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أساطري األرض املنسيــة ..

صورة

الغالف ..

منذ اأكرث من  2300عام من تاريخ �صدور هذا العدد كان
غرب ليبيا حتت �صيطرة القرطاجيني ،وكان �صرقها حتت
�صيطرة االغريق .اختلف الطرفان على تر�صيم احلدود
بينهما ،فتم اللجوء اإىل حل يق�صي باأن يرك�ض عداءان
من كل طرف يف اجتاهني متقابلني ،والذي يقطع م�صافة
اأطول ينال احل�صة االأكرب من االأر�ض.
و�صل "االأخوان فيللني" عداءا قرطاجة اأو ًال ،قاطعني
م�صافة اأكرب ،وعندما اعرت�ض االغريق بحجة وجود
حتايل ما ا�صرتطوا للموافقة اأن يدفن االأخوان فيالين
اأحياء يف نف�ض البقعة التي تقابل عندها الطرفان ،وافق االأخوان ،ودفنا عند نف�ض النقطة
التي �صيد فيها هذا القو�ض املهيب .
إحياء للتاريخ� ،صيدت ال�صلطات االيطالية عام  1932م .هذا القو�ض بارتفاع
فيما بعد ،وا ً
 38مرت ًا ،وقد و�صع م�صمموا هذا القو�ض يف اأعاله متثالني عمالقني لالأخوين فللييني وهما
يف و�صع ال�صقوط اأر�ص ًا ،ومتت كتابة عبارات متجد روما واأيطاليا على االإفريز االأعلى له،
لكن ال�صلطات الليبية بعد اال�صتقالل م�صحت هذه العبارات وا�صتبدلتها باأبيات ل�صاعر م�صري
يدعى "اأحمد خريي".
املوؤ�صف اأن هذا العمل الفني الرائع قد متت ازالته بعد ذلك عام  1970م  ،غري اأن مو�صع "هيكل
االأخوين فلليني" قد مت حتديده بدقة االآن  ،وهو نف�صه موقع ت�صييد هذا القو�ض الذي يف�صل
بني �صرق ليبيا وغربها  ،وجغرافي ًا ميكن حتديد موقعه اإىل اجلنوب من موقع " اأم الغرانيق"،
عند حافة اله�صبة امل�صتطيلة املعروفة با�صم " جبل الراأ�ض العايل"  ،يف املنطقة اجلرداء
امل�صماة "قرارة را�ض الرتاب"  ،وهي منطقة تقع على بعد  290كلم غرب مدينة بنغازي .
ولي�صت ق�صة االأخوين فلليني هي الوحيدة يف التاريخ االغريقي  ،بل اأن هناك ق�صة م�صابهة
وقعت بني مدينتي "المب�صاكو�ض" و"باريون" يف اآ�صيا ال�صغرى ،حيث مت اللجوء اإىل عداء
من كل مدينتني يرك�صان يف االجتاهني املتعاك�صني ليكون موقع تقابلهما هو نقطة احلدود
الفا�صلة .
• اخلال�صة :
رمبا تكون هذه ا�صطورة ،رمبا حدث تاريخي موثق ،ولكن  ..املهم هو االآتي  :رحل اجلميع،
االغريق ،القرطاجيون ،حتى القو�ض ،وبقيت االأر�ض .الكائن الوحيد الذي ال يخذل اأ�صحابه.
• للمزيد :
اأندريه الروند  ،برقة يف الع�صر الهللين�صتي ،مرجع �صابق� ،ض �ض 200ـ . 202

رئيس مجلس اإلدارة :

مصطفى الشيخي
خالد مصطفى
خالد
الشيخي
د .الصديق بودوارة املغربي

د .الصديق بودوارة املغربي

مكتب فلسطني
فراس حج حممد
مكتب اهلند
عالء الدين حممــد اهلدوي فونتزي
شؤون إدارية ومالية
عبد الناصر مفتاح حسني
سليمانومالية
شؤون ادارية
الصاحلني
حممد
عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

خدمات عامة
رمضان عبد الونيس
حسني راضي

الفين
اإلخراج
الفني
اإلخراج
حممد حسن اخلضر
حممد حسن حممد

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة ،وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة
ملـف وورد  ،wordمرفقـةً مبـا يلـي :
 .1سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .
 .2يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .
فضـل أن تكـون املقـاالت مدعمـةً بصـورٍ عاليـة اجلـودة ،مـع ذكـر
.3
ُي ّ
مصادر هـا.
 .4املوضوعات التي ال تُنشر ال تُعاد إلى أصحابها .
 .5يحـق للمجلـة حـذف أو تعديـل أو إضافـة أي فقـرة مـن املقالـة،
متاشـي ًا مـع سياسـتها التحريريـة .
 .6اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال
تُعتبـر مرجعـ ًا للحـدود الدوليـة .
 .7ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي
بدايـةً مـن عددهـا األول ،وحتـى تاريخـه ،بـدون موافقـة خطيـة مـن
رئيـس التحريـر ،وإال اعتبـر ذلـك خرقـ ًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .
املـواد املنشـورة تعبّـر عـن آراء كتابهـا ،وال تعبّـر بالضـرورة
عـن رأي املجلـة ،ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات
املترتبـة علـى مقالتـه .
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4

العـدد
محتويات
محتويات العدد

* 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

 5الليبي

إبـداعــات

إبـداعــات

مجدي أنور /مصر
هيا بن سعود  /ليبيا
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افتتاحية رئيس التحرير

عالمات استفهام الرئيس..

بقلم  :رئيس التحرير

بقلم  :رئيس التحرير

(( هل جتولت �صاعات يف متحف لالأوابد القدمية حتى كلت قدماك واأنت
تتحرك يف بطء بني العاديات ،تنظر اإىل هذا وتتاأمل ذاك ،ثم خرجت
ف�صاألت عن ما راأيت فلم ت�صتح�صر �صوى عمل واحد اأو اثنني ،حتدثت عنهما
بحما�ض ون�صيت ما تبقى؟
هل خطر لك اأن ترتمن ب�صيء من ال�صعر القدمي لتكت�صف اأن ذاكرتك مل تقب�ض
اإال على ق�صائد قليلة ،واأهملت عداها ،واأن ل�صانك يجري ببع�ض االأبيات
تتغنى بها بني اآن واآخر دون غريها؟ هل ت�صاءلت ملاذا اعتربت "املوناليزا"
درة متاحف اأوروبا ،و"ربة الينبوع" درة متاحف ال�صرق؟ اأعمال عا�صت مع
االن�صان و�صتبقى اأبد ًا ،واأخرى ماتت اآن الوالدة ،ملاذا؟ ))
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اإنه العامل الفذ "فرا�س ال�سواح" يطرح عالمات
اال�ستفهام الثمينة يف مقدمة كتابه الرائع عن ملحمة
جلجام�س البابلية ال�سهرية .وهو بذلك ميار�س فعل
ا�ستفزاز الوقائع لتديل باعرتافاتها ال�سرورية ،ملاذا
أ�سرار وراء قدومها امل�سكوك
حدثت؟ وكيف؟ وهل من ا ٍ
يف �سالمة نواياه؟
نحن نحن نحاول اأن نقتفي االأثر ،واإذا كان العمل الفني
بكل �سنوفه عم ًال ي�ستحق االحتفاء والتبجيل اإذا ما حاز
على �سفات معينة ،اأو باملعنى املعتاد ي�ستحق جائزةً،
مهما يكن نوع هذه اجلائزة ،فاعتبار "املوناليزا" -
ح�سب فرا�س ال�سواح مث ًال  -درة متاحف اأوروبا،
هو جائزة بحد ذاته ،كما اأن ترمنك ب�سيء من ال�سعر
القدمي دون غريه  -ح�سب فرا�س اأي�س ًا  -هو جائزة
كذلك ،كل هذه عالمات ا�ستثناء متنح الأعمال ت�ستحق
اال�ستثناء كتتويج جلودتها ،لكننا �سوف نرك�س يف
هذه االفتتاحية وراء �سوؤال املعايري ،و�سوف نطرح
ال�سوؤال الذي يحتاج اإىل جهدٍ جماعي لالجابة عنه :
هل هناك معايري متفق عليها لنمنح االأعمال االبداعية
جائز ًة ما؟
• حلظة اكتمال الو�صول .حلظة اجلائزة:
اجلائزة ،هي دائم ًا تلك اللحظة التي نتقدم فيها لنح�سد
حم�سو ًال اجتهدنا يف رعايته وزرعه والعناية به ،ولكن،
هل دائم ًا هي نف�س املعايري التي جتعلنا نعي�س تلك
اللحظة التاريخية؟ اأم اأن هناك ما ميكن اأن نقوله حيال
هذا املو�سوع ؟
�ساأبداأ مبا يقوله غريي ،ال مبا اأقوله اأنا ..
الكثريون كتبوا اأن هناك مقايي�س لتقدمي اجلوائز،
وكاأن هناك كائن ال يتواجد يف احلقيقة معنا يف ذات
املكان ..لكنه  ..يف احلقيقة هو من يعطي اجلائزة .
هناك معايري  ..بكل تاأكيد ياأتي ال�سغل  ..الكتابة ..

االبداع  ..الفكرة  ..اجلراأة  ..وملكن  ..هل هذا كل
�سيء ؟ �سخ�سي ًا ،ال اأعتقد.
• �صوؤال على هام�ض االأ�صئلة :
هناك ذلك الكائن اخلفي .هناك كائن له اأكرث من وجه
 ..له اأكرث من الهيئة الواحدة ،مث ًال هناك �سوؤال مفاده
هل ا ِأنت امراأة ؟ هل اأنت رجل ؟ هل اأنت الذكر  ..هل
اأنت االأنثى ؟ قال بع�سهم هذا الأنه على �سبيل املثال
جائزة نوبل مت تقدميها لـ  822رج ًال  ..مقابل 48
امراأة .فهل الذكورة واالأنوثة من اأ�سباب معايري تقدمي
اجلوائز ؟
• على من تتكيء اأنت ؟ :
تعالوا لنقراأ عن عالمة ا�ستفهام اأخرى  ..وعن نف�س
اجلائزة اأي�س ًا  ..اإنها تتعلق باجلامعات واملوؤ�س�سات
التي تقف وراء �ساحب اجلائزة ،اإذ اأنها يف العادة
تُعطى خلريجي اجلامعات الكبرية ،ال�سهرية ،هارفارد
مث ًال  ..اأوك�سفورد ،وهكذا  ..فهل مو�سوع الفوز
بنوبل يتكيء اأي�س ًا على احتمال اأن يتكيء �ساحبها
على موؤ�س�سة �سخمة ؟
• هل اأنت جمهول الن�صب يف عامل الكتابة؟
لنتكلم االآن عن متكاأ اآخر ..
اأو لن�ساأل هذا ال�سوؤال  ..ملاذا مل يفز "ميالن كونديرا"
؟ ملاذا مل يفز "اأدوني�س" ؟ ملاذا مل يفز "اإبراهيم
الكوين"؟ ملاذا مل يفز "ال�سادق النيهوم"؟ ملاذا مل
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يفز "الطاهر وطار" ؟ ملاذا مل يفز "يحيى حقي"؟ مع
�سرورة اال�سارة اإىل اأنه يف الوقت الذي ُر�سح فيه
القا�س والروائي "يو�سف اإدري�س" والكاتب "اأني�س
من�سور" للفوز بنوبل كل منهما  3مرات ،كما ر�سح
لها االأديب "توفيق احلكيم" مرة واحدة .وعلى ثقل
االأ�سماء الثالثة يف عامل االإبداع اإال اأن اأحدهم مل يفز
بها .كذلك ال�ساعر الفل�سطيني "حممود دروي�س"،
وال�ساعر ال�سوري "اأدوني�س" ،وال�ساعر العراقي
"مظفر النواب" ،واجلزائرية اآ�سيا جبار .القائمة
اأطول من اأن يت�سع لها املجال .هناك اأي�س ًا الروائي
الرو�سي "ليو تول�ستوي" ،وامل�سرحي الرنويجي
"هرنيك اإب�سن" ،وال�ساخر الكبري "مارك توين" .كل
هوؤالء اأ�سماء �سهرية ،نعرفها منذ ع�سرات ال�سنني ..
فهل من مقومات منح اجلائزة اأن ال يكون �ساحبها
ا�سم ًا معروف ًا يف عامل االأدب؟ هل املطلوب هو اأن
حتدث اجلائزة ما يعرف بال�سدمة ؟ اأن ي�سدم املتابع
با�سم ال يعرفه  ،فجاأة يفوز هذا اال�سم بجائزة كبرية
 .ال اأعرف .ولكن  ..الأتابع معكم عالمات اال�ستفهام
ولن�ساأل مع ًا :هل من معايري تقدمي اجلوائز اأن يكون
يف ظهرك نا�سر ؟ متمكن ؟ وقوي؟ رمبا .ال ا�ستطيع
اخلو�س طوي ًال يف عالمة اال�ستفهام هذه ،رمبا اأحتاج
اإىل نا�سر ليقدم االي�ساحات.
• عالمة ا�صتفهام اللغة :
تعالوا لعالمة ا�ستفهام اأخرى  ..مث ًال  ..اللغة الفرن�سية
( تقول بع�س االأقالم ) تراجعت يف الدول الفرانكفونية
 ..وهنا بداأنا نالحظ فوز بع�س الكتاب من املغرب
العربي بجوائز مثل "كونكور" ،و "االأكادميية
الفرن�سية"  ..فهل هذا يعني اأن هناك �سبب ًا اآخر يتمثل
يف مد يد العون للغة فرن�سية بداأت يف الرتاجع يف
منطقة ما بتو�سيع دائرة القراءة بهذه اللغة ،وباملزيد من
10

افتتاحية رئيس التحرير

ال�سجيج االعالمي حول فوز رواية بنف�س هذه اللغة
املرتاجعة ؟
• عالمة ا�صتفهام النوايا املبيتة :
تعالو من جديد لنطالع اح�سائية �سغرية عن العرب
الفائزين بنوبل  ..على �سبيل املثال :
حممد اأنور ال�سادات ،يا�سر عرفات ،حممد الربادعي،
توكل كرمان ،الرباعي الراعي للحوار الوطني التون�سي
وهي اأربعة منظمات تون�سية ،هناك يف جمال االأدب
امل�سري "جنيب حمفوظ" ،ويف الكيمياء امل�سري
"اأحمد زويل"
وا�سح جد ًا اأن االأ�سباب �سيا�سية نوع ًا ما  ..فال�سيا�سة
اأعطتنا ما ن�سبته  90%من اجلوائز واالأدب مل ي�ستطع
�سوى واحدة ،والعلم التطبيقي اأي�س ًا .وهذا �سيجعلنا
نعود من جديد اإىل املعايري ،واإىل ال�سوؤال عنها .تعالوا
اإىل �سوؤال الرت�سيحات لنجد اأن "طه ح�سني" ُر�سح

للجائزة  14مرة  ..بني اأعوام  49و  .64وهنا البد
من االنتباه اإىل ما �سرح به "حممد �سلماوي" رئي�س
احتاد كتاب م�سر ال�سابق يف مذكراته عن اأن طه
ح�سني كان اأقرب املر�سحني للفوز يف �سنة 1949
 .فما الذي حدث ؟
كانت اللجنة تريد تقدمي اجلائزة لالأمريكي "وليم
فوكرن" فا�سطرت لتاأجيل اعالن "طه ح�سني" فائز ًا
اإىل العام التايل ولكن ،ما الذي حدث يف العام التايل ؟
العام التايل الذي هو  49كان العام التايل لقيام

"ا�سرائيل" ،وبطبيعة احلال مل يكن من املنا�سب اأن
متنح اجلائزة الأديب عربي حتى ال يبدو وكاأن نوبل
تنحاز للهوية العربية �سد ال�سهيونية التي حت�سلت
اأخري ًا على وطن ،ولو باالغت�ساب املبا�سر الفج .
مازلنا اإذ ًا يف عالمة اال�ستفهام ..
يف عام  1966فاز بنوبل الكاتب اليهودي االإ�سرائيلي
"�سموئيل يو�سف عجنون" الذي ينا�سر ال�سهيونية،
وترتكز كتابته على الهوية اليهودية ،مع ال�ساعرة
اليهودية "نيلي زاك�س" التي عمدت يف اأعمالها اإىل
11
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اإبراز معاناة بني معتقدها الديني .فهل نوبل هي جائزة
�سيا�سية متنكرة يف عباءة اأدبية ؟ مثما قال احدهم ؟ اأمل
اأقل اإننا مازلنا يف عالمات اال�ستفهام؟
• عالمة ا�صتفهام اللغة :
وهنا عالمة اأخرى ،هل هي اللغة؟ وهل اللغة متثل معيار ًا
من املعايري؟ اإن اللغة العربية لي�ست من اللغات املدعومة
يف نوبل مث ًال ،هناك الفرن�سية واالجنليزية واالملانية
وال�سويدية .باال�سافة اإىل اأن االأدب العربي هو االأقل
انت�سار ًا تقريب ًا ،واأقول تقريب ًا الأننا ال نقوم برتجمة
االأدب العربي اىل اللغات االأخرى ،ولعل االح�سائيات
تو�سح ذلك .ابحثو على النت و�ستقراأون اأن ما
ترتجمه دولة اأوربية �سغرية ي�ساوي كل ما ترتجمه
الدول العربية يف �سنة كاملة ،وهكذا ،هناك الكثري
من االأرقام املوؤملة بهذا اخل�سو�س .فاأحدهم اأخربنا اأن
جمموع االأعمال العربية املرتجمة اإىل لغات اأجنبية ال
تتجاوز  100رواية عربية .وهذا رقم بائ�س جد ًا .نحن
اأيها ال�سادة ال يقراأنا اأحد خارج هذا الكهف .ولكن
علينا اأن ال نحزن فاللبنانية "�سو�سن االأبطح" تقول
اإن ال�سني اأي�س ًا � .سني االألف مليون .مل تتح�سل على
نوبل اال مرتني .ال�سني بعيدة ثقافي ًا عن اأوربا مثلما
نحن بعيدون .ونوبل مثلما اأح�سن يف التعبري امل�سري
"عزت القمحاوي" هواها اأوربي  .فما هو احلل ؟
• املحلية هي بداية العثور على جواب :
احلل هو املحلية ،هو جوائز عربية ،هو منظور عربي
البد من اأن يتاآزر مع منظور اأو�سطي مع منظور
حمور اأدبي
اأ�سيوي ،مع املنظور االأفريقي .البد من ٍ
هنا .فهل احلل يف جائزة البوكر العربية مث ًال ؟ رمبا،
وهل احلل يف جائزة كتارا للرواية العربية؟ رمبا.
وهل احلل يف جائزة ال�سيخ زايد للكتاب؟ اأم احلل
يف جائزة جنيب حمفوظ ؟ رمبا .وهل احلل يف جائزة
امللتقى للق�سة الق�سرية؟ رمبا .وهل احلل يف جائزة
12
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الطيب �سالح العاملية؟ رمبا .اإن اجلواب ال�سحيح
هو اأن احلل يف كل هذه اجلوائز مع ًا .وهو جواب
�سحيح بكل تاأكيد  .ولكن على اأن تخلو من متالزمة
نوبل امل�ستع�سية على احلل ،على اأن تخلو من عالمات
اال�ستفهام املعتادة  .ولكن من جهة اأخرى هناك عالمة
ا�ستفهام مميتة :هل بيئتنا العربية ب�سكل عام ،واأعني
هنا البيئة االجتماعية ،قادرة على ا�ستيعاب املنطق
التعددي يف االآراء واملفاهيم واحلوار؟ هل هي بيئة
بامكانها اإنتاج موؤ�س�سات متنح جوائز عادلة حترتم
هذه املفاهيم ؟
• عالمة اال�صتفهام االأخرية :
هناك عالمة ا�ستفهام اأخرى ،ماذا عن اخلا�سرين؟
اأولئك الذين حاولوا الفوز ومل يتمكنوا ،اأال ي�سرحون
هم باأن اجلائزة ظاملة ؟ ومتحيزة؟ وهذه عالمة ا�ستفهام
اأخرى ،ملاذا ال ت�سدر اللجان التحكيمية لهذه اجلوائز
بيانات وا�سحة و�سريحة تقول فيها اإنها متنح اجلائزة
العتبارت هكذا وهكذا وهكذا .الأننا وب�سراحة مازلنا
ال نفهم هذه املعايري بدليل كل عالمات اال�ستفهام هذه.
هناك عالمة ا�ستفهام اأخرى ،ملاذا يختفي الكثري من
الفائزين بعد ح�سولهم على اجلائزة ،وكاأنهم اأدوا
ماعليهم وانتهى االأمر ؟ هناك عالمة ا�ستفهام اأخرى،
واأخرية :يف جمتمعنا العربي ،هل ميكن اأن نتقبل
رواية �سادمة فنعطيها جائزة؟ مثلنا حدث مع رواية
الليبي االأخرية "خبز على طاولة العم ميالد" ،اأم اأننا
نعطيها اجلائزة ثم نتخلى عن �ساحبها ليواجه اجلحيم
وحده بعد ذلك؟ هل راعت معايري منح اجلائزة ال�سطوة
الكبرية للممنوع وامل�سكوت عنه يف هذا العامل الرابع
املاأزوم؟ اأحمد الله اأنها كانت عالمة اال�ستفهام االأخرية
وال من جواب .
( يتبع )

التاريخ ...الوسائل  ...التحديات  ...المعالجات ..

أدب الطفل يف ليبيا ()5

امراجع السحاتي .ليبيا
كنا قد حتدثنا عن اأهم و�سائل نقل اأدب الطفل يف ليبيا،
وعن اأهم التحديات التي تواجه هذا النوع من االأدب،
وكذلك عن نوعية الق�س�س التي وجهت لالأطفال ،واالآن
نتابع احلديث عن بع�س تلك الق�س�س التي وجهت للطفل
واأثري حولها اجلدل ،والتي قدمت كق�س�س لالأطفال،
وهي ذات اأ�سلوب غري م�ستحب من قبل الكثري من
الرتبويني والكتاب ،اإ�ساف ًة اإىل التحدث عن اأهم التحديات
وال�سعوبات التي تواجه الكتابة يف هذا االأدب .
يف ق�سة "عن اأح�سن ل�س يف اململكة"� ،سمن من جمموعة
ق�س�س االأطفال لل�سادق النيهوم ،جند ال�سرد التايل(( :
من الق�س�س غري املعقولة التي ترويها العجائز يف بنغازي
اأنه ملا مر�س �سيخ الل�سو�س واأح�س بدنو االأجل جمع
ل�سو�س اململكة من اأدناها اإىل اأق�ساها حول فرا�سه،

ودعاهم اإىل قراءة الفاحتة ،ثم قال لهم وهو يعبث بطرف
عمامته () :اعلموا يا اأوالدي اأن املوت نهاية كل حي ،واأنه
لي�س باقي ًا اإال وجه الله ،واأنا عجوز وهن عظمه ،واأحنى
الدهر ظهره ،بال الدنيا بحلوها ومرها ،ومل يعد يرجو منها
�سوى خري الثواب ،وح�سن املاآب .وقد راأيت اأن اأذهب اىل
مكة هذا العام ،واأغ�سل جثتي من الذنوب واالآثام ،قبل
اأن يفوتني القطار ،ويقطع على املوت طريق االأبرار،)).
وي�سيف (( لذا قررت اأن اأجمعكم هنا كي تختاروا من
بينكم �سيخ ًا اأقلده االأمر بعدي ويتويل من�سبي.)1( )).
ويف ق�سة "عن مراكب ال�سلطان" جاء يف ال�سرد واحلوار
التايل  (( :وبقى الفقي مطرق ًا لربهة من الوقت ،رفع راأ�سه
وقال بثبات :اعلم يا موالى اأننا قراأنا يف كتب ال�سلف
ال�سالح اأن "جالو" �ستخرب بعد عمار ،و�سوف ير�سل الله
عليها ريح ًا حامية جتو�س بها �سبعة ايام و�سبع ليايل ،ال
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تتنف�س نبتة اإال ماتت يف حينها.)2( )).
ويقول ال�سرد يف ق�سة "عن مراكب ال�سلطان" (( :لقد
هداأت الريح بعد �سبعة اأيام و�سبع ليايل – كما قال الفقي
– وخرجت "جالو" من اأق�ساها اإىل اأق�ساها ،ثم غفر لها
الله ذنوبها وخطاياها .)3("..
ويف ق�سة "عن العظم وراقد الريح" جنده ي�سرد باأ�سلوب
العجائز ويقول(( :يحكى ،والله اأعلم بغيبه واحكم ،واأعز
واأكرم ،واألطف واأرحم ،اأن ال�سيطان كان يقف ذات يوم
كعادته اأمام بوابة اجلحيم ،ويح�سي �سحاياه اجلدد الذين
و�سلوا لتوهم من دار الدنيا .وكان ي�سحك ملء �سدقيه
ويهز ذيله القبيح العاري من ال�سعر �سارخ ًا باأعلى �سوته "
( ،)).)4ويف ق�سة "عن الن�سر ال�سحري االبي�س" ،يقول
يف �سرده العجائزي .. (( :ثم كان يا ما كان .وكان ثمة
فقي ذائع ال�سيت يف جامع احلدادة ،وكان يفك الر�سيدة
ويعلم القراآن لالأطفال وي�سفي من العقم و�سائر االأمرا�س
ويكتب اأحجبة املحبة .وقد تبحر يف علوم االأولني ،واغرتف
من اأنهار احلكمة ،وعرف االأوراد ال�سبعة وخبايا اململكة
واجلان ولغة الطيور و�سرب الرمل " ( ،)5وقد عرف
الل�سو�س اأنه ميلك ياقوتة ،واأن ال�سيخ �سوف ي�سع حول
عنقه القالدة ،وين�سبه عليهم طوال حياته الأنه حق ًا اح�سن
ل�س يف اململكة ،ولكن الل�س املدعو "الزناتي خليفة" هز
لهم راأ�سه ثم �سرع ي�سرخ دون اأن يتوقف عن ال�سحك،)).
 ...وانهاها باالآتي  (( :هذا ما تقوله العجائز يف بنغازي)).
بداأ ق�س�سه باالأ�سلوب العجائزي ،ووفق ما تق�س اخلرافة
واحلكاية ال�سعبية "كان يا ما كان" ،حيث جنده يقول يف
�سرده يف ق�سة "عن مراكب ال�سلطان"  " -:كان يا ما
كان  ،...وكذلك يف �سرده من ق�سة "عن اأح�سن ل�س يف
اململكة " ،الذي يقول  " -:من الق�س�س غري املعقولة التي
ترويها عجائز بنغازي  .)6( "...وكذلك يف ال�سرد الذي
يقول  " -:هذا ما تقوله العجائز يف بنغازي " ( .)7ويف
ق�سة عن الن�سر ال�سحري االأبي�س يقول كذلك ... " -:
ثم كان ما كان .وكان ثمة فقي ذائع ال�سيت يف جامع
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احلدادة وكان يفك الر�سيدة ويعلم االأطفال .)8( "..
ويف ق�سة "عن غلطة جحا" يقول يف �سرده كذلك
 " -:قيل ،والله اأعلم مبا يقال يف هذه املدينة الطويلة
الل�سان"( .)9ويف ق�سة "عن قوت العيال" يقول يف
�سرده كذلك  (( :ثم كان يا ما كان ،وكان رواد املقهى يف
الفندق القدمي .)10( "..
نالحظ يف هذه الق�س�س اتباع ا�سلوك غري م�ستحب من
املجتمع الذي يحدث فيه الكاتب قرائه ،اإ�ساف ًة اإىل اأنها
كتبت باأ�سلوب فل�سفي يحكي نف�سية الكاتب مع جمتمعه
والنظرة التى ينظر فيها لهذا املجتمع الأ�سباب اجتماعية
تعر�س لها هذا الكاتب يف حياته وهي كثرية و�سريته
تو�سح تلك االأ�سباب.
ومن هنا جند اأن هناك �سعوبة وحتديات يف الكتابة للطفل
حتى من اأكرب الكتاب الذين تربعوا على ال�ساحة االأدبية يف
ليبيا لعدة �سنوات اأمثال "ال�سادق النيهوم" وغريه .اإذن،
هناك حتديات و�سعوبات تواجه اأدب الطفل يف ليبيا منها
االآتي -:
 - 1اقتحام جمال الكتابة للطفل دون درا�سة م�سبقة
للطفل من كافة النواحي .

 - 2عدم معرفة ميول الطفل االأدبي .
 - 3قلة الكتاب يف جمال اأدب الطفل .
� - 4سعف املناهج واخلطط الدرا�سية يف اجلامعات
الليبية يف تدري�س العلوم االجتماعية والنف�سية،
واعتمادها على التدري�س بالطرق التقليدية .
 - 5عدم اختيار املو�سوعات ،واإقحام ال�سور والر�سوم
املنا�سبة التي جتذب الطفل للكتاب ،وهذا يعاين منه
الكثري من اأطفال العامل ،حيث اأ�سار اإىل ذلك الكاتب
وطبيب االأمرا�س النف�سية اللبناين "انطوان ال�سرتوين"
بان هناك عدة اأ�سياء جتعل الطفل ينجذب نحو الكتاب ،يف
مقدمتها ال�سورة اخلارجية ،وعندما تكون هذه ال�سورة
وغريها من ال�سور والر�سوم داخل وخارج املطبوعة
�سور ًا مميزة فهي جتعل الطفل ينجذب اىل الكتاب(. )11
 - 6عدم وجود نقاد يف جمال اأدب الطفل ،وهذا مل
يكن يف ليبيا فقط ،فهو م�سكل تعاين منه دول عربية
وغري عربية كثرية ،ويف هذا اخل�سو�س اأ�سار كاتب
االأطفال امل�سري "يعقوب ال�ساروين" اإىل اأن هناك نق�س
وتق�سري يف عملية النقد ملواكبة اأدب الطفل ،واأ�سار اإىل
اأن عدم مواكبة النقد الأدب االطفال يوؤثر �سلب ًا على تطور
وتقدم اأدب الطفل ،وهذا يو�سح لنا اأن اأدب الطفل يعاين
حتدي ًا اأدبي ًا حقيقي ًا (.)12
 - 7عدم اختيار ق�س�س منا�سبة لعمر الطفل وفق
احتياجاتهم النف�سية ،وما يتوافق مع ميوله العمري،
وهذا طبع ًا مرت به الكثري من الدول ،والحظه الكثري
من املتخ�س�سني يف اأدب الطفل ،ويف ذلك فاإن الكاتب
"انطوان ال�سرتوين" والذي ن�سر اأكرث من  450ق�سة
وحكاية ،وتخ�س�سه العلمي يف االأمرا�س النف�سية
والتحليل النف�سي يقول  (( -:اإن بع�س الكتاب لالأ�سف
يختارون ق�س�س ًا غري منا�سبة لعمر ال�سغار ،واحتياجاتهم
النف�سية ،ومتطلبات مراحل منوهم املختلفة ،والتي تختلف
مع كل عتبة مرحلة جديدة ،مما يجعل االأطفال يبحثون عما
ينا�سبهم يف موا�سع اأخرى)) (.)13

 - 8عدم وجود دعم للمهتمني باأدب الطفل ،وقد الم�سنا
ذلك من خالل اجلهود الفردية التي كانت مبذولة من عدد
من املهتمني بالطفل ،والتي حتتاج اىل دعم وت�سجيع،
فعندما قام اال�ستاذ "رجب العريبي" برفع �سعلة تثقيف
االطفال وت�سجيع املواهب من خالل م�سرح الطفل واذاعة
ال�سنابل ،مل يلق ت�سجيع ًا من الدولة رغم اأنه اأبرز مواهب
يف االإعداد والتقدمي والغناء واملو�سيقى والتمثيل وال�سعر.
 - 9عدم وجود دعم من الدولة لكتاب اأدب الطفل ،مما
�ساهم يف عزوف الكثري من الكتاب عن الكتابة لالأطفال
واجتاههم اىل كتابات اخرى ،ويف هذا ال�سدد يقول
الكاتب اجلزائري "عبد الله اليل"  (( :قلة الدعم احلكومي
اأو من اخلوا�س .هذا االأمر يوؤرق املبدعني ويثبط عزائمهم،
ويجعلهم يف كثري من احلاالت ين�سرفون عن االبداع يف
جمال اأدب الطفل ،وقد يتوجهون اإىل جماالت اأخرى رمبا
تلقى اهتمام ًا اأكرب ورواج ًا اأكرث . )14()).
 - 10النظرة الدونية للطفل كمتلق وم�ستهلك لالأدب
ولي�س منتج ًا له ،ويف هذا تقول الكتابة التون�سية "�سمر
�سمري املرغني" )) :منذ طفولتي واأنا اأرى معظم ق�س�س
االأطفال �ساذجة ،جمرتة من ق�س�س عاملية ،ومملة بع�س
ال�سيء ،اإىل درجة اأنه ميكن للطفل القارئ التكهن باأحداث
الق�سة قبل قراءتها .اأح�س اأن ذلك مرتبط بنظرتنا الدونية
للطفل العربي كمتلق وم�ستهلك لالأدب ال بو�سفه منتج ًا له
وفاع ًال فيه(()15(.
 - 11التدفق ال�سريع للمعلومات الهدامة للطفل دون
رقابة من و�سائل التوا�سل االجتماعي وما ينقل ويبث
عرب ال�سبكة الدولية للمعلومات االنرتنت .
 - 12عدم وجود خطة تربوية جيدة لريا�س االأطفال
واملوؤ�س�سات التعليمية يف املرحلة االبتدائية واالعدادية
وتذبذب تقدمي املعلومات دون م�ساركة ذوي االخت�سا�س
بالطفولة وال�سوؤون االجتماعية عموم ًا .
 - 13اإهمال املوؤ�س�سات التعليمية حل�س�س املكتبة
وعدم توفر حمتويات لها ورقية واإلكرتونية .
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جولة على قدمى يف اأحد �سوارع املدينة ،اإذ عرثت على
مكتبة بالقرب من حديقة البلدية ،دلفت اإليها ،وجدت بع�س
ال�سبية يجل�سون على الكرا�سي يت�سفحون املجالت على
الطاوالت� ،سمري ،ميكي ،طرزان� ،سوبرمان ،الوطواط،
ماجد ،وغريها )) (.)17

 - 14عدم تعاون املوؤ�س�سات احلكومية فيما بينها
يف االهتمام باأدب الطفل خا�سة التي تعنى بال�سوؤون
االجتماعية والثقافة واالعالم والتعليم .
 - 15قلة الربامج واملوؤمترات التي تعد من اأجل الطفل
وما يقدم له من اأدب� ،سوا ًء من خالل ال�سعر والق�سة
وامل�سرحية والتمثيلية والفيلم والتي تعد خ�سي�س ًا
• ا -النتائج :
لالأطفال .
 - 16عدم وجود م�سابقات فكرية واأدبية تخ�س اأدب ا�سافة اىل ما تقدم من معطيات فاإن اأهم النتائج اأنه لوحظ
االتي -:
الطفل .
 - 1عدم اهتمام الدولة باأدب الطفل اهتمام ًا حقيقي ًا،
اإمنا ما تقدمه للطفل فهو على �سبيل الدعاية لها ،وب�سبب
• رابع ًا  :النتائج والتو�صيات :
يف درا�سات �سابقة لعدد من املتخ�س�سني اأعطت ال�سغوط املحلية والدولية .
تو�سيات يف جمال الكتابة للطفل ،حيث اأو�سى الكاتب  - 2عدم وجود كتاب متفرغني للكتابة للطفل .
اجلزائري "عبد الله اليل" املتخ�س�س يف اأدب الطفل � - 3سعف االنتاج املرئي وامل�سموع املقدم لالأطفال .
اإىل �سرورة اأن يتفرغ الكتاب املوهوبون يف اأدب الطفل  - 4اعتماد الدولة الليبية على الدول االأخرى يف
و�سرورة ت�سجيع املبدعني يف اأدب الطفل للكتابة للطفل ،الربامج وما يقدم لالأطفال والتي تبثها على قنواتها
و�سرورة اأن تقام م�سابقات �سنوية يف جمال اأدب الطفل الف�سائية وقلتها .
واأن تو�سع اإبداعاتهم �سمن املناهج الدرا�سية ،اأما الكاتبة  - 5عدم وجود كتاب و�سعراء متخ�س�سني يف اأدب
التون�سية "�سمر �سمري املرغني" فقد اأ�سارت اإىل اأنه يتطلب الطفل .
التخل�س من احتكارية االأدب ،والتخل�س من حمدودية  - 6عدم ت�سجيع الكتابة للطفل ،واإهمال الكتاب
املوا�سيع والتطرق ملوا�سيع واأ�ساليب جديدة ،واأن ي�سمل وال�سعراء يف هذا النوع من االأدب .
هذا االأدب ق�سايا اإن�سانية عامة ويك�سر احلدود الذهنية  - 7عدم وجود كليات واأق�سام يف اجلامعات الليبية
لالأطفال ،اأما الكاتب "انطوان ال�سرتوين" فقد ركز على متخ�س�سة باأدب الطفل على غرار االأدب االإن�ساين االآخر.
اأهمية اللغة وتكوينات اجلمل بحيث يتم ا�ستيعابها من قبل  - 8عدم توفر مكتبات ورقية والكرتونية مبدار�س
الطفل وينجذب اإليها ،وي�سيف اأن كتاب الطفل يتطلب اأن التعليم اال�سا�سي وو�سائل عر�س مرئي لرو�س وريا�س
يكون م�سلي ًا ويحتوي على �سور جميلة جذابة للطفل ،واأن االطفال تعر�س برامج كتبت خ�سي�س ًا للطفل وفق
تكون اجلمل ق�سرية وب�سيطة ذات هدف ور�سالة ( .)16مرحلته العمرية .
وقد ات�سح باأن و�سائل اأدب الطفل كانت اللبنة االأوىل  - 9عدم وجود قناة تليفزيونية خا�سة باالأطفال تخاطب
التي اأ�س�ست موهبة الكتاب واملبدعني يف ليبيا خا�سة االطفال وفق مراحلهم ال�سنية .
الو�سائل ال�سفوية واملكتبات العامة ،حيث جند الكاتب  - 10عدم توفر مناهج اأدبية مكتوبة خ�سي�س ًا لالأطفال
"ح�سني املالكي" يذكر لنا يف كتابه "من الذاكرة" حيث وفق مراحلهم العمرية �سمن مناهج املدار�س يف التعليم
يقول يف �سرده الذاتي  (( :وذات ع�سر ،بينما كنت يف االأ�سا�سي .
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عن طريق احلوا�سيب .
• ب -التو�صيات :
من خالل ما قدم من حتديات ونتائج ،وما قدمه � - 13سرورة ت�سجيل عدد من الق�س�س واحلكايات
املتخ�س�سون يف درا�سات �سابقة ،فاإن الدرا�سة تو�سي التي تعنى باأدب الطفل على اأقرا�س لكي تقدم لذوي
القدرات اخلا�سة ،وتوفري ذلك يف كتب مطبوعة لالأطفال
باالآتي-: :
� - 1سرورة اأن يتفرغ الكتاب املوهوبون يف اأدب املكفوفني .
الطفل للكتابة للطفل.
� - 2سرورة توظيف خريجي التكنولوجيا واملعلومات • الهوام�ض :
يف تكوين جهاز اأمن لالإنرتنت ملتابعة ما ميرر من  - 1ال�سادق النيهوم ،من ق�س�س االأطفال ،املاية –
معلومات عرب ال�سبكة الدولية للمعلومات ،والتي تخ�س ليبيا  :تالة للطباعة والن�سر  ،ط2002 ،1م � ،س.28
 - 2املرجع ال�سابق � ،س .31
الطفل .
� - 3سرورة ت�سجيع الكتاب والر�سامني للكتابة للطفل  - 3املرجع ال�سابق � ،س.14
 - 4املرجع ال�سابق � ،س .20
الليبي من خالل تقدمي امل�ساعدة املادية واملعنوية .
� - 4سرورة اأن يتم اختيار االألفاظ اللغوية من اأفعال  - 5املرجع ال�سابق � ،س .49
 - 6املرجع ال�سابق � ،س.21
ومفردات منا�سبة لكل مرحلة من مراحلة الطفولة .
� - 5سرورة ا�ستحداث اأق�سام وكليات الأدب الطفل على  - 7املرجع ال�سابق � ،س.39
 - 8املرجع ال�سابق � ،س.41
غرار االآداب االن�سانية االأخرى .
� - 6سرورة التزام كتاب اأدب الطفل بالكتابة للطفل  - 9املرجع ال�سابق � ،س.59
 - 10املرجع ال�سابق � ،س .73
ووفق مراحلهم ال�سنية املتعارف عليها علمي ًا .
 - 7اإقامة امل�سابقات واملوؤمترات والندوات املحلية " - 11اأدب الطفل العربي وحتديات املتعة"،
https://www.aljazeera.net/
والدولية ب�سان اأدب الطفل .
 - 8تاأ�سي�س قناة تليفزيونية خا�سة بالطفل الليبي 12/3/news/cultureandart/2021
تقدم فيها برامج تهم الطفل ،وي�سريها متخ�س�سون يف  ،تاريخ االطالع عليه .2022/1/19
 - 12املرجع ال�سابق .
املجاالت واملو�سوعات التي تطرح فيها .
 - 9ت�سجيع امل�سارح التي تعنى بالطفل ومتابعتها  - 13املرجع ال�سابق .
 - 14املرجع ال�سابق .
وتقدمي العون املادي واملعنوي لها .
 10و�سع منهج اأدبي مب�سط خم�س�س للطفل يف  - 15املرجع ال�سابق . " - 16اأدب الطفل العربي وحتديات املتعة" ،مرجع
املراحل االأوىل للتعليم االأ�سا�سي .
� - 11سرورة ا�سراك املتخ�س�سني بالطفولة وال�سوؤون �سابق .
االجتماعية والنف�سية باإعداد املناهج الدرا�سية اخلا�سة  - 17ح�سني ن�سيب املالكي ،من الذاكرة  ،من�سورات
جملة امل�ستقبل ابريل � ، 2015س.68
باملراحل الدرا�سية االبتدائية واالعدادية .
� - 12سرورة اإعادة ح�س�س املكتبة وتوفري حمتوياتها
�سوا ًء كانت ورقية عن طريق الكتب الورقية ،اأو الكرتونية
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على حافة الذاكرة ..

ألغاز السنوسية  ..السنوسية وتكتيك تعدد الخطاب .. .

لغز املهدي السنوسي املنتظر ..
عبد اهلل هارون .ليبيا

تعتمد السنوسية على ما يمكن تسميته بتكتيك تعدد الخطاب ،فهي
صوفية وليست بصوفية ،وهي سنية وتشترك مع الشيعة والصوفية (كالهما
أو إحداهما) في تقديس آل البيت وتقديس األضرحة والمقامات وحب السواد،
تكتيك تعدد الخطاب يلجأ إليه عادة تحسب ًا ألية مفاجآت أو مآزق مستقبلية.

عبد المحسن البناني .ليبيا
يرجع �سدور هذا الطابع اىل 1968م مبنا�سبة اجناز
و�سمي الوادي بهذا اال�سم لكرثة
ج�سر "وادي الكوف"ُ ،
الكهوف به ،كلمة "كهف" تُنطق باللهجة الليبية "كاف"،
اإجناز هذا اجل�سر منذ اأكرث من � 50سنة يعترب حدث ًا له
وزنه من حيث التقييم املعماري يف ذاك احلني ،واالأهم من
كل ذلك اأنه اأُجنز يف دولة طرية العود من حيث التاأ�سي�س،
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ومل تظهر فيها ثروة النفط اإال من �سنوات قليلة ،بل �ساحب
هذا االجناز اإجنازات اأخرى التقل عنه اأهمية مثل "املدينة
اجلامعية" ،و "املدينة الريا�سية" ،وبناء مدينة "املرج"
احلديثة بعد الزلزال الذي اأ�سابها 1963م ،والطريق
ال�ساحلي من احلدود �سرق ًا ( م�سر ) ،اإىل احلدود غرب ًا
( تون�س ) .

من هذه امل�سرتكات مع ال�سيعة ،االإميان ،ومن ثم الرتويج
للمهدي املنتظر ،ال كما يوؤمن به اأهل ال�سنة« .مهدي» جديد
ال يعرف �سيء عن جيناته ،بل كما يوؤمن به ال�سيعة« ،مهدي»
حمدد اجلينات قد ظهر من قبل (احل�سن الع�سكري بالن�سبة
لل�سيعة) ،الذي يختفي اأو يحتجب  -كما يقولون  -انتظار ًا
للحظةٍ ما ،ليخف لنجدة �سيعته واأحبائه ،والق�ساء على
«ال�سفياين» املنحدر من «هند بنت اأبي عتبة» ،اآكلة االأكباد
وزوجها «اأبي �سفيان» .فمن هو «مهدي ال�سنو�سية» الذي
احتجب وينتظر ظهوره؟ اإنه حممد املهدي بن حممد بن علي
ال�سنو�سي (.)1902 - 1844

وعلى ذكر «تكتيك تعدد اخلطاب» ،فلعله من املفيد
وللتو�سيح �سرد اأطرف ا�ستخدام له ،وكان ذلك يف القرن
املا�سي على يد طبيب ن�سائي قبل التو�سل اإىل و�سائل
معرفة جن�س اجلنني ،كان يقول لزبونته اإن جن�س اجلنني
ذكر مث ًال ،وي�سجل يف ملفها الذي يحتفظ به اأن اجلنني
اأنثى ،وعند الو�سع ،اإذا كان املولود ذكر ًا ازدادت �سهرته
و�سدق النا�س مقدرته على معرفة جن�س الوليد ،واإذا كان
العك�س ،واأغ�سب ذلك الزبونة ،و�سككت يف مقدرته دعاها
لرتاجع معه ما �سجل بامللف اخلا�س بها ،فتجد اأن جن�س
اجلنني اأنثى ،ويتهم الزبونة يف �سمعها وانتباهها .وهكذا
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تندرج �سمن خوارق �ستكون بني يدي ال�ساعة معني بها
من يعاي�سها� ،ساأنها يف ذلك �ساأن غيبة «امل�سيح ابن مرمي»
وعودته ،وغريها من العالمات التي ي�سدقها ويقول بها
معظم امل�سلمني».

• اأوال  :نقد ما جاء يف هذا االقتبا�ض :

يحقق ما ي�سبو اإليه اإن اأ�ساب اأو اأخطاأ ،لكن املاأزق حينما
يكون املولود «خنثى» ،اأي حينما يجتمع النقي�سان ،اأي
حلظة اكت�ساف تناق�س اخلطاب اأو خنوثته.

• املهدي ال�صنو�صي املنتظر بح�صب نبوءة
اأبيه :

حتت هذا العنوان ،ا�ستفدت كثري ًا مما جاء يف الكتاب :
(عمر املختار .احلقيقة املغيبة) لل�سيد يو�سف عبد الهادي
احلبو�س( .. )1فقد اأرخ وحفظ الذاكرة ومل مينعه حبه
لل�سنو�سية من اأن يكون اأمينا خمل�سا للحقيقة بخ�سو�س
هذا املو�سوع الذي يعترب � -سنو�سيا  -من املو�سوعات
املثرية للجدل جعل الله ذلك يف ميزان ح�سناته.
ففي �س  431من هذا الكتاب نق ًال عن «برقة املهداأة»
�س  294 ، 274جاء يف كالم «غرات�سياين» بعد
احتالل «الكفرة» وا�سف ًا حال املجاهدين يف اجلبل بعد
علمهم باحتالل «الكفرة» التي ي�سفها غرات�ساين �ساخر ًا
بالواحة املقد�سة (( :ظلوا متحجرين طبق ًا الأ�سطورة قدمية،
واأن «املهدي ال�سنو�سي» املدفون يف «زاوية التاج» �سرعان
ما �سوف يبعث ليزحف من ال�سحراء ويخف لنجدة
املقاتلني باجلبل بجي�س عرمرم)).
وي�سيف «ال�سيد يو�سف» معلق ًا يف الهام�س على كالم
غرات�سياين قائ ًال  (( :يغمز «غرات�سياين» هنا اإىل
االعتقاد اجلازم لدى «عمر املختار» وكثري من اأهايل برقة
ال�سنو�سيني بفكرة عدم موت �سيخهم «املهدي ال�سنو�سي»
بعد ،واعتقادهم مبهديته ،ومبقولة م�سهورة وردت عن
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االإمام «حممد بن علي ال�سنو�سي» تتلخ�س يف اأن اأهل
اجلبل االأخ�سر الليبي �سيكونون من اأقوى اأن�سار هذا
املهدي ،الذي �سيعود للظهور للعيان من جديد ،ح�سب
الرواية ،بعد غيبة تعادل تقريب ًا �سعف عمره الذي عا�سه
قبل اأن يحتجب ،و�سيكون هذا الظهور عقب مرور �سهرين
على احتالل اأوروبي (فرن�سي اإجنليزي) جديد ،ياأتي بعد
االحتالل النابلتاين ،و�سيقت�سم على اأثره الفرن�سيون
واالإجنليز ليبيا و�سمال اأفريقيا ،ويكون فيه احلد الفا�سل
بينهما (مقطع الكربيت) بالعقيلة ،وعالمات اأخرى عديدة
يذكرونها تدل على اقرتاب موعد ظهوره)).
ولكن من اجلدير بالذكر اأن ال�سيد «املهدي ال�سنو�سي»
مل يدع «املهدية» يف حياته على االإطالق ،كما اأنه مل ي�سمح
الأحد من اتباعه باأن ي�سيعها اأو اأن يدعيها له بح�سورها،
واأنه كان يغ�سب ب�سدة اإذا تناهى اإىل �سمعه مثل هذا
القول ،اإال اأن كثري ًا من ال�سنو�سيني على الرغم من ذلك
يقولون مبهديته ،وعلى راأ�سهم والده االإمام املوؤ�س�س
«ال�سنو�سي الكبري» وحفيده ال�سيد «اأحمد ال�سريف».
ومما يجدر ذكره  -اأي�س ًا  -اأن ال�سنو�سيني ال يلزمون
اتباعهم ومنت�سبيهم بت�سديق فكرة «مهدية املهدي
ال�سنو�سي» ،اأو اعتقادها وال بالقول بها ،وهم ال يوؤ�س�سون
طريقتهم االإ�سالحية على هذا القول ،وال يعدونه عقيدة
فيها ،كما يفعل ال�سيعة مث ًال ،ويح�سمون اجلدل حني يثار
هذا املو�سوع باأن قربه هو املوجود بالكفرة .وباخت�سار
فاأن االأمر عندهم ال يعدو كونه م�ساألة ميتافيزيقية غيبية

 - 1اعرتاف املهدي وجماراته ملا يقوله اأبوه اأو عدمه ال
يغري من االأمر �سيئ ًا ،الأن اأباه يحظى بقد�سية اأكرب عند
اتباعه ومن ثم يحظى بت�سديقهم.
 - 2تقدي�سهم ملحمد بن علي ال�سنو�سي وذريته يوؤدي
اإىل ت�سديق االتباع واإلزام اأنف�سهم بهذه االأقاويل.
 - 3القول باأن قربه هو املوجود بالكفرة اإذا ق�سد
ال�سنو�سيون به تاأكيد املوت وا�ستحالة عودة «املهدي»
اإىل احلياة فهذا لعب بعقول النا�س حينما يروجون
باملوازاة معه القول بحتمية عودة «املهدي» ،هل هو تكتيك
تعدد اخلطاب؟ اأن تقول ال�سيء وتقول عك�سه؟
 - 3يعرتف االأ�ستاذ «يو�سف» باأن ال�سنو�سيني يرون يف
«املهدي ال�سنو�سي» مهدي ًا منتظر ًا ،ويرون جميئه عالمة
من عالمات ال�ساعة مثله يف ذلك مثل ظهور امل�سيح.
ثانيا  :وفق ًا لنبوءة «حممد بن علي ال�سنو�سي» بعودة
«املهدي» فاإن لها عالمات منها :
 - 1تكون بعد غيبة تعادل تقريب ًا �سعف عمره ،ومبا اأنه
كان يبلغ من العمر الـ  58عام ًا حني وفاته عام 1902
فاإن عودته متوقعة عام  2018تقريب ًا.
 - 2تكون عقب مرور �سهرين على احتالل اأوروبي
(فرن�سي اإجنليزي) جديد� ،سيقت�سم على اأثره الفرن�سيون
واالإجنليز ليبيا و�سمال اأفريقيا ،ويكون فيه احلد الفا�سل
بينهما (مقطع الكربيت) بالعقيلة.
 - 3ويكون ذلك بعد احتالل نابلتاين اأي اإيطايل ،فهل
من هذه العالمات ما ينطبق على هذه اللحظة؟

عاهل ليبيا حياته وع�سره» ( ،)2ومعظم ما جاء يف هذا
الكتاب مروي عن امللك اإدري�س وويل عهده االأول «حممد
الر�سا».
يف �س  12منه يروي «امللك اإدري�س» رحلته حينما
كان �سبي ًا مع والده «املهدي» من «الكفرة» اإىل «قورو»
يف ت�ساد  (( :وكانت «قورو» بقعة منعزلة يف وادٍ ينحدر
من جبل «اميي كو�سى» ال�سخم .و�سكانها �سمر الب�سرة
يعرفون بالتبو ،وقد رحبوا مبجيئنا ،ولكن ال�سنو�سيني مل
ي�ستطيعوا التعود على طبيعة تلك االأر�س اجلبلية الوعرة
وجوها املتقلب الكثري العوا�سف والغيوم املفاجئة ،وهو
�سديد االختالف عن جو ال�سحراء اجلاف .ثم اأ�سيب
والدي بحمى مفاجئة مل متهله طوي ًال فتويف يف اأوائل
�سيف عام  1320هـ (املوافق اأول يونيه 1902م).
وكانت وفاته �سدمة كبرية لنا ،وبعدها قرر كبار اجلماعة
اأن نحمل جثمانه ونعود به اإىل الكفرة .وهكذا كان)).
• املهدي ال�صنو�صي املنتظر يف املخيال
وي�سيف «دي كاندول» قائ ًال  (( :وكانت وفاة «ال�سيد
ال�صعبي :
املهدي» املبكرة �سدمة عنيفة الأتباعه ،وم�ساب ًا فادح ًا
حتت هذا العنوان ا�ستفدت من الكتاب «امللك اإدري�س
اأمل باحلركة ال�سنو�سية عموم ًا .و�سرعان ما ذاع اخلرب
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املفاجئ يف اأرجاء البالد عرب ال�سحارى ،فكان له وقع
ال�ساعقة على كثري من النا�س حتى اأنهم رف�سوا الت�سديق
باأنه مات حق ًا)).
وي�سيف النا�سر اأو املرتجم يف الهام�س تعليق ًا على كالم
«دي كاندول» وتاأكيد ًا عليه  (( :رف�س اأحد ال�سعراء خرب
الوفاة يف ق�سيدة �سعبية مطلعها :
�سيدي مول ال�سر م�سفّى ** غري تخفّى ** يكذب
هللي قال توفّى.
( ال�سر = االأ�سل ،الن�سب ) ،وا�ستجابة من املخيال ال�سعبي
امل�سدق للنبوءات اخلا�سة باملهدي فقد تكرر القول
بظهوره بعد وفاته ،فقد ادعى اأحد الدراوي�س اأنه التقى
منذ قليل باملهدي ،ف�ساأله النا�س عن االجتاه الذي انطلق
نحوه ،فاأ�سار الدروي�س اإىل اإحدى اجلهات ،وبحث النا�س
عن «املهدي» يف ذلك االجتاه ،وحينما يئ�سوا عادوا اإىل
الدروي�س و�ساألوه  :ماذا قال لك؟ قال الدروي�س  :لقد قال :
تقون ** ول�سباع خافن والثعالب
ملقاط بادن وحلبال ّ
عون.
ّ
ملقاط (االأمقاط) = جمع مقط وهو احلبل الغليظ ،على
االأرجح .ويف حادثة اأخرى زعم اأحد الرعاة اأنه بينما كان
عائد ًا بقطيعه بعد غروب ال�سم�س ،راأى �سيده «املهدي»
بطرف القطيع ،انت�سر اخلرب فاأعلن عن اإقامة الوالئم يف
الزوايا فرحة بهذا الظهور ،وكانت الوليمة (الغداء) بزاوية
«عني مارة» وجبة «ك�سك�سو» ،ويف خ�سم الفرحة ارتفع
من�سوب االأدرينالني وهو�س اال�ستعرا�س يف «امليز»،
وجتراأ اأحد الفر�سان على م�سايقة اإحدى الن�ساء ،وكاد
اأن ي�سدم بجواده الطنجرة الفخارية (الربمة) التي كانت
تطهو بها الك�سك�سو ،فهب رجل من �سيعتها لنجدتها،
ونهر الفار�س ،وتطور االأمر اإىل ا�ستباك عنيف ا�ستمر اإىل
وقت الغروب بني جماعتني من اجلمهور املحتفل و�سمي
ذلك بـ «ح�س الك�سك�سو» ،و»احل�س» تعني املعركة ،اأما
«الك�سك�سو» فقد �سغل عنه النا�س بح�سه.
ومن عالمات ت�سديق االأ�ساطري حول «املهدي» اأنه
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حينما حملت رفاته اإىل «بنغازي» يف بداية عهد اململكة
رمبا لدفنها هناك ،ع�سفت بالبالد رياح حمملة بالغبار
و�سميت بـ «عجاج �سيدي املهدي» ،رمبا لعنة اأو فتنة مل
ت�سب الذين ظلموا خا�سة!  ..فعدل عن ذلك واأعيدت الرفاة
اإىل «الكفرة».
وقد تعر�س قرب «املهدي ال�سنو�سي» بزاوية التاج لعدة
حماوالت نب�س يف االأعوام 2014 ، 2012 ، 2009 :
ويبدو باأنها مل تنجح يف حتقيق مرادها( .. )3ولكن «فجر
يوم ال�سبت  2017/12/30مت اإخراج الرفاة ونقلها
اإىل اإحدى املقابر ،وقد �سرح ال�سباب الذين قاموا بذلك
قائلني  (( :مت اإخراج اجلثمان من مكانه ،ودفنه بال�سورة
ال�سحيحة ،وذلك ب�سبب كرثة زيارة النا�س للقرب والتقرب
منه لل�سفاء اأو لق�سد حاجة ،هذا االأمر دعا لنقل اجلثمان
حتى ال يقع النا�س يف الفنت بالتقرب للموتى.)4( )).

صالح ونيس عبد النبي ..

 40عامًا من العطاء ..

• اأين يكمن اللغز؟ ومتى يكون الت�صاوؤل
فر�ض عني؟ :

((ال�سنو�سية حركة اأ�س�سها حممد بن علي ال�سنو�سي
يف برقة التي وجدها غارقة يف ظالم اجلهل  ..وهدفها
ت�سحيح فهم االإ�سالم والنهو�س باالأمة وحماربة التخلف
واخلرافة))  ..هذه الديباجة املعروفة عن ال�سنو�سية ،فهل
ما جاء عن «املهدي ال�سنو�سي املنتظر» يت�سق وين�سجم مع
هذه الديباجة؟ وهل انتقلت «برقة» بهذا من ظالم اجلهل
اإىل نور العلم واملعرفة والعقيدة ال�سحيحة حقا؟.

الهوام�ض:

( )1عمر املختار احلقيقة املغيبة
يو�سف عبد الهادي احلبو�س  ..الطبعة االأوىل 1438
هـ 2017 -م  ..من�سورات مكتبة وهبة  -القاهرة
( )2امللك اإدري�س عاهل ليبيا حياته وع�سره pdf
ئي  .اآ  .ف  .دي كاندول  ..ترجمة ؟؟؟  ..الطبعة الثانية ..
من�س�سرت  .. 1990النا�سر حممد عبده بن غلبون.

رزق اهلل بوعيدة .ليبيا
هو اخلبري وعامل االآثار واأمني مكتبة اأثار �سحات ملدة  ،1979لي�سان�س اآداب لغة اإجنليزية جامعة قاريون�س
تزيد عن اأربعة عقود واأحد رموز قورينا املغفور له  ،1983وهو اأول عربي ا�سطلع مبهام اأمانة مكتبة
املرحوم الباحث و ال�ساعر واالأديب اال�ستاذ" �سالح االآثار ب�سحات ،وذلك يف .1951 / 1 / 1
• عاد لكي يقدم لوطنه الكثري :
وني�س عبدالنبى بوامدلله احلا�سي" .
• موؤهالت املو�صوعة الذي رحل :
بعد عودته من بريطانيا قام بت�سنيف املكتبة على
مواليد �سحات  ، 1938يحمل العديد من املوؤهالت طريقة الرمزية الهجائية ،وكان بع�سها على طريقة
منها �سهادة يف علم املكتبات من معهد االآثار بلندن "ديوي" .وحفاظ ًا على ما يف املكتبة من كتب ودوريات
1963
ووثائق هامة من ال�سياع والتلف فقد �سنفها وق�سمها
و�سهادة يف علم املكتبات من معهد "بوليتيكنك" لندن ح�سب املو�سوعات واالأقطار ،وكان يق�سي جل وقته
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باملكتبة حتى اأطلق عليه "حمامة املكتبة" .وكانت
مكتبة االآثار التي اأ�س�ست عام  1914حتوي كتب ًا
باللغات االإيطالية واالإجنليزية والفرن�سية واالأملانية
واالإغريقية والالتينية فاأ�س�س بها ق�سم ًا للغة العربية به
االآن جمموعة من اأمهات الكتب ،وقد بقى اأمين ًا للمكتبة
حتى بلوغه �سن التقاعد يف 2000 / 6 / 30
،عمل دلي ًال اثري ًا ومرافق ًا للوفود الر�سمية واجلامعية
وللعلماء واالأ�ساتذة والدار�سني �سوا ًء من الداخل اأو
اخلارج يف "وادي الكوف" مع "جوي�س رينولدز" يف
اأودية "�سو�سة" ،و"�سحات" مع "لي�سكي" �ساحب
كتاب التماثيل اجلنائزية" ،ويف منطقة "ق�سر ليبيا"
مع "روزا نباوم" �ساحبة كتاب "النحت يف �سحات"،
ويف "وادي املهبول" مع "عو�س ال�سعداوية" و"عبد
الله �سيبوب" .
• ال�صرية امل�صرفة للراحل الكبري :

�سارك يف حفريات خمطط مدينة �سحات اجلديدة يف
عهد مراقب االآثار "ريت�سارد جودت�سايلد" ،وعرث
يف هذه العملية على الكثري من التماثيل واجلرار
والكوؤو�س وامل�سابيح الخ ،وكلف عام  1972من قبل
املدير العام مل�سلحة االآثار "عو�س ال�سعداوية" مب�سح
ودرا�سة �ساملة للم�ساجد القدمية واالأ�سرحة باملناطق
ال�سرقية ،وقد اأظهر منها مو�سوعتني االأوىل والثانية،
اأما الثالثة فتوجد يف م�سلحة االآثار ومل تر النور حتى
االآن ،وهى �سمن مو�سوعة االآثار االإ�سالمية .كلف
من قبل رئي�س م�سلحة االآثار الدكتور � :سالح الدين
ح�سن ال�سوري بت�سنيف مكتبة ال�سرايا احلمراء ،وقام
�سحبة زمالئه يف مراقبة اآثار �سحات عام 1980
بدرا�سة  34موقع ًا اأثري ًا داخل منتزه "وادي الكوف"
ابتدا ًء من "جرجار امه" �سمال غرب "احلنية" ،اإىل
جنوب وجنوب غرب "وادي الكوف" ،وقد عرثوا
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على موقع مدينة اإ�سالمية بها خمطط م�سجد مل تذكر
يف كتب التاريخ يطلق عليه حالي ًا "مريقب �سل�س"،
وقد طبعت هذه الدرا�سة يف كتاب ن�سر يف دم�سق
عام  .1981كلف عام  1982بدرا�سة وترجمة
التعاريف للتحف ونحوها اىل اللغة االإجنليزية مبتحف
�سو�سة الذي افتتح يف  ،1983 / 10 / 25كلف
عام  1978من بوليتكنك بدرا�سات وا�ستطالعات
يف مكتبة املتحف الربيطاين ومكتبة �سو�س بجامعة
لندن وزيارات ملكتبات اأخرى .له الكثري من الدرا�سات
واملقاالت منها ع�سر درا�سات اأثرية علمية باللغة
االإجنليزية ن�سرت يف بريطانيا واإيطاليا اأول درا�سة
"متثال مار�سيا�س يف قوريني" .جملة الدرا�سات
الليبية العدد التا�سع  ،التقرير ال�سنوي – 1972
 1976بربيطانيا .واآخرها درا�سة "دي�سكوبولو�س"
يف املجلة نف�سها املجلد  32عام  . 2001وله 24
بحث ًا ومقالة ن�سرت يف جماالت خمتلفة وكتب واألقيت
يف موؤمترات اأولها "زيو�س ومعبده يف �سحات" .جملة
ال�سياحة العدد الثاين  ،1969واآخرها بحث بعنوان
"كهف العودة" ،األقى يف موؤمتر االأثريني العرب
الثالث ع�سر املنعقد يف طرابل�س عام  1995عام
 .1980كلفه الدكتور "بورو" باإعداد �سرية بع�س
ال�سخ�سيات من اآثار �سحات للمو�سوعة االأفريقية.
و�سارك يف املوؤمتر االأول حول حماية املوارد
الطبيعية بجامعة عمر املختار  1984وقدم بحث ًا عن
"م�ست�سفى التطبيب والتداوي .بلغرا" .كما �سارك
يف الندوة العاملية حول نبات ال�سلفيوم التي عقدها
مركز جهاد الليبيني للدرا�سات التاريخية بطرابل�س،
وقدم بحثا بعنوان "نبات ال�سلفيوم وعالقته بنبات
الكلخ" ،وهى درا�سة تطبيقية اأوىل يف الرتكيز على
نبات الكلخ� .سارك يف املوؤمتر الثالث ع�سر لالآثار

بطرابل�س  1997عن النقو�س والر�سوم ال�سخرية
يف الوطن العربي .املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،وقدم بحث ًا عن نقو�س وادي الكوف-
النقو�س املر�سومة يف "كهف العودة" ،وهى نقو�س
تدر�س الأول مرة .ون�سر بع�س الدرا�سات واملقاالت
مبجلة "الثقافة العربية" كما توجد لدى هذه املجلة
درا�سات ومقاالت اأخرى تنتظر الن�سر .وله اأي�س ًا
كتاب عن ال�سياحة واالآثار بالدار اجلماهريية للن�سر
والتوزيع �سلم منذ  2000 / 1 / 16ومل يطبع
حتى االآن .واألف باال�سرتاك مع احلاج "ابريك عطية"
كتاب "دليل متحف القيقب" ،وقد ن�سر بروما .وله
ت�سع خمطوطات تنتظر الن�سر اأولها "االإمرباطور
هادريان"  – 1962واأخرها "�سخ�سيات متميزة
يف التاريخ الليبي" عام . 1997
• رجل الن�صاط الذي ال يهداأ :

كان يقر�س ال�سعر ،وله خم�س وخم�سون ق�سيدة
باللغة العربية الف�سحى �سارك ببع�سها يف اأم�سيات
و اأ�سبوحات �سعرية ،وبع�سها ن�سر يف �سحيفة
"ال�سالل" ،و�سحيفة "اأخبار اجلبل" ،وله ع�سر
ق�سائد باللغة االإجنليزية ن�سر منها ق�سيد "زلزال
املرج عام  "1963يف جملة "ليبيان ريفيو" عام
. 1969باال�سافة اإىل ح�سوره وم�ساهمته يف عدد
من املعار�س واملهرجانات منها :
*مهرجان �سحات ال�سياحي العاملي عام  1998كلف
باجلانب الثقايف واألقى كلمة الرتحيب باللغة االإجنليزية،
ومهرجان �سحات ال�سياحي العاملي  ، 2002وكذلك
املعر�س االأول للمطبوعات والوثائق الليبية املكتبة
املركزية جامعة قاريون�س .1978كما اأنه �سارك يف
عدد من املوؤمترات والندوات منها :
*موؤمتر الوثائق واملخططات والوراقة -البيبليوغرافيا

بدم�سق عام  - 1971وقدم فيه بحثا عن تاأ�سي�س
املكتبات من الع�سور القدمية اىل الع�سور الو�سطى.
كذلك قيامه �سحبة "عبد احلميد عبد ال�سيد" بدرا�سة
كاملة وم�سح �سامل بالدرا�سة القيا�سات – الت�سوير
– الر�سم – قراءة ال�سواهد وت�سويرها يف مقربة
�سيدي اخريبي�س عام. 1972
والراحل كان ع�سو ًا يف جمعية الدرا�سات الليبية يف
لندن ،.وع�سو ًا يف جلنة املو�سوعة االأفريقية يف ليبيا
(املنظمة االأفريقية) ،ويف جلنة متاحف اليون�سكو.
فرن�سا .ويف املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
( املخطوطات العربية ) .ويف جلنة ما قبل التاريخ
.وهو اأحد اأع�ساء اللجنة التي كلفت باختيار بع�س
التماثيل لو�سعها يف املتحف اجلماهريي بال�سرايا
احلمراء -طرابل�س ،كما اأنه حما�سر يف املركز
العايل لل�سياحة واملهن الفندقية .2004– 1997
كما اأنه ع�سو رابطة خرباء ال�سياحة �سعبية اجلبل
االأخ�سر .ومت تكليفه ر�سمي ًا باإعداد ودرا�سة عن
تو�سيف وتعريف ال�سوارع والهياآت باملدن والقرى
ب�سعبية اجلبل االأخ�سر ،وقد اأجنز هذا العمل ومت
ت�سليمه للجهة املعنية ،وهو اأحد موؤ�س�سي نادي �سحات
الريا�سي الثقايف االجتماعي – نادي ال�سداقة حالي ًا.
واأحد موؤ�س�سي بيت �سحات للثقافة والفنون .باال�سافة
اإىل ح�سوره ندوات ولقاءات علمية يف متحف لندن
وجامعة لندن ومعهد االآثار بلندن .وقيامه بجوالت
ميدانية ملواقع اأثرية يف مراقبة اأثار �سحات التي كانت
متتد من مدينة ال�سلطان االإ�سالمية� -سرت  -حتى
اجلغبوب ،وزيارات ميدانية يف بريطانيا واإيطاليا
و�سوريا ولبنان وم�سر� ،سوا ُء يف جمال تخ�س�سه يف
املكتبات التخ�س�سية اأو االآثار.
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رسالة المغرب  :الدورة  34للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي..

املسرح يولد من جديد ..

سعيد بوعيطة .المغرب .الليبي خاص'

على الرغم من تعدد االأن�سطة التي عرفتها ال�ساحة
الثقافية املغربية خالل هذه الفرتة ال�سيفية� ،سوا ًء املنظمة
من قبل خمتلف اجلمعيات الثقافية ،اأو "وزارة الثقافة"؛
فاإننا �سنقت�سر على اأهمها :الدورة  34للمهرجان الدويل
للم�سرح اجلامعي ،الدورة الثانية ملهرجان الكوميديا
للم�سرح امللكي مبراك�س ،رقمنة القاعات ال�سينمائية
وحتديثها" ،ليلى ال�سليماين" على راأ�س جلنة حتكيم
جائزة البوكر العاملية .باالإ�سافة اإىل بع�س االإ�سدارات
الثقافية اجلديدة.
•الدورة  34للمهرجان الـــدويل للم�صرح
اجلامعي :

اختتمت ،م�ساء يوم اخلمي�س  28يوليوز،2022
فعاليات الدورة  34للمهرجان الدويل للم�سرح اجلامعي
املنظم من طرف كلية االآداب والعلوم االإن�سانية ابن م�سيك
(الدار البي�ساء) ،حتت �سعار «اإعادة خلق امل�سرح» .وذلك
باملركب الثقايف "موالي ر�سيد" مبدينة الدار البي�ساء.
حيث عرف املهرجان م�ساركة عدة فرق م�سرحية من دول
عربية واأجنبية خمتلفة :املغرب� ،سلطنة عمان ،الكامريون،
تون�س ،اإيطاليا ،اندوني�سيا ،ودول اأخرى.
افتتح رئي�س املهرجان وعميد كلية االآداب والعلوم االإن�سانية
بن م�سيك االأ�ستاذ "عبد القادر كنكاي" االأم�سية اخلتامية
للمهرجان بكلمة اأ�ساد فيها بالدور الكبري الذي يلعبه
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امل�سرح اجلامعي يف خلق روافد تالقح ثقايف بني خمتلف
اجلن�سيات .كما اأكد على �سرورة العمل اجلاد واملتوا�سل
ل�سمان ا�ستمرارية هذه التظاهرة الثقافية الفنية ،خا�سة
بعد الو�سع الوبائي الذي عرفه العامل ،والذي فر�س
ت�سور ًا وتعام ًال جديدين مع مثل هذه التظاهرات .بعد
ذلك ،مت تقدمي العر�س امل�سرحي «العر�س» وهو عبارة
عن عر�س تركيبي ملجموعة من الور�سات امل�سرحية التي
اأقيمت طيلة اأيام املهرجان بتاأطري جمموعة من الفنانني
املغاربة واالأجانب .وقد عرف احلفل اخلتامي اأي�سا تكرمي
"فابيو اموداي" مدير اأكادميية م�سرح الفنون �سوفيا
اميندوليا  /روما .كما اأعلنت جلنة حتكيم املهرجان
واملكونة من "خالد حللو"" ،الطاهر الطويل"" ،فتيحة
بناين"�" ،سريين اأ�سقر" ،عن النتائج التي اأ�سفرت عنها
املداوالت اخلا�سة بتوزيع جوائز هذه الدورة .حيت
منحت اجلائزة الت�سجيعية لفرقة االإجازة املهنية يف امل�سرح
بكلية االآداب والعلوم االإن�سانية ابن م�سيك من املغرب عن
م�سرحيتها«كاالج» ،وكذلك لفرقة «املركز الثقايف اجلامعي
باملُن�ستري» من تون�س عن م�سرحيتها «امل�سرحية» ،ثم
جائزة املالب�س لفرقة معهد الفن "بادانغ ناجنان" من
اإندوني�سيا عن م�سرحيتها «اأ�سطورة ميناجنكابو :ال�سهري
مالني نان» ،يف حني كانت جائزة املهرجان و االن�سجام
اجلماعي من ن�سيب فرقة جامعة "�سوونغ اإيوي" من

كوريا اجلنوبية عن م�سرحيتها «حلم العودة اإىل م�سقط
راأ�سي» .اأما جائزة الت�سخي�س اإناث ،فعادت للممثلة
"�سوفيا مورابيطو" عن اأدائها يف م�سرحية «الزهور
االأخرية» لفرقة اأكادميية م�سرح روما �سوفيا اأميندوليا
من اإيطاليا .وقد فاز منا�سفة بجائزة الت�سخي�س ذكور،
كل من املمثل "وليد �سامل املغيزوي" و"اإبراهيم حممد
املع�سري" عن اأدائهما يف م�سرحية «اإ�سبع روج» لفرقة
ال�سفق امل�سرحية من �سلطنة عمان .كما اأحرزت فرقة
االأكادميية املدنية للفنون الدرامية "نيكو پيپي" من اإيطاليا
عن م�سرحيتها «كوميديا ديابوليك» للمخرج "كلوديو
دي ماجليو" عن جائزة االإخراج امل�سرحي .فيما قررت
اللجنة حجب جائزة ال�سينوغرافيا .ويف تقريرها ،توجهت
جلنة التحكيم بال�سكر والثناء اإىل املنظمني الذين اأتاحوا
هذه الفر�سة ال�سانحة للتوا�سل من جديد من خالل اأب
الفنون (امل�سرح) ،وخ�ست بال�سكر الدكتور "عبد القادر
رئي�س املهرجان وعمي َد كلية االآداب والعلوم
ُكنكاي"َ ،
االإن�سانية بن م�سيك التابعة جلامعة احل�سن الثاين بالدار
البي�ساء ،وكاف َة الطاقم االإداري والفني والتقني .وكذلك

لكل القائمني على القاعات واملراكز الثقافية التي احت�سنت
عرو�س املهرجان ،واإىل �سناع هذه العرو�س امل�سرحية
من طلبة واأ�ساتذة وتقنيني وغريهم .كما ا�ست�سعرت
جلنة التحكيم عن كثب قيمة هذه التظاهرة الفنية على
عدة م�ستويات فنية واإن�سانية وثقافية .حيث كانت جتربة
اإيجابية ومثمرة .اأتاحت ملدة اأ�سبوع �سف ُر ًا عرب العامل،
وتقارب ًا بني الثقافات واحل�سارات وال�سعوب من خالل
املكون من طلبة
املتنوع،
امل�سرح ،ومكّ نت اجلمهو َر
َ
َ
واأ�ساتذة وفنانني وموظفني وعموم املواطنني من اكت�ساف
جتارب م�سرحية خمتلفة ،واالحتكاكِ بامل�ساهمني فيها،
َ
والتفاعلِ مع اإبداعاتهم خا�سة بعد القطيعة الطويلة مع
العرو�س امل�سرحية التي فر�ستها اجلائحة .كما اأكدت
اللجنة على اأن تعمل اإدارة املهرجان يف الدورات القادمة
على تو�سيع ف�ساءات العرو�س امل�سرحية ،لت�سمل اأحياء
عديدة من مدينة الدار البي�ساء ،من اأجل حتقيق ا�ستفادة
اأكرب من هذه االأعمال وتقريب امل�سرح اأكرث من اجلمهور.
و�سجلت اللجنة ،اأي�س ًا ،باإيجابية اأهمي َة تنويع قاعات
العرو�س امل�سرحية ،ما بني املركب الثقايف "موالي
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ر�سيد" ،وف�ساء "عبد الله العروي" بكلية االآداب والعلوم
االإن�سانية ابن م�سيك ،واملركب الثقايف "�سيدي بليوط"،
واأ�ستوديو الفنون احلية ،عالوة على عرو�س م�سرحية
ق ُّدمت عن بعد .ومن خالل متابعتها ،ملدة خم�سة اأيام،
ملختلف العرو�س امل�سرحية امل�ساركة من خمتلف الدول
(املغرب و�سلطنة عمان وتون�س واإندوني�سيا واإيطاليا
وكوريا اجلنوبية) ،والتي حر�ست على تقييمها بنا ًء
على معايري نقدية ،تربز نقط التفا�سل بني هذا العمل
العرو�س امل�سرحية املتناف�س َة
وذاك ،الحظت اأن جل
َ
امل�سارك َة يف هذه الدورة كانت متفاوتة امل�ستويات الفنية
واالإبداعية ،وعك�ست تباين ًا وا�سح ًا على م�ستوى التمكّ ن
من ميكانيزمات الفرجة امل�سرحية ،والتي كان بع�سها ذا
قيمة جمالية عالية ،حتققت معها �سروط املتعة والتفاعل
االإيجابي .وتوؤكد اللجنة يف ختام تقريرها اأن اجلوائز ما
هي اإال اإ�سارات رمزية دالّة من اأجل التناف�س على تقدمي
االأف�سل ،واإ ّال فا ّإن كل الفرق امل�ساركة يف املهرجان تع ّد
فائزة ،لكونها بذلت جهو ًدا ملمو�س ًة من اأجل بناء عرو�سها
امل�سرحية ،وتقدميها اأمام اجلمهور بع�سق وتطوع واإميان
بالر�سالة النبيلة لهذا الفن.
• الدورة الثانية ملهرجان الكوميديا بامل�صرح
امللكي مبراك�ض :

نظم امل�سرح امللكي مبدينة مراك�س خالل الفرتة املمتدة من
 22اإىل  27من �سهر يونيو  ،2022فعاليات الدورة
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الثانية للمهرجان الدويل للكوميديا .قدم خاللها عرو�س
كوميدية لالأطفال يف الفرتات ال�سباحية ،و�سهرة حافلة
بالعرو�س الفكاهية يف الفرتات امل�سائية قام بتقدميها
العديد من الفنانني الكوميديني ،وفرق م�سرحية من
جهة مراك�س -اآ�سفي .حيث لقيت العرو�س ،التي قدمت
يف الهواء الطلق بامل�سرح امللكي ا�ستح�سان اجلمهور
الذي حج لتتبعها .وتقا�سم حلظات من ال�سحك والبهجة.
وخالل اأزيد من �ساعتني تابع ع�ساق الفكاهة وال�سحك
عرو�س كوميدية �ساخرة لكوميديني توالوا على خ�سبة
العر�س يتقدمهم الكوميدي "�سويلح" ،والثنائي "جمال
ونور الدين" من طنجة ،والكوميدي االأمازيغي "حل�سن
�ساو �ساو" من اأكادير ،والكوميدية "خديجة كطاي" من
الدار البي�ساء ،وغريهم من الفنانني ال�سباب الذين دخلوا
عامل الكوميديا .حيث تناولوا يف قالب هزيل وهادف
م�ساكل وق�سايا احلياة اليومية .ودعوة اجلمهور اإىل
التاأمل العميق من خالل مواقف هزلية وطريفة ،انتزعت
اإعجاب وا�ستح�سان احلا�سرين .كما اأحتف الفنان
املراك�سي "عبد الرحيم بن الزبريي" الذي ينهل اأ�سلوبه
من الفنون ال�سعبية ومن الرتاث الثقايف للمدينة احلمراء،
ال�سيما فن احلكي ،حمبيه ،من خالل عر�س منفرد بعنوان
"وان مان �سو" ،الذي يعك�س �سغف هذا الفنان بالدراما
واإتقانه لتقنيات التمثيل على الركح .كما كان اجلمهور
على موعد مع املجموعة ال�سابة القادمة من مدينة ال�سويرة

"ثالثي موكادور" ،والتي تربز الطاقات الكوميدية لفناين
اجليل اجلديد وقدرتهم على التطرق لق�سايا جدية بطابع
هزيل .وكانت اأقوى حلظات هذا املهرجان ،م�سرحية
"امل�ستاق اإىل داق" التي اقتب�سها "عبد الرحيم اخلردايل"
من موؤلف الكاتب ال�سربي "براني�سالف نوزيت�س"،
"مي�سرت دوالر" ،والتي تفاعل معها اجلمهور احلا�سر.
حيث تناولت ق�سية املادة /املال وهيمنتها على العالقات
االجتماعية واالإن�سانية .كما نظم على هام�س املهرجان،
معر�س لل�سور الفوتوغرافية .تربز امل�سار الفني الغني
للفنان الراحل "حممد بلقا�س" .وذلك من خالل جمموعة
من ال�سور النادرة لهذا الفنان الذي متيز باأدواره
الكوميدية يف جمموعة من االأعمال امل�سرحية من قبيل
"احلراز" ،و"�سيدي قدور العلمي" ،و"هجالة وعري�س
هبيل" ،وم�سرحية "الفاطمي وال�ساوية" ،رفقة الفنان
الراحل عبد اجلبار لوزير ،التي عر�ست ع�سرات املرات يف
خمتلف املناطق املغربية .كما نظمت على هام�س املهرجان
كذلك ،ندوة فكرية حول مو�سوع "اخللفية االإيديولوجية
واجلمالية لفن الكوميديا" ،مب�ساركة كل من الباحث
واملوؤلف امل�سرحي "حممد قي�سامي" ،واال�ست�ساري
يف الطب النف�سي الدكتور "ميالز الفاطمي" الذي قدم
نظرة حتليلية للفن الكوميدي ودوره يف نف�سية الكوميدي
واملتلقي .و من جهتها اأو�سحت االأ�ستاذة "اإلهام اأبارو"
مديرة امل�سرح امللكي مبراك�س ،اأن الهدف من هذه
التظاهرة الثقافية هو النهو�س بالكوميديا ،وت�سجيع

الكوميديني ال�سباب من اأجل متهيد الطريق اأمامهم للربوز
يف الكوميديا االحرتافية ،مع اإطالق دينامية جديدة
لالأن�سطة الثقافية يف املدينة احلمراء /مراك�س .م�سرية
اإىل اأن تنظيم هذه الدورة جاءت الإحياء املهرجان بعد
�سنتني من التوقف ب�سبب االنعكا�سات ال�سلبية لفريو�س
كوفيد  .19من جانبه ،عرب "نور الدين بلقا�س" ،جنل
الفنان الراحل "حممد بلقا�س" ،عن اعتزازه مببادرة رد
االعتبار لهذا الفنان ال�سعبي ،م�سري ًا اإىل اأن مبادرات
من هذا القبيل تروم تعريف االأجيال احلالية برواد الفن
امل�سرحي والكوميدي مبدينة مراك�س خا�سة و املغرب
ب�سكل عام.
•رقمنة وحتديث واإن�صاء قاعات �صينمائية
جديدة :

عرفت القاعات ال�سينمائية باملغرب يف االآونة االأخرية
تراجع ًا بارز ًا .حيث اأغلقت اأغلب القاعات اأبوابها،
واالأخرى املتبقية يف طريقها اإىل االإغالق .لعل هذا
وغريه من االأ�سباب التي جعلت "جلنة دعم رقمنة وحتديث
واإن�ساء القاعات ال�سينمائية" باملركز ال�سينمائي املغربي،
تعلن عن تخ�سي�س غالف مايل بقيمة  11مليون و500
األف درهم لدعم خم�س قاعات �سينمائية وطنية .واأو�سح
بالغ للجنة التي عقدت اجتماع ًا لها خالل االأيام االأخرية
بح�سور اأع�سائها ،حتت رئا�سة ال�سيد "حممد كالوي"،
واملكونة من "اأ�سماء العلوي"" ،فدوى مروب"�" ،سمرية
احليمر" ،و "اأحمد بوغابة" ،و"اأحمد الغمام" ،و"ر�سيد
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ينقل القارئ اإىل عوامل غري متوقعة .يتحول فيها يتحول
ال�سعر نف�سه اإىل كتابة تت�سافر فيها اأ�سوات ،و�سخو�س،
وحاالت ،ومواقف .تت�سم بالغمو�س الذي هو غمو�س
العدم نف�سه .والن�س يف هذا العمل ن�سيج ،تت�سابك فيه
الدوال ،والرموز االإ�سارات ،بنوع من ال�سيماء التي تخرج
بال�سعر نف�سه من الق�سيدة اإىل ما ي�سميها بو�سريف
حداثة الكتابة ،التي ت�سبح فيها ال�سفحة داال �سعريا.
يناأى بالن�س عن اخلطاب يف معناه ال�سفاهي .ليكون
كتابة ،ون�سج ًا ،اليد فيه من تقوم بحياكة هذا الن�سيج الذي
تتداخل و تت�سادم فيه اأنواع الكتابة مع بع�سها ،من خالل
العودة بال�سعر اإىل بداياته التي كان فيها عم ًال ،ال ق�سيدة،
كما يف ال�سعرية العربية ،يف ما�سيها وراهنها.
منت�سر" ،اأنها در�ست خالله امللفات املر�سحة للدعم،
وقامت ،بعد الدرا�سة واملداولة ،بدعمها كاملة .واأ�ساف اأن
الغالف املايل املخ�س�س لهذا يتوزع على اإن�ساء �سينما
اأخرى مبدينة اجلديدة ( 3.900.000درهم) ،و�سينما
" فوك�س" ببني مالل ( 3.100.000درهم) ،وحتديث
�سينما "الدوليز" بالدار البي�ساء (2.500.000
درهم) .كما ي�سمل هذا الغالف املايل ،ح�سب امل�سدر
ذاته ،رقمنة كل من �سينما "الريف" بالدار البي�ساء
( 1.000.000درهم) ،و�سينما "ا�سبانيول" بتطوان
( 1.000.000درهم).
• ليلى ال�صليماين على راأ�ــض جلنة حتكيم
جائزة البوكر الدولية'' :

ترتاأ�س الروائية الفرن�سية املغربية "ليلى ال�سليماين" جلنة
حتكيم ن�سخة  2023من جائزة البوكر الدولية ،وهي
جائزة اأدبية مرموقة متنح كل �سنة لكتاب مرتجم اإىل اللغة
االإجنليزية ،وين�سر يف "اململكة املتحدة" اأو "اإيرلندا".
وت�سم جلنة التحكيم كل من "وليام بالكر" ،اأحد مرتجمي
االأدب البارزين يف بريطانيا ،و"تان توان اإنغ" ،الروائي
املاليزي اأحد احلا�سلني على البوكر ،و"بارول �سيغال"،
كاتب وناقد بنيويورك ،و"فريدريك �ستودمان" ،املحرر
االأدبي يف الفاينان�سيال تاميز .و�سينكب اأع�ساء جلنة
التحكيم على حتديد اأف�سل االأعمال املرتجمة للرواية
املنتقاة من االأعمال املن�سورة يف اململكة املتحدة اأو اأيرلندا
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بني  1مايو  2022و 30اأبريل .2023ي�سار اإىل اأن
الكاتبة "ليلى �سليماين" �سحفية وكاتبة فرن�سية-مغربية،
من مواليد  1981بالرباط .وقد تخرجت من معهد
الدرا�سات ال�سيا�سية بباري�س .حينها عملت �سـنة 2008
مبجلة "جون اأفريك" حيث عاجلت �سل�سلة من املوا�سيع
ذات �سلة ب�سمال اإفريقيا .واأ�سدرت �سنة 2014
روايتها االأوىل لدى دار الن�سر "غاميار" بعنوان "حديقـة
الغـول" ،ثم رواية "اأغنيــة هادئة" احلائزة على جائزة
الغونكور يف  ،2016واجلائزة الكربى للقارئات.
• االإ�صدارات اجلديدة:
 '' . 1كوميديا العدم'' ل�صالح بو�صريف

�سدر لل�ساعر املغربي "�سالح بو�سريف" عن دار
"خطوط" للن�سر باالأردن ،عام  ،2022عم ًال جديد ًا .حمل
عنوان ”كوميديا العدم” .عبارة عن عمل �سعري يخو�س
يف ما بعد املوت ،وي�سع ال�سعراء واملفكرين والفنانني يف
املح�سر ،حيث ال جنة وال جحيم .الكتاب عبارة عن ا�ستغال
�سعري ت�سكيلي .يقود فيه "�سالح بو�سريف" املتلقي نحو
عوامل الغمو�س وااللتبا�س ،والده�سة ،وي�سعه يف �سياق
من اخلوف والرهبة واالرتباك .يعمل ال�ساعر والفنان
الت�سكيلي االأردين "حممد العامري" على م�ساعفة
هذا اخلوف والرهبة واالرتباك بر�سوماته التي توازي
العمل ال�سعري ،وتزيد من عوامله .يتقاطع يف هذا العمل
ال�سعري الت�سكيلي  /ال�سعر والت�سكيل ،يف �سياق جمايل

 .2ديــوان'' يف �صدمي اجلحيم'' ل�صالح الدين
ب�صر :

عن درا الوطن للن�سر و التوزيع مبدينة الرباط� ،سدر
لل�ساعر املغربي "�سالح الدين ب�سر" ،ديوان �سعري
بعنوان ''يف �سدمي اجلحيم'' نهاية �سهر غ�ست ،2022
من القطع املتو�سط .يتكون الديوان من جمموعة من
الن�سو�س ال�سعرية املتفاوتة على م�ستوى احلجم .تهيمن
عليها م�سحة وجودية مع هيمنة ثيمة املوت .لتخلق هذه

الن�سو�س عامل ًا يتفجر بحوار داخلي وينقل ق�سية االإن�سان
اإىل �سوؤالها االأعمق يف بعده الـتاأملي و الوجودي .وقد
�سبق لل�سارع اأن اأ�سدر ديوانه االأول املو�سوم بـ ''رماد
الفينيق'' عن دار القرويني بالدار البي�ساء� ،سنة .2016
 . 3فن الق�صة الق�صرية جــد ًا عند "م�صطفى
لغتريي'':

ملجموعة من الباحثني عن من�سورات "غالريي االأدب"،
�سدر كتاب نقدي جماعي ،بعنوان'' فن الق�سة الق�سرية
جد ًا عند م�سطفى لغتريي''  ،2022جاء الكتاب يف
� 256سفحة ،من القطع املتو�سط .ي�ستمل الكتاب على
العديد من املقاربات النقدية لعدد من الباحثني العرب و
املغاربة ( يو�سف حطيني ،جميل حمداوي� ،سعيد بوعيطة،
اإدري�س الواغي�س ،حممد داين ،نورة ال�سديق،اإ�سماعيل
البويحياوي ،حميد ركاطة ،عبد ال�ستار نور علي ،عبد
الرحمن مويل ،ه�سام بن ال�ساوي ،يا�سر فخر الدين،
حممد فري ،ح�سن اليمالحي ،زيد الفقيه ،عبد الغني
فوزي) .يذكر اأن الكاتب م�سطفى لغتريي ،قا�س وروائي
مغربي ،له العديد من االأعمال الروائية والق�س�سية ،ومدير
غالريي االأدب (موقع اإلكرتوين).
مراك�س يف  27غ�ست 2022
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رسالة فلسطين
في مسيرة الشعب الفلسطيني في العقدين األخيرين ..

معامل سيئة ..

سعيد بوعيطة .المغرب .الليبي خاص'

فازع دراوشة .فلسطين
اأم�سيت جانب ًا كبري ًا من حياتي مهتم ًا بكل ما يتعلق مب�سرية
وطني منذ اأوائل ثمانين ّيات القرن ما قبل القرن الفارط،
وقراأت يف ذلك كثري ًا .
ومن مالمح ذلك االهتمام ر�سد ما يطراأ على حراك املجتمع
الفل�سطيني يف امليادين كافة.
و�ساأ�سرد بهذه العجالة خم�سة ع�سر َمعلم ًا برزت ب�سورة
اأو غريها يف مواقع �ستى يف وطني فل�سطني  ،بوترية
�سريعة اأو بطيئة اأو ما بني النمطني  .وقد تكون هذه املعامل
جلية يف مكان وباهتة يف غريه  .وقد تكون مبنزلة و�سطى
بني الظهور الوا�سح والظهور اخلافت .
ومن اأبرز هذه املعامل ( وهي مذكورة ع�سوائيا ودون اأي
معني )
ن�سق ترتيبي ّ
اأوال  :التبكري املفرط يف «النزول على الزيتون»  .اأي قطف
الزيتون يف فرتة مبكرة جد ًا تكون غالب ًا يف االأ�سبوع
االأول من ت�سرين االأول ،وكان ال يتم ذلك �سابق ًا قبل اأوا�سط
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ت�سرين االأول واأحيان ًا اإىل الع�سرين منه ،اأو بعد ذلك وقد
ي�سل اإىل االأول من ت�سرين الثاين .
وال يخفى على املعنيني والعاملني باالأمر الفوائد املادية
وال�سح ّية واالجتماعية التي تعود على ذوي العالقة ومن
حولهم يف حال عدم التبكري يف قطف ثمار الزيتون
املباركة .
ثانيا  :تراجع االهتمام بالزراعة  .ويتمثل ذلك يف عدم
املبادرة لغر�س االأ�سجار على اختالفها ،وعدم العناية
باالأر�س وحراثتها والتخل�س من االأع�ساب ال�سارة فيها،
وهذا ي�سدق على االأرا�سي الزراعية الكربى وال�سغرى يف
القرى واملدن اإذ طال االإهمال احلدائق املنزلية اإن وجدت
اأحيان ًا .ولقد �ساهم يف اإذكاء هذه الروح اإلغاء مبحث التعليم
الزراعي الذي كان من �سمن املنهج الدرا�سي الفل�سطيني
حتى بداية الثلث االأخري من �سبعين ّيات القرن الفارط.
ثالثا  :عدم انتاج اخلبز بيت ّيا  .فقد تال�ست ظاهرة انتاج

اخلبز بالبيوت يف الطوابني اأو االأفران املنزلية ،اأو حتى
على ما ت�سمى « طا�سات ا َ
خلبز الكهربائي «  ،اإال ما ندر.
وبات املرء ي�ساهد اأكدا�س االأرغفة تنقل �سباح ًا من االأفران
وتوزع على البقاالت حتى يف القرى التي كانت معاقل اخلبز
املنتج بيتيا بالطوابني التي انقر�ست تقريبا منذ ما ال يقل
عن عقود ثالثة على االأقل مع ا�ستثناءات ال يعتد بها  .وال�سيء
يف االأفران التي مالأت القرى واملدن واملخيمات ان معظمها
ال يرقى مل�ستويات حمرتمة من حيث نوع ّية القمح والطحني
وجودة االإنتاج �سك ًال وم�سمون ًا ومتليح ًا ون�سج ًا ...الخ .
رابعا  :تزايد اتكاء كثري من ربات البيوت على مطاعم تنتج
املاأكوالت والوجبات اجلاهزة يف ما ال حاجة ملحة له .اأتفهم
اال�سطرار لذاك الت�سرف يف حال وجود «عزمية» الأعداد
كبرية من املدعويني ،ولكن اأن يكون �سبب ذلك هو تكا�سل
اأهل البيت جميع ًا عن اإجناز ماأكوالتهم ووجباتهم فهذا هو
امل�ستغرب .وا�ستهجن جلوء كثري من النا�س لذلك مدركني
اأن م�ستويات اجلودة والنوعية والنظافة والن�سج ال تكون
دائم ًا على ما يرام .
خام�سا  :اختفاء ظاهرة القرو�س احل�سنة بني النا�س النعدام
الثقة الأ�سباب ال جمال ل�سردها هنا .
جراء
�ساد�سا  :تزايد االعتماد على االقرتا�س من البنوك ّ
م�سطرين
ما تقدمه من مغريات فيقوم كثري من النا�س غري
ّ
غالب ًا باالقرتا�س غري اآبهني بحرمة ذلك وكيف ينتهي
مب�سائب يف نهاية املطاف .
�سابعا  :الهروب من امل�ساكل بدل حلّها باحلوار والنقا�س
واإحقاق احلق  .وهذا املَعلم ي�ستوي فيه االأفراد واملوؤ�س�سات
التي تغ�س الطرف عن م�ساكل حقيقية يواجهها منت�سبوها
بد ًال من حلها ودر�سها وبحثها من جوانبها كافة للخال�س
منها .
ثامن ًا  :الورم االإعالمي واالإعالين ف�سار معظم النا�س
«اعالميني» ،جاهلني اأو متجاهلني اأن لالإعالم ا�سوله التي
تدر�س ولالإعالم رجاله ون�ساوؤه .وقد يعزو البع�س ال�سبب
للتكنولوجيا الغامرة التي جعلت كل �سيء متاح ًا ،ولكن
التكنولوجيا مل تعلم املعنيني االأ�سول املرعية
تا�سعا  :تراجع ( وميكن انعدام ) تربية االأنعام من غنم او
بقر اأو ماعز اأو اإبل ،وكذلك عدم اقتناء الدواجن واالأرانب ملا
يف كل ذلك من مرادفة لالإقت�ساد الوطني العام ولالإقت�ساد
املنزيل اخلا�س .كما اأن ذلك يزيد من فر�س العمل العمل
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ويقلل من التبعية القاتلة القت�ساد العدو .
عا�سر ًا  :ت�سخم االهتمام بال�سهادات «العليا» ،والتي
باتت م�سميات وكراتني يف غالبها ب�سعار ادفع الق�سط
وخذ الكرتونة وال تكرتث بامل�سمون اإال من تعب على نف�سه
واحرتم �سهادته ( او كرتونته )  .واعرف حملة �سهادات عليا
من �سنوات ال تقل عن عقد او عقدين مل ينجز فيها بحث
واحد حمرتم.
حادي ع�سر  :تكرار العمرات ب�سورة ال لزوم لها ،ومل
تخف الظاهرة اإال بعد اأن �سربت جائحة الكورونا البالد
والعباد .
وقد يقول قائل اإنها �سياحة وخري من ال�سياحات االأخرى،
وال اأعرت�س �سخ�س ّي ًا على ذلك  ،ولكنني اأر�سد الظواهر
واإن كنت اأميل للقول اإن عمرة واحدة تغني ،ووجوه انفاق
باخلري غريها اأوىل منها ( اأعني تكرار العمرات ) .
ثاين ع�سر  :االنت�سار املفرط للمفرقعات النارية واالألعاب
النارية يف االأعرا�س غالب ًا وما �سابهها حتى بات «التفقيع»
اأداة اإعالن م�سحكة عن منا�سبة ما .ويف جميع االأحوال
تعترب تلكم املفرقعات مهلكة لالقت�ساد الوطني والفردي،
ويف نف�س الوقت اإثراء القن�ساد العدو وم�ساهمة به .
ثالث ع�سر  :ارتفاع تكاليف حفالت االأعرا�س ،وابتداع
حفالت يف �سياقه ت�سجل يف ن�س م�سحك يدون على
بطاقات الدعوة حل�سور االأعرا�س ،وهي اأمور مل تكن رائجة
قبل عقدين تقريب ًا
رابع ع�سر  :كرثة احتفاالت املوؤ�س�سات الر�سمية ،وازدهار
�سغل الدروع واالأو�سمة والكوؤو�س وما اإليها من االأمور
التي ال جدوى منها .
خام�س ع�سر  :كرثة حفالت التخرج ،وما �سابهها ،ابتدا ًء
من ريا�س االأطفال وحتى برامج الدكتوراه ،وما ي�ستتبع
ذلك من نفقات وم�سيعة وقت غري الزمة ،وال �سيما ل�سعب
حتت االحتالل واالحتيال .
وبعد اأرجو االنتباه ملا ياأتي :
 .1هناك معامل �سلبية اأخرى
.2هناك ا�ستثناءات ال باأ�س بها لكل َمعلم من املعامل
املذكورة اأعاله .
 .3ال بد من قيام اأويل االأمر وامل�سوؤولني باأخذ زمام
املبادرة بالتوعية واالن�سالح واالإ�سالح.
وللحديث �سلة ..
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املدرسة مل تستيقظ بعد ..

علي الشوماني .ليبيا
املدر�سة يف وطننا العربي مل تقم بدورها على الوجه
االأكمل ،وال ميكن للغة العربية اأن تنمو وتزدهر اإال اإذا
كان هناك نظام تعليمي �سحيح ،فالتعليم لي�س مهنة مثل
بقية املهن ،اأو وظيفة كبقية الوظائف ،بل هو املنبع الذي
تتدفق منه كل املهن والوظائف ،واملعلم �سانع االأجيال
وباين االأمم ومهند�س امل�ستقبل ،ومن هنا يجب على
املجتمع اأن ُيع َّد املعلم بحر�س وعناية واأن يوفر له البيئة
املالئمة واملنا�سبة لتنفيذ ما هو مطلوب منه باإتقان.
ولعل من املفيد اأن اأذكَّ ر مبا قاله "يل كوان" ،موؤ�س�س
"�سنغافورة" التي يقال عنها االآن "ج َّنة اآ�سيا" ،بعد اأن
كانت تُ�س َّمى "مقلب الزبالة" ،عن املعلم والتعليم :
(( اأنا مل اأقم مبعجزة يف �سنغافورة ،اأنا فقط قمت
بواجبي نحو وطني ،فخ�س�ست موارد الدولة للتعليم
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وغريت مكانة املعلمني من طبقة بائ�سة اإىل اأرقى طبقة
َّ
يف "�سنغافورة" ،فاملعلم هو من �سنع املعجزة ،وهو
من اأنتج جي ًال متوا�سع ًا يحب العلم واالأخالق ،بعد
اأن كنا �سعب ًا يب�سق على االأر�س وي�ستم بع�سه يف
ال�سوارع)).
وقال اأي�س ًا :
(( بعد اأن يئ�س النا�س من اإ�سالح �سنغافورة التي طال
التفت اإىل املعلمني
الف�ساد فيها كلَّ �سيء حتى الق�ساةُّ ،
بعد اأن كانوا يف بوؤ�س وازدراء �سديد ،فمنحتهم اأعلى
علي اأن اأبني اأجهزة الدولة،
االأجور وقلت لهم :اأنا َّ
واأنتم تبنون يل االإن�سان ،واهتممت باالقت�ساد اأكرث
من ال�سيا�سة ،وبالتعليم اأكرث من نظام احلكم)).
وقال "مهاتري حممد" موؤ�س�س "ماليزيا" :

(( لقد �سيدت ل�سعبي منظومة تعليمية عمالقة ال تتاأثر
بنوائب الدهر وتقلبات الزمن ،علمت �سعبي معنى
االإ�سالم والت�سامح ونبذ الع�سبية وحب العمل واالإتقان
وع�سق الوطن ،وعندما بداأت الكارثة االقت�سادية
تُ�سقط النمور االقت�سادية واحد ًا تلو االآخر ،قامت ن�سا ُء
"ماليزيا" بو�سع م�سوغاتهن الذهبية الإنقاذ البالد ،اإنه
حب الوطن الذي تعلمنه يف مدار�س ماليزيا)).
ُّ
واأنا اأقول ،اأين ملوك واأمراء و�سالطني واأ�سحاب
اجلاللة العرب من هذه التجارب احل َّية التي اأنقذت
دو ًال وحولتها من ذيل القائمة اإىل املقدمة ؟ كم اأهدرنا
من اأموال وجهود ،ومع ذلك مل نبتعد كثري ًا عن درجة
ال�سفر؟
هل اهتم العرب بالتعليم كما فعلت بقية االأمم؟ هل اأعدوا
معلم ًا قادر ًا على العطاء ال�سحيح؟ وهل وعوا احلقيقة
التي اأ�سار اإليها ال�ساعر "اأحمد �سوقي" ،وهي اأن
املعلم اإذا مل يقم بدوره على الوجه االأكمل فاإن النتيجة
�ستكون وخيمة جد ًا :
واإذا املعلم �ساء حلظ ب�سرية..
جاءت على يده الب�سائر حوال .
هل العرب ـ نعم ،العرب كلهم ـ اأدركوا اأن التقدم ال يتم
اإال عرب م�سانع الب�سر وهي املدار�س املتكاملة املعدة
اإعدادا �سحيح ًا ؟
هل بنوا مدار�س متطورة حديثة؟ هل اأعدوا معلم ًا
قادر ًا على عمل ما يطلب منه ؟ فاملدر�سة ـ اأيها العرب ـ
كما يقال مل تعد وظيفتها قا�سرة على التح�سيل العلمي
فقط ،بل هي م�سوؤولة عن تغيري الدار�س ،وهي و�سيلة
لنقل الثقافة من جيل اإىل جيل ،وهي تعلم الدار�سني
ال�سلوك احلميد ،وتنفرهم من ال�سلوك غري احلميد،
وهي و�سيلة للتعرف على املوهوبني واملبدعني يف �ستى

املجاالت ،واملدر�سة اأ�سا�س تعديل ال�سلوك الفردي
بحيث ال يتعار�س مع ال�سلوك االجتماعي ،وال�سعوب
التي اأدركت دور املدر�سة تقدمت وتطورت وحققت
الرخاء ل�سعوبها ،اأما ال�سعوب التي مل تعرف قدر ودور
املدر�سة مازالت تراوح مكانها منذ ا�ستقاللها وحتى
هذه اللحظة.
اإن مدار�سنا ال تقدم �سيئا ُيذكر للدار�س بل حالها كما
قال ال�ساعر :
وا ُّأي نفع ملن ياأتي مدار�سكم ..
اإن كان يخرج منها مثلما دخل .
فنحن ـ العرب ـ مل نغادر منطقة ال�سفر ،ولن نغادرها
اإذا ا�ستمر الو�سع على هذا احلال ،فماذا ينق�سنا
ـ نحن العرب ـ؟ قراآننا العظيم يدعونا اإىل التب�سر
والتفكر واإعمال العقل ،ولدينا اإمكانيات اقت�سادية
كربى ،وبلداننا �سا�سعة وا�سعة ،وال ينق�سنا �سوى
االإرادة والرغبة ،نعم االإرادة والرغبة.
يقال  :اإن تعليما ال يحل م�سك ًال يخلق م�سكالت ،وهذا
بال�سبط ما يحدث عندنا نحن العرب ،فاأنا اأرى اأن
مدار�سنا مل تنجح يف اأداء دورها ومل حتقق الهدف
املرجو منها ،فهي لي�ست قادرة على اإنتاج مواطنني
اأ�سوياء ،وبناء على ما �سبق فمدار�سنا لي�ست مدار�س،
ومعاهدنا لي�ست معاهد ،وجامعاتنا لي�ست جامعات،
ومناهجنا لي�ست مناهج ،والعملية التعليمية بهذه
ال�سورة جمرد اإهدار للموارد يف غري مو�سعها ،ومن
ال يقبل هذا الكالم عليه االإتيان بالدليل الذي يهدمه.
اأرى اأن الذي ينق�سنا ـ نحن العرب ـ منهج درا�سي
مو�سوع باإحكام على اأيدي خمت�سني ،منهج ي�سنع
مواطنني �ساحلني ،منهج ينبثق من اأر�سنا ،منهج نابع
من قيمنا وتاريخنا ،ولكن بعني معا�سرة ،منهج يعلم
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الدار�سني املواطنة احلقة وال�سحيحة ،منهج ال يقول
لدار�سيه اأنتم اأح�سن واأف�سل الب�سر ،منهج ي�ساير
التطورات املذهلة يف العامل ،منهج يعلم الدار�سني اأن
الوالء يجب اأن يكون للوطن ال للقبيلة ،ويجب اأن تكون
لدى وا�سعي املنهج قناعة تامة اأن االأمم تبنى على
مقاعد الدرا�سة ،هذا املنهج اإن ُق ِّدر له اأن يرى النور
�سيت�سدى و�سيغري الثقافة ال�سائدة يف ال�سارع.
واأود هنا اأن اأذكر بع�س املبادئ العظيمة املنبثقة من
ر�سيدنا الثقايف االإ�سالمي ـ وما اأكرثها ـ ولكن لالأ�سف
ال نُعلّمها الأبنائنا وال نركز عليها مثل قوله تعاىل يف
نف�س اأو ف�ساد يف
�سورة املائدة "من قتل نف�س ًا بغري ٍ
االأر�س فكاأمنا قتل النا�س جميع ًا ومن اأحياها فكاأمنا
اأحيا النا�س جميع ًا" وقوله تعاىل يف �سورة البقرة
"والفتنة اأ�سد من القتل" ،وقوله "والفتنة اأكرب من
القتل" ،وقوله تعاىل يف �سورة البقرة "وقولوا للنا�س
36

شؤون عربيــة

ُح�سنا" ،وقوله تعاىل يف �سورة احلجرات "اإن اأكرمكم
عند الله اأتقاكم".
ومثل قول نبينا الكرمي الذي نحفظه كلنا وال نعمل به:
"الكلمة الطيبة �سدقة" ،وقوله عليه ال�سالة وال�سالم
يف التفريق بني احلرية ال�سخ�سية واحلرية العامة
"اإن قوم ًا ركبوا يف �سفينة فاقت�سموا ،ف�سار لكل
رجل منهم مو�سع ،فنقر رجل منهم مو�سعه بفاأ�س،
فقالوا له :ماذا ت�سنع؟ قال :هو مكاين اأ�سنع فيه ما
اأ�ساء ،فاإن اأخذوا على يده جنا وجنوا ،واإن تركوه هلك
وهلكوا" ،وقوله �سلى الله عليه و�سلم "ال يوؤمن اأحدكم
حتى يحب الأخيه ما يحب لنف�سه" وغري هذا كثري جد ًا.
ومثل قول �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه
يقعدن اأحدكم عن طلب الرزق ،وهو يقول :اللهم
"ال َّ
ارزقني ،وقد علم اأن ال�سماء ال متطر ذهب ًا وال ف�سة".
هذه املبادئ ال�سامية وغريها ما يجب اأن نُعلّمه الأبنائنا،

وال نرتكهم لثقافة ال�سارع ،ونع�س اأ�سابعنا من الندم
الأنا مل نلقنهم العلم ال�سحيح.
قراأت ذات مرة" :اأن �سائحة طاعنة يف ال�سن ا�سرتت
بع�س التحف من تاجر حتف يف بلد عربي ،وطلبت منه
اأن يكتب لها قائمة باأثمان التحف ،فاقرتح عليها التاجر
اأن يكتب لها ثمن التحف باأ�سعار قليلة حتى ال تدفع
عليها �سرائب كثرية عند رجوعها اإىل بلدها ،فما كان
من ال�سائحة الطاعنة يف ال�سن اإال اأن تثور يف وجهه
وترف�س ال�سراء منه ،وتلقنه در�س ًا يف الوطنية بقولها
له :كيف تدفعني اإىل خيانة بلدي؟ هذه ال�سرائب التي
علي يف �سكل خدمات اأ�ستفيد مها اأنا
اأدفعها تعود َّ
وي�ستفيد منها جمتمعي"
اأين تعلمت هذه ال�سائحة هذه االأفكار؟ ال �سك اأنها
در�ست منهج ًا على مقاعد الدرا�سة علمها هذا االإخال�س
وهذه الوطنية .واأين تعلم تاجرنا هذا ال�سلوك امل�سني؟
وقراأت ذات مرة يف جملة كويتية اأن املخابرات
االأمريكية اأعدت تقرير ًا عن العقلية العربية جاء فيه:
1ـ ميل العرب عموما للكالم اأكرث من العمل.
2ـ ميلهم اإىل االختالف ولي�س االتفاق.
3ـ حبهم للبذخ والرتف مع عدم امليل اإىل بذل اجلهد.
4ـ احتقارهم للعمل اليدوي واللجوء اإىل االأعمال
الب�سيطة ال�سهلة.
5ـ ت�سودهم االجتاهات الطائفية والقبلية مقابل
االجتاهات الوطنية والقومية.
6ـ رغم كرثة كالمهم عن القومية ،لكن فكرهم منف�سل
عن فعلهم ،الأن الطائفية هي املحرك احلقيقي لهم.
7ـ تناق�سهم االنفعايل ،يحبون ويكرهون ال�سيء
نف�سه يف الوقت نف�سه.
8ـ ميلهم الغريب للمبالغة والت�سخيم ،ويت�سح ذلك
يف مفردات لغتهم واأ�سلوب اخلطابة وا�ستخدام

كلمات اأ�سخم من املنا�سبة.
9ـ انفعاليتهم التي متتاز بال�سدة املفاجئة والهمود
املفاجئ �سوا ًء على م�ستوى الفرد اأو على م�ستوى
الق�سايا العامة.
10ـ يرتكنون للما�سي ويتحدثون عن ماآثره ب�سكل
دائم وم�ستمر.
تعليقا على هذا التقرير اأقول :لي�س بال�سرورة اأن
يكون كل ما ورد فيه �سحيح ًا ،ولكن بع�سه على االأقل
فيه ن�سيب من ال�سحة ،وهذه العيوب الواردة يف هذا
التقرير ال يزيلها ويق�سي عليها ق�سا ًء مربم ًا اإال منهج
مدر�سي معد بعناية واإتقان ،اأما النوايا احل�سنة وحدها
فال ميكنها فعل �سيء ،الأن التعليم كما يقال لي�س
اإي�سال معلومات فقط ولكنه يف احلقيقة تغيري لل�سلوك
والقناعات.
واالأغرب واملده�س ما قالته رئي�سة اأملانيا تعليق ًا على
الربيع العربي الدامي (( :الهند وال�سني لديهم اأكرث من
180ر ًّبا و 800عقيدة خمتلفة ومع ذلك يعي�سون مع
بع�س ب�سالم ،بينما امل�سلمون لديهم رب واحد ونبي
تلونت باالأحمر من
واحد وكتاب واحدَّ ،
لكن �سوارعهم َّ
دمائهم القاتل ي�سرخ :الله اأكرب ،واملقتول ي�سرخ :الله
اأكرب)).
األي�س لنا اأن نت�ساءل ـ اأيها العرب ـ اأيها امل�سلمون
ـ عن املدر�سة التي تعلم فيها اأبناوؤنا هذا ال�سلوك؟
واأن نت�ساءل عن املعلم الذي لقنهم هذا ال�سلوك وعن
املنهج الذي در�سوه؟ لقد اأهملنا اأبناءنا وها نحن جنني
النتيجة املوؤملة املحزنة.
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جوزيف كونراد ..

سندباد اجلنسيات املختلفة ..

سعيد بوعيطة .المغرب .الليبي خاص'

الليبي .وكاالت
«جوزيف كونراد» أديب
إنجليزي بولندي األصل ،ولد في ما يعرف
بأوكرانيا البولندية عام  ،1857كان والده أديب ًا مغموراً
انتقل مع والده إلى بولندا حيث توفى والده ومنها انتقل إلى
فرنسا عام  1874حيث عمل بالمالحة ثم انتقل إلى «إنجلترا»
واستمر في عمله بالبحر .توفي عام  1924بنوبة قلبية وترك
 13رواية و 28قصة قصيرة .أغلب رواياته لها عالقة بالبحر
ويرويها بحار عجوز اسمه «مارلو» ،من رواياته «قلب الظالم»،
و»العميل السري» و»النصر» ،و»تحت عيون غربية»،
و»لورد جيم».
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• كوكتيل الن�صب واالأوطان :

ُولد «كونراد» يف الثالث من دي�سمرب  1857يف مدينة
«بريدو�سيف» يف «اأوكرانيا» ،والتي كانت جزء ًا من
االإمرباطورية الرو�سية .وقد كانت تلك املنطقة تخ�سع
للمملكة البولندية يف ال�سابق.
كان «جوزيف» االبن الوحيد للكاتب واملرتجم والنا�سط
ال�سيا�سي «اأبولو كورزينيوي�سكي» .وقد ُ�سمي «جوزيف
تيدور كونراد كورزينيوي�سكي» حيث كان ا�سم جده الأمه
هو «جوزيف» وا�سم جده االآخر هو «تيدور» ،اأما ت�سمية
«كونراد» فقد كانت تُن�سب لق�سيده «كونراد واليرنود»
لل�ساعر البولندي «اآدم ميت�سكيفيت�س» .وقد كانت اأفراد
عائلته تُف�سل مناداته «كونراد» على ا�سم «جوزيف».
على الرغم من اأن غالبية �سكان املنطقة التي ُولد فيها كانوا
اأوكرانيني ،واأن اأغلب �سكان مدينة «بريدو�سيف» كانوا
يهود ًا ،اإال اأن غالبية الريف كان مملوك ًا من قبل «ال�سالختا»
البولندية (الطبقة النبيلة) ،وكان «كونراد» ينتمي لهذه
الفئة وحامال ل�سعار «نبالة ناوليك»  .Nałęczوقد كان
االأدب البولندي ،وباالأخ�س االأدب الوطني ،حمل تقدير
لدى ال�سكان البولنديني.
لعبت عائلة «كورزينيوي�سكي» دور ًا هام ًا يف حماولة
ا�ستعادة «بولندا» ال�ستقالليتها .خدم جد كونراد الأبيه
(تيدور) االأمري «يوزف اأنتوين بونياتوف�سكي» خالل
الغزو الفرن�سي لرو�سيا ،وقد �سكل كتيبته اخلا�سة خالل
ثورة نوفمرب  .1830اأما والد كونراد الوطني (اأبولو)
فقد كان ينتمي للحزب االأحمر ال�سيا�سي ،والذي كان
هدفه هو اإعادة حدود «بولندا» اإىل حالتها قبل التق�سيم،
كما كان يهدف اإىل اإ�سالح قوانني االأرا�سي والتخل�س
من نظام القنانة االإقطاعي� .سكل رف�س «كونراد» لتتبع
خطى والده ،واختياره للنفي وعدم املقاومة �سعور ًا بالذنب
له طوال حياته.

 1861ذهبت العائلة لل�سكن يف «وار�سو» حيث ان�سم
«اأبولو» للمقاومة �سد االإمرباطورية الرو�سية ،واأدى هذا
اإىل �سجنه يف معتقل «وار�سو» .يف  9مايو 1862
مت نفي «اأبولو» وعائلته اإىل «فولوغدا» ،والتي تقع �سمال
«مو�سكو» مب�سافة  500كيلومرت ،وقد كانت هذه املدينة
معروفة بطق�سها ال�سيء .ومت تخفيف عقوبة «اأبولو» يف
يناير  ،1836ومت اإر�سال العائلة اإىل «ت�سرنيغوف» حيث
كانت االأو�ساع اأف�سل بكثري .على اأي حال ،توفيت «اأيوا»
والدة «كونراد» ب�سبب ال�سل.
بذل «اأبولو» كل ما بو�سعه لتدري�س «كونراد» يف املنزل.
تعرف من خالل الكتب التي قراأها يف البداية على عن�سران
�سيوؤثران يف حياته الحق ًا .اأولها رواية «عمال البحر»
للكاتب «فيكتور هوغو» ،والتي تعرف فيها على عدد من
االأعمال التي �سوف يعمل بها الحق ًا .اأما ال�سخ�س الثاين
• ال�صندباد يبداأ جتواله :
الذي اأثر به فقد كان «�سك�سبري» ،والذي تعرف من خالله
تنقلت عائلة «كونراد» كثري ًا ب�سبب حماوالت والده يف
على االأدب االإجنليزي .ولكن كان اأكرث ما يقراأه هو ال�سعر
العمل يف الزراعة ،وب�سبب ن�ساطه ال�سيا�سي .يف عام
البولندي الرومان�سي.
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يف دي�سمرب ،1867اأخذ «اأبولو» ابنه اإىل اجلانب
االأ�سرتايل من بولندا ،والذي كان يخ�سع حلكم ذاتي
منذ عامني كما يتمتع بقدر من ُاحلرية .بعد مكوثهم لفرتة
ق�سرية يف «لفيف» وقرى �سغرية اأخرى ،انتقلوا اإىل
«كراكوف» (عا�سمة بولندا حتى  )1596يف تاريخ
 20فرباير  .1869وبعد مرور عدة �سهور تُويف «اأبولو
كورزينيوي�سكي» بتاريخ  23مايو  ،1869وقد كان
ال�سل هو �سبب الوفاة مثل زوجته ،مما جعل «كونراد»
يتيم ًا يف �سن احلادية ع�سر.
اأ�سبح بعدها «كونراد» االإبن حتت رعاية خاله «تادو
بروف�سكي»� .سببت حالة «كونراد» ال�سحية واأدائه
املدر�سي ال�سعيف العديد من امل�ساكل املتوا�سلة خلاله،
كما اأن م�سروفه املايل كان كبري ًا .مل يتميز «كونراد» اإال
يف مادة اجلغرافيا ،اأما يف باقي املواد فقد كان �سعيف ًا
على الرغم من التعليم اجليد الذي حظي به.
اعتقد االأطباء اأن �سبب مر�س الطفل كان م�سدره القلق،
واقرتحوا اأن يحظى الولد ببع�س الهواء النقي وبع�س
العمل اليدوي لتقويته .متنى خاله اأن تُعلمه اأعباء العمل
واملُهمات املحددة اأن يكون ُمن�سبط ًا .ومبا اأنه قد اأبدى
اهتمام ًا �سعيف ًا يف الدرا�سة فقد كان من ال�سروري اأن
يتعلم التجارة .تخيل خاله اأنه �سيكون بحار ًا ورجل اأعمال
يجمع بني مهارات االإبحار وفنون التجارة.
• الطفل ي�صبح بحار ًا :

اأعلن «كونراد» ذا الثالثة ع�سرة ربيع ًا يف خريف
عام  1871عن نيته يف اأن ي�سبح بحار ًا .الحق ًا قال
«كونراد» اإنه قد فعل هذا ب�سبب قراءة كتاب للم�ستك�سف
االإيرلندي «فران�سي�س ليوبولد مكلينتوك» عن رحالته التي
خا�سها بني  1859-1857على منت �سفينة «فوك�س»
يف �سبيل البحث عن �سفينتي «ايريبو�س» ،و «وتريور»
التي كان ميتلكهما «جون فرانكلني» .يذكر «كونراد» كذلك
اأن قراءته لكتب من تاأليف االأمريكي «جامي�س فينيمور
كوبر» والكابنت االإجنليزي «فريدريك» قد األهمته التخاذ
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هذا القرار الهام .ويذكر اأحد اأ�سدقاء «كونراد» يف فرتة
املراهقة اأنه كان يحكي حكايات رائعة عن البحر ،ومن دقة
تفا�سيلها كان ال�سامعني ي�سعرون اأن اأحداثها كانت تتم
اأمام اأعينهم.
يف اأغ�سط�س  1873اأر�سل «بروف�سكي» اأبن اأخته
«كونراد» ذي الـ  15عام ًا اإىل مدينة «لفيف» حيث ا�ستقبله
اأحد االأقارب الذي كان ُيدير منز ًال �سغري ًا لالأطفال الذين
ا�سبحوا اأيتام ًا خالل انتفا�سة يناير  .1863كان
االأطفال يتحدثون الفرن�سية هناك وقد ا�ستذكرت ابنه
املدير عن «كونراد»:
(( مكث معنا ع�سرة اأ�سهر ،كان متنور ًا فكري ًا ،ولكنه كان
يكره روتني املدر�سة حيث وجده مم ًال و ُمتعب ًا .كان دائم ًا
يقول اإنه يخطط الأن يكون كاتب ًا م�سهور ًا .كان يكره جميع
القيود .يف املنزل ،يف املدر�سة اأو يف غرفة املعي�سة حيث
كان يتمدد دائم ًا .كان دائم ًا يعاين من �سداع �سديد
واأزمات نف�سية)).

ق�سى «كونراد» عام ًا من حياته يف املن�ساأة حتى �سبتمرب
 ،1874حينما قرر عمه اأن ُيخرجه من املدر�سة يف
«لفيف» ،واأن ُيعيده اإىل «كراكوف» الأ�سباب غري معروفة.
يف  13اأكتوبر  ،1874اأر�سل «بروف�سكي» الولد ذا
ال�ساد�سة ع�سرة عام ًا اإىل مدينة «مار�سيليا» يف فرن�سا،
ليبداأ م�ستقبله يف البحر ،وعلى الرغم اأن «كونراد» مل ُينه
تعليمه الثانوي اإال اأنه كان ُمتقن ًا للغة الفرن�سية بطالقة ،وقد
كانت لديه معرفة باللغات الالتينية ،االأملانية واليونانية،
كما كانت لديه معرفة بالتاريخ وبع�س اجلغرافيا ،ورمبا
الفيزياء .كانت لديه ثقافة وا�سعة وخ�سو�س ًا يف االأدب
البولندي الرومان�سي .وقد كان ينتمي للجيل الثاين من
عائلته ممن ا�سطروا للعمل خارج ُملكية عائلتهم ،حيث
اأنه قد ُولد وتربى جزئي ًا يف بيئة نخبة مثقفة عاملة ،وهي
فئة اجتماعية قد بداأت بلعب دور ُمهم يف اأوروبا الو�سطى
وال�سرقية يف ذلك الوقت .فهم «كونراد» ما يكفي من
تاريخ ،ثقافة واأدب بلده مما �سمح له الحق ًا باأن يك َون روؤية
كونية مميزة ،وباأن تكون له م�ساهمات اأدبية كبرية .وكان
للتوترات التي �سهدها يف «بولندا» يف �سغره وغريها التي
�سهدها خارج بالده يف كربه اأثر ًا عظيم ًا يف اإجنازاته
االأدبية الرائعة.

• بانوراما اجلن�صيات املتعددة :

كان «كونراد» مواطن ًا رو�سي ًا ،حيث اأنه قد ولد يف اجلانب
الرو�سي بالدولة التي كانت تُ�سمى «الكومنولث البولندي
الليتواين» .يف دي�سمرب  1876اأخذه والده «اأبولو» اإىل
اجلانب النم�ساوي من الدولة ال�سابقة ،حيث كانت هذه
املنطقة تتمتع بقدر من احلرية واحلكم الذاتي .بعد وفاة
والده حاول خاله «بروف�سكي» اأن يح�سل له على اجلن�سية
النم�ساوية ،وقد يكون ال�سبب هو اأن والده مل يح�سل على
ا ٍإذن من ال�سلطات الرو�سية ليبقى خارج البالد ب�سكل دائم
حيث ال يزال يحمل اجلن�سية الرو�سية .مل يتمكن «كونراد»
من العودة اإىل «اأوكرانيا» لتبعيتها لالإمرباطورية الرو�سية
حيث كان معر�س ًا الأداء �سنوات طويلة من اخلدمة

الع�سكرية لكونه ابن �سيا�سي منفي من البالد.
كتب «بروف�سكي» ر�سالة يف  9اأغ�سط�س  1877وطرح
فيها مو�سوعني مهمني .االأول هو رغبة «كونراد» يف
نيل جن�سية اأخرى (طلب التخلي عن اجلن�سية الرو�سية)،
وخطة «كونراد» ملمار�سة التجارة البحرية يف بريطانيا:
(( هل تتحدث االإجنليزية؟ مل اأرغب اأبد ًا اأن حت�سل على
اجلن�سية الفرن�سية الأن اخلدمة الع�سكرية اإجبارية ،لكن
اأعتقد اأن اجلن�سية ال�سوي�سرية �سوف تنا�سبك اأكرث،)).
ويف ر�سالته الثانية اأيد «بروف�سكي» فكرة «كونراد»
باأن يطلب جن�سية الواليات املتحدة االأمريكية اأو اإحدى
اجلمهوريات اجلنوب اأمريكية الكربى.
يف نهاية املطاف انتهى به االأمر يف اإجنلرتا حيث قد تقدم
بطلب للجن�سية الربيطانية يف  2يوليو  ،1886وقد مت
منحه اإياها يف  19اأغ�سط�س  .1886ولكن على الرغم
من اأنه قد اأ�سبح مواطن ًا عند امللكة «فيكتوريا» ،اإال اأنه مل
يتوقف عن كونه مواطن ًا لدى «األيك�سندر الثالث» .ولتحقيق
ذلك كان عليه زيارة ال�سفارة الرو�سية يف لندن عدة مرات.
الحق ًا و�سف موقع ال�سفارة يف �ساحة «بيلجرايف» يف
روايته «العميل ال�سري» .اأخري ٌا ،يف  2اأبريل 1889
قامت �سفارة ال�سوؤون الداخلية الرو�سية باإلغاء �سفة
«مواطن رو�سي» عن «ابن رجل بولندي �سيا�سي ،وكابنت
�سفينة جتارية بريطانية».
غادر كونراد «بولندا» يف عام  1874واجته اإىل
«مار�سيليا» ،يف فرن�سا ليبداأ م�ستقبله كتاجر بحري على
منت �سفن فرن�سية .ق�سى «كونراد» عدد ًا من ال�سنوات يف
�سمال جزيرة «كور�سيكا» ،وبالتحديد يف قرية «لوري».
كان يوجد هناك بحار كور�سيكي ا�سمه «دومينيك
�سريفوين» وقد كان �سديق ًا لكونراد ،وبالتايل األهم الكاتب
عدد ًا من ال�سخ�سيات التي قام باخرتاعها ،مثل �سخ�سية
«نو�سرتومو» يف الرواية التي كتبها عام  .1904زار
«كونراد» جزيرة «كور�سيكا» مع زوجته عام  1921لكي
يبحث عن اأقارب �سديقه املتوفى وباقي اأ�سدقاءه البحارة.
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بعد اأربع �سنوات يف فرن�سا ،وعلى منت ال�سفن الفرن�سية،
ان�سم «كونرا»د للتجارة البحرية الربيطانية ملدة خم�سة
ع�سرة عام ًا .عمل �سمن طاقم العديد من ال�سفن وتدرج
يف الوظائف من متدرب وحتى و�سل اإىل رتبة قبطان.
منذ مغادرة «كونراد» مدينة «كراكوف» يف اأكتوبر
 1874مرت � 19سنة حتى قدم ا�ستقالته من �سفينة
 Adowaيف يناير  1894عمل «كونراد» على �سفن
عديدة ،كما ق�سى وقت ًا طوي ًال يف املوانئ ،حيث ق�سى 10
�سنوات وثمانية �سهور فيها .ق�سى يف البحر ملدة ثماين
�سنوات فقط وكان من �سمنها � 9سهور كم�سافر.
• اأديب يكتب مباء البحر :

اأغلب ق�س�س وروايات «كونراد» والعديد من ال�سخ�سيات
كانت م�ستوحاة من عمله يف البحر ،ومن اأ�سخا�س قابلهم
اأو �سمع عنهم .عادة ما كان ي�ستخدم «كونراد» االأ�سماء
احلقيقية لالأ�سخا�س الذين يبني عليهم ال�سخ�سيات
اخليالية .على �سبيل املثال ،قابل كونراد التاجر التاريخي
«ويليام ت�سارلز اأوملاير» اأربع مرات يف زيارات ق�سرية
اإىل جزيرة «بورنيو» .ومن �سخ�سيته ا�ستوحى كونراد
�سخ�سية «اآملاير» يف روايته االأوىل «حماقة اآملاير» .ومن
�سمن االأ�سماء احلقيقية االأخرى كان القبطان «مكوير» يف
رواية «اإع�سار» ،القبطان بريد وال�سيد ماهون (ال�سباب)،
ال�سيد لينجارد (حماقة اآملاير وغريها) ،وكابنت اآيالي (ظل
اخلط) .كذلك «نار�سيو�سو�س» وهو ا�سم �سفينة حقيقية
اأبحر على متنها يف عام  1884وقد ذكرها كونراد يف
روايته «زجني نار�سي�سو�س».
عمل كونراد ملدة ثالثة اأعوام لدى �سركة جتارية بلغارية،
وقد اأ�سبح خاللها قبطان ًا ل�سفينة بخارية على نهر
الكوجنو .وقد األهمت هذه املرحلة كونراد يف كتابة روايته
الق�سرية «قلب الظالم» .خالل هذه الفرتة وبالتحديد يف
غام  1890يف الكوجنو .تعرف كونراد على العامل يف
جمال حقوق االإن�سان ال�سري «روجر كاي�سمنت» و�سادقه.
عندما غادر «كونراد» لندن يف  25اأكتوبر  1892كان
«هرني جاكي�س» اأحد ركاب ال�سفينة ،وقد كان خريج ًا
من «جامعة كامربيدج» ولكنه ُم�ساب بال�سل مما اأدى اإىل
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وفاته بعد اأقل من عام واحد .وقد قال «كونراد» يف �سريته
الذاتية اإن «هرني» كان اأول من قراأ ن�س رواية «حماقة
اآملاير» قبل اكتماله ،واأنه هو من �سجع كونراد على موا�سلة
الكتابة.
اأكمل «كونراد» رحلته الطويلة كبحار يف  26يوليو
 1893عندما حطت �سفينته يف لندن ،تعرف «كونراد»
على اإجنليزيني مغادرين من نيوزلندا وا�سرتاليا .املحامي
ذو اخلام�سة وع�سرون عام ًا والكاتب امل�ستقبلي «جون
غلزورثي» ،و»اإيدوارد الن�سيلوت �ساندر�سون» الذي كان
ذاهب ًا مل�ساعدة والده يف اإدارة مدر�سة ابتدائية يف قرية
«الرت�سي» .على االأغلب اأنهما كانا من اأوائل االإجنليز
غري البحارة الذين �سادقهم «كونراد» وظل على توا�سل
معهم .البطل يف اإحدى اوىل حماوالت «غلزورثي»
االأدبية ،وبالتحديد يف عمل «الركود» ،وهو «اآرماند»،
كان مبني ًا على �سخ�سية «كونراد» .يف «كيب تاون»
غادر «غلزورثي» ال�سفينة ليطلع على املناجم املحلية .اأما
«�ساندر�سون» فقد وا�سل رحلته البحرية ،ويبدو اأنه اأول
من ك َون عالقات وطيدة مع كونراد.
تخلى «كونراد» ذو ال�ستة وثالثون عام ًا ب�سعوبة عن البحر
يف عام  1894ب�سبب �سوء �سحته ،وكذلك ب�سبب عدم
وجود �سفن كافية ،واأخري ًا الأنه اأ�سبح مولع ًا بالكتابة وقرر
اأن ُي�سبح موؤلف ًا .روايته االأوىل« ،حماقة اآملاير» ،جتري
اأحداثها يف ال�ساحل ال�سرقي جلزيرة «بورنيو» وقد مت
ن�سرها يف عام  1895وظهر فيها ا�سم الكتابة «جوزيف
كونراد» الأول مرة .كان «كونراد» ا�سمه البولندي
احلقيقي الثالث ،ولكن ا�ستخدامه يف ا�سمه االإجنليزي قد
يكون تقدير ُا للق�سيدة ال�سردية الوطنية «كونراد والرنود»
لل�ساعر البولندي الرومان�سي «اآدم ميت�سكيفيت�س».
كان املوؤلف والنا�سر االإجنليزي «اإيدوارد جارنيت» من
اأكرب الداعمني مل�ستقبل «كونراد» االأدبي ،وقد اأعجبه ن�س
كونراد االأول «حماقة اآملاير» ،ولكنه كان ُحمتار ًا ما اإذا
كانت لغته االإجنليزية جيدة كفاية للن�سر اأو ال .ا�ست�سار
جارنر زوجته «كون�ستان�س جارنيت» ،وقد قالت اإن اأجنبية
كونراد كانت �سيئ ًا اإيجابي ًا يف �سرد الرواية.
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كيف كنا نعيش قبلها ؟

خدعة مُكيّفات اهلواء ..

الليبي وكاالت
الربودة املعتدلة ،اإال اأنه كارثة بيئية .اإذ ت�ستخدم العمارات
اأكرث من ن�سف كهرباء العامل ،ومعظمها للتهوية واحلفاظ
على درجات احلرارة ،ويذهب  20%منها لتربيد الهواء
وذلــك بح�سب وكالة الطاقة الدولية ( .)IEAوقد كانت
مكيفات الهواء العام املا�سي م�سوؤولة عن  1جيجا طن من
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون؛ واملفارقة اأن التكنولوجيا
املبنية للتربيد تزيد من دفء الكوكب.
وكما يقول «اأالن �سورت» ،بروفي�سور هند�سة العمارة
يف جامعة «كمربيدج» ،وموؤلف كتاب «ا�ستعادة البيئات
غري مكيف الهواء عمل املعماري
الطبيعية يف العمارة» ،فقد ّ
ب�سورة جوهرية ،اإذ «مل يعد املعماريون يفكرون بالبيئة
يف مبانيهم ،فمهند�س تكييف الهواء هو الذي يقوم بذلك».

ال اأ�ستطيع النوم يف الداخل اأثناء ال�سيف يف «تون�س».
ف�سقتي تقع اأعلى عمارة من ثالثة اأدوار يف قلب تون�س
العا�سمة وتتحول اإىل فرن يف غ�سون حزيران ومتوز
واآب .حيث تنبعث احلرارة من اجلدران ومن ثم حتركها
املروحة يف دوائر وهي ت�سعى جاهدة لتربيد الغرفة .وحني
يحل الليل وتنخف�س احلرارة وتعود ن�سمات الهواء ،يبقى
الهواء داخل الغرفة ً
وحارا ب�سكل خانق .وقد الحظت
ثقيال ًّ
اأن جرياين قد اعتادوا النوم يف باحتهم باخلارج ،فحذوت
حذوهم وبداأت النوم بباحة ال�سطح.
االنتقال اإىل اخلارج هي تقنية قدمية للنوم املريح يف
االأجواء احلارة .وقد اأخربين والدي اأنه عندما ن�ساأ مع
اإخوته يف اإيران ،كان هو واأ�سقاوؤه ينقلون فرا�سهم اإىل
ال�سطح للنوم يف ال�سيف .ولكن هذا توقف بعد انتقالهم • املكيف امل�صتبه به :
من املنزل وح�سولهم على مكيف هواء.
لقد جعل تغري املناخ من العودة لهذا املو�سوع املهمل اأمر ًا
ومع اأن مكيف الهواء قد بات هو احلل االآن للمحافظة على ملح ًا .فموجات احلر تزداد عدد ًا وكثاف ًة عرب العامل .حيث
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�سجلت درجات احلرارة يف ال�سرق االأو�سط ن�سب ًا تزيد عن
 50درجة مئوية هذا ال�سيف ،بينما �سجل «وادي املوت»
يف «كاليفورنيا» يف الـ 17من �سهر اآب رقم ًا قيا�سي ًا
عاملي ًا بـ 54.4درج ًة مئوية .كذلك ت�سهد اأوروبا املزيد
من موجات احلر بينما تغلف مدنها بفقاعات احلرارة؛
حيث �سهدت «اململكة املتحدة» هذا ال�سهر ،اأطول موجة
حر منذ اأن بداأت الت�سجيل يف ال�ستينيات ،اإذ و�سلت
درجات احلرارة اإىل  37.8درج ًة مئوية ،اأما «باري�س»
فقد �سجلت العام املا�سي اأعلى درجات حرارة يف تاريخها
حيث و�سلت اإىل  42.6درج ًة مئوية.
واأكرث من يعاين هم الذين ال ميلكون القدرة على تركيب
مكيف للهواء ،يف حني من ميلكون هذه القدرة يفاقمون
امل�سكلة .حيث تتنباأ وكالة الطاقة باأنه يف حال مل تتخذ
التدابري الالزمة فاإن الطلب على الطاقة من اأجل تربيد
امل�ساحات قد يزداد ثالثة اأ�سعاف يف  .2050غري اأن
«�سورت» يقول (( :من املمكن متام ًا بناء عمارات مريحة
يف مناخات حارة مع القليل من تبعات الكربون اإال اأن
املعماريني يتبعون عموم ًا طرازات متاأخرة احلداثة وعفا
عليها الزمن ب�سكل �سيء)).
تقليد ًيا ،بنيت املنازل يف تون�س لتخفيف احلر .حيث
تبنى اجلدران من احلجر ال�سميك ،بينما تغطى الباحة
املركزية باالإيوان ،لتعطي ً
ظال وتربد الهواء خارج
الغرف ،كما تقول «�سرياز م�سباح» ،الباحثة يف خمترب
االأركيولوجيا والعمارة يف املغرب ،والتي ت�سل �سماكة
اجلدران احلجرية يف بيتها يف تون�س اإىل � 50سم((:
عندما تدلف اإىل الداخل تعتقد باأن املنزل مكيف؛ حيث
متت�س اجلدران احلرارة وال متررها اإىل داخل املنزل)).
(اجلدران يف منزيل الذي -كما تخربين م�سباح -قد بني
ما بني ال�ستينيات والثمانينيات اأقل �سماك ًة بكثري).
بداأ احلكام اجلدد يف بداية العهد الكولونيايل عام
 ،1881بالتخلي عن االأ�ساليب التقليدية ،وانتقلوا اإىل
بناء البيوت على الطراز االأوروبي ب�سرعة فائقة ال�ستدراج
الفرن�سيني للعي�س يف تون�س (( :بنيت املدينة الكولونيالية
بعقلية امل�ستعمر ،وبح�سب املبادئ االأوروبية ،)) .كما تقول
«م�سباح» (( : ،فلم تكن مبنية لهذه احلرارة ،وللمباين

�سبابيك كبرية ج ًدا ،)).ويف مقابل الطراز االأوروبي من
اجلادات واملنازل ،فاإن متاهات االأزقة يف املدينة العتيقة
م�سممة للحد من احلرارة واحلفاظ على اخل�سو�سية(( :.
الفرن�سيون اأبرزوا ثرواتهم وفتحوا منازلهم اإىل اخلارج،
ولكن عند اإغالق املنزل فاإن احلرارة تقل اأي�س ًا)).
اأ ّما الربج الزجاجي فهو التعبري االأكرث تطرف ًا عن البيت
«املفتوح للخارج» ،واالأكرث عر�س ًة الأ�سعة ال�سم�س .تعود
جذور هذا الطراز وا�سع االنت�سار االآن فقط اإىل فرتة ما
بعد احلرب العاملية الثانية يف الواليات املتحدة االأمريكية،
مبن�ساآت كاملة من الزجاج واالأطر فوالذية .ومتت اإعادة
ا�ستن�ساخ من�ساآت من اخلم�سينات مثل ليفر هاو�س يف
نيويورك ،يف كافة اأنحاء العامل ،بغ�س النظر عن املناخات،
تكرار المع للجماليات احلداثية املعروفة بالطراز العاملي:.
(( كانت الفكرة �سنع اأبنية مت�سابهة لكل مكان يف العامل،
واأما فكرة املكيف فهي جعل كافة االأمكنة من الداخل
مت�سابهة :باردة)) ،كما يعتقد «�سورت».

• ثروة دبي املهملة :

ت�ستهر مدينة دبي اليوم بناطحات ال�سحاب الزجاجية،
ومراكز الت�سوق املكيفة .غري اأنها كانت تربد �سابق ًا باأبراج
الرياح (مالقف الهواء) ،وهي اأبراج مربعة على اأ�سطح
املباين توجه الهواء اإىل الداخل عن طريق فتحات على
اجلوانب االأربعة .ومالقف الهواء هذه -التي ا�ستخدمت
يف ال�سرق االأو�سط  1300عام قبل امليالد على االأقل-
كانت تك ّيف الهواء طبيعي ًا داخل املباين من خالل التالعب
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بالرياح .مت التخلي عن مالقف الهواء هذه يف دبي منذ
مطلع القرن الع�سرين -با�ستثناء االحتفاظ بها كاإ�سارات
اإىل االإرث على املباين ،املقاعد ومناف�س ال�سجائر -بينما
ي�ستخدمها املعماريون يف اأماكن اأخرى لال�ستغناء عن
مكيف الهواء.
ا�ستخدم «�سورت» وزمالءه م�سائد الرياح واحلجارة يف
ت�سميم بناء «م�سنع جعة فار�سونز» يف مالطا -اأحد اأوائل
املباين بانبعاث كربون �سفري -ومتكنوا بذلك من خف�س
درجة احلرارة  14درجة مئوية اأقل من ذروة احلرارة
يف اخلارج .اأما يف ال�سني ،فقد ا�ستخدموا اأ�ساليب
م�ستوحاة من مالقف الهواء جلعل الهواء يدور وينت�سر
يف االأبنية احلديثة املكونة من  25طابق ًا (( .لقد �سعينا اإىل
اإعادة اإدخال حما�سن البيوت التقليدية يف ال�سرق االأو�سط
اإىل االأبراج ،)).كما يقول ،وي�سيف باأن جائحة كورونا قد
اأكدت احلاجة اإىل التهوية الطبيعية يف املباين للم�ساعدة
على طرد الفريو�سات خارج املبنى .كذلك قام معماريو
م�سنع زد ( )ZEDfactoryباإعادة توظيف التقنية
القدمية ذاتها ،حيث نقطوا �سطح م�ساكنهم املطورة
اخلالية من الكربون يف جنوب لندن باأنابيب هواء
متعددة االألوان عام .2002
بات االهتمام باالبتكارات البيئية للعمارة العامية (الدارجة)
بالن�سبة لبع�س املعماريني يرتافق مع تركيز ثقايف متجدد
على املحلي (( :.هناك عدم ر�سى عن لغة العمارة امل�سطحة
للطراز العاملي ،بحيث باتت كل مدينة ت�سبه االأخرى .كذلك
ت�ستعيد حركة اخل�سر ن�ساطها من جديد ،)).على حد قول
«لو�سيو فريجو ،موؤ�س�س «ماترييا اإنكورب» ،وهي �سركة
تطوير عمراين م�ستدامة (( :.فالنا�س يقولون االآن :دعونا
نُعِ د بناء التوا�سل مع التقاليد)).
يف «القنيطرة» بالغرب املغربي حمطة قطار جديدة بناها
مكتب املهند�س املعماري «�سيلفيو دي اأ�سكيا» ،ومكتب
املهند�س املعماري «عمر قبيط» ،حمجوبة ب�سبكة م�سربية؛
وهي من عنا�سر العمارة االإ�سالمية التي تخف�س احلرارة
من خالل خلق الظل والتهوية عرب الهواء الطبيعي(( : .
كان الهدف احلد من مكيفات الهواء قدر االإمكان [و] منح
البناء هوية ت�ستذكر العمارة التقليدية ،)).بح�سب املعماري
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راسنة ..
فظاعة َّ
الس ِ

«عمر قبيط».
كانت اإحدى م�ساريع «فريجو» مدر�سة يف املوزامبيق متت
بالتعاون مع املعماري «فران�سي�س كريي» ،الذي �سمم
مدر�سة ابتدائية نالت جائزة املناخ الطبيعي ،يف مدينته
«غاندو» يف «بوركينا فا�سو» ،وكذلك «�سربنتني بافيليون»
يف لندن .احلرارة يف املدر�سة ت�سل من  12اإىل 15
درجة مئوية اأقل من اخلارج ،بف�سل الطوب احلراري
والتهوية ال�سلبية (الطبيعية) وال�سقف املكون من طبقتني.
وبالرغم من ذلك يقول فريجو باأن «النا�س يتذمرون ً
قليال»
من احلر والعديد من العمالء ي�سرون على اإ�سافة مكيفات
الهواء ،التي تعرب عن املكانة االجتماعية.
• اخلدعة الكربى :

لقد خُ دِ عنا ب�سناعة تكييف الهواء كما تقول «�سوزان
رواف» ،اأ�ستاذة الهند�سة املعمارية يف جامعة هرييوت-
وات يف اأدنربة[« .لقد باعونا] االأ�سطورة باأنك لن تكون
مرتاح ًا اإال ما بني  20اإىل  26درجة مئوية كي يتمكنوا
من بيعنا معداتهم ،اإال اأن الواقع اأن الب�سرية كانت قادرة
على االإقامة يف نطاق وا�سع من درجات احلرارة» .م�سيفة
اأن باالإمكان اعتبار بيت بدرجة حرارة  35درجة مئوية
«مريح» وذلك باالعتماد على ال�سخ�س واملوقع .ورمبا
ي�ستلزم االأمر ثور ًة ثقافي ًة جلعل مكيفات الهواء غري ظريفة.
(( ليلي فرودي ،ترجمة رميا العي�سى ( موقع حرب ) .ن�سر
هذا املقال يف �سحيفة الفاينان�سال تاميز بتاريخ  28اآب
)).2020

عزالدين عناية .أكاديمي تونس مقيم في إيطاليا.
يندرج موؤلَّف الكاتب االإيطايل «بييرتاجنيلو بوتافوكو»
�سمن موؤلفات املهتدين اجلدد اإىل دين االإ�سالم ،وهو لي�س
كتاب ًا كال�سيكي ًا عن رحلة اهتداء ديني ،كما داأبت العديد من
حربها لفيف من املتحولني نحو عامل االإ�سالم؛
ال�سري التي ّ
ِّ
بل هو موؤلَّف يروي كيف يرى املعتنق-املنتمي لهذا الدين،
ابن الواقع الغربي العلماين ،عا َمل االإ�سالم اليوم ،الذي بات
منت�سب ًا اإليه ومنفع ًال باأحداثه واإىل ح ّد ما معني ًا مب�سائره.
فلي�س خطّ التحول نحو االإ�سالم يف الغرب احلديث فا�س ًال
أنا�س حيارى وجدوا �سالتهم يف �سحر ال�سرق
�سطحي ًا ال ٍ
كما يروج عادة ،بابتذال للظاهرة املركّ بة وت�سطيحها؛ بل
درب ع�س ٌري واإدراك عميق �سلكته �سريحة يف الغرب
هو ٌ
منها قامات فكرية عالية لعلّ اأبرزهم «رينيه غينو»،

و»هرني كوربان» ،و»روجي غارودي» .فاأية م�ساعب واأية
حتديات يلقاها هذا «املهاجر الروحي» يف طريقه؟ ال �سيما
يف حقبة عا�سفة يعي�سها املهتدون اجلدد ،م ّت َهمني مبواالة
اأجندات اأجنبية ،اأو حم�سوبني على دول مارقة وتنظيمات
متطرفة عابرة للقارات ،جتد ملجاأ يف ف�ساءات متوترة من
العامل االإ�سالمي ،وال �سيما يف امل�سرق العربي ،كما نرى
اليوم يف بالد ال�سام وما جاورها.
اإذ يدعو العنف املتفجر يف البالد العربية وبالد االإ�سالم
عامة ،اإىل تاأمل فكري ر�سني بعيد ًا عن االإ�سقاطات
املغر�سة التي تتحكم مبقاربة هذه الظاهرة واملرتاوحة
بني االتهام والتاأجيج ،ذلك ما تناوله ق�س ٌم وا�سع من
كتاب «بوتافوكو» املعنون بعنوان ا�ستفزازي «فظاعة
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ال�سرا�سنة» ،ولفظة «ال�سرا�سنة» يف معناها الغربي الغائم
تعني العرب وامل�سلمني على حد �سواءٍ ؛ ف�س ًال عن طرحه
اإ�سكالية معنى اأن تكون م�سلم ًا غربي ًا اليوم .حيث يت�ساءل
العبثي العا َمل
العنف
الكاتب منذ مطلع كتابه اأين ي�سحب ُ
ّ
إ�سالمي وقراآنه املجيد يوؤكد ب�سريح القول« :من َ
قتل
اال
َّ
النا�س
َف�س اأَو فَ�سادٍ يف اال ِ
نَف�س ًا بِ غري ن ٍ
أر�س فَكا ّأمنا قَتل َ
جمي ًعا»؟ اأ َو َما زال معنى لهذه االآية يف ظلّ تزاحم تاأويليات
ن�س مقد�س ،وقد ت�ساربت الفتاوى
العنف امل�ستندة اإىل ّ
وتزعزت الثقة يف املرجعيات؟ وهل اأفل�س ال�سرق من
اأولياء الله ودعاة الالعنف ليتحول اإىل مرتع لتجار ال�سالح
ومروجي الفنت ومل يبق �سوى جميء امل�سيح الدجال
ّ
(برنار ليفي وفق قول الكاتب) لينقذ ال�سرق من تيهه .فقد
بلغ ُ
م�ستوى متق ّدم ًا ،بات ياأتي على االأخ�سر
هول التناحر
ً
والياب�س ،االأئمة وامل�سلني ،امل�ستاأمنني وامل�ستجريين،
حتى لكاأن ال�سراع املحتدم يف العراق و�سوريا �سراع
ت�سو ُره ر�سالة «يوحنا» يف
اأبوكاليب�سي ،اأخروي ،كما ّ
واقع ي�سبه دورة الفتنة
العهد اجلديد وفق «بوتافوكو»ٌ .
انكب يف اأخرى اأ�س ّد
االأبدية ،كلّما خرج املرء من واحدة ّ
وطاأة.
ي�س ّدر الكاتب كتابه بحديث الف�سيلة النبوي ال�سهري ،حديث
الغر�س واالأمل واحلياة ،حتى على عتبة الرحيل اإىل العامل
يعرج على ذلك يف منت
االآخر بني يدي احلكم العدل .ثم ّ
الكتاب ،فاالأمة امل�ستاأ َمنة على ر�سالة االإ�سالم واالإيالف،
�سار �سحاياها باالألوف والجئوها باملاليني ،فاأي �سيء
يعتمل داخل الوعي الديني حتى حتول التد ّين اإىل م�سكلة
كونية ،يتناق�س فيها املثال مع الواقع تناق�س ًا �سارخ ًا؟
ومن هذا اجلانب يف�سح الكاتب عن حت ّد واقعي يواجه
اأتباع هذا الدين من اأ�سول غربية ب�ساأن �سوؤال العنف،
كيف يف�سرون لبني جلدتهم من الغربيني ما يحدث ،وهل
ما زال اإقناع النا�س اأن االإ�سالم لغوي ًا من ال�سلم وال�سالم
له معنى؟
فاحلجة �سارت مردودة واالإجابة �سارت
ّ
متعذرة على قائليها ،ال �سيما والواقع ينفي ما ينب�س به
ال�سخ االإعالمي الهائل الوارد على النا�س
املرء ،اأمام
ّ
من ال�سبكة العنكبوتية ومن اخللوي ومن �ستى اأ�سناف
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و�سائل التوا�سل .فهل َيقدر العربي اأن يقول للغربي اإن
االإ�سالم دين �سالم؟ ي�سبح حمل �سخرية للجمهور لو
قالها يف تلفزيون اأو يف حمفل اأو فوق منرب ،فحتى اأحباء
الثقافة العربية من الغربيني باتوا يف ورطة من اأمرهم مما
دهى العرب .لي�س من الهني كما يقول «بوتافوكو» اأن
يكون املرء م�سلم ًا يف زمن يتعر�س فيه عامل االإ�سالم اإىل
تفجري من داخله ،من اأبنائه ،ومن حماته ،وال �سيما من
حا�سنته العربية ب�سقيها ال�سني وال�سيعي .ير ّدد املوؤل ُّف
القول امل�سهور يف اأو�ساط املهتدين :اأحمد الله اأين عرفت
االإ�سالم قبل اأن اأعرف امل�سلمني.
فقد كان اللوم -يف ما م�سى -على الغرب الذي يعر�س
�سورة ّفجة مغر�سة عن االإ�سالم ،ولكن ما يفعله م�سلمون
مب�سلمني ،وما يفعله عرب بعرب هو اأ�سد �سراوة واأدهى
عربت عن
فتك ًا .يف حادثة «�ساريل هبدو» يف فرن�سا ،التي ّ
ويكرب ،وحار�س
عمق هذه الرتاجيديا ،رجلٌ يطلق النار ّ
يخر �سريع ًا وهو يلهج «الله اأكرب» ،اإنها تناق�سات االإ�سالم
ّ
املهاجر اليوم ،الذي ال يدري اأين يتموقع ،فالقاتل واملقتول
اأوروبيان ،عربيان ،جزائريانُ ،ولدا و�س ّبا يف فرن�سا
على دين االإ�سالم�« ،سريف الكوا�سي» القاتل و»اأحمد
مرابط» القتيل .اختلطت ال�سبل نحو اجلنة على االإ�سالم
املهاجر ،وهي �سمة تطبع كما يقول بوتافوكو االإ�سالم
الغربي ،فهو �سطحي ،ا�ستعرا�سي ،رومان�سي ،يف عالقته
باجلذور ،مل يت�سكّ ل فيه ال�سهود احل�ساري الواعي ،فال
يزال «املهاجر/املواطن» م�سدود ًا اإىل اخللف ،مهوو�س ًا
باملنبع ،يف م�سلكه ويف من�سكه ،منفع ًال مبا يجري يف
تعر�س علماء
بالد االإ�سالم دون بلوغ تعال روؤيوي .لقد ّ
اجتماع عديدون مل�ساألة «االإ�سالم الغربي» اأو «االإ�سالم
يف الغرب» ،اأمثال االإيطاليني «اإنزو بات�سي» و»�ستيفانو
األيايف» يف العديد من االأبحاث ،التي تناولت ظواهر
االإ�سالم املهاجر وق�ساياه .بدا جلي ًا اأن �س ّق ًا وا�سع ًا من
امل�سلمني ،من مواليد الغرب ،ما فتئ يعاين رهق ًا .ففي
خ�س ّم الدمج الق�سري اأو االندماج الطوعي بقي التد ّين،
مبعناه ال�سو�سيولوجي ،دون اإعادة ت�سكيل عقالنية .فع ًال
نواة الدين هي مربط الفر�س يف ذلك ال�سجال الدائر.

ويخل�س الباحثان اإىل اأن التحرر الروؤيوي مرهون اأ�سا�س ًا
بتطوير االإ�سالم الديناميكي املتجذر يف بناه االجتماعية
ويف �سياقه التاريخي الغربي .فلي�ست اأوروب ًا فح�سب اأمام
هذا االختبار احل�ساري ،بل اجلموع امل�سلمة املتواجدة
داخل حا�سنتها طرف رئي�س يف هذا التح ّدي.
يقول «بوتافوكو» بِ تنا نرى عدد ًا هائ ًال من امل�سلمني قتلى
باأيدي م�سلمني ،فال�سراع يف االإ�سالم وعلى االإ�سالم على
اأ�سده ،كل له تاأويليته امل�سقطة على الدين ،واملفرو�سة
مبنطق القوة ال بقوة احلجة ،والتناف�س ما عاد داخل عامل
االإ�سالم بني االأفكار ،بل بني اأ�سكال العنف املختلفة ،اإذ
احلدود التاأويلية باتت غائمة ،مائعة ،بني مقرتيف العنف
املحري الذي
و�سحاياه .عال َم يتقاتلون؟ ذلك ال�سوؤال ّ
يطرحه االإن�سان الغربي العادي والب�سيط واملتابع الأحداث
العامل .حتى بات العنف الواردة اأنباوؤه من ديار االإ�سالم
خرب ًا رتيب ًا باهت ًا ،يقا َبل بال مباالة وبرودة جراء تكرره
وعبثيته ،ال �سيما وقد اأ�سحى ال يدخر مو�سع ًا ،الكنائ�س
وامل�ساجد واالأ�سواق والتجمعات االأهلية ،فهو عنف اأعمى
بال ر�سالة وال مق�سد وال غر�س .وحتى الزمان فق َد
قدا�سته ،ال رم�سان وال عا�سوراء ،ال عيد وال ماأمت ،فهل ما
زال لدالالت االأ�سهر احلرم يف الت�سور االإ�سالمي معنى؟
بالفعل يف الزمن احلايل افتقد العنف العربي مرجعيته
وغدا عبث ًا ارتدادي ًا ي�ستهدف الذات .يلخّ �س «بوتافوكو»
حالة املتق ّبل الغربي للمعلومة واخلرب الواردين من البالد
حتول اخلرب الوارد من البالد العربية اإىل
العربية بقولهّ :
يروجه اخل�سوم عنهم ،بل
م�ستقات جذر «قتل» ،لي�س مبا ّ
حول اخلوف
مبا يف�سح به االإعالم العربي عن واقعه ،مما ّ
وملب�سا،
من العربي اأمر ًا غريزي ًا لدى الغربي ،حرفًا ولونًا ً
لكن البرتول العربي يبقى �سهي ًا وحمرو�س ًا واآمن ًا.
ويف �سياق احلديث عن الواقع الراهن يقول الكاتب،
ي�ستكي ال�سوريون من تنا�سي العامل لهم وي�ست�سرخون
ويبني قائ ًال :وهل
ال�سمائر احلية يف الغرب مل ّد يد العونّ ،
اأبقى العامل االإ�سالمي �سمري ًا للب�سرية حتى تتعاطف مع
ق�ساياه؟ فالالجئ ال�سوري يف املخيال الغربي ما هو اإال
فائ�س عنف ،وهو بقايا لفو�سى عارمة مت�سظّ ية ت�سبه

اآثارها االإ�سعاعات النووية ،التي ينبغي التوقّي منها ب�ستى
ال�سبل ،واإن لزم ح�سرها يف الداخل اإىل ما ال نهاية ،هكذا
بات الغرب اأمام ق�سايا العامل االإ�سالم خالي ًا من ال�سعور
االإن�ساين النبيل .فال�سرا�سنة كما يعي املخيال اجلمعي
عادوا م�سلَّحني جمدد ًا باأدوات التقنية واأ�سكال التوا�سل
احلديثة املوظَّ فة اأ�سا�س ًا لتمديد رقعة العنف .فالكتاب فيه
تعرية قا�سية لواقع العرب اليوم ،نر�سده يف كافة ثنايا
فقراته ،مع اأن الكاتب يتوجه مبقوله اإىل قارئ غربي ،من
منظور م�سلم غربي ال يتوانى عن الت�سريح بانتمائه اإىل
�سيعة اآل البيت.
ثم يف مو�سع الحق من موؤلّفه يتناول «بوتافوكو»
بالتحليل والتو�سيح م�ساأل َة امل�سلم الغربي واالإرهاب
التي باتت مطروحة .اإذ يبدو امل�سلم الغربي الذي يعود
اإىل اأ�سول غري اأوروبية ،اأي اإىل اأ�سول مهاجرة ،هو
االأكرث عر�سة لالجنذاب نحو العنف ملا يلقاه من رف�س
داخل الغرب ،فهناك معاناة ال ينبغي الت�سرت عليها .لكن
القح يبدو اأبعد عن
الفرن�سي واالإيطايل واالإجنليزي ّ
الوقوع يف �سراك ذلك االإغواء ،ويبدو يف مناأى عن تلك
التعبئة النف�سية الق�سرية .اأ ّما القوقازي اأو االأوروبي
البلقاين فهما االأكرث وقوع ًا �سمن دائرة االإغواء ملا يختزنه
املرء يف ال وعيه من قهر وا�سطهاد .لكن الدعاية تتالعب
اأحيان ًا وتعر�س كل اأ�سقر هو غربي ،فالدعاية طرف فاعل
يف احلرب املتفجرة اليوم .واالإعالم الغربي بدوره يتالعب
بورقة الغربيني امللتحقني باجلهاد يف �سوريا .اأحيان ًا للح ّد
من ظاهرة التحول الديني التي باتت جلية يف غرب ي�سهد
انكما�س ًا ديني ًا وفتور ًا روحي ًا .فهناك طرف يف الغرب
مرتب�س باالإ�سالم الغربي ،يتقفى عرثاته ،يت�سابك فيه
اليمني مع الكني�سة الغربية التي تقلقها حاالت االن�سالخ
الداخلية.
يف�سح الكاتب عن قناعاته ال�سيعية يف اأكرث من مو�سع يف
ثنايا كتابه ،اإذ تبدو اإيران من منظوره الدولة االإ�سالمية
الوحيدة تقريب ًا التي متلك ا�سرتاتيجية ثقافية هادفة يف
العامل الغربي .فالعديد من البلدان العربية ،وال �سيما
البرتولية منها ،حاولت خلق ا�سرتاتيجية ثقافية من خالل

49

ترجمـــــــات

املال ب�سراء الكرا�سي يف اجلامعات الغربية لكن الكرا�سي
تلك تبدو منف�سلة عن النا�س وبعيدة عنهم .لذلك تبدو
وكاأنها البتزاز ال�سرق اأكرث منها للحوار احلقيقي مع
ال�سرق ،ت�ستعملها بع�س البلدان مطية ل�سراء الدكتوراوات
الفخرية اأكرث منها �سبي ًال ل�سنع حوار فاعل مع الغرب،
وي�سرب مث ًال عن األوف الغربيني الذين يتعط�سون لتعلّم
العربية ولكنهم ال يجدون امل�ساعدة من اأي طرف يف ذلك.
ويرى الكاتب ،كان النظر للثورة االإيرانية مع اندالعها
رجوع ًا لالأ�سل ،للذات ،وذلك قبل اأن يدخل الثوار والثورة
دهاليز الدعاية والدعاية امل�سادة ،وقبل اأن ي�سرع باب
ملو ٍث بعامل
«االإ�سالموفوبيا» على م�سراعيه .فبعد وعي ّ
االإ�سالم ،دام قرون ًا ،نظر الغرب بعني ملوؤها الت�سالح مع
عامل االإ�سالم ،بدا ذلك حني تابع الغرب ب�سغف مرا�سالت
املفكر الفرن�سي «مي�سيل فوكو» عن الثورة االإيرانية ،التي
كان يكتبها يف «كوريريي ديال �سريا» االإيطالية ،فالعامل
فيه متنف�س للروح ،ما كان اخلميني َ
م�سيطن ًا بل َح ْم ًال ،كان
رباني ًا يف زمن طغت فيه املادية والعدمية حتى النخاع .لكن
تلك املحطة اأُغلِقت وكانت منطلق ًا لفو�سى عارمة .ويف قراءة
«بوتافوكو» للم�سهد ال�سرق اأو�سطي يف ظل التحوالت
ال�سيا�سية التي تخرتق هذه املنطقة تبدو اإيران قد حققت
مناعتها ،اأو اأنتجت مناعتها منذ «الثورة اخل�سراء» ،لكن
�سوريا التي بقيت مغلقة تاأخر فيها االإ�سالح ،غدت ج�سد ًا
بدون مناعة منذ اأن ا�ستوىل الع�سكر عليها ،ومنذ اأن دخلت
حكم اآل االأ�سد االأبدي فتحولت اإىل خزان للتناق�سات.
فاملا�سي يعانق احلا�سر ،وا�سرتاتيجية «ا�سكندر ذي
يتوجب
القرنني» القدمية التي تقول «من يريد فار�س ّ
عليه املرور ب�سوريا» تبدو حا�سرة اليوم لو�سول الغرب
ال�ستيعاب اإيران ،وهو حتليل من منظور «بوتافوكو»
ميتافيزيقي ،فما يحدث يف �سوريا جتربة ع�سرية ت�سع
العامل االإ�سالمي باأ�سره يف موعد مع الع�سر االألفي ومع
واقعية اال�سرتاتيجيا ال�سيا�سية.
لقد غدا االإ�سالم كابو�س ًا يف املخيال الغربي ،يتلقفه
الكتاب واالأدباء بالتحليل والفهم .ففي الرواية ال�سريالية
«خ�سوع» اأو «ا�ست�سالم» ،اأو باالأحرى «اإ�سالم» ملي�سيل
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هولبيك ال�سادرة �سنة  ،2015يتحدث �ساحبها يف
�ست�سوت فرن�سا
ف�سل ا�ست�سرايف من ف�سولها ،كيف
ّ
الدميقراطية مك َرهة يف �سراعها مع «اجلبهة الوطنية»
اليمينية اإىل حممد عبا�س ،مر�سح االإخوان امل�سلمني
�سنة  .2022ذلك م�سري فرن�سا ال�سيا�سي مبنظور
ا�ست�سرايف ،فرن�سا بلغت اأوج اأزمتها التي �سبق اأن
ن ّبه منها «رينيه غينو» يف كتابه «اأزمة العامل احلديث»،
اأو باالأحرى «عبدالواحد يحيى» بعد اإ�سالمه ،باأ�سلوب
رمزي باطني ،ال زال ي�س ّد من يغويهم التف�سري الباطني
والرمزي الأحداث العامل .فال�سرق يبقى عميقا كما �سرب
غوره «هرني كوربان»� ،ساحب اخليال اخلالق ،وما
الغرب �سوى منفى للميتافيزيقيا .فـ»املفتاح الهرمنطيقي»
لعلماء ال�سرق القدماء بو�سعه اأن يق ّدم جواب ًا عن م�سائر
االإن�سان املعا�سر الذي باتت تلفه الظلمة وغري قادر على
روؤية ذاته ،اإنه منفى املنفى ،كما ي�سف احلالة يف موؤلّفه
«دورات الزمن والغنو�س االإ�سماعيلي».
وحتت عنوان «املعرفة بحر واجلهل حميط» ،ينتقد
يروج االإعالم
«بوتافوكو» االآلة الغربية االإعالمية بقولهّ :
الغربي اأن العامل االإ�سالمي راف�س للم�سيحية ،حتى اأن
مبجرد االإ�سارة بعالمة ال�سليب ،كما
املرء يدان يف اإيران ّ
اعتاد الن�سارى فعل ذلك عند املرور مب�سلّى اأو كني�سة،
لكنه ي�ستدرك« ،الكاتيكيزم» (التعليم امل�سيحي للكني�سة
الكاثوليكية) قد �سه َر على ترجمته اإىل الفار�سية علماء
دين من حوزة قم ومن اجلامعة الغريغورية الكاثوليكية يف
روما ،وكالهما مرجع الهوتي وديني يف العامل ال�سيعي
والعامل الكاثوليكي ،ثمة رغبة يف التلويث عرب الدعاية ال
تهداأ وال تفرت.
(( الكتاب :فظاعة ال�سرا�سنة .املوؤلف :بييرتاجنيلو
بوتافوكو .من�سورات :بومبياين ،ميالنو-اإيطاليا.
�سنة الن�سر .2018 :عدد ال�سفحات . 208 :اللغة.
اإيطالية)).

رامبو يف هراري ..
الشاعرة اإلنجليزية :راشيل بوست .ترجمة عاشور الطويبي .ليبيا
يف اجلبال اجلرداء
على الطرق اجلرداء
وعند مقامات ال�صوفيني
ال حاجة للتفكري يف
ق�صاء الوقت.
يوجد فقط الفعل البديع.
الفعل اأنقى اأ�صكال الفكرة التي
ال تقولها كلمات .هي لي�صت حتى
ماء من بئر.
اأر ِو الق�ص�ص اإذا لزم ذلك.
اأما االآن دع الفكرة تبتهج يف داخلنا.
مبهابة نظ ّل �صامتني
يف ال�صالونات حيث يتناف�ص
املفاخرون باأنف�صهم ع ّل اأحد ًا ي�صمعهم.
يذبل ال�صوء بينما يعلو احلديث
وكلما ق ّل الكالم ازداد ال�صجيج.
اإن لديك ما تقول،
قله على عجل ،لكن اأعفني
من عناء ته�صيم
اأزمان اأفعالك واأماكن
�صمائرك .اأنا فع ٌل.
م�ص ّق ٌة عظيمة
اأن اأ�صري على هذه الطرق
عابر ًا هذه التالل
مانح ًا هذه املناظر اخلالبة
فاأنا مل اأترك ال�صعر.
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الكاتب واألديب عبدالحكيم عامر الطويل لمجلة الليبي :

الفانتازيا هي خيال غري علمي

حاوره :رئيس التحرير
افتخر جداً بهذه الحوارات التي أجريها مع من
يستحقون المحاورة ،هو أمر رائع أن تحاور
عق ً
ال له شخصية واثقة وإبداع ال يمكن
إنكاره .تمام ًا مثل ضيف مجلة الليبي هذا
العدد .
إنه « عبد الحكيم عامر الطويل» ،األديب
متعدد المواهب ،مبدع في كل ما يتطرق
إليه  ،كتب عن علوم الفضاء ،وعن اآلثار،
وساهم في محاولة الحفاظ على مدينة
طرابلس القديمة ،وكان شخصية ثقافية
بارزة استضافها التلفزيون االسباني ،وفاز
بجوائز في التصوير.
المجاالت متعددة وكثيرة ،واإلبداع ال حدود
له ،ولكن الريادة تمثلت في أنه أول كاتب
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قصص خيال علمي متخصص في تاريخ
األدب الليبي ،قد نتكلم عن أدباء كتبوا
قصة أو أكثر في الخيال العلمي ( ومنهم أنا
على سبيل المثال ) ولكن هذا ال يعني والدة
كاتب خيال علمي بالمطلق ،لكن «الطويل»
استحق هذه الريادة بما أبدعه من أعمال
واصل فيها الحفر على جدار كهفٍ لم يتوغل
فيه من قبله أحد في ليبيا ،وال عجب في
ذلك ،أليس من نسل أولئك الذين حفروا
منذ عشرين ألف سنة على جدران أكاكوس
ما لذ لهم وطاب ؟
بحوار من ذهب مع أديب
تعالوا لنستمتع
ٍ
من قيمة الذهب أيض ًا .

 .1الليبي :دعني اأو ًال وقبل حتى اأن اأبداأ احلوار،
دعني اأ�صاألك عن هذه اخللطة التي تبدو ع�صية
على الفهم :هند�صة نووية ،نقد اجتماعي ،اآثار،
خيال علمي ،هل ميكن اأن ت�صرح يل؟
كانت رغبتي منذ طفولتي اأن اأدر�س علوم الف�ساء ،رمبا كتاأثري
مبا�سر لذلك الكم من ق�س�س اخليال العلمي لالأطفال التي كان
يحر�س اأبي رحمه الله على �سرائها يل والإخوتي اأُ�سبوعي ًا،
كما اأن حلظة هبوط االإن�سان على القمر يف  1969كانت
حدث ًا تاريخي ًا ُحفر يف ذاكرة طفولتي واأنا ابن ال�ساد�سة،
حيث �ساهدته باالأبي�س واالأ�سود من تلفازنا الليبي ،حيث
جاء هذا احلدث بعد نحو �سنة من افتتاحه ،وحينما و�سلت
�سنة ال�سهادة الثانوية اأدركت اأنه ال وجود لدرا�سة الف�ساء يف
بالدنا ،لكن عندما تعرفت على «الكيمياء النووية» �سمن منهج
كيمياء هذه ال�سنة قررت اأن اأدر�س الهند�سة النووية الأنني
اأح�س�ست باأنها اأقرب درا�سة جامعية متاحة يل لعلوم الف�ساء،
األي�ست ال�سواريخ النووية هي البديل املرتقب للو�سول اإىل
الكواكب من حولنا؟ األي�س املفاعالت النووية هي البديل
االأن�سب لتوليد الكهرباء فوقها؟
خمتلفني واإن التقيا يف
اأما عن االآثار فقد كان لها م�سار ْين
ْ
النهاية ،فحينما كنت يف  12من عمري �سمعت من حوار
جرى بني اأبي وبع�س قريباته يف منا�سبة عائلية يقول اإنه �سمع
من اأبيه وجده وعمته الكبرية اأن جدنا االأول كان «حاكم ًا»،
وكان جبار ًا على خ�سومه ،كانت هذه املعلومة لوحدها كفيلة
باإطالق خيايل اإىل اأبعد حد ،فان�سقت بقوة �سديدة للبحث
عن ا�سم هذا اجلد ونوعية حاكميته ،طفت على كل من عرفت
ومتكنت من مقابلته من كبار عائلتنا ،وحينما مل اأجد لديهم
املزيد اإجتهت بقوة اإىل كتب التاريخ ،وا�ستمرت هذه املرحلة
�سنوات �سغوفة باالإثارة ،فزادت ده�ستي مما قراأت فيها عن
ذلك التنوع والغرابة املده�سة لتاريخ مدينتي طرابل�س وكيف
اأن و�سائل االإعالم ال تهتم بذكرها رغم ده�ستها ،حتى اأنني
يف �سنوات متكنت من جمع اأمهات كتب التاريخ واالآثار الليبية
يف مكتبة غرفتي املتوا�سعة يف بيت اأبي (وهي على اأي حال
لي�ست كثرية ).باالإ�سافة طبع ًا اإىل كتب علمية وثقافية اأخرى،
كان هديف االأول هو البحث عن جد العائلة ،وقد جنحت يف
تدوين �سجرة عائلة للمرة االأوىل و�سرت م�سدر العائلة يف

تفا�سيلها ،غري اأنني مل اأ�سل لالأ�سف اإىل �سرية جدنا االأول،
بدل ذلك �سرت ملم ًا ب�سكل جيد جيد ًا بتاريخ مدينتي وتاريخ
بالدنا ليبيا عموم ًا ،حتى اأنني �سرت امل�ست�سار التاريخي
لالأقارب واالأ�سدقاء ،وبداأت اأكتب واأن�سر واأحا�سر بغزارة
عن الكثري من االأحداث امل�سرفة واملده�سة التي كنت اأنتقيها
لفرادتها ولرثائها باحلكم واملواعظ ،مركز ًا على تلك املن�سية
واملهملة من اإعالم بالدنا.
ثم كانت املفاجاأة اأيام درا�ستي اجلامعية حينما وجدت اأن
اإحدى اأدق واأهم طرق تاأريخ االآثار (اأي ك�سف ُعمرها) واإثبات
الكثري من االأحداث التاريخية هي الطرق االإ�سعاعية ،حتى اأنه
�سار من غري املمكن احلديث عن علم االآثار واملخطوطات دون
م�ساهمة مبا�سرة من االأ�سعة النووية ،وكانت النتيجة النهائية
اأن اندمج اهتمامي التاريخي واالأثري والنووي يف ق�س�سي
اخليالية العلمية للكبار ،واأحب اأن اأو�سح هذه الكلمة دائم ًا
الأنني مل اأكتب خيال علمي لل�سغار.
اأما عن النقد االجتماعي فم�ساره كان موازي ًا بحكم اأنني
مواطن ليبي يقيم يف ليبيا طوال عمره ،فعا�س متناق�سات
هائلة ما بني اهتماماته «املورثية» (اجلينية) ومعي�سته اليومية
البعيدة جد ًا عن اهتماماته هذه ،فكان البد يل – حلفظ
توازين الفكري – من
اأن اأقف و�سيط ًا بني
هذا وذاك ،بنقد
التخلف واخلطاأ
من ناحية وتقدمي
البديل العلمي
املتح�سر له
من ناحية
اأخرى،
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(على اأي حال اأنا حائر كذلك كيف اأمكنك اجلمع بني
االقت�ساد الزراعي والتاريخ القدمي).
 .2الليبيُ « :م ْ�ص ِكلة اإميانية» كان عنوان كتابك
االأول يف اخلــيــال العلمي ،يف الــوقــت الــذي كان
عنوان كتابك االأول عن الثقافة العامة املتعلقة
بالطاقة النووية هو« :اأت�صدق؟ الطاقة النووية
يف بيتك» ،األي�ض خيا ًال علمي ًا بــدوره اأن نخرب
مواطن ًا يعي�ض يف دولة مليئة بدواعي ال�صد اإىل
اخللف اأن الطاقة النووية يف بيته؟
* يف الواقع اأنا مل اأبالغ وال كذبت حينما �سلطت ال�سوء يف
كتابي االأول على حقيقة حياتية اكت�سفتها اأثناء درا�ستي
اجلامعية وهي اأن االأ�سعة والطاقة النووية هي اليوم – وبخالف
ما يظنه الكثريون – تعي�س معنا يف حياتنا اليومية يف عمق
بيوتنا ،ال جمرد جانبها التدمريي الذي حتاول و�سائل االإعالم
املوجهة اأن تقنعنا باأنه الوجه الوحيد لهذه الظاهرة الطبيعية
التي خلقها جل �ساأنه مثلما خلق الظواهر الطبيعية ال�سقيقة لها
كال�سوء وال�سوت واملغناطي�سية ،فاالأ�سعة النووية «الطبيعية»
تخرج من طوب البناء ومن حليب االأبقار ومن �سخور معينة،
بل اأن حياتي العلمية والبحثية اأكدت يل اأنه لن تخلو اأي جملة
بحثية (اجلورنال) يف اأي جمال علمي من ذِ كر الإحدى الطرق
االإ�سعاعية النووية التي ت�ستخدمها يف البحث والتحليل،
�سوا ًء كانت متخ�س�سة يف الزراعة اأو ال�سناعة اأو الطب اأو
ريادة الف�ساء اأو التنقيب عن املعادن واأولها النفط ،بل هناك
م�ساهمة حقيقية كبرية بال اأي مبالغة لالأ�سعة النووية يف حماية
البيئة من التلوث وك�سف وقيا�س تلوثها بكفاءة عالية .هذه هي
احلقيقة التي اأعمل على اإي�سالها اإىل املواطن الليبي العادي
غري املتخ�س�س ،لي�س باال�ستناد على االأبحاث الغربية ،بل
اأنني و�سعت يف كتابي هذا منهج ًا �سارم ًا اأ�ستند فيه اأو ًال اإىل
تطبيقات «ليبية» ثم عربية ثم اأفريقية ثم من العامل الثالث ،وقد
وجدت الكثري من التطبيقات االإ�سعاعية يف بالدنا اأده�ستني
اأنا كمهند�س نووي كاتب لهذا الكتاب قبل اأن تده�س القراء
الذين نفذت الطبعة االأوىل والثانية من هذا الكتاب بف�سلهم،
اإذ مل اأكن اأتوقع يف بداية كتابتي لكتابي هذا اأن االأ�سعة
النووية لها ا�ستخدام اعتيادي يف اأكرب م�ست�سفيات مدينتي
طرابل�س (مركز طرابل�س الطبي) ،بل اأنني وجدت فيه ق�سم ًا
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م�ستق ًال للطب النووي مبكاتبه وخمترباته ،كما ده�ست حينما
وجدت م�ست�سفيات حملية اأخرى ت�ستخدم التقنيات والعالجات
النووية يف عالجاتها وت�ساخي�سها ذكرتها يف الكتاب ،وجدت
كذلك ا�ستخدامات اإ�سعاعية يف م�سنع التبغ بطرابل�س ويف
�سركات التنقيب عن النفط العاملة يف بالدنا وغريه مما يتعذر
ذكره كله يف هذا احلوار ،كما اأن الكثري جد ًا من املنتجات
التي ن�ستخدمها يف حياتنا اليومية مثل بع�س مالب�سنا وبع�س
اأطعمتنا قد عوجلت بتقنيات اإ�سعاعية قبل اأن ت�سل اإىل بالدنا
حلفظها من التلف( ،وجتد اأن �سانع بع�سها يذكر هذه احلقيقة
بو�سوح على غالف منتوجه) ،ويف جمال اإنتاج طفرات نباتية
جديدة اأكرث اإنتاج ًا ومقاومة للجفاف وامللوحة فاإن لالأ�سعة
النووية اأكرث من ق�سة جناح تاريخية مده�سة ،بالطبع اأحدثك
هنا عن طرق �سناعية و�سحية تزيد من جودة وكفاءة امل�ستورد
وال اأحتدث عن تلوثه باالأ�سعة ،بل �سار تقليد ًا يف منافذنا يف
ال�سرق والغرب اأن ال ي�سمح بدخول اأي منتوج اإال بعد اأن
يح�سر م�ستورده �سهادة من ق�سم خمت�س مبركز البحوث
النووية بتاجورا تثبت خلو املنتوج من اأي تلوث اإ�سعاعي،
لذا فحينما قلت اإن الطاقة النووية يف بيتك كنت اأ�سف حالة

معي�سية يومية فعلية مل اأبالغ ومل اأكذب ب�ساأنها ،اأما هديف من
هذا فهو ترغيب ال�سباب الليبي ليلجوا هذا العلم الراقي الدقيق
واملتوفر جمان ًا يف بالدنا ،وكنت اأ�ستهدف بالذات اأولئك الذين
يوؤمنون بذلك الراأي اخلاطئ ب�سذاجة وهو اأن الهند�سة النووية
جمرد علم ي�ستهدف �سناعة املتفجرات النووية ،واحلقيقة هي
اأنه ال يعقل اأن يتم تدري�س علم ع�سكري و�سري وخطري كما
يعتقد الكثريون يف كلية مدنية بجامعة مدنية هكذا اأمام اخلالق
وعباده كما يقال ،فهوؤالء بكل اأ�سف منهم كبار م�سوؤولني مل
ي�ساعدوا يف ن�سر هذه املعرفة التي كان من �ساأنها �سد مواطننا
 الذي يعي�س يف دولة مليئة بدواعي ال�سد اإىل اخللف – اإىلاالأمام بخطوات وا�سعة خطتها عدة دول عربية وح�سدت منها
الكثري من التنمية والتطور يف حياتها اليومية.
 .3الليبي :يف جمموعتك «بنت اأبيها» وبالتحديد
يف ق�صة «مذكرات اآيل» ،وكاأنك تنحاز اإىل �صطوة
امل�صاعر الب�صرية وقدرتها على التغلب يف نهاية
املطاف على قدرة التقنية مهما بلغت من تطور،
ملاذا ُي ِ�صر الب�صر على االنحياز دائم ًا للخروج عن
�صيطرة التنظيم؟

مبيزتني :اأو ًال الأنهم هم من
رمبا الأنهم يتميزون عن االآليني
ْ
�سنعوهم ،وبالتايل هم اأكرث دراية ببداياتهم وطريقة عملهم
وطريقة تنفيذ نهاياتهم ،ثاني ًا الأن االإن�سان مزيج من ج�سد
وروح ،بينما االآيل ج�سد ووعي ا�ستمده من االإن�سان ،فهو
تراكم اأو ح�سيلة منه ،لكن بالطبع قد يطغى االآيل وي�سيطر على
الب�سر ،غري اأن �سر الب�سر يبقى بال حدود.
 .4الليبي :يف م�صابقة «الف�صائيون» لق�ص�ض
اخليال العلمي التي نظمتها اجلمعية امل�صرية
الأدب اخليال العلمي ،فــزت بثالثة مــراكــز ،هل
من املاألوف اأن يفوز كاتب واحد باأكرث من مركز؟
اأم اأن طبيعة هذه امل�صابقة خا�صة وتختلف عن
غريها؟
* ذلك الأن جلنة التحكيم اإعتمدت على نظام حمدد بداأ بجمع
كل الق�س�س املر�سلة ثم اإزالة اإ�سم الكاتب وجن�سيته منها وكل
ما ميكن اأن ُي َع ِّرف به ،لت�سلم بعد ذلك مبهمة مل َُحكِّ م «من خارج
اجلمعية» ،يثقون يف قدراته اللغوية واالأدبية الق�س�سية ،وبعد
اأن يتمعن جيد ًا يف الق�س�س مينحها درجات وفق جدول تقييم
تتوزع فيه الدرجة النهائية على درجات جزئية لكل من اللغة
واالأ�سلوب واحلبكة واالبتكار ،ثم ي�سلم النتائج التي و�سلها
اإىل جلنة التحكيم يف اجلمعية مبهمة االأ�سماء كما ا�ستلمها،
ليعاد اإليها اأ�سماء اأ�سحابها وتعلن عنها يف �سفحتها الر�سمية،
ومبا اأنني احرتت ا ٍأي من ق�س�سي اأن�سب للم�ساركة اإ�ستاأذنتهم
يف اأن اأر�سل لهم  3ق�س�س ليختاروا هم منها املنا�سبة
لال�سرتاك يف امل�سابقة .لكن يبدو اأنهم دفعوا بالق�س�س الثالث
اإىل امل َُحكِّ م ليرتكوا له هو مهمة االختيار .وهكذا ،ومبا اأنه
مل يكن يعلم اأن هذه الق�س�س الثالث هي ملوؤلف واحد كانت
النتيجة بهذا ال�سكل املفاجئ ،ورمبا لو علم باأن كاتبها واحد
ملا منحني  3مراكز .على اأي حال بعد االإعالن عن النتيجة
مينحون الفائز باأكرث من مركز جائزة و�سهادة مقابل املركز
االأعلى الذي ناله دون االأخرى.
 .5الــلــيــبــي :كــتــابــك الــثــالــث كـــان بــعــنــوان:
«خفايا جديدة مثرية تك�صفها مقربة طرابل�ض
الربوت�صتانتية» ،هل ُندين للمقابر بالكثري من
اأ�صرار حياتنا االآن؟
اإذا فهمت �سوؤالك بدقة ف�ساأجيبك بنعم ،فكم من اأعمال واآمال
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وخمططات وم�ساريع غري منجزة حمجوزة االآن يف املقابر ال
نعلم اإال القليل اأو حتى ال ندري �سيء عنها ،وكم من اأعمال
منجزة اليوم كان الف�سل فيها اأو بدايتها �سخ�سية اأو فكرة
اأو راأ�س مال يرقد �ساحبه االآن بداخل مقربة دون علمنا،
وما «االإرث» اإال نتاج مبا�سر ملا تختزنه املقابر من قدرات.
اأما كتابي هذا فقد �سمح بن�سر معلومات و�سور عن تاريخ
طرابل�س وليبيا مل تكن معروفة اإال لدى اأقاربهم ،وحينما
حت�سلت عليها منهم اأو من وثائق مرتبطة بهم ان�سابت الكثري
من االإجابات والتو�سيحات للكثري من االأحداث الطرابل�سية
والليبية واأ�سبابها من قبورهم بعد اأن بقيت مبهمة اإىل حني
�سدور هذا الكتاب ،الذي �سم نحو � 1000سفحة متخمة
بال�سور والوثائق االأجنبية التي تن�سر الأول مرة يف اأي لغة.
 .6الليبي :حت�صلت على اجلــائــزة االأوىل يف
معر�ض لل�صور ال�صم�صية رعته الـــدار الليبية
للفنون واملركز الفني حلماية البيئة يف ليبيا،
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كيف هو �صغفك بالنظر اإىل ال�صماء؟ واإىل اأي
حد؟
احلقيقة كانت هناك  3جوائز اأوىل لثالث موا�سيع خمتلفة
تفرعت اإليها امل�سابقة ،وكنت قد حت�سلت على الرتتيب االأول
يف مو�سوع البيئة الطبيعية ،والذي تعد ال�سماء غطائها
الطبيعي ،اأما �سغفي بالنظر اإليها فقد بداأ منذ اأن راأيت بعيني
هبوط االإن�سان على القمر يف  1969كما ذكرت لك يف �سوؤال
�سابق ،ثم زاد �سغفي بها حينما قراأت الإحدى �سخ�سيات
الكوميك�س يف طفولتي كلمة اإنحفرت يف ذاكرتي (( :اأ�ستغرب
كيف تذهب النا�س اإىل النوم لي ًال وال�سماء تقدم لنا عر�س كوين
مده�س من االأ�سواء واخليال يف كل ليلة )).منها �سار من
اهتماماتي قراءة خرائط النجوم وجمموعاتها وحفظ اأ�سمائها
ومتابعة اأخبار منظمات الف�ساء االأوروبية واالأمريكية ،حتى
اأنني كنت يف جل�سات ال�ساي التي تعقب وجبة الع�ساء اأُ َ�سلِّي
ال�سياح واالأ�سدقاء الذين كنت اأرافقهم يف رحالت �سياحية
اإىل دواخل ال�سحراء الليبية باالإ�سارة اإىل املجموعات النجمية
(الربوج) وذكر اأ�سماء اأ�سهر جنومها ذوات االأ�سل العربي
واالأ�ساطري التي حاكها القدماء حولها وكيف ا�ستفاد االإن�سان
منها يف معرفة اجتاه ال�سمال واجلنوب يف تيه ال�سحراء
وظالمها ،منهم على �سبيل املثال املهاجرين االأفارقة غري
ال�سرعيني اإىل ليبيا ،حيث كانوا يو�سون بع�سهم يف رحالتهم
الليلية ال�سرية اإىل ليبيا باحلر�س على جعل النجم القطبي
دائم ًا فوق جباههم ،وجعل جنم �سهيل دائم ًا فوق جباههم عند
عودتهم اإىل بلدانهم ،اإذ من املعروف اأنه يف الوقت الذي يعد
فيه النجم القطبي دليل الليل نحو ال�سمال يظهر جنم ُ�س َه ْيل
بلون اأ�سفر جميل اإىل االأعلى بقليل من االأفق اجلنوبي ،ومبا
اأن بلدانهم تقع اإىل اجلنوب من ليبيا تتبني لنا اأهمية ُ�س َه ْيل لكل
من يود اخرتاق �سحراء اجلنوب الليبي نحو دول ال�ساحل.
 .7الليبي :ذكرت يف �صريتك الذاتية ما يلي:
«اأعتز باأنني اكت�صفت واأعدت اكت�صاف اأكرث من
مبنى اأثري ليبي ،كما �صاهمت طواعية وبال اأي
تكليف من اأي جهة يف حماية اأكرث من موقع
اأثري اآخر»� ،صخ�صي ًا ،اأعترب هذه ماأثرة ينبغي
االإ�صادة بها ،حدثني عن تفا�صيلها لو �صمحت.
يف  1985تاأ�س�س م�سروع اإدارة وتنظيم املدينة القدمية

«اإطرابل�س» مب�ساعي �سخ�سية كبرية من ابنة هذه املدينة
«فوزية �سالبي» ،لقد فرحت كطرابل�سي مبا اعتربته عملية
اإنقاذ تاريخية عاجلة ودائمة من االإزالة لهذه املدينة املتو�سطية
املثقلة باالآثار الليبية بعد اأن كان بع�س امل�سوؤولني يخططون
ال�ستبدالها بناطحات �سحاب ع�سرية ،لكن هذا امل�سروع اأثار
قلقي كذلك ،اإذ فجاأة �سار الكثري من كبار امل�سوؤولني يعتقدون
اأن اآثار طرابل�س هي فقط يف مدينتها القدمية ،نعم �سرت
مطمئن ًا على اآثار طرابل�س القدمية بحكم وجود هيئة ر�سمية
من الدولة االآن تعج باخلرباء تعمل يومي ًا على حماية هذا الكنز
املتو�سطي ،لكن بحكم انتماء اأبي اإىل عائلة ا�ستوطنت �سواحي
طرابل�س القدمية منذ العهد القرمانلي على االأقل (فيما عرف
تاريخي ًا ب�سواحي ال�ساحل و�سوق اجلمعة وعني زاره واملن�سية
وواحتي قرجي وقرقار�س) ونظر ًا ل�سغفي كما ذكرت يف اإجابة
ْ
�سابقة بالبحث يف اأ�سول تاريخ عائلتي ،فاإن ذلك جعلني ومنذ
عمر مبكر اأهرول وراء كل ما كتب عن تاريخ واآثار هذه املدينة
حتى �سارت غالبية اأمهات كتب التاريخ واالآثار الطرابل�سية
جتل�س يف اأحد رفوف مكتبتي ،مما جعلني اأ�سعر بقلق عميق
ب�ساأن م�سري ع�سرات املباين واملواقع االأثرية التي تعج بها
�سواحي طرابل�س خارج مدينتها القدمية ،فال هيئة ر�سمية
تهتم بها وال م�سلحة االآثار قد �سجلتها يف �سجالتها! ومبا
اأنني ما وجدت م�سوؤو ًال وال كاتب ًا يهتم بهذا الذخر االأثري
اآنذاك اآليت على نف�سي منذ اأوائل ت�سعينيات القرن املا�سي اأن
اأتوىل هذه امل�سوؤولية ،بال مقابل وال اإمكانيات! جمرد �سعور
الواجب يدفعني بحكم اإمياين باأن االهتمام باالآثار لي�س من
هوايات كبار امل�سوؤولني وال املواطن العادي واإمنا هي دائم ًا
م�سوؤولية املثقف اأن يخو�س مهمة التوعية وحماية اإرث الوطن،
فاجلاهل واالأجنبي وعدمي الوطنية لن يقوم بهذه املهمة على
اأي حال! فبداأت يف كتابة �سل�سلة مقاالت عن اآثار هذه املنطقة
ون�سرها يف العديد من ال�سحف واملجالت املحلية واخلليجية،
حيث كنت اأول من ي�سري اإىل اأثرية الكثري منها ،واأول من
ينوه باأهميتها االأثرية يف و�سائل االإعالم املقروءة وامل�سموعة
واملرئية عرب تعاون كرمي من بع�س االأ�سدقاء االإعالميني ،حتى
اأنني فوجئت حينما اأخربتني موظفة مب�سلحة االآثار باأنهم
يجمعون ما اأكتب ليفتحوا به ملفات جديدة الآثار طرابل�سية
مل يكن الكثري من خرباء امل�سلحة يدرون �سيء عن اأثريتها

ناهيك عن موقعها ،ولهذا �سعيت جاهد ًا الإقناع رئي�س م�سلحة
االآثار ب�سرورة لي�س فقط ت�سجيل هذه املواقع يف �سجالته
لتحظى بحماية قانون االآثار بل والإعادة توظيفها كذلك يف
م�ساريع ثقافية جديدة ،امل�سروع الذي قدمته فعلي ًا اإىل عميد
بلدية طرابل�س يف �سنة  2000بناء ًا على طلبه بعد اأن اأعلمني
باأنه يتابع ال�سل�سلة التي كنت اأكتبها عن هذه االآثار يف اإحدى
ال�سحف الر�سمية اآنذاك ،غري اأنه مل ينفذه لالأ�سف رغم وعوده.
لكن احلمد لله ،اقتنع رئي�س م�سلحة االآثار باأهمية قويل فاأ�سدر
قرار ًا باأثرية غالبية قائمة اآثار طرابل�س التي قدمتها له ،ثم تتالت
كتاباتي عنها هادف ًا اأن تكون جمرد خطوة متهيدية لن�سر كتاب
باخل�سو�س ،الذي �سار االآن  3اأجزاء قدمت جزءه االأول
اإىل املركز الليبي للمحفوظات والدرا�سات التاريخية ،وانتظر
�سدوره بفارغ ال�سرب ،وكم �سعدت بقبول ن�سره له رغم كل
ال�سعوبات املالية «وامل�سريية» التي واجهها ومازال يواجهها
هذا املركز ،واإنني اأدعو الله اأن يوفقني الأكمل جزئ ْيه الثاين
والثالث قبل اأن ي�سعف الب�سر والذاكرة وحرب القلم .على اأي
حال يف مقدمة اجلزء االأول من هذا الكتاب ذكرت تفا�سيل
اإ�سافية لق�سة مالحقتي الآثار هذه املنطقة وجهودي مع كبار
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امل�سوؤولني للتعريف بها وحمايتها من االإزالة ،و�سيكون من
دواعي فخري اأن اأهديك ن�سخة منه اإذا نُ�سر.
 .8الليبي :قلت اإنك «دخلت كاأحد �صخ�صيات
روايــة «يانا علي» ال�صادرة عن دار ليبيا للن�صر
للروائي الليبي املعروف حممد االأ�صفر� ،صخ�صي ًا،
اأعرف اأن الكثريين يتحا�صون اأن يذكرهم حممد
االأ�صفر يف رواياته املميزة ،الأنه يكتب نق ًال مبا�صر ًا
ال مــواراة فيه ،كيف كانت جتربتك مع االأ�صفر
هذه املرة؟
نعم! حذَّرين اأ�سدقائي يف بيت درنة الثقايف من ذلك حينما
دعوين يف �سيف  2005الألقي حما�سرة فيه م�ساء
 2005/06/14مبنا�سبة الذكرى الـ 200لتحرير مدينة
«درنة» من الغزو االأمريكي الذي تعر�ست له! هناك التقيت الأول
مرة �سخ�سي ًا مبحمد االأ�سفر بعد اأن كنت اأتابعه عرب ق�س�سه
ورواياته املن�سورة ،كان حينها يكتب ويكتب على حا�سوبه
النقال يف �سمت حتى حينما كنا نت�سامر اأو نتناول وجبات
الغداء اأو الع�ساء ،وحينما �ساألتهم عن �سر ا�ستغراقه هذا قالوا
يل اإنه منهمك يف كتابة رواية جديدة ،وربي ي�سرتها معاك،
الأنك ال حمالة قد دخلت فيها� ،ساألتهم كيف؟ فقالوا يل هذا هو
اأ�سلوب «حممد» يف رواياته ،يكتب ب�سكل مبا�سر ال جماملة
فيه مبا يحلوا له اأن ينتقيه من م�ساهداته وحواراته و�سخو�سه
الذين هم من حوله ،وحينما اعتليت خ�سبة م�سرح بيت درنة
الثقايف يف ذلك امل�ساء وا�ستهللت حما�سرتي امل�سورة الحظت
بو�سوح اأن «حممد» وزوجته يجل�سان يف ال�سف االأول،
وهكذا بدل اأن اأركز على كلمات حما�سرتي اأ�سابتني رجفة
حينما تخيلته ي�سنع �سورة �ساخرة يل وملحا�سرتي يف
روايته القادمة ،يجمع فيها ما ر�سده من زللي غري املق�سودة
هذه الليلة ،ثم بقيت اأحمل هذا الهم اإىل اليوم الذي ات�سل بي
ليهديني ن�سخة من روايته ،يف ذلك اليوم ازداد قلقي ب�سكل
عنيف حتى اأنني قررت اإلغاء كل م�ساغلي ومواعيدي اإىل حني
فراغي من قراءة هذه الهدية ،فال تت�سور �سعادتي الكبرية بعد
كل هذه ال�سهور من القلق حينما وجدته �سنع �سورة حمرتمة
راقية يل يف روايته هذه بال اأي م�س وال جتريح ،بل اأنه كتب
ق�سة ن�سرها يف اأحد املجالت املحلية ختمها بن�س حما�سرتي
هذه احلريف بكل اأمانة واحرتام وبال اأي تعليق �ساكر ًا له جد ًا
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كل هذا االحرتام.
قناتي
 .9الليبي :مت اختيارك من قبل
ْ
التلفزيون االإ�صباين االأوىل ( )tveوقناة «اأون
بورتادا» ( )En Portadaاالأ�صبانية لتكون
اإحدى ال�صخ�صيات الثقافية الليبية التي اأجرت
مقابالت معها �صمن برنامج مطول ت�صجله عن
ليبيا ،كيف وجدت التعامل مع القنوات االأ�صبانية؟
هل تختلف كثري ًا عن منهج اإعالمهم يف التعامل
واملهنية؟
احلقيقة كان اإ�سمي قد اقرتحه على هذا الفريق �سديقي الطبيب
والق�سا�س الليبي املهاجر «غازي القبالوي» ،وقد كنت طوال
يوم  2008/05/10اأحد ال�سخ�سيات الليبية التي اأتاح
لها هذا الربنامج فر�سة احلديث عن جانب من جوانب الثقافة
واحل�سارة الليبية ،حيث كان عمل هذا الفريق يف ليبيا مهني ًا
ا�ستهدف عر�س حقيقة اأعماق �سيا�سة وتاريخ واآثار ليبيا التي
ال يدري عنها امل�ساهد االأ�سباين بعد �سيا�سة االنفتاح التي
حاول القذايف تنفيذها بقيادة اإبنه «�سيف» ،كما كانت لفتة
جميلة اأن حاول هذا الربنامج – رغم اأنه �سيا�سي  -التعريف

ب�سخ�سيات ليبية مثقفة وبع�س من معاملها ال�سياحية واالأثرية
�سرق ًا وغرب ًا ،مما جعلني اأرى فارق ًا وا�سح ًا بني طريقة
العر�س االأ�سبانية وطريقة العر�س الفرن�سية اأو الربيطانية اأو
االأمريكية ،وال اأدري كيف �سعرت بح�سن النية والبحث عن
علي م�ساعر
احلقيقة يف هذا العمل ،قد اأكون مبالغ ًا طغت َّ
العاطفة امل�سرتكة التي مل�ستها من اأع�ساء الفريق من طريقة
تعامله معي! فقد بدى يل ذلك العربي امل�سلم االأندل�سي يت�سرب
من تعابري وجه ولغة ج�سد فريق هذا العمل االأ�سباين ،حتى
النربة وردود االأفعال املتوترة والغ�سب الذي كان ين�سب بني
اأع�ساء هذا الفريق نتيجة اختالفات يف وجهات نظرهم حول
مدى ا�ستحقاق بع�س اللقطات للت�سوير كانت تن�سح بالعروبة
واالإ�سالم ،لدرجة اأنني مل اأ�ستغرب قو ًال �سمعته فيما بعد من
اإحدى امل�سلمات االإ�سبانيات املعا�سرات وهو اأن ن�سف اإ�سبان
اليوم اأ�سولهم عرب واأمازيغ م�سلمني.
 .10الليبي :يف ق�صة «بنت اأبيها» تفتح باب ًا
مده�ص ًا لفكرة اال�صتن�صاخ باعتبارها حم�ض خيال
ب�صكل اأو باآخر ،األ�صنا بدورنا ن�صخ ًا
علمي ،ولكن،
ٍ
من غرينا؟ اأ�صالفنا الذين �صكلوا �صخ�صياتنا حتى
قبل اأن نولد؟
مبدئي ًا ،اخليال العلمي يحاول اأن ي�ست�سرف موؤثرات احلقيقة
العلمية والتقنية التي مل تتحقق بعد ،وبخالف الفانتازيا هو
خيال يعتمد على قوانني وقواعد العلم التطبيقي وال يحيد عنها،
بخالف الفانتازيا التي ال تعتمد على القواعد العلمية ،ولهذا
تُعد ق�س�س ال�سحرة والغيالن والعمالقة والتنانني وم�سا�سي
الدماء واأقزام الغابة واجلِ ِّن َيات �سمن اأدب الفانتازيا ال
�سمن اأدب اخليال العلمي ،الأنها ال تخ�سع لقواعد الفيزياء
والريا�سيات والكيمياء والبيولوجيا ،ولهذا ال ميانع اأدب
اخليال العلمي يف اأن يعرتف باأننا فع ًال ن�سخ من غرينا مادامت
قواعد البيولوجيا والكيمياء تثبت ذلك ،غري اأنه قد ي�ستط كثري ًا
ويتقدم اأكرث يف هذا امللف فيقدم لنا خيارات واحتماالت
جديدة اإ�سافية حتتكم لقواعد الفيزياء والريا�سيات والكيمياء
والبيولوجيا حول �سكل تنا�سلنا وا�ستن�ساخنا لبع�سنا البع�س
م�ستقب ًال ،اأنا �سخ�سي ًا عاجلت هذا امللف يف اأكرث من ق�سة يل
حيث ت�سورت يف اإحداها على �سبيل املثال بع�س احليوانات
املتطورة بعد اآالف ال�سنني من االآن اأعادت احلياة اإىل بع�س

خاليا اأحدهم (وهذا ممكن على االأقل نظري ًا طبق ًا لقواعد
اال�ستن�ساخ املعروفة) بغر�س حماكمته نيابة عن كل اجلن�س
الب�سري بتهمة تعذيب اأ�سالفهم و�سلب حقوقهم احلياتية
وحريتهم دون اإرادتهم!
 .11الليبي :يف ملحمة جلجام�ض العظيمة،
يبحث بطلها عن اخللود ،اأمل يكن هذا نوع ًا من
اخليال العلمي لن�ض متت كتابته منذ اأكري من 4
اآالف �صنة من االآن؟
اأعتقد اأن البحث عن اخللود اأمنية ب�سرية قدمية قِ َدم وجود
االإن�سان على االأر�س �سبقت كل ما اكت�سفه من قواعد علمية
تطبيقية بغ�س النظر عن اأي ت�سنيف لالأدبيات التي جاءت
فيها ،اإذ جتده يف االأ�ساطري والق�س�س اخليالية وحتى يف
االأديان واملختربات العلمية احلديثة ،لكن اإذا اعتمدت و�سائل
اخللود يف هذه امللحمة على القواعد العلمية الثابتة املعروفة
يف الفيزياء والريا�سيات والكيمياء والبيولوجيا ف�ستكون
اأول اخليال العلمي يف التاريخ ،واإال ف�ستكون �سمن اأدب
الفانتازيا ،اأي خيال غري علمي ،الأنه ال يعتمد على قواعد
الفيزياء والريا�سيات والكيمياء والبيولوجيا ال�سارمة وال
أدبني ،ومن
حتى املنطق ،هذا هو املوؤ�سر الفي�سل بني هذين اال ْ
قراءتي لهذه امللحمة وجدت اأن اخللود فيها جاء عرب مل�سة من يد
اآلهة اأ�سطورية واأكل نبتة بحرية �سحرية ،وهذا ما يجعلها �سمن
اأدب الفانتازيا بامتياز ،فلي�س هناك قاعدة علمية تطبيقية تُثبت
وجود اآلهة لها مل�سة �سحرية ،كما مل نعرف يف اململكة النباتية
نبتة �سحرية متنح اخللود الآكلها ،ناهيك عن اأنه مل ياأكلها.
 .12الليبي :يف ملحمة «الراميانا» الهندية ثمة
«اأكامبان» الذي ميتطي عربته الهوائية ،وهناك
«مــاريــ�ــض» الـــذي يتحول اإىل غـــزال ،هــل ميكن
اأن نقول اإن اخليال العلمي هو ابتكار هندي يف
االأ�صا�ض؟
نالحظ اأن العربة الطائرة يف هذه امللحمة وملكة التحول اإىل
غزال قد جاءت من عامل ال�سياطني ،وهو ال يخ�سع اليوم لقواعد
وقوانني العلم التطبيقي وال يعد حتى نتاج لها ،لذا هو – كما
ذكرت لك منذ قليل  -خارج اخليال العلمي رغم اأن الكثري من
الكتابات تُخلط بالفعل بني هذ ْين النوعني من االأدب ،حتى اأنهم
اعتربوا الكثري من االأ�ساطري القدمية �سمن هذا االأدب رغم اأن
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قواعد العلم التطبيقي واملنطق ال تثبت �سحتها ،ومع ذلك ،لو
اكت�سفنا يف اأي يوم من االأيام القادمة قاعدة اأو قانون فيزيائي
يثبت وجود عامل ال�سياطني اأو ال�سحر اأو حتى بع�س �سخو�سه
فاإنه حينها ميكننا – وبجرة قلم � -سم كل االأ�ساطري ال�سحرية
ملحمتي
وال�سياطني اإىل عامل اخليال العلمي مبا فيها �سخو�س
ْ
جلجام�س والراميانا واأفعالهم!
على اأي حال ما يقلقني ب�سدة هو ت�سنيف ب�ساط ريح «عالء
الدين» على الرغم من اأنه كان نتاج ل�سحر جني م�سباحه،
هل ميكن اأن نعتربه «خيال علمي»؟ اأفلي�س هذا الب�ساط هو
«احلوامة»  – Hover Craftواإن
َجد العربة الربمائية َّ
كان مداه اأعلى بكثري منها –؟ اإنها مثل فكرة ب�ساط ريح «عالء
الدين» تطري بالفعل فوق �سطح االأر�س واملاء دون مالم�ستها،
معتمدة على قواعد اجلاذبية والدفع الهوائي اأ�سفل العربة
مما ي�سنع و�سادة هوائية ميكن للعربات الثقيلة اأن تنزلق
فوقها كب�ساط الريح ،اأم اأنه َجد الطائرة ال�سراعية ال�سغرية
على االأقل؟ يف هذه احلالة اأال يجب اعتبار موؤلف ق�سته هو
رائد اأدب اخليال العلمي؟ على اأي حال يف درا�سة جديدة
قراأتها موؤخر ًا تقول باأن ق�ستا «علي بابا واالأربعني حرامي»،
للرحالة واالأديب
و»عالء الدين وم�سباحه ال�سحري» هما َّ
«ح َّنا دياب» ،واأنهما نُ�سرتا الأول مرة �سنة
ال�سوري املاروين َ
( 1712اأي بعد �سنة من ن�سوء الدولة الليبية القرمانلية)
�سمن الرتجمة الفرن�سية ملجموعة األف ليلة وليلة التي قام بها
الفرن�سي «اأنطوان جاالن» ،حيث اأنها امل�سدر الوحيد لهذه
الق�سة ،ويعرتف «جاالن» يف مذكراته باأنه التقى �سخ�سي ًا
الق�ستني ،فاإذا �سح
لهاتني
ْ
بِ َح َّنا يف  1709واأنه م�سدره ْ
راأيي باأن ب�ساط ريح «عالء الدين» هو خيال علمي ف�سيكون
«ح َّنا دياب» هو رائد اأدب اخليال العلمي العربي
موؤلف ق�سته َ
ال االأديب امل�سري «توفيق احلكيم» ( )1987-1898كما
هو �سائع االآن.
 .13الليبي :من «اإ�صحق عظيموف» وروبوته
ال�صهري و�صم�صه العارية التي تنباأ فيها بلجوئنا
اإىل ممار�صة احلياة منعزلني عن بع�صنا  -وهو
ال�صلوك الذي بداأنا يف اتباعه مع اأزمة «كورونا»
ً
نهاية برحلة «فرين» التي �صبق بها وكالة
االآن -
نا�صا اإىل القمر ،وكــذلــك غوا�صته امل�صتقبلية
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(اآنــذاك) يف روايته « 20األف فر�صخ حتت �صطح
البحر» ،يحق لنا اأن ن�صاأل االآن :هل مهمة اأدب
اخليال العلمي اأن يتنباأ؟ هل هو نوع من الكتابة
الغيبية التي تقوم دائم ًا با�صت�صراف امل�صتقبل؟
هل عليه اأن يتنباأ لكي ي�صبح اأدب ًا معرتف ًا به؟
ال اأدري اإن كانت هذه هي مهمته لكن من املوؤكد اأنه قام بها على
اأف�سل وجه ،على االأقل باالعتماد على هذه االأمثلة التي ذكرتها
يف �سوؤالك اأعاله ،والواقع يوؤكد على اأن ما ُي�سغِ ل كاتب اخليال
العلمي هو تاأثري املخرتعات التقنية واالكت�سافات العلمية
على حا�سرنا وم�ستقبلنا ،فهو اإذ ًا من�سغل حق ًا با�ست�سراف
م�ستقبل حياتنا وطريقة تفاعلها مع خمرتعات واكت�سافات
احلا�سر �سواء كان تفاعل �سلبي اأو اإيجابي ،ويف خ�سم
بحثه الفكري هذا يقدم توقعاته وحلول ون�سائح وحتذيرات
مبنية على القواعد والقوانني والنظريات العلمية املثبتة ،لذا
َ�س ِّمه توقع اأو تنبوؤ اإذا �سئت ،فهذا هو ما ي�سغل كاتب اخليال
العلمي ،ومل يعد بحاجة اإىل اأن يعرتف به اأحد منذ اأن حتققت
توقعاته (اأو نبوءاته) ،لي�س بال�سدفة وملرة واحدة بل ي�سهد
التاريخ اأنه اأ�ساب يف توقعاته باأكرث مما يتمنى.
 .14الليبي :حتدثت يف اإحدى حما�صراتك عن
الفوائد القراآنية لالآثار ،كيف ميكن اأن تقربنا
من هذا املعنى؟
لو ت�سمح يل اأن اأُوجل اإجابة هذا ال�سوؤال اإىل اأن تاأتيك مف�سلة
يف كتاب يل اأعمل عليه بجهد منذ �سنوات اأحاول فيه الربط بني
مواعظ القراآن والهدف الرئي�س من علم االآثار.
 .15الــلــيــبــي :جمـــاالت اهــتــمــامــاتــك عــديــدة
ـــريت ذات يــوم واأجــــربت على
ومت�صعبة ،لــو ُخ رِّ
اختيار جمال واحد فقط ،اأيها تختار وملاذا؟
عزف املو�سيقى ،فاأنا مار�ست العزف املو�سيقي ب�سكل
متوا�سل طوال درا�ستي االبتدائية منذ �سفها الثالث .اإذ كنت
ع�سو رئي�س يف فرقة مدر�ستي االبتدائية املو�سيقية ،اأعزف
على اآلة االإك�سيليفون (نقرية) ثم اآلة امليلوديكا (نفخية) ،ثم
�سرت عازف رئي�س يف فرقة مدر�ستي االإعدادية على اآلة
االأكورديون ،ومازلت اأتذكر اأجمل الذكريات التي �ساركت
فيها كعازف وممثل يف احلفالت الفنية التي اأقامتها مدر�ستي
االبتدائية ثم االإعدادية فوق م�سرح الك�ساف وم�سرح كلية

العلوم بجامعة طرابل�س وم�سارح عدة مدار�س يف طرابل�س،
على اأي حال رمبا ال ن�ستغرب هذه املُ َو ِّر َثة (اجلينة) املو�سيقية
اإذا علمت اأن اأبي ( )2013-1931كان عازف هاوي غري
حمرتف على اآلة ال�ساك�سافون يف �سبابه رحمه الله.
 .16الليبي :اأين حدود اخليال العلمي يف دولة
ترتنح مثل ليبيا االآن؟ عندما ي�صبح جمرد توفر
الكهرباء هو �صرب من اخليال العلمي ،اأي جدوى
الأدب اخليال اإذ ًا؟
ب�سراحة ليبيا بعيدة جد ًا عن اخليال العلمي ،لكن حماولة ن�سره
بني الن�سء اجلديد واجب الأنه قد يحبب املتفوقني االأقالء فيهم
للعلم والتقنية ،وي�ساعدهم يف ترك االأ�ساطري واخلزعبالت
الدينية واالجتماعية التي مازالت توؤثر �سلب ًا وب�سكل كبري على
حماوالت تنميتنا االقت�سادية وال�سيا�سية واالإجتماعية ،لهذا
فن�سر اأدب اخليال العلمي يف جمتمعنا ،بل وتاريخية التاأثري اإن
جنحت يف ا�ستقطاب الن�سء اجلديد عرب اأدوات االأدب العامة
من ق�سة م�سوقة وحبكة ،فمن �ساأنها اأن تهز ثوابته القدمية
وقد تدفعه اإىل البحث عن القواعد والقوانني وال�سخ�سيات
والكواكب واملركبات الف�سائية التي ذكرتها ق�سة اأثارته
وال يعرف عنها �سيء ،مما يجعله ملم ًا بح�سيلة علمية جيدة
ت�ساعده يف مواكبة ع�سره ،يف الواقع ودون حتى البحث يف
كتب الفيزياء والفلك يقدم اأدب اخليال العلمي يف الكثري من
ق�س�سه ورواياته واأفالمه وجبات علمية جاهزة �سهلة اله�سم
تُغني القارئ عن العودة اإىل الدوريات العلمية املثقلة باالأوراق
البحثية �سعبة الفهم عليهم ،كما تقدم له اإجابات وحلول للكثري

من ق�سايانا التقنية – وحتى الع�سكرية والق�سائية اأحيان ًا-
تُغني مكتبته الفكرية من ناحية وقد تدفعه اإىل التخ�س�س يف
اأحد هذه العلوم التي ت�ساهم جد ًا يف تنمية جمتمعنا املتهالك
البعيد عن تقنيات الع�سر ،اإن جمرد م�ساهدة فيلم يطرح حقيقة
اإمكانية املهند�س الزراعي يف زراعة البطاطا بنجاح يف تربة
كوكب املريخ من �ساأنه لي�س فقط تغيري ال�سورة النمطية التي
يحملها الكثريون عن املهند�س الزراعي بل لرمبا حتى يدفعه
اإىل درا�سة العلوم الزراعية وحماولة �سرب اأ�سرار الزراعة
الف�سائية عربها.
 .17الليبي :اأخــري ًا  ..ا�صتمرار جملة ثقافية
بلد يعاين كل هذا القدر من الت�صتت ،هل هو
يف ٍ
خيال علمي بدوره؟
هو اأو ًال خيال كان يف خميلة الكثريين ،وها قد حتقق مثلما هو
حال جميع املخرتعات من حولنا ،فكلها بداأت بخيال علمي،
وكم عانى اأ�سحابها من اال�ستخفاف بحلمهم والت�سكيك يف
اإمكانية تنفيذه ،ثم اأن ا�ستمرار �سدور جملة ثقافية يف جمتمع
م�ستت متخلف رمبا يكون اأحد العالجات الناجحة له حينما
تنجح يف جمع مثقفي البلد الواحد بال عقبات عرب �سفحاتها،
فيتعارفوا و ُي َع ِّرفوا بفكرهم التنموي املتنور ،اإن االأمر يحتاج
فقط اإىل جلد و�سرب وعدم الياأ�س من بطء النتيجة ،فاإذا كان
الفرد بحاجة اإىل اأكرث من � 40سنة لين�سج ،ال�سك يف اأن 6
ماليني مواطن بحاجة اإىل �سنوات اأطول ،فاإذا مل نبداأ االآن،
�سيكون انتظارنا حم�سوب ًا بال�سنوات ال�سوئية.
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عن الشعر والشعراء ..

هند زيتوني .سوريا
ً
صعوبة ( السهل الممتنع ) ،وهو
الشّع ِر هو أكثر الفنون
أجملها وأصدقها .وقد قال أفالطون  (( :كل إنسان يصبح شاعراً إذا
ما المسَ قلبه الحُبّ ،)).والشّع ِر كالحب ،من الصعب أن تحصل عليه.
وهو الصوت الوحيد الذي يقول الحقيقة ،بال خوفٍ أو مواربة .يمنحُ
الحياة لكل شي ٍء حوله .لينجو من العدم .
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وهو الوطن الذي ال يخذل اأحد ًا ابد ًا .اإنه منجل ال�صالم
واملحبة .من املمكن اأن ندعوه باخلمر املعتّق الذي ال
يفقد اأحد ًا �صوابه ،واإمنا مينحه دم ًا اآخر ،وذاكر ًة
اأخرى وحيا ًة اأخرى يعي�صها بطريق ٍة خا�صة .واأذك ُر
هنا من ال�صعراء الذين ولدوا من رحم االأمل ،ال�صاعر
كتب ال�صعر يف
االأمريكي «غريغوري كور�صو» ،الذي َ
ُ
�صن مب ّكرة جد ًا عندما كان وحيد ًا بال اأ ٍم وبال اأب.
ٍ
عا�ص ظروف ًا �صعب ًة جد ًا يف طفولته وقال  (( :اجلحيم
ما يول ُد منه ال�صعراء)) ،حيث امتالأ قلبه باحلزن
والفرح ومل يعرف كيف يروي للعامل ذلك .وقد �صماه
كيت�ص «جا�صو�ص اهلل» ،كان ينام على اأ�صطح املنازل،
ويف ميرتو اأنفاق مدينة «نيويورك» .وكان ي�صرق
اأ�صيا ًء �صغرية ليعي�ص .وقد دخل ال�صجن بعد ذلك يف
�صن ال�صابعة ع�صر .ولكنه قال اإنه مل ي�صعر باأنه كان
مقيد ًا ب�صبب روحه املرحة وعقليته التي مل تكن نا�صجة
حينذاك ،وقد تعرف على اأنواع كثرية من الب�صر وقراأ
الكثري من الكتب .
وقد قال «غريغوري»  (( :ال�صاعر هو الوحيد الذي مل
تتل ّوث روحه بالظالم واالآثام التي ال تُغتفر .ورمبا يكون
االأكرث تعا�صة من الب�صر .فهو ينادي وي�صرخ من اأجل
يكتب
احلرية والتغيري ،لتتحقق �صعادة االإن�صان فهو ُ
مديح مزيف هو موت لل�صاعر .
ب�صدقٍ و�صفافية  ،واأيُ ٍ
التغري معه
وال�صاعر يدرك اأن العامل يتغ ّري ،ولذا عليه ّ
اإذا اأرا َد البقاء ح ّي ًا .ويكمن �ص ّر الق�صيدة وال�صحر
احلقيقي لل�صعر ،يف القدرة على جعل م�صري اأرواح
الب�صرية اف�صل واأكرث تطور ًا .واإذا ت�صكلت كينونة
ب�صكل جميل ،فيوؤدي هذا اإىل ت�ص ّكل الق�صيدة
ال�صاعر ٍ
ب�صكل جميل )).
ٍ
يغري العامل ،فرمبا كلمة
اأي من مهمة ال�صاعر اأن ّ
َ
اغتيل
تكون اأقوى من ر�صا�صة .ومن هنا نفهم ملاذا
بع�ص املفكرين والكتاب الذين كان لهم اأثر وا�صح
على ال�صعوب والنا�ص ،كما اغتيل يف املا�صي الكاتب

الفل�صطيني غ�صان كنفاين يف ريعان �صبابه .
والعامل مكا ٌن ي�صعب على ال�صاعر العي�ص فيه ،وقد
يغدو بالن�صبة له مكان ًا ال يطاق .ولذا قد ّ
ي�صطر اأن
يخلقَ عامل ًا خا�ص ًا به مل ي�صبق له وجود .بعيد ًا عن
الكذب والغ�ص واخلداع .
فهو يدو ّنه ّثم يك�صفه لكل الب�صر ولكل االأزمان .وهذا
ال�صغل ال�صاغل لل�صاعر املعا�صر قد يتق ّبل ما ال مف ّر
منه ،ولذا عليه اأن يتع ّلم كيف يعي�صه ب�صكل اأف�صل.
اأحيان ًا ميكن اأن يكون اجلحيم مكان ًا جيد ًا اإذا ثبت
للمرء من خالل وجوده  ،وجود نقي�صه اجل ّنة
وما اجل ّنة؟ اإنها ّ
ال�ص ِعر .
واإجما ًال احلياة لي�صت �صيئة ،ولكن االإن�صان هو من
يع ّذب االإن�صان .وهو من يطلق املدافع على الب�صر،
وي�صعق بالكهرباء ويج ّوع االأطفال ،ويت�صبب مبوت
الب�صرية مع اأن املوت ال ميلكه اأحد .واإذا كان ال�صاعر
قادر ًا على ال�صعور بال�صالم والفرح  ،فبالتاأكيد اأن
الب�صرية جمعاء ت�صعر بهما .واحلزن كاملوت ال مف ّر منه
 ،وما علينا اإال اأن جنعل االآخرين �صعداء  ،اأما املوت
ك�صيف لطيف ،قد ياأتي لياأخذنا
فعلينا اأن ن�صتقبله
ٍ
اإىل نزه ٍة لطيفة ولكن ال نعود منها .يبقى اأن نقول
يف النهاية باأن ال�صعر هو  :ديناميت ينفجر يف وقت
أر�ص معينة اإ ّنه نبت ٌة �صا ّمة توؤ ّرق العاطلني
معني ،على ا ٍ
عن العمل .تدعوهم لل�صهر  ،والتم ّرد والطغيان ،للحب
واحلياة .يرمي مفاتيح املوت يف اق�صى اأعماق البحار.
فهو ال يقودك اإ ّال للخلود ،بعد اأن مينحك تاج البقاء
االأبدي .يهديك خامت النب ّوة لتنزل عليك الرتاتيل،
واالإيحاءات والق�صائد  .لرتق�ص على اأنغام احلياة
مدى العمر(( .مالحظة  :بع�ص املعلومات اأخذت من
مقال عن غريغوري كور�صو ))
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نصوص الشاعر الليبي نور الدين محمود سعيد الورفلي ..

خفايا احلس الشعري ()1

عائشة أحمد بازامة .ليبيا
ال�سك اأنني يف قراءتي لن�سو�س الدكتور ال�ساعر «نور
الدين الورفلي» لن اأ�ستطيع الو�سول اإىل حيث ما يفكر
يف تثبيت حقائق ورغبات وميول ونزوع ح�سه النف�سي
والفكري ال�ست�سراف وقراءة ثراه ال�سعري الذي تغو�س
به مفرداته وتوؤثث لق�سيدته ،وو�سف �سيمائيات وتفا�سيل
الدقة التي تنتاب ن�سو�سه يف مقالة حتليلية واحدة .
حاولت جاهد ًة اأن اأنقب عن مبعث احل�س
و�ساأبداأ بطرح ما
ُ
اخلفي بني �سطور بع�س ن�سو�سه .لكني اأكرر دائم ُا مقولة
الفيل�سوف «نيت�سة» (( :اإن احلب اأنانية يف اأكرث ال�سور
�سذاج ًة واإ�سرار ًا ،واأ ّنه اأكرب نوع من الغرور)) ،فاإن
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جاوزنا حدود هذه املقولة وجتردنا يف روؤيتنا لن�سو�س
«الورفلي» وقراءتها  -حتم ًا -نكت�سف انطالق ح�سه
الذي هو جاذب للحب ،وا ّأن احلب حمرك فعال لهذا
احل�س ،فال ميكننا الف�سل بني اأنانيته حلب الن�س واللغة
اخلا�سة به وبني اإح�سا�سه املحرك للغته ،اإن ال�ساعر «نور
الدين الوريف» يغر�س حمبته يف كل حرف ي�سدو به ،ولقد
ا�ستطاع توظيف فعل احلا�سر م�سبوق ًا بالظرف الذي
يعي�س فيه حلظته ال�سعورية بفي�س اإح�سا�سه مبا يف ن�سه
(( حني يغفو الن�سيم )) ف�سكون حركة الن�سيم يف هذه اللغة
قمة احل�س الهاديء املتناغم مع الن�سيم حني يغفو ،يتناغم

فيه ح�سه باحلبيبة لينطلق الطلب بعنوة احل�س وعمقه
ليكتبها ويقراأ اإح�سا�سه بع�سقها من بني ال�سطور ،وينت�سي
احلرف بهذا احلب يف هدوء وراحة ال�سوء اخلافت.
كانت ال�سورة املرافقة لهذا احل�س العميق ال�سادق مللمة
ذكرياتها وجمالها وطلتها نحت �سوء هاديء يكتنفه
االإح�سا�س بتلك احلبيبة الهيويل .الفعل «اأمللم» ح ًرك هذا
احل�س والذي بداأ به الن�س �سور لنا الق�سيدة منذ الوهلة
االأوىل ملا لفعل «اللملمة» من تاأثري جلمع امل�ستت .ي�سعى
النا�س من خالله على جمع روحني يف بوؤرة ال�سوء رغم
خفوته بتاأثري احلزن ،وال�سورة ترتقي بجمال اختيار وقت
الطلب  .اإنك ت�ست�سعر الهدوء ورقة االإح�سا�س يف الفعل
((دعيني)) ،اإ ّنه يدعو حبيبته اإىل اإح�سا�سه لت�ساركه هذا
احل�س املرهف :
فيك
(( حــني يغفو الن�صيم  ..دعيني اأملــلــم ِ
م�صابيح �صارعنا
أقرئك ،على نو ِر
الكتابة ..وا
ِ
ِ
الغافيات حتت ظل الكاآبة))
ويقوى االإح�سا�س عميق ًا ينزفه حروف ًا ،ويا ل�سدة احل�س
حني تنغم�س احلروف يف هذا النزف ،تعامدت االأخيلة
وتوازت يف الن�س مع قوة االإح�سا�س فاختيار اللفظة ((
اأ�سربل /ت�سنقه  /املاآ�سي  /احلروب)) هو ذكاء بالغي
ليف�سح عن �سدة �سوقه وحنينه ،فقوة و�سدة هذه الكلمات
ما اأتت للن�س اإ ّال لتقلب بديهة هدوءه الذي تفجر كاأتون
حرب داهمت ذاك الهدوء .هذا االنقالب املفاجيء له
دور كبري يف خلق الده�سة ،وله جاذبية ق�سوى يف لفت
انتباه املتلقي .جنح النا�س يف دفقة احل�س حني �سورها
ك�ساطيء له جناحني ،ما يقطف ندف وغيث املاء من ال�سماء،
وما يلبث اأن ي�سرق ال�سوء وهو يطري حتى تبتلعه امل�سانق .
هذه ال�سورة تنقل اإح�سا�سه الذي خاب و�سط حدث خارج
عن اإرادة ذلك االإح�سا�س الذي اأوم�س كربق و�سط م�ساعر
احلزن واالأمل :
(( دعيني اأ�صربل نزف حــرويف ..على �صاطئ

متو�صطي  ..يداه تطريان فوق ال�صحاب لتقطف
رمز املزن عند الغروب ..وحني ت�صرق ال�صم�ض
ت�صنقه ماآ�صي احلروب فيوم�ض برقا ،دومنا اأي
ا�صتجابة ))
اإن الن�س التايل يف ذات الق�سيدة ،ح ّمل الفعل البيولوجي
وحوله من احلالة املادية اإىل
((اأذوب)) اإح�سا�س ًا عميق ًاّ ،
حلظات ت�سامي ومتاهي حل�سه بحكمة فارقة وامتياز
متفرد اأخ�سع كل طقو�س الذات ال�ساعرة اإىل حرية
مطلقة من الوجد ،خارجة عن مقايي�سه واأفعاله الكالمية،
فالذوبان والزجمرة والعناق واللعنة والتوبة هي األفاظ دالة
على حاالت ح�سية ،ولنقل ا ّإن هذه اللغة توافقت مع حالة
ال�ساعر حني طلب الذوبان لي�سل مبتغاه من �سدة الغ�سب
على ما يح�سه نحو حبيبته وما ينالها من ظلم ،احل�س فاق
الكالم يف حالة الذوبان.
تتجزاأ ظواهر االت�سال احل�سية من خالل االأفعال الكالمية
وا�ستعمال �سيغة االأمر ليدخل الفعل الكالمي يف املنظور
الداليل ،لي�س لتكوينها فقط ،بل ت�سبح داللة نافذة يف
ال�سياق ،لنقراأ الن�س التايل :
(( دعيني اأذوب ..دعيني اأزجمر كامل�صتحيل..
اأعانق خيبتي بني الدروب ..واألعن الظلم اأمام
الطغاة وال اأتوب.
دعيني اأحارب بيني و بيني ..اأعانق اأغنيتي يف
يقيني ..واأ�صكب عطر بالدي واأرحل)) .
لقد جتان�ست هذه املقاطع التالية بني ال�سرد والفعل االأدائي
يف النية والق�سدية التي متحورت يف املخيلة ،وامتياز
متفرد الذهنية يف حديثه حلبيبته اأن تتمهل كاأنه يريدها
اأن تطيل البقاء.
لفظة ((على ر�سلك)) ،كانت الداللة الوا�سحة على النية
الفعلية االأدائية ،وق�سد ال�ساعر يف االنتظار وطول االأناة،
االمل وال�سرب واالنفعال الداخلي ،وهذا االإح�سا�س يعود
بنا لبدء الن�س حيث ال يبتعد ال�ساعر النا�س عن ن�سه يف
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اإيقاعات اإح�سا�سه خطوة وراء خطوة :
(( على ر�صلك حني يغفو الن�صيم ..ال توقديه
ب�صمع الـــذنـــوب ..خــيــانــة اأن تقطعي وتــر
ؤياك بني �صطوري ..وخلف
الربابة ..راأيت رو ِ
متاثلت خ�صلة ليل بهيم
اخليال وفوق �صعوري..
ِ
على خا�صرة  ..وفجر يــداوي جراح اليتامى
وي�صفي على الليل ..طول اكتئابه  ..دعيني
اأودع فيك الرحيل ..واأغر�ض �صيفي ب�صحرائنا
اإىل اأن يجاوبني امل�صتحيل ..و يورق ورد الربيع
النحيل ..ويهوي العدم ..ويندم من ي�صتحق
الــنــدم ..وت�صموا العهود مواثيق عهد بلون
الدماء كتبناها نحن بحرب االأخوة والكربياء..
وي�صموا الوفاء بلون االأمل ..فتق�صع غيمة فنت
الغباء مب�صحة حب على �صيفنا ..عتمة عابرة
حتت غيم �صحابة ))
اإن الت�سكل الداليل عاي�س التلون باألوان الوقت و�سكناته
وت�سارعه ،بل �ساح يف ف�سائه الالمتناهي يف الذاكرة التي
ا�ستجلبت ذلك النغم ال�ساحر من فنانة كانت حمل اهتمام
بالغ من �ساعرنا مبا ل�سوتها من عذب االإن�ساد والطرب
فكانت داللة «ع�سفورة الدوري» لها ما لها من تاأثري على
ح�س الن�س الذي غلب عليه االإح�سا�س القوي باملو�سيقا
والطرب .ذلك املكان (املقهى) داللة �سريحة على ت�سارك
اإح�سا�سه املكان لينتقل هذا احل�س للن�س ناق ًال ذروة
ال�سعور بلحن ل�سيق بالذاكرة .وجنح النا�س يف نقل
هذا احل�س من خالل املزج بني املو�سيقا واملغناة واملكان
يف اآنية لونت الن�س مبمهور الع�سق للورد وال�سم�س يف
زمن يتو�سحه احلزن واالأمل .اإ ّنها حوارية بني الروح تتمثل
فيها قربة من تلك الع�سفورة التي اأخذت باألبابه حني يحيله
طربها اإىل حالة اأخرى ،وتبدل حزنه اأو تتماهى معه.
ويف هذا اإح�سا�س فائق بتوحد امل�ساعر الثابتة يف كلمات
الن�س ،اأنثى ع�سفورة الدوري تبني يف خميلته اأحا�سي�س
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كثرية فتحيل اأحزانه حللم خافق كالهما غاب فيه .هنا
يتحد احل�س يف منظومة الع�سق ،وهذا حذق بالغي طبعه
ال�ساعر بطابعه الذكي يف التقاط فحوى اللغة التي طوعها
للن�س .اقراأوا الن�س :
(( اأنثى طائر الدوري ُ ..تغري على ُم ّيلتي..
وتبني ع�صها بالورد ..يف مقهى بقافيتي ..تعيد
مفاتن االأحزان
وله على كاأ�صي ..وتن�صج حتت عني ال�صم�ض..
يف ٍ
اأمــطــار ًا على ياأ�صي ..فت�صرق نــوم اأجفاين..
ال�صاهي واحللوى..
من االأعماق زينتها ..تعد
َّ
وتاأخذين ل�صرفتها ..وتغرقتي بعطر الرنج�ض
ــربي ..ممتزج ًا ب�صحكتها  ..فاأر�صم حتت
الـ ِ
آيلء من �صذى روحـــي ..،واأن�صج
مقلتها  ..ال َ
بوحي ..فتغفو حني
من برائتها ..كتاب ًا ملوؤه ِ
تغفو ال�صم�ض ..على اأحــزان بهجتها ..اأعيد
نظم اأحرفها  ..على اأ�صواءِ �صمعتها ..واأ�صحب
ورد ًة يف الع�ض قد كانت و�صادتها ..فيوقظها
ُ
ُ
غفوت
تقول
عبري الطيب ..مكتنز ًا بب�صمتها..
كالدول ..فيوم ملوؤه اأ ُ
مل،
ياوجعي ..هي االأيام
ِ
ويــوم ملوؤه اأملي ..وغــرد كيفما �صئت ..كالنا
احللم)).
غاب يف
ِ
عندما تعلق الفل�سفة بال�سعر ،وتزخر احلروف بوهج
اجلاذبية ،وتنثال الكلمات جلمال االإبداع ،يكون هذا
الن�س الذي بلغ فيه احل�س مداه نحو ما اأعلنه الفيل�سوف
«نيت�سه» يف �سابق ا�ستداللنا حيث احلب اأكرث اأنانية.
وحيث ترتفع وترية االإح�سا�س بالنف�س ال�ساعرة ،لكن
اللغة اأزاحت هذه االأنانية املفردة لت�ستغل على اجلمع ،
فنربة اللفظ جتمل باجلماعة لندرك م�ساحة احل�س وا�سعة
الف�ساء ،انظروا للكلمات ،فعنوان الق�سيدة «نحن ال�سعراء
/هاماتنا  /لنا» .الفاعلني على ل�سان الن�س تعني حماولة
تفكيك اأنانية احل�س اإىل اأنانية جمعية ،ومن هذه اللغة

ن�ست�سف انغما�س احل�س وا�ست�سعاره االإن�ساين املحبب
اإىل اإرادة ال�ساعر يف طرح ن�سه لي�سمل اإح�سا�سه القريب
والل�سيق باجلماعة وهم ال�سعراء  .هذا الت�سوير الدجمي
وظف اأح�سن توظيف لي�سبح اإن�ساني ًا ح�سه باحلب طاملا
تغنوا باملطر ،وكنت متنيت عليه غناوؤهم بالغيث .والقمر
داللة رائعة على احلافز لهذه الهامات بالغناء ،الأنه حكى عن
�ساعر عا�سق .هذا التحفيز كان وراءه �سوت ال�ساعر يف
خفوت ،ذلك الذي حمل االإح�سا�س بالع�سق والوله ما كان
اإ ّال �سوت الن�س الذي يرفع �سوته ناق ًال هذا احل�س بقوة،
و�سكب حروفه وحربه على قافية الكلمة التي �سورها
باخليول اجلاحمة والعقود الفاخرة يف اعناق اجلميالت.
بدا لنا االإح�سا�س هنا يف اأجمل ت�سوير مع حبكة االأخيلة
ليوؤدي مهمة االإبداع يف الن�س ب�سوت اجلمع ،وكانت هي
انطالقة لفل�سفة النا�س حيال هذا الن�س الذي حول االأنا
اإىل نحن :
(( نحن ال�صعراء..هاماتنا تعانق ال�صحاب..
ً
معزولة :ال تلعنوا القدر
غنت لنا املطر اأن�صود ًة
بل ام�صحوا ال�صباب
يف �صاعة ال�صحر .حكى لنا القمر من بيته
البعيد؛ عــن عا�صق م ـ َّو ّلـ ٍـه اأ�ــصــاع نــزف حربه
عــلــى جــيــاد الــقــافــيــة قــ�ــصــائــد ًا مــذهــبــة قد
ع ّلقتهاالغيد ..يف طلعة لل�صم�ض نامت عرو�ض
الــبــدر ..ت�صامق الــنــهــار ..تك�صرت اأحــال ُمــه
على �صفاف النهر تبللت جفو ُنه ذابت خيوط
الفجر ..على كفيه قــد غفا  ..مــيــزان هذا
ال�صعر)).
اإن ال�ساعر حينما يفكر يف تثبيت حقائق ورغبات وميول
ونزوع نف�سي وعقلي ال�ست�سراف وقراءة اأفكار غريه ممن
ي�سامرونه اأو يجايلوه يف حمبته ل�سيء ما .هذا ال�ساعر
يكون عا�سق ًا للمو�سيقا .ويغرد بغناه ال�سعري ليطلب
املزيد فيكون ح�سه مغمورا حتت ذلك الطلب ،وخمفي ًا
بني �سطور ن�سه الذي يداهم تلك النغمات املو�سيقية ،مل

تكن كلمة «هاتها» اإ ّال طلب ًا �سريح ًا متجرد ًا وظاهر ًا ،لكنه
يخبيء ح�س ًا ناب�س ًا بكل دقة عود على وتر ،ال�سور التي
انتجها الن�س من ه�سه�سة  /زجاج � /سفيف �/سعاع
 /انعكا�س /دالالت على �سفافية ال�سدق يف االإح�سا�س
املتنامي مع فعل الطلب ،فبدت لنا �سورة الكاأ�س بلونها
تعك�س جما ًال اأخاذ ًا للحظة ال�سهوة واللذة  ،ويزداد الطلب
للذة الكاأ�س يف موعدها فتحيل اللغة الن�س اإىل ت�سوير
ال�سوق واإ�سقاطه على من يلبي الطلب ( طائر ال�سوق املبجل
) يف هذه ال�سورة ينتهي احل�س العميق بوحدة اجلل�سة
والكاأ�س وتوحد هذا احل�س ي�سي لنا باإح�سا�س واحد يف
كاأ�سني يرتهن باحلب والن�سوة  .وهل الرهان على مولد
ن�س حمفوف باحلزن واالأ�سى يف تداعياته هو غاية الن�سج
واحلبكة البالغية ،نحن ن�ست�سرف ذلك يف :
(( هاتها  ..اأتابع ه�صه�صة ان�صكاباتها ..هاتها
 ..خلف الزجاج ال�صفيف ..بلون البنف�صج..
�صعا ُع ي�صف انعكا�صاتها
هاتها  ..يف اأوانٍ مبيعادها ..يا رفيقي  ..يا
طائر ال�صوق املبجل ،اأنــت تــدري اأن كاأ�صي
بكاأ�صك ،متوجة بارتهاناتها
هاتها ..كما عاهدتك ب�صاراتها ..ملوطة
مبقام العجم ..من�صوجة حتت نغم ال�صبا..
تعانق طعم االأ�صى يف انحداراتها ..هاتها..
قــ�ــصــيــدة حتـــت �ـــصـــوء يــــديــــك� ..ــصــحــوهــا
وانبعاثاتها ..هي االآن �صورة يل ..ولك منها ما
يداعب التماعاتها ..وينفخ يف اأدمي ال�صدمي..
�صياقاتها وانثناءاتها ..هاتها� ..صاأو ِد ُع �صر ًا
لها ..و�صر ًا عليها ..و�صر ًا يودعها باحلنني..
قليل
عند بــاب ارحتــاالتــهــا ..هاتها  ..فبعد ٍ
�صاأ�صرج مطايا احلكايات بغاياتها ..هاتها..
هــي الفجر قبل االأوان� ..صجون الكوؤو�ض
ومهجتها ..وانعزاالتها ..كحزن الق�صيدة)) .
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املنهجية النقدية عند الدكتور نبيل طنوس ..

فراس حج محمد.فلسطين
للدكتور «نبيل طنو�س» جهود بحثية ،ا�ستهدف بها
درا�سة اأعالم من ال�سعر الفل�سطيني ،عدا ترجماته
املتعددة ،وكتابته ال�سعر .وهذه الكتب الثالثة هي« :اقتفاء
اأثر الفرا�سة» ،و»را�سد ح�سني وي�سكنه املكان» ،و»�سميح
القا�سم �ساعر الغ�سب النبوئي» ،عدا كتابه املعد للطباعة
«اخرتاق الن�س -درا�سات يف االأدب املحلي» وبذلك فهي
ت�سكل م�سروع ًا بحثي ًا متكام ًال للدكتور طنو�س.
اأما الكتب الثالثة املطبوعة الوارد ذكرها اأعاله فتجمعها
مالمح واحدة يف طريقة البحث والدرا�سة ،ويف طريقة
بناء الكتاب ،ومادة كل واحد منها ،والهدف من كل كتاب،
وتتكون مادة الكتب الثالثة من ثماين مقاالت يف الكتاب
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االأول ،وثالث يف الثاين ،واأربع يف الثالث ،وجاءت
متقاربة يف عدد ال�سفحات )198 ،184 ،196( :على
التوايل.
يت�سح لدى الدار�س اأن هذا امل�سروع على هياأته هذه،
تبلورت لدى الدكتور «طنو�س» بعد كتابه االأول «اقتفاء اأثر
الفرا�سة» ال�سادر عام  ،2019ثم تبعه كتابه عن «را�سد
ح�سني» عام  ،2021واأخريا كتاب «�سميح القا�سم» عام
 .2022كتابا «را�سد» ،و»�سميح» يتقاطعان يف املنهجية،
ويتقاربان يف امل�سطلحات ،و�سدرا عن دار ن�سر واحدة،
والهياأة العامة لكليهما كمنتج ورقي ،و�سياغة العنوان،
وت�سميم الغالف الذي كان يف الكتابني من اإبداع الفنان

ال�ساب املرحوم «حممد جوالين» ،وترتيب املادة البحثية،
واإيراد ق�سائد خمتارة لكال ال�ساعرين.
اأما يف كتاب «اقتفاء اأثر الفرا�سة» الذي �سبق يل اأن
اأعدت حتريره منذ ما يزيد عن �سنتني اآم ًال يف اإ�سداره
على هياأة جديدة يف طبعة ثانية .فكان االختالف �سكلي ًا
اأوال يف الكتاب؛ الهياأة العامة كمخرج ورقي ،و�سدوره
عن دار ن�سر اأخرى ،ما جعل الدكتور «نبيل» يفكر باإعادة
طباعة الكتاب على هياأة هذين الكتابني ،واأن تكون �سورة
«دروي�س» على الغالف اأي�س ًا من اإبداع الفنان نف�سه؛
«حممد جوالين» ،ملا حتمله فكرة الت�سابه اخلارجي من
اإيحاء توؤ�سر نحو م�سمون م�سرتك ،اإنني اأ�سبهها باأع�ساء
الفريق الريا�سي الواحد اأو طالب املدار�س الذين يلتزمون
بلبا�س موحد .اإن هذا ال�سكل -واإن كان خارجي ًا -اإال
اأنه ذو داللة على هوية االنتماء ،واال�سرتاك يف حتقيق
اأهداف معينة اأو وظائف حمددة ،فال�سكل يحمل جزء ًا من
امل�سمون يف هذه احلالة ،ويف حاالت م�سابهة متعددة.
كما مل يحفل الباحث «طنو�س» يف هذا الكتاب باإيراد
ق�سائد خمتارة لل�ساعر «حممود دروي�س» ،واكتفى
بت�سمينه ق�سيدة مل تن�سر يف دواوينه اأو يف االأعمال
الكاملة .على الرغم من هذه الناحية ال�سكلية ،اإال اأن الكتاب
مل يبتعد عن فكرة الباحث االأ�سا�سية التي ات�سعت وتبلورت
يف الكتابني الالحقني ،ليت�سكل منها جميعها هذا امل�سروع
النقدي؛ اإنها حول ثالثة �سعراء فل�سطينيني من الرعيل
االأول ل�سعر املقاومة ،حتدثوا عن الق�سايا ذاتها وباأ�ساليب
متقاربة اأحيان ًا ،ولهم ذات الهموم ،وذات احل�سا�سية
ال�سعرية واالأفكار ال�سيا�سية ،وعا�سوا الظروف ذاتها يف
فرتة ما من حياتهم ،عدا ما جتمعهم من عالقة �سداقة،
ظلت ممتدة على طول حياة هوؤالء ال�سعراء ،وهم اأعالم
حا�سرون يف اأغلب الدرا�سات النقدية -اإن مل يكن كلها-
التي تتناول ال�سعر الفل�سطيني املقاوم ،وي�سكل كل واحد
منهم �سوت ًا �سعري ًا مميز ًا خمتلف ًا عن غريه ،كثري ًا اأو قلي ًال.

يظهر كذلك بع�س االختالف يف ا�سرتاتيجية العنوان
يف الكتب الثالثة ،يف حني اأن الكتابني الثاين والثالث
ا�ستندا على ا�سم ال�ساعر «را�سد ح�سني» و»�سميح
القا�سم» ،واعتمد «طنو�س» باملقابل على اأحد ن�سو�س
دروي�س «اأثر الفرا�سة» يف عنونة الكتاب االأول؛ معرب ًا
عن العملية النقدية باأنها اقتفاء؛ اأي تتبع ،فلم يكن ا�سم
ال�ساعر مت�سدر ًا عنوان الكتاب االأول ،بل جاء اآخر كلمة
يف العنوان ،العنوان الفرعي «درا�سات يف �سعر حممود
دروي�س» ،بينما اتفق الكتابان االآخران يف العنوان
الفرعي «درا�سات وق�سائد خمتارة» .اأما عنونة الكتاب
الثاين ،العنونة الرئي�سية فا�ستندت اإىل البحث االأول يف
الكتاب حيث در�س «طنو�س» املكان يف �سعر «را�سد
ح�سني» ،وعند قراءة الكتاب باأبحاثه الثالثة �سيكت�سف
اأن «املكان ي�سكن را�سد ح�سني» ،بل وي�سيطر على الباحث
اأي�س ًا ،فاالألوان واملراأة جماال البحثني االآخرين يف الكتاب
كان املكان حا�سر ًا مب�ستوى معني اأي�س ًا.
يف هذين العنوانني ات�سال بجهد الباحث اخلا�س ،بينما
يف عنوان الكتاب الثالث رمبا تاأثر الناقد مبا ُو�سف به
�سميح القا�سم من النقاد االآخرين ،واأعني بال�سبط ما
و�سف به الدكتور «اإميل توما» �سميح القا�سم باأنه «ال�ساعر
النبوئي» ،ومبا و�سف به الناقد «رجاء النقا�س»� ،سميح
القا�سم باأنه «�ساعر الغ�سب الثوري» ،في�ستبدل «طنو�س
الثوري» وي�سع بدال منها «النبوئي» ،وهكذا ي�سبح عنوان
الكتاب «�سميح القا�سم �ساعر الغ�سب النبوئي» ،وبناء على
ما يثبته الناقد «طنو�س» من مقوالت يف حق �سميح القا�سم
و�سف
عند النقاد والكتاب االآخرين ي�سبح العنوان مقول َة ٍ
احتفالي ًة للباحث الدكتور «نبيل طنو�س» بال�ساعر �سميح
القا�سم ،جاءت بعد رحيله ب�سبع �سنوات ،كما كان الكتابان
االآخران اأي�س ًا بعد رحيل ال�ساعرين ب�سنوات كذلك.
يف كتابة طنو�س هذه -يف هذا امل�سروع -يعيد االأ�سلوب
ذاته ،ويلتحم بالن�س ويعمد اإىل تف�سريه بناء على ما لديه
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من معرفة خا�سة ،ممتدة حول حقول اأخرى غري نقدية
وغري اأدبية ،لت�سل اأحيان ًا اإىل تخوم «النقد الثقايف»،
وي�ستعري امل�سطلحات النقدية من النقد االجتماعي ،ومن
البنيوية ،واالأ�سلوبية وال�سيميائية ،كما ي�ستند بقوة على
الرتاث النقدي البالغي العربي القدمي خا�سة يف تف�سري
بع�س ن�سو�س ال�ساعر �سميح القا�سم ،فيدر�س املجاز
والطباق واجلنا�س واال�ستعارة بالكيفية التي ترد فيها يف
كتب الرتاث القدمية ،فيعيد املقوالت الرتاثية ذاتها يف هذا
اجلانب ،كما فعل اأي�س ًا بدرا�سته للتكرار الذي جاء ب�سيط ًا
يف ال�سرح والتو�سيح ،مكتفي ًا بوظيفة واحدة له ،كثري ًا ما
ترد يف كتب النقد القدمي ،واأعني بذلك «التوكيد» ،علما
اأن التكرار �سكّ ل ملمح ًا اأ�سلوبي ًا بارز ًا يف ق�سائد �سعراء
ال�سعر احلر اأو �سعر التفعيلة ،وكان ذا دالالت متنوعة
اأ�ساءت عليها باإ�سهاب وتنظري نقدي م�سفوع باأمثلة
ال�ساعرة العراقية نازك املالئكة يف كتابها املهم «ق�سايا
ال�سعر املعا�سر».
هذه الكتب ،كتب طنو�س الثالثة ،ر�سخت اأ�سلوب ًا بحثي ًا
خا�س ًا لديه يف قراءة ال�سعر الفل�سطيني املقاوم ،بنا ًء على
حمموالت ثقافية مغايرة ،يجد الدار�س �سيئ ًا منها يف
الكتب الثالثة ،فاكت�سبت تلك الن�سو�س اأهمية اإبداعية
وا�سحة ،تف�سح عن اأنها ذات قدرة على االإ�سعاع يف وقت
اآخر غري وقت اإن�ساء الن�س ،مبعنى اأن تلك الن�سو�س ما
زالت قادرة على اأن تفعل فعلها يف الباحث ،وت�ستفزه
وحتثّه ليفكك الن�س ويحلله ويعيد بناء مقوالته من جديد،
وك�سفت طريقة طنو�س التحليلية هذه اأن تلك الن�سو�س
قادرة على ا�ستيعاب التاأويل الثقايف بنا ًء على ثقافة الناقد،
ما يعني اأن جمال االختالف وارد بينه وبني غريه من الناقد
الذين يتقاطعون معه يف هذه الطريقة ،فالثقافة ال�سخ�سية
للناقد يف هذه الكتب كان لها اأثر وا�سح واإيجابي يف
تف�سري الن�سو�س اأكرث من منهجية الدرا�سة ذاتها ،بل
اإنها �سنعت من نف�سها منهجية خا�سة للناقد �سار عليها
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يف حتليل الن�سو�س هذه الكتب.
مع هذه الطريقة البحثية التي ح�سر فيها الن�س مع
التحليل واالمتدادات املعرفية للناقد وانطباقها على
الن�سو�س ،والك�سف عن جمالياتها ،اجتمع معها نربة
تقدير عالية لل�ساعر والن�س ،جعلت الدكتور نبيل طنو�س
ناقد ًا جمالي ًا م�ستند ًا على اأر�سية من البحث االأكادميي
وخا�سة االأ�سلوبية االإح�سائية كما يف كتاب «را�سد
ح�سني وي�سكنه املكان» ،واإىل حد ما يف الكتابني االآخرين،
لكنه مل يكن ملزم ًا نف�سه مبنهجية �سارمة تذهب عنه انفعاله
بالكتابة عن هوؤالء ال�سعراء الثالثة ،فجاء هذا امل�سروع
النقدي حيوي ًا ،من�سبط ًا نقدي ًا بامل�سطلحات امل�ستخدمة،
فكان ناقد ًا حر ًا ،ومل ي�ستعبده ال�سكل االأكادميي للبحوث،
وعليه فقد كانت لغته النقدية لغة �سل�سة وا�سحة ال تعتمد
على اجلملة املعقدة التي قد يقراأها املرء عند نقاد البنيوية
واالأ�سلوبية والتفكيكية من النقاد املنهجيني ذوي اللغة

املركبة امل�سطلحية املغلقة على اأبناء املنهج النقدي اأو النقاد
االأكادمييني ،اأمثال «كمال اأبو ديب» ،و»حممد مفتاح» ،اأو
«روالن بارت» ،و»جريار جنيت» على �سبيل املثال.
وبناء على هذا التحرر الق�سدي من االلتزام باملنهج
ال�سارم ال ي�سح تقييم هذه املقاالت /الدرا�سات مبنطق
التقييم البحثي ال�سارم الذي يبحث يف ال�سكليات العامة
املوؤطرة للبحث ،و�سرورة اال�ستق�ساء اأحيان ًا ،اأو العودة
اإىل مراجع وم�سادر اأكرث اأهمية مما اعتمد عليه الناقد.
لهذه املنهجية النقدية كثري من االإيجابيات ،ورمبا اأميل
�سخ�سي ًا اإليها يف كتاباتي النقدية ،واأوليتها اهتمام ًا
يف كتاب جديد و�سحت معاملها بالتف�سيل حتت عنوان
«نظرات يف الكتابة النقدية» .هذه املنهجية -كما تظهر
عند الدكتور طنو�س -ذات بعد تعليمي ،اإذ حتر�س اللغة
الوا�سحة للن�س النقدي على اأن تعلم القراء اأو الباحثني
املبتدئني وطالب اجلامعات على كيفية التعامل مع الن�س،
وكيفية الك�سف عن م�سامينها وارتباطها باالأحداث
العامة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ،وتو�سيح مكامن
ومم ت�سنع تلك اجلماليات.
جماليات الن�سو�س ،وكيف َّ
اإنها ب�سورة اأو باأخرى تك�سف عن �سخ�سية الناقد
امل�ستغل بالتدري�س اجلامعي فرتة طويلة ،فقد انعك�ست تلك
التجربة يف التدري�س على منهجيته يف التاأليف وتوظيف
اللغة؛ لتكون عملية قادرة على اإي�سال ر�سالتها دون تعقيد،
ودون ب�ساطة خملة كذلك ب�سروط الكتابة اجليدة ،اإنه يكتب
املقال النقدي بروح علمية من�سبطة ،لكن دون االإغراق
يف هذه الناحية التي رمبا اأفقدت املقال متعته لدى القارئ
العادي اأو املتذوق لل�سعر ،فيعيد بذلك اإىل دائرة القراءة
والنقا�س مفهوم «النقد التطبيقي» بطريقة عملية وعلمية يف
اآن.
كما اأن هذا النوع من الكتابة النقدية ال�سل�سة التي تزاوج
بني الن�س والقراءة النقدية تتيح للقارئ اختبار قدرته
ال�سخ�سية -هو ذاته كقارئ -على مناق�سة الناقد ،فلرمبا

دفعه ذلك ليخالفه الراأي والنتائج وطريقة الدر�س ،والنظر
اإىل الن�س ،وكاأن الناقد يوفّر للقارئ -بو�سفه الناقد
املحتمل القادم -فر�سة ليعار�سه ،معزز ًا من دميقراطيته
النقدية ،تلك الدميقراطية التي يتمتع بها الدكتور «نبيل
طنو�س» ،ويجب اأن تتوفر لدى كل كاتب ،ال اأن ي�سيق
اأحدنا ذرع ًا مبن ينتقده ويخالفه الراأي ،اإن النقد له هذا
الفعل وهذه النتيجة يف عقول النقاد ،اأما املتطفلون على
اجنر
النقد فلي�س لهم من هذه امليزة العقلية اأي ن�سيب ،واإن ّ
اإليها كثريون منذ العقاد وطه ح�سني وم�سطفى �سادق
الرافعي مبا عرف عنهم من «معارك اأدبية» كانت حامية
الوطي�س ،وكانت قا�سية يف اأحكامها وهجوميتها ،لكنها
خلّفت مرياث ًا نقديا حمرتم ًا ،ما زال زادا معرفيا للباحثني،
وينهل منه الدار�سون ويتعلمون منه احلجاج واالختالف
واملنطق ،واأ�س�ست لبناء قاعدة م�سرتكة من احرتام االآراء
املعني.
مهما كانت غري من�سفة من وجهة نظر الكاتب ّ
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اإ�سافة اإىل هذا اأي�س ًا فاإن توفر الن�س املدرو�س بني يدي
القارئ وعدم ذهابه للبحث عنه ليقراأه من م�سدر اآخر،
ورمبا مل يجده اإال ب�سعوبة ،اإن يف هذا الفعل ما قد مينع
عن القارئ اإف�ساد مزاجيته املندجمة بالن�س النقدي ،هذا
حر�س على القارئ انتبه له الدكتور «نبيل طنو�س» واأ�سار
اإليه عندما حتاورنا يف هذا عندما �سدر الكتاب.
اأما عملية اختيار الن�سو�س ذاتها فتنطوي على بعد نقدي
يف االأ�سا�س ،حتى اختيار ن�س ما ليقراأه نقدي ًا ناقد ما ال
انطباعي ،لكنه انطباع
أثري
يخلو من توجه نقدي جمايل تا ّ
ّ
موؤ�س�س على ذائقة خبرية بالن�سو�س وطبيعتها ،وقد
توفّرت للناقد نبيل طنو�س هذه الذائقة ،ال�سيما اأنه �ساعر
ومرتجم �سعر ،ويهتم تبعا لذلك بالن�سو�س ذات ال�سوية
العالية من وجهة نظره كناقد خبري ،فهو على ذلك يقدم يف
هذه االختيارات ما يعتقد اأنه االأجمل اإبداعيا لدى ال�ساعر،
ولي�س االأجمل فقط ،بل اأي�سا ما ميثل ال�ساعر وحمطاته
يف الكتابة وتطوراته عرب رحلته يف الكتابة .اإن الناقد يف
هذه العملية ي�سيء الطريق اأمام الباحث واملتذوق ليتعرفا
على ال�ساعر واأ�سعاره ،ومن اأراد اال�ستزادة فعليه باملراجع
االأ�سلية من دواوين ال�ساعر وكتبه ،وكتب الباحثني.
لقد اأوىل الدكتور «نبيل طنو�س» يف هذا امل�سروع اهتمام ًا
حل�سور ال�ساعر املت�سل عرب زمن الكتابة والوجود
الفعلي اإىل الزمن احلا�سر وامل�ستقبل ،ولذلك جتده يهتم
باإيراد جوانب متعددة من هذا احل�سور ،ويركز الدكتور
«طنو�س» على ح�سور هذين ال�ساعرين (را�سد و�سميح)
يف درا�سات االآخرين عرب م�سرد خا�س بالدرا�سات التي
تناولت اأ�سعارهما اأو اأعمالهما االأدبية و�سريتهما الذاتية.
واأ�ساف الباحث يف كتاب «را�سد ح�سني» مراجع تخ�س
ق�سائده املغناة ،هذه املراجع التي اختفت يف الكتابني
االآخرين؛ اقتفاء اأثر الفرا�سة ،و»�سميح القا�سم» �ساعر
الغ�سب النبوئي .رمبا الأنه اأراد اأن ين�سف «را�سد
ح�سني» ،فمن يعرف بق�سائده املغناة من جمهور القراء
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قليل ،ويف هذا ما يح�سب للناقد لكي تكتمل ال�سورة ،هذه
ال�سورة التي يجدها املتلقي كاملة لدى دروي�س والقا�سم
ولي�ست بحاجة اإىل اإ�ساءات ح�سب تقدير الباحث نف�سه،
وبهذه العملية اأي�سا يظهر اأثر «طنو�س» التعليمي يف
تقديره احلاجة املعرفية الالزمة للقارئ.
اإن العملية النقدية يف هذا امل�سروع عملية احتفالية ،ولي�ست
عملية «اغتيال» كما يقول «دروي�س» يف ن�سه الذي ي�ستهل
فيه طنو�س كتاب «اقتفاء اأثر الفرا�سة» ،فطنو�س منذ بداية
امل�سروع وهو يفكّ ر كيف يكتب عن ال�سعراء الثالثة بطريقة
بعيدة عن فكرة االغتيال الدروي�سية ،وخالية من اأية نوازع
�سلبية ،بل العك�س من ذلك متام ًا.
هذا يعني اأن الناقد يحدد مهمته النقدية التي توؤ�سر اإىل
االإعجاب باملنجز االإبداعي بهوؤالء ال�سعراء ،وغريهم من
امل�ستهدفني وللن�سو�س املختارة من اأدبهم؛ �سعرا ونرث ًا،
يف كل كتابة نقدية عند طنو�س ،وعند غريه من النقاد،
وهذه ر�سالة اإىل القراء والنقاد والباحثني اأن من ُيكتب
فيه نقد فاإنه جدير باأن يقراأ وي�ستمتع باأدبه غالب ًا ،اإذا ما
كان منتهج ًا هذه الطريقة -اأو قريبا منها -التي �سار عليها
«طنو�س» يف هذه الكتب ،بل اإن للنقد مهمة اإ�سهارية عندئذٍ ،
تتمحور حول تقدمي �سهادة �سريحة اأحيان ًا وتلميحية
اأحيان ًا اأخرى بهذه اجلدارة ،ويف حالة «طنو�س» مع هوؤالء
ال�سعراء الثالثة ،فاإنه يحمل جتاههم تقدير ًا عالي ًا جد ًا،
بحيث يت�سرب يف احلديث عن الق�سائد مو�سع الدرا�سة
بع�س العبارات ذات البعد االنطباعي التاأثري التي تدل
على مدى تقدير الناقد لهوؤالء املبدعني ،لكن هذه العبارات
مل تكن لتخرج امل�سروع عن مو�سوعيته ومنهجيته النقدية
التي بينت �سيئ ًا من مالحمها يف ما �سبق ،وال اأن تُنق�س
من اأهمية هذا العمل النقدي النبيل ،نبل الناقد ذاته ا�سم ًا
واأخالق ًا وعم ًال نقدي ًا.

في التطبيق اللّساني على اللّغة العربية ..

حممد ّ
منوال اللييب ّ
حممد يونس علي (.. )3
منجي األشعاب .باحث في اللسانيات التطبيقية .تونس
الن�ض  /اخلطاب:
 - 1مفهوم
ّ
التبا�س عميق بني اخلطاب والكالم من جهة ،واخلطاب
هناك ٌ
والن�س من جهة ثانية .وقد ذهب العديد من اللّغويني العرب
ّ
القدامى اإىل ا ّأن الكالم « ما ت�س ّمن االإ�سناد االأ�سلي وكان
مق�سودا لذاته فكلّ كالم جملة وال ينعك�س» ( االأ�سرتباذي،
 1995ج � 1س  )8ويدعم ابن يعي�س هذا القول اإذ يرى
ا ّأن الكالم اأع ّم من اجلملة وهو ُيطابق اجلملة الواحدة كما
ُيطابق املجموعة من اجلمل اأي ا ّأن « الكالم عبارة عن
اجلمل املفيدة» ( ابن يعي�س ،1990 ،ج� 1س .)21
وبهذا املعنى وهو اعتبار الكالم جمموعة من اجلمل يجعله
للن�س باملفهوم احلديث .وقد اأورد حم ّمد حم ّمد
ُمرادفا ّ
علي تعريفا للخطاب اأخذه عن التهانوي مفاده ا ّأن
يون�س ّ
علي
اخلطاب هو « الكالم ّ
املوجه للغري لالإفهام» ( يون�س ّ
� ،2016س  / 16التهانوي ،الك�سّ اف  1996ج1
�س  .)749وما اأ�سافه التهانوي ا ّأن الق�سد من الكالم
علي ذلكُ ،حم ّددا
هو االإفهام وي�سرح حم ّمد حم ّمد يون�س ّ
�سروطا ثالثة وهي (نف�سه �س �س :)17 ،16
 اعتماد اخلطاب على امللفوظ دون املكتوب ودوناالإ�سارات والرموز.
 ا�سرتاط وجود باث ومتق ّبل ور�سالة ذات مق�سد وا�سحوجلي
ّ
 التوا�سع ( لغة و�سياقا وو�سعا)تبني حم ّمد حم ّمد يون�س
وبعودته اإىل املقوالت اللّ�سانية ّ
الن�س واخلطاب لدى اللّ�سانيني
علي التبا�سا كبريا بني ّ
ّ
التبا�سا ا�ستحال معه التفريق بني املفهومني ( نف�سه �س

 )18ولهذا ق ّدم تعريفا دقيقا جتاوز فيه مقوالت اللّ�سانيني
عا ّدا اخلطاب» كلّ بنية متما�سكة مركّ بة من م�سمون
اإبالغي اأو معريف اأو عقدي اأو عاطفي ،و�سكل ملفوظ اأو
مكتوب ت�سدر عن ُمتكلّم عاقل وترتبط عن غر�س ّما» (
نف�سه �س .)18
هذا التعريف ال�سمويل �سعى فيه اإىل االإحاطة باملفهوم من
تبني للغوي
جميع جوانبه ،وعلى �سمولية هذا التعريف ّ
علي ت�س ّعب مفهوم اخلطاب نتيجة الغمو�س الّذي
يون�س ّ
يعرتيه وكي يرفع كلّ لب�س وغمو�س ق ّدم معايري و�سروطا
دقيقة ي�ستقيم مبقت�ساها اخلطاب مفهوما دقيقا ووا�سحا
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وهذه املعايري هي التما�سك ،اال ّت�ساق ،الق�سدية ،املقبولية،
االإفادة ،املقامية ،التنا�س»( نف�سه �س  .)19وقد تفطّ ن
اإىل ا ّأن حتليل اخلطاب ال يخ�سع اإىل اآليات حتليل اجلملة
الن�س يخ�سع اإىل مرجعيات خمتلفة ( نف�سه
اأو القول لكون ّ
�س  .)22وقد جمع زهاء ع�سرة اأنواع من املرجعيات.
املرجع ّية االأوىل �س ّماها املرجعية التخاطبية انطلق يف
حتليلها من ثالث ثنائيات وهي « اللّغة والكالم» الّتي
اأوردها دي �سو�سري و « الكفاية واالآداء» لدى نوام
�سوم�سكي و « الو�سع واال�ستعمال» كما وردت يف الرتاث
النحوي والبالغي العربيني .ودون البحث يف طبيعة كلّ
علي انتهى اإىل
مفهوم على حدة فا ّإن حم ّمد حم ّمد يون�س ّ
ا ّأن اجلامع بني هذه الثنائيات هو « التمييز بني م�ستويني
خمتلفني من الوجود اللّغويُ :م�ستوى و�سعي اجتماعي
كامن يف اأذهان املجتمع اللّغوي عا ّمة ،وم�ستوى ا�ستعمايل
فردي ُمتحقّق يف املقام التخاطبي» ( نف�سه �س .)34
تر�سخ لدى
معنى ذلك – وفق ّ
ت�سور هذا الباحث -اأ ّنه ّ
معظم اللّغويني املهتمني بعلم التخاطب ا ّأن الكفاية اللّغوية
مبفردها مل تعد كافية لتحقيق التفاهم ومن ث ّمة وقع اللّجوء
اإىل الكفاية التخاطبية الّتي ت�ساعد على « التمييز بني اأنواع
اخلطاب ومعرفة مب�سالكه واأغرا�سه واإدراك للمرجعيات
الن�س
الن�س والربط بني عنا�سر ّ
املختلفة الّتي ُيحيل عليها ّ
وما يالئمها من مرجعيات» ( نف�سه �س .)39
اأ ّما املرجع ّية الواقعية فاعتمد يف حتليلها متثيال دقيقا
مفاده ا ّأن» الكلمات لي�ست كاملاء الّذي يخ�سع لونه للون
تتلون بلون املكان الّذي حتلّ
اإنائه ،وا ّإمنا كاحلرباء الّتي ّ
فيه اأي ا ّأن الكلمة اأ�سبه باحلرباء متتلك اإمكانات ُمع ّينة،
كلّ منها يربز يف مو�سعه املنا�سب ،ولي�ست كاملاء الّذي
ال ميلك �سيئا من تلك االإمكانات ،وا ّإمنا يخ�سع ملا يفر�س
علي � 206س 1993 / 40
عليه من اخلارج ( يون�س ّ
�س  .)105واملق�سود بذلك ا ّأن للخطاب �سياقا ي�سبطه
ووفق هذا ال�سياق تتح ّدد داللة االألفاظ والكلمات .ومن
علي ق ّدم
هنا ميكن االإقرار با ّأن حم ّمد حم ّمد يون�س ّ
اإ�سافات حقيقية ا�ستقى بع�سها من اللّ�سانيات والفل�سفة
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موزعة بني
املعا�سرة ،ومن هذه االإ�سافات اعتباره احلقيقة ّ
الواقع واللّغة فكما ا ّأن للكلمات مرجعيات واقعية فا ّإن لها
اأي�سا اإحاالت ذهنية وهو ما اأ ّدى به اإىل جتاوز مقوالت
البالغيني العرب من مطابقة القول للواقع من عدمه  -اأي
اعتماد ثنائية ال�سدق والكذب يف حتليل اخلطاب -اإىل
البحث يف مرجعيات اأخرى ( اأنظر اجلدول � 2006س
�س  )45 ،44فانتهى به االأمر اإىل متييز نوعني من
ال�سياق هما « ال�سياق الداخلي وهو كلّ العنا�سر اللّغوية
ال�سابقة ّ
والالحقة للعن�سر مو�سوع احلمل ،اأ ّما ال�سياق
ّ
ين�سبها
اخلارجي فهو كلّ العنا�سر غري اللّغوية الّذي ّ
املتكلّم اأو ُيراعيها املخاطب عند تعامله مع اخلطاب» ( نف�سه
�س .)45
ومن االإ�سافات االأخرى عمق حتليله ملرجعية املحيط ليثري
ال�سدق «اأهو الواقع
م�ساألة مه ّمة ظلّت عالقة وهي مرجعية ّ
اأم اعتقاد املتكلّم» ( نف�سه �س  )47ال ّأن العديد من املعاين
املجردات واالفرتا�سات
لي�س لها ن�سبة خارجية من قبيل « ّ
وامل�ستقبل واالإن�ساء» ( نف�سه) .واأردف هذه املرجعية
«مبرجعية اجلمال ومرجعية املخيال» ،موؤكّ دا ا ّأن مقايي�س
الن�س حمكوم
اجلمال خمتلفة وعلى هذا االختالف فا ّإن ّ
بثنائية االئتالف واال�ستبدال اإذ « يرتبط اال�ستبدال
بالت�سور واالئتالف بالت�سديق ،واال�ستبدال حمكوم
ّ
باملعجم واالئتالف بالقواعد واالأ�سلوب» ( نف�سه �س .)5
الن�س واإدراك
ال�سابقة مه ّمة لفهم ّ
ولئن كانت املرجعيات ّ
غاياته والبحث يف مدى جماله فا ّإن املرجعية النف�سية مه ّمة
لفهم» البنية النف�سية ال�سعورية ّ
والال�سعورية للموؤلّف»
الن�س حمكوم
ف�سر ا ّأن ّ
( نف�سه �س  )51وهو ما ُي ّ
باإديولوجية �ساحبه لذلك اأحلق �ساحب النظرية املطروحة
بيننا املرجعية االجتماعية االيديولوجية باملرجعية النف�سية
ال ّأن اخلطاب ال ُيفهم « دون الرجوع اإىل �سبكة العالقات
االجتماعية الّتي حتكم اأفراد املجتمع اللّغوي مبا يف ذلك
الهوية وال�سلطة والنظام ال�سيا�سي واالإيديولوجيات
ال�سائدة وال�سراع الفكري وال�سيا�سي» ( نف�سه �س
الن�س حمكوما باإيديولوجية �ساحبه،
 .)52واإذا كان ّ

علي ،فقد يكون اأي�سا
وفق ّ
ت�سور حم ّمد حم ّمد يون�س ّ
حمكوما ب�سلطته واالأمثلة ،الّتي ق ّدمها دليال على ما ذهب
اإليه ،كثرية مثل �سلطة القا�سي الّتي ي�ستم ّدها من املحكمة
و�سلطة الرئي�س الّتي ي�ستم ّدها من ال�سرعية ( نف�سه
�س �س  .)62 /61بيد ا ّأن هذه املرجعيات ( مرجعية
االإيديولوجيا و مرجعية ال�سلطة) ت�سقط حينما نبحث يف
الن�س لتكون للمرجعية املنطقية االأ�سا�س اال ّأول وذلك
جودة ّ
« ل�سمان اال ّت�ساق املنطقي و�سالمة املق ّدمات والنتائج الّتي
يحتويها ،و�سالحية الدليل واال�ستدالل للربهنة ،وال يت ّم
اال�ستنباط املنطقي عادة اإ ّال بتفكيك البنية املنطقية للخطاب
ملعرفة الكيفية الّتي نظم بها املخاطب حججه ،وا ّإمنا يكون
ذلك بالنظر يف طرائقه اال�ستقراء والقيا�س والتعليل
واالفرتا�س والت�سمني» ( نف�سه �س .)55
َ
واملخاطب
علي ا ّأن للمخاطِ ب
وملّا ّ
تبني ملح ّمد حم ّمد يون�س ّ
دورا مه ّما يف عملية اخلطاب فقد جلاأ ،لتعميق التحليل،
اإىل نظرية امل�سالك والغايات ،ال ّأن و�سول املتكلّم اإىل غايته
مير اإ ّال عرب م�سالك مع ّينة ،لذلك ف�سل الباحث بني
ال ّ
َ
باملخاطب .ولئن
امل�سالك املتعلّقة باملخاطِ ب وامل�سالك املتعلّقة
ا ّأجل االهتمام مب�سالك املتق ّبل ( �س ّماها م�سالك احلمل) فقد
ف�سل القول يف االأوىل وهي م�سالك اخلطاب ( نف�سه �س
ّ
�س .)102 ،100
امل�سلك اال ّأول الّذي يعتمده املتكلّم هو « امل�سلك البياين»
وفيه ُي�س ّنف الكالم اإىل ثالثة اأ�سناف� .سنف يعتمد
فيه املتكلّم الت�سريح والو�سوح ،موظّ فا اخلطاب املبا�سر
و�سنف ثان يعتمد فيه التلميح والغمو�س ويوظّ ف فيه
املجاز وامل�سرتك اللّفظي واالإ�سمار وغري ذلك ّمما يوؤ ّدي
اإىل غمو�س اخلطاب ،و�سنف ثالث �س ّماه « م�سلك االإبهام»
ويعتمد فيه املتكلّم االإبهام واالإلغاز ( نف�سه �س �س ،102
 .)104اأ ّما الثاين وهو « امل�سلك املوقفي « وفيه يعتمد
مدى منا�سبة خطاب املتكلّم للمقام التخاطبي ( نف�سه �س
.)104
و�سحه هو « امل�سلك البنائي» وهو
امل�سلك الثالث الذي ّ
نوعان «م�سلك نظمي» يهت ّم باجلملة نحوا و�سرفا وداللة،

تو�سع يف ذلك
وقد وظّ ف يف هذا املجال نظرية اأو�ستني ث ّم ّ
ق�سم اخلطاب ا�ستنادا
لي�ستدعي نظرية تلميذه �سريل الّذي ّ
اإىل حتليل اأ�ستاذه اإىل «العمل القويل» و «العمل املت�س ّمن
يف القول» و «عمل التاأثري بالقول» .وعلى الرغم من ا ّأن
�سورل قد ركّ ز عنايته على « العمل املت�س ّمن يف القول فا ّإن
علي اعترب ا ّأن « عمل التاأثري بالقول» ذو
حم ّمد حم ّمد يون�س ّ
اأهم ّية باعتباره يك�سف على مدى تاأثري اخلطاب يف املتق ّبل
وطبيعة ذلك التاأثري( نف�سه �س �س .)117 ،116
النوع الثاين �س ّماه « امل�سلك التاأليفي» وهو م�سلك يهت ّم
ومي ّيز فيه بني التنظيم من جهة واملق�سود به طرق
بالن�س ُ
ّ
الن�س ،ومن جهة اأخرى بني اال ّت�ساق والتما�سك.
بناء ّ
واإن قُ�سد التنظيم اأو التما�سك فاإ ّنه ُيعتمد فيه البحث
يف املق ّدمات والنتائج وامل�سالك املعتمدة يف الربهنة
الن�س احلجاجي كذلك طرق بناء
واال�ستدالل يف م�ستوى ّ
الن�س ال�سردي .وقد ق ّدم
ال�سرد والو�سف يف م�ستوى ّ
الباحث تفا�سيل دقيقة يف جميع هذه امل�ستويات ال ي ّت�سع
البحث فيها يف هذا املجال.
ال�سوق» يع ّد يف نظري
واأ ّما امل�سلك االأخري وهو « م�سلك ّ
علي
من اأه ّم امل�سالك الّتي تناولها حم ّمد حم ّمد يون�س ّ
املوجهة للخطاب ال ّأن للخطاب
بالتحليل لكونه يهت ّم بالقرينة ّ
ين متع ّددة ال تُفهم اإ ّال من خالل القرائن املعتمدة ،اإذ
معا َ
الن�سو�س لوال توفّر قرينة
يحدث االلتبا�س يف الكثري من ّ
ُحت ّدد املعنى وت�سبطه.
اأوىل القرائن املذكورة هي قرينة «الت�س ّمن» ينطلق يف
حتليلها من هذا املثال وهو «الع�سفور يف القف�س» .هذه
اجلملة تُثبت ا ّأن الع�سفور هو من ف�سيلة الطيور ُو�سع يف
القف�س غري اأ ّننا لو اأدركنا ا ّأن «الع�سفور» لي�س من ف�سيلة
الطيور فا ّإن ذلك يوؤ ّدي اإىل فهم مغاير وبذلك يختلف اأي�سا
معنى لفظة «القف�س» عن معناها املعجمي .وجتدر االإ�سارة
هنا اإىل ا ّأن درا�سة املعنى املعجمي يف عالقته مبفهوم
الطراز (  ) Prototypeظهرت عند كلّ من جورج
كليرب (  )Kleiberو اليكوف (  )Lakoffبيد ا ّأن
علي نظر اإليها من منظور �سامل.
حممد حم ّمد يون�س ّ
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وثاين القرائن هو ما ُي�س ّميه « االفرتا�س» وهو ما ُي�س ّميه
�سورل ( )Searleباالقت�ساء ( �سورل � 1972س
القوة املت�س ّمنة يف القول.
 )83وهو يندرج �سمن « ّ
فاجلملة الّتي اأوردها االأ�ستاذ الباحث وهي « طلّق �سعيد
�سمرية» تقت�سي وفق نظرية �سورل اأن يكون �سعيد
متزوجا .ويتع ّمق ديكرو ( )Ducrotاأكرث يف التحليل
ّ
ليدرج ما ُي�س ّمى ب «امل�سمر» ( ديكرو � 1980س .)7
فجملة « زوجة جارنا تزعجنا ببوق �س ّيارتها» باالإ�سافة
اإىل االقت�ساء الّذي يفر�س اأن تكون لنا جارة وتلك اجلارة
قوي يزعجنا فا ّإن امل�سمر
متلك �سيارة وا ّأن �سوت بوقها ّ
اخلفي من ذلك القول با ّأن
يجعلنا نتجاوز الظاهر اإىل
ّ
احلكومة �سمحت للن�ساء بقيادة ال�سيارات اإذا كان يف بلد
ال ي�سمح فيه للن�ساء بالقيادة ،وقد يجعلنا امل�سمر نفهم ا ّأن
زوجة جارنا تتباهى ب�سيارتها اجلديدة اأو ا ّأن زوجة جارنا
تكف عن اإزعاجنا وغري
لي�ست على خلق عظيم باعتبارها ال ّ
ذلك ّمما ُميكن اأن ن�سمره.
وما نخل�س اإليه ا ّأن ال ّن ّ�س يظلّ مت�سّ عبا ال حتتويه نظرية
واحدة .وهو ما تب ّينه االأ�ستاذ الباحث حم ّمد حم ّمد يون�س
ال�سابقة� ،ساعيا اإىل اإيجاد نظرية
علي فاأ�سقط كلّ النظريات ّ
ّ
مالئمة يف التحليل ،وقد وفّق اإىل ح ّد بعيد يف ذلك ومن
مالمح ذلك اأ ّنه �سعى اإىل التفريق بني خمتلف الن�سو�س
ال �س ّيما ال�سردية واحلجاجية والتحليلية ،مم ّيزا كذلك بني
والن�س ث ّم ق ّدم م�سالك ومرجعيات دقيقة لفهم
اخلطاب
ّ
خمتلف الن�سو�س.
خامتة:
مدونات
يعرت�س الباحث يف اللّ�سانيات احلديثة ثالث ّ
واملدونة العرب ّية
املدونة النحوية الرتاثية
ّ
كربى وهي ّ
واملدونة اللّ�سانية الغربية .ويعمد الكثري من
احلديثة
ّ
الباحثني اإ ّما اإىل اجرتار ما ق ّدمه النحاة العرب واإ ّما
اإىل تعريب بع�س النظريات الغربية دون النزول اإىل
التطبيق الفعلي على العربية – وهو ما مل�سناه يف الكثري
من التجارب  -بيد ا ّأن الباحث الف ّذ هو ذاك الّذي يقطع
املدونات لتمثّل مرجعا ثريا
امل�سافات بني خمتلف تلك ّ
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مدونة على اأخرى ودون التحليق
يف التحليل دون متييز ّ
يف عامل النظريات وهو نوؤكّده يف خمتلف اأعمال حم ّمد
علي بل اإ ّنه جتاوز ذلك ل ُيخ�سع خمتلف تلك
حم ّمد يون�س ّ
خا�سة به
املدونات اإىل التحليل والنقد لي�ستنبط نظريات ّ
ّ
والن�س.
يف م�ستوى الكلمة واجلملة ّ
امل�صادر
• يون�س علي ( حم ّمد حم ّمد) :مدخل اإىل اللّ�سانيات
( :)2004دار الكتاب اجلديد ،بريت ،لبنان.
• يون�س علي ( حم ّمد حم ّمد) :املعنى وظالل املعنى:
اأنظمة الداللة يف العربية (  :)2007دار املدار
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• يون�س علي ( حم ّمد حم ّمد) :حتليل اخلطاب وجتاوز
املعنى :نحو بناء نظرية امل�سالك والغايات ( ،2016
دار كنوز املعرفة للن�سر والتوزيع ،االأردن.
املراجع
• ابن ج ّني ( اأبو الفتح عثمان ،تـ  392هـ ) اخل�سائ�س،
النجار ،دار الكتب امل�سرية.1952 .
علي ّ
حتقيق حم ّمد ّ
• اأو�ستني (جون) نظرية اأفعال الكالم العا ّمة :كيف ننجز
االأ�سياء بالكالم ،ترجمة عبد القادر القنيني ،افريقيا
ال�سرق 1991
• ابن يعي�س ( موفّق ال ّدين يعي�س بن يعي�س تـ 643هـ)
املف�سل ،طبعة مكتبة التن ّبي ،مطبوعات جممع اللّغة
�سرح ّ
العربية بدم�سق .)1990
• ابن فار�س( اأبو احل�سني اأحمد القزويني الرازي)
ال�ساحبي يف فقه اللّغة و�سنن العرب يف كالهما ،حتقيق
ال�سيد اأحمد �سقر ،القاهرة .1977
• االأ�سرتاباذي ( ر�سي ال ّدين حم ّمد بن ح�سن تـ
684هـ) �سرح الكافية ،دار الكتب العلمية بريوت
.1995
• اجلرجاين ( عبد القاهرتـ 471هـ) دالئل االإعجاز ،
�سرح وتعليق عبد املنعم خفاجي ،دار اجليل للطباعة
والن�سر والتوزيع ،بريوت .2004
• �سيبويه ( اأبو ب�سر عمر بن عثمان تـ  177اأو 180

هـ) الكتاب ،حتقيق حم ّمد عبد ال�سالم هارون ،مكتبة
اخلاجني للطبع والن�سر والتوزيع ط .1988 ، 3
• �سو�سري ( فاردينان دي) درو�س يف االأل�سنية العا ّمة،
تعريب �سالح القرمادي وحم ّمد ال�ساو�س وحم ّمد عجينة،
الدار العربية للكتاب ليبيا ،تون�س .1985
علي) :التعريفات،
• ال�سريف اجلرجاين ( اأبو احل�سن ّ
الدار التون�سية للن�سر  ،تون�س.)1971 ،
• اليكوف جورج  /مارك جون�سن  :اال�ستعارات الّتي
نحيا بها ،ترجمة عبد املجيد جحفة ،دار توبقال للن�سر ط
 ، 2املغرب.2009 ،
• نحلة ( حممود اأحمد نحلة )مدخل اإىل درا�سة اجلملة
العربية ،دار النه�سة العربية للطباعة والن�سر ،م�سر
.1988
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 3قصص تستحق القراءة ..

محمد دربي .ليبيا .بلد الطيوب
• المكان

قبل اأن ي�صل اإىل �صوق الظالم ا�صتوقفه اأحد دراوي�ص
املدينة ،دروي�ص قلبه يجلب احللم املاألوف ،توجه
مكان ال تدري
الدروي�ص اليه ب�صو ٍؤال :اأاأنت
تذهب اإىل ٍ
ُ
اأين هو؟ ُذهل من ال�صوؤال ،رمق الدروي�ص منده�ص ًا،
ترد ّد يف حرية ثم اأجاب ُمملق ًا يف وجه دروي�ص ممتلئ ًا
بال�صك :ال ُميكنني التكهن من ذلك حتى اأ�صل اليه.
انت�صف النهار ،ال�صماء مك�صوفة ووجه ال�صم�ص حار ٌق،
حر ويف ُظلم ٍة ،و�صل ال�صوق ،دار حول نف�صه
مدينة يف ٍ ّ
عدة مرات ،تغلف الزمن بلحظة �صرود ،فقد �صوابه فلم
يجد املكان وتال�صى الزمن ،واجه �صك ًال اآخر ًا للمكان،
اأيقن اأنه فقد ذاك املكان ماأوى احلائرين وايقن اأنّ
روح الدروي�ص اأبت اأن تعود واأنّ ال اأحد يف املدينة يعرف
ذلك.

• زهرة ندية

ا�صمها كا�صم زهرة ند ّية ،ت ُ
ُ�صرق وت�صتنري ،وهي مت�صي
يف ميدان البلدية وال�صحوب يلف وجه االأ�صجار وهي
ت�صلي على ماتبقى لها من ورقٍ  ،مل تتمالك نف�صها من
الغ�صب ال�صامت ،تف ّر من غي�صها اإىل غي�صها ،معامل
كمهر اأنوف
مدينتها تتعر�ص للح�صار والدمار ،رك�صت ٍ
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نحو جناين حي املغار ،تبدو مطمئنة بني املجهول
واالأحالم ،الريح تع�صف بال�صجر ،تطاير ف�صتانها
املخملي اإىل حافة خ�صرها ،نزلت عليها غيمة �صحرية
ف�صرتتها ،الغيم املرتاق�ص وا�صل ال�صري معها حتى
حو�صها ،غابت عن عني الغمائم بني اجلناين ،ل�صاعات
طويلة ظلت اجلناين تتاأمل رق�ص اأوراق اخلريف فوق
برد الريح وتتاأمل زهرة ند ّية حتت �صوء احللم.

• زمن الزمان

كعادته الرتيبة ،يجل�ص اأمام املقهى ،يفرت�صه الزمن
ويخذله ما باملقهى من �صا ٍأم ،فزت يف راأ�صه كلماتٌ
يتحا�صاها :ما الذي اأرهقني بال جدوى �صوى �صورة
ذاتي يف وطني؟ اأرجل كثرية مت�صي يف خط ٍو عنيد،
اأيادي حتمل هواتف ذكية ،اأرجل مت�صي ال يدري اإىل
اأين ،النا�ص يف غفلة من وح�صة الطريق ،تعبت كرا�صي
املقهى من مذاق الغبار ومن يا ٍأ�ص ينه�ص كل جلي�ص،
تداعت اأغنية من جوف املقهى تثري انتباهه ،مل يفهم
منها اإال كلمة واحدة ” :كلكم كذابة” ،اعتقد اأ ّنه
ي�صمع �صوت حوافر ح�صان �صحراوي ،اأذهله ال�صوت
الغريب ،القى ال�صمع والب�صر فاأب�صر اأمامه عفريت ًا
ي�صع فوق راأ�صه قبعة منقو�ص عليها :ما الداعي اإىل
الكذب؟

وجـــــــوه ..

عبير خالد يحيى .سوريا

" عقلك عقل �صمكة"بهذه اجلملة كانت اأمي تنهي ّ
مو�صح التوبيخ الذي يعقب
ك ّل �صجار بيني وبني اأخي الذي ي�صغرين قرابة العامني،
توجهها يل وحدي،
ال اأدري ِ َمل كانت هذه العبارة الزائدة ّ
رغم اأنها كانت عادلة يف توزيع جمل واألفاظ التقريع بيننا،
تخ�صني
وبالتناوب ،لكنّ هذه القفلة امل�صرحية كانت ّ
وحدي ،وكاأ ّنها تنهي النتيجة ل�صالح اأخي يف ك ّل م ّرة ،ويف
كل م ّرة اأجيبه:
حتب ال�صمك ،لكن موؤ ّكد
" وما يدريك؟ قد تكون اأمي ال ّاأ ّنها ال تطيق ال�صفادع".
اأرفع راأ�صي بعدها ب�صموخ و اأنفة ،اأت�ص ّلل اإىل غرفة اأمي
واأقف اأمام املراآة اأتاأ ّمل وجهي ،اأحاول اأن اأجد ال�صمكة
أمي ت�صتقر يف عقلي! اأقي�ص جبهتي باالأ�صابع،
التي جعلتها ا ّ
وكذلك راأ�صي من النا�صية حتى القفا الأح�صب حجم
ال�صمكة التي ت�صتق ّر فيه ،و لو افرت�صت اأنها ت�صكنه حقيقة،
أمي وكاأ ّنها
كيف جتل�ص؟ بالطول اأم بالعر�ص؟! يباغتني ر ّد ا ّ
ت�صمع ما يجول بخاطري:
 "لي�صت ال�صمكة بكتلتها الكاملة من حتتل ّ عقلك ،وا ّإمناّ
خمها ،عقلها ال�صغري الذي ال يزيد عن حجم ح ّبة احل ّم�ص
ال�صغرية ،هو ما ميالأ راأ�صك!".
ق�صف اآخر ينالني منها ،الأ�صيف اإىل قامو�صي املعريف
معلومة جديدة!.
�صقط راأ�صي يف جزيرة �صغرية ال تتعدّى م�صاحتها الكيلو
مرت املربع الواحد ،تقابل مدينتي ال�صاحلية التي اأقطن
فيها حال ًّيا ،وتبعد عنها حوايل ثالثة كيلومرتات ،لذا مل
اأجدين يف غربة حينما نزلت من ميطي املائي الرحمي
اإىل ميطي املائي ال�صخري ،كما مل اأ�صعر بتلك الغربة
رب ال�صرقي املقابل جلزيرتي ،متز ّوج ًّة
حينما انتقلت اإىل ال ّ
من قبطان جبتُ معه البحار واملحيطات قبل اأن يرزقنا اهلل
اأوالدًا يحتاجون اإىل اأر�ص �صلبة كي يتم ّكنوا من الوقوف
علي رعايتهم
عليها بال متايل واجلري فوقها! و حتتّم ّ
واجلري معهم فوق االإ�صفلت والبالط والرمل ،بينما بقي
زوجي مي�صي فوق املاء ،ي�صقّ عباب املحيطات مقا�ص ًما

حيتانها �صطح عاملها دون العمق ،اإىل اأن جاء ذلك اليوم
الذي ت�صارع فيه البحر والريح ،بحرب �صرو�ص كحروب
التح ّرر التي ال يدفع فيها الثمن ا ّإال م�صاكني ال�صعوب ،وقعت
مهب الريح،
ال�صفينة يف ّ
فا�صتنقذها البحر منها ،وغا�ص بها عمي ًقا ! انت�صلها من
طعاما ل�صعبه
الريح الهوجاء ليلقي بها بك ّل َمن وما حملت ً
دوما كيف تبدو الطحالب
بتن ّوع زمره االأحيائية! اأتخ ّيل ً
البحرية متماهية بني االأ�صفر واالأخ�صر كحقول القمح
والرب�صيم وهي تغ ّلف وجوه الغرقى! وكيف ّ
تعف عن عيونهم
التي جحظت خميفة كخيال املاآتة ،و هي التي احت ّلها
الرعب بعد اأن نزع منها اآخر بريق اأمل ...كيف تتح ّول
الوجوه االآدمية لتحاكي وجوه �صكان العامل اجلديد ،مع
فارق ب�صيط ،العيون االآدمية ال تتنازل عن جفونها ،تدافع
عنها ب�صرا�صة ،فال تغنم االأ�صماك اأجفا َنا وال اأهدا ًبا ،وال
تنعم بالنوم القرير ...اأبقى اأنا على قيد االأمل ،اأحلم بهذا
القرير ،اأنتظر اأن يح ّقق اهلل يقني اأمي َّيف ،ومينحني ذاكرة
�صمكة!.
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انتقاء :
سواسي الشريف

ال أقاوم صوت كثري ٌة
كل يشء مقابل الاليشء
املطرهي األشياء كل أم تتح رّلق حول صغارها
ُ
ِ التي لن تتحقق .
يف مغارة الوحدة  .عىل قارعة الطريقويف ذاك الفجر
كل قطرة هتبط
ِ
سبيل الذكر منها
عىل
يضع حقيبته متوجه ًا إىل الالوجهة
ناعس ً
كان كلك مقابيل
تدور
رحى
كل
ا
ترضب وتر ًا
أمر من اجلدران كام كان
أي طريق يسلكه
ُّ
لن َ
جيتازهمرار ًا أن اقتنع ،أن
حاولت
يمر كاسرب  ..حول أحوال الذات املقهورة
كل نسمة باردة
أي ٍ
درب
حائر ًا ُّ
ُ
الفهميريدطريق
منسية .
أحرز هدف ًا عاملي ًا
توقظ نغمة أو
أي وسيلة تعرب به إىل مايريد وما ال
وكل أغنية ُّ
كل دويكالذي
األشياء
الطريق منطق
رعدجاء به دييغو مارادوناتُفيش سطو َة املستبد .فقد تشاهبت عليه كلوأن
أجفل إىل حضن من
التفاصيلاملنطق قلب
أمياملنتصف ِ .ال أقاوم صوت املطرواختلفت عنه كل وأن
ولن
أتسلل َ
بالالحريةبجنون حمض
اطري يف الفضاء سيوله التي تكتسح فامتزجت احلرية أفتش
كل ضباب
كام تطري تلك العجوز
تراكمت يف داخله األحزان و األفراح
إشارات
عن ترتيب
الدفيئة .
صوب اللقاءات
تأتيني يف االحال ِم  .عناد األرض ..
التي كانت
فحفرت األفكار يف داخله ندب ًا عميق ًة باملعقول
تصيب ابتداء اجلريان
املطر
ال أقاوم
تغرد
عضالت جسمي جداوله التي رّ
تنتفخ
ولن
والالمعقول
ْ
صوت َ
قمصاهنمأسامع احلقول العطشى أهيام أختار ؟ هبوس االجتاه
ال َأ َم ُّل من تكرار
حنينيازرار يف
كالذين يفتحون
ِ
ويفردون أيادهيم
أأنت التي أحب ..؟!وانا بني بني
أيأس من استنطاق
صفري رياحه
و ال ُ
ٍ
يتعلم
هذه اللغة كعصفور
أعيش ؟!
َ
املراوغة ُ .
بلون خفي للرؤى
ألجلهتارة
الطريان للتو .يف النوافذ املوصدةأم وطني الذيأنتيش
رشف الدين امنيرس  /ليبيا
وتارة أسقط يف هوة األمل
كل نار تتخلق
وبياض ثلجه
ٍ
َ
لؤلؤة
احصل عىل
ولن
واضحةعىل ستائر الغيب
فتشت عنها عىل الذوائب الناصعة مالحمي غريأعتب
الباردة
عىل شفري املساءات
وأنا الذي
ُ
الكفاية غصن فتي عىل قرار
بام فيهعتب
ومهامزه احلاد
يتسامىيف بطون املحار.
كل دخان كثري ًا
ينخس سباتهذه املرآة ال تقدم يل ح ً
يف األفق الصحو وظيل ..
جذعههنائي ًا
ال
بسبات طارىء
الذي
ُ
ألذي مل يصافحني
و كل برق ظيل
لرسم صورة
لزامكاملةفيه أن يؤجل برعم
الذكريات ..
يتشكل
اىل اآلن
تدل عىل مراوغات الزمن
متهور
ــــــ مجعة عبد العليم .ليبيا
عقارب أرجوانية
مددت له يدي
كلام
ال ضحكة تصلح لسعادة ما
ُ
الداكنةفارغة  ******************** .فقط الغيابانفجار ضحكته
عىل صفحة السامء
ايل
ْ
عادت َّ
ثمة أمر يعنيني
يكن
وطبل خافت يف مل
ثمة أمر إال وكان
قبة تزقزق بوجل عبداهلل مل
كل رّ
يكنالعراق
حسني /
العمر
أقايص
سوى تدرج انبثاق شمس
يعنيني
وحتوم حول عشها .
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ليال مثرية ٍ
أرواحهم ٍ
الروح
ملاء آسن
من أطراف بوادي
استلقى عىل ساقية أجساد
االحتامالت
مل تروهم إال عطش احلياة
واالحتامل وحيد
وظمأ الشجاعة.
يتجاذب أطراف الغياب مع
يقول احلالكون أن الليل
فكرة مل تعد حمتملة
هجم عليهم
وأنا بنت ثواين تطرز احتامل
دفعة واحدة
املنطفئون ..
األحتامل
ثم يعولون عىل ضوء
حيذرون درج الليل حني
ويف خضم ساقية تساؤل
القذائف
يصعدون إىل السقوف بحث ًا
هاربة
بعضهم وافته املنية
عن النور..
أكانت تلك احلرائق البديعة
واقف ًا أمام أعمدة اإلنارة
مجعوا احلطب وحني أضاعوا
يعنيها أن يكون كيل
املعطلة
قداحة األ رّيام
ريح مشاكسة تذر فقط تباه
وبعضهم تعاطى القلق
أشعلوه بحزهنم
طفويل
كنوع من الشعور بأنه ال زال
ثم بحثوا عن جرار املاء
بيد حتمل قلب ًا اليعبأ سوى
املرتوكة
حي ًا
بموسيقى االنعكاس .
عىل دكة العمر..
وحرش يده يف فم الزقاق
تساءلوا:
ووىل هارب ًا ألقرب مقبة.
كم انطفاء ٍ
ـــــــ لبنى ونوس .سوريا
فرح مررنا به؟
كان لليلهم يد
ٍ
********************
كم رشر مجر ترسب إىل قلوبنا
تبطش ب ُف ْرشهم الرثة
وجوههم املكررة
حتى احرتقت ومات نبضها؟
وضوءهم اخلافت
عىل املرايا تقتسم احلنني
وألهنا كانت ترسق أماهنم
ـــــ بسام املسعودي .اليمن
واخلوف ..
اخلائف
تغسلها رّ
الشمس يوم ًا
ونعاسهم الضئيل
ثم جتفف شحوهبا أكامم
أقاموا عليه احلد
وقطعوا يد عتمته
وسكبوا يف الرساج زيت
أرواحهم
حتى انطفأت وانطفأ
رساجهم.
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رسالة ّ
ضد السلطة ..

ناهدة عقل .سوريا
َمن يقراأ ر�شالة الأديب الأملاين ال�شهري "فرانز كافكا" (1924-1883م) اإىل والده  -تلك
الر�شالة ال�شخ�ش ّية التي ُن�رشت بعد موته بزمن ،وتهافت عليها الن ّقاد بال�رشح والدرا�شة ّملا ّمت التعامل
ُ
يكت�شف وراء �شورة
معها كوثيقة اأدب ّية ت�شاهي املوؤلفات الأخرى لكافكا قيم ًة واأثر ًا براأي البع�ض -؛
ذلك الكاتب الغام�ض العمالق ّ
َ
مبدع اأغرب املناخات الأ�شطورية امل�شحونة
واملفكر الذكي ّ
اللماح ِ
بالقلق واخلوف والرت ّقب يف عامل الأدب ،كاتب (امل�شخ) و(القلعة) و(املحاكمة) وغريها من الأعمال
ُ
متجه ٍم َقل ٍِق و�شعيف الثقة بالنف�ض .هذا ما
ٍ
نحيل
العظيمة اخلالدة ؛
مكتئب ّ
طفل ٍ
يكت�شف �شورة ٍ
ي�شف كافكا به نف�شه خالل حديثه عن عالقته باأبيه والتي ّ
ت�شكل مو�شوع الر�شالة وحمورها.
(( وعلى ك ّل حال ينبغي اأن اأقول اأنّ مثل هذا االبن
ال�صامت ،املكتئب ،اجلاف ،الهزيل ،املتداعي ،خلي ٌق باأن
يكون ابن ًا ال ُيطاق بالن�صبة يل � )).ص62
يقول "كافكا" هذه اجلملة الأبيه من باب حتميل نف�صه جزء ًا
من امل�صوؤولية عن تلك العالقة "امل�صمومة" العاد ّية والغريبة
يف اآن  -التي جمعتهما طوال حياته والتي كانت تقف وراء
ك ّل اإخفاقاته وف�صله يف اأعماله وعالقاته وخطوات حياته
وال�ص ّيما ماوالت زواجه املتكررة التي باءت بالف�صل.
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فالكاتب يفرد جزء ًا كبري ًا من الر�صالة للحديث عن هذا
املو�صوع ملا ي�ص ّكله من اأهم ّية يف حياته من حيث اأنه يعني
"الهروب من الوالد" .حتّى اأنّ هذه (الر�صالة – الكتاب)
 فهي متت ّد على نحو املئة �صفحة  -كانت بدي ًال معاد ًالبو�صوح
ملو�صوع (الزواج – الهروب) ذاته ،ا ْإذ يقول كافكا
ٍ
مو�صع ما عن الر�صالة جمل ًة قو ّي ًة وموؤ ّثر ًة ج ّد ًا " :كانت
يف
ٍ
وداع ًا طوي ًال لك  ...اأطل ُت ُه عمد ًا".
على اأنْ ال نفهم ٍّ
�صطحي و�صاذج اأنّ هذه الر�صالة جم ّرد
ب�صكل
ٍّ

ماولة لتربير الف�صل واإلقاء اللوم على مركز ال�صلطة التي
مي ّثلها االأب يف حياة "كافكا" ج ّراء هذا الف�صل .فال كاتب
عادي وال �صرية حياته �صرية منط ّية  -اأو
الر�صالة
�صخ�ص ّ
ٌ
عادي .وبالتايل لي�ص لذات الكلمة
لنقل عاد ّية -
ل�صخ�ص ّ
ٍ
املعنى ذاته يف حياة ال�صخ�صني؛ فما ي�ص ّميه "كافكا" ف�ص ًال
اخلا�ص على حياته ونف�صه ،هو
اخلا�ص وحكمه
مب�صطلحه
ّ
ّ
ذاته ما اأثمر جناح ًا على اأرقى امل�صتويات وال�صعد ملّا ح ّول
هذا املبدع جمل َة احباطاته وجروحه وتعا�صاته ال�صخ�ص ّية
رفيع خالد.
ن�صيج ا ٍّ
أدبي وف ّن ٍّي ٍ
اإىل ٍ
�صطر
يف هذه الر�صالة التي تاأخذ بعقل وقلب القارئ من ا ٍأول ٍ
وجملة ،يرى ك ٌّل م ّنا نف�صه (اأو جزء ًا من نف�صه على االأقل)
يعرب عنها "كافكا" ،والتي كانت هي
يف �صورة الطفل التي ّ
�صورته احلقيقية يف العامل الواقعي .فهذه الر�صالة كما
�صبق وذكرت �صخ�ص ّية ج ّد ًا قد كتبها "كافكا" ال�صاب اإىل
اأبيه ماو ًال اإي�صاح مالب�صات العالقة املع ّقدة بينهما .اإال
اأن النقاد وجدوها ذات �صبغة اأدبية وا�صحة ،ذاك اأنّ
"كافكا"  -وفق اعتقادي  -تع ّمد حني كتب هذه الر�صالة
اأن ُيربز مواهبه االأدب ّية يف الكتابة اأمام اأبيه ،املر�صل اإليه
واملعني الوحيد بقراءتها .اأراد اأن يثبت نف�صه اأمام الوالد
الذي ي�ص ّكل عقدة حياة ابنه النف�ص ّية والذي لطاملا ق ّلل من
�صاأنه واعتربه ال�صيء.
�صحيح اأكرث اأ�صبت بنفورك كتابتي وما يتع ّلق
(( وب�صكل
ٍ
بها � )).ص ،48وعدا عن هذا "العيب" اإن جاز لنا ت�صميته
بالعيب  -يف الر�صالة فاإ ّنها وثيقة اإن�صان ّية نادرة تخربنا ب ـ
"عظمة" �صخ�ص ّية "كافكا" الواقع ّية كما االأدبية و�صفاتها
النبيلة اإىل اأبعد حدّ؛ حيث يظهر �صادق ًا اإىل اأبعد حدّ ،ح َّد
ح�صا�ص ًا كما ا ّ
أرق طفل  -ذك ّي ًا حذر ًا �صبور ًا
اأذ ّية نف�صه ّ -
دقيق ًا اأمين ًا يف ك ّل كلمة وخمل�ص ًا للحقيقية قبل ك ّل �صيء.
يظهر "خوفه" الذي الزمه طوال حياته حتّى وهو يكتب
هذه الر�صالة االتّهامية اإىل منبع الرعب ورمز ال�صلطة
التي طغت عليه طيلة حياته ،رغم اأنّ ر�صالته بح ّد ذاتها
تع ّد اأعظم جمابهة لهذا الرمز .كما تظهر مالمح اآالمه
اجل�صد ّية املزمنة التي رافقته طيلة حياته كذلك والتي

ت�ص ّكل جزء ًا من تركيبته االبداع ّية العظيمة دون ّ
�صك.
"حب" كافكا العميق والكبري
واأكرث من هذا وذاك يظهر ّ
ب�صبب من كربياء
لوالده ،واإن كان خمتبئ ًا بني ال�صطور ٍ
الطفل العنيد الذي الزم "كافكا" وهو �صاب .ما مل يالحظه
اأو يكتب عنه ا ٌّأي من النقاد الذين كر�صوا جزء ًا من حياتهم
ب�صكل
لدرا�صة اأدب "كافكا" .فرغم ك ّل ما تقوله الر�صالة ٍ
مبا�صر و�صريح عن جربوت وطغيان الوالد ا ّإال اأنّ كافكا
بحال من االأحوال اأ ّنه �صح ّية ظلم والده .بل ير ّد
ال يدّعي ٍ
كل �صيء جلبلته ال�صعيفة التي اأتت من عوامل وراثية اإىل
جانب اأ�صلوب تربية ابيه القا�صية التي اأفقدته الثقة بنف�صه
وزرعت فيه �صعور ًا بالذنب �ص ّمم حياته (( :كنت دائم ًا
احلب الكبري جملة
تريني عجزي ....الخ)) .تف�صح هذا ّ
ب�صيطة يتيمة يوردها "كافكا" عرب �صيل االتهامات وذلك
حني يقول(( :هناك ا�صتثناءات اأي�ص ًا  ..مث ًال عندما كنت
اأراك �صابق ًا يف اأيام ال�صيف القائظة ،بعد طعام الغداء،
واأنت تغفو قلي ًال يف املتجر ،وقد و�صعت مرفقيك على
الطاولة ،يف مثل تلك اللحظات حني يتغلب احلب والطيبة
بقوتهما على ك ّل ما يعرت�ص �صبيلهما ويتمك ّنان من القلب
مبا�صرة ،كنت اأبكي فرح ًا واأعود اإىل البكاء واأنا اأكتب هذا
االآن)) �ص.27
كثري وجمي ٌل ومه ٌّم جد ًا ما تقوله هذه الر�صالة ،لكنْ يظ ّل
االأبرز فيها هو ما تخربنا به بطريق ٍة غري مبا�صرة عن اأنّ
باحلب -
خوف "كافكا" الطفل الذي حاربه طوال حياته
ّ
كان بذرة وم ّرك اإبداعه ،متام ًا كما كان لعنة وعذاب
حياته .اأنّ احتقار اأبيه كان حافز ًا دفعه اإىل اأن ي�صنع من
نف�صه �صيئ ًا له قيمة ،مارد ًا كاأبيه (وفق روؤية الطفل الذي
كانه) عظيم ًا يف نظر النا�ص ونظر نف�صه واالأهم يف نظر
يحب "والده".
اأكرث من ّ
واإىل جانب ك ّل تلك القيمة االأدبية الفن ّية واالإن�صانية ث ّمة
اأهمية ا�صتثنائ ّية لها مبا تثبته عن اأنّ "ال�صدق" يف االأدب
كما يف احلياة له وحده �صلطان االأثر واخللود يف قلوب
االآخرين.
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ملاذا يفرتق احلبيبان؟

أسعد طه .مصر .وكاالت
()1
يقعان يف احلب ،يزلزل الغرام حياتهما ،يقرران االرتباط
ليعي�صا مع ًا حتى املوت ،تعرت�صهما م�صاكل عديدة من
عائلتهما ومن املجتمع ،يواجهان االأمر ب�صجاعة و�صرب
وينت�صران ،يتزوجان ،ومبجرد اأن مت�صي �صنوات قليلة
حتى يقررا االفرتاق ،ميتدح كل منهما االآخر ،لكنهما
يقرران االنف�صال .ي�صاأل اجلميع :ماذا حدث؟ ما الذي
قلب االأمور را ًأ�صا على عقب؟
()2
هل يتغري االإن�صان؟
وهل هناك اإن�صان ال يتغري؟ بل هو يتغري بطريقة عجيبة
وخميفة اأحيان ًا ،ال�صخ�ص الذي ارتبطت به ،اأ�صبح اليوم
كائ ًنا اآخر ،رمبا ال �صلة له بهذا الذي اخرتته رفي ًقا للعمر.
ال عالقة لالأمر باالأخالق ،وهي لي�صت املق�صودة هنا .واإمنا
املق�صود هُ وية ال�صخ�ص� ،صفاته ،مزاجه ،اأفكاره.
نعم ،االأ�صل اأن يتغري االإن�صان ،بل بقاء املرء على ما هو
عاما اأمر غري منطقي ،االإن�صان يجدد
عليه لـ 20وً 30
ً
ن�صخته كل فرتة ،متاما كما نفعل مع اأجهزتنا االإلكرتونية،
يحدث ذلك عن عمد اأو دون عمد ،احلياة اليومية التي منر
بها ،وجتاربنا التي ال تنتهي؛ ال ترتكنا كما كنا اأبد ًا.
اأنتغري اإىل االأف�صل اأم نتغري اإىل االأ�صواأ؟
لكل فرد حالته ،بل رمبا يكون ملن حوله اآراوؤهم املتناق�صة
فيه ،فهناك من يرى اأن ال�صخ�ص املق�صود طور نف�صه
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واأ�صبح ن�صخة اأف�صل ،وهناك من يرى اأن الن�صخة
امل�صتحدثة بائ�صة ،وهذا ينطبق على الطرفني .اإذن اأ�صبح
لدينا ن�صختان ،لكل طرف ن�صخة جديدة ،فهل تتوافق
الن�صختان اجلديدتان كما توافقت الن�صختان القدميتان؟
االأمر خميف ،ومثري للرعب ،اأن ت�صتيقظ يف ال�صباح فتجد
رفيق احلياة وقد فقد رغبته فيك ،فقد �صغفه بك ،فقد
جنونه بوجودك.
()3
هل كان هذا يحدث الآبائنا واأجدادنا؟
ال ميكن املقارنة ،لكل جيل خ�صو�صيته ،وظني اأن اإيقاع
الزمن االآن اأ�صرع كثري ًا جد ًا من الزمن الذي عا�صه اآباوؤنا،
لذا فاإن التغيريات التي تلحق بنا �صريعة جد ًا اأي�ص ًا .كان
اآباوؤنا يف اأغلبهم يولدون ويعي�صون يف بلدانهم حياة م�صتقرة
اإىل حد ما ،اأما هذا اجليل ،فاإنه يواجه فتن ًا ومن ًا �صارية
بفعل التطورات ال�صيا�صية ،ي�صتوي يف ذلك الذين هاجروا
والذين بقوا ،اأحداث عا�صفة ،وبركان اأفكار ،واأزمات
اقت�صادية خانقة ،وو�صط ذلك كله ي�صعب على املرء البقاء
كما هو ،هادئ ًا م�صتقر ًا ،يذهب اإىل عمله ،ويعود منه هادئ
البال.
()4
هل ميكن اأن تنطفئ امل�صاعر فجاأة؟
ومل ال؟! ملاذا نن�صى اأن تلك امل�صاعر قد ولدت فجاأة ،دون
�صبب وا�صح ،تعلق القلبان رمبا من النظرة االأوىل ،دون

اأي ح�صابات ،لقد اختارها هي بالذات رغم اأن هناك من
هي اأجمل منها ،لقد اختارته هو بالذات رغم اأن هناك
من هو اأف�صل مقدرة وحا ًال ،غري اأن كل واحد قد اختار
رفيقه الأ�صباب جمهولة ،ال يعرفها ال�صخ�ص نف�صه ،اإمنا
قلبه يدفعه دفع ًا ،لذا -وكما ولدت هذه امل�صاعر دون �صبب
وا�صح -فاإنها قد متوت دون �صبب وا�صح لالأ�صف.
االأمر خميف ،ومثري للرعب ،اأن ت�صتيقظ يف ال�صباح
فتجد رفيق احلياة وقد فقد رغبته فيك ،فقد �صغفه بك،
فقد جنونه بوجودك .لالأ�صف يف اأي عالقات اإن�صانية
لي�صت هناك اأي �صمانات ال�صتمرارها ،ال ميكن اأن تتخذا
اإجراءات ما قبل االرتباط ت�صمن لكما اال�صتمرار على ما
حتبان ،واأن الرفيق لن يتغري.
لكني ال اأظن اأن هذا يحدث فجاأة ،لقد كانت هناك عالمات
وموؤ�صرات مل تنتبها لها ،ومل تعمال على عالجها ،واالأ�صباب
التي توؤدي اإىل ذلك كثرية ومتعددة:
الروتني ً
مثال -الذي مل تفكرا يف ك�صره ،احلياة اليوميةاململة ،امل�صتمرة واملتوا�صلة بنف�ص طقو�صها دون انقطاع ،ال
عطلة اأ�صبوعية وال �صنوية.
تدخالت العائلتني ،ن�صائح االأ�صدقاء بح�صن نية اأو ب�صوء
نية ،قد تو ِّرط الطرفني يف ما هو اأ�صواأ.
مفاهيم كل طرف عن احلياة الزوجية ،وعن دوره فيها،
وعن اآلية العالقة مع الطرف االآخر ،مع ما يعتقده البع�ص
باأنها اأ�صبه بحرب يجب خو�صها ب�صراوة ،واالنت�صار على
اخل�صم (احلبيب) ،واإثبات الذات والوجود.
اختالف الثقافات واملعتقد ،بني جن�صيتني خمتلفتني،
لتتحول حالة االنبهار باالآخر اإىل حالة الرف�ص له.
النكد الذي يجيده اأحدكما ،ويجده �صببا الإظهار القوة
وال�صيطرة ،يف حني اأن الطرف االآخر يرغب يف احلياة،
ويريد اأن يعي�صها �صعيد ًا فرح ًا.
رمبا ال�صفر والغياب ،الذي يلهب ال�صوق يف البداية ،ثم ما
يلبث اأن ينقلب اإىل برود يف امل�صاعر.
ألف �صبب و�صبب ،وا ُ
ا ُ
ألف عالمة وعالمة ،لكنكما مل تنتبها
لها.
()5
هل ميكن جتنب ذلك؟
يف اأغلب االأحوال نعم .اإذا كان الطرفان بداية يوؤمنان
باأن الزواج اأكرب من اللحظة التي يو ّقعان فيها على �صهادة

ر�صمية اأمام املاأذون .يوؤمنان باأن الزواج م�صروع للحياة،
موؤ�ص�صة حتتاج اإىل االإدارة ،والرعاية وال�صيانة والتجديد.
وهل هذا ي�صمن اأال يفرتق احلبيبان؟
لالأ�صف يف اأي عالقات اإن�صانية لي�صت هناك اأي �صمانات
ال�صتمرارها ،ال ميكن اأن تتخذا اإجراءات ما قبل االرتباط
ت�صمن لكما اال�صتمرار على ما حتبان ،واأن الرفيق لن
يتغري.
نعم ح�صن االختيار يقلل من احتماالت االختالف والفراق،
لكنه ال ي�صمن عدم وقوعه ،ثمة اأ�صياء لن ت�صتطيع اكت�صافها
يف نف�صك ويف �صريك حياتك اإال بعد الزواج ،بعد احلياة
اليومية ،بعد حتمل امل�صوؤولية ،بعد مواجهة م�صاق احلياة.
()6
هل ميكن اأن ننجو من الفراق؟
ابتعدا ..افرتقا لفرتة مدودة .فنحن عندما نغ�صب ال
نفكر يف قيمة ما منلك ،الفراق املوؤقت مينحنا الفر�صة
الإعادة ح�صاباتنا .اإنه مبثابة هدنة ،يراجع فيها كل طرف
نف�صه ،ومن العدل اأن يتذكر ما�صن االآخر كما يحفظ
جيدً ا م�صاوئهُ ،ي َذ ِّكر نف�صه باأن ال �صخ�ص كامل ،واأنه هو
نف�صه لديه عيوب ،واأن اأي اإن�صان اآخر �صريتبط به الحق ًا
�صيكون لديه عيوبه اأي�ص ًا.
اإنه «وقت العقل» ،التفكري املتزن ،اختيار العقالء من
االأ�صدقاء ال�صت�صارتهم ،دعاء اهلل اأن يهبه القرار ال�صليم
ومتاما مثل اأي
ا�صتح�صار االأيام احللوة ،خطط امل�صتقبلً ،
�صركة تتعر�ص للخ�صارة يحاول ر�صم خطة الإعادة البناء.
فاإذا ف�صل ذلك كله فلي�صلم اأمره هلل.
()7
ماذا نفعل عند الفراق؟
امنح نف�صك الفرتة الكافية للحزن ،اإنه �صعور اإن�صاين
طبيعي ،فال جترب نف�صك على فعل ما هو غري طبيعي ،لكن
ال تق�ص وقتا ً
طويال يف ذلك .اإذا كانت التجربة فا�صلة،
فاإن تذكرها وا�صتح�صار اأحداثها هو كاأنك تعي�صها جمدداً
كاأنك تعاقب نف�صك بنف�صك .مللم جراحك وام�ص ..احلياة
كلها جتارب قا�صية ،فال تتوقف .ال تدخل يف ارتباط جديد
متاما ،واإال اآذيت نف�صك ومن ترتبط
اإال بعد اأن يلتئم اجلرح ً
به .اطو ال�صفحة وابداأ من جديد وا�صتفد من جتربتك.
ً
نعم هذا لي�ص ً
م�صتحيال.
�صهال ،لكنه لي�ص
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قصيدة مجهولة لعلي محمود طه..

نهايـــــة موسيليــــين ..

مصطفى يعقوب عبد النبي .مصر
لم تشهد مصر عبر تاريخها األدبي نشاط ًا شعري ًا وزخم ًا
في أعداد الشعراء كما شهدته في النصف األول من القرن الماضي،
بداية من بروز «البارودي» كرمز لعصر اإلحياء ،وتاله بعد ذلك عصر
ظهر فيه «شوقي» ،و»حافظ» ،و»مطران» ،ثم مالبثت أن ظهرت
جماعة الديوان ؛ «العقاد» ،و»شكري» ،و»المازني» ،وأخيراً ولدت
«جماعة أبوللو» التي برز منها عدد كبير من أهم شعراء العربية في
العصر الحديث ،مثل «إبراهيم ناجي» ،و»علي محمود طه» ،و»حسن
كامل الصيرفي» ،و»أبي القاسم الشابي» ،وغيرهم ،فض ً
ال عن مؤسس
الجماعة نفسها وهو «أحمد زكي أبو شادي».
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واإذا كان لكل �صاعر من �صعراء هذه اجلماعة ميزة
من امليزات ينفرد بها عن االآخرين ،مما نطالعه يف
كتب النقد واالأدب ،فاإننا ال ننكر اأن «علي ممود
طه» ( )1949 - 1901قد متيز عن اأبناء جيله
مبو�صيقاه االآ�صرة يف األفاظ اأبيات �صعره ،وعلى
حد تعبريه حيث يقول :
اأبيات �صعر اأنا بناوؤها ..
واآجرها اللفظ ال�صري الثمني
ر�صمتها بع�ص خطوط كما ..
ير�صم اأفق الكون للناظرين ()1
• علي حممود طه ونتاجه ال�صعري :
لعلنا نح�صن �صنع ًا اإذا جتاوزنا احلديث عن �صرية
ال�صاعر الذاتية ،فهذا من االأمور التي ما حتفل
عادة به كتب االأدب العربي املعا�صر ،وكذلك ـ اإىل
حد كبري ـ الدوريات االأدبية التي تتعر�ص لبع�ص
رموز ال�صعر العربي املعا�صر ،واإن ما يهمنا يف هذا
املقام هو نتاجه ال�صعري وخ�صائ�صه الفنية من
خالل نقد النقاد .وعن نتاجه ال�صعري؛ فقد اأ�صدر
ال�صاعر يف عام  1934ديوان «املالح التائه» ،وتاله
بعد ذلك ديوان «ليايل املالح التائه» ،الذي �صدر
عام  ،1940والذي من اأ�صهر ق�صائده ق�صيدة
«اجلندول» التي غناها «ممد عبد الوهاب» ،وقد
عرف بعدها بـ «�صاعر اجلندول» ،ويف عام 1943
�صدر له ثالث دواوينه وهو «اأرواح واأ�صباح» ،وهذا
الديوان يو�صك اأن يكون ق�صيدة واحدة ق�صمها
ال�صاعر مبا ي�صبه الف�صول ،فهي رباعيات متفقة
الوزن ،والذي جاء على «بحر املتقارب» ،واإن اختلفت
قوافيها .ومل مي�ص عام اإال وقد �صدر له رابع
الدواوين وهو «اأغنية الرياح االأربع» ،وقد ا�صتلهم
مادة هذا الديوان من ن�صو�ص االأدب امل�صري

القدمي ،ويف العام نف�صه ،اأي يف عام 1943
ي�صدر ال�صاعر ديوانه اخلام�ص «زهر وخمر» ،الذي
يفتتحه بواحدة من اأ�صهر ق�صائده ،وهي ق�صيدة
«ليايل كليوباترا» ،وهي اأي�ص ًا ك�صابقتها «اجلندول»
وقد غناها ممد عبد الوهاب ،ويف عام 1945
ي�صدر ال�صاعر ديوان ًا بعنوان «ال�صوق العائد» ،ويف
عام  1947ي�صدر ال�صاعر ديوان «�صرق وغرب»،
ق�صمه اإىل
ويالحظ يف هذا الديوان اأن ال�صاعر قد ّ
ق�صمني؛ االأول  :حتت عنوان «اأ�صداء من الغرب»
والذي ا�صتوحى ق�صائده من رحالته العديدة اإىل
اأوروبا ،اأما الثاين فياأتي حتت عنوان «اأ�صوات
من ال�صرق» ينهج فيه ال�صاعر بعد ًا قومي ًا عروبي ًا،
ولعله اأراد اأن يعو�ص ما فاته يف قلة احلديث عن
هذا اجلانب ،لذا جند يف هذا الق�صم ق�صائد من
نوعية «يوم فل�صطني» ،و»�صهيد مي�صلون» و»اإىل اأبناء
ال�صرق» ...الخ .
هذا هو نتاج «علي ممود طه ال�صعري» ،اأما
فيما يتعلق باملواقف النقدية جتاه �صعره ،فقد
ا�صرتعى انتباهنا اختالف الروؤية النقدية جتاه
النتاج ال�صعري لل�صاعر ،واإن اأردنا الدقة جتاه
بع�ص �صعره ،ذلك االختالف الذي ي�صل اإىل حد
التناق�ص احلاد ،فعلى حني اأن «طه ح�صني» على
الرغم من ق�صوته يف النقد على معظم ال�صعراء يف
تلك املرحلة ،اإال اأنه معجب اأ�صد االإعجاب ب�صعر
هذا ال�صاعر ،فيقول عنه)) :واأريد اأن اأ�صيف اإىل
ما يعجبني من �صعره ،اأنه حلو االأ�صلوب ،جزل
اللفظ  ،جيد اختيار الكالم ،واأن الألفاظه ومعانيه
رونق ًا اأخاذ ًا تاألفه النف�ص وتكلف به وت�صتزيد منه،
واأن يف �صعره مو�صيقى قلما نظفر بها يف �صعر
كثري من �صعرائنا املحدثني ،واأنه قد ا�صتطاع اأن
يالئم اإىل حد بعيد ال بني جمال اللفظ وجمال
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املعنى فح�صب بل بني التجديد واالحتفاظ باللغة
يف جمالها وروائها وبهجتها وجزالتها «(،)).)2
واإذا ا�صتثنينا �صاحب «الر�صالة»« ،اأحمد ح�صن
الزيات» الذي يرى يف ديوان «اأرواح واأ�صباح» اأنه ))
حادث جديد يف حياة ال�صعر امل�صري ال يليق بالنقد
االأدبي اأن يهمل االحتفال بت�صجيلها ،وهي ق�صيدة
من النمط العايل ،ال ُحت ّك يف حلقة من �صل�صلتها،
اإال ثبتت على املحك ،فهي يف ال�صياغة م�صرقة
البيان ،منتقاة اللفظ ،ويف التفكري وا�صحة املنهج،
�صديدة املنطق ،ويف التخ ّيل بعيدة الغاية ...الخ «
( ،)) )3الأنه كان �صديق ًا حميم ًا لل�صاعر يف فرتة
ال�صباب الباكر حيث جمعتهما �صداقة وطيدة يف
مدينة املن�صورة ( ،)4جند اأن النقاد قد اأجمعوا
على �صاعرية «علي ممود طه» وعلو كعبه يف عامل
ال�صعر ،با�صتثناء ناقد واحد وهو الدكتور «�صوقي
�صيف» الذي مل يجد يف �صعر ال�صاعر �صوى األفاظ
من�صقة دون اأي معنى اأو فكر ،ففي ف�صل بعنوان
«�صجيج االألفاظ اخلالبة عند علي ممود طه»،
جاء فيه )) :فلي�ص (يق�صد ال�صاعر) �صاحب نزعة
فل�صفية يف �صعره وال هو �صاحب نزعة نف�صية ،اإمنا
هو �صاحب لغة �صعرية تبعث الن�صوة يف نف�ص �صامعه
اأو قارئه باألفاظها الرباقة وما حتمل من رنني يبدع
فيه ويفنت ،ولكنك اإذا اأنعمت النظر يف هذا الرنني
مل جتد فيه فكر ًا بعيدا وال معنى عميق ًا .فاأنت عنده
قلما جتد �صيئ ًا ميتع عقلك  ،واإمنا جتد االألفاظ
ال�صعرية امل�صعة واملوحية فتوؤثر يف �صامعيه ،فاإذا هم
قد وقعوا يف �صباكها .)5( )).ولعل ال�صوؤال الذي
يطرح نف�صه ،ما حكم النقد املن�صف واملو�صوعي
حيال هذين املوقفني املتناق�صني ؟ وال�صيما اأن
القارئ لكتاب الناقد «اأنور املعداوي» الذي اأ ّلف
كتاب ًا �صافي ًا بعنوان «علي ممود طه �صاعر االأداء
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النف�صي»� ،صوف يجد نف�صه عندما يقراأ الكتاب اأنه
اأمام واحد من ال�صعراء االأفذاذ� ،صابق لع�صره يف
لغته ،وقدوة ملن ياأتي بعده يف فنه و�صاعريته .
• ق�صيدة جمهولة :
داأبت بع�ص دور الن�صر على جمع اأعمال كاتب ما اأو
�صاعر ما ،وطبعه يف جملد اأو عدة جملدات حتت
ا�صم «االأعمال الكاملة» ،وهذا عمل ممود ومق ّدر
يف حد ذاته ،اأن ُجتمع املوؤلفات املتفرقة لالأديب،
كاتب ًا اأم �صاعر ًا ـ والتي يتعذر على القارئ احل�صول
عليها ل�صبب اأو الآخر ،يف جملد واحد اأو اأكرث ليكون
يف متناول القارئ اأو الباحث ،وعلى الرغم من تلك
امليزة الكربى التي تتيحها دور الن�صر يف اإ�صدارها
«االأعمال الكاملة» ،اإال اأن العيب الوحيد يف هذا االأمر
بالهني ـ اأن هذه «االأعمال الكاملة»
ـ وهو عيب لي�ص ّ
اإمنا هي دواوين ال�صاعر التي اأ�صدرها يف حياته،
اأي اأنه انتقى خري ق�صائده ،اأو حجب بع�ص ق�صائده
التي ن�صرها يف الدوريات ال�صادرة يف حينها ثم
تغريت الظروف ال�صيا�صية اأو االجتماعية مث ًال،
فراأي اأنه من غري املنا�صب و�صعها �صمن ق�صائد
هذا الديوان اأو ذاك ،اأو اأن عدد ًا من الق�صائد
قد �صقط �صهو ًا ،وغري ذلك من االأمور التي جتعل
من «االأعمال الكاملة» اأعما ًال غري كاملة الأنها قد
خلت من كل ما نظمه ال�صاعر .وبالن�صبة ل�صاعرنا
فقد ظهرت طبعات عديدة من بع�ص دور الن�صر
يف بريوت والقاهرة ،وجميعها قد جمعت دواوين
ال�صعر املتفرقة واأ�صدرتها يف جملد واحد ورمبا
اأكرث من جملد ،غري اأن اأهم ما �صدرـ موؤخر ًا ـ هو
«االأعمال الكاملة.علي ممود طه» ،جمع وحتقيق
ودرا�صة االأ�صتاذ «ممد ر�صوان» يف اأربعة اأجزاء،
�صدرت جميعها عن الهيئة العامة لق�صور الثقافة
بالقاهرة �صنة  .2010وقد متكن املوؤلف من

ت�صجيل بع�ص الق�صائد التي مل تن�صر يف الدواوين،
كما اأثبت اأي�ص ًا الكتابات النرثية املجهولة لل�صاعر.
وعلى الرغم من اأن اجلزء اخلا�ص بالق�صائد
املجهولة قد ذيله مب�صادر تلك الق�صائد املجهولة،
ذاكر ًا م�صدر كل ق�صيدة على حدة ،حيث ن�صرها
ال�صاعر الأول مرة يف حينها ،اإال اأنه قد ا�صتثنى
ق�صيدة واحدة قد اأغفل املوؤلف امل�صدر الذي نقل
عنه تلك الق�صيدة ،وهي ق�صيدة «علي ممود طه»
يف رثاء حافظ اإبراهيم ،فلم يذكر م�صدرها الذي
ن�صرت فيه ،وكان من الواجب عليه ذكر امل�صدر،
اأ�صوة ببقية ما ذكره من ق�صائد .واحلقيقة اأن
كاتب هذه ال�صطور هو اأول من اأثبت تلك الق�صيدة
املجهولة الذي ن�صرها يف غري هذا املكان قبل �صدور
«االأعمال الكاملة» بع�صرة اأعوام(. )6
نخل�ص من هذا لنقول اأننا قد عرثنا يف بع�ص اأعداد
جملة «الر�صالة» التي كان ي�صدرها االأديب الكبري
«اأحمد ح�صن الزيات» ،وحتديد ًا يف العدد 526
ال�صادر يف  2اأغ�صط�ص  1943على ق�صيدة
بعنوان «نهاية مو�صيليني» ،وهي ق�صيدة جمهولة
مل يحوها اأي من دواوين ال�صاعر ،ومل حتوها اأي�ص ًا
ا ّأي من طبعات «االأعمال الكاملة» املختلفة ،ولعل
القارئ للق�صيدة �صوف يجدها ـ من ناحية املبنى ـ
اأنها تتميز بنمط بنائي مل يتكرر كثري ًا ،وهو وحدة
القافية يف مقطع �صعري مكون من اأربعة اأبيات،
وهو اأمر يدل داللة وا�صحة على االقتدار ال�صعري
ـ اإن جاز التعبري ـ ل�صاعر يعد من اأعذب االأ�صوات
ال�صعرية يف الع�صر احلديث .
وها نحن نقدم هذه الق�صيدة التي تن�صر االآن الأول
مرة ،اإحياء لذكرى هذا ال�صاعر الكبري وملحبي
ال�صعر الرائع اجلميل .
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نهاية مو�صوليني
لالأ�صتاذ علي حممود طه
نباأٌ يف حلظ ِة اأو حلظتني ..
طاف بالدنيا وه ّز امل�صرقني
نباأ  ،لو كان هم�ص ال�صفتني ..
منذ عام  ،قيل اإرجاف ومني ؟
وتراه اأمة بال�صفتني ..
اإنه كان جنني « العلمني «
مو�صيليني ،اأين اأنت اليوم ؟ اأين؟ ..
حلم؟ اأم ق�صة ؟ اأم بني بني ؟
...............
ق�صر «فيني�صيا» اليوم يهدي ..
وبعد
قرب ِ
لعنة «ال�صرفة»( )1يف ٍ
عجبا ،يا اأيهذا املتحدي ..
كيف �صاموك �صقوط املرتدي
اإمرباطورك يف هم و�صهد ..
�صائح ًا يف ليل ٍة لو كان يجدي :
اأين يا «فارو�ص»( )2و ّليت بجندي؟ ..
اأين و ّليت ب�صلطاين وجمدي ؟
..................
اعتزلت احلكم اأم كان فرارا ..
بعد اأن األفيت حوليك الدمارا
�صقت للمجزرة الزغب ال�صغارا ..
بعد اأن اأفنيت يف احلرب الكبارا
يا لهم يف حومة املوت حيارى ..
ذهبوا قتلى وجرحى واأ�صارى
ميالأون اجلو يف الرك�ص غبارا ..
وقبور ًا مالأوا وجه ال�صحارى
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...............
اأعلى « ال�صومال « اأم « ادي�ص ابابا ..
«ترفع الراية ،اأم تبني القبابا
اأم على « النيل « �صفاف ًا وعبابا ..
ملحت عينيك للمجد �صرابا
فدفعت اجلي�ص اأعالم ًا عجابا ..
ما لهذا اجلي�ص يف ال�صحراء ذابا ؟
ّ
بخرته ال�صم�ص فارت ّد �صحابا ..
حني ظن الن�صر من عينيه قابا
............
يا اأبا « القم�صان « جمعا وفرادى ..
اأح ّمت قم�صانك ال�صود البالدا
مل اآثرت من اللون ال�صوادا ؟ ..
لونها كان على ال�صعب حدادا !
جئت باالأزياء متثي ًال معادا ..
�صعب ع ّز بالزّي و�صادا
ا ّأي
ِ
اإنه الروح �صبوبا واتقادا ..
ال ا�صطناع ًا بل يقين ًا واعتقادا
............
مو�صليني قف على اأبواب روما ..
وتاأملها طلوال ور�صوما
قف تذكرها على االأم�ص جنوما ..
ّ
وتنظرها على اليوم رجوما
اأ�صرمت حولك يف االأر�ص التخوما ..
تقتفي �صيطانك الفظ الغ�صوما
اأو كانت تلك «روما» اأم «�صدوما» (.. )3
يوم ذاقت بخطاياك اجلحيما
.........

مو�صيليني خطبه احلربية .
( )2قائد جيو�ص االمرباطور الروماين «اأغ�صط�ص»
ذهب على راأ�ص جحافل جرارة من الرومانيني
ملحالبة اجلرمانيني يف العام التا�صع للميالد،
فوقع يف كمني وابيدت جيو�صه اجلرارة عن اآخرها،
وا�صتوىل على االمرباطور حزن �صديد  ،فكان ينه�ص
من نومه وي�صيح :فارو�ص ! فارو�ص اين جيو�صي اأين
ذهبت بجيو�صي يا فارو�ص.
( )3ق�صة تدمري �صدوم وعمورة من الق�ص�ص
الديني املاثور .اإذ �صلط اهلل عليهم الرجم النارية
عقابا ملا اقرتفه اأهلها من اآثام .
( )4املاأ�صاة الدامية التي مثلها االأ�صطول االإيطايل
يف احلرب العثمانية االإيطالية .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ.
رحم اهلل ال�صاعر علي ممود طه رحمة وا�صعة
بقدر ما اأهدى الأمته العربية من �صعر رائع بليغ .

هي ذاقت من يد اهلل انتقاما ..
خالد عاما فعاما
الأثام
ٍ
يوم �ص ّبت فوق بريوت ()4احلماما ..
مل تذر �صيخ ًا ومل ترحم غالما
من �صفني ميالأ البحر �صراما ..
ذلك االأ�صطول كم ثار احتداما
اأين راح اليوم ؟ هل رام ال�صالما ؟ ..
اأم على ال�صاطئ اأغفى ثم ناما !
.........
زري املظهر ..
اأي عدوان ّ
ودمع مهدر
قان
بدم ٍ
ٍ
ٍ
حني طافت بحمى «اال�صكندر» ..
ا ْأجنح من طريك امل�صتن�صر
مقمر ..
بليل
تن�صر املوت ٍ
ٍ
يا مل�صر ،اأترى مل تثاأر
بيد املنتقم امل�صتكرب ؟ ..
اأترى تذكر ؟ اأم مل تذكري؟ الهوام�ض:
..........
 1ـ االأعمال الكاملة ...علي ممود طه  ،جمع
وحتقيق ودرا�صة ممد ر�صوان � ،ص. 306
 2ـ حديث االأربعاء  ،طه ح�صني  ،ج� 3ص. 147
مو�صليني ل�صت من اأم�ص بعيدا ..
فاذكر «املختار» وال�صعب ال�صهيدا  3ـ وحي الر�صالة ،اأحمد ح�صن الزيات  ،ج، 3
�ص . 115
هو روح ميالأ ال�صرق ن�صيدا ..
ويناديك وال ياألو وعيدا  4ـ امل�صدر ال�صابق . 161 ،
 5ـ درا�صات يف ال�صعر العربي املعا�صر  ،د� .صوقي
مو�صليني خذ بكفيك احلديدا ..
و�صغ القيد ل�صاقيك عتيدا �صيف � ،ص . 199
 6ـ ق�صيدة نادرة جمهولة لعلي ممود طه ،
اأو ف�صع منك على الن�صل وريدا ..
فدمي يخنقك اليوم طريدا م�صطفى يعقوب عبد النبي  ،الرافد  ،العدد 34
 ،يونيو � ، 2000ص. 64
ـــــــــــــــــــــــــ
(�)1صرفة ق�صر البندقية التي كان يلقي فيها
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اجلذور التأرخيية لشخصية الشيطان الغيبية ..

وبجانب "اإ�صاج" كان هناك اإله ًا اآخر ًا لل�صر
هو (حدد اأو هدد) والذي اأ�صبح فيما بعد اإله ًا
لالآ�صوريني ،ومتت عبادت ِه اأي�ص ًا خوف ًا واإتقا ًء
ل�صر ِه ،الأنه كان اإله ًا ُمرعب ًا لالأجواء ،ميتطي
العوا�صف و َيخو ُر كالثور رافع ًا بيديه �صوكة الربق
الثالثية .كذلك كان هناك جن وعفاريت كثرية
مثال :منتار  ،ماميتو ،اأودو ،حدمي ،جاال ،دمة،
لوليال� ،صمانة ،بزوزو ،اأالد ،الما� ،صدو ،الما�صو،
اأوتوكو ،وغريهم .وكانت كلمة "مري�ص" يف اللغة
ال�صومرية تعني :ال�صخ�ص الذي ي�صكن يف داخله
عفريت.
اأما يف "بابل" فقد كان هناك �صراع دائم بني
قوى اخلري وال�صر منذ بداية ما �صموه ق�صة اخللق
البابلية (اإينوما اإيلي�ص  -عندما يف االأعايل)،
واحلرب ال�صرو�ص بني االإله "مردوخ" ،واإلهة
ال�صر "تعامات" التي اإنت�صر فيها مردوخ يف
نهاية املطاف .

الحكيم البابلي.وكاالت
ُ
منذ بداية الخليقة عرف اإلنسان أن هناك خير وشر ،لكنه لم يكن يعرف كيف
يرمز لهاتين الكلمتين كما نفعل اليوم من خالل المفهوم الكالسيكي للمالئكة
والشياطين ،لهذا اكتفت الحضارات القديمة على تصوير أو فهم الخير والشر
عن طريق اآللهة التي صَنعَتها وصَوَرَتها ،فكان هناك آلهة للخير وأخرى
للشر في كل الحضاراتَ .
وكان قد تَمَ تصوير الشر بالعفاريت والجن واألرواح
الشريرة كما في حضارة السومريين والبابليين واآلشوريين وغيرهم .وعلى
سبيل المثال كان في «سومر» إله للشر بإسم العفريت «إساج» ،يمثل الشر
واألمراض واألوبئة ،وكان واحداً من كائنات العالم السفلي (عالم األموات  -عالم
الال عودة ) ،وقد عبدهُ السومريون إتقا ًء لشرهِ.
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مل يكن للعفاريت دور بارز يف جممع االآلهة يف
بالد الرافدين ،ولكن كان ُيتَقى �صرهم بالتعاويذ
وال ُرقى ،وغالب ًا ما كانوا ُي َ�ص َورون كمارقني ،فقد
ُط ِر َدت العفريتة "الما�صتو" من ال�صماء ب�صبب
�صرورها ،ورمبا من اأ�صطورتها اأو ق�صتها مت
اإقتبا�ص فكرة طرد ال�صيطان من اجلنة الحق ًا
يف الديانات التوحيدية التي ُع ِر َفت بكرثة
اإقتبا�صاتها من ح�صارة واأ�صاطري مابني النهرين
وكنعان وم�صر القدمية.

يقول الكاتب "علي ال�صوك" يف ِكتاب ِه
"االأ�صاطري" ( :كانت العفاريت ت�صمر ال�صر
للب�صر و ُت�صبب لهم ُخمتلف االأمرا�ص ،ومن هنا
ن�صاأت الفكرة البابلية عن االأمرا�ص والقول باأن
م�صد َرها االأرواح ال�صريرة التي كانت ُت َ�ص َور
َ
ككائنات على هيئة ريح اأو عا�صفة ،وكان بو�صع
اأي �صخ�ص من عامة ال�صعب تقدمي �صكوى اإىل
املحكمة �صد العفاريت ُملتمِ �ص ًا العون من االإله
"اأوتو" اإله ال�صم�ص لين�صره على العفاريت) .
اإقتبا�ص.
ورمبا من هنا اأي�ص ًا جاءت فكرة ماكمة
ال�صحرة يف القرون الو�صطى يف اأوروبا ِمن ِق َبل
الكني�صة الكاثوليكية والربوت�صتانتية.
كذلك نرى اأن عملية "التخويف والرتهيب"
ديني ًا لي�صت من ُمبتكرات االأديان التوحيدية كما
قد يظن البع�ص ،بل كانت ُمتا َر�ص يف املجتمع
البابلي القدمي ،كذلك كان الكهنة يف "بابل" قد
زرعوا يف اأذهان عامة النا�ص باأن اخلطيئة هي
ال�صبب االأول لدخول العفاريت واجلن اإىل داخل
ج�صم االإن�صان ،ومن اأ�صهر اخلطايا يومذاك
"اإهمال الطقو�ص الدينية وال�صرقة والقتل"،
وهي نف�ص الكبائر تقريب ًا يف خطايا اليوم ،كذلك
كانت هناك فكرة ترهيبية تقول (( :اإذا اأذ َن َب
االإن�صان  ..تخلى عنه اإلهه احلار�ص)) ،في�صري
ج�صده مفتوح ًا للعفاريت التي �صتُهاجمه على
�صورة اأمرا�ص خبيثة وكوابي�ص اأو من خالل
اجلنون والعاهات النف�صية واجل�صدية.
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ويف الديانة املانوية ( ديانة قدمية ظهرت بعد
الزراد�صتية يف اإيران  -القرن الثالث ق.م
ملوؤ�ص�صها ماين) كان ُيعتقد مببداأين (اخلري
مي ال�صيطان ب
وال�صر اأو النور والظالم)ُ ،
و�ص َ
(اأمري الظالم).
كذلك قالت الديانة الفار�صية املزدكية بثنوية
اخلري وال�صر .ويف الديانة البوذية كان "مارا"
ميثل ال�صر من خالل ال�صهوة واملوت وهما
اخل�صمني التواأمني للرنفانا.
اأما يف م�صر القدمية فكان االإله "�صيت" رمز ًا
للقوى ال�صالبة يف احلياة والكون ،كذلك اأ�صبح
االإله "حور�ص" رمز ًا للقوى املوجبة ،وهذان
االإلهان كانا نتيجة الأفكار وقناعات امل�صريني
يف اأن الكون يحمل قوتني مت�صادتني ومتعاونتني
يف ذات الوقت من خالل ثنائية النور والظالم
والنظام والفو�صى ،وراأوا يف جميع الظواهر
احلياتية نتاج ًا لتداخل هاتني القوتني "التواأم"
وفعلهما املُ�صرتك.
• بداية المالمح الرئيسية للشيطان في
الديانة الزرادشتية :

يقول الكاتب فرا�ص ال�صواح يف واحدة من
مقاالت ِه ( :مل تكتمل مالمح ال�صيطان الكوين
يف تاأريخ الديانات االإن�صانية اإال مع الديانة
زمن
الزراد�صتية التي اأ�ص�صها النبي زراد�صت يف ٍ
غري موؤكد من الن�صف االأول لالألف االأول قبل
امليالد) اإنتهى.
وهذا ما يقوله غالبية العلماء والباحثني الذين
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زرادشت

 628ق  .م  551 -ق .م

يعتقدون باأن جذور فكرة ال�صيطان بداأت مع
بداية الدين الزراد�صتي يف اإيران( .حيث ُيعترب
زراد�صت واحد ًا من اأهم ال�صخ�صيات الدينية
التي اأثرت على جمرى احلياة الروحية عرب تاأريخ
احل�صارة ،وال تكمن اأهمية هذا النبي يف مدى
االإنت�صار اجلغرايف والزماين للديانة الزراد�صتية
التي قامت على وحي ِه وتعاليمه ،بقدر ما تكمن يف
مدى تاأثري اأفكاره على الديانات العاملية الالحقة
ومنها الديانات التوحيدية.
ورغم وجود الكائنات املا ورائية ال�صريرة يف
جميع املُعتقدات الدينية عرب التاأريخ ،اإال اأن
زراد�صت كان اأول من ت�صور وجود مبداأ كوين
لل�صر ،هو ِع َلة الف�صاد والنموذج البدئي لكل
وج َ�ص َد هذا املبداأ
ال�صرور املتبدية يف العاملَ ،
يف �صخ�صية ما ورائية هي ال�صيطان )ِ .كتاب

الرحمن وال�صيطان  -فرا�ص ال�صواح.
الكتاب يقول املوؤلف:
ويف مقطع اآخر من نف�ص ِ
(ان فكرة ال�صيطان كمبداأ �صمويل بداأت ب�صكلها
اجلنيني يف الديانة امل�صرية القدمية ولكن من
دون اأن ت�صل بها اإىل غايتها وت�صعها يف اإطار
اآيدولوجي مت�صق ومتكامل .لكن الفكرة الكاملة
ظهرت فيما بعد يف تعاليم زراد�صت ودخلت يف
�صميم ُمعتقدات اأديان ُخمتلفة َيدين بها اليوم
اأكرث من ن�صف �صكان العامل .ومن اأ�صباب ظهور
فكرة ال�صيطان كذلك ،هو حتول مفهوم االأخالق
من ال�صاأن الدنيوي اإىل ال�صاأن الديني ) .اإنتهى.
وحول مفهوم االأخالق هذا يقول فرا�ص ال�صواح
يف مقال اآخر له ( :االأخالق االإجتماعية اأو
ال�صلوك االأخالقي الفردي يف احل�صارات
القدمية مل يكن �صاأن ًا ديني ًا ،بل �صاأن اإجتماعي
ناجم عن جدلية احلياة االإجتماعية ومتطلبات
العي�ص املُ�صرتك ) .اإنتهى.
تقول كتب الزراد�صتيني اأن الرب االأعلى قال
لزراد�صت باأن الروح اخلرية هي "اأهورامزدا"
االإله العاقل ،والروح ال�صريرة هي "اأهرميان"
�صراع
ال�صيطان .وبهذا اأ�صبحت الب�صرية يف
ٍ
دائم بني اخلري وال�صر ،النور والظلمة ،ومبا اأن
النور م�صدره ال�صم�ص ،وال�صم�ص من نار ،لهذا
لعبت النار دور ًا اأ�صا�صي ًا يف هذه العقيدة الدينية
باإعتبارها م�صدر االإ�صراق والنور وال�صياء
واحلياة ،فقد�صوها وعبدوها و�صار لهم ِكتاب
ُمقد�ص ُي�صمى"االأف�صتا" اأي :املعرفة .كذلك
قالوا باأن االأر�ص هي �صاحة ِقتال بني اخلري

وال�صر واأن كل ب�صر يجب اأن ينحاز لهذه اجلهة
اأو لالأخرى ،وبعد املوت يذهب الب�صر ال�صاحلني
اإىل اجلنة والب�صر االأ�صرار اإىل اجلحيم البارد
املُظلم ،الأن الزراد�صتية تعتقد باأن النار عن�صر
اإلهي و ُمقد�ص ،ولهذا فاجلحيم يف معتقداتهم
بارد و ُمظلم ُ
ومرق ًا
وخميف ولي�ص حار ًا و ُملتهب ًا ُ
كما تخيلت ُه بقية االأديان وخا�ص ًة التوحيدية!،.
وهي نف�ص فكرة ال�صومريني والبابليني عن
العامل ال�صفلي اأو عامل الالعودة املظلم الباررد
واملُخيف.
بعد ال�صبي البابلي الثاين ليهود اأور�صليم بفرتة
زمنية ق�صرية اإنتهت اإمرباطورية الكلدان يف
"بابل" على يد قور�ص االأخميني �صنة ( 539
ق.م) ،ومن بابل بالذات اأعلن امللك قور�ص قراره
ال�صهري الذي يت�صمن ال�صماح لل�صعوب امل�صبية
بالعودة اإىل اأوطانها االأ�صلية ،ولكن  ..وح�صب
راأي وقناعة علماء التاأريخ ،فاإن هذه العودة مل
حتدث خالل ليلة و�صحاها ،بل اإ�صتغرقت اأكرث
من � 100صنة ،وهذه فرتة زمنية كافية جد ًا
الإحتكاك امل�صبيني اليهود بالفر�ص واالإطالع
الكايف على اأفكارهم ب�صورة عامة ،وخا�ص ًة تلك
املتعلقة بالديانة "الزراد�صتية" ،كما تاأثروا من
قبل بكل اأفكار وديانات واآلهة واأ�صاطري �صومر
ِ
وبابل مما دعاهم الإقتبا�ص اأ�صفار توراتهم
اخلم�صة االأوىل زائد ًا تلمودهم من عمق ح�صارة
�صومر بابل واآ�صور.
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ُ
مرياث الليالي الباردة ..
هاني عويد .مصر
يمر ِمن أمامي..
الطريق الذي ُّ
أبدي ٌة مؤقتة،
والرجال الذين يعبون إىل حقوهلم املتآكلة
َّ
كل يوم
كل ٍ
تغري ُّ
يشء َ
حوهلم،
رّ
املوت..
حتى
ُ
ِ
حصادهم،
صار أرسع ِمنهم إىل
َ
ال تقرتب امليديا منهم،
ال يعرف حدَّ آالمهم أحد،
الليل يف أيدهيم مفكر ٌة ال تتجاوز الفجر
ترس
ربام ابتعدت أحالمهم عن األرض ،ومل ُ
َ
بعد.
أنا الشاعر..
يف عيني أمنية كبى،
غامر ،وغامض.
ويف األخرى
ٌ
حنني ٌ
ِ
التعاريج وهي ترتسم يف وجه
أعرف خريط َة
ُ
العابرين،
أعرف كيف يكون الليل
يف ِ
خميلة املحتاجني والعاشقني،
واهلامش الذي استغنى برو ِ
اده األوفياء،
َّ
ِ
والغربة،
وأحالم العذارى،
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َ
فقدن أزواجه َن يف الليايل
والنساء اللوايت
الباردة.
ال تلوميني..
الصبح يائس ًا
خرجت
ألين
ُ
َ
رسي..
أغنرّي يف ِّ
تاركًا يف غرفتي أصدقائي القدامى،
وحدي ًثا َمل ِ
ينته..
ْ
ٍ
حتت نصل العبودية،
َعن
شعوب َ
درك يف فصول العام،
وربي ًعا مل ُي َ
وموسيقى َمل تتوافق مع زمني،
وجمانني انتحروا،
وتارخيًا َمل ينهض من فخ اجلهل،
بؤسا من شطحات القرون
وكت ًبا أكثر ً
الوسطى.
أردت ياحبيبتي..
ُ
كام تشائني آمن ًة َّيف.
أن تعييش َ
أن تُفكِّري
تَستعيدي شعلتك،..
ِ
للغياب مشيئة أخرى
وأن ال يكون
غري النهايات العادية.

منذ اأكرث من خم�صني عام ًا م�صت ،اأبدع اال�صتاذ الكبري
«ح�صن الكرمي» يف برنامج اإذاعي كانت تبثه اإذاعة لندن
اآنذاك بعنوان « قول على قول»  ..كنا �صغار ًا نتعلم اأبجدية
املعرفة ونحن ندمن اال�صتماع اإيل هذا الربنامج القيم مبادته
الرائعة حد الذهول .
واالآن ،ي�صعدنا اأن نوا�صل تقدمي فقرات من هذا الربنامج بعد
اأن تكرم �صاحبه وجمع مادته االذاعية يف جملدات عددها
 12جملد  ..اأ�صبح كتاب ًا بداأنا مع ثروته النفي�صة من اأعوام
يف جملة الليبي  ،وها نحن نوا�صل متعة املعرفة م�صحوبة
هذه املرة مبقدمة ثابتة جتيب على اأ�صئلة الكثريين بخ�صو�ص
�صبب اختيارنا ل�صبيكة ذهب ا�صمها «قول على قول» .
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قبل أن

نفترق ..

قال أحدهم يحدث عجوزاً آخر بصوتٍ خافت في حديثٍ بدا أنه كان
استطراداً :
ـ منذ عام  ..منذ عام لم يتصل ،نسى على ما يبدو أنني أبوه .
طفح وجه العجوز المنصت ،شبه ابتسامة ربما حاول أن يخفف بها من
مرارة عقوق ابن رفيقه ،لكنه تأوه في حسرة ،قال :
ـ دعه وشأنه ،إنني منذ توفيت أم األوالد انصرفت إلى شأني ،لم أعد أعير
اهتمام ًا ألحد ،من شاء أن يجيء فليجيء ،ومن شاء أن يختفي فليختفي،
للكعبة رب يحميها .
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أيام زمان

حفريات أول بعثة أثرية فرنسية في مدينة سوسة في برقة
شرق ليبيا ،بتاريخ مارس  1954برئاسة عالم اآلثار الفرنسي
«بيير مونتيه».
( المصدر :د .خالد الهدار )
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