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صورة

الغالف

بعمر جاوز الســـبعني ،وبهـــذه التجاعيد التي متأل يديـــه ،يثابر احلاج عبد الرحمن موســـى عل
كتابة املصحف الشـــريف حتت رعاية وإشـــراف الهيئة العامة لألوقاف والشـــؤون اإلسالمية.
عبـــد الرحمن موســـى خطـــاط مخضـــرم ،خرجت مـــن حتـــت أصابعه صحـــف محليـــة كثيرة،
وســـاهم يف مجلـــة الثقافـــة العربيـــة أيام صدورهـــا وكـــذاك جامعة بنغـــازي ،باالضافة إلـــى أغلفة
روايـــات األديب الراحل خليفـــة الفاخري ،واألديب محمـــد عقيلة العمامي ،وكتـــاب جتريدة حبيب
لصـــاح الدين جبريـــل ،وكتاب الدســـتور يف ليبيا للمؤرخ ســـالم الكتبـــي .باإلضافة إلـــى الكثير من
العالمات التجاريـــة املعروفة.
بعم ٍر جاوز السبعني مازالت هذه التجاعيد تصنع األمل ،وتكتبنا يف كل مرة من جديد .

بعدسة :مصطفى عبد الرحمن

رئيس مجلس اإلدارة :

خالد مفتاح الشيخي
البيضاء  .خلف شارع النسيم .الطريق الدائري الشمالي

د .الصديق بودوارة املغربي

مكتب الهند

عالء الدين محمد الهدوي فونتزي
شؤون ادارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

اإلخراج الفني

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

محمـــد حســن اخلضر

املترتبـة علـى مقالتـه .
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الرحلة الناصرية من 1710 - 1709

محتويات العـدد
ترحــــــــــــــــال
(ص )50

ابـــــــــــــداع

السحر يرحب بيكم

(ص  )60الكاريكاتير والبانتوميم يف احلكايات
الشعبية
(ص  )65رضوى عاشور و ثالثية غرناطة
(ص  )66رثاء الطير واحليوان
(ص  )69طرابلس الضائعة
(ص  )74خفايا احلس الشعري 2
(ص  )80نادي النوبليني
(ص  )83مفردات قلقة
(ص  )84جنة النص

ترجمـــــــــــــــات
(ص )54

يهود ليبيا من التعايش إلى الرحيل

(ص )59

أنت الذي تعرف أشياء كثيرة «قصيدة»

(ص  )86ليبوس
(ص  )91مراكش دواليك
(ص  )96مقعد اللقاء
من هنا وهناك
(ص  )97قول على قول
قبل أن نفترق
(ص  )98ملحمة العناقيد..
عبدالقادر صالح عبد ربه

االشتراكات
* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا  96دينار ليبي
* خارج ليبيا  36دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي
* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية
مبجلس النواب الليبي على عنوان املجلة.

ثمن النسخة
يف داخل ليبيا  8دينار ليبي للنسخة الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم
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فاطمة موسى /ليبيا
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إبــــداعــــات

مراد شعبه/تونس
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انتش  ..واجري
بقلم  :رئيس التحرير

هل متلكون القليل من سعة الصدر؟
حسن ًا ..
أشكركم إذن  ..وأدعوكم إلى أن تتحملوني بعض الشيء ،وأن تقرأوا ما
سوف أكتبه لكم من سطور:
(( اتا ..
اتا )) ..
اتيمونتو ..
اتي شندل مايهورتي ..
اتا اتا اتيمونتو اتي شندل مايهورتي..
انتش واجري ..انتش واجري..
ترابتاتا ..انتش واجري..
انتش واجري..
ترابتاتا..
موبن كيرا تاتشريوجو..
مساكن شيرتون)) .
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هـــذه هي كلمـــات األغنيـــة التي «كســـ ّرت
الدنيـــا» بالتعبيـــر املصري الـــدارج ،وأصبحت
«تريند» حســـب مفردات هيمنـــة امللك يوتيوب
علـــى مفاصـــل الدنيا التي نعيشـــها ،وبالطبع،
ال يســـألني أحـــد علـــى املضمـــون ،وال علـــى
معنـــى الكلمات ،فهذا موضوع لـــم يخلق بعد،
لكـــي نتكلـــم عنه من األســـاس .
إن الدعايـــة املصاحبـــة تقـــول إن األغنيـــة
تقليـــد ملايـــكل جاكســـون يف أغنيتـــه «القاتـــل
الناعـــم» ،لكن ترجمة ســـريعة لكلمـــات أغنية
مايـــكل جاكســـون تفند وتكـــذب هـــذا الرأي،
وللمزيـــد تعالو نقرأ كلمات جاكســـون كما هي
(( جـــاء إلى النافـــذة  ..وكان صوت عراك
 ..دخـــل إلـــى شـــقتها وتـــرك بقع الـــدم على
الســـجادة  ..ركضت حتت الطاولة ،ورأى أنها
غيـــر قادرة علـــى ذلك  ..فركضـــت إلى غرفة
النـــوم ،هي ســـقطت  ..لقد كانـــت آني تتعذب
 ،هـــل أنـــت بخيـــر؟  ..إذن  ،آنـــي  ،هـــل أنـــت

بخيـــر؟ هـــل أنت بخيـــر آني؟  ..آنـــي هل أنت
بخيـــر؟  ..إذن  ،آنـــي  ،هـــل أنـــت بخيـــر؟ هل
أنت بخيـــر يا «آني»  ..لقـــد تعرضت للضرب
 ..تعرضـــت للضـــرب  ..إنه مجـــرم ناعم «.
رغـــم أن كلمـــات األغنية لن تفصح لك عن
هويتهـــا إال إذا شـــاهدت الفيديـــو املصاحب،
ورغم أنها مرتبطة بالكامل بالصورة كوســـيلة
ايضـــاح ال غنـــى عنهـــا ،فاملترجـــم احلقيقـــي
ألعمال جاكســـون كان املشهد البصري ،لكنها
على األقل تقول شـــيئاً ،تروي قصة ،أو تصف
مشـــهداً ،على عكـــس الكلمات التـــي افتتحت
بهـــا املقالـــة ،يكفـــي أن نقـــر باحلقيقـــة ،وأن
نعتـــرف ،ال دخـــل ملايـــكل جاكســـون يف األمر،
دعوا الفتى يهذي على ســـطح البناية ويقبض
املـــال .يكفيه فقراً وحيـــاة بؤس .أحيانا ً يصبح
منطـــق العبث أكثر أقناعا ً من اليقني نفســـه.
ميالد «ويجز الغالبة» :
البدايـــة كانـــت فـــوق ســـطح مبنـــى فقير،
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يســـكنه فقـــراء ،يف حـــي فقيـــر ،شـــاب فقير
أيضـــاً ،يغنـــي ،ويقـــود شـــخص مـــا بتصويره،
الشـــاب يغنـــي ،أو هكذا يقـــول ،يغني الكلمات
التي ســـبق ذكرها أعـــاه ،األغنية يتم تداولها
على اليوتيـــوب ،كبار مشـــاهير الغناء يقومون
بترديدها ،تنتشـــر ،تصبح «تريند» أي املوضوع
األكثـــر رواجـــا ً وتـــداوالً بـــن مرتادي وســـائل
التواصـــل االجتماعـــي ،وفجـــأة تنفتـــح أبواب
اجلنة للشـــاب املعدم ،وتنهـــال عليه العروض،
وتوقع معه إحدى شـــركات االتصـــاالت عقداً
بقيمـــة كبيرة.
لكـــن موضـــوع العقـــود واملـــال وهطـــول
الـــدوالرات اليهمنـــي هنـــا ،ما أعنيـــه هو هذه
املوجـــة العارمـــة مـــن االحتجـــاج وأصـــوات
االســـتنكار ،وهـــذه البكائيـــات التـــي هيمنـــت
علـــى ردود الفعل املصاحبة للحـــدث .وهنا ال
بـــد لنا مـــن وقفـــة تأمل ،لعـــل التأمـــل يتكرم
علينـــا ببعـــض اجلـــواب يف نهايـــة املطـــاف .
ردود أفعال متنمرة :
رد الفعـــل وصـــل إلى حـــد التنمـــر ،هناك
كمـــا هائـــل مـــن االشـــمئزاز صاحـــب آالف
التعليقـــات ،وكأن الفـــن الهابـــط لـــم يولد إال
فوق ســـطح منزل ذلك الشـــاب الفقير املعدم،
إنهـــم يتصرفـــون مـــع األغنيـــة مبعـــزل عـــن
التاريخ واملجتمع والظروف واملالبســـات ،فهل
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أصيب مجتمعات كاملـــة بالعمى ،أم أن فقدان
البصيرة هو العمى الـــذي يجب أن نخاف منه
ونحســـب له ألف حساب؟
ما قبل انتش واجري :
قبـــل األغنيـــة الهابطـــة ،هنـــاك مجتمـــع
هابـــط ،وقبل األغنيـــة الهابطة هناك شـــباب
بـــا عمل ،وبال مســـتقبل ،وبـــا حاضر أيضاً،
ورمبا بال ماضٍ  ،وقبـــل األغنية الهابطة هناك
أنظمـــة هبطـــت إلـــى أســـفل ســـافلني ،وقبـــل
األغنيـــة الهابطـــة هناك تعليـــم هابط ،وصحة
هابطـــة ،ومســـتوى دخـــل هابـــط ،وبضائـــع
هابطـــة ،وظـــروف ســـكن هابطـــة ،وشـــوارع
هابطـــة ،وقبـــل كل هـــذا هناك تاريـــخ يخبرنا
أن هناك بشـــراً ســـوف يواصلـــون احلياة على
طبيعتهـــم ،وأن طبيعتهـــم هـــي بالضبـــط أن
يعيشـــوا بـــا رتـــوش ،وأن متـــام ســـعادتهم أن
يتلفظـــوا مبعاني الهامش الذي يعيشـــون فيه،
وأنهـــم هـــم متاما ً مـــن يخلق من العـــدم الذين
يعيشـــون فيه عدمـــا ً موازياً ،ال قيمـــة فيه ألي
مفـــردات ،وال وزن فيـــه ألية قافيـــة ،وال نظام
فيـــه ألي ترتيـــب ،وال ثوابـــت فيـــه ألي منهج،
إنهم يعيشـــون أيامهم هكـــذا ،اعطني أوالً خير
هـــذا اليوم ،أما اليوم الذي يليه فســـوف أطلب
خيـــره من صبـــاح الغد.
اليـــوم بيومـــه ،والعيـــش بأقل منـــه ،والنوم
حســـب املتـــاح ،والبـــكاء كلمـــا حـــان الوقـــت،
أمثـــال هؤالء ال يليق بـــك أن تتحكم بهم بنقابة
موســـيقى ،وال بنقيب موســـيقيني يلـــوح بعصا
االجراءات الرســـمية وسلطة األختام احلمراء،
إنهـــم أرباب العبـــث كما هو ،وليـــس من عاقل
بامكانـــه أن يتصور أن للعبث قواعداً قد يتكيء
على قواعدهـــا ذات يوم.
حدث ذات عصر عباسي بعيد :
لكـــي أناقش مع املتزمتـــن موضوع األغنية
الهابطـــة والشـــعر الهابـــط ،أولئـــك الذيـــن
يتحدثـــون عنـــه وكأنه وليـــد بعد ظهـــر اليوم،
ســـأحدثكم عن «أبي الشـــمقمق» ،وهو «مروان

افتتاحية رئيس التحرير

بـــن محمد أبـــو الشـــمقمق» ( 112هـ-200
هــــ ،)815-730/كان قـــد عـــاش يف زمـــن
الشـــاعر الفحل بشـــار بن برد ،وكان «بن برد»
أعمى كمـــا يعرف اجلميـــع ،وعندما كان يعود
مـــن مجلـــس اخلليفـــة كان «أبـــو الشـــمقمق»
يتربـــص به عنـــد مدخـــل الزقـــاق ليخبره يف
لهفـــة مصطنعـــة أن األطفـــال قد أنشـــدوا يف
حقـــه أبياتـــا ً مقذعـــة قبيحـــةـ ،وأن عليـــه أن
يعطيهم بعض املال لكي ال ينتشـــر الشـــعر وال
تتغنـــى به جـــواري بغداد يف املجالـــس .إن «بن
بـــرد» يعـــرف بطبيعة احلـــال أن هـــذا كله من
تدبيـــر «أبي الشـــمقمق» ،وإنها حيلـــة البتزاز
املال منه ،ويســـأل أبي الشـــمقمق عن األبيات
فيقـــول  :إنهـــم يقولـــون عنك يا بشـــار :
(( هلليلنـــه  ..هللينـــه  ..طعن قثاء لتينة /
إن بشـــار بن ٍ
برد  ..تيس أعمى يف ســـفينة)).
األبيات ســـائرة ،ســـهلة الـــوزن ،وميكن أن
تنتشـــر بكل يســـر ،صحيح أنه مسفة ال قيمة
بالغيـــة لهـــا ،لكنها ســـيف مســـلط على رأس
الشـــاعر الكبيـــر ،الـــذي يدفع ليشـــتري راحة
باله من لســـان شـــاعر هابـــط  .الهبوط ليس
وليـــد األمس يا ســـادة ،ولو أردت االســـتمرار
يف إيراد األمثلة ما وســـعني كتـــاب كامل .لكن
املعنى يظـــل دائما ً يف جـــوف الكالم.
ال تراجع ..ال استسالم :
العبـــث ال يتراجـــع ،إنـــه يف نهايـــة املطاف
نـــوع مـــن االحتجـــاج ،ومادامت أحـــوال الدنيا

على هذه الشـــاكلة الســـيئة ،فلن ينعدم عابث
هنـــا أو هابـــط هنـــاك ،ألن تدنـــي احلقـــوق
هو مدعـــاة إلهمـــال الواجبات ،وســـوف يظل
االعتراض على ســـوء احلال مدعاة لالستعانة
باالســـتهتار مهما تعـــددت أشـــكاله ،لكن هذا
ليـــس إال لونا ً واحداً فقط من ألوان املشـــكلة،
فاملوضـــوع أكبر من أن نســـجنه يف قارورة ولو
كانـــت القاروة مـــن ذهب .
ليس إال أن نترك األمر وشـــأنه ،وإذا أردنا
مقاومة االســـفاف فـــإن علينـــا أن ننتج املزيد
مـــن اإلبـــداع الذي يجـــذب إليـــه املاليني ،ألن
الدنيـــا لن تتوقف عن إنتـــاج ماليينها ،ماليني
هنـــا ،وماليـــن هنـــاك .ماليـــن تصـــرخ ولها ً
مـــع «أم كلثـــوم» وهي متســـك مبنديلها وتغني
للخيـــام ،وماليني ترقص عبثا ً مع هذا البائس
وهو يدق على صـــدره ويهذي بأغنيته التريند
«انتـــش واجري» .ولكل يف عشـــقه مذهب.
اخلالصة :
روعـــة احليـــاة يف تعـــدد فصولهـــا ،ومتعة
الدنيـــا يف تباين عقول أهلهـــا ،وحكمة العيش
يف أن يســـتوعب الذهـــن كل هذه الفسيفســـاء
املعجـــزة وهـــي تتلـــون كمـــا شـــاء لها املـــزاج،
لذلـــك ،ال حتاول أبـــداً أن تصنع عقالً لغيرك،
اكتـــف بعقلك ،واحتـــرم عقـــول اآلخرين حتى
وإن بـــدت لك بـــا عقل.
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تقاسيم عىل أوتار حرب ِّ
مدمرة ..
ٍ

القبر املتحرّك

عبد الحكيم كشاد .ليبيا

اجلثث ومرثية الصحراء :
«عمر عياد الوحش» هذا هو اسمه ،أ ّما
املكان فهو اجلحيم الذي عاشه والليبيون
يف ثمانينيات حرب تشاد ،تلك احلرب
املد ّمرة الذي وضع فيها أهم قطاع يف البلد،
ٍ
محرقة كأن املقصود منها
«اجليش» يف أتون
ٍ
تصفية
حسابات ما ،أو تطلّع لرمي أوراقٍ
كان ال ّرهان عليها خاسراً منذ البداية.
و»القبر املتح ّرك» كتاب جاء على شكل
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يوميات ،مادتها هذه احلرب ،التي لم يكن
طعم اخلسارة فيها إالّ بدماء أولئك اجلنود،
وطوفان من املدنيني مما كان يسمى باجليش
الشعبي آنذاك ،بل أن طلبة علمٍ  ،وجدوا
أنفسهم بغتة بني ٍ
ليلة وضحاها يف أتون
هذه احلرب ،وأصبح حتصيلهم العلمي على
يقض
املحك ،واخلوف من املستقبل املجهول
ّ
أحالمهم ،وليشمل بعد ذلك كل قطعات
ٍ
مساومة بدت رخيصة من
املجتمع ،يف

شؤون ليبيـــه

النظام بالتضي ّيق على أرزاقهم ،وكأن املراد
أن يكتوي بنارها اجلميع بدون استثناء .
وما تركته هذه احلرب بعد ذلك من أثرٍ كان
مروعاً .يف أتونها ظل مفقودون وجرحى لم
ُيعرف لهم مكان  ..خلفت أرامل وأيتام ،كانوا
سكنى بيوت آمنة ،أ ّما من عاش بعدها من
شهودها العيان ظل يف اخلفاء وتوارى يف
ٍ
صمت مطبق ،لتبقى جثث الضحايا شاهد
ٍ
وعالمة
آخر على مرثية الصحراء هناك ،
على اجلحود ،والنكران يف املقابل .
ما أشقى البدايات بالنهايات :
بدايات هذه احلرب موصولة بنهايتها على
كل اجلبهات التي خيضت فيها  ،حيث
ق ُّسمت عسكريا بني ثالث جبهات ،وسطى،
وغربية ،وشرقية على أرضٍ غريبة ،كان
العميد املتقاعد «عمر» ضابطا ً يف كتيبة
«مصعب» وقتها ،وهي إحدى الكتائب

املتواجدة يف املنطقة الوسطى ،والتابعة
للمنطقة العسكرية الغربية ،املكلّفة بالدفاع
عن مدينة «فايا الرجو» شمال تشاد من
العام  1987والكتاب الذي صدر عن الهيئة
العامة للثقافة  2020يؤ ّرخ لهذه احلرب
الذي شارك يف أحداثها .
وتأتي هذه املذكرات التي جاءت على شكل
يوميات ،النقل بأمانة التسجيل يف اليوم
والساعة ،ورصد ملا حدث أول بأول ،وألوامر
كان على الضابط «عمر» أن ينفّذها مع
ٍ
ٍ
رعيل يترأسه يف زمنٍ
وأمكنة عاشها من
تلك احلرب  ،وبرغم عدم قناعته بكل هذه
التضحيات التي ق ُّدمت بدون وجه حق ،على
مذبح الظلم ،بل وميضي مؤكداً أن هذا
الرأي كان غالبا ً يف اجليش آنذاك  ..و يف
حجيرات ذلك القلب،
احلقيقة نحن داخل ُ
يف جوف ذلك اجلندي ،وما آمن به ،نكون أو
13
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ال نكون ،ويظل األخطر فيما ميكن أن يواجه
اجلندي يف أي املعركة « ..نابليون» قائد
حرب فرنسي ،فطن يف حروبه لهذا الدافع
حني قال «داخل كلِّ جند ٍّي أكسب املعركة أو
أخسرها « ،والضابط عمر كانت ال تعوزه
الشجاعة ،ونحن من ّر على تلك املواقف
الصعبة التي واجهها يف سير األحداث،
لنكتشف معدن هذا الرجل ،لعلّ أبلغها
تضحيته مع زمالئه للعودة بأولئك التائهني
يف الصحراء ،تطوعاً ،وقت انسحاب اجليش
الليبي من شمال تشاد أواخر الثمانينيات .
وجهي الذي ال أراه :
ٍ
اعتراف صادقٍ تكبر معه انسانيته،
ويف
يصف الضابط «عمر» األماني البكر،
حلمق الذي الزمه يف
وهي تصاحب بعض ا ُ
شبابه ،وفورة طيش الشباب وتطلعاته لها ما
يبررها كما يقول حني كانت األحالم تُرسم
مباء الذهب ،و ُيظن املستقبل يف املتخ ّيل
إنساني ال تخلو
على ما هو عليه ،وهو جانب
ّ

الليبي
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منه اعترافات الرجال ،لندرك كيف وهم
يتغ ّيرون بتجارب السنني واملحن ،ويصبحون
على ما هم عليه من نضج وإكبار ،حني نظن
أن وجوهنا التي ال نراها خطى وهمٍ عشنا
ٍ
حروب يختلط
عمرنا نتص ّيده،ال س ّيما يف
فيها الضعف بالقوة ،اخلوف بالشجاعة،
تتجسم هنا،
النبل بالدناءة ،كل املشاعر
ّ
وكأن احلرب مستعمرة صغيرة ،داخل ذلك
املسمى إنسان  .وهنا تكمن أهمية
الكائن
ّ
هذه املذ ّكرات ،وبراعة االلتقاط التي
تسارعت فيها وتيرة األحداث يف سنوات
ٍ
هزمية نكراء
احلرب األخيرة ،وانتهت إلى
كلنا نعرفها من «فادا» إلى «وادي الدوم»
وصوالً إلى اجلنوب الليبي يف «السارة»،
بناء على عدة عوامل ،بداية من الهدف الذي
ً
ظل غائبا ً داخل اجلندي ذاته ،و جدوى هذه
احلرب يف شكلها العام ،أو كما كان يقول
الدارجة «شن عندنا
اجلنود بالكلمة الليبية ّ
املقدمة
فيها» ،و»الوحش» الذي رأس رعيل
ّ

شؤون ليبيـــه

من سريته مبهمة ُعرفت عند العسكريني
«بالطعم» كان يف طليعة الكتيبة كما يقول
وأن هذا الرعيل أول من يشتبك مع العدو
يف حالة حدوث أي هجوم عليها  ..وبالرجوع
للمذكرات فتدوين الرواية هنا وأن كانت
فردية ،يف الزمان واملكان ،ومن زاوية رؤية
ب يف مجرى
معينة ،فأنها غالبا ً ما تص ّ
وتبي جانبا ً من تلك احلرب،
األحداث،
ّ
وتتبع خطوطها العريضة التي كم كانت
ّ
ثقيلة وصعبة على أولئك الذين ق ُّدر لهم أن
ٍ
إميان بها منذ
يخوضها من غير قناعة ،أو
البدء  ..لنصل إلى سر تلك الهزمية وكيف
تعامل معها اجلندي الليبي ،الذي لم تنقصه
الشجاعة كما يخبرنا بقدر ما كان يحيط
ٍ
إحباط عام ،وعدم اإلميان بها منذ
به من
البدء .،وبدا واضحا ً أن «الوحش» على شيء
من الثقافة فأسلوبه بدا مترابطاً ،و ُج َمله
وتتبعه يف الكالم بطريقة ال تخلو
متناسقةّ ،
من رسم شخصيات وذكر تفاصيل األحداث

يف سرد تشّ ويقي حكائي داخل تسلسل
فصول الكتاب ،وأهمية بعض املواقف التي
ذكرها ،وأثرها يف سير معارك ،تغ ّيرت معها
بناء على اختالف
وجهة احلرب بالكامل
ً
توجهات القيادة ،واألخطاء التي ارتكبت
منها تصفية بعض قيادات ما ُعرف بالقوات
الصديقة ،وهي فصائل تشادية وصفت
بالتمرد ،وصدر عليها احلكم ،ويعلل العميد
هذا االنقالب يف موقفها بعد أسر زعيمها
«كوكني وداي» يف طرابلس من قبل القذايف،
وانضمامها الحقا ً للفصائل املعادية ،إثر
اكتشافها املؤامرة ،وبتالي تراجع اجليش على
كل اجلبهات ..ويأتي «القبر املتح ّرك» كاسمٍ
دال ،كناية عن سالح املد ّرعات «الدبابة» كما
يصف من يتعامل مع هذا السالح  -الذي
كان من مهامه القتالية يف املعركة  -حال
من وجد يف قبر متح ّرك ،ومكان اجلندي
فيه أشبه بقبرٍ  ،فاملساحة ض ّيقة ،وضرورة
االنتباه جتعله يف حالة استعداد دائم حتى ال
يفقد أحد أطرافه أثناء رمي العدو ،يف غفلة
منه ،لكونه مع الدبابة جسما ً واحداً.
االنسحاب الدراماتيكي الصعب :
وتصف اليوميات هذا االنسحاب الدراماتيكي
يف املنطقة الوسطى من شمال تشاد عبر
املناطق واملدن الذي م ّر بها ،والفوضى وعدم
النظام ،واألخطاء اللوجستية التي ارتكبت
يف بعض املواقف احلرجة للجيش  ،بعقل
خ ِب َر جوانبها ،وأدرك ما كان يحدث
من َ
بعني فاحصة  ..وهنا ندرك أهمية اجلندي
والضابط املثقف يف اجليش ،ومدى وعيه
برسالته ،ولو كان كل ضابط أو جندي يف
احلرب له هذه املقدرة على رصد وتدوين ما
لتجمعت لدينا فسيفساء
م ّر به من أحداث
ّ
املشهد بالكامل ،على كل اجلبهات ،ولكان يف
أرشيفنا حقيقة ما حدث للتاريخ  ..وحتى
ال ننسى .
15
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على حافة الذاكرة
عبد المحسن محمد البناني .ليبيا

يرجع صدور هذا الطابع الى 1968م
سمي
مبناسبة اجناز جسر «وادي الكوف» ،و ُ
الوادي بهذا االسم لكثرة الكهوف به ،كلمة
«كهف» تُنطق باللهجة الليبية «كاف» ،إجناز
هذا اجلسر منذ أكثر من  50سنة يعتبر
حدثا ً له وزنه من حيث التقييم املعماري يف
ذاك احلني ،واألهم من كل ذلك أنه أُجنز
يف دولة طرية العود من حيث التأسيس،

الليبي

16

ولم تظهر فيها ثروة النفط إال من سنوات
قليلة ،بل صاحب هذا االجناز إجنازات
أخرى التقل عنه أهمية مثل «املدينة
اجلامعية» ،و «املدينة الرياضية» ،وبناء
مدينة «املرج» احلديثة بعد الزلزال الذي
أصابها 1963م ،والطريق الساحلي من
احلدود شرقا ً ( مصر ) ،إلى احلدود غربا ً
( تونس ) .
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املعرك ـ ـ ــة االخيـ ـ ــرة

نقالً عن صجيفة اخبار اجلبل :
وثيقة تاريخية تصدر ألول مرة للكاتب التاريخي
عبد العالي بوعجيلة العوكلي» ،نشرت يف
صحيفة أخبار بنغازي العدد  1266وتشمل
أسماء املجاهدين الذين كانوا مع عمر املختار
يف آخر معركة بتاريخ  ، 1931 .9 .11بوادي
بو طاقة قرب سلنطة ،باجلبل األخضر ويبلغ
عددهم  55مجاهد وهم :
يوسف بورحيل املسماري ــ التواتي عبد اجلليل
املنفي ــ أحمد محمد املختار ــ صالح امطير
العوكلي ــ عصمان عبد الرحيم الشامي ــ محمد
عبد الرحيم هزاوي املسماري ــ محمد الهيلع
البرعصي ــ عمران راشد القطعاني ــ عوينات
العقوري ــ محمد عبد اهلل القنتلي احلاسي ـ حمد
بوحويرش البرعصي ــ صالح أيوب احلاسي ــ
سعد ( )....اخلزعلي ــ خير اهلل محمد الشويخ
ــ رمضان املنفي ــ عبد القادر الشبعان ــ خليفة
قليوان البرعصي ــ عبد السالم بوعند العبيدي
ــ الغماري اجلالي ــ الصغير بو جميمة العبيدي
ــ عبد اهلل سويل احلاسي ــ عبد الرازق ابراهيم

الشلماني ــ شعيب الصويلدي ــ صالح نوح املنفي
ــ حمد بوزهاوي ــ مفتاح بن قويرش احلاسي ــ
سالم ابراهيم املنصوري ــ علي شلوف ــ الشبعار
العبد ــ ابراهيم بوجيدار املنصوري ـ محمد
بو الفحلة البرعصي ـ سعد الباعور البرغثي ـ
محمد بوحورية املسماري ــ سعد علي الرقيعي
ــ سعيد جربوع عبد اجلليل ـ عبد احلفيظ
صالح اللقيح ـ بوغالية العبيدي ـ امبارك الهتش
العبيدي ـ علي عبد اجلليل سويكر ـ محمد
املرضي احلاسي ـ حماد اذويب احلاسي ـ اللواج
بو عياد احلاسي ـ سليمان بو بقوشة احلاسي ـ
عبد العاطي بو بعيرة احلاسي ـ محمد بو ذهيبة
احلاسي ـ عبد الرحمن اشديدة العوامي ـ عبد
النبي العوامي ـ عمر حسني سعيد العبار ـ حمد
بكار الغويل املصراتي .
وقد استشهد يف هذه املعركة  12مجاهد ،وقتل
حوالي  70جندي ايطالي ،من قوات الفرسان
واملشاة ،وقد وثق الكاتب هذه املعلومات اعتماداً
على العديد من املصادر واملراجع وروايات
اجلهاد.
17
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ذاكرة حسني نصيب املالكي

()1

امراجع السحاتي .ليبيا

من ذكريات الكاتب «حسني نصيب
املالكي» من خالل ما أورده يف كتابه
«من الذاكرة» ،الصادر يف ابريل عام
2015م .نتطرق إلى أهم املحطات
اإلنسانية من خالل سيرة ذاتية
وحياتية تقريرية حتاكي الواقع
من خالل محطات متنقلة إلى األمام
واخللف ،من خالل السرد الذاتي
والوصف .كل محطة تبعد عن األخرى
عدد ًا من السنوات ،وقد تكون املحطة
التي يتحدث عنها الكاتب من املحطات
األولى يف حياته ،يعود إليها بالسرد
الذاتي والوصف.
الكاتب من مواليد عام 1953م ،صدرت
له عدة أعمال أدبية منها مجموعة
قصصية بعنوان «الرجل والنورس» عن
مجلس الثقافة العام سنة 2010م ،وديوان
«شاعر معتقل العقيلة رجب بو حويش»
سنة 1981م عن شركة النشر والتوزيع
طرابلس ،وديوان «هاشم باخلطابية» سنة
2008م عن مؤسسة «جنالء محرم»
مبصر ،و»قراءات يف القصة القصيرة» عن
مجلة املؤمتر سنة 2006م ،وكتاب «القصة
القصيرة يف طبرق» – دراسة ونصوص
سنة 2010م عن مؤسسة «جنالء محرم»
الثقافية» ،و»صور من اجلهاد الليبي يف
طبرق» سنة 2012م ،ومجموعة قصصية
بعنوان «مقبولة».
«من الذاكرة» ،هو كتاب من احلجم الصغير
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بعدد  121صفحة ،بدأه بإهداء ،وكان
تصميم الغالف لسامح الكاشف واإلخراج
الفني والتنفيذ للكتاب ألحمد جندي ،كان
الغالف معبراً عن اليأس واألسى والقهر،
ٍ
إنسان
حيث كانت لوحة الغالف حتجب وجه
ال يظهر منه إال عينه ،وهي تنظر إلى األمل
من بعيد ،وحتاول الظهور رغم كف اليد
املفتوح الذي غطى الوجه ،إضافة إلى بروز
إشعاعات نور من خلف ذلك الوجه تعبر
عن األمل .كان هذا الكتاب هو الثاني عشر
من كتب «سلسلة املستقبل» عن «مجلة
املستقبل» ،وهي اسبوعية سياسية شاملة .
بدأ الكاتب «حسني نصيب املالكي» كتابه
ٍ
بإهداء ألسرته ،بعد ذلك تطرق يف سرد
سيرة حياتية من  15لوحة مثلت محطات
لسيرة حياتية صارت على مر األيام ذكرى،
وصارت مخزونا ً دراميا ً يحكي ذكريات
متفرقة غير مرتبطة مع بعض يف صور
محطات ،بعض هذه املحطات يقفز إليها
قفزاً إلى األمام واخللف رغما ً عن القارئ
الذي يقفز معه هنا وهناك .حيث بدأها
مبحطة أولى من خالل ذكرياته مبشاهد
تفجر الثورة الشعبية يف تونس ،والتي
انطلقت من رحم الشعب من خالل الغضب
للعامل الكادح «طارق محمد البوعزيزي»
ابن منطقة «سيدي بوزيد» ،وفرار الرئيس
التونسي «زين العابدين» ،تصدر املشهد
األخوان املسلمون ،والتحمت النهضة
باملظاهرة ،وبعد أن شعرت بأن البالد بدون
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راع هجمت كالذئاب تنهش يف الوطن بعد
ٍ
أن انكمش األفاقون واملادحون ،وفر منهم
من فر.
تصدر املشهد املمنهجون من منظمة
«النهضة» ،وصارت تفرغ الدولة من
محتواها وفق ما رسمته يف كواليس الظالم
يف غياب الشعب بعد أن احتوت هي الثورة
بعد أن صارت السلطة على السكة تنتظر من
يصعد ويستغلها .صور لنا الكاتب أحداث

الثورة التونسية التي كانت أولى ثورات
الربيع العربي من خالل مشاهدته وسماعه
ألخبار الثورة من القنوات الفضائية خاصة
اجلزيرة والعربية  ،وذكر لنا أهم معالم تلك
الثورة وهي خروج احد املواطنني يف الليل
يف شارع احلبيب بورقيبة والذي كان خاليا ً
من املارة وصار يصيح ويقول  -:بن علي
هرب  .حيث جند ذلك يف ما سطره الكاتب
يف سرده الوصفي الذي يقول  ... « -:ولم
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متض بضعة أيام  ،حتى خرج رجل
مع آخر الليل  ،الى شارع احلبيب
بورقيبة املهجور مبالبسه الرياضية ،
وصاح يف فرح غامر وبصوت عال ردد  :بن
علي هرب  ..بن علي هرب«(.)1
ثم جند الكاتب يذكرنا كيف أن الثورة
التونسية كان لها تأثيرات عربية ،فكان
لها توابع شديدة يف مصر حيث ظهر ذلك
يف خروج الكثير من املصريني الى ميدان
التحرير بالقاهرة ينادي بالتغيير .ثم
حدثنا عن أحوال ليبيا أثناء تلك الثورات،
وكيف كانت تأتي الوفود للمبايعة ،والتي
كانت تدخل الطمأنينة للعقيد معمر
القذايف خاصة مما كان يثق بهم ،ويقولون
له بأنهم يف «قابينة واحدة» ،والذين
انشقوا عنه فيما بعد وفروا خارج ليبيا
وصاروا يولولون تارة عبر صفحات مواقع
التواصل االجتماعي وتارة أخرى عبر
القنوات الفضائية .يحدثنا يف ذكرته يف
املحطة االولى التي بدأها باأليام االولى
ألحداث السابع عشر من فبراير من عام
2011م ،وكيف ان النظام كان يتصارع مع
إعصار ال مثيل له ،خاصة بعد أن جنح
يف قلع أنظمة مجاورة ،وبعد أن رعشت
قلوب من اخلوف ،وصارت تستجدي عامة
الشعب بعد أن كانت تلك القلوب كاحلديد،
وال شعور لها جتاه املواطن والوطن ،وال
هم لها إال إرضاء السيد الذين أقسموا
أن يدافعوا عنه إلى آخر قطرة ،وبعد أن
جاء االعصار وزحفت السيول كانوا خارج
املشهد يراقبونه من خارج ليبيا ،وذلك
للرجوع إلى البالد دون أن يراهم أحد إذا
استقر النظام وانتصر ،أما إذا انهزم فانهم
يكونون بالقرب من حساباتهم يغيرون
اسماءهم وفكرهم وقسمهم وطريقة
تصفيف وقص شعورهم ومالبسهم،
ويعيشون وكأن لم يحدث شيء ،ويرجعون
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بأفكار النظام اجلديد ويقسمون له كما
اقسموا لألنظمة السابقة .جند الكاتب يف
ذاكرته هذه يسجل جزءاً من تاريخ ليبيا من
خالل ذكره بداية أحداث السابع عشر من
فبراير عام 2011م ،حيث جند ذلك يف ما
ذكره يف سرده الذاتي الذي يقول  (( -:يف
صباح اليوم التالي لوصولنا مدينة سرت،
تناولنا االفطار يف مطعم الفندق ..وصلتنا
األخبار عن تظاهرات للمواطنني الليبيني
وبعض املثقفني ،وموجهات يف املساء يف
بنغازي ،إثر اعتقال «فتحي تربل» محامي
ضحايا «سجن بوسليم» يف أول مظاهرة
سلمية ضد نظام القذايف ،ومت التصدي
لهم من قبل قوات الشرطة الليبية ، »..
وكذلك السرد الذي يقول  )):وكذلك يف
نفس اليوم مظاهرة يف البيضاء ،وعدد
ثالثة قتلى من الشباب ،وحرق مركز شرطة
الساحل بدرنة.)2( )).
وقد تطرق الكاتب يف سيرته وذاكرته ملا
سمعه وشاهده من أخبار عن املظاهرات
املنددة بالنظام يف فبراير 2011م عبر
قناة العربية واجلزيرة.
يف املحطة الثانية للسيرة جند الكاتب
يهبط إلى تاريخ وزمان قبل املحطة األولى
بسنوات يف نظام استرجاعي حيث كانت
تلك املشاهد والذكرى عام 1986م ،جنده
يتراجع إلى ما بعد منتصف الثمانينات
من القرن العشرين ،ويسرد كيف تغيرت
حياته اليومية عما كانت عليه ،فبعد أن
كان حراً يعيش وفق ما يريد صارت تتحكم
فيه القوانني واالجراءات التي تنظم احلياة
العسكرية ،وجنده يذكر لنا معلما ً من
معالم مدينة طبرق وهي مدرسة «الشعلة»،
وكيف أنه كان ناقداً للنظام القائم آنذاك،
وجند ذلك يف السرد الذاتي الذي يقول:
(( هذا األمر لم أكن أتوقعه ،ولم يكن لي
يف احلسبان قط من قريب أو من بعيد،
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أن أصحوا قبل شروق الشمس كل يوم..
أحلق وجهي ..أملع حذائي العسكري ..
أرتدي القيافة العسكرية  ..بينما كنت
منذ سنوات استيقظ حسبما يروق لي يف
الضحى أو عند الظهر «  ....ويضيف « -:
أتذكر ذلك اليوم  ،يوم األربعاء من عام
1986م  ،عندما كنت أتواجد يف مدرسة
الشعلة الثانوية للبنات  ..وسط املدينة قبل
الثامنة صباحا  ..أقف يف الساحة  ..يقدم
لي التمام اليومي الصباحي للطالبات،
وهن يف الساحة مرتديات قيافة البحرية
 ..التدريب واحلصص العسكرية حتت
اشراف ضباط قاعدة طبرق البحرية ..
بينما أنا ضابط مشاة يا له من تناقض
غريب .)3( « ..
جنده يف هذه املحطة كيف بدأ حياته
اجلديدة بعد تخرجه من كلية الشعب
املسلح وكيف أنه التصق بعالم الكتابة
من خالل تكليفه كمراسل ملجلة «الشعب
املسلح» ،وهي إحدى املجالت احلكومية
التي كانت تهتم بالشأن العسكري ،وهنا
جنده يوثق لهذه املجلة وكأنه يشهد بأنه
كانت هناك مجلة اسمها الشعب املسلح
لتكون هذه الشهادة وثيقة تاريخية لتدعم
تاريخ هذه املطبوعة ،وجند ذلك يف السرد
الذاتي الذي يقول (( :عدت من طرابلس
ببكالوريوس علوم عسكرية ،وبرسالة تفيد
تكليفي كمراسل ملجلة الشعب املسلح )).
(.)4
ثم جنده يعرفنا بتنظيم اجليش الليبي يف
الثمانينات ،وهو تنظيم املناطق العسكرية
للقوات املسلحة ،وهذا يعتبر توثيقا ً لتلك
الفترة ،وجند ذلك يف السرد الذاتي الذي
يقول (( :بقيت الرسالة يف جيبي لعدة
أسابيع  ،ملاذا ال أسلمها آلمر املنطقة
العسكرية طبرق؟ .)5( )).
جنده يصف إحدى الشخصيات الثانوية

الفرعية يف هذه الذاكرة بسرده
الذي يقول )):اجتهت نحو اليمني
دخلت على السكرتيرة وهي ضابطة برتبة
مالزم أول ،جميلة رشيقة القوام ترتدي
البزة اخلضراء ،بشرتها بيضاء ،شعرها
قصير.)6( )).
كما جنده يحدد موقع املنطقة العسكرية يف
السرد الذاتي الذي يقول:استوقفت تاكسي
حملني إلى املنطقة العسكرية باملنارة)).
(.)7
وجنده كذلك يكلف بإعداد مذكرة تبني
جزءاً من حرب تشاد ،وكيف أن أحد
ضباط اجليش صار يعطيه بعض املعلومات
ويف هذا توثيق للتاريخ ،يقول السرد الذاتي
الذي جاء على شكل حوار)) فتش أنت
عن مرجع أو اثنني عن دولة تشاد ،وأنا
سوف أدون لك املعارك التي خضناها يف
تشاد ،وكيف دخلنا «أبشه» ،و»فايا الرجو»،
و»اجنامينا» ،وغيرها ،وأنت عليك صياغتها
بأسلوبك « (.)8
وكذلك يف السرد الذاتي الذي يقول
)) كتبت نبذة عن تشاد من حيث املوقع
واملساحة والسكان ،وكيف اشترك العديد
من التشاديني يف اجلهاد الليبي ضد الغزو
االيطالي.)9( )).
ثم جنده يستلهم ما جاء من معلومات
عن حرب تشاد موضوعات ،وجند ذلك
يف السرد الذاتي التالي الذي يقول ((:
بعد أن أصبحت لدى نبذة وافية عن تلك
املعارك ،كتبت عن الصراع بني «كوكني
وادي» و»حبري» على السلطة يف تشاد،
ثم مساعدة القوات الليبية تشاد ملحاربة
االستعمار الفرنسي ،ومساندة الرئيس
التشادي حبري ،وأهم املعارك يف «فايا
الرجو» و»أبشه» و»اجنامينا» ))(.)10
بعد ذلك يذكر لنا كيف تغيرت حياته
وحتصل على سكنٍ الئق ،وكيف أنه توقف
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عن كتابة تلك املذكرة بعد أن مت نقل آمر
املنطقة العسكرية وتكليفه مبهمة عسكرية،
وكيف ان ذلك اآلمر مت أسره ،وجند ذلك
يف السرد الذاتي الذي يقول  (( :حتصلت
على اخلطاط ،حلقت به عند الباب
الرئيسي للثكنة  ،دعاني لركوب السيارة
معه ،ركبت الى جواره يف سيارته املازدا
 323البنية اللون ،وانطلقنا نحو الغرب
على الطريق الرئيسي ،كان الى جانبه يف
السيارة مجموعة كبيرة من املفاتيح ،انعطف
جهة اليمني بسيارته نحو «حي الفرجان»،
توقفت بنا السيارة أمام العمارات الكوبية
احلديثة ،التقط مجموعة املفاتيح يف يده
وترجلنا من السيارة ،اجتهنا نحو العمارة
األولى ،حتسس املفاتيح التي يف يده ،وبدأ
يفتح باب الشقة ثم قال لي :
اكتب عليها اسمك كامالً .وسلمني مفاتيحها عندها أحسست
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بالسعادة تغمرني.)11( )).
وكذلك يقول السرد الذاتي منهيا ً هذه
املحطة  (( :غير أنه ذات يوم فوجئت أن
املقدم خليفة والنقيب صالح ،ومن معهم من
القوات قد مت تكليفهم بالتوجه من جديد
الى تشاد ،)) .ويضيف قائالً يف سرده
الذاتي  (( :توقفت عن كتابة تلك املذكرة..
سلمت مفتاح املكتب للمساعد(.)12
يف املحطة الثالثة جنده مير على زمن
ماض ،ولكنه الزال يتحرك يف ذاكرته مبكانه
وزمانه وشخصياته وصراعه وأحداثه
وحواراته ،فبعد أن كان يف املحطتني األولى
ٍ
أزمان مختلفة .تتباعد تلك
والثانية يف
االزمان أكثر من عشر سنوات لنجده يهبط
على زمن آخر وسط بني املحطتني ،جنده
يذكرنا يف مخاطبته للقارئ ،ويذكره ببعض
الذكريات التي مرت عليه ،وكانت من
الذكريات اجلميلة التي نقشت يف ذاكرته
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ويعود إليها من حني الى آخر ،جنده يعود
للوراء لعشرات السنوات ،حيث جنده يقول
يف تقريره السردي الذاتي )) ما أجمل
أن ترجع بذاكرتك عشرات السنوات الى
الوراء ،وتتذكر كيف تخرجت من معهد
نسبت
املعلمني يف مدينة طبرق ،ويف البداية َ
إلى مدرسة «القعرة» البتدائية الواقعة
على الطريق الساحلي شرق مدينة طبرق
بحوالي  30كيلو متر ،ومع كل صباح كنت
تنهض مبكراً ،تسير أنت وزميلك املدرس
«علي دعبس» على أقدامكما من «سبخة
احلطية» ،حتى الشارع الرئيسي ،تتوقفان
هناك دقائق أمام مزرعة «النيبو» ريثما
تصلكما سيارة البيجو  ،404التي يقودها
املدرس «على الرياني» ،وبها مدير املدرسة
«التاوسكي» يجلس الى جواره ،وخلفكما
املدرس «صالح» ،تدلفان داخل السيارة
بعد إلقاء حتية الصباح عليهم ،جتلسان يف
الكرسي اخللفي إلى جوار املدرس صالح،
تتبادلون األحاديث ،يف أقل من ساعة
تصلون القعرة .املدرسة فصولها متناثرة،
ومبانيها قدمية تطل على الشارع الرئيسي
املتجه شرقا ً حتى «امساعد» ،وتتوزعون
على الفصول.)13( )).
جنده هنا يف هذا الوصف والسرد
التقريري ميزج االسلوب الصحفي مع
األدبي ،من حيث أن سرده كان كالتقرير
الصحفي ،وهذا بسبب تأثير االسلوب
الصحفي الذي كان يكتب به ،كما جنده
يذكرنا بشخصيات واقعية مما يؤكد أن
كتابته عبارة عن تقرير جلزء من سيرة
ذاتية ،وجنده يذكرنا مبكان واسماء مواقع
ومؤسسات ،والتي رمبا تغيرت أسماؤها،
فالدولة والنظام يف ليبيا متهوران يف تغيير
األسماء ،فقد يتغير االسم يف العام عدة
مرات ،وهذا يف احلقيقة يشكك يف تاريخ
ليبيا ،خاصة عندما يتم إيقافك من قبل

الدولة إذا ذكرت االسم القدمي
خاصة التاريخي واألصلي ،فقد
تطالك حتى تهمة سياسية ،خاصة تذكر
أسماء ال يحبها اآلخر ،فأين أسماء «برقة»
القدمية؟ وأين أسماء «فزان» القدمية؟
وأين أسماء «تيبستي» القدمية ؟ ،يف الدول
األخرى جند األسماء هي هي ،وأعمارها
آالف السنني .
كما جنده يذكرنا من خالل سيرته
والتي يسردها كالتقرير الصحفي يف بعض
األحيان ،فنجد ذلك يف السرد الذاتي الذي
يقول  (( :يف عطلة نصف السنة اتفقنا،
أنا واملدرس «علي الرياني» ،واملدرس
«صالح» ،واملدرس «عبد الستار» ،واملدرس
«موسى» ،على القيام برحلة سياحية إلى
جمهورية مصر ملدة عشرة أيام ،أقلنا
«علي» يف سيارته «البيجو» صباحاً ،بعد
العصر وصلنا االسكندرية ،أجر لنا شقة
نظيفة يف حي فيكتوريا «(.)14
( يتبع)...
الهوامش :
1.1حسني نصيب املالكي  ،من الذاكرة ،
منشورات مجلة املستقبل ابريل 2015
،ص.7
2.2املرجع السابق  ،ص .9
3.3املرجع السابق  ،ص.15
4.4املرجع السابق  ،ص.16
5.5املرجع السابق  ،ص.16
6.6املرجع السابق  ،ص.16
7.7املرجع السابق  ،ص.16
8.8املرجع السابق  ،ص.18
9.9املرجع السابق  ،ص .18
1010املرجع السابق  ،ص .19
1111املرجع السابق  ،ص .21
1212املرجع السابق  ،ص .22
1313املرجع السابق ،ص .25
1414املرجع السابق  ،ص.26
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مدخل إلى الصحراء
إنتصار بوراوي .ليبيا

يقول املؤلف اإليطالي «آيتي لو ومرى»
فى كتابه «الرحالة والكشف اجلغرايف
يف ليبيا» ،الذى ترجمه األديب
املوسوعي «خليفة التليسى (( :إن تاريخ
االكتشافات اجلغرافية لليبيا بدأ يف
أواخر القرن الثامن عشر ،ومطلع القرن
التاسع عشر ،وكان لتأسيس اجلمعية
االجنليزية الكتشاف أفريقيا الوسطى
األثر الكبير يف الدفع بهذه الرحالت
واستهالل عهد االكتشافات لتلك
األقاليم ،وبعد املحاوالت األولى إلرسال
بعثة إلى أقاليم النيل األعلى ،والتي
عهدت بها إلى البحار اجلريء «لديارد»
الذى مات يف القاهرة سنة 1788
إثر مرض أصابه ،اقتنعت اجلمعية
باتخاذ ميناء «طرابلس» نقطة انطالق
لبعثاتها.
ومن خالل مطالعة مجموعة من كتب
الرحالة األوربيني للصحراء األفريقية
سنكتشف مدى قدرتهم على التعامل بذكاء
مع مجتمعات مختلفة متاما ً عن مجتمعاتهم،
مع البون الشاسع يف املستوى احلضاري
يف مطلع القرن التاسع عشر بني «أوروبا»
والعرب يف قارة أفريقيا ،حيث كانت قد
بدأت يف أوروبا الثورة الصناعية ،فى حني
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كان العرب يرزحون حتت احلكم العثماني
الذى لم يهتم بالعلم والتعليم ،ولكن هذه
الرحالت لم تكن بريئة من الغاية السياسية
واالقتصادية لإلمبراطورية البريطانية التى
كانت يف أوج عظمتها ،وكذلك فرنسا التي
لديها مطامع يف أفريقيا ،واحتلت كثير
من الدول األفريقية فيها ،وبالتالي فهذه
الرحالت وإن اتخذت الطابع الكشفي
اجلغرايف واجليولوجي إال أنها حتمل يف
ثناياها خفايا نواياها السياسية واالقتصادية
والثقافية.
الرحالة وليام لوكاس 1788م :
تطوع االجنليزي «وليام لوكاس» بأن يكون
أول مبعوث للجمعية األفريقية ،وكان يعمل
مترجما ً لها عندما قبلت فى سنة 1788م
باقتراحاته للقيام برحالت استكشافية تنطلق
من «طرابلس» ومتر بفزان والصحراء لتنتهي
عند غامبيا ،وتتصل املعلومات التى جمعها
عند «فزان» بوضعها العام وسكانها وتاريخها
وشكل احلكم بها.
فريدريك هورمنان :
بعد أعوام من املحاولة الفاشلة التى قام بها
«لوكاس» ،حاول الدكتور «هورمنان» إحيائها،
وقد ضحى من أجل حتقيقها بحياته ،وإليه
يعود الفضل لبداية عهد االكتشافات العلمية
لليبيا.
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رحلة النقيب «ع.ف.ليون» إلى ليبيا يف
نوفمبر عام 1818م :
يبدأ هذا الرحالة يف كتابه «مدخل إلى
الصحراء» الذى قام بترجمته الدكتور
«الهادي بولقمة» بوصف ما صادفه برحلته
إلى طرابلس من خالل حديثه عن أغرب
الشخصيات التي شاهدها حسب مايذكر،
وهم ما يعرفون بــ «األولياء الصاحلني»،
أو «املرابطني» ،واملتطلبات لضرورة إنشاء
املرابط ،و اختالفها بني مكان وآخر ،ففي
اجلهات الداخلية ميكن استمرار هؤالء يف

الظهور مبظهر القداسة والطهارة املزيفة
بال امتناع عن تناول املشروبات الروحية،
و»األولياء» نوعان« ،معتوه» ،وهم يسمح
لهم بقول وفعل مايشاؤن .وآخرون بكامل
قواهم استطاعوا بطريق الشعوذة إقامة حق
اعتبارهم أعظم محتالني» ص ( 19؟).
عقوبات اجلرائم التى حدثت فى
طرابلس يف عام 1818م :
يذكر املؤلف بأن اإلعدام هو العقوبة التي
كانت تنفذ باملحكومني ،بالشنق أوقطع
الرأس ،وقطع اليد هو عقاب السرقة ،وقد
25
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يتجاوزها إلى بتر الساق أيضاً ،وتطبق عقوبة
اجللد جزاء املخالفات الصغيرة ،ومع أن
احلد املسموح به هو خمسون جلدة إال أن
الرقم قد يرتفع إلى خمسمائة جلدة.
وصف «ع.ف.ليون» ملدينة طرابلس :
يذكر املؤلف أن «طرابلس» تبدو مدينة أفضل
حاالً من املدن الليبية األخرى خالل القرن
التاسع عشر ،حتى مقارنة ببنغازي التي
ذكرها «األخوان بيتشى» يف كتابهما عن
الساحل الليبي بأنها مدينة خالية من أي
مكان للتسلية .
يف طرابلس كان يقام مهرجان سنوي آخر
شهر يناير من كل عام ،ويستمر ملدة ثالثة
أيام تتخللها حفالت صاخبة ،باإلضافة إلى
ما يذكره املؤلف عن «سوق الثالثاء» ،ويصفه
قائالً إن سبب تسميته بهذا االسم هو أنه ((
يقام فى طرابلس كل يوم ثالثاء سوق كبيرة
على شاطئ رملي خلف املدينة ،كما يقام
سوق آخر كل يوم جمعة)) .
ويقطن «طرابلس» ،كما فى «فزان» ،نوعان
حل وآخرون مقيمون،
من العرب ،عرب ر َ
العرب الرحل ليس لهم مكان ثابت ،إذ يقومون
بنقل خيامهم من جهة ألخرى تبعا ً لتوفر
الكأل ،ويطلقون على كل مجموعة منها اسم
«النجع» ،ويتصف العرب مبنتهى الكرم مع
أبناء عمومتهم ،كما ال يبخلون بكرم الضيافة
مع أي غريب يحل بينهم.
الفنادق واملدارس يف مدينة طرابلس :
يذكر الرحالة بأن هناك بعض البيوت التي
خصصت الستقبال التجار ،ويعرف الواحد
منهم بـ «الفندق» وتطابق يف وصفها فنادق
الشرق ،كما توجد مدارس لتعليم القرآن
والكتابة ،ولو أن أسلوبها فوضوي وغير منظم
اخلمر والصخب :
يذكر الرحالة بأن شرب اخلمر فى طرابلس
يزيد عن أي مدينة أخرى ،حيث تنتشر
اخلمارات التي يجلس الناس على أبوابها،
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كما يوجد فى املدينة عدد كبير من املومسات
اللواتي تفرض عليهن اإلقامة يف حي خاص
ص . 61ويصف الرحالة «ليون» العرب
بالتعصب الشديد ،فيما يتعلق بأمور الدين
والعباد رغم إميانهم الواضح باخلرافات،
ويبني الرحالة مدى معاناة العرب من
الضرائب واإلتاوات التي يفرضها الباشا
التركي على املزارعني والتجار ،ويستغرب من
لزرع ال يخصهم
عدم نهب البدو كما يقول ٍ
إال فى القليل النادر عكس جنود الباشا الذين
يقومون بسرقة وتدمير محاصيل املزارعني.
عمل النساء فى البيوت :
يرصد الرحالة تفاصيل احلياة اليومية للبيوت
داخل طرابلس ،حيث يالحظ أن النساء يقمن
باألعمال لصالح العائلة أكثر من الرجال،
حيث تستخدم النساء أنواالً للنسج وال يقوم
الرجال بأعمال ذات بال داخل خيامهم مما
يجعلهم فى حالة خمول ،عكس النساء الالتي
يبدين فى حالة حركة دائمة رغم أنهن ال
يتناولن طعامهن إال بعد خدمة أزواجهن .
رحلته إلى اجلنوب الليبي :
قام الرحالة «ف.ع .ليون» بشد الرحال إلى
اجلنوب الليبي ،حيث كانت أول مدينة دخلها
وجتول فيها هى «مرزق» ،وكتب عن «الطوارق»
الذين أعجب وانبهر بهم ،وذكر أنهم من أروع
األجناس الذين قابلهم ،فمظهرهم رائع،
وشخصياتهم تتسم باالستقاللية والكبرياء
واالعتداد بالنفس.
ثم توجه الرحالة إلى مدينة «غات» ،التي
يصفها يف كتابه أنها مدينة يحيط بها سور
ضخم ،وشيدت بيوتها على نفس منط بيوت
«مرزق» ،ويعجب الرحالة بانفتاحهم ،حيث
يسمح سكان املدينة باالختالط عكس عادات
العرب .ويذكر الرحالة بأن هناك سوق سنوي
يقام مبدينة «غات» خالل فصل الربيع،
ويؤمه التجار من املناطق املجاورة ،فيحضر
جتار «غدامس» السيوف والبنادق وبعض
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البارود ،أما جتار السودان فيحضرون الرقيق
واملالبس القطنية والذهب وريش النعام ،فى
حني يحضر جتار «فزان» مزيجا ً من البضائع،
ويقدم جميع التجار إتاوة تسمى عقود األمان
جتارة الرقيق يف اجلنوب الليبي :
يتحدث الرحالة «ف.ع .ليون» عن جتارة
الرقيق التي شاهدها يف مدينة «مرزق»،
ويصف قافلة كبيرة حتمل  1400من الرقيق
من اجلنسني ،ومختلف األعمار ،لتجار من
«طرابلس» رفقة بعض التبو ،فيتحدث التجار
عن الرقيق كما يتحدث الرعاة عن قطعان
املاشية ،وقد جرى العرف على اهتمام التجار
بتغذية رقيقهم متى وصلوا إلى «مرزق» حتى
ميكن لهم قطع باقي الطريق إلى طرابلس أو
بنغازي أو مصر ،ويركز الرحالة على سوء
معاملة السادة لألرقاء العبيد اخلالية من
االنسانية ،وخاصة الرقيق من النساء التي
يذكر الرحالة بأن األمة التي تنجب طفالً من

سيدها ال تباع ،وتبقى طوال حياتها تابعة له،
ويبقى طفلها حراً له كل احلقوق املشروعة
لغيره ،أما إذا أجنبت من أي شخص آخر
فيبقى الولد أبداً من حق السيد املالك لألم،
ألنها هي نفسها ال متلك حريتها ،ويباع الوليد
كما تباع أمه.
كتاب الرحالة «ف.ع .ليون» ،يعطى صورة
تاريخية اجتماعية واقتصادية وسياسية عن
ليبيا يف أوائل القرن التاسع عشر بأسلوب
ممتع جميل ،ويعتبر وثيقة تاريخية مهمة عن
األوضاع االقتصادية واالجتماعية خالل تلك
الفترة الزمنية من عمر الوطن.
الهوامش:
الرحالة و الكشف اجلغرايف يف ليبيا منذ
مطلع القرن التاسع عشر حتى االحتالل
اإليطالي تأليف :اثيليو موري ،تعريب خليفة
محمد التليسي الطبعة األولى ،مايو 1971م
مدخل إلى الصحراء  ،تأليف ع.ف.ليون،
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الكتابة عىل ضوء شمعة ..

اإلبداع يف عتمة الزَّنازين
مصطفى عبد الفتاح .فلسطين

قبل الغوص يف تفاصيل «الكتابة على ضوء
بد من كلمة موجزة عن املحامي
شمعة» ال َّ
مبهمة إعداد
عبادي ،الَّذي قام
حسن َّ
ّ
وحترير الكتاب ،مع زميله األديب فراس
حج محمد ،وقد بدأ مشروعه التَّواصلي
باسم «لكل أسير كتاب» مع سجناء احلر ّية
قبل سنوات ،جاب السجون املنتشرة يف
انحاء الوطن ً
ضا بهدف التَّعرف
طول وعر ً
إليهم ،والتَّق ّرب منهم ،دعم انتاجهم االدبي
ومن ثم ايصال االدب املحلي إليهم ً
باذل
كبيرا يف ذلك.
جهدا
ً
ً
ما ربطني بحسن من عالقة مو َّدة وصداقة
َّال من باب هذا املشروع ،إذ رأيت مبشروعه
السجناء خلف أقبية ال َّ
ظالم،
التواصلي مع ُّ
ُمحاولة جا َّدة إلخراج ال ُّنصوص األدب َّية ِمن
السجن إلى
الظُّلمات إلى النور ،ومن عتمة ّ
وطني،
نور احلرية ،وهذا بحد ذاته عمل
ّ
وأدبي ،يستحقه هؤالء
أخالقي
انساني
ّ
ّ
ّ
القابعني خلف ال ُقضبان ،الّذين دفعوا من
حياتهم ثم ًنا احلر َّية.
ومن خالله قمت بالتَّعرف على ادب
السجون ،واالطالع على كتاباتهم ،ومتابعة
اخبارهم ،من خالل البرنامج التواصلي «
لكل اسير كتاب ومن كل اسير كتاب» يف
عمل َّية تبادلية ألدبهم يف زمنني متوازيني
ومختلفني خارج السجن وداخله ،وكنت
قد كتبت مراجعات نقد َّية لستة كتب من
اصداراتهم ،وهم من األسماء التي وردت
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يف الكتاب »،الكتابة على ضوء شمعة»
باإلضافة إلى بعض القصص القصيرة التي
كتبتها بإيحاء من معاناتهم داخل السجن
كما عرفتها من حسن ،وال انسى االسيرة
اماني حشيم التي كانت امنيتها  ،اهداء
ولديها احمد وآدم كتابها يف يوم ميالدهم،
وقد تركتهم يف املهد حني اعتقلت.
أيضا ثالثة منهم مداخالت
وباملقابل كتب
ً
عن كتبي وهم كميل أبو حنيش ،حسام
شاهني ،وسعيد نفاع األمني العام لالحتاد
العام للكتاب الفلسطينيني الكرمل  ،48وال
انس ما كتبه األسير حسام شاهني ،فقد
دخل إلى تفاصيل تفكيري حتى قبل أن
اكتب الفكرة ،فقرأت ما كتب أكثر من مرة.
أملي أن يستمر هذا البرنامج وأن يلقى
الدعم والتَّأييد من كل اجلهات ومن كلّ
َّ
الدعم كي تبقى الشَّ معة
من يستطيع َّ
ُمضيئة يف آخر النَّفق ،وكي يستمر
السجناء يف الكتابة والعطاء ،فهم بأدبهم
ح َّراس الذَّ اكرة ،وحماة الرواية من التَّزوير
وال َّ
طمس ،وبأقالمهم ومعاناتهم يح ّولون
الثّقافة إلى مقاومة حتمي الوعي ،ومتنع
السطو والهيمنة والتزوير.
َّ
يف «الكتابة على ضوء شمعة «ال شك اننا
أمام وثيقة أدبية تاريخية ،حتمل يف طياتها
قصة املُعجزات الَّتي
قصة األلم واألمل،
َّ
َّ
قصة رحلة الكلمة
البطوالت،
منها
َّد
ل
تتو
ّ
ِمن ظلمات السجن إلى نور احلريةِ .من
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جدا استعراض الكتاب مبداخلة أو
َّ
الصعب ً
ت وثالثون وثيقة
س
مبثابة
هو
نقد،
أو
مقالة
ٌ
ِل ِ
اسيرا ،وكلَّ وثيقة بحاجة إلى
س ٍت وثالثني
ً
ُمداخلة أو مقالة ،كل وثيقة هي عالم قائم
بذاته ،وهي طقس كتابة اجترحه األسير
للسجان
كي ينتصر لذاته املقهورة ،كي يثبت َّ
أنَّه أقوى من كلّ املُعجزات واملُستحيالت.
الكتاب حسب تصوري ً
أول وقبل كلّ شيء
وطنيا
حسا
هو شمعة لكل َمن يحمل
ً
ً
وانسانيا ،تضيء له عتمة السجن كي يرى
ً
خا له أو صدي ًقا أو ابن شعبه أو
ا
األقل
على
ً
ً
مناضل ُيكافح ويدفع حياته ثم ًنا حلر َّيته،
ينتصر بقلمه لذاته املنف َّية ،وحلر َّية اآلخرين

السجن
بصورة ح َّية ،يبحث يف غياهب
ّ
عن حلظة خصوص َّية ،حلظة «حر ّية ولو
مؤقّتة» ،من أجل أن يأتيه مخاض والدة
الكلمة حتت نور شمعةُ ،يحاول ال َّزميل
عبادي إخراجها ِمن رحم
والصديق حسن َّ
َّ
املُعاناة ،وإبقائها ُمتو ّهجة بنورها ،يحاول
أبدا حتّى يدخل النّور إلى
أن ال يخبو نورها ً
كلّ سجون االحتالل بدون ساكنيه.
ُي ِ
جمع االسرى ،دون أن يعرف أحدهم
ما يكتبه اآلخر ،أ َّن ُجل معاناتهم ،وبذل
طاقاتهم يف نضالهم اليومي هو من أجل
حلظة صفاء ،يستطيع فيها األسير أن
يكتب ما فاضت بها روحه ،وما حمل يف
29
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جعبته من افكار ،وبعدها عليه أن يحافظ
على ما يكتب حتى يرى النور يف آخر النَّفق،
الضوء على
والكتابة على ضوء شمعة ،يلقي َّ
مكان الكتابة ،زمن الكتابة ،وكيفية اقتناص
حلظة الكتابة يف السجن لدى أسرى ولدوا
َّابا وهم ذوي احكام عالية وقاسية ومروا
ُكت ً
يف ظروف غير اعتيادية.
الكاتب داخل السجن يبحث لنفسه عن
حلظة احلرية ،او زمن احلرية إن أراد
فالسجن واحلرية نقيضان ال
الكتابة،
ّ
يلتقيان ،فإن وجدها عليه أن يبحث عن
اربعة ابعاد ال ميكنه الكتابة بدونها ،وهي
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الزمان واملكان ،والظرف املالئم للزمان
واملكان ،ويكاد اجلمع بينهما أن يكون
ً
مستحيل .
يصف االديب األسير «وليد دقة» املشهد
معبرة عن واقع يعيشه
بكلمات دقيقة
ّ
األسير بكل دقائقها اذ يقول « اننا نكتب
عن السجن لننفيه ،يف األسر؛ األسير
هو الرسالة وال متيز بني ذاتك والزمن،
النص والنّاص
أنت وحدات زمنك وأنت
ّ
واملنصوص ،املعذّ ب وامل ُ َبلّغ عن التعذيب،
شهد وامل ُ ِ
شاهد ،والكتابة جتريد يستدعي
امل َ َ
تباعدا بينك وبني ال َّزمان واملكان األمر
ً
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الذي يحولها ملهمة مستحيلة «ص .»86
هذا الوصف الذي يقدمه وليد دقة قد
ينطبق بشكل او باخر على جميع السجناء
ومفهوم الزمن عندهم ليس كمفهوم الزمن
عندنا ،نحن الذين نعيش يف عالم احلاسوب
وزمن الرفاهية ،زمن السجن ليس زمننا وال
يقترب منه ،انه ال َّزمن املوازي ،زمن السجن
املحكوم بقوانينه ،وادواته ،وااللتزام فيه
الدقائق قد يكون
ليس
خيارا ،واقتناص َّ
ً
من املستحيالت أو يكاد ،ويف وصفه يقول
السجني االديب احمد العارضة «سرعان
ما تدرك أ َّن الليل وحده مأواك الكتابي،
وقد نام كلُّ نزالء مهجعك الض ّيق ،لعلك
تظفر بنزرٍ
شحيح من اخلصوصية التي
ٍ
يجوع إليها األسير جو َعه حلريته ذاتها.
ت قريحتك الكتابية
وحينها تكون قد انغلَ َق ْ
تك ِس َنةٌ لذيذ ٌة لنوم ،أو
ونام
وحيك وأخذَ َ
ُ
ٍ
تفحصٍ
ليلي ،أو حتى
بتفتيش
هوجمت
ّ
ّ
سجا ٌن يتبرمج
روتيني مقيتُ ،يسلط به
ّ
ّ
على إيذائك -ضوءه يف وجهك ،لتنكشف
نصك البكر
أمامه انفعاالتك ،وينفضح
ُّ
فيذوي قبل نضجه» .ص .17-16
اما حدود املكان فهي أدهى وامر ،األسير
يقبع بني أربعة جدران ،يحاول أن يك ِّيف نفسه
نسبيا ،قد تصل إلى
يف احدى الزوايا الهادئة
ً
احلمام او إلى أ ّي زاوية أخرى ،ال تخطر
َّ
ابدا على بال انسان عادي ،عامله ُمنتهك،
ً
وخصوص َّيته معدومة ،وإمكانية الكتابة
تكاد أن تكون مستحيلة مبفاهيم االنسان
»:السيل
العادي ،يقول األسير أسامة األشقر
َّ
اجلارف من التكتيكات االحتاللية املضبوطة
بعناية فائقة الستهداف نفس َّية وعقل األسير
«الذَّ ات األسيرة» ،ولهذا فاألسير الَّذي
صة النفسية أوال
يستطيع أن يجد زاويته اخلا َّ
يحصن ذاته
قبل املكان َّية يستطيع الح ًقا أن
ّ
بجدار من احلماية الفكرية» ص 21-20

.فالتجربة وطقس الكتابة بحاجة الى معرفة
البعد اإلنساني
ووعي القارئ حتى يفهم ُ
السجني عندما
العميق الذي يعاني منه َّ
يكتب .األسير سائد سالمة يقول« :يتحول
السجن إلى مكان إلعادة إنتاج التجارب
واألفكار ،بل ومن املمكن أن يتحول إلى
ٍ
مكان لإلبداع .وأنا لست إال ذاك الشخص
الذي ُو ِ
ض َع يف ظروف استثنائية ويحاول
أن يبتكر حال ًة طبيعية ضمن الشروط غير
طبيعية ».ص  ،44اذن من خالل ال َّزمن الذي
واقعا يحاول أن يفك القيد
يعيشه السجني
ً
حرا يف الفضاء ال َّرحب نحو زمن آخر
وينطلق ً
ومكان آخر يعيشه ويكتب له وفيه متجاو ًزا
ً
السجن وزمانه ،بل هي
ومتجاهل حدود ّ
تصفية حساب معه ،ويف هذا يقول األسير
راتب حريبات« :الكتابة بالنسبة لألسير تشكل
اجلسر الوحيد بني احللم والواقع وما بني
الروح واجلسد ،وما بني األسير نفسه وعائلته
والعالم اخلارجي التي ال ميكن لألسير التخلّي
عنها؛ ألنها مثل الدم بالشريان» ص .35
ميكننا ان نلخص الصورة التي ارتسمت عن
واقع االسرى بكلمات األسير وليد دقة ص
« 85االبداع هو تلك اللحظة التي يستطيع
نصا يتحدى
من خاللها العقل أن ّ
يقدم لنا ً
محددات ال َّزمان واملكان ،او رمبا يخترقها أو
ير ّوضهما كمعطيني وجوديني» .مهما ُكتب لن
نف االسرى حقهم ولن نستطيع الدخول إلى
اعماقهم التي استطاعت التحليق يف عاملنا
فشكرا لهم على بوحهم
والعيش يف واقعنا،
ً
وشكرا ملن اضاء لهم
الذي اضاء لنا عاملهم،
ً
الشموع يف عتمة السجن
يوم
القيت
التي
((املداخلة
 13.10.2022يف حفل اشهار كتاب
«الكتابة على ضوء شمعة» يف مكتبة
مجد الكروم العامة )) .
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ّ
صدور ديوان "عىل حافة الشعر" :

ثمة عشق وثمة موت
الليبي .خاص

صدر للشاعر الفلسطيني «فراس حج
محمد» يف أملانيا عن دار «بدوي» للنشر
والتوزيع لصاحبها األديب واألكادميي
السوداني د .محمد بدوي مصطفى ديوان
«على حافّة الشعر :ثمة عشق وثمة موت»،
وتصدرت
ويقع الديوان يف ( )246صفحة،
ّ
غالف الديوان لوحة للفنان التشكيلي
السوداني محمد العتيبي ،ومن تصميم
الفنان بكري خضر.
قدمت للديوان الشاعرة والروائية «هند
زيتوني» ،واصفة قصائد الديوان بأنها
محملة باجلمال تارة والوجع تار ًة
«إنسان ّية
ّ
أخرى» .إضافة إلى «جمال اللغة وتف ّردها
صة يف
وجرأة الطرح والتعابير .وخا ّ
ب واملرأة».
قصائده عن احل ّ
لقد تنوعت قصائد الديوان بني الشعر
املقفى املوزون وشعر التفعيلة ،وقصيدة
النثر ،وجاءت معبرة عن كثير من القضايا
املعاصرة ،واله ّم الذاتي ،ضمن منظومة
أكبر هي منظومة العالم بكل ما فيه من
أفكار وأشخاص وتشابكات وتعقيدات،
وتوزعت يف خمس مجموعات ،جاء أولها
حتت عنوان «يف رعشة الريشة» ،وضم
( )6قصائد ،يتحدث فيها الشاعر عن
الشعر واإللهام ،ثم مجموعة من القصائد
القصيرة حتت عنوان « ُم َن ْم َنمات» ،وضم
( )21قصيدة ،تناول فيها احلديث عن
قضايا فكرية وجمالية وأسطورية.
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أما املجموعة الثالثة فجاءت حتت عنوان
«إلّالت :محاولة جمع» ،وكل هذه القصائد
البالغ عددها ( )40قصيدة يهديها إلى
أصدقائه وإلى مجموعة من الكتاب
والشعراء قدميا وحديثا وإلى شخصيات
عربية وأجنبية ،وإلى بعض النساء ،فذكر
أسماء بعضه ّن ،واكتفى أحيانا باإلشارة
إلى بعضه ّن بذكر حرفني من أسمائه ّن أو
بوصف ما يعطيه إلحداه ّن ،كما ضمت
هذه املجموعة بعض القصائد التي كتبتها
شاعرات للشاعر حج محمد ،ومتتد هذه
«إلّالت» إلى قصائد خاصة يوجهها «إلى
امرأة كانت هنا -امرأة عبرت دمي» ،وبلغ
مجموع هذه القصائد ( )10قصائد ،ثم
مجموعة أخرى موجه المرأة أطلق عليها
اسم «صويف» ،وبلغت ( )15قصيدة.
ومن هؤالء الذين وجه لهم الشاعر نصوصه:
املحامي حسن عبادي ،والكاتب رائد
احلواري ،والشاعرة نداء يونس ،والكاتبة
اللبنانية مادونا عسكر ،واألكادميية
املصرية الدكتورة نهلة احلوراني ،باإلضافة
إلى قصائد موجه للروائي الشهيد غسان
كنفاني ومحمود درويش وأبي متام،
وغيرهم ،كما أن هناك نص موجه للفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي ،وآخر لشخصية
سيد الذي شاركها يف بطولة فيلم حالوة
روح .ومن الشخصيات غير العربية.
وثمة نصان أحدهما موجه للشاعر
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آنخل أسكوبار ،وإيرما جارسيا (املعلمة
األمريكية) التي قتلت بحادث االعتداء
على مدرسة غبتدائية يف إحدى الواليات
األمريكية.
وجاءت املجموعة الرابعة حتت عنوان «يف
مديح النهد» ،واشتمل على ( )8قصائد،
وأما املجموعة اخلامسة واألخيرة فضمت
( )16قصيدة حتدث فيها الشاعر حول
الهواجس الذاتية والعامة خالل احلجر
الصحي يف فترة انتشار فايروس كورونا،
ولذلك فيعنون الشاعر هذه املجموعة بــ

«يف حبسة الكوفيد التاسع عشر».
وديوان «على حافة الشعر :ثمة عشق وثمة
موت» هو الديوان الثامن للشاعر فراس
حج محمد ،والكتاب اخلامس والعشرون،
بعد مجموعة من الكتب السردية والكتب
النقدية ،و ُعرِض الديوان ضمن إصدارات
«دار بدوي للنشر والتوزيع» يف معرض
الكتاب الدولي يف مدينة فرانكفورت الذي
انطلقت فعالياته يوم  19تشرين األول/
أكتوبر احلالي وتستمر حتى  23من الشهر
نفسه.
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من "جو غارسيا" إلى زوجته "إيرما"
[قُتلت املعلمة «إيرما جارسيا» يف تكساس،
فمات زوجها «جو» حزناً عليها بعد أيّام قليلة]

لم َت ُع ِد احليا ُة جميلةً يا «إيرما» بعد يوم
الثالثاء ،الرابع والعشرين من مايو
عما قريب
سأغاد ُر بيتنا ّ
انتظريني
حدتَنا معا ً
ّ
ألفك َو ْ
ٍ
ِ
غادرتني صا َر كلّ
منذُ
شيء كثيفا ً
الهوا ُء
احلز ُن
ت
الذكريا ُ
مالبس ِ
ك املُعلّقة
ُ
رائح ُت ِ
ك العالقة
شفتي
ت حتيا على
قُبل ُتك التي ما زال ْ
َّ
تستوطنني
ِ
الرأفة
حتف ُر يف ّ بئراً عميق ًة من
ِ
الرحمة
اجلنو ِن
ب
احل ِّ
النشو ِة الباذخةْ
أوه -يا إيرما -كم أشتاق إلي ِ
ك
جداً
ّ
جد ًا
ّ
جداً
ّ
السماء خلفكِ
ِ
ب
ال تُغلقي با َ
ِ
بعد اآل ْن
ال
شيء يؤخّرني عنك َ
َ
يا َجنّتي الوارفةْ
ٍ
ها أنا قاد ٌم إلي ِ
مالك
ك على جناحي
يحملني ألكون حيث «أنت التي يف السموات»
افتحي لي ذراعي ِ
ك
لي األرض لدي ِ
الكم ْد
ّ
ك ألستري َح من َ
أعدي َ
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ألستعيد نفس ِ
لألبد
ك
ْ
سنغنّي كما كنّا نفعلُ
ونضحك كما دائما ً
ُ
ِ
ِ
الدافئ يا زوجتي
ضنك
ِ
عندما أعو ُد إلى ِح ْ
ٍ
غيمة مثلَ طائرٍ ُمغ ّردٍ
وأستقر قرب ِ
ك على
ُّ
وتغسلني أحزاني
َ
وأمس ُح عنك جرح يو ِم الثالثا ْء
سأسام ُح القاتلْ
فلم َي ُع ِد املوت فاصالً بيني وبينك
ولم أ ُع ْد أنتظ ُر ع ْود َت ِ
ك من املدرسة
هنا ،عند اهلل« ،يف األعالي»
قلق
ف ،ال مو َ
ت ،ال انتظا َر ،وال ْ
ال خو َ
قاد ٌم إلي ِ
اإللهي
ت
لي امللكو َ
َّ
ك بكلّي فه ّيئي َ
علي واحد ًة وحيدة
اخللو َد األبد َّي ،واستندي َّ
ت
ألشعر أنّني صر ُ
في ِ
ك روحا ً جدير ًة بالسعاد ْة
(( قصيدة من ديوان «على حافة الشعر»
 :ثمة عشق وثمة موت» (ص111-
)) )113
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َ
ُّ َ َ َ َّ َّ
لص ِّف َّ
س ..
اد
الس
ل
ة
ي
ب
ر
الع
ة
غ
الل
اب
ت
ِف ِك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ت َ ْص ِويبـ ـ ـَا ٌت

جمعة الفاخري .ليبيا

ِ
األستاذات
س
حتَّى ال أَ ْب ُ
ِف امل ُ ْب َت َدرِ؛ َو َ
خ َ
واألساتذَ َة ،مؤلِّفي املنه ِج حق َُّهم،
ف بأهم َّي ِة هذا
ب
علي االعترا ُ
يتو َّ
ج ُ
َّ
ِ
وعمق ِه ،وق َّو ِت ِه
املنه ِج ،ورصا َن ِة محتوا ُه
ِ
ِ
وثراء
معلومات ِه،
غ َزا َر ِة
سا َم ِت ِهَ ،و َ
َو َد َ
ً
ِ
ِ
يجعل
كون ِه
فضل عن
مفردات ِه،
ُ

ً
فاعل يف العمل َّي ِة
التَّلميذَ طر ًفا
ِ
ِ
ِ
والسؤا ِل
بلجوئه للحديث
التَّعليم َّي ِة،
َّ
ق واالستنتا ِج بضميرِ املتك ِّل ِم
والتَّعلي ِ
ِ
ِ
ِ
نفس ِه ،إلشعار ِِه
َّلميذ
املفرد امل ُ َع ِّبرِ ع ِن الت
بأهم َّي ِت ِه يف عمل َّي ِة الت ََّع ُّل ِم ،وأ َّن ُه عنص ٌر
ِّ
مه ُّم فيها..
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ٍ
عمل
ي
غير أ َّن هذا املنه َج ال َّر ِائ َع – َكأَ ٍّ
َ
ِ
ِ
واملثالب
األخطاء،
ض
بع
ه
ت
طال
–
ي
بشر
ْ
ٍّ
ْ
ُ
ُ
وبعضها
ي،
بعضها
والعيوبِ،
ِ
عفو ٌّ
ُ
ُ
مطبعي .
ٌّ
كما يحتا ُج هذَ ا املنه ُج ال َّرصنيُ إلى
ِّمني ومعل ٍ
قادرين
أكفياء
ِّمات
معل َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ش َبا ِع
على
تدريسه بطريقة مثلىِ ،وإ ْ
ات ُل َغو َّيةٍ
الت ََّل ِمذَ ِة مبا فيه من َم ْع ُلو َم ٍ
س ُع َم َدا َر َك ُهم،
ومعرف َّي ٍة َق ِّي َم ٍة ،ت ُِو ِّ
معلوماته ِم ،وتثري ق ََو ِ
ِ
يس ُهم
وتزيد
ُ
ام َ
ِ
املفردات والت ََّر ِاك ِ
ِ
يب
مبزيد
ال ُّل َغ ِو َّيةَ
يبهِ م يف ُل َغ ِتهِ مَ ،و َلف ِ
ْت
والت ََّعابِ يرَِ ،م َع حت ِْب ِ
ج َما ِل َها َو َب َه ِ
انتب ِ
ائ َها َوث ََر ِائ َها
اههِ م ِإ َلى َ
َ
ِ
ِّسا ِع قَا ُم ِ
ِ
ها
ت
وا
ا،
ه
ت
ي
ر
اع
ش
ِ
َو َ
وس َهاَ ،و ِغ َنا َ
َ
َّ َ
خل ْو ِ
ات َوامل ُ َرا َد َف ِ
بِ املُف َْر َد ِ
ف
ات .ونز ِع ا َ
منها من أَ ْن ُف ِ
سهِ ِم ،و َت ْر ِ
ح َّب ِت َها ِف
سي ِخ َم َ
ِ
ج َدا َن ِ
االعت َزا ِز بِ َها يف
ق
اتهِ ْمَ ،وت َْع ِمي ِ
ِو ْ
ُقلُوبِ هِ م.
ط ِ
ه ِ
ع َليها
ع َث ْر ُ
ض األَ ْ
خ َ
َو َ
ت َ
اء ال َِّتي َ
ذه َب ْع ُ
ابيِ :
ب ال َّتل ِْم ِ
اس ِة
(ك َتا ُ
يذَ ،و ُك َّر َ
يف ِك َت َ
َّش ِ
الس ِ
اد ٍ
س
الص ِّ
الن َ
ف َّ
ع َلى َّ
اط) امل ُ َق َّر َر ْي ِن َ
الد َر ِ
س ِ
ي
ي ِلل َْعا ِم ِّ
ِم َن الت َّْعلي ِم األَ َ
اس ِّ
اس ِّ
ص ِل األَ َّو ِل.
2018 / 2017م ،ال َف ْ
ب ال َّتل ِْم ِ
ف
ِف ِك َتا ِ
ب اللُّغ َِة ال َع َربِ َّي ِة(ِ ،ك َتا ُ
لص ِّ
يذ) ِل َّ
س ِ
اس ِّي ،ط َْب َعةُ
الس ِاد ِ
َّ
س من َم ْر َ
حل َِة ال َّت ْع ِلي ِم األَ َ
 2018 / 2017م ،امل ُ َق َّر ِر ِ
ض ْم َن الفص ِل
الد َر ِ
اس ِّي األَ َّو ِل،
ِّ
َ
ِ
اء ِ
ُ
اآلت َيةَ ِإ َلى
م
س
أل
ا
ل
و
ح
أ
)
(21
ة
ْح
ف
الص
َ ِّ ُ
َْ َ
يف َّ َ
سا ِلمٍ ( بِ ِ
ي ) بِ َف ْت ِح ال ُّنو ِن
صي َغ َت ْ َ
َج ْم ِع ُمذَ ِّكرٍ َ
خ َ
طأٌ؛ َفـ ( نُو ُن امل ُ َثنَّى )
َل بِ ك َْسرِ َهاَ ،و َهذَ ا َ
حةُ أ ََب ًدا َف ْه َي نُو ُن
َمك ُْسو َر ٌة َد ِائ ًما ،أَ َّما امل َ ْف ُتو َ
السا ِل ِم.
َج ْم ِع امل ُذَ َّك ِر َّ
ت َه ِذ ِه ِ
ْح ِة ( َ ) 28و َر َد ْ
الع َبا َر ُة
يف
َّ
الصف َ
ير ٌة ) ،بِ َج ِّر ( َف ِ
( ِل َف ِ
اط َم ِة)
اط َم ِة ُل ْع َبةٌ َ
ص ِغ َ
س ِم ال َعلَ ِم امل ُ َؤ َّن ِ
خ َ
طأٌ َف ْه َي
ث بِ الك َْسرَِ ،و َهذَ ا َ
ْال ْ
الص ْر ِ
ف ِللْ َعل َِم َّي ِة َوال َّتأْ ِني ِ
ث،
م ُنوعٌ ِم َن
َّ
ا ْ
س ٌم َ ْ
َ
َف ُي َج ُّر بِ ا ْل َف ْت ِح ل بِ ا ْلك َْسرِ.
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ْح ِة (  ،) 31هذا الن ِ
للد ِ
اع َي ِة
يد َّ
َّش ُ
يف َّ
الصف َ
وهو غي ُر
اإلسالمي ( أ.د .مصطفى مراد)َ ،
ِّ
ِ
الشَّ ِ
الفلسطيني ال ِّراح ِل مصطفى مراد
اعرِ
ِّ
َّشيد املذكورُ من خال ِل
َّ
الدبَّاغ ،وقد ن ُِقلَ الن ُ
ٍ
ني  -كما
أحد املنشدي َن املصر ِّي َ
أنشودة ُيؤ ِّديها ُ
صوت ِه – ولم ُي ْر َج ْع ملرجع َّيةٍ
ِ
ِ
نبرات
يبدو من
ٍ
ٍ
ستند إليها،
س بها ،و ُي ُ
أمينة موثوقة ُيستأ َن ُ
فطرأ ْ
حةٌ،
َّص أخطا ُء عروض َّيةٌ َف ِاد َ
ت على الن ِّ
ِ
ض املفردات بأخرى
ضالً َع ِن استبدا ِل بع ِ
َف ْ
َّش ِ
األصلي للن ِ
هو
َّص
ليس ْ
ت يف الن ِّ
َ
يد كما َ
ِّ
النشيد كامالً
ت
ُم َب َّ ٌ
ي يف الصور ِة ،وقد أور ْد ُ
َ
ت
ب معلِّمو ومعلِّما ُ
طا بالشكلَ ليص ِّو َ
مضبو ً
ِ
مبدارس َنا
السادس
ف
ِ
الص ِّ
اللُّغ َِة ال َع َرب َّي ِة بِ َّ
األخطاء الكارث َّيةَ الوار َد َة بِ الن ِ
َّشيد.
َ
ِ
ص َّح ًحا:
م
يد
َّش
ن
ال
وإليك ُم
ُ
َ
َ
الع َب ِ
ب ِ
ج ِ
ائي **
اك َ -يا َر َّ
ح َم َ
ُر ْ
اد َ -ر َ
س َت ِ
ع ِ
ائي
ض َ
َو ِر َ
اك ق ْ
ب ل ُُد َ
َص ِدي َفا ْ
ج ْ
اك أَ ْب ِغي َ -يا ِإ َلهِ ي َ -ر ِ
َو ِ
اج ًيا **
ح َم َ
ج ْد بِ َو َل ِئي
ضا َك َر ًماَ ،ف ُ
ْك ال ِّر َ
ِمن َ
ِعا **
َنا َد ْي ُ
ك َ -يا ِإ َلهِ ي َ -
س ِم َ
ت بِ ا ْ
ضا ر ً
ت ْر ِن َف َم ْن ُي ِ
جي ُر ُب َك ِ
ائي
ِإ ْن َل ْم ُ ِ
ع ِني ت ِ
َائ ًها **
مي َف َل ت ََد ْ
أَ ْن َ
ت ال َكرِ ُ
الب َع ِ
اد الن ِ
َّائي
ع َي ْي ُ
َف َل َق ْد َ
ت ِم َن ُ
ج ِ
َما ِلي ِ
ك َم ْو ِئ ٌل **
ع َتا ِ
ود َ
س َوى أَ ْ
ب ُ
ت َف َم ْن ِ
اك َد َو ِائي؟
َف َل ِئ ْن ُ
طرِ ْد ُ
س َو َ
ُك َ -يا ِإ َلهِ ي  -ط ِ
َام ًعا **
جوت َ
َف َل َق ْد َر َ
أَالَّ َي ِ
ج ِ
ائي.
يب َم َدى ا َ
حل َيا ِة َر َ
خ َ
ِ
هذه األخطا ُء
لكن  ...أيعقلُ أن مت َّر مثلَ
ِ
واضعات املنه ِج األرب ِع،
اجلسيمةُ على
َ
ِ
ومراجعيه الث ِ
َّالثة ،وهم دكاترة كما ذ ُِك َر قري َن
ِ
ض؟
أسمائهِ م ؟ أهم على درايِ ٍة بعل ِم العرو ِ
أَبِ َه ِذ ِه ال َّ
الد َراس َّيةُ،
طري َق ِة ُت ْق َت َر ُح امل ُ َق َّر َرا ُ
ت ِّ
اطئ َ ًة َم ِ
خ ِ
ضلِّلَ ًةَ ،علَى أَ ْب َن ِائ َنا
ض َ
َو ُتف َْر ُ
ضلِّ ًةُ ،م َ
ِس الشِّ ْع ِر ِّي َل َدى
؟ أَال ُي َؤ ِّث ُر َهذَ ا َعلَى احل ِّ
ش ذ ََو ِائ َق ُهم ُم َبك ًِّرا  ..أال ُي َن ِّف ُر
الص ِغارَِ ،و ُي َش ِّو ُ
َّ
صغَا ِر َنا بِ اللُّغَةِ
ط ِأ على َت َعلُّ ِق ِ
خل َ
ِمثْلُ َهذَ ا ا َ
ال َعرِب َّي ِةَ ،و ُي ْ
ذو َة امل ُيو ِل ِل ْ ِ
لن َْش ِاد،
ط ِف ُئ َج َ
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ص ِائ ِد!..؟
َواالف ِْت َتا ِن بِ الشِّ ْعرِ َو ِعشْ ِق ال َق َ
اعا ِلَ ْن ُف ِ
س َنا ؟ َو ِغ ًّشا
س َهذَ ا ِخ َد ً
أَ َل ْي َ
ِ
ِلَبْ َنائ َنا!..؟
ت َه ِذ ِه ِ
ْح ِة (َ )37ورَ َد ْ
الع َبارَ ُة « ...
ِف َّ
الصف َ
ِ
ِ
ِ
يك ُن َنا أَ ْن ن ُْسهِ م َِف ال َّت ْعرِيف بِ ه»....
ف ُْ
َو َك ْي َ
ِ
ب  :أَ ْن َن َس ِ
اه َم َ ،فـ ( ن ُْسهِ ُم ) َت ْعني
الص َوا ُ
َو َّ
ِ
س َت َه ُموا « ِإذَا
( َن ْق َت َرعُ ) َو ِمن َْها َق ْول ُُه ْم « ا ْ
ِا ْق َت َر ُعواِ ،و ِف ال ُق ْرآ ِن ا ْلكَرِميَِ ( :ف َسا َه َم َفكَا َن
ح ِ
ي).
ضَْ
ِم َن امل ُ ْد َ
س َه َم) (
ص َدرُ ( ُم َسا َه َمةٌ ) و َم ْ
وامل َ ْ
ص َدرُ ( أَ ْ
ْح ِة ( َ ) 38و َر َد ْ
ت َه ِذ ِه
س َها ٌم ).يف
َّ
ِإ ْ
الصف َ
ِ
السا َعةُ ال َِّتي َت َت َولَّى ُمهِ َّمةَ َت ْوزِي ِع
الع َبا َرةَُّ ( :
ض ِّم ( مي ِم ) َك ِل َم ِة ( ُمهِ َّمة ) و َك ْسرِ
 ) ....بِ َ
ب ( َم َه َّمةُ ) بفت ِح املي ِم
( َه ِائها )
والص َوا ُ
َّ
ِ
ت
والهاء َم ًعا .و َم َه َّمةُ ( :اس ٌم ) َج ْم ُع َها ُ :مهِ َّما ُ
َو َم َها ُّم .
ه َّمَ ،ي ُه ُّم ).
ص َد َر ( َ
َم ْ
حل ِدي ِ
ث َع ْن
يف
ْح ِة ( ِ ) 54عن َْد ا َ
َّ
الصف َ
ُ
ح ُر ِ
ف ِ
العل َِّة الث ََّلث َِة ( واي ) ال َفق َْر ُة األ ْو َلى
أَ ْ
س َق َ
ت ِمن َْها
ط ْ
ِف امل َ ْس َت ِطيلَِ ،ك ِل َمةُ ( َع ِّد ُد) َ
ب (أُ َع ِّد ُد).
الص َوا ُ
اله ْم َز ُة ِط َبا َعةً َك َما َي ْب ُدوَ ،و َّ
َ
طأٌ َم ْ
خ َ
ط َب ِع ٌّي ِف
ف
الص
ْح ِة ( َ ) 55و َر َد َ
يف َّ َ
ح ُر ِ
ف ( اجلِ ْيم –
الس َؤا ِلَ :ما َن ْوعُ األَ ْ
َهذَ ا ُّ
يحةٌ أَ ْم ُم ْع َتلَّةٌ ؟.
ِّ
الياء ) أَ َ
ص ِح َ
السني – َ
ِ
الب ِاء ) َل ( الياء ) َفا ْلك َِل َمةُ
(
ث
ل
َّا
ث
ال
ف
ر
حل
ُ
ُ
ا َْ
َ
الوا ِر َد ُة ِه َي ِ
ب ) امل ُ ْن َتهِ ي بـ
س َت َجا َ
الف ْعلُ ( ِا ْ
َ
(باء ) َل َيا ٌء.
َ
ْح ِة ( ِ ) 56ف َفق َْر ِة ( أُط َِّب ُق ) َو َر َد ْ
ت
ف
الص
ف
ِ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّص،
ن
ال
ة
اء
ر
ق
يد
ُع
أ
«
ُ:
ة
ئ
َاط
خل
ا
ة
غ
ا
ي
الص
ه
ذ
ه
َ
ُ َ ََ
ِّ َ َ
َ
ِّ
ِ
ِ
ّ
الص ِحي ِح
ل
ع
الف
)
َى
ل
ع
(
ي
َم
ل
ق
ا
ط
خ
ع
ض
أ
َ
ِ
بِ
َو َ ُ َ ً َ
ْ
َّ
َ
ي َعلَى ِ
خ َّ
ِ
ِ
الف ْع ِل امل ُ ْع َتلِّ
اآلخرِ «.
اآلخرَِ ،و َ
طِْ
خ ٍّ
ت ِ
الف ْع ِل َل َعلَ ْي ِه.
ط َ ْ
ْصو ُد َو ْ
ض ُع َ
ت َ
َواملَق ُ
ت َه ِذ ِه ِ
ْح ِة ( َ ) 57و َر َد ْ
الع َبا َرةُ:
ِف
َّ
الصف َ
ك
ْب ِف (
الص َحارِي )َ .وذَ ِل َ
« َي ِع ُ
َّ
يش الذِّ ئ ُ
ود األَ َل ِ
اجا ِل ُورُ ِ
ض
ف اللَّ ِّي َن ِة ِف بَ ْع ِ
ِا ْ
س ِت ْن َت ً
ا ْلك َِل َم ِ
اتَ .و َكا َن َين َْب ِغي أَ ْن َتكُو َن َك ِل َمةُ
اء )،
َّ
(الص َحارَى ) ُم ْن َتهِ َيةً بِ أَ ِل ٍف َل َّي َن ٍة َل بِ ـ ( َي َ

َم َع ِ
لص ْح َر ِاء.
ي َج ْم ًعا ِل َّ
ص َّحةَ ا ْلك َِل َم َت ْ ِ
ْح ِة َنف ِ
ش ِّيق
يرا ُد َك ِل َم ِة ( َ
َو ِف َّ
ْس َها َتكَ َّررَ ِإ َ
الصف َ
ِ
ِ
ش
ْص ُدو َن بِ َها ( رَ ٌ
ائق أَ ْو َلذيذٌ أَ ْو ُم ْده ٌ
) َو َيق ُ
أَ ْو رَ ِائ ٌع ).
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ْو َل ُه ِف
س ِم ْن ِإ َعا َدة ذ ْكرِ َت ْعليقي َ
َو َل بَأْ َ
َص ِو َيب ٍ
ت:
سابِ َق ٍةِ ،إذْ ُقلْ ُ
ت ْ
ات َ
َ
ِ
خ َ
س ِائلُ ا ِإل ْعل ِم،
َو َهذَ ا َ
س َّو َق ْ
ت َل ُه َو َ
طأٌ َفاد ٌح َ
َ
ش ِّيق ) َت ْع ِني ( ُمشْ َتاق ) َول ت ِ
يب
َفك َِل َمةُ ( َ
ُص ُ
ْصو َد.
امل َ ْع َنى املَق ُ
ط ِّي ِ
ب امل ُ َت َن ِّبي:
َي ُقو ُل أَ ُبو ال َّ
ّ
َ
ِ
ِ
ت َولي
ن ط َِائ ٌر ** ِإل ان َث َن ْي ُ
َما َل َح َب ْر ٌق أَ ْو ت ََر َّ َ
ش ِّي ُق
ُف َؤا ٌد َ
أَ ْي ِلي ُف َؤا ٌد ُمشْ َتاقٌ.
ب ْع َنى َر ِائ ٌعَ ،و َما
يرا ُد َك ِل َمةُ ( َ
ش ِّيق ) ِ َ
َو ِإ َ
ْ
يدا َع ِن ال َ ْع َنى امل ُ َر ِاد،
اب َه َهاْ َ ،
َ
ش َ
ت َن ُح َب ِع ً
ْص ِ
خل َ
طأَ الشَّ ِائ َع.
س ُخ ا َ
ودَ ،وت َُر ِّ
َوا ْلَق ُ
َ
ش ِّيقٍ .
والص َوا ُ
ش ِائ ٌق ) ل َ
ب :ال َق ْو ُل ( َ
َّ
ٍ
ِ
ُ
َ
ير ًة ِف
ث
ك
ات
ر
م
أ
ط
خل
ا
ا
ه
ر
ر
ك
ت
َوق َْد
َ
َ
ذَ
َ
َ
َ
َ َّ
َّ َ
َ
ف اخل ِ
َم َن ِ
س
اه َج ُم ْ
َام ِ
الص ِّ
خ َت ِل َف ٍة ِمن َْها َمن َْه ُج َّ
ضا.
اال ْب ِت َد ِائ ِّي أَ ْي ً
يف درس ( عل ُم بالدي ) صفحة ( ،) 37
الدراسي األ َّول ،بكتاب
املق َّر ِر ضمن الفصل
ِّ
اللغة العرب َّية( ،كتاب التلميذ) للصف
األساسي ،طبعة
السادس من مرحلة التعلي ِم
ِّ
2018 / 2017م وردت بالصفحة ( 37
) العبارة التالية  ( :ال َعلَ ُم والوطن توأمان ال
ينفصال ِن .)...
واستعمال مفردة ( توأمان ) مبعنى توأم
خطأٌ شني ٌع ،فواضعو املنهج يقصدو َن أنهم
اثنا ِن متالزمان كاألخوين التوأم  ..وهم ما
ينبغي لهم التعبير عنه بـ( توأم ) ال توأمان
 ..فنحن نقو ُل :توأم  ،أي أخوان  ،وتوأمان
تعني  :أربعة أخوة  ..وهكذا  ..فكلُّ توأم
زوجا ِن اثنا ِن.
ْس ِهِ ،عن َْد احلدي ِ
ث ع ِن الهم َزةِ
س َنف ِ
الدرْ ِ
ويف َّ
ِ
ِ
سطَة املكتوبَة على ( ياء ) ( ئـــ) ُي َس ُّمو َن َها
املتو َّ
ِ
ٌ
الباء ،وهي خطأ وتعني نبر َة
( ِنبرة ) بكسرِ َ
37
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الص ْو ِ
فتسمى (
كرسي الهمزة ( ئـــ)
ت ،أ َّما
َّ
َّ
ُّ
ِ
الباء ال بِ ك َْسرِ َها.
َن ْب َرة ) بتسك ِ
ني َ
ِ
َّصُ - « :ك ُّل
يف َّ
ْح ِة ( َ : ) 65م َف َتاتي ُح الن ِّ
الصف َ
ِ
ِ
ب أَ ْن َيكُو َن ِلبْنهِ َما ُم ْس َتق َْبلٌ
أ ٍَب َوكُلُّ أُ ٍّم ُيح ُّ
َز ِ
خ َ
طأٌ َت ْع ِبيرِ ٌّي.
اه ٌر َو ُم ْس َت ِق ٌّرَ « ...و َهذَ ا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
خلي ٌ
َك َما َورَ َد ْ
ط ِم َن
حل َيا ُة َ
ت َهذه الع َبارَ ُة  « :ا َ
ِ
ِ
ِ
الس َعا َدة»...
ضا َّدات  :ا ُ
حلل ِْو ،امل ُ ِّر ،الشَّ َقاءَّ ،
امل ُ َت َ
ِ
خ َ
ِّب
َو ُه َنا َ
طأٌ َت ْع ِبيرِ ٌّيِ ،إذْ َكا َن َين َْبغي أَ ْن ُي َرت َ
َسل ُْسالً ِل ِكيلَ
ْ
ِ
َّص بَ ْ َ
ي ال ُ َت َن ِاق َ
ب الن ِّ
ضات ت َ
َك ِات ُ
ِ
الصغَارَِ ،ول َت ْع ِو ِ
يد ِه ْم َعلَى ال ِّنظَا ِم
ُي ْربِ َ
ير ِّ
ك َتف ِْك َ
ٍ
ضا،
ش ْيءَ ،و ِم ْن َبا ِ
َو ِّ
الدق َِّة ِف ُكلِّ َ
ب ال َّت َفا ُؤ ِل أَ ْي ً
يء ا ْلكَرِيه؛ِ
بَ ،علَى ال َّر ِد ِ
ط ِّي ِ
حل َس ِن ال ِّ
بِ َتق ِْدميِ ا َ
ب أَ ْن ُت َعا َد ِ
ص َيا َغةُ ِ
َّح ِو
الع َبا َر ِة َعلَى الن ْ
ِلذَ ا َو َج َ
الس َعا َد ِة ،الشَّ َق ِاء.»... ،
التَّا ِلي « :ا ُ
حلل ِْو ،امل ُ ِّرَّ ،
َّسا ُؤ ُل « :
يف َّ
ْح ِة ( َ ) 65و َر َد َهذَ ا الت َ
الصف َ
ِ
خرِي َن ؟ «
س ِت ْغ َنا ُؤ ُه َع ِن اآل َ
َهلْ َي ْع ِني َهذَ ا ا ْ
ص ِب َها
الص َوا ُ
ب بِ َن ْ
س ِت ْغ َنا ُؤ ُه )َ ،و َّ
بِ َر ْف ِع َك ِل َم ِة ( ِا ْ
اء ُه ) َعلَى أَن ََّها َم ْف ُعو ٌل بِ ِه ِلل ِْف ْع ِل (
( ِا ْ
س ِت ْغ َن َ
َي ْع ِني) َو َف ِ
ك
اعلُ ُه
ش َّ
الض ِمي ُر ( َهذَ ا )َ .و َل َ
َّ
سي ٌم ََو َق َع ِ
طأٌ َج ِ
خ َ
فيه ُم َؤ ِّل ُفو َمن َْه ٍج
أَ َّن َهذَ ا َ
َت ْع ِل ِ
يم ٍّي َك َهذَ ا.
ْح ِة (  ) 66ذ ُِك َر ْ
ال َملَةُ:
يف
َّ
ت َه ِذ ِه ْ ُ
الصف َ
ْص َحا ِن
«
اآلبا ُء َل ُه ْم َتِا ِر ُ
يرةٌ؛ ِلذَ ا َين َ
َ
ب َك ِث َ
اء ُه ْم »...
أَ ْب َن َ
خ َ
ث ُب ِد َئ
جل ْمل َِة َ
طأٌ َت ْع ِبيرِ ٌّي؛ َفا َ
حل ِدي ُ
َو ِف ا ُ
اآلب ِاء ُث َّم ا ْن َت َقلَ ِإ َلى األَ َب َو ْي ِن بِ َتث ِْن َي ِة ِ
الف ْع ِل
َع ِن َ
ص ِو ِ
يب امل َ ْع َنى
ْص َحا ِن )َ ،و َكا َن َين َْب ِغي ِ -ل َت ْ
( َين َ
الس َيا ِق  -أَ ْن َتكُو َن ِ
ت ِ
ص َيا َغةُ
اش ًيا َم َع
ََ
ِّ
ِ
يرةٌ؛ ِلذَ ا
الع َبا َر ِة َهكَذَ ا:
(اآلبا ُء َل ُه ْم َتِا ِر ُ
َ
ب َك ِث َ
اء ُه ْم  ،)...أَ ْو َهكَذَ ا (األَ َب َوا ِن
َين َ
ْص ُحو َن أَ ْب َن َ
اء ُه ْم
َل ُه َما َتِا ِر ُ
يرةٌ؛ ِلذَ ا َين َ
ْص َحا ِن أَ ْب َن َ
ب َك ِث َ
.)...
اء ْ
جل ْملَةُ « :
يف َّ
ت َه ِذ َه ا ُ
ْح ِة ( َ ) 67ج َ
الصف َ
لض ْو ِء واحلرار ِة َم ًعا َ »...و َر َد ْ
ت
وال ننك ُر ما ِل ُّ
خ َ
طأٌ؛
الض ِاد َو َهذَ ا َ
الض ْو ِء) َم ْ
ض ُمو َمةَ َّ
َك ِل َمةُ ( َّ
ض ُمو َمةٌ.
حةٌ ال َم ْ
َف ْه َي َم ْف ُتو َ
ِ
ُ
اء ْ
جل ْملَة « :
يف َّ
ت َهذ َه ا ُ
ْح ِة ( َ ) 71ج َ
الصف َ
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َتكْ ُث ُر ِف الغَابَ ِ
ت َو ْالَ ْوبِ ئَةُ
حل َش َرا ُ
ات األَ ْ
ش َجارُ ا َ
ط ِ
ف ال َع ْ
س َق َ
(الوا ُو ) ق َْبلَ
ح ْر ُ
ط َ
ِ ،»....إذْ َ
ف َ
حل َش َر ِ
ات ).
َك ِل َم ِة ( ا َ
ْح ِة (  ) 74ذ ُِك َر ْ
جل ْملَةُ « :
يف َّ
ت َه ِذ َه ا ُ
الصف َ
ِ
اله ِاء ) ِف َك ِل َمةِ
ِ
َ
سأَ ْل ُت ُه َع ْن َه ِو َّيته « ،بِ َف ْت ِح ( َ
َ
ِ
ِ
ِ
خ َ
طأٌ َفاد ٌح؛ َفـ
ض ِّم َهاَ ،و َهذَ ا َ
( َه ِو َّيته ) ل بِ َ
يد َة ال َق ْعرِ،
( ال َْه ِو َّيةُ ) بِ ال َف ْت ِح َت ْع ِني ال ِْبئ َْر ال َْب ِع َ
َّح ُّررُ ِم ْن
اله ِو َّيةٌ َف َت ْع ِني ( االن ِْت َما ُء َوالت َ
أَ َّما ُ
ِ
خرَِ ،واالن ِ
ْص َها ِر َوالذَّ َو َبا ِن ِف َك َي ِانه)،
رَبْ َق ِة اآل َ
الض ِميرِ ( ُه َو ) َو ْه َو
وبةٌ ِإ َلى
َّ
َو ْه َي َمن ُ
ْس َ
َ
يد ٌة
َم ْ
اله ِاء ل َم ْف ُتو ُ
ح َهاَ ،والك َِل َمةُ َج ِد َ
ض ُمو ُم َ
ُم ْس َت َح ْد َثةٌ.
ْح ِة ( َ ) 76و َر َد ِف امل ُ ْع َج ِم اللُّغ َِو ِّي :
يف َّ
الصف َ
س َو َعق ُْد ال ِّن َّي ِة َعلَى
العزائم = توطنيُ ال َّن ْف ِ
ِف ْع ِل الشَّ ْي ِء.
َّح ِو التَّا ِلي :
َو َكا َن َين َْب ِغي َ
ش ْر ُ
ح َها َعلَى الن ْ
ِ
س
ال َع َز ِائ ُم = جمع
العزمية ،وهي توطنيُ ال َّن ْف ِ
َو َعق ُْد ال ِّن َّي ِة َعلَى ِف ْع ِل الشَّ ْي ِء.
ض َح
صو َر ٍة أَ ْو َ
ِيضا ِح امل َ ْع َنى ِل ِّ
لصغَا ِر َو ِت ْب َي ِان ِه بِ ُ
إل َ
َوأَ ْجلَى.
ت َهذَ ِه ِ
ْح ِة ( َ ) 80و َر َد ْ
الع َبا َر ُة «
ِف َّ
الصف َ
سل ٍ
ش ِّيقٍ
ب َع ْن َه ِذ ِه ال ِّر ْ
ُوب َ
حل َِة امل ُ َم َّي َز ِة بأُ ْ
أَ ْك ُت ُ
ُم َع ِّبرٍ « ....
خ َ
س ِت ْع َما ِل َك ِل َم ِة
ث َع ْن َ
س َب َق ا َ
حل ِدي ُ
ط ِأ ا ْ
َوق َْد َ
الس َيا ِق.
( َ
ش ِّيق ) يف َهذَ ا ِّ
ِ
ـــــــــــاط
َّش
اســـــةُ_الن َ
ُ #ك َّر َ
َّش ِ
ت ِ
اط َو َر َد ْ
هذه األخطا ُء:
اس ِة الن َ
يف ُك َّر َ
ت َهذَ ِه ِ
ْح ِة ( َ ) 33و َر َد ْ
الع َبا َر ُة « ...
ِف َّ
الصف َ
ت ِف بِ َن ِاء امل ُ ْج َت َم ِع»...
ُسهِ ُم ال َف َت َيا ُ
ت ْ
س ِت ْع َما ِل َك ِل َم ِة (
ث َع ْن َ
س َب َق ا َ
حل ِدي ُ
خطَإ ا ْ
َوق ََد َ
ُس ِ
اه ُم ).
ت ْ
ُسهِ ُم ) َب ِديلَ ًة ِلـ ( ت َ
ْح ِة ( ِ ) 40ف ال َف َرا ِغ َر َق ِم ( ) 6
ِف َّ
الصف َ
ض ُو ُجو ُد َكل ََم ٍة بِ أَ ِل ٍف ق ََم ِر َّي ٍةَ ،و ِف
ِم َن امل ُ ْف َت َر ِ
الك َِل َم ِ
ف
ح ِة َل تُو َج ُد َك ِل َمةٌ بِ َها أَ ِل ٌ
ات امل ُ ْق َت َر َ
ق ََمرِ َّيةٌ.
حل ِدي ِ
ِ
الع َنبِ،
ث َع ِن ِ
ِ
ْحة ( ) 41عن َْد ا َ
ِف َّ
الصف َ
ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ِت ْع َد ِاد َف َوائده ،ذُك َر ِف آخرِ القط َعةَ « :و ُي ْعطَى
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والش ُيوخِ «
ض ِع
صابِ َ
ُّ
الر َّ
ني بِ َف ْقرِ َّ
ِلل َْم َ
الد ِم َو ُّ
ف ُي ْعطَى ِ
ض
ض ِع! ..؟ م َن امل ُ ْف َت َر ِ
لر َّ
َفكَ ْي َ
الع َن ُ
ب ِل ُّ
ي.
صو َر ٍة أَ ْجلَى وأَ ْب َ َ
ضا ُح امل َ ْع َنى ِل ِّ
لصغَا ِر بِ ُ
ِإ ْي َ
خ َ
ط ًأ.
َو َه ِذ ِه َمل ُْحو َ
ت َ
ظةٌ َو َل ْي َس ْ
ْح ِة َنف ِ
خرِ ُج ِم َن
س َت ْ
َو ِف
ْس َهاَ :ورَ َد « أَ ْ
َّ
الصف َ
َّص َما َيأْ ِتي»... :
الن ِّ
ْ
َوق َْد ذ ُِك َر ِ
ت امل َ ْ
ت  ( :الَ َّو ُل َوالث َِّاني
ُوبا ُ
طل َ
وب ًة َعلَى امل َ ْف ُعو ِل َّي ِة ِلل ِْف ْع ِل
َوالثَّا ِل ُ
ث ) َمن ُ
ْص َ
خرِ ُج )َ ،هكَذَ ا :
س َت ْ
(أَ ْ
ج ْم َع ُمذّ َّكرٍ ساملًا.
 ٍَ
سالمٍ .
 ُك َّل َج ْم ِع م َؤنَّث َ
ج ْم ِع َتك ِ
ْسيرٍ .
 ُك َّل َي َب ْع َد َها
ص َوا ٌ
ي اللَّ َت ْ ِ
جل ْملَ َت ْ ِ
بُ ،ث َّم ِف ا ُ
َو ْهذاَ َ
رُ ِف َع امل َ ْ
س ِم َّيةٌُ ،ج ْملَةٌ ِف ْع ِل َّيةٌ).
طلُوبَا ِنُ ( :ج ْملَةٌ ا ْ
َّص ِ
ب ُم َج َّد ًدا ِف
ص ِائغُ امل َ ْو ُ
ضو ِع ِللن ْ
ُث َّم َي ُعو ُد َ
جل َم ِل الث ََّل ِ
ير ِةَ ،ف ُيو ِر ُد َها هكذا:
ا ُ
ث األَ ِخ َ
ير َرف ٍْع ُم ْن َف ِ
ص ًل.
 َض ِم َ
ع ُه.
ينَ ،وأ َُب ِّ ُ
 َك ِل َمةً بِ َها َتن ِْو ٌي َن ْو َ

طةٌ و َم ْو ِ
ض َع َها.
س َ
 َك ِل َمةً بِ َها َه ْم َز ٌة ُم َت َو ِّ
ك الت ِ
ف
َو َهذَ ا َ -ل َع ْمرِي ُ -ي ْربِ ُ
َّالميذَ َ ،و ُي ْ
ض ِع ُ
َق َنا َع ِاتهِ ْم بث ََوابِ ِ
َّح ِو ال َع َربِ ِّي ال َِّذي َي ُرو َن ُه
ت الن ْ
َع ِ
صلِ.
يرا ِف األَ ْ
س ً
الس ِّر)
ْح ِة ( ِ ) 45ف َدرْ ِ
س ( َك ِل َمةَ ِّ
يف َّ
الصف َ
ِ
ت َك ِل َمةُ ( ا ْل َت َح َم ) ِ
الف ْعلُ امل َ ِ
َو َر َد ْ
وبةً
اضي َمكْ ُت َ
ٍ
خ َ
طأٌ،
َّح َم ) َو َهذَ ا َ
بِ َت ٍاء ُم َش َّد َدةَ ،هكَذَ ا (:الت ْ
اب ُت َها َهكَذَ ا (ا ْل َت َح َم) ُدو َن تَشْ ِد ٍيد.
الص َوا ُ
َو َّ
ب ِك َت َ
ت َه ِذ ِه ِ
ْح ِة ( َ ) 52و َر َد ْ
الع َبا َرةُ« :
ِف َّ
الصف َ
ِ
ح ْس َن
حتَّى ُتفْهِ َم َوال َد ْي َ
ك ُ
س َت ْف َعلُ ُه َ
َما ال َِّذي َ
ك ِف االبْ ِتكَا ِر ؟ « ،بِ َج ِّر َك ِل َم ِة
ك َو َرغ َْب ِت َ
ِن َّي ِت َ
ط ًفا َعلَى ِ(ن َّي ِت ِ
ك) َع ْ
طأٌ
خ َ
ك)َ ،و َهذَ ا َ
( َرغ َْب ِت َ
َف ِاد ٌح؛ َفك َِل َمةُ ِ(ن َّي ِت ِ
ضا ًفا ِإ َل ْي ِه ِم ْن
ك) َو َق َع ْ
ت ُم َ
ي
جل ْم ُع َب ْ َ
َك ِل َم ِة ( ُ
ح ْس َن) ق َْبل ََهاَ ،و َل ُ ْ
ي ِك ُن ا َ
ح ْس َن
ح ْس َن ِن َّي ِت َ
كَ ،و ُ
ي ِف امل َ ْع َنى؛ أَ ْي ( ُ
الك َِل َم َت ْ ِ
خرِ َها َع ْ
ط ًفا َعلَى
ك) َو َكا َن َين َْب ِغي َف ْت ُح آ َ
َرغ َْب ِت َ
وب ِة َعلَى امل َ ْف ُعو ِل َّي ِة.
( ُ
ح ْس َن ) املَن ُ
ْص َ
ْح ِة ( َ ) 52نف ِ
ْس َها ( :أَت ََرى أَن َُّه َما
ِف َّ
الصف َ
ي أَ ْم َل ْم ُي ْح ِ
ف؟)
َّص ُّر َ
س َنا الت َّ
ظ َِال َ ْ ِ
َو ُه َنا َو َق َع ُم َؤ ِّل ُفو ِ
ب َو ُم َر ِ
خطٍَإ
الك َتا ِ
اج ُعو ُه ِف َ
َج ِ
ي ) ت ََو ُّه ًما ِمن ُْه ْم
سيمٍ ِل َن ْ
ص ِبهم َك ِل َمةَ (ظ َِال َ ْ ِ
ب َر ْف ُع َها
الص َوا ُ
أَن ََّها َم ْف ُعو ٌل بِ ِه ِلل ِْف ْع ِل ( ت ََرى ) َو َّ
الض ِمي ُر
(ظ َِالَا ِن) ِلكَ ْو ِن َها َ
خ َب ًرا لــ ( ِإ َّن ) َو َّ
ص ِ
املُت ِ
س ِم َها.
ِّصلُ بِ َها ِف َم َحلِّ َن ْ
با ْ
الس َؤا ُل « َما
ِف َّ
ْح ِة (َ ) 55و َر َد َهذَ ا ُّ
الصف َ
س ُم األَ َد َو ِ
ات ال َِّتي ( أُ ْع َ
ت ) َد َو ِائ َر ،»...
ط ْ
ا ْ
ت ).
والص َوا ُ
ب ( أُ ْع ِط َي ْ
َّ
ِ
ِ
ص َ
طلَ ِح (أَ َد ٍاة)،
م
م
ا
ْد
خ
ت
س
ا
د
ض
ا
ن
أ
َ
ٌ:
ة
ظ
و
َمل ُْح
َ
َ
ُّ ْ َ ِ ُ ْ
أَ ْو ( أَ َد َو ٍ
س ٌم أَ ْو
ات )َ ،فالك َِل َمةُ ِف ال َع َربِ َّي ِة ِإ َّما ِ(ا ْ
الصغَا َر
ح ْر ٌ
ف – ِإذًا ُ -ن َعلِّ ُم ِّ
ف)َ ،فكَ ْي َ
ِف ْعلٌ أَ ْو َ
َهذَ ا ال َّتق ِ
يمُ ،ث َّم َن ُقو ُل َل ُه ْم ِإ َّن ث ََّمةَ أَ َدا ًة أَ ْو
ْس َ
أَ َد َو ٍ
سل ًْبا ِ -ف
ش ٍّ
ات! ..؟ َف َهذَ ا بِ َل َ
ك ُي َؤ ِّث ُر – َ
َع َم ِل َّي ِة ال َّتلَقِّي َل َدى الت ََّل ِم ِ
يذَ ،و ُي َز ْع ِزعُ ِث َق َت ُه ْم
بِ َق َو ِ
اع ِد ال َع َربِ َّي ِة َوث ََوابِ َت َها.
ْح ِة َنف ِ
الس َؤا ُل« :
َو ِف
َّ
ْس َها َو َر َد َهذَ ا ُّ
الصف َ
يحةَ
أُ َع ِّ ُ
ضا ِر َعةَ َّ
يما َيأْ ِتي األَ ْف َعا َل امل ُ َ
الص ِح َ
ي ِف َ
ص ِ
ِ
ِ
(اآلخ َر)
ب َك ِل َم ِة
اآلخ َر امل َ ْج ُزو َمةَ «  ،بِ َن ْ
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ضا َف ِة.
الص َوا ُ
ب بِ َج ِّر َها َعلَى ا ِإل َ
َو َّ
ِ
ِ
ش َبكَة ال ُّز ُهو ِر :
ْحة ( ِ : ) 56ف َ
ِف َّ
الصف َ
ِ
ْ
َورَ َد ْ
ب ( ق ََر ْن ُفلُ )
الص َوا ُ
ت َكل َمة ( ُق ُر ْن ُفلُ ) َو َّ
بِ َف ْت ِح ال َقا ِ
ف َوال َّراءِ.
س:
َي ُقو ُل امر ُؤ ال َق ْي ِ
حها َنسي َم
َض َّوعَ ري ُ
ِإذا ِال َت َف َتت َنحوي ت َ
جاءت بِ َر ّيا ال َق َرن ُف ِل
الصبا
َ
َ
ويقو ُل امل ُ َت َن َّبي:
ِ
يا ُ
خل َزا َمى َذفرِ ال َق َر ْن ُف ِل **
َن ِد ِّ
ح َّل ِل
لوح ِ
ش َلم ُي َ
ُم َ
حل ٍَّل ِم َ
جرير:
تُذَ ِّئ ُر أَبكا َر ِ
ير ُة تَدري ما
اللقا ِح َو َلم َتكُن ُق َف َ
َجنا ُة ال َق َرن ُف ِل
الر َّم ِة:
ذو ُّ
ِ
حو َل ُه َجديداً
تَرى َب َع َر الصيرا ِن فيه َو َ
َو ِ
ب ال َق َرن ُف ِل
عام ّيا ً َك َح ِّ
ض ِّم ال َقا ِ
ف
َش َعا ِر ال َع َر ِ
َم َع ِذ ْكر ِِه ِف َب ْع ِ
ضأ ْ
ب َب َ
َوال َّر ِاء (ال ُق ُرن ُفلُ )،
جل ْع ِد ُّي:
َي ُقو ُل النَّابِ َغةُ ا َ
يل **
َكأَ َّن ال ُق ُرن ُف َل وال َز َ
جن ِب َ
طي ِ
على ر ِ
ب
ُي َع ُّل َ
ِيقها األَ َ
َو َي ُقو ُل ال َّر ِ
اعي ال ُّن ِميرِ ُّي:
جنبيل **
َكأَ َّن ال ُق ُرن ُف َل َوال َز َ
س ْل
الع َ
َورِي ِح اخلُزامي َوذ ُو َ
ْح ِة ذ َِات َها َو َر َد ْ
ض ِّم
َو ِف َّ
ت َك ِل َمةُ ( ف ٌُّل ) بِ َ
الصف َ
ب ( َف ٌّل ) بِ َف ْت ِح ال َف ِاء َل
الص َوا ُ
( ال َف ِاء )َ ،و َّ
ض ِّم َها.
بِ َ
ٍ
نواس:
يقو ُل أبو
ع ًبا **
ي َلُ ُر ْ
ِف ال َف ِّل َ ْ
َو َو ِ
اح ٌد ِم ْن ُه أَ ْك َثر
الديل َِم ُّي:
ويقو ُل مهيا ُر َّ
ضى **
ع َ
ع َلى األَ ْ
طا ِن َف ْو َ
ُم َف َّل َل ًة َ
ط ْر ُد
ظ ُّن أَ َّن ال َف َّل َ
ت َت َ
ه َب ْب َ
َ
س)
م
(
س
ر
د
ف
:
)
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ْح ِة (
ِ َ ْ ِ الشَّ ْ ِ
ِف َّ
الصف َ
ح ِة ِلِلْ ِء ال َف َرا َغ ِ
ض ْم َن الك َِل َم ِ
َورَ َد ِ
ات،
ات امل ُ ْق َت َر َ
ظل ًْما ) ِ
ظلْ ُم َغ ْي ُر
ض ْوء ) َفال ُّ
أَ َّن ( ُ
ض َّد َك ِل َم ِة ( َ
ِ
ِيد
ظل َْمة ) ،قَا َل َت َعا َلىَ ... « :و َما ا ُ
( ال ُّ
هلل ُير ُ
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ُ
ظل ًْما ِللْ َعا َل َ
َوقَا َل َت َعا َلىِ « :إ َّن ال َِّذي َن َيأْ ُكلُو َن أَ ْم َوا َل
ِّس ِاء ،آية ،.30
الي َتا َمى ُ
ظل ًْما  »...سورة الن َ
َ
وقَا َل َت َعا َلىَ « :و َع َن ِ
ت ال ُو ُجو ُه ِلل َْح ِّي ال َق ُّيو ِم
ظل ًْما  »..سورة طه.
ح َملَ ُ
َوق َْد َ
خا َ
ب َم ْن َ
ال ِ
ات
َوقَا َل َت َعا َلىَ « :و َم ْن َي ْع َملْ ِم َن
الص ِ َ
َّ
ض ًما «
ف ُ
َو ْه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َل َي َ
خا ُ
ظل ًْما َو َل َه ْ
ظل َْمةُ َف ْه َي ِم َن
سورة طه ،اآلية  .112أ َّما ال ُّ
ال َّ
ظ َل ِم وال َعت َْم ِة:
َي ُقو ُل أَ ُبو ال َع َل ِء امل َ َع ِّري:
ظل َْمةُ ال َث َّرى **
ي َب ْع َد ُه ُ
عْ ٍ
َو ِإظ َْل ُم َ
ق ظ ََل ِم
ِيد َف ْو َ
َف ُق ْل ِف ظ ََلمٍ ز َ
البغ َْد ِاد ُّي:
وي ُقو ُل ابْ ُن ُز ِريقٍ َ
َ
ِ
الع ُد َّو بِ َرأْيٍ َفال َْع ُد ُّو بِ ه **
ى
م
َرا َ
َ
ي بِ َ
وس
ظل َْم ِة ْ ِ
ِف ُ
ال ْز ِ
ال َل ِم َم ْر ُم ُ
أيضا:
َو َي ُقو ُل
ً
ام ِد ِم ْن َن َدا ُه ِ
ح ِ
ِ
ض َيا ُؤ ُه **
س ْف ُر امل َ َ
اس
ِف ُ
الد ْي ُ
جو ِر َكالن ِّْب َر ِ
ظل َْم ِة َّ
ويقو ُل ابْ ُن َر ِشي ِق ال َق ْي َر َو ِان ُّي:
س ِ
اك ُن ُه **
ت ُ
ظل َْمةَ ق َْبرٍ أَ ْن َ
ج َّل ْي َ
َ
ت َ
ِ
الع َت ِم
ة
َ
ْم
ل
ظ
ُ
ي
ْل
ج
ي
ل
ا
ز
ا
م
ر
د
ْب
ل
ا
و
َ
ْ
َ َ ُ َ
َ
َ ُ
َ
الص ْح َر ِاء )
(
س
ر
د
ف
)
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ْح ِة (
ِ َْ ِ
َّ
ِف َّ
الصف َ
َ :ورَ َد َهذَ ا امل َثلُ الشَّ ِائ ُع « :قُلْ ِلي َم ْن ُت َع ِ
اش ُر
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ت» ،بِ َر ْف ِع ِ
الف ْع ِل ( ُت َع ِ
اش ْر)
ك َم ْن أَ َن َ
أَقُلْ َل َ
ٍ
ب َج ْز ُم ُه ِل ُوق ِ
شرط
ُوع ِه فعلَ
الص َوا ُ
َو َّ
ني
جلا ِز َم ِة لفعل ِ
وما بِ ـ( َم ْن ) الشَّ ْر ِط َّي ِة ا َ
َم ْج ُز ً
نيَ ،و ُه َما ُه َنا ( ُت َع ِ
اش ْر ،أَقُلْ ).
ِاث ِْن ِ
الس َؤا ُل التَّا ِلي:
يف
َّ
ْح ِة ( َ ) 75و َر َد ُّ
الصف َ
اب َق ِة أَ ْج َم ِل
س ُت َشار ُ
« َت َ
خ َّيلْ أَن َ
ِك ِف ُم َس َ
َّك َ
بَاق ٍَة»...
ض ُمو َمةَ
َو َي ْع ِني بِ َها ( طَا َقةَ ال ُّز ُهورِ ،أَ ْو أُ ْ
الو ْر ِد ) .واستعما ُل
ال َّز ْهرِ ،أَ ْو ِإ ْ
ض َما َمةً َ
(الباق َِة ) مبعنى ال َّ
طاق َِة أو األضمو َم ِة،
ِ
وجدانات
خطأٌ شائ ٌع ال ينبغي أن جنذِّ َر ُه يف
َ
صغا رِنا.
محمد موسى يف كتابِ هِ
يقو ُل محجوب
َّ
َ
(تطهي ُر اللُّغ َِة ِم َن األ ْ
جل ْز ِء
خط َِاء الشَّ ِائ َع ِة ) ا ُ
األَ َّو ِلـ ص( َ ( « :) 51با َقةُ َو ْر ٍد ) هذا خطأٌ
فالباقةُ حزمةُ البق ِل كالفج ِل واجلرجير،
ب :طاقةُ ٍ
ورد  ،فال َّ
طا َقةُ حزمة
والص َوا ُ
َّ
ِ
الزهرِ أو الورد «.
ِ
للورْ ِد وغير ِِه
تتبع ُ
وقد َّ
ت ورو َد َك ِل َمة ( باقة ) َ
ض كال ِم العرب وأش َع ِ
اره ِمَ ،ي ُقو ُل ابْ ُن
يف بع ِ
الر ِ
وم ِّي :
ُّ
ت َبا َقةَ َن ْر ِ
جسٍ **
ص ْر ُ
أَ ْب َ
ض ْه
ه َوا ُه َ
ف َم ْن أَ ْ
ِف َك ِّ
غ َّ

ب ال ُّز ُم ْر **
َف َكأَن ََّها ق َ
َص ُ
ه ًبا ِ
ض ْه
ُر ِد أَن َْب َت ْ
وف َّ
ت َذ َ
الوليد:
ض ِل
ويقو ُل اب ُن ال َف ْ
ُ
َ
أَ ْو َبا َقةٌ َت َْم ُع األ ْز َها َر ِعق َْدت َُها َك ُد ْم ِل ٍج ِم ْثلَ
َقل ِْبي ِعن َْد ُه َقل َُق
َش َعار ِِه َعشْ َر َم َّر ٍ
َوق َْد َورَ َد ْ
ات.
ت ِف أ ْ
حل ِد ِ
يد:
َو َي ُقو ُل ا ْب ُن أَبِ ي ا َ
ض َما َمةٌ ِم ْن ُك ُت ِ
ب **
ه ِذ ِه ِإ ْ
َو َ
ب
غ ْيرِ َك ِذ ِ
الد ْ
ين َ
َو ْ
ه َو ق َُوا ِم ِّ
ْح ِة ( ِ ) 76ف ِع َبا َر ِةَ « :ل ْن
ِف
َ
الصف َ
اء «َ ،ورَ َد ْ
ت َك ِل َمةُ(:
ب َد ُم ُّ
َيذْ َه َ
الش َه َد ِاء َه َب ً
بَ ( :م ْف ُع ًول بِ ِهَ ،ف ِ
اع ًلُ ،م ْب َت َدأٌ
اء) ُت ْع َر ُ
َه َب ً
خ ِ
اطئَةٌَ ،فإِ ْع َرا ُب َها
)َ ،وكُلُّ اخل َِيا َرات ِالث ََّلث َِة َ
الص ِحي ُح أَ َّن َل َهه َو ْج َه ِي ِإ ْع َر ٍ
اب ،األَ َّو ُل
َّ
ب
أَ ْن َتك َُون ( َ
ح ًال) بِ َتق ِْديرِ ُمشْ َت ِّق ،أَ َي ذَ َه َ
ض ِائ ًعا أَ ْو َم ْه ُدورًا.
َ
ِ
َّانيَ ( :ن ِائ ًبا َع ِن امل َ ْف ُعو ِل امل ُ ْ
والث ِ
ك
طلَ ِق)َ ،وذَل َ
ص َف ٍة َم ْحذُ و َف ٍة َع ِن امل َ ْف ُعو ِل امل ُ ْ
بِ إِ نا ََب ِة ِ
طلَ ِق،
اء ).
َوال َّتق ِْدي ُرَ ( :ل ْن َيذْ َه َ
ابا َه َب ً
ب ذَ َه ً
َو َب ْع ُد ،،،
ض األَ ْ
ت عليها يف
خط َِاء ال َِّتي َع َث ْر ُ
َه ِذ ِه َب ْع ُ
ِ
ص ِل األَ َّو ِل م َن ال َعا ِم
اجلزء األَ َّو ِل امل ُ َق َّر ِر لل َف ْ
ني ِ
ب ال َّتل ِْم ِ
الد َر ِ
يذ،
(ك َتا ُ
ِّ
اس ِّي ،يف الكتاب ِ
ِ
ِ
َّشاط).
اسة الن َ
َو ُك َّر َ
َ
وإن أنسأَ اهللُ ِف األ َجلَِ ،و َب ِق َي ِ
ت الهِ َّمةُ
ب ِشيئ َِة اهللِ
َعا ِل َي ًة ُم َتأَ ِّج َج ًة؛ َف َسأَ َت َناو ُل – ِ َ
َوت ِ
ُوف ِ
طاء التي َورَ َد ْ
ت ِف اجلِ ْز ِء
يق ِه  -األَ َ
خ َ
َّاني ِم َن ِ
الث ِ
ي ِكلَ ْيهِ َما.
اب ْ ِ
الك َت َ
َواهللُ َو ِل ُّي ال َّت ْو ِفي ِق.
أرجو ُ #م َشار َكةَ_املنشو ِر على أوس ِع
طاقٍ ِل ُع ُمو ِم ال َف ِ
ائ َد ِة.
َن َ
وال تنسوني من دعائكم.
جمعة الفاخري
الع َربِ َّي ِة.
ُم َع ِّل ٌم ِل ًّل َغ ِة َ
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عمال كولومبيا المقهورني ..

قتلى مزارع املوز

الليبي .وكاالت.

جرمية الـ : 300
«مذبحة إضراب عمال مزارع املوز» هي
احلدث الذي أدى إلى وفاة قرابة املئات
من املزارعني على يد القوات املسلحة
الكولومبية يف  6ديسمبر من عام .1928
ومتت املذبحة بأمر رئاسي صدر من «ميجيل
أباديا مينديث» ونفذه اجلنرال قائد اجليش
«كارلوس كورتس بارجاس» ببلدية «ثيناجا»
مبقاطعة «ماجدالينا الكولومبية» .وكان
اإلضراب الذي قام به ما يزيد على  32ألف
احتحاجا ً على أوضاعهم الصحية وظروف
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العمل السيئة ومطالبتهم بدفعات نقدية بدالً
من الصكوك التي ال ميكن صرفها يف شركة
الفواكه املتحدة ،والتي كانت ملكًا للشركات
األمريكية ،التي كانت تسيطر من خاللها
على مقدرات البالد عن طريق مزارع املوز،
قد أدى إلى القتل ،بطريقة وحشية ،لعدد
غير معروف من املتظاهرين وصل إلى قرابة
ثالثمائة شخص ،وف ًقا للتحريات اجلادة يف
ذلك الوقت.
موز ماركيز املر :
وكان للموز أهمية اقتصادية يف البالد يف
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ذلك الوقت ،وكانت لشركة الفواكه املتحدة
األمريكية احلق يف االحتكار الفعلي لتجارة
املوز التي كانت يف تلك الفترة املصدر الوحيد
للدخل .وكان رد فعل الشركة األمريكية
جتاه اإلضراب هو جتاهل مطالب العمال.
وبعد بداية اإلضراب بفترة قصيرة ،قامت
احلكومة الكولومبية باحتالل منطقة مزارع
املوز ،واستخدمت بدورها القوات املسلحة
ملكافحة وضرب املضربني ،بإرسالها للقوات
التي أطلقت النيران على العمال العزل حينما
حاولوا التظاهر بقرية «أراكاتاكا» مسقط
رأس أديب نوبل «غابرييل غارثيا ماركيز».
ومت قتل املئات من األشخاص على خلفية هذه
املذبحة .فيما عملت احلكومة الكولومبية
وقتها على طمس احلقائق وإنكار الواقعة .إال
أن «غارثيا ماركيز» قام بعكس هذا احلدث
يف روايته الشهيرة مئة عام من العزلة.
بدأ اإلضراب يف  12نوفمبر  ،1928عندما
توقف العمال عن العمل حتى تتوصل الشركة
إلى اتفاق معهم ملنحهم ظروف عمل كرمية.
بعد عدة أسابيع من عدم وجود اتفاق ،حيث
رفضت شركة الفواكه التفاوض مع العمال
 ،أرسلت حكومة «ميغيل أباديا مينديز»
املحافظة اجليش الكولومبي ضد املضربني.
بعد أن صور املسؤولون األمريكيون يف
كولومبيا وممثلو «الفواكه املتحدة» إضراب
العمال على أنه «شيوعي» مع «اجتاه تخريبي»
يف البرقيات إلى «فرانك ب .كيلوج» ،وزير
خارجية الواليات املتحدة ،هددت حكومة
الواليات املتحدة بالغزو مع مشاة البحرية
األمريكية إذا لم تتصرف احلكومة الكولومبية
حلماية مصالح الشركة .كما اضطرت
احلكومة الكولومبية للعمل من أجل مصالح
الرأسماليني ،معتبرة أنها ميكن أن تقطع
بتجارة املوز الكولومبي مع أسواق مهمة مثل
الواليات املتحدة وأوروبا سنوات من العزلة ،
كما فعل «ألفارو سيبيدا ساموديو» يف كتابه

 .La Casa Grandeعلى الرغم من أن
 Garca Mrquezيشير إلى عدد القتلى
بنحو ثالثة آالف  ،إال أن العدد الفعلي للعمال
املتوفني غير معروف.
أسالف ماركيز السيئون :
رغم أن املاليني من قرائه حول العالم
عرفوه مؤل ًفا لألعمال اخليالية ،والواقعية
العجائبية يستخدم تيار الواقعية العجائبية
لوصف العناصر املليئة باألحداث الفانتازية
واألساطير ،فليس غريبا ً أن تكون حياته أيضا ً
ممتلئة بالغرائبية ،وذلك عندما تكتشف أن
جده ألمه العقيد «نيكوالس ريكاردو ماركيز
ميخيا» والد» لويسا» ،أحد أعضاء حزب
املحافظني كان «سفاحاً» تسبب يف قتل
ً
رجل يف شبابه
املئات من املزارعني ،وقتل
يف مبارزة بينهما ،بل وقبل ذلك كله كان أحد
املشاركني يف حرب «األلف يوم» ،والتي تعتبر
أكثر حروب كولومبيا األهلية تدميراً ،وخلفت
ما يزيد على  100ألف قتيل غالبيتهم من
الفالحني البسطاء وأبنائهم ،نتيجة لهذا
الصراع الدائم ،والذي انتهي يف أواخر
 1902بهزمية حزب األحرار.
عام ماركيز ،عام املذبحة :
يف العام الذي ولد فيه «جابرييل خوسيه
جارثيا ماركيز» ( ،)2014_1928كانت
بلدته «أراكاتاكا» شمال كولومبيا على صفيح
ساخن ،وذلك عندما قام  32ألف عامل يف
أكتوبر من عام  1928باإلضراب مطالبني
بتقنني أوضاعهم الصحية والطبية واملالية
بسبب ضيق األحوال املعيشية ،األمر الذي
دفع األمريكان إلى جتاهل إضراب العمال
واعتراضاتهم ،وبعد بداية اإلضراب بفترة
قصيرة احتلت احلكومة الكولومبية منطقة
مزارع املوز ،واستخدمت القوات املسلحة
ملجابهة املضربني.
جتمهر املزارعني أثار غضب حكومة حزب
املحافظني ،األمر الذي أدي إلرسال قواتها
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ألطالق النار على العمال الع ّزل ،وبذلك قتلت
املئات منهم ،واختفاء أعداد كبيرة من الناس،
وهي الواقعة التي حاولت حكومة حزب
املحافظني أإنكارها برمتها بشكل رسمي،
وقامت مبسحها من كتب التاريخ متاما ً حتى
ال ُيحاكم أعضاؤها فيما بعد.
هذه هو جد املئة عام من العزلة :
عالقة « ماركيز» بجده ،لم تنته عند حدود
التاريخ املنقضي ،حيث عاش معه خالل
السنوات األولى من حياته بعد أن أصبح
والده صيدالنيا ً يف يناير من عام ،1929
وانتقل مع «لويسا» إلى «بارانكويال» ،تار ًكا
إياه يف رعاية جديه ألمه ،وهو ما دفع ماركيز
للتأثر كثيراً بجده العقيد .كان دائما ً ما يقول
حلفيده  :ال ميكنك أن تتخيل كم يزن قتل
شخص؟ ،مشيراً بذلك إلى أنه لم يكن هناك
عبء أكبر من قتل شخص ،وهو الدرس الذي
أقحمه «جارثيا ماركيز» الح ًقا يف رواياته،
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وهو الذي لقبه بـ»أباليلو» ،أحد أشهر األلقاب
التي أطلقت على ماركيز.
جده أيضا ً كان صاحب الفضل يف تعليم
«ماركيز» االستعانة الدائمة بالقاموس ،وكان
يأخذه للسيرك كل عام ،وكان هو من عرف
حفيده على «معجزة على اجلليد» التي كانت
توجد يف متجر «شركة الفواكه املتحدة» ،وهو
ما وصفه الح ًقا بــ «احلبل السري الذي يربط
التاريخ بالواقع» ،باعتباره راويا ً مخضرماً.
عالقة جده بالنساء كانت غير سوية ،حيث
إضافة إلى أنه كان أبا ً رسميا ً لثالثة من
األبناء ،كان هناك تسعة من األبناء غير
الشرعيني من أمهات عدة.
السيرة الذاتية لالحتجاج :
حركة العمال يف كولومبيا كان لها سابقة
يف منتصف القرن التاسع عشر ،مع منظمات
احلرفيني .ومع ذلك  ،على عكس ما حدث
يف بقية العالم ،لم تبدأ رحلتها األصلية حتى
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وقت طويل حتى القرن العشرين .كان سبب
هذا التأخير هو عدم التصنيع يف البلد ،بل
احلدث الذي حفز تنظيم حركات العمال
يف أنحاء أخرى من العالم .يف كولومبيا كان
من املعتاد للفالحني تنظيم أنفسهم .تغير
هذا عندما بدأ العمال يف االحتجاج ضد
الشركات متعددة اجلنسيات األجنبية العاملة
يف األراضي الكولومبية .إحدى احلقائق
التي دفعت النضال العمالي كانت قتل عمال
املوز .كما هو احلال يف أماكن أخرى  ،كان
السبب الرئيسي يف تنظيم العمال ألنفسهم
هو االفتقار إلى حقوق العمال.
طورت النقابات ،النموذج الرئيسي للتنظيم

العمالي  ،احتجاجاتها من خالل اإلضرابات
والتعبئة .كانت احلكومات الليبرالية أول
من بدأ التشريع لصاحلهم ،رغم أن النظام
النيوليبرالي املفروض يف السنوات األخيرة
افترض ،حسب اخلبراء ،نكسة لهذه احلقوق.
وكانت سوابق احلركات العمالية يف كولومبيا
هي املنظمات املتبادلة التي ظهرت يف منتصف
القرن التاسع عشر .يف الواقع  ،كانت هذه
مجموعات من احلرفيني .ومع ذلك  ،جاءت
احلكومة حلظر أحدهم يف عام ، 1890
معتبرا أنه كان يقوم بأنشطة سياسية .كانت
أول منظمة نقابية متكنت من احلصول على
شخصية قانونية هي نقابة املطبوعات يف
بوغوتا ،يف عام  ،1906مما فتح الطريق
أمام الدولة لقبول املنظمات اجلماهيرية.
من ذلك التاريخ حتى عام  ، 1930مت متديد
عدد النقابات إلى  ، 99على الرغم من أنه
لن يكون حتى العام التالي عندما أقرهم
الكونغرس باحلق يف ممارسة نشاطهم.
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تأسس احتاد عمال كولومبيا ( )CTCيف
ذلك الوقت .قبل ذلك  ،يف عام ، 1920
حققت النقابات االعتراف بحق اإلضراب.
وبالنظر إلى النسيج الصناعي الشحيح يف
البالد ،بدأت القطاعات األخرى يف تنظيم
نضال العمال .من بني هؤالء وقفت وسائل
النقل خارجاً .يف  2نوفمبر  ، 1878 ،بدأ
عمال السكك احلديدية يف املحيط الهادئ
اإلضراب األول يف كولومبيا .قطاع مهم آخر
هو قطاع عمال املوانئ .يف منطقة املحيط
األطلسي ،يف عام  ، 1910كانوا أبطال
إحدى أهم الضربات يف ذلك الوقت .خالل
هذه التعبئة األولى  ،كان على العمال تنظيم
أنفسهم بشكل مستقل  ،حيث لم تكن هناك
نقابات لتوجيههم.
األول من مايو يصل متأخر ًا :
كانت حقبة تاريخ كولومبيا جمهورية
املحافظني القمعية للغاية جتاه كل احلركة
الليبرالية والتقدمية .كان هذا أحد أسباب
وصول االحتفال بيوم العمال ،يوم العمال ،
إلى البالد بعد ربع قرن تقريبا ً من بقية العالم.
مت االحتفال األول بهذا اليوم يف عام 1914
 ،مببادرة من احتاد العمال الكولومبي ،وهي
منظمة حرفية يف بوغوتا .من أجل االحتفال
 ،كان عليهم طلب إذن من أصحاب املصانع
حتى يسمحوا للعمال بالتظاهر يف شوارع
العاصمة .قرر املجلس البلدي دعم االحتفال
ومنح اإلجازات للعاملني فيه ،ودعوة العمال
يف بقية مدن وبلدات كولومبيا.
ما قبل احلركة النقابية :
كانت كولومبيا ،يف نهاية احلرب العاملية
األولى ،بلداً زراعيا ً بارزاً ،مع حكم أقلية
ملكية األراضي الذي سيطر على االقتصاد
وجزء كبير من ينابيع القوة .إلى جانبهم ،كان
هناك تسلسل هرمي كاثوليكي قوي وجيش
طا وثي ًقا بحزب املحافظني .لم
يرتبط ارتبا ً
يكن هذا املوقف مناسبا ً للغاية لظهور احلركة
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العمالية ،رغم أنه يف عام  1924انعقد أول
مؤمتر للعمال .يف العام التالي ،ظهر احتاد
االحتاد الكولومبي ،ويف عام  ،1926احلزب
االشتراكي الثوري.
مذبحة املوز تلد النقابة :
احلدث الذي دفع إلى إنشاء حركة عمالية
قوية كان قتل عمال املوز .وسبقه إعصار أدى
يف عام  1927إلى تدمير جزء من املزارع
 ،مما ترك العديد من املوظفني عاطلني
عن العمل .لم يتلق العمال مساعدات ،لذا
بدأوا يف التنظيم ،وقدم ممثلوهم سلسلة من
االلتماسات يف أكتوبر  .1928ومع ذلك  ،فقد
مت رفض محاولتهم للتفاوض بشكل مباشر.
بالنظر إلى ذلك  ،دعا العمال إلى اإلضراب
يف  12نوفمبر .نظم إضراب شركات املوز
ما بني  16000و  32000شخص .كان
هدفهم الرئيسي هو احلصول على احلقوق
املدنية واالجتماعية ،وهو شيء يفتقرون إليه.
كان رد احلكومة هو إعالنها «تخريبية» .لقد
انتهى القمع الذي مت إطالقه يف اخلامس من
كانون األول (ديسمبر) مبذبحة للعمال .بعد
سنوات ،يف عام  ،1948أكد «خورخي إليزيه
غايتان» أن هذه املذبحة تعني والدة الطبقة
العاملة الكولومبية.
ما قبل الوالدة :
أشار العديد من املؤلفني إلى أن احلركة
العمالية يف كولومبيا مرتبطة بنوع التنمية
االجتماعية التي حدثت والتي أطلقوا
عليها احلداثة دون احلداثة .أحد األسباب
التاريخية خلصائص احلركة العمالية
الكولومبية كان املواجهة املستمرة بني
الليبراليني واملحافظني .هذا األخير ،بدعم
من القلة والكنيسة ،كانوا يف صالح صيانة
الهياكل شبه اإلقطاعية .األول  ،من ناحية
أخرى ،دعم إصالحات أكثر مساواة.
تأثير النماذج السابقة :
كانت الثورة الروسية عام  1917واحدة من
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أقوى التأثيرات يف توحيد احلركة العمالية
األوروبية .كان بال شك حدثا ً مهما ً جداً يف
أمريكا الالتينية ،مبا يف ذلك كولومبيا .ومع
ذلك ،حصلت املنظمات العمالية الكولومبية
على تأثير أوثق بكثير :بدأت الثورة املكسيكية
يف عام .1910
الصناعة ،أم النقابات :
رغم أن التصنيع كان متأخراً ومتخلفا ً عن
مثيله يف أوروبا ،إال أنه كان أرضا ً خصبة
لظهور احلركة العمالية احلديثة يف كولومبيا.
تسبب هذا يف ظهور طبقات اجتماعية
جديدة وغير النظام االقتصادي .ولم يستلزم
إدخال الصناعة حتسي ًنا يف الظروف املعيشية
للعمال .فقد كانت الرواتب منخفضة للغاية،
وحقوق العمال غير موجودة تقريباً .بالنظر
إلى ذلك ،ظهرت مجموعات وحركات تناضل
من أجل العدالة االجتماعية وحقوق العمال.
املعاناة ااتاريخية للفالحني :
قبل تقوية احلركة العمالية ،كان يف كولومبيا
بالفعل تقليد للنضال من أجل حقوق العمال
العمالية .لقد حدث هذا يف الريف ،حيث أن
اقتصاد البلد كان زراعيا ً عميقاً .لقد عانى
الفالحون دائما ً من نقص كبير يف احلقوق،
بدءا من احلصول على ملكية األراضي .كان
ً

كبار مالك األراضي هم القاعدة ،وكان لهم
تأثير كبير على السياسة الوطنية .وظهرت
منظمات الفالحني األولى يف بداية القرن
العشرين .يف وقت الحق ،خالل العقد
الثاني من ذلك القرن\ ،بدأوا يف تنظيم
حركات مهمة للنضال من أجل أجور أفضل
وظروف عمل وحياة كرمية .وكان من بني أهم
التكوينات احتادات الفالحني ونقابات العمال
الريفيني ووحدات العمل الريفي.
مخاض داخلي والنتيجة صفر :
واحدة من اخلصائص الرئيسية للحركة
العمالية يف كولومبيا هو التأخير يف
مظهرها مقارنة بباقي العالم .لم يكن هذا
بسبب االفتقار إلى التحوالت الدميقراطية
واالقتصادية فحسب ،بل أيضا ً إلى احلروب
األهلية العديدة التي واجهت املحافظني
والليبراليني .ويشير أحد املؤرخني إلى أن
القرن التاسع عشر كان قرنا ً من احلروب
األهلية بني الليبراليني الراديكاليني
واملحافظني الذين أوقفوا وصول الصناعة
إلى بلدنا .ولهذا السبب مررنا إلى القرن
التاسع عشر بدون عامل صناعي واحد «.
اإلضراب لغة من ال لغة له :
استخدمت املنظمات العمالية الكولومبية
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اإلضراب كأحد أقوى أسلحتها ملحاولة
حتسني وضعهم .يف السنوات األولى من هذه
احلركة ،برز بعضها ،مثل تلك التي حدثت
يف عام  ، 1924والتي عقدها عمال شركة
تروبيكال أويل  -تروكو  ،أو يف نفس العام
 ،تلك التي أعلن عنها يف بارانكابرميخا من
قبل موظفي منطقة النفط والتجار والسكان.
السلطة ال تبتسم للعمال :
وف ًقا لنقابات البلد ،فإن أحد أكثر اإلجراءات
شيوعا التي كان لديها القدرة على مواجهة
ً
احلركة العمالية كان تكتيك «فرق تسد» .بهذه
الطريقة ،أنشأت الكنيسة ،على سبيل املثال،
 UTCإلضعاف جلنة مكافحة اإلرهاب .يف
الوقت نفسه ،متكنت احلكومة من تقسيم
االحتاد األخير من خالل جذب بعض أعضائه.
وعانت احلركة العمالية الكولومبية من قمع
عنيف منذ بدايتها .وبالتالي ،ووف ًقا للتقرير
الوطنيللنقاباتاالقتصاديةوالعماليةوالنقابية،
الذي أعدته املدرسة الوطنية للنقابات العمالية،
فقد وقعت خالل عام  ، 2009عدد 27
جرمية قتل و  18اعتداء و  412تهديد بالقتل
ضد أعضاء املنظمات العمالية .باإلضافة إلى
ذلك ،شهدت  236منظمة على األقل رفض
تسجيل النقابات العمالية .والنتيجة هي أنه منذ
عام  ، 2002انخفض عدد النقابيني مبقدار
 53000شخص.
الوضع املأساوي املقيت :
عانى العمال الكولومبيون من سلسلة من
املشكالت الهيكلية ،حاولوا حلها من خالل
تنظيم النقابات وإنشاءها .بادئ ذي بدء،
كانت األجور منخفضة للغاية ،وحكمت على
العمال بحياة ما يقرب من الفقر .من ناحية
أخرى ،كانت عمالة األطفال ،ذات األجور
األعلى ،قانونية يف البالد .حتصل النساء
يف املتوسط على نصف أجور الرجال .يجب
أن يضاف إلى ذلك نقص حقوق العمال ،من
اإلجازات إلى اإلجازات املرضية.
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القط يدافع مبخالبه :
قبل إنشاء املنظمات العمالية  ،طور العمال
نضالهم بشكل مستقل ،مما أعطاهم قوة
أقل .منذ ظهور هذه احلركة بدأ العمال يف
استخدام أساليب جديدة لالحتجاج .من
اإلضرابات ضد الشركات إلى املظاهرات،
استخدم العمال كل الطرق لطلب حتسينات يف
العمل .كان أفضل تنظيم لالحتجاجات أحد
الظروف التي رأى العمال فيها بعض طلباتهم
معترف بها .استفاد هذا احلكم اجلماعي من
صعود احلكومات الليبرالية .وبهذه الطريقة،
يف عام  1944أصدرت حكومة «لوبيز
بوماريجو» سلسلة من التدابير املواتية للعمال
والفالحني .من بينها ،مكافأة يوم األحد،
ودفع تعويضات عن حوادث العمل أو املرض
وبعض الفوائد للعمال امليدانيني .وكان أحد
أهم القوانني هو احلصانة النقابية .منذ
تلك اللحظة ،ال ميكن فصل أي قائد نقابي
دون تصريح من وزارة العمل .كان تدبيراً ملنع
األعمال االنتقامية للعمال النقابيني.

كتبوا ذات يوم

الرحلة الناصرية
من 1710 _1709
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من لومي إىل الدار البيضاء ..

السحر يرحب بكم

ياسين الكزباري – توغو .وكاالت.

مرض عضال أم جتارة كاسدة؟ وظيفة متعثرة
أم عريس لم يظهر بعد؟ اختبار جامعة،
تأشيرة نحو أوروبا ،مباراة كرة قدم .كل
األمراض واملشاكل واألحالم ،دواؤها وحلها
وحتقيقها يف لومي ،عاصمة توغو ،وعاصمة
الشعوذة أيضاً .إنها «لومي» ،مدينة جميلة
ناعسة بوداعة على ساحل األطلسي ،يزين
شواطئها نخيل جوز الهند وأشجار الببايا.
وباإلضافة إلى جمال طبيعتها وطيبة شعبها،
تختص بسوق من أغرب األسواق يف العالم.
يف هذا السوق ،ستجد مسحوق حرباء،
جمجمة فرس ،كف غوريال ،ضرس متساح،
قدم فيل ،ريشة غراب ،رأس ثور ،قرن أيل،
شعر أسد ،كوبرا مجففة ،فراء دب ،وغيرها
من أطراف مختلف احليوانات .وهذه األشياء
هي بالضبط العالج الفعلي ملا يصيب الناس
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من أمراض ومشاكل اجتماعية ومالية وحتى
حتديات سياسية.
هذا ما يعتقده كثير من الناس يف هذه البالد
وبلدان أخرى مجاورة ،ويشاركهم يف هذا
االعتقاد أصحاب هذا السوق بالطبع ،وهم
رجال غريبو األطوار ،يدعون إتقان طالسم
«هاروت وماروت» ،وحيازة أسرار النجوم
التسع ،وقراءة العيون واألكف ،فضالً عن
الفناجني .اتخذوا من عاصمة توغو «لومي»
عاصمة عاملية للشعوذة ،فأسسوا أكبر سوق
مخصص ملواد السحر و»العالجات الشعبية»،
منذ أكثر من قرن ونصف ،وكان حينها داخل
حدود مملكة داهومي (بينني حالياً) ،إنه
سوق «أكوديسيوا» أو سوق الشعوذة ،أو سوق
«العالجات الشعبية» كما يفضل أصحابه
تسميته.

ترحــــــــــــــــــال

الوهم على أرفف املحتاجني :
كان «داكو» دليل السوق جالسا ً حتت شجرة
تتوسط الساحة ،حينما كان أحد املعاجلني
منكبا ً على تدليك ركبة أحد الزوار وتعريضها
لدخان من مبخرة صغيرة .أخبرني «داكو»
حني سألته أن الشاب العب مقبل على مباراة
كرة قدم ،ويريد العدو بسرعة أكبر ،وهذا
ما يساعده عليه املعالج .وسألت «داكو» عن
فوائد احليوانات املعروضة فقال (( :الطيور
عموما ً تعالج مشاكل اإلجناب واخلصوبة،
وكف الغوريال يزيد الرزق ،أما رأس األرنب
فيقوي الذاكرة ،وهناك أشياء مختلفة جلميع
أنواع األمراض واملشاكل ،)).وحني سألته عما
إذا كانت هنالك أبحاث علمية تثبت جدوى
هذه املواد ،أجابني  (( :يف ديانة الفودو،
نؤمن بأن كل املخلوقات مقدسة ،وكلها متتلك
سواء حية أو ميتة ،وينبغي
قدرات عالجية،
ً
فقط معرفة مجال نفع كل واحدة منها)).
وسألت «داكو» عن أكثر الزوار تردداً على
السوق ،فقال (( :يأتي التجار لتنشيط
جتارتهم ،ويأتي الطلبة لتقوية ذاكرتهم قبيل
االمتحانات ،كما تأتي الفتيات جللب أزواج
جيدين لهن .لكن أغرب زائر كان لدينا هو
سياسي طلب خامتا ً لكسب االنتخابات يف
إحدى البلديات»)).
تنتشر ديانة «الفودو» يف «توغو» ،وتعتبر ديانة
رسمية يف «بينني» ،وقد وصلت إلى أميركا
الالتينية عبر سفن العبيد ،ويعتقد أتباع ديانة
«الفودو» أن هناك آلهة متعددين ،أربعني أو
أكثر ،ولكل إله تخصص محدد.
ويؤمن أتباع هذه الديانة بأن لكل إله مشعوذين
يختارهم للتواصل مع املؤمنني .قال لي
«داكو» (( :إنك ال تصبح مشعوذاً ،وإمنا تولد
مشعوذاً ، )).فسألته هل ولد هو مشعوذاً؟،
فقال  (( :والدي كان مشعوذاً كبيراً ،ولكن
لألسف لم تخترني اآللهة ألكون وريثا ً له،
ولكني أتوقع أن يكون أحد أبنائي كذلك)).
خلف بعض الطاوالت ،كان هناك فتيان صغار،

سألت أحدهم عما يفعله هنا ،فأخبرني
بأنه يف طور التعلم ،فقلت له «لكن املرء ال
يصبح مشعوذاً وإمنا يولد كذلك» ،فضحك
داكو معلقاً« :صحيح ،ولكن الذين يولدون
مشعوذين يحتاجون صقل مهاراتهم».
يف طرف السوق ،كانت هناك مبخرة كبيرة
زرعت فيها مباخر معدنية صغيرة ،وكان
عليها رماد وبقايا طيور محترقة .سألت
«داكو» عن وظيفة هذه املبخرة ،فقال «هنا
تقدم القرابني إلرضاء «الفودون غو» ،أي إله
احلديد ،فهو الذي يحمي السوق .ويف كل
صباح يقوم أحدنا بوضع قربان صغير ،ومرة
قدم قربان كبير ،خروف أو بقرة،
كل سنة ُي َّ
حسب االستطاعة ،وأحيانا ً يأتي بعض الناس
بالقرابني ،إذ يعتبرون استمرار السوق دليالً
على رضا األرواح واآللهة».
وبينما كنت أجتول أمام الدكاكني ،رأيت
مجسمات صغيرة عليها دبابيس ،وسألت
«داكو» عن ماهيتها ،فقال «هذه تقنية عالجية،
شبيهة بتقنية الوخز باإلبر الصينية ،لكنها
أكثر روحانية ،حيث ال حتتاج أن تلمس جسد
املريض بالدبابيس ،وإمنا يكفي أن تضعها
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على املجسم اخلشبي».
سوق الشعوذة هذا ،ليس
مجرد سوق جتاري ،وإمنا يعتبر
معبدا أيضا ،فهنا يأتي أتباع ديانة
الفودو ليتواصلوا مع اآللهة ويطلبوا عونهم،
ولكي يفعلوا ذلك ،فهم بحاجة للمشعوذ الذي
يكون قناة تواصلهم مع اآللهة ،وهذه اخلدمة
يقدمها املشعوذ مقابل ثمن معني.
كان باإلمكان العثور على جمجمة اإلنسان
أيضا ً يف هذه السوق لكن اليوم توجد فقط
جماجم احليوانات غير املحمية .وسألت
«داكو» عن ثمن خدمة االتصال باآللهة يف
ديانة «الفودو» ،فقال« :املشعوذ ليس هو الذي
يحدد الثمن ،وإمنا اآللهة نفسها ،فعندما يعد
املشعوذ «الليبغو» (لوحة االتصال باآللهة)،
يقدم املؤمن الثمن على اللوحة نفسها ،فإذا
قبلت اآللهة الثمن ألهمت املشعوذ ليوصل
رسالتها للمؤمن ،وإن لم تقبل فعلى املؤمن
أن يرفع الثمن ثم يعيد املشعوذ املحاولة،
إلى أن ترضى اآللهة» .فسألت «داكو»:
ولكن ماذا لو استغل املشعوذ األمر وتظاهر
بعدم وصول الرسالة ليحصل على مزيد من
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املال؟ ،فأجابني «ال ميكن
للمشعوذ أن يفعل ذلك ،ألنه
إن فعل ستغضب عليه اآللهة
وسيحصل له مكروه ال محالة».
يف البداية ،كان السوق يف «بينني» ،ولكن
صاحبه -الذي كان مشعوذاً ورجل أعمال
أيضاً -رأى أن أسواق الشعوذة كثيرة يف
بينني ،بينما يوجد نقص يف «توغو» ،فنقله
إلى هنا بداية القرن العشرين ،ونقل أول
األمر إلى السوق الرئيسي يف «لومي» ،سوق
أسيغامي ،ولكن قبل سنوات ،رأت السلطات
أن األبخرة املتصاعدة من القرابني املقدمة قد
تؤذي صحة املتسوقني وتلوث املواد الغذائية
املعروضة ،فقررت نقله إلى إحدى جنبات
املدينة ،حيث ال يزال موجوداً إلى اآلن.
قبل أن أغادر السوق ،سألت «داكو» هل يؤمن
حقا ً بجدوى هذه املعروضات؟ فاقترب مني
وهمس «أنا مسلم واسمي حسني ،وأنا هنا
لكسب رغيف العيش فقط».
املغرب .كهف السحر العميق :
تعتمد العديد من القنوات الفضائية «غير
املرخصة» على نوعية من اإلعالنات الترويجية
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من أجل االنتشار وحتقيق الربح ،ومن هذه
اإلعالنات تلك املتعلقة بالسحر وفك األعمال
وجلب احلبيب وغيرها من األمور التي تروج
لها هذه اإلعالنات .وارتبطت أسماء هؤالء
الذين يعلن عنهم بـ «املغرب» ،أشهرهم
«الشيخة أم خديجة املغربية» ذلك االسم
الذي يتداوله رواد مواقع التواصل االجتماعي
على سبيل الدعابة والسخرية ،ولكن ما سر
ارتباط السحر باملغرب؟
تعتبر دولة املغرب من أشهر الدول يف العالم
التي ينتشر بها السحر ،لدرجة أنه ال يوجد
بلد يعتمد على السياحة التي تبحث عن هذا
النوع من األعمال إال املغرب التي يتواجد بها
أكبر عدد من السحرة يف كافة أنحاء العالم.
كما تعد املغرب وجهة أساسية لكل من يريد
أن يلتقي مبن يحترف ممارسة السحر ،أو من
يريد التخلص من آثار السحر التي قد يشك
انه تأثر ببعضها ،ويتواجد بها سحرة من
اليهود حيث لهم تواجد بارز أكثر من أي دولة
عربية أخرى ،إذ لهم أحياء ومناطق ينتشرون
وخاصة «الدار البيضاء».
فيها
ً
ويطلق على كبار السحرة يف املغرب اسم
«فقها» ،بينهم مسلمون وحاخامات يهود
ويونانيون وإسبان وأفارقة وخليجيون ،وهؤالء
من املشهورين بـ «السحر األسود» ال يتواجدون
يف املدن بل يفضلون العيش يف قرى صغيرة.
وأظهر تقرير صدر عن املركز األمريكي
«بيو» لألبحاث ،أن ما يعادل  % 86من
املغاربة مقتنعون بـ»وجود اجلن» مقابل 78
 %يؤمنون بـ»السحر» و % 80متأكدون من
حقيقة «شر العني» ،يف حني ال تتجاوز النسبة
 % 7ممن أقروا بارتداء «تعويذات» و% 16
من مستعملي «وسائل أخرى لطرد شر العني
ومفعوالت السحر».
ووفقا ملوقع «العربية نت» فإن حوالي % 3
منهم متفقون مع ضرورة «تقدمي قرابني

للتقرب من اجلن» ،و % 29يرون زيارة قبور
األولياء «أمراً مقبوالً» ،كما أن  % 96من
املغاربة «يعلقون آيات قرآنية داخل بيوتهم»،
و % 29منهم يتناولون «أدوية تقليدية موصى
بها دينياً» للعالج.
وجتدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من صعود
مؤشرات التدين عند املغاربة حسب التقرير
بنسبة بلغت  ،% 89محتلني بذلك الصدارة
وسط شعوب منطقة شمال إفريقيا والشرق
األوسط ،حيث إن البحث كشف أن % 67
من املغاربة يؤدون الصــــالة بشكل منتظم،
 % 61يقيمون الصلوات اخلمس يف أوقاتها،
وأعمارهم تتراوح بني  18و 34سنة ،فإن
ذلك لم ينعكس  -بحسب التقرير األمريكي
 على املؤشرات األخالقية والقيمية ،ما يعبرعن قصور واضح يف السياسات العمومية
املتحكمة باحلقل الديني ،نظراً لعدم ربطها
مبجاالت البحث العلمي ،ولعدم وجود تنسيق
وتعاون بني املؤسسات اخلاصة باملجال
الدعوي.
وكشفت «كرمية الودغيري» ،الباحثة املغربية
يف علم االجتماع أن انتشار الشعوذة باملجتمع
املغربي يعكس سيادة الثقافة التقليدية
الالعقالنية ،حيث يتم تفسير كل شيء
بالغيب .وأشارت إلى إنه على الرغم من ارتفاع
مؤشرات التدين عند املغاربة ،إال أنها ال تعني
حتوالً جوهريا ً يف بنية املجتمع الثقافية ،بل
إن بعض املمارسات والعادات القدمية ذات
األبعاد الغيبية ما زالت سائدة بني فئات
عريضة من هذا املجتمع ،وعزت تلك العادات
إلى تفاقم األزمات وتداخلها ،وارتفاع نسبة
الفقر والبطالة واألمية بني هذه الفئات مع
تنامي حاجاتها ،ما يزيد من تعاطيها بعض
املمارسات الغيبية حلل مشاكلها.
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يهود ليبيا..

من التعايش إلى الرحيل
عز الدين عناية.اكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

ِ
«سفْر اخلروج» ليهود البالد العربية
هو سفر مد َّون بشكل منقوص ،وهو
وإن حظي يف األبحاث التاريخية
واألنثروبولوجية يف الغرب مبتابعة،
فهو ال يزال حقالً مهجور ًا يف الدراسات
العربية .لكن النقص يف هذا املبحث ال
يتعداه
يقتصر على هذا اجلانب ،بل
ّ
تخبط الكتابة العربية يف موضوع
إلى
ّ
اليهودية واليهود ،التي لم ترتق إلى
املعالة العلمية ،وقد كنّا
مستوى
َ
أفضنا يف احلديث عن ذلك يف مؤلف
بعنوان «االستهواد العربي يف مقاربة
التراث العبري» صدر عن دار اجلمل
( .)2006وموضوع رصد تراجع أعداد
اليهود يف بالد العرب واإلحاطة بأسبابه
وتداعياته هو أحد املواضيع التي تسود
فيها رواية غائمة مفادها أن األمر
عائد باألساس إلى الهجران الطوعي
والتهجير القسري ،يف حني أن األمر
أبعد من ذلك وتتداخل فيه جملة من
العوامل اجلانبية.
كتاب املؤرخ «موريس روماني» الصادر
باإليطالية «يهود ليبيا :من التعايش
إلى الرحيل» هو محاولة لتجاوز
الرؤى االختزالية يف املسألة ،من
خالل سعي صاحبه إلعادة بناء
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الوقائع االجتماعية على أساس وثائق
األرشيفات والشهادات احلية بعيد ًا
عن التقوالت واألحكام اجلزافِ .علم ًا
أن «موريس روماني» يهودي من مواليد
«بنغازي» ،منذ  1978يدرّس العلوم
السياسية ،من مؤلفاته« :حاالت يهود
البالد العربية»« ،العامل اإلثني يف
السياسة اخلارجية اإلسرائيلية» و»قوى
سس سنة
التغيير يف الشرق األوسط» ،أ ّ
 1981مركزا متخصصا يف تاريخ اليهود
السيفاردمي.
كتابة تاريخ الهجرة اليهودية :
يحاول الكتاب تسليط الضوء على الدور
الرئيس لالستعمار اإليطالي يف ذلك
بتتبع ما كان يعتمل يف
اخلروج ،مشفوعا ً ّ
الساحة الدولية من صراعات انعكست آثارها
على مختلف الشرائح االجتماعية .إذ يقوم
البحث على فكرة جوهرية مفادها أن رحيل
شق واسع من يهود بالد املغرب حصل حتت
ّ
ضغط الفاشية والنازية ،ال سيما يف تونس
وليبيا .وضمن هذا اإلطار يستحضر املؤرخ
سلسلة من الوقائع لدعم فرضيته التاريخية.
حيث يركز اهتمامه يف احلقبة الفاشية يف
ليبيا ،متتبعا ً السنوات املمتدة بني ،1938
تاريخ صدور ما ُيعرف بـ»القوانني العنصرية»
يف إيطاليا ،و 1967تاريخ اندالع احلرب
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العربية اإلسرائيلية وما خلّفته تلك األحداث
من اضطراب يف أوساط اجلاليات اليهودية.
مبرزاً كذلك الدور الذي لعبته املنظمات
اليهودية األوروبية واألمريكية يف تهجير يهود
ليبيا ،وحشد احلاملني للـ»عاليا» (الهجرة) نحو
إسرائيل ،ناهيك عن اإلجراءات التنظيمية
والتعليمية والصحية التي رافقت الترحيل،
ثم يف موضوع متصل يتتبع الكاتب حجم
االستيعاب واإلخفاق يف املجتمع اإلسرائيلي
بعد مرور قرابة نصف قرن على الهجرة.
يستهلّ املؤرخ كتابه بسرد تاريخ اليهود القدمي
يف ليبيا .إذ تعود موجات الهجرة إلى أمد
بعيد ،أُوالها مع نزول الفينيقيني باملنطقة،
تلتها موجة أخرى إثر هدم الهيكل يف
«أورشليم» مع «نبوخذ نصر» سنة  586ق.م.

كما يورد املؤرخ وثائق تتحدث عن حت ّول مدينة
برقة إلى منفى لليهود مع تيطس الروماني
خالل 71م ،وهو ما جند له صدى يف
مدونات املؤرخ فالفيوس جوزيف .لم يشكل
الفتح اإلسالمي لليبيا يف فترة الحقة تهديدا
لتلك الديانة ،وعلى العكس لقيت يف أحضانه
األمان بوصفها ملة من ملل أهل الكتاب.
تواصل ذلك الوضع إلى غاية الفترة العثمانية،
فمع أواخر عهد الدولة العثمانية غدا 69
من أعيان اليهود الليبيني ،من احلاخامات
والقضاة والسفراء ،ضمن املق َّربني من الباب
العالي ،وحظي أتباع تلك الديانة بـ 21بيعة
و 21يشيفوت (مدرسة دينية) و 19بيتا ً
للصالة تلبي حاجاتهم الشعائرية.
على مستوى تدوين تاريخ يهود ليبيا ،الذي يفرد
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له املؤرخ فصالً على حدة ،يورد أن ذلك بدأ
مع ثلة من املؤرخني جلّهم من أصول يهودية،
مثل «حاييم زيف هارشبيرغ» ،و»شلومو دوف
قدموا من خالل
غوينت» ،و»ميشال أبيتبول»ّ .
أبحاثهم حصراً ألعداد اليهود ،حيث قارب
العدد اجلملي يف بالد املغرب يف حدود العام
 1948نصف مليون نسمة ،أدناه يف ليبيا
 36.000يهودي وأعاله يف املغرب األقصى
 ،260.000فضالً عن  140.000يف
اجلزائر ،و  105.000يف تونس .من جانبه
يعتمد املؤرخ «روماني» تقارير ووثائق متعلقة
بالطائفة اليهودية ،محاوالً من خاللها تسليط
الضوء على مختلف أصناف التناقضات
التي أملّت باجلالية مثل التعايش والتدافع،
واالضطراب السياسي واالزدهار االقتصادي،
والطابع التقليدي واملنزع احلداثي ،فضالً
عن آثار ظهور القومية العربية واحلركة
الصهيونية.
و ِوفق إحصاء ملؤسسة «التحالف اإلسرائيلي
Alliance
(Israelite
العاملي»
 )Universelleورد ضمن الكتاب ،كان
يقطن  14.000يهودي بطرابلس سنة
 1903وألفان ببنغازي ،يف حني توزع
 4.480على املناطق املجاورة .وقد كانت
الطائفة اليهودية يف طرابلس تضم يف
صفوفها جملة من العناصر األجنبية ،حيث
يورد القنصل اإليطالي تواجد  79يهوديا ً
هولنديا ً و 44منساوياً ،وقرابة املائة إسباني،
باإلضافة إلى رعايا بريطانيني يهود قدموا
من منطقة «جبل طارق» ،وآخرين من مدينة
«ليفورنو» اإليطالية .واجللي يف ما اعترى
أوضاع اجلالية اليهودية ،مع مقدم اإليطاليني،
تأثرها الواضح بسياسة املستعمر .فما إن
حلّ االستعمار اإليطالي (1911م) حتى هلّل
اليهود ملقدمه بوصفه مخلصا ً من نظام امللل
العثماني .ودفعت أجواء الدعاية إلى التعلق
بسراب التحرر ،على اعتبار ما سيترتب
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عنه من حتديث للبنى االجتماعية املتردية،
وما سينعكس على أوضاع اجلالية اليهودية.
ودائما مع سنوات االستعمار األولى ،فقد
حاولت احلكومة اإليطالية «طل َْينة» يهود
ليبيا وجذبهم إلى منوذجها احلضاري ،وحذا
االستعمار اإليطالي حذو االستعمار الفرنسي
يف إغراء اليهود مبنحهم اجلنسية.
الفاشية ويهود ليبيا :
كان احلدث األبرز الذي ه ّز إيطاليا بعد
احلرب األولى متم ّثالً يف صعود الفاشية،
امتد إلى
وهو ما لم ينحصر أثره بالداخل بل ّ
املستعمرات يف اخلارج .فقد اتخذ النظام
الفاشي إجراءات صارمة طالت أوضاع اليهود
يف املستعمرات .يف مرحلة أولى بدت العالقة
ودية ثم اجتهت نحو التعقيد لتشهد يف األخير
تأزما ً فعلياً .ويف البدء جتنّب «موسوليني»
الصدام مع اليهودية العاملية تفاديا ً ألية
عواقب .لكن الباحث «جيني برنارديني»
يذهب يف حتليله لعالقة الفاشية بالالسامية،
صل العداء لليهود يف الفاشية منذ
إلى تأ ّ
نشأتها ،إذ ميثل التناقض مع اليهود جوهراً
ثابتا ً يف الفاشية ،بوصفها أيديولوجيا قومية
ذات طابع إمبريالي على غرار مثيالتها من
األيديولوجيات القومية األوروبية.
يفيد «موريس روماني» أن التعامل اإليطالي
مع اليهود ،وعلى خالف التعاطي األملاني،
كان متقلبا ً ومراوغاً .التقى «موسوليني»
عديد القادة الصهاينة ،مثل «حاييم وايزمان»،
و»زئيف جابوتنسكي» ،و»ناحوم غولدمان»،
و»ناحوم سوكولوف» ،وأُبرمت االتفاقيات بني
الطرفني لتيسير هجرة اليهود نحو فلسطني.
ودائما ً ضمن مناورات موسوليني ،فقد طمأن
أثناء زيارته ليبيا بني  12و  21مارس 1937
اليهود ،ويف خطوة مماثلة أعلن نفسه مدافعا ً
عن اإلسالم ،تلقى حينها «سيف اإلسالم»
هدية من قادة إحدى القبائل الليبية .ويأتي
قرار إسداء اجلنسية لليبيني ومنعها عن
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اليهود ،يف التاسع من يناير سنة ،1939
ضمن سلسلة من املناورات السياسية التي
اتخذها موسوليني.
كانت سنوات ما بعد صدور «القوانني
العنصرية» عصيبة على يهود ليبيا ،وتبعا ً
للمستجدات اجلارية انسحبت اإلجراءات
حدة
اجلديدة على الطائفة اليهودية ،زادها ّ
حتول شمال إفريقيا إلى حلبة للصراع بني
قوات املحور واحللفاء ،انحاز فيها اليهود إلى
قوات الطرف األخير.
النشاط الصهيوني وانخرام الوئام
االجتماعي
استم ّر االستعمار اإليطالي يف ليبيا  32سنة،
من  1911إلى  ،1943تخلّلتها وحلقتها
أحداث غيرت مجرى أوضاع اجلالية
اليهودية .يفرد لها املؤرخ ثالثة فصول من
كتابه .فمع احلرب العاملية الثانية وبحلول
الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني
عد
بليبيا شاع حلم الهجرة إلى فلسطني واس ُت ّ
للغرض بأنشطة ثقافية واجتماعية احتذاء
بالتجارب الصهيونية يف فلسطني .وعلى ما
يوضح «روماني» فقد تو ّجهت أنظار احلركة
الصهيونية نحو ليبيا إلنشاء وطن قومي لليهود
منذ عهد مبكر .التقى الزعيم الصهيوني
«تيودور هرتزل» قادة يهود ليبيا على أرض
القسطنطينية سنة  ،1892حثّهم حينها على
املشاركة يف األنشطة الصهيونية .ثم جرى
تبادل املراسالت بني يهود طرابلس وبنغازي
واملؤمترات الصهيونية يف فيينّا بني  1900و
 .1904كان النظر للمنظمة الصهيونية ،من
جانب يهود ليبيا ،بوصفها أداة أوروبية لرفع
املظالم التي قد يتعرضون لها ،ثم غدت وسيلة
إلدخال إصالحات اجتماعية وحتسني أوضاع
اقتصادية ،وما كان ُينظر إليها كأداة سياسية
لبناء دولة .هذا التغلغل الصهيوني املتدرج،
على ذكر املؤرخ ،تد ّعم بزيارة «هرتزل» ليبيا
يف غرة يناير  ،1904طاف خاللها مبدن

«طرابلس» ،و»الزاوية» ،و»غريان» ،و»تغرنة»،
حلشد األنصار.
ولم يفتأ «هرتزل» ،قبل وفاته ،أن التمس
السماح بإنشاء وطن قومي لليهود يف برقة ،من
ملك إيطاليا «فيتوريو إميانويل الثالث» ،تالها
سنة  1912تشكيل أول تنظيم صهيوني يف
ليبيا حتت اسم «أورا فيسمحا» (نور ومرح)
بقيادة «إيليا النحايسي» ،الذي اعتبر إحياء
اللغة العبرية حجر الزاوية الذي ينبني عليه
االنبعاث اليهودي ،وشهدت السنوات املمتدة
بني  1920و 1930أنشطة صهيونية مكثفة
داخل ليبيا ،استطاع الصهاينة من خاللها
إدخال حتويرات يف التعليم التقليدي وخلق
تعبئة ثقافية ورياضية وجمع تبرعات لفائدة
الصندوق القومي اليهودي يف فلسطني.
«القوانني العنصرية» وحلول الفيلق
اليهودي ببرقة :
بحلول العام  1937حصل حتو ٌل يف
السياسة اإليطالية ،وبدأت حملة تستعر
ضد اليهود يف الصحافة واإلعالم .ولم
تأت سنة  1938حتى صدرت «القوانني
العنصرية» التي حظرت على اليهود ارتياد
املدارس العمومية يف إيطاليا وليبيا واجلزر
اإليجية ،تبعها منع الزواج على اإليطاليني من
غير اجلنس اآلري .وعلى مستوى سياسي
مت طرد املنتمني اليهود للحركة الفاشية،
ويف التعليم مت عزل كافة املد ّرسني اليهود،
املرسلني إلى املستعمرات .بلغ التوتر
شمل
َ
أوجه أواخر الثالثينيات ومطلع األربعينيات
ضمت كذلك عدداً
بإقامة محتشدات لليبيني ّ
من اليهود يف «جادو» .خلّفت تلك األوضاع
ضغوطات دولية لعبت فيه املنظمات اليهودية
العاملية دوراً للسماح لليهود بالهجرة خارج
ليبيا .ولم تأت سنة  1941حتى حلّ بطبرق
الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني،
مصحوبا ً مبد ّربني يهود .متثّلت أعمالهم يف
افتتاح مدارس لتعليم العبرية ،وإسداء خدمات
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صحية واجتماعية ،وإنشاء معسكرات تدريب.
ولعبت منظمات دولية يهودية مثل «املؤمتر
اليهودي العاملي» ،و»الوكالة اليهودية»،
و»اللجنة اليهودية األمريكية» ،و»اجلمعية
اإلجنليزية اليهودية» ،و»التحالف اإلسرائيلي
العاملي» ،أدواراً مهمة يف تبني قضايا اليهود
الليبيني دافعة إياهم للهجرة نحو إسرائيل.
يف الثالث والعشرين من يناير ،1943
وعلى إثر دحر اإليطاليني من ليبيا حلّ
محلهم البريطانيون .فعلى مدى قرابة نصف
قرن شهد يهود ليبيا تبدل ثالث سلطات:
العثمانيون واإليطاليون والبريطانيون ،كل
له قوانينه وسياساته معهم .لكن مع مقدم
البريطانيني بات يف صف اليهود حليف
سواء يف الداخل الليبي أو يف طريق
موثوق
ً
املهجر نحو فلسطني .يف البدء كانت الهجرة
مبادرة فردية ثم حتولت بني  1949و 1952
إلى حمالت منظمة وقانونية بوصفها جتري
حتت مراقبة االنتداب البريطاني ،وأثناء تلك
الفترة هاجر معظم يهود ليبيا تقريبا ً باجتاه
إسرائيل وإيطاليا ،لقيت أثناءها اجلالية
اليهودية عقب سقوط الفاشية ترحيباً .لكن
الفترة البريطانية يف ليبيا تخللتها أحداث بني
اليهود واألهالي مثل واقعة  ،1945أوقعت
انخراما ً يف العالقة بني مكونات املجتمع
الليبي ،تلتها أحداث  1948التي جاءت حتت
يحمل
تأثير إعالن قيام دولة إسرائيل .ال
ّ
«موريس روماني» يف هذه النقطة الطائفة
اليهودية مسؤولية بتنكرها للوئام االجتماعي
وكأنه يبرئها مما حصل من أحداث.
يتناول الفصل األخير من الكتاب تداعيات
حرب  67على يهود ليبيا ،فقد تبقى إلى
ذلك العهد زهاء خمسة آالف يهودي ،شملتهم
موجة هجرة ضمن أزمة سياسية شاملة حلت
باملنطقة .وباندالع «ثورة الفاحت» خلت ليبيا
تقريبا ً من يهودها .لكن يف مناورة من العقيد
القذايف يف أبريل  1993أعلن مصاحلة مع

الليبي

58

يهود ليبيا شملت من يعيشون داخل األرض
املحتلة ،وبدأ احلديث عن تطبيع محتمل مع
الكيان اإلسرائيلي .كان املخطط يشمل إسداء
تعويضات للمتضررين من الهجرة تخللته دعوة
للتزاور من اجلانبني .وبالفعل حلّ يف يونيو من
وفد ض ّم  192ليبيا ً بالقدس
العام ٌ 1993
الشريف لقي حفاوة من ِقبل وزير السياحة
اإلسرائيلي «عوزي بارام» .رتّب الزيارة حينها
«رافائيل فالح» ،رئيس جمعية اليهود الليبيني
بروما ،بالتنسيق مع رجل األعمال السعودي
«عدنان خاشقجي» و»ياكوف منرود» أحد
رجال األعمال اليهود .وانتهت الزيارة بجولة
خاطفة يف املسجد األقصى اعترضت عليها
منظمة التحرير ومؤسسة األوقاف بوصفها
زيارة تطبيع مع الكيان الغاصب ،وأُبعد الوفد
يف التو عن احلرم الشريف.
تتمثل أهمية كتاب «يهود ليبيا :من التعايش
إلى الرحيل» يف حرص مؤلفه لبناء رواية
تاريخية علمية يف موضوع حساس تطغى
عليه األحكام اجلاهزة .وإدراكا ً من املؤرخ
«موريس روماني» لتناقض الرواية العربية
والرواية الصهيونية يف موضوع هجرة اليهود،
حرص على انتقاد املزاعم والتقوالت الطاغية
َ
يف املبحث ،مسلطا ً الضوء على الوضع
االستعماري املهيمن وما سببه من انخرام
داخل بنى املجتمعات العربية ،وهو ما انعكس
سلبا ً على شرائحه الدينية املتنوعة.
(( الكتاب :يهود ليبيا ..من التعايش
إلى الرحيل .املؤلف :موريس روماني.
الناشر :كاستل فاكي (روما) باللغة
اإليطالية .سنة النشر .2017 :عدد
الصفحات330 :ص) .
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أنت الذي تعرف
أشياء كثيرة
خوسيه بارغامين .أسبانيا  .ترجمة محمد خطاب .الجزائر

« قل لي ملاذا يحلق الطائر ..
ملاذا تكبر السنايل،
وتخض ّر األشجار.
ملاذا تلمع بالورد
البراري يف الربيع.
ملاذا ال يصمت البحر.
ملاذا ال تنطفئ النجوم.
ملاذا الصمت صاخب
يف عزلة الريف ..
واملاء القليل يختفي
بني ابتسامته وبكائه.
ملاذا تؤجج الري ُح النا َر

حني ال تستطيع إطفاءها.
ملاذا ينام القلب
حني تستمر الروح يف احللم».
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الكاريكاتير والبانتوميم
يف احلكايات الشعبية

محمد محمود فايد .باحث في الثقافة الشعبية وعلم النفس .مصر

اشتقت كلمة «كاريكاتير» يف اللغات األوروبية من لفظ
إيطالي ،معناه« :حتميل» الدابة أو العربة ،وحتميل
إنسان باملسئولية أو آداء مهمة معينة .ثم أصبحت
الكلمة ،تعني من الناحية اإلصطالحية ،وفقا لقاموس
«الروس» الفرنسي« :عمل صورة لشخص أو لشيء
بالقلم أو الفرشاة بشكل يدعو للسخرية».
باحث يف الثقافة الشعبية وعلم النفس .مصر
ويضيف قاموس «أوكسفورد» ،أن «السخرية
الكاريكاتيرية ،تنجم من املبالغة يف جتلية
سمات بارزة يختص بها صاحب الصورة
بحيث يتفرد بها عن أقرانه .ويضيف أيضاً،
أن هذه السخرية قد تكون بالكتابة أو الرسم
أو التمثيل الصامت املعتمد على احلركات
واإلمياءات وحدها»( .د .شاكر عبد احلميد،
وآخرون :الفكاهة وآليات النقد اإلجتماعي،
مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية ،ط،1
2004م ،ص )60
والصورة الكاريكاتيرية ،هي املبالغة فى التعبير
عن اخلصائص الفريدة املميزة للشخصية،
حيث يتسع معناها« ،فال يتعلق بالصورة
فحسب ،بل ميتد للتعبير املسخي لبعض
أمناط الشخصيات ،كالبخالء واحلمقى
واألعداء ،واحلط من أقدارهم ،بالتركيز
على صفة من صفاتها أو ملمح من مالمحها،
لم يتوقف عنده أحد ،ألنه أدرك يف إطار
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الصورة الكلية ،وحني يلتفت إلى هذا امللمح
اجلزئي دون سواه ،يحدث التأثير املقصود،
وهو الضحك الذى ينسحب على الشخصية
ككل ،بالتصوير البصري أو اللفظي الساخر،
الذي يرتكز على تضخيم العيوب أو تكتشفها
وتؤكدها ،فنون الهجاء الشعري ،واحلكايات
الشعبية( ».نبيل فرج :التراث املفقود ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب1990 ،م ،ص )120
ولعل من املميزات واالمكانيات الهائلة لفن
الكاريكاتير ،إحتوائه على األفكار اإلنسانية
الكبيرة ،إضافة إلى «إتكائه على املضامني
اخلالدة التى ال تتزلزل قيمتها وال تتزحزح
مبرور الزمن وال بتغير املواقع»( .السابق:
ص )121وكما يرتبط مصطلح «كاريكاتير»
باملبالغة يف رسم الصورة بأدوات الرسامني،
فهو يرتبط كذلك ،بكلمات وتعبيرات وتقنيات
إرضاء
األدباء ،ويشمل كل وسائل التعبير،
ً
لنزعات إنسانية أصيلة ،يف السخرية باملبالغة
يف الوصف.
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فإذا ما حللنا النكات الشعبية شرقا ً وغرباً،
فسوف جند أن معظمها «رسما ً لفظياً» مبالغا ً
فيه ملوقف أو حدث ساخر .لدرجة زعم معها
البعض ،أن الرسوم البدائية التي سجلها
اإلنسان األول على جدران الكهوف ،جمعت
يف رؤيته بني االحساس الفطري السليم
والتعاطف مع الكائنات ،وبني االنبهار بكل ما
يراه من مناظر .خاصة ،إذا كان ذلك ألول
مرة .ملتقطا ً أبرز سماتها ،توطئة لشحنها
باملبالغات الوصفية.
ويف العصور املصرية القدمية ،اعتمدت
الفكاهة على كاريكاتير الفكرة .والسخرية
من رموز القوة ،مثل األسد الذي نراه يرفع
عقيرته بالغناء وسط جوقة من العازفني
تتألف من حمار ومتساح وقرد .ولعل أهم ما
خلفه الكاريكاتير الفرعوني ،إبتكار شخصيتي
القط والفأر للتعبير عن عالقة السيد بالعبد
اللذين حتوال بعد ذلك إلى رمزين عاشا آالف
السنني .وحديثاً ،تعددت إستخداماتهما فى
فنون الرسم وأفالم التحريك.

ومع الفتح اإلسالمي ملصر ،توقف الرسم
ضمن سائر فنون التشكيل ،واقتصر اإلبداع
الفني على الزخارف التجريدية .مما أدى
للرسم بالكلمات ،ومن ثم إنبثاق الكاريكاتير
يف األدب العربي ،شعراً ونثراً .فامتألت
دواوين الشعر بألوان فنية أدبية كالهجاء
والسخرية ،وأبرزت العيوب واملثالب ،إنتقاصا ً
من شأن الطغاة ،وانتقاما ً من املحتلني.
وحفل النثر بالنوادر ،وصوالً لألعمال
الكاملة التي قامت على استخراج الفكاهة
من األلفاظ والشخصيات واملواقف املعاشة،
مثل« :كليلة ودمنة» البن املقفع ،و «رسالة
التربيع والتدوير» ،و»البخالء» للجاحظ،
و»املقامات» للهمذاني ،و»حكايات ونوادر
جحا وأشعب» ،و»أخبار احلمقى واملغفلني».
وفى عهد املماليك ،ظهر الكاريكاتير يف
مسرحيات «خيال الظل» البن دانيال ،وهي
أعمال كاريكاتيرية صريحة يف موضوعاتها
وشخصياتها .ومن الكتب التي صورت احلاكم
تصويراً كاريكاتيريا ،كتاب «الفاشوش يف
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حكم قراقوش» البن مماتي الذي صور فيه
حاكم القاهرة املستبد «بهاء الدين قراقوش»
وقدمه إلى «صالح الدين
تصويراً ساخراًَ ،
األيوبي» لعله يريح الناس من شططه .يوجد
أيضاً ،كتاب «الفالكة واملفلوكون» للكاتب
املصري «أحمد بن علي الدجلي» ،يصور
فيه بالكلمة ،حاالت كاريكاتيرية لإلعراض
واإلغتراب ،ورفض الواقع الظالم واألباطيل،
والتطلع إلى عالم آخر يخلو من الفقر واملهانة
واملكابدة»( .د.يحيى حقي :الكاريكاتير يف
أعمال سيد درويش :دراسة بكتاب «تعالى
معي إلى الكونسير» ،الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،ص )106
فإذا تأملنا «ألف ليلة وليلة» ،نكتشف أن
القاص أبدع نوادرها وفكاهاتها ،ووصف
وجوه وأجسام الشخوص وعاداتها وسماتها
النفسية بشكل مذهل من خالل الكلمة
الشفاهية يف مرحلة ،ثم الكلمة املدونة يف
مرحلة أخرى ،حيث بلغت من دقة الوصف
والتصوير ،مبلغا ً كاريكاتيريا ً رفيعا ً لم يتوصل
له يف التعبير األدبي من قبل سوى اجلاحظ
(255-160ه) ،والتوحيدي (-304
414ه) الذي تتلمذ على «اجلاحظ» من
خالل نتاجاته ،وأعجب وتأثر كثيراً بتقنياته
املوسوعية والفنية ،وأساليبه الكاريكاتيرية.
ولقد وصف القاص املجهول يف «الليالي»
النساء الالتي مارسن العزف والغناء والرقص
واحلب ،واجلنس يف مجتمعات الليالي ،بعد
تعريتهن بسخاء ،نفسيا ً وجسمياً ،مبالغا ً يف
وسواء
سواء اجلميلة أو القبيحة،
أوصافهن
ً
ً
كان ذلك وصفا ً صريحا ً أو غزالً عفيفاً ،أو
بالتركيز على قبح معني .وصور املواقف
املرحة واجلنسية والساخرة ،وكتبها على
شكل لوحات فنية باذخة.
من ناحية أخرى ،بالرغم من معرفة
«البانتوميم» أو التمثيل الصامت ،كفن
مسرحي ،قبل إبداع حكايات «الليالي» ،إال أنه
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لم ينتشر سوى يف عصر احلداثة ومابعدها،
وهو «فن يعتمد على تطويع حركات اجلسم
بهدف خلق لغة عاملية يفهمها اجلميع ،حيث
عرف العالم القدمي هذه املسرحيات التي
امتألت باحلياة واحليوية ،منها ثالثة عشر
مسرحية ،كتبها على البردي الكاتب اإلغريقي
«هيرونداس» الذي عاش باإلسكندرية حوالي
 270ق.م .وكان بعض الشعراء القدامى،
يلقون قصائدهم بأنفسهم فيما يصاحب
هذا اللقاء باشارات وإمياءات معبرة .وورد
يف إحدى احلكايات ،أن الشاعر اليوناني
«ليفوس أندونيكوس» ،استأجر بعد اصابته
باخلرس عام  240ق.م ممثالً خاصا ً ليلقي
قصائده باإلنابة ،فيما استمر يف أداء اجلانب
اإلميائي من عملية االلقاء .فضالً عما يؤكده
«توماس ليبهارت» يف كتابه عن فن الباتوميم،
بأن املؤدين األوائل للرقص الهندي املعروف
باسم «بهاراتا ناتيام» ،كان عبارة عن دراما
راقصة بجنوب الهند ،وأنهم رمبا كانوا
أصالً ،حكاءين صوروا أجزاء من قصصهم
باإلمياءات واالشارات»( .بيومي قنديل:
قراءة يف كتاب ،مجلة العربي ،وزارة اإلعالم
الكويتية ،العدد ،442سبتمبر)1995
لنكتشف أن قاص «الليالي» ،عمد إلى توظيف
ما وصله عن التمثيل الصامت ،من خالل
التعبير عنه بالكلمة من خالل بعض احلكايات
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والقصص ،مثل« :قصة األخ السادس» الواردة
يف «حكاية حالق بغداد وأخوته الستة»
(الليلة  :28ص )88حيث دعاه ثري إلى
وليمة وهمية يأكل عليها بطريقة البانتوميم،
بينما كان األخ الفقير «شقالق» ،منهك من
اجلوع ،وظل داعيه يقدم له أفخر أنواع
الطعام وأصنافه الوهمية تلو األصناف.
فأخذ يجاريه ،وميثل أنه يأكل ويحرك يديه
وشدقيه كأن فمه ممتليء بالطعام ،ثم فكر
فى استهزاء الثري به لهذا احلد ،قائال:
«ألعملن فيه عمالً يتوب بسببه إلى اهلل عن
هذه الفعال .ثم قال الرجل ألتباعه :قدموا
لنا الشراب ،فحركوا أيديهم يف الهواء كأنهم
يقدموا الشراب ،ثم أومئ صاحب الدار كأنه
يناوله قدحاً ،قائالً :خذ هذا القدح .فأومأ
«شقالق» بيده كأنه يشرب» .ثم ناوله الثري
الساخر به قدحا ً وهميا ً ثانياً .فقام «شقالق»،
«بتمثيل دور السكران ،ثم رفع يده وصفعه
صفعة رنت فى املكان أعقبها بصفعة ثانية.
فقال الرجل :ما هذا يا أسفل العاملني .فرد:
سيدي أنا عبدك الذي أنعمت عليه وأطعمته
وأسقيته ،فسكر وعربد عليك ومقامك أعلى
من أن تؤاخذه بجهله .فلما سمع صاحب
املنزل كالمه ،ضحك عاليا ً قائالً :إن لي زمان
طويل أسخر بالناس وأهزأ بجميع أصحاب
املزاح واملجون ،وما رأيت منهم من له طاقة
على أن أفعل به هذه السخرية ،وال من له
فطنة يدخل بها يف جميع أموري غيرك،
واآلن عفوت عنك فكن ندميي وال تفارقني.
وأمر بوليمة حقيقية تلك املرة» .
وهكذا كان الرد بالغ العمق والداللة على
سخرية األغنياء من الفقراء .بصفعتني
مدويتني على وجه الثري الساخر ،عاد إلى
الواقع .وحني احتج ،ذكره الفقير اجلائع
بالقانون الذي استنه يف اللعبة وارتضاه منذ
البداية .فضحك على نفسه كما لم يضحك
منذ زمان طويل ،سخر فيه من كثيرين لم

يجرؤا على مجاراته أو السخرية منه باملثل،
لقلة حيلتهم وهوانهم عليه كغني من األقوياء.
فكافأه ذلك الذي توهم قوته العقلية ،على
فطنته وسرعة بديهته ،واستحق صداقته عن
جدارة رغم فقره.
وصف القاص أيضاً ،شخصيات الرجال،
واحلالق «الصامت» ،وباقي أخوته الذين
وصف كل منهم بعيب جسدي ،سخرية
من بعض األفكار ،والسلوكيات .وتوضيحا ً
ألبعاد هذه الشخوص ،بعد أن أقام فكاهاته
الساخرة على أحداث ومواقف وأوضاع ظاملة
كانت موجودة يف مجتمعه.
قام أيضاً ،بتسمية وبناء الكثير من الشخوص،
كاريكاتيريا ،مثل« :حبظلم بظاظا»« ،البقبوق»،
«العشار»« ،الكوز األصوني»« ،شقالق»،
«الصامت»« ،الهدار» ،لتترك انطباعاتها
الساخرة على املتلقي .وذلك يف وقت لم يكن
فناني الكاريكاتير يف العالم ،قد قاموا بعد
بابتكار ،ورسم مناذج لشخصيات كاريكاتيرية،
مثل« :تان تان» ،و»ميكي ماوس» ،و»سوبرمان».
األمر الذي يشبه إبداعات الفنانني الساخرين
الراحلني« :أحمد رجب» ،و»مصطفى حسني»،
يف رسمهما الكاريكاتيري لشخصيات« :قاسم
السماوي»« ،عزيز األليط»« ،عبده مشتاق»،
«أبو جعورة»« ،الكحيت»« ،عبد الروتني»،
«كمبورة» .فالباحث عن حقيقتها ،سيجد أنها
استلهمت من الواقع الشعبي املصري.
من ناحية أخرى ،نالحظ يف «حكاية امللك
عمر النعمان» (الليالي من  60إلى )115
أن اخليال الشعبي ،نسج صورة كاريكاتيرية
ساخرة للعجوز «شواهي ذات الدواهي»
بإضفاء الراوي عليها بعض الصفات
اجلسدية والنفسية« :كانت تلك اللعينة مكارة
فاجرة غدارة ولها فم أبخر وجفن أحمر وخد
أصفر بوجه أغبر وطرف أعمش وجسم
أجرب وشعر أشهب وظهر أحدب ولون حائل
ومخاط سائل..وكانت األميرة «إبريزة» تكره
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جدتها شواهي ،وتكره أن ترقد معها ألن
صنانها يخرج من حتت إبطيها ورائحة فسائها
أننت من اجليفة وجسدها أخشن من الليفة،
وكانت تبرأ منها إلى احلكيم العليم ..ثم أن
امللعونة ذات الدواهي قالت ملن معها :أريد أن
أدبر حيلة لهالك املسلمني..فلبست ثيابا ً من
الصوف األبيض الناعم وحكت جبينها حتى
صار له وسم ودهنته بدهان دبرته حتى صار
له ضوء عظيم .وكانت امللعونة نحيلة اجلسم
غابرة العينني ..ثم بعد ذلك أخرجوا امللعونة
كأنها قرن خيار شنبر من شدة السواد
والنحول وهي مكبلة بتلك السالسل والقيود.
فلما نظرها ضوء املكان هو واحلاضرون ظنوا
أنه رجل من خيار العباد ومن أفضل الزهاد
خصوصا وجبينها يضيء من الدهان الذي
دهنت به وجهها» (الليلة  :114ص)240
إضافة لقيادتها للجيوش املعادية للمسلمني،
تصويراً لعدم وجود رجال ،وتشبيها للمحتلني
بالنساء ،وإسقاطا لصفات نسائية عليهم.
وهو األمر الذى يحمل يف طياته رغبة شعبية
جترد العدو من قدراته العسكرية ،وتنتقم
منهم ،مثل :طريقة األعداء يف مباركة خطة
«ذات الدواهي» .فتصورهم احلكاية بعد أن
اتفقوا على خطة احلرب ،وقد أخذوا يتبركون
ببخورهم الذي كان باألحرى« :براز البطريق
الكبير ذي اإلنكار والنكير» ! ويف نفس السياق،
يصف القاص املالمح واخلطوط الرئيسة
لشخصية «لوقا بن شموط»« :كان هذا امللعون
«لوقا» ما يف بالد الروم أعظم منه ،وال أرمى
بالنبال ،وال أضرب بالسيف ،وال أطعن بالرمح
والنزال ،وكان بشع املنظر ،وجهه وجه حمار،
وصورته صورة قرد ،وطلعته طلعة الرقيب،
وقربه أصعب من فراق احلبيب ،له من الليل
ظلمته ،ومن األبخر نكهته ،ومن القوس
قامته ،ومن الكفر سميته» .وهذا منتهى
التنكيل الشعبي والسخرية ،برسم كاريكاتير
أدبي ميسخ املحتلني ،وينتقم منهم.
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وفى «حكاية علي نور الدين ومرمي الزنارية»
(الليالي :من  815إلى  )884أبدع القاص،
أسماء وألقابا ً وصفاتا ً كاريكاتيرية ساخرة،
ً
أطلقها على األعداء ،ووردت على لسان
أصحابها ،يقول الراوي« :إلتفت ملك اإلفرجن
إلى ولده األكبر وقال له :يا بربوط يا ملقب
برأس القلوط .وصاح على ولده الوسطاني وقال
له :يا برطوس يا ملقب بخرء السوس..ثم صاح
على ولده الصغير وقال له :يا فسيان يا ملقب
بسلح الصبيان» .وترسم احلكاية ،صورة حتذر
من خاللها «مرمي الزنارية» حبيبها من «إفرجني
أعور العني اليمنى ،أعرج الرجل الشمال ،أغبر
الوجه ،مكلثم اللحية»( .الليلة )838
هذه األوصاف الساخرة التي أبدعت بسخاء،
عبرت عن الكراهية الشعبية العميقة
للمحتلني ،حيث كان القاص يسخر كأي
إنسان ،ميارس حياته وسط مجتمعه الشعبي،
بكل شئونه وشجونه ،أفراحه وأتراحه.
ولتميزه بحس مرهف وعني راصدة ووجدان
نابض ،تأثر بكل ما كان مجتمعه يصدره
من رؤى شعبية للظاملني واألعداء .والتزم
بتعميق رؤية اجلماعة الشعبية جتاه عيوب
ظامليها ،ومحتليها ،آمال أن تكون سخرياته
الكاريكاتيرية ،مبثابة سالح ماض ينتصر
ملجتمعاته وأوطانه.
ختاما ،يزعم الكاتب أننا لم ننتبه من
قبل ،كباحثني ،إلى موضوعي :البانتوميم،
والكاريكاتير يف ألف ليلة .ومن ثم بحثهما،
وتقييمهما وإدراك دالالتهما ،وما ميكن أن
تعيننا عليه من تفسيرات وحتليالت مهمة،
حيث يوجد إرتباط وثيق بينهما ،وبني بعض
األحداث القصصية والشخصيات .وذلك
باعتبارهما ،صورتني فكاهيتني ،وسالح
للتشويه واملسخ والسخرية ،ووسيلة للتعويض
عما أحست به مجتمعات الليالي العربية،
من غنب ومرارة وألم ،والتنفيس عن الكبت
النفسي ،واحلرمان االجتماعي.
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رضوى عاشور وثالثية غرناطة
محمد فتحي شعبان .مصر

كان لقائي األول مع األديبة «رضوى عاشور»
من خالل رواية «قطعة من أوروبا» التي
أخذتني من عاملي لتجعلنى أعيش يف عاملها،
ثم كان اللقاء الثاني يف «ثالثية غرناطة».
«رضوى عاشور» ولدت يف القاهرة  26مايو
 ،1946وهي زوجة األديب الفلسطينى
«مريد البرغوثى» ،ووالدة الشاعر «متيم
البرغوثى» .من أبرز أعمالها «ثالثية
غرناطة» ،و»الطنطورية» ،و»أيام طالبة
مصرية يف أمريكا» و»تقارير السيدة
العذراء» .حصلت على جائزة أفضل كتاب
لسنة  1994عن اجلزء األول من «ثالثية
غرناطة» وجائزة «قسطنطني كفاكيس»
لألدب (اليونان) ،ترجمت بعض أعمالها
اإلبداعية إلى اإلجنليزية واإلسبانية
واإليطالية واإلندونيسية ،توفيت يف 30
نوفمبر  2014تاركة تاريخا ً مشرقا ً ال تفي
هذه املقالة بتدوينه.
ثالثية غرناطة :
كانت اللقاء الثانى رواية تاريخية ،وقد
أجادت وأحاطت بكل أحداث التاريخ التى
جرت فيها الرواية ،إنها أحداث السقوط
املأساوي لغرناطة آخر معاقل املسلمني
والعرب فى األندلس ،تأخذنا من خالل أسرة
«أبو جعفر الوراق» لتحكى لنا ما حدث فى
غرناطة سقوطها فى يد القشتالني .وتصف
األماكن كأنها كانت حتيا بينهم« ،البيازين»
و»الصنادقية» ،وتصف الطرق والبساتني
واألنهار ،وحمام املنصور .و»أبو جعفر الوراق»،
وعمله فى جتليد الكتب وزخرفتها ،وحتكى
عن «سعد املالقى» ،و»نعيم حسن» حفيد أبى
جعفر و»سليمة» أخته ،و»مرمية» زوجة حسن،
تأخذنا األحداث وما يجرى فيها من ثورة

أهل «البيازين» ،وثورة «البشرات» و»محمد بن
أمية»« ،على» ،و»أنطونيو» ،و»خوسيه» ،وحب
«علي» لـ «وردة» ،وتهجير أهل البيازين ملرمية
وموتها املفزع وما جرى من تغيرات على أهل
تلك البلد« ،على» ورحيله إلى «بالنسية» بحثا ً
عن عماته« ،اجلعفرية» وأهلها ،الشيخ عمر
الشاطبى وعائلة التهامى وحب على لكوثر،
والكثير من األحداث حتي الرحيل وعودة
«على» ورفضه للرحيل حكايات تأخذك فال
تدع القراءة فى الرواية إال على مضض،
تشعر إنك جزء منهم ،حتيا معهم خاصة وإن
كنت قرأت تاريخ األندلس ،فتشعر أن هؤالء
األشخاص حقيقة ليس مجرد خيال ،إنه إبداع
مبعنى الكلمة فقد استطاعت األديبة «رضوى
عاشور» أن تقحمك فى األحداث كأنهم أهلك
وعائلتك ،ها أنت ترى «أبو جعفر» حقيقة،
و»نعيم» حني يرحل لألرض اجلديدة وعودته
فى آخر عمره للبيازين ،تلهث أنفاسك معهم
وهم يرحلون ،تشعر ببرد الطريق والقلق
واخلوف من محاكم التفتيش .رحلة ال تنتهى
من األبداع مع «رضوى عاشور» ،إنها بالفعل
تأخذك من عاملك لتقحمك فى الرواية
فتعيش أحداثها .
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رثاء الطير واحليوان
صالح عبد الستار الشهاوي .مصر

إن اهتمام الشاعر العربي بالطير واحليوان
قدمي جداً -إذ كانت البيئة البدوية أهم
مصدر من مصادر اإللهام الشعري لديه-
ولذلك رأيناه يصف الفرس والناقة والنعامة
والظبي والظليم وغيرها .وجعل ذلك ركنا ً
أساسيا ً من أركان قصيدته وعنصراً بارزاً من
عناصر منهج األغراض فيها .ومن احليوانات
التي حظيت برثاء الشعراء العرب ،حمام
القمري واملاعز والطاووس والديك واحلمار
والبلبل والهر والكلب.
وقد اشتهر برثاء الطير واحليوان عدد كبير
من الشعراء ،أول ما يصادفنا من أشعارهم
الكثيرة يف ذلك ،أبيات للشاعر «ابن العالف
النهرواني العباسي» يف رثاء قط .وقد كان
القط املرثي شرها ً يأكل طيور اجليران،
فترصده املوتورون وقتلوه شر قتلة فقال
يرثيه:
ِ
تــــعد ..
ياهــــــ ُر فــــارقـــتـــنـا ولــــم
وكنت عندي مبنـزل الولـــد
ننفك عن هواك ..
فكيــف
ّ
عدة من العدد
وقد كنت لنا ّ
حتى اعتقدت األذى جليرتنـا..
ولم تكن لألذى مبعتقد
تدخـــل بــــرج احلمــــام متئــد ًا..
وتبلغ الفرخ غير متئد
أذاقـــك املـــوت من أذاق ..
كمـا أذقت أفراخه يد ًا بيد
ال بـــارك اهلل يف الطـــعـام إذا..
كان هالك النفوس يف املعد
شـــره..
كم أكــــلة داخل ْ
ت حشــــا َ
فأخرجت روحه من اجلسد
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وألبي نواس يف رثاء كلبه ،الذي يدعوه بخالب،
والذي لسعته حية فمات ،أبيات يقول فيها:
يا بؤس كلبي ســـيد الكـــالب ..
ب
العقا ِ
قد كان أغناني عن ُ
يا عني جودي لي على خالّبِ..
َم ْن للظباء العفر والذئابِ؟
خرجت والدنيــــا إلى تبــــــــاب به..
عدتي ونابي
وكان ّ
فبينما نحن به يف الغــــــــــاب..
ب
إذ برزت كاحلة األنيا ِ
رقشــــاء جــــــرداء من الثيـــاب..
ب
لم ترع لي حق ًا ولم حتا ِ
فخـــ ّر وانصاعت بال ارتيــاب..
كأمنا تنفخ يف جراب
ونفق البن عنني حمار فتملح يف رثائه حني
عد الليلة التي مات فيها ليلة مهولة ،وحني
اعتبر موت احلمار نكبة عظمى ال حتتملها
جماعة من الناس فضالً عن فرد ضعيف
مثله ،فقد كان ِ
يعلّق على هذا احلمار أكبر
اآلمال فال عجب يف أن يدعو لقبره بالبقاء
والسقيا .يقول «ابن عنني»:
ليل بأول يوم احلشر متصل..
ومقلة أبد ًا إنسانها خضل
وهل أُالم وقد القــيت داهيــة..
ح َم َلته بعضها اجلبل
ُّ
ينهد لو َ
ال تبعدن تربة ضمت شمائله..
وال عدا جانبيها العارض الهطل
أما «القاسم يوسف بن صبيح» فنراه يرثي
عنزاً له فيطيل يف رثائه لها إطالة تدل على
ما تركته يف نفسه من فراغ وما خلفته يف قلبه
من منزلة .فيقول:
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أصبحت يف الثرى رهينة رمس..
وثناها حي لدي األحياء
بوركت حفرة تضمنت السو..
داء بل ضمنت من السوداء
كيف لي بالعزاء ال كيف عنها..
سلبتني السوداء حسن العزاء
كيف يرجو البقاء سكان دار..
خلق اهلل أهلها للفناء
ومما قيل يف رثاء احليوان من الشعر قصيدة
ألبي احلسن علي بن محمد التهامي يرثي
فيها قطا ً له سقط يف بئر سحيقة فمات وقال
يف رثائه:
وملا طواك البني واجتاحك الردى..
ط
َط على ِق ِّ
بك ق ٌّ
بكيناك ما لم ُي َ
ولو كنت أدري أن بئر ًا تغولني..
ِ
بالربط
مبهواك فيها الحتبستك
ت إال مثل حظي الذي نأى..
وما كن َ
ّل باحلطّ
وتصحيفه باق مت َث َ
ورثى -كشاجم -الطاووس فبدأ مرثيته
بالتشاؤم من احلياة وأن كل جميل فيها يتحول
إلى قبيح وكل نعيم إلى بؤس وكل حي إلى فناء
ودعا عينيه إلى البكاء على الفقيد بالدم بدالً
من الدموع فقال:

بــــــــؤس الليالي عقيبة النعم..
وكل ما غبطة إلى ندم
وكل ما صـــــحـــة إلى ســـــــــقــم..
وكل ما ِ
ج َّد ٍة إلى هرم
وللمنــــــــايــــا عـــيــــــن مـــوكـــلــــة..
باحلي لم تغتمض ولم تنم
ٍ
ـــــــد الـ
ملـــقــلــــة َب ُع
وأي عـــــذر
َ
ض بدم
ـطاووس ..عنها إن لم ت َِف ْ
ف..
رزئــ ُتـــــه روضــــةً تـــــ ّرِ ُ
ولــــــم أسمع بروض يسعى على قدم
أما «القاسم بن صبيح» الذي طالعنا له
رثاء العنزة السوداء فيبدو أن له ولعا ً برثاء
احليوان .فإلى جانب رثائه للعنزة نراه يرثي
مط ّوق -املطوق نوع من احلمام -فيقول:
كــــان املــطــــــــوق خــــــــــــــــــدنــــــ ًا من
أكرم األخدانِ..
وصـــــــــــــاحـــــبــــــ ًا وخـــــــــلـــــيـــــــــالً
من خالص اخلال ِن
ســـــــنـــــيـــن ســـــــبعـــــــ ًا وعشـــــــر ًا
مخفورة بثمان..
فغـــــــــــــالــــــــــه حــــــــــــــادث مـــــــــن
حوادث األزما ِن
ورثى «إبراهيم منيب الباجة جي» بلبالً سقط
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قتيالً أمام ناظريه فسجل ذلك يف قوله:
بلبــــل هـــــــاجـــــه الغـرام..
فغنى فوق أغصان بأ َن ٍّة تتثنى
قابل الصبح هائم ًا..
وهو يشدو بنشيد يشجي فؤاد املعنّى
كلمـــا هــــــم أن يطــــــيـــر إليهــا..
ثّبط الوهم عزمه فتأنى
يتـــــغــــنى آنــــــــــ ًا ويســــــــكـــت..
آن ًا مشرئب ًا لغير طير تغنى
على أن أجود ما قيل يف رثاء الطير واحليوان
من أشعار قصيدة «أبي الفرج األصبهاني»
التي رثا فيها ديكا ً له يدعوه «أبا النذير»،
وهي من جيد ما قيل يف مراثي احليوان ومن
مختار الشعر .عذبة األلفاظ بديعة املعاني.
مطردة األجزاء منسقة القوايف كما قال عنها
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«ابن شاكر الكتبي» يف تصديره لها وهي
طويلة يقول فيها:
لهفي عليك أبا النذير لو انه..
دفع املنايا عنك لهف شفيق
أبكي إذا أبصرت ربعك موحش ًا..
بتحنن وتأسف وشهيق
ويزيدني جزع ًا لفقدك صادح يف..
ق
منزل داني املحل لصي ِ
لى لك بل..
صبر ًا لفقدك ال ِق ً
كما صبر األسي ُر لشدة ومضيق
هكذا رأينا الشعراء يف رثائهم حليواناتهم
يجمعون بني البكاء املعنوي والبكاء املصطنع
فتبدو عواطفهم من خالل شعرهم صادقة
مرة ،وكاذبة مرات أخرى فيغلب على هذا
النوع من املراثي التظرف والفكاهة.
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قصيدة مرصية عن طرابلس الليبية ..

«طرابلس الضائعة»

مصطفى يعقوب عبد النبي .مصر

الشعراء فريقان؛ فريق أصاب من الشهرة
وبعد الصيت حظا ً موفوراً ،ألسباب شتى،
منها متكنه من البالغة وحسن البيان،
والعاطفة الصادقة وسالسة العبارة وغير
ذلك مما يتطلّبه الشاعر املجيد  .وفريق
أخطأته الشهرة ألسباب شتى منها ما يتعلق
بشعره ونصيبه من اإلجادة ،ومنها ما يتعلق
بالظروف التي أحاطت به من حت ّول الظروف
السياسية واالجتماعية ،فلم يعد له التوهج
الشعري فخبا بريقه وأصبح يف عداد الشعراء
املنسيني .
وهناك فريق ثالث جمع بني اإلجادة يف فن
القصيد ،واإلهمال من بني قومه يف الوقت

نفسه ،ولعل أوضح مثال من هذا الفريق
الشاعر «محمد حسن النجمي» الذي آثر
أن يبقى يف بلدته يف أقصى صعيد مصر
وهي مدينة «جنع حمادي» ،ولم يكن مقيما ً
يف القاهرة .والقاهرة كما هو معروف لم
تكن مجرد العاصمة اإلدارية فحسب ،بل
كانت يف واقع األمر مركز اإلشعاع الثقايف،
أي أنها العاصمة الثقافية للقطر املصري،
شأنها يف ذلك شأن أي عاصمة يف أي قطر
من األقطار .ففيها تتركز الصحف واملجالت
ووسائل اإلعالم ودور الطبع والنشر،
وتقام بها املحافل واملنتديات األدبية وكل ما
يعجل بالشهرة ألي إنسان يطلبها .فالقاهرة
ّ
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بأضوائها وضجيج املحافل واملنتديات
األدبية بها ووجود الصحف وسائر املجالت
والدوريات ،فضالً عن األحزاب السياسية،
ومبعنى أشمل؛ فإن القاهرة – باعتبارها
العاصمة – هي لب احلركة األدبية ،وهي
جواز املرور ملن يريد الشهرة وتعريف الناس
به ،فالعاصمة يف كل زمان ومكان هي بؤرة
األحداث وموطن الشهرة ،ولعل هذا يفسر
لنا غياب الشهرة واالهتمام عن شاعر هو
يف الطبقة األولى من شعراء عصره ،وهو
الشاعر «أحمد محرم» الذي كثيراً ما يعرف
بأنه شاعر العروبة واإلسالم ،وهو صاحب
العمل الفريد وغير املسبوق يف تاريخ الشعر
العربي ،وهو» اإللياذة اإلسالمية « ،ال لسبب
سوى أنه اعتكف يف بلدته «دمنهور» وعزف
عن الذهاب إلى القاهرة واكتفى مبراسلة
الدوريات لنشر شعره .
ومن املؤسف أن»موسوعة الشعر العربي
واملعاصر» لم تذكر سوى أنه « محمد حسن
النجمي ( ) -1940 1875له ديوان النجم
الثاقب ،جمع وشرح وحتقيق عبد احلميد
شعبان» (. )1ولعل الفضل يف تعريف القارئ
بهذا الشاعر الكبير يرجع للدكتور «محمد
ٍ
واف ضمن
رجب البيومي» ،ففي فصل
فصول كتابه املوسوعي «.النهضة اإلسالمية
يف سير أعالمها املعاصرين» ،وحتت عنوان
«محمد حسن النجمي ..شاعر الدعوة
اإلسالمية « ،جاء فيه ..)) :فشاعر كبير مثل
«محمد حسن النجمي» قد أمتع قراءه حقبة
طويلة بروائع ما نظم ،وسارت له قصائد قوية
ذات صليل ودوي ،ملا حتمل من قوة العاطفة،
وروعة التصوير ونفاذ الفكر وسم ّو الغرض،
ثم ميضي الشاعر إلى جوار ربه فيسكت
ٍ
ممن
عنه الدارسون ،وتنطق باسمه يف
مأل ّ
يتصدرون حتليل الشعر املعاصر فال جتد من
يعرف عنه شيئا ً )).
ويف رأيي أن الشاعر قد ساعد على
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خفوت شهرته يف حياته ألسباب ترجع إلى
ظروف معيشية ،وإلى مثالية نفسه ،فمما
يرجع إلى ظروف حياته أنه مكث بالصعيد
بعيداً عن العاصمة ،وشعراء العاصمة أولو
اتصالٍ بأعالم السياسة والصحافة ،ولهم
أنصار يشيدون بهم يف الصحف ويفسحون
املجال لقصائدهم يف احلفالت السياسية
واالجتماعية .ولعل الشاعر «أحمد محرم»
ببقائه يف «دمنهور» قد جنى عليه اغترابه
عن العاصمة ألنه يف ميزان النقد الصحيح
أقوى شاعرية من «حافظ» و»اجلارم» .
أما ما يرجع إلى طبيعة النجمي النفسية،
فاقتصاره على املجالت اإلسالمية وحدها
يف نشر فرائده  ،واملجالت اإلسالمية كانت
يف عهده محدودة االنتشار .على أن الذين
يقدرون الشعر قد عرفوا للنجمي مكانته
ّ
الرفيعة ،ومن أشهر هؤالء أمير البيان «شكيب
أرسالن» ،فكتب يف مجلة «الفتح» مقاالً عن
شاعرنا حتت عنوان «من فحول الشعراء بال
مراء» ،قال فيه  (( :قد ظفرنا أخيراً بخبيئة
مدفونة لم أكن أظن يف زوايا األنقاض،
وحتت أستار التواضع خبيئة مثلها .قرأت
شعراً جمع بني اجلزالة واالنسجام ،وبني
اللفظ واملعنى ،ويدل على ملكة غير معتادة،
وتصرف يف القول سلس القياد ،فقلت واهلل
أنه لعبقري ،وال جتد يف هذه العصماء من
أولها على آخرها لفظة واحدة يف غير محلها
أو بيتا ً يقال فيه  :لو قال كذا لكان أحسن.
وقرأت التوقيع الذي حتت القصيدة ،فإذا
ب ،يف
بي لم اسمع به يف حياتي ،فقلت يا ر ّ
أ ّي َعلَ ِم اختبأ هذا الرمح؟ وحتت إ ّي غمام
اختفى هذا النجم ؟ )) (. )2
ولعل ما ساعد من خفوت شهرة هذا الشاعر
بني بني قومه أنه قد آثر من ألوان الشعر؛
ت إلى شؤون
الشعر العروبي ،أي كل ما مي ّ
ً
وشجون الوطن العربي بصلة ،فضال عن
شعره الديني الذي كان ينشره يف املجالت
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اإلسالمية املختلفة والسيما مجلة «الفتح»،
والتي كان يصدرها الكاتب واملجاهد الكبير
«محب الدين اخلطيب» ،والتي كانت تصفه بــ
«الشاعر الكبير» .
ت إلى
ولعل الدليل على إيثاره كل ما مي ّ
العروبة بصلة هذا أننا قد عثرنا يف بعض
دور الكتب القدمية بالقاهرة على بعض
أعداد من مجلة «الفتح» ،وحتديداً يف العدد
 633الصادر يف  30شوال سنة  1357ه
على قصيدة للشاعر «محمد حسن النجمي»
بعنوان «طرابلس الضائعة» يتحدث فيها عن
هموم العالم العربي والنضال الليبي ضد
االستعمار اإليطالي .
وفيما يلي نص القصيدة حتى يعرف األبناء
جهاد اآلباء ،وحتى تعرف األجيال الناشئة
من الليبيني مدى التعاطف بني شعبي مصر
ومسجل يف كتب
وليبيا ،وهو مما هو معروف
ّ

التاريخ .
طرابلس الضائعة:
أخيذة السيف ،ال أهل وال شي ٌع ..
فليهن أبناء روما فيك ما صنعوا
ضهوك والشرق مفتوح العيون إلى ..
حظيرة الغرب ال خوف وال فزع
لم ينتطح فيك عنزان( )3الغداة ولم
ب وال سبع
 ..ينبح خصومك ال كل ٌ
أذى ..
ت ال
كأمنا الشرق م ْي ٌ
يحس َ
ّ
وال يشق على أعضائه الوجع
هو على ..
تعدو على سرحه الذؤبان و ْ
عصاه يرقب ما تأتي وال يزع
******
جن فال ..
سب ّية الغرب ،إن الشرق ّ
يدري من الهول ما يأتي وما يدع
يف كل ركن له بالغرب ملحمة ..
تساير السف يف ميدانها اخلدع
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هذي فلسطني باب البيت يجهد أن ..
يقوم األمر يف أبنائها اللكع
فلم تزل منذ ما مد الشراك بها ..
أحداثها بلسان النار تندلع
يودى بها الطفل ال ذنب وال ترة ٌ ..
تدعو إلى القتل إال أنه جذع
ويبقر السيف بطن اخلود حاملةَ ..
فاحلمل من فعله فوق الثرى قطع
ويتلف الزاد فيها واملتاع فال ..
يقاوم اجلوع يف بلدانها شبع
******
وهكذا شأنها  ،بينا يشار إلى ..
إعداد أمر باألمر يضطلع
عالم ال يغمدون السيف أن زعموا ..
للناس أنهم للحق قد رجعوا
أيعمل السيف فيها والرصاص كما ..
يظل محض الهوى ُيلي ويخترع
و ُيقتل اليفع من أبنائها عبثا ..
أمام أهليه إن ثاروا وإن قبعوا
ضرب من الظلم لم يعهد ومجزرة ..
عن اثمها أصدقاء السلم ما امتنعوا
وتلك سورية الزهراء يغمرها ..
ما ليس يدري صديق كيف ينقشع
وثم تونس والغرب القصي وما ..
يغشى هناك من البلوى وما يقع
مصائب ال يكاد احلر يذكرها ..
حتى تكاد نياط القلب تنقطع
وذلة لم تدع للشرق وصمتها ..
قدر َا به بني أهل األرض ينتفع
******
أسيرة الغرب إن الشرق أذهله ..
عن نفسه اللهو والتقليد والبدع
أال ترين له والهزل يصرفه ..
عما يرقّى ويهديه التي تضع
يقلد القوم فيما يلمزون به ..
وال يقلّدهم فيما به ارتفعوا
ت يف عضده احلياة فما ..
وف ّ
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بدا له السيف إال ه ّزه الفزع
يا قطعة من صميم الشرق قد قطعت
ال الدمع فيها مبجدينا وال اجلزع
ذهبت يف حني لم تلق اخلطوب لنا
رأيا عليه لدى األحداث جنتمع
وال يد َا إن أطل الشر نبسطها ..
إال الكالم  ،ومن بالقول يرتدع؟
قطع ِتها حججا عشرين كاملة ..
ْ
يف احلرب يقتادك اإلميان والورع
حتى سقط ِ
ْت وللشرق املل ّم مبا
ينتاب شعبك فيما مسه ضلع
حابي بجغبوب قوم يهدمون بها
معاقل الدين جبنا بئسما صنعوا
قضت علي ِ
ك وظلت بعد قائمة ..
تطل منها علينا الغول والضبع
يا روضة من رياض الشرق قد ذبلت
وغالب احلق فيها وحده الطمع
يسر اهلل ألعداء فيك ِقرى ..
ال ّ
وال سقى الغيث ملء األفق ما زرعوا
جهدت حتى لو ان اجلهد يعقب ما
يحاول املرء ما اصطافوا وال ارتبعوا
يف ذ ّمة اهلل قد اعذرت طائحة ..
ما كلّف اهلل نفسا فوق ما تسع
******
بني طرابلس إن مال الزمان بكم ..
فاحلظ يهبط أحيان ًا ويرتفع
ال جتعلوا اليأس إحدى الراحتني ففي
تقلّب الدهر لآلمال متسع
وامشوا على سنّة اآلباء واجتمعوا ..
على جهاد عداكم مثلما اجتمعوا
إن الليالي حبالى رمبا وضعت ..
فبدد الغ ّم واألحزان ما تضع
وأنت ُم يا رجال الشرق حسبك ُم ..
هذا التعثر يف األذيال والهلع
لم يبق غيرك ُم يف األرض قاطب ًة ..
قوم إذا غمزتهم راحة وقعوا
وإذا كان لنا من تعقيب فإننا نقول أنه كنا
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نود من األستاذ «محمد الطيب بن إدريس
األشهب» مؤلف كتاب «برقة العربية..أمس
واليوم» ،والصادر يف سنة  1945أن تكون
قصيدة «النجمي» ضمن القصائد العديدة
التي استشهد بها يف هذا الكتاب املوسوعي
الضخم ،وهو يستعرض كفاح الشعب الليبي
ضد االستعمار اإليطالي ،والسيما أنه قد ذكر
بعضا ً من قصائد الشعراء املصريني كحافظ
إبراهيم وأحمد الكاشف واحمد محرم
ومصطفى صادق الرافعي ...وغيرهم نقالً
عن الصحف املصرية ،وليس نقالً عن دواوين
هؤالء الشعراء ،وذلك يف فصل واف بعنوان
«نفثات الشعراء تشارك قراع السيوف» (،)4
ولو ق ٍُّدر للمؤلف أن يطالع مجلة «الفتح» لوجد
الشيء الكثير الذي كان ميكن له أن يسجله
يف كتابه عن هذا الكفاح .ولعل يف نشر هذه
القصيدة ما يعوض ما فات املؤلف أن يسجله
يف الكتاب .

الهوامش:
1.1موسوعة الشعر العربي واملعاصر ،د.
يوسف حسن نوفل ،مؤسسة املختار ،
القاهرة  ، 2005 ،ص.874
2.2النهضة اإلسالمية يف سير أعالمها
املعاصرين ،د .محمد رجب البيومي ،دار
القلم  ،دمشق  ، 1995 ،ج 2ص . 535
3.3يشير الشاعر هنا إلى املثل العربي «ال
ينتطح فيها عنزان» ،ويضرب مثالً
لألمر يبطل ،ويذهب فال يكون له طالب.
«جمهرة املثال» ألبي هالل العسكري
حتقيق د.أحمد عبد السالم ،دار الكتب
العلمية  ،بيروت ، 1988 ،ج 2ص.313
4.4برقة العربية  ..األمس واليوم ،محمد
الطيب بن إدريس األشهب ،مطبعة
الهواري ،القاهرة  ، 1945 ،ص ص 327
ـ ـ . 3444
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يف بعض قصائد الشاعر الليبي حمزة الحايس ..

خفايا احلس الشعري

2

عائشة أحمد بازامة .ليبيا

وتكون احلس
عد االساس األهم لنشوء
ُي ُّ
ُّ
يف لغة شاعرنا «حمزة احلاسي» وقاموسية
هذه اللغة املتاحة هو امتالكه ألدوات فاعلة
يف إضفاء روح أناقة احلرف وفسحة جمال
املفردة التي تتسع حينا ً وتتحمل هموما ً وحزناً،
ينفرج فجأة ويتحول إلى سرد مريح هاديء،
ومن خالل تناولنا لبعض من نصوصه التي
اعتمدت على «الوعي» باحلس النابع من دفقة
الروح ولهفتها العميقة يف حقيقتها الظاهرة
التي انطبع بها بداية نصه «مسقط الروح»،
وأعني بها قبلة الشوق الغالب على إحساسه
يف هذه القصيدة ،والتي تصدرت بداياتها
اللهفة واحلنني بداللة حسية بينة نقلت الواقع
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وضمنته حنايا السطور لتظل مستهالً لشوق
عبر عن هذا الشعور املديد بكلمة
ال ينقطع ٌ
«سأبقى» بامتدادها عبر احلاضر واملستقبل،
كما اتخذت من املكان مدخالً ومأوى لضم
هذا الشوق الدفني الذي ميتد يف الزمكان
ليبقى مستمراً حيثما حدده النص ،وداللته
لقاء وقبلة.
يف هكذا تصوير يكون التجانس والتوحد قمة
اللقاء وقمة احلب الذي ينطلق وينتهي بحنني
ال يقف عند حدود اجلسد بل يتجاوزه حتى
عميق الروح (( .حيث مكان اللقاء  ،ومسقط
الروح )) ،وهنا نتساءل هل للروح مسقط ؟.
هو العمق .وقد يبتعد بنا تفسير هذا احلس
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إلى مسقط الروح يف حياة أزلية أبدية ،لذا
كانت اللغة هنا شفافة صرحت بكلمة اعطت
املعنى .
تكامالً حسيا ً كانت لقوته نصيبا ً زاخراً
باإلحساس القوي لذلك الشوق الذي ال ينتهي،
وإن كان اللقاء عبر الشاعر بلغة جتريدية
لكنها غير مباشرة عن خفايا النص الكامنة
بني السطور عما يريده من محبوبته بكلمة ((
الشيء)) وهذا الطلب املتضمن لنفي يطوي
داخله طلبات عديدة تزاحمت يف إحساسه
وتناسلت عبر سرده لألنفاس واحلزن واأللم
والرائحة والنكهة ،وقد كانت الداللة هنا
أنفاس تتزود يف شهيقها بهذه األحاسيس التي
تنقلها هذه اللغة الدالة كبوصلة للوصول إلى
إحساس أعلى ،وهي التسلل إلى عمق الروح
كغيمة .إذاً وصل النص إلى مبتغاه بتصوير
احلس بدقة وبعدة خطوات بالغية تنقلت
بنا عبر لغته السهلة املنهمرة بأسلوب فني ال
يعزل املتلقي عن املتابعة بجاذبية الغيمة التي
حتجب وجه القمر ،وال يتوقف إحساسه عند
طرح الصور السابق ذكرها بلغة فاخرة متتلك
حسا ً عاليا ً يجوس بني خفايا كلماته بل يقفز
إلى امتالك القسم بالوعد الذي صوره
مخلوقا ً حيا ً نابضا ً باحلياة ،وأنه سيغرس
فيه سيفه ذلك الهيولي الذي يف حقيقته
تلك القبالت املفعمة بالشوق واحلنني املديد
هذا النص متيز بقلة الكلمات وبغزارة الصور
واألخيلة التي تكثفت يف أدواته املستخدمة
بذكاء ينم عن شاعرية تتفرد بزخارة الفكرة
مع أنّها قدمية التخريج ،لكن الشاعر استفاد
من براعته يف خلقها بجمال وسالسة لغته
واحساسه املتفرد  .إليكم النص من قصيدة
«مسقط الروح»
هناكِ ..عند ِقبلة الشوق..
(( سأبقى ُ
حيث مكان اللقاء ..ومسقط الروح..
الشيء ياصغيرتي ..سوى أنفاسنا
وحزن وترٍ يف شهيقنا ..ورائحة عناق

تتسلل يف أعماقنا مثل
ُمنكهة بِ ركام..
ُ
ٍ
ت ُك ّل
غيمة حتجب وجه قمرٍ  ..أغمد ُ
قبالتنا املسروقة ..وغرستها يف صدر
الوعود))
يبقى السؤال يرفع عقيرته ليجذب الدهشة
من حس املتلقي ،ويتفاعل معه ويحوله إلى
مندمج متفاعل فيتحول اإلحساس هنا
بطريقة فجائية ،ينقلب النص متوجها ً لنا
بإسم اإلستفهام ((كيف)) ليسألنا عن حالة
الشوارع التي نبشتها احلرب وحولتها إلى
شيء مشوه بفعل فاعل وهو احلرب .ومن
منا ال يكره احلرب؟ التي حتيل كل شيء إلى
خراب ،هذا اخلراب ال ميكنه االحتفاء بشيء
وإن كان حبه وحنينه وعشقه الذي يهديه
ملحبوبته ،وكيف لهذه الشوارع أن تختزن
وتختزل بداخلها هذه الذكريات املؤملة ملن
يعشقها بروحه ،وكيف للمنارة الرابضة
على شغاف حسه اخلفي الذي تلبس شكل
املعشوقة التي منا حسه بها عمقا ً طويالً
ميتد عبر الزمان واملكان ،وهما داللة غير
هينة يف نفس الشاعر تبرزها استعارته
املكنية غير الصريحة ،لكنها تظل مبعث
شغف لشهية القاري وحتمل له عديد األسئلة
عن ماهية املعشوقة ،والتي ليست من مهام
حتليلي للنص .ألشجع القاريء عن استمرار
البحث عن تلك املعشوقة التي يظل احلنني
والشوق لها ينقله حس دافق ال ينضب .وكما
أسلفت تظل الدهشة يف النص التالي :
((كيف للشوارع املُشوهة باحلرب ..أن تستقبل
الهدايا ..كيف بِ وسعها أن تبتلع ذاكرتها))
ينفرج النص بعد أن يدهش املتلقي إلى
جتريد اللغة واالنطالق بها إلى تعبيرية
واضحة ،وكأنه ينفث آهاته ليعلن ما يف
إحساسه ليرتاح من دس ذلك احلس املشبع
بالشوق واحلنني النازفني يف مقتبل النص
فيجهر بتصريحية اللغة لألماكن ،احلس
انفلت هنا دون مكابدة فلم يعد له مجال إالّ
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للتصريح :
((منارتها ..سوق احلوت ..سيدي
اخريبيش»)).
يف النص التالي يطلب من مجنونته معاتبا ً أن
تخبره عن أحداث تؤثر يف تلك القبلة ،وذلك
اللقاء وهذا احلس الفياض باحلب ،املليء
باجلنون وهو منتهى العشق يف قاموسية
حروف العشاق ،أسئلة تعاتب عن آثار التعدي
يف اختيار الشاعر ملفردتني عميقتي التصوير
واحلركة فيها جاذبية يختص بتوظيفها
الشاعر وحده  /مترد  /اخلائنون .هذان
اللفظان ضمهما للغته ألنها كانت بنت بيئة
آنية ال تستمر تتغير بفعل الزمن أو املكان
وتوظيفها بهذه القلة أو الندرة ينم عن بغض
للكلمات التي ال يتحملها نص يعبق باحلب
والعشق وينبذ التمرد واخليانة.
((أخبريني ..يامجبولة الوش ِم ..كيف
ِ
اخلائنون ..علي بساتني خديك))
مترد
تتماهى لغة النص يف تصريحها الباعث
للمكان بالبروز بوضوح أل ّن األماكن ال حتتمل
االندثار ولو كان النص عميق اإلحساس بها،
لكن الشاعر يتجلى باختيارها ليعلن عن
معشوقته والتي البد للمتلقي أالّ يحتار يف
البحث عنها عبر سياق القصيدة ،وقد بقول
البعض أ ّن ذكرها يخرج بالنص عن شاعريته
وأخيلته ،إمنا كان لزاما ً على إحساس
الشاعر بهذه األماكن وتعلقها مبسقط وعمق
الروح ،كان حريا ً بها أن تطل علينا مبحاسن
ذكرياتها يف وجدانه ،إنّها مبعث ذلك العشق
طويل األمد الذي سرى يف روحه ليتغنى بها
يف قصيدة تنحو منحى املالحم يف عشق
الزمكان .ويستمر السؤال بدهشة احلس
الرقراق يف الروح بصورة غاية يف احلزن،
لكنها تستعير العرجون من شموخ النخل
لتصبغ به رقة زهر الفل ،هنا تبرز رقة لغة
الناص مما ينبيء عن بيئته احلضرية واقتران
حسه الوطني مباهية اجنذابه لرمز من رموز
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النضال ضد الظلم والقهر والعبودية يكمل
الشاعر قائالً:
ِ
عرجون فُلك..
ّبل
(( كيف أذ ُ
«والضريح» ..علي مرمى حجرٍ منك)) .
يرتفع مستوى اإلحساس باملكان واخلوف
على فقده .يحيلنا النص إلى صورة غنية
عن الشرح لفورة احلس الذي لم يكن خفيا ً
حني يعلن النص يف لغة بعيدة عن الترف
واخليال ،صورة تنقل اإلحساس مرفوعا ً
على جبني الكلمة احلزينة املقهورة على وطن
ينهشه أبناؤه ويعتدون عليه ،ومن هنا كانت
صرخة النص يتبعها ذرف الدموع من شدة
اإلحساس باللوعة على ضياع املكان الذي
كان هو املعشوقة يف ما أسلفناه ،تزداد
وتيرة احلس الداخلي باأللم وتثيره حني
يكون امليت مكانا ً وهذا املكان وطناً ،وينطلق
اإلحساس على صيغة سؤال تتضمنه احلسرة
يف محاولة إلقناع املتلقي ودموعه الذارفة
على وطن تشاركه األلم يف ضياعه عيون
معشوقته املتلهف على البقاء بحنو روحه يف
مديد العشق .وهو يهديها جراحه النازقة يف
سلك السبيل إليها .ويحيل عشقه املتفق عبر
إحساسه بهذه املعشوقة إلى صراخ يدفن فيه
كل أوجاعه وآالمه فال يخفى احلس القوي
هنا ألنّه يعلن عن نفسه يف النص ،ويرتفع
كأذان يعلن الوفاء لتلك املعشوقة املغدورة
بتكرار القسم لها بكل ما جتيش به الروح
حتى آخر شهيد وجريح ،ويف هذه اللغة التي
جتلت كرمز للنضال بالكلمة يتعمق احلس
بحب املكان حتى التضحية بالروح وإنّه
إلحساس فارق عن كل إحساس :
((من يقنع الذارفات؟ ..بأن االبن
ُمعتدي ..وان امل ّيت وطن ..وان الهدايا
جراح احلبيب ..العلي ِ
ك يامغدورة
ِ
سأهتف ....للعابرين ..واصرخ
اجلمال..
....بِ كل يقني ..بأن اجلرح .....بنغازي..
وان الدم .....بنغازي
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وان احللم ...بنغازي ..وان العشق....
أعيدوني....أعيدوني..
بنغازي..
ليبقى النبض بنغازيِ ..
ند املغيب
وع َ
..سأرحل ..وستبقى يف خافقي ..أشيا ُء
ٍ
كمسك عتيق..
لن تغيب ..حفنة تُراب ..
ٍ
ٍ
...وجريح ...وفقيد)).
لشهيد
وصور
ٍ
قدسية اللغة هنا متثلت يف اختيار عنوان
القصيدة ،فالصالة أمر يختص بالسماء فال
صالة للعبد من العبد  ..هل يريد الشاعر
أن يسمو بنصه هنا؟ هذا مدخل سيكون
من الصعب اخلوض فيه وحتليله ،لكن كان
البد من اإلشادة باختيار العنوان بهاتني
الكلمتني اجلاذبتني للمتلقي ،والذي أدى
إلى عدم ترسيخ جمودية األلفاظ القدسية
واستخدامها يف اخلطاب التخارجي املحدد
الذي كان له جمودية التداول املحكوم بتعبيرية
وفق آلية محددة ،ووجب علينا التحقق من

معطيات هذا العنوان لنلج إلى النص كامالً
 ..العنوان كان اخلتام ومن هنا يصطبغ النص
بالسمو يف عشق املحبوب .اللغة هنا صوفية
تنتج عشقا ً يغني عن كل حتليق ،وحتليل ،لهذا
النص حس له إجنحة تعلو به يف فضاءات
حميمة تطوف باحلبيب إلى مصاف الطهر
واملنح املتكامل بني روحني ،ينتج قداسة يف
نبؤات النص املتواترة بلغة حانية معطاءة.
توالدت مع إحساس الشاعر بالعاطفة التي
توصل النص إلى مزيد البذل والعطاء.
حب الميكن تفسيره؛ فواقعه يفسره آنيا ً
كما يصرح «نيتشه» الفيلسوف(( :إن احلب
أنانية يف أكثر الصور سذاجة ،وأصراراً أكبر
ونوع من الغرور)) ،شاعرنا وظف الفعل
البيولوجي املادي إلى حلظات متاهي وتسامي
ألحاسيسه ،تسامت يف صالة أخيرة لتكون
البدء واملختتم ،وهذا النوع من احلس تختلط
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فيه ردات فعل ملنتهى العطاء ليصل لعطاء
كله روحا ً وقلباً .فما أروع مدى هذا احلس
وقد نبع من شوق يعلن غن نفسه كما التكبير
يف الصالة ،إنه سمو اإلحساس الذي تنسجه
كلمات النص ،معترفا ً بعبثية البوح والتجلي
حتى يصل إلى حواف املوت يف انصهاره
ليرجع وليداً من جديد ،هذه دورة اإلحساس
بعطاء الروح هي األقوى من حروف النص
يف ذاتها التي تفوق فيها تصوير احلس ،فلم
يكن مخفيا ً بل أعلن عن نفسه بقوة ،الطرح
الفلسفي لدور األمومة يف انبعاث احلس.
يجعلنا نقف كثيراً يف هذا النص ،حيث يوثق
أ ّن كل األحاسيس ترف ،وأ ّن األمنيات كائن
حي .والذكريات هي مواليد ،تبعث يف طفل
عاشق حتفه قباب العشق التي تنثر الفرح
بفعل براءة الطفل العاشق .هذه املخيلة
الفلسفية هي منبع إحساس سامي تقوده
قريحة طليقة تبحر يف النقاء وتسمو مع
السماء يرسل بوحه إلى األرواح .
يبقى لنا أن نقول إ ّن الشاعر يحرك
احساسه نحو بلوغ أعلى درجات العشق
يف نصه ليسمو به ،وهذه منزلة حافظ
عليها هذا النص ،العشق يظل يكبر
ويدس احساسه يف من يولدون بعده،
بهذا التصوير الفني اجلميل رسم لنا
النص لوحة فلسفية تترجم االعتقاد
والرؤية البعيدة لهذه الفلسفة ،وجميل
أن نرى شاعر ًا حتركه أحاسيسه
لفلسفة رفيعة اجلدوى تؤطر قصيدته
بحس فائق املستوى ،وبعد رحلة الروح
والفلسفة يف هذه القصيدة يجنح
الشاعر إلى التنبيه لفورة اجلسد
وإغوائه فصور لنا حالة عشق اجلسد،
وكيف أنه يحرك فيه مشاعر اللذة
والشهوة يف كل جزء وإن كانت رائحته،
وبهذا التناول يجمع بني طاقة الروح
واجلسد وما بينهما من متاس يحرك
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فيه اإلحساس القوي بتملك محبوبته،
وهذا الوصول لهذه النتيجة مبعثه
حس نافذ بقوة السهم وجاذب لدرجة
االنصهار .واللغة هنا تأثرت بصوفية
العنوان فاسترسل النص متداعي ًا
بالكلمات التي اعطت وزن ًا سامي ًا له:
((جنوى /أقبية /شيخ  /تراتيل/جليل/
النور  /وشاحك  /مسبحة  /خشوع /
إميانه: )).
ْني سلمت ِ
لي ..ط ّوع
ك ُك ّ
((أعترف ..إٔن ّ
يكبر
يقيُ ..مذّ أ ّن صارَ الشوق ..
ّ
ُ
املسروقةعبث ًا ُ ..أحاو ُل
بي قُبالتنا
ّ
ّ
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ٔبكي ِ
ك انصهاري
النجوى ..عبث ًاُ ..ا ِّ
اعترف ..أ ّن آخر الشهقات سكرة موتي
س ترف .
وإعالن ميالدي ..كل االٔحاسي ِ
وكل شوارع ِ
ك ..عناوين قدميةُ ..مصلبة
جدران ُمخيلتئ ..اعترف ..أ ّن
على ُ
حتبل يف ذاكرة
حي..
ئ ُن
االُٔمنيات كا ِ
ُ
ّ
ُأنثى ال يف رح ِم ُأم ّومة ..فيولد طفل
بكامل براءته ..يعتنق أقبية العشق..
بوح ِلن سافرت أرواحهم
ُيرسل إكليل ٍ
يف خوافقنا املُنهكة ..حد االغتراب.
العمر ُ ..مجرد أرقام ..ترفضها خارطة
ُ
يكبر ُك َّل يومٍ
..
والعشق
املسافات
ُ
جليل ُيلقن طفل ِ
ك ترات ّيل
ليعلن أن ُه شيخ ِّ
ُ
الصدف وأطراف الغزل ُك َّل
ٔناء
ا
..
ب
حل
َ ُ
ا ُ ّ
ٔنت ..وكل هذا النور ا ِ
الدفء ا ِ
هذا ِ
ٔنت..
ولُغتي اليتيمة ..سطوت ِ
ك املارقة..
ِ
جلدك..
جسمك ..مسا َم
تفاصيل ُ
ِ
ِ
خدك
شعرك ..شامة
ئحة
را ِ
وشاح ِ
ك املُهاجر ..وبعض من ليالينا..
لي .بعد أن ُاغت ّيل الصمت
لي ُ ...كلها ْ
ُكلها ْ
يف حرف ِ
ِ
شفاه الربيع
ك ..أزرعُ وردة يف
هناك ..عند ُمستنقع ال ُقبل يحترق
ُ
بنبضٍ
لن
الغروب .فلت ُكن خلوتنا عامرة
ّ
يغيب..كي يكبر طفل ِ
البار أمام عتبات
ك َ
ِ
قلبه حنني بحج ِم اللقاء..
البقاء  ..ويف
ومتتمة أصابع على ِمسبحة وخشوع يف
أقصى إميانهِ
مثل صالة أخيرة )).
عندما نقلب كلمات النص التالي (( خلخالك
معجزة )) ،بديهي أننا سنتمكن من حتوير
اخللخال إلى قيد ،وإن كانت مخيلة الشاعر
تعني باملعجزة منتهى اإلجنذاب ،فالداللة
عليه هو اخللخال ،وطاملا كان معجزة فألن
الرابط ضمير يعود على الضفة األخرى،
وهي احلبيبة ،وهذا الرابط متصل ،لذلك
جنحت اللغة يف تصوير اجلذب الذاتي من
احلبيبة املعجزة ،التعجيز هنا ينزاح إلى

حاالت اخرى جاذبة ،الليل الذي يتساقط
من الكحل مدفوعا ً بعوامل اجلذب األخرى
التي تداعت تباعا ً يف النص .هنا يظهر
احلس بجاذبية اإلغواء وجذبه الذي يحيل
احلس إلى قطب يتجاذب وحركات اجلسد
بحرف مثير لغريزة اللذة والتقارب الوجداني
واجلسدي معاً .يغلب على هذا النص الرجاء
والسلوى والطلب ،وحث احلبيب على دعوى
عاشق يغلبه إحساسه بكل الصور التي متليها
عليه رؤاه فيتحول احلس العاطفي املنجذب
إلى وله غامر يطغى على سرد تعابير الشهوة
املجنونة التي تهديه الكون قطعة موسيقى،
إحساس بالطرب يحيله إلى عاشق مجنون
للحبيبة فيهديها كون مسيقي بأسره هو ذا
النص التالي.
ِ
الليل
((هذا املسا ُء ُ ..معتّق بك ..وهذا
ُ
ُكل ُه ..يتساقط من ُكح ِل عيني ِ
ك ..بريق ًا
....شهيق ًا ..وأنا يف طريقي إلي ِ
ك
ت رحيق مسام ِ
حلم ًا ..فال أنا
سرق ُ
ك ُ
حلمي ..وال عا َد الرحيق..
صدق ُ
ّ
ت ُ
عما تبقّى ِمنّي ...في ِ
ك ،وعن
أخبرينيّ ..
ٍ
ٍ
تنهيدة يف جو ِ
شتاء أو حكاية صاخبة
ف
ِ
ظهرك املُختال ..وبوسعك
ش
عن من ِ
ِ
سماء دهشتي
أال تخبريني أنها ُل من
ِ
ِ
اللقاء ..فال
كتف
عشق ًا لشامتني يف
ُصل فروضي في ِ
ك..
حترميني ..دعيني أ ِّ
ِ
س ّنةَ الهائمني ق َُب ْل و ُدعاء ُمغترب لقاء
و ُ
ِ
ِ
ِ
أنت يا
لدك ..أال تفيقي..
خ
وجنان ُ
ص ِ
موالتيِ ..
رت بعيدة ..قريبة والزال
خلخا ِل ِ
ك ُمعجز ًة تُرد ُدها شفاهيُ ..كلما
ُ
ُقياك ..والزال الليل ينقش ِ
ِ
ك
دعوت اهلل ل
ٍ
بتنهيدة
قصيدة ..فذكريني ولو
واحدة ..أو ال تذّ كريني ..فواهلل من
ك ولذ ِة الذاكرةُ ..أهدي ِ
جنو ِن عشق ِ
ك
كون موسيقا )).
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نادي النوبليني
فراس حج محمد .فلسطين

ترقبت مع املترقبني نتائج مسابقة جائزة نوبل
لآلداب لهذا العام ،وكم سخرت من توقعات
الدوائر الثقافية التي جعلت «سلمان رشدي»
على سلم توقعاتها باإلضافة إلى أدونيس
احلاضر دوما ً يف توقعات العرب كل عام.
سخرت من هذه التوقعات ألنني أعرف أنه
ال أحد سيكون من الفائزين ،ليس ألن هؤالء
األدباء ال يستحقون الفوز ،بل ألن تاريخ
اجلائزة ال يؤشر إلى مثل هذه التوقعات.
توقعات هؤالء تذكرتني بتوقّعات معلمي اللغة
العربية ملوضوعات اإلنشاء التي قد يطلب
من الطالب الكتابة يف واحد منها يف امتحان
الثانوية العامة ،وخاصة تلك املوضوعات التي
كان يربط فيها املعلمون مع األحداث اجلارية
أو الساخنة ،وكم تكون خيبة أمل الطالب
من تلك النتائج التي وجدوها بعيدة عن
املطلوب منه اإلجابة عنه يف ورقة االختبار.
الشيء نفسه يفعله املهمومون بنوبل وجائزتها
لآلداب فأدخلوا «سلمان الرشدي» يف الرهان
على نوبل ملجرد أنه تعرض لالغتيال ،علما أن
دمه مهدور من أكثر من ثالثني عاماً.
عدا أن العرب لم يتوقعوا إال الفائزين
باألدب ،أما الفروع األخرى فنحن فيها خارج
السياق .كأنه لم يبق لنا ما يربطنا بالعالم إال
الشعر والرواية والقضية الفلسطينية ،هذه
مشكلة أخرى تستحق أن يتوقف عندها نظام
التفاهة العربي ،ويحلل أسبابها .إننا كأمة
نعاني من الهوان والضعة ،وصرنا نتقن فن
الكدية ورضينا بالعيش على ذيل الهامش يف
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عالم يزداد تغوالً ووحشية.
سخرت من توقعات األدباء ومتنياتهم،
والصحف وتقاريرها ،أل ّن جلنة حتكيم جائزة
نوبل ال تفكر على النحو الذي يفكر به هؤالء
البائسون من العرب ،جاء «بوب ديالن»،
فأصيبوا بدوار الصدمة الكبيرة؛ إذ كيف
ٍ
أغان وموسيقي شعبي أن يفوز بنوبل
ملؤلف
لألدب ،ثم تورطوا أكثر عندما فازت الشاعرة
«لويز جلوك» ،ثم «عبد الرزاق قرنح» ،وأخيرا
الفرنسية «آني إرنو».
يف الواقع لم تكن الصدمة كبيرة هذه املرة على
حتسر على «أدونيس»،
الرغم من أن البعض
ّ
وعلى أسماء عاملية كبيرة لم حتظ بنوبل ،ويف
اعتقادي أن اجلمهور الثقايف املنشغل بأسماء
«نوبل» أخذ يستوعب درس نوبل ،وأهم درس
هو أنه ينبغي أال تتفاجأوا من النتائج .فلهذه
اللجنة اعتباراتها اخلاصة.
لقد عزز فوز «آني إرنو» باجلائزة من حضور
النساء يف قائمة الفائزين بها ،لتصبح األديبة
السابعة عشرة التي تفوز بجائزة نوبل منذ
عام  .1901لقد انتبهت بعض التقارير إلى
ت
هذا احلضور النسائي يف اجلائزة ،لقد انتبه ُ
سابقا ً يف كتابي «بالغة الصنعة الشعرية» إلى
نسبة الفائزات باجلوائز العربية (البوكر،
وكتارا) وجائزة نوبل ،وجوائز الدولة التقديرية
والتشجيعية السنوية ،وكانت ال تشكل املرأة
الكاتبة إال نسبة ضئيلة ،ها هي نوبل هذا
العام تؤكد حضور املرأة يف سياق اإلبداع
العاملي .إن لهذا جماليته اخلاصة املنبثق
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عن وعي جندري مه ّم بضرورة االلتفات إلى
األديبات ،ومشاكله ّن والقضايا التي يفكرن
بها ،وأسلوبه ّن يف عرض األفكار ،كل ذلك
وجدته يف التقارير اخلاصة بآني إرنو.
كما أن هذه النتيجة أزاحت من النقاش العام
الشعبوي نظرية «تسييس» اجلائزة وانحيازها
لدولة االحتالل الصهيوني ،فآني إرنو من
املدافعات عن حقوق الشعب الفلسطيني،
ومؤيدة حلركة مقاطعة االحتالل (،)B.D.S
وسبق لها أن وقعت على عريضة يف عام
 ،2019ضد إقامة احتفال (اليوروفيجن) يف
مدينة (تل أبيب) ،ودعت ملقاطعة حفلة يف
باريس لفرقة رقص (إسرائيلية) ،وليس هذا

وحسب بل إنها ال متثل يف أفكارها ثيمات
األدب األوروبي التي أنتجتها الرأسمالية ،فهي
يسارية معارضة لليمني املتطرف يف فرنسا
ومنحازة للطبقات املسحوقة واملهاجرين،
وكتابتها ً أيضا ذاتية الطابع جداً.
لم تكن «إرنو» مجهولة للمثقفني العرب ،كما
كانت «لويز جلوك» ،أو «عبد الرزاق قرنح»،
بل إن لها العديد من الكتب املترجمة منذ أكثر
من عقد ،وكتبها رائجة بني القراء والكتاب،
ويعرفونها ،ويقتبسون بعضا ً من أفكارها،
ولها صداقات مع بعض األكادمييني واملثقفني
العرب .وإن بعضا كتبها متاحة باملجان بنسخ
إلكترونية يف مواقع عربية متعددة مختصة
81
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بتحميل الكتب.
منذ أن أعلن عن اسم «آني إرنو» وأنا أسعى
للحصول على بعض كتبها ،فحصلت على
مجموعة منها متاحة يف املواقع اإللكترونية،
قرأت وتصفحت تلك الكتب .إن أسلوبها
متقشف ومباشر يف عرض األفكار ،كما
يظهر من الترجمة .كما أن كتبها التي بني
يد ّي وهي« :االحتالل»« ،لم أخرج من ليلي»،
«احلدث»« ،انظر إلى األضواء يا حبيبي»،
كتب لم يتجاوز الواحد منها (  )100صفحة.
إنها تصلح لتكون كتب سفر أو متعة حلظية
ورياضة عقلية ومتارين للحياة املعاصرة ،يقرأ
كل واحد منها يف جلسة واحدة ،وال حتتوي
كتبها على حكم ومثاليات ،إمنا عليها أن تقول
ما حدث معها دون فلسفة أو تفلسف.
إنها متلك أسلوبا ً سلسا ً يف الكتابة عن الذات.
إن هذا بالذات يستهويني ،فهي كتابة تشبهني
وتعبر عن طريقتي اخلاصة يف الكتابة ،فال
ّ
شيء خارج الذات أولى من الكتابة عنه،
إن حياتنا اخلاصة مليئة بالتحارب ،فلماذا
نذهب بعيداً ،ونترك جتاربنا ،علينا أن نحفر
عميقا ً يف ذواتنا لنحولها إلى جتارب سردية
ولغوية .هكذا أنا أفعل ،وهكذا وجدت «آني
إرنو» تفعل ،لقد كتبت كل شيء عن حياتها.
شجاعة كبيرة .لقد أحببت طريقتها
يا لها من َ
ألنها غير فجة ،وغير بذيئة ،وغير دعائية،
مؤمنة مبا تقول ،ومؤمنة بحقها يف أن تقول
ما ترغب بقوله ،فقط ألنه من حقها ،ولم
تبحث عن التمجيد والتعاطف والرغبة يف بيع
الكتب والشهرة ،على الرغم من أنها حائزة
همة قبل «نوبل».
على جوائز أخرى ُم ّ
لقد أعادني أسلوب هذه الكاتبة العبقرية
يف بساطتها املتعمقة يف الذات إلى نفسي؛
ألواصل ما بدأته يف الكتابة عن جتاربي
اخلاصة بلغة متقشفة عارية ،كما فعلت
ذلك يف كتاب «نسوة يف املدينة» ،ويف كتاب
املعد للنشر ،وهو كتاب
«متالزمة ديسمبر»
ّ
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يدور يف الفلك نفسه ،لكنه خاص بالعالقة
مع ثالث من النساء ،إ ّن فيه الكثير من اجلرأة
التي امتنعت بعض املواقع عن نشر شيء من
قصص هذا الكتاب بدعوى أنها إباحية جداً،
وتثير القارئ ضد هذه املواقع.
إن «آني إرنو» على نحو شخصي هدية «نوبل»
إلي يف هذا العام ،وأ ّي هدية أجمل من كاتب
ّ
ميثل آراءك وطريقتك؟ هدية نوبل القيمة،
بحر ّية يف بحر كتابتي اخلاصة،
ألظل سابحا ً ُ
فمبارك للكاتبة الفرنسية اليسارية النسوية
الشجاعة آني على فوزها بهذه اجلائزة املهمة
التي ستؤثر كتابتها وطريقتها وموضوعاتها يف
وعي القارئ العربي وأسلوب الكاتب العربي
شجاعا مثل إرنو ،ويكتب
وقناعاته ،لعله يصبح ُ
دون أن يظل مهووسا ً بالكليات وعظيم األفكار
الزائفة التي هي ليست من اختصاصه ،وال
يحسن التعبير عنها .ألم يقولوا قدمياً :قيمة
كل امرئ مبا يحسن؟ والكاتب العربي عليه
أن يحسن كتابة ذاته كما هي دون رتوش أو
تورية ،بأسلوب متقشف عارٍ  ،وال يصطنع
احلكمة ،فإنها ال تليق به ،ألنه ليس حكيما
مبا يكفي ليكتب بلغة «املسيح ابن مرمي»،
أو قلب «كونفوشيوس» ،أو عقل «سقراط»،
إمنا عليه أن يكتب بلغته التي تدل عليه ،وأن
يكون مكتفيا ً بذاته ،وال يكتب للحصول على
اجلوائز التي خ ّربته وأهانته إلى حد أصبح
مائعا ً ال شخصية له ليكون هو نفسه ،هذا
أجمل درس وأعمقه يجب أن نتعلمه من «آني
إرنو» التي لم تكتب لتفوز بجائزة ،إمنا فقط
ب الكتابة.
لتقول أنا
أكتب ألنني أح ّ
ُ
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مفردات قلقة
أم النصر مامين /موريتانيا

أنا ابنة املتاهة األبدية
وممرات تعج بوحشة البرد واملسافات الطويلة
صلبتني الظروف على عمود الوقت
ولكمت عقارب الساعة بعض أحالمي
ثم بصقت على كبرياء الطموح
فضاع يف فلوات مخاوفه القدمية .
أشعر بأحالمي تغرق أمامي
وتتهاوى يف واد سحيق
أشعر بها تنسكب وتذوب يف قالب التحديات
كما يذوب السكر يف كوب قهوتي الساخن
وباستفحال شرارة املوقد
تتكلس يف فرن الواقع املأزوم وتتحجر
ومع األيام يجرفها سيل التثبيط
ويجهز عليها الوحل
وتكسوها األتربة والغبار
فتستكني لقدرها املرسوم من طرف «املجابات»
علها يحللها الزمن وتتصالح مع الصحراء .
يف املساء أجلس إلى مكتبي
وأعد قهوة سوداء الذعة من دون سكر
هذه املرة قررت تلطيفها ببعض املفردات..
املفردات الفارة من األيديولوجيات البغيضة
الناقمة على املخطوطات املوقعة باسم إله غاضب
صرعي النهار
يصر هؤالء على شتمنا له يف
ْ
ويف آناء الليل األخير أثناء بكائنا بني يدي خالق
عظيم
سر عظمته يكمن يف طريقة تعاطيه مع ما يجتاحنا
من جحود
سببه الوجيه قضمة معجزة الطني األولى من ثمرة
شقائنا األبدي .
أرشف قهوتي على مهل
ُ
وأشعر بكل جرعة تتسرب إلى حواسي النائمة
فتوقظ بي إحساس احليرة والقلق
لدرجة أحس معها بجلبة مجلجلة تصدر من أعماقي
ال أعرف كيف أسكتها أو أهرب منها
وأعجز عن التعامل معها يف اآلن ذاته..
حينها ما كان لي إال أن أجلس القرفصاء أسفل املكتب
وأحتضن رأسي بشدة ألجتاوز عاصفة الصخب

الهوجاء
وأهتدي إلى صيغة توافقية بيني وذاتي ألكتنه سر هذا
الضجيج..
بعد دقائق عاودت اجللوس إلى مكتبي
كنوع من محاولة فهم ما يحدث والتصالح معه
فأدركت أنني يف هذه اللحظات بالذات لست وحيدة
أنا اثنتان اآلن؛ واحدة عدمية واألخرى حاملة
تتجادالن بعنف جداال طويالً ومعمق ًا
قررتا بعد حلظات من بدئه االحتكام ملنطق التجريد
فألقى عليهما محاضرة عن أشياء خلف عدة أشياء
مشير ًا إلى ما أشارت إليه احلاملة يف بداية احلوار
حني قالت :إن األحجار يتم اختبارها بالتحليل
لنعرف مدى جناعة استخدامها للبناء
وهل ستنجو من التآكل وحتافظ على صالبتها
فتكون قابلة لالستخدام يف املناطق ذات التربة
املاحلة؟
وبهذا تكون بعض النهايات حني ندرك ذلك مجرد
بدايات..
مما أدى إلى حنق السوداوية وتصاعد غضبها
فشتمت املحاضر شتائم كثيرة
وقرعت توأهمها بحقد غائظ وحانق
ما جعلني أتذكر تصرفات بعض املعممني وأتباعهم
حني يعجزون عن احلجاج املنطقي
فيلجؤون للسب تارة واللعن تارات أخر..
بعد مغادرة العدمية بداخلي إلى داخلي
ملحت غيمة مثقلة بالهم
ظلت يف تكاثف وظل خويف معها يتزايد وتوجسي يكبر
الغيمة بلون رمادي مييل لألبيض الفاحت
يهبط منها سلم معدني؛ أدراجه الهوايات القدمية
ارتقت معه احلاملة التي كانت جتادل اآلن إلى عالم
الغيم
وبعد وصولها ألعلى السلم أطلت سحابة واحتضنتها
ثم تالشتا مع ًا
وعم الهدوء املكان ،هدوء ما بعد العاصفة.
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انتقاء :
سواسي الشريف

ثمة امرأة يف قلبي
ّ
حتمل يف يدها
فانوس ًا ..

خترتق به ّ
كل يوم ٍ

هذا الكهف الغارق يف ال ّظالم
فراس السعدي .العراق
حني التقيتك..

وقف هذا اليوم
هيتف لنا

كأننا حاالً

ِ
عرض
انتهينا من
ِ
انتظار جودو»
مرسحية «يف

حامد الصاحلني  /ليبيا
يف الليل

جترحني األشياء البسيطة :

الرائحة ،والصوت ،أتذكر فجأة

حلظة ما؛ عربت دمي منذ ثالثة أشهر.
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يف الليل  -أحيانًا  -أؤجل رغبايت
فقط ألهنا ال تصلح أن تكون من
ٍ
طرف واحد.
يف الليل

ٍ
نافذة يقفز
يزورين اسمك ،من نافذة إىل
وال يستقر يف أي مكان،
دائم مهاجر.
ً

يف الليل يشتاق املكان هنا للمسة
يديك ،فال أحد سينسى:

النحات الذي حول احلجر إىل أنثى وبحرية.

فاطمة رحيم  /مرص

ٍ
ِ
للمر ِة األلف
للوقت ان ينكأ
حيلو
َ
جراح امرأة َّ
ٍ
ِ
وحدتا دون
سياج
برجال عربوا
أن يذك َِّرها
َ
ضجيجٍ
اللحوح
سكت فضو َل ُه
أن يستفزَّها ل ُي
َ
َ
ِ
ِ
كاهل غموضها
حي ُه عن
ويز َ
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ِ
ويطيب هلذه ِ
الالمبالية أن تكيدَ له،
املرأة
ُ
الر َ
املارقني عن
جال
فال حتيص له
َ
َ
اجلراح وال ِّ
تارخيِها

ِ
ُ
احلوارات
وإن كل
تقول له إهنا نسيت اسمها َّ
ِ
املكتوبة
القديمة ليست من ِ
ِ
عىل ِ
صنعها
دفاترها

ِ
أذرع
ليس لصمتها ٌ
ِ
بشغف ٍ
بحر ملالقاة شاطئه
لكنَّه حيتضنُها
نظرات ت ٍ
ٍ
ِ
َّائهة عن
بوجودها سوى
ال يشء ييش
ِ
احلياة..
جا َّد ِة
ٍ
بصربها سوى ِ
ِ
ال يشء ُ
كلامت قيلت هلا
فتات
يفتك
يف ٍ
موت مىض.
ِ
َّ
قاموس العد ِم منطق ٌة معزول ٌة ال يطأها
الذاكر ُة يف
ِ
بتخمة احلزن.
أصيب
إال َمن
َ
ِ
ٍ
احلزن جوا ُز ٍ
ليهوي
دخول
حيتاج إىل تأشرية
سفر ال
ُ
َ
ُ
األفكار القامتةِ.
ِ
يف برزخِ

ٍ
ٍ
ُ
ُ
أبواب
يطرق
مت
عيان
الص َ
يقول شاهدُ
ثرثار َّ
َ
إن َّ
ِِ
للريحِ
الكال ِم و ُي ُ
طلق كلامته ِّ
تنقلب عىل ٍ
الكلامت اهلارب ُة،
ظهرها
ُ
ُ
ِ
ِ
ُ
تستغيث
القلب
وبحرب

املجنون عن صاخُ الن ِ
ِ
ِ
ِّساء
للزمن
ستحكي املرأ ُة
ُ
ِ
وكيف يتحو ُل إىل بروفة لتمر ٍد ٍ
أجنحة
آت عىل
َّ
ُّ
ِ
القهر..
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أناس تركوا
حكايات
جوف
البحر يف
ملوحة
عن
ِ
وطهروها
اليابس ،بللوا
الوطن
جراح أحالمهم َّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
البحر
بمياه
ِ
ِ
املقصوصة وكيف
للفقد عن جدائلِها
ستحكي
كطوق ٍ
ِ
ِ
نجاة ألبنائِها
البحر
ألقتها يف
ستحكي وحتكي

يسمع حدي َثها سوى األمواجِ واحلىص
ولن
َ
ِ
والرمال.

ريتا احلكيم  /سوريا
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ليبوس..
مفازة العاج والكمأ
خالد درويش .ليبيا

ليبوس..
مفازة العاج والكمأ
خالد درويش .ليبيا
طريق القوافل ،معبد روما
ساعة احلسن ،وسامة رومل..
بريق السؤال يف غفوة االنحناء.
حنّاء عشبي وسيفي اململح ..
باخلبز والكبرياء.
أرى لي خمر ًا ُيصاحب موتي
على ضفة الشاطئ املستفز
جليلة حزني ،صحراي
بوحي ..
أعلّم نوق البراري
حلداء.
أصول ا ُ
بوابة البحر ،مخدعٌ غض التعاريج
مالمح العشق واحلرب
مقامع الروح حني ُيصاغ
النداء.
++++++
هنا  ...كنت أنصب فخ ًا لفيل
عميق ًا يف تربة االرض
مغطى بالزروع املضيئة
ً
1
أو أطار ُد ماعز ًا بالصراخ
واخلو ِ
ف ..
على حافة اجلرف تندفع
أعشاش صيد النار 2 ،قوافل حلم
3
لي حروف منذ أربع وعشرين مائة
«جبارين»  ..يصرخ حلظة االحتفال بالنار
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ماثل للشفاء.
و»برجوج»
ٌ
4
يراقص عصر اجلفاف ،يغادر
حلّة من العشق ،
«باربارجيا» ُ
حالة من املستوى
الالنهائي.
عربات جتر اخليول
خيول متتطي احلرب
5
جبارين  ..يا العرس املؤله
يا لوحة الليبي اإلله
حامل ًا باملطر
بالسافانا ،بلوبيا تُسرع اخلُطى
زغاريد النسا ْء.
القرابني
تشد
َ
ُ
+++++
طريق القوافل حناء عشبي
مي
شموع تُضيء أصابع ر ٍ
يناقش همة اجلدب
روح
«شيشنق» يا
الواقف سحابة ٍ
َ
يا سارق النار من
معبد االنتهاء.
ساحل مصر ..
جيوشك
ُ
قالعك ري ُح الفناء.
جيوشك ساحل مصر ،قالعك ريح الفناء.
+++++
متر النساء على مسرح الكهف
يف رقيم األوابد
هنا...
كان لي بيت نار ،عمود رخام
هنا...
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كانت حصائد روما وأُألوملب
سفن تأرج ُح
ٌ
قّبالة أويا
حلي النساء
تُرافق ريش النعامُ ،
سيوف عظام الوعول
هنا ...خبز عشبي
وأيل يزقزق بني الضفاف .
ٌ
شيشنق يا مقبرة اليهود ،
وسيف نارٍ
تغلغل كيف يشاء.
++++
جبارين ،،
يا لتمت ُح احلب من شقوق املسارح
صحراك
من جفاف
َ
يحمل بني قرنيه الشمس
ُ

إله ًا ُيصلي لكي ينقذ «هيراكليس» من لعنة
7
العطش
من التيه يف األخاديد امل ّيتة
أيها اإلله العظيم
8
يا جرزل الشمس
ِ
احلصاد
ذي قرابني
أنقذه يا زيوس ،
دلّه على نبع املياه املقدس طري ِق احلياة.
+++++++
جبارين ،،
يا وسادة الروح خلف التالل
الذهب
وخلف سالل امل َ َرقْ.
أكتب نقشك اآلن يف ساعة حانية
ُ
أعرني صمت الكهوف
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ْك....
التي ولدت َ
أعرني صالبة الصخر يف رئتيك
يا مؤنس ًا ليبية تغتسل
ويا حادي ًا  ..لها يف ليالي
الشبق.
ْ
++++
9
لوبيم ليبوس  ،لوبيا
يا حيرة األنثى يف اقتناء
ٍ
قالدة من َو َدعْ.
(( من يأكل اللوتس من غير الليبيني
10
ينسى وطنه األصلي))...
يا وطن الريح واألسئلة
يا لوتس املراكب املجنّحة
نحو االنفصا ْل .
تركبني املشارق ،تؤتثني باملعادن
اسمك احلجري الطويل
بنشوة االنفعا ْل
لوبيا ....
يا رمية األفعى،وكوب شيشنق
ذهب باإليا ْب
امل ُ َ
يا حاضنة الصندل واخلوامت واألقنعة
يا جرار الفخار املُرقّش
يا زئير العرباي واحللم والريش
املتوسطي
فاح ٌم شعرك
ُ
الغيابْ.
أرزق جيدك الالهب باالمتطا ْء.
++++
يا حديقة هيرا
11
املضمخ
ويا قلب باتوس
ّ
بقلب قورينا
رياح القبلي تصوغ قصيدة اللف ِح
تؤجج نار الكهوف تُقدم السلفيوم
خليل السبا ِق ...
12
هنا  ..ميتطي قنطروسه
يتماوج كالفضة الذهب
حصا ُن إله...غارق يف امللذات
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يتفرس بني السهول
غاد ُة جتندل أسد ًا بيدين
من حنّا ْء ونُفورْ
حدائق زيوس يلّوح أشجارها
ٍ
لفتاة فتنة
يتقد
أبولو على حصانه الذهبي
ُ
احلدائق ترسل أفواج الغنا ْء
يتأبط الشوق مسبحة احلسن..
يغادرا ْن...
احلدائق ُتط ِْب ُق على ملكة احلب
من هنا عاد بها..
ِ
األسود
دعاها مروضة
لكنها أخبرته أن اسمها (قورينا)..
+++++
قورينا ....
يا جمرة خضراء من سالل الفواكه
والعشب واالشتها ْء
جلمال ويا حلبات
يا صهاريج ا َ
الدما ْء.
يا مشهدا من عبير اجلنون
بأسواقك الرائجة..
يا قطاف العناقيد باملسرح اإلغريقي
حسنك؟
من له مثل ُ
ويكتهل الزمان.
غاد ٌة
ُ
++++
بني مذبح أبولو  ،بوابة االكروبوليس
جاذبية الكون،ونسغ احلنني  ،صروح املجد
محارق تبني لنا شمسنا الغاربةْ
فوق جدار تهدم قربا َن عرس
عذراء ترقص ساعة نافذ ٌة
ترمم حسن فينوس
+++
قورينا يا معابد اجلبل  ،يا ربوة حاملةً
يف السطوع األخيرِ
أين حصانك؟
أين مذابح احلب يف جنابات القصورِ؟
أين عطر الفوروم؟
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ومصاطب كل الفصول؟
ساعة االشتعا ْل .
أين قناديل زيتونك الالهثة
يا مؤامرة الزمان وقسوة النخل
ونقش حروف العطش..
حب العصافيرِ
تُضيء أعشاش ُ
جن املسا ْء؟
ليبيا  ...حروف الرعاة ،حروب املوانئ
حني ُي ّ
+++
ولثغة اجلرمنت ،برغم
14
ازدراء «يفتشنكو»
لوبيا
و الهكسوس ،معاطن اللذة البارجة
يا صرخة املطر القدمي
13
يا جملة هيرودوت
يا جراح الطقوس بقلب من
يا ساحرة تلتحف بالغيم يف
عشقوك يا ليبيا.
ف.
الهوامش :
عصور اجلفا ْ
لوبيم
 2-1كان الليبيون القدامى ينصبون أفخاخا
يا مفازة العاج والكمأ
متطورة يف ذلك الوقت إذ ُيوقعون احليوانات
وسريرا لكل الغزاة والفاحتني
السريعة مثل األيائل واملاعز البري يف حفر
يا جبال الصيد واحلواة والعارفنيْ
عميقة مغطاة بفروع األشجار أعدت سلفا،
يا نقش ًا على صدر الرعاة
ثم إرغام الطريدة على االجتاه نحوها وكذلك
ف.
بإنهاك الطريدة باجلري وراءها وتعقبها
ويا عشب ًا هزيالً يهزأ باخلرا ْ
++++
إلى أن تسقط من أعلى املنحدرات ،أما
لوبيا ...
صيد النار الذي مارسه الليبيون القدامى
يا رائحة العرس
فهو بإشعال النار يف طريق الغابة إلخراج
جنّت ببعل
احليوانات كي يسهل صيدها.
وخلخال حورية ُ
يا ورقة اليانصيب لسفن قراصنة املو ِج
 .3تذكر بعض الدراسات أن اكتشاف
ِ
هواك ..
وال يكتمو َن
احلروف عند الليبيني القدامى كان منذ
++++
 124ألف سنة ق.م
هنا كان لي نقش قدمي
 .4تلك العصور التي أعقبت جفاف األنهار
حب التراب احلميم  ،،الرميم
الكبرى األربعة التي تنبع من جبال نفوسة
العظيم  ،،هنا  ..كان تاريخ يقي ُم وفوضى .والهضاب املمتدة إلى اجلنوب ،وبعد تناقص
ليبيا  ..يا ذبالة الروح ،
املطر وزحف مئات األميال من الرمال جتاه
الذاوون فيك أهلك الفقراء والعاشقون
الشمال نتج عصر جديد يدعى(الصحراء
أل يصرخون بكل الوجع «نحبك» وال
الكبرى).
نرتضي
 .5منطقة «جبارين» بالصحراء الليبية،
يف هواك البديال..
وهي معرض تشكيلي ثابت مليء بالرسوم
ليبيا  ..برغم اخليانة والعمالة واختالجات األولى والنقوش احلجرية التي من أشهرها
الطغاة
لوحة(حامل السهام)وكذلك(الوعل اإلله)
ستبقني بوابة العشق وجرح الغزاة
و(مطلقو السهام)و(الصياد وكلبه) كما
توجد بها لوحة متثل أول رقصة ليبية
يا نشيد ًا آلخر قيثارة مبعزوفة احلجرِ
والريح واالبتها ْل.
ظهرت للوجود.
يا إلياذة الصحراء ،وأغنية اإلبل النائحة  .6يف لوحة «حورباس» املحفوظة مبتحف
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اللوفر بباريس والتي حتكي عن أجداده
«بوايوا» الليبي ،وابنه «ماواستا» ،أو
«ماوش» ،وهو اجلد األكبر لشيشنق كان يف
آخر أيام الرعامسة ،توصل هذا الفتى ألن
يكون رئيس احلامية احلربية الليبية ،فمد
ابن منروت(شيشنق) سلطانه حتى الدلتا
ثم حكم مصر هو وعقبه ،وسجل انتصاراته
على اسرائيل فوق جدران معبد الكرنك،
استولى على «أورشليم» وتوغل إلى آسيا.
 .7تقول األسطورة أن هيراكليس خرج
للبحث عن طريق إلى الهند عبر البحر
األبيض املتوسط والصحراء الليبية فأدركه
العطش يف وسط الصحراء حتى كاد أن
يهلك وإذ ذاك أسعفه والده زيوس بكبش
أمون املقدس الذي دله على نبع املاء وهكذا
جنا.
 .8إله ليبيا القدمي اسمه «جرزل» ،تقول
األسطورة إن «أمون» كان راعياً ،وإنه أهدى
أغنامه ومواشيه ملعبد اإلله «يونيوس»،
ففرح اإلله بهذه الهدايا ،وقرر أن يهبه أرضا ً
يف مدينة «طيبة» ،ويرفعه إلى مرتبة اإلله،
ٍ
نحت على الصخر يحمل
يظهر «جرزل» يف
قرص الشمس بني قرنيه يف «جبارين».
 . 9يقال إن االسم اشتق من «ريبة» يف
املصرية القدمية ،و»ليبة» تقابل «لوبيم»
يف العبرية ،و»ليبوس» يف اليونانية ،وقد
وردت يف سفر التكوين واألخبار األول
كلمة «لهابيم» ،ويف سفر ناحوم «لوبيم»..
أما قبائل الليبو فهم كانوا يسكنون منطقة
«برقة» احلالية ،وقد عاش بعضهم يف جنوب
سيوة بعضا ً من الوقت.
 . 10وردت يف األوديسة لهوميروس.
. 11هو القائد الذي حكم «قورينا» وبنى بها
املعبد الشهير تقول األسطورة إن «باتوس»
ذهب إلى عرافة «دلفي» لكي تساعده يف
اخلالص من انحباس صوته ،فوجدها
تفكر يف أمر آخر ،قالت(( :أه يا «باتوس»،
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إنك جئت إلينا من أجل صوتك ،لكن اإلله
«أبولو» يبعث بك إلى «ليبيا» مرتع القطعان
لتبني فيها مدينة)) .وهكذا توجهت احلملة
إلى ليبيا.
 . 12تقول األسطورة إن «أبولو» خرج
ممتطيا ً قنطروسه اخلارق ،وهو حيوان
نصفه بشر ونصفه حصان ،وانطلق يذرع
بالد اإلغريق عندما رأى فجأة فتاة باهرة
اجلمال تقاتل أسداً وهي عزالء ،اندهش
سيد األوملب ووقف يراقبها مسحورا ،سمع
قنطروسه وهو يقول له (( :لقد كتب لك
اللوح أنك تأتي هذا الوادي ،وأنك ترى هذه
الفتاة فتحملها إلى ما وراء البحار نحو
حدائق «زيوس» النادرة املثال ،وجتعل منها
ملكة على املدن بعد أن جتمع شمل شعب
جاء من جزيرة ليعيشوا معا ً فوق تلة خصيبة
يف وسط السهول)) .فحمل من ساعته شعب
«جزيرة ثيرا» يف سفن بدائية ،وعبر بهم
البحر ،وأعطاهم أراضي اجلبل األخضر
على شواطئ ليبيا كهدية ،ثم استراح مع
فتاته مروضة األسود التي بنى لها غرفة من
الذهب ،وقضى بجانبها أول ليلة لإلغريق
يف ليبيا ،وحني سألها عن اسمها أخبرته
بأنه «قورينا».
 . 13يأتي من ليبيا دائما شيء جديد.
(تاريخ هيرودوت)
 .14حني انهمك الشاعر الروسي الكبير
«يفتشنكو» يف قراءة قصائده مبدرج كلية
القانون جامعة الفاحت ،لعلعت ضحكة
نسائية حادة من آخر املدرج ،فقطع الشاعر
الكبير قراءته والتفت قائالً  :يبدو أن هذا
املكان ال عالقة له بالشعر ،يقصد ليبيا،
وقد زار الشاعر الكبير ليبيا يف تسعينيات
القرن املاضي فلم يجد االهتمام الرسمي
الذي يليق مبكانته الشعرية حيث مت إهماله
يف الفندق لوال بعض املحاوالت من بعض
األدباء.
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رواية عبد الرحيم الرزقي "حميمية الفضاء وتحوالته".

مراكش دواليك

سعيد بوعيطة.المغرب

يعد الفضاء عنصراً أساسيا ً من عناصر النص
الروائي .لكونه ميثل إلى جانب الشخصيات،
والزمن ،والرؤية السردية ،واحلدث...،الخ،
األسس اجلمالية التي ينهض عليها املنت
الروائي احلديث .لكن على الرغم من هذه
األهمية ،فإن أغلب الدراسات النقدية،
لم تعن بتخصيص مقاربات وافية لهذا
املصطلح .فقد انصرف النقاد والباحثون
إلى االهتمام و التركيز على عناصر أخرى
مثل :الزمن ،الشخصيات ،احلوار ،األبعاد
اإليديولوجية للنص السردي .لكن على الرغم
من تعذر الفصل بني الزمان و املكان يف العمل
األدبي ،وخاصة يف الرواية ،فإن الزمن ظل
املقولة املفضلة يف هذه الثنائية .رمبا يكون
مرد ذلك إلى أن اللغة ظاهرة زمنية .مبعنى،
أن بنية اللغة زمنية بامتياز .ورمبا يكون من
أسباب االهتمام بعنصر بالزمن على حساب

الفضاء أيضاً ،اعتبار اإلنسان كائن زمني.
لكنه (اإلنسان) كائن زمني ،و مكاني أيضاً.
لكن على الرغم من هذا القصور يف االهتمام
بالفضاء ،فيمكن اإلشارة إلى جهود باحثني
آخرين ساهموا يف تقريب األسس اجلمالية
ملصطلح الفضاء الروائي .نذكر من بينهم
على سبيل املثال ال احلصر« :هيرمان
مايير»« ،هنري ميتران» ،و»غاستون باشالر»
الذي أطلق «املنهج الظاهراتي» لدراسة
القيم الرمزية املرتبطة بالفضاءات املتخيلة،
واملعاشة يف الالشعور من خالل كتابه
جماليات املكان  .كما عمل «يوري لومتان»
على تطوير نظرية متكاملة للتقاطبات املكانية
يف كتابه بنية النص الفني  .كما اختلف النقاد
حول املصطلح شأن العديد من املصطلحات
األخرى احلديثة .فمنهم من آثر توظيف
مصطلح املكان بدل الفضاء ،ومنهم من وظف
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مصطلح احليز ،ومنهم من وظف مصطلح
املكان باعتباره معادالً ملصطلح الفضاء.
هكذا ،أصبح مصطلح مكان ،وكذلك مصطلح
فضاء من بني املصطلحات األكثر تعقيداً
يف مجال الدراسات السردية احلديثة .وقد
انتقل هذا التعقيد إلى اللغة النقدية الروائية
العربية.
تشكيل الفضاء يف مراكش دواليك :
تكشف القراءة األولية لرواية مراكش
دواليك للروائي «عبد الرحيم الرزقي»،
عن تعدد الفضاءات ،وتداخل إيقاعاتها.
يرسم سارد هذا النص الروائي ومعه باقي
الشخصيات التي تتناوب على العملية
السردية (شخصية املختار التدالوي،
وشخصية سالم اخلزاعي) مالمح خاصة
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ملدينة السارد /مدينة «مراكش» .يشكل فضاء
مدينة مراكش ،ذلك الداخل املفتوح على
بعضه البعض ،والشديد االمتداد واالتساع.
دون وجود أية إنقطاعات تكسر من امتداداته
من جهة وعالقاتها مع الشخصيات السردية
من جهة أخرى .غير أنه كذلك فضاء معزول
عن اخلارج .إال أن تدخل هذا اخلارج سيؤدي
إلى خلخلة إيقاعات املدينة .كما سيكون
مفتاحا ً للتحوالت الكبرى ،التي قامت الرواية
برصدها ودراستها بعمق ووضوح شديدين.
وقد اقترنت هذه التحوالت يف رواية مراكش
دواليك مبجموعة من الظواهر التي كانت
مبثابة متهيد ملا سيجري الحقاً.
تنقسم فضاءات رواية مراكش دواليك إلى
خارج وداخل« .اخلارج» هو دروب وأزقة

إبــــــــــــداع

املدينة العتيقة ،والسوق ،ساحة جامع الفنا،
و»الداخل» هو محكمة األسرة ،واملقهى
(مقهى جورج/ص )85:وغرف الفنادق،
ومقامات الصاحلني واألولياء ،وجميعها
تنفتح على فضاء الساحة /املركز ساحة
«جامع الفنا» مركب الداللة املراكشية .ينفتح
فضاء الساحة على املطلق و الغيبي .فحني
يلجأ السارد إلى وصف الفضاء الروائي ،فإنه
يرمي من وراء ذلك إلى بث املصداقية فيما
يسرد بجعل الفضاء يف نص رواية مراكش
دواليك  ،مماثالً يف مظهره اخلارجي
للحقيقة ،نابعا ً من مرجعيته الواقعية .يقول
السارد يف وصفه لفضاء محكمة األسرة:
(( كان خروجي من بوابة املحكمة املكلفة
بتطليق الناس وتزويجهم ،وكانت مكلفة أيضا ً
بأمور كثيرة ومختلفة كاإلرث و غيره)..
ص .9:وألن سارد هذا النص السردي
(الروائي عبد الرحيم الرزقي الضمني) ،وهو
يصف فضاءاته الطبيعية ،يستثمر عناصره
الفيزيائية لتجسيده .ليجعل القارئ يقف
عند الصور الطبوغرافية للمكان (باب دكالة،
ص )19والتي تؤشر على مظهره اخلارجي.
ليرسم صورة بصرية .جتعل إدراك الفضاء
بواسطة اللغة ممكناً .لكونه يجعل من
الوصف أداة لتصوير الفضاء وبيان جزئياته
وأبعاده .وهو بتوظيفه عناصر الفضاء
املحسوسة لتشكيل بعده املتخيل ،إمنا يدخل
عوالم الفضاء بتفاصيلها الصغيرة يف عالم
الرواية التخييلي ،ويشعر القارئ أنه يعيش يف
عالم الواقع ال عالم اخليال ويخلق انطباعا ً
باحلقيقة ،أو تأثيراً مباشراً بالواقع ( .)1ذلك
أن السارد حني يعمد إلى إسقاط مجموعة من
الصفات الطبوغرافية على الفضاء الروائي،
فإنه مينحه «معاني وصفية تدخل يف تركيب
صورة الفضاء والقيم الرمزية املنبثقة عنه»
( .)2كما هو الشأن بالنسبة لفضاء ساحة
«جامع الفنا» (( :يعود بي ملراكش ،ويركبني

حنني جارف إلى الساحة وهديرها ،ودقات
طبولها وصليل صنوجها ،وتقاطعات رنات
املزامير و اللغط) ص .60، 59:يقول
كذلك يف الصفحة (( : 72فكانت حلظات
رهيبة ساد فيها احلزن والدموع متقاطعا ً مع
التذكر .تذكر «مراكش» واجلوقة ،والساحة،
والضجيج)) .
مراكش دواليك  ،الشخصية و حميمية
الفضاء :
يكشف سارد رواية مراكش دواليك عن
العالقة احلميمة بني الفضاء والشخصية .ذلك
أن اختالف هذه الصفات وتنوعها من فضاء
إلى آخر يف النص الروائي ،يعكس الفروق
االجتماعية والنفسية واأليديولوجية لدى
شخصيات الرواية ،وحكاياتها .يقول السارد
يف الصفحة (( :37أتذكر «رشيدة» و «مليكة»
و»سعاد» ،كانت لكل منهن حكاية .ويجب أال
ننسى «صباح» ذات البياض والقد املربوع.)).
يقول كذلك عن شخصية «حنا شمحا»:
(( ولدت مبراكش من والدين يهوديني ،كانا
يسكنان «»قصيبة النحاس بدالً من «املالح»)
ص .112 :هذا فضالً عن أن الدالالت النابعة
من هذه الفروق ،ميكن أن تكون تعبيراً عن
رؤية شخصيات الرواية للعالم ومواقفها منه.
كما تكشف عن الوضع النفسي للشخصيات
وحياتهم الالشعورية .بحيث يصير للفضاء بعد
نفسي يسبر أغوار نفسيات هذه الشخصيات
السردية .ليعكس ما (( يثيره الفضاء من
انفعال سلبي أو إيجابي يف نفـس احلال فيه))
( .)3إن التسليم بوجود عالقة تأثير وتأثر
بني القضاء والشخصية ،ينفي كل غرابة يف
أن يكون الفضاء قطعة شعورية وحسية من
ذات الشخصية نفسها .من ثم ،فإن الروائي
«عبد الرحيم الرزقي» ،حني يشيد مختلف
فضاءاته السردية ،يعمد إلى جعلها منسجمة
مع طبائع شخصياته وأمزجتها .يقول السارد
يف الصفحة (( :90،91ولنا جنوح أول صوب
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الزاوية العباسية بتوابعها املترابطة «باب
تاغزوت ،ومتشيط الطوالة› ‹ديور الصابون
 ،فتأرجح أمام فندق «الغاسول» ،ولنا جنوح
آخر من الزرايب نحو «سيدي غامن» ،أما
النكوص اآلخر فتركناه لعرصة «بن براهيم
 ،وعرصة إيهري  ،و»لكزا» ..ثم «رياض
لعروس» ،فسيدي بوعمر ،مسح سريع على
«الزاوية احلمدوشية» ،ثم دار الباشا .تربية
عمرانية دقيقة الكشف عن بواطنها ..ناس
كانت تشيد بنيانها لتقول :ــــــ نحن هنا)).
بحيث تبدو هذا الفضاءات كما لو كانت
خزانا ً حقيقيا ً للحالة الشعورية والذهنية
لشخصيات هذا النص السردي .كما تكشف
الفضاءات ذاتها ،عن احلاالت الالشعورية
للشخصيات وتساهم يف التحوالت الداخلية/
النفسية التي تطرأ عليها .مما يجعل
فضاءات رواية مراكش دواليك تقوم بدور
العاكس ألحاسيس شخصياتها الروائية
(املختار التدالوي ،سالم اخلزاعي ،حنا
شمحا ،حفصة ،ليز) .بل أكثـر من ذلك،
ميكن للفضاء القيـام بـدور الشخصيـة ذاتها.
وذلك باعتباره تصويرا لغويا ً يشكل معادالً
حسيا ً و معنويا ً للمجال الشعوري والذهنـي
للشخصية .كما ميكن أن ميثل الفضاء رمزاً
من رموز االنتماء بالنسبة للشخصية .يقول
السارد يف الصفحة  (( : 37كل هذه األمكنة
التي متر أمامي صوراً ،هي مبثابة استحضار
كامل بحذافيره ملراحل العمر املتقافزة ..يكاد
يتنصل مني جسدي أجسادا أخرى كثيرة
باختالفاتها العمرية ..هذه األماكن املسكوكة
على صفحة عيني حتضر معها اللون والصوت
واإلحساس بالفرح)) .إذا كان هذا الفضاء
يعمق
أليفا ً يف عالقته بالشخصية بحيث ال َ
لديها إحساسا ً بالغربة .بل على العكس ينمي
فيها اإلحساس باالمتالك .وذلك حني متتلك
الشخصية – بالفعل – مكانا ً وجدانياً.
مراكش دواليك و حتوالت الفضاء :
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إذا كان الفضاء هو مجموع احليزات املحددة
فيزيائيا ً من حيث عالقاتها بعضها ببعض،
فإنه يف رواية مراكش دواليك أشمل وأوسع
من معنى املكان .الفضاء هو العالم الروائي،
هو مجموع األمكنة .لكونه يتسع اصطالحا ً
ليحتوي أشياء متباينة ومتعددة .بدءاً من
املساحة الورقية التي يتحقق عبرها جسد
الكتاب إلى املكان و الزمان ،األشياء ،اللغة،
واألحداث التي تقع حتت سلطة إدراكنا عبر
أمناط السرد التي جتسد عالم الرواية.
لهذا ،فإن الفضاء يف هذا النص السردي،
هو كل معقد .ال ميكن اختزاله يف مجرد
وصف األمكنة .فهو فضاء حركة وحياة ،وبؤرة
للتفاعل القيمي واالجتماعي .إنه يسجل تارة
عبر احلواس ،ويعكس طوراً حاالت نفسية أو
مواقف (قد تكون مسبقة) .كما أنه يعبر عن
صراعات قوة( .)4نحن نتعامل ،إذاً مع فضاء
اجتماعي ثقايف ،وإنسي (انثر وبولوجي) .وهو
أوالً وأخيراً من مكونات السرد الذي يتوسل
النظام الداللي (السيميائي) للغة .لهذا،
ميز «يوري لومتان»( )5بني البنية الفضائية
للعالم الذي يجري متثله ،وبني املخططات
الفضائية التي هي مبثابة لغة واصفة لوصف
النماذج الثقافية .ففي احلالة األولى ،تعود
اخلصائص الفضائية للشيء الذي يجري
وصفه .فيما تعود اخلصائص الفضائية يف
احلالة الثانية ،للغة الوصف الثانية  .وعندها
تغدو اخلطاطات الفضائية نوعا ً من لغة ثانية
فوقية ،تصبح بنية العالم الفضائية مبثابة
النص يف هذه اللغة .ففضاء الرواية الذي
يلجه القارئ ،هو كل معقد يتعالق مبجمل
نسيج السرد وينتظم فيه.
غير أن فضاءات رواية مراكش دواليك
 ،تعرف حتوالت مستمرة .يقول السارد
يف الصفحة(( :43لم تكن مراكش أواخر
ستينيات القرن املاضي تخرج عمرانيا ً عن
إطارها التاريخي الذي لبثت فيه طوال التسعة
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قرون ...كانت مدينة مميزة ببناياتها وأهلها
ومساجدها ودباغتها ،ومدارسها ،ومناراتها،
ورياضها ،وعلمائها ،و عوامها ..و ساحتها
أيضاً ،وكل ما ومن فيها يتحلزن داخل سورها
العتيد .).ويقول يف الصفحة (( :81واصلي
معي يا مدينة سبعة رجال ،وتلك املآالت
الرهيبة من الهلع و الفزع من اآلتي ،ذاك
التشكل الذي يصاحبك منذ عهود .)..لهذا،
ميكننا القول إن هناك فضاءات مرفوضة
وأماكن مرغوب فيها .فكما أن البيئة تلفظ
اإلنسان أو حتتويه ،فإن اإلنسان (طبقا
حلاجاته) ينتعش يف بعض الفضاءات ويذبل
يف بعضها اآلخر .وإذا كان الفضاء يف رواية
مراكش دواليك لعبد الرحيم الرزقي ،يتخذ
داللته التاريخية والسياسية واالجتماعية من
خالل األفعال وتشابك العالقات ،فإنه يتخذ
قيمته الكبرى من خالل عالقته بالشخصية.
تبدو أعلى درجات هذه القيمة حني يكون
الفضاء جزءا من بناء الشخصية .ألن الذات
البشرية ال تكتمل داخل حدود ذاتها ،لكنها
تنبسط خارج هذه احلدود .لتصبغ كل ما
حولها بصبغتها ،وتسقط على الفضاء قيمها

احلضارية والداللية.
اإلحاالت :
الصفحات املشار إليها مأخوذة من:
الرزقي (عبد الرحيم) ،مراكش دواليك(رواية)،
ط ،1منشورات آفاق ،مراكش 160(2021
صفحة)
( )1ريكور(بول)الوجود ،والزمان ،والسرد،
ترجمة :سعيد الغامني ،ط ،1املركز الثقايف
العربي ،بيروت ،2006 ،ص65 :
( )2حلمداني (حميد) بنية النص السردي،
ط ،2املركز الثقايف العربي ،الدار البيضاء،
 ،1993ص63 :
( )3بوتور(ميشال) بحوث يف الرواية
اجلديدة ،ترجمة :فريد أنطونيوس ،ط،1
دار عويدات ،بيروت ،1886 ،ص61 :
Bourneuf(Roland)L’univers du
roman puf Paris 1995 P :107
(4)Lotman(Yuri) La structure du
texte Artistique Gallimard Paris
)1973 P : 87(5
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مقعد اللقاء
محمود بكو .سوريا

أفرد ذراعي
التي ليس لها أحد
للعصافير ..
التي حتلق دون شعر
للموت ..
الذي يشبه نخلة كبيرة
يف عروق التوابيت
لغناء األرض ..
يف هروبه الكثيف
لثمالة الضوء
عندما يتخلى عن أجنحة الورق
للون األخضر ..
يف ذنوب عشبة عينيك .
مقبرة كاملة ..
هنا ...
ال طاقة لي
ألهرب مرة أخرى
بال أبواب
وأحلق دون مف ّر املسافة ...
ال أحب اخلروج بدفعة ناقصة كفقاعات
وأموت بال مقعد
يف وجه الغيم
أو يف شارع نسي ارتداء قميصه
وتسول بجموعه يف يدي .
لن أرضى بحنجرة متعثرة
فدمعة واحدة من الصوت ال تكفي
ألبتعد عنك يا وحيدي .
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قبل أن

نفترق

متر سنوات خوف ومعارك
الدماء تصبغ األرض
ومياه اخلليج احلالك
والسكان بني جريح ومفقود وهالك .
الليبي
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أيام زمان
رفعت األقالم ..

وجفت الصحف
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وطن الثقافة
وثقافة الوطن

