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أربعُة أيامٍ ال تكفي 
لكي تطبَع قبلًة فوق شفة اإلسكندرية

لكي تأخَذ احلياَة يف نزهٍة على الكورنيش 
وتقوَل هلا: أحسنِت والدة امسي !

كُبَْت شجرُة العاشِق 
الشمُس فَتَحتْْ دفرَتَها مبكرا 

والرزاُز يزركُش اخلدوَد 
فَن املواعيَد  البناُت يتخطَّ

والغيُم ينثُر شيالَنُه 
خيبئها يف ظالل الشبابيِك 

 ويعلو .

َر من نفسي سأحتاُج أن أحترَّ
 من فتنِة الطقس 

من مصادفٍة تقوُل: 
عُر/  أنا الوجوُد / أنا اللغُة / أنا الشِّ

أنا احلّب. 
سأحتاُج ِملعقًة تعرُف كيف تكشُط احلننَي     

كيف جتعله شاهًدا 
ال يشبه الَفراَش 

مَعَة  أو الدَّ
أو ينتحُل األعذاَر لشفٍة َنِسَيَها النَّوم . 

أربعُة أياٍم ال تكفي لكي يقوَل شاعٌر: 
مِل/ يا مقهى البورصة/ صباُح اخلري يا حمّطَة الرَّ

يا جداريَة الفنوِن/ صباُح اخلري يا كفافيَس/
صباُح اخلرِي يا بائَعَة الفريسكا/ يا شارع النيب دانيال/ 

صباح اخلري يا نوََّة املكنسِة / صباح اخلري يا حدائق املنتزه/
ُش بظلِّها /  صباُح اخلري يا يًدا تتحرًّ

بد / صباُح اخلري يا امرأًة غسلْت ثدَيَها بالزَّ
صباح اخلري أيها الصيادون..
مَك برّنة املواِل   تالعبون السَّ

 ومرايا الشطوط.

هذا آخُر النَّرد 
اإلسكندريُة تذهُب إىل االمتحان 

ربطْت الفناَر يف املتحف  
 وصرخْت :

ال شيَء يشبهين.

 أنِت اليت قلِت: ال تبِك من أجلي 
 أسندني بضلعَك الشائِخ 

 رمبا أعرف  كيف أناُم على جنٍب واحٍد 
 رمبا ال يبلُغ الورُم الّسقف . 

يف املرسم ..
نام املالُك يف رغوة اإلسكتش 

 مفتشو اللعناِت- على عجٍل-  ينكشون الرتبَة
عون األوصاَل  واللحَن واألغنية     يقطَّ

افُة: هنا مل حيتِس اإلسكندُر كأَسُه األخريَة   قالت العرًّ
 مل يدفن أفلوطنَي وصيَتُه..

 جمرُد عاصفٍة مل حتسن النُّطَق 
ُة املوسيقى .  جمرُد صرخٍة فاتتها حصَّ

انثَنْت فوق ركبة املوج 
طائرَتَها الورقيَّة تشدُّ اخليَط 

غابٌة من األلوان واخلطوِط تدحَرَجْت 
يح  يف كّف الرِّ

هيا .. اضربي الُفْرَشاَة بقوٍة
أنا فراُغِك

ُد ابتسامتِك جَمْ
ورُة  بعد قليٍل ستشفُّ الصُّ
معِ  سنرحُل يف مصفاة الشَّ

انتبهي.. 
راُع  يدوُر على نفسِه الشِّ

القبلة شرنقة الروح 
اتركيها نائمًة 

ال توقظيها
وحده سيطفو احلريُر 

تطفو األناشيُد ..العصافرُي 
 يشقشُق اجملرى .

سريالًيا يفور اإلناُء.. 
تلوحيُتَك األوىل 

خطفتين من عمري 
وضعُت رأسي فوق زمين وبكيُت 

كأنََّك أنا
كأنِّي أولُد من معجزة الصوِت

من شهقة املدى. 

ألعلى.. أشدُّ اللوحَة
للداخِل.. أراوغها 

رياِن  أعلُِّمَها رسَم القلِب وهندسَة الشُّ
طحِ  أغفو فوق السَّ

يَشَة.. أغمُس الرِّ
األحباُر مشاعُل ال ُترى
جغرافيا نيئٌِّة وعرائُس

متشي فوق املاء.  

أنا ظمآنٌة
كعكيت َجفَّ عشُبَها

ال أعرُف من أين أبدُأ
وال كيف أنتهي 

رْت األلواُن فوق ضلعي تقشَّ
الليُل َخَلَع ِمْعَطَفُه 

وذاَب كغريٍب على العائلة.
==

** من ديوان جديد للشاعر  بعنوان " حمطة الرمل". النساء
كل النساء مجيالت

اللواتي عرفت
واللواتي متنيت معرفتهن،

واللواتي مل أعرف.
 كل النساء أصواتهن مجيلة،

المسي حلن خاص –وبهيج- على شفاههن.

ترتيب
هذا أنا أداري ارتباكي عند حافة البنفسجي

أقتل صوراً قدمية.
احتماٌل واحد

أن نستمر
أن نبحث عن إجابة، ونقتل غريزة السؤال.

إقرار
مل يعد يف اجلراب شيء

األمنياُت فّرت، واألحالُم باردة
ووجهي باهت.

 
ليس غري الريح يف يدي

وقليب هوااااااااء.
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طرابلس: 2014-1-15

السقوط يف احلب

 رامز النويصري

تلوحية أوىل
مجال القصاص

كثـــرية هي عناوين الكتب اليت جتذبنا لقراءتها، 
وتتعـــدد األذواق عنـــد اختيـــار النـــوع املفضل من 
الكتابات اليت حتوز على إعجابنا ونشـــعر بأننا قد 
قضينـــا برفقـــة صفحاتها وقًتا ممتًعـــا. ولكن هل 
ترتك كل الكتب اليت نقرأها نفس التأثري علينا؟

توجهنا ألصدقائنا من القراء الشـــباب وســـألناهم 
عـــن الكتب اليت غـــريت حياتهم وتركت تأثريا ال 

ُينسى يف داخلهم.
أورويل جورج    1984-

هـــي رواية صدرت عـــام 1949, وتعتـــب من أهم 
أعمال الكاتب البيطاني جورج أورويل )-1903

ومـــدون  كاتـــب  ســـعد:  مهنـــد  يقـــول   .)1950
فلســـطيين مقيم يف األردن: "هذا الكتاب كان له 
الفضل يف تغيري تفكريي باملطلق، فقد صنع نقلة 
نوعية يف شكل قراءاتي وأصبحت أدقق يف اختيار 
ما ســـأقرأ من بعـــده. فاحتواؤه على هـــذه الكمية 
من االستشرافية للمستقبل السياسي اليت غريت 
نظرتي للسياســـة العاملية جعلتين أكثر اهتماًما 
بالكتـــب الـــيت تتحدث عـــن الوعي البشـــري وعن 

تأثري السياسة يف تشكيل حياة الشعوب".
ويضيـــف مهنـــد: "تأثـــرت بشـــدة وازداد تعّلقـــي 
بالكتاب عندما علمُت أن الكاتب كان حيتضر يف 
حلظات كتابته هلذا الكتاب، فهو كان مســـتعدا 
إلهمال صحته وحياته والتضحية بهما يف سبيل 
فكـــرة يريـــد كتابتها، ويف ســـبيل فكـــرة تضغط 
على عقلك، وهذا شـــيء يستحق مين كقارئ أن 

أتأمله وأقف عنده كثرًيا".
قواعد العشق األربعون – إليف شافاق

صدرت هذه الرواية عام 2009 للكاتبة الرتكية 
إليـــف شـــافاق, وتناولـــت شـــخصية موالنا جالل 
مشـــس  بالصـــويّف  وصداقتـــه  الرومـــي  الديـــن 
التبيـــزي, ومن خـــالل صداقتهمـــا نتعرف على 
أربعني قاعدة للعشـــق، ونالت هذه الرواية جناًحا 

وانتشاًرا واسًعا حول العامل.
قالـــت عنها املدونـــة املغربية، ســـناء البكي: "مل 
يكن كتـــاب “قواعـــد العشـــق األربعـــون” كتاًبا 
عابـــًرا، بـــل اســـتوقفين كثـــرًيا وتغـــريت بفضله 
نظرتي ألشياء كثرية. فقد كنت دائمة الشعور 
بأن هنالك شـــيٌء من التناقـــض أو حلقة مفقودة 
يف ثقافـــيت وفكـــري الدينيـــنْي، وبعد أن ســـافرُت 
ووقفـــت علـــى اختـــاليف مـــع مســـلمني متدينني 
تأكدت أن هناك فعاًل شـــيء ما ينقصين، ولكنين 
مل أكن أجرؤ على جمرد التفكري يف تقييم مدى 
صحة مـــا تلقيُت مـــن تربيـــة دينيـــة"، وأضافت: 
"عندمـــا قـــرأت هذا الكتـــاب تعرفـــُت بفضله على 
أولئـــك الذين ال يفاضلون بني الناس مبظاهرهم 
وال دياناتهـــم وال مراكزهـــم وســـلطتهم؛ أولئك 
الذيـــن يطيعون اهلل عن حب وليـــس عن خوف أو 
طمـــع يف امللذات؛ أولئك الذين يعطون كثرًيا وال 
ينتظرون شـــيًئا، الذيـــن انتصـــرت أرواحهم على 
أجســـادهم. أحسســـت أن فكر املتصوفني متصاحل 
مـــع فكرة التســـامح واحلب والســـالم الـــيت لطاملا 
مسعنـــا عنهـــا دون أن نلمســـها يف حميطنـــا. لعله 
أكثر كتـــاب أخذ مـــين وقًتا طويـــاًل يف قراءته، 
ليـــس ألنه طويل ولكـــن ألنين كنت يف حاجة يف 
كل مرة ألتوقف وأتأمل مـــا جاء فيه، وأواجه به 

ظالم نفسي وتناقضاتها".
نقطة زرقاء باهتة – كارل ساجان

 Blue Pale“ وهـــذه هي الرتمجة العربية لكتاب

Dot” من تأليف العامل األمريكي كارل ساجان 
)1996-1934(, وهـــو من أشـــهر رواد الفضاء يف 
القـــرن العشـــرين، وُعرف مبسلســـله التلفزيوني 
الذي يتحدث عن الفلك “كوزموس”. يقول عنه 
اإلعالمي اليمين، مروان املريســـي: "الكتاب كما 
هـــو واضـــح يتحدث عـــن كوكبنا الـــذي وصفه 
الكاتب بـ “جمرد نقطـــة”. هذا الكتاب إضافة إىل 
ما فيه مـــن كم معلومات فلكيـــة مذهلة صاغها 
املؤلـــف يف قالـــب ممتـــع؛ فإنـــه قـــد جعلين أشـــعر 
بضـــرورة التواضـــع. فكم هـــو حجمي كإنســـان 
يف هـــذا الكـــون الفســـيح إذا كان الكوكب الذي 

نتكالب على خرياته هو جمرد نقطة باهتة؟!"
وُيذكـــر أن الكتـــاب نشـــر باللغـــة العربيـــة عـــن 
سلســـلة “عـــامل املعرفـــة” الـــيت يصدرها شـــهريًّا 

واآلداب  والفنـــون  للثقافـــة  الوطـــين  اجمللـــس 
بالكويت.

قمر على مسرقند – املنسي قنديل
صدرت هذه الرواية عام 2004 للروائي املصري 
املنســـي قنديل، وتدور حول شـــاب مصري ســـافر 
لســـمرقند حبًثا عـــن صديق والـــده القديم، ومن 
خالل هذه الرحلة يكتشـــف نفســـه. هذا ما قالته 
مي فتحي، املدونة املصرية عن الكتاب. وأضافت: 
"كان لقائـــي بهـــذه الرواية مبثابـــة االنتقال من 
روايـــات اجليب إىل عـــامل األدب وبراحه، وال أنكر 
أن هـــذه النقلة كانت صعبة على االســـتيعاب يف 
البداية، إال أنين ســـرعان ما اندجمـــُت فيها، ومن 
خالل رحلـــة البطـــل يف البحث عن تاريـــخ والده 
بدأُت أنـــا أيًضا أطرح الكثري من األســـئلة احملرّية 
على نفســـي وعن احليـــاة برمتهـــا، كما جعلتين 
أؤمـــن أن املؤانســـة أحياًنا قـــد تأتينا مـــن حيُث ال 
ندري ومن أبعد األماكن عن ختيلنا"، وقالت مي 
إن هذه الرواية شـــّكلت لديها دافًعـــا قويًّا للكتابة 

والتعبري عن نفسها عب التدوين.
سنة األولني – ابن قرناس

وامسه الكامل: سنة األولني، حتليل مواقف الناس 
من الدين وتعليلها للكاتب والباحث السعودي ابن 

قرناس )1885-1975(.
وعنه أخبنا املدون الفلسطيين، خالد الشرقاوي: 
"تـــدور الفكـــرة الرئيســـية للكتـــاب حـــول “ســـنة 
األولني” اليت ذكرت مراًرا يف القرآن الكريم من 

باب تذكري املســـلمني مبا حدث مع األمم الغابرة 
ألخذ العبة. ويرى الكاتب أن املسلمني كغريهم 
مـــروا وميـــرون بســـّنة مـــن كان قبلهـــم، وهـــذا 
يشـــمل عدة مواضيع كتفسري آيات اهلل أو اعتماد 
أحاديـــث النيب عليه الصالة والســـالم إضافة إىل 
مســـألة التدين ومـــدى وطبيعة التزام املســـلمني 

بتعاليم دينهم".
ويضيـــف: "مـــا أعجبـــين يف الكتـــاب هـــو اجلهـــد 
البحثـــي الكبـــري واملضين الـــذي قام بـــه الكاتب يف 
إثبـــات حجتـــه، باإلضافـــة إىل مناقشـــة الكتـــاب 
ملواضيـــع تعتـــب مـــن “احملرمات” لـــدى خمتلف 
الفـــرق االســـالمية, ال ســـيما موضـــوع احلديـــث 
النبـــوي واعتماده كمصدر للتشـــريع ولتفســـري 
القـــرآن الكريـــم، كمـــا حيـــاول أن يعيد تفســـري 

بعض آيـــات القرآن الكريـــم ومقارنتها بتفاســـري 
الســـابقني حبجة قوية ومنطق مقنـــع, ويعيد يف 
هـــذا الطريق قـــراءة أحكام فقهية وحـــدود ُيعمل 
بهـــا حالًيا يف خمتلف بالد االســـالم ويف خمتلف 
مذاهبـــه ليوضح بأنها تعارض شـــرع اهلل الوارد يف 
القرآن وتزيد عليه أو تنقص وهو ما خيرجها عن 
الصـــواب، هذا الكتاب يســـاعد على طرح األســـئلة 
بطريقة جيدة وحيتاج من القارئ للصب وســـعة 
الصـــدر لتقبـــل آراء مل يعتدهـــا ومل يتوقع يف يوم 
ما أن ُتسأل بهذا الشكل الصريح والقوي, وهذا ما 

غرّيه الكتاب يف نظرتي لألمور يف احلياة".
ثالثية غرناطة- رضوى عاشور

 1994 عـــام  مـــرة  الروايـــة ألول  هـــذه  صـــدرت 
للكاتبـــة املصرية رضوى عاشـــور، ونالـــت العديد 
من اجلوائـــز وأعيد طباعتها لعـــدة مرات، وتدور 
أحداثها يف ثالثة أجزاء حول أواخر ســـنوات حكم 
املســـلمني لألندلـــس قبـــل وقوعهـــا يف يـــد ملوك 
أســـبانيا الكاثوليك وقيامهم بإجبار الســـكان على 

التنصر أو الرحيل عن البالد.
وعنهـــا تقول آيـــات حممود من مصـــر: وتعمل يف 
موارد التنمية البشرية: "ما زلت أقول بعد مخس 
ســـنوات من أول قـــراءة هلذا الكتـــاب أو باألحرى، 
هـــذه التحفـــة األدبيـــة، أن كل مـــا قـــرأت قبـــل 
ثالثيـــة غرناطـــة ال يقـــاَرن مبا تعلمتـــه من هذا 
الكتـــاب واتبعته بعد قراءته فيما تال من ســـنوات! 
توحـــدت مع كل شـــخصيات الكتـــاب تقريًبا بال 

وأمنياتهـــم  وطموحاتهـــم  خماوفهـــم  اســـتثناء، 
ورجائهـــم ويأســـهم، بكيـــت غرناطـــة واألندلس 
رت  كأنهما وطين الذي قضيت فيه عمري وُهجِّ
عنه قســـًرا، رأيت أحداًثا تتشابه مع أحداث زماننا 
من فســـاد وخـــداع واضطهاد وقهـــر وقمع، كنت 
كأنـــي أرى مـــا ســـنصري إليـــه يوًمـــا إن مل ننتبه 

ونغري ما بأنفسنا".
وعن التغيري الذي أحدثته هذه الرواية يف نفسها 
تقـــول آيات: "غـــري هذا الكتـــاب نظرتـــي وتذوقي 
لـــألدب، إىل األبد. اختلفـــت نظرتي كمن أصاب 
نضًجـــا وخبة بعد صدمة دهريـــة ال يعود بعدها 
لســـابق عهـــده أبًدا، واســـتطاعت حـــروف رضوى 
عاشـــور أن متنحين نضًجا أدبيًّا حتولت من بعده 

لقارئة حقيقية، فهمت معنى األدب".

البساط ليس أمحديًّا – حسام فخر
وهـــي جمموعـــة قصصيـــة صـــدرت يف منتصف 
مثانينيـــات القـــرن املاضي للكاتب املصـــري املقيم 
يف الواليات املتحدة حسام فخر، وهو رئيس قسم 
الرتمجـــة الفوريـــة يف األمم املتحـــدة للمؤمترات 
واملنظمـــات الدولية بني مجيع اللغـــات الرمسية 

الست.
ويقول عنه علي هشـــام، الكاتـــب واملدون املصري 
الشـــاب: "حتًما إنـــك إذا قـــرأت هذا الكتـــاب فإنك 
ســـوف تشـــعر بنســـيم من “رحية احلبايب” يهل 
عليك، فيكفي أن مقّدمه هو أســـتاذنا وعم القصة 
القصرية “يوســـف إدريس”، وراسم غالفه هو عم 
مصـــر “صالح جاهني”, إضافـــًة إىل أن كاتبه له 
أســـلوب بديـــع حيّرض الـــدفء علـــى أن يعرتيك 

أينما كنت وأيًّا كانت حالتك"
وُيذكـــر أن علي قـــد أصدر كتابـــه األول “نقل 
عام” العام املاضي، ونال جناًحا ملحوًظا ووصلت 
طبعاتـــه إىل أربـــع حتى اآلن، ويقـــول علي: "رمبا 
لوال أســـتاذي وكتابه هـــذا – الذي ُيعدُّ من أوائل 
ما قرأت – لتأّخـــر حيب للقص وبالتالي مل أكن 
ألرى جمموعيت القصصية األوىل بهذه السرعة 

بني يدي، هذا الكتاب غرّي حياتي بالتأكيد".
ومـــاذا عنـــك أنت عزيـــزي القارئ؟ ما هـــو الكتاب 
الذي قرأته ويستحق أن تقول إنه قد غرّي حياتك؟

القراء ت حياة  7 كتب غيرّ
عال عنان
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حاول أن تتمّلك الكون وسرتى أن هذا مستحيل.
حاول أن تتمّلك إنساًنا وستكون قد خسرت. 

العملة البشـــرية. قيمتك. إنها أكب مما تتخيل. يظن الكثري أن بإمكانهم 
امتالكك، ولكنهم ال يستطيعون.

التمّلك. احليازة. األحقية.
حنن ال منلك شـــيًئا ســـوى أنفســـنا. لدينا احلق بأن نثري أنفسنا، مننحها 
الســـلطة، نثّقفهـــا، نزخرفها، نشـــّكلها، نتجاوزها، حنوهلا إىل مـــا نريد، أو 

نسيء معاملتها حتى.
قد نتمّلك ســـياراٍت، شـــقًقا، منازَل، طائراٍت، دراجات، مالبس، جموهراٍت، 
أو أثاًثـــا يف املنزل. وقد يكـــون لدينا على الورق عقـــوُد زواٍج ورهن، وصايا، 
شـــهادات جامعية. ولكن إن اختفت كل هذه األشـــياء؟ لن يتبقى لنا سوى 

ذاكرة باهتة تذكرنا بأننا امتلكناها ذات مرة.
يف الواقع، ال شيء ينتمي لنا فعاًل.

قد نكون يف زواجات أو عالقات حب ولكننا ال منلك شركاءنا. إنهم أحرار، 
هلم حرية احلب وحرية الرحيل. إنهم ليسوا بعض ممتلكاتنا، وحنن لسنا 

التزاًما عليهم الوفاء به. 
"ال توجد طريقة متكنك من احلفاظ على شـــيء يريد املغادرة، هل تفهم؟ 

بإمكانك فقط أن حتب ما حولك بينما هو حولك." 
قـــد يكون لنا أبنـــاء، اآلن أو مســـتقباًل، لكنهم هدايا، وليســـوا أمالًكا. هلم 
حرية الرحيل أيًضا يف أي وقت. ال ميكنك استغالهلم، أو إساءة معاملتهم، 

أو إثقاهلم بطبقات عقدك االجتماعية والدينية اليت مل تستطع حلها.
"ال أحب سياســـة البشـــر يف تعاملهم مع ممتلكاتهـــم. الطبيعة أعطت كل 
شيء لكل الناس. كنا حفاًة عندما ولدنا، وسنكون كذلك عندما منوت."

أريد أن أصبح حًرا، وبالنســـبة لي، احلرية تعين التخّلي. التخلي عن كل 
شيء.

لن أمتسك بأي شيء سوى ذلك الذي يبقيين حًيا.
ال أريد أن أمتلك ســـوى جســـدي، عقلي، وزوايا روحي. أريد أن أحشو ذاتي 
باحلـــب، باألمل، باملتعـــة، وباحلزن أيًضا، بالتعاطـــف، والرغبة، وأتوج هذا 

كله بقبلة.
"عندما ال ميلك املرء شـــيًئا ليخســـره، يصبح شجاًعا. حنن مرتددون فقط 

عندما منلك أماًل." 
دون جوان
ماذا عنك؟

هل بإمكانك فعلها اآلن؟
افعلها. افعلها مع كل ما متلك. ال تســـتطيع حبس جنمة تنتمي للســـماء، 

ال تستطيع حبسها، وإال ستضمر ومتوت.
هل بإمكانك اآلن ترك املسروق، املنسي، والقديم؟

هل بإمكانك اآلن التوقف عن التفكري يف حبيباتك الســـابقات، وأصدقائك 
الذين رحلوا؟

هـــل بإمكانـــك ترك كل شـــيء عـــدا احلياة يف داخلـــك، وهـــل بإمكانك أن 
تطلقها حرًة برفق عندما تنفد رغبتها يف التخفي؟
"احلب ال يطالب بامللكية، بل يهب احلرية." طاغور 

اللــــقاء  ـ   1
        جيلـــس أمامهـــا ، بينهمـــا طاولـــة 
مستديرة ، أمامه كدس من األوراق 
والصـــور وقصاصـــات جرائـــد، أمامها 
فتنطلـــق   ، تســـأله   ، األوراق  بعـــض 
كلماته سريعة مدوية كالرصاص، 
يشـــتّد  انهمـــارا،  فتنهمـــر  تتالحـــق 
محاســـه فريتفـــع صوته ، يهـــدأ قليال 
فينخفـــض صوته ويواصـــل حتليله ، 
ورؤيته لألحداث، وتفسريه للمواقف 

الدوليـــة ليقنع املشـــاهدين أن الوطن 
يتعـــرض ملؤامـــرة كونيـــة ... تنتهـــي 
احلصة فتبتســـم له املذيعة ابتســـامة 
نفـــس  فيبادهلـــا  مغزاهـــا  يعـــرف 

االبتسامة .... 

العناقيد  ـ   2
    حتـــدث أمام الكامريا عن األكاذيب 
الـــيت تنشـــرها الفضائيـــات احملرضة 
علـــى القتـــال والـــيت تقـــود اجلماعات 
التكفرييـــة الوهابيـــة املرتزقـــة وعـــن 
احلرب العاملية ضد بـــالده واملؤامرات 
الـــيت حتـــاك ضدهـــا وتابـــع خيوطها 
وكشـــف اســـبابها ومســـبباتها ... ثـــم 
أخـــذ صندوقا صغـــريا وفتحه واخرج 
قطعـــا حديدية ووضعها أمام الكامريا 
وواصـــل حديثه قائـــال ...انظـــروا إنها 
بقايـــا قنابـــل عنقودية ...إنهـــا قدمية 
جـــّدا... ال ميكـــن ان يلقيها جيش كل 
أسلحته حديثة ... ان هؤالء اجملرمني 
املرتزقـــة الذيـــن خانـــوا وطنهـــم هـــم 
الذين يلقونها على منازهلم ويتهمون 

جيش النظام بذلك ... 

 3ـ القبلة 
يف  اجلنـــود  مـــن  جمموعـــة  وقفـــت 
الســـاحة، يرتـــدون أزيـــاء جديـــدة، ال 
حيملون غري أسلحة خفيفة ، انتشروا 
يف أرجـــاء الســـاحة ، حياولـــون توزيع 
املارين املســـرعني،  االبتســـامات علـــى 
وقفـــت حافلة، فتـــح بابها، نـــزل منها 
جمموعـــة من األطفال ، توجه جندي 
حنو أحدهـــم ، وقف الطفل، نظر إليه 
مليـــا فرأى جثث أطفـــال متناثرة هنا 
وهناك يف الســـاحات والشوارع وحتت 
اجلنـــدي  تذكـــر   ، املنـــازل  انقـــاض 
تالحقـــه  الـــيت  والكامـــريا  األوامـــر 
فاحننـــى ليحمل الطفل ويقبله ولكن 

الطفل تركه وهرب... 

ـ العصافري  4
التقينـــا يف املوعـــد احملـــدد ، حتدثنـــا، 
عطرنا حديثنـــا برائحة القهـــوة ، وملا 
نظـــرت اىل ســـاعتها خلســـة صمتـــت 

العصافري وطارت بعيدا .

انبعاث  ـ   5
 اصعـــد مدرج نهج )العروســـة( ببطء 
... أصـــل إىل الدرجة األخـــرية... أضع 
ســـاقي يف شـــارع )باب بنات( فأســـقط 
يف نهر ... بشـــر أمواجه... متالطمة ... 
هـــادرة ... صائحة ... هاتفـــة... تغطيه 

مساء من الالفتـــات املتعددة األحجام 
واألشـــكال واأللـــوان عليهـــا كتابـــات 
عديـــدة ...فجأة رأيت جنودا مدججني 
مبختلف أنواع األســـلحة أمام وخلف 
وفوق سيارات مصفحة وعددا كبريا 
مـــن رجال الشـــرطة واقفـــني صفوفا 
تروســـهم  وراء  بهراواتهـــم  مرتاصـــة 

ومياه
 آســـنة ملونة باردة ســـاخنة تنطلق يف 
الفضاء وتنزل شـــآبيب وغازات خانقة 
رصـــاص  للدمـــوع  مســـيلة  خمنقـــة 
عشوائي يستقر يف الرؤوس والصدور 
واألرجل هراوات تهوي على الرؤوس 

واألكتاف والظهور واملؤخرات ...
حشـــرت يف زاويـــة ... اتـــكأت على احد 
اجلدران فرأيت طفـــال صغريا وحيدا  
يف شـــارع مقفر يلعب يف أجواء غائمة 
حتت مساء ســـوداء تنذر بنزول أمطار 
غزيـــرة تقف ســـيارة الشـــرطة ينزل 
منها شرطي حيمل الطفل من رقبته 

ويقذفه وسط السيارة على جمموعة 
أخرى من األطفال ...خترسه الدهشة 
... يفيق من دهشـــته على بكاء وصياح 
األطفـــال احملشـــورين حتتـــه فانفجر 
صياحـــه وبـــكاءه ... وصلوا إىل مركز 
الشـــرطة ... أنزلوهـــم من الســـيارة ... 
صاح الشـــرطي يف وجهي ... ادخل يا... 
يا  ...يا ... دخلت ... رجالي ترجتفان.... 
جسمي يرتعش ... ما بك ؟ هل أصابك 
برد ؟ مســـكين شرطي آخر من خناقي 
وجذبـــين اليه بقـــوة ورماني بني يدي 

الشرطي اآلخر فصفعين 
وصـــاح يف وجهي ... أيـــن خيتبئ أبوك 
؟ اىل أين ذهب؟ هيا قلي وإال ســـحقت 
صياحـــي  ســـحقا...ارتفع  عظامـــك 
بالدمـــوع  مبللـــة  نداءاتـــي  وتعالـــت 
الغزيرة املتســـاقطة ...أين خيتفي ؟ ال 
أعرف .. تنهـــال على وجهي الصفعات 

... يلكمـــين علـــى فمـــي فيجـــري الدم 
غزيـــرا... تكلـــم ...تكلـــم ... ال أعرف ... 
يرجين بقـــوة ويرميين على اجلدار ... 
يشـــدني من رقبيت أشعر باالختناق ... 

تكلم 
أيهـــا ... واهلل ال أعـــرف ...واهلل ... أنـــت 
تعـــرف اهلل؟ أيـــن التقيـــت بـــه ؟ أيـــن 
رأيتـــه يا...أنظر... فتح قجـــر الطاولة 
جيـــدا  انظـــر   ... وربطتـــه  ...مســـكته 
هـــل تـــراه هنـــا؟ مســـكين مـــن ذراعي 
ورمانـــي علـــى األرض ... قـــال مثقف 
احلي ال تســـمعوا كالمهم ... األرض 
ليســـت كروية الشـــكل بل منبسطة 
... واألرض بســـطناها ... وضـــع ســـاقه 
على صدري ... داس عليها اهلل بســـاقه 
الكبرية جدا فبسطها ... االرض...تكلم 
... يا...يا...يا...جـــاء شـــرطي من املكتب 

اجملاور 
قال لـــه بعض الكلمـــات يف اذنه...نظر 

الي شزرا وركلين ...انهض يا ابن ...

اتعبتين اليوم ...ملـــاذا مل تقل انك يتيم 
أرى  أن  اريـــد  ...ال  مـــن هنـــا  ...اخـــرج 
وجهك مـــرة أخرى ... خرجت جريا ... 
عرفت يف ذلك اليوم ان الشرطي أقوى 
ما يف الوجود ... ترتعد فرائصي كلما 
رأيت  شـــرطيا .... وأتضاءل... أتضاءل 
حتـــى أتـــوارى عـــن األنظـــار... بقيـــت 
متضائـــال النـــي كنت ارى الشـــرطة 
يف البيـــت...يف الشـــارع... يف العمل...يف 
الســـيارة...يف احلافلـــة... يف كل مكان 
... احلشـــد يكـــب ... جمموعـــات اخرى 

خترج من االنهج ...
تصبـــح االمواج اكثـــر صخبا واكثر 
سرعة ... النهر الصاخب ياخذ جمراه 
حنو ســـاحة القصبة ... أفقد توازني ... 
متتد لي يد ... اتعلق بها ... اقطع بعض 

اخلطوات...اصبح واحدا منهم ...

قصص قصية جدا
 ساسي محام

ال ميكنك احلفاظ على 
شخص يريد املغادرة... 

هل تفهم؟ 
سارا فولدينق 

ُيولـــد ترمجة: حممد الضبع والّصـــورة  اإليقـــاع  ضّفـــيْت  علـــى 
املعنى رغبًة يف إعادة التشـــكيل عّل الكون 
يســـتعيد بعض ألقه وكثـــريا من مجاله 
جيمـــع  أن  الّشـــاعر  علـــى  كان  لذلـــك 
أشـــكال الوجع واحلنـــني وُينشـــئ عاملا ال 
يشبه الواقع. عماُد الفعِل الكلمُة وللكلمة 
إمـــكان اخللق فقدميـــا كان الكون بفعل 

األمر "ُكْن"..    
جيمع ديوان "هكذا حّدثين البلح" مخســـا 
"ترنيمـــة"  فاحتتـــه  وعشـــرين قصيـــدة. 
ويف العنـــوان بعد تقديســـّي جيعل بداية 
الكالم درجة من الرتّقي خطابا وحالًة إذ 
الرتنيمة هي األنشودة املغّناة ابتهاال عادة 
وإذا ما كان اخلطاب منفتحا على الّذات 
والطبيعـــة واملؤّنث املفرد صـــارت فاحتة 
القـــول يف الّديوان اختزاَل كون شـــعرّي 
كامـــل. وخامتته "أناي جســـد يف نعش". 
خامتـــة جتعـــل احللـــم موتا وتســـتدعي 
اخليبة بوجهها األقبح: املوت ومتى كان 
املـــوُت انفتاحا علـــى الّســـماء، على املطلق 
وخالصا من قيد ميقتـــه مريدو احلرف 
صـــار اخلطـــاب يف القصيـــدة دعـــوة إىل 
اســـتعادة الّنبض إميانـــا بأّن القلـــَب عّلُة 
الّدفء ونبض احلياة احلّق.                                               
بينهمـــا تكـــون قصائـــد تشـــّدها ثالثّيـــة 
الـــّذات واآلخـــر واملـــكان. ُيهيمـــن ضمـــري 
املتكّلـــم املفـــرد فيجعـــل الّديـــوان حلظة 
مكاشـــفة. هـــو حـــوار الـــّذات مـــع الـــّذات 
تســـرتجع كّل وجوه احليـــاة واخليبة يف 
عالقتها بنفســـها وباملكان ومبن شاركها 
احللـــم ذات زمـــن.. غـــري أّن الاّلفت هو أن 

يهيمن وجع الكتابة، وجع والدة احلرف. 
ترتـــّد كّل القصائـــد تقريبـــا إىل الكلمة 
فتجعل النّص نظمـــا بالكالم عن الكالم. 
إّنـــه الوجـــع الذي ال ينقضي ألّنه يســـكن 

الـــّروح واألنامل، يّتســـع الكون الشـــّعرّي 
ليعـــود حثيثا إىل أداتـــه/إىل جوهره دون 
أن يكـــّرر شـــكل احلضور ويف هـــذا مكمن 
قدرة بقوانني النظم احلديثة والقدمية. 
تتشـــّكل العـــوامل كما يشـــاء هلا الّشـــاعر 
حـــني يعلو مـــّده ويتحـــّول فجأة ســـاحرا 
ينشئ صورا حتّقق البهت ألّنها ال ختضع 
إىل مشـــرتك عاّم قوامه املناسبة أو املعنى 
الواحـــد وهو ما يّبر تراجع الّتشـــبيه مبا 
هو عقد عالقة معلنة لتهيمن االستعارة 
وجتمع املتباعـــدات واملتناقضات وحتّقق 
اإلربـــاك وتدفع إىل الّتفكـــري يف الّصورة 
الّصـــورة  املعنـــى. مازالـــت  وِمـــن ورائهـــا 
خُتلـــق  ال  املعانـــي  ألّن  الّنظـــم  مرتكـــز 
الّشـــاعر  القـــول عنـــد  ومازالـــت ســـطوة 
كامنة يف قدرته علـــى الفعل يف الكالم. 
اجلـــرح"  و"ريـــح  احلزيـــن"  "الفـــرح  هـــو 
و"مضغة الّصدر"و... وكّلها صورة تبعث 
اللغة إىل احلياة من جديد ألّنها ال تشـــبه 
غريها.                                                                    

أّمـــا الطريـــف فهـــو أن خيـــرج األمـــر يف 
الديـــوان عـــن الّصـــورة مبـــا هـــي مرتكز 
القـــول إىل االشـــتغال علـــى البنـــاء. هـــّم 
فـــيّن آخر جيعـــل القصائد بني الّتوســـعة 
واالختزال. تأتي األوىل متنامية فتّتســـع 
وجـــوه املعنـــى لتفّصـــل الوجـــَع أو وجوه 
احلضور وجيعلها الّشـــاعر أرقاما فاصلة 
واصلة تعلن تشّظيه دون أن يفقد وحدة 
الرّتابط. أّما الّثانية - وهي أكثر حضورا 
- فُتختـــزل حـــّد اإلشـــارة. كأّنها فاحتة 
خطاب ال ُيقال كما يف قصيدة "رجاء":                     

 اقصص رؤاك
قالت لي النوارس

ونامت على سريري ..!
فال الـــّرؤى ُتقّص وال الّنـــوارس تنصت..

كأّن علـــى الّشـــاعر أن يقّصهـــا للّريـــاح 
أو لعّلـــه قّصها يف نّص ســـابق هـــو "رؤيا" 
أو رمّبـــا هـــو إمـــكان مشـــاركة لينشـــئ 
القـــارئ رؤيـــاه وتتقاطع األصـــوات زمن 
القـــراءة فتولـــد قصائـــد أخـــرى. وعلـــى 
عكســـها متاما ينشـــئ نّصا "حقوق" قوامه 
الّتناســـل فيحيط باملعنـــى دون أن يقتله 
ألّنـــه يفتحه على الكون فيســـتدعي كّل 
عناصـــر الـــوالدة تقريبـــا وجيعـــل إعادة 
تشـــكيل العامل ممكنـــة بعالقـــات قوامها 
احلـــّق والّرجاء، حّق علـــى األرض ورجاء 

للّسماء:                                                   
للدالء حق على املاء

وللماء حق على اجلبِّ
وللجبِّ حق على األرض

ولألرض رجاء للسماء.
إّن هذا االشـــتغال على البناء الّداخلّي هو 
ما يّبر طرح الّســـؤال الّتالـــي: هل مازال 
أمر الفصل البنّي بني الشعر والنثر قائما 
واحلـــال أّن مـــن القصائـــد ما تســـتجيب 
لشـــروط القّصـــة القصرية جّدا؟ ســـؤال 
يفتح باب حبث كبري ألّنه ينســـف عتبة 
فصـــل كانـــت ثابتـــة. يقـــول يف قصيدة 

"هلا":
أفتقُدك ..

قاَل القلب لنبضه 
حنَي مل جيد 

يف علبة الرسائل 
أي أحرف هلا.

فتوزيع األسطر ال خُيفي الّنفس الّنثري 
ومـــن مّثـــة يغيـــب ذاك الفصـــل الّثابـــت 
لننفتـــح على نصـــوص تدفـــع إىل إعادة 
الّنظـــر يف الّنقـــد ومقوالتـــه وخصائـــص 
األجنـــاس إذا ما أشـــرنا أيضا إىل قصيدة 
أخرى تســـتحضر بعـــض مقّومات الفعل 
املســـرحّي "تراتيل على ركح الّذات" إّنها 
الّدعـــوة إىل البحـــث يف أمر خلنـــا أّنه قد 
ُحســـم منذ زمن ويف هذا استعادة مسألة 
أخرى هي عالقة النـــّص املبَدع مبقوالت 
الّنقـــد.. ولعـــّل األمـــر يبـــدو جلّيـــا منـــذ 
العنوان "هكذا حّدثين البلح" الذي ُيذّكر 
بطبيعة الّثقافة العربّية الشـــفوّية وسند 

النصوص النثرّية القدمية..
إّنه الّشعر مبتناقضاته وإرباكه وكونه 
املختلـــف، خياطب الّنفس ألّنـــه عليه أن 
يكشـــف ســـّرها ويبكيها وإن أعلن بعدها 

الّرحيل "رحيل":
يقِرُئين احلرُف َسالَمُه

ويدي بارتعاش
ترتِّب حقائب كلماتي

ْحِب ألعلَن للصَّ
آن لي اآلن

لف الكلم حول صرة االرحتال.
................

كاتبة وناقدة تونسية.

يا امرأًة ليست كاألخريات..
ما تكتبينه من حروف
 يتحّول بشكٍل ُخرايّف
 إىل فراشاٍت ُملّونة ..

 جنوٍم ُمضيئة ..
 زهرات ُخزامى ..
 وقطرات ندى ..

يا امرأًة ليست كاألخريات..
من أّي ُدنيا تأتني بهذا الّسحر

هذا الِعطر
هذا الّشعر

الذي ال ُيشِبُه إاّل َنفسه
يا امرأًة ليست كاألخريات..
تطّوقني ُعُنقي بهذا اجلميل

هذا اإلطراء الذي ال أستِحّقه
إّني ألرى كلماتك األسطورّية

أومِسًة ونياشنَي على صدري 
وقد جاءتين ِمن عامَلٍ مفقود

أحبُث عنه ُمذ َحَبوُت
يا امرأًة ليست ككّل النساْء

بها يتشّكُل هذا القصيْد
البعيْد
العنيْد

فيا ليتين كنُت أهاًل ملا تكتبني
فكوني كما أنِت دومًا

َمالذاً ..
ِبالدًا

و كوني ِبري

قبل الكالم..

ثين البلح”  قراءة يف ديوان “هكذا حدرّ
د مني للشاعر املغربي حممرّ

    جناة إدهان..

ليست 
كاألخريات

عمر عبدالدائم 
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مـــن املعـــروف أن ســـرعة القـــراءة ختتلف مـــن شـــخص إىل آخر. 
ويعـــود األمر، أساســـًا إىل التدريب والتمرين، عب ســـنوات القراءة 
منذ مدرســـتنا االبتدائية حتى آخر حلظة يف حياتنا نستطيع فيها 

القراءة.
مثـــة طريقـــة للقـــراءة تســـمى )The Scaning( وتعـــين القراءة 
اخلاطفـــة أو القراءة بأســـلوب )املســـح( وتتلخص باملرور الســـريع 
على الصفحة املقروءة، وهذه الطريقة ختتلف أيضا من شـــخص 
إىل آخر، حســـب تعوده عليها، ألن الرتكيز على املعنى ليس واحدا 

لدى كل منا، كما هو احلال مع إدراك الطبقة اخلفية للكالم.
القراءة الســـريعة ليســـت نشـــاطًا خاصًا يرتبط مبهـــن خاصة، بل 
هي حاجـــة ملحة لـــدى مجيـــع املشـــتغلني بالكتابة والقـــراءة من 
احملرتفني واهلواة معًا، خصوصًا يف العصر الراهن، حيث بات الوقت 
مثينًا، واحلياة من حولنا تركض بســـرعة مذهلـــة، وعلينا، قراًء، 
أن نلحـــق بعجـــالت الكتاب والباحثـــني ومكائن الطباعة ووســـائل 

االتصال املتنوعة.
لكـــن األمر مل يعد يتعلق بقدراتنـــا الذاتية، بعد اليوم، كما اعتدنا 
مـــن قبل، ألن جهازاً جديدَا أطلق الشـــهر املاضي، إثر انعقاد املؤمتر 
العاملـــي للهواتف النقالة، يف بوســـطن )الواليات املتحدة( سيســـاعد 
sprit - )سســـتخدمه على القراءة السريعة، واسم هذا اجلهاز هو 

ing( الذي سيعرفنا به أليسون فلود، الذي كتب عن جتربته مع 
هذا اجلهاز اجلديد يف صحيفة )الغارديان( البيطانية.

يقول فلود: حســـب فريق العمل الـــذي يقف وراء ابتكار هذا اجلهاز 
فأثنـــاء قراءتنـــا نصًا عاديًا تبدأ العـــني يف البحث عن نقطة حمددة 
داخـــل الكلمة وهـــي النقطة الـــيت نطلـــق عليها )نقطـــة التعريف 
املثاليـــة( وبعـــد أن تعثـــر العـــني علـــى هـــذه النقطة يشـــرع الدماغ 
بتفســـري معنـــى تلـــك الكلمـــة الـــيت التقطتها العـــني للتـــو.. وهكذا 

ستتحرك العني من جديد اللتقاط )نقطة التعريف( التالية. 
يبـــدو أن املـــرء يصرف من وقته ما نســـبته زهـــاء 20 باملئة ملعاجلة 
احملتـــوى )املعنى( والـ 80 باملئة املتبقية هي ما تنفقه من وقت أثناء 
حتريـــك عينيك مـــن كلمة إىل أخـــرى يف عملية )مســـح( نقاط 

التعريف املثالية األخرى داخل النص املقروء.
جهـــاز )The Spritz( يتيـــح لـــك )نقطـــة التعريـــف املثالية( عند 
البـــؤرة اليت تقع حتـــت ناظريك يف تلك اللحظة، وبذا ســـتقرأ من 

دون احلاجة لتحريك عينيك.
اجلهاز ليس معداً لالســـتعمال يف الرســـائل اإللكرتونية ووســـائل 
اإلعـــالم االجتماعية فقط، بل للكتـــب اإللكرتونية أيضًا. يبدو أننا 

نعمل اآلن مع العبني كبار، كما يقول
.)App(ِ موقع

spritzinc. يضيـــف فلـــود: بإمكانكم جتربة اجلهـــاز على موقـــع
com((. أمـــا أنـــا فبإمكاني قراءة 600 كلمـــة يف الدقيقة، حقًا، 
لكنـــين مل أزل قرب دان هولواي الذي أثار دهشـــيت عندما أخبني، 
قبل شهر، بأنه منذ ما يقرب السنتني يستطيع قراءة عشرة كتب 
وجمـــالت يوميًا. لكن تقنيتـــه خمتلفة بالكامل عـــن جهاز القراءة 
الســـريعة، وهلـــذا "لو كنـــت قارئًا ســـريعًا، فإنين أجلـــأ، دائمًا، إىل 
"دليل" لتأشـــري األشـــكال على الصفحة، كقلم أو إصبعي، إلدراج 
األشـــكال على الصفحة لتوجيـــه عيين"، كما كتب بنفســـه على 

مدونيت.
اجلهـــاز اجلديـــد، على أية حال، يســـتطرد فلود، ممتـــع، ويبدو أنه 
فعـــال حقـــًا، لكن مـــا يواجهين، وجيعلـــين أتوقف عن قـــراءة الكتب 
هو مســـتوى الرتكيز املطلوب، ألنك ال تســـتطيع النظر بعيداً عن 
الشاشـــة ملدة ثانية، كما أنه ال يناســـب قارئًا يســـتلقي على ساحل 

البحر.
مثـــل أي جهـــاز جديد فإن لــــ )Spritz( عيوبه اليت مـــن املتوقع أن 
تعاجل مســـتقباًل، ليصبح منتجًا شـــعبيًا ســـيعتاده القـــراء تدرجيًا، 
وســـيوفر هلم تلك النسبة الضائعة من وقتهم يف حتريك العينيني 

املتلهفتني ملعاني الكلمات أثناء القراءة.

أنوثة:
مثة خملوقات تســـري على أربع.. كان 
هـــو املخلـــوق الوحيـــد الذي ســـار على 
 .. حســـنًا  أكثرهـــا  وكان   .. قدمـــني 
ونضجـــًا .. انتصب ملء قامته .. احتوى 
بنظراته مجيع االجتاهات.. ومل ينظر 
إىل أســـفل قدميه.. التفت إىل قسمات 
املرأة املســـتلقية يف رحابـــة املدى .. قال 
وســـيل االشـــتهاء يغمـــر ثنايا نفســـه:  
ليـــس ألنوثتهـــا موســـم .. هـــي تعرف 
كيـــف تكون أنثـــى يف كل املواســـم .. 
استيقظت يف نفسه كائنات مشرقة.. 
مزقـــت بأظافرها ســـتائر الصمت.. ثم 
أنبتت ريشـــًا وأجنحة .. وطارت تبحث 
املـــرأة املخبـــوءة  عـــن مكنونـــات قلـــب 
واجلبـــال  والصحـــاري  الغابـــات  يف 
والشـــواطئ .. شرع حيتســـي املزيد من 
اجلعـــة .. دون أن يصـــل للحـــد األدنى 
مـــن الثمالـــة.. وحني عاود مـــن جديد 
اســـتغرقته  املـــرأة..  اكتشـــاف مالمح 

دهشًة طفولية.
ظالل: 

تباطـــأت خطواتـــه .. توقف عن املســـري 
.. وتوقـــف ظله معه.. نظـــر إىل قرص   
املبللـــة  جبهتـــه  وحتســـس  الشـــمس.. 

بالعرق.. قال حيدث نفسه:
مـــا فائدة ظل يالزمين وال يقيين وهج 

الشمس احملرقة؟ 
واصـــل املســـري.. تبعه ظلـــه.. اجته حنو 
شـــجرة كبـــرية تلقـــي بظالهلـــا على 
األرض.. جلـــس إىل جـــذع الشـــجرة .. 
حبث عن ظله ومل جيده .. اختفى ظله 

يف ظل الشجرة.
مرايا:

تطلـــع إىل املـــرآة.. وتأمـــل اآلخر الذي 
يقابله .. كان حيمل مالمح

وجـــه يعرفه جيداً.. ابتســـم .. وابتســـم 
اآلخـــر.. حـــرك رأســـه مينة ويســـرة.. 

وقلده اآلخر .. قال له: 
أنت وجهي الـــذي أمحله معي ويعرفه 
اآلخـــرون.. فاملـــرآة ال تزيـــف الوجوه.. 

لكنها ال ترى وجهي اآلخر.          
عودة:

راودت خوفها بالتوسل إليه أن يبقى .. 
أغلق األبواب دون كلماتها..

انفجـــرت دموعهـــا شـــالاًل يتدفق من 
جمرى أحزانها .. محل حقائبه وغادر..

شـــراب  مـــن  كأســـًا  جتـــرع  أن  بعـــد 
الذاكرة قال: ســـأعود إليهـــا يومًا ما.. 
كي أســـند رأسها فوق وسادة اهلدوء .. 

قبل بلوغي احملطة األخرية.
مقامرة :

راهنته على احلـــب والعبث.. قادته إىل 
دائرة املتعة.. وجد نفسه منساقًا إليها.. 
يف حلظات فقد فيها زمام الســـيطرة.. 
لتمســـك هـــي بـــه.. كان بإمكانهـــا أن 
يبـــدي  أن  دون  حتفـــه..  إىل  تقـــوده 
اعرتاضـــًا.. وكان كل شـــيء يبدو له 

مثل احللم.. 
كانـــت الدائـــرة ممتعة بقـــدر ما هي 
خطرة.. قال بعـــد أن احتواه مزيج من 
البهجـــة واحلـــرية: أقامـــر بظل يقيين 
باخلـــواء..  النفـــس  وأمـــين  اهلجـــري.. 

وأعرف أن الندم يولد من رحم اللذة.

أزهار:
كان يبحث عن زهرة ال تذبل ليهديها 
إليها.. جتول يف كل البساتني.. يتأمل 
األزهـــار.. ســـأل   كل بســـتاني قابلة.. 
وكل بائـــع أزهار.. عن زهرة ال تذبل.. 
تأســـف اجلميع.. وتأمل هـــو.. ألن عمر 
الزهـــور قصـــري. قـــرر أن يهديهـــا قلبه 

الكبري.. ألنه توأم لزهرة ال تذبل.
طفولة:

كان يرقب األطفـــال وهم ميرحون.. 
وطنـــني ضحكاتهم ميأل الفضـــاء.. ّود 
لـــو ينفصل عن األشـــياء.. ينســـلخ من 
مـــن  يتحـــرر  احلاضـــرة..  اللحظـــات 
أعبائه.. ويرتد للوراء.. طفاًل يركض 

حافيًا.. ويزهو منتشـــيًا بنزق طفولي.. 
وحـــني  النظـــرات..  تعاتبـــه  أن  دون 
حيتويه التعب.. يرمتي يف حضن أمه.. 

حيث مملكة السكون واألمان.
رحيل:

مثـــة وجـــوه مألوفـــة كنـــت أعرفها..
كاألشـــباح..  ذهـــين  يف  اآلن  تتجلـــى 
وأنا أذرع هذا الشـــارع .. حضورها يبدو 
لـــي أقرب للواقـــع.. وكأنها خترج من 
جدران هذه البيـــوت وتتقدم باجتاهي 
فأشـــعر أنين أتصل بهـــا على حنو غري 
مرئـــي .. كنت دائمـــًا أراها جـــزءاً من 
املشـــهد اليومـــي يف هـــذا املـــكان.. وقـــد 
رحلت قبل أن تكمـــل حكايتها وخلفت 
فراغـــًا يف مســـاحة احليـــاة احملـــدودة.. 
ثـــم مل يعد يذكرها أحد.. أعرف أنين 
ســـأرحل يومًا وأالقيهـــا بعد أن تتوقف 
أنفاسي عن ممارســـة نشاطها اليومي 
.. حينذاك سأحيا يف ذاكرة األصدقاء 
ولوقـــت حمدد ثـــم أختفـــي تدرجييًا.. 
وأزول مثـــل زوال الظل.. ما أصعب أن 
أختيل جمرد التخيـــل.. صورتي وهي 
ختتفي من مرايـــا العيون اليت كانت 

تراني.
ال مباالة:

يتجولـــون  الذيـــن  الصبيـــة  أولئـــك 
منتشـــني حتت رذاذ املطـــر.. ويعانقون 
بعـــد  حيفظـــوا  مل  باتصـــال..  املـــرح 
حـــروف  مثـــة  كاملـــة..  األجبديـــة 
ال  هـــم  نظراتهـــم..  أمـــام  تتســـاقط 
يدركون كم من حمطة سيتوقفون 

عندها..  وال يعرفون أنهم ســـيتوقفون 
يومـــًا كعالمة منتصبـــة يف منتصف 
حيتفظـــون  هـــم  لذلـــك   .. الطريـــق 

مبركزهم يف دائرة الالمباالة.
وجه آخر: 

يف هـــذه الضاحيـــة الشـــعبية ال تـــرتدد 
احلياة يف إبراز مالحمها املقززة.. إنها 
تتعرى متامًا وسط األشياء الرخيصة 
والوجـــوه املغـــبة والعبـــارات اجلوفـــاء 
املتداولة.. بوسعي اآلن أن أرى بوضوح 
اخلســـة والقـــذارة هلـــذه الضاحية يف 
إنـــه جيلـــس هنـــاك   .. وجـــه أحدهـــم 

ويبصق أكثر مما يتكلم.
رؤية:

يـــوم جديـــد يشـــرق بداخلـــي  صبـــاح 
على حنـــو مبهـــج.. هذا اليـــوم خيتلف 
عن ســـائر األيام.. هكذا أشـــعر به رغم 
رتابـــة األشـــياء املعتـــادة.. أحـــس بعدم 
احليادية يف التعامل مع هذه األشـــياء 
وكأنـــي أعيـــد ترتيبها برؤيـــة أكثر 
واقعيـــة.. عربـــة اخلضار الـــيت جيرها 
البائـــع.. الطفـــل الذي حيمـــل حقيبته 
املدرسية.. رائحة الرغيف املنبعثة من 
الفرن .. العامل الـــذي يفرغ البضائع.. 
بائـــع الصحـــف اليوميـــة.. اللحظـــات 
تستدعي معنى احلياة يف روح األشياء 
اليت جتمعها مســـاحة الضـــوء.. فأراها 
بكل بســـاطة وعفويـــة كما مل تتضح 

لي من قبل.
برودة:

تثاءبـــت األضـــواء والنوافـــذ أغلقـــت .. 
دلفـــت الكائنـــات إىل بوابـــة العتمـــة.. 
هـــدأ الضجيج.. وال شـــيء ســـوى ثوب 
قصري مـــن نـــوم مهلهل.. فوق وســـادة 
باردة.. كـــبودة هذه الليلة الســـارية 
يف أعماقـــي.. من جوف حلظات خاوية 
متـــد العتمة يديها الباردتـــني.. تلتفان 
يـــوم  بتفاصيـــل  املثقـــل  قلـــيب  حـــول 
صاخب.. وأنا أتنـــاوم وال أنام.. والوقت 
ميضى مثـــل كائـــن يســـري بطوات 
مثقلة أتناوم ثانيـــة وال أنام.. فأجلس 
إىل طاولة الســـهرة البـــاردة.. مواصاًل 
التحديـــق يف غابـــة ليليـــة موغلـــة يف 

الوحشة.

هل تقرأ بسرعة؟ 

         عواد ناصر

تأمالت ..
حممد العنيزي

تكرر رمـــي القمامة اليت يرميهـــا البعض يف 
غفلـــة منه أســـفل جـــدار بيته املطلـــي باللون 
األبيـــض ، فجـــاء يف أحد األيـــام وكتب على 
ذلـــك اجلـــدار بطـــالء أمحـــر وبـــط كبري 
:  "ممنـــوع رمـــي القمامـــة هنـــا يا حمـــرتم  " . 
وكمـــا يفعـــل يف كل مـــرة  وضـــع القمامة 
امللقـــاة أســـفل اجلـــدار يف صنـــدوق ســـيارته 
اخللفي لريميهـــا بعيدا حيث مكـــب القمامة 
. لكـــن العبـــارة الـــيت كتبهـــا مل يكـــن هلا أي 
تأثـــري ، بل كان هلا تأثريا عكســـيا فقد تزايد 
رمـــي أكيـــاس القمامـــة أســـفل جـــدار بيته 
، وتراكمـــت هنـــاك أكثـــر وأكثـــر ، وعبثا 
حـــاول أن يصطاد أحـــد الفاعلني ، أو مينعهم 
مـــن خـــالل حراســـة املـــكان ، ألنهـــم كانـــوا 
يرمـــون  القمامة أثناء غيابه ، ومل جيرؤ أحد 

أن يرمي القمامة هناك يف حضوره . 
جـــاء يف يـــوم آخـــر ودهـــن بالطـــالء األبيض 
اجلـــدار الذي تراكمت بالقرب منه القمامة 
بالطالء األبيض ثم كتـــب بالطالء األمحر 
وبـــط كبري : " ممنـــوع رمـــي القمامة هنا 
يا محار " ، واســـتأجر سيارة مزودة بصندوق 
خلفـــي كبـــري ورمـــى القمامـــة يف صندوق 

السيارة وذهب لريمي بها يف املكب البعيد . 
ورغـــم حـــدة الشـــتيمة إال أن القمامة راحت 
بعد كتابتـــه لتلك العبارة ترتاكم كل يوم 

حتت ذلك اجلدار مبعدالت متزايدة .
حـــاول جمـــددا أن يقبـــض علـــى أحـــد هؤالء 
األنـــذال كمـــا كان يســـميهم ، فاختبـــأ يف 
ســـيارته على مســـافة بعيـــدة من بيتـــه وراح 
يرقـــب اجلدار من هنـــاك ، ولكن دون جدوى 
رغـــم أنه جلـــس لفـــرتات طويلـــة ويف أوقات 
متباعـــدة ، وكأن الذيـــن يرمـــون القمامـــة 
حتـــت جدار بيتـــه هم من األشـــباح . أو علموا 
بطتـــه فاختفوا إىل أن يتوقـــف عن مراقبة 

اجلدار .
جـــاء يف يـــوم آخـــر ، ونقل القمامـــة إىل حيث 
املكب مســـتأجرا ســـيارة ذات صنـــدوق خلفي 
أكـــب ثـــم عاد وقـــام بطـــالء اجلـــدار باللون 
األبيض ، ثم كتـــب بالطالء األمحر وبط 

كبري : " إن شاء اهلل شلل يف األيدي " 
ومنذ ذلك احلني بقي املكان نظيفا ومل جيرؤ 

أحد على رمي القمامة مرة أخرى هناك .
فرشاة أسنان 

الحظـــت مؤخرا أن زوجيت املتحمســـة لثورة 
انتقاداتي  17 فبايـــر صـــارت تتضايق مـــن 
لألوضـــاع اليت آلـــت إليهـــا البـــالد ، وترى أن 
هذه االنتقادات جتاوزت حدودها حني صرت 
أعلـــن عن شـــكوكي يف أن ماجرى ابتداَء من 
17 فباير هو ثورة فعال ، فهي تعتب أن كل 
املصائـــب اليت يعيشـــها الليبيون بعـــد انتصار 
الثورة ســـببها أعـــوان ومؤيدو القـــذايف الذين 
يطلق عليهم الكثري مـــن الليبيني مصطلح " 

األزالم " وأحيانا  "الطحالب " .
 ذلـــك الصبـــاح وأنـــا أهـــم بغســـل أســـناني مل 
أجد الفرشـــاة اخلاصة بي  يف الكوب اخلزيف 
املوضـــوع على احلوض الرخامي   ) اللفندينو 
(، قّلبـــت اإلنـــاء اململوء بفرش األســـنان حيث 
كانـــت فرشـــاتي تتواجد هنـــاك كل صباح 
مع زميالتها فلم أجدها ، فتحت باب احلمام 
وناديـــت زوجيت وأنا ما زلـــت واقفا عند الباب 

وسألتها : 
-أين ذهبت فرشاة األسنان اخلاصة بي ؟

 فأخبتين من موقعا داخل املطبخ انها اشرتت 
فرشا جديدة جلميع أفراد العائلة وفرشاتي 

اجلديدة  موجودة يف العلبة .
 قلت هلا : أية واحدة منها فرشاتي ؟ 

أجابتين : اخلضراء اللون . 
قلـــت : فرشـــاتي الســـابقة كان لونها أخضر 

، وهـــذه أيضـــا كذلك ما الســـبب يـــا ترى يف 
اختيار هذا اللون ؟

أجابت بنفس النبة اجلادة : ألنك صرت من 
الطحالب  !!

قلت : على أية حال ال تنسي أن اللون األخضر 
هو جزء ال يتجزأ من راية االستقالل !!           

كان يرقد بعيدا
يف اخليمة جلسوا على الكراسي البالستيكية 
البيضاء ، حيتسون الشاي ويتبارون يف تعداد 
حماســـن الفقيد ، لقد اكتشـــفوا اآلن فقط 
كـــم كان رائعا وعظيما ، لكنه ويا لألســـف 
مل يكـــن بوســـعه االســـتماع لكالمهم اجلميل 
الذي يبوحون به ألول مرة ، فقد كان يرقد 

بعيدا عنهم يف نومته األبدية.
الطفل يبكي

الطفـــل يبكي يأعلى صوته وقد رمى حقيبته 
على الرصيف : الأريد املدرسة ..أريد الرجوع 
إىل بيتنـــا . األم متســـك بيـــد طفلهـــا وتشـــري 
بأصبعهـــا إىل مبنى املدرســـة خلفهما وتقول 
: أنظر ماأمجل املدرســـة ....ماأحلى احلديقة 
....ماأحلـــى األلعـــاب . مـــن خـــالل القضبـــان 
املزروعـــة يف الســـور نـــرى مراجيـــح ولعبـــة 
الســـلحيبة وكـــرة ضخمـــة وألعابـــا أخرى 
ونـــرى أشـــجارا مقلمـــة بعناية بهـــا عصافري 
تزقزق ، وأرضا إزدانت بعشب أخضر مشذب 
، ونرى معلمة تســـري على الرصيف احملاذي 

للحديقة ويف يدها عصا
الفتى الرسام

فاز الفتى بالرتتيب األول يف مســـابقة الرسم 
على مســـتوى املدينـــة ، يف املوعد احملدد ذهب 
حلفل توزيع اجلوائز ، وكانت جائزته شهادة 
تقدير وكتاب ، كان الكتاب من تأليف أحد 
رجـــال الديـــن ، عاد الفتى إىل البيت ســـعيدا ، 
وأطلـــع والديه وأخوته على شـــهادة التقدير 
والكتـــاب . فرحوا كثريا ومتنوا له مســـتقبال 

زاهر ا 
يف اليـــوم التالـــي قـــرر الفتـــى أن يتوقف عن 
الرســـم نهائيـــا .لقد قـــرأ يف ذلـــك الكتاب أن 

الرسم حرام شرعا .
كشف نظر

- انظر مرة أخرى هل أصبحت اآلن  واضحة 
؟

. - ال......بصراحه  مش  واضحة
- حسنا أنظر اآلن هل هي  واضحه ؟

. - ال ...ال مش  واضحه 
  - أنظـــر اآلن من الناحية اليســـر.....هل  صا 

رت واضحة اآلن ؟
. ال على العكس أشعر أن األمور زادت -

 أنا آسف فأنت لديك مشكلة يف نظرك-  
  -  نظـــري كان عشـــرة على عشـــرة ....لكن  
اآلن مش قادر نشـــبح أكثر من مخســـة مرت 

قدامي ...ليش طفيتوا النور  الدنيا ظالم .  
- مفيش حد طفا النور . 

بطالء أمحر وخط كبي

   إبراهيم محيدان   
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ونظـــرا لشـــبه انعـــدام مـــوارد الدولـــة فاملقاعـــد 
املدرســـية تبع بها احـــد اهل اخلري مل تكن هناك 
ميزانية للتعليم ...الدولة ال متتلك املال وبعد ان 
اجتزنـــا مرحلـــة االبتدائي كنا نعلـــم االخرين، 
وكنـــا صغـــارا قـــام بتدريســـنا  طاهر الشـــريف 
وصـــاحل االســـكندراني، ثـــم بدأ جمـــيء املعلمني 
من مصر اليت ســـاعدت بإرساهلم ومصر هي من 
توىل دفع مرتباتهم  ويقول حنن كنا شـــاعرين 
بهـــذه الظـــروف والـــدول العربيـــة جلهـــا تعاني 
تبعـــات االســـتعمار ..ولقد اهتمـــت املدارس حتى 
بشـــؤون التغذية للتالميذ  كان االفطار توزيع 
متـــر يأتي من اخلـــارج عبارة عن مســـاعدات من 

امريكا وبريطانيا 
اشـــراف  املعلمـــني حتـــت  اســـس معهـــد  عقبهـــا 
بريطانيـــا اجتـــه للمعهـــد جيـــل املتخرجني من 
مدرسة االمري مدرسة والنهضة ونسبنا للمعهد 
عقـــب مرحلـــة التعليـــم االبتدائي ايضـــا وحنن 
نـــدرس يف 6 ابتدائي بدأنا نـــدرس ونعلم جمانا 
للتالميـــذ ويف الليل نـــدرس الكبار حملـــو االمية 
وكان قبلنـــا معلمـــني مـــن مصـــر وكنـــا نعلم  
الصغـــار يف الصبـــاح اىل جانـــب تلقينـــا للتعلم و 
نســـاعد الكبار يف حمو االميـــة وكان نرى ذلك 
كواجب وطين ونفتخر بعملنا ودورنا وباعتبار 
ان البالد تعاني الفقر وال مال هلا واألمم املتحدة 
ســـاعدت وبعد فـــرتة واحلمد هلل اصبحـــت افواج 
التعليـــم تـــزداد كنا نرى ذلك ونشـــعر بســـعادة 
غامـــرة  ولقد كنـــا اللبنة االوىل اليت تشـــهدها 
ليبيـــا يف جمال بنـــاء التعليم ومن الشـــخصيات 
البـــارزة كان طاهر الشـــريف وهو اول من توىل 
ادارة التعليـــم يف بنغـــازي وكمـــا ذكـــرت فمن 
يصل الصف الســـادس االبتدائي يتجه اىل معهد 
املعلمـــني كان عدد الناجحـــني كفيل بالوقوف 
مع االخرين وأصبحنا نعلم بال راتب وال نســـأل 
املـــال وبعد فرتة بدأت املســـاعدات تأتي من مصر 
ودول اوروبـــا ..وحنـــن طلبـــة مبعهـــد املعلمـــني 

أسسنا جملة املعلم.
 واملســـاعدة كـــبت ملعهـــد املعلمـــني مـــن الدول 
الغربية وجيلنا بدا ممارســـة العمل وعيينا على 
املستقبل وبدأت اجلرائد تظهر يف البالد وكتبنا 
فيهـــا تلك الفـــرتة كلهـــا طلبـــة ومعلمني كنا 
نعمل على  رؤية املســـتقبل وبرقة اخذت قســـط 

عال مـــن التعليم من يتعلم يعلـــم غرية وعندما 
اسسنا جملة املعلم بعد االبتدائي وحن يف معهد 
املعلمني وتولينـــا حنن الطالب و عبداحلميد بن 
عمران وأيضا معلمني من مصر وســـوريا وبدأنا 
العمـــل بال كلـــل وملل وكنا نســـال انفســـنا – 
كل واحـــد - مـــاذا قدمـــت..؟ هذا كان شـــعورنا 
كنا نتعامل مع الواقع .. وكنت قد خترجت يف 

عام 1958
وعـــن مـــن يكتـــب يف جملـــة املعلـــم قـــال: اجمللة 
مفتوحة أمام اجلميع للكتابة فيها واملشـــاركة 
جبهـــود الطالب واملعلمني نكتـــب مقاالت واغلب 

موضوعاتها كانت احلـــث على العمل التطوعي 
واذكـــر ان احويو العـــامل تبع للتعليم وســـاعد 
اجمللـــة والطلبة اخلرجني من مرحلة  االبتدائي 

كانوا يشاركون فيها . 
كنـــا نكتـــب عـــن احلـــث علـــى العمـــل والتطلع 
للمســـتقبل واملســـاهمة يف التنويـــر ونشـــر العلم 

واملساعدة وكنا نتطلع ملستقبل البالد 
وعـــن دخوله جملـــال الكتابـــة واالهتمـــام الثقايف 
قـــال:     اغلـــب الطـــالب واملعلمون يســـكنون يف ) 
سوق احلشـــيش( أو ما يعرف بالصفصفة الذي 
يضم انـــاس اغلبهـــم اخنرط يف جمـــال التعليم 
او مهتما به ومشـــجعا لـــه ... مع قلة العدد لكنهم 
اســـتطاعوا ان ينهضـــوا بالتعليـــم وكان يوجـــد 
باحلي مطبعـــة وكان لنـــا اهتمـــام بالصحافة. 
كنـــا نكتب املقـــاالت مليئة باالمل يف املســـتقبل 
ونسلمها للمدرسني. وهذا ماجاء يف تقديم سامل 
الكبـــيت لكتاب اهلوني املعنون بـ )كِلمة وكاتب(  
" اهلونـــي ، كاِتبـــًا ، عاَش جتاربِه وســـَط الناس ، 
فعرفتـــه أحيـــاَء بنغـــازي – املدينة الـــيت أحب - ، 
وعرفُه مواطنوها ، وعرفته مقاهيها ، وجلســـاِتها 

العاِمرة بالِنقاشات".  
ويصـــف اهلونـــي حـــال الليبيـــني اليـــوم فيقول: 
الطلبـــات اليوم كثرية ومتســـرعة وعدم الصب 
هو الســـبب ايضا ســـببها تغري الناس بعد ان ظهر 
البـــرتول يف البالد وبدأت تظهـــر الثروة والناس 
الذيـــن اســـتغنوا على حســـاب االخريـــن وتغريت 
النفـــوس وظهـــرت فئـــات الثـــراء وزاد االهتمـــام 
باملـــال على حســـاب الوطـــن جيلنـــا كان معطاء 

وكنا نرى ان املستقبل لنا. 

دخوله للصحافة 
طارق الرويعي وطاهر الشريف كانوا حيثوننا 

على التطوع والعمل وكانوا يساعدون
املعدمني وجماالت اخرى.

 عشـــنا يف بيئـــة حتـــث علـــى التعلـــم والكتابـــة 
وبدايـــات دخولي عامل الصحافة كان من خالل 
عـــدة جرائـــد كالعمل والرقيب، هـــذه الصحف 
ســـاعدت يف تقديم جيل جديد مثقـــف ومتعلم، 
ويف جريدة برقة اجلديدة نشـــرت أوىل مقاالتي 
عن احلرية واالســـتقالل، وهي جريدة حكومية 
كان رئيـــس حتريرهـــا األســـتاذ عبـــداهلل عبـــد 
اجمليد وكان وامحد الرويعي يكتب يف الرياضة 
ومل نكـــن نتقاضـــى يف مال نظري ما ننشـــر كنا 

نكتب أجألن نبين وطنًا. 
يقـــول الباحـــث ســـامل الكبيت يف مقدمتـــه لكتاب 
)كِلمـــة وكاتـــب(:  "والكاتـــب –يعـــين بوبكـــر 
اهلونـــي - واحد مـــن أصحاب احِلرف الشـــريف، 
والكِلمـــة النظيفـــة، الذيـــَن يعتـــز ِبهـــم القـــارئ 
الواعـــي، الذي فتَح عينيِه علـــى ِكتابِتهم، وعلى 
ُمعاناِتهم)من اجل شيء(، وهَو أيضًا مَن الذيَن مْل 
ُيتاجـــروا ِبذلَك احلرف .. وتلَك الكِلمة، ومْل يبتغ 
ان يرتقي ِبهما ُســـلمًا، أو حُيقق مغنمًا ِبواسطِتها 

يزول مَع الريح".
العمـــل  كان  اهلونـــي:  بوبكـــر  الكاتـــب  ويقـــول 
والكتابة للصحافة يصحبـــه نقاش وحوار حول 
املوضوعـــات وكان اول مـــن تكلمـــوا معـــي حول 
كتاباتي طالب الرويعي وحســـن صديق وايضا 
صديقـــي ابراهيـــم زغبية  حيـــث كانت جتري 
بيننـــا حوارات ونقاشـــات وكانـــت ظاهرة جيدة 

بـــني العفة يف التدويـــن البصري والبذخ يف 
التلوين، رشـــاقة اخلطوط يف عوامل فسيح 
تتمتـــع بـــبة كبـــرية وذائقـــة بصريـــة 
متجولة يف أرجاء عوامل الفنون التشـــكيلية 
منذ بداية التعبرييني إىل آخر ما مت اجنازه 
يف تاريـــخ فـــن الرســـم، الفنـــان التشـــكيلي 
الليـــيب الطاهـــر األمني املغربـــي يعيش بني 
النـــاس معبا عنهـــم بكل صـــدق بطوط 
تكاد ال تســـتقر على أسطح لوحات ممتلئة 
مبواعظ تشـــكيلية: وجوه األمهات، امومة، 
وحنني اجلدات وقصصهن امللونة بإضاءات

زرقاء خافتة يف أيام الشتاء ونساء جيتمعن 
ليبيـــة  بأزيـــاء  فتيـــات  النبـــع،  عـــني  عنـــد 
مزركشـــة، فواكه ناضجة بألوان زاهية، 
متـــر، برتقـــال، رمـــان، لـــون اصفـــر فاقـــع، 
طريـــق يفضـــي إىل قرية، خنيـــل وواحات، 
مساء زرقاء صافيـــة، طفولة ملونة، خيول 
وفرسان، كل هذا اســـتدعاء حلاالت وقيم 
كانـــت يف املاضي اجلميل وأعـــاد صياغتها 
يف نصوص بصرية ملونة تصل إىل املتلقي 
دون أي عنـــاء. خيلخل القناعات القارة اليت 
كانـــت تتمثـــل يف ذائقـــة مدرســـة الرتبية 
الفنية ذات الطابع املدرسي واملستوى الفين 
واملعريف املتدني وثقافة ســـائدة يف جمتمع 
غري منتبه إىل املمارســـة التشـــكيلية وعدم 
اعتبارهـــا قيمـــة فكرية وثقافيـــة مهمة يف 
فـــرتات مبكـــرة مـــن الســـتينات مـــن القرن 
املاضـــي. أعمالـــه ال تســـكن دهاليـــز العتمة 
فهـــي حتاكـــي احليـــاة البســـيطة قصص 
الناس ومـــا حييط بهم بأســـلوب ومعاجلة 
فنيـــة راقية ذات خطـــاب تشـــكيلي مرهف 
تتحســـس مكامـــن اجلمال وحتمـــل قضايا 
الوطـــن والنـــاس، تزدهـــر ألوانـــه يف اغلبها 
الطيبـــة  األرض  حـــب  برائحـــة  متشـــحة 

وألوانها الزاهية. 
الفنان يرسم بكل صدق ملتزم بفنه والقيم 
اجلميلة اليت يعب عنهـــا يف أعماله مبتعدا 
عـــن فكرة )خناســـة األعمـــال التشـــكيلية( 
وسياســـة الرتويـــج الزائفـــة الـــيت وقـــع يف 
شـــباكها الكثـــري من الفنانني التشـــكيليني 
الليبيـــني والعـــرب، اليت جتعل مـــن الفنان 
صانـــع أو آالت تأمتـــر مبتطلبـــات الســـوق 
واملشـــرتي فهو يطـــرح قضايا مهمـــة بالغة 
يف الدقـــة مـــن األمومـــة وعالقة اإلنســـان 
بـــاألرض واإلنســـان باإلنســـان والتمســـك 
بـــكل مـــا هـــو مجيـــل يف عادتنـــا وتقاليدنـــا 
مـــع االنفتاح علـــى اآلخر   واالســـتفادة من 
جتاربه وخبته يف مجيع العلوم. فهذا البعد 
اإلنســـاني يضفي ثراء فنيا يف هذه األعمال 
وتندرج من ضمـــن األعمال احلاملة للقيم 
اخلالقة يتفق عليها اجلميع وتعتب كتابا 

تشـــكيليا ومرجعا أخالقيا مهـــم من ضمن 
تراثنا الوطين. 

مـــن  لوحاتـــه  مفـــردات  الفنـــان  يســـتدعي 
اليوميـــة،  احليـــاة   الشـــعبية،  الذاكـــرة 
األســـواق، الوجوه، األزياء الشـــعبية، األبنية 
وشاطئ البحر، األرياف واحلقول واجلنوب 
اللييب اجلميل مبزارعه املختبئة بني لفيف 
بـــني أشـــجاره  املتأنقـــة  النخيـــل وواحاتـــه 
اليافعـــة وجداول املـــاء والعالقة بني محرة 
األرض وخضرتها وما يكســـوهما من زرقة 
عميقة بسمائها الصافية وهو يتأرجح بكل 
يســـر بني عاملني عامل املـــدن وعامل األرياف 
وعالقته املتينة اليت تكونت فيهما. فالفنان 
مـــن منطقة فران الشـــاطئ وأقـــام مبدينة 
طرابلـــس ودرس الفـــن التشـــكيلي برومـــا 

ايطاليا.
يف  البســـيطة  واحليـــاة  األرض  لوحـــات 
األرياف ال تعب عن هذا العامل أو تلك بقدر 
مـــا تعـــب عن عـــامل مل يعـــد موجـــودا إال يف 
ذاكرتنا تقريبا وابتعاد البقية عنه بســـبب 
مد البـــرتول واحلياة احلديثـــة امللوثة بكل 

املظاهر السلبية ، فيصبح 
ذاكـــرة  تنشـــط  عملـــه مبثابـــة ومضـــات 
معرفيـــة  بصريـــة  منظومـــة  يف  األجيـــال 
تصبـــح ذاكرة للوطن يرجع إليها اجلميع 
الكل حســـب حاجته الفنيـــة والثقافية. من 
هنـــا أيضـــا كان الطاهـــر األمـــني املغربـــي 
يراعي التطور الذي أصاب فن الرســـم منذ 
بدايـــات القرن العشـــرين وصـــوال إىل أخر 
مدارسه، ويراعي تطور عني املتفرج اجليد، 
فكانت أعماله رغم وضوح مالمح أشـــكاهلا 
واقرتابها من الناس يف خطابه وطرحه، إال 
انـــه ينتهج آخـــر ما توصل إليـــه التعبرييني 
يف تلـــك الفـــرتات وما أنتجتهـــا خمتباتهم 
الفنيـــة مـــن خالصـــة يف املعاجلـــات الفنية 
وأمريـــكا  أوروبـــا  يف  الســـائدة  احلديثـــة 
الالتينية كاملدرســـة االجتماعي األشـــهر 
يف هـــذه البلدان. بعد أن ختـــرج من ايطاليا 

يف منتصف الســـتينيات، كان من مؤسسي 
نـــادي الرســـامني بطرابلس ومن مؤسســـي 
دائـــرة الفنـــون التشـــكيلية بـــوزارة الثقافة 
الـــيت قامـــت بالعديد من املعـــارض يف ذلك 
الوقـــت وكان له اهتمامات بفـــن التصوير 
الفوتوغـــرايف فأنتـــج العديـــد مـــن األعمال 
واملعـــارض  املناشـــط  مـــن  بالعديـــد  وقـــام 
الفردية واملشاركات الداخلية واخلارجية 
أن  منـــذ  الفـــين  العمـــل  عـــن  ينقطـــع  ومل 
احرتفه ألكثر من مخســـة عقـــود إلميانه 
برســـالة هذا الفعل وما يصبو إليه من آمال 
وطموحات يف ترقية الذوق العام وختفيف 
وطأة اجلهل يف جمتمعنا الذي كان يرزح 

حتت اعتى األنظمة الشمولية يف العامل.
فـــزان  الشـــاطىء  بأقـــار   1941 _مواليـــد 
الفنـــون  ليســـانس  علـــى  حصـــل  ليبيـــا-  ـ 
اجلميلة قسم الرســـم من أكادميية روما 
للفنـــون اجلميلة_1965 _عضو مؤســـس 
الحتـــاد الفنانني التشـــكيليني العرب ســـنة 
1971 وعضـــو األمانـــة العامـــة لالحتـــاد. 
شـــارك ونظم عدة معـــارض بليبيا والدول 
العربية واألجنبية منـــذ عام1960 - عمل 
رئيســـا لوحدة الفنـــون التشـــكيلية لبلدية 

طرابلس.

الطاهر االمني املغربي : مواعظ تشكيلية
عدنان بشري معيتيق

أبوبكر اهلوني الصحفي الرحال القاص الساسي
سليمان االحول

ولـــد ابوبكر اهلوني يف عـــام 1937 مبدينة اجدابيا، ويقـــول يف نفس العام 
انتقلنـــا للعيش يف بنغازي ويصف حال ليبيـــا آنذاك بقوله: “كانت البالد 
تعاني الكثري تلك الفرتة ليبيا توها خرجت من  فرتة االســـتعمار االيطالي 
ومل تكـــن ليبيا متتلك ميزانية أو مال ال وجود للمدارس وال مستشـــفيات 
ولكن بـــدأت االعمال الوطنية مـــن قبل نفر قليل من املدرســـني للنهوض 
بالبلـــد.. ليبيـــا كانت بلـــد فقري ولكن ليـــس ليبيا فقط ايضـــا حال الدول 
العربية كان مشـــابه ورغم الظروف القاســـية مت االعتمـــاد على العنصر 

الوطين وتوالها الفئة املتعلمة املثقفة وهم قلة حاولوا النهوض بالبلد”. 
وكانت مدرســـة االمري اول مدرســـة ليبية عربيـــة يف البالد تقريبا كان 

ذلك سنة 1950 م اوىل ابتدائي باألمري. 

وعندمـــا تأتي مارا مـــن الشـــارع كان هناك تفاعل 
وتشـــجيع من النـــاس وكانـــت اجلرائـــد يف بداية 
انتشـــارها ومـــن قـــرأ لـــك يناقش معـــك موضوعك 

ويشجعك وكنت أشعر أنين أقدم شيئا للبلد.
وعن سياســـة النشـــر الـــيت تتبعهـــا الصحافة يقول 
بوبكر اهلوني: "كانت مجيع مقاالتي تنشـــر بدون 
تغيري أو حذف وكان هذا هو الســـائد انذاك وكنا 
حنث بعضنا وحيثنا النـــاس ملاذا ال تكتب عن كذا، 

وكانت النقاشـــات تشـــجعنا علـــى الكتابة وكانت 
هنـــاك مناضرات وحـــوارات بنادي اهلالل وتشـــجع 
على االستمرار يف الكتابة وكان يطلب منا الكتابة 
عـــن تشـــجيع العمل اخلريي على أســـاس انه مفيد 

للبلد بطبيعة تلك املرحلة اليت حنياها. 
كتبت يف الرقيب و8 جرائد ببنغازي 

بعد برقـــة اجلديدة بدأت اكتـــب يف كل اجلرائد 
العمـــل الرقيـــب وجملة املعلم واحلقيقـــة اليت قال 
عن ذكرياته مع السيد رشـــاد اهلوني قال: التقيت 
مع رشاد اهلوني وكنت اكتب يف عدد من اجلرائد 
وقـــال لي انـــه عاتب علـــَي وبادرني بالســـؤال ملاذا ال 
تكتـــب معنا؟. حتـــى حنن لدينـــا جريـــد احلقيقة.. 
فقلـــت له ســـيقولون هذه جريـــدة ال اهلوني فقط، 
فقـــال لي: لو اســـتمعنا هلـــذا الكالم لـــن نعمل، بعد 
هذا احلـــوار بفرتة تبـــت مقاال وأعطيته لـــه... وعن 
املوضوعـــات اليت كان اهلوني يفضـــل الكتابة عنها 
قـــال: "كانت القوميـــة انذاك هي الســـائدة يف ذاك 
اجليـــل الذي تأثر بهـــا ودعمها – بدايـــة الصحافة 
كانـــت حتـــث وتعمل علـــى بنـــاء االنســـان – وعن 
النصيحـــة اليت يقدمها لصحافيي وإعالميي اليوم 
قـــال انصحهم باحلريـــة وقول احلـــق وحث الناس 
علـــى التعـــاون ونبـــذ اخلالفـــات، ويضيـــف اهلوني: 
نشـــرت قصص قصرية يف بعض الصحـــف ويوميا 
كان لـــدي 3 مقـــاالت يف عدد من الصحـــف اليوم 

مجعتهن يف 3 جملدات.
 وعـــن احلرية كتـــب اهلوني يف مقال لـــه بعنوان " 
احلقيقة بعد 69 " نشر يف صحيفة احلقيقة عقب 

صدورها من جديد بعد ثورة 17 فباير 2011 ،
 "هـــذا ما كانت عليه الصحافـــة يف ذلك الوقت من 
متتعهـــا بقدر كبري من احلريـــة واملوضوعية، ومل 
يكـــن هناك شـــيء خييـــف الكاتـــب أو يقيـــد حريته 
يف الكتابـــة وابـــداء الـــرأي بكل صدق ووضـــوح، لذا 
كانت الصحافة تزدهـــر ويزداد اقبال القراء عليها 
بشكل متواصل ومســـتمر، فقد كان نقد مشكالت 
اجملتمـــع يطرح بـــكل صراحة وشـــفافية من ذكر 
للمشـــكلة وأســـبابها وكيفيـــة حلهـــا أو التخلص 
منهـــا، وهذا ما جعـــل لإلعـــالم دوره الفعال يف حل 
القضايـــا واملشـــكالت، فكانـــت بذلـــك الصحافة هي 

صوت الفرد املراد ايصاله إىل املسؤولني". 
ويصـــف اهلوني وضع ليبيـــا اليوم بالســـيئ ويقول 
بعض النـــاس املســـئولة مفرطة يف االنانيـــة، البلد 
يف حاجـــة للهـــدوء وإعـــادة البناء وحتســـني املرافق 
الصحيـــة والتعليـــم والبنيـــة التحتيـــة.، وأضـــاف: 
ال جرائـــد وال صحافـــة اليـــوم يف ليبيـــا ميكـــن هي 
مطبوعـــات فقـــط ألنها يف طور النشـــوء. املســـتقبل 
اليوم ضبابـــي وما كتبناه يف اجلرائـــد فيما مضى 
وبعض مقاالتي ال زالت صاحلة إىل اآلن وكأنين 

كتبتها عن الوضع حالي لليبيا. 
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الثقايف-ميادين 
املعروف ان الصورة الفوتوغرافية هي 
توثيق حلياة واقعيـــة واملصور هو من 
يعمل على اظهار عناصرها اجلمالية، 
ويرتك للمتلقي قراءتها حسب وجهة 
نظره. هنا حتاورنا مع مصورين حول 
مـــا الـــذي جيذبهـــم اللتقـــاط صورة 
مـــا، وهل هنـــاك عالقة محيمة تنشـــأ 
بـــني املصور وصـــوره؟ وهـــل التصوير 
باإلبـــداع؟  عالقـــة  لـــه  الفوتوغـــرايف 
فـــكان رد املصور الصحفـــي فاتح مناع 
الذي يغريـــين اللتقاط صورة معينة 
أمـــران أوهلمـــا أنا كمصـــور صحفي 
يتطلب األمر مـــين التقاط عدة صور 
ومن جوانب عدة تســـاعد يف اكتمال 
عناصر املوضوع املطروح وأيضا وضع 
خيارات للصـــورة الواحدة امام خمرج 
الصحيفـــة أو اجمللـــة، ويضيـــف فاتح 
منـــاع: "أحيانـــًا اجدنـــي أختـــار صـــوراً 
معينة أراها من واقع خبتي األنســـب 
لعامـــل  إضافـــة  للنشـــر  واألفضـــل 
الفضـــول الـــذي يعتـــب دافعـــًا كبرياً 
اللتقـــاط صورمـــا ميكن أن يســـتفاد 
منها الحقًا. عندما أرى مشـــهداً معينًا 
أمامي أرمسه يف عقلي قبل أن التقط 
الصـــورة وقـــد أغـــري رأي واجتـــه إىل 
مـــكان آخـــر وهنـــاك مشـــاهد تفرض 
علـــى املصور عدم الـــرتدد يف التقاطها 

كاملنظر الطبيعية". 
ويـــرى املصور فاتـــح منـــاع: "التصوير 
الفوتوغرايف أصبح اليـــوم فنًا يتطلب 
واســـعًا  وخيـــااًل  وممارســـة  موهبـــة 
وذكاء وإحســـاس وهذه األخرية هي 
اليت متيز مصور عن غريه وتشري إىل 
متيـــز بصمتـــه الفنية علـــى الصورة، 
الكل بإمكانه اقتناء كامريا وما تتميز 
به من ســـهولة االستخدام خاصة مع 
الرقمية  الكبري للكامـــريات  االنتشـــار 

وهنا نتعـــرف على مقـــدرة املصور يف 
إبـــداع الصورة اليت يكـــون اجلميع قد 

التقطها".  
وعن عالقـــة املصور باللقطـــة الفنية 
قال مناع: "الصـــور اليت ألتقطها تظل 
حمفـــورة يف ذاكرتـــي حتـــى مبرور 
فـــرتة مـــن الزمـــن فإنين أســـتطيع أن 
أعرف مـــا إذا كانت صورة معني هي 
مـــن التقاطـــي. أقـــول يف كل صـــورة 
أعيش حلظة التقاطها كأنين ارســـم 
لوحة بعيين أؤطرها يف داخلي قبل أن 

يراها غريي". 
وقال رئيس املنظمة الليبية للتصوير 
املصـــور طـــه الكريـــوي: "اتعامـــل مـــع 
الصورة حســـب الغرض مـــن الصورة 
ذو طابـــع  التصويـــر  يكـــون  فحينمـــا 
فين أو التوثيقي حيـــث يكون اجلمال 
فيـــه  تتجلـــى  مـــا  وكل  والطبيعـــة 
عظمـــة اخلالـــق عـــز وجـــل ومل تعتاد 
العـــني رؤيتـــه لنذرتـــه مثـــاًل، يكـــون 
األكثر اغراء بـــدون منازع، وأيضًا ما 
يكون طريفًا قد يكون مغريًا لتوثيقه 
املوضـــوع  يكـــون  حـــني  أمـــا  بصـــورة. 
الصحفـــي  بالتصويـــر  عالقـــة  لـــه 
خمتلـــف  هنـــا  الوضـــع  فبالتأكيـــد 
حيث املوضوع يفرض نفســـه ولنقول 
احلدث هـــو ما يكـــون دافعـــًا اللتقاط 
صـــورة معينة فاملشـــهد الذي يلخص 
أو يصـــف احلالـــة بدقـــة هـــو األقرب 
للكامـــريا"، وأضـــاف طـــه الكريـــوي:" 
أي  يـــرى  جيعلـــه  املصـــور  إحســـاس 
مشـــهد يســـتحق التصوير مـــن عدمه 
وأيضـــًا هـــذا يعتمد علـــى ذوق املصور 
نفســـه ومـــدى إحساســـه باجلماليات 
وكذلـــك يعتمـــد على الرســـالة اليت 

يريد إيصاهلا من خالل عدسته".
وعـــن العالقة بني التصويـــر واالبداع 
أجاب املصور طه الكريوي: بالتأكيد 

الصورة الفوتوغرافية

الوقوع يف احلب من النظرة األوىل

أن التصويـــر لـــه عالقة باإلبـــداع والفن 
البصريـــة، وهـــو  الفنـــون  إحـــدى  فهـــو 
فـــن يعتمـــد على الضـــوء وهلذا يســـمى 
التصوير الضوئي، واإلبداع يف هذا الفن 
يعتمـــد علـــى اتقـــان اســـتعمال الكامريا 
ومعرفـــة أساســـيات التصويـــر الضوئي 
والتمـــرس يف اســـتخدام قواعـــده ومـــن 
ثم كســـر هذه القواعـــد للحصول على 
نتائـــج مبهـــرة يطلـــق عليهـــا اســـم )فن 
وإبـــداع(". وأوضـــح الكريـــوي انـــه على 

الرغم
ســـهل  التكنولوجـــي  التقـــدم  أن  مـــن 
وصـــول الكامـــريا أليـــدي كل النـــاس 
حيث أصبـــح التقاط الصـــور من خالل 
الكامريات واهلواتف النقالة يتم بشـــكل 
املصـــور  أن  إال  حـــدود  وبـــدون  يومـــي 
املبـــدع والفنان هو الذي يأتـــي دائمًا مبا 
تألفه العني بشـــكل مل تألفـــه. ويضيف: 
"الصورة اليت ألتقطها هي الصورة اليت 
شاهدتها وعلى الغالب ال تكون نفس ما 
شـــاهدها من مروا بنفس املشهد أو حتى 
من كانوا بالقـــرب مين أثناء التقاطها، 
وهنا اإلحســـاس والشعور جزء ال يتجزأ 
مـــن هـــذه اللقطـــة اليت قـــد يشـــاهدها 
اآلخرين فلن تكون بنفس األحاســـيس 
واملشـــاعر مهما فعلنا، باختصار شـــديد 
هـــي  التقطتهـــا  الـــيت  الصـــورة  أن  أرى 
برفقـــة  للمشـــهد  املوثقـــة  الذاكـــرة 

املشاعر احلسية".  
يقـــول املصـــور شـــحات علـــي اشـــليمبو: 
الفنـــون  أحـــد  الفوتوغـــرايف  "التصويـــر 
البصريـــة القدميـــة احلديثـــة حيث انه 
صنف عامليًا من الفنون العامة كـ غرية 
من الفنون االخرى مثل الرسم والنحت 

وغريها"، وأضاف شحات اشليمبو:
"يف حقيقـــة االمـــر غالبًا مـــا تكن روحي 
التقـــاط  ســـباقة ألي عمـــل اجنـــزه يف 

فعالقـــيت  الفوتوغرافيـــة،  الصـــورة 
بالصورة عالقـــة روحية حبته حيث ان 
العمـــل متكون من عدة امور تقنية انا ال 
اتقنهـــا ولكن الروح والوجدان والســـحر 
هـــو ما ينجـــز العمل غالبًا. وفـــى الغالب 
تكون االغراءات كثـــرية وعديدة حيث 
ان املشـــهد الـــذي تراه عيـــين يرتجم إىل 
روحـــي مباشـــرة ودون مقدمـــات أجـــد 

نفسي مرتجاًل خلفه". 
املصورة هبة شـــالبي قالـــت: انها هاوية 
الفوتوغرايف وســـتظل لألبد  للتصويـــر 
حيـــث اللقطة تتجســـد أمامها قصة بال 
حروف، وتضيف: "أرى أشياء قد ال يراها 
غريي من املصوريـــن واملصورات وقد ال 
يراهـــا عامـــة الناس كما قـــد ال ارى ما 
يلتقطـــه زمالئـــي وهـــذا أو مـــا دفعهـــم 
اللتقـــاط  مـــا  مشـــهد  وراء  للركـــض 
تفاصيلـــه. التصويـــر هـــو فن تشـــكيلي 
بالدرجـــة األوىل ولـــه عالقـــة مباشـــرة 
باإلبـــداع والرؤيـــة الفنية واإلحســـاس 
الفـــين لرمبا جتديـــن مصوريـــن كثر 
ولكن قلة من جيدبك احساســـهم الفين 
للصورة وما يريدون نقله عب صورهم 
للناس. كثـــرية هي مواقف احلياة اليت 
متر امـــام اعيننـــا وال نســـتطيع ايقافها 
ولكننـــا نقـــدر علـــى االحتفـــاظ بها عب 

عدسة الكامريا لألبد.
وتوضـــح هبـــة انـــه لطاملـــا احبـــت ذلـــك 
الشعور الذي يأتي قبل التقاط الصورة، 
مضيفة: "الصـــورة الفوتوغرافية متنح 
قلـــيب احاســـيس خمتلطـــة وخمتلفـــة 
جتعلـــين شـــاعرة او كاتبـــة، التصويـــر 
عبارة عن احســـاس فين متميز ومتنوع 
وقلـــة مـــن ميلكون ذلـــك احلـــس الذي 

مييزهم عن اآلخرين". 

الص��ورة الفوتوغرافية متنحين احاس��يس خمتلفة جتعلين ش��اعرة أو كاتبة، التصوير عبارة 
عن احساس فين متميز ومتنوع وقلة من ميلكون ذلك احلس الذي مييزهم عن اآلخرين

التق��اط الص��ور م��ن خ��الل الكام��يات واهلواتف 
النقالة يتم بشكل يومي وبدون حدود إال أن املصور 
املبدع والفنان هو ال��ذي يأتي دائمًا مبا تألفه العني 

بشكل مل تألفه

يف كل صورة 
أعيش حلظة 

التقاطها كأنين 
ارسم لوحة بعيين 
أؤطرها يف داخلي 

قبل أن يراها 
غيي

شحات اشليمبواطه الكريويفاتح مناع

صورة هلبة شالبي

صورة لفاتح مناع

صورة لفاتح مناع
صورة طه الكريوي
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ســـار بطى حثيثة كطريد ال يلوي على شيء، أحس 
بـــبد اخلريف يســـري بني أوصاله، رفـــع ياقة معطفه 
ووضع يداه يف جيوبه ملتمسا بعض الدفء، فاحتواهما 

الفراغ كأيامه املضنية اجلوفاء..
بدأت أشعة الشمس ترتاجع حنو املغيب، والليل يزحف 
بظالمـــه، فغدا كقطعة منه يتحـــرك يف هذا الطريق 

اخلالي، الذي قاده إىل شاطئ البحر.
جلـــس مفرتشـــا رمالـــه، غـــري بعيد عـــن أمواجـــه، اليت 
تتالطـــم بإيقاعات صاخبة كاســـتيائه، ثم ما تلبث أن 
تســـتكني حدتها علـــى صخوره املرتامية كهواجســـه و 
يتطايـــر رذاذهـــا الناعم كأحالمه، الـــيت صارت بعيدة 

املنال...
لقـــد أعيـــاه البحـــث عـــن عمـــل؛ مبواصفـــات حتصيله 
العلمـــي دون جدوى، كما أضحى عالة على أخيه بعد 

أن فقد والديه.
دب اليـــأس إىل حياتـــه، قـــرر الرحيـــل عن أهلـــه، بيته، 

ماضيه، أحالمه، كل شيء...
تكـــوم يف مكانـــه، شـــاخصا ببصـــره إىل الســـماء، يتابع 
جنومهـــا الـــيت يشـــع وميضهـــا بـــني الفينـــة واألخرى 

كآمالـــه املرتقبة، غري عابئ بـــبودة الليل وحلكته إىل 
أن داهمه الكرى.

أفـــاق على أصـــوات النـــورس، وهي حتلق فـــوق البحر، 
الـــذي بـــدا ســـاكنا هـــذا الصبـــاح كمزاجـــه، وخيوط 
الشمس تتألأل على صفحاته خجولة، كلوحة تتماوج 
فيها شـــتى األلوان، مما أغراه بالســـباحة، نزع مالبســـه 

،ثم غاص فيه رغم برودته.
وســـط مياهـــه.. أحـــس حبملـــه خيـــف شـــيئا فشـــيئا، 
وخماوفه تتناثر حوله كزبد البحر، وأوهامه تتالشى 
كقطـــرات املـــاء مـــن جســـده، والطمأنينة تعـــود إليه، 

لتقتلع جذور اليأس من أعماقه.
ردد مـــع نفســـه: - احلياة  كفاح.. وال شـــيء فيها يدعو 

لالنتظار.
ارتـــدى مالبســـه بســـرعة و تابـــع طريق النســـيان، يف 

رحلته إىل اجملهول..

طريق النسيان

بوشعيب عطران

ِق ِعْنَدَما َيُدوُر  كثرياً َما َنْســـَمُع َعْن َكِلَمِة التََّذوُّ
احَلِديـــُث َعـــِن األَدِب َوَطَرائـــِق ِدَراَســـِتِه وَنْقــــِدِه، 
َوَكأنَّ َهــــَذا التـــُذوَق ُهَو َقـِريُن اإلْبـــَداِع األَدِبي َأِو 
ِة  ـــِق ِمْن ِصحَّ الَفـــينِّ الـــِذي اَل ُيَفاِرُقُهَما، َوِللتََّحقُّ
َهـــِذِه الَفَرِضيَّـــِة اَلُبـدَّ لنـــا أْن َنْبَحَث َعـــْن َتْعِريٍف 
ُح لنا َجانبًا َوَلْو َيِســـرياً َعـــْن َحِقيَقِة التَّـُذوق  ُيَوضِّ
ُد أنَّ َمْعَنى َكِلَمُة  ، َفِفي َمَعـاِجِم اللَُّغِة جَنِ األَدِبـــيِّ
ًة َبْعَد  َقُه أْي َذاَقُه َمرَّ َذاَقُه: َأْي اْخَتـــَبَ َطْعَمُه، َوتَََذوَّ
 ، ـــيِّ ٍة. َواْنَتَقَلْت ِداَلَلُة الَكِلَمِة ِمَن اجمَلَاِل احِلسِّ َمــــرَّ
 ، اِب، ِإىَل اجمَلَاِل امَلْعَنِويِّ ـــرَ َعاِم َوالشَّ ُق الطَّ َوُهَو َتَذوُّ
ييِز َجيِِّدِه  ْعِر َوالنَّْثِر، َأْي َفْهِمِه، َومَتْ ِق الشِّ ِمْثَل َتَذوُّ
ِديـــِد َطَبَقِتـــِه الَفنِّيَّـــِة. َويِف َذاِت  ِمـــْن َرِديِئـــِه، َوحَتْ
َق اأَلَدِبيَّ ُهَو: "ِتْلَك  اإِلَطـــاِر َرَأى الَبْعُض أنَّ التَّـــَذوُّ
املَـَلَكـــُة امَلْوُهوَبـــُة اليِت ُيْســـتَطاُع ِبَهـــا َتْقِديُر األَدِب 
اإلنشـــائي، َوامُلَفـاَضَلِة َبـــنْيَ َشــــَواِهـِدِه َوُنُصوِصِه، 
ـــُة الَفنِّيَُّة الَّيِت ُيْهَتَدى ِبَها يِف َتْقِويِم  َأْو ِتْلَك احَلـاسَّ
، َوَعْرِض ِعُيوِبِه َوَمَزاَياُه". َوَقْد َعَرَف  الَعَمِل اأَلَدِبيِّ
، َأَحُدُهَما: امَلَلَكُة  ْوِق َمْعَنَيـــنْيِ الَعـــَرُب الُقَداَمى ِللذَّ
اَرَسِة َكاَلِم  اِسَخُة يِف النَّْفِس، النَّاِشَئُة ِمْن مُمَ الرَّ
الَعـــَرِب، َوَثاِنيِهَما: َهَذا االْســـِتْعَداُد الِفْطِريُّ الِذي 
ـاٍل،  ُيَهيِّـــُئ َصاِحَبـــُه إِلْدَراِك َما يِف الَكاَلِم ِمـــْن مَجَ
 } َوَما هِلََذا اجَلَمـاِل ِمْن َأْسـَراٍر. َويِف }امُلْعَجِم اأَلَدِبيِّ
ْوُق ِبَأنَّـــُه: "َمَلَكُة اإِلْحَســـاِس ِباجَلَماِل،  ُف الذَّ ُيَعـــرَّ
ِّ َوِعُيوِبِه،  اِت اأَلَثِر الَفينِّ ٍة َبنْيَ َحَســـنَ َوالتَّْمِييِز ِبِدقَّ
ْوُق َأَساســـًا َعاِطَفٌة،  َوِإْصـــَداِر احُلْكـــِم َعَلْيِه. َوالـــذَّ
ُل َحَســـَب َأْنـــَواِع الَبَشـــِر، َوَأْزِمَنِتِهْم،  َوِلَذِلـــَك َيَتَبدَّ

ـرُّ ِبِه اإِلْنَسـاُن َنْفُسُه".  ـْوِر الَِّذي مَيُ َوَحَسَب الطَّ
َوِبَهـــِذِه امَلَعاِني امُلَشـــاِر ِإَلْيَها َســـَلفًا َيتَِّضـــُح ِبالِفْعِل 
ِويٍَّة َبنْيَ األَدِب َوالتَُّذوِق، َوِبالتَّاِلي  ُوُجـــوُد ِعـاَلَقٍة قََ
َة  "، َومَثَّ ِق اأَلَدِبـــيِّ ُز َلَدْيَنـــا ُمْصَطَلـــُح "التَّـــَذوُّ َيـــْبُ
ُســــَؤاٌل هـَامٌّ ُهـَنا: َكْيـــَف حتـُدُث َعَمِلّيـــُة التََّذُوِق 
َق األَدَب  َهـِذِه؟، َوَهـْل ُكلٌّ ِمنَّا َيْســـَتِطيـُع أْن َيَتَذوَّ
أْخــــَرى؟،  َجـَواِنـــُب  ِللَمْســــأَلِة  أنَّ  َأْم  ِبَطِريَقِتـــِه، 
ـاَوَلـــِة اإِلَجـاَبِة َعْن َهـِذِه التََّســـاُؤاَلِت َســـَنْطـَرُح  َ حمِلُ

امِلَثاَل اهَلـامَّ  التَّـاِلي:
ِعْنَدَمـــا َنْقَرُأ النَّصَّ اأَلَدِبيَّ )َأّيـــًا َكاَن َنْوُعُه( َفِإنََّنا  
َق  ْبِع( َعْن َطِريـــِق الَعْقِل َلِكنَّ التََّذوُّ َنْفَهُمــــُه )ِبالطَّ
َيُكـــوُن َعْن َطِريـــِق امَلَشـــاِعِر َواأَلَحاِســـيِس. َأْي َأنَّ 
ُق َفَأَداُتُه اإِلْحَســـاُس  ا التََّذوُّ ْهُن، َأمَّ الَفْهـَم َأَداُتُه الذَّ
ـــُس َأْوُجـــَه اجَلَمـــاِل اأَلَدِبِي،  امُلْرَهـــُف الـــِذي َيَتَلمَّ
اَهنْيِ  َ َوَيْكـِشـــُفَها، َوَيْســـَتْجِليَها، َوَذِلَك َيِتمُّ  يِف اجتِّ
ُض ِلأَلْلـــَواِن الَباَلِغيَّـــِة يِف َأيِّ َنصٍّ  هُلَُمـــا: التََّعرُّ َأوَّ
َأَدِبـــيٍّ ِباْعِتَباِرَهـــا ُعْنُصــــراً َأِصيـــاًل ِمـــْن َعَناِصـــِر 
ـــاُه الثَّاِنـــي: ُهـــَو َمْعِرَفُة  َ ِّ .. َواالجتِّ ِق الَفـــينِّ التَّـــَذوُّ
َأْســـَراِر َهِذِه اأَلْلـــَواِن َوَأَثِرَهـــا يِف َبَياِن الِفْكــــَرِة َأْو 
ـوَرِة َأْو َتـْوِفـــرِي َأيِّ َناِحَيٍة ِمْن َنَواِحي  َتْوِضيــــِح الصُّ
، َفَفْهُم النَّصِّ اأَلَدِبيِّ  يِّ اجَلَمـاِل اللَّْفِظيِّ َأِو امَلْعَنـــوِ
ُق َهَذا  ا َتَذوُّ َيْعيِن َأْن َنْفَتـَح ِلَفْهِمِه َأْبَواَب الَعْقِل، َأمَّ
ُقُه  اأَلَثِر َيْعيِن َأْن َنْفَتَح ِلَفْهِمِه َأْبَواَب الَقْلِب؛ َفَنَتَذوَّ
ْفـَقـــةِ الِوْجـَداِنيَِّة، َواحِلـسِّ امُلْرَهِف  َت َتْأِثرِي الدَّ حَتْ

ِقيِق. الرَّ
َوِمْن َأْجـِل َذِلَك َفِإنَّ َمْن َيْقَرُأ النَّصَّ اأَلَدِبيَّ ـ َسـَواٌء 
ًة َقِصرَيًة َأْو ِرَواَيًة  ـاَن َقِصيَدًة ِشـــْعِريًَّة َأْو ِقصَّ َأكََ
ْس  ــــَن ِمْن َفْهـِمِه َلِكـنَّـــُه مَلْ َيَتَلمَّ َهـــا ـ َوَيَتَمكَّ َأْو َغرْيَ
َشــــاِعِرِه َوَأَحاِسيِســـِه َفِإنَُّه ـ  َأْوُجـــَه اجَلـَماِل ِفيِه مِبَ
يِف َنَظـــِري ـ َكَأنَّـــُه مَلْ َيْقَرْأُه؛ أَلنَّ ِرَســـاَلَة اأَلِديِب 

ُنَها ِلَعَمِلـــِه اإِلْبَداِعيِّ )َوالَّـــيت َقْد َتُكوُن  الَّـــيت ُيَضمِّ
ـــا ِداَلاَلٌت ُمَعيََّنٌة َأْو ِإَشـــاَراٍت  َعَلـــى َهْيَئِة ُرُمـــوٍز هَلَ
َدٍة َأْو َخِليٌط ِمْن َهَذا  ـــدَّ َغرْيِ ُمَباِشـــَرٍة هَلَا َمَغـاٍز حُمَ
َتــــاُج ِمنَّـــا ِلَفْهِمـَهـــا َأْن  َوَذاَك َمعـــًا َأْو َغرْيِِهَمـــا( حَتْ
َق النَّـــصَّ اأَلَدِبيَّ ِبُكلِّ َجَواِرِحَنـــا، َواَل َنْكَتِفي  َنَتـــَذوَّ
ـِريَعِة الَعـاِبَرِة ِمْن ُدوِن ِعَناَيٍة  ِد الِقـَراَءِة السَّ َجـرَّ مِبُ
ٍل، َفـــاأَلَدُب َكَما َيِصُفُه َأَحــــُد اأُلَدَباِء: َيتَِّجُه  َوَتَأمُّ
دَّ  ُه الِوْجَداُن، َبْعَد َأْن مُيَ ِإىَل الِوْجَداِن؛ أَلنَّ َمْقَصـــدَ
َحاِن َلُه  ـــيِّ َوالَعْقـِليِّ اللََّذْيِن  َيْســـمَ ِباإِلْدَراِك احِلـسِّ
ُهَمـــا ِإىَل َأْعَماِق ِوْجَداِنَنـــا.. َوِبالتَّاِلي،  ِباملُـــُروِر َعْبَ
 ، ي النَّصِّ اإِلْبَداِعيِّ " ِبَتَلقِّ ُق اأَلَدِبـــيُّ َيْرَتِبُط "التََّذوُّ
ُيِفيـــُد:  ـــي  ـــُد التََّلقِّ الَعَرِبيَّـــِة جَنِ َنـــا  َفِفـــي َمَعامِجِ
ـــي يِف الُقـــْرآِن  االْســـِتْقَباَل، َوَقـــْد َوَرَد َلْفـــُظ التََّلقِّ
اَلَلِة َعَلى التَّْعِليِم َوالتَّْلِقنِي َوالتَّْوِفيِق،  الَكِريِم ِللدِّ
اَهـــا ِإالَّ الِذيَن  َوِمـــْن َذِلـــَك َقـْوُلـــُه َتَعاىَل: "َوَمـــا ُيَلقَّ
اَهـــا ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم"، }ُســـوَرُة  وا َوَما ُيَلقَّ َصـــَبُ
ى آَدُم ِمن  َلت، اآلَيُة:34{، َوَقـْوُلُه َتَعاىَل: "َفَتَلقَّ ُفصِّ
بِِّه َكِلَمـــاٍت َفَتاَب َعَلْيِه"، }ُســـوَرُة الَبَقَرِة، اآلَيُة:  رَّ
ْرِح،  36{، َأْي َأَخَذَها َعْنُه. َوَتْأِسيســـًا َعَلى َهَذا الطَّ
ي  َيتَِّضـــُح َلَنـــا َأنَّ االْســـِتْعَماَل الُقْرآِنيَّ ملَـــادَِّة التََّلقِّ
ْهيِنِّ َمَع  ِإَشـــاَرٌة ِإىَل َعَمِليَِّة التََّفاُعِل النَّْفِســـيِّ َوالذِّ
ي َيِرُد َأْيضـــاً ُمَراِدفًا ملَِْعَنى  ؛ أَلنَّ َلْفَظ التََّلقِّ النَّـــصِّ

الَفْهِم َوالِفْطَنِة. 
ُد اْهِتَمامًا ِبَطِبيَعِة   َويِف اأَلَدِب الَعَرِبـــيِّ الَقِديِم جَنِ
ي، َوِعاَلَقِتِهَما  ِع َوامُلَتَلقِّ َلِة َوالتََّفاُعِل َبنْيَ امُلْبـــدِ الصِّ
الَوِثيَقِة اليِت ُتْسِهُم يِف ِإْضَفاِء َشْرِعيَِّة َفْهِم النَّصِّ 
ِديـــِد َفَضاِئِه، َويِف َهـــَذا َيُقـــوُل اجَلاِحُظ: "ِإنَّ  َوحَتْ
ـــِري الَقاِئُل  َمـــَداَر اأَلْمـــِر َوالَغاَيـــِة الَّـــيت ِإَلْيَها جَيْ
ا ُهَو الَفْهُم َواإِلْفَهـــاُم"، َوامَلْعَنى َذاُتُه  َ ـــاِمُع، ِإمنَّ َوالسَّ
ـــُدُه الَفـــَرْزَدُق ِعْنَدَمـــا َأَجـــاَب اْبـــَن اأَلْعَراِبيِّ  ُيَؤكِّ
ُلوا"، َويِف  ِبَقْوِلـــِه: "َعَلْيَنا َأْن َنُقوَل، َوَعَلْيُكـــْم َأْن ُتَؤوِّ
ِد ِقـــَراَءاِت النَّـــصِّ  َهـــَذا ِإَشـــاَرٌة َواِضَحـــٌة ِإىَل َتَعـــدُّ
الَواِحـــِد َوَتَنوُِّعَها، َوِبَناًء َعَلى َما َســـَبَق، َفِإنَّ َكْوَن 
ْوِق َوامَلْعِرَفِة ُيَعدُّ ِمَن اأَلْرَكاِن  ي ِمْن َأْهِل الذَّ امُلَتَلقِّ
ُل الَغاَيَة  ِئيِســـيَِّة يِف الَعَمِليَِّة اإِلْبَداِعيَِّة، ِإْذ ُيَشكِّ الرَّ
ْوِق ِعْنـــَد  ـــاِل، َوَمْعَنـــى الـــذَّ َواهَلـــَدَف يِف َهـــَذا اجمَلَ
امُلْعَتِننَي ِبُفُنـــوِن الَبَياِن َكَما َيَرى اْبُن خْلُدوَن ُهَو: 

"ُحُصوُل َمَلَكِة الَباَلَغِة ِللَِّساِن"، َبْيَنَما َيَرى آَخُروَن 
ْوَق: "َكْيِفيٌَّة ِللنَّْفِس ُتـــْدِرُك ِبَها اخَلَواصَّ  َأنَّ الـــذَّ
ْوَق ُقْدَرٌة  َوامَلَزاَيـــا الَّيِت يِف الَكاَلِم الَبِليِغ"، َأْي َأنَّ الذَّ
ـــٌة َتْقِدُر ِبَهـــا النَّْفُس َعَلـــى َمْعِرَفِة  ِفْطِريَّـــٌة َخاصَّ
ِصنِي، َوَتْســـَتِطيُع َأْن ُتَعلَِّل ِبَها  اإِلْبَداِع احَلَســـِن الرَّ

هِلََذا احُلْسِن ِبِذْكِر َمَواِضِع اجَلَماِل َوَأْسَباِبِه. 
َراَســـاِت الَغْرِبيَِّة، َفَقـــْد َأَخَذ  ـــا َعَلـــى َصِعيـــِد الدِّ َأمَّ
ي النَّصِّ َحيِّزاً َواِســـعًا  اِليَّـــِة َتَلقِّ احَلِديـــُث َعـــْن مَجَ
َراَســـاِت النَّْقِديَِّة احَلِديَثـــِة ُخُصوصًا ِخاَلَل  يِف الدِّ
الُعُقـــوِد اأَلْرَبَعِة اأَلِخرَيِة، َحْيُث َكاَنِت االْنِطاَلَقُة 
َحَســـَب َرْأيِّ الَبْعـــِض ِمـــْن َجاِمَعـــِة كونســـتانس 
)Constance(، َعَلى َيِد الَعـــامِلِ اأَلمْلَاِنيِّ )هانس 
روبـــرت يـــاوس(، ُثـــمَّ َتـــاَلُه يِف َذِلـــَك )فولفغانـــغ 
إيـــزر(، الـــِذي َتَبنَّى آَراَء )يـــاوس( ِلَبْلـــَوَرِة َمْفُهـوٍم 
َتِفـــي ِباْلِعـاَلَقـــِة امُلَتَبـاَدَلـــِة َبْيـَن النَّـصِّ  َجِديـٍد حَيْ
ا ِلْلَقـاِرِئ ِمْن َدْوٍر َفـاِعٍل َوُمِهمٍّ  َوالَقــــاِرِئ، ِإمَيانًا مِبَ

 . يِف ِصَيـاَغِة َمْعَنى الّنـَصِّ
َســـاِئِل  َيْرِجـــُع اْهِتَماُم )هانـــس روبرت ياوس( مِبَ
ي ِإىَل اْشِتَغاِلِه ِباْلِعاَلَقِة َبنْيَ اأَلَدِب َوالتَّاِريِخ،  التََّلقِّ
ـــيَِّئِة الَّيِت  ـــْمَعِة السَّ ُز َعَلى السُّ َوُهـــَو َغاِلبًا َما ُيَركِّ
َأَصاَبـــْت َتاِريـــَخ اأَلَدِب، َوَعَلـــى ُوُجوِه الِعـــاَلِج هِلََذا 
الَوْضـــِع. َوِمـــْن ِجَهـــٍة ُأْخَرى َنَســـَب )يـــاوس( ِإىَل 
يِّ  ـــْكاَلِنينَي الَفْضَل يِف اْصِطَناِع اإِلْدَراِك احِلسِّ الشَّ
اجَلَماِلـــيِّ ِبَوْصِفـــِه َأَداًة َنَظِريَّـــًة يِف َســـْبِ َأْغـــَواِر 
ـــى يـــاوس َنَظِريََّتـــُه  اأَلْعَمـــاِل اأَلَدِبيَّـــِة. َوَقـــْد مَسَّ
ـــي، َوِهَي َتْذَهـــُب ِإىَل َأنَّ اجَلْوَهَر  َماِليَّـــاِت التََّلقِّ جِبَ
ِكُن َبَياُنُه َعْن َطِريِق  ٍ َما اَل مُيْ التَّاِرخِيـــيَّ ِلَعَمٍل َفينِّ
ِد  ـــرَّ َفْحـــِص َعَمِليَّـــِة ِإْنَتاِجـــِه، َأْو ِمـــْن ِخـــاَلِل جُمَ
َوْصِفـــِه، َواأَلْحـــَرى َأنَّ اأَلَدَب َيْنَبِغـــي َأْن ُيـــْدَرَس 
ي، َأْي ِمْن  ِبَوْصِفِه َعَمِليََّة َجَدٍل َبنْيَ اإِلْنَتاِج َوالتََّلقِّ
ِخـــاَلِل التََّفاُعِل َبنْيَ امُلَؤلِّـــِف َواجُلْمُهوِر. َوُهَو َيَرى 
اٍل  ي َنصٍّ َما َلْيَسْت حِبَ َأنَّ "الَعَمِليََّة الَعْقِليََّة يِف َتَلقِّ
ِمـــَن اأَلْحَواِل يِف اأُلُفِق اأُلوىَل ِللتَّْجِرَبِة اجَلَماِليَِّة، 
ُموَعـــٍة اْعِتَباِطيَّـــٍة ِمـــَن االْنِطَباَعـــاِت  ُد جَمْ ـــرَّ جُمَ
ـــاٌز  ِإجْنَ -ِباأَلْحـــَرى-  َوَلِكنََّهـــا  َدِة،  ـــرَّ اجمُلَ اِتيَّـــِة  الذَّ
َهـــٍة،  ُمَوجَّ ِإْدَراٍك  َعَمِليَّـــِة  يِف  ِبَعْيِنَهـــا  ِلَتْوِجيَهـــاٍت 
ِكُن َفْهُمَها ِوْفقًا ِلَدَواِفِعَها اأَلَساِسيَِّة، َوِإَشاَراِتَها  مُيْ

ِكُن َكَذِلَك َوْصُفَهـــا َعْن َطِريِق  امُلِثرَيِة، َكَمـــا مُيْ
يَِّة". َوَقـــْد َكاَن ياوس َعَلى َوْعٍي  اللَِّســـاِنيَّاِت النَّصِّ
ِليِل  ْفُهوِم التَّْجِرَبِة اجَلَماِليَِّة ِعْنَدَما َشَرَع يِف حَتْ مِبَ
"امَلُقواَلِت اأَلَساِسيَِّة" الثَّاَلِث ِلْلُمْتَعِة اجَلَماِليَِّة ِمَن 
النَّاِحَيـــِة التَّاِرخِييَِّة، َوِهَي: ِفْعـــُل اإِلْبَداِع، َواحِلسُّ 
، َوالتَّْطِهرُي. َوامَلُقوَلُة اأُلوىَل ِمْنَها ُتِشـــريُ  اجَلَماِلـــيُّ
ِإىَل اجَلاِنـــِب امُلْنِتـــِج ِمـــَن التَّْجِرَبـــِة اجَلَماِليَِّة، َأْي 
ْخَداِم امَلْرِء ِلُقْدَراِتِه  ِإىَل امُلْتَعِة الَّيِت َتْنُجُم َعِن اْســـتِ
ِة، َبْيَنَما ُيَعـــبُِّ احِلسُّ اجَلَماِليُّ  اإِلْبَداِعيَّـــِة اخَلاصَّ
ِبَوْصِفِه التََّلبُُّث امُلْمِتـــعُ يِف ُحُضوِر التََّجلِّي الَكاِمِل، 
ا َمُقوَلـــُة التَّْطِهرِي َفَقْد ُفِهَمْت  َعـــْن َذْرَوِة َمْعَناُه، َأمَّ
ي،  َعَلـــى َأنََّها الُعْنُصـــُر الَواِصُل َبـــنْيَ الَفـــنِّ َوامُلَتَلقِّ
ُث التَّْطِهرِي ُجْزِئّيـــًا ِمْن ِخاَلِل  ِكـــُن حَبْ َوِمـــْن َثمَّ مُيْ
ُد الَقاِئُم  . َفُهَنـــاَك التََّوحُّ ـــدِ اجَلَماِليِّ ِليِل التََّوحُّ حَتْ
ُد النَّاِشـــُئ َعِن اإِلْعَجاِب،  َعَلـــى التََّداِعَياِت، َوالتََّوحُّ

ُد الَعاِطِفيُّ َوَغرْيَُها.  َوالتََّوحُّ
ـــاِل َبـــَرَز َأٍيضـــًا )فولفغانـــغ إيـــزر(،  َويِف َذاَت اجمَلَ
َهاِت  ـــاِل التََّوجُّ ُأْســـَتاُذ اأَلَدِب اإِلجِنِليـــِزي، ِمْن جَمَ
 . التَّْفِســـرِييَِّة يِف النَّْقـــِد اجَلِديـــِد َوَنَظِريَّـــِة الَقصِّ
َوَقْد اْهَتمَّ )إيـــزر( ِبِصَفٍة َمْبَدِئيَّـــٍة ِبالنَّصِّ امُلْفَرِد، 
اِء ِبِه. َوَمَع َأنَُّه اَل َيْســـَتْبِعُد  َوِبَكْيِفيَّـــِة اْرِتَبـــاِط الُقرَّ
الَعَواِمـــَل االْجِتَماِعيَّـــَة َوالتَّاِرخِييَّـــَة َفَقـــْد َجَعَلَها 
يَّـــِة اأَلْكَثِر َتْفِصيـــاًل، َأْو  اَلِحَقـــًة ِبامَلَســـاِئِل النَّصِّ
ًة ِفيَها. َوَيْرُسُم )إيزر( احُلُدوَد َبنْيَ َثاَلَثِة  ُمْنَدجِمَ
ُل، ِيْشَتِمُل َعَلى  َمَياِديَن ِلالْسِتْكَشـــاِف: امَلْيَداُن اأَلوَّ
َماِح ِبِإْنَتاِج امَلْعَنى  ا ُهَو َمْوُجوٌد ِبالُقوَِّة ِللسَّ النَّصِّ مِبَ
َواْســـِتْغاَلِلِه، َوامَلْيَداُن الثَّاِنـــي، َيْفَحُص ِفيِه )إيزر( 
ـــِة النَّـــصِّ يِف الِقــــَراَءِة، َوُهَنا َتُكوُن  َعَمِليَّـــَة ُمَعاجَلَ
يًَّة ُقْصـــَوى. َوامَلْيَداُن الثَّاِلُث،  ـــَوِر الَعْقِليَِّة َأَهمِّ ِللصُّ
ـُروِط  ِص الشُّ ُبْنَيُة اأَلَدِب الَباَلِغيَِّة، ِمْن َأْجـِل َتَفحُّ

اليِت َتْسَمُح ِبِقَياِم َتَفاُعـٍل َبنْيَ النَّصِّ َوالَقاِرِئ. 
َوِلَكْي َيِصَف )إيـــزر( التََّفاُعَل َبنْيَ النَّصِّ َوالَقاِرِئ 
ُم َعـــَدداً ِمـــَن امَلَفاِهيـــِم امُلْســـَتَعاَرِة ِمـــْن  َفِإنَّـــُه ُيَقـــدِّ
ـــا َكاَن ِمْن َأْكَثِرَها ِإَثاَرًة  َ ِريَن آَخِريَن،َوُرمبَّ ُمَنظِّ
ُف الَقاِرُئ  "، َوُيَعرَّ ْميِنِّ ِلْلَجَدِل َمْفُهوُم "الَقاِرِئ الضِّ
ُه ِبَأنَُّه: "َحاَلٌة  ِمُل امْسَ ْميِنُّ يِف الِكَتاِب الِذي حَيْ الضِّ
ـــَواِء"، َو  يَّـــٌة، َوَعَمِليَّـــُة ِإْنَتـــاٍج ِلْلَمْعَنى َعَلى السَّ َنصِّ
ـــُئ الِذي َيْســـِعى ِإَلْيِه إيزر َيَتَمثَّـــُل يِف َطِريَقٍة  الشَّ
ِلَتْقِريـــِر ُحُضوِر الَقـــاِرِئ ُدوَن َأْن َيُكـــوَن يِف َحاَجٍة 

اَء َحِقيِقينَي َأْو ِفْعِلينَي.  ِإىَل َأْن َيْعِرَض ِلُقرَّ
ةًً  ي ُخْطَواٍت ُمِهمَّ َويِف فرنســـا َخَطْت َنَظِريَُّة التََّلقِّ
ـــنَي َأْمَثـــاَل )أمبتو إيكو(  ِريَن ُمِهمِّ َعَلـــى َيـــِد ُمَفكِّ
َو)روالن بـــارت(، َوَغرْيِِهَمـــا، َحْيُث َصنَّـــَف )إيكو( 
ـــي احَلـــاِذُق، الِذي  :امُلَتَلقِّ اَء ِإىَل َنْوَعنْيِ َمَثـــاًل الُقـــرَّ
ـــاَذُج الِذي  ـــي السَّ ، َوامُلَتَلقِّ َيْنَتِبـــُه ِإىَل ُبْنَيـــِة النَّـــصِّ
َد َأنَّ النَّْقَد  . َكَما َأنَُّه َأكَّ َيْنَحِصُر يِف َثَناَيا النَّـــصِّ
ـــَد يِف النَّـــصِّ َأْمَرْيِن:  الَكاَلِســـيِكيَّ َيْســـَعى أَلْن جَيِ
هُلَُما: َمَقاِصـــُد امُلَؤلِِّف، َوَثاِنيِهَما: َمَقاِصُد النَّصِّ  َأوَّ
ْعـــِزٍل َعـــْن َمَقاِصـــِد َكاِتِبـــِه، َوَغاَيـــُة َمـــا ُيِريُد  مِبَ
َل ِإَلْيِه ُهَو َتْنِظيُم َنْوٍع ِمَن الِعاَلَقِة  )إيكو( َأْن َيَتَوصَّ
َبـــنْيَ َمَقاِصـــِد النُُّصـــوِص َوَمَقاِصـــِد  التََّفاُعِليَّـــِة 
نَي. َوُيْدِخْل )إيكو( الَقـاِرَئ َكَطـَرٍف َأَسـاِسيٍّ  امُلَتَلقِّ
يِف َعـَمِليَّـــِة َخـْلـــِق الَعــــَوامِلِ امُلْمِكَنـــِة ِللنُُّصــــوِص 
ــــْرِديَِّة ِإىَل ِجــــَواِر امُلَؤلِّـــِف؛ أَلنَّـــُه ُيــــْدِرُج اأَلَدَب  السَّ
اُســــِل  َ ِضْمـَن َنَظـِريَّـــِة االتَِّصاِل الَقـاِئَمِة َعَلى الرتَّ
ُب ِرَســـاَلًة  امُلَتَبـــاَدِل َبـــنْيَ ُقْطَبْيــــِن؛ َأَحُدُهَما ُيَركِّ

   التََّذوُُّق اأَلَدِبيُّ َوِإْبَداِعيَُّة التََّلِقي
    خـالـد خـميس السحـاتي

اَها، َوَيُقوُم  َوَيُقوُم َبِإْرَســـاهِلَا، َواآلَخـُر َيَتَلقَّ
ِبَفكِّ َشْفَراِتَها، َوِإَعاَدِة ِبَناِئَها ِبُصوَرِة َعامَلٍ 
ُمَتَخيَّـــٍل، َمـــَع َمـــا َيرَتَتَّـــُب َعَلى َذِلـــَك ِمْن 
يَِّة. َوَيْنَتِهي )إيكو(  َتْفِعيٍل ِلَداَلاَلِتَها النَّصِّ
ِإىَل التَّْأِكيـــِد َعَلـــى َأنَّ امُلَؤلَِّف ِحنَي َيْكُتُب 
ِف َقاِرِئِه  َنّصًا، َيُصـــوُغ َفَرِضيًَّة َحْوَل َتَصرُّ
، َوَطاملََا َأنَّ َهِذِه الَفَرِضيَِّة َتْلَبُث  النَُّموَذِجيِّ
ُعُه الَقاِرُئ َوَيْأَمُل ِبُوُجوِدِه، َفِإنََّها  َعاملًا َيَتَوقَّ
اَلـــِة  ـــا حِبَ َ ، ِإمنَّ اَل َتُكـــوُن ُمَتَعلَِّقـــًة ِبالنَّـــصِّ

املُـَؤلِِّف النَّْفـِسيَِّة.    
ـــُز َعَلى َكْيِفيَِّة  ـــا )روالن بارت( َفرُيَكِّ َأمَّ
، َحْيُث َيْذُكُر َأنَّ ُهَناَك   التََّعاُمِل َمَع النَّصِّ
َنْوَعـــنْيِ ِمـــَن التََّعـاُمـــِل َمَع النَّـــصِّ يِف َهـَذا 
َة  ُد الَقاِرُئ اللَّذَّ ُل: َقْد جَيِ اجمَلَاِل: النَّْوُع اأَلوَّ
ا النَّْوُع الثَّاِني: َفُهـَو  َوامُلْتَعَة ِفـيَما َيْقَرُأُه، َأمَّ
ـَد الَقاِرَئ يِف الِقَراَءِة َوِســـيَلًة َيْبَتِعُد  َأْن جَيِ
َف  ِبَها َعِن الَواِقِع الـــِذي َيِعيُش ِفيِه ِلَيَتَعرَّ

َعَلى َعامَلِ امُلْمِكَناِت.
ُة الِقـــَراَءِة ِعْنـــَد )بارت( ِهَي َنـــْوٌع ِمَن  َوَلـــذَّ
الَغْيُبوَبـــِة، َوِهَي َتْعـــين ُهَنا َأنَّ الِقـــَراَءَة اَل 
ْتْبِغـــي َأْكَثـــَر ِمـــْن َذاِتَهـــا، َفِعْنَدَمـــا َنْقَرُأ 
َيُكـــوُن  َقــــْد   ) )اإِلْبَداِعـــيَّ اأَلَدِبـــيَّ  النَّـــصَّ 
 ، اِتيَِّة َفَقْط اَل َغرْيَ ُد امُلْتَعِة الذَّ رَّ َهَدُفَنـــا جُمَ
َويِف َهــــِذِه احَلاَلـــِة َنُكـــوُن ُمَشـــاِرِكنَي يِف 
ـُر  ا ُيَؤثِّ ِبييـَن َلـــُه، مِمَّ نَي َســـلْ النَّصِّ اَل ُمَتَلقِّ
ِق  ِبَشـــْكـٍل َأْو ِبآَخــــَر َعَلـــى َعـَمِليَّـــِة التَّـــَذوُّ
ـــَذا النَّصِّ الِذي َنْقــــَرُأُه. َوَيُصوُغ )بارت(  هِلَ
ِة ِلْلِقـــَراَءِة ِمْن  ُمْشـــِكَلَة النََّظِريَّـــاِت الَعامَّ
ِه اجُلْمَلِة اليِت َتْبُدو  ِخاَلِل َتْفِكرِيِه يِف َهـــذِ
"، َفُهَو َيْعُزو ِإىَل  َبِســـيَطًة: "َأَنا َأْقَرُأ النَّـــصَّ
- َدْوراً  ِري التَّلَقيِّ اِت"- َشْأُنُه َشْأُن ُمَنظِّ "الذَّ
ُمْنِتجـــًا يِف َعَمِليَِّة الِقـــَراَءِة، ُكلََّما اْزَداَدِت 
 ، ْوِعُبَها النَّصُّ َدُة اليِت َيْســـتَ الَعَناِصُر امُلَتَعدَّ
َتَضـــاَءَل اْحِتَماُل َأْن َيُكوَن َقـــْد ُكِتَب َقْبَل 
اِد  ِقَراَءِتـــي ِإيَّاُه. َوَلِكنَُّه - َعَلـــى ِخاَلِف النُّقَّ
ِديَّـــةِ ِإىَل الـ)َأَنا(  َتدُّ ِبَهِذِه التََّعدُّ اأَلمْلَـــاِن- مَيْ
ُ َعَمِليَِّة الِقَراَءِة  َكَذِلـــَك، َوَيْتَبُع َذِلَك َتَغريُّ
يُِّز َقـــاِرَئ )بارت( ُهـــَو َأنَُّه  َنْفِســـَها. َوَمـــا مُيَ
ـــْفَراٍت  ُل ِمْن َعـــَدٍد اَلِنَهاِئيِّ ِمَن الشَّ َيَتَشـــكَّ

َوالنُُّصوِص. 
ِكـــُن َأْن  ْكـــِم َأنَّ النَّـــصَّ اأَلَدِبـــيَّ اَل مُيْ  "َوحِبُ
ُيْقـــَرَأ ُدْفَعـــًة َواِحـــَدًة َويِف آٍن َواِحـــٍد، َفـــِإنَّ 
الَقـــاِرَئ ُمْرَغٌم َعَلى الِقـــَراَءِة التَّْدِرجِييَِّة، 
َل  ، َوُيَعدِّ ِلَذِلـــَك َيْنَدِمـــُج يِف ُبْنَياِت النَّـــصِّ
ـــُزوَن َذاِكَرِتـــِه يِف َضْوِء  َظـــٍة خَمْ ُكلَّ حَلْ
ِمـــْن  َظـــٍة  حَلْ ِلـــُكلِّ  اجَلِديـــَدِة  امُلْعَطَيـــاِت 

َظـــاِت الِقــــَراَءِة". َوِلَذِلَك ُيِشـــرُي َبْعِض  حَلَ
ـــي  التََّلقِّ اْعِتَبــــاِر  َجــــَواِز  ِإىَل  الَباِحِثـــنَي 
ـــُف ِعْنـــَد ُحـُدوِد  "ِفْعــــاًل ِإْبـَداِعـّيـــًا، اَل َيَتَوقَّ
، َبْل ُيَســــاِهُم  االْســـِتْقَباِل امُلَباِشـــِر ِللنَّـــصِّ
يِف َتْأِكيــــِد َهـِويَِّتـــِه، َوَتْطـِويِعـــِه يِف ُبْنَيـــٍة 
ـــا ِعاَلَقٌة  ـاِليَّـــٍة ِفـْكِريَّـــٍة اْجـِتَمـاِعيٍَّة هَلَ مَجَ

ِبَأيدُيوُلوجَيا اجُلْمُهـوِر". 
َق  َوَمـــا َيْنَبِغي اإِلَشـــاَرُة ِإَلْيِه ُهَنـــا َأنَّ التََّذوُّ
اأَلَدِبيَّ ـــــ ِباْعِتَباِرِه ُخْطـــَوًة َجـْوَهِريًَّة َتْأِتي 
ُر)ِبَطِبيَعـــِة  ـــي ـــــ  َيَتَأثَّ اَلِحـقـــًا َبْعـــَد التََّلقِّ
ٍة ِبـــُكلِّ َفْرٍد،  ِة َعَواِمـــَل َخاصَّ احَلـــاِل( ِبِعـــدَّ
هُلَُما:  ، َأوَّ ِكُن َتْقِســـيُمَها ِإىَل ُمْســـَتَوَينْيِ َومُيْ
َخـْلِفيَّـــُة الَفــــْرِد الثّقـاِفيَّـــِة َواالْجِتَماِعيَِّة 
اٍت  َتِويِه ِمْن ِقَيٍم َوَمَعاِرَف َوِخْبَ ِبُكلِّ َما حَتْ

اِبَطٍة َمَع َبْعِضَها الَبْعِض. ُمَتَشاِبَكٍة َوُمرَتَ
َيَتَعلَّـــُق  َفُهـــَو  الثَّاِنـــي:  امُلْســـَتَوى  ـــا  َأمَّ
َأْثَنـــاَء  َوَحاَلِتـــِه  الَقـــاِرِئ،  ِبســـيُكوُلوِجيَِّة 
، َوَمـــا َيْعرَتِيِها ِمْن  ِقَراَءِتـــِه ِللنَّـــصِّ اأَلَدِبيِّ
َفــــَرٍح َأْو ُحـــْزٍن َأْو ُســـُروٍر َأْو َأمَلٍ َأْو َخـــْوٍف 
َأْو َغَضـــٍب، َوَمـــا َيْنُتـــُج َعْنَها ِمـــْن َعَمِليَّاٍت 
ـــِر َوالتََّخيُِّل  َعْقِليَّـــٍة َكالتَّْفِكـــرِي َوالتََّذكُّ
ُر ُدوَن َشـــكٍّ   َواالْنِتَبـــاِه، َفَذِلـــَك ُكلُّـــُه ُيَؤثِّ
ُر الَقاِرُئ  ، َفِعْنَدَما َيْشـــعُ ِق اأَلَدِبيَِّ يِف التََّذوُّ
ِباحُلـــْزِن َمَثاًل أَليِّ َســـَبٍب َوُيْقـِبُل يِف َهـِذِه  
احَلاَلـــِة َعَلى ِقَراَءِة َنـــصٍّ َأَدِبيٍّ َيُكوُن َعَلى 
ا َحتَّـــى الُبَكاِء ِعْنَد  َ ِر، َوُرمبَّ اْســـِتْعَداٍد ِللتََّأثُّ
ِل َمْشـــَهـٍد َمْأَســـاِويٍّ َحِزيٍن ُيَصوُِّرُه َهَذا  َأوَّ
، َبْل َأْكَثـــُر ِمْن َذِلـــَك َقْد  الَعَمـــُل اأَلَدِبـــيُّ
َة َأِو  َنـــَرى الَقاِرَئ َيَتَصـــوَُّر َأنَّ َهـــِذِه الِقصَّ
ِه  ُث َعـــْن َهمِّ ـــْعِريََّة َتَتَحــــدَّ الَقِصيـــَدَة الشِّ
دٍّ  َوَأملِـــِه ُهـــَو، َأْو ُتَصـــوُِّر َمْوِقفـــًا ُيْشـــِبُه حِلَ
َكِبـــرٍي امَلْوِقـــَف الـِذي َيِعيُشـــُه، َذِلـــَك أَلنَّ 
الالُشُعـوَر َيَتَعـاَمُل َعاَدًة َمَع َأْشَياَء ُمْقِنَعًة، 
ٍة  ْت ُنُفوُســـَنا اْهِتَزازاً َعِميقًا ِبِقصَّ َفِإَذا اْهَتزَّ
ُر  َيَتَعـــذَّ ٍة  ِبِشـــدَّ َوُأِثـــرَيْت  الِقَصـــِص  ِمـــَن 
َعَلْيَنـــا َفْهُمَها، َفَذِلَك أَلنََّنا َقِبْلَنا ِســـّراً َهِذِه 
ْفَنا َعَلى  ُتَنـــا، َوَتَعرَّ ـــَة َعَلى َأنََّهـــا ِقصَّ الِقصَّ
َأْنُفِســـَنا يِف َأْشـــَخاِصَها، َحتَّى َلْو َرَســـَم َلَنا 
الَكاِتُب ُشُخوصًا يِف َعاملَِِه اخَلاصِّ ِبِسَماٍت 
ِجْســـِميٍَّة َوِمَزاِجيٍَّة ِفيَها اْخِتـــاَلٌف ُجْزِئيٌّ 
َأْو ُكلِّـــيٌّ َعـــْن َواِقِعَنا َفِإنََّنا ـــــ َوِمْن ِخـاَلِل 
ُف  ـ ُنِعيُد اْكِتَشـــاَف َذَواِتَنا، َوَنَتَعرَّ امَلَواِقِفـ 
َعَلى َحِقيَقِة َأْنُفِسَنا ِمْن ِخاَلِل َمـا ُيِشيُعُه 
َح ِبِه،  الَكاِتُب يِف ُروِح الَعَمـــِل ُدوَن َأْن ُيَصرِّ
َق النَّصَّ ِبَذاِئَقِتِه  َبْل َيرْتَُك الَقـــاِرَئ ِلَيَتَذوَّ
َتِلفًا ِمْن  ُق خُمْ ُهَو، َوَكِثرياً َما َيُكوُن التََّذوُّ

َقـاِرٍئ آلَخٍر، َوَذِلَك  َتَبعًا ِلَطِبيَعِة الَعَواِمِل 
ـــي ِواإِلْدَراِك امُلَشـــاِر ِإَلْيَها  ـــَرِة يِف التََّلقِّ امُلَؤثِّ
ُ َلَنا ِبُوُضـــوٍح َأنَّ  َســـَلفًا، َوِمـــْن ُهَنـــا َيَتَبـــنيَّ
ا َيُكوُن َعـــْن َطِريِق  َ " ِإمنَّ َق اأَلَدِبـــيَّ "التَّـــَذوُّ
ـــِة  ِبَكافَّ ـــُر  َوَيَتَأثَّ َواأَلَحاِســـيِس،  امَلَشـــاِعِر 
ْخِصيَِّة ِلْلَفْرِد )َسَواٌء الَعْقِليَِّة  َماِت الشَّ السِّ
ِمْنَهـــا َأِو الِوْجَداِنيَّـــِة(، َفُحـــْزُن الَقـــاِرِئ َأْو 
َفَرُحُه َيْنَعِكُس َعَلى َفْهِمـــِه ِللنَّصِّ اأَلَدِبيِّ 
ِل َوْهَلٍة  ـــا  َيْفَهُمـــُه أَلوَّ َ ِقـــِه َلـــُه، َفُرمبَّ َوَتَذوُّ
ـــِة َوَلِكْن ِبَتْأِثـــرِي َحاَلِتِه  ِبَطِريَقِتـــِه اخَلاصَّ
اَل  اآلِنيَّـــِة  َســـْيُكوُلوِجيَِّتِه(  )َأْو  النَّْفِســـيَِّة 
ا َيَتَناَســـُب َمَع  ِقـــِه ِإالَّ مِبَ ـــُن ِمـــْن َتَذوُّ َيَتَمكَّ
اْنِفَعاِلـــِه،  َأْو  َخْوِفـــِه  َأْو  ُحْزِنـــِه  َأْو  َفَرِحـــِه 
َتِلُف َعـــِن اإِلَطـاِر  َحتَّى َلـــْو َكاَن َذِلَك خَيْ
 ، الَعامِّ الـِذي َيِســـيـُر ِفيِه النَّـــصُّ اإِلْبَداِعيُّ
َقــــُه  الَقــــاِرُئ  ِبَنــــاءاً  َوَيْســـَتْدِعي َأْن َيَتَذوَّ

َعـَلْيِه.
َأَهمُّ امَلَراِجِع َوامَلَصـاِدِر: 

اًل: الُكُتُب:  َأوَّ
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إمساعـيل، القاهـرة: املكتبة األكـادميية، 

 .2000
3-َعْبـــُد الَعِزيـــِز َشـــَرف، كيـــف تكتـــُب 
امُلختـــار  َســـُة  ُمؤسَّ القاهـــرة:  ـــَة؟،  الِقصَّ

ِللنَّْشِر َوالتَّْوِزيِع، 2001. 
 ُّ ـــُه الَفينِّ 4-عبـــد العليـــم إبراهيـــم، امُلَوجِّ
ِســـي اللَغـــِة الَعَرِبيَّـــِة، ط4، القاهرة:  ملَُِدرِّ

دار املعارف، 1968.  
اَقاِت  ـــيَ َوالسِّ التََّلِقي  ِإْبَراِهيم،  اهلِل  5-َعْبُد 
الثََّقاِفيَّـــِة، بـــرُيوت: داُر الِكَتـــاِب اجَلِديَدِة 

امُلتَِّحَدِة، 2000. 
ْعِبيَُّة:  رَيُة الشَّ د َحاِفظ ِدَياب، "السِّ مَّ 6-حُمَ
ُموَعـــِة َباِحِثـــنَي،  ِإْبـَداِعـيَّـــُة اأَلَداِء"، يِف جَمْ
َبـــاُط/  ، الرِّ َتَمـــِع الَعـَرِبـــيِّ اإلبــــَداُع يِف اجمُلْ
ِلُس الَقـْوِميُّ ِللثَقاَفِة  امَلْمَلَكُة امَلْغِرِبيَُّة: اجمَلْ

الَعـَرِبيَِّة، 1993. 
َبَراِمـــُج  اِهــــِدي،  جُمَ 7-ُمصَطَفـــى 
يف  وتأثرُيهـــا  الَفَضائـــيِّ  التلفزُيـــوِن 
اجُلمُهـور: َشـــَباُب َمِديَنِة َوهَران مَنُوَذجًا، 
 ،)94( الدكتـــوراه  أطُروَحــــاِت  ِسلِســـَلُة 
بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .2011
ْوِريَّاُت:  َثاِنيًا: الدَّ

ورُة  الصُّ نقـــرُأ؟  "ملـــاذا  1-بســـام بركـــة، 
الـــيت تضيُع والكلَمُة الـــيت تبقى"، جملة: 
العربـــي، الكويت، وزارة اإلعــــالم، العدد: 

 .2002 518، يناير 
"الـــذوُق  عطـــوات،  اهلل  عبـــد  ـــد  2-حُممَّ
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وعلـــم اجلمـــال"، جملة: املنهـــاج، بريوت، 
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اخلامس والستون، ربيع 2012. 
: منهُج  د مليانـــي، "املنهُج األدِبيُّ 3-حُممَّ
الواقـــُع  اأَلَدِبـــيِّ  النَّـــصِّ  ـــي  تلقِّ اِليَّـــِة  مَجَ
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هـــو زهري بـــن أبي ُســـلمى املزيـــين املضري ، 
ثالـــث الثالثـــة املقدمـــني يف الشـــعر ) امـــرؤ 
القيـــس ، النابغـــة الذبيانـــي ، زهـــري ( ، وقـــد 
نشأ زهري يف بين عطفان أخواله ، وعن خاله 
بشـــامة – أحد ســـادات عطفـــان وحكمائهم 
. وبيت زهري من بيوت  – أخذ الشعر ورواه 
الشـــعر عند العرب ؛ فهو شاعر ، وأبوه شاعر 
، وخاله شـــاعر ، وكذلك أخته شاعرة ، وقد 
ورَّث أبنـــاءه الشـــعر وُهم ) كعب ( الشـــاعر 
املشـــهور صاحـــب القصيدة املشـــهورة ) بانت 
ســـعاد ( يف مدح رســـول اهلل صلـــى اهلل عليه 
وســـلم ، و) جبري ( . ومن ولد كعب شـــعراء 

أيضًا .
وزهـــري هـــو شـــاعر احلكمـــة عنـــد العـــرب ، 
وجل شـــعره مقاطع وأمثـــال ، وحظي اهلرم 
بن ســـنان بنصيب األســـد يف مدحه ، وكان 
اهلـــرم يكرم زهـــرياً ، حتـــى إنه حلـــف أن ال 
، وال يســـأله إال  ميدحـــه زهـــري إال أعطـــاه 
أعطـــاه ، وال يســـلِّم عليـــه إال أعطـــاه ، حتى 
كثرت عطاياه واســـتحيأ زهري فكان إذا مر 
بقـــوم فيهـــم اهلرم بن ســـنان يقـــول : عمتم 
صباحـــًا إال اهلـــرم ، وخريكـــم اســـتثنيت . 
ويف اهلـــرم بـــن ســـنان واحلـــارث بـــن عوف ، 
قـــال زهري معلقتـــه املشـــهورة . وكان زهري 
راويـــة ، وقـــد روى أكثر مـــا روي عن أوس 
بن حجـــر زوج أمـــه ، وكان ُيعـــرف براوية 
أوس . وقـــد روى عن زهـــري احلطيئة ، وهو 
يعرف براوية زهري . ولزهري شأن عظيم مع 
النقاد والرواة ، مجيعهم يقدمونه ويرفعون 
شـــأن شـــعره ، ويكبون هّمة نفســـه وصدق 
مقاله ، وكان زهري يتأله يف شـــعره ويقول 
: إن للســـماء خباً . غري أنه مـــات قبل ظهور 
اإلســـالم بقليـــل ، ومل يـــدرك البعثـــة علـــى 
أصـــح األقـــوال ، وممـــن عرفوا لزهـــري قدره 
يف الشـــعر وعلو كعبه يف احلكمة ، الفاروق 
أمـــري املؤمنني عمر بـــن اخلطاب ، وقد كان 
أعلم الناس بالشـــعر والشـــعراء ، وأكثرهم 
روايـــة ، وأظهرهـــم درايـــة ، وروي أن عمـــر 
قال البن عباس : انشـــدني ألشعر شعرائكم 
، فقـــال ابن عباس : من هو يا أمري املؤمنني ؟ 
قـــال عمر : زهري . قال ابن عباس : ومب كان 
ذلـــك ؟ قال : كان ال يعاظل بني الكالم ، وال 
يتبع حوشـــيه ، وال ميـــدح الرجل إال مبا فيه 
. وســـيجيء تفســـري قول عمر الحقًا ، وسئل 
عمر عن أشـــعر النـــاس فقـــال : صاحب من 
ومن ومن . إشـــارة إىل أبيات زهري ) ومن مل 

يصانع يف أمور كثرية ( إىل آخر قوله :
ومن يغرتب حيســـب عـــدواً صديقـــه .......... 

ومن ال يكرم نفسه ال يكرم
وقـــد كان عمر يقول : ) لـــو أدركت زهرياً 
لوليتـــه القضـــاء ( ؛ ولذلك قصـــة مفادها أن 
عمر ُأنشـــد شـــعراً لزهـــري ، فلمـــا انتهوا إىل 

قوله :
وإن احلق مقطعه ثالث .......... ميني أو جالء 

أو نفار

قـــال عمـــر متعجبـــًا مـــن علمـــه باحلقـــوق 
ومقدرته علـــى تفصيلها وخبتـــه يف إقامة 
أقســـامها : وإن احلـــق مقطعه ثـــالث ... إخل ، 
مـــردداً البيت مـــن تعجبه ، وقـــال : ال خيرج 
احلكـــم عن ذلك . وممـــا رواه أهل األدب عن 
عمـــر فيمـــا يتعلق بزهـــري ، أنه قـــال لبعض 
ولد اهلرم بن ســـنان : انشـــدني بعض ما قال 
فيكم زهري . فأنشده ، فقال : لقد كان يقول 
فيكم فيحســـن . فقال : يـــا أمري املؤمنني ، إنا 
كنـــا نعطيـــه فنجـــزل . قال عمـــر : ذهب ما 

أعطيتموه وبقى ما أعطاكم .
وزهـــري أول مـــن هلل الشـــعر وهذبـــه ؛ فقد 
كان الشـــعراء قبلـــه يقولـــون الشـــعر كما 
اتفق هلم ، وال يلقون بااًل إىل حسن التنقيح 
ومجال التجويد . وقـــد روَي أن زهرياً كان 
يقـــول القصيـــدة يف حول كامـــل ، وكانت 
قصائـــده تســـمى احلوليـــات ، وقـــد تبعه يف 
تنقيحـــه الشـــعر راويتـــه احلطيئـــة ؛ حيـــث 
اشـــتهر - هو اآلخر - بتنقيح شعره وتهذيبه 
، وهـــو يف ذلـــك يصدر عـــن مدرســـة زهري ، 
وهنـــا البد من اإلشـــارة إىل أن ذلك التنقيح 
والتهذيـــب - الـــذي عين بـــه زهـــري ، وهو ما 
يعـــرف عند علماء النقـــد ) بالصناعة ( - هو 
يف احلقيقة ، صناعة غري الصناعة ، صناعة 
ال يشـــوبها تكلـــف ، وال تشـــم منهـــا رائحـــة 
التعنـــت ، بـــل إنـــك إذا تصفحت شـــعر زهري 
كلـــه ، وجدتـــه ســـهاًل قريبـــًا سلســـًا عجيبًا 
، كأنـــه املـــاء اجلاري ، أو النســـيم الســـاري ، 
وحســـبك ما قاله يف وصفه : ) ال يعاظل بني 
الكالم ، وال يتبع حوشيه ( ، فالصناعة - عند 
زهري - تصفية الشـــوائب ، ونبذ الســـقطات ، 
ال متـــس عفوية القول ، وال صدق الشـــعور ، 
وإمنا هي عملية تتم بعد الدفقة الشعرية ، 
كما يسميها الشاعر الناقد سليمان العيسى 

، هذه الدفقة اليت يرتجم فيها الشـــاعر كل 
مـــا يريـــد أن يقولـــه ، ويظهـــر فيهـــا مجيع 
بواعثه علـــى النظم . وللصناعة عالمة تدل 
عليهـــا ، هـــي أنـــك تالحـــظ يف النـــص الذي 
بني يديك شـــيئًا يطغى عليه ، وينتشـــر فيه 
، وهذا الشـــيء يكون حســـب ولع الشاعر ، أو 
املبـــدع ، فـــإذا كان شـــديد الكلـــف بالبديع ، 
رأيت اجلناسات والطبقات ، تنتشر يف عمله 
، وإذا كان ولعًا بالفلســـفة أو العلوم ، رأيت 
املصطلحات الفلسفية أو العلمية حمشورة 
يف نصـــه ، وإذا كان ولعًا باإلعراب والنحو ، 
رأيت الوجوه الغريبة لإلعراب والتوجيهات 
البعيـــدة للـــكالم ، جتبهـــك وتطالعـــك هنـــا 
وهناك ، وهكذا . وأنت إذا طالعت شعر زهري 
، ال حتـــس بشـــيء من ذلك كلـــه ، مما يدل 
علـــى أنه حصـــر عنايتـــه واهتمامـــه بالروح 
العـــام لشـــعره ، ملـــا علـــم أنـــه عقلـــه ووافده 
إىل النـــاس ، فمـــا ارتضاه لنفســـه أبقاه ، وما 
اتهمها فيه أســـقطه وحناه . وما كان عنده 
غليظـــًا رققـــه ، ومـــا كان بعيـــداً قربـــه مبا 
يتصل باملبنى وال يتصل باملعنى ، وهو جيوِّد 
وحيســـن ما بقى معناه سليما ، وما حافظت 
فكرتـــه علـــى جالئهـــا ، فـــإذا مـــسَّ التجويد 
والتحســـني أصـــل معنـــاه وحـــدود فكرتـــه ، 
تركـــه وختلَّـــى عنـــه ، وقبل أن نـــرتك هذه 
الناحيـــة ، جيدر بنا أن نقـــف قلياًل عند أمٍر 
يالحظ يف شعر زهري ، وهو كثرة األمثال ، 
وما يعرف باملقاطع ، فهل هذه الكثرة تسيء 
إىل الطبع أو العفوية ، وتعتب من الصناعة 
املتكلفـــة ؟ جواب هذا الســـؤال يرجع بنا إىل 
زهـــري وتكوينـــه العقلـــي ، ومنصبـــه القبلي 
، ويقودنـــا إىل احلديـــث عـــن حكمـــة الرجل 
، وتركيبتـــه الذهنيـــة ، ومكانتـــه القبليـــة . 
تقـــول املصادر إن زهرياً عـــاش يف منازل بين 

عبد اهلل بن غطفان ، ويف كنف خاله بشامة 
بن الغدير ، وبشـــامة هذا كان شـــيخًا ثريًا 
حكيمًا حازمًا ، ذا رأٍي ومشـــورة ، وقد أفاض 
سه حبنكته ، وأبعد  على زهري حبكمته ، ومرَّ
نظـــره ، وأعمق فكره ، فنشـــأ زهـــرٌي يف ديار 
أخواله نشـــأة الفتى األريب ، والشاب املتوقد 
، منعمًا بعيداً عن ذل احلاجة وفســـاد البيئة 
عة والســـالم ، ناقمًا على احلرب  ، حمبـــًا للدِّ
والدمار ، كما يبدو أن إعجابه بشـــعر خاله 
بشـــامة ، وروايته له ، أسهم يف تهذيب طبعه 
، وســـالمة منطقه من الفحش واخلنا ؛ فقد 
تنزه شعر السادات والزعماء يف اجلاهلية عن 
ســـفاف القول وأراذل األخالق ، وقد هيأ هذا 
كله زهرياً ألن يكون من األحناف املتأهلني 
الذيـــن نبـــذوا أوضـــار الوثنيـــة وتعففوا عن 
خمازي اجلاهلية ، وهؤالء النفر من العرب 
كانـــوا حمل ثقة النـــاس ، وموئـــل أمنهم ، 
يقولون فيسمع منهم ، ويأمرون فيستجاب 
هلـــم ، وهكذا كان زهـــري . كما أن زهرياً قد 
عمر طويـــاًل ، وأفاد جتربة واســـعة ، فليس 
مســـتغربًا إذا جـــاء كالمـــه يف كثـــري مـــن 
مقاطـــع وأمثال ، وليس مبـــردود أن تتصدر 
احلكمـــة العقليـــة شـــعره ، وعلـــى هـــذا فإن 
شـــيوع األمثـــال واملقاطع واحلكـــم يف ديوان 
زهـــري ، ال يـــزري بطبعـــه وعفويتـــه ، بل أن 
هـــذا عينه هو طبعـــه وعفويتـــه ، وليس من 
الصناعة املتكلفة يف شيء أن يصدر اإلنسان 
يف قولـــه عن فكرة رأســـه ، وهاجس نفســـه ، 
وروح خاطـــره ، وليـــس معيبـــًا أن ينقى هذا 
الصـــادر ، ويهـــذب ويقابل الناس يف أحســـن 
حلية بل أن هـــذا مطلوب مرغوب ، وهذا هو 
الفن ، ليكون الشـــعر كما قال زهري نفسه ، 

كأنه يصف قصائده احلسان :
وفيهـــن ملهًى للصديق ومنظـــر .......... أنيق 

زهي .. رائد الصناعة
   هليل البيجو

لعني الناظر املتوسم
زهري يف عيون أهل النقد :

أهل النظر قالوا : كان زهري أحكمهم شعراً ، 
وأبعدهم من سخف القول ، وأمجعهم لكثري 
مـــن املعنـــى يف قليل مـــن املنطق ، وأشـــدهم 
مبالغة يف املدح . واجتمع قول النقاد يف زهري 
علـــى أنـــه صاحب مدرســـة رائدة يف الشـــعر 
العربـــي ، مهد لظهورها وعبد ســـبيلها ، تلك 
هي مدرســـة الصناعـــة يف الشـــعر ، إذ كان 
الشـــعراء قبلـــه يقولـــون بغـــري رويـــة ، ومن 
دون معـــاودة النظـــر ، ثم أن النقـــاد اختلفوا 
بعـــد يف توليـــة وجوههم صوب هذا الشـــاعر 
وشـــعره ، ونظـــر إليـــه كل ناقد مـــن زاوية 
ختتلـــف عن نظـــرة صاحبه فتوفـــرت لدينا 
كثـــري مـــن األحـــكام النقدية حـــول زهري . 
ومـــن هذه األحـــكام ما هـــو انطباعـــي ذاتي ، 
يقوم على الذوق ، ويتخذ من إطالق القول 
وتعميـــم الكالم وســـيلة يف احلكم ، ومنها ما 
هـــو موضوعي ، يقـــدم على العقـــل ، ويأخذ 
من إيراد احلجة وإثبات البهان وســـيلة يف 
حكمه ، ويف هذه املســـاحة ســـأحاول حشد ما 
قيل يف شـــعر زهري ، شـــارحًا ما قد يســـتغلق 
فهمه أو يستصعب بيانه ، ذاكراً ما يعن لي 
يف حماوليت هذه من تعليق أو إضافة . وأول 
قول أقف عنده ، هو قول عمر بن اخلطاب - 
رضي اهلل عنه - ومفاده كما ذكره ) مفيد 
قمحيـــة ( وعـــزاه إىل بن ســـالم يف طبقاته : 
) إن عمر قال البن عباس : انشـــدني ألشـــعر 
شـــعرائكم ، قـــال ابن عباس : قلـــت من هو يا 
أمـــري املؤمنني ؟ قال : زهري . قال ابن عباس : 
ومبـــا كان ذلك ؟ قـــال : كان ال يعاظل بني 
الكالم ، وال يتبع حوشـــيه ، وال ميدح الرجل 

إال مبا فيه . (
هـــذا احلديـــث املأثور عـــن عمر ، هـــو حديث 
مشهور ، اقرتن بذكر زهري يف مجيع كتب 
اكتســـب  وقـــد   ، وحديثهـــًا  قدميهـــًا  األدب 
أهميته مـــن املكانة العظيمة اليت يتســـنمها 
عمر بن اخلطاب ؛ فهو أحد العارفني بالشعر 
والشـــعراء عنـــد العرب ، وله يف بـــاب الرواية 
والنقد شـــأن بعيد ، ونظر سديد ، وهو أيضًا 
أمري املؤمنني ، وقدوة املســـلمني ، ُيسمع منه 
ويؤخـــذ عنـــه مـــا وافق الصـــواب واســـتهدى 

باحلجة املقنعة .
واملعاظلـــة الواردة يف حديث عمر عن زهري " 
وكان ال يعاظل بني الكالم " اختلف العلماء 
يف حتديدهـــا حتديـــداً دقيقـــًا ؛ فمنهـــم مـــن 
جعلها يف ســـوء الرتكيب اللفظـــي ، ومنهم 
مـــن جعلها يف تعقيد الفكـــرة ، وعدم وضوح 
رؤية الشاعر ؛ وســـبب هذا االختالف يرجع 
التســـاع معنـــى املعاظلـــة لغـــة واصطالحًا ؛ 
فاملعاظلـــة لغة هـــي ) التداخـــل والرتاكب ( 
، ومنهـــا املعاظلـــة للجراد ، وهي كالســـفاد 
للكالب ، يقال : تعاظلت اجلراد إذا تســـافدت 
. ومـــن معانيهـــا أيضـــًا التَّضمـــني يف القوايف 
، وهـــو افتقار البيـــت من الشـــعر إىل ما يليه 
؛ لتبيـــان معنهـــا ، واملعاظلـــة أيضـــًا هي ثقل 
العبـــارة وصعوبـــة التلفـــظ بهـــا ، وعـــن ابن 

األثـــري " تراكب األلفـــاظ وتداخلهـــا ، وهذا 
كله عن كتـــاب املصطلح النقـــدي يف نقد 
الشـــعر – إدريس الناقـــوري – وجاء به أيضًا 
أن املعاظلـــة هـــي التعقيـــد ، ومـــوالة الكالم 
بعضـــه فوق بعـــض ؛ ألن كل شـــيء ركب 

شيئًا فقد عاظله .
وبعـــد اســـتعراض ما جاء يف معنـــى املعاظلة 
معجميًا ، وداخـــل كتب النقد ، وبعد النظر 
يف شـــعر زهري والرجوع إىل قـــول عمر فيه ، 
ميكن القول بأن مراد عمر بقوله " ال يعاظل 
بـــني الـــكالم " هو أنـــه ال يدخـــل يف الكالم ما 
ليس من جنســـه ، وال يتوعر فيه ، وال حيوج 
بعضـــه إىل بعـــض يف تبيان مـــراده ومعناه ، 

وهكذا كان زهري . 
والســـبب اآلخـــر يف تقديم عمر زهـــرياً ، هو 
أنـــه ) ال يتبـــع حوشـــي الكالم ( ، واحلوشـــي 
 ، الـــذي نبـــت حروفـــه  الكـــز  هـــو الوحشـــي 
وثقـــل لفظه ، واســـتعصى نطقـــه ، وال ريب 
أن يف الـــكالم كالمـــًا نابيًا ومستوحشـــًا ، ال 
يصلح للشـــعر ، وأن الشـــاعر الـــذي ال يأخذ 
نفســـه بعملية اختيـــار دقيقـــة ملفرداته ، هو 
يف احلقيقـــة يعـــرض أدبه للهجنة وشـــعره 

للسقوط .
وآخـــر ســـبب يف تقديـــم عمر زهـــرياً ، هو أنه 
) ال ميـــدح الرجـــل إال مبـــا فيـــه ( ، وهـــو مـــا 
يعرف اليوم بالصدق الواقعي ، كما يسميه 
الدكتـــور إحســـان عبـــاس ، وكمـــا جاء يف 
كتابـــه ) تاريخ النقد األدبـــي عند العرب ( ، 
وقد كان قول عمر هذا ، ركيزة للكثري من 

النقاد بعده ، الذين عنوا بالصدق الواقعي .
وها هنا نلمح أثر عمر يف حركة النقد عند 
العرب ، فهو يشـــري يف كلمته القصرية عن 

زهـــري إىل ثالث قضايا مهمة يف نقد الشـــعر 
، تتعلـــق القضيتـــان األوىل والثانية ) باملبنى 
( ، والقضية الثالثة ) باملعنى ( ، وقد شـــغلت 
هـــذه القضايـــا علماء النقـــد قدميـــًا وحديثًا 
، وممـــا ينبـــئ عـــن مكانـــة عمـــر ومعرفتـــه 
احلاذقـــة باألدب ، هو هذا التقســـيم الدقيق ، 
والتفريق الواضـــح بني عنصرين مهمني يف 
مبنى القصيدة دون معناها ، وال أعرف أحداً 
ممن تكلموا يف الشـــعر قدميًا قد ســـبق عمر 
يف هذا التفريق ، فقصارى القول عندهم يف 
نقـــد الشـــعر ، هو أنه مبين ومعـــين ، وما راق 
مبناه وحسن معناه هو عندهم الشعر املقدم 
، ولكنهـــم مل يغوصـــوا ويتعمقـــوا فيحـــددوا 

أقسام املبنى وحدوده ، وأبعاد املعنى وفصوله 
. وعمـــر - كمـــا رأينا - خطـــا خطوة صوب 
التحديد والتدقيـــق ، وذلك بقوله يف وصف 
زهـــري كان ال يعاظـــل بني الـــكالم وال يتبع 
حوشـــيه .. إخل . واملعاظلـــة واتبـــاع احلوشـــي 
كالهمـــا يتصل باملبنـــى ، غـــري أن املعاظلة 
احلوشـــي  واتبـــاع   ، الرتكيـــب  يف  تكـــون 
يكـــون يف اللفـــظ ، وجيمـــع االثنـــني املبين ، 
ويفســـرهما اللفظ ، فعمـــر يلفت النظر إىل 
حقيقـــة خطـــرية وقضيـــة مثـــرية ، ويوجـــه 
االهتمام صوب اللفظ يف حالتيه البســـيطة 
والرتكيبيـــة ، وهـــذا االهتمـــام منـــا وتطور 
، حتـــى أصبـــح ميثـــل آراء نقديـــة كبـــرية ، 
ومرجعـــا مهمًا للكثري من املـــدارس النقدية 
، وأمـــا القضية الثالثة اليت أشـــار إليها عمر 
ونبه عليهـــا ، فهي قضية الصدق يف الشـــعر 
، ويفســـرها قوله يف زهـــري ) ال ميدح الرجل 
إال مبـــا فيه ( ، وهـــي قضية كبرية شـــغلت 
النقـــاد قدميًا وحديثًا ، وقد تفرع عنها أقوال 

عديـــدة وآراء كثـــرية . وعابوا على الشـــاعر 
مدح الرجل مبا ليس فيه ، أو إظهار األشـــياء 
على غري حقيقتها ، جتلى ذلك بوضوح عند 
الناقد األندلسي املشهور ابن بسام الشنرتيين 
، صاحب الذخرية ، كما جتلى عند ابن حزم 

يف نظرته للشعر .
وممـــن تعـــرض للحديث عن زهري وشـــعره 
، أبـــو عمـــرو اجلاحظ ؛ حيـــث ورد عنه قوله 
يعين زهـــرياً ) ومن شـــعراء العرب من كان 
يـــدع القصائد متكث حـــوال كريتـــًا ، وزمنًا 
طوياًل ، يردد فيهـــا نظره ، ويقلب فيها رأيه 
، اتهامـــًا لعقلـــه وتتبعًا على نفســـه ، فيجعل 
عقلـــه زمامـــًا على رأيـــه ، ورأيـــه زمامًا على 
شـــعره ، إشـــفاقًا على أدبه ، وإحرازاً ملا خوله 

اهلل من نعمته . (
ها هـــو ناقد آخر لـــه مكانته العاليـــة ورتبته 
الســـنية يف عامل النقد واألدب ، هو اجلاحظ 
، فانظـــر ماذا يقـــول ؟ يقول : ) ومن شـــعراء 
العـــرب من كان يـــدع القصائد متكث حوال 
كريتـــًا – أي كامـــاًل – وزمننـــًا طويـــاًل ، 
يـــردد فيها نظره ، ويقلـــب فيها راية ( . وهذا 
القول يصف به اجلاحـــُظ زهرياً ، اعتداداً به 
، وإجـــالاًل له ، فـــإن ترديد النظـــر ، وتقليب 
الـــرأي يف األمـــر قبـــل شـــيوعه ، هـــو أصـــل 
الصـــواب وعني احلكمـــة عنـــد كل الناس . 
ومن فعله ملك زمام خياره وجعل لنفســـيه 
الغلبة على غريه ، فإن كان رئيسًا أو شاعراً 
أو خطيبًا ، توجب ذلك عليه وتأكد يف حقه ، 
ملسؤولية القدوة وخطورة التأثري ، والشاعر 
الذي يأخذ نفســـه بهذا األدب ، ويلزمها بهذا 
القانون ، هو مشفق على أدبه ، صائن لنفسه 
، عـــارف قـــدر نعمة ربه عليـــه ، وهكذا كان 
زهري يف نظر اجلاحظ الـــذي يضيف معلاًل 
قولـــه ) اتهامـــًا لعقلـــه وتتبعًا على نفســـه ( ، 
ويف هـــذا التعليـــل تظهـــر مالمح شـــخصية 
اجلاحـــظ الناقـــد الفـــذ واألديـــب النحرير ؛ 
فهـــو أديب حصيف ، يعرف قدر نفســـه ، وال 
يركـــن إىل أول خاطـــر ، وال ينســـاق ألدنى 
فكـــره ، بـــل هـــو يناقـــش خاطـــره وحياكم 
ح له احلق وانفلق له الصبح  فكرته ، فإذا صرَّ
، اطمأن واســـتقر وأعذر نفسه ، فقد بالغ يف 
جتنب مواطن الزلل ، وأخذ بأسباب السالمة 
ما استطاع . وعلى ذلك جيب أن يكون أرباب 
األدب وأهل القدوة ؛ ليسلم الناس من مغبة 
رأيهـــم الفطـــري ، ويســـلموا هـــم مـــن املالمة 
والنكري . واجلاحظ يســـقط ذلك على زهري 
، ملـــا رآه يـــدع قصائـــده متكث حـــوال كريتًا 
وزمنا طويـــاًل ، ويف قول اجلاحظ دليل على 
أن صناعـــة زهـــري وال كصناعـــة ، صناعـــة 
تشذيب وتهذيب وإشفاق وحرص وصيانة ، 
وإحراز ال تزري بالطبع وال تتصل بالتكلف 
، وأقـــول ذلـــك ألن اجلاحظ يعـــد من أنصار 
حســـن البناء ، ومن مدرسة اللفظ ، وهو إىل 
جانب ذلك ميـــج التعنت ويكره التوعر ، وما 
نســـب إليهما من صناعة ظاهرة يضيع فيها 

املعنى ، وتبهت فيها الصورة .

زه��يًا ) ومن ش��عراء العرب م��ن كان يدع القصائد متكث حوال كريت��ًا ، وزمنًا طوياًل ، يردد 
فيها نظره ، ويقلب فيها رأيه ، اتهامًا لعقله وتتبعًا على نفسه ، فيجعل عقله زمامًا على رأيه 

، ورأيه زمامًا على شعره ، إشفاقًا على أدبه ، وإحرازًا ملا خوله اهلل من نعمته . (
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ولد يف مدينة بنغازي ودرس فيها املراحل األوىل 
للتعليـــم وكان يســـاعد والـــده يف إدارة مكتبتـــه 
يف ميـــدان احلـــدادة. وهي أول مكتبـــة يف بنغازي 
مت إفتتاحهـــا عـــام 1921 من قبل والـــده املرحوم 
حممد على بوقعيقيص. غـــادر بعد إنهاء املرحلة 
الثانويـــة إلي القاهرة حيـــث درس لبعض الوقت 
ثـــم أنتقـــل لدراســـة الطـــب يف مدينـــة بولونيـــا 
بإيطاليا وختصص يف جراحة عظام األطفال. عاد 
بعد ذلك للعمل يف مدينته بنغازي  وتقلد العديد 
مـــن املناصـــب كإدارة مستشـــفى اجلمهورية ثم 
إدارة مستشـــفى اجلـــالء. ويف العام 1975 كلف 
بإدارة شـــؤؤن الصحة يف املنطقة الشرقية، ولكنه 
مل يتوافـــق مع املســـئولني ومت تهديده وإحتجازه 
ملـــدة ثالثـــة أيام مـــن قبل أمحـــد قـــذاف الدم يف 
طرابلـــس. وعندما كثر تهديده من قبل عناصر 
النظام الســـابق حيث كان يعارض النمط الذي 
أصبحت تدار به الدولة،  غادر ليبيا يف نفس العام 
العودة ألرض  أملـــه يف  1975 إليطاليـــا وكان 
الوطـــن ولكـــن وافته املنيـــة قبل أن يـــرى الوطن 
مـــن جديـــد. توفى حاملـــًا ببنغازي معشـــوقته اليت 
نظم عليهـــا بعض القصائد ورســـم من ذاكراته 
لوحات هلا ولشـــارع الشـــوخيات مســـقط رأســـه. . 
كان فنانا مرهف احلس عالي الوطنية. أخنرط 
يف املعارضـــة لنظـــام القـــذايف وســـاهم يف حـــزب 
اجلبهة الوطنية لإلنقاذ. وإبان حرب تشـــاد ذهب 
مع رفاقه لتشاد ملساعدة اجلنود الذين مت نبذهم 
هنـــاك. قضـــى فرتة مـــع رفـــاق مـــن املعارضة يف 
الســـودان واجلزائر للتخطيط إلســـقاط النظام. 
عـــاد بعد ذلك إليطاليا حيـــث أمضي باقي حياته. 
وقـــد مت تهديـــده عدة مـــرات يف إيطاليـــا وقامت 
الشـــرطة اإليطالية بتوفري احلماية له ولعائلته 

يف أكثر من مناسبة. "
بوقعقيص  القادر  عبد  •كريم 


