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تونس الفتاة وعودة الروح
فهمي رمضاين
األستاذ سليم اللغامين يحارض حول “املعتزلة وإمكانيّة قانون برشي”
معز جعفر

ص8-6 .

اآلباء البيض والثقافة التونسية .مقال لألب جون فونتني
ترجمة :حمزة عمر

ص00-01 .

السريورة التاريخيّة وأبرز التح ّوالت ص05-01 .
السياق العريب :ظروف النّشأةّ ،
النسويّة يف ّ
زينب التوجاين
ص01-06 .

إصالح التعليم يف تونس بني الزيتونة والصادقية
أحمد الطوييل

ص11-11 .

شظايا ...والرائحة ذاتها
انتصار املرصايت

ص12 .

ظل بعني واحدة
ّ
عامر
رجاء ّ

ص12-14 .

هذيان لييل
رميساء املرسني

ص18 .

صلوات اللقاء األخري
أسامة نبيل نباوي

ص11 .

لغة األموات
أنيس الهاين

ص21 .

لعبتنا األوىل
سوار الغابري
وقف ٌة عىل رشف ِة الذاكرة

ص20 .
ياسني الطنفوري
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عشلسنوات ...ر
ر
لعشلكتب
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ّ
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ّ
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Nawaat.org

للتواصل معنا

ا لص ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ل 4

تونس الفتاة وعودة الروح

بقلم :فهمي رمضاين
أستاذ مربّز يف التاريخ
عضو الهيئة املديرة لجمعية تونس الفتاة

”
لقد ذكّرين اسم
الجمعية منذ
الوهلة األوىل بتلك
الحركة الوطنية ذات
الطابع الثقايف التي
ظهرت بالبالد
التونسية يف بدايات

القرن العرشين

“
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

كُلّام أسرتجع تفاصيل انضامميي إىل
جمعية تونس اليفيتياة ،تسيتيحي
ذاكريت صيف  ،1108ففيي رأييي ال
ُُيكن للمرء أن يفهم اتجاه األحداث
وطبيعة قراراته إال بوضعهيا ضيمين
سياقها العام مع رضورة أخذ مسافة
زمنية ج ّيدة منها .يف هذا السييياق،
وقبل التحاقي بيجيميعييية تيونيس
الفتاة ،عشت السينية اليجياميعييية
 1108-1102ودار املعلمني اليعيليييا
تتواىل عليها املحن من كيل حيدب
وصوب ،إذ تعدّدت األزميات اليتيي
عصفت بتلك املؤسسة شأنهيا شيأن
البالد التي كانت تيزداد أوضياعيهيا
سواء يوم بعد يوم.
متثلت أوىل املحن يف بيدايية تيليك
السنة الجامعية وألول مرة يف تارييخ
دار املعلمني العليا يف تأخر انيتيداب
دفعة  1108-1105وقد كلّفنا ذليك
إرضابا دام ألشهر كيانيت تيبيعياتيه
سلبية متمثلة يف خسيارة اليدرو
ونقص التكيويين واييياب االعيداد
الج ّيد ملناظرة اليتيربييز .هيذا عيىل
املستوى العام ،أما عيىل الصيعيييد
الشخيص ،فقد أخذ اليتيعيب مينيي
مأخذا عظيام ،ففي سنتنا األوىل مين
التربيز ،نطالب برتبص بيدااوجي يف
املعاهد الثانوية ،لذلك كنت أقي
سيياعييات طييوال يف إعييداد درو
التالمذة يف معهيد اليثيانيوي نيهي
مرسيليا بالعاصمة ،ويف نفس الوقيت
كنت أستعد لالختبارات واليفيرو
التي تجرى بني اليفييينية واألخيرى
بالجامعة ثم أتفرغ فييام بيعيد إىل
مراجعة درو اللغة الالتينية بكلية
العلوم االنسانية واالجتامعية .ليقيد
كان لهذا الك ّم الهائل من االلتزامات
والواجبات أثره عىل جسيدي وعيىل
صحتي النيفيسييية إذ ن أتينيفيس
الصعداء إال بقدوم الصيف وانتيهياء

هذه السنة الجامعية اليتيي كينيت قد أصدر مؤلفا جديدا يتعيليق بيتيارييخ
أشبّهها بالسينية لالشيهيبياءل اليتيي التكفري يف تونس .شحذ ذلك كله عزُيتيي
عاشتها اإليالة التونسية سنة  .0862من أجل الحضور يف هذا اللقاء اليفيكيري
كنت أحس بتلك لالروح امليبيتيورةل الذي تنظمه جمعية تونس الفتاة.
التي أصبحت تعاين قلقا دامئا جيراء لقد ذكّرين اسم الجمعية مينيذ اليوهيلية
التعب واالرهاق واليوميي اليقياتيل األوىل بتلك الحركة الوطنية ذات الطيابيع
بالجامعة ،لذليك قيررت أن أمي
الثقايف التي ظهرت بالبالد التيونسييية يف
يف
ذلك الصيييف يصيييف )1108
بدايات القرن العرشين والتي تزعيميتيهيا
العاصمة ،ن أشأ أن أعود إىل مسقط مجموعة من الشباب يحركهم اليطيميوح
رأيس يف ريف سيدي بوزييد خيوفيا املتوقد من أجل تيغيييري األوضياو نيحيو
من سقوطي يف امللل وتكرار نيفيس األفضل .ح ت ذلك اللقاء الفكري الذي
األعامل كل يوم مام قيد ييزييد يف كان متميزا نظرا مليا أثيري مين مسيائيل
تعكر حالتي .قررت أن أم شيهير وقضايا ُمه ّمة خالل النقاش .ومل ّا انيتيهي
جوان والنصف األول من جويلية يف التقيت بأعضاء الجمعية اليليذيين كيان
العاصمة ،إذ كنت متلهفا لليصيييف ،جلهم من الشبان ولعل ذلك كان مفاجأة
فقد كان عقيل مسكيونيا بيهياجيس يل ،فقد ح ت لقاءات عدّة أرشفت عىل
نسيان كل تلك الضوضاء التي ميزت تنظيمها جمعيات مختلفة والتي كيانيت
تلك السنة الجامعية ،وعادة ما كيان أالبها يفتقر إىل حضور العنرص الشيبيايب.
يأخذين خيايل إىل البحار والشيواطي كانت تونس الفتياة اسيتيثينياء يف هيذا
واألمسيات املوسيقية واملهيرجيانيات الجانب لذلك ن أتردد منذ ذلك اليليقياء
واملحارضات واألمسيات الشيعيريية .األول يف االنضامم إلييهيم وهيكيذا كيان
كنت أبحث عن كل ما ييجيعيلينيي األمر.
أبتعد عن االرهاق الذي أنّ يب طيلية
تلك السنة .وإجامال ُييكين اليقيول اندمجت رسيعا يف صلب األرسة الشبابيية
بأنني حققت يف ذلك الصيف كل ما لتونس الفتاة وكان ذلك يف سبتمرب 1108
مع بداية سنتي الجامعية األخرية يف دار
كنت أرنو إليه من أهداف :اليرتفيييه
واليراحية وميواكيبية اليتيظياهيرات املعلمني العليا  1101-1108والتي كانيت
الثقافية التي حرمتني منها اليدرو ال تشبه البتة السنة املنرصمة .لقد كانيت
طيلة السنة الجامعية .وذات مسياء انبعاثا جديدا ووالدة برومثيوسيية بيروح
وبينام أنا أراقب الغروب يف شياطي مح ّبة للحياة ومتيطيليعية إىل اليتيغيييري
املرىس ،شيعيرت بيأن تيليك اليروح وشغوفة بكل ميا ييتيعيليق بياليثيقيافية
املبتورة قد عادت إليييهيا اليحييياة واملجتمع املدين .حينام أتذكر ذليك اآلن،
وبأنني متليهيف ليخيو تيجيارب أقول بأنني قد أحسنت التقاط الليحيظية
جديدة إىل أن وقعت عيينياي عيىل التاريخية فتزامن رابتي ليليخيرون مين
اعالن يف الفايسبوك عن لقاء فيكيري ذلك القلق الذي سبيبيتيه تيليك السينية
مع الدكتيور لشيكيري امليبيخيوتل الجامعية ،مع انضاممي لتونيس اليفيتياة
بفضاء كرمان يوم  21جيوان  1108واالنخراط يف مرشوو جمعيايت جديد ولّد
من تنظيم جمعية تونس الفتياة .يف عندي روح جديدة .
هذه األثناء كنت قد انتهيت ليليتيو ففي دار املعلمني العليا بادرت بتأسيييس
من قراءة الطلياين التي أعجبت بيهيا نادي التاريخ والحضارة الذي أصبح أهيم
أُيا إعجاب كام علمت بأن املبخوت
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نادي يهتم بتنظيييم ميحيارضات
ولقاءات فكريية وييبيث حييياة
ثقافية جديدة يف الجاميعية ،أميا
يل
بالجمعية فيقيد اقيرتحيت عي ّ
الصديقة سوسن فري التي كانيت
آنذاك نائبة رئيييس اليجيميعييية
تأسيس منتدى فكري يعال أهيم
القضايا الفكرية والحضارية التيي
تشغل الفيكير اليعيريب .ر ّحيبيت
بالفكرة وتيحيميسيت ليهيا أُييا
حام  ،فأصبح املنتدى اليفيكيري
سيزيف هاجسا يسكنني وجيزء
من ذايت ،ليذليك عيميليت أنيا
والصديقية سيوسين فيري عيىل
إنجاحه ليكون امليوليود اليجيدييد فيخيرا
للجمعية.
كان هذا املنتدى فرصة كذلك ليليتيواصيل
والحوار ميع أهيم أسياتيذة اليجياميعية
التونسية مثيل حيامدي بين جياءبياليليه
ولطفي عيىس وآميال قيراميي وييوسيف
الصديق وزهية جيوييرو وآخيريين .وقيد
أسهم ذلك يف تعميق تفكريي بيخيصيوص
عدة مسائل وقضايا حضارية وتيارييخييية
ومن ّو ملكة النقد عندي دون أن أنىسي أن
كل اللقاءات الفكريية وامليحيارضات قيد
ساعدتني لإلعداد الجيّد ملناظرة اليتيربييز.
ويبدو أن املميز يف هذا كله أننيي كينيت
أنشط بدار املعلمني العليا وبتونس الفتاة
يف نفس الوقت ،لذلك كنت أشعر بيأنينيي
أنهل من معينني :الجامعة أوال واملجتيميع
املدين ثانيا ،كل ذلك جعل من تلك السنية
سنة استثنائية بيكيل امليقياييييس ،فيقيد
اختتمت بالحصول عىل شهادة التربييز يف
التاريخ وااللتحاق بالتعليم الثانوي وهيي
خطوة مهمة يف الطريق نيحيو تيحيقيييق
أحالم أخرى .ومبجرد التحاقي باليتيعيليييم
الثانوي ،أصبحت مكبال بواجيبيات جيمية
من إعداد للدرو إىل إصالح الفرو إال
أن ذلك ن يفت يف عضدي ون ينث عزُيتي
الطامحة إىل تقديم املزييد مين اليجيهيد
والوقت للجمعية ،لذليك ن أتيخيل عين
دوري بالجمعية الذي ن أعتيربه اليتيزاميا
وإمنا فعال يضفي عىل حيايت ميعيني  .يف
نفس السياق ،أصبحت الجمعية بعد سنة
من انضاممي إليها جيزءا مينيي أرعياهيا

أ ّول نشاط ملنتدى سيزيف مع املفكّر يوسف الصدّيق .املصدر :أسامء الغريب/تونس الفتاة

وأحاول النهو بها .ن تكن كيذليك التظاهرات ،إقبال بشغيف عيىل درو
عالقتي بأعضاء الجمعية فاترة ،بيل التربيز.
توطدت مع مرور األييام ليتيصيبيح وعىل الرام من أننا قد اضطررنا اليقياف
عالقة روحية فهم أصدقياء وإخيوة نشاطنا طيلة الجائحة إال أنني بادرت يف
أتشارك معهم أفراحي وأحزاين.
مار  1110بيععيداد مرشيوو جيدييد
يف صيف  1101وبعد موسم ثيقيايف
ناجح من حييث كيل امليقياييييس،
توجهنا إىل مدينية بينيزرت حيييث
انتظمت فعاليات الجامعة الصيفية
األوىل التي نظمتها جمعية تيونيس
الفتاة والتي كانت تيحيت عينيوان
للنتدبر ثورتنال .كانت تلك الجامعية
الصيفية من أجمل اللحظات اليتيي
عشتها مبعية أصدقايئ من الجمعيية
حت أنني يف بعض األحيييان أعيود
إىل ألبومات الصور ألستح تيليك
األوقات السعيدة مبدينية بينيزرت.
انتهت سنة  1101معلنة عن مجيء
وباء كورونا اللعني الذي سيييحيدث
شلال يف كل القطاعات ومنها القطاو
الثقايف.
ال أعلم اليم إن كانيت سيتينيتيهيي
جائحة كورونا قريبا أم أنها ال تيزال
مستمرة ،لكنينيي ال أزال أتسياءل
كلام عدت إىل املوسم الثقايف لسنية
 1101عيين رس ذلييك االنييدفيياو
الربومثيويس الذي متلكني آنيذاك :
أنشطة تلو األنشيطية ،ميحيارضات
بدار املعلمني العليا ،مواكبية ألهيم

للمنتدى الفكري سيزيف تحت عينيوان
لالتاريخ مين رحياب االكيادُييييات اىل
الفضاء العامل هدفه اخران التاريخ مين
الجامعة ومن الفضاء األكيادُييي نيحيو
الفضاء العام من أجيل تينياول قضياييا
إشكالية يف تاريخ تونس وتحرير كيذليك
التاريخ من هييمينية اليذاكيرة وسيطيو
السيايس .

إجامال للقول أشعر اليييوم وأنيا بصيدد
تحرير هذه الشهيادة ،بيأنينيي جيزء ال
يتجزأ من الجمعية ،إذ يتملكني شيعيور
بأنني مستعد للم بتونس الفتاة نحيو
آفاق أخرى تجعل منهيا ميحيركيا قيوييا
للتغيري يف الواجهة الثقافية ويف صيليب
املجمع املدين .ولعل ما يدفعني إىل ذلك
هو استحضاري دامئيا لشيبياب تيونيس
الفتاة يف بداية القرن املينيرصيم واليذي
قاوم االستعامر وحلم بالتيغيييري وبيغيد
أفضل للوطن العزيز ،لذلك أعتقيد بيأن
حلمنا سيبق واحدا وروحنا ستظل فتية
حية تنبعث يف كل مرة أقوى مام كيانيت
عليه.

”
حلمنا سيبق واحدا

وروحنا ستظل فتية
حية تنبعث يف كل
مرة أقوى مام كانت
عليه

“
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األستاذ سليم اللغامين يحارض حول “املعتزلة
وإمكانيّة قانون برشي”

بقلم :معز جعفر
مختص يف القانون الجبايئ
محام
ّ

”
الحوار حول املعتزلة

أو اريهم ال يجب
أن يكون حوارا حول
حقيقة اإلسالم

“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

انتظمت ييوم  21جيانيفيي 1102
بكلية العلوم القانونية والسييياسييية
واالجتامعية بتونس محارضة بعنوان
«املعتزلة وإمكانية قانيون برشيي »
كل من جمعية تونس الفتاة
نظّمتها ّ
ومؤسسة كونراد أديناور .وقد ألقي
املحارضة السيد سليم اللغامين أستاذ
القانون العام والعضو السابق بهيئية
الخرباء بالهيئة العيليييا ليتيحيقيييق
اهداف الثورة واإلصيالح السيييايس
واالنتقال الدُيقراطيي .وقيد عي ّرف
بأصول هذا الت ّيار الفكري االسيالميي
كام عمل عىل إيضاح الفوارق اليتيي
متيز فكر املعتزلة عن بقيية اليفيرق
اإلسالميّة األخرى مشيددا عيىل أن
املعتزلة ساهموا بشيكيل كيبيري يف
التمهيد إىل قيام قانون برشيي عيىل
الرام من أ ّن سلطتهم كانت محينية
عىل من خالفهم.
يف بداية املحارضة ،تعي ّر األسيتياذ
سليم اللغامين إىل ما كتبيه امليفيكير
املغريب محمد عيابيد اليجيابيري يف
تصنيفه لبنية العقل العيريب حيييث
اعترب العقل البيياين يعيليم اليكيالم
وعلم الفقيه دون اليتيميييييز بيني
األشاعرة واملعتزلة) العقل املهيييمين
عىل العقيل اليعيريب .أ ّميا اليعيقيل
العرفاين فيك ّر استقالة العقل بينام
يعترب الجابري العقل الربهاين أرقي
مستويات العقيل اليعيريب .وييبيدو
إدران فكر املعتزلة ضيمين اليعيقيل
البياين قابال للنقد ،خاصة ليليعيالقية
الّتي تربط الفلسفة اإلسالميّة بفيكير
املعتزلة.

أقل تط ّرفا
وتع ّر األستاذ سليم اليليغيامين إىل معارضني للحكم األموي لكنّهم ّ
تن ّوو األفكار عرب التاريخ اإلسيالميي من الخوارن والشيعة.
كبداية لتطرقه للفكر املعتزيل اليذي ثم تطرق األسيتياذ امليحيارض إىل فيرق
يهيمن عليه جانب عقالنية اليفيكير ،املعتزلة وم ّيز بني املعيتيزلية اليبيرصيييني
واعترب املحيارض أ ّن اليحيوار حيول الذين اعتربوا فضل الخلفياء اليراشيدييني
املعتزلة أو اريهم ال يجب أن يكيون يأيت حسب ترتيبهم واملعتزلة البغيدادييني
حوارا حول حيقيييقية اإلسيالم ،وأ ّن الذين فضلوا عليا بن أيب طالب عىل بقية
املعتزلة ُييثّيليون تيارييخ اليفيكير الخلفاء لذا فهم قريبيون مين الشيييعية
اإلسالمي ال مستقبله ،وفكرهم قابيل الزيدية .بعد هذا التفريق ،ذكر األسيتياذ
للنقد والتطوير.
اللغامين األسامء الّتي أطلقت امليعيتيزلية
بيني
يف كيفية ظهور هيذا اليفيكيرّ ،
األستاذ اللغامين أ ّن نشأة امليعيتيزلية
تعود إىل الثلث األول مين اليقيرن
الثاين للهجرة أي يف أواخير اليعيرص
األموي قبل أن تزدهير اليفيرقية يف
العرص اليعيبيايس وكيان ظيهيورهيا
متزامنا مع التطرق ملسألية ديينييية
ذات خلفية سياسية أال وهي حيكيم
مرتكب الكبرية وبالخصوص إذا كيان
حاكامً يمبعن كيف ُيكين اعيتيبيار
مرتكب الكبائر اهو كافر ام مؤمن؟)
 ،املعتزلة اعيتيربوا  ،أن ميرتيكيب
الكبائر عىل «منزلة بني املنزلتني »أي
أنه مخلد يف النار ولكن يعذب دون
درجة عذاب الكفار .وأضاف األستياذ
اللغامين بأن الخوارن اعتربوا مرتكب
الكبرية كافرا مخلدا يف الينيار ،وبيأن
املرجئة اعتربوه مؤمناً ويرجئيون إىل
الله الحكم علييه ييوم اليحيسياب.
واملوقيف مين هيذه املسيألية ليه
انعكا سيايس ،إذ أنّيهيا تيتيعيلّيق
بالحكم عىل من شاركوا يف اليفيتينية
الكربى ،وعىل الحكم األميوي الّيذي
بدأ مع معاويية بين أيب سيفيييان.
ومبوقفهيم هيذا ،كيان امليعيتيزلية

وقال بأنهم عرفوا كأهل للتوحيد والعيدل
وأهل الطبائع يأي الحسن واليقيبيييح يف
طبائع األشياء ذاتها) وباملتكلمني يألنّيهيم
أ ّول من اعتن بعلم الكالم).
وتع ّر األستاذ اللغامين إىل تيعيرييفيات
علم الكالم سيواء عينيد اليغيزايل وإبين
خلدون أو عند املسترشيقيني يكيغياردييه
وأناوايت) الّتي تجعل مين عيليم اليكيالم
متجيدا دفاعيّا عن العقيييدة اإلسيالمييّية.
وبني املحارض أ ّن هذا اليتيعيرييف جيزيئ
ّ
ويصف املآل النهايئ لعلم اليكيالم بيعيد
تدهوره يف حني أ ّن هذا العلم كان يهدف
إىل أن يكون مركز العلوم الرشعيّية ،وقيد
كان أبو حنيفة يس ّميه الفقه األكيرب ،ون
تستقّر تسمية هذا العلم لعلم الكالم إال
يف القرن الثالث للهجرة.
يف حديثه عين مصيادر فيكيرهيم ،ذكير
األستاذ املحارض بيأنّيه إىل حي ّد قيرييب،
كانت أالب املراجع عن املعتزلة كتابيات
أعدائهم ياألشاعرة ،الحنابلة والظاهيريية)
ومع ذلك ،فقد وصلتنا بيعيض امليراجيع
املبارشة الّتي كانت لها أهميّة يف تيبيييان
أفكارهم ككتاب اإلنتصار أليب اليحيسين

العدد  ،15ماي 2022
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”
حسب املعتزلة ،خلق
الله الكون وفق نظام
عقالين ُيكن للعقل

املصدر :تونس الفتاة

الخياط ورشح األصول الخمسة ليليقيا
عبد الجبار إىل جانب تفسري الزميخيرشيي
للقرآن الكريم ،والّذي ان ليه تيأثيري عيىل
مفّسين آخرين من اري امليعيتيزلية
عدّة ّ
كمح ّمد الطاهر بن عاشور.
ثم تناول األستاذ اللغامين بالرشيح أصيول
املعتزلة الخمس:
وألصل األ ّول هو التوحيد وقد قال األستاذ
اللغامين بأن امليعيتيزلية كيانيوا ايالة يف
التوحيد من خالل رفضهيم كيل تشيبيييه
للذات اإللهية  .ومن ذلك كل آية تيوحيي
بعكس ذلك يتم تأويلها خيالفياً ليظياهير
النص وقدم األستاذ املحارض مثاالً من آيية
قرآنية “ الرحمن عىل العرش اسيتيوى“[5
سورة طه] يعتربها املعتزلة استعارة وذلك
عكس تفسري الحنابلة والوهابية.
كذلك أضاف األستاذ اللغامين يف شأن هيذا
املبدأ رفض املعتزلة تيعيدد اليقيدييم و
رفضهم فكرة أن القرآن قديم قيدم اليليه
ولذلك قالوا أ ّن القرآن مخلوق.
أ ّما األصل الثاين ،فهو العيدل ،وقيد أرجيأ
املحارض الحديث عنه بعد استيفاء بياقيي
األصول.

يف األصل اليثياليث وهيو اليوعيد
والوعيد ،قال املحارض بأن املعتيزلية
يرفضون فكرة املرجئة وبأن طياعية
الله تدخل الجنة ومعصيته تيدخيل
النار ،وإال كان وعده ووعيده ليغيوا
وهو ما يتن ّزه الله عنه.
األصل الرابيع وهيو املينيزلية بيني
املنزلتني ،وقد تطرق ليه امليحيارض
عند حديثه عن نشأة املعتزلة.
يف األصيل اليخياميس وهيو األمير
باملعروف والنهي عن املينيكير قيال
األستاذ اللغامين أنّه يجب أن ييتيم،
حسب املعتزلة ،باليد أو باللسان أو
بالقلب يأضعف اإلُيان)
وبالرجوو إىل األصل الثاين ياليعيدل
اإللهي) ،ذكر األستياذ امليحيارض أ ّن
املعتزلة يعتربون الله عادال ،بيل أ ّن
وكل ما يفعله اليليه ليه
الله عدلّ .
ااية وهي ال ُيكين أن تيكيون إال
األصلح لخلقه .ويعترب املعتيزلية أ ّن
أفعال الله كلّها حسنة وأنّه أوجيب
عىل نفسه العيدل ،وأ ّن قيدرتيه ال

ُيكن أن تخالف ما أوجبه عىل نيفيسيه.
ومبا أ ّن الله سييحياسيب اإلنسيان عيىل
أفعاله ،فع ّن ذلك ال ُيكن أن يكون إال إذا
كانت لإلنسان حريّة االختيار بني اليخيري
ميخيري ،خياليق
رش ،واإلنسان بيذليك
ّ
وال ّ
ألفعاله .وحسب املعتزلية ،خيليق اليليه
الكون وفق نظام عقالين ُيكن ليليعيقيل
البرشي اكتشافه .ويوجد الحسن والقبيح
يف طبيعة األشياء ذاتها ،وبيذليك ُييكين
للعقل البرشي اكيتيشياف اليحيسين يف
األشياء وجعلها واجبة عليه يالتيحيسيني)
واكتشاف القيبيييح فيييهيا وتيحيرُييهيا
يالتقبيح) .ويعترب املعتزلة أ ّن اليوحيي ال
يفر الواجب ،بل فيقيط ييعيليم بيه،
والوحي بذلك لطف إلهي يعلم اإلنسيان
مبا ُيكن أن يكتشفه عرب عقله .فالعيقيل
عند املعتزلة مقدّم عىل النقيل ،وبيذليك
يكون اإلنسان مكلّفا قبل ورود اليوحيي.
ومبا أ ّن الحسن والقبيح يوجد يف األشيياء
ذاتها وُيكن للعقل البرشي اكتشافيهيام،
فذلك يعني القول بوجود قانون طبيعيي
يستنتجه اإلنسان عقال مين ميالحيظيتيه

البرشي اكتشافه.
ويوجد الحسن
والقبيح يف طبيعة
األشياء ذاتها

“
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لألشياء.
وقد وضّ ح األستاذ اليليغيامين هيذه
الفكرة من خالل رسيم هيرميي يف
ق ّمته الليه ويف قياعيدتيه اإلنسيان
والطبيعة.

”
املعتزلة مهدوا
إلمكانية قانون برشي
بقراءة لطبيعة األشياء
يف حني أ ّن األشاعرة
النص املصدر
جعلوا ّ
الوحيد للحكم

“

واستدل املحارض بأقوال الشهرستياين
الذي قال يف املعتزلة ” واتفقوا عيىل
أن الله تعاىل ال يفيعيل إال الصيالح
والخري ،ويجب من حيث اليحيكيمية
رعاية مصالح اليعيبياد” وكيذليك “
واتفقوا عىل أن أصول املعرفة وشكر
النعمة واجبة قبيل ورود السيميع،
والحسن والقبح يجب ميعيرفيتيهيام
بالعقل “ .وإستدل األستاذ اليليغيامين
يف ذلك بأقوال القا عبد اليجيبيار
وهو من أبرز علامء املعتزلية اليذي
قال يف األدلة الرشعية ”أولها العيقيل
ألن به ُييز بني الحسن والقبح ،وألن
به يعرف أن الكتاب حجة ،وكيذليك
السنة واإلجامو” وقال يف خصيوص
تكليف الله لإلنسان “يقدرهم عيىل
ما كلفهم ويعلمهم صفة ما كلفيهيم
ويدلهم عىل ذلك “.
وأشار األستاذ اللغامين أنه بيوصيول
املتوكل للسلطة أصبح املعيتيزلية يف
محنة واندثرت أفيكيارهيم وجياءت
أفكار األشعرية لتحل مكانها فيجياء
أبو الحسن األشيعيري اليذي بيني
الفكر اإلسالمي عىل أسا تغيليييب
اإلرادة اإللهية عىل العقيل اإلليهيي.
وأضاف املحارض عن األشعرية بيأنيه
ال تالزم عندهم بني أحكام الله وميا
تدركه العقول وبأنّه ال ُيكين إدراك
وجود الليه إال مين خيالل إرادتيه
الينيص.
تتجىل مين خيالل
وإرادته ّ
ّ
فاألشاعرة جعلوا من الوحي ال مج ّرد

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

لطف بل مناط التكليف وقالوا بيأ ّن
إرادة الله مطلقة واإلنسان ال يخليق
أفعاله بل يكسبها ،ونظريّة الكسيب
هذه مبهمية وتيبيطين اليقيول أ ّن
مسري .وييرفيض األشياعيرة
اإلنسان ّ
السببية العلم ّية ألنّهم يعيتيربون يف
ذلييك مسيياسييا بييقييدرة الييخييالييق.
ويعتربون قوانني الطبيييعية مي ّجيرد
عادات ،ال قوانني ثابيتيةُ ،ييكين أن
تخرق ،وذاك فهمهم للمعجزة.
وقال األستاذ اللغيامين قيبيل خيتيم
املحارضة أنّه ال ُيكن املفاضلية بيني
فكر املعتزلة وفكير األشياعيرة مين
حيث متاسك األفكيار ذاتيهيا فيكيل
منهام متّسق مع منطلقاته لكن مين
منظور النتائ العملية ،أكد املحارض
أن املعتزلة مهدوا إلمكانيية قيانيون
برشي بقراءة لطبيعة األشياء يف حني
الينيص املصيدر
أ ّن األشاعرة جعلوا
ّ
الوحيد ليليحيكيم .وأشيار األسيتياذ
املحارض إىل أن تط ّور الفكر اإلسالمي
كان عكس ما كان عيليييه األمير يف
الفكر الغريب ،حيث كانت للقيدّييس
أواسطني أفكيار ميامثيلية ألفيكيار
األشاعرة يف القرن اليرابيع ميييالدي،
قبل أن يأيت توميا األكيويينيي يف
القرن الثاين عرش بأفكار مامثلة آلراء
املعتزلة.

وأشار املحارض إىل أ ّن فكر أيب حنييفية ن
يصل إلينا إال عرب تلمييذييه أيب ييوسيف
والشيباين الذين كانا متأثرين بفقه األثير،
عام إذا كان أبو حنيفة معتزليا ال
متسائال ّ
س ّيام وأنّه كان يقول باليرأي ،واليرأي يف
ذلك األوان كان حي ّرا وال يينيحيرصي يف
القيا كام اصبح فيام بيعيد.كيام أشيار
األستاذ اللغامين إىل أ ّن املعتزلة عاشيوا يف
إطار إمرباطورية وبالتايل فيعن فيكيرهيم
يتناىف مع قيام دولة وميفيهيوم حيدييث
للدُيقراطية .كذلك نوه املحارض بالحريية
الفكرية التي كانت سائدة يف القرن الثاين
للهيجيرة إذ كيان اليجيدال ييقيام ميع
املسيحيني واليهود واريهم من الديانيات
وأضاف املحارض بأنه ُيكين عيىل األقيل
العودة لهذا املناخ الذي كان سائدا ً.
كذلك أشار األستاذ اللغامين إىل أن مين
أسباب فشل املعتزلة نخبويتهم إذ كيان
خطابهم عص ّيا عىل العامة .فاليعيقيالنييية
حسب رأيه عزلت نيفيسيهيا مين خيالل
التمييز بني خطاب اليخياصية وخيطياب
العامة .وأضاف امليحيارض أ ّن االعيتيزال
الحقيقي هو عزلة العقل ،وهي اليعيزلية
الّتي طالب بها إبن رشد.

وختم األستاذ اللغامين الليقياء بيعشيادتيه
التفاعل االجتامعي املوجود حالياً و أنيه
يالتفاعل االجتامعي) ليس كسبا لليدولية
بل هي كسب للشعب .وأضياف بيأنينيا
ويف معر اجابته عىل األسئلة الّتيي اليوم يف تونس نبني يف ذاتيييتينيا وهيي
طرحت عليييه يف الينيقياش ،أشيار أحسن طريق للحداثة األصيلة عكس ميا
األستاذ اليليغيامين أنّيه مين امليثيري رسخ سابقاً من حداثة سلطوية.
للفضول أنّه رام أ ّن املعتزلة ألّيفيوا
يف مجال علمي الكالم وأصول الفقه،
يف حني أنّهم ن يرتكوا لنا تآليييف يف
الفقه ،مشريا إىل أ ّن أالب املعيتيزلية
كانوا حنفيي امليذهيب اليفيقيهيي.
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اآلباء البيض والثقافة التونسية .مقال لألب جون
فونتني

ترجمة :حمزة عمر
رئيس جمعية تونس الفتاة

”
كان األمر يتعلّق
بالتخلّص من األحكام
املسبّقة واالعرتاف

بالطموحات املرشوعة
للتونسيني ،وهذا ما
ع ّزز التعاطف مع
الفريق من قبل
مثقّفني يع ّدون اري
قريبني من الكنيسة

“
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سأبدأ من النهاية .س ّجل معهد اآلداب
العربية يإبال) ،الّذي ّأسيسيه كيهينية
كاثوليكيون أوروبيون ،دخوله اليعيام
املا يف املوسوعة التونس ّيية الّيتيي
نرشها بيت الحكمة ،ال يف ميدخيل
حرف امليم يلمعهدل) وإمنّ ا يف مدخيل
حرف األلف يلإبالل) .كام أ ّن ميجيلّية
إبال ،الّتي أسسها سنة  0122نيفيس
الكهنة الكاثوليوكيييون األوروبيييون،
يديرها اليوم فريق من اليتيونسيييني
املسلمني من اري رجال الدّيين .إنّينيا
نعترب هذين الحيدثيني عيالمية عيىل
نجاحنا
النشأة
وصل اآلباء البيض إىل تيونيس سينية
 .0825كان الكاردينال الفيجريي الّذي
ّأسس التنظيم يف الجزائر قيبيل ذليك
بسبع سنوات قد أرسلهم إىل قيرطيان
إلنشاء متحف ،وإىل امليرىس إلنشياء
معهد تح ّول فيام بعد إىل معهد كارنو
بتونس ،وإىل تيبيار إلنشياء ميزرعية
مازالت تنيتي خيميرا رفيييعيا يaa
.)ebiarbiTh
انطلقت إبال يف  08نوفمرب  0116يف
مزرعة بوخريص قريبا مين امليقيربة
األمريكية الحالييية بيامليرىس تيحيت
مس ّم لبيت الدراساتل .كيان األب
هرني مارشال صاحب الفيكيرة بيعيد
فشل اآلباء البيض يف ارداية نيتيييجية
لجهلهم بالعرب ّية الفصيحي  .أخيذت
الدار اسم معهد اآلداب العربييية يف
 21مار  ،0120وهي تشغل مقي ّرهيا
الحايل بنه جامع اليهيواء مينيذ 05
فيفري .0121
كان اآلباء البيض ييحي يون دروسيا
بالخلدونيّة .كان تكوينهم يف اليليغية
العربيية ييعيتيرب ميحيوريّيا ،إذ أنّ
اكتسابهم صفة املستعربني كان رشط
سيالم،
أهليّتهم .قدّم األب جيوزييف ّ
وهو مرصي الجنسيّة ،محيارضة أميام
النادي األديب لقدماء الصادقية يوم 4
فيفري  0111حول لدييكيارت وطيه
حسنيل وأعاد الك ّرة أمام الخليدونييية
يوم  4مار  ،وجادله حيينيهيا شياب
يدع الحبيب بورقييبية .وقيد نُيرش
مقيال احيتيجياجيي ضي ّد اآلبياء يف

القريوان.
منذ  ،0118كانيت هينياك جيذاذات
طالب إبال لتيسري اطّالعهيم
توزّو عىل ّ
عىل البيئة التونسية والثقافة العربيية
والديانة اإلسالميّة .ض ّمت الجيذاذات
حكايات وأشعارا وأمثياال وأحيادييث
مرتجمة إىل الفرنسية مع ميقيدّميات
ومسييارد ي ،)geoggabrThgوش ي ّكييلييت
سلسلتني :لالك ّراسات التونسيةل ي aThg
 )saebThrg T ibgbThigولالييوثييائييق
اليييتيييونسيييييييةل ي ot eThitg
.)T ibgbThig
التط ّور
عندما نرش الطاهر الحدّاد كتابه حول
املرأة ،كتب األب اإلييطيايل روبيارتيو
فوكا مقالة يف تقريظه يف ميجيلّية ليف
أر اإلسيالمل ،mgeae ’TThrrTh T ni
وكذلك فعل األب أندري دُيرسامن يف
الديبيش  . hcêteTh aaرست حينهيا
شائعات أنّ الكاتب الحقيقي للكتياب
هو من اآلباء البيض وهيو تيحيدييدا
سالم .يف الحقيقة ،ن يسيانيد
جوزيف ّ
زماليئ الكاتب ملوقفه التقيدّميي مين
املرأة ،وإمنّ ا ألنّه هاجم قوقعة جامدة
لالعتقاد اإلسالمي كيام بيدت ليهيم
حينها .كان ما يش ّد إىل الحدّاد متيييزه
بني الحقائق اليثيابيتية حيول اليليه
والتطبيقات العمليّة من قبيل تيعيدّد
الزوجات .بعد خمسني عياميا ،نيجيد
صدى لهذا الرأي يف جريدة لالصيدىل
يف عدد  1أكتوبر  .0111كان اليزميالء
يتع ّرفون عىل الثقافية عيرب حيفيالت
املوسيق العربييية اليكياليسيييكييية
ياملالوف) وينرشون عنها يف املجلّة.
اعترب البعض إبال هيكال يتبع السياسة
الخارجية الفرنسية ،ولكنّه يف الحقيقة
كان تحت وصاية الفاتييكيان .يف 06
نوفمرب  ،0154أثناء زيارة الكارديينيال
تيسريان ،سكرتري الفاتيكان للكنييسية
الرشقية ،كان الهادي نويرة والصيادق
املقدّم من بني من ح يوا الينيدوة
الّتي أقيمت بهذه املناسبة.
بعد الحرب ،انقسمت أنشطة إبال إىل
قسمني .انتقل بييت اليدراسيات إىل
م ّنوبة سنة  0148ث ّم إىل روميا سينية
 0164أين تح ّول إىل املعهد اليبيابيوي
للدراسات العربية واإلسالمية .أصيبيح

البيت مركزا لألنشطة الثقافية واالجتامعية:
درو مسائية ،تعاون مع االتحياد اليعيام
لطلبة تونس ،أنشطة خرييّة.
املجلّة
كانت مجلّة إبال عياميال هياميا يف نسي
العالقات بني املسلمني والنخبة األوروبييية
املسيحية .بدأت املجلّة عام  0122كنيرشية
إخبارية منسوخة مو ّجهة لألوروبيني الّذين
يريدون معرفة التونسيني .كان املعي ّميرون
يقرؤونها رابة منهم يف حسن اسيتيخيدام
عملتهم الفالحيني .كانت املجلّة تبحث عن
إنارة وتقريب اليطيائيفيتيني :اسيتيييعياب
املجتمع ،دليل لتيواصيل ميعي ّميق ،إدران
األخالق يف بعدها العاملي .كيانيت هينياك
مجموعة موازية لالبالدل تنرش باليعيامييية
التونسية.
عىل مدى خمس عرشة سنة ،كانت املجلّية
ترشد القارئ عىل لالطرق الكربى للتفاهيم
لكل مخَاطبييهيا
الفرنيس التونيسل ،مقدّمة ّ
إمكانية نشأة عان جديد ُي ّر عرب ميعيرفية
أفضل للمجتمعات اإلنسانية .كيان األمير
يتعلّق بالتخلّص من األحيكيام املسي ّبيقية
واالعييرتاف بييالييطييمييوحييات املرشييوعيية
للتونسيني ،وهذا ما ع ّزز اليتيعياطيف ميع
الفريق من قبل مثقّفني يعدّون اري قريبني
من الكنيسة ،مثل إييل كيوهيني ح ييّية
وأندري دوران أنجليفيال وشيارل أنيدري
جوليان.
بعد تحرير تونس يف  ،0142طُرح املشكيل
التونيس بشكل أكرث حيدّة .اتّيهيم اليرأي
الفرنيس اآلباء اليبيييض بيدراسية ارتيقياء
التونسيني وإرشادهم إىل أفكار ن ييكيونيوا
ليتوصلوا إليها بأنفسهم .كان هيذا اليليوم
ّ
ساذجا ومبالغا فيه .ن يكن التونسييون يف
حيياجيية إىل اآلبيياء الييبيييييض لييلييوعييي
بخيصيوصييّيتيهيم .شيكّيل ميوقيف األب
دُيريسامن يف  0جانفي  ،0150مل ّا دعا إىل
لاألخ ّوة والعدالةل ،منعرجا .عينيدميا كيان
اللفيف األجنبي ُيشّ ط الوطن القبيل خالل
أحداث جيانيفيي  ،0151كيانيت زييارة
دُيرسامن إىل املنطقة تجسيام ليليميبيادئ
الّتي أعلنها .يف السنة املوالية ،ومبينياسيبية
حوار نظّمه فرانسوا ميوريياك يف امليركيز
الكاثولييك للمثقّفيني اليفيرنسيييني حيول
مشاكل شامل أفريقيا يف الضمري املسيحيي،
طُلب منه توضيح موقفه فأجاب مبا يييل:
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لجاءت اللحظة يك نراجع ضامئرنا ...لييس
الحق يف االصطفاف األعيمي
ألي
مسيحي ّ
ّ
ّ
املخاليف مليبيادئيه بيدعيوى االنضيبياط
للمجموعة أو لرأي األالبيية ...ال ُييكين
للسياسة أن تفلت من عيقيال األخيالقل.
بعد إعالن هذا املوقف ،شُ ينّيت حيميلية
صحفية عنيفة يف الجرائد املوالية للحامية،
لك ّن الصحافة الليربالية والتقدّمية ساندته.
كانت عيبيارة لإليزم ميوهيفيك ]ايرفية
املقدّسات[ل تظهر يف عناوين الصحف .يف
هذه اآلونة ،تعدّدت الدراسيات اليهيامية
الّتي نرشتها مجلّة إبال حول الشيخيصي ّيية
التونسية.
متيّزت الفرتة الّتي تلت االستقالل بتدهيور
حلقة الصداقات التونسية حتّ اختفائيهيا
يف  .0164كان أربعون تونسيا قيدّميوا يف
إطارها محارضات كانت تجلب جيميهيورا
خصيصيت
يرتاوح بني مثانني ومائة شخصّ .
املجلّة ح ّيزا أكرب ملشاكل تونس ولشخص ّيتها
القاعديةل والخصائص املم ّيزة لليتيونسيييني
وتشكّل فكرة اليوطين يف تيونيس ونشيأة
الوعي الوطني .كانت املجلّة تو ّد أن تكيون
مرآة بلد يعيش استقالله وحريصة أن تكون
يف قلب الحدث.
الثقافة التونسية
تواصل هذا التطّور وكان مرتبطا باألشخاص
الّذين يعملون يف إبال وبتكوين ميدييرهيا.
تغريت طريقة مساهيميتيهيا يف
تبعا لذلكّ ،
معرفة الثقافة التونسيةُ .يكن تقسيم هيذا
التط ّور إىل مراحل .منيذ اليعيدد األ ّول يف
أفريل  ،0122كيان هينياك ميقيال حيول
لالطوائف اليهيوديية واملسيييحييية زميان
مح ّمدل .بتيصيفّيح  21111صيفيحية مين
املجموعةُ ،يكن أن نستخرن بعض األرقام.
يف األعوام الستّة األوىل ،نرشت املجلّة ثالثني
مقاال حول األمثلة واألحاجي واليحيكياييات
وعرشين حول املرأة و 10حيول املشياكيل
الفالحية و 08حول التقاليد .قامت املجيلّية
بتسجيل نصوص بالعامية التونسية ال ُيكن
العثور عليها يف أ ّي مكان آخر.
يف سنة  ،0144بدأت مرحلة ترتكّز عىل ثالثة
مجاالت :الحضارة العربية ميع ميداخيالت
حول املفكّرين املسليميني (  61ميقياال يف
عرشين سنة) ،اإلثنوارافيا وعلم االجيتيامو
امليداين ي 81ميقياال يف عرشييين سينية)
والفولكلور ي  61مقاال يف عرشييين سينية).
ظهرت بعد ذلك الثقافة بأشكالها املتعدّدة:
طاليب،
سينام ،مّسح ،موسيق  ،رسم ،شباب ّ
امتحانات مدرسية ،مكتبات ،توثيق ،رياضة.
منذ  ،0161حظي  44كاتبا تونسيا بتقيدييم
مصحوب مبختارات من كتاباتهم .بني 0126
و ،1101كان هناك تقديم شياميل .شيميل

الراحل جون فونتني يف ملتق ”أبنا إبراهيم عليه السالم عىل أر تونس“ الّذي نظّمته
جمعية تونس الفتاة ومؤسسة كونراد أديناور سنة  .1104املصدر :تونس الفتاة
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”
خ ّصصت املجلّة
حيّزا أكرب ملشاكل
التو ّجه الّذي ستتبعه .وعندما ت ّم تحديده،
تطلّب األمر اختيار الفريق الّذي سيعيميل
عىل تيجيسيييده ،ون ييتي ّم ذليك دون
صعوبات.
رمبيا
تاريخ إبال هو تاريخ فيرييق دويلّ .
يندرن عملها يف إطار تطي ّور اليكينيييسية
الكاثوليكية عرب إدارة الفاتيكان أكرث مينيه
يف إطار العالقات التونسية الفرنسية.
النقطة الثالثة تتعلّق بالتناام املنشود بني
ضوابط علمية تتشدّد شيئا فشييئيا وبيني
تعاطف معلن مع الحقيائيق اليتيونسييية
املدروسة .أو ليست الرصامة مع السامحة
روح إبال؟
تجنّبت إبال دامئا اليتيدخّيل يف الشيؤون
السياسية والدينية للبلد .إنّ اخيتيييارهيا
للثقافة وحيادها اإليجايب هام مين أرسار
دُيومتها التي جعليت مينيهيا ميليتيقي
كل حدب وصوب.
للمثقّفني من ّ

عدد خاص حول اإلسالم بتونس سنية
 0166مساهامت خمس شخيصييّيات
بارزة .يف السنوات األخرية ،كان هناك
تركيز عىل التاريخ مع ميليف خياص
حول القريوان يف عيون األجانب.
يف الثالثية الثانية مين  ،0152نيرش
أندري دُيرسيامن ميقياال بيعينيوان
لستّون عاما من الفكر التونيسي عيرب
املجالت الناطقة بياليعيربيييةل .أقي ّر
مح ّمد مزايل أ ّن هذا املقال دفعه إىل
ات ّخاذ قرار نرش مجلّة لالفكرل بشكل
منتظم .عند إعادة تهيييئية األحييياء
املحاذية مليناء حلق الوادي يف ،0162
انترش خرب مفاده أ ّن املرشوو يتض ّمن
هدم الك ّراكة ،حصن شارلكان .ارتعب
بول صباغ وح ّرر مقاال حيول تيارييخ
الحصن وطلب منّا نرشه عيىل وجيه
الّسعة .قمنا بتغيري فيهير اليعيدد
الّذي كان عىل وشك الصدور ووشّ حنا
املقال بصور .وصل العدد بيني ييدي جون فيونيتيني ي  :)1110-0126كياتيب
متحصل عىل الدكتوراه
بورقيبة الّذي اضب وأمير بيتيغيييري ومسترشق فرنيس.
ّ
املخطّط .بدافع الفضول ،قدّم مقاالن يف اآلداب العربية من جامعة ايكس-اون-
لراُيوند بار سنة  0154خالصية عين بروفنس بفرنسا سنة  .0122أدار مجيلّية
االقتصاد التونيس.
إبال من سنة  0122إىل  .0111ليه عيدّة
ابن
حول
مقاالت
سبعة
نرشت املجلّة
مؤلّفات حول الثقافة التونسييية مينيهيا
ايل
ز
اليغي
حيول
خياصيا
سينا وعيدد
بالخصوص ثالث كتب حول تاريخ األدب
وخمسة مقياالت حيول اليتيصي ّوف التونيس عرب النصوص يباللغة الفرنسية).
اإلسالميي وأربيعية ميقياالت حيول
مفكّرين مسلمني ميعيانيين كيام هذا املقال هو ترجمة عين اليفيرنسييية
قامت بنرش أ ّول محاولة يف الينيقيد للمداخلة الّتي ألقاها الراحل جون فونتني
التاريخي حول ألف ليلة وليلة.
يف ملتق ”أبناء إبراهيم عليه السالم عيىل
خامتة
أر تونس“ يف  8فيفري  1104والصيادرة
خطّ
اليحيايل،
عمليهيا
ّد
د
قبل أن تح
يف كتاب يحمل نفس العنوان عن جمعيية
تردّدت إبال ليعيدّة سينيوات حيول

تونس الفتاة ومؤسسة كونراد أديناور

تونس ولشخصيّتها

القاعديةل
والخصائص املميّزة
للتونسيني وتشكّل
فكرة الوطن يف
تونس ونشأة الوعي

الوطني

“
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السياق العريب
النسويّة يف ّ
السريورة التاريخيّة وأبرز التح ّوالت
ظروف النّشأةّ ،

بقلم :زينب التوجاين
أستاذة الحضارة العربية بجامعة منّوبة

”
لسنا نعني
بيلالنّسوية العربيةل
شكال واحدا من

أشكال التعبري
النّسوي وال نعني
أيضا حركة متّسقة
ومتكاملة بني النّساء
العربيات

“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

تزداد معان النسويّة يف السياق العريب
اليوم وضوحا وإن بدت مشتّتة فيهيي
فكر ُة جوهرها تغييري واقيع الي ّنيسياء
وتحقيق املزيد من املساواة ال فيقيط
بني الرجال والنساء ،بيل إن جيوهير
النسوية يف السياق العريب منذ انبثقت
تحقيق املساواة االجتامعيّة وتحقيييق
املواطنة مبا املرأة رمز لجميع الفيئيات
التي تعاين من التمييز .فخيصيوصييية
النسوية العربية كامنة يف أنّها عياميل
من عوامل تجديد البنية االجتيامعييية
بهدمها وإعادة بنائها ،من بنية القبليّة
وقيمها إىل بنية املواطنية عيرب مسيار
النهضة املتواصل رام العقبات.
وهذه النّسويّة التي متثّل عنرصا بيارزا
من عنان الفعل االجتامعي والفكري
ولها أسامء المعة وأخرى تيعيميل يف
صمت ،ولها منيظّيامت وجيميعييّيات
وجدت نفسها يف قلب الرصياو ،وإ ّن
لييهييذه الييحييركييات والييجييمييع ييّييات
واالتّحيادات واألصيوات الينيسيائي ّيية
املفردة تاريخا ،ولهذا التّاريخ ما قد
ترك بصامته وآخر أخفاها الينّيسيييان
وتتطلّب الحفر فيها والنّبيش عينيهيا،
ولكن فرضيّة هذا املقال ،أن النسويية
يف العان العريب تيأث ّيرت بيالينيسيويّية
الغرب ّية لكنّها ليست تقليدا أعم لهيا
وتط ّورت بيعسيهياميات الي ّرجيال مين
املصلحني ولك ّنها ن تبدأ عىل أيادييهيم
وحدهم وإمنّ ا كانت النّساء املنسييّيات
أ ّمهات هذه النسوية التيي تيجي ّد يف
املطالبة بحقوق النّسياء وكيراميتيهين
بحسب ما تسمح به ظروف التّيارييخ
وأحواله ونوفه .وهي تيعيبيري عين
رابة تغيري واقع النّساء ولكنّهيا أيضيا
تأمل تغيري واقع التمييز نحيو بينييية
اجتامع ّية أكرث عدالة .ولسنيا نيعينيي
بيلالنّسوية العربيةل شكال واحدا مين
أشكال التعبري ال ّنسوي وال نعني أيضيا
حركة متّسقة ومتكاملة بيني الينّيسياء
العربيات ،وال نق ّر بوجود وعي نسوي
بكامل البلدان العربية يجعل النسويّة
للصعوبات وللي ّرهيانيات
حركة مدركة ّ
وللتّحديات بل إن لالنسويّة العربييةل
ال تزال من منظور تاريخي يف بيدايية
التشكّل والتطور .وقد اجتميعيت يف
 1111باحثات ونسويّات ضمن مؤمتير
عقد يف الجامعة األمريكية يف بيريوت
ومتحور حول النسويّة العربيّة ملحاولة
تقييمها نظريا وعمليا وت ّم فيه اإلقيرار
بوجود حركة نسويّة عربيّة أصيييلية،
وإن من دون وجود شكل نسو ّي عريب
وحيد شامل .ومن جهة أخيرى نيجيد
باحثات ينكرن أن يكون التيار النسوي
العريب كتلة مينيسيجيمية وميتيآليفية
ويعتربن أنه ال ُيكن أن نعترب النسوية

العربية حركة باملفهوم العلمي للكلمة
ويفّس هؤالء الباحثات ذلك بعيوائيق
ّ
من خارن الت ّيار الينيسيوي وداخيليه
كذكوريّة املجتمع وارتهان النّياشيطيني
اىل متوييالت تيحي ّد مين حيريّيتيهيم
وبرجوازيتيهيم وإىل عيدم تيوسيييع
شبكات تحالفهم وعالقاتهم.
ويجدر التنبيه إىل الفرق بني نسيويّية
ونسائيّة فنحن يف هذا املقال نستخدم
لنعرب عن ميراحيل
نسويّة بشكل عام ّ
النسوي من مرحيلية ميا
تط ّور الفكر
ّ
قبل النسويّة إىل املرحلية الينيسيويّية
مبعن أن النسويّة يف منظورنا تشيرتط
الوعي بها وبالخلف ّيات النظريّة اليتيي
تح ّرك النّيسياء ليييتينيظيمين ضيمين
اسرتاتيجية لنيل حقوقهي ّن فيييام أن
نضاالت النّساء اليوميّية اليتيي تيتي ّم
بشيكييل واو أو ايري واو ال تييعي ّيرب
بال ورة عن حيدوث هيذا اليوعيي
بالخلفيات وبالحاجة اىل التينيظيم يف
حركة جامعة مو ّحدة للجهود النسائ ّية
من أجل تأثري مبارش عىل حيقيوقيهي ّن
وحيواتهن .لقد ذكرت حسن عبود يف
ّ
أحد مقاالتها أن مصطلح لنسويةل بدأ
استعامله يف التّسعينات فييام كيانيت
الكاتبات يستعملن قبل ذلك مصطلح
فّست الهام املرزوقي
لنسائياتل وقد ّ
ارتباط النّسوية اليعيربييية بيظيروف
التحديث املنقوص يف البلدان العربيية
وبن ن تسيتيوعيب بيعيد امليعياييري
العقالنية والتطور املطلوبني .فتخلّيف
التنمية أدى حسب رأيها إىل اييياب
إمكانيّة تعريف لهذه النسويّة العربيّة
التي وجدت أمامهيا مينيذ نشيأتيهيا
عقبات مض ّعفة اقتصياديية وعياملييية
ترتبط بالهيمنة وبيني االسيتيغيالل.
ونحن نرى اليوم قوى نسائية يتحكّيم
السياق التّاريخي فيتيسياعيدهيا
فيها ّ
التقنيات الحديثة عىل التعبري بشيكيل
متزايد عن توقها لتحقييق وجيودهيا
لك ّن ذلك التّحديث املنقوص ال ييزال
ُيثّل عائقا حقيق ّيا أمامها.
والنسويّة يف املنظور العلمي تيرتيكيز
أساسا عىل مفهوم فاعيلي ّيية الي ّنيسياء
وحركته ّن فهي الوعيي بيأن اليظيليم
والتفرقة الواقعني عىل النّساء ليييسيا
مج ّرد صدفة تاريخ ّيية وال مشيكيلية
ثقافيّة أو جغرافيّة أو قضية مرتيبيطية
بالفقر والجهل بل أيضا توجد عواميل
م ّعقدة مبارشة واري مبارشة تقع عيىل
النّساء وحدهن ويعاين منها مجيتيميع
بكامله .وهيي حيركية اجيتيامعي ّيية
وسياسيّة تشري إىل عدم ص ّحة الفيصيل
واليخياص
التا ّم بني املجياليني اليعيا ّم
ّ
سييايس
الخاصة هي أيضا أمر
فالحياة
ّ
ّ
ذلك أن قيرارات الينّيسياء بياليزوان

والطالق واالنجاب تؤثّر بسياسات اليدولية.
ويتمثل الوعي النّسوي يف الشّ عور واإلدراك
مبشكلة التمييز الواقع عىل النّساء نتيييجية
لكونه ّن نساء باألسا وااللتيزام بيقيضياييا
ال ّنساء من هذا املنطلق .وهي حسب آمال
قرامي لحيركية سييياسييية ذات أهيداف
اجتامعية تحولت إىل حيركية اجيتيامعييية
تهدف إىل استقاللية املرأة وإبراز أهيمييية
دورها يف الحياة والدفاو عن حقوقهال
إن النسوية إذن يف األصل حركة سييياسييية
اايتها إحداث تغيريات اجتامعية ليفيائيدة
النساء بتمكينهن من حقوقهن ولكنيهيا يف
السياق العريب ارتبطت بظروف تيارييخييية
وسياق النهضة واليتيحيدييث ومسيارهيام
املتعرث وأمست مبثابة فاعيل مين فيواعيل
التغيري املأمول والنهضة الحقيقية املرتقبية.
ولذلك ُيكن عموما تقسيم هذه التيييارات
حسب مراحل التطور إىل ما قبيل حيدوث
لحظة الوعي النسوي أي تلك اللحظة التي
أمسكت فيها املرأة العربية قلمها تينيظيريا
ونقدا وإبداعا لتساهم بنفسها يف التيعيبيري
عن احتجاجها وتوقها لتحطيم بن التميييز
وقبل ذلك مرت النسوية مبراحيل ميهيمية
مهدت السبيل النبيثياق اليوعيي ب يورة
إعادة النظر يف التاريخ العيريب واإلسيالميي
من منظور نسوي لتميكيني الينيسياء مين
حقوقهن .ومع أن جهود النساء يف األقطيار
العربية كانت متفاوتة حسب طبيعة البيئة
والظروف إال أننا سنحاول إجامال تليخيييص
تلك الجهود يف  2مراحل بارزة امتدت مين
أواخر القرن  01إىل يومنا هذا:
املرحلة األوىل :إرهاصات الوعي النسوي
املرحلة الثانية :لحظية اليتيسيعييينيات:
انبثاق الوعي النسوي
املرحلة الثالثة :ما بعد الثورة التونسييّية
والثورات العربيّة
املرحلة األوىل :إرهاصات الوعي النّسيوي
العريب:
مرحلة املطالبة بالتّعليم
متيّزت املرحلة األوىل لتك ّون الوعي النّسوي
العريب بانبثاقها ضمن سياق فكر النّيهيضية
واإلصالح وخطابهام الذي يربط بني الوحدة
الوطنية وحرية املرأة ويركّز عىل املطياليب
األساسية األوىل أي الحق يف التعلّم والعمل
أساسا .وطرحت يف هذه امليرحيلية قضياييا
والسفور واحتد النقاش بني دعياة
الحجاب ّ
املعانة والتّجديد واألصيالية واليجيميود،
وُيكننا أن ننطلق يف التأريخ لهذه املرحلية
باإلشارة إىل دور األميرية نيازيليتيوفيييت
 )0104التي كانت تتقين  4ليغيات هيي
العربية والرتكية والفرنسية واإلنيجيليييزيية
ومكّنها ذلك من سعة االطالو عيىل آداب
الشعوب األخرى ،وكان لوالدهيا ميكيتيبية
ضخمة ونشأت نشأة مكّنتها من أن تكيون
رائدة بعنشاء أ ّول صالون ارتياده كيثيريون
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تأثّروا مبا كان يجري فيها من نقاشات مين
بينهم قاسم أمني ومحمد عبده واالفيغياين
الذين ساهمت نيازيل يف تيحيسيييسيهيم
بالقضية النسائية يف بوادرها األوىل .فكتب
قاسم أمني يتويف  )0118كتابيه الشهيرييين
تحرير املرأة واملرأة الجديدة ودعا فيهيام
إىل تعليم املرأة وحقها يف العمل وخا يف
قضية الحجاب والسفور وبرزت يف هيذه
املرحلة كتابيات أوىل ميهيمية ليرائيديين
كالطهطاوي  0822-0810وكتابيه امليرشيد
األمني للبنات والبنني دعا فيه إىل التّعلييم
املختلط وتعليم البنات وحاجة األ ّمية إىل
ذلك .فكام تق ّر باحثات نسويّات يجدر بنا
االنتباه إىل الّسديّات األبويّة التي تيجيعيل
ال ّنساء مج ّرد منفعالت مببادرات املصلحيني
األوائل يف حني أنّه بعمكاننا اليعيثيور عيىل
أدلة تؤكد أن نساء عديدات مين طيبيقية
مرفهة تلقني تعليام يف طفولتهن يف بيوتهن
واستطعن أن يؤثرن بشكل مبارش يف تطور
الفكر اإلصالحي واهتاممه بأحوال النسياء،
كام حدث مع تأثر قاسم أمني باليحيوارات
التي كانت تدور بينه وبني االمرية نازيل يف
صالونها.
وقد سبقته إىل طرح قضايا النيسياء أقيالم
نسائييية كيعيائشية تيييميور يت)0111
واللبنانية زينب فواز يت )0104فوضعيت
األوىل كتابا يف القوامة ورشوطها ومعناهيا،
وكتبت الثانية تدعو لحرية املرأة وتيدافيع
عن حقوقها يف مجموعية مين اليرسيائيل
تحمل عنوان لالرسائل الزينبييةل أو كيام
تأثر الطاهر الحداد بالحوارات التي كانيت
تدور بينه وبني النساء اللوايت يأتني يشتكني
أوضاعهن االجتامعية الصعبة يف دكان أحد
املشايخ الذين كان يجلس حذوهم وكيان
قادرا حينئذ عىل مراقبة معانياتيهين عين
كثب .وقد وصف صدى تليك امليحياورات
واملعاناة يف قسم من كتيابيه اميرأتينيا يف
الرشيعة واملجتمع.
إنه ينبغي أن ننتبه ونحن نيليخّيص أهي ّم
سامت هذه املرحلة األوىل إىل اليتيارييخ
الذي ن يكتب وبقي منسيا عن نساء كين
يعملن يف صمت ويف عتمة ون يحتفظ لنيا
التاريخ بأسامئهن ولكنهن أثرن بشجاعتهن
وبعملهن الدائم يف تطوير األسئلية حيول
املرأة العربية واوضاعها البالية وك ّن أحيانيا
يف مواجهة تلك البن التقليدية بكل جرأة.
لقد لعبت التجربة الشخصية دورا مهام يف
تطوير وعي النساء مبنزلتهن ومحاوليتيهين
فيخيصيصيت هيدى
تحسيني وضيعيهين
ّ
الشّ عراوي -التي عاشت التمييز يف طفولتها
وحرمت من التعلم يف امليدار وز ّوجيت
باكرا حياتها للتحسيس بحقوق النساء  -يف
 0118قاعة يف الجامعة لتعليييم الينيسياء
وتأسس االتحاد النسايئ املرصي يف 0112
ونزعيت هيدى الشيعيرواي اليحيجياب،
وأسست يف  0166جمعية تحمل اسيميهيا.
ويف لبنان نظرت نظيرية زيين اليديين يف
 0118للسفور والحجاب ولخلعه وكيانيت
لحظة مهمة فارقة يف تاريخ الوعي النسايئ
بقضاياهن .ومتيزت هذه اليفيرتة عيميوميا
ببوادر أوىل للحراك النسايئ ابرزت قدرتهن
عىل مواجهة قدرهن يف أحلك الظروف.
وتؤرخ إلهام املرزوقي للحركة الينيسيائييية
التونسية بالعودة إىل ميرحيلية ميا قيبيل
الثالثينات مشرية إىل أهمي ّيية االحيتيجيان
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يساند هذا التحرك
النسايئ فكر النهضة
األمرية نازيل فاضل .املصدر :ويكيبيديا

الرمزي الذي قامت به حبيبة املنشياري
ومنوب ّية الورتاين سنتيي  0114و0111
والذي أعلن انطالق اليوعيي الينيسيايئ
بقضية الحق يف املساواة ويف املشياركية
يف الحياة العا ّمة .لقد ساهميت امليرأة
التونسية يف تلك الفرتة التيارييخييّية يف
الحراك ضد االستعامر ويف الخيرون إىل
الفضاء العميوميي يف حيركية رميزيية
احتجاجية أعلنت معركة السفور ودلت
عىل قدرة النساء عىل مواجهة تحديات
املجتمع وأعرافه وظروفه االقتيصياديية
واالجتامعية .وليس االمر حيكيرا عيىل
املرصيات واليتيونسيييات فيقيط بيل
تشابهت يف هذه الفرتة التاريخية حركة
النساء العربييات ومسياهيميتيهين يف
مقاومة االستعامر يف بلدانهن وحت يف
بلد جاميد اليتيقياليييد كيالسيعيوديية
استطاعت املرأة يف هذه امليرحيلية أن
ترشو بالتعبري عن نفسها بياليكيتيابية،
ونرش لها بعض امليذكيرات وامليقياالت.
فقد ظهرت منيذ 0100حيركية أدبييية
ساهمت فيها الكاتبية ميليك حيفينيي
ناصف  0108-0886وليبيييبية هياشيم
محررة فتاة الرشق ،وأثرت أُيا تأثري يف
النساء العربيات يف كياميل اليبيليدان
العربية .وازداد االهتامم مبيا يينيتيجيه
النساء وما يربعن فيه فيكيتيب حسين
حسني عبد الوهاب يف تونس يف 0102
كتابه لشهريات تونسياتل.
وخالصة هذه املرحلة تتمثل يف بيروز ما بعد الحرب العاملية الثانية :املساهمة
تحرك نسايئ يف املجال العام احتيجياجيا يف حركات التح ّرر
ضد االستعامر أو ضد التمييز والحرمان انخرطت األصوات العربييية الينيسيائييية
من الحق يف التعليييم ويسيانيد هيذا الصاعدة والقوى اليفياعيلية يف حيركيات
التحرك النسايئ فكر النهضية واإلصيالح التح ّرر الوطني ،وساهمن بشكل متزايد يف
املنبثق عن السياق التاريخيي بيرميتيه الحراك النقيايب والسيييايس ويف ميعيارك
وسيزداد هذا الوعي قدرة عىل التعيبيري االستقالل .وارتبيطيت رهيانيات اليدولية
عن نفسه والربوز بالتقيدم يف اليزمين الوطن ّية يف هذه املرحلة بتحرير الينيسياء
وبتطور الظروف السياسية واالقيتيصياديية
واالجتامعية.
لقد ظهرت بوادر الوعي النسوي يف شتي
األقطار العربية حت األشد تحفظا فيييام
يخص حقوق النّساء ،وهيي وإن كيانيت
ّ
مواقف فردية أحيانا لغيياب مرشيوعييية
الحديث عن تنظيم نسوي أو تيار نسيوي
فعنه ال ُيكن التقليل مين شيأنيهيا ،وقيد
انترشت هذه املوجة عىل كياميل أقيطيار
البالد العربية ،يف شكل صيحيف وكيتيب
وأسست مجالّت ليليدّفياو عين
ومقاالت ّ
الّنساء وحربت كتب عيدييدة وصيدحيت
النساء مبواقفهن ميثيل تيليك امليواقيف
النسوية لسعيودييات ييقياومين اليبيني
بكل شيجياعية إيصيال
الجامدة ويحاولن ّ
أصواته ّن .ومن ذلك مقالة للرد عىل فكيرة
أن النساء ناقصات عقل ودين يف ميجيلية
قريش سنة  .0151اري ذلك من األميثيلية
التي تركها لنا تاريخ الفعل النسايئ الجبيار
املقاوم لكل البن الجاميدة .ومين ذليك
السعوديات ملقاعد العلم والدراسة
اقتحام ّ
رام معارضة السلط الدينية امليتيشيددة.
وستثمر كل هذه امليقياومية الينيسيائييية
وحصول أعداد افرية مين نسياء اليعيان
ومتسيك
العريب عىل الرتبية واليتيعيليييم ّ
بعضهن بالتدرن يف التعلييم إىل ميراحيل
الجامعة والدكتورا سيثمر كل هذا الواقيع
الجديد مثاره يف التسعينات.

واإلصالح املنبثق عن
السياق التاريخي
برمته وسيزداد هذا
الوعي قدرة عىل
التعبري عن نفسه
والربوز بالتقدم يف
الزمن
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”
إن البلدان العربية
تفر عىل مواطنيها
تحديات هائلة
ملواجهة امتحان
التاريخ املعان ،وقد

استعدت النساء بشكل
تلقايئ طبيعي للدفاو
عن الحياة والحقوق
وللتنظم يف البلدان
األقل فوىض ملواجهة
الثقافة الذكورية
والرأساملية املتوحشة
والفساد والتمييز

“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

وتعليمهين وترشيييكيهي ّن يف بينياء
األوطان .وازدادت األصوات النسائيية
وضوحا وتزامن إصدار مجالت نسائ ّية
عديدة مع تأسيس الجمعيّات يف جل
البالد العربية.
فقد متيزت مرحلة الثيالثييينيات وميا
املؤسسات الرسمية
بعدها بنشأة أوىل ّ
النسائية التي انطلقت عىل إثر صدور
بعض الكتب الرائدة والحراك امليهي ّم
فتأسس يف  0126االتيحياد الينيسيايئ
اإلسالمي التونيس و 0145اتحاد املرأة
األردين الذي اهتم بالتصدي للتمييييز
تأسيس نيادي
أساسا .ويف سنة ّ 0152
البحرين للسيدات ملساعدة اليفيقيراء
وتعليم النساء املهارات األساسية ويف
 0165تأسس االتحاد العيام ليليميرأة
الفلسطينية ومثل قاعدة من قيواعيد
منظمة التحرير الفليسيطييينييية ويف
 0166تيأسيسيت جيميعييية هيدى
الشعراوي ودعت للمقاومة واليدفياو
عن القضايا العربية ،ويف  0125تأسس
االتحاد النيسيايئ اليعيام بياإلميارات
للمطالبة بحقوق ال ّنساء يف التعيليييم
أساسا.
لقد متيزت هذه املرحلة بالتزام النساء
بقضايا تحرير األوطيان وبيبيداييات
املطالبة بالحقوق السياسية فخرجيت
اليينييسيياء يف مييظيياه يرات تيينييديييدا
باالستعامر كتليك امليظياهيرة اليتيي
خرجت فيها نساء تيونسيييات سينية
 0121يف باب سعدون وقبض فيييهيا
عىل  01امرأة .وسياهيميت الينّيسياء
الريفيات مساهمة كربى يف معاضيدة
الفالقة بالبالد التونسية بني  51و54
وتج ّمع النساء سنة  0155مليطياليبية
الحكومة بحقوقهن املدنية واملسياواة
مع الرجال .وتوجت هذه املساعي يف
 0156بييعصييدار مييجييليية األحييوال
الشخصية بتونس .اري أن مثار هيذه
الييبييذور اليينييسييوييية املييزروعيية يف
املجتمعات العربية ن تزهير يف كيل
البلدان بنفس اليوقيت وال بينيفيس
الدرجة ،ففي السعودية مثال ن ييتيم
االعرتاف أصال بقضية حقوق الينيسياء
إال سنة  1112عىل حد قول الباحيثية
السعودية هتون أجواد الفايس ،وقيد
تأخر ذلك االعرتاف وتيأخيرت ميعيه
مكاسب النساء فيييام اسيتيطياعيت
النسوة التونس ّيات أن يقطعن أشواطا
نحو املزيد من الحقوق واليحيرييات
ونحو املزيد من التحرر من األايالل.
فلذلك ال ُيكن الحديث عين حيركية
منسجمة والحال أن لكل بيليد عيريب
ظروفه وأن النساء العربيات اليليوايت
بدأن تقريبا من نفيس الينيقيطية ن
يصلن إىل تحقيق نيفيس املينيجيزات
بعد ،ألسباب تيتيعيليق بيالسييياسية
واالقتصاد والحروب والقوى التي تشد
إىل الوراء .وسيييزداد هيذا اليواقيع
السنوات.
النسوي مت ّزقا وتفاوتا مع ّ
املرحلة الثانية :لحظة التسعينات:
انبثاق الوعي النسيوي وامليطياليبية
بالحقوق السياسية
انبثق يف التسعينات الوعي الينيسيوي
باملفهوم االصطالحي مسيتيقيالّ عين
جيل اليبيليدان
السلطة القيامئية يف ّ
ّ
العربية .فقد صعدت يف هذه اليفيرتة

الدولة القومييّية وحياوليت احيتيواء
األصوات النسائية وإخضاعها لسلطتها
فنشأت نسويّة يُصطلح عليها بنسويّة
الدولة ،وتصاعدت يف هيذه اليفيرتة
تييارات اإلسيالم السيييايس وعيليت
الصحوة اإلسالمية فتزايدت فياعيلييّية
التيارات النسويّة فقد كانت مبثابة رد
فعل عىل هذا اليتينياميي امليتيزاييد
لألسلمة الذي يهدّد ويستهدف النّساء
وحقوقه ّن أساسا.
وهكذا فقد بدأت النسويّات ينفصلن
السلطة القامئة ليييحيدثين أوىل
عن ّ
املنظامت الينيسيائي ّيية املسيتيقيلّية،
فانفصلت لجنة سيّدات الوفد يف مرص
عن حزب الوفد بسبب تجاهل الوفيد
وأسست اليهيام
آلراء اللّجنة النسائ ّية ّ
املرزوقي سنة  0128نيادي قضياييا
النساء ومجلّة نساء سنة  0185وصعد
السيليطية
تيار نسوي يساري يعار
ّ
وتأسست يف  0181جيميعييية
القامئةّ .
النساء الدُييقيراطيييات اليتيونسي ّيية
متصدّية لسياسات الدولة ومستيقيلية
عنها .وظهرت هيذه اليجيميعي ّييات
يصييحييوة اإلسييالمييّيية
امليينيياهضيية لييلي ّ
ولالستبداد يف الجزائر واملغرب كذلك،
يأسييسييت الييجييمييعي ّييية
ويف  0185تي ّ
الدُيقراطية لنساء امليغيرب وكيانيت
تابعة لحزب اليتيقيدم واالشيرتاكييية
وتأسست يف الجزائر جمعيات نسائ ّية
ّ
مستقلة بعد إصدار قانون الجمعيّات
سنة  ،0181وركّزت هذه الجمعي ّييات
عىل املطالبة باملساواة بيني اليرجيال
والنساء ،من ذلك الجمع ّية من أجيل
املساواة بني ال ّرجال والينيسياء أميام
القانون ،وجمعيّة النّسياء مين اجيل
املساواة واملواطنة .واميتيدت هيذه
الحركة املستقلة يف امليغيرب اليعيريب
خاصة وازداد وعيها بحضور فواعليهيا
ّ
املؤمترات العاملية التي لعبت دورا يف
التأكيد عىل اليتيالزم ال يوري بيني
الدُيقراطية والتنمية وحقوق اإلنسان
والسالم ،ومتسكت هذه الجميعيييات
النسائية املستقلة يف تونس وامليغيرب
والجزائر بالدفاو عن هذا التالزم بيني
قضايا النساء وقضايا اليدُييقيراطييية
فوجدت نفسها يف مواجهية اليفيكير
السلفي من جهة واألنظمة السياسيية
الحاكمة التي ضيقت عليها وعطيليت
نجاعتها.
ويف السعودية سنية  0111تيعياليت
األصوات النسائية للمطالبة بالحق يف
قيادة السيارة .لكنهن واجهن قيميعيا
شديدا وضغطا تحركه قيوى ديينييية
متشددة.
لقد شمل الحراك النسايئ املسيتيقيل
اوساطا متعلمة استفادت من التعليم
الذي تلقته يف سينيوات االسيتيقيالل
األوىل وبدأ يعطي مثاره ،ويف تيونيس
نشطت مجيميوعيات مين الينيسياء
املتعلامت والعامالت أبرزهن ليجينية
املرأة العاملة صلب االتيحياد اليعيام
التونيس للشغل ،وليجينية امليرأة يف
صلب املنظمة التونسية للدفياو عين
حقوق النساء الدُيقراطيييات اليتيي
تكونت من جامعيات طالنب مبكاسب
حقوقية وكان السعيي األسيايس هيو
السلطة.
االستقالل عن ّ

لقد متيّزت هذه الفرتة بتيعيدّد اليتيييارات
النسوية وتنوعها ،فنجد نسوية تطلق عيىل
نفسها نسوية إسالمية ظهرت تقريبا بيعيد
الثورة اإليرانية وسياهيميت فيييهيا نسياء
تصاعدت معهن آمال الصحوة اإلسيالمي ّيية
متسكّن مبا يسمينه ثوابت دينية كالحجاب
واريه مام يطلق عليه بالحدود اليبيييتييية،
الصيحيوة
فأثّرت هذه الفاعلية يف تييارات ّ
التي باتت تش ّجع النساء املنضويات تحتها
عىل املبادرة واألخذ بزمام الفاعل ّية النسويّة
اإلسالم ّية ،ثم ستربز نسوية إسالمييية ليهيا
بعد ثان اري إخواين منطليقيهيا ميراجيعية
التأويل الذكوري لل ّنصوص الدينية ومحاولة
جعل اإلسالم متالمئيا ميع اليعيرصي وميع
االجتهادات املعانة .ومتييّيزت يف هيذه
النسوية أصوات مجدّدة متلك معرفة دينية
وتأويلية جديدة كأمييينية ودود وأسيامء
املرابط يف املغرب وزهية جويرو يف تونس.
ونجد النسويّة العلامنية اليتيي تشي ّعيبيت
بدورها أيديولوجيا إىل ليرباليية ويسياريية
واستمرت إىل جيانيب تيليك اليتي ّييارات
املتصارعة نسوية اليدولية امليتيميثيلية يف
االتحادات القومية التي ترعاهيا اليدولية.
ومتسكت الجمعية اليتيونسييية ليلينيسياء
الدُيقراطيات بهذه العلمنة وبيامليطياليبية
بالفصل بني الدين واليدولية ميعيتيربة أن
تحقيق مطالب النساء يف الكرامة واليعيدل
واملساواة ال يتحقق إال بتحقيق العيليمينية
ال ورية.
وبذلك ُيكننا أن نالحظ أن الينيسيويية يف
العان العريب بدأت مرتكزة عىل تيعياليييم
اإلسالم وقيمه نبعت من مفهوم االجتيهياد
الفقهي نفسه ،ومن مرجعية فقهية ودينية
ثم أمست ذات طابع قومي ميع صيعيود
الدولة القومية ثم مع صيعيود الصيحيوة
اإلسالمية افرتقت إىل نسيويية إسيالمييية
ونسوية علامنية مضادّة .وتولدت نسيويية
يف خضم الرصاو التاريخي من مخا هيذا
الخطاب النهضوي حول املرأة ،وهذا يؤكّيد
عىل أصالة هذه التيارات الفكرية النابيعية
من عمق حاجة النسياء ليليتيغيييري ومين
حصول الوعي لديهن بحقوقهن املسليوبية
ومن منظومة الفقه ذاتها التي اتاحت لهن
بابا للتاويل والتجديد .فالنيسيويية بيذليك
ليست اريبة عن تربتهيا وعين مشياايل
النّساء وحاجاتهن.
لقد تأثرت النسوية العربييية بياليتيييارات
اإليديولوجية التي انترشت يف العان العريب
أُيا تأثري ،فأمست الليربالييية واملياركسييية
ومنتجياتيهيام اليفيكيريية تيغيذي هيذه
االتجاهات وتعمق مفاهيمها ولكن ساهيم
ذلك يف تشتيت الجهود النسائية وإضعياف
فاعلية هؤالء وخسارتهن الوقت وميعيارك
عديدة خضنها ،أهمها ميعيركية املشياركية
كيل
السياسية يف اليوقيت اليذي أمسيت ّ
النّساء العربيّات قادرات عيىل امليطياليبية
اليحيق
بالحق يف التّعليم ،وقد كان ذليك
ّ
ّ
محل ّ
شك
البسيط يف بداية القرن العرشين ّ
وتفاو .
إن لحظة انبثاق هذا الوعي النّسوي مثّلت
نقطة فارقة بني النسوية املنبثقة من الفكر
اإلصالحي ومن مفهوم االجتهاد اليفيقيهيي
نفسه ونسوية لها أسس علامنية ميتيأثيرة
بالتيارات الغربية دون أن تكون منبتة عن
جذورها وعن حاجيات النسياء .فيوجيدت
النسوية العلامنية خاصة يف بيالد امليغيرب
العريب نفسها يف قلب الرصاو السيايس مين
أجل الدُيقراطيية واليتينيمييية وحيقيوق
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اإلنسان.
املرحلة الثالثة :ميا بيعيد اليثيورة
التونس ّية والثورات العرب ّية:
املشاركة يف الثّورات وتحقيق الذات
السياقات العربية اخيتيالفيا
اختلفت ّ
شديدا بني ثورات نيجيحيت نسيبيييا
وثورات أدّت إىل سقيوط األنيظيمية
والدّخول يف اليفيوىض وامليجيهيول،
وأمست التّحديات التيي تيواجيهيهيا
األصوات النسائ ّية وتنظيامتها أو حتّ
مبادرات النّساء الفيرديّية ميتيزاييدة
بشكل هائل ،فقد فر سياق اليعيان
الجديد قواعد اليعيوملية اليقياسييية
وفرضت التكنولوجيييات اليحيدييثية
الخاص الحامل لرشوط تطوير
واقعها
ّ
الحركات النسائ ّية وعرقليتيهيا ميعيا.
فازدادت جهود الفاعالت والفياعيليني
وازدادت الضّ غوط النفتاح اليفيضياء
الرقمي ولتعدّد املعرقالت السياسي ّيية
واالقييتييصيياديّيية واالجييتييامعيييّيية
والتكنولوج ّية.
لقد تعالت أصوات الحركات النسائيّة
يف تونس تطاليب بياليحيفيا عيىل
املكتسبات التيي تيهيدّدهيا اليقيرتة
االنتقالية وتصاعد الحركات اإلسالمية
ووصولها للحكم ،واقرتحت مؤسسات
الدولة نفسها مشاريع تتعلق بعليغياء
التمييز وإقرار املساواة التامة ،وأثيار
هذا املرشوو الرئايس املقرتح يف عييد
املرأة التونسية سنة  1102جدال كبريا
بني مؤيدين ورافضني .فنزلت القيوى
النسيائييية والينيسيويّية وامليدني ّيية
واملتعاطفة للشارو تطالب باملسياواة
التا ّمة وتتش ّبث بحقوقيهيا وتضيغيط
ألجل املواطنة التامة.
ويف املغرب علت أصيوات الي ّنيسياء
يطالنب باملساواة يف املواريث وكذليك
يف الجزائر بعد الحراك السيايس سنية
 1108تزايدت الفرصة ليليميطياليبية
باملساواة التامة .وُيكنينيا ميالحيظية
ارتفاو الصوت النسايئ بكامل البلدان
العربية فأمست املرأة فاعال واضيحيا
بارزا تقود امليظياهيرات املينياهضية
للنظام كام حدث يف السيودان ويف
مرص ويف الجزائر وتطالب بحقيوقيهيا
السياسية واالقتصادية.
لكن أوضاو النّساء يف بلدان كالعيراق
الصعيوبيات
وسوريا تشهد املزيد من ّ
والتقهقر والتحديات التي تعيييدهين
إىل نقطية كين يف بيليدانيهين قيد
تجاوزنها ،ففي أثناء سيطرة تينيظيييم
داعش عىل العراق وجزء من األرا
السورية شهيدت حيقيوق الينّيسياء
ّ
تراجعا كليّا ،وبرزت ظيواهير كيدنيا
نعتقد أنّه يستحيل عودتها لليوجيود،
كالسبي واالاتصاب الجنيس الجامعي
ّ
املرشوو الذي مور عىل اليزيدييات
والكرديّات واريهن من النّساء اللوايت
ن يخضعن .وتقهقرت حقوق النسياء
فعاد تيعيدّد اليزوجيات وميورسيت
عليهن مظاهر عنف رمزي وجسيدي
عنيف بال هوادة .وبذلك فعن الوقائع
تثبت أن حقوق النساء يف تيهيدييد
دائم وأن النسوية العربيية ال ييزال
أمامها عقبات مهولة لتتيميكين مين
تحقيق تقدم حقيقي ملمو يغري يف
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واملييهيياج يرات إىل أوروبييا والييواليييات
حياة النساء العربيات.
املتحدةل
أما يف بيليدان كيتيونيس وامليغيرب
لكن مع ذلك ُيكن الجزم بوجود آميال
والجزائر ولبنان ومرص فقد تيزاييدت
نسويّة عريضة يح ّركها انيتيامء هيؤالء
يف فرتة بعد الثورات العربية الحركات
النّساء لثقافة عربية إسالمية ن تحيسيم
االحتجاجية وردات الفعل من أجيل
بعد عالقتها بالتاريخ وبالعروية والهوية
املزييد مين اليحيقيوق واليقيوانيني
ون تجدّد بعد عالقيات االفيراد فيييهيا
والترشيعات وتزايد آميال اليحيركية
ببعضهم البعض ون تحسم بعد عالقتها
النسوية يف جل البلدان العربيية مليا
مباضيها ومبستقبلها ،فام ييو ّحيد هيؤالء
تيّس للنسياء مين فيرص ليليحيراك
النساء العربيات هو العراقييل اليليوايت
السيايس والحقوقي ومين حيرييات
يجدنها أمامه ّن بسبب بنية ثقاف ّية مت ّييز
خاصة يف بلدان كتونس التي ازدادت
بني االفراد وبسبب دون ّية ميرتيبيتيهين
فيها الجمعيات واملنظامت النسيويية
وتردي التنمية االقتصادية يف بليدانيهين
واريها وساهمت الثورات يف نيقيل
وخضوعهن للفقر وللتهميش واليعينيف
النساء إىل قلب اليحيدث السيييايس
السيايس واالقتصادي
واملشهد اإلعالمي والعام .فيأثيبيتيت
بسبب هذا الرتدي ّ
امل ّربر تربيرا دينيا والذي تغطي عيورتيه
النّساء قدراتهن وكفاءتهن يف القييادة
هونيث .املصدرwbkbTata.org :
أكسل
واملقاومة وأكّيدن
القواننيJustin Tang / La.
Presse Canadienne
والتّعبري واالحتجاناصم ر:ل
ومع ذلك متيكينيت هيؤالء الينّيسيوة
إرادته ّن التغيري االجتامعي والسيايس.
ومجتمعهن وقواه الح ّية من تيحيقيييق
ومت ّيزت النسويّة السعوديّية بيحيراك
السيعيودييات
السييييياق املييتييغي ّيري
تقدّم ولو نسبي فحازت ّ
مييهييم يف هييذا ّ
عىل الحق يف سياقة السييارة ودفيعيت
يساعدهن يف ذلك ضغوط كيثيييفية
التونسيات املجتمع للنقاش اليعيميييق
إلقرار إصالحات اجتامعية جذريّة يف
حول الحق يف املساواة يف املواريث وال
اململكة وانفتاح افرتا اري مميكين
تزال النساء يف األرا املحتلة واألنظمة
التحكّم فيه سياعيد الي ّنيسياء عيىل
املتعرثة يقاومن اصنافا ميتيعيددة مين
االحتجان واملقارنة بغرهن والتثيقيف
التحديات كاالسيتيعيامر واالسيتيييطيان
واملطالبة بحقوقهن ،إضافة إىل تزاييد
والقهر يف فيليسيطيني وتيهياوي االمين
الحراك الثقايف من نسيوة أسيهيمين
والنظام يف ليبييا وسيورييا واليحيكيم
بأقالمهن يف التعبري عن هيميوميهين
العسكري يف السودان والحرب واملجاعة
وهموم النساء الخليجيييات اليليوايت
يف اليمن.
يخضعن لسلطة مجتمع محافظ فييه
إن البلدان العربية تفر عىل مواطنيها
تراتبية تظيليم الينيسياء .ومتيكينيت
تحديات هائلة ملواجهة امتحان التاريخ
السعوديات مين اليظيفير بيبيعيض
املعان ،وقد استعدت النساء بشيكيل
املطالب كيقيييادة السيييارة وطيرح
تلقايئ طبيعي ليليدفياو عين اليحييياة
مسألة الوالية والوصاية واليحيق يف
والحقوق وللتنظم يف اليبيليدان األقيل
العمل والتمكني السيايس والحيق يف
فوىض ملواجهة اليثيقيافية اليذكيوريية
االنتخاب .وُيكن أن نيعيتيرب هيذه
والرأساملية املتوحشة والفساد والتمييز.
النتائ التي حيقيقيتيهيا الينيسيويّية
وأمست الحركة اليتيونسييية منيوذجيا
السعودية عىل بسياطيتيهيا ميهيولية
لتقدمه يف الحصول عىل حقوق ال تيزال
وعمالقة يف مسيتيوى رميزي حيني
أمال يف بلدان عربية عديدة كمنع تعدد
نقارنها مبا تعرضن له يف التسعيينيات
الزوجات وتنظيم الطالق والحصول عىل
من اضب وعقوبات ،وُيكننا أيضا أن
الحق يف االنتخاب واملشاركة السياسييية
نعترب هذه النسوية منوذجيا ليتيأثيري
وقوانني التمكني والتناصف .وهكذا فقد
ثورة التكنولوجيا ووسيائيل االتصيال
أمست مسؤولية اليتيونسيييات عسيرية
والتواصل االجتامعي .اري أن الطريق
للقييام مبيراجيعيات والينيقيد اليذايت
ال ييزال صييعييبييا عسيريا وال تيزال
والتمحيص ملعرفة الهنات وضبط خطية
كل النسوة العربييات
التحديات أمام ّ
للعمل املستقبيل .فيواقيع الينيسيويية
مهولة.
العربية معقد وميخيتيليف وال وجيود
لهياكل جامعة تشجعه وتنظمه وليكين
الخامتة :مستقبل الحركات النسويّية
مستقبله واعد بال شك ،من أجل النضال
العرب ّية والرهانات الصعبة.
للمزيد من الحقوق السياسيية واليحيد
رام كل الجهود املبذولة من النيسياء
من العنف السيايس وكشفه واملشياركية
العربيات ومن فواعل الحراك النسوي
يف إحالل السالم وتحقيييق اليتينيمييية
العريب املعان ال ُيكن الحديث حقا
العادلة والخرون من الفوات التاريخيي
عن نسوية عربية موحدة وباملفهيوم
وليس مطلب النساء العربيييات سيوى
العلميي اليدقيييق كيام الشيأن يف
الحصول عىل مواطنتهن التامية وهيذه
الحركات النسوية اليغيربييية اليتيي
املواطنة هي اتجاه املسيتيقيبيل اليذي
خضعت ملراجعات وأرخ لها مبوجيات
يحدد مستقبل األوطان العربية برمتيهيا
أوىل وثانية وثالثة إىل الحدييث عيام
فعذا تحققت هذه املواطنة تيحيقيقيت
بعد النسوية .فهذه التيارات النسوية
تعّست هيذه امليواطينية
العربية ال متثل كيتيال مينيسيجيمية
األوطان وإذا ّ
تعّست األوطان فمستقبل الينيسيويية
ومتآلفة وهي تعمل بشيكيل فيردي
العربية هو يف حقيقة االمر ميتيطيابيق
وتتأسس عىل جميعيييات ميجيهيدة
تطابقا تا ّما ميع مسيتيقيبيل األوطيان
وتخضع ليليميتيغيريات السييياسييية
العربية .إن خريا فخري وإن رشا فرش.
لهشاشتها وعدم صالبة أسسها .ولعلنا
لبحاجة يف الوطن العريب إىل تيعيليم
قدّمت هذه امليداخيلية يف ميليتيقي
الكثري من زميالتنا يف شيبيه اليقيارة
”النسوية يف العان العريب“ الّذي نظّمته
الهندية ويف سائر أرجاء آسيا وبليدان
جمعية تونس الفتاة ومؤسسة كيونيراد
افريقيا وكذلك من الينيسياء السيود
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املراجع
أبو بكر أميمة ،النسوية اإلسالمية بني
إشكاليّات الداخل والخارن ،ميجيلية
طيبة ،العدد  ،2القاهرة.1116 ،
أبو زيد نرص حامد ،دوائير اليخيوف
قراءة يف خطاب املرأة ،املركز الثقيايف
العريب ،بريوت ،ط0111 ،0
بن سالمة رجاء ،النساء يف اليخيطياب
العريب املعان ،منشيورات تيجيميع
الباحثات ،بريوت ،ط.1114 ،0
تاريخ الحركات النسائيية يف اليعيان
العريب ،وضع املرأة اليعيربييية،1115
األمم املتحدة ،اللجنة االقيتيصياديية
واالجتامعية لغريب آسيا.
جدعان فهمي ،خارن الّسب ،بحيث
يف النيسيويية اإلسيالمييية اليرافضية
وإاراءات الحرية ،الشبكة اليعيربييية
لألبحاث والنرش ،ط ،1بريوت.1101 ،
جامعي ،النسويية اليعيربييية رؤيية
نقديية ،ميركيز دراسيات اليوحيدة
العربية -تجمع الباحثات اللبنانييات،
بريوت1101 ،
جويرو زهية ،الوأد الجديد ميقياالت
يف القتوى وفقه النساء ،مسكييلييياين
للنرش ،ط.1104 ،0
الحداد الطاهر ،امراتنا يف الرشيييعية
واملجتمع ،تونس ،اليدار اليتيونسييية
للكتاب ،ط.0181 ،5
الحداد محمد ،حفريات تأويلييية يف
الخطياب اإلصيالحيي اليعيريب ،دار
الطليعة ،بريوت.
رجايئ أحمد 0111 ،شخصية نسائييية
مرصية ،سلسلة املوسوعة
صابر خليفة صفاء ،املشاركة املدني ّيية
سيت
للشّ باب والبييئية اليعيربييية:
ّ
سنوات عىل تحليل الخطاب وتقيييم
الفرتة املاضية ،منوذن مساهمة املرأة
يف الحياة السياسيية اليعيربييية ،يف:
مشاركة النيسياء يف السيالم ،األمين
والعمليات االنتقالية يف اعان العيريب،
مساهمة باحثات وباحيثيني ،ميؤمتير
فريديريش إيربت /مساواة ،بيريوت،
 02-06نوفمرب 1102
عبود حسن ،الخطابات املتباينة
للنسويّة واإلسالم ،باحثات ،الكتاب
 ،1بريوت
املرزوقي إلهام ،الحركة النسائية يف
تونس يف القرن العرشين ،ترجمة
آمال قرامي ،دار سيناترا ،املركز
الوطني للرتجمة.1101 ،
قرامي آمال :حوار معها :ال توجد
حركة نسوية يف العان العريب!يف
ettcg://aawgat.toe/eoeTh/
عوين
،artbteTh/051606
.6/12/1101
دليل للدراسات النسوية النسالئية
الشابة ،نظرة للدراسات النسوية،
ettcg://iazra.org/gbtThg/iazra/
fieThg/attateeThitg/-% 8%A2%
1%84% 1%86% 8%B2%
1%88% 1%8A% 8%A1-%
8%A2% 1%84% 1%86%
8%B2% 8%A2% 1%8A%
1%14% 1%8A% 8%A1-%
8%A2% 1%84% 8%B4%
8%A2% 8%A8% 8%
A1.cTf
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إصالح التعليم يف تونس بني الزيتونة والصادقية

بقلم :أحمد الطوييل
()1111-0141
أستاذ تعليم عال يف اليليغية واآلداب
والحضارة العربية بتونس ودكتور دولة
ومربز يف اللغة واآلداب العربية .له أكرث
من  021كتابا يف البحث والتيحيقيييق
والدراسة واملقالة والقصة  .كانت ليه
مساهامت بيارزة يف عيدّة ليقياءات
نظّمتها جمعيّة تونس الفتاة ،كام صدر
له مقاالن يف كتابيني جيامعيييني مين
منشورات الجمعية ومؤسسة كيونيراد
أديناور وهام ” ميحينية أحيميد ابين
حنبل“ يضمن :محنية امليثيقّيفيني يف
الحضارة العربية اإلسالمييية ،تيونيس،
 ) 1106وإصالح التعليم يف تونس بيني
الزيتونة والصادقية“ يضمن :حيركية
اإلصيالح يف تييونييس ي،)0124-0822
تونس)1102 ،

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

كان جامع الزيتونة معقال من معاقيل
الفكر والعلم ضد التخلف اليعيليميي
والتدهور الثقايف والتحجر الفكري يف
العهد اليعيثيامين ،وضيد االنيبيتيات
الحضاري ،وضياو الهيويية اليعيربييية
اإلسالمية يف عهد الحامية اليفيرنسييية
عىل تونس ،وقد تخرن مين مينيهي
التعليم بجامع الزيتونة ،منيذ اليقيرن
الثاين للهجرة أعالم كبار أميثيال ابين
عرفة وابن خلدون يف العهد الحفييص
وأمثال إسامعيل اليتيميييميي وعيمير
املحجوب وأحمد بين أيب الضييياف
ومحميد السينيويس وميحيميد بيريم
الخامس وميحيميد الينيخييل وسيان
بوحاجب والخ حسيني وميحيميد
الطاهر ابن عاشور وابنه الفياضيل يف
العهد الحسيني ،وقد كان لهؤالء دور
كبري يف إصالح التعليم الزيتوين ،وكانوا
من أركان النهضة الفكرية واليحيركية
اإلصالحية بالبالد التونسية .فقد نيقيل
علامء جامع الزيتونة العلوم اإلسالمية
لألجيال من تفسري وحيدييث وفيقيه
والعلوم اللسانية من نيحيو وبيالاية
وأدب عرب الزمان ،وتخرن علامء توليوا
القضاء واإلفتاء والتدريس والخيطيابية
والعدالة واريها من الخطط.
لكن التعليم الزيتوين بقي مختال ايري
منتظم ،ون يكن له قانون يضيبيطيه،
ويحدد برامجه ،وأوقيات اليتيدرييس
فيه ،ومراتب ميدرسيييه ،ورواتيبيهيم
وتالمذتهم ،ومراقبة التدريس ،وينظيم
اإلدارة ،ودام ذلك إىل القرن اليتياسيع
عرش ،فلم يبدأ تنظيمه إال يف عيهيد
أحمد باي املشري األول يتوىل اليحيكيم
سنة  -0822ت  ،)0855اليذي أصيدر
منشورا سنة  0841يحدد فيه خيطيط
األساتذة ي 05مالكية و 05حينيفييية)
والراتب اليومي لألستاذ مقابل إليقياء
درسني يف أي فن ويف أي وقيت مين
النهار ،ويضبط العطل ،وهيي ييوميا
الخميس والجمعة وشهر رمضان وأيام
العيدين ،ومراقبة املدرسيني بيهيييئية
متكونة من شيخي اإلسالم اليحينيفيي
واملاليك ،والقاضيني الحنفي وامليالييك،
يأتون بالتيداول كيل ييوم مليراقيبية

الحضور ،وضبط بيييت امليال اليذي
خصص بأكمله لجامع الزيتونة ،خاصة
تنظيم انتداب األساتذة يف حال شغور
خطة مدر من الثالثني مدرسا وذلك
باالنتخاب أو باالمتحان.
وز ّود أحمد باي الجامع مبكتبة مهمية
بفضل اإلهداءات املختلفية ليكين ن
يتناول منشوره الذي سمي باملعليقية،
لتعليقه بالجامع ،بيرامي اليتيدرييس
مواد وكتبا وتنظيام للدرو  ،وييجيب
انتظار  08سنية يك ييقيع االهيتيامم
بعصالح التعليم بيجياميع اليزييتيونية
إصالحا جذريا.
فقد أصدر محمد الصادق باي يتيوىل
الحكم  -0851ت )0881منشورا ييوم
 12سبتمرب  0821مبيبيادرة مين خيري
الدين يق بتكيليييف أربيعية مين
مشايخ الزيتونة لتقديم تقياريير عين
حالة التعليم بالجامع وهيم الشيييخ
محمد العزيز بوعتور والجرنال حسيني
العضد األُين لخيري اليديين وامليؤرخ
أحمد بن أيب الضياف ومحمد البكوش
املستشار بالوزارة الكربى ،ولنا فيقيط
التقريران اللذان كتبهام محمد العزيز
بوعتور والجرنال حسني عن املدرسيني
واليتيدريييس بيالييجيامييع وامليكييتيبيية
واملوظفني.
لقد أراد خري الدين االطالو عىل حالية
التعليم الزيتوين من جميع جيوانيبيه
وواقعه ليتخذ القرار املفيد إلصيالحيه،
فبينام يقرر الشيخ بوعتور أن كل يشء
عييىل مييا ي يرام وأن ل املييفيييييدييين
ّس من اإلقيبيال
واملستفيدين عىل ما ي ّ
عىل العلم الرشيف واالعتناء به ،وأن
كل الطلبة قليييليون بيالينيسيبية إىل
الدرو واملدرسني.ل وأن الدرو لهي
جملة صالحةل وتيقيع يف أوقياتيهيا،
ومتعاقبة أثناء النهار ،ولأن كل مدر
موف مبا اشرتط علييه مين اليدرو
مبقتىض الحيُبُس وأن كثريا منهيم يأي
املدرسني) متطوو بالزيادة عىل ذلك.ل
فعن الجرنال حسني قدم تقريرا واقعييا
سلبيا عن أحوال التيعيليييم بيجياميع
الزيتونة ،فقد الحظ قلة الطلبة ،وسأل
بعض الشيوخ عن ذلك فأجييب بيأن

كل ذلك معتاد عند دخول الصيف لذهاب
الطلبة إىل بلدانهم وإىل سيواحيل اليبيحير،
والحظ اياب نظارة الجامع ،وعندما سيأل
عنهم أجيب بأن رئيسيهيم شيييخ اإلسيالم
مريض وأن القضاة امليكيليفيني بيامليراقيبية
معفون من الدرو النشغاليهيم بيفيصيل
النوازل .وانتقد اياب در اليتيفيسيري يف
الربنام قائال :لكيان مين اليواجيب عيىل
أحدكم أن يقرئ التفسري إذ ال يحيسين أن
يخلو الجامع األعظم من در يف التفسيري،
فالحظ له أحدهم أنهم يدرسون كتيابيا يف
البالاة يعني عىل التفسيري بيعيد خيتيميه،
فأجابهم بأن الصواب التوجه ميبيارشة إىل
التفسري وتعلم العلوم ذاتها ال عرب الرشوح.
وعاب عليهم تدريس النحو يف كيثيري مين
الكتب ي00كتابا) وأن مادته صارت متغلبية
عىل الدرو  ،إذ يدر النحو مائة در يف
اليوم ،فيزيد درسه عيىل نصيف اليدرو
وقال:لفام نحن والحالة هذه إال كمن يأكل
امللح بالطعام ال الطعام بامللح.ل
وانتقد الجرنال حسيني يف تيقيرييره كيرثة
التآليف التي تدر يف اياليب اليفينيون
والعلوم وعددها يف التقرير  46كتابا منيهيا
 02يف الفقه و 00يف النحو و 4يف البالاة و4
يف التوحيد وثالثة يف التوحيييد وثيالثية يف
الحديث وإثنان يف التيجيوييد وكيذليك يف
املنطق والفرائض .ودعا الجرنال حسيني أن
تتكفل طائفة من العلامء بتأليف رسالة يف
كيفية التعليم وأن ييكيون ليكيل ميدر
عرشون تلميذا.
واستشهد بقول ابن خلدون لإنه ميام أرض
بالنا يف تحصيل العليم واليوقيوف عيىل
ااياته كرثة التآليف واختالف االصطالحيات
يف التعليم ،وتعدد طرقهيا ،ثيم ميطياليبية
املتعلم والتلميذ باستحضار ذلك.ل وقيوليه
أيضا:لإن كرثة االختصارات املؤلفة يف العلوم
مخلة بالتعلم.ل
لكن املهم يف هذا التقرير أن الجرنال حسني
العضد األُين لخري الدين ،واملفكر اليكيبيري
املتفتح عىل الحضارة الغربية الحظ صعوبة
اإلصالح يف الجامع يف يوم أو شهر أو سينية
وختم التقرير بقوله :لالواجب اآلن الرشوو
يف مبادئ التحسن والسري عليها.ل
وكشف هذا التقرير تدهور التعليم بجامع
الزيتونة والسبب األصيل لأن طبيائيع مين
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اآلباء توارثها األبناءل وال ُيكن اإلصيالح إال
تدريجيا ،مام دفع خري اليديين واليجيرنال
حسني وزير املعارف وثلة من املصيليحيني
من مشايخ الزيتونة إىل التفكري يف إنشياء
مؤسسة عرصية للتعلييم هيي امليدرسية
الصادقية التي صدر قانونها يف  02جانفيي
 0825والغاية من تأسيسها تعليم العيليوم
الرياضية من جرب وميقيابيلية وهينيدسية،
وتدريس اللغات ياليرتكييية واليفيرنسييية
واإليطالية) ،وتعليييم اليقيرآن واليعيليوم
الرشعية والخط وحفظ املتون .والجديد يف
قانون الصادقية إقراء النيصيوص ميبيارشة
والتخيل عن الرشوح والحوايش ،واعيتيامد
سامو التالمذة يف أسئلتهم ليتينيشيييطيهيم
وينص القانيون
وترايبهم يف اقتناء العلومّ ،
أيضا عىل اليرتبييية األخيالقييية وإجيالل
األساتذة واالستامو إليهم.
وقد ساهم مشايخ الزييتيونية مسياهيمية
فعلية يف إنشاء املدرسة الصادقية تأسييسيا
وتدريسا وضبطا للمواد التدريسية ،وكيان
لهم دور كبري يف اإلصالح يف القرن التياسيع
عرش مع خري الدين إذ كانوا ضمن العصبة
اإلصالحية التي يرتأسيهيا ،نيذكير مينيهيم
محمود قابادو ومحيميد بيريم اليخياميس
وأحمد بن أيب الضياف ومحمد بن عثيامن
السنويس مع خريجي معهد باردو للعليوم
الحربية منهم الجرناالت حسيني ورسيتيم
ورشيد ،كان لهم جميعا الصيدى اليواسيع
واألثر البعيد يف النهضة بتونس .لقد نيان
علامء الزيتونة خري اليديين يف تيطيبيييق
برنامجه اإلصالحي ،وعني مينيهيم عيليامء
بعدارات حكومته منهم بريم الخامس الذي
توىل إدارة جمعييية األوقياف ،وميحيميد
السنويس الذي توىل إدارة املطبعة الرسمية
وجريدة الرائد التونيس ،وسياهيم عيليامء
الزيتونة يف بيليورة اليحييياة اليفيكيريية
والسياسية بالبالد التونسية ودعيوا شيعيرا
ونرثا النا إىل أن يثقوا يف رجال اإلصيالح
وناضلوا ضد اليجيميود اليفيكيري ،وضيد
املشايخ الذين عرفوا بالتحفيظ ضيد كيل
مرشوو حديث ،وقام عدد مين املشياييخ
بعدخال أبنائهم للمدرسة الصادقية .ومنهيم
من ساهم يف تحرير كيتياب خيري اليديين
لأقوم املسالك ملعرفة أحوال املاملكل مثيل
سان بوحاجب.
وقد تلق خري الدين رسائل من عدد مين
علامء الزيتونة متجده وتنوه بيالصيادقييية
خاصة املفتيني أحمد بن الخوجة امليفيتيي
الحنفي والشاذيل بن صالح املفتي امليالييك
الذي الحظ أن تالمذة الصادقية يحفظيون
القرآن واملتون من نحو وتيجيوييد وفيقيه
وتوحيد ،وأصول الفقه والتجويد وكيذليك
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”
ساهم مشايخ الزيتونة

املرحوم أحمد الطوييل وهو يلق مداخلته يف ملتق ”حركة اإلصالح يف تونس ي) 0124-0822سنة 1106
املصدر :تونس الفتاة

يتميزون يف اليجيغيرافيييا واليحيسياب
واللغتني الرتكية والفرنسية.
ومن املشايخ الذين بعثوا رسائل تنوييه
ومتجيد إىل محمد العريب زروق ميديير
املدرسة الشيخ ميحيميد اليبيشيري بين
الخوجة الذي أعجب بتكوين خرييجيي
الصادقية يف املسائيل اليفيقيهييية ويف
مختلف العلوم مع صغر السين ،ونيوه
الشيخ مصطف رضوان يف خطبته ،وقد
ح االمتحان ،برتتيل تالمذة الصادقية
للقرآن الكريم بفن وتجويد ،وحفظهيم
للمتون العلمية وإجادتهم لعلم النحيو
مبا فيه من املسائل العويصة واملشاكيل
الدقيقة وبعلمهم ليليغيتيني اليرتكييية
والفرنسية ،وقد امتحنهم خيري اليديين
بنفسه يف اليليغيات ،وميهيارتيهيم يف
الرياضيات وعلم الجغرافيا ،وميدح ميا
عمله خري الديين يف إصيداره قيانيون
الجامع وتكوينه مليكيتيبية الصيادقييية
بالجامع األعظم ،وتنظيمه للميطياليعية
باملكتبة العبدلية ،وزييادتيه مليرتيبيات
املدرسني وتنظيمه لإلدارة وميا ييخيص
املتعلمني ومواد التعليم .وأصدر محمد
الصادق باي يف نفس السنة من تأسيس
الصادقية قانونا مببادرة من خري الديين،
سمي بالقانون الصادقي ،يتعلق بعصالح
التعليم اليزييتيوين .صيدر يف  08ذي
القعدة 0111/16ديسمرب  ،0125ويضم
 62فصال يف خمسة أبواب:
الباب األول يف الفنون التي تيقيرأ
والكتب التي تد ّر يف تلك
الفنون ويف ميراتيبيهيا وميا

يتعلق بها.
الباب اليثياين يف أحيوال املشياييخ
املدرسني وكيفيية اليتيدرييس
ونصائح بيدااوجية.
الباب الثالث يف أحوال التالمذة وميا
يلزمهم من اآلداب واليحيفيظ
للمتون والتوقري ليليميشياييخ
والسؤال بلطف الخ
الباب الرابيع يف أعيامل املشياييخ
النظار.
الباب الخامس يف أحيوال اليكيتيب
ووكالئها وإعارتها.
وقد حرر هذا القانون لجنة برئاسية خيري
الدين وعضوية املشايخ محميد اليعيزييز
بوعتور وزير القلم وأحمد بن اليخيوجية
املفتي الحنفي ومحمد الطاهير الينيييفير
القا املاليك والشيخ عمر ابين الشيييخ
وأحمد الورتاين ومصطف رضوان ومحميد
بريم الخامس ومحمد العريب زروق .وكيان
خري الدين قال للجنة :لأنتم نخبة الجاميع
فاملراد أن تضبطوا لنا األسياليييب اليتيي
تحققتم منها النفيع يف ميدة قيراءتيكيم
وإقرائكم.ل
وقد أحدث خري الدين مكيتيبية بيجياميع
الزيتونة وسامها بالصادقية وأحيا املكتبية
العبدلية ونظم فيها املطالعة وكانت كتبها
عرضة للتلف والضياو ،وأقبل النا عيىل
املكتبتني إقباال كبريا ،وز ّود خيري اليديين
املكتبة بكتبه وكيتيب آخيريين أهيدوهيا
ملكتبة الجامع.
لكن أمر التعليم بيقيي عيىل حياليه يف
التدهور ،وأدرك أنصار خيري اليديين مين
خريجي الصادقية أن الجامع ال يقوم مبيا

مساهمة فعلية يف
إنشاء املدرسة

الصادقية تأسيسا
وتدريسا وضبطا
للمواد التدريسية،
وكان لهم دور كبري يف
اإلصالح يف القرن

التاسع عرش مع خري
الدين

“
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”
كان املدر يد ّر ما
يروق له من الكتب
ويقرر ما يختار من

املسائل إذ كان التعليم
اختياريا ال إلزاميا،
واألوقات اري
مضبوطة ،والربنام
اري مضبوط.

“

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

يحتاجه الطلبة من العلوم العرصييية،
إذ كان مقترصا عىل تعلييم اليعيليوم
الرشعية واللغوية ،فتضافرت جيهيود
النخبتني من الصادقييية واليزييتيونية
لرتميم الخلل وسد النقص وتيكيميييل
التعليم الزيتوين مام يحتاجه الطاليب
من العلوم العرصية واللغات األوربية
فأنشؤوا املدرسة الخليدونييية يف 11
ديسمرب  0816لهذه الغاية.
أنشئت مببادرة من اليبيشيري صيفير،
وتوىل إدارتها بياالنيتيخياب ميحيميد
القروي ثم تاله البشري صفر ثم محمد
األنم .وكانت الدرو تلق فيييهيا
مساء من الساعة الخامسة والنيصيف
إىل الثامنة ليال لئال تيزاحيم سياعيات
التدريس فيييهيا درو اليتيعيليييم
بالزيتونة ،وافتتح الخلدونية الشيييخ
سان بوحاجب بخطبية حيث فيييهيا
الطلبة الزيتونيني عىل اإلقيبيال عيىل
العلوم العرصية بالخليدونييية ،وبيني
فوائد العلوم الصحيحة عىل املجتميع
والدين ،وقال:ل إن اليعيليوم املشيار
إليها ..نجدها ترجع ليحيفيظ األميور
التي اتفقت الرشيائيع عيىل وجيوب
املحافظة عليها ،أعني الدين واليبيدن
والعر وامليال.ل وذكير أن اليديين
يحفظ باملعارف الدنيوية إذ أنيه ال
يستقيم إال بالدنيا ،وحث اليتيالميذة
عىل اإلقبال عىل مكتبتها التي تحتوي
عىل كتب ليست يف مكتبة اليجياميع
مشريا إىل أن بعضهم لتشمئز نفوسهم
من مخالفة املعتاد أو يتحياشيون أن
تتعلم األوالد علام ال تيعيرفيه اآلبياء
واألجداد.ل
ونذكر من مشاهري أساتذة الخلدونيية
الذين ألقوا فيها محارضات املشياييخ
محمد النخيل ومحمد الطياهير ابين
عاشور ومحمد الخ حسيني وأبيو
القاسم الشايب ،وقد خصيص الشيييخ
محمد الطاهر ابن عاشور صيفيحيات
للخلدونية بني فيها دورها يف إصيالح
التعليم الزيتوين ميالحيظيا أن أكيرث
التالمذة أعرضوا عنها ون يقبلوا عليها
إال حني تقرر تغيري برنيامي شيهيادة
التطويع وإدخال أسئلة اليجيغيرافيييا
والتاريخ والحساب واملسياحية فيييه،
فقد اكتشف تالمذة الزييتيونية إذاك
الفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعيي
ودرسوا اللغة الفرنسية وتحصلوا عىل
شهادات الخلدونية التي مكنتهم مين
العمل يف الوزارات ولنا إحصيائيييات
تقر بنجاح  002طالبا تحصيليوا عيىل
شهادات يف سينية  ،0116ويف هيذه
السنة زاول التعلم بها  056طياليبيا،

وطالع مبكتبتها النفيسة  ،4816وقيد
انتدب مديرها أشهر علامء الزيتيونية
للتدريس فيها.
ولنا إحصائيات أيضا بالنسبة إىل مين
كان يح الدرو بالخليدونييية يف
الثالثينيات من القرن العرشين :ففيي
الرياضييات  ،012واليهينيدسية ،66
والطبيعييات  44واليكيييمييياء ،44
والنبات  ،11والتاريخ  ،012والجغرافيا
 ،001واإلنشاء  ،051والفرنسية ،021
ومسك الدفاتر .25
وإثر تكوين الخلدونية تشكلت لجنة
باقرتاح من املقيم العام الفرنيس ريني
ميليل  RThih MbeeThtلتنقيح تيرتيييب
التعليم بجامع الزيتيونية بيتينيظيييم
اليدرو يف املسيتييوييات اليثيالثيية،
االبتدايئ والثانيوي واليعيايل .وتيغيييري
أسلوب اليتيدرييس مين ايري لرسد
للكتب وإعرابها وذكر الخالفات فييهيا
وما أشبه ذلك.ل ميام يشيوش عيىل
الطلبة فال ُيكنهيم مين اليفيهيم أو
تحصيل العلم ،لكن مشايخ اليليجينية
كتبوا تقريرا رفضوا بيه امليقيرتحيات
اإلصالحية ذاكرين أن األمة اإلسالميية
محتاجة إىل ميعيرفية كيل اليعيليوم
الرشعيةلالتي هي متسيعية جيدا ال
يفي باالستيالء عليها العمر الطيوييل،
وإن العليوم الرشيعييية لال تيقيبيل
املزاحمة من الفنون التي ال مسيا
لها بالعلوم الرشعية ورسائلها :وقياليوا
إن العلوم العرصية املقرتحة لتيعيوق
عن الحصول عن الدرجة الكافييية يف
التبحر منها والتضلع مين فينيونيهيال
وانتقد الشيخ محمد اليطياهير ابين
عاشور رفض اللجينية ليليميقيرتحيات
املقدمة وقال لتلقاها شييوخ جياميع
الزيتونة بسوء الظن وتخيييليوا أنيهيا
رشك نصب ليبطل به تعليم اليعيليوم
اإلسالمية ...فصمموا عىل ميعيارضيتيه
بتاتا بكل قواهم وتلك عيادة عيرفيوا
بها ،يغلقون باب املباحثة ويقياوميون
كل طلب لإلصالح ولو كان صوابا.ل
وقال الوزير األكرب إذاك حني تيليقي
تقريرهم مجيبا املقيم العام :لأرجعوا
تعليم جامع اليزييتيونية إىل نيظيارة
املشايخ األربعة وخلوا بينيهيم وبيني
الجامع.ل فصار جامع الزيتونة وإدارته
تابعة مبارشة للوزير األكرب ،وحيذفيت
مسؤولية وزارة املعارف وإدارة العلوم
التي كان يرأسها لوي ماشوال.
ويفصل الشيخ محمد اليطياهير ابين
عاشور القول يف نيظيام اليدرو يف
جامع الزيتونة فيام يخص اليتيالميذة
ومواد االمتحانات والعطيل وحضيور

املشايخ وايابيهيم ،وميواضيييع اليدرو
ومدرسيها ،والكتب التي تدر  ،ويينيتيقيد
بحزن وأىس هذا النظام قيائيال :لتيبيدليت
العصور وتقدمت العليوم وطيارت األميم
ونحن قعيدو علومنا وكتبنا ،كلام أحسسنيا
بنبأة التقدم واليرقيي وتيغيييري األحيوال
استمسكنا بقدُينا وصفدنا أبوابنيا ،فيعنيك
لتنظر الرجل وهو ابن القرن الرابيع عيرش
فتحسه يف معارفه وعلمه وتفكريه من أهل
القرن التاسع أو العارش.ل
كان املدر يد ّر ما يروق له من الكتيب
ويقرر ما يختار من املسائل إذ كان التعليم
اختياريا ال إلزاميا ،واألوقات اري مضبوطية،
والربنام اري مضبوط .وأطنب الشيخ ابين
عاشور يف تصوير الواقع الزيتوين إذاك مين
جميع النواحيي ،وأرجيع أسيبياب فسياد
النظام التعلييميي إىل لفسياد امليدرسيني
وفساد التآليف.ل وتهياون الينيظّيار بيأمير
التعليم لال يستميعيون إىل اليدرو وال
يشعرون بأحوال التالمذة.ل ويص ّور الشيييخ
حال بعض املدرسني فيقول باستيياء:ل مين
العار الكبري أن نرى كثريا ممن يينيتيصيب
لتعليم النشأة تعجبك أجسامهم وتبهيجيك
بزتهم وتعظّم صورهم ،ولكن ما بينك وبني
أن ترمقهم بضي ّد ذليك وتيعيارشهيم أو
تجادلهم فرتى تلك الهياكل العظيمة فاراة
من الفضيلة ومكارم األخالق واملروءة.ل
وتأسست جمعية قدماء الصادقيية يف 12
ديسمرب  0115مببادرة من عيل باش حانبية
اايتها دعم الحياة العلمييية واليثيقيافييية
بتونس ،ومؤازرة معهيد اليخيليدونييية يف
دروسها لتالمذة الزيتيونية ،ومين بيرامي
الجمعية إلقاء درو عمومية يف املساء يف
التاريخ واليجيغيرافيييا وعيليم االجيتيامو
واالقتصاد السيايس والفيزياء واليكيييمييياء
والعلوم الطبيعية .وتنظيم درو يف النحيو
واللغة العربية واألدب وإنشياء ميكيتيبية
مفتوحة للجميييع ،وقياميت مبيحيارضات
أسبوعية يعقبها نقاش .وكيان ليجيميعييية
قدماء الصادقية تأثيري كيبيري يف اليوسيط
الزيتوين ،ونظمت محارضات حتي داخيل
املدن حول الرياضة واملوسيق واليخيمير
واملنتوجات الفالحية والصناعية واألميرا
الجنسية.
وتأسست عقب هذه الجمعية جيميعييية
تالمذة جامع الزيتونة برئاسة الشيخ محمد
رضوان ،من أعضائها محمد الخ حسيني
ومحمد الطاهر ابن عاشور ،وكان اجيتيامو
التأسيس بقاعة الخلدونية ،ثم استقال منها
األساتذة وك ّونوا جيميعييية أخيرى بياسيم
لالجمعية الزيتونيةل تضم أشهر األسياتيذة
الزيتونيني منهم محمد الطاهر ابن عاشيور
رئيسا ومحمد رضوان وميحيميد الينيخييل
ومحمد الخ حسني والطاهير الينيييفير
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أعضاء مع آخرين .وقد ذيّل ميحيميد
الطاهر ابن عاشور كيتيابيه لأليييس
الصبح بقريب؟ل بالحملة الصحيفييية
الشديدة التي شينيت عيىل نيظيام
التعليم بجامع الزيتونة .وهجوم كثيري
من الجرائد يف أوائل القرن العرشيين
عىل الخلل الكبري املوجود بالجياميع،
مثل جريدة الحارضة اليتيي نرشيت
سلسلة من املقاالت انتقيدت فيييهيا
أحوال التعليم ونظام االمتحان ومثيل
جريدة إظهار الحق يف عدد ديسميرب
 0115والتي انتقدت لكسل املدرسني
وتقصريهم يف ترقية مدارك التيالميذة
وتطويل مدة قراءة الكتيبل وميثيل
لالزهرةل ولالصوابل ولاملزع ل التيي
نرشت مقاالت سنة  0116يف انيتيقياد
املدرسني وفساد التعيليييم وجيميود
التالمذة ،ولنا إحصائيييات وردت يف
كتاب لوي ماشوال لالتعليم العمومي
بتونسل يبياليفيرنسييية) عين عيدد
الدرو وجملتها  581درسا يقوم بها
 001شيخا مدرسا وهي  021درسا يف
النحو 041 ،يف الفقه املالييك 65 ،يف
التجوييد 22 ،يف املينيطيق 21 ،يف
البالاة 21 ،يف الفقه الحنفي 21 ،يف
التوحيد 05 ،يف اليفيرائيض 01 ،يف
الحديث 01 ،يف الحساب ،يوييالحيظ
ماشوال عن هذه امليادة أنيه ليييس
هيينيياك تييطييبيييييق لييهييا وال أدوات
بيدااوجية) ودرسان يف اليخيط ،أميا
التفسري فدر واحد وكيذليك األدب
والعرو والتاريخ أي تراجم الرجال.
ومام يؤخذ عىل التعليييم اليزييتيوين
بالجامع خلو التدريس من النقيد إذ
يويص القانون الصادقي التالمذة بيأن
ال يناقشوا أثناء الدر اللهيم إال يف
آخره إن احتان الطياليب إىل إليقياء
أسئلة حول موضوو الدر  ،ويعتميد
الطلبة عموما عىل الحفظ من الكتب
املد ّرسة.
وتلق الدرو خالل خمسة أيام من
يوم السبت إىل يوم األربعاء وتتعطل
يوما الخمييس واليجيميعية ،وعيدد
التالمذة بالزيتونة سنية 110 :0115
تلميذا عمرهم من  06إىل ثالثني سنة
يتوزعون كام ييل 014 :من العاصمة،
 051من الساحل 024 ،مين اليوطين
القبيل 08 ،من جزيرة جربة ،والبقيية
من سائر أنحاء البالد.
وما عدا الطلبة الذين ييقيطينيون يف
العاصمة فالبقية يسكنون يف املدار
وعددها  11مدرسة تحتوي عىل 451
ارفة ،يسكنها  428تلمييذا ،وييذكير
ماشوال حالهم التعيس.

مراقبون ،وال املتطوعيون قيامئيون مبيا
وتواصلت محاوالت إصالح التعيليييم
الييتييزمييوا بييه ميين حصييص الييدر ،
بجامع الزيتونة فأصدر محمد النان
فاالنسياب مسترش ،والفوىض مسييطيرة
باي قانون  ، 0221/0101وهو يتكون
عىل كل يشء ،وطالب العلم بهذا املعهد
من خمسة أبواب:
متفاوتو األعامري ،ميتيامييزو امليذاهيب
الباب األول يف الفنيون اليتيي تيقيرأ
واالستعدادات .ومام يزيد الوضع سيوءا
بالجامع األعظم.
الغفلة عن تنظيم درجيات اليتيعيليييم
الباب اليثياين يف أحيوال املشياييخ
وإعطاء كل مرتيبية مين امليراتيب ميا
واملدرسني 20 :مدرسا من اليطيبيقية
تحتاجه من عناية ي )..فقيد أهيميليت
األوىل 02 ،مدرسا من الطبقة الثانيية،
التامرين التطبيقية يف عيامية اليدرو
و 44من املدرسني املتطوعني بعد إذن
حت باملرحلة االبتدائية ،وتيرتيب عيىل
من النظار ،وكيف يد ّرسون.
ذلك ضعف امللكات اللسانييية ،وقيلية
الباب الثالث يف أحوال التالمذة وميا
 wbkbTata.orgمين امليواد
املصدر :التعيليييم
التحصيل ،وخال
يد ّرسون ودفاتر دراستهم وترايبيهيم
أكسل هونيث.
مامJustin
Tang
الرتبوية/ La،
Presse Canadienne
اصم ر:ل
ييفيييد اليتيالميذة
وعري
وأسيئيليتيهيم
يف الحفيظ واليعير
إطالعا عىل أحوال األمم وارتباطا بواقيع
للمشايخ بلطف وآداب.
الحياة خارن جدران الجامع ،وجيميدت
الباب الرابع يف أعامل املشايخ النظار.
املعارف لدى هؤالء فلم يتيجياوزوا ميا
الباب الخامس يف أحيوال اليكيتيب
ورد منها بالكتب من آراء وتيقيرييرات
ووكالئها وما يتعلق بذلك.
الستظهارهم إياها بغري نظر وال متيييييز
ووقعت محاوالت أخيرى ليإليصيالح
وال نقد حت يف املرتبة اليعيالييية مين
سنتي  0115و 0122بعضافة جيميلية
التعليم أو القريبة منها ،وقرصت الهمم
من العليوم اليريياضييية واليعيليوم
عند ذوي الكفاءات عن التأليف ،وبقي
العرصية وجعلها إجبارية ،ويف سينية
جميعهم ميقيييدا يف ميواد اليدراسية
 0150أحدثت الشعبة العرصية التي
مبصنفات وكتب مرت عيىل تيأليييفيهيا
دامت إىل أن ألغي التعليم الزييتيوين
وتصنيفها قرون فيتيحيجيرت اليعيقيول
مع توحيد التعليم إثر االستقالل.
وتعطلت آلة التدبر والتفكري.ل
والخالصة إن اليتيعيليييم اليزييتيوين
بالجامع كان قانا كام يقول الشييخ
قُدّمت هذه املداخلة خيالل ميليتيقي
محمد الطاهر ابن عاشيور ،وعياجيزا
”حركة اإلصالح يف تونس ي) 0124-0822
عن تكوين لقادة ليألمية يف ديينيهيا
” التّي نظّمتها جمعيّة تونيس اليفيتياة
ودنياها.ل وإنشاء أرق أصناف النيا
ومؤسسة كونراد أديناور يوم  01نوفمرب
وإن مناهجه عقيمة قد أكل عيليييهيا
ّ
 ،1106وقد نُرشت ضمن كتاب جامعيي
الدهر ورشب ،يزاولها مشاييخ لكيان
يحمل نفس العنوان.
معن العلم عينيدهيم هيو سيعية
املحفوظات سواء من علوم الرشيعية
أو من العلوم العربية فال يعترب العان
عاملا ما ن يكن كثري الحفظ ،وليييس
العليم عينيدهيم إال اليحيفيظ.ل وال
يشتغلون إال بيتيتيبيع امليبياحيثيات
اللفظية ،وتقترص الكتب امليدرسييية
عىل الرشوح والحوايش واملليخيصيات
واملتون املعقدة التي يجب أن تحفظ
للتقدم إىل االمتحان ،ويلزم اليطيالب
باستظهارها لكونها زينة العان“.
ويصف الشيخ محمد الحبيييب بين
الخوجة يف كتابه لشيخ اإلسالم اإلميام
األكرب محمد الطاهر ابين عياشيورل
حالة التعليم بجاميع اليزييتيونية يف
النصف األول من القرن اليعيرشييين
ويذكر لالواقع املر واليوضيع اليسيء
الذي انته إليه ذلك املركز العليميي
الجليل جامع الزيتونة ،والدهشة مام
حل بأهله من افلة ونكوص ي )..فيال
املناه محددة ،وال الكتب ميقيررة،
وال األوقات معينية ،وال امليدرسيون
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واإلصالح يف فكر املصلحني
التونسيني ،تونس.1115 ،
• أحمد الطوييل ،الصادقية :الوزير
خري الدين مؤسسا ومحمد
العريب زروق مديرا ،تونس

1116
• أحمد الطوييل ،يف الثقافة
وإثبات الذات ،تونس،1102 ،
• توفيق السبعي ،لالخلدونية
مؤسسة ومعهدال ،امللحق الثقايف
لجريدة الحرية 4 ،سبتمرب 1118
• عبد الرحامن ابن خلدون،
املقدمة ،دار الجيل ،بريوت ،ص.
582
• محمد الحبيب ابن الخوجة،

شيخ اإلسالم اإلمام األكرب محمد
الطاهر ابن عاشور ،قطر،1114 ،

ص.111
• محمد الطاهر ابن عاشور ،أليس
الصبح بقريب،الرشكة التونسية
للتوزيع ،تونس0162 ،
• محمد بريم الخامس ،صفوة

االعتبار

مبستودو

األمصار

واألقطار ،ن ،0تحقيق عيل بن
الطاهر الشنويف ،املجمع
التونيس للعلوم واآلداب
والفنون ،بيت الحكمة ،تونس،
 ،0111ص .012
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شظايا ...والرائحة ذاتها

بقلم :انتصار املرصايت
قاصة ،مختصة يف شؤون الهجرة والالجئني

السابعة صباحا
امليرتو وصوته اإلعتيادي  ..يف
مكان يصحو عىل صوته
من هناك  ..بني باب الخ اء
ومحطة الباسان
مبان تصلها الشمس أوال قبل كل
العاصمة
من هناك  ..تبدأ يومها
أيامها تتشابه..
تفتح جفنيها ببطء
تبدأ اليوم متعبة  ..ككل يوم
تجلس يف الفراش طويال تحدّق يف
السقف لربهة
ثم تتسلل أشعة الشمس..
تجربها عىل النهو
تتجه إىل الرشفة يف تبخرت
مالبس النوم تصور جسدها
املتناسق
تقف عىل الرشفة
..

و صوت امليرتو يكرر ما يفعله كل
يوم
مرآة
..
تتزين عىل مهل
ككل النساء هنا  ..كفاتنة..
و االحمر يزيح أثر السنني
جريئة هي  ..حاملة
وتحب إرتداء األلوان
و األحزان أحيانا
..

صوت امليرتو ..
إمراة يف الستني أو أكرث بقليل تقطع
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

السكة الحديدية ..
تج ّر العان وراءها ..
قارورة بالستيكية تفرّ من كيسها ..
متجهة إىل مسار امليرتو
لعلها سئمت هي األخرى من
البلد  ..فضّ لت اإلنتحار  ..دهسا
و هناك  ..يف أعىل املبن طقو
الزينة ن تنته بعد..
و أخريا  ..تحمل حقيبتها
قنينة عطرها الفاخرة..
ماسكراها
محفظة نقودها
قلم اهداه لها  ..حبيب ذهب ون
يعد
و كتاب ألمني معلوف
ن تنس شيئا..
تتع ّجل..
قبل أن
..

صوت امليرتو ..يصل الباسان
نقطة اإلنطالق البداية والختام
أحيانا..
نقطة املواعيد يف مدينة تعشق
اللقاءات  ..حت يف أكرث األوقات
وحدة
الجميع يركض هناك  ..إىل ما ال
وجهة
أول تباشري الضجي التي ُيكن ان
تعرتضك صباحا
برش من كل مكان  ..من اول
العمر  ..ومن آخره ..
و من طفولة تستيقظ باكرا  ..باكرا
جدّا
خاصة يف احد أحياء
لرتتاد مدرسة ّ

العاصمة
أصوات تتامزن  ..تتكر ّر  ..إىل ان تصري
صمتا يتشابه كل يوم
.صوت امليرتو يحدد الوجهة ..
يف إتجاه برشلونة
يغادر املحطّة ..
سيعود إليها حتام

تنزل ببطء
درن تكرهه  ..يكربها س ّنا ،ويحمل آثار
فرنسية ما رقصت عىل أنغام إيديت
بياف وهي تتجه إىل عملها ..املكان
مظلم  ..تضع يديها يف علبة الرسائل ..
تنتظر شيئا ما  ..ن يصل

صوت امليرتو  ..يتذمر ..
حديقة الباسان تستيقظ من النوم ..
تتثاءب بخ تها  ..وبك ّم العاطلني عن
الحلم املقيمني فيها …..و ك ّم العابرين ..
من العشّ اق … أو ما شابه ذلك
امليرتو عالق هناك
يرنّ املن ّبه للم ّرة األلف
و أخريا يستيقظ
ينظر إىل الساعة يف اشمئزاز
و يقفز من رسيره ..السؤال اليومي  :أله
أمل يف أن يصل ؟
أطفال يتجهون إىل املدرسة يعربون
الزقاق الخلفي..
أصواتهم ترنيمة صباحية تجلب الحظّ
كل يوم..
يفعل عىل عجل ما يفعله ّ
و يغلق الباب بعنف  ..يكاد يسمع
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صوت جاره العجوز يتذ ّمر  ..ككل يوم
األزقة مبللة ُ ..ييش بحذر.
فكّر يف ليلة البارحة ،ماذا كان ليفعل لو
أنها تركته ورحلت  ..ماذا كان ليفعل لو
تواصل النقاش  ..وانسحب لوما وعتابا ..
ثم رحيال
يربك املاء عىل األر الرطبة  ..تنعكس
صورته عليها  ..يتأ ّملها ثم ترتاءى صورتها
مكان صورته
تنعكس عىل سطح املاء … يكاد يصل إليه
عطرها الفاخر أيضا

صوت امليرتو ..
بطء أكرث ..
يحاول أن يصل شارو باريس
صباح شتوي مظلم أيضا ..
ينزل رذاذ مطر ..
العاصمة تحت املطر  ..اربة وحزن ..
وقصص ال تعرفها سوى أرصفة شارو
باريس ..
وحدها شهدت كل ذلك ..و وحدنا
نشبهها  ..تلك املدن العربية التي تعتنق
الحزن .
يقف يف محطّة ما  ..هو اليوم اادرها …
ون يعد يحط الرحال أبدا هناك ..
شارو باريس ال يجوز التوقّف فيه  ..ال
إقامة لألحالم هناك  ..هو فقط للذكرى ..
ذكرى عابرة
..
تقطع السكة ..كعب عايل  ..حقيبة
فاخرة  ..وأنغام ترتدد يف الفضاء ..تقف
عند بائع جرائد  ..تقتني جريدتها
اليومية ..فرنكوفونية هي  ..وهو يكتب
لها شعرا بالعرب ّية
الزال يّسو الخط  ..لعلّه يصل..
قرقعات من أحد املنازل..
رائحة معتادة  ..درو..

املدينة العريب  ..تفتح جفنيها عىل
مهل..
تسدل شعرها الحالك..
و تستيقظ
ترتاءى له الشمس
ّسح شعرها..
أشعة ت ّ
ال تفتح الجريدة..
أخبار الوطن الحالك ال تقرأ وقوفا..
من يدري  ..كيف يكون أثر
الصدمة  ..أو الخيبة إن شئتم
..تواصل طريقها ..الباعة صباحا ..
كراتينهم  ..شجاراتهم اليومية
اململة  ..تصنع فرحهم بيوم جديد
ال ُيكن أن يبدأ إال كذلك..
مقهاها املعتاد  ..يلوح من وراء
صف السيارات..
نفس الوجوه الصباحية  ..وأخرى
تقف هنا بحثا عن يشء ما  ..وقد
تجد نفسها..
عىل اري العادة يضعون موسيق
صباحا..
هو باالحرى رنني  ..ستنزع
املوسيق إن سميناه كذلك..
تطلب القهوة ذاتها  ..لتقرأ عناوين
الوطن ذاتها بأسلوب مختلف كل
يوم

امليرتو بال صوت  ..وصل شارعه ..
يصمت إجالال ..
شارو الحبيب بورقيبة ..
من هناك ُ ..يكنك أن ترى كل
تونس  ..قد تصل الرؤية الرديف
وبن قردان  ..وبعضا مام تركته
فرنسا ..
شارو يحمل كل الحزن ..
يح له املتعبون من كل مكان ..
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يضعون أحزانهم قربانا  ..ويواصلون
املسري ..
ُيرون دون توقف  ..ال إقامة عىل هامش
التاريخ ..
فالتاريخ أيضا مرة من هناك  ..وأسفا ن
يتوقف ..
شارو للرصاخ  ..يف صمت  ..للنواح
وللفجيعة ..
يفتح ذراعيه للوحيدين  ..وللعشاق .
لعشاق صاالت السينام املهجورة ..
وللمقيمني بأروقة ” الكتاب ” ..
يّسو امليرتو  ..عليه أن يوصلهم ..
و يّسو هو  ..بني األزقة  ..يريد أن
يرشب قهوة م ّرة  ..كهذا الحال..
ينظر إىل ساعته  ..ويطرد الفكرة
تتتاىل األزقة  ..تعرتضه فتاة شقراء ..
تغلق باب عريب أزرق  ..بعنف  ..تحمل
كامريا بيدها وتبتسم له  ..كمن يقول
صباح الخري بلغته..
ُيتعض..
صوت باطني  :احتالل
ن تعد تسمع صوت امليرتو..
ابتعد..
و هذا اليشء الصاخب صباحا  ..يطغ
عىل املكان..
ترتشف قهوتها  ..حلوة جدا  .ال يشء حلو
سوى القهوة  ..حالوة ساخرة
تقلّب أوجاو الوطن  ..بلغة تق ّمصته
طويال..
نزيف من الحرب  ..وال معاين تذكر..
خ ّبأت الجريدة  ..وأخذت تحملق يف
العابرين..
هي باتت تخجل من ان تقول للوطن :
متاسك !  ..ففضلت الهروب
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ذات مساء  ..هو أاىل من ان تكتبه منتصف الطريق  ..ويرحل
..
تزيد من مكياجها  ،تعدّل تّسيحتها ،
امليرتو يت ّم املهمة ..
وترش عطرها الفاخر مجدّدا
ساحة برشلونة  ..توأم الباسان  ..من
يكمل امليرتو رحلة أوىل  ..ينزل تغادر املقه ..
أ ّم اخرى ..
مرتاديه األوائل ..
تقف عىل الرصيف..
الجميع يركض هنا أيضا  ..بال وجهة
و يعود ليكر ّر حلقته اليومية ..هو ال و تل ّوح بيدها..
ّ
ُيل وال يضجر  ..هم فقط ُيلّون يف الضفة األخرى من الشارو  ..يقف ثم
منه ..
يعرب
وجهته واضحة  ..ككل صباح ..
و يتذمرون
..سيارة أجرة  ” ..محطّة املنصف باي ..
املمرات الخلفية للمدينة العريب ..
طموحاتهم أكرب  ..سيارة ستفي من فضلك ”  ..وتغذي رائحة العطر
بعيدا عن النساء املتشابهات الاليت
بالغر .
املكان
تتوارثن اللهجة ذاتها وتتباهني بها ..
يصعد امليرتو رقم  .. 1العذاب اليومي
و عن الحيل الباهظ الثمن  ..يعر
املوايل  ..نحو العمل
كذاكرة يف واجهة ملحالت األحياء
منبهات سيارات  ..يقطع الشارو ..
ال ّراقية..
النص بالجائزة األوىل مللتق
األسواق ؟ ال  ..سيعربها يف النص
الحبيب ثامر  ..وملك آخر للحبيب فاز هذا ّ
تونس الفتاة لألديبات الناشئات ”يراو“
بورقيبة ..
القادم..
املنعقد يف دورته األوىل سنة 1105
معهد هذه املرة
من الحفصية يسري..
اكتظا  ..تالميذ ُيارسون روتينهم
سوق مل ّونة بألوان الطيف ..
اليومي  ..ويحلمون أحالم يقظة
وثقافات الشعوب  ..ومالبسها
يبتسم
بورصة صباحية..
ضوضاهم تنسيه لحنا كان يردّده ..
و فتاتان يف ربيع العمر  ..تّسعان
الخط نحو أحد الباعة قبل ن تأيت كانوا قد أضافوه عىل قصيدة ..
فصار نشازا..
أخرى وتّسق منهام فستانا  ..كان
سيجعل اليوم اجمل
صوت امليرتو مجددا..
هناك يغدو ” االنتظار حالة عبود ّية يسبقه..
”  ..وحالة وهن مزمن..
يّسو لعلّه يصل  ..ولو متأخرا
لن تسأل  :هل سيأيت ؟
تبحث عن النادل..
سنطرح السؤال عنها  ..ونجيب :
القهوة اليوم أاىل  ..كل يشء يف هذا
رمبا..
ّ
الوطن بات أاىل  ..عدا البرش
أوراق بيضاء  ..قلم  ..وقهوة..
يصل الباسان منهكا..
العاصمة صباحا ..أليست هذه
بفكّر أحيانا يف أن يرتك املدينة
أسبابا كافية للكتابة ؟
العريب إىل شقة فرنسية يف الجوار ..
بىل  ..تجيب..
تستيقظ كل صباح عىل صوت
و تقتل بيا الورقة
امليرتو  ..ولكنه يدرك جيدا أنه ال
له ؟ ال  ..هو نص لها ..هي وعدته يجرأ عىل ان يرتك حبيبته يف
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر
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ظل بعني واحدة
ّ
كاد يغضب لعدم إعدادها العيشياء،
لكنها اقتلعت قيليبيهيا ،ون تيبيايل
باحرتاق أصابعها من شدة حيرارتيه،
ووضعته يف صدر صحينيه اليفيارغ،
أمسك السكني والشوكة ثم ألقاهيام
أرضا عندما سال ليعياب شيهيييتيه،
وخلع نيهيميه قيفيازات اليتيحي
املثقوبة ،شمر عىل ذراعيييه ،وبيدأ
يزدرد القلب النابيض ليقيمية تيليو
أخرى اري عاب بالشوك.
مألت له حو االسيتيحيامم ،متيدد
مسرتخيا يف دميهيا ،دعيك جسيده
بكفيها ،نزو الطحال الذي سيد بيه
البالوعة ،ليتخلص من الدم املتيسيخ
بأدرانه ،ثم لبس جلدها ودليف إىل
ارفة النوم ،جلس عىل كرسيه الهزاز
املصنوو من عظامها ،وفتح التليفياز
ليتابع ميبياراة كيرة قيدم .سيجيل
الهدف األول فتيقيطيعيت شيبيكية
رحمها ،أخطأ التيصيوييب يف امليرة
الثانية ،فاقتلع عشب شعرها ورمياه
ليتلقفه الهواء العجوز امللق أميام
الباب جثة ممزقة املالمح .تيعيددت
محاوالته التي ن ير االعرتاف بيهيا
إال الفشل ،مأل جيميجيمية رأسيهيا
بتبغه ،وواصيل ميتيابيعية امليبياراة
متلذذا بتدخني ايليييونيه ونيفيث
أفكارها يف الهواء ..فيجيأة ،احيرتق
املصباح املعلق يف السقيف ،صيعيد
عىل كتفيها بعد أن نزو بؤبؤ عينهيا
لتعويض املصباح الذي مات بسكتية
ضوئية.
ملح قطتها فأمسكيهيا مين ذييليهيا
وااتصبها ،علت قهقيهيتيه عينيدميا
نشبت أظيافيرهيا مليقياوميتيه ،ثيم
أمسكها من عنقها لييخير صيوت
املنبه الذي عدله عىل توقيت نرشية
األخبار ،لكن القطة واصلت مواءهيا
دعوة منها لكتيبة اليفينان ،اليتيي
تعترب نفسها محظوظة ألنها تدربت
يف معسكر قطة محنكة وحيظيييت
بالحامية من هجوم قطط امليزابيل،
وما خّست حياتها من أجل إرضياء
شهوة زائلة تنتهي بيهيا بيني فييك

مصيدة ،ولجميت هيوى الينيفيس
األمارة بالبحث يف املخازن عن لقمة
العيش بكد القواطع وتجاهل رائحة
املوت املنترشية يف امليكيان اليتيي
تطالبها باالستنشاق ليتيأخيذهيا يف
ايبوبة أبدية.
اجتمعت الفنان ميتيأهيبية ألوامير
هذه القطة ،التي تدين لها بيحييياة
الرفاهية يف جحورها الخاصية بيعيد
الترشد يف املجاري .زودتها بيأحيزمية
ناسفة وطلبت منها األخذ بيثيأرهيا،
وعدم العيودة إال بيعيد اسيرتجياو
الكرامة املختطفة ،وانطلقت الفنان
يف هجومها الرش ضد الكتب التي
كدسها عىل الرفوف تحيسيبيا مليثيل
هذا االنقيالب ،ليكين اليكيتيب ن
تستطع الحراك ،فمفاصلها ملتيهيبية
وعلق الغبار يف حيليق رشايييينيهيا،
وبعض األفكار التي تسكنها مياتيت
دون أن يتفطن إىل جثتها املتعفينية
أحد.
قرر مغادرة املنزل ،ليكين جيميييع
األبواب موصدة ،قدمت له أمعاءها
بعد أن جدلتها حبال ليتميكين مين
الفرار عرب النافذة ،ون تنس مينيحيه
رئتيها ليتخذها خيمة ،وكيليييتيييهيا
لتكون إحيداهيام حشييية وأخيرى
اطاء.
تشبث بالحبل ونزل روييدا روييدا
حت استقر يف معدتها ،هنأ نيفيسيه
بالنجاة ،لكن هبت عاصفة فأوقعته
ليصارو األموان وهو الذي ال يجيييد
السباحة ،أوشيك عيىل اليغيرق يف
دوامة بيليعيوميهيا ،ليوال تشيبيثيه
باللوزتني ،فتيقيييأتيه امليعيدة عيىل
شاط الشفتني بعد أن كّس حاجيز
األسنان.
نصب خيمته وفرش حشيته وتيدثير
بالغطاء ،رابة يف النيوم يف اليراحية
التي أنقذته ،بعد أن هدته اليراحية
التي صفعته .خنق حنجرتها ليسمع
موجز األخبار ،وميا كياد ييغيميض
جفنيه حت سيميع زئيريا ،فيأرسو
باالختباء يف قوقعة أذنها ،ثم تسيليل
لريى الزائر فيعذا هيو ايزال ميزق

الخيمة مبخياليبيه ،ورمي اليحيشييية
والغطاء يف جوفه ،وانطلق يف عميلييية
البحث حت تفطن إىل مكان اختبيائيه
فاتجه ليفرتسه ،فرم له األذن املتبقية
عربون حفاوة ،لكن الغزال أن عيىل
اقتناص فيريسيتيه .تيذكير أنيه رسق
كبدها ،فأخرجها من جيبيه وقيدميهيا
للغزال الذي تراجع وقبل اليتيفياو ،
وبعد أن تشمم الكبد حملها بني فكيه
واادر الخيمة املمزقة.
جمع بعض الحطب وألقاه يف فوهتيي
أنفها ،ورضب وجنة بوجنة ،فاشتعليت
النار التي سيتدفأ بها ويشيوي فيييهيا
بعضا من لحمها وييجيفيف اليبياقيي
وينرشه عىل الزائدة الدودية  -الحيبيل
الوحيد املتبقي.
وهو يأكل لحمهيا ،تيذكير أن اليييوم
يوافق ذكرى ميالدها ،فأرسل لها تهنئة
عرب الفايسبوك وباقة ورد افرتاضية ون
يكتف ،بل أادق علييهيا ميليصيقيات
القلوب الحمراء والزرقاء والخ اء ،ن
ينس إرسال قالب حيليوى ميطيعيونيا
بالشموو التي اشتعل رأسها ،ثم متيدد
لينام بعد أن خبيأ نيظياراتيه وطيقيم
أسنانه وسامعاته وعكازه يف بطنها.

النص بالجائزة األوىل مللتق
فاز هذا ّ
تونس الفتاة لألديبات الناشئات
”يراو“ املنعقد يف دورته الثالثة سنة
1102

عامر
بقلم :رجاء ّ
باحثة يف علوم اإلعالم واالتصال
وقاصة
شاعرة ّ
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هذيان لييل
بقلم :رميساء املرسني
فنّانة ُح ّرة ،توث ّق ارتسامات ال ّروح .تلتقط
اللحظات بآلة التصوير والشعور بالحرف
واملعن

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

أرشب ح ّبة األسربين الرابعة ...وأمسك
رأيس ج ّيدا حيتّي أطيبيع اليحيكياييا
والشخيصيييات اليكيثيرية واألحيداث
املتسارعية...وحيتي ال انسياك مي ّرة
أخرى...
أنا أريد حزنا أكرب مين هيذا ...أرييد
وحدة أقىس من جيليويس يف ايرفية
الحامم اليقيذرة ،أسيتيميع إىل وقيع
قطرات املاء الهاربة مين اليحينيفييية
الصدئة ...صيوت رتيييب وميوحيش
كغيابك الدائم ...أنظر إىل قيميييصيك
األزرق املشنوق وراء الباب بيعييينيني
زائغتني وأحاول أن أتذكر كيل يشء...
كل يشء...
نربة صوتك يف الصيبياح ...طيرييقية
امساكك للجريدة ...همهمتيك وأنيت
تقرأ األخبار ...ايليييونيك اليخيشيبيي
القديم ...تينيقيل أصيابيعيك بيبيطء
يستف ّزين ...تفرك عيينيييك ...تيداعيب
لحيتك املهملة ...متسك فنجان القهوة
طويال ...تديره مين كيل جيوانيبيه...
تراقصه بيدك ...ثم ترشفيه ميغيميض
العينني وتقول سياخيرا أأأن أنيادييك
حلويت ليس سببا لتحضري قيهيوة ميرة
كل صباح ...أأ تشري إىل رأسك وتضيف
لهييذا املييخ بييحيياجيية إىل السييكيير
يل أن أحافظ عىل نسبية
والكافيني ...ع ّ
السكر والكافيني ...ل ...تعيييد نيفيس
الجملة عرشات املرات ...ثم تضيف ل
وأنت...ل
رحيلك املفاج والفاجع ال يكفينيي...
أريد حزنا أكرب من هذا...
أدخن سجائر رخييصية عيىل ميعيدة
خاوية ...وأرمتيي يف بيرود فيرايش...
يل أن أتذكر كل يشء...ل
وأهمس ل ع ّ
وقوفك الطويل أمام الثالجة ...تغلقهيا
بعينيف وتيعيود فيا اليييديين...
استلقائك أمام التلفاز لساعات تشاهد
نفس الفلم من دون صيوت ...أنيت
تعرف الفليم ...وتيحيفيظ األحيداث
جيدا ...وتقيرأ تيحيركيات الشيفياه...
شاهدته أكرث من مرة ...وتسأل نفسك
يف كل مرة ل مياذا أفيعيل؟ مياليذي
اشاهده؟ ل...
أدخن مبعدل عرشييين سيييجيارة يف
الساعة وأسعل أسعل إىل أن أختنيق...
تيقيل أنيفيايس...
ّ
أتنفس بصعوبية...
أستكني ...ثم أنخ باسمك ...وأبييك...
وأخجل مني ...أعاتبني ...أرضبينيي...
ثم أبيك بال سبيب ...كيرحيييليك بيال
سبب...
ويخيل إيل أنك وهم ...وحبك وهم...
وأنني اخرتعتك ألشف من وحيديت...
واخرتعت قميصك األزرق ...وعيطيرك
الفرنيسي اليبياهيظ ...ذو اليرائيحية
الغامضة والخفيفة ...اخرتعت ييدييك
من أجل شامايت األربعني ...واخرتعيت
هذا البيانو من أجل يديك...
البيانو...
أنييس هذه الليييلية ...أنيا ال أجيييد

العزف ...أضغط بسبابتي عىل مفتياح
أسود ...وأعيد نفس اليحيركية ميرارا
وتكرارا وبانتظام ...إىل أن يينيسيجيم
الصوت مع وقع قطرات الحينيفييية...
ونبض قلبي الصدئ...
ن أنم ليوميني ...أطيرايف بياردة وأنيا
أهذي...
أحتان كوبا من الحيسياء السياخين...
رائحة الحساء ...ضحكات وقهقهات يف
املطبخ ...صوت السكياكيني ...وعيزف
البيانو ...أنا أهيذي ...أمسيك رأيس...
أتذكّر أكرث...
أقف أمام املرآة ...أنيا أرى قيليبيي...
جسدي شفاف جدا ...وقيليبيي قيذر
ومهرتئ ...كمنفضة سجائر ...كيخيرقية
تنظيف املداخن ...كجورب ميتيسي ّول
ملّته الثناييا ...مييلء بياليتيقيييحيات
والدماميل الكبرية ...ولكنه يينيبيض...
ببط ولكن ينبض...
أدير وجهي وتأتيني رابة جامحية يف
أتقيء ...وأن أبصقك عىل الجدران
أن ّ
وأهرب...
أدخل الحامم ...أرضية قذرة ...صيوت
الحنفية يف ارتفاو ...أرتدي قيميييصيك
األزرق ...أاليق أزراره واحيدة تيليو
أخرى ...رائيحية عيطيرك اليفيرنييس
الباهظ ...ذو اليرائيحية اليغيامضية...
والخفيفة ...أنا قريبة مينيك ...أحيس
أنفاسك عيىل وجيهيي ...تينيفّيس...
يل أن أتذكّر أكرث ...فرحيلك
تنفّس ...ع ّ
ال يكفيني ...أريد حزنا أكرب ...ييليييق
بأديبة ناشيئية ميثييل ...رحيييليك ال
يكفيني ...أريد حزنا أكرب ألكتب...
...
أريد...
أريد أن أكتب أي يشء...
عيين نييكييدي أيييام اآلحيياد وأواخيير
العطل...
عن رسوايل الجينز املفيضيل اليذي ال
أستطيع ارتداءه بسبب وزين الزائد...
عن علبية اليكيربييت اليتيي التيزال
تخيفني...
عن خويف من كل هذه الّسعة الهاربة
بنا إىل املجهول...
عن أرضية الحامم املتسيخية وصيوت
الحنفية املقلق وصيياح اليجيارة كيل
صباح...
عن مر القوي وجسدي الضعيييف
املناضل رام كل يشء...
عن لالياسمينةل التي ن تيزهير مينيذ
ارستها أمام رشفتي...
عن سكويت الطويل وهدويئ اليخيانيق
وضييجيييي صييدري امليييلء بيياألرسار
والحكايا...
عن مكتبي الفوضوي ولوحايت الكئيبة
الخالية من الحياة...
عن شامايت األربعني ...وتلك املفضيلية
لديك عىل عنقي...
عن امليقياهيي امليزدحيمية وثيرثيرة
الجالسني واواائهم املثرية للصداو...

وعن هذا الكم الهائيل مين امليهيميوميني
الوحيدين يف األعياد واملناسبات...
عن سيجاريت التي ال تنطف قبل أن تشعل
أخرى يف محاولة يائسة لتجسييد انيتيقيال
الدف العائيل...
عن هذه لالحبةل التي ال تظهر إال يف األييام
املهمة...
وعن هذياين كل ليلة ونيوميي امليتيقيطيع
وحبات الدواء امليليونية واليكيثيرية ..دون
جدوى...
عن تدخيني عىل معدة خاوية كل صيبياح
وعن قهويت الخالية من السكر...
عن هويس باألشياء القدُية وحنيني لرائحة
املنازل والحارات العتيقة...
عن حبي ألفالم لشاريل شابلنل الصامتة.. .
وعن استامعي للموسييقي اليتيصيوييريية
الحزينة واملخيفة كلام أردت الكتابة...
عن حلمي بنرش السالم يف العان...
وعن فتوحايت وحرويب اليوهيمييية واليغياز
املسيل للدموو السائلة مسبقا...
عن قصيديت التي ال تكتمل إال بك...
وعن ايابك الذي يبيعيرثين وتيعيبيي مين
الجلو يف قاعات االنتظار كل مساء...
وعن اشتياقي لعناق طيوييل مينيك ييليم
شتايت...
أريد أن أكتب أي يشء...
أريد أن أكتب عنك...
وأريد أن ألقي بنفيس من أعىل حلمي...
ألخترب صالبة جسدي ،وليونة األر ...
ولكني أخاف السقيوط يف اليبيحير ،وأنيا
املخلصة للظأم..
جسدي الجاف يعلقني عيىل جيدار مين
الجليد الساخن ،ويعلق الساهرون أحالمهم
عىل كتفي ...وييدق اليقيدر مسياميريه...
وينصهر املسامر بالسكني والجرح...
وأنا ...يتيمة الحب واألشعار والفرح...
أنادي يف املدن أميس ،وبالسيف املنزوو من
ظهري ،والدم املنسكب من جرحي...
أكتب اسمك عىل الكنيائيس واملسياجيد...
وأتساءل كيف أبدو يف الصورة امليوضيوعية
عىل رف املدفأة...
وهل كنت تتدفأ بالنار أم بالوه الساطيع
من خدّي...
وبقي حلمي صغريا ال يكرب ...وبقي قيليبيي
كحبة سكر...
وبقيت أنت ...كسهم حيي يف عينيقيي...
ينبض أملا ،بأن قلبي يعصف أكرث...
....
صوتك يصهل يف رأيس كل ليلة ،وشيفياهيي
تهذي شعرا اري موزون...
والوحدة تتكيور وتيتيكيوم بيرداء أسيود،
وتجلس كل مساء تراقبني ...أالقيها يف كيل
أركان بيتي...
كلام زاد حنيني إليك ...اقرتبت أكرث لتينيال
مني...
أسهر محاولة نزو الشيظياييا مين كيليوم
الذاكرة...
أحرتق وجعا ،ودمي جامد ال ينسكب...
لو أنني أسقط من أعىل حلمي...
لو أنني ازرو فيك كياسمينة ...ألف قليبيك
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الوحيد بأاصاين ...وأخيط جلدي ألدثرك
....
ليست لدي رابة يف الذهاب إىل اليكيلييية
هذا اليوم ،ومصادفة كل أوليئيك الينيا
الغاضبني من كل يشء ..
كل صباح...
يف كل لامليرتواتل التي تجوب العاصمة...
تلك الرابة ،التي تأتيكم جميعا ،البقاء يف
الفراش لربهة بعد االسيتيييقيا ميبيارشة،
تأتيني لساعات طوال...
ساعات من التحديق يف السقف...
ساعات من الاليشء...
يف ارفة مليئة باألحذية والقمصان امللقياة
عىل األر ...
وخزانة فاراة ،متألها العتمة...
الساعة تشري إىل الثانية بعد الزوال ،أرشب
قهوة سادة يف كوب كتب علييه ل GooT
eoribig iTha tbf eل يخيييل إيل أنيهيا
اشارة لرفع معنويايت وإيهام نفيس بيأنينيي
شخص عادي ،له من املسؤوليات الكافييية
ما يخوله للقيام صباحا..
لكنه يف الحقيقة الكوب النظيف الوحيد...
ال أحييب جيييل األواين ،أفضييل األواين
البالستيكية ،فهي تساعدين للحفيا عيىل
رائحتك عىل جلدي ألكرث وقت ممكن...
أمرر أصابعي عىل جدول أوقايت امليليصيق
عىل باب الثالجة ،أتفقد الحيصيص ،عيدد
الساعات ،وحت أسامء األساتذة ...عيل أن
أواكب كل يشء ،فأنا أريد أن أبدو شخصيا
عاديا...
أشاهد فيليام قيدُييا ل Toe Haikgال
أعرف اسمه...
تلفازي يفتح ويغلق عىل نفس القناة منيذ
أسابيع ،لقد أضعت اللthehtoeeaiTThل
تحت كوم من بقايا البيييتيزا والسيجيائير
الجزائرية الرخيصة...
أشاهد فلام صامتا وأكتفي برصد تحركيات
الوجوه واملالمح...
أريد أن أخرتو شيخيصيا يشياهيد ميعيي
التلفاز ...يجلس بقريب عىل الكنبة ،أقرأ ليه
بعض الصفحات من رواية الحب والحيرب
لليو تولستيوي ،نيرقيص عيىل ميعيزوفية
تشايكوفسيك ل بحرية البجع ل أو رائيعية
موسيقية من روائع باخ...
و نرشب نخب كيل امليرتوكيني ،واملينيازل
الصامتة وكل األشياء اليهيامية اليتيي لين
تحدث ...ثم أقلب الكنبة بكل قويت وأقتل
طيفك املختب يف اليركين وأنخ ل أنيا
الحقيقية هنا ! كلكم خيال ! ل...
....
أنا شخص ضعيييف جيدا ،ال أسيتيطيييع
استيعاب كل هذه الوحدة دفعة واحدة...
وال أريد استقالل امليرتو الخفيف يف حيني
أن صدري مثقل بكل هذا الروتني...
أريد استيعاب هذا العان عىل أقساط ليو
أمكن...
فكل يشء يرهقني ...حت الشعرة البيضياء
الوحيدة املكنونة يف رأيس...
*****
ويحدث أن ينام النوم ونسهر...
ونحاول جاهدين إمساك طرف الحلم فيال
نقدر...
يهرب ويتفتت كقطرة زئبق...
ويخبو رويدا كنور بعيد...
أنا أعاين إسهاال لغويا حادّا...
وأكتب أي يشء يخطر ببايل...
لكنني ن ألتج للطبيب ،اكتفيت بصوتيك

املسجل عىل هاتفي وصور قدُية لنا يف
الكلية ...بقايا نبضات معلقة...
ن تعد املحارضات ممتعة وأنا أح هيا
وحيدة عىل املدارن،ل أخربيشل حيرف
اسمك األول كطفلة...
كل يشء تغري  ..حت الهواء ،بات بياردا
موحشا خاليا من أنفاسك...
أنا أبحث عنك ،وأتبع خيطيواتيك ...يف
الحانات البعيدة واألزقة املظلمة...
و يحدث أن أرى ملعان عينيك يف راوة
كأيس ...فأضحك حد الثاملة...
و يحدث أن أسيميع بيحية صيوتيك
الصباحية يف دندنات قيثاريت الصياميتية
من بعدك ..فأبيك حد الشتات...
و كلام ذبلت وردة عيىل مينيضيديت...
أفتقدك أكرث...
و أكتب عىل ورقة معلقة عىل ثيالجية
مطبخي ...لهناك أمل يف أنني سأجيدك
اليوم...أ
و أم يومي هامئة يف العاصمة ،علني
أراك بني الزحام والضجي ...
و أبحث بعينيني زائيغيتيني يف وجيوه
املارة...
و أعود ممزقة ،بيعي ي نيار وبيعي
رماد...
و أشد عىل خرصي لينحرص األن هينياك
فقط ...وأحميي أطيرايف بيقيميييصيك
املشنوق عىل باب الحامم...
و أدخن...
عىل معدة خياويية وقيليب ييغيميره
الصدى ...أدخن...
و يكاد الدخان ُيحو وجهي فال أراين...
أنظير إىل لcortrabtل دروييش عيىل
خزانتي ،وأردد بيته ل يا ليتني حجر ل...
لغيابك طعم اريب ،ماليح جيدا حيد
املرارة...
اعتدته جدا حت نسيت طعم الكرز...
الكرز الشهي ،ذلك الذي كنت ألتهيميه
عىل ذقنك وبني شفتيك ،أقضمه بيبيطء
وأعرصه بتأن حت يسيل عىل عنيقيي...
وتبتل شامتي السوداء ...لتكرب حدقتيك
البنية...و تزداد شهوة ورجولة...
رس فيوق رميشي ود عيىل فيؤادي
للوصول إن كنت ضائعا...
و لكن عد !
فقد تعبت من السفر ،وميليليت مين
طعم ايابك املالح وأعياين أن خرصيي
املشتاق لرقص أصابعك...
أتدىل من نيافيذة
عد رسيعا وال ترتكني ّ
اإلله ،بني عجزي وقلة صربي...
كنت أظن...
كنت أظن أنني شفيت...
لكنك من أعاد إيل البكاء...
و كل هذا ...كل هذا...
يصيبني باسهال لغوي حاد...
و يجعلني أكتب أي يشء...
عد رسيعا من أجل القصيدة...
...
أقوم بكسل من فرايش ،وأهمهم يف أذن
الجدار ل هذه الروح ال تستيقظ إال بعد
الساعة صفرل...
أقصد املطبخ لتحضري فنجان قهوة...
ماكينة القهوة معيطيلية ،وكيل األواين
متسخة وليست يل رابة يف الجيل...
ال أريد أن أالمس املاء ..أريد أن أبيقيي
رائحتك عىل جلدي ألكرث وقت ممكن...
تعرتيني رابة مشتعلة يف اليكيتيابية...
ولكني أحتان كوبا ساخنا من اليقيهيوة
ألحافظ عىل نسبة الكافيييني يف اليدم
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ونسبة املرارة يف حلقي ورائحة القهوة يف
ارفتي املشتاقة إىل عطرك ...لتطغ عيىل
رائحة ايابك املفاج ...
أفتح الراديو ،وأجلس قبالة النافيذة ،أرى
نفيس صدفة عىل انعكا البلور ...ن أرين
منذ عرشة أيام تقريبا...
أقرتب وأهمس ل عيىل األقيل نيحيفيت
قليالل ...أضحك بهسترييا وأرقص كاألطفال
عىل موسيق الجاز واهتز وارتعش وألتف
عىل جرحي حت أصاب بالدوار وأسقط...
و أا ّني دون أن أسمع صيويت ...كيليامت
مقطعة لجاك برال أو لشارل ازنيافيور ال
أعلم...
تختلط عيل كل األشيياء يف هيذا اليعيان
املزدحم وأدخل يف دوامة مين األصيوات
واملشاهد...
صوت زخات املطر ...عيينياك ...هيفيييف
األوراق ...النشيييد اليوطينيي ...شيفيتيك
السفىل ...زااريد أمي ...ابتسامتك وأنيت
تع ّد شامايت األربيعيني ...بيكياء طيفيل...
ضحكات يف املطبيخ ...صيوت اليرادييو...
عضالت بطنك ...انائك يف الحامم ...خرير
املياه ...صياح الجارة ...عيناك مرة أخرى...
ثم أافو...
عىل مكتبي ،املثقل بكتب الشعير ،أوراق
كثرية ...بقايا هذياين اللييل وبدايات نعا
يزورين بعلحاح من حبات الدواء...
أجلس إىل مكتبي بصعوبة ،أحميل ورقية
عذراء ن تلطخها أناميل اليدامييية بيعيد
وأحاول البيحيث عين أفضيل وضيعييية
للكتابة ...أمتدد عىل فرايش ،أجليس عيىل
الكريس الهزاز ،أتكأ عىل ظهر الكنبة ...وال
كلمة...
ايابك يقيّد كل القوايف...
أريد أن أكتب أي يشء ...أي يشء...
و لكني أحتان كوبا ساخنا من القهوة...
و ماكينة القهوة معطلة...
و ليست يل رابة يف الجيل...
أريد أن أبقي رائحتك عىل جلدي ...ألكيرث
وقت ممكن ...عىل األقل ،حيتي أنيام...
وأحلم بعينيك...
...آه من عينيك...

******
أجلس باملقه ...
أضمد كفي بكوب من القهوة الساخنة...
أبعد الكريس من أمامي يك ال ييظينينيي
النا وحيدة تنتظر من لن يأيت...
أتفادى النظر إىل ساعتي اليدوية...
و أكتفي بتأمل العان...
أنادي النادل ..وال أطلب شيئا...
أكتفي برشب قهويت دون سكر...
عيل أن أحافظ عيىل ميعيدل امليرارة يف
حلقي...
عيل أن أستشعر األن أكرث...
ألستطيع الكتابة...
معي ما ييكيفيي مين اليبيؤ ألكيميل
قصيديت...
لكن ينقصني اإللهام...
أحتان وميضا ساطعا ينري ذاكريت للحظيات
فقط...
ألكتب...
أحتان أي يشء يذكرين بك...
كحبة كرز مغرية ...أو هيفيييف نسيييم
برائحة عطرك الخفيف والغامض...
عطرك الفرنيس الباهظ...
أريد أن أكتب أي يشء...
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عن األن الحلو الذي يصيب ميعيديت
كلام رأيتك صدفة...
عن الئحة العادات السيئة التي عييل
أن أاريها قبل حلول العام الجديد...
كأكيل للشكالطة السمراء كل ليييلية،
وأنا املتابعة لربنامي وثيائيقيي عين
معاناة أطفال الربازيل يف جمع حبات
الكاكاو...
كسهري اللييل أشاهد أفالما صياميتية
وأخييرتو أحيياديييث الشييخييصيييييات
وأصواتهم يف رأيس ...حتي أخياليهيم
حقيقة...
كقراءيت لشاعر واحد وإُياين بيعبيداو
البقية...
أريد أن أكتب أي يشء...
عن سقوطي من سلم الحيامليني دون
أن أحدث جلبة...
و عن مضغي لأللوان الطازجة عيو
الدواء وابتالعها يف محاولة ليتيليويين
روحي...
عن تلك الحرشة الصغرية امليقيليوبية
عىل ظهرها يف مكان ما من هذا العان
الواسع والشاسع ،تحرك أرجيليهيا يف
الهواء دون جدوى...
و عن حنفية الحامم الصدئة ومسامر
الجدار الذي سقط يف افلية مينيي...
وصورتنا ضاحكني يف اإلطار الخشبي...
و عن جلويس الطويل عىل ناصية هذا
الكون ،أعد النجوم كطفلة وأنتيظيرك
بفارغ القلب...

لقد كنت هناك...
أشرتي تذكرة للمجهول بثمن بياهيظ
يسوى عمري املينيقي ي وأحيالميي
الوردية الساذجة ،يف عان اليقيطيارات
الّسيعية واألييادي اليبياردة اليتيي
تصافحني كل صباح ،تالمس جسيدي
البايل وتهمل روحي الجائعة وتيرحيل
بعيدا بعيدا...
لقد كنت هناك أيضا ،أبتسم للغيربياء
وأرسم قلوبا يف اليهيواء لييينيقيشيع
الضباب من أمامي ويصل وه قلبيي
البسيط إليهم ،علّهم يفهمون ..
كنت هنياك ،أقيف وحيييدة وسيط
أصييل ...والينيا
ّ
الزحام والضجيي
ماضون إىل الدنيا حاملني كل أمتعتهم
وبيوتهم وأموالهم واختالفاتهم ...وأنيا
أحمل قلبي ...وأبيتيسيم لييينيقيشيع
الضباب...
ن أكن أصيل لنجاتهم ،كينيت أصييل
ألصمد أكرث...
و يأيت اليقيطيار وييتيجياوزين امليا ّرة
وتتجاوزين املدن الصاخبة والطيرقيات
واألزمنة...
و أهتف لتنكّس امليراييا مين أميام
األنبياء وامللوك واألميراء  ..وأخيييط
جراحاتهم وحدي وأخليط دميائيهيم
وأنرثها عىل الدروب املمتدة من قلبي
كّسوا كل املرايا ...انزعوا كل
وأانّي ل ّ
الشظايا...و ازرعيوهيا يف جينيبيي...
حي بقلبيي...
وادفنوين يف الثنايا ...إين ّ
"...
لقد كنت هناك أم ّزق خرائط البليدان
وأنفخها لتهبط عىل قلوب امليذنيبيني
أمثايل بردا وسالما ...وتحيررهيم مين
األحالم ...كنت هناك أخيط املسافات
الوهمية وأسهر عىل راحة املسافريين
الجدد وأربت عىل أكتيافيهيم بيييدي
املثقلة بالدموو...
كنت هناك أوظب الحقائب وأميألهيا
بالذكريات املخبئة يف جويف ...وأسلمها
للريح واملراكب والكواكب...
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

و لك أن ترى ضوء أحالميي ،ييعيربين
ويرحل حيث الحدود املشعة ويخبيو
رويدا رويدا...
و لك أن تسيميع الصيدى واليفيراغ
والغياب يشيق امليدى ...وهيفيييف
السنابل املشتاقية ألييادي اليفيقيراء
املجعدة والجافة...
و لك أن تحس الله يجول يف امليكيان
حزينا لكلوم األر املتقرحة...
كنت هناك أودو نفيسي وأسيتيقيبيل
النهاييات اليالهيثية خيليف دخيان
القطار...
أجلس يف قياعية االنيتيظيار ،أراقيب
الراحلني من وراء اليوراء ...أليتيصيق
بالزجان يف حالة يائسة لالنيتيامء إىل
أي أحد ...وأبيك أبيك ...وأهرب أجري
فوق دمي املنسكب ...وأرمي فيتيات
أحالمي عىل رصيف املحطة وأمسيح
السكك وأملعها بيحيروف األبيجيديية
الحيادة وأهيجيأ اليرحيييل بصيوت
الصمت...
لقد كنت هناك أارق يف وحيديت وال
أحد يالحظني ...أمسك قيليبيي بيني
يدي ...وأبتسم لينقشع الضباب...
أتسول اليحيب يف زمين الّسيعية...
ومعجزة يف زمن األساطري ...وإنسانيية
يف زمن الحرب...
كنت هناك ألوح للامرة وأرقص عيىل
دوي القطار وخطوات الهاربني مينيي
يدي ...وال أعليم
الحي بني ّ
ومن قلبي ّ
من يرحل عن اآلخر ،يرحليون عينيي
برحيلهم أو أرحل عنهم ببقايئ..
لقد كنت هناك ...أرسيم قيليوبيا يف
الهواء ...وأبتسم لينقشع الضباب...
*****
أنا وحبة األسبريين نتبادل الحديث...
يف ارفة مليئة بتفاصيلك الدقيييقية...
وأحالم تحت عىل األرضية املتسخية
وأخرى مشنوقة عىل الجدار...
ماذا عساي أفعل بكل هذا اليفيراغ؟
وكل املساءات القادمة من دونك؟
أنا مريضة جدا...
أشعر بأنني أارق يف فرايش ،أنا أسقط
يف هاوية سيحيييقية سيوداء ...وأرى
السامء تبتعد أكرث...
و مثل وميض يف العتمة ...تيأتييينيي
رابة ارييبية يف رسيميك اآلن ...يف
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل...
أريد أن أعيد صقل وجهك كام أشاء...
و أن أمحو كل شاماتك التي تغرينيي
وأاني...
أاني بصوت عال ...بصوت ييطيغي
عىل دقات قلبك النابضة عىل ورقي...
أاني وأمسك قلم الرصاص وأتجاهيل
يدي املرتعشة من عظمة جاملك...
و أمحو تفاصيلك كلها...
ليس عيل أن أبحث عن ما يلهيمينيي
بعد اآلن ألكتب...
يكفي أن أايميض عييينيي وأتيذكير
رائحتك الغامضة...
يكفي أن أعض شفتي السفىل وأعجن
خصالت شعري بهدوء...
بهدوء...
لقد هيأت نفيس جييدا ليكيل هيذه
الوحدة...
الكثري من كتب الشعر النيئة ...الكثري
من املوسيق الصاخبة واليحيزيينية،
الشييكييالطيية السييم يراء ،السييجييائيير
الرخيصة ...وقارورة عطرك الفرنيس...
و حبات دواء ملونة تسياعيدين عيىل

تذكر صوتك املتهكم والسياخير مين كيل
يشء...
أريد أن أتناول نفيس عىل اليعيشياء هيذه
الليلة ،أن أمضغ أصابعي النحيييلية اليتيي
لطاملا أحببتها...
أريد أن أنبت يف دمك كّسطان وأدور يف
أركان جسدك راقصة بقمييص الشفاف...
أريد أن أنزلق بيهيدوء مين هيذا اليعيان
وأسقط يف الفضاء دون أن أحدث جلبة...
أريد أن أنحني فيوق جيرحيي ...وأتيقيييأ
قبالتك املّسوقة من عمري ..
أريد...
أريد أن أنام بسكينة هذه الليلة ...دون أن
أفكر فيك ...ودون أن أذكر نيفييسي بيأن
املوت ليس أكرث ما يوجع يف هذا العان...
الوجع أن منوت من الحب ونصمت فجيأة
عن كل التساؤالت ...ونكيتيفيي بياليغيرق
وحيدين...
أحيانا الغرق هو نجاتنا الوحيدة واألخرية...
لكنني لن أنجو ...فكل يشء يذكرين بك...
رائحة الفانيليا املتغلغلة بخصالت شيعيري
الغجري بعد الحامم...
فرايش الداف ووساديت القطنية...
أااين شارل ازنافور وموسيق بيتهوفين يف
املساءات الحزينة املمطرة...
الفراولة الطازجة ،فنجاين املفضيل وبيخيار
قهويت الصباحية...
ياسمينتي التي ن تكرب وزهيرة اليقيرنيفيل
املوضوعة عىل منضديت منذ عامني...
جدارية درويش التي أهديتني إيياهيا يف
عيد ميالدي العرشين...
أبيات الشعر وموسيق األفالم التصوييريية
الهادئة...
رائحة الرتاب املبلل وبتالت الورود الندية...
تيفياصيييل وجيهيي امليتيعيب وعييينياي
املشتاقتان...
أحمر الشفاه ومرآيت وأساوري...
أنا أراك يف كل يشء...
أنت هنا ...وأنا أشعر بيأنيفياسيك اليحيارة
خلفي تحرك خصالت شعري وتثري رائيحية
الفانيليا يف الهواء...
و كصغري خائف مين إبير اليدواء ...أنيا
أتحمل أملي وال أريد أن أشف منك...
أريد قلبا جديدا فقط...
أريد قلبا نيئا...
فهذا القلب قد نض منذ سنني ومضيغيتيه
الدنيا وبصقته عىل جدران اريبية...فيبيات
اريبا...
أريد لكل هذا الخيال الصارخ يف رأيس أن
يولد عاريا من كل املخاوف ويكرب أكرث...
كأن أرى النا ُيوتون من الحب أو مين
فرط السعادة...
كأن تسقط علينا الغيوم بدل القنابل...
كأن ندفن يف الهواء ونتحيول إىل ييرقيات
تلون هذا العان وتطري هنا وهناك...
كأن يكرب هذا العان بنيا وبيآالمينيا حيتي
ينفقع كبرثة ونتحرر يف الفضاء الخارجي...
كأن أتناول حلمي البسيط كحبة دواء وأنام
اري عابئة بكوابييس املدالة عىل مكتبي...
أريد...
أريد أن أضع رأيس امليليييئية بياليدوافيع
والرابات عىل صدرك وأبيك ...بال سبب...
و أريدك أن تعجن خصالت شيعيري بيني
كفيك ...حت تتغلغل رائحة الفانييليييا يف
الهواء...
أريدك أن تستنشقها...
أن متأل بها صدرك ...أكرث أكرث...
ثم أخنقك وأنام...
لكنني ال أستطيع...
فالدّنيا ...كل الدّنيا ...شامية سيوداء عيىل
عنقك...
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الساعة الثانية بعد منتصف الليل
حبة األسبريين الثانية
أانية soiq bgtaTor
و طيف درويش يجوب الغرفة...
_______
صوت املوسيق يزداد أكرث فيأكيرث...
كندبة ناتئة تنتفخ يف الهواء...
و كراديو قديم جدا ...ألتقط صيوتيك
متقطعا مشوشا ...وأحاول الكتابة...
أنت رجل مصنوو من عصارات الكرز
املغري والشعر الذي نقرأه متسائليني
لكيف يعلم الشاعر كل ذلك عني؟ل
و أنا امرأة عاديية ...أدعيي بيأنينيي
شاعرة هذا العرص ...وأنا ال أفقه مين
الشعر شيئا سوى أنني أستطيع كتابة
ديوان شعري كامل عن بحة صيوتيك
يف الصباح...
أنا ال أستطيع التخلص منك رام هذا
العار الذي يشقني ويشنقني...
أنا أرعاك كعامل ويف ليده املبتورة...
أريد أن أنحني فوق املرحا وأبصق
هذه ل الغصة ل ألمتكن مين اليبيوح
بكل أرساري الله الشعر هذه الليلة...
لقد أزهرت شيجيرة اليليوز ،وكيربت
صفصافة دارنا ...والنبتية املشينيوقية
عىل جدار بيتنا القديم مازلت تتوجع
طيبا...
و النحل يجول يف رأيس ،وشفاهيي ن
تعد معسولة...
أناشيدك ترتدد يف الساحات وامليدن،
وأشعاري صامتة ال تتنفس...
و هذا الليل يغريني ...وايابك يقييد
القوايف عىل مكتبي...
ن أكتب شيئا يا حبيبي ...لكني أبيت
حاملة بانتهاء القصيدة...
كربت جيدا ...وبيت أجيول شيوارو
العاصمة وحدي ومن شدة حنييينيي
إليك ،أفتش جيويب باحثة عن ملساتك
الدافئة...
أمسك بيدي جيييدا ،سيأعيرب جيّس
الثالثني بكعبي العايل ...ال أرييد أن
أارق مرة أخرى وُيتص املاء أحالميي
وتصري اليبيحيار ورديية وييليومينيي
البحارة ..
أمسك بيدي جيييدا وأخيربين ،هيل
شممت أحالمي الوردية؟ لها رائيحية
عطرك الفرنيس الباهظ...
عطرك الخفيف والغامض...
اامض كأنفاسك التي تكيّسي بيليور
األمان وتدمر حيواجيزي املينيتيقياة
وتحقق فرضية التداعي...
ألهرب منك إيل ...وأضم نفيسي بيني
اعي...و أتع ّرى من همومي وأنيام
ذر ّ
حاملة بانتهاء القصيدة...
لكن ...هنالك أمل يف النبتة املشنوقة
عىل جدار بيتنا القديم ...وهناك أمل
أللحق بذاكيريت ،ليقيد عيبيأت كيل
حقائبي بتفاصيلك ...وسأسافر الليلية
أللحق املشاة ...وكل اليهياربيني مين
الحنني...
و دو األبدية تحيك نهاياتنيا بينيقياء
دموعنا العذبة  ..وال تخف ...سينترص
الشعر وستذكر الطريق إىل اليبيييت
يوما ...وسأكمل قصيديت...
أما اآلن فدو الليل يزحف إىل فيرايش
البارد واسدل ستائير اليوفياء كيليهيا
وارشب نخب النعا ونم خفيفا مين
كل هذه القيود...

*****
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أما كان املوت أرحم؟
...

أنا اآلن يف الحافلة...
اخرتت املقعد األقرب إىل الباب ألنني
لال يشء يحدث هنا ل...
أخاف عمق األشياء واألماكن ،خاصية
األمنيات املّسوقة املخبئة يف جيييبيي
حييني أجييدين مييحيياطيية بييأنييا ال
تضمحل وتصغر ،واليرايبيات تيطيحين
أعرفهم...
روحي بني روتني النهار وأرق الليل...
يخنقني االكتظا  ...وتخيفني عييون
ل ال يشء يحدث هنا ل ...يقول صوت يف
النا املتحركة بّسعة وامليليتيهيمية
املمر
للمشاهد بفضول وتطفل ونظراتيهيم
...
الييفييوضييوييية املشييوشيية لييبييرصييي
هذه الحياة يصيبها العيطيب فيجيأة...
وبصرييت....
فتتوقف كساعة جدارية معليقية عيىل
السائق يقود بكيل أرييحييية ،رايم
جدار وهمي وتشنق أشواقي الّسييية
صعوبة السياقة يف العاصمة وزحيمية
بحبل أزرق باهت...
الطرقات...
الغربان تنقر رأيس منيذ ييوميني ،وأنيا
هو يعرف الطريق جيدا ككف ييده،
أاذيها أفكاري بصمت ...وتجوو روحي
وأنا أرى الدنيا ألول مرة...
صمت...املصدر:
أكسل هونيث.
wbkbTata.orgمنا...
الشبع
ويسخر
يف
ليكينيه
ميريئ
عىل ُييني شباك كبري،
اصم ر:ل Justin Tang / La Presse Canadienne
متأله التقيييحيات
قلبي مهرتئ كجورب،
صلب وداكن ،أضع رأيس عىل الزجان
والدماميل ،ومع ذلك هو يحملينيي يف
بقوة ،يف محاولة يائسة لالندمان ميع
الثنايا ويسري يب إىل اد اري مؤجل...
العان الخارجي ...لكن الّسعة متنعني
عقيل مكسو بالطحالب اللزجة ،تسقيط
من املرور...
عنه األفكار الجاهزة وتتدحرن ،فأدوسها
أنا محبوسة يف حافيلية هيي أشيبيه
دون قصد ...وتدمي قلبي أكرث...
بخردة متحركة ،يسوقها رجل ييعيرف
ي أصفع نفيس للمرة الثانية )
الطريق الذي أجهله ،محاطة بغربياء
لال يشء يحدث هنا ل ...يقرتب الصيوت
تلتهمني عيونهم...
أكرث ..
أحاول الهرب مين الشيبياك ،أحياول
عيل أن أعرب هذا املمر الطويل ،عيل أن
االندمان مع العان الخارجي...
أتجاهل رائحة عطرك الفرنيس الغاميض
أنا محاطية بياليكيثيري مين الينيا
مين ورايئ ...وصييوت اليجييارة املييثييري
الرثثارين...
للصداو ...وقهقهات زمييياليت ،وعيليبية
والكلامت تغتصب الهواء...
الدواء...
كلامت بذيئة مقززة...
أنا أتقدم ...عيل أن أبلغ الثالجية ،عييل
ترسم دماميال كبرية ومقيييحية عيىل
أن أحفظ قلبي يف مكان بارد وآمن...
حلمي البسيط...
ساقي املبتورة تالحقني ،والجدار ييتيكيأ
و أراك صدفة ...وأنخ يف السيائيق
عىل ظهري وأنفايس تهرب مع الريح...
الذي يقود بّسعة ل توقف!ل  ..لكنني
أنفي يصغر فجأة ول الغصةل املغروسية
ال أسمع صويت الضائع يف الغوااء...
يف حلقي تكرب وتتمدد...
و ُي السائق ،وتطيول اليطيرييق،
لال يشء يحدث هنا ل...
وتكرب الدماميل ويصغر حلمي...
تتسارو األقدام وتيقيرتب مينيي ...أنيا
و يخيل إيل أنني إخرتعتك ألتنفس...
أختنق ...عيل أن أبلغ الثالجة...
فهواء الحافلة عفن ومقزز...
عيل أن أحفظ قلبيي يف ميكيان بيارد
ينزل النا ويصعد النا وتينيتيهيي
وآمن...
املحطات والطرقات ...وأبق أنا...
قلبي املهرتئ كجورب...
و يسألني السائق ل إىل أين إذا؟ل
الصواعق الكهربائية تلتصق بصدري...
فيأملني السؤال ويقتلني الجواب....
إبر الدواء تّسي يف دمي الهادئ...
و أهمس ل ال أعرف ل...
أنا أافو خفيفة من قيودي...
أنا ال أشعر بيشء...
******
مريح هو ل الالشعورل...
ال يشء يحدث هنا...
تخيل...
كل يشء هادئ...
لو جف دمي العاري صباحا...
أيادي األطباء تخبو رويدا...
و اطتني السامء بطيور من دخان...
رائحة الكحول واألدوية تيطيغي عيىل
لتسرت قلبي املفقوو...
عطرك...
تخيل...
و أنا أنام ألول مرة وقليبيي ميعيي ،يف
لو انيت قصيديت األوىل...
مكان بارد وآمن...
عىل مهل...
ال يشء يحدث هنا...
و مسحيت دميوو عشياق اليليييل
! so cThz
مبندييل...
انته املشهد.
و كتبت عىل جدران األزقة شعرا...
و طرقت أبواب الوحيدين الصدئة...
و رقصت حافية عىل الجرح...
تخيل...
النص بالجائزة األوىل مللتيقي
هذا
فاز
ّ
لو أعددت مويت يف قدري...
تونس الفتاة ليألدييبيات الينياشيئيات
و استطعت مليليمية بيعي ي قيبيل
الرحيل...
”يراو“ املنعقد يف دورته الثانية سينية
و استنشقت الصنوبر برهة...
و استمعت لصوت أمي توقضني...
1106
و قبلت يديها فقط...
و ضغطت عىل وجيعيي بيالسيكيني
والرمح...
و صربت...
و ابتسمت...
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صلوات اللقاء األخري

بقلم :أسامة نبيل نباوي
شاعر وناشط يف املجتمع املدين

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

كحلم طويل املدى
قد تجاهل كل صنوف الغياب
و قلبي عنيد الهوى..
يقد حب العذاب
أراها
تراقب ليل املجاز الحزين املحمل
دمعا
و خيبات عشق قديم يحارب
فر البقاء
أراها
ترتق جرح القصيد
تلملم رجع الصدى
يف األااين
تجمع دهشة طفل
يجرب لعبة خلق املعاين ...
تصيل اراما كعبن و أم عىل ضفة
النهر
يرصخ لإاريقل تلك السامء
«ترى من تكون ؟...
ترى هي من ؟...
من تكون
أ أم ترمم إبنا ليحمل عب الزمان
أ بنت تبيع األماين ل
ترى من تكون ؟
عىل ضفة النهر تشدو الخطيئة حبا
تهيم بلييل
تغني تشمع صدري
و تّسق مني رحيق الشفاه
و تسأل
ريب الشفاء
من الحب و األانيات ....
إذا ما استقر الرحيل صباحا أراها
و ال أبرص الشوق
ال أبرص صوت الشتاء
و تجلس فوق السحاب
قريبا ...هناك
متر مشطا عىل شعرها يك
تزيل ابار املساء
من الحلم
تنرث بعضه توتا عىل وجنتيها
و بعضه زهرا عيص الذبول عىل
عنقي
نم فال وطن لك ل
ال حائط للبكاء
و ال طلقة قد تصحح
موت الصباح  ...و نم
يا حبيبي

لعلك تزهر حلام نقيا
سننجب طفال ينام بجوف العبارة
يحلم أن الزهور تحي الشهيد
و تلك الطيور
تحلق فوق البالد
لتوقض ثورة كل املعاين
و ينهض وهو يقاوم
وجهه يحضن بسمة شعب و خده
يرسم وردة سور القصيدة
سنقطفها من يد الشعر يوما
أفاقا من الحلم دون
إشارة
شوق
سرتحل بعد قليل
لتجهض
حلمي
و تخلع عنها ظالل املنام
و ما بني بيني
و بني انتظار الصباح و مويت
متر...
تحط رياح الجنوب عىل كتفي
يف دمايئ تصيل الطيور
ترقص أكشاك بيع الجرائد
ترمي صحيفة عشق بعني السامء
و تلقي قصيد ارام
قديم
لذاك املمر
أراها كبعد الرؤى يف املنام
و عند القطار
تفيض املعاين
يض الكالم حريق الحناجر
بني الشفاه
تدفق موجة حب
أنام ألقسم بالنجم و األحجيات
و أقسم بالعود و الحلم و األمنيات
وأقسم أيضا بلحن القوايف
بحايئ و بايئ و كايف
أحبك
يرمي الزمان بلحظة عشق
فيسحب كل املالمح
أافوا قليال بصورة وجهك
أحلم أين أعيش و أحيا
بقرب جناحك
أهلك بني شفاه القصيد

افيق عليا قداسة همسك
ذاب حنينا إلينا
ولكن
فوق سواد الطريق
وريدة هم
بنفسجة من رحيق السحاب
وزارودة من ندى
ترتاقص حول الغيوم
و بسمة أم
و ألف قرنفلة يف املدى من ربيع بعيد
املنال
وشارة نرص
و رفرفة من أمل ...

النص يف الدور النهايئ من
شارك هذا ّ
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لغة األموات
ق ََصفُوا َد ِمي َوضَ ُعوالالحجا َرة يف فَ ِميل
رسقُوا انتياميئ ها أنا ال ُمنْتَييييمِ
ريييياح بيغييي ْيمييية
فلْتُدْركيِيييي ِني ييا
ُ
عل الغُيو َم تَح ُّن يل يكْ أحت ِميي
َّ
ِ
امليسافيات البعيييييد َة تنْيجليِييي
عييل
َّ
ِ
بتَواضُ ع و تص ُري ش ًربا يف دميي
اآل َن ال أوتا َر يل االَّ ُر ُعود
أَ ْعل َن ْت َخ ْو َف ِ
املدين ِة ت ْحتَ َها
وال ْرب ُق يف ُر ِ
وحي يُ َج ِّد ُد شَ ْكلَ ُه
وامل َا ُء يف لُ َغ ِتي ي َح ُ
اول نَ ْحتَ َها
ْلق يف ال َحنَا ِج ِر َ ْ
يك أَ ُموتَ
اآل َن أُط ُ
ويت
ُهنا أحد ُّق َص ْو َب َم ِ
يَ ْنظُ ُر األ ْمواتُ ِيل و كَأنَّ ِني جا ٌر ق َِديم ٌ،
برس َم ِت َها وجو ُه الالَ ِفتَ ِ
ات
ِو ْج َه ٌة ت ِعبَ ْت ْ
طريق وال جِهاتْ .
وكنْ ُت أَ ْعلَ ُم أنَّ ِني يف َّ
الال َم َسا ِر فال َ
الالوا ِق ِف َني عىل التَّنَ ِ
اص
َال تقْرؤُوا ِج َه ِتي أنا اآلنَ آخ ُر َّ
اب
أنَا امل ُزيَّ ُف بال ِغ َي ِ
نَأيْ ُت َع ْن َج َسد تَز ْرك ََش بالْق ََص ِ
اص
و ِجئْ ُت ُم ْحتَ ِشدًا ِب َد ْم ِعي

ا ْ ََري أ َّن ال َّد ْه َر َجف ََّف رِي َق ُه و َم ِعي :
إِنا ٌء ِم ْن ُذنُوب
ُرخ َْص ٌة لل َم ْو ِت
ِميالَ ٌد كَ ِث ٌرييف البيَا ِ
كل َم َّرهْ .
و ِميت ٌة يف ِّ
اآل َن ُم ُّت عىل َجبِيني ُح َّج ٌة نْ يك ِ
ْتش ْف َها الشَّ ُّك بَ ْع ُد
و ُم ُّت يف قلبِي قُبو ٌر نْ يطَأْ َها امل َ ْو ُت بَ ْع ُد
ْت ِيب...
وطُف ُ
ُفت ِيب ...
ك ْم ط ُ
ْت ِيب...
كَ ْم طُف ُ
اري قلْب ِم ْن ُز َجان
َال شَ يْ ء َح ْو ِيل ْ َ
عىل ْقربِي
مثْقل بتَ ِميمة ُو ِض َع ْت َ
وأُم ِن َية َع ُجوز خَان َها ذاك
ال َّز َمانُ
َت لت ُم َّر َع ْربِي
تَح َّقق ْ
بوصلة ألق ِن َع ُخطْ َو ِيت
كُنْ ُت أ ْم ِيش دو َن َ
السكُونِ
ِّأين َع َ ْربتُ إِىل ُّ
فَال تخَافُوا إِنّ ُك ْم َم ْو ََت
ُهنَ َاك عىل لُ َه ِ
اث األ ْر ِ أ ْحيَا ٌء
و ُه ْم...
ُه ْم خَائفُو ْن.
نْ أنْت ِب ْه للنَّا ِر ح َني توضَّ أتْ ِم ْن َد ْم َع ِتي
نْ أنْت ِب ْه لِ َي ِد ال َو َسا ِو ِ و ِه َي تُ ْغلِ ُق تَ ْوبَ ِتي
لَ ْم أنْتَ ِبهْ...

لَ ْم أنتَبهْ...
لَ ْم أنتَبهْ...
ُطاي
َو َر َس ْم ُت و ْجهي بِال َّر َما ِد و ُر ْح ُت أَبْ َحثُ َع ْن خ َ
ب َب ْع ِض أ ْج َز ِايئ
إِلَيييييييييييييهِييي...
باب
ال َمال ِم َح يف د ِمي ا َري الضَّ ِ
فمن أنَا ؟
ْ
م ْن أي َن جئْ ُت وك ْي َف؟
كام إِنزياح للْقصي َد ِة أ ْو صدًى لل ْربقِ
ِجئْ ُت َ
أ ْو كَر َِسالة ِم ْن ُدونِ َختْم يف ِ
الربيد
وجئت من أق ََْص ال َّز َمانِ اىل َمكَان
ُ
ِ
ِ
إِ ْذ تَق ُ
لهل م ْن َمزِيدل
ُول النَّا ُر فيه تَ َواضُ ًعا ْ
نتحس ُس ال ِن َريانَ يف أحشَ ائِ َنا ل َن ُد َّ في َها َم ْوتَ َنا
َمالَ َنا َّ
األ َز َّيل !
ُروب مساف ًة !
قُولُوا مالنَا نَ ْب ِني عىل ِج َه ِة الغ ِ
سنق ُ
اب.
ُول يو ًما ليتَنَا كُنَّا تُر ْ
كانت تُ َعلِّ ُم ِني
َوأَت َْت تشُ ُّق َمنَام ِتي تل َْك التي ْ
املح َّب َة
نتُ ب َها نَ ِبيًّا
ث َّم ِ ْ
ِ
يدي
عىل
ء
َسا
قظت لُ َغ ِتي وأ ْج ِن َح َة امل
أيْ ْ
َّ
أتت متُ شِّ ُط َا ْف َو ِيت،
ْ
قالت :أيَا
ِيح عنِّي َا ْفلَ ِتي ْ ،
لتُز َ

ِطف َْل القصي َد ِة قُ ْم أيا اِبن د ِميي قُييمِ ! ...

قُ ْم يكْ متُوتَ مل َّرة أُ ْخ َرى ألنَّيييييي
َ
تيسييييت ِعيييي ُد جهنَّيميًا بيجييهنَّييمِ
ييك ْ
وألَنَّ ِني املُنْ َد ُّ يف َد ِم َها أُ َصيييي
يد ُِّق ق ْولَي َها ليييُكيذ َِّب الغَي ُد ُم ْعظ ِميي
اآل َن تُنْ ِقذ ُِين برا َء ُة ثَيغْيييييييي َر َها
ين فَ ِميي
ألَصي َري ميث َْل الشّ ْعيرِأ ْع ُر ُن ِم ْ

النص يف الدور النهايئ مين ”أكيادُيييّية
شارك هذا ّ
الشعراء“  ،وهي تظاهرة نظّمتها جميعييّية تيونيس
الفتاة ،يوم  12ديسيميرب  ،1108وفياز صياحيبيه
بالجائزة األوىل للمسابقة

بقلم :أنيس الهاين
مختص يف علم االجتامو ومتحصل عىل
عدة جوائز أدبية يف الشعر الفصيح
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لعبتنا األوىل
حني لعبنا لعبتنا األوىل

ن يعرثوا عليك.
بقلم :سوار الغابري
أستاذة لغة أنجليزيّة-عربيّة /صحفيّة/
باحثة يف االت ّصال السيايس

كانوا جميعهم يف األعىل
املالئكة وما سجدوا
العصفور الغراب
املاء الذي اتضح أنه نار

تخلع نعالها أمام املساجد
وال تخلعها يف ح تك.

للرب حزنه أيضا
سهرت مرة
أطيب خاطره
قال مغفريت ال يطلبها أحد.

ادم يقضم تفاحته

وحدنا كنا يف األسفل معك
ننفث يف زهرة شيطانك
والزاب يتطاير.

رأيت فيام رأيت

رأيت أقواما
تدو ظل املاذن حني متر
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر
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وقف ٌة عىل رشف ِة الذاكرة
خطاي التي ُه
ريب
يُ ّ
َ
بع ُد صب ّي ٌة

طفل  ..تعر َبد داخيل
يُح ّدثُني ٌ

تظ ّن بيأ ّن التي َه أ ّول بسملَ ْة

ملاذا :
تركت العم َر يغ ِمد مع َولَه ؟
َ

أهش مظلّ ًة
وعن رشف ِة املا ّ ،
فتات ِ
األمس
أش ّم َ

الوقت قي َد ِ
ِ
رباطه
تركت حصا َن
َ

علّه بوصلَ ْة

رحلت وحيدًا ..
َ
هل ترت ُّح أر ُجلَ ْه ؟

الريح لحظ َة عز ِفها
ّ
كأين أداري َ
عىل نوت ِة األرجا ِء ...
تبيك ُمدلّ لَ ْة

تُعقر ُِب ساعاتَ املساف ِة وِهل ًة
بيصور ِة عشّ اق ...
تأ ّخ َر عن َولَ ْه

تُدير رمياال يك تضلّل أينَهيا
يك يُح ّج َب منزلَه

بعيدًا عن الدنيا تُدو ِز ُن خط َوك
كيأنّك جي ّنا ٌن يُغا ِد ُر جد َولَ ْه

كيبيت بال سقف يج ّمع حزنَه

تج ّر مرايا املا ِء خلفَك وج َهها

ييم ّد به الييبنّا َء
حتّ يُك ّملَه

يُناديك ُعطشانا عىس أن تُسيّلَه

كيحلم بخيل

تر ّهل عم ُر القم ِح وهو يل ّوح
وحيدًا ..
بال شبّ ِ
اك ذاكرة

إليك ...
أىل ايم أىب أن يُسن ِبلَه

كام تو ّحد ما ٌء إذ أراد تبلّلَه
كأي كامن ..
ّ
ص ّوف الحز َن صمتُه
فت فر َط الذكريات املعطّل ْة
تص ّو ُ
ِ
بحانات اليخيا ِل ُمفتّشً ا
أم ّر

الوعي
عن
ِ
كيالحال ِن حت أق ّولَه
*
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