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أزميل  جسده  ليبي  رجل 
»ميلو  االيطالي  الفنان 
درس  وقد   . مالفيرنا«  كورسو 
مدينة  يف  الفنون  »مالفيرنا« 
البندقية، وعاش يف املستعمرات 
مدة  افريقيا  يف  االيطالية 
متنقالً  قضاها  عاماً  عشرين 
وكان  وليبيا.  الصومال  بني 
لنقابة  ورئيساً  ورساماً  نحاتاً 

»فنون املستعمرات« يف ايطاليا، 
الفنية  اعماله  امتزجت  وقد 
بالغموض  يوحي  بإحساٍس 
ال  التي  املشاعر  من  وبنوٍع 

تخفيها صالبة احلجر .
هذه  تاريخ  أن  بالذكر  اجلدير 
يعود  املعّبرة  الليبية  املنحوتة 
إلى العام 1930 أي أن عمرها 

  . اآلن تسعون سنة تقريباً 

صورة

الغالف
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األخراج الفني 

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 
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إنه القاضي أبو محمد عبد الوهاب املالكي 
الكرب  ابيات يشرح بها حاله وهو يعاني  يف 
يف حاضرة العرب ذات يوم مضى، ولكن، هل 
يدور الزمان باملدن فتتسول املجد كما يفعل 

األفراد ؟
ال يبدو أن الزمن يجامل يف هذا اخلصوص، 
فهو كيان هالمي ذو عاطفة معدنية ال يرف 
لها جفن، وال تأبه ملن يقع عليه فعلها، سواًء 
أم حجارًة أم حضارًة أم أي شيء  كان بشراً 
مرور  يفهمه  الذي  الوحيد  فاملنطق  آخر، 

الزمن أنه مير وكفى، وأثناء مروره يدوس ما 
يدوس، ولكن، هل تستوعب بعض احلضارات 

دروس الزمن ؟
املصحف يف بيت زنديق، كياٌن مهمل، ال يهتم 
كثيراً  ُيسجل  لم  األقل،  على  ولكن  أحد،  له 
على الزنادقة انهم أساءوا معاملة املصاحف، 
يسيئون  ال  ولكن،  يتجاهلونها،  أنهم  صحيح 
إليها، شخصياً لم اقرأ الكثير عن هذا، ولكن، 
كثيرة  مناذج  وعاينت،  ورأيت،  الكثير،  قرأت 
لبشٍر يسيئون إلى مفاهيم، وإلى مناهج، وإلى 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

الزنادقة اجلدد

بغداُد دارٌ ألهِل املاِل طيبة ٌ.. وللمفاليِس دار ُالّضنك ِوالضيق ِ
ظللُت حيراَن أمشي يف أزقتها .. كأنني مصحٌف يف داِر زنديق ِ
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عقائد، وإلى أديان، وإلى أساليب حياة، فهل 
الزندقة يف  مفهوم  أن  هنا  نعترف  أن  ميكن 
التعامل مع املقدسات هو مفهوم مشابه ولو 
آخر يف  نوٍع  زنادقة من  ملفهوم  الشيء  بعض 

تعاملهم مع املفاهيم ؟
اآلن  معهم  نتعامل  الذين  عصرنا  زنادقة 
بكل  االمساك  وأباطرة  التسلط،  ملوك  هم 
مقاليد احلياة، ومستبدو التفنن يف مصادرة 
اسلوب  وحتى  وآراءك  ورغباتك  مشاعرك 
تفكيرك ومنط حياتك الشخصية، وهم بهذا 
املفهوم زنادقة جدد قد يحتفظون مبصحف 
لكنهم  بيوتهم،  يف  مدوناً  الشخصية  حقوقك 
إن املصحف يكرر  يقرأونه على االطالق،  ال 
حكايته القدمية التي أخبرنا عنها املالكي منذ 
800 سنة، ولكن بشكٍل مختلف بعض الشيء 
إن سيادة هؤالء على مفاصل احلياة اليومية، 
سواًء على املستوى الشخصي أو على مستوى 
مباشراً  تهديداً  متثل  عام،  بشكٍل  املجتمع 

التعامل  أوردة  يف  الطبيعي  الدم  لسريان 
العملية  سير  يف  حتكمهم  أن  إذ  السليم، 
إذ  تأثيره،  يف  مريعاً  سيكون  مثالً  الثقافية 
الكهنة  ثوب  ارتداء  إلى  سيسارعون  أنهم 
ليستبدوا بكل من يريد أن يبتكر يف فكرٍة أو 
مشروع، وسوف يبذلون جهدهم ليقننوا منط 
أفكارك وطريقة تناولك للمواضيع، وحتى ملا 

قد تقترحه من حلول . 
إن  احلد،  هذا  عند  تتوقف  ال  املشكلة  لكن 
خضوع مجتمع ما، أي مجتمع، لسلطة هؤالء 
نسخة  منه  يجعل  سوف  اجلدد  الزنادقة 
جينياً،  معدلةً  نسخة  أنه  لنقل  أو  مشوهة، 
صحيح أنها حتتوي على نفس مالمح غيرها 
من املجتمعات، فهناك تيار مدني، وهناك دور 
قنوات  وهناك  فكرية،  ندوات  وهناك  نشر، 
مجالت،  وهناك  صحف،  وهناك  فضائية، 
وهناك عشاق وهناك عشق، ولكن، كل هذه 
املنظومة سوف تبدأ يف الدخول يوماً بعد آخر 

افتتاحية  رئيس التحرير

الليبي  9



يف متاهة الكهنة الذين يبدأون يف معاجلة كل 
هذه املالمح مباء املصادرة ومسحوق التسلط، 
نهاية األمر تدور يف  وسوف جتد نفسك يف 
حلقة مفرغة من التيه املعريف الذي لن يصل 

بك إلى أي نتيجة مهما حاولت . 
املحترفون  الزنادقة  هؤالء  إن  يقال  واحلق 
منهم  الواحد  أن  إذ  عملهم،  مجال  يف  دهاة 
بوجه  ويتمتع  ضاحكاً  باسماً  قناعاً  يرتدي 
إذا  لسانه  من  ويندلق  اللقاء،  عند  بشوش 
باملزيد من االقبال  ما خاطبك عسل يغريك 
عليه، فإذا ما اطمئن بالك، وفتحت له قلعتك 
مختلفاً  إليك  الداخل  كان  بابها،  احلصينة 
متام االختالف عن من كان يطرق بابك، وهذا 
بالضبط تلخيص موجز ملا يحدث من اقتحام 
واالجتماعية  الفكرية  املشاريع  لبنية  لهؤالء 

واألدبية بل والسياسية ايضاً.
إن تغول الكهنة على حرية الفكر، هو جرس 
حالة  بوجهه  تعلن  أن  ينبغي  خطير  انذاٍر 
طواريء خاصة ال هدنة فيها وال تهاون، وإذا 
ما أغفلنا هذا اخلطر وتغاضينا عنه فسوف 
نعثر ذات يوٍم على العقل العربي جثةً هامدة 
مرمية بال ضجيج يف زقاٍق ال يلج زقاقه أحد. 

إن احلكاية عميقة الغور، وطويلة مثل معلقٍة 
جاهلية عظيمة، وذلك ألننا ال نعاني من وجع 
واحد، وإمنا نقاسي مرارة أوجاع كثيرة بهذا 
الصدد، وكأننا ننشد مع ابن مسلمة بن عبد 

امللك بيته الشهير : 
بي  فكيف   .. بوجنته  خاٌل  َمن  تعشُق  الناس 

وحبيبي كله خاُل .
لكننا ال نعشق حبيبنا هذا، بل منقته ونتمنى 
احلبيب  وما  سلطانه،  ودولة  هيمنته  زوال 
الذي أعنيه سوى سيطرة الرأي املسبق على 
على  الضجيج  وهيمنة  النظر،  وجهات  تبادل 
جدوى الطحني، فما إن تبادر برأي من شأنه 
ـــــ أن يصلح من حال  ــــ حسب وجهة نظرك 
الذي  املجتمع  منظومة  ضمن  معني  نظام 
يخاطبونك  بكهنٍة  تفاجأ  حتى  فيه،  تعيش 
بصوت مرتفع، ويتعاملون معك بنبرٍة متعالية، 
ويصادرون مامعك من فكر، ويسوقون لسانك 
تلوذ  صامتاً  األمر  بك  لينتهي  التحقيق،  إلى 
التزامك  على  الالئم  لوم  كثر  وإن  بالسكون 

للسكون .
ما  بالتحديد  وهو  كله خال،  اليوم  إن حبيبنا 
إلى محاولة فتح ثغرة للحوار معه، مع  أرمي 

افتتاحية  رئيس التحرير
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افتتاحية  رئيس التحرير
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نتاج عصر طويل ممتد من  أنه  سابق علمي 
عقلية النقل املقيتة التي متقت بدورها مبدأ 
نتيجة مختلفة،  إلى  للوصول  املعريف  التبادل 

فكيف يواجه الكهنة عقلية احلوار هذه؟ 
مبدأ الريبة مقابل نظرية الشك : 

هذا  يف  وهم  املرة،  هذه   يخترعون  إنهم 
مجددون بامتياز، لكنه جتديد أشبه بتصلب 
يد الغريق فال يعطيها ملن يحاول انتشاله من 
الغرق، وألنهم كذلك فهم يواجهون األمر على 

هذا النحو : 
أوالً  وادفع  احلوار،  فكرة  بطرح  أنت  بادر 
على  تتعلق  عملية  جدوى  يف  شكك  مببدأ 
املوظفني يف  أداء  برفع معدالت  املثال  سبيل 
مصلحٍة ما، وسوف جتد أنك وقبل أن تبدا 
يف سرد براهينك على ارتباك هذه العملية، 
إلى  بدورهم  بادروا  الكهنة  أن  جتد  سوف 
مجابهتك بسالح لم يكن يخطر لك على بال، 
إنهم يدفعون باملقابل مبنهج الريبة، وهو منهج 
مسبقاً  نواياك  يحيط  أن  شأنه  من  مدمر 

بالغموض، ويلفها قسراً بعباءة التخوين .
من  جيداً  ويعرف  ومعروف  شهير  مبدأ  إنه 
إلبطال  املثلى  الطريقة  إنه  به،  يتعاملون 

يندفع  التي  االصالحية  اخلطط  مفعول 
شيء  فال  حتقيقها،  نحو  بحماس  اصحابها 

يحدث مبحض الصدفة إذن.
يف  مشروعك  إيقاع  بدايته  ضربة  مبدأ  هو 
ومهما  فعلت،  فمهما  التحديد،  عدم  متاهة 
معالم  حتدد  لم  نظرهم  يف  فأنت  شرحت، 
ليست  هذه  لكن  واضح،  بشكٍل  مشروعك 
بطرف  اآلن  ميسكون  الكهنة  إن  البداية، 
إلى  التالية  اخلطوة  يف  ويلجأون  اخليط، 
إظهار عدم تأكدهم من نواياك، وشعارهم يف 
ليست  مسبقاً  املحددة  غير  املالمح  أن  ذلك 
أصحابها،  نوايا  من  للتأكد  صاحلاً  منوذجاً 

لكن هذا ليس كل شيء ايضاً.
إنهم يواصلون الطريق، وإذا كنت قد دفعت يف 
البداية بشكوكك يف جناح املنظومة السائدة 
يذكر،  جناحاً  حتقق  لم  أنها  رأيت  التي 
وطرحت مشروعاً جديداً يهدف إلى التطوير 
واالبتكار، فإنهم يجابهونك مبنهج مضاد يجعل 
منك شخصاً مريباً يحمل فكرة مريبة ويروج 
ملشروع يدعو إلى التساؤل واالستغراب، وهي 
املقدمات الضرورية املعتادة للرفض يف نهاية 

املطاف . 
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حاوره : رئيس التحرير

ال أتوقع ملجلة الليبي أن تعيش طويالً 
االعالمي والصحفي ومؤسس مكتبة الكون الليبية يف القاهرة فتحي نب عييس لمجلة الليبي : 

ملم  مثقف،  كيان  عيسى«،  بن  »فتحي 
معتز  متواضع  باملعرفة،  متخم  بالتفاصيل، 
بذهنية  أديب  ذلك  فوق  وهو  بتواضعه، 

أعالمي، أو هو إعالمي مبنهجية أديب.
يوم،  كل  بثوب فكرة جديدة  أراه  دائماً  كنت 
على  قدرٍة  من  عيسى  بن  فتحي  ميلكه  فما 
آليات  االبتكار والتجديد واقتراح املزيد من 
هذه  من  ميلكه  ما  األداء،  وتطوير  العمل 
وتنتج  لتعمل  كاملة  مؤسسات  يكفي  القدرة 
بكفاءٍة ال نظير لها، لكننا يف العادة ال نهتم 

بالكفاءات . 
أول  مؤسس  عيسى«  بن  »فتحي  هو  هذا 
مكتبة ليبية يف القاهرة، والصحفي واألديب 
مجموعة  أحاور  املرة  هذه  وكأني  والكاتب، 
من الشخصيات يف شخصيٍة واحدة . لهذا 
وإلى  غيره،  عن  مختلفاً  احلوار  هذا  كان 

أبعد حد : 
الليبي : مررت بتجربة شخصية معك عندما 
جنحنا  هل  فضائية،  قناة  يف  معًا  عملنا 

وفشلت القناة، أم أننا فشلنا وجنحت هي ؟ 
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األديان فعل قراءة قبل أن تكون فعل هداية ؟ 
لهذا  يفترقان،  ال  صنوان  والهداية  القراءة 
البدء كانت  جند أن املسيحية تقول : )) يف 
 : بــ  بدأت  املحمدية  والرسالة   ،)) الكلمة 
))اقرأ ((، طبعا أنا أحتفظ على كلمة »أديان« 
ألن الدين واحد، وكل املظاهر »الدينية« تدور 
نفهم  وكيف  للخالق،  قيادنا  ُنسلم  كيف  حول 
االختالف  وينشأ  املخلوقني،  إلى  رسالته 
سنمارسه  الذي  القراءة  فعل  ماهية  بسبب 
يف  اخلالق،  ملراد  ونهتدي  الرسالة  لنفهم 
الغالب نحن ال نقرأ الرسالة بل نقوم بترتيلها 
وحتبيرها من خالل التأنق يف النطق والتنغم 

اإلجابة عن هذا السؤال نأخذها من الواقع، 
اليوم؟  القناة  تلك  هي  وأين  وأنا  أنت  أين 
اإلجابة تلخص الفرق بني أن تكون صاحب 
رؤية تتمحور حول خدمة مجتمعك وبني أن 
تتمحور  ـــــــ  التعبير  جاز  إن  رؤية  ـــــــ  متلك 
التي  اإلمكانيات  مبقارنة  شخص؟  حول 
أملكها  التي  أو  )الّصديق(،  عزيزي  متلكها 
فالنتيجة  القناة  امكانيات صاحب  مع  )أنا( 
املقارنة  جعلنا  إن  لكن  قطعاً،  هو  لصاحله 
على مستوى الهمة والرؤية واملشروع فالواقع 
يقول إن صاحب النظرة الشخصية الضيقة 
ال يحقق شيئاً وإن امتلك الدنيا بحذافيرها، 
األرض(،  يف  فيمكث  الناس  ينفع  ما  )فأما 
)ماذا  هو  والنجاح  والفشل  اخللود  فمعيار 

قدمت وتقدم لتنفع الناس(.
»مكناس«  مكتبة  أسست   1998 يف   : الليبي 
مكتبة  أسست   2019 عام  ويف  طرابلس،  يف 
إلى  وتلك،  هذه  بني  ما  القاهرة،  يف  »الكون« 
القراءة  عن  مفاهيمك  اختلفت  حٍد  أي 

والثقافة بشكل عام ؟ 
كلما تقدم بنا العمر كلما اتسع أفق تفكيرنا، 
الرؤية،  حدود  اتسعت  كلما  ارتفعنا  وكلما 
من  اقتربنا  كلما  اخلبرة  تراكمت  وكلما 

االمساك بناصية احلكمة.
اسم  اتخذت  كنت  )مكناس(  اسم  قبل 
»مكتبة فتحي«، وقتها كنت أرى »فتحي« هو 
اسم  وهو  »مكناس«،  اسم  جاء  ثم  »األهم«، 
له داللة صوفية، ويعبر عني يف تلك الفترة، 
معبراً عن حالة انتقال من رؤية »فتحي« إلى 
ال  »التصوف«  فضاء  حدودها  أوسع  رؤية 
ــــــ وإن  غير، بعد عقدين من الزمن أدركت 
أن احلياة متسعة بشكل مذهل،  ـــــ  متأخرا 
وتقوم على االختالف والتنوع، وسر جمالها 
اسم  جاء  لهذا  نتفاضل،  أن  ال  نتكامل  أن 

»الكون« داللة على هذه النقلة.
على  يخفى  ال  الذاتية  سيرتك  يف   : الليبي 
أحٍد ذلك البعد الديني الذي ال يفارقك، هل 
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التي  احلروب  ضد  مظاهرات  يف  ويخرج 
يشنها حكامهم ضدنا وال أحد يهتم لصوتهم، 
نقتدي  أن  يريدوننا  التي  االنتخابات  حتى 
والنفوذ، ففي  املال  إال أصحاب  تفرز  بها ال 
منح  مثالً   األخيرة  األمريكية  االنتخابات 
ترامب  وفاز  كلينتون  لهيالري  الشعب صوته 
بفضل أصوات املجمع النخبوي الرأسمالي!! 
علينا أن نتوقف عن جلد ذواتنا واعتقاد أن 
العادي يف دول نسميها متقدمة هو  املواطن 
أفضل حاالً من املواطن العادي عندنا. نحن 

يف عالم يتحكم فيه املال فقط.
فمن  لواقعنا،  عاكسة  مرآة  هو  التلفزيون 
يعمل فيه هم أبناؤنا وبناتنا، والسؤال هو من 
أي بيئة جاؤوا ليقدموا لنا هذا الذي نصفه 
نصفها  التي  القنوات  حتقق  وملاذا  بالسفه؟ 

بعدمية النفع نسب عالية من املشاهدات.
منذ  يتشكل  وهذا  »الوعي«،  هي  مشكلتنا 
نحن  أسرة،  ليكونا  واألم  األب  التقاء  حلظة 
التي  البؤس  حالة  عن  مسؤولون  كأفراد 
شماعة  عن  نبحث  أننا  واملحزن  نعيشها، 

لنعلق عليها املسؤولية ونرجمها.  
األسوة  مجلة  لتحرير  رئيسًا  كنت   : الليبي   
الكثير  القت  مجلة  وهي  يوم،  ذات  احلسنة 
خيطًا  هناك  أن  ترى  أال  آنذاك،  االقبال  من 
رفيعًا بني الدين كتعاليم ونهج، وبني االعالم 
كأداة  للدين  استعماله  دقة  ومدى  الديني 
للوصول إلى املتلقي ؟ أال تعتقد أننا نتحدث 
هنا عن حقل ألغام ينبغي احلذر منه .. وعليه 
اخلصوص  بهذا  جتربتك  كانت  كيف  ؟  أيضًا 

يف األسوة احلسنة ؟
دينية  مجلة  تصدر  أن  ألغام،  حقل  هو  نعم 
احلقيقة  امتلكت  أنك  تدعي  أنك  يعني  هذا 
يف  سبباً  كان  ما  وهذا  اهلل،  باسم  وتتحدث 
املجلة  يف  رحلتي  رافق  الذي  الدائم  التوتر 

طوال عشر أعوام.
 الليبي : إدارة احلوار، أو احلوار ذاته، بشكل 
عام، إلى أي مدى جنحنا كليبيني يف امتحان 

يكون عن  ما  أبعد  الفعل  الصوت، وهذا  يف 
وجترداً  حضوراً  تستلزم  فالقراءة  القراءة، 
لتستنطق النص ال أن تسقط عليه أهواءك 

ورغباتك.
الليبي : متيل إلى التعلم، وبصورة متجددة، 
دورات  على  حرصك  من  واضحًا  هذا  يبدو 
لصاحبها  أن  يف  جميعها  تشترك  مختلفة 
مرهقًا  أليس  شيء.  كل  معرفة  يف  رغبة 
يحاول  أن  واالنسان  األب  عيسى  بن  لفتحي 

معرفة كل شيء ؟
أوراق  بال  شجرة  هو  معرفة  بال  اإلنسان 
بقطعة  أشبه  روح،  بال  جسد  هو  ثمار،  بال 
»روبابيكا«  تاجر  أول  تنتظر  مهملة  أثاث 
عن  اإلنسان  يتوقف  ويوم  منها،  ليخلصنا 
يكون  املعرفة  معني  من  والنهل  للتعلم  سعيه 
واإلضمحالل،  بالفناء  نفسه  على  حكم 
يف  والسعي  احلياة  أكسير  هي  فاملعرفة 
الروح  مينح  الذي  األكسجني  هو  سبيلها 
انتعاشها والقلب خفاقانه والفكر استنارته، 
بوصف  جديراً  تكون  رأيي  يف  فقط  عندها 
يف  اهلل  »خليفة  ملهمة  ومستحقاً  »اإلنسان« 

األرض«. 
 الليبي : من ضمن دوراتك، دورة يف تخطيط 
الدورة  هذه  مبناسبة  التلفزيونية،  البرامج 
مذنبًا  العربي  التلفزيون  تعتبر  هل  بالذات، 
املواطن  حال  إليه  وصل  ما  يف  ومشاركًا 

العربي؟ أم أنه غير ذلك؟
دعني أتوسع قليالً ألقول إن اإلعالم عموماً 
يد  يف  طيعة  أداة  هو  الدنيا  أًصقاع  كل  يف 
الدخل  املعدم من ذوي  من ميلكه، واملواطن 
فجميعنا  وهناك،  هنا  مسحوق  هو  املحدود 
يف الهم مواطنون، إن كان املواطن يف بلدننا 
فاملواطن  عمل،  فرص  وجود  عدم  يشكو 
آلة  يف  ترس  إلى  حتوله  من  يشكو  عندهم 
كان  وإن  لديها،  دفء  وال  مشاعر  ال  صماء 
الصراخ،  التعبير هي حرية  بحرية  املقصود 
الهايدبارك  يف  يصرخ  لديهم  فاملواطن 
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تستمر احلياة ؟ 
واجبه  أداء  من  يتمكن  ال  عندما  الصحفي 
اإلنسحاب فرض عليه، ألنه يف  يصبح قرار 
يفقد  واجبه  عن  فيها  يتخلى  التي  اللحظة 
صفة الصحفي ويكتسب صفات أخرى ليس 

أقلها »منشف« أو« بوق«.
أنفسنا،  به  نخدع  وهم  هو  بالرزق  التحجج 
فأبواب الرزق الشريف أكثر من أن نحصيها، 
الزائفة متنع  األضواء والزخرفة  لكن أحياناً 
ال  كي  القرار،  هذا  مثل  اتخاذ  من  البعض 

أقول إنهم لم يكونوا صحفيني  باألساس.
الليبي : لم تكمل دراستك اجلامعية، أو لعلك 
لم تبدأ بها من األساس، كيف فقدت اجلامعة 

بريقها بالنسبة لشغوف مثلك بالتعلم ؟ 
أدخلها،  فلم  كمبنى  اجلامعة  تقصد  كنت  إن 
فقد  أكادميي  تصنيف  تقصد  كنت  وإن 
تخرجت من املعهد العالي لتقنيات احلاسوب 

والبرمجة تخصص )حتليل نظم(.
اليوم  »اجلامعة«  أن  صديقي  يا  تعتقد  هل 
للتعلم؟  وحيداً  مكاناً  القريب  وباألمس 
على  للحصول  مناسب  مكان  أنها  أوافقك 

احلوار هذا ؟ ال أعني هنا السياسة فقط، 
بل كل شيء يتعلق مببدأ احلوار.

ــــ ، يف بيئة  ـــ ليس يف ليبيا فقطـ  نحن تربيناـ 
شعارها )لنا الصدر دون العاملني أو القبر(، 
قصصاً  الدراسية  مناهجنا  يف  وجعلنا 
وبوصلة  والفخار،  للفخر  رمزاً  جاهلية 
من  حول  خالف  حل  عن  فالعجز  تقودنا، 
فاز يف سباق خيل أسفر عن مذبحة عظيمة 

أصبح مبعث فخر نتغنى بداحس والغبراء.
كل منا يدعي امتالك احلقيقة، ويف املدارس 
كانوا يحذرونا من توجيه أي سؤال للمدرس 
سألته  وإن  و«ملاذا؟«،   »كيف؟«   : خصوصا 

عن »دليل«، فالويل والثبور يف انتظارك.
بعد،  إليها  نصل  لم  نضج  مرحلة  احلوار 
احلقيقة  منلك  ال  بأننا  اعتراف  مرحلة 
املطلقة وأن زاوية نظرنا مهما اتسعت فهي 
محدودة، وأن اآلخر مكمل لنا وليس عدواً.

 الليبي : الصحفي عندما يوضع بني سندان 
إلى  الواجب،  هذا  مخاطر  ومطرقة  واجبه 
؟ هل  وينسحب  يتراجع  أن  له  أي حٍد يجوز 
يكون اخلوف إيجابيًا يف بعض األحيان لكي 



أسعى لدخول اجلامعة.
الليبي : معهد جنيف، ثم اجلامعة األمريكية، 
ثم الصليب األحمر، ثالث دورات كنت مشاركًا 
أن  لنا  األوان  آن  هل  املؤسسات،  هذه  يف  فيها 
يف  التعلم  فكرة  من  اخلوف  حاجز  نكسر 

مؤسسة غربية أهلية؟ 
يف  الثقة  لعدم  طبيعة  نتيجة  هو  اخلوف 
من  منتلكه  ما  ومدى  باآلخر  وجهلنا  أنفسنا 
التخوين  فكرة  يحمل  وقدرة. سؤالك  موهبة 
والتجنيد، فلو كانت دورات حكومية لسمعت 
تتبع  مؤسسات  يف  تدرسون  أنتم  يقول  من 
مخابراتية.  وأجهزة  استعمارية  حكومات 

علينا أن نثق يف أنفسنا أوالً وثانياً وثالثاً.
النبوي،  للمديح  طرابلس  مهرجان   : الليبي 
هل ينبغي اخللط هنا بني حاجة دولة نامية 
للمختبرات وبني حاجتها لرائحة البخور؟ أم 
أن البعد الروحي ضروري لكي نواصل املسيرة 

؟
ال  روح؟!  دون  حياة  ينبض  جسد  يوجد  هل 
أعتقد أن البخور منع أمة كالهند أو اليابان 

أو  الترقية  اجراءات  بها  تستكمل  شهادة 
التعيني.

فقدت اجلامعة بريقها عندي يوم أن حضرت 
مناقشة رسالة دكتوراة ألحد أقاربنا، يومها 
كيف  الطالب،  على  ومشفق  رهبة  يف  كنت 

سيجيب؟ وما هي نوعية األسئلة؟
كانت صدمة أن النقاش انصب على النواحي 
تبدأ  لم  ملاذا  قبيل  من  واإلمالئية،  املطبعية 
الفاصلة؟!  هي  وأين  مبسافة؟!  السطر 
الكتاب؟!  على  املؤلف  اسم  قدمت  وملاذا 
كانت جلسة يف فن اخراج الكتب وطباعتها 
وثالثة  ثانية  مناقشة  حضرت  ثم  بامتياز!! 
ورابعة!! ومثلها خارج ليبيا يف مصر!! نفس 

املشهد!! 
كانت رغبة املشرفني الذين حضرت مناقشة 
الطالب  يكون  أن  يف  واضحة  رسائلهم 
وعلى  نظرهم،  وجهة  يتبنى  لهم  امتداداً 
لتلك  ويخضع  يخنع  أن  ينجح  كي  الطالب 
أنا هنا ال أعمم وإمنا  )املريضة(،  الرغبات 
أال  وراء  والدافع  مشاهداتي  عن  أحتدث 
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الشخصية الليبية السياسية يف مطب حتول 
نفسك  وجتد  شخصي،  سجال  إلى  احلوار 
شخصية  خصومة  ال  بأن  الدفاع  موقع  يف 
يف  الليبية  السياسية  فالشخصية  معه،  لك 
وال  يلّمع  ليناً  هيناً  محاوراً  تريد  األغلب 
عن  توقفت  لهذا  مداهن،  مجامل  يحرج، 

تقدمي البرنامج واعداده.
املوقع  تأسيس  على  أشرفت   : الليبي 
االلكتروني لسفارة ليبيا يف مصر عام 2014 
االلكتروني  االعالم  جلنة  يف  عضوًا  وكنت   ،
للموقع  ومشرفًا  العربية،  الدول  بجامعة 
اجلامعة،  نفس  يف  ليبيا  لدولة  االلكتروني 
العالم  مخاطبة  يف  دائمًا  ننجح  هل   ، برأيك 

من حولنا ؟
ألنه  دولة،  كمنظومة  ونفشل  كأفراد،  ننجح 
»شبه  يدير  ومن  دولة،  منلك  ال  ببساطة 
ميلك  ال  ونعايشها  نعيشها  التي  الدولة« 
وال  خطاب  فحوى  يوجد  ال  وبالتالي  رؤية، 
إلى  اإلعالمي  يحولها  أن  استراتيجية ميكن 

رسائل يخاطب بها اآلخر.
الكون،  مكتبة  عن  اآلن  لنتحدث   : الليبي 
يف  مكتبةً  ليبي  يؤسس  أن  فريدة  جتربة 
؟  احلكاية  بدأت  كيف  عربية،  دولة  عاصمة 

وماذا عن املستقبل ؟
مكتبة  مع  بدأت  واملكتبات  بالكتاب  عالقتي 
منزلة  يف  أعتبره  من  ومؤسسها  »النجاح«، 
الدين  نور  »محمد  الشيخ  واملربي  الوالد 
املاضي،  القرن  من  الثمانينات  يف  بريون« 
فتعلمت على يديه أبجديات هذه الصنعة، ثم 
تعذر  ويوم  واعالمياً،  عنها صحفياً  انشغلت 
انسحبت،  للواجب  منحازاً  أستمر  أن  علي 
القاهرة  وكانت  الكتاب،  أحضان  إلى  وعدت 
للكتاب  غياباً  سجلت  اذ  االنطالق،  نقطة 
جهود  رغم  ليبيا  خارج  الليبي  والكاتب 
الالدولة  حالة  بسبب  واملؤلفني  الناشرين 
اخلدمات  انعدام  بل  وضعف  نعيشها،  التي 
حلقة  الكون  تكون  أن  فرأيت  اللوجستية، 

الصناعية  الدول  مصاف  يف  تكون  أن 
بني  وربط  افترض  والسؤال  واملتقدمة، 
حني  يف  النبوي،  املديح  ومهرجان  البخور 
يتناوب  شعرياَ  مهرجاناَ  كان  املهرجان  أن 
به  جتود  ما  يلقون  منصة  على  الشعراء 
قريحتهم مدحاً نبوياً، وهو لون ثقايف ضمن 
نحتفي  فكما  املجتمع،  يحتاجه  الذي  التنوع 
للفصحي،  وآخر  الشعبي،  للشعر  مبهرجان 
فيه  نرى  بشعر  احتفنا  للمحكي،  وثالث 

تنزيها عن أي غرض دنيوي.
اكذوبة  هو  هل  املدني،  املجتمع   : الليبي 
السياسيني؟  مشجب  هو  أم  النامية؟  الدول 
كيف   . معًا  للجميع  املفضل  القربان  هو  أم 

يحل فتحي بن عيسى هذه األحجية ؟ 
فالترجمة  املصطلحات،  يف  فوضى  نعيش 
تأخذ  ال  أي  حكومية،  غير  منظمات  هي 

دعما حكومياً وال تسعى للسلطة. 
املدنية(،  )الدولة  شعار  اجلميع  اليوم  يرفع 
تفترق  هنا  ؟،  باملدنية  املقصود  ما  لكن 
للدولة  مضاد  هي  هل  وتختلف،  اإلجابات، 
العسكرتاريا  لتولي  رفض  هي  أم  الدينية 
للحكم ؟ وهل هي مرادفة للدولة العلمانية؟ 

أم مرادفة لدولة املدينة املنورة. 
وسيبقى  هالمي،  تصنيف  املدني  املجتمع 
كذلك طاملا لم نحدد مفهوم »املدنية« بوضوح 
وسيبقى  ومراوغة،  باأللفاظ  تالعب  ودون 
الساسة  يد  يف  طيعة  أداة  املصطلح  هذا 
يستخدمونه متى ما شاءوا ويركنونه متى ما 

شاءوا.
عام  قدمته  الذي  »رؤى«  برنامج  يف   : الليبي 
الشخصيات  من  العديد  حاروت   2012
شخصية  محاورة  هل  الليبية،  السياسية 
من  غيرها  محاورة  عن  تختلف  ليبية 
التاريخ  الشخصيات، وإلى أي حد يؤثر هذا 
الطويل من العناد واملآسي على منط احلوار 

مع كائن ليبي ؟ 
محاورة  خالل  نفسك  جتد  ما  دائماً  نعم، 
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وصل بني الداخل واخلارج.
خانة  يف  تصب  واعدة  املستقبيلة  خططنا 
الليبي  االبداعي  الثقايف  باملنتج  نصل  كيف 

إلى كل مكان نستطيع أن نصله.
دقائق  بعد  على  كنت   2010 عام   : الليبي 
لقناة  الفرج  أبواب  برنامج  تقدمي  من 
الليبية، لكنك منعت من العرض يف اللحظة 
قرار  يفعل  وكيف  حدث؟  الذي  ما  األخيرة، 
أنفق  طاملا  مبدع  بنفسية  مفاجيء  منع 
الوقت لتجهيز ما ينوي أن يقدمه للناس ؟ 

لن  البرنامج  أن  البداية  من  أعلم  كنت 
حلقيقة  لي  بالنسبة  اختباراً  وكان  يعرض، 
يومها هو منفتح وجاد  الغد  ليبيا  أن إعالم 

يف شعاراته.
االختالف  مفهوم  عن  األولى  احللقة  كانت 
أول  كنت  املشترك،  والتعايش  العقيدة  يف 
كبيرها  ويلتقي  الكنيسة  يدخل  وقتها  ليبي 
اآلخر  الضيف  وكان  حواراً،  معه  ويجري 
أحمد  الشيخ  األستديو  ويف  األزهر،  شيخ 

القطعاني من ليبيا.
مقفالً،  االستديو  فوجدنا  القناة  دخلنا 
أي  دون  وغادر،  هواتفه  قفل  القناة  ومدير 
أعرف  ال  اليوم  وإلى  توضيح،  أو  اعتذار 
واحلرية  االبداع  وملاذا؟  البث  أوقف  من 
متالزمان، فغياب أحدهما هو مؤشر طبيعي 

على انعدام اآلخر.
اجلاهزة  كتبك  عناوين  بني  من   : الليبي 
لصوص   : العنوان  هذا  نظري  لفت  للطبع 
أال  أيضًا،  األرواح  يسرقون  هل  الروح. 

يكتفون؟
جتربتي  فيه  أوثق  كتاب  الروح«  »لصوص 
للشيخ  نفسه  يسلم  فاملريد  املتصوفة،  مع 
طمعاً يف تزكية نفسه وسمو روحه، فيتحول 
وبهذا  تتكلم،  ال  ترى  ال  تسمع  ال  دمية  إلى 
املعنى هم يسرقون الروح. وهذا ليس حكراً 
على  املبنية  التنظيمات  كل  املتصوفة،  على 
فكرة الوالء والبراء، والسمع والطاعة تسرق 
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أرواح تابعيها، لهذا رفضت وأرفض أن يكون 
لي أتباع.

الليبي : لديك أربع كتب مطبوعة وتسع كتب 
حتت الطبع، يف الواقع أغلبنا يعاني من هذه 
املعضلة، أن غير املنجز يفوق ما هو مكتمل، 
هو  املبدع  أمام  العراقيل  زمن  أن  تعتقد  هل 

زمن أزلي ال ميوت ؟ 
لدى  الوعي  بدرجة  مرتبط  وهذا  نعم، 
املجتمع الذي ال يزال يدفع 10 دوالر ثمن 
كتاب،  يف  دوالر   3 يدفع  وال  »بيتزا«  وجبة 

ويسعى للحصول عليه مجاناً  .
الليبي : أجريت معك العديد من احلوارات، 
تتعامل مع محاور متشنج مندفع وهل  كيف 
تعامل  وسٍط  احلوار يف  بجدوى  فعالً  تؤمن 

لعهود طويلة مبنطق األمر الواقع ؟ 
وأرى  وامض،  كلمتك  قل   : مبنطق  أتعامل 
رسالتي  إليصال  فرصة  املناسبة  هذه  يف 

وفكرتي فقط.
الليبي : أعرف أن لك روحًا تعالج بالسخرية 
ال  واقعًا  بالفعل  نعيش  فهل  الواقع،  مرارة 

عالج ألزماته إال بالسخرية منها ؟ 
الصراخ  ألوان  من  آخر  لون  السخرية 
القدرة  وعدم  العجز  على  ودليل  والرفض، 
من  حقيقة  نسخر  عندها  شيء،  فعل  على 

عجزنا وقهرنا.
الليبي : أخيرًا .. تعيش مجلة الليبي جتربة 
وأن  احلرب.  زمن  يف  مجلة  تصدر  أن  فريدة، 
تروج للحوار يف زمن التشنج .. إلى أي مدى 

تتوقع لهذه التجربة أن تعيش
وبني  العضوي،  املثقف  بني  الفرق  هذا 
لينتج  السعي  يتوقف عن  املتثاقف، األول ال 
والعجز،  االحباط  كل  رغم  وثقافة  معرفة 
اآلخر  بينما  أحياناً،  ويفشل  حيناً  ينجح 

دائما حججه جاهزة وباهتة.
وإن  لألسف،  تعيش طويالً  أن  لها  أتوقع  ال 
حدث ذلك فهذا دليل على أننا مجتمع بدأ 

يتعافى دون مسكنات.
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من الشعير يف اليوم الواحد 
الناقة التي هربت من املعتقل :

غرب  أقيمت  والتي  املعتقالت  تلك  أحد  ومن 
االيطالي،  االحتالل  أقامها  والتي  »اجدابيا«، 
جلبت  لقد   . الهروب  النوق  إحدى  استطاعت 
اإلبل  من  كثيرة  قطعان  من ضمن  الناقة  هذه 
يف  مع  البطنان  منطقة  من  واملاعز  واألغنام 
القرن  الثالثينات من  وبداية  العشرينات  نهاية 
العشرين، ونظراً للمقاومة التي واجهتها القوات 
الليبيني مع بعضهم  ليبيا وتعاون  االيطالية يف 
يف محاربة الغزاة، قامت السلطات االستعمارية 
االيطالية بإنشاء معتقالت بإقليم برقة يف كل 
من البريقة والعقيلة وسلوق واملقرون وغيرها، 
بأسالك  وحيواناتهم  األهالي  حصر  مت  وقد 
واألغنام  اإلبل  حيواناتهم  أهم  وكانت  شائكة، 
قيل  وقد   ، املعتقالت  تلك  واألبقار يف  واملاعز 

يف نهاية العشرينات وبداية الثالثينات من القرن 
العشرين، ونظراً للمقاومة التي واجهتها القوات 
الليبيني مع بعضهم  ليبيا وتعاون  االيطالية يف 
يف محاربة الغزاة، قامت السلطات االستعمارية 
بإقليم برقة يف كل  االيطالية بإنشاء معتقالت 
من البريقة والعقيلة وسلوق واملقرون وغيرها، 
بأسالك  وحيواناتهم  األهالي  حصر  مت  وقد 
واألغنام  اإلبل  حيواناتهم  أهم  وكانت  شائكة، 
قيل  وقد   ، املعتقالت  تلك  واألبقار يف  واملاعز 
إن عدد ما مت جلبهم من املواطنني من منطقة 
حوالي  بلغ  منها  القريبة  واملناطق  البطنان 
أن  بعد  ـــــ  منهم  رجع  مواطن،  ألف  عشرين 
ـــــ أثنى عشر ألفاً، وتوفى  أغلقت تلك املعتقالتـ 
حوالي ثمانية آالف مواطن من املرض واجلوع، 
خاصة األطفال والشيوخ املسنني، فقد كان طعام 
اخليمة »البيت« الواحدة مهما كان عددها حفنة 

 امراجع السحاتي. ليبيا

أم الهردق
الناقة التي سجلت تاريخ شعب ووطن ..
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جنعه . ويف صباح اليوم التالي وجد ناقة وعليها 
تراب ليس من منطقة »كيكبان والعلبة« فعرف 

بأنها قد هربت من االيطاليني .
كما قيل إن الناقة تسللت من املعتقل ليالً بعد 
تتبع  وسيلة  وكانت  احلراس،  عنها  غفل  أن 
هذا  فكان  واخليول،  السيارات  بعض  الهاربني 
عبر  مسيرها  أخذت  التي  الناقة  لدى  معلوماً 
الرمال يف الصحراء حيث ال تستطيع اخليول 
مطاردتها وال السيارات، قطعت هضاب وكثبان 
من الرمال إلى أن جاءت إلى جنوب »البطنان« 
وبعد أن تأكدت من خلو املنطقة من االيطاليني 
ومخابراتهم صارت تبحث عن صاحبها إلى أن 

وصلته .
الناقة تذكر املصادر بأنه     وعن حكاية هذه 
قررت  الثالثينات  وبداية  العشرينات  نهاية  يف 
يربط  طريق  إنشاء  االيطالي  االحتالل  سلطة 
من  ميتد  الغرب  طرابلس  بإقليم  برقة  إقليم 
السلوم إلى رأس جدير، وعند الشروع يف تنفيذ 
املعتقالت  من  عمال  باستخدام  قامت  القرار 
فاستعملت شباباً كعمالة بالسخرة، ومن ضمن 
الشباب أخذت عدد من شباب منطقة »البطنان« 
وضواحي »درنة« من معتقل« البريقة« ومعتقل 
»العقيلة« منهم الشاعر »سالم عبد الرازق البنكة 
اخلادمي الغيثي العبيدي« وابن أخته »مجيد بو 
نصر اخلادمي« . انتقل الشباب حتت حراسة 
ميناء  إلى  االيطالية  القوات  قبل  من  مشددة 
»البريقة«، وهو ميناء صغير كان يستخدم قدمياً 
كمرسى لبعض الصيادين . بعد ذلك مت ترحيل 
ايطالي،  ربانها  كان  سفينة  منت  على  الشباب 
مضت السفينة يف عرض البحر بامتداد ساحل 
ثم  »الزويتينة«  ، مرت على ساحل  برقة  إقليم 
بعيد  من  مرت  بعدها  »قمينس«،  ساحل  على 
على ساحل بنغازي إلى أن صارت على أبواب 
ساحل درنة، وهناك قرر ربان السفينة أن يتزود 
بالوقود من درنة فانعرج نحو ميناءها، وهناك مت 
إبالغ الشباب بأنهم سوف يبيتون يف درنة، ويف 
اليوم التالي صباحاً سوف يغادرون ميناء درنة 
وباإلمكان أن ينزلوا من السفينة ألخذ قسط من 
الراحة داخل املدينة، فرح الشباب بهذا اخلبر، 

إن عدد ما مت جلبهم من املواطنني من منطقة 
حوالي  بلغ  منها  القريبة  واملناطق  البطنان 
أن  بعد  ـــــ  منهم  رجع  مواطن،  ألف  عشرين 
ـــــ أثنى عشر ألفاً، وتوفى  أغلقت تلك املعتقالتـ 
حوالي ثمانية آالف مواطن من املرض واجلوع، 
خاصة األطفال والشيوخ املسنني، فقد كان طعام 
اخليمة »البيت« الواحدة مهما كان عددها حفنة 

من الشعير يف اليوم الواحد 
الناقة التي هربت من املعتقل :

غرب  أقيمت  والتي  املعتقالت  تلك  أحد  ومن 
االيطالي،  االحتالل  أقامها  والتي  »اجدابيا«، 
استطاعت إحدى النوق الهروب . لقد جلبت هذه 
الناقة من ضمن قطعان كثيرة من اإلبل واألغنام 
واملاعز من منطقة البطنان مع أصحابها، ولكن 
واالنعتاق  للحرية  وحبها  موطنها  إلى  شوقها 
وبذكائها  االيطالي،  املعتقل  من  للهروب  دفعها 
املعتقل،  حراس  عنها  غفل  حني  ليالً  تسللت 
احد،  يطاردها  ال  حتى  الصحراء  يف  وتعمقت 
وبذكائها أخذت طريقها مبتعدة عن أي جتمع 
لقوات االحتالل إلى أن وصلت منطقة البطنان 
وعثرت على صاحبها، وهناك شاهدها صاحبها 
وعدد من رفاقه، فقال فيها، وقالوا فيها ملحمة 
البعض  إن  قيل   . الشعبي  الشعر  من  طويلة 
بدن  على  )عالمة  »السيمة«  من  عليها  تعرفوا 
»الصاحلني  املرحوم  بان  أشير  حيث  الناقة(، 
تلك  على  الذي  »الوسم«  رأى  شحات«  محمد 
كما   ، العبيدات  العاللقة  لقبيلة  وهو  الناقة، 
تلك  على  تعرفوا  الذين  ضمن  من  بان  أشير 
الناقة الشيخ »حسني مسعود بو نظارة الغيثي« . 
وأشير بان املرحوم »الصاحلني محمد شحات« 
)ناقتني(  »بكرتني«    بصحبة  شاهدها  قد 
منطقة  شمال  القصيباية  يف  اخلرمة  مبنطقة 
التميمي مبسافة ال تتجاوز الستة كيلومتر عند 

موقع »هواء االذاعة«.
الناقة إن شخصاً     كما قيل كذلك عن هذه 
من جنع مبنطقة »كيكبان والعلبة« القريبة من 
»التميمي« جاء إلى جنعه فلم يجد أحداً منهم 
بعد أن مت ترحيلهم ملعتقالت البريقة والعقيلة 
، وقيل إن هذا الشخص قرر أن يبيت يف مكان 
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وتستمر   . الزمان  ذلك  يف  الصحراء  سيدة 
القصيدة التي درت بني الشباب والناقة إلى أن 

نصل قول احدهم وهو يخاطب الناقة :
»كم فارسًا يوم البالء يجالبك » .

  بعد مدة من الزمن ــــــ ووفق ما يروي الراوي 
عبد اهلل املبروك عبد ربة اخلادمي ــــــ وبينما 
الشاعر سالم عبد الرازق البنكة جالساً مع ابن 
أخته مجيد بو نصر اخلادمي تقدم مجيد خلاله 
سالم وقال له : يا خالي زوجني ، فرد عليه خاله 

سالم البنكة قائالً :
»  يا مجيد بالك فاضي 

                   وناسي ايش صاير يف الزمان املاضي 
يا مجيد بالك فاضي وناسي 

               اللي يف البريقة قاعدين مشاظي »
إلى أخر القصيدة.

كما قال الشاعر الراحل سالم عبد الرازق البنكة 
كبر وضعف بصره قصيدة يف اجلمل  أن  بعد 

وهي ملحمة أخرى نختار منها :-
واهلل يا جمل مانا اقالل امّروة .. أمغير دايل 

علينا وقت واعر قوة
كما أشار مصدر آخر بأنه قد توارد على قصيدة 
الناقة وكما تذكر املصادر كال من الشيخ حسني 
محمد  الصاحلني  والشاعر  نضارة  بو  مسعود 

شحات والشاعر سالم عبد الرازق البنكة .
جتادل  طويلة  قصيدة  هي  الناقة  وقصيدة 
وحتاور فيها عدد من الشعراء مع الناقة، وأورد 
متثل  وهي  ليبيا،  تاريخ  من  تاريخ  قصة  فيها 
اإلبداع الشعري وهي احد روائع الشعر الشعبي 
مثلها مثل عشرات القصائد، وهي ملحمة من 
يتم  أن  يتطلب  التي  الليبية  الشعبية  املالحم 
الفصحى  العربية  إلى  بها وحتويرها  االهتمام 
ألنها  ؛  لها  والندوات  الدراسات  وتخصيص  
ما  عكس  حقيقية،  شعب  وثقافة  تاريخ  متثل 
يقدمه املؤرخون من دراسات عن تاريخ ليبيا ؛ 
التي  األنظمة  مع  تتمشى  دراساتهم  اغلب  الن 
تكون يف السلطة واغلبها فيها شيء من التزوير 
أن  الدراما  كتاب  من  نتمنى  كما   . التاريخ  يف 
يستلهموا من هذه امللحمة أعمال أدبية مختلفة 

إلثراء الدراما الليبية املختلفة .

ونزلوا من السفينة وصاروا يتجولون يف شوارع 
ولم  املدينة  الشباب  تأمل  وهناك  درنة،  مدينة 
يجدوها على سابق عهدها قبل اعتقالهم حيث 
وجدوها مهملة ومدمرة من أثر الغزو االيطالي 
لها، وقد كانت كئيبة حزينة، فقام الشاعر »سالم 
عبد الرازق البنكة« يف حينها برثائها بقصيدة 

شعرية يقول مطلعها:-
)سالمات يا درنة حالل مزارك .. رأس جدنا مبني 

عليه جدارك(
وعن هذه الناقة بطلة هذه احلكاية أفاد الراوي 
»عبد اهلل املبروك عبد ربة الغيثي العبيدي« حفيد 
الشيخ املرحوم »مصباح بوقرامي« مسترسالً بأنه 
يف اليوم التالي من رسوا السفينة يف ميناء درنة 
أبحرت بهم يف أجواء يعمها األسى واحلزن على 
ما تعانيه مدينة درنة من ظلم من قبل املستعمر 
تعمل  السفينة  محركات  استمرت   . االيطالي 

لدفعها إلى األمام نحو ميناء طبرق .
ملحمة الناقة :

مدينة  الزمن  من  مدة  بعد  السفينة  وصلت   
من  مجموعة  تكليف  مت  طبرق  ويف   . طبرق 
أولئك الشباب للعمل بكّسارة لتكسير احلجارة 
) محجر( يف منطقة تسمى »رأس العلبة« حيث 
من  وبعض  البنكة«  الرازق  عبد  »سالم  اختير 
رفاقه بعد التقسيم للعمل كعمالة بالسخرة يف 
فيها  للمبيت  خيام  على  توزيعهم  ومت  الكسارة 
ويف الصباح يشرعون يف العمل يف الكسارة بنقل 
احلجارة ووضعها يف سيور الكسارة والسيارات 
. وقد خصص لهم يوم راحة وكان يوم اجلمعة 
راحتهم صادف  أيام  احد  ويف  أسبوع،  كل  من 
وجود ناقة كانت تنتقل من مكان إلى مكان إلى 
أفاد  وكما  به صاحبها،  مكان  يف  استقرت  أن 
الراوي »عبد اهلل املبروك الغيثي« فإن صاحبها 
قال  والذي  الرفادي«،  الضبعاني  »مصباح  هو 
فيها أول ما رآها يف الصباح باركة بالقرب املكان 

املتواجد به:-
أهالً صباح اخلير وانستينا .. اهلل كرمي يا ناقة 

اللي جيتينا
وتتواصل املسألة وتقول لهم الناقة إنها دخلت 
بها ألنها هي  الصحراء لكي يصعب االمساك 
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الوجه اآلخر لعمر املختار )1(
د / محمد عبد السالم الجالي . ليبيا

هذه املرة ليست كسابقاتها، إذ نقدم فيها حتليالً 
عن  نكشف  كي  ـ  السياسية«   »شخصيته   يف  
عرف  الذي  غير  ـ  املختار  لعمر  ـ  االخر  الوجه 
هذا  ـ  الوغى  ساحات  و  البنادق  فوهة  عبر  به 
املناضل الفذ الذي اخذ على عاتقه زمام قيادة 
حركة املقاومة الوطنية نحو حترير وطنه من نير 
قرن  ربع  طيلة  ـ  البغيض  االيطالي  االستعمار 
من الزمان ، يف احلك الظروف الصعبة ،ها هو  
يف عام 1929م ـ يلعب دوراً  هاماً يف اجلانب 
،بناء  االيطاليني  جنراالت  كبار  مع   ، السياسي 
على طلبهم لعقد         ) مفاوضات صلح ( ـ 
إذ تأكد ان املقاومة الوطنية قد احدثت اجلروح 
 ، االيطالية  االحتالل  قوات  الغائرة يف صفوف 
دخل  لذلك  ـ  التفاوض  طلب  على  اجبروا  مما 
وهو ميلك  ـ  املفاوضات   هذه  ـ  يف  املختار  ـ 

التي  والعزمية،  والقدرة  والشجاعة  االرادة 
حنكة  بكل  سياسياً  دوراً  يلعب  كي  تأهله 
ـ  االشداء  ا  القادة  هؤالء  امام   ، واقتدار 
لنا  توضح  التي  املفاوضات  هذه  خالل  من 

مدى معالم وافكار ـ املختار ـ السياسية ـ التي 
بصرف  ليبيا  ان  املأل،   وامام  فيها  يؤكد  كان 

النظر عن كونها محتلة ، اال انها دولة لها امتداد 
ـ  كان  املنطلق   هذا  ومن  عريق،  تاريخي  وكيان 
املختار ـ يتحاور شخصياً مع االيطاليني ، مؤكداً 
الدولة،  لهذه  االساس  حجر  وضع  على  بذلك 
يذكرها  لم  وإن  االفق،  يف  تلوح   ، بدأت   التي 
باالسم، حيث بدأ بها ) املختار ( من خالل ما 
قام به من شروطاً وامالءات امام كبار جنراالت 
ومسؤولي الطليان، الذين كانوا ميثلون احلكومة 
ـ لذا يفهم من هذا األمر أن  االيطالية املحتلة 
أسس  من  أول  هو  ـ  1929م  سنة  ـ  املختار  ـ 
لهذه  االسم  ذكر  دون  ليبيا،  يف  الدولة  معالم 
على  ـ   املختار  ـ  حافظ  ومن خاللها   ـ  الدولة 

الليبي 
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كيانها وعلى مصلحة املجاهدين التي جعلها  فوق 
اصبع  واضعاً  كان  الوقت  نفس  اعتبار، ويف  كل 
لعدم  وذلك  للقتال،  استعداداً  الزناد  على  يده 
اجتمع  ولهذا  ـ  الطليان  ثقته يف عهود ومواعيد 
ـ عمر املختار ـ مرات عدة ويف اشهر متعددة ، 
إذ كان اشهرها ، مع اجلنرال ـ باد ليوا ـ مبنطقة 
سيدي رحومه شرقي مدينة املرج ـ وذلك يف ـ 5 
املفاوضات  ـ وقد تكررت هذه  محرم 1348هـ 
والشروط يف جل االجتماعات أي طيلة ما يقارب 
عن النصف العام 1929م لذا  عرض ـ املختار ـ 
بعض من الشروط االتية إليقاف القتال والصلح 
ما بني الطرفني ـ دون ادنى تعديل ـ فكانت على 

النحو اآلتي :
ـ  أن يحضر مندوب من احلكومة املصرية  أوالً 
والتونسية عند التوقيع على هذه الشروط ، حتي 
يكون ناقص العهد هو املسؤول امام العالمـ   ثانياً 
ديننا  امور  يف  االيطالية  احلكومة  تتدخل  ال  :ـ 
باللغة  االيطالية  احلكومة  تعترف  أن  :ـ  ثالثاً  ـ 
يكون  أن  :ـ  رابعاً  ـ  احلكومة  دوائر  يف  العربية 
ـ  بالتساوي  وااليطاليني  الوطنيني  من  املوظفون 
باملسلمني  اخلاصة  املدارس  تفتح  أن  :ـ  خامساً 
تصرف  حتت  االوقاف  تكون  أن  :ـ  سادساً  ـ 
جميع  احلكومة  ترجع  أن  ً:ـ  سابعا  ـ  املسلمني 
االمالك املصادرة ـ ثامناً :ـ أن يكون لألمة رئيس 
مسلم تختاره بنفسها ـ تاسعاً :ـ أن نكون احراراً 
يف حمل السالح على اختالف انواعه ، ولنا احلق 

يف جلبه من اخلارج  .
كمسؤول  شروطه  ميلي  ـ  املختار  ـ  كان  هكذا   
هي  هذه  وتعد  املهد،  يف  حتبوا  الزالت  لدولة 
اهم الشروط الذي افاد بها ـ عمر املختار ـ يف 
سبيل الصلح مع االيطاليني ـ ولذلك، من ميعن 
النظر جيداً يف هذه الشروط سيجدها ، شروط 
وإمالءات ملسؤول دولة غير معلنة، إال أن الطليان 
بحجة  املماطلة،  نحو   يتجهون  وقت  كل  بعد 
دراستها وعرضها على اجلهات العليا يف روما .

لقد تكررت هذه املفاوضات، عديد املرات ولكن 
هذا  يف  الطليان  مراوغة  بسبب  جدوى،  دون 
يف  املتمثل  السياسي  املنحى  هذا  أي  االجتاه، 
املفاوضات  ـ لذا اورد بعضها على سبيل املثال 
، والتي عقدت  مع مسؤولي السلطات االيطالية 

ـ  والفنت  الذرائع  وخلق  بالتخاذل  عرفوا  الذين 
ومن خالل هذه املواقف فإن املاريشالـ  بادو ليوـ  
عمل على ضرورة العمل الفوري من اجل استمالة 
باإليعاز  بدأ  ولذلك  التفاوض،  الى  املجاهدين 
الى  ـ الكولونيل ـ باريال  ـ يف اوائل شهر مارس 
عمر  ـ  بالسيد  االجتماع  فيه  يطلب   ، 1929م 
حدد  إذ  الصلح،  شروط  يف  للتفاوض  ـ  املختار 
ينتظر  لم  أنه  ،غير  لالجتماع  ـ موعداً  باريلال  ـ 
فرصة  ينتهز  ان  واراد  ـ   املختار  عمر  ـ  جواب 
املفاوضات  بداية  لقرب  املجاهدين  اطمئنان 
وانشغالهم بعيد الفطر املبارك، فانقض الطليان 
على املجاهدين، وهم يقومون بصالة العيد، إال 
يف  اعقابهم،  على  بردهم  قاموا  املجاهدين  أن 
الوقت التي استمرت فيه املناوشات يف اجلنوب 
من  ثلة  و  ـ  االطيوش  صالح  ـ  بقيادة   الغربي 
ـ   اضطر  مما  املعارك،  نشوب  يف  املجاهدين 
ـ الى حتديد ملسعي املفاوضات، ولذلك  بادوليو 
لتمهيد  ـ  ـ دودياشي  بتكليف متصرف درنه  قام 
فاتصل  ـ  ورفاقه  املختار  عمر  مع  املفاوضات 
باملجاهدين واقترح على السيد عمر املختار  أن 
،وان  1929م  مارس   2 ـ  يوم  االجتماع  يكون 
يكون يف منزل السيد ـ علي باشا العبيدي، وذلك 
يف البحث يف موضوع الصلح، حيث أصر ـ  عمر 
املختار ـ حينئٍذ على احلكومة االيطالية ان تظهر 
إطالق  ذلك  بداية  يكون  أن  على  النوايا،  حسن 
الى  وإعادته  ـ   الرضا  محمد  ـ  السيد  ـ  سراح 
ـ على  املختار  ـ عمر  أمام اصرار  ويبدوا  برقة، 
هذا املطلب، قد رضخت له احلكومة االيطالية، 
جزيرة  من  ـ  الرضا  محمد  ـ  السيد  واحضرت 
بعدئذ  اجتمع  ولهذا  بنغازي،  الى   ) اوستيكا   (
ـ  االيطالية  احلكومة  مندوب  مع  ـ  املختار  عمر 
دودياشيـ  يف منزل على باشا العبيدي ، يفـ  20 
مارس 1929م ـ وقد حضر هذا االجتماع عدد 
كبير من املشايخ واالعيان، ثم مت تأجيل االجتماع 
واملفاوضات الى اسبوع ـ وبالتالي انعقد اجتماع 
آخر يف سانية ) مزرعة ( بالقيقب ( يوم ـ 27 
مارس 1929م ولم يستطع املتفاوضون الوصول 
آخر  اجتماع  بعدئذ  حدث  مجدية،  نتيجة  الى 
على  املرج  يف  ـ  وباريلال  ـ  املختار  عمر  بني  ما 
مشارف »الشليوني« باجلبل االخضر ، يف يوم 6 
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ـ ابريل ـ 1929م ـ  كذلك لم يصل املتفاوضون 
الى نتيجة، عادت املفاوضات مجدداً يف 20 ـ 
ابريلـ  1929مـ  يف بئر املغارة »وادي القصور«، 
وقد حضر هذا االجتماع السيد محمد الرضا، 
اهلل  عبد   ، احلمري  خالد  الغرياني،  الشارف 
العبيدي،  باشا  علي  فركاش،  رويفع  فركاش، 
ـ هذا وقد حضر  عبد اهلل بالعون، مدير املرج 
املختار  ـ  بني  ما  دار  الذي  االجتماع  هؤالء  كل 
االجتماع   هذا  يف  مت  وقد   ، الرضا  بالسيد 
االيطالية،  احلكومة  مندوب  فيه  قام  الذي 
  : وهي  امور،  ثالثة  بني  ـ  املختار  عمر  بخيار 
الذهاب  ـ  ثانياً  ـ  احلجاز  الى  الذهاب  ـ  أوالً 
مقابل  برقة   يف  البقاء  ـ  ثالثاً  ـ   ، مصر  الى 
االيطالية مبرتبات  احلكومة  قبل  من  يتمتع  أن 
كان  ما  ولكن  احترام،  بكل  ومعاملته  ضخمة، 
على ـ املختار ـ إال أن يرفض كل هذه الشروط 
ـ وهكذا جند االيطاليني يرغبون يف املفاوضات 
واالغراءات  االمور  هذه  وكل  آلخر،  حني  من 
التي يقدمونها الطليان لعمر املختار، كانت من 
املقاومة  بنادق  فوهة  نيران  لهيب  اسكات  أجل 
االصيلة،  العربية  خيولهم  وسنابك  الوطنية، 
و  واالخرى،  الفينة  بني  ما  معاقلهم  تدق  التي 
اصابهم  حتي  املستعمرون صهيلها  إن سمع  ما 
الرعب يف نفوسهم ، ومن هنا نذهب الى عقد 
مايو   20 يوم  يف  استؤنفت  اخرى،  مفاوضات 
وقد  قندولة،  منطقة  يف  املرة  وهذه  1929م 
حضر االجتماع كل من ـ باريال ـ وكمباني ـ وعدد 
 ، يأنوا«  »سيشل  وكان  واالعيان،  الضباط  من 
واسره،  ـ  باملختار  ـ  االيقاع  على  النية  بيت  قد 
يسفر  ولم  لألمر  احتاط  املختار  عمر  ولكن 
ـ  ـ مايو  ـ ويف 26  هذا االجتماع عن أي شيء 
1929م ، بدأت املفاوضات من جديد فحضر ـ 
املختار ـ الى مكان قريب من القيقب، ويف هذا 
جاء  ما  اساس  على  املباحثات  دارت  االجتماع 
يف منشور ـ بادو ليو ـ وبالتالي عرض ـ دودياشي 
ـ شروط احلكومة االيطالية ـ اوالً ـ عودة السيد 
ـ  الشريف  احمد  والسيد  ـ  السنوسي  ادريس 
افراد  وجميع  السنوسي،  الدين  صفي  والسيد 
يكونوا  ان  على  البالد،  الى  السنوسية،  االسرة 
يتم  وأن  االيطالية،  احلكومة  اشراف  حتت 

بوصفهم  احلكومة،  من  بترخيص  رجوعهم 
وتتعهد  اوطانهم،  الى  العودة  يبغون  مهاجرين 
بهم  الالئقة  املعاملة  مبعاملتهم  احلكومة، 
الرضا  محمد  السيد  مع  تفعله  ما  غرار  على 
ـ احترام الزوايا واوقافها ودفع املرتبات  ـ ثانياً 
لشيوخها ـ ثالثاً ـ إرجاع امالك السنوسية، رابعاً 
ـ إعفاء الزوايا وامالك السنوسية من الضرائب 
معهم  ما  نصف  املجاهدين  تسليم  ـ  خامساً  ـ 
تدفع   ) ايطالية  ليرة  الف   ( مقابل  اسلحة  من 
ينضم  أن  وعلى  يسلمونها،  بندقية  لكل  ثمناً 
التي  املنظمات  الى  املسلحني  املجاهدين  بقية 
اشرافها  وحتت  االيطالية  احلكومة  تنشئها  
احلكومة  حتددها  معينة   ملدة  وذلك  وادارتها، 
إلقامتهم حتي  اماكن  بتجهيز  وتقوم  بعد،  فيما 
فضالً  باملؤن  امدادهم   احلكومة  على  يسهل 
كل  إبعاد  ـ  سادساً  ـ  عليهم  الرقابة  احكام  عن 
االخوان السنوسية من االدوار وتتعهد احلكومة 
مراكزهم  تناسب  التي  املرتبات  بإعطائهم 
،عندئذ اعترض ـ املختار ـ على تسليم االسلحة 
حتت  االدوار  بقاء  على  واصر   ، االدوار  وحل 
يكون  ان  على   ، الرضا  حسن  السيد  قيادة 

للحكومة نوع من االشراف العام فحسب.
أيد راي ـ املختار  »عبد احلميد العبار« ، رفض 
ـ  املختار  ـ  عروض  دودياشي  ـ اجلنرال  عندئذ 
وانفض االجتماع على ان يعرض دودياشي ،هذا 
احلل ـ كما طلب ـ املختار ـ من نائب الوالي يف 
برقة حتى يفصل فيه ـ اجلنرال ـ سيشل يأنوا ، 

بنفسه .
كل  يف  االيطالية  السلطات  أن  جند  وهكذا 
بينها  ما  واملفاوضات  الصلح  على  تلح  مرة 
هنا،  االشارة  جتدر  ومما   ، املجاهدين  وبني 
الهزائم  مأزق  يف  وقعة  االيطالية  احلكومة  أن 
املتكررة، من قبل املجاهدين، اال انها حتاول من 
خالل هذه املفاوضات أن جتنب قواتها للمعارك 
الشرسة واخلسائر الفادحة كالتي منيت  بها يف 
ولذلك  االشاوس،  املجاهدين  اولئك  مع  السابق 
جند بعد اربعة ايام من املفاوضات السابقة ها 
هو ـ دودياشي ـ يطلب املقابلة مع ـ عمر املختارـ 
ـ  1929م  مايو   30 يف  ـ  قندولة  ـ  منطقة  يف 

وبالتالي ، )يتبع(
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ابراهيم االمام . ليبيا

فقط بل جتاوز ذلك اآلفاق ليصل إلى املغرب 
االقصى ويتجاوزه إلى بالد افريقيا . وذكر سببا 

أخر لكتابته لهذا التأليف هو : 
 رأيُت أن أذيله بنبذة يسيرة ممـا بلغنا مـن ذلك 
، جتديداً ملحاسنه ، وتخليـــداً ملآثره ، وتتميماً 

للفائدة ، ورجاء مشاركته يف البركة العائدة .
ال أعلم ما إذا كان هناك نسخ أخرى للمخطوط 
أوالً  واحتي  ألبناء  به  أتذرع  آخر  عذر  وهذا 

وبالدي ثانياً  .
هذا املخطوط الذي بني أيدينا من مكتبة عائلة 
»بن ضوي« بنو عمومة الشيخ توارثوه أباً عن جد 

؛ نسأل اهلل أن يحفظهم ويعلي ذكرهم .
وصف املخطوط :

   كتب املخطوط بخط مغربي واضح ويقع يف 
لوحة عدد االسطر يف كل  واربعة وستني  مئة 

لوحة خمسة عشر سطراً . 
وأربعة  مقدمة  إلى  كتابه  بتقسيم  املؤرخ  قام 
أبواب وخامتة .. ذكر فيها مولده ونشاته وابنائه 
وشيوخه وتالميذه وكتبه ودروسه وإجازاته العلمية 
ورحالته ومواقف كثيرة من حياته .. وختمه بعدة 
قصائد يف رثائه قاله بعض معاصريه من اهل 
بلده ومن بلدان أخرى . فنسأل اهلل ان يرحمهم 

جميعا ويتقبلهم .

     الشيخ »عبداهلل بن ابي بكر الغدامسي« 
األعالم  وأحد  غدامس،  علماء  جهابذة  أحد 
الذين يشار إليهم بالبنان، جهله أبناء هذا اجليل 
من واحتنا غدامس خاصة وليبيا عامة، عذرهم 
الشيخ  تركة  نشر  عدم  هو  واملقبول  الوحيد 
العلمية؛ متمثلة يف مخطوطاته التي وضعها ال 
لتحفظ يف الرفوف بل لتعيها النفوس وحتفظها 

الصدور.
   وهذا املخطوط : » تذكير الناسي« هو رد 
على أحد علماء املغرب الذين عاشوا بعد عصر 
لكنه  عنه،  نبذة  فكتب  صيته،  وبلغهم  الشيخ 
على ما يبدو بخسه حقه ولم يفه قدره، فشمر 
حفيده »محمد بن محمد بن موسى بن مهلهل 
الغدامسي« عن ساعد اجلد ليذود عن الشيخ، 
ويرفع ما وضع من ذكره، ويحي ما درس من 
أثره، فكان هذا التأليف .. رمبا يعد األول من 
تأليفاً  ليبيا أن يضع أحدهم  نوعه يف بالدنا 

خاصاً بسيرة أحد أعالم البالد وهم كثير .
   املخطوط يتحدث عن ما جهله أو جتاهله 
الصغير  محمد  اهلل  »أبوعبد  املغربي،  املؤلف 
السوسي«   املراكشي  اهلل  عبد  بن  محمد  بن 
بعد  الثمانني  حدود  يف  مبراكش،  املولود 
كتاب  على  رداً  وذلك  األلف)1080ه(،.. 
وضعه وذكر فيه الشيخ »عبداهلل بن أبي بكر 
الغدامسي« فرأى حفيده أنه لم يفه حقه فكتب 
أني ذكرت تفصيل ما  : »غير  هذا املخطوط 
أجمله وتسطير ما أهمله، ليعلم الواقف عليه 
ما تضمن كالمه من الفوائد وما حتلى به من 
اجلواهر والفرائد »، وذكر أن املؤلف السوسي 
لم يلتق بالشيخ بل بلغه صيته، وهذا أكبر برهان 
على مكانة الشيخ العلمية ليس عند أهل بلده 

   قراءة يف مخطوط الغداميس  ..

تذكير الناسي وتليني القلب القاسي



ملاذا ال يقرأ العرب ؟

الليبي ـ وكاالت

يخص  فيما  متردي  وضع  يف  أصبحنا  لقد 
من  وقع  كشخص  الكتب،  ومطالعة  القراءة 
سقوطه  مبجرد  حياته  وانتهت  فمات  علو 
القراءة  أن  فيه  مناص  ال  مما  كقذيفة، 
على  القدرة  تطوير  يف  مركزيا  دورا  تلعب 
متحضر  مجتمع  وإنتاج  والتحليل  التواصل 
ومدمن  مثقف  مجتمع  مبسؤولياته.  وواع 
ومأل  الكتب  صفحات  أكل  على  إدمان  شر 
على  واالنفتاح  مبعلومات،  املعريف  خزانه 
باإلنسان  العلو  شأنها  من  أخرى  ثقافات 

ومؤهل  قادر  شك  بدون  سيصبح  الذي 
تقدمه  ويف  املجتمع  دينامية  يف  لالنخراط 

ويف حركيته وصيرورتها.
السرعة  عصر  زماننا،  يف  نفتقد  لألسف 
التي  النقالة  الذكية  والهواتف  والعوملة 
غزت أسواقنا وبيوتنا لنخبة من أهل الفكر 
املاء  كندرة  نادرة  أضحت  نخبة  والثقافة، 
خلق  على  قادرة  نخبة  خالية،  صحراء  يف 
واجلهل  األمية  محو  من شأنه  تغير جذري 
الصورة  تلك  ومحو  مهول  بشكل  املتفشي 
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حول  السوداوية  الواقعية  الصورة  القامتة، 
أصبحت  مجتمع  ثقافة  بالفعل  القراءة، 

مستوياتها. متدنية 
حني تسأل مواطناً عربياً عن الهواية األولى 
التي ميارسها، سيذكر لك أكثر من هواية، 
تتوقع  ال  ولكن،  اكثر،  أو  عشرة       رمبا 
احتمال  فهذا  القراءة،  بينها  من  تكون  أن 
بعيد، وبعيد جداً، لذلك يظل السؤال قائماً 
وبدون إجابة مقنعة حتى اآلن، ملاذا ال يقرأ 

العرب .
العرب أقل أمة تقرأ :

ال تستغرب من عنوان كهذا، عنوان ال يبعث 
يف  أو  اجلرائد  يف  تقرأه  حني  األمل،  على 
خصصت  التي  والكتب  واملقاالت  املنتديات 
سطورها لوصف ووضع تقرير مفصل حول 
مجتمعاتنا  إليه  آلت  الذي  الكارثي  الوضع 
عليه،  يحسد  ال  وضع  القراءة،  أزمة  حول 
من  تعاني  عامة  بصفة  العربية  الشعوب 
إذا  تعاني  ال  هي  رمبا  أو   ، الوضع  هذا 
لعثرنا  باملعاناة  شعرت  فلو  الدقة،  شئتم 

على حلول، أو لسعينا إليها على األقل .
وضع  حول  مطمئن  هو  مبا  ينبئ  ال  األفق 
القراءة يف هذا الوطن املمتد من خليجه إلى 
محيطه، لغة األرقام بالفعل تتكلم وتتحدث 
فال  املهولة،  الكارثة  حجم  وتلخص  بأدلتها 
األوروبي  املواطن  إن  لك  قلت  إن  تستغرب 
العالم  يف  بينما  سنوياً،  كتابا   35 يقرأ 
واحداً  كتاباً  يقرؤون  فرد  ألف   21 العربي 
؟  نقرأ  أمة  نحن  هل  عليكم  باهلل  سنوياً، 
ونتعرف  املعرفة  جانب  ننمي  أن  لنا  كيف 
أن  لنا  كيف  أخرى،  ثقافات  على  وننفتح 
نزيد من حصيلتنا اللغوية، أصبحنا ال نرى 
الكتاب ضرورة للروح بل شيئاً من املاضي، 
معه  وازدادت  القراءة،  دور  تهميش  ازداد 

وثيرة ونسبة األمية واجلهل.
لكل داء سبب : 

على  ساعدت  عدة  وأسباب  عوائق  هناك 

املدارس  جند  فمثالً  القراءة،  حالة  تدهور 
دور  للمدارس  أن  مع  مكتبات  من  تخلو 
دور  وغياب  التحفيز،  يف  وهام  مركزي 
االهتمام  بذور  لغرس  أولى  كقدوة  اآلباء 
تنعدم  القراءة  والقراءة، جند مثالً  بالكتاب 
ما  عكس  العامة  والفضاءات  املحطات  يف 
حالة  املثال،  سبيل  على  اليابان  يف  جنده 
ركود تشهدها املكتبات العامة التي ال تصلح 
الزائر على أخذ  للقراء ولتحفيز  فضاءاتها 
الكتاب وتصفح صفحاته أو إحداث نوع من 
األلفة مع املكان، حالة ركود أيضاً تشهدها 
اجلرائد  وأكشاك  الكتب  بيع  أماكن 
واملجالت مما يؤكد متاماً أن القراءة تعيش 

ومزرياً. بائساً  وضعاً 
يا زمان املنع ولى زمانك :

واملمنوعة  بالسم  املحفوفة  الكتب  زمن 
لقد  أثر،  له  يبق  ولم  اندثر  واملصادرة 
أصبحت الكتب متوفرة عكس ما كان سابقاً، 
من  كل  كان  املاضي  الكتب يف  بعض  أن  إذ 
هذا جند  ومع  محالة،  ال  حتفه  لقي  ملسها 
يف عصرنا، عصر الكتب املتاحة واحلبيسة 
رفوفها لألسف، كتب وحيدة ال جليس لها، 
معنى  بال  كتب  فيها  أو  فيها،  كتب  بيوت ال 
يزداد  الطبخ  كتب  ورائها،  من  طائل  وال 
اإلقبال عليها كما لو أن أمتنا تعاني اجلوع 
عادات  فيها  طغت  مجتمعات  واملسغبة، 
وعشوائي  فوضوي  بشكل  الرقمية  القراءة 
إقصاء  إلى  أدى  مما  مضبوط  وغير 
منقطع  اإلقبال  وشيوع  الورقية،  الكتب 
انصرفوا  والقراء  األنترنت،  على  النظير 
ومحطاته  التلفزيون  مشاهدة  إلى  لألسف 
الفضائية. يقول »ميخائيل نعيمة« : عندما 
كالطاولة  البيت ضرورة  املكتبات يف  تصبح 
ميكن  عندئذ  واملطبخ،  والكرسي  والسرير 

متحضرين. أصبحنا  بأننا  القول 
: املعدومة  البيانات  قاعدة 

العالم  يف  القراءة  بوضع  اجلزم  ميكن  ال 
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الذي  املدى  املعروف  غير  فمن  العربي، 
االرتباط  يف  احلديثة  األجيال  إليه  وصلت 
أية  غيبة  ظل  ويف  والقراءة.  الكتب  بعالم 
بيانات حقيقية عن إنتاج الكتب واستهالكها 
الدول  يف  احلال  مثلما  املبيعات،  وأفضل 
الغربية، يصبح التوصل لتصور بشأن وضع 
واإلسقاطات  باملخاطر  محفوفاً   القراءة 

الذاتية. واالنطباعات 
بيانات  أية  توجد  ال  ذلك،  إلى  إضافة 
الثقافية  واجلوانب  التعليم  عن  حقيقية 
ظل  يف  القراءة  عملية  مثل  به،  املرتبطة 
واإلقبال  لإلنترنت  املختلفة  التأثيرات 
فال  عليها.  اجلديدة  األجيال  من  الهائل 
عينة  على  أُجريت  واحدة  دراسة  توجد  
ميدانية، حاولت االقتراب من التعرف على 
ال،  أم  أصالً  يقرؤون  العرب  كان  إذا  ما 
يقرؤونها؟ وهل  التي  الكتب  نوعية  وما هي 
أم ال؟  الكتب  يحرصون على زيارة معارض 
التي  الكتب  نوعية  هي  ما  زاروها،  وإذا 
يقبلون عليها ويحرصون على شرائها سواًء 
فيما  تفاوت  يوجد  وهل  ألبنائهم؟  أو  لهم 

بني األجيال املختلفة يف عملية القراءة؟
من سرق منا عادة القراءة ؟ : 

مثل  اجلديدة  التعليم  وسائط  أثرت  هل 
واقتناء  القراءة  عملية  على  اإلنترنت 
الكتب؟ ميكن القول بتراجع كبير يف عملية 
فبعد  املعاصرة؛  العربية  الثقافة  يف  القراء 
ماضية  قريبة  عقود  منذ  الكتاب  كان  أن 
ميثل قيمة كبيرة للمواطن العربي، تراجعت 
األفراد  جند  أن  وقل  كبير،  بشكل  قيمته 
يحرصون على اقتناء الكتب وتشكيل مكتبة 
من  مختلفة  أشكال  على  حتتوي  منزلية 

واملجالت. الكتب 
ممن  الكثيرين  أن  للنظر  الالفت  إن  بل 
وفكرية  ثقافية  بجوانب  عملهم  يرتبط 
باإلملام  فقط  ويكتفون  يقرؤون،  ال  معينة، 
بعناوين الكتب وسياقات األحداث والقضايا 

أولها  أسباب،  لعدة  ذلك  ويعود  املختلفة. 
األسرة  داخل  القرائية  الثقافة  ضعف 
األحيان  بعض  يف  تكتفي  التي  العربية 
متيل  وال  اليومية،  الصحف  على  باالطالع 

لشراء الكتب أو احلرص على اقتنائها.
الكتب،  أسعار  بغالء  أيضا  ذلك  ويرتبط 
األمر الذي يجعل من اقتنائها مسألة ترهق 
العربية.  الدول  معظم  يف  األسرة  ميزانية 
بها  املنوط  بالدور  تقوم  املدارس ال  أن  كما 
القراءة،  على  الصغار  وتدريب  تربية  يف 
ارتياد  أجل  من  بعينها  حصص  وتخصيص 
هذا  احلرة،  واملطالعة  والقراءة  املكتبات 
من  مكتبة  على  تشتمل  املدرسة  كانت  إذا 

األساس.
الشديد  الضعف  األمر،  حدة  يعمق  ومما 
االحتفاء  وعدم  العربية،  اللغة  تعليم  يف 
للتعلم  أساسية  كمادة  اآلن  املدارس  بها يف 
بها.  والفهم  التفكير  وإهدار  والقراءة، 
لدى  متزايدة  قناعة  هناك  أن  فاملالحظ 
أهمية  بعدم  التالميذ،  وذوي  املدارس 
التالميذ،  ملستقبل  بالنسبة  العربية  اللغة 
يف  العمل  لسوق  األساسي  الضامن  حيث 
وعلى  األخرى  اللغات  تعلم  هو  املستقبل 

اإلجنليزية. اللغة  رأسها 
القراءة  عملية  يف  السلبية  اجلوانب  ومن 
اإلقبال  ذلك  الكبير،  العربي  العالم  يف 
واملسيحية  اإلسالمية  الدينية  الكتب  على 
عملية  من  يجعل  الذي  األمر  السواء،  على 
األساس،  يف  أيديولوجياً  دفاعاً  القراءة 
األخرى  الفروع  على  انفتاح  أي  دون 
والتاريخ  والفن  األدب  مثل  املعرفة،  من 
من  وغيرها  والعلوم،  واالجتماع  والفلسفة 
عليها  يقبل  ال  التي  األخرى  التخصصات 

أحد من القراء.
ارتفاع  ظل  يف  أنه  األمر  يف  والغريب 
األقل  على  أو  الدينية،  الكتب  قراءة  نسبة 
التليفزيون  مشاهدة  نسبة  تزداد  اقتنائها، 
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هي  تصبح  بحيث  اإلنترنت  مع  والتعامل 
أداة املعرفة والتعرف على العالم، بعيداً عن 
الكلمة املكتوبة واألفكار األكثر عمقاً. وتزداد 
خطورة األمر هنا يف ظل التزييف والتسخيف 
الهائل الذي يقوم به اإلعالم العربي املعاصر، 
بكافة شرائحها  العربية  للعقلية  من تسطيح 

العمرية املختلفة.
جديدة  فرصة  العربية  اجلامعات  تقدم  وال 
اجلديدة  األجيال  وتعويد  فات  ما  لتعويض 
من  بلة  الطني  تزيد  ما  بقدر  القراءة،  على 
الرتيبة  التعليم  عملية  على  التركيز  خالل 
األساس  يف  ترتكز  والتي  لإلبداع،  املضادة 
ينتهي  بحيث  املقرر،  اجلامعي  الكتاب  على 
العام اجلامعي وكل ما تعلمه الطالب أو قرأه 
مجموعة فصول من عدة كتب ال تسمن وال 

تغني من جوع.
ثراء  رغم  ذاتها،  اجلامعية  املكتبات  أن  كما 
بعضها، ال حترص على اقتناء الكتب النقدية 
وتنتج  القضايا  وتثير  العقول  حترك  التي 

جيالً جديداً ذا عقل منفتح.
العربي  العالم  يف  القراءة  عملية  يبتر  ومما 
ضعف الترويج لها، وهو ضعف يرتبط بعدة 

وقلة  العامة،  املكتبات  قلة  منها  جوانب، 
الفعاليات  وضعف  السنوية،  الكتب  معارض 
الثقافية التي تتحول، إن وجدت، إلى حفالت 
شيء  أي  من  السياحية  للممارسات  أقرب 
أداة  تصبح  السنوية  املعارض  أن  كما  آخر. 
وبعض  األطفال  وكتب  الدينية  الكتب  لشراء 
وغيرها  املختلفة،  اآللي  احلاسب  وسائط 
للمعرفة  منها  للترفيه  األقرب  اجلوانب  من 

اجلادة واحلقيقية.
وأخيرًا : 

حتتاج مسألة العودة للقراءة يف العالم العربي 
لتالحم جهود العديد من املؤسسات املختلفة، مثل 
املدرسة واجلامعة، من حيث القيام بدور تدريبي 

يحث األجيال اجلديدة على القراءة واالطالع.
الثقافية  املؤسسات  تقوم  أن  يجب  كما 
يف  املطلوبة  بأدوارها  واخلاصة  احلكومية 
القارئ  إلى  وصوله  وضمان  الكتاب  إنتاج 
البيع  منافذ  حيث  من  سواًء  ويسر،  بسهولة 
معقولة  أسعار  حيث ضمان  من  أو  املختلفة 
له. وأخيراً يجب على األسرة أن تقوم بدور 
لدى  وأهميته  قيمته  للكتاب  يعيد  كبير، 

األجيال العربية اجلديدة.

شؤون عربيـــــة
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 .. ُتقرأ مرتني  .. كتب عن مرحلة يف تاريخ ليبيا تستحق أن  كتاب بالغ األهمية 
وكم من ايام التاريخ يستحق التمعن غير أننا معشر ال نقرأ ، وإن قرأنا ال نتمعن . 

كتبوا ذات يوم .. 

كتبوا ذات يوم .. 
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يوسبريدس القورينائية

د. حسن المغربي. ليبيا

مدخل تاريخي:
انحدرت تسمية إقليم قورينايئة من التسمية 
   Cyrenaica provincia الالتينية 
السلوم  من  املمتدة  املنطقة  بها  ويقصد 
وهو  الكبير،  خليج سرت  منطقة  إلى  شرقاً 
برقة،  بإقليم  احلديث  العصر  يف  يعرف  ما 
ويبدو أن هذه التسمية جاءت يف زمن متأخر، 
طوال  يستعملون  كانون  القدماء  فاإلغريق 
العصور الكالسيكية اسم ليبيا عند اإلشارة 
عرفوه يف  مكان  أول  وهو  اإلقليم،  هذا  إلى 
هيرودوتس  نرى  أننا  لدرجة  إفريقيا،  قارة 
بها  ليدل  ليبيا  اسم  يستخدم  التاريخ(  )أبو 
على القارة اإلفريقية برمتها باستثناء مصر.

ليبيا  زار  الذي   - هيرودوتس  رواية  تعزو 
امليالد-  قبل  اخلامس  القرن  منتصف  عند 
إلى  ليبيا  باالستقرار يف  لإلغريق  عهد  أول 

ثيرا  جزيرة  من  قدموا  الذين  املستعمرين 
اليونانية )سنتاورين اآلن(  يف منتصف القرن 
قورينى،  بإنشاء  وقاموا  امليالد،  قبل  السابع 
ومت  املؤرخني،  أغلب  بها  أخذ  رواية  وهي 
التاريخية،  الكتب  من  كثير  يف  اعتمادها 
لكن هناك بعض الباحثني يعتقدون إن إقليم 
محاوالت  الثيرانيني  قبل  شهد  قورينائية 
أقدم عهداً لالستعمار اإلغريقي، قامت بها 
وشبة  وتسالي  كريت  إلى  تنتمي  عناصر  
طروادة  أهل  منهم  كان  البلوبونيز،  جزيرة 
يف  إغريقية  مستعمرة  أول  أسسوا  الذين 
قورينائية  يف القرن الثاني عشر قبل امليالد 
قرون،  بخمسة  الثيرانيني  مجيء  قبل  أي 
ولقد استند أصحاب هذه النظرية)1( على 
يف  جاءت  التي  قورينى  احلورية  أسطورة 
البوثية الرابعة للشاعر بنداروس، و بحسب 

32الليبي 



الليبي  33

ترح_______ال

الليبي  33

فرضيات  مجرد  فهي،  شاموا،  فرنسوا 
عدة  من  عليها  االعتماد  ميكن  ال  تعسفية، 
بني  معقول  تفسير  يوجد  ال  أنه  منها:  نواح 
متاثل الشخصيات األسطورية يف البلوبونيز 
وقورينى، ومن جهة ثانية، ال توجد مخلفات 
أقدم عهدا من  قورينائية  إغريقية يف  أثرية 
النصف الثاني من القرن السابع قبل امليالد، 
اإلغريقية  الوثائق  »إن  إلى  باإلضافة  هذا 
قورينى  تأسيس  قبل  ُدّونت  التي  الوحيدة 
يف  تنحصر  ليبيا،  عن  وتتحدث  اإلغريقية، 
ال  األساس  يف  وهي  هوميروس«)2(  أشعار 
ففي  املزعومة،   املستوطنة  هذه  إلى  تشير 
فقرتني،  يف  ليبيا  ذكرت  األدويسة  ملحمة 
)تيلماخ(  على  منالوس  سرد  وقتما  األولى: 
أثناء  اخليالية  مغامراته  أوديسيوس  ابن 
والنوبة  ومصر  قبرص  عبر  الطويلة  أسفاره 
وصيدا وبالد العرب ثم ليبيا » التي تولد فيها 
مرات  ثالث  النعاج  وتلد  بقرون،  احلمالن 
كانوا  سادة  أهلها  وجميع  الواحد،  العام  يف 
اللنب  اللحم و  و  أو عبيد، ال يعوزهم اجلنب 
اجليد، وشياه قطعانهم تدرَ طول العام«)3( .
البطل  لسان  على  كانت  الثانية  الفقرة  أما 
اخلنازير  لراعي  يحكي  وهو  )أوديسيوس( 
قصصا خيالية ملفقة يف مصر فيقول بعد أن 
مكث فيها سبع سنوات: »ويف السنة الثامنة 
قدم تاجر فينيقي فأغراني بالذهاب معه إلى 
بلده، وأقمت قرابة سنة، وحملني بعدها يف 
يريد بضائع  بأنه  وتظاهر  ليبيا،  إلى  مركب 
يضمر  كان  احلقيقة  ويف  املكان،  ذلك  من 
اإلله  لكن   )...( املال  أجل  من  كرقيق  بيعي 
زيوس، حطم املركب يف مياه البحر بني ليبيا 

وكريت«)4(.
بإمعان،  الفقرتني   هذين  يف  ُنظر  ما  وإذا 
ُيالحظ إن هوميروس ال يذكر عن ليبيا شيئاً 
ذي بال، إذ أن الفقرة األولى يفهم منها؛ إن 
يعرفون  كانوا  الهومري(  )العصر  اإلغريق 
ليبيا مبراعيها وأغنامها، أما الفقرة الثانية، 
تشير كما هو واضح إلى االستيطان الفينيقي 
يف قرطاجة. ألن كلمة )ليبيا( تعني )إفريقيا(، 
وبناء على ما سبق، فإن معرفة اإلغريق بليبيا 

ال  لذ  محدودة،   كانت  هوميروس  زمن  يف 
نستشف  أن  األحوال،  من  بأي حال  ميكننا، 
من هذين الفقرتني وجود مستعمرة إغريقية 
تزعم  كما  قورينى  تأسيس  قبل  ليبيا  يف 
النظرية املشار إليها آنفا، »ولو صح حقا إن 
ليبيا  يف  مستعمرة  أنشأت  اإلغريق  من  فئة 
العالم  يف  واسعة  شهرة  سريعا  الكتسبت 
تأسيسها  صدى  وتردد   . اإلغريقي«)5( 
إاللياذة  يف  سيما  الكالسيكية  اآلداب  يف 

واألدوسية.
األخذ  سوى  يسعنا  ال  املنطلق،  هذا  ومن 
التي  هيرودوت  برواية  مبدئيا(  األقل  )على 
تقول إن مستعمرة باتوس هي أول مستعمرة 
النقاب  يكشف  حتى  ليبيا،  عرفتها  إغريقية 
يف إحدى األيام عن نصوص جديدة أو يعثر 
على مخلفات أثرية يف ليبيا يعود تاريخها إلى 

ما قبل القرن السابع قبل امليالد.
يوسبريدس مدينة الغرب السعيد :

يف حدود القرن اخلامس قبل امليالد ورد ذكر 
 )Euesperides( يوسبريدس  مستوطنة 
هيرودوتس،  لدي  التاريخ  يف  مرة  ألول 
احلملة  عن  حديثه  معرض  يف  ذلك  وكان 
الفارسية على برقة عقب مقتل امللك الباطي 
أخرى  مرة  ذكرت  كما  الثالث،  اركسيالوس 
لدى هيرودوتس نفسه يف سياق تعيني أماكن 
قبيلة  موطن  حدد  حيث  الليبية،  القبائل 
االوسخيساي  إلى الدواخل من مدينة برقة 
يوسبريدس)1(،   عند  البحر  شاطئ  حتى 
وقد سميت  املدينة  بهذا االسم كونها تقع يف 
أقصى الغرب من مناطق استقرار اليونانيني 
عند  يعرف  كان  الذي  قورينائية  إقليم  يف 
اإلغريق القدامى باسم ليبيا،  ويرجح بعض 
املصري  الباحث  مقدمتهم  ويف  املؤرخني 
تأسيسها   تاريخ  نصحي  إبراهيم  الدكتور: 
-519 عام  وحوالي  ق.م   525 بني  فيما 
اركسيالوس  امللك  أيدى  على  ق.م    518
الثالث الذي طاملا حاول اخضاع مدينة برقة 
لسلطانه ودعم سيطرته يف غرب قورينائية، 
ومن جهة أخرى يحدد عالم اآلثار االجنليزي 
عند  يوسبيريدس  مدينة  موقع  جودتشايلد 
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الطرف الشمالي من سبخة السلماني مبدينة 
بنغازي، فوق ذلك املكان املرتفع حيث توجد 
اآلن مقبرة سيدي اعبيد الفيتوري)2(. وهو 
موقع ساهم كثيرا يف تعرض املدينة لغارات 
سرت،  خليج  حول  املقيمة  الليبية  القبائل 
مثلما نسمع من ثوكيديديس عن قبائل ليبية 
تضرب حصارا على يوسبيريدس سنة 414 
أسطول  وصول  إال  عنها  يرفعه  فال  ق.م  
يدعى  رجل  بقيادة  كورنثى  من  إغريقي 
جيليبوس كان يف طريقه إلى سيراقوسه لكن 

الرياح طوحت به إلى يوسبيريدس.)3(
ذكرت  املدينة  هذه  إن  اإلشارة  جتدر  ومما 
منها:  عديدة  أسماء  حتت  التاريخ  يف 
ويوهسبيريدس،  وهسبيريس،  هسبيريدس، 
تأثير  –حتت  البحاث  من  كثير  جعل  ما 
قدمية  إغريقية  أساطير  من  يعرفونه  ما 
يخلطون بينها وبني تلك األساطير التي هي 
ما نالحظه يف  ذاتها، وهو  املدينة  أقدم من 
نسبة املدينة إلى حدائق التفاح الهسبيريدس 
هسبيريدس  بنات    )Hesperides(
األسطوريات اللواتي كن يحرسن ذلك اجلنان 

الذي أهدي إلى اإللهة هيرا يوم زفافها إلى 
زيوس، كما تعرفوا أولئك البحاث على هذه 
احلدائق وعينوا مكانها بهواء حمزة أو سواني 
عثمان، وإمعان يف هذا االجتاه قاموا بتحديد 
موقع  نهر الليثون األسطوري )النسيان( عند 
كهف به بحيرة جوفية وهو يعرف عند أهل 
الكبير،  اجلخ  باسم  هذا  يومنا  إلى  بنغازي 
القدماء  اجلغرافيني  من  بإيعاز  ذلك  وكان 
أمثال بطليموس الذي حدد مكان نهر الليثون 
الذي  واسترابون  وتوكرة،  بنغازي  بني  ما 
يوسبيريدس،  مرفأ  يف  يقيض  كنهر  وصفه 
هذه  وهايسلوب  من جوتشايلد  كل  ويعارض 
اآلراء، حيث قطع األول بأن يوسبيريدس هو 
أكد  بينما  بنغازي،  ملدينة  اسم  وأقدم  أصح 
الثاني بأن املؤسسني اإلغريق اسموا املدينة 
)مدينة  باإلغريقية  ومعناها  يوسبيريدس 
أن  كالهما  من  ويفهم  السعيد()4(  الغرب 
االسم املشار إليه ليس له عالقة مبا جاء يف 
األساطير اليونانية بخصوص حدائق التفاح 
املأثرة  ذكرت يف  التي  الليثون  ونهر  الذهبي 

الثانية عشرة لهرقل)5(.
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أم برينيقي يف فشل مشروع الزواج، مما أدى 
إلى قتله على فراشها، وقبضت برنيقي بعدئذ 
على زمام السلطة وتزوجت من خطيبها األول 
توطيد  أجل  ومن  مصر،  عرش  أرتقى  الذي 
مبقاومة  برنيقي  قامت  الوليدة   مملكتها 
كان  الذي  قورينى  يف  الدميقراطي  احلكم 
يعارض قيام ارتباط وثيق مع مصر، وأعادت 
ولعل  البطاملة،  حكم  إلى  قورينائية  إقليم 
امللكة األسطورية  أشهر حادث يف حياة هذه 
هو  قصة نذرها إبان احلرب السورية، حيث 
لإللهة  اجلميل  شعرها  تكرس  أن  نذرت 
له  زوجها ساملا من حملة  رجع  إذا  أفروديت 
حتققت  وعندما  246ق.م  سنة  سوريا  على 
أختفى  شعرها  ولكن  بنذرها،  وفت  أمنيتها 
على متثال أفروديت يف اليوم التالي لتكريسه، 
وقد أعلن عصرئذ أن العناية اإللهية هي التي 
رفعت جدائل امللكة برنيقي إلى السماء لتكون 
منها مجموعة جديدة من النجوم، ومنذ ذلك 
من  القريبة  النجوم  مجموعة  صارت  احلني 

ذيل األسد تعرف باسم جدائل برنيقي)9(.
صارت  برنيقي  مدينة  إن  بالذكر  واجلدير 
القرن  منذ  البنتابولس  احتاد  يف  عضوا 
أمر  الروماني  العهد  امليالد، ويف  قبل  الثالث 
بتحصينها  جستنيان  البيزنطي  االمبراطور 
املحتملة  الغارات  ضد  سالمتها  لتأمني 
من  عدد  وإقام  الليبية،  القبائل  جانب  من 
عاشت  برنيقي  إن  ويبدو  فيها،  احلمامات 
امليالدي،  التاسع  القرن  أواخر  حتى  كمدينة 
فها هو املؤرخ العربي اليعقوبي صاحب كتاب 
البلدان يذكرها قائال: »....برنيق وهي مدينة 
على ساحل البحر املالح، ولها ميناء عجيب يف 
وأهلها  املراكب،  فيه  جتوز  واجلودة،  االتفاق 
الذين كانوا أهلها  القدم  الروم  أبناء  قوم من 
قدميا«)10(.  ولألسف لم يبق اليوم من آثار 
باستثناء  يذكر  شيء  العريقة   املدينة  هذه 
حفنة من النقود وبعض التماثيل والفسيفساء 
العهدين  أثناء  صدفة  وجدت  التي  واملقابر 
التركي واإليطالي، ومن ثم أدت حركة العمران 
يف العصر احلديث القضاء على اآلثار القدمية 

اسم  ظل  لقد  شيء،  من  يكن  ومهما 
القرن  خالل  بنغازي  ملدينة  يوسبيريدس 
عند  ورد  ما  نحو  على  امليالد  قبل  اخلامس 
حتى  املدينة  عملة  على  وكذلك  هيرودوتس 
أواخر القرن الرابع قبل امليالد بوصفه االسم 
الرسمي للمدينة. كما ظلت هذه املدينة طوال 
برقة  ملدينة  تاريخها حليفة مخلصة  أحداث 
موقفها  يف  نرى  مثلما  قورينى،  أهل  ضد 
ثيبرون  ومغامرة   ، الفارسي  االحتالل  من 
هذا  يف  األساس  السبب  ولعل  األسبرطي، 
التحالف بحسب رأي األستاذ: محمد بازامة 
هو وحدة العنصر الليبي فيهما النتمائه إلى 

قبيلة ليبية واحدة هي قبيلة األوسكيز)6(.
ويف العصر الهللنيستي  اختفت فجأة وعلى 
وظهرت   ، يوسبيريدس  مدينة   نهائي  نحو 
ثالثة  مبسافة  عنها  تبعد  مدينة  مكانها 
إلى  نسبة  )برنيقي(  تدعي  تقريبا  متر  كيلو 
الالجيدي  امللك  زوجة  )ماجاس(  امللك  ابنة 
العاملان  ويؤكد  )اخلير(،  الثالث  بطلميوس 
مدينة  موقع  »أن  وسولز  بوند  اإلجنليزيان 
حوالى  عنه  التخلي  مت  القدمي  يوسبيريدس 
موقع  إلى  املدينة  زحزحت  ق.م حيث   258
بضع  –بعد  برنيقي  امللكة  قامت  ثم  جديد، 
على  اسمها  بإطالق  ذلك-  من  سنوات 
ولعل  بأسوار«)7(،  وأحاطتها  املدينة  تلك 
الباعث الرئيس يف التخلي عن موقع مدينة 
تزايد  أجل  من  ليس  فجأة  يوسبيريدس 
كما  األسباخ  مياه  واستفحال  الوحل  كميات 
يزعم بعض املؤرخني، وإمنا )بحسب الروند(  
الذي   هو  حاسماً  سياسياً  قراراً  وأن  بد  ال 
الظن،  وأرجح  املدينة)8(.  هجر  إلى  أدى 
إن القرار املشار إليه صدر بعدما مت ادماج 
قورينائية يف دولة مصر البطاملة عقب زواج 
بطليموس  مصر  عهد  بولي  برنيقي  األميرة 
الثالث، فقد ذكر عدد كبير من املؤرخني، إن 
زواجها  قبل  مخطوبة  كانت  برنيقي  األميرة 
يدعى  مقدوني  ألمير  الثالث  بطليموس  من 
من  يوم  ويف  باجلميل،  امللقب  )دميتريوس( 
غرام  يف  بوقوعه  األمير  هذا  تسبب  االيام، 



الروايات  تزعم  كما  1450م  عام  ليبيا  زار 
الشعبية، كما أنه اجتهد يف البحث والتقصي 
أن  إلى  األسطورية،  الشخصية  هذه  عن 
بن  عبداهلل  أبي  اإلمام  شخصية  على  عثر 
االفتراضات  يضع  أخذ  ثم  املكناسي،  غازي 
والتخمينات من اجل إقامة عالقة وثيقة بني 
يف  املوجود  الضريح  وصاحب  غازي  الشيخ 
عالم  زيارة  يثبت  لم  التاريخ  إن  مع  بنغازي، 
القرويني الشهير إلى ليبيا ناهيك عن دفنه يف 
بنغازي، بل إننا جند قبره إلى يومنا هذا يزار 

بعدوة األندلس يف مدينة فاس)14(.
كتاب بازامة واألخطاء الواردة فيه :

وبناء على ما سبق، فإن تسمية )مرسى ابن 
هذا  يومنا  إلى  زالت  ما  بنغازي(  غازي/ 
بضريح  عالقة  لها  وليس  املصدر،  مجهولة 
املرابط ابن غازي املوجود يف مقبرة )سيدي 
خريبيش( كما ال ميكن، واحلالة هاته، قبول 
على  يؤكدون  الذين  الباحثني  بعض  رأي 
أصلها التركي )األلف غازي( كونها موجودة 
جاء  ما  وكل  ليبيا،  إلى  األتراك  مجيء  قبل 
حول  اهلل(  )رحمه  بازامة  األستاذ  كتاب  يف 
أساس  ال  هراء  محض  غازي(  )ابن  تسمية 
الوايف،  تعبير محمد  الصحة بحسب  له من 
بروتس  إن  أنطونيو:  بقول  يذكرني  وهو 
املناسبة  هذه  ويف  ولكن،   عظيم  شخص 
جتدر اإلشارة إلى أن كتاب بازامة السالف 
حافل  بنغازي  مدينة  تاريخ  حول  الذكر 
منها  نذكر  حتصى،  ال  تاريخية  بأخطاء 
تاريخية  معلومات  اثبات  املثال،  سبيل  على 
فيما  خاصة  وثائق،  إلى  اللجوء  دون  مهمة 
بنغازي  لسكان  االجتماعية  باحلياة  يتعلق 
تاريخ،  وثائق ال يوجد  العصور، فبدون  عبر 
يقول الجنلوا  كما  وثائق  ُيصنع من  والتاريخ 
تأويل  إلى  إضافة  وسينوبوس)15(.  
األساطير اليونانية واملحلية وفقا ملقتضيات 
األحداث التي يكتب عنها، لكن ما يشفع له 
كل ذلك، قوله يف املقدمة إن كتابه يعد أول 
العصر  يف  األقل  على  ليبي  يبذلها  محاولة 

احلديث.

بالكامل.
إشكالية اسم بنغازي :

ويف مطلع العصور احلديثة، ويف زمن مجهول 
لدينا متاما، اشتهرت برنيق  باسم ميناء قدمي 
بها ُيدعى )مرسى ابن غازي( ، ولقد اخطأ 
محمد  األستاذ:  بينهم  ومن  الباحثني  بعض 
)بنغازي  املسمى  كتابه  يف  بازامة  مصطفى 
يرد  مرة  أول  بأن  أكد   التاريخ( حينما  عبر 
فيها اسم )ابن غازي( يف نص مكتوب كانت 
إلى  ذلك  يف  مشيرا  1579م)11(  سنة 
خريطة الرحالة التونسي أحمد الصفقاسي، 
ويف الواقع إن تسمية بنغازي أقدم من التاريخ 
الزمان، وأول  إليه بحوالي قرنني من  املشار 
بن  أحمد  العربي  املؤرخ  ذكرها صراحة  من 
يف  1349م  سنة  املتوفى  الدمشقي  يحيى 
كتابه : مسالك األبصار يف ممالك األمصار، 
ثم ذكرها بعده املؤرخ املصري محمد احلنفي 
املعروف باسم )ابن الفرات( املتوفى يف عام 
1405م يف كتابه املوسوم »الطريق الواضح 
املسلوك إلى معرفة تراجم اخللفاء وامللوك« 
حيث قال يف اجلزء السابع منه ما نصه:« ولها 
مدن على البحر )...( منها طلميثة وطبرق، 
ولها ميناء ومرسى بني غازي«)12( والغريب 
عثر  اهلل(  )رحمه  باازمة  محمد  األستاذ  إن 
إحسان  كتاب  يف  الفرات  ابن  رواية  على 
حتى  العربي  الفتح  منذ  ليبيا  »تاريخ  عباس 
مطلع القرن التاسع الهجري« بعد الفراغ من 
تأليف معظم كتابه كما يقول، لكنه علق عليها 
لم أقف عليها قبل ذلك  رواية  قائالً: »وهي 
وال عند غيره، ولو أنه صح لدينا ورودها عن 
ابن الفرات )...( لتوجب علينا إعادة النظر 
يف جميع ما كتبناه« ثم يعود ويقول كما لو أنه 
يريد استبعادها عمداً » غير أن ورود التسمية 
)بني غازي( وليس )ابن غازي( وهي حتريف 
حديث ).....( واحتمال أن تكون مضافة من 

الناسخ«)13( .
الشعور  هو  لبازامة  حتديداً  حدث  ما  إن 
باخليبة، ذلك أنه نسب باخلطأ اسم بنغازي 
الذي  غازي  الشيخ  املغربي  املرابط  إلى 
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و »بلخنة« شرقاً إلى »التوتة« جنوباً، و«صنبر« 
شماالً، وقد انشأت كما نعرف يف  عام 631 ق.م، 
أي منذ 2651 عاماً من اآلن، على يد املهاجرين 
احلالية،  سانتورين  »ثيرا«  جزيرة  من  االغريق 
ولقد وصفها الشاعر االغريقي بنداروس بأنها 
»مدينة بنيت على عرش من ذهب«. وقد أقيمت 
يف قورينا أول جامعة يف أفريقيا، باإلضافة إلى 
مدرسة الفلسفة التي أجنبت العديد من الشعراء 
بارزة  مكانة  نالوا  الذين  والعلماء  والفالسفة 
بني اشهر العلماء واملفكرين االغريق. وتشتهر 
االغريقية  وآثارها  اخلالبة  مبناظرها  شحات 
والرومانية الثمينة، كاملعابد واملسارح واألسواق 

وكذلك الينابيع املتدفقة مبياهها العذبة .
بدايات اخلمسينات العذبة :

»علي  شحات  يف  التجار  أوائل  من  كان 

شحات ) قورينا ( املدينة التي بنيت على عرش 
من ذهب،واملدينة التي جتري يف عروقها أكثر 
من عشرة ينابيع للمياه . واملدينة التي يعرفها 
التاريخ جيداً وتزهو بها احلضارات على أكمل 

وجه.
املقالة سوف أقدم لكم شحات، ولن  يف هذه 
أحدثكم عن قورينا، يف هذه الرحلة سنتجول 
وحتى  عام 1950م،  منذ  مدينة شحات،  يف 
يومنا هذا، ونتعرف على التطورات التي طالتها، 
أصحاب  وتقاطيع  مالمحها  نتلمس  وسوف 
حوانيتها ومقاهيها ومعالم حياتها اليومية، بعد 
أن تعودنا لسنوات طويلة على أن احلديث عن 
شحات ال يتجاوز العصر االغريقي إال بأمتار 

قليلة .
التراب« غرباً،  »رأس  املدينة من  تبدأ حدود  

قورينا .. تاريخ خارج حسابات االغريق ..

شحات منذ سبعني عاماً 

مصطفى أيوب . ليبيا
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وطرابلس الغرب والعالم بقرشني .
وأما عن عمال النظافة وتنسيق الشوارع، فقد 

كان يوجد بها اثنان فقط، أحدهما كان يدعى 
 : املشهورة  الشتاوة  صاحب  »البربش« 
البربشمالنيران خليع .. مدة عمره نني ايضيع » 

. والثاني كان يدعى »الكاشفير«.
وإذا سألتم عن أول من امتلك سيارة نقل يف ذلك 
الوقت، فهم آل »بونوارة«، و«محمد اجللفاطة« 
و«سعد  زوبي«  و«عيت  الفيتوري«  و«موسى 
خمشني« و«صالح طلحب« و«فريد علي افندي«. 
بأنه كان  وكان »عبداهلل زوبي«ميتاز عن غيره 
ميتلك »موتوسيكل« ) دراجة نارية (، وأما »علي 
افندي«فقد كان ميلك »تري سيكل« وهو موتور 
بثالث عجالت، أما »احلداد« فقد انفرد بكونه  

كان ميلك »مرسيدس مورس«.
باقة األوائل :

ومن اقدم السائقني يف شحات »محمد بوشنة« 
و«عبد العزيز الصرار«، بينما كان اول  مفتش 
صحي هو »عمر موسى«، وأول من توجه بعد 
تخرجه من معهد الزراعة الى لبنان هو »يوسف 
يونس«، وكان من اوائل ضباط اجليش الليبي 
من هذه املدينة »ادريس عبدهلل« و«بوبكر ونيس« 
الذي تخرج من كلية اجليش، وأول مهندس يف 
نال  وقد  عبداهلل«،  »فرج  كان  الزراعة  مجال 
الشهادة اجلامعية  من جامعة القاهرة عام 57 
م. أما أول  مهندس معماري فقد كان »حسن 

الصابر الشاعري«.
كما اشتهرت مدينة شحات يف بداية االستقالل 
اللغة  مدرسو  وكان  واملعرفة،  والعلم  بالثقافة 
االجنليزية والرياضيات يف مدارس عمر املختار 
وفرزوغة اغلبهم من شحات، ومنهم مجموعة 
الزراعيمنهم »حامد  كبيرة من خريجي املعهد 
حالق« و«سالم موسى طاهر« و«علي الصابر« 

و«يوسف يونس« وغيرهم.
عيون شحات اجلميلة  :

وتشتهر شحات بكثرة عيون املياه العذبة، ومنها 
راس  تغذي سكان  كانت  والتي  بالغدير«  »عني 
وبسبب  البيضاء،  مدينة  الى  وتصل  التراب 
التطور العمراني تلوثت مياهها واصبحت غير 
صاحلة للشرب، وهناك عيون »قرافة« و«القرين« 

و«سليمان  الطشاني«  و«اسماعيل  شرمدو« 
و  الطرابلسي«  و«محمد  التاجوري« 
»بو  و  »املهدوي«و«ابوهيبة«و«بوانويجي«، 
امصورة«، و«محمد بوطارية«، و«محمود ابزيو« 
، ومن أوائل جتار املنصورة ) اسفل شحات (، 
حمد تفتوف، وعامر عثمان، ومن اشهر اصحاب 
املقاهي »على اعمورة« و«عثمان امليار«و«امويلة« 
، وكانت بها ساحة يلتقي فيها العبو الورق ) 

الكارطة (.
االمكانيات وضيق  قلة  مثابرة، حتدت  أسماء 
ذات العيش، وأخذت على عاتقها هم البدايات 
أسماءها  الصخر  يف  تنحت  وبدأت  الثقيل، 
لتصنع ملدينتها ذاكرًة تستحق أن تروى ولو يعد 

عشرات السنني . 
يف  مبهارته  يشتهر  العوامي«  »خليفة  فهاهو 
الفيتوري«فقد  »حمد  أما  األحذية،  صناعة 
كان ببيع الفحم والقاز ) الكيروسني (، علماً 
يبيع حلوم  من   فيها  وكان  بصيراً،  كان  بأنه 
 ( اخلبز  لصناعة  ومخبزان  والضان،   املاعز 
كوشة (، األول كان لعبد هلل شرمدو،  والثاني 
كان ملحمد العبد، وكان بها مستوصف لعالج 
األهالي، كان به ممرض يبذل قصارى جهده، 
وهو »عبد السيد حماد« كما كانت بها مدرسة 
ابتدائية  مديرها عبد السيد بن عمران ، وكان 
اقدم مدرسيها هو املرحوم »يحيى عبد السالم« 
وكذلك األساتذة األفاضل »حسن عبداهلل بو 
و«علي  املهدوي«،  السالم  و«عبد  شغميمة«، 
و«ابراهيم  امليار«  فضيل  و«محمد  قسمات« 
السالم  كلفة« و«عبد  السالم  شليمبو« و«عبد 
كان  جزائري  مدرس  إلى  باإلضافة  النعاس« 

اسمه على ما أذكر »غوريس«.
برقة اجلديدة بقرش والعالم بقرشني :

كما كان يوجد بها مدير املنطقة ونائب املتصرف 
ومركز بوليس يرأسه عريف، وكذلك كانت تتمتع 
بخدمة مكتب بريد، وعندما يأتي االوتوبيس ) 
الواحدة والنصف  احلافلة ( يف متام الساعة 
ظهراً وبشكل يومي إلى مدينة شحات حامالً 
كانت  »ريبود«) هكذا  يبدأ  والطرود،  الرسائل 
شهرته ( يف بيع الصحف واملجالت زهو ينادي 
بحماس كبير :  صحيفة برقة اجلديدة بقرش 
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و«برغو«  و«اصليت«  و«الزنادي«  و«احلفرة« 
و«ملجة« و«الدخيلة«، اضافة الى نبع ابوللو.

وكان من اشهر سكان شحات والي برقة السيد 
»حسني مازق« وعضو مجلس النواب يف ذلك 
الوقت »الصابر الشاعري«، وقد كانت  أغلب 
الباقي فقد كانوا  تابعة لألوقاف،أما  املساكن 
مدينة  وتعد  املجاورة،  الكهوف  يف  يسكنون  
شحات من اشهر املدن التي بها محطة ارصاد 
»ميزان  الوقت  ذلك  يف  تسمى  جوية،وكانت 
تصدر  هذه  االرصاد  محطة  وكانت  الريح«، 
نشرتها على فترتني، صباحية ومسائية، وكان 
العاملني  اقدم  ومن   ،)  56  ( العاملي  رقمها 
نصيب«  و«رمضان  اكرمي«  »عيسى  كان  بها 
البريد  مصلحة  عمال  أما  احلبل«،  و«صالح 
فهم »علي مسعود« و«فضل العبيدي« و«حسن 
سالم« و«صالح بوفجرة«، كما كانت بها محطة 
»علي  من  كل  ها  يعمل  كان  الت  للتلفونات 
اخلوجة« و«عبد احلميد مجاور« و«اسماعيل 

صالح«.
من  مجموعة  شحات  مدرسة  ضمت  وقد 
»حامد  منهم  اخلمسينات  بداية  يف  الشباب 
مسعود«و«بوعجيلة  و«زائد  حالق«  وذاوود 
املرتضي«  و«ابراهيم  و«حسن جليد«  جبريل« 

و«علي لترك«و«طه زيدان«.
كما كانت شحات متتلك فرقة متثيل مسرحي 
بالترتيب  فازت  حيث  »يحيىالقريد«،  بقيادة 
االول يف مسابقة النشاط املتكامل. اما نادي 
 1957 عام  تكون  فقد  بشحات  الصداقة 
الكرمي  عبد  »علي  هم  الالعبني  واقدم 
و«سعد  القريد«  السالم  و«عبد  الساعدي« 
املرتضي« و«صالح الذيب«و«بوعجيلة جبريل«، 
وكان »أحمد شرمدو« بطالً ال يشق له غبار يف 
لعبة تنس الطاولة، حيث احتكر الترتيب االول 

لسنوات عديدة .
انشيء  سياحي  فندق  بها  كان  ايضاً  شحات 
الكثير  األثرية  املعالم  من  وبها  عام 1938، 
خاصة املتحف األثري الذي يضم الكثير من 
 . أجمع   العالم  مستوى  على  النادرة  القطع 
التي  األثرية  مبتبتها  املدينة  تفتخر  وكذلك 

حتتوي على نفائس وكنوز من الكتب القدمية 
التي تتحدث أغلبها عن التاريخ القدمي للمدينة 

وليبيا، وكتبت باللغة الالتينية واالغريقية .
وفيها ايضاً مصحة األمراض الصدرية التي مت 
انشاءها عام 1958، واختير مقراً لها منطقة 
النقي،  وهواءها  اجلميل  جلوها  »املنصورة« 
مناخها  يوفرها  التي  التامة  النفسية  والراحة 

الساحر.
جديرة  طبيعية  معالم  أيضاً  بها  ويوجد 
و«وادي  عنبسه«  »غوط  منها  باملشاهدة، 
اصليت«  و«كاف  بوثن«  و«وادي  بالغدير« 
و«غوط  و«جريرة«و«شونية«  و«اخلراشيف« 
عمران«و«سطية«و«سنيارة«  و«سيدي  بونبق« 
و«هوا احجري«و«البقارة« و«الدرب« و«الشقة« 

و«بركة بوعثمان« و«نخل سياط« .
منهم  املثقفني  من  نخبة  شحات  متلك  كما 
و«عبد  طاهر«  حسني  و«عيت  بالعون«  »غيث 
االذاعة  مؤسسي  من  وهو   مساعد«  احلميد 
الليبية يف بنغازي، وآخرين مت اعتقالهم بسبب 
ومنهم  السابق،  النظام  يف  السياسية  آرائهم 
املرتضي  وسعد  الزاهي  عبداجلليل  منعم 
ومحمد املنفي وعمر الوايف وفرج الصالح وابن 
الزول، ومت ايقافهم يوم صدور النقاط اخلمس 
يف زوارة، كما مت ايقاف مجموعة من ضباط 
اجليش  ثم استبعادهم، ومنهم حسن جبريل 
وعلي نصر وسالم النعاس وزايد املجدوب وبو 

الطيف وعبد الونيس محمود.
حملة  من  كبيراً  عدداً  شحات  وتضم 
وفضل  جبريل  احلميد  عبد  منهم  الدكتوراه، 
ومصطفى  والعقاب  بوشعيلةوالكاسح  محمد 
كافة  يف  املاجستير  حملة  جانب  الهاين،الى 
املجاالت، اضافة إلى نسبة كبيرة من ضباط 

اجليش والشرطة وخريجي الكليات .
امام  أقف  عندما  شحات،  مدينة  هي  هذه 
املسجد القدمي، وأشاهد البحر مبياهه وغابات 
الوسيطة ومزارع العنب والدبادب، أحس وكأن 
القريبة  ذاكرتها  مع  ميتزج  القدمي  تاريخها 
على  بنيت  ملدينة  مشرقة  صورة  معاً  ليصنعا 

عرٍش من ذهب .
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الرسمية للجامعة امللكية املغربية  حتى أصبحت 
ضمن فنون الفروسية التقليدية .

لم يعد فن »التبوريدة« حكراً على الرجال، ولم تعد 
حلبات ركوب اخليل مبواسم األولياء الصاحلني 
واألعراس واملناسبات الوطنية فضاء فولكلورياً 
رجالياً بحتاً ، تكتفي فيه النساء بالتطلع لفنون 
وطقوس فولكلور الفرسان وشمخ خيولهم من 
بني  الزغاريد  وإطالق  أزواجهم،  وراء جالبيب 
الفينة واألخرى لالفتخار والتباهي مبا يقدمه 
ظلت  تراثية  فولكلورية  حلبات  داخل  الذكور 
لعقود طويلة حكراً على اجلنس اخلشن . لقد 
اقتحم اجلنس الناعم أخيراً هذا املجال و أصبح 

يضاهى أكثر الفرسان حنكة و جتربة وفناً . 
    تعد »حليمة البحراوى«، حني كانت يف الثانية 

د. هدى الميموني. المغرب 

استمرار  هو  الشعبي  املوروث  أن  يف  شك  ال 
احلفاظ  يتم  ولذا  باحلاضر،  املاضي  لتالحم 
على املوروث التقليدي وترسيخه ماثالً لألجيال 
تزخر  البالد  وثقافة  هوية  باعتباره  القادمة 
اململكة املغربية بفنون تراثية وغنائية وفلكلورية 
متنوعة فال تخلو كل منطقه بها من نوع فنى 
يؤصل لتقاليدها وأصالتها و عراقة حضارتها 
رقصة  وتشتهر  التاريخ..  جذور  يف  الضاربة 
ارتبطت  التي  املغرب  يف  التبوريدة  وممارسة 
أساسي  رمز  أنها  على  باملواسم،  قرون  منذ 
لكل االحتفــاالت واملهرجانات السنوية و رقصة 
»التبوريدة« التي كانت وال تزال الفرجة  الرئيسة 
خالل تلك املواسم والتي فرضت نفسها منذ 
التسعينات وذلك باعتمادها ضمن املسابقات 

التبوريدة 

من الفولكلور المغريب .. 
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التحق بها فى سربة واحدة ، و بدأ معها رحلة 
مثيرة فى عالم التبوريدة الذى لم يكن يوماً يظن 

أنه سيتآلف بحصان . 
أمناط مغربية مختلفة :

املقدمة  فرقة  منها  عديدة  فرق  برعت  اآلن 
»سربة   اسم  حتمل  التى  النسائية،  البحراوى 
نوعية  و  سباقها  طريقة  فى   ، السالم«  نادى 
لباسها الذى ميزج األصالة باملعاصرة ، وكانت 
فى كل عرض ترسم لوحات نسائية أعادت الثقة 
فى اجلنس اللطيف وخاصة بالعالم القروى ، 
حيث تكون طلقاتهن البارودية أدق من طلقات 
صفوفها  فى  تضم  هى  و   . الرجالية  الفرق 
الفارسة مرمي كحيل، التى تعد أصغر فارسة فى 
املغرب اآلن ، ذلك أن عمرها ال يتجاوز 14 عاماً 
، و ذلك بعد أن أدمنت الرقص بركوب اخليل، 
و تفرغت حلمل بندقية البارود ، و استعراض 

مهارتها فوق حصان العائلة . 
متارس حليمة التبوريدة اخليايطية، نسبة إلى 
الشرفاء اخليايطة بإقليم ابن سليمان، و تتميز 
أداء  و  اللباس  حيث  من  اخلاصة  بطقوسها 
الفارسات ، فعند انطالق السربة تنقل الفارسة 
البندقية فى حركة دورانية انتقالية من يد ألخرى 
ميينا و شماالً ، و عند االقتراب من النهاية تضع 
أسفل البندقية ) و هو ما يسمى بالراية( على 
صدرها، ثم ترفع البندقية نحو األعلى و تطلق 
البارود فى نفس الوقت مع رفيقاتها . و خالل 
هذا االستعراض تتزين الفارسة بقفطان مغربى، 
وبغطاء للرأس يسمى )الشد( يكون من نفس لون 
و ثوب القفطان، و بسروال طويل من نفس لون 
القفطان و الشد أيضاً، إضافة إلى حذاء جلدي 
تقليدى )بلغة بوتير( وتغطى الكوعني و جزءاً من 
الساقني مبا يسمى )التماك( .  وتتمثل يف ثالث 
جمع  )حركات،  متتالية  استعراضات هجومية 
تقاليد  مواءمة حسب  تنقيط  حركة(، مبعايير 
منطقة كل سربة مشاركة. كل حركة تنقط وفق 
والتسارع  االنطالق  لتناسق  الفرعية  املعايير 
وانسجام الفرسان يف احلركات، ومزامنة إطالق 

النار.
وألن املغرب يزخر بالعديد من األمناط املوسيقية 

مغربية  فارسة  أول  عمرها،  من  العشرين  و 
تغزو عالم الفانتازيا وتدخل )محرك( اخليالة 
ممتطية فرساً شامخاً و حاملة بندقية البارود 
أحلى  به  لتعزف  صوتها  أرعبها  طاملا  التي 
املوسيقات احلربية ذات الرقصات العسكرية 
باخليول .. »حليمة« التي لم تتمكن من متابعة 
دراستها بالتعليم العمومي، بعد أن استحوذت 
»التبوريدة« و طقوسها على تفكيرها اليومي، 
استطاعت أن تتأقلم مع األجواء الرجالية داخل 
»السربة«، و تعلمت أصولها وأتقنت تفاصيلها، 
ولم يعد أحد من أفراد السربة أو األسرة أو 
املستمتعني بأجواء »التبوريدة« يشك فى قدراتها 
الكبيرة التى ميزتها وسط فريق من الذكور يفوق 

العشرين فارساً . 
جتربتها  من  حليمة  ضاعفت  األيام  مبرور 
و إتقانها لفن التبوريدة ، و شكلت فريقاً من 
الفتيات الرشيقات اللواتى قبلن التدريب على 
ركوب اخليل الرقص به و حمل السالح وإطالقه 
بنغمات معينة، و لم يتأخر الوقت حتى اكتسبت 
مكانة مهمة فى حلبات الفروسية ، و أصبحت 

أسما المعاً فى عالم التبوريدة . 
شكلت حليمة أول فريق خيالة من اإلناث سنة 
بالبادية  )محركها(  داخل  وأسست   ،  2002
بركوب  الرقص  فنون  الفتيات  لتعليم  مدرسة 
اخليل و ممارسة طقوس التبوريدة ، و قد لقيت 
 ، طالبة  العشرين  فاق  كبيراً  إقباالً  مدرستها 
معظمهم طفالت صغيرات السن، و أصبحت 
مقدمة »سرية« اإلناث التي غزت بها كل املعارك 

الفنية املغربية . 
متابعة  فضلت  بل  فحسب،  بذلك  تكتف  لم 
دروس فى اللغات احلية لتكون سفيرة مغربية 
ما  وهذا   ، الوطن  أرض  خارج  التبوريدة  لفن 
جعلها تصبح قدوة لعدة فتيات يف العديد من 
جغرافيتها  اتساع  على  املغربية  اململكة  مدن 
الالئي سرن على دربها و شكلت معهن فرقة 
)سرية( نسائية أصبحت تضاهى أكبر الفرق 
الذكورية، و قد أرغم حب حليمة لعالم رقص 
اخليول    وتفانيها يف خدمته، والدها على حب 
الفروسية أيضاً ، والرقص بركوب اخليل، حيث 
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يطبع الفارس ويبصم خطواته وإيقاعاته رقصه 
وحتركاته ، وال يكاد دار باحلياين يخلو من فرقة 
مختصة يف هذا الفن اإلبداعي الذى أضحى 
الفرحة  و  بالزواج  من مظاهر اجلهر  )مظهراً 
الذين  تيسه  منطقة  أهالى  ويرى  باالنتصار( 
والتعلق  حبه  ويتوارثون  )الهيت(  يسكنهم حب 
به وباخليل والفروسية التقليدية أو)التبوريدة( 
و )الزهو( و)النخوة( أباً عن جد ، ويعد احلفل 
ما  أو  الفن  هذا  يف  مختصة  فرق  دون  من 
بـ)الباعة(   كأنه )طعام بدون ملح وال  يسمى 
توابل( نظراً إلى الفرحة التي تخلقها خاصة يف 
األعراس          واحلفالت ، لكن أمام الواقع 
الذى يعيشه هذا الفن اجلميل املتغلغل يف أفئدة 
محترفيه ال يخفى الناس تخوفهم من انقراضه 
و  تعلمه  عن  الشباب  عزوف  أمام  خصوصا 

احلفاظ على استمراريته ودوامه . 
فروسية البارود تبهر دوالكروا :

       لقد اهتم الفنانون العامليني منذ قرون، 
بهذه الفنون حيث كان تصوير فروسية البارود، 
إحدى التيمات املفضلة لرسامي تلك الفترة. وها 
هو أوجني ، الذي يعتبر أول فنان تشكيلي اهتم 
بتيمة الرقصات احلربية، التي كانت موضوعاً 
للعديد من لوحاته، بني سنتي 1833 و1847 
استلهم »دوالكروا« أعماله من تدوينات رحلته 
سيدي  يف  وخصوصاً  سنة1832  املغربية 
قاسم والقصر الكبير ومكناس، التي شهد فيها 

استعراضات تبوريدة.
    وقارب »دوالكروا« تلك الفنتازيا بأسلوب الرسم 
التاريخي واحلربي، مركزاً على األلوان القوية 
لوحة  كما يف  اخليول،  إلظهار جمالية حركية 
فنتازيا )1832 )بتثمني أبعاد التناسق واحلركية 
والسياق احلربي، ويتجلى ذلك باخلصوص يف 
لوحاته( مناورات عسكرية مغربية )املسماة أيضاً 

فنتازيا مغربية .
  لقد وطأت أقدام »دوالكروا« أرض املغرب يف 
25 يناير1832 ، ولم تكد متضي ثالثة شهور 
على وصوله حتى صار متيما بأرضها فأرسل 
إلى شقيقه خطابا قال له فيه : »وداعا، أخي 
الطبيب، اإلفريقي ُيرسل لك محبته«  وقد قضى 
»دوالكروا« ستة أشهر يف املغرب كان إنتاجه فيها 

التراثية٬ التي تعتبر ذخيرة فنية حية٬ ومخزونا 
ثقافياً وطنيا٬ً من حيث هو عالمة وشهادة على 
مستوى ما بلغه اإلبداع الفني يف املغرب منذ 
زمن بعيد٬ فقد ابتدع املغاربة يف هذا املجال 
قوالب موسيقية شكلت بدورها رافداً من روافد 
املوسيقى العاملية. وميكن اجلزم بأنه ال ميكن 
استحضار اخلصائص العامة للتراث املوسيقي 
املغربي٬ وذلك العتبارات متعددة أهمها الغنى 
على صعيد األمناط٬ والتنوع داخل كل شكل٬ 
الشكلي  والثراء  اللغوي٬  التعدد  عن  ناهيك 
ذلك  إغفال  دون  وطقوساً(٬  ولباساً  )آالت 
التباين على الصعيد املوسيقي الصرف٬ من 

حيث اإليقاعات واملقامات .
ويشتهر اجلنوب برقصات أحواش و) الكدرة ( 
و األدب احلسانى فيما يحضن الشمال ألواناً 
فنيه مختلفة من بينها )العيطة اجلبلية ( التى 
تتقاطع مع عيطات )املارساوى( مبناطق أخرى، 
بينما تشتهر مناطق األطلس يف األوسط بفن 
أحيدوس، واملناطق الشرقيه برقصة »الركادة« 
و »الراى ، فيما تشكل )الدقه املراكشية( وسام 
أهالى مدينة مراكش ونواحيها . ولعل من أشهر 
الفنون املماثله التى تشكل خارطة طريق التراث 
الفكلورى املغربي فن )الهيت( الذى تشتهر به 
مناطق بعينها يف إقليمى تازة و تاونات املجاورين 
يف الشمال الشرقي بها مرتبطه بشكل وثيق مع 
ألعاب الفروسية التقليديه أو )التبوريدة( التى 
يقام لها مهرجان سنوى يف مدينة تيسه التى 
ولطرافة  امللح(.  و  اخليل  )مدينة  بـ  توصف 
وأهمية هذا الفن التقليدي املحض الذى تشتهر 
به قبائل احلياينه قبل غيرها  ميكننا أن نالمس 
اجلوانب الواضحة و اخلفية من فن متأصل يف 

التقاليد املحلية . 
الواقعة مبنطقة  احلياينة  قبائل  تشتهر  كما   
تيسة يف إقليم تاونات على بعد حوالى 55 ميلو 
متر من العاصمة العلمية املغربيه فاس واملعروفة 
بجيادها  األصيلة التي جعلت منها )مهد اخليل( 
بفن الهيت أو )الهايتى( ، كما تعرف محلياً ، 
ويرى فيه أهل املنطقة )خليال للفرس وربيبا 
األجداد  عن  متوارثاً  وفلكلورا شعبياً  للجواد( 
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التبسيطية٬ والعمل يف مجاالت أرحب وأوسع٬ 
دون السقوط يف العشوائية أو محاولة التوطني 
املادة  إلى  يسيء  الذي  التعسفي٬  املوسيقي 
اإلبداعية وال يخدم ال التراث وال اإلبداع على 

حٍد سواء .
    وال ميكن يف أي بلد٬ وخاصة املغرب املعروف 
على  احلفاظ  يريد  املوسيقية٬  روافده  بتنوع 
هويته وصيانة مقومات وجوده٬ االستغناء عن 
التراث عند أي إبداع موسيقي٬ ذلك أنه يجب٬ 
حتميا٬ً االنطالق من أساس الهوية املوسيقية 
يجب  الذي  نفسه٬  التراث  هذا  يف  املتمثلة 
البدء واخلتام  احلفاظ عليه وصيانته ألنه يف 
أصل الهوية ومرآة فن كل بلد.  فإن اإلبداع ال 
يأتي من عدم٬ بل يستنبط من التراث وخاصة 
منه القوالب التقليدية٬ باعتبار ذلك هو الهوية 
احلقيقية لكل مبدع٬ ولذا من املستحب تطوير 
 ٬ ضمنه  تندرج  التي  واألمناط  التراث  هذا 
ليس ملحوه أو لتعويضه٬ بل إلثراء اإلبداعات 
واالقتباس منه٬ من أجل خلق آفاق جديدة ورؤيا 

معاصرة للفن. 
      إن املوروث الفني والثقايف هو مفخرة كل 
بلد أصيل٬ وأن ما يروج حاليا يف الساحة الفنية 
ما هو إال تقليد وإعادة صياغة لتراث أجنبي مت 
تطويره يف بلٍد ما٬ أما يف البالد العربية فهناك 
شعور بنفور »مبدعينا من تراثنا مخافة أن يتهموا 

باملتخلفني أو الساذجني«. 
واألمناط  اجلميلة  الفنون  لكل  التوثيق  إن     
املوسيقية التراثية يف كل املناطق املغربية٬ عن 
طريق األبحاث والنصوص٬ والصوت والصورة٬ 
أصبح اليوم ضرورة ملحة من أجل احلفاظ على 
الذاكرة املوسيقية والغنائية املغربية٬ ودفع أجيال 
األجداد٬  تراث  مع  التصالح  إلى  الشباب  من 
هذه  مالمح  أهم  عن  كاشفة  أضواء  وإلقاء 
األمناط وأبرز روادها وما يتوسلون به من آالت 
وترية وإيقاعية٬ واملصطلحات املستعملة يف هذه 
األمناط التراثية وبنياتها وأدوارها اللحنية. تلك 
دعوة موجهة لكل باحث وفنان غيور على تراث 
بلده٬ من أجل إنقاذ املوروث املوسيقي التقليدي 
مبختلف عناصره يف الفنون احلربية املوسيقية 

واالستعراضية واحلفاظ عليه واستدامته .

من اللوحات غزيراً. وقد مثلت تلك اللوحات 
الروح العربية والبيئة العربية الثائرة. 

جزءاً  املغرب  غدت  الست  األشهر  تلك  ويف 
جلمع  بفرشاته  فتسلح  »دوالكروا«،  حياة  من 
وتسجيل كل ما وقعت عليه عيناه من ألوان وأزياء 
واحتفاالت ومناظر طبيعية بتفاصيلها الدقيقة. 
وبرع يف تصوير العالقة احلميمية بني العربي 
وحصانه. ولكن ككل األشخاص املفرطني يف 
الرومانسية سرعان ماحتول موقف »دوالكروا« 
إلى النقيض فمل احلياة يف املغرب وبدأ ُيفكر 

يف العودة إلى فرنسا. 
ظن »دوالكروا« أنه بعودته إلى فرنسا ستصبح 
لوحاته كجذور األشجار املنزوعة من تربتها فما 
أن يبتعد بها عن املغرب حتى تفقد معناها وتبدو 
روح  وألوان ال حتمل يف طياتها  مجرد رسوم 
أفريقيا، ولكن مخاوف »دوالكروا« ذهبت أدراج 
الرياح، فسرعان ما أصبحت مجموعة اللوحات 
التي سجلتها ريشته، والتي تعدت املائة لوحة، 
تعبيراً عن الكيفية التي ينظر بها العربي إلى 
اخليول وإلى حياته. لم يكن »دوالكروا« مدرباً 
للخيول وال فارساً، ولكنه كان ينظر إلى اخليل 
من وجهة نظر العرب إليها، فهم يعتبرونها فرداً 
من العائلة، ولها بالنسبة لهم دالالت روحانية 
ودينية عديدة، لذلك استطاع »دوالكروا« التعبير 
حياة  يف  اخليول  ملعنى  العميقة  األبعاد  عن 
العرب، وبذلك اختلف تصويره للبيئة العربية 
عن من سبقه ممن حاول تصوير تلك العالقة 

بني العربي وحصانه.
»قضية  معه  والتعامل  التراث  مقولة  إن   
االجنذاب  وأن  متجاوزة«٬  أقل  لم  إن  فاشلة 
إلى هذا التراث هو »عملية للحد من الطاقة 
اإلبداعية للمبدعني٬ ألنه ال يوفر لهم مجاال 
ًلالبتكار اخلالق«٬ فإن »هذا اخللق واالبتكار 
املحلية  املؤثرات  عن  خارجاً  نشازاً  يكون  لن 
الذاتية الضاغطة مسبقا على مشاعر املبدع 

وأحاسيسه الفنية رغماً عنه«. 
قادرين  مبدعني  إلى  حاجة  يف  املغرب  إن   
على تلبية انتظارات املغاربة اخلالقة الرائقة٬ 
اإلبداعية  اللغة  معوق  جتاوز  إلى  ندعو  لذا 
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العديد من الكّتاب على تعميق هّوة الفصل بني 
اإلسالمية مبا  العربية  للحضارة  ما ميّت  كّل 
له صلة باحلضارة الغربية. ويبرز التمايز جلّياً 
اجلائر  املوقف  ذلك  مع  والغرب  الشرق  بني 
الشهيرة:  قولته  يف  بيتراركا  ِلفرانشيسكو 
»الرسالة  العرب« يف  إلى  الّنسب  »أمقت ذلك 
القرن  التي ظهرت خالل  الثانية إلى دوندي« 
»سينيلي«،  الرسائل  ِكتاب  يف  عشر  السادس 
وهو محاولةٌ للتملّص من الروابط التاريخية بني 
احلضارتني، أكان ذلك مع التجربة األندلسية 

أو مع التجربة الصقلّية.
يف ذلك املناخ املحكوم بالتمايز بني احلضارتني 
ظهر »دانتي أليغييري«، مع أّنه تربّى يف وسط 
والعلمي  الفلسفي  باحلضور  يعبق  ثقايف 

تلوح عالقة متينة بني العمل اإلبداعي للّشاعر 
اإليطالي دانتي أليغييري )1265-1321م( 
يف »الكوميديا اإللهية« والتراث اإلسالمي ال 
تخفى عن عني الدارس املوضوعي، وال سيما 
من  اإلسالمي  التصّور  لفلسفة  التشّرب  يف 
الدانتية. فال شّك  الكوسمولوجيا  بناء  حيث 
أّن ثّمة هاجساً يف الفلسفة الغربية مبحاولة 
اجلذور  من  اإلسالمي  للُبعد  »الّتناسي« 
التكوينية للفكر الغربي احلديث، كما يسّميه 
املفكر اإليطالي املعاصر ماسيمو كامبانيني. 
وهو نكراٌن لطاملا ُمورس وحاولت العديد من 
منذ  ترسيخه،  والسياسية  الدينية  األطراف 
القوي  وتأثيرها  الصليبية  احلمالت  انطالق 
يف انبناء جدار نفسي بني احلضارتني. عمل 

دانتي واإلسالم
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برضى املسيح الذي يقبل طوعاً مبوت العدّو، أو 
ُد  باملسيح الذي بذل حياته عزاء للمقاتل. أشدِّ
وإن  البال  مرتاح  يقتل  املسيح  مقاِتل  أّن  على 
قضى نحبه فبراحة أكبر« ليست تلك الفتوى 
الدينية الوحيدة، فقد تعّددت املواقف الشبيهة 
على مدى قرون حتى خلَقت نوعا من املشاَحنة 

املزمنة واملتجّذرة.
حتكّمت  التي  األجواء  لتلك  توضيحه  بعد 
باملخيال الغربي جتاه حضارة اإلسالم، يحاول 
»ماسيمو كامبانيني« من جانب آخر إبراز نوعية 
احلضارتني  بني  احلاصل  الفكري  التواصل 
اجلانبني.  على  املخّيم  الديني  التوّتر  رغم 
انتقال  واملترجمون..  »الترجمات  عنوان  حتت 
الترجمة  حركة  على  الضوء  يسلّط  املعارف« 
من العربية إلى الالتينية، وهي حلقة محورية 
يف توارث املعرفة الكونية. فقد كان العرب يف 
الذاكرة  القائمني على حفظ  الوسيطة  الفترة 
اإلنسانية، سواًء عْبر ما انتجوه من معارف أو 
عْبر ما نقلوه من إنتاجات اإلغريق. لقد كانت 
يف  االنغالق  يف  املغَرقة  الوسطى،  العصور 
الغرب، هي عصور التطّور واالنفتاح املعرفيني 
بالنسبة إلى العرب، ما جعل احلواضر العلمية 
اإلسالمية ِقبلة لطالّب العلم من شّتى األقوام 
غدا  الذي  أوريلالك«،  دي  »جربرت  واألديان. 
بابا الكنيسة الكاثوليكية خالل الفترة )999-
ترّدد  الثاني،  سلفستر  اسم  واّتخذ  1003م( 
قبل اعتالء سّدة بطرس على مجالس العلماء 
علماء  يد  على  املعارف  وتلّقى  األندلس،  يف 
وفالسفة مسلمني. ما كان املسلمون يف ذلك 
بأتباع الديانات األخرى  العهد يضيقون ذرعاً 
إن ارتادوا حلقات العلم، بل محّل ترحيب. فقد 
كان العرب يفخرون بالتسامح الذي يغمرون به 
أهل الكتاب وغيرهم. كان  الكاتب بيار ريشيه 
قد أّلف كتابا مهّماً حول البابا املذكور بعنوان 
»جربرت دي أوريلالك.. بابا العام األلف« ُنشر 
يف دار فايار يف باريس )1987(، توّقف فيه 
األندلس  يف  املعارف  لتلّقي  البابا  رحلة  عند 

بالتفصيل.
يف تقييمه حلركة الترجمة الغربية إبّان الفترة 

للحضارة اإلسالمية، والذي لم يقّر به بشكل 
صريح دائما. فهو كما نعرف قد أصدر حكماً 
قاسياً يف حق مؤّلف »الكوميديا اإللهية« ضّد 
اإلسالم. فليس خفّياً أن تعلو يف مدينة اآلثام 
املوصوفة يف نّصه ما يطلق عليه »املسكيتي« 
)اجلحيم:  »اجلوامع«  أي  العصر،  ذلك  بلغة 
مع  »دانتي«  يتقاسم   .)72-70 الثامن، 
مجاِيليه الرأَي الشائَع أّن اإلسالم ال يزيد عن 
موقفاً  ِاّتخذ  ولذلك  مسيحية،  هرطقة  كونه 
جاحداً من املصطفى )عليه الصالة والسالم( 
)كّرم اهلل وجهه( على وجه  اإلمام علي  ومن 
حتاشاها  التي  الفقرات  وهي  التحديد، 
املترجم العربي وتغافل عن إيرادها، مع أّنها 
نصوص تكشف عن موقف الرجل الصريح من 
حضارة بأسرها والواردة يف )اجلحيم/ الثامن 

والعشرون، 33-30(.
تبدو املسألة التي حكمت املوقف الغربي من 
دين اإلسالم كآخر ومغاير حاسمة، فهو مّما 
ينبغي مواجهته إلى حّد السعي الجتثاثه، وهو 
ومطلع  الوسطى  القرون  مدى  على  ساد  ما 
العصر احلديث. جتلّى ذلك بقّوة يف احلمالت 
الغرب  محاوالت  ويف  املتالحقة،  الصليبية 
املسيحي نسج عالقات مع القوى اآلسياوية، 
مثل املغول حلشِد القوى ضّد العدو املشترك 
ما  ذلك  اإلسالم،  حضارة  وهو  أال  املفَترض 
واملفكر  الكاتب  وموثق  جلّي  بشكل  يوّضحه 
)ص:  كتابه  مطلع  منذ  كامبانيني«  »ماسيمو 
8-9(. تعّمق العداء للحضارة اإلسالمية أثناء 
احلمالت الصليبية، وبدا جلّياً يف التبريرات 
الدينية للقتل التي حاول القّديس »برنارد من 
 )Bernardo di Clairvaux( كليرفو« 
الداعي إلى احلملة الصليبية الثانية ترويجها، 
»ال  املسيح:  باسم  الفعل  ذلك  يكون  حني 
يخوضون  حني  املسيح  جنَد  أّن  يف  مندوحة 
ال  البال،  مرتاحي  يخوضونها  الرّب  حروَب 
يخشون يف ذلك اقتراف اخلطيئة حني يقتلون 
القتل  فليس  أرواحهم.  يزهقون  أو  أعداءهم 
مدعاة  بل  جنحة  أو  جرماً  املسيح  سبيل  يف 
للمجد. وبالفعل يف كلتا احلالتني إّما يفوز املرء 
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ينتمي إلى عصره، ال يستطيع دانتي أن يكون له 
موقف إيجابي من اإلسالم كدين، وعلى غرار 
ذلك من اليهودية. فقد ظهر دانتي يف عصر 
دانتي  عالقة  وأّما  الكنيسة.  عداء  فيه  خّيم 
بوجه  العربية  وبالثقافة  بالفلسفة اإلسالمية، 
عام، فهي مدعاة إلى طرح عديد األسئلة. إذ 
ال ينفي »كامبانيني« أّن دانتي كان على دراية 
مهّمة بالفلسفة اإلسالمية، وبالعلوم اإلسالمية 
الصحيحة، كما يتجلّى ذلك من خالل مؤّلفاته 
و«الكوميديا  »املأدبة«  األساسية:  الثالثة 
احلصيلة  تلك  له  تأّتت  و«اململكة«.  اإللهية« 
املعرفية بفعل الترّدد على األوساط اجلامعية 
كذلك  ح  وُيرجَّ وفلورنسا،  بولونيا  مدينتْي  يف 
البارز  التعّمق  لكّن  باريس.  إلى  رحلته  أثناء 
باألساس  جاء  اإلسالمية  الفلسفة  لدانتي يف 
وابن  والفارابي  سينا  ابن  على  االّطالع  جّراء 
الفلك املسلمني.  رشد وعلى جملة من علماء 
يذهب ماسيمو كامبانيني إلى أّن اإلملام بالقرآن 
الكرمي وبالعلوم الدينية اإلسالمية، مثل الفقه 
والسيرة وعلوم القرآن، كان محدودا مع دانتي، 
أحكاماً  ورّسخ  ذهنه  يف  خلًطا  خلّف  ما  وهو 
مسَبقة. تلك احلصيلة الهزيلة من ناحية دينية 
هي نتاج نفور عام مّيَز الكّتاب املسيحيني يف 
العصر الوسيط، وإن انبهروا باملعارف العلمية 
يف  سيما  اإلسالمية  احلضارة  من  املتأّتية 
والكيمياء،  واحلساب  والفلك  الطّب  مجاالت 
خصوصا مع ابن سينا والزركلي واخلوارزمي 
وجابر. فهناك حكٌم رائج يف األوساط الدينية، 
كما يخلص كامبانيني، أّن دين اإلسالم زائف، 
املسألة  ولعّل  بالدراسة.  جدير  غير  وبالتالي 
الكََنسية  الرقابة  كانت  فقد  ذلك،  من  أعمق 
على مراكز التدريس يف الغرب ال تبيح عرض 
كّل  كان  عليها.  التعّرف  أو  اإلسالمية  العلوم 
الدينية  املعارف  تلك  بتناول  من حتّدثه نفسه 
عرضةً لتهمة الهرطقة، من هنا كان االقتصار 
العلوم  تدريس  على  األوروبية  اجلامعات  يف 
ميّت  ما  كّل  واستبعاد  الصحيحة  اإلسالمية 

بصلة لإلسالم كدين.
ومن البنّي أّن الشذرات الواردة يف »الكوميديا 

معرفة  كانت  كامبانيني:  يقول  الوسيطة 
األحكام  عن  وبعيداً  وكثقافة،  كدين  اإلسالم 
املسَبقة، تفتقر إلى العمق، كما كانت محصورة 
الشأن  يف  معّبرة  حادثةً  يذكر  قليلة.  بنخبة 
حول مدى اإلملام بالعربية يف األوساط العلمية 
الغربية قائال: إلى حدود منتصف القرن الثاني 
عشر امليالدي كان ملك فرنسا لويس التاسع، 
وهلك  السابعة  الصليبية  احلملة  قاد  الذي 
يف تونس، ثم رفعته الكنيسة الحقاً إلى مقام 
القّديس، وكذلك البابا كليمنت الرابع، يجدان 
بوسعه  قدير  مترجم  على  العثور  يف  صعوبة 
والفارسية.  العربية  من  والترجمة  القراءة 
بشكل  العربي  للموروث  الدراسة  كانت  فما 
عام بدافع الشغف املعريف دائماً. حني ترجم 
»روبرت دي كيتون« القرآن بإيعاز من الراهب 
ما  1156م(،  سنة  )تويّف  املبّجل«  »بطرس 
الكرمي  القرآن  مضامني  معرفة  الهدف  كان 
حّد  على  الّسراِسنة«  »هرطقات  دحض  بل 
زعمه. فقد كان املوقف من دين اإلسالم بالغ 
التشّدد والتعّصب يف األوساط الواقعة حتت 
سلطان الكنيسة، مع ذلك لم تخُل الساحة من 
األحكام  تلك  تخّطي  حاولت  جريئة  عناصر 
املغالية واإلقرار بعبقرية حضارة اإلسالم، مع 
احتفاظهم مبوقف عدائي جتاه الدين، ال سيما 
يف األوساط السياسية يف صقلية فترة »روجر 
النورمان؛  حكم  إبان  صقلية،  كونت  األول«، 
وكذلك مع اإلمبراطور فريدريك الثاني. نذكر 
سنوات يف  قد شغل  اإلدريسي  اجلغرايف  أن 

بالط روجر الثاني مستشاراً.
وال شّك أّن »دانتي أليغييري« كان على دراية 
اإلمبراطور  حكم  إبّان  الثقافية  باحلركة 
قدماه  تطأ  لم  وإن  حتى  الثاني«،  »فريدريك 
الثاني«  »فريدريك  حاز  فقد  صقلية.  أرض 
ذلك  لكّن  لدانتي،  »املأدبة«  كتاب  يف  تقديراً 
التقدير شهد تراجعاً يف »الكوميديا اإللهية«، 
حيث ُحِشر »فريدريك الثاني« يف اجلحيم مع 

الهراطقة.
موقفه  بشأن  »دانتي«  لشخص  تقييمه  ويف 
من اإلسالم كدين، يقول »كامبانيني«: كرجل 
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عليه  انبنت  الذي  واألساس  العمدة  الرجل 
األسطورة  تفكيك  اإليطالية.  اللّغوية  الهوية 
الدانتية هو مسٌّ وانتهاك لتلك القداسة بحسب 
املوقف املحافظ. وقلّة من الكّتاب اإليطاليني 
على  كامبانيني،  ماسيمو  مثل  جترأوا،  مّمن 
اإلحاطة  حيث  من  أي  دانتي،  اكتشاف  إعادة 
أّن  نشير  نّصه.  بناء  يف  وروافده  مبصادره 
ا من قيمة  مقاربة كامبانيني لدانتي ال تعني مّسً
الرجل أو حّطاً من إبداعه، بل بخالف ذلك ثّمة 
إجالٌل وتقديٌر، وإمّنا الشيء الذي أراد أن يصل 
إليه الرجل وهو ما يتلّخص يف التساؤل التالي: 
ماذا سيتبّقى من دانتي بعد نزع األْسَطَرة عنه؟ 
وذلك بعد كشف األبعاد املستوحاة من فلسفة 
الفارابي وآراء ابن سينا وابن رشد باخلصوص. 
لنّص  العميقة واجلوهرية  األبعاد  نكران  ففي 
املخزون  عن  »التغافل«  يعني  ما  وهو  دانتي، 
نزوع  هو  نّصه،  يف  احلاضر  القوي  الفلسفي 
لفصل االرتباط الوثيق بني احلضارة اإلسالمية 
واحلضارة الغربية سيما إبّان فترة االنتقال من 

القرون الوسطى إلى العصور احلديثة.
هناك نقطة مهّمة يحوصل بها املؤّلف كتابه، 
وهي نابعة من إملام كامبانيني املهّم بالفلسفة 
اإلسالمية جعلته يتنّبه إلى مصادر دانتي وإلى 
املسكوت عنه يف مؤلفاته. يف حديثه عن الروح 
الَعَقدية الثالوثية لدى دانتي يقول: ليس األمر 
أن  حاول  كما  »منطقية«،  إثباتات  على  مبنّيا 
يقوم  بل  األكويني،  توما  القديس  ذلك  يفعل 
احلقيقة  أساس  على  أو  إميانّي  أساس  على 
املمالة من ِقبل الكنيسة، وهو ما يتجلّى يف نّص 
الكوميديا يف الكانتو الرابع والعشرين بخصوص 
اجلنة. من جانب آخر يقول كامبانيني: جرى 
»الكوميديا  بني  الرابطة  بالعالقة  االهتمام 
اإللهية« والتراث اإلسالمي، والواقع أّن مختلف 
مؤّلفات دانتي، مثل »اململكة« و«املأدبة«، ترشح 

بهذا التأّثر الواضح.
الكتاب: دانتي واإلسالم.. سماوات األنوار.

تأليف: ماسيمو كامبانيني.الناشر: منشورات 
ستوديوم )روما( ›باللغة اإليطالية‹.سنة 

النشر: 2020.عدد الصفحات: 176 ص.

اإللهية« املتعلّقة بالدين اإلسالمي، والتي تقف 
موقفا سلبّياً من رجاالت اإلسالم املبكّر دون 
تبرير مقنع يف ذلك، هي نتاج اعتبار اإلسالم 
يكشف  ما  وهو  املسيحية،  عن  منشّقاً  ديناً 
يف  الشائعة  اإليديولوجية  الرقابة  عمق  عن 
األوساط املسيحية. بخالف ذلك نال ابن رشد 
يف »الكوميديا اإللهية« حفاوًة معتَبرة ضمنت له 
موضعاً يف »البرزخ« بني عظماء البشرية. انبنى 
ذلك لدى دانتي على متييز بني ما هو ديني 
بحت، وما هو علمي وعقلي حسب نظرته. وال 
نوافق »ماسيمو كامبانيني« يف رأيه أّن اّطالع 
أو  محدوداً،  كان  الكرمي  القرآن  على  دانتي 
شبه منعدم، والبناء الكوسمولوجي للكوميديا 
دراية  على  كان  دانتي  أّن  عن  ُيفِصح  اإللهية 
بّينة بقصة اإلسراء واملعراج، أكان كما وردت 
يف النّص القرآني، أو كما رُِويت يف األحاديث 
النبوية ويف املدّونات التاريخية. فقد شهدت 
للقشيري  املعراج«  الفترة رواج ترجمة »كتاب 
)ُينَسب  التينية  بترجمة  املسيحي  الغرب  يف 
إلى ألفونس العاشر ملك قشتالة أمره بترجمة 
املعراج«  »كتاب  وأََثر  سنة 1264م(،  الكتاب 
يف كوميديا دانتي مما ال ميكن نكرانه، فهناك 
شبٌه بنّي على مستوى الشكل والصياغة. إذ ال 
ينبغي أن نغفل عن الضغوطات الكََنسية الهائلة 
عبر الرقابة والتفتيش مع أّي كاتب عمومي يف 
ذلك العصر. وكان دانتي حذراً عند إيراد ما 
ميّت للدين اإلسالمي بصلة. يف هذا الصدد، 
القّيم حول عمق  البحث  االّطالع على  ميكن 
بنشر  نفسه  لكّل من حتّدثه  الكنيسة  ترّصد 
الكتاب  يف  نظرها  وجهة  يخالف  مغاير  فكر 
الصادر عن »مشروع كلمة« باإلمارات العربية 
بعنوان »الكتب املمنوعة« وهو من تأليف املؤرّخ 

اإليطالي ماريو إنفليزي.
السؤال الذي ُيلّخص مضامني كتاب كامبانيني 
وهو ما معنى إسقاط املصدر التاريخي الذي 
لنقل  أو  الكوميديا،  نص  دانتي  منه  استقى 
أدّق؟  بشكل  للكوميديا  الكوسمولوجي  البناء 
ثمة نزوع يف القراءة اإليطالية إلضفاء طابع 
غدا  وقد  سيما  دانتي،  نّص  على  الفرادة 

ترجمــــــــــات
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Nikos Tsilikis : حاورته : عائشة الحجازي . ليبيا   -  تصوير

عندما يلفظ اسم ليبيا  تتبادر لذهني األساطير

إبــــــــــــداع

النحات اليوناين  كونستانتينوس فاسو لمجلة الليبي : 

بداية  عن  حتدثنا  أن  تستطيع  هل   : الليبي 
مسيرتك الفنية ؟

من  العشرين  سن  يف  كانت  الفنية  بدايتي 
سنوات  ثمان  األمر  مني  استغرق   ، عمري 
لصقل موهبتي ، يف سن الثامنة والعشرين، 

بدأت يف تنظيم معارضي الفنية يف اليونان، 
الفنية، يف  أعمالي  مع  يتفاعل  بدأ اجلمهور 
الوقت احلالي أعمل على مشاريع فنية ذات 

طابع علمي.
الليبي : ما هو املصدر إلهامك الفني ؟

مهد  »يوانينا«  مدينة  يف  فاسو«  »كونستانتينوس  اليوناني  الفنان  ولد 
املعمارية  الهندسة  دراسة  انهائه  عند  و   ،1988 عام  اإلغريقية  الفنون 
مدن  عدة  و  أثينا  يف  النحتية  ألعماله  معارض  عدة  وأقام  للفن،  تفرغ 
على  االجتماعي  التباعد  فترة  يف  »كونستانتينوس«  يعكف  نية،  يوناو 
العظمية  الهياكل  جتسيد  يف  النحت  الستخدام  يهدف  مشروع  اجناز 
الليبي  ملجلة  احلوار  هذا  ويف  التاريخ،  قبل  ما  لفترات  تعود  التي 
الفني  اإلرث  تأثير  و مدى  الفنية  توجهاته  أكثر على  الثقافية سنتعرف 

املعاصر الفن  يف  الكالسيكي 
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كل   ، التاريخي  اإلرث  هو  إلهامي  مصدر 
لي،  بالنسبة  ملهم  هو  للماضي  ينتمي  ما 
، ميتد شغفي  تاريخية  أي حقبة  أستثني  ال 
التي   Miocene بالتاريخ من عصور الفني 
و ميتد شغفي   ، عام  مليون  إلى 23  تعود  
احلالي،  للعام  سابقة  عام   80 حتى  الفني 
أنواعها،  مبختلف  احلية  الكائنات  تلهمني 
والعمالقة  العظمية،  الهياكل  خصوصا 
كذلك  »كارتيفور«،   عمالقة  مثل  املنقرضني 
أجد شغفاً يف جتسيد الشخصيات التاريخية 
التي يرجع تاريخها  ، وعمارة املدن القدمية 
لأللف الثالث قبل امليالد حتى عام  1990 
م، لو أمعنا النظر يف التاريخ و أحداثه سنجد 
إجابات ملا نعيشه اآلن، ميثل التاريخ للشعوب 
وأحياناً  الثورات،   ، الوفرة  النصر،  املجد، 
املعاناة ، التاريخ ساحر للبعض وأحياناً صادم 
، هذا بالتحديد ما يجذبني لتجسيد التاريخ 
يف الفن، ألن هناك فصول كثيرة يف التاريخ 

غنية واستثنائية بأحداثها.
الليبي : من ضمن الفنانني األوائل، هو الفنان 

الذي تعتقد أنه أثر يف أعمالك الفنية ؟
_ ليس هناك فنان محدد ، استلهمت شغفي 
تأثرت   ، الفنانني  من  الكثير  من  الفني 
كالهما  ليش«  و«جون  »فيدياس«  بنحت 
يف  احلجر  تطويع  يف  مختلفة  طريقة  لديه 
النحت، استلهمت من كليهما تقنيات مختلفة، 
ودمجتها بأسلوبي اخلاص، ولكن ألكون أكثر 

دقة، يعجبني النحت القدمي.
الليبي : ملاذا يعجبك النحت القدمي ؟

البطولية،  للمشاهد  جتسيدهم  يعجبني 
كذلك  تبهرني مشاهد الوحوش وكل ما هو 
واملواضيع،  اختيارهم لألماكن        خارق، 
وطريقة وقوف التماثيل بحيث تكون واضحة 
للمشاهد، يعجبني حقاً فن الفترات القدمية، 
رغم أنني محب للواقعية يف التجسيد الفني، 
أال أنني منبهر بكل ما هو خارق للطبيعة يف 

أعمالهم الفنية.

التجسيد  يف  الواقعية  تفضل  هل   : الليبي 
الفني أم أنك متيل للفن التجريدي؟

أنا أفضل الفن الواقعي، والسبب يف ذلك هو 
إسهام الفن الواقعي يف إلهام الناس بطريقة 
أكثر فعالية، فالفنان عندما يجسد موضوعاً 
الواقعية  تلقائية،   و  دقة  أكثر  يكون  واقعياً 
املعاش،  الكفاح  قصة  تعكس  التجسيد  يف 
كان  لو  حتى  التجسيد  يف  للطبيعة  امليل  إن 
املتلقي  يجعل  واقعية  غير  أسطورة  لتجسيد 
ال يجد صعوبة يف الفهم والتحليل، مسؤولية 
لدى  الذهني  التشتت  تخفيف  هي  الفنان 
املتلقي و جعله أكثر صفاًء و أكثر ارتقاًء من 
الناحية الذهنية، جتسيد عمل فني بطريقة 
من  حالة  يخلق  قد  واضحة  غير  أو  ناقصة 
التجريدي  الفن  إن  املتلقي،  لدى  االرتباك 
يجعلك تعمل من أجل إبراز الفكرة، أما الفن 
الواقعي فيجعلك تركز على التقنية واملهارة، 
ألن الفكرة من األساس واضحة، يف رأيي أن 
تشمل  أخرى  لزوايا  املتلقي  يأخذ  التجريد 
التحليل والتفكير املعمق بعيداً عن الفن الذي 
حالة  لديه  ويخلق  للمشاهد،  املتعة  يحقق 

وجدانية .
الليبي : من خالل التأمل يف  أعمالك الفنية 
أجد جتسيدًا لرمزية القوة والصراع، هل متيل 
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احلبر  أطول،  لفترة  تستمر  رائعة،  بتفاصيل 
يذكرني بنقوش القرون املاضية، ولكن لنضع 
يستدعي  احلبر  استخدام  أن  احلسبان  يف 
التعامل بحذر شديد و دقة ، وذلك ألنه يصعب 
استخدام احلبر، ويف  أألخطاء عند  تصحيح 
يفرضها  املستخدمة  األدوات  نوعية  النهاية 
طبيعة املشروع املراد رسمه، أحياناً كنت أدمج 
القلم احلبري وقلم الرصاص يف نفس الرسم. 
اجلاف  الطني  أستخدم   ، للنحت  بالنسبة 
بالهواء، وأحياناً أستخدم الطني األكثر صالبة 
،الذي يتم تشكيله دائماً على عارضة حديدية، 
الضخمة،  بالنماذج  يتعلق  فيما  خاصة 
اآلن  اجنازه  على  أعمل  الذي  املشروع  مثل 

.) )MNHNP_957
الليبي : هل بإمكانك أن حتدثنا عن  »مشروع  

MNHNP_957« ،  بشكل مفصل ؟
 smiloden هو عبارة عن مشروع نحتي يجسد
التي  السنوريات،  من  منقرض  جنس  وهو   ،
التاريخ، حيث يعود إلى  تعود لعصور ما قبل 
النوع  اخترت  البليستوسيني،   العصر  فترة 
التي  أنيابه،  لقوة  نظراً  األنياب«  »سيفي 

للتعبير عن التمرد خالل أعمالك الفنية؟
ببساطة، الروح البشرية تتغذى على الصورة، 
طاليس«  »أرسطو  قاله  ما  لك  أذكر  دعيني 
عن الفن : )) الروح ال تفكر بدون صورة((،  
لذا سيكون جوابي أنني أميل لتجسيد القوة 
والعدالة،  النصر  التي حتقق  القوة  املساملة، 
العقل،  جوانب  من  جانباً  تعتبر  التي  القوة 
بالنظر ألننا نعيش يف أوقات قاسية يف العالم 
اآلن، فأننا يجب أن نّسخر هذه الطاقة داخلنا 
يف  الفنانني  عشرات  احلياة،  يف  لالستمرار 
للثورة  الفن  استخدموا  الكالسيكية  العصور 
ضد الظلم االجتماعي،  وجسدوا األساطير 
مثل أسطورة صراع العمالقة مع »بوسيدون« 
أنا  لي  بالنسبة  الكرامة،  استعادة  أجل  من 
القوالب  دون  النقي  شكله  يف  بالفن  مقتنع 
أداة  الفن  املتعصبة،  واألنظمة  النمطية 

استشفاء فعالة جلراح املجتمع.
الليبي : أيهما أقرب لقلبك، النحت أو الرسم؟
يتوجب على أن أحلل بعض العوامل بدقة قبل 
اإلجابة، الرسام يبتكر كل شيء من العدم ، 
على  يتعني  الكتلة،  مع  يتعامل  النحات  بينما 
النحات أن يراعي تناسق الكتلة يف كل جانب 
للمشاهد  ينقل  الرسام  بينما  جوانبها،  من 
بعداً واحداً، لذا ينصب تركيز الرسامني على 
الظالل والضوء، يستطيع الرسام جتسيد أي 
شيء على الورق، بينما النحات يتقيد بأبعاد 
الرغم من كل هذا أالختالف،  معينة، وعلى 
أنا أفضل النحت، ألن النحت يجسد بشكل 
مادي ملموس، ميكنك دراسته من كل منظور، 
ميكنك بسهولة اعتبار النحت آلة سفر عبر 
الزمان ملجرد فقط النظر ألي قطعة نحتية.

الليبي : ما هي األدوات املفضلة لديك كفنان  
يف الرسم و النحت ؟

يف الرسم، أفضل استخدام أقالم الرصاص، 
وأحياناً أستخدم أقالم  حبرية عالية اجلودة، 
املرسوم،  املوضوع  متطلبات  حسب  وهذا 
النتيجة  تعطي  اجلودة  عالية  األقالم  بعض 

إبــــــــــــداع
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اإلغريقية  احلضارة  ترتبط  دائمًا   : الليبي 
األصل،  يوناني  كفنان  الكالسيكي،   بالفن 
ملاذا متيل للتركيز على عصور ما قبل التاريخ 
التي  املواضيع  هذه  أغلب  أن  رغم  أعمالك  يف 
جتسدها ليست لها عالقة باإلرث الكالسيكي 

اليوناني؟
الفور  على  سأشرح  استثنائي،  سؤال  هذا 
ملاذا يتجاهل أغلبية الناس يف العصر احلالي 
عصور ما قبل التاريخ، أنهم يعتبرونها فصالً 
الصعب  من  ألنه  نظراً  اإلنسانية،  عن  بعيداً 
حتديد نهاية عصور ما قبل التاريخ، تستخدم 
كانت  التي  املجتمعات  لوصف  بدائي  كلمة 
عام  يف  املكتوبة،  التسجيالت  قبل  موجودة 
ج.فريدريش  األملاني  الفيلسوف  أكد   1851
 Der Realien In Der lliade يف عمله
املادي،  الواقع  على   ،   Und Odysee
املوجود يف املالحم األسطورية اليونانية، ويف 
اليوناني  الفيزياء  عالم  أشار   1893 عام 
»ميتسوبولوس« أن هناك رابطاً بني األساطير 
 1968 عام  يف   ، واجليولوجيا  واملالحم 
فيتاليانو«  »دوروثي  البراكني  عاملة  صاغت 

العمالقة  الفرائس  على  التغذي  من  متكنها 
مت  بالتحديد  النوع  وهذا  العصر،  ذلك  يف 
العثور عليه يف األوروغواي، املثير من الناحية 
عليها  عثر  التي  اجلمجمة  لهذه  التشريحية 
فهذا  احلجم،  ضخامة  هو  األوروغواي  يف 
احليوان يعتبر ضعف حجم األسد األفريقي 
قراءتي  مبجرد  واحلجم،  القوة  يف  احلالي 
مقالة عنه  يف مجلة نيويورك تاميز يف مارس 
الهيكلي  الشكل  بناء  إعادة  قررت  املاضي، 
للحيوان، ولقد استندت يف إعادة تشكيل هذا 
احليوان على بحثني، أحداهما بحث الدكتور 
 EL Smilodon ألزوال«،    »ملينديز_ 
لعام 1933           Bonaerensis   Muniz
 The بعنوان     ميريام  جون  لـ  وكتاب  
Felidae Of Rancho La BREA، حيث 
سأخصص حوالي 800 ساعة لهذا املشروع 
االهتمام  هذا  كل  ملاذا  يتساءل   ،البعض 
واجلهد ؟ اجلواب أن هذه االكتشافات تقدم 
التطور  يف  العملقة  نظرية  على  قوياً  دليالً 
الكوكبي، وهذا يسهم بشكل كبير يف تدعيم 

نظريات علم اجليولوجيا.
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فهو  »هيراكليس«،  فوراً  لذهني  يتبادر  الفنية، 
أعتقد  والقوة،  والعاطفة  الشجاعة  تعبير عن 
بالنسبة  أنه يعبر عن حتطيم جدران اخلوف 
لي كفنان، واحدة من أكثر الفصول املؤثرة يف 
قصة »هيراكليس« قصة صراعه مع »ثنوتوس« 
الذي ميثل املوت يف األسطورة من أجل إنقاذ 
بالتحديد   األسطورة  هذه  »أدميتوس«،  زوجة 
كانت مؤثر وجداني يف ذاكرة أجبال اإلغريق 
واالرومان يف الفترات الكالسيكية، قصة سفره 
ونبذه للضغينة ،تفاصيل حياته وسعيه للخلود 
شخصية  األوديسة،  أسطورة  كذلك  بأفعاله، 
»أودسيوس« بالتحديد، شخصية تسعى للعدالة 
ملهمة  حقاً  أنها  والصراع  املعاناة  كل  رغم 

بالنسبة لي.
الفنية،  ألعمالك  مشاهدتي  عند   : الليبي 
املعماري  العمود  تفاصيل  جمال  استوقفني 
املعماري  الطراز  هذا  لك  ميثل  ماذا  األيوني، 
العريق الذي ظهر يف بالد اليونان وانتشر يف كل 

أرجاء العالم؟
مفهوم األعمدة بشكل عام ظهر يف مصر،لدى 

اجليولوجيا،  علم  مصطلح  إنديانا  بجامعة 
الشفوية  التقاليد  أن  هو  توضيحه  أريد  ما 
املتناقلة حول الطبيعية ، توفر معلومات قيمة 
الكثير  حاول  املاضية،  اجليوفيزيائية  حول 
األساطير  تفسير  والعلماء  املؤرخني  من 
و  هيراكليدس  أسطورة  مثل  واقعي  بشكل 
بونتيكوس، كما حاول الشاعر »ثيودوروس« و 
الشاعر »كاليماخوس« وكالهما من »كيريني« 
الليبية ربط األساطير بوقائع تاريخية، يسلط 
أن  أال  العاقل،  اإلنسان  على  دائما  االهتمام 
تطور  يعكس  اجليولوجية  علم  يف  التعمق 
يف  ذكرت  التي  احلضارات  وسقوط  وصعود 

األساطير .
احلضاري  التراث  ساهم   كيف   : الليبي 
يتضح  موهبتك،  صقل  يف  العريق  اإلغريقي 
باألساطير  تأثرك  الفنية  أعمالك  خالل  من 
للقارئ  توضح   أن  تستطيع  هل  اإلغريقية، 

مدى تأثرك بها؟
كيف  أتذكر  لطفولتي،  يعيدني  السؤال  هذا 
الفخارية  الرسومات  مبشاهدة  أستمتع  كنت 
تعود  التي  واحلمراء  السوداء  األشكال  ذات 
الكالسيكية،  والعصور  القدمية  للعصور 
األثرية  األماكن  بزيارة  بدأت  كبرت  عندما 
الذي  النحت  بالنحت، خصوصاً  كنت مفتونا 
يعكس الصراعات العسكرية ،عندما نضجت 
أكثر أصبح ذهني أكثر صفاء، أصبحت أهتم 
منحوتات  مثل  البرونزية  القدمية  بالقطع 
األسود واجلرفن الذي يعود للقرن الثامن ق.م   
كذلك األسود املنحوتة يف الفترة الكالسيكية 
األعمال  أما  الرئيسي،  ألهامي  مصدر  كانت 
الفنية يف الفترة الهللينستية فكانت متيل الى 
جتسيد الطبيعة، حيث مت دمج األناقة والطاقة 
والقوة مثل متثال زيوس يف اوملبيا، أنا لم أمل 
للتجسيد املتواضع يف املنحوتات، فقد  كنت 

أجد متعة يف إبراز القوة والضخامة.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، عندما 
أريد أن أحتدث عن تأثير األساطير يف أعمالي 

52الليبي 
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الفراعنة ويف معمار حضارة »أيجه« يف قصور 
»كنسوس« يف كريت قبل 4000 سنة ، وظهر 
خزانة  مبنى   يف  احلديث  املعمار  يف  أيضاً 
واشنطن، وهو يعكس اجلمال والقوة ، عناصر 
زخرفته احللزونية لها عدة تفسيرات، البعض 
أفضل  أما  رمح،  يشبه بشعر مجعد يف قمة 
تفسير بالنسبة لي هو أن هذا الدوران يرمز 
للتطور املستمر للحياة، هو منوذج يعكس تطور 
اللولبي  الدوران  والنبات،  واحليوان  اإلنسان 
يعكس حترك األعاصير املجرات، أما بالنسبة 
للعمود الذي رسمته فقد استلهمت تفاصيله 
،وكذلك  أوملبيا  يف  األثرية  جيال  خزانة  من 
تنحت  (التي    )zoomOrovic متاثيل  من 
بشكل حيوان، بالتحديد رأس األسد، وكذلك 
استلهمت من ما ظهر على الفخار و األعمدة 

التي تعود للفترة املبكرة.
الليبي : هل لديك رغبة بزيارة الدول العربية 

إلثراء جتربتك الفنية ؟ 
العربية،  الدول  لزيارة  كبير  تشوق  لدي 
العربية  املنطقة  والتاريخي يف  الثقايف  اإلرث 

مهد  »العراق«،  لزيارة  للغاية،متشوق  مبهر 
السومرية  احلضارات  تبهرني  احلضارات، 
والبابلية واألشورية، كل دولة من الدول العربية 
تتفرد بثقافتها، رغم وجود عوامل مشتركة بينها 
إال ان هناك تفرداً و خصوصية، بالنسبة لي 
الثقافة العربية تعكس التنوع واملزج بني املاضي 
و احلاضر من ناطحات السحاب املرتفعة، الى 
األسواق الشعبية التقليدية، أود أن أزور جبال 
أن  أود  كذلك  باألساطير،  لعالقتها  »أطلس« 
أزور »مصر« و«ليبيا« ألسباب تاريخية وروابط 
إنسانية، عندما يلفظ أسم ليبيا أمامي تتبادر 
امللك  أسطورة  وخصوصاً  األساطير،  لذهني 
انطونيوس، ووالده بوسيدون الليبي، والعديد 
من األساطير اإلغريقية ، ما يبهرني كثيراً هو 
اللغة العربية هي الرابعة عاملياً من حيث نسبة 
 500 يعادل  ما  بها  يتحدث  بها،  الناطقني 
مليون شخص كلغة أساسية، و 200 مليون 
كلغة ثانية، هذا شيء مبهر حقاً، ويدل على 

انتشار الثقافة العربية عاملياً.
الليبي : ما هي الرسالة التي توجهها للفنانني 
الليبيني بشكل خاص وللفانني العرب بشكل 

عام ؟
هناك بعض األشياء التي أود ذكرها قبل الشروع 
يف اإلجابة، جزء كبير من بالد العرب مرتبط 
باألساطير وبأحداث تاريخية هامة، خصوصاً 
أساطير  عدة  يف  أسمها  ذكر  التي  »ليبيا« 
اسهامات  ننسى  ال  أن  يجب  كما   ، إغريقية 
العرب الفنية والعلمية يف القرن الثالث عشر، 
جلمال  احلقيقية  الصورة  تظهر  ال  لألسف 
،العالم  الغربي  اإلعالم  العربية يف  احلضارة 
 ، املاضية  السنوات  يف  الكثير  حقق  العربي 
رسالتي للفنان العربي وللفنان الليبي على وجه 
اخلصوص، أنا واثق بأن هناك إبداعات فنية 
لم تتح لها الفرصة بسبب الظروف الراهنة ، 
أمتنى أن تصل املواهب الفنية الليبية للعلمية، 
ويتوجب على الفنان الليبي أن يستثمر عراقة 
املاضي و اجلذور االنتماء يف االعمال الفنية.
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مجموعة من األسباب املتعلقة بقصر هذا النوع 
والتـي تدعـو الـى اطـالق هـذه التسـمية.

فهـل طـول النـص يحـدد التسـمية بـني أن يكـون 
القصـة  يكـون  أن  جداً،وبـني  قصيـرة  قصـة 
الومضة ؟ وهل هناك اختالف بني التسـميتني؟
يف  البعـض،  يـرى  كمـا  )الطرفـة(  تقـف  وهنـا 
الطريـق معترضـة، فهـل القصـة الومضـة طرفة 

ال؟ ام 
))ونظـراً إلـى اشـتراكهما يف التكثيـف واملفارقـة 
التـي تبـث الفكاهـة والسـخرية  والنهايـة الذكيـة 
املدهشـة رأى بعـض الباحثـني أن الطرفـة هـي 
من قبيل القصة الومضة وليس األمر كذلك.((.

)3(
اال انهمـا يفترقـان يف: سـهولة فهمها،ووضوحها 
املباشـر،على العكـس مـن القصـة الومضـة التـي 
التـي  الشـاعرية  وبلغتهـا  بااليحائيـة،  تتصـف 
املفهومـة  السـهلة  الطرفـة  لغـة  عـن  تختلـف 

نلتقـي  السـردي  الفـن  منتجـات  نراجـع  حـني 
بالكثيـر ممـا افرزتـه الذائقة االبداعيـة يف هذا 
الفن يف النصف الثاني من القرن املاضي،وكان 
تعـددت  وقـد  »ق.ق.ج.«،  بــ  يسـمى  مـا  منهـا 
األسـماء التـي أطلقـت علـى هـذا الفـن، فكانـت 
مثل: القصة اجلديدة، القصة احلديثة، القصة 
الذريـة،  القصـة  البرقيـة،  القصـة  اللحظـة، 
القصـة الومضـة، القصـة القصيـرة القصيـرة، 
القصة الشعرية، األقصوصة القصيرة، اللوحة 
بورتريهـات،  القصصيـة، مقطوعـات قصيـرة، 
القصـة  الكبسـولة  القصـة  مقاطـع قصصيـة، 
املكثفة,مشـاهد قصصيـة، فقـرات قصصيـة، 
مالمـح قصصيـة، خواطـر قصصية، إيحـاءات، 
إلى أن استقرت التسمية على القصة القصيرة 
جـًدا.)1(إاّل ان بعـض دارسـي ونقـاد هـذا النوع 
القصصـي يفضـل تسـمية )القصـة الومضـة( 
ذكـر  أنـه  السـابقة.)2(حيث  التسـميات  علـى 

داود سلمان الشويلي. العراق

مقومات القصة القصيرة جداً
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التشبيهات.
القصـة الومضـة تختلـف عـن فـن التوقيعـات 
لهـا( التـي يذّيـل  )التـي جعلهـا شـلبي أساسـاً 
بهـا اخللفـاء، واألمـراء، وامللـوك الرسـائل، ألن 
تكـون  األحيـان،  أغلـب  ويف  هـذه،  التوقيعـات 
مسـهبة الـى حـد مـا، أو أن تكـون شـعراً أطـول 

ممـا تتصـف بـه الومضـة.
ومـن املعلـوم، ان وضـع قوانـني وشـروط صارمة 
شـروط  دون  الشـعر  بـدأ  االبـداع،اذ  يقتـل 
مسـبقة، وال قوانـني، وبعـد ذلـك بقـرون جـاء 
»الفراهيـدي« وقـنن الـوزن يف بحـوره  )عـدا مـا 
أضافه األخفش( حيث قتل بفعله هذا االبداع، 
ورغـم ذلـك خـرج لنـا شـعر غيـر االول،مثـل: ال
موشحات،واملرسـل،والتفعيلة،والنثري، وغيرها 
مـن األنـواع. ويف القصـة كذلـك، اذ ظـل البـاب 

مفتوحـاً أمـام االبـداع، وكذلـك يف الروايـة.
خالصـة القـول، إن القصـة الومضـة هـي قصة 
النهاية، فعندما تكون النهاية مدهشـة، وحتمل 
ومضـة  قصـة  هـي  القصـة  كانـت  مفارقتهـا، 
بإمتيـاز، ألن عـدد الكلمات )االقتصاد اللغوي(، 
العضويـة،  الكلمات،ووحدتهـا  تلـك  وايحائيـة 
يكـون كل ذاك ممهـداً لهـذه النهايـة املدهشـة.

***
متتـاز النصـوص القصصيـة، مجـال الدراسـة، 
بقلـة عـدد كلماتهـا، وان حتديدهـا بعدد كلمات 
قليلـة مييـت االبداع عند الكاتب، ويحيل النص 
الـى مجـاالت عديـدة مثـل: الطرفـة، واملَثـل، أو 
العبـارة التـي حتمـل جملـة الشـرط وجوابهـا... 
الخ من الفنون اللغوية األخرى، إاّل أن مواصفات 
أنهاحتمـل  هـي  القصصيـة  النصـوص  هـذه 
الـروح السـردي الـذي أضْفتـه يف دراسـاتي عـن 
القصـة القصيـرة جـداً، الشـتراطات هـذا الفن 

القصصي.
الدراسـةقد  هـذه  اختارتهـا  التـي  النمـاذج  إن 
ُقدمـت بعـدد قليـل مـن الكلمـات ال يعـدو األربع 

والعشـرين كلمـة، وال يقـل عـن اخلمـس.

ببسـاطة.
***

القصـة الومضـة هـي: حلظـة زمنيـة، أو مشـهٌد 
قصير جداً، أو موقٌف سـريع جداً، أو إحسـاس 
ويصوُغـُه  الّذهـن  يف   مّيـر  خاطـف  شـعرّي 

القـاص بكلمـات قليلـٍة.
وهي أيضاً وسيلة من وسائل التجديد السردي، 
أو شـكل من أشـكال احلداثة يف الفن السـردي 
وتطلعـات  وأمانـي  تعبـر عـن همـوم ومشـاغل 
والتكثيـف  االقتصـاد  مبـدأ  لتناسـب  القـاص 
الـذي يحكـم عصرنـا هـذا، عصـر السـرعة يف 

كل شـيء.
بعـد هـذه املقدمـة القصيـرة واملوجـزة عـن هـذا 
النـوع القصصـي، نقرأ على اساسـها املجموعة 
القصصيـة للقـاص الليبـي »حسـني بـن قريـن 
درمشـاكي« املعنونـة »أنـا وأبي«. وهذه الدراسـة 
مخصصة لنتاج الكاتب يف فن القصة القصيرة 

جداً.
من»َومَض«َوَمـَض  لغـةً  والومضـة  والومـض، 
َوْمضـاً،  )مَيِـُض(  ـِ  البـرق  الوسـيط(  )املعجـم 
فهـو  وظهـر.  ملـع خفيفـاً  وَوَمَضانـاً:  وَوِميضـاً، 
واِمـض، وهـي وامضة.)أَْوَمـَض( البـرق: َوَمـَض. 
وـ فالن: رأى وميض برق أو نار. وـ أشار إشارة 
خفّيـة رمـزاً أو غمـزاً. وـ املـرأة بعينهـا: سـارقت 

النظـر.
اذاً هـي السـريعة يف أخـذ األبصـار، واملخفيـة 
لتكـون  والغامـز،  الرامـز  وااليحـاء  باالشـارة 

مدهشـة.
الومضـة مثـل مصباح الفـالش يومض وينطفئ 
بسـرعة، وأي قصـة تأتـي بهـذا االسـلوب هـي 
ومضـة، وهـذه الومضة السـريعة حتمل الكثافة 

واالدهـاش.
فالقصـة الومضـة هـي نـوع مـن السـرد اجلديد 
التكثيـف بإعتمادهـا علـی  الـذي يعتمـد علـی 
معنی واحد، ودقة يف التعبير،وعلی كلمات قليلة 
حتمـل املعنـى، بإيحـاء وداللية مقتصدة مكثفة، 
وال تأخذ بوصف املوقف لعملية السرد، وايراد 
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***
تتميز القصة الومضة  مبجموعة من املقومات 

والسمات واخلصائص، منها:
- الوحدة العضوية .

- اإليحاء و عدم املباشرة.
- التكثيف.
- املفارقة.

- االدهاش.
- الروح السردي.

***
- الوحدة العضوية :

تتسـم »القصـة الومضة« بالوحـدة العضوية. إذ 
أنها قصة متكاملة، متداخلة يف الفعل السردي 

و الداللي، والشـعوري أيضاً.
»لهفـة«:  نـص  يف  »درمشـاكي«  القـاص  يقـول 
))تسـللت غيمـة شـوق، الـى نافـذة قلب، هطلت 
أمطـار اللقـاء((. فالنص مشـغول بفكرة الشـوق 
النـص هـو وجـود  ابـداع  زاد  اللقـاء، ومـا  الـى 
»غيمـة« و«أمطـار«، الالتـي حتيـل الـى الظواهر 
الطبيعيـة، فتتداخـل يف النـص ظواهر الطبيعة 
ان  العلـم  مـع  العشـق.  يف  النفسـي  الهـم  مـع 
احلديـث هـو غيـر حديث الطبيعـة ومظاهرها.

***
- اإليحاء وعدم املباشرة:

هـذه امليـزة حتيـل الـى اسـتعمال القـاص للغـة 
القاموسـية التـي يحولهـا الـى لغة فنيـة.أي أنها 
ال تعّبـر تعبيـراً مباشـراً عـن مضمـون واضـح، 
بطريقـة  القصصـي  مضمونهـا  تقـدم  وإمنـا 
موحيـة، انهـا توحـي مبعان كثيـرة، وعلى املتلقي 

أن يسـتقبل املعنـى والـدالالت التـي يرغـب.
بتهكـم..  )سـألها  »إرتـواء«:  نـص  يف  يقـول 
مـا بـال أنفاسـك مـا عـادت تدثـر عمـق ليلـي 
حبـك  أمطـار  سـل  بامتعـاض..  القـارس؟ردت 
كانـت  مـا  بعـد  الظمـأ،  صـارت جتفـف  التـي 
تغـرق اإلرتواء.(.كـم هي املعانـي والدالالت التي 
يستشـف املتلقـي مـن هـذا النـص؟ فهـي معنيـة 
وهـي  والغـرق،  واجلفـاف،  والبـرودة،  بالدثـار، 

ثالثـة أفعـال متضـادة لكـن القـاص يجمعهـا يف 
نـص واحـد موحـي. فالدثـار نقيـض البـرودة، 

الغـرق. نقيـض  واجلفـاف 
***

- »التكثيف«:
»التكثيـف« هـو مقوم أساسـي للقصـة الومضة، 
كمـا يف الشـعر، متـأت من عالقـة اللغة بالفكرة 
التـي يقدمهـا النـص. ويعـرف التكثيـف بأنـه: 
بالقليـل  واالكتفـاء  الكلمـات  يف  ))االقتصـاد 
الومضـة  فقصـة  بالغـرض.  يفـي  ممـا  منهـا 
واحلشـو  الزوائـد  مـن  وخاليـة  جـًدا  مكثفـة 
الوصفـي واالسـتطرادات واالنثيـاالت الواعيـة 
وغيـر الواعيـة، إضافـةً إلـى تركيزهـا على خط 
قصصـي هـام يتمثـل يف النقـاط والكلمات التي 
توصـل إلـى املوقـف. ورصدهـا مبهـارة شـديدة 
حـاالت إنسـانية شـديدة الصـدق.((.)4( هـذا 
الكلمـات  عـدد  قضيـة  الـى  يعيدنـا  التعريـف 
يف القصـة الومضـة، ويف الوقـت نفسـه يربـط 
الفكـرة التـي تطرحهـا القصـة الومضـة بهـذا 
العدد من الكلمات أو ذاك، أي، بتضافر االثنني 
هـذا  مقومـات  علـى  محافظـة  قصـة  ليقدمـا 
النـوع دون االخـالل مـن سـرديتها، ويكـون ذلـك 
مـن اختيـار الكلمـات املوحيـة، واملمتلئة باملعاني 

احلافـة للمعنـى األصلـي.
ممزقـة،  أشـرعته  »بكاء«:))أبصـر  نـص  ففـي 
الفكـرة  أن  جنـد  حزًنـا.((.  أحداقـه  ذرفـت 
عظيمـة وكبيـرة، إاّل ان القـاص كثفها من خالل 

الفـاظ موحيـة. اللغـة باسـتعمال 
وكذلك، يف نص »لهفة« و«جذوة«، و«أرق«.

أمـا النصـوص التـي تسـتخدم أكثـر مـن سـتة 
كلمـات، مثـل نـص »ترتيـل«، و«ارادة«، و«ارتواء«، 
فقـد اسـتعملت أكثـر مـن عشـر كلمـات إال انهـا 

كلمـات غيـر زائـدة عـن تقـدمي فكـرة النـص.
والتكثيف – اذن - هو اقتصاد يف اللغة بشرط 

ايحائية الكلمات املختارة.
***

القصـة  مقومـات  مـن  واحـدة  »املفارقة«،هـي 
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موازنـة  وهـي  الشـعر.  يف  وكذلـك  الومضـة، 
ومقارنة بني حالتني يقّدمهما الكاتب يف صورة 
تضـاد واختـالف ُيلفتـان النظـر اليهمـا بحـدة، 
ممـا تزيـد إحساسـنا مبـا نقـرأ، وتشـارك يف 
تعميـق الفهـم، إليصـال حالـة مـا نقـرأ بطريقـة 

إيحائيـة. وهـي مـن النـوع التصويـري.
و«املفارقة«هـدف القصـة الومضـة،اذ بفقدانهـا 
تفقـد القصـة وميضهـا البارق)الفـالش(، لهـذا 
فـإن اخلامتـة املدهشـة هـي التـي تكـون بعيـدة 
كل البعد عما حتمله القصة الومضة من فكرة 

مباشـرة، أو عاريـة، أو مضمـون مـا.
إن نصـوص »أنـا وأبـي«، حملـت رايـة املفارقـة، 
وقـد أحسـن القـاص توظيـف ذلـك يف نصوصه 
القصصيـة، و مـن ثـم تقدميهـا بإسـلوب يفضي 

الـى خامتة مدهشـة.
يقـول  املثـال،  سـبيل  علـى  »إرادة«  نـص  يف 
التدخني.قبـر  عـن  اإلقـالع  القاص:))قـرر 
سـيجارته، أحكـم قبضتـه علـى جلـده اعتصـر 
رئتيه، ألن ضرع حياته.((. فبينما كانت العبارة 
األولـى والعبـارة األخيـرة بينهما تضـاد بنّي، بني 
تدخينـه ومـا يجلبـه لـه مـن أمـور عديـدة، وبـني 

أخيـراً. الـذي الن  »ضرعـه« 
ويف نـص »وهـن« يقول القاص: ))انتعل خوفه.. 
ركـب ظلـه.. تـاه مخترقـاً جيـوش قلقـه، يبحـث 
عـن بقايـا طفولتـه((. تصيبنـا الدهشـة عندمـا 
نعـرف حالـه وهـو ينتعـل خوفـه، ويركـب ظلـه، 
ويتيـه يف قلقـه، كل ذلـك للبحـث عـن طفولتـه. 
عند ذاك يكون االدهاش حالة يعيشها املتلقي.
وكذلـك يف نصـوص مثـل: »لهفـة، بـكاء، جنون«، 
تكون املفارقة موظفة يف خدمة حالة االدهاش 

التـي تتلبس املتلقي عنـد قراءته للنص.
***

- االدهاش:
غايتهـا  هـو  الومضـة  قصـة  يف  و«االدهـاش«، 
املعنوية النهاية، فضالً عن املفارقة املادية التي 
تصب يف كلمات النص، أضافة للمتعة املعرفية 
التي متنحها للقاريء. حيث أن االدهاش يربط 

الـدال مبدلوله،ممـا يعطي املتلقي راحة نفسـية 
بعـد وصولـه الـى هـذه احلالـة، فيحـس بالرضا 

دون أن ينتظـر املزيـد.
وقـد يتوضـح االدهـاش يف نهايـة كل النصـوص 
املختـارة، حيـث تاتـي حالـة االدهـاش يف النـص 
مـن  االنتهـاء  عنـد  يعيشـها  القـاريء  فتتـرك 

قراءتـه.
***

- احلركات السردية:
االفعـال  عـدد  مـن  السـردية  احلـركات  تنبـع 
املسـتخدمة يف النـص. ولـو رجعنـا إلـى اجلدول 
املرفـق مـع الدراسـة لرأينـا عدد هـذه احلركات 
يف كل نـص. وتعيننـا هـذه احلـركات علـى فهـم 
األحداث فيه ألن النص ليس هو قصة قصيرة، 
يتحمـل أكثـر مـن فعـل لالحـداث، وليـس هـو 
روايـة أيضـاً، إذ تقـع أعـداد احلـركات السـردية 
سـرديتني،  حركتـني  بـني  املنتخبـة  للنصـوص 
أي بإحتوائهـا علـى فعلـني سـرديني، وبـني أربـع 
حـركات سـردية، أي باسـتعمال أربعـة أفعـال، 
وهـو احلـد األقصـى التي تصل له الـق . ق. ج..
وعلـى سـبيل املثالنص »لهفة«فهـو يتألف فعلني 
سـردين همـا »التسـلل«، و«الهطـول«. بينما نص 
»وهـن« يتألـف مـن أربعـة أفعـال سـردية هـم: 
و«البحـث«،  و«التيـه«،  و«الركـوب«،  »االنتعـال«، 
وكل هـذه االفعـال السـرديةذات صبغة ايحائية، 

وقـد ُصبـت بلغـة اقتصادبـة كثيفـة.
***

إن قصـة الومضـة التـي قدمنـا منـاذج نصـوص 
قريـن  بـن  الليبـي حسـني  للقـاص  وأبـي«  »أنـا 
درمشـاكي، تؤكـد علـى أن احلـدث غيـر معنـي 
باالشتغال من قبل القاص، وإمنا املهم أن يكون 
النـص قـد أدى غرضـه الفنـي يف أن يكون بارقاً 
– مـن البـرق - يف ذهـن ووجـدان املتلقـي، وهذا 
ال يتـم مـا لم تتضافـر مقومات القصة الومضة 
القليلـة  والكلمـات  والتكثيـف،  التركيـز  مـن 
املوحية،واملفارقـة، املؤديـة الـى حالـة االدهـاش 

التـي هـي كالصدمـة لذهـن ووجـدان املتلقـي.
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ألنني  التفاصيل،  يف  اخلوض  دون  ولكن 
باختصار لست مترجماً.

ورمبا بدت لي الصعوبة مضاعفة فيما يخص 
ديوان »هي جملة اسمية«، فهو مؤسس على 
متخلصا  االسمية،  باجلملة  الكتابة  تقنية 
عن  بديال  استعنت  وإن  متاماً.  الفعل  من 
أن  ميكن  فهل  واملشتقات،  باملصادر  الفعل 
ومنها  لغة  أي  إلى  األشعار  تلك  ترجمة  تتم 
اللغة اإلجنليزية مثال دون احلاجة إلى أفعال؟ 
ولهذا السبب فقد جتنبت أن تكون أية قصيدة 
مقترحة ملشروع الترجمة املاليزية من قصائد 

هذا الديوان.
أحد  بإمكان  كان  إن  أدري  ال  احلقيقة  يف 
من  خاليا  كامال  كتابا  ينقل  أن  املترجمني 
أو  املاليزية  أو  اإلجنليزية  اللغة  إلى  األفعال 
أية لغة أخرى دون أن يحتاج إلى أي فعل. لم 
أبحث  أن  وقررت  ذلك،  يف  مترجما  أستشر 

بطريقة عكسية.
شرعت بقراءة أشعاٍر مترجمة وأخذت أالحظ 
عن  املترجم  تخلي  ومدى  اجلمل،  صياغة 
الفعل. يجب االلتفات هنا إلى أن املترجم قد 
وهي  املسألة،  هذه  إلى  ينظر  أن  دون  ترجم 
االسم،  على  واالقتصار  الفعل  عن  التخلي 
وإمنا كان يترجم النصوص كما توّهم معناها 
يف نفسه. مبعنى آخر لم يكن املترجم يفكّر مبا 
أفكر فيه من تقنية الكتابة باجلملة االسمية، 
أقل  على  فقط  باالسم  الكتابة  تقنية  قل  أو 

تقدير.
إحداهما  القصائد،  من  مجموعتني  قرأت 
واألخرى  البولندية،  اللغة  عن  مترجمة 

إلّي هذه الفكرة عندما عرضت علّي  قفزت 
مترجمة أن يكون لي ثالث قصائد يف أنتولوجيا 
املاليزية،  باللغة  تعدها  الفلسطيني  للشعر 
وألنها ال تتقن اللغة العربية فطلبت مني أن 
تكون تلك القصائد باللغة اإلجنليزية، لتقوم 
هي بترجمتها إلى اللغة املاليزية، ما يعني لي 
أو  اغترابها  عملية  ستتم  النصوص  تلك  أن 
اغتيالها مرتني، مرة باللغة اإلجنليزية، ومرة 
ولكنه  املاليزية،  باللغة  املغتال  اغتيال  أخرى 
طلبها،  على  وافقت  مطلوب.  محبب  اغتيال 
يف  أوّفق  لم  مترجم،  عن  أبحث  وأخذت 
عملية البحث وبقي املشروع أمنية لم تتحقق، 
وضاعت علّي فرصة ثمينة ألكون مقروءا بلغة 
غير اللغة العربية. ال أعلم أنه قد ُترجم لي 
قصائد أو نصوص إلى أية لغة أخرى، سوى 
مقدمة رواية »بطن احلوت« للروائية اللبنانية 
إلى  الرواية  مع  ترجمت  التي  عامر  صونيا 

اللغة اإلجنليزية.
الترجمة  مسألة  الفكرة  هذه  علّي  طرحت 
يتقن  أنه ليس كل من  إلى  وصعوبتها، نظرا 
لغة يستطيع الترجمة منها وإليها، عدا ترجمة 
حقيقّي،  مترجٍم  إلى  سأحتاج  إذاً  الشعر، 
والتعبيرات  وانزياحاته،  الشعر،  لغة  يفهم 
واالستعارات،  األّم،  باللغة  اخلاصة  الثقافية 

واإلحساس العام باللغة الشعرية.
إن هذه التقنيات الترجمية تفضي إلى تأكيد 
ما أومن به أشد اإلميان وهو صعوبة ترجمة 
الشعر، بل استحالة ذلك، فالشعر ليس معنى 
هذه  طرحت  كنت  فقط.  وتراكيب  جلمل 
الشعرية«  الصنعة  »بالغة  كتاب  يف  املسألة 

اجلملة االسمية والترجمة
فراس حج محمد. فلسطين

يف تأّمل تجربة الكتابة .. 
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وعدن األخرى
هذه الشبيهة باجلنة

هذه القلعة التي شّيدتها الطبيعة لنفسها
ضد العدوى، ويد احلرب...

هذا الفصيل السعيد من الرجال
هذا العالم الصغير

البحر  زرع يف  الثمني  »الصغير«  هذا احلجر 
الفضي

يقوم فيه مقام اجلدار
أو كخندق يحمي بيتنا

من حسد بلداٍن أقل سعادة
هذه البقعة املباركة...

هذه األرُض،
هذه اإلجنلترة...

الترجمة  إمكانية  القصيدة  هذه  لي  تؤّكد 
أقصد  ال  فأنا  متاماً،  الفعل  عن  باالستغناء 
بل  فقط،  نحويا  االسمية  باجلملة  الكتابة 
لم  أنني  كما  الفعل،  من  تخلو  اسمية  بجملة 
على  محسوبة  نحوية  جملة  أية  أستخدم 
اجلملة الفعلية يف ُعرف النحاة حتى وإن خلت 
من األفعال، وقد بينت ذلك يف موقعه يف وقفة 
من  أجزم  وأكاد  إلعادته.  داعي  فال  سابقة، 
أو  االختبار  هذا  حتت  املترجم  ُوضع  لو  أنه 
فإنه  فقط،  االسم  بتقنية  الترجمة  االختيار، 

لن يحتاج إلى األفعال.
املقاطع  تلك  أن  أخيراً،  االستدراك  علّي 
املترجمة اخلالية من األفعال التي الحظتها 
لم  السابقتني  الشعريتني  املجموعتني  يف 
األصلية  لغتها  يف  قصائدها  على  أطلع 
أو  األفعال  على  تعتمد  كانت  إن  ملعرفة 
محل  املسألة  تبقى  ولذلك  منها،  تخلو 
قائل:  قال  ورمبا  ورّد،  وأخذ  وتفكير  نظر 
هكذا  فليس  أبدا،  مهّما  ليس  ذلك  كل  إّن 
تتم  املتوّهمة  التقنيات  بهذه  وال  الشعر،  يتّم 
سيقول،  ما  على  أوافقه  ورمّبا  الترجمة، 
التأمل  من  نوعا  أيضا  السابق  قولي  ليبقى 

أكثر. الكتابة وتقنياتها، ليس  لغة  يف 

شديد  وكنت  اإلجنليزية،  اللغة  عن  مترجمة 
تلك  خلو  ملالحظة  اجلملة  لصياغة  التتبع 

القصائد أو بعض املقاطع من األفعال.
رصد  استطعت  عندما  كبيرة  فرحتي  كانت 
من  خالية  الكاملة  املقاطع  من  مجموعة 
مجموعة  األولى،  املجموعة  ففي  األفعال؛ 
فيسوافا  البولندية  الشاعرة  أشعار 
شيمبورسكا احلاصلة على جائزة نوبل لألدب 
مقطعا  عشر  خمسة  وجدت   ،1996 عام 
شعريا تخلى فيها املترجم د. هناء عبد الفتاح 
بني  املقاطع  تلك  طول  وتراوح  الفعل،  عن 
ُكتبت  مقاطع  وهي  أسطر،  وسبعة  سطرين 
ولم  فيها،  جاءت  التي  القصائد  يف  مستقلة 
أقم باقتطاعها من بني سطور متتابعة، وفيما 
خمسة  من  املكون  املقطع  هذا  أثبت  يأتي 

أسطر شعرية:
لديك سبعون خدمة يف الدقيقة

كل خفقة من خفقاتك
ما هي إال َدْفعة القارب

إلى بحر عميق
يف ترحال حول العالم

ويتأمل  الكتاب  إلى  العودة  القارئ  وبإمكان 
تلك املقاطع األخرى، وموجودة يف صفحات 

متعدد:
وأما املجموعة الثانية التي كانت من الشعر 
القصيدة  هذه  فاجأتني  فقد  اإلجنليزي 
»إجنلترة«،  بعنوان  شكسبير  وليم  للشاعر 
شعريا،  سطرا  عشر  سبعة  من  وتتألف 
الترجمة  بعد  كلها  القصيدة  جمل  وجاءت 
تخلل  وقد  النحوي،  باملفهوم  اسمية،  جمال 
تلك اجلمل أربعة أفعال فقط، جاءت ضمن 

السياق. تقول 
القصيدة:

عرش امللوك امللكي هذا..
هذه اجلزيرة ذات الصوجلان،

أرض األسياد هذه
موطن إله احلب
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بيدَيّ هاتني غسلُت احزاني

دّلكتها ..

وعّطرُتها بالبنفسج الطرّي ..

النقذ قامتي الّصغيرة ..

من وعورة االنحناء .

النقذ دموعي من الّنشيج .

ومبصل الصبر ..

عّقمُت ذاكرتي .

لكنها ..

وكحشائَش طفيلية

تغالُب تراَب دمي

وتتكاثر .

وداد سلوم / سوريا

ِلكثرِة الذيَن

يتنازعون على دمي

وحيدًا اجلُس علَى الرصيف .

وحدهم العابرون

يقتِسمون ُحزني

مثل كنز َعظيْم .

محمد عويس / األردن

انهم ال يصدقون حزني

كلما نحت صوتك مخيلتي

اشرق وجهي كاملاء .

اريج املغربي / املغرب 

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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ُمصـاٌب انا بعمـى االلــوان

حني ُاْظِلم ال امّيز بينك ..

وبني حزني .

أكرم اليسير / ليبيا

من فرط حزني ..

كّلما..

مّر بي احدهم

القى علّي الفاحتة .

لطفي تياهي / تونس

الذين نحبهم، غابوا طويالً

لكنهم عادوا

مثل غيمة ماطرة

افرغوا كل ما يف جعبتهم من احزان

على ثيابنا

ومضوا

بخّفة شال حرير طّيره الهواء.

االن، دون ان نعّرف بانفسنا

صار يعرفنا اجلميع

من ثيابنا التي

لم تعرف يومًا

سوى البلل .

وليد يزبك / سوريا
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بعد افـتـضاح عدد من االنتهاكات و اخلروقات 
يف عدد كبير من الدول مع بداية السبعينات 
من القرن املاضي ،اعتمدت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة يف عام 1975) إعالن حماية 
للتعـذيب  التعرض  من  األشخاص  جميع 
العقوبة  أو  املعـاملة  ضروب  من  وغيــره 
ويف  املهينة(  أو  إنسانيــة  الال  أو  القاسية 
عام 1984 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم 
وغيره   التعذيب  مناهضة  )اتـفاقية  املتحدة 
أو  القاسية  العقـوبة  أو  املعاملة  ضروب  من 
حيز  دخلـت  التي  املهـينـة(  أو  الالإنسانية 
أعلـن  ثم   ، 1987م  يونيو   26 يف  التنفيذ 
ملناهضة  عاملـيـا  يومـا  ذلك  بعد  اليـوم  هذا 

التعذيب.

 لكن ما هو التعذيب؟ ، لقد عرفته اتفاقية 
يقصد   ((  : بقولها  التعذيـب  مناهـضـــة 
عـذاب  أو  ألــم  ينتج عنه  أي عمل  بالتعذيب 
عمداً  يلحق  عقلياً  أو  كان  جسدياً  شديد 
هذا  من  احلصول  بقصد  ما  بشخص 
معلومات  على  آخر  شخص  أومن  الشخص 
أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه 
أو يشتبه يف أنه أرتكبه هو أو شخص آخر، 
أو تخويفـه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر 
أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى 
سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان 
يسكت  أو  عليه  يوافق  أو  يحرض  أو  نوعــه 
عنه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف 
األلم  ذلك  يف  يتضمن  وال  الرسمية  بصفته 

ثقافة اقتل لتعيش)1(

أ. د. نبيل سليم. مصر
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أو  قانونية  عقوبات  عن  الناشئ  العذاب  أو 
نتيجة  يكون  الذي  أو  العقوبات  لهذه  املالزم 

عرضية لها (( .
وأي  للتعذيب،  التعرض  عدم  احلق يف  ولعل 
ضرب آخر من ضروب القسوة أو اإلهانة أو 
املعاملة الال آدمية هو احلق اإلنساني الذي 
يحظى بأكبر درجة من القبول عامليا ، فإذا 
ضرب عرض احلائط باحلظر املفروض على 
أى  يعود هناك  لن   ، املعاملة  التعذيب وسوء 
؟؟  األخرى  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  أمل 
وكيف ميكن أن تكون من طبيعة اإلنسان كل 
ُيستخف  كيف  ثم   ، والغلظة  اخلشونة  تلك 
؟  مجرمني  كانوا  لو  حتى  املحرومني   بآالم 
أكثر  التي جتعله  املحتملة  األسباب  وما هي 
عدوانية ؟ هناك مجتمعات تتنافس يف القدرة 
على التعذيب رغم أنها لم تسلم منه على مر 
العصور .. فهل حقا حني يتعلق األمر بإيقاع 
ذلك  البراعة يف  تصبح   ، اآلخر  على  األذى 

جزءا من التاريخ اآلدمي ؟  .
     حقيقة لم أقتنع بأى عذر داهمني حتى 
أجل  من  كالتعذيب  فكرة  جزئيا  ولو  أتقبل 
هدف أسمى كاملصلحة العامة أو احلرية أو 
الفكرة  هذه  كانت  وإن  حتى   ، الدينية  املثل 
املعلومات  النتزاع  القدم  منذ  وسيلة  تعتبر 
مبررا  يصبح  بينما   .. شيوعا  أكثر  كمبرر 
أهداف  فيها  نتذكر  التي  اللحظة  يف  واهيا 
أشخاص يرغبون يف أن يكونوا شهداء .. أو 
الذين هم أبرياء من غير جرمية أو الذين لم 

تثبت إدانتهم بعد .  
    كان لتوثيق معالم اجلرائم ضد اإلنسانية 
يف العراق من  فضائح التعذيب واالغتصاب 
 ، والعلنية  السرية  السجون  يف  احلكومي 
وشيوع ثقافة »أقتل لتعيش« يف كافة مناحي 
احلياة ،  الفضل األكبر يف اعتراف »بترايوس  
املتحدة  الواليات  بأن  وإقراره   Petraeus  «
الدولي؟  والقانون  جنيف  معاهدات  انتهكت 
وطالب اجلنرال سانشيز Sanchez- القائد 

 ، العراق  يف  االحتالل  لقوات  السابق  العام 
 truth commission بتشكيل جلنة نزيهة
أثناء  حصلت  التي  املظالم  يف  للتحقيق 
بعد مشاهدة   ، خصوصا  التحقيق  إجراءات 
جثث  على  والرقص  والعصي  بالركل  القتل 
استمرار  مع  أمنية،  قوات  قبل  من  املوتى  
فيما يسمى  بدون محاكمة  االعتقال  ظاهرة 
 preventive. االضطراري  »االعتقال 
املعتقلني  غالبية  أن  كما   ،  »detention
واإلهانة  املعاملة  وسوء  للتعذيب  تعرضوا 
مرتكبي  تقدمي  واالغتصاب،وعند  واإلذالل 
أدلة  ستتكشف  للمحاكمة  احلرب  جرائم 
لها  مسموح  غير  حقائق  بشأن  وشواهد 
خالل  من  عليها  احلصول  وميكن  بالظهور، 
قانون حرية الوصول إلى املعلومات األمريكي 

  .
    لقد نشر موقع ويكيليكس وثائق مسترقة 
لتقارير  منظم  بشكل  مسربة  أو  الكترونيا 
ومواقف تخص جيش االحتالل األمريكي يف 
العراق، وحتدد جرائم حرب مركبة من جرائم 
)اجلينوسايد(  اإلنسانية  ضد  وجرائم  إبادة 
بالعراق منذ عام 2004 وحتى  ارتكبت  قد 
عام 2009، ومتتاز بأنها وثائق دقيقة ال تقبل 
الدحض والتشكيك، ألنها وثائق تخص أكبر 
األمريكي  اجليش  وهي  بالعالم  بيروقراطية 
مصداقيتها،  األمريكني  املسئولني  أكد  وقد 
وهي حتاكي وقائع اجلرمية بالزمان واملكان 
وعدد الضحايا ونوع اجلرمية والداللة على 
أجساد  على  اجلرمية  آثار  وتوثق   ، اجلاني 
ضحاياه ، ويف الغالب كانت ترتكب يف حظر 
التجوال الليلي، وبذلك فإن من يتنقل ويرتكب 
تلك اجلرائم أطراف تستطيع التنقل بحصانة 
حكومية  أو  أمريكية  كانت  سواء  قانونية 
األحزاب  مليشيات  أو  مرتزقة  أو  لها  تابعة 
احلاكمة، ولفت نظري طبيعة التناول للوثائق 
واملصطلحات التي احتوتها، إذ أثبتت الوثائق 
وإلقاء  القانون  خارج  القتل  بشاعة  املنشورة 



احلرب األخرى.
والوثائق  احلقائق   طمس  البعض  حاول     
العراق بخطة  التي تدين مجرمي احلرب يف 
وثائق  يف  بالتشكيك  وذلك  منظمة،  خداع 
ذات  أنها  لإليحاء  نشرها  وتوقيت   ، اإلدانة 
العام  الرأي  أنظار  وصرف  سياسي،  طابع 
أخبار  بحزمة  األعالم  وسائل  بإغراق  وذلك 
عن تشكيل احلكومة وكذلك صناعة اخلوف 

والطرود املفخخة وغيرها .
وبذلك يجري تدليس واضح ومبرمج جلرائم 
احلرب املركبة  التي ارتكبتها قوات االحتالل 
األمريكية وبالك وتر وغيرها ، وكذلك القوات 
احلكومية واملليشيات  الطائفية والعرقية،وتلك 
اجلرائم ال تسقط بالتقادم حسب االتفاقيات 
الدولية ، وسيساق املجرمني إلى املحاكم يوما 
ما ، ويجب أن تقوم اإلدارة  باالعتذار للشعب 
ال  وهذا  للقضاء،  املجرمني  وتقدم  العراقي 
العمل  من  احلالية  القانونية  املنظومة  يعفي 
العدل  للعدالة وحتقيق  املجرمني  تقدمي  على 
والقتل  احلرب  جرائم  تدليس  عن  والكف 
ومتى   ، العراق  اجلاري يف  اليومي  اجلماعي 
يستفيق النظام الرسمي العربي ويغادر فلسفة 
أمام  ويقف   ، األمريكية  احلمراء  اخلطوط 

جسامة اجلرمية وأبعادها اإلستراتيجية ؟ .
ملاذا تعذيب املحرومني ولو كانوا مجرمني ؟

بشكل  تنحو  أخذت  قد  البشرية  أن  يبدو 
جماعي إلى فقدان الهوية أو اخلاصية املميزة 
لها عن سائر الكائنات احلية وشبه العاقلة ، 
النزوع  ما نالحظه من هذا  وذلك من خالل 
على  وإهدارها  الدماء  سفك  نحو  اجلنوني 
مثيل يف  لها  يسبق  لم  ووديان  شكل شالالت 
املفترس  احليوان  خصائص  فمن   .! التاريخ 
يعبر  كما   - السبعية  و  الغضبية  النزعة  ذي 
عنه علم النفس القدمي - أن ال يأكل جنسه ، 
بل ال يقتله كقاعدة عامة لديه ، اللهم إال إذا 
لم  التي  املواجهة  لتفادي هذه  السبل  ضاقت 
يقيم  أن  سلوكياته  من  بل   . بد  منها  له  يكن 

اجلثث يف املزابل وعلى قارعة الطرق حتت 
توصيف »جثث مجهولة الهوية« ويجري ذلك 
العراقي«  وجميعها  املواطن  »نزع هوية  بعد 
حتمل أثار تعذيب وحشية همجية لم يألفها 

الشعب العراقي سابقا .
اتساق  الوثائق  يف  النظر  يلفت  ما  أبرز  كان 
ارتكاب  على  توجهاتهم  مبختلف  اجلناة 
جرائم ضد اإلنسانية يف حق الشعب العراقي 
،خصوصا أن القانون الدولي يعاقب كل من 
اإلبادة  على  وتآمر  وحرض  وشارك  ارتكب 
»اتفاقية  من   3 رقم  املادة  وفق   ، اجلماعية 
منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، 
التعذيب  كبير  وبشكل  أيضا  الوثائق  وتذكر 
بوصف  الوثائق  أثبتته  وقد  الدميقراطي 
عليها  الظاهرة  التعذيب  وحالة  اجلثث 
وأبرزها: تقطيع اجلسد واألوصال واملناطق 
باجلثث  والتمثيل  خشنة  بأدوات  احلساسة 
واألطراف مبواد حارقة  الوجه  وكذلك سلخ 
، وتثقيب الرأس واجلسد باملثقب الكهربائي 
املعادن  لتثقيب  يستخدم  )الدريل(،والذي 

الصلبة.  
وأكدت التقارير معاينة جثث لنساء مغتصبات 
باملثقب  أجسادهن  ومثقبات  ومعذبات 
خارقة  كيماوية  مبواد  الوجه  ومشوهات 
إلخفاء معامله ،ويجري قتلهن بعد االغتصاب 
والتعذيب ، وحسب التقرير لدوافع طائفية ، 
ولكن الغريب يف األمر تواطؤ قوات االحتالل 
االمريكي ونسف أوكار التعذيب املكتشفة يف 
األزقة واألحياء كسجون سرية وأوكار تعذيب 
والتي كانت حتتوي على  باملليشيات،  خاصة 
وجدران  أخرى  ومعدات  كهربائي  منشار 
ملطخة بالدماء ، ويفترض أنها مسرح اجلرمية 
. وتؤكد الوثائق أيضا وبوضوح القتل الفوري 
لقوات االحتالل للمدنيني أطفال ونساء وكبار 
إلغاء  أي  القوة«  »تصعيد  عنوان  السن حتت 
الفوري،  للقتل  والتحول  االشتباك  قواعد 
مبا ال يتسق مع اتفاقيات جنيف ومعاهدات 
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حتالفا مع بني جنسه ضد اجلنس اآلخر الذي 
يختلف عنه وراثيا وصبغيا وصوريا وشكليا ، 
تتعارض مصاحله احليوية معه  وذلك حينما 
منافسة  يف  الواقع  أرض  على  به  ويصطدم 
جادة ومنغصة بل مهددة لكيانه ، يف حني قد 
نرى من مميزات سلوك احليوان أيضا أنه إذا 

متكن من عدوه فهو : 
* إما أن يغض الطرف عنه  ، وذلك لسببني 
: إما أنه غير مؤذ له وال يشكل خطرا عليه 
لوجود  مرغوب يف مصاحله  غير  أنه  وإما   ،

إشباع واكتفاء ذاتي لديه . 
من  ليطرده  وجهه  يزمجريف  أن  وإما    *   
محميته إن اقتحمها خطأ أو مع سبق إصرار 
بأيسر  بحياته  فيودي  يجهز عليه متاما  أو   ،
السبل وأسرع الضربات وذلك لتفادي تعذيبه 

بأقصى حد ممكن. 
احليوان  لعالم  املتتبعون  جيدا  يعرفه  ما  هذا 
وبالتحقق منه ميدانيا قد جنده معروضا على 
شكل أشرطة وثائقية . كما أن من خصائص 
احليوان أال يستولي إال على ما يلزمه يف احلال 
إلسكات جوعه وتلبية  حاجته ورغبته اآلنية ، 
ثم بعد ذلك يترك الباقي لآلخرين من جنسه 
األسد  بني  الواقع  يف  نشاهدة  كما  وغيرهم 
الضباع  بعدهم  تأتي  ثم   ، واألشبال  اللبوءة  و 
والذئاب و النسور وسائر الطيور اجلارحة ، بل 

حتى النمل وغيرها من احلشرات ..
كل هذه املظاهر وغيرها تعطي لإلنسان دروسا 
يف السلوك مع بني جنسه وغيرهم ، وكان من 
احليوان  من  أرقى  فيها  يكون  أن  املفروض 
السابق ذكره ، سواء يف طريقة استيالئه على 
املوارد املادية أو طريقة توزيعها وأيضا أسلوب 
تعامله مع بني جلدته. لكن ويا لألسف الشديد 
جنده ) وأخص إنسان زماننا الذي يدعي التقدم 
الغابة ألن  والتحضر ( يبدو أحط من حيوان 
هذا األخير له قوانني يلتزم بها مناسبة حلاله 
ومستواه وتكوينه الغريزي ، بحيث قد ميارسها 
بشكل تلقائي ومتكرر منضبط ال لبس فيه وال 

تغيير، ألنها سنته التي خلقه اهلل عليها فخضع 
لها وأوجب على نفسه احترامها والتزامها .. 
أما أإلنسان العاقل فيبدو قد جمع بني نزعتني 
من غير خصائصه كالهما أسوأ من األخرى 
وأحط من مستواه املميز له ، أال وهما - كما 
 «  - األقدمون  النفس  علماء  أيضا  عنه  عبر 
الروح الشيطانية ، و الروح احليوانية »  من ثم 
كان وضعه أسوأ من الشيطان و احليوان معا ، 

فال ظهر أبقى وال أرضا قطع !. 
هذه الشيطنة واحليوانية – إن صح التعبير – 
تبرز لدى إنسان عصرنا على مستويات متعددة 
ابتداء من الفرد كوتر ومرورا به شفعا وزوجا 
 . ودول  وأخيرا شعوبا  ثم جماعة  أسرة  ثم   ،
كليتهما  وداخل  للدولة  الدولة مجابهة  فكانت 
عناصر متعدد من ذوي الشيطنة و احليونة  ، 
على النمط الذي اشرنا إليه من قبل ، يف حني 
بدأ الصراع على أشده بني الكتل و الطوائف 
ثم  املركب  نحو  البسيط  بشكل تصاعدي من 
مع  وباملوازاة   ، البداية  نقطة  إلى  الدور  يعود 
هذا فقد ينسب الكل اخللل إلى احلاكم الذي 
بدوره يعكسه على املحكوم ، أو يبرره بسطوة 
من  أوسع  نفوذ  ذي  أو  منه  أقوى  آخر  حاكم 
وتبادل  التهم  تسترسل  وهكذا   ، دولته  نفوذ 
فظاعة  من  عنهم  يصدر  مما  والتبرؤ  املالم 
وأذى لبعضهم بغرور القوة و السلطة والطغيان 
وفساد  الهوجاء  السياسات  إليه  أدت  الذي   ،
العدالة  ملفهوم  بإسقاطها  واألهواء  التصورات 
القصاص يف إعطاء حق احلياة واألمن  ودور 
يأ  حياة  القصاص  يف  ولكم   ( العدالة  وكمال 

أولي األلباب ( البقرة 179 .
لكن عند التحقيق ينبغي أال يتملص أى إنسان 
من مسئوليته حينما يقدم على عمل يؤذي فيه 
غيره بالقصد ونية التعذيب مهما كان املبرر، ألن 
لديه عقال خصه اهلل من دون سائر الكائنات 
احلية على األرض ، ثم جاء الشرع على لسان 
األنبياء الذين هم أيضا من بني جنسه ليوقظه 

ويحكم به على وعي وإدراك خلاصيته
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 يقول احلارس بن خالد :
        خمصانة قلق موشحها  ..  

 رُْؤُد الشباب عال بها عظم.
وقال ذو الرمة :

   عجزاء مكمورة خمصانة َقِلُق .. 
والَقَصُب.    وَتَ اجلسُم  الوشاُح  عنها 

ويكثر الشعراء من ربط الوشاح يف اخلصر 
الوشاح  القدم، حيث يصلصل  باخللخال يف 
الريان  الساق  امتالء يف  اخللخال،  ويصمت 
والتصويت  احلركة  من  اخللخال  مينع 
وانهضام يف املوشح )اخلصر( يقلق الوشاح 
فيصلصل،  أحجاره  فتضطرب  ويحركه 
بني  املرأة  تشد  عريض  جلد  أو  نسيج  وهو 
والوشاح:  أدواراً.  أدواراً  وكشحيها  عاتقها 
من ُحلي النساء. ومن الوشاح: املّوشح: ماله 
عر  ُخطَّتان كالِوشاح، والتوشيح: نوعٌ من الشِّ
ال  مختلفة  وأعاريض  وأغصان  أسماط  له 
من  وهو  واحدة،  بقافية  اظم  النَّ فيها  د  يتقيَّ

العربية  اللغة  يف  واملوشحات  الوشاح 
والتراث:

الوسيط:  املعجم  يف  ورد  كما  الوشاح، 
»خيطان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف 
بينهما معطوف أحدهما على اآلخر«. وهو 
باجلوهر،  يرصع  عريض  »نسيج  أيضاً: 
وكشحيها«.  عاتقها  بني  املرأة  وتشده 
على  واألشاح  »الوشاح  العرب:  لسان  ويف 
لؤلؤ  من  خيطان  النساء،  حلى  كله  البدل. 
معطوف  بينهما،  مخالف  منظومان  وجوهر 

أحدهما على اآلخر، تتوشح املرأة به«. 
»الوشاح  الصحاح:  يف  اجلوهري  ويقول 
بني  املرأة  تشده  عريضاً،  أدمي  من  ينسج 

وكشحيها«. عاتقها 
والرجل  اخلصر،  به  ُيربط  حزام  والوشاح 
وبلجام  السيف،  وبحمائل  بسيفه  يتوشح 
حصانه، وبثوبه. والوشاح: السيف )السيف 

واللجام والثوب أقرب إلى املجاز(.

صالح  الشهاوي. مصر 

الفن األندليس الذي مأل الدنيا وشغل الناس .. 

روعة الوشاح املذهل 
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ويف املوشحات قامت القوايف مقام الترصيع 
)ترِصيُع  الوشح  يف  والآلليء  باجلواهر 
العِقيِق  حبات  أَو  اجلوهرِ  نسج  الُفستاِن: 
الذهب،  ِبخيوِط  حتِليته  أَو  أَْطرافه  على 
واتَفاق  أَْلَفاظه  َتوازن  الكالَِم:  ترصيع 
عليها  أطلقوا  فلذلك  وأَوزانه(  َفواصله 
بالقوايف،  املزينة  األشعار  أي  املوشحات، 
أي  موشح،  ومفردها  اخلاصة،  واألجزاء 
ولذا  املزينة.  أي  املوشحة:  واملنظومة  نظم. 
ال يقال قصيدة موشحة، ألن لفظ القصيدة 
البحور  يف  املنظومة  العرب  بأشعار  خاص 

الستة عشر كما جاءت يف علم العروض.
وأول من نظم املوشح يف األندلس هو مقدم 
بن معايف القبري )-225 840م/ 299هـ 
- 912م( يف أواخر القرن الثالث الهجري 
والتاسع امليالدي، ثم بدأت املوشحات تأخذ 
دورها وظهر عدد كبير من املوشحني منهم: 
السماء  َماء  بن  ُعبادة  قرطبه  شاعر   -
نسبه،  ينتهي  املوشحات.  فن  رواد  أحد 
)ت:  عبادة  بن  سعد  الصحابي  إلى 

421هـ/1031م(
اللخمي  عيسى  بن  )محمد  اللبانة  ابن   -
تبيع  كانت  أمه  ألن  اللبانة  بابن  املشهور 
اللنب، ت: 507هـ /1113م أحد الشعراء 
دولة  وجهاء  وأحد  األندلس،  يف  املرموقني 

محمد بن معن بن صمادح( 
القبيسي  هريرة  بن  اهلل  عبد  بن  أحمد   -
االشبيلي-  التطيلي  األعمى  العباس  أبو 
هي  »تطيلة«  األعمى،  فلقب:  ضريراً  كان 
هجرتهم  دار  و«أشبيلية«  أهله،  موطن 

)485هـ/1092م/ 525هـ1131-م( 
مشهور  )شاعر  الوشاح  األبيض  بكر  أبو   -

وشاح حسن التصرف، ت: 525هـ(
عبدامللك  بن  )محمد  الطبيب  زهر  ابن   -
 - 507هـ  زهر  بن  بكر  بأبي  املعروف 

1113م / 595هـ 1199-م(
 - ابن سهل األندلسي )أبو إسحاق إبراهيم 

ألنه  كذلك  ي  سمِّ وقد  ني،  األندلسيِّ ابتكار 
ما  وأكثر  وتطاريزه،  بأشكاله  الِوشاح  يشبه 

أبيات. إلى سبعة  ينتهي عندهم 
ثالثة  من  مؤلَّفة  قصيدة  الغنائي:  واملوشح 
ُمعّدة  وهي  مكرر،  ومقطع  متساوية  مقاطع 
الشعر  من  القصيدُة  حةُ:  واملَُوشَّ للغناء.، 

األَندلسي. التوشيح  اجلاريةُ على نظام 
كتابه  يف  السقا  مصطفي  األستاذ  يقول 
جاء  ما  على  تعليقاً  املوشحات  من  املختار 
معني  »هذا أصل  العربية:  اللغة  معاجم  يف 
وقد  اللغة،  معاجم  جاء يف  كما  املوشحات، 
على  فأطلقوها  الكلمة  يف  العرب  توسع 
أشياء منها القوس، فتكون يف وضعها على 
يلتف  الثوب  ومنها  بالوشاح  أشبه  الكتف 
العاتق  بني  الوشاح  يوضع  كما  صاحبه  به 
والكشح، ومنها السيف، سموه وشاحا على 
بحمائل  يتوشح  صاحبه  ألن  به،  التشبيه 
اليسري  عاتقه  على  احلمائل  فتقع  سيفه، 
وتكون اليمني مكشوفة، ورمبا سمى السيف 
إزار  يقال:  كما  أيضاً،  بالتاء-   - وشاحة 
وإزارة، وقد يسمي الكشح- َكْشُح اإِلْنَساِن: 
لُوِع  الضُّ بَنْيَ  َما  ِجْسِمِه  ِمْن  اجَلاِنِبيُّ  اجُلْزُء 
َواخَلاِصَرِة - وشاحاً ألن الوشاح يعقد عند 
إذا  الوشاح:  غرثي  امرأة  يقال  الكشح، 

هيفاء. كانت 
فنون  من  فن  فهي  الشعرية  املوشحات  أما 
العرب يف مجال النظم، سميت بهذا االسم 
جعل  خاص  نظام  على  قوافيها  تعدد  آلن 
حلواً،  ونغماً  لذيذاً  موسيقياً  جرساً  لها 

النفوس. له  تتقبله األسماع وترتاح 
ومتيزت املوشحات باقتصاد التعبير ولطف 
هذا  يف  فاملنظومات  والتصوير،  اإليقاع 
وقد  األول،  املقام  يف  غنائية  قطع  الفن 
كان بعض الوشاحني ينشدونها يف األسواق 
بالسهولة  اتسمت  وكلما  وترية،  آالت  على 
اإلشارة  وسرعة  النغم  وحالوة  والعذوبة 

القلب. إلى  أنقذ  للمعنى املقصود كانت 



68الليبي 

فيها،  وتأنق  موشحة  صنع  قد  منهم  واحد 
فلما  لإلنشاد،  التطيلي  األعمى  فقدموا 

الشهيرة: موشحته  افتتح مبطلع 
ضاحك عن جمان     سافر عن بدر
ضاق عنه الزمان     وحواه صدري

وتبعه  بقي موشحته«،  »ابن  الشاعر  فخرق 
الباقون يأسًا من مجاراته. فأكمل وقال:

آه مما أجده        شّفني ما أجُد
قام بي وقعد        باطٌش مّتئُد

ومن  الوشاح،  األبيض  بكر  أبو  موشح   -
أبياته :

مما أباد القلوبا     ميشي لنا مستريبا
يا حلظه رّد ُنوبا   وال ملاه الشنيبا،

- موشح ابن زهر الطبيب:
ما للُمَوّله. من سكرِه ال ُيفيق؟. يا له سكران
يندب  املشوق.  للكئيب  ما  خمر!.  غير  من 

األوطان؟
وليالينا؟ باخلليج.  أيامنا  تستعاد.  هـل 

ومن  األندلسي،  بن سهل  إبراهيم  موشح   -
ابياته : 

هـل درى ظبي احلمى أن قد حمى 
  قلَب صبٍّ حّله من مكنِس

فهو يف حر وخفق مثلما     
        لعبت ريُح الصبا بالقبس
يا بدورًا أشرقت يوم النوى    

    ُغررًا تسلُك بي نـهَج الغرر
ومن  اخلطيب،  بن  الدين  لسان  موشح   -

أبياته :
إذا الغيث همى    جادَك الغيث 

 يا زماَن الوصل باألندلِس
لم يكن وصلك إال حُلما      
     يف الكرى أو ِخلسة املختلس

- موشح ابن زمرك، ومن أبياته : 
لو ترجع األيام بعد الذهاب  
  لم تقدح األيام ذكرى حبيْب
وكل من نام بليل الشباْب    
الدهـر بصبح املشيب   يوقظه 

هـ   605( اإلشبيلي  اإلسرائيلي  سهل  بن 
- 1208 م/ 649 هـ - 1251م شاعر 
غزل، من الكّتاب، كان يهودياً وأسلم فتلّقى 

األدب وقال الشعر فأجاده(
بن  )محمد  اخلطيب  بن  الدين  لسان   -
الّسلماني  أحمد  بن  سعيد  بن  اهلل  عبد 
ومؤرخ  وفقيه  وكاتب  شاعر  اخلطيب، 
األندلس  من  وسياسي  وطبيب  وفيلسوف 
هـ-   713 والفلسفة  والطب  األدب  درس 

1313م/ 776هـ- 1374م( 
- ابن زمرك )أبو عبد اهلل محمد بن يوسف 
هـ   793 733هــ1333-م/  الصريحي 
يف  والكّتاب  الشعراء  كبار  من  1392-م 
ولد  األحمر،  لبني  وزيًرا  كان  األندلس، 
يد  على  وتتلمذ  بغرناطة  البيازين  بروض 

لسان الدين بن اخلطيب(
أصبحت  املوشحني  هؤالء  وبفضل 
العربي  الشعر  قائماً يف  املوشحات منوذجاً 

وله قواعده وأصوله.
انتقل  اإلسالمي  والغرب  األندلس  ومن 
وارتبطت  العربي  املشرق  إلى  املوشح  فن 
من  انتقلت  حيث  الدينية  بالتواشيح 
الدينية  التواشيح  إلى  األدبية  التواشيح 
من  أول  وكان  اآلن  حتى  استمرت  والتي 
هبة  القاسم  أبو  مصر  يف  املوشحات  نظم 
 - )545هـ  امللك  سناء  بن  جعفر  بن  اهلل 

1150م/ 608هـ/1212م(
ذاعت  التي  األندلسية  املوشحات  بني  ومن 
الغناء  لها يف مجال  بعد أن أصبح  شهرتها 
والذي   : اللبانة  ابن  موشح  واسع  دوران 

منه: 
يف نرجس األحداق   وسوسن األجياد، 

نبت الهوى مغروس   بني القنا املياد
ويف نقا الكافور       واملَندِل الرطب، 

التطيلي: - موشح األعمى 
الوشاحني  من  جماعة  أن  األدب  رواة  ذكر 
كل  وكان  بإشبيلية،  مجلس  يف  اجتمعوا 
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احمراره  يشتّد  السماء،  يشوب  جميل  شفق 
كلما المس رؤوس املباني العالية، وأهل املدينة 
يف مساء َسبتهم خائضون، كّل منصرف إلى 

فراغه يصرفه.
بطرف  وحلق  عجل،  على  »محمود«  نزل 
الطابور الذي صار يتقدم ويقصر كلما التهمه 

الباب الضيق املحروس مبراقبْي التذاكر .
عرض  النطالق  بضع حلظات  غير  يتبّق  لم 
ذلك  يف  لنفسه  فسحة  اختاره  الذي  الفيلم 
السبـت . ظل يتحّسس املمر يف القاعة التي 
ترسله  متراقص  نوٍر  من  إال  الظالم  لفها 

إشهارية  فقرة  تعرض  الكبيرة وهي  الشاشة 
تهيئ لبداية العرض.

وشوشة  ُسمِعت  الصامتة  األثناء  تلك  يف 
وهمسة ثم ضحكة وخطى حثيثة ظلت تدنو 
حتى استقر أمامه شبحان لطيفان مرحان .

إلى  تخلد  أن  قبل  شالها  إحداهما  رفعت 
نزعت  ثم  وطوته،  ولّفته  نفضته  كرسيها، 
معطفها وعلى ظهر مقعدها رمته فانتشر .. 
بزخمه  ومأل  وتشظى  الفريد  أريجها  انتشر 
املكان، فجأة وبدون استئذان، و بكل وحشية 
طيات  يف  به  ليزج  اللحظة  تلك  من  انتزعه 

لمياء نويرة بوكيل.  تونس

رشّـة عطـــر...
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الذاكرة فاحتاً فيها معابر احلنني املنسية...
لينطلق  القاعة  الصمت  وعم  العرض  بدأ 
يعرفه  الذي  العطر  يكن  لم  عنده.  الصخب 
ليصمت أو ليرحمه، لقد هزه هزاً ليرده إليه 
بكل  حضرت  قد  ها  عنها..  تيٍه  طول  بعد 
تفاصيلها وهبت اللحظات البعيدة تقفز إليه 

قفزاً يف أبهى دقائقها .
قّرب خفيةً ُمقدم رأسه، ميد أنفه إلى طيات 
نفساً  واسترق  املجهولة  الشابة  تلك  شعر 
خالله  من  استنشق  مزدحماً،  مليئاً  عميقاً 
عبق الذكريات، ثم ارتد إلى اخللف مغمض 
تأتيه  املاضي،  صور  على  منفتحاً  العينني، 
وتتالى  به  تستبد  متوحشة،  معتقة  عبقة 

فتدوخه وتسكره...
املمزوج  الفريد  العطر  ذلك   ، عطرها  إنه 
السنني  من  كم  ياااه،  العجيبة.  بكيميائها 
كم  تسكنه؟  تزال  ال  الرائحة  هذه  و  مضت 
من السنني انطوت وعطرها معّرش يف روحه 

املنسية؟
- أو لم تْنَس ؟

انتفض من هول السؤال ... ولعله فتح عينيه، 
على  وانعكست  جتلت  املاضي  صور  ولعل 

الشاشة الكبيرة... املهم أنه رآها هناك .
كان قوامها ميأل الشاشة وكانت تدقق النظر 
فيه على مرأى ومسمع من كل احلضور وهي 
تنس  لم  »أو   : السؤال بفضول وإحلاح  تعيد 
؟« وتقهقه عالياً بصوتها العذب الرخيم ... 
كانت تهفهف مديدة القد يف فستانها املزهر، 
أركان  بني  مبرح  تنتقل  ولقاء،  ربيع  كذات 
 ، والربيع حيثما حلت  العطر  تنشر  الشاشة 

وتشحذه بالنظر من حني إلى آخر.
وقف فرحاً وصاح يسمعها غزله. ال بد أنها 

مازالت حتب الدالل واإلطراء كذي قبل.
- هل تدرين يا فراشتي املدللة كم أنت جميلة 
بالورد  املوشح  هذا  الفستان،  ترتدين  حني 

والزهور بالذات؟
توقفت، وابتسمت بعذوبة وغنج، فحلقت فوق 

الرحب  الفضاء  يف  وارتفعت  طيور  الرؤوس 
تلك  وانقشعت غيمات يف  وتغاريد،  زقزقات 
القاعة، وماج اجلمهور على وقع ابتسامتها. 

نط أحد املتفرجني وصاح يسمعها قوله :
- نعم أنت جميلة جداً ، آه لو تدري النسوة 
يلبسن  حني  وأنوثتهن  جاذبيتهن  حجم 
الفساتني املائجة التي توحي وال تبدي، والتي 

تسترهن لتعري إعجابنا وشغفنا بهن.
صاح املحب الويف يف وجهه :

واكتف  الصمت  الزم  هذا،  يا  اصمت   -
أنك  تنس  وال  نفسك  حتشر  ال  باملشاهدة، 
مجرد متفرج، فالشريط لي والبطلة تخصني.
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صرخ آخر وقال:
أن  نريد  ضجة.  كفاكما  يحدث؟  الذي  -ما 

نتابع الفلم بهدوء.
وعاد الصمت من جديد. عاد هو إلى هدوئه 
وقّرب مقدم رأسه يدس أنفه خفية ويستنشق 
نفساً آخر معتقاً عساه يستحضر مشهداً آخر 
ال يفسده متفرج ذو فضول . امتأل باللحظة 
اجلديدة والذكريات العميقة وأعاد فتح عينيه 
وألقى بصورها لتنعكس مالئة شاشة القاعة.
.. فتحت  الشتاء  دافئ عليل يف عز  النسيم 

حقيبتها اليدوية وقالت تخبره: 
- عندي لك هدية ... ـ وأضافت موضحة- 

يف الواقع هو شيء أهديته لنفسي..
بفضول..  والرجال  النساء  أعناق  امتدت 
فتحت العلبة البيضاء اجلميلة، وسحبت منها 
قنينة، غطاؤها على شكل عصفور وهمست:

والالئق  املفضل  عطري  ريتشي«هو  »نينا   -
بي، زكاني وزكيته وصار مني، يصفني وميثلني 
خالصته  جتد  لن  غيابي،  وقت  ويحضرني 

عند غيري، ألنه قد اختلط بكيميائي .
خلف  رشتني  ضغطت  وئيدة  بحركة  و  ثم 
وأخيرة   ثيابها،  طرف  على  وثالثة  أذنيها، 
نشرتها يف الفضاء حولها .. صاح احلضور 

سكارى بصوٍت واحد: 
- يا اهلل !

شعر »محمود«  بالغيظ والغيرة لكنه متالك 
وأنصت إليها تقول : 

-يا حبيبي، قد تشم عطوراً أغلى وأثمن وأكثر 
اختالفاً، لكنك لن تنسى هذه الرائحة، فهي 

لي وحدي، وهي كذلك رائحة حبنا الشهي.
اجلو  يف  ورمتها  فارغة  قنينة  أخرجت  ثم 

وصاحت :
جمعت  قد  لكني  فارغة  هي   ، لك  هذه   -
فيها خالصة أجمل حلظاتنا وحصاد أطيب 

أوقاتنا ، شمة واحدة تعيد إليك كل ذلك.
وتهافت  الفوضى  وعمت  األيادي  ارتفعت 
الكل على تلقف القنينة .. صاح احلبيب مرة 

أخرى:
لي  العطر  هذا  ؟  تفهمون  أال  لكم؟  ما   -
،اذهبوا  لي  تفاصيله لي ، حلظاته   ، وحدي 
وفتشوا عن أجمل العطور فيكم وحولكم وال 

تضيعوها.
ثم وقف، وجعل يتنقل يف املمر مواصالً قوله 

بحزم : 
الصعبة  احلياة  جتعلوا  وال  قليالً،  فكروا   -
واألوقات الكريهة تفسد عليكم صفاء حدس 
أصفى  عن  دواخلكم  يف   ابحثوا   ، أنوفكم 
أمهاتكم،  عطر  ستجدون  وأجملها،  العطور 
ستعثرون  وثيابهن،  شعرهن  خبزهن،  لبنهن، 
التبغ  نكهة  والورق،  الطبشور  رائحة  على 
وعطر  لقاء  أول  قهوة  آبائكم،عبق  أثواب  يف 
للكتب  الندّي  والشذى  األولى،  الرسائل 
واألرض   ، الطفولة  ربيع  وأزهار  القدمية 
وذكرى،  صور  فالعطر  مطر،  بعد  اخلصيبة 
ومالذ   سكينة  حنني،  ريحه  وتاريخ  وعمر 
أن  إياكم  السادة،  أيها  تثبتكم...  وجذور 
أصلكم  إلى  يشدكم  صافياً  عطراً  تضيعوا 

وذواتكم وأوطانكم.
عجت القاعة بالتصفيق، وقد انتهى العرض 
ووقف  القاعة  األنوار  ومألت  احلقيقي 
فيما  للمغادرة،  يتهيؤون  كسل  يف  اجلالسون 
النظر  ظل هو مذهوالً  يفرك عينيه ويقلب 
ذلك  نظره  لفت  فجأة  أثر،  فال  عنها  يبحث 
أن  بعد  يده  مد  املقعد.  حتت  مرمياً  الشال 
حتت  ودسه  جمهورها  من  القاعة  أفرغت 
به،  احتفظ  إن  له  ذنب  ال  أنه  زاعماً  إبطه 
... وأسّر  فصاحبته غادرت، وهو ال يعرفها 

يف نفسه وهو يغادر:
- لن أغفل عنه كما غفلت عن تلك القنينة 
معتدية، ستكون  يد  لها  امتدت  يوم  الفارغة 
لي كقميص يوسف يرد إلّي البصر متى تهت 

عن بصيرتي.
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لـو كان خفـف  تكـون أفضـل مـن ذلـك كثيـراً 
البوليسـية  احلبكـة  تلـك  حـدة  مـن  قليـاًل 
كان  كمـا  النفسـي،  بالعامـل  أكثـر  واهتـم 
تشـويقي  بوليسـي  بشـكل  الروايـة  لصياغـة 
عامـل مهـم يف جـذب انتبـاه املّطلـع وتركيـزه 
ملواصلـة قـراءة الروايـة ومعرفـة مـا فيهـا مـن 
مفاجـآت، وهـو الـذي جنـح فيـه »سـانتياغو« 
قائمـة  علـى  يجعلـه  ممـا  كبيـر،  حـٍد  إلـى 
التشـويق  بـني  يجمعـون  الذيـن  الكتـاب 
واملتعـة، وبـني الكتابـة األدبيـة الرصينـة التـي 
بصـدق  وآالمـه  الغربـي  املجتمـع  عـن  تعّبـر 

فية. وشـفا
يف  املنعكسـة   السياسـية  الظـروف  زوايـا 

: الروايـة 
يبـدو العالـم الـذي يرسـمه الروائـي البيـرويف 
»أشـد  روايتـه  يف  غليلـو«  رونـكا  »سـانتياغو 
مـن  بكثيـٍر  والشـبه  القـرب  شـديد  ألـم«، 
أحـداث العالـم الثالـث، إذ تتشـابه الظـروف 
السياسـية والسـيطرة العسـكرية التي عاشت 
فيهـا »بيـرو« وجارتهـا »األرجنتـني« مـع كثيـٍر 
ومـا  األوسـط،  الشـرق  دول  يحـدث يف  ممـا 
الشـمولية  العسـكرية  أنظمتهـا  داخـل  يـدور 

مـن قمـٍع وظلـٍم وتسـلط.
تختلـف  واحـدة،  السياسـيني  خطـب  تبـدو 
للغـرب  الشـرق  مـن  واألماكـن،  األزمنـة 
العالـم  دول  إلـى  الثالـث  العالـم  دول  ومـن 
السياسـات  تبـدو  ولكـن  املتحضـر،  األول 
متشـابهة، ويبـدو القمـع واحـداً أيضـاً. هكـذا 

األرجنتـني،  يف   1978 مونديـال  خـالل 
البسـيط  املواطـن  صديـق  »خواكـني«  ُيقتـل 
»فيليكـس تشـاكاتانا«، فتنقلـب حيـاة األخيـر 
مـن مجـرد موظـف يعيـش علـى الهامش، وال 
يبحـث عـن األزمـات ويتفاداهـا، ويكرس جل 
وقتـه يف محاولـة تفـادي األحـالم واآلمـال، 

ودفـن نفسـه يف طموحـات جـد عاديـة.
األساسـية  السـردية  الدعامـة  هـي  تلـك 
التـي تنطلـق منهـا روايـة »أشـد ألـم« للكاتـب 
غليولـو«،  رونـكا  »سـانتياغو  البيـرويف 
الـذي رشـحه العديـد مـن النقـاد بعـد هـذه 
الروايـة ضمـن سـتة كتـاب ميكـن أن يكونـوا 
معادلـني ألسـلوب وطريقـة الروائـي الشـهير 
»جابرييـل جارسـيا ماركيـز«، تتميـز الروايـة 
دار  عـن  العربيـة  نسـختها  صـدرت  التـي 
بترجمـة   2019 سـنة  للنشـر  »مسـعى« 
الـذي  البوليسـي  ببعدهـا  الفولـي«،  »محمـد 
أبعادهـا  عـن  بعيـداً  القـارئ  يسـتغرق  ال 
االجتماعيـة والسياسـية التـي تناولـت حقبـة 
العديـد  شـهدت  البيـرو،  يف  هنـاك  خاصـة 
مـن عمليـات اخلطـف واالغتيـاالت وغيرها.
يف  االسـتغراق  نحـو   مالـت  الروايـة  لكـن 
لهـا  القـّراء  يجتـذب  ألنـه  البوليسـي  املسـار 
وهـذا  للكثيريـن،  يـروق  قـد  الـذي  األمـر   ،
بالطبـع ليـس عمـالً جتاريـاً علـى اإلطـالق، 
فهـي روايـة حقيقيـة مـن النـوع اجلـاد وسـط 
إطـار تشـويقي، لكـن اخلطـوط القويـة جـداً 
أن  ميكـن  كان  رمبـا  الكاتـب،  فتحهـا  التـي 

يف الحبكة البوليسية للسياسة والتعصب الريايض ..

د.محمد منصور الهدوي – الهند

رواية »أشد ألم«
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انعكاسـات واقـع احليـاة االجتماعية :
»فليليكـس  عائلـة  علـى  الروايـة  يف  نتعـّرف 
تشـاكالتانا«، ذلـك املوظـف الـذي يحيـا حيـاة 
بسـيطة، بـال آمـاٍل عريضـة وال أحـالم أكبـر 
مـن أن يحصـل علـى رضـا حبيبتـه الصحفيـة 
تلـك  وبينهـا  بينـه  يقـف  التـي  »سيسـيليا« 
شـخٍص  مـن  البدايـة  يف  املعتـادة  العقبـات 
تلـك  مـع  تتعقـد  أن  تلبـث  ولكنهـا ال  بسـيط، 
األحـداث الغريبـة التـي ميـر بها. كمـا نتعّرف 
علـى صديقـه »خواكـني« الـذي يفاجـأ مبقتلـه 
ويسـعى ملعرفـة قاتلـه، ممـا يورطه يف سلسـلة 
مـن املواقـف واألحـداث ويعرفـه علـى الكثيـر 
مـن األمـور التـي لـم يكـن يعـرف شـيئاً عنهـا. 
كمـا نتعـرف علـى مديـره غيـر املبالـي الـذي 

األوضـاع  إلـى  القـارئ  »سـانتياغو«  ينقـل 
واملعقـدة  الصعبـة  واالجتماعيـة  السياسـية 
الوقـت،  ذلـك  النـاس يف  يعيشـها  كان  التـي 
والتـي تعكـس قـدرًا كبيـراً مـن تغول السـلطة 
واالعتقـال  القتـل  أصبـح  وكيـف  وقمعهـا، 
وسـائل  أيسـر  مـن  األسـباب  أبسـط  علـى 

تريـد. مـا  علـى  للحصـول  السـلطة 
بـدون خطابيـة زاعقـة، ومـن خـالل مواقـف 
القـارئ  معهـا  يتعاطـف  متالحقـة  وأحـداث 
بكامـل كيانـه، ومـن خـالل مشـاهد مرسـومة 
الكاتـب  اسـتطاع  متقـن،  سـينمائي  بشـكل 
إلـى أحـداث روايتـه وعاملـه، وأن  ينقلنـا  أن 
والتسـلط  الظلـم  قـوى  بالـغ  بشـكٍل  يديـن 

الغاشـمة.  العسـكرية 
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دميقراطيـة  أنهـا  تزعـم  النتخابـات  »بيـرو« 
يحبـس  الـذي  الديكتاتـوري  يف ظـل حاكمهـا 
كل فكـٍر مختلـف ويعتقـل كل صـوٍت معـارض، 
واحـدٍة  كانـت  الذكيـة  اللعبـة  هـذه  ولعـل 
كانـت  إذ  الروايـة،  يف  اجلـذب  عوامـل  مـن 
مبثابـة  املباريـات  مشـاهد  علـى  التعليقـات 
الكاتـب  يتركهـا  التـي  التصويريـة  املوسـيقى 
بـني  أخـرى  أحـداٌث  تـدور  بينمـا  مـرة  كل 

املقدمـة. يف  الروايـة  أبطـال 
تتصاعـد وتيـرة األحـداث مـع نهايـة الروايـة، 
ويكتشف القارئ الكثير من األسرار الغامضة 
التـي لـم تكـن واضحـة، ومعهـا تتسـارع حـدة 
بكثيـٍر  النـاس  وينتظـر  املونديـال،  يف  اللعـب 
مـن التشـويق واإلثـارة تسـديد األهـداف التـي 
حتسـم بطـل املونديـال يف ذلـك العـام، فتضيع 
صيحـات طلـب النجـدة والنجـاة مـن املوت مع 
أنحـاء  كل  املشـجعني يف  صرخـات وهتافـات 
البـالد، وتبـدو كـرة القـدم خيـر وسـيلة بالفعل 
إللهـاء الشـعوب عـن كل مـا يـدور يف كواليـس 

السياسـة مـن حولهـم.
رونـكا  »سـانتياغو   أن  إلـى  اإلشـارة  جتـدر 
غليولـو« روائـي ومترجـم بيـرويف شـاب حائـز 
جائـزة  أبرزهـا  أدبيـة  جوائـز  سـت  علـى 
»ألفاغـوارا« عـام 2006 عـن روايتـه »إبريـل 
عـام  ألـم«  »أشـد  روايتـه  صـدرت  أحمـر«. 
2014 ،وهـي الروايـة األولـى التـي ترجمـت 

بالعربيـة. لـه 
نـوع  مـن   « ألـم  أشـد  ،«روايـة  اخلتـام  ويف 
خـالل  مـن  التأمـل  إلـى  تدعـو  اإلثـارة، 
فيهـا  تتداخـل  كمـا  الفكاهيـة،  اللمسـات 
السياسـة مـع كـرة القـدم والنضـال مـن أجـل 
مونديـال  مباريـات  تتزامـن  حيـث  احليـاة، 
األرجنتـني مـع حلظـات املؤامـرات السياسـية 
مـن  األحـداث  فـى  تغيـر  إلـى  يـؤدى  مـا 
اختفـاءات وجرائـم قتـل وتدخالت عسـكرية، 
كمـا تقـدم الروايـة نظـرة انتقاديـة للسياسـة 

الرياضـي. والتعصـب 

يتابـع مباريـات كـرة القـدم بتركيـزٍ  واهتمـام 
التـي يتوجـب  متجاهـالً كل املهـام الرسـمية 

عليـه القيـام بهـا.
اسـتطاع الكاتـب أن يرسـم شـخصية أبطالـه 
ال  ببسـاطة،  عنهـم  يعّبـر  وأن  دقـة،  بـكل 
سـيما مـع اسـتعانته بتقنيـة »الـراوي العليـم« 
ويقـّدم  كلهـا،  أبطـال احلكايـة  يعـرف  الـذي 
تبًعـا  املناسـب  الوقـت  يف  عنهـا  املعلومـات 

األحـداث. لتطـور 
ورغـم أن الروايـة بوليسـية حافلـة باألحداث 
مـن  يعكـس  أن  اسـتطاع  فإنـه  الشـيقة، 
االجتماعيـة  احليـاة  واقـع  أيضـاً  خاللهـا 
بأبطـال روايتـه، مبختلـف فئاتهـم وطبقاتهـم 
واقعيـة،  صـورًة  يرسـم  وأن  االجتماعيـة، 
مـن  لـه  يتعرضـون  ملـا  املأسـاوية  شـديدة 
وكيـف  األحيـان،  مـن  كثيـٍر  يف  وقهـر  قمـٍع 
يف  أدواٍت  إلـى  البسـطاء  يتحـّول  أن  ميكـن 
يسـتغلونها  الغائمـة  القمعيـة  السـلطة  أيـدي 
علـى  احلفـاظ  بدعـوى  مصاحلهـم  لتحقيـق 

للبـالد. العـام  واألمـن  الوطـن 
تضمينـات كـرة القـدم  يف اخللفيـة :

القـدم  كـرة  عليـه  تبـدو  ممـا  الرغـم  علـى 
اجلماهيـر  جتمـع  شـعبية  لعبـة  كونهـا  مـن 
التسـلية  أدوات  مـن  واحـدة  اعتبارهـا  ويتـم 
الكبرى، فإن أحداثاً عاملية مثل تنظيم كأس 
املونديـال ال  مباريـات  واملشـاركة يف  العالـم 
للـدول،  كبـرى  يتدخـل فيهـا سياسـات  شـك 
أنظـار  محـط  املسـتضيفة  الدولـة  وجتعـل 
السياسـيني  بعـض  يدفـع  ورمبـا  بـل  العالـم، 
اجلماهيريـة  األحـداث  تلـك  السـتغالل 
لـن  رمبـا  التـي  التجـاوزات  ببعـض  للقيـام 

الوقـت. ذلـك  يف  العامـة  أنظـار  تفلـت 
الروائـي  الكاتـب  دفـع  مـا  هـذا  ولعـل 
الروايـة  أحـداث  يجعـل  ألن  »سـانتياغو« 
العالـم  كأس  مونديـال  يقـام  بينمـا  تـدور 
 ،1978 عـام  األرجنتـني  بـه  فـازت  الـذي 
دولـة  فيـه  تسـتعد  الـذي  نفسـه  الوقـت  يف 
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ما وراء اللغة 

العالقـة بـني مـا وراء اللغـة واللغـة األولـى، يف 
روايـة »حتـت اجلبـال واملـدن« للدكتـور »هانـي 
حجاج«، الصادرة مؤخراً عن )الشركة العربية 
واحلـوار  السـرد  بـني  القاهـرة(أو  احلديثـة، 
لغـة  يحيـل  السـرد  أن  أسـاس  علـى  قائمـة 
احلـوار إلـى قسـمة ثنائيـة مركبـة بـني الشـكل 
واملضمـون فهـو يسـتخرج مـن الشـكل محتـواه 
ليفيـد أغـراض الروايـة األبعـد مـن تفسـيرها 
املباشـرة يف حبكتهـا ذات الغمـوض البوليسـي 
والبعد امليتافيزيقي. رمبا كان هذا اإلحسـاس 
مـن  يجعـل  فهـو  األعمـال،  أغلـب  يف  مزعجـاً 

عمليـة »اخللـق« وسـيلة إلـى غايـة وهـو يـؤدى 
إلـى اإلسـراف واملبالغـة، بـل أكثـر مـن ذلـك إنه 
مييـل إلـى إفسـاد متعـة التصديـق السـاذجة، 
التـى تنشـأ منهـا متعـة اخللـق السـاذجة، وهـى 
عصـب كل قـراءة. فلـو أن الكاتـب فهـم نفسـه 
أكثـر ممـا ينبغـي، ولـو أن القـاريء بقـى منتبهـاً 
طـوال الوقـت، فمـاذا يكون املصيـر املتعة، ماذا 
يكـون مصيـر »األدب«؟ إن هـذا البحـث داخـل 
النفس فى الصعوبات التى ميكن أن تنشأ عن 
»الوعى بالذات« مع اتخاذ الكتابة مهنة، ميكن 
أن يفسر بعض االجتاهات كالتي كانت أحياناً 

د. إبراهيم غريب.مصر

يف رواية هاين حجاج "تحت الجبال والمدن"
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سـبباً فـى االنتقـادات التـى وجهـت إليهـا، فقـد 
أخـذ علىبعـض املبدعـني مثـالً أنهـم ينشـرون 
القصيـدة الواحـدة بصـور متعـددة، لكـن األمـر 
هنـا مختلـف إذ يتردد صدى النغمة األساسـية 
وعرضهـا  األحـداث  بطـول  ويتجلـى  للروايـة 
مؤكـداً حالـة الصـدام بـني املاضـي ممثـالً يف 
العشـيرة التـي تسـكن اجلبـال وبـني احلاضـر 
متثله مجموعة األصدقاء التي تواجه العشيرة 
املخيفـة وهـم بعد أطفـال ثم يتصدون لها وهم 
يف شـرخ الشـباب بقيـادة راويـة الروايـة »هادي 
احلجـار« الذي يشـير اسـمه إلـى طبعه املتأمل 
ووراثـة املقاومـة الصخرية عن األجداد، فحتى 

لـو نسـي اجلميـع مـازال هـو يتذكـر.
بلغـة  وصفيـة  سـردية  مبقاطـع  الروايـة  تبـدأ 
شـاعرية، إن الشـاعر يعـرف مبقدسـاته ومبـا 
يبيحـه لنفسـه مـن حريـات، وهـو فـى احلالـني 
الشـعر  النـاس، ويختلـف  يختلـف عـن معظـم 

عـن النثـر فـى أنـه ليـس بالقيـود نفسـها كمـا 
أنـه ليـس باحلريـة نفسـها. إن جوهـر النثر هو 
عليـه  ويقضـى  »يفهم«ويـذوب،  أن  أى  الفنـاء، 
إلى األبد، وحتل محله كلياً الصورة أو احلافز 
اللغـة،  ملصطلحـات  رفعـاً  عليـه  يـدل  الـذى 
فالنثـر يتنـاول دائمـاً دنيـا التجـارب واألفعـال، 
وهـى الدنيـا التـى ينبغـى ملدركاتنـا وأفعالنـا أو 
مشـاعرنا فيهـا أن تتـالءم آخـر األمـر إحداهـا 
لألخـرى  إحداهـا  تسـتجيب  أو  األخـرى،  مـع 
بطريقـة واحدة:هـى طريقة التوافق والتطابق. 
إن الدنيـا العمليـة تتلخـص فـى مجموعـة مـن 
الغايـات وعندمـا تتحقـق غايـة محـددة متـوت 
أو  االلتبـاس  التقبـل  الدنيـا  هـذه  إن  الكلمـة 
الغمـوض بـل تسـتبعده اسـتبعاداً، وهـى تتطلب 
السـير إلـى الغايـات مـن أقصـر السـبل، وهـى 
لـكل  املنسـجمة  العالقـات  الفـور  علـى  تخنـق 
وعنـد  الذهـن.  فـى  تولدهـا  مبجـرد  حـدث 
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تطبيـق هـذه الرؤية على الرواية جندها عملية 
املواجهـة  لطبيعـة  فهمنـا  ملسـتويات  ترتيـب 
مـن  واحـد  كل  تفكيـر  مسـتويات  خـالل  مـن 
األبطـال، لقـد أفـاض »كولـن مكيـب« يف بيـان 
هـذه املسـألة وضـرب لهـا العديـد مـن األمثلـة 
وعنـده أن النـص الواقعـي الكالسـيكي ميكـن 
تعريفـه بأنـه النـص القائـم علـى »هيراركيـة« 
مسـتويات اخلطـاب التـي يتألـف منهـا، األمـر 
الـذي تناولـه املؤلـف يف هـذه الروايـة ببراعـة، 
إذ جنـد لغتـني مختلفتـني تتمثـالن يف احلـوار 
بـني األطفـال، وبـني املحيـط اخلارجـي معهـم 
وهـم كبـار، ثـم التلميـح إلـى اللغـة األولـى وقـت 
العـودة لتذكيـر القـاريء بـروح البدايـة. بـل إن 
»الهيراركيـة« التـي نقصدهـا هنـا ال تشـير يف 
الروايـة إلـى الفـارق بـني حواريـن فحسـب، بـل 
السـر نفسـه  وبـني  بـني احلـوار يف مجموعـه 
الـذي يتخلـل احلـوار وهـو الـكالم الـذي يتخلل 
لفـظ  عليـه  ويطلـق  معانيـه  ويكتنـف  احلـوار 
مـا وراء اللغـة ودائمـا يأتـي يف ضميـر الغائـب 
ومناقشـة صلتـه باحلقيقـة التـي تكشـف عنهـا 

وتبينهـا لغـة السـرد.
بل يطالعنا يف الرواية فصل هام يبدو مقتحما 
كإشـارة تنبيهيـة بـني األب وزوجتـه املمسوسـة 
وبـني احلـوار حـوار إضـايف من مطالعـات األب 
الدينية املسيحية تترجم ما ميكن أن نستشفه 
مـن وجهـات نظـر خفيـة ودخيلـة، واخلطـاب 
الـذي لـه وضـع متميـز هنـا يظهـر يف اجلـزء 
غيـر احلـواري الـذي يصـف احلقيقة النفسـية 
الـذي  السـرد  يف  الشـخصيات  تخامـر  التـي 
والـذي  دائمـا  الغيبـة  ضميـر  عليـه  يسـيطر 
هـو مبـدأ الروايـة يف مجموعهـا بالرغـم مـن 
حتـرر الكاتـب مـن أنـا الراويـة الـذي بـدأت بـه 
األحداث، فاحلقيقة التي يشتمل عليها جوهر 
النـص ال يدركهـا حتـى البطـل الرئيـس هـادي 
احلجـار وهـو الـذي يبـدو كأنه كلـي املعرفة من 
البدايـة ممـا يلقـي عليـه بـروح إنسـانية عادية، 
ولكننـا ندركهـا نحـن القـراء ألن السـرد أفضى 

بهـا إلينا.
هـذه األقـوال املتناثـرة كالزخـارف املشـتتة بـني 
هيـكل محكـم تعطـى فكـرة عـن خواطـر كاتـب 
ومتأمـل وهـو يحضـر التعليق على أحد أعماله 
الفلسفية فهو يرى فيه ما كان ينبغي أن يكون، 
ومـا كان ميكـن أن يكـون، أكثـر ممـا يـراه كمـا 
هـو كائـن، فمـاذا ميكـن أن يثيـر اهتمامهأكثـر 
مـن النتائـج التـى تصـل إليهـا دراسـة مدققـة، 
واالنطباعات التى يسـتمدها شـخص آخر من 
هـذا العمـل؟ إن الوحـدة احلقـة للرواية ليسـت 
فـى داخـل مـا يعتمـل مـن أفـكار وخواطـر يف 
نفـوس ونوايـا شـخصياتها بـل مـا رمـاه املؤلـف 
يف ثنايـا النـص حتـت األرض يف عمـق اجلبـال 
ككنوز دفينة أو أشباح تسكن التقاليد والتراث 
التـي  املـدن  الغامضـة، وبـني  العشـيرة  متثلهـا 
ينـوب عنهـا األبطـال بصفتهـم رمـوز احلاضـر 
والغد، لقد كتبت املؤلف »مقطوعة« شـعرية ال 
روائية فحسـب لثمانية أبطال يف حيز محدود 
لكنى ال أستطيع أن أسمعها إال عندما يعزفها 
شـخص آخـر بروحـه وعقلـه وهـو الـراوي يف 
للمجموعـة  املخلـص  الصديـق  األحـداث، 
)هـادي احلجـار(. ولـذا أجد اجلهد الذى بذله 
املؤلف قريباً جداً إلى ذهن القارئ اليقظ لقد 
سـعى إلـى حتديـد أغراضـى بعنايـة ملحوظـة 
ودأب شـديد. لقـد اسـتخدم إزاء هـذا النـص 
املعاصر العلم الواسـع نفسـه والدقة املتشـددة 
نفسـها يف رسـم اخلطـوط العامـة لبنـاء هـذه 
)مهـا  بأبطالهـا يف مصـر  الروائيـة  القصيـدة 
واملجموعـة(  وهـادي  وزينـب  ومحمـد  وأحمـد 
وأمريـكا )ديفيد والقـوى املخابراتية األمريكية 
والبريطانية االستعمارية(،كماأوضح تفاصيلها 
إشـارته إلـى تلـك العبـارات التـى التفتـأ تتـردد 
بذاتها،والتـى تكشـف عـن ميـول خاصـة للعقـل 
واجتاهـه لتكـرار عبـارات لهـا داللتهـا.. هنـاك 
كلمـات تتـردد داخـل نفوسـنا أعلـى مـن جميـع 
األساسـية  األنغـام  األخرى،وكأنهـا  الكلمـات 

ألعمـق أعمـاق طبيعتنـا..
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منت منسيّ
 لم يكتبه رواة األناجيل )1(

رواية "زوربا اليوناين" للكاتب نيكوسكازانتازاكي

لـم أنـس هـذا الكتـاب أبـداً، منـذ أن قرأتـه يف 
سـنواتي األولـى وأنـا طالـب بكلّيـة اآلداب. لـم 
أقـرأه مـّرة واحـدة كمـا يقـرأ الّناسـعادة الكتـب، 
بـل قرأتـه قـراءة معاشـرة، توّسـدته مـراراً كثيرة 
يف ذلـك الليـل القاسـي يف مبيـت الطلبة القدمي 
الّشـبيه باملعتقل يف كلّية اآلداب مبّنوبة، وقرأته 

تتحـّرك  كانـت  حيـث  اجلامعـي،  املشـرب  يف 
أمامـي شـخصياته حّيـة، بـدم وحلـم حقيقـّي، 
حتاورنـي وأحاورهـا. وقرأتـه يف تواريـخ وأماكن 
انتقلـت إليهـا فيمـا بعـد. أّمـا اآلن وقـد مضـت 
كّل هذه السنوات فإّنني أجده، بإطالق، الكتاب 

األهـّم الـّذي قرأتـه يف حياتـي. 

نصر سامي. تونس

إبــــــــــــداع
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كتاب شرب من املعارف أقصاها، ومن اخلمور 
أعتقهـا وأغالهـا، وجـّرب مـن الّنسـاء أنضجهـا 
لـم  وأغواهـا،  أسـّرها  احليـاة  ومـن  وأبهاهـا، 
يـدر حـول احلقيقـة مـن بعيـد، بـل غمـس فيهـا 
»سـانتوره«، ولـم يتحـّدث عـن الّنسـاء بل جعلهّن 
حلـم الكتـاب ودمـه، أصـالً الكتـاب كلّـه قصيدة 
الفقيـرة  واملتعبـة،  املسـكينة،  املـرأة  يف  مديـح 
والقبيحـة، تلـك الّتـي لم حتفل بها روايتنـا أبداً، 
هـو  أّمـا  الكبـرى.  نصوصنـا  إليهـا  تصـغ  ولـم 
فينصـت وينصـت، يتحـّول يف إنصاتـه إلـى إلـه 

سـعادة، وال يتوّقـف عـن إعطـاء الهبـات.
كتاب يسـتيقظ األسـالف جميعهم مّرة واحدة، 
تنضـج  حـني  ولكّنـه  ورفـق،  بدهشـة  يأخـذك 
ويـداك  املحّبـة  يف  وقلبـك  الرؤيـة  يف  عينـاك 
يف املسـك يهـّزك هـّزاً. تصبـح ورقـة صفـراء 
أو زهـرة لـوز، أنـت حـّر، املهـّم أّنـك لسـت نفـس 
اإلنسان الّذي كان قبل القراءة. تعي أن الّرواية 
ليست فّن حكي، وال خرافة فقط، ولكّنها مادة 
تترقـرق صافيـة مـن آالف الكتـب، تزهـر يـداك 
وأنـت حتـّرك األوراق وتقـرأ، أنـا أزهـرُت مـراراً 
مثـل شـجرة برقـوق جبلّيـة، فيـم العجـب؟ نبتـت 
علـى شـفاهي لغة من صمت الغابـات، وليل من 
كلمـات الّضـوء. وشـقيت وأنـا أقـرأ، يف مـّرات 
كثيرة نشر الطالب حولي قماشاً وصعدوا فوق 
أغصانـي جلمـع الّثمـرات. نعـم حتّولـت شـجراً 
مـّرة، وكثيـراً مـن املّرات غيماً.. رأيت أسـلوباً لم 
أعهده إالّ يف نسـخ األناجيل القدمية، ويف ذلك 
الّنوع من الّسرد الشفوي الّذي يقال عند املوت 
بحـرارة اللّوعـة وألـم الفقـد. فهمـت أّن للّروايـة 
أنهار خفّية، ال جّنات متاماً، وال نيران، وفهمت 
أّن فيها شخوصاً، ال آلهة وال شياطني، وفهمت 
نـّص  لكتابـة  غيـر صاحلـة  آلـة  هـو  القلـم  أّن 
عظيـم، محتـاج أنـت لتكتب إلى تلك األسـفنجة 
املغموسة يف ماء الّرحمة الّتي ميّررها اهللّ على 

جبـني املخطئني.  
يكتب كأّنه يلقي بالبذور يف حلم اللغة العجوز، 
كأّنـه يخـرج املّيـت من احلـّي أو احلّي من املّيت، 

كأّنه الّنحل والّرياح يف اللّقاح. شـيء يحدث يف 
العمـق دون ضوضـاء، فتخلـق احليـاة يف ذلـك 
الهـدوء العظيـم، ال يكتفي الّراوي بتغييرها، وال 
بتجميلهـا، بـل يكشـف لـك ممكنـات أخـرى يف 
ذاتـك. يذّكـرك أّنـك يف األصـل حـّر ونقـّي ولـك 
فكـر وروحـك روح غيـر قابلة لالمتهـان، يذّكرك 
بـأن لديـك أفقـاً، وبأّنـه واسـع رغـم مـا تـراه مـن 
سـواد، وأّنـه مزهـر رغـم مـا تـراه مـن رمـاد.. 
حتـّب فجـأة كّل مـا تـراه، حّتـى العاجزيـن، حّتى 
العاهـرات، حّتـى الكبـار واملسـّنني واملعدمـني، 
حّتـى املصابـني باجلـذام، تراهـم فجـأة بشـراً، 
وحتّبهم، وتشعر بأّنك أنت أيضا معّرض للعجز 
ومهـّدد باخلـوف واخلسـارات، وأّن يف الكلمـات 

حـالّ سـحرّياً ألدواء الكـون كلّهـا.
»زوربـا« رجـل أّمـي مثـل أغلـب الّرسـل، نبتـة بال 
أرض، وثمـرة بـال شـجر، معرفتـه عصّيـة عـن 
الّتصنيـف، عاصّيـة، مفاجئـة، شـديدة اإلميـان، 
كافـرة، محرقـة، حارقـة، اسـتمّدها مـن احليـاة 
نفسـها، جّربهـا، ولـم يرثهـا عـن غيـره. جتـده 
أحيانـاً فيلسـوفاً، وحـني تطمئـن إلـى فلسـفته 
يتحـّول إلـى شـاعر أو إلـى حكيـم، وهـو أيضـا 
ذلـك الّسـاخر العظيـم مـن ملكـوت العقـل، وهـو 
أيضـا املطلقلقـارات احلـواس. يجعـل ذلـك مـن 
الكتـاب، نهـراً يجـري يف الّدواخـل، ال خارجهـا، 
أحيانـاً تصـرخ وأنـت تقـرأ: )) ملـاذا لـم أتصـّرف 
هكـذا. ((، وتغلـق الكتاب وحتـزن أّياماً. وأحياناً 
املعرفـة  وشـجرة  عميقـاً  فرحـاً  تفـرح  كثيـرة 
الفلسـفة  أّن  تشـعر  رأسـك.  يف  وتثمـر  تـورق 
ليسـت بعيـدة عنـك، بـل رمّبا بدأت بعـد القراءة 
فعـل التفلسـف، ورمّبـا قـّررت أن جتـّرب تلـك 
واملداعبـة  احلـّب  لفـّن  الّرائعـة  الصياغـات 
واإلغواء والعشـق الّتي يطفح بها الكتاب، وأهّم 
ما ستبدأ فيه دون شّك هو البدء بعشق نفسك 
الّتي ستتحّرر نهائياً وألّول مّرة من اخلوف ومن 
الفشـل، إذ سـتتعلّم أّن الفشـل ليـس غيـر كذبـة 
كبيـرة، الفاشـلون أيضـاً هـم مؤّسسـو اجلمـال 
إكمـال  بعـد  العالـم.  ليـل  يف  الّضيـاء  وزارعـو 
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الكتاب ستعرف أّن زوربا شخصّية حقيقية، لن 
تكـون لهـذه املعلومـة أّيـة قيمـة، لقـد صـار زوربا 
أكثر الّشخصيات تأثيراً فيك، ستراه الّشخص 
األعظـم يف هـذا الكـون، ليـس يف ذلـك أّي قـدر 
لإلغـواء  املطلـق  التجسـيد  إّنـه  املبالغـة.  مـن 
والعشـق، األيـروس بذاتـه وهـو يلقـي عطاياه يف 
ليـل األجسـاد املعطوبـة، غابـة هـو مـن اللـّذات 
الّتـي لـم تفتـّض، زهرة ضوء خضراء ندّية تنبت 
يف جـرح العالـم، حزيـن، لكّنـه ال يذكـر احلـزن، 
ال يعطيـه القيمـة الالّئقـة بـه، بـل يقلـب احلـزن 
فرحـاً، يسـقي شـجرة احلـزن فتنـّور فرحـاً، وال 
يكتفـي بالفـرح، بـل يرقص ويرقص معه البشـر 
واألدوات واجلمـادات، سـتجّرب تلـك الّرقصـة، 
أحتـّداك أن ال جتربّهـا كمـا جّربناها نحن طلبة 
كلّيـة اآلداب، تشـعر بأّنـك طائـر حينـاً، ونهـراً 
حينـاً، وطاقـة إيـراق. »زوربـا« شـخص واقعـي 
عرفه »نيكوس« يف إحدى سفراته، تقرؤه كأّنك 
تـراه، ألّن »نيكـوس« رسـمه بفرشـاة رامبرانـت، 
فجعلـه محّببـاً للّنفـس يف قماشـة سـرد قـّل أن 
جتد مثيالً لها يف سحرها وتفصيلها وعمقها.
الّطـرف الّثانـي يف الكتـاب اسـمه »باسـيل«، أو 
»الّرئيس«،وهـو رجـل مثّقـف، تـرك عالـم الّناس 
واملكانـة  اجلمـال  لديـه  الكتـب،  بعالـم  وتعلّـق 
واملـال، ولكّنـه يـرى احليـاة وال يحياهـا، عكـس 
احليـاة  خبـر  الـّذي  زوربـا،  اجلديـد  صديقـه 
لكتابـة  كافيـة  تكـون  لفتـرة  وعاشـها.يترافقان 
كتـاب ال مثيـل لـه، »نيكـوس« الكاتـب يحتفـي 
بزوربـا الّسـاخر األبـدّي مـن الكتـب، والقائـل: 
)) كتبـك تلـك أبصـق عليهـا، فليـس كل مـا هـو 
موجـود، موجـود يف كتبـك.(( ، بطل يبصق على 
الكتـب وكاتـب أمضى زهـرة عمره يف حتبيرها، 
ال  صفحـة،  أربعمئـة  طـول  علـى  ميتـّد  حـوار 
تعـرف مـن املنتصـر فيـه، هـل هـو البطـل الـّذي 
حتـّول من بشـر إلى شـخصية ورقّيـة،أم الكاتب 
الّذي حّوله رجل سـاخر من الكتب إلى »عالمة 
مسـّجلة« يف ثقافـات العالـم. يرغـب الرئيـس 
يف االسـتثمار يف مشـروع، لكـّن زوربـا يدفعـه 

إلـى مناجـم الفحـم، ويضيـع أموالـه يف صناعـة 
مصعـد لنقـل الفحـم، لكـّن املصعـد يفشـل، أّمـا 
زوربا فال يفشـل أبداً، بل يرحل بأموال شـريكه 
إلى املدينة جللب أدوات املشروع.. كلّها أسباب 
فقـط يسـّطرها الـّراوي لعـرض تصـّوره لعالـم 
غيـر العالـم ولفكـر غيـر الفكـر. يرّكـب للمدينـة 
الّتـي بـال قلـب قلبـاً، يجعـل لكّل جسـد معطوب 
آخـر. يف  بـال  بلـّذات  شـتاءاته  وميـأل  سـاقني 
إحـدى احلانـات، وسـط الّروايـة، يعطـي أمـوال 
»الّرئيس« كلّها دفاعاًعن كّل الّرجولة يف العالم، 
لهـذا يصـرف ماله على الغانية الّتي رفضها يف 
البدايـة، يعطـي التالف مـن أجل اخلالد، يعطي 
الزائـل مـن أجـل الباقي، أّمـا نحن، فإّننا نكتفي 
بصرير األسـنان املرعب الّذي يدور يف عروقنا 

دوران الـدّم.
 يعـرض »نيكوسـكازانتاكيس« عبـر زوربـا ثقافة 
راسخة يف القدم يف مواجهة ثقافات أخرى آكلة، 
ضارية، غالبة، متوّحشـة، موحشـة، تصنع قيماً 
جديـدة طاحنـة. يعـرض الكتاب ثقافـة روحانية 
صوفيـة  اجلسـد،  لـذاذات  يف  مغرقـة  لكّنهـا 
ولكّنهـا ترضـع مـن ينابيـع املـادة، تناقـض يـدار 
باقتـدار، ويؤّلـف نّصـاً جامعاً للّشـعر والفلسـفة 
بالّدهشـة،  مّتقـداً  نّصـاً  واملوسـيقى،  والّسـرد 
جملـه حبلـى بنـار محرقـة، وليلـه مسـكون بفكر 
ثائـر، يشـبه تلـك الّنصـوص الّدينّيـة الكبـرى يف 

تاريـخ اإلنسـانية.
اسـتيقطالكتاب األسالف جميعهم مّرة واحدة، 
وجمـع بـني خبـرة األديـب والّسياسـي ورئيـس 
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احلزب والوزير وخبرة اإلنسان املدهش املغامر 
البسيط والنبّي يف آن. جمع فلسفة الّشرق مع 
محـدود،  املدهش،الـالّ  اخلـاص،  الزخـم  هـذا 
الغرائـزي، املتخـم باللّذوّيـة والّشـبق، املتحـّرر. 
هـذا اجلمـع الـّذي قـد يبـدو متناقضـاً، لكّنه يف 
الكتـاب يبـدو متآلفـاً، تتسـاءل: »كيـف اسـتطاع 
نيكـوس أن يبلـغ بنـا احلضيـض واجلّنـة يف آن؟ 
كيف مزج كّل هذه الّروافد يف نّص واحد؟ كيف 
اسـتطاع أن يقودنـا نحـو الهـّوة املسـّماة احليـاة 
واملوت الّتي تستوطننا؟« أسئلة كثيرة تتبادر إلى 
الّذهـن، وأجوبتهـا تتواتـر يف سـرد ناعـم جـريء 
قـوي متدافـع مغـو، يسـهر عليـه كاتـب أصبـح 

اليـوم أحـد أعمـدة الّسـرد العاملـي.
 يف الفيلـم املعـروف بنفـس االسـم، وهـو حتفـة 
عجـزت  بالغـات  اخلالـدة،  للّروايـة  مرئيـة 
عنهـا  ضـاق  وهمسـات  نقلهـا،  عـن  الصـورة 
الـكادر، وهمسـات لـم تسـمعها عربـة الكاميـرا 
الصّماء، يف الّرواية، ال يف الفيلم، تتدّفق بالغة 
ال مرئّيـة جتـري منـك مجرى الّنفس، ترى فيها 
الواقع وقد مّر بعني املبدع فصار عربة صور ال 
تكّف عن فتنتنا وإدهاشنا. ليس غير زير نساء، 
يف اخلامسـة السـّتني، ذلـك هـو زوربـا. متمّرس 
يف شـغله، طمـوح، محـّب للعّمـال، لهـذا ينذرهم 
قبـل انهيـار املنجـم، بذلك يصبحون طـوع أمره. 
هـذا هـو زوربـا.. يهتـّم باإلنسـان فقـط، طـني 
تلـك اإلسـفنجة  إلـى  الـّذي يحتـاج دائمـاً  اهلل 
الناعمـة الرحيمـة الّتـي متـّرر يف أوقـات اليـأس 
علـى اجلبـني املهمـوم. يف أوقـات احلزن يتحّول 

زوربـا إلـى مغـّن مقدونـي جـّوال وهـو يحمـل يف 
أوتارهـا يجعلـك  الّسـانتوري، وعبـر  آلـة  يديـه 
حتـّب احلـزن القاسـي وتنعـم باأللـم العظيـم، 
بأعوامهالكثيرةتتمّنـى  الهـواء  يف  يثـب  وحـني 
مثـل الرئيـس أن تثـب مثلـه، ورمّبـا وقفـت مثلـه 
ورقصـت، يرقـص زوربـا حّتـى يف الفجائع، فهل 
تقـدر علـى مجاراتـه؟ يرقـص أمـام جّثـة ابنـه، 
فهل ترقص أنت حّتى ملوت عصفور أو فراشـة 
أو أيـل؟ يرقـص يف احلـزن لكـي ال مييته احلزن 
واألسـى، فهـل جتـّرب يف وضـع مماثـل؟ مجنون 
هـو زوربـا، لكّنـه حـّر متاماً. يف أعماقه شـيطان 
يوسـوس لـه فيطيعـه، فيتـرك للجسـد السـّيد 
والقيـود،  والعـادات  بالنظـم  الّسـخرية  حّريـة 
يرفـض زوربـا املواضعـات كلّهـا ويرفـض سـجن 
العمـر وسـجن الوظيفـة وسـجن الّديـن وسـجن 
الثقافـة، ومثـل املعـّري، يختّط لروحـه درباً غير 

مسبوق.
 أجمل ما يف هذا الكتاب إّنك سـتجد نفسـك 
شـبيهاً لزوربـا، بـل مثلـه متامـاً، رغباتـه هـي 
أنـت  فيمـا  يحّققهـا،  لكّنـه  رغباتـك،  نفسـها 
تؤّجلها. ترغب يف الّنساء مثله ولو كّن مسّنات 
بعـض الشـيء أو قبيحـات أو مطلّقـات، لكّنـك 
معاشـرتهّن،  تسـتنكف  أو  دائمـاً،  ال جتدهـّن 
فيمـا يتحـّول هـو إلـى إلـه حقيقـّي ليسـعدهّن 
ويعطيهـن األبديـة كاملـة. تتمّنـى أنـت لـو كان 
لديـك الوقـت لتتعلّـم العـزف، فيمـا هـو دون 
تعليـم وبسـنواته الّتـي تقـارب السـبعني يحـّول 
املوتـى  تثيـر  معزوفـات  إلـى  الكـون  مآسـي 
لكّنـك  الّرقـص  إلـى  نفسـك  وترنـو  أنفسـهم. 
ال ترقـص خوفـاً أو تعّففـاً، فيمـا زوربـا يـداور 
كالّريـح تلـك القـرى واملـدن بحـركات قدميـه 
الواثقتـني. حّتـى األكل، فإّنـك تريـده، ولكّنـك 
محـروم منـه، حّتـى شـرب الّنبيـذ فإّنـك حتـرم 
تنالـه يف  أن  وتتمّنـى  الّدنيـا  نفسـك يف  منـه 
اآلخـرة، أّمـا زوربا العظيم فإّن الشـيء يردعه 
مطلقـاً، فاللـّذات حّتـى أقسـاها هـي غايته، ال 

يوقفـه حـّد وال يثنيـه سـبب.   
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فالنصـــوص الصوفيـــة، شـــعراً أو نثـــراً، زاخـــرة 
ألن  والســـكر.  واجلنـــون  واحلمـــق  باحليـــرة 
باعتبـــاره  بامتيـــاز  املجنـــون  هـــو  املتصـــوف 
بصفتـــه  بامتيـــاز  عاشـــق  هـــو  أو  عاشـــقاً. 
مجنونـــاً. فـــكأن العالقـــة بينهمـــا غيـــر قابلـــة 
ـــذي  ـــي« ال ـــن عرب ـــد »اب لالنفصـــام. خاصـــة عن
يعتبـــر أهـــم متصـــوف اســـتطاع مـــن خـــالل 
»فتوحاتـــه املكيـــة«، أن يبـــرز مجموعـــة مـــن 
ــن  ــره مـ ــد غيـ ــة عنـ ــت غائبـ ــي ظلـ ــاد التـ األبعـ
متصوفـــة اإلســـالم حـــول طبيعـــة اجلنـــون، 
العشـــق، احلـــب، املحبـــة، الوجـــد، والهيـــام...
الـــخ. فإلـــى أي حـــٍد ميكـــن إبـــراز العالقـــة بـــني 

اجلنون والعشـــق؟

ــون  ــق واجلنـ ــاط بـــني العشـ ــد االرتبـ      يتأكـ
أكثـــر، حـــني يصـــل املبـــدع إلـــى درجـــة عاليـــة 
ـــارزاً بـــني  ـــه ال يضـــع متايـــزاً ب مـــن القـــوة جتعل
ــه  ــا يرونـ ــوف ومـ ــه مألـ ــاس أنـ ــد النـ ــا يعتقـ مـ
غيـــر عـــادي. ذلـــك أن أغلـــب املبدعـــني يف 
ــهم  ــّوزون ألنفسـ ــاني يجـ ــر اإلنسـ ــخ الفكـ تاريـ

ارتـــكاب مـــا يـــراه النـــاس حمقـــاً. 
إنهـــم ال يرونـــه بنفـــس املنظـــار. لكـــن حـــني 
ـــة، جنـــد  ـــة عام ـــر بالتصـــوف بصف ـــق األم يتعل
أن أغلـــب املتصوفـــة مـــن هـــذا النمـــط. وال 
ــه  ــد ذاتـ ــوف يف حـ ــك، إذ التصـ ــة يف ذلـ غرابـ
نـــوع مـــن اجلنـــون، أو احلمـــق، أول الالمعقـــول 
ـــة.  ـــم يدخـــل احلضـــرة الصوفي يف نظـــر مـــن ل

يف التجربة الصوفية .. 

نادية بلكريش. المغرب

جدلية العشق و اجلنون
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دائـــرة  مجنونـــاً. وبصحـــوه وعودتـــه يدخـــل 
احلمق)فيطاولـــك بعمقـــه، فـــال تعثـــر علـــى 

طويـــل(. مـــراس  بعـــد  إال  حمقـــه 
مـــن  لغويـــاً  مأخـــوذ  احلمـــق  فـــإن  بهـــذا، 
االنحمـــاق، وهـــو الكســـاد. فيقـــال: انحمـــاق 
الســـوق، إذا كســـدت. فـــكأن األحمـــق فســـد 
ـــه اللغـــوي هـــو  عقلـــه حتـــى كســـد. فيكـــون أصل
ــة  ــل، أو قلـ ــد العقـ ــق إذن ضـ ــاد. فاحلمـ الكسـ
ـــذا  ـــل. له العقـــل. و األحمـــق هـــو الكاســـد العق
االعتبـــار، ميكـــن صياغـــة الثنائيـــات التاليـــة: 
العقـــل/ احلمـــق، العاقل/األحمـــق، العقـــل/
ال  طـــرف  فـــكل  العاقل/املجنـــون،  اجلنـــون، 

يتحـــدد إال باآلخـــر.
الثقافـــة  يف  احلمـــق«  »مفهـــوم  صياغـــة  إن 
علـــى  باالعتمـــاد  ثـــم  اإلســـالمية،  العربيـــة 
مرجعيـــة العقـــل وقوانينـــه. كمـــا مت تأسيســـه 
داخـــل هـــذه الثقافـــة. فـــكل مـــا هـــو خـــارج 
ــاً.  ــر حمقـ ــيس، يعتبـ ــذا التأسـ ــال هـ ــن مجـ عـ
فاملرجـــع الـــذي يعتمـــد عليـــه احلمـــق، ال يتقيـــد 
فاألحمـــق  صحيـــح.  والعكـــس  العقـــل،  بـــه 
يتيـــه يف الضـــالل، ويضـــل يف التيـــه، والهتـــر، 
والهذيـــان. قـــال أبـــو حيـــان التوحيـــدي: )) قـــال 
فيلســـوف: العاقـــل يقـــل عقلـــه عنـــد محـــاورة 
ــليمان: هـــذا صحيـــح.  ــو سـ ــال أبـ ــق. قـ األحمـ
مثالـــه أن العاقـــل إذا خاطـــب العاقـــل فهـــم. 
العقـــل، فإمنـــا  اختلفـــت مرتباتهمـــا يف  وإن 
يرجعـــان إلـــى ســـنخ العقـــل. وليـــس كذلـــك 
العاقـــل إذا خاطـــب األحمـــق. فإنهمـــا ضـــدان. 

والضـــد يهـــرب مـــن الضـــد(( .
ال  املعنـــى،  بهـــذا  احلمـــق  اســـتعمال  أن  إال 
يرضـــي املتصـــوف. خاصـــة وأن العقـــل عنـــده 
ليـــس أســـاس كل شـــيء. مـــا دام هنالـــك بديـــل 
لـــه. وهـــو الـــذوق الـــذي هـــو نـــوع مـــن اجلنـــون، 
أو مـــن انحمـــاق العقـــل. ألن حقيقـــة الـــذوق 
هـــي الوصـــول، وحقيقـــة الوصـــول، ذهـــاب 
العقـــول. ذلـــك أن مجـــال الـــذوق هـــو الباطـــن. 
ـــاس الباطـــن.  ـــه ال يكـــون إال مبقي واحلكـــم علي

ــذه  ــل هـ ــد مثـ ــروري حتديـ ــن الضـ ــيكون مـ سـ
ومجاالتهـــا  العربيـــة  الثقافـــة  يف  املفاهيـــم 
التداوليـــة، وكيـــف وظفـــت وفهمـــت. ثـــم كيـــف 
اســـتطاع »ابـــن عربـــي« أن يبلورهـــا بصيغتـــه 
الذوقيـــة الصوفيـــة. فمـــا هـــو مفهـــوم اجلنـــون، 

وكيـــف حـــدد يف الثقافـــة العربيـــة؟ 
مفهوم اجلنون يف الثقافة العربية:     

ارتبـــط مفهـــوم اجلنـــون يف الثقافـــة العربيـــة 
اإلســـالمية بفعـــل ›‹جـــن‹‹ الـــذي يحيـــل بـــدوره 
ــان. فقـــد  ــور للعيـ ــاء وعـــدم الظهـ إلـــى اإلخفـ
وظفـــت مشـــتقاته لتـــدل علـــى كل مســـتور 
خفـــي. ففعـــل »جـــن الشـــيء«، »يجنـــه جنـــاً«، 
ــن  ــتره، و«جـ ــل«: سـ ــه الليـ ــن عليـ ــتره، و«جـ سـ
الليـــل« و«جنونـــه«، و«جنانـــه«، شـــدة ظالمـــه. 
وســـمي الكفـــن و القبـــر باجلـــنن، لســـتره امليـــت، 
وبـــه ســـمي اجلـــن الســـتتارهم واختفائهـــم عـــن 

األبصـــار.
لقـــد اعتبـــر »ابـــن ســـيده« اجلـــن مـــن ولـــد 
اجلـــان )واجلـــن نـــوع مـــن العالـــم.  ســـموا 
ألنهـــم  األبصـــار(.  عـــن  الجتنانهـــم  بذلـــك 
واجلـــن  يـــرون.  فـــال  النـــاس  عـــن  اجتنـــوا 
ـــي.  ـــس، واحـــده جن ـــى، خـــالف اإلن ـــذا املعن به
واجلنـــة مـــن اجلـــن، تعنـــي اجلنـــون. جـــاء يف 
القـــرآن الكـــرمي )إن هـــو إال رجـــل بـــه جنـــة( 

ســـورة املؤمنـــون ،اآليـــة:25.
ـــون. فعالقـــة  ـــن، تظاهـــر باجلن وجتـــان، وجتان
ــذا،  ــة. لـ ــل وثيقـ ــون وزوال العقـ ــة باجلنـ اجلنـ
ـــه. ويف  ـــل وزوال ـــون هـــو فســـاد العق ـــإن اجلن ف

احلديـــث  
)) لـــو أصـــاب اإلنســـان يف كل شـــيء جـــن، 
مبعنـــى أنـــه أعجـــب بنفســـه حتـــى يصيـــر 

كاملجنـــون مـــن شـــدة إعجابـــه ((.
الـــذي  الـــذات  حـــب  يف  اإلفـــراط  إن 
مـــن  نـــوع  هـــو  املتصوفـــة،  عنـــد  يالحـــظ 
املألـــوف.                                                                                             عـــن  اخلـــروج  أو  اجلنـــون، 
و  اجلنـــون  بـــني  موزعـــاً  املتصـــوف  يكـــون 
احلمـــق. ففـــي حالـــة غيابـــه وســـكره يكـــون 



رؤيـــة النـــاس إليـــه. بـــل يـــرى النـــاس برؤيتهـــم 
ـــم ألنفســـهم.  ـــرى نفســـه بنفـــس رؤيته ـــه. وي إلي
مبعنـــى أنـــه إنســـان طبيعـــي، وغيـــره مجنـــون 
أو أحمـــق. وهـــذا يجعـــل مفهومـــي اجلنـــون و 
احلمـــق يلتقيـــان مـــن حيـــث الداللـــة اللغويـــة. 
ويفترقـــان مـــن حيـــث التوظيـــف. ولكـــي يتضـــح 
هـــذا أكثـــر، نعمـــل علـــى توضيـــح صلـــة اجلنـــون 

بالعشـــق الصـــويف.  

عالقة اجلنون والعشق الصويف:
يقـــول ابـــن عربـــي: )) العشـــاق مـــا عليهـــم مـــن 
ســـبيل، فإنهـــم يتكلمـــون بلســـان املحبـــة. ال 
ـــم والعقـــل((. إن للمحـــب لســـاناً ال  بلســـان العل
يتكلـــم بـــه إال املجنـــون. فاحلـــب الصـــايف ال 
ــل.  ــني العقـ ــن بقوانـ ــدود. وال يؤمـ ــرف احلـ يعـ
بـــل تتحـــدد حقيقتـــه باجلمـــع بـــني املتناقضـــات.

يقول ابن عربي كذلك يف هذا الصدد: 
)) فمـــن أوصـــاف املحبـــة أن يجمـــع املحـــب 
يف حبـــه بـــني الضديـــن((، فيوصـــف املحـــب 
كمـــا  وكســـاده.  عقلـــه،  النحمـــاق  باحلمـــق 
يوصـــف باجلنـــون، لكونـــه أعمـــى وأصـــم بنشـــوة 
ـــوب.  ـــه إال املحب ـــه ال يوجـــد في احلـــب. ألن قلب

احلمـــق  هـــو  بالظاهـــر  الباطـــن  ومحاكمـــة 
ـــة. ألن الظاهـــر عندهـــم  ـــد املتصوف ـــه عن بعين
هـــو حـــب الدنيـــا. واملؤمـــن احلقيقـــي مـــن 
ال يتشـــبث بالدنيـــا، لكـــن باآلخـــرة )مبعنـــى 

بالباطـــن(.
بهـــذا املعنـــى، يعتبـــر نفســـه عاقـــالً، وغيـــر 
يقـــول  املؤمـــن.  ســـجن  الدنيـــا  إن  أحمـــق. 
ـــك كاملجـــذوم لبـــس  ـــن عطـــاء اهلل: )) فمثال اب
ثيابـــاً جديـــدة، ويخـــرج منـــه يف الباطـــن القيـــح 
والصديـــد، فأنـــت تصلـــح مـــا ينظـــر إليـــه 
النـــاس وال تصلـــح قلبـــك الـــذي هـــو لربـــك(( .
اآلخـــرة،  علـــى  الدنيـــا  أثـــرت  إذا  ومثالـــك 
كمـــن لـــه زوجتـــان: إحداهمـــا عجـــوز خائنـــة، 
واألخـــرى شـــابة وفيـــة. فـــإذا آثـــرت العجـــوز 
ــون  ــا تكـ ــة، أفمـ ــابة الوفيـ ــى الشـ ــة علـ اخلائنـ
أحمقـــاً ؟.إن احلمـــق بهـــذا املعنـــى، واملأخـــوذ 
أساســـي  ارتبـــاط  لـــه  العقـــل،  كســـاد  مـــن 
مـــن  خروجـــاً  يعنـــي  فكالهمـــا  باجلنـــون. 
العقـــل وقوانينـــه، إال أن حتديـــد  مقاييـــس 
يبـــدو  دقيقـــة  بكيفيـــة  املفهومـــني  هذيـــن 
املعرفيـــة.  إمكانياتنـــا  يتجـــاوز  عســـيراً. 
ـــرى نفســـه بنفـــس  خاصـــة وأن املتصـــوف ال ي
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ــاب.  ــد بالغيـ ــن يتأكـ ــور، لكـ ــدد باحلضـ ال يتحـ
يفقـــد  املحســـوس،  عـــن  العاشـــق  فبغيـــاب 
الشـــعور بالزمـــان املعهـــود. يقـــول البســـطامي 
لســـائل لـــه: كيـــف أصبحـــت؟ : ))ال صبـــاح 
ـــاح واملســـاء ملـــن تأخـــذه  وال مســـاء. إمنـــا الصب
صفـــة، وأنـــا ال صفـــة لـــي( . ألنهـــا غائبـــة يف 
غيبـــه. وليـــس للغيـــب صفـــات تعـــرف. فـــإذا كان 
احلـــب الطبيعـــي يعمـــق الشـــعور بثقـــل الزمـــان 
واالجتـــاه نحـــو املـــوت ببـــطء، فـــإن العشـــق 
الصـــويف يعمـــق الشـــعور بتفاهـــة الزمـــان وعـــدم 
جـــدواه. وإذا كان كذلـــك العاشـــق الطبيعـــي 
الصـــويف  العاشـــق  فـــإن  ســـعيداً،  ميـــوت 
يحيـــا بعشـــقه ســـعيداً.ألنه حـــي ال ميـــوت. 
ألن عشـــقه بذاتـــه حيـــاة. ذلـــك أن التجربـــة 
الصوفيـــة ال توحـــد بـــني العشـــق و املـــوت، كمـــا 
نالحـــظ يف الشـــعر العـــذري مثـــالً، بقـــدر مـــا 
تـــرى أن املـــوت والغيـــاب عـــن املحســـوس بدايـــة 
ــتفراغ  ــو »اسـ ــوى هـ ــل. ألن الهـ ــق األصيـ للعشـ
اإلرادة يف املحبـــوب والتعلـــق بـــه يف أول مـــا 

يحصـــل يف القلـــب«.
عالقتـــه  جعـــل  عشـــقه،  يف  إفراطـــه  إن 
مبعشـــوقه كعالقـــة الشـــغاف )جلـــدة رقيقـــة 
ـــب. وقـــد جـــاء يف القـــرآن  ـــب( بالقل ـــف القل تغل
الكـــرمي مـــا يزكـــي هـــذا الطـــرح يف قصـــة 
يوســـف التـــي رجـــع إليهـــا ابـــن عربـــي كثيـــراً 
)قـــد شـــغفها حبـــاً( ســـورة يوســـف،اآلية:30. 
مبعنـــى صـــار يوســـف مالزمـــاً لقلبهـــا، مالزمـــة 
ـــي  ـــن عرب ـــى يحـــدد اب ـــه. بهـــذا املعن الشـــغاف ل
ـــــــ التفـــاف احلـــب علـــى املحـــب،  العشـــق بقولـــه:ـ 
ـــه.  ـــه، واشـــتمل علي ـــع أجزائ ـــط جمي ـــى خال حت
و املحـــب يف أحســـن أحوالـــه ال يكـــون إال ضـــاالً 
الرحمـــة  أقصـــى درجـــات  إنهـــا  أو حائـــراً. 
احليـــرة  ألن  الصـــويف.  العشـــق  شـــريعة  يف 
ــزان،  ــى االتـ ــل علـ ــل دليـ ــل. فالعقـ ــايف العقـ تنـ
ـــة  ـــرة حال ـــه. فاحلي ـــى فقدان ـــل عل ـــرة دلي واحلي
ــها  ــي نفسـ ــوازن. وهـ ــدان التـ ــاالت فقـ ــن حـ مـ
الضـــالل والتيـــه. فقـــد وصـــف إخـــوة يوســـف 

لقـــد ســـميت املحبـــة محبـــة، ألنهـــا متحـــو مـــن 
ــر،  ــا ســـوى املحبـــوب. وهـــذا األخيـ القلـــب مـ
هـــو تلـــك القـــوة غيـــر املرئيـــة التـــي تســـيطر 
علـــى قلـــب الصـــويف فتحولـــه إلـــى شـــعلة نـــار. 
نـــور  يتحـــدد العالـــم بواســـطتها. فينطفـــئ 
العقـــل وتنتهـــي ســـلطته وقوانينـــه. بهـــذا يأخـــذ 
معنـــى املحبـــة معنـــى اجلنـــون. وهـــي نفســـها 
اإلميـــان احلقيقـــي. فالصـــويف احلقيقـــي ال 
يكـــون إال محبـــاً. و املحـــب احلقيقـــي ال يكـــون 
إال صوفيـــاً. و الصـــويف احلقيقـــي ال يكـــون 
إال مجنونـــاً. ألن املحبـــة » تذهـــب العقـــول، 
وتـــورث النحـــول، والفكـــر، والقلـــق، واألرق، 
وتغييـــر  والســـهاد  االشـــتياق،  والشـــوق، 
ــه((. ــه، والبلـ ــال، والولـ ــوف البـ ــال. وكسـ احلـ

ــان الصـــويف، هـــي  ــة اإلميـ ــإن حقيقـ بهـــذا، فـ
العشـــق واحلمـــق واجلنـــون. ألنـــه ال يشـــعر 
بلـــذة التكليـــف، واإلميـــان إال بالقضـــاء علـــى 
مـــا وضـــع لـــه التكليـــف أصـــالً. مـــن املعلـــوم 
أن التكليـــف يف اإلســـالم مرتبـــط بالعقـــل. 
واألمـــر والنهـــي اللـــذان أسســـت الشـــريعة 
بالعقـــل.  وثيـــق  ارتبـــاط  لهمـــا  عليهمـــا، 
فاملكلـــف ال يكـــون إال عاقـــالً. وكل عاقـــل البـــد 
ــم  ــذي لـ ــل الـ ــفيه، أو الطفـ ــا السـ ــف. أمـ مكلـ
يبلـــغ احللـــم ،فقـــد رفـــع عنهمـــا قلـــم التكليـــف. 
لهـــذا ال يصـــح اإلميـــان مـــن الســـفيه، وال مـــن 
املجنـــون. ومـــن هنـــا وجـــد »ابـــن تيميـــة« ذريعـــة 
ــه: ــويف بقولـ ــان الصـ ــة اإلميـ ــي مصداقيـ لنفـ

)) فـــال يجـــوز ألحـــد أن يعتقـــد أنـــه ولـــي 
اهلل. ) يعنـــى الصـــويف ( . ألنـــه ال يصـــح منـــه 
أن هـــذا احلكـــم  . إال  الكفـــر((  و  اإلميـــان 
يقلـــق املتصـــوف الـــذي يتجـــاوز كل القيـــود 
واألوصـــاف، والصفـــات، حتـــى صفـــات اجلـــن 
)ألن املؤمـــن أكـــرم علـــى اهلل مـــن اجلـــن(.
واملـــكان.  بالزمـــان  تتحـــدد  الصفـــات  ألن 
ــكان.  ــان واملـ ــعور بالزمـ ــد الشـ ــويف يفقـ والصـ
ــى  ــاحقاً إلـ ــس سـ ــده ليـ ــان عنـ ــك أن الزمـ ذلـ
هـــذا احلـــد. ألن زمانـــه مـــن نـــوع خـــاص. 
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فيهـــا الـــذات. فيبحـــث فيهـــا عـــن اجلوانـــب 
وقطـــب  الكـــون  إنـــه مركـــز  لديـــه.  الغائبـــة 
العالـــم. تتحـــدد كل مظاهـــر الكـــون بذاتـــه. وال 
يتحـــدد هـــو بشـــيء. يقـــول ابـــن الفـــارض : 

وكل اجلهـــات الســـت نحـــوي توجهـــت  ..   مبـــا 
مت مـــن نســـٍك وحـــٍج وعمـــرٍة .

املشـــكلة،  هـــذه  عربـــي«  »ابـــن  أثـــار  حـــني 
)عالقـــة املحـــب باملحبـــوب(، كان واعيـــاً حقـــاً 
ــكوتاً  ــل مسـ ــر. ظـ ــوع خطيـ ــرق ملوضـ ــه تطـ بأنـ
عنـــه يف الثقافـــة العربيـــة. إال أنـــه لـــم يكـــن 
ــبق  ــه السـ ــورة تعطيـ ــه بصـ ــى تعميقـ ــادراً علـ قـ
والريـــادة. ومـــع ذلـــك يبقـــى لـــه شـــرف اإلثـــارة 

والتســـاؤل. يقـــول:
ـــا  ـــى م ـــة عل )) وهـــذه مســـألة ال جندهـــا محقق
ـــا  ـــي م ـــاب، ألن ـــر هـــذا الكت ـــا يف غي ـــاه فيه ذكرن

ـــاه .(( ـــا ذكرن ـــا م ـــق فيه ـــت أحـــداً حق رأي
إلـــى مجموعـــة مـــن  بهـــذا، ميكـــن اإلشـــارة 

املالحظـــات:   
ـــــــ  إن مفهـــوم اجلنـــون واحلمـــق، وصلتهمـــا 
يتطـــرق  لـــم  التـــي  املواضيـــع  مـــن  بالعشـــق 
إليهـــا الدارســـون العـــرب كثيـــراً يف الثقافـــة 
الثقافـــة  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  العربيـــة. 
الغربيـــة قـــد شـــهدت معاجلـــة للحـــب واجلنـــون 
باخلصـــوص.                                                                                         فوكـــو«  »ميشـــال  طـــرف  مـــن 
جديـــد  مفهـــوم  نحـــت  املتصوفـــة  حـــاول  ـــــــ 
للحـــب يف معنـــاه العميـــق والشـــامل. بعيـــداً 
عـــن االرتبـــاط بالشـــهوة. حيـــث شـــكل ذلـــك 
ـــة  ـــاً يف الثقاف ـــد ظـــل غائب ـــداً لبع ـــالً جدي تأصي
العربيـــة اإلســـالمية. يف وقـــت يـــرى النـــاس فيـــه 
أن احلديـــث عـــن العشـــق و احلـــب أو اجلنـــس 
يشـــكل نوعـــاً مـــن  قلـــة املـــروءة وقلـــة احليـــاء.
ـــــــ تتأكـــد الصلـــة بشـــكل وثيـــق بـــني تصـــور 
املتصوفـــة للحـــب ومفهـــوم الشـــعراء العذريـــني. 
عمقـــاً.                                                                                               أكثـــر  املتصوفـــة  تصـــور  أن  إال 
أعـــالم  أبـــرز  مـــن  عربـــي«  »ابـــن  يعتبـــر  ـــــــ 
االجتـــاه  تعميـــق  حاولـــوا  الذيـــن  املتصوفـــة 

احلـــب. يف  الصـــويف 

أباهـــم يعقـــوب بالضـــالل )إنـــك لفـــي ضاللـــك 
القـــدمي( ســـورة يوســـف،اآلية:95.

ـــي، أو مقـــام  ـــى، ســـر كون إن احلـــب بهـــذا املعن
إلهـــي شـــريف، حســـب ابـــن عربـــي. فعنـــد 
اإلنســـان،  و  اهلل  بـــني  العالقـــة  املتصوفـــة، 
هـــي عالقـــة حـــب. ال عالقـــة خـــوف أو رهبـــة. 
وقـــد عبـــرت عـــن ذلـــك رابعـــة العدويـــة. يقـــول 
ــان  ــغ املتحابـ ــع‹‹: )) ال يبلـ ــراج يف ›‹اللمـ السـ
حقيقـــة املحبـــة حتـــى يقـــول الواحـــد لآلخـــر يـــا 
ـــز بـــني  ـــا ((. مبعنـــى، البـــد مـــن إلغـــاء التماي أن
الـــذات املحبـــة، واملوضـــوع / املحبـــوب. مبـــا 
يـــؤدي إلـــى اخللـــط بـــني الـــذات و املوضـــوع. 
ممـــا يجعـــل املحـــب أشـــبه بطفـــل. ال يفـــرق بـــني 
ذاتـــه وبـــني مـــا يرغـــب فيـــه. ولعـــل الفيلســـوف 
ــة  ــرز عالقـ ــتطاع أن يبـ ــل« اسـ ــي »هيغـ األملانـ
الـــذي  رغبتهـــا  الراغبـــة مبوضـــوع  الـــذات 
يصبـــح هـــو نفســـه رغبـــة. بحيـــث ال يفـــرق 
ــوب  ــوع املرغـ ــه يف املوضـ ــني رغبتـ ــب بـ الراغـ
فيـــه، وبـــني ذلـــك املوضـــوع نفســـه. وال نعـــدم 
مثـــل هـــذه النمـــاذج يف التـــراث العربـــي. مـــن 
قبيـــل: مجنـــون بنـــي عامـــر/ مجنـــون ليلـــى ) 
فقـــد كان إذا نظـــر إلـــى الوحـــش يقـــول ليلـــى، 
وإن نظـــر إلـــى اجلبـــال يقـــول ليلـــى، وإن نظـــر 
إلـــى النـــاس يقـــول ليلـــى، حتـــى إذا قيـــل لـــه: 

مـــا اســـمك؟ يقـــول ليلـــى(.      
يحـــاول »ابـــن عربـــي« بطريقـــة ذكيـــة اكتشـــاف 
حـــدود األبعـــاد الذاتيـــة يف جتربـــة العشـــق 
املحـــب  بـــني  الرابـــط  واخليـــط  الصـــويف. 
واملحبـــوب. حيـــث اعتبـــر احلـــب أو العشـــق، 
النرجســـية واإلفـــراط يف  أقصـــى درجـــات 
حـــب الـــذات. خالفـــاً للتصـــورات املعهـــودة 
التـــي تنظـــر إليـــه علـــى أنـــه تضحيـــة مـــن 
املحـــب اجتـــاه محبوبـــه. أو التضحيـــة بالـــذات 

ــر. مـــن أجـــل اآلخـ
إن العشـــق الصـــويف، مبثابـــة جـــرح نرجســـي 
ـــر  ـــك أن العاشـــق الصـــويف يعتب ـــد. ذل ال ُيضّم
ــرآة التـــي تتجســـد  ــة تلـــك املـ معشـــوقه مبثابـ
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نتصدع من أول اخلبر آلخره
نرسم بدءه من أجساد األحياء 

وصوالً لنقطة العدم
نشق للرعب ألف طريق

ليبقى االحتمال مفتوحًا على باٍب يحتمل دخول الشيء 
ونقيضه

واليكفينا التتبع
واليكفينا أن تتعملق أوهامنا

نبني للشائعة صروحًا 
ونربيها أطوادًا فوق ِظاللنا املتأرجحة بني موت وموت 

ويتسع املدى
وتتسع معه انتظاراتنا

ومن ثقوب أرواحنا الوهنة تتسرب آخر خيوٍط لألمل
فتتحرر اللحظة من قيودها

وتتساوى األشياء
ليصير الليل كالنهار

والفرح هو الوجه اآلخر حلزٍن لم َيْعُبر
واحللم نقرأه يف سطر واقعي

ومنضي وتخوننا الوجهة
وتسقط عنا كل العناوين

ونلعن الدروب التي التؤدي بنا ملطلق األشياء
حيث كنا نقرن املطر بالنماء

واليكتمل احلب إال حني نطوقه باألحمر
والربيع هو ضحكاتنا الشغوفة وأحالٌم نلتقطها من على 

أجنحة فراشاته
حني كنا النرى من الشيء غير جزءه املضيء

واليوم هانحن جنلس ، نرقب ، نتتبع ، ونتصدع
من أول اخلبر آلخره
وننشد خبرًا جديدًا

يعيد للحلم رؤاه
يقشر البؤس عن الوجوه

مينح للعني بريقها
ويفتح لنا دروبًا ال مكان فيها للسؤال عما قد يكون غدًا

سهام الدغاري ليبيا

الجديد الخرب  انتظار 
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عليها اسـم  » املالحم «. كما كان غزير العطاء، 
فقـد فـاق عطـاؤه الشـعري ـــــــ خـالل سـنوات 
مه أقرانه  ـــــ أي عطاء آخـر قدَّ حياتـه القصيـرةـ 
مـن شـعراء جيلـه، بغـض النظـر عـن اختـالف 
اختـالف  نتيجـة  ـة  والفنيَّ الفكريَّـة  مسـتوياتهم 

ـة التـي يندرجـون حتتهـا.  األطـر الثقافيَّ
ـــــ مـن أخصـب الشـعراء، ومـن  ـــــ ال شـّكـ  وهـوـ 
للتجربـة  وتقصّيـاً  شـعرّياً،  فيضـاً  هم  أشـدَّ
خلجـات  عـن  تعبيـراً  أغناهـم  ومـن  ـة،  احلياتيَّ
النفـس البشـريَّة ونبضـات الوجـدان، كمـا تنـوَّع 
شـعره مـا بـني شـعر الغـزل إلـى الشـعر الوطنـي 

واالجتماعـي. السياسـي 
واجههـا  التـي  القاسـية  وظروفـه  أوجاعـه  مـع 
اب « على املستوى العام  الشاعر » بدر شاكر السيَّ
ة،  واخلـاص، فإنَّـه تنبـه إلـى القضية الفلسـطينيَّ
التـي  املظاهـرات  يف  1946م  عـام  وشـارك 
ة يف  »فلسطني  انطلقت ضد السياسة البريطانيَّ
«. وجتلـى يف شـعره رفـض الظلـم يف ُكلِّ مـكان 
سـواء يف بلـده » العـراق « أم يف غيرهـا مـن بقـاع 

اب  السـيَّ بـدر شـاكر   « العراقـي  الشـاعر  ُيعـد 
ديسـمبر   24  -  1926 ديسـمبر   25(  »
1964م( رائـداً مـن روَّاد شـعر احلداثـة األوَّل 
مـع الشـاعرة العراقية الكبيرة» نـازك املالئكة « 
)2007-1923م(، والشـاعر العراقـي الكبير 
» عبـد الوهـاب البياتـي « )1999-1926م(. 
وهـو ُيعتبـر مـن أشـهر شـعراء العـراق يف القـرن 
جميـع  إلـى  شـهرته  امتـّدت  حيـث  العشـرين، 

أرجـاء الوطـن العربـي.
التفعيلـة  ذات  للقصيـدة احلديثـة  ــل  أصَّ لقـد 
وسـماً يف معارجهـا وفتـح أمامهـا اآلفاق لتتسـع 
ة املختلفة، مستغاًل  وتنتشر مبستوياتها اإلبداعيَّ
طاقة الرمز واألسطورة  والتناص، تارًكا بصمة 
حقـة  ـة يف ُكلِّ األجيـال الالَّ ـة ورياديـة خاصَّ فنيَّ

مـن بعده.
وخـالل حياتـه التـي لـم تـزد علـي ثمـان وثالثني 
اب «  مجموعـة  سـنة كتـب » بـدر شـاكر السـيَّ
هائلـة  مـن القصائـد الشـعريَّة، مـن بينهـا عـدة 
قصائـد مطولـة،  وقـد كان يطيـب لـه أن يطلـق 

وفيق صفوت مختار. مصر

القضية الفلسطينيَّة
 يف شعر بدر شاكر السيَّاب
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اب « يف هذه القصيدة يغرق يف  وإذا كان » السـيَّ
ـعب الفلسـطيني، فإنَّه  احلزن واأللم ملا حّل بالشَّ
يف قصيدة عنوانها: » يف يوم فلسطني « يتحوَّل 
من وصف احلالة، حالة التشرُّد وقسوة املعتدي 
إلـى حالـٍة متفائلـة بانتصـار العـدل علـى الظلـم، 

وعـودة احلـق إلى أصحابه. 
ـا جـرى للقـدس مـن إبـادة  ث عمَّ وهـا هـو يتحـدَّ
ألهلها على يدِّ اليهود و» بريطانيا «، إبادة ُتذكِّر 
النـازي األملانـي  مبـا فعلـه كذلـك زعيـم حـزب 
»أدولـف هتلـر«  )1945-1889م( باليهود، ُثمَّ 
يعود ليخاطب » فلسـطني«  بروٍح قويٍَّة متفائلٍة:

والقدس ما للقدس ميشي فوقها     
                صهيون بني الدمع واألشـالء

ما هتلر السفاح أقســى مديــــة      
                 يوم الوغى من هتلر احللفـاء

يا أخت يعرب لن تزالي حــــرَّة     
م املسفوك واألعــداء                  بني الدَّ

ثارات أهلك يف دمانا تتلظـــــي      
                 هيهات ليس لهن من إطفــاء

عب الذي ال ينثنــي       والنصر للشَّ
                   عن عزمه، والصولة النكراء

أجُل الطغاة بُكلِّ حد صارم مـــا     
              أْن يزيـــل العـــار كاإلجـــالء

ـا يف  ـا قومّيً اب « عربّيً كان » بـدر شـاكر السـيَّ
جـادت  الـذي  الشـعر  ذلـك  ـة  وبخاصَّ شـعره، 
بـه قريحتـه قبـل أن يلـم بـه املـرض، وتنتهـي 

حياتـه.
بـني  مـن   » فلسـطني   « قضيـة  بـرزت  لقـد 
ـا التـي اهتـم بهـا الشـاعر لتزيـد مـن  القضايَّ
بـــــ  ملـا حـل  يتألـم  هـو  فـا  وأحزانـه،  همومـه 
د  ث يف شـعره عـن تشـرُّ » فلسـطني «، وحتـدَّ
ه  أهلها يف نكبتهم األوَّلى عام 1948 م، ولكنَّ
لـم يعـش حتـى يـرى نكبتهـا الثانيـة يف يونيـو/ 
حزيـران عـام 1967م. ُتـرى، مـاذا كان ميكن 
أن يقـول لـو عاصرهـا ؟ بـل مـاذا كان ميكـن 
 « املتالحقـة يف  نكباتنـا  لـو عاصـر  يقـول  أن 

ـة ؟! فلسـطني « وغيرهـا مـن دولنـا العربيَّ

العالم. 
أهلهـا  تعـرَّض  عادلـة  قضيـة   » فلسـطني  و» 
ـة،  للظلـم والعـذاب علـى يـدِّ احلركـة الصهيونيَّ
التـي أقامـت الكيـان الصهيونـي علـى أرضهـا. 
ـر عـن  فلعـّل قصيـدة » املومـس العميـاء « ال ُتعبِّ
ئة التي وصل إليها » العراق « على  احلالة السيِّ
املسـتوى االجتماعـي والسياسـي بـل أيضـاً عـن 
احلالـة التـي كان يـرزح حتتهـا العالـم العربـي 
ه، فـإن حالـة اغتصـاب تلك املـرأة العمياء يف  ُكلَـّ
ة  القصيـدة تشـبه حالة اغتصـاب األرض العربيَّ
يف » فلسـطني «، وكان علـى العـرب االسـتجابة 

ـة: لصراخهـا مـن منطلـق القوميـة العربيَّ
خلـل  ضحكتـي  أرعـش  كيـف  أعـرف  مازلـت 

الـرداء
كالقمح لونك يا ابنة العرب،

كالفجر بني عرائش العنب
أو كالفرات، على مالمحه

دعة الثرى وضراوة الذهب
ة أنا: أمتي دَّمها عربيَّ

خير الّدماء... كما يقول أبي.
ويف قصيدٍة طويلٍة، هي » قافلة الضياع «، يتناول 
ة التي  اب « املأساة الفلسطينيَّ » بدر شاكر السيَّ
ت يف ترحيـل الفلسـطينيني عـن أرضهـم  متثلَـّ
وإحالل اليهود مكانهم، يقول مصورًا ما حدث:

اللَّيل يجهض و السفائن مثقالت بالغزاة
بالفاحتني من اليهود

يلقني يف حيفا مراسيهن كابوس تراه
حتت التراب محاجر املوتى فتجحظ يف اللحود
اللَّيل يجهض فالصباح من احلرائق يف ضحاه

اللَّيل يجهض فاحلياة
شيء ترجح ال ميوت و ال يعيش بال حدود

شيء تفتح جانباه على املقابر و املهود
شيء يقول هنا احلدود

هذا لكُلِّ الالجئني و ُكّل هذا لليهود
ار تصرخ يف املزارع و املنازل و الدروب النَّ

يف ُكلِّ منعطف تصيح أنا النضار أنا النضار
من ُكلِّ سنبلة تصيح و من نوافذ ُكّل دار .
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سندباد  
ُ
مناجاة

خليل بوبكر_ موريتانيا

أَيـا سندباُد...

يا رفيقتي التي ال متسك يدي، 

أما كفاِك تدُلالً وتأُنّـثاً يف سماِء بلدي

أما كفاِك تآُلـفاً وصحبةً 

لشيطان الفراق املُعتِد

األ حتسني مبشاعري الغاضبة

ِد ي املضَمّ وُحـِبّ

أي إنسانية تلك التي جتعلك 
ِقِد تخسرين شغف شبابك املَتّ

ال أريدُك هكذا..كطائٍر منبوٍذ

ِد يف سماء العشق غير مغرِّ

أريدُك متثاال َخَزِفـياً ُيقبلُه

الُزوار كل سبٍت حزيٍن

أو أََحـِد..
أريدك أن ال تكونني

ً سوى عقلي منحوتا

و روحي ملقاٌة على جسدي

اهربي إلَي منِك..إني أخاف

ِد على َشعر الشوق من التجُعّ

أَْكُسِد وعلى قصر الطود من الَتّ

وأخاف على قصتنا القصيرة

وقطتنا االٔثيرُة

ِد.. من التعُقّ

إنه زمان املجانني يا سيدتي

حمِد بي االٔ حيث نسينا وصايا الَنّ

حيث كلنا أرقاٌم عابرٌة

يف أكِفّ اليـِد

حيث تختلُط قبعةُ الكنيسة

مع منارة املسجِد

وهياكل املعابِد مَع

نوافِذ امللعب البلدي

لذلك يا فقيهة االٔديان 

يا سندباد التزهِد

عودي إلي من التيه

فاالٔربعني قد متْت

لنجلَس يف الوسطى

ِد ونتلوا تعاويَذ التشُهّ



إبــــــــــــداع

رامز النويصري. ليبيا 

عن السحر والسحرة

الليبي  91

فقـــد وصلنـــا بـــكاء الرضيعـــة طـــوال الليـــل، 
الليـــل  ولـــم تشـــفع مراجعـــة املستشـــفى يف 
ـــة  ـــا، والرضيع ـــادت جارتن ـــا-. وع ـــا أخبرن -كم
يف غايـــة الهـــدوء والدعـــة، أمـــا مـــا حـــدث 
أمـــي  أن  أذكـــره  مـــا  كل  اهلل.  عنـــد  فعلمـــه 
ـــان. ـــا لالطمئن ـــة اجلـــارات ســـارعن إليه صحب
ــاً،  ــيخ )…..(، الـــذي كان يســـكن حينـ ــا الشـ أمـ
فقـــد انتقـــل بعـــد فتـــرة إلـــى بيـــت جديـــد، 
أرحـــب وأكبـــر، وانتقـــل معـــه زحـــام الزائريـــن 

ــد. ــكنه اجلديـ ــى سـ إلـ
وفيمـــا يخـــص صفـــة )الشـــيخ(، فهـــي تســـتخدم 
بشـــكل كبيـــر يف ليبيـــا لوصـــف األشـــخاص 
وبشـــكل غيـــر مترابـــط، أو متجانـــس أحيانـــاً، 
فالســـاحر أو العـــراف يقـــال لـــه »شـــيخ«، كمـــا 

باخلرافـــات  يؤمـــن  منغلـــق،  مجتمـــع  يف 
بالعـــني،  احلـــال  تبـــدل  يفســـر  واخلـــوارق، 
وتغيـــر التصـــرف مبـــس اجلـــن، مـــن الطبيعـــي 
أن يكـــون الســـحر مكونـــاً أساســـياً يف املـــوروث 
وبالتالـــي  ينتقـــل مجايلـــة،  الـــذي  الثقـــايف، 

وكنتيجـــة وجـــود الســـاحر/ الســـاحرة.
يختـــص  فيمـــا  مالحظاتـــي  أولـــى  ترجـــع 
إلـــى  بهـــا،  يتصـــل  ومـــا  الســـحر  مبســـألة 
عندمـــا  عندمـــا  األولـــى،  عمـــري  ســـنوات 
خرجـــت إحـــدى جاراتنـــا بابنتهـــا الرضيعـــة 
مســـرعة قاصـــدة الشـــيخ )……(، والـــذي كان 
يســـكن حينـــاً، ملحاولـــة مســـاعدتها يف إســـكات 
البـــكاء منـــذ  لـــم تكـــف عـــن  التـــي  ابنتهـــا 
األمـــس، ولكونهـــا تســـكن البيـــت املالصـــق لنـــا، 
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اســـتطاع أن يفـــرق العائلـــة ويطرطشـــها، مبـــا 
تعنيـــه كلمـــة طرطشـــة مـــن معنـــى يف الثقافـــة 

ــة . الليبيـ
بشـــكل  عنـــدي  يظهـــر  الســـاحر،  مصطلـــح 
واضـــح؛ معنـــى وبعـــداً، يف مرحلـــة دراســـتي 
مبدرســـة  أدرس  كنـــت  حيـــث  اإلعداديـــة، 
»أحمـــد رفيـــق املهـــدوي«، الكائنـــات مبنطقـــة 
الظهـــرة، حيـــث كان أحـــد الزمـــالء يحدثنـــا 

عـــن »القوديـــا« الـــذي يســـحر أي شـــيء.
التلفزيـــون الليلـــي، كان عبـــر برنامـــج »الشـــرطة 
واملجتمـــع«، ومـــن بعـــد »األمـــن واملجتمـــع«، يقـــوم 
ببـــث مداهمـــات ألوكار الســـحر والشـــعوذة، 
ويعـــرض لهـــم وملمارســـاتهم ويحـــذر النـــاس 
مـــن االجنـــرار وراءهـــم، ألنهـــم يبيعـــون الوهـــم، 
بعـــد أن  املـــال. خاصـــة  وهمهـــم األول هـــو 
انتشـــرت بشـــكل كبيـــر حكايـــات البحـــث عـــن 
ـــاة  الكنـــز املرصـــود والـــذي ال يفتـــح إال بـــدم فت

بعينهـــا )دخيـــرة(.
مـــع بدايـــة البـــث الفضائـــي، وانتشـــار القنـــوات 

يقـــال لإلمـــام وخطيـــب اجلمعـــة، ومنشـــد 
ــذا ..  ــوف، وهكـ املألـ

وأذكـــر أنـــه يف ذات الفتـــرة، انتشـــرت األخبـــار 
عـــن فتـــاة مـــن اجلبـــل تقـــرأ الطالـــع )عّرافـــة(، 
وحتـــدث النـــاس بتصاريـــف األيـــام معهـــم. 
فشـــد الرحـــال إليهـــا، وحتولـــت إلـــى مـــزار 
كبيـــر، وانتعشـــت القريـــة مـــن حولهـــا، وصرنـــا 
ــوارق  ــن خـ ــات عـ ــي حكايـ ــكل يومـ ــمع بشـ نسـ
لهـــذه الفتـــاة التـــي فتـــح اهلل عليهـــا أبـــواب 
الســـماء فجـــأة، حتـــى علمنـــا    أو روي إن 
القـــذايف زارهـــا متخفيـــاً، فعرفتـــه قبـــل أن 
يدخـــل إليهـــا، لتختفـــي مـــن بعـــد هـــذه الفتـــاة، 

ــأة. ــا فجـ ــات معهـ وانتهـــت احلكايـ
ــ قالوا لقت حّجيب، مدفون يف اجلنان .

ـــت يف  ـــي حدث ـــة أحـــد القصـــص الت هـــذه بداي
ــذت  ــة أخـ ــرة، والقصـ ــنوات املبكـ ــدى السـ إحـ
رواجـــاً كبيـــراً وأصـــداء واســـعة، وأحدثـــت 
خالفـــات ومشـــاكل عائليـــة كبيـــرة علـــى إثـــر 
ــذي  ــون، الـ ــب« املدفـ ــذا »احلّجيـ ــاف هـ اكتشـ
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وبالتالـــي لـــم تثـــر أي ضجـــة عـــن الســـحر 
علـــى مســـتوى الدولـــة حتـــى العـــام 2011م، 
ـــر. ليتحـــول  ـــورة فبراي ـــداً مـــع أحـــداث ث وحتدي
الســـحر إلـــى موضـــوع أمـــن قومـــي، ومســـألة 

بقـــاء!! 
هدمـــت الكثيـــر مـــن املبانـــي بدعـــوى الســـحر 
املدفـــون، واســـتبيحت الكثيـــر مـــن أضرحـــة 
ونبشـــت  والتفجيـــر،  بالـــدك  الصاحلـــني 
البحـــر  مبـــاء  ورشـــه  وبحرقـــه  وحفـــرت. 
ـــي النتيجـــة  ـــاد، لتأت ســـتحل عقـــد البـــالد والعب

تنتهـــي. تعقيـــد وعقـــد ال  بالعكـــس، 
الســـحر  بوجـــود  قناعتـــي،  مـــن  بالرغـــم 
وأعمـــال الســـحرة التـــي تفـــرق وال جتمـــع، 
وأنهـــا منافيـــة لألعـــراف واألديـــان، إال إن 
حتويلهـــا إلـــى مســـألة قوميـــة، أمـــر مبالـــغ 
ـــاب ذر  ـــرر إال مـــن ب ـــر مب ـــي، وغي ـــه يف رأي في
الرمـــاد يف العيـــون، بغـــرض إلهـــاء الشـــعب. 
املجتمـــع  يعيـــش  أن  الصعـــب  مـــن  ألنـــه 
العمـــل  يتـــم  مالـــم  ســـحر،  بـــدون  الليبـــي 
ــه  ــاً مبنهـــج علمـــي هدفـ علـــى املجتمـــع فكريـ
يف  واملريضـــة  الســـوداء  املناطـــق  ضـــرب 
موروثـــه الثقـــايف، لنضمـــن أن بـــاب الســـحر 
حكمهـــا،  يف  ومـــا  واخلرافـــات  والغيبيـــات 
واملعـــارف  نقـــل اخلبـــرات  سيســـقط عنـــد 

بـــني األجيـــال.
فهل هذا ممكن؟ اإلجابة، ال!!؟؟

ســـيظل الســـحر مكونـــاً ثقافيـــاً أصيـــالً، لكـــن 
ميكـــن حتويلـــه إلـــى مـــوروث ســـاكن أو ميـــت، ال 
يعـــول عليـــه، وبالتالـــي لـــن يجـــد مـــن يـــزوره يف 

املتحـــف، بـــل ويهتـــم بـــه، إال باحـــث. 
قرآنيـــة،  حقيقـــة  وهـــي  يفلـــح،  ال  الســـاحر 
اإلميـــان بهـــا أولـــى محطـــات حتجيـــم هـــذا 
العمـــل، وهـــو أيضـــاً ال يوجـــد حلـــول، إمنـــا 
ــاً  ــون معينـ ــن يكـ ــي لـ ــر اهلل، بالتالـ يخالـــف أمـ

أمينـــاً. 
التوعيـــة هـــي األســـاس، يف وجـــود أرضيـــة 
ــان!!! ــة واألمـ ــش بكرامـ ــن العيـ ــل للمواطـ تكفـ

الفضائيـــة، كان الســـحر أحـــد املوضوعـــات 
التـــي تناولتهـــا العديـــد مـــن البرامـــج، لهـــا 
أشـــهرها برنامـــج اإلعالميـــة “هالـــة ســـرحان” 
علـــى قنـــاة ART، الـــذي جمعـــت فيـــه كل مـــن 
لـــه عالقـــة باألمـــر، مـــن قريـــب أو بعيـــد. 
عـــن  عـــرض حللقـــة  التلفزيـــون  أن  وأظـــن 

الســـحر باخلصـــوص.
أمـــا أفضـــل التحقيقـــات املصـــورة -مـــن وجهـــة 
نظـــري-، فهـــو مـــا قامـــت بـــه قنـــاة mbc مـــن 
خـــالل حتقيـــق كبيـــر بـــث علـــى ثالثـــة أجـــزاء، 
تنـــاول موضـــوع الســـحر والســـحرة، يف البـــالد 
العربيـــة وعـــرض ألســـاليب الســـحر وغيرهـــا، 
كشـــفت  والتـــي  احللقـــات،  هـــذه  وتابعـــت 

ـــات. ـــن املعلوم ـــر م الكثي
مـــا  ودائمـــاً  القـــراءة،  محبـــي  مـــن  وألنـــي 
ـــا، لألســـف  ـــات مـــن خالله أبحـــث عـــن اإلجاب
لـــم تســـعفني الكتـــب يف هـــذه املـــرة، فالكتـــب 
التـــي تتنـــاول الســـحر؛ إمـــا تتناولـــه مـــن جانـــب 
دينـــي، فتحرمـــه وتطالـــب بقتـــل الســـاحر، 
أو كتـــب تتنـــاول آثـــاره االجتماعيـــة. وحتـــى 
عندمـــا ســـمعت مبصطلـــح )التصفيـــح(، أخـــذ 
منـــي ذلـــك الوقـــت الطويـــل لفهمـــه، وألدرك 
أن هـــذا الطقـــس الشـــعبي، هـــو مـــن أعمـــال 

الســـحر.
مـــن املالحظـــات املهمـــة، والتـــي أســـجلها يف 
ذاكرتـــي، هـــي زيـــارة املغربيـــات املشـــتغالت 
بالعرافـــة والســـحر البيـــوت الليبيـــة، نهايـــة 
تســـعينيات القـــرن املاضـــي، بـــل واالحتفـــاء 
الزيـــارة،  لهـــذه  واالســـتعداد  بحضورهـــن 
باحلجـــز  األســـماء  لبعـــض  كانـــت  والتـــي 

والواســـطة.
كانـــت هـــذه التصرفـــات جـــزء مـــن ثقافـــة 
ـــم التعامـــل معهـــا بشـــكل عـــادي،  املجتمـــع، ويت
ويظـــل الســـاحر يعمـــل دون مشـــاكل لســـنوات، 
وهنـــاك مـــن ورثـــه ابنـــه، ولـــم يتـــم التعـــرض 
لهـــم. الســـاحر أو العـــراف مالـــم يرتكـــب خطـــأ 
تترتـــب عليـــه واقعـــة جنائيـــة فهـــو يف أمـــان. 
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إحدى  كانت  و«كازابالنكا«  املاء،  قطرات 
املتوسط مثل »وهران«  املهمة على  املحطات 
املرابون  فيها  يجتمع  التي  املدن  وغيرها من 
املريبة  الصفقات  وأصحاب  واملهّربون 
ملساعدة الكثيرين من املساكني لعبور الضفة 
مؤقتاً  احلب  يتوه  قد   . املحيط  من  األخرى 
أقصى  من  ويرجع  أخرى  مهام  يف  ويسافر 
الوهن  نظن  فيما  يكون،  ما  وبأقوى  حاالته 
إلى  ولكن   .. اجلديدة  رحلته  يبدأ  من حيث 

أين ؟!  
تعود »إلسا« بكل ذكريات ماضي باريس إلى 
قلب حبيبها »ريك«، ويف كازابالنكا يتم اللقاء 
اللقاء  عذابات  يزود  الذي  اللقاء   .. الثاني 
حلبيبته  اختار  الذي  الرجل  وهروب  األول 

زمناً آخر حلب لم يوجد .   
عن  بعيداً  يكن  لم  الذي  الرجل  ملهى  يف 
على  الصعبة،  األوقات  تلك  يف  الشبهات 
الذي  للرجل  بالنسبة  خاسرة  أخرى  أرض 
يخرج  عصفور  كأنه  الدائمة  الهجرة  اختار 
من قفص إلى آخر، وما أن يعود حتى يطير 

من جديد يف رحلة مجهولة. 
قوى  فيها  تتشابك  مساحة  كازابالنكا 
العاملية  احلرب  يف  النازيني  بني  متصارعة 
التي  األراضي  كل  يف  ومعارضيهم  الثانية 
تعود  حني  تتغير  األدوار  أن  غير  احتلوها، 
اجلديد  احلبيب  الزلو«  »بفكيتور  إلسا 
معسكر  من  هرب  الذي  التشيكي  واملناضل 
على  ويتتبعونه  النازيون  يطارده  االعتقال، 

احلب يف مصيدة احلرب  :
بشر  سمة  هي  تلك  األمام،  إلى  الهروب 
أنفسهم  وجدوا  وجوههم،  على  هائمني 
أي  يف  منهم  ُتسلب  قد  بحياة  متشبثني 
حلظة وسط جحيم احلروب ومآسي البؤس 
واحلرمان والتشرد والضياع، وسط متاهات 
القتل املّجاني وسلب املكان . كل شيء قابل 
للهروب يف احلرب، بشر، قصص حب تظل 
قلٍب  ُيحَمل يف  ،املكان حني  أنفاسها  تالحق 
هذه  من  حب  قصة   . بالذكريات  ويعود 
القصص حتّط رحالها يف »كازابالنكا« هربت 
يف  النازي  اجلحيم  من  فراراً  الهاربني  مع 
»ولشبونة«  »كازابالنكا«  إلى  املحتلة  باريس 
أجرأ  يف  اجلديد  العالم  »أمريكا«  ثم  ومن 
إليه  تصل  ال  حب  يحوطها  هروب  عملية 
»كازابالنكا«  فيلم  تيمة  تلك   .. النازيني  يد 
قلوب  االربعينيات  منذ  يسحر  مازال  الذي 
.احلب  واحلرب  احلب  أفالم  مشاهدي 
الذي لطاملا كان املعادلة الصعبة يف مصيدة 
إلى  التطلّع  بني  نقيضان،  .عاملان  احلرب 
وبني  واخلراب،  املوت  حضيض  من  احلياة 
سالم ودمار وكالهما يشيحان بوجهيهما أن 

يجتمعا على أرض واحدة . 
احلرب يف مصيدة احلب :

العاملية  احلرب  يف  حدث  الكبير  الهروب 
محتلة  شعوب  من  البشر  كان  حني  الثانية 
اليابسة  الشفاه  تتلقف  كما  الفيز  يتلقفون 

قلبني .. وشفرة 
فيلم كازابالنكا .. 

عبدالحكيم كشاد. ليبيا

سينمـــــــــــا
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سينمـــــــــــا

آخر حلظة وهو يودعهما معاً !
املصير املجهول :

وضعه  ويتم  احلب  يرجع  الفيلم  هذا  يف 
كأي طائر جميل  داخل قفص محكوم عليه 
بالهروب املستمر من بلد إلى آخر إلى مصير 

مجهول .
رسالة  بترك  أشبه  للقفص  العصفور  عودة   
 .. البحر  موج  بني  مصيرها  الى  زجاجة  يف 
اطلق »ريك« حبيبته ملصير آمن كما يظن، وإن 

من  واعتقاله  السفر  من  ملنعه  املغرب  أرض 
جديد، رمبا من حسن حظه أن »ريك« رجل 
املهمات الصعبة كان يف املكان الصحيح هذه 
املرة، وهل نقول من سوء حظ احلب أيضاً 
؟! »ريك« الذي تدور به األمكنة، تواجد  يف 
اثيوبيا واسبانيا وأخيراً باريس، ولكن ماذا  لو 
فتح القلب لذلك اإلحساس اجلميل القدمي، 
حب  »ريك«  أعمال  كل  تسقط  هل  »احلب« 
أرض  يف  قائماً  والزال  كان  تنفيذ  وقف  مع 

األهوال، مع ما يقوم به من مهام يعود 
للمرة  حبيبته   لينقذ  »ريك« 

الثانية بعد أن يوهمها بأنه 
بالتذكرتني  معها  مسافر 
يهب  والذي  معه،  اللتني 
يف  »ألزلو«  احداهما 
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بيعه  ميكن  ما  جميع  فيه  وتقدم  تبرم  التي 
إلى  املغادرة  سبيل  يف  والذهب  املاس  من 
بعيداً  اجلديد  العالم  إلى  ثم  ومن  لشبونة 
ال  األزرق  لكن  املنطقة،  ورماد  محرقة  عن 
والتأخير  التقدمي   ....! بالرمادي  ينسى 
السيناريو يحدث  بالفالش باك يف  والرجوع 
إثارة يف الفيلم ويجعلنا نتابع منتبهني خاصة 
نظر  يف  الغامض  الرجل  ريك  شخصية 
اآلخرين واملتابع بشكل خفي من قبل رئيس 
معه  يتعامل  الذي  “رينو”  الوصولي  الشرطة 
الذكاء  والذي مبنتهى  أعماله   من  مستفيداً 
يتم خداعه  من قبل ريك يف هروب  »الزلو« 

واليسا يف  آخر األمر ! 
أم  يحاصره؟  كان  حب  من  ريك  حترر  هل 
استعاد به ذات ظلت سجينة كل هذا الوقت؟ 
رواد مقهاه،  يجالس  الذي ال  اللغز  الرجل   .
الفيلم  حلظات  كانت  شغله،  إال  يعرف  وال 
اللحظات  وانبل  واجمل  اقسى  من  األخيرة 
ذهن  يف  عالقاً  يظل  الذي  السؤال  وهو 

املشاهد الى النهاية . 

. املشهد األخير هو من أجمل  كان مجهوالً 
التضحية  بنبل  يتعلق  حني  الفيلم  مشاهد 

على مذبح احلب .   
حبه  من  إال  الوفاض  خالي  يكن  لم  »ريك« 
الرجال  أولئك  من  لكنه  نظن،  كما  القدمي 
وستجدهم  يبتعدون،  متى  يعرفون  الذين 
أرض  على  مظالت  رجال  كأنهم  املآزق  يف 
معركة، موجودون دائماً يف اخللف يف املكان 

والزمان املناسبني . 
الالمبالية  الليل  حياة  “كازابالنكا”،  يف   
جعلته كأنه رجل أعمال بدأ تائهاً بال قضية، 
يف  “إلسا”  حبيبته  ترك  أن  منذ  يبدو  كما 
باريس. وامللهى الذي لم يصطفي إال قضية 

اسمها وطن،  ظل عالمة حائرة !  
امللهى بكل ضجيجه كان ميتاً يف قلب إنسان 
ملك  الذي  الوحيد  حبه  يتفقد  وهو  واحد 
“ريك”، لكنه يغدو وطناً منفياً عندما حتضر 

“اليسا” إليه من جديد ! 
“كازابالنكا” سمفونية حب معجونة بأهوال 

احلرب، كانت  أغنية » مرت األيام 
معبرة  تتسلل  امللهى  يف   «

يكن  لم  قدمي  حب  على 
والسا  ريك  بني  لينسى 
الصفقات  خالل  من 

سينمـــــــــــا



كنا نخيط ملالمحنا الثياب .. 
وكانت أيدينا تنسج لنا اليوم التالي ... والزمان الذي سيأتي .

كنا نتفنن يف انتهاز الوقت .. وكنا نسخر األنامل خلدمة الوطن . 
كان املال احلالل دستوراً لم تكتبه جلنة دستور .. 

وكان عرق األجير مقدساً كدار عبادة . 
زمان .. 

اهلل .. يازمان .

ايام زمان 

أيام زمـــــان
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لــن جتــد لــه مكانــاً أفضــل مــن قلــب خليفــة اهلل يف األرض، اعطنــي ســمومك 
ــي فقــط أغمــس  ــؤدي فريضــة احلــج .. دعن ــا ت ــك ريثم ــا ل املقدســة أحمله
اصبعــي يف ضــوء قمركــم وأكتــب علــى هــذا القبــر بكائيــة ملــن مــات مرتــني .

فهنا ينام من لم ينم .. 
هنا تستريح  أمي ألول مرٍة يف حياتها .

نفترق 
قبل أن

الصادق النيهوم
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فاغرس خنجرك هنا .. 
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آلالف السنني، ومنذ العصر الروماني الذي مضى ، 
تتجاور هذه األقواس الصخرة البديعة مع املياه العذبة 

التي يتكرم بها باطن األرض بال منٍة أو جميل . 
مشهد مذهل يف مدينة منسية يف شرق ليبيا .. الذي ال 

ميكن نسيانه . 

نبع عين القبة 

عدسة عبد العزيز الرباني 



وطن الثقافة
 وثقافة الوطن


