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يف اطار التعاون يف جمال الن�شر 
امل�شرتك والت�زيع بني امل�ؤ�ش�شة 

العربية للدرا�شات والن�شر ووزارة 
الثقافة يف مملكة البحرين �شدر 

حديثًا كتاب نقدي للكاتبة البحرينية 
اميان النا�شر ي�شكل ا�شافة جادة 
للجه�د التي تبذل يف جمال النقد 

الأدبي ملعرفة تعدد القراءات 
التاأويلية. تق�ل امل�ؤلفة اميان النا�شر 

يف تقدميها لدرا�شتها:
لقد اختلفت م�شارب النقاد , وتباينت 

مذاهبهم يف حتديد املناهج النقدية 
ل�شرح الن�ش��ص , وتاأويلها , واإيجاد 

اأجنح الأ�شاليب يف التعامل مع 
الظاهرة الأدبية . وقد كان البحث 
عن ق�شدية م�ؤلف الن�ص الهاج�ص 

املركزي عند الدار�شني . واملتاأمل يف 
تناول بع�ص �شّراح الن�ص الدبي 
قدميًا وحديثًا يلحظ اأن الحتكام 

اىل الع�امل التاريخية والآراء 
اخلارجية عن الن�ص , كان ي�شكل 
ان�شغالهم املح�ري , مما اأدى بهم 

اىل طريق م�شدود , لعدم ا�شتنادهم 

, يف ا�شتنباطاتهم اىل حقائق الن�ص 
ومك�ناته اللغ�ية , ومن ثم �شيطرت 

عليهم القراءة النم�ذجية النمطية 
اجلاهزة التي حتمل يف عمقها طابع 

العم�مية , والتاريخ واملعطى الثابت 
.

ومن جتليات هذا الطرح ك�ن الن�ص 
الأدبي يدور على معنى واحد , ه� 

املعنى الثابت الذي ل يتغري مهما 
ات�شم الن�ص باإمكانية تعبريية هائلة 

, اإذ تعدد التاأويل �شر من اأ�شرار 
خل�د الن�ص , واأغلب الظن اأن مفه�م 

الّن�ص املتعدد مل يكن متما�شكًا يف 
اأذهان دار�شي الن�ص الأدبي اإذ ل 
معنى لعمق الن�ص الأدبي مبعزل 

عن ات�شاعه لأكرث من معنى , ونعتقد 
اأّن ما يعطي �شرعية هذا التعدد ه� 

الطاقة الدللية للكلمة ؛ فالنظرة 
الأحادية للن�ص قا�شرة عن ك�شف 

مراميه وخفاياه .
يقع الكتاب يف 312 �شفحة من القطع 

املت��شط والغالف من ت�شميم زهري 
اأب� �شايب.

نظام جديد لال�شتعارة اأعلن عنه م�قع اأمازون الإلكرتوين 
للكتب مع بداية العام اجلديد حيث �شيتاح ل�شحاب 

كتب "كيندل" اأن يعريوا اأ�شدقاءهم الكتب التي اأحب�ها 
ويرغب�ن م�شاركتهم يف قراءتها, مما يعد �شابقة جتديد 

وتط�ير ن�عية يف املجال الإلكرتوين.
وبح�شب �شحيفة "البيان" مت اإطالق نظام الإعارة اجلديد 

ليلبي رغبة القراء بتبادل الكتب فيما بينهم ملناق�شتها 
لحقا, ول ي�شمح هذا النظام باأي وجه اأو احتمال 

للقر�شنة, حيث يقت�شي اإعارة الكتاب ل�شخ�ص واحد فقط, 
عرب اإر�شاله من خالل الربيد الإلكرتوين لل�شخ�ص. وحتدد 

مدة الإعارة باأ�شب�عني من تاريخ اإر�شاله, ليفقد امل�شتعري 
الكتاب بعد انق�شاء املدة, اأما م�شرتي الكتاب فيفقد ن�شخته 

عند اإعارتها, ول تع�د اإليه اإل بعد انتهاء الأ�شب�عني.

يذكر اأن هذه اخلدمة اجلديدة التي يقدمها اأمازون مت�فرة 
يف ال�ليات املتحدة فقط, لكن من املقرر تطبيقها �شمن 

فروع اأمازون يف بريطانيا وبع�ص البلدان الأخرى, خالل 
الأ�شهر املقبلة.

من جانب اخر حقق م�قع اأمازون مبيعات قيا�شية يف 
الكتب الإلكرتونية خالل م��شم عيد امليالد, حيث اأعلن 

جيف بيزو�ص م�ؤ�ش�ص امل�قع, يف اأواخر دي�شمرب/ كان�ن 
الأول املن�شرم اأن عدد طلبات ال�شراء التي حققها امل�قع, 
و�شلت اإىل 13 ملي�ن و�شبعمائة األف طلب, واأن مبيعات 
اجليل الثالث من "كيندل", قد فاقت عدد الن�شخ املطل�بة 
من اجلزء ال�شابع من كتاب "هاري ب�تر" الأكرث مبيعًا, 

م�شريًا اإىل اأن مبيعات الكتب الإلكرتونية تزيد مرة 
ون�شف عن الكتب املطب�عة.

قامت حمكمة اأمريكية برف�ص دع�ى انتحال �شد نا�شرة 
اأعمال هاري ب�تر, م��شحة اأن اأعمال املدعي خمتلفة 

متامًا عن الروايات الأكرث مبيعًا املفرت�ص اأنه يتم ن�شخها.
وبح�شب �شحيفة "ال�طن" ال�شع�دية يرجع اأ�شل اخلالف 

اإىل دع�ى مت تقدميها تزعم اأن امل�ؤلفة جيه كيه رولينج 
م�ؤلفة رواية هاري ب�تر اعتمدت على كتاب و�شعه اأدريان 

جاك�ب�ص ا�شمه "مغامرات ويلي ال�شاحر رقم 1 الأر�ص 
الغا�شبة" والذي ن�شر يف بريطانيا عام 1987.

ووفقًا لقا�شية املحكمة اجلزائية �شريا �شيندلني فاإن 

التناق�ص بني املفه�م الكلي وامل�شاعر التي حتملها الأعمال 
�شارخ للغاية لدرجة اأن اأي مقارنة جادة للجهدين تك�ن 

�شريعة الت�شديق.
جدير بالذكر اأن العمل اخلا�ص بجاك�ب�ص مك�ن من 32 

�شفحة وي�شم 16 ر�شما ت��شيحيا ويدور ح�ل �شاحر 
�شاب ي�شارك يف م�شابقة لل�شحر, اأما كتاب رولينج فمك�ن 

من 734 �شفحة عن �شبي �شاحر ي�شارك يف م�شابقة بني 
مدر�شتني متناف�شتني يف ال�شحر, واأو�شحت القا�شية "اإن 

الكتابني خمتلفان ب�شكل مميز يف املادة والأ�شل�ب".

�شدر عن الدار العربية للعل�م 
ومن�ش�رات الختالف رواية "جنمة 
تائهة" للروائي الفرن�شي ل�كليزي�, 

ترجمة ال�شعيد ب�طاجني, ويقع 
الكتاب يف 320 �شفحة.

وبح�شب النا�شر تدور اأحداث 
الرواية خالل �شيف 1943 بقرية 

�شغرية تقع يف منطقة ني�ص 
الفرن�شية والتي حّ�لها املحتل�ن 

الإيطالي�ن اإىل غيت�, تكت�شف 
اأن  معنى  الهادئة  "اإ�شرت" املراهقة 

يك�ن املرء يه�ديًا يف زمن احلرب, 
وتعرف معنى ال�شع�ر باخل�ف 

واملهانة والهروب بني اجلبال ثم 
م�ت والدها.

تقرر "اإ�شرت" ووالدتها عند نهاية 
احلرب اللتحاق بـ "دولة اإ�شرائيل" 

وخالل رحلتهما على منت �شفينة 
مكتظة تتقاذفها الع�ا�شف, اكت�شفت 
ولكن  والدين.  ال�شالة  "اإ�شرت" ق�ة 
الأر�ص امل�ع�دة مل متنحها ال�شالم. 
وعند و�ش�لها اإىل اإ�شرائيل ت�شادف 

كاحللم  خاطف  "اإ�شرت" وب�شكل 
�شاهدًا  لتك�ن  "جنمة" الفل�شطينية, 
منذ و�ش�لها على طرد الفل�شطينيني 

اإىل ال�شفة الغربية, باجتاه خميمات 

اللج�ء.
و"جنمة"  "اإ�شرت" اليه�دية, 

الفل�شطينية, مل تلتقيا اأبدًا بعدها, 
تبادلتا نظرة وا�شميهما فقط, 

غري اأنهما يف منفاهما مل تت�قف 
ال�احدة منهما عن التفكري يف 

الأخرى, ف�شلت بينهما احلرب وظلتا 
ت�شرخان يف وجه تلك احلرب.

يق�ل ل�كليزي� عن روايته هذه "... 
يف روايتي ل ميكن لإ�شرت اخلارجة 

من ماأ�شاة اأخرى األ اأن يك�ن لها 
�شمري حي... اإ�شرت وجنمة لي�شتا 

بطلتني, اإنهما فتاتان ب�شيطتان 

تتكلمان بقلبيهما وبج�شديهما, لي�ص 
لهما اأي م�ش�ؤولية �شيا�شية اأو اأي 

دور اجتماعي. مل ي�شنع ال�شالم اأبدًا 
من قبل الفتيات.. روايتي لي�شت 

�شيا�شية, ل ت�شرح �شيئًا اإنها تروى 
لفهم الطبيعة الإن�شانية, اأوؤمن 

بالقلب ل بالعقل, بامل�شاعر ولي�ص 
بالأفكار". "جنمة تائهة" هي اأكرث 

من رواية, هي رحلة نح� وعي الذات 
الإن�شانية, فما دام ال�شر م�ج�دًا وما 

دامت فكرة اللج�ء اإىل العنف غري 
مرف��شة تبقى "اإ�شرت" و"جنمة" 

جنمتني تائهتني.

 �شدر لالعالمية �شامية 
بلقا�شي كتاب بعن�ان "راأيت 

غزة•• ثالثة اأيام حتت 
احل�شار" عن من�ش�رات 

"�شقراط" والذي تطرقت فيه 
اإىل معاناة اأهل قطاع غزة 

يف ظل احل�شار الذي فر�شه 
عليهم العدوان ال�شهي�ين.
وبح�شب �شحيفة "البالد" 

تروي بلقا�شي من خالل 
كتابها ما �شاهدته يف 

رحلتها الربية اإىل غزة 
خالل مرافقتها ل�فد قافلة 

امل�شاعدات الإن�شانية 
اجلزائرية ال�شيف املا�شي, 

حيث تر�شد �ش�را حية 
وم�ؤثرة من ال�اقع هناك.

واأ�شارت الإعالمية 
اجلزائرية اإىل اأن هذا الن�ع 

من الكتابة ال�شحفية الذي 
يطغى عليه اجلانب الإن�شاين 

منت�شر يف الغرب, كما اأنه 
ل�ن �شحفي قائم بذاته 

ومعروف با�شم "التحقيقات 
الكربى", م�شرية اإىل اأن 

اأهمية امل��ش�ع وح�شا�شيته 
هي التي دفعتها اإىل ت�قيعه 

يف �شكل كتاب. 
واأ�شافت امل�ؤلفة بح�شب 
ال�شحيفة اجلزائرية اأن 

كتابها جاء نتاج جتربة حية 
دامت ثالثة اأيام متكنت 
خاللها من القرتاب من 
املفه�م احلقيقي ملعنى 

املاأ�شاة التي يعي�شها 
�شكان قطاع غزة, والتي ل 

ميكن لأي عقل ب�شري اأن 
يت�ش�رها, م�شرية يف ال�قت 

نف�شه اإىل اأن الكتابة اجلافة 
البعيدة عن الذات الإن�شانية 

اأو اجلانب العاطفي, هي 
التي جتعل القارئ ل يتعلق 

مبثل هذه الأخبار.
وتاأتي ي�ميات الرحلة كما 

ذكرت كاتبتها يف �شكل �شرد 
ج�شدته �شخ�شيات حقيقية 

تتحدى املعاناة بطريقتها 
اخلا�شة وذلك وفق ترتيب 
زمني مت�شاعد معن�ن يف 

خم�شة ف�ش�ل منها "يف البدء 
كانت غزة وكان الأ�شط�ل" 

و"من قاهرة مبارك اإىل 
عري�ص النتظار" و"رفح, 

م�شر املعار�شة".

وحدة النص وتعدد القراءات التأويلية
�شدر حديثًا للكاتبة ال�شع�دية  في النقد العربي المعاصر

بت�ل م�شطفى رواية جديدة 
بعن�ان 

" عن  مذكرة  يف  " احلب 
امل�ؤ�ش�شة العربية للدرا�شات 
والن�شر2011 وبعد روايتها 

الأوىل التي حملت عن�ان
" والتي  متناثرة  " دماء 

�شدرت يف عام 2007 .
من اج�اء الرواية اجلديدة 

نقراأ :
كانا يختل�شان النظر بني فينة 
وفينة... يتدرجان يف متاهة 

امل�شاعر املتاأججة اإىل قلبني 
مل يفهما اأو مل يخ��شا تلك 

امل�شاعر م�شبقا يف زمن دفن 
تلك امل�شاعر ال�شادقة بني 

طياته, واألزمها الهدوء؛ كي ل 
يعبث بها من ل تهمه ما يطلق 

عليها... رحل كي�بيد معهما 
وحاول زرع �شهام احلب يف 

قلبيهما الراف�شني لغته.
يقع الكتاب يف 320 �شفحة 

من القطع املت��شط 

الحب
 في مذكرة

نظام جديد الستعارة الكتب اإللكترونية بـ "أمازون" كاتبة جزائرية تروي تجربتها 
من داخل "غزة"

محكمة أمريكية تبرئ هاري بوتر
 من االقتباس

ورق��������������������ة

حكت يل �شديقة تكمل تعليمها العايل يف احدى الدول 
العربية انها دعيت حلفل اقامته ال�شفارة العراقية 

مبنا�شبة عيد اجلي�ص وانها تفاجاأت بامللحق الثقايف 
الذي  بدل من ان يلقي كلمة ترحيبية وتعريفية 

باملنا�شبة  راح يقراأ مقتطفات من مقال عن هذا العيد 
ن�شرته احدى ال�شحف ببغداد.

اذا كان امللحق الثقايف ل يقدر على ارجتال خم�ص 
جمل مفيدة عن تاريخ تاأ�شي�ص اجلي�ص وبط�لته 
العريقة ويرحب ب�شي�ف العراق فانه بالتاأكيد ل 
يعرف ماهي الثقافة وماه� دوره ومعنى ذلك ان 

احلفل لي�ص اكرث من دع�ة ع�شاء ل ث�اب فيها ول 
ح�شنات.

كيف ميكن لبلد تهاب ثقله الثقايف البلدان البعيدة 
قبل القريبة ان يف�شل يف �شناعة ممثليه ول يقدر على 

اختيار ال�شخا�ص الذين ي�شيع�ن املهابة ويعربون 
عن وجه منتع�ص الق�شمات و مفعم بالمل. لقد �شرخنا 

مرارا ب�شرورة ان ت�شتثنى الثقافة من املحا�ش�شات 
ومن القت�شامات ومن قان�ن )هذه يل وهذه لك( 

واذا كان المر يف علم الدبل�ما�شية يختلف عن 
رومان�شيتنا الحتادية فاأن القيا�شات الدنيا ل بد ان 

تاأخذ بالعتبار وج�د عن�شر الطالع وملكات التعبري 
وغزارة املعل�مات والقدرة على بث خطاب ثقايف 
وطني بارق  يعطي النطباع احل�شن ويك�شف عن 

رقي ورفعة.
يف العراق طاقات عظيمة مغيبة وهذا المر ل يعك�ص 

فقط الف�شل وامنا يحطم املعن�يات ويفقدنا اي عن�شر 
من عنا�شر الزه�. كيف لنا ان نقدم الت�شحيات 
ونحمل اكفاننا مط�ية يف حقائب اليد ون�شرب 

ومن�شي قدما يف ال�شعاب ونحن ل منلك ما نفخر به. 
يطفىء كيف ميكن لنا احتمال عبثية الغباء الذي 

المال فينا ويزرع الحباط.
ملع�ا وجه العراق يا جماعة ففيه 

من الثقافة والعلم وال�جاهة 
والرقي اكرث مما تتخيل�ن وان 

كنتم ل تعلم�ن ا�شاأل�ا الذين 
يعلم�ن.

واجهات الثقافة
نزار عبدالستار

ـــيـــزيـــو ـــوكـــل ـــل ــــة تـــــائـــــهـــــة" ل ــــم ــــج ــــة "ن ــــم ــــرج ت
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عا�ص �شفي الدين ,   عبد امل�ؤمن الرم�ي البغدادي ببغداد بني �شنتي 612 
هجرية -1216 ميالدية و693 للهجرة 1294 ميالدية وا�شتهر بقدرته على 

التاأليف امل��شيقي والعزف وعلى الكتابة يف الدر�ص امل��شيقي .
 و�شفي الدين جاء لقبه من م�شقط راأ�ص والده ) ارميه ( وهي مدينةمن 

اأذربيجان اليرانية , ت�شمى ع�شريا )ر�شائية ( وتقع على بعد921 كم �شمال 
غربي طهران و293كم جن�ب غربي تربيز. لكنه ولد وعا�ص يف بغدادوتلقى 

عل�مه فيها. 
يق�ل الرم�ي عن نف�شه : ا�شتغلت باملحا�شرات والآداب العربية وجت�يداخلط 

ثم ا�شتغلت ب�شرب الع�دفكانت قابليتي فيه اأعظم من اخلط.
 من اأجل علمه عّينه اخلليفة امل�شتع�شم كاتبا خلزانة كتبه,فكان الرم�ي يجل�ص 

بباب اخلزانةلين�شخ ما يريد امل�شتع�شم من من كتب يف حني اأن امل�شرف العام 
على اخلزانة ه� ال�شيخ �شدر الدين علي بن النّيار 

 اكت�شفت اجلارية املغنية ) حلاظ ( م�هبة الرم�ي يف التلحني و�شرب الع�د 
فغنت له امام اخلليفة الذي اعجب باللحن ف�شاألها عن امللحن فك�شفت له عن 

م�هبة ا�شتاذها الرم�ي , فازداد به اأعجابا بعد اأن عرفه خطاطا اأول وهلة , 
واأمر امل�شتع�شم الرم�ي مبالزمة جمل�شه واأمر له براتب كبري ه� خم�شة اآلف 

دينار �شن�يا .
يق�ل د. فارمر يف كتابه ) تاريخ امل��شيقى العربية ( اأن �شفي الدين الرم�ي 

كان رئي�شا للم��شيقيني يف بالط امل�شتع�شم وندميه وكاتبه ومدير مكتبه وكان 
�شديقه وقريبا منه.

 يق�ل حمقق كتاب الدوار الباحث ها�شم حممد الرجب  انه بعد�شق�ط بغداد 
�شنة 656 ح�شر �شفي الدين عند ه�لك� وغنى امامه وعزف وابدع فاعجب به 
وزاد راتبه اىل ال�شعف , وعندما غادر ه�لك� بغداد اخت�ص الرم�ي بحاكمها 

اجلديد عالء الدين عطا ملك اجل�يني ثم اخيه �شم�ص الدين وت�ىل ايامهما 
دي�ان الن�شاء   وعندمارحل اجل�يني عطا اىل الدار الباقية وقتل اخ�ه �شم�ص 
الدين  �شاءت حال الرم�ي وغلبت عليهالدي�ن حتى اأنه �شجن مقابل دين عليه 

ملجد الدين ال�شباغ مقداره 300  دينار مل ي�شتطع ال�فاء بها حتى مات يف 
ال�شجن يف 18 �شفر �شنة693 للهجرة .

 قال فارمر يف كتابه ) تاريخ امل��شيقى العربية ( ان  بحث الرم�ي  يف نظرية 
امل��شيقى او�شع بحث بعدبح�ث اأبن �شينا وابن زبلة  .

    من م�ؤلفاته الكتب التالية :
1- الدوار 

2- الر�شالة ال�شرفية يف الن�شب التاأليفية ) ت�جد منه ن�شخة خطية يف مكتبة 
برلني ترجمها اىل الفرن�شية )دير لجنة( ون�شرها يف كتابه )امل��شيقى العربية( 

�شنة 1938(
3-  اليقاع : اّلفه بالفار�شية وه� مفق�د

4-  الكايف من ال�شايف : ذكره د. ح�شني علي حمف�ظ وه� مفق�د 
5-  العرو�ص والق�ايف والبديع : ذكره حمف�ظ وه� مفق�د 

 اخرتع الرم�ي اآلتني م��شيقيتني هما النزهة  وهي من ع�ائل القان�ن على 
ق�ل املحقق وكذلك ) املغني ( وهي اآلة �شبيهة بالقان�ن. 

من تالمذته هرون اجل�يني و�شقيقه بهاء الدين و�شم�ص الدين ال�شهروردي 
وح�شن زامر و�ش�اهم , وقد جدد الرم�ي يف ال�شالمل وه� اول من ا�شتخدم 

احلروف البجدية املركبة واملفردة واول من ذكر ا�شماء لالدوار والوزان  
وكانت ت�شمى قبله با�شماء ال�شابع والتجاني�ص والد�شاتني واول من �ش�ر 

الدوار على عدد نغمات ال�شلم امل��شيقي. 
 وه� اول من ثبت الن�طةمن الي�شار اىل اليمني  وله فت�حات اخرى يف عامل 

امل��شيقى .
 يتاألف كتاب )الدوار( من مقدمة وخم�شة ع�شر ف�شال منه: )يف تعريف النغم 

وبيان احلدةوالثقل( و)يف ن�شب البعاد( و)يف التاأليف املالئم( و)يف الدوار 
امل�شه�رة( ويف تاأثري النغام  .وادوار اليقاع وغري ذلك.

من�ذج من كتاب ) الدوار ( 
 جاء يف الف�شل الرابع ع�شر ق�له:

يف تاأثري النغم
اأعلم ان كل �شد من ال�شدود له تاأثري يف النف�ص ملذ ال اأنها خمتلفة, فمنها ما 

ي�ؤثر ق�ة و�شجاعة وب�شطا وهي ثالثة: ع�شاق, وب��شليك, ون�ى,  ذلك لنها 
تالئم طباع الرتك واحلب�شة والزجن و�شكان اجلبال, واما را�شت ون�روز 

وزنك�له وح�شيني فانها ت�ؤثر ن�ع حزن وفت�ر, فينبغي ان تقرن بكل �شد من 
ال�شدود �شعرًا ينا�شب ذلك فان ان�شد مثال يف �شد زيرافكند ابياتًا تليق بحال 

الفرحان كق�ل القائل: - �شعر:
بعد القلى وجتمع ال�شمل وقع الر�شا وتي�شر ال��شل 

يك�ن غري لئق واذ قد علم ذلك فلنبني طرفا من العمل ولتكن طرائق واأ�ش�اتًا 
�شهلة التناول.

االدوار
 لصفي الدين االرموي

يعد املفكر امل�شري طارق حجي 
من كبار املفكرين املعا�شرين 

العرب , املهم�مني بق�شايا اإن�شان 
الع�شر احلايل , وتتميز كتاباته 

باأ�شل�ب الأديب الر�شني , ومنطق 
الفيل�ش�ف وعقلية العامل ال�اعي 

املتعمق يف فهم ما يكتب , واأحد 
تلك الكتابات املهمة التي اأثرى بها 

املكتبة العربية , كتاب " تاأمالت يف 
العقل امل�شري " ال�شادر عن الهيئة 

امل�شرية العامة للكتاب , والذي 
تتجاوز �شفحاته اخلم�شمائة 

�شفحة من القطع املت��شط , والذي 
�شدرت منه عدة طبعات لأهمية 

م��ش�عه ؛ فميزة هذا الكتاب 
اأنه يتعر�ص للعديد من الق�شايا 

ال�شائكة , وامل�شكالت املزمنة 
لي�ص يف م�شر وحدها , واإمنا يف 

عاملنا العربي كله , مثل التطرف 
والإرهاب , واأو�شاع الأقليات , 

ومل مينعه ك�نه مفكرًا م�شلمًا من 
اأن يدافع عن حق�ق غري امل�شلمني 

والتحذير من جتاهلها , ب�شبب 
نزعة التطرف والإرهاب الفكري , 

ويتك�ن الكتاب من ثمانية ف�ش�ل 
, يحمل كل ف�شل منها عن�انًا 

م�شتقاًل تتفرع عنه جمم�عة من 
امل��ش�عات احلي�ية.

قيم التقدم 
حتت هذا العن�ان , يبداأ 

الف�شل الأول من الكتاب , الذي 
يناق�ص عالقة التقدم ببع�ص 

امل��ش�عات مثل " املنبع ـ اله�ية 
ـ اخل�ش��شيات الثقافية " ؛ حيث 

يرى طارق حجي يف هذا اجلزء 
, اأنه اإذا كان من حق البع�ص اأن 

يتخ�ف على اخل�ش��شية الثقافية 
, يف م�اجهة ما ي�شمى بثقافة 

الع�ملة , فاإن الأمر يك�ن خمتلفًا 
متامًا بالن�شبة لقيم التقدم , لأن 

هذه القيم جتد تاأييدًا من الأ�ش�ص 
التي ترتكز عليها خ�ش��شيتنا 
الثقافية ؛ اإذ ي�شتحيل اأن يق�ل 

قائل اإن الأ�ش�ص امل�شرية اأو 
العربية , اأو الإ�شالمية اأو 

امل�شيحية , تقف باأي �شكل من 
الأ�شكال م�قف املخالفة والت�شاد 

يف م�اجهة قيم مثل ال�قت 

والإتقان وعاملية املعرفة وثقافة 
النظام , والإميان باأن الإدارة 

هي اأحد اأدوات �شنع النجاح , 
ويخل�ص امل�ؤلف اإىل اأنه �شيك�ن 

من الغريب , بل املهني , وج�د 
ح�ار ت�شاد بني خ�ش��شيتنا 

الثقافية العربية ومثل تلك القيم 
الإيجابية . 

تفكيرنا المعاصر 
ويتناول امل�ؤلف يف الف�شل الثاين 

من الكتاب , جمم�عة من ق�شايا 
الفكر العربي وما �شابه من �ش�ائب 

مثل " تقل�ص امل�شاحة " و" املغالة 
يف مدح الذات " و " امل��ش�عية 

املتاآكلة " و " �شيق ال�شدر بالنقد 
" ثقافة  " و  التاآمري  " التفكري  " و 

النفي " اأو " ذهنية اإنكار العي�ب 
وامل�شكالت " حيث ي�شري يف هذا 

اجلزء اإىل اأن انت�شار ثقافة دينية 
تق�م على النقل , كان من الأ�شباب 

بالغة الأثر على عدم تط�ير فكرة 
واآلية احلل�ل الت�افقية يف تفكرينا 

, م��شحًا انه اإذا كنا نتحدث مع 
" لكان  " اجلاحظ  " اأو  " ابن ر�شد 

من املمكن اأن ن�شرح لهما ويقبال 
منا , ان التفكري العام يجب اأن 

يت�شم بروح واأبعاد معاين احلل�ل 
ال��شط , ولكننا اإذا كنا نتحدث 

مع اأئمة مدار�ص النقل مثل "ابن 
تيمية" اأو "ابن حنبل" اأو "ابن 

قيم اجل�زية" و�ش�ًل لبع�ص 
الدعاة املعا�شرين الذين اأف�شح�ا 
املجال كاماًل اأمام النقل , واأغلق�ا 
الباب اأمام العقل , فاإن حماولتنا 
�شتك�ن اأ�شبه مبحاولة ابن ر�شد 

يف ع�شره , وينتهي طارق حجي 
اإىل اأن ال�شرقيني يعي�ش�ن يف 
م�شارح املا�شي, ومييل�ن اإىل 

الأم�ر ال�شلبية امل�شلية, ويكره�ن 
املبادىء والتعاليم الإيجابية 

التي تل�شعهم وتنبههم من رقادهم 
العميق , وي�شت�شهد بق�ل "جربان 

خليل جربان" اأن " اأطباء ال�شرق 
كثريون يالزم�ن م�شجعه, 

ويتاآمرون يف �شاأنه , ولكنهم ل 
يداوونه بغري املخدرات ال�قتية 

التي تطيل زمن العلة ول تربئها". 
إسالم معتدل 

ويت�قف حجي عند اأحد 
امل��ش�عات املهمة يف كتابه, 
وه� م��ش�ع " العقل امل�شلم 

وفهمنا للدين " فريى اأن امل�شلمني 
يف مفرتق طرق , واأن الإ�شالم 

املعتدل مظل�م , م�ؤكدًا على رف�شه 
للحك�مات الدينية , قائاًل باأن 

تاأ�شي�ص حزب �شيا�شي على اأ�شا�ص 
ديني يف م�شر مثاًل , ه� مبثابة 

اإ�شرام النار يف خزان وق�د , 
واأن الإ�شراع يف عملية الإ�شالح 

ال�شيا�شي والقت�شادي والتعليمي 
ه� ال�شمان , مت�قفًا عند م�شطلح 

التطرف , ليطرح ت�شاوؤلت مهمة 
ح�ل حقيقته , وهل ه� " تطرف 

اإ�شالم " اأم " تطرف ب�شر " , 
في�شل اإىل اأنه اإذا كان التطرف من 

طبائع الب�شر , ولي�ص من طبائع 
امل�شلمني , فاإن احلقيقة تبقى 

متج�شدة يف اأن املجتمعات العاملة 
على خلق طبقة و�شطى وا�شعة 

ذات �شروط حياتية طيبة, تك�ن 
اكرث حت�شنًا اأمام التطرف, ثم 

يتطرق الكاتب للحديث عن "اقباط 
م�شر" مدافعًا عن حق�قهم, 

وحمذرًا من جتاهلها . 
عالم أوهام 

وعن وق�ع العقل العربي بني 
�شقي رحى عامل احلقيقة وعامل 

الوهام , يتاأمل طارق حجي 
حالنا العربية مقارنة بحال الغرب 

؛ م�شريًا اإىل اأهمية التعامل مع 
الإ�شالح والتحديث والتط�ير 

بدًل من غلق العقل , وبجراأة 
�شديدة يتطرق حجي اإىل �شرح 

مميزات وعي�ب كل ال�شع�ب 
املحيطة بنا , مبا يف ذلك ال�شعب 

الإ�شرائيلي , م�ؤكدًا على �شبيل 
التمثيل ان املتع�شب الإ�شالمي 

ل يناف�شه يف درجة التع�شب 
ويتف�ق عليه اإل املتع�شب 

اليه�دي , واإن �شهلت على الثاين 
عملية التجميل ب�شبب انتمائه 
الثقايف للغرب , و�شعبت على 

الأول ب�شبب بدائيته وانف�شاله 
عن الع�شر , وعدم فهمه للح�شارة 

الغربية , وينتقد امل�ؤلف امل�قف 
العربي ب�شكل عام , فيق�ل اإنه 
يف احلقيقة لي�ص م�قفًا, واإمنا 
خلطة من امل�شاعر والنفعالت 

والأفكار املت�شاربة, التي يت�شم 
معظمها باخليال اأو الإغراق يف 

املا�ش�ية, او التل�ن ال�شديد 
باملذهبية الأيدي�ل�جية , كما 
و�شف معظم امل�اقف العربية 
بعي�ب الفكر العربي املعا�شر 

من منطية وثقافة الكالم الكبري 
اخلايل من امل��ش�عية, خمتتمًا 

هذا اجلزء من الكتاب بالتاكيد 
على اأن عدم حيازتنا كعرب "�شر 

ال�شالح" و "�شر الدواء" الذي 
يحتفظ به الغرب , ه� اأمر ينبغي 

اأن نل�م اأنف�شنا عليه؛ لأنه دليل 
على تقاع�شنا ولي�ص براءتنا. 

العاجزون عن التغيير 
ومي�شي امل�ؤلف بقارئه ملناق�شة 

الأحكام اخلاطئة يف عالقتنا 
بالغرب , والفهم املفق�د بيننا 
كعرب , واأهمية الفهم الثقايف 
لل�شيا�شات العاملية , م�ؤكدًا ان 

الإبداع والفكر ل جن�شية لهما, ول 
جمال لهاج�ص "الغزو الثقايف, 
ويت�قف الكاتب ط�ياًل عند" 

�شلبية ال�شع�ب "وكيف تكر�ص 
لها الأنظمة غري الدميقراطية, 

يف ظل �شيادة "ثقافة القطيع", 
ثم ينتقل للحديث عن الإ�شالح 
والتغيري وهلع العاجزين عن 

هذا التغيري, وهنا يتطرق مرة 
اأخرى للعقل العربي م�شريًا اإىل 

اأنه عندما يفكر يف التعامالت 
ال�ا�شعة مع الآخرين , والنخراط 

يف م�شرية التقدم الإن�شانية 
العاملية , فاإنه يبداأ يف ال�شراخ 

مرددا "خ�ش��شيتنا الثقافية 
يف خطر", ويرى امل�ؤلف اأن 

العقل العربي يف ذلك ل مييز بني 
النخراط يف اللعبة ال�شيا�شية 

ح�شب ق�اعد العامل املتقدم , 
وبني الندماج الكلي الذي ميح� 
اله�ية واخل�ش��شيات الثقافية 

, ويق�ل باأن اجلهل والغرور غري 
امل�ؤ�ش�شني على واقع حقيقي , هما 

ما يجعالن اأي اإن�شان يف العامل 
العربي ي�ؤمن باإمكانية تط�ير 

ق�اعد للعبة العامة , غري الق�اعد 
التي ط�رتها الدميقراطيات 

الغربية ؛ فاحلالة احلالية للـ " 
اإنتليجن�شيا " العربية ـ على حد 

ق�له ـ تثري حزنًا عند من يريد لهذه 
املنطقة حظًا وافرًا من التقدم.

نفى وجود موقف عربي ووصف الوضع  بأنه مجرد مشاعر وأفكار متضاربة:

تأمالت طارق حجي تفضح العجز العربي، وتكشف زيف الخلط بين 
االنخراط السياسي، واالندماج الذي يمحو الهوية

عرض: صفاء عزب

يتوقف حجي عند أحد الموضوعات المهمة في كتابه ، وهو موضوع " العقل 
المسلم وفهمنا للدين " فيرى أن المسلمين في مفترق طرق ، وأن اإلسالم 
المعتدل مظلوم ، مؤكدًا على رفضه للحكومات الدينية ، قائاًل بأن تأسيس 

حزب سياسي على أساس ديني في مصر مثال، هو بمثابة إضرام نار في خزان 
وقود.

عن وقوع العقل العربي بين شقي رحى عالم الحقيقة وعالم االوهام ، يتأمل 
طارق حجي حالنا العربية مقارنة بحال الغرب ؛ مشيرًا إلى أهمية التعامل مع 
اإلصالح والتحديث والتطوير بداًل من غلق العقل ، وبجرأة شديدة يتطرق 

حجي إلى شرح مميزات وعيوب كل الشعوب المحيطة بنا.

تحقيق: هاشم  محمد الرجب
مراجعة: باسم عبد الحميد حّمودي
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وقد ت�شدت درا�شات ومقالت نقدية  
كثرية للتجربة ال�شعرية احلديثة 

, لبل حتى الرواد اأنف�شهم نظروا 
ل�لدة ال�شكل ال�شعري اجلديد , 

وبخا�شة نازك املالئكة يف كتابها 
"ق�شايا ال�شعر املعا�شر" ط2, و�شمن 

هذا اجلدل والتنظري لهذه التجربة 
اأ�شدر الناقد والأكادميي الراحل د. 
حممد ح�شني العرجي , الذي اأثار 

بحثه الأكادميي لنيل الدكت�راه 
يف  واجلديد  القدمي  بني  "ال�شراع 

ال�شعر العربي " جدل مثريا على  
قاعة املناق�شة يف اآداب جامعة بغداد 

عام 1977, كتابًا بعن�ان "مقالت 
يف ال�شعر العربي املعا�شر" و�شم 

كتاب العرجي ال�شادر عن دار 
ال�ش�ؤون الثقافية يف بغداد  ف�شال عن 

التقدمي , ف�شالن , الول " درا�شات 
عامة " احت�ى على الدرا�شات : 

التدوير وتكرار التفعيلة ,و ال�شعر 
والتاأثريات ال�شعبية ,والغم��ص يف 

ال�شعر العربي , اأما الف�شل الثاين 
"درا�شات تطبيقية"  فقد احت�ى على 

الريب" ,و"الث�رة  بن  مالك  "مالمح 
اجلزائرية يف �شعر اجل�اهري 

وال�شياب" ",و"قراءة يف اأن�ش�دة 
املطر لل�شياب " .

يطرح العرجي يف بداية درا�شته 
التفعيلة"  راأيا  وتكرار  "التدوير 

يق�ل فيه اأن التجديد يف ال�شعر 
العربي كان ا�شتجابة ملتغريات 

ع�شرية وجمتمعية , لكنه من جهة 
اخرى ه� حماولة تغلب ال�شاعر 

على اإح�شا�شه بالعجز اإزاء اجنازات 
�شعرية ابداعية ل�شعراء �شابقني 

عليه ,يق�ل العرجي " وكان العقاد 
و�شكري واملازين ي�شعرون ب�شيق 
كبري من �ش�قي ,وكان ال�شياب – 

ب�جه خا�ص – ي�شري اىل انه ليريد 
اأن يك�ن ظال للج�اهري اأو ن�شخة 

عنه ".
رمبا يك�ن العرجي يف هذا 

الراأي ,قد جانب �ش�قي يف م�شر 
واجل�اهري يف العراق , لأنهما 

عمالقان –ل�شك يف ذلك- �شعريان , 
لكن النب�غ والإبداع ال�شعريني ,ل 
يقفان عند هذا ال�شاعر اأو ذاك , يف 

اأي ع�شر من الع�ش�ر ,او بني اية اأمة 
من المم , فلذلك اأق�ل, ان احلداثة 
ال�شعرية العربية ,التي انطلقت من 

العراق , من خالل روادها مل تكن 
حم�ص اح�شا�ص بالعجز ازاء ال�شعراء 

الخرين ,بل كانت نتيجة حروب 
وك�ارث و حت�لت وهزات ح�شارية 

, �شربت العامل واملنطقة , ف�شال عن 
ذلك , كان ل�شعراء احلداثة , مرتكزًا 
م�هبيًا ومرجعيات ثقافية ر�شينة 

ومن�عة ,وال ملا كان لهم اأن ي�ؤ�ش�ش�ا 
لهذه الريادة ال�شعرية ,التي متكنت 

من ازاحة البنى ال�شكلية القدمية 
للق�شيدة العربية , وتقدمي روؤى 

�شعرية م��ش�عية للعامل وال�شياء 
واملعاين واحلياة ,وال�شجال واجلدل 
يط�ل يف هذه امل�شاألة , خا�شة ونحن 

ب�شدد تقدمي قراءة لكتاب الدكت�ر 
العرجي.

لكن العرجي , ي�ؤكد ان ما يهمه 
من ذلك اح�شا�ص جيل ال�شتينيات 
ال�شعري ب�شرورة التفرد والتميز 

عن جيل الرواد ال�شعري او من 
جايلهم , حيث ا�شتغل هذا اجليل على 
التجريب دون كلل او ملل , ومن بني 

اأ�شكال التجريب الكثرية , مار�ش�ا 
كتابة" الق�شيدة املدورة" , م�شريا 

اىل ان التدوير ال�شعري يف الق�شيدة 
العربية  مل يكن جديدا فالتدوير 

ه�  ال�شطرين  ذي  القدمي  ال�شكل  "يف 
ان�شطار كلمة واحدة على نهاية �شدر 
البيت وبداية عجزه كق�ل اأبي متام 

الطائي :
وكاأن العناق ي�م ال�غى اأو           ىل 

با�شيافهم من الغماد 
فاذا �شلت ال�شي�ف غداةالـ           روع 

كانت ه�اديا لله�ادي"
ان التدوير يف هذين البيتني ,كما 

يذهب العرجي , ه� ان اأبا متام دور 
يف البيت كلمة " اأوىل" فجعل" اأو " 

يف نهاية �شدر البيت و"ىل" يف بداية 
عجزه ,ودور يف البيت الثاين كلمة 
ن�ع  من  تدوير  وهناك   ," " الروع 

اآخر يطلق عليه " الغرام " ,وه� 

تدوير الكلمة الخرية من البيت  
لل�شاعر مع �شدر البيت الذي يليه , 

ثم ياأتي العرجي بنماذج من التدوير 
يف ال�شعر العربي احلديث , عند 

اأدوني�ص ,وخليل اخل�ري , م�شريا 
اىل تط�ره على ال�شعيد ال�شكلي لدى 
اأدوني�ص وبخا�شة يف ق�شيدته "هذا 
ه� ا�شمي" التي األغى فيها  ال�شاعر  

القافية متاما. 
ويتناول العرجي يف "ال�شعر 

والتاأثريات ال�شعبية"اللغة املحكية 
التي يتعامل معهاال�شاعر املعا�شر يف 

ال�اقع املعي�ص, واللغة –البداعية 
ال�شعرية,  لق�شيدته  ي�ظفها  – التى 

من دون اأن ين�شى اهمية, املرجعية 
الثقافية واخلربة والتجربة, ف�شال 

عن مكت�شى ال�شكال اللغ�ية الناجت 
عن تلك اخلربة املرتاكمة, ثم لي�شبح 
للتاأثري ال�شعبي �شط�ة لي�ص لل�شاعر 

بد منها, ففي قراءته لبيت ال�شاعر 
ال�شيخ علي ال�شرقي من ق�شيدته 

عام  "املنظ�مة  الغراف  "ع�شف�ر 
1932 :وما اأ�شفي ال على الن�ر , 
انها ..........  ف�شائح فيما بينها 

انت�شر الن�ر 
                فيا م�قدين الكهرباء 

تفرج�ا..............اىل الن عند 
الق�م ي�قد "بعرور"

يق�ل العرجي :"وا�شتعمال املرح�م 
ال�شرقي لفظة "البعرور "العامية 
وهي تعني ف�شالت املا�شية التي 

ي�شتعملها الفالح�ن عند يبا�شها يف 

م�اقدهم , اق�ل ا�شتعمال هذه اللفظة 
بعاميتها من �شانه اأن يثري املفارقة 
يف نف�ص القارىء بني طريقتني يف 

ال�شاءة واملعي�شة , اإحداهما متقدمة 
جدا ,وثانيهما بدائية ومتخلفة ,ومن 

�شاأن اإثارة مثل هذه املفارقة املرة 
تنبيه الذهان –عن طريق ل�شخرية 

– اىل ما يعانيه الفالح�ن العراقي�ن 
من تخلف وب�ؤ�ص .

ويتناول يف الجتاه ذاته جتربة 
ال�شاعر اجل�اهري ,م�شت�شهدا 

بق�شيدته "القرية العراقية " التي 
نظمها ال�شاعر عام 1932 والتي 

يتعر�ص من خاللها اإىل طبيعة 
العالقات العاطفية يف هكذا بيئة 

ريفية , م�ظفا من املحكيات ال�شعبية 
التي تتما�ص مع بع�ص تلك العالقات 

, فريى يف  بيت اجل�اهري من 
الق�شيدة امل�شار اليها :

لي�ص فينا –واحلمد لله- حتى 
...............الن بيت اناوؤه مقل�ب

ان " فكرته وبع�ص عبارته ماأخ�ذ 
من العامية العراقية , فمن عادات 

اهل الريف يف العراق انهم اذا هربت 
احدى فتياتهم مع من حتب اأو انها 
هربت �شرتا لف�شيحتها امام القرية 

,اأق�ل من عاادتهم اأنهم يقلب�ن 
اواين القه�ة يف م�اقدها حتى 

تك�ن ف�هاتها على الرماد , ويجدون 
يف طلب ابنتهم حتى يعرثوا عليها 
.........., ومن هنا فعبارة "اناوؤه 

مقل�ب " كناية عما يك�ن بني الرجل 
واملراأة من عالقة غري �شرعية ".

ويرى العرجي ان " هذه  امل�ؤثرات 
ال�شعبية  ,مل تكن ظاهرة تلفت النظر 

ال بعد ظه�ر حركة ال�شعر احلر ", 
م�ؤكدا ان ال�شياب كانت له حماولت 

جريئة يف ت�ظيف هذا امل�روث 
, م�شريا اىل ق�شيدته "امل�م�ص 

العمياء" والتي يق�ل فيها "وتل�ب  
اغنية قدمية / يف نف�شها و�شدى 

ي��ش��ص يا �شليمة يا �شليمة. 
نامت عي�ن النا�ص ,اآه فمن لقلبي 

كي ينيمه؟", ف�ا�شح هنا ان ال�شياب 
ي�ظف مقطعا من اغنية عراقية قدمية 

ظلت اىل الي�م متداولة بني ترديد 
ع�شاقها .

ويظن �شديقي العزيز الدكت�ر حممد 
ح�شني العرجي  ان ال�شياب حني 

كتب مقدمة ق�شيدته " ارم ذات العماد 
 , املتلقي  ت�شليل  اىل  يهدف  " كان 

و�شرف نظره عن امل�شدر , وانا هنا 
اأ�شائل ا�شتاذي العرجي , ماالذي دعا 

ال�شياب اىل هذا الهدف الت�شليلي ؟.
اما املبحث الثالث من الكتاب 

فقد  العربي" ,  ال�شعر  يف  "الغم��ص 
خ�ش�شه العرجي لدرا�شة ظاهرة 

الغم��ص يف ال�شعر العربي , مبتدئا 
باجابة اأبي متام ال�شهرية حينما 

�شئل :"مل تق�ل ماليفهم ", فاجاب 
ببدهية وذكاء :"وانت مل لتفهم ما 

يقال ",م�ؤكدا ان الغم��ص قد ي�ؤدي 
اىل القطيعة بني ال�شاعر ومتلقيه 
من اجلمه�ر , هنا يرى العرجي 

انه من ال�شروري تتبع ا�شكالية 
الغم��ص , لي�شتنتج يف النهاية ,اي 

الطرفني على حق , ال�شعراء ,ام 
جمه�ر املتلقني .وللك�شف عن هذه 

ال�شكالية ياأتي ب�ش�اهد �شعرية 
عربية قدمية,وحديثة , حملال م�اطن 

الغم��ص يف هذه الق�شيدة او تلك 
,ف�شاًل عن ذكره ان روؤى ال�شاعر يف 
بع�ص الحيان قد يعرتيها الغم��ص  

اأ�شاًل .
اما يف باب "درا�شات تطبيقية " , 

فيتناول العرجي , مالمح "مالك ابن 
الريب " , وهي درا�شة لدي�ان ال�شاعر 

الراحل ي��شف ال�شائغ والذي حمل 
العن�ان املذك�ر نف�شه والذي ي�شم 
,اربع ق�شائد هي : رياح بني ماون 
, انتظريني عند تخ�م البحر , �شفر 

الروؤيا . , وح�ل جتربة ال�شائغ 
يف هذه املجم�عة ال�شعرية يرى 

العرجي "كتبت هذه الق�شيدة يف 
حزيران عام 1967 , وهي تقف عند 

اج�اء الهزمية ,م�زعة بني التاأمل 
والغ�شب ,وم�قفها طبيعي تفر�شه 

اأج�اء ظروف ال�شاعر اآنذاك , فقد كان 
�شجينا وقت كتابتها . وعلى هذا فه� 

حتمل وزر الهزمية دون ان ي�شارك 
حتى براأي يف احلرب , �شاأنه يف هذا 
�شاأن كل ال�شعب العربي . وعند هذه 
النقطة تكت�شب الق�شيدة �شم�ليتها 

, فتنطلق من اخلا�ص اىل العام 
,ومن وجدان ال�شاعر اىل ال�جدان 

اجلماعي :
رياح بني مازن ايقظتني 

على م�هن فز روحي لها :ها انا 
واختنقت واخجلني �ش�ر �شجني  ".

بهذه الت�طئة الختزالية , مي�شي 
العرجي ,م�ظفا قدراته التحليلية 
, ف�شال عن ثقافته الكادميية الرثة 

, لقراءة ق�شيدة "رياح بني مازن" , 
م�شريا اىل ت�ظيف الثقافة امل�شيحية 

, وا�شتخدامه لال�شارات القراآنية , 
كا�شفا عن رمزية املراأة فيها , "املراأة 

هي رمز للث�رة مبا فيها من خ�شب 
وعطاء " . 

اما الدرا�شة الثانية فيخ�ش�شها 
العرجي , مل��ش�عة الث�رة 

اجلزائرية ,كما وردت ,او كما 
تناولها ال�شاعران , اجل�اهري 

وال�شياب , م��شحا ان للج�اهري 
يف هذه امل��ش�عة ق�شيدتني , هما 

, "اجلزائر" املكت�بة عام 1956 
,و"بكرت جلق " , املكت�بة , كما 

يرى العرجي يف العام نف�شه , 
الذي يقدم لهما معاجلة م��ش�عية , 

تاأريخية , حملال مقاطعهما ال�شعرية , 
وكا�شفا عن كل مدل�لتهما الن�شانية 

واحلياتية وما تن�شدان من حتقيق  
قيم نبيلة .

اما ال�شياب , كما يق�ل العرجي , فله 
ثالث ق�شائد يف الث�رة اجلزائرية 

هي : "اىل جميلة ب�حريد "و" ر�شالة 
مقبة " و" ربيع اجلزائر " , وهنا 
, يتتبع الكاتب , هذه الق�شائد من 
الناحية التاريخية , رابطا �شرارة 
اندلع الث�رة بانتماء ال�شياب اىل 

الي�شار العراقي اأع�امئذ .
اما الدرا�شة الثالثة والخرية , فقد 

كانت قراءة يف " ان�ش�دة املطر 
العرجي  جتد  وهنا   , " لل�شياب 
يتق�شى , كل �شاردة وواردة يف 

هذ الق�شيدة , م�شتغال على حتليل 
�ش�رها ومرم�زاتها , بقدرة الباحث 

امل��ش�عي , والناقد املتمكن من 
اأدواته النقدية , بنف�ص ذائقي جمايل 

عال , ويغ�ر عميقا يف الك�شف عن 
معاناة ال�شاعر وكيف ينظر اىل 

العراق من خلف احلدود حينما كان 
مغرتبا يف الك�يت :

املطر  يبعث  حزن  اي  "اتعلمني 
وكيف تن�شج املزاريب اذا انهمر 

وكيف ي�شعر ال�حيد فيه بال�شياع؟
بال انتهاء كالدم املراق 

,كاجلياع,كاحلب ,كالأطفال, كامل�تى 
املطر". – ه� 

الكتاب:
 مقاالت في الشعر العربي المعاصر 
المؤلف :د. محمد حسين االعرجي 

عدد الصفحات :111
الناشر :دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد

د. محمد حسين االعرجي في "مقاالت في الشعر العربي المعاصر":

رؤى وتحليالت موضوعية في الخطاب الشعري العربي الحديث

جمال كريم

منذ ظهور الحداثة الشعرية في العراق 
نهاية أربعينيات القرن الماضي التي نظر 
لها عدد من الشعراء العراقيين امثال ، 
نازك المالئكة وبدر شاكر السياب وعبد 

الوهاب البياتي وبلند الحيدري ،والى فترة 
ليست ببعيدة ، ظل هذا الظهور مثار 

جدل واحتدام بين رواد قصيدة التفعيلة 
والمدافعين عن قصيدة العمود وايقاع 
أوزانها الخليلية من جهة ،والجيل الذي 

أعقب الرواد – جيل الستينيات – من جهة 
أخرى ، وكان لكل من هؤالء المحتدمين 

حججه وذرائعه في الدفاع  عن مشروعه 
الشعري .

يتناول االعرجي في "الشعر والتأثيرات الشعبية "اللغة المحكية التي يتعامل 
معهاالشاعر المعاصر في الواقع المعيش ، واللغة –االبداعية – التى يوظفها 

لقصيدته الشعرية ، من دون أن ينسى اهمية ، المرجعية الثقافية والخبرة 
والتجربة.

يظن صديقي العزيز الدكتور محمد حسين االعرجي  ان السياب حين كتب 
مقدمة قصيدته " ارم ذات العماد " كان يهدف الى تضليل المتلقي ، وصرف 
نظره عن المصدر ، وانا هنا أسائل استاذي االعرجي ، ماالذي دعا السياب الى 

هذا الهدف التضليلي؟.

ياسين طه حافظ

هذا عن�ان جمم�عة �شعرية ل�شاعر اأقراأ له اأول مرة. رمبا 
مرت بي بع�ص ق�شائده عجاًل, لكني اأقروؤه متفح�شًا هذه 

املرة, تاأخذين كل ق�شيدة للتي بعدها.
مل اأجال�ص ال�شاعر ي�مًا ومل يطل بيننا حديث, لكنه نبيال 

كان, فاأهداين جمم�عته, وهديته كانت مفرحة.
طاملا حتدثت عن ق�شائد ال�شعراء اجلدد فرحًا بهم منتظرًا 

بثقة عالية, خريهم القادم, وخط�ات التط�ر على اأيديهم. 
هذه املجم�عة قالت يل: "نعم", فارت�شيت �شعيدًا ما 

ت�شمنته. فاأنا كثريًا ما اآملني الت�شابه يف امل��ش�عات 
والتعابري و�شعرت بالأ�شف لبع�ص الدعاءات التي ل 

ت�شندها حقيقة �شعرية ول حت�ّص اأن �شاحبها �شيحقق 
�شيئًا. الكالم وحده واملظهرية وحدها ل يحققان اأمرًا 

مهما ات�شع ح�ش�رهما. كما ان املجامالت وامل�شالح حتفُر 
الطريق لل�شق�ط وان بدْت ُتزّيُنُه. ول ينطلي زيٌف على 

اأحد!
من مزايا هذه املجم�عة, اأن للق�شيدة فيها "بناء ق�شيدة", 

لها بداية ويعرف �شاعرها كيف ينتهي, ويعرف اأي�شًا ما 
ل �شرورة له من التعابري وما يجب حذفه مما �شن�شرُي 

مبحبٍة اإليه.. الق�شائد مكت�بة بحر�ص وباإتقان وا�شح, 
فال في�ص تعابري ول خليط جماليات, جتميعية, ل جتربة 

وراءها ول هما فكريا. وتبدو الق�شائد عم�مًا ح�شيفًة 
ومهذبة ابتعدت عن الدعاء والتلفيق.. 

اأنا الآن اأمام ق�شائد مكت�بة بنظام ولكل ق�شيدة 
م��ش�عها واإطار عملها وهذا ما ينق�ص الكثري من 

الكتابات اجلديدة. لقد حتقق ما كنا ننتظر وناأمل. ال�شباب 

ل يخيب�ن اأملي!
كما ان لغة الق�شائد "لغة �شعرية" �شليمة, منتقاة مفرداتها 

بدراية وهذه ف�شيلة اأخرى.
وما اأعنيه بلغة �شعرية انها لغة ت�شتجيب مل��ش�عها, 

واإّل فاللغة لغة, ل ت�جد لغة �شعرية وغري �شعرية. عمل 
ال�شاعر, مهارته, هي التي حت�ل ال�اقعي اإىل �شحري 

والال�شعري �شعرًا.
الق�شيدة  �شروط  يعرف  و�شاعر  اخلياط" �شاعر,  "ماهر 

ويتمكن من اأن ي�شنع فنًا. ه� اأول ال�شح�, اأول املطر, 
وثقتي بال�شباب تزداد كل ي�م.

بقيت يل مالحظة هي اأن يتعلم ال�شاعر الق�ش�ة, الق�ش�ة 
على نف�شه! ان يحذف ما ير�شم تكرارًا, اأي ما ل �شرورة له 
واإن كان جمياًل! الأمثلة اجلميلة كثرية, ويف اأغلب ق�شائد 
الكتاب. لكن ما اأ�شرت اإليه قد يحتاج مثاًل, ولن اأبتعد عن 

ق�شيدته الأوىل.
هنا ك�كب

حملت �شفرته ق�شائدي
تدخل على م�قعه

امل�جة
بعد هذا: ي�شتمر فيق�ل والينابيع الطليقة

والظالل
وهي ت�شتطيل

اأو تتاأمل هانئة حتت اأ�شجارها
متنيت ل� انتهيت يا �شديقي عند "امل�جه" فما وراءها 

ي�شت�جب الق�ش�ة من اأجل: جمال اأكرث واأ�شفى!
يف الأخرية اك�شف عن فرحي واأق�ل:

باحرتام! املجم�عة  "قراأت 

الوردة فوق صدري

�شدر عن مركز امل�شبار للدر�شات والبح�ث درا�شة 
جديدة بعن�ان "الإ�شالمي�ن يف ال�ش�دان من التاأ�شي�ص 

اإىل الإنف�شال" ي�شم 11 درا�شة خمتلفة تتناول ال�اقع 
ال�شيا�شي يف ال�ش�دان, ويتزامن �شدور الكتاب يف 

ال�قت الذي يتجه فيه اأهايل اجلن�ب الي�م الأحد 
امل�افق التا�شع من يناير/ كان�ن الثاين ل�شناديق 

ال�شتفتاء لتقرير م�شري جن�ب ال�ش�دان.
وبح�شب �شحيفة "ال�طن" ال�شع�دية يقدم عمر 

حمد يف درا�شته "ال�ش�فية يف ال�ش�دان: قراءة يف 
التاريخ واحلا�شر" درا�شة تاريخية ل�ج�د احلركات 
ال�ش�فية واأثرها ال�شيا�شي يف الأحداث, مربزًا ثالث 
مراحل مّر بها الت�ش�ف يف ال�ش�دان, مرحلة مار�ص 

فيها ال�ش�داني�ن احلياة ال�ش�فية كاملة مبا فيها 
الإنت�شاب اإىل الطرق, ومرحلة انت�شار الطرق, ثم 

املرحلة التجديدية والتي ظهر فيها اجتاه جتديدي مثل 

ال�شمانية واخلتمية والإ�شماعيلية.
اأما الباحث وليد الطيب فقدم درا�شة بعن�ان "احلركة 

الإ�شالمية ال�ش�دانية من الن�شاأة اإىل الن�شقاق" قام 
من خاللها بالتاأريخ لن�شاأة الأحزاب ال�شيا�شية, ومن 

بينها احلركة الإ�شالمية, منذ منت�شف القرن الع�شرين, 
والتي برزت ب��شفها ق�ة �شيا�شية رابعة اإىل جانب 

حزب الأمة الق�مي, واحلزب ال�طني الحتادي, 
واحلزب ال�شي�عي ال�ش�داين, وب��شفها مناف�شة للتيار 

ال�شيا�شي الديني التقليدي.
ويت�شمن بحث فتحي ال�شّ� "الرتابي.. الإطار 

وال�ش�رة" ر�شدًا ل�شخ�شية الدكت�ر ح�شن الرتابي 
رمز احلركة الإ�شالمية يف ال�ش�دان متعر�شًا لها �شرية, 

وفكرًا, وممار�شة �شيا�شية, وتناق�شات مثرية للجدل.
اأما م�شرية التيار ال�شلفي في�شلط ماأم�ن عثمان ال�ش�ء 
عليها يف درا�شته "التيار ال�شلفي يف ال�ش�دان", حيث 

ير�شد بداياته الأوىل بعد ظه�ر دع�ة ال�شيخ حممد بن 
عبدال�هاب, عرب وف�د احلجيج ال�ش�دانيني, م��شحًا 
اأن ن�اة التيار ال�شلفي املنظم بداأت مع جماعة "اأن�شار 

ال�شّنة املحّمدية" والتي ت�شكل اإحدى كربيات اجلماعات 
الإ�شالمية يف ال�ش�دان, مرجعًا ن�شاأة هذا التيار اإىل 
ثالثينات القرن املا�شي, اأي قبل ا�شتقالل ال�ش�دان.
كذلك يقدم رئي�ص وزراء ال�ش�دان ال�شابق, ال�شادق 

املهدي مقاربة يف درا�شته "م�شتقبل احلركة الإ�شالمية 
على �ش�ء املتغريات الأخرية", ويف درا�شة اأخرى 

حملت عن�ان "�شن�ات اأ�شامة بن لدن يف ال�ش�دان" 
يروي خالد عبدالله ق�شة ال�شن�ات التي ق�شاها زعيم 

تنظيم "القاعدة" يف ال�ش�دان ما بني 1996-1991.

إسالميو السودان في كتاب جديد
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* بداية ما الذي ي�شغل بديعة 
الرا�شي اإعالميا واإبداعيًا هذه 

الأيام ؟ 
ـ اأول اأ�شكر جريدة املدى العراقية 
على هذه اللتفاتة الكرمية, واإنه 

ملن دواعي �شروري اأن اأحاَور 
على �شفحات جريدة تنتمي 

يف ت�جهاتها اإىل الإعالم احلر 
امل�شتقل النابع من بالد الرافدين 

املنا�شلة , اأما الذي ي�شغلني 
اإعالميا فه� اأحداث العي�ن 

وما وقع يف هذه الأحداث من 
مناورات خارجية حتاك ب�طني 

املغرب فهذه هي املحطة الإعالمية 
التي تاأخذ كل ت�شاوؤلتي 

وتفكريي وهي ت�شاوؤلت جعلتني 
اأترك ن�شي امل�شرحي الأخري 

واملعن�ن بـ )اأحفاد عمر( جانبا 
لأبحث اإعالميا عن تلك الأيادي 
التي تطاولت واأحدثت كل هذه 

الت�شدعات يف اأقاليمنا اجلن�بية 
م�شتغلة ظرفنا الجتماعي 
الدقيق الذي نتحمله الي�م 

كمغاربة ب�شرب وحكمة لتدبري 
�شاأننا املحلي بكثري من امل�اطنة 

وال�طنية , واعني كل ال�عي 
بكل التحر�شات وامل�شايقات من 

�شرقنا و�شمالنا, ول اأخفيك اأخي 
اأنه انطالقا من اإمياين الأدبي 
وال�شيا�شي باأن ال�شمال �شمال 

واجلن�ب جن�ب مل اأعر اهتماما 
كبريا لتحر�شات الإ�شبان بنا 

لأنني اأعي كم�اطنة مغربية اأن 
ذاكرة ه�ؤلء ال�شتعمارية , ما 

زالت قابعة يف اأذهان الكثريين. 
لكن ما حز يف نف�شي فعال ه� 

اأن تتمادى جارتنا ال�شرقية 
يف ت�شديد اخلناق علينا و�شد 

حدودها يف وجهنا ودعمها 
امل�شتمر لالنف�شاليني ب�شحرائنا 

املغربية , يف ال�قت الذي 
يتقدم فيه املغرب مب�شروع جد 
متط�ر ومهم واملتعلق مب�شاألة 

احلكم الذاتي لل�شحراء يف 
اإطار جه�ية م��شعة يدبر فيه 

ال�شحراوي�ن نف�شهم بنف�شهم... 
ويكرب الأمل داخلي كاأديبة 

و�شيا�شية عندما يعتلي �ش�تنا 
يف دفاعنا عن ال�حدة العربية 

واملغاربية والإفريقية , ولكن يف 
ممار�شاتنا ندع� اإىل الكيانات 
القزمية ال�شعيفة وهي دع�ة 

اإىل النف�شال وال�حدة يف نف�ص 
ال�قت, وبالتايل يعترب ذلك دعما 
لروؤية ا�شتعمارية جديدة عندما 

تتح�ل هذه الكيانات القزمية 

ب�ؤرا للت�تر ومفتاحا حقيقيا 
لق�اعد ع�شكرية ت�شيل لعاب من 
يريد ا�شتعمارنا بالفعل والق�ة 

ناهيك عن ت�ظيف خريات جارتنا 
من برتول وفائ�شه لدعم ما 

ي�شمى باملجتمع املدين الإ�شباين 
من اأجل اإنزال مفربك �شد املغرب 
و�شد وحدته يف �شماله وجن�به. 
* حدثينا عن م�شم�ن م�شرحيتك 

)�شبيهي( وماذا ميثل لك 
اختيارها للرتجمة لالجنليزية 

�شمن برنامج اأوربا ـ البحر 
الأبي�ص املت��شط للكاتبات 

العربيات ؟ 
ـ م�شرحية )�شبيهي( �شدرت عن 

)livre plus( الت�ن�شية وهي 

من امل�شرحيات التي ا�شتثمرت 
فيها جتربتي يف الن�شال 

ال�شيا�شي العربي �شمن حمطات 
ا�شتغايل التي ا�شتخل�شت فيها 

اأننا يف ال�طن العربي نعاين من 
اختالف وجهات النظر احلادة 
التي ل تت�شامح يف خلق ج�شر 

بينها رغم اأن م�شرتكنا يف الدفاع 
عن ق�شايانا العربية والق�مية 

اأكرب من كل نعراتنا الذاتية 
مع اختالط الذات بامل��ش�ع 

يف الكثري من م�اقفنا هذه 
التيارات احلداثية والعروبية 

والإ�شالمية تتطلب منا ال�ق�ف 
والتاأمل من ب�ابات متعددة, 

ولعل الب�ابة التي اخرتتها 

واملتعلقة بالركح فيها الكثري من 
الدع�ة اإىل التفكري ب�ش�ت عاٍل 
ح�ل ال�شبيه والنقي�ص. اأما عن 

اختيار م�شرحية �شبيهي للرتجمة 
لالإجنليزية �شمن برنامج 

اأوربا ـ البحر الأبي�ص مت��شط 
للكاتبات العربيات فه� اختيار 

نابع من قناعة القائمني على هذا 
الربنامج وهي قناعة تعنيهم 
اأكرث مما تعني كاتبة الن�ص, 

اأما عن قناعاتي فاأنا كتبت ن�شا 
وان�شرفت . 

* ماذا متثل لك جتربتك الروائية 
يف "غرباء املحيط", وهل حملت 

هذه التجربة مالمح واقعية 
خا�شة يف حياة بديعة الرا�شي؟ 

ـ اأنا اأعترب رواية غرباء املحيط  
حمطة اأ�شا�شية ومنطلقا نح� 

كتابة الرواية و"غرباء املحيط" 
ت�شتمد بناءها اخليايل وال�اقعي 

من جتربة امراأة تنظر اإىل 
الأ�شياء بعني الكاتبة التي حتفر 

يف الظ�اهر والنف��ص ويف 
كل التمظهرات الجتماعية 
وال�شيا�شية واملعرفية, كما 

حتفر يف قناعات ال�شخ��ص 
وحتركاتهم والع�امل امل�ؤثرة 

يف نف��شهم ومن �شمن هذه 
ال�شخ��ص امل�ؤلفة ال�شمنية 

بديعة الرا�شي املتخيل وال�اقع. 
و"غرباء املحيط" ه� الن�ص 

الروائي الذي كتبته من الداخل, 
وه� الن�ص الذي كحل عي�ين من 

كرثة ال�شهر وجعلني يف و�شع 
اأعانق فيه �شخ��شي يف اأوقات 

متفرقة من زمني الي�مي والليلي 
واأحيانا اأرحل معهم اإىل خيالهم 
واأرف�ص اأن اأنزلهم اإىل واقعي, 
و"غرباء املحيط" هي ال�شفينة 

التي ركبت فيها اأنا وحمان 
وحميدة وحمدون واآخرون 

لرنحل من املحيط اإىل املت��شط 
نح� اإ�شبانيا وهناك طرحنا 

اأ�شئلتنا الكربى وعدنا من جديد 
اإىل جن�بنا نحمل ال�ش�ؤال نف�شه 

لنطالب معا بدمقرطة العامل.
* بني ك�ميديا امل�قف وك�ميديا 

اخلروج عن الن�ص اأين تقف 
كتاباتك امل�شرحية؟

ـ اأعترب هذا ال�ش�ؤال تقنيا وه� 
كتابة ف�ق كتابة ويخ�ص املخرج 
املت�جه اإىل الركح مبا�شرة, كما 

اأعترب اأن الكتابة امل�شرحية يف 
التجربة الأوىل هي كتابة اأدبية 

بالأ�شا�ص . 
* رغم تخ�ش�شك يف فن الرواية 

ملاذا امليل للكتابة امل�شرحية, وهل 
اأثر عليك عملك ال�شحفي يف 

ترجيح كتابة على اأخرى؟
ـ اإن تخ�ش�شي الروائي كباحثة 

دعاين اإىل كتابة امل�شرح ثم 
الع�دة اإىل كتابة الرواية واأنا 

اأعترب امل�شرح اأكرث دقة وه� 
مرتبط بالركح اأما الرواية فهي 

بناء جمتمع من خيال, وال�شحافة 
مرجعية اأ�شا�شية وهامة يف 

الك�شف الذي يعترب بدوره م�شاألة 
مهمة للمكا�شفة وكتابة ن�ص 

اإبداعي مبني على البحث عن 
عامل ينبغي اأن يك�ن.

* من وجهة نظرك ملاذا تنحاز 
جائزة "ن�بل" لكتاب الرواية 

على ح�شاب كتاب امل�شرح حتى 
على امل�شت�ى العاملي؟

ـ نحن اأهل امل�شرح واأهل الرواية 
وكتاب الكلمة ال�شادقة يجب اأن 
نتحد لرنف�ص كل اجل�ائز التي 

تتحدث با�شم العاملية من اأجل اأن 
ننمحي كلنا كخ�ش��شية يف منط 

ا�شتغال واحد وهذا ما اأرف�شه.

* هل هناك فرق يف راأيك بني 
م�شرحيتك" حدوثة مغربية" 

عام 1993 وم�شرحيتك الأخرية 
"�شبيهي" 2009 من حيث تقنيات 

الكتابة ون�شج الكاتبة؟
ـ فعال هناك فرق بني حدوثة 

مغربية و�شبيهي من حيث 
تقنيات الكتابة ون�شج الكاتبة 
واأنا يف كل ن�ص كتبته اأحاول 
اأن اأكتب ن�شا مغايرا وبتقنية 

متط�رة ومتقدمة وم�شاءلة 
لزمن الكتابة الفعلي املتجاوب 

وامل�شتفيد من جديد املحيط يف 
التقنية والإبداع, واأنا يف كتابتي 

امل�شرحية اأط�ر نف�شي من خالل 
امل�شاهدة امل�شتمرة لعرو�ص 

م�شرحية من داخل املغرب 
وخارجه.

* على م�شت�ى الت�ا�شل بني 
اأجيال املبدعني.. كيف تنظرين 

لعالقة قدامى املبدعني باملحدثني 
اجلدد من كتاب اجليل احلايل؟
ـ يف العالقة بني الأجيال دائما 
هناك �شراع وحماولة انفالت 

جيل من قي�د جيل اآخر, واإين 
اأنظر اإىل هذا النفالت ب�شكل 

اإيجابي يف حدوده الإبداعية لكن 
ما يزعجني فعال ه� عندما ينظر 

اجليل اجلديد اإىل ذاكرته التي 
ميثلها القدامى بكثري من الرف�ص 

اإىل حد التطرف , وهذا املنحى 
يف اعتقادي لن ي�شاهم يف البناء 

املت�ا�شل لأن مفه�م القطيعة 
النهائية غري وارد يف امل�شاألة 

الإبداعية واملعرفية.
* ما راأيك يف عالقة ال�شعب 

العراقي بامل�شرح, وهل من تطلع 
لإجناز عمل م�شرحي اأو روائي 

ح�ل عراق املحنة ؟
ـ اأق�ل نحن تعلمنا من ال�شعب 

العراقي الكثري ومن اأعمدته يف 
الفكر بكل جتلياته ن�شجنا خي�ط 

�ش�ؤالنا الفكري العربي ب�شفة 
عامة, ومن العراق ورجالت 

امل�شرح فيه تعلمنا حب اخل�شبة 
وغنينا بغداد با�شم كل ع�ا�شمنا 

العربية, وكل ما اأمتناه فعال اأن 
اأكتب ن�شا م�شرحيا م�شرتكا مع 

كاتب م�شرحي من العراق جن�شد 
فيه حمنة العراق لأنني اأعترب اأن 

حمنة العراق حمنتنا.
* ماذا يعني لك ككاتبة وك�شحفية 

متثيلك لالأمانة العامة مللتقى 
الأحزاب والتنظيمات ال�شيا�شية 
يف املغرب العربي على امل�شت�ى 

الثقايف والأدبي؟
ـ وج�دي ممثلة للمغرب يف اأمانة 

ملتقى الأحزاب والتنظيمات 
ال�شيا�شية يف املغرب العربي ه� 
وج�د �شيا�شي عن حزب الحتاد 

ال�شرتاكي للق�ات ال�شعبية 
وه� وج�د انتخبت فيه با�شم 

حزبي داخل التن�شيقية املغربية 
املك�نة من كل الأحزاب املغربية 

امل�شاركة يف الربملان ح�شب 
قان�ن امللتقى, وهذه التمثيلية 

تعني يل تكليفي كقيادية يف 
حزب وطني كبري مبهمة اأعتربها 

يف قلب ان�شغالتي ال�شيا�شية 
التي اأوؤمن بها انطالقا من ت�ش�ر 
حزبي اأن املغرب العربي اختيار 

�شرتاتيجي وم�شتقبلي ملغرب 
ال�حدة والت�شامن, املغرب الذي 
تنمحي فيه كل الأ�شاليب ال�شيقة 

واملح�ش�رة يف اخلالفات 
الظرفية نح� التفكري ب�شكل 
عميق وم�شتقبلي يف وحدة 

ال�شع�ب وتقدمها من اأجل العمل 
�ش�يا ويف اإطار جبهة م�حدة 

جن�بية مل�اجهة اأ�شئلة ال�شمال 
القلقة, ومتثيلي كذلك للمغرب 

يف الأمانة العامة مللتقى الأحزاب 
والتنظيمات ال�شيا�شية يف 

املغرب العربي ه� جت�شيد لدور 
املراأة املغربية يف القدرة على 

التم�قع يف مراكز القرار املهمة 
وال�شيا�شية اإىل جانب الرجل 

وه� متثيل ي�ؤ�شر على اأن الرجال 
والن�شاء �ش�ا�شية يف ق�شايانا 

الكربى..
* لك ت��شيات معلنة ب�شرورة 

وج�د عالقة بني الكاتب 
وال�شحافة.. األ تلمحني بع�ص 

التاأثريات ال�شلبية لأ�شل�ب 
الكتابة ال�شحفية عندما يختلط 

باأ�شاليب الكتابة الروائية 
وامل�شرحية ؟

ـ يف اعتقادي اأن ا�شتثمار الكتابة 
ال�شحفية لكتابة ن�ص اإبداعي ه� 

منطلق ج�هري من اأجل كتابة 
ت�شتمد بن�دها من ثقافة القرب.

* كيف ترين م�شتقبل الكتابة 
الن�شائية يف جمال الرواية 

وامل�شرح م�شتقبال على م�شت�ى 
العامل العربي؟

ـ اأنا اأرف�ص اأن يف�شل يف الإبداع 
والكتابة بني الن�شاء والرجال 

والكل عندي يف حمطة واحدة 
والأ�شا�شي ه� القيمة الإبداعية 

بغ�ص النظر عن جن�ص كاتبها اأو 
كاتبتها.

* ب�شكل جممل كيف تقيمني 
ح�شيلة الإبداع الأدبي يف املغرب 

خالل الفرتة احلالية, وما اأبرز 
منجزات هذه احل�شيلة بالن�شبة 

لالأجنا�ص الأدبية املختلفة؟
ـ هناك الكثري من الرتاكم 

الإبداعي يف الن�ش��ص الأدبية 
باملغرب وهي ح�شيلة اأعتربها 
مهمة على م�شت�ى الإنتاج لكن 
التقييم الأدبي يحتاج اإىل كثري 

من الدرا�شة والبحث ل�شتخال�ص 
اأهمية هذا الرتاكم.

* اإىل اأي اجتاه اإبداعي تن�ي 
بديعة الرا�شي تهيئة نف�شها خالل 

املرحلة املقبلة ؟
ـ اأ�شعى اأن اأكتب ن�شا روائيا 

يك�ن جزءا ثانيا من غرباء 
املحيط ون�شا م�شرحيا اأ�شتمد 
خط�طه الكربى من اأزمتنا يف 

عامل ليربايل مت�ح�ص.

الكاتبة المغربية بديعة الراضي:

تعلمنا من الشعب العراقي الكثير ومن أعمدته
 في الفكر نسجنا خيوط سؤالنا الفكري

أديبة ومسرحية وكاتبة من طراز فريد، استطاعت بحرفية القلم أن تحلق بالثقافة العربية في آفاق رحبة واسعة ، وهي منذ تخرجها من 
كلية اآلداب بالرباط وحصولها على درجة الماجستير في اللغة العربية وتخصص الرواية ، وهي تحمل على عاتقها كثيرًا من األعباء الثقافية 
واألدبية والسياسية أيضًا ؛ فباإلضافة إلى كتاباتها الصحفية والنقدية في العديد من الصحف والمجالت المغربية والعربية ، فإنها تشغل منصب 
النائبة لرئيس نقابة المسرحيين المغاربة ، وهي كذلك عضو أمانة الكتابة الوطنية لالتحاد النسائي وعضو المجلس الوطني ، ومنسقة األحزاب 
السياسية المشاركة في البرلمان المغربي ، ولها انتماء واضح لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية وحزب المهدي بن بركة ، وعلى المستوى 
األدبي لها العديد من الكتابات المتخصصة ، إلى جانب بعض النصوص اإلبداعية منها رواية " غرباء المحيط " ومسرحيتى " رجل من الصحراء 
" و "شبيهي"، وكان لكل هذا النشاط بالطبع صدى واسعًا في األوساط الثقافية العربية فتم تكريمها في دول عربية كثيرة .. إنها المبدعة 
المتألقة ، والمثقفة النشطة ، الكاتبة المغربية بديعة الراضي ، التي حاورتها المدى في العديد من جوانب الثقافة واألدب ؛ فكان هذا الحوار.. 

واعون كل الوعي بكل التحرشات والمضايقاتحاورها : محسن حسن
 من شرقنا وشمالنا

" غرباء المحيط " هو النص الذي كحل عيوني 
من كثرة السهر 
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ولعل املنهج امل��ش�عاتي الذي 
انتهجته امل�ؤلفة ه� ما نا�شب هذه 
الدرا�شة, اذ انه ا�شتفاد من مناهج 

ادبية عديدة, كالبني�ية ومنهج 
التحليل النف�شي الذي ه� جمم�عة 

من الرتاكيب اللغ�ية وامل�شاعر 
والنفعالت يق�م على عالقة جدلية 

بحد�ص كل كاتب, ي�قظنا على جمالية 
الن�ش��ص وي�شاعد يف قراءتها قراءة 

متاأنية. وميكننا من م�شاركة الكاتب 
ابداعه, ثم يرتك لنا ال�شياء تف�شح عن 

نف�شها بنف�شها. 
ما كتبه منيف قد يك�ن مراآة تعك�ص 

احلياة العربية بكل مق�ماتها, ويعطينا 
�ش�رة وا�شحة عنها, وذلك حني 

يتناول عالقات الب�شر فيما بينهم, 
ويتطرق اىل او�شاعهم الجتماعية 

والثقافية وال�شيا�شية. 
يف روايات منيف, انظمة د�شت�رية, 
وجمتمع منهك.. فهل جنح يف تناول 

هذه الق�شايا يف �ش�ء �شرعية حق�ق 
الن�شان الدولية ام اخفق؟ واىل اي 

حد كان حمايدًا؟ وما هي املق�مات 
التي انطلق منها؟ وهل ح�شل الن�شان 

العربي على حق�قه ام انها انتهكت 
ب�شكل كامل؟ 

ان عمل امل�ؤلفة يف كتابها هذا, ه� 
ر�شد احلق�ق املنتهكة التي رمى 

اليها منيف, من خالل معرفة خلفيته 
ال�شيا�شية واحلق�قية التي انطلق 

منها لدرا�شة اح�ال املجتمع العربي 
واأو�شاعه. فيطل منيف على املجتمع 

العربي حني كان جمتمعًا قبليًا حتكمه 

العادات والتقاليد, وقبيل التعرف 
على التط�ر التكن�ل�جي الذي بداأ 
يغزو العامل, وقد كانت ال�شلطة يف 

تلك احلقبة اوًل ل�شيخ القبيلة, وثانيًا 
لل�شلطان او احلاكم. فهل عرف م�اطنه 

حق�قه ومار�شها؟ وكيف تعامل مع 
حك�ماته التي ارادت النتقال اىل 

الدولة احلديثة؟ واية عالقات قامت 
بينهما؟ 

هرب منيف من احلياة العامة 
ال�شيا�شية حني اح�ص ان هناك خلاًل 

يف ممار�شة العمل ال�شيا�شي, ان على 
م�شت�ى ال�شلطة وامل�اطنني او على 

م�شت�ى الأحزاب التي مل ت�شتطع 
ان ت�ؤدي دورها يف ت�شحيح م�شار 
احلركة ال�شيا�شية وه� بالتايل لن 

يتمكن من ممار�شة حق�قه الأخرى, 
لنها كل مرتابط ومتداخل. فاختار 
الرواية ليدل من خاللها اىل احلياة 

الجتماعية العربية, وي�شري اىل 
اخللل احلا�شل يف ممار�شات الفراد 

وال�شلطة, ورمبا لنها ت�شاعده يف 
طرح ا�شكاليته بطريقة اكرث ط�اعية 

وبالتايل متكنه من اقرتاح احلل�ل 
التي يراها منا�شبة ليبعد الإن�شان 

العربي من احلياة املرهقة التي 
يحياها... فبالدنا العربية " بالد 

الف�اه املكممة, واحلريات امل�شل�بة, 
واحلق�ق امله�ش�مة, واملبادئ 

املنتهكة..." فـمنيف يكتب لالن�شان 
وحلريته وحق�قه, ويحاول ان ي�ؤلف 
رواية " تعني النا�ص وتقلقهم, ت�شاعد 
يف زيادة وعيهم, ويف حتري�شهم على 

ان يعمل�ا �شيئًا من اجل بناء عامل 
اف�شل.." فاملنطقة العربية يف املرحلة 

الراهنة "ا�شبحت من اكرث املناطق يف 
العامل خرقًا حلق�ق الن�شان واكرثها 

ا�شتبدادًا واأ�شدها تع�شفًا" ول ن�شتغرب 
منه هذا امل�قف وه� الذي تعر�ص 

للقمع وال�شطهاد, مما دفعه ان يطرح 
الهم ال�شيا�شي يف رواياته على انه هم 

كبري وم�ؤثر, فه� مل يقف عند حدود 
املمار�شات ال�شيا�شية اإمنا يتعداها اإىل 
�شل�ك النا�ص وقيمهم يف ج�انب �شتى 

من حياتهم. 
لذا نرى معظم ال�شخ�شيات الرئي�شة 

يف رواياته ثائرة متمردة على 
الو�شاع اجلديدة التي ا�شتجدت يف 

املنطقة, وقد حاولت النقالب عليها 
ولكن ال�شلطة كانت لها دائمًا باملر�شاد 

وعملت على كّم الف�اه والت�شييق 
عليها.

وقد ركز منيف على انتهاك احلق�ق 
ويف امل�شت�يات كافة يف ظل �شراع 

بني ثقافتني, املظل�م والظامل, الثائر 
املتمرد, املتغطر�ص الغا�شم... وو�شائل 

هذا ال�شراع, الع�شيان والث�رة 
والتحرك باأنظمة �شيا�شية جديدة 

تعطي امل�اطن حقه يف اختيار �شكل 
النظام ورم�زه, وت�شمح له بتغيريه 

ح�شب مقت�شيات احلاجة, كما دعا 
اىل العمل بالد�شايرت امل�ج�دة واىل 
�شياغة د�شاتري حيث يجب ان تك�ن 

يف القطار العربية لتنظيم العملية 
ال�شيا�شية, ما ي�ؤدي اىل ا�شالح 

اخللل القائم يف العالقة بني احلاكم 

واملحك�م.
وقد اظهرت رواياته, ان ال�شل�ب 
الذي يتبعه احلاكم, ال�شلط�ي ه� 

نف�شه يف جميع المكنة وكل الزمنة, 
لنه حمك�م با�شل�ب تفكري تقليدي 

لعله ا�شتمد بع�ص مالحمه من احلياة 
العربية القدمية ومل ي�شتطع على الرغم 

من انفتاحه على الغرب التخل�ص منه, 
وفهم ان ال�شيا�شة تعني ال�شيطرة 

املطلقة والطاعة الدائمة. 
ان املنطقة العربية داخل روايات 

منيف قد ت�شكلت  بح�شب الروؤية التي 
ارادتها الدولة وك�شفت بذلك عن وجه 

احلاكم وابرزت التباين يف الراء 
وازاحت ال�شتار عن ال��شع الجتماعي 

البائ�ص الذي يعي�شه اهل املنطقة, 
وهكذا ا�شتطاعت ان تغلب م�شاحلها 

على ح�شاب حاجات امل�اطن وحق�قه, 
ومنها احلق�ق الفكرية, ك�نها ت�شمح 
لالن�شان ان يتعلم ويتط�ر وبالتايل 

يحدد املكانة التي يحتلها جمتمعه بني 
املجتمعات املتح�شرة, فكيف كانت 

هذه احلق�ق يف روايات منيف؟ وكيف 
تعامل معها كل من امل�اطن واحلاكم؟ 

يتمظهر الفكر لدى الفرد واجلماعة يف 
افعال ت�ؤدي اىل الخرتاع والبداع 

والتنظري والتفكيك يف جميع ميادين 
احلياة. وتربز معه قدرة الن�شان 

على التحدي وال�شتمرار يف �شبيل 
تلبية احتياجاته العلمية وال�شيا�شية 

والثقافية, حيث ي�ؤ�ش�ص لثقافة املجتمع 
وبل�رة عقله ووجدانه. 

يربط منيف يف رواياته بني احلرية 

الفكرية واحلرية ال�شيا�شية, اذ يجب 
ان "تك�ن حقًا عامًا مت�شاويًا بالن�شبة 

اىل اجلميع" ليت�شنى لهم متابعة 
حياتهم بحرية وليخلف�ا بالتايل 

عليها  عري�شة" يق�م  ثقافية  "جبهة 
وج�دهم الفكري احلر. 

لقد دلت روايات منيف اىل انتهاك 
فا�شح حلرية الدين والتفكري على 

الرغم من ان امليثاق العربي حلق�ق 
الن�شان قد كفل للم�اطن هذا احلق 

ومل ي�شمح له احلاكم مبمار�شة حق�قه 
الدينية بعيدًا عن �شلطته. وا�شتغل 

العلماء ل�شت�شدار فتاوى تعطيه احلق 
يف ا�شتخدام الدين مل�شلحة م�قعه 

و�شلطته ما ابعد املمار�شات الدينية عن 
العرتاف باحلق�ق للم�اطنني ومن ثم 

ح�ش�لهم عليها.
وقد و�شعت ال�شلطة يدها على 

الحزاب وعملت على تاأ�شي�ص العديد 
منها لتك�ن بذلك ممار�شة دميقراطية 
زائفة فاأيقظت عند ا�شحاب النف��ص 

ال�شعيفة ح�ص املنفعة املادية او 
ال�شيا�شية وح�لت البع�ص اىل ادوات 

طيعة يف خدمتها.
مل ت�فر الفن�ن ونالت من الفنانني, 

وقاي�شتهم على حياتهم لتفر�ص عليهم 
الن�شياع وامل�الة, واأحكمت �شيطرتها 

على املرافق العامة للبالد, وحجبت 
الثقافة عن م�اطنيها, وقدمت لهم 

الثقافة التي تعنيها, فان�شاأت ال�شحافة 
وم�لتها لتك�ن الناطق الر�شمي 

با�شمها. 
ويرى منيف انه ازاء هذا ال��شع 

نحتاج اىل خطة ثقافية تر�شيدية ت�جه 
الإعالم املرئي وامل�شم�ع اىل ممار�شة 

احلق�ق الفكرية ب�شكلها ال�شحيح 
وان نخ�ش�ص على �شفحات الإعالم 
املقروءة م�شاحات ت�شري اىل حق�ق 

الإن�شان وتعمل على تر�شيخها كحالة 
ثانية يف املجتمع.

وت�شري ال�قائع يف روايات منيف 
اإىل ان الغرب يعمل على ابقاء املنطقة 

العربية يف حالة غليان دائم واىل 
حالة من عدم ال�شتقرار او ال�شع�ر 

بالمن لتبقى مرتهنة له, وكي ل نحقق 
لهاأهدافه علينا, ان نبداأ من اأنف�شنا 

فن�قف خطر الإلغاء الدائم لالإن�شان 
والأنظمة واإل ن�شاهم يف خلق نظام 

دويل جديد يخدم خمططاته ويعيد 
املنطقة اىل ا�شتعمار جديد اآخر واىل 

هيمنة اأخرى. 
وت�ؤكد الأحداث ان ميثاق حق�ق 

الإن�شان و�شعناه لنحافظ على حقنا 
يف احلياة ولن�شعر يف ظله بالأمان من 
القهر والتعذيب وعلى حقنا بامل�شاواة, 

لي�ص ال كالمًا جمياًل منمقًا يدغدغ 
العقل ويراود النف�ص يف حياة مثالية 

لكنه ل يحظى يف ظل الأج�اء ال�شائدة 
باأية فر�شة للتطبيق الفعلي. 

ترك منيف ا�شئلة احلرية تطرح 
نف�شها على اجليل ال�شاعد وقد حمله 
م�ش�ؤولية النه��ص باملجتمع ونف�ص 

الفكار البالية وحثه للبحث عن كيانه 
وبالتايل العمل على ايجاد كيان ثقايف 

خا�ص به.
ان الكتابة الث�رية التي مار�شها منيف 
يف معظم اعماله هي كتابة فعل ال�اقع 

اكرث منها م�شاألة انفعال باحل�ادث 
ومن ثم ت�ش�يرها ت�ش�يرًا دقيقًا, 

فه� ل يلجاأ اىل التالعب على م�شاألتي 
الزمان واملكان ليدلك على ح�شن 

ا�شتعماله لالأمناط والأ�شاليب احلديثة 
يف الرواية, وقد دلت اأعماله على انه 

حمك�م بالت�شل�شل التاريخي املنطقي. 
يف �شياق امل��ش�ع ذاته, يرى منيف 

يف رواياته ان الإن�شان "خمل�ق 
خطري ال�شاأن يف دورة احلياة" ملا فيه 

من قدرة بع�ص الباحثني على الفعل 
ورد الفعل, وي�شري اآخر اىل ان احلق 
يف احلياة وال�ج�د والبقاء ه� من 

"اكرث احلق�ق اإحلاحًا طاملا ان الإن�شان 
يعي�ص �شمن الأح�ال القان�نية التي 

تتحدد يف بلده" ومن اكرث الق�اعد 
اهمية هي ال يتعدى احد على الآخر 
اأو جمم�عة على اأخرى وهذا يعني 
حمايته من عدوان الأفراد الآخرين 

عليه ومن �ش�ء ا�شتعمال ال�شلطة الذي 
قد ي�دي بحياته.

ان حق احلياة حق مقد�ص واأ�شا�شي 
ولكل فرد يف هذا املجتمع حق العي�ص 

معززًا مكرمًا �شعيدًا يف حياته "ولي�ص 
لأحد ان مي�ص حياته ل يف ج�شمه 

ول يف روحه" فهل ت��شل امل�اطن 
يف روايات منيف اىل حتقيق العي�ص 

بكرامة وحرية؟ وهل �شاهم احلاكم يف 
املحافظة على حياة م�اطنيه؟ وبالتايل 

هل فهم هذا احلق فهمًا جيدًا؟ وهل 
عمل بالن�ص القراآين و�شرعة حق�ق 

الن�شان اللتني حرمتا قتل النف�ص 
الب�شرية ايًا كانت ال باحلق؟

لقد ك�شفت روايات منيف وابطاله, 
العامل الذي يعي�ش�ن فيه, فنلم�ص معهم 
ان ل راأي ال للطبقة احلاكمة وكلماتها 

تدعمها يف ذلك �شيادتها و�شيطرتها 
على حياة امل�اطن وحقه يف ان يعي�ص 

حياته بعيدًا عن القهر والتعذيب 
واحلرب, واذا بها متار�ص كل ال�شاليب 

التي حترمه احلياة وت�شيف اليها 
اخل�ف والرعب وال�شطراب والقهر 

ما يدفعه نح� الياأ�ص والندحار ول 
ي�شتطيع بعد ذلك م�اجهة اية �شع�بات 

قد ت�شادفه.
وتبني لنا انه حني امتلك ال�شجاعة 

ليت�شدى لها وي�شري اىل ج�شع احلكام 
وتق�شريهم يف حق �شع�بهم, كان 

ال�شجن بانتظاره, وقد ا�شبح يف ما 
بعد املكان الذي احكم�ا فيه �شيطرتهم 

على �شريحة وا�شعة من النا�ص 
جمعت اىل املثقفني الغنياء والفقراء 

وا�شحاب العاهات اجل�شدية والنف�شية 
حيث مثل�ا يف هذه العزلة �ش�ت 

احلق ونطق بع�شهم باحلقيقة التي ل 
يجروؤ احد على الب�ح بها. 

وا�شار منيف اىل ا�شاليب التعذيب 
التي ا�شتخدمت ومدى ا�شتفادة اإدارة 

ال�شج�ن من التقنيات الع�شرية 
فا�شتعملت الدوات احلديثة اىل 

جانب القدمية لتنتزع العرتافات من 
ال�شجناء وتنال من �شالمة ج�شدهم 

وفكرهم ونراه, كيف انغر�ص يف 
الهم ال�شيا�شي والجتماعي, وحاول 

التفتي�ص على ار�ص ال�اقع عن اأدوات 
الإدانة يف داخله, ور�شم لنا �شخ�شيات 

واقعية حية تلهث يف الأج�اء 

العربية خلف احلياة الهادئة وتنف�ص 
من اأج�ائها امل�شح�نة بالعنف املليئة 

بال�شباب والف��شى والرتباك. 
وردعت ال�شلطات الن�شان عن احل�ص 
اجلماعي ال�طني ودفنت فيه احل�ص 

اىل التغيري ومل ت�شمن له احلياة, ونال 
املثقف ما ناله غريه من ابناء وطنه 

من املعاملة القا�شية والقهر, و�شعرنا 
ان املجتمع قد انق�شم اىل عاملني عامل 
القهر العاتي املت�ح�ص وعامل املقه�ر 

من ال�جع ويكتب انفعالته قدر ما 
ي�شتطيع. 

وقدمت لنا رواياته ابطاًل ي�شعرون 
انهم �شائع�ن يبحث�ن دائمًا عن �شيء 

معني ول يجدونه, نظرًا اىل عدم 
اإح�شا�شهم بالنتماء اىل اية طبقة من 

طبقاته, وهنا تتج�شد الأزمة يف اجليل 
ال�شاعد حيث تبدو خيبته يف حتقيق 
احالمه وه� يتفادى امل�اجهة ويجد 

يف الغرتاب حاًل لكل امل�شاكل التي 
يعاين منها. 

وتبدو لنا الزمة الجتماعية الكرث 
تفاقمًا, وذلك حني تتداخل ال�شباب 

ال�شيا�شية واملعتقدات الدينية 
واملذهبية واختالف الت�شكيالت 

الجتماعية, واإبعاد �شلطة امل�ؤ�ش�شات 
احلقيقية لتدخل يف �شلطة الأ�شخا�ص 

والط�ائف. 
نلتقي يف روايات منيف �شخ�شيات 

كثرية ت�شرح امامنا عن و�شعها 
ومكانتها, نتعرف من خالل احاديثها 

اىل ابعادها اخلارجية والداخلية 
والجتماعية فت�شعنا حينها امام �ش�ر 

عن احلياة التي حتياها وهي حتمل 
مزيجًا من الفرح واخل�ف واحلزن 

وال�شطراب, وتدلنا يف ذلك اىل �شمات 
املجتمع بعالقاته املتبادلة مع الفرد, 

وت�شري اىل تناق�شاته واجتاهاته 

الفاعلة. 
ي�ؤمن منيف, ان كل �شخ�شية ميكنها 

ان تك�ن فاعلة وم�ؤثرة, وذلك تبعًا 
للم�قف الذي ي�شعها فيه الروائي, 

وهي بالتايل ت�شتطيع ان ت�شلم راية 
الن�شال اىل �شخ�شية اخرى قد تك�ن 

اكرث فاعلية, انه يريد للجميع ان 
ي�شارك يف البناء كل بح�شب قدراته. 

لقد وظف منيف كل املق�مات الروائية 
الفنية للتدليل على الأزمات التي 

يعاين منها املجتمع, وي�شري من خالل 
رواياته اإىل ان هذه الأزمات هي 

ا�شتمرار ملا كان يف املا�شي, واإنها اأزمة 
على م�شت�ى التعامل املحلي وعدم 

انتاج فكر حديث يتمكن من التعاطي 
مع النه�شة اجلديدة يف خمتلف 

امل�شت�يات... وقد اكد ذلك من خالل 
طرح العالقة مع الغرب حيث ا�شتطاع 

ان ي�ؤ�ش�ص حل�شارة واهية �شعيفة 
ل ت�شاعد من يتم�شك بها بالقفز نح� 

امل�شتقبل. 
ان معظم ال�شخ�شيات مبا فيهم احلاكم 
العربي, ل يزال ينظر اىل املا�شي ومل 

ي�شتطع التخل�ص منه, ويحاول�ن دائمًا 
ان يبن�ا عليه حياتهم, وكاأنه الد�شت�ر 

الذي ل يجب ان نحيد عنه, وهنا 
تتبدى ازمة التخلي عنه, كما اننا نلمح 

بع�ص ال�شخ�شيات التي قفزت اىل 
امل�شتقبل من دون ان تلتفت اىل املا�شي 

او اىل احلا�شر, ويف كلتا احلالتني مل 
ي�شل امل�اطن اإل اإىل الفراغ الفكري 

والثقايف والقت�شادي والجتماعي. 
هل لهذه ال�شكالية عالقة بالغرب؟ 

وهل يرف�ص الذين يتم�شك�ن باملا�شي 
النفتاح على الغرب باملطلق؟ ام انهم 
يرف�ش�ن ال�شاليب والعادات والقيم 

والتقاليد؟ ونحن نلم�ص فعاًل عدم 
التفاعل بني ال�شرق والغرب والعالقة 

بينهما مل ت�ؤد اىل تفاعل م�شتمر. 
فاملجتمع العربي وقف ماأخ�ذًا بكل ما 

ه� وافد من الغرب, ولأنه مل يفهم ما 
ميكن ان يعطيه له النفتاح عليه فه� مل 
يتقبله, وراح يحاربه ب�شتى ال��شائل. 

يف املقابل مل ي�ؤ�ش�ص الغرب لعالقة 
تفاعلية مع ال�شرق وقد و�شعنا يدنا 

على اأهدافه, وتبني انه جاء اىل ال�شرق 
كفاحت وكم�شتعمر, وقد جند لذلك 

املبع�ثني على امل�شت�ى ال�شيا�شي 
والثقايف والع�شكري والقت�شادي, 

وراح يعمل على تفريغ املنطقة من 
ثرواتها وجتريدها من ق�تها ما ادى 
اىل تفريغ العقل من حمت�اه, وعمل 
على اإخ�شاعه يف امل�شت�يات كافة ما 

�شاهم يف ت��شيع اله�ة و�شلخ اي 
تف�ق عن الأمة العربية ول نعرف مل 

تر�شى بذلك؟!!
الكتاب:

حقوق االنسان في روايات عبد الرحمن منيف، 
تأليف- خديجة شهاب، ط1، المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، بيروت 2009، 686 صفحة 

حقوق اإلنسان في روايات عبد الرحمن منيف

وليد خالد احمد حسن

ان المنطقة العربية داخل روايات منيف قد تشكلت  بحسب الرؤية 
التي ارادتها الدولة وكشفت بذلك عن وجه الحاكم وابرزت التباين 

في اآلراء وازاحت الستار عن الوضع االجتماعي البائس الذي يعيشه 
اهل المنطقة.

ترك منيف اسئلة الحرية تطرح نفسها على الجيل الصاعد وقد حمله 
مسؤولية النهوض بالمجتمع ونفض االفكار البالية وحثه للبحث عن 

كيانه وبالتالي العمل على ايجاد كيان ثقافي خاص به.

تهدف هذه الدراسة التي نحن بصدد 
مراجعتها الى تسليط الضوء على حقوق 

االنسان في الوطن العربي ورصد دور 
االنظمة العربية في تطبيقها من عدمه، 

وذلك من خالل روايات عبد الرحمن 
منيف التي تتبعت معاناة االنسان العربي 
في ظل انتهاك حقوقه واساليب القهر 

التي تمارس في حقه، وتقدم دالئل 
علمية تظهر اساليب االلتفاف عليها 

واالستفادة منها بغية تطويعها للمصالح 
الشخصية او لتغطية مشاريع كبرى وفق 

قوانين محلية متخلفة ومجحفة بكافة 
الحقوق االنسانية. 
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كتاب جيمي كارتر الول " مل لي�ص  
الأف�شل؟" – املن�ش�ر عام 1976 عندما 

كان يف خ�شم ال�شباق الط�يل نح� 
من�شب الرئي�ص – قدمه ب�شكل �شاحر على 

انه م�شيحي ولد من جديد وحاكم ج�رجيا 
�شابق و�شابط بحرية �شابق ومعلم 

مدر�شة الحد )للتعليم الديني( ومزارع 
ف�ل �ش�داين , ال ان واجهة الكتاب القت 

ظالًل بال�شت�شهاد بق�ل رين�لد نيب�ر 
عامل الاله�ت :" واجب ال�شيا�شة املحزن 

ه� تر�شيخ العدالة يف عامل اثيم ". 
وذلك ال�شت�شهاد كان ا�شارة مبكرة على ان 
امل�شرت كارتر كان �شيمار�ص �شلطة الرئا�شة 

احيانًا على انها حمنة , ويف ال�اقع ان 
كتاب امل�شرت كارتر اخلام�ص والع�شرين 

الي�ميات  البي�ص" وهي  البيت  "ي�ميات 
املعّدة للن�شر واملزودة باله�ام�ص 

الت��شيحية عن �شن�اته امل�شطربة التي 
ق�شاها يف �شدة احلكم – يذكـّـر املرء 

بالباليا التي نزلت به حيث الكثري منها 
يتجاوز �شيطرته والطريقة التي تعرث 

بها وعانى بها وحاول بها القيام بالفعل 
الق�مي وحاول فهم اأخطائه وبدا انه ي�ؤمن 

باأن ال�شيا�شة يف عامل منحل الخالق 
اأدانته لك�نه ل يلقى التقدير . 

ويكتب الرئي�ص ال�شابق البالغ )86 
عامًا( يف كلمته اخلتامية " قد تك�ن هذه 

فر�شتي الخرية لتقدمي تقييم لع�شري 
يف البيت البي�ص , وبالنظر اىل املا�شي 

انا م�شدوم بعدد الهداف املكروهة 
التي �شعينا اليها " , وحتى ان اكرث 

اجنازاته مدعاة للفخر – معاهدة ال�شالم 
ال�شرائيلية – امل�شرية وارجاع الرهائن 

املحتجزين يف ايران اىل ال�طن ب�شالم 
كما  لـ�شمعته  جدوى  ذات  كانت  – بالكاد 
ـهـَـم  َـّ ي�شري ه� , م�شيفًا :" كنت احيانًا اأُتـ

بادارة �ش�ؤون احلك�مة من منظ�ر �شغري 
وباأين ا�شتبدادي ا�شتبدادًا مفرطًا وينبغي 

ان اعرتف باأن منتقديَّ كان لديهم على 
الرجح وجهة نظر �شحيحة ". 

والي�ميات لي�شت جمزية خ�ش��شًا 
لقراءتها يف جمم�عها مع �شفحاتها 
الالنهائية من الب�اب غري املق��شة 

التي ت�شف احل�ش�د وحفالت ال�شتقبال 
وامل�اعيد والجتماعات خمتلطة مع 
تعليقات جانبية من زوجته روزالني 

وعائلته ووالدته وهم ميار�ش�ن الهرولة 
وال�شباحة )وحتى ال�شباحة عراة( 

والب�لنغ و�شارات تف�قه يف التن�ص التي 
يتم تثبيتها على املالب�ص , ويف تذييل 
وحيد يــُـجفل امل�شرت كارتر باأن اب�اب 
الي�ميات تبدو بالفعل مهنئة للذات . 

كما ان الأب�اب ت�شيف القليل من املادة 
التي مل تكن م�ج�دة يف "احلفاظ 

على الميان" – مذكراته التي �شدرت 
عام 1982- ومما ل يدع� للده�شة ان 

اف�شل اجزائه يعك�ص اف�شل اجزاء ذلك 
الكتاب , ال وهي و�ش�فاته التف�شيلية 
لأزمة الرهائن والقرار املحت�م )ورمبا 

امل�ش�ؤوم( يف طرد بع�ص اع�شاء جمل�ص 
ال�زراء والقاء حما�شرة للبالد عن "اأزمة 

ثقة" عام 1979 )خطاب "التذمر"  ال�شهري 
على الرغم من انه مل ي�شتخدم الكلمة ابدًا( 
وبالطبع املفاو�شات بني ا�شرائيل وم�شر 
والتي ركع اثناءها و�شلى وعندما تاأخر 

تلكاأ الطرفان . 
ومت انتقاد "احلفاظ على الميان" على انه 

منافق وطائ�ص ول�ش�ء احلظ  تظهر هذه 
ال�شفات هنا – لي�ص من مفاجاأة ملحبي 

امل�شرت كارتر او امل�شتخفني به ب�شبب 
دفاعه عن التفاو�ص مع حما�ص وك�ريا 

ال�شمالية – كما ان لدى امل�شرت كارتر مياًل 
نح� التعريف  مب�ا�شيع معينة ولكن 
لي�ص نح� �شرحها وه� امر من املمكن 

فهمه من اب�اب الي�ميات , واحل�ا�شي 
التف�شريية تفيد ال انها ل تخدم ال 

نف�شها . 
ومع هذا فـاإن القراء ال�شب�رين 

�شيجدون "ي�ميات البيت البي�ص" 
اآ�شرة على �شعيدين هما : ان �شري 

الكتابة يعطي �شع�ر املرء عندما يك�ن 
رئي�شًا وان الب�اب تت�شمن تقييمات 
كليلة للنا�ص الذين كان يتعامل معهم. 

ولن�شلم جدًل ان امل�شرت كارتر كان 
فريدًا يف مقاربته ملن�شبه , فاأنت تتلقى 

تلميحًا مبكرًا عن مع�شالته – على �شبيل 
املثال – عندما يندب انغماره يف اك�ام 

من اوراق القرارات , وبدًل من اعادة 
تنظيم م�شاعديه فـاإنه يقرر ان ينخرط 

يف دورة تدريبية من ايفلني وود يف 
ت�شريع القراءة . 

لكن الي�ميات تعك�ص اي�شًا بق�ة جتربة 
اي رئي�ص ميطره وابل ازمة بعد اخرى 

, وقد ت�شاعفت الف�اجع على امل�شرت 
كارتر فيما كانت البالد ترزح حتت ثقل 
ال�شعار املت�شاعدة والبطالة و�شف�ف 

انتظار تعبئة ال�ق�د واحللفاء الذين 
يف اخلارج والذين كان م�شريهم 

القتل اوالطاحة بحكمهم والرهائن يف 
ايران وال�شفارات م�شتباحة واملفاعالت 

الن�وية تن�شهر وافال�ص �شركة 
كراي�شلر لل�شيارات والغزو ال�ش�فيتي 

لفغان�شتان . 
ويف من�ذج ماأل�ف بالن�شبة للروؤ�شاء 

الدميقراطيني احلديثني اتهم 
اجلمه�ري�ن امل�شرت كارتر باأنه كان 

مت�شاهاًل مع رو�شيا ومع الت�شخم ولكن 
على جناح الي�شار قاد ال�شينات�ر ادوارد 

كينيدي – ع�ش� احلزب الدميقراطي 

من ما�شا�ش��شت�ص – )قاد(ث�رة �شد 
تخفي�شاته على امل�ازنة واخفاقه يف 

ايقاف ا�شعار الطاقة املت�شاعدة – 
واخريًا �شد وظيفته الرئا�شية . 

وميكنك ان ترى كيف وملاذا كان امل�شرت 
كارتر ي�شعى اىل ال�شل�ى يف مالحقات 

منزوية ويف ملذات زيارة امل�شاهري , من 
فالدميري ه�رويتز اىل �ش�فيا ل�رين , 

واي�شًا يف الن�شطة العائلية كالتزلج مع 
اأحفاده وجمع نبات ال�شهمية مع زوجته 

, والي�ميات هي عبارة عن خليط نادر 
من �ش�ؤون الدولة وجه�د التهرب , وه� 

يكتب عام 1979 – على �شبيل املثال 
 , ال�شب�ع  ط�ال  جاهدًا  اعمل  – "كنت 

اعمل بع�ص اأ�شق العمال الذهنية يف 
حياتي " م�شريًا اىل اجتماعات كامب 

ديفيد لجل اعادة �شحن من�شب رئا�شته 
املرتنحة وي�شيف "كذلك , لي�ص من 

الي�شري تقبل النقد واعادة تقييم ا�شاليبي 
يف القيام بالم�ر والعرتاف باخطائي 

. كان هذا ا�شب�عًا من اعادة التقييم 
املـُـجهـِـد , وكنت اعدو ي�ميًا من ثالثة 

اىل خم�شة اميال وكنت ا�شبح بعدئذ". 
وهاج�ص الفالت ياأتي بلحظات غريبة 
كمثل املرة التي يقرر فيها امل�شرت كارتر 
ان يتهادى مبفرده على طريق الباخرة 
املقط�رة يف ج�رج تاون ولكنه ميتاز 

غيظًا عندما تخفق عنا�شر المن اخلا�ص 
 – مروري  زحام  يف  عالق�ن  – وهم 
)تخفق(يف املرور به لخذه من مراآب 

زوارق – حيث كان اجل� مثلجًا ومل تكن 
بح�زته قفازات :"وقفت هناك ملدة 10 

دقائق تقريبًا فيما كنت ا�شت�شيط غ�شبًا 
ومن ثم عدت اأدراجي اىل املدينة". 
اما بالن�شبة لتعليقات امل�شرت كارتر 

ال�شريحة ب�شاأن ال�شخ�شيات البارزة 
فـاإن "البيت البي�ص" قد ا�شدر م�شبقًا 

اعالنًا ما عن روؤيته القا�شية جتاه 
ال�شنات�ر كينيدي )الذي ت�يف العام 

املا�شي( حيث من ال�ا�شح انه ا�شتجابة 
�شمنية للتعابري الفظة عن امل�شرت كارتر 
وال�اردة يف مذكرات كينيدي املن�ش�رة 

بعد وفاته يف ايل�ل املن�شرم . 
وي�شري امل�شرت كارتر ا�شارة لذعة اىل 
ان افكار كينيدي الطم�حة بخ�ش��ص 
الرعاية ال�شحية مل تكن لديها الفر�شة 

لتمريرها )يف الك�نغر�ص(امنا كانت 
خمرجًا جيدًا له , وه� ي�ؤكد باأن مناف�شه 

�شعر باأنه م�ؤهل لت�يل الرئا�شة ولكن 
ذلك كان يف مناو�شتهما الوىل عقب غلبة 
امل�شرت كارتر عليه يف تر�شيح عام 1980 

وكان كينيدي يحت�شي اخلمر . 
وعدمية الرحمة ب�شكل م�ازٍ  هي 

انتقادات امل�شرت كارتر لرئي�ص وزراء 
ا�شرائيل مناحيم بيغن وم�شت�شار املانيا 

الغربية هيلم�ت �شميدت والكثري من 
حلفائه يف الك�نغر�ص واأع�شاء جمل�ص 

وزرائه مبن فيهم وزير اخلارجية 
�شايرو�ص اآر فان�ص . 

ان تك�ن اللغة كليلة واحيانًا م�شادة 
للروح امل�شيحية قلياًل ه� امر قد ياأتي 

كمفاجاأة , ففي اجتماع مع بع�ص 
امل�شّرعني يق�ل "اأخربتهم بطريقة 

لطيفة ان يذهب�ا اىل اجلحيم" , وزعيم 
يه�دي معني "يت�شرف دائمًا كحمار", 

والك�نغر�ص ه� "جمرد حزمة من 
�شني".  املق�شرين ال�شبيانيني امل�ش�َّ

وكان "ي�ميات البيت البي�ص" لينتفع 
من �شراحة اكرب اي�شًا , غري ان الكتابات 

هنا تــُـظهـِـر امل�شرت كارتر الذي نعرفه : 
متبجح وجماهر بعقيدته ب�شكل مزعج , 

متظاهر بالتق�ى وقا�شي الف�ؤاد , نافذ 
الب�شرية وغري مدرك لذاته, وهذه افكار 

واعظ دني�ي و�شيا�شي ماكر حماط 
بال�شدقاء ومع ذلك فه� غالبًا وحيد . 

�شتيفن اآر وي�شمان – وه� مرا�شل 
ل�شحيفة الني�ي�رك تاميز يف البيت 

البي�ص – مدير حترير وا�شتاذ زميل 
يف ال�شيا�شة العامة يف معهد بيرت�ش�ن 

لالقت�شادات الدولية وحمرر كتاب 
و�شيك ال�شدور بعن�ان "دانييل باتريك 

م�ينيهان : �ش�رة باحلروف حلامل 
اأمريكي". 

اسم الكتاب: يوميات البيت األبيض 
الكاتب: جيمي كارتر
ترجمة: هاجر العاني

ال؟ ـــــــم  ل ـــــــــضـــــــــل..  األف

كتاب با�شرتناك يعترب �شعبا لأن 
تركيبة عقله كانت معقدة , مثرية 

للذكريات , متعددة املعاين , و  
ح�شا�شة يف غري حملها , يف ر�شالة 

غري م�ثقة اىل ت , �ص , اإلي�ت 
, ي�شتك�شف با�شرتناك اجلمالية 

امل�شرتكة بينهما بلغة انكليزية ركيكة 
, حيث يق�ل باأن فن اإلي�ت الذي 

ي�شبه فنه :" ه� جزء م�شتقطع من 
غزارة اأ�شالته , و من ماّدية ال�ج�د 

" , يف كتابه الخري ا�شبح با�شرتناك 
مفه�ما اأكرث.

رواية دكت�ر زيفاك� كانت وا�شحة 
و �شريحة لدرجة النتحار , و كانت 

الق�شائد امل�شاحبة لها �شفافة جدا. 
يخربنا با�شرتناك اأن ي�ري زيفاك� 

كان , منذ ايام الدرا�شة , يحلم بتاأليف 
يخفي  احلياة  اإنطباعات  عن  " كتاب 

فيه, مثل اأع�اد الديناميت , اأروع 
الأ�شياء التي راآها يف حياته " , 

كان ذلك الكتاب ه� دكت�ر زيفاك� , 
انه مليء بالديناميت , و كما ت�ّقع 
با�شرتناك , فقد انفجر يف وجهه .
كان با�شرتناك اأول كاتب يف عهد 

ال�ش�فييت , يجروؤ على نقل حقيقة 
التاريخ احلديث لرو�شيا , على مدى 

اربعني عاما , عانى الرو�ص  الذين 
عا�شروه من حربني عامليتني , ثالث 

ث�رات , حرب اأهلية و جماعة ; 
ك�ارث ال�شرتاكية و املجاعة , 

تطهري اأهل الفكر و اجلي�ص و النخبة 
ال�شيا�شية ال�ش�فيتية و القطاع , 

اجل�ع , اأكل حل�م الب�شر , القتل , 
الق�شا�ص , كلها اأقرت ب�شرعية الذبح. 

ل �شيء مزور يف اخل�ش��شية 
ال�طيدة للرواية , انها تنتهي بذوبان 

خروت�شيف, و حتتفي "باحلرية"  
اجلديدة للروح , جم�ّشدة يف الكتاب 

الذي كتبه زيفاك� قبل م�ته.
تال�شت اآمال با�شرتناك عند �شحب 
الطبعة الرو�شية ال��شيكة لرواية 

زيفاك� من ال�شحافة ال�ش�فييتية , يف 
عام 1958 �شادف ن�شرها يف الغرب 
مع جائزة ن�بل املمن�حة لبا�شرتناك 

عن اعماله ال�شعرية و كتابه " يف 
التقاليد امللحمية الرو�شية العظيمة 

برواية  زيفاك�  دكت�ر  تربط  " التي 
ت�ل�شت�ي " احلرب و ال�شالم " , 

كان رد الفعل ال�ش�فييتي ه� التنديد 

ببا�شرتناك على انه خائن , مت طردة 
من احتاد الكّتاب و �شرقة م�شدر رزقه 

و الت�شنيع به يف ال�شحافة , رف�ص 
با�شرتناك البحث عن منفى يف الغرب 

, كما رف�ص جائزة ن�بل , ثم  مات 
خالل عامني. 

مرت خم�ش�ن �شنة , الآن لدينا  
الفر�شة لإعادة قراءة و تقييم روايته 

يف ترجمة جديدة. 
رّحب العامل برتجمات لري�شا 

ف�ل�ك�ن�شكي و ريت�شارد بيفري 
احلديثة لت�ل�شت�ي , ثم و�شل 

املرتجمان اىل دكت�ر زيفاك� ب�شمعة 
يح�شدان عليها , اعالنات )هارفل 

�شيكر( ت�عدنا باعادة املادة املحذوفة 
من الرتجمة الأ�شلية يف " هذه 

الرتجمة احلديثة املذهلة " , بال�شافة 
اىل الق�ايف و الدقة و ال�شعر الأ�شلي 

لبا�شرتناك. 
متت ترجمة دكت�ر زيفاك� لأول مرة 

على عجل من قبل ماك�ص هي�ارد و 
مانيا هاراري عام ,1958 كان ماك�ص 
يق�ل انه �شيقراأ �شفحة بالرو�شية ثم 
يكتبها بالنكليزية دون النظر لل�راء 

, يبدو هذا ل ي�شدق – حتى وان 
كانت ال�شفحة ال�احدة بالرو�شية 
تعادل ن�شف �شفحة بالنكليزية , 
فاعتقد بانه قام بذلك مع املقاطع و 
اجلمل , قام كال املرتجمني بعدها 

بتحقيق مطابقة ن�شختهما مع 
الن�شخة ال�شلية , مع هذا فقد كانت  

هناك اأ�شياء حمذوفة  مهملة جرى 
ت�شحيحها يف ترجمة ف�ل�ك�ن�شكي 

ثمن.  له  كان  هذا  و   , – بيفري 
ممار�شة ماك�ص املثرية هي يف ال�اقع 

مبداأ �شعب و �شروري , املرتجم 
يحتاج اىل م�شافة , عرثته الرئي�شية 
هي الن�شياق , بال وعي , اىل بريق 

لغته الأم , يف حالتنا هذه , كتابة 
ن�ع من النكليزية امل�ش�بة بالرو�شية 

, هذا ه� اخلطر الذي اأطبق على 
ف�ل�ك�ن�شكي و بيفري. 

عند القراءة الوىل ي�شعر املرء 
بالذه�ل من التعابري غري ال�شحيحة 

, هي يف الغالب ل جتلب النتباه 
لكنها غري �شحيحة ب�شكل خفي , ل 
ت�حي باأنها انكليزية , كذلك هناك 

ترتيب الكلمات با�شل�ب ل ميت اىل 
النكليزية ب�شلة فيما يتعلق بالفاعل 

و الفعل , هذه الكتابة امل�شّللة تعترب 
غري م�فقة يف احل�ار.

اللغة الرو�شية هي لغة جتّ�زية يف 
التما�شاتها و دع�اتها , ف�ل�ك�ن�شكي 

و بيفري يرتجمان كلمة بكلمة ب�شكل 
وق�ر , بينما هي�ارد و هاراري 

يق�مان بالتطبيع. 
الكلمات الدارجة تخلق م�شاكل مماثلة 

, و ال�شرد الروائي لبا�شرتناك مليء 
بهذه الكلمات. 

من املفيد تدقيق اللغة النكليزية 
لف�ل�ك�ن�شكي و بيفري مقابل اللغة 

الرو�شية , ميكن التاأكد من عدم دقتها 
من خالل م�شدر رو�شي , مع هذا 

فالن�شخة الأ�شلية هي ن�شخة دقيقة , 
بب�شاطة , انها مرتجمة ب�شكل �شيئ , 

لغة با�شرتناك الرو�شية مرّتبة, جزلة, 
عامّية و ر�شينة , لغة ف�ل�ك�ن�شكي 

مرتهلة   , مبتذلة  النكليزية  – بيفري 
و فيها اإ�شراف, غالبا ما جتعل مقاطع 

با�شرتناك الفل�شفية غري مفه�مة , 
انها اأ�ش�اأ من �شرد هي�ارد-هاراري 

املكثف , الطبيعي و ال�شفاف. 
هذه الختالفات ت�شتدعي ت�شاوؤلت 

عن الدقة , يرتجم ف�ل�ك�ن�شكي- 
بيفري  اللغة الرو�شية كلمة بكلمة 

فتبدو �شخيفة , اما هي�ارد – 
هاراري فانهما ينقالن ما ي�شتلزم 
اىل انكليزية �شهلة , بالتاكيد كان 

هذا اأحد مبادئ با�شرتناك كمرتجم 
, ففي ترجماته العظيمة ل�شك�شبري 

نراه يقّطع و ي�شغط و يب�ّشط الكالم 
بحرية. 

رمبا من ال�شهل انتقاد ف�ل�ك�ن�شكي 
و بيفري , ماذا ب�شاأن التحرر الثابت 

الذي يتبناه هي�ارد – هاراري ؟ 
هل لهما ما يربر ذلك ؟ هنا ناأتي اىل 

غم��ص با�شرتناك. 
ف�ل�ك�ن�شكي يحكمهما مبداأ الأمانة 

احلرفية , بينما هي�ارد- هاراري 
حتكمهما اأوامر ال��ش�ح و الناقة و 

العذوبة. 
املخاطر التي يعر�شها نرث با�شرتناك 

ل ميكن ت�شديقها من قبل القارئ 
الع�شري. 

اما الق�شائد , فهناك عدة ترجمات 
�شيئة لق�شائد با�شرتناك , و مل تكن 

ترجمة ف�ل�ك�ن�شكي – بيفري اأ�ش�اأ 
من باقي الرتجمات.

ال تلمسوا ساكن الغيم هذا
ترجمة: عبد الخالق علي

 في إحدى المناسبات قالت الشاعرة الروسية )مارينا سفيتيفا( بأن بوريس باسترناك يبدو مثل أعرابي مع فرسه ، في الثالثينات صّوره أحد األفالم الكارتونية على شكل ابي 
الهول له فك طويل و براثن معقوفة على القاعدة التي يضطجع عليها. 

كمتحدث ، كان باسترناك عصيًا على الفهم ، من الصعب جدا ترجمة كتابه ، في زمنه الصعب كان من األسلم ان ال يكون مفهوما بسهولة ، عندما أفزعه ستالين بمكالمة 
هاتفية " ودودة " في منتصف الليل ،،، " ماذا تقول عن قصيدة ماندلستام ؟ " رّد باسترناك بمناقشة  ما كان بالنسبة له القضية األساسية لحق اإلنسان بشأن  الحياة و الموت 

، ان االعتراض على قوة مستبدة مميتة في وجهها يحمل بعض المخاطر ، لكن لحسن الحظ كان ستالين نافد الصبر بحيث انه لم يفهم شيئا ، فقام بقطع االتصال ، هذه 
المرة كان الحكم بسبب قصيدة ماندلستام ، التي تعارض ستالين ، هو شكل من أشكال النفي الخفيف ، لكن في عملية التطهير الكبيرة عام 1937 كان باسترناك واحدا من 

بين 44،،، شخص شملهم التطهير ، يقال ان ستالين كتب بخط يده أمام إسم باسترناك "ال تلمسوا ساكن الغيم هذا ". 
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ما ظل عالقًا يف ذهني ل�شن�ات ط�يلة ه� الفلم املاأخ�ذ من 
رواية ) ثرثرة ف�ق النيل ( لنجيب حمف�ظ. فحني حّدثنا 
مدر�ص اللغة العربية الأ�شتاذ عبد علي يف ال�شف الثالث 

املت��شط/ 1972, عن كل من الرواية والفلم األفيتني مبه�رًا 
بكليهما. على الرغم من اأنني مل اأكن قد قراأت الرواية بعد, 

ومل يكن التلفزي�ن قد عر�ص الفلم, على حد علمي, حتى 
ذلك ال�قت. ح�شلت على ن�شخة من الرواية بعد اأ�شهر قليلة, 

وقراأتها, ومل يخب ظني. لكن مل تتح يل فر�شة م�شاهدة الفلم 
حتى العام 2006. كنت اأقّلب قن�ات الف�شائيات حني راأيت 

لقطة واحدة من فلم عربي.. قلت جازمًا؛ هذا فلم ) ثرثرة ف�ق 
النيل (. ويف نهاية الفلم قلت لنف�شي؛ لقد كان الأ�شتاذ عبد علي 

على حق. ولعل �شخ�شية اأني�ص زكي الذي مّثل دوره برباعة 
املمثل الراحل عماد حمدي كانت الأكرث اإثارة لالهتمام. اأذكر اأن 

مدّر�شنا اأخربنا يف وقتها كيف اأن املخرج ) ح�شني كمال ( غرّي 
النهاية لأنه �شّ�ر فلمه بعد هزمية حزيران 1967 ) وحتديدًا 

يف العام 1971 ( فيما كان حمف�ظ قد اأ�شدر روايته قبلها. تلك 
الرواية التي عّدها كرث من الباحثني والنقاد نب�ءة ملا �شيح�شل 

من كارثة ملجتمع خمّدر ل يعلم �شيئًا عّما يجري ح�له حتى 
ت�شدمه الهزمية في�شتيقظ واإذا ب�اقعه خمّرب ب�شكل مريع.  

   الفلم الآخر الذي انتظرت عر�شه ط�ياًل ه� ) ذهب مع الريح 
( املقتب�ص من رواية بال�شم نف�شه للروائية مرغريت ميت�شل.. 
قراأت الرواية يف العام 1973, وعرفت من خرب اطلعت عليه, 

ي�مها, يف جملة حملية, رمبا ) الإذاعة والتلفزي�ن (. باأنه 
حقق ثاين اأعلى اإيراد يف تاريخ ال�شينما الأمريكية. بعد اأكرث 
من ع�شرين �شنة �شاهدت الفلم على �شا�شة التلفزي�ن, واأي�شًا 

مل يخب ظني.. ح�شل فلم ) ذهب مع الريح ( على ثمان ج�ائز 
اأو�شكار, ه� الذي اأُنتج يف العام 1939 واأخرجه فيكت�ر 

فيليمنغ. فيما اأدى الدورين الرئي�شني ممثالن رائعان؛ كالرك 
غيبل يف دور مهّرب الأ�شلحة خالل احلرب الأهلية الأمريكية 

ريت�شارد بتلر. وفيفيان يل يف دور �شكارلت اأوهارا ال�شابة 
املدللة التي تنتمي لعائلة من املالك الزراعيني يف اجلن�ب 

الأمريكي, والتي �شتت�ىل رعاية �ش�ؤون اأ�شرتها ب�شجاعة, يف 
ظروف احلرب ال�شعبة.  وما زال الفلم يحتفظ باملرتبة الثانية 
من حيث الإيرادات, وقد اأُختري من �شمن اأعظم مائة فيلم منتج 

يف القرن الع�شرين, وكان ترتيبه الرابع.
   الفلم الثالث املقتب�ص من رواية جيدة, والذي اأعّده من اأجمل 
ما �شاهدت ه� ) املري�ص الإنكليزي ( للمخرج اأنط�ين منغيال, 

وقد اأُنتج يف العام 1996. قراأت الرواية يف نهاية الت�شعينيات 
وهي للكاتب مايكل اأونداجتي برتجمة ال�شاعر الكبري �شعدي 

ي��شف. و�شاهدت الفلم فيما بعد, اأكرث من ثالث مّرات. برع 
املمثل راف فايرن يف دور املري�ص الإنكليزي, وتاألقت املمثلة 

ج�ليت بين��ص يف اأداء دور هانا املمر�شة التي �شتتعلق بهذا 
املري�ص امل�شّ�ه ) بعد �شق�ط طائرته يف ال�شحراء الليبية 

واحرتاق معظم اأجزاء ج�شمه (, فتق�م برعايته يف دير اإيطايل 
مرتوك خالل احلرب العاملية الثانية. ويف هذا الفلم م�شاهد 

مذهلة ل ميكن ن�شيانها, ومنها م�شهد املمر�شة هانا معّلقة 
بنهاية عتلة يحركها باحلبال �شابط الألغام الهندي 

)كيب/ املمثل نافني اأندروز( فتظهر وكاأنها 
حتّلق يف اله�اء وبيدها �شعلة تتفرج 

عن قرب على الر�ش�م امل�ج�دة يف 
حميط قبة الدير من الداخل.

   اإن الروايات العاملية التي حتّ�لت 
اإىل اأفالم ممتازة كثرية جدًا, ولكن متى 
�شن�شاهد رواياتنا العراقية وقد حت�لت 

اإىل اأفالم ممتازة؟.

بين الرواية والفلم
سعد محمد رحيم

تأثير الحارة 
ي�شتهل حممد �شلماوي اأ�شئلته لنجيب 
حمف�ظ ب�ش�ؤال عن الن�شاأة امل�ؤثرة يف 

كتاباته , وعلى راأ�شها احلارة التي األهمته 
اأ�شهر اأعماله وهي " الثالثية " , لكن الأهم 

اأن حمف�ظ ذكر حي اجلمالية وكيف اأنه 
كان يعي�ص يف بيت �شغري مك�ن من ثالثة 
ط�ابق كل طابق يتك�ن من غرفتني , واأن 

احلارة بكل تفا�شيلها حملت يف حياته 
ترميزًا لأ�شياء كثرية ؛ فقد كانت يف بع�ص 

الأحيان ـ وكما يق�ل حمف�ظ ـ " احلارة 
ال�اقعية " التي عرفها يف طف�لته , واأحيانًا 

هي " رمز لل�طن " مثلما يف " زقاق املدق 
مثلما  " كلها  للدنيا  " رمز  هي  واأحيانًا   , "

يف " احلرافي�ص " اأو يف " اأولد حارتنا 
اإىل  جنيب  نظر  الكاتب  يلفت  وهنا   , "

تاأثري اآخر للمدينة بكل م�شكالتها و�شكانها 
املعا�شرين يف كتاباته امل�شرحية خا�شة , 

حيث علل جنيب هذا بتاأثره ال�شديد بامل�شهد 
الرم�شاين املتفرد الذي كان ل يراه اإل يف 
�شهر رم�شان عندما كان ي�شعد اإىل �شطح 

منزله ويطل على مئذنة امل�شجد احل�شيني , 
وكيف اأنه مل يكن م�شم�حًا له باخلروج لياًل 
مل�شاهدة تلك ال�ش�ر البان�رامية لهذا امل�شهد 
بكل تفا�شيله , اإل خالل هذا ال�شهر الكرمي . 

مصر اإلسالمية 
ومن خالل اأ�شئلة م�شتفي�شة واإجابات 

اأكرث ا�شتفا�شة عن احل�شارة , امل�شرية , 
يتبني القارىء ولع جنيب حمف�ظ وميله 

اأكرث اإىل م�شر الإ�شالمية التي تختلف عن 
اإيران الإ�شالمية اأو ال�شع�دية الإ�شالمية اأو 
اإندوني�شيا الإ�شالمية اأو اأفريقيا الإ�شالمية 

؛ فاأحياء القاهرة الإ�شالمية القدمية يف نظر 
جنيب هي التي ولد بها وت�شرب بروحها 

وخا�شة الأحياء اململ�كية والأي�بية 
والفاطمية , ثم يلي ذلك م�شر الفرع�نية 

اأ�شل احل�شارة والزراعة والأبجدية عنده , 
ويف ذات الإطار يجيب حمف�ظ عن �ش�ؤال 

ح�ل " م�شر القبطية " فيذكر اأن م�شر 
القبطية تعترب فرتة ق�شرية ن�شبيًا يف 

حياة م�شر باملقارنة مع اآلف ال�شنني التي 
عا�شتها الفرع�نية قبل ذلك اأو الإ�شالمية 

بعد ذلك , لكنه ي�ؤكد على اأن القبط هم 
الذين حافظ�ا على روح م�شر القدمية 
فكانت م�شر القبطية همزة ال��شل بني 

التاريخ امل�شري القدمي والتاريخ احلديث 
, ويعرتف جنيب باأن مل�شر القبطية ه�ى 
خا�شًا يف نف�شه يع�د لأيام الطف�لة حيث 

كانت ت�شطحبه اأمه ـ التي ل تقراأ ول تكتب 
ـ لزيارة اآثار م�شر القدمية , فكانت تنبهر 

اأمامه بالكني�شة املعلقة نف�ص انبهارها بقلعة 
�شالح الدين وبالآثار الإ�شالمية الأخرى.  

حادثة نيلية 
ويف اإطار احلديث عن تاأثري النيل يف حياة 

حمف�ظ , ي�ش�ق الأديب الراحل حادثة 
مثرية وطريفة ؛ فبعد انتقال جنيب من 

حي اجلمالية القدمي اإىل العبا�شية , كان 
يخرج ب�شحبة اأ�شدقائه يف نزهات نيلية 

باملراكب ال�شراعية يف �شاحل رو�ص الفرج 
, ويذكر جنيب اأنه ذات مرة قفز اأ�شدقاوؤه 

جميعًا للغط�ص وترك�ه وحيدًا ف�ق املركب 
لأنه ل يجيد ال�شباحة ؛ حيث ف�جىء 

باإحدى الغارات اجل�ية للحرب العاملية 
الثانية ت�تر الأج�اء , مما اأ�شعره بالرعب 

واخل�ف ال�شديدين وحيدًا ف�ق املركب 
وو�شط النيل , ويروي جنيب حادثة اأخرى 

عندما مرقت �شفينة كبرية بج�ار املركب 
ال�شغري الذي كان ف�قه ه� واأ�شحابه علي 
اأحمد عي�شى وت�فيق الط�يل وعبد الهادي 

اأب� ريدة واأديب مرتي وح�شني م�ؤن�ص , 
حيث راأوا امل�ت باأعينهم ل�ل عناية الله , 
ورغم ذلك ظل ع�شق جنيب للنيل م�شيطرًا 

على كيانه , حتى ذكر اأنه كتب روايته 
ع�امته  وحي  " من  النيل  ف�ق  " ثرثرة 

اخلا�شة التي �شكنها يف بداية زواجه عام 
1954 يف �شارع النيل بالعج�زة والتي 

كانت تطل على اأ�شجار الكازوارينا البا�شقة 
يف مياه النيل , وعلى ع�امات اجلريان 

اأمثال علي ماهر با�شا واملطربة منرية 
املهدية . 

العنف واإلرهاب 
وبعد �شجالت بني �شلماوي وحمف�ظ 
ح�ل خ�شائ�ص ال�شخ�شية امل�شرية , 
وك�نها ترف�ص العنف واإراقة الدماء , 

يلتقط �شلماوي اخليط وي�شاأله عن �شر 
انت�شار العنف والإرهاب الديني ؛ حيث 

�شرح حمف�ظ باأن الأديان نزلت من اأجل 
املحبة والت�شامح , واأنه ينبغي عالج 

ظاهرة العنف والإرهاب الديني يف اإطار 
البحث يف الظروف الجتماعية وال�شيا�شية 

التي اأدت لذلك , ويف هذا ال�شياق يتطرق 
حمف�ظ اإىل ال�شع�ر العام بخيبة الأمل 

املتزامنة مع اأزمة اقت�شادية طاحنة , واإىل 
تهاوي الق�مية العربية وتداعي الفكر 

ال�شرتاكي , وا�شطرار الإن�شان للع�دة 
اإىل جذوره القدمية بحثًا عن ماأوى وعن 

احلقيقة املطلقة التي ل ميكن اأن تتهاوى مع 
الزمن , ويقرر اأن العنف والإرهاب رد فعل 

لأو�شاع مرتدية , وبقدر ترديها بقدر العنف 
الذي تتخذه ردة الفعل , وي�ؤكد جنيب اأن 

ال�شاب الذي ل يجد مكانًا له يف هذه احلياة 
التي كان يتطلع اإليها , ل يفعل �شيئًا �ش�ى 
التفكري يف اأن يحطم املجتمع الذي يرف�شه 

, فاإذا كان هذا التفكري يتم حتت دع�ى 
دينية �شامية فاإن اجنذابه اإىل التيار يك�ن 

اأق�ى واأ�شد . 
الشك في العقيدة 

ويف اإجابة على �ش�ؤال مثري للغاية ه� " 
هل مرت عليك حلظات �شك على م�شت�ى 
العقيدة ؟ " يق�ل جنيب حمف�ظ " نعم " 

ثم ي�شيف باأن ذلك كان يف مقتبل العمر 
حني اأراد اأن يخ�شع عقيدته للعقل واملنطق 

والعلم , م�ؤكدًا اأنها كانت فرتة ط�يلة 
واأليمة دامت لأربع اأو خم�ص �شن�ات 
قبل بدء الكتابة , واأنه خرج منها كما 

خرج الغزايل , بقلبه ل بعقله , خرج منها 
باليقني , لكنه يقني الإميان , اأما العقل 

فقد �شحبه اليقني وراءه , وذكر جنيب اأن 
اأ�شداء هذه الفرتة الع�شيبة من حياته 

م�ج�دة يف بع�ص رواياته مثل " الطريق 
معرفة  حماولة  " حيث  " ال�شحات  " اأو 

املطلق معرفة عقلية , وهي حماولة تف�شل 
يف الروايتني , ويف اإجابة اأخرى ذات 
�شلة على �ش�ؤال ه� " هل مازال هناك 

مكان يف عاملنا املادي هذا للدين ؟ " يجيب 
حمف�ظ باأنه يف ظل التقدم الهائل اأ�شبحت 

�شرورة الدين اأ�شد , لأن هذا التقدم اإما اأن 
يراعى يف ا�شتخدامه �شيء من املبادىء 

الإن�شانية والأخالقية , اأو �شيخ�شع 
لتقدير العقل وامل�شلحة وحدهما , والعقل 

وامل�شلحة بعيدًا عن املبادىء قد تن�شاأ 
عنهما الكثري من الك�ارث مثل احلربني 

العظميني مثاًل , ثم يقرر جنيب اأن ما 
نراه ح�لنا من جرائم واأحداث اغت�شاب 

واأعمال عنف اإمنا ه� نتاج لنف�شال العقل 
وامل�شلحة عن املبادىء , اأما حني تخ�شع 

ق�ة الإن�شان للمبادىء الدينية فاإنها 
ت�شبح خلري الإن�شان , ويف راأيه ل ميكن 

ال�شتعا�شة عن الدين ببع�ص الفل�شفات 
ال��شعية احلديثة حتى واإن انط�ت على 
مبادىء اإن�شانية واأخالقية ؛ لأن ما يتلقاه 

الإن�شان من اجتهاد لي�ص مثل ما يتلقاه من 
رب هذا الك�ن , وه� ما جعل الفال�شفة 
اأنف�شهم يطالب�ن بالدين مثل الفرن�شي 

فيكت�ر ك�زان الذي قال : اإننا يف حاجة 
اإىل الدين من اأجل الدين .  

إسرائيل والسالم 
وحتت هذا العن�ان ذكر الكاتب حممد 

�شلماوي اأنه مل يتعر�ص اأحد للهج�م فيما 
يتعلق مب��ش�ع اإ�شرائيل مثلما تعر�ص 

جنيب حمف�ظ ب�شبب وجهة نظره الثابتة 
, والتي تدع� اإىل ال�شالم واإيجاد اأ�شل�ب 

اآخر للتعامل مع اإ�شرائيل غري احلرب , 
وي�ؤكد �شلماوي اأن حمف�ظ اأعلن وجهة 

نظره تلك يف املرحلة التالية لهزمية 1967 
اأي قبل زيارة ال�شادات للقد�ص بح�ايل 

ع�شر �شن�ات , وكان من نتيجة ذلك ـ كما 
يذكر �شلماوي ـ اأن منع جنيب حمف�ظ 

من الكتابة عام 1973 , وحجبت الأعمال 
الدرامية املقتب�شة من رواياته يف تلفزي�ن 
الدولة , وذلك بعد اأن وقَّع حمف�ظ عري�شة 

مع عدد من كتاب ومثقفي م�شر تعلن 
ا�شتياءها من حالة الال�شلم والالحرب التي 

كانت �شائدة , وتطالب ال�شادات ب�شرورة 
اتخاذ قرار يف هذا ال�شدد , وب�ش�ؤال 

�شلماوي جنيب عن هذه الفرتة اأجاب باأنه 
اتهم يف �شرفه ال�طني , وباأنه " عميل 

اإ�شرائيلي " ل ل�شيء �ش�ى لأنه يرى عدم 
النف�شال عن ثقافة الآخر حتى ول� كان 

عدوًا , ولأن املقيا�ص ال�حيد يف الفن ه� 
اأيهما اأجمل , ويف الفكر اأيهما اأ�شح , 

فيجب األ نخ�شى من اأي فكر اأجنبي  .. بل 
اأهاًل به , واأنا ـ والكالم ملحف�ظ ـ من م�قع 
ق�تي التاريخية والثقافية م�شتعد للتعامل 

مع اإ�شرائيل , اإن كان لها اأدب ف�شاأقروؤه 
واأق�ل هذا جيد وهذا رديء , لكن الذين 
يحذرون من ذلك قائلني اإن اإ�شرائيل اإذا 

دخلت يف التجارة ف�شتغلبنا , واإذا دخلت 
يف الثقافة ف�شتمحينا , فاإنهم قد م�شح 

عقلهم , وحميت �شجاعتهم الأدبية , وزالت 
ثقتهم باأنف�شهم , وفقدوا ا�شتقاللهم اأمام 
اإ�شرائيل , وهذا يعني اأن روح الهزمية 

اأمام اإ�شرائيل مل تربح نف��شهم بعد . 
حسن الختام 

وبعد اأن يتطرق �شلماوي يف اأ�شئلته 
امل�جهة ملحف�ظ , اإىل ج�انب اأخرى يف 
الكتاب عن " املراأة " و " اجلرمية " و" 

الأدب " , وعن " رابطات العنق " التي مل 
يكن جنيب يرتديها اأبدًا , ثم اإىل " الف�ل 

والطعمية " كاأكالت �شعبية م�شرية لها 
دللتها الجتماعية والثقافية يف املجتمع 

امل�شري , و" طعنات امل�ت "  التي تعر�ص 
لها جنيب حمف�ظ , يختم املحاور ح�اره 

ب�ش�ؤال عن " هم�م الي�م " حيث يجيبه 
جنيب باأن اأهم ما ي�شغل الإن�شان حني 

ي�شل اإىل املحطة الأخرية من حياته , ه� 
اأن يطمئن على ذويه , وال�شيء الثاين 

ه� ح�شن اخلتام . وبعد , تعد ح�ارات 
�شلماوي مع جنيب حمف�ظ مهمة لكل 

مثقف وقارىء ؛ لأنها تر�شم املالمح 
الفكرية والثقافية والإبداعية والإن�شانية 

كذلك يف حياة علم من اأعالم الرواية 
العربية . 

عرض: اوراق

عن دار الشروق المصرية بالقاهرة، 
صدرت الطبعة الثانية من كتاب " نجيب 

محفوظ .. وطني مصر " للكاتب محمد 
سلماوي ، في مائة صفحة تقريبًا من 

القطع المتوسط ، وهو كتاب يضم النص 
العربي لكتاب " وطني مصر " الصادر 
بالفرنسية في باريس عن واحدة من 

كبريات دور النشر العالمية هي دار " ال 
تيس " ، والمترجم إلى عدة لغات أخرى 

منها الهولندية واأللمانية واليونانية 
وغيرها ، وفيه قدم الكاتب محمد 

سلماوي سلسلة حوارات متصلة أجراها مع 
نجيب محفوظ ، وقد القى الكتاب ترحيبًا 

كبيرًا في األوساط الثقافية الفرنسية 
على وجه الخصوص ، حتى أن نادي 

الكتاب الفرنسي اختاره كأفضل كتاب ، 
وذلك لما يتضمنه من حرفية كبيرة في 
استنطاق صاحب نوبل ليدلي بتصريحات 

مثيرة في قضايا أدبية وثقافية وسياسية 
عديدة  ربما لم يكن يعرفها كثيرون 

عن نجيب محفوظ الكاتب واإلنسان ، ومن 
الجدير بالذكر أن الكاتب محمد سلماوي 
يشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد الكتاب 

المصريين ، كما أنه كان من المقربين 
جدًا لألديب الراحل ، وليس أدل على 

ذلك من اختيار محفوظ له ليكون ممثله 
الشخصي في احتفاالت نوبل عام 1988 

باألكاديمية السويدية باستوكهولم.

كتاب "نجيب محفوظ .. وطني مصر" لمحمد سلماوي 
 استفز همم  الفرنسيين  لقراءة صاحب نوبل، وكشف وجهة 

نظره في السالم مع إسرائيل
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التصحيح اللغوي  محمود شاكراالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

نماذج حية وخاصة من نساء 
ورجال، في مفاصل حادة من 

حياتهم اليومية، في أجواء 
شرقية وغربية مختلطة، تثير 

أسئلة جديدة عن حقائق غائبة، 
أو ألغاز، في نسيج قصصي خاص 

ولغة مشوقة.


