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أربع لوحات من فسيفساء «قصر ليبيا» خمسني التي مت الكشف عنها يف
الكنيسة الشرقية ،وقد ظلت تلك الفسيفساء يف مكانها ردح ًا من الزمن مما
ضها للرطوبة واألمالح التي هددت بتلفها ،و بعد استشارة متخصصني من
عر ّ
اليونسكو تقرر أن تنقل لوحاتها اخلمسون من مكانها لتعرض يف متحف صغير
أقيم لهذا الغرض بجوار الكنيسة الغربية ،افتتح رسمي ًا يف  1972/4/18م .
وقد شملت معروضاته خمسني لوحة فسيفسائية أبعادها ، 65×65وقد التي
كانت جزء ًا من فسيفساء صحن الكنيسة الشرقية و هي حتمل مشاهد حيوانية
وآدمية وأسطورية وعمرانية ونباتية و بحرية الى جانب بعضها كتابات اغريقية.
املصدر :د .خالد الهدار .صحيفة قورينا2009 .3 .1 ،م ،مدونة اآلثار الليبية.

الليبي

2

الليبي

The Libyan

شهرية ثقافية تصدر عن مؤسسة اخلدمات
اإلعالمية مبجلس النواب الليبي

رئيس التحرير

د .الصـديـــــق بـــودوارة
Editor in Chief

Alsadiq Bwdawarat
سكرتير التحرير

العنـ ــوان يف ليبيـ ـ ـ ــا
مدينة البيضاء  -الطريق الدائري الغربي

عنـ ـ ــاوين البري ـ ـ ــد اإللكتـ ــروني
libyanmagazine@gmail.com
info@libyanmagazine.com

ســـارة الشـــــريف

Ads@libyanmagazine.com

هيئة التحرير :

http://libyanmagazine.com

عائشــــة القينـــي
هاجــــــر الطيــــــار
رجـــــاء الشيـــخي
نســـــرين هاشــــم

قسم الترجمة :
سعاد خليل

مراسلون :
علي احلـــــويف ــ مصــــــــــــر
فيـــروز عنيبـــة ــ املغــــــرب
د .آمنة ابو حطب ـ فلسطني

شؤون إدارية :
عبــد الناصـــر مفتاح حسني
عـــــــامر الـــــــزوي

عالقات :
رمضـــــــان عبــــد الونيس
محمــــــد الورشفـــــــــــاني

إخراج فني :
محمــد حســــن محمـد

شروط النشر يف مجلة الليبي
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واالجنليزيـة) اسـم الدولـة  ،صـوره واضحـة عـن جـواز السـفر،
اسـم البنـك  ،اسـم الفـرع  ،السـوفيت كـود  ،رقـم احلسـاب ،
رقـم اآليبـان (.(IBAN
املـواد املنشـورة تعبـر ان اراء كتابهـا وال تعبـر بالضـرورة عـن
رآي املجلـة ويتحمـل كاتـب املقـال جميـع احلقـوق الفكريـة
املترتبـة للغيـر .
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بذاءة ما نحن فيه ..

ثقافة اجلياع
بقلم  :رئيس التحرير
ويروى أن اخلليفة يزيد بن معاوية كان إذا خرج
للصيد جعل على كالبه األساور ،واألجلة الذهب،
ولكل ٍ
عبد يخدمه.
كلب
ٌ
إن «ابن طباطبا» هنا ميعن يف وصف األبهة
والفخامة عندما ال حتفل بالفقر املدقع من
حولها ،وهو يذكر هذا يف كتابه «الفخري
يف اآلداب السلطانية» ،لكنه لم يذكر بعده
كيف كانت مشاعر املعوزين من العامة وهم
يراقبون هذا املشهد ،وكيف كانوا يحسدون
ٍ
ودعة ورغد
الكالب على ما ترفل فيه من عز
عيش .
(( لكل ٍ
عبد يخدمه )) ،لعل هذه العبارة
كلب ٌ
املذهلة يف ترفها هي مفتاح فهم مشاعر
الثقافة عندما تلبس عباءة الغضب ،فتتنازل
طوعا ً عن تأنقها وديباج مفردتها املنمقة،
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وتنبذ بعيداً حرير ألفاظها امللتزمة لتستعير
من الشارع كل ما يلزمها لتعلن السخط على
كل شيء.
إن يف بدن الثقافة العربية اآلن ثمة خاليا
جديدة تتكاثر وتنمو وتتناسل وال تتوقف عن
االزدياد بدون أن تستشير أحداً ،أو أن تلتزم
بفتوى عمامة ،أو أن تنصاع لتعاليم حزب أو
جماعة.
الثقافة العربية يف هذه األيام هي ثقافة نزلت
من علياء الكتب فاخرة التجليد والطباعة
واإلخراج املنمقني ،لتعانق تراب األزقة املهملة،
ولتنهل من أذهان الناس البسطاء ،ولتتعلم

افتتاحية رئيس التحرير

على مقاعد درس الدراويش وهم يذرعون
الشوارع حفا ًة عراة معوزين يقتل رغباتهم
الفقر وتأد طموحاتهم قلة احليلة ،و ُينطق
ألسنتهم الغضب فتتحول شتائمهم املقذعة
إلى أدب ثوري يحق له أن يتصدر للصفوف
ولو كانت البذاءة عنوانا ً أللفاظه ،ولكن ،أليس
هذا الواقع املزري بذيئا ً بدوره؟
يف مفتتح إحدى أمسياته الشعرية همس
الراحل العراقي الكبير»مظفر النواب»
للحضور قائالً  :قد تقولون عني بذيء األدب،
ولكن ،أروني بذاء ًة أشد مما نحن فيه .
إن بذاءة الوضع الراهن قد استفحلت ،وصار
من الضروري أن تغير الكائنات جلدها كما
تنص عليه نواميس الطبيعة ،فهل لطبيعة
البشر مثل طبيعة الفصول ؟
يف العصر اجلاهلي كان «كليب وائل» قد
احتكر املرعى ألبله ،وفرض لها حرما ً ال
يجوز اجتيازه وال العبور إليه ،وألنه كان يشمخ
بكبرياءه فوق السحاب ،فقد جعل نباح جروه
حداً ملرعى اإلبل ،فعند احلد الذي ميكنك أن
تسمع فيه نباح كلب السيد املاجد ينبغي لك
أن تتوقف لكي ال تطأ حدود املرعى املقدس.
إن القداسة هنا ذات مصدر سلطوي ،وال عالقة
لها باملقدس الديني يف شيء ،فكيف كان األمر
مع صاحب املرعى املقدس يف نهاية املطاف ؟

للثقافة إذن وجوه ،فهي ليست كالعملة ذات
وجهني فقط ،وما قد يناسب نباح جرو سيد
تغلب قد ال يناسب الناس اجلياع الذين
يحلمون بنصف ما ينعم به جرو سيدهم
املستبد.
ثقافة الفقير هنا ليست مخملية كثقافة
املترف ،ولعل هذا ما نالحظه ونحن نتمعن يف
مخرجات الثقافة العربية التي نعيش تطورات
انسالخها اآلن عن جلدها القدمي ،فيكفي أن
يعبر
نشاهد نشرة أخبارٍ عربية لنرى كيف ّ
رجل الشارع عن سخطه وعدم رضاه عن ما
يجري يف مجتمعه ،وكيف يلجأ املثقف العربي
إلى االرتباك وهو يشعر أن عليه أن ينزل من
برجه العاجي ليعيش ما يعيشه الناس ،وأن
عليه أن يطور لغته ليزاوج بني رفعة التعبير
وبني نزوله إلى األسفل حيث ماليني البسطاء
يعلنون سخطهم على املرفهني وهم يسلبونهم
ثرواتهم وميعنون يف الترف بينما ميوت
غيرهم من اجلوع .
هنا يكمن التحدي ،وهنا بالذات ندرك السر
ٍ
كأسود
وراء هذه املجاميع الغاضبة التي تزأر
حبيسة وتعلن أمام شاشات التلفاز على امتداد
هذا الوطن العربي املوجوع أن الكيل قد طفح
بها من القهر والعوز ،حتى أن ردود أفعالها
جتاوزت الصراخ إلى العنف الصريح ،فهل
9

الليبي

افتتاحية رئيس التحرير

يجوز للثقافة اآلن أن تضع األطر الصحيحة
لهذه املاليني لكي ال ينحرف االحتجاج عن
مساره الصحيح ؟
إن األرقام هنا ال تكذب ،فهي املؤشر
الصحيح الذي يفسر لنا ملاذا انكسر أمل
املواطن العربي ،وكيف انحدرت مشاعره إلى
حضيض اإلحباط والتشاؤم معا ً .
إن مستويات النمو االقتصادي يف الدول
العربية هي مجرد جرس إنذار ال يتكرم
بسماعه أحد ،ففي مطلع األلفية بلغ الناجت
اإلجمالي للبلدان العربية مجتمعة ما مقداره
 531بليون دوالر ،أي ما يشكل أقل من
دخل دولة أوربية واحدة مثل اسبانيا ،والتي
يقدر ناجتها املحلي اإلجمالي بـ  595بليون
دوالر أمريكي ،وقد شكّل هذا التفاوت
الكبير واقعا ً مليئا ً بالرواتب املتدنية وأزمات
السكن والعشوائيات واالقتصاد املتخبط
وخطط التنمية املتعثرة واألزمات االجتماعية
املستعصية على احلل.
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كل هذا أنتج أدبه ،أنتج ثقافته ،ولعلي
استحضر هنا مطلع قصيدة رائعة من الشعر
املحكي للمبدع الليبي سالم العالم يقول فيها:
(( نحاول انحبك  ..بآخر  3جنيه يف جيبي
واجلود باملوجود )).
إن االحتياج هنا ينتج أدبه ،وال يبالي على
اإلطالق مبا أنشده «التهامي» قدمي ًا :
والنفس راغبةٌ إذا رغبتها  ..وإذا ُت ّرد إلى
((
ُ
ٍ
قليل تقن ُع ))
إن الدعوة إلى القناعة هنا تصبح مشروع
رشوة للثورة االجتماعية لكي ال تقوم،
وللمواطن الفقير لكي ال يصرخ يف الشوارع
محتجا ً على ضيق ذات اليد ،لكن اآللة العميقة
تواصل رشوتها بال فائدة ،فهاهو «عماد الدين
الكاتب» يحاول بال فائدة :
(( إقنع وال تطمع فإن ِ
الغنى  ..كمال ُه يف عزة
س )).
النف ِ
إن «الكاتب ال يريد أن يفهم هنا إن املواطن ال
يريد أن يطمع ،إنه يريد فقط أن يعيش بعيداً
عن الفقر املدقع ،وليت األمل يتحقق .
يف الشارع العربي هذه األيام ثمة كفر مبفهوم
القناعة حسب ما يروج له األغنياء ،فالقناعة

افتتاحية رئيس التحرير

لم تعد متثل بالنسبة للفقير سوى أن يكف
عن املطالبة بحقوقه ،وأن يقنع مبا لديه من
الالشيء ،بينما متثل نفس القناعة بالنسبة
للموسرين حالً سحريا ً يقنعون به املحتاج بأن
الصبر هو عالج احتياجه ،وأن الصمت هو
النعمة التي يجدر به أن يتمتع بها قانعا ً بنعمة
الصمت ذاتها.
منطق مغلوط ،وأمر واقع لم يعد يقنع املجاميع
التي نراها اآلن متأل ساحات الوطن العربي
معبر ًة عن نفاذ صبرها من الشعر والشاعر
معاً.
إن ألدب اجلياع كتابه وأدباؤه ،ولكن ،هل يطال
اجلوع من يكتب عنه؟
األرقام أيضا ً تقول ذلك ،وتوافق على أنهم
جياع بدورهم ،فاألديب يف بلدان العالم الرابع
املؤبؤ بالفقر واالحتياج هم بدورهم محتاجون
وفقراء ،لذلك تزدحم نصوصهم بالشكوى
وجع ال يجد لوجعه
وبصنوف التشكي من
ٍ
حلوالً ال على املدى القريب وال البعيد أيضاً،
فيما يختلف احلال يف بلدان العالم األول حيث
د ّرت رواية مثل «هاري بوتر» على صاحبتها
أرباحا ً جتاوزت  400مليون دوالر يف عام
 2002ثم  760مليون دوالر عام ،2005
فيما يجد الكتاب العرب صعوبة يف تأمني
ثمن قهوتهم  .وال نستغرب هذا التفاوت إذا

عرفنا أن عدد القراء املداومني على متابعة
وشراء الكتب يفوق  130مليون قاريء يف
أمريكا وحدها.
املثير لالنتباه هنا ،وللحسرة أيضاً ،أن غزارة
التألبف ال تعني امتالء اجليب ــــ كما عبرت
صحيفة الرياض السعودية يف معرض حديثها
عن هذا املوضوع ــــ وهذه قاعدة عربية
بامتياز ،ويكفي أن نقلب صفحات التاريخ
لنعرف أن «جالل الدين السيوطي» ألف
 561كتاباً ،لكنه عاش أغلب عمره يسكن
املساجد لضيق ذات اليد ،ولك أن تراجع
التاريخ لتفاجأ بقائمة طويلة من األدباء
املعوزين الذين أبدعوا مئات الكتب لكنهم ملا
يغادروا عتبة الفقر التي الزمتهم يف ٍ
أمة ال
تعتبر الكتابة إال حرفة من ال حرفة له.
إذن نحن يف مواجهة حقيقة مؤملة تقول إن
املجتمع الفقير ينتج ثقافته ،ويبدع نصوصا ً
غنية بالوجع ،عامرة بالشكوى من العوز وقلة
احليلة ،أصحابها فقراء بدورهم ،وإذا ما
جتاهلنا هذه العالمات املتتابعة ،وأغمضنا
أعيننا عن توقع اآلتي القريب ،سوف نصحو
ذات يومٍ على وقع زلزال مدمر يقود إلينا بال
ٍ
توقف ثورة جياع ال تعرف التوقف وال تلتفت
إلى التفاصيل وال تعنيها األعذار وال ينفع مع
سطوة غضبها االعتذار.
11
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بنغازي تولد من جديد ...

تاناروت يتصدر الصفوف
جتمع «تاناروت» هو خيار مجموعة من املثقفني لديها
إصرار على تغيير الصورة النمطية للمثقف يف بالدنا ،من
خالل رؤية نظرية وعلمية قادرة على النهوض بالثقافة
يف مجتمعنا الليبي.
و ُيعد جتمع «تاناروت» أحد أبز التجمعات الثقافية يف
مدينة بنغازي وهو مؤسسة أهلية غير حكومية تعنى
باألدب والثقافة ،وتدفع نحو اخللق واإلبداع الثقايف
احلداثي .

أ.انتصار الجماعي ـ ليبيا
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درج واحدة ،ثم  ،12ووجدت نفسي بني أروقة
براح
جتمع «تاناروت» ،صالة مفتوحة على
ٍ
ّ
ٍ
ملون زاخرٍ باملقتنيات الفنية ،وعبق الثقافة
يتنفس عبر مكتبته.
هنا ،زاوية للتشاور بني األعضاء ،وهناك
صالون للقراءة ،ثمة مجموعة من اآلالت يف
ف على اجلدران،
الطرف األخر ،ورسو ٌم وزخار ٌ
تنفس جيداً فأنت يف وسط الوادي اخلصب
للثقافة ،خذ ما يتناسب وميولك وهواياتك
ٍ
بابتسامة ال تفارق الوجوه من حولك.
مصحوبا ً
أعلم مسبقا ً أن «تاناروت» هو يف األصل موقع
باحلمادة احلمراء التي يحدها من اجلنوب
«وادي الشاطئ» ،ومن الشمال «جبل نفوسة»،
ومن بلدات احلمادة احلمراء «درج» عوينات،
ونني «مزدة» «القريات « ،و»نسمة» ،ومن أهم
أوديتها «وادي تاناروت» .
«تاناروت» معني للحياة واالستمرار واخلصوبة،
هذا ما وجدته هناك ،فهو رمز إلعادة هيكلة
الثقافة من جديد بأقالم جديدة وروح شبابية
غضة« ،تاناروت» ولد يف فترة مخاضٍ عسيرٍ
مبدينة بنغازي سنة  ،2015ويستمر إلى اآلن
بجهود مؤسسيه ،يهتم بكل اجلوانب اإلبداعية
للثقافة يف ظل ظروف عديدة محبطة تساهم
يف العادة يف تردي الفعل الثقايف ،لكنه صمد
وجتذر ليصبح شجرة للثقافات املتنوعة

باملدينة
األديبة «رحاب شنيب» ،رئيس مجلس اإلدارة
بتجمع «تاناروت» الثقايف ،استقبلت مجلة
«الليبي» بحفاوة ،لنتحدث معا ً حدث عن
«تاناروت» بعد أربع سنوات من العمل الثقايف
املتواصل .
قالت «رحاب»  :نستهدف يف التجمع الشباب
بكل مواهبهم الثقافية ،هدفنا التثقيف وتغيير
الصورة النمطية املتواجدة بالساحة الثقافية،
أقام العديد من
وأضافت أن التجمع
الدورات لتنمية الشباب يف مجاالت املوسيقي
والفن التجريدي واخلط و املسرح وغيرها،
ويضم اآلن العديد من النوادي ،منها نادي
تاناروت للكتاب ،ونادي تاناروت للسينما،
ونادي تاناروت العلمي ،ونادي تاناروت للعلوم
اإلنسانية.
مجلة الليبي  :بصفتك رئيس مجلس اإلدارة،
نحتاج لتوضيح منك فيما يخص رؤية التجمع
ومعرفة من يدعمه ،وهل هناك جهات عامة
مساهمة يف هذا البراح الثقايف ؟
بابتسامة جميلة جتيب «شنيب»  :إن رويتنا تقوم
على االهتمام باملواهب الثقافية ،كذلك نرى أن
خط «تاناروت» البد أن يكون مختلفا ً ومتجدداً
بحيث ال يتحول إلى مجرد حراك ثقايف جامد،
نحن نحتوى الشباب ألننا نرى أن انخراطه
13
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عبر بوابات التواصل االجتماعي باألنترنت
واختالطه بثقافات متعددة نتج عنه ظهور
هوايات جديدة و متجددة ،ففي «تاناروت» لم
يقتصر األمر على الفن التجريدي ،ولكننا أقمنا
معارض للفن الرقمي أيضاً ،حيث هدفنا دعم
احلراك الثقايف بعيداً عن النمطية .
مجلة الليبي  :من  2015الي  ،2019ماذا
أجنز «تاناروت» واقعي ًا فيما يخص استقطاب
الشباب ،وفيما يخص احلراك الثقايف يف
بنغازي ؟
• تؤكد «شنيب» أنه بعد أربع سنوات يجب
القول إن أغلب األعضاء يف التجمع من
الشباب ،وأن مجلس التجمع مكون من طلبة
اجلامعة ،وأستطاع التجمع جذب اهتمام
الشباب باملدينة ،وهذا ينعكس على حتسني
آليته يف التعامل مع مواهبهم املختلفة .
أما فيما يخص احلراك الثقايف باملدينة فنحن
متواجدون بالرغم من كل الصعاب ،ولكن لدينا
نشاطات ثقافية تذكر .
مجلة الليبي  :بالنسبة للدورات ،مثل دورات
العزف على البيانو والكمان ،يف بنغازي لم تكن
مثل هذه الدورات منتشرة ،ولم تكن مألوفة يف
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التجمعات والنوادي الثقافية ،فكيف كان ردة
فعل املؤسسات األخرى حيالها ؟
• تضيف «شنيب» بحماس عن الدورات
قائلة :بالنسبة للدورات املوسيقية لدينا رغبة
يف تكوين فريق خاص هو «فريق تاناروت» ،و
حاولنا تكوينه فعالً ،ولكن يف بعض الظروف
كانت تعاكسنا ،مثالً بالنسبة للشباب ،بعد
انتهاء التدريب يضطر الكثير منهم ملغادرتنا
بسبب حصوله على عمل ،وهذا الشيء ليس
حكراً على نادي تاناروت املوسيقي وحده،
بل تعاني منه جميع تخصصات التجمع التي
يضطر بعض أعضاؤها لتركنا بسبب ظروف
العمل واحلياة .
حاليا ً لدينا دورات يف البيانو والكمان و العود
وغيرها ،ومازالت فكرة الفريق موجودة ،هناك
نقص يف اآلالت الهرمونية مثل «الكرنت»
و»السكسفون» ،ولألسف ال يوجد مدرب
متخصص لبعض اآلالت ،وهذا يعتبر من
وجهة نظر جتمع تاناروت عجز ثقايف باملدينة
نحاول جاهدين تغطية هذا العجز للنهوض
ٍ
بشكل عام .
بثقافة املوسيقى
مجلة الليبي  :يف ظل هذا العجز والظروف

شؤون ليبيـــه

الصعبة التي يعاني منها التجمع ،هل أثر هذا
على رسالتكم الثقافية ؟ وهل تتلقون مساعدات
من املؤسسات التابعة للدولة ؟
بإصرار أنثوي محبب قالت «شنيب»  :مازلنا
مستمرين ،تعثر وجود التجمع على الساحة
الثقافية كثيراً ،هذا صحيح ،ولكن يف كل مرة،
كان األعضاء بحكم ارتباطهم الوثيق باألهداف
والرؤية يستطيعون تذليل الصعاب ،ويرجع
ذلك لالقتناع التام بالفكرة والهدف.
أما بخصوص التواصل ،فال يوجد تواصل
مع أي منظمة حكومية بالدولة ،ولكن هناك
مبادرات كثيرة من املؤسسات والشركات
اخلاصة ،حيث تقوم هذه الشركات بتوفير
اإلمكانيات  ،وباملقابل يتم جتهيز اعالنات
خاصة بالشركة الراعية داخل فعاليات
األنشطة ،كذلك بعض الشخصيات املهتمة
بالثقافة تقوم بتقدمي املشاركات للمساهمة يف
بقاء تواجد التجمع الثقايف واستمرار فعالياته
يف بنغازي .
كذلك ال نغفل مساهمات أعضاء التجمع
أنفسهم يف دعمه و تقدمي املعونات الشخصية
من أجل إبرازه بالشكل الذي نراه األن ،
تواجهنا صعوبات كثيرة ولكن طموحاتنا أكثر
وأكبر الن هدفنا الثقافة والتثقيف للشباب
داخل بنغازي وليبيا أجمع.
مجلة الليبي  :املسرح أبو الفنون ،وهو ال ينفصل
عن طبيعة اإلنسان ،فهو متنفس للروح .فيما
يخص املسرح ،ماذا قدم نادي تاناروت املسرحي
ملواهبه ،وجلمهوره ؟
• حاليا ً لدينا دورة متثيل مسرحي يشرف
عليها األستاذ الفنان «أحمد إبراهيم»،
كذلك مت التعاون مع الفنانة «سعاد خليل»
لدورات مماثلة ،كما قدم التجمع ثالثة
عروض مسرحية ،ولقد القت هذه العروض
الكثير من اإلعجاب من املهتمني ،إلي جانب
احلضور اجلماهيري املكثف ،ونفكر يف عرض
مسرحيات يف الشارع ،كما كنا حاضرين يف

االحتفاالت باليوم العاملي للكتاب ،وجهزنا
عرضا ً للكتب يف الشارع .
أما بخصوص «تاناروت السينما» فهو يعرض
كل أسبوع فيلما ً وثائقيا ً اجتماعيا ً ثقافيا ً
يتناول قصة أو موضوعا ً يستحق االهتمام،
وعاد ًة ما تكون األفالم غير جتارية ،والغرض
من ذلك مناقشة العرض ،حيث يتم بعد العرض
عمل جلسة حوارية عن الفيلم ،ومعرفة مدي
االستفادة من قصته ،إلي جانب تناول بعض
املختصني التقنيات التصويرية أو اإلخراجية
التي يحتوي عليها.
مجلة الليبي  :ماذا عن نادي تاناروت للعلوم
االجتماعية واإلنسانية ،وكيف يتعامل النادي
مع القضايا االجتماعية والفلسفية وكيفية
تناولها وطرحها ؟
• تقول «شنيب» يف حديثها عن العروض
اإلنسانية إن التجمع يقوم بهذا النشاط وفق
شروط معينة ،وذلك من خالل جتهيز املادة
من قبل االعضاء املشاركني يف النادي بطريقة
علمية دقيقة .ونعتبر إن االلتزام بذلك شرط
أساسي ،ألن املادة العلمية جادة بطبعها،
وحتتوي على دراسة جدية ونتائج يستفاد
15
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منها ،ثم يتم اإلطالع على املوضوع ،وجتهيز
املادة من خالله للطرح واملناقشات اجلدية،
وتقسم هذه املواضيع بني الفلسفة وعلم
االجتماع وعلم النفس .
ونحن من خالل هذا النشاط نود تغيير الصورة
النمطية السائدة ،فليس كل من يدرس علم
االجتماع هو أخصائي باملدارس ،بل قد يكون
مواطنا ً عاديا ً ال عالقة له بالتعليم ،كذلك لدينا
أفكار أخرى مثل جتسيم العالقة بني اللباس
الليبي التقليدي وفلسفة املجتمع ،كما نحاول
أخذ ظاهرة معينة يف ليبيا ودراستها عن طريق
فروع العلوم اإلنسانية املختلفة.
مجلة الليبي  :بعد طي أربع سنوات ودخول
اخلامسة ،ماذا عن جتمع تاناروت وإلي أين
ميضي؟
•بفخرٍ جتيب  :إلي جانب العلوم اإلنسانية،
فإن االهتمام اآلن منصب على املسرح .عندما
قدمنا عروض مسرحية هنا باملقر ملسنا
التعطش للمسرح بالنسبة للجمهور عرضنا
مسرحيتني ،وكان لهما انطباع ممتاز.
ومبناسبة الذكرى السنوية إلنشاء التجمع،
البد أن يعلم جمهور املثقفني أن جتمع تاناروت
سوف يقدم شيئا ً ملفتا ً مفرحا ً ألهالي بنغازي،
يف الذكرى األولي قدمنا حفالً موسيقياً ،ويف
الثانية معرضا ً تشكيلياً ،ويف الثالثة لم نحتفل
لظروف خاصة ،أما الرابعة فانتظروها بشغف
ألنها ستكون مختلفة.
إلى هنا تركت ملكة احللم الثقايف غارقة يف
تفاصيل الثقافة اليومية غارقةً يف أحرفها مع
جهازها الصغير ألتوجه باحلوار مع األديبة
«ميسون صالح» املسؤولة عن نادي الكتاب
والسينما جتمع تاناروت .
مجلة الليبي  :نادي تاناروت للكتاب ،من أين
يستقيعناوينه،وكيفيتماختيارهاومناقشتها
وهل االنتقاء متاح لألعضاء أم للكل؟ وهل
الطرح يكون تفصيلي ًا أم عمومي ًا يف مجمله ؟
•تقول «ميسون صالح»  :نادي «تاناروت»
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للكتاب مستمر منذ نشأة التجمع ،وال أعرف
حتديداً عدد الكتب التي مت عرضها ومناقشتها،
وكانت املناقشات تتم أسبوعيا ً أي تتم مناقشة
الكتاب خالل أسبوع من اإلعالن عنه ترشيحه
للمناقشة ،ولكن بالتجربة وجدنا أن االلتزام
مبنهج النقاش صعب من جانب بعض األعضاء،
لذلك نحاول أن يكون النادي يف طرحه الثقايف
متوازن وبعيد عن التنظير ،الن املتواجدين
لديهم ثقافات متفاوتة .أما عن االنتقاء للكتب
فالبد أن تكون ذات مضمون جيد بحيث يشكل
أساسا ً متينا ً للقراءة ثم احلوار ،وعند اختيار
الكتاب ال بد من البحث عن أمكانية وجوده
بالنسختني الورقية و ، bdfونركز بشكل عام
على الثقافة العامة وتتناول موضوعات عديدة،
وليس لنا طابع ثابت الختيار العناوين سوى أنها
تشكل األسس املعتبرة للقراءة .
• نحن منذ عام كامل ملتزمون بجدول ثابت
وهو رواية مترجمة وكتاب مترجم ،من ثم رواية
عربية وكتاب عربي ،ووجدنا يف الغالب الفرق
يف اختالف الثقافات ،لدينا قدرات كبيرة يتمتع
بها القلم العربي ولكن هناك بعض املواضيع ال
يتطرق إليها الكاتب العربي.
•نفتقر لتواجد الكتّاب يف نادي الكتاب،
يسعدنا لو تواجد معنا الكاتب وسرد لنا خفايا
الكتاب ،وكيف هو املناخ الذي كتب وسطه
كتابه ،خصوصا ً وأن كتبنا متنوعة ونتناول كل
أشكال األدب بالقراءة .كذلك نتمنى تواجد
املتخصصني من النقاد بحيث يكشفون لنا
مواطن الضعف بالرواية أو السرد أو الشخوص
يف القصة ،كل هذا يضفي الكثير على أعضاء
النادي ،بحيث يخرجون بالفائدة يف الطرح
واالستفادة من احلوار.
•على ضفاف السنة اخلامسة تضيف
«ميسون»  ،أن نادي الكتاب تاناروت يتمني
أن يتحول الكتاب إلي ظاهرة أدبية ،وأن يكبر
عدد القراء ،وأن أجد من يقول إنه بدأ القراءة
وعشق الكتاب بسبب نادي تاناروت للكتاب ،يف
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املاضي كانت لنا جتربة مع مدرسة «اخلالدات»
حيث أنشأنا نادي كتاب يف املدرسة وأمتنى
لهذه التجربة أن تتكرر يف مدارس أخرى .
يف الزاوية الثالثة كان يجلس األستاذ « :عبد
احلكيم اليمني» املدير التنفيذي لتجمع
تاناروت والذي عرف على نفسه بكونه مصور
فوتوغرافيا وفيديو ،وقد بدأت عالقته مع
جتمع تاناروت بفيلم وثائقي قام بإعداده عن
تاناروت للتلفزيون مبناسبة السنوية األولي،
ومنذ ذلك احلني انضم إلى هذا التجمع الثقايف
مجلة الليبي  :ما هي مهام املدير التنفيذي يف
التجمع ؟
يقول « اليمني»  :مهامي تنفيذية بامتياز ،فأنا
اُمثل التجمع من خالل ربط العالقات مع
املؤسسات املجتمعية ،وذلك خللق جسر من
التواصل بينها وبني التجمع ،كذلك التنسيق مع
املنظمات األجنبية ،ومع اجلهات املانحة .
• إن الوظيفة التي أحبها يف تاناروت هي
التصوير ،وهو تصوير كل شيء ،يف محاولة مني
لتوثق جميع مناشط التجمع ،وقد ملست من
خالل متابعتي لوسائل اإلعالم أن األنشطة يف
تاناروت أكبر من التغطية اإلعالمية لها ،لذلك
أحاول من خالل عملي إيجاد توازن بني عملنا
و عالقتنا مع وسائل اإلعالم ،وذلك باحلرص

على حضورها كل مناشطنا ،وهذا مفيد لنا من
جهتني هما االنتشار وزيادة جمهور املتابعني .
مجلة الليبي  :ماذا عن رابط العضوية املتواجد
باألنترنت للتجمع ؟ وما هي الشروط التي
يضعها التجمع للعضوية ؟
• شعارنا هو أننا ال نبحث عن أي ثقافة
وحسب ،نحن نبحث عن الثقافة التي جتمع
الناس ،يف العضوية ال يستهدف التجمع النخب
من املثقفني ،مع العلم أنه ال مانع لدينا من
تواجد هذه النخب فهي تضيف الكثير للتجمع،
ولكن توجهنا يهدف إلى بناء جيل جديد من
املثقفني الشباب ،الفخورين باالنتماء للتجمع،
فنحن نرحب بكل صاحب موهبة وبكل من
يريد االنضمام للتجمع بشرط أن ال توجد لديه
خلفيات ثقافية خاطئة وعندما فتحنا باب
العضوية عبر الرابط أستقبلنا أكثر من 90
طلب عضوية ،وبعد احلصر والفلترة توصلنا
إلي قبول ما بني  35-30عضو ،مت إخطارهم
برسائل القبول .ختاما :
التميز الذي يف جتمع تاناروت شاهدته يف هذه
الزوايا امللونة ،ورأيت أنه جدير باالهتمام ،كم
هائل من تراكمات ثقافية متنوعة استثنائية
وغير منطية ،شعارها االستمرار واالنتشار
بالرغم من التعثرات التي حتول دون ذلك.
17
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فسيفساء قرص ليبيا ..

تأخذ العقل وتسلبه
الليبي  .قسم الترجمة
ليبيا مليئة باحلضارات التي تركت بصماتها
يف كل مدينة مرت بها ،وعاشت فيها ،فقد
نشأت علي أرضها حضارات ضاربة يف
القدم ،لها علومها وتقاليدها مثل الرسوم
والنقوش والفنون ،ويف أكثر من ٍ
سواء
بقعة
ً
يف الشرق أو الغرب أو اجلنوب.
ومن ضمن هذه الفنون فن الفسيفساء الذي
يتواجد يف أزهى لوحاته وأبهته يف ٍ
بلدة «قصر
ليبيا» القريبة من مدينة البيضاء التي تتربع
على قمة اجلبل األخضر يف ليبيا.
وحسب جغرافيا املنطقة ،تقع «قصر
ليبيا» علي مسافة وسط بني مدينتي املرج
والبيضاء ،ويوجد يف شمال البلدة موقع أثري
وكاتدرائية بيزنطية حتوي خمسني قطعة فنية
مدهشة من الفسيفساء ،والفسحة الكبيرة
الفسيفسائية هي موضوع هذا املقال الذي
مت جمعه من عدة مصادرٍ باللغة االيطالية
واالجنليزية ،ومن مصادر ليبية أيضاً ،حتى
يكون اإلملام به كامالً .
«قصر أولبيا» مت بناءه يف فترة اإلمبراطور
البيزنطي «جستنيان» (أغسطس  527ــ
نوفمبر565م) ،وسمي باسم «ثيودورا» نسبة
إلي اإلمبراطورة ثيودورا،) Theodora
وهي زوجة اإلمبراطور الذي بنى كنيسة «آيا
صوفيا» الشهيرة يف إسطنبول.
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وقد أطلق اسم «تيودورا» على املكان تيمنا ً
باسم زوجته التي كانت مستقرة يف هذه
املدينة ،ثم تغير االسم إلى «أولبيا» وهو اسم
ابنته.
وحسب املراجع ،أنه يف عام 1957م .مت
الكشف عن ٍ
ٍ
أرضية كانت تشغله
جزء من
لوحة فسيفسائية كبيرة مردومة بالتراب منذ
زمن بعيد ،ويوجد به معالم أثرية عديدة تعود
للحقب اإلغريقية والبيزنطية.
وصل اخلبر إلي االستاذ «جودتشايلد» ،وكان
يشغل وظيفة مراقب اآلثار باملنطقة الشرقية
آنذاك ،حيث بدأ احلفر والتنقيب ،ومعه بدأ
أيضا ً اهتمام األثريني باملنطقة ،وكذلك البحث
عن التسمية القدمية لهذه املدينة ولهذا املوقع،
فربط «جودتشايلد» بني التسمية احلديثة ،أي
«قصر ليبيا» ،وبني اسم قرية أو مركز أسقفية
ذكرها األسقف «سينسيوس» يف بداية القرن
اخلامس امليالدي ،يف الرسالة رقم  76باسم
أولبيا القدمية (. )Olbia
نضيف أيضا ً أن تاريخ قصر ليبيا يعود إلي
ما قبل البيزنطيني بعصر بعيد ،حيث أن
موقع املدينة كان شاغالً من قبل اإلغريق منذ
القرن الرابع قبل امليالد ،ليعرف الحقا ً باسم
“أولبيا” ،كما ذكر سابقاً.
وتأثرت املدينة بشدة من هجمات «الوندال»
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أجزاء من باملذهب األرثودكسي وهذا هو السبب يف
و»النورمنديني» الذين احتلوا
ً
شمال أفريقيا يف النصف الثاني من القرن تسمية الكنيستني بالغربية والشرقية ،فلم
اخلامس امليالدي والربع األول من القرن يكن السبب يف املوقع اجلغرايف أو االجتاه،
ولكن نتيجة انقسام املذهبني املسيحيني.
السادس للميالد .
هذه ملحة مبسطة عن «قصر ليبيا» ،والقلعة
التي توجد بها الكاتدرائية وما يعرف قدميا ً الكنيسة األولى هي الغربية ،وتسمى
بالبازيلكا ،والتي تعني «دار العدالة» ،أو «الصلبية» ،وهي رباعية احلانيات ،والكنيسة
القضاء ،يف فترة الوثنية الرومانية .وبعد الثانية هي الشرقية ،وهي التي أضيفت برعاية
زوال الوثنية وسيادة الديانة املسيحية التي اإلمبراطور «جستنيان» أو زوجته ،حيت تأكد
وطدت أقدامها أكثر باعتناق اإلمبراطور إسهامهما يف بناء هذه الكنيسة ويف تزيني
”قسطنطني” لها ،واستقالل اإلمبراطورية أرضياتها بالرخام ،ويرجح أن بعض التجهيزات
الشرقية والتي انقسمت عام 395م .على كان مصدرها منحة إمبراطورية ،و رمبا
يد “ثوديوسيوس” بحيث أصبحت هناك استوردت علي نفقة املحسنني الذين انفقوا
إمبراطورية رومانية يف الغرب ،وإمبراطورية علي بناء الكنيسة وتزيينها بالفسيفساء،.
رومانية يف الشرق ،وكانت اإلمبراطورية ويعد األسقف «مكاريوس» املشرف الرئيسي
التي يف الغرب تدين باملذهب املسيحي على هذه األعمال ،حيث أشرف على تزيني
الكاثوليكي ،واإلمبراطورية الشرقية تدين فسيفساء صحن الكنيسة فيما بني -538
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 539م ،وبعد وفاته عهد باألمر إلى األسقف
اجلديد «ثيودوروس» الذي كان شماسا ً
للكنيسة ،وأسهم يف اإلشراف على تزيني
احلجرة الشمالية الشرقية ،وعلى فسيفساء
الساحة املقدسة التي بنيت بعدها ،هذا ما
استنتج من النقوش التذكارية التي زينت
الفسيفساء ،وميكن مشاهدتها معروضة يف
املتحف الصغير املوجود هناك ،إضافة إلى
الكنيسة ،يبدو أنه مت إضافة بعض املباني
األخرى التي لم يكشف عنها حتى اآلن.
وميكن تأكيد أهمية املوقع من الناحية
العسكرية ،إذ اتخذ نقطة مراقبة بعد
حتصني املوقع ،إال أن هذا املوقع قد سلبت
أحجاره عند بناء احلصن التركي – االيطالي
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فيما بعد.
مت اكتشاف مجموعة من ال ُفسيفساء ،وصلت
إلى قرابة  50لوحة ،حيث كانت لتك اللوحات
أهمية كبيرة جداً يف تقدمي شاهد تاريخي
على تلك الفترة ،إذ أعطتنا صور ًة عن احلياة
اليومية من خالل التصوير احلجري لعمليات
الصيد ،وأيضا ً من خالل ذكر أسماء األساقفة
الذين كانوا يتولون زمام األمور.
ٍ
ويف مقالٍ
بصحيفة « فيادجي» اإليطالية،
وجدت منها بعض الصفحات باللغة
االجنليزية أيضاً ،وهو ما استندت عليه
بعض املراجع يف موقع تونيهوTONEHU
الشهير ،حيث يتحدث هذا املقال عن أحد
الصحفيني االيطاليني واسمه «ماوريتزو
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فورتوناتو» وقد قام بزيارة ملتحف قصر
ليبيا ،وقد كتب هذا الصحفي ـــــ الذي
يبدو أنه كان يتمتع بثقافة واسعة ــــــ كتب
يقول  :شيئ كالسيكي تراه عندما تزور برقة،
عليك أن تتوقف قرب «قصر ليبيا» لتري
وتشاهد الكنوز الليبية يف»أولبيا القدمية»
وسوف تشاهد ما يبهرك من الفسيفساء
التي مت جمعها يف املتحف الصغير املجاور
للكنيسة ،بشكلها املدهش ،بصور احليوانات،
ومشاهد احلياة يف برقة القدمية ،ومتثيل
املدن والطبيعة ،تشاهد التريتون الوحوش
والشخصيات األسطورية ،مناظر منقوشة،
موضوعات مأخوذة من الكالسيكية
يف التعايش ،واملعتقدات املسيحية مع
األيقونات القدمية ،والتي مت التعبير عنها
باألسلوب اجلديد املليء بالتعايش مع
اللحظة  ،فالكنيسة بأراضيها الفسيفسائية
الرائعة تأخذ العقل وتسلبه ،الفسيفساء
املوجودة باملتحف متنوعة ما يجعلنا
نتساءل كيف واصلت التقاليد الدينية
الوثنية ازدهارها بني املسيحيني األوائل يف
جميع أنحاء حوض املتوسط .
هذه اللوحات الفسيفسائية أبعادها ،65x65
وكانت جزءاً من فسيفساء صحن الكنيسة
الشرقية ،وهي حتمل مشاهد حيوانية
وآدمية وأسطورية وعمرانية ونباتية وبحرية،
إلي جانب بعضها توجد كتابات إغريقية،
وقد حيرت هذه املشاهد الدارسني لها
عندما حاولوا إيجاد تفسير منطقي مترابط
بني اللوحات والكنيسة التي وجدت بها ،مع
كل هذا االختالف بني التفسير الكهنوتي
والتفسير الناسوتي ،ويبدو أن هناك اتفاقا ً
علي أن بعض اللوحات تعبر عن إعادة بناء
هذه املدينة من جديد يف القرن السادس
امليالدي ،وإجماالً تعد هذه الفسيفساء من
أجمل وأروع ما عثر عليه من فسيفساء
يف ليبيا يف العصر البيزنطي من ناحية

املوضوعات الزخرفية وتنوع مشاهدها ،وكما
ذكر فان أحد اللوحات النادرة تصور جزءاً
من منارة اإلسكندرية – أحد عجائب الدنيا
السبع القدمية التي بنيت يف عهد بطليموس
الثاني ( 246-285ق.م .وحسب املراجع
فقد دمرت يف زلزال عام  1302ولم يبقي
إال هذه اللوحة لتوضح شكلها .
أيضا ً توجد أرضية فسيفسائية عثر عليها
يف احلجرة الشمالية الشرقية من الكنيسة
الشرقية ،عرضت يف أرضية ملتحف حملت
مشاهد متنوعة أغلبها كما ذكر الصحفي
اإليطالي حليوانات وطيور وزخارف
هندسية وكتابة تشير إلي أنها نفذت يف
عصر األسقف «ثيودوروس» ،هذا األسقف
الذي تولي بعد األسقف «مكاريوس» الذي
نفذت يف عهده فسيفساء الصحن املشار
إليها أعاله.
كما جتدر اإلشارة إلي أرضية فسيفسائية
أخري كانت تزين الساحة املقدسة يف الكنيسة
الشرقية ،عرضت حاليا ً يف الكنيسة الغربية
التي حولت إلي قلعة تركية ثم استعملت
أثناء االحتالل االيطالي ،وقد زخرفت تلك
األرضية بعدة صلبان حتيط بها وعول برية
وحيوانات أخري إضافة إلي عدة زخارف
هندسية .متنوعة
ومما تقدم يؤكد أهمية آثار «قصر ليبيا» التي
ينبغي زيارتها والتمتع باملشاهد التي حتملها
اللوحات الفسيفسائية املعروضة يف متحفها
املتواضع الذي ينبغي تطويره.
املراجع  :موقع  TOMEHUعن
اللغة االجنليزية جريدة NAVIRES
 ANTIQUESجريدة VIAGGI:
 ITALIAااليطالية
مدونة اآلثار :الدكتور خالد الهدار
قسم اآلثار جامعة بنغازي
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متحف قرص ليبيا الذي يضم أكرب مجموعة فسيفساء يف شمال افريقيا ..

تاريخ مذهل  ..وإهمال مذهل أيضاً
عندما كلفني رئيس حترير مجلة الليبي بالسفر إلى «قصر ليبيا» إلجراء
مقابلة مع املسؤولني عن متحفها املهم الثري بلوحاته التاريخية ،كنت
سعيد ًا بالتوجه إلى أرضٍ أنتمي إليها بحكم رابطة الدم ،وأعشقها بحكم
سطوة الشغف بالفن واملسرح والسينما ،فأسرعت إلى هناك ممتلئ ًا
بحماس االكتشاف ورغبة االجناز .ولكن ،هل كانت رحلة العودة مشحونة
بنفس إحساس بداية السفر؟ ال أعتقد ذلك ،على اإلطالق.

سليمان الخشبي .ليبيا
قصر ليبيا« ..ثيودورياس البلدة الليبية التي
تتربع وسط وديان اللون األخضر البهي يف
طبيعة برقة اخلالبة يف شرق البالد ،هناك،
حيث السماء مثقوبة كما وصفها «هيرودوتس»
منذ القرن الرابع قبل امليالد.
قصر ليبيا التي تنعم باملطر يسقي عروق التاريخ
واألشجار واملشاعر  ،وتزهو بالربيع يلون أركانها
ويغطي ترابها األحمر القاني بعشرات األنواع
من األعشاب واحلشائش والزهور ،يف ما يشبه
ٍ
جلبل
متحفا ً أسسته وأنشأته طبيعة خالبة
أخضر عظيم .
قصر ليبيا التي تبعد عن مدينة البيضاء مبسافة
كشيخ حكيمٍ على تقاطع طرق
 42كم ،وتربض
ٍ
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يصل بني طريق املرج ــ البيضاء الرئيسي ،وبني
طريق قصر ليبيا ــ مراوة.
هذه هي قصر ليبيا ،البلدة التي توجهت إليها
مجلة الليبي لتحاور القيمني على متحفها ،ذلك
الذي يضم بني جدرانه تاريخا ً كامالً حتلم
بنصفه دول كبيرة ،لكن ما وجدناه لم يكن إال
عالمة استفهام كبيرة أيضا ً  ،ولكن ال يتمناها
وال يحلم بها أحد.
يف البداية صادفنا على مدخل املتحف بئر ماء،
وعندما سألنا عنه أخبرنا السيد «صالح محمد
بالقاسم» مدير املتحف أنه بئر روماني قدمي،
متت إعادة استخدامه ،والزال كرميا ً رغم كبر
سنه يف احتفاظه مبا نقوم بتخزينه من ٍ
مياه يف

شؤون ليبيـــه

جوفه .
داخل املتحف كان لنا حوار مقتضب مع السيد
«عمران فرج احلسني» رئيس مكتب الشرطة
السياحية وحماية اآلثار ،وقد شرح لنا بالكثير
من الوجع والعتب ما يعانيه املتحف من إهمال
جسيم :
•على األقل نريد من املسؤولني أن يتكرموا
بزيارة املتحف ،سيادة وزير الداخلية ،لو
يزورنا ليكون على بينة من املشاكل التي
تعترضنا،نحن أعضاء الشرطة السياحية
وحماية اآلثار ،فنحن نحتاج إلى عتاد
ومركبات آلية وقوة بشرية ،كذلك السيد
رئيس فرع حماية اآلثار يف اجلبل األخضر،
والسيد عميد البلدية ،وليس هؤالء فقط،
كل الليبيني الذين يستطيعون أن ميدوا
يد العون نحن ندعوهم ،ألن هذه ثروة
وطنية تهم اجلميع وتتعلق بتاريخ اجلميع
 .كلهم أبناء هذا الوطن ،وكلهم يجب أن
يصل إليهم العلم مبا نعانيه .ولسنا نحن
فقط من يعاني اإلهمال ،املتحف نفسه
يشكو ويتداعى ،فالكنيسة الغربية متهالكة،
وتنحدر حالتها كل يوم نحو األسوأ ،وكلك

الكنيسة الشرقية،ـ ومصدر املياه الوحيد
هو بئر يبلغ من العمر ألفي عام ،ويعاني
بحكم مرور الزمن من التسريب ،واالعتماد
الكلي يظل على ما توفره املجهودات الذاتية
للشرطة السياحية وموظفي مكتب اآلثار
سواء يف مجال نظافة املرفق
بقصر ليبيا،
ً
الداخلية واخلارجية .وبحدود ما منلك
من جهد ،قمنا بتوفير مولد كهربائي ،وقام
بعض اخليرين بتوفير مستلزمات أخرى،
ولكنها نظل جهوداً محدودة ،فنحن نفتقر
إلى مكتب مجهز وقد فقدنا العام املاضي
جهازي كمبيوتر بعد تسرب مياه األمطار
إلى مقرنا.
ويضيف السيد «عمران» ،وهو يستعد اللتزام
الصمت بعد كل هذا الوجع ،أن خمسني رجالً
هم من حافظوا على خمسني لوحة فسيفساء
يحلم بها العالم كله ،وعلى كنيستني ضاربتني يف
عمق التاريخ ،ألن هذه ثروة ليبيا كلها وال نطلب
إال أقل القليل .
هذه كانت جولتنا ،شكوى مريرة وواقع حال ال
يقل مرارة ،وكنز مذهل يواجه إهماالً مذهالً
بدوره .
23
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دور نرش مرصية لمجلة الليبي :

الكتاب الورقي يلفظ أنفاسه

إلى أين يتجه مستقبل دور النشر يف الوطن العربي؟ وهل أصبحت عملية
طباعة الكتب مغامرة اقتصادية محفوفةً باملخاطر ؟ وهل كانت التقنية وتطور
وسائل املعرفة عامالً من عوامل ازدهار الطباعة أم أنها أصبحت النذير املرتقب
بقرب زوالها واندثار الكتاب الورقي نهائي ًا ألول ٍ
مرة يف التاريخ ؟
حزمة من أسئلة اختارت مجلة الليبي أن تتوجه بها إلى ٍ
ثالث من دور النشر
يف القاهرة عاصمة الثقافة العربية ،لعل احلوار يثمر معرفةً يف نهاية املطاف .

حوار علي الحوفي -مصر
ت إلى ثالث
لإلجابة على هذه األسئلة توجه ُ
من دور النشر الكبيرة يف القاهرة هي على
التوالي «مدبولي» و»سما» و»صفصافة»،
فكان لي معهم هذا احلوار :
الليبي  :كيف ترى نسب الطباعة الورقية يف مصر
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لغير املصريني ،وهل هناك أرقام توضح أن دوالً
عربية بعينها تتفوق على أخرى يف هذه الناحية ؟
• قال «أحمد مدبولي» مدير «دار مدبولي
للنشر» إن الكتب  pdfانتشرت بسبب ارتفاع
سعر الكتب نتيجة رفع سعر اخلامات من
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أحمد مدبولي
الورق واألحبار وغيرها ،ولكنها تشكل خطراً
كبيراً علي دور النشر بسبب أن نسخ pdf
يتم تناقلها بسهولة وطباعتها بأبخس األسعار
ويتسبب ذلك باخلسائر للتاجر والكاتب.
وأكد «مدبولي» أن الكتاب الورقي على الرغم
من ذلك مازال مستمراً ،فهو يرى أن املواطن
يعشق الورقي ومالمسة أصابعه لبياض
الورق على الرغم من مواصلة قراءته للكتب
بصيغة .pdf
ويف ذات السياق أكد «محمد البيلي» صاحب
دار «صفصافة» أن النشر الورقي يف ٍ
أزمة
حقيقية يف العالم كله ،وليس يف العالم العربي
فقط ،خاصة فيما يتعلق مبجالي الصحافة
واإلعالم ،وزادت هذه األزمة مع انتشار
املواقع االلكترونية وارتياد الناس للسوشيال
ٍ
بشكل عام ،بحكم أن هذه املنافذ
ميديا
االلكترونية أصبحت أكثر قدرة على نقل

املعلومة وبسرعة البرق ،وأقرب ليد القارئ
يف نفس الوقت وكذلك ارخص تكلف ًة ،وينطبق
ذلك على الكتاب االلكتروني.
وقال «البيلي» إن النشر الورقي يواجه حتديات
كبيرة جداً ،وهو يواجه خطر االندثار مالم
نتكاثف معا ً ملعاجلة ما يتهدده من خطر ..
أما «محمد عبد املنعم» صاحب «دار سما»
فقد أشار إلى أنه ليس هناك رابط حقيقي
بني أحوال الصحف والكتاب ،ألن بالفعل
الكتاب االلكتروني متوفر وبكثرة من فترة
طويلة ،ولكنه حتى اآلن لم يؤثر سلبا ً على
الكتاب الورقي على حد قوله ،مؤكداً أن تراجع
الصحف الورقية يرجع إلى أن االعتماد
أصبح على وسائل اإلعالم االلكتروني اجلديد
أصبح هو الغالب واألقل تكلفة.
حول هذه النقطة قال «مدبولي» إن الكتب
التي تطبع اآلن هي يف أغلبها أما روايات
أو كتب سياسية أو فكرية أو فلسفية ،أما
املجالت األخرى فقد أصبحت قليلة االنتشار،
ومما يلفت األنظار اآلن أن الروايات أصبحت
مبيعاتها كبيرة جداً ،وهذا ما أسجله بالنسبة
لدار النشر خاصتي ،أما يف خارج الوطن
العربي فالسوق يختلف.
ومن جانبه لفت «البيلي» النظر إلى أن
الكتب األدبية هي األكثر طباعةً على عكس
التوقعات ،فالكتاب يف العالم كله وسيلة
للمعرفة أو التسلية ،خاصةً أن اجلميع صار
يهرب من الكتاب املدرسي بعد انتهاء الدراسة
إلى كتب التسلية للتخلص من عبء املذاكرة.
وتابع «البيلي» أن هناك توجها ً عامليا ً يطغى
علي الساحة اآلن ،وهو أن الروايات املعرفية
هي مصدر أدبي لكنه ملئ أيضا ً باملعلومات،
مثل رواية «شفرة دافنشي» ،ولعل هذا يفسر
غلبة األدب علي الكتب السياسية والفلسفية
واملعلوماتية األخرى.
الليبي  :األرقام أن الدول العربية متخلفة
تقريب ًا يف مجال الطباعة .وأن دولة صغيرة
25
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مثل مالطا تطبع أكثر مما تطبعه كل الدول
العربية .كيف ميكن أن نردم هذه الفجوة
ونعالج هذا اخللل ؟
• «مدبولي» رفض هذا السؤال ،وأكد أنه
على العكس من ذلك ،هناك تفوق كبير يف
دول عربية مثل اإلمارات ولبنان والسعودية،
وكذلك «مصر» التي متتلك مطابع حديثة علي
مستوى عالي جداً ،ولكن طباعة النسخ ذات
اجلودة العالية أصبحت مكلفة جداً ،لذلك ال
يوجد لها سوق رائج يف األسواق املحلية ،رغم
أنها تباع خارجيا ً بأسعار عالية أيضاً.
وعلى النقيض منه أشار «البيلي» إلى أن
الطباعة يف الدول العربية أقل نشاطا ً ومقدر ًة
من مثيلتها يف أوروبا ،ويرجع هذا التفوق إلى
ٍ
أسباب اجتماعية وسياسية وأمنية ،ويعود
للتنمية مبفهومها العام ،مشيراً يف الوقت إلى
ضرورة معاجلة هذا اخللل بتطوير عملية
التنمية.

الليبي

26

واقترح على سبيل املثال لو أن الناشرين
ٍ
بشكل عام
يقومون بزيادة عدد املطبوعات
لتحفيز الناس على ممارسة عادة القراءة،
 ،واالهتمام بكتب األطفال ،وفرض وجود
حصص قراءة كتب يف املدارس ،والعمل اجلاد
على ردم فجوة كبيرة ساهمت يف وجودها
التنمية البشرية السيئة ،ومعاجلة موضوع
ٍ
جهود أكبر من
الدروس اخلصوصية ،وبذل
أجل تلبية االحتياجات العامة للمواطن،
اجلدي واملسؤول بتنمية عقول
واالهتمام
ّ
األطفال.
أما «عبد املنعم» فقد أكد أنه يجب العمل
على تخفيف أعباء النشر ،وأن تتدخل الدولة
لتدعم الناشر بشكل خاص ألن ذلك سيصب
ٍ
بشكل عام.
يف صالح الثقافة
الليبي  :هل تشكل طباعة الصحف اليومية
رافد ًا من روافد الطباعة لديكم ؟
• تقريبا ً هذا هو الشيء الوحيد الذي أجمعت
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محمد البيلي
عليه دور النشر الثالثة ،رغم أنهم أكدوا أن
مبيعات الصحف اليومية أصبحت تتدنى يف
مصر ويف بقية العالم العربي نظراً النتشار
األخبار علي االنترنت ،وسهولة حصول
القاريء على اخلدمة اإلخبارية مبجرد
التعامل مع هاتفه النقال وكذلك ارتفاع ثمن
اجلريدة بعد ارتفاع سعر مستلزمات الطبع.
الليبي  :ثقافة املواطن العربي عامة واملصري
خاصة .هل لها دور يف معدالت األداء لديكم؟
• دار «مدبولي» كان لها رأي يف ذلك ،حيث
أوضحت على لسان صاحبها أن عملية
الطباعة تدير بوصلتها حسب االجتاه الذي
سواء كان هذا
يتواجد فيه إقبال القراء،
ً
اإلقبال منصبا ً على الروايات أو الكتب ذات
االهتمامات الشعبية ،ولكن هناك البعض
ممن يطلبون أمناطا ً من الكتب يف مجالت
أخرى كالفلسفة والسياسية وغيرها ،ولكنها
ال تباع كثيراً ،فهي تخص فقط ذلك النوع من

القراء الذين ال مييلون إلى اخلروج من دائرة
اهتماماتهم املعتادة أو تخصصهم الدقيق.
أما «البيلي» فقد أشار إلى أن ثقافة املواطن
املصري والعربي تدور يف فلك معدالت األداء
املألوفة من القراءة ،والتي تعبر عنها أرقام
مبيعات الكتب ،فاملواطن املصري مثالً قاريء
جيد ،ولكنه ال يقرأ بتوسع ألن عادة القراءة
النهمة لم تزرع يف شخصيته مبكراً منذ بواكير
نشأته األولى ،لذلك يجب أن نهتم بزرع هذه
البذرة يف الطفل عن طريق املدرسة ،وهو دور
منوط بالدولة أكثر من األسرة.
ومتنى «البيلي» أن تنتشر ثقافة القراءة يف
املدارس واجلامعات ،من أجل املزيد من
الوعي لدى اجليل اجلديد.
ويف نفس السياق أكدت «دار سما» على
مسألة الذوق العام للقراء ،وضرورة االهتمام
باالجتاهات السائدة التي يتوجه على أساسها
ذوق القاريء ،ومن ثم العمل من قبل دور
27
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محمد عبد املنعم
النشر على تلبية هذه االجتاهات يف حدود
ما تسمح به قيم املجتمع .
الليبي  :كيف تستفيدون من معارض الكتب
يف مصر وخارجها ملقاومة الركود يف عملية
الطباعة أو لزيادة نشاط الطباعة لديكم ؟
أشار صاحب «دار سما» إلى أن مؤسسته
تستفيد من معارض الكتب لكونها حدث
ثقايف يهتم به جميع املعنيني بالكتاب ،قراء ًة
وتوزيعا ً وجتار ًة وإعالنا ً ودعاية ،وبهذا املعنى
فإن هذه املعارض تصبح فرصة جيدة لكي
متارس دور النشر أعمالها على أكل وجه.
أما صاحب «مدبولي» للنشر فقد قال إن
املعارض اخلارجية بالذات لها دور كبير
يف ازدهار أعمال دور النشر ،فاالختالف
يف أسعار العملة يحدث الكثير من الفرق،
كما أنك كدار نشر تتعرف يف كل معرض
كتاب على مؤلفني جدد ،مشيراً إلى أنها
يف نفس الوقت تفتح مجاالً لتسويق كتب
غير متوفرة يف بلد املنشأ بالنسبة لدار
النشر ،مثل كتب اللغة العربية والتراث
وتاريخ القبائل أو تواريخ الدول األخرى،
ولو أن هذه الكتب حتظى بفرصة ضئيلة
يف االنتشار بحكم أن اإلقبال األكبر يظل
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منصبا ً على الروايات.
ويقول صاحب دار «صفصافة» إن أهمية
سواء يف مصر أو خارجها
معارض الكتب
ً
ترتكز على ثالث مستويات ،أولها البيع
املباشر للزبون ،وهذا أقل هذه املستويات
أهمية ،بينما يتمثل املستوى الثاني يف
التعرف علي املكتبات واكتساب املزيد من
القراء والتعامل مع الصحفيني واإلعالميني
ليعرفوا أكثر عن الدار وأنشطتها مما يوفر
هامشا ً دعائيا ً مهما ً يساهم يف زيادة حركة
املبيعات علي املدى البعيد ،أما املستوى
الثالث فهو مقابلة الكتاب اجلدد واملؤلفني
سواء
واملختصني يف مختلف فروع املعرفة،
ً
من األجانب أو املحليني مما يزيد من
تنوع
العناوين املطبوعة ويساهم يف إحداث ٍ
وتعددية مفيدة ومنتجة تؤدي إلى حتسن
نشاط الطباعة وترفع من كفاءته.
الليبي  :هل حترصون على التعامل فقط مع
األسماء الكبيرة من الكتاب واملؤسسات .أم
أنكم تعطون مساحة للمواهب الواعدة؟
التعامل مع كافة الكتاب بال فوارق،
•	
هكذا كان جواب «أحمد مدبولي» صاحب
دار «مدبولي» للنشر :نحن نتعامل مع كافة
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الفئات ،الكتاب الكبار والشباب املبتدئ
والذي نساعده ونطبع له بعد تقرير تعده
جلنة القراءة املكلفة ،والتي تقدم بيانا ً كامالً
يوضح كيف يطور الكاتب الناشيء من أداءه،
وذلك متهيداً الكتشاف كاتب جديد ميثل
إضاف ًة مهمة يف املستقبل.
وهذا الرأي ال يبتعد كثير اً عن ما أكده
«محمد البيلي» صاحب دار صفصافة،
مضيفا ً إلى أنه ال يحرص علي التعاون
مع األسماء الكبيرة فقط .ولكن أيضا ً
يدعم الشباب الذين يحرصون على إثبات
وجودهم وينتظرهم مستقبل واعد .
ولم تخرج «دار سما» عن هذا االجتاه
مؤكد ًة أن دعم املواهب اجلديدة له
األولوية بالنسبة لها ،مع االهتمام طبعا
باألسماء الكبيرة لتشجيع هذه املواهب.
الليبي  :هل لديكم تعامالت مع دور نشر
ليبية ،أو كتّاب أو مؤسسات ليبية؟ وما هي
الصعوبات التي تعترض هذه التعامالت
إن وجدت ؟
• صاحب «دار سما» أكد على الدور
السلبي للصعوبات التي تعترض سبيل
تعامل دور النشر مع الكتاب الليبيني اآلن
هي بسبب األوضاع السياسية الراهنة.
أما صاحب «دار مدبولي» فقد أكد على أن
ليبيا كانت سوقا ً كبير اً بالنسبة ملؤسسته،
وهناك شريحة واسعة من القراء املثقفني
الليبيني ،فالقاريء الليبي هو متلق مثقف
جد اً ،ولكن األزمة احلالية هناك بعد
ٍ
بركود نسبي يف مجال
 2011تسببت
النشر ،فليبيا كانت تسحب كتبا ً كثيرة
خالل املعارض ،وكانت املكتبات تطالبنا
بترك البضاعة يف مكانها ثم ترسل إلينا
ثمنها فيما بعد.
أما دار نشر «البيلي» فقد أشارت إلى أنها
ال زالت تتواصل مع العديد من املكتبات
الليبية ،ولكنه تعامل محدود حتى اآلن،

ويحتاج إلى املزيد من التطوير .
وحول مستقبل الكتاب ؟ :
• أكد «محمد البيلي» صاحب دار
«صفصافة» على صعوبة اندثار الكتاب
الورقي كما يروج له البعض ،مشيراً إلى أنه
سيظل رغم كل شيء وسيل ًة لنقل املعرفة
ومعرفة التاريخ ،وأن بقية الوسائط األدبية
ووسائل التعبير ستزدهر أكثر ،مع األخذ
يف االعتبار أن التغيير سيظل مقتصراً
على الشكل فقط ،من الورقي إلى الورقي
وااللكتروني ثم التحول إلى الكتاب الصوتي
كما يحدث اآلن .وال أحد يعرف إلى أين
سيصل مدى التطور مستقبالً .
أما «مدبولي» فقد أكد على أن مستقبل
الكتاب يف خطر بالفعل بسبب انتشار pdf
 ،وكذلك الكتب املزورة التي يتم تصويرها
وبيعها بدون إذن من أصحابها ،فنحن
نطبع الكتاب ،وقبل أن نرع يف نشره نفاجأ
أنه مت نسخه أو وبيعه بأبخس األسعار،
وأرخص بكثير من النسخ األصلية ،حيث
أن من قاموا بهذا الفعل لم يتحملوا
تكاليف التعاقد مع املؤلف ومصروفات
إعداد الكتاب للطبع من تصحيح أو طباعة
أو إخراج وخالف ذلك .
وأشار إلى أن هذه النسخ املشبوهة تُطبع
على ورق رديء ،كما أنها تنتشر بسرعة،
مما يسبب ركوداً للنسخ األصلية ،موضحا ً
أن احلكومة املصرية مثالً تدرس اآلن
الوسائل التي من شأنها السيطرة على
هذه األفعال اخلارجة عن القانون ،حيث
أن هناك كتب كثيرة يتم تزويرها بانتظام
وبيعها للعديد من الدول عربية.
أما «دار سما» فقد اتفقت مع مخاوف
اخلطر الذي يتهدد
غيرها بشأن
النسخ الورقية بسبب التزوير وبسبب
ارتفاع تكاليف الطباعة وتردي األوضاع
االقتصادية.
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أجا وسلمى ..

مأساة العشق ٌ املصلوب

نجاة الماجد  -السعودية
«أجا» و»سلمى» هي سلسلة جبال يف
السعود ّية ،وحتديداً
شمال اململكة العرب ّية ّ
يف منطقة «حائل» ،حيث يقع جبل «أجا» يف
اجلهة الشمالية الغربية من منطقة حائل،
فيما يقع جبل «سلمى» يف اجلهة الشرقية
اجلنوبية منها ،وتعد من أكبر اجلبال وأروعها
يف املنطقة ،وتستمد شهرتها منذ ِ
الق َدم من
قصة التسمية التي عرفت بها ..
ّ
القبيلة تنتصر على العشق :
تذكر بعض كتب التاريخ واألدب و عدد من
أهالي منطقة «حائل» أن أصل تسمية جبال
ٍ
ألسطورة قدمية حتكي
«أجا» و»سلمى» تعود
أن رجالً كان يدعى «أجا» ينتسب إلى قبيلة
من قبائل العماليق ،والتي كانت تقطن هذه
املنطقة من شبه اجلزيرة العرب ّية ،أ ّما «سلمى»
فإنّها الفتاة التي كان يهيم بها «أجا» ويعشقها،
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ٍ
وبجنون،
ب
وهي أيضا ً كانت تُبادله هذا احل ّ
إالَّ أنّهما واجها معضلة رفض تزويجهما من
قبل أهلهما ،متاشيا ً مع أعراف القبيلة التي
كانت سائدة يف ذلك الوقت .ويف يوم من األيام
عمدت «سلمى» إلى الهرب مع رفيقها «أجا»
وبرفقتها خادمتها والتي تُعرف بالعوجاء،
ولكنهما لم يفلتا من مطاردة األهالي لهما ،فقد
متكنوا من اللحاق بهما ،وقبضوا عليهما عند
مدينة «حائل» ،وحتديداً بني اجلبلني هناك ،
وقاموا بقتلهما ومن ث ّم صلبهما ،حيث صلبوا
الشاب «أجا» يف اجلبل الغربي ،والفتاة «سلمى»
يف اجلبل الشرقي ،وما زال اجلبالن حتّى يومنا
هذا يحمالن اسمهما.
غير أن هناك أسطورة أخرى عن سبب التسمية
تقول إن رجالً أسمه «أجأ» عشق امرأ ًة متزوج ًة
من رجل آخر كان اسمها «سلمى» ،وصار
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يلتقيها يف منزل حاضنتها التي كان اسمها
«العوجاء» ،وعرف أقرباؤهما خبرهما فقرروا
االنتقام منهما ،فاتفق زوجها ـــــ واسمه غير
معروف حسب الرواية ــــــ مع إخوتها اخلمسة
على التربص بهما ،فعرفت «العوجاء» باألمر
وأنذرت «أجا» و»سلمى» ،وفر الثالثة ( اجا
وسلمى والعوجاء ) فلحق بهم الستة وقتلوهم
كالً على ٍ
جبل سمي باسمه .
وللكلبي روايته أيض ًا :
ولهذين اجلبلني قصص وحكايات أخرى ومن
ذلك ما رواه «الكلبي» حيث قال  :كان على
«أجأ» أنف أحمر كأنه متثال إنسان يسمونه
«فلسا» ،كان قبائل «طيء» يعبدونه إلى عهد
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فلما جاء
اإلسالم بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم علي بن أبي طالب يف ٍ
مئة وخمسني من
األنصار ،فكسروا فلسا ً وهدموا بيته.
( الطبيعة والتضاريس يف جبال أجا سلمى)

بني أودية الطلع ومورد سبا :
تشتهر سلسلة جبال «أجا» و»سلمى» بتضاريسٍ
لعدة
متعددة ،حيث جند يف سفوحها تشكّالت ّ
ّ
أودية كبيرة ،والتي تُعرف يف منطقة حائل باسم
«شعبان» ،وتغ ّ
طي هذه األودية أشجار فطر ّية
وهي «الطلح» ،األمر الذي يجعل من طبيعة
هذه اجلبال مكانا ً مناسبا ً للتن ّزه والترفيه
ُسمى املنطقة الواقعة بني جبلي أجا وسلمى
.وت ّ
«الثنية»؛ حيث جند فيها عدداً كبيراً جداً من
السالسل اجلبل ّية .
إ ّن تكوينات سلسلة جبال «أجا» و»سلمى» هي
من الصخور القاسية نارية املنشأ ،وتتم ّيز بلون
بنّي مائل إلى األرجواني ،وذلك نتيجة لوجود
عدة
مادة اجلرانيت فيها .وتشتهر يف املنطقة ّ
موارد مائ ّية ،تتميز مبياهها العذبة ،مثل مورد
«سبا» ،وأيضا ً مورد «أبو مصاص» ،إالَّ أ ّن هذه
املوارد قد جفت جميعها ،ويعود ذلك لشح
األمطار يف املنطقة خالل سنوات عديدة ..
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رحلة أرسة بريطانية للبحث عن رس ازدهار االقتصاد األلماين ..

اجعلني أملانياً

أ.عماد خليفة ادريس -ليبيا
يقضى البريطانيون ساعات أكثر من األملان يف
العمل ،ولكن إنتاجية األملان أعلى واقتصادهم
أقوى .للبحث عن أسرار جناح االقتصاد األملاني
أرسلت قناة  BBCالصحفي «جوسنت رولت»
وزوجته «بي رولت» يف رحلة إلى أملانيا للعيش
متاما ً كما تعيش األسرة األملانية العادية ،ومت
توثيق ذلك يف الفيلم الوثائقي «اجعلني أملانياً» .
كانت البداية بتركهما البنتيهما الكبيرتني عند
جدتهما يف بريطانيا ،والسفر إلي أملانيا مع
الطفلني اآلخرين ليتالءم ذلك مع عدد األطفال
يف املتوسط لألسرة األملانية والذي ال يتجاوز
 1.4طفل يف األسرة الواحدة ،وهذه بعض
احلقائق التي قاما بتوثيقها يف شريطهما
الوثائقي  Make me a Germanوالذي
عرض يف عام .2013
تفاصيل احلياة اليومية للمواطن األملاني :
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يستيقظ املواطن األملاني يف املتوسط على
متام الساعة  6:23صباحاً ،ويخلد الى النوم
الساعة  ،11:15فهو يستيقظ أبكر من املواطن
البريطاني ،ويخلد إلى النوم قبله كذلك .بعد
استيقاظه فإن الرجل األملاني يقضى يف املتوسط
 24.6دقيقة يف احلمام يف حني تقضى املرأة
األملانية وقتا أطول قليال مبا يعادل 28.1
دقيقة .ويرى االجنليز ان ذلك يعتبر وقتا ً طويالً
جداً حيث ال يتجاوز مقدار ما يقضونه من - 7
 10دقائق.
يحب األملان االلتحاق بالنوادي املختلفة،
ويعتبرونها نشاطا ً أساسيا ً حيث يوجد أكثر من
نصف مليون نادي يف أملانيا مبختلف االهتمامات
والتخصصات ،ويعتبر االلتحاق بها نشاطا ً
اجتماعيا ًرئيسياً.
كما يشتهر األملان بإعادة التدوير ،حيث يتم
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تدوير أكثر من نصف النفايات املحلية ،وهى
ضعف النسبة يف بريطانيا.
أكثر من نصف األملان متدينون ،ويعتبر يوم
األحد يوم راحة تامة حيث تقفل كل املتاجر،
وال يسمح بإحداث ضوضاء أو جلبة كتنظيف
احلديقة أو اعمال الصيانة يف أيام اآلحاد.
الرقابة الذاتية عالية لدى األملان ،بل ويقومون
بتنبيهك إذا ارتكبت أي خطأ ويساعدونك على
تصحيحه.
يدخر األملان أكثر مما ينفقون .وبالعودة الى
األرقام فهم يوفرون  10%من ميزانية العائلة
مقابل  1%مما يدخره البريطانيون ،وبالتالي
فإن البنوك األملانية لديها رأس مال أكبر وأموال
أكثر لتقرضها للشركات األملانية مما يساعد
على االستثمار والتوسع ،كما أن ما نسبته
 9.1%من السكان هم من املهاجرين باملقارنة
مع بريطانيا والتي تصل النسبة إلى ،7.6%
وأغلب املهاجرين من الفئة العاملة املنتجة التي
تساهم يف زيادة اإلنتاج ودعم االقتصاد األملاني.
الفيس بوك ممنوع يف العمل :
جوسنت يف عمله اجلديد يف مصنع أقالم
الرصاص
يبدأ العمل يف أملانيا يف املتوسط الساعة
 ،7:49ويستمر ملدة  8ساعات من ضمنها
ساعة الغداء ،وذلك مبعدل ساعة أقل مما يعمله
البريطاني ،ولكن اإلنتاجية أكبر من البريطاني.
غير مسموح يف العمل باستخدام الفيس بوك
ورسائل البريد االلكتروني اخلاصة أو تبادل
األحاديث الشخصية والنميمة أثناء ساعات
الدوام .أكثر من نصف الشباب األملاني يلتحقون
بنظام تعليمي حريف يف سن  15ويحصلون على
عمل يف املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،حيث
توظف هذه املشروعات ثلثي القوة العاملة يف
أملانيا .ويبدو التركيز على التأهيل الصناعي
يف أملانيا ناجحاً ،حيث حتتل املرتبة الثالثة يف
العالم كأكبر دولة مصدرة يف العالم بعد الصني
والواليات املتحدة األمريكية.
روح الفريق يف العمل عالية ،ويتم التركيز على

العمل اجلماعي أكثر من النتائج الفردية.
يتقاضى العامل األملاني يف املتوسط 2800
يورو وإجازة سنوية ملدة  30يوم ،كما يدفع
ضريبة دخل ،تأمني طبي ،تامني على احلياة،
مساهمة البطالة وتكاليف الرعاية الطبية.
والعامل املتزوج الذي ال تعمل زوجته ولديها
أطفال يتحصل على إعفاءات ضريبية وبعض
املزايا اخلاصة.
املرأة يف أملانيا :
تشغل املرأة يف مناصب اإلدارة العامة ما نسبته
 2%من الوظائف مقارنة مع بريطانيا التي
تصل حتى نسبة  ،14%وبشكل عام فإن املرأة
األملانية ال تفضل الذهاب للعمل إذا كانت أما ً
ألطفال صغار ،حيث تشير اإلحصائيات إلى
أن ثلثي األمهات األملانيات ال يذهنب للعمل،
بل أن األم العاملة تسمى األم املهملة يف احلياة
االجتماعية األملانية ،متضي األم األملانية الوقت
مع أطفالها تعلمهم آداب املائدة والسلوك ،ويف
املتوسط فإن األم األملانية تقضى ما يعادل 4
ساعات و  10دقائق من وقتها يوميا ً يف أعمال
الطبخ والغسل والتنظيف .ومن الناحية املالية
لألسرة فإن هناك تفضيالً لعدم عمل األم حيث
متنح األسرة إعفاءات ضريبية ومنافع ضمانية.
ملاذا يعملون أقل ويتقدمون أكثر ؟ :
كما أن نظام التعليم يختلف عن بريطانيا
حيث تبدأ املدرسة الساعة  8:00وتنتهي عند
الظهيرة ،مما يجعل من الصعب على األم التوفيق
بني ساعات العمل املتأخر وعودة األطفال املبكرة
للبيت .أما نظام احلضانة فهو نظام مختلف
متاما ً ومتميز ،حيث تكون خارج املدن يف نظام
مثل املخيمات الكشفية يعتمد فيها الطفل على
نفسه ويتعرف فيها على الطبيعة.
بنهاية الفيلم الوثائقي يودع «جوستني» رفاقه يف
مصنع أقالم الرصاص الذي عمل فيه ،ويقول
له أحد زمالئه  « :كنا نتمنى أن تبقى معنا
لفترة أطول!»  .لعله يستطيع إيجاد تفسير ملاذا
يعمل األملان ساعات أقل من اليونانيني وينهار
االقتصاد اليوناني ويزدهر االقتصاد األملاني.
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بيوت الحفر يف مطماطة ..

حني تكون حتت األرض حياة
د .زينب قندوز  -تونس

على امتداد بصري ال أرى سوى اللون
األصفر املتعرج يلتقي عند نهاية عالم
نظري بلون السماء األزرق ،وبعض ًا من
اخلضرة .إنك يف املفضى ،ال صوت وال
حركة ،سوى صوت الهواء وذ ّرات الرمال
التي أبعثرها وأنا أمشي ،مكا ٌن ما هو إالّ
وربا مساكن.
السكون ،هواء ،رمال ّ
لعل
صو ٌر أتبناها فأناظر ما شاهدتّ .
ُ
باستقراء هذا املنظور سب ٌر خلف ّيه .نعم إنها
كل املرفقات موجودة:
احلياة حتت األرض! ّ
سقيفة ،حوش ،غُرف ،مخازن وحتى بئر
املاء ،ك ّلها مطمورة حتت األرض.

بيوت احلفر مبطماطة ،ذلك الفضاء
امللغز بعمرانه املتس ّتر ،مساحة فيها من
كل م ّرة
االتساع ما يجعلك تسعى يف ّ
سبر امتداداتها وغموض مساكنها.
ملعرفة ْ
جل فيها تُشاهد باملكان ُمنبسط ًا
وأنت تتر ّ
ُمتد ًا من األرضُ ،ك ّوات َتوطك أينما
اجتهت ببصرك ،فتقول :هي صوامت،
هي جماد ،هنا السكون والهدوء ،إنها
كل ما
اجلمود والالّ حركة ،السكون هو ّ
أراه ،لع ّله السكون الذي يصل ملرحلة سماع
صوت الهواء العادي وهو مي ّر يف رحلته
بكل ما يقف أمامه ،ليش ّكل له
ُمصطدم ًا ّ
صمت ُيرى ومن ٌّو يتوارى :
فراغ ًا ُيناسبه حتى يعبره.
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على بعد  450كم من العاصمة التونسية
جنوباً ،تعترضك مدينة مطماطة ،والتي تعرف
بـ»مطماطة القدمية» أو «أَث َْوبْ» ،وهو اسمها
األمازيغي ،ويعني «أرض السعادة والهناء» ،التي
تبعد نحو  42كيلومتراً غربي «خليج قابس»
و 60كيلومتراً جنوبا ً عن والية «مدنني».
حفرة غائرة حتت األرض ،قرية كاملة تعيش
يف باطن الصخور الرملية ،أحواش مطمورة
منتشرة هنا وهناك استخدمت كغرف أو
أماكن لتخزين احلبوب والقمح والشعير وبيوت
«املونة» حتسبا ً لكل طارئ ،كما توجد بعض
املنازل التي تضم حفراً متعددة ،ويربط بينها
خندق أو ممر حتت األرض يسمى «السقيفة»،
والظاهر لعني الرائي أن كل منزل مكون من
باحة منزل رئيسية واسعة تزينها الرسوم،
وتتفرع منها حفر أخرى هي بقية غرف املنزل.
وداخل «املهراس» ( وهو االسم الذي يطلق
على وسط احلوش ) ترتدي البيوت الصخرية
كساءاً أبيض اللون من مادة «اجلير» ،ولعلّ
من مميزات هذه الغرف املنحوتة يف الصخور
أنها رطبة وباردة يف فصل الصيف ودافئة يف
الشتاء.
كما توجد كهوف محفورة حول احلفر تلك،
تُستخدم كغرف للنّوم أو أماكن لتخزين املؤن.

وتربط بني هذه الكهوف خنادق ومم ّرات حتت
سط الغرف فنا ٌء واس ٌع ال ُيكن ِ
ك
األرض .ويتو ّ
بالساللم.
النّزول إليه بسهولة ،إال باالستعانة ّ
تقول الروايات إن هذه املدينة حتت األرض
سميت مدينة «مطماطة» نسبة إلى قبيلة
أمازيغية قدمية ،لم تستطع أن تقاوم جحافل
بني هالل ،كما عجز ت هذه القبيلة البربرية
على التأقلم مع هؤالء الغزاة  ،فهاجر أهلها
إلى هذه املنطقة الوعرة ،من مدينة «قابس»
واتخذوا من باطن األرض والصخور الرملية
سكنا ً لهم ،فحفروا مأواهم يف باطنها تفاديا ً
خلطر العدو ،وقد جلأوا إلى استخدام األنفاق
والساللم ــــــ والتي تُزال عند الشعور باخلطرــــــ
للوصول إلى هذه املدينة الكهف.
وإلى يومنا هذا رغم زحف السنون والتحوالت
املناخية والتضاريسية وانتقال العديد من
السكان للسكن يف مطماطة اجلديدة ،ال تزال
هذه الكهوف واملنازل البربرية حتافظ على
ذات الطابع املعماري الذي يكشف قدرة الكائن
البشري على التكيف مع الصعوبات القاهرة
والصعبة يف أي زمان ومكان.
احلوش...عندما ُيسمع للصمت صوت :
خ ِفض من األَرض،
ُيع ّرف «الغَا ُر» بأنّه« :كلُّ ُم ْن َ
ُعد
والغَا ُر مثلُ البيت املنقور يف اجلبل» .إذ ت ّ
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«الغيران» أحواشا ً حفر ّية يف شكل غرف ُت ّول
احلصن املحفور من مج ّرد كرى غائرة إلى سكن
السكن مبعناه الكامل.
كفي ،لتشكّلَ الغيران ّ
ّ
بينما الغرف املضافة أمام السكن احلفري
تُشكّل مكان اخلزن لتكون النواة األولى من قمة
اجلبل يف اجتاه مواضع منخفضة نسبيا ً على
جنبات السكن احلفري (الغار) .ولعلّ املسكن
املحفور هو تط ّور للمسكن املنقور على قمم
اجلبال ،كما تع ّرفه الذاكرة الشعبية بالكهوف
اجلبلية املحفورة املنقورة أفقيا ً على الصخر،
حيث جند مزيجا ً بني احلفر والبناء ،فأصبح
املسكن مبواد إنشائه املحلية جزءاً من األرض.
السكن احلفري ،مجال سكني جتاوز قسوة
طبيعي وتخ ّ
اإلطار ال ّ
طى عوائق التّضاريس.
امتدت على املساحة الض ّيقة املتاخمة
بناءات ّ
للواحة فتتجاوزها لتحاكي تضاريس األرض
ونتوءاتها ،وجتعل لها مكانا ً وحضوراً بجوفها.
هذا التّشكّل يلغي احلدود بني ما هو إنساني
وما هو طبيعي لتكون الوحدة .لتكون املغارة
ذلك الفضاء املُلغز ،مفارقة للمألوف تقف على
عمق هذا احلضور ،وينفتح أمامنا فضاء آخر
غ ّير القواعد والقوانني.
منح جوف األرض قُرا ُه حيا ًة ،فم ّيزها وال يزال،
ليكون «املعمار احلفري» .مساكن تغوص يف
تتحدى ىمغاورها مورفولوجيا األرض،
القاع،
ّ
ليمتد البنيان ،فيتراءى مشهد
ُتاري نتوءاتها،
ّ
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البناءات متشاكالً مع موقعهُ ،متماهيا ً مع
السكن من اجلوف؟
إمالءات البيئة .فأين ّ
صممت بيوت احلفر على أسس جغرافية
ّ
وهندسية شديدة الدقّة .فقد خلق البناء
«احلفر ّي» فسحات داخلية ،ط ّوقت بحيطان
وصماء ،أحاطتها من كلّ اجلهات
سميكة
ّ
للداخل (املغارة) .اجلزء األكبر
وجعلتها امتداداً ّ
من مساكن احلفر يشمل حجرات صغيرة
ُصصت للنوم أو
متف ّرعة حتت سطح األرض خ ّ
للتخزين ،وهنا توجد غرفة فسيحة تستعمل
كحجرة معيشة ،املكان الوحيد الذي يتيح
فرصة الوقوف على القدمني وفرد القامة.
السكن مع البيئة من حوله ،ينحتها
يتّسق ّ
ويتماهى مع شكل احلجر الصخري ،فتعطي
للسكن ،ويفرض املعطى شكله
الطبيعة صورتها ّ
السكن القائم على
على املُقام بنيا ًنا .بحيث ينشأ ّ
ُمنبسط األرض على مراحل وبنسق تط ّوري،
حسب حاجة شاغريه ،كما هو الشّ أن مع سكن
سعي ،ال
احلفر .بحيث ينشأ ّ
السكن بأسلوب تو ّ
يكون فيه التّشييد دفعة واحدة ،بل يتف ّرع ِتباعا ً
عن جزء أقيم سلفاً« .فال ّ
طابق الثّاني مثال
يتك ّون من غُرف ُمنفصلة عن بعضها البعض.
سس
سع» .يتأ ّ
وهي داللةً على ال ّرغبة يف التّو ّ
البناء تكوينا ً متناميا ً حسب احلاجة ،فينشأ ما
بني البناء باإلضافة واحلذف بناء جديد .ليكون
تتمة لعالقة الثّنائي (األعلى واألسفل) ،وتكون
ّ
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السكن.
قراءة ّ
أجد للفضاء اجلوفّ /
بيوت حتفر ناصية الصخر :
يقوم أسلوب اإلنشاء على مبدأ التّوالد وتكاثر
السكن ّية تتابعاً ،دون ترتيب تفاضلي،
اخلاليا ّ
أو تساوٍ يف الوحدات .يتشكّل الفراغ من
تضاءل امللء ،و ُيعطي احلفر صفات جديدة
الدائمة
للفراغ املمتزج مع املا ّدة ،لتحقيق املغارة ّ
التّشكّل .وتولد املغارة دون امتالء وال اكتفاء،
فضاء ال ُيستنفذ ،بل سكن التّجاوز
لتكون
ً
يتلمس
ّ
الدائم والتّح ّول املستمر .مبسكن الغار ّ
يتحسس
األرض،
إلى
يلجأ
املكان،
اجلسد
ّ
اجلدران ويرقب السقوف ،تعترض خطواته
األعمدة منذ حلظة بناءه ليستهلك السكن
املكان ويعيد إنتاجه.
الليبيون أيض ًا لهم مطماطتهم :
لكل مس َتق ّر يف العالم خصائصه املتميزة التي
تعكس إنتاج اإلنسان من عمائرٍ تتوافق مع
موضعه من البسيطة ،وتتماثل مع ضروراته
احلياتية واملعاشية احلينية ،ولعلّ العمارة
السكنية ـــــ باعتبارها نتاج إنساني بامتياز ـــــــ
لها العديد من األبعاد التي من املمكن أن تعبر
عن اإلنسان واملكان والزمان يف نفس الوقت».
وبيوت احلفر مبطماطة القدمية هي بصمة
اإلنسان البسيط ،لكنه الفطني على رقعة
محدودة من األرض ،ويف ظروف مع ّينة .ومع
تط ّور املجتمع فقد غادر معظم سكّان هذه

حلفر ،وانتقلوا إلى العيش يف بيوت
املدينة ا ُ
احلجر واإلسمنت يف «مطماطة» احلديثة،
لكن بعضهم ال يزال يستوطن احلفر ،متسكا ً
بالتاريخ والعادات والتقاليد واللغة األمازيغ ّية.
إن هذه الظاهرة الفريدة من العمارة لم تقتصر
على قرية «مطماطة» باجلنوب التونسي
فقط ،بل جند لها نظيراً يف منطقة اجلبل
الغربي بليبيا حتديداً يف منطقة «غريان».
وبيوت احلفر يف «غريان» هي أيضا ً مقامة
حتت األرض ،وهي العمارة املحلية لسكان
منطقة «غريان» الليبية ،حيث جلأ املعماري
الليبي القدمي حلفر البيوت حتت األرض
بسبب املناخ القاسي باملنطقة حيث الطقس
بارد جداً يف الشتاء حار جداً يف الصيف،
وبذلك وفّر احلماية والعزل احلراري للبيت
على مدار العام.
حوش حفري بغريان «ليبيا»
كذلك ،مدينة «ديرنكويو» إحدى املدن التابعة
ملحافظة «نوشهر» يف دولة تركيا ،وتعتبر من
عجائب الدنيا ومن أبرز االكتشافات األثرية
التي أثارت فضول العالم وحيرت علماء اآلثار،
كأنها سر من أسرار احلياة ،ولغزاً يعجز العلم
عن حلّه ،أ ّما بالنسبة لتسميتها بديرنكويو
والذي يعني البئر العميق ،فهو بسبب عمقها
حتت األرض؛ حيث تقع حتت األرض ويصل
عمقها إلى خمسة وثمانني متراً».
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ألن ما يسكن الرؤوس ال يرتك مكانه لحقائب السفر ..

كرموسة بوقويدر االسترالية
ميكائيل الحبوني .الباحث في التراث الليبي
شـــجرة التـــن « ،الكرمـــوس» حســـب نطـــق
اللهجـــة الليبيـــة لهـــا ،يعرفهـــا اجلميـــع يف
ٍ
مكان تنبـــت من تربته،
ليبيـــا ،وكذلـــك يف كل
لكـــن هـــذه الشـــجرة بالـــذات تختلـــف ،إنها
الشـــجرة املعروفة باســـم كرموســـة بوقويدر،
التـــي تختلـــف عـــن غيرهـــا ألن لهـــا قصـــة
نبتـــت بذرتهـــا يف عمق تاريـــخ ليبيا احلديث،
لهـــذا فـــإن شـــجرة «الكرمـــوس» هـــذه هـــي
مبثابـــة صفحة غنيـــة يف كتـــاب تاريخ موغل
يف التفاصيـــل ،كعـــادة كل كتـــب التاريـــخ .
خـــال احلـــرب العامليـــة الثانيـــة التـــي دار
ـــــ جـــزء منهـــا علـــى التـــراب الليبـــي ـــــ مت
تخصيـــص موقـــع قريب مـــن هذه الشـــجرة
ليكـــون مقراً للفرقة االســـترالية املقاتلة ،وما
إن اكتشـــف اجلنـــود االســـتراليون أن حتـــت
هـــذه الشـــجرة كهفـــا ً متســـع األرجـــاء ،حتى
قرروا حتويلـــه إلى مستشـــفى ميداني يعالج
جرحاهـــم ،ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون هـــذا
املستشـــفى وهـــذه الشـــجرة مســـرحا ً للكثير
من الذكريـــات واملواقف التي ســـكنت أذهان
جنـــود هـــذه الفرقـــة وغـــادرت معهـــم إلـــى
بالدهـــم عندما انتهت احلرب ألن ما يســـكن
الـــرؤوس ال يتـــرك مكانـــه حلقائب الســـفر .
لقـــد قـــرر اجلنـــود االســـتراليون أن يحملوه
معهم شـــجرتهم إلى اســـتراليا ،لعـــل الذكرى
ال متـــوت ولو مـــات أصحابها ،لذلـــك نزعوا
مـــن جذعها فرعا ً وغرســـوه هناك ،على بعد
آالف األميال ويف الطـــرف اآلخر من العالم،
وأزهرت الشـــجرة ومنت وتفرعت ،وأصبحت
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مكانـــا ً الحتفـــاالت ســـنوية تقيمهـــا رابطـــة
قدامـــى املحاربني التـــي أطلقت على نفســـها
ٍ
إشـــارة إلى
اســـم «رابطة جـــرذان طبرق» ،يف
موقـــع املستشـــفى امليدانـــي الـــذي كان حتت
األرض ،وكانـــوا يدخلـــون إليـــه ويخرجون كما
تفعل اجلرذان حتـــت األرض ،وكان من املقرر
أن تقيـــم هـــذه الرابطـــة احتفالهـــا يف طبرق
عـــام  ،2011إال أن التطـــورات السياســـية
منعـــت ذلك ،لكن شـــجرة «بوقويـــدر» ال زالت
شـــامخة هناك ،يف اســـتراليا ،لعل الذكرى ال
متـــوت ولو مـــات أصحابها.

ترجمــــــــــــات

النقوش الحجرية كتابهم األول ..

املجاي  ..بدو افريقيا األسطوريني
الليبي .قسم الترجمة

يعتبر «املجاي» من أوائل البدو الرعويني
يف القارة اإلفريقية حسب بعض املصادر،
وهم قدماء قبائل البجا.املجاي ،أو
«املجاو» ،وهي قبيلة عاشت يف عهد
الدولة القدمية يف مصر  2700ق م،
وقد عرفت يف عهد الدولة الوسطي باسم
«حارس الصحراء».

وقد ذكر «هومان كيس» أن كلمة «مجاي»
تعني رجل من «البجا» ،وبّني نسبه إلي
حل من
أرض وقبائل «البجاه» وهم أصالً ر ّ
شعوب «النوبيا ويني» .تأثروا بالساميني،
وكانوا يعملون بالزراعة.
اختلط «البجا» باملصريني بعد وحدة
الديانة املصرية ومشاركة اجليش يف طرد
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الهكسوس ،رغم أنه من املعروف عن البجا
حب العزلة وعدم اإلقبال علي االنفتاح
واالتصال بالغريب.
ويعتبر «املجاي» من أوائل البدو الرعويني
يف القارة األفريقية ،أي أنهم من قدماء
قبائل «البجا» احلديثة الذين تقع أراضيهم
جنوب مصر وشمال السودان ،وتتوسطها
املرتفعات احلادة والوديان الواسعة التي
تفصل بني وادي النيل والبحر األحمر،
ويعتبر «البجا» من أوائل الشعوب األفريقية
التي اعتمدت يف معيشتها علي رعي
القطعان األليفة.
 4000سنة من التاريخ :
تاريخ «املجاي» ميكن جمعه من خالل
الشواهد األثرية والسرد القصصي من
القبائل احلديثة .وقد أوضح النص الذي
سجله أمير إقليم «حور» يف عصر الثورة
االجتماعية صلة «املجاي» مع «الواوات»،
حيث جاء فيه أن (( :كأي» أمير حور علي
لسان أبيه «نحري» علي بعد  27كم يف
الصحراء ناحية الشرق يف املنيا تخليداً
النتصارها علي «املجاي» و»الواوات)) .
مما جعل املؤرخني يرجحون احتمال أن تلك
الفرق النوبية حاربت بجانب اإلهناسيني.
كانت كلمة «املجاي» املصرية القدمية تطلق
نوع
يف عصر األسرة الثامنة عشر علي ٍ
بعينه من قبائل الصحراء الغربية الذين
كانوا يعملون يف الكشافة ويقومون ببعض
العمليات اخلفيفة يف اجليش ويحملون
أسلحة خفيفة ،وأدت مبرور الزمن إلي
إشاعة كلمة «املجاي الشرطة» حتى
أصبحت تطلق علي رجال الشرطة إن لم
يكونوا نوبيني أو من قبيلة املجاي بالذات،
ألنه من املؤكد أن أيام الدولة احلديثة
 1468-1575ق.م.
كان معظم ضباط «املجاي» من املصريني،
وكذلك قوات «الشركة» كما أشارت إلي
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ذلك مقابر (العامرية والكتاب) ،وجاء يف
نص أنشودة «آمون» للفرعون «حتوست
الثاني»  1510-1490وانتصاره  ،وذكر
نقش معبد الدير البحري يف مدينة األقصر
يف عهد امللكة ساحرة الكو «حتشيسوت»
1490-1468
عند مغادرة وادي النيل والعبور إلي
الصحراء كانت أشعة الشمس ترسل
أشعتها وتنتشر يف كل اجتاه ولكن لم تكن
دائما ً علي هذه الشاكلة ،فقبل سنني طويلة
عندما بدأت مجموعات حامية الهجرة من
آسيا إلي شمال شرق أفريقيا عبر اجلزيرة
العربية قبل  6000عام ،أشرقت الشمس
وتدحرجت أشعتها علي أراضي تكسوها
احلشائش واألشجار املتفرقة علي اجلبال
التي تزخر بالظبيان الوحشية والوعول
والنعام والغزالن إضافة إلي األسود
واألفيال .
إن وصول املجاي األجداد قبل أربعة آالف
عام ميكن أن نتذكره اليوم من خالل بدو
«اإلمارار» يف السودان الذين يتحدثون
بلغة البجا ،و»البجا» يرجعون إلي «كوش
ابن حام» وقد هاجروا بعد الطوفان حيث
ادمجوا أنفسهم يف هذا اإلقليم.
ومن ضمن الرسومات املعاصرة لتلك الفترة،
فإنه يف ثقافة املجموعة وجد إن املاشية
هي أكثر شي مت تصويره بعناية ودقة ،فقد
مت تصويرها بشكل فني ،ومت تشويه قرونها
بتكبيرها مع إظهار متيمة تتدلي من عنقها
كدالئل واضحة علي التدجني ( أي جعل
احليوان أليفا ً والقيام بتربيته )
وقد بينت دراسة مناخية أن اإلقليم أصبح
يزداد جفافا ً خالل األلفية الثالثة قبل
امليالد ،ونتيجة لذلك فقد اضطر الرعاة
الصحراويون لتحسني مهاراتهم ،ومبرور
الزمن ظهر «املجاي» يف سجالت «سمنة»
يف بداية القرن الثاني  1873ق.م ،.ويبدو
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من الواضح أن املصريني قد كتبوها تقديراً
واعترافا ً مبقدرات املجاي .
استعان بهم الفراعنة ..
قضى عليهم الفراعنة:
ٍ
ٍ
جدارية محفورة موجودة يف معبد
لوحة
ويف
أضرحة األسرة الثانية عشر يف «مير»،
خمسون كيلومتراً جنوب مدينة أسيوط
احلالية ،يظهر رجال من قبائل «املجاي»
وهم يرعون قطيعا ً من املاشية حتت نظر
ثالثني عينا ً من املصريني ،مع ظهور مالمح
«املجاي» بأجسامهم النحيلة وصدورهم
العريضة وشعرهم الكثيف ،وهذا الشكل
لقدماء «املجاي» يتطابق يف الشبه إلى حد
كبير مع قبائل البجا احلديثة .
ويف نقطة معينة جند أن السجل غير
واضح فيما يتعلق بسؤالٍ عن زمن بداية
عالقات املجاي التجارية والعسكرية مع
املصريني بالتحديد ،فعلي األقل منذ اململكة
الفرعونية القدمية  ، 2650-2135وهو
الوقت الذي كانت تُبني فيه األهرامات،
قام املصريون باستغالل مناجم الذهب يف
الصحراء الشرقية .ويف فترة حكم حتتمس
الثالث ( ) 1391-1353كانت املناجم
تنتج ما مجموعه  1100كيلو جراما ً من
الذهب سنوياً ،وكانت هذه كمية كبيرة
بالنسبة لذلك الوقت ،كما كانت يف ذلك
الوقت قيمة الفضة أغلي من قيمة الذهب.
ونتج عن هذا النشاط تشغيل «املجاي»
ٍ
بشكل مكثف يف اجليش املصري خالل فترة
اململكة اجلديدة يف أواخر النصف القرن
األلفية الثانية قبل امليالد ،وبعد خمسمائة
عام من ظهور سجالت «سمنة» كانت فيالق
كاملة من اجليش ـــــ يطلق عليها «املجاي»
البعثات التنقيبية عن الذهب ــــ قد وظفت
املجاي كجنود حراسة ومرشدين ،ويف
إحدى العمليات التي رعاها امللك رمسيس
الثالث سنة  1180ق م ،تضمنت خمسة

آالف جندي و 2000من عبيد اململكة
الفرعونية وثمامنائة من األسري األجانب،
فهذا العدد الكبير من الناس وهم يجوبون
الصحراء كانوا يحتاجون للدعم ،لذلك
تعتبر خدمات املرشدين وخدماتهم كإدالء
ذوي معرفة ،أمراً أساسيا ً بالنسبة لهم
إضافةً إلي اجلنود املجاي الذين كانوا
يعملون كحراس مرافقني لقوافل احلمير
التي كانت تعمل يف خدمة املناجم ( اجلمال
لم تصل إلى اإلقليم إال بعد  1000عام من
ذلك الوقت ) ،وقد اعتمدت قوافل التجارة
علي احلدود اجلنوبية بنفس الشكل علي
معرفة «املجاي» لألراضي املمتدة ملا بعد
وادي النيل يف سنة  1550ق م ،وكانت
قوات «البجا» قد ساعدت يف طرد الغزاة
من مصر ،وأرجع مؤلف ( اثيوبيكا – يف
القرن الثالث ) اليوناني «هليودرورس»
السبب إلي شجاعتهم وبسالتهم يف
املعارك ضد الفرس حوالي  700سنة قبل
امليالد ،وقد مت إعفاء «املجاي» من دفع
اجلزية ملدة أربعة عشر عاماً ،ويف بعض
الوثائق يذكر أن حكام اململكة اجلديدة قد
استخدموا أعداداً كبيرة منهم يف الشرطة
من ضمن األعداد الكبيرة للمصريني،
وبالطبع هذا النموذج هو من التكتيكات
واخلطط القدمية التي أصبحت فتراتنا
االستعمارية احلدية شائعة ( كاستخدام
أناس غرباء للمساعدة يف السيطرة علي
السكان ) ،وهناك إشارة طفيفة بخصوص
البدو الرحل يف كتابات مصر القدمية
حتى بعد غزوة اإلسكندر األكبر والفترة
التي أعقبتها وبداية عهد سالالت البطاملة
احلاكمة وبخالف قدماء املصريني يف
الفترة لعام  332ق م ،فقد تزاوج البطاملة
اليونان مع «املجا» ومع اآلخرين من غير
املقيمني علي ضفاف النهر من القبائل
املصرية مبنتهي السهولة .وهكذا استقروا
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يف املناطق التي كانوا يعيشون فيها ،وبدأو
بالتطور حيث تقنية صيد احليوانات وجمع
الثمار وتربية احليوانات واحلرث ،وتركوا
األكل الذي يأتي عن طريق السلب والنهب،
وأصبح الرعاة يعتمدون بشكل متزايد علي
املزارعني احلرفيني للحصول علي الغذاء
املنتج من الزراعة ،ويف قبائل «البجا» اليوم
يشتغل الرجال يف الرعي وحلب املواشي،
بينما تزرع النساء قطعا ً صغيرة من
األراضي باحلبوب.
إن معرفة «متي بدأ الرعاة هناك يعيشون
حياة البداوة» ،ستبقي سراً غامضاً ،ومن
خالل األدلة الظرفية التي تؤرخ سنة
 3200ق م .قبل وقت قصير من قيام حكم
السالالت يف مصر ،حيث كان يوجد رافد
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للنيل يعاني من اجلفاف يف أغلب األوقات،
وينبع من املرتفعات الشرقية ،ويصب يف
النيل من جنوب احلدود املصرية السودانية
.
املجاي يف الكتابات الكالسيكية :
ويف كتابات اليونان لم يكن يطلق علي بدو
الصحراء الشرقية أسم «املجاي» ،فكانوا
أحد صنفني ،أما أولئك الذين يعيشون
بني النيل وجبال البحر األحمر ،ويطلق
عليهم «اليم – البليميس» ،أو الذين
يعيشون يف املناطق الساحلية «تروجوديتس
 ،« Trogodytesوكان املؤرخ اليوناني
«هيروديتس» يصفهم أنهم كانوا سريعني
يف اجلري ( العدو ) ،وشبه كالمهم ولغتهم
كصوت اخلفاش .
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إن مؤرخي اجلغرافيا «ارشميدووس»
و»سيكس» و»استرابو» وصفوا «املجاي»
بأنهم يعيشون حياة البداوة يف شكل
جتمعات ،وكل مجموعة لها زعيم طاغي
عليها .وكانوا يعيشون علي احلليب والدم،
ويقومون مبزجهما معاً ،وال يطلقون لقب
األب علي أي إنسان ،بل يعطونه للثور أو
البقرة طاملا أنهم كانوا يؤ ّمنون معيشتهم
منها ،وأي رجل يصاب مبرض عضال
يتخلصون منه ،وغالبا ً ما يغتالون املسنني
منهم ،ونتيجة ذلك نري «التروجوديتس»
ميلكون بنية جسمانية جيدة وميتازون
بالنشاط والقوة ،حيث ال يعيش الشخص
منهم أكثر من ستني عاماً ،وميتازون كرماة
أسهم حاذقني ،ومهر ًة يف صيد األفيال،
فهم يقطعون أوتار أقدام الضحية قبل
القضاء عليها ،ويعتقد أن هذه الطريقة ال
تزال تستخدم إلى اآلن كما اكتشف السير
«صامويل بيكر» عندما قام بزيارة اإلقليم
عام  1860م.
البليم يتصدرون املشهد :
ويف عهد البطاملة بدأ بدو الصحراء
هؤالء يف التغير ،حيث اكتشف اجلمل،
وأصبح جزءاً من االقتصاد الرعوي للبليم
والتروجوديتس ،خالل القرون األخيرة من
فترة قبل امليالد ،فبعد وصول اجلمل بدأت
القبائل يف زيادة حجمها وقوتها ونشاطها
مثل الرسومات علي الصخور واللوحات
احلجرية  ،وإضافة إلي تصوير حيوانات
تلك الفترة فان كثرة الرموز القبلية
تعكس ارتقاء مستوي جديد من الهوية
واإلحساس املتزايد للبدو بالقوة التي
استخدمها «البليم» ضد الرومان ،وبعد
موت امللكة كليوباترا عام  30قبل امليالد
أصبحت مصر جزءاً من اإلمبراطورية
الرومانية ،وكان سلوك الرومان جتاه البدو
كنوع من
مختلفا ً عن اليونان فقد عاملوهم ٍ

الوحوش املوجودة يف الصحراء ،فبدأ البدو
يف مهاجمة األراضي الرومانية .
ويف النصف األخير من القرن الثالث ت ّوحد
«البليم» ليشكلوا حتديا ً أزعج اإلمبراطورية
الرومانية وشكل خطراً عليها ،وحسب املؤرخ
«يوسيبيوس» من «كايسرا» فإن «البيلبميو»
سيطروا علي وادي النيل سنة  268م من
أسوان حتى بطليمايس (سوهاج احلالية
) ،وحسب املؤرخ البيزنطي «بروكوبيوي»
فإن اإلمبراطور «ديوكلتيان» الروماني
واجه نزاعات مع البليم مما جعله يتخلى
عن  155ميل علي امتداد النيل للبليم
وللنوبة أندادهم ،وتسمي هذه املنطقة
«دوديكاشوينس» وتقع جنوب أسوان باجتاه
احلدود السودانية املصرية احلالية.
وقد قام اإلمبراطور بدفع اجلزية للبليم
سنوياً ،وسمح لهم بدخول معبد «إيزيس» يف
جزيرة «فيله» ،ورغم أن «البليم» سيطروا
علي مناطق النيل األعلى حلوالي ثالث
قرون فإنهم لم يصبحوا سكانا ً مستقرين بل
عادوا إلي مناطقهم يف الصحراء ،وحسب
املؤرخ بروكوبيوس فإن اإلمبراطور يف عام
451م هزم البليم وأحرز سيطرة جزئية
للرومان .ويف عام  536تغيرت األحوال
وح ّرم اإلمبراطور «قسطنطني» العقيدة
الوثنية وأزال األصنام.
إن أسالف قدماء املجاي هم جزء من شعب
البجا املسلم ،مبا فيهم قبائل البشاريني،
وأما الال والهنادوة ففي منطقة جنوب شرق
مصر وشمال شرق السودان يوجد حوالي
مليون شخص من املتحدثني بالبداويت،
وهي لغة «البجا» ،رغم أن الكثير منهم
يتحدثون العربية.
إن جماعات البجا معروفة بعزلتها بينما
توجد مجموعات أخري لديها اتصال مع
الشعوب املستوطنة يف وادي النيل ،وخير
دليل ممارسة البشاريني للتجارة مع مدن
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وقري وادي النيل وسكان البدو التي نشأت
منذ بزوغ فجر احلضارة يف مصر .
املجاي واملدجاي  ..ثنائية السلطة األزلية :
لقد اختلف املؤرخون يف املوطن األصلي
لقبيلة املجاي ،فذهب فريق منهم بأنهم من
املنطقة بني اجلندل الثاني حتى التقاء النيل
األزرق باألبيض ،وهناك من يقول إنه من
اجلندل الثاني ،وقد شاركوا يف معارك مع
اجليش الفرعوني ،وهناك وجه ثالث يذهب
إلي أن موطنهم النيل األزرق ،وهناك وجه
رابع يقول بإنهم كانوا يعيشون بني البحر
األحمر والنيل ،ويف نصٍ بتاريخ -1986
 1991ق.م .علي لسان أمنمحات األول
يقول  (( :استوليت علي شعب «واوات»،
وقبضت علي شعب «املجاي» ،وهناك نص
آخر لألسرة الثالثة عشر 1786-1633
ق.م .يشير إلي حضور زعيمني من املجاي
ملصر برفقة مجموعة من اجلواري وطفل
وخادم لتقدمي الوالء للملك ،وكان أحد
الزعيمني يحمل لقب زعيم املجاي والثاني
لقب «مدجاي» ،وقد فسر «جاجنز» تكرار
لقب «مدجاي» وهو لقب يعني «الزعيم
الثاني» ،بأن األول تعني النوبية التي تعيش
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علي النهر مبقابلة قبيلة املجاي سكان
الصحراء ،وقد عثر علي نقش لقوم نقشوا
يف أهرامات اجليزة إبان الدولة القدمية،
يظهر فيه قوم نحسب أنهم أقرب شبها ً
باملصريني يف الوجه واجلمجمة ،وكانوا يف
بداية األمر ينتمون إلي إقليم نحس جنوب
غرب مصر ،وعرفوا بعداءهم الشديد
للمصريني ،وامتد نشاطهم إلي اجلنوب بني
اريتريا والضفة اليمني للنيل ،ونشاطهم
تركز علي جتارة العبيد من إثيوبيا ،وازداد
أيام األسرة التاسعة عشر 308-184
ق.م.
ويف فيلم ألسطورة املؤمياء ،املجاي كانوا
ميثلون حراس للجسد املصري الفرعوني،
ويف كتاب «رجل من برونز» لسكوت اودين
شخص يدعي «بركة هازدربال» يستدعي
مجموعة محاربني مدجاي جتاه الصحراء
فهم كانوا مصنفني كأكثر نخبة من املحاربني
مبصر .
إن تاريخ املجاي الذي يعتقد أنهم هم قبائل
«البجا» هو تاريخ مليء باألحاديث والقراءات
حسب كتاب العالم «روبرت بيرج» ،وكتاب
«قاموس مصر القدمية» لتوبي ويلكسون .
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الرجل والبحر
«بودلير»

أيها الرجل احلر
تعشق البحر دائم ًا
البحر هو مرآتك  ،يف متوجات
صفحته التي ال تنتهي
تتأمل روحك
روحك هوة ليست أقل مرارة
تستمتع بالفوضى داخل أعماق صورتك
تعانقها بعينيك وذراعيك
وينشغل قلبك أحيان ًا عن خفقانه
بضجيج هذه الشكوى اجلامحة املتوحشة
كالكما غامض وكتوم  ،يا رجل
ال أحد علي اإلطالق سيري أسرار هويتك
أيها البحر ال احد يعرف ثرواتك اخلفية
أيها املتصارعان قد مرت قرون ال حصر لها
وأنتم تتصارعون بال رحمة وال ندم
من شدة حبكما للمذابح واملوت
أيها املتصارعان األبديان

الليبي  .قسم الترجمة
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الشنتوية  ..عن كتاب Shinoismo
لمؤلفه Mario Aprea

ديانة أم اسلوب حياة
أم منظومة تقاليد ؟

الليبي  .قسم الترجمة
الشـــنتوية أو «شـــتنتو» ،ببســـاطة هـــي ديانة
ولـــدت وظهـــرت مـــن اليابـــان ،ويف املاضـــي
كانت هـــي ديانة الدولة ،هذه الديانة تشـــكل
احليـــز األساســـي مـــن تـــراث اليابـــان ،فقد
كان الســـكان األوائـــل الذيـــن هاجـــروا إلـــي
اليابـــان مـــن مناطق آســـيا املجـــاورة يطلقون
عليهـــا اســـم «نيبون» ،أي بلد الشـــمس وذلك
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العتقادهـــم بـــان الشـــمس تشـــرق مـــن خلف
اجلبـــال املنتشـــرة علي اجلـــزر اليابانية لتنير
العالـــم كلـــه ،وال زالت هذه التســـمية معتمد ًة
يف اليابان.
ويوجـــد عندهـــم معتقـــد آخـــر مقـــدس وهو
«كامـــي» ، Kamiالتـــي ميكـــن ترجمتهـــا
كمصطلـــح اآللهـــة واألرواح ،أو الطبيعـــة،

ترجمــــــــــــات

والتـــي تعنـــي بتعريفهـــا الوجـــود الروحـــي،
وبعـــض هـــؤالء «الكامـــي» ميكـــن اعتبارهـــم
أرواح وصيـــة علـــي مـــكان معـــن ،وآخـــرون
ٍ
حـــدث طبيعـــي ،وعلـــي
يتمثلـــون ككائـــن أو
ســـبيل املثـــال  amaterasuهـــي آلهـــة
الشـــمس التـــي ذكرتهـــا ،وهـــي تعنـــي أيضا ً
األبطـــال واألجداد الذين يصبحون أجســـاداً
مبجلـــة بعد وفاتهم ،ومـــن ضمن «الكامي».
وكلمـــة «كامي» لم يتـــم تعريفها وال حتديدها
بشـــكل دقيـــق ،حيث يقـــوم كل جتمع بشـــري
ســـواء كان عائلة أو عشـــيرة أو قرية بتحديد
ً
«الكامـــي» التـــي يرغبونهـــا ،والتـــي ميكن أن
ينشـــروا منهـــا أفضـــاالً مـــن خـــال حياتهم
اليوميـــة .أما كلمة «شـــنتو» فقد مت إنشـــائها
عـــن طريق اجلمـــع بني اثنني مـــن «كامي» يف
اليابـــان والتـــي تعني الـــروح أو اآللهة وميكن
قرأتهـــا باليابانيـــة كاجنـــي ، Kanjiوتعنـــي
الـــروح اآللهـــة وما يقـــال حرفيـــا ً يطبق يف
املذبح .
ديانة ال مؤسس لها :
وهكـــذا جنـــد أن هـــذه الكلمة «شـــتنو» داللة
علـــي أن اجلســـد مـــن اهلل  ،ولـــو رجعنا إلي
اللفـــظ فانـــه ظهـــر ألول مـــرة يف مخطـــوط
و مدونـــات بـــاد اليابـــان أو «بنهون شـــوكي»
ســـنة 720م.
مـــع مـــرور الوقت فقـــدت أصول الشـــنتوية،
ولكنهـــا تطـــورت يف نهايـــة الفتـــرة املاضية،
وهناك عدة نظريات حول أســـاف الشـــعب
الياباني ،إن وصف الديانة الشـــنتونية صعب
ألنهـــا عكـــس كل الديانات األخـــرى ال ُيعرف
لهـــا مؤســـس ،وال معتقـــد تقـــوم عليـــه ،وال
نســـتطيع معرفتهـــا إال عـــن طريـــق مجموعة
مـــن العـــادات واملعلومات عبـــر التاريخ ،فقد
نشـــأت وظهـــرت عدة فـــرق وطوائـــف تدعي
كلهـــا االنتمـــاء إلـــي عقيـــدة الشـــنتو األولية،
ولكـــن لـــم يعد أي مـــن هذه الطوائـــف ينجح
يف فـــرض نظرياتـــه وادعاءاته .

إن ترجمـــة الكتابة يف القرن اخلامس ،وظهور
البوذيـــة يف القـــرن الســـادس ،كان لهما تأثير
عميـــق علـــي تطويـــر نظـــام موحـــد ملعتقدات
«الشـــنتو» يف غضـــون فترة قصيـــرة من بداية
زمـــن «نـــارا»  ، Naraو»نـــارا» هـــي مدينة يف
اليابـــان بجزيـــرة «هونشـــو هوي» أكبـــر والية
يف اجلزيـــرة ،وحاليـــا ً تعتبـــر أكبـــر مدينـــة
جتاريـــة يف اليابان.
وتُعـــد «الكويجي» ســـجالت ألحـــداث قدمية
 712م ،.و»النهوشـــوكي» «جدليـــات مـــن
اليابـــان» حوالـــي  720م ،.كانـــت مكتوبـــة
عـــن طريـــق األســـاطير واخلرافـــات التـــي ال
ٍ
دليـــل موحـــد (صـــوت األســـاطير
توجـــد يف
اليابانيـــة) ،وكانـــت لهـــذه احلســـابات غرض
مـــزدوج ،أوالً دعـــم الشـــنتوية باملواضيـــع
الطاويـــة والكونفوشيوســـية والبوذيـــة عـــن
طريـــق الســـرد ،بهـــدف إقنـــاع الصينيـــن
بـــأن الثقافـــة اليابانيـــة لم تكن يف مســـتوى
أقـــل ،وهـــذه الســـرديات كانت لنســـب العائلة
اإلمبراطوريـــة ،إضافة إلي أنـــه توجد العديد
مـــن الطبقيـــة العليـــا لبـــاد اليابـــان حيث ال
يوجـــد طقـــوس معروفـــة لهذه الديانـــة كما ال
توجـــد كتابـــات مقدســـة لها.
ٍ
ملعتقد واحد :
كتابان
إن معتقدات «الشـــنتو» يتضمنهـــا كتابان يعود
زمن صياغتهما بالشـــكل املتـــداول حاليا ً إلي
النصـــف األول مـــن القـــرن الثامـــن امليالدي،
والكتابـــان همـــا «نهوجني» و»كوجيكـــي» التي
تعنـــي «ســـجالت اآلثار القدميـــة» ،ومت تدوين
هـــذا الكتاب يف عام  712م ،وكتب باألحرف
الصينيـــة مصـــور ًة باأللفـــاظ الصوتيـــة التي
كان يســـتعملها الســـكان املحليون ،أما الكتاب
اآلخـــر «نهوجنـــي» وتعنـــي «ســـجل األحداث
التاريخيـــة لليابـــان» ومت تدوينـــه عـــام 720
م ،وفيـــه عـــرض لتاريـــخ اليابـــان منـــذ القدم
حتـــى عام  697م ،ويف ســـعيه إلثبات عراقة
اليابـــان ومكانة األســـرة اإلمبراطورية ،يحكي
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الكتـــاب األول الـــذي يتضمـــن األســـاطير
اليابانيـــة حـــول خلق العالم وبدايـــة اخلليقة،
والدور األساســـي للشـــمس يف عملية اخللق
هذه.
والكتابـــان يعتبران من أهم املصـــادر لعقيدة
وفكـــر ديانة «الشـــنتو» ،أي اخللـــق واالنبثاق
الوجـــودي حســـب الكوجيكـــي ،هـــذه الكتب
وضعـــت بعـــد دخـــول البوذيـــة للبـــاد رغـــم
محاولـــة هـــذه األخيرة تقدمي شـــهادات حية
علـــي عقيـــدة الشـــنتو األصلية  ،إن الشـــنتو
هـــي علـــي عكـــس الديانـــات التوحيديـــة
األخـــرى ال يوجد بهـــا تعريف للمطلق ،أي ال
يدعـــي الصـــواب املطلق وال
ميكـــن ألحد أن ّ
اخلطـــأ املطلـــق ألن النـــاس يف طبيعتهم غير
معصومـــن مـــن اخلطـــأ ،ومن هـــذه الناحية
تعتبـــر الشـــنتوية ديانـــة متفائلة حيـــث تعتبر
أن اإلنســـان يف األســـاس كائـــن طيـــب ،وأن
الشـــر يوجد نتيجة تدخل األرواح الشـــريرة.
وعبـــادات الشـــنتوية تقتصر علـــي إبعاد هذه
األرواح الشـــريرة عـــن طريـــق تنقيـــة النفس
والصلـــوات وتقـــدمي القرابني للكامـــي ،هذه
الديانة الشـــنتوية ال توجد بها عقيدة توحيد
حتـــى حتدد مظاهـــر ميكنهـــا أن تتجلي فيها
القـــوة اإللهية .
هناك دائم ًا «كامي» لكل شيء :
لقـــد ربـــط اليابانيـــون بـــن كل ظاهـــر وآلهة
معينـــة ،وأعداد «الكامـــي» ال ميكن حصرها،
وبإمكان أي شـــخص أن يعتمـــد آلهة خاصة
به ،فهنـــاك «كامي» البحر ،وهـــو إله األمواج
العاصفـــة للصياديـــن وهنـــاك «كامي» اجلبل
والصخـــور والثلـــج واألشـــجار بالنســـبة
للحطابـــن ،و»كامـــي» حقـــول األرز واملطـــر
والنمو بالنســـبة للفالحـــن ،و»كامي» مفترق
الطـــرق بالنســـبة للمســـافرين ،و»كامـــي»
البيـــت ،وهـــو املطبـــخ والبئـــر واحلرائـــق
بالنســـبة للقرويني ،و»كامي» األرض و األنهار
والرخـــاء والعافية بالنســـبة جلميـــع الناس .
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الشـــنتوية ال يوجـــد بهـــا حيـــاة بعـــد املـــوت،
حيث تعتبر جســـد الشـــخص شـــيئا ً مدنســـاً،
وتنطلـــق روح امليـــت بعد حتررها من اجلســـد
املـــادي لتندمـــج مـــع قـــوي الطبيعـــة ،ويقـــال
إن أغلـــب اليابانيـــن عنـــد تعرضهـــم ألمـــور
متعلقـــة باملوت يقومون بتفويض أنفســـهم إلي
العقيـــدة البوذية .
إن «الكامي» الـــذي ذكرناه هو مفهوم مقدس،
وهـــو عنصر أساســـي يف عقيدة الشـــنو ،ألن
اليابانيـــن يعتبـــرون كل مـــا يف بالدهم مولود
 :النهـــر ،اجلـــزر  ،اجلبال  ،البحـــار ومظاهر
الطبيعة  ،الســـهول النبات األشـــجار ،وكذلك
احلكام األباطرة الذين ينحدرون من سالســـة
أماتـــراس ،وبعـــده الشـــعب اليابانـــي الذيـــن
يعدونـــه مميزاً علـــي كل شـــعوب العالم ،وأما
«نبـــراي نـــوكام»ا فينظر إليه علـــي أنه رئيس
األصنـــام الشـــنتو ،ومـــن بقايـــاه قطـــع مادية
يعتقد يف قداســـتها ،حيـــث يعتقدون أنها من
أصل الصنـــم الرئيس املقـــدس ،وهذه القطع
عبـــارة عن مـــراءة وحجر وبقايا مســـجة .
قال أحـــد فقهاء الشـــنتوية يف القـــرن الثامن
عشـــر ويدعـــي «نومنرحإن» إن كلمـــة «كامي»
يلفهـــا الغمـــوض ،وأنه لم يفهـــم كلمة «كامي»،
وع ّرفهـــا بشـــكل عـــام علـــى أنهـــا جميـــع
األشـــياء التـــي تســـتحق التبجيـــل وتبحـــث
عـــن الرهبنـــة ألنهـــا فـــوق املألـــوف ،وكذلـــك
فـــإن القـــوة الصانعـــة التـــي متلكهـــا تســـمي
«كامـــي» ،وحســـب الترجمة فإن هـــذه الكلمة
تعنـــي شـــيئا ً مـــن القداســـة ،وهـــو موجود يف
احليـــاة اليوميـــة ويؤثـــر يف اإلنســـان ،ويبعث
فيه مشـــاعر االحتـــرام والقداســـة والغموض
واالنبهـــار ،وكمـــا ذكـــرت فـــإن الشـــمس لهـــا
مكانتهـــا اخلاصـــة لـــدي الشـــنتوية ،ألنهـــا
مصـــدر النـــور ،ووفقـــا ً لهذه املعتقـــدات كانت
الســـالة اإلمبراطوريـــة التـــي حتكـــم اليابان
منـــذ آالف الســـنني مقدســـة ،والســـبب أن
«نشـــوا األول» ســـليل الشـــمس املقدسة ،كان
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قـــد وصل إلـــى األرض عبر جســـرٍ عائم بني
الســـماء واألرض ،ويف معتقدات الشنتوية إن
األرض والســـماء بينهمـــا صلـــة وثيقـــة .
لم يذهب الشـــنتوا باعتقاداتهـــم إلى اإلقرار
بإلـــه واحـــد هـــو اخلالـــق الواحـــد للكـــون،
فليـــس لعقيـــدة التوحيـــد مـــكان عندهـــم،
وهـــم ويؤمنـــون بتعدديـــة اآللهـــة واملعبودات
التـــي يقيمون لهـــا املعابد والهيـــاكل األصنام
والتماثيـــل ،وعبادتهـــم تتـــازم مـــع موقـــف
أخالقـــي حـــازم جلهـــة الطقـــوس ،والطهارة
الطقســـية تكـــون بتمكني اإلنســـان من إقامة
عالقـــة مـــع «الكامي».
العناصر األربعة للشنتو :
توجـــد أربعـــة عناصـــر لعبـــادة «الشـــنتو»،
األولـــي فعـــل التطهر «هـــراي» ،إضافـــةً إلي
بفـــرع من
االغتســـال عندمـــا يلـــوح الكاهـــن
ٍ
شـــجرة «الســـكاكي» أو ورقة منهـــا على رأس
ا ملطهر .
أمـــا الثانية فالقربان «شـــينس» الـــذي يكون
من احلبوب أو الشـــراب ،وهـــذه األيام جرت
العـــادة أن يكون من املـــال ،أو قد يكون رمزيا ً
يف صـــورة غصـــن مـــن شـــجرة «الســـكاكي»،

والعنصـــر الثالـــث هـــو طقوس الصـــاة ،أما
الرابـــع فـــه الوليمـــة الرمزيـــة (،) Neori
وهـــي إشـــارة إلي تنـــاول الطعام مـــع «كامي»،
وتتبـــع هـــذه الطقـــوس عمليـــه تناول شـــراب
«ميكـــي» املقـــدس ،وهـــو مصنوع من شـــراب
األرز املخمـــر ،ومـــن املتعبديـــن مـــن يطلـــب
أداء الرقصـــة املقدســـة للمعبـــد «كابـــورا»،
وهـــي علـــي خمس وثالثـــن طريقة مســـتمدة
مـــن أســـاطيرهم القدميـــة .الصـــاة عندهم
تنحصـــر نصوصها غالبا باملطالب البشـــرية.
إن الديانـــة الشـــنتوية دخلت إلـــي اليابان قبل
دخـــول البوذيـــة ،رغـــم أن احلفريـــات األثرية
عثرت علي بعض املســـتلزمات التي تدل علي
وجـــود عـــادات وطقـــوس روحانية وســـحرية
تعـــود إلي فتـــرة «جومون»
معتقـــدات الشـــنتوا القدميـــة كانـــت تعطـــي
أهمية ووزن كبير لألســـاطير ،وكان يعتقد يف
وجـــود العديد مـــن اجلنات علي ســـبيل املثال
 :مـــا وراء الســـماء  ،مـــا وراء يومس  ،ما وراء
توكويـــو  ،مـــا وراء اجلبـــال  :هـــذه األماكن لم
تكن مكتوبة كأماكن مريحة وبشـــكل مريح وال
بخصائـــص اجلحيم  ،ولكن كأماكن متشـــابهة
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إلـــي حـــد بعيد يف العالـــم األرضي .
الصـــدق يؤدي إلي احلقيقـــة  ،الصدق يؤدي
إلـــي احلكمة التـــي توحـــد اإلنســـان واآللهة
توحيـــداً واحداً
«يكون اخلير لكل البشـــر ،احلب هو الســـمة
األولـــى لآللهـــة .أماكـــن العبـــادة الشـــنتوية
بالدرجـــة األولـــي تولـــي اهتمامهـــا للمجتمع
وباملصلحـــة العامـــة للوجود.
األسرة هي النواة األساسية حلياة الشخص،
وهـــي الفريق الذي باجتاهه يولد اإلنســـان،
ومنـــه يولد نهج احلياة ورؤيتـــه للعام واضحة
املعالم .
تعتبر املزارات الشتنتوية ـــــــ وتسمي باملحلية
«جينجـــا» ـــــــ مكانـــا ً للعبادة ومقـــراً للكامي،
وأغلب الشـــعائر التي يتـــم تنظيمها هي ذات
طابـــع احتفالـــي» ميتســـومي» ،وهدفهـــا هو
تعريـــف الكامـــي بالعالم اخلارجي ،ويشـــرف
الكهنـــة الشـــتنتو علـــي الطقوس والشـــعائر،
ويعيـــش أغلبهم داخل املزارات ويســـتطيع أي
رجل أو حتـــى امرأة أن يصبح كاهنا ً  ،وأيضا ً
الكهنـــة ميكنهـــم التـــزاوج وإجنـــاب األطفال
وتســـتطيع النساء الشـــابات مساعدة الكاهن
يف أداء الطقـــوس وبعـــض األعمال التي يقوم
باإلشـــراف عليهـــا وهـــن يرتديـــن مالبـــس
بيضـــاء «كيمونـــو» ،ويجـــب أن تكون الشـــابة
عزبـــاء ،وغالبـــا ً يختارهـــن الكاهن مـــن بناته
 .شـــريعة الشـــنتو ال تعارض تعـــدد الزوجات
بـــل تقـــره ،وإن كان غيـــر معمول بـــه عندهم
هذه األيام ،وتســـلم املـــرأة اليابانية باملجتمع
الذكـــوري ،ومـــن ثـــم يحـــق للرجـــل يف تعدد
الزوجـــات بينما املـــرأة لزوجها فقـــط ،ولكن
ال مينـــع هـــذا مـــن احتـــرام احليـــاة الزوجية
وإعطائهـــا هالـــة وموقفا ً ســـامياً ،إن طقوس
الـــزواج يف اليابـــان ال تزال تعتمـــد الطقوس
الشـــنتوية املتوارثة حيث يتـــم الزواج يف أحد
املعابد .للشـــنتو.
ثقافة وعادات واسلوب حياة :
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إن الديانـــة الشـــنتوية مبســـطة وال تطالـــب
أتباعهـــا بطقوس خاصـــة ومعقـــدة ،كما أنها
علـــي اســـتعداد للتعايـــش مـــع أي مذهـــب،
لذلـــك باتـــت الشـــنتو بالنســـبة لليابانيـــن يف
موقـــع التاريخ والتـــراث والعـــادات وبطقوس
متوارثـــة ميارســـها معظمهـــم علي أنهـــا حالة
مـــن التعبير عن االنتماء للوطـــن واحلضارة ،
وحســـب ما هو مبني ،يصـــح القول إن مذهب
الشـــنتو ما هو إال عـــادات اجتماعيـــة يابانية
تقليديـــة ومتوارثة عبـــر األجيال ،إن الشـــنتو
هي أســـلوب حياة يعيشـــها اليابانيـــون ،وأهم
ثالثـــة أشـــياء ترتكـــز عليهـــا الشـــنتو هي ما
ذكرنـــاه بالدرجـــة األولـــي ،الشـــمس، ،ثـــم
األســـاف ،ثم العائلة اإلمبراطورية  ،وتقتصر
أغلـــب طقوســـهم علي زيـــارات موســـمية ،إن
ديانة الشـــنتو ال تســـتخدم الصورة والرســـوم
يف معابدهـــا ،لكنهـــا تعتمـــد الرمـــوز وهـــي
كثيـــرة ،وأبرزهـــا املـــرآة ،وهـــي عندما تشـــير
إلـــي االرتباط مـــع آلهة الشـــمس ،حيث املرأة
هي اجلســـم العاكـــس لنور الشـــمس ،وكذلك
يســـتخدمون الســـيف والســـجة أو العقـــد
املكـــون من مجموعة من احلبـــات وتتكون من
اجلواهـــر يف العادة .
لـــم يعـــط الدســـتور اليابانـــي أي امتيـــاز
للشـــتنتوية عـــن غيرهـــا ،بـــل تركـــوا احلرية
للمشـــاركة يف األعمال الدينية أو االحتفاالت
ومـــا إلـــي ذلـــك ،ومتتنـــع الدولـــة وأجهزتهـــا
عـــن إدخـــال الديـــن يف املناهـــج الدراســـية
أو القيـــام بـــأي نشـــاط دينـــي آخـــر ،ورغـــم
ذلك فـــان الشـــنتوية تبقـــي عقيـــدة متأصلة
يف اليابـــان واإلمبراطـــور هـــو رمـــز الوحـــدة
ومحـــط تقديس األســـاف ورؤيـــة التأليه يف
كل الطبيعـــة مـــن أمـــور وممارســـة للطقوس
الشـــنتوية يف الـــزواج واجلنائـــز وغيرها ،كل
هـــذه األمـــور جعلـــت تاريـــخ اليابـــان وواقعه
لصيقـــا ً بالشـــنتوية .
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بعيون غربية ..
ٍ

بدو العراق واجلزيرة العربية

هبة كمال سعد  -مصر

صـــدر عـــن مركـــز التاريـــخ العربي للنشـــر
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة؛ كتـــاب «بـــدو
العـــراق واجلزيـــرة العربية بعيـــون غربية»،
للدكتـــور علـــي عفيفـــي علي غـــازي ،والذي

ميثـــل محاولـــة للتقليب يف صفحـــات كتابات
الرحالـــة الغربيـــن لنـــرى بعيـــون هـــؤالء
الغربيـــن ،باعتبارهـــم اآلخـــر ،مجموعة من
قيـــم وعادات وتقاليد بـــدو العراق واجلزيرة
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العربيـــة ،إذ يتكـــون مـــن مجموعـــة مـــن
العناويـــن ،يف العنـــوان األول «آالت الطرب
البدويـــة»؛ نقـــرأ عـــن أغانـــي وأناشـــيد
وأهازيـــج البـــدو ،ومواضيعهـــا ،وأقســـامها
وأنواعهـــا ،والرقصـــات املصاحبـــة لهـــا،
وآالت الطـــرب البدويـــة ،وخاصـــة الربابـــة
والطبـــول والنـــاي واملزمـــار والدفـــوف.
وفيمـــا يخـــص موضـــوع وســـائل الـــري
عنـــد اخلليجـــي؛ فيتناولـــه العنـــوان الثاني
«األفـــاج وســـيلة للـــري» ،إذ ُيشـــير إلى أن
األفالج أقدم وســـيلة للري عرفها اإلنســـان
اخلليجـــي منـــذ عصـــور مـــا قبـــل التاريخ،
ويســـتعرض أنواعهـــا ،واشـــتقاق أســـمائها،
واألســـاطير التـــي ارتبطـــت بها ،وإشـــارات
ســـريعة ممـــا رصـــده الرحالة الذيـــن زاروا
اجلزيـــرة العربيـــة واخلليـــج العربـــي عـــن
الـــري واألفالج.
وحتـــت عنـــوان «اجلـــراد مـــن املأكـــوالت
البدويـــة» ُيســـلط الضـــوء علـــى جنـــس من
احلشـــرات يأكلـــه البـــدو ،و ُيقـــدم وص ًفـــا
حلـــاالت االبتهـــاج والســـعادة الغامـــرة عند
رؤيـــة البـــدو ألســـراب اجلـــراد ،ويرجـــع
ذلـــك ألنهـــا مصـــدر طعـــام رئيـــس عنـــده
لـــه وحليواناتـــه ،ويـــرى كثيـــر مـــن الرحالة
أنـــه كطعـــام مفيـــد إذ أن طعمـــه أقرب إلى
طعـــم اخلضروات ،ويشـــيرون إلى أن البدو
يأكلونه مشـــويا ً ومقليـــا ً ومصلوقا ً ومحمراً،
ويقـــدم مـــع امللـــح والفلفـــل أو البصـــل
املحمر يف الســـمن ،ويفضلـــون اإلناث منه،
ومييزونها بلونها األحمـــر .وأحيا ًنا يقومون
بتجفيفـــه وطحنه وحفظه كمســـحوق لوقت
احلاجـــة ،حيـــث يبقـــى صالـــح لـــأكل ملدة
طويلـــة ،كمـــا يطعمونـــه للجمـــال واخليول،
خاصـــة أنـــه يربـــي العضـــات مـــن دون أن
يتســـبب يف ســـمنتها.
أمـــا العنـــوان الرابـــع فيتنـــاول «مأكـــوالت
بدويـــة مـــن احلليـــب» ،حيـــث يحتـــل حليب
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اإلبـــل واألغنـــام واملاعـــز مكانـــة أساســـية
علـــى مائدة البدو ،فيشـــكل مع ما ُيســـتخرج
منـــه طعـــام األســـرة البدوية ،فيأكلـــون منه:
الشـــنينة ،أو اللـــن املخيـــض ،والبقـــل ،أو
اللـــن املجفـــف ،واملريـــس ،أو اللـــن املبخر،
والزبـــدة ،والســـمن ،واللبـــي واجلنبـــة
وغيرهـــا.
ويأتـــي عنـــوان «اإلبـــل ســـفينة الصحـــراء»؛
ليتنـــاول أشـــهر ســـاالت اإلبل لـــدى البدو،
وأهمية اإلبل للحيـــاة البدوية ،وأهم القبائل
والعشـــائر املشـــهورة بتربيـــة اإلبـــل ،وأجود
أنـــواع اإلبل ،ومســـميات مراحلهـــا العمرية،
وكيـــف يحصلون على األنـــواع اجليدة منها،
ومـــا هي األلـــوان واألنواع املفضلـــة عند كل
قبيلـــة؟ وكيـــف يقـــدر البـــدوي إبلـــه ،وينظر
إليهـــا باعتبارهـــا هـــي ثروتـــه وبهـــا ُيقـــدر
ثراءه.
و ُيســـلط العنـــوان التالـــي الضـــوء علـــى
«اخليـــول العربيـــة األصيلـــة» ،حيـــث
يســـتعرض أنواعها ،وأســـمائها ،ومســـميات
مراحلهـــا العمريـــة ،وســـاالتها ،والقواعـــد
واألعـــرف البدويـــة املرتبطـــة بهـــا ،ويبـــن
مـــدى اهتمام البـــدو باخليل والفـــرس ،وما
متثلـــه مـــن قيمـــة ،وكيـــف يوردونهـــا املرعى
واملـــاء ،وطريقـــة إطعامهـــا ،وكيفيـــة متلكها،
وملـــاذا يرفضـــون بيعهـــا ،وكيـــف يتشـــاركون
فيهـــا ،ومـــدى تقديـــره لألصيلـــة منهـــا،
ومـــا هـــي أهـــم العشـــائر املشـــهورة بتربيـــة
اخليول ،وأســـباب تقلـــص أعداد اخليول يف
الســـنوات األخيـــرة.
ويف العنوان الســـابع «الســـباقات واملزاينات
البدويـــة» ،يســـتكمل مـــدى اهتمـــام البـــدو
باإلبـــل واخليـــول ،وحـــب الفروســـية
واملزاينـــات يف نفوســـهم ،وأهميـــة اجلمـــال
واخليـــول حلياتهـــم ،ومـــا هـــي الســـباقات
التـــي يجرونهـــا ،ومناســـباتها ،وملـــاذا تتـــم؟
ومـــا يرافقهـــا من غنـــاء .واملواصفـــات التي
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يتمتـــع بهـــا احلصـــان العربـــي األصيـــل،
ومواصفـــات اجلمـــال التـــي تربى للســـباق،
أو مـــا يطلقـــون عليـــه الهجـــن ،وأشـــهر
القبائـــل التـــي تهتـــم بتربية اإلبـــل واخليول
املعـــدة للســـباقات واملزاينـــات.
يســـتكمل العنـــوان التالـــي «الفروســـية
وألعـــاب القتـــال» توضيح مدى حـــب البدو
للفروســـية وألعـــاب القتـــال ،والصيـــد
والغـــزو واإلغـــارة ،وتـــرى املـــرأة البدويـــة
أن الفروســـية شـــرط مهـــم يف البـــدوي،
حيـــث يربـــى منـــذ نعومـــة أظفـــاره علـــى
صفـــات الفروســـية وحـــب اخليـــل ،ويتعود
منـــذ الصغـــر علـــى القتـــال والكـــر والفـــر
والصمـــود على ظهـــر الفـــرس ،و ُيعدد أهم
العشـــائر العربيـــة الشـــهيرة بالفروســـية.
يتنـــاول عنـــوان «ألعـــاب أطفـــال البـــدو»
رؤيـــة الرحالـــة لألطفال عند البـــدو ،حيث
يذكـــرون أنهـــم ليس لديهـــم ألعـــاب كثيرة،
ويقضـــون أوقـــات فراغهـــم يف الغالـــب
برعـــي احلمـــان ،أو مبســـاعدة أبويهم،إال
أنهـــم رغـــم ذلـــك لديهـــم مجموعـــة مـــن
األلعـــاب منهـــا :مزمـــارة ،دوداحـــة ،خنينـــة
أو «خريـــرة» ،دسيســـة ،زقطـــة ،الفنانـــة،
الكعيب« ،خيـــل وخيل» ،البياتـــة ،احلاجية،
كمـــا يعـــرف أطفـــال البـــدو بعـــض األلعاب
اخلطـــرة كالرمحـــة ،املعكالـــة ،الشـــارة،
« ُمذمح ســـارة» .وتعـــرف الفتيـــات والبنات
البدويـــات القليـــل مـــن األلعـــاب ،إذ ليـــس
لهـــن ألعـــاب كألعـــاب الصبيـــان.
وملا كان لشـــهر رمضان الفضيل خصوصية
مميـــزة عنـــد البـــدو ،فـــإن األطفـــال لديهم
ألعابهـــم اخلاصـــة بهـــم ،وهـــو مـــا يحـــاول
العنـــوان العاشـــر «ألعاب األطفال الشـــعبية
الرمضانيـــة» تســـليط الضـــوء عليـــه ،فبدا
بتعريـــف مدلـــول كلمـــة األلعـــاب الشـــعبية،
واخلصائـــص التـــي متيزهـــا ،باعتبارهـــا
جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن املـــوروث الثقـــايف
ً

والشـــعبي يف اجلزيـــرة العربيـــة واخلليـــج
العربـــي ،ويرتبـــط الكثيـــر منهـــا بشـــهر
رمضـــان املبارك ،وال تزال األلعاب الشـــعبية
جـــزءا ال
حاضـــرة رغـــم احلداثـــة ،وتعتبـــر
ً
يتجزأ مـــن املأثورات الشـــعبية ،لدى أطفال
األردن ومصـــر والكويـــت والبحريـــن وقطـــر
واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة.
ُيبـــن العنـــوان التالـــي «املجالـــس» أهميـــة
املجالـــس يف اجلزيـــرة العربيـــة واخلليـــج
والعـــراق باعتبارهـــا حاجـــة اجتماعيـــة
وثقافيـــة وسياســـية واقتصاديـــة ،فهـــي
ظاهرة لها جذورهـــا التاريخية ،وتلعب دوراً
واضحـــا ً وملموســـا ً يف املجتمـــع اخلليجـــي،
فهـــي تربـــي األجيـــال ،وتعلـــم الصبيـــة
الصغـــار ،وهـــي أشـــبه باخلانـــات التجارية،
والنـــدوات االجتماعيـــة ،والصالونـــات
واملنتديـــات األدبيـــة ،واملجامـــع العلميـــة.
يطـــرح العنـــوان «القهـــوة» باعتبارهـــا
فيعـــرف األصـــل
أداة الضيافـــة البدويـــةُ ،
االشـــتقاقي للكلمـــة ،وبشـــجرة الـــن ،وكيف
ٍ
كمشـــروب منبه،
انتبـــه اإلنســـان ألهميتهـــا
وكيـــف دخلـــت العالـــم العربي واإلســـامي،
وموقـــف علمـــاء الديـــن منهـــا ،وأخيـــراً
شـــيوعها لـــدى البـــدو ،وللقهوة عنـــد البدو
منزلـــة خاصـــة ،ومكانـــة متميـــزة ،فهـــي
شـــراب ســـمرهم ،ورمز كرمهم ،ومشـــروبهم
الشـــعبي والرئيـــس .ويبـــن كيفيـــة إعـــداد
القهـــوة ،موقـــد القهـــوة ،وأدوات القهـــوة
النحاســـية والبرونزيـــة املســـتخدمة يف
جتهيزهـــا ،وهـــي املحمـــاس ،املهبـــاج أو
الهون ،الـــدالل ،البيز ،الفناجـــن ،الصينية،
وكيفيـــة إعـــداد القهـــوة ،ومـــن يتولـــى مهمة
إعدادهـــا وتقدميها ،وكيفية شـــربها ،وعدد
الفناجـــن املســـموح لـــكل فـــرد بشـــربها،
وعـــدد مـــرات شـــربها ،وأول مـــن تقـــدم له
القهـــوة ،وأخيـــراً يجيـــب علـــى تســـاؤل :هل
تشـــرب املـــرأة البدويـــة القهـــوة؟
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يؤكد عنوان «قواعد وأســـس الـــزواج» على
قيـــام الـــزواج عند بـــدو العـــراق واجلزيرة
العربيـــة واخلليـــج علـــى قواعـــد وأســـس،
وتكافـــؤ ،فيعـــدد الصفـــات التـــي ترغب أن
جتدهـــا الفتـــاة يف زوج املســـتقبل ،وكذلـــك
مـــا يريـــده الشـــاب مـــن زوجـــة املســـتقبل،
ويوضـــح مـــدى أحقية ابن العـــم من الزواج
مـــن ابنة عمه ،ومـــدى ثبوت قاعـــدة تزويج
الكبـــرى أوالً ،وأخيراً يؤكـــد على أن الزواج
ليس شـــأنا ً فرديـــا ً يخص الفـــرد يف القبيلة
أو العشـــيرة بقـــدر مـــا هـــو شـــأن جماعي
يجـــب أن ُيناقـــش يف املجلس.
ويســـتكمل العنـــوان التالـــي «طقـــوس
وعادات األعـــراس» ،حيث تبـــدأ باخلطبة،
ثـــم اجتمـــاع مجلـــس العشـــيرة والقبيلـــة
إلقـــرار اخلطبـــة واملوافقة عليهـــا ،ثم تقدم
اخلاطب رســـمياً ،ليتـــم االتفـــاق على املهر
واجلهـــاز ،وهنا يأتـــي دور «املطـــوع» ليقوم
بـــأداء الطقـــوس الدينيـــة للـــزواج ،وبعدها
يقـــوم الـــزوج بذبـــح الذبائح ونصـــب خيمة
العـــرس ،وتذهـــب الزوجـــة إلحـــدى املـــدن
لشـــراء اجلهـــاز والذهـــب ،ومـــا يتبـــع ذلك
مـــن الهدايـــا التي يقدمهـــا الـــزوج لزوجته
وأهلهـــا ،وإعـــداد الوالئـــم ألفراد عشـــيرته
وأخيـــرا يتـــم الزفـــاف ،ومـــا يتبع
وقبيلتـــه،
ً
ذلـــك مـــن خلـــوة ،وهدايـــا تقدمهـــا الزوجة
ملن يأتـــون ملباركتهـــم صبيحة يـــوم العرس،
والذبائـــح التـــي يذبحهـــا والـــد العروس يف
أعقـــاب الزفـــاف واأليـــام التالية.
يســـتعرض عنوان «التحية البدوية» أشـــكال
وتعابيـــر التحيـــة عنـــد البـــدو ،وعالمـــات
الشـــوق والـــود وحســـن اللقـــاء والترحيب،
وعـــادات الضيافـــة واالســـتقبال ،ومـــا
يتوجـــب على الضيـــف من التحيـــة املعتادة،
ومـــا يتوجـــب علـــى املضيـــف فعلـــه بعـــد
التحيـــة ،وكيـــف يحيـــى الرجـــل شـــيخه،
والولـــد والـــده ،والكبيـــر الصغيـــر ،والقادم
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اجلالـــس ،وبـــن األقـــارب ،وما هـــي التحايا
التـــي تتبادلهـــا النســـوة البدويـــات؟
وحتـــت عنـــوان «شـــهر رمضـــان يف كتابـــات
الرحالـــة تشـــارلز داوتـــي» يســـتعرض مـــا
رصـــده هـــذا الرحالة مـــن عـــادات وتقاليد
وقيـــم تخـــص شـــهر رمضـــان ،ومـــا تعـــرف
عليـــه مـــن مظاهـــر واحتفـــاالت وابتهاجات
مبناســـبة هذا الشـــهر ذي اخلصوصية عند
املســـلمني عامـــة ،وبـــدو العـــراق واجلزيـــرة
العربيـــة واخلليـــج خاصة ،فيالحـــظ داوتي
االســـتعداد املبكـــر لهـــذا الشـــهر ،ويرصـــد
اجلـــدل الـــذي يثـــور عندمـــا يشـــاهدون
هاللـــه ،وكيـــف يحيونـــه ،ومـــا يعانونـــه مـــن
محنـــة الصيـــام يف اجلـــو القائـــظ ،وكيـــف
ميارســـون أعمالهـــم يف ظـــل الصيـــام ،وهم
يتحملـــون اجلـــوع والعطـــش بصبـــر وجلـــد
وأنـــاة ،وكيـــف ينتظـــرون عيد الفطر بشـــوق
كبيـــر ،وعندما يحل تعـــم الفرحة كل املخيم،
ويبـــدأ االحتفال بـــه من قبل غروب شـــمس
اليـــوم األخيـــر من شـــهر الصيام ،ويســـتمر
أليـــام ،بالرغـــم مـــن قيـــام البـــدو برعـــي
أنعامهـــم ،والقرويـــن باســـتئناف أعمـــال
حصـــاد التمـــور منـــذ اليـــوم الثانـــي للفطر.
ينتقـــل الباحـــث بعـــد ذلـــك لتنـــاول التطيـــر
(التفـــاؤل والتشـــاؤم) عنـــد بـــدو العـــراق
واجلزيـــرة العربيـــة مـــن خـــال كتابـــات
الرحالـــة ،إذ يتطيـــرون من العني واحلســـد،
ولهـــذا يعلقـــون اخلـــرز األزرق ،ويتشـــائمون
باللون األســـود ،ويتفاءلـــون إذا ما رأوا ثعلبا ً
يف بدايـــة الرحلـــة ،بينمـــا يتشـــائمون مـــن
رؤيـــة الغـــراب ،كمـــا يعتقـــدون يف النباتات،
ويتشـــائمون مـــن بعـــض األيـــام ،وخســـوف
القمـــر يف شـــهر رمضـــان ،ويعدونـــه مـــن
طوالـــع النحـــس.
أمـــا حتت عنـــوان «اجلن يف مخيلـــة البدو»،
فـــإن املخيلـــة البدويـــة حتفـــل بالكثيـــر مـــن
االعتقـــادات يف اجلـــن ،ويعتقـــدون أن
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الصحـــراء آهلـــة باجلـــن والعفاريـــت وأهل
األرض ،ويعرفـــون نوعـــا ً مـــن اجلن يســـمى
«الســـعرة» ،يســـرق األطفـــال ،وتعـــرف كل
قبيلـــة بدويـــة اجلـــن بإســـمٍ يختلـــف عـــن
األخـــرى ،فمثـــا قحطان تســـميه «ســـكن»،
بينمـــا تســـميه عتيبـــة «األرواح» أو «أهـــل
األرض» ،كمـــا ذكر بعـــض الرحالة نوعا ً من
اجلن يســـمى «الـــزار» ،وينقلـــون أنها أرواح
تســـبب املتاعـــب للنســـاء خاصـــة ،إذ يعتقد
البـــدو أن اجلن يغوي اإلنســـان ،ليســـتحوذ
عليـــه بدخول جســـده ،وســـرقة روحه ،فإذا
مـــا تلبســـت جســـده تصيبـــه باملـــرض ،وال
تتركـــه حتـــى ميوت.
ويؤكـــد عنـــوان «دالئـــل التوقيـــت» علـــى
معرفـــة البـــدو لعلـــم الفلـــك ،ويظهـــر
براعتهـــم يف معرفـــة التوقيـــت بالشـــمس
وبنـــاء علـــى ذلـــك
نهـــاراً ،والنجـــوم ليـــاً،
ً
ٍ
عـــدد مـــن املقاطـــع
يقســـمون النهـــار إلـــى
الزمنيـــة حســـب مواقع الشـــمس ،ويعرفون
عـــدداً مـــن النجـــوم ،ومواعيـــد طلوعهـــا،
وأفولهـــا ،والظروف املناخيـــة املرتبطة بها،
وبنـــاء على ذلك
وخاصـــة مواســـم األمطار،
ً
يقســـمون األمطـــار علـــى مـــدار العـــام إلى
ّ
أربعة مواســـم مطيرة :الشـــتوي ،الســـماك،
الســـهيالوي ،اجلـــوزاوي.
ويســـتعرض عنوان «خلخـــال املرأة البدوية»
رؤيـــة الرحالـــة لهذه احللية مـــن حلي املرأة
البدويـــة ،والتي ترتديها يف الســـاق ،فيقدم
وصـــف الرحالـــة لهـــا ،ولكيفيـــة اســـتخدام
املـــرأة إياها.
وأخيـــراً يرصد عنـــوان «مظاهـــر االحتفال
باملولـــد النبوي الشـــريف» مظاهر االحتفال
بهـــذه املناســـبة الدينيـــة ،يف مكـــة املكرمة،
وفـــق رؤيـــة الرحالـــة الهولنـــدي «ســـنوك
هيرجروجنـــي» ،ويف القاهـــرة وفـــق رؤيـــة
الرحالـــة املستكشـــف الفنلنـــدي «جـــورج
أوغســـت والني».

يخلـــص املؤلـــف إلـــى نتيجـــة ذات أهميـــة،
وهـــي أن كتابـــات الرحالـــة الغربيـــن ال
تـــزال تُشـــكِّل معينـــا ً ثريا ً ال ينضـــب ،ورافداً
مهمـــا ً للكتابـــة التاريخية عن العراق وشـــبه
اجلزيـــرة العربيـــة ،فقد جتولـــوا يف بواديها
وصحاريهـــا ،وكتبـــوا عن طبيعتهـــا ومناخها،
وســـكانها ،وعاداتهـــم وقيمهـــم وتقاليدهـــم،
وأرخـــوا للحالـــة احلاضـــرة ،إذ ســـجلوا مـــا
رأوه عـــن اليقني ،وما عاشـــوه حـــق اليقني،
ووثقـــوا املواقـــف والعـــادات والســـلوكيات
التـــي تبـــدو عادية لـــدى الســـكان املحليني،
يف وقـــت لـــم يكـــن أهـــل املنطقـــة مهتمـــن
بالتوثيـــق ،ومـــن ثـــم فـــإن مشـــاهدات
وانطباعـــات هـــؤالء الرحالـــة ،التـــي كتبوها
ودونوهـــا يف مؤلفاتهـــم ،تُعـــد مصـــدراً
مهمـــا ً للكتابـــة عـــن األحـــوال االجتماعيـــة
والسياســـية واالقتصاديـــة والثقافيـــة
والفكريـــة واحلضاريـــة.
وأخيـــرا  ،يعتبـــر هـــذا الكتـــاب إضافـــةً
ً
للمكتبـــة العربيـــة عامـــة ،ومكتبـــة تاريـــخ
وتـــراث العـــراق واجلزيرة العربيـــة واخلليج
خاصـــة ،وينصـــح بقراءتـــه.
ومؤلـــف الكتـــاب هـــو باحـــث تستشـــرف
مكتبـــة الدراســـات التاريخيـــة اخلليجيـــة
بـــه باحثـــا ً جـــاداً ،حاصـــل على املاجســـتير
بتقديـــر ممتـــاز عن أطروحتـــه املعنونة «أثر
الصـــراع املصـــري العثمانـــي يف اجلزيـــرة
العربيـــة والشـــام علـــى العـــراق -1831
 ،»1841والدكتـــوراه يف تاريـــخ اخلليـــج
والعراق مبرتبة الشـــرف األولى يف موضوع
«رؤيـــة الرحالـــة لقيـــم وعـــادات عشـــائر
العـــراق  .»1958-1800ولـــه كتابـــات
عديـــدة منشـــورة يف املجـــات والصحـــف،
ويعمـــل مديـــر حتريـــر مجلـــة رواق التاريخ
والتـــراث ،التـــي تصـــدر عـــن مركز حســـن
بـــن محمـــد للدراســـات التاريخيـــة بدولـــة
قطر .
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الروائية السورية لينا هويان الحسن لمجلة الليبي :

العمل األدبي شغ ٌ
ف ال يرحم
حاورها :حامد الصالحين الغيثي
ُيع ّرف «شتاين» اإلبداع على أنّه «عملية
ينتج عنها عمل جديد يرضي جماعة ما ،أو
تقبله على أنه مفيد» أما «كلوبفر» فيعرفه
على أنه «استعداد الفرد لتكامل القيم
واحلوافز األولية بداخل تنظيم الذات والقيم
الشعورية ،وكذلك تكامل اخلبرة الداخلية
مع الواقع اخلارجي ومتطلباته .وعليه فإن
يعتمد على التجديد،
العمل اإلبداعي
ُ
نحو االنتقال
والرغبة يف التغيير ،والسعي
َ
إلى أفضل ،باإلضافة إلى التجربة احلياتية
اخلاصة  ،والتأمالت يف هذه التجربة .
فعندما نقول عبارة «امرأة مبدعة» فإننا
مي صورة جديدة
نقصد أنّها استطاع ْ
ُ
ت تقد َ
ِ
يف مجال عملها ،أو يف طريقة تعاملها مع
البيئة املحيطة بها ،أو يف تغيير عقل ّية الكثير
من النساء املنعزالت والراضخات للعرف
واملفاهيم اخلاطئة .قد تكون بداية اإلبداع
هي اخلروج عن املألوف؛ كأن تنجح امرأة
خرجت من ٍ
ريف أو قرية منغلقة على ِ
نفسها
فكر ّي ًا إلى عالم املدينة املحفوف باملخاطر،
وتصبح واحدة من أشهر الكاتبات املبدعات.
«لينا هويان احلسن» كاتبة وروائية من سوريا،
ولدت يف بادية «حماه» يف منطقة «األندرين»
( 7يناير  ،)1977درست يف البادية السورية
املرحلة االبتدائية ـــــــ وكانت لهذه الفترة
التأثير الكبير يف حياتها الحقا ً كروائية ـــــــ
وحتصلت على دبلوم الدراسات العليا يف
الفلسفة من كلية اآلداب جامعة دمشق سنة
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.2001
عملت يف الصحافة بداية من عام 2003
يف جريدة الثورة السورية يف القسم الثقايف،
وأشرفت على ملحق الكتب األسبوعي حنى
نهاية .2011
«لينا» كتبت املقال والشعر والرواية وقصصا ً
لألطفال ،كما وثقت للبادية السورية يف عدة
مؤلفات منها« :معشوقة الشمس سنة »1998
_ «مرآة الصحراء يف « _ »2000سلطانات
الرمل سنة « _ »2009رجال وقبائل» ،وهو
كتاب توثيقي عن أعالم البادية السورية عام
 .2013يف الشعر لديها «منور صريحة» عام
 .»2011ويف أدب الطفل لديها «الذئبة أم
كاسب» _ و»أنا سلمى» .ويف الرواية تألقت
بعدة عناوين منها« :بنات نعش» صدرت يف
« _ 2005نازك خامن» سنة « _ 2014أملاس
ونساء» سنة « _ 2014البحث عن الصقر
غنام» سنة « _ 2015الذئاب ال تنسى» يف
نفس السنة .وصوالً إلصدارها األخير سنة
 2018وهو رواية «ليست رصاصة طائشة
تلك التي قتلت بيال».
ونظراً ألهمية جتربتها فقد كان لنا معها هذا
احلوار :
_ هل لك أن حتدثينا كيف كانت بدايات لينا
يف الكتابة؟.
املوروث الشعبي والذاكرة ،وأحاديث املحيط،
عبأت طفولتي التي تشبه باخرة محملة
بالبضائع ،حمولتك أنت ،أهم ما مييزها أنها
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ثروة ال تختلس ،ال حترق ،ال تغرق ،ال ميكن
أن تسلب منك ،إنها معجزة الطفولة الرهيبة،
حيث روائحها الطازجة دائماً ،وطيارتك
الورقية الالمرئية التي ترافقك طوال حياتك
وتضيء لك فضاءاتك .هنالك كيمياء خاصة
متنوعة يف طفولتي حتدثت عنها مراراً،
إنه احلظ السعيد الذي منحني ذاك التنوع
الغريب ،وقد انعكس على أعمالي ول ّونها،
وأغدق عليها نعمة «االختالف» من حيث
املضمون ،فكتبت عن البادية ،واملدينة ،بذات
الروح الشغوفة ..لكن تلك هي البدايات،
والتي عمليا شكلت دافعا ً وجدانيا ً وتوريطا ً
عاطفيا ً يدخلني يف عالم الكتابة ويفتح لي
بوابات اخليال ،فهنالك العمل والكّد اليومي،
قراءات تاريخية متنوعة ،واطالعات وثائقية
مضنية ،أتذكر تعبي وارهاقي وأنا ابحث عن
النص احلريف لوثيقة إعالن «جمال عبد
الناصر» إلغاء قانون العشائر ،وهو القانون
الذين س ّن باستعجال وكانت نتائجه وخيمة
على الوضع العشائري والقبلي يف سورية.
علي مراجعة وثائق فترة الوحدة بني
كان
ّ
سورية ومصر صفح ًة صفحة .العمل األدبي
ليس أن أجلس مع فنجان قهوة وأشرد قليالً
وأتذ ّكر وأكتب ،إمنا كدح حقيقي ،وشغف
متسلط ال يرحم ،يدفعني حلرث اجلغرافية
التي يفترض أن يتحرك عليها أبطالي.
_ من هم ال ُكتاب وما هي الكتب عربية كانت أم
عاملية التي تركت أثرا عميقا يف وجدان لينا؟.
إنه األدب الروسي ،اعتقد أني قرأته كامالً،
على األقل كل ما ترجم وكل ما وصل يدي.
أغرمت بقلم «بونني» والذي اعتبره فنان
القصة القصيرة ،ومجموعته « الدروب
أدب
ّ
الظليلة» ال تفارق مكتبتي .أيضا ً أغرمت
برواية بطل من هذا الزمان لليرمنتوف ،إنها
شخصية «بتشورين» اآلسرة ،كان أول درس
حقيقي باجلرأة ،جرأة أن نكون نحن ،أنفسنا،
دون وجل أو حذر أو مواربة .والحقا ً خالل
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دراستي للفلسفة ،توثقت عالقتي بأدب ألبير
كامو ،الذي ح ّول التم ّرد إلى قرار واستراتيجية
لكل حياتي وأدبي.
_ يف رواية «ليست رصاصة طائشة تلك التي
قتلت بيال» ،التي قد وصفها اإلعالمي الكبير
«طالل سلمان» بذروة إنتاج لينا هويان احلسن،
هل لك أن حتدثينا ما هي حكاية هذا العنوان
الطويل الذي يعتبر ( رمبا ) شيئ ًا جديد ًا يف
العالم العربي؟
خاً ،إنه عنوان متواطئ
أردته عنوانا ً مختلفاً ،ف ّ
مع القارئ أوالً ،يس ّرب وعداً ما ،وأحد مفاتيح
الرواية ،هو أيضا ً جتربة جديدة ،أردت أن
أكون أ ّول من يخوضها . .
_ كتاب «أنا سلمى» الذي أعلن عنه يف  7مارس
 2018ضمن الكتب التي ترشحت جلائزة
الشيخ زايد عن فرع أدب الطفل ،حدث مت ُنع
للمرة الثالثة يف فوزك بهذه اجلائزة ،وبالرغم
من املُالبسات التي حدثت؛ حدثينا باختصار
هل تركت هذه احلادثة أثر سلبي ًا أم ايجابي ًا
علي لينا؟
عدة آثار ،حتدثت عنها بالتفصيل يف
تركت ّ
أحد منشوراتي على صفحة الفيسبوك ،بكل
ب ذلك التمنع يف صاحلي ،حيث
األحوال ص ّ
صقل قلمي يف عالم أدب الطفل ،وأصبح لدي
ُ
مشروع متكامل يف هذا الشأن .تفصح عنه
السنوات القادمة ،أيضا ً علمت حجم الغضب
الذي تشعله عند غيرك ،حولك ،واألصدقاء،
ألنك منتج ،ومتدفق ،وغزير اإلنتاج .وتطور
األمر بسبب حقد زمالئي الكتاب والكاتبات،
الذين افتعلوا ذريعة ملهاجمتي بحجة النقد،
بالعموم «النقد» هو املتراس املفضل لعدميي
املواهب ،وهذا كشف لي حجم صعوبة
الطريق الذي سلكته ،كل ترهات اجلوائز
ستمر ،وتسقط ،مبرور الزمن ،هنالك جتربتي
التي ستخضع الختبار الوقت ،أما كل تلك
الثرثرات ،والتفاهات التي يرتكبها الطفيليون،
ستسقط مع تقادم الزمن .هم الشيء.
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_لكل إنسان صعوبات تواجهه ،كيف حتولت
الصعوبات التي واجهتك يف حياتك إلى
أعمال أدبية؟
املوضوع متعلق بالشغف ،أنا ممسوسة،
وأكتب بسبب فجوة يف دماغي مفتوحة على
فضاء اخليال .هذا أمر يختبره قلّة من
البشر ،أكتب ألستمتع ،ألعيش حتت شمس
فتنة الورق ،واالبتكار الذي يغريك فيه بياض
الورق.
_ بالرجوع للحديث عن رواية «ليست
رصاصة طائشة تلك التي قتلت بيال» والتي
احتفى بها ُكتاب وقراء وشعراء ٍ
كل علي
طريقته ،والتي كما قالت فيها الشاعرة «سهام
الشعشاع» « :هذا الكتاب جعلني أهمل بعض
الكتب أو رمبا قد يكون أنقذني منها» ..ترى
ِ
تساءلت يوم ًا ما هو األثر الذي خلفته
هل
«بيال بكتاش» على من قرأ هذه الرواية؟..
ِ
وجدت اإلجابة؟
وكيف
هذا سؤال للق ّراء ،تصلني انطباعات مشجعة
وجميلة .بصراحة حاملا يصدر الكتاب ،أنساه،

أو أتناساه ،ألني أنشغل بفضاءاتي اجلديدة،
شخصياتي املقبلة من كوكب اخليال.
_ مبا أن مجلة الليبي هي التي حتاورك ،ترى
من هم الكتاب الليبيني الذين قرأت لهم لينا
هويان احلسن؟
قرأت إلبراهيم الكوني الذي اعتبره عاملي
أكثر من ليبي.
نظرك ما هو رأي ِ
ِ
ك يف األدب
_ من وجهة
الليبي؟
سيبزغ األدب الليبي من مرجل األحداث احلالية،
لم ُيكتب بعد ،الكتابة احلقيقية سيكتبها أدباء
جدد ،شباب ،عاشوا األحداث األخيرة ،األدب
يقتات على احلدث ،والدم ،والتغيير.
_ ما هي النصيحة التي من املمكن أن تقدميها
للقاريء وللكاتب الصاعد ،الليبي أو العربي
على حد سواء؟
لست من هواة تقدمي النصائح ،فقط أقول:
األدب جتربة عليك أن تدفع ثمنها ،ستحارب
وبشراسة ،طبعا ً يف حال كان مشروعك األدبي
متنوراً ،وحترريا ً على نحو ال يقبل اجلدال.
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بالليبي الفصيح ..
إعداد  :مناي ابراهيم
مشتعل أنا بالكلمات  ..أتوقد كذبالة شمعة
..
يف النزق األخير من الوجد ..
الوحدة متنحني براحا ً للكتابة
الليل يفسح لي مساحة للتوهج ..
ِ
حضورك يحيي العشق وهو رميم !!..
فقط
سالم العالم .طرابلس
واثقةٌ ضحكتك املُلهمة
وهي تهد ُم صرح القلق
مم ما تصدع فينا
تُر ُ
ُعيد بناء الفرح !
وت ُ
عبد الباسط أبوبكر محمد /البيضاء
أكثر صدقا ً مما تظن
ال تقرأ الشعر
أبداً ال تقرأ ُه
وال تقتبس مقاطع طويلةً
من قصائد احلب الكالسيكية للموتى
أو احلديثة للمهرجني
ال حتتفظ يف خزانتك
بكتب تعليم كتابة الرسائل العصرية
بل عليك أن تعصر دماغك
كإسفنجة قذرة !
قذرة جداً
لتكتب رسالة خاليةً من أكاذيب اآلخرين
وتؤلف تعاويذك املقنعة
حبيبتك مطمئن ًة
حتى تنا َم
َ
بعد قراءتها
وحتلم بأنك حتت نافذتها اآلن
َ
كذبتك البيضاء.
ممتطيا ً
َ
حمزة الفالح .بنغازي
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هذا الليل اجلسور
يشبه وطن عاق
يتربّ ُع على ٍ
كون من الزوابع
ٍ
كرقصة بال إيقاع
تشبه آخر الليل
حمى الثرثرة والهذيان
هوس سقراطي
ٌ
ال تثريب على ما تبقى مني
ت على ِ
قيد دفتر
فما زل ُ
ِ
أرى فيه ذائقتك اخلضراء
وأنا مجرد ٍ
غابة حتترق
أصلب اللغة
ُ
ٍ
حائط لهوف
على
أقد ُد أزمنة احلصافة
ّ
مبناجل اإلرادة دون مواربة
عبد السالم سنان .اخلمس
ِ
اللحظات
بعض
قصيرة..
قصيرة بالقدر الذي يتوقف
الزمن عندها
طويالً.
مفتاح العلواني .البيضاء
ط ْي ِ
ت ِّري َن َكا ْل ِّ
ف ..
َُ
شفَّا َف ًة ..
َ
ِ
ِ
اش ٍة
ر
ف
ة
ح
ن
ج
أ
َ
َ
َك ْ َ َ َ
ش ْم َع ًة ..
ُض أَ ْن أَ ُكو َن َ
ِل َد َر َج ِة أَن َِّني أَ ْرف ُ
َكي الَ َي ْحرِ ُق ِ
ك َلهِ ِيبي !!!!!!
فوزي الشلوي .األبرق

َ
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هي ليبيا
إبراهيم مسعود المسماري
تل ــك الت ــي نحي ـ ـ ـ ــا به ــا  ..وله ــا

قلوبن ــا ولـ ـَ ــها
ف
ِ
م ــأ ْت ِش ـ ـ ــغا َ
ِ
والس ـ ـ ــح ُر جلله ــا
أردان ـِ ــها ..

ش الص ـ ــب ُح اللع ــو ُب به ــا
وحتـ ـ ّر َ
ِ
حضنه ــا ن ــام الهـ ــوى وعل ــى
يف

ِ
بكالم ـ ِـه
ِ
أكتاف ـ ِـه

غ ـ ـ ــازلها

ت
ِلبسـ ـ ْ
رداء احلسـ ـ ـ ـ ـ ِن فاتنـ ـةً
َ
ِ
نقص ُده ــا
ه ــي ِقـ ــبلةٌ للعشـ ـ ـ ـ ـ ِق

احلسـ ـ ِن َس ـ ـ ْر َب َلها
حلسـ ـ ِن ر ُّب
با ُ
ْ
بهمـ ـ ــو ِم

ت
ه ــي ليبي ــا تل ــك الت ــي حم ـ ـ ـ ــل ْ

ِم ـ ــن أنبـ ـ ـ ـ ِل األش ـ ـ ِ
ـياء أنبـ ـ ـ َلها

هـ ـ ـ ــي ليبي ــا األ ُّم الـ ــرؤو ُم لنـ ــا
ه ــي ليبي ــا رغـ ـ ـ َم الشـ ــجو ِن ف ــا

م ــا كـ ــان أعط ـ ـ ـ َفها وأجـ ـ ــم َلها
ِعش ـ ٌـق مـ ـ ــدى األي ـ ـ ــا ِم عاد َله ــا

ه ــي ليبي ــا ال نس ــتطي ُع س ـ ـ ــوى
ه ــي ليبي ــا ال نسـ ـ ـ ـ ــتطي ُع له ــا

ب ي ـ ـ ـ ــر ُّد له ــا جمـ ـ ـ ــائ َلها
حـ ـ ـ ٍّ
إال الوف ـ ـ ــا  ..ال نسـ ــتطي ُع له ــا

تل ــك التي انس ــكب اجلم ــا ُل على

املعـ ـ ــسو ِل

سـ ـ ـ ــناب َلها

ت
أ ْرخ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
أنفسـ ـ ـ ـِ ــنا
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الشعر ..الشاعر..

لعبة اللغة
رامز رمضان النويصري .ليبيا

ال ميكن تصور الشعر بدون لغة ،فهي مادته،
وأداة الشاعر .والشاعر كمبدع ال ميكنه إال
أن يكون متجاوزا ،متحركا ً غير ثابت  ،ال
يحتمل القوالب ،على هذا األساس ميكننا
محاكمة اللغة إال فيما يتعلق بالقواعد
اللغوية ،والتي جاءت الحقاً.
على الشاعر أن يعرف كيف يط ّوع لغته،
وكيف يجعلها دائمة الطزاجة واأللق ،يف
مادة النص ،وليست وسيلة إليه ،لذا جند
أن من يتمكن من اللغة ،يتمكن من النص،
يف وجود موهبة االبتكار ،التي جتعل من
النص بقعة جذب ،لذا فأيا ً كانت لغة النص،
سواء عربية أو أجنبية ،فصحى أو شعبية
ً
(عامية) ،يظل النص قادراً على اإلدهاش.
يف حكاية الشعر واللغة ،أتذكر جتربة
شعر املحكية يف ليبيا ،والتي تقوم على
التجريب يف األساس ،فهي يف أساسها
محاولة للخروج بالشعر الشعبي من قوالبه
وأغراضه التقليدية ،إلى عوالم أكثر انفتاحا
على التجريب واملغامرة ،وجتاوز االرتهان
إلى املكان ،أو الثقافة املحلية ،وكنت قد
نشرت حتت عنوان «شعر املحكية ،محاولة
قراءة» ،قراءتي ورؤيتي لهذه التجربة،
ومحاولة الوقوف على بعض التجارب،
واللمحات الفنية.
الشاعر “أحمد اجلحفلي” ،يف مجموعته
«وشم اجلدران» ،وكما يقول :يكتب الشعر
مفصحاً .هي جتربة جديدة يف
الشعبي
ّ
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األدب والثقافة العمانية ،حيث تعتمد على
استخدام اللغة العامية أو الشعبية يف صورة
النص الشعري الفصيح ،وإن كنت بعد قراءة
“اجلحفلي” لنصه «وشم اجلدران» ،قلت :بأنه
نص محكي ،فإني اآلن أتراجع عن تسمية
املحكية ،بعد قراءتي للمجموعة كاملة ،وذلك
لوقويف على بعض النقاط املهمة.
أولى هذه النقاط ،بالرغم من التشابه
الظاهري للتجربتني ،جتربة شعر املحكية يف
ليبيا ،وجتربة “اجلحفلي” العمانية ،إال إنهما
يختلفان يف مجموعة من التقنيات الفنية،
ودواعي اخلروج؛ فإن كان شعر املحكية قد
خرج من حضن العامية للفصحى وعينه على
النص احلديث ،فإن جتربة “اجلحفلي” تعيد
استخدام اللغة العامية أو الشعبية ،يف النص
الشعري دون تخصيص.
النقطة الثانية ،أن التجربة ال ُعمانية ،تشكلت
نصوصها يف رحم الشعر الشعبي ،بالتالي
اتخذت من اللغة العامية أدا ًة ،والشعر
العربي ،قالباً؛ فجاءت النصوص يف الشكل
التقليدي للقصيد العربي ،والتفعيلة ،والنثر.
ونحن صغار.
ونحن صغار صلينا على التله
على قمة جبل وأحالمنا خجله
صغار صغار من ندري عن العالم
وإذا صلى الكبار
معاهم اتوجهنا للقبله
وال ندري وش القبله.
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وبالتالي ،ثالثاً ،جاءت نصوص “اجلحفلي”
مختلفة ،ومتجاوزة حلاجز اللغة العامية أو
ٍ
نصوص شعرية ال
الشعبية من خالل إنتاج
تختلف عن مثيلتها يف اللغة الفصحى ،ال من
حيث الوزن والضبط ،بل إن “اجلحفزي”
استفاد من طواعية وليونة العامية يف بناء
أنساق وصور شعرية مدهشة وفيها من
التجديد الكثير.
النقطة األخيرة ،إن هذه املغامرة ،تعيد

اكتشاف إمكانات اللغة الشعبية ،وكأنها
تنبهنا لعالقتها باللغة األم ،اللغة العربية،
وتكشف أن الشعر ،منتج لغوي ينقل حالة أو
يصورها ،وأن الوزن أحد األدوات ،وليس هو
صورة الشعر.
الشاعر “أحمد اجلحفلي” يف هذه املغامرة
يقربنا أكثر من جماليات اللغة ،وإمكانات
الشعر يف إذابة الفروق بني الفصيح والشعبي،
وأن الشعر واحد يف أي صورة كان.
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ن
��ة النص
ج
انتقاء :
سواسي الشريف

وقد نتعب يوما ً
حدود التالشي
حدود الهروب
حدود الكذب
جنالء عطية .تونس
أنا الهاربة
كنسمة
املحترقة كأعواد البخور
مازلت
أتوسل همس الريح
أن ُيسعف
اختناقي
بعبق سر أبوابكم
أو بصهيل روحي
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املنسي بني
مساءات األمس
وحفيف ثيابكم.....
زهراء اخلابور .سوريا
و أظن أني غنيت كثيراً
حتى دون أن أدري
كلما نظرت إلى الهواء
وجدت ما يشبه صوتي
و سمعت ارتداداً لضحكات كثيرة
تشبه النغم
هذا احلس العذب
لي بالتأكيد
بكاء
ألن هذا ليس ً
و ألن تلك احلروف التي اندلقت لتوها
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على األرض
ترقص
و ألن اخلوف الذي يتنامى بالداخل
ليس إال ناي
لكنني لم أتعرف عليه يف البداية
أستطيع اآلن أن أرى كل شيء بوضوح
رغم أني خرساء
و خائفة.
مروى أبو ضيف .مصر
خذْ َنا مقعداً
أَ َنا وحنيني ا َّت َ
طرِيق ا ْل ُغ َّياب ننتظرك..
َعلَى َ
نتداول أَ َنا َو ُه َو ..
ضيء ال َّ
َعلَى ِقن ِْديل ُي ِ
طرِيق..
ِعلْك ت َْه َت ِدي إ َل ْي َنا يوماً!.
مي خان .اجلزائر

ِ
للوقت
يبق غير
لم َ
الصدى.
ّ
الدقات
يد ّ
من ُي ِع ُ
الساعة؟
إلى ّ
سنية بن عمار .تونس
مرة واحدة فقط
جربت نتف الريح عن صدري
لكني لم أفلح
لقد كان الوقت متأخراً
ولم أكن أعلم أن صريرها
كل أهاتي.
بسام املسعودي .اليمن
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األهداف الرتبوية يف كتاب
"رشائط ملونة" للكاتبة فاطمة عبد اهلل* ..

ما له وما عليه
فراس حج محمد /فلسطين
تعد الكتابة لألطفال أو اليافعني أعقد من
ّ
الكتابة للناضجني ،وأصعب من الكتابة
التي ال تضع يف اعتبارها جمهوراً محدداً،
فهناك ميكن للكاتب أن يكتب بأريحية ودون
حذر ،يف التقنيات أو اللغة أو املوضوعات،
فالكاتب يتوجه للقارئ املحتمل الناضج،
مكتمل الوعي ،ولذلك يالحظ أن تلك
األعمال ،شعرية ونثرية ،ال تستهدف قارئا ً
أو طبقة معينة ،فال يقال مثال «للكبار
فقط» إال يف حاالت االحتراس القليلة جداً،
أو «للنساء فقط» أو «للرجال فقط» إال من
باب لفت االنتباه اخلالي من الرسائل سوى
الرسائل التحريضية التسويقية كما فعلت
«أحالم مستغامني» مثال ،عندما كتبت على
غالف كتابها (نسيان« :)com.يحظر بيعه
للرجال» ،وجتاوزاً عما قيل يف هذه العبارة
إال أن الكاتبة لن تكون مسرورة إذا امتنع
الرجال عن شراء الكتاب.
أما كتب األطفال واليافعني ،فقد اعتاد
الناشرون والكتّاب أن يضعوا مثل هذه
العبارات على الغالف اخلارجي أو يف
الصفحة الداخلية حتت العنوان :ديوان
شعر لألطفال ،أو قصة للفتيات والفتيان،
أو رواية لليافعني ،أو ما شاكلها .فهل من
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مصلحة الكاتب أن يحدد قراءه فيحصره
يف فئة دون فئة؟ وهل ذلك مجرد عرف
لدى الناشرين والكتاب؟ وهل هي رسالة
توجيهية للناقد أيضا ليحاكم الكتاب بناء
على محددات معينة؟
لم يسبق لي أن التفت إلى هذه املسألة على
الرغم من أنني عملت يف أدب األطفال مدة
عامني مع جمعية «الزيزفونة» ،واطلعت على
مسودات كتب كثيرة موجهة لهاتني الفئتني،
ولم يدر يف خلدي يوما أن أسأل ناشراً عن
سبب ذلك ،فغابت هذه املسألة طويالً لتعود
إلى الظهور مع كتاب األديبة «فاطمة عبد
اهلل» وأنا أه ّم بالكتابة عن كتابها اجلديد
باكورة إنتاجها األدبي «شرائط ملونة» ،هذا
الكتاب املوصوف بأنه «رواية للفتيان» ،وهنا
أستذك ُر الكاتب «محمود شقير» الذي لم
تخلُ مجموعاته القصصية ورواياته املوجهة
لفئة الفتيان واليافعني من عبارة «للفتيات
والفتيان» مقدما املؤنث على املذكر ،مع أن
صيغة املذكر عامة تشمل اجلنسني معاً،
ورمبا العتبارات فكرية أيديولوجية يص ّر
الكاتب على وضع الصيغتني ،وبتقدمي
املؤنث ،انحيازاً لهذه الفئة التي يريد من
خاللها إحداث نوع من التوازن ولفت
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االنتباه لوجود كينونة التأنيث يف املجتمع،
وحتقيقا للمساواة ،هذه املساواة املفتقدة
يف أرض الواقع يف كثير من األحيان.
إذن نحن أمام كتاب سردي روائي وجهته
«فاطمة عبد اهلل» للفتيان والفتيات معاً،
وإن لم تكتب أنه للفتيات أيضاً ،فقد بنت
حكاية السرد على وجود اجلنسني بتوازن
واضح ،فهناك «أحمد» و»ندى» ،وهناك
األم واألب ،وهناك اجلد واجلدة ،وهناك
أيضا ً الطبيب ،واملرأة العجوز ،وهناك
اجلنية نور ،واملرأة املهاجرة على منت

القارب ،مع أن جلنة التحكيم يف مسابقة
الطائرة الورقية لم تنص الرواية على أن
من بني أعضائها امرأة ،وباملقابل كان رئيس
البلدية رجالً ،والنادل يف املطعم شاباً،
وأعضاء فرق اإلنقاذ يف حادث مدينة لندن
وحادث السير املروع رجاالً.
هذه هي أبرز الشخصيات الفاعلة يف
الرواية من ناحية توزيعها على اجلنسني،
وقد تقاسمت األدوار ،حسب ما هو متعارف
عليه اجتماعياً ،فلم تخرج الكاتبة عن تلك
األدوار إال قليالً يف نهاية الرواية عندما
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أخذ أحمد وأبوه يساعدان األم يف أعمال
البيت ،يف التنظيف وإعداد الطعام ،مع
أنهم يف غياب األم يف أحد األيام قبل تطور
األحداث ،وقد أخبرتهم أنها ستكون يف
زيارة إلحدى صديقاتها ،لم يقوموا بإعداد
طعام من البيت ،واكتفوا بشراء «البيتزا»
اجلاهزة ،وانسلوا إلى غرفهم للراحة ،ولم
يزيلوا بقايا الوجبة التي أكلوها ،فتأتي األم
لترى أن كل شيء على حاله ،وتعلق قائلة:
يعدوا شيئا ً بأنفسهم».
«كنت واثقة أنهم لن ّ
(ص .)60هذه األدوار االجتماعية متعارف
عليها يف املجتمع وأصبحت عرفاً ،فما
للمرأة للمرأة ،وما للرجل للرجل ،ولم تقم
الكاتبة بترسيخ مفهوم جديد يقوم على
التعاون بني اجلنسني ،فنقلت الواقع كما
هو ،ومن هنا يحق للقارئ أن يتساءل عن
أهمية الكتابة إذن إن لم حتدث خلخلة يف
الوعي ،خصوصا ً عند هذه الفئة املقبلة
على احلياة وتشكيل أسر يف املستقبل،
فستستمر األدوار االجتماعية لكليهما كما
هي إلى أن يشاء اهلل ،فقد كان مناسبا
أن تهتم الكاتبة بهذه املسألة ،لتكون إحدى
رسائلها غير املباشرة يف الرواية.
ولكن ما هي رسائل رواية «شرائط ملونة»:؟
ال شك يف أن أدب األطفال والفتيان
واليافعني ذو رسائل ،وعلى الكاتب أن
تكون رسائله غير مباشرة ،ومن هنا تكمن
الصعوبة املضاعفة لكتب هذه الفئات،
ليبتعد فيها الكتّاب عن التلقني ،فمثل
هذه الكتب تعلم أفكاراً بطريقة التجسيد
الروائي ،بطريقة فن ّية مقنعة ،ومن هذه
الرسائل الرسالة اللغوية والرسائل
الفكرية.
كيف كانت لغة الرواية ؟ يحرص الكتّاب
عادة على خلو كتبهم من األخطاء اللغوية،
وإذا كان احلرص شديداً يف الكتب املوجهة
لغير فئة األطفال واليافعني ،فإنه مع هذه
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الفئة أشد ،ولذا فإن هذا النوع من الكتب
يجب أن يخلو من العامية ومن األخطاء،
ويبذل الناشرون والكتّاب جهداً مضاعفا ً
من أجل أال يتسرب إلى كتبهم شيء من
حلن أو لفظ غير مناسب أو تركيب ركيك.
لقد اعتمدت الكاتبة على اللغة ذات
التراكيب النحوية السهلة ،واملباشرة يف أداء
املعاني ،وابتعدت كليا ً عن العامية ،ولكنها
مع ذلك لم تخلُ من األخطاء ،وكان يجب أن
تخلو متاما ً منها ،ألن الهدف الرئيسي هو
تعليم األطفال واليافعني اللغة بأساليبها
املتعددة مع احلرص على الصحة التامة،
فليس مسموحا ً أن يكون هناك أخطاء،
وهنا أشيد بلغة الكاتب «محمود شقير»
التي كانت دائما ً نظيفة من األخطاء ،ويندر
بل رمبا تخلو متاما ً متاما ً من أية أخطاء
لغوية ،لتساهم هذه الكتب بتعليم اللغة
بشكل صحيح وتلقائي ،وليحاكيها األطفال
والفتيان يف كتاباتهم ،فكان هناك توظيف
خاطئ لبعض أساليب اللغة ،فاستخدمت
«وحدها» مع الالم «لوحدها» ،وتعدى الفعل
«أ ّكد» بحرف اجلر «على» .كما لم تسلم
الرواية من ذكر بعض الكلمات األجنبية ،مع
أنها ليست كثيرة ،إال أنها موجودة ،وال بد من
توظيف اللفظ الفصيح العربي بدالً عنها،
فاستخدمت الكاتبة مثال كلمة «بشكير»
«الدش» اإلجنليزية ،وتزداد
التركية ،وكلمة
ّ
خطورة مثل هذه الظواهر يف أدب األطفال
عندما يأخذون يف الكتابة متأثرين بكتاب
قرأوه ،واألطفال يف العادة يثقون كثيراً يف
الكتاب املطبوع.
أما الرسائل الفكرية فأهمها ما جاء
يف الرواية على لسان اجلنية نور« :لسنا
بحاجة إلى قوى خارقة ملساعدة اآلخرين».
(ص ،)64وتوجيه أنظار «أحمد» و»ندى»
إلى إمكانية املساعدة ،باالنطالق من البيئة
التي حتيط بهما ،يف املدينة واحلي ،فثمة
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أناس قريبون منا يحتاجون إلى املساعدة،
ولذلك فإن «أحمد» و»ندى» وحدهما
يقومان مبساعدة املرأة العجوز ،وقد قاما
باملهمة على أكمل وجه ،لتع ّم املساعدة
احلي ،وخاصة النساء اللواتي انتبهن
كل
ّ
للمرأة العجوز واتفقن على زياراتها
واالهتمام بها ،وعدم تركها وحيدة حتى
بعد أن تشفى من مرضها.
شارك الطفالن «أحمد» و»ندى» مع «نور»
ٍ
برحالت أربع ،أصبحا بعدها قاد َر ْين على
تقدمي املساعدة ،فيساعدان األم عندما
نامت عند املرأة العجوز،
ويحضرون جميعا ً
ّ
مبشاركة األب الفطور ،ويتجهزون للذهاب
إلى املدرسة والعمل .وعندما انتبهت األم
إلى أن البيت بعد تناولهم طعام الغداء
غير مرتب وغير نظيف شارك الطفالن
يف األعمال املنزلية ،وساعدا أبيهما «يف
تنظيف غرفة اجللوس ومسح الغبار عن
املنضدة وبعض قطع األثاث»( .ص)75
كما يلتفتان إلى عامل النظافة يف موقع
االحتفال مبسابقة الطائرة الورقية
ويقدمان له املساعدة ،فلم ينسهما الفوز
مهمة مساعدة اآلخرين.
ومع ضرورة االهتمام مبا حولنا من فئات
تنمي الرواية
ضعيفة حتتاج إلى مساعدةّ ،
الشعور اإلنساني مع اآلخرين ،فصحيح
أن األطفال ال يستطيعون املساعدة يف
القضايا الكبرى كاحلروب والالجئني
وحوادث السير اخلطيرة واحلرائق
البعيدة ،إال أنه يكفي للفت االنتباه إلى
ضرورة الشعور مع مآسي الناس يف كل
مكان ،وهذه أيضا ً كانت رسالة مهمة،
ركزت عليها الكاتبة ،واختارت لها طريقة
اخليال واستقدام اجلنية ،ولم تكن تكتفي
بذلك بل كانت تتابع احلدث واقعيا ً يف
البيت من خالل التلفاز ،و تُظهر اهتمام
العائلة بهؤالء املصابني فيتقاسمون معهم

الشعور اإلنساني بتلك املصائب ،والرغبة
يف مساعدتهم .كأن تلك الرحالت األربع
كانت أيضا ً متنيات مرغوب فيها من
أجل مساعدة اآلخرين ،فثمة خطاب
مضمر مهم جداً يف الرواية يتساوق مع
هذا اخلطاب الظاهر ،وهذان اخلطابان
يتحدان معا ً لتقدمي عمل إبداعي ال يخلو
من أهمية وجمال بكل تأكيد.
وعلى الرغم من صعوبة الكتابة لألطفال
كما أسلفت آنفاً ،إال أن الكاتبة «فاطمة
عبد اهلل» قد حققت كثيراً من شروط هذه
الكتابة يف «شرائط ملونة» ،وهذه الباكورة
من أعمالها السردية تبشر بوالدة كاتبة
لألطفال ،لعلها تنجح يف إحداث بصمة
يف هذا األدب ،السيما وأن كتابه قليلون،
بل نادرون ،ففي دائرة الشعر يجد القارئ
«سليمان العيسى» ،ويف السرد «محمود
ٍ
متناس أن هناك كتابا ً كثيرين
شقير» ،غير
حاولوا الكتابة لألطفال فأصابوا بعض
النجاح ،فهذا النوع من الكتابة كغيره من
أنواع األدب يلزمه أن يكون كاتبه ذا رؤية
ثقافية يف مشروع ثقايف محدد األهداف
والغايات والوسائل ،فكتاب واحد ــ وإن كان
جيداً ــ ال يصنع كاتبا ً متميزاً يف أي حقل
من حقول األدب ،ومنها أدب الطفل بطبيعة
احلال.
•صدرت الرواية عن دار الفاروق للثقافة
والنشر يف نابلس ،وتقع يف ( )87صفحة
من القطع املتوسط ،وترافق مع الرواية
( )8رسومات باألبيض واألسود رسمتها
والغالف الفنانة هيفاء سليمان.
والكاتبة فاطمة عبد اهلل سالمة من
بلدة عناتا شرقي مدينة القدس،
حاصلة على بكالوريوس تنمية أسرية
واجتماعية ،تخصص رعاية طفل من
جامعة القدس املفتوحة ،عملت معلمة
رياض أطفال يف عدة مدارس خاصة.
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ّ
قراءة يف كتاب ّ
ّ
وعاجي" للباحث
"السخرية يف أدب عيل الد
ّ
البوجديدي
التونيس عيل

جتليات السخرية ووظائفها
حسن المغربي .ليبيا
«إن املجتمع ينتقم عن طريق الضحك
للحريات التي أُ ِ
خذت منه»

(هنري برغسون)

صدر عن دار األطلس ّية للنشر كتاب :
وعاجي  :جتلّياتها
الد
السخرية يف أدب علي ّ
ّ
ّ
ووظائفها  ،للباحث علي البوجديد ّي «»1
 ،ضمن سلسلة «عيون»  .وهو كتاب هام
من وجهة نظرنا  ،ألنّه يلقي الضوء على
وعاجي  2فنان الغلبة  ،فيعيد جتديد
الد
ّ
ّ
درسه ومقاربته من وجهة نظر األدب
جدتها تنير
الساخر  .وهي مقاربة على ّ
ّونسي  ،كي
مناطق معتّمة من األدب الت
ّ
يقبل عليه الدارسون فينهلوا منه بعد أن
غلّفه النسيان وطوته أيدي اإلهمال .
فاملوضوع الذي تخ ّيره الباحث علي
البوجديد ّي  ،وكرس له جهده  ،موضوع
وجيه  ،ألنه كما يقول الدكتور «أحمد
اخلصخوصي» يف معرض متهيده للعمل :
ّ
« أراد أن يطرقه بصفة شاملة  ،ويتناوله
بطريقة منهج ّية  .وقد أشار  ،يف وضع
السابقة كانت
املسألة  ،إلى أ ّن ّ
الدراسات ّ
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 ،بصفة عا ّمة  ،جزئ ّية أو مقصورة على
جوانب دون أخرى  ،وهذا األمر ال ينقص
من قيمتها البتّة «. »3
جامعي «  ، « 4جعله
والكتاب يف األصل عمل
ّ
صاحبه موزّعا ً على خمسة أبواب  :بحث
من خالل الباب األول يف مفهوم السخرية
انطالقا ً من املعاجم واملصادر والدراسات
القدمية واحلديثة  ،العربية والغربية
وصوالً إلى النّظر يف مفهوم السخرية يف
وعاجي نفسه ،فوجد الباحث أن
الد
أدب ّ
ّ
هذا املفهوم تتنازعه عبارات عديدة منها
الهزل والهزء والفكاهة واإلضحاك ،بل
ٍ
ألجناس أدبية معروفة
وضح له مداخلتها
كالنادرة وامللحة  .وبان له وجود الفكاهة
أو الهزل يف املعاجم واملصنّفات القدمية
حد سواء ،بدالً من احلديث
واحلديثة على ّ
عن السخرية  .ولئن غام مصطلح السخرية
كما يقول الباحث يف املصنّفات القدمية،
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فقد مثُل بكثافة يف كتب النّوادر واألخبار،
وعاجي املصطلح وإن
الد
كما مثُل يف مد ّونة ّ
ّ
غمض املفهوم .
وبدا واضحا ً للقارئ من خالل هذا الفصل
التمهيدي أن السخرية مفهوم بسيط
متعددة يف الوقت
ومعقّد ،وهي واحدة
ّ
نفسه ،تسعى إلى النقد والفضح وتدعو
القارئ والسامع إلى أن يكون أكثر يقظة
تقبله للخطاب الساخر .
أثناء ّ
وقد أوصل الباحث النّظر يف الباب الثاني
حيث وقف على أهم مصادر السخرية يف
وعاجي ،فوجدها كامنة يف الواقع
الد
أدب ّ
ّ
يقسمها
والذات ،وهو ما حدا به إلى أن
ّ
إلى مصادر مباشرة وأخرى غير مباشرة
 .فرأى من الضروري االنصراف إلى
محيط الرجل الثقايف» »5وما شاع يف تلك
الفترة من ثقافة املقاهي األدبية وما عرف

فيها من أدباء وفنانني من مجاالت فنية
مختلفة  .كما أثر ظهور
الصحافة عموما ً
ِّ
والصحافة الهزل ّية على وجه اخلصوص ،
ِّ
واشتغاله بها إنتاجا ً وإصداراً يف مصادره
الساخرة  .غير أن هذا األديب ذاته ،هذا
الذي بدأ حياته كاريكاتوريا ً بالريشة ،
جعل من قلمه وسيلة لتصوير أكثر املشاهد
الساخرة قوة يف مجتمعه ،فأثّرت السينما
الصامتة ولقطاتها اخلالدة يف لون أدبه
الساخر »6 ».
ث ّم حتدث الباحث يف إسهاب من خالل
الباب الثالث يف معلنات السخرية يف أدب
وعاجي  ،وهو مبحث قاده إلى تقسيم تلك
الد
ّ
ّ
املعلنات الساخرة  ،إلى معلنات طبغراف ّية
وأخرى سياقية  .فأ ّما املعلنات ال ّ
طبغراف ّية
 ،فقد وجدها كامنة يف عالمات التّنقيط ،
كنقطتي التعجب واالستفهام ونقاط التّتابع
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واألقواس واملعقوفني  .وأما املعلنات
السياق ّية فهي من قبيل الترديد والتكرار
واجلمل االعتراضية وصيغ التعجب وأدوات
التفسير والتفصيل وطريقة تنغيم اجلملة
النصي
 ...وقد خلص من هذا العمل
ّ
وعاجي يستخدم مثل
الد
املتأنّي إلى أن ّ
ّ
تلك املعلنات بطريقة مخصوصة يضمرها
م ّرة ويعلنها أخرى  ،بيد أنه يف تر ّدده ذاك
التشبع
حد
بني الضمور واإلعالن ال يبلغ ّ
ّ
 ،وذلك معيار تقاس به ،كما يقول جودة
السخرية ومعيار أدبية النص الساخر .
ولعل أكثر األبواب تفصيال  ،الباب الرابع
لصلته املتينة بآليات السخرية يف مدونة
وعاجي  .ويتأتّى ذلك التفصيل من
الد
ّ
ّ
صعوبة اإلحاطة بجميع اآلليات الساخرة
وعاجي مختلفة األجناس
الد
يف نصوص ّ
ّ
متباينة اجلودة  .كما تتأتّى الصعوبة
أيضا ً من طريقة تصنيف تلك اآلليات ،
تصنيفا يطمئن إليه الدارس  ،ويلتزمه
وعاجي  .لذا
الد
مدخالً لقراءة نصوص ّ
ّ
عمد الباحث علي البوجديد ّي إلى تبويب
آليات السخرية إلى آليات بالغية وأخرى
إيقاعية وتركيبية ومعجمية ومجموعة منها
وجدها قائمة على الصورة .
وما محاولته تلك إالّ من أجل حتسس
السخرية يف النصوص وإدراك تالوينها آن
القراءة  .وقد قاده ذلك البحث إلى متحيص
النصوص على اختالف أجناسها من قصة
قصيرة ورحلة ومسرحية وزجل ومقاالت
صحفية  ،فبدا له جل ّيا ً أن السخرية هي
طابع تلك النصوص املم ّيز  ،استطاعت
أن تكون خارقة ألنسجة األجناس األدبية
عابرة لها ،فوردت آليات السخرية بكثافة
يف جميعها من طباق وجناس وتشبيه ولفظ
دخيل وقلب معنوي وتصوير كاريكاتور ّي
ومبالغة وإطناب ومفاجأة وحتريف هزلي
ومحاكاة ساخرة وغيرها .
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وكانت وقفة الباحث األخيرة يف الباب
اخلامس مع وظائف السخرية ،فنظر
فيها ظاهراً وباطنا ً  .فرأى أن ظاهرها
إضحاك وباطنها نقد وإصالح ،وهي
صريحة وضمنية  .فالصريحة هي سطح
النص الساخر ،بينما الضمنية هي عمقه،
الذي يكشف عن خبايا الذات ،وعن أدبية
عد ورود السخرية يف نصوص
النص ،ولهذا ّ
وعاجي عنوانا لإلنشائ ّية ورديفا لألدبية
الد
ّ
ّ
 .وقد قاده التحليل إلى أن يعتبر أن شأن
السخرية يتعاظم يف النصوص األكثر أدبية
عد وجودها
وجودة يف طرائق الكتابة ،لذا ّ
يف النص عالمة فارقة على جودته ومبلغ
تأصيله يف اإلبداع  .وهو األمر ال ّ
طريف
الذي خلُص إليه بعد تناوله لتلك النصوص
املختلفة ،املتنوعة زمانا ً وأجناسا ً أدبية
 .ووقّر يف ذهنه أن نصوص املدونة التي
أعمل فيها فكره ،على تنوعها  ،تنتظم وفق
خيط دقيق رابط ،أال وهو خيط السخرية
التي تعمل يف النص عمالً خفيا ً .
ولقد أشار الباحث إلى أهمية اخلطاب
الساخر يف مدونة الدوعاجي  ،من خالل
سواء أكانت
البحث يف نصوصه اإلبداعية،
ً
بي أن
مسرحية أم قصصا ً نثرية  ،كما ّ
أسلوبه الساخر ميتاز بخاصية احلضور على
الصعد االجتماعية والسياسية والدينية
كافة  ،وهذه أفضل ضمانة لسيرورة أدب
الدوعاجي وخلوده .
وقد بدا جل ّيا ً من خالل هذه الدراسة أن
السخرية كما يقول مقدم الكتاب واملشرف
العمراني «
على السلسلة الدكتور «فاروق
ّ
متثّل ح ّقا ً ال ّ
وعاجي
الد
طابع املم ّيز ألدب ّ
ّ
الضاحك  ،والنّاقد ال ّرافض بغية
الهازل
ّ
اإلصالح  .وقد جنح الباحث علي البوجديد ّي
حتسسها وحتليلها ،وبيان
حد كبير يف
إلى ّ
ّ
وعاجي املتن ّوعة من
الد
آل ّيتها يف نصوص ّ
ّ
قصة قصيرة ورحلة ،ومسرحية ،وزجل،
ّ
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ومقاالت صحف ّية»7».
وعلى أي حال ،فإن هذه الدراسة تكتسب
أهمية خاصة ألنها قدمت قراءة جديدة
حول إنتاج الدوعاجي األدبي ،حيث كشفت
لنا عن جتربته وأفكاره وطبيعة فهمه
للعمل الفني ،وهو كشف يغني املتلقي،
ويفتح أمامه املزيد من اآلفاق لفهم أدب
الدوعاجي وإبداعه.
الهوامش :
 - 1علي البوجديدي شاعر وكاتب تونسي
 ،صدر له ديوان شعري بعنوان « الليل
والغيوم « منشورات الدار التونسية للكتاب
2010م.
 - 2علي الدوعاجي  :كاتب وشاعر
ورسام كاريكاتوري تونسي  ،ولد يف 4
جانفي 1909م من عائلة برجوازية ذات
أصول تركية  ،تعلم العربية والفرنسية يف
املدرسة العرفانية القرآنية  ،وكان يتردد
على املجالس واملقاهي األدبية ،واتصل
باملثقفني أمثال  :الشابي والطاهر احلداد
 ،وساهم يف حترير مجلة «العالم األدبي»،
كما أسس جريدة «السرور» سنة 1936
وعرف بعموده الساخر فيها« ،بالريشة
والقلم» ،وقد اطلع الدوعاجي على
الثقافات األجنبية  ،حيث كان يقرأ لنيتشه
وشكسبير وطاغور واجلاحظ وغيرهم من
األدباء الكبار  ،وقد أنتج كما كبيرا من
املقاالت يف فنون الكتابة األدبية تقريبا
 ،شعر  ،مسرح  ،قصة  ،سينما  ،حتى
عده أحد الكتاب املعاصرين ( أبا القصة
عزبا،
التونسية )  .تويف عام 1949م
َ
منبوذ اً ،مصابا ً مبرض السل يف مستشفى
الرابطة يف تونس العاصمة ،متأثر اً بفعل
إدمانه تدخني احلشيش «التكروري .انظر
مقال « علي الدوعاجي ..يف ذاكرة الناس
« رشيد احلسني  ،مجلة العربي اجلديد
عدد يناير 2015م  ،ومقال « :علي

الدوعاجي أبو القصة يف تونس « كمال
الرياحي  ،موقع جزيرة نت
.. . http://www.aljazeera.net
»السخرية يف أدب
 - 3علي البوجديد ّي ّ
وعاجي  :جتلّياتها ووظائفها «،
الد
علي ّ
ّ
داراألطلس ّيةللنّشر ،تونس ،الطبعة األولى،
. 2010ص . 11
 - 4نوقش هذا العمل بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ( جامعة تونس )
 .وقد تألّفت جلنة املناقشة من  :الدكتور
احلبيب الع ّوادي رئيسا  ،والدكتورة بسمة
نهى الشّ اوش عضوا  ،والدكتور أحمد
اخلصخوصي مشرفا  ،وذلك يوم السبت
ّ
 15نوفمبر  . 2008وقد حاز الطالب
علي البوجديد ّي  ،على درجة املاجستير
جدا مع توصية بنشر
مبالحظة  :حسن ّ
العمل .
 - 5كان عقد الثالثينيات فترة ذهبية
يف األدب التونسي  ،ففي عام  1930م
حتديدا صدرت أهم املجالت األدبية التي
عنيت بالقصة أال وهي مجلة « العالم األدبي
« للشيخ زين العابدين  ،كما ظهرت يف هذه
الفترة حركات أدبية متميزة ميثل « علي
الدوعاجي « أحد رموزها الكبار  .انظر
كتاب « نشأة القصة التونسية وروادها «
لألستاذ محمد صالح اجلابري  ،منشورات
مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهلل – تونس
1975م
 - 6تعد قصص « يف بالد الطررني «
للدوعاجي من أهم النصوص البصرية ،
حيث استلهم منها السينمائيون التونسيون
أعماال سينمائية كثيرة منها على سبيل
املثال  -ال احلصر  « -الفانوس السحري
« للمخرج حمودة بن حليمة  ،و « نزهة «
للمخرج فريد بوغدير  ،و أخيرا « راعي
النجوم « للمخرج املبدع مراد بالشيخ .
- 7علي البوجديد ّي ،املرجع السابق،ص. 9
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منذ أكثر من أربعني عام ًا مضت كان حسني سعيد الكرمي يبدع يف تقدمي
برنامجه الشهير والقيم «قول على قول» على أثير إذاعة لندن ،الشهيرة أيض ًا
والقيمة ،والتي حتتفظ لها الذاكرة العربية مبخزون كبير من الذكريات بحلوها
وحنظله ًا مع ًا .
وقد قام «الكرمي» بعد ذلك بتجميع كل حلقاته اإلذاعية يف ٍ
كتاب جدير بالقراءة
والتمعن ،صدر عن دار لبنان للطباعة والنشر ،وحتصلنا على طبعته السابعة
التي صدرت عام  . 1986واجلميل يف االختيار أنه وثّق اسم السائل وبلده ،
ٍ
وسائل وجواب .
فحفظ بذلك سجالً متكامالً من سؤال
ولكي ال يضيع هذا األثر القيم وتبهت ألوانه على أرفف املخازن املهملة رأينا أن
نهديكم يف كل ٍ
عدد جوهر ًة من ٍ
عقد الكرمي الفريد الذي ال يقدر بثمن  ،وهذه
بعض جواهره .
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الرومانسية والكوميديا والدراما يف فيلم فورست جمب ..

ريشة املحظوظ
أم قدر املكافح ؟
الليبي ـــ وكاالت
ٍ
بطريقة
ت الفكر ُة ِم َن الفيلم تقدمي الغ ََب ِاء
ليس ْ
َ
ٍ
ض َح الطرق التي كانت تنوي إسقاط
ف
وال
،
ة
ي
َ
ْ
ذك ّ
حوله ،وال انتصا َر ُه رغم
البطل غير املُدرك ِلَا َ
ضعفه ،وتقدمي أمنوذج لشخص محدود يف
أعمق
ب الفيلم ،فال ّرسالة
قُدرات ليس ْ
ُ
ت ُل َّ
وراء الفكر ِة .ولعلَّ روعة الفكر َة
وتبقى خف ّية َ
تكم ُن يف إميانك بها ،وتقدميها يف إطارٍ
ٍ
نم عن سالم
وي ُّ
بسيط ِف ْي ِه الكثي ُر من البراء ِةَ ،
ب احلقيق ّية اخلف ّية.
النف ِ
س ،ومشاعرِ ا ُ
حل ِّ
ٍ
بريشة تتمايلُ
وتتراقص يف
قصة الفيلم
تبدأ ّ
ُ
ط على ِ
ِ
كتف من يقطع ال ّ
الفضاء ،تَهب ُ
طريق،
ِ
الهواء
ويتركها لتعود م ّرة أخرى إلى رقصة
خاصتها قبل أن تسقط على قدم «فورست»،
الذي َي ْح َت ِ
ض ُن َها ،ويحتفظُ بِ ها يف حقيبته،
قد تكون تلك ال ّريشة هي فرصةُ قد تأتي
إلينا رغم أننا ال نراها ،وال نشع ُر بها ،وال
تنتصر فكرة النجاح ،رغم كل
نستثمرها.
َ
الضعف ومحاوالت التدمير
العواقب ،ورغم ّ
تاك .قد
والتشكيك واملؤامرات التي ُ َ
َيع َت ِب ُر َك الناس غير ٍ
أهل للنجا ِح ،وال يرون
الضعف ،لكنّك عندما تنتص ُر تغ ّي ُر
فيك ّإل َّ
مفاهيم االنتصارِ.
َ
«فورست» ،بطل الفيلم ،لم يكن ً
بطل ،لكن
ٍ
جناحه جاء ألنَّه لم يحمل أ َّي ٍ
ضغينة
حقد أو
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جتا َه ٍ
حد
أحد ،وأعتقد أنّها فكرة أثّرت يف َّ إلى ٍّ
كبير ،ففكر ُة النّجا ِح تتحدث يف هذا الفيلم
ْسه بأ ِّي حقد
عن شخ ِ
ص ال يحمل ،وال يثقلُ َنف َ
أو كره.
وي ْج ًم ُع الفيلم بني الرومانسية والكوميديا
َ
ك ث َّم تبكي ،وتضحك
ح
َض
ت
و
ن
حتز
والدراما،
ْ َ ُ
ُ
أخيرا على «فورست».
ً
ِ
ويحملُ الفيلم ُبعداً إنسانيا ً لشخص تلقائي
اعتا َد منذ نعومة أظفاره على والدته ،والتي
إشارة إلى ِ
ٍ
رأيه
ُيظهر لنا نصائحها ،دون أية
خصي الذي لم يكن له وجود يف الفيلم.
الشّ
ّ
أحد
وقد ّ
قدم «توم هانكس» يف هذا الفيلم َ
ِ
ِ
اإلشارات من
أدواره ،وأخذ الكثير من
أروعَ
ال ّ
طفل «لهالي جويل» الذي قام بدور «فورست
وجند أ َّن «هانكس» استفا َد منه
الطفل»،
ُ
بطريقة كالمه ،وحركاته ،وحتّى بإمياءات
رأسه.
وجاء تدفق األحداث بشكل ُم ًت ًسل ِْس ٍل ومتناغم،
َ
إضاف ًة إلى األسلوبِ ،وما توفّر من تأثيرات
وإضاءة ومالبس ل ُت ْح ِك َم من سبك العمل،
ص ًة ِ
خر ٍِج عبقر ِّي كـ «رميكس».
بيد ُم ْ
خا ّ
جلانب اإلنساني ال ّرائع هو
والذي َجعلنا نرى ا ّ
األداء املوهوب لــ «توم هانكس ، :وأدا ُؤ ُه املتقن،
لشخص ّية «فورست» ،وخاص ًة عندما يكو ُن
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أمنوذج
حدثنا عن
ٍ
إلى جانب أ ّمه وحبيبته ،ليِ ّ
ح َملَ كل معاني النجاح والفشل،
إنساني َ
ٍّ
السقوط والنهوض ،يف قراءة فلسف ّية للنفس
البشر ّية بكل ما فيها من خالل أحداث واقعية
لنماذج حقيق ّية يف املجتمع.
ب ،والنقاء،
وأعطانا الفيلم درسا ً يف احل ّ
ِ
والسخر ّية التي
وجه احلِق ِْد،
والنجاح يف
ّ
ال ترحم حتّى الضعفاء غير القادرين على
الدفاع عن أنفسهم ،وقدرة الفيلم تبر ُز يف أنّه
ّ
َن َفذَ إلينا عبر أخطائنا مباشرة ،لتتغ ّير
نظرتنا إلى األمورِ ،وكثير من
األشياء حولنا.
ريشةٌ بدأت الفيلم ،وبها
انتهت ،متايلت يف األثير،
هب َ
ت
ط ْ
تراقصت بخفّة َ

على قدم «فورست جامب» ،وانتهى الفيلم
بتطايرها بعيداً عنه ،وبها رسم «توم هانكس»
ٍ
إنسان ابتلي بإعاقة ،ورغما ً عنها عاد
حيا َة
ب ،وال َتشّ بث باحليا ِة،
ّ
ليقدم دروسا ً يف احل ّ
التقدم رغم كل الظروف.
على
ر
واإلصرا
ِ
ّ
حبكة الفيلم :
يحكي فيلم  Forrest Gumpعن شخصٍ
رفضت والدته إدخاله مدرسة خاصة ،وذهبت
به إلي مدرسة عادية حتى ال يشعر بالنقص
ألنه كان معاقا ً وبطئ الفهم ،فكان يتعرض
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للمضايقات من األصدقاء يف املدرسة،
وبرغم ذلك فإن «فورست» ــــ الذي أدى
دوره «توم هانكس» ــــ وهو املعاق ،أصبح من
أكثر الناجحني يف العالم مبغامراته ودخوله
للجيش ولعبه للبيج بوجن ،والكثير من األشياء
اإلنسانية الكثيرة.
يعرض لنا املخرج “روبرت زمييكيس” حياة
“فورست جامب” ،أو كما يسمونه «املعاق
فورست جامب».
تبدأ افتتاحية الفيلم حول الطفل “فورست”
الذي يعيش حياة شاقة بسبب نقص ذكائه
و احلذاء الغريب الذي كان يلبسه يف ساقه
لكي يتمكن من املشي ،ولذلك كان مختلفا ً عن
كل األوالد ،فكان يتلقى املعاملة السيئة منهم
بسبب مظهره الغريب .
كافحت أمه لدخوله املدرسة برغم أنه كان
يعاني من نقص يف الذكاء ،ولكنها أصرت
على دخوله إلى مدرسة عادية وليست خاصة
ٍ
بشيء من النقص ..
حتى ال يشعر “فورست”
دائما ً أمه كانت تشجعه يف حياته  ..حتى أن
معظم أحاديثه كانت تبدأ بكلمة  :تقول أمي .
هنا دور األم كبير ،ويبدو واضحا ً احلمل
الثقيل عليها ،ولكنها ربت ابنها علي األخالق
اجليدة واملساعدة دون مقابل ،وعلى محبة
اآلخرين .
منذ الصغر “فورست” تعرف علي «جيني»
التي كانت صديقته الوحيدة ،والتي كانت
تقضي معه وقتا ً طويالً لقسوة والدها عليها
..وهو الذي كان دائما ً سكيراً وقذراً وال
حتبه.
“جيني” ظلت صديقته أثناء اجلامعة ،وكم
كانت شخصيتها قوية ومختلفة عن “فورست”
اخللوق الطيب ،لكن كل منهما اجته يف حياته
يف منحى مختلف“ ،فورست” اجته للكلية
ثم اجليش وتعلم «البينج بوجن» هناك وأصبح
العبا ً محترفا ً وبعد ذلك عمل يف صيد
اجلمبري … كل ذلك يوضح أن “فورست”
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ورغم أنه معاق  ..إال أنه متكن من أن يختار
حياته الناجحة .
عاش «فورست» ووالدته يف منزلٍ كبير خارج
مدينة غرينبو ،وكسبوا األموال عن طريق تأجير
الغرف للمسافرين .على منت احلافلة يف أول
يومٍ يف املدرسة ،قابل «فورست» جيني كوران.
أصبح االثنان صديقني مقربني ،وساعدته
على تعلم القراءة والوقوف أمام املتنمرين
الذين قاموا مبضايقته .يف أحد األيام ،كانت
مجموعةٌ من الفتيان يرمون احلجارة على
«فورست» ،فاكتشف أنّه قاد ٌر على الركض
ٍ
ٍ
منحة
بسرعة مذهلة ،ويحصل «فورست» على
من جامعة «آالباما» .وبعد تخرجه ينضم
ٍ
مهمة إلى
إلى اجليش األمريكي ليذهب يف
«فيتنام» ،حيث يقوم ببعض األعمال البطولية
بعضا من رفاقه بعد تعرضهم لكمني.
فينقذ
ً
تضخيم شخصية فورست إلى ما يشبه
السوبرمان :
بعد عودته إلى الوطن ،يكتشف «فورست»
موهبته يف كرة الطاولة وينضم إلى الفريق
ٍ
بطوالت إلى الصني
األمريكي ويذهب يف
حيث يربح مع فريقه ويعود ملقابلة الرئيس
«نيكسون» .بعد ذلك ،يبدأ «فورست» أعمال
شركته لبيع اجلمبري والتي حتقق جناحا ً
هائالً فيما بعد .كما يشتري بعض األسهم يف
شركة «آبل» للحواسيب ،ويحصل على مكاسب
عظيمة ويستثمر األرباح يف األعمال اخليرية.
تلقّى فورست منحةً دراسيةً لكرة القدم من
جامعة أالباما ،حيث ساعدته سرعته يف الفوز
بعدة مباريات .لعب ملدة خمس سنوات وارتدى
القميص رقم  ،44والذي ُيعتقد أنّه إشار ٌة إلى
سنة والدته .والتقى بالرئيس «جون كينيدي»
يف البيت األبيض.
يف عام  ،1969انضم «فورست» إلى خدمات
اجليش اخلاصة .وقد أكسبته مهاراته
االستثنائية يف كرة الطاولة مكا ًنا يف فريق
كرة الطاولة  All Americanالذي سافر
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معه إلى الصني يف أوائل السبعينيات .عند
عودته ،كان فورست مشهوراً ،و ُدعي إلى
«ديك سيتي» يف مدينة نيويورك للظهور
يف معرض «ديك كافيت» ،حيث كان «جون
لينون» ضيفا ً أيضا ً يف ذلك الوقت.
يف يونيو  ،1972متت دعوة فورست مع
فريق كرة الطاولة األمريكي إلى البيت
األبيض حيث التقى بالرئيس ريتشارد
نيكسون الذي يقدم له غرفةً للبقاء يف فندق
ٍ
بشكل غير
ووترغيت .يف تلك الليلة يساهم
مقصود يف كشف فضيحة «ووترغيت» ويؤدي
إلى استقالة ريتشارد نيكسون يف أغسطس
س ِّرح فورست من
 .1974ويف نفس العامُ ،
ٍ
بشكل مشرف برتبة رقيب.
اجليش
عند عودته يف آب /أغسطس عام ،1974
أنشأ فورست شركته لبيع اجلمبري ،لكنّها لم
تنجح يف بداية األمر .تغيرت األمور عندما
ضرب اإلعصار كارمن املنطقة ،وكان قارب
فورست هو الوحيد الذي بقي سليماً ،ووجد
نفسه يحتكر «اجلمبري» حتت اسم شركة
«بوبا غامب» للجمبري التي سرعان ما
أصبحت غني ًة جداً.
عاد «فورست» إلى وطنه «غرينبو» يف سبتمبر
 1975عندما علم أ ّن أ ّمه كانت تشارف
على املوت بسبب السرطان .بعد وفاتها ،بقي
فورست وترك الشركة لدان الذي ُيدخله يف
استثمارٍ كبير مع شركة آبل كمبيوتر .وبفضل
األموال التي حصل عليها من استثماره يف
شركة آبل للكمبيوتر ،ينفق فورست على
ترميم الكنيسة التي يتردد عليها ،ويساهم
يف إنشاء مركزٍ طبي يف مسقط رأس بوبا،
كما منح عائلة بوبا حصة بوبا من أموال
االستثمار.
عالمات فارقة :
 – .املميز يف فيلم
Forrest
Gump
أنه يعرض لنا قصة

حياة شخص  ..مثل فيلمي “”Boyhood
و “ ”Moonlightولكن بطريقة كوميدية،
وبإسقاطات مباشرة علي املجتمع األمريكي،
كل ذلك أظهره لنا املخرج “روبرت زمييكس”
يف صورة رائعة اجلمال.
– سيناريو  Forrest Gumpهنا يعرض
قصة حياة شخص ،وهو ليس بسيناريو
معقد ،بل أنه ُكتب بوضوح وسالسة ،أما كتابة
الشخصيات فقد كانت ممتازة ،وباألخص
“فورست” و”والدته” ،وبداية األحداث
وتصاعدها كان جيداً.
التصوير هنا كان إبداعا ً خالصا ً ليظهر لنا
حياة “فورست” املختلفة منذ صغره مروره
بالكلية واجليش  ..وكان اإلتقان كبيراً يف
استخدام الكادرات واأللوان املناسبة لكل زمن.
أما عن شخصية “جيني” ،فإنها شخصية
حتاول أن تكون مشهورة وناجحة ولكن تبدأ
حياتها بطريقة خاطئة ،فقدت األمل يف
أن تكون مغنية ناجحة ،ويئست من احلياة
واجتهت للمخدرات واألفعال السيئة وكانت
دائما ً تفكر يف االنتحار للتخلص من أفعالها
وكرهها للحياة ولقسوة أيامها السابقة عندما
كانت طفلة  ،حيث ماتت والدتها ،وكان والدها
سكيراً طوال الوقت وسيئا ً يف معاملتها .
أما “فورست” فقد كانت والدته حتبه جداً
وتنصحه حلياته املستقبلية ،دائما ً كانت تقول
له  :ال تدع أحداً يقنعك أنه أفضل منك ،
كانت شخصية ذكية وحكيمة وراضية بحال
ابنها ،بل وتعطيه الدفعة ليتفوق علي وضعه
الصعب ،كانت حقا ً أما ً عظيمة.
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رحلتها األوىل كانت األخرية ..

التايتانك تلفظ أنفاسها

التايتانك تتحطم

الليبي  .وكاالت
جبل اجلليد لم ُيغرق السفينة :
غرقت سفينة «تايتانك» الشهيرة يف عرض
املحيط بسبب قاعدة فرضت على جميع السفن
لتفادي االصطدام ،وفقا ملا ذكره كتاب جديد.
ومنذ أن غرقت السفينة تايتانك يف شمال
املحيط األطلسي ،يف  15أبريل ،1912
أثناء رحلتها األولى من «ساوثهامبتون» إلى
«نيويورك» ،ظل املؤرخون يلقون باللوم حصراً
على جبل جليدي.
لكن الصحفي «سينان مولوني» الذي كان يبحث
يف الكارثة منذ  30عاماً ،يعتقد أن هناك
أسبابا ً أكثر من ذلك وراء احلادث ،حيث أن
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غرق السفينة كان ناجتا ً عن حريق يف مخبأ
للفحم ونقص يف الوقود ،وقرار بالتحول إلى
اليمني لتجنب جبل جليدي ،مجتمعة معاً.
ففي كتابه اجلديد  « :تايتانك ،ملاذا اصطدمت،
وملاذا غرقت وملاذا ال يجب أن تبحر أبدا؟ «،
يكشف «مولوني» عن معلومات جديدة تقترح أن
قرار حتويل وجهة السفينة إلى اليمني لتفادي
االصطدام مع جبل جليدي ،كان أحد األسباب
احلاسمة يف غرق السفينة.
وحدث ذلك بعد اندالع حريق يف مستودع الفحم
الذي كان مستعراً وتسبب يف أضرار جسيمة
يف هيكل سفينة تايتانك ،يف املنطقة ذاتها التي
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ضربها يف ٍ
وقت الحق جبل اجلليد.
ويوضح «مولوني» أن هذا األمر حدث جراء
قاعدة معروفة تلزم السفن باالجتاه إلى اليمني
دائما ً عند مواجهة سفينة أخرى قادمة ،ما مينع
حدوث تصادم.
لكن القاعدة التي فرضت على السفن يف
خمسينيات القرن التاسع عشر ،لم تنجح مع
اجلبال اجلليدية ،على حد زعمه ،بعد أن
قرر طاقم «تايتانك» اتباعها ،وهو ما أدى إلى
اصطدام السفينة باجلبل اجلليدي وبالتالي
غرقها يف املحيط.
ورمبا كانت هذه القاعدة مفيدة لو أن امتداد
اجلبل اجلليدي حتت املياه كان معروفاً ،إال أن
توقعات الطاقم لم تكن صحيحة بالشكل الكايف
إلنقاذ السفينة ،وبالتالي كان اتباع قاعدة االجتاه
إلى اليمني عند مواجهة جسم ثابت أيضاً ،سبب
النهاية املأساوية للسفينة يف نهاية املطاف.
األنيقة الفاخرة تتحلل اآلن :
ويبدو أن عيون العالم لم تنصرف بعد عن هذه
السفينة الساحرة حتى بعد أن شبعت موتا ً
وغرقا ً يف املاء املالح ،فقد التقطت مجموعة
من الغواصني صوراً جديدة تظهر وتكشف
حتلل سفينة «تايتانك» الشهيرة ،حيث طغى
امللح والبكتيريا التي تنهش املعادن على حطام
السفينة.
ووفقا ً ملوقع «غيك» ،فإ ّن «فريق الباحثني املؤلف
من  5غطاسني ،قام خالل شهر أغسطس
املاضي بإجراء مسح جديد حلطام السفينة
الغارقة يف شمال املحيط األطلسي ،قبالة
سواحل نيوفاونالند  -كندا.
ولفت املوقع إلى أ ّن «الفريق اعتمد على
غواصتني متقدمتني للعثور على بقايا السفينة،
مت إجراء
باستخدام أنظمة الكاميرا الغاطسة ،و ّ
تصوير ضوئي لكل ما بقي من السفينة».
وكشف الباحثون أن «إحدى املناطق األكثر
تدهوراً هي مقر ربان السفينة» ،الفتني يف
الوقت نفسه إلى أ ّن «حطام السفينة سيستمر

يف التحلل بفعل تكاثر البكتيريا عليها».
وتعود قصة سفينة «تايتانك» الشهيرة إلى عام
 ،1912حني غادرت خالل شهر أبريل مرفأ
ساوثامبتون يف إنكلترا ،يف رحلتها االفتتاحية،
التي كانت ستختتم يف نيويورك ،حاملة على
متنها أكثر من  2200شخص من  40جنسية
مختلفة .إال أ ّن السفينة لم تبلغ وجهتها ،حيث
غرقت ليل  14-15أبريل ،بعدما اصطدمت
بجبل جليدي ولقي أكثر من  1500راكب
مصارعهم يف احلادث.
قارب النجاة الذي لم ينج من الغرق :
بعد مرور أكثر من قرن على غرقها ما زالت
سفينة «تيتانيك» جتذب انتباه الناس ،فما زال
الناس يتابعون بشغف أي شيء عن قصة الفيلم
الذي طاملا أحبوه والذي يجسد قصة حب «جاك»
و»روز» ،بل وما زالت الصحف العاملية والعربية
واملحلية تتناول قصة السفينة الغارقة ،وتتابع كل
ما يخصها ،ففي تقرير بالصور نشرته صحيفة
«الديلى ميل» ،بعد  5أيام من ذكرى غرقها،
يكشف لنا قصة شبيهة بقصة «جاك» و»روز»
لزوجني كانا على منت أكبر سفينة عمالقة مت
تشييدها .كما نشرت الصحيفة البريطانية
أيضا ً صوراً لقارب جناة تيتانيك والذي كان
توجد عليه  3جثث متعفنة ،مت اكتشافها من قبل
طاقم عابرة املحيط « ،»RMSبعد شهر من غرق
السفينة يف رحلتها األولى.
قارب النجاة اخلشبى هذا ،والذي كان آخر
ما حترر من سفينة تايتانك املنكوبة ،والتي
اصطدمت باجلبل اجلليدي ،شوهد على بعد
 200ميل من موقع احلطام ،من قبل طاقم
عابرة املحيط « ،»RMSوذلك يف  13مايو عام
.1912
وكان على منت هذا القارب ،وفقا ملا نشرته
صحيفة «الديلى ميل» البريطانية ،جثتا اثنني
من رجال اإلطفاء بغرفة محرك سفينة تايتانك،
وراكب ُيدعى طومسون بيتى )37( ،عاما ،والذي
كان ال يزال يرتدى سترة العشاء ،أما يف اجلزء
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السفلى من القارب فقد وجد الطاقم خامت زواج،
منقوش عليه بكلمات «إدوارد جليردا» ،وهو ما
تبقى من الزوج والزوجة اللذين القا حتفهما يف
عرض البحر بعد محاولتهما النجاة من غرق
السفينة .وتساعد الصور التي مت التقاطها يف
عملية اإلنقاذ يف بناء صورة عن معاناة أولئك
الذين فقدوا حياتهم على منت قارب النجاة
«»Collapsible A
ُيذكر أن املزيد من الصور لعملية اإلنقاذ سيتم
جمعها يف مزاد علني جنبا إلى جنب مع ورقة
بخط اليد متت كتابتها بواسطة راكب على
قارب عابرة محيطات « ،RMSوالتي كشفت
كيف استخدم طاقم السفينة املناظير إللقاء
نظرة فاحصة على اجلثث ،وأظهرت أيضا ً
معاناة الركاب على السفينة ،وحالة اجلثث التي
وجدوها.
إدوارد وجيردا  ..قيس وليلى التايتنك :
وكان من ضمن القصص التي مت التعرف
عليها ونقلتها صحيفة «الديلى ميل» قصة
الزوجني إدوارد وجيردا ،والتي تشبه إلى حد
كبير القصة الرومانسية العاملية جاك وروز
فى فيلم «تايتانك» ،فقد بدأت القصة عندما
قرر العامل «إدوارد بنجتسون ليندل» ،وزوجته
«إيلني جيردا» االنتقال إلى الواليات املتحدة،
من وطنهما يف «هيلسينجبورج» يف السويد،
فسافر الزوجان إلى «ساوثامبتون» ،لتأمني
أوراق الهجرة اخلاصة بهما ،وذلك قبل أقل من
أسبوع لتعيني سفينة تيتانيك للشراع ،وكشفت
الصحيفة أنه كان من املفترض أن يواصلوا
رحلتهم من نيويورك إلى هارتفورد ،كونيتكيت،
فكان الزوجان على منت تايتانك ضمن ركاب
الدرجة الثالثة ،وبعد اصطدام السفينة يف 14
أبريل عام  1912كافح الزوجان مع اثنني من
زمالئهما السويديني للنجاة ،وذلك باالستقرار
على سطح السفينة املائل.
ممسك ًا بخامت زواجها :
ومتكن السيد «ليندل» من الصعود على قارب
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ربان تايتنك املنكوبة
النجاة ،لكن زوجته لم تتمكن من ذلك ،ورغم
محاولة زوجها لإلمساك بها ومساعدتها على
التسلق إال أنه لم يستطع ،ولم تتحمل هي البرد،
وفى نهاية املطاف اضطر إلى ترك يديها،
ونتيجة حلسرة ليندل على فقدان زوجته أدى
ذلك إلى حتول شعره للون الرمادي يف أقل من
 30دقيقة ،وقد فارق «ليندل» احلياة ممسكا ً
بخامت الزواج.
ولم يتم إيجاد جثتي الزوجني املحبني ،ولكن
طاقم عابرة املحيط « »RMSاستطاعوا إيجاد
خامت زواج «ليندل» ،ومت تسليمه لوالد جيردا ،ثم
مت وضعه يف صندوق للودائع يف السويد.
مولد املارد املنحوس  ..وموته :
وسفينة تايتانك تُعتبر أحد أكبر وأعظم األجسام
صنعت يف عصرها ،حيث بدأ
املُتحركة التي ُ
العمل على بنائها من ِقبل شركة «خط النجم
األبيض» مبدينة «بلفاست» الواقعة يف إيرلندا
(املعروفة حاليا ً إيرلندا الشمالية) ،واستمرت
عملية اإلنشاء والتأسيس مدة أكثر من عامني،
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االجنليز
يستقبلون خبر
غرق تايتنك

آخر قارب جناة
َليكتمل بناء السفينة العظيمة أخيراً يف
1912م ،وبلغت التكلفة الكاملة لبناء السفينة
ما ُيقارب  7.5مليون دوالر .ويصل طول
السفينة إلى 270م ،ويبلغ ارتفاعها أكثر من
28م ،واحتوى هذا البناء العظيم على عشرة
طوابق ،وثالثة محركات ضخمة تعمل من خالل
احتراق الفحم.
بدأت سفينة تايتانك رحلتها األولى من مدينة
«ساوثامبتون» يف إجنلترا نحو فرنسا ،ومدينة
كوينزتاون ،وإيرلندا ،ث ّم ّاتهت إلى الغرب نحو
مدينة نيويورك ،وقد حملت السفينة على متنها
 1316راكبا ً و 885من أفراد طاقمها ،ولم
يكن جميع الركاب من طبقة األثرياء بل كان
من بينهم عدد من املهاجرين من إيرلندا وأملانيا
وبعض املناطق األخرى ،وقد انتهت رحلة هذه
السفينة العظيمة بحادثة مأساوية أدت إلى
وفاة  1514شخصاً؛ بسبب اصطدامها بجبل
جليدي يف شمال املحيط األطلسي.
بني جبل اجلليد وتهور الطاقم :

بدأت سفينة تايتانك رحلتها األولى يف 10
أبريل من عام 1912م ]٣[،حيث انطلقت من
مدينة ساوثامبتون يف إجنلترا متّجهة إلى مدينة
نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأثناء
الرحلة تلقى طاقم السفينة حتذيرات عبر
الراديو الالسلكي بوجود جبال جليدية بالقرب
من السفينة مما دفع قبطان السفينة إلى تغيير
مسارها إلى اجلنوب مع إبقاء السرعة كما هي
( 22عقدة) ،واعتقد الطاقم أن باستطاعتهم
تفادي االصطدام باجلبل اجلليدي مبالحظة
التغ ّير يف حركة املياه عند االقتراب منهّ ،إل أنّهم
لم يستطيعوا حتقيق ذلك؛ بسبب هدوء مياه
املحيط يف تلك الليلة ،وسرعان ما شوهد جبل
جليدي بالقرب من جزيرة «نيو فاوند الند» يف
كندا ،وبسبب السرعة العالية لم يتمكن القبطان
من تغيير مساره ،حيث اصطدم اجلزء األمين
من السفينة باجلبل اجلليدي ،وأدى االصطدام
إلى تلف كبير يف أجزاء السفينة وتس ّرب مياه
البحر داخلها .وعلى الرغم من االعتقاد السائد
بأن السفينة غير قابلة للغرق ،إال أنها غرقت
بعد بضع ساعات فقط من اصطدامها ،حيث
أن تصميم السفينة املتطور آنذاك واحتواءها
على العديد من املقصورات املانعة لتسرب املاء
لم يكن كافيا ً إلنقاذ السفينة من الغرق.
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خبر التايتنيك
يتصدر
الصحف

ركاب الرحلة األولى واألخيرة
وقائع موت العروس :
•بدأت األحداث املأساوية لغرق سفينة
تايتانك بعد دقائق معدودة من اصطدامها
باجلبل اجلليدي ،حيث بدأت كميات كبيرة
من مياه البحر بالتسرب داخل السفينة مما
أدى إلى طفو خمسة من األعمدة املائية يف
وبناء
السفينة والبالغ عددها  16عموداً،
ً
على ذلك قرر مهندس السفينة «توماس
أندروز» بأن السفينة ستغرق قريباً.
•الساعة  12:30بعد منتصف الليل ،أصدر
كابنت السفينة «إدوارد جي سميث» أوامره
بإنزال مراكب النجاة إلنقاذ الر ّكاب ،ومت
محمل باألطفال والنساء
إطالق أول مركب َّ
بعد عشر دقائق من وقت إصدار األمر.
•الساعة  02:10بعد منتصف الليل،
استمرت عملية إخالء الركاب إلى قوارب
النجاة ،حيث مت إطالق  18قارب جناة
من أصل  20قاربا ً متبقيا ً على السفينة،
وغُمرت مقدمة السفينة باملياه ،وبدأ اجلزء
اخللفي من السفينة باالرتفاع واخلروج
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من املاء ،وحلّ الظالم يف السفينة؛ بسبب
انطفاء أضوائها.
•الساعة  2:17بعد منتصف الليل ،أدى
االرتفاع الكبير يف اجلزء اخللفي من
السفينة وزيادة الضغط عليها ،إلى انقسام
جسمها يف اجلزء الواقع بني املدخنتني:
الثالثة ،والرابعة ،حيث انشطرت إلى
نصفني.
•الساعة  02:20-02:19بعد منتصف
الليل ،بعد أن انشطرت السفينة إلى قسمني
منفصلني ،بدأ جزء املقدمة باالختفاء
تدريجيا ً ليصبح حتت املاء ،وبقي اجلزء
اخللفي طافيا ً فوق املاء إلى أن غمرت املياه
الغرف اخلاصة باملاكينات ،وفقدت املؤخرة
توازنها ،مما أدى إلى هبوط املرساة نحو
قاع البحر .وصول أجزاء السفينة إلى قاع
البحر.
• الساعة  ،02:24-02:22هبط اجلزء
األمامي من السفينة نحو القاع بسرعة
تتراوح بني  64-40كم/ساعة ،إلى أن
ارتطم بالقاع مما أدى إلى التوائه ،أما
اجلزء اخللفي من السفينة فقد هبط نحو
األسفل بسرعة  96كم/ساعة ،ليرتطم
أخيراً بالقاع عند عمق  2000قدم بعيداً
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عن ّ ِ
املقدمة.
• بعد حدوث مأساة غرق سفينة تايتانك
والنتائج الكارثية التي جنمت عن ذلك،
ظهرت احلاجة إلى معرفة األسباب
احلقيقية التي أدت إلى غرق السفينة،
فتولت الواليات املتحدة وبريطانيا مسؤولية
التحقيق يف مالبسات احلادثة ،وبذلك
بدأت الواليات املتحدة التحقيقات يف 19
أبريل واستمرت إلى  25مايو ،1912
حيث أجريت مقابالت مع  80شخصا ً من
الناجني ،وقال أحدهم إن قبطان السفينة
«سميث» لم يقلل من سرعة السفينة رغم
وجود حتذيرات بوجود جبل جليدي،
كما أن ُركاب السفينة أُصيبوا بحالة من
الهلع واالرتباك ،ومت توزيع قوارب النجاة
بصورة عشوائية وغير منظمة ،وانتقدت
التحقيقات األمريكية اإلجراءات املتسرعة
ملجلس التجارة البريطاني وتساهله يف
صلوا إلى أن السبب الرئيس
التنظيم؛ إذ تو ّ
الذي أدى إلى اصطدام السفينة هو
عدم قيام كابنت السفينة بإبطاء سرعتها
قبل حدوث االصطدام ،أما التحقيقات
البريطانية فقد بدأت يف أيار/مايو عام
1912م ،وتوصلوا من خالل التحقيقات
أن اصطدام السفينة كان بسبب السرعة

الكبيرة التي كانت تسير بها.
بأي ٍ
ذنب غرقت ؟ :
األخطاء كثيرة ،ومنها وجود خلل يف تصميم
السفينة وصناعتها ،حيث لم تكن صناعة
السفينة متقن ًة ويف أعلى مستويات اجلودة ،فقد
استخدمت مسامير منخفضة اجلودة يف بعض
أجزاء السفينة ،مما أدى إلى تكسرها مباشر ًة
أثناء االصطدام .كذلك عدم االهتمام برسائل
التحذير ،إذ كشفت بعض التحقيقات أ ّن كابنت
السفينة لم يتلق رسائل التحذير التي ُبعثت له،
أو أنّه تلقاها ولكنّه قام بتجاهلها ولم يهتم بها،
ولم يتوقع أن تكون النتيجة كارثي ًة إلى هذا احلد.
أما اإلفراط يف السير بسرعة كبيرة فيزيد من
ٍ
بسرعة
احتماله أن قائد السفينة كان يسير
ٍ
كبيرة جداً على الرغم من كافة التحذيرات
مما أدى إلى عدم السيطرة
التي ّ
مت إرسالها لهّ ،
عليها ،وبالتالي حتطمها والتسبب بعدد كبير من
الوفيات.
وال ميكن أيضا ً إهمال فرضية النقص يف قوارب
النجاة ،فقد كانت السفينة حتمل عدداً قليالً
وغير ٍ
كاف من قوارب النجاة ،حيث إ ّن هذه
القوارب لم تكن تتسع جلميع ركاب السفينة ،ولم
ينجو ّإل من استطاع استخدام هذه القوارب بينما
غرق البقية ،كما أ ّن السفن األخرى لم تتمكن من
الوصول إلى موقع السفينة قبل احلادث.

صالة الطعام يف تايتانيك

رسم للحظة غرق التايتانيك
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المهاتما غاندي ..

الروح العظيمة

التي اغتالها الرصاص
الليبي  .وكاالت
منيت إمبراطورية قوية يف أربعينيات القرن
ٍ
بهزمية على يد رجل سالمٍ يرتدي
املاضي
مالبس بسيطة ،إنه «موهانداس كرمشاند
غاندي» ،املعروف باسم املهامتا ،وهي كلمة
تعني «الروح العظيمة».
كانت الهند يف ذلك الوقت جزءاً تابعا ً
لإلمبراطورية البريطانية ،وهي مجموعة
من الدول كانت حتكمها بريطانيا ،وكانت
هي صاحبة القول الفصل يف قوانينها.
ناضل «غاندي» ،بوصفه ناشطا ً سياسيا ً
ذكياً ،من أجل استقالل الهند عن احلكم
البريطاني ،ومن أجل حقوق الفقراء.
ويحظى نهجه يف االحتجاجات السلمية
املجردة من العنف باحترام العالم حتى
وقتنا الراهن .ويف ذكرى ميالده الـ 150
نسلط الضوء على بعض اللحظات الفارقة
يف حياة املهامتا غاندي.
غاندي وملعقة الذهب :
ُولد غاندي يف والية «بوربندر» الواقعة يف
شمال غربي الهند يف الثاني من أكتوبر/
تشرين األول عام  .1869وتوصف عائلته
بأنها من النخبة ،إذ كان والده رئيس
وزراء الوالية ،وكانت والدته سيدة شديدة
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التدين ،غرست فيه األخالق الهندوسية
بقوة ،وتناول الطعام النباتي والتسامح
الديني وأسلوب احلياة البسيط والالعنف.
بداية مختلفة وزواج مبكر :
تزوج غاندي يف سن الـ  13عاما ً من
«كاستوربا» ،وهي فتاة محلية كانت تبلغ من
العمر  14عاماً.ومترد يف سن املراهقة
على املعتقدات الدينية الصارمة لعائلته،
وكان يأكل اللحوم ويذهب إلى بيوت
الدعارة ،على الرغم من أنه قال إنه لم
يستمر يف هذا السلوك ،حيث كتب الحقا:
«وقعت بني فكّي اخلطيئة ،لكن اهلل برحمته
الواسعة حماني من نفسي».
وعلى الرغم من ذلك كان «غاندي» مهتما
بإصالح نفسه ،وكان يقدم توب ًة بعد كل
فعل مارسه يف «الرذيلة» .وعندما كان
والده على فراش املوت ،لم يكن غاندي إلى
جواره ،فقد تركه ليقضي وقتا ً ممتعا ً يتميز
باخلصوصية مع زوجته ،ففاضت روح أبيه
دون أن يهتم حتى بوداعه .
وكتب غاندي يف سيرته الذاتية عن مدى
شعوره بالذنب بسبب هذا التصرف:
«شعرت باخلجل الشديد والبؤس .ركضت
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إلى غرفة والدي .ولوال الشهوة احليوانية
التي أعمتني ،لكان (والدي) قد مات بني
ذراعي».
عندما حملت زوجته وأجنبت طفال تويف
بعد وقت قصير من والدته ،اعتقد غاندي
أن ذلك مبثابة عقاب إلهي بسبب غيابه
عن حلظة وفاة والده .
اختبار مثير للجدل :
التقى «غاندي» ،عندما كان طالبا ً يدرس
القانون يف لندن ،أعضاء «اجلمعية الثيو
صوفية» ،الذين شجعوه على التعمق
يف قراءة النصوص الهندوسية ،السيما
«البهاغا فادغيتا» ،ووصف فيما بعد النص
الهندي القدمي بأنه راحة له.
منا تقديره للهندوسية ،وبدأ يتعمق أيضا ً
يف الديانات األخرى ،متأثراً بشكل خاص
مبوعظة املسيح على اجلبل ،كما تأثر كثيرا
بالكاتب «ليو تولستوي» ،وساعدته هذه
التجارب على العودة إلى املبادئ الهندوسية
التقليدية التي عرفها يف طفولته ،مثل
تناول الطعام النباتي ،واالمتناع عن تناول
الكحول ،وعدم ممارسة اجلنس.
نذر «غاندي» على نفسه العزوبية يف وقت
الحق ،بعد أن أجنب أربعة أطفال ،وتويف
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الطفل اخلامس أثناء الوالدة ،وبدأ يرتدي
ما سماه «رداء احلداد» ،الذي يطلق عليه
«دوتي» وهو رداء هندي تقليدي أبيض
اللون.
ويف جتربة مثيرة للجدل ،طلب غاندي من
ابنة أخته «مانو» ونساء أخريات االنضمام
إليه يف السرير وهو ينام عاريا ً الختبار،
انتصاره على الرغبة اجلنسية» ،على حد
تعبير سيرته الذاتية ،وعلى الرغم من عدم
وجود ما يشير إلى أنه مارس الرذيلة مع
أي منهن ،فقد استمرت التجربة بالكاد
أسبوعني ،وأثارت انتقادات واسعة النطاق.
جنوب افريقيا تكشف النقاب عن شخصيته
احلقيقية :
عاد غاندي بعد تخرجه إلى الهند ملمارسة
مهنة املحاماة ،وخسر قضيته األولى وطُرد
من مكتب مسؤول بريطاني ،ووافق ،بعد أن
تعرض لإلذالل ،على تولي وظيفة يف جنوب
إفريقيا ،وأبحر إليها يف أبريل ،1893
ليقضي فيها  21عاماً .وأثناء سفره إلى
البالد ،طُرد من عربة قطار الدرجة األولى
بسبب لون بشرته .وبسبب سوء معاملة
املهاجرين الهنود أنشأ غاندي الكونغرس
الهندي يف «ناتال» ملحاربة التمييز وتطوير
فكرة التطهير الذاتي واالحتجاج املدني
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الالعنفي.
أُلقي القبض عليه بسبب تنظيم إضراب
ومسيرة لالحتجاج على فرض ضريبة
على املنحدرين من أصول هندية ،بيد أن
البريطانيني اضطروا إلى إسقاط الضريبة
واإلفراج عن غاندي ،.فراجت أنباء انتصار
غاندي يف إجنلترا ،وأصبح شخصية دولية
.
غاندي يبدأ مسيرة النضال :
عاد غاندي إلى الهند ،وبدأ يف حملته من
أجل استقالل بالده يف أعقاب مذبحة مدينة
«أمريستار» السيخية املقدسة ،عندما أطلق
البريطانيون النار على تظاهرة هناك،
مما أسفر عن مقتل نحو  400شخص
وإصابة  1300آخرين .فتبنى الهنود
من جميع طبقات املجتمع واألديان دعوته
الرامية لالحتجاج غير العنيف ،وتشجيع
عدم التعاون مع احلكم البريطاني ،والذي
تضمن مقاطعة البضائع البريطانية ،ورداً
على ذلك ،اعتقل البريطانيون غاندي
بتهمة التحريض وإثارة الفتنة وسجنوه ملدة
عامني.
وطبق البريطانيون قانون مكافحة
ّ
التحريض املثير للجدل ،الذي يعود إلى
سبعينيات القرن التاسع عشر ،للرد على
احلركات املناهضة لالستعمار .وأطلق
«غاندي» جملته الشهيرة التي تقول إن
صمم لقمع حرية املواطن» ،وال
القانون ُ
يزال القانون معموالً به يف قانون العقوبات
الهندي ،وتستخدمه احلكومات املتعاقبة
ضد طالب وصحفيني ومثقفني ونشطاء
اجتماعيني ومعارضني للحكومة.
مؤمتر فاشل واستقالة ناجحة :
سافر غاندي إلى لندن يف عام 1931
ٍ
كممثل
حلضور مؤمتر الطاولة املستديرة
ٍ
وحيد للمؤمتر الوطني الهندي .وقدم
صور ًة قوي ًة وهو يرتدي مالبسه الهندية

التقليدية ،وفشل املؤمتر بالنسبة لغاندي،
الذي كان يبلغ من العمر يف ذلك الوقت 62
عاما ،ولم يكن البريطانيون على استعداد
ملنح الهند استقاللها ،ولم يدعم كثير من
املسلمني والسيخ وغيرهم رؤية غاندي
اخلاصة بالهند كبلد موحد ،ولم يصدقوا
أنه حتدث نيابة عن جميع الهنود.
قدم غاندي بعد ذلك استقالته من حزب
املؤمتر واعتزل احلياة السياسة ،لكنه
واصل حملته من أجل املساواة االجتماعية
لصالح «الداليت» ،وهي الطبقة املعروفة
باسم «املنبوذين» .وأجبرت قدرته على
تعبئة اجلماهير والنهج السلمي الثابت
ببطء السلطات البريطانية على التفاوض.
رصاصة متعصب تنهي حياة عمالق :
حتققت أهداف غاندي عندما أضعفت
احلرب العاملية الثانية قبضة بريطانيا
على إمبراطوريتها .وحصل على استقالل
بالده يف عام  ، 1947لكن آماله يف تعايش
املجتمعات الهندوسية واملسلمة مع بعضها
يف والية واحدة تبددت عندما انقسمت
البالد إلى دولتني :الهند وباكستان .حيث
خلق االنقسام مزيداً من العنف ،وعاد
غاندي إلى «دلهي» للمساعدة يف حماية
املسلمني الذين اختاروا البقاء يف الهند
وبدأ الصيام من أجل حقوق املسلمني.
وكان غاندي بعد أقل من ستة أشهر من
االستقالل يف طريقه إلى اجتماع صالة
يف املدينة ،عندما أطلق شاب هندوسي
متعصب النار عليه ،فقد كان الرجل
غاضبا ً من موقف غاندي التصاحلي جتاه
املجتمعات اإلسالمية وباكستان.
واحتد الناس من شتى أرجاء العالم يف
حداد على وفاة شخصية سالم عاملية ،لم
تعش لتشاهد حتقق حلمها برؤية «الهند»
التي ال يقسمها دين أو طائفة أو طبقة
معينة .
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هارولد بلوم :

الذي وقع يف حب كليوباترا

الليبي  .وكاالت
مع احتفاله بعيد ميالده التّاسع والثّمانني،
املبجل يف التّدريس ،وإن
يستم ّر ناقد أميركا
ّ
يتحدث إليه
عبر «سكايب» .ويف هذا املقال،
ّ
أندي مارتن عن حياته وكتاباته ويلحظ أ ّن
جسمه رمبا يتداعى ،لك ّن ذهنه أقوى من أ ّي
ٍ
وقت مضى – وهو ال يزال يعت ّز باللحظة التي
وقع فيها.
ٍ
للحظة أو اثنتني ،تسنّت لي فرصة أن أكون
هارولد بلوم« .أندي ،أنت تفهم أمور التّكنولوجيا
وأجهزة الكومبيوتر ،أليس كذلك؟» يسألني.
«هيا إذن اجلس أمام ذلك اجلهاز وأرسل بريداً
إلكترونيا ً باسمي».
ت فيها
تلك كانت بالذات اللحظة التي متكّن ُ
ٍ
حساب افتراضي على أنني
الدخول إلى
من ّ
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«هارولد» .كان البريد اإللكتروني عبارة عن
ٍ
نسخة عن
رسالة إلى النّاشر أسأله فيها إرسال
أحدث كتب «بلوم» بعنوان «يف حوزة ذكراها»
(( Possessed by Memoryالذي ُيكن
تصنيفه كمذ ّكرات أدب ّية لـ»املمثلة البريطانية
السيدة جانيت سوزمان».
الرائعةّ ،
بعد أربعني سنة الزال يحبها :
أنا هنا يف زيارة «هارولد بلوم» ،ناقد أميركا
املبجل والعا ِلم بكلّ شيء تقريباً ،يف
األدبي
ّ
منزله اخلشبي القدمي واجلميل يف أحد شوارع
«نيو هيفن» الوارفة الظّالل ،حيث احتفل للتو
بعيد ميالده التّاسع والثمانني وحيث ال يزال
مواظبا ً على التّدريس عبر ’سكايب‘ ،كونه
ضعيف قليالً ُليسمح له بالتّواجد يف حرم
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جامعة «ييل» (تقول اإلدارة إ ّن التأمني الصحي
ال ُيغ ّ
طيه).
ت إلى باكورة حياتك وأعمالك،
أسأله« :إذا نظر َ
ما عساها كانت املحطة األبرز فيها؟»
ُيجيبني متنهد ًا« :النبيلة جانيت».
بعد مرور أربعني سنة ون ّيف ،ال يزال «هارولد
بلوم» مت ّيما ً بحب «جانيت سوزمان» .باملناسبة،
زوجته «جان» جتلس بيننا اآلن وال ُتانع ذكرها
بحق كلّ املعنيني) أو ّد
البتة( .ولكي أكون ُمنصفا ً ّ
ُشدد على أمرٍ واحد« :بلوم» و»سوزمان»
أن أ ّ
لم يلتقيا يوماً ،ما لم ُيحسب تواجدهما يف
لقاء حقيقياً .ففي ٍ
وقت
صالة عرضٍ مكتظة ً
ما أواخر سبعينيات القرن املاضي ،كانت
«سوزمان» تلعب دور كليوباترا على املسرح
(بالصدفة الغريبة) يف
الوطني .وكان هارولد
ّ
صفوف املشاهدين .بالنسبة إلى «هارولد»،
حبا ً من النظرة األولى؛ والتجربة بأكملها
كان ّ
يقو على
ه ّزته وزعزعت كيانه لدرجة أنه لم َ
التّعبير عن شغفه الكبير إال منذ عامٍ أو عامني،
ت للطرفني فرصة التّواصل
أ ّي بعد أن أتيح ُ
مع بعضهما البعض عبر البريد اإللكتروني.
«أنا أعي متاما ً أنني لن ألتقي بها يوماً» ،يقول
لي «بلوم» باندفاع .لكنّها ستظلّ يف ذاكرتي كما
رأي ُتها على خشبة املسرح ،ترتدي لباس ٍ
ملكة
ٍ
بكلمات ألفها بدقة «ويليام
مصرية وتنطق
ب ميكن تص ّوره
شكسبير» .إنّه ،برأيي ،أطهر ح ٍّ
وأغنى عشقٍ
والصور
أدبي باالستعارات
ّ
ّ
ب «أنتوني».
البيانية .كانت «كليوباترا» ُت ّ
لكن يف تلك األمسية ومل ّرة واحدة على األقل،
كان بلوم هو أنتوني ،على ال ّرغم من أنّه يعتبر
نفسه عموما ً أقرب إلى شخصية «فالستاف»
اخليالية ،العاشق الشهواني للحياة واملغامرة.
العقل السليم ال يسكن دائما ً جسداً سليماً:
وهارولد اليوم ليس يف ٍ
حالة جيدة؛ فهو قعيد
على كرسي متح ّرك وغير قادر جسد ّيا ً على
القيام برحالت بعيدة ،إذا ما استثينا مشاويره
املنتظمة إلى املستشفى وعيادة التأهيل.

ٍ
التهاب
بحسب زوجته ،تُعزا حالته هذه إلى
ٍ
وضعف يف القلب .وبينما أنا يف
يف املفاصل
ت وجود مم ّر ٍ
ضة تعتني به وتأتيه
منزله ،الحظ ُ
ٍ
مبكعبات من الثلج ليضعها كمادات على ظهره.
يده ترتعش فيما ُيوقّع نسخةً من كتابه .ويف آخر
مرة راسلني فيها ،قال لي بتشاؤم« ،مستقبلي
املدة» .صحيح أ ّن هذا الواقع
محدد ّ
مبهم وغير ّ
ينطبق علينا جميعاً ،لكنّه ينطبق على «هارولد»
ٍ
بشكل خاص.
عبر بها هارولد
« ُمتهالك» هي الكلمة التي ُي ّ
عن نفسه .فقدراته الذهنية قو ّية كما كانت
ٍ
جسد يف حالة
دائما ً ولكنّها محبوسة داخل
والسبب إصابته مبرضٍ
تدهورٍ مستم ّر
ونهائيّ ،
ّ
معاكس للخرف ُيعرف علميا ً باالنحالل البدني.
حي عن العقل السليم يف
«هارولد» اليوم مثال ّ
جسمٍ أبعد ما يكون عن السليم« .أصابعي
ترجتف» ،يكتب النّاقد الكبير« ،وساقاي
تخونانني وأسناني تتداعى وبصري يتالشى
حتت تأثير التنكّس البقعي وسمعي يسوء يوما ً
بعد آخر .لم أعد أسمع تغريد الطيور إال نادراً
مرتفع يزيد خويف من الوقوع» .وعندما
وبات كل
ٍ
الدكتور
ُيفكّر هارولد باملوت ،يستشهد بأقوال ّ
السري من اآلخرة هو
جونسون« :هذا الهول ّ
ال ّرفيق الدائم لكلّ شخصٍ قد ُيفارق احلياة يف
أ ّي حلظة وكلّ شخصٍ يهاب املوت».
عزيزي هاري :
وما يجمعني بهارولد بلوم رابط غريب .فوالدي
يحمل نفس اسمه« ،هارولد» و»هوراشيو» هو
محبة خاصة
اسمي املتوسط الذي يك ّن له
ّ
على طريقته الشكسبيرية« .أكاد أن أكون
بس ّن والدك» ،يقول لي .لكن أنا عن نفسي ال
أصلح أن أكون ابنه ،ألنني يف حياتي الشّ خصية
الضال وأعاني األمرين لتذ ّكر
شبه االبن
ّ
َ
ٍ
بشكل
أسماء الكتب التي يحرص عليها والدي
خاص .أقول« :مع أنّه يف احلقيقة أكثر إعجابا ً
بالدراجات النارية من الكتب».
ّ
بإمكاني أن أقوم اليوم باألمور التي لم يعد
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بإمكان «هارولد» القيام بها كركوب األمواج
واملشي ملسافات طويلة عبر جبال «مونتانا».
«أال تتعب أبداً؟» ،يسألني ،مع أنّه ال يهوى
الذهاب إلى الشاطئ أصالً« :أشعة الشمس
ُت ّولني إلى سرطان بحر» .يكفيه أنه ال يزال
قادراً على القراءة والتذ ّكر.
النقدي لرواية «بروست» بعنوان
ويف إطار عمله
ّ
«البحث عن الزمن املفقود» (In Search of
ُ ،)lost Timeيو ّجه «بلوم» حتية إكبار ضمن ّية
وصريحة ،مازجا ً بني الذاكرة والفن وسط
انطباع ٍ
فان عن اخللود .وأ ّول ذكرى يرويها لنا
ٍ
هي ذكرى اللحظة التي كان يلعب فيها على
ضر أمه وجبة يوم
أرضية املطبخ فيما ُت ّ
السبت .وملّا مت ّر بالقرب منهُ ،يحاول الوصول
إليها ويلمس أصابع قدميها .فتنحني نحوه
وتُداعب شعره بيديها ،قائل ًة« :عزيزي هاري».
ب
ومع مشارفة ّ
قصته على نهايتها اآلن ،يح ّ
«هارولد» أن يستشهد بآية من آيات سفر
اجلامعة ،اإلصحاح الثاني عشر« :وأيضا ً
يخافو َن من العالي ،ويف ال ّ
طري ِق أهوا ٌل ،واللّو ُز
ب ُيستثقلُ  ،والشّ هو ُة تَبطلُ  .أل ّن
ُيزه ُر واجلند ُ
ب إلى ِ
بيته األبد ّي ،والنّادبو َن
اإلنسا َن ذاه ٌ
السوق» .ومن بني كلّ آيات
يطوفو َن يف ّ
اجلامعة ،ثمة آية لم أسمعه يوما ً يستشهد بها،
ب للجسد» .يظهر
أال وهيّ :
«الدرس الكثير تع ٌ
متمسك جداً بالتّقليد اليهودي (املأخوذ
أنّه
ّ
الدرس
رمبا من األفالطون ّية) والذي يعتبر ّ
طريق اإلنسان إلى اخلالص.
ُولد هارولد يف «برونكس» عام 1930
يتحدثان إليه سوى
ألبوين مهاجرين ال
ّ
باللغة اليديش ّية« .كان بإمكان أبي أن يتكلّم
ال ّروسية ،لكنّه رفض .كان بإمكان أمي أن
لدواع
تتكلّم البولندية ،لكنّها رفضت كذلك،
ٍ
السبب ،لم يتعلّم اإلنكليزية
سياس ّية» .ولهذا ّ
السادس ،متأثّراً بشقيقاته األكبر
إال يف عامه ّ
سنا ً اللّواتي تعلّمن اللغة يف املدرسة .إذن،
تع ّرف هارولد بلوم على اللّغة اإلنكليزية من
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اخلارج ،مثله مثل جوزيف كونراد أو فالدميير
نابوكوف ،ومذاك وهو مبهو ٌر بها.
يف صغره ،اعتاد بلوم قراءة قصائد للشاعرين
«ويليام بليك» و»هارت كراين» ،كما تع ّرف على
شكسبير يف مرحلة مبكرة جداً ،قل قرابة
الثّامنة أو التّاسعة من عمره على ما يظن.
ت أقرأ األشعار من
ت صغيراً جداً ،كن ُ
«عندما كن ُ
دون توقّف لشعوري بالوحدة والعتقادي بأنّها
قد تتح ّول يوما ً إلى أشخاص» .تقول األسطورة
إ ّن بلوم كان قادراً على قراءة ألف صفحة يف
غضون ساعة واحدة (أ ّما هو ،فيؤ ّكد أنه كان
يقرأ  400صفحة فقط يف أفضل األحوال).
إلى اليوم ،ال يزال فكر هارولد بلوم األدبي
وشبابي؛ ويظهر ذلك جل ّيا ً يف
كما هو :ساحر
ّ
مؤلّفاته األربعني تقريبا ً من أشعار وروايات
مقدسة ،ناهيك عن
ومسرحيات ونصوص
ّ
«مذكراته» التي ُيك ّرس معظمها لتكرمي بعض
املفضلني .ففي النهاية وكما قال «أوسكار
كتّابه
ّ
وايلد» ذات مرة« :النّقد هو الشّ كل املتحضر
الوحيد للسيرة الذاتية» .ويف مذكراته أيضاً،
يحتكم بلوم مبا فيه الكفاية للتوراة رغم أنّه
«صويف ّ ملحد» (مثلما هو مارسيل بروست
بنظره) .وهو إذ يقتبس من أقوال «رالف والدو
إمرسون» ،يقول بكلّ طيبة خاطر« :كما أ ّن
صلوات اإلنسان تنسف إرادته ،كذلك املعتقدات
تنسف ذكاءه وفكره».
األدب هو أقرب شيء لهارولد من الدين .ومن
وجهة نظره ،األدباء على غرار شكسبير وميلتون
ووردزوورث هم البديل له عن «يهوه» الغائب
املقدسة
يفسر رؤيته
ّ
يف سفر التكوين .وهذا ّ
الدفاع عن «منت
للكتابة واهتمامه املستم ّر يف ّ
الشريعة الغربية» (منذ هوميروس وحتى
جيمس جويس) ضد امللحدين واملتشككني (وأنا
منهم رمبا).
يجد بلوم العزاء يف الكتب املعروضة على
املكدسة على ال ّ
طاولة واألرض.
ال ّرفوف وتلك ّ
يف كتابه «يف حوزة ذكراها» ،يروي قائالً« :يف

قرأت لــــــك

ت أشع ُر فيها بالبرد عند الفجر،
كلّ م ّرة كن ُ
السرير لعلمي أنّه ليس
كن ُ
ت أمكث عند طرف ّ
الساللم مبفردي ألحتسي
من األمان أن أنزل ّ
ت أجد ال ّراحة
الصباح .وكثيراً ما كن ُ
شاي ّ
والسالم يف (واالس) ستيفنز يف كامل ق ّوته».
ّ
لو كان بلوم ملكا ً فرعونياً ،الشك أنّه كان
سيطلب من أتباعه دفنه محاطا ً بكتبه.
من اللقاء األول إلى بداية الذبول :
التقى بلوم زوجته جان يف «نيو هيفن» عام
 ،1955فيما كانا طالبني يف جامعة ييل؛
هي كانت تدرس التاريخ ،وهو كان عائداً للتو
من كلية بيمبروك يف كامبريدج (إنكلترا) التي
ٍ
ٍ
دراسية
منحة
مكث فيها عاما ً كامالً مبوجب
سسة فولبرايت‘ .تز ّوج
حصل عليها من ’مؤ ّ
الثنائي عام  .1958واآلن ،وبعد مرور ستّني
عاما ً على ارتباطهما ،تقول جان« :ال تستطيع
إيقافه .ال أحد وال شيء يحول بينه وبني
التّدريس والكتابة – فهذا ما يبرع فيه حقاً».
مييل بلوم إلى تذكر األشخاص من وراء
الكتب أو األشعار التي تُذ ّكره بهم .فال ّ
طالبة
«فيرغي» من كنتاكي التي التقى بها يف جامعة
كورنيل مثالً« ،كانت صهباء ويف وجهها منش.
ت أقول لها دائما ً إنها النسخة األنثوية من
كن ُ
شخصية «هاك فني» .كانت فتا ًة طويلة القامة
ٍ
صدق.
القد ورشيقة
وممشوقة
بشكل ال ُي ّ
ّ
كان لها أسلوبها يف ال ّركض من حولي فيما
كنّا نتن ّزه سو ّيا ً مبا أنّها كانت سريعة اخلطى
بعكسي» .بنظر بلوم ،كلّ شيء يتحقّق بواسطة
ٍ
بأصدقاء لي رحلوا
األدب« .أكاد أحلم كلّ ليلة
عن هذه الدنيا ،محاوالً يف بعض األحيان أن
أجمعهم بشخص ّيات من نسج اخليال».
مع بلوغه هذه املرحلة من اللّعبة – منطقة
«الغسق» املخيفة – يكون بلوم قد خسر
أكثر ّية أصدقائه القدامى والكتابة هي السبيل
الوحيد إلعادتهم إلى احلياة .فمفهوم القيامة
ال يزال مهما ً بالنسبة إليه – ولكنّه يعني به
القيامة التي تسبق املن ّية .وهو إذ يرى جسمه

احليوي يتداعي ال عجب أن نراه يلتمس العزاء
يف صور التّعالي التي ُت ّسد حلظة خروج
ال ّروح من اجلسد :ويف مؤلّفات بلومُ ،يالحظ
أ ّن هناك ثالثة مفاهيم رئيسية تتكرر ،أال وهي:
احلرية واخلالق واخللود .وتظهر هذه املفاهيم
الثالثة يف كلّ م ّرة مبظهر األوهام ،لكن أوهام
من النّوع الذي ُيكن الوصول إليه دومنا جدوى
أو االستمتاع به على األقل يف األعمال األدبية.
ويف هذه النقطة بالذات ،قد يتّفق بلوم مع
بورخيس على تعريف األدب بـ»الوحي الوشيك
الذي ال يحدث».
لك ّن أيا ً من هذه املفاهيم لن يردع بلوم يوما ً
عما يعتبره «صوتا ً أ ّوليا ً ينطلق من
عن البحث ّ
الكون ويتوه يف املنفى عبر الفضاء النّجمي»،
ليس ألجل ذكرياته األولى فحسب ،بل ألجل
ما قد يكون مبثابة الذكريات األولى للبشرية
جمعاء أيضاً .ولعلّ أحد أكثر ال ّروايات التي
تُثير اهتمام بلوم يف العهد القدمي – سفر
التكوين – هي رواية يعقوب الذي يجد نفسه
ُيصارع إلها ً عابراً طوال اللّيل؛ فبلوم يرى يف
هذه القصة ويف فكرة اللقاء القريب باخلالق
انعكاسا ً حلياته اخلاصة.
ت أرى يف نومي املتق ّ
طع يف الضوء اخلافت
«بدأ ُ
ٍ
الصراع الذي ُيفترض بكلّ
قارئ
قصة ّ
ليالًّ ،
ٍ
ومتعمق أن يخوضها حتى يعثر على
وحيد
ّ
كفايته يف األعمال األدبية املرموقة».
«وأه ّم ما يف الكتاب» برأي بلوم هو نظرية
«رؤية ذات اآلخر» التي تظهر بوضوح يف
تضمه من شخصيات
مؤلّفات شكسبير ومبا
ّ
على شاكلة هاملت وماكبث القادرين على رؤية
نفسيهما من اخلارج كما لو أنهما شخص آخر
حد ما أو ناجتة عن
– وهذه فكرة مستوحاة إلى ٍّ
جتربة م ّر بها بلوم (أكثر من م ّرة) أو باألحرى
يف كلّ مرة كان يقع فيها ويكسر جزءاً هشّ ا ً من
ت أكثر من مرة بحالة
جسمه« :أتذكر أنني أُصب ُ
ت خاللها بأ ّن ما يحدث لي ال
تخ ّي ٍل حادة شعر ُ
يخص شخصا ً آخر».
يخصني بل
ّ
ّ
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التضخم وطباعة العملة

أ .ابراهيم نديم -مصر
أغلـــب النـــاس ليـــس لديها فكرة عـــن موضوع
التضخـــم؛ ويف هـــذا املقـــال ســـنحاول بقـــدر
اإلمكان تبســـيط هذا املوضـــوع ألقصى درجة
ممكنة .
التضخـــم لغـــة ً معنـــاه « ازدياد حجم الشـــيء
ومـــن ثم يصبـــح أكثـــر ضخامـــة ،واصطالحا
معنـــاه « نقود كثيرة تطـــارد وحدات إنتاج قليلة
«.وبصفـــة عامة هناك نوعـــان من التضخم :
 - 1التضخم النقدي
 - 2التضخم السعري
ويقابـــل التضخـــم حالـــة اســـمها «االنكماش»،
وســـنوضح ذلـــك و بشـــكل تفصيلـــي ولفهـــم
املوضـــوع بشـــكل أعمـــق ال بد من فهـــم معنى
كل من اإلنتاج ( الســـلع واخلدمات ) يف جانب،
والنقـــود (العملة) يف اجلانب األخـــر ،وتخيلوا
معي املثـــال التالي -:
نفتـــرض مجموعـــة مـــن الناس يعيشـــون على
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جزيـــرة صغيرة منعزلة متاماً ،وال توجد حكومة
يف اجلزيرة تتحكم يف عملية اإلنتاج وال حتديد
الســـعر ،مبعنـــى أن أهـــل اجلزيـــرة أحـــرار يف
حياتهـــم ،وميلكون ســـوقا ً حـــراً .ونفتـــرض أن
النـــاس تعمـــل وتنتـــج ســـلع وخدمـــات مبقدار
 1000وحـــدة يف الســـنة.
من ناحية الســـلع  ،كيلـــو الطماطم ،وحدة ،كيلو
األرز ،وحـــدة  ،كيلو اللحم ،وحـــدة ،كيلو الزيت،
وحـــدة ،البدلة األنيقة وحدة  ،الســـيارة ،وحدة،
برميل البترول ،وحـــدة  ،،،إلخ.
مـــن ناحيـــة اخلدمـــات ،مكاملـــة التليفـــون ملدة
ســـاعة ،وحـــدة  ،خدمة معاجلـــة مريض واحد،
وحـــدة  ،االنتقـــال باملواصـــات مـــرة واحـــدة،
وحـــدة ،تصليح ســـيارة واحـــدة ،وحـــدة  ،،،إلخ
إن الوحـــدات غير متكافئة فى القيمة واملقدار،
ولكـــن هـــذا علـــى ســـبيل الفـــرض .فاملجموع
الكلي للســـلع واخلدمات ( اإلنتاج ) يف اجلزيرة
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=  1000وحـــدة.
بعـــد ذلـــك ،النـــاس يف اجلزيـــرة اتفقـــوا على
تشـــكيل مجموعة صغيرة منهـــم (أُمناء) تكون
مهمتهم طباعـــة عملة موحـــدة ليتعاملوا بها،
ويســـهلوا عملية تبادل الســـلع واخلدمات التي
ينتجونهـــا بينهـــم وبني بعضهـــم ،وكانت العملة
هـــي اجلنيـــه .كما اتفقـــوا إن يقومـــوا بطباعة
 1000جنيـــه ليتـــم التعامـــل بهـــا فى ســـوق
اجلزيرة .
وبهـــذا تكـــون كميـــة العملـــة الكليـــة املطبوعة
املتداولة فى ســـوق اجلزيـــرة =  1000جنيه
إذن نحـــن منلـــك اآلن  1000وحدة ســـلع و
خدمـــات  1000 ،وحدة من العملة ( اجلنيه)
فكيف نحدد السعر ؟!
إن حتديد الســـعر له عوامـــل كثيرة ،منها مدى
أهميـــة الســـلعة ،قيمة املصنعة ،الســـلعة نادرة
وال متوفـــرة بكثـــرة يف الســـوق  ،قـــوى العرض
والطلـــب وهكذا،،
طبقـــا ملبـــدأ التـــوازن بـــن اإلنتـــاج والعملـــة
املتداولـــة يف الســـوق ،البد أن تســـتوعب كمية
الســـلع واخلدمات كل العملة (النقود) املوجودة
يف ســـوق اجلزيـــرة ،والعكـــس صحيـــح .ومبـــا
أن اجلانبـــن متســـاويان ( اإلنتـــاج والعملـــة )
لنفتـــرض أن الســـعر كاآلتي :
وحـــدة واحدة من الســـلع واخلدمـــات = وحدة
واحدة من العملـــة املطبوعة
الســـلعة الواحـــدة = جنيـــه واحـــد  ،،اخلدمـــة
الواحـــدة = جنيـــه واحـــد.
التضخم النقدي :
لنفتـــرض أنـــه بعـــد فتـــرة مـــن الزمـــن ،قـــام
املســـؤولون يف اجلزيـــرة عـــن طباعـــة العملـــة
بطباعـــة  1000جنيه إضافيـــة ليتعاملوا بها
يف الســـوق ،ولكـــن بـــدون أن ينتجـــوا ســـلعا ً
وخدمـــات أكثـــر  ،فمـــاذا يحـــدث ؟!
تصبـــح الكميـــة الكلية مـــن العملـــة املطبوعة
=  2000جنيـــه ،والكميـــة الكليـــة للســـلع
واخلدمـــات =  1000وحدة ،بالتالي أصبحت

كمية العملة املطبوعة فى السوق أكبر من كمية
الســـلع واخلدمـــات التـــي مت إنتاجها .وســـوف
يالحـــظ التجار أن بضائعهم تباع بســـرعة أكبر
مـــن املعتاد ،مبعنى أن عملية الشـــراء أصبحت
أســـرع من ذي قبـــل ،وأن هناك ســـيولة ظاهرة
يف الســـوق ،أي مبعنى آخـــر ال يوجد توازن بني
كميـــة العملة املطبوعة وبني اإلنتاج يف الســـوق،
لذلك ســـوف يقـــوم التجار برفع األســـعار لكي
ال تبـــاع بضائعهم وتنفـــذ ،فتتغيـــر املعادلة إلى
هـــذا النحو :
الســـلعة الواحدة =  2جنيه  ،،اخلدمة الواحدة
=  2جنيـــه .وهكـــذا يكون التضخـــم النقدي :
حـــدوث ازديـــاد فـــى كميـــة النقد فى الســـوق
أكبـــر من املعدل الطبيعي املقابل لكمية الســـلع
واخلدمـــات يف نفس الســـوق ،ومـــن ثم يحدث
ارتفاع ســـريع يف األسعار.
اإلنكماش النقدي :
وباســـتخدام نفس املثال الســـابق ،عندما يكون
يف الســـوق  1000وحـــدة ســـلع وخدمـــات ،و
 2000جنيـــه نقـــد ،ونفتـــرض أن أحـــد جتار
اجلزيـــرة اجتهد وربح  500جنيه من الســـوق،
وقـــرر أن يدخر هذا املبلـــغ يف خزانة يف منزله
لفترة شـــهر مثالً .عندها سوف يالحظ التجار
يف الســـوق أن بضائعهـــم تبـــاع مبعدل أقل من
الســـابق ،مبعنـــى أن عملية البيع والشـــراء قلت
عن الســـابق ،ألن الســـيولة نقصت من السوق،
عندها ســـوف يبدأ التجار يف تخفيض أســـعار
بضائعهم ليرجعوا بالســـوق إلى نقطة التوازن،
ولتعود عملية البيع والشـــراء إلى نشـــاطها من
جديـــد .لذلك ســـوف ينخفض الســـعر ليصل
إلـــى نقطـــة التـــوازن التى يكون عندها الســـعر
مســـاويا ً للمعادلة اآلتية :
الســـلعة الواحـــدة =  1.5جنيـــه  ،،اخلدمـــة
الواحـــدة =  1.5جنيـــه.
ومـــن هنـــا نفهـــم معنـــي االنكمـــاش النقـــدي :
حـــدوث نقـــص فـــى كميـــة النقـــد املتداولة يف
السوق.
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إصــــــــــدارات

دم أزرق

مجموعة قصصية حتتوي على سبعة قصص وهي بالترتيب دم أزرق،
سن احلمامة الذهبية ،تبقى رائحة البخور ،مجنون اغزالة  ،الكاغط
ليبوفوبيا  ،العنف مرهون السعادة .القصص رغم اختالف مواضيعها
وأزمنتها وأمكنتها إال أنها تتمحور حول الشخصيات الهامشية يف
املجتمع الليبي ورغبتها يف االنتحار أو القتل .
الكاتب والناشر :محمد النعاس /ليبيا.

الطريق

قصة قصيرة لطالب على مشارف إقامة حفل تخرجه من اجلامعة
وقبل تخرجه بأسبوع يفقد أبويه اثر حادث سيارة أليم ،ومن بعدها
تتغير حياته بالكامل .ويتخلل القصة قصة حب تنسج األمل يف حياة
البطل.
الكاتب :حمد هالل  -الناشر :مطبعة ليبيا اآلن  /مصراتة_ ليبيا/
.2019

الفارس املقدام (قصص وحكم وأمثال)

يتناول الكتاب مجموعة من القصص التاريخية والدينية واألدبية يف
مجال األدب والتاريخ والتراث الديني مت اختيارها بدقة متناهية من
روايات الفارس املقدام الوحيشي الصادق الكبير الذي عاصر خمسة
عهود على مدى ثالثة تسعون عاما.
الكاتب :حسني الوحيشي الصادق  -الناشر:دار جني لطباعة والنشر
والتوزيع /فرع ليبيا2018/
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مسقط قلوبنا

مجموعة قصصية يحول فيها املؤلف األحداث التاريخية إلى أعمال
أدبية بشكل مميز وأسلوب الكاتب يقع ما بني (الرواية القصيرة)
و(القصة الطويلة) معتمدا على أسلوب فلسفي .
الكاتب :جبريل محمد سعيد  -الناشر:دار جني لطباعة والنشر
والتوزيع /فرع ليبيا2018/

أصوات املساء

أول رواية تنشر بالعربية لواحدة من أهم كُتاب القرن العشرين :األديبة
اإليطالية نتاليا جينزبورج .أصوات املساء هي قصة أناس يحاولون دفن
أفكارهم ،وحتديد هويتهم فقط من خالل األفعال التي يقومون بها
والكلمات التي يقولونها.
الكاتب :نتاليا جينزبورج  .ترجمة :أماني فوزي حبشي _ الناشر :دار
الكرمة /مصر2019/

حارس املدينة املتعبة

مجموعة شعرية تضم  80قصيدة وتأتي النصوص متزامنة مع الظروف
القاسية التي شهدتها البالد ومعبرة على ما مرت به من صراعات شكلت
مالمح هذه القصائد
الشاعر :حمزة الفالح -الناشر :املكتبة العربية للنشر والتوزيع /
مصر2019/

إصــــــــــدارات

صدفة جارية

كتاب قصصي بأسلوب ساخر فنتازي ،حيث تستنطق الكاتبة فيه
احليوان واجلماد وحتى األموات ،وهو يعكس احلالة الليبية ما
بعد فبراير  2011وما مرت به من أحداث .وحتصلت أخيرا عن
جائزة ارابلت »« Arablitالعاملية عن قصة «عقبة الباكور» وهي احد
القصص بالكتاب  ...الكاتب :جنوى بن شتوان  -الناشر :دار رياض
الريش للكتب والنشر/لبنان2019 /

إلداد

مجموعة قصصية تتناول الواقع والثورة عليه وتعمد لتحطيم
أمناط اجتماعية وفكرية وفنية
الكاتب :علي جمعة إسبيق  -الناشر:دار أفاتار للطباعة والنشر/
مصر2018/

ليطمئن قلبي

تتحدث الرواية عن اخلالة آمنة املريضة بالسرطان الصابرة الراضية
 ،والتي تتقن سرد حكايات اجلدات .هذه الرواية مهداة إلى املؤمنني
باهلل إميان العجائز بال فلسفة وال تعقيد.
الكاتب :أدهم الشرقاوي  -الناشر :دار كلمات للنشر والتوزيع2019/

فهم ليبيا :تاريخ  ،اقتصاد ،جغرافيا (Understanding Libya:
) History, economy , Geography
الكتاب باللغة اإلجنليزية ويتناول مواد كتبها وكاالت احلكومة
األمريكية واملوظفون .هناك مساهمات فردية مثل هارولد نيلسون
وروبرت رينهارت  ،اعداد التاريخي ل ديفيد مكموريس ،املجتمع
والبيئة هوارد بلوتشاين ،وغيرها من املساهمات ...إعدادluc:
Intercultural press,
 - Changlei GuoالناشرBeijing, :
china\2013

تاريخ ليبيا السياسي ))Libya Political History

كتاب باللغة اإلجنليزية يتناول التاريخ السياسي الليبي ،وتقييم
ملدى وخصائص تأثير الربيع العربي على الوضع بليبيا  ،حيث يف
فترة زمنية بسيطة متت إزاحة نظام القذايف .
الكاتب والناشر Jake Cannon/2017 :

االقتصاد الزراعي الليبي

The agricultural economy of Libya
كتاب باللغة اإلجنليزية ويتضمن تقييم عام لالقتصاد الزراعي
الليبي الذي أعده جون ليندبرج اخلبير التابع لألمم املتحدة يف عام
 ،1956وهذا الكتاب هو استنساخ لعمل تاريخي مهم  ،إعادة نشر
الكتاب مع احلفاظ على التنسيق األصلي.
إعداد-Hilda M Canady :الناشرForgotten Books:
Paperback/2018
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قبل أن

نفترق

قبل نهاية صيف وبداية خريف والقلب
ٍ
لقاء طال انتظاره يف
مضني شوقا ً إلى
تخوم األيام والسنون ،وتالحق مختنقات
احلياة والهموم ببعضها ،وقتها أدركت أن
بداخلي تعب وكد وعجز حصيلة هموم
متراكمة ،وأيام مليئة بامللل متر من عمرنا
الذي لم نعد نشعر به ،وفرح مقرون
بخوف شديد من فقدانه ،حلظات متر،
حلظة تلو األخرى بانتظار موعد تتويج
ذاك احلب الذي أسرني فجأة ،ألعيش
نشوته مع رفيقٍ اختاره قلبي قبل عقلي،
هل يعقل أن يحدث كل هذا وأنا لست
مهيئةً له بعد..؟!
وأنا أحوم يف أرجاء بيتنا مع سماع
صوت أمي تنادي مشاكسة لي  :أينك..؟
لتطمئن أني بقربها ،فأنا أقوم بتجهيز
الشاي لها مع شرائح البسماط بالعسل،
بحركة سريعة ،الفكر مشوش كثير اً،
يداي مقبوضتان على هاتفي على أمل
أن يرن ،لست أخمن من سيكون املتصل،
فالقلب يتدحرج ميينا ً وشما الً اشتياقا ً

له ،كان شيئ ما يراودني قلقا ً وخوفا ً من
أن هذا احلب رمبا لن يكتمل ،كنت أتوهم
ٍ
بخلل ما سيحصل لينهي هذا احلب !.
اخلوف أصبح ينمو بداخلي رويداً  ،يكبر
ويكبر مع كل دقيقة متر وهو ليس بجانبي..
ولكن قدرة اخلالق شاءت عكس ذلك متاما ً
 ،معنى الفراق اختلف متاما ً هذه املرة
ليفاجئني بفراق من حتت قدميها اجلنة،
التي ال معنى للحياة دونها ،ولم يصبح
لها طعم بعد فقدها ،كل شيء أصبح
كالسراب ،حياة فارغة مظلمة ،بعد فراقها
الكون تشتت ،وأصبحنا نشتهي املوت لنكون
بقربها مرة أخرى.
إنها أمي ! تبا لذاك املرض الذي أنهى
حياتها دون سابق إنذار !! قلبها لم يعد
يحتمل ضغط خوفها وانشغالها على
أوالدها وأحفادها ،وتراكم الهموم وفراق
األحبة ،فتوقف لتقف معه حياتنا على
ذكراها املؤملة كل حلظة نشتاق فيها لها.
أمي  ..ال حتزني فأنت بدار احلق ،ونحن
جميعا ً بدار الباطل...

توقيع :ميثاق بن عامر
الليبي
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فوتوغرافيا

محو األمية ..لو لم نتوقف عن إجنازها
منذ ذلك التاريخ .لو ...
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