بالقول يف سرده  « -:يطأطئ الناس رؤوسهم جند الكاتب يصور لنا الشخصية الثانية وهي
يف وجه الريح  .لكن «معابيص» ميرق بدراجته شخصية معابيص وهي تظهر رفضها للوضع
مجنحا ً  .مرة على اليمني  .ومرة على اليسار الذي قام من خالل اآلتي -:
« فجأة يكيل اللعنات  .يبصق  .يرفع دراجته
 .مردداً :
فوق رأسه  ،ويهوى بها إلى األرض  .يجلس
 ‘‘ ال غالب إال اهلل ’’ « (.)20جند هنا الكاتب يوظف الشخصية العامة ،متهالكا ً مرة أخرى  .يهدأ قليالً  .يهز رأسه
وهي شخصية «معابيص» يف التضامن مع قائالً :
شخصية بورويلة بعد أن حرمت من حق من  ‘‘ -تيوس ’’ .)24( .
حقوقها املدنية والسياسية  ،ويخبرنا الكاتب تلك كانت املهمة التي قام بها الفاخري يف
مبعرفة شخصية معابيص ما أحيك  ،وجتهر تصوير شخصيات عامة وإدماجها يف عمله
بذلك فحني يطأطئ من عرف من الناس رأسه الدرامي ،وهي شخصيات حقيقية معروفة .
كالنعام دون أي حراك  .بعد ذلك جند الكاتب الهوامش :
يصف لنا حالة شخصيته الرئيسية «بورويلة»  - 1خليفة الفاخري  ، )1994( ،ط ، 1بيع
بعد أن متت تنحيتها من الترشح حيث سكنها الريح للمراكب  ( ،الدار اجلماهيرية للنشر
اليأس بعد أن كانت شعلة من احلركة والكالم والتوزيع واإلعالن  ،مصراتة – ليبيا )،ص .74،
23
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املتنمرون

هند الهوني  .ليبيا

حلت « ».....يف الترتيب الثالث بني أخواتها،
فلم حتظ مبيزات ترحيبية ضمن بيئة
ليبية تعترف بالذكورة ،لقد عاشت طفولة
تقليدية أخفت أثار إصابتها بااللتهاب
السحائي يف صغرها ،مما جعلها تتميز
بالفعل عن أقرانها ،ولكن بقلة استيعابها
وتركيزها ،اتضح األمر جلي ًا وهي تخطو
خطواتها األولى للتعليم .
يف أول يوم دراسي ذهبت « ».....مسرورة
بشكلها اجلديد ،وهي مرتدية الزي املدرسي
مع ظفائرها املزدانة مبساكات جميلة،
وحقيبتها التي أصرت أن تكون جاهزة قبل
نومها ،لم تنس شيئ ًا فقد وضعت الكراسة
والقلم واملمحاة ،كما نادت على امها لتمدها
بالفطور كي تدسه يف اجليب اخلارجي .
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عندما تتنمر املعلمة :
مرت السنة األولي فالثانية ،ويف الصف الثالث
من مرحلة التعليم األساسي بدأ القصور يف
الفهم يزداد سوءاً ،وأصبح استدعاء ولي األمر
متكرراً لضعف مستواه التعليمي .
ُمورست علي « ».....أشد أنواع التنمر من
درج يف
املُعلمة آنذاك ،حينما وضعتها بآخر ٍ
الفصل ،ونعتتها بالغبية وهي تقول  (( :انتي
زيك زي الساس ))
هذا االزدراء الذي تعرضت له هذه الطفلة
من املعلمة ،جعلها منبوذة من باقي زمالئها
حتى أنها ال جتد من يرافقها وقت االستراحة
«الفطور» ،ويف مرة من املرات رسبت «».....
فقامت املعلمة بتوبيخها وضربها بالعصا
(جلدات ) ،مما جعلها يف حالة ٍ
بكاء شديد
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أدي بها إلى التبول وخروج البراز ،فأصبحت
ٍ
سخرية وتقززٍ من زمالئها.
محط
تروي لنا « »....ما حدث معها يوم االحتفال
بعيد الطفل يف املدرسة ،وهي تتذكرها جيداً
رغم مضي عشرين سنة ،كانت التجهيزات
مسبقة ،وتنافس الطلبة والطالبات على
جلب ما لذ وطاب ،وقد شاركت « »....رغم
شعورها بالنبذ ،وأحلت على والدها ان يأتي
لها بصندوق عصير ،وألنها فقدت الثقة
بنفسها ،أعطته لطفلة أخرى معها بالفصل
تضعه بطاولة «احلاجات».
جاءت املعلمة بكيسٍ كبير وضعته بالقرب
منها ،ومن ثم شرعت يف تقسيم احللويات
وما احضره الطلبة يف أجواء تكسوها سعادة
األطفال وشغبهم  .فتحت املعلمة الكيس
الكبير وطلبت أن يتقدم األطفال ألخذ ألعابهم
وقالت  « :بالدور وخليكم ساكتني عشان كلكم
تاخذو «  .توالى الطلبة والطالبات على أخذ
ألعابهم ،و» »....ترمق بعينيها السوداوين
اجلميلتني باألهداب الكثيفة واملالمح
الناعمة اجلذابة ،ترمق دنو دورها ،وما إن
حتركت من مكانها حتى صرخت املعلمة يف
وجهها بالقول  (( :أمشي مكانك ملا تقعدي
شاطرة تاخذي لعبة . )).
ابتعلت « ».....خطواتها املذلولة وهي تشعر
باإلهانة حد فقدانها اإلحساس مبن حولها،
رجعت ،وكذلك حياتها ،فمن ناحية لم يتحمل
األهل تصرفات املعلمة ،ودخلوا يف مشاكل
مع إدارة املدرسة انتهت بسحب ملفها
الدراسي ،ومن ناحية أخرى فإن تراكمات
ما وقع عليها من اضطهاد وظلم أدخلها يف
اضطرابات نفسية وسلوك عدواني داخل
محيطها االجتماعي .
يف تلك الفترة لم تدرك املعلمة إن حالة
« »....استثنائية ،ولم يكن لديها وعي كايف
مبستويات الذكاء لدى البشر عموماً ،حتى
أن أهل الطفلة عندما صعب عليها مواصلة
تعليمها مبدرسة أخرى اكتشفوا وعن طريق
عيادة متخصصة بدولة عربية أن سبب

ماهي عليه هو تعرضها ملرضٍ يف صغرها
وهو «االلتهاب السحائي» ،ولم يعالج بالشكل
املطلوب ،حيث كانت تظن األم ان ارتفاع
حرارة ابنتها هي عوارض برد ،أو قرب ظهور
األسنان ،واكتفت بتخفيض درجة حرارتها
فقط .
« »....اليوم ،وألنها يف مجتمع ذكوري كما
أسلفنا ،وألنها لم تواصل تعليمها ،وألنها
تعرضت للتنمر يف مرحلة الطفولة ،فقد كانت
القصر وهي يف عمر  15عاما ً .
ضحية زواج
ّ
واألخت تتنمر أيض ًا :
أصيبت « ».....ابنة ( )16عاما ً منذ الطفولة
وحتى سن البلوغ ( )15عاما ً «بداء التبول الال
إرادي ،ولم يبدأ كالم أسرتها مؤثراً إال يف
سن العاشرة كما تقول  (( :قبل سن العاشرة
كانت أسرتي تعاملني كطفلة ،وعلى أن حاالت
التبول كانت نتيجة شرب املاء قبل النوم )).
لم تكن الهيئة اخلارجية منصفه للطفلة
« ،».....فقد أدى امتالء جسمها إلى إعطاءها
هيئةً أكبر من عمرها ،أي بدأت تُعامل كشابة
يف ُعرف املجتمع الليبي  .أخذ األهل يف التذمر
عندما تبلل فراشها ،إذ يأتيها االستيقاظ
بالشتم ،وأحيانا ً بالصفع على الوجه ،تقول
« (( : »......كنت انتبه يف منتصف الليل إلى
ت مرقدي ،وارتعد برداً وخوفا ً مما
أنني بلل ُ
25
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سأتلقاه صباحا ً  ،كان الوضع املالي ألهلي
ضعيفاً ،وحالتي ترهق ميزانيتهم يف شراء
الصابون ،كانت املسافة من فراشي حتى باب
احلمام أخطوها بذلٍ وكأني ارتكبت جرميةً،
وامتني أن تنقضي يف ملح البصر حتي ال
أسمع شكوى أمي ،وهي تقول إني مصيبة
حلت عليها» .
توالت السنوات على « ،».....ومع زيادة قلة
الثقة يف نفسها كانت اختها تقول لها « كيف
تبي تزوجي « ثم تتهكم « أتبليه معاك « مع
قهقهات مؤملة.
يف سن املراهقة كان مؤملا ً جداً أن تتكون
شخصيتك يف ٍ
بيئة حتط من شانك ،تقلل من
وجودك« ،يتمنون لك املوت وهم أهلك» ،كان
صعبا ً جداً اإلحساس بأنك عالة عليهم .
افتضح أمر « ».....وانتشر ما بها من خالل
املناسبات االجتماعية والرحالت العائلية.
فمن العادات الليبية املبيت يف األفراح
واألتراح يف ذلك الوقت  .مما زاد الطني
فضل األهل
بلة على معاناتها النفسية ،إذ ّ
عزلها حتي يتم عالجها ،كما أشار عليهم
املقربون الذي كان تعاطفهم ونبرات الشفقة
يف حديثهم يؤلم الضحية أكثر .
يف املشفى لم تتعاطف أختها معها ،بل كانت
تخبر من جتلس بجوارهم يف مكان االنتظار
بحالة « . »....يف كل كانت مرة تفعل ذلك،
واألخيرة ال حول لها وال قوة مجبرة على أن
تذهب معها هذا املشوار لتأخذ جرعة أذى
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بدل الدواء .
اتفق األطباء أن حالة « »......هي ارتخاء يف
عضلة املثانة ،وأن عالجها مع الوقت عندما
يكتمل منو جسمها .
هي اليوم يف اخلمسني من عمرها بعد أن
تشافت يف سن البلوغ ،ولكن تراكمات ما
نشأت عليه خلّف دماراً روحياً ،فقد ظلت
حتي منتصف األربعني تخشى االرتباط
وتكوين أسرة رغم جمالها واتقانها لكل شيء،
وما إن تزوجت يف سنٍ متأخرة حتي انفصلت
عن زوجها ،وهي تعيش اآلن وحيد ًة يف بيت
أهلها .
الضرب حتى اجلنون :
أما املفارقة العجيبة فنجدها عند «« .....
التي تعرضت للعنف اجلسدي ( أشد أنواع
التنمر ) من قبل أخٍ يتعاطى املخدرات ٍ
وأب
ذا مكانة عالية ،ذنبها الوحيد أنها تأخرت
يف العودة من املدرسة ،لم يشفع لها أنها
أكبر أخواتها واألم الثانية لهم ،لم يشفع
لها رعايتها لهم عند سفر الوالدين للعالج
واهتمامها بأربعة أخوة وأربع أخوات ،لم
يشفع صغر سنها وهي تشب مرحلة الشباب
مع كبر مسؤولياتها ،حازت « »....على رضى
والدتها بعد ان اخبرتها اجلارات عن مدي
تفانيها يف خدمة باقي أفراد األسرة ،وأنها
لم تتجرأ طوال فترة غيابها على فتح نوافذ
البيت ،يف ذالك اليوم املشئوم لم يترك
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لها وقت للحديث إذ تعاقب االثنان عليها
بالضرب على الرأس حتى أُنهكت قواهم
ودخلت الفتاة ابنة اخلامسة عشر يف حالة
صنفت اجتماعيا ً بأنها « مجنونة «  ،وهي
بحالتها هذه الي اليوم وهي تتخطي عامها
السادس واألربعني .
توصيف ما ال ميكن توصيفه :
ُيعرف املوقع العاملي «ويكبيديا» التنمر على
أنه «األفعال املتكررة على مر الزمن من
أشكال اإلساءة واإليذاء موجه من قبل فرد
أو مجموعة إلى أخرى قد تكون األضعف».
ومن التصرفات التي تُعد تنمراً ،التنابز
باأللقاب ونقد أسلوب الضحية يف امللبس
وغيرها من العالمات االجتماعية امللحوظة
(مثل عرق الضحية ،والدين ،والعجز ،إلخ
 ،أو اإلساءات اللفظية مبا يف ذلك نشر
الشائعات ،أو اإلساءة املكتوبة ،وهو ما
يعرف بالتنمر اإللكتروني  ،أو االستبعاد من
النشاطات ،أو العزل االجتماعي ،أو اإلكراه،
أو اإلساءة اجلسدية مثل الدفع والنغز،
ورمي األشياء ،والصفع ،واخلنق ،واللكم
والركل والضرب والطعن ،وشد الشعر،
واخلدش ،والعض ،ومجادلة اآلخرين حتى
االستسالم .
ميكن أن يتصرف املتنمرون بهذه الطريقة
كي ُينظر إليهم على أنهم محبوبون أو أقوياء
أو قد يتم هذا من أجل لفت االنتباه.
وميكن أن يقوموا بالتنمر بدافع الغيرة أو
ألنهم تعرضوا ملثل هذه األفعال من قبل،
واألكاذيب والتحديق ،والقهقهة والضحك
على الضحية ،وقول كلمات محددة تثير رد
فعل من حدث سابق ،واالستهزاء.
مت إصدار قانون مكافحة التنمر عند
األطفال عام  2003ملساعدة األطفال
الذين كانوا ضحايا هذا النوع من التنمر ،
تقول «موناى أومور» احلاصلة على الدكتوراه
يف مركز مكافحة التنمر ،كلية «ترينيتي» يف
دبلن  (( :الذين يتعرضون باستمرار للسلوك

التعسفي ،يكونون معرضني خلطر األمراض
املتعلقة بالضغط النفسي ،والتي من املمكن
يف بعض األحيان أن تؤدي إلى االنتحار )).
ميكن أن يعاني ضحايا التنمر من مشاكل
عاطفية وسلوكية على املدى الطويل .حيث
قد يسبب التنمر الشعور بالوحدة ،واالكتئاب
والقلق وتؤدي إلى تدني تقدير الذات ،وزيادة
التعرض للمرض .
ويقدر أن ما بني  15و  25طفالً ينتحرون
سنويا ً يف بريطانيا وحدها ألنهم يتعرضون
للمضايقات ،وتشير البحوث إلى أن املتنمرين
لهم شخصيات استبدادية ،مع حاجة قوية
للسيطرة أو الهيمنة .فاملتنمرون عادة ما
يكونون متكبرين ونرجسيني ،كما أظهرت
مزيد من الدراسات أن احلسد واالستياء
قد يكونان دافعني للتسلط ،وميكن أيضا ً أن
يستخدم التنمر كأداة إلخفاء العار أو القلق
أو لتعزيز احترام الذات عن طريق إهانة
اآلخرين.
حدد الباحثون عوامل أخرى ،مثل االكتئاب
واضطراب الشخصية وكذلك سرعة الغضب
واستخدام القوة ،واإلدمان على السلوكيات
العدوانية ،وسوء فهم أفعال اآلخرين على
أنها معادية ،والقلق على احلفاظ على صورة
الذات ،واالنخراط يف أعمال الهوس أو
العنف.
جهود خجولة :
وسعت ليبيا كغيرها من الدول إلى االهتمام
باألمر ،حيث أطلقت احلركة العامة للكشافة
واملرشدات يف طرابلس ،منتصف عام 2018
التنمر وترشيد التالميذ،
للحد من
 ،حملة
ّ
ّ
شملت  14بلدية .أيضا ً مكتب التعليم يف
التنمر يف
مدينة سرت عقد أخيراً ندوة لبحث ّ
املدارس مبشاركة متخصصني تربويني ،كما
أطلق الشاب «طالل الطشاني» حملة توعوية
حتت شعار «أنا ضد التنمر» استهدفت طلبة
التعليم األساسي مبدينة البيضاء واملدن
واملناطق املجاورة لها .
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الباحث والمؤرخ والناقد العراقي صباح كاظم لمجلة الليبي :

حني يتوقف
الطموح يتوقف
القلب
حاوره  :رئيس التحرير

متعب جداً أن حتاور موسوعة  ..كاتب وناقد
ب هذا األمر ،لكنه ممتع
ومؤرخ وباحث ،متع ٌ
إلى أبعد حد ،هذا هو اإلحساس الذي انتابني
وأنا أتشرف مبحاورة «صباح محسن كاظم» ..
ت مثقالً بسيرته الذاتية املزدحمة
الذي كن ُ
باملؤهالت ،أحيان ًا ال لزوم لكي تتحدث عن
الضيف مادامت سيرته الذاتية فصيحة اللغة
والبيان إلى هذه الدرجة  .إنه «صباح محسن
كاظم» ،عضو احتاد االدباء والكتاب العراقيني،
وعضو احتاد الصحفيني العراقيني ،وعضو
االمانة العامة لبيت الصحافة ،وعضو نقابة
الصحفيني العراقيني ،وهو «صباح محسن
كاظم» الباحث يف املجمع العلمي العراقي
للدراسات واألبحاث ،وهو «صباح محسن
كاظم» صاحب عشرات البحوث والدراسات
واملقاالت يف معظم املجالت والصحف
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العراقية ،والكاتب مبجلة العربي الكويتية،
واألحداث املغربية والوفاق اإلسالمي،
وهو املشارك يف معظم املؤمترات الثقافية
العراقية ،واملحاور املمتع يف العديد من
احلوارات التلفزيونية مع عشرات الفضائيات
العربية.
وهو أيض ًا «صباح محسن كاظم» كاتب مجلة
الليبي الثقافية الذي ينشر إبداعه عبر
ٍ
تواصل رائع
صفحاتها مساهم ًا يف جسر
بني الثقافة الليبية وغيرها من ثقافات هذا
الوطن املمتد من اخلليج إلى املحيط .
حاورته ،فكانت إجاباته عميقة حتتاج إلى من
يتقن الغوص ليصل إلى املعنى ،وها أنا أقدم
لكم خالصة هذا الغوص ومتعة هذا احلوار .
الليبي  :باحث ومؤرخ ،لنبدأ من هذه النقطة
بالذات ،أين يبدأ الباحث ،ويف أي مفترق طرق
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ينبغي للمؤرخ داخله أن يتوقف عن استيراد
الوقائع ويبدأ يف التحليل ؟
• ملحاوالت البحث بعمق لكشف احلقائق
التاريخية ثمة إشتراطات علمية ،ومنهجية،
ٍ
حتليل مدروس بعد جمع
إنك حتتاج إلى
املصادر وتفريقها ،وعزلها وغربلتها ،االعتماد
على الركائز احلقيقية يف التفتيش عن
املشترك العلمي حول قضية تاريخية بتأني
وتروي ،ثم املرحلة األخرى التوقف للتحليل
املوضوعي وفق أنساق ثقافية وتاريخية بعيداً
عن الضوضاء ودمياغوجية وأيديولوجيا
أي توجه سواء علماني بتطرف أو ديني
بتطرف ،هنا يستطيع املؤرخ اخلروج بنتائج
تنفع املتلقي ..وتصل بنتائجه إلى احلقيقة
النسبية ،فاحلقائق املطلقة عند احلق املطلق
موجد الوجود .
الليبي  :املتتبع لصباح محسن كاظم يذهله
هذا االنفتاح الكبير على مساحات شاسعة من
األدباء ،وكأنك ال تعترف باحلدود اجلغرافية
إذا ما تعلق األمر باألدب .
• نعم  ،االنفتاح على املثقفني العرب
بيسارهم وشمالهم ضد التقوقع اجلغرايف،
لذلك درست األدب العربي مبعظم األقطار
العربية ،تصل لي لصندوق البريد عشرات
اإلصدارات من املحيط للخليج قبل اجلائحة
 ..اآلن التعامل التكنلوجي عبر اإلرسال
األلكتروني مع معظم املفكرين والباحثني
واألكادمييني العرب،لم ينقطع التواصل بعد
توقف السفر اجلوي .
الليبي  :مهجوس بالنقد ،رمبا يراود الكثيرين
إحساس بأن النقد العربي كهذه األمة ،
اآلن
ٌ
هو أيض ًا يف مأزق  .هل تؤيد هذا الرأي .؟
• ليس من املتشائمني  ،وال من املتفائلني
عن فراغ بني بني ،حيث الدراسات األكادميية
سواء بالعراق أو بأي بلد عربي
أحضرها
ً
حني أزوره ،مناقشات لرسائل جامعية تتمثل
بدراسات نقدية ،نعم الكم كبير والنوع
قليل،كذلك النقد بالصحافة امليل للنقد

اإلنطباعي ،املجامالتي ،مع وجود من يكتب
بحرص وصدق ..أما املجالت املُحكمة
الدولية العربية لي فيها دراسات مهمة
والرصينة ،ومجلة الليبي أحدها ،عربيا ً
هناك مستويات بالقراءة رفيعة املستوى،
فضالً عن املسابقات العربية سواء ًبالشعر
والرواية واملسرح والفنون حتفز النقاد على
التعاطي مبهنية مع تلك النتاجات اإلبداعية.
هناك من يصدر ببلوغرافيا سيرة شاعر أو
قاص ونتاجه يظن ذلك من النقد هذا الميت
للنقد بصلة مطلقا ً  ،مجرد جمع فقط .
الليبي  :عودة إلى نفس املوضوع ،هل انتهت
أيام املعارك الكبرى يف النقد ؟ لم نعد نرى
شوقي ضيف يدافع عن كتاب ،وال طه حسني
يهاجم كتاب ًا ،هل يضر وضع السكون بحالة
النقد ؟
• عالم اليوم يدرس النقد وفق النظريات
احلديثة حلل اإلشكاليات بالنص اإلبداعي أو
النص الذي لم يرتق إلى املستوى املطلوب ،من
الرؤى الفلسفية ألرسطو بفن الشعر ونظرية
افالطون باملحاكاة إلى دراسات الشكالنيني
الروس ومدرسة براغ ثم وفق نظريات النقد
األلسني والرؤى التي اجترحها «هابرماز» ،و
«التفكيكية» و»البنيوية» ،وما أكده «دوسسير»
بتحليل اخلطاب اللساني واللغة ومنهجه بعلم
اللغة العام أو كما ورد عند «روالن بارت»
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مبوت املؤلف ،وغيره من نظريات مابعد
الكولونيالية واحلداثوية.
كل ذلك يحتاج سعةً من الهضم للخروج
بدراسات نقدية عربية مهمة  .لدينا بالعراق
مناذج مهمة مثل الدكتور «جبار صبري»
باملسرح ،والناقد «فاضل ثامر» و»ياسني
النصير» ،وهناك أجيال نقدية بكل مدينة
التتجاوز العشرة أسماء بكل مدينة .
الليبي  :لديك أيض ًا رؤية واضحة فيما يخص
إصالح االقتصاد ،هل أنت من الذين يؤمنون
أن النقد منظومة متكاملة يجب أن ال تفرق
بني املجاالت املتعددة ،
• نعم ،بداية التعليم الثانوي نهاية الثمانينيات
درست االقتصاد باخلامس والسادس األدبي
بثانوية البطحاء ،أكسبني مهارة بذلك من
خالل قراءة كل النظريات االقتصادية بالعالم،
أترجمها لكتابات اسبوعية بأهم صحيفة
عراقية وهي «الصباح» ،فضالً عن الكتابة
بكافة املجالت ومختلف صفحات «الصباح»
 .أما عن رؤيتي فهي كاآلتي  :اليتم النهوض
بأي مجتمع إال وفق أسس اقتصادية مدروسة
باستراتيجيات تنموية وبنى حتتية واستثمار
الثروات البشرية ومختلف الطاقات واملوارد
للنهوض االقتصادي الزراعي واالقتصادي
وحتقيق االكتفاء الذاتي لألمة .
الليبي  :دكتور صباح ،بصراحة ،هل النقد
مجرد وجهة نظر كما يردد البعض ؟
• إلى ٍ
حد ما ،هو حكم جمالي ليوضح
ويحلل ويفكك النص للخروج بنتيجة ،لكنه
ليس وجهة نظر ،فوجهات النظر تدخل بها
املزاجية لتخرج بنتائج سلبية غير علمية ..
مبؤمتر النقد العربي بعمان قبل  4أعوام
دخلت «موسوعة الفنارات» من الدكتور
«علي املومني» والدكتورة «مرمي عفانة»
ضمن دراستهم للنقد الثقايف بكل بلد عربي،
وهو من أهم املؤمترات العربية قبل جائحة
كورونا ،وقد أكدوا فيه أن النقد العربي بكل
بلد ،وأن هناك نقاد يعملون بجد لالرتقاء
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بالواقع الثقايف ببلدانهم .اليوم صرعة األدب
األيروتيكي يجعل بالتواصل اإلجتماعي
إطالق أحكام مجانية على الرثاثة ولألسف
ممن يحملون شهادة دكتوراه .
الليبي  :تبدو معجب ًا بأدونيس ،يشدك خطه
النقدي ،هل هذا يعني أنك توافقه على رأيه
املثير للجدل يف محمود درويش ؟
• من قراءة ثمانينية وتسعينية بأدب
أدونيس ،ثم اللقاءات ببيروت من زيارتي
األولى  2014لآلن تعرفت على سعة الفكر
،وجمالية الشعر  ،والتجديد بالرؤى وفق
أنساق احلداثة الشعرية ومايحمله من هم
بالوعي العربي  ،بالطبع ال أؤمن
لإلرتقاء
ّ
بالتطابق الفكري بكل شيء يطرح ،لكل مبدع
رأيه بالوجود والتاريخ والتراث واحلداثة
والشعر .
الليبي  :لنعتبر أن السؤال األول لم ينته بعد،
أال ترى أن املؤرخ ينبغي أن ال ينحاز ؟ أم أن
الناقد داخلك يرفض أن يكون على احلياد ؟
• ثمة اشتباكات بالرؤى العقلية صوب
القضايا التاريخية ،بالطبع العقل النقدي قادر
على فرز احلقائق ،لذا أميل للبحث والغربلة
والنقد لكل حادثة تاريخية ،فاملعروف أن كل
حدث تاريخي فيه األسباب املباشرة وغير
املباشرة ،كذلك مايغطس ثالثة أرباع ويخرج
الربع الطايف للسطح كجبل اجلليد .بعصر
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فصلت ذلك
امليديا والصورة واإلعالم ،وقد ّ
بكتابي الفائز بالسويد «اإلعالم واألمل
املوعود».
الليبي  :مت اختيارك من قبل احتاج منظمات
الشرق األوسط للحقوق واحلريات كافضل
مؤرخ عربي عن األعوام  2018ـ  2020م.
أال تثير فيك هذه اجلوائز خوف ًا من اآلتي ؟
أتكلم هنا عن الوصول إلى القمة ،ثم القتال
لالستمرار فيها.
• أوالً ،حني اخلوض بالكتابة اجلادة
التاريخية ال أبحث عن جائزة وتكرمي بتاتا ً
بل هو نسق تعليمي علمته لألجيال طوال
 36عاماً ،قل احلق ولو على نفسك،
واملضي بالبحث التاريخي دون االلتفات إلى
شهادة هنا أو هناك ،لكن بكل تواضع فخور
مباحصلته عربياً ،بلوغ الكمال املعريف ُمحال،
أما عن طريق املعرفة فهو طويل ،حيث بدأ
من عام  1966حني دخلت الصف األول
االبتدائي ألتعلم والزالت كذلك .
الليبي  :حترص على أن يقرأ العرب نتاجك
يف مختلف املجالت والصحف ،هل حتتفظ
حق ًا باألمل يف أن تستعيد الثقافة العربية
عافيتها ذات يوم ؟ ألم تهزمك كل هذه
االحباطات بعد ؟
• بعضهم يقول  :أمة إقرأ التقرأ  ،أنا أقول
معارض الكتب الدولية يحتشد بها اآلالف
من رواد من مختلف اجلنسيات ،ينهلون كتبا ً
معرفية مختلفة ،فضالً عن املكتبات بكل
مدننا العربية ،لو لم يكن لها من الزبائن ما
يكفي ألغلقت وإندثرت ،نعم نحن قد نكون
أقل األمم قراء ًة بالشعوب ،يصح هذا القول
من خالل رؤيتنا إن القراءة باملطارات واملترو،
واملقاهي بكل دول العالم فضالً عن آالف
اإلصدارات ..كتبت عدة بحوث مفصلة عن
ذلك مبجالت مختلفة .
الليبي  :انحيازك لنصرة األزياء التقليدية
ٍ
بهوية مهددة ؟
 ،هل هي معركة أخرى تتعلق
ٍ
كعرب هذه املعركة ؟
هل تخشى أننا خسرنا

• األزياء جزء من التراث والفلكلور واملوروث،
وكل شعب له األزياء التي يقتنيها ،كتابي
«العالمة التراثية يف األزياء السومرية .رموز
وخبايا» ،قدمته مبؤمتر احلضارة العربية
األول بتونس عام  2013وكان له الرواج
العربي الكبير وقد وقعته مبعظم العواصم
العربية ،فضالً عن املحاضرات مبختلف
الفضائيات ..فاألزياء جزء من وجودنا نعم
هي هويتنا .
الليبي  :متحمس أنت لزيارة البابا للعراق،
إلى أي ٍ
حد ميكن لهذا التواصل الوجداني أن
يبعث فينا األمل يا صباح؟
• كرسي البابوية كان يروم زيارة العراق
 1999لكنها أجلت لليوم ،وهو لقاء بني
الشرق والغرب ،وحوار األديان لنزع فتيل
العنف ومن أجل التعايش ..ومبا أن مدينة
«أور» هي مهد النبي إبراهيم اخلليل –عليه
السالم -تبعد عن بيتي  15كلم ،لذلك أناشد
دائما ً بثقافة التعايش بني الديانات التوحيدية
بعيداً عن التكفير ،وهذا مادرسته بلبنان
برسالتي األكادميية عن «اإلمام علي –عليه
السالم -بالفكر املسيحي عند بولص سالمة
وجورج جرداق وسليمان كتاني».
الليبي  :اجلامعات يف الوطن العربي ،متى
تصبح مشروع ًا تنويري ًا بدل كونها مجرد
مؤسسة لتلقي العلم يف قاعات مغلقة ؟
• نعم ،أتفق معك دكتور  ،اخللل البنيوي
باملعرفة بإخفاق اجلامعات بتأدية رسالتها
بالبناء بكافة املجاالت ،إعتماد البحث العلمي
يرتقي بالصناعة الزراعة وصناعة العقول،
لذا تخلف اجلامعات يعني الركود احلضاري
،مسؤولية طبقة االنتجليستيا والنخب هي
الدفع احلضاري لألمام .
ٍ
كعرب مؤرخي احلضارات
الليبي  :عرفنا
القدمية ،هم كتبوا عنا ،ولكن برؤيتهم هم ،
وكان ذنبنا آنذاك أننا لم نكن نكتب ،هكذا فعل
هيرودوتس وبلليني األكبر وديودور الصقلي،
أسألك اآلن ،هل تعلمنا من الدرس القدمي ؟
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• اليوم األمة التخلو من عقول فذة إستثنائية
يف كتابة التاريخ ،وتدوينه ،ونقده ،ومراجعته،
بأركولوجيا الفلسفة التاريخية تطور علم
التاريخ من خالل الرؤية الثاقبة ألجيال علمية
جديدة يف مشرق األمة ومغربها ،فالتأريخ
ليس تأطير املاضي بل هو إستشراف
ملسارات الوجود احلضاري اإلنساني ألمة
مهد النبوات والرساالت ،بعيداً عن الرثاثة
،والتدليس ،والوضع ،والتشويه نحتاج الوعي
العلمي بالتدوين رغم التكالب اإلمبريالي
الصهيوني إلعاقة منوها بشن احلروب أو
تسليط الدكتاتوريات والقمع السياسي إلخ
من العوامل التي تكبح التطلع للمستقبل .
الليبي  :السومريون  ،مروضوا اللغة ،ومبدعو
املدن األولى ،كيف ميكن أن نستعني باملوتى
الذين لم ميوتوا بعد يف جندة األحياء الذي
ماتوا منذ زمن ؟
• السومريون بناة احلضارة بطفولة
البشرية ،قدموا املنجز الكتابي ،والفنون،
وملحمة كلكامش ،واكتشاف األدوات
الزراعية ،فضالً عن القانون األول الذي
سنه «أورـ منو» كأول الئحة حلقوق اإلنسان
بالبشرية قبل مسلة حمورابي ب 350عاما ً
 ،كل البعثات التنقيبية اكتشفت  0/5من
املناطق اآلثارية يف «أور» ،مادفن حتت
األرض الزال يحتاج إلى عقود من البحث
اآلثاري .
الليبي  :كتبت الكثير من املقدمات ،أحدهم
أخبرني ذات يوم إن كتابة مقدمة هي مشاركة
لصاحب الكتاب يف عمله ،ألم يراودك
إحساس ذات مرة بأن مقدمتك رمبا تظلم
الكاتب وتقاسمه بعض ًا من كل االعجاب
الذي رمبا سيحظى به؟
• كتبت حلد يوم أمس  45مقدمة
لدواوين شعرية ،كتب مسرحية  ،وتاريخية
واجتماعية ،بالطبع اإلنسان يفخر بهذا
العدد وهو داللة احترام القلم من األديبات
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واألدباء بالوطن العربي باختيار من يقدم
نتاجهم ..ال أدخل كمنافس مطلقاً ،بل بإرادة
من يرسل لي ألكتب عنه ،رفضت  2فقط
أجد كتبهم مسروقة متاما ً لذلك رفضت أن
أكتب مقدماتهم.
الليبي  :كل هذا العدد من املؤلفات واملشاركة
مع اآلخرين ،أال يراودك ذات يومٍ إحساس
بأنك لم تكتب شيئ ًا بعد ؟
• حني يتوقف الطموح يتوقف القلب ،البد
من شعلة األمل ،ووهجه يبقى يشع بالضوء
لكي الينطفيء القنديل ..
الليبي  :األدب يف املغرب العربي ،أين هي
نقاط تقاطعه مع األدب يف املشرق؟ هل ملست
نوع ًا من العجز أو التفوق هنا أو هناك ؟
• مبوسوعة فنارات يف الثقافة العراقية
والعربية –دراسات نقدية باألجزاء األربعة
باجلزء الثالث ،درست عدة أدباء وأديبات
من املغرب –تونس –ليبيا ..وقد صدر
بطبعتني بالورشة الثقافية بالعراق 2020-
ودار سلمى املغرب لألديب عبد الهادي يسف
 ، 2021وجدت العمق –اجلمال – احلداثة
بكل اجلوانب التي درستها بأدب املغرب
العربي ،قلت بحوار ثقايف بقناة العراقية مع
الدكتور حسن قاسم والدكتور سلمان كيوش
والدكتورة عالية خليل يف  2016إن النقد
باملغرب تخطى املشرق العربي بسبب قراءة
النظريات بلغتها األم فيما احلصار ل35
عاما ً بحقبة الدكتاتورية حرمت العراق من
اإلرتقاء كما باملغرب العربي.
الليبي  :سعداء نحن بك يف هذا العدد،
اعتقد أن هذه املجلة ثرية جد ًا بإبداعك .إلى
أي حد هم اثرياء هؤالء املبدعون ؟
• محبة قلبية من العراق لكم بليبيا ،
كأشقاء لنا مشتركات العدد لها .والشكر
لك دكتور للنشر مبجلتكم الغراء ،وأنا سعيد
بالكتابة بها .دعاء من القلب بالسالم لليبيا
،ونهاية اجلائحة بالعالم.
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األرسى يف ضيافة األمسيات ..

إبداعهم يغادر السجن

الليبي .عمان.

عمان ،وعبر تطبيق
يف العاصمة األردنية ّ
«زوم» عقدت الندوة الرابعة ملبادرة «أسرى
يكتبون» التي ترعاها رابطة الكتاب األردنيني،
وخصصت ملناقشة كتاب األسير أسامة
األشقر «للسجن مذاق آخر» ،وأدار األمسية
األديب صالح حمدوني ،متناوالً سيرة الكاتب.
كانت املداخلة الرئيسة للكاتب «محمد مشة»
الذي تناول عنوان الكتاب كعتبة نص ّية،
وكذلك اإلهداء ،وتط ّرق ألسلوبه الساخر
وظاهرة «العصافير» ،وغرف العار داخل
وحتدث عن ارتباطه مبنار كرسالة
السجن،
ّ
حتد ،وكذلك األمر بالنسبة لتهريب النطف
ٍّ
واإلصرار على اإلجناب.
أما كلمة األسير أسامة فقد ألقتها بالنيابة

عنه زوجته منار ،وأعرب فيها عن شكره ملنحه
ّسا عبر القضبان،
وغيره من األسرى متنف ً
ب للسج ِن مذا ٌق آخر الذي
وجاء فيها« :إن كتا َ
ِ
نتناولُه اآلن لم يكن نابعا ً من ترف الكتابة ولم
ِ
ِ
ِ
مكنونات
الهواية يف التعبيرِ عن
يأت بداف ِع
ِ
الذات أو ما حتويه نفسي ،بل هو وثيقةٌ
ث داخلَ أسوا ِر
ض ما يحد ُ
ضروريةٌ وهامةٌ لبع ِ
شعبنا
ِ
السجو ِن التي أردنا توثي َقها وإطالعَ
ض أشكا ِلها».
وشعو ِ
ب العال ِم احل ِّر على بع ِ
وكانت مداخلة للكاتب أحمد أبو سليم الذي
حتدث بدوره عن تواصله مع أسامة بُعيد
ّ
مقاطعته للجوائز التطبيع ّية وقرأ رسالة بعثها
له األسير من سجن اجللبوع ور ّده عليها.
وشارك يف األمسية كلّ من :األديب املقدسي
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محمود شقير ،الكاتبة لينا أبو بكر (لندن)،
الكاتبة إسراء عبوشي (جنني) ،د .ربحي
حجازي (عمان) ،األسير املح ّرر أمير مخول
(حيفا) ،الكاتب عامر طهبوب (عمان)،
والكاتب شفيق تلولي (غزة).
حتدث املحامي احليفاوي حسن
ويف النهاية ّ
عبادي ،وشكر بدوره املنظّمني للندوة ،كما
حتدث عن لقائه األخير بأسامة وأهم ّية كتابة
ّ
حكايا األسرى وإيصالها لكلّ حدب وصوب
حب مبشروع تأسيس مكتبة ألعمال
ور ّ
األسرى اإلبداع ّية وترجمتها للغة اإلجنليز ّية
الذي بادرت له د .لينا أبو بكر .وكان اخلتام
مع وصلة عزف على العود وغناء مع الفنان
املبدع كمال خليل.
كما خصصت ندوة أخرى ملناقشة كتاب»صدى
القيد» لألسير أحمد سعدات ،وأدارت
صة حليمة الدرباشي ،مستهلّة
األمسية القا ّ
رغما
القول« :يف زنازين العزل تُشرق الشمس ً
السجان ،تُنبت الكلمة وتنمو الروح
عن أنف
ّ
وميتد األفق ،هناك تتكاثف األفكار واآلمال
ّ
الصاعدة من الرؤوس الثائرة لتنهطل على
الكون كلّه ،جدران رطبة بالية حتبس اجلثّة
فقط ،فمن يقدر على حبس األفكار املتدفّقة
من األدمغة؟».
كانت املداخلة الرئيسة للمحامي احليفاوي
حتدث بدايةً عن لقائه باألسير
حسن عبادي؛ ّ
أحمد سعدات يف سجن رميون الصحراوي
الذي حفّزه على االستمرار مبشروع أطلق
عليه «متنفّس عبر القضبان» والتقى من
خالله بحوالي ثالثني أسيراً ممن يكتبون،
يتحدث عن جتربة
وتناول الكتاب الذي
ّ
أحمد سعدات الشخصية يف العزل داخل
سجون االحتالل ،وجتارب أسرى التقاهم
خالل سجنه ،وتعريف العزل االنفراد ّي ،على
أنواعه ،ويصف حياة األسير املعزول انفراديا ً
ومعاناته يف زنزانته ،محاوالت تدمير نفس ّيته
أشد أساليب التعذيب قسوة
لكونه من
ّ
ليصل إلى نتيجة «أ ّن صمودك من شأنه أن
ُيضعف عد ّوك وأن ُيفكّك شخص ّيته وقيمه
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العنصر ّية ،فال تسمح للحقد باالنتصار على
ّ
اخللقة» ،وأضاف أ ّن الكتاب
قيم اإلنسان ّية
س ّمي «من كشكول العزل» يص ّور
أُرفق مبلحق ُ
جوانب مضيئة من واقع العزل ألسرى م ّروا
بتجربة العزل ومعاناة عائالتهم.
أما كلمة األسير سعدات فقد ألقتها بالنيابة
عنه ابنته صمود ،وأعرب فيها عن شكره
للق ّيمني على هذا النشاط ،وجاء فيها« :إن
احلافز الذي دفعني لكتابتها (جتربة العزل)
هو السعي إللقاء بعض الضوء على أساليب
سسته القمع ّية يف السجون
قهر االحتالل ومؤ ّ
التي يجري ممارستها يف الزوايا املعتمة
والبعيدة عن أوجه احلماية اجلماعية للحركة
األسيرة ،واملجتمع الفلسطيني بشكل عام».
وشارك يف األمسية كلّ من :األسير منذر مفلح
(سجن هدارمي االحتاللي وألقت مشاركته
نيابة عنه ابنة أخته سالفة حنايشة) ،والناشط
عبد الكرمي زيادة (رام اهلل) ،والكاتب زياد
جيوسي (جيوس/عمان) ،الشاعر صالح أبو
الوي (عمان) ،والشاعر محمد خضير(ألقى
قصيدة من أشعاره حت ّية لألسرى /عمان)،
والكاتب محمد مشّ ة (عمان) ،والكاتب
فراس حج محمد (نابلس) ممثّال ملجلة
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الليبي ،واألسيرة املح ّررة األستاذة ُرلى أبو
دحو(جامعة بير زيت) ،واألسيرة املح ّررة
األستاذة سعاد غنيم (بريطانيا) والشاعر
سامي عوض اهلل البيتجالي (الواليات
املتّحدة).
أما سرد ّية «اخلرزة» لألسير الكاتب منذر
مفلح ،فقد أدار أمسيتها الروائي عبد السالم
صالح ،متناوالً سيرة الكاتب وقال« :حني
يكتب األسرى عن الشهداء يرجتف كلّ ما
هو يف القلب ،يختلط الدمع بالصبر ،يختلط
املعنى باملبنى ..تختلط العاطفة بالرصاصة
وبالقيد ...بالدم نكتب لفلسطني».
كانت املداخلة الرئيسة للروائي أحمد أبو
سليم بعنوان «القانون واملعجزة يف سرد َّية
اخلرزة» وجاء فيها« :متثِّل اخلرزة الَّتي
احلد
وجدها نصر عالقة يف ثنايا بنطاله
َّ
الفاصل بني زمنني ،سيعلِّقها بخيط ويدلِّيها
السجن ،ويضربها بيده حتَّى
من سريره يف ِّ
تتح َّرك يف الهواء كالبندول ،إنَّها» ساعة
صته» ،وحتمل حركتها
السجن البيولوج َّية خا َّ
ِّ
املتناوبة ذاكرة محشورة يف املاضي ،وال تقوى
على اخلروج منه أَبداً...
سيقدم منذر تعريفا ً
ِّ
السجن ،إنَّه بطريقة
جديداً للمكان وال َّزمن يف ِّ
أُخرى يلج نظر َّية آينشتاين من أَوسع أَبوبها،

فما دام ال َّزمن هو البعد ال َّرابع للمكان ،وما
السجن ،فنحن إذن أَمام تعريف
دام املكان هو ِّ
مختلف لل َّزمن ....إنَّه زمن البندول ،اخلرزة«.
أما كلمة األسير منذر فقد ألقتها بالنيابة عنه
ابنة أخته سالفة حنايشة ،وأعرب فيها عن
شكره للق ّيمني على هذا النشاط ،وجاء فيها:
«الكتابة هي مشروع إعادة التمثيل للتجارب
بكل ما فيها من تصاوير ،تفكير عالم موازٍ
هو عالم السجن ،وهو الذي يتفكر من املاضي
واحلاضر يسيران حتت جدل زمان موازٍ
لآلخر ،فاملاضيان واحلاضران ،ماضٍ خبر ُه
يتلمسه
الكاتب ،وماضٍ أمن ُه األسير ،وحاضرٍ ّ
ِ
وجهه ،وآخر يتلمس مالمحه من
على مالمح
املستقبل».
وشارك يف األمسية كلّ من :الكاتبة أسماء
ناصر أبو عياش (رام اهلل) ،والناقد رائد
احلواري (نابلس) ،والكاتب فراس حج
محمد (نابلس) ،واألديب املقدسي محمود
شقير(ألقاها بالنيابة عنه حسن عبادي)،
والكاتبة املقدس ّية نزهة الرمالوي ،والروائ ّية
سهام أبو عواد (عمان) ،والشاعر محمد
خضير(عمان) ،والناشطة الثقاف ّية جمانة
عتبة (ليبيا) .هذا وكانت هناك حت ّية مؤثّرة
من نداء مفلح حنايشة ،أخت األسير ،لكل من
شارك يف الندوة التي تناولت عمل األسير
منذر أو حضر الندوة وتفاعل معها.
حتدث املحامي احليفاوي حسن
ويف النهاية ّ
عبادي ،فشكر بدوره املنظّمني للندوة،
متحدثا ً
ّ
عن عالقة منذر بحفيدته ليم والرسائل التي
ّسا
يكتبها لها ،وأضاف« :تُعتبر الكتابة متنف ً
لألسير ،تدفعه نحو األمام ،جتعله يتنفّس
ً
شكل من أشكال احلرية ،وحني صدرت
ح َلمه يف االنطالق الروحي
اخلرزة حقّق منذر ُ
املحلّق؛ ليخرج من ظلمات السجن إلى النور،
من عالم النسيان إلى عالم اخللود ،وها هو
اليوم يحلّق يف سماء عمان رغم السجان
وقيوده».
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صوم واحد وديانات مختلفة

عالء الدين محمد الهدوي فوتنزي .الهند

لم يعرف البشر منذ بدء اخلليقة أي ديانة
إال وبها عبادة الصوم ،فالصيام شعيرة دينية
مهمة يف جميع األديان الكبيرة يف العالم،
وقد تختلف طقوسه وتقاليده من دين آلخر،
لكن أهدافه الدينية والروحية مثل التزهد
والعبادة تتشابه يف جميعها ،والصوم هو أحد
املشتركات بني األديان الكبرى يف العالم،
 ،وال ميكن استبعاد الصوم من اإلسالم
واليهودية واملسيحية إضافة إلى البوذية
والهندوسية ،ففي جميع الديانات هناك
احلاجة إلى «التقليص وتركيز احلياة على ما
هو أساسي» ،يشرح توماس ليمني ،املسؤول
عن احلوار بني األديان يف أبرشية الروم
الكاثوليك يف مدينة كولونيا ،يف حوار« :إن
األمر يتعلق باكتشاف أبعاد جديدة يف حياة
البشر أو اكتشاف العالقة مع الرب» .
وعلى الرغم من اختالف مواقيته وفلسفته
وطقوسه من دين آلخر ومن عقيدة ألخرى،
فإن الصيام املتعارف عليه بني البشر،
يظل  -وكما تُعرفه اللغة  -إمساك أو كف

سواء انقطاع لفترة محددة،
عن الطعام
ً
أو انقطاع عن أصناف معينة والشراب
والشهوات وأحيانا ً صوم عن الكالم ،حيث
يقوم مفهوم الصوم بشكل عام على فلسفة
االنقطاع عن الشهوات اجلسدية كالطعام
والشراب والعالقات اجلسدية احلميمة أو
كل عمل أو قول قد يسيء للقيم اإلنسانية
السامية ،ومن الواضح أن الصيام لم يكن
موجوداً فقط يف الرساالت السماوية ،بل
كان موجوداً يف معظم احلضارات اإلنسانية
القدمية ،كما ارتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالغريزة
والصفاء النفسي والذهني والنقاء الروحاني
والعالج البدني والتطهير ومكافحة األمراض
التي قد يتسبب فيها اإلسراف بشكل عام،
والصوم هو أحد أركان الدين اإلسالمي
اخلمسة ،لكنه قدمي ويعود لزمن سبق ظهور
اإلسالم ،يف ما يلي ملحة تاريخية عن ثقافة
الصوم لدى الديانات املختلفة.
الصوم عند املصريني القدماء ..
كانت تشريعات الصيام عند الفراعنة
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(املصريون القدماء ) مختلفة ومتعددة،
جتمع بني الفرض والنافلة ،واالمتناع التام
عن الطعام والشراب أو االمتناع املتقطع،
لكنها جميعا ً كانت تقع حتت بند التقرب
لإلله ،مارس املصريون القدماء العديد من
الطقوس بهدف التقرب من اآللهة ونيل
رضاها وشكرها ،مثل االحتفال بأعياد
كعيد الربيع وعيد احلصاد وعيد وفاء النيل
لتطهير النفوس من الذنوب واألخطاء التي
قد تغضب اآللهة ،مما يوجب عليهم طلب
الغفران ونيل بركات ونعم اآللهة بطقوس
مختلفة ،ذكر باحثون أن الصوم من بينها،
لكن الصوم عند املصريني القدماء مختلف
عليه بني علماء اآلثار والباحثني ،فمنهم من
يشير إلى ممارسة طقوس خاصة من قبل
الكهنة فقط ،وآخرون يتحدثون عن طقوس
صوم ميارسها عامة الناس ،لكن بينهم من
ُيبعد صلة تلك الطقوس بالصيام باعتبار أن
السياق الذي متارس فيه ال عالقة له بالصوم
كما يف األديان السماوية ،كان الصوم حسب
بعض الباحثني ،يبدأ من طلوع الشمس إلى
غروبه ،أما فتراته فيعتقدون أنها مختلفة
وتتراوح بني ثالثة أيام إلى  70يوما ً ميتنع
خاللها ممارسوها عن الطعام والشراب
واجلماع ،وفقا للبعض ،هناك عيد للصوم
مخصص إلرضاء أرواح األموات املحرومني
من الطعام ،ويعتقد البعض اآلخر أن هناك
نوعا ً آخر من الصوم ال يسمح فيه بتناول
الطعام باستثناء املاء واخلضروات ملدة 70
يوماً.
وأما صيام الكهنة أنواع ،ويرتبط بعبادة إله
الشمس ،من طلوع الشمس إلى الغروب،
ويشمل االمتناع عن األكل والنساء ،وقد
يصل إلى نحو األربعني يوماً ،وكان هناك نوع
آخر من الصيام يخص كهنة املعابد ،حيث
كان يجب على طالب االلتحاق باملعبد «خادم
املعبد» االمتناع عن شرب املاء لسبعة أيام،
ومير الكاهن يف صيامه مبراحل مختلفة،
تبدأ بصيام عشرة أيام عن اللحم والنبيذ ،ثم
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يعقب ذلك تلقينه وإجابته املتعلقة باملسائل
املقدسة ،ثم يتبعها بصيام عشرة أيام أخرى،
كما وجدت وصية من وصايا التنجيم يف
مصر القدمية ،توصي من يخاف من النحس
والسحر ،أن ميتنع عن األكل والشرب يف
اليوم التاسع عشر من الشهر الرابع من
فصل الفيضان ،وهو الفصل الذي يقابل
شهر «كيهك» يف الشهور القبطية.
صوم الزرادشتية و اإليزيدية (قدماء الفرس
واألكراد) :
كانت الزرادشتية منتشرة يف بالد فارس
وما حولها منذ أكثر من ثالثة آالف عام
قبل امليالد ،يؤمن أتباع الديانة اإليزيدية،
بأيدلوجية تعذيب النفس من أجل اهلل،
ورغبةً يف الوصول إلى رضا اهلل سبحانه
وتعالى ،والصوم واحد من مظاهر هذا
التعذيب ،حيث ميتنع اإليزيدي عن تناول
الطعام والشراب والتدخني بل وعدم ممارسة
اجلنس ،باإلضافة إلى االبتعاد عن التفوه
بكلمات بذيئة وغير مرغوب فيها يف أثناء
تأدية فريضة الصوم.
وتؤكد النصوص الدينية اإليزيدية هذا
اجلانب ،حيث يرد يف النص الديني التالي
«هنيي حوكم كرل زماني ،وي بوريية ل بور
ر ةحماني وةكي جل جلة ومجادة هالني»
وترجمتها من يصون لسانه ويحترم نفسه
وكأنه صام الـ 40يوماً ،ميارس اإليزيديون
أعمالهم ،يف أثناء تأدية فريضة الصوم ،ولكن
يتحتم عليهم التقليل من الثرثرة حتى ال يقع
اإلنسان يف اخلطأ.
ويقدس اإليزيديون الصوم يف ديانتهم،
حيث يصومون يف السنة أكثر من مرة،
ويفضلون صيام األيام التي تكتمل يف لياليها
البدر حسب التقومي القمري (صيام األيام
البيضاء) ،وهذا الصيام يكون خاصا ً ويرتبط
برغبة الشخص ،وهناك صوم عام ملدة ثالثة
أيام ويسمى (صيام اهلل) ويكون يف منتصف
شهر ديسمبر ،ومتتد فترة الصوم من شروق
الشمس حتى الغروب وميتنعون فيها عن
تناول الطعام والشراب والتدخني والعالقة
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اجلنسية ويحرص الصائم أيضا ً على عدم
التفوه بكالم بذيء أو مسيء للغير.
وميارس اإليزيديون أعمالهم ،يف أثناء تأدية
فريضة الصوم ،ولكن يتحتم عليهم التقليل
من الثرثرة حتى ال يقع اإلنسان يف اخلطأ،
وعندما يسدل املساء ستاره وتبدأ الشمس
بالغروب وتظهر أول عالمة من عالمات
املساء ،يهم اإليزيدي بالذهاب إلى بيته
لتناول الفطور ،وقبل أن يفطر يقوم بتقبيل
«البرات» التراب املقدس لدى اإليزيدية
ويتجمع أفراد األسرة جميعا ً دون استثناء
حول سفرة الطعام الزاهرة بكل ما لذ وطاب.
ولدى اإليزيدية صوم آخر لكنه ليس فرضا ً
على اإليزيدي ،وإمنا من يصومه ،يصومه
لوجه اهلل ،وهو عيد «خدر إلياس» ويقع يف
شهر فبراير ،ويجب صيامه على كل إيزيدي
تكرميا للنبي خدر
يحمل اسم «خدر/إلياس»،
ً
إلياس ،كما يصوم اإليزيدي يوما ً كل سنة
يسمى «صوم صاحب البيت».
أما يف الوقت الراهن فيتوزع معتنقو هذه
الديانة يف العراق وسوريا وتركيا وإيران والهند
وأفغانستان وأذربيجان ومناطق متفرقة
أخرى ،وت ُنسب الزرادشتية إلى «زرادشت»
الذي بقيت أفكاره لفترة طويلة مرجعا ً دينيا ً
خالل تلك احلقبة ،قبل أن تتراجع مع ظهور
ديانات أخرى ،وكان الصوم لدى الزرادشتيني
محرما ً ألنه كان يقلل من طاقة اإلنسان على

العمل وخوفا ً من إصابته باملرض وبالتالي
ترك آثار سلبية على املجتمع ،أما الصوم
لدى اإليزيديني فهو مقدس ومدته ثالثة
أيام ،يبدأ يوم الثالثاء وينتهي يوم اخلميس
بحسب تقوميهم .ويسبق التقومي اإليزيدي
التقومي الشمسي مدة  11يوماً ،و يسبق
األخير التقومي الغربي بـ  13يوماً.
الصوم عند اليهود :
وتعد الديانة اليهودية أولى الديانات
اإلبراهيمية ،وبحسب كتاب اليهود ،التوراة،
يجب الصوم فقط يف يوم كيبور (الغفران)،
وهو اليوم الذي نزل فيه النبي موسى من سيناء
للمرة الثانية ،ومعه ألواح الشريعة ،ويستمر
يوم الغفران مدة  26ساعة وهو «أقدس أيام
األعياد والشعائر الدينية اليهودية» ففي هذا
اليوم ينأى اليهود عن ملذات احلياة واألمور
الدنيوية ويكرسونه للعبادة ومحاسبة الذات،
ويصوم الناس مع غروب الشمس حتى حلول
الظالم يف اليوم التالي تقربا ً إلى اهلل ليغفر
لهم ذنوبهم وخطاياهم ،أما املتدينون من
اليهود ،فيذهبون إلى حائط البراق (حائط
املبكى) يف جنوبي املسجد األقصى من أجل
الصالة قبل بدء بالصوم ،ومن بني القواعد
التي يتبعها اليهود ،ال صوم أيام السبت ،أو يف
أيام املهرجانات أو االحتفاالت الدينية ،أما
يوم الغفران فهو استثناء من هذه القواعد،
وال صوم يف شهر نيسان أو للمرضى أو
للحوامل.
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وهناك تفسيرات حديثة لليهودية ،توجب على
احلاخام أو املعلم أو رجل األمن أو املسؤولني
من أصحاب القرارات ،عدم الصوم كي ال
يتأثر أداؤهم لواجباتهم ،كما أن هناك صوما ً
آخر غير ملزم وهو اختياري كمن يصوم لنيل
مراده أو للتكفير عن خطاياه أو لطلب الرحمة
من الرب أو الشكر على نعمة أو غيرها من
األسباب التي ال تستلزم اإلعالن عنها من
قبل الصائم.
الصوم عند اليهود من أقدم التشريعات
اليهودية بعد شعيرة تقدمي القرابني يف
الهيكل والتي اختفت وحلت محلها الصالة،
ولشعيرة الصيام مكانة قوية يف الديانة
اليهودية ،وهو يشبه إلى حد كبير الصيام
يف اإلسالم ،باالمتناع عن اجلنس والطعام
والشراب وكل مشني من قول أو فعل،
باإلضافة إلى حترميهم لالستحمام وانتعال
األحذية اجللدية وغسل األسنان ،وتغيير
املالبس والعمل والتعطر يف أثناء الصيام.
ووردت شريعة الصيام يف التوراة بأشكال
مختلفة ،ولكن إجماالً ،هناك نوعان من
الصيام يف اليهودية :صيام فردي للتكفير عن
خطيئة أو ذنب ارتكبه الفرد ،وصيام جماعي
وفيه يصوم اليهود جميعا ً عند وقوع كارثة
عامة ،كهزمية يف حرب أو ذكرى االضطهاد
والتشريد أو دمار محصول أو أي بالء عام
يقع باليهود.
ويندرج هذان النوعان حتت تصنيفات
الصيام يف اليهودية ،الصوم الفرض كصوم
يوم الغفران ويبدأ قبل غروب اليوم التاسع
من تشرين «رأس السنة العبرية» بربع ساعة،
ويستمر إلى ما بعد غروب شمس العاشر
من تشرين بنحو ربع ساعة ،بحث تصل مدة
الصيام إلى  25ساعة متتالية ،و ُيطلق عليه
يوم «كيبور» ،ويرتدي فيه الرجال وشاحا ً
أبيضاً ،وترتدي النساء مالبس بيضاء ،وصوم
النفل ،كصوم يوم  9من أغسطس ،يف خراب
الهيكل املقدس ،والصيام التطوعي كصيام
يومي اإلثنني واألربعاء ،وصوم احلاخامات.
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هذا باإلضافة للصيام األربعني املذكور يف
التوارة ،والذي يصومه اليهود املتدينون،
واملعروف أيضا ً بالصيام املوسوي نسبة إلى
نبي اهلل موسى ،وفيه يصوم اليهود أربعني
يوما ً تأثراً بالفترة التي صامها النبي موسى
يف أثناء تلقيه الوحي بالوادي املقدس طوى.
الصيام األبدي لليهود :
ح ّرم العهد القدمي على اليهود بعض أنواع
الطعام حترميا ً تاماً ،وحرم بعضها يف ظروف
خاصة ،أما الصيام األبدي لليهود ،فقد
ح ّرم العهد القدمي على اليهود بعض أنواع
الطعام حترميا ً تاماً ،وح ّرم بعضها يف ظروف
خاصة ،ومنها:
القربان :الذي يقدم عن طريق كاهن يف
بعض مناسبات كالسالمة أو اخلطيئة،
وحترق القرابني كلها ويحل للكاهن فقط
األكل من القرابني ،فيما يحرم على باقي
اليهود تناولها.
بعض احليوان :فقد ح ّرم عليهم من حيوان
البر كل حيوان مجتر أو مشقوق الظفر،
وح ّرم عليهم من حيوان البحر كل ما ليس
له زعانف أو حرشف ،وح ّرم عليهم أنواعا ً
من الطير كالنعام واحلدأة والغراب ،وكل ما
ميشي على بطنه من احليوانات.
الشحم :جاء يف العهد «كل شحم ثور أو ماعز
ال تأكلوا»
امليتة :ح ّرم عليهم ميتة ما حل طعامه،
وح ّرمت شحوم امليتة وما اف ُترِس.
النجس :مثل الدم املسفوح.
اخلمر :ورد حترمي اخلمر عند الدخول يف
خيمة االجتماع التي ضربت لهم يف أثناء
التيه يف الصحراء ،وإن لم يوجد نص يف
العهد القدمي يحرم اخلمر حترميا ً تاماً ،إال
أن وصية «يونا داب» لبنيه يف سفر «أرحيا»
بأال يقربوا اخلمر.
أما صيام الصمت ،فقد عرفه اليهود قبل
املسيحني ،وقد عني كثير من كتبة أسفار
العهد بتسجيل هذا النوع من الصوم ،الذي
ميثل توبة قد تشفع لصاحبها .وقد مارسته
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السيدة مرمي البتول بعد والدة طفلها عيسى،
كما ذكر القرآن ولم ينكر اليهود عليها
صمتها ،بل أنكروا أنها أشارت للصبي يف
املهد وأحالت الكالم إليه.
الصوم عند املسيحيني :الفناء والتكفير عن
الذنوب
الصيام عند املسيحيني هو األقرب إلى
صوم املسلمني ،والصوم لدى املسيحيني
كباقي الديانات غرضه التقرب إلى اهلل
طلبا ً للمغفرة  ،وعادة ما جتتمع الصالة
مع الصيام ملن يلتزم به ويصوم املسيحي
محبة باهلل ورغبة يف التق ّرب منه ،وجاء
يف سفر دانيال « :فوجهت وجهي إلى اهلل
السيد طالبا ً بالصالة والتضرعات وبالصوم
وللصوم مكانة كبيرة لدى
واملسح والرماد»،
ّ
املسيحيني ،فهو ارتباط روحي بالرب والتزام
منهم بتعاليم املسيح منذ نشأته حتى ظهوره
ثانيةً كدليل إميان به ،لم يحدد اإلجنيل أوقاتا ً
أو شهورأً ثابتة للصيام ،بل تقوم كل طائفة أو
كنيسة بتحديد موعد الصوم ألتباعها ،وال
توجد طريقة أو أوقات محددة للصوم يتبعها
املسيحيون يف مختلف أنحاء العالم ،بل هناك
اختالفات بني الطوائف املسيحية ،وحتدد
الكنيسة موعد الصوم قبل عيد الفصح
بأربعني يوماً ،وحسب تقاليد كل كنسية،
وميتنع املسيحيون عن تناول الطعام مدة
أثنتي عشرة ساعة يف اليوم على األقل ،من
بداية اليوم وحتى انقضاء املدة ،وهذه ليست
قاعدة ثابتة ،فهناك مسيحيون يصومون وقتا ً
أطول.
على الرغم من أن الغاية من الصيام التطهر
من الذنوب واخلضوع هلل ،فإن طقس الصيام
يف املسيحية ،يختلف عن الصيام يف اإلسالم،
حيث يسمح للصائم املسيحي بعد فترة
انقطاع ،بالطعام والشراب بشرط االبتعاد
عن األطعمة احليوانية ومنتجاتها واأللبان
ومشتقاتها ،ويعود هذا املنع للكنيسة ،حيث
متنع الكنيسة الروسية أكل اللحوم والسمك
يف أثناء الصيام ،يف حني تسمح الكنيسة

الكاثوليكية يف إجنلترا ألتباعها بأكل اللحوم
والسمك يف أيام الصيام ،عدا أيام محدودة،
كاألربعاء واجلمعة واخلميس املقدس.
أما العالقة اجلنسية بني الزوجني  -وباتفاق
كل الطوائف املسيحية  -فال تفسد صيام
املسيحي ،ومع ذلك فالصيام يف امللة املسيحية
يختلف بني طائفة وأخرى ،ففي الكنسية
األرثوذكسية يعني االمتناع لفترة معينة عن
الطعام ،يتناول بعدها الصائم أطعمة بقولية
ونباتية خالية من أي مشتقات أو مكونات
حيوانية ،أي أن فترة االنقطاع جزء أساسي
من الصوم ،كذلك يشتمل طقس الصوم عند
األرثوذكس على صنوف التقشف والنسك
وقمع األهواء والشهوات.
وأيام الصيام هي:
	•الصوم الكبير ويكون من صوم األربعني
املقدسة وهي األربعني التي صامها
املسيح باإلضافة لصوم أسبوع اآلالم.
	•صيام يومي األربعاء واجلمعة من كل
أسبوع.
	•صوم الرسل الذي يسبق عيد الرسل.
	•صوم عيد امليالد ومدته  43يوماً ،والذي
يبدأ يف  16هاتهور « 25من نوفمبر»
وينتهي يف ليلة عيد امليالد « 6من يناير».
يوما-.
	•صوم السيدة العذراء ومدته ً 15
صوم يونان أو «نينوي» ومدته  3أيام
ويكون قبل الصوم الكبير بأسبوعني.
تصوم الطائفة الكاثوليكية صيام الصمت،
ويختلف الشعب عن الكهنة ،فهو عند الشعب
منوط بالرغبة ويف أيام قليلة محدودة واألمر
فيه ميسر ،حيث ال يتعارض مع العمل الذي
يؤديه الفرد ،أما عند رجال الدين فهو الزم
ويرتبط بأيام لها أعياد ومناسبات دينية .
أما الطائفة الكاثوليكية فال يوجد لديهم إال
الصوم الكبير والذي يبدأ من منتصف الليل إلى
منتصف النهار ،ثم ُيسمح للصائم بأكل أطعمة
خالية من املنتجات احليوانية ،ويبدأ االلتزام
بالصيام من بعد سن اخلامسة عشر ،وينتهي
عاما للرجال ،و 50للنساء.
االلتزام عند ً 60
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وتصوم الطائفة الكاثوليكية صيام الصمت،
ويختلف الشعب عن الكهنة ،فهو عند الشعب
منوط بالرغبة ويف أيام قليلة محدودة واألمر
فيه ميسر ،حيث ال يتعارض مع العمل الذي
يؤديه الفرد ،أما عند رجال الدين فهو الزم
ويرتبط بأيام لها أعياد ومناسبات دينية.
أما الكنيسة اإلجنيلية فيشابه صيام أتباعها
صيام املسلمني ،ويكون باالنقطاع عن الطعام
والشراب والشهوات ،كما يكون الصيام سريا ً
حيث يعتبر الصيام يف الفكر اإلجنيلي نوع
من التعبد السري لتحقيق أغراض خاصة
بالتوبة وإعادة العالقة مع اهلل.
أما الكنيسة البروتستانتية ،فقد قالت بعدم
فرضية الصيام وأعلنته كرغبة شخصية بعد
تأكيدها بأنه عبادة سامية ،فلم حتددها
مبوعد زمني وال عمر ،وال امتناع عن أي نوع
من أنواع طعام.
الصوم يف الهندوسية :
وتختلف طقوس شعيرة الصيام عند أتباع
هذه الديانة ،باختالف اإلله املتبع ،وباختالف
املناطق التي يوجدون فيها ،ففي جنوب الهند
يصومون من شروق الشمس إلى مغربها عن
الطعام يف حني يسمح لهم شرب السوائل،
ودائما ً ما يصومون يوم الثالثاء من كل أسبوع،
أما يف املناطق الشمالية فيسمح لها يف أثناء
الصيام بتناول الفاكهة واحلليب فقط ،وهناك
ما ُيعرف بصيام الفصول ،حيث ميتنعون
فيه عن تناول الطعام من غروب الشمس
لشروقها ملدة تسعة أيام يف بداية كل فصل،
وهناك من يصوم حسب اإلله ،فمن يتبع اإلله
«شيفا» يصوم يوم اإلثنني طول العام ،وأتباع
اإلله «فيشنو» يف املناطق الشمالية ،يصومون
يوم اخلميس طول العام ،وتكون لهم طقوس
خاصة ،حيث يستمعون لقصة قبل تناول
اإلفطار ،ويلبسون ثيابا ً صفراء ،ويحضرون
املائدة من أطعمة ذات لون أصفر ،تقدس
النساء شجرة املوز يف هذا اليوم وتقوم بريها.
يوجد نوع من الصيام الشائع يف بعض مناطق
الهند وهو اخلاص بصيام املرأة املتزوجة من
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ً
وأمل يف إطالة
أجل سالمة وصحة زوجها
عمره ،كما يصومون نصف كل شهر قمري،
ويتناولون الفاكهة واألطعمة النباتية وميتنعون
عن تناول اللحوم وال يفطرون إال بعد أن يأتي
الهالل اجلديد ،وبشكل عام فإن الهندوس يف
أثناء صيامهم ،ميتنعون عن تناول أي حلوم
مهما اختلف املذهب املتبع ،كما يوجد نوع
من الصيام الشائع يف بعض مناطق الهند
وهو اخلاص بصيام املرأة املتزوجة من أجل
سالمة وصحة زوجها ً
وأمل يف إطالة عمره،
حيث تتناول اإلفطار عندما ترى القمر من
خالل غربال.
الصوم يف اليانية :
هي إحدى الديانات املنبثقة عن الهندوسية،
وتنتشر يف بعض مناطق الهند ،أتباع الديانة
اليانية يصومون عن تناول الطعام والشراب
وموعد إفطارهم هو غروب الشمس ،هناك
بعض أنواع الصيام الغريبة عندهم مثل
االمتناع عن تناول األطعمة املتعددة باستثناء
العدس.
الصوم يف البوذية :
يصوم البوذيون من شروق الشمس إلى
غروبها يف أربعة أيام من أيام الشهر
«القمري» ،وتُدعى أيان «اليوبوذانا» ،وهي
األول والتاسع واخلامس عشر والثاني
والعشرين ويشمل الصوم االمتناع عن الطعام
وعن العمل إطال ًقا حتى عن إعداد الطعام،
لذلك يقومون بإعداد طعام اإلفطار مسبقا ً
قبل شروق الشمس لتناوله بعد غروب
الشمس.
ويقوم البوذيون بهذا الصيام بهدف خلق
نوع من االنضباط للمساعدة على التأمل
والصحة اجليدة ،حيث يعتمد مبدأ الصيام
يف البوذية على كبح جماح الشهوة اجلسدية،
التي تدفع إلى ملذات الدنيا وترد البشر
يف مهاوي العقاب الدنياوي بعذاب أمراض
اجلسد ،واآلخراوي بالنار.
الصوم عند الصابئة :
يعتبر الصيام الركن اخلامس من أركان عقيدة
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الصابئة الذين ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي
يف قوله تعالىِ :
﴿إ َّن ا َل ِّذي َن آ َم ُنوا َوا َل ِّذي َن
ني َم ْن آ َم َن بِ اللَِّ
الصابِ ِئ َ
ّصا َرى َو َّ
َها ُدوا َوال َن َ
الا َفل َُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِعن َْد
َوال َْي ْو ِم ْال ِخرِ َو َع ِملَ َ
ص ِ ً
ف َعلَ ْيهِ ْم َو َل ُه ْم َي ْح َزنُو َن﴾ لدى
رَبِ ّهِ ْم َو َل َ
خ ْو ٌ
الصابئة صومان ،صوم كبير وصوم صغير،
حيث يصومون يف أيام معدودات  36يوما ً
كل عام
ولدى الصابئة صومان ،صوم كبير وصوم
صغير ،حيث يصومون يف أيام معدودات
 36يوما ً كل عام ،موزعة على مدار أشهر
السنة ،عن الطعام وحتديداً عن تناول حلوم
احليوانات ومشتقاتها وعن شرب اخلمر،
وميتنعون عن نحر وقتل أي حيوان وعن كل ما
يشني اإلنسان وعالقته مع الرب من فواحش
ومحرمات ،ويفطرون يف يوم عيدهم على
حلوم اخلراف ،كما يستحب صيام كل يوم أحد
وأربعاء وخميس من كل أسبوع ،وصيام أيام
شهر «ناتق» القمري« ،رمضان» ،صيام نافلة،
و ُيستحب عن الصابئة صيام األيام التي تظهر
فيها ظواهر فلكية كاخلسوف والكسوف.
الصوم يف السيخية :
ال تشجع هذه الديانة أتباعها على الصوم إال
يف حاالت طبية معينة ،يأتي هذا األمر من
اعتقاد رجال الدين أن هذه العبادة ال تضيف
أي فائدة على روحانية الصائم.
الصوم يف اإلسالم :
يعد الصوم يف اإلسالم فريضة وركنا ً أساسيا ً
من أركان اإلسالم اخلمسة ،ويكون باالمتناع
واإلمساك عن الطعام والشراب والشهوات
واجلماع ،وارتكاب ما يشني من فعل أو قول،
ويبدأ من الفجر وحتى غروب الشمس،
ويصوم املسلمون يف شهر معلوم حسب التقومي
الهجري وهو شهر رمضان ،ويبدأ الصيام
برؤية هالل الشهر ،ويختلف موعده سنويا ً
حسب التقومي امليالدي ،وكما أن الهدف به
التقرب إلى اهلل وكسب احلسنات فضالً عن
تطهير النفس من الذنوب ،فشهر رمضان هو
شهر العبادة والصالة وتالوة القرآن.

ويثبت القرآن فريضة الصيام يف سورة البقرة
ّ
{يا أَ ُّي َها ا َل ِّذي َن آ َم ُنواْ
آياتها:
إحدى
تقول
حيث
َ
ب َعلَ ْيكُ ُم ّ ِ
ب َعلَى ا َل ِّذي َن ِمن
الص َيا ُم َك َما ُك ِت َ
ُك ِت َ
ق َْب ِلكُ ْم َل َعلَّكُ ْم َت َّت ُقو َن}  ،ويحدد املسلمون أول
أيام رمضان بعد رؤية الهالل ليكون موعد
بدء الصوم ،الذي يستمر عادة  30يوماً،
وبعدها يأتي عيد الفطر ،ويستطيع املسلمون
الذين لم يكن مبقدورهم الصوم شهر رمضان
أو بعضه ألسباب صحية ،أن يعوضوها بعد
العيد يف أي يوم يناسبهم ،ويف عيد الفطر،
يتبادل املسلمون التهاني والزيارات وعادة
ما يتصالح وقتها املتخاصمون ويفتحون
صفحات جديدة ،وعدا عن شهر رمضان،
هناك مناسبات أو أيام أخرى يصوم فيها
املسلمون مثل ليلة النصف من شعبان.
أما صيام النفل أو التطوع يف غير رمضان،
فهو على مدار العام ،بدايةً من صيام الست
من شوال ،وصوم يوم عرفة لغير احلجاج،
وصوم يومي اإلثنني واخلميس من كل أسبوع،
وصيام األيام القمرية «الثالثة البيضاء» من
كل شهر عربي ،و ُيحرم على املسلمني صيام
يومي الفطر واألضحى ،كما يحرم صيام أيام
التشريق الثالث ،ويكره صيام يوم الشك «يوم
رؤية هالل رمضان» ،وصيام عرفة للحجيج.
اخلامتة :
ويف نهاية املطاف أقول إ ّن اهلل تعالى َب ّي
{يا أَ ُّي َها
الغاية والهدف من الصيام بقولهَ :
ِ
ِّ
ب
ت
ك
ا
ب َعلَ ْيكُ ُم
الص َيا ُم َك َم ُ َ
ا َل ِّذي َن آ َم ُنواْ ُك ِت َ
َعلَى ا َل ِّذي َن ِمن ق َْب ِلكُ ْم َل َعلَّكُ ْم َت َّت ُقو َن} ،والصوم
عبادة روحية تربوية تهذيب ّية ليس املراد منها
صيام البطون عن الطعام ،وإن كان للجسد
نصيبه من فوائد الصوم ،وإمنا املطلوب أيضا ً
صيام اجلوارح عن احلرام ،فالصوم وحده
ال يوصلنا إلى السماء ،إذ ال بد من محبة
واملحبة أم كل فضيلة ،وميكن تشبيه الصوم
بالطائر ،ولكي يطير ال بد من جناحني وهما
الصالة والصدقة ،وقال القديس يوحنا فم
الذهب/ذهبي الفم «إشحذ منجلك الذي
أتلفته الشراهة ،إشحذه بالصوم»
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إله واحد وأرباب متفرّقون
عزالدين عناية .أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

ال تزال مسألة التوحيد يف الديانة األخناتونية
(أواخر القرن الرابع عشر قبل امليالد) مثار
تساؤالت عدة يف أوساط مؤرخي األديان،
عما هو مألوف يف التقاليد
وذلك خلروجها ّ
الدينية املصرية القدمية املحكومة بالتعدد
والتجسيم يف قضية األلوهية ،ما جعل العديد
من الدراسات احلديثة تسلّط الضوء مجدداً
يف هذه الديانة بقصد تفسير ذلك احلدث.
حدة» ديانة
ُعد «اإلخناتونية املو ِّ
وبهذا املفهوم ت ّ
متفردة ضمن التقليد التعددي للتراث الديني
املصري ،دفعت البعض إلى ربطها بالتراث
اإلبراهيمي ،وإن لم يفصح التراث الكتابي عن
ذلك .كتاب املؤرخ «جان آسمان» املتخصص
يف علم املصريات هو من األعمال اجلديدة
املهتمني
الصادرة يف املجال .واملؤلف من
ّ
باحلضارة املصرية القدمية وقد د ّرس يف
العديد من اجلامعات الغربية ،يف هايدلبرغ
وباريس وشيكاغو وهوسنت ،وصدرت له
مجموعة من األعمال يف الشأن منها« :اهلل
واألرباب :مصر وإسرائيل ونشأة التوحيد»
()2009؛ «التميز املوسوي أو ثمن التوحيد»
(« )2011الدين الكلّي :أصول العنف الديني
وطبيعته» (.)2015
يعالج الكتاب الذي نتولى عرضه مسألتني
أساسيتني :األصالة اجلوهرية للتوحيد
والبنية العقدية للتعدد يف مصر القدمية.
مقدراً «جان آسمان» أن املرور من التعدد
إلى التوحيد الذي هلّ مع األديان الثالثة:
اليهودية واملسيحية واإلسالم ،بعد رحلة
طويلة يف العالم القدمي هو أحد التحوالت
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التحضر وبناء
املهمة التي جرت على غرار
ّ
الدولة وإبداع الكتابة .والبادئتان اللتان
تسبقان املصطلحات الغربية « »monoو
« ،»poliوالواردتان يف مقدمتي اصطالحي
التوحيد ( )monotheismeوالتعدد
( ،)politheismeللتمييز بني الوحدة
والكثرة ،املفرد واجلمع ،ال ِ
تقدر كلتاهما،
وبشكل كاف ،على توصيف تلك الرحلة .إذ
اجللي أن نصوص مصر القدمية الدينية
تطفح بالثناء على «الواحد واألوحد» ،لكن
األمر ما كان يعني تواجد إله واحد ،بل الكل،
أي الكون وما حواه من آلهة ،هي جميعا متأتية
من إله أوحد ،من ٍ
ينبع منه الكلّ ويخضع
أصل َ
له اجلميع.
وعلى العموم ينبني احلديث عن الواحد
يف أديان العالم القدمي ،كما يالحظ «جان
آسمان» ،على معطيني مختلفني :من جانب
جند تلك التي ترفع شعار «ال إله إالّ الواحد»
ومن اجلانب اآلخر تلك التي تتبنى «كافة
اآللهة هي واحد» .وميكن اعتبار الشكلني
يعبر عن «الوحدانية املانعة» واآلخر
أحدهما ّ
عن «الوحدانية اجلامعة» .وضمن نطاق
الوحدانية املانعة يتمحور املعتقد القائل بأن
«ثمة أرباب متفرقون ،لكن بالنسبة إلي ،أو
بالنسبة إلينا ،أو بالنسبة إليكم ال ميكن أن
يكون إال واحداً»؛ وقد أطلق آسمان على هذا
النوع «توحيد اإلخالص» ،وهو ما يشكّل من
وجهة نظره املستجد البارز الذي أدخلته
الديانة اليهودية يف تاريخ األديان ،وما لم
يحضر يف مصادر مصر القدمية إال يف حالة
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طارئة وحيدة مع األخناتونية.
ودائما يف نطاق معاجلة مسألة األصالة
اجلوهرية للتوحيد يتعرض «آسمان» إلى
نظرية «ويلهالم شميدت» بشأن فكرة أصالة
التوحيد الواردة يف مؤلفه «منشأ فكرة اهلل»،
الصادر سنة  .1912مقرا آسمان بقدرة
شميدت على اإلحاطة التاريخية والثقافية
الدينية
باملوضوع وتوفيقه يف موقعة الظواهر ّ
ضمن سياقاتها التاريخية ،أي ضمن نظرية
الدوائر الثقافية وتداخالتها .فمع شميدت
ليست اآللهة املعبودة سوى انعكاس لواقع
بشري محدد .إذ يذهب ،من خالل اعتماد
الدين
منهج صارم ،إلى أن مختلف أصناف ّ
تتالءم مع أطوار ثقافية ،ويف كل طور ثقايف
يسود املعتقد نفسه بإله جوهري ،سواء
لدى األجناس الهندو-أوروبية أو لدى هنود
أمريكا الشمالية وكاليفورنيا الوسطى أو لدى
غيرهم من الشعوب .وتبعا للتقصي الذي قام
حدد
به «شميدت» حول منشأ فكرة اهللّ ،
ثالثة أسباب أساسية لذلك ،تأتّت جميعها
من معاينات إثنوغرافية :احلاجة إلى العلّية
والكلّية والتشخيصية .وقد أكد «شميدت»
ضمن ذلك السياق أن البدائيني أناس يتمتعون

بتفكير منطقي وقادرون على إضفاء صبغة
عملية على األمور ،وبوسعهم اإلقرار بوجود
إله أوحد .فهل ميكن القول بوجود حضارة
بدائية ،خالل مرحلة الطفولة البشرية ،هي
منبع جامع لكل األديان وكل احلضارات؟
«ويلهالم شميدت» يؤكد أن بإمكاننا القول
صل لدى اإلنسان ،ولم
إن التوحيد اإللهي متأ ّ
يتم إال الحقاً ،بتشكّل عالقات مغايرة وظهور
تعقدات معيشية ،أن عرف التوحيد شيئا ً من
الطمس.
لكن «ويلهالم شميدت» ،بوصفه رجل دين ،كان
مجبراً على تقدمي فكرة الوحي اإللهي كالزمة،
وهو ما عارضه فيها كل من «إدوارد بورنت
تيلور» و»أندرو النغ» .وضمن هذا السياق
تبدو نظرة «شميدت» متضمنة يف اآلن نفسه
نفيا ً للدين الطبيعي الصرف ،باملعنى الذي
تعنيه األرواحية ،وانحالالً متواصالً للدين
منذ احلضارة األصلية .ذلك أن التقدم املادي
والتقني للبشرية قد صحبه تراجع جلي للفكرة
الدينية .واجللي مع طروحات «شميدت» أنه
ّ
يصعب القبول بالنتائج التي توصل إليها،
وما ميكن أن يتبقى باملحصلة من عمله ،أن
فكرة أصالة التوحيد ليست مجرد نتاج تطور
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تاريخي ،ولكنها تبدو حاضرة ومعيشة يف
الدينية.
عديد األشكال األساسية يف احلياة ّ
وكل املسألة تتلخص يف معرفة ما إذا كان
التوحيد فطريا ً أم هو مجرد فكرة ته َّيأَ لعقل
اإلنسان املتأمل أن يصوغها من مجموع
للمقدس؟ وبهذا املعنى فإن فكرة
إدراكاته
ّ
الدينية كما باملثل
اهلل تبدو مالزمة لإلناسة ّ
للتاريخ البشري.
ويف السياق نفسه يستدعي «آسمان» املؤرخ
اإليطالي «رفائيلي بتّازوني» الذي يعتبر أن ال
سبيل للحديث عن التوحيد مبعناه الصائب
إال باالنطالق من التجربة التي تتيحها
األديان التوحيدية احلالية .فمن الثابت أن
تلك الديانات قد نشأت عقب إصالح ديني
يعارض التعدد السائد .ومن هذا الباب،
فالتوحيد الذي ُيعتبر نفيا للتعددية التي ثار
ضدها ونازعها الدور باسم مطلب روحي
أرقى ،ال ميكن أن يكون شكل الدين األول
كما يؤكد ذلك أنصار نظرية أصالة التوحيد.
إذ ليس التوحيد الذي جنده لدى الشعوب
غير املتحضرة توحيداً خالصاً ،ولكن مجرد
فكرة هالمية تفتقر إلى الصياغة يف قالب
مفهومي ضمن منظومة عقدية لكائن أعلى.
ذلك أن التوحيد باملعنى التاريخي للمصطلح
ليس نتاج تطور ديني وإمنا هو نتاج ثورة
دينية.
ويف املحور الثاني من الكتاب ،املعنون بالبنية
العقدية للتوحيد يف مصر القدمية ،يتناول
«آسمان» مظاهر االتصال واالنفصال بني
اإلخناتونية واليهودية .إذ اجللي يف هذا
السياق أن عالم النفس «سيغموند فرويد»
قد تناول املسألة من منظور تاريخي
وسيكولوجي يف كتابه «موسى والتوحيد».
وافترض أن النبي موسى (ع) كان على عالقة
وطيدة بإخناتون دينيا ً وسياسياً ،حيث كان
أحد قادته العسكريني .وبناء على هذا جرت
محاوالت لضبط نقاط االختالف واالتفاق
بني الدينني ،حتى قيل إن دين موسى الالحق
ليس سوى تقليد لدين إخناتون السابق.
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ولكن تتضح فروقات دقيقة بني الدينني ال
ميكن حصرها إال بالتمعن والتدقيق وإن كانت
ال تخرج عن املشترك اجلامع بني الديانات
التوحيدية.
يضرب «جان آسمان» مثالً على مشكلة
املقارنة بني األديان ،فعلى سبيل املثال نصادف
معتقد التوحيد لدى قبائل بدائية تشترك فيه
مع ديانات راقية ،ولك ّن هذا التوحيد الذي
جنده عند بعض القبائل ليس باملعنى العقدي
الصرف املتعارف عليه يف الديانات السماوية،
وإمنا هو توحيد قبلي ينبع من تفضيل إحدى
اآللهة على أخرى .وهو ما ُيعرف بالواحدية
( ،)enotheismeأي واحد من جملة آخرين
وليس الوحيد يف معنى (،)monotheisme
وهو ما امتازت به اليهودية واإلسالم
واملسيحية يف مرحلة مبكرة.
فاملعروف أن مصر قد عرفت التوحيد
الصارم ،الفجئي واحلازم ،مع ارتقاء الفرعون
أمنوحتب الرابع العرش سنة  1375ق.م.
تسمى بإخناتون،
فعلى إثر تبنيه املعتقد اجلديد ّ
وش ّن حملة شعواء على كافة مظاهر الديانة
املصرية التعددية السائدة يف ذلك العصر.
أتى أخناتون بنقيض لها يف العقائد والشرائع،
يعمر سوى سبع عشرة سنة
ولك ّن سلطانه لم ّ
فحسب .يذهب سيغموند فرويد يف تفسيره
للحدث إلى أن الدولة املصرية التي كانت ترنو
حد بني
للعاملية كانت يف حاجة إلى ديانة تو ّ
رعاياها وهو ما مثل حافزا للظهور الفجئي
للديانة التوحيدية يف مصر حيث «انعكست
اإلمبريالية يف الديانة فصارت ديانة عاملية
توحيدية» على حد قوله يف كتاب «موسى
والتوحيد» (ص .)29 :واجللي أن بوادر نشأة
التوحيد املصري تعود إلى زمن سابق عن
عصر إخناتون ،ففي مدرسة الكهنة يف معبد
الشمس يف أون (هيلوبوليس) الح نهج الهوتي
يسير نحو تطوير فكرة إله وحيد وعاملي يف
الوقت نفسه .ويذهب فرويد يف شرح العامل
السياسي املولد لهذا املعتقد قائال« :فما
دام نفوذ الفرعون قد جتاوز اآلن مصر إلى
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النوبة وسوريا فإن فكرة األلوهية كان عليها
حتددها القومي وكان على إله
أن تتخلى عن ّ
املصريني اجلديد أن يغدو كفرعون السيد
الفريد غير املحدود ،سيد العالم املعروف
لدى املصريني» (ص.)29 :
ونالحظ أن هذه األفكار التي يتعرض لها جان
آسمان بشأن الديانة اإلخناتونية والتي أخذ
بها عالم النفس سيغموند قد القت صدى
أيضا ً لدى بعض الكتاب العرب فثريا منقوش
يف كتابها «التوحيد يف تطوره التاريخي:
التوحيد ميان» (ص .)115 :رأت أن القرن
السادس عشر قبل امليالد ،الذي ميثّل
بداية التوسعات العسكرية يف تاريخ شعوب
املنطقة ،قد ساد فيه عمل دؤوب على مركزة
السلطة السياسية وجتميعها ،وهو ما تولد
منه توحد لآللهة العديدة يف إله واحد كوني
ولكن الصراع املتواجد داخل اجلهاز الديني
أبطأ هذه العملية إلى القرنني التاليني حتى
وجد األمر معينا يف اجلهاز السياسي مع
الفرعون أمنوحتب الثالث ،أي إخناتون ،الذي
بدأ يف إمالء سلطة اإلله الواحد استجابة
ملتطلبات مركزة السلط.
يتساءل جان آسمان عن الدواعي التي دفعت
بفرويد للقول إن إله أخناتون ليس سوى اإلله
املوسوي .لقد متثل إخناتون إلهه الوحيد يف
قرص الشمس ،وكأن العقلية البشرية حتى
ذلك العهد ما زالت لم تتخلص من جتسيم
بعد ،حيث أن الشمس التي
اإلله وتشبيهه ُ
عبدها اإلنسان قدميا ً ال تزال حاضرة يف
الوعي البشري كرمز للعطاء واخلير ،رغم
أن إخناتون كان يقول إن هذه الشمس هي
مبثابة ظل اهلل يف هذا الكون وليست هي
اهلل ،واختار إللهه اسم اإلله املعروف آتون
الذي يرجع تأليهه إلى عصر حتتمس الرابع.
واملعروف عن هذا اإلله أنه كان يعيش يف
عالقة ودية مع غيره يف مجمع اآللهة ،ولكن
بعد أن احتد الصراع بني كهنة املعبد صعد
هذا اإلله حتى اتّخذ املكانة املعروفة .ومما
أوحى لفرويد أن اإلله اإلخناتوني قد تبناه

موسى ،التشابه يف التسميات بني اإلله
العبري أدوناي واإلله املصري آتون .حيث
جند فرويد يف «موسى والتوحيد» يل ّح على
أن الكلمتني تنبعان من مصدر واحد .إذ يص ّر
على ربط العبارتني ،مرتئيا أنهما تتحدران من
مصدر واحد عن طريق أدونيس اإلله السامي
املتواجد يف شمالي سورية وبابل .ولتقريب
األمر لألذهان يترجم الفاحتة العبرية «اسمع
يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» (التثنية:6
 )4بـ»اسمع يا إسرائيل إنه إلهنا آتون هو اإلله
الوحيد» .وجند من الكتاب العرب املهتمني
بتاريخ األديان من انتقد ذلك اخللط الذي
وقع فيه فرويد .يقول سهيل ديب يف كتابه
«التوراة بني الوثنية والتوحيد» (ص« :)44 :إن
تشابه تسمية الرب آتون لدى الفراعنة وآدون
وآدوناي لدى العبرانيني ليست حجة كافية،
ولو توقف عندها الكثير من العلماء املرموقني
مثل فرويد وغيره ،وكلمة آدون بالعبرية هي
ما يقابل كلمة السيد أو سيدي إال أن فرويد
يص ّر على الربط بني العبارتني بأن يجعلهما
من مصدر واحد».
لقد قيل الكثير يف ديانة إخناتون من حيث
تفسير أصولها العقدية والتشريعية ،لكن
يبقى الشيء املتفق عليه بني مجمل الدارسني
وهو أصالة التوحيد يف هذه الديانة .ولعل
اجلدل الدائر بشأن إخناتون يجليه قوله
تعالى« :ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك»،
نظرا للتماثل الكبير له مع تراث الديانات
السماوية .فهناك اعتبارات عدة تدفع إلى
إحلاق أخناتون بالعائلة التوحيدية ،وهو الدور
الذي ينبغي أن يتواله تاريخ األديان بعيداً عن
النزعات املادية التي تتجاذبه.
الكتاب :إله واحد وأرباب متف ّرقون ..التوحيد
والتعدد يف مصر القدمية.تأليف :جان
آسمان .الناشر :منشورات ديهونيان (مدينة
بولونيا-إيطاليا) ‹باللغة اإليطالية›.
سنة النشر.2020 :عدد الصفحات:
161ص.
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الشاعر الدانمركي نيلس هاو لمجلة الليبي :

بدون املوسيقى والشعر ،سنُصاب باجلنون

حاوره  :حامد الصالحين الغيثي .ليبيا

سنة  1949يف شمال الدمنارك وعلى الساحل
الغربي منه ،مواجها ً للجزر البريطانية ،ويف
املناطق الريفية ،حيث يعيش معظم الناس
هناك على الزراعة ،ولد الشاعر «نيلس هاو»
وترعرع يف هذه األجواء التي كان لها األثر
يف صياغة قيمه ومثله احلياتية ،خاصة تلك
التي تخص العمل والصدق فيه واجلد واملثابرة
يف احلياة .ولكنه سرعان ما ضاق مبحدودية
الريف الثقافية ،وما إن أمت عامه السادس
عشر حتى رحل ،واجته ليكتشف العالم.
«نيلس هاو» شاعر وكاتب قصص قصيرة.
سافر إلى عدد كبير من دول العالم يف أوروبا
وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية.
ترجمت أعماله إلى العديد من لغات العالم
كاإلجنليزية واإلسبانية والبرتغالية والهولندية
والبولندية والتركية واإليطالية ،ومؤخراً إلى
العربية ،صدرت له خمسة دواوين شعرية
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وثالث مجموعات قصصية.
يف السادس من كانون األول عام  ،2013نشرت
«الدستور» خمس قصائد للشاعر الدمناركي
«نيلس هاو» ،وقد صدرت للشاعر منذ تلك
الفترة عدة دواوين وترجمت له عشرات
القصائد الى العربية .كما أنه زار بعض الدول
العربية والقى ترحيبا ً كبيراً ،والتقى إبّان تلك
الزيارات بالشعراء العرب وتبادل معهم اآلراء
حول قضايا الشعر وهمومه.
بدأ «هاو» كتابة الشعر يف سن املراهقة .فكتب
قصائد قال عنها هو نفسه إنها كانت «شديدة
احلساسية وغير مكتملة »،إذ لم تكن لديه
جتربة كافية عن احلياة .استهلّ حياته األدبية
يف عام « »1981بإصدار مجموعة قصصية
بعنوان «الضعف ممنوع»
وقد صدرت له بعدها عدة دواوين منها
«جغرافية الروح» سنة «« .. »1984سيارة
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ال ّرب املوريس الزرقاء» سنة «« .. »1993
حني أصير أعمى» سنة « « .. ،»1995نحن
هنا» سنة « « .. ،»2006نساء كوبنهاجن»
سنة « .. »2013كما صدرت له مجموعات
من القصص القصيرة منها «اللحظة هي
افتتاحية» سنة «.. »1983
« صيف إيراني» سنة « .»1990كذلك نشرت
قصائده يف العديد من املجالت األدبية
الشعرية واملواقع األدبية.
شارك «هاو» يف العديد من املهرجانات
الشعرية يف أنحاء العالم وفاز بجوائز أدبية
متعددة يف الدمنارك .كما فاز عام « »2011بـ
«جائزة املهاجر العاملية للفكر واآلداب والفنون»
من ملبورن يف استراليا ،فرع القصة القصيرة،
مناصفةً مع الكاتب املغربي محمد سعيد
الريحاني.
ترجمت أشعاره إلى اإلجنليزية ،اإلسبانية،
البرتغالية ،التركية ،األملانية ،اإليطالية،
املقدونية ،العربية ،الصينية ،الصربية،
والكرواتية.

يعيش «هاو» مع زوجته عازفة البيانو «كريستينا
بيوركي» يف إحدى ضواحي العاصمة
الدمناركية كوبنهاجن.
يعتبر الشاعر وكاتب القصص الدمناركي
«نيلس هاو» واحداً من األصوات البارزة يف
املشهد األدبي اإلسكندنايف املعاصر .مييل
شعر هاو إلى البساطة ،ليس يف األفكار التي
يطرحها والثيمات التي يتناولها فحسب ،وإمنا
أيضا ً يف املفردات والصور واإليقاع .فهو
يتناول قضايا اإلنسان وهمومه وتفاعله مع
احلياة املعاصرة دون أي تكلف أو تعقيد .كما
أن الكثير من قصائده تسودها روح الدعابة
والسخرية.
• بداية مرحبا بك يف مجلة الليبي والشكر
اجلزيل حلضورك معنا
شكراً لدعوتي  ،إنه ملن دواعي سروري أن
أحتدث معكم .حتياتي احلارة لقرائكم العرب.
• الليبي :كيف تقدم نفسك للقراء العرب؟
ببساطة أنا شاعر دمناركي من الشمال البارد.
يجب أن تقدمني قصائدي .لدي كتابان باللغة
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العربية.

«قصيدة ساخرة»
ميكن للمرء أن يقضي حياة كاملة
يف رفقة الكلمات
دون أن يجد
الصحيحة منها
مثل سمكة مسكينة
ملفوفة بجريدة هنغارية:
فهي أوالً ميتة
و ثاني ًا ال تفهم الهنغارية.
• الليبي :كغيرك من الشعراء ،البد أن تكون
لديك بدايات على درب االٔدب والكلمة اجلميلة،
متى وأين كانت أول جتربة شعرية لك؟
لقد نشأت يف قرية على الساحل الغربي
الدمناركي ،بعيداً عن العاصمة .كتبت
قصيدتي األولى يف عيد ميالدي الثاني عشر
ألنني كنت حراً وكان لدي وقت ألحلم .كان
«بابلو نيرودا « من أوائل الشعراء الذين اهتموا
بي .عندما كنت يف سن املراهقة شاهدت
برنامجا ً « بورتوريه» معه على شاشة التلفزيون،
وأصابني حلم جامح  :أردت أن أكون شاعراً.
من الغامض بعض الشيء كيف حتدث هذه
األشياء على مستوى الالوعي ،لكن قبل أن
تصبح كاتباً ،فأنت قارئ .يف نفس الوقت
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تقريباً ،قابلت دوستويفسكي يف كتاب مدرسي،
ببطء انفتح لي الكون األدبي كفرصة رائعة،
وبدأت يف كتابة قصائدي األولى املتعثرة.
• الليبي :كيف هو تقييمك للتبادل االٔدبي
خصوص ًا من خالل أعمال الترجمة؟
أعتقد الكلمة السر هي الترجمة ،ومن املهم
توفر املترجمني املمتازين املدربني تدريبا ً جيداً.
يجب أن يكون لدى جميع الدول مؤسسات
لدعم التبادل األدبي .كتابي العربي األول
«عندما أصير أعمى» ترجمه «جمال جمعة»
ونُشر الكتاب يف بيروت عن «دار العربية للعلوم»
والتي يرأس مجلس إدارتها األديب اللبناني
«بسام شبارو» ،وهو رجل رائع ،وسعدت بأن
لم يصبه مكروه يف تفجيرات بيروت األخيرة.
سبق والتقينا يف كوبنهاغن يف معرض الكتاب،
وكان معه كتابي بالنسخة العربية ،لقد كانت يف
فرحة كبيرة ملقابلته ،والكتاب يف متناول اليد.
أما بالنسبة لكتابي العربي الثاني «الروح
ترقص يف مهدها» ،الصادر عن رابطة الكتاب
األردنيني ،ترجمة« :نزار سرطاوي» .وهو شاعر
ومترجم متميز يف عمان ،كنا أصدقاء لفترة من
الزمن بالعالم االفتراضي «السوشيال ميديا»
نتبادل القصائد واألفكار ،والتقينا ألول مرة
يف العام املاضي يف مهرجان الشعر يف دبي،
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ذلك قبل أن جتتاحنا الكورونا وتغلق احلدود.
وشارك الشاعر «نزار سرطاوي» مع زوجته
«زلفة» ،وهما ثنائي متناغم يعمالن بال كلل
جلعل هذا العالم مكانا أفضل.
• االليبي :هل ترى أن االٔدب ،وخاصة الشعر
ثقافيا بني كل
مازال قادر ًا على أن يكون جسرا
ً
الثقافات العاملية؟
يف الوقت احلالي ،إنهم منشغلون ببناء
اجلدران ،واحلدود التي كانت مفتوحة يف وقت
ما ،يسعون إلى أغالقها .احلقيقة إن القلق
يحاول السيطرة على األمور .فنحن يف احتياج
إلى تلك اجلسور .يف أفريقيا وآسيا ويف قارات
أخرى استمعت إلى شعراء يتلون الشعر بلغات
ال أفهمها .ومع ذلك ،فإن االستماع هدية،
الشعر هو لغة القلب ،وبهذه الطريقة يصبح
الشعر عامالً قويا ً يف بناء اجلسور.
• الليبي :كيف ميكن للتبادل الثقايف أن
يسهم يف تغيير القوالب النمطية والتصورات
املسبقة؟
إذا كنت تؤيد حرية التعبير  ،فأنت توافق أيضا ً
على أنه حتى األشخاص الذين ال تتفق معهم
ميكنهم التحدث عالنية .نفتقد اليوم شخصية
مثل «إدوارد سعيد»  ،بتحليالته األدبية قام
بتفكيك األحكام املسبقة املوجودة يف أساطيرنا
الثقافية .كان تفكيره الوحي .هناك حاجة إلى
التسامح أكثر من أي وقت مضى.
مرت عشر سنوات منذ أن سيطرت احتجاجات
الربيع العربي على جزء كبير من الشرق
األوسط  ،حيث قاتل الناس ضد احلكومات
القمعية .عشر سنوات من التمرد وسياسات
القوة العظمى واألحالم املحطمة .أين نحن
اليوم؟
يبدو أن القوى االقتصادية والسياسية القوية
تريد احلفاظ على الصراعات الثقافية .بينما
ثراء والفقراء يزدادون فقراً.
األغنياء يزدادون ً
دعونا نلتقي ونفكك هذه األفكار املسبقة
النمطية.

• الليبي  :يف زيارتك ملصر ،برأيك ،ما هي أوجه
االختالف والتشابه بني الثقافة الدامناركية
والعربية؟
قلب اإلنسان هو من يغني ببساطة ،أريد أن
أركز على أوجه التشابه ،وما نشترك فيه .ما
حتت وفوق الغطاء الثقايف ،نحن بشر أوالً
و أخيراً .الثقافة تعتبر أشياء ثانوية .نحن
بشر ،نفكر يف الصواب واخلطأ ،ونبحث عن
السعادة ،إن الكون محفور بشوق ال ينضب،
العرب لديهم إحساس رائع باحلياة الطيبة مع
التركيز على احلب والصداقة واالحتفاالت،
اخلبز والسلطة واللحم والشاي؛ ثم هناك
حفلة.
هناك أمر آخر مشترك بني الدامنركيني
والعرب ،أال وهو الفكاهة ،هناك إحساس رائع
بالدعابة يف الثقافة العربية .دعونا نضحك
معا ً ونتمتع باحلياة.
بعض االختالفات مذهلة ،قد يعتقد البعض
أن الرجال العرب يخشون النساء؛ فالنساء
يبقون يف البيت بينما يستمتع الرجال مع
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بعضهم يف املقهى .ويف بعض البلدان العربية،
ال ميكن للمرأة أن تتحرك بحرية دون أن
يرافقها الرجل .ميكن للمرء أن يقترح أنه يف
دول ينبغي عليهم إعطاء كل السلطة السياسية
للمرأة .ملدة  100عام ،لقد حكم الرجال هذه
البلدان أللف عام ،واألمور تسير على نحو
سيئ للغاية ،وهناك فساد وفقر .ورمبا كان
بوسع النساء أن يفعلن هذا على نحو أفضل
بعض الشيء.
• الليبي :نود أن نعرف منكم ما تقييمك
لتفاعل اجلمهور العربي مع الثقافة؟
تتمتع الدول العربية مبعدالت سكانية مرتفعة
للشباب ،اإلبداع الرائع للشباب هو ثروة
عظيمة يف العالم العربي ،ففي كل مكان يزدحم
األطفال والشباب ،إن بهجة الشباب البدنية
يف احلياة هي مصدر إلهام للجميع .ويساهم
الشباب بأفكار جديدة وحلول جديدة ،لذلك
من املهم أن يكون هناك مدارس وجامعات
جيدة مع حرية الوصول للجميع ،فقراء أو
أغنياء.
هناك أمر آخر مهم ،أال وهو املرافق الرياضية،
وجسدنا هو معبد الروح ،ومن املهم احلفاظ
على لياقة اجلسم ،فاز العالم العربي بنحو
 16ميدالية يف دورة األلعاب األوليمبية يف ريو
 ،2016وهو رقم متواضع ،جمعته  22دولة
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عربية موزعة يف مختلف أنحاء الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،وكانت امرأتان من ثالث نساء
بني احلاصالت على امليداليات يف مصر ،كانت
سارة أحمد أول مصرية تصعد على املنصة
األوليمبية يف تاريخ األمة أثناء دورة األلعاب،
والبد من القيام بالكثير من العمل حتى يتسنى
أداء أفضل ،سيكون من
للدول العربية أن تقدم ً
املثير لالهتمام متابعة األلعاب األوليمبية يف
طوكيو هذا الصيف.
• يقول نيلس هاو ،يف احدى املقابالت «ال
ميكن إغفال متيز كتابات االٔديب العمالق
جنيب محفوظ ،والكاتب ذائع الصيت «عالء
االٔسواني» .أما من التراث العربي ،فقد قرأت
وتأثرت بأبي العالء املعري ،الكاتب والفيلسوف
الكبير ،وأعتقد أن شعر «أبي العالء « ال يزال
حيا حتى حلظتنا هذه...ما هو االٔثر الذي تركه
ً
هؤالء يف نفس «نيلس هاو»؟
الشيء هو ،إن الثقافة العربية قدمية جداً؛
حتتوي اللغة العربية على عبارات ذات دالالت
تعود إلى احلكماء القدماء ،تذكرون كيف أن
أعمال أرسطو وغيره من الفالسفة اليونانيني
جنت فقط بفضل املكتبات العربية عندما
سقطت اإلمبراطورية الرومانية إلى قطع،
ودمرت الهمجية أوروبا ،اليوم الشتات العربي
منتشر يف جميع أنحاء العالم ،يف جميع
القارات هناك شعراء وكتاب عرب ممتازون؛
يعيش أدونيس يف باريس ويكتب بشكل رائع،
آمل أن تكتشف ذلك األكادميية يف ستوكهولم
عندما متنح جائزة نوبل هذا العام ،من الكتاب
العرب تعلمت الصبر ،دعونا ننتظر ونرى ،رمبا
معجزة سوف حتدث غداً؛ وبينما ننتظر ،ميكننا
أن نحكي قصة أو نستمع إلى قصيدة ،األدب
العربي يحمل محيطات من السحر واجلمال.
• الليبي  :للقصيدة مكائدها وم ٓازقها وكمائنها
ٔيضا ،هل يستطيع الشاعر النجاة من هذه
ا ً
املكائد والكمائن ؟
ال أنا آسف أن أقول إن الشاعر ليس مبنأى
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عن أي شيء ،تعرف تصريح الكاتب املسرحي
النرويجي هنريك إبسن« :العيش هو احلرب
مع املتصيدين ،يف قلب وعقل؛ ان الكتابة هي
ان متسك يوم القيامة على نفسك «.
وهذا اجلانب مهم؛ من الضروري أن تشك
نفسك باستمرار ،للحفاظ على عدم األمان،
إذا كنت ترغب يف مواجهة انعدام األمن والقلق
لدى اآلخرين ،فأنت بحاجة إلى البقاء على
اتصال مع القلق اخلاص بك ،ونحن جميعا ً
نتوازن على حافة الهاوية.
• الليبي :ما هي الرؤية التي يريد أي شاعر أو
كاتب أن ينقلها للقارئ؟
نرى الشمس وتسمع الطيور ،فنحن نعيش
يف عصر ذهبي ،ولم تكن البشرية قط أكثر
ثراء على الصعيدين االقتصادي والثقايف.
ً
نرسل صواريخ إلى القمر وإلى املريخ .ويتعني
علينا أن ننظم احلياة على كوكبنا حتى يتم
توزيع السلع والثروات بشكل عادل؛ أقترح أن
نبني هرما ً جديداً لالحتفال بعصرنا .هرم
كبير كمظهر من مظاهر عصرنا؛ األهرامات
القدمية هي مقابر للفراعنة ،والبد أن يكون
الهرم اجلديد مبثابة اإلشارة إلى األمل ،وهرم
األمل الذي ُبني كهدية لألجيال القادمة .وهذا
الكوكب ال يزال شاباً.

• املوسيقى لها تأثير فعال على بلورة التركيبة
اجلمالية للنص الشعري .هل كان لكريستينا
بيوركو عازفة البيانو وزوجة «نيلس» أي تأثير
على شعره؟
تلعب كريستينا دور لودفيج فان بيتهوفن هذا
املوسم ،وحلن معزوفتها األخيرة كانت خليط
من جنون والبراءة بشكل فريد من نوعه،
تفتح «كريستينا» بعزفها بعض النوافذ،
كاتدرائيات بيتهوفن الصوتية تكشف عن بنية
الكون ،ويستكشف أعظم األسرار ،إن لعب
«كريستينا» هو متعة وإلهام ،فبدون املوسيقى
والشعر سنصاب باجلنون.
• الليبي :يف اخلتام يسعدنا أن نتقاسم معنا
قصائدك؟
شكرا لك ،لقد كان من دواعي سروري التواصل
ً
معكم ،رمبا ينبغي أن ننتهي بقصيدة من كتابي
اجلديد «حلظات من السعادة» ،والذي سينشر
إن شاء اهلل يف فانكوفر ،كندا ،يف وقت الحق
من هذا العام .مجموعة شعرية عن جميع
جوانب احلياة ،الفرح ،الرعب ،النور ،الظالم،
جميعا إلى
السعادة ،اليأس .هذا الربيع نتوق
ً
حلظات من السعادة ،لنأمل أن تفتح احلدود
مجددا ،رمبا يف ليبيا
قريبا ،وميكن أن نلتقي
ً
ً
أو كوبنهاغن أو اإلسكندرية.
«لنكف عن بث رائحة القلق»
ل َم هذا التدافع يف الباصات؟
أليست قسوة الشتاء كافية؟
ما مدى املعرفة باخلير وبالشر؟
لنكف عن بث
رائحة القلق..
جاهدا
فالكل يعمل
ً
ليعيش
يحمل نفسه
والذي ّ
عبء النهوض
كل صباح
يستحق بالتأكيد
كل االحترام.
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املَجُوس ..أُسطورة الصحراء ()2

عبد الهادي شعالن .مصر

ويتنـوع السـحر يف الصحـراء حتـى يسـري
االعتقـاد بـأن الـروح تسـري يف احلجر(السـر
يف النجاسـة قبـل أن يكـون يف حجـارة املقابـر،
أوافقـك أن الـروح تنتقـل وتسـكن احلجـر.
ص  248ج ،)1يؤثِّـر السـحر تأثيـراً مباشـراً
عليهـم حتـى إنهـم يعتقـدون أن الوسـاوس التي
يراهـا أحدهـم كأن يـرى احل َِبـال علـى هيئـة
ح َّيـات وأفاعـي ،فـكل األجسـام امللتويـة يراهـا
ح َّيـات ،هـذا مريـض وسـواس واضـح بعيـد
عـن السـحر ،يضـج رأسـه بالفحيـح ،احليـات
تلدغـه يف عقلـه ،وتلـف حـول عنقـه كلمـا ذهب
إلـى الفـراش لينـام ،يف هـذه الصحـراء ميكنك
تفسـير األمراض النفسـية والعصابية بسـهولة
علـى أنهـا سـحر ،وتتصاعـد أحيانـا شـروط
السـحر وطقوسـه حتـى إننـا نعلـم أن شـرط
تقيـد القبلـي تتطلـب التضحيـة بفتـاة بِ كْـر مـن
بنـات القبيلـة النبيلات ،وحين اقترحـوا أن
يتـم اسـتبدال الصب َّيـة باألنعـام قالـت ال َع َّرافـة:
األنعـام ال تفيـد.
ومـع وجـود اجلِـ ّن والسـحر كان لزاما ً أن توجد
يف الصحـراء َع َّرافـة ،تطلـب القرابني من أجل
َفـك السـحر وتقيـد الريـاح ،حتـى إنهـا طلبـت
روح صب َّيـة كقربـان ،لكنهـم اكتشـفوا حقيقتهـا
(ال َع َّرافـة ُم َز َّيفـة ،هـل نسـيت أنهـا رفضـت
أن َت ْع ِقـل الريـح .ص 347ج )1يعتقـدون أن
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ال َع َّرافـة ميكنهـا أن تتحكَّـم يف الريـح ،الزعيـم
كان يف قلبـه بعـض الوسوسـة بـأن ال َع َّرافـة
ميكنها أن تعقل الريح فقط لو مت تنفيذ طلبها
عـن طريـق قربـان يسـاوى روح فتـاة ،حتـى إن
الدرويـش حين يلمـح شـبحا ً يف الظلام تَكلَّـم
بلغـة الدراويـش وعرف ال َع َّرافـة وقال( :الراعي
األبلـه آوى األفعـى الرقطـاء يف كمـه ،وحماهـا
مـن بـرد البريـة ،تدفـأت احل َّيـة بدمـاء عروقـه
فلدغتـه يف معصمـه وهـو نائـم .ص 195ج)1
وظـل يـر ِّدد أن ال َع َّرافـة مزيفـة.
بيـت ال َع َّرافـة خيمـة مرقَّعـة مـن قطـع نسـيج
مختلف ،شـريحة من َوبَر االبل ،شـهباء متآكلة،
نهشـها الغبـار والشـمس ،بهـا وسـوم ورمـوز
وتعاويـذ وخطـوط غامضـة ،ال يعرفهـا إال
ال َع َّرافـون ،هـذا املزيـج الغريـب مـن الرقـع صنع
مـن خبـاء ال َع َّرافـة بيتـا ً فريـداً ومميـزاً مينـح
للقلـوب اخلـوف ،القلـوب التي تخشـى السـحر.
للع َّرافـة علـى قدرهـا وسـط الصحـراء نقطـة
ضعـف مت اكتشـافها بالصدفـة ،فال َع َّرافـة التـي
كانـت جتهـل براعـة األتبـاع يف فـن العـراك ،لـم
تالحـظ أن املـرأة التـي تشـاجرت معهـا تسـلَّلت
يدهـا حيـث َّثبتـت ال َع َّرافـة امل ِْد َيـة بسـوار متين
ت املرأة املقبض
س َح َب ْ
منقوش من جلد األفعىَ ،
فخـرج املـارد مـن القمقـم ورأسـه املدبـب يطوق
للدخول يف غمد آخر أكثر دفئاً ،حلم بني آدم،
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هـذا مـا دفـع ال َع َّرافـة للقفـز ببراعـة ورشـاقة
جتـاوزت عمرهـا وقـد شـحب لونهـا األسـود
وظلـت تهمهـم وترجتـف بالتعاويـذ ،ولـم تهـدأ
إال بعـد أن عـادت إليهـا ِم ْد َيتهـا ومـن سـاعتها
وال َع َّرافـة «تيميـط» توقفـت عـن حمل سلاحها
حتـت الكُـم ،فقـد وضعـت امل ِْد َيـة يف مـكان
حصين بعيـد عـن األيـدي ،هذه امل ِْد َية هي سـر
قوة ال َع َّرافة وقد مت اكتشـافها ،وبدونها تصير
إنسـانة عاديـة.
القبلـي :هـو الريـح املوسـمية التـي تهـب علـى
الصحـراء الكبـرى مـن اجلنـوب ،واجلنـوب
الشـرقي ،والقبلـي هـو ُم ْف َت َتـح الروايـة وهـو
مدخلهـا ومـا تـدور حولـه ،هـو مـا يخشـاه
أهـل الصحـراء ويحسـبون لـه ألـف حسـاب،
يذكرونـه دائمـا ً يف أحاديثهـم ،يهربـون منـه
ويحاولـون تقيـده بـكل طـرق السـحر ،هـذا
القبلـي جعلهـم قـوم يصفـون أنفسـهم بأنهـم
(ال نطيـق االسـتقرار يف مـكان ،وال يطيـب لنـا
املقـام بـأرض .ص 42ج )1يبحثـون عـن املكان
امل ُ ْمطـر هربـا ً مـن الريح الرمليـة ،يريدون اتقاء
سر القبلي ،فهو لعنة تطاردهم ،فدائما ً القبلي
هـو السـبب يف الهجرات ووفـود األغراب ،هذا
الـذي يسـمونه اجللاد األبـديُ ،ي ِطـل برأسـه
سـحب الغبـار ،ميكنهـم أن
وقتمـا يشـاء ،مـن ُ
يتحملـوا أي شـيء إال القبلـي الـذي ال ميهلهـم
أبداً حتى يرتبوا أمورهم ،فأحيانا ً يأتي عنيداً
بال نهاية ،وال يستطيع حتى السحر أن ُي َق ِّيده،
فالقبلي أحيانا ً رسـول ،وأحيانا ً لعنة ،كثيراً ما
وجـب عليهـم أن ينتظـروا رحمـة القبلـي يف كل
األحـوال ،فهـذه الريـح لهـا خصائصهـا حين
جتـيء ،فهـي تنقـل بحـر رمـال مـن هنـا لهناك،
تبنـي بحـراً أعظـم ،تنثر الرمـال وحتولها لهباء
يف الفضـاء ثـم تصنـع منها يف مكان آخر شـيئا ً
أجمل ،هذه الريح رسول مجهول جلموع أبادها
الوبـاء ،هـذه الريـح قدر الصحـراء ،متحو األثر
ليضيـع املهاجـر وميوت بالعطـش وهو يعوم يف
ماء السـراب ،تختار من البشـر قرابني يتيهون
فيهـا ويضيعـون ،إنهـا ريـح الصحـراء ،حتـى إن
ال َع َّرافـة حاولـت بإحلـاح مـن القبيلـة أن تصنـع

سلسـلة ل ُت َق ِّيـد بهـا الريـح وكانـت متأكـدة مـن
قوتهـا ،وتقـول إنـه سـرها اخلـاص ،وأنـه كيـف
تكـون َع َّرافـة ُت َق ِّيـد الريـح دون سـر.
للمـاء يف الصحـراء قيمـة احليـاة ،وبدونـه يكون
املـوت أو الترحـال ،حتـى إنهم ميضغـون الرمال
قبل أن تشـرق الشـمس وتسـرق قطرات الندى
مـن التـراب ،وحين يشـح املـاء يوقفـون إرواء
الـدواب ،ويبـدأ توزيـع املاء يف جرعات بسـيطة،
سـاعتها ُي َس َّـمى بئـر املـاء بحليـب األرض (إذا
نضـب احلليـب مـن حلمـة األم نهـش الطفـل
ضـة تألم و َت َقلَّص
احللمـة ،وكلمـا تلقـى الثدي َع َّ
وزاد ُبخْلـه باحلليـب ،هـذا ما نفعله اآلن بالبئر.
ص 285ج )1اجلفـاف يعنـي املـوت ،وال حيـاة
سـاعتها بـدون معجـزة ،هـذا املـاء هـو السـر
الكونـي حتـى إنـه ينقـل مجتـزأ مـن أنطـوان دي
سانت اكزوبيري» كوكب اخللق» (املاء ! ال طعم
لـك ،ال لـون لـك ،ال رائحـة لـك ،أنت ال توصف،
ُي َتلَـذَّ ذ بـك دون أن ُت ْع َـرف مـا أنـت! أنـت لسـت
ضروريـا ً للحيـاة فحسـب ،ولكنـك أنـت احليـاة.
ص 195ج)2
اللِّثـام يف الصحـراء ضلـع حصين ،حتـى إن
ال َع َّرافـة كانـت تتسـاءل (مـن ال يريـد أن يخفـي
وجهـه؟ َمـ ْن ِمـ َن النـاس ال يتمنَّـى أن يسـتر فمـه
الـذي كان سـببا ً يف طـرده مـن «واو» بعـد أن
أكل لقمـة احلـرام؟ ص 16ج )2حتـى اجلِـ ّن
ضـع األقنعـة ،لكـن أهـل
مغرمـون بالتنكـر وو ْ
الصحـراء تفوقـوا علـى اجلِـ ّن بهـذا االختـراع
التنكـري األصيـل املسـمى :اللِّثـام.
هـذا السـر يف اللِّثـام رمبـا جـاء مـن لثـام الغبـار
الكثيـف الـذي حترص السـماء علـى أن ُتلْقي به
على رأس اجلبل فاستعاره منها أهل الصحراء
واتخذوا قناعا ً وحجاباً ،حتى إنهم يعتقدون أن
اللِّثـام لـن يحجـب الفـم امللوث باحلـرام ،ولذلك
(أصبح اللِّثام منذ ذلك احلني شـعاراً ُيخ ِْفي به
الصحـراوي عـورة الفم .ص 306ج)2
من عجيب أساطير الصحراء أن نبرة الفجيعة
ال تتجلَّـى يف عـواء الذئـب إال يف وقـت اجلـوع،
يسـميها الرعيـل القـدمي قهقهـة اجلـوع ،الذئـب
يف هـذه احلالـة يصبـح مجنونـا شرسـاً ،وأن
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ضحكاتـه السـاخرة مـا هـي إال فـخ للخـداع،
فحساسـيته يف هـذا الوقـت تتجـاوز كل حـال
حتـى إنـه يهاجـم اجل َِمـال ورمبـا اعتـدى علـى
الرعاة الشجعان وهذا مما يروى عن أسطورة
اجلـوع ،التـي حتكـي أن الذئـب إذا شـبع بكـى
بـكاء ُمـراً واسـتدل عليـه الشـقاء؛ ألنـه يعلـم أن
ً
العافيـة هـي اجلـوع ،أمـا إذا جـاع فيضحـك،
ألنـه يعلـم أن اجلـوع سـيليه الشـبع.
يف الروايـة جنـد حـوارات مطولـة بين
الشـخصيات ،وهذا يتناسـب مع طبيعة العمل،
وطبيعـة املجتمـع الصحـراوي ،ففـي الصحـراء
تكثـر املجالـس واملسـامرات واللقـاءات ومـن
يتحدث أهل الصحراء كثيراً ،وأن
الطبيعي أن
َّ
تكون حواراتهم خاصة ،لها طعم خاص ُمتَّصل
بالكـون والعالـم والعشـق والغرائـب ،حـوارات
ملتصقـة باألسـاطير واحلكايـات الغرائبيـة،
السـمر هـو أسـاس الصحـراء يف سـاعات
الغروب حتى ظهور الفجر ،وكان من الطبيعي
أن تخـرج الكلمـة مـن أفـواه أهـل الصحـراء،
فلـم نعتبـر أن ُورُود احلكمـة على مـدار الرواية
مـن نقائصهـا ،بـل كان ذلـك ملتحمـا ً بالبيئـة
الصحراويـة وطبيعـة شـخصيات الروايـة.
فنجـد مـن احلكـم التـي وردت يف الروايـة علـى
سـبيل املثـال (ألـذ ميتـة هـي ميتـة اجلـوع ألنك
تغيـب منتشـيا ً بلـذة اخللاص مـن غـم البـدن،
وأبشـع ميتـة هـي ميتـة الظمـأ ألنـك تغيـب
بحجـاب الغيبوبـة ص  222ج ،2ال ُن ْبـل يف
القلب وليس يف الرأس ص  184ج ،1الكذب
هـو اللغـة الوحيـدة التـي ال ميكـن أن يعلمهـا
أحـد ألحـد .ص  39ج )2وهكـذا تتناثر حكمة
الصحـراء يف ثنايـا الروايـة.
لـم نلمـح يف الروايـة أي أنثـى باسـتثناء األميـرة
الوافـدة وال َع َّرافـة واجلـدة وبعـض النسـاء
العجائـز ،يـكاد دور املـرأة يف روايـة امل َ ُجـوس
يكـون مقتصـراً داخـل اجلـدران ،بعيـداً عـن
حياة الرجال ،وقد َع ِلمنا من الرواية أنه داخل
سـلَّم داخلـي ،يـؤدى للسـطح،
كل بيـت مت بنـاء ُ
يقتصـر اسـتعماله علـى النسـاء ،فيتقابلـون
ويتسـامرون من هذا الطريق السـماوي اخلفي
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داخـل البيـوت ،املعـزول عـن حيـاة الرجـال ،يف
أروقتهـم السـفلية الظلمـاء ،فالنسـاء مجتمـع
ُم ْغلَـق علـى ذاتـه ،ال خُلطـة بالرجـال ،لذلـك لـم
نـر أي حـاالت عشـق أبـدي بين رجـل معلـوم
وامـرأة معروفـة داخـل الروايـة ولـم نلمـح أي
حالة خيانة ،فالنساء محجوبات داخل البيوت،
حياتهن مقتصرة عليهن ،بدون خُلطة بالرجال،
لكـن دور النسـاء كان يف غايـة األهميـة ،يظهـر
هـذا جليـا ً حين اقتـرب القاضـي مـن الدرويـش
وقال( :ماذا سـنفعل يف الصحراء بدون نسـاء؟
حشـة؟ كيـف سـنقتل الفـراغ؟
الو ْ
كيـف سـنقهر َ
النسـاء مخلوقـات سـحر َّية ،حيوانـات صغيـرة
ابتدعهـا اهلل خصيصـا ً من ضلوعنا كي نتسـلى
بهـن ونتمتـع بوجودهـن.ص 144ج )2فقـط
النسـاء يف الصحراء من أجل قتل الفراغ وقهر
ح َشـة ،والتسـلية والتسـرية.
الو ْ
َ
مـن الطبيعـي أن يكون للعشـق والعشـاق نصيب
مـن قصائـد الشـعر يف الصحـراء ،فالفـراغ
والسـماء والنجـوم ولـون الصحـراء ،والصفـاء
الكونـي ،كل هـذا يعطـي حالـة مـن العشـق
ويسـمح بوجـود عاشـق وشـاعر.
قواعـد العشـق يف الصحـراء لهـا قوانينهـا
اخلاصـة التـي متيزهـا عـن حـاالت العشـق يف
أي مـكان آخـر يف الدنيـا ،فالعاشـق واملعشـوق
حالـة سـعادة خالصـة ،فـكل عاشـق يف الدنيـا
يبغـي القـرب مـن محبوبـه ،إال أن ذلـك مختلـف
يف الصحـراء ،فالعشـق يف الصحـراء بدايـة هـو
مقيـاس ال َن َبالـة ،وال يكـون الفارس نبيلاً إال إذا
وقـع يف العشـق وغـرق فيـه حتـى يصـل لعبـادة
معشـوقه بـكل جوارحـه ،أن يتيـه يف العشـق
حلـد اإلغـراق والغـرق وعـدم إدراك أي شـيء
يف عاملـه سـوى معشـوقه (فـإذا صرعـه العشـق
وسـقط مريضـا ً احتقـروه وسـخروا مـن آالمـه،
فالفارس ليس فارسـا ً إذا لم يعشـق ،وهو يكف
عـن أن يكـون فارسـا ً أيضـا ً إذا غلبـه العشـق.
ص  118ج )2قانـون عشـق خـاص وعجيـب،
أن يعشـق الفـارس وال يغلبـه العشـق ،يعشـق
حلـد املـوت والذوبـان يف املعشـوق ويف نفـس
الوقـت ال يهزمـه العشـق ،فالعشـق هنـا سـاحة
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أهـل الصحـراء ،وميـدان الختبارات الفرسـان،
الـذي يصمـد يف سـاحة العشـق هـو الناجـي
وهـو مـن يفـوز باملجـد والسـمعة الطيبـة ،أمـا
مـن ركـع وسـلَّم قلبـه للعشـق حلـد التمكُّـن فقد
نـال االحتقـار ،العشـق يف الصحـراء أن تعشـق
وال يتحكَّـم فيـك العشـق.
كلنـا يعـرف الذهـب ويدرك قيمتـه ،لكن وجوده
يف روايـة امل َ ُجـوس ويف عـرف نـاس الصحـراء
وجـود مختلـف ،فتـكاد تلمـح أنه معـدن ملعون،
وأول مـا يطالعـك عنـه يف الروايـة أنـه (أهـل
السـهل ال يتعاملـون بالذهـب ،ويعتقـدون أنـه
معـدن منحـوس .ص 102ج )1حتـى إنهـم
يعتقـدون أن الذهـب ينفـي كل املمتلـكات ،ومـن
أراد أن ميتلكـه تنـازل عـن كل شـيء ،هـذا أول
الشـروط ،ويف الدسـتور ،املفقـود «آنهـي» الذي
تناقلتـه اجلبـال يقـول( :إن الذهـب إذا بـرق يف
أرضَ ،ع ِم َيـت روح أصحابهـا ،و َف َق َـد النـاس
الهدايـة والصـواب ،يسـهل سـفح الـدم املحـرم،
ولـن تقـف نفـس اآلثم عند حد .ص 146ج)1
يـرون أنـه معـدن شـيطاني منحـوس حتـى إنـه
عندمـا جـاءت هديـة عبارة عن صندوق صغير
مـن الذهـب ،اسـتغربوا كيـف فـات الشـيخ
احلكيـم أن هـذا املعـدن شـيطاني منحـوس،
ون ُِقلَـت أقـوال تصـف هـذا املعـدن األصفـر
بأنـه أصـل بلاء العاملين ،يعتقـدون أن (الت ِّْبـر
سـحر مـن صنـع الشـيطان .ص 47ج )1وأنـه
ال يجتمـع يف قلـب مخلـوق أبـداً ،اهلل والت ِّْبـر،
وهكـذا نـرى يف الروايـة أن املعـدن النفيـس
صار منحوسا ً وملعوناً ،يجلب الشر ،ألن قيمة
الصحـراء مختلفـة عـن قيمـة املـدن واملناطـق
الزراعيـة ،وتبقى ال ُع ْملة األسـطورية للصحراء
هـي الفضـة ،فهـي ُع ْملـة الصحـراء منـذ األزل
وأسـطورتها حتكـي أنـه (عندمـا ماتـت «تانس»
واختفـت مملكـة الصحـراء انتقلـت جدتنـا
احلسـناء وأقامـت علـى القمـر ،ومـن هنـاك
أرسـلت للنـاس قطعـا ً مـن جسـد القمـر كـي
تقيـم لهـم الدليـل بأنهـا خالـدة ،علـى أجمـل
كوكـب ،الفضـة ُع ْملـة مقدسـة ألنهـا عط َّيـة
مـن «تانـس» لـون الفضـة حزيـن مثـل القمـر،

مثـل وجـوه الصحراويينُ ،م ْ
ط َفـأ وحزيـن عكس
اللمـاع .ص339ج)1
الذهـب َّ
الغنـاء قريـن الصحـراء ،فأنـت يف وحدتـك
مـع القمـر والنجـوم وجبـال الرمـال ،و اجلـو
السـاحر جتـد نفسـك تغنـي ،كل مـا هـو موجود
يف الصحـراء يف املسـاء يسـاعد صوتـك علـى
اخلـروج ،لكـن هنـاك غناء حقيقي وغناء زائف،
يف الصحـراء هـذا الغنـاء الـذي تسـمعه يف
السـكون ،اخلفـي تظنـه صـوت القبلـي ،يتسـلل
بين شـقوق اجلبـال وجتاويـف الكهـوف.
يف الصحـراء صـوت الغنـاء الشـجي غنـاء
مجهول حزين ،يزيد غموض الصحراء ،وجالل
جبالهـا ،يوقـظ يف الصـدر ونسـة ،ويوحـي بسـر
احليـاة واملـوت ،حتى تتخ َّيـل أن طائر الفردوس
يقـف فـوق رأسـك.
يف هجـرة «أوداد» إلـى « تـادرارت» سـمع هنـاك
عشـرات الطيـور ،سـاعتها خرج صوتـه بالغناء،
مقلـداً طائـر الفـردوس املجهول فتـر َّدد الصدى
السـحري يف الفـم السـماوي (السـر ليـس يف
تعـدد اآلالت واألصـوات واألحلـان ،إمنـا يف
فجيعـة خفيـة ترفعـه يف السـماوات وتعيـده إلى
املاضـي واألسـاطير .ص  67ج)1
هـذا غنـاء صحـراوي سـاحر ،يشـرخ الـروح،
حتـى إن ابنـة العـم حني سـمعته بكـت وأصابتها
علـى أن أتـزوج بغيـر
احلمـى وقالـت« :يحـ َّرم
َّ
َّ
أوداد اجلِنّـي ،هـل كان صـوت أوداد السـاحر
مسـتعاراً مـن اجلِنّيـات حتـى إن أحدهـم حين
سـأل عـن صوتـه قـال( :سـمعت خرافـة تقـول
إنـه تعلَّـم الغنـاء مـن طيـور القمقـم .ص 181
ج )1هـل تعلَّـم الغنـاء مـن طائـر الفـردوس ،مـن
همهمـة الريـح يف أفـواه الكهـوف ،مـن حفيـف
النسـيم يف املسـاء ،رمبـا.
هكـذا الصحـراء ،وهكـذا العيـش فيهـا ،حتـى
إنـك ال جتـد نهايـة للروايـة ،وال تريـد أن تنتهي،
وحين تنتهي جتد نفسـك أمـام اجلملة األخيرة
(واصـل السـير ،أمامـه امتـد خلاء كالفنـاء.
ص428ج )2وسـيظل هـذا اخللاء املمتـد
كالفنـاء ،إلـى األبـد.
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فيلوسو-فوبيا

د.عبداهلل علي عمران .ليبيا

طبيعـة الفلسـفة و أهميتهـا :
تتطلـب الفلسـفة ،نقيضـا ً ميكـن شـرحها
مـن خاللـه ،فليـس للفلسـفة موضوعـات
وال نتائـج خاصـة بهـا ،وإن كان لهـا مناهـج
ال تتفـرد بهـا دون غيرهـا ،و بالتالـي ،كان
تاريـخ الفلسـفة مرتبطـا ً بتاريـخ موضوعـات
علـوم و مجـاالت أخـرى ،كمـا يؤكـد ذلـك
«برهييـه» ،و هـو مـا يحـول دون وضـع
الفلسـفة يف إطـار تعريـف جامـع مانـع،
فأنـت محتـاج دائمـا ً للحديـث عـن الديـن،
لكـي تشـير إلـى اجلـزء الفلسـفي يف تناولـه،
ومضطـر لعـرض النظريـات العلميـة ،لكـي
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تتمكـن مـن إثـارة إشـكاليات فلسـفية حولهـا،
ليـس هنـاك شـيء ميكـن أن يشـار إليـه علـى
أنـه فلسـفة (محـض) ،هنـاك دائمـا ً فلسـفة
أخلاق و فلسـفة حضـارة وفلسـفة سياسـة.
وعلـى الرغـم مـن كل هـذه اإلشـكاليات
والصعوبـات التـي تواجـه محاولـة حتديـد
ماهيـة الفلسـفة أو الدفـاع عنهـا ،إال أن
هنـاك مـا ميكـن اعتبـاره إيجابيـاً ،وهـو
أن محاولـة دحـض الفلسـفة ،ال ميكـن أن
تتأتـى إال مـن خلال الفلسـفة نفسـها ،فمـن
يدحضـون الفلسـفة ،هـم يف احلقيقـة،
يسـتمرون يف تأكيـد اجلدليـة القدميـة
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التـي طرحهـا «أرسـطو» حين اعتبـر أن
السـؤال عـن الفلسـفة هـو سـؤال فلسـفي،
وأنـه مبجـرد طرحـك لهـذا السـؤال ،فأنـت
تتفلسـف ،وهـو مـا أكـده «هيدجـر» حين
اعتبـر أن الفلسـفة هـي املعنيـة باإلجابـة
عـن السـؤال الـذي يطـرح عنهـا ،وأن تكـون
اإلجابـة مـن داخـل دائـرة الفلسـفة ،وكمـا
أكـد «دريـدا» أنـه مبجـرد طـرح السـؤال عـن
الفلسـفة ،فأنـت تقـف داخـل باحة الفلسـفة،
وهـذا يف حـد ذاتـه يكفـي ،وهـو مـا دفـع
«رسـل» إلـى القـول إن منكـري الفلسـفة هـم
فالسـفة بشـكل أو بآخـر.
يف املقابـل ،هنـاك سـياقات البـد مـن
حتديدهـا بدقـة ،قبـل اخلـوض يف أي دفـاع
عـن الفلسـفة ،أو اإلجابـة علـى أسـئلة حـول
«ماهيـة الفلسـفة» أو «وظيفتهـا» ،وأهـم
هـذه السـياقات ،هـو :هـل السـؤال هنـا عـن
الفلسـفة مـن «الناحيـة النظريـة»؟ بالسـؤال
عـن نظرياتهـا و مناهجهـا ،أم السـؤال عـن
«الفلسـفة مـن الناحيـة التطبيقيـة» ،أو مـدى
تطبيـق هـذه النظريـات و املناهـج ،علـى
الواقـع ،و حتولهـا إلـى ثقافـة مجتمعيـة؟
ميكـن أن يسـتفيد منهـا املجتمـع؟ ألن
اإلجابـة عـن السـؤال األول يتكفـل بهـا تاريخ
والذي يزخر بعدد ال حصر
الفلسـفة،
لـه مـن النظريـات و املناهج ،أما اإلجابة عن
السـؤال الثانـي ،فهـي مناطـة باملجتمـع ،فهـل
جلـأ إلـى الفلسـفة وخذلتـه؟ هـل اسـتعان
باملنهجيـة الفلسـفية النقديـة ،ولـم يحـدث
ذلـك أي تغييـر يذكـر؟ هـل فعـل أصلاً شـيئا ً
ألجـل الفلسـفة؟ هـل خـاض حربـا ً واحـدة
ألجـل الفلسـفة  -أسـوة بالديـن مثلاً  -و
تبين أنهـا بلا جـدوى؟
و ال أدري ملـاذا مـن يطلـب مـن الفلسـفة
دائمـاً ،أن تخـوض مبفردهـا معركـة
تبريـر وجودهـا ،علمـا ً بـأن كل النتاجـات
احلضاريـة مطالبـة بـذات األمـر ،فالفـن و

العلـم و حتـى الديـن ،كلهـا مطالبـة بإثبـات
وجودهـا مـن خلال قدرتهـا علـى التأثيـر يف
الواقـع و تغييـره ،ورغـم ذلـك ال أحـد يطـرح
سـؤال املاهيـة و األهميـة عـن الفـن (مثلاً)،
بـل جتـد مجتمعنـا يحتفـي بنجـوم الفـن و
كـرة القـدم والشـعراء الشـعبيني ،ولكـن
يتذمـر مـن «أرسـطو» و «رسـل» و «دريـدا»،
ويتسـاءل عـن جـدوى الفلسـفة.
و هـذه اجلدليـة تقودنـا إلـى جدليـة أخـرى،
و التـي يطرحـه كل مـن (نيتشـة) و (فولتيـر)
حيـث يـرى األول أن تأثيـر الفلسـفة مرهـون
مبـدى احتفـاء املجتمـع بهـا ،و يضـرب بلاد
اليونـان مثـاال علـى ذلـك ،لكونهـا احتفـت
بالفلسـفة ،بينمـا لـم يفعـل الرومـان ذلـك،
فكانـت احلضـارة األولـى حضـارة العقـل،
بينمـا احلضـارة الثانيـة حضـارة القـوة .أمـا
(فولتيـر) فيذهـب إلـى عكـس ذلـك متامـا،
فالفلسـفة احلقـة هـي تلـك التـي تؤثـر يف
املجتمـع ،و الفيلسـوف احلقيقـي ،هـو الـذي
يغيـر يف مجتمعـه ،بينمـا مـا يطلـق عليـه
(الفيلسـوف اجلاهـل) فهـو الـذي ال يسـتطيع
أن يؤثـر يف مجتمعـه ،محـذرا يف السـياق
ذاتـه مـن صعوبـة و طوباويـة الفلسـفة.
والبـد مـن التذكيـر يف خضـم هـذه اجلدليات
والتمييـزات ،أن هنـاك متييـز مهـم ولكنـه
غيـر شـائع ،وهـو التمييـز بين الفلسـفة
بوصفهـا (تخصصـا ً أكادمييـاً) ،يعانـي مـن
حيـث مواكبتـه التوظيفيـة ،كمـا تعانـي كافـة
سـواء اإلنسـانية أو
التخصصـات األخـرى
ً
حتـى التطبيقيـة ،و يعتريـه الوهـن العـام
مـن حيـث املناهـج وطـرق التدريـس ،التـي
تعانـي منهـا العمليـة التعليميـة بشـكل عـام،
وذلـك بسـبب طبيعـة سـوق العمـل التـي ال
ترتبـط بـأي تخصـص ،خاصـة يف البلـدان
الريعيـة و التـي ال تنتـج صناعـة و ال علمـا ً
و ال فكـراً .يجـب التمييـز إذا بين الفلسـفة
بوصفهـا فرعـا ً معرفيـا ً أكادمييـاً ،وبين
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الفلسـفة بوصفهـا (ثقافـة مجتمعيـة) ،أي
طريقـة تفكيـر يتبناهـا العقـل اجلمعـي،
وهـي مرحلـة لـم نصـل إليهـا بعـد ،بـل وتبـدو
بعيـدة املنـال.
وهـذا التمييـز ميكـن ربطـه بإشـكالية
تتعلـق بتعريـف الفلسـفة نفسـها ،هـل هـي
األفـكار الكبـرى ،التـي ال ميكـن أن جتـول
إال يف عقـول النخبـة؟ وال يفهمهـا و يتبناهـا
إال املتخصصـون؟ هـي الفكـر املتعالـي عـن
تفاصيـل الواقـع والهـم اليومـي؟ أم هـي
طريقـة تفكيـر عامـة ،ميكـن أن يتبناهـا
اجلميـع ،وليسـت حكـراً علـى قضايـا بعينهـا
أو مصطلحـات بذاتهـا؟ و بالتالـي ميكنـه
(بـل البـد لهـا) أن تنغمـس يف تفاصيـل
الواقـع ،وتنكـش يف جـراح الهـم اليومـي.
بشـكل ميكـن القـول أن الفلسـفة شـأنها
شـأن الفـروع املعرفيـة ،فهـل ذات تدرجـات
ومراحـل ،فكمـا هنـاك بعـض العمليـات
احلسـابية األساسـية التـي يسـتخدمها
اجلميـع ،وهنـاك عمليـات حسـابية أكثـر
تعقيـدات يسـتخدمها املختصـون ،وهنـاك
عمليـات كيميائيـة و فيزيائيـة يقـوم بهـا
اإلنسـان العـادي يف حياتـه اليوميـة ،وهنـاك
فيزيـاء و كيميـاء يدرسـها املختصـون ،يوجـد
أيضـا ً مسـتويات دنيـا مـن الفلسـفة ،متاحـة
للجميـع ،ومسـتويات أعلـى رهينـة البحـوث
الفلسـفية واحلـوارات الفكريـة.
الصعوبـات التـي تواجـه التف ُّكـر :
جتـدر اإلشـارة ،إلـى أن احلديـث عـن طبيعة
الفلسـفة و أهميتهـا ،يجـب أن ال يتـم مبعـزل
عـن احلديـث ،بخصـوص الصعوبـات التـي
واجهـت التفكيـر الفلسـفي ،ومـن املعلـوم
ٍ
حتديـات كبـرى،
أن الفلسـفة واجهـت
ورغـم تنوعهـا ،إال أنـه ميكـن إرجاعهـا،
ٍ
حتـد واحـد أساسـي ،تفرعـت منـه
إلـى
بقيـة التحديـات ،وهـذا التحـدي ،هـو
رفـض النظـم السياسـية و احلـكام ،لوجـود
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الفلسـفة ،و خاصـة حين متـارس دورهـا
النقـدي ،الـذي يترتـب عليـه دور توعـوي،
أمـا التحديـات املتفرعـة ،فهـي التحـدي
الدينـي ،حيـث كان الديـن أهم أداة اسـتخدمها
احلـكام ،ملواجهـة الفلسـفة ،واحليلولـة دون أن
تـؤدي دورهـا ،وجتلـى ذلـك يف موقـف الفقهـاء
و علمـاء الديـن ،مـن الفلسـفة ،والتـي غالبـا ً
مـا تصنـف علـى أنهـا «كفـر» ،وبطبيـة احلـال،
لـم يكـن الفقهـاء أداة محايـدة ،بـل كانـت أداة
لهـا مآربهـا هـي األخـرى ،ممـا شـكّل حتالفـا ً
بين السـلطة و الفقهـاء ،أمـا التحـدي اآلخـر و
املتفـرع مـن أنظمة احلكم ،فهو العقل اجلمعي
املجتمعـي ،حيـث ترفـض املجتمعات الفلسـفة،
نتيجـة السـتخدام احلـكام احلجـج الدينيـة ،أو
بتفريـغ الفلسـفة مـن محتواهـا ،حتـى ال يكـون
لهـا أي دور يذكـر ،كأن جتعـل السـلطة مـن
املفكريـن طبقـة منبـوذة ،والعلـم و املعرفـة ال
تسـاوي شـيئا ً أمـام هيمنـة اخلرافـة.
و جتـدر اإلشـارة يف هـذا السـياق ،إلـى أن
العـداء بين السـلطة ورجـال الديـن والعقـل
اجلمعـي ،ال يعنـي وجـود عـداء بني «الفلسـفة»
أو التفكيـر احلـر مـن جهـة ،و بين «السياسـة»
و «الديـن» و «املجتمـع» مـن جهـة أخـرى ،بـل
علـى العكـس ،يفتـرض أن تكـون هنـاك عالقـة
وطيـدة ومثمـرة ،بين هـذه املجـاالت ،فكمـا
يؤكـد «كانـط» البـد أن يسـهم الفالسـفة ،يف
تطويـر النظـم السياسـية ،كمـا يجـب أن يكـون
هنـاك تكامـل بين الديـن والتفكـر ،بـل هنـاك
العديـد مـن املحـاوالت اجلـادة تأكيـد هـذا
التكامـل خاصـة يف فلسـفة العصور الوسـطى،
فلا ميكـن ألحـد أن ينكـر احلاجـة إلى اإلميان
أو املعتقـدات ،فاإلميـان فكـرة جيـدة و مفيـدة
كمـا يعتبرهـا «جيمـس» و مـن بعـده «ولسـون»،
اإلميـان فكـرة تسـاعد البشـر ،علـى جتـاوز
العقبـات الكبـرى ،والتـي ال ميكـن للعقـل أن
يجـد أسـبابا ً كافيـة لتجاوزهـا ،و لكـن اإلميـان
ال يكفـي مبفـرده ،إنـه يسـاعدك علـى النهوض
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و يقنعـك بضـرورة البحـث عـن طريـق ،و
لكـن البـد مـن تفكيـر ممنهـج لتحديـد ذلـك
الطريـق .وكل ذلـك يصـب يف مصلحـة رقـي
املجتمـع وتقدمـه ،مـن خلال قـدرة مفكريـه
على تشـخيص مشـكالته و إيجاد العالج لها.
رهاب التفكر :
إن كل تلك الصعوبات التي تواجهها الفلسفة،
سـواء علـى الصعيـد النظـري ،أو علـى صعيـد
ً
التطبيـق ،و علـى رأسـها غيـاب املنـاخ املالئـم،
املفعـم باحلريـة ،يتحـول مـع مـرور الوقـت إلى
(رهـاب) تصـاب بـه املجتمعـات و األفـراد،
ويصبـح منطـا ً عاما ً لـدى املجتمعات املتخلفة،
فالبشـر مييلـون نحـو الكسـل وطلـب الراحـة،
فاألفضـل بالنسـبة لهـم هـو وجـود منـوذج أو
خريطـة مسـبقة ،وهـو ال يبـدو أمـراً سـيئاً،
ولكـن مشـكلته أن ال يراعـى أهـداف الفـرد،
بـل يراعـي متطلبـات النمـوذج  -األيديولوجيا
أو املجتمـع أو املعتقـد -و يتحـول مـع الوقـت
إلـى منـوذج مقـدس ،حيـث حتيـل العـادة مـع
الزمـن أي شـيء مهمـا كان غيـر عقالنـي إلـى
شـيء مقـدس.
و ال يبـدو التفكيـر احلـر عبئـا ً علـى اجلمـوع
فقـط ،بـل علـى الفـرد نفسـه ،بـل هـو يف
األصـل رهـاب فـردي ،ميثـل (خـوف اجلميـع
مـن اجلميـع) إضافـة إلـى مـا يوفـره مـن راحة
و طمأنينـة زائفـة ،ألن التفكـر وثيـق الصلـة
باحلريـة والتـي بدورهـا هـي قرينـة املسـئولية
دائمـاً ،و يـرى (نيتشـة) أن أهـم سـمة للبشـر-
إضافـة حلبهـم للكسـل -إنهـم خائفـون ،و
يبحـون عـادة عـن ملاذ آمـن يف العـادات و
التقاليد .و هذا كله يرسـخ يف النهاية ،مناخا ً
عامـاً ،يشـيطن التفكـر ويثيـر حوله الشـبهات،
ويحوله إلى رهاب ،وأن سـبيل النجاة يتمثل
يف الهـروب منـه ،واللجوء إلى «ثقافة القطيع»
واالحتمـاء بقطعيـات وخرافـات العقـل
واخلضـوع لسـلطة النظـم ،و
اجلمعـي،
ترديـد حتذيـرات املؤسسـات الدينيـة.

إن التحديات التي تواجه الفلسفة ،أو التفكير
احلر ،وصراعاتها بوصفها منهجا ً يف التفكير،
ضـد املناهـج األخـرى ،هـو يف حقيقتـه صـراع
يتسـم باالسـتمرارية ،و لذلـك تبقـى املهـم
األكثـر صعوبـة ،أمـام املؤسسـات واملجتمعـات،
هـي مـدى قدرتهـا علـى خلـق تـوازن مثمـر بين
مختلـف املناهـج ،و وضـع حـدود فاصلـة ،بين
مجاالتهـا املختلفـة ،واحلفـاظ على تكاملها و
تعاضدهـا ،يف املجـاالت التـي تتداخـل فيهـا،
بل إن تقدم احلضارات و استمرارها ،مرهون
بقدرتهـا علـى خلـق هـذا التـوازن و تطويـره
بشـكل دائـم ،جتنبـا للصـراع اإلقصائـي ،الـذي
يؤثـر سـلبا علـى كل املناهـج الفكرية و املظاهر
احلضاريـة.
و إن كان الواقـع الراهـن بشـكل عـام محبطـا ً
مترديـاً ،و لكـن مـا مييـز الفلسـفة يف احلقبـة
املعاصـرة ،هـو قدرتهـا علـى التغلغـل يف كثيـر
مـن الفـروع املعرفية األخرى ،فتسـربت األفكار
الفلسـفية مـن خلال العلـم نفسـه ،وانتشـرت
انتشـاراً واسـعا ً من خالل األدب خاصة الرواية
و القصـة ،وأصبـح العامة ،أكثر تذوقا ً للفلسـفة
وهـم ال يشـعرون ،و لقـد كان للمفكريـن و
الفالسـفة الذين ميتلكون أسـلوبا ً أدبياً ،جناحا ً
أكبـر ،مـن أقرانهـم الذيـن يتمسـكون بلغتهـم و
أسلوبهم الفلسفي التقليدي .إضافة إلى أولئك
املفكرين الذين اسـتخدموا معاولهم الفلسـفية،
يف نبـش قضايـا املجتمـع ،و الكتابـة عنها ،وفقا
خللفياتهـم الفلسـفية ،فناقشـوا قضايـا احلرية
و الفرديـة ،و أصبحنـا نسـمع عـن مناقشـات
فلسـفية للقانـون والدسـتور واللغـة و األدب و
التنميـة و اإلنسـان .ورغـم كل هـذه اإليجابيـات
وهـذا التفـاؤل ،البـد مـن االعتـراف أن هـذه
املحـاوالت ال تـزال تخطـو خطواتها األولى ،ولم
تنـل حظـا ً وافـراً مـن الرواج ،و لـم تلفت االنتباه
بعـد ،ال مجتمعيـا ً و ال مؤسسـاتياً ،مـا ترتـب
عليهـا محدوديـة نتائجهـا و ضعـف تأثيرهـا.
61
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من ذكريات العمالقة

علي مصطفى املصرات ًي
نصرا الدين البشير العربي .ليبيا

لـو كتـب تاريـخ الوعـي الصحـايف احلديـث
وفصـل املـؤرخ أو
يف ليبيـا والبلاد العربيـة،
ّ
الباحـث القـول فيمـن شـاركوا حركـة الوعـي
الصحـايف وإدخـال الروعـة والتجديـد يف
حيـاة الصحافـة ورسـالتها السـامية ،جلـاء
ذكـر األسـتاذ «علـي مصطفـى املصراتـي»
يف الطليعـة ،فهـو صحفـي وأديـب بطبعـه
ومزاجـه ،وإن صـح التعبيـر قلـت إنه موهوب
يف هـذا الفـن األصيـل مـن مفـرق شـعره إلى
أخمـص قدميـه.
أدركتـه هـذه احلرفـة الشـاقة مـذ كان
فتـى ناشـئا ً باإلسـكندرية ،وملـا جـاء إلـى
ً
القاهـرة تاقـت نفسـه إلـى الصحافة واألدب
فاندمـج فيهـا ومارسـها ومارسـته حتـى
طاوعـه القلـم وحفزتـه املوهبـة والتجـارب،
فانقـادت لرجاحتـه وإخالصـه علـى الصبـا
وريـق العمـر ،ولـم يكـن مـن دأبـه التقليـد
واملحـاكاة ،فلمـا طلـع علـى النـاس بآثـاره
التـي احتـوت الفـن واالبتـكار قـرءوه بشـوق
وإعجـاب وتتبعـوه بأمـل وانتظـار.
كانـت الصحافـة العربيـة أول عهـد النـاس
بهـا بعـد احلـرب العامليـة األولـى ضربـا ً مـن
املقـال املسـرود واخلبر املسـتفيض ،وحشـداً
مـن البرقيـات والشـؤون املحليـة واإلقليميـة،
ٍ
بـأداء اليخلـو مـن التـرادف والتشـجيع
حسـبما كان معروفـا ً ومألوفـاً ،فلمـا جالـت
يف موضوعاتهـا أقلام حـرة مثقفـة نهجـت
هـذه الصحافـة نهجـا ً جديـداً ،وتبدلـت
مطالـب القـراء الذيـن دب الوعـي يف
صفوفهـم وأصبحـوا يتطلبـون جـدة وتنويعـا ً
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وسـبقاً ،وحتريـا ً للحقيقـة أينمـا كانـت ،وقـد
عـد هـذا التجـاوب بين الصحافـة احلديثـة
وبين قرائهـا تطـوراً ملموسـاً ،وخاصتنـا
بعـد ظهـور وسـائل املعلوماتيـة احلديثـة مـن
حاسـوب وانترنـت وآالت تصويـر متطـورة
جعلتهـا تتغيـر يف أسـاليبها ومظهرهـا
وحتررهـا مـن جمودهـا القـدمي وتقاليدهـا
املوروثـة لتمضـي مـع حاجـة العصـر واملجتمع
واحلضـارة والتقـدم التـي دخلـت احليـاة
اخلاصـة والعامـة.
وكان األسـتاذ علـي مصطفـى املصراتـي مـن
شـهود هـذا التطـور العنيـف ،ومـن جنـده
األقويـاء املستبسـلني يف معركتـه الظافـرة
التـي أحلتـه فيمـا بعـد مكانتـه اجلديـرة
مبواهبـه ومزايـاه ،علـى أن الصحافـة التـي
مضـت يف حتولهـا املحسـوس لتسـاير هـوى
اجلمهـور وتلاءم بين مصلحـة أصحابهـا
وبين مـراد السـاحة واحلـكام ،والتـي لـم
تسـتطيع أن جتـرف األسـتاذ علـى مصطفـى
املصراتـي بتيارهـا وتسـتهويه بسـحرها
فبقـى مـع أنـداده املتمرسين بالصدمـات
واجلهـاد حفيظـا ً علـى العهـد وفيـا ً للرسـالة
الكبـرى ،منزهـا ً قلمـه عـن تالويـن الظـروف
واالنسـياق مـع احلـوادث واأليـام ،فاحلقيقـة
الراهنـة هـي هدفـه ومنـاه مهمـا تألبـت
الشـدائد وتعسـرت اإلحـكام ،وكانـت سـلواه
إذا أحـب أن يخلـص مـن أشـواك السياسـية
أن يرمـي نفسـه بين ورد الفكـر واألدب،
فيطلـع علـى قرائـه مـن حين إلى حني بطرف
مـن التاريـخ أهملهـا املؤرخـون املعاصـرون،
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وقصـص يف احلـب واحلماسـة إذا قراهـا
املتعلـم واملثقـف ،املـرأة والرجـل ،متنـى أن ال
ينتهـي منهـا ،ومـا أشـبه الصحـايف املطبـوع
باملمثـل البـارع يظهـر علـى املسـرح بأشـتات
املشـاهد ،فـإذا ظهـر األسـتاذ علـى مصطفى
املصراتـي صحافيـا ً بالعربيـة ،مختصـا ً
بأفانين فيهـا ،وكاتبـا ً للقصـة والتاريـخ بلغـة
الضـاد فإننـا لـم نعجـب أن رأينـاه ضالعـا ً
أيضـا ً يف أفـق آخـر هـو ترجمـة أعمالـه
إلـى اإلجنليزيـة ،والفرنسـية ،واألملانيـة،
واإليطاليـة ،والصينيـة ،وقـد كان عضـواً
بحـزب املؤمتـر الوطنـي الـذي أسسـه بشـير
السـعداوي وخطيبـا ً لـه ،وذلـك يف الفتـرة
مـن عـام 1948م وحتـى عـام 1951
وسـجن ثلاث مرات بسـبب مواقفـه الوطنية
والقوميـة الرافضـة للوجـود األجنبـي بليبيـا.

ولألسـتاذ علـي مصطفـى املصراتـي صلات
مـودة بأقطـاب الصحافـة واألدب يف جميـع
الـدول العربيـة وخاصـةً مصـر التـي ولـد
فيهـا عـام 1926م باإلسـكندرية وتلقـى
تعليمـه األول مبدرسـة اجلالديـن ببـوالق عام
1933م ،ثـم التحـق باألزهـر التـي نـال منهـا
العامليـة مـن كليـة أصـول الديـن عـام 1946
م ،ثـم العاليـة مـع تخصـص التدريـس مـن
كليـة اللغـة العربيـة باجلامعـة األزهريـة عـام
1949م.
لقـد تعـددت جوانـب العبقريـة يف هـذا
الصحـايف والكاتـب واألديـب اللبـق الـذي
أوتـى حاسـة النقـد وثقافـة الفكـر ومرانـه
السـنني فهـو يفهـم السياسـة مـن أبوابهـا
ومنافذهـا ،فنشـر نتاجـه األدبـي يف
الصحافـة املصريـة ،ثـم بالصحافـة الليبيـة
63

الليبي

إبــــــــــــداع

،والعربيـة ،حيـث نشـر يف صـوت األمـة،
واألسـبوع ،واأليـام ،وأخـر سـاعة ،واألهـرام
بالقاهـرة ،ثـم باملرصـاد ،وطرابلـس الغـرب
وهنـا طرابلـس الغـرب ،والرائـد ،وشـعلة
احلريـة ،والشـعب ،واإلذاعـة ،واملسـاء،
واألسـبوع الثقـايف ،والثقافـة العربيـة،
وتـرات الشـعب ،والفصـول األربعـة،
والطريـق اللبنانيـة ،وقصـص التونسـية.
فقـد مـازج األسـتاذ على مصطفـى املصراتي
بين الفنين األدب والتاريـخ ،واتقـن سـكب
األحاديث يف تالوين الصور وروائع القصص
فكـم قصـة حتمـل عنـوان -:مرسـال ،
والشراع املمزق ،وحفنه من رماد  ،والشمس
والغربـال ،واجلنـرال يف محطـة فكتوريـا،
والقـرد يف املطـار ،وصائـدة الفراشـات،
وعبدالكرمي حتت اجلسـر ،والطائر اجلريح،
وكتـاب خمسـون قصة ،وغيرهـا من الكتابات
القصصيـة الرائعـة التـي احتفنـا بهـا .
وكذلـك «الرجـل الـذي مـات مرتين» الـذي
غـداً مقرونـا ً باسـم علـى مصطفـى املصراتي
منـذ ربـع قـرن ،فلـو جمـع مـا ألـف فيـه
وصنـف لكانـت مجلـدات ضافيـة ،ومـن
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عجـب أن يطالبـه الناشـر مبوضوعـات خفيفة
عابـرة يضمـن رواجهـا ويتأنـي علـى املؤلفـات
التـي متتـع الفكـر والـروح بفنهـا وطرافتهـا،
ولـو أخلصـت دور الصحـف والنشـر الليبيـة
واملصريـة والتـي وهـب لهـا املصراتـي زهـرات
ندايـا مـن شـبابه وأدبـه ،ألخرجـت لـه يف
كهولتـه اليـوم كتبـا ً وقصصـا ً تكـون بعـض
التقديـر والكفـاءة جلهـده الطويـل املثمـر.
وإذا حتدثـت بالشـمائل املصراتيـة كان
مـن حقهـا علـى وانـا أودع يف هـذه الصـورة
الثقافيـة مزايـا املوهوبين املخلصين ،أن أذكر
السـبب الـذي أعـان األسـتاذ علـى املصراتـي
علـى تفوقـه وتوفيقـه يف مهمتـه ،ووجهتـه
ذلـك هـو الصـدق والقـول والصـراح يف األداء
واحلديـث ،ولعلنـا اليـوم تقـف منصفين
عارفين بالصحافـة العربيـة احلديثـة عامـة
والليبيـة خاصـة لنبـرز أحـد جندهـا األمنـاء،
والصحافـة كمـا يقولـون ملكـة صوجلانهـا
القلـم وعرشـها الصحـف وتاجهـا اإلخلاص
للحـق والوطـن ،عندئـذ يبـرز علـى مصطفـى
املصراتـي خافقـا ً براقـا ً للقلم ،والـورق ،وكلمة
احلـق.
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مريد البرغوثي ..

شاعر املفارقات املؤملة

فراس حج محمد .فلسطين

مجموعـة مـن األفـكار واألسـئلة واملفارقـات
أثارتهـا النـدوة التـي عقدهـا مسـاء السـبت
 2021/3/20منتـدى «شـرق وغـرب»
الثقـايف يف اإلمـارات ونـادي «ليـل» الثقـايف يف
فرنسـا مـن أجـل إحيـاء ذكـرى الشـاعر مريـد
البرغوثـي ملناقشـة كتـاب «رأيـت رام اهلل»،
وشـارك فيهـا نخبـة مـن الكتـاب واألكادمييين،
ومتـت عبـر تطبيـق زوم.
أول تلـك اإلشـكاليات هـو اختصـار شـاعر
بحجـم «مريـد البرغوثـي» مبناقشـة كتـاب

نثـري ،مـع أنـه لـم يعـرف عـن مريـد أنـه ناثـر
أو مكثـر مـن النثـر عـدا كتابيـه «رأيـت رام اهلل»
و»ولـدت هنـا ولـدت هنـاك» ،حتـى أنـه لـم يكـن
مـن كتـاب مقـاالت الـرأي ليكتـب بشـكل دوري
يف الصحـف الكبـرى واملجلات كمـا هـو حـال
كثيـر مـن املبدعين العـرب .ومـن املفارقـات
تنفك
التـي أحدثتهـا الصدفـة ،وهـي مفارقـة ال
ّ
تالحـق مريـد البرغوثـي حتـى بعـد رحيلـه أن
يذهب به املنتدون إلى منطقة ليسـت منطقته،
وإن تـرأس يف سـنة مـن السـنوات جلنـة حتكيـم
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جائـزة البوكـر للروايـة العربيـة ،ولـو أراد املـرء
أن ينظـر إلـى هـذا احلـدث بعين الرضـا ،فلا
ينظـر إليـه إال مـن باب التكـرمي املعنوي ،وليس
ألنه روائي كبير ،أو ذو بصمة نقدية يف مجال
الروايـة ،وهـذه مفارقـة إبداعيـة تضـاف إلـى
رصيـده الزاخـر باملفارقـات.
لذلـك ،والعتبـارات فنيـة تتعلـق بالطاقـة
اإلبداعية يعتبر مريد البرغوثي شاعرا وليس
أ ّي شـاعر سـخّر كل حياته للشـعر ،فهو جدير
بلقب شـاعر ،هذا اللقب الذي اكتسـبه أول ما
اكتسـبه عندمـا تصـادف أن نشـر أول قصيـدة
لـه يف اجلريـدة صبيحـة اخلامس مـن حزيران
عـام  1967كمـا يذكـر يف كتابـه «رأيـت رام
اهلل» ،إنها مفارقة أخرى ،بل لعلها أم املفارقات
التـي ظلـت مواكبـة ملسـيرته اإلبداعية ،مفارقة
قتلـت إحسـاس الفرحـة عنـده ،وكأن الشـعر
ارتبط لديه باخلسـارات والهزمية تلك املعاني
التـي تشـيع يف قصائـده كأنهـا العصـب ،فلا
تـكاد تسـلم قصيـدة مـن قصائـده علـى امتـداد
عطائـه الشـعري مـن نبـرة احلـزن إلـى جانـب
نبرة السـخرية السـوداء املرة واملفارقة ،إضافة
إلـى أن شـعره قـد انغمـس بسـبب هـذا احلـزن
الوجـودي العميـق يف اليومـي واملعيـش ،وظهـر
يف كثيـر مـن قصائـده.
لقـد امتـاز شـعر مريـد أيضـا ً يف جـزء منـه
مبزجـه بين النوعين مـن الشـعر ،شـعر
الشـطرين والشـعر احلر على صعيد القصيدة
الواحـدة كمـا هـو يف ديـوان «طـال الشـتات»،
مـا يعـزز لـد ّي فكـرة أن ال ارتبـاط بين الشـكل
واملضمـون ،وأنـه ليـس صحيحـا أن الشـعر
الكالسـيكي اخلليلـي هـو انحيـاز أصولـي
تراثـي دينـي ،وأن الشـعر احلـر انحيـاز حداثي
تقدمي ،فقد وجد هذان الشـكالن من الشـعر
عنـد كثيـر مـن شـعراء احلداثة العربيـة أمثال:
محمـود درويـش وسـميح القاسـم وأدونيـس
وسـعيد عقـل وأمل دنقل ومظفـر النواب ونزار
قبانـي وبـدر شـاكر السـياب وغيرهـم الكثيـر،
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وكنت قد ناقشـت هذه املسـألة مطوالً يف بحث
سابق.
ولـم يكـن شـعر مريـد كلـه مطـوالت كذلـك ،بـل
إنـه مـن أوائـل الشـعراء الذيـن كتبـوا القصيـدة
القصيـرة ،وسـبق أن وقفـت عنـد هـذه الظاهرة
يف شـعره يف كتابـي «بالغـة الصنعـة الشـعرية»،
حيـث ناقشـت ظواهـر متعـددة فنيـة يف الشـعر
احلـر مـن بينهـا حضـور القصيـدة الومضـة
يف شـعر الشـعراء ،ومنهـم عـدا مريـد الشـاعر
سـميح القاسـم علـى سـبيل املثـال.
إضافـة لـكل تلـك السـمات الفنيـة التـي طبعـت
شـعر مريـد البرغوثـي يجـد القـارئ لشـعره
اللغـة السـهلة التـي تتعمـد الغـرف مـن لغـة
اليومـي واملعيـش كمـا يف قصيـدة «غمـزة» مـن
ديوانـه «رنـة اإلبـرة» ،أو كمـا يف قصيدتـه عـن
احلـب الـذي يقـرر فيهـا أن «احلـب يف احليـاة
غيـر احلـب يف القصائـد»،
ويضمنهـا موقفـا ً
ّ
نقديـا ً مـن شـعر الغـزل العربي حيـث دائما ً تلك
الصـورة املثاليـة للحبيبـة ،فلا يوجـد مـن لهـا
سـن مكسـور أو شـعر جعـدي مثلاً .وكنـت قـد
أشـرت إلـى هـذه القصيـدة يف معرض دراسـتي
للسـخرية يف شـعره.
وعلـى صعيـد آخـر متصل بالشـعر وحضوره يف
حيـاة مريـد البرغوثـي ،ال بد من أن يلتفت املرء
إلـى حضـور ابنه الشـاعر متيـم البرغوثي ،ومن
املفارقات التي رمبا لم تكن تؤلم الشـاعر األب
أن ابنـه متيمـا ً هـو السـبب يف معرفـة القـراء لـه
علـى نطـاق واسـع ،وذلـك عندمـا أعلـن متيـم-
مفتخراً -نسبه وقريته ،وأنه ابن ملريد وأن أمه
رضـوى عاشـور يف قصيـدة لـه يف برنامـج أميـر
الشعراء.
لعـل هـذه النقطـة بالـذات تعيـد إلـى الذهـن
حـاالت مشـابهة مـن املقارنـة بين األب وابنـه
شـعريا ً أو فنيـا ً كمـا وازن النقـاد مثلا بين
حسـان بـن ثابـت وابنـه عبـد الرحمـن ،وكانـت
دائمـا ً ترجـح الكفة لصالح حسـان كونه شـاعراً
مخضرمـاً ،وذا بصمـة يف الشـعر العربـي يف
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جاهليتـه وإسلامه ،والشـيء نفسـه يقـال عـن
املوازنـة بين متيـم ومريـد ،فاملوازنـة النقديـة
اجلادة بينهما سـتجعل مريد شـاعراً ذا موهبة
فـذة وقـدرة عاليـة يف التمكـن الشـعري علـى
مسـتوى املعجـم اللغـوي واملعانـي واألفـكار
والصـورة الشـعرية واالنتمـاء للشـعر ،بـل لقـد
الحـظ اجلمهـور الفـرق بين الشـاعرين عندمـا
عمـان
التقيـا يف أمسـية شـعرية ،أقيمـت يف ّ
إحيـاء لذكـرى رضـوى عاشـور واإلعلان عـن
ً
كتابهـا األخيـر الـذي نشـر بعـد وفاتهـا «لـكل
املقهوريـن أجنحـة».
لقـد شـكل هـذا الثالثي عائلة كلهم كانـوا كتاباً،
ولكـن لـم يطـغَ أحدهمـا علـى اآلخـر الطغيـان
الذي ينسـى فيه اجلمهور أحدهم على حسـاب
اآلخـر ،فمريـد لـم يؤثـر يف شـعبية متيـم ،بـل
إن متيمـا ً يف جماهيريتـه السـريعة كان ذا أثـر
إيجابـي جـدا علـى األب ،لكـن إلـى حـد التجاور
معـا كنجمين مضاءيـن ،ولم يكونا أبداً كفرسـي
رهـان متنافسين ،والشـيء نفسـه يقـال عـن
عالقـة رضـوى مبريـد ،فعلـى الرغـم مـن أنهمـا
زوجان ،واستمر زواجهما إلى أن افترقا باملوت،
لـم يكـن شـائعا ً جـداً بين القـراء أن رضـوى
عاشـور هـي زوجـة مريد البرغوثـي ،فكانت لها
مسـاحتها اإلبداعيـة التـي تتحـرك فيهـا بعيـداً
عـن ارتباطهـا مبريـد ،فكونهـا ناقـدة وروائيـة
وقاصـة لـم تكن لتطغـى يف صورتها على مريد،
وال هو بشاعريته وحضوره كان عامالً سلبيا ً يف
التأثير على حضورها اإلبداعي ،عكس حاالت
كان للـزوج األديـب أو الشـاعر أثـراً سـلبيا ً يف
شـهرة الزوجـة كمـا هـو احلـال مـع سـنية صالح
وملكة أبيض وخالدة سـعيدة على سـبيل املثال،
فقـد كانـت أولئـك األديبـات ظلاالً ،ولـم يكـن
يتمتعن بالشـهرة ذاتها التي متتع بها أزواجهن؛
محمـد املاغـوط ،وسـليمان العيسـى ،وأدونيـس
علـى الترتيـب .عـدا أن هنـاك حاالت انتهى بها
األمـر إلـى الطلاق بسـبب نـوع مـن التنافسـية
بين الزوجين ،كمـا تذرعـت بذلـك مـ ّرة الكاتبـة

الكويتيـة ليلـى العثمان ملمحة أن سـبب طالقها
مـن الكاتـب الفلسـطيني وليـد أبـو بكـر هـو هـذا
التنافـس الصامت بينهمـا ككاتبني.
ومـن زاويـة أخـرى فإنه وكما طرح الدكتور عادل
األسـطة يف إحدى مقاالته عن مريد البرغوثي،
وأعـاده يف نـدوة شـرق وغرب هـذه ،أن مريدا يف
كتابـه «رأيـت رام اهلل» قـد تأثـر بروايـة رضـوى
عاشـور «الطنطوريـة» يف احلديـث عـن األخ
األكبـر ،وهـذا يفتح مجاالً للبحـث يف أثر األزواج
الكتّـاب ،أحدهمـا يف اآلخـر ،والتنـاص معـه ،أو
محاورتـه ،وليـس املقصـود هنـا كتابـة أحدهمـا
عـن اآلخـر كما كتبت خالدة سـعيد عـن أدونيس
نقـداً ،وال كمـا كتبـت عبلـة الروينـي عـن «أمـل
دنقـل» بعـد رحيلـه شـيئا مـن سـيرته الذاتيـة.
يبقـى مريـد البرغوثـي شـاعراً وشـاعراً أوالً
وقبـل كل صفـة ،وإن لـم يأخـذ حظـه مـن
املناقشـة النقديـة الشـعرية يف هـذه النـدوة ،وإن
فـاز عـام  1997مناصفـة مـع يوسـف إدريـس
بجائـزة جنيـب محفـوظ يف اإلبداع الروائي على
الرغـم ،وهـذه مفارقـة أخـرى؛ أن الكتـاب الفائز
ت رام اهلل» ليـس روايـة ،فقـد كان
باجلائـزة «رأيـ ُ
يكتـب مريـد جانبـا مـن سـيرته الذاتيـة وعالقته
بـرام اهلل وقريتـه «ديـر غسـانة» ،وال أدري مـن
أيـن جـاءت صفـة الرواية لتجنيـس الكتاب ،فقد
قرأتـه يف طبعتـه األولـى ،وليـس فيـه مـا يشـير
إلـى أنـه روايـة ،بـل إنـه يتحـدث يف ثنايـا الكتـاب
عـن عودتـه هـو «مريـد البرغوثـي» العائـد بعـد
اتفاقيـات أوسـلو وذهابـه إلـى قريتـه ويجسـد
بعـض مـا حـدث معـه فعلا ،مبعنـى آخـر ،فإنـه
باملفهـوم النقـدي الروائـي لـم يكـن يكتـب نصـا ً
متخيلاً ،وإمنـا النـص كله بشـخصياته وأحداثه
حتيل إلى الوقائع املشهودة يف قريته أو األماكن
التـي حتـدث عنهـا .ورمبـا رأيـت يف ذلك مفارقة
أخـرى ،تضـاف إلـى املفارقـات األخـرى ،ليكـون
مريـد البرغوثـي شـاعر املفارقـات احلـادة التـي
تشـي إلـى سـخرية مريـرة غلّفـت حياته وشـعره
والنشـاطات التـي حتتفـي بـه.
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رسد سرية ذاتية وحضارة بالد ..

بالد العم سام

هند زيتوني .سورية

( )El Norteكان عنـوا َن الفيلـم االٔو ِل الـذي
شـاهدته يف املعهـد االٔمريكـي لتعليـم اللغـة
ِ
لبلاد
االٕنكليزيـة لالٔجانـب ،فـو َر وصولـي
ث عـن الهنـود (املايـان)
العـم سـام .كان
يتحـد ُ
َّ
جنـوا مـن مجـزر ِة
 Indian Mayanالذيـن َ
اجليـش الغواتيمالـي وقـرروا أن يبـدؤوا حيـا ًة
جديـد ًة يف أمريـكا .كان مـن املسـتحيل أن
ف الدمـوع.
تتابـ َع
الفيلـم دون أن تـذر َ
َ
حـاول الهنـو ُد الدخـو َل إلـى بلاد العـم سـام،
كالجئين غيرِ شـرعيني،
عـن طريـق املكسـيك
َ
ليواجهـوا املـوت ،املصاعـب واملحاكمـة .بعـد
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انتهـاء الفيلـم ،وضـ َع لنـا املـد ّرس «مايـكل»
نشـرة االٔخبـار ،كانـت النشـرة عـن غـزو
«صـدام» للكويـت لنتعلـم لغـة السياسـة.
ٕلـي وقـال
وقـد عـرف بأننـي عربيـة ،نظـر ا ّ
ممازحـاً (( :أنتـم تتقاتلـون يف بالدكـم ويغـزو
بعضكـم بعضـا ً ثـم تسـتنجدون (باليانكيـز))،
ُ
أي االٔمريـكان .اليانكيـز كانـت تلـك ا َّٔو َل ٍ
كلمـة
تعلَّم ُتهـا .يف ذلـك الوقـت كان ُيل ِّّمـ ُح بـأ ّن
ِ
صـدام مـن
ـب
اجليـش اال
لطـرد َّ
َ
ٔمريكـي يتأ َّه ُ
َّ
هنـاك.
ت ا ِ
ربـا
كنـ ُ
ٔفكّـ ُر سـراً بينـي وبينكـم بأنهـم ّ
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َّ
ليحتـل الكويـت أو أعطَـو ُه
هـم مـن دفعـوه
ت
الضـوء االٔخضـر ليفعـلَ ذلـك .ولكننـي آثـر ُ
َ
ت الجئـةً غريبـةً ال تتقـ ُن
ت ،الٔننـي كنـ ُ
الصمـ َ
ث عـن مـكانٍ
االٕنكليزيـة كثيـراً .جئـ ُ
ت الٔبحـ َ
وبعـد احلـرب...
آمـنٍ أسـتق ُّر فيـه .أمـا االٓن
َ
ٍ
حسـدو َن عليه
أصب َح السـور ّيون يف
موقف ال ُي َ
سـوءا.
فقـد ازدا َد الوضـع
ً
ٍ
ِ
متعـددة
جنسـيات
ـف ،كنّـا مـن
ّ
الص ّ
ْ
جلسـنا يف َّ
َّ
جلـس أمامـي رجـلٌ
مـن جميـ ِع أنحـاء العالـم.
َ
ي بلادٍ
كهـلٌ مـن بورتوريكـو سـألني مـن أ ّ ِ
هتـف علـى
أتيـت؟ قلـت لـه :امليـدل إيسـت.
َ
ٍ
ٍ
ومكسـرة :أووو
ثقيلـة
بلكنـة إنكليزيـة
الفـور
َّ
امليـدل إيسـت ( )too much problem
كان اهلل بعونكـم ،لديكـم مشـاكلُ كثيـر ٌة يف
ب طاحنـةٌ ال تتو َقّـف.
بالدكـم .حـرو ٌ
ب اليمـن السـعيد
طبعـا ً كانـت هنـاك حـر ُ
(الـذي لـم يعـر ِ
ِ
ب
ف السـعادة يف حياتـه) وحـر ُ
ب لبنـا َن الطائفية
العـرا ِق علـى الكويـت وحـر ُ
ٍ
امتـد ْ
لسـنوات عديـدة .فهـم يتابعـون
ت
التـي
َّ
االٔخبـار.
ت مـن تلك
ٔتفـوه بكلمـة ...ولكننـي ابتسـم ُ
لـم ا َّ
اللهجة.
يف ِ
ٔجنـاس املختلفـةُ
بلاد العـ ِّم سـام تُصهـ ُر اال
ُ
ٍ
تسـمى ( )The melting pot
بوتقـة
يف
َّ
حيـث تتالحـ ُم االٔعـرا ُق واالٔديـا ُن ال فـر َق بين
أوربـي ،عربـي ،أو أفريقي .بورتوريكي ،صيني
أو صومالـي .القانـو ُن ُيط ََّب ُـق علـى اجلميـع
يذهـب اجلانـي إلـى
ب أي خطـأ
وعنـد ارتـكا ِ
َ
ُ
ِ
ِ
ض ال َنّظـرِ عـن مركـ ِزه أو مهنتـه.
املحاكمـة بغـ ّ ِ
ٍ
فتـرة مـن الزمـن ...تالحـظُ أن تلـك
بعـد
ِ
ت
السـحنات املختلفـة تتشـاب ُه فهـي جتتم ُع حت َ
ِ
خيمـة االٕنسـانية ،تعمـلُ ليـلَ نهـار ...وتعـر ُق
ش الكـرميِ الـذي
مـن أجـ ِل َجنْـ ِي املـال ،والعيـ ِ
ت منـه يف بالدهـا.
حر َمـ ْ
ُ
ت أحـد «املكسـيكان» :
أذكـ ُر متامـا ً حين سـأل ُ
ت بلا َدك ؟ فأجابَنـي :الـذي أجنيـهِ
ملـاذا تركـ َ
ٍ
هنـا يف يـومٍ واحـد ال أجنيـه يف بالدي حتى لو

الفـرص مفتوحـةٌ
ملـدة شـهرٍ كامـل .هنـا
عملـ ُ
ُ
ت َّ
للجميع.
ٔحبـوا ...عشـقوا،
البشـ ُر هنـا تعارفـوا ،ا ُّ
ت أنسـا ُبهم ودماؤهـم :وبنـوا
تناسـلوا ،وتخالطـ ْ
ٔطبـا ُء
هـذه احلضـار َة العظيمـة ...فـكان اال َّ
العـرب ...والهنـو ُد الذيـن يسـيطرو َن علـى
التكنولوجيـا والكمبيوتـر وهنـاك الكثيـ ُر مـن
ين العاملين يف (ناسـا) .واملهندسين
املصري ِ
َّ
واملكتشـفني أو املخترعين إنهـا بلا ُد العلـم
ٍ
مجتهـد نصيـب.
ولـك ّ ِل
حتـب مـن االٔفـكار
تعتنـق مـا
احلري ِـة
إنهـا بلا ُد
ُ
َّ
ُّ
املالبـس الفاضحـة أو
أو االٔديـان ،ترتـدي
َ
ص القدمني .وال
ٔس إلـى أخم ِ
السـاترة مـن الـرا ِ
َّ
ِ
ـك أن تكـو َن مسـلماً،
ٔحـد ينظـ ُر الٔحـد .بإمكان َ
ا َ
مسـيح ّياً ،أو ح َتّـى ملحـداً .هنـا ال
ُ
توجـد صـورٌ
ٔسـاء علـى اجلـدران وال متاثيـلَ
لزعمـاء أو رو َ
َ
يركـ ُع لهـا الشـعب وال مخبريـ َن ميشـو َن خل َفـك
مـر ًة تتنفـس!
ليحصـوا كـم َّ
الص ِ
عـب أن يعـو َد
الـذي
يتـذو ُق احلريـة ...مـن َّ
َّ
نعيـش فيـه.
للسـج ِن الـذي كنّـا
ُ
ِ
ت أقي ُم بالقرب
يف
بداية التسـعينات عندما كن ُ
مـن جامعـة نيـو مكسـيكو أو  UNMحيـث
ٔمريكـي لتحريـرِ الكويـت.
اجليـش اال
خّـلَ
تد َ
ُ
ُّ
ٔغلب الشـعب االٔمريكي
كنـ ُ
ت أذكـ ُر جيـداً بـأن ا َ
ضد هذا التدخل .يف بداية شهر أوغست
كان َّ
ثيابه بالكامل
خـر َج طالـ ٌ
ب مـن اجلامعة وخلـ َع َ
ِ
ِ
سـاحة اجلامعة وقال جمل َته
نصف
ووقف يف
َ
الشهيرة:
«I have nothing to hide but my
government has everything to
».hide
مبعنـى( :ليـس لـد ّي مـا أخفيه ولكـ َّن حكومتي
ِ
تخفـي عنـا َّ
جـاءت
كل شـيء) .بعـد دقائـق
ِ
الشـرطةُ وا ِ
القبـض عليـه
ٔلقـت
بتهمـة ال َتّعـ ّرِي
ُّ
َ
أو املظهـرِ غيـر اللائق والـذي
يسـمو َنه
ُّ
 Indecent exposureألن ذلـك ممنـوع يف
ت نفسـي
البلاد؛ أن
تظهـر عاريـا ً متامـاً .سـأل ُ
َ
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ٔحدهـم يف ِ
س
بالدنـا وصـرخَ بنفـ ِ
تعـرى ا ُ
لـو َّ
الطريقـة هـل سـيبقى علـى ِ
قيـد احليـاة هـو
ومدين ُتـه؟ حتـى أن الدسـتورَ االٔمريكـي يبيـ ُح
ي شـخصٍ مقيمٍ ولديه جنسـ ّية أمريكية ،أن
الٔ ّ ِ
العلـم االٔمريكي مثالً يف الداونتاون وال
يحـر َق
َ
القبـض عليـه.
ٔحـد
يسـتطي ُع ا ٌ
َ
ِ
كنـت معجبـةً بتلـك احلريـة التـي ميتلكُهـا
الطالـب يدخـلُ إلـى
ليعب َـر عـن رأيـه،
الفـر ُد ِّ
ُ
اجلامعـة ويحصـلُ علـى إعانـة ماليـة ليكمـلَ
دراسـ َته وأحيانـا ً يأخـذُ منحـةً دراسـيةً
متفوقـاً .وتعمـلُ احلكومـةُ يف
كاملـةً لـو كان
ِّ
ِ
ين الغذاء الكام ِل لالٔ ِ ّم الفقيرة
البدايـة ...لتأم ِ
ٍ
حليـب وسـيريال وزبـدة الفسـتق والعصير
مـن
لتضمـ َن أنهـا
سـتنجب طفلاً معافـى وسـليما ً
ُ
الطب َّيةَ
مـن االٔمـراض .كمـا تؤمـن لها ال ّرِعايـةَ ِّ
واالٔدويـةَ َّ
اللزمـة مبـا يدعو َنـه ُّ
كل الذيـن
يجـب أن يدفعـوا ضريبـةً للحكومـة...
يعملـون
ُ
املجانيـة
املـدارس اجليـد َة
لتضمـ َن لهـم
َّ
َ
ِ
واجلامعـات ،واحلـدائق ،واملكتبـات الكبيـر َة
والشـوارعَ النظيفـة.
يبـد ٔاُ الفـر ُد بالعمـل عندمـا يبلـغُ السادسـةَ
ٍ
كعمـل جـزي ٍ ّٔي يف (كـويف
عشـر َة مـن عمـرِه
شـوب) أو مطعـم ليحصـلَ علـى مصروفـه.
ليتعلـم االعتمـا َد علـى نفسـه .وعندمـا يكبـ ُر
َ
ِ
البيـت مطلقـا ً إما يعملُ
يجلـس يف
ال
ويتقاعـد
ُ
ُ
ٍ
يذهـب
ٔو
ا
،part
time
((job
كعمـل جـزئ ّي
ُ
ليلتحـق باالٔعمـا ِل التطوعيـة (volunteers
َ
جـداً أن تـرى امـرأ ًة
ث مـن الطبيعـ ّ ِي َّ
) حيـ ُ
ِ
الثمانين مـن عمرِهـا لتعمـلَ يف
بلغـت
قـد
َ
وتسـاعدهم أو
النـاس
لترشـد
املستشـفى
َ
َ
َ
السـ ِّن املرضـى.
لتسـاعد كبـا َر ّ
َ
ف لكم؛
إنها منظومةٌ سـاحرة،
ويجب أن أعتر َ
ُ
الس ِ
ض النظـرِ عـن ّ ِ
ياسـة
ب
فريـد بغـ ّ ِ
ٌ
إنـه كوكـ ٌ
ِ
ٔمريكيـة اجلائـر ِة التـي يكرههـا اجلميـع
اال
ض النظـرِ عـن ماليين القتلـى الذيـن
وبغـ ّ ِ
ب املتنوعـة...
ت بإبادتهـم يف احلـرو ِ
تسـبب ْ
َّ
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ب
شـعبها مـن أكثـر الشـعو ِ
ولكـ ْن -لالٔسـف-
ُ
املتطـورة يف العالـم.
ِ
بلـد العلـ ِم واالختراعـات العديـدة ،النظافـة،
ُ
العيـش
متنحـك
الترتيـب ،اجلمـال والسـياحة.
َ
َ
ب الفـرص والنجـاح أمـام
الكـرمي ،تفتـ ُح أبـوا َ
ض النظـر عـن جنسـياتهم ،ألوانهـم
اجلميـع بغـ ّ ِ
ودياناتهـم .إنهـا بلا ُد العـم سـام.
يوجـد يف كاليفورنيـا وحدها ماليني العراقيني
ُ
الـذي يتركـز معظمهـم يف كاليفورنيـا وخاصـة
يف مدينـة ( )Elcajonالتـي تسـمى أيضـا ً
ٔغلبهـم
مدينـةَ الصنـدوق .يف سـان دييغـو وا ُ
ٔسسـوا املحـا َّل التجاريـة وأماكـن
مـن االٔثريـاء ا َّ
السـكن وغيرهـا مـن التجـارة.
ِ
املشـردين
وجـود
ب كثيـراً مـن
كنـت أسـتغر ُ
َّ
ِ
وخاصـةً يف مدينـة سـان دييغـو الدافئـة التـي
أزورُهـا كل عـام لزيـارة عائلتـي .وكنـت أسـأ ُل
نفسـي كيف يصب ُح االٕنسـان مشـرداً بال مأوى،
ٍ
سـقف يحميـه مـن حـرارة الشـمس وبـرد
بلا
الشـتاء؟
طبيعـي يف منطقـة (مشـن ڤالـي)
إنـه ملنظـ ٌر
ٌّ
ِ
ب محطـة الوقـود مثـل
أن
جتـد متشـرداً قـر َ
َ
سـي ِ
ارته ومعـه
 /711أو Vons
يجلـس يف َّ
ُ
كلبـه ويحمـلُ (االٓي فـون) هـو متشـ ّرِ ٌد مـن
ُ
متطـورٍ قليلاً عـن املتشـردي َن يف بالدنـا.
نـوع
ٍ
ِّ
وضعـت احلكومـةُ االٔمريكيـة ،وصلاتِ
ِ
وقـد
ِ
الكهربـاء لشـح ِن الهواتـف وعلَّقتْهـا علـى ك ّ ِل
االٔشـجار لشـحن اجلـواالت.
ٔذهـب
تا
يف مشـروع الداونتـاون اخليـري كنـ ُ
ُ
ِ
اجلاليـة املسـلمة لتوزيـ ِع الطعـام وفراشـي
مـع
ِ
االٔسـنان واملناشـف للمتشـردين والذيـن
يدعو َنهـم هنـاك بالــ (  ،)homelessكانـوا
يفرحو َن كثيراً عندما يروننا ويح ّيوننا
بتحي ِة:
َّ
(السلام عليكـم).
ت بعـد فتـرة بـأن االٕنسـان ينتهـي
ولقـد عرفـ ُ
ِ
بسـبب تعاطـي املخـدرات أو
بالتّشـ ُّرد إمـا
يفقـد عقلَـه عندمـا يعـو ُد مـن احلـرب وقد رأى
ُ
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مشـاهد القتـل واملـوت .و يخوضـون حروبـا ً
َ
إمـا الٔنهـم يتطوعـون يف اجليـش لعـدم متابعـةِ
ِ
ب
الشـهاد ِة اجليـدة ،أو الذهـا ِ
العلـم ونيـ ِل َّ
للقتـال حبـا ً بسـف ِ
ك ِّ
الدمـاء.
الثريـةُ التي تسـك ُن بقربي ابنةٌ
كانـت جلارتـي
َّ
ت مـن شـخصٍ يدمـ ُن علـى
تزوجـ ْ
متشـرد ٌة ثـم َّ
ِ
طلبـت املسـاعد َة
اخلمـر واملخـدرات .وعندمـا
ِ
ِ
ت للعنف والضرب،
مـن
والدتهـا بعد أن خضع ْ
ِ
رفضت االٔ ُّم مسـاعدتَها وطردتْها من املنزل.
حـب املـادة قـد
التفـكُ ُّك االٔسـر ُّي وسـيطر ُة
ِّ
ِ
تتكر ُر
توثّـ ُر علـى املجتمـع والعائلـة .هـي حالـةٌ َّ
يف املجتمـع االٔمريكـي الرأسـمالي وشـاهدتُها
بـأ ِ ّم عينـي .و ُكتـب عنهـا يف اجلرائـد.
املتطـو َر
ولكـ ّن هـذا املجتمـ َع
حريـص جـداً
ٌ
ِّ
ِ
بتعليمهـم وتهيئتهِ ـم
علـى أبنائـه ،فهـو يقـو ُم
للعمـ ِل يف سـنٍ ّ ِ
ت
مبكّـرة جـداً .عندمـا مارسـ ُ
علـي أن
س يف (اورالنـدو) كان
مهنـةَ ال َتّدريـ ِ
َّ
ٍ
سـاعات معينـة للمراقبـة
أقـو َم بحضـو ِر
ٔحـد
يف املـدارس مـن أجـل اخلبـرة .دخلـ ُ
تا َ
ٍ
درس لطلاب
الصفـوف األمريكيـة حلضـو ِر
ُّ
س يشـر ُح للطلاب
الصـف الثامـن كان املـد ِ ّر ُ
كيفيـةَ التصـرف يف مقابلـة العمـل ويشـر ُح
ِ
حركات اجلسـم مبا يسـمونه Body
للتالميذ

ستحسـ ُن أن تهـ َّز
 languageحيـث ال ُي
َ
تتحـدث .وأن تصافـ َح
يـدك وقدمـك وأنـت
ّ
ٍ
ٍ
وبيـد مشـدودة ،وأن تنظـر يف
جيـد
بشـكل ِّ
يتحـدث معـك .كل ذلـك
عينـي االٕنسـا ِن الـذي
َّ
ٔشـياء أسـم ُع بهـا
جعلَنـي مذهولـةً متامـا ً أمـام ا
َ
للمـر ِة االٔولـى يف حياتـي .كنـت شـابّةً مقبلـةً
علـى احليـاة.
الشـباب والشـابات مـن االٔمريـكان ،أصدقـاء
أوالدي وبناتـي الذيـن يزوروننـا باسـتمرار
ويجلسـون علـى موائدنـا العامـرة يف رمضـان،
يحبـون طعامنـا كثيراً ،ويحتسـون معنا الشـا َي
والقهـو َة العربيـة ،يقولـون لنـا :أنتـم مـن أجم ِل
النـاس الذيـن تعرفنـا عليهـم بحياتنـا ونحـن
ِ
نحـز ُن مـن أجـ ِل الدعايـات الكاذبـة التي تر ِ ّو ُج
وتشـو ُه صـور َة العـرب
لهـا امليديـا بأشـكا ِلها
ِّ
بأنهـم متخلفـون ومـا زالـوا يركبـون اجلمـال.
ومـن هنـا جـاءت كلمـة (.)Camel jocky
يرد ُدهـا العنصر ُّيـون أو red
وهـي كلمـة ِ ّ
 neckأحيانـا ً وخاصـةً بعـد احلـادي عشـر
مـن أيلـول.
جنـح أوالدي وحصلـوا علـى أعلـى املراتـب
وسـبقوا كل أصدقائهـم الذيـن يدعونهـم
باليانكيز .وكان املدرسـون يعتزون بهم كثيراً.
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مسرحية القلق

د.أيمن دراوشة األردن

يقـدم لنـا املخـرج املسـرحي العراقـي «منعـم
سـعيد» مونولوجـا ً دراميـا ً فائـق اجلـودة
متـ َّون مـن سـتة مشـاهد حتبـس األنفـاس،
وقـد أحسـن املؤلـف صنعـا ً باختيـاره عنـوان
قلـق وليـس كابـوس حتـى ال يكشـف سـر
املسـرحية ودهشـتها ،فالتراجيديـا تسـتمد
عظمتهـا مـن سـر اإلنسـانية وغمـوض
جتسـدت يف
مصائرهـا وأحوالهـا ،مثلمـا
َّ
تصاعد األزمة من املشهد األول إلى املشهد
األخيـر ،ولعـل أهـم مـا مييـز مسـرحية القلق
نهايتهـا املدهشـة التـي تريـح أعصابـا ً كانـت
مشـدودة ومنهـارة (القـارئ  -املشـاهد) ممـا
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أكسـبها بعـداً حـاداً وعزلـة مخيفـة لبطـل
املسـرحية حيـث حاصـره هـذا الكابـوس مـن
جميـع اجلهـات.
إ َّن املعطـى اجلمالـي للمسـرحية تشـكل مـن
جملـة مـن العناصـر زادهـا تالحمـا ً تالحمهـا
وتواكبهـا وكأنهـا جدليـة تناسـقت أو ضفيـرة
تناسـبت .ولعـل مـن أهمهـا « البنـاء الدرامـي
املحكـم» الـذي اتسـم بالكمـال وتكـ َّون مـن
منظما
مدهشـا
ومرتبـا ترتيبـا
عـدة عناصـر،
ً
ً
ً
بصناعـة حـاذق مسـيطر.
لقـد أحـدث هـذا الترتيـب تأثيـراً فاعالً لدى
املشـاهدين أو القارئين ،حيـث قـام املؤلـف
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بحبكـة دراميـة غرائبيـة شـكلت التنظيـم
العـام للمسـرحية باعتبارهـا كائنـا ً متوحـداً
يقـوم علـى هندسـة املشـاهد وبراعـة ربـط
بعضهـا ببعـض ،مـع مراعـاة لغـة وحركـة
األداء املسـرحي ،وقـد التـزم كل مشـهد
بضـرورة وجـوده حتـى إذا حذفنـا مشـهداً
أو غيرنـا مكانـه أصيبـت املسـرحية بخلـل
يف كل بنائهـا.
لقـد أثَّـرت يف شـعورنا احلبكـة الفنيـة
اجليـدة تلقائيـاً ،فاألحـداث املتواليـة سـارت
مـع األحـداث التـي سـبقتها يف تسلسـل
منطقـي بـارع .أ َّمـا العقـدة فقـد كانـت نقطـة
حاسـمة معقـدة ،وهـذه العقـدة هـي تنظيـم
محكـم وتنسـيق ذهنـي ماهـر ملـادة احليـاة
نفسـها حيـث قامـت علـى التصميـم الفكري.
نـص املسـرحية :
تأليـف  /املخـرج املسـرحي  /منعـم سـعيد.
مسـرحية بانتومـامي ».القلـق» .تأليـف منعـم
سـعيد  .املشـهد االول  :هـو يجلـس يف
مقدمـة وسـط املسـرح متقرفصـا ً يتدلـى
رأسـه بين فخذيـه ،وقـد كـوره بين يديـه،
يتملمـل قليلاً ،ثـم يسـتقر بنـوم عميـق
يصحبـه مؤثـر صوتـي مـن موسـيقى متألهـا
الفقاعـات ،حين ذلـك تنـزل مـن سـقف
املسـرح نخلـة بسـبع سـعفات ،وجـذع مـن
الفلين كأنهـا مـن عهـد عتيـق ،إنهـا ال تشـبه
النخيـل بواقعـه ،تتدلـى فـوق الرجـل الـذي
وضـع قدميـه علـى عارضـة مـن اخلشـب،
وقـد حجبـت وسـط جسـمه الـذي لـن نـرى
منـه سـوى رجـل ملمـوم بجسـده املنكمـش
علـى بعضـه البعـض ،تـزداد حـدة املؤثـر
الصوتـي وتظهـر معهـا حركـة جسـده
بالتدريـج ،وكأنـه ينغمـر بكابـوس ملجموعـه
مـن البشـر التـي تشـبه احليوانـات اخلرافيـة
مـن بطاريـق وقـرده تثيـر اسـتفزازه الـذي
يتضـح مـن حركتـه القلقـة وهـو يف قرفصائه

فتتحـول إلـى ارجتافـات وإرهاصـات جتعلـه
يفقـد اسـتقرار نومـه إلـى أن يرفـع رأسـه من
بين فخذيـه وهـو يعيـش هسـتيريا مسـتمرة
يشـعرنا بعـدم سـيطرته علـى أي عضـو مـن
أعضـاء جسـده ،فتتنامـى حالتـه إلـى فقـدان
السـيطرة علـى تفاصيـل جسـده األخـرى حـد
التمـرد اللاإرادي ،فالرجـل يعيـش كابوسـا ً
مرعبـا ً تهـرول حولـه تلـك املخلوقـات الغريبـة
حتـى تخـرج مـن سـاحة املسـرح ،وفجـأة يـرى
نفسـه مرتابـا ّ بشـكل مهـوس وضنـك مزعـج
ثـم ترتفـع سـاقاه إلـى أعلـى وهـو ميسـك
بهمـا دون جـدوى ،واللتـان تفقـدا السـيطرة
بحركاتهمـا نـزوالً وصعـوداً بشـكل عشـوائي
يثيـرا خوفـه املتنامـي بعـد أن ينجـر نصـف
جسـده األعلـى إلـى اخللـف وتبقـى قدمـاه
ترفسـان مبكانهمـا وكأن جذعـه انقصـم..
ينسـحب إلـى عمـق املسـرح حتـى نـراه ميتـد
عـدة أمتـار ومـا زالـت قدمـاه مكانهمـا
تراوحـان بالهـواء وتتناوبـان نحـو األعلـى
واألسـفل ،ومـا زال نصـف جسـده األعلـى
متراجعـا ً إلـى اخللـف حتـى يدخـل الـى كـ ّو ٍة
بكالـوس يف عمـق املسـرح ،ثـم فجـأة يخـرج
مـن أعلـى الكالـوس ميـد يديـه فـوق إطـار
الكالـوس مـن األعلـى وقـد مشـت أصابعـه
فوقـه حتـى امتـدت ذراعـاه وهمـا تسـتطيالن
كل منهمـا إلـى أكثـر مـن طولهمـا بأضعـاف،
حتى تسـتمرا بسـيرهما إلى جوانب الكالوس
الكبيـر بشـكل غيـر معقـول حتـى عـدة أمتـار
بشـيء مـن اخليـال ال يصـدق ،فتحتضنـا
الكالـوس مـن جهتيـه اليمنـى واليسـرى ،وقـد
بقـي رأسـه يراقبهمـا تـارة ،ويراقـب سـاقيه
الالتـي مـا زلـن يف مقدمـة املسـرح وبينمـا
يـداه بعـد ذلـك االحتضان يعـودان إلى نصف
جسـده األعلـى ويلتحقـان بجذعـه ورأسـه
ليشـكال نصـف جسـده األعلـى مـرة أخرى يف
73
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محاولـة جلـر قدميـه البعيدتين يف مقدمـة
املسـرح ،وحتـدث املعجـزة بسـحبهما واحـدة
تلـو األخـرى وهمـا تلتصقـان بأسـفل مقدمـة
الكالـوس الكبيـر كل منهمـا بجانـب منـه ثـم
يجمـع جسـده مبعانـاة شـديده تتضـح مـن
حـال رأسـه الـذي يحاول التركيز والسـيطرة
بشـكل يـكاد أن يكـون كاملعجـزة للملمـة هـذا
اجلسـد املتناثـر يف املسـرح عندهـا يقفـز
الرجـل مـن الكالـوس إلـى وسـط املسـرح .
املشـهد الثانـي :
يقف مندهشـا ً باسـتغراب ملا حوله من خواء
حتـى يسـمع صـوت كلـب قـادم من بعيـد يثير
فيـه اخلـوف واجلبن ،فيركـض صـوب يسـار
املسـرح لكنـه لـم يبتعـد عـن مكانـه قيـد
أمنلـة يركـض يف مكانـه ،وأثنـاء ذلـك يقتـرب
صـوت الكلـب بنباحـه الوحشـي فيسـرع أكثر
حـد اإلعيـاء ،ثـم يتعثـر ويسـقط ،لكـن صوت
الكلـب يتضـح أكثـر حتـى يقتـرب منـه ثـم
يتعـداه دون أن يعمـل معـه شـيئًا وميـر عابـراً
إيـاه دون أن يؤذيـه ،فتزداد دهشـته وشـعوره
باخلـواء ويتنفـس الصعـداء ،ثـم ينظـر الـى
السـماء وكأنـه يشـكر ربـه علـى سلامته مـن
الكلـب املتوحـش الـذي تعـداه دون أذيـة،
إال أنـه يهبـط مـرة أخـرى إلـى األرض عنـد
مشـاهدته لشـجرة تنـزل إلـى األرض مـن
أعلـى سـقف املسـرح بشـكلها املثيـر للشـك،
لكونهـا خاليـة مـن األوراق ليـس فيهـا سـوى
أغصـان عريضـة ومدببـة ومخططـه باللـون
األبيـض والبرتقالـي وكأنهـا صنعـت مـن
جلـد حمـار وحشـي إال أ َّن خطوطهـا ليسـت
بسـوداء ينتفـض ويبتعـد عنهـا ،ثـم يحـاول
اكتشـافها عـن بعـد وجلاً  ..يقتـرب منهـا
شـيئا ً فشـيئا ً حتى يلمسـها بأطراف أصابعه
ويزيـد مـن ملسـها مـرة أخـرى واخـرى بحـذر
جيـدا ،يشـعر
شـديد حتـى يطمئـن لهـا
ً
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بالتعـب والتعـرق ويدنـو مـن جـذع الشـجرة
امللونـة ينظـر إلـى قـرص الشـمس الالهـب
فيجلـس؛ تفيئـا بظلهـا؛ لينـام هنيهـة ..يشـعر
باالسـترخاء يجـد مكعبـا ً أبيـض صغيـر
يقترحـه وسـاده لرأسـه املتعـب لينـام حينهـا
يصـدر صـوت شـخير متقطـع كمـا لـو أنهـا
اختناقـات متفاوتـة تـدل علـى حالـه املنهـار
مـن شـدة اإلرهـاق.
املشـهد الثالث :
متتـد يـده دون ارادتـه وكأنهـا ال عالقـة لهـا
بجسـده ،فتتجـه الـى غطـاء رأسـه لتسـرقه
وتخبئـه خلـف الشـجرة فيصحـو فجـأة مـن
نومـه حتـى يجـد أ َّن غطـاء رأسـه مفقـود،
يبحـث عنـه يف املـكان بلا جـدوى ،لكنـه
يسـتمع إلـى أصـوات أقـدام خلـف الشـجرة،
ذلـك يجعلـه يتلصـص للنظـر ،وهـو ميـد عنقه
خلفهـا يبحـث عـن الشـخص ،بعدهـا يسـارع
بالدخـول ورائهـا ،فيخـرج هـو نفسـه وقـد
تغيـرت هيأتـه وكأنـه شـخص آخـر لشـخصية
أخـرى بعـد أن وضـع الغطـاء علـى رأسـه
وتتـم مطاردتـه مـن قبـل الشـخصية األولـى
وتسـتمر تلـك املطـاردة حـول الشـجرة بين
االثنين (نفـس املمثـل يؤدي كال الشـخصيتني
يف كل مـره تنقلـب إحداهمـا الـى األخـرى
مبجـرد مـروره مـن خلـف الشـجرة وارتدائـه
غطـاء الـرأس )
حتـى جنـد إحداهمـا يف النهايـة ميسـك
باآلخـر وينتـزع منـه غطـاء الـرأس عنـوه
ويعـود لنومـه ،لكـن هـذا لـن يـدوم مبجـرد
أن يغفـو حتـى متتـد اليـد مـرة أخـرى
لتخنـق صاحبهـا ويحـاول التخلـص منهـا
بصعوبـة جعلتهـا تهـرب مـن جسـده لتنفصـل
عنـه ،ويشـعر بنقصهـا الـذي يقلقـه أكثـر
عندمـا يراهـا وقـد اختبـأت يف املـكان وهـو
يطاردهـا مـن جهـة إلـى أخـرى حتـى ميسـك
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بهـا بعـد عنـاء طويـل ليعيدهـا الـى مكانهـا
الصحيـح...
ويسـير إلـى جوانـب املكان مستوحشـا ً حاله،
فيقـرر املشـي الـذي يتسـارع شـيئا ً فشـيئًا
باجتـاه األمـام (بشـكل موضعـي) حتـى يصـل
إلـى الركـض السـريع باجتـاه مقدمة املسـرح
حينهـا يجـد نفسـد أمـام مصـد مـن جـدار
قبالـة اجلمهـور يف مقدمـة املسـرح ،وهـو
محـاط بأربعـة جـدران يحـاول اخلـروج منها
ممـا يضطـره لتمزيـق قميصـه ليصنـع منـه
حبلا للتسـلق إلـى أعلـى املـكان الـذي أصبح
كالزنزانـة ويف اآلخـر ينفـذ بصعوبـة مـن
فتحـة كانـت يف مواجهتـه للجمهـور ليخـرج
منهـا وكأنـه يفتـح بـاب (سلايد)
املشـهد الرابع :
يرتـاب مـن وحشـة املـكان راكضـا ً بـكل
االجتاهـات ،بينمـا تدخـل عليـه مجموعـه
مـن الضفـادع التـي متأل املـكان تتقافز حوله
حتـى يسـقط يف وسـط مقدمـة املسـرح ويف
أثنـاء ذلـك يدخـل عليـه ابنـه الصبـي ،يحاول
األب احتضانـه إال أنـه يتفاجـأ برفـض
ابنـه إيـاه؛ ليتحـول إلـى ٍ
نـد ،وهـو يحمـل
سـكينا ً وشـوكة طعـام ،ويبـدأ بقـص حلـم
أبيـه ليـأكل منـه بالشـوكة والسـكني وهـو
يسـتغل سـقوطه وانهيـاره علـى األرض ،مت
ميـد كفـه يف صـدر أبيـه ليخـرج مـن داخلـه
شـيئاً ،فيأكلـه ثـم يعـاود الكـرة مبـد يـده إلـى
فـم أبيـه ،كذلـك بينمـا األب يتوسـل البنـه
بالعـدول عـن متزيـق جسـده لكنـه ال يأبـه
لرغبتـه ويسـتمر بتقطيـع أبيـه وأكلـه حتـى
يشـبع .إال أن األب يحـاول الوقـوف بصعوبـة
ثـم يحتضـن ابنـه الـذي يدفـع بـه بكلتـا يديـه
لينسـحب إلـى خـارج املـكان تـاركا ً أبيـه يف
املـكان املوحـش يتضـور أملـاً.
املشـهد اخلامس :

بينمـا الرجـل ينهـار يف وسـط املـكان ،تدخـل
مجموعـه األشـباح التـي تتحـرك بآليـة
وكأنهـم مكائـن بشـرية؛ لتملأ املسـرح كل
واحـد منهـم إنسـان الـي يتجمـد يف مـكان
مـا مـن املسـرح حتـى ميتلـئ بهـم وكأنهـم
مجموعـه مـن التماثيـل الزجاجيـة التـي
تشـير علـى الشـخص بالتهديـد بسلاح
مـا ،ينهـض الرجـل مـن مكانـه فيـرى ابنـه
الـذي يعـود إليـه مـرة أخـرى حرصـا ً علـى
بقـاء أبيـه لالسـتفادة مـن حلمـه الح ًقـا،
فيسـتنهض أبيـه ويسـاعده بتكسـير تلـك
التماثيـل الزجاجيـة التـي انتشـرت باملـكان
ومألتـه ويقومـان بتحطيمهـا واحـداً تلـو
اآلخـر بضربـات قويـة حتـى تتهشـم جميعها،
ويقومـان بدحرجـة حطـام تلـك التماثيـل
يف مـكان واحـد ،فيعانـق األب ابنـه ،إال أ َّن
االبـن يدفـع أبيـه ويخـرج مـن املـكان ليجعلـه
يشـعر باخلـذالن مـرة أخـرى.
املشـهد السادس :
مرعوبـا ممـا يـدور حوله
بينمـا يقـف الرجـل
ً
مـن كوابيـس تـكاد أ ْن جتعلـه يشـعر بجنـون
حـد لـه ،عنـد ذلـك تدخـل العارضـة التـي
ال َّ
كان قـد وضـع قدميـه عليهـا أثنـاء نومـه
يف البدايـة أول عـرض أحـداث املسـرحية.
يشـعر بالنعـاس ويقتـرب منهـا أكثـر ليعـود
إلـى نومـه الـذي كان عليـه ،فتنـزل النخلـة
العتيقـة مـرة أخـرى فوقـه ليحتضنها ويشـعر
باالطمئنـان ،ويتكـور جسـده حولهـا ليعـود
لنومـه األول متقرفصـا ً كمـا كان يف بدايـة
العـرض ،وتنسـحب النخلـة إلـى األعلـى
فيفـز مـن نومـه وكأنـه اسـتيقظ مـن كابـوس
ال وجـود لـه إال مبخيلتـه...
(يظلـم املسـرح وتنـزل السـتارة)
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

ٔانا نحيل جد ًا
كنت ومه ًا يف جيب ريح شاردة
ال ضري ٕان ُ
ٔاو حمفظة لروح وخيمة
عىل جسد رجل تندرت به
قمصان النوم
وبناطيل أالناقة املزيفة والكثري من قصأيد اخلبز
السامن.

وال رفيق
وال حتى حبيبة واحدة
فٔانا رجل ٕاحتاطته القلوب الرخيمة
وٕابتعدت عنه
كل أال ّيام الوارفة
فصار مٔاهوالً
بالنحولة وختمة الـ ٔانا.

ٔانا قمحي البرشة
وحقل ٔايب الذي كان يكتظ بالسنابل صار منهك ًا من
اجلفاف
صار قمحنا مسوس ورحاة جديت عاطلة
وفصيلة دمي ليست نادرة
تعاين الكساد
مل ٔاتربع بدمي ٔالحد
ٕاال ٔانني حني ٔاحك روحي املصابة بالقروح
يسيل الدم منها
ثم ٔاجففه بكم قميص ٔاهدتني ٕاياه فتاة عرفت من ٔاين
ئوكل كتف قلبي.

فجر بعيد
ٔانا جمتهد يف ٕانتظار ٌ
كي حيلق حول قطن خمديت ويذوي يف تفاصيل نومي
كصحو بار بثآليل صمتي
فجر بارد جيعل يدي تتشبث بٔاطراف ٔاغطيتي
ٌ
ؤامجع جسدي حول نحولتي فٔابدو جثة طحنتها
أال ّيام والفجر والليل مع ًا.

ٔانا متٔاكد ٔانني ال ٔاشبه هذه املدينة
فٔانا قروي بالفطرة
ٔابذل جهد ًا بامليش عىل ٔارصفتها املصابة باجلدري
ؤارفق بنعيق غرباهنا
ٔارمجها بٔاحجار شوارعها التي تعاين من التشققات
ؤاميض وحدي
يف ٔازقتها
ال ٔاقر بصديق
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ٔانا من كان يرصخ بوجهه ٔامام مرايا العمر
ٔاقول هلا:
حيزنني ٔانّني ال ُٔاجيد تذوق الفرح ؤانا من فقد حاسة
الطعم منذ جترعي ُمر القلوب كلها.
ٔانا من رمم معبده القديم
وٕاستمع للقيثارات الليلية بٕاذنني باردة
ٍ
ِ
يصل
وبقلب مل
ٕاال كي تزداد سحنات سجودي ورقصات نبضه
املتسارعة.
ٔانا النحيل الذيما عاد يكفيه الليل
كي يلملم غثاء عتمه من سيل املشتاقني للغرق به
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فرت عني
فرأيس التي ْ
رمت بكل صداعها للقلب وتركت قطن خمديت بال
ْ
ٔارق ٔالفكاري الغاشمة
ونحولتي الفأيضة عن احلاجة.
بسام املسعودي/اليمن
مل يكن لدي ٔاصدقاء
لذلك ٔانا لست وحيدة االٓن
ٔانا كام ٔانا ٔارسم ظالال ؤادعي ٔاهنا تكرتث ٔالمري
ٔانت البعيد ٔايضا
كل ما تفعله التفاتة قصرية
تعلم ٔان ٔاقدام روحي مبتورة
ؤاين ٔازحف عىل الشوك
لكن يغريك نزيفي
ٔانا كام ٔانا
مل يكن لدي ٔاصدقاء
كنت فقط ٔاراقبهم وهم يلعبون
ثم يسافرون
ثم يكتبون
كتبت لك مرة :
تركوا فتاتك يف املرعى وحيدة
فتاتك اليتيمة والذٔيب
كتبت يل:
ٔانت صديقتي الوحيدة
صدقتك
ؤاطعمت الذٔيب نصف قلبي
ثم نصف جسدي ريثام تعود
أالمكنة غادرت من هنا
البيت
الشارع

واملدرسة
كل يشء يغادر يف احلرب
لكني ٔازحف عىل الشوك
وال ٔاعرف كيف جيد اجلميع طريقا ويرحلون
ٔانا كام ٔانا
ال ٔاعرف الطريق
التعرفني الظالل ٔايضا
تلك التي ظننتها ٔالصدقاء
يكرتثون ٔالمري.
يرسا عمران /سوريا
ٔانا شخت يا صغرييت
ٔامحل االٓن نظارتني
واحدة سميكة للبكاء
ؤاخرى لتعقب ٔاثرك
عىل ظهر القصأيد
هل كربت ٔانت يا صغرييت
ٔام ما زالت الطفلة
التي بداخلك مل تكرب بعد
ٔانا ال ٔاريدك ٔان هترمي مثيل
فتضيع تفاصيلنا
ال ٔاريد ٔالحد غريك
ٔان يكتب قصتنا
ٔان يقول للعامل من بعدي
ٕان هذا الذي قد مات :
كان حبيبي
نعمة حسن علوان/العراق
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تأثير البيئة اجلديدة على الوافد

ريبر هبون .كردستان

جند أن عالقة الوافد بالبيئة اجلديدة
ليست مختلفة متاما ً يف تعاطيها مع
البيئة التي يهرب إليها حديثا ً ،بسبب
غيبوبته واستحضاره لرواسب ومواقف
املاضي ،نظر اً ألن تغيير املفاهيم
والعوائد يحتاج لوقت ،هذا بالنسبة
للبالغني ممن عاشوا جتارب مؤملة ما
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قبل الهجرة ،إذ ال ميكنهم أن يكونوا جزء اً
طبيعيا ً منها على الصعيد االندماجي،
مقارنة مع األطفال الذين يندمجون على
نحو سلس وسهل ،فالتقاليد حتكم الذين
يعانون من صعوبات االندماج يف البيئة
اجلديدة  ،وهذا قد ال يؤدي بالضرورة
حلصول املتانة يف التماسك لطبيعة البلد
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املوفد إليه ،ففهم
اإلنسان استناد اً
لطبيعة تنقالته وتفسير التغيرات تبعا ً
حلاالت التأثر والتأثير الذي يتلقاه الكائن
اإلنساني يعد ناجعا ً لبيان تلك الصلة
ما بني املرء واجلغرافيا عبر احتكاكه
باألشخاص واألدوات واستنباط التجارب
املفيدة واملساهمة ببناء شخصية الفرد
وبناء معارفه وإدراكاته عبر االتصال
باملحيط ،إال أن ذلك ال يعد سهالً لذوي
التجارب املأساوية ممن عاشوا قمعا ً
سلطويا ً واجتماعيا ً يف آن معا ً ،ذلك أعاق
أدوار اندماجهم يف البيئة اجلديدة ،حيث
مجموع التجارب التي يحوزها األفراد
املهاجرون حتدد مدى قدرتهم على مواكبة
شروط التغيير والتأقلم مع األجواء ،حيث
التكامل الفكري والوجداني واإلرادي يف
ظل املحيط اجلديد ،وال يتحقق على نحو
طوعي ،حيث االهتمام بالفرد وتفسير
دوافعه وردات فعله يف غاية من األهمية
ملعرفة اجلانب اخلفي من شخصيته
والهادفة حلياة أفضل ،إال أن معاكسات
الظرف وقيود احلياة وضغوطاتها وكذلك
املضاعفات التي تلعب دور اً يف رسم
مالمح حياة اإلنسان ،تقود إلى استخالص
احلقيقة القائلة بأن اإلنسان وليد تلك
املسارات اجلبرية وهو على ضوء طبيعة
الظروف ،إنسان غير حر ،واحلرية تبقى
خيا الً يؤرق الذهن ويتسم يف أحايني كثيرة
بعدم الوضوح ،ماذا نعني بها ،وكيف يتم
التمتع بها على نحو روحي أما مادي،
تساؤالت تعتري الفرد أثناء بحثه عن
مالذ آمن يلوذ إليه ،بيئة جتعله يتحرك
دون خوف أو قلق  ،إال أن هاجس اإلنسان
يظل رابضا ً يف املخيلة حينما ينعدم
التكيف ويصبح اإلنسان أسير املاضي
مبواقفه وأحداثه وترسباته على النفس
ألمد طويل.

إن الفرد ال ينفك عن ممارسة طقوسه
يف تذكر املاضي ،بخاصة إذا احتوى
على شريط من الرهبة واالضطراب،
فالصدمات التي تعترض الفرد ال تزول
هكذا مع الزمن ،بل تبرح الالشعور
وتنضم ملجموع التصورات الفردية ،تقيم
يف الداخل ،حتتوي يف طياتها املتضادات،
حينما يعتمل الفرد احلنني إلى األرض،
فاملناخات الهادئة غير املتشنجة تكون
البوصلة حلياة جيدة ،فيها من التفاؤل
والرحابة الشيء الوافر ،بذلك ميكن فهم
الفرد املغترب من كونه يتحلق حول سلسلة
مواقف أصابته بالسكون واملراوحة ،ضمن
فصول املاضي وعالقاته التي تشوبها
احليرة  ،هذا القلق هو جزأ ال يتجزأ من
النفس ،جتعل الذات تدمن تصوراتها،
تستقي منها ضمادات لثغرات حياته،
فاالنكفاء نحو األنا واعتزال اختالفات
اآلخر معها ،جعل العزلة خبز احلياة
األساسي ،كي نعي الذات البد من تشييد
مفهوم اجلسور بني اآلخر ،لعل ذلك ميثل
الراحة املتوازنة حلياة متشعبة ،مبنية على
اإلجحاف والقسوة  ،فالتعنت الذي يعيشه
املغترب عن اآلخر ،يفصله فصالً عن
الطمأنينة  ،ويوحي له أن احلياة قوقعة
ملتفة حوله وفقط ،ما احلقيقة؟ ،ميكن
فهمها من خالل ما يريده املرء يف فلك
حياته ،أي ما يساعده على االنتعاش ويهبه
الرحابة مبعانيها املختلفة.
إن جتارب البشر حصيلة مهمة للفرد كي
يستطيع إنعاش ذاته بالتحوالت املهمة على
صعيد التطور الفعلي  ،فهم ذلك يساعد
املرء على فهم ماهية احلقيقة استناداً
لرحلة الصراع ألجل األفضل .
79

الليبي

إبــــــــــــداع

ملاذا ؟

د.عصام الفرجاني  .ليبيا

ملاذا رأيت ِ
ك بعد الغيابْ..
ت الندى للسحابْ..
ملاذا أعد ُ
ت
ت قبل اللقاء اهتدي ْ
أما كن ُ
ت
وكان دعاني الهوى فأبي ْ
ت
ملاذا أتي ْ
ت
ملاذا أتي ْ
ٔفقد يف مقلتيك الدليل
ال َ
ويحملَني اجلف ُن للمستحيل
حبا ً تالشى وذاب..
وأحيِ َي ُ
ملاذا رأيتك بعد الغياب..
ملاذا ا ِ
ٕلي احلنني
ٔعدت ا َّ
ِ
ونقبت عن جرح قلبي الدفني
أما تعلمني
أما تعلمني
بأن جراح املحبني كاملومياء
تنام وليس ينام بها الكبرياء
تؤجل بعض الدموع ليوم احلساب..
ملاذا رأيتك بعد الغياب..
سأكتب فوق جبني الهواء
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ِفراق املحبني محض افتراء
سأكتب فوق جبني الهواء
إذا ما افترقنا
فماذا عساه سيجدي اللقاء
سأكتب أني مررت بجفنيك
ذات مساء
فأيقنت أن وعود الصباح افتراء
كذلك أيضا ً وعود املساء
سأكتب أني جنيت بعينيك
ما ال أشاء وما ال أشاء
وأني وأني وأني
وأني إذا ما رأيتك حلْمي تهاوى
اخلريف
كما يتهاوى قناع
ْ
ضعيف
وأني رضخت لعينيك مثل صبي
ْ
ومثل فقير يجابه سخف احلياة
الرغيف
بسوق
ْ
وعيناك خ ّيرتا كبريائي
النزيف
فإما النزيف وإما
ْ
و إما التيمم باملعصرات
وإما الوضوء مباء السراب....
ملاذا رأيتك بعد الغياب..
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َ ْ
ل املفردة
ص
ن
على
ِ
فاطمة نزّال .فلسطين

ص ِل املفردة
على َن ْ
فاطمة ن ّزال .فلسطني
ذلك القيظ الذي
ب جام حممه
ص ّ
على رأسي
لم يكن وحده .
على بعد خطوات
كانت عينان
حمئتان تفوران
ملقيتني أسيدهما
على جسدي
ذلك كلّه كان يسيراً
مقارنة
باجلحيم الذي
يستوطن البيت
***
ذلك اجلدول
الذي يدغدغ خلخالي
قدمي
مغريا ً
ّ
ص
بالرق ِ
لم يكن بريئا ً

كان مستنقعا ً
استدرج الطني
للغرق
***
ب
ذلك احل ّ
الذي أتوق إليه
زارني على هيئة طائر
لكنّه كان جارحا ً
التقطني
بني مخالبه محلّقا ً
ورمى بي بني اجل َِيف
***
ذلك املوت
أسميه اخلالص
الذي ّ
لم يزرني بعد
وكلّما استدعيته
متض ّرعة
يسومني
سوء العذاب
وال يقترب .
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ثقايف وإنساين وحضاري متكامل ..

مشروع جنيب محفوظ

صالح عبد الستار محمد الشهاوي .مصر

ولد جنيب محفوظ عام 1911م ،يف حي
اجلمالية بالقاهرة ،ثم انتقل إلى العباسية
واحلسني والغورية ،وهي أحياء القاهرة
القدمية التي أثارت اهتمامه يف أعماله
األدبية ويف حياته اخلاصة ،ومع انتقاله
للعيش يف حي العجوزة الراقي وأمام النيل
مباشرة إالّ أنه ظل وفيا لألمكنة التي أحبها
وألصدقاء شلة احلرافيش التي لم ينقطع
عنها حتى مماته ،وللبسطاء واملعدومني
واملهمشني الذين انتصر لهم يف أعماله.
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أنهى دراسته الثانوية وعمره  18سنة ،وهذا
مؤشر على جنابته إذ كان احلصول على
شهادة الدراسة الثانوية يف هذه السن ويف
ذلك الوقت ،يعتبر عالمة بارزة على الذكاء،
وقد التحق باجلامعة سنة 1930م وحصل
على ليسانس اآلداب قسم الفلسفة من جامعة
القاهرة ،وتدرج بالوظائف احلكومية حيث
عمل مديراً للرقابة على املصنفات الفنية
عام 1959م ثم مديراً ملؤسسة دعم السينما
ورئيسا ً ملجلس إدارتها  ،ثم رئيسا ً ملؤسسة
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السينما ثم مستشاراً لوزير الثقافة لشؤون
السينما .وأحيل إلى املعاش عام 1971م.
بدأ جنيب محفوظ بكتابة القصة القصيرة
عام 1936م وانصرف إلى العمل األدبي
بصورة شبه دائمة بعد التحاقه بالوظيفة
العامة .نشر روايته األولى عن التاريخ
الفرعوني عبث األقدار 1939م  ،ولكن
موهبته ستتجلى يف ثالثيته الشهيرة «بني
القصرين» ،و»قصر الشوق» ،و»السكرية»،
التي انتهى من كتابتها عام 1952م ولم
يتسن له نشرها قبل العام 1956م نظراً
لضخامتها ،ثم توالت مؤلفاته التي تزيد على
 70مؤلفاً ،ترجمت معظم أعماله إلى جميع
اللغات العاملية ،وحصل على جائزة الدولة
التشجيعية يف الرواية عام 1959م ،وكان
أول عربي يحصل على جائزة نوبل يف اآلداب
1988م.
بني عامي 1952م و 1959م كتب عدداً من
السيناريوهات للسينما .عندما استطاع من
خالل كتابته املباشرة للسينما وعبر خمسة
عشر عاما ً تقريباً ،أن يغير وجه السينما
املصرية وينحو بها نحو الرصانة واجلدية،
ويفتح الطريق أمام دروب جديدة يف الكتابة
السينمائية منذ أن كتب أول سيناريو -
مغامرات عنتر وعبلة  -عام 1945م
وحتى توقف تقريبا ً عام 1959م حني تولى
مسئولية الرقابة على املصنفات الفنية وهو
العام ذاته الذي فطن فيه صناع السينما إلى
إبداعاته األدبية وكانت البداية مع  -بداية
ونهاية 1959 -م والتي استمرت حتى اليوم.
ولم تكن هذه السيناريوهات تتصل بأعماله
الروائية التي سيتحول عدد منها إلى الشاشة
يف فترة متأخرة.فقد أثرى جنيب محفوظ
السينما املصرية بحوالي  46فيلماً ،كتب
لبعضها السيناريو واحلوار أو السيناريو فقط
 ،وأحيانا ً اكتفي بكتابة الرؤية السينمائية،
وجميع هذه األفالم ليست من تأليفه  ،بينما

أخذت السينما من قصصه القصيرة ورواياته
عشرات األفالم التي رفض كتابة أي سيناريو
وحوار لها ،وكان دائما يردد أنه مسئول عن
عمله األدبي فقط ،أما الفيلم فهو مسؤولية
صانعيه.
ويعد جنيب محفوظ من األدباء العباقرة يف
مجال الرواية ،وقد وهب حياته كلها لهذا الفن،
كما انه يتميز بالقدرة الكبيرة على التفاعل
مع القضايا املحيطة به وإعادة إنتاجها على
شكل أدب يربط الناس مبا يحصل يف املراحل
العامة التي عاشتها مصر .ويتميز أسلوب
محفوظ بالبساطة ،والقرب من الناس كلهم،
لذلك أصبح بحق الروائي العربي األكثر
شعبية ،على رغم أن جنيب قد انخرط يف
عدة أعمال إال أن العمل الذي التهم حياته
هو الكتابة.
لذا ليس غريبا ً أن ينال محفوظ التقدير من
أدباء ونقاد أمته مبكراً ويف مقدمتهم قطبا
الثقافة العربية طه حسني وعباس محمود
العقاد حني تنبأ كل منهما له منذ عشرات
السنني بهذه املكانة العاملية التي وصل إليها.
لقد كتب عنه طه حسني مؤكداً »:وما أشك
يف أن قصص جنيب محفوظ تثبت للموازنة
يف جلان نوبل مع من شئت من كتاب القصص
العامليني» وكتب عنه العقاد متسائالً »:ملاذا
تقف جوائز نوبل دون أدباء البالد العربية من
أمم العاملني فال تهتدي إلى واحد منهم ،ويف
مقدمتهم جنيب محفوظ» ولم يخذل جنيب
محفوظ  -طه حسني والعقاد  -وحصل على
جائزة نوبل يف اآلداب 1988م .
مشروع جنيب محفوظ الثقايف اإلنساني
احلضاري املتكامل :
متثل مشروع جنيب محفوظ الثقايف اإلنساني
احلضاري املتكامل يف كتاباته يف عدة نقاط
جنملها يف األتي:
1.1االنحياز بالقلم ملجتمعه وتاريخه وقضاياه
ويف ذلك فإن جنيب محفوظ هو املصري
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البار لشعب مصر.
2.2التعبير باإلبداع عن القيم املشتركة
لإلنسانية
3.3نشر بكتاباته قيم التنوير والتسامح
النابذة للغلو والتطرف
4.4دفع العالم لالعتراف بإسهام الفكر
العربي يف احلضارة اإلنسانية وتراثها
املعاصر
5.5أضاف لألمة وأعطاها يف صمت وجني
ثمرة عطائه ملصر
6.6متتع برقي اللغة يف االتفاق واالختالف
7.7احترام العمل كقيمة  ،والعطاء بإنكار تام
للذات والتواضع الشديد واألدب اجلم
8.8دافع عن املبادئ التي سعت املجتمعات
اإلنسانية لتحقيقها عبر تاريخها الطويل.
* أعمال جنيب محفوظ األدبية.
الكتب:
 مصر القدمية 1932م ( ترجمه)الروايات:
 عبث األقدار 1939م رادوبيس 1943م كفاح طيبة 1944م خان اخلليلي 1945م القاهرة اجلديدة 1946م زقاق املدق 1947م -السراب 1949م
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 بداية ونهاية 1951م ثالثية القاهرة - :بني القصرين 1956م،قصر الشوق 1957م ،السكرية 1957م
 أوالد حارتنا 1959م اللص والكالب 1961م السمان واخلريف 1962م الطريق 1964م الشحاذ 1965م ثرثرة فوق النيل 1966م ميرامار 1967م املرايا 1967م احلب حتت املطر 1973م الكرنك 1974م حكايات حارتنا 1975م قلب الليل 1975م حضرة املحترم 1975م ملحمة احلرافيش 1977م عصر احلب 1980م ليالي ألف ليلة وليلة 1982م الباقي من الزمن ساعة 1982م أمام العرش1983م رحلة ابن فطومة 1983م التنظيم السري 1984م العائش يف احلقيقة 1985م يوم مقتل الزعيم 1985م -حديث الصباح واملساء 1987م

إبــــــــــــداع

 صباح الورد 1987م قشتمر 1988م أصداء السيرة الذاتية 1997مالقصة القصيرة:
 همس اجلنون 1948م دنيا اهلل 1962م بيت سيء السمعة 1965م خمارة القط األسود 1969م حتت املظلة 1969م حكاية بال بداية وبال نهاية 1971م شهر العسل 1971م اجلرمية 1973م املرايا 1973م احلب فوق هضبة الهرم 1979م الشيطان يعظ 1979م أفراح القبة 1980م رأيت يف ما يري النائم 1982م أهل الهوى 1986م الفجر الكاذب 1988م أحالم فترة النقاهة 2005ماملقاالت:
يف بداية الستينات امليالدية من القرن
املاضي  -ويف أوج ازدهار جريدة األهرام
املصرية كجريدة سياسية أدبية ثقافية
رفيعة  -طُلب من جنيب محفوظ االنضمام
إلى مجموعة كتابها الكبار إلى جانب توفيق
احلكيم ومحمد حسنني هيكل ولويس عوض
وبنت الشاطئ وغيرهم.
وكان له مكتب دائم باألهرام ضم معه كالً من
لويس عوض وبنت الشاطئ .وعلى مدار ما
يقارب من خمسون عاما ً كان لنجيب محفوظ
مقال أسبوعي حيث كتب يف كافة املجاالت.
وملا تعرض ملحاولة االعتداء الشهيرة يف 14
اكتوبر1994م ولم يستطع الكتابة بيده طلب
من الكاتب املسرحي املصري محمد سلماوي
أن يتحول مقاله األسبوعي يف األهرام إلى
حوار يجريه معه ،وعلى مدار اثني عشر عاما

حتى وفاته يف  30أغسطس 2006م كان
جنيب محفوظ يلتقي محمد سلماوي مساء
السبت من كل أسبوع يف مجلسه ،يقترح
محفوظ خالل النصف ساعة األولى الفكرة
التي يريد أن يتحدث عنها قائالً وجهة نظره،
وبعدها ينتقل احلديث إلى شئون احلياة ،أو
مناقشة القضايا التي تشغله أو يحكي مواقف
يف حياته.
* وفاته:
تويف جنيب محفوظ يف الثامنة وخمس دقائق
من صباح األربعاء  30أغسطس 2006م
يف مستشفي الشرطة بحي العجوزة وسط
القاهرة .وذكر مصدر طبي أن محفوظ تويف
يف وحدة العناية املركزة جراء قرحة نافذة
بعدما أصيب بهبوط مفاجئ يف ضغط الدم
وفشل كلوي .وظل جنيب محفوظ حتى أيامه
األخيرة حريصا ً على برنامجه اليومي يف
االلتقاء بأصدقائه يف بعض فنادق القاهرة،
حيث كانوا يقرأون له عناوين األخبار
ويستمعون إلى تعليقاته على األحداث.
وبغياب جنيب محفوظ فقدت الرواية العربية
هرما شامخا ً من أهراماتها  ،وهو الذي أمدها
بأكثر من  70رواية ومجموعة قصصية ،كما
تفقد السينما مورداً من أهم مواردها بعد أن
أمدها ككاتب سيناريو وروائي بـ  46فيلماً،
نف  17منها يف قائمة أفضل مائة فيلم يف
ُ
ص َ
تاريخ السينما املصرية.
اجلوائز التي حصل عليها جنيب محفوظ :
جائزة قوت القلوب الدمرداشية 1943م
جائزة وزارة املعارف 1944م
جائزة مجمع اللغة العربية 1946م
وسام اجلمهورية من الطبقة األولى 1962م
جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب 1968م
وسام اجلمهورية من الطبقة األولى 1972م
حصل على جائزة نوبل لآلداب يف  31أكتوبر
عام 1988م
قالدة النيل العظمى 1988م
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املضمون الروحي واألخالقي
يف موسيقي بيتهوفن
محمد محمود فايد .مصر

لم يكن االبداع املوسيقي عند «لودفيج فان
بيتهوفن» (1827 1770-م) مجرد حلن
يطن أو يعصف يف ذهنه .بل كان بلوغ أبعاد
مدهشة من التعبير ،وسبر أعماق عجيبة من
التفكير واالحساس .فاملوسيقي العظيم ،لم
يتلق من التعليم سوى النذر القليل ،فيما عدا
ثقافته ،وعلمه الغزير بالتأليف املوسيقي.
فكيف بلغ بإلهامه وإبداعاته إذن ،ما بلغه
عظماء الفالسفة وفطاحل الشعراء؟!
ترى «ماريون سكوت» يف كتابها القيم عن
بيتهوفن ،أن سر ذلك يعود إلى إدراكه وفهمه
للخالق سبحانه وتعالى .فقد كان يرى اهلل يف
املخلوقات التي حوله .وكان يسمع يف حفيف
أوراق الشجر وتغريد الطيور ،عندما كان
يسمع ،تسبيحها للواحد القهار .فضال عن
حسرته الكبيرة كلما كان ينظر إلى الناس،
فيتألم مبا يراه من سيئاتهم ومخالفاتهم
للعقائد الدينية ،واملثل األخالقية .لدرجة
كاد يحتقر معها ،كل من ال يعرف فضائل
املوسيقى ،وأنها األرفع إلهاما واألكثر إبداعا ً
من الفلسفات ،وهو العارف باهلل األقرب إليه
من الفنانني اآلخرين .عرف اهلل وأدركه،
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فاطمأنت نفسه أن إبداعاته لن يصيبها ضر
أبداً .وأن كل من يفهمونها ،سوف يرتقون
بأخالقياتهم وقيمهم عن الكبائر والصغائر
التي يعمهون فيها ليالً ونهاراً .معتبراً
املوسيقى وسيط بني االحساس والفكر .وأنها
املدخل الروحي إلى املعرفة العليا .وأن اخللق
الفني ،شيء أقوى من الفنان ومستقل عنه،
ألنه عود حميد إلى من خلق وسوى .وال عالقة
للعمل الفني باالنسان إال يف اعتباره ،شهادة
على العناية الربانية بالفنان .األمر الذي دعى
بتينا برنتانو أن تكتب إلى جوته (1729-
1832م) تخبره :أن موسيقى صديقه ،تعلو
على احلكمة والفلسفة ،وأنها ملهمة كاخلمر
الكرمية ،وكأنه اعتصرها لنشوة البشر .من
ق ّيض له أن يدرك معانيها ويفهمها ،حترر
من التعاسة .وأن بيتهوفن ،يسبق احلضارة
املعاصرة بسنوات طويلة.
الرقي الروحي :
قال بيتهوفن ألحد أصدقائه« :عندما أتأمل
قبة السماء تتألق يف الليل بنجومها ،حتلق
روحي إلى ما وراء األفالك ،إلى ذلك النبع
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الذي تدفقت منه اخلليقة .فكل ما يصل إلى
القلب ،يجيء من أعلى عليني ،وما ال يجيء
من هناك ،لغو ال روح فيه وال حياة .وأن كل
ما يخرج من بنات أفكارنا ،يجب أن نعمل فيه
بكل ما آتانا اهلل من جهد وصبر ،حتى يتهيأ
العمل الفني جديرا باخلالق احلافظ ،العليم
بكل شيء».
كان واقع حياته ،صراعا ً مستمراً مع القدر،
لعب فيه «بيتهوفن» دور البطولة عن جدارة.
فما هي البطولة إن لم تكن يف مقاومة
الضعيف الفقير إلى اهلل ،الذي لم يكن يستند
سوى على فنه ،يف مغالبته حلكم القضاء ،دون
جتديف يف صاحب األمر ومدبره .وبيتهوفن،
ذلك الذي كان ضعيفا ً مجرداً ،إال من مبادئه
وأخالقياته كان يرفض تنكيس رأسه حتت
ضربات القدر املتالحقة .فلم يتحول قيد
أمنلة عن أهدافه الفنية .بل على العكس،
زجت به يف طريق جديد ،يعبر عنه الشراح
والنقاد باحلقبة الثانية من االبداع عند
بيتهوفن .وسينتقل منها ،يف الثامنة واألربعني
من عمره ،طبقا للدكتور «حسني فوزي» يف

مرجعه القيم «بيتهوفن» ،إلى احلقبة الثالثة
واألخيرة ،وقد أطبق الصمم على سمعه
متاماً .فيمعن أكثر يف إبداعاته التي يتجه
فيها إلى تدعيم القيم الروحية واألخالقية،
ابتغاء مرضاة اهلل .فيبدع :القداس االحتفالي،
والسيمفونية التاسعة ،والسوناتات اخلمس.
وتكشف األخيرة عن املباديء واملعايير السامية
يف النفس البشرية ،التي ال يقوى على التعبير
عنها سوى ،موسيقي من طراز العباقرة
املبدعني .ولنتأمل انتقاالته من احلركات
البطيئة إلى السريعة واخلتامية يف موسيقى
هذه الصوناتات اخلمس ،وسيمفوناته:
الرابعة ،والسادسة (الريفية) ،والسابعة،
والثامنة .وصوناتات :الفالدشتاين ،والوداع،
وكرويتزر .وإلى الكونشرتو الوحيد للكمان،
والرابع ،واخلامس للبيانو .سنجد أن جميعها،
أعراسا لالنسانية ،وصورا من انتصار احلياة
على اليأس؟ بل وصور للبطوالت التي ينتصر
فيها اإلنسان ،فيصرع التشاؤم والسوداوية،
ويتقدم بخطى الظافر .لتعبر موسيقاها يف
تفاؤل وإميان عن حق كل إنسان يف نعيم
87
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الدنيا عن طريق الفن اجلاد ،رفيع العماد.
ألم تكن السيمفونية التاسعة ،تعبيراً هائالً
عن البهجة ودعوة لالنسانية ،أن ترفع
رأسها لتسبح اخلالق يف عاله ،وحتمده
على عطاياه ،وتهزج يف حركتها الكورالية
بأهازيج اإلخاء والسالم ،داعية املاليني إلى
املحبة والوئام ،من خالل أصوات الكورس
الكبير ورباعي املنشدين الذين رفعوا أكفهم
بالدعاء واالبتهال إلى اخلالق العظيم أن
يشمل البشرية برحمته ،وينزل السكينة
والطمـأنينة والسالم على قلوب الناس ،وفقا
لكلمات قصيدة شيللر« :إلى الفرح» ،التي
حلنها بيتهوفن يف أنشودة جليلة ،ردد فيها
الكورال« :أيها اخلالن /البد أن يكون خلف
تلك النجوم /رب رحيم /إنني أضمكم إلى
صدري باملاليني /ألطبع عليكم قبلة الصديق
احلميم /أال أيها اإلخوان /خلف النجوم رب
رحيم /أيها املاليني /إركعوا لرب العاملني/
تبحثون عنه يف القبة ذات النجوم /وهو منكم
دان قريب /أال تشعرون؟».
الصبر واإلميان واجلهاد :
يف الرباعية الوترية الرابعة عشر ،يشرح
«بيتهوفن» همومه ،وكأنه إتخذ سبيله إلى
الشرح ،قالب التنويعات ،فقدم حلنا غنائيا ً
بطيئا ً هادئا ً عجيباً ،قمةً يف اإلبداع ،يصور
أشجانه وأحزانه الدفينة ،نتيجة أعوام
من معاناته املضنية ،وانخداعه يف الناس،
واجتهاده وجهاده يف سبيل حتريك وحترير
وجدانهم .ليس حزنا ً ثائراً ،بل لعله شيء
أكثر عمقا ً وأرفع من األسى ،إنه :االرتقاء
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بالروح والقيم ،والرضا بقضاء اهلل .حيث
كان «بيتهوفن» يتأمل كل شيء من حوله ،تأمل
العابد املتصوف .ورغم هذا التجلي الصويف،
فإن القدر لم يتوقف حلظة خطاه وتهديداته،
من خالل صوت الكمان األوسط يف القرار.
فال تعفي بيتهوفن تلك اللحظات من التجلي،
أن يجره ويعيده القضاء القاسي إلى وادي
اآلالم .وكانت مع ذلك حلظة راحة من عناء
األيام ،تختتم مبا يشبه أن يكون ،تالوة احلمد
والشكر ،وقد بلغت نفسه ،منطقة الهدوء
واألمان والعزاء ،فتأتي حلظة اخلروج إلى
النور .إن هذه الرباعية الوترية ،عمل شامخ.
إنها وصية فنان عظيم لألجيال التالية :أن
يتجلدوا ويصبروا ،ويؤمنوا باخلير ويتمسكوا
باجلهاد .ولعل أقل ما يقال فيها ،أنها تعتبر
حتى اآلن ،منوذجا يحتذى يف فن التنويع.
أما يف الرباعية الوترية الثامنة ،التي اشتهرت
باسم السفير الروسي الكونت «راسوموفسكي»
الذي كلفه بتأليفها ،فحركتها الثانية ،ليلة
صافية كالسماء تتألق بنجومها ،ويهب نسيمها
هادئاً ،فتهفو النفوس فيها ،إلى عبادة خالق
السموات واألرض .ويعرفها الناقد الروسي
دى لينز ،بأنها :ركن من جنات عدن جتري
من حتتها األنهار ،ويلتقي فيها أولئك الذين
أحبوا بعضهم البعض يف الدنيا الفانية.
التسبيح واملناجاة والسلوى :
يف الرباعية الثانية عشر التي بدأها صيفا
يف ريف «فيينا» عام 1824م ،عانى بيتهوفن
يف ابداعها .فاللحن الواحد من أحلانها ،مر
مبراحل عديدة تربو على العشرين :حتويراً،
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وتشكيالً ،واضافة ،واقتطاعاً ،كان يجريه يف
مقام موسيقي ،ثم يصوره يف مقام آخر .مقلبا ً
اللحن ،ذات اليمني وذات اليسار .والعبقرية
تعمل يف اخلفاء ،وتقوده شيئا ً فشيئا ً حتى
يبلغ العمل اخلالد غايته .وهذه الرباعية،
خصوصاً ،خرجت من أعماق نفس متفردة
جتردت للعمل الفني ،ال يعنيها جناح أو
بقاء .تواجه خالقها الذي سواها ،بالتسبيح،
واملناجاة .وتستمد من اهلل سبحانه وتعالى،
إلهاماتها وعزاؤها وسلواها.
فضالً عن تعبيره يف الرباعية الوترية
العاشرة ،عن املناجاة بينه وبني نفسه من
ناحية ،وبينه وبني خالقه من ناحية ثانية،
واالبتهال إلى اهلل من ناحية ثالثة .حيث
يبثه لواعج آالمه ،ويشكره على ما أفاء عليه
من آالئه .مبينا مبوسيقاها ،أسرار اخللق
الفني احلقيقي ،واملتحرر من قيود الصنعة.

مختطا ً أشكاالً اقتضاها التعبير املوسيقي.
حيث كان يف عام إبداعها ( ،)1809يقف يف
مفترق طرق ،وراءه حياة كانت مزدهرة باألمل
واحلب والسعي والنجاح االجتماعي والفني،
وأمامه درب طويل كان مبثابة طريق اآلالم،
عندما اعتزل العالم مكرها ً بسبب متاعبه
وأشجانه ،ولعدم اقترانه بحبيبته «تريزا فون
برونشفيك» ،ولهجرة أصدقائه بعد االحتالل
الفرنسي .مما أثار بداخله ،آالم روحية
عبر عنها يف احلركة الثانية بحروف
مبرحةّ ،
واضحة ،ورسمها صورة لنفسه الواجفة.
وتقف الرباعيات :الثالثة عشر ،والرابعة
عشر ،واخلامسة عشر ،كالقمم املرتفعة يف
مجال التجرد الروحي ،والرقي يف مدارج
الفكر .وتعتبر الثالثة عشر ،آخر مؤلفاته،
وذروة تتجلى فيها احلياة العليا للروح ،خاصة
احلركة السادسة التي تعبر عن روحه التي
89
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ترقص طربا وتنبض بالفرح ،رغم كل املحن.
وعقب برئه من مرض خطير أقعده شهرين،
كتب موسيقى احلركة الثالثة البطيئة من
الرباعية اخلامسة عشر ،املعروفة بصالة
الشكر ،حيث أبدع فيها حلن :احلمد والشكر
على ما حباه اهلل من نعمة العافية .مقدما
للحن ،بكلمة شكر عميق للعناية اإللهية أن
أخذت بيده .حيث كتب حركة ذات طابع
ديني ،حمد اهلل فيها على الشفاء .مقدما ً لها
بكلمات كتبها فوق النغمات واجلمل املوسيقية
للحن ،وهي طبقا لبيتهوفن« :نشيد ديني،
يقدمه الناهض من فراش املرض ،شكراً هلل
سبحانه وتعالى».
ويف سوناتة «الهاميركالفير» ،ال نكاد نتبني
أين نحن من نفسه اجلياشة التي تتحدث
إلى ربها ،أو كما انفجر غاضبا ً ذات يوم
يف صديقه عازف الكمان األول «إنياس شو
بانزيج» عندما اشتكى صعوبة عزف بعض
الفقرات« :أحتسبني وأنا أؤلف هذه املوسيقى
أفكر يف وترياتكم؟ إمنا أنا أناجي فيها ربي!».
فنستمع يف احلركة األولى البطيئة لتهجداته
وابتهاالته .ويف باقي احلركات ،جند صورة
كاملة لشاعريته العميقة .متنقالً من الشكوى
إلى االبتهال ،ومن الغضب إلى الفرح.
اخلشوع والتقرب إلى اهلل :
يعتبر القداس االحتفالي ،القمة الشامخة
الثانية يف ابداعات بيتهوفن ،حيث تناطح
السحاب إلى جانب السيمفونية التاسعة.
والقداس ،من صميم املوسيقى الدينية،
ويتربع على عرش املوسيقى التي يتجه فيها
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عظماء التأليف إلى ربهم األعلى حيث تعبر
عن دعائهم ،وتهجدهم ،وتقربهم إلى اهلل ،طلبا ً
لرحمته ومغفرته ،وأن ينزل على قلوب البشر
املحبة والسالم .أبدعه بيتهوفن يف خمسة
سنوات ،حيث قدمه مع السيمفونية التاسعة
التي متجد األخوة االنسانية بعد أن وضع
تنويعا ً للحن الفرح فيه جالل ديني ورهبة،
وذلك عندما ينشد الكورس ،قائالً « :أيها
املاليني اسجدوا لفاطر السموات /خلكقم
فسواكم /ميدي أيتها األرض أمام ربك/
إذ نسأله الرحمة والغفران» .أما القداس،
فباالضافة إلى ذلك ،اتخذ «بيتهوفن» من
كلمات القداس الكاثوليكي ،نصا ً ي ّعبر من
خالله ،عن الرضى بقضاء اهلل وحكمته جل
وعال ،راجيا ً عفو الغفور الرحيم ،وأن ينزل
على قلوب البشر املحبة والسالم .وبعد
انتهائه منه ،كتب« :ما أسمى أن يتقرب الفنان
إلى اهلل ،فيشيع النور السرمدي بني البشر».
والقداس ،عمل ملحمي موسيقي ،مثله
كالكوميديا اإللهية لدانتي ،والفردوس املفقود
مللتون يف اآلداب .وهو يعبر عن خشوع
بيتهوفن وإميانه بالعقيدة التي نشأ عليها،
كاتبا ً على نوتته« :إنه من القلب ،ليته ينفذ إلى
كل القلوب» .وهو ينقسم إلى خمسة أقسام:
األول :عنوانه «الرب» ،حيث يردد
•
الكورس كلمتني يونانيتني طلبا للرحمة ،هما:
 Kyrie eleisonأي «يارب ارحم» ،أو «ربنا
نلتمس رحمتك» ،أو «رحماك يارب» .يرددها
الكورس واملنشدون السولو ،هما واالبتهال
ملدة عشر دقائق.
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الثاني :تقول كلماته« :املجد للرب يف
•
عاله /وعلى األرض السالم /نسبح بحمدك
يارب /ونقدسك ونعبدك ومنجدك /ونرفع
عقيرتنا بالشكر على نعمائك /أنت املولى
يارب السموات واألرض».
الثالث :يبدأ بكلمات« :أؤمن بإله
•
واحد /خالق األرض والسماء /وكل ما يرى
وما ال تراه العيون» .وينتهي باعالن إميانه
بيوم القيامة واحلياة الباقية ،مختتما بكلمة
«آمني».
الرابع :تقول كلماته« :قدوس/
•
قدوس /قدوس ربنا رب السموات /مجدك
مأل السموات واألرض /مرحى يف األعالي».
ويف ختام صيحات الفرح ،يردد الكورس:
«مرحى» .ثم تهدأ املوسيقى وتنتقل إلى
مقدمة أوركسترالية متهد لدخول حلن
الكمان املنفرد الذي غدا منوذجا لكل من
نزع إلى تصوير نزول البركة من السماء ،أو
تصوير املالئكة يف عالهم.
اخلامس :يختتم فيه القداس،
•
بالضراعة إلى اهلل أن مينح عباده ،الطمأنينة
والسالم.
االعتماد على اهلل :
لكي تتكامل فكرتنا عن املضامني الروحية
واألخالقية يف موسيقى بيتهوفن ،ينبغي
استعراض أوبراه الوحيدة« :فيديليو» .وهي
أوبرا كوميك (متثيلية غنائية يتخللها حوار
كالمي) ،يدور موضوعها حول خالص البطل
من املحنة ،وكان يف األصل متثيلية ملؤلف
فرنسي اسمه «بويللي» بعنوان« :ليونورا» أو
«الوفاء الزوجي» .تدور أحداثها يف سجن
بإشبيلية يف إسبانيا ق16م .يسجن يف أعمق
زنازينه وأشدها ظالماً ،فلورستان (نبيل
إشبيلي) ،ألقاه يف غياباته بيزارو (حاكم
االقليم) ألسباب سياسية وأحقاد شخصية.

يعلم «بيزارو» ،أن الوزير قادم لتفتيش
السجن .وسجينه ،صديق للوزير .فيقرر قتله.
من ناحية أخرى ،تتنكر زوجة السجني يف
شخصية الفتي «فيديليو» لتنقذ زوجها.
تتكون األوبرا يف صورتها األخيرة من
فصلني .كتب بيتهوفن أربعة افتتاحيات
لها .وتعتبر «ليونورا  ،»3سيدة االفتتاحيات
الكبرى ،واألجمل واألسمى يف كل مؤلفاته
األوركسترالية .حيث تقدم صورة للحدث
الدرامي الذي ميأل الفصل الثاني .أما احلوار
الغنائي ،فتجمع أحلانه بني اخلير والشر.
ولعل من أروع ما جاء فيها ،كورس السجناء
يف ختام الفصل األول .حيث ذهب روكو
(السجان) ملقابلة احلاكم ،فانتهز باكينو
(البواب) الفرصة وفتح أبواب الزنزانات،
ليخرج السجناء إلى نور النهار فترة .وتتفرس
ليونورا يف وجوههم ،علها تتعرف على زوجها.
لكنه مقيد بالسالسل يف قبو مظلم.
يحيي السجناء نور النهار ،والهواء الطلق،
منشدين« :ها هنا احلياة /أما حيث نقيم/
ففي ظلمات اجلحيم» .ويغني أحد السجناء:
«إننا نعتمد على اهلل يف محنتنا /سبحانه نعم
النصير /قلبي يحدثني /واألمل يحدوني بأن
فرج اهلل قريب /واهلل على كل شيء قدير».
وينشد الكورس« :يارب البرية /خالصنا بني
يديك».
أما الفصل الثاني ،فيبدأ مبنظر زنزانة
القبو السحيق املظلمة .ونستمع إلى مقدمة
أوركسترالية أبلغ من أي منظر ،تصويراً
لكل معاني افتقاد احلرية .يرتفع الستار عن
«فلورستان» املقيد .وينشد« :يا اهلل /ما أحلك
هذا الظالم /وما أفظع هذا الهدوء /ويف
سجني الضيق ترافقني الوحدة /ياللحظ النكد
واملحنة الكبرى /حسبي اهلل ونعم الوكيل/
واحلمد هلل الذي ال يحمد على مكروه سواه/
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إنها مشيئته سبحانه /وال راد ملشيئته» .ثم
تتواله نوبة هذيان هادئة ،فينشد« :أال أتبني
أمامي خياالً  /وأحس نسيما ً عليالً؟  /وكأني
أرى ملكا ً يف أردان وردية /يجلس جواري
يؤنس وحشتي /مالكي ليونورا /زوجي/
جاءت لتقودني إلى مملكة السماء /أراها/
مغلفة بالضياء /وأسمع صوتها يواسيني
ويعافيني /يدها تقودني إلى احلرية /وإلى
النعيم املقيم /لبيك يا ليونورا /يا مالكي
الرحيم /يا رفيقة حياتي» .ثم يذهب يف
غيبوبة .هنا يحدث منظر ميلو درامي ،حني
يصور األوركسترا خطى ليونورا والسجان
ينفذان إلى الزنزانة ،ويحمل «روكو» فانوسا ً
يضيء ركنا ً من املسرح .يفيق «فلورستان»
ويتكلم .فتتعرف ليونورا على صوته ،وتقع
بدورها مغشيا ً عليها .واذ يشعر «فلورستان»
بقرب نهايته ،يرجو السجان أن يحمل رسالة
إلى زوجته.
يصل «بيزارو» ،ويطلب من السجان إبعاد
الفتى «فيديليو» (ليونورا) ثم يستل خنجره.
وحني يتقدم لقتله ،حتول ليونورا بينه وبني
زوجها ،فترفع يف وجهه سالحا ً نارياً ،وال
يتحرك من مكانه .فتضم زوجها ،قائلة:
«حمداً هلل فقد جنوت» ،وتغني حلن االبتهاج.
هنا يغني الزوجني دويتو تعبيراً عن الفرح
العارم والتوجه إلى اهلل باحلمد والشكر .أما
الوزير ،فيأمر بالقبض على بيزارو ،ويطلق
سراح املظلومني .وينشد اجلمع احلاشد،
أناشيد اخلالص ،ويهنئون فلورستان بنجاته
على يد زوجته الوفية .هنا يضيف بيتهوفن
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إلى النص ،بيت شعر من قصيدة شيللر «إلى
الفرح» ،وهو واحد من األبيات التي اختارها
بعد ذلك بسنوات ،ضمن نشيد An Die
 Freudeلشيللر يف احلركة األخيرة من
السيمفونية التاسعة .ينشده هنا اجلميع:
«ما أسعد من تهبه السماء /حب مثل هذه
الزوجة» .وميتدحون الوفاء الزوجي كما جتلى
يف شخصيتي ليونورا وفلورستان.
تبوأت «فيديليو» عند بيتهوفن ،مكانا عليا.
وكانت أحب إبداعاته إلى قلبه .وإبان موته،
أخرج نوتتها ،قائالً لشندلر« :من كل بنات
أفكاري ،كانت هذه التي كلفتني يف توليدها
أشد العناء ،وسببت لي أكثر البأساء .لهذا
اعتبرها أعز البنات واألبناء وأفضلها عليهم
جميعاً .فهي اجلديرة بأن يحافظ عليها
ليستفيد منها علم الفن» .وكأنه يشير،
مسبقاً ،إلى أحدث البحوث ،فيما يعرف ،بعلم
اجلماليات.
تشمل عظمة وجماليات موسيقى بيتهوفن:
البناء ،والشكل ،والقالب .حيث أودعها الفنان
اخلالد ،مضامني روحية وأخالقية ،ال تكفي
الكلمات لسبر أغوارها .وهذه املضامني،
يستطيع أن يدركها ،املستمع املتأمل يف الكون
واملقاوم آلالمه ،بشكل مباشر وسلس .ففي
وصيته ،يقول بيتهوفن« :يا إلهي ،إنك مطلع
على ما يف السرائر ،تعرف ما بقلبي من حب
للخير ،وبر بالبشر .أيها الناس ،إذا طالعتم
يوما ً هذا الكالم ،فاذكروا كيف أصدرتهم على
حكما ً جائراً ،واذكروا أن هذا التعس ،وجد
العزاء يف املعذبني من أمثاله».
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جسر العبور للعشق اإللهي
شاهد كدميري .والية كيرال  .الهند.

من يدري ؟ لعل الفايروس الذي يختنق
العالم بأسره حتت قبضته جندي أرسله اهلل
تعالى إلى البشرية كلها ليسلط الضوء على
أهمية دوام العشق النقي بالقلوب ،وليسيطر
ٍ
ٍ
وحقد،
حسد
على ما يدور بخلد اإلنسان من
وما إلى ذلك من وساوس الشيطان الرجيم.
أما العشق يا أخي ،فهو ظاهرة ظهرت منذ
األزل ،وال تزال قائمة بكل ما تبقى لها من
رطوبة حياة على ظهر األرض ،وبالنسبة
ُلي القلوب
للبشر فهي كحاسة سادسة ت ّ

وتصقّلها ،أو كمعني عاطفي ال يشرب من
كأسه أحد إال ذابت بها كل آالمه ،وما أحوج
اإلنسان يف هذه اآلونة األخيرة إلى كأس من
ارتواء ينعش جسده
كؤوسها ،ليرتوي منه
ً
ويب ّرد قلبه بعد أن رأى ما رأى من انقالب
األمور على عقبيها ،وبعد أن فات ما فات له
ظل تفشي جائحة كورونا.
من النفائس يف ّ
ومن مميزات العشق وأخواته من احلب
والود وغيرها ..أنها أحيان ًا تعلو مكانتها
وتعظم قيمتها ..حتى حتتل املرتبة التي
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تفوق مرتبة العبادة املفروضة ..بل ركن ًا من
أركان اإلسالم اخلمسة ..ها هو «البسطامي»،
قطب املتصوفني والعاشق باهلل ..يغادر داره
إلى مكة املكرمة مريد ًا احلج والطواف ببيت
اهلل العتيق..وما إن نزل يف بعض املتاهات..
ٍ
برجل يستقبله ويسأل عن مقصد
إذ يفاجئ
سفره ..فيبسط له البسطامي كل إرادته أداء
احلج خامس أركان اإلسالم ..فيتفقد الرجل
عما يتبقى عنده من دراهم يحتاج إليها
طوال سيره ..فيجيبه البسطامي بأن لديه
مئتي درهم ال بد منها حتى يتفرغ من أعمال
احلج من دون حرج ..فإذا به الرجل بدأ
يطلبها منه ليمكّن بها لقمة عيشه وعيش
عياله..وكما استعرض عليه فرصة الطواف
سبع مرات حول قامته عوضا عن الدراهم..
فسرعان ما يأخذ البسطامي مئتي درهم من
جيبه ويناولها للرجل بال أي تردد ..ويقوم
بالطواف حوله مكتفيا به عن الطواف حول
الكعبة قبلة األمة ..ثم لم يتريث قط حتى
يعود إلى بلده مطمئن البال..
وما من شك يف أن فيما ذكرناه آنفا من أخالق
يعبر عن غاية
البسطامي الكرمية العالية ما ّ
همه بحقوق اإلنسان ..وما أعظم استئثاره
بإدخال السرور على قلب رجل غريب ،بدالً
من الذهاب إلى احلج املقصود به وجه اهلل ذي
اجلالل ..ولكن ،أليس من الغرابة يا أخي..
أن ُيقبل رجل مثل البسطامي املنغمس يف
عشق اهلل على خصال محمودة كهذه ..حيث
معرفته اجلذرية توعيه دائم ًا بأن ال يتم
احلصول على وجه اهلل ما ال يهتم العبد
مبشاكل خلق اهلل ..وهذا ما أجابه احلالج
عندما سئل؛ متى نصل إلى العشق اإللهي؟،
فقال :عندما تتذوق العشق البشري ،فلن
تتذوق من نهر املحبة اإللهية إال إذا غرقت
يف نهر املحبة البشرية..إضافة إلى ما أشار
إليه «عبد اهلل بن املبارك» قائال إن لقمة
يف بطن جائع أرجح يف ميزاني من عمارة
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مسجدِ ..
ضمها ذو
ون ْع َم هي األوصاف التي ّ
النون املصري إلى محب اهلل الساكن وسط
املجتمع..بأنه«عون للغريب ،أب لليتيم،
بعل لألرملة ،حفي بأهل املسكنة ،ومرجو
لكل كربة» ...فكل ما يختصر بالوصف عن
املتلبس بعشق اهلل بأنه يكون يف معاملته
بشاش ًا ..ويع ّم
هشاش ًا ّ
اليومية مع الناس ّ
،بغض النظر عن أديانهم
بخدمته اجلميع
ّ
ومعتقداتهم..ويشمل مبعروفه من يستحقه
ومن ال يستحقه..
وبعد تع ّرفك على العالقات الثنائية بني
العشق البشري والعشق اإللهي مبا فيها
الكفاية يا أخي..فمن واجبك املبادرة إلى
التحلي مبالبس العشق قبل فوات األوان..
حتى يطبع على قلبك اللطيف معنى
حقيقة العشق والعرفان ..فهذا هو الوقت
املناسب لتشعر بلذّ تها البالغة يا ترى..
فهناك اآلالف من األرواح التي عصفت
بها عاصفة الفيروس املستجد ،٢٠١٩
والتي أسفرت عن فقدان سعادتهم القلبية
واملادية..وكم كانت هي البشاشة التي
ستظهر على وجوه املاليني؟ والذين أخذوا
أهبة وعدوا ُع ّدة إلمتام حوائجهم املختلفة
يف هذه األيام ..لوال أن ظروف الفايروس
حالت بينهم وبني مراميهم ..وبالرغم من
أننا غير قادرين على إعادة فرحة جميعهم
بر ّمتها ..ولكن بإمكانك اآلن يا أخي إرسال
نور املحبة واملودة إلى قلوبهم ..لتح ّرق ما
فيها من األوجاع واألحزان ..ولتترمن يف قعر
قلبك رنّة احلنان ..ولتحلّق بسماء العشق
حلقة الفرحان ..وهكذا ِس ْر بقلبك دائم ًا
على طريق املحبة ألنها روح الكون ..ولتأخذ
بصميم فؤادك درر كلمات تساقطت من لسان
الرومي ذي العرفان  :أن الروح التي ليس
شعارها املحبة من اخلير أال توجد ،ووداعا
إلى أن يكون ّ
ثمل بالعشق ألن الوجود كله
عشق».

أيام زمـــــان

ايام زمان
زمان  ..كانت «اعدالة الشاهي» يف منتهى العدالة ..
كانت جتمع بني الوجوه ..
تق ّرب املسافات ..
وتلون الرمادي بالبهجة البيضاء ..
كانت األجيال جتلس  ..بديالً عن الركض بال هدف ..
وكان احلوار يربط بني القلوب  ..ويربط على القلوب .
وكانت الدنيا تترفق بنا ..
وكانت  ..أيام زمان .
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قبل أن

نفترق

رس نجاحــي هــو أننــي كنــت دومــ ًا أعــرف مواطــن ضعفــي
بقــدر مــا أعــرف مواطــن قــويت..
غازي القصيبي ,حياة يف اإلدارة
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منذ  2400سنة  ،كانت مدينة سوسة في حضن الجبل االٔخضر في برقة
الليبية تحتضن هذا المسرح  ..تحت االٔرض ،وعلى سطحها في نفس
الوقت  ..تحفة معمارية باالٔوركسترا المستديرة وبالمدرجات من  30صف ًا
من المقاعد التي تقسمها الساللم إلى ستة قطاعات .
إنه مسرح سوسة  ..االٔكثر من رائع  ..وهوأيض ًا التاريخ  ..االٔكثر من مهمل.

المصدر  :د .خالد الهدار  .عدسة علي الساعدي
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وثقافة الوطن

