
الليبي  1

شهرية ثقافية  تصدر عن مؤسسة 
الخدمات اإلعالمية بمجلس النواب الليبي
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مجلة
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حتت ترابها .. حيث الميوت الشعر



صورة
الغالف

 
ضريـــح الراحل الكبيـــر الشـــاعر »أمحمد قنانـــة الزيدانـــي«، ) 1795 ــــــ 1832 م(، 
والشـــهير بـ »ســـيدي قنانة« وهو يربض هادئًا صامتـــًا يف »الزيغن«، بــــ »وادي البوانيس«، 

يف منطقـــة »فزان« يف جنـــوب ليبيا. 
ُعرف بكثرة التجوال، واشـــتهر شـــعره باحلكمـــة، وله قصائد يف منتهـــى الروعة متثل 
كنوزًا تســـتحق اإلشـــادة يف املأثور الشـــعبي الليبي . منها )) عزمت عيني عزمها ســـادبها . 
رفيع شـــوفها تظهـــر على منســـبها( )ضيقة اخلاطر و احليا املرمادة اتشـــيب صغير الســـن 
قبـــل أنـــداده ( )تركنـــاه حب الوطن منشـــو منه . بال مـــال الهو فرض الهو ســـنة( ) ليام 

كيـــف الريح يف الدرجاحة. مرة شـــقا اخلاطـــر ومرة راحة(
هو شـــاعر بدرجـــة حكيم، وحكيـــم ببصيرة عالم، وهـــو يف كل األحوال ثـــروة قومية 

لو أننا نحســـن احلفاظ علـــى ثرواتنا . 
) مصدر الصورة: الباحث الكبير سالم الكبتي(

 زيارة الى ضريح الشاعر الكبير قنانة الزيداني 
)تركناه حب الوطن(
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اإلخراج الفني

د. الصديق بودوارة املغربي

خالد مفتاح  الشيخي 

رئيس مجلس اإلدارة :

عبد الناصر مفتاح حسني
محمد سليمان الصاحلني

شؤون ادارية ومالية 

توجه املقاالت إلى رئيس حترير املجلة أو مدير التحرير 
تكتـب املقـاالت باللغـة العربيـة، وترسـل علـى البريـد االلكترونـي يف صـورة 

ملـف وورد word، مرفقـةً مبـا يلـي : 
سيرة ذاتية للمؤلف أو املترجم .. 1
يف حالة املقاالت املترجمة ُيرفق النص األصلي .. 2
ذكـر . 3 مـع  اجلـودة،  عاليـة  بصـوٍر  مدعمـةً  املقـاالت  تكـون  أن  ُيفّضـل 

مصادرهـا. 
املوضوعات التي ال ُتنشر ال ُتعاد إلى أصحابها .. 4
املقالـة، . 5 مـن  فقـرة  أي  إضافـة  أو  تعديـل  أو  حـذف  للمجلـة  يحـق 

. التحريريـة  سياسـتها  مـع  متاشـيًا 
اخلرائـط التـي تنشـر يف املجلـة هـي مجـرد خرائـط توضيحيـة ال . 6

ُتعتبـر مرجعـًا للحـدود  الدوليـة . 
ال يجـوز إعـادة النشـر بأيـة وسـيلة ألي مـادة نشـرتها مجلـة الليبـي . 7

بدايـةً مـن عددهـا األول، وحتـى تاريخـه، بـدون موافقـة   خطيـة مـن 
رئيـس التحريـر، وإال اعتبـر ذلـك خرقـًا لقانـون امللكيـة الفكريـة .

بالضـرورة  تعّبـر  وال  كتابهـا،  آراء  عـن  تعّبـر  املنشـورة  املـواد 

عـن رأي املجلـة، ويتحمـل كاتـب املقـال وحـده جميـع التبعات 

املترتبـة علـى مقالتـه .

البيضاء . خلف شارع النسيم.  الطريق الدائري الشمالي

محمـــد حســن اخلضر

الهند مكتب 

عالء الدين محمد الهدوي فونتزي 
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شــــــــــؤون ليبية

)ص 8(

)ص 12(

)ص 19(

)ص 18(

)ص 22(

أدب الطفل  يف ليبيا )4(

على حافة الذاكرة

العائد من املعتقل

الذي لم يقتل حمزة

لغز نهاية احلسن

امللك.. يو تيوب )3(

شـــــــــــؤون عاملية

)ص 38(

)ص 29(

)ص 34(

)ص 36(

ديفيد آتينبارا وأصحابه ..

شــــــــــؤون عربية

)ص 24(

إن شاهلل غدوة خير« مهرجان دولي«

اجلوائز  منح  معايير  حول  ندوة 
العربية 

رسالة فلسطني ..
غسان كنفاني يف نابلس
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محتويات العـدد

* قيمة االشتراك السنوي داخل ليبيا 96 دينار ليبي
* خارج ليبيا 36 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى مضافا اليها أجور البريد اجلوي

* ترسل قيمة االشتراك مبوجب حوالة مصرفية أو شيك بإسم مؤسسة اخلدمات اإلعالمية 
مبجلس النواب الليبي على عنوان املجلة.

يف داخل ليبيا 8 دينار ليبي للنسخة  الواحدة وما يعادلها بالعمالت األخرى يف باقي دول العالم 

االشتراكات

ثمن النسخة 

األديب املصري ُشْطبي يوسف 
ميخائيل » حوار«

شيء عن البدايات

االنحياز إلى خنوثة الشعر

جمهورية الكلب

منوال الليبي  محمد محمد يونس علي 2

عر  سأحلق شاربك أّيها الشَّ

جنة النص

يف ديوان »ناسكة« للشاعرة الليبية 
آمنة محمد علي األوجلي .

الكاتب املصري أشرف عتريس »حوار«

ابـــــــــــــداع 

قبل أن نفترق
جاييرا . سراج الدين الورفلي

)ص 60(

)ص 98(

من هنا وهناك                                            

قول على قول                                                       )ص 97(

ترحــــــــــــــــال

)ص 45(

كتبوا ذات يوم

برقة الهادئة)ص 44(

الوجع بأقالم البسطاء

مدائن صالح.. حيث عقر القوم 

ناقتهم

ترجمـــــــــــــــات

)ص 64(

)ص 69(

)ص 75(

)ص 78(

)ص 83(

)ص 86(

)ص 91(

)ص 84(

الّشهيد بعيون إسرائيلية

  يوم جيد »قصيدة«

)ص 48(

)ص 54(

)ص 58(
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خلود الزوي /ليبيا

إبــــداعــــات
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حكيم العاقل / اليمن

إبــــداعــــات
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)) ال يكتُم السَر إال كُل ذي ثقٍة .. 
والسُر عند خياِر الناِس مكتوُم

فالســـُر عنـــدَي يف بيـــٍت له غلـــٌق .. 
ضاعـــت مفاتيحـــه والباب مختـــوُم.((

كان  عندمـــا  زمـــان«،  »أيـــام  هـــذا  كان 
القاضـــي »األســـعد بـــن اخلطيـــر املصري«، 
يلخـــص مفهومه حلفـــظ األســـرار وصيانتها 
من الذيوع واالنتشـــار، لقـــد كان ذلك الرجل 
نفيســـة  الســـر جوهـــرة  أن  يعتقـــد  الطيـــب 
ُتفـــظ بكل عنايـــٍة يف بيٍت محكـــم االغالق، 
وأن الدخـــول إلـــى حـــرم هذا الســـر وانتهاك 
مضامينـــه احلفيـــة هو أمر مســـتحيل متاماً، 
ألن مفاتيـــح البـــاب ضاعـــت، وبـــاب الســـر 
يتخلـــف  وال  لتجـــاوزه.  إمكانيـــة  ال  مختـــوم 
عنـــه يف نفس املعنـــى بيتان رائعان ينســـبهما 
»حســـن الكرمي« إلى اإلمـــام »علي« كَرم اهلل 

وجهـــه وهـــو يقول :

)) فال تفش سرك إال إليك ..
 فإن لكل نصيٍح نصيحا 

فإني رأيُت غواة الرجال ..
 ال يتركون أدميًا صحيحا. ((
ولكـــن، هـــل أصبـــح األمـــر يتعلـــق بغـــواة 
الرجـــال فقط؟ وهـــل ميكن للســـر أن يتحول 
يرضـــى  الـــذي  الوديـــع  الكائـــن  ذلـــك  إلـــى 
بالتـــداول الداخلـــي املغلق من صـــدر صاحبه 
إلـــى صـــدر صاحبه؟ لقد تغير كل شـــيء، ولو 
أتيت بأحدهما اآلن ليرى ويشـــاهد األســـرار 
وهـــي »تندلـــع« على الشاشـــة بكبســـة زر من 
يـــد طفـــل، الكتشـــف كالهمـــا أن يف الدنيـــا 
حكومـــة أخـــرى يقودهـــا ملك مســـتبد، يصل 
إليـــك حيث أنـــت، ويدفعك بنعومة وسالســـة 
إلـــى بـــذل مالك ووقتـــك يف ســـبيل أن يتكرم 
فقـــط بالظهور على شاشـــة نقالـــك الصغير، 
إن الدنيـــا لـــم تكـــن نائمة خالل األلف ســـنة 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

إله الشاشة المستبد ..

8الليبي 

امللك.. يو تيوب )3(
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التـــي مضـــت، لقـــد تغيـــرت متامـــاً، وطـــال 
هـــذا التغير حتـــى تقنية حفظ الســـر بحيث 
أصبحـــت »التســـريبات« هي القاتـــل املتجول 
الـــذي يصطاد األســـرار يف صدور أصحابها، 
وبكبســـة زر أيضاً، ودون عنـــاء، وبال قيود أو 

ضوابـــط مـــن أي نوع.
ماله وماعليه :

بدايـــةً أريد أن أوضح هنـــا أن هذه املقالة 
علـــى  هجومـــاً  ليســـت  الثالثـــة  بأجزاءهـــا 
»اليوتيوب«، وليســـت انتقاصـــاً من روعة هذه 
التقنية، وليســـت تقليالً من شـــأنها، فهي بكل 
تأكيد قدمـــت الكثير مـــن اإليجابيات حلركة 
املعرفـــة الكونيـــة، ومكنت املليـــارات من تعلم 
املســـافات  لهـــم، وقربـــت  املفيـــد والصالـــح 
الشاســـعة بني العقـــول املتناثرة هنـــا وهناك 
بفعل اتســـاع اجلغرافيا وبعد املســـافات، فلم 

يعـــد مبقدور طالب يســـعى إلـــى تعلم العزف 
علـــى آلة موســـيقية مثالً أن يتحجـــج بأنه ال 
ميلـــك معلمـــاً يلقنه أصول العـــزف، يكفي أن 
يكتـــب ما يريد علـــى اليوتيـــوب حتى يحضر 
إليـــه ويف ســـرعة البـــرق معلـــم يلقنـــه باللغة 
التـــي يريد، وبالكيفية التي تناســـبه. إن مارد 
املصباح هنـــا ال يتأخر يف احلضور، ودون أن 
يحـــدد واجبـــه نحـــوك بثالثة مطالـــب فقط 

كمـــا تقول احلكايـــات القدمية.
كل مـــا تريده من معرفة، تاريخ، سياســـة، 
علـــوم، اختراعـــات، فنـــون، تعليمـــك النقش 
علـــى اخلشـــب، أو الزخرفة علـــى الرخام، أو 
صنع ســـفينة فضـــاء، أو اصطياد ســـمكة يف 
محيـــط لم تنعـــم مبالمســـة مياهه قـــط، إن 
امللـــك »يوتيـــوب« يف خدمـــة ســـكان الكوكب، 
ويف ملـــج البصـــر أيضـــاً، لكـــن هـــذا ال يعنينا 
هنـــا ونحـــن نختتـــم هـــذه  املقالـــٍة، فـــكل ما 

افتتاحية  رئيس التحرير
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يجـــب أن نركز عليـــه هنا هو توابـــع الزلزال، 
ال الزلزال نفســـه، فكيف هي توابع اليوتيوب 

علـــى النحو الذي تبدو لنـــا فيه اآلن؟
توابع زلزال آخر الزمان :

دائمـــاً يتحججـــون بآخـــر الزمـــان، وكلما 
اســـتيقظوا علـــى اختراع مذهـــل جديد، كلما 
قالـــوا إنـــه آخـــر الزمـــان قـــد أقبـــل، وكأنهم 
التطـــور  ملحمـــة  يف  يشـــاركوا  أن  يريـــدون 
هـــذه، ولكـــن دون أن يدخلوا معمل اختبار، أو 
ورشـــة تصنيع، أو مصنعاً، أو منشأة لالبتكار 
واالبـــداع، هـــم فقط يريدون أن يشـــتركوا يف 
املشـــهد دون أن يضيفـــوا إليه ما يســـتحقون 

به املشـــاركة.
هكـــذا نحن، مازلنا منـــذ العصر احلجري 
ســـميناً  ديناصـــوراً  نصطـــاد  أن  نشـــتهي 
شـــهي املـــذاق، لكننـــا لســـنا علـــى اســـتعداد 
للركـــض وراءه ولـــو ربع متـــر، انقضى الزمن، 
وانقرضـــت الديناصـــورات، ومازلنا لم ندرك 
أن القطـــار قد فاتنـــا، وأن الدنيا تغيرت، وأن 
مـــن يراقب املشـــهد مـــن بعيد ســـيظل غريباً 
عنـــه ولو بعد ألف ســـنة من نهاية كل شـــيء. 
الـــذي  املـــكان  ذلـــك  يف  نقـــف  مازلنـــا 
وقـــف فيـــه جنود »أســـبرطة« عندمـــا وصلوا 
متأخريـــن إلـــى ســـاحة القتـــال، ووجـــدوا أن 
»أثينـــا« قـــد هزمـــت الفـــرس، ونالـــت املجد، 
الـــرؤوس يتلعثمـــون  وظلـــوا هـــم مطأطـــيء 
معتذريـــن عـــن التأخـــر يف الوصـــول، وكأنهم 
أدركـــوا بعـــد أن انقضى األمـــر أن التاريخ ال 
يرحـــم، وال يعطـــي الفرصـــة ذاتهـــا مرتـــني.

هذا هـــو حالنا مع »امللك يوتيوب«، ســـيد 
الزمـــان، وامبراطـــور األرقـــام  ملـــوك هـــذا 
القياســـية بال منـــازع، ومن ال يصـــدق أدعوه 
إلـــى قراءة هذه األرقـــام: )) يف مايو 2011، 
مت تميـــل 48 ســـاعة مـــن مقاطـــع الفيديو 
اجلديـــدة على املوقـــع كل دقيقة، والتي زادت 
إلـــى 60 ســـاعة كل دقيقة، يف يناير 2012، 
100 ســـاعة كل دقيقـــة، يف مايـــو 2013، 

300 ســـاعة كل دقيقـــة، يف نوفمبـــر 2014 
و400 ســـاعة كل دقيقـــة يف فبراير 2017. 
اعتبـــاراً من ينايـــر 2012، كان للموقع 800 

مليون مســـتخدم  شهرياً. 
مئة مليون يوميًا :

يعتبـــر موقـــع يوتيـــوب بحســـب إحصائية 
موقـــع »أليكســـا« ثالـــث  أكثر املواقع شـــعبية 
يف العالـــم حاليـــاً بعـــد موقعي »فيـــس بوك«، 
صـــرح   ،2006 يوليـــو  ويف  و«جوجـــل«. 
املســـؤولون عـــن املوقـــع بـــأن عدد مشـــاهدة 
األفـــالم مـــن قبـــل جميـــع الـــزوار يصـــل إلى 
100 مليـــون يوميـــاً. كان هذا عـــام 2006، 
فمـــاذا عن عـــدد مشـــاهديه اليوم؟ يف شـــهر 
حوالـــي 79  شـــاهد  فقـــط،  ينايـــر 2008 
مليون مســـتخدم أكثـــر من 3 مليـــارات فيلم. 
يف أغســـطس 2006، ذكـــرت صحيفة »وول 
ســـتريت جورنال« بأن املوقع يســـتضيف 6.1 
مليـــون فيلـــم، بســـعة 600 تيرابايت. يف عام 
2007، واســـتهلك املوقـــع قـــدراً مـــن حجـــم 
تدفـــق البيانـــات مماثـــل الســـتهالك العالـــم 
جلميـــع مواقـــع اإلنترنـــت يف عـــام 2000. 

افتتاحية  رئيس التحرير
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يف »األطـــالل«، رائعـــة »إبراهيـــم ناجـــي« 
الشـــهيرة بصـــوت »أم كلثـــوم«، ثمـــة بيـــت يف 

الربـــع األخيـــر مـــن القصيـــدة يقول : 
)) وإذا الدنيـا كمـا نعرفـهـا.. 

وإذا األحباب كٌلّ فى طريق.((
 يف الواقـــع يـــكاد »امللـــك يوتيـــوب« يطعن 
هـــذا البيـــت يف قلبـــه متامـــاً، فالدنيـــا مـــع 
هذا املســـتبد املســـيطر ليســـت كمـــا نعرفها 
علـــى اإلطـــالق، إنهـــا كيـــان جديد رأســـه يف 
قمر صناعي يف ســـماء بال حـــدود، وأطرافه 
أشـــباه موصـــالت، وثروتـــه احلقيقة ســـهولة 
وصولـــه إلـــى مـــن يريـــد، ويف الزمـــن الـــذي 
بهـــا قطعـــان  يغـــوي  التـــي  يريـــد، وجزرتـــه 
األرانب البشـــرية من أســـفله هـــي تلبية تلك 
احلاجة البشـــرية القدمية للظهور والتســـلط 
وإثبات الـــذات بعد آالف الســـنني من انفراد 
احلـــكام واحلكومات والنافذيـــن بهذه امليزات 
املرغوبة املشـــتهاة، فليس مـــن مانع اآلن أمام 
أي مواطـــن عادي فقير معدم أن يصل صوته 
إلـــى أقصـــى األرض، دون حاجـــة لالتصـــال 
بقنـــاة حكوميـــة أو تكبـــد تكاليـــف إنتـــاج، أو 
مصاريـــف ظهـــور، كل ما هنالـــك، ضع عقلة 
األصبـــع هذا الي تســـميه »موبايـــل« أمامك، 
عـــدل كاميرتـــه كمـــا تريـــد، اضغـــط بـــرأس 
أصبعـــك الصغير علـــى زر تســـجيل الفيديو، 
وبامكانـــك عندهـــا أن تفضـــح حكومـــة، أو 
تطيـــح مبســـؤول، أو تطالب بحـــق، أو تنتصر 
لقضيـــة، أو تهدم بيتاً، أو تشـــهر مبخلوق، أو 
ترتكـــب جرميـــة، أو ترتكـــب عـــاراً، أو توز 
علـــى شـــرف، أو تقـــدم اختراعـــاً، الـــخ. فال 
حـــدود لقـــدرات هـــذا امللـــك الـــذي يســـتبد 
بـــكل مـــن حولـــه اآلن، وال قـــدرة لنـــا بعـــد 
اآلن علـــى رفـــع رايـــة العصيان ضـــده، نحن 
قطعـــان األرانب الذين نســـتمتع حالياً مبذاق 
اجلزر الشـــهي، وقد اســـتبدلنا طاغوت حاكم 

ملك.  باســـتبداد 
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حيـــث يتم رفع 13 ســـاعة تقريًبا من األفالم 
يف كل دقيقـــة. يف مارس 2008، قدرت كلفة 

املوقـــع بحوالي مليون دوالر أمريكي يومياً.
ال يركض، لكنه يصل :

لـــن أواصـــل معكـــم اســـتعراض األرقـــام، 
فهـــي مجنونة متامـــاً، وتذهب دائمـــاً هناك، 
إلـــى الطـــرف األقصـــى من اجلنـــون الذي ال 
يخضـــع لســـيطرة عقل، لذلـــك، دعوني أعود 
إلـــى نقطـــة البداية، إلـــى تلك اللحظـــة التي 
وصل فيهـــا مبعوث القصر امللكـــي ليعلن عن 
وفـــاة ملكـــة وتنصيـــب أخـــرى، وإلـــى حلظة 
مشـــابهة وصـــل فيهـــا جنـــدي مخلـــص ليبلغ 
رســـالة بالغـــة األهمية إلى طـــرٍف بعيد، كان 
االثنـــان يركضـــان، لكـــن اليوتيـــوب ال يركض 
أبـــداً، إنـــه يصـــل وحســـب، وإلـــى الوجهـــة 
التـــي يريدهـــا واملكان الذي يريـــده، رمبا ألن 
الوصفة الســـحرية غيرت فجأة كل املفاهيم، 
لقـــد قضـــت التعاليـــم اجلديـــدة أن اجلميـــع 
يركضـــون نحـــوه، ويداومون على طـــرق بابه، 
ويكفي أن تبتســـم عالمته احلمراء لتصل كل 

رســـائله إليهـــم، وبال أدنـــى تأخير.



12

امراجع السحاتي. ليبيا

أدب الطفل يف ليبيا )4(

شؤون ليبيـــه

الليبي 

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

   كنا قد حتدثنا عن أهم وسائل نقل أدب الطفل يف ليبيا، واآلن نتابع 
القصص  لبعض  التطرق  وكذلك  الوسائل،  تلك  باقي  عن  احلديث 
ذات  وهي  لألطفال  كقصص  قدمت  والتي  جدل،  حولها  أثير  التي 
والكتاب، إضافةً  التربويني  الكثير من  أسلوب غير مستحب من قبل 
الكتابة يف  تواجه  التي  والصعوبات  التحديات  أهم  التحدث عن  الى 

هذا النوع من األدب .
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   كنا قد تدثنا عن أهم وسائل نقل أدب 
الطفل يف ليبيا، واآلن نتابع احلديث عن باقي 
تلك الوسائل، وكذلك التطرق لبعض القصص 
التي أثير حولها جدل، والتي قدمت كقصص 
لألطفال وهي ذات أسلوب غير مستحب من 
قبل الكثير من التربويني والكتاب، إضافةً الى 
التحدث عن أهم التحديات والصعوبات التي 

تواجه الكتابة يف هذا النوع من األدب .
الكاراكوز   : الكاراكوز«   « الظل  خيال   -  5
أو »خيال الظل« انتشر بني األطفال يف ليبيا 
إبان العهد العثماني والعهد االيطالي والعهد 
امللكي، وقد ساهم يف نشر بعض املوضوعات 
الهواة  بعض  بواسطة  لألطفال  الثقافية 
واملثقفني أمثال »بازاما« يف »بنغازي«، والذي 
بازاما«،  صار كاراكوزه يعرف باسم »كاراكوز 
تتمثل  كانت  الكاراكوز  معدات  أو  ومحتويات 
يف مربع من اخلشب، خالي من النصف علي 
هيئة إطار »برواز«  محاط بقطعة من القماش 
األبيض الشفاف، وهذا اجلزء ميثل الشاشة، 
على  متنوعة  وشخصيات  شمعة  إلي  إضافةً 
شخصياتها  شكلت  كرتونية  مجسمات  هيئة 
حسب احلكاية، حيث يتم  تريكها بواسطة 
شخص، ويف نفس الوقت يقوم هذا الشخص 
املجسمات  او  الشخوص  تلك  حوار  بإلقاء 
عرض  فيه  يتم  الذي  املكان  يكون  وعادة   ،
»الكاراكوز« مظلماً بعد أن يتم اشعال الشمعة 
وكما  شخص،  يقوم  ثم  ومن  الشاشة،  خلف 
قصت  التي  الشخصيات  بتحريك  أسلفنا، 
باملقص علي أشكاٍل مختلفة مثل رجل، امرأة، 
حمار، جمل، كلب، وغيره، ويكون األطفال أمام 
الشاشة  ملشاهدة  أحداث احلكاية التي متثل 
أمامهم. فن الكاراكوز والذي انتشر يف العهد 
العثماني وانتهى يف ليبيا يف نهاية الستينات 
من القرن العشرين وظهور التليفزيون وانتشار 

دور العرض لألفالم السنيمائية بكثرة .
 6 - الراديو : بظهور الراديو يف ليبيا وانتشاره 
على نطاق واسع عام 1957، أصبحت هناك 

برامج إذاعية تذاع من اإلذاعة الليبية خاصة 
والتمثيلية  املعلومة  فيها  تقدم  باألطفال، 
بها  تغنى  التي  للطفل وبعض األغاني  املعبرة 
ليبيا  من  كتاب  أشعار  من  معظمها  األطفال 
أمثال الشاعر »عبد املطلوب محمد« وغيره، 
لألطفال  بالغناء  قاموا  مطربون  ظهر  كما 

أمثال »جابر عثمان« وغيره .
العريبي«  »رجب  والفنان  االستاذ  قام  كما    
بتأسيس إذاعة للطفل تبث عن طريق الراديو 
وهي قناة »السنابل« املسموعة املحلية اف ام، 
وقد ساهمت يف نشر املعلومات للطفل وكانت 
مدينة  حدود  يف  الهواء  على  برامجها  تبث 
االستاذ  فنياً  عليها  يشرف  وكان  »بنغازي«، 
ولقلة  العريبي«،  و«أكرم  العريبي«،  »رجب 
بث  توقف  االختصاص مت  جهات  من  الدعم 

هذه القناة .
7 - السينما : بظهور السينما يف ليبيا إبان 
القرن  من  العشرينات  يف  اإليطالي  العهد 
الوسيلة  لتلك  رواد  هناك  صار  العشرين 
والصورة،  بالصوت  الدراما  تعرض  التي 
وصارت تعرض فيها أفالم سينمائية جذبت 
الكثير من األطفال يف مراحل عمرية معينة، 
خاصة أفالم احلركة واملغامرات أمثال أفالم 
التي  واألفالم  وسوبرمان  وزورو،  طرازان، 
بعض شخصياتها من احليوانات، إضافة إلى 

ما أنتج من أفالم كرتونية .
إضافة إلى أن بعض املترددين على السينما 
التي  األفالم  تلك  ويسردون  يحكون  كانوا 
شاهدوها على بعض األطفال، وكان األطفال 
يتخيلون ما يحكى لهم كل بطريقته ومخيلته .
والسينما لم تدوم طويالً يف ليبيا لو قلنا إنها 
القرن  من  العشرينات  أواخر  يف  ظهرت  قد 
الثمانينات  بداية  دورها يف  وانتهى  العشرين 
من القرن العشرين، رغم أن هناك مخصصات 

إلنعاش هذا القطاع املهم .
التليفزيون  ظهر  عندما   : التليفزيون   -  8
تخص  أدبيات  معه  برزت  1968م،  سنة 
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التي  املتحركة  للرسوم  حلقات  ظهرت  كما    
رغم  الترفيه،  أجل  من  للطفل  موجهة  كانت 
أمم  تهم  وهي  دراسة  بدون  قدمت  أنها 
وشعوب، بعضها يسرد تاريخها، وبعضها غير 
تربوي وأفكارها ال تتمشى مع عادات وتقاليد 

املجتمع الليبي .
خالل  ومن  الليبي،  التليفزيون  خالل  من 
من  نوع  هناك  صار  للطفل  املوجهة  برامجه 
الطفل  وتعلق  الطفل  يخاطب  الذي  األدب 
الليبي بهذه البرامج سواًء كانت برامج مباشرة 
املتحركة،  للرسوم  حلقات  أو  مباشر  غير  أو 
التي  هي  املتحركة  الرسوم  حلقات  أن  رغم 
صارت تطغى على فكر الطفل، ناهيك عن أن 
التي  واألفالم  والتمثيليات  املسلسالت  بعض 

كانت موجهة أساساً للكبار .
مكتوب  غير  أدب  على  الليبي  الطفل  إطلع 
ويؤثر  فكره  يف  يخزن  وصار  التليفزيون،  من 
وحتى  والثقافية،  االجتماعية  تنشئته  يف 
من  يقدمها  النظام  كان  والتي  السياسية، 

الطفل، ولكن أغلبها كان بنهكة أجنبية حيث 
ظهرت الرسوم املتحركة األجنبية مثل »ميكي 
إلى  إضافة  األبيض«،  و«الطفل  ماوس«، 
حلقات الرسوم املتحركة والعرائس املتحركة، 
والتي كانت تقدم كذلك على املسارح، والتي 
بعض  ظهرت  كما  الطفل،  عقل  تخاطب 
الليبيني  من  بعض  يعدها  كان  التي  البرامج 
غير املتخصصني، حيث كانت بداية للبرامج 
خاصة  برامج  وهي  الليبية  التليفزيونية 
تطور  ومع  لألطفال.  أغاني  بها  باألطفال 
صارت  الفضائيات  وظهور  االتصال  وسائل 
رغم  الليبي  للتليفزيون  قوية  منافسة  هناك 

أنه قدم الكثير من األعمال . 
1968م  عام  ليبيا  يف  التليفزيون  بظهور 
من  شيء  تقدمي  يف  تساهم  وسيلة  ظهرت 
تقدمي ونقل أدب للطفل الليبي حيث ظهرت 
برامج لألطفال تاكي الطفل يف ليبيا وتقدم 
خلف  وكان  واألغنية،  واحلكاية  املعلومة  له 

هذه البرامج كتاب وفنيون ومخرجون .
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خالل بعض الشعارات الفكرية .
ما  بعض  خالل  من  التليفزيون  قدمه  ما  إن 
أعده بعض الكتاب من برامج موجهة للطفل، 
أغاٍن  الشعراء من  ألفه بعض  ما  ومن خالل 
كانت تخاطب الطفل، كانت سبباً يف إبراز نوٍع 
من األدب نستطيع أن نقول إنه أدب املشاهدة 
الرسائل  إرسال  من  نوع  وهو  واالستماع، 
الوسائل  أهم  من  يعد  وهو  للطفل،  االدبية 
األدبية التي ترسل للطفل لعدة أسباب، منها 
إضافة  البرامج،  تلك  على  احلصول  سهولة 
التليفزيون من الطفل، خاصة وأن  إلى قرب 

التليفزيون صار يف كل بيت يف ليبيا .
للمعلومات  الدولية  الشبكة   -  9
عبر  تنشره  ما  يظهر  والتي  االنترنت: 
احلواسيب والهواتف الذكية حيث يظهر فيها 
الكثير من الكتب األلكترونية، والتي أعدت يف 
املاضي لألطفال يف شكل كتب ورقية، وكذلك 
الدراما والبرامج بالصوت والصورة واحلركة، 
أو  االنترنت  من خالل  عليها  االطالع  وصار 

األقراص املدمجة، وتبرز من خالل احلاسوب 
أو الهاتف الذكي .

10 - اللوحات والالفتات الدعائية : كما 
تعتبر اللوحات والالفتات الدعائية سواًء كانت 
املخطوطة واملعلقة على احلوائط واجلدران، 
أو تلك التي تظهر دعايتها من خالل الشاشات 
الدعائية الكبيرة املعلقة يف الشوارع وامليادين 
من الوسائل التي باإلمكان أن يتم فيها نشر 
املعلومة للطفل وفق السن العمرية، إضافة إلى 
والتي كانت ترفق  امللحقة مبعلومات،  الصور 
انتشرت  والتي  األطفال،  وعلكة  حلويات  مع 
يف ليبيا بكثرة يف أوائل السبعينات من القرن 

العشرين. وطبعاً هذا معدوم يف ليبيا .
ادب  تواجه  التي  التحديات  أهم  ثالثًا: 

الطفل يف ليبيا
لقد أشارت بعض الدراسات إلى أن صعوبة 
فهم الطفل، وصعوبة اخضاعه ملنهج التجريب، 
إضافة إلى عدم قدرته على التعبير، وإضافة 
والثقافة،  والبيئة  الوراثة  يف  االختالف  إلى 
تساهم يف الصعوبة للكتابة للطفل بوجه عام، 
ويف هذا يقول الكاتب املصري الكبير »توفيق 
احلكيم« أثناء تسجيله حكايات لألطفال عام 
1977م :- )) إن البساطة أصعب من التعمق، 
وأنه ملن السهل أن أتكلم كالماً عميقاً، ولكن 
من الصعب أن انتقي واتخير االسلوب السهل 
الذي يشعر السامع بأنني جليس معه ولست 
معلماً له، وهذه هي مشكلتي مع أدب األطفال. 
واملكتبة  الليبية خاصة  املكتبة  افتقار   .)1(  ))
ويف  الطفل،  أدب  إلنتاجات  عامة  العربية 
هذا يقول الروائي الكويتي »طالب الرفاعي« 
: - ))لألسف، ما زالت املكتبة العربية ألدب 
واحلمار«  »الصياد  خانة  يف  تدور  الطفل 
األشياء  وهذه  والقرية«،  والديك  و«احلمامة 
على أهميتها ما عادت متثل الواقع احلياتي 
الراهن. كما أنها ُتقدم للطفل بطريقة بائسة 

محمولة على الوعظ واالرشاد » )2(.
  أدب الطفل يف الوطن العربي عموماً وليبيا 



على االنتاج األجنبي،  يعتمد كثيراً  خصوصاً 
وهذا تٍد خارجي قد يكون مهدداً للطفل، ويف 
هذا يقول أحد املصادر : )) يعتمد انتاج كتب 
املجتمع  يف  الترجمة  أو  النقل  على  األطفال 
مجموعة  الغربي  املجتمع  يف  وجند  العربي، 
األرقام  موسوعة  دخلت  األطفال  كتب  من 
تويلها  ومت  املبيعات  حيث  من  القياسية 
إلى أفالم سينمائية، فأدب الطفل يف الدول 
باهتمام وتقدير من األطفال  الغربية يحظى 
الطفل يف  بينما أدب  املجتمع،  أفراد  وجميع 
واجتهوا  األطفال،  عنه  ابتعد  العربي  عاملنا 
نحو األدب األجنبي.(( )3(. ومن أهم ما مييز 
أدب الطفل الناجح هو مراعاته حلاجة الطفل 
االسلوب  لتحديد  مراعاته  وكذلك  وقدراته، 
لكل فئة عمرية للطفل، وهذا  ليكون مناسباً 
جنح فيه عدد من الكتاب األجانب، كما أنهم 
كتبهم  وزينوا  اجليدة،  العلمية  املادة  وفروا 
بأغلفة جذابة للطفل، وزودوها بصور ورسوم 
معبرة، وذلك جلذب األطفال لالطالع عليها .
هذا  يف  الكتابة  يف  اخلوض  لصعوبة  ونظراً 
يقتحمه  لم  أنه  إلى  أشير  األدب  من  النوع 
»جنيب  والروائي  الكاتب  امثال  الكتاب  كبار 
محفوظ« والكاتب االيرلندي »برنارد شو« )4(. 
كبيراً  خطراً  ليبيا  يف  الطفل  أدب  يواجه 
من  األدب  بهذا  مهتمني  وجود  عدم  بسبب 
وأن  خاصة  للطفل  الكتابة  يف  املتخصصني 
كافة  من  كبيراً  ثقافياً  غزواً  يواجه  الطفل 
الفضائية  القنوات  بسبب  العالم  أنحاء 
 ،) االنترنت   ( للمعلومات  الدولية  والشبكة 
حيث أن هذه الوسائل صار تقتحم كل منزل 
وصارت  أحد،  من  استئذان  دون  غرفة  وكل 
أغلبها  لها  حدود  ال  وتوجهات  أفكاراً  تقدم 

هدام للفكر .
الكتابة،  أنواع  أصعب  من  للطفل  الكتابة    
أن  جند  ولهذا  وبراعة،  حنكة  تتاج  فهي 
املتخصصني يف هذا النوع من األدب والكتابة 
يف  كشالف«  »سليمان  الكاتب  يقول  قليلون، 

املسئولية،  الكتابة لألطفال منتهى   ((  : هذا 
ألنها تعطي تأثيراً سريعاً على عقول النشء، 
ومختلف  احلياة  جتارب  تصوغ  أن  تاول 
العلوم واملعارف يف أفكار مركزة ، ويف صياغة 
مبسطة ومكثفة وبطريقة تبتعد عن املباشرة 

ليكون استيعاب الطفل لها أكثر .(( )5(.
الكتاب  بعض  من  محاوالت  ظهرت      
ولكن  األدبي،  املجال  يف  املعروفني 
من  عدد  من  نقداً  القت  محاوالت  هذه 
»الصادق  املثال  سبيل  فعلى  املتخصصني، 
لألطفال  قصصية  مجموعة  كتب  النيهوم« 
»، وهي توي  بعنوان »من قصص األطفال 
»سليمان كشالف«  فيها  يقول  سبع قصص، 
يريد  الذي  ما   ((  : املثال  سبيل  على 
بعد  ألطفالنا،  يقوله  أن  النيهوم«  »الصادق 
يبشرون  »الكتبة«  من  صف  خلفه  خرج  أن 
بخالص الثقافة الليبية على يديه؟ من خالل 
إال  جند  ال  القصص  تلك  ومضامني  أفكار 
التفكير على العقول. فأن  التفاهة وضحالة 
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»عزيز  مع  يوسف«  »سيدنا  قصة  »يقتبس« 
مصر« ليعطيها معنى آخر، أو ميسخ الصورة 
شعبية  شخصيات  عن  أذهاننا  يف  اجلميلة 
من »جحا« إلى »أبو زيد الهاللي«، و«الزناتي 
قد  شيء  البصري«،  »احلسن  إلى  خليفة« 
قيم  تل  أن  الهدف  كان  لو  مقبوالً   يكون 
يعرفها  أن  نريد  جديدة  وأخالقيات  ومثل 
حياته،  يف  بها  ويسترشد  ويفهمها  الطفل 
يلقن  أن  سبيل  يف  ذلك  كل  يكون  أن  لكن 
األسرة  احترام  وعدم  البذاءة  ألفاظ  الطفل 
البشر،  عن  معكوسة  وقيماً  أفكاراً  ليعطي 
هذه  يف  جند  ال  إننا  املرفوض.  هو  فهذا 
من  معينة  فئة  على  تريضاً  إال  القصص 
أشخاص  وتصرفات  لسلوك  وتزكية  الناس، 
آخرين.(( )6(. ومن خالل اطالعنا على تلك 
»الصادق  كتبها  التي  القصصية  املجموعة 
النيهوم« جند أنها بسيطة االسلوب يستريح 
قراءتها  يف  والتعمق  اليها  لإلصغاء  الطفل 
واالستماع ملن يقرأها عليه، وجاءت بأسلوب 
حيث  واألمهات،  للجدات  الشفوي  السرد 
مراكب  »عن  قصة   سرد  يف  ذلك  جند 
كان،  ما  يا  كان     )) كاآلتي  السلطان«  
األزمان،  سالف  يف  ميناء  »جالو«  وكانت 
وكانت تدعى أيضاً جوهرة البحار وترتادها 
يف  وكذلك   .)7( والقراصنة.((  التجار  سفن 
ثم   )) القلب«  الطيب  امللح  بائع  »عن  قصة 
»بنغازي«  مدينة  يف  وكان   ، كان  ما  يا  كان 
األزقة  يطوف  القامة  طويل  عظيم  زجني 
يوم  كل  القدمية  واألحياء  امللح،  بأكياس 
أذنه  يف  أصبعه  ويضع  املحمل،  حماره  وراء 
وينادي بصوته اجلهوري »ملح .. ملح«، وكان 
الناس يف بنغازي يدعونه »عبد امللح«، وكان 
بعيونهم  ويالحقونه  رؤيته  يرهبون  األطفال 
يف صمت. ولكن الزجني كان يحب األطفال، 
وكان يطلع لهم لسانه شديد احلمرة ويصدر 
يغرق  حتى  الضفدعة  نقيق  يشبه  صوتاً  به 

األطفال يف الضحك .(( )8( . 

أما يف التربية والتهذيب والتثقيف جند أنها 
ابتعدت عن كل هذه املعاني حيث جند فيها 
األلفاظ والعبارات املشينة والتحاور البذيء، 
بائع  »عن  قصة  يف  واضحاً  ذلك  حيث جند 
امللح الطيب القلب« يف السرد اآلتي : ))وقد 
فوق  وبصقت  الفور  على  امرأته  جاءته 

وجهه.(( )9( . 
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عبد المحسن محمد البناني. ليبيا

مصرف ليبيا املركزي :
وحتى  1951م،  االستقالل  اعالن  منذ    
عام 1955م كانت العملة الليبية تصدر عن 
»جلنة النقد« دون أن يكون لها غطاء مصريف 
الغطاء  هو  باركليز«  »بنك  وكان   وطني، 
السنوات،                                                                                                                                  الليبية طيلة هذه  للعملة  املصريف 
وبعد صدور قانون املصارف، رقم 30 لسنة 
الليبي«،  الوطني  »البنك  وتأسس  1955م، 
كما صدر مرسوم ملكي     بتعيني املرحوم  
محافظ  كأول  العنيزي«  الدين  نور  »د.علي 
يف  ابريل   26 بتاريخ  الليبي  الوطني  للبنك 

نفس العام .
ويف 27 مارس 1961م صدر مرسوم ملكي 
محافظاً  البناني«  »خليل  املرحوم  بتعيني 
 4 رقم  البنوك  قانون  صدور  وبعد  للبنك، 
الوطني  »البنك  اسم  تغير  1963م  لسنة 
الليبي« الى »بنك ليبيا«، ويف العام 1971م 
صدر القانون رقم ) 63 ( ومبوجبه مت تغيير 
اسم بنك ليبيا إلى »مصرف ليبيا املركزي«، 
له  محافظاً  شراللة«  »قاسم  السيد  وتعيني 
إلى  اجلنيه  العملة من  تغيرت مسميات  كما 

الدينار، ومن املليم إلى الدرهم .

على حافة الذاكرة
شؤون ليبيـــه
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قد يستوقفك التاريخ بحقبه املختلفة، ويدعوك 
لتتصفح أوراقه العتيقة واملبعثرة هنا وهناك، 
اهتماماتك  أولى  تكون  سوف  حتماً  ولهذا، 
البحث عن تلك املراجع التاريخية التي تتضمن 
كافة أحقابه املتعاقبة، وبالتالي ستواجه عناًء 
كثيراً  إثر هذا البحث املطول، رغم أن املصادر 
خير  وهي  يديك،  وبني  منك  قريبة  تكون  قد 
شاهد على عصرها التي عاشت فيه. لذا، ها 
نحن نذهب بك إلى محطٍة أخرى من محطات 
البؤس التي عاشها الليبيون على مضض إبان 
االحتالل االيطالي لليبيا عام 1911م ـ وذلك 
بإقامة أكبر سجن يف العالم حينذاك، أال وهو  

»معتقل العقيلة«.
إن ما حصل من مآٍس داخل هذا املعتقل يعد 
قاطبة،  اإلنسانية  حق  يف  اجلرائم  أبشع  من 
إذ مازالت تلك األسالك الشائكة آثارها ماثلة 
للعيان الى اليوم كشاهد إثباٍت على مدى بشاعة 
اجلرم االستعماري الذي ابتليت به ليبيا آنذاك 
من قبل املستعمرين االيطاليني.  هذا املعتقل 
جميع  من  شائكة  بأسالٍك  محاطاً  كان  الذي 
البحر.  كان  الشمال  جهة  من  فقط  اجلهات، 
وكما أفاد املعاصر »احلاج هالل« الذي قال: )) 
كان يتعايش بداخله ـــــ أي بداخل هذا املعتقل 
ــــــ البشر واحليوانات معاً، باإلضافة إلى ركٍن 

محمد عبد السالم الجالي. ليبيا 

العائـــــــد مــــــــن املعتقـــــــل
رواية المعارص   الحاج " هالل ألمني  بوحويش "
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آخر يرقد فيه أمواتهم (( ـ لذلك، هذه املأساة 
االنسانية، مهما تدث عنها البحاث واملؤرخني  
سوف لن  نفيها حقها  لفداحة هذا احلدث 
خطى  نتعقب  أن  على  أجبرنا  ولهذا  ـ  املروع 
قيد  على  يزالون  ال  الذين  املعاصرين  أولئك 
احلياة ـ فهم خير شاهٍد على ذلك ـ لذلك ها 
هو أحد املعاصرين والعائدين من ذاك املعتقل 
يحدثنا عن قرب، وهو يعد أحد أعالم »برقة« 
ووجهائها يف الصلح االجتماعي، وأبرز مشايخ 
يتمتعون بجانب كبير من  الذين  مدينة طبرق 
فض  يف  ملساهمته  وذلك  والتقدير،  االحترام 
العديد من القضايا االجتماعية املختلفة ـ أال 
وهو املعاصر »هالل األمني حمد بوحويش«ـ  من 
قبيلة »املنفه«ـ  عائلة »اخلايب«ـ  من مواليد عام 
1915م ـ بالبطنان ـ زوجاته ـ األولى ـ احلاجه 
ـ عزيزه رجب بوحويش ـ وهي ابنة عمه ـ اجنب 
هالل«،  »سعد  هالل«،  »ألمني  من   كل  منها 
»الدامي هالل«،  »مقبولة هالل«،  زوجته الثانية 
»مصرية«،  عصران   قاسم  روحية  احلاجة  ـ 
أجنب منها كل من  »منير هالل«، »فوز هالل«،  

مكان اإلقامة »طبرق«ـ  
حول  روايته  سرد  يف  هالل«  »احلاج  بدأ  لقد 
معتقل »العقيلة« قائالً :ـ مت جتميع أهالي منطقة 
»البطنان«  من جميع القبائل من قبل الطليان 
يف مكان واحد وهو »عني الغزالة«، كان البحر 
كافة  االيطالية تاصرنا من  والقوات  خلفنا، 
اجلهات، كانت تعاملنا بشدة وقسوة ال مثيل لهاـ 
يواصل الراوي حديثه قائالً:ـ أثناء الرحيل كان 
الطليان محيطني بنا من كل اجلهات،  ونحن 
متجهون صوب العقيلة ،حيث كانت معنا ابلنا 
وأغنامنا، إذ سلكنا طريقاً اسمه »طريق عزيزه«، 
كان الوقت يف فصل الشتاء، وصلنا إلى اجلبل 
األخضر واحلقيقة كانت هذه أول مرة أشاهد 
فيها اجلبل األخضر، وهكذا واصلنا مسيرنا 
إلى »آبار صفية«،  حينئذ حصلت معركة  بني  
الطليان واملجاهدين وذلك لغرض فك أسرنا، إال 
أن تلك املحاولة باءت بالفشل، ثم واصلنا الرحيل 

إلى منطقة »سيدي جبريل«، وقد هطلت علينا 
أمطار غزيرة، إذ أمضينا ليلة صعبة وسط شتاء 
قارص، حيث مت توزيعنا شبه أكوام متفرقة تت 
حراسة مشددة، ثم بدأنا يف اليوم التاليـ  املسير 
بجانب قضبان السكك احلديدية، وعندما وصل 
القطار استوقفه الطليان ومت ركوبنا فيه على 
أن يواصل الباقي املسير صحبة اإلبل واألغنام  
نحو »سلوق«، أما نحن فقد توقف بنا القطار 
يف بنغازي  ملدة ساعتني ولم ينزل أحدـ. ترك 
بعدئذ القطار صوب »سلوق«، وعندما وصلنا 
إلى هناك  أمر الطليان بنصب البيوت حلني 
وصول اإلبل واألغنام التي تركت خلفنا، وما إن 
وصلت حتى اصدروا أمراً آخر  بالتحرك إلى 
»قمينس«، ويف الوقت نفسه أصدروا أمراً ملن 
كانوا مع األغنام واإلبل مبواصلة السير جتاه 

»العقيلة«، ويواصل »احلاج هالل«  قائالً:
ركبنا  »قمينس«  إلى منطقة  )) عندما وصلنا 
بحراً يف السفينة، انطلقت بنا نحو »العقيلة«، 
لقد كان وصولنا الى العقيلة »أسود« يوم رأيناه 
البذيئة  بالنعوت  استقبلنا  حيث  حياتنا،  يف 
وبأصوات  السياط ـ لم جند أعداداً كبيرة من 
القبائل املجاورة داخل املعتقل، وكان فيه عدد من 
قبائل مناطق البطنان وعلى رأسهم قبيلة »املنفه« 
بصفة عامة، وعيت »بوحويش« بصفة خاصةـ 
الذين مت حرق حتى بيوتهم نظير تعاملهم مع 
عمر املختار ـ ويضيف احلاج »هالل« قائالً:ـ )) 
ونحن داخل املعتقل كان االيطاليون يدخلون يف 
بيوتنا يف أي وقت، أي متى يشاؤون، ويف أيديهم 
سياطهم، إذ يقومون بالتمام علينا يف كل صباح 
ومساء، حتى الذي اصيب بوعكة صحية ألزمته 
البقاء يف البيت لشدة مرضه، كانوا يسألون عنه 
وعن مكانهـ  لذا مهما حدثتك عما يحصل داخل 
هذا املعتقل من مآٍس لدرجة الزهد يف احلياة، 
فأنني لن استطيع أن نفيه حقه يف احلديث بعد 
تلك املعامالت السيئة التي كانت تدث داخل 
وقسوة  وجبروت  وظلم  غنب  من  املعتقل  هذا 
مجحفة، خاصة التي ترتكب ضد النساء وكبار 
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السن، وإجماالً، كان ال ينجوا أحد من قمعهم، 
أولئك املستعمرين األوغاد الذين كانت لديهم 
السلطة املطلقة، يف فعل أي شيء دون حسيب 
أو رقيب، لقد كان الطليان اجلالدون ينتشرون 
يف كل مكان من املعتقل، بقصد تشديد املراقبةـ 
ومن يالحظون عليه أدنى شيء يتم جلده، ورمبا 

يصل األمر إلى إعدامه يف احلالـ 
ويواصل »احلاج هالل«ـ قائالً:ـ )) كانت احلياة 
داخل هذا املعتقل صعبة للغاية، وال نستطيع 
وصف قساوتها، فكان حتي أمواتنا يدفنون معنا 
داخل املعتقل، بدون تغسيل وبدون كفن، إذ كانت 
يهيلون  ثم  املتويف يف حفرة   عبارة عن وضع 
ومنوت  نعيش  كنا  هكذا  ـ  فقط  الرمال  عليه 
املعتقل  ذاك  داخل  أي  واحد،  مكان  ويف  معاً، 
الرهيب ) األحياء واألموات (، هذا باإلضافة 
إلى حيواناتنا. ويواصل حديثه قائالً:ـ    )) كانت 
أغلب النواجع التي تتواجد داخل هذا املعتقل 
بكثافة  من املنفه ـ والعبيدات ـ والقطعان ـ ثم 
باقي النواجع األخرى التي كانت تشكل أعداداً 
قليلة.((،  ويواصل قائالً:ـ )) كان هناك رجل  ذو 
صوت عال  يقوم باملرور بصفة مستمرة حول 
البيوت ويأمر النساء برفع أروقة البيوت، كي ال 
يكون هناك حائل عن مشاهدة ما بداخل البيت، 
وذلك أثناء مرور املسؤولني أي »الكابوات« من 
الطليان ـ وكان هذا مكلفاً من الطليان، إال أنه 
حدثت معه خالفات معهم، األمر الذي جعلهم 
يقومون بجلده بالسياط، ثم قاموا بفصله وتعيني 
روايته  هالل«  »احلاج   ويواصل  مكانه،  آخر 
قائالً :ـ )) عندما مت إعدام »عمر املختار«  يف 
»سلوق« يف 16 ـ 9 ـ 1931م ـ بأشهر قليلة، 
جاء إلينا الطليان وقالوا  لنا :)) يا كي فيناتوا، ) 
يعني   يامساجني ( جاءنا أمر بتجهيز أنفسكم 
العادتكم إلى أوطانكم، لقد سررنا بهذا النبأ 
وجهزنا أنفسنا للخروج من هذا املعتقل الرهيب، 
إال أنهم جاءوا إلينا مجدداً، وقالوا لنا:  )) يا 
موعد  إلى  خروجكم  تأجيل  مت  فيناتوا،  كي 
املجاهدين   ( العصاة  أحد  لوجود  نظراً  آخر، 

يف  اإليطالية  السلطات  على  متمرداً  الزال   )
ـ يواصل »احلاج هالل« قائالً:ـ )) لقد  طبرق 
أنه  إال  ـ  أشهر  ثالثة  ملدة  خروجنا  تأخير  مت 
بعدئذ مت االفراج علينا ونقلنا بحراً الى طبرق 
املالبس  بتلك  عراة   حفاة  شبه  حينئذ  كنا  ـ 
البالية الرثة التي كنا نرتديها، وعندما وصلنا 
الى طبرق، مت توزيعنا على »النقط«، أي على 
املراكز االيطالية، وذلك وفق تعليمات السلطات، 
أي لم يعد أحد يقطن يف املكان الذي يرغب 
فيه ـ ورمبا ما فعله االيطاليون كان أسوأ من 
ذلك وهو إحكام السيطرة األمنية على األهالي 
وتركاتهم، وهو مما جعل من أحد العائدين من 
املعتقل أن جتود قريحته ببعض من أبيات الشعر 
هذا مطلعها: )) مقسمينا تقسيم مال التركة ..ـ 
امفيت ع النقط ما عاد تنظر حركه ((،  ويواصل 
قائالً :ـ  بعد أن عدنا واستقرت امورنا، سألنا 
عن املقاوم الذي أخرنا عن اخلروج من معتقل 
»بوبكر  يدعى  إنه  يقولون  بهم  وإذ  »العقيلة«، 
القبض عليه ومحاكمته من  زكري«، حيث مت 
قبل السلطات اإليطالية، ونفذ فيه حكم اإلعدام 
ـ ويستطرد »احلاج هالل«  قائالً:ـ )) هذا املقاوم 
أي املجاهد الكبير »بوبكر زكري« ـ يعتبر آخر 
مجاهد مت إعدامه من قبل اإليطالينيـ  ويواصل 
قوله: )) لقد عرفت هذا املجاهد شخصياً، إذ 
كان طويل القامة، وفارساً مغواراً ميتاز بشجاعة 
متناهية ـ لقد اطلق اسمه على ميدان مبدينة 

طبرق )ميدان بوزكري (.
 ونصل إلى اخلتام مع املعاصر »الشيخ هالل 
ألمني بوحويش«،ـ  الذي استطرد قائالً:ـ )) نحن 
الليبيون استعمرتنا دول عدة لم نكن نعرفها من 
قبل ـ إيطاليا ـ فرنسا ـ بريطانيا ـ أملانيا ـ هذه 
بعدئذ،  ثم  الثانية،  العاملية  احلرب  مع  جاءت 
استقرت األمور، وأصبحت ليبيا دولة وتقق 
االستقالل عن طريق امللك »ادريس السنوسي«، 
ثم جاء من بعده حكم »معمر القذايف«ـ ومن ثم 
جاءت هذه االنتفاضة التي الزالت مستمرة ((ـ ـ ـ 

شؤون ليبيـــه



22الليبي 

لم يكن ممثالً يف األصل حتى صادفه األستاذ 
يف  العقاد«  »مصطفى  اهلل  رحمه  القدير 
شارع »عمر املختار« بطرابلس، وتديداً يف 
العقاد«  »مصطفي  وكان  الواحات«،  »فندق 
يتواجد هناك يف سنة 1973، وكان »سالم« 
)وحشى( يعمل على تصليح خط من خطوط 
اخلشبية  األعمده  كانت  عندما  الكهرباء 

تستعمل آنذاك.  
األستاذ  وعني  يعمل،   ) أبي   ( »سالم«  كان 
»مصطفي العقاد« عليه، فأعجب بشخصيته 
وقال ألحد املندوبني: أريد التحدث إلى هذا 
يف  الشخصية  هذه  إلى  أحتاج  فأنا  الرجل، 

الفيلم. وعندها مت استدعاءه  من عمله وقدم 
للوالد  عرضه  العقاد«  »مصطفي  األستاذ 
فيلم  »وحشي« يف  دور  يلعب  بأن  اهلل  رحمه 
الرسالة، واحلقيقه استغرب الوالد فيما قاله 
األستاذ »مصطفي العقاد« وحدث نوع من  سؤ 
الفهم مابينهما، ففي ذلك احلني كان الشعب 
الليبي بسيطاً جداً، وكان القليل منهم يقرأ، أو 
يشاهد  التلفزيون، وكان والدي مصدوماً من 
ما قاله »مصطفي العقاد« ، وأجابه غاضباً:  
هل اتيت من عملي لكي تستهزء بي وتقول لي 

متثيل وما أدراك ما متثيل؟
عاد والدي إلى عمله وقد اعجب به »مصطفي 

الذي لم يقتل حمزة

إبراهيم سالم بن قدراة. ليبيا

»سالم علي فرج بن قدارة«،  مواليد 

عاشور«،  بن  طرابلس«   1939

مدينة  من  األصل  »الصقع«،  جامع 

»زلينت«، والشهير فى فيلم الرساله 

باسم »وحشي«. سكن بعض املناطق 

القدمية  واملدينة  الظهرة  مثل 

اهلل  وتوفاه  ديسمبر.   24 وشارع 

يف  األربعاء  يوم   2000_4_28

عمر 61 سنة، وكان يعمل يف شركة 

الكهرباء،
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العقاد«، وبعد انتهاء عمله زار أبي  أصدقاؤه  
على  األمر  يفهم  لكي  املوضوع  له  وشرحوا 
يعمل  أن  على  ذلك  بعد  فوافق  أفضل،  نحو 
يف فيلم الرسالة، وأن يلعب دوراً  هاماً ميثل 
به   االستعانة  تتم  وأن  »وحشي«،  شخصية 
عطل  حدث  اذا  الفيلم  فى  كهربائي  كفني 

طاريء مثالً .
ردة الفعل التلقائية واإلميان الفطري الرائع :
بعد أن انتهى تصوير الفيلم،  سنة 1975، 
علي  متثيله  مت  »الرسالة«  فيلم  أن  وللعلم 
اآلخر  وبعضه  بعضه   يف  الليبية  األراضي 
على  عرض  ذلك  بعد  املغرب،  يف  متثيله  مت 
التلفاز،   وقنوات  الفيديو  وأشرطة  السينما 
قام أبي بعرض الفلم على والدته رحمها اهلل، 
بسيطة  انسانة  الرائعات  أمهاتنا  ككل  وهي 

وأمية ال تعرف القراءة وال الكتابة 
فشاهدت الفيلم، ويف اللقطه التي قام سالم ) 
وحشى ( فيها بقتل »حمزة«،  كانت صدمتها 
ال  اهلل   : الليبية  بالعامية  فصاحت  كبيرة، 
فعل  رد  وكان  البالء.  يعطيك  اهلل  تربحك، 
اجلدة  ماقالته  على  ضحك  أن   البار  ابنها 
ابنك،  أمي، ال تغضبي على  يا  لها: ال  قائالً 
الفيلم، وليس يف احلقيقة،  إال  أنا يف  فهذا 
باجلرة   بضربه  قامت  نيتها  حسن  من  أنها 
ذلك  بعد  وثم  املاء،  بها  يشربون  كانو  التي 
يحاول  وهو  وخرج  املنزل،  من  بطرده  قامت 

إقناعها أن  ماشاهدته مجرد متثيل، إال أنها 
لم  تصدق ماقاله، ولم تقنتع بتبريره، وظلت 
مصممة على طرده وهي تصرخ : اذهب من 
بيتي ياعدو اهلل، اتقتل »حمزة« عم الرسول؟ 

اذهب فأنك لست ولدي.
وذهب  وهو متضايق  البيت  من  فخرج سالم 
إلى بعض األصحاب واملشائخ وكان يحب أمه 
حبآ اليوصف وعيناه مدمعتان واتى مبشائخ 
بيتنا   باب  بعد ذلك طربق  ثم  ولم تصدقهم، 
غيث«  »عبداهلل  واملرحوم  العقاد«  »مصطفئ 
»منى  والفنانة  غيث«،  »حمدي  وشقيقه 
اجلميع  وواصل  املشايخ،  وبعض  واصف« 
بعض  عليها  أن عرضوا  إلي  اإلقناع   عملية 
يقولون،  ما  إلثبات صدق  الفيلم  من  الصور 

وعندها قامت تبكي من شدة الفرح .
زيف  ال  وإميان عميق  ببساطة فطرية  قالت 
فيه : )) لقد خفت عليك أن تدهب إلى نار 
جهنم يا ولدي.((، فبتسم أبي وقام  مبعانقتها 
وهو  يف غاية الفرح،  والتفت إلى »مصطفئ 
العقاد«  قائالً له : )) أي مصيبة اوقعتني بها، 
كدت أفقد أمي. ((،  وقام اجلميع ضاحكني، 
ومن ذلك احلني اسموه »وحشي«، على اسمه 
يف الفيلم،  للعلم بأن أصدقاءه كانو يلقبونه 
الناس  من  والقليل  النار«،  عيون  »سالم  بـ  
افريقيا  بوابة  عن   ( اللقب.  هذا  يعرف  كان 

اإلخبارية (
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لغز نهاية احلسن

يف العامني 1928 ، 1929 كثف عمر املختار 
من مفاوضاته مع الطليان خاصة بعد تسليم 
الوكيل العام »محمد الرضا« نفسه ونفيه إلى 
إيطاليا وخروج بعض  القادة السنوسيني من 

برقة وتشديد إيطاليا اخلناق عليه .

انتهت املفاوضات عام 1929 باتفاق استلزم 
»عمر  ذهاب  ـــــ  اإليطالي  اجلانب  ـــــ حسب 
بدالً  فأوفد  لتوقيعه،  »بنغازي«  إلى  املختار« 
حينها  يوصف  الذي  الرضا«  »احلسن  منه 
باملفتش العام، ويوقع بهذه الصفة، ويف بنغازي 

عبد اهلل هارون. ليبيا

ألغاز السنوسية .. تكتيك تعدد الخطاب.
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»احلسن«  وغيره  الغرياني«  »الشارف  أقنع 
هذا  املختار«  »عمر  ورفض  االتفاق،  بتعديل 
انشقاق  اخلالف  هذا  على  وترتب  التعديل، 
املجاهدين  من  جزء  وانضمام  األدوار  داخل 
»دور  بـ  عرف  ما  وتشكيل  »احلسن«،  إلى 
ومن  باحلسن  الطليان  اهتم  حيث  الدقيق«، 
ثم  الدقيق،  وأهمها  باملؤن  وأمدوهم  معه، 
ساورت الطليان املخاوف من عودة »احلسن« 
ومن معه إلى »عمر املختار«، فقامت القوات 
معه  ومن  »احلسن«  مبهاجمة  اإليطالية 
العديد  على  وقضت  بتاريخ 1930/1/10 
إيطاليا  إلى  فنفي  هو،  واستسلم  رفاقه،  من 
حيث بقي بفلورنسا حتى وفاته عام 1936 
اطلعت  التي  العربية  املراجع  أقدم  حسب 
عليها باخلصوص وهو كتاب »السنوسية دين 

ودولة«.
معلومات  عدة  يحتوي  السابق  امللخص 

ما يتعلق منها بلغز احلسن :
األول  العهد  ولي  الرضا  ملحمد  أن   : األولى 
املفتش  منصب  تقلد  »احلسن«  اسمه  ابن 
العام، وكان شاباً قادراً على تمل تبعات هذا 

املنصب عام 1929.
بسلوكه  ادى  قد  الشاب  هذا  أن   : الثانية 
يرغب  ما  )بعكس  االتفاق  تعديل  يف  املتمثل 
الطليان(  لرغبة  منه  ومسايرة  املختار  عمر 
ما  وظهر  األدوار،  داخل  انشقاق  خلق  إلى 

عرف بـــ »دور الدقيق«.
الثالثة : ) تتعلق بنهاية احلسن الرضا (: أنه 
قد قبض عليه من قبل السلطات اإليطالية، 
تويف  حيث  بإيطاليا  »فلورنسا«  إلى  ونفي 

هناك عام 1936.
املراجع التي أتيحت لي فرصة االطالع عليها 
مع  والثانية،  األولى  املعلومتني  على  جتمع 
تؤثر  ال  التي  التفاصيل  بعض  يف  االختالف 
املراجع  ولكن هذه  كثيراً،  العام  السياق  على 
تختلف وتتضارب فيما يخص املعلومة الثالثة 
كبيرة،  درجة  إلى  »احلسن«  بنهاية  املتعلقة  

وهذه عينة من هذه املراجع :
1 ــ السنوسية دين ودولة :

بالنسبة للمعلومة املتعلقة بنهاية احلسن فقد 
جاء يف ص 451 : )) ويف 10 يناير 1930 
وساقوه  نفسه  احلسن  على  الطليان  قبض 
أسيراً إلى بنغازي، ثم ما لبثوا حتى نفوه إلى 
ذلك،  بعد  »فلورنسة«  ثم  »أوستيكا«  جزيرة 
وقد بقي احلسن منفياً بهذه املدينة األخيرة 

حتى وفاته عام 1936«.
القسم  أفريقيا  السنوسية يف  تاريخ  ــ   2

األول :
»احلسن«  بنهاية  املتعلقة  للمعلومة  بالنسبة 
يناير  ويف 10   ((  : جاء يف ص 452  فقد 
الطليان على »احلسن« نفسه  1930 قبض 
وساقوه أسيراً إلى »بنغازي«، ثم ما لبثوا حتى 
نفوه إلى جزيرة »أوستيكا«، ثم »فلورنسة« بعد 
بهذه املدينة  ذلك، وقد بقي »احلسن« منفياً 
ومن   ..  »1936 عام  وفاته  حتى  األخيرة 
االقتباس يتضح اعتماد »علي الصالبي« على 
املرجع السابق، وذلك يعني اقتناعه مبا جاء 

فيه.
3 ــ عمر املختار :

 : نهاية »احلسن« فقد جاء يف   فيما يخص 
ص 122 : )) انتهى املوقف بالسيد احلسن 
إلى ما انتهى إليه وقبض عليه الطليان ونفوه 
إلى إيطاليا فبقي هناك أسيراً إلى أن توفاه 
اهلل غريباً عن موطنه وأهله، وكان رحمه اهلل 
من أبطال اجلهاد على صغر سنه، وإلى هذا 
النية،  بحسن  املشوب  اجتهاده  به  أدى  احلد 
وبسوء تصرف بعض رجال خاصته ومساعي 
الدرهم  وعابدي  االستعمار  سماسرة 
يف  والوفاة  النفي  ذكر  ونالحظ  والدينار.((، 

املنفى دون ذكر تاريخ أي منهما.
من  وجهاده  نشأته  املختار  عمر  ــ    4
حركة  يف  دراسات   1931 إلى   1863

اجلهاد الليبي :
احلرير«  صالح  »إدريس  الدكتور  تناول 
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: »مواقف خالدة لعمر املختار«  تت عنوان 
سلسلة   73  ،  72  ،  71 الصفحات  يف 
املتعلقة  للمعلومة  بالنسبة  أما  املفاوضات. 
 ((  :  73 ذكر يف ص  فقد  »احلسن«  بنهاية 
أسرعت  »إيطاليا«  حيلة  انكشفت  وعندما 
بضرب »دور الدقيق«، وقتل وأسر أغلب من 
الرضا«  »احلسن  قائده  وأخذ  املعسكر،  يف 
هناك.((،  تويف  حيث  إيطاليا  إلى  أسيراً 
ولم  املنفى  يف  والوفاة  النفي  ذكر  ونالحظ 

يذكر لهما تاريخ محدد.
5 ــ عمر املختار.. احلقيقة املغيبة :

    فيما يخص نهاية »احلسن« فقد جاء يف 
ص 383 : نقالً من املؤلف عن »غراتسياني« 
»غوط  ويف   ((  : املهدأة«  »برقة  كتابه  يف 
اجلل«، وأثناء هجوم قواتنا على الدور الذي 
يقوده، استسلم، وألقي القبض عليه« .. ويف 
عام 1930م  من سبتمبر  والعشرين  الثامن 
على ظهر مركب »أوستكو« احلربي، ويف معية 
زعماء الزوايا، كان »احلسن بن محمد الرضا 
السنوسي« يف طريقه إلى منفاه بـ أوستيكا.(( 
ص  املهدأة«  »برقة  كتاب  »غراتسياني«،  عن 
عن  نقالً  وتاريخه  النفي  ذكر  ونالحظ   46
»برقة املهدأة«، فكان 1930/9/28 وليس 
األول،  باملرجع  جاء  كما   1930/1/10

ولكنه لم يثبت الوفاة يف املنفى.
6 ــ برقة الهادئة : 

فيما يخص نهاية »احلسن« فقد جاء يف ص 
بحل  اإليطالية  السلطات  قامت   ((  :  64
الدور ) أي دور احلسن الرضا ( الذي عرف 
على  صممت  فاحلكومة  الدقيق«،  »دور  بــ 
رغم  »احلسن«  جماعة  من  السالح  سحب 
بحل  قواتنا  قامت  فقد  وعليه،  امتناعهم. 
قتل،  من  فقتل  القوة،  استعمال  بعد  الدور 
األخيرة  املدة  رجاله. يف  من  أسر  من  وأسر 
يقيم  أن  يرفض  دائماً  الرضا«  »احلسن  كان 
الشبهات،  حوله  فبدأت توم  املدينة،  داخل 
فأجبر على اإلقامة داخل مدينة بنغازي.((/ 

هنا، لم يذكر تاريخ محدد، وال إشارة للنفي، 
وال إشارة للوفاة، ولكنه أشار إلى ما ميكن أن 

يوصف باإلقامة اجلبرية.
املختار  »عمر  يف  جاء  ما  اختالف  يالحظ 
»برقة  عن  ينقل  الذي  املغيبة«،  احلقيقة 
الهادئة«، مع  »برقة  ما جاء يف  املهدأة«، عن 
أن الكتابني  »برقة الهادئة«، و«برقة املهدأة«، 
ترجمتان لكتاٍب واحٍد مع اختالف املترجمني، 
اختالف  يبرر  ال  املترجمني  واختالف 
كان يف ص  إذا  إال  الصورة،  بهذه  املعلومات 
من  الثاني  النصف  املهدأة«   »برقة  من   46
املعلومة، ويف »برقة الهادئة« ص 64 نصفها 

األول.
حياته  ليبيا  عاهل  إدريس  امللك  ــ   7

وعصره :
بنهاية  املتعلقة  الثالثة  املعلومة  يخص  وفيما 
»احلسن الرضا«، ال تفاصيل، واكتفى املؤلف 
الذي يعتمد كثيراً على روايات »امللك إدريس«، 
و«محمد الرضا«، واكتفى باإلشارة إلى صغر 

سن »احلسن« وقلة خبرته.
معلومات أخرى :

يف  املؤرخة  األخيرة  امللك  استقالة  يف  جاء 
1969/8/4 أن ولي العهد الثاني »احلسن 
عاماً   43 العمر  من  بتاريخها  يبلغ  الرضا« 
بالتقومي القمري، أي أنه من مواليد 1926 
تقريباً، ) املرجع رقم 7 : امللك إدريس عاهل 
هذا  عمر   .)165 ص  وعصره  حياته  ليبيا 
»دور  فيه  الذي ظهر  عام 1929  »احلسن« 
الدقيق« كان عامني تقريباً، وعليه فهو ليس 
باإلضافة  الدقيق«،  »دور  صاحب  »احلسن« 

إلى االختالف يف تاريخ الوفاة.  
من املالحظ على »السنوسية« ولعهم باألسماء 
املركبة على غير عادة البراوقة، حيث يضعون 
»محمد« مع معظم األسماء : »محمد املهدي« 
، »محمد الرضا« ، »محمد إدريس« ... الخ 
بل  فحسب  الذكور  أسماء  هذا يف  وليس   ..
حتى يف أسماء اإلناث : بنات أحمد الشريف 
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»فاطمة«،  كلهن  أسمائهن  يف  حملن  الثالث 
وهن : »فاطمة الكبيرة« ، »فاطمة اجلغبوبية«، 
»فاطمة الشفاء«، ويبدو أن هذا التكرار وقع 
يف أسماء أبناء »محمد الرضا«، بحيث وجد 
العهد  ولي  و«احلسن  الدقيق«،  دور  »احلسن 

الثاني«.
8ـ ـ صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي:
العائلة تت  لشجرة  رسم  املرجع  بهذا  جاء 
السنوسية((،  العائلة  فروع  أهم   ((  : عنوان 
من  الثاني«  العهد  ولي  »احلسن  أن  ومنه 
ملحمد  وأن   ،1992 ووفاته   1928 مواليد 
آخرين،  أبناء  ثالثة  األول  العهد  ولي  الرضا 
الثاني  العهد  ولي   ( احلسن  إلى  باإلضافة 
 ،)1960 ــ   1908( :«الصديق«  وهم   )
»مصطفى«   ،)1938 ــ   1901( »احلصن« 
)؟؟    ــ      ؟؟(، فهل »احلصن« هو احلسن 
وتاريخ  االسم  اختلف  فلماذا  الدقيق؟  دور 

الوفاة؟.

9 ــ تصحيح الذاكرة الليبية :
التي  »املنار«  مجلة  من  رسالة  عنوان  هذا 
الذي  الرضا«  احلسن  »محمد  يصدرها 
والذي  الشرعي،  بالوريث  حالياً  يوصف 
يعتبر »احلسن دور الدقيق« عمه، )أخو أبيه 
ليبيا  موقع  إلى  موجهة  والرسالة  مباشرة(، 
املستقبل عام 2006،  وفيها تصحيح لبعض 
الرضا  »محمد  بأسرة  املتعلقة  املعلومات 
املهدي السنوسي« ولي العهد األول، وقد جاء 

يف التصحيح ما يلي :
السنوسى«  الرضا  »محمد  األمير  أبناء   ((

رحمه اهلل هم بالترتيب :
السيد »محمد الصديق الرضا السنوسى« . 1

رحمه اهلل )1907م – 1962م(.
السنوسى« . 2 الرضا  »احلسن  السيد 

 – )1911م  اهلل  رحمه  )الكبير( 
1928م(.

السنوسى« . 3 الرضا  »السنوسى  السيد 
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رحمه اهلل )1915م – 1984م(.
السنوسى« . 4 الرضا  »مصطفى  السيد 

رحمه اهلل )1923م – 2002م(.
السيد »األمير احلسن الرضا السنوسى« . 5

 – )1928م  اهلل  رحمه  )الصغير( 
1992م( ولى عهد اململكة الليبية.((

تصحيح مربك :
إرباك،  على  إرباكاً  زادنا  التصحيح   هذا 

ويالحظ عليه اآلتي : 
مكررة . 1 أسماء  وجود  يف  توقعاتنا  صدق 

يوجد  هنا  فها  الرضا،  محمد  أسرة  يف 
واآلخر  بالكبير  أحدهما  يلقب  حسنان 

بالصغير.
اسم . 2 يحمل  األبناء  من  ألحد  وجود  ال 

»احلصن« كما جاء يف املرجع رقم 8.
الكبير«، . 3 »احلسن  أن  واملربك  واألهم 

واملفترض بأنه هو »احلسن دور الدقيق«، 
تويف حسب هذه الرسالة عام 1928 أي 
قبل عام 1929 العام الذي ولد فيه ذلك 
الدور، وقد عبر صاحب املوقع عن شكره 
وامتنانه لهذا )التصحيح( والتزم مبا جاء 

فيه .
بدور  ارتبط  الذي  »احلسن«  وفاة  تاريخ 
ـــــ وهو تاريخ يسبق تاريخ هذا  الدقيق هنا، 
يدعو  ممن  مستقبالً  يستغل  قد  الدورــــ 
هذا  على  يعتمد  وقد  التاريخ،  كتابة  إلعادة 
ومولعاً  للسنوسية  متشيعاً  كان  إذا  التضارب 
بتلميعها لينفي وجود ما يسمى بدور الدقيق 
لتضارب تاريخه مع تاريخ وفاة بطله،  أصالً 
خاصة وأن املعلومة صادرة من شخص يتوقع 
منه املعلومة املوثوقة لصلة القرابة، وباملناسبة 
فهذه الواقعة ذات مغزى وعبرة لكل الالهجني 

بضرورة إعادة كتابة التاريخ دون روية.
بامتياز؟  السنوسي  اللغز  لهذا  احلل  فما 
وهل يعقل أن يجهل الوريث الشرعي املزعوم 
أبسط املعلومات عن أقرب الناس إليه؟ ومن 
يكون »احلسن دور الدقيق«؟ وإذا كان قد مات 

يف »فلورنسا« فهل أعيدت رفاته؟ وأين دفنت؟ 
وإذا  لذلك،  املراجع  يف  ذكر  ال  حيث  ومتى؟ 
ببرقة  تويف  وإذا  قبره؟  فأين  بفلورنسا  دفن 
فأين قبره؟ خاصة وأن السنوسيني معروفون 
بالعناية بالقبور واألضرحة وتقديسها؟ وكيف 
أوالً،  السابقة  املراجع  بني  التوفيق  ميكن 
التي  املعلومات  وبني  بينها  ثانياً  والتوفيق 
يصدرها شخص  التي  املجلة  برسالة  جاءت 
هذا  وهل  اللغز؟  هذا  بطل  من  جداً  قريب 
الدقيق«  دور  »احلسن  نهاية  حول  الغموض 
متعمد؟ وملاذا؟ .. أنا هنا أدعو إلعادة قراءة 

التاريخ قبل التفكير يف إعادة كتابته.
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للفيديوهات  الدولي  »املهرجان  اختتم  
ساحة  يف  ضخٍم  بحفٍل   التوعوية« 
بوجعفر«  »كورنيش  يف  املتوأمة«  »املدن 
السيد  بحضور  باحلشود،  اكتظت  التي 
وكل  سوسة،  والي  الفجاري«،  »نبيل 
الفنان  برئاسة  التحكيم  جلنة  أعضاء 
وبحضور  الرميلي«،  »مهذب  املسرحي 
عديد املسؤولني وجمع كبير من الفنانني 
الفيديوهات  وعشاق  واملسرحيني 
التوعوية وصانعي املحتوى من املشاركني 
من أغلب مناطق اجلمهورية، ومن عديد 
اجلزائر  من  خاصة  الشقيقة،  الدول 

وليبيا .
بكلمة  اخلتامي  يومه  يف  املهرجان  استهل 
عبر  حسن«  بن  »وليد  السيد  من  افتتاحية 
فيها عن شديد امتنانه للتفاعل الراقي الذي 
ملسه من املواكبة الكبيرة والتلقائية والتجاوب 
الكبير مع كل فقرات املهرجان خالل سهراته 

الثالث.
والي سوسة  السيد  وخاصةً  اجلميع،  شاكراً 
من  واملساهمني  واملتدخلني  املساندين  وكل 
شخصيات ومؤسسات محلية ودولية. كما قدم 
تية من األعماق إلى كل ضيوف تونس، وكل 
بأدق  واالهتمام  التنظيم  العامل على  الفريق 

التفاصيل مما أدى الى أن تكلل مجهوداتهم 
القوى  كل  شكر  كما  الباهر،  النجاح  بهذا 
احلماية  وأعوان  األحمر  والهالل  األمنية 
مدة  طوال  ومواكبتهم  جهودهم  على  املدنية 

املهرجان الذي استمر لثالثة ايام متتالية.
لطف  بكل  السهرة  منشط  طلب  بعدها، 
واحتراماً  إجالالً  الوقوف  احلضور  كل  من 
من  األعالم  رفرفت  حيث  الوطنية،  للراية 
خالل الشاشات العمالقة، ووقع بث النشيد 

الرسمي التونسي.
احلفل شهد يف مناسبٍة أولى احتفاًء بضيوف 
املهرجان من فنانيني وإعالميني ومسرحيني،  
القادري«    »صالح   االستاذ   عبر   حيث  
الشقيق  عن  دعمه  اليمن   إذاعة    مدير  
وشدد  الضخم،   املهرجان  لهذا  وتشجيعه 
قبل  جميع اجلهات  من  دعمه  على ضرورة 
األردن  سفيرة   أما  والشعبية،  الرسمية  
فقد  الطيار«  »هاجر  االعالمية  للمهرجان 
أثنت على اجلهود املبذولة من قبل املنظمني،  
معربة عن  إعجابها  الشديد بفعالياته،  وإن 
هذا  املهرجان  يعد مبثابة طوق جناة جليٍل  
بدأت تسيطر عليه  التكنولوجيا  واملحتويات  

الغريبة غير املألوفة.
املسابقات  يف  املشاركون  أشاد  وقد  هذا 

عبد اللطيف الدالل. ليبيا

إن شاهلل غدوة خير
المهرجان الدويل للفيديوهات التوعوية  يختتم   

دورته الثانية يف سوسة  بتونس : 



الرسمية مثل »استهلك تونسي«، و«املواطنة«، 
يف  إلسهاماتهم  لدورهم  تكرميهم  مت  وقد 
ظل  يف  املهرجان  من  الثانية  الدورة  اجناح 
الصعوبات املادية التي تشهدها املهرجانات، 
مع العلم أننا لم نسجل أي دعم مادي من أية 
جهة عامة  تذكر يف مستوى الدولة، وهو ما 
يعاب على جهات االختصاص و اإلشراف على 
الرغم من املطالب املتكررة من هيئة املهرجان 

لدعم هذا احلدث الفريد من نوعه يف العالم، 
إال أنها قوبلت كلها بعدم الرد لألسف.

من  مجموعة  عرض  شهد  اإلختتام   حفل 
»استهلك  مسابقة  يف  ملشاركني  الفيديوهات 
تونسي«، على غرار شريط    »حلمة«، لوسام 
حمزة، وشريط »أميرة قرطاج« لنصر الدين 
لشمس  اخلابية«،  قاع  »من  وشريط  رقم، 
الدين بن أحمد، كذلك وقع عرض فيديوهات 
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املواطنة  عن  الدولية  املسابقة  يف  مشاركة 
على غرار شريط »ال كلبنا ال نعرفوه« ملنصف 
السايف من تونس، وشريط »نوارتي« لسامي 
قلبي«   « شريط  كذلك  تونس،  من  نصر  بن 

لرجاء خالد عايش من فلسطني.
يف  التفكير  كان  املهرجان  هامش  وعلى 
تخصيص جائزة اجلمهور وقدرها ألف دينار، 
على  الفاحلي«  »ليلى  للسيدة  تسليمها  وقع 
ثم  املهرجان،  صفحة  على  الكبير  تفاعلها 
تتويج »أمين الشريف« يف »استهلك تونسي«، 
املواطنة«،  »مسابقة  يف  الفاحلي«  و«لطفي 
إذاعة  من  أخرى  جائزة  أيضاً  تسلم  الذي 
وليد  اإلعالمي  له  سلمها  أم«،  أف  »جوهرة 

بسباس.
ثم كان احلسم يف سهرة اإلختتام عندما 
التحكيم  جلنة  رئيس  املنصة  اعتلى 
املمثل »مهذب الرميلي« رفقة كل أعضاء 

اللجنة وهم السادة:
املمثل القدير السيد »صالح مصدق« من 	 

تونس.عضوًا
املمثل القدير السيد »جان كارلو قواستال« 	 

من إيطاليا.عضوًا.
»دليل 	  السيد  السينمائي  املخرج 

بلخويدير« من اجلزائر.عضوًا.
من 	  املسعودي«  »بوشعيب  السيد  الدكتور 

املغرب.عضوًا.
صانع املحتوى السيد »سفيان عمروسية« 	 

من تونس.عضوًا.
املخرج السينمائي الشاب السيد »حسني 	 

بن عمر« من تونس.عضوًا.
من 	  املبروك«  »جميلة  السيدة  املمثلة 

ليبيا.عضوًا.
وجرى تقدمي النتائج النهائية من قبل اللجنة 

التي افتتحت بتقرير مفصل لسير أعمالها 
ومداوالتها، تاله رئيس اللجنة وَعبر فيها 

الفريق  صحبة  واملضني  الشاق  العمل  عن 
»أمين  السيد  رأسه  وعلى  للمهرجان  التقني 
اللجنة 175  فيه  الدردوري« حيث شاهدت 
فيديو مشارك رشحتها جلنة الفر. وانقسمت 

هذه الفيديوهات الى صنفني؛
47- فيديو ضمن املسابقة الوطنية. و128 
»املواطنة«  الدولية  املسابقة  ضمن  فيديو 

موزعة على 24 دولة.
كان  التقييم  أن  على  اللجنة  رئيس  واكد 
عبر منصة  بكل عضو، وسرياً  خاصاً  فردياً 
الفريق  أعدها  التي  االلكترونية  التصويت 
التقني للمهرجان. وعلى كل عضو من أعضاء 
تبرير كل عدد يسنده لكل معيار من  اللجنة 
اللجنة  مداوالت  كانت  ثم  التقييم.  معايير 
األولى  املراتب  يف  املرشحة  االعمال  حول 
الثقة  مستوى  يف  نكون  أن  على  حرصاً 
والتزاما منا بأخالقيات النزهة واملوضوعية. 
ويف املالحظات العامة الحظت اللجنة تطوراً 
كبيراً على مستوى الكم لألعمال املشاركة يف 
الكيف يف  على مستوى  تطور مماثل  انتظار 

الدورات القادمة.
وأكدت اللجنة على ضرورة االلتزام بشروط 
املسابقة على غرار احترام التوقيت واملوضوع 
ضرورة  على  أكدت  كما  العامة.  واملبادئ 
خصيصاً  معدة  املشاركة  األعمال  تكون  أن 
للمهرجان، ثم أوصت اللجنة مبزيد اإلعتناء 
بالتفاصيل الفنية للعمل. وقد كانت األعمال 
يف  جداً  متقاربة  األولى  للمراتب  املرشحة 
ثم  ترتيبها،  صعوبة  يف  زاد  مما  املستوى 
اجلوائز  بإسناد  أشغالها  اللجنة  اختتمت 

التالية التي رصدتها إدارة املهرجان:
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األولى  الثالث  للمراتب  مالية  جوائز  ثالث 
لكل صنف من املسابقتني، ومجموع اجلوائز 

عشرون ألف دينار
الوطنية  للمسابقة  دينار  االف   10

»استهلك تونسي«، موزعة كاالتي:
بها 	  فاز  دينار   5000 األولى:  املرتبة 

فيديو« أميرة قرطاج » لنصر الدين رقم.
املرتبة الثانية 3000 دينار فاز بها فيديو 	 

» حلمة » لوسام حمزة.
بها 	  فاز  دينار   2000 الثالثة  املرتبة 

الدين  لشمس  اخلابية«  قاع  »من  فيديو 
بن أحمد.

كذلك 10 االف دينار للمسابقة الدولية حول 
موضوع )املواطنة( موزعة كاالتي:

 	 : بها  فاز  دينار   5000 األولى:  املرتبة 
فيديو » نوارتي« لسامي بن نصر من تونس

بها 	  فاز  دينار   3000 الثانية  املرتبة   
فيديو » قلبي » لرجاء عايش من فلسطني

املرتبة الثالثة 2000 دينار فاز بها فيديو 	 
من  السايف  ملنصف  نعرفوه«  ال  كلبنا  ال   «

تونس
املسابقتني  يف  متيز  شهائد  جانب  إلى  هذا 
حسب  فني  معيار  كل  يف  األولى  للمراتب 

معايير جلنة التقييم:
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املسابقة الدولية )املواطنة(
أفضل فكرة عمل: فيديو »نوارتي« لسامي . 1

بن نصر من تونس
أفضل توظيف للتقنيات: فيديو » قلبي » . 2

لرجاء عايش من فلسطني
»نوارتي« لسامي . 3 افضل سيناريو: فيديو 

بن نصر من تونس
لرجاء . 4  « قلبي   « فيديو  إخراج:  أفضل 

عايش من فلسطني
5 .   Ochow Emmanuel أفضل أداء: لــــ 

عن فيديو » Eunners 3 cape » من 
أوغندا

أفضل ديكور: فيديو »مــي« لصالح احلو . 6
من فلسطني

لرجاء . 7  « قلبي   « فيديو  إضاءة:  أفضل 
عايش من فلسطني

8 . « فيديو  صوتية:  مؤثرات  أفضل 
 «  Kroushna DK « لــ   «  Ananya

من الهند
9 . « فيديو  وتركيب:  مونتاج  أفضل 

 «  Kroushna DK « لــ   «  Ananya
من الهند

10 . « فيديو  فنية:  مصاحبة  افضل 
 unconditionnal love of a

«  mother
املسابقة الوطنية »استهلك تونسي« :

 أفضل فكرة عمل: فيديو »أميرة قرطاج« . 1
لنصر الدين رقم.

أفضل توظيف للتقنيات: فيديو » خليني . 2
بحذاك » حلمدي خواجة.

»أميرة قرطاج« . 3 فيديو  افضل سيناريو:   
لنصر الدين رقم.

قرطاج« . 4 »أميرة  فيديو  إخراج:  أفضل 

لنصر الدين رقم.
أفضل أداء: لزينب العريبي عن فيديو . 5

»سنوت«.
لوسام . 6  « »حلمة  فيديو  ديكور:  أفضل 

حمزة.
قرطاج« . 7 »أميرة  فيديو  إضاءة:  أفضل   

لنصر الدين رقم.
8 . « فيديو  صوتية:  مؤثرات  أفضل 

احلصيرة« لهيثم فرحاني.
9 . « »حلمة  فيديو  وتركيب:  مونتاج  أفضل 

لوسام حمزة.
 افضل مصاحيب فنية: فيديو »حلمة » لوسام 

حمزة.
الدورة  هذه  فعاليات  على  الستار  أُسدل  ثم 
إيقاع  اختارت  احتفالية  أجواء  يف  الثانية 
املالبس  خالل  من  التراث  إلى  احلنني 
التقليدية التي ارتداها كل من صعد املنصة 
ومثلت مزجاً جميالً وراقياً بني حنني املاضي 
التي  التتويجات  أردفتها  احلاضر  وأصالة 
كانت يف حجم التوقعات قبل أن تكشف جلان 

تكيم املهرجان عن جوائزها.
يف اخلتام :

املهنية  قاعدة  على  أُّسس  مهرجان  هو 
واحلرفية، وهو يتطلع إلى دورات قادمة أكثر 
ثراء ألهل القطاع سيما وأن املهرجان موجه 
وإمتاعاً  للمحترفني،  وليس  للمواهب  كلياً 
وإفادة لعشاق الفيديوهات التوعوية واحلياة، 
بن  »وليد  السيد  مديره  به  صّرح  ما  وفق 
الذي  الشعار  يردد  دائماً   كان  الذي  حسن« 
انطلقت به الفعاليات منذ تأسيسه وهو: » إن 

شاء اهلل غدوة خير«.
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ندوة  حول معايير منج اجلوائز العربية

 /  7  /  2  / املوافق  السبت  يوم  صباح 
الثاني  اليوم  فعاليات  وضمن   ،2022
للتخييم  األول   الدولي  للمهرجان 
الرمال  بغابة  أقيم  والذي  والفنون، 
وبقاعة  التونسية،  بنزرت  مبدينة 
وعلى  باملخيم،  املرفقة  االجتماعات 
الندوة  الثالثة ظهرًا بدأت  متام الساعة 
الفكرية التي اختار لها املنظمون عنوان 
: مقاييس إسناد اجلوائز العاملية لألدب 
إسناد  حول  القائم  اجلدل   ( العربي، 
الكاتب  لرواية  العربية  البوكر  جائزة 
الليبي محمد النعاس التي كان عنوانها 

كما  ميالد«،  اخلال  طاولة  على  »خبز 
تضمت الندوة على أمسية شعرية شارك 

فيها كل من : 
ــ منجي  العزاوي  ــ رشيد  الشابي  الدين  عز 
املتالي  الدين  نور  ــ  ــ جاسر عثماني  الزيات 
ــ منى بابوري ــ والقاص الشاب قمر الزمان 
الليبي  والشاعر  الروائي  وكذلك  عتريش. 

الصديق بودوارة. 
أحد  من  سردي  بتفصيٍل  الندوة   افتتاح  مت 
احلضور لفكرة اجلائزة نفسهاـ من حيث أنها 
منذ البداية ) حسب وجهة نظره اخلاصة ( 
كما غيرها من اجلوائز  مريبة،  كانت جائزة 

الليبي شاركت يف فعالياتها ..
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التي أصبحت محل شبهة الرتباطها بالعديد 
من األجندات واألهداف والنوايا التي تتاج 

إلى املزيد من لفت االنتباه واحلذر.
الكلمة لالستاذ »علي عمر جابر«  ثم أعطى 
اجلابر،  نشر  دار  صاحب  وهو  ليبيا،  من 
ورئيس ترير صحيفة »الديوان« التي تصدر 
وتكلم  االعالمية،  اخلدمات  مؤسسة  عن 
فيها بإسهاٍب حول موضوع املعايير اخلاصة 
العام  املناخ  استعراض  يف  بدأ  ثم  باجلوائز، 
قبل  بالتحديد  الرواية  بهذه  أحاط  الذي 
وملاذا  أيضاً،  الفوز  وبعد  باجلائزة،  فوزها 
أصبحت محل رفض بعد أن كانت يف البداية 

محل ترحيب، وماهي املعايير التي اعتمدتها 
أيدت يف  التي  وتلك  الرافضة  األفعال  ردود 

البداية .
وكانت املداخلة الثالثة من ليبيا أيضاً، وبكلمة 
بودوارة  »الصديق  والقاص  والروائي  لألديب 
املغربي« رئيس ترير مجلة »الليبي« الثقافية 
التي تصدر عن مؤسسة اخلدمات االعالمية، 
وفيها استعرض بالتفصيل مبا أسماه الكاتب 
بسيرة عالمات االستفهام الطويلة متخذاً من 
جائزة نوبل مدخالً للحديث يف نهاية املطاف 
الرواية  وعن  العربية،  البوكر  جائزة  عن 

الفائزة بالذات .
وقد أوضح الصديق بودوارة أن سؤال املعايير 
بدايةً  إلى أخرى،  ينقلنا من عالمة استفهام 
البوكر  بجائزة  نهاية  العاملية  اجلوائز  بكبرى 
العربية . كما أوضح أن السر يف ردود األفعال 
العنيفة جتاه الرواية الفائزة ناجتة عن كونها 

رواية صادمة على عدن مستويات. 
األمسية  بدأت  املمتع  احلوار  هذا  وبعد 
أعاله  املذكورين  الشعراء  مبشاركة  الشعرية 
والتآخي  الودة  من  أجواء  يف  اختتمت  ثم 
والروح العربية اجلميلة. التي نتمنى أن تسود 

يف كل الظروف.
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الفلسطينية«،  الثقافة  »وزارة  رعاية  تت 
األديب  الستشهاد  اخلمسني  الذكرى  ويف 
»منتدى  نّظم  كنفاني«  »غسان  املناضل 
مع  بالشراكة  واإلبداع«  للثقافة  املنارة 
يف  الفلسطيني«  الثقايف  التنويري  »املنتدى 
بعنوان »غسان  ثقافية  ندوة  »نابلس«  مدينة 
وَمْعرِضاً  متوت«،  ال  الفكرة  كنفاني... 
»غسان  روايات  من  مجموعة  على  اشتمل 
الكتاب  من  جمهور  وبحضور  كنفاني«، 

الفلسطينيني. واملثقفني 
»منتدى  رئيسة  شخشير«  »د.لينا  استهلت 
بالضيوف،  بالترحيب  الندوة  املنارة« 
استضافته  على  التنويري  املنتدى  وشكرت 
للفعالية، وبينت يف كلمتها أن األديب »غسان 
كنفاني« ال يزال حياً يف ذاكرة األجيال على 
مر الزمن، فهو لم ميت يف الوعي اجلمعي؛ 
اخلنوع  أشكال  لكل  املقاومة  ثقافته  بسبب 
إدارة  مجلس  رئيس  تدث  ثم  والتدجني، 
نصر  »يوسف  املهندس  التنويري  املنتدى 
كنفاني«  »غسان  عن  موجزة  كلمة  يف  اهلل« 
سيرة  من  بارزة  محطات  فيها  استعرض 
أعماله  من  بعض  ذكر  على  وأتى  حياته، 

األدبية.
ويف قراءة نقدية موسعة تدث أ.د. »عادل 

لغسان  القصصي  العالم  عن  األسطة« 
الشعبية،  اجلبهة  بفكر  وارتباطه  كنفاني، 
»ورقة  بعنوان  األولى  قصتني  عند  فتوقف 
من غزة«، والثانية بعنوان »درب إلى خائن«، 
سابق  األديب،  كنفاني«  »غسان  أن  مبينا 

السياسي. كنفاني«  »غسان  على 
عبادي«،  »حسن  احليفاوي  املحامي  وأما 
يف  »حيفا«  حضور  حول  كلمته  فتمحورت 
روايته  خالل  من  كنفاني«  »غسان  أدب 
»حيفا«  ربط  مت  وكيف  حيفا«،  إلى  »عائد 
الذين  كثرة  من  الرغم  على  كنفاني  بغسان 
»محمود  أمثال  من  »حيفا«  عن  كتبوا 
إلى  أشار  كما  دحبور«،  و«أحمد  درويش«، 
من  ثالثة  مع  مراسالته  يف  »حيفا«  حضور 
لزيارة  وتشوقهم  الفلسطينيني  األسرى 
حنيش«،  أبو  »كميل  وهم  ورؤيتهم،  »حيفا« 

و«منذر مفلح«، و«ناصر  أبو سرور«.
»استعادة  لكتاب  د.«شخشير«  تقدمي  ويف 
حج  »فراس  للكاتب  كنفاني«  غسان 
صورة  تناول  الكتاب  أن  أوضحت  محمد« 
االنهزامية  والثقافة  اخلانع  املدجن  املثقف 
يف  دورهم  ألداء  املثقفني  همم  ليستنهض 
»غسان«،  فعل  كما  الفكري،  الوعي  خلق 
حج  »فراس  الكاتب  أن  إلى  وأشارت 

غسان كنفاني يف نابلس

 من 
ً
بعد خمسني عاما

استشهاده ..  

الليبي. خاص

رسالة 
فلسطني 
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محمد« يلتقي مع »غسان« يف نقده الساخر 
أجل  من  البناء  النقد  بهدف  قلمه؛  وجرأة 
حج  »فراس  الكاتب  تدث  ثم  اإلصالح. 
التي  األسباب  مبيناً  كتابه  عن  محمد« 
بعد  ومؤثراً  حياً  كنفاني«  »غسان  جعلت 
استشهاده،  على  عاماً  خمسني  مرور 
الرسميني  الفلسطينيني  بالكتاب  ومعّرضاً 
وواضحة  صلبة  مواقف  يقفوا  لم  الذين 
كما  األخيرة،  العربي  التطبيع  موجة  ضد 
مع  الفلسطينية  املناهج  تعاملت  كيف  بني 
من  اثنني  جعلت  التي  املجتزأة  النصوص 

يف  العربية  اللغة  مقررات  ضمن  نصوصه 
عشر،  والثاني  األساسي  السابع  الصفني 
النضالية  قيمتهما  وأفقدتهما  فشوهتهما 
وقصة  الشمس«  يف  »رجال  وهما  والثورية، 

»البومة يف غرفة بعيدة«.
للحضور،  املشاركة  باب  فتح  مت  ذلك  بعد 
قيمة  مداخالت  منهم  كبير  عدد  فقّدم 
ويف  للمحاضرين.  واستفسارات  وأسئلة 
حج  »فراس  الكاتب  وّقع  الندوة  نهاية 
غسان  »استعادة  كتابه  من  نسخاً  محمد« 

للجمهور. كنفاني« 
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احتفل   2022 عام  أيار  من  الثامن  يف 
»ديڤيد  السير  األسطوري،  اإلجنليزي  املذيع 
الشهر  ويف  الـ96.  ميالده  بعيد  آتينبارا«، 
سلسلة  حلقات  ببث  محّبوه  احتفل  نفسه 
قبل  ما  »كوكب  اجلديدة  الوثائقية  أفالمه 
إمتام  مع  أيضاً  تزامن  ما  وهو  التاريخ«، 

مسيرته  من  السبعني  العام  ديڤيد«  »السير 
قضاها  كاملة  عاماً  سبعون  الفريدة.  املهنية 
الرجل يف تصوير وثائقيات الطبيعة واحلياة 

البرية والتعليق عليها بصوته املميز.
ال يسعنا هنا بالطبع أن نستعرض هذه املسيرة 
أن  املناسبة  هذه  يف  أحب  لكنني  اخلرافية، 

ديفيد آتينبارا وأصحابه ..

الليبي. وكاالت.

 من األفالم الوثائقية ..
ً
سبعون عاما

شؤون عالمية
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أتدث قليالً عما أوقعني شخصياً يف غرام 
وثائقيات »ديڤيد آتينبارا«، عن سلسلة أفالم 
َصت لها شبكة  وثائقية بعنوان »احلياة«، خصَّ
»بي بي سي« ميزانية إنتاجية غير مسبوقة، 
فكانت نقلة عمالقة وفتحاً حقيقياً يف تاريخ 
سمعُت  التي  اللحظة  تلك  عن  الوثائقيات. 

فيها هذه الكلمات:
)) كوكبنا هذا وطن ملا يقرب من ثالثني مليون 
فرد  كل  والنباتات،  احليوانات  أنواع  من  نوع 
فيها يخوض -طوال حياته- معركته اليومية 
وبحًرا-  ا  -بّرً بصرك  وّجهَت  فأينما  للبقاء. 
اخلارقة  اجلهود  لتلك  مذهلة  أمثلةً  وجدَت 

التي تبذلها الكائنات، فقط لتبقى حية. ((
بهذه العبارة القصيرة البليغة بصوت »ديڤيد 
الوثائقية  األفالم  سلسلة  تبدأ  آتينبارا« 
»احلياة«، التي ُعرض أول أجزائها العشرة على 
شبكة »بي بي سي« يف أكتوبر 2009 ضمن 
احتفاالً  القناة  أطلَقته  الذي  داروين«  »موسم 
الطبيعة  عاِلم  مولد  على  عام  مئتي  مبرور 
األشهر تشارلز داروين، ومرور مئة وخمسني 
الذي  األنواع«،  »أصل  كتابه  نشر  على  عاماً 
أذاع العبارة الشهيرة »الكفاح من أجل البقاء«. 
وهي العبارة التي تدد الفلسفة العامة التي 
فقد  »احلياة«،  وثائقيات  عليها سلسلة  بُنيت 
أكثر  على  السلسلة  صناع  اهتمام  اقتصر 
السلوكيات احليوانية غرابةً وتطرفاً، وأعقد 
وأعجب املمارسات التي تلجأ إليها الكائنات 
واحلفاظ  والتزاوج،  الغذاء،  طلب  يف  احلية 

على النسل.
خطط الدالفني الذكية :

جاءت احللقة األولى بعنوان »تديات احلياة« 
لتعرض هذه الفلسفة عبر أمثلة من مختلَف 
احللقة  تبدأ  احلية.  الكائنات  ممالك  أنحاء 
ل ألول مرة، ملجموعة من دالفني  بلقطات ُتسجَّ
خليج فلوريدا، جنحت -خالل رحلة كفاحها 
عجيبة  طريقة  تعلُّم  يف  البقاء-  أجل  من 
للصيد؛ فهي تتعاون معاً يف السباحة يف دوائر 

عات األسماك، فُتهّيج حركاُت  كبيرة حول جتمُّ
أذنابها األفقية القوية ذراَت الطني الراقدة يف 
القاع، لتصنع حلقات طينية ُتِدق باألسماك 
وتخيفها، فتقفز خارج املاء هرباً منها، لتكون 
الدالفني -خارج الدوائر- يف انتظار التقاط 

وجبة سهلة مشِبعة.
عصابة الفهود الثالثة :

حيث  كينيا،  سهول  إلى  الفيلم  بنا  ينتقل  ثم 
من  أشقاء  ثالثة  من  »عصابة«  على  نتعرف 
أيضاً-  -هي  تعلَمت  التي  الصيادة  الفهود 
من  كثيراً  أكبر  فرائس  لصيد  جديدة  حيلة 
الفهُد  َيستهدف  ما  فعادًة  املعتادة،  فرائسها 
فيتسابقان  صغيرة  غزالةً  املنفرد  الصياد 
أو  بهالكها  ينتهي  قد  الذي  املميت  سباقهما 
جناتها لتحيا يوما آخر. لكن األشقاء الثالثة 
يفوق  ما  لهم  يجني  قد  التعاون  أن  تعلَّموا 
ل ألول مرة أيضاً  طموحهم، ففي لقطة ُتسجَّ
مسبوقة-  غير  بلقطات  متتلئ  -والسلسلة 
تستهدف العصابةُ نعامةً بالغة. وهي مغامرة 
مميتة تتطلب جهداً فائًقا وحذرًا كبيًرا، فقد 
الفهود،  النعامة ألحد  قاتلة من  بركلة  تنتهي 
تتاج  التي  الصغيرة  للعصابة  كذلك  وقاتلة 
إلى جهود كل فرد فيها. لكن العصابة تربح 
ثمار  املرة- فتجني  األقل هذه  رهانها -على 

كفاحها الذكي من أجل غذاء أكثر وفرة.
الفقمة املراوغة :

الصياد  بني  األزلية  املعارك  هذه  لكن 
مع  حتى  دائًما،  محسومة  ليست  والفريسة 
فريسة  ضد  الصيادين  عصابات  تالفات 
واحدة. فالكاميرا تأخذنا بعد ذلك إلى بحار 
القارة القطبية اجلنوبية، حيث ترقد الفقمات 
يف أمان من احليتان القاتلة فوق كتل اجلليد 
تعبر  وحيدة  فقمة  لكن  كالقالع،  الضخمة 
املياه املفتوحة غير منتبهة إلى سرب احليتان 
القاتلة الذي انطلق خلفها، وبالتفوق الكاسح 
للحيتان، ال جتد الفقمة سالًحا سوى احليلة، 
لتبدأ  عائمة  جليدية ضئيلة  كتلة  إلى  فتلجأ 
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لعبة اختباء مع مطاِرديها، حيث تاول إخفاء 
نفسها خلف هذه الكتلة، والدوران حولها كلما 
تزهد  حتى  اللعبة  وتستمر  حوت.  هاجمها 
التي  املراِوغة  الفقمة  احليتان يف صيد هذه 

تربح جائزة اللعبة يف النهاية: حياتها.
املرلني يتحول إلى طائرة :

وملراوغة الفرائس أمثلة أخرى أكثر إدهاًشا، 
»املرلني  سمك  هو  الصياد  يكون  فعندما 
العالم-  السّباح األسرع يف  الشراعي« -وهو 
السباحة  يف  الفريسة  أمام  الفرص  تنعدم 
ال  حيث  املفتوحة  املياه  يف  بالذات  هربًا، 
فالهروب  املراوغة،  أو  لالختباء  يصلح  مكان 

نفسه  املاء  من  باخلروج  إال  تقريًبا  مستحيل 
والطيران يف الهواء. وهو املشهد املذهل الذي 
تنقله لنا -باحلركة البطيئة- كاميرات فائقة 
اجلودة والسرعة لتلك األسماك العجيبة التي 

تستحق بكل جدارة اسم السمك الطّيار.
القرد مخترع كسارة البندق :

على  قاصرة  ليست  هذه  الغذاء  ومنافسات 
دفاعية  وسائل  فللنبات  احليوان،  مملكة 
معارك  يف  احليوانات  من  تميه  عديدة 
البرازيل،  من  مثااًل  الفيلم  لنا  ينقل  البقاء. 
حيث تتميز ثمار النخيل بصالبة شديدة يف 
قشرتها التي ال يستطيع أي حيوان تطيمها 
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بأسنانه. غير أن قرود »الكبوشي« قد تعلََّمت 
القاسية  الثمار  هذه  لفتح  فريدة  طريقة 
ها الطري الشهي؛ فهي تنتزع  والوصول إلى ُلبِّ
بأسنانها القشرة اخلارجية الهشة، ثم تترك 
أكثر  أو  ألسبوع  الشمس  أشعة  الثمرة تت 
حتى جتف قشرتها الصلبة متاًما، ثم تأخذها 
إلى »كسارة البندق«. نعم، فقرود »الكبوشي« 
حجرية  »مائدة«  على  اجلافة  الثمار  تضع 
صلبة، ثم تهوي عليها بحجر آخر أشد صالبة 
مُتسكه بالكّفني معاً، فتتحطم القشرة اجلافة 
»بني املطرقة والسندان« هذه التقنية البديعة 
تتطلب مهارة فائقة، وخبرة طويلة، فقد ُينفق 

يف  عمره  من  سنوات  ثماني  الصغير  القرد 
التدريب قبل أن يتقنها .

املتمرد على السلسة الغذائية :
أسلحة  إلى  تتاج  ال  نباتات  هناك  أن  غير 
دفاع ضد احليوانات، ألنها -ببساطة- تبادره 
بالهجوم. فنبات »خّناق الذباب« هو أحد أنواع 
التقليدي  الترتيب  على  تتمرد  التي  النباتات 
لسلسلة الغذاء، فتجعل من احليوان غذاًء لها 
بنا  له. ويقترب  أن تكون هي غذاًء  بداًل من 
الفيلم من هذا النبات الالحم وفخاخه التي 
ينتظران  باألنياب،  ُمزوََّدين  بفكنّي  فًما  تشبه 
غواية  إلى  احلشرات  إحدى  تستجيب  أن 

رحيقهما املعسول، لُيطبقا عليها بال فكاك.
أول عملية جتميل يف العالم :

سوى  ميثل  ال  الغذاء  أجل  من  الصراع  لكن 
أجل  من  الكائنات  كفاح  سلسلة  يف  حلقة 
تنادي  الذي  الوقت  يأتي  أن  بد  فال  البقاء، 
فيه الغرائز بأداء أهم وظائف استمرار النوع: 
يدفع  قد  التزاوج  على  والتنافس  التزاوج. 
الكائنات إلى أغرب املمارسات. فإلى أحراش 
السلوك  لترصد  الكاميرا  تأخذنا  ماليزيا 
العجيب الذي تلجأ إليه ذكور الذبابة مسوقة 
الهواء  ن  تخزِّ فهي  اإلناث،  الجتذاب  العينني 
يف فقاعاٍت تضّخها عبر رأسها إلى عينيها، 
فتبدأ »ساقان« يف الظهور واالستطالة، تمل 
جانب  إلى  بعيداً  العينني  إحدى  منهما  كلٌّ 
الرأس. وكلما زادت املسافة بني عينّي الذكر، 

اقتربت املسافات بينه وبني املُعجبات!
التزاوج على إيقاع الفن : 

وقد يكون التنافس على التزاوج شديد العنف 
-بحركة  الفيلم  لنا  يعرض  كما  والشراسة، 
الغاشمة  القوة  تفاصيل  كاشفة-  بطيئة 
والعدائية املفرطة يف صراع داٍم بني اثنني من 
ذكور فرس النهر يف موسم اجلفاف. لكنه قد 
واجلمال،  والعذوبة  الرقة  فائق  أيضاً  يكون 
وأنثى  التي يشترك فيها ذكر  الغَزل  كرقصة 
مبحاكاة  لها  ويستعدان  »الغّطاس«  طيور 
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تأخذهما  أن  قبل  البعض،  بعضهما  حركات 
فينطلقان  الرقصة،  ذروة  إلى  اللقاء  حرارة 
فوق سطح  -كأعجوبتني-  ليجريا  متجاورَْين 

املاء.
أنثى االخطبوط املخلصة :

أّما الكفاح من أجل احلفاظ على النسل فيبلغ 
مثلما  األسطورية،  التضحيات  مبلغ  أحياًنا 
نشاهد يف الفيلم أنثى أخطبوط »الباسيفيك« 
العمالق وهي تمل بيضها املخصب، وتدور 
لصغارها،  مهداً  يصلح  عرين  عن  بحًثا 
لها، فاألم -من أجل رعاية بيضها  وضريحاً 
تغادر عرينها مطلقاً، حتى من  ال  وحمايته- 
أجل طلب الغذاء، فتتضور جوعاً حتى تهلك 
يف صمٍت وهي تدرك أنها تضحي بنفسها من 

أجل غاية أكبر.
الضفدع بطلة املاراثون :

املوت،  من  حتى  أشقُّ  التضحيات  وبعض 
السام«  الفراولة  »ضفدع  أنثى  حالة  يف  كما 
املاء  بركة  جفاِف  كارثةَ  تراقب  نراها  التي 
ثم  صغارها،  فيها  َوضَعت  التي  الصغيرة 
تتحرك بسرعة -وبوحٍي عجيب- فتأخذ أحد 
الصغار وتمله على ظهرها، وتقصد إحدى 
األشجار السامقة، وتبدأ رحلة تسلُّق ملحمية 
بشرية  أُّماً  إذا تخيلنا  إال  تها  -لن نفهم مشقَّ
تتسلق ناطحة سحاب وهي تمل صغيرها- 
املاء  من  قطرات  بضع  إلى  آِخرها  يف  تصل 
إلهية بني أوراق النبات لتكون  صانتها عنايةٌ 
مهًدا للصغير. غير أن هذا الصغير هو واحد 
فقط من ستة أشقاء تعولهم األم، وهذا يعني 
أنها ُملَزمة بتكرار رحلتها هذه خلمس مرات 
أخرى، لكن وقت الراحة لم يحن بعد، فِبَرك 
بها ما  أَودَعت فيها الصغار ليس  التي  املياه 
يصلح للغذاء، ولهذا ال جتد األم سبياًل إلى 
توفير الغذاء سوى أن تذهب إلى كل صغير 
بة،  مخصَّ غير  بيضة  ِبركته  يف  له  فتضع 
وألن بيضة واحدة ال تكفيه، تضطر األم إلى 
الصغار،  تكبر  حتى  الزيارات  تلك  مواصلة 

طولها  يتعدى  ال  -التي  األم  تكون  وبهذا 
السنتيمترين- قد قطَعت يف ُمجمل رحالتها 

ما يزيد عن ثمامنائة متر.
املوت على مرأى من اجلميع :

تقل  ال  الطيور  يف  األبناء  رعاية  وقصص 
الوالَدْين  بتناوب  مشهورة  فالبطاريق  روعة. 
على رعاية صغارهما وتوفير الغذاء، لكن هذه 
الرعاية واحلماية ال ميكن أن تستمر إلى األبد، 
فال بد أن يأتي الوقت الذي يقف فيه الصغار 
بأنفسهم يف مواجهة تديات احلياة. وهكذا 
نرى -يف ختام احللقة- مشهًدا لتلك املواجهة 
البطاريق،  صغار  على  احلياة  تفرضها  التي 
إذ تأتي اللحظة التي يلزم عليهم فيها توفير 
إلى  غرائزهم  بهم  فتتجه  ألنفسهم،  الغذاء 
املياه  يف  بأنفسهم  ُيلقون  حيث  الشاطئ 
املتجمدة حتى قبل أن يتقنوا السباحة. هذه 
املياه التي تطفو عليها كتل اجلليد التي متثل 
عائقاً منيعاً دون الوصول إلى املياه املفتوحة 
حيث الغذاء. يتقدم صغيٌر شجاع ليحاول َشقَّ 
طريقه عبر اجلليد العائم، ويراقبه اآلخرون 
وهو يكافح بصعوبة بالغة، لكن مخلوقاً آخر 
النمر«  »فقمة  األعماق.  من  الصغير  يراقب 
التي تنقض على الصغير العاجز ومتزقه أمام 
التردُّد  ترف  ميلكون  ال  الذين  رفاقه،  عيون 
لكننا  هلكوا جوعاً،  وإال  بالتقدم  املغامرة  يف 
فرص  إلى  منهم  املحظوظني  وصول  نتابع 
جديدة  دروٍس  جملةَ  تعلموا  أن  بعد  النجاة، 

من تديات احلياة.
بعشر  حلقات   10 أجل  من  سنوات  أربع 

ماليني :
قصص  لكن  األولى،  احللقة  تنتهي  بهذا 
»احلياة« ال تنتهي. فالسلسلة تكي لنا 130 
حكاية يف عشر حلقات يبلغ طول احللقة منها 
دقائق يف آخر كل  تقريباً، منها عشر  ساعة 
حلقة تت عنوان »احلياة يف املوقع«، تكي 

لنا قصة تصوير إحدى قصص احللقة.
منها  واحدة  كل  تتناول  حلقات  عشر 
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فبعد  الكائنات:  عوالم  من  عاَلم  عجائب 
»الزواحف  حلقات  تتوالى  احلياة«  »تديات 
و«األسماك«،  و«الثدييات«،  والبرمائيات«، 
و«الصيادين  و«احلشرات«،  و«الطيور«، 
األعماق«،  و«مخلوقات  والفرائس«، 

و«النباتات«، و«الرئيسيات«.
أربع  مجهود  صنعها  استغرق  حلقات  عشر 
سنوات، منها سنة كاملة يف األبحاث، وثالث 
سنوات من التصوير يف قارات العالم السبع، 
التصوير، بأحدث  يوم من  بواقع ثالثة آالف 

التقنيات وبكاميرات فائقة اجلودة.
عشر حلقات تعاونت يف إنتاجها »بي بي سي« 
مع ثالث جهات أخرى، منها قناة »ديسكڤري« 
وقت  حتى  مسبوقة،  غير  بتكلفة  األمريكية، 
إلى  وصلت  إنها  قيل  احللقات،  هذه  تنفيذ 
عشرة ماليني جنيه إسترليني، من أجل بلوغ 
أقصى إتقان ممكن؛ بدايةً من اجلهد البحثي 
اخلارق الذي بذله العديد من علماء الطبيعة 
املرشحة  القصص  وأعجب  بأفضل  للخروج 
التي  الساحرة  باملوسيقى  ومروراً  للتصوير، 
عزفتها فرقة موسيقية خاصة اختارها امللحن 

»فرقة  وسّماها  ِفنتون«  »چورچ  البريطاني 
من  حلقات  عشر  بإنتاج  وانتهاًء  احلياة«، 
لألطفال،  املخصصة  احلياة«  »داخل  سلسلة 
حدود  -يف  الصغار  من  عشرة  لها  اختاروا 
الثامنة من العمر- ملصاحبة صناع الفيلم يف 
عشر مهمات تصوير مختلفة، لينقلوا لغيرهم 
من األطفال تفاصيل هذه التجارب املدهشة.
عشر حلقات ال تكفي لوصف عجائبها عشرات 
فإن  وشاِهدها،  اآلن  عنها  فابحث  املقاالت، 
أعجب  يف  احلياة  شاَهَد  قد  شاَهَدها  َمن 
جتلياتها. وإذا أنهيَت احللقة األخيرة فتذكَّر 
حتى  »ديڤيد«  بالسير  طالت  قد  احلياة  أن 
م حصيلة سبعة عقود من أجمل وأهم ما  قدَّ
رصَدته عيون الكاميرات من العاَلم الطبيعي، 
وأنها قد تطول بك أيضاً حتى ُتشبع عينيك 
آتينبارا  »ديڤيد  تراث  من  وقلبك  وعقلك 
وتنهل  الطبيعة،  مخلوقات  من  وأصحابه« 
واجلمال  اإلثارة  مصادر  أعظم  من  مباشرًة 
العقلي، من املصدر األعظم  املرئي والشغف 
ما  التي جتعل يف احلياة  األشياء  للكثير من 
يستحق احلياة. ) أحمد الديب. موقع حبر.(
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تفشت يف اآلونة األخيرة ظاهرة  الكتابة على 
زجاج بعض السيارات كاحلافالت والشاحنات 
والعربات املالكي وإلى أصغر وسيلة من وسائل 
و«التكاتك«،  »الركشات«  مثل  العام  النقل 
ومواقف  اخلرطوم  بسيطة يف شوارع  بجولة 
املواصالت العامة  سوف جتد العشرات من 

العبارات واجلمل املكتوبة على السيارات.
وبالبحث والتحري عن تلك الظاهرة  جند أن 
هنالك اختالفاً يف اآلراء، فالبعض يستحسن 
حق   من  أن  ويرون  ويشجعها  الكلمات  هذه 
قائد املركبة أو مالكها التعبير عن  رأيه،  وأن  
لهم احلرية يف كتابة ما يشاؤون، ولكن لهذه 
بالغير،  األذى  يلحق  ال  بحيث  حدود  احلرية 

ـأو أن يسيء إلى سمعة أحدهم،  أو أن يثير 
الفنت، وكل مامن شأنه  أن يخالف أو ينتهك 
أنها ظاهرة غير  آخرون  يرى  بينما  القانون. 

حضارية، ويصفونها باملتخلفة والعشوائية .
مع  التعامل  يف  املختصة  األجهزة  واختلفت 
هذه الظاهرة،  وذلك تبعاً الختالف القوانني 
لم  القوانني  بعض  أن  فنجد  دولة،  كل  يف 
أخرى  قوانني  نصت  بينما  كمخالفة  تذكرها 
تشديد  يف  تباينت  لكنها  الفعل  جترمي  على 

العقوبة  
عرض عام ومنازج  لكلمات املركبات :

وهي  السيارات«،  »أدب  البعض  عليها  يطلق 
زجاج  أو  هيكل  على  تكتب  مختصره  كلمات 

حاج حمد السماني خالد - السودان

الوجع بأقالم البسطاء
ترحــــــــــــــــــال
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السيارة، وتعكس تلك الكلمات نشاط السائق 
هذه  السياسي.  أو  الرياضي  أو  الثقايف 
السائق  واعجاب  استحسان  نالت  الكلمات 
بدوافع  مركبته  على  فنقشها  اهتمامه  واثارة 
مختلفة  ليطلع عليها العامة يف الشارع، ويف 
بعض األوقات تكتب داخل املركبة، ويف وقت 
بها.  املركبات  سائقي  بعض  اشتهر   قريب 

وعلى سبيل املثال هذه بعض النماذج :
*جمل عاميه ذات مدلول دعوي:

ما احلى احلياه يف طاعه اهلل ـــــ مادام الرزق 
مقسوم كسير التلج ما يف ليه لزومـــــ مركب 

على اهلل ما بغرق.
 مادام املوت مؤكد ليه تعيش حياتك جبان.
مقوالت مشهوره لشخصيات تاريخيه:

»إن األزمه تلد الهمة« ــــ »لقمة يف بطن جائع 
خير من بناء ألف جامع.«

مقوالت ذات مدلول سياسي:
»اهلل اكبر بالقدمي«  ) وهو يقصد 

ما قبل فتره حكم االنقاذ يف 
السودان.( ـــــ »حفيان يف 

بلد مليان جزم.« 
يف  معلوم  هو  وكما 
»التورية«  أن  البالغة 
بديع،  أدبي  اسلوب 
له  لفظ  به  ُيقصد 
أحدهما  معنيان: 
مراد.  غير  قريب 
بعيد  واآلخر 
لكن  املراد.  هو 
تأتي  اجلملة  هذه 
التورية  سياق  يف 

السياسية.
مقوالت طريفة:

ميكانيكي  »الصباح 
ميكي.«  ود  وبالليل 

ــــــ »السمحة من اليابان 
شبعان.«ــــــ  زول  حقت 

بكره املشاوير باملجان.
احلافالت  العام.  النقل  بوسائل  خاص   

والباصات :
»مسكينة  جتننوا«ـــــــ  راكبني  تننوا  »واقفني 
السحاب«ــــــ  عدمان  وسماها  املطر  منتظره 
»احلياه مواقف وانا مبرركن  صاح«ـــــــ »تكوس 
»اجلفلة  فاتت«ـــــ  املطفحة  تلقي  الغريق  يف 
األخيرة  اجلملة   ( الواقفات«ــــــ  اقرع  خلها 
بني  املنافسة  حالة  تعكسان  تسبقها   والتي 
واملواقف  الشارع  يف  الركاب  على  السواقني 

العامة. ( 
 خاص مبوتر النقل العام )الركشات(:

بلف«ـــــ  »حسع  هينو«ـــــ  تكون  تكبر   »بكره  
»نفسي اقطع بيها الكبرى«ـــــــ »اجلالبي نائم 
وانا حائم«ــــــ »كان حتكون توسان بس اخلواجة 
كان سكران«ـــــ »يعني اطير«ــــــ »اهلل يحميك 
من امليكانيكي«ـــــ .

ترحــــــــــــــــــال
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السواقني  كتب هذه  الغرائب  أن أحد  ومن 
وهي  ما×60،  والرموز:   واحلروف  االرقام 
تعني: )) داير داير ما داير يف ستني.((، أو: 

)) عايز عايز ما عايز يف ستني.(( .
مقوالت وكلمات من اللغة العامية:

»وقع  مصدية«ـــــ  صفاره  وال  مندية  »خضره 
ال  جميل  »السودان  ليك«ـــــ  اعيد  وال  ليك 
اقامه ال كفيل«ـــــ طنش احلمير تعيش امير«ـــ 
»املا  مديونه«ـــــ  كوروال   وال  مهيونه   »كرونه 
بعرف يشيلك مبلخك«ــــ »املا بتعرف ما تدوها 

تغرف«ـــــ.
»املطرة  نظافة  للخيبانه«ـــــ »عشقت السفر 
من غدر البشر«ــــ »شرب املويه من يد الرجال 
تقلب  يأكلوك  عصفور  فيها  »تعمل  عطش«ـــ 
اسد  يصاحبوك«ـــ »ناس كالمهم متام وناس 
وال  يعصروك  لني  تكون  »ال  كالم«ــــ  متامهم 
بسكتو  ما  اللنب  »مفطوم  يكسروك«ــــ  ناشف 
بتمرقو   ما  اجلوف  »الساكن  اللوالي«ـــــ 

القحه«ــــ »ما كل القاري متعلم«

»القلم ما بزيل بلم«ــــ »ال تالوي ال تكاوي ..ال 
اباك  القلب   البالوي«ــــ »كان  جتيب الهلك  
العفة  واشتري  اجلمال  »بيع  بوريك«ــــ  الوش 
»االرض  صدفه«ــــ  والعفاف  موجود  اجلمال 
بدوعبلها )تسمنها اوتكبرها( الشمس«ــــ »عني 
نظره  وال  أسد  عود«ـــــ ضربة  فيها  احلسود 
حسد«ـــــ »الصندل يف بلدو عود«ــــ »دائخ يف 

عالم بائخ«ــــ »هدف حياتي طلع تسلل« .
نقل  عربة   ( قالب  سائق  أن  الطرائف  ومن 
مواد البناء ( كتب خلف عربته: )) بس تشيل 
فوقي وتودي (( وكأن  هذه اجلملة هي لسان 
حال العربة. وهذه اجلملة مأخوذة من قصيده 
وتغني  الياس«،   »الصادق  السوداني  للشاعر 
جزء  وأدناه  البادية«،  ابن  »صالح  املغني  بها 

من القصيدة: 
هدى بي يا شوقي هدى  هدى  بي قبال 
تعدى .. انت ما ملزمني حدى بس تشيل 

فوقي وتودي.
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ليست  مسافة  وعلى  رملي  طريق  على 
والتمدن،  احلضارة  مظاهر  عن  ببعيدة 
يترك الزائر شيئًا فشيئًا األلفية الثالثة 
حيث صخب احلياة وثورة التكنولوجيا، 
لينتقل إلى حقبة انتهت قبل نحو ألفي 
آثارها ومشاهدها اخلالبة،  أن  إال  سنة، 
لتمنحه  زمنية،  كآلة  تعمل  بأن  كفيلة 

جتربة تالزمه ذكراها مدى احلياة.
مع وصول الزوار إلى منطقة احلجر، املعروفة 
رملي  بطريق  الرحلة  تبدأ  صالح«،  بـ«مدائن 
جبال  أفقه  يف  تظهر  منطقة صحراوية،  يف 
تتمتع بأشكال غريبة متيزها عن غيرها، لكن 
مع  فشيئا  شيئا  نفسها  عن  تكشف  املفاجأة 

االقتراب من هناك.
ويف املحطة األولى، يقف الزائر مبهوراً أمام 
جبل »إثلب«، الذي تركت الطبيعة والبشر على 
حٍد سواء، عالماتهم عليه، فمع النظرة األولى 
الفريدة  والنقوش  األشكال  مالحظة  ميكن 
التعرية  عوامل  بفعل  حدثت  التي  نوعها  من 
الطبيعية. وعلى بعد خطوات، يتجلى مشهد 
من إبداع »األنباط«، وهم مجموعة من القبال 
منطقة  من  احلجر  إلى  قدمت  التي  العربية 
البتراء، وعاشوا فيها يف الفترة ما بني القرن 

األول قبل امليالد، حتى سنة 106 ميالدية، 
على عكس االعتقاد السائد بأن قوم »ثمود« 

هم من سكنوا املنطقة.
إلى  للحجر  »األنباط«  اختيار  سبب  ويعود 
اجلوفية،  املياه  وفرة  هما  أساسيني،  عاملني 
التي دفعتهم حلفر 131 بئراً، ووجود اجلبال 
تسميتها  سبب  )وهو  املنطقة  تمي  التي 
من  مكونة  كونها  إلى  باإلضافة  باحلجر(، 

احلجر الرملي، الذي يسهل النقش عليه.
فور  الزائر  يجذب  ما  هو  بالتحديد  وهذا 
رؤية  مباشرة  ميكن  إذ  »إثلب«،  إلى  دخوله 
غرفة كبيرة نقشت بعناية داخل اجلبل، وقد 
كشف علماء اآلثار أنها كانت عبارة عن قاعة 
أُعدت لالجتماعات، تستوعب ما ال يقل عن 

حيث عقر 
القوم ناقتهم

الليبي. وكاالت

مدانئ صالح .. 
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13 شخصاً يف االجتماع الواحد، وقد صنعت 
بطريقة متنحها »خاصية صدى الصوت«.

كانت  التي  االجتماعات  تفاصيل  ولكشف 
»هديل  »الراوية«  قالت  »الديوان«،  يف  تدور 
»مت  عربية«:  نيوز  »سكاي  ملوقع  قاسم«  بن 
اختيار هذا املوقع ألنه يف مكان مرتفع، مما 
كبار  الحتضان  الفخامة  من  مزيداً  مينحه 
دينية،  كانوا يجتمعون ألغراض  القوم، حيث 

ويناقشون قضايا مجتمعهم«.
وأعادت »بن قاسم« زوار املوقع نحو ألفي عام 
للوراء بقولها: »لنا أن نتخيل املشهد الذي كان 
يدور يف هذه الغرفة من خالل كتابات رحالة 
يدعى »سترابون«، الذي قدم وصفاً تصويرياً 
كانوا  املجتمعني  أن  موضحاً  هنا،  حدث  ملا 

يتمددون على املقاعد املوجودة، وكانت توضع 
أمامهم 3 طاوالت عليها ثمار الفاكهة، فيما 
العزف على آالت موسيقية  امرأتان  اعتادت 

خالل االجتماع«.
يدعى  تطبيق  إلى  أشارت  كما 
»LivingMuseum« ال يعمل إال يف منطقة 
مدائن صالح، ميكن للزائر من خالله مشاهدة 
من  معني،  موقع  يفعلونه يف  األنباط  كان  ما 
الكاميرا على  وتوجيه  الهاتف  خالل تريك 
التفاصيل  من  املزيد  معرفة  املراد  املوقع 
عنه. ومن الغرفة، تنتقل عني الزائر إلى ممر 
يشكل  الذي  »السيق«،  باسم  يعرف  صخري 

مشهداً خالباً بفضل عوامل التعرية.
وقد استغل األنباط املمر الصخري واملنطقة 



املحيطة به يف نقش »املحاريب«، التي وصل 
عددها إلى نحو 13 إذ ميثل كل محراب آلهة 
»احلرية  يعكس  مما  يعبدونها،  كانوا  معينة 
الدينية« التي كانت سائدة بينهم، إذ كان من 
الذي  اإلله  يعبد  أن  شخص  لكل  املسموح 

يريده دون تدخل من اآلخر.
أيضاً  »األنباط«  ميزت  التي  األشياء  ومن 
استغالل  على  قدرتهم  هي  إثلب،  جبل  يف 
حرصوا  إذ  احتياجاتهم.  خدمة  يف  الطبيعة 
على  صغيرة  خطوط  أو  ممرات  نقش  على 
إلبعادها  أو  األمطار،  مياه  لتجميع  اجلبال، 

عن واجهات القبور.
قصر البنت :

أعمدة شاهقة ونقوش ضخمة وغرف خفية، 
وقوفه  عند  الزائر  يعيشها  مهيبة  حلظات 
أو  البنت«  »قصر  يف  املشاهد  هذه  أمام 
ألنه  االسم  بهذا  الذي سمي  البنات«،  »جبل 
يضم 31 مقبرة متلكها نساء، باإلضافة إلى 
باسم  تعرف  املنطقة  تداولها سكان  أسطورة 

»بثينة والنحات«.
شعرها  جميلة  فتاة  عن  األسطورة  وتتحدث 
فوق  والدها  حبسها  »بثينة«،  تدعى  طويل 
املنطقة،  رجال  من  عليها  خوفاً  القبور  أحد 
إال أن شاباً متكن من الوصول إليها من خالل 
»تسلق شعرها الطويل«، ليقعا يف احلب قبل 

أن يكتشف والدها األمر ويقتلهما.
ملك وحكومة وشعب :

وفيما يتعلق بعملية بناء تلك املقابر الشاهقة 
»كان  »هديل«:  قالت  اجلبل،  يف  ونحتها 
وحكومة  ملك  من  مكوناً  األنباط  مجتمع 
قبر،  بناء  من  شخص  أي  وليتمكن  وشعب، 
يحصل  أن  من  بد  ال  كبيراً،  كان  إذا  خاصة 
له  توفر  التي  احلكومة،  من  بناء  صك  على 
ولتنفيذ  والنحات«.  املناسبة  املساحة  أيضاً 
النحاتون  كان  سنوات،  تستغرق  التي  املهمة 
خشبية،  ساللم  باستخدام  اجلبال  يتسلقون 
واملعاول،  املطارق  مثل  أدوات  ويستخدمون 
وكانوا يبدأون النحت من األعلى إلى األسفل.
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وعادة ما كان صاحب املقبرة يبنيها بغرض أن 
فيها،  تليهم  التي  واألجبال  وأبناؤه  هو  يدفن 
مما يعني أن الواحدة منها تضم عددا كبيراً 
من األشخاص. ونظراً ألن »العال« قدمياً كانت 
تقع على خط التجارة العاملي، فإن النحاتني 
تأثروا باحلضارات األخرى، مما يفسر وجود 
نقوش على واجهات املقابر مثل زهرة اللوتس 
من احلضارة املصرية، واجلرار من احلضارة 
اإلغريقية. ولعل أبرز القواسم املشتركة بني 
معظم املقابر، هو »النسر« الذي ميثل أقوى 
كما  الشرى«.  »ذو  يدعى  األنباط  لدى  إله 
اسم  عليه  نقش  »إطار«  جميعا  عليها  يوجد 
امللك، والنحات، ومالك القبر، باإلضافة إلى 
املقبرة  دخول  من  تذر  »مخيفة«  عبارات 

وتهدد من يقبل على ذلك بـ«اللعنات«.
مقبرة بال ميت :

أما املحطة الثالثة لزائري »مدائن الصالح«، 
ولعلها األكثر أهمية، فهي مقبرة »حليان بن 
كوزا« )قصر الفريد(، التي مت نحتها على كتلة 
أنها  يعني  مما  الرملي،  احلجر  من  مستقلة 
تعود لفرد أو أسرة نبطية مرموقة. وما يجعل 
النقوش  هي  غيرها،  عن  تتميز  املقبرة  هذه 
املوجودة على واجهتها، التي تضم 4 أعمدة 
شاهقة بدالً من عمودين فقط، كما كان طراز 
العمارة يف احلجر يف ذلك الوقت. أما املثير 
بشأن هذه املقبرة، فهو أن بناءها لم يكتمل، 
ولم يدفن أحد فيها، ويعتقد علماء اآلثار أن 
السبب يف ذلك يعود لدخول الرومان املنطقة، 
مما دفع النحات وصاحب املقبرة للهرب، أو 

بسبب وفاة النحات.
الرومان للحجر، تشتت األنباط  ومع اقتحام 
وانتهت حضارتهم التي عاشت وازدهرت على 
مدار نحو ألفي عام، إال أن منحوتاتهم الفنية 

الدقيقة، بقيت شاهدة على عصرهم.
هنا ُعقرت ناقة صالح :

مبدينة  قدمياً  تعرف  كانت  صالح  ومدائن 
احلِْجر، هي موقع أثري يقع يف إقليم احلجاز 

يف شبه اجلزيرة العربية، شمال غرب اململكة 
محافظة  يف  وتديداً  السعودية  العربية 
يحتل  املنورة.  املدينة  ملنطقة  التابعة  »الُعال« 
الذي  الطريق  على  إستراتيجياً  املكان موقعاً 
ببالد  العربية  اجلزيرة  شبه  جنوب  يربط 
الرافدين وبالد الشام ومصر، كما أن للمكان 
موقعه  من  استمّدها  التي  التاريخية  شهرته 
على طريق التجارة القدمي الذي يربط جنوب 
و«احلجر«  والشام،  العربية  اجلزيرة  شبه 
املدينة  بني  القرى  بوادي  »ثمود«  ديار  اسم 
القرآن  يف  احلجر  ذكر  ورد  وتبوك.  املنورة 
استجابوا  الذين  ثمود،  قوم  أنها موطن  على 
وا عن دينهم  لدعوة نبي اهلل »صالح«، ثم ارتُدّ
آية  لهم  اهلل  أرسلها  التي  الناقة  وعقروا 
تعد »مدائن صالح« من  بالصيحة.  فأهلكهم 
أهم حواضر األنباط بعد عاصمتهم البتراء، 
إذ تتوي على أكبر مستوطنة جنوبية ململكة 
والتي  األردن،  يف  البتراء  بعد  »األنباط« 
أبرز  ويعود  كم،   500 مسافة  عنها  تفصلها 
قبل  األول  القرنني  إلى  احلضارية  أدوارها 
فترة  خالل  وذلك  امليالدي،  واألول  امليالد 
ازدهار الدولة النبطية وقبل سقوطها على يد 
اإلمبراطورية الرومانية عام 106م، وُيعتقد 
أن احلِْجر استمرت يف حضارتها حتى القرن 
الرابع امليالدي، وكانت عاصمة مملكة حليان 

يف شمال شبه اجلزيرة العربية.
واجهة   153 صالح  مدائن  آثار  وتضم 
اآلثار  من  تضم عدداً  كما  منحوتة،  صخرية 
القالع  من  عدد  يف  تتمثل  والتي  اإلسالمية 
والتي متتد  وبقايا خط سكة حديد احلجاز 
ملسافة 13 كم وكذلك املحطة والقاطرات. يف 
سنة 2008م مت تسجيل املوقع ضمن قائمة 
مواقع التراث العاملي، ليصبح بذلك أول موقع 
موقع  يوجد  كما  السعودية.  يف  تسجيله  يتم 
شمال  يقع  شعيب  مبدائن  يعرف  آخر  أثري 
غرب مدائن صالح ويتبع منطقة تبوك، حيث 
كبير  حد  إلى  تشبه  آثار  على  املوقع  يحتوي 



تلك املوجودة يف مدائن صالح.
مملكة حليان :

يختلف املؤرخون يف أصل اللحيانيني، فمنهم 
من يرى أنهم فرع من ثمود، بينما يرى آخرون 
بدليل  اجلنوبية،  العربية  الشعوب  أحد  أنهم 
عربي  نص  يف  »حليان«  اسم  ورد  قد  أنه 
للحيانيني،  مركزاً  »العال«  كانت  جنوبي. 
حيث كانت مستعمرة معينية قدمية، كما أنها 
القاعدة الشمالية القصوى للحضارة العربية 
اجلنوبية، تقع يف »وادي القرى« جنوب شرق 
»حرة العويرض«، بني سلسلة من اجلبال يف 
الشرق والغرب، وعلى بُعد حوالي 15 كم إلى 
كان  موقع  هناك  مدائن صالح،  من  اجلنوب 
ما  بحسب  »ديدان«  أو  »ددان«  قدمياً  ُيسّمى 
جاء يف كتب األنساب اليهودية ويف النصوص 
وُيعرف  القرى  بوادي  ُسّمي  والحقاً  املعينية، 
فيمن  الباحثون  اختلف  وقد  بالُعال،  اآلن 
بني  االختالف  وكان  أوالً  املنطقة  هذه  حكم 

الديدانيني واملعينيني واللحيانيني.
امتد نفوذ »دولة حليان« على األرض املمتدة 
ما  إلى  »يثرب«  شمال  من  »النفود«،  غربي 
العقبة«. وقد اختلف يف فترة  يحاذي »خليج 
بني  كانت  أنها  البعض  يرى  حليان،  دولة 
الثالث  القرن  ونهاية  اخلامس  القرن  بداية 
قبل امليالد، ويرى آخرون إلى أنها إمنا كانت 
)حوالي  امليالد  قبل  الثاني  القرن  بني  فيما 
الثالث  القرن  نهاية  وبني  م(  ق.   160 سنة 
بني  ما  الفترة  حدد  من  وهناك  امليالد،  بعد 
عامي 280 - 200 قبل امليالد لقيامها، وأن 
نهايتها كانت على أيدي األنباط الذين استولوا 
على »احلِْجر« سنة 65 ق. م، و»ديدان« سنة 
دولة  نهاية  أن  يرى  من  هناك  وأن  م،  ق.   9
وأن  املعينيني،  أيدي  على  كانت  إمنا  حليان 
ذلك كان بني نهاية القرن الثالث والقرن األول 

قبل امليالد.
صالح«  »مدائن  من  بالقرب  »الُعال«  يف  ُعِثر 
حلياني  نقش  أربعمائة  من  يقارب  ما  على 

أغلبها عبارة عن نقوش وقطع صغيرة، ومنها 
ما يحتوي على بعض أسماء امللوك واملعبودات 
فهي  اللحيانية،  للكتابة  بالنسبة  أما  الوثنية، 
وقريبة  جنوبية  سامية  حروفها  محلية  كتابة 
جداً من الكتابة العربية اجلنوبية واحلبشية، 
أما اللهجة فعربية شمالية وهي أيضاً سامية 
جنوبية. يرى البعض أنها كانت مسيحية، بينما 
يرّجح آخرون أنها عربية جاهلية وضعت قبل 
ظهور اإلسالم. تتوي هذه النقوش والكتابات 
على بعض أسماء ملوك حليان، منها »هنوس 
بن شهر« و»ذو أسفعني تخمى بن لوذان« الذي 
القرن  من  األول  النصف  إلى  حكمه  يرجع 
يقع  معبد  هناك  أن  كما  امليالد.  قبل  األول 
يف الُعال يعود للحيانيني، ُوِجدت فيه متاثيل 
التماثيل  وهذه  حليان،  مللوك  اإلنسان  بطول 
متأثرة بالنحت الفرعوني يف النصف األعلى 
من اجلسم، ومن حيث اللبس، ولكنها تمل 
وما  الوجه،  شكل  يف  املتمثل  العربي  الطابع 
وضع على الرأس مبا يشبه العمامة والعقال.
على  استولوا  قد  األنباط  أن  البعض  يرى 
إلى  وصلوا  أن  إلى  م،  ق.   65 سنة  احلِْجر 
تيماء، ثم قطعوا كل اتصال للحيانيني بالبحر، 
التابع  كومة«  »لوكي  ميناء  على  فاستولوا 
للحيانيني، وأحاطوا بهم من جميع اجلهات، 
وُيعتقد أن الطريق التجاري قد تغير اجتاهه 
النبطيني يف جنوب احلجر، فكان مير  بفعل 
على مسافة 7 كم إلى الشرق من واحة ديدان 
حكم  عاد  لنفوذهم.  أخضعوها  ثم  القدمية، 
البتراء  سقوط  بعد  أخرى  مرة  اللحيانيني 
على أيدي الرومان سنة 106م، والذين مدوا 
كيلومترات  عشرة  تبعد  منطقة  إلى  نفوذهم 

إلى الشمال من ديدان.
األنباط :

واألنباط  احلِْجر،  )األنباط(  النبط  استوطن 
اجلزيرة  شبه  شمال  من  العرب  من  هم 
يف  امليالد،  قبل  األول  القرن  يف  العربية. 
فترة حكم احلارث الرابع جعل من »احلِْجر« 
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كانت  حيث  لألنباط،  الثانية  العاصمة 
الشمال،  يف  »البتراء«  هي  األولى  عاصمتهم 
وكان لألنباط حضارة كبيرة، وشيدوا املقابر 
يف اجلبال وأضافوا لها الكثير من جماليات 
البناء القدمي، حيث تظهر خصائص العمارة 
يف  املنقوشة  النبطية  الكتابات  مع  النبطية 
كما  بهم.  اخلاصة  الواجهات  على  الصخور 
اآلبار  وحفر  الواحات،  زراعة  أيضاً  طّوروا 
الصخور،  يف  األمطار  ملياه  خزانات  وعمل 
باإلضافة إلى نحت أماكن العبادة يف النتوءات 
ومستوطنات  منشآت  وهناك  الصخرية. 
مشابهة ملا تتويه مدائن صالح يف عدد من 
األماكن مثل الشام واملنطقة املجاورة للحجاز، 

وأبرز هذه املنشآت ما وِجد يف البتراء.
خارطة النفوذ القدمي :

استمرت حضارة األنباط يف االزدهار والتوسع 
يف احلجر حتى تكموا يف طرق التجارة يف 
البخور  احتكروا جتارة  حيث  القدمي،  العالم 

القدمي  التجارة  طريق  وكان  والتوابل،  واملر 
حتى  العربية  اجلزيرة  شبه  جنوب  من  يأتي 
إلى  يتفرع  احلجر  ومن  احلِْجر،  إلى  يصل 
البتراء ومصر  إلى  طريقني، يذهب أحدهما 
والشام، فيما يذهب اآلخر إلى تيماء ثم تدمر 
رئيسياً  مركزاً  كانت احلجر  كما  العراق.  يف 
لطرق القوافل القدمية وكانت تتحكم يف طرق 
املؤرخون  يذكر  كما  نفوذهم  وبلغ  القوافل، 
شرق شبه اجلزيرة العربية وجنوبها، وعندما 
دولتهم  وعلى  نفوذهم  على  الرومان  خشي 
بشن  الرومان  قام  اجلديدة  اململكة  هذه  من 
الرومان  واستطاع  األنباط  على  كبيرة  حرب 
هزميتهم يف احلجر سنة 106م، ولكنهم لم 
يستوطنوا احلجر بل عادوا إلى الشام، وهكذا 
يعد  ولم  األنباط يف احلجر  تدمرت حضارة 
زمناً  مهجورة  »احلجر«  وظلت  ذكر،  أي  لهم 

طويالً.
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عزالدين عناية. أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا

الشّهيد بعيون إسرائيلية
يندرج كتاب »الشهيد يف اإلسالم احلديث« 
التي  السوسيولوجية  األبحاث  ضمن 
االستشهادية  العمليات  ظاهرة  تتناول 
احلقبة  إبان  اإلسالمية  املجتمعات  يف 
املعاصرة. صدر الكتاب باإليطالية وحظي 
اإلعالم  وسائل  يف  الفت  بحضور  مؤّلُفه 
صلة  على  راهنة  قضايا  من  يعاجله  مِلا 
الغرب.  يف  واإلرهاب  األمن  مبوضوعْي 
الدراسات  يف  وباحٌث  أستاٌذ  هو  املؤلف 
يف  األوسط  الشرق  وقضايا  اإلسالمية 
صدرت  القدس.  يف  العبرية  اجلامعة 
»الهويات  منها:  األبحاث  من  جملة  له 
اخلطاب  األوسط:  الشرق  يف  السياسية 
مصر«  يف  اإلسالمي  والتحدي  الليبرالي 
بعد  العربي  الليبرالي  و«الفكر   )2007(
حرب 67: مآزق املاضي وتطّلعات الراهن« 
نتولى  الذي  الكتاب  يستمّد   .)2015(
عرضه أهميته من كونه يعّبر عن وجهة 
رصد  حتاول  إسرائيلية،  أكادميية  نظر 
ظاهرة التضحية بالنفس وتفّهمها بعيدا 
عن اخلطاب السياسي اإلسرائيلي الرسمي 

األهوج يف غالب األحيان.
فعلى نطاٍق عاٍم، مّثل التوتُر العنواَن األبرَز يف 
عالقة العالم اإلسالمي بالعالم الغربي على مدى 
العقود األربعة األخيرة، ومبا يفوق ذلك مع الدولة 
العبرية منذ اغتصاب فلسطني. ولم تبق املسألة 
يف حدود املماحكة اللفظية أو اجلدل السياسي، 
أو يف مستوى املحاصرة واملقاطعة، بل تخلّلت 
ذلك عمليات اجتياح واحتالل وتهجير وتشريد 
الطرف  من  وحروب،  واغتياالت  وهجمات 
الغربي ومن اجلانب اإلسرائيلي كان العرب فيها 
املتضررَ األبرز، ولم تكن عمليات العدوان وصّده 

يف ذلك التدافع العنيف متوازنةً بني الطرفني. 
العقود  طبع  الذي  الصراع  ذلك  ظّل  يف  لكن 
املاضية، والذي ما أن يهدأ حتى يندلع مجددا، 
برزت ظاهرة العمليات االستشهادية أو العمليات 
االنتحارية، بحسب توصيف اجلهة التي تباركه 
أو التي متقته، سالحاً يف قلب هذا الصراع. 
باألساس حول  تنفيذها  يتمحور  التي  والفعلة 
فرد أو ثلّة آمنت بذلك اخليار، لطاملا أقّضت 
مضجع املمسك مبقاليد القوة واملتحكم مبسرح 
عمليات التنفيذ. لكن ظاهرة االستشهاد الذاتي 
واإللقاء اإلرادي بالنفس يف مهاوي الردى، لم 
تنحصر يف اخلصم اخلارجي واآلخر فحسب، 
واجتماعية  تطورات سياسية  بفعل  ارتّدت  بل 
أملّت باملنطقة نحو األوساط الصادرة منها، ولم 
تعد تلك األوساط مبنأى عن تشّظي آثار تلك 

الظاهرة، ما خلق جدال واسعا بشأنها.
يحاول هذا البحث فهَم ظاهرة خيار االستشهاد 
األزمنة  يف  وتديداً  اإلسالم،  يف  اإلرادي 
احلديثة، أكان يف األوساط السّنية أو الشيعية، 
يف  الباحث  معتمداً  العربية.  غير  أو  العربية 
يف  املقارن  السوسيولوجي  املنهج  أدوات  ذلك 
تتّبع الظاهرة، من خالل التطرق إلى املوضوع 
الكتاب  لُيقّدم  أيضاً،  واملسيحية  اليهودية  يف 
إطاراً شامالً للشهادة ضمن خطاب احلركات 

اإلسالمية املعاصر.
يف القسم األول من الكتاب، وهو عبارة عن مدخل 
معاجلة  يف  الباحث  ينطلق  متهيدي،  تاريخي 
سالح  الح  فقد  العبري.  التراث  من  الظاهرة 
اليهودي،  التاريخ  خيار املوت اإلرادي جلياً يف 
حيث بدا الربي »عقيبا بان يوسف« علماً بارزاً 
بني املضحني بأنفسهم يف سبيل عقيدة التوحيد 
وهو يرّدد: »اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب 

ترجمـــــــــــــــات



ترجمـــــــــــــــات

الليبي  55

خيار  وتكّثَف  أنفاسه.  لفظه  إلى حني  واحد« 
املوت اإلرادي مع احلقبة املُكابية، خالل القرن 
الثاني قبل امليالد، يف صراع »يهوذا املكابي« ابن 
السلوقيني.  ضد  احلشموني«  »ماتاتيا  الربي 
وقد تلخصت دواعي الصراع حينها يف اإلصرار 
على عقيدة التوحيد ورفض وثنية اإلله زيوس 
املفروضة، حسب ما يورد الباحث، ولكن املسألة 
أبعد من ذلك التقييم وفق تقديرنا، كون الصراع 
يف ذلك العهد ما كان دينياً فحسب، بل صراع 
هيمنة شاملة مبدلولها السياسي واالقتصادي 

لِبست لبوس الدين.
وضمن ذلك اإلطار يستحضر الكاتب حوادث 
االستشهاد اإلرادي احلاصلة يف التاريخ اليهودي 
الالحق، مثل اإلصرار على االنتحار اجلماعي 
يف »مسعدة« )سنة 73م(، الذي يبرئه من تهمة 
االستشهاد  عليه  ويطلق  اجلماعي  االنتحار 
اجلماعي، إحدى املمارسات الالفتة يف التاريخ 
اليهودي، وقد أتت بعد ثالث سنوات من تهدمي 
الهيكل. أو كذلك ما حصل يف ثورة »باركوبكا« 
األمر  ويربط  )132-135م(،  الرومان  ضد 
الكهنة(  )مجمع  »السنهدرمي«  سلطة  بتراجع 
حل  النِّ نفوذ  وتضّخم  األطراف،  أنشطة  على 
والطوائف املناهضة للرومان، وهو ما تسّبب يف 
تسليط عقوبة جماعية انتهت بتهدمي الهيكل. 

وقد قادت آثار هذا األحداث الفردّية واملستقلّة 
إلى فرض واقع الشتات على شعب إسرائيل، 
ليخلص الباحث إلى أن العمليات االستشهادية 
قد حصلت تت  القدمي  اليهودي  التاريخ  يف 
وقع حماسة مفَرطة ملعتقد التوحيد دون مراعاة 
أوضاع األكثرية، ما جّر إلى تلك الكارثة، وهو 
ما ينطبق على احلالة الفلسطينية اليوم وفق 
ملوسى  رأياً  الباحث  يذكر  األثناء  يف  تليله. 
بشأن  املتشدد  ميمون )1135-1204م(  بن 
خيار االستشهاد الذاتي والقبول به يف احلاالت 
القصوى ال غير، ويرضى بدل ذلك باخلضوع 

واإلذعان.
التراث  ضمن  املسألة  الباحث  تناول  ويف 
املسيحي، يبرز أن مفهوم الشهيد لم يخرج من 
مدلوله الالهوتي إلى داللة على صلة بالنضال 
السياسي والصراعات اإلثنية سوى مع حقبة 
السادس  القرن  إبان  البروتستانتي،  اإلصالح 
عشر، لتشمل الشهادة أيضاً كل من قضى نحبه 
ألسباب سياسية. وتبقى تضحية املسيح بذاته 
على الصليب -وفق املنظور اإلمياني املسيحي- 
تتابع ذلك  دالة وبارزة من زاوية إميانية. وقد 
مع آباء الكنيسة األوائل ممن لقوا حتفهم مثل 

»ترتوليانس« القرطاجي )ت. 225(.
يف  توالً  شهدت  احلديثة  العصور  أن  غير 
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الفرنسية  الثورة  فمع  الشهادة،  مفهوم  دالالت 
دائرة  إلى  دينية  دائرة  من  االستشهاد  خرج 
مدنية الئكية ذات بُعد دنيوي، وهو ما مّت أيضاً 
يف أملانيا، بهدف رّص صفوف الوحدة الوطنية. 
من  بالشهادة  االحتفاء  تّوَل  ذلك  إثر  وعلى 
دالالت  إلى  األخروية  الدينية  مضامينه 
دنيوية عنوانها املجد واخللود للشهداء دنيويا 
والذكريات  األعياد  يف  الفعلة  تلك  واستدعاء 
الوطنية الدورية. ويبرِز الباحث ضمن الفصل 
مثل  أيضاً،  »املسامِلة«  الديانات  أن  التمهيدي 
البوذية والشنتوية لم تدخر جهداً يف توظيف 
ذلك  جند  أن  ميكن  إذ  اإلرادي،  املوت  سالح 
حاضراً يف تراث »الساموراي«، وهو ما برز جلياً 
إبان مشاركة اليابان يف احلرب العاملية الثانية، 
أو يف حرب فيتنام يف ستينيات القرن املاضي 

احتجاجاً على االحتالل األمريكي.
القسم الثاني من الكتاب وهو ما حاز اجلانب 
األكبر، ترّكز على جوهر البحث، أي تناول أبعاد 
حيث  املعاصر.  اإلسالمي  الواقع  يف  املسألة 
يعتبر الباحث أن التنشئة االجتماعية، والّشحن 
الثقايف املتأتي من اجلماعة التي تعضد الشهيد 
يف السير لتحقيق هدفه املنشود، واالستعداد 
اإلرادي للتضحية بذاته وبلوغ مبتغاه، كل تلك 
لعّل  ذ.  املنفِّ صنع  يف  معاً  تضافرت  العوامل 
مبطَّناً  اتهاماً  يوّجه  هنا  اإلسرائيلي  الكاتب 
للحاضنة اجلماعية بقوله، ومبا يبرر تسليط 
)ص:  الفلسطينيني  ضد  اجلماعية  العقوبة 
117-123(. ويعتبر »مائير هاتينا« أن الشهيد 
خالل  من  مماته،  بعد  ومؤثراً  فاعالً  يبقى 
الرصيد املعنوي الذي يخلّفه بني ذويه وأهليه 
وبني أفراد تنظيمه احلزبي. »فهو وسيلة فاعلة 
يف توحيد اآلراء وتعزيز أواصر الوحدة. ومبقدور 
رص  خالل  من  جماعاتهم،  توحيد  الشهداء 
صفوفها وعضد مقاومتها« )ص: 170(. حيث 
يقّدر الباحث أن ثمة أثراً سياسياً للشهيد يف 
توحيد الصفوف يتخطى دائرة احلزب والتنظيم 
إلى العائالت السياسية املتخاصمة. كما يسهم 
استشهاده يف تيسير استقطاب آخرين لتكرار 
الفعلة. وهو ما تقابله اجلماعة احلاضنة بإضفاء 

صورة ميثولوجية على الشهيد ذات أبعاد رمزية 
عالية، مبا يثير حماسة عميقة يف أوساطها. 
يقول عالم االجتماع »رونالد كاسيمار«: »ليس 
الشهداء صنيعة قناعات وأفعال ذاتية فحسب، 
رواية  عبر  وذكروهم  رأوهم  من  نتاج  هم  بل 

تاريخهم أيضاً«.
يف محور آخر ضمن هذا القسم يعالج الكاتب 
الظاهرة يف الواقع الراهن، مبرزاً ما طرأ من 
تول جذري على العمليات االستشهادية بني 
الواحد  القرن  ومطلع  العشرين  القرن  أواخر 
والعشرين. فعلى سبيل املثال ما شرعنته الثورة 
الغليان  سنوات  بداية  يف  اإليرانية  اإلسالمية 
الشهادة  وفلسفة  الشهيد  دور  بشأن  الثوري 
)وهو ما جتلى يف أدبيات املفكرْين الشهيدين 
تتبناه  باتت  وعلي شريعتي(  مرتضى مطّهري 
الدولة، ما توّجَه األمر للعدو اخلارجي املضطِهد 
لبنان،  )يف  ألراضيهم  واملغتصب  للمسلمني 
والشيشان(  وأفغانستان، وكشمير،  وفلسطني، 
املستكِبرين  ضد  املستضَعفني  سالح  بوصفه 
حني تضيق السبل. وإضفاء الشرعية على فعل 
الشهادة، تت مبرر التخلّص من نير االحتالل 
والدفاع عن الذات، راج حتى غدا منشوداً لدى 
تنظيمات تبّنت العمل املسلَّح ضد املحتل، وإن 
كانت منطلقاتها علمانية أو الدينية. فعلى ما 
يذكر الباحث مائير هاتينا مثالً، لقيت بعض 
الفلسطينة  الساحة  االستشهادية يف  األعمال 
العلمانية  الثورية  التنظيمات  لدى  أيضاً  قبوالً 
القيادة  الشعبية  واجلبهة  الشعبية،  )اجلبهة 
العامة، واجلبهة الدميقراطية(. ولكن ما حصل 
من تول الفت مع موضوع االستشهاد اإلرادي، 
القاعدة.  تنظيم  مع  جاء  قد  الباحث،  وفق 
واملتمثل يف التوجه بعمل الشهادة، ليس إلى العدو 
العدو املضطهد  أو  البعيد فحسب،  اخلارجي 
واملحتّل ألراضي املسلمني، بل إلى حلفائه يف 
غطاًء  أعطى  ما  وهو  املسلمني،  من  الداخل 
شرعياً للعمليات داخل بالد اإلسالم بشكل لم 
يكن معهوداً. ناهيك عن عدم مراعاة أخالقيات 
اجلهاد باملفهوم املتعارف عليه يف اإلسالم، حيث 
 )1988( لنب الدن  فتوى  على  الباحث  يحيل 
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ينفي مبوجبها وجود أبرياء مدنيني، كون اجلميع 
مندرجني يف آلية تنتمي إلى دائرة دار احلرب 
)ص: 222(. ومبوجب تلك املغاالة الالفتة حّول 
تنظيم القاعدة فعَل الشهادة إلى رسالة دعائية 
اإلعالم  وسائل  استغالل  خالل  من  صادمة، 
وْقٍع  ذات  مثيرة  تسجيالت  وترويج  احلديثة 

عاملي.
وتت عنوان »صراع التأويالت بشأن العمليات 
االستشهادية« يتناول الباحث اجلدل احلاصل 
التضحية  جواز  حول  اإلسالمية  األوساط  يف 
مبحاولة  حديثه  مستهالً  عدمه.  من  بالذات 
عدمه  من  الفقهي  التبرير  بخيوط  اإلمساك 
بخصوص العمليات االستشهادية، دون غوص 
حيث  الفقهية.  الضوابط  تعليالت  يف  مفرط 
ينطلق من بعض املواقف الفقهية الكالسيكية 
مثل موقف »ابن رشد« )ت. 1198م( وشروط 
الشهادة واملشاركة يف اجلهاد لديه مثل السّن 
والوضع األسري ومدى اخلطورة املحدقة، بناء 
على أن املؤمن ال يلقي بنفسه إلى التهلكة حني 
يذكر  كما  اخلصم.  مع  البنّي  الفارق  يالحظ 
األزهر  لشيخ  السياق نفسه موقف حديثاً  يف 
حصره  يف   )1963 )ت.  شلتوت«  »محمود 
االعتداء،  رد  حاالت:  ثالث  اجلهاد يف  واجب 
بيضة اإلسالم ورسالته، وحماية  والدفاع عن 

املسلمني يف أرض غير إسالمية.
يالحظ الباحث انزياح املوقف العام يف الوقت 
للعمليات.  األخالقي  الرفض  صوب  الراهن 
الفقهاء وضع ضوابط لهذه  فقد حاول بعض 
ممارسات  إلى  تتحول  ال  حتى  املمارسات 
»محمد  الراحل  الشيخ  كتب  حيث  فوضوية. 
مهدي شمس الدين« كتاب »فقه العنف املسلح 
يف اإلسالم« سنة 2001، يف محاولة لضبط 
الشرعي  احلكم  وبيان  املمارسة  هذه  قواعد 
فيها بعد أن الحظ التوظيف املفرط للمخزون 
األوساط  يف  »كربالء«،  غدت  حتى  التراثي، 
الثوري  البنثيون  يف  محورياً  الشيعية، عنصراً 
للشيعة املعاصرة. وقد برز اجلدل بشأن العمليات 
اإلسالمية، خصوصاً  البالد  يف  االستشهادية 
بعد نشأة اجلماعات املستقلة مبرجعياتها يف 

الفتوى، ما جعل العمليات االستشهادية تشكّل 
االجتماعي  والسلم  العام  األمن  على  خطراً 
لبعض البلدان العربية واإلسالمية. إذْ ما بقيت 
الدولة محتكرة إضفاء املشروعية على ممارسة 
يف  األمنية  الهشاشة  ظل  يف  وحدها،  العنف 
املنفلتة،  زاحمتها احلركات  بل  املناطق،  بعض 
ما جعل املؤمن عرضة لصراع التأويالت القائم 
بني الطرفني بشأن العمليات االستشهادية. وما 
عمليات االستقطاب إلى صفوف تنظيم داعش 
وااللتحاق به سوى دليل واضح على عمق صراع 
التأويالت الذي لم يحسم بعد، ليبقى التحّمس 
لالستشهاد اإلرادي قوياً داخل أوساط سلفية 

مثل تنظيم داعش.
لعل االنتقاد األساسي املوجه للبحث يف جتنب 
صاحبه الغوص يف مالمسة املثيرات احلقيقية 
لظاهرة االستشهاد يف الواقع العربي احلديث، 
الذي يرزح تت فواعل مباشرة تتمّثل أساساً 
الظاهرة  ليست  إذ  اإلسرائيلي.  االحتالل  يف 
مبنأى عن موّلداتها، فهناك انفصال بني رصد 
الظاهرة فينومنولوجياً وتغييب عوامل منشئها 
الغوص  ذلك  غياب  الكتاب.  يف  سوسيولوجياً 
يف تليل منشأ الظاهرة وتشكلها، واالقتصار 
على رصد آثار تنفيذها وما تخلّفه من مواقف 
متباينة، يطرح أحياناً مصداقية البحث العلمي 
احلاصلة  التوترات  دراسة  يف  وموضوعيته 
يف عاملنا. سيما وأن هذا البحث وغيره يأتي 
مدعوماً مادياً ودعائياً من ِقبل جهات مثل اجلهة 
الداعمة واملمولة للبحث »املؤسسة اإلسرائيلية 
مقدمة  يف  الباحث  يصرح  كما   )ISF( للعلم« 

بحثه.
الكتاب: الشهيد يف اإلسالم احلديث. الورع 
والسياسة والسلطة. تأليف: مائير هاتينا. 
أوبارو )ميالنو( باللغة  الناشر: منشورات 
عدد   .2019 النشر:  سنة  اإليطالية. 

الصفحات: 400ص.
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باألمس، أنفقُت ستني دوالرًا على البقالة
أخذت احلافلة إلى املنزل ..

حملت حقيبتني بذراعني قويتني يف طريق 
العودة إلى شقتي الصغيرة

ثم طهوت طعام العشاء لنفسي .
رمبا نختلف، أنت وأنا، حول مفهوم »يوم 

جيد«
هذا األسبوع ..

سددُت اإليجار وفاتورة حسابي االئتماني
عملُت ملدة ستني ساعة بني وظيفتني

رأيُت الشمس - فقط - يف استراحات 
التدخني

ومنت مثل حجر.
صباحًا ..

غسلُت أسناني
أغلقُت بابي

وتذكرُت أن أشتري بعض البيض .
أمي فخورة بي ..

ليس ذلك النوع الذي تتباهى به يف دروس 
اجلولف

فهي ال تضع أمورًا مثل » جنحت ابنتي يف 
االلتحاق بجامعة ييل »

يف مواجهة  » أوه، لقد تذكرت ابنتي شراء 
البيض .«

لكنها فخورة بي ..

فهي تذكر ما كان من قبل ..
األسابيع التي نسيُت فيها كيف استخدم 

عضالتي
كيف كنت أبقى صامتة، مثل ضباب كثيف، 

ألسابيع
عندما كانت تعتقد أن كل مكاملة هاتفية من 

رقم مجهول
حتمل خبر انتحاري ..
تلك كانت األيام السيئة

حياتي كانت هدية أردت االعتذار عنها
رأسي كان بيتًا من حنفيات سائبة وملبات 

محترقة
االكتئاب، عشيق جيد ..

شديد االهتمام، لديه تلك الطريقة احلميمة 
يف االستحواذ على
ما يخصك كله .

فيسهل عليك نسيان أن حجرة نومك ليست 
العالم،

وأن الظالل املظلمة التي ميدها أملك
ليست إضاءة خافتة لالسترخاء

هكذا يصبح اإلبقاء على هذه العالقة املؤذية 
عوضًا عن حل

املشكالت التي خلقتها أسهل االختيارات .
اليوم، منت حتى العاشرة

غسلُت كل ما لدي من أطباق

ترجمـــــــــــــــات
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جاهدُت مع موظفي البنك
وأجنزُت أوراق العمل

رمبا نختلف، انت وأنا، حول مفهوم سن 
الرشد

أنا ال أعمل من أجل الراتب ..
لم أتخرج من اجلامعة

لكني ال أحتدث بالنيابة عن اآلخرين
وال أندم على أية شيء أعجز عن االعتذار 

الصادق عنه
وأمي فخورة بي .

أحرقت بيًتا من االكتئاب
أعدُت طالء اجلدران الرمادية

كان من الصعب علّي
إعادة صياغة حياتي يف أخرى أرغبها

إال أني اليوم، أريد أن أعيش
لم يسل لعابي لرؤية السكاكني احلادة

لم أحسد الفتى الذي ألقى بنفسه من فوق 
جسر »بروكلني«
نظفُت حمامي
غسلُت مالبسي

هاتفُت أخي
وقلت له :

»كان يومًا جيدًا«.

ترجمـــــــــــــــات
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أحمل على كاهلي تاريخي الشخصي
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الليبي: يف قرية »نزلة الفالحني« باملنيا، 
معًا  نستعيد  أن  لنا  هل  البداية،  كانت 

أهم مالمح هذه البداية؟
األولى،  اللبنة  هي  بيئته،  ابن  اإلنسان   •
إلى  أفكاره،  وتصوغ  وعيه  تشكل  التي  رمبا، 
جانب استعداده الشخصي والعوامل الوراثية 
عالم  ينفتح  عموماً  القرية  ويف  بالطبع، 
بكل  الطبيعة  وعلى  اآلخرين  على  الطفولة 
الشديد  والبرد  القائظ  مخلوقاتها، يف احلر 
لم نكن نحتمي  الرياح واألمطار،  ويف هبوب 
قريتنا  ويف  اآلن،  كما  اخلرسانية  باألسقف 
كانت متتد بركة بطول عدة كيلومترات فهي 
قرية  من  أكثر  تضم  بحيرة  تكون  ألن  أقرب 
على ضفتيها، قضيت على شطآنها املتاخمة 
عديدة،  وشتويات  أصياف  أصائل  للحقول، 
غارقاً يف قراءاتي وأحالم يقظتي، ال يصرفني 
الندى، فكان لي  غير حلول الظالم وسقوط 

بي يوسف ميخائيل لمجلة الليبي : 
ْ
ط

ُ
األديب المرصي ش

»شطبي يوسف ميخائيل« كاتب مصري، يكتب الرواية 
األولى  روايته  صدرت  والشعر،  القصيرة  والقصة 
أعمال  عدة  تلتها  ثم  1985م،  عام  النار«  »عصفور 
هامة، تناول جتربته العديد من النقاد، ونوقشت حول 
إنه كاتب  جتربته رسالة جامعية مؤخًراً، وقيل عنه 
عامليٌّ تنقصه الشهرة، حول جتربته وجتلياتها كان لنا 

معه هذا اللقاء:
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والزواحف  املاء  وزواري من طيور  أصدقائي 
البركة  اختفت  املراعي،  وماشية  والقوارض 
بعدئذ كأمنا مبؤامرة شيطانية وردمت تت 
مشوه  مسخ  إلى  وتولت  العمراني،  الزحف 
فال  احلجرية  البيوت  ذات  العشوائيات  من 
أصبحت مدينة وال عادت قرية. يف طفولتي 
بعد  فيما  واكتشفت  أمي،  حكايات  سحرتني 
ليلة  ألف  حكايات  نفس  أنها  بالغة،  بدهشة 
التي قرأتها، ويف الساحة القريبة من  دارنا، 
تت شجرة لبخ عتيقة، استمعت إلى حكائني 
مدهشني من الفالحني البسطاء، كذلك ترك 
لنا جدي املقدس »ميخائيل« الذي رحل قبل 
مولدي بسنوات، مكتبة توي الكثير من الكتب 
الدينية، اشترى بعضها أثناء زيارته للقدس، 
بطريركية متنع  فرمانات  تكن هناك  لم  أيام 
الزيارة، وعرفت أنه كان شغوفاً مثلي باقتناء 

الكتب.
الليبي: رصد احلياة يف القرية املصرية، 

كما  اإلبداعي،  منجزك  مرتكزات  أهم 
التي  الظواهر  النقاد، ما أهم  يرى بعض 

استطعت رصدها يف القرية؟
• ليس األمر رصًدا لظواهر بعينها يف القرية 
املصرية، فقد برع يف ذلك كبار كتابنا، »عبد 
إدريس«،  و«يوسف  الشرقاوي«،  الرحمن 
و«خيري شلبي«، وغيرهم، إمنا يتوقف األمر 
على ما الذي تعنيه القرية للمبدع، كيف تصبح 
بؤرة جتمع كل الوطن والعالم وطريقاً للبحث 
درباً  القرية  ليست  الذات،  عن اجلذور وعن 
خلفياً للمدينة أو املدنية، رغم كل ما يضربها 
من جتريف  إليه  آلت  وما  وإقصاء،  فقر  من 
وهجرة على مدى تاريخها، كيف تؤسطر هذا 
باحلياة  املضطرم  السكوني  بوجوده  الواقع 
واملتعددة  باملطلق  الزمني  جتمع  التي  ورؤاه 

بالواحد.
الليبي: يدوِّن »شطبي يوسف« يومياته 
التي  أفكاره  منها  ليستمد  يومي،  بشكل 
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جتربة  عن  حدثنا  إبداعاته،  يف  يبثها 
كتابة اليوميات.

• كتابة اليوميات بدأت عندي يف سن مبكرة، 
طالب،  وأنا  عمري  من  عشرة  الثامنة  يف 
وصارت عادة يومية أمارسها يف نهاية كل يوم 
الذي يحصي مكسبه  التاجر احلريص  بروح 
وخسارته، أو كما يسميها »يحيى حقي« كناسة 
وما  فعلت  ما  يومي،  أحداث  أسجل  الدكان، 
قراءاتي،  الوجدانية،  ميولي  أفعل،  أن  فاتني 
أفكاري وأخطائي وخطاياي، فيما بعد، حني 
برزت ميولي األدبية، أصبحت هذه اليوميات 
من  تبرعمت  جتاربي،  حقل  أو  ميداني 
قصصي  وأحداث  شخصيات  معظم  خاللها 
ال  مجلداً  خمسني  من  أكثر  لديَّ  ورواياتي، 
أحمل  فكأني  اآلن،  بها  أفعل  ما  اآلن  أدري 
ينوء  ما  بكل  الشخصي  تاريخي  كاهلي  على 
ينقضي  ال  وهو  وحلظات  انكسارات  من  به 
وهجها ولسان حالي يقول: من يقتدي أيامي 

الضائعة.
روايتك األولى »عصفور  الليبي: صدرت 
النار« عام 1985، على الرغم من ذلك، 
فإن ما صدر لك حتى اآلن من أعمال ال 
اإلبداعية،  جتربتك  عمر  مع  يتناسب 
هناك  أن  أم  الكيف  عن  البحث  هو  هل 

أسبابًا أخرى؟
اإلبداعي  املنتج  إلى  ننظر  مقياس  بأي   •
للكاتب؟ ولعل السؤال األهم، ما الذي سوف 
يبقى من الكاتب يف نهاية األمر؟ وعموماً أنا 
أني  أدعي  وال  الكتابة،  على  نفسي  أرغم  ال 
أمر  فهذا  -حاشا،  السرد  يف  الكمال  بلغت 
إلى املطبعة  أدفع  لم  أني  عسير- إمنا أزعم 
كلمة يف جملة ال ترضي طموحي، فأنا شديد 
النقد ألعمالي غير رحيم بها قبل أن أدفعها 
لآلخرين، ويف روايتي األولى »عصفور النار« 

أن  حرصت  نشرها،  أعدت  حني  تديداً، 
تخضع للرقابة الذاتية من جديد قبل إعادة 

طبعها.
نادي  جائزة  على  حصلت  الليبي: 
على  مرات،  عدة  بالقاهرة  القصة 
الرغم من إقامتك يف املنيا، ألم يحفزك 
واجلوائز  الدولة  جلوائز  للتقدم  ذلك 

العربية؟
يف  للكاتب  جداً  مهمة  اجلوائز  كانت  •رمبا 
األدبي  للوسط  تقدمه  إذ  مسيرته،  بداية 
وسالسل النشر ومن ثم للقراء، دومنا حاجة 
إلى وسيط آخر كالناقد أو اجلريدة أو خالفه، 
أن  بداياتي، خاصة  إلى هذا يف  وقد سعيت 
إذ  العاصمة،  أضواء  عن  البعيدين  أمثالنا 
كان يتم إقصاؤنا يف خبث تت مقولة »أدباء 
األقاليم«، أوصلتني جوائز نادي القصة للنشر 
يف الهيئة املصرية العامة للكتاب، ال أنكر أن 
قناعاتي للجوائز الكبرى ال تعطى يف الغالب 
للشهرة  متنح  ما  قدر  األدبي  العمل  لقيمة 
توجهات  أو  كاتب  ملسيرة  تتويجاً  تكون  أو 
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وقناعات خاصة بها، وقد سبق أن رشحتني 
العويس  جائزة  على  للحصول  املنيا  جامعة 

الدولية يف الرواية.
الليبي: السرد والرؤية الفنية يف روايات 
»شطبي يوسف ميخائيل« عنوان رسالة 
 ، الدكتوراه  على  للحصول  جامعية 
أشرف عليها الدكتور »منير فوزي«، وهو 
متابع جيد لتجربتك، بجامعة املنيا، ما 
الرسالة  تلك  رصدتها  التي  املالمح  هي 

املهمة يف إبداع »شطبي ميخائيل«؟
الوصفي  املنهج  على  الدراسة  تعتمد   •
الفني  املنهج  على  تعتمد  كما  التحليلي، 
وتناول  رواياتي،  عن  دراسته  يف  اجلمالي 
ودور  السردي،  اخلطاب  تليل  الباحث 
الزمن  عن  تدث  كما  السرد،  يف  الراوي 
الزمان واملكان وأسطرته،  السردي وتوالت 
ثم تناول الرؤية الفنية يف اجلدل مع السلطة، 
األنا واآلخر، السرد العجائبي.. هذا قليل من 
كثير، بعض عناوين سريعة غير كافية إليفاء 

الرسالة حقها.
من  العديد  جتربتك  تناول  الليبي: 
اجلواد  »عبد  أ.  النقدية/  األقالم 
»محمد  د.  فوزي«،  »منير  د.  خفاجي«، 
أ. »سفيان صالح«،  السالم«،  سمير عبد 
وغيرهم.. فهل ترى أن النقد قد استطاع 

مواكبة تلك التجربة كما ينبغي؟
ال أظن أن احلركة النقدية يف أفضل   •
حركة  تواكب  إنها  القول  ميكن  ال  حاالتها، 
اإلبداع كما كان منذ نصف قرن مثالً، وال تعد 
حالتي استثناء بني الكتاب واملبدعني، عموماً 
يعرفني  يكن  لم  أعمالي  تناول  من  معظم 
شخصياً، وما من كاتب ال يشكو من جتاهل 
النقد إال فيما ندر، رمبا احتفاء بعض النقاد 
فوزي«،  »منير  كالدكتور  سابقاً  أشرت  كما 

وبعض الدراسات النقدية توجت قبل سنوات 
آليات  عن  احلكيم«  عبد  »شعبان  د.  بكتاب 

السرد يف إبداع »شطبي ميخائيل«.
الليبي: قال عنك بعض النقاد إنك كاتب 
العزوف  هذا  ملاذا  الشهرة،  تنقصه  عاملي 

عن االنتشار؟
بعيداً  صغير  بركن  للَّواذ  بطبعي  أميل   •
الندوات  رواد  من  لست  العالم،  صخب  عن 
من  هروباً  أو  انسحاباً  ليس  واملؤمترات 
إمنا  عاجي،  برج  من  النظر  أو  احلياة  واقع 
الرؤية  لي  تتيح  التي  اخلاصة  طبيعتي  هي 
الفاحصة من بُعد، تستطيع أن تدعوني راهباً 

يف صومعة األدب.
الفترة  خالل  لديك  اجلديد  ما  الليبي: 

املقبلة؟
•أعكف على رواية طويلة، كتبت منها 600 
بإمتامها  العمر  يسعفني  أن  وأرجو  صفحة، 
النصوص  وبعض  قصصية  ومجموعة 

الشعرية.
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المؤرخ سالم الكبتي. ليبيا

له حضوره  ليبياً  الفاخري كاتباً  أطل خليفة 
صحيفة  يف  الشهيرة  إبداعاته  خالل  من 
من  الستينيات  منتصف  خالل  »احلقيقة« 
القرن العشرين، وهذا اإلبداع لدى الفاخري 
اتخذ أشكاالً عديدة، من كتابة املقاالت، إلى 
اجلميلة..  احلكاية  كتابة  إلى  القصة،  كتابة 
وفكرة  مشوق،  سرد  عبر  تتم  كانت  وكلها 
واضحة، وبأقل عدد ممكن من الكلمات على 
طريقة »همنغواى« الذي تأثر به كثيراً، مثل 

تأثره باملتنبي والبياتي يف مرحلة الحقة.
كان الفاخري يحمل موهبة كبيرة، وكان – يف 
بداياته – يتلمس الطريق إلفراغ شحنة هذه 

املوهبة املتدفقة ملواصلة االستعداد املطلوب 
وقد  والتجربة  والثقافة  األدوات  واستخدام 
حاول نظم الشعر، استهوته دواوين الشعراء 
لرسائله  واملتتبع  قصائدهم،  وحفظ  الرواد 
أساس  تشكل  التي  )القدمية(  وكتاباته 
بداياته، وهي مهمة للغاية يف دراسة وتليل 
بالشعر،  »غرامه«  يكتشف  الالحق  نتاجه 
النار،  مثل  حروفها  املتوهجة  بالقصائد 
ويرى أنه على الدوام »يطرز« تلك الكتابات 
مع  جلساته  ويف  الشعر،  من  حية  بشواهد 
أبيات  من  الكثير  يردد  تسمعه  أصدقائه 
ويتذوقه  األصيل  الشعر  يحب  كان  الشعر، 

شيء عن البدايات
خليفة الفاخري..
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متاماً، وعلى هذا حاول أن يكتب القصيدة.
حدث  فقد   1960 سنة  إلى  تعود  البداية 
إحدى  يف  املغربية  »أغادير«  مدينة  زلزال 
 1960- 1مارس  رمضان – تديداً  ليالي 
وشعوراً منه بآالم املصابني وحسبما تواردته 
والصحف،  اإلذاعات  تناقلتها  التي  األنباء 
فجيعة  مصوراً  ذلك  عن  اإلفصاح  حاول 
الزلزال وما أحدثه من انكسار يف قلبه فكتب 
وعشرين  واحد  حوالي  من  أغادير«  »مأساة 
أنها  غير  فنياً،  وضعيفة  متعثرة  جاءت  بيتاً، 
والشعور  اآلخرين  مبعاناة  االرتباط  جسدت 
على  رقنها  لكنه  ينشرها..  ولم  بأحزانهم، 
اآللة الكاتبة – وكان فناناً يف ذلك – ووزعها 
يف  أصدقائه  من  بعض  على  استحياء  يف 

بنغازي.
الثانية  كانت  ثم  األولى،  املحاولة  كانت  تلك 
 1962 سنة  مطلع  يف  أيضاً  عمودية  وهي 
يف رثاًء شاعر الوطن »أحمد رفيق املهدوي« 
أيضاً،  ينشرها  ولم  ذكرى«  »دمعة  بعنوان 
كانت أجود من قصيدته  الفني  التعثر  ورغم 
وثالثني  أربعة  يف  وردت  وقد  »أغادير«،  عن 

بيتاً.
وبعد ذلك جازف بنشر شعره، فنشر قصيدة 
سنة  أواخر   – احلر  الشعر  من   – غزلية 
»قطرة  ثم  »الرقيب«  صحيفة  يف   1963
فيها  جميلة  شعرية  مقطوعة  وهي  ضوء«، 
سنة  مطلع  كتبها  كبيران  وصدق  معاناة 
أوائل ما نشر يف صحيفة  1964 وهي من 

»احلقيقة« سنة 1966. يقول فيها:
أي  فيه  ليس  ــ  زيت  القنديل  فى  ليس   ((
قطره ـــ وأنا من عمق )ليت( ـــ أرجتى دفئا.. 

وبيت ـــ أمتلى أي نظره
من صديق ــ تتمادى بوح زفره ــــ كاحلريق.

ـــ تسحق  ـــ من رغيف  ــ أي كسره  أي فكره 
جوع اخلريف ـــ فى قلوب سائمات ــ لم تذق 

طعم احلفيف
ـــ  يارفيق  فتحرك  ـــ  مسره  من  غصون  فى 

وانطلق فى العمر مره ـــ كى نريق .. ـــ دمنا 
فوق الطريق..

لنرى فى الليل ثغره..((
الشعر  مع  ونظماً  كتابةً   – يتواصل  لم  لكنه 
– وإمنا استفاد يف تكوينه من هذا املخزون 
الكبير  واحلفظ  املتعددة  والقراءات  الثقايف 
لعديد من القصائد، فشرع يف كتابة مقاالته 
الشعر وبحماس  وبروح  القلب  بدم  وقصصه 
الفنان، وهي يف مجملها كتابات على تنوعها 
كلمته  وظلت  ميوت،  وال  اإلنسان  فيها  يحيا 
أخالقياً(  )موقفاً  وتلتزم  فكرته  تخدم 
إبداعه مخلصاً  »الفاخري« يف  باتصال، كان 
للحرف الشريف، وحياته – فناناً وإنساناً – 
الذي  النظيف،  املبدع  لكبرياء  مثاالً  تعطي 
احترم قدسية الكلمة ومتاهى معها إلى درجة 
فكان  اجلنون،  حافة  المست  ورمبا  العشق. 
املبدعني  كل  مثل   – بالنار  مسكوناً  مبدعاً 
احلقيقيني – وكان إبداعه صورة حية للخلق 
الفني النبيل يف زمن قبيح يشهد فيه إنسان 
هذا العالم – أينما وجد- كل ما يغتال روحه 
»خليفة  موضوع  فإن  وباختصار  ويدمرها، 
املمتلئة  لذاته  ترجمة  ظال  وهمه  الفاخري« 
وضد  لآلخرين،  املشرقة..  للحياة  حباً 

الشرور بكل أنواعها الرديئة.
وهذا جزء من نص فريد لم ينشر من قبل، 
الذي  املجهولة  الفاخري  بدايات  من  لبداية 
جنا من التورط يف االندفاع يف النشر، وكان 
 – ظل  لقد  كبير،  حد  إلى  ذلك  يف  متمهالً 
ويكتب  الدروب،  يكتشف   – طويلة  فترة 
الرسائل  خالل  ومن  ألصدقائه،  ثم  لنفسه 
التي كانت أحد جسوره لالنطالق يف أجواء 
بعيدة، وهي مقتطفات من رسالة طويلة كتبها 
عن  تبني   ،1962 سنة  أوائل  صديقته  إلى 
القراءات  ببعض  وتأثره  الفترة،  تلك  موهبته 
التي كونت رصيده الثقايف والفكري، ورغم – 
بساطتها – فهي تشير إلى صدق »الفاخري« 
وتفيد  معها،  وتعامله  الكلمات  عن  بحثه  يف 
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وأسلوبه  ثقافته  تطور  يف   – ما  حد  إلى   –
والشكل الفني الذي عرف عن إبداعه.

الكبار،  األدباء  مثل  بسيطة  البدايات  كانت 
لكنها صادقة، ومن خاللها أطل وبرز مبدع 
يف ليبيا اسمه »خليفة الفاخري«.. واستمر.

النص :
عـزيـزتـي:

يسطرها  إليك  كالشعاع..  مطلقة  تية 
أنذا  ها  شراع،  كأنها  أوراق  على  اليراع.. 
أكتب إليك، هأنذا أزف إليك رسالتي كوردة 

على  الشعاب،  عبر  الروابي،  عبر  يديك  يف 
أوتار  عرسها  كعروس،  أزفها  توافيك،  بعٍد 
بالود  شعور  من  معاٍن  أنغامها  سطور،  يف 
والتحنان تالقيك، بهما من عمق فؤادي عبر 

همي واعتقادي – رسالتي – تييك.
قال  كذلك   ..)) اإلله  ظل  النور  إن   ((
املنطلق  الضياء  إلى  ينظر  وهو  صديقي، 
بني  ينتقل  كان  بينما  األماني..  كأحالم 
النسيم  بفعل  املتمايلة  اخلضراء  األعشاب 
الشمس  وكانت  ولني،  تؤدة  يف  يسري  الذي 
األغصان  فتتخلل  الدافئة..  أشعتها  ترسل 
وإذ  رقيق،  عذب  بلحن  واملترنحة  املتعانقة 
هاتيك  أوراق  بني  فينساب  النسيم  يتسلل 
يف  اخلمر  تنساب  كما  الكثيفة  األغصان 
األوراق  تسمعني  ذلك  عند  اإلنسان،  خاليا 
استبشار  يف  وتصفق  بهجة  يف  تزغرد 
تتساقط  ذاك  تصفيقها  أثر  وعلى  وفرحة. 
عليها  فتنعكس  اللؤلؤية  الطل  حبات  منها 
هاوية،  وهي  الصباحية  الشمس  أشعة 
وقوياً،  رائعاً  وملعاناً  حاداً  بريقاً  لها  فترين 
وبالتالي  حناياها،  يف  األعشاب  تضمها  ثم 
 ((  : صديقي  وأضاف  وتغني،  فيها  تتوارى 

إنها غابةٌ رائعة ((.
عقدت  قد  وكنت  اجلمعة،  يوم  اليوم  كان 
العزم قبل ذلك مع صديق لي يدعى »خليفة« 
على أن نقوم برحلة يف هذا اليوم إلى »غابة 
عن  تبعد  وهي  الدراجات،  على  القوارشة« 
»بنغازي« مبسافة سبعة كيلو مترات تقريباً، 
غير أنه يف اللحظة األخيرة من يوم اخلميس 
انضم إلينا صديق آخر يدعى »مفتاح«، ويف 
كل  هيأنا  اجلمعة  يوم  من  الباكر  الصباح 
اللوازم وانطلقنا، وبعد خمس وأربعني دقيقة 
الطريق  كتف  على  تقع  وهي  الغابة،  وصلنا 
نطاقاً  حولها  يضرب  سياج  وثمة  العام.. 
الغابة  صدر  وعند  الوسط،  وعند  واسعاً.. 
مدخالً  مشكالً  بعضه  عن  السياج  ينفصل 
ينطلق منه ممر معشوشب طويل يشق الغابة 
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قسمني حتى يصل إلى نهايتها حيث السياج 
السياج  وعبر  بساعديه،  الغابة  معانقاً  ميتد 
تستلقي طريق واسعة مكسوة باألعشاب هي 
السكة  قضبان  تقع  وسطها  ويف  األخرى، 
أقف  وعندما  القطار،  مير  حيث  احلديدية 
أنهما  إلّي  يخيل  احلديديني  اخلطني  بني 
يحاوالن االقتراب من بعضهما، وكلما انحنى 
أحدهما عند منعطٍف ما.. ينحني اآلخر يف 
نفس االجتاه؛ وهكذا.. ال يلتقيان أبد الزمن.. 
يقوم  املعشوشب،  الواسع  الطريق  هذا  وبعد 
وخلفه  األول..  للسياج  مقابل  آخر  سياج 
كالربيع..  خضراء  مماثلة  أخرى  غابة  تكون 

كبيرة كاحلياة.
ونعود إلى مدخل الغابة األولى:

كأنه  املدخل  فم  من  املنطلق  باللسان  مررنا 
تقع  مخضوضراً  طريقاً  كان  مرقط،  ثعبان 
احلني  وبني  الباسقة،  األشجار  جانبيه  على 
واآلخر، عندما يهب النسيم كاخليال الساري 
أغصان  تتمايل  ذلك  عند  الليل..  دجى  يف 
وتيه،  بدالٍل  اجلانبني  كال  يف  األشجار 
منظر  كان  ودعابة،  ورفق  حنّو  يف  وتتصافح 
هياكل  إلى  تنظر  حاملة  إنسان  كعني  الطريق 
تلتقي  وأخرى  حلظة  وبني  وأوهام،  خياالت 
األهداب كأنها تعانق هاتيك الهياكل، وكانت 
تتناغى وتغرد، كانت قد اتخذت من  الطيور 
بأنشودة  وتصدح  رائعاً  مترمناً  قيثاراً  الكون 

احلياة على أسماعنا.
غناؤها  كان  ومرح،  ابتهاج  يف  تغرد  كانت 
كان  الكئيب،  القلب  إلى  التفاؤل  كمسرى 
نقياً  أسماعنا  إلى  يصل  تغريدها  صوت 
صافياً، كدمعة إميان وتوبة، وكانت تنتقل بني 
يف  جديداً  يوماً  مستقبلة  خفة  يف  األغصان 
احلياة، وهي ترص على أال مير عليها ذلك 
اليوم دون أن تبتهج فيه وتـفـرح، وكذلك كنا 
نحـس الشـعـور ذاتـه يف تلك اللحـظات، وقـال 
له  يا   (( الطـيور:  إلى  ينـظـر  وهـو  »مفـتـاح« 
من استقبال رائع ((، ويف أثناء ذلك قلت كمن 

يطرح عبئاً عن كاهله: )إن اإلنسان ينسى كل 
متاعبه مبجرد أن يخرج من املدينة، خاصةً 

عندما يأتي إلى مثل هذا املكان(.
ينظر  مستلٍق  وهو  »خليفة«  أضاف  كذلك 
إلى الورود البيضاء بجانبه من وراء منظاره 
إلى  ناظراً  »مفتاح«  قال  فترة  وبعد  األسود، 
ساعته: )إن الوقت مير بسرعة(، فرد خليفة: 

)األوقات السعيدة قصيرة العمر(.
كانت الشمس ترسل أشعة صفراء برتقالية، 
ثم تولت إلى حمراء قانية، وبني األغصان 
فوق  حمراء  دوائر  مشكالً  األصيل  ينساب 
احلني  بني  األعشاب  تقبل  التي  الورود 
بدماء  مخضباً  أحمر  األفق  كان  واآلخر، 
جلبة  ترسل  الطيور  كانت  الذبيح،  النهار 
صاخبة كأنها تؤوب إلى أعشاشها، وبالتالي 
يشعر  منا  كل  فكان  أمتعتنا،  نحزم  كي  قمنا 
نفسه  شغاف  يف  تسري  بكآبة  أعماقه  يف 
التحدث إلى  ملفارقة هذا املكان، كنا نتجنب 
بعض، فكان الغروب الذاوي والصمت املطبق 

يغلفاننا.
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أزف  بينما  إليك..  أكتب  بينما  عـزيـزتـي.. 
تطوي  أن  وقبل  يديك،  يف  كوردة  رسالتي 
توافيك..  لكي  جياع،  أشواق  بجناح  البقاع 
عن قبالت النور أنبيك.. عن خيوط أضواء 
البشائر، عن هتاف مزق تلك احلناجر، عن 

بطوالت اجلزائر، سوف أنبيك.
وكانت  البحر،  ثمة سفينة تشق عباب  كانت 
مياه البحر عند مقدمتها كأنها جناحان من 
األمل، وكانت األعاصير والرياح جتتاح ذلك 
ينتصب  كان  السفينة  ظهر  وعلى  البحر، 
الثائرة  األمواج  وكانت  ناصع،  أبيض  شراع 
البحر  مياه  من  ببقع  الشراع  ذاك  بللت  قد 
كالدم!  حمراء..  بقعاً  كانت  ولكنها  الهائج.. 
غير أن الشراع أخذ يصطفق يف عربدة من 
كأنه  غضب،  يف  ويزمجر  الرياح  تلك  فعل 
تلك  حطمتها  التي  السفينة  ألدوات  ينتقم 

األمواج والرياح.
وتكافح  األنواء  تصارع  السفينة  كانت 
تؤمن  كانت  وعناء،  جبروت  يف  األعاصير 
شاطئاً..  بحر  لكل  بأن  ذاتها  أعماق  يف 
الالمعة  الصفراء  الرمال  تكسوه  شاطئاً 
كأنها سبائك من الذهب، وعلى تلك الرمال 
مستسلمة  اخلضراء  الزيتون  أشجار  متتد 
ملغازلة نسيم احلياة، وبني أغصانها انتشرت 
أعشاش وارفة مطمئنة تتردد عليها حمامات 
وديعة ناصعة البياض، وكان الشراع يعلم أن 
لونه كان كهذه احلمائم، بيد أن األمواج قد 

لطخته ببقع حمراء!
ذلك  إلى  بالوصول  تلم  السفينة  كانت 
يف  األهوال  وتكابد  جتالد  فهي  الشاطئ، 
على  األمواج  تطمت  وأخيراً  ذلك،  سبيل 
سالمة  يف  طريقها  فشقت  السفينة  جانبي 
صفق  وهناك  الشاطئ،  وصلت  حتى  ويسر 
وحب،  وداعة  يف  البيضاء  بأجنحته  احلمام 

ورقصت أغصان الزيتون يف فرحة وبهجة.
من  اجلزائر..  تررت  لقد  عـزيـزتـي.. 

وكيفية  مدى  اإلنسان  يصف  أن  الصعـب 
يصف  أن  الصعـب  من  كهـذا..  خـبر  تأثير 
كان  بالنجـاح،  الصمـود  كـلل  لقـد  مشـاعره، 
السيء يف  أثره  »األحرار اخلمسة«  العتقال 
نفس كل مواطن يف مدينتي.. يف بالدي كلها، 
كان العتقال »جميلة« وتعذيبها وقع دامع، لقد 
كنا نناصر اجلزائر مبشاعرنا وأحاسيسنا.. 
عجب  وال  ودموعنا،  بدمنا  وقلبنا..  بروحنا 

أن نبتهج اآلن بذلك.
استلمت رسالتك األخيرة، وها هي رسالتي 
تصلك عن رحلة مع أصدقائي، وعن فرحتي 
كلها،  بالدي  وفرحة  اجلزائر..  باستقالل 
وتية مطلقة كالشعاع إليك سطرها اليراع، 

على أوراق كأنها شراع!
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الشعر  مسألة  عند  توقفت  أن  سبق 
الشعر  وعالقة  بالشاعر،  وارتباطه 
يف  كبير  بتفصيل  والذكورة  باألنوثة 
الشعرية«-  الصنعة  »بالغة  كتابي 
»وهج  عنوان  حتت  منه  الثالث  الفصل 
هذه  أن  إلى  وتوصلت  الشاعرة«،  املرأة 
ما  املسألة تكاد تكون مستقرة على نحو 
على  الرجل  الشاعر  لصالح  ومحسومة 
النقدي بصوره  والتلقي  الكتابة  مستوى 
الذين  الدارسني  بعض  إلى  وأشرت  كاّفة، 
أولوا عناية خاصة لهذا البحث؛ من أمثال 
الشعر«  »قوة  كتابه  يف  فننت«  »جاميس 
»تأنيث  كتابه  يف  الغّذامي«  اهلل  و«عبد 
الذي  متام  بأبي  وتذكيرا  القصيدة«، 
البكارة  بفض  الشعرية  العملية  وصف 
خصيصته  ليست  فرج  »الشعر  فقال: 

طول الليالي إال ملفترعه«.
 كأن الشاعر الفحل هو القادر على فض املعنى 
البكارة؛  فض  عملية  صاحب  هو  كما  البكر، 
»االنتهاك«  فعل  على  قدرة  ذا  رجالً،  بوصفه 
مبعناه الفلسفي كما جاء عند »جورج باتاي«. 
القدمية  العربية  الشعرية  النظرية  أولت  لقد 
املعاني املبتكرة البكر عناية فائقة، وقد اجتمع 
ألول  ُتطرق  التي  البكر  املعاني  معاً؛  األمران 
مرة، وبعدها يصيبها الشيوع واالبتذال، وفض 
البكارة التي ال تفّض إال مرة واحدة، فال تعود 
ُطرقت  فقد  بكارة،  ذات  أقصد  بكراً؛  املرأة 
من »فحل« فتحولت من امرأة »مختومة« إلى 
كل  مع  فتتوحد  عادية،  بصفات  أخرى  امرأة 
النساء األخريات مثيلتها من اللواتي أصابهن 

يطلق  املعتادة  فاملعاني  ولذلك  الفّض،  فعل 
عليها النقد القدمي أيضاً »املعاني املطروقة«، 
وال  الشعرية،  الذائقة  تستفز  وال  عادية  فهي 
كل  من  األبكار  على  املعّول  إمنا  عنها،  ُيبحث 
اإلبداع وشهوته وشهيته هو يف  ومدار  شيء، 
تلك املعاني املبتكرة، وكانت واحدة من أسس 
رمبا  بل  والشعراء،  الشعر  جودة  على  احلكم 
أو  أحياناً،  الشعرية  الصورة  على  تفوقت 
اندمجت معها، بحيث تغدو الصورة الشعرية 

هي الصانعة للمعنى املبتكر.
إذاً، فثمة تناظٌر بني املعنى املبتكر وبكارة املرأة، 
وبني القصيدة واملرأة، وليس بني الشعر واملرأة، 
والقصيدة  الفحول،  صفات  يكتسب  فالشعر 
ذات معاٍن أنثوية يقع عليها فعل الفحول من 
الشعراء، كما يقع الفحول على النساء أنفسهّن، 
ويف كال دوائر التناظر هذه، فإن املتحكم هو 

واحد، الرجل والشاعر الرجل أيضاً. 
»اخليال  يراها  كما  احلالة-  بهذه  فاملرأة 
ناقصة،  هي  التراثي-  العربي  الذكوري« 
الطرق،  وُتعّبد  السبُل،  ُتطرق  كما  ومطروقة، 
وكما تطرق املعاني وتشيع بني الناس، ولذلك 
فهذا يحمل معنى االستعباد يف املعنى الغائر 
تخضع  عندما  فاملرأة  العربية،  النفسية  يف 
لفعل الفّض، تغدو خاضعة يف احلياة إلى تلك 
أخذ  فقد  الفعل،  بهذا  قامت  التي  السلطة 
الفعل بعداً رمزياً أكبر مما هو يف احلقيقة، ولم 
يعد مجرد عمل بشري حيوّي من فطرة اخللق، 
ولعل القصيدة ذات املعاني املطروقة قصيدة 
خاضعة غير متمردة على جماليات سابقة، وال 

ينظر إليها مبنظار اإلبداع والتمّيز.

فراس حج محمد. فلسطين

االنحياز إلى خنوثة الشعر
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القدمي  الشاعر  حرك  الذي  هو  املنطق  هذا 
العربي وغير العربي إلى حّد ما كما يظهر عند 
اخليال  يف  أوضح  كان  وإن  فننت«،  »جاميس 
»الفحولة«  بفكرة  مسكون  هو  إذ  العربي، 
التي هي وصف خاص للشاعر وليست صفة 
للشاعرة مهما أبدعت وأتقنت صنعتها، ولذلك 
يقاس دائماً شعر املرأة إلى النموذج الفحولي، 
اجليد  الشعر  لقياس  رجولية  مسطرة  فثمة 
العربي  الشعر  تاريخ  امتداد  وعلى  النسائي، 
كانت السلطتان الشعرية والنقدية بيد الرجل.

مالمح  ذات  والنقدية  الشعرية  الثورة 
أنثوية:

الشعرية  الثورة  جاءت  حتى  هكذا  األمر  ظل 
على يد »نازك املالئكة«- املرأة الشاعرة- التي 
اجلزئي  البناء  يف  التقليدي  النمط  جتاوزت 
للبيت الشعري، ومن ثم البناء الكلي للقصيدة، 
عند  واتسعت  املسألة،  هذه  تطوراً  زادت  ثم 
الشعراء والشاعرات، واستقر الشعر على أن 
سواء،  حٍد  على  وامرأة  رجالً  للشاعر،  يكون 
شعراء  وصف  من  »الفحولة«  صفة  واختفت 
احلداثة من »السّياب« إلى »أدونيس« و«محمود 
درويش«، وإلى »نازك املالئكة« و«فدوى طوقان« 
وغيرهّن  كثيرون  وغيرهم  عباس«،  و«مليعة 
التي  النثر  قصيدة  ولدت  إذا  حتى  كثيرات، 
أولت الناقدة الفرنسية »سوزان برنار« عنايتها 
النقدية لها يف مؤلفها »قصيدة النثر من بودلير 
إلى أيامنا« عام 1968، فتغير الشعر شكالً 
بالفعل جتاوز  لقد مت  إذاً  وإيقاعاً.  ومضموناً 
»النَفس الرجولي« للشعر وأصبح فّنا للشعراء 
والشواعر على حد سواء، كتابة وتنظيراً نقدياً 
ومنه  العالم،  مستوى  على  تأسيسياً  مهّماً، 

العالم العربّي أيضاً بطبيعة احلال.
لقد غدت الشاعرات أكثر وعياً بأهمية كتابتهن 
القصيدة التي متثلهّن، وانطالقا من هذا الوعي 
الذي يتجاوز التعامل مع املستقر، ويرسخ ملفهوم 
جديد، جاءت قصائد الشاعرات محملة بالعلة 
الشعرية األنثوية من حلظة التفكير بالقصيدة 

إلى اللحظة األخيرة من الوالدة، فاالنحياز إلى 
على  فقط  يفّسر  ال  الشعر،  من  معنّي  شكل 
اعتبار أنه انحياز شكلي فقط، وإمنا قد يحمل 
أبعاداً من املضمون يف الداللة على ما هو أهم 
بحكم  املفردة،  القصيدة  أو  ذاته  الشعر  من 
أنها عمل كتابي له اشتباكات فنية وموضوعية 

مجدولة معاً برباط واحد.
كوثر الزين وفكرة اخلنثى الشعرية:

والعملي  املباغت  النقدي  الوعي  هذا 
للشاعرة  اجلديدة  القصيدة  يف  جاء 
الزين*  »كوثر  التونسية  الفلسطينية 
»معرض  أمسيات  إحدى  يف  ألقتها  التي 
فلسطني الدولي للكتاب- الثاني عشر« يف 
مدينة »رام اهلل«، مساء يوم اخلميس 22 
قصيدتها  الشاعرة  وتبدأ   ،2022 أيلول 
األمسية  يف  مشاركتها  بها  ختمت  التي 

بقولها:
عر  سأحلق شاربك أّيها الشَّ

وأحشو بلحيتك الكّثة وسادًة للريح 
 فال تطرق طريقي بناقة عرجاء.

لقد تعمدت الشاعرة الهجوم على الشعر بأهم 
عند  الشكلية  »الفحولة«  مظاهر  من  مظهر 
العرب، بأنها »ستحلق شارب الشعر«، وأعادت 
التذكير بفعل »الطرق« وبالناقة العرجاء، فماذا 
يعني بالتحديد فنيا حلق الشارب؟ وهل إذا مت 

حلق الشارب انتهى املأزق الشعرّي؟
يف هذا املطلع الهجومي- على طرافته- وبكارته 
نقيضاً  موقفاً  يحمل  والتشخيصية  املعنوية 
من  شيء  إلى  أملحت  الذي  الشعري  للتاريخ 
جوانبه يف املقدمة أعاله، فلم تكتف بالتشذيب 
أيها  شاربك  »سأقص  تقل:  فلم  والتهذيب، 
الشعر«، إمنا تريد حلقه، أي التخلص منه ومن 
وجوده، ليصبح عدماً، إنها تريد وجها للشعر 
أنثوياً  وجهاً  تريد  كثة،  حلية  وال  شارب  بال 
تاريخيته  عن  يتخلى  أن  للشعر  تريد  للشعر. 
الرجولية، رمبا ليس وجهاً أنثوياً خالصاً، إمنا 
تريد  فيه،  »رجولية«  عالمات  ال  وجهاً  تريد 
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وجهاً محايداً، كما سيتضح من بعض أسطر 
القصيدة يف موضع آخر.

باملعاني  قصيدتها  تأثيث  يف  تشرع  ثم 
الفحولة  تلك  فتجابه  األنثوية، 
األنثوية،  مبفرداتها  للشعر  الظاهرية 
فجاء يف النص العديد من تلك األلفاظ 
املوقف  هذا  على  شاهدة  تقف  التي 
فتبدأ  الشعر،  من  القوي  األنثوي 
مبعجمها  الشعرية  جماليتها  بتأسيس 
وأشيائها  املرأة  بعالم  »املرتبط  النسائي 
يشاركها  ال  التي  وخصوصيتها  اخلاصة 

فيها الرجل:
»لسُت ِنّدا الحتكارك

فضفيرتي ال تستبيح منكبيك
وطالء أظافري هّش على أدراج صوتك 

يف  هرم  من  أقصر  الشهية  وفساتيني 
ركبتيك 

هاك خزانتي الدرداء
فاعصف بريحك يف عفونتها 

كي أستبيح خزائنك
عّبق قماش األبجدية ببخورك األنقى«

»كوثر  للشاعرة  الرجال«  »الشعراء  سيستمع 
بينهم-  الوحيدة  وكانت  األمسية-  يف  الزين« 
هذا التأثيث األنثوي للشعر املكون من ألفاظ: 
»الضفيرة، وطالء األظافر، والفساتني الشهية 
هذه  كل  والبخور«،  واألقمشة،  واخلزانة، 
املحايدة  ويف  املحايدة،  إلى  لتصل  األنثوية 
جمالية وموقف إنساني عميق، فالشاعرة »كوثر 
الزين« ال تريد أن »تستخلص الشعر لنفسها« 
وألنثويتها اجلمالية وترم الرجولة منه، لذلك 
أعلنت منذ املقطع الثاني أنها ال ترغب يف أن 
تكون نداً ألحد من الشعراء أو للشعر ذاته، ذلك 
الشعر املحمل برجولية التاريخ وفحولته، إمنا 
تقترح جماليتها وموقفها من كل هذا التاريخ 
الذي شكل عبئاً ثقيالً على كاهلها، ومعها كل 

شاعرات العالم والعالم العربي واإلسالمي.
عن  بحث  هو  الندية  عن  البحث  انعدام  لعل 

التاريخ  ذلك  مع  للتصالح  مشتركة  منطقة 
التي  الوسطى  املنطقة  تختار  لذلك  الكثيف، 
ليست ذكورة خالصة وال أنوثة صافية متاماً، 
من  فيها  ما  بكل  اخلنثى،  احلالة  تختار  إنها 
امتزاج الذكورة باألنوثة، بل إن احلالة »اخلنثى« 
هي احلالة األكمل للحالة اإلنسانية كما تقول 
ذكراً  فاإلنسان؛  القدم؛  يف  املوغلة  األسطورة 
»إلهي«،  بقرار  انفصال  ثم  واحداً،  كان  وأنثى 
يف  العلوية  تطلعاته  من  اآللهة  تلك  لتحّد 
منافستها كما يبدو من كالم أفالطون، انقسم 
اإلنسان إلى ذكر وأنثى، فصار رجالً، وصارت 
منفردان،  وهما  ضعيفني،  وصارا  امرأة، 
وتقلمت أحالمهما وتقّزمت تطلعاتهما العلوية، 
معاً،  واالتاد  بالعودة  إال  قويني  يصبحا  ولن 
كما أشارت إلى ذلك »كوثر الزين« يف قصيدتها 

هذه أيضاً يف أحد السطور الالحقة.
وعليه  اإلنساني،  اجلامع  هي  فاخلنوثة 
العميق  الفلسفي  بعدها  يف  فالقصيدة 
عليه  تلّح  الذي  املعنى  هذا  نحو  تتوغل 

الشاعرة الزين يف قولها:
»وكن يا شعر خنثى

كن يا شعر خنثى 
أال ترى تاء التأّنث يف اخُلصى؟

كن خنثى تـقّلم أو يقّلم 
زوائد جلدِه أو جلدها 

أرأيت؟
ال فرق بني النقطتني«

إنها تاول أن تزيل التباسات اللغة أيضاً، فال 
فرق بني أن تقول تقلم أو يقلم، فال فرق بني 
الصيغتني سوى فرق لغوي طارئ، يزول على 
الصيغة  بهذه  األمور  حسم  يف  الواقع  أرض 
تزيل  التي  »اخلنوثة«  اختيار  من  املقترحة 
الزوائد جميعا أنثوية وذكورية، وعليه فالشاعرة 
تنحاز إلى الصيغة العامة هذه بوصفها صيغة 

موحدة وجامعة.
نظرها  وجهة  تؤكد  الشاعرة  تظل 
الفلسفية  احلياتية  الكونية  الشعرية 
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فتعيد  اخلليقة،  مبتدأ  إلى  تصل  حتى 
قارئها إلى نقطة البدء التكويني األول، 
القدمية،  الفلسفة  كتب  يف  وجدت  كما 

فتقول:
»كن

 ذروة الشبق اخلصيب 
 يف التحام جسدين يغدوان شجرة«

إذاً املسألة أيضاً يف أحد جتلياتها الباهرة هي 
واحد،  املعنى  إمنا  جسدية،  »شكلية«  مسألة 
فالتحام اجلسدين املختلفني »شكلياً« يختاران 
شكالً جديداً، إنه »شكل الشجرة«، مبا تمله 
الشجرة من اكتمال املعنى يف اخللق، فال يوجد 
وال  لها،  تذكير  فال  »الشجرة«،  مسمى  إال 
تأنيث، كأنها هي »خنثى« الطبيعة، مبا تمله 

من معنى االكتمال واحليادية التجنيسية.
تعود  الشعري  التوضيح  هذا  كل  بعد 
الشارب«  »محلوق  الشعر  إلى  الشاعرة 
اخلنثوي،  احليادّي،  اجللد،  مقلم 

فتخاطبه بفعل الكينونة:
»كن معي يا شعُر 

كن  لي، وبي 
كن بيلسان أبي يف ُقرحة الوقت 

وصبر أمي يف املخاض
كن َكوَن معنى يقتفي أثر السؤال  

يف السؤال... بالسؤال 
من السؤال... إلى السؤال...

وال تطرق طريقي مذّكرًا 
فللغة التباسات مؤنثة
ولك التوّحد يف املثّنى

كي تكون«
النص  بداية  عنفوان  يحمل  ال  اخلطاب  هذا 
الصادمة العنيفة التي تستفز الوعي الرجولي 
التاريخية  برمزيته  الشارب  بحلق  الذكوري 
واالجتماعية، بل يحمل معنى اخلطاب الهادئ 
البادي يف إيقاعيته السلسة املحببة للتوصل إلى 
ما تريد من معنى الشعر وأهدافه وغاياته كما 
الزين يف هذه القصيدة  تريده الشاعرة كوثر 

املوقف، ليكون الشعر معها ولها وبها، مع أبيها 
وأمها، ومع احلياة واللغة غير املنحازة بل إنها 
تؤكد وجوديتها اللغوية التي تنحاز إلى »التوحد 
لكي  أي  توجد،  كي  أي  تكون«،  كي  املثنى  يف 

تكون واقعاً مشخصاً وعمليا وداالً.
ورمبا جاء هذا اخلفوت يف اإليقاع رداً طبيعياً 
على العنف الرجولي الذي صبغ تاريخ الشعر 
العربي، بدءاً من وصف الرجل بالشاعر الفحل، 
وانتهاء بفض أبكار املعاني وافتراعها كما جاء 
عند »أبي متام« يف البيت الشعري املشار إليه 

يف املقدمة.
العناصر الفنية الشكلية يف القصيدة:

بلغة  أفكارها  عن  تعّبر  أن  الشاعرة  تختار 
والتعابير  الغامضة  اللغة  عن  بعيداً  واضحة، 
الشعراء  نصوص  بها  تزدحم  التي  الشعرية 
التعبيري  االلتواء  إلى  منهم  كثير  يلجأ  الذين 
يحركه  فال  عنها،  يدافع  قضية  وجود  لعدم 
العبارات  إلى  فينحاز  الكتابة،  يف  الرغبة  إال 
ال  استعارات  يف  اللغة«  و«يغتصب  الغامضة، 
يستدعيها النص أو املوضوع، ألن القضية لدى 
أية  يف  الشعرية  الكتابة  تقق  قضية  هؤالء 

كتابة ممكنة.
لقد استبدلت الشاعرة بتلك العبارات الغريبة 
رسم الفكرة بالصورة الشعرية الكلية القائمة 
مع  لوجه  وجهاً  فكانت  التشخيص،  على 
الشعر، تخاطبه، وتلقي عليه أوامرها، وتخبره 
املوضوعية  اعتراضاتها  له  وتقدم  قضيتها، 
صورة  على  يكون  أن  منه  طالبة  والوجودية، 
ما، أوضحتها فيما سبق، ولذلك فقد أكثرت 
الشاعرة من استخدام »لغة اخلطاب« املباشرة 
اخلطاب  ضمائر  وحضرت  ونهي،  أمر  من 
تبعاً لذلك يف النص، وحافظت الشاعرة على 
هذا األسلوب منذ املقطع األول وحتى املقطع 
النص  جعل  وأسلوب،  إيقاع  بوحدة  األخير 
قطعة شعرية واحدة، ال تتشعب وال تبتعد عن 

أهدافها املوضوعية.
القصيدة  بناء  يف  اتكأت  الشاعرة  أن  عدا 
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فافتتحت  أمر،  وفعل  مضارعاً،  الفعل؛  على 
النص بالفعل املضارع املتصل بسني التسويف 
)سأحلق(، ثم أخذ األمر باحلضور بشكل الفت 
بصيغتيه: فعل األمر وصيغة النهي مع الفعل 
املضارع. وما يلفت النظر يف احلقيقة أن النص 
خال من الفعل املاضي الغارق يف زمن غير زمن 
األفعال  تلك  وكل  واملستقبلي،  احلالي  النص 
بأسلوب  تعلقت  النص  يف  احلاضرة  القليلة 
يجعلها متعلقة بزمن اخلطاب الشعري احلالي 

أو اخلطاب املستقبلي.
هذه االنتباهة الشعرية يف النص عظيمة الداللة 
يف أنها تؤكد حقيقة أفكار الشاعرة، وأن النص 
مكتوب ليعبر عما يف النفس من أفكار راسخة 
جتاه الشعر وكيف يكون الشعر، فالعقل الباطن 
يقود اللغة وأساليبها إلى حيث تريد الفكرة منذ 
منشأها الفكري املتخلق يف النفس، فاستبعاد 
الفعل املاضي أو الزمن املاضي أو جعل هذا 
الزمن هامشياً جداً يف النص، يقتصر حضوره 
على مستوى الصيغة اللغوية دون الداللة على 
الفكرة  االتفاق مع  يتفق متام  املاضي،  الزمن 
مستقبل  وهي  تقيقها،  الشاعرة  تريد  التي 
الشعر على هيأة أخرى، لم يعتد عليها الشعر 

يف ماضيه.
إن النص بهذه اللغة املتخلصة من سيطرة النزعة 
املاضوية عليه، يحّمل اللغة بعداً ثورّياً حقيقياً 
وجتاوزياً، فال يغرق يف املاضي، بل إنه يسعى 
نّصاً، وفكرة، إلى جتاوز تلك املاضوية املكروهة 

ضمناً إلى آفاق أرحب وأشمل وأكثر إنسانية.
هذا امللمح اللغوي مهّم على املستويني النصّي 
عن  املعّبر  الفكري  املستوى  وعلى  الكتابي، 
كان  ومساءلته،  الشعر  جتاه  الشاعرة  موقف 
أثر كبير يف خلق »شعرية« النص بطريقة  له 
خاصة، تؤكد أن الشاعرة قادرة على املواجهة، 
إنها-  بل  عابر،  اعتراض  مجرد  ليس  وفعلها 
يؤهلها  ما  لديها  النص-  لغتها يف  تشير  كما 
لتحاكم التاريخ الشعري بكليته مبا متتلكه من 
وعي نقدي وجمالي وفكري وفلسفي، وتسعى 

وأن  القدمي،  الشعري  املنجز  ذلك  إلى جتاوز 
تؤسس للشعر احلداثي املستقبلّي على قاعدة 
التجنيس  انعدام  من  تنطلق  كبرى،  فلسفية 
ترسم  تقدير  أقل  أو على  واألنثوي،  الذكوري 
منهجها اخلاص يف الشعر، وتدد موقفها من 
»رجوليته« التي جعلت النساء الشاعرات على 

هامشه.
مع  النص،  كتابة  من  الطريقة  هذه 
غير  النثر  قصيدة  إلى  الفني  االنحياز 
البريئة من وزن بعض العبارات، لم مينع 
اإلمكانيات  من  االستفادة  من  الشاعرة 
تعطي  التي  التراثية  األخرى  اللغوية 
للنص قيمة فنية إضافية؛ فثمة قافية 
القصيدة  مقاطع  يف  الشاعرة  تعتمدها 
يف  القافية  من  متحررة  بدأت  أن  بعد 
يف  بسالسة  إليه  عادت  النص،  مفتتح 

املقطع الثاني: 
»لسُت ِنّدا الحتكارْك

فضفيرتي ال تستبيح منكبيَك
وطالء أظافري هّش على أدراج صوتْك

وفساتيني الشهية أقصر من هرم يف ركبتيَك«
األسطر  هذه  من  سطر  كل  أنهت  فقد 
مرة  التسكني  بني  املذكر،  اخلطاب  بكاف 
ألقت  ما  حسب  أخرى  مرة  والتحريك 
الشعرية،  األمسية  يف  النص  الشاعرة 
املتوالية  القافية  اعتماد  يف  التتابع  هذا 
املراوغة بني التسكني والتحريك تخلصت 
منه الشاعرة يف نهاية املقطع ذاته ليكون 

النص على هذه الشاكلة:
»عّبق قماش األبجدية ببخورك األنقى 

وكن يا شعر خنثى
كن يا شعر خنثى 

أال ترى تاء التأّنث يف اخُلصى؟«
غير  أنهما  القافيتني  هاتني  على  واملالحظ 
معتبرتني قوايفَ يف العروض القدمي إال نادراً، 
فكاف اخلطاب واأللف املقصورة والهاء والياء 
يف  روياً  تكون  أن  تصلح  ال  املثال  سبيل  على 
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الشعر القدمي، وما جاء على هذه احلروف من 
قواٍف يف الشعر العربي تعّد قليلة. هذا يؤكد 
مرة أخرى »ثورّية« النص وانفالته من األسس 
وعدا  وأساسياته،  القدمي  للشعر  الصارمة 
هذين املوضعني ال تكاد تلتفت إلى وجود قافية 

يف األسطر الشعرية املتبقية.
اخلامتة:

لم يسلم النّص من األفكار النسوية، لكنه لم 
يغرق يف نبرتها الكالسيكية، وتعبيراتها اجلاهزة 
الكالسيكية  ومقوالتها  املتحدية،  األيروسية 
وإمنا  وسطوته،  الرجل  أسطورة  تطيم  من 
الوسطي  املوقف  وقلت-  سبق  كما  اختارت- 
اجلامع بني طريف معادلة الوجود، املرأة والرجل 
تكون،  أن  لها  ينبغي  كما  احلياة،  لتستقيم 
على  بإشارتها  »اخلنثى«،  فكرة  من  مستفيدة 
الكمال ال على النقص، من وجهة نظر املرأة 
ذاتها وليس من وجهة نظر الرجل الذي يرى 
عيب  من  ويعاني  ناقصاً،  اخلنثى«  »الشخص 
التباسات  يف  ويدخله  منبوذاً،  يجعله  خلْقي، 
الزين«  »كوثر  قفزت  لقد  اجلندرية.  الهوية 
على هذا كذلك لصالح الفكرة قبل أن يشوهها 
الوعي الرجولي الذي يقيس كل شيء إلى ذاته 

وقدراته وما ميتلك من مقدرات ومزايا.
كما أن الشاعرة يف هذه القصيدة تنحاز إلى 
»قصيدة النثر« هذه القصيدة التي استطاعت 
أن تتجاوز كل املوروث الشعري القدمي، لكنها 
لم تتخّل عنه إطالقاً، فاستفادت منه يف بعض 
من تقنياتها اإليقاعية، وما استوعبته من جمل 
موزونة وقواٍف داخلية كما يف هذه القصيدة 

للشاعرة »كوثر الزين«. 
لقد أكدت قصيدة النثر التي سبق أن سماها 
الدين  »عز  الفلسطيني  والناقد  الشاعر 
املناصرة« أنها »جنس أدبي خنثى« أنها قصيدة 
من  املتحرر  الشامل  مبوقفها  شاملة  إنسانية 
التجنيس املفضي إلى أحد جنسني شعريني؛ 
العمودي،  الشعر  وهو  خالص  ذكوري  واحد 
)شعر  احلر  الشعر  وهو  خالص  أنثوي  وآخر 

لتأتي قصيدة  »الغّذامي«،  يرى  كما  التفعيلة( 
القاصر  املعنى  تتجاوز  خنثى،  قصيدة  النثر 
للوزن  افتقادها  يرى  إذ  »املناصرة«،  عند 
جعلها تكتسب هذه الصفة »اخلنثى« إلى آفاق 
ومواقفها  احلياة  استيعاب  يف  الرحابة  من 
وجه  على  والشاعرات  ونصوصهم،  والشعراء 
هذا  تقول  عندما  الشاعرة  فاملرأة  التحديد، 
الشعر تأخذ بالتوهج الشاعرّي الذي يبدو يف 
طريقة اإللقاء والتوحد مع النص، كما بدا يف 
هو  كما  وليس  للقصيدة،  الزين«  »كوثر  إلقاء 
احلال مع القصيدة الكالسيكية املتنبئية التي 
تشعر املرأة يف حاالت كثيرة أن بينها وبني ذلك 

النموذج مساحة من القلق وعدم االرتياح.
إن املرأة بطبيعتها ال تب النمطية والتنميط، 
املنوال  على  تبنيها  لقصيدة  نفسها  وإخضاع 
نفسه يف أبيات متتابعة لها اإليقاع نفسه، كما 
ترغب  إمنا  املطولة،  الشعراء  قصائد  يف  هو 
دائماً يف كسر كل القوالب لتصنع قالبها الذي 
يخّصها، أو رمبا جلأت إلى نظام املقطوعات 
ذات األبيات القليلة العدد لتتيح لنفسها هذا 
هذا  رمبا  طبيعتها.  مع  ينسجم  الذي  التنوع 
ما يفسر انحياز الشاعرات إلى قصيدة النثر 
مع  التفعيلة-  شعر  احلر-  الشعر  وقصيدة 
الكالسيكية  القصيدة  كتابة  يتقن  بعضهّن  أن 
خليلية الوزن- أكثر مما ينحزن إلى القصيدة 
املقفاة املوزونة برتابة مملة أحياناً، تشعر املرأة 
بالضجر، مع وجود مناذج عليا منه يف شعر 
النساء قدمياً وحديثاً، إال أن العالمة املميزة 
الشعرية  الثورة  هذه  مع  كانت  النساء  لشعر 
النثر،  وقصيدة  التفعيلة  شعر  من  والنقدية 
وقد جاءت قصيدة »كوثر الزين« هذه منوذجاً 
شديد الداللة على هذه الثورة ذات املؤشرات 
اإلبداعية واحلياتية على حٍد سواء، فاالنحياز 
قدره  من  انتقاصاً  ليس  الشعر  خنوثة  إلى 
وقيمته، وإمنا جلعله أكثر اتساقاً مع إنسانية 
الشعر وانفتاحه على مطلق املعاني والتراكيب 

الفنية واألساليب التعبيرية املتعددة.
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جمهورية الكلب

األردنية  وظالل«  »خطوط  دار  عن  صدرت 
الكردي  للكاتب  الكلب«  »جمهورية  رواية 
والكتاب   ،2020 سنة  اليوسف  ابراهيم 
يقع على 364 صفحة من القطع املتوسط، 
نقطة  بكونها  هنا  للرواية  النظر  وميكن 
مؤخراً  الكاتب  كتبه  ما  وبني  بينها  فاصلة 
و«شنكالنامه«،  احلرية«،  »شارع  كرواية 
متميز  وانتقال  للغة  مغاير  استثمار  فهنا 

من مشهد آلخر، وتقلّب متقن ما بني عالم 
ما  اخللط  وهذا  الذاتية،  والسيرة  القصة 
احلديثة  الرواية  سمات  من  الفنني  بني 
والتي خرجت عن تقاليد الرواية التقليدية، 
للبلد  الوافد  املغترب  يعتمده  ما  وهذا 
ينزع  فإنه  التأقلم  لصعوبة  نظراً  اجلديد، 
منذ  معه  حصلت  أحداثاً  ويستجر  للماضي 
وعاًء  الرواية  تغدو  وهكذا  طويلة،  سنوات 

ريبر هبون . كردستان

ابراهيم اليوسف ورحلة اكتشاف اآلخر  ..
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ابن  فهو  نفسه،  للروائي  ذاتياً  أرشيفاً  بل 
معينة،  حلقبة  أمني  عيان  وشاهد  جتاربه 
واألشياء  نسيانه،  ميكن  ال  نكتبه  فالذي 
للنسيان  عرضة  تبقى  تدوينها  يتم  ال  التي 
حقيقية  فاصلة  حدود  فال  الوقت،  مع 
حيث  والرواية،  الذاتية  السيرة  بني  ما 
التفاصيل  من  العديد  يف  تتقاطعان  أنهما 
والنقاط، فال ميكن التخلص من التراكمات 
الكتابة،  طريق  عن  إال  واملعنوية  النفسية 
واسع  عالم  احلديثة  الرواية  أن  ومبا 
الكثير  بدوره  يستوعب  أن  وميكن  ورحب 
مبكاٍن  قادرة  فإنها  السردية  الفنون  من 
يف  يحتوي  كبيراً  معيناً  تكون  أن  على 
التصورات  األفكار،  من  العديد  على  طياته 
ناهيك  الذات  صناعة  يف  األشخاص  وأثر 
حيث  الزمن،  عبر  وتبدلها  اجلغرافيا  عن 
والسيرة  الرواية  بني  املشترك  القاسم 
الذاتية هو السرد مبا يحمل من إرهاصات 
دائرة  اتسعت  فمهما  وتداعيات،  وأحالم 
يف  هنا  فإنهما  حولهما،  النقاد  بني  اجلدل 
ومباشر  حي  كأمنوذج   الكلب«  »جمهورية 
يف  بالغية  حصانة  األسلوبية  اللغة  أعطيا 
إلى  بعيداً  النفاذ  استطاعت  اللغة  هذه  أن 
للقارئ  الفردية  والذاكرة  واملخيلة  الذهن 
آن   يف  وحاضراً  غائباً  طرفاً  لكونه  املتلقي 
مفاده  لرأي  أنتصر  ولعلني  الزمن،  مبعادلة 
السيرة  برمتها شكل من أشكال  الرواية  أن 
وتكتب  تتخيل  التي  هي  فالذات  الذاتية، 
تعانيه وعانته من خالل مجموع جتارب  ما 
ورحلة  واإلنسان  احلياة  متغيرات  ترصد 
املرهف الكتشاف احلياة من زوايا عدة، إذ 
الكتابة رغبة يف التماثل للشفاء وابتعاد عن 
يف  اآلخرون  يبرع  التي  واملتاعب  الضغوط 
خالل  من  نزيلها  أن  وآن  بطريقنا،  وضعها 
الرواية  طريق  عن  عنها  الفني  الكشف 
والتي  املتنوعة  السردية  بالفنون  املقترنة 
واألهم  بها،  وتتداخل  الرواية  عن  تتمايز 

الفنية  املتعة  تلك هو تقدمي  السرد  لعبة  يف 
واآلخر،  للعالم  نظرته  وتسني  للمتلقي 
ميكننا  مما  معه،  والتواصل  محاورته  عبر 
بقالب  للعالم  جديد  إنتاج  أي  أن  القول 
فني فإن املتلقي القارئ هو الهدف واحلكم 
واإلبداع  للخلق  فنية  محاولة  ألي  الفصل 
واألشياء،  الكائنات  واستنطاق  والتفرد 
وما  للواقع،  عينة  هم  حقبة  كل  فشخوص 
الرواي إال داٍع للناس لفهم القضايا املؤرقة 
بحتة  فنية  زاوية  من  إليها  والنظر  للذهن 
الواقع،  عن  الفنون  فصل  ميكن  ال  حيث 
الفن،  عبر  الواقع  لتجميل  يحتاج  فاإلنسان 
سبيل  يف  هو  الكاتب  أو  الفنان  يخلقه  وما 
قاعدة  على  املتمأسسة  للحياة  أفضل  رؤية 
اجلمال والعدل واحلرية، حيث جند أعمال 
يعيشون  الذين  على  تؤثر  الفنية  املغتربني 
ضمن البلد يف أنهم يسهمون يف البناء حتى 

وهم خارج رقعهم اجلغرافية.
 ورواية »جمهورية الكلب« ال تاول فحسب 
تنقل  أيضاً  وإمنا  اجلديد  املجتمع  مخاطبة 
باإلمكان  كان  ما  جتربة  البلد  يف  للمقيم 
ما  منها  واملغازي  العبر  واستنباط  فهمها 
بني  فالفارق  قرب،  عن  معايشتها  يتم  لم 
ال  املقموع  إنساننا  أن  هو  اجلغرافيتني 
املجتمعات  يف  كما  الكالب  برفاهية  يتمتع 
املتمدنة، وإن ذلك ملجرد التفكير فيه يخلق 
نوعاً من االستفزاز الشعوري ، فبمجرد أن 
والثنائيات،  املقارنات  متاهة  يف  املرء  يقع 
وبحث  صراع  رحلة  يف  روحه  تبدأ  حتى 

الفكاك منهما بيسر. مريرتني ال ميكن 
 الذاكرة وعاء السرد: 

داكنة  كانت  املرعبة،  الليلة  تلك  أتذكر   ((
اآلغا،  لدى  العاملني  أحد  صاح  السواد، 
 ،)) العم سينو:هناك لصوص ص40  ولعله 
األحداث،  والوقائع،  الرواية  خبز  الذاكرة 
»ابراهيم  ظل  فقد  مادتها،  واحلوارات 
ومحلقاً  للماضي  تذكره  مبعرض  اليوسف« 

إبــــــــــــداع
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العديد  راسماً  هوادة،  بال  الرحب  بأفقها 
شريط  هيئة  على  واحلكايا  الصور  من 
بال  السرد  هودج  على  ميضي  سينمائي 

توقف .
احلوار الوامض وأثره يف رسم املكان :

 : »بيانكا«  مع  البطل  حوارات  بعض  :من 
الفلسفية  رؤيتك  لي  تقدم  هل   : ))سألتني 
الفلسفة  أطيق  ال  لها:  قلت  احلياة؟«  يف 
إنني  بسيطة،  احلياة  يف  فلسفتي  املرّكبة، 

أنفر من كل ما يقبل التأويل. ص53 .((
تتسم احلوارات بالشاعرية والعمق  وتفصح 
بني  ما  اجلسور  إشادة  يف  ما  رغبة  عن 
جتارب  لهما  إنسانني  عبر  بيئتني   ، عاملني 

. متباينة  حياتية  نفسية 
: العالقة اجلنسية ورسائل اجلسد 

كان  قربي،  األريكة  على  نفسها  ألقت   ((  
يف  املستدير  وجهها  دفنت  ثم  يخفق،  قلبها 
صدري، وهي تدغدغ رقبتي، وجهي شعري 
الساخنة  يدها  راحة  أنزلت  بأصابعها، 
تت  بنطالي  تت  ما  سرتي  بطني،  على 
إلى  أصابعها  توغلت  الداخلي،  سروالي 
 )) غريب.  سبات  يف  كان  الذكري،  عضوي 

ص128 .
»بيانكا«  أحادية،  بأنها  تتسم  الرسائل  هذه 
تستدرجه للمتعة اجلسدية بينما هو يخاف 
هذا  يسترعي  ما  ويتذكر  الكالب،  من 
إلى   مرده  الكالب  من  الفزع  هذا  اخلوف، 
ويدفعه  الرواية  بطل  الذي يحاصر  املاضي 

والهروب. لالستسالم 
اخلوف من املكان اجلديد  :

بيني  قلتها   ، اضطراباً.  أكبر  اخلوف   ((
خوفاً  كان  لقد  أضحك،  وأنا  نفسي  وبني 
مواجهة  يف  صرت  أن  يحدث  لم  عظيماً، 

املوت أكثر من الليلة.(( ص139 .
والقلق،  بالذعر  مشتعلة  اللغة  حيث 
اجلديد  الواقع  خارج  يبحر  الكاتب  يكاد 
يستعيدها  املاضي  من  بوقائع  ويستنجد 

العليلة،  الروح  عظام  خاللها  من  ويدثر 
فاخلوف هو الدوامة واملتاهة التي ال ينفك 
إلى  الشخصيات  يقود  وهو  الكاتب  عنهما 
إلى  إشارة  يف  واملميتة،  الشاحبة  مقاصلها 
الروح  على  يعكسه  وما  اجلسدي  األلم 
املعلولة مذ خرجت قسراً من بالد احلنني .

الغرابة يف النفس املتكلمة  :
 )) إنه ضياع أول صديقة لي يف هذه الغربة، 
إنها أول وآخر صديقة يف هذا املكان، فال 
ميكن أن أجد أنثى يف هذه الغربة القاسية 
البرود  هذا  بكل  وأنا  تتقبلني  الطاحنة، 
السيء،  املزاج  هذا  بكل  منه،  أعاني  الذي 
بكل هذه الصالفة، بعد أن كان وجود أنثى 
إلحداث  يكفي  عنفواناً  مينحني  عاملي  يف 
وروحي  قلبي  فضاءات  يف  زلزال  أعظم 

ووجداني.(( ص270: 
إن الغرابة تسود السرد، حيث اللغة اليائسة 
فكرة  عن  أو  أنيس  عن  والباحثة  واملتأملة 
العديد من األفكار احلائرة  مريحة من بني 
وتبحث يف طيات النفس عن صداقة دائمة 

باملتغيرات. يكتظ  يف عالم 
خالصة :

تلخص  زاوية  من  الرواية  هذه  فهم  ميكن 
وفاء  من  يحمله  مبا  بذاته،  اإلنسان  عالقة 
ويحاول  للماضي  للشخوص،  لألماكن، 
على  تنتصر  متعددة  رسائل  إيصال 
والذي  املقموع  اإلنسان  لقضية  اختالفها 
مع  والتركيز  االندماج  صعوبة  من  يعاني 

املحيط اجلديد الذي اضطر للجوء إليه .
املمتعة،  الرواية  هي  الكلب«  »جمهورية 
يحتاجها  لعوالم  شك  بال  املرء  تنقل  والتي 
هنا  والفن  له،  مالمستها  خالل  من  ليتغير 
دعوة لفهم احلياة من كونها الفضاء الرحب 
البشر  لعديد  واخلصب  املثير  واحلقل 
مشاعل  ذواتهم  يف  واحلاملني  املرهفني 

احلركة واألمل يف التغيير نحو األفضل.
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منجي األشعاب. باحث في اللسانيات التطبيقية.تونس

2 – مفهوم اجلملة:
يونس  محّمد  »محّمد  منظور  من  اجلمل 
من  سلسلة  ائتالف  عند  تقف  ال  علّي« 
نظره  يف  هي  معنى،  عن  للتعبير  الكلمات 
أعمق من ذلك. وميكن أن نفكّك نظريته يف 
اجلملة انطالقاً من هذين املثالني: ) نفسه 

2007 ص 301(
صباح . 1 مترّجالً  عمله  إلى  خالٌد  يذهب   

كّل يوم.
كّل . 2 يوم صباح  إلى مترّجالً  خالد عمله 

يذهب .
مفهوم  أّن   « إليها  انتهى  اّلتى  والنتيجة 
بالداللة  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  اجلملة 
أي   )302 2007 ص  نفسه   ( التركيبية« 

البعض  بعضها  إلى  الكلمات  التصاق  أّن 
جملة  اعتباره  ميكن  وال  معنى  يؤّدي  ال 
تـ   ( »السيرايف«  بآراء  ذلك  يف  مستشهداً 
تـ   ( رّده على »مّتى بن يونس«  368هـ( يف 
القاهر  »عبد  عليه  عّبر  ما  وهو  328هـ( 
قوله:  بالنظم يف  هـ(   471 )تـ  اجلرجاني« 
)) واعلم أْن ليس النظم إالّ أن تضع كالمك 
وتعمل  النحو،  علم  يقتضيه  اّلذي  الوضع 
اإلعجاز  دالئل   (  )) وأصوله.  قوانينه  على 

1990 ص 97(.
تشّعب  متشّعبة  اجلملة  أّن  بالذكر  واجلدير 
من  أكثر  لها  ُجمع  أّنه  حّد  إلى  النحو، 
البعض  تعريف تختلف عن بعضها  ثالثمائة 
محمود   /   W. Jung 1980 P 28  (

غة العربية .. 
ّ
ساين عىل الل

ّ
يف التطبيق الل

منوال الليبي محّمد محّمد يونس علي )2(
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دعا  وقد    .)11 ص   1988 نحلة  أحمد 
هذا  تتّبع  إلى  علي«  يونس  محّمد  »محّمد 
تعريف دقيق  إلى  الوصول  أجل  املفهوم من 

له. 
اللّسانيني  تعريف  من  إليه  انتهى  وما 
الغربيني أّنهم اعتمدوا ثالثة معايير لدراسة 
معيار  اإلسناد،  معيار  وهي:«  اجلملة 
نفسه  االحتمالي«)  الوقف  معيار  الداللة، 
2007 ص ص 302، 303(. ولئن اّتفقت 
شرطني  تديد  على  الدراسات  معظم 
املسند   ( اإلسناد  وهما  للجملة  أساسيني 
تؤّدي  أّنها  )أي  والداللة  إليه(،  واملسند 
معيار  فإّن  عنده(،  الّسكوت  ُيحسن  معنى 
ُيعّرفه  إذْ  ملتبساً  يبقى  االحتمالي  الوقف 
بني  يقع  قول   « هي  مبقتضاه  اجلملة  بأّن 
سكتتني« ) نفسه( وهو ما يوّضحه اللّساني 
يف   )Z. Harris  ( »هاريس«  األمريكي 
اّلذي  التكلّم  من  مقطع  هو  الكالم  قوله:« 
وبعده  قبله  حيث  واحد،  شخص  به  يقوم 
 P 14( »)يوجد سكوت ) من قبل الشخص
لكون »هاريس« قد   ،)1951 Z. Harris
عنده  واملقصود   – الكالم  أّن  على  نّصص 
كالم  أّنه  أي  مقطع   – اجلملة  بالكالم 

مستّقل عّما قبله وما بعده.
يتقاطع  أّنه  التعريف  هذا  من  فِهمنا  وما   
»ابن  ضبطه  اّلذي  االستقالل  معيار  مع 
الكالم  أّما  قوله:«  يف  322هـ(  )تـ  جّني« 
وهو  ملعناه  مفيد  بنفسه  مستقّل  لفظ  فكّل 
جني  ابن  اجلمل«)  النحويون  ُيسّميه  اّلذي 

اخلصائص 1952 ج1 ص 17(.
غير أّن »محّمد محّمد يونس علّي« يعتبر أّن 
تعريف  هو  للجملة  تقريباً  التعريفات  أقرب 
تعريف  كان  رُمّبا  قوله((:   يف  »بلومفيلد« 
األشهر،  التعريف  هو  للجملة  »بلومفيلد« 
جديداً  تعريفاً  أضاف  اّلذي  التعريف  وهو 
حدود  ترسم  مبقتضاها  اّلتي  للمعايير 
لكون   )303 2007 ص  نفسه   ( اجلملة« 

هذا التعريف ُيضيف شرط االستقالل وهو 
جّني«،  »ابن  ُيضيفه  اّلذي  نفسه  الشرط 
واالستقالل، عنده، ال يكون إالّ بتمام املعنى 

الفائدة.  وحصول 
عّما  القدامى  العرب  النّحاة  يختلف  ولم 
انتهى  وقد  الغربيون  اللّسانيون  ضبطه 
دراستهم  من  علّي«  يونس  محّمد  »محّمد 
معناها  لضبط  معايير  أربعة  توّفر  إلى  لها 
اإلفادة  الّسكوت، االستقالل،  وهي » حسن 

، اإلسناد« )نفسه 2007 ص 306(.
لتعريف  كافية  املعايير  هذه  كانت  ولئن 
هذا  فإّن  ودقيقاً،  شامالً  تعريفاً  اجلملة 
اللّساني لم يكتف بذلك بل عّمق البحث يف 
من  نفهم  ما  و  للجملة.  الداللية  اجلوانب 
توّقفت  أّنها  التعريفات  من  للعديد  عرضه 
اللّسانيني  لدى  البنيوية  اجلوانب  عند 
لدى  التركيبي  واجلانب  البنيويني  الغربيني 
يجعله  ما  وهذا  القدامى.  العرب  النّحاة 
املدرسة  هي  أخرى  مدرسة  صوب  يّتجه 
وهي  اجلملة،  محتوى  لسبر  التداولية 
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للسياق  الكبرى  العناية  أولت  اّلتي  املدرسة 
اّلذي  فهو  القولة،  ثراء  مصدر   ((  : ألّنه 
وهو  جهة،  من  فيها  الكّمي  النقص  يعّوض 
اّلذي ُيعطيها القدرة على التعبير عن غرض 
املتكلّم من جهة أخرى. فإذا أريدت دراسة 
عن  مبعزل  محضة  نحوية  دراسة  القولة 
تقدير  من  بّد  فال  التخاطبية   االعتبارات 
جملة  اعتبارها  عند  منها  محذوفاً  ُيعّد  ما 
حّتى مُيكن إرجاعها إلى منوال اجلملة اّلذي 
التخاطبي  التحليل  أّما  القولة.  تلك  مُتّثله 
قرينة  أو  املحادثة  سياق  يف  النظر  فيكفي 
احلال، باعتبارهما سببي اإلفادة.« ) نفسه 

2007 ص 307(.
العديد  له  التحليل  يف  السياق  وتوظيف   
اعتمده  فقد  العربي  التراث  يف  اآلثار  من 
واألصوليون  واملفّسرون  والبالغيون  النحاة 

 . اللّسانيون  اعتمده  كما 
ففي التراث النحوي فتح سيبويه ) تـ 177 
خالل  من  اجلملة  يف  البحث  هـ(   180 أو 
من  االستقامة  باب  هذا  فيه:«  يقول  باب 
حسن،  مستقيم  فمنه  واإلحالة  الكالم 
ومحال ومستقيم قبيح، وماهو ُمحال كذب، 
أتيتك أمس  املستقيم احلسن فقولك:  فأّما 
أّول  تنقض  املحال فأن  وأّما  وسآتيك غداً، 
وسآتيك  غدا  أتيتك  فتقول:  بآخره  كالمك 
ج1  الكتاب،1988  سيبويه،   ( أمس« 
فارس  ابن  بعد  فيما  يأتي  ثّم    .)25 ص 
معاني  تعّدد  إلى  ليتنّبه   ) 395هـ  تـ   (
اخلبر  هي:«  معان  عشرة  ويضبط  اجلملة 

واالستخبار واألمر والنهي والدعاء والّطلب 
والتعّجب«  والتمّني  والتحضيض  والعرض 

)ابن فارس 1997 ص 133(. 
املعاني  تعّدد  ظاهرة  البالغيون  وقد جتاوز 
على  اهتمامهم  لينصّب  الواحدة  للجملة 
املعنى الظاهر واملعنى اخلفّي أو بعبارة عبد 
واملعاني  األول  املعاني  اجلرجاني  القاهر 
يقول  اّلذي  نّصه  يف  ذلك  ويتجلّى  الثواني. 
أنت  ضرب  ضربني:  على  إّن:«الكالم  فيه 
تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ وحده، 
مثال  زيد  عن  تخبر  أن  قصدت  إذا  وذلك 
زيد،   فقلت: خرج  احلقيقة،   على  باخلروج 
وباالنطالق عن عمرو فقلت : عمرو منطلق.
الغرض  إلى  منه  أنت ال تصل  آخر  وضرب 
بداللة اللفظ وحده، ولكن يدّلك اللفظ على 
معناه الـّذي يقتضيه موضوعه يف اللّغة،  ثّم 
إلى  بها  ثانية تصل  املعنى داللة  جتد لذلك 
الكناية  على  األمر  هذا  ومدار  الغرض،  
أّنك  ترى  أَوال   )...( والتمثيل  واالستعارة 
يف  فإّنك   )...  ( الرماد  كثير  هو  قلت:  إذا 
جميع ذلك ال تفيد غرضك الـّذي  تعني من 
مجّرد اللفظ،  ولكن يدّل اللفظ على معناه 
من  السامع  يعقل  ثّم  يوجبه ظاهره،   اّلذي 
معنى  االستدالل  سبيل  على  املعنى  ذلك 
دالئل  )اجلرجاني،    « ظاهره  يوجبه  ثانياً 

اإلعجاز 1990،  ص 192 (.
وانطالقاً من هذه الرؤية لنظرية اجلرجاني 
التداوليني  جتاوز  قد  بأّنه  التأكيد  ميكن 
تعريفه  يف  بعيد،  حّد  إلى  العرفانيني،  و 



إبــــــــــــداع

الليبي  81

يكون  ال  عنده  الكالم  أّن  ذلك  اجلملة.  
وأّن  النحو،  قواعد  طابق  إذا  إالّ  فصيحاً 
وأخرى  حرفية  معاني  يحمل  الكالم  ذلك 
الذهن معنى ويتحول  سياقية،  فيتشكّل يف 
يف النطق أصواتا،  أي كما يقول »اجلرجاني« 
ثّم  نفسك،   يف  أّوال  املعاني  »ترّتب  إّنك 
 (« نطقك  يف  األلفاظ  ترتيبها  على  تذو 
ص   1990 اإلعجاز  دالئل  اجلرجاني، 
نحو  على  اجلملة،  تتشكّل  وبهذا   .)  284
ما افترض العرفانيون، يف الذهن ثّم تتحّول 

إلى سلسلة من األصوات املنطوقة.  
ولعّل استحضار املقوالت التراثية يف اجلملة 
العربية لم مينع »محّمد محّمد يونس علّي« 
 »: أّن  معتبراً  اللّسانيات  على  اإلطاللة  من 
املتكلّم مُيكنه أن يفهم ويؤّلف كلمات مرّكبة 
قبل،  من  سمعها  أن  له  يسبق  لم  جمالً  أو 
يف  املوجودة  الكلية  القوانني  على  اعتماداً 
يونس   ( السليقيني«  اللّغة  متكلّمي  أذهان 
ص   2007 املعنى،  وظالل  املعنى  علّي، 
نظريات  عن  القولة  هذه  أخذ    .)310
للّساني  التحويلية  التوليدية  املدرسة 
 Noam( شومسكي«  »نوام  األمريكي 
لإلنسان  أّن  يعتبر  اّلذي   )Chomsky
إنتاج  على  ُتساعد   )  ( لغوية  كفاية   / ملكة 
جمل غير محدودة وإْن لم يسمعها من قبل 
 Georges Mounin.  ( بها  ينطق  ولم 
وهذا   .)Clefs … 1971 P 135.136
بنية  من  تتكّون  منواله  اجلملة يف  يجعل  ما 
قبل  الذهن  يف  اجلملة  معنى  وهي  عميقة 
سلسلة  وهي  سطحية  وبنية  تتشكّل،  أن 
أي  اجلملة  لتلك  املنطوقة  األصوات 
النحوية.  للقواعد  خضعت  أن  بعد  اجلملة 
)تشومسكي، 1966، أ، ص ص 62، 63(.
وملّا كانت عناية »محّمد محّمد يونس علّي« 
مقوالت  جتاوز  ما  سرعان  فإّنه  بالداللة 
املنهج  ليعتمد  التحويلية  التوليدية  املدرسة 
أّن  يرى  باعتباره  التحليل،  يف  التداولي 

اللّفظ  كون  وتشتبه بسبب  تختلط   « املعاني 
وظالل  املعنى   ( معنى«  من  أكثر  يحتمل 
قّدم  وقد   .)314 ص   ،2007 املعنى 

العديد من األمثلة يف ذلك منها ) نفسه(:
زيد طبيب بصير.  -

إذا  عّدة.  سياقات  وفق  تفهم  اجلملة  هذه 
األطّباء  من  حلقة  يف  اجلملة  هذه  قيلت 
وهو  استثناء  زيدا  أّن  منها  ُيفهم  العميان 
داخل  قيلت  وإذا  أعمى،  ليس  طبيب 
أفضل  من  زيداً  أّن  منها  ُيفهم  ُمستشفى 
املرضى  بني  نقاش  يف  قيلت  وإذا  األطّباء، 
فاملقصود بها النصح والدعوة واحلّث  على 
بصيراً  لكونه  »زيد«  لدى  التداوي  ضرورة 

يف الطّب.
علّي«  يونس  »محّمد محّمد  فإّن  وعلى هذا 
واحد،  معنى  على  تقف  ال  اجلملة  أّن  يقّرر 
وأّن املعنى قد يكون يف اإلسناد نحو:« جاء 
زيد« / زيٌد جاء« ) نفسه ص 315( وهنا 
يكون عن »زيد« أو عن حدث املجيء. وقد 
قول  يف  كما  به  املفعول  املتّمم  يف  يكون 
إحدى  عنوان  يف  الّشابي«  القاسم  »أبي 
قصائده:« ُقلُت للّشعر« ألّن القارئ سيبحث 
يف  يكون  وقد  للّشعر.  الّشاعر  قاله  عّما 
التوابع من قبيل احلال نحو:« يأتي الرئيس 
ُيركز  املتقّبل  يجعل  ذلك  فإّن  مترّجالً«، 
 »: وخالفها  القادمني  من  املترّجلني  على 
إليه  أشار  ما  وهذا  راكباً«.  الرئيس  يأتي 
يف  علّي«  يونس  محّمد  »محّمد  اللّساني 
مبفهوم  التركيبية  الداللة  ترتبط  قوله:« 
بائتالف  إالّ  الفائدة  تتحّقق  وال  الفائدة، 
الكالم وضّم بعضه إلى بعض على وجه من 
وظالل  املعنى   ( املألوفة«  النحوية  الوجوه 

املعنى ص 315(. 
علّي  يونس  محّمد  محّمد  رؤية  وعلى ضوء 

ننتهي إلى: إلى اجلملة 
مقوالت •  قراءة  على  العميقة  قدرته   

واللّسانيني  القدامى  العرب  النّحاة 
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تليلية  قراءة  اجلملة  باب  يف  الغرب 
من  اإلفادة  له  سمح  ما  وهو  نقدية 
العرب،  والبالغيني  النحاة  نظريات 
اللّسانية. املدارس  وكذلك من مختلف 

اجلملة •  التعّمق يف تليل  على  القدرة   
بني  رابطاً  لها،  دقيق  تعريف  وتقدمي 
مستوى  يف  أّما  والتركيب.  الداللة 
اجلملة  أّن  إلى  انتهى  فقد  التركيب 
قواعد  إلى  اخلضوع  دون  لها  معنى  ال 
باختالف  يختلف  معناها  وأّن  النحو، 
تليلية  أمثلة  وقّدم  النحوية.  القواعد 
مستوى  يف  إليه  ذهب  ما  تؤّيد  دقيقة 
فقد  الداللة  مستوى  يف  وأّما  التحليل. 
معناها  تتجاوز  قد  اجلملة  أّن  أقّر 
مختلفة  سياقية  معان  إلى  احلقيقي 
والسياق  املتكلّم  قصد  حسب  ُتفهم 

للتلّفظ. العام 
من •  اللّسانيات وتديداً  أفاد كثير من   

اعتبار  يف  التحويلية  التوليدية  املدرسة 

تتشكّل  خالصة  ذهنية  بنية  للجملة  أّن 

بالبنية  ُسّمي  ما  أو  املتكلّم  ذهن  يف 

وأخرى صوتية حسّية،  للجملة  العميقة 

بالبنية السطحية. أو ما سّمي 

النظريات •  تطويع  على  الفائقة  القدرة 

مبعنى  العربية،  تخدم  حّتى  اللّسانية 

من  الكثير  كما سقط   – يسقط  لم  أّنه 

بعض  ترجمة   / تعريب  يف  املطّبقني 

البحث يف مدى  دون  اللّسانية  املقوالت 

بعض  استعراض  للعربية- يف  مالءمتها 

كثير  يف  اإلشارة  جتاوز  بل  النظريات 

وتبّنى  النظريات  هذه  إلى  املواضع  من 

وتطبيقاً.  للعربية تليالً  خادماً  رآه  ما 

) يتبع (
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عر  الشَّ أّيها  شاربك  سأحلق 
للريح  وسادًة  الكّثة  بلحيتك  وأحشو 

 فال تطرق طريقي بناقة عرجاء 

ال تخف 
ِنّدا الحتكارك لسُت 

منكبيك تستبيح  ال  فضفيرتي 
وطالء أظافري هّش على أدراج صوتك 

وفساتيني الشهية أقصر من هرم يف ركبتيك 
الدرداء هاك خزانتي 

عفونتها  يف  بريحك  فاعصف 
خزائنك أستبيح  كي 

األنقى  ببخورك  األبجدية  عّبق قماش 
وكن يا شعر خنثى
كن يا شعر خنثى 

أال ترى تاء التأّنث يف اخُلصى؟

يقّلم  أو  تـقّلم  كن خنثى 
زوائد جلدِه أو جلدها 

أرأيت؟
ال فرق بني النقطتني 

قّلم زوائد جلدك بالعشب يا شعر 
الزيزفون  بزيت  مّسده 

ودموع توبة من صبأ
كن خنثى بال ذكرين من نهد 
النهار النون يف وضح  يندبان 
ويف املساء قطتان يف العراء 

كن وشم ناي... وشم نار 
قمرا أضاع مداره يف عني عاشقة وعاشق  

أعمى يالحق صوَته نيزكا 
 فيرتّد بصيرا يف الظالم 

كن
 ذروة  الشبق اخلصيب 

 يف التحام  جسدين يغدوان شجرة 
املهاجر للجنون  املوج  أفقا من  كن 

جنما هوى يف قاع بحر حائر  
كن... قارع األجراس 

بالقبح  القبح  يستبّد  إذ 
إذ يغّص النبع يف حلق الصخور

الرمل عن صحرائه ويفيض 
كن حارس األسوار 

بالصور    العيون  تختنق  حني 
األخرس  بالصراخ  واحلناجر 

كن معي يا شعُر 
كن  لي، و بي 

كن بيلسان أبي يف ُقرحة الوقت 
وصبر أمي يف املخاض

أثر السؤال   َكوَن معنى يقتفي  كن 
بالسؤال  السؤال...  يف 

من السؤال... إلى السؤال...
وال تطرق طريقي مذّكرا 

مؤنثة التباسات  فللغة 
املثّنى التوّحد يف  ولك 

تكون. كي 

تونس.فلسطني الزين.  كوثر 

سأحلق شاربك أيّها الشَّعر
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دعني أحّدُثَك عن 
املرأة التي جاءْت من 

حقول بالدي
لتعّلَم  نساَء العامل 
أنوثَة األرض  . 

دعني أحّدُثَك عن
حبِق بناِت وطني

عن أعامهلنَّ ،
كيف تقوم قيامَتهّن

هنارًا 
لبناء  األوطان 

وكيف تقوم قياَمَتهنَّ
لياًل ..

لقطِف جنوِن املوج ..
يف مهرجان اخلصوبة . 

  
َو كيف ُيشعلَن الّرغبَة يف بيادِر القمح  

ُيرّتبن  إقامَة  الياسمني    
وحيرسَن حننَي

املرايا .

هّن الفاحتاُت 

لبّوابات احلياة
وأفراِح النوافذ . 

اجلالساُت حتَت
مصايف احلزن . 

الضاحكاُت يف
أعراِس املوت .

هّن األّمهات
َو األخوات 

احلبيبات
َوالصديقات

َو ..  الّرفيقات .

هلنَّ مجيعًا
تنحني اهلامات 

وتتساقُط أقامُر القصائِد
من القلوب
مواويَل حبٍّ

َو .. أغنيات .      
  د. ناديا محاد. سوريا

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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مِلَ ال ..
اتوهم ظّل بأنني لست 

مناسبا له . 
إىل حد كبري جدًا 

أقيس لنفيس شيئًا مل يكن 
عىل البال أبدًا 

أمجُع جثث اآلخرين 
ثم أكفاهنم 
لسبٍب ما 

أنا أقرتب من بئر اليأس كل يوم
ثم أعود للبيت بيدين 

فارغتني 
كأنني رشبت

منها .
خينقني الال صويت 

كنت ذكيًا بام يكفي ألنفق جرعات األمل 
مبكرًا 

قبل أن تصل قافلة املوتى 
أنا مرتبك .. يا اهلل كم أشعر باألسف 

جتاه صديق 
رحل باكرًا ومل يقدم نفسه 

مرًة واحدة 
كان يملك الكثري من الشعر 

مِلَ تعد عيناي 
قادرتان أن تذرفا الدموع 

ال أحد يبكي هنا 
سواي . 

أنا احلزن العتيق التي يرفرف 
عاليًا 

فوق سامء الشعر 
من أجلك

فقط 
أجل .. من أجلك . 

   رياض جولو / العراق

صافحيني ..
لربام أجد نفيس هنرًا  يالمس 

جسدك دون خجل .
صافحيني ..

لربام يمنحني اهلل بيتًا 
مجيع ممراته مليئة بصوتك . 

صافحيني ..
لربام أصري أغنية ترددها 
شفاهك طوال الوقت .

صافحيني ..
ليموت 
حزين .

حممد عبداهلل / ليبيا
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د. عباس الجبوري. العراق

 يف ديوان "ناسكة" للشاعرة الليبية آمنة محمد عيل األوجيل .

الكفاح  مع  بالتزامن  محكوم  الليبي  الشعر 
الفنية،  واجتاهاته  أغراضه  وله  والعاطفة، 
بنكهة وذائقة شعراء املغرب العربي،  معطراً 
وعند تناولنا منوذج من الشعر الليبي املعنى 
تتسب  التي  االلفاظ  توضيح  بفخامة 
احتراف  نؤكد  لصوته،  احلرف  ميول  على 
بوحدته،  اجلمالي  السماع  تنسج  شاعرة  
اكتمال  غ  صيَّ بتأثير  احلاني  السماع  فتثير 
نظام تعزيز املباني الشعرية، تزامناً ومسيرة 
الشعر النثري احلديث. إنها الشاعرة الليبية 
انطلقت  التي  األوجلي«،  علي  محمد  »آمنة 
يف  العربية  اللغة  قدسية  مفاهيم  إلى  تعدو 
قصائدها بتجربة سامقة أساسياتها املحفل 
مواليد:  الذاتية:  سيرتها  يف  تقول  الديني، 
ليسانس  على  حاصلة   ،1960/ بنغازي. 
جامعة  من  اجنليزية  لغة  وتربية  آداب 
كمعلمة  عملت   .1984 عام  قاريونس  
مبكتب  تربوية  مفتشة  الثانوية.  باملدارس 
 .2006 عام   بنغازي  التربوي/  التفتيش 
اعداد  كلية  طالبات  تدريب  يف  ساهمت 
لعدة  قاريونس  جلامعة  التابعة  املعلمني 

سنوات شاعرة تكتب الشعر احلر
صدر  شعري  ديوان  لها  النثر،  وقصيدة 
والنشر  للطبع  والفرات  النيل  مؤسسة  عن 
الدولي  القاهرة  مبعرض  عرض  والتوزيع. 
عام/2020.  يناير  (يف  )ناسكة  عنوانه 
»مازلت  بعنوان  الثاني تت اإلجناز  ديوانها 
ثأثرها   ، بداياتها  تشير  بعمري«   أريدك 

للشيخ  ديني  إنشاد  من  والدها  يسِمُعها  مبا 
ويفسرها  يحفظها  وقصائد  »النقشبندي« 

لها رغم إنه لم يكن متعلماً .
العربية  باللغة  شغفت  أظفارها  نعومة  منذ 
واملتنبي.  واخلنساء  عنترة  مثل  وشعراءها 
من  الذكر  طيب  والدها  من  سمعته  ومبا 
و«أراك  الهدى«،  »ولد  كقصيدة  قصائد 
أجل  و«من  التوباد«،  »جبل  الدمع«و  عصي 
عينيك عشقت الهوى« وزاد تأثرها بالشاعر 
الصوت  صاحب  املتميز  واإلذاعي  الراحل 
املهدي«.  »محمد  بنغازي  باذاعة  الرحيم  
مهدي  محمد  للشاعر  قراءاتها  وكثرت 

اجلواهري .
كانت  اجلامعة،  يف  لها  قصيدة  أول  كتبت   
أخرى  خواطر  وتبعتها  متواضعة،  خاطرة 
والتحاقها  التخرج من اجلامعة  وبعد  كثيرة، 
يعتريها  مبا  جديد  من  تكتب  بدأت  بالتعليم 
من مشاعر وأحاسيس، يف محاوالت شعرية 

يف فترة كانت صعبة جداً يف حياتها .
وسندي  رفيقي  احلرف  كان   ((  : تقول   
يف  وتعمقت  بي،  مبا  أخبره  الذي  وصديقي 
كوكبة  ودواوين  الكتب  قراءة  من  االستفادة 
الشعراء واألدباء املحليني يف بنغازي، ومنهم 
»محمد  والشاعر  املهدي«،  »محمد  الشاعر 
»حسن  والشاعر  الفرجاني«،  اهلل  جاب 
لهم،  السمع  تسترق  كانت  ،كما  السوسي.(( 
هناك   (( وواصلت:  شعراً،  يتحاورون  وهم 
»محمد  الشاعر  على  أكتب  ما  عرضت 

جتليات األنا املبدعة
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اهلل،  رحمه  كثيراً  شجعني  الذي  املهدي« 
وكانت أول قصيدة لي تبث بصوته يف برنامج 

»مساء الثقافة« عنوانها ”كن صديقي.(( 
محمد  »آمنة  الشاعرة  أن  يستدل  هذا  من 
علي األوجلي« بَنت األساس لتجربتها متأثرًة 
بقامات ليبية معروفة، وظهر هذا التأثر من 
خالل قصائدها التي إستطعنا ان نقرأ فيها 
صيغة املحاكاة يف  القصيدة النثرية بداللتها 
والصورة  اللسانية  الصيغة  تخاطب  التي 
الفريدة باملنحى الذي تراه الشاعرة، واعدًة 
يف تقيق اللزوم الفني الصوتي لنصها، يف 
فيها  تظهر  التي  بقصائدها  ملحوظ  تطور 

صيغتي »التحدي والثبوت«
على أرض املغرب العربي، وهنا يبرز موقف 
شجاعة  من  صوتها  يصعد  التي  الشاعرة 
متيز  التي  النتيجة  واعز  بواسطة  الذات، 
العربي  جنسه  ظهور  عبر  الشعري  خطابها 

الثابت على أرضه املتحد الشامخ كاجلبل.
املالحظ على جتربة الشاعرة :

إنها تبحث دائماً يف دفاتر  بداياتها، محاولة 
شخصيتها  يف  اخلفي  اجلانب  استذكار 
أسلوبنا  لكن   . العقائدي  بالفولكلور  املتأثرة 
مستجداتها  آخر  نستحضر  جعلنا  النقدي 
إلى نصوص شعرية  بعد أن طورت إسلوبها 
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»ناسكة«  ديوان  يف  احلياة  بأنسام  مؤطرة 
ومنه هذه القصيدة :

البيلسان..  ينبت  كي   .. احبك  لي  قل 
وتزهر  عمري..  أحداق  تزدهي  كي 

أوردتي اقحوانًا...
حلن  نعزف  كي  احبك..  لي  قل   ((
الشتات..  أتراح ذاك  ونلملم  األمنيات.. 
كي جنوب حدائق العشق البعيدة نذوب 
قلبينا  ملء  حب..  زهرة  كألف 

والشريان.
الصبح  غرد  ما  إذا  احبك..  لي  قل 
احلنينإذا  رداء  التحفت  ما  إذا  وغنى.. 

ما اغرورقت بالدمع عيناي
وزارني شبح الليل احلزين.. إذا ما لفني 
لوحدي الصقيع.. وضاقت دروبي بدوار 

الريح.. ففي راحتيك  املنى
الدراق  يورق   ... أنفاسك  عطر  ومن 

واالرجوان. ((
تكشف  أحبك«  لي  قل   « قصيدة  هذه  يف 
 / والوجودية  احلب  عن  السلفان  غالف 
الواقع  إلى  الشاعرة  ُتهدينا  إشارات  وهي 
فالعنواُن  فيه،،،  احلب  ّدماء  يتسربُل  اّلذي 
محتوى  على  وداّل  ُمعّبر   ) فعلية  قصيدة   (
ما  وهذا  بالعاطفة،  االعترايف  القصيدة 

يشجعنا أن نقول :
حبل  والنقد  الشعر  بني  األمر،  حقيقة 
يتنسم  اآلخر...فالنقد  كالهما  يغذي  سري 
بروائحه  النقد  يعطر  واألدب  األدب،  روائح 
الفواحة، وكالهما سند لآلخر، وهي مناسبة 
»آمنة محمد  الشاعرة  إلى حرف  أن نصغي 

علي« يف قصيدتها األخرى : 
)) أعدني  إلى نصابي.. أعدني إلى نصابي.. 

يا سيدي هذا الهوى أزرى بي..
تدله  ليل  ردى....  قلبي  يف  الشوق 
يفك  املجنون..  وهمسك  مدنفا.. 

ضفائري احليرى.. وينتشي برضابي.
رحيلك  غضب  نصابي..  إلى  أعدني 

والدموع..  وحدي  وأظل  رجوع..  ال 
وتفاصيلك املحمومة.. تعبث بي ظمأ

على  قطرًا  الندى..  ذاك  ينثني  متى 
أوصابي

حضن  فالعمر  نصابي..  إلى  أعدني 
وقمر  وجنتي..  تدفئ  ويدان  غامر.. 

يعانق صبوتي ويبابي.((
ومتثل قصيدة »اعدني إلى نصابي« احتقاناً 
وجودية  ..هي قصيدة  البوح  ينتظر  عاطفياً 
ترسم  فالشاعرة  القلب،  سجينة يف خلجات 
صورة لألشواق التي تتمنى أن تتفتح براعمها 
على شرفات الزمن ، لكن الترقب واملخاطر 
تول دون تفتح تلك البراعم، وهذه الصورة 
من  فكم  وجدانية،  انسانية  قضية  تشكل 
يف  أمنياتهم  حبس  إلى  يضطرون  الناس 
تتحول  األشواق  من  وكم  االنتظار،  قوارير 
يف  الشاعرة  القلب،  وجنات  تدمي  أشواكاً 
الوجودي،  الشجون  تثير  القصيدة  هذه 
تطلق  ثقافة  إلى  بحاجة  نحن  تقول:  كأنها 
خشية  دون  وجداننا  وترر  أمنياتنا  سراح 
نخفي  أن  ودون  احلب،  لغة  يكره  رقيب  من 

مشاعرنا وكأننا نخفي عيوبنا .
ولغتها  بشكلها  الّتمّيز  فيها  القصيدة 
وشكواها، رغم ما فيها من مباشرة العواطف، 
داللة على  األكثر  األدبّي  الّشكل  لكن متتلك 
باتت  الّتقليدّية  القصيدة  أّن  حيث  الّتمّرد، 
املعاصر  الّشاعر  تشكّل قيًدا يحّد من قدرة 
تعد  ولم  الّشعرّية،  جتربته  تعّقدت  الذي 
القوالب الّشعرّية قادرة صاحلة الستيعابها. 
أدبنا  بالّظهور يف  بدأت  ومتى  فكيف نشأت 

العربّي.
وأن الشاعرة كيفت أحاسيسها وفق اجلناس 
مبعايير  املقطع  النثر  بضوابط  الشعري 
حّددها الّنقد لتكون القصيدة خالصة نثرية 

فيها انزياحات مثيرة ؟
إذن، أمامنا جتربة شعرية ناضجة، فالّشعراء 
بالّنثر،  شعرهم  يكتبون  حني  احلقيقّيون 
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بدافع  يفعلون ذلك  بالوزن، ال  كتبوه  أن  بعد 
لعلم  اجلهل  بدافع  أو  الّسهولة  يف  الّرغبة 
الَعروض، بل بدافع الّرغبة يف أشياء أخرى 
خاصة  جديدة،  شعرّية  لغة  خلق  أبسطها 
احلر،  الشعر  ايضاً  تكتب  الشاعرة  وأن 
وإلدراكها حدود النثر القصية / حيث ظهر 
هنا صوت الكلمة يف جتسيد الّداللة، شكاًل 
أو  كما يف صورتها احلسّية  للمعنى،  ا  صوتّيً
الفيزيائي يصبح مبا فيه من عثرة  وجودها 
ملا  مرئية  صـورة  استطالة  أو  اكتظاظ  أو 
تريـد الّتعبير عنه.. ومبا يوحي هذا املقطع :

)) غضب رحيلك ال رجوع.. وأظل وحدي 
والدموع.. وتفاصيلك املحمومة.. تعبث 
بي ظمأ.. متى ينثني ذاك الندى قطرا 

على أوصابي.((
وقد متكنت من استخدام مفرداتها بتأني : 

الفقدان.  الرحيل/  الرضا.  عدم  الغضب/ 
الدموع/ احلزن. الظمأ / الصبر. الندى  / 

التأمل 
النفسية  احلالة  تكشف  املشاعر  بهذه 
للشاعرة يف توجيه خطابها الشعري ملا وراء 
التميز   من  نوع  وهذا  اإليقاع،  بقوة  الكلمة  
بإحساس راٍق بديع، ترى اجلمال الذي يأتي 
مبزج  فتستعمله  والطبيعة  احلياة  ألوان  من 
تغلب  والتي  الرقيقة  أحاسيسها  من  فريد 
عليها ريشة اإلبداع يف رسم صوٍر ممزوجة 
مبصداقية احلنان األنثوي، وما تمله املرأة 
والدات  نصوصها  يف  فأجد  عاطفة،  من 
تعطيه  إلى صدرها،  وليدها  فتأخذ  تتوالى، 
كل ما متلكه من مقدرة على أن يكون أجمل 
الشعري يف سياق  وأفضل يف خلق منجزها 

نصها:
 على رجع الظمأ..وأنني..  صبغي ال يئن بل 
لظى.. وردى احلنني يقتات ليلي.. مسجورة 

أي شظى؛؛
أينك وضفائر زهري.. قد ذوت وعهد خطه 

الترحال.. ال دنوت وال انطفئ؛؛

جتتثني..  الذكرى  وعواصف  أينك   ((
يا  تهزني..  اليك  مسافاتي  وتطوي 
وحديث  وشموع..  لهمس..وجنون 
حلم  أي  الهوى  مي  ..وسدتني..  ناعم 
سطور  فوق  وهوى..تبعثني  أتالشى.. 
شغفا  جتتاحني  اليك  حافية  اجلمر.. 
بانفاسك  مقلتيك..جتلدني  وأسكن 
أي  صدى  صوتي  ويعودني  وتستبيني.. 

لظى ...أي لظى .((
 فليس لي إال بشاهد حي من كلماتها طابع 
الذكرى جتتثني  وعواصف  »أينك   .. املناداة 
بقوة  القصيدة  هذه  يف  الشاعرة  تلتزم  لم 
ونوع   ، اإليقاع  بوحدة  إلتزمت  ولكن  الوزن 
من التغريب وأن اجلرس املوسيقي للقصيدة 
كان متوافقاً مع نسيج القصيدة .. فليس لي 

إال بشاهد حي من كلماتها طابع املناداة ..
 »أينك وعواصف الذكرى جتتثني »

واجلناس،  الطباق،  تسنيم  يف  وجنحت 
االستعارات  يف  تألقت  أنها  كما  والسجع، 

املتعددة التي استخدمتها يف النص..
التجربة الشعورية :

رجع  »على  قصيدتها  يف  الشاعرة  نقلتنا 
الظمأ » إلى عدة أماكن من خالل االنفعاالت 
التي متر بها لتدلنا على مدى عمق وصدق 
يف  ترسمه  الذي  اإلحساس  هذا  ووضوح 
واقع  من  باإلحباط  القصيدة..فشعورها 

احلال..بقولها:
» تبعثني فوق سطور اجلمر

 حافية اليك جتتاحني
شغفا وأسكن مقلتيك..

جتلدني بانفاسك وتستبيني..
ويعودني صوتي صدى

أي لظى ...أي لظى ..!! »
إجهاض  دون  للحيلولة  الشاعرة  تاول   
براعم أشواقنا يف أعماقنا ، فإننا ال نرفض 
دائما هزمية قلوبنا وهذا الرفض يتجلى يف 
قادم  بحلم  التمسك  على  الشاعرة  إحلاح 
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وهدا   ، حني  بعد  ولو  صداه  ُيسمع  ونبض 
اإلحلاح أو اإلصرار تعبر عنه سني املستقبل 
يقتات  احلنني  وردى   ( الشاعرة  قول  يف 
شظى؛؛/وعواصف  أي  مسجورة  ليلي/ 

الذكرى جتتثني.(
الشاعرة  قصائد  يف  الشرطية  ميزة  وهذه 
»آمنة محمد علي االوجلي«. يعّد الّترابط أو 

الّنًصي،واألنسيابية الّتماسك 
وتنطلق   ، احلديث  الّنص  علم  أسس  أحد 
الّنص  أّن  من  املعاصرة  اللّسانية  الّدراسات 
كلية  وحدة  ذات  متماسكة  مركبة  “بنية 

شمولية”
القراءة االستنباطية  :

استهالالً بدأت املبدعة باحلراك، كلغة جتمع  
جمع  للفعل  أعطت  الذاتي،  املدرك  وتلملم 
امللموس،  خيوط(  )جّمعت  بحيث  أبعاده، 
امللموس  ندرك  حتى  الصوت،  وأضافت 
واملحسوس سمعاً، فاعطت للجملة الشعرية 

جماليتها، 
فالنص له فلسفته السايكلوجية التي تنابعت 
،،كي  ) قل لي احبك  بالنص  بحراكات عدة 
ذاك  أتراح  ،،ونلملم  االمنيات  حلن  نعزف 
تعطي  الشعرية  اجلملة  فهذه  الشتات..( 
به  تشاغب  الذي  الداخلي  املكنوني  البعد 
تنحاز خليارات   التي  املتمردة  الشاعرة  روح 

) اذا ما غرد الصبح وغنى،،
اذا ما التحفت رداء احلنني( هنا استمرارية 
التي تعترف بالسعي وأيضاً  املحاكاة األنوية 
منها  الهروب  فهو  األخرى،  للذات  بالعودة 
نبوءة  عن  بعيدة  آمال  عن  باحثةً  وإليها 
هذا  مع  أخرى  بصورة  احلياة  تشكيل  تعيد 

اإلضطراب ..
محمد  آمنة  للشاعرة   « ناسكة   « ديوان  يف 
الشعرية  املختارات  تكتب  فيما  جند  علي 
فتبدو  بقوة،  حاضرة  الشاعرة  األنا  إن   ،
النتماء  إثباتاً  الديوان  هذا  يف  البالغة 
من  احلاضر  اجليل  إلى  الشاعرة  الذات 

شعراء القصيدة النثرية ، كما أن التخصص 
مالمساً  كان  املهنية  املمارسة  يف  التربوي 
 . األدبي  اإلنتاج  جمال  يف  الشاعرة  الفكار 
أثره يف تشكل  ترك  ومعطيات احلداثة مما 
عناوين قصائدها فتركت جرساً واضحا يف 
مشفرة  رسالتها  من  التواصل  نظرية  ضوء 
من املرِسل إلى املرَسل ) املتلقي ( محكومة 
وظيفة  قناة  عبر  لترسل  الذائقة  بسياق 

األدب مكنون نتاجها الشعري. 
إن سالح النقد ال مجاملة فيه، وألن الشاعرة 
»أمنة محمد علي« هي إبنة ليبيا عرين األدب 
لنا  كانت  الساطعة،  وإحدى جنومه  الشاسع 
من  ليس  ألنه  سريعة،  جولة  قصائدها  مع 
جتربة  يف  النقدية  نظرتنا  نضع  أن  السهل 
 ( ديوانها  خالل  من  ولكن  تربوية،  شاعرة 
ناسكة( كتبنا عنها ما يجب من حيث األملام 
الكامل عن قدارتها ، فهي شاعرة من جمار 
وورد، انسانة جريئة وشفافة وشاعرة متمكنة 
من ادواتها قد يكون الشعر  املتنفس الكبير 
لألستاذة آمنه محمد علي االوجلي يف ِحلها 
العالم  وهو  واالكادميي،   االدبي  وترحالها 
األلق  سماوات  يف  روحها  فيه  تلق  الذي 
والتواصل  االرض  عوالم  يف  اخليال  ونسج 
جعلها  الذي  الشعري  الدفق  يف  االجتماعي 
اإلنسانة  املرأة  وهي   ،،، اإلبداع  على طريق 
يف  التدريسية  مهنتها  رسالة  اكملت  التي 
العصر،  متغيرات  داهمتها  أجيال  توجيه 
والتوجيه  الصقل  من  للكثير  تتاج  اجيال 
قصائد  يف  األدبية  شحناتها  ..لتفرغ 
تعانق  واخليال اجلميل،بحيث  الرؤيا  بصدق 
أفكارنا  عن  وتعبر  وارواحنا،  مشاعرنا 
أغوار  تسبر  وهي   ،  ، وهمومنا  وعواطفنا 
لغتها،  بسالمة   ، للحرف  املتعطشة  النفوس 
واسلوبها املدهش .  تياتي للشاعرة املونقة 
، وإلى جناحات قادمة ، ونحن ننتظر والدة 

ديوانها اجلديد .
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لو توقفت عن الكتابة .. سأموت

حاوره. محمود حسانين. مصر

الكاتب المرصي أرشف عرتيس لمجلة الليبي :

الكتابة عن املسرح أمر شبه عسير, فقد حلق فن املسرح إلى قمة املجد 

خصوصية  له  وكانت  عباقرة,  وفنانني  كتاب  بفضل  السابق،  العقد  ,يف 
ما  _أيام  املسرحية  العروض  بدأت  فلقد  »الشعبوية«  والعامة  النخبة 

الفنانني  من  الكثير  تخرج  ومنه  مدرسي,  مسرح  املدارس_  أغلب  يف  كان 

والكتاب العاشقني الولهني لهذا الفن.
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املسرح: فن 
يذكر الكاتب املسرحي »ألفريد فرج«: ))إن 
املمثل  بني  ضمني  اتفاق  هو  املسرح  فن 
سلفاً  يعرف  فهو  الكذب..  على  واملشاهد 
ليس  أمامه  املنصة  على  سيجري  ما  أن 

بحقيقة.(( 
املتفرج  الذي يجعل  العجيب  السر  ما  ولكن 
يجيب  هنا  أمامه؟  يعرض  ما  مع  يتفاعل 
إرادة  يف  يكمن  السبب   (( فرج«:  »ألفريد 
التقمص ومحاكاتها باملظهر, والتأثر به.((, 
ثم يكمل: )) إن اجلمهور عنصر إيجابي يف 
فن املسرح، وال ميكن تصور العمل املسرحي 

بدون جمهور.((
املسرحي  والشاعر  الكاتب  مع  حواري  يف 
احلديث  استهل  الذي  عتريس«,  »أشرف 
»ملا  وهي  قصائده  إحدي  بكلمات  معه 
افتحوا  روحي,  يف  املزيكا  اربطوا  أموت, 

يرحل« للقرين  الشبابيك 
عتريس«  »أشرف  وصف  الكلمات  بتلك 
»املنيا«  موليد  من  فهو  املتمردة,  حياته 
متمرد  عامية  شاعر  مصر,  صعيد  عروس 
وكاتب مسرحي أشد مترًدا على كل شيء, 
العامة  باإلدارة  مسرحي  كمؤلف  أعتمد 
مصر,  كتاب  اتاد  عضو  وهو  للمسرح, 
كتاب  اتاد  رئيس  نائب  منصب  وشغل 
املساعد  األمني  كان  كما  الصعيد,  بشمال 
على  حصل  مصر,  ألدباء  العامة  لألمانة 
األشعار  األول يف  املركز  منها  كثيرة  جوائز 
يف  مسرحي,  عرض  من  ألكثر  املسرحية 
اإلقليمي  للمسرح  اخلتامية  املهرجانات 
املخرجني:  مع  عمل  اجلماهيرية,  بالثقافة 
»حسن رشدي«، و«طه عبد اجلابر«، و«بهاء 
أيضاً  امليرغني«، و«أسامه طه«. مت تكرميه 
وسط  إقليم  يف  مصر  أدباء  مؤمتر  يف 
الصعيد، جامعة املنيا، وجمعية »اجليزويت« 
ومديرية  النقدي,  الشباب  واتاد  باملنيا، 

والرياضة. الشباب 

كتب أكثر من ديوان منهم »ليها طعم جديد 
محدش  مفتون,  ولد  واحديات,  خالص, 
الولد,  سر  »شهدي،  للمسرح  وكتب  غيرى« 

قلب الكون، حلقة نار«.
وكانت له مشاركات ثقافية عدة منها »محكى 
كثيرة  ومحطات  املحروسة,  وليالي  القلعة, 
معه  لنا  وكانت  اإلبداعي  مشواره  رصدها 

وقفات. فيها 
يف البدء كانت كلمة:

من  يأتي  ثم  الكلمة,  تكون  البدء  يف  دائماً 
اختلف  ومهما  واإلنطالق,  الفعل  بعدها 
موضعها, من مستمع أو كاتبها, ولكن تبقى 
الكلمة وتخلد من دخلته, كانت بداية مشوار 
»أشرف« األدبي كما أشار يف عام 1984, 
»املنيا«  يف  األقاليم  أدباء  مؤمتر  يف   وكان 
يقول: كنت مستمًعاً فقط يف حضرة الكبار, 
أدباء  وكل  العزب«,  و«يسرى  حداد«  »فؤاد 
اجلنوب والدلتا الذين أصبحوا أصدقاء لي 
الدكتور  رفيقي  معية  يف  وكنت  بعد،  فيما 
وقدمني  عرفني  الذى  التالوي«,  »جمال 
ديوان  لي  صدر  املؤمتر  هذا  وبعد  إليهم, 

»ممنوع من اجلوازات«.
الذي  الفضائي  املكوك  فعل  للشعر  وكان 
عوالم  إلى  به  وحلق  األجواء  به  اخترق 
إلى  املسرح  غواية  جذبته  حتى  آخرى, 
هوتها العميقة, وكان املسرح الذي جاء بعد 
توجيه نقدي ثاقب من الدكتور »على البطل« 
السعدني«,  »أحمد  والدكتور  اهلل(،  )رحمه 
وكانت مقولة ) شعرك فيه دراما يا أشرف، 
يعنى ممكن تكتب مسرح(، هي ومضة النور 
فكتب  املسرح,  كتابة  بحرفية  أشرقت  التي 
على  عرضهم  مت  مسرحيات  تسع  حوالى 
منذ  اجلماهيرية  الثقافة  مسرح  خشبات 

.1992
وإن كانت بذرة املسرح بدأت بتوجه نقدي, 
فلقد أردت أن أعرف رؤيته للنقد االكادميي 
إشارته  فكانت  احلديث,  والنقد  القدمي, 
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بني  أكبر  وجانب  كبيرة  فجوة  هناك  بأن 
وما  احلديث,  النقد  وآليات  القدمي  النقد 
يستحدثه الزمن من آليات أخرى معاصرة, 
لكن من يجيد هذا. سؤال صادم بني املبدع 

املهتم. غير  والناقد 
إطار  يف  الشعبي  الوعي  تطور  وعن 
نعم  بقوله:  ثقة  بكل  أجابني  التكنولوجيا, 
واملتلقي  الشعبية  والذاكرة  الشعبي  الوعي 
النوعي؛ »جميعهم« تأثروا بالتقنية احلديثة 
ووسائل  النت  من  العصر,  وتكنولوجيا 
النشر اإلليكترونية ومحرك جوجل والبحث 
سواء,  حٍد  على  واملتلقي  للمبدع  املعريف 

معطيات  بني  الوجودي  الفارق  هو  وهذا 
األمس واحلاضر والغد.  

الكتابة: الرمزي والواقعي يف 
الولد«,  »سر  مسرحية  إلى  احلديث  تطرق 
الصراع  رصد  مدلول  وعن  نار«,  و«حلقة 
»سر  مسرحية  كانت  حيث  اإلنساني, 
النضال  ودوام  الصراع  لفكرة  طرح  الولد« 
مشوار  إلى  فيشير  املسيرة,  واستكمال 
البطل الشعبي والتاريخي املناضل, مع كسر 
»باتريس  فنجد  املتعمد,  واملكان  الزمان 
»جيفارا«،  الشرقاوي«،  »أدهم  لومومبا«، 
»سبارتكوس«..  العلى«،  »ناجى  »ياسني«، 
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به.  ويحلمون  وطن  عن  يبحثون  وجميعهم 
حد  على  فهي  نار«  »حلقة  مسرحية  أما 
القمر  وفكرة حلب  دراما طقسية   (( قوله: 
ضد  اإلخصاب  محاوالت  وكل  والنجوم, 
حدوتة  ليست  هي  بالولد،  واحللم  العقم 
وتسلط  الرمز,  يحتويها  ما  قدر  عادية, 
وهى  وتعريته  وكشفه  مظلم(  )وجه  القمر 

أيًضاً.((  علمية  حقيقة 
التباين بني مسرح وآخر:

الشعري  املسرح  بني  التقارب  وجه  وعن 
لنجيب سرور و«صالح عبد الصبور«, كانت 
نظره.  وجهة 
كالهما  أن 
مسرحاً  قدم 
وأجاد  شعرياً, 
»جنيب« 

وبالطبع  بالعامية،  الشهيرة  ثالثيته  يف 
املسرح  ريادة  الصبور,  يحسب لصالح عبد 
وما سبقه  العرب,  وبالد  الشعرى يف مصر 
كان »شعًرا مسرحًيا«، حتى »أحمد شوقي« 
كمنولوج،  طويلة  قصيدة  يقدم  كان  نفسه 
»عزيز  »الشرقاوي«،  هكذا،  الكبار  وكل 

أباظة«, والفارق كبير ويحتاج إلى مؤمتر.
فرج«  »ألفريد  بني مسرح  الفارق  عن  ولكن 
وهل  بكثير«,  و«على  احلكيم«  و«توفيق 
تأثروا  أم  احلديث,  املسرح  معني  حققوا 
»الالال«   انطالقة  كانت  الشعبية,  بالثقافة 
يحدث،  لم  ذلك  أن  على  دليل  خير  هي 
التراث  مع  تعاملوا  جميعهم  إن   (( فقال: 
فعلوا  الستينيات  وكتاب  وليلة،  ليلة  ألف   –
وهذا  القيمة  إرساء  غير  إضافة,  بال  هذا 

فقط.(( جيد 
ولكن رؤيته إلبداع تشيكوف و«برناردو شو« 
و«ابسن«, وما قدموا الوروبا من فن مسرحي 
بدأت  حيث  ومن  القدمي  املسرح  وجه  غير 
مدرسة املسرح احلديث, فهذا ما أقره بكل 
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غيرت  أمثلة  تعدد  أنت  طبعاً..   (( أريحية: 
الفن واملسرح والثقافة وكل  العالم, يف  وجه 
التاريخ  خلدها  إنسانية  كتابات  هذه  شيء، 

ألصحابها وللعالم جميعاً حتى اآلن.((
أخطر  هي  التراجيديا  بأن  يقال  ما  وعن 
أخطر   (( بقوله:  أشار  املسرحية,  األشكال 
فالدراما   – األوحد«  »الوجه  ليست  لكن 
والتراجيكوميدى   الكوميديا  وفيها  متعددة 

والسيكودراما الخ .((
الشعر أوالً:

لكي  الفرصة  وجدت  الشعر  ذكرت  عندما 
الذي  الشعري,  »أشرف«  عالم  إلى  أدلف 
ثم جاء  أوالً،  أنا شاعر   (( بقوله:  استفاض 
من  األسماء  بعض  ذكر  وميكنني  املسرح. 
جيلي الذى انتمى إليه وافخر بهم, »مسعود« 
يف  إبراهيم«  حسنى  و«محمد  و«احللواني« 
العامية، أما الفصيح هناك »سعيد حجاج«، 

»السيد فتحي«, وغيرهم.((
اخلطابة,  ولغة  الشعر  لغة  مزج  عن  ولكن 
كان جوابه قاطًعا, فهو يرفض لغة اخلطابة 
ينتمى  وال  القصيدة,  يف  الصوت  وجهارة 
العامية  يف  خاصة  الشعر،  من  النوع  لذاك 
ومقدرة  بها,  وإميان  قناعة  عن  يكتبها  التي 
وليست عجًزا وال استسهاالً، _كما وصف_ 
فاملسألة ماذا تقول ولك حرية امتالك لغتك.
و«محدش  مفتون«,  »ولد  ديواني  يف  وجند 
ومناقشة  الشعر  لغة  بني  مزج  غيرى««,  

وموارة  مناورة  خالل  من  املعاصرة  القضايا 
هذا  نعم  يجيب:  جعله  ما  من  الصورة,  يف 
متاماً,  عنهما  مسؤول  أنا  صحيح، جتربتان 
بني  اللعبة  تلك  بسبب  بهما  واتباهى  واعتز 
لغة  بني  أيضاً  والتماهى  وموارتها,  الصورة 
بني  املشتركة  والسمات  النثر  ولغة  الشعر 
بلغة  )السرد(  يكون  حيث  والعام,  اخلاص 
تفاصيل  من  حي  مشهد  يف  واألنا  اجلموع 

احلياة اليومية يف الوقت الراهن.
وقد اعتبر استخدام األلفاظ حسية ورمزية, 
وتثير  وتشغل  وتؤدى,  تقود  معاً  فباالثنان 
معه  يتفاعل  الذى  النوعي(   ( املتلقي  تفكير 

ومع طرحه الفني.
كإنسان  وجدانه  يف  متثله  وما  الكتابة  وعن 
يجول  ما  عن  معبرة  كلماته  كانت  ومبدع, 
بالكيان  إيها  املبدع املخلص, واصفاً  بخاطر 
صدقنى  قائالً:  والهوية..  والصفة  والكيونة 
تعني  التي  الكتابة لي وهى  هذا ما أضافته 
لي حياة بالفعل ) لو بطلت أكتب أموووت( .
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طاملا هناك ذاكرة لن تعود وحيدَا أبدَا، هل تفهم ما 
أقول، لن يعود مبقدورك أن تكون وحيدَا أبدَا، هل تفهم 

ما أقول، حتى وإن كنت مبفردك.«

نفترق 
قبل أن
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جايريا . رساج الدين الورفيل
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بدون تعليق .. ألن التعليق
 يزيد الوجع .. جدًا 

أيام زمان



وطن الثقافة
 وثقافة الوطن


