
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

العدد )2235( ال�سنة التا�سعة
ء االحد )28( اآب 2011

ملحق يعنى باآخر اال�سدارات احلديثة فـي العامل ي�سدر عن م�ؤ�س�سة 

القصة الحقيقية إلبادة حلبجة



العدد )2235( السنة التاسعة االحد )28( آب 22011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
3

يندرج كتاب »حياة دون كيخوته 
و�سانت�سو« للكاتب الإ�سباين ميغيل دي 

اأونامونو يف اإطار ال�سيل اجلارف من 
الن�سو�ص النقدية التي حاولت تف�سري 

�سخ�سية الدون كيخوته وتابعه �سانت�سو 
بانثا بطلي رواية الكاتب الإ�سباين 

�سريفانت�ص حيث �سهدت الأربعمئة �سنة 
الأخرية التي تلت �سدور الرواية العديد 

من الدرا�سات واملقالت والأطروحات التي 
�سعت لتقومي هذا العمل الأدبي العظيم. 

وكان كتاب وفال�سفة واأدباء كل ع�سر 
يفهمون الدون كيخوته على طريقتهم 

فيربزون طبيعته ال�ساخرة من كتب 
الفرو�سية ووظيفته التهكمية من عادات 
معينة وموقفه يف الدفاع عن املثل العليا 

وتقومي العوجاج ف�ساًل عن الرتكيز 
على طبيعة العمل الروائية الواقعية  التي 

د�سنت م�سار الرواية العاملية مبفهومها 
احلديث. 

ويف هذا الجتاه ياأتي كتاب اأونامونو 

املن�سور لأول مرة عام 1905 يف الذكرى 
املئوية الثالثة ل�سدور رواية ثربانت�ص 
حيث �سبقه يف اإ�سبانيا بتلك املرحلة كم 

هائل من الأدب التجديدي الإ�سالحي 
�ساهم اأونامونو نف�سه يف اإثرائه يف ما 

بعد ب�سورة متوالية وحا�سمة عرب اأعمال 
ومقالت مهمة حول فيها دون كيخوته اإىل 
مركز تاأمالته حول اأ�سباب انحدار الإ�سبان 

و�سباتهم والبحث عن حلول للخروج من 
ذلك الو�سع جاعاًل من الدون كي�سوت مثاًل 
لفار�ص الإميان مبثل ن�سر العدالة واملحبة. 

ويقول �سالح علماين مرتجم الكتاب عن 
الإ�سبانية يف مقدمة الكتاب ال�سادر حديثًا 
عن “دار رفوف” بدم�سق انه من اأجل فهم 

دقيق لهذا الكتاب ولطروحات اأونامونو 
فيه فال بد للقارئ من العودة جمددًا اإىل 

اأجواء املرحلة التي كتب فيها هذا الكتاب 
اأي مرحلة ما بعد هزمية اإ�سبانيا يف 

مواجهتها مع الوليات املتحدة عام 1898 
والتي انعك�ست على كافة م�ستويات 

احلياة اليومية الإ�سبانية فكان هناك 
اختالل توازن هائل جرى التعبري عنه على 

امل�ستوى الفكري من خالل كتاب “جيل 
98” الذين عك�سوا يف اأعمالهم احت�سار 

الكارثة ال�ستعمارية والغم الوجودي 
ملو�سوع اإ�سبانيا. 

ويو�سح علماين على �سفحات الكتاب اأن 
“حياة دون كيخوته و�سانت�سو” لي�ص يف 

الواقع اإل �سورة ذاتية يقدمها اأونامونو 
لنف�سه مزينة مبجموعة من القيم كالإميان 

وال�سجاعة واجلنون والعاطفة كي 
يعر�ص نف�سه للقارئ كمثال حيوي خا�ص 

باأونامونو قبل اأن يكون لرثبانت�ص 
ويوؤكد اأنامونو يف مقدمة الطبعة الثانية 
لكتابه اأن اإ�سداره “ حياة الدون كيخوته 
و�سانت�سو” توافق م�سادفة ولي�ص عمدًا 

مع الحتفال بالذكرى املئوية الثالثة 
لطباعة الكيخوته اأول مرة اإذ يجب عدم 

فهم كتابه على اأنه “عمل مبنا�سبة الذكرى 
املئوية”. 

ويهرب اأونامونو يف كتابه “حياة دون 
كيخوته و�سانت�سو” من الطريقة التقليدية 

يف قراءة عمل ثربانت�ص التي �سار عليها 
التجديديون من اأبناء جيله ففي جلوئه 

اإىل طرح اأ�سطورة الكيخوته مل يتبع 
اأونامونو الدروب التي خطها غريه من 

التجديديني الإ�سالحيني اإمنا ا�ستفاد 
من �سخ�سية الكيخوته ب�سورة اأ�سا�سية 

ليحدد نف�سه يف دور املثقف امل�سمم يف 
تلك الفرتة على لعب دور البطولة. 

وينطلق اأونامونو يف تاأمالته حول 
�سخ�سية الكيخوته من اإنكار اأي مغزى 

مو�سوعي يف كتاب ثربانت�ص ويبقي 
خطابه موجهًا ح�سريًا اإىل ذاتية القارئ 
فرناه ينطلق يف خطابه على الدوام من 
جتربة واردة يف الكتاب ترفع لديه اإىل 

مقولة فل�سفية ثم حتول اإىل نظرية واأخريًا 
ويف حركة ثالثة يتحول اهتمام الن�ص اإىل 

احلياة.   
 يذكر اأن كتاب “حياة دون كيخوته 

و�سانت�سو” يقع يف 324 �سفحة من 
القطع املتو�سط ورواية ثربانت�ص من 

اأهم الروايات العاملية التي تلقت يف 
القرن التا�سع ع�سر دفعة كبرية حولت 

الكيخوته اإىل اأ�سطورة من خالل ما قدمه 
الرومان�سيون الأملان من قراءات مثالية 

للكتاب و�سعت من انت�ساره عامليًا. 
ودون كيخوته هو ال�سخ�سية الرئي�سية 

التي متنح العنوان لرواية الكاتب 
الإ�سباين ميغيل ثربانت�ص ال�سادرة 

بعنوان.. “ق�سة النبيل العبقري دون 
كيخوته دي ل مانت�سا” حيث كان 

�سدورها اأول مرة يف جزاأين الأول منهما 
عام 1605 بينما �سدر اجلزء الثاين بعد 

ع�سرة اأعوام يف العام 1614 وتعترب 
رواية ثربانت�ص من اأو�سع الكتب قراءة يف 

العامل فقد حتول بطلها “دون كيخوته” 
مع مرور الزمن اإىل اأ�سطورة ومنوذج 

للمغامر املثايل املنا�سل �سد الظلم. 
-�سانا-

من منطلق ما اأفرزته النظرية الأدبية عن 
جن�ص الرواية واعتبارها نوعًا مفتوحًا، 

ويف بع�ص الأحيان جن�سًا ل �سكل لها، اإل اأن 
هذا مل مينع من اعتبارها يف بع�ص الأحيان 

اأ�سوًل تاريخية لأنواع مثل )امللحمة / 
اخلطابة / ال�سرية / الرحلة( وغريها من 

اأمناط ال�سرد الأدبي. 
والعجيب اأنه مع هذه الأهمية اإل اأنها مل 

تاأخذ تعريفًا جامعًا يحدُّ من م�ساألة التداخل 
حيث �سارت بهذه املرونة والنفتاح واحدا 

من الأجنا�ص الأدبية التي تاآخمت مع 
حدودها اأجنا�ص اأدبية خمتلفة، فتداخلت 
الرواية مع ال�سرية وغريها من الأجنا�ص 

القريبة كاملذكرات واليوميات، ويف ظل هذه 
احلالة بداأت النظرية الأدبية تنظر لالأجنا�ص 
املتداخلة مع جن�ص الرواية كجن�ص م�ستقل، 

فظهرت م�سميات كثرية حتت عباءة 
النظرية.

يف �سوء هذه الإ�سكالية جاء هذا الكتاب 
وال�سادر حديثًا، عن الهيئة العامة لق�سور 

الثقافة، �سل�سلة كتابات نقدية، عدد 200 
كتاب رواية ال�سرية الذاتية: درا�سة يف 
التاأ�سيل والت�سكيل للناقد ممدوح فراج 

النابي. ويقف الكتاب عند املنطقة الو�سطى 
التي �سمحت باإمكانات خروج اأنواع وليدة 

حتمل من �سفات اجلن�ص امل�ستقلة عنه، ويف 
ذات الوقت لها �سمات م�ستقلة، حتدو بها 

لأن تكون بذاتها جن�سًا م�ستقاًل. كما يتناول 
الكتاب بالتحليل م�سطلح رواية ال�سرية 
الذاتية، هذا امل�سطلح الذي اأخذ اأ�سكاًل 

عدة ح�سبما اأرتاأى النقاد، فهو تارة ال�سرية 
الذاتية الروائية، واأخرى الرواية ال�سريية، 

واإن كان املوؤلف اأرت�سى م�سطلح رواية 
ال�سرية الذاتية ويعرفها بـ كل عمل فني 

متخّيل تتقابل فيه ]الأنا ال�ساردة [مع ]الذات 
امل�ستعادة [جزئيًا اأو كليًا بحيث ينه�ص - 

اأ�سا�سًا - على التجربة الذاتية والوقائع 
والأحداث، بعد �سياغتها فنيًا يف اإطار ] 

تخييلي روائي [ وميكن للقارئ من خالل 
قرائن ميثاقية اأن يتحقق من الت�سابهات و 
الأ�سداء، دون حاجة اإىل اعرتاف اأو اإقرار 

من املوؤلف. 
كما تناول املوؤلف يف الباب الأول الذي جاء 
حتت عنوان تداخل الأنواع وتوالد ال�سرد، 

عالقة الأجنا�ص الأدبية ببع�سها البع�ص 
كتفاعل الرواية مع غريها، وعالقة الرواية 

بال�سرية الذاتية، والنتاجات الروائية 
الأوىل وا�ستثمارها للتجارب الذاتية يف 
العاملني الغربي والعربي، واأ�سباب ن�ساأة 
امل�سطلح التي ردها املوؤلف اإىل �سعوبة 

حتقق ال�سرية الذاتية يف العامل العربي، 
نتيجة اخلجل واحلياء اللذين هما �سمة 

من �سمات املجتمعات الإ�سالمية وال�سرقية، 
وبالتايل انتفاء ال�سرط الرئي�سي لكتابة 

ال�سرية الذاتية وهو ال�سدق الذي يتنافى 
مع احلياء. كما تطرق الكتاب اإىل مرونة 
النوع الأدبي التي اأتاحت الفر�سة خللق 

اأنواع جديدة يف املنطقة الو�سط ي�سعى هذا 
دها -  الكتاب ـ �سمن جملة الأهداف التي حدَّ
لكت�ساف مالمح نوع اأدبي جديد، تولَّد عن 

نوع الرواية، التي ا�ستقر الراأي ـ منذ ن�ساأتها 
ـ على اأنها جن�ص اأدبي مفتوح، وقابل لكافة 

اأ�سكال التفاعل اأو التداخل، التي فر�ستها 
طبيعة النوع، التي ُو�سفت باأنها مرنة 

ومع تولد هذا النوع اجلديد رواية ال�سرية 
الذاتية، عن نوع الرواية، اإل اأنه يطمح ـ هذا 

النوع الوليد الهجني ـ لأن يكون نوعًا اأدبيًا 
م�ستقاًل، يقف ب�سماته املائزة - التي يفرت�ص 

البحث والباحث اأن تكون هكذا، تفرقه 
عن كافة الأجنا�ص القريبة مثل الرواية اأو 

ال�سرية الذاتية - بطرائقه ال�سردية التي 
ينتهجها، وخ�سائ�سه الأ�سلوبية. واأي�سا 

بدوافع الُكّتاب الذين مييلون اإليه دون غريه 
من الأنواع ال�سردية القريبة.

ومن ثم يتاأ�س�ص الكتاب، يف �سوء ما �سبق، 
على جمموعة من الفرو�ص / والت�ساوؤلت 

التي حتيط بعالقة الرواية، والأجنا�ص 
القريبة من خالل اإمكانية التفاعل بينها، 

وبني غريها هذا من جانب، كما تت�سل 
هذه الت�ساوؤلت مبفهوم النوع اجلديد 

)رواية ال�سرية الذاتية(، وميثاقه الذي 
ُيْخرج ما ل �سلة له بهذا النوع من حدود. 

من جانب ثاٍن. كما ترتبط هذه الفرو�ص 
/ والت�ساوؤلت مبالمح العالقة بني رواية 

ال�سرية الذاتية، ورواية املراأة، ورواية 
الغربة، ورواية ال�سجن. ومدى اإمكانية هذه 

التمثيالت، ا�ستيعاب هذا النوع، واأي�سا 
القدرة على متثيله، من جانب ثالث . وكذلك 

تتعلق هذه الفرو�ص / والت�ساوؤلت، من 
جانب رابع، باملكونات الفنية وال�سمات 

ُم هذا النوع، وتفرقه عن  الأ�سلوبية، التي َت�سِ
الأجنا�ص القريبة، مثل الرواية اأو ال�سرية 

الذاتية. ومن هذه املكونات، درا�سة و�سعية 
الراوي يف الكتابة ال�سري ذاتية، واأي�سا 

درا�سة الزمن وطبيعته داخل اخلطاب 
ال�سريي، وكذلك درا�سة ال�سرد وطرائقه 

داخل بنية رواية ال�سرية الذاتية واأخريًا 
درا�سة و�سعية املروى له، ودرجة ح�سوره 

داخل الن�سو�ص، مادة الدرا�سة. 
وقد جاء الكتاب ـ بناء على ما تقدم )اختبار 

الفرو�ص والت�ساوؤلت( يف بابني اأ�سا�سيني: 
الباب الأول: تداخل الأنواع الأدبية، وتوالد 

ال�سرد. وقد احتوى على ف�سلني الأول: 
الت�سكيل ال�سري ذاتي، وحتولت الذات 

وحدود النوع. وناق�ص فيه املوؤلف مباحث 
عديدة هي )الرواية وتفاعلها مع الأنواع، 

ال�سرية الذاتية وتداخلها مع الرواية، 
مفهوم رواية ال�سرية الذاتية، الرواية 

وا�ستثمار التجارب الذاتية، رواية ال�سرية 
الذاتية وتداخل الأنواع، متثيالت ومناذج 

لرواية ال�سرية الذاتية، واأخريًا اهتم الف�سل 
مبناق�سة حتولت الذات، وحتولت الواقع 

عرب املتخيل ال�سردي(. ونه�ص الف�سل 
الثاين من الباب الأول:امليثاق وقرائن العقد 

ال�سري ذاتي على التفرقة بني امليثاق ال�سري 
ذاتي، وامليثاق الروائي، ففي امليثاق ال�سري 

ذاتي يجب الإقرار من قبل املوؤلف باأن الن�ص 
�سرية، يف حيان يف رواية ال�سرية يكون 
الغياب والنفي قرينة، ثم تطّرق لدرا�سة 

القرائن الدالة على ماهية النوع، باعتبارها 
عالمات / اإ�سارات ت�سي ببع�ص التوجيهات 

/ لنتماء الن�ص للجن�ص ال�سريي. 
اأما الباب الثاين، فقد جاء بعنوان املكونات 

الفنية يف رواية ال�سرية الذاتية، وكان 
مبثابة اختبار للفرو�ص ال�سابقة من خالل 

حتليل الن�سو�ص، وانق�سم الباب اإىل 
ف�سلني الأول اأمناط الت�سكيل يف رواية 

ال�سرية الذاتية، در�ص خالله اأمناط / اأ�سكال 
)الرواية، ال�سرية الذاتية، ال�سري الروائي، 

اليوميات، احللقات الق�س�سية، الن�ص 
الرحلي(. واأختتم هذا الف�سل بدرا�سة 

متثيالت الكتابة ال�سري ذاتية، وناق�ص فيه 
عالقة رواية ال�سرية الذاتية برواية املراأة، 

ورواية الغربة، واأخريًا رواية ال�سجن. 
اأما الف�سل الثاين من )الباب الثاين( فجاء 

بعنوان بنية رواية ال�سرية الذاتية، ودر�ص 
خالله حتليل بنية رواية ال�سرية الذاتية، يف 
�سوء العنا�سر الأ�سا�سية مثل )ال�سخ�سيات، 

وو�سعية الراوي، وال�سرد وطرائقه، 
والزمن وطبيعته، واأخريًا املروى له ودرجة 

ح�سوره(.
هكذا �سعى املوؤلف للوقوف على حدود نوع 
اأدبي، اأ�سحى الآن رائجًا لكثري من املبدعني 

حيث ت�سبح الذات مو�سوعًا للكتابة، وقد 
تكون يف اأحيان كثرية مالذًا للخال�ص 
والنجاة ول نقول حتقيقًا للوجود كما 

اأرادها الكثري من الكتاب مبختلف اأجنا�سهم 
ذكورا اأو اإناثا، فكانت كتابة الذات كرق�ص 
لهذه الذات، يف النهاية نقول اإن اأ�سل هذا 

الكتاب هو ر�سالة دكتوراة تقدم بها املوؤلف 
لق�سم اللغة العربية بجامعة القاهرة، ونال 

عنها مرتبة ال�سرف الأوىل حتت اإ�سراف 
الأ�ستاذ الدكتور طه وادي رحمه الله 

والدكتور اأحمد عبد العزيز، والناقد الدكتور 
ح�سني حمودة.

رواية السيرة الذاتية: دراسة في التأصيل والتشكيل وس��ان��ت��ش��و«..  ك��ي��خ��وت��ه  دون  »ح��ي��اة 
ق�����راءة ف���ي س���ي���رة ال��ب��ط��ل ال��م��ض��اد

�سدرت عن م�سروع كلمة للرتجمة يف 
هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث ترجمة 

جمموعة �سعرية جديدة لل�ساعر الأملاين 
املعروف يواخيم �سارتوروي�ص بعنوان 

الغرباء<. >فندق 
وقد نقله اإىل اللغة العربية الأ�ستاذ 

م�سطفى �سليمان، وياأتي هذا الإ�سدار 
موا�سلة مل�سرية امل�سروع يف ترجمة 

ال�سعر الغربي اإىل العربية متيحًا للقارئ 
العربي اأن ي�ست�سرف تلك الإطاللة على 

العامل ال�سعري لهذا ال�ساعر، بكل ما فيه 
من جدة واإبداع واإدراك اإن�ساين فيا�ص، 
فقد ن�سر له ما يزيد على اثني ع�سر كتابًا 

بني �سعر ونرث واأربع ترجمات مهمة. 
تقع الرتجمة فيما يزيد على 79 �سفحة، 

وتت�سمن 44 ق�سيدة بينها 4 ق�سائد 
مل تن�سر قبل الآن من تراث ق�سطنطني 

كفايف التي كان لها وقع خا�ص يف 
حياة ال�ساعر، ويتجّلى يف ن�سو�ص 

الكتاب اجلمع املتميز والرائع يف البناء 
ال�سعري املحكم ملدار�ص خمتلفة على 

�سعيد ال�سور ال�سعرية املده�سة من جهة، 

والغو�ص يف التاأملية من جهة ثانية. كما 
جند يف هذه املجموعة ال�سعرية الكثري 

من الأمل وال�سرب وحتمل ال�سعاب، 
لذا فهي جتربة مليئة باحلياة اليومية 

التي يحيا بها الإن�سان يف اأي مكان 
على الكرة الأر�سية دومنا اختالف، 

اإمنا بلغة و�سور تعبريية مكثفة مليئة 
بامل�سوؤولية واإدراك ما يجتاح القلب وما 
يحتاجه من كلمات للتعبري وكاأنه ي�سرخ 

من خالل ن�سه مبا ي�سعر به وما يعانيه 
وما يعي�سه، ففي ق�سيدة >يف اأثناء 

الكتابة يقول< >غائب اأنت يا موتي 
على الطاولة دفاتر وم�سبحة كتب وبالطة 

لمعة من �سمرقند حا�سوب حممول<. 
ويف الق�سائد اأي�سًا جند اإبحارا مرهفا 

يف م�ساعر احلب والوله والع�سق، حتى 
تبدو وكاأنها ق�سيدة واحدة للحبيب 
والغزل ملا ت�سمنته من �سور �سعرية 

ورقيقة مفعمة بالمل وباحلب، والغناء 
جلماليات احلياة بعيدًا عن متاعبها 

وهمومها اليومية وكاأنه هروب منها 
اإىل العامل الفرتا�سي اجلميل املليء 

بالفرح وبكل ما هو هادئ ورومان�سي، 
فيقول يف احدى ق�سائده: من احلب 

الذي كان لك: مرة اخرى تدخل يدك يف 
املعنى كان �سمت و�سمت ل يزال، ت�سمع 
الألوان التي لي�ست يف القالب وحده<. 

كما حت�سر املراأة يف ق�سائد ال�ساعر 
الأملاين يواخيم �سارتوريو�ص دون 

ت�سنع اأو تكلف متنقاًل بتجربة الكتابة 
عن املراأة من م�ستوى املكون اجلزئي اإىل 
امل�ستوى الذي غدت فيه حمورًا للتجربة 

كلها، مع خمالطة املجموعة ال�سعرية 
للهم الذاتي الذي ا�ستخل�سه ال�ساعر 

للتعبري عن �سورة املراأة احلبيبة، كما 
وت�سيطر احلركة والإيقاع اجلميل على 

ن�سو�ص ديوانه التي تتمحور يف �سعي 
املحب نحو حث اخلطى جتاه املحبوبة 

مب�ساعر �سادقة بعيدة عن اأي م�ساكل 
يومية. وال�ساعر يواخيم �سارتوريو�ص 

�ساعر اأملاين تنقل يف خمتلف بقاع 
الأر�ص والتحق مبدر�سة يف تون�ص 
والكونغو والكامريون وح�سل على 

الثانوية العامة من مدر�سة يف بوردو 

بفرن�سا ودر�ص احلقوق يف ميونيخ 
ولندن و�سرتا�سبورغ وباري�ص، ثم 

العلوم ال�سيا�سية اإىل جانب ذلك وهو 
يحمل �سهادة دكتوراة يف احلقوق، واأتى 
تنقله هكذا كون والده دبلوما�سيا اأملانيا، 

كما اأنه ع�سو يف الأكادميية الأملانية 
للغة وال�سعر وكذلك يف جمل�ص جائزة 

ال�سالم ملوؤ�س�سة جتارة الكتاب الأملانية.
اأّما مرتجم الكتاب فهو م�سطفى �سليمان 
ولد يف عام 1960 يف الأردن، يعمل منذ 

�ست �سنوات اأ�ستاذًا للرتجمة الفورية 
يف جامعة يوهان�ص غوتنربيغ ماينتز/ 

اأملانيا، قام برتجمة العديد من الكتب 
الأملانية اإىل اللغة العربية. كما ترجم من 

اللغة العربية اإىل اللغة الأملانية واآخر 
ما ن�سر له هي انطولوجيا العربية اإىل 

اللغة الأملانية، ن�سرت يف اإحدى اأرفع 
دور الن�سر الأملانية، كذلك له العديد من 

الدرا�سات املن�سورة باللغات العربية 
والأملانية والفرن�سية حول اأدب املهجر 

العربي يف اأملانيا ومنها اأحد اأهم املراجع 
يف اللغة الأملانية حول هذا املو�سوع.
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اإن واقع احلال، املنطوي على نق�ص 
فادح يف الدبيبات التي تاأخذ على 

عاتقها، ا�ساءة تلك املرحلة املن�سية، 
ا�ساءة عميقة و�ساملة وجدية، يجعل 
من �ساأن �سدور كتاب فاطمة املح�سن، 
حدثًا معرفيا غاية يف الهمية. نحن، 
اذًا، امام درا�سة جادة، تتعقب جذور 
النه�سة، وت�سكل الوعي اجلديد يف 

الثقافة العراقية. وهذه الدرا�سة، التي 
هي باعرتاف املوؤلفة، "..نتيجة �سنوات 

طويلة، انفقتها على جمع املعلومات، 
واأر�سفتها وحتديد اأولوياتها، �ساعدتني 

على اأن اأتعلم كيفية التخلي عن الكثري 
منها، كي مي�سك القارئ بزبدة املادة 

دون اأن يت�ستت يف بحر من املعلومات 
وامل�سادر الكثرية، فالذي يهمني قبل 

كل �سئ اأن تكون املادة مفهومة، وقابلة 

لفتح الباب اأمام اأ�سئلة وقراءات 
جديدة..".�ص. 12.

ل ادعي ان قراءتي كتاب "متثالت 
النه�سة يف ثقافة العراق احلديث" 
، تدخل يف باب التقييمات اجلازمة 

والقاطعة ملا اجرتحته املوؤلفة. 
فالكتاب، ا�سا�سًا، يهتم يف اجلانب 

ال�سو�سيولوجي لفهم الحداث التي 
تتعاطى معها املوؤلفة، وهو جانب، 
بالطبع بعيد عن اخت�سا�سي. لكن 

ن�سه الذي ي�سي بـ "قراءات جديدة" 
ومتنوعة، والتي تظهر حيوية الكتاب، 
وثراءه املعريف، قد تغوى املتلقى اىل 

اجناز قراءة ذاتية وخا�سة به. وبحكم 
اهتمامي العميق بـمو�سوعة "متثالت" 

النه�سة العراقية..معماريًا، ومنكب 
منذ امد طويل يف حماولة روؤية احلدث 

املعماري احلداثي، )الذي ظهر بظهور 
العراق اجلديد( وادراكه، وهو يعمل 

حتت تاأثري بانوراما من تاآلف جمموعة 
علوم خمتلفة، ب�سمنها بالطبع اجلانب 
ال�سو�سيولوجي. فالعمارة الن، تفهم ، 

وكما ا�سرت يف مكان اآخر، "خارج اقانيم 
علم اجلمال الكال�سيكي، التي �سادت 

�سلطته يف اخلطاب الفل�سفي لفرتات 
طويلة...وبالتايل ا�سحى من ال�سرورة 

مبكان التعاطي مع العمارة.. بو�سفها 
وليد ا�سرتاطات معرفية عديدة ومتباينة 

يف اخت�سا�ساتها ب�سمنها املعارف 
البيئية والتاريخية والنرثوبولوجية 

وعلوم الجتماع وحتى ..القت�ساد 
ال�سيا�سي..". )خالد ال�سلطاين، تنا�ص 
معماري، دم�سق 2007، �ص 19-18(. 
من هنا، اذًا، ميكن ان فهم ذلك ال�سعور 

املفعم بالغبطة لدى  القراء واملهتميني 
على حد �سواء، ملنا�سبة �سدور كتاب 

جدى ور�سني مثل: " متثالت النهظة يف 
ثقافة العراق احلديث". 

تتطلع املوؤلفة ان تكون ا�سكالية متثالت 
النه�سة وهو مو�سوع كتابها ال�سا�ص، 

م�سردة ومغطاة عرب جمموعة من 
العناوين التي وزعتها على ف�سول 
الكتاب البالغ عددها ت�سعة ف�سول. 

ويتلم�ص القارئ من خالل اطالعه على 
تلك العناويني على جدية م�سعى املوؤلفة 

ل�ساءة مو�سوعها على قدر كبري من 
املو�سوعية وال�سمولية. اذ تبداأ الف�سل 

الول بتحديد املفاهيم ومتثالتها: 
النه�سة والثقافة يف العراق احلديث. 

يليه الف�سل الثاين املكر�ص لتواريخ 
افرتا�سية للنه�سة العراقية. يف حني 

اقت�سر الثالث على املثقف العراقي، 
اما الرابع فهو خم�س�ص لال�سالح 

ال�سالمي، واخلام�ص اىل حركة الفكار، 
ت�سكل الوعي اجلديد. وال�ساد�ص: 

النه�سة واقنعة الأدب؛ وال�سابع مكر�ص 
اىل الأدب ال�سعبي والنه�سة، والثامن، 

معنون ع�سر الولدة والتكوين الثقايف، 
وفيه تتناول املوؤلفة، التمدن و�سراع 

القيم يف عراق مطلع القرن الع�سرين، 
والثقافة املحجبة، التي بها تعني ق�سية 

املراأة يف ادبيات النه�سة. واخريا 
الف�سل التا�سع، املكر�ص اىل الرواد، وهم 
نخبة من املثقفني الذين ا�سطفتهم املوؤلفة 
ليج�سدوا، وفقا لروؤاها، متثالت النه�سة 

ولواءها الذي رفعوه عاليا  يف ربوع 
العراق احلديث. 

ثمة مالحظتان عموميتان، اراهما 

ا�سا�سيتني، ميكن لهما ان ي�سما كتاب 
فاطمة املح�سن، بطابع خا�ص، بل 

واجتا�سر واقول بطابع متفرد ..اي�سًا. 
وهما، اوًل، لغة الكتاب املنتقاة لن�سه، 
والتي جاءت مفرداته على درجة عالية 

من البالغة واجلمالية والف�ساحة، ما 
ا�ساف اىل متعة ح�سور الفكار الزاخر 

بها الكتاب متعة القراءة امل�سوقة لذلك 
الن�ص اجلميل. وتذكرين جماليات 
ا�سلوب كتاب فاطمة املح�سن، مرة 
اخرى، على م�سداقية مقولة احد 

الفال�سفة، )وهو هربرت ماركوز(،  
من ان تاأثري الفعل امل�ساد للم�سمون 

الفكري، لن يكون كذلك، مامل يتخذ 
الخري �سكال �سادقا وقويا وموؤثرا، 

واملهم ينطوي على جمالية اآ�سره، تكون 
قادرة على خلخلة ال�سائد "املعريف" 

وثوابته!. من هنا، يغدو تدفق الفكار 
اجلديدة احلافل بها الكتاب، يكت�سي 
قوة م�سافة جراء انثيال "متثالتها" 

بلغة �سفيفة وطازجة وعذبة، يده�سنا، 
كيف متكنت فاطمة املح�سن، بلوغ هذا 

امل�ستوى من التعبري!. 
اما املالحظة الخرى، فتخ�ص موقف 

املوؤلفة ونزوعها لالرتقاء اىل حالة 
من التعايل املعريف املرتع بالنفتاح 

الفكري، عند تعاطيها مع الق�سية 
الطائفية، الق�سية التي حت�سر ح�سورا 

بليغا يف ذلك املجتمع، الذي ت�سعى 
املوؤلفة وراء درا�سته �سو�سيولوجيا، 
والتعرف على اآليات عمله وتفكيكها، 

جلهة تاأ�سري متثالت النه�سة، التي توؤلف 
مو�سوعة الكتاب. فموقفها املو�سوعي، 

امل�سوب باحليادية العلمية، يتيح لها 
روؤية احلدث الطائفي لدى الفريقني 
امل�سكلني للمجتمع، وهو يعمل كاأداة 

معرقلة ومثبطة لتجليات النه�سة لدى 
النخب والعامة على حٍد �سواء. ورغم 

ان ا�سم املوؤلفة ي�سي بانتماء حمدد 
اىل طائفة معينة، فانها ا�ستطاعت، يف 
راأيي، ان تت�سامى عن ميدان "معرتك" 

النتماءات الطائفية، وتتغا�سى يف 
الوقت عينه عن حيل وخدع ادعاءاتها، 

ف�ساًل عن مقدرتها الناأي بعيدا عن 
ممار�سة ايجاد م�سوغات تربر افعال 

طائفة �سد اآخرى. 
تتوق املوؤلفة، اىل التعاطي مع مو�سوع 
كتابها، �سمن منهجية بحثية، ابتدعتها 
ملتنها الكتابي، والتي ج�سدتها عناوين 
الف�سول.  ونقراأ يف ثنايا الكتاب، من 

ان املوؤلفة �ستعتمد تاأثريات "الفعل، 
والفاعل الجتماعي" ، يف قراءة الواقع 
الثقايف �سو�سيولوجيًا. واذ ت�سري، اىل 

ان ا�ستخدام هذين امل�سطلحني �سريدان 
يف موا�سيع كثرية من الكتاب، فانها 

ت�سعى وراء تو�سيح اهميتهما ودورهما 
يف تلك القراءة، وحتيل القارئ )�ص 

35( اىل كتابات "ماك�ص فيرب" واخرين 
لتاأكيد م�سعاها. لكننا، او هكذا بدا 

المر لنا، مل نر لهما اية ا�سارة او ذكر 
لحقا، ومت جتاهلهما يف م�سار قراءتها 

ال�سو�سيوجلية ملو�سوعها.
يف تناولها لحداث املجتمع، الذي 
�سبق تاأ�سي�ص الدولة العراقية عام 

1921، تنزع املوؤلفة اىل ت�سميته با�سم 
ا�سم  هذا،  يف  م�ستعرية  "العراق"، 

الكيان ال�سيا�سي الذي �سيظهر لحقا. 
لكن حدود ارا�سي ذلك املجتمع مل تكن 

وا�سحة، مثلما مل تكن حمددة؛ وبالتايل 
ي�سعب احلديث عن خ�سائ�ص جمتمع، 

يفرت�ص به ان يكون �سلفًا ملجتمع 
اآخر. واحلال، وكما هو معروف، فان 

العراق امل�ستقبلي، قد ت�سكل ا�سا�سًا من 
للتق�سيم  طبقًا  وليات،  "جتميع" ثالث 
العثماين، وهي ولية الب�سرة وولية 

بغداد واحلقت به ولية املو�سل يف 
ما بعد )1926(. ومل تدخل م�ساحة 

تلك الوليات ب�سورة اآلية يف  ت�سكيل 

حدود وكيان العراق. فم�ساحة ولية 
الب�سرة، على �سبيل املثال، مل تقت�سر 

على مناطق الب�سرة املعروفة الآن؛ 
وامنا كانت متتد عمقا وو�سعا، جنوبا 

و�سرقا وغربا، يف الرا�سي املتاخمة 
لـ "خليج الب�سرة" )الت�سمية التي 

مت ازالتها، بدون مربر،  من املعجم 
اجلغرايف للمنطقة(. وثانيا، ان اجلي�ص 

الربيطاين الذي دخل "البالد"، مل 
يكن يعرف ا�سم املناطق التي احتلها 

على وجه التحديد.  وظل ي�ستعري 
ا�سمها من ت�سميتها الغريقية القدمية، 

 Mesopotamia  "مي�سوبوتاميا"
، والتي تعني "بالد مابني النهرين"؛ 

حلني "نحت" )م�ص غريترود  بل(، 
ا�سم )العراق- IRAQ يف تهجئة 

)Q(، ولي�ص يف )K( كما هو ال�سائع 
يف اللغات الوربية(، بعد اتفاقيات 

�سايك�ص – بيكو )1916(. معلوم اي�سًا، 
ان خرائط العراق املقدمة اىل "�سايك�ص-  

بيكو" كانت ثالث خرائط، مب�ساحات 
متباينة وبت�سكيالت خمتلفة. احداهما 

يطل العراق امل�ستقبلي، مب�ساحة �سيقة، 
على البحر البي�ص املتو�سط يف مكان 

يقع مابني �سمال فل�سطني املحتلة 
وجنوب لبنان احلايل، بدل من اطاللته 

املتوا�سعة ذاتها على خليج الب�سرة 
يف خريطة ثانية، )التي اعتمدت لحقا 
للعراق احلديث(. اما الثالثة فات�سمت 

على م�ساحة ا�سغر ومن دون اطاللة 
بحرية!!. وكل هذا يجعل من خ�سو�سية 

جمتمع تلك الرا�سي املتباينة يف 
امل�ساحة واملختلفة يف ال�سكان، امرًا غاية 

يف التنوع والتعقيد، ويجعل من مهمة 
ا�ستق�ساء متثالت النه�سة فيه، مهمة 

متحركة ومعومة؛ وبالتايل، من ال�سعب 
مبكان، ان تختزل تلك اخل�سائ�ص 
بت�سمية حمددة، تكون قادرة على 

التدليل اىل منطقة جغرافية معينة. 
ابتهجت كثريا، وانا اقراأ الف�سل 

الثامن، الذي يتناول، يف جانب منه، 
التمدين و�سراع القيم يف عراق مطلع 
القرن الع�سرين. انه ف�سل اراه هاما، 
فهو يتعاطى مع ال�سكالية العمرانية 

يف ف�ساءات مدن ما قبل ت�سكل الدولة 
اجلديدة. وهي فرتة م�سوبة بالغمو�ص 

تخطيطيا ومعماريًا، ومن هنا تنبع 
اهمية درا�ستها وتاأ�سري اجنازاتها ومن 

ثم تقييمها. كما ت�ستقي تلك الهمية 
ح�سورها اي�سا من جدة وغزارة 
املعلومات العديدة التي يت�سمنها 

الن�ص املكتوب، من جهة، ومن ا�سلوب 
الطرح املفاهيمي لتلك ال�سكالية من 
جهة اآخرى. واعرتف باين ا�ستفدت 

كثريا من م�سعى املوؤلفة اجلاد يف ايراد 
اقتبا�سات عديدة تخ�ص هذا ال�ساأن، 
ول�سيمًا القتبا�سات املطولة ن�سبيا 

التي اوردتها املوؤلفة من ن�سو�ص 
من�سية ملحمود �سكري الآلو�سي، )�ص. 

290-293(، ومن غريهم من الكتاب 
الذي تناولوا تلك ال�سكالية من وجة 

نظرهم اخلا�سة. ول ي�سعني، هنا، ال 
ان احّي اجتهاد املوؤلفة وح�سها البحثي 

الر�سني يف التعاطي مع مو�سوعها 
على قدر كبري من اجلدية واملو�سوعية 

العلمية. لكن هذا العرتاف، ل ميكنه ان 
ي�سوغ عدم ال�سارة، فيما ذهبت املوؤلفة 

اليه من راأي، مبدية تعاطفا معه، بان 
املعيار الوحيد )ال�سحيح؟( لتحديد 
مفهوم املدينة، هو ذلك املفهوم الذي 

حتدده "م�سطرة" املعيار الغربي، والذي 
ي�سخ�سه ماك�ص فيرب وغريه من الكتاب، 

هم الذين كادوا ان ميثلوا مرجعية 
معرفية وحيدة لها. )�ص. 278-9(. فذلك 
املعيار الذي تورده املوؤلفة عنهم، هو يف 
اح�سن احلالت، لي�ص �سوى اجتهاد من 
جملة اجتهادات اب�ستمولوجية متداولة 

يف نظرية التمدين والعمران. بل واذهب 

بعيدا يف القول، اىل خطل النتيجة 
التي تو�سل اليها فيرب واآخرون، يف 

ما يخ�ص عمران املدينة ال�سرقية، التي 
روؤوا جمتمعها بانه حم�ص جمتمع 
ابوي وع�سائري وطائفي، ما جعل 

املدن ال�سرقية ان "تبقى خارج التعريف  
املحدد لفكرة التمدين" )�ص.287(. 

وهو امٌر، ف�ساًل عن عدم �سحته، فانه 
يتبدى يل "مرتعًاً" يف اوهام "املركزية 

الوربية"Eurocentric  املتعالية 
واإدعاءاتها اجلازمة، التي توحي 

بيقينية ل تقبل الت�سكيك. وبالطبع، 
فان مثل هذا الت�سريح، ميكن ب�سهولة 

دح�سه من خالل ال�ست�سهاد بنوعية 
اخلطط العمرانية ملدن �سرقية عديدة، 
�سواء تلك التي تاأ�س�ست اإبان القرون 

املماثلة لعهد الظلمات الوربي، او التي 
يعود تخطيطها اىل القرون الو�سطى، 

مثل الكوفة و�سامراء وا�سفهان، 
و�سمرقند وبخارى وبلخ ولهور 

ودم�سق وحلب والقاهرة والقريوان 
وفا�ص ومراك�ص وا�سطنبول، وغريها 

من املدن ال�سرقية العديدة، والتي 
تعد ابداعاتها العمرانية واملعمارية 

املميزة،الآن، كنوزًا للثقافة الن�سانية. 
ل ت�سري املوؤلفة ل من قريب ول من بعيد 
يف كتابها، اىل "حدث" تاأ�سي�ص )جامعة 

اآل البيت( يف بغداد عام 1922، كاحد 
الحداث النه�سوية والثقافية الهامة 

والالفتة يف تاريخ البالد. �سحيح ان 
واقعة ان�ساء اجلامعة متت يف فرتة 

لحقة عن احلقبة التي تركز عليها 
املوؤلفة انظارها، لكن الفكار التحديثية 

التي مبوجبها تاأ�س�ست اجلامعة، وما 
اريد لها ان تكون م�سروعا ت�سميميا 
طموحا ورائدًا يف اآن؛ )فجامعة اآل 

البيت، هي احلدث الثاين يف �سجل  
ظهور املوؤ�س�سات الكادميية يف عموم 
البالد العربية، احلدث الول ، كما هو 
معروف، كان يف م�سر عندما تاأ�س�ست 
جامعة فوؤاد )القاهرة لحقا( قبل عقد 

ونيف عن تاأ�سي�ص اجلامعة العراقية(، 
ف�سال عن برناجمها الثقايف املتنوع، 
؛ كل ذلك يرفع من مقام حدث ان�ساء 

اجلامعة، لي�سحى احلدث الثقايف البرز 
يف متثالت النه�سة بعيد تاأ�سي�ص الدولة 

العراقية، ويجعل منها ومن ح�سورها 
الالفت يف امل�سهد الثقايف العراقي 
كموؤ�س�سة اكادميية ر�سينة، باعثا 

للدر�ص والهتمام من قبل املهتمني، 
وخ�سو�سًا من قبل املوؤلفة التي تطمح 

عرب قراءتها اخلا�سة، اىل تاأ�سري 
الذي  البلد  ثقافة  يف  "متثالت" النه�سة 

ت�سكل حديثًا.  
�سررت �سخ�سيًا، لطالعي على ا�سم 

"هبة الدين ال�سهر�ستاين" حا�سرا كاحد 
ال�سخ�سيات املوؤثرة التي ا�سطفتها 

املوؤلفة، واعتربته رائدَا من رواد ع�سر 
النه�سة العراقية، هم الذين تناولتهم 

الكاتبة يف متابعة ل�سريتهم  ".. من 
خالل نتاجاتهم واأفكارهم وم�سائرهم 

ال�سخ�سية"، كما تقول يف مقدمة كتابها 
)�ص.12(؛ وت�سيف بان "هذا املبحث 

يحاول التوقف تف�سياًل على ماآلت 
تلك الفرتة من خالل النماذج الفاعلة 

فيها".  ت�سري فاطمة املح�سن، وهي 
على حق، بان كثريًا من املوؤلفات عن 
ادب النه�سة قد اهملت "..ا�سم هبة 
الدين ال�سهر�ستناين، وبقى تاريخه 
وتاريخ جملته العلم، ال�سادرة عام 
1910، �سبه جمهولني عند متابعي 

الجتاهات الفكرية احلديثة يف العراق. 
ومع ان بع�ص الدرا�سني، وبينهم على 

الوردي، اعترب ال�سهر�ستاين ظاهرة 
لفتة يف مدينة مثل النجف، غري ان 

النتباه اإىل هذه الظاهرة وربطها 
بتحولت ع�سر التحديث يف العراق، 

مل يتحققا اإل موؤخرًا، بن�سر عدد من 
الكتب التي تُعرف به." )�ص.345(. 

ولعل الدوار املتنوعة ، التي اداها هبة 
الدين ال�سهر�ستاين يف امل�سهد الثقايف 

العراقي، تدلل على  اهمية الرجل وتبني 
اهمية الهداف التي توخاها، والآمال 

التي �سعى وراء حتقيقها. فهو "الوزير 
والقا�سي واملتاأدب واملغامر �سيا�سيا 

وامل�سلح الديني"، كما تذكرنا املوؤلفة، 
عن طبيعة الن�سطة لهذه ال�سخ�سية 

املوؤثرة، ذات الطموحات الكبرية، 
املهتمة يف "ن�سر الفكار احلديثة داخل 

حلقات الدر�ص الديني، و�سلوعه يف 
مغامرات ال�سيا�سة وال�سحافة، التي 

حرمته من من�سب روحاين مرموق، فقد 
كان مر�سحًا للمرجعية العليا، كما يقول 

جعفر اخلليلي، ولكنه �سحى بها من 
اجل غاياته التنويرية". )�ص. 348(. 

بالطبع لي�ص يف نيتي اختزال ما اوردته 
املوؤلفة، يف كتابها عن �سرية هبة الدين 

ال�سهر�ستاين، بدءا من من لقبه املميز 

الذي يعود، وفقا لدرا�ساته، اىل ا�سول 
عربية، وبن�سبه اىل زين العابدين بن 
احل�سني بن علي بن ابي طالب، واىل 

ولدته يف �سامراء  ون�ساطه التنويري 
يف كربالء والنجف ولحقا يف بغداد. 

فكل ذلك مو�سح وم�سرود يف لغة فاطمة 
املح�سن العذبة يف كتابها اياه. لكنى 

احتفظ  بحادثة طريفة "جمعتني" 
مع ا�سم هبة الدين ال�سهر�ستاين. 

وخال�ستها، باين ن�سرت درا�سة عن 
العمارة يف عراق مابني احلربني، يف 

نهاية ال�سبعينات. وفيها اتيت على 
ذكر املهند�سني ال�سوريني الذين عملوا 

يف تلك احلقبة وب�سمنهم "بدري 
قدح" املهند�ص الذي �سمم دورًا للنخبة 

العراقية يف الثالثينات بال�سافة اىل 
ت�سميمه اىل كلية في�سل يف العظمية. 

وا�سفت ا�سم "هبة الدين ال�سهر�ستاين" 
اىل تلك القائمة، معتقدا بانه �سوري، 

وفقا ملعلومات، ح�سلت عليها ت�سري اىل 
ا�سم قريب اىل ا�سم ال�سهر�ستاين، وتبني 

لحقا بانها  غري �سحيحة. ويف احدى 
املنا�سبات الفنية التي كانت متور بها 

بغداد ال�سبعينات، اعرت�سني �سخ�ص، 
مت�سائال مني ب�سيغة ل  تخلو من طيبة، 

عن موجبات "جعلنا عائلة �سورية، 
يف حني اننا عراقيون؟!". مل افهم يف 

البداية مق�سده، وعندما �سعر بحريتي، 
�سارع يف تذكريي باين ا�سرت اىل ذلك 
يف  درا�ستي املعمارية املن�سورة، وقال 

م�سححا بان هبة الدين ال�سهر�ستاين 
احد العراقيني الن�سطاء، واحد رجال 

الدولة العراقية املرموقني، ووزير 
معارفها يف الع�سرينات، وانا املتحدث 

معك ..ابنه. 
بالطبع او�سحت له اللتبا�ص احلا�سل، 

واعتذرت منه كثريا للخطاأ الفادح 
احلا�سل يف الدرا�سة. وقد تبني يل 

بان هذا الرجل ذا الثقافة العالية، الذي 
حتدث معي، وبات احد ا�سدقائي، �سبق 

وان عمل مع اول معمار عراقي خريج 
مدر�سة ليفربول يف الثالثينات وهو 

"احمد خمتار ابراهيم" ، وكان م�سدري 
للكثري من املعلومات التي تخ�ص �سرية 
املعمار العراقي الول، والذي ل يعرف 

الكثريون عنه، وعن اجنازاته. رغم 
انه ا�سمه ارتبط بت�سميم جممع النادي 
الوملبي يف العظمية يف 1939، ويف 

ت�ساميم عديدة... لكن ذلك بالطبع حكاية 
اآخرى!.

وظللت منذ تلك احلادثة، اتعقب 
�سرية ال�سهر�ستاين، متابعا اعماله 

ون�ساطه الثقايف، واجدا ، كما وجدت 
فاطمة املح�سن، اي�سا،  فيه، �سخ�سية 
نافذة عملت الكثري جلهة ن�سر الفكار 

التنويرية وتو�سيع مدارك الثقافة يف 
بلد ليزال يعاين كثريا ندرة اوؤلئك 

الرجال الفذاذ، من طينة "هبة الدين 
ال�سهر�ستاين"!. 

كنت �سابقا من املتابعيني لقراءة مقالت 
فاطمة املح�سن، وخ�سو�سا تلك التي 
كانت تن�سرها يف جريدة "احلياة". 

واجدا فيها دقة املالحظة واملقدرة على  
اي�سال افكارها للمتلقني بي�سر وو�سوح، 

ف�سال بالطبع على عذوبة لغتها 
املميزة. الآن، نحن، ازاء باحثة قديرة، 

ا�ستطاعت ان ت�سئ جانبا مهما ومن�سيا 
من " متثالت النه�سة يف ثقافة العراق 
احلديث"، وان تعيد، عرب كتابها املهم 
والقيم، احلافل باملعلومات والفكار، 

قراءة تاريخ دولة العراق.. الذي يجهل 
معظم مواطنيه الكثري عنه !.

د. خالد ال�سلطاين
مدر�سة العمارة/ االكادميية 

امللكية الدامنركية للفن�ن

يندرج كتاب امل�ؤلفة فاطمة املح�سن "متّثالت النه�سة يف ثقافة العراق احلديث" 
)من�س�رات اجلمل، بريوت- بغداد 2010، 456 �سفحة من القطع املت��سط(؛ �سمن 

الكتب القليلة والهامة يف اآن، التي تتعاطى مع م��س�عة  تك�ين دولة العراق 
احلديث. لكن الكتاب اياه ي�ستقي اهميه م�سافة، ك�نه يتناول، اي�سًا، ا�سكالية 

النه�سة ع�سية ذلك التك�ين، وهي فرتة كانت على الدوام،  متثل حقبة زمنية 
معتمة وم�س�بة بال�سبابية، جلهة ندرة تناولها من قبل الباحثني. ومعل�م ان 

القراءة امل��س�عية لت�سكل الكيان العراقي احلديث، ت�ست�جب معرفة وتقييم 
ارها�سات ما قبل الت�سكل، ليت�سنى فهم االحداث التى اقرتنت بظه�ر العراق 

احلديث، وادراك فعالية تلك االحداث وتاأثرياتها يف تكري�س وجه البلد 
اجلديد وم�ساره التط�ري. بعبارة اآخرى، ثمة ترابط متني، يكاد يجمع عليه 
كثـر من املهتميني، بني اللحظة التاريخية لن�س�ء الدولة العراقية احلديثة، 

وما قبلها؛ ما يجعل من درا�سة الفرتة االخرية، امراً مطل�با، و�سروريا.  

عر�س: د. خالد ال�سلطاين

عشية تكوين الدولة العراقية الحديثة: 
ال�����ن�����ه�����ض�����ة وت�����م�����ث�����ات�����ه�����ا ف��������ي ال����ث����ق����اف����ة
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عر�س : اوراق

عر�س: ريتا فرج

تختار القا�سة ال�سورية هيفاء عجيب الواقع 
كبنية �سردية ملجموعتها الق�س�سية »ك�ص 
دبان« داجمًة بني لغة اليومي وتفا�سيله 

لنحت اأكرب كمية من املفارقات متجاوزًة فن 
الق�سة الق�سرية اإىل ما ي�سبه �سيناريوهات 

اأدبية خاطفة تغرف من لغة احلياة معيدًة 
اإليها بريقًا �سعريًا خا�سًا.

وحتيل الكاتبة عجيب روؤيتها الأدبية اإىل 
ما ي�سبه مونولوجات مطولة راويًة اإياها 

ب�سمري املتكلم ما ميهد لتناغم قرائي بينها 
وبني القارئ، ففي ق�سة »غنم غنم« التي 

تفتتح بها جمموعتها ال�سادرة عن دار النايا 
بدم�سق توؤر�سف الكاتبة ملا ي�سبه حيوات 

موازية حلياة حقيقية قوامها احللم والرغبة 
يف البوح املح�ص عن مذكرات منزلية 

تقرتب يف بوحها من مرارة و�سخرية عالية 
من واقع يزخر بالوقائع املوؤملة.

وتلجاأ عجيب يف ق�س�سها اإىل اأ�سلوب 
الق�ص ذي احلبكة الدرامية النمطية ووفق 
تقطيع زمني مت�ساعد للتعبري عن �سفافية 

الزمن ودوره يف فعل ال�سرد م�ستفيدًة 
من مونتاج اأدبي حلكاياتها عرب توظيف 

اأكرب طاقة ممكنة من الو�سف والتعبريية 

الأنثوية عن الأماكن والأ�سخا�ص والأزمنة 
كما يف ق�س�سها »فر�سان املوؤمتر- مدينة 

املعار�ص متبعًة يف ذلك لغة هينة وب�سيطة 
للدللة على مناخات �سردية حتيل القارئ 

اإىل بيئة العمل الق�س�سي كوحدة مقطعية 
مغلقة على اأحداثها ومنتهية كم�سائر يكون 

فيها الواقع كاتبًا بامتياز
وتربم الكاتبة عجيب بني عدة �سري اأدبية 
جتعلها متتابعة يف ق�س�ص تبدو وكاأنها 
ق�سة طويلة واحدة فهي البنت املنتظرة 

خلطيبها يف »غنم غنم« والكاتبة اأو اخلبرية 
التنموية يف »فر�سان املوؤمتر« والزوجة 

املتربمة من زوجها اجللف يف »كيف 
ت�سبحني مثقفة يف خم�سة اأيام« واملوظفة 

اخلائبة احلظ يف »ك�ص دبان« وهي الأم 
�ساحبة الذكريات يف ق�ستها »كان ا�سمه 

دفرت تيليفون«.
ويعطي هذا التقارب ال�سردي للمجموعة 

نوعًا من الروائية املتقطعة حلياة موازية 
تعي�سها الكاتبة من خالل عوامل عديدة 
تن�سجها عرب بطالت واأبطال ق�س�سها 

خال�سًة اإىل ما ي�سبه �سخ�سيات متناهية 
الدقة من حيث الولوج اإىل العامل النف�سي 

لهذه ال�سخ�سيات وعرب دفاع �سمني عن 
ال�سخ�سيات املكتوبة واملنتهية اإىل م�سائر 

م�سرتكة من الإذعان للواقع والمتثال 
لأحكامه الغيبية والعبثية يف اآن معًا.

وتتكئ عجيب يف ق�س�سها على لغة 
اإخبارية بحتة م�سميًة الأ�سياء مب�سمياتها 

هاربًة من الرتميز نحو مبا�سرة ق�سدية 
ت�سع فيها الواقع اإزاء جماهيله ال�سيا�سية 
والجتماعية معولًة على اأ�سلوب املواجهة 

ملفردات هذا الواقع باأماكنه احلقيقية ودون 
اللجوء اإىل جتميله اأو اإخفاء قباحاته 

املتعددة وذلك من خالل زج القارئ يف كم 
هائل من تفا�سيل اأماكن العمل والوظيفة 
واملنزل وال�سارع مف�سلة ذلك مبقاطع من 

خارج ال�سرد التقليدي للحدث ووحدة 
اللقطة املاأخوذة للحياة من زاوية املتاأمل 

املتاأمل يف اآٍن معًا.
ويتميز اأ�سلوب �ساحبة »�سفريتي 

والإيديولوجيا« ب�سخرية لفتة من خالل 
مزج الأ�سياء والكائنات واإعادة �سياغتها 

�سمن البيئة املوجودة فيها بعيدًا عن 
اللجوء اإىل الرتميز بل بالتكاء جمددًا على 

خ�سونة الواقع وتقريريته احلياتية يف 

توزيع العي�ص على اأوقات وجبات الطعام 
والنوم واملوت مناف�سًة بذلك اأ�سلوب الكتاب 

الطبيعيني يف التعبري عن مفازات الإن�سان 
املعا�سر وفرحه العابر بال�ستهالك كنمط 

نهائي من اأمناط الحتفال باحلياة كما يف 
ق�ستها »�سبارتاكو�ص يقود ال�سيارة« اأو كما 
يف اإحالتها الباهرة اإىل ق�س�ص معينة التي 

جندها يف ق�سة »مدينة املعار�ص« والتي 
جاءت على النحو الآتي »تعزية تقليدية.. 

كل �سيء يبداأ �سغريًا ويكرب..اإل امل�سيبة..
عفوًا اأق�سد احللم يبداأ كبريًا وي�سغر«. 

ويت�سف اأ�سلوب عجيب بوحدة النطباع 
وتعدد ال�سخ�سيات وحواراتها الب�سيطة 

دون الإ�سراف يف تعقيد حبكات املواجهة 
وبالجتاه نحو حبكة احلل من خالل 

مناق�سات داخلية غالبًا ل�سخ�سية الراوي 
وذلك عرب العديد من امل�ساهد املو�سوفة 

وكاأنها تروى اأو تلتقط من على كامريا على 
ظهر ذبابة دون اأن يوؤدي ذلك اإىل ت�سوي�ص 

املتلقي اأو �سياعه عن م�سمون ال�سرد 
املتدفق نحو نهاياته املكتوبة بلغة احلياة 

يف طزاجتها وق�سبها املزمنني.
يذكر اأن الكاتبة هيفاء عجيب من مواليد 

دم�سق 1973 حا�سلة على اإجازة يف الإعالم 
من جامعة دم�سق وحائزة على جائزة حنا 

مينا للق�سة الق�سرية عام 2003 ولها العديد 
من املقالت يف الدوريات وال�سحف املحلية 

والعربية وجمموعة »ك�ص دبان« تقع يف 
143 �سفحة من القطع املتو�سط.

 –�سانا- 

))كش دبان(( .. قصص تلتقط الواقع

بكاميرا من على ظهر ذبابة

لبونجارتس »ب��رل��ن��س��ام��ت«  رواي����ة  ت��رج��م��ة 

واق������������ع وأح�����اس�����ي�����������س
 اأ�سدر الباحث املغربي د. خالد اليمالحي 

كتابا نقديا يحمل عنوان 'واقع واأحا�سيـ�ص' 
درا�سة لعالقة الأحا�سي�ص بالواقع من خالل 

قراءة لثالثة اأعمال اأدبية.
الكتاب يتكون من 43 �ص من القطع 

 Ediliveاملتو�سط، وقد �سدر عن دار
.  2011 �سنة   universitaire

ال�سياق: ن�ساأت فكرة هذا الكتاب، ح�سب 
الكاتب، من احلاجة اإىل التعريف بدور 
الأحا�سي�ص يف اإدراك الواقع وحقيقته. 

ولعل العمل الأدبي ب�سكل عام والإبداعي 
على وجه اخل�سو�ص يتيح فر�سة مالئمة 

مل�ساءلة هذا الدور وحتديد اخل�سائ�ص 
والقيود التي حتيط به. كيف ل والعمل 

الإبداعي ي�سكل قبل كل �سيء ترجمة 

اأدبية لواقع معي�ص وحم�سو�ص، تختلط 
فيه ال�سكوك باحلقائق، ومتتزج يف كنفه 

اللحظات العابرة بالبعد الأبدي. 
اإن اختيار ثالثة اأعمال اأدبية من حقب 

تاريخية خمتلفة من القرن التا�سع ع�سر 
اإىل القرن الع�سرين، واأجنا�ص اأدبية 

متنوعة )�سعر، ق�سة ق�سرية ورواية( 
ميكن من تاأ�سي�ص مقاربة �ساملة لدور 

الأحا�سي�ص يف اإدراك الواقع وبناء العمل 
الأدبي.

هل الأحا�سي�ص )اأو التجارب احل�سية( 
اأدوات اأ�سا�سية ملعرفة الذات والآخر اأم هي 

و�سائل غري جمدية خا�سعة ملثبطات )اأو 
عراقيل( خارجية؟

هل توؤدي الأحا�سي�ص ب�ساحبها اإىل 

ف�ساءات الواقع الواحد واحلقيقة ال�ساملة 
اأم اأنها تظل جمرد مكونات نظام ل مادي 

واهم؟ بعيدا عن كل الت�ساوؤلت التي قد 
تثريها اأو حتيل اإليها الأحا�سي�ص فاإن لها 

مكانة مركزية وحيوية يف دينامية فعل 
الكتابة والإبداع. يرمي هذا الكتاب اإذن 
اإىل اإبراز هذه املكانة واإي�ساح العوامل 

والدوافع التي ت�ساهم يف تطويرها 
وتر�سيخها كحقيقة اأولية ل تقبل اجلدل

تناولت الكتاب:
ينطلق الكتاب: من بع�ص الأفكار املقتطفة 

من مقال لرولن بارت )1968( يهتم فيه 
مبا ي�سمى 'اأثر الواقع'، مربزا العالقة 

الوثيقة التي جتمع الواقع بالن�ص الأدبي. 
ترتكز هذه الدرا�سة على مقاطع خمتارة 

من الأعمال الأدبية الثالثة، وتنبني مقاربة 
الكتاب حول ثالث، حماور رئي�سية تتجلى 

يف الف�سول التالية: 
الـفـــ�سل الأول: يتطرق اإىل دور التجارب 

احل�سية من خالل ثالث مقاربات:
الأحا�سي�ص كو�سيلة لإدراك حقيقة العامل 

اخلارجي
الأحا�سي�ص كو�سيلة لإدراك احلقيقة 

الذاتية.
الأحا�سي�ص كمولد للمتعة.

الـفـــ�سل الثاين: يتطرق اإىل املعوقات التي 
حتول دون قيام هذا الدور وتطوره:
عامل الأحا�سي�ص كعامل ل مادي جمرد 

 ) Immat'riel(
عالقة الأحا�سي�ص بالعن�سر اللغوي.

عالقة الأحا�سي�ص بالعن�سر الزمني
الـفـــ�سل الثالث: يعر�ص اإىل اآليات 

التوا�سل احل�سي وعالقتها بالإبداع الأدبي 
عرب حمورين:

ظواهر اقرتان وجتان�ص الأحا�سي�ص.
دور الأحا�سي�ص يف بناء امل�سروع الأدبي.

خال�سة على الرغم من اختالف امل�سادر 
وتنوع املقاربات بني بودلري، برو�سـت 
وكالفينو، تبقى الأعمال الأدبية الثالثة 
ف�ساء يوؤكد دور الأحا�سي�ص يف اإدراك 

الواقع الذاتي، وبناء العمل الأدبي على 
اأ�سا�ص التجربة احل�سية. من هنا، يتبني اأن 

دور احلوا�ص والأحا�سي�ص يبقى مرتبطا 
بنوعية الواقع املح�سو�ص وهواج�ص 

الإبداع الأدبي.

�سدر لالأديبة الأملانية باربارا بوجنارت�ص رواية 
جديدة عن م�سروع »كلمة« للرتجمة التابع لهيئة 

اأبوظبي للثقافة والرتاث حتت عنوان »برلن�سامت«، 
قام برتجمتها للعربية حممود عبدالنبي.

تدور اأحداث الرواية حول �سخ�سية مارتني �ساوندرز 
الذي يعمل موؤرخًا للفن، يتعرف يف برلني �سدفة على 

دافيد برلن�سامت، وهو �سخ�سية غريبة الأطوار، ولكنه 
ذات طبيعة جذابة وفريدة. حتدث بعد اأيام قليلة من 

تعارفهما جرمية قتل يف �سقة برلن�سامت، ويف الوقت 
نف�سه يعر�ص على فرع �سركة نوبل للمزادات يف 

برلني لوحة لكوربيت، وهي اللوحة نف�سها التي �سبق 
ل�ساوندرز اأن راآها يف �سقة برلن�سامت ....

يتعرف القارئ على ولع النا�ص بالأقفال والأبواب 
والإح�سا�ص الغريب بالتج�س�ص على �سيء غري مرئي، 
مير حامل املفاتيح بالغرف واخلزائن يفتحها ويغلقها 

ويرفع ال�ستائر ليغطي اأثر اجلرمية، اأ�سلوب �سردي 
يقرب القارئ العربي من منط رواية بولي�سية اأملانية 

رمبا يكون جديدًا عليه يف جوانب عديدة.
ولدت باربارا بوجنارت�ص عام 1957 مبدينة 

كولونيا يف اأملانيا، در�ست علوم امل�سرح والفيلم 
والتلفزيون، ثم الأدب الأملاين والفل�سفة يف باري�ص 

وميونيخ وكولونيا، وح�سلت يف عام 1992 على 
�سهادة الدكتوراه، وعملت خمرجة �سينمائية من عام 

1982 حتى 1988، كما عملت من عام 1990 حتى 

1996 مدر�سة يف معهد امل�سرح والفيلم وال�سينما 
والتلفزيون يف برلني، وتتنقل الكاتبة منذ عام 1996 

بني دو�سيلدورف ونيويورك، وتعمل كاتبة حرة، 
بالإ�سافة اإىل ع�سويتها يف احتاد الكّتاب الأملان، وقد 

حازت عدة جوائز ومنح، كان اآخرها جائزة »لي�سيه 
لنز« من هو�ساخ باأملانيا. ترجم الرواية املرتجم 

الفل�سطيني حممود عبد النبي، وهو من مواليد مدينة 
بيت حلم عام 1959، بداأ تعليمه املدر�سي يف مدار�ص 

القد�ص، ونزح بعد حرب عام 1967 مع عائلته اإىل 
الأردن حيث اأنهى درا�سته الثانوية يف عمان، ويقيم 

منذ عام 1979 يف اأملانيا حيث در�ص ويعمل يف جمال 
الرتجمة.

ال����ه����ج����رة وت���م���ث���ي���ات ال������روح
الهجرة جمموعة ق�س�سية جديدة للكاتب 

اأحمد حمدان، �سدرت حديثًا عن الدار امل�سرية 
اللبنانية حتتوي على �ست ق�س�ص، وتقع يف 

104 �سفحات من القطع املتو�سط، وقد حملت 
الق�س�ص عناوين: الهجرة، الوقف، ال�سبع 

العجوز، �ساطر وم�سطور، ال�سيل، والق�سب 
الأخ�سر. حيث تكت�سب الهجرة معنى دللّيًا 

د الأبعاد والزوايا والروؤى. متعدِّ
الق�س�ص جميعها مكتوبة بلغة دقيقة، تقرتب من 

احل�ص الرتاثي، �سديد الرباعة والإتقان، حتى اأن 
مقاطع كاملة من هذه الق�س�ص تقرتب من ق�سيدة 
النرث، ومن ال�سعر اخلال�ص، والكاتب على دراية 

كاملة بدقائق اللغة، فكل ق�سة من الق�س�ص ال�ست 
جميعًا، ي�سبقها مقطع �سعري تراثي، ففي الق�سة 

الأوىل نقراأ اأبيات اأبي �سخر الهذيل: واإين 
لتعروين لذكراك هزة .. كما انتف�ص الع�سفور 
بلله القطر. هجرتك حتى قيل ل يعرف الهوى 

... وزرتك حتى قيل لي�ص له �سرب. عجبت 

ل�سعي الدهر ... اإلخ. وكذلك يح�سر اأبو العالء 
املعري، وم�سكني الّدارمي، والفرزدق، وابن 

الرومي، والعبا�ص بن الأحنف، لت�سبح اللغة يف 
هذه املجموعة بطاًل من اأبطال العمل، ت�سوبها 
ال�سخرية املتقنة حينًا، والإغراق يف الرتاثية 

حينًا اآخر، والق�سة التي حتمل املجموعة ا�سمها 
الهجرة تدل على هجرة مكانية روحية، حيث 

يذهب البطل اإىل بلده يف ال�سعيد ملدة يوم واحد 
يف بداية �سهر رم�سان لالإفطار فقط بني اأهله 

وحمبيه وجريانه، لكن الرحلة الروحية تتحول 
اإىل قطعة من البوؤ�ص وال�سقاء واملعاناة، حتمل 
ذاكرة طفولتي اأحالمًا كثرية اأتوه فيها عن اأبي 

واأمي، اأو تو�سك اأن ت�سدمني �سيارة يقودها 
جمنون، اأو يهاجمني كلب �سوته يخلع القلب، 

اإنها هواج�ص ال�سفر بالن�سبة لل�سعيدي، والكاتب 
هنا مل يتكلم اأو يكتب عن اإهمال احلكومة 

خلطوط ال�سكك احلديدية باجتاه ال�سعيد، لكن 
ق�سته و�سعتنا يف قلب معاناة اأهل اجلنوب مع 

القطارات. تعتمد الق�سة على خلق اجلو النف�سي 
املنا�سب، ويحتل الو�سف فيها م�ساحة كبرية، مبا 

يقت�سيه واقع الرحلة بني جمموعات من الب�سر 
خمتلفي امل�سارب والوجوه.

امل�سهدية، والو�سف الب�سري والنف�سي من اأهم 
مالمح هذه املجموعة املتميزة، حتى اأن بع�سها 

يقرتب من املو�سيقى : مو�سيقى اللغة واجلو 
العام، فربغم فظاظة العامل، فاإن تناوله مت بطريقة 

ناعمة، متمكنة من اأدواتها، م�ستفيدة من خربات 
كثرية، لي�ست اللغة وحدها، واإمنا القدرة على 

الإم�ساك باجلو العام للحظة، وللم�ساعر املتقلبة 
واملتبدلة بني حلظة واأخرى، وموقٍف واآخر. 

اأخرج عدد ل ي�ستهان به من الع�ساكر م�ساحف 
واأناجيل، وانطلقوا يف ابتهالت خا�سعة، اندفعت 

ي�ص والواقعة، واأبانا الذي يف ال�سموات، 
م�سرتحمة متو�سلة راجية ال تكون هذه نهايتهم 
.. داعية ال تدهمهم ر�سا�سات قيل اإنها ل تخطئ 

هدفها.

تعامل العلماء العرب مع ن�سو�ص 
بطليمو�ص بنظرة نقدّية، واأ�سافوا اإليها 

وطّوروها. اأما املنجزات الأوروبية 
يف علم الفلك، فقامت على اإجنازات 
علماء اأمثال ابن ال�ساطر الدم�سقي. 

يف »العلوم الإ�سالمية وقيام النه�سة 
الأوروبية«، يعود الأكادميي اللبناين 
اإىل اأ�سول الرتجمة والنقل، ليك�سف 

عالقة الن�سو�ص العربية بفورة العلوم 
يف القارة العجوز

يف اأطروحته »العلوم الإ�سالمية وقيام 
النه�سة الأوروبية« )الدار العربية 

للعلوم نا�سرون، تعريب حممود حداد(، 
ينقد جورج �سليبا ال�سرد الكال�سيكي 
للتفاعل العربي مع العلوم اليونانية. 

يعود املفكر والأكادميي اللبناين املقيم 
يف الوليات املتحدة اإىل مراحل تطور 

علم الفلك عند العرب، وتاأثري العلوم 
العربية الوا�سح يف النه�سة الأوروبّية. 
علمًا باأّن الكتاب �سدر بطبعته الإنكليزية 

 MIT الأوىل عام 2007، عن دار
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من ك�سف اإىل ك�سف، يقود �ساحب »الفكر 
العلمي العربي ن�ساأته وتطوره« القارئ 

يف رحلة �سيقة، اأ�سبه بال�سدمة املعرفية. 
يوؤرخ �سليبا لبدايات حركة التعريب يف 

احل�سارة الإ�سالمية. وينتقد املدّونات 
الكال�سكية التي تعيد بداية حركة 

الرتجمة اإىل زمن اخلليفة العبا�سي 
املاأمون، املنت�سر لفرقة املعتزلة. ويرجع 

بداية حركة النقل اإىل عهد اخلليفة 
الأموي عبد امللك بن مروان. ويعتمد 

بذلك على كتاب »الفهر�ست« لبن الندمي 
الذي اأعاد ظهور العلوم عند العرب، 
اإىل الحتياجات الإدارية يف الدولة 

خالل عهد عبد امللك، اأّول من �سك النقود 
اجلديدة للدولة العربية النا�سئة. 

العوامل القت�سادية والجتماعية يف 
عهد عبد امللك، هي التي قادت حركة 

الرتجمة اإذًا. وكانت تلك احلركة 
اإحدى نتائج التناف�ص يف رحم الطبقة 
البريوقراطية، املت�سارعة على النفوذ.

ويخل�ص �سليبا اإىل ما اأطلق عليه مفهوم 
»ال�سرد البديل«. ترجمة العلوم يف الإرث 
اليوناين، كانت نتيجة التاأ�سي�ص للدولة 

ومتطلباتها اجلديدة، ومل تكن عماًل 
معرفيًا ترفيهيًا، يرتبط باأحالم املاأمون، 

وحواره املفرت�ص مع اأر�سطو.

يجعل �سليبا من علم الفلك يف احل�سارة 
الإ�سالمية اأ�سا�سًا لأطروحته. ويك�سف 
كيف اأّن علماء العرب فككوا خال�سات 
بطليمو�ص وانتقدوها. هم مل يكتفوا 
مبا قدمته امل�سادر اليونانية يف هذا 

املجال، بل طّوروها، وو�سعوا نظريات 
فلكية خا�سة. ومن بني هوؤلء احل�سن 
بن الهيثم وا�سع كتاب »ال�سكوك على 
بطليمو�ص«. تطور هذا العلم اجلديد 

بالرتادف مع املطالب التي فر�سها الدين 
الإ�سالمي، بعيدًا عن التنجيم. واأدى 

الحتكاك مع الثقافة اليونانية اإىل ردود 
فعل معرفية، جاء يف مقدمتها ال�سطدام 

بالفكرة الفل�سفية القائلة باأن العامل 
قدمي/اأبدي، على اعتبار اأّن الدوائر 

الدينية توؤمن باأن العامل حمدث. يخل�ص 
�سليبا اإىل اأن الرتاث الفلكي اليوناين، 

وخ�سو�سًا ن�سو�ص بطليمو�ص، مل 
ُيحفظ يف احل�سارة الإ�سالمية، بل 
ا�ستقبل بتقومي نقدي منذ البداية. 

�سدمة معرفية ثانية يك�سف عنها �سليبا، 
تتعّلق بكوبرنيك. يخربنا اأّن »هيئة عامل 

الفلك الدم�سقي ال�سهري ابن ال�ساطر 
)1304 ــــ 1375( حلركات القمر، كانت 
مطابقة متامًا لهيئة كوبرنيك )1473 ـــ 
1543( للكوكب عينه«. هذه امل�سادفة 

التاريخية التي ظهرت اإىل ال�سوء 
عام 1957، اأّدت اإىل نقا�سات بني اأهل 
الخت�سا�ص يف اأوروبا، واإىل و�سع 

درا�سات من بينها ما ن�سر يف جملة 
»اإيزي�ص«، بقلم فيكتور روبرت�ص حتت 

عنوان »نظرية ابن ال�ساطر حلركات 
ال�سم�ص والقمر: هيئة كوبرنيكية �سابقة 

لكوبرنيك«.
هل يعني ذلك اأّن كوبرنيك كان يجيد 

اللغة العربية؟ طبعًا ل. كيف حدث 
الحتكاك اإذًا؟ ي�سع الكاتب جمموعة من 

الفر�سيات املفتوحة، من بينها اأّن عددًا 
من م�ستعربي ع�سر النه�سة، �ساعد 
كوبرنيك يف الطالع على علم الفلك 

العربي، ومن بينهم امل�ستعرب الفرن�سي 
غيوم بو�ستيل. وبهذا، فاإن علم الفلك 

العربي �ساعد على دعم الثورة العلمية 
يف اأوروبا، لي�ص فقط من ناحية العودة 

اإىل امل�سادر العربية ـــــ غالبًا ل يعرتف 
بها الأوروبيون ــــ بل اأي�سًا عرب اآلت 

ر�سدّية اخرتعها عرب.
يربهن �سليبا على اأّن ما ا�سطلح على 

ت�سميته ع�سر النحطاط يف احل�سارة 
الإ�سالمية، مل ي�سهد نكو�سًا للعلوم 
العربية، بل على العك�ص. من جهة 

اأخرى، يعيد النظر مبا رواه التاريخ 
الر�سمي عن دور الإمام الغزايل، 

�ساحب »تهافت الفال�سفة«، يف انت�سار 
الفكر الديني على الفكر العقلي/

النقدي. يوؤكد �سليبا اأّن علم الفلك 
�سهد ع�سرًا ذهبيًا يف الفرتة الالحقة 

للغزايل، واأّن تراجع العلوم عند العرب 
ترافق مع بداية تفكك ال�سلطة ال�سيا�سية 

يف العامل الإ�سالمي، منت�سف القرن 
ال�ساد�ص ع�سر. مع العلم باأّن اكت�ساف 

العامل اجلديد نهاية القرن اخلام�ص 
ع�سر اأنتج حتوًل دراماتيكيًا. هذا 
الكت�ساف، كما يلفت الكاتب، »مل 

يعّطل فقط طرق التجارة الأوروبية 
ــــ الآ�سيوية التي كانت جتذب الرثوة 

التجارية اإىل الأرا�سي الإ�سالمية طوال 
قرون. بل جلب مواد جديدة اإىل البلدان 

الأوروبية، بعدما كانت هذه املواد قد 
ا�ستنزفت يف الأرا�سي الإ�سالمية«.

يف »العلوم الإ�سالمية وقيام النه�سة 
الأوروبية«، ُيجربنا جورج �سليبا 

على اإعادة قراءة تاريخنا العلمي. ل 
نعلم ملاذا تبدو ذاكرة العرب �سعيفة 
يف الإ�ساءة على املبدعني الأوائل. 

والأخطر من ذلك اأّن دور الن�سر العربّية 
تعيد طباعة املدونات الدينية/الفقهية 
ـــ رغم اأهميتها ـــ والأدبيات اجلن�سية، 
مع اإهمال �سبه تام لالإرث العلمي. األ 

يحتاج العرب اإىل اإعادة قراءة تراثهم 
العلمي؟ ل �سك يف اأّنهم �سيكت�سفون 

فيه املزيد من املنجزات التي �ساعدت 
اأوروبا على بناء نه�ستها.

بلجيكا تحتفل بعودة جورج صليبا.. ثورة كوبرنيك عربية!
المخطوطة األصلية ل� )البؤساء(

»ج���ه���ات ال���غ���رب«
�سدر عن م�سروع » كلمة » يف هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث رواية »جهات الغرب« للموؤلف 

مي�سائيل كوملاير وقام برتجمتها كامريان حوج، وتتحدث الرواية عن وجوه احلياة 
و�سطوة الزمن وقوة احلكايات .

وتبداأ الرواية - وفق وكالة الأنباء الإماراتية »وام« - ب�سرية ذاتية تقتفي اأب واأم وجد 
وابن حيث بنى املوؤلف روايته ظاهريا على �سكل اأدبي تقليدي عنوانه » رواية الأجيال 

التي تربط احلفيد بجده وتربط بني الطرفني باأب«.
وي�سور املوؤلف بحنكة �سردية عالية مدى اعتماد الب�سر على بع�سهم وت�سابك اأحداث العامل 

بعيدا عن التقلبات ال�سيا�سية والتاريخية .
و املوؤلف » مي�سائيل كوملايريف » الذي ولد عام 1949 يف بلدة هارد يف النم�سا در�ص الآداب 

الأملانية والعلوم ال�سيا�سية يف جامعة ماربورغ يف اأملانيا والفل�سفة والريا�سيات يف 
جامعة غي�سن، ونال عديد من اجلوائز بينها جائزة »راوريزر لالأدب »و جائزة » يوهان�ص 

باول هيبل »و جائزة »مانه �سبريبر« بالإ�سافة اإىل جائزة »اأنتون فيلدغانز » .
اما مرتجم الرواية كامريان حوج فقد ولد يف تل عربيد يف �سوريا عام 1968ويقيم منذ 

1996 يف اأملانيا حيث در�ص الآداب الأملانية وال�ست�سراق يف جامعة بوخوم .

حتتفل مدينة واترلو البلجيكية مبرور 
مئة وخم�سني عاما على انتهاء الكاتب 

الفرن�سي ال�سهري فيكتور هوجو من 
كتابة رائعته اخلالدة »البوؤ�ساء«، وياأتي 

الحتفال بهذا احلدث الثقايف متزامنًا 
مع عودة املخطوطة الأ�سلية للرواية من 

مو�سعها يف املكتبة الوطنية الفرن�سية 
وحلولها بف�ساء متحف ويلنغتون 

الواقع يف قلب مدينة واترلو لفرتة متتد 
من 30 يونيو اإىل 30 �سبتمرب من العام 

اجلاري.
وي�سم املتحف بالإ�سافة اإىل املخطوطة 

الثمينة عددا وفريا من ال�سور 
واللوحات واملنحوتات ومل�سقات 

الأفالم والعرو�ص امل�سرحية 
واملقتنيات التي توؤرخ، ملقام 

ال�ساعر الكبري ببلجيكا، 
وت�سلط ال�سوء من جهة 
اأخرى على تاريخ تلقي 

هذا العمل ال�ستثنائي عرب 
و�سائط خمتلف الأ�سكال 

التعبريية.
رواية »البوؤ�ساء« 
التي �سرع هوجو 

يف كتابتها عام 
1845 والتي 

اختار لها 
يف البداية 

عنوان »كتاب 
البوؤ�ص« تعبريا 
جليا عن انتهاء 

�سريته يف بلجيكا 

بطريقة ماأ�ساوية بعد تعر�سه لهجوم 
قاده جنل وزير الداخلية البلجيكي 
كرفني دولدطينهوف على منزله يف 

�سارع يل باريكاد على مقربة من ل كران 
بال�ص بربوك�سيل وزاد من حدته تاأليب 

الراأي العام �سده اإثر رف�ص ال�سلطات 
البلجيكية ا�ستقبال بع�ص ثوار كومونة 

باري�ص؛ وهو ما حذا بالربملان البلجيكي 
اإىل الت�سويت على قرار بطرده من 

بلجيكا.
ويف 30 مايو من عام 1871، اأ�سدر 
امللك ليوبولد الثاين مر�سوما يق�سي 

باإبعاد ال�ساعر الكبري عن الرتاب 
البلجيكي وكلف وزير الداخلية 

بال�سهر على اإدخاله حيز 
التنفيذ. وبعد اأيام قليلة من 
�سدور هذا املر�سوم،غادر 
هوجو بالفعل بلجيكا يف 

اجتاه الدوقية الكربى 
للوك�سمبورج.
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* حدثينا عن جممل رحلتك يف الكتابة 
حتى الآن .. وهل كانت هناك كتابات قبل 

هذه املجموعة؟ 
ـ اأنا اكتب الق�سة الق�سرية منذ كنت يف 
املرحلة الثانوية ومل اأتوقف عن الكتابة 

حتى الآن وهذه املجموعة هي ق�س�ص 
خمتلفة التواريخ ولكن يربط بينها 

خيط وجداين فلذلك هناك كتابات قبلها 
واأخرى بعدها.

* ماذا عن م�ضمون جمموعتك الأخرية 
الروح"؟  جدار  على  خفيف  "طرق 

ـ ق�س�ص هذه املجموعة تعتني بكل 
اجلوانب الإن�سانية وتركز على 

اللحظات التي متر بالإن�سان من خوف 
واأمل وترقب ورجاء وانتظار وما 

ت�سعى اإليه النف�ص الب�سرية يف حياتها 
وما تريد وما هدفها واملبادئ والأفكار 

ووجهات النظر املختلفة جتاهها.

* ما �ضر اختيار هذا العنوان؟ وهل كان 
هناك عنوان اآخر مقرتح؟ 

ـ مل يكن هناك عنوان اآخر مقرتح 
ومت ا�ستخدام عنوان اإحدى ق�س�ص 

املجموعة كعنوان للمجموعة ملا حتمله 
من دللة ومعنى ي�ستطيع اأن ُيظل باقي 

الق�س�ص اأ�سفله.

* ما عناوين ق�ض�ص املجموعة؟ 
ـ عناوين ق�س�ص املجموعة هي : 

ف�ص اخلامت، ال�سفر، اخلروج اإىل 
الظالم، البداية ال�سعبة، الكابو�ص، 

دمية حية، نف�ص امل�سهد، البديل، 
الب�ستان، العقرب، �سراع، عمق لأبعد 
ثورة، طرق خفيف على جدار الروح، 

البحر، ال�سمت ..اإىل متى؟، وثانية 
يكون الأف�سل، الرتاب، الدائرة، 

حماولة للقدر، موؤامرة اأ�سفل مائدة.

* هل كنت حري�ضة على ربط امل�ضمون 
بعنوان العمل منذ البداية؟

ـ ل ، مل يكن هناك حر�ص مني على ربط 
امل�سمون بعنوان العمل فقد مت اختيار 

الق�س�ص من جمموعة كبرية لدّي ثم مت 

اختيار العنوان ليعرب عن فكرة عامة 
تندرج حتتها الق�س�ص.

* ماذا اأفدت من كتابة هذه املجموعة 
كاأول عمل لك يف جمال الكتابة 

الق�ض�ضية ؟ وهل مررت ب�ضعوبات ما 
خالل الكتابة؟ 

ـ الإفادة تنبع من معرفة اآراء النقاد 
والقراء فبالتاأكيد �سوف اأ�ستفيد من 

وجهات نظرهم وتعليقاتهم فيما �سوف 
اأكتبه يف امل�ستقبل باإذن الله تعاىل.

اأما بالن�سبة لل�سعوبات فال ت�ستقيم 
الدنيا لأحد ومن هذه ال�سعوبات �سيق 

الوقت والن�سغال بدرا�ستي للطب ثم 
ممار�ستي لهذه املهنة ال�سامية بجانب 

م�ساغل احلياة العادية التي تواجه 
جميع الب�سر.

* ما اأبرز تطلعاتك يف جمال الكتابة 
الأدبية، وهل فكرت يف خو�ص جتربة 

الكتابة الروائية؟ 
ـ اأتطلع اىل اإثبات نف�سي ككاتبة ق�سة 
ق�سرية لها اأ�سلوبها ونكهتها املميزة 

واأن اأ�ستطيع تقدمي اأعمال راقية للقراء 
ترقى باأفكارهم و�سلوكهم وم�ساعرهم. 

وقد فكرت يف خو�ص جتربة الكتابة 
الروائية كثريا ولكني تراجعت ل�سيق 

الوقت فالرواية حتتاج لرتكيز ذهني 
ووجداين اأكرب ووقت اأطول وهذا ما ل 

اأملكه الآن.

* مبنتهى ال�ضراحة .. هل هناك �ضبهة  
جمامالت للفتيات تتبناها بع�ص دور 

الن�ضر على ح�ضاب الحرتافية يف 
الكتابة؟ 

ـ ل اأعتقد اأن هناك �سبهة جمامالت 
للفتيات على ح�ساب الحرتافية يف 

الكتابة عند الن�سر ولكن هناك �سعوبات 
كثرية تواجه من يكتب ويريد الن�سر 

برغم جودة ما يكتبه لكونه ما يزال 
يف بداية طريقه فمن يي�سر لهم الن�سر 

هم اأ�سحاب الأ�سماء الالمعة يف �سماء 
ال�سحافة اأو التليفزيون اأو الراديو 

واأي�سا لكل دار ن�سر �سيا�ستها اخلا�سة 
يف نوع املطبوعات وجمالتها وهذا 

اأي�سا يتحكم يف قبول الن�سر اأو رف�سه.

* مبا اأنك متخ�ض�ضة يف الطب واجلراحة 
.. هل تاأثرت بهذه املهنة خالل كتابتك 

هذه املجموعة؟ 
ـ بالتاأكيد �سوف جتد يف كتاباتي تاأثري 

بدرا�ستي للطب واجلراحة و�سوف 
جتد داخل املجموعة هذا التاأثر فالطب 

مهنة �سامية تهتم بالإن�سان كج�سد 
وروح وت�سعى للتخفيف عنه واإنقاذه.

* هل ميكن اأن يوؤثر الطب اجلراحي 
وجدانيًا يف حياة الكاتب من وجهة نظرك 
؟ وهل ثمة عالقة بني م�ضرط اجلراح وقلم 

الأديب والكاتب؟ 
ـ بالطبع يوؤثر الطب وجدانيا يف 

حياة الكاتب لأن من ي�سعى للطبيب 
هو مري�ص مثقل بالأمل والوجع وهما 
ال�سرارة الأوىل لتحريك الإح�سا�ص ثم 

الكتابة غري اأن عالقة الطبيب باملري�ص 
تفتح له نافذة �سحرية على عوامل 

كثرية ترثيه مبعلومات واأحا�سي�ص 
رائعة للكتابة ، واأنا اأعتقد اأن هناك 

عالقة بني م�سرط اجلراح وقلم الأديب 
والكاتب فكالهما ي�ّسرح ليبحث عن 

مو�سع العطب والأمل ولكن الفارق اأن 
م�سرط اجلراح ي�ساعد يف العالج لكن 

قلم الأديب يعر�ص امل�سكلة حتى يتثنى 
للمعنيني بها اإيجاد احلل املنا�سب لها.

* كلمة اأخرية .. ملن توجهينها؟ 
ـ اأود اأن اأوجه جزيل ال�سكر جلريدة 

املدى العراقية على اهتمامها 
بالإ�سدارات الثقافية وامتنى لها دائما 

الرقي والتوفيق ودائما نبقى على 
توا�سل.

ق�س�س هذه املجم�عة خليط بني كتابات املا�سي وكتابات احلا�سر، وال�جدان واحد

معرفة اآراء النقاد والقراء اأكرب اإفادة على طريق اإبداعات امل�ستقبل

حاورها : حم�سن ح�سن

" الروح  جدار  على  خفيف  " طرق 

مجموعتها األولى عن دار شمس للنشر بالقاهرة:

م���ش���رط ال����ج����راح وق���ل���م األدي������ب ك��اه��م��ا
ي������ب������ح������ث ع����������ن م��������وض��������ع األل����������م

�سم�س جديدة تطل يف �سماء الكتابة االأدبية والق�س�سية ، وروح �سفافة طاهرة تت�سلل اإىل وجدان قارئها من خالل " طرق خفيف " على 
جدران االإن�سانية العذبة ، واحلياة املفعمة ب�ستى املفارقات واملتناق�سات ، اإنها " جنالء غامن " القلم املتاأدب اجلديد ، الذي يخط� اأوىل 
خط�اته نح� احت�سان دفتى كتاب ، والروح ال�سابحة يف ف�ساءات الكلمة املعربة ، واحلكايات اجلميلة امل�ؤثرة ، بحثًا عن غاية اأ�سمى ، 

لتحقيق ذات ذواقة مرهفة احل�س والعقل وال�جدان .. �ساءت لها االأقدار اأن تك�ن طبيبة فتقرتب من هم�م املر�سى واآالمهم ، وتلتم�س 
ما ت�ستطيع من �سفاء الأبدانهم واأج�سادهم ، و�ساءت لها االأقدار اأي�سًا اأن تك�ن كاتبة مبدعة  تفت�س يف هم�م الروح وال�جدان من خالل 

ما تكتب وتبدع ، وبني الطب كمهنة والقلم كاإبداع ، تتبل�ر �سخ�سية هذه الكاتبة املفعمة باالإن�سانية ، والتي بالتاأكيد �س�ف حتتل مكانها 
ومكانتها بني كبار االأدباء والكتاب . حاورناها ح�ل جمم�عتها الق�س�سية االأوىل ، وبادرناها بال�س�ؤال:

ــــم: ــــان ـــــالء غ ـــــج ــــطــــبــــيــــبــــة ن ـــــقـــــاصـــــة وال ال

يؤرخ صحفيًا ألكبر كتاب السياسة
المصرية وأغزرهم إنتاجًا في النصف األول

 من القرن العشرين

اجلمال را�سم  امل�سرية" لـ  ال�سحافة  تاريخ  يف  العقاد  "عبا�س 

يف ع�سرة ف�سول واأربعمائة �سفحة، �سدر 
عن الدار امل�سرية اللبنانية بالقاهرة، كتاب " 
عبا�ص العقاد يف تاريخ ال�سحافة امل�سرية " 
ملوؤلفه الأ�ستاذ الدكتور را�سم حممد اجلّمال، 
وهو كتاب يتناول منظورًا جديدًا يف روؤية 

عمالق الأدب العربي " عبا�ص العقاد "، مل 
تطرقه من قبل جهود الباحثني ـ وما اأكرثهم 

ـ يف فكر واأدب و�سعر العقاد، تبداأ ف�سول 
الكتاب بالعوامل التي اأ�سهمت يف تكوين 

�سخ�سية العقاد ال�سحفية، وبعدها يتناول 
الكتاب ـ عرب �سفحاته ـ الفرتات املختلفة يف 

ت�سكيل احلياة ال�سحفية لدى العقاد على 
اختالف ظروفها ومعاملها بدءًا من الفرتة 

التي ت�سبق ثورة 1919م ثم اأثناءها، مبينًا 
دور العقاد يف ال�سحافة حتى �سجنه �سنة 

1930م .. وير�سد بعد ذلك الفرتة التي 
اأعقبت خروجه من ال�سجن حتى خروجه عن 

حزب الوفد، وكذلك مالمح الفرتة من عام 
1937م حتى نهاية احلرب العاملية الثانية، 

ثم الفرتتني الأخرييني يف رحلة الكتاب، 
واأولهما من نهاية هذه احلرب حتى قيام 

ثورة يوليو 1952م، وثانيتهما الفرتة فيما 
بعد ثورة يوليو . جدير بالذكر اأن الكتاب 

يك�سف اأ�سرارًا جديدة تعرف لأول مرة عن 
عالقة العقاد بال�سحافة امل�سرية وال�سحفيني 

امل�سريني والأحزاب يف م�سر، والكتاب 
ا�سُتق من ر�سالة ماج�ستري للكاتب حتمل 

نف�ص العنوان . 
ظاهرة فريدة 

قّدم الأ�ستاذ الدكتور را�سم اجلمال للكتاب، 
مربزًا قيمة العقاد وظاهرته الفريدة يف 

تاريخ ال�سحافة امل�سرية ؛ فقرر اأن العقاد 
هو اأكرب كّتاب ال�سيا�سة يف م�سر، واأغزرهم 
اإنتاجًا يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين 

بغري منازع، ومعلاًل ذلك باأنه ل يوجد يف 
تاريخ ال�سحافة امل�سرية، من احرتف 

الكتابة ال�سيا�سية زهاء ن�سف قرن، وارتفع 
بكتاباته اإىل مقام الزعامة ال�سيا�سية و�سقط 

بعدها . وباأنه لي�ص يف تاريخ ال�سحافة 
امل�سرية من ترك هذا الرتاث ال�سحفي 
الوفري، وترك معه تراثًا فكريًا واأدبيًا 

و�سعريًا و�سل اإىل مائة موؤلف وع�سرة 
دواوين من ال�سعر . وباأنه لي�ص يف تاريخ 
هذه ال�سحافة من �ُسّوه تاريخه و�سريته، 

مثلما �سّوه اأ�سدقاء العقاد تاريخه و�سريته، 

كما اأنه لي�ص يف تاريخ كّثاب ال�سيا�سة يف 
م�سر من يجاري العقاد يف قوة اأ�سلوبه 

وبالغته، يف غ�سبه وحدته، اأو يف �سخريته 
وفكاهته . ويف ختام مقدمته اأو�سح املوؤلف 

اأن م�سمون كتابه هذا اعتمد على حتليل 
كتابات العقاد ال�سيا�سية يف الفرتة من عام 

1904م اإىل عام 1964م، بالإ�سافة للمراجع 
التاريخية وال�سيا�سية التي تناولت احلياة 

ال�سيا�سية يف م�سر خالل تلك الفرتة . 

ع�امل التك�ين 
ويف م�ستهل الكتاب، تطرق الكاتب اإىل ذكر 

وحتليل العوامل التي اأ�سهمت يف تكوين 
�سخ�سية عبا�ص العقاد ال�سحفية ؛ فبعد اأن 
اأورد الكاتب بع�سًا من تاريخ مولد ون�ساأة 

العقاد يف مدينة اأ�سوان امل�سرية ابتداًء من 
الثامن والع�سرين من يونيه / عام 1889 
م، وكيف اأن اأ�سل والده يرجع اإىل مدينة 

دمياط التي كان فيها جد جد العقاد لوالده 
حمرتفًا �سناعة احلرير، وكيف اأن والدته 

كانت حفيدة لأحد رجال الفرقة الكردية التي 
اأر�سلها حممد علي با�سا اإىل ال�سودان لتاأديب 

ملك " �سندي " حوايل عام 1821م، اأ�سار 
الكاتب اإىل اأن ال�سحافة كانت اأمل العقاد يف 

حياته، حتى اأنه كتب عن ذلك قائاًل " اإنني 
منذ بلغت �سن الطفولة وفهمت �سيئًا ي�سمى 

امل�ستقبل مل اأعرف يل اأماًل يف احلياة غري 
�سناعة القلم، ومل تكن اأمامي �سورة ل�سناعة 

القلم يف اأول الأمر غري �سناعة ال�سحافة " 
. وي�سف الكاتب عوامل التكوين العقلية 

والثقافية لدى العقاد من خالل �سخ�سيته 
التي تت�سم بالت�ساع وال�سمول الذي جمع 

يف داخله عنا�سر متناق�سة، جمعت بني 
القوة والعنف من جانب، وال�سخرية 

والفكاهة من جانب اآخر، وبني التفكري 
العميق يف اأحيان كثرية، وبني ال�سطحية 

يف بع�ص الأحيان، ثم ي�سوق الكاتب و�سف 
�سعد زغلول كتابات العقاد ال�سحفية، والذي 
قال فيه " اإنه ل يعالج مو�سوعًا اإل اأحاط به 
جملة وتف�سياًل اإحاطة ل ترتك بعدها زيادة 

مل�ستزيد " . 

بني العقاد وهرقل 
ويف �سياق حتليل مالمح كتابات العقاد 

ال�سحفية، اأبرز املوؤلف مدى حتكم العوامل 
املزاجية والنف�سية يف �سخ�سية العقاد، 

وكيف اأن اأجلى �سورة لهذه العوامل كان 
يظهر من خالل كتاباته ال�سحفية، والتي 
كان من خاللها م�سهورًا بالقوة يف الدفاع 
عن راأيه، تلك القوة التي ت�سل اأحيانًا اإىل 

حد العنف، واإىل املهاترات ال�سحفية، 
ويقرر املوؤلف هنا اأن هذه القوة لدى العقاد 

كان يدعمها عدة اأمور اأهمها عدم اإميان 
العقاد بالتو�سط يف ال�سداقة اأو العداوة، 

وكراهيته للهزمية، ثم طبيعة ال�سراع 
احلزبي يف م�سر يف الن�سف الأول من 
القرن الع�سرين . وينقل الكاتب عبارات 

البع�ص يف و�سف قوة العقاد وعنفه، من ذلك 
و�سف اإبراهيم عبد القادر املازين، �سديق 
العقاد الذي يقول فيه " اإنه كالإع�سار من 
حيث القوة والباأ�ص والقدرة على العنف 

العقاد  باأن  �سدقي  الرحمن  عبد  وو�سف   ،"
كان " بطبعه ع�سبيًا �سريع الغ�سب متهيئًا 

لال�ستعال "، وو�سف حممود تيمور " عرف 
العقاد يف م�ساجالته باأنه عنيد واأنه مطبوع 

حقًا على العنف واجلربوت "، ويو�سح 
الكاتب من خالل ذلك كله اأن عنف العقاد 

�سّوره يف اأذهان قرائه يف �سورة " هرقل 
ومل  خ�سومه،  ل�سرب  هراوته  يحمل  " الذي 

تكن هراوته غري قلمه . 

حمالت �سحفية 
ويذكر الكاتب عن حمالت العقاد ال�سحفية 

اأنها كانت عنيفة، موجهة، حتى عام 1935، 
اإىل خ�سوم الوفد، �سواء اأكانوا يف احلكم 

اأم يف املعار�سة، بحيث حتول العقاد بعنفه 
لهدم حزب الوفد وقياداته ل�سالح اأحزاب 

الأقليات التي ظل يوؤيدها حتى عام 1952م، 

وينقل الكاتب عن �سعد زغلول و�سفه مقالت 
العقاد وحمالته ال�سحفية بقوله " اإنه جبار 

�سديد الوطاة على خ�سومه وعنيد يف فكرته 
اإىل  اخرى  جهة  من  اأي�سًا  الكاتب  وي�سري   ،"

اأن خ�سوم العقاد من حزب الوفد كانوا 
يتهيبون عنفه، وي�سرب مثاًل لذلك مبا حدث 

من طه ح�سني عندما ت�سدى لنقد كتاب العقاد 
" مطالعات يف الكتب واحلياة " ؛ حيث كتب 
طه ح�سني يقول " واأما الأ�ستاذ عبا�ص العقاد 
فاأريد اأن اأنقده، ولكنني اأعرتف باأنني خائف 
متهيب ؛ لأنه مهيب خموف " . ويذكر الكاتب 

اأي�سًا اأن خ�سوم العقاد واجهوا مقالته 
ال�سحفية العنيفة بعدة طرق، منها الطعن 

يف �سخ�سه وعر�سه مثلما فعلت " الأخبار 
�سرعي  غري  ابن  العقاد  اأن  ادعت  " حينما 

وحتدته باإظهار �سهادة ميالده ) الأخبار 26 
فرباير 1928 (، ومنها العتداء عليه مثلما 

فعل الراأ�سمايل اأحمد عبود عندما دفع عمال 
�سركة ال�سكر بكوم اإمبو لالعتداء عليه يف 

رحلة �سفر من اأ�سوان اإىل القاهرة يف يناير 
1950، ومنها حماولة اغتياله مثلما حاول 

الإخوان امل�سلمون . 

�سالبة ال و�سطية 
وي�سري الكاتب اإىل اأن �سالبة العقاد وميله 

اإىل حتدي خ�سومه مهما كان لديهم من 
اإمكانات الردع، كان مما مييزه خا�سة على 

م�ستوى �سخ�سيته ال�سحفية ؛ فقد كانت 
مقالته تزداد قوة وعنفًا اإذا كان اخل�سم 
يف احلكم،، وهذا ما يالحظ على حمالته 
ال�سحفية على اأحزاب الأقليات قبل عام 

1935، وحمالته على الوفد بعد عام 1936، 
كما اأن حماولت اإيقاف مقالته ال�سحفية 

بال�سدة كانت تاأتي بنتائج عك�سية، فعندما 
حاول الإخوان امل�سلمون اغتياله ازدادت 

حمالته عليهم بعدها، وعندما حاول م�سطفى 
النحا�ص با�سا اإيقاف حمالته على وزارة 

حممد توفيق ن�سيم عام 1935 ازدادت 
حمالت العقاد على ذات الوزارة . وي�سوق 

الكاتب يف هذا الإطار و�سف العقاد ميله 
اإىل التحدي بقوله " فال اأعرف اإن�سانًا ن�سفه 

�سديق ون�سفه عدو، واإمنا اأعرف �سديقًا 
مئة باملئة، اأو عدوًا مائة باملائة، ول تهمني، 
بعد ذلك، عداوته اإذا حفظها لنف�سه.. ولكنه 

اإذا تعقبني بها واأبى اإل اأن يك�سف عنها، فهي 
احلرب التي ل تو�سط فيها كذلك. اإمام كا�سرًا 

واإما مك�سورًا اإل اأن يريحنى احتقاره من 
عناء هذا وذاك".

العقاد ترك مائة م�ؤلف وع�سرة دواوين �سعرية ، واأ�سدقاوؤه �سّ�ه�ا �سريته وتاريخه

حمالت العقاد ال�سحفية دفعت الراأ�سماليني اإىل �سربه، واالإخ�ان اإىل حماولة اغتياله 

قرائه بني  و�س�رته  ال�س�اء،  على  واأ�سدقاءه  خ�س�مه  منه  اأخــاف  العقاد  عنف 
هـــــــــراوتـــــــــه" ـــــل  ـــــم ـــــح ي ـــــــل  ـــــــرق ه يف"  ـــــدة  مـــــتـــــجـــــ�ـــــس ـــــــت  ـــــــان ك  

عر�س : �سفاء عزب
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التحرير 
حتت عنوان " معركة التحرير1 " يعود 

عاكا�سة بقارئه اإىل اأيام ثورة يوليو 
، حيث ذكر ال�سيناري�ست ال�سهري اأن 

الأجيال امل�سرية ل تزال تذكر املردود 
احلما�سي ملعركة التحرير يف القناة اأوائل 

اخلم�سينيات ، وكيف اأن �سلطة ثوار يوليو 
و�سعت �سعارًا لها ماثاًل يف َعلم اأ�سمته " 

علم التحرير " باألوان م�ستطيلة من الأ�سود 
والأبي�ص والأحمر ، واأن هذا العلم قد 

ا�ستبدل واأ�سيفت له جنمتان بالعلم امل�سري 
الأخ�سر القدمي بعد اإعالن دولة الوحدة 

بني م�سر و�سوريا ، وبقي حتى اليوم هو 
العلم الر�سمي بعد اأن حذفت النجمتان وحل 
حملهما ن�سر ثم �سقر ثم ن�سر مرة اأخرى !! 

لي�ص هذا فقط ، فقد اختارت �سلطة يوليو 
اأن يكون ا�سم اأول تنظيم �سيا�سي تقيمه 

بدياًل عن اأحزاب ما قبل 52 التي مت اإلغاوؤها 
بقرار " ثوري ع�سكري " ، " هيئة التحرير 

" ، ويقرر عكا�سة اأن  " مديرية التحرير  " و 
هذه الأ�سماء كان لها مردودها اأي�سًا خالل 
عقدي اخلم�سينيات وال�ستينيات بالن�سبة 

حلركات الكفاح الوطني من اأجل ال�ستقالل 
، فكان هناك " جبهة حترير اجلزائر ـ حركة 

حترير كينيا " املاوماو "ـ  جبهة التحرير 
الفيتنامية " فييت منه " و " فييت كوجن 

" و�سوًل  " ايوكا  قرب�ص  حترير  " منظمة 
اإىل جبهة ومنظمة التحرير الفل�سطينية 

ثم جبهة حترير ال�سودان وجبهة حترير " 
البولي�ساريو " ! .

العقل امل�سري 
وينتقل عكا�سة من حترير ال�سعار اإىل 

حترير العقل ، فيتحدث عن املعركة التي 
يتعني على ال�سعب امل�سري اأن يخو�سها 

لتحرير العقل امل�سري ، موؤكدًا انه ل يزال 
العقل امل�سري �سجينًا واأ�سريًا وحمتاًل ، 

وان تلك هي الأزمة احلقيقية التي حت�سر 
امل�سريني جميعًا يف عنق زجاجة ي�سكل 
ماأزقًا تاريخيًا وجوديًا يرى امل�سريون 

اأنف�سهم فيه اأ�سرى لفخ يبدو وكاأنه " قدر 
 " " ميكانيزم  ي�سبح  بحيث  منه  فكاك  " ل 

الدفاع الوحيد الذي يتخذونه هو اللجوء 
لدعاوي اخل�سو�سية والختالف والختباء 

داخل اأ�سداف الهوية ، او اللجوء للجهر 
باأنهم �سحايا موؤامرات خارجية تت�سافر 
لتعويق جهود النه�سة املن�سودة ، اأو يف 
املقابل ي�ستعذبون عقلية وممار�سات " 

جلد الذات " والإفراط يف خم�ص الوجوه 
ومتزيق اجللود بالأظافر يف نوع من " 

املازوخية " ال�سارخة التي ل ت�سيف اإل 
�سغثًا على اأبالة وتفاقم من حدة الأزمة 

. وي�سل عكا�سة اإىل دعوة امل�سريني اإىل 
تعقل الظروف املت�سلة مب�سارات التاريخ 

والتطور املجتمعي واملكون الثقايف �ساماًل 
امليثولوجيا املمتدة يف الوعي التاريخي 

والثيولوجيا احلاكمة يف منطقة ن�ساأت بها 
كل العقائد والدعاوى املت�سلة بالعالقة بني 

الإن�سان وال�سماء . 

امل�سري املتغري 
وحتت عنوان اآخر هو " الزمكان " يتطرق 

عكا�سة يف مقال اآخر اإىل عر�ص ما طراأ على 
وذلك   ، تغريات  من  م�سر  " يف  " الإن�سان 

يف اإطار " زمكانية " امل�سري اأي مكانه 
وزمانه ؛ حيث ي�سري عكا�سة اإىل اأن م�سكلة 

امل�سري زمكانية بحيث يبدو عاجزًا عن 
معاي�سة زمانه ، وتبدو جهوده من اأجل 

حت�سني الأداء غري مثمرة لأن تعامله مع 

مفردات الع�سر مكبل باأن�ساف احللول .. 
مبعرث يف غياب ن�سق متكامل للحركة ، واأنه 
رغم اجلهود املبذولة لإ�سالح واقع امل�سري 
يف التعليم الزراعة والإعالم والتكنولوجيا 

، اإل اأن انطباعًا �سلبيًا ي�ساور اجلميع يف 
م�سر باأن كل هذه اجلهود ل تتوازى ول 

يجمع بينها نظام للتحكم والإدارة من خالل 
فل�سفة وا�سحة يكون هدفها " تثوير " 

الواقع وتغيريه ليتزامن مع م�سروع كامل 
م�ساألة  اأن  عكا�سة  ويو�سح   ! " " للنه�سة 

الظرفني ؛ الزماين واملكاين يف حياة 
امل�سريني ، قد توحي باأنهم �سحايا لظروف 

قهرية فر�ست عليهم ، موؤكدًا اأن هذا يف 
احلقيقة اإيحاء كاذب وم�سلل لأنه قد يزين 

ال�ست�سالم وتعليق كل املتاعب على �سماعة 
الظروف بعد اأن بليت �سماعة املوؤامرة من 

كرثة ال�ستعمال . 

الديكامريون 
ويف ا�ستعرا�سه ل�سجالت الأدباء والنقاد 

حول م�ساألة تاأثر الآداب الأوربية والغربية 
عمومًا بالأدب العربي ، اعترب اأ�سامة اأنور 

عكا�سة اأن تاأثر الغربيني بالآداب العربية 
واقعًا موجودًا ؛ ودلل على ذلك بالإيطايل 
 " اأعماله  اأهم  " يف  بوكا�سيو  " جوفاين 

الديكامريون " ، من حيث كونه تاأثر يف 
هذا العمل ب�سكل " األف ليلة وليلة " ، ومن 

ثم ي�سكك عكا�سة يف القاعدة امل�سهورة 
لدى كثري من النقاد املهتمني بتاريخ الأدب 

والأدب املقارن ، والتي تنكر اأن يكون 
الأدب العربي قد عرف فن " الرواية " قبل 

الع�سر احلديث ، واأن فن الرواية م�ستحدث 
مل يعرفه الأدباء العرب اإل بعد ازدهار 

حركة الرتجمة من اللغات الأجنبية اإىل 

اللغة العربية يف القرن املا�سي ، ويقرر 
عكا�سة اأن هذه القاعدة مرفو�سة وم�سكوك 

فيها ول متثل �سوى زعم غري مقبول ، 
معتربًا اأن ر�سالة الغفران رواية ، وحي 
بن يقظان رواية مهما كان الختالف يف 

تطبيق مقايي�ص الرواية الغربية عليهما . 
ويذكر عكا�سة اأن " األف ليلة وليلة " ن�ص 

روائي عربي ل �سك يف انتمائه جلن�ص 
الرواية طبقًا لتلك املقايي�ص ، بدليل اأنها 

عندما ترجمت اإىل اللغات الأوربية �سميت 
 The Arabian " بـ " الليايل العربية

الروائي  احلكي  �سكل  واأن   ،  nights
املق�سم اإىل " ليال " هو الذي ا�ستوحاه " 

بوكا�سيو " يف " الديكامريون " والتي 
معناها بالإيطالية " ع�سر ليال " ، واأن هناك 

فعل نف�ص ال�سيء يف ع�سر تايل كالروائي 
الفرن�سي الكبري " اأونوريه دي بلزاك " 

يف الكوميديا الإن�سانية " األف ليلة وليلة 
الفرن�سية " . 

تلك االأيام 
وحتت هذا العنوان ، حكى الكاتب بع�سًا 

من مالمح الأيام اخلوايل وقت حدوث 
النقالب النف�سايل يف دم�سق ال�سورية 

اأيام عبد النا�سر ، وكيف اأنه جل�ص هو 
وجمموعة من زمالئه حول جهاز الراديو 
ي�ستمعون اإىل خطابات النف�ساليني يف 

�سوريا تلك التي تكر�ص النف�سال وتعطي 
النقالب �سرعيته ، ثم ما لبثت اأ�سماء 

ال�سباط ورجال ال�سيا�سة الذين دبروا 
النقالب ونفذوه تظهر �سيئًا ف�سيئًا ؛ عبد 

الكرمي النحالوي ، عبد الغني الدهمان 
واآخرون من �سباط اجلي�ص ال�سوري 

الأول ، ثم اإعالن تعيني " ها�سم الأتا�سي 
وماأمون   ، ال�سورية  للجمهورية  " رئي�سًا 

الكزبري رئي�سًا للوزراء ، وخالد العظم 
وزيرًا للخارجية .... ويحكي عكا�سة 

كيف اأنه خالل هذه الظروف ظهر جيل 
ال�سا�سة القدامى الذين عار�سوا الوحدة 
اأو �سايعوها ثم انقلبوا �سدها ، اأو الذين 

ع�سفت بهم خالفات حزب البعث مع نظام 
عبد النا�سر ؛ يقول عكا�سة " كان نفوذ 

عبد النا�سر يف ال�سارع العربي كا�سحًا .. 
وكانت قدرته على التاأثري يف اجلماهري 

وحتريكها تبدو غري قابلة للتحدي .. لكن 
الأنظمة احلاكمة يف معظم البالد العربية 
كانت �سده ـ ولو يف ال�سر .. ولو �سايعته 

يف الظاهر نفاقًا للجماهري ـ  واإذا بالنف�سال 
ياأتيهم زبدة على فطرية .. فها هي انتكا�سة 

ت�سيب عبد النا�سر يف ال�سميم .. فيبدو 
يف ح�ساباتهم �سعيفًا ويبدو املناخ �ساحلًا 

ل�سربه والإجهاز عليه .. وقد كان".

 كتاب " علي اجلارم .. ف�سل اخلطاب " 
�سادر عن الدار امل�سرية اللبنانية بالقاهرة 

، ملوؤلفه الطبيب اجلراح الدكتور اأحمد 
علي اجلارم ـ ابن ال�ساعر الكبري ـ والذي 

راأى يف اإقدامه على تاأليف وجمع هذا 
الكتاب تقديرًا لرتاث والده �ساعر العروبة 
والإ�سالم ، وردًا على الإهمال الكبري الذي 

لقاه ويالقيه تراث ال�ساعر الكبري على 
مدار �سنوات طويلة .. الكتاب ق�سمه موؤلفه 

اإىل ف�سول وعناوين مت�سل�سلة تاريخيا 
وزمانيًا بح�سب مراحل حياة ال�ساعر 

الكبري علي اجلارم ، منذ ن�ساأته يف ر�سيد 
مرورًا ب�سفره وزواجه ثم وفاته املفاجئة 

يف حفل تاأبني النقرا�سي .  

ن�سب كرمي 
يف م�ستهل الكتاب تاأتي تفا�سيل ن�ساأة 
ال�ساعر الكبري والأديب واللغوي علي 

اجلارم ، حيث ن�ساأ يف اأ�سرة ا�ستهرت يف 
مدينة ر�سيد مبحافظة البحرية باأنها متتلك 

زمام ال�سعر العربي الر�سني ، وت�سيطر 
على علوم اللغة وال�سريعة ؛ فاأبوه ال�سيخ 

حممد �سالح اجلارم من خريجي الأزهر 
ومدر�سة الق�ساء ال�سرعي ، واأخوه ال�سيخ 

حممد نعمان اجلارم قا�سي ق�ساة م�سر 
وال�سودان ، وهو ينتمي لعائلة اجلارم 
التي حتظى بن�سب كرمي من الأ�سراف 

الأدار�سة الذين ميتد ن�سبهم للح�سن بن 
علي بن اأبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ وكل 

اأفراد هذه الأ�سرة لهم اعتزاز بالغ بن�سلهم 
هذا حتى اأنهم يحتفظون اإىل الآن بوثيقة 
تبني ت�سل�سل هذا الن�سب ، واجلارم نف�سه 

عرب عن هذا العتزاز يف ق�سيدته " اأبو 
الزهراء " حينما قال : 

ويل ن�سٌب ُينمى لبيتك �سانني  
و�سانته مني عزٌة واإباُء 

عليك �سالم الله ما ذرَّ �سارٌق   
ر الدنيا عليك ثناُء  وما عطَّ

ر�سيد يف القلب
وقد ارتبط اجلارم الكبري ـ كما يوؤرخ 

اجلارم ال�سغري ـ مبدينة ر�سيد مكان ولدته 
يف اخلام�ص والع�سرين من دي�سمرب عام 
1881 تلك املدينة البا�سلة التي حتطمت 

على �سخرتها �سوكة الإمرباوطورية 
الإجنليزية ، والتي �سهدت ن�ساأته يف 

مدر�ستها البتدائية ثم يف ُكتَّاب جامع " 
املحلى " الكبري حيث تعلم يف حلقات الفقه 

والنحو والكالم وحفظ القراآن عن ظهر 
قلب قبل اأن ينتقل اإىل القاهرة ، واأهل 
ر�سيد اأنف�سهم ارتبطوا باأ�سرة اجلارم 

الكبريال�سيخ اإبراهيم اجلارم فكانت تاأتيه 
الوفود لت�سكوا اإليه ظلم الوايل الرتكي " 

عمان خجا " وتع�سفه يف جمع ال�سرائب ، 
فكان يدافع عنهم ويرد اإليهم حقوقهم ملكانته 

و�سرفه ، ومما يذكر عن اجلارم الكبري اأنه 
رف�ص تزويج اإحدى ابنتيه " رقية واآمنة 

حاكم  مينو  دي  فران�سوا  جاك  " للجرنال 
ر�سيد و�سديق نابليون بونابرت ال�سخ�سي 

، وقد خلد ال�ساعر علي اجلارم هذه 
الأحداث يف روايته " غادة ر�سيد " ، ويف 
كثري من اأ�سعاره كان يرتدد ا�سم " ر�سيد " 

بكل احلب والعرفان ؛ يقول يف حفل افتتاح 
م�سيف ر�سيد: 

اأر�سيُد ل جرٌح ول اإيالم ُ
عاد الزمان و�سّحت الأحالم ُ 

يا زينًة بني الثُغور وفتنًة       
اُم  �َسَحَر املمالَك ّثغُرك الب�سَّ

ها   ة البحر التي بومي�سِ يا ُدرَّ

باح واأ�سرَق الإظالُم  �سحك ال�سَّ

همة ال�سغار
وعن رغبة ال�ساعر الكبري وحبه للنبوغ 

والتفوق ، يقرر املوؤلف اأنه عرف عن 
اجلارم منذ �سغره تطلعه للنبوغ والتفوق 

؛ يومًا ما يف ر�سيد ح�سر وفد نظارة 
املعارف برئا�سة ال�سيخ حمزة فتح الله 

املفت�ص الأول للغة العربية ليمتحن تالميذ 
املدر�سة البتدائية وكان من بينهم علي 

اجلارم فاأمره ال�سيخ حمزة اأن يكتب بخط 
وا�سح هذين البيتني : 

راأى وفد املعارف يف ر�سيد   
ر�سادًا زانه راأٌي �سديُد 

فقال موؤيدًا ما �ساع عنها 
ر�سيٌد ما بيها اإل ر�سيُد 

فلما اأعجب ال�سيخ به وانتهى الختبار 
�ساأل اجلارم والده عن منزلة ال�سيخ حمزة 
فاأخربه اأنه املفت�ص الأول للغة العربية فرد 
اجلارم قائاًل :  وهل اإذا تعلمت اأكون مثل 

املفت�ص الأول للغة العربية ؟ فابت�سم الوالد 
وقال : " اإذا اجتهدت يا علي  فقد تكون " ، 

وت�ساء الأقدار عام 1935 اأن ي�سغل اجلارم 
هذا املن�سب الذي كان ي�سغله اأ�ستاذه 

ال�سيخ حمزة ، ومما يذكر يف نبوغه العلمي 
اأنه مل يكن يعرف كلمة واحدة بالإجنليزية 

عندما اأر�سلته وزارة املعارف مع حممود 
فهمي النقرا�سي واأمني لطفي اإىل اجنلرتا 

مبعوثًا للتخ�س�ص يف علوم الرتبية 

واملنطق وعلم النف�ص والأدب الإجنليزي 
والتدري�ص ملدة اأربع �سنوات  ، وملا رحل 

اإىل لندن التحق مبدر�سة لتعليم الإجنليزية 
ملدة عام فاأجاد الإجنليزية حتى اأنه عندما 

ذهب اإىل بلدة نوتنجهام التي بها اجلامعة 
املخ�س�سة لدرا�سته كانوا ي�ستعينون به 
لإلقاء ال�سعر بالإجنليزية يف حفالتهم !! 

فكاهة ومرح 
ويذكر الكاتب اأنه عرف عن ال�ساعر الكبري 

علي اجلارم اأنه كان يتحلى دائمًا بروح 
املرح والفكاهة ، وقد اأرجع ذلك الكثري من 
الأدباء ـ ومنهم عبا�ص العقاد ـ اإىل الفطرة 

املتا�سلة يف اأهل ر�سيد كلها ، وي�سهد العقاد 
اأن كل مواقف اجلارم مل تخلو من دعابة 

اأو فكاهة اأو نكتة ظريفة ، عندما ذهب اإىل 
بالد الإجنليز اأر�سل �سورة فوتوغرافية 

اإىل والده وهو يرتدي الزي الإفرجني 
وي�سع القبعة على راأ�سه مثل الإجنليز 

وكتب يقول: 
لب�سُت الآَن قبعَة بعيدا

ُجوِن  عن الأوطاِن ُمعتاَد ال�سُّ

تني فاإين َ فاإِْن هي َغريَّ
  " تعرفويِن  الِعماَمَة  اأ�سُع  "متى 

وعندما كان يف طريق عودته اإىل بلدته 
ر�سيد من القاهرة مر مبدينة " دمنهور " 

ومل تعجبه حالها فكتب يقول : 
ملَّا مررُت دمنهورًا راأيُت بها

بحرًا من الطنِي ل ينفك م�سجورا 
�سبحانك اللهم حُتيي اخللَق من َعَدٍم   

وما تزاُل دمنُهوٌر َدمنُهورا 

زينب 
وعن املراأة يف حياة اجلارم ، يقرر الكاتب 

اأنها لعبت دورًا كبريًا يف حياة �ساعرنا 
الكبري علي اجلارم ؛ فقد كانت اأمه من 

اأ�سرة عريقة يف ر�سيد هي اأ�سرة " ال�سي�سي 
يف  م�ستقيمًا  يكون  اأن  على  �ساعدته  " وقد 

�سلوكه �سليمًا ونقيًا يف فطرته و�سريرته 
باأمومتها الطاغية جتاهه ، ثم كان لزواجه 

من ال�سيدة " نفي�سة " ابنة ال�سيد علي 
بدر الدين بك نقيب حمامي الإ�سكندرية 

حينها اأثرًا كبريًا يف ا�ستقراره واحت�سان 
عواطفه واأ�سجانه ، وقد عرف عن اجلارم 

التزامه ال�سديد جتاه املراأة فلم يكن ي�سمح 
لنف�سه اأن يقع يف عالقات مبتذلة اأو يتطرق 

ملداعبات �سبيانية ، فاأجنب منها خم�سة 
ذكور وبنتني ، وقد كانت �سورة املراأة 

عنده �سورة راقية ومت�سامية ، ومل يرد 
ا�سم امراأة يف ق�سائده تقريبًا �سوى ا�سم 
" العا�سق  ق�سيدته  يف  " وذلك  " زينب 

الغ�سبان " عندما عرب عن غ�سبه من فتاة 
لعوب حاولت ا�ستغالل جمالها املبتذل فيما 

ل يليق فقال : 
و�سَحا القلُب  َهَجَرتنا َوهجرنا َزيَنَبا  

َبا  الذي كاَن �سَ
لتي َعِلَقت َغريي وَترُجو �سِ

ي َعجَبا ! َعَجبًا مما ُترجِّ
َهل يُحلُّ الِغمَد �سيفاِن معًا؟

مُّ الغيُل اإل اأَغلَبا؟  اأو ي�سُ

جنيب حمف�ظ
ومن املواقف الطريفة واملثرية يف حياة 

�ساعرنا الكبري والتي رمبا ل يعرفها 
الكثريون ويذكرها الكاتب اأنه يف اإحدى 

م�سابقات الرواية التي يقيمها جممع 

اللغة العربية تقدم جنيب حمفوظ بثالث 
روايات هي " القاهرة اجلديدة ـ خان 

اخلليلي ـ زقاق املدق " واأجمعت اللجنة 
على منح جائزة امل�سابقة لرواية " زقاق 
املدق " ماعدا ال�ساعر علي اجلارم الذي 

اعرت�ص على ذلك بل هدد با�ستقالته معتربًا 
اأن رواية زقاق املدق مليئة بال�سخ�سيات 

ذوات الأخالق الفا�سدة واأن �ساحبها 
ي�ستحق العقاب اأكرث مما ي�ستحق اجلائزة 

وذلك على اعتبار اأن غاية الأدب هو ن�سر 
النماذج اخلالقة  ولي�ص العك�ص ، ومل يكن 
هذا املوقف لينتهي لول تدخل عبد القادر 
املازين باقرتاح منح اجلائزة على رواية 

اأخرى غري زقاق املدق !!      

احلب واحلرب
اأما عالقة اجلارم باأم كلثوم ؛ فقد جاء يف 

الكتاب اأن الق�سائد ال�سعرية جمعت اجلارم 
ب�سيدة الغناء العربي اأم كلثوم يف اأكرث من 

منا�سبة لعل اأولها ق�سيدته ال�سهرية " احلب 
واحلرب " تلك التي يقول يف مطلعها : ما 

يل ُفِتنُت بلحِظك الفتَّاك و�َسَلوُت كلَّ َمليَحٍة 
اإلِك ؟ وهي الق�سيدة التي قام بتلحني 

بع�ص اأبياتها الدكتور �سربي النجريدي 
طبيب الأ�سنان واملو�سيقي املعروف وغنتها 

اأم كلثوم عام 1942 ومن ح�سن الطالع اأن 
هذه الأغنية كانت اأول اأغنية ت�سجل على 

ا�سطوانات اآلة " الفونوغراف " حديثة 
الخرتاع يف ذلك الوقت فكان �سوت اأم 

كلثوم يدوي بكلماتها من �سرفات املنازل 
يف ليايل ال�سيف ال�ساهرة ، ومن �سدة 

اإعجاب ال�ساعر الكبري اأحمد �سوقي بهذه 
الق�سيدة ا�ستاأذن اجلارم يف اأن ينظم 

ق�سيدة من بحرها ووزنها وقافيتها فكانت 
ق�سيدة �سوقي امل�سهورة : يا جارة الوادي 

طربُت وَعادين  ما ُي�سبه الأحالَم ِمن ِذكراِك  
والتي غناها وحلنها املطرب الكبري حممد 

عبد الوهاب ، ومن اجلدير بالذكر اأن اأم 
كلثوم غنت للجارم ق�سيدة اأخرى وذلك 

يف حفل زفاف الأمرية فوزية �سقيقة امللك 
فاروق اإىل �ساه اإيران حممد ر�سا بهلوي 

حمنة ووداع 
يف �سبتمرب من عام 1935 تعر�ص اجلارم 
ملحنة تعد هي الأكرب يف حياته كلها عندما 

اأ�سيب جنله البكر " حممد " بحمى التيفود 
وهو ل يزال طالبًا بكلية الهند�سة بجامعة 

فوؤاد الأول ، ومل يكن لهذه احلمى اأي عالج 
معروف يف ذلك الوقت فانتقل جنله اإىل 

رحمة الله بعد كفاح مرير دام �سهرًا كاماًل 
، وقد اأثرت هذه املحنة كثريًا على �سحة 

اجلارم فاأ�سيب ب�سببها بذبحة �سدرية 
وجلطة يف ال�سريان التاجي ، وظل بعد ذلك 

يذكر فقيده يف كل ق�سائده التي رثى فيها 
اأ�سحابها واأ�سدقاءه الراحلني يف عهده ، 

اإىل اأن جاء امل�سهد الأخري يف حياة �ساعرنا 
الكبري ـ كما يروي الكاتب ـ عندما كان 

ي�سارك بق�سيدته " وداع " يف حفل تاأبني 
حممود فهمي النقرا�سي ـ رئي�ص وزراء 

م�سر ـ ع�سر يوم اجلمعة الثامن من فرباير 
1949  وكان ولده " بدر الدين " هو الذي 

يلقي الق�سيدة نيابة عنه ملر�سه وعندما 
و�سل بدر الدين اإىل البيت الذي يقول : 

َنْ َهاِدئًا اإنَّ الِغرا�َص َوِريفًة
ُتزهى باأَْكَرِم ُتْرَبٍة َوِقَطاِف 

اإذا براأ�ص اجلارم الذي كان جال�سًا يف 
ال�سف الأول مع احلا�سرين متيل على 

�سدره وت�سعد روحه الطاهرة اإىل بارئها.. 

ــلــراحــل:  أســامــة أنـــور عكاشة "عــلــى الــجــســر" ل

يحوي مقاالت ذوقية راقية في 
الثقافة واألدب والسياسة

"فصل الخطاب" يعيد تأريخ سيرة شاعر
 العروبة ويرد على خصومه

عر�س :اوراق

عر�س : اوراق

كتاب "على اجل�سر .. مقاالت وحكايات"، �سادر عن دار ال�سروق امل�سرية، يف ثالثمائة وخم�سني �سفحة من القطع الكبري، وفيه جتميع مثايل ملقاالت وحكايات 
كتبت بقلم ال�سيناري�ست الراحل اأ�سامة اأن�ر عكا�سة ، والكتاب نف�سه كان قد �سدر يف حياة عكا�سة وقبل رحيله ، وكان اإهداوؤه م�جهًا اإىل " �ساحب االأيام .. االأ�ستاذ 
العميد " و اإىل " اأبينا باجلني االأدبي ال�راثي .. جنيب حمف�ظ " واإىل " معلمي االأول .. ي��سف اإدري�س " ، ويف الكتاب خ�اطر كثرية ح�ل فن املقال ال�سحفي يف 
حياة اأ�سامة اأن�ر عكا�سة ، حيث يق�ل " فن املقال ال�سحفي كان دائمًا ما ي�سغلني ويجعلني اأحتني الفر�سة الأمار�س من خالله وجهًا اآخر من وج�ه الكتابة .. الفن 
الذي عكفت عليه وتفانيت فيه واعتنقته وكان اإ�سهامي فيه معاداًل لتحقيق الذات واإثبات ال�ج�د ! وت�الت مقاالتي وتن�عت بني �ستى األ�ان النرث الفني ) وه� ما 
اأميل اإىل اإحلاق املقال به ( فكان منها ما يدور ح�ل االنطباعات واالآراء النقدية .. وكان فيها ما ميكن اأن اأ�سميه ـ دون ت�رط يف الغل� اأو االدعاء ـ " باملقال الق�سة " 
اأو " الق�سة املقال " الذي تط�ل بع�س مناذجه حتى لتكاد ت�سل اإىل حجم الرواية .. واأ�سهد اأن هذا الل�ن قد اأمتعني يف كتابته واأحببته وكنت �سديد احلر�س على 
متابعة ردود فعل قراءته لدى البع�س من االأ�سدقاء الذين اأعرف اهتمامهم باالأدب والقراءة " . جدير بالذكر اأن الكتاب احت�ى على ما يقرب من خم�سني مقااًل 
وخاطرة وحكاية كتبها اأ�سامة اأن�ر عكا�سة على مدار تاريخه الط�يل . 

قدم جنيب حمف�ظ رواياته فرف�س اجلارم منحه اجلائزة

ال�سيخ اإبراهيم اجلارم كبري العائلة رف�س تزويج 
بناته للجرنال مين� الفرن�ساوي

اأم كلث�م غنت للجارم ق�سيدة احلب واحلرب وهي اأول 
اأغنية ت�سجل  على ا�سط�انة ف�ن�غراف

ــــة: ــــري ــــس ــــ� امل ــــــروق  ــــــس ــــــ� ال دار  عـــــــن  ـــــــادر  �ـــــــس
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اأثناء اندلع احلرب العراقية ـ الإيرانية، 
ويف اآذار / مار�ص 1988، حدثت اإبادة 
جماعية ل�سكان بلدة " حلبجة " النائية 
يف اإقليم كرد�ستان العراقي، با�ستخدام 

الأ�سلحة الكيميائية املحرمة دوليًا، 
وكان الفاعل هو �سدام ح�سني م�ستفيدًا 

من دعم حلفائه الغربيني، الذين �ساهدوا 
ما يحدث يف هذه البلدة دون اأن يحركوا 

�ساكنًا، وهنا تربز عدة ت�ساوؤلت 
مهمة: هل كان العراق وحده م�سوؤوًل 

عن هذه الق�سية؟ اأم كانت هناك اأياد 
تعمل يف اخلفاء؟ هل كانت احلكومات 
الغربية على علم باأن العراق ي�ستخدم 

الغازات ال�سامة؟ هل اأقدمت اإدارة ريغان 
على ت�سجيع هذا ال�ستخدام، ولي�ص 

التغا�سي عنه فح�سب؟ اأولي�ص ا�ستخدام 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل �سد اجلي�ص 

الإيراين وتغا�سي املجتمع الدويل عنه 
قد اأ�سهم يف �سعي اإيران لمتالك اأ�سلحة 
مماثلة؟.. يف هذا الكتاب " ق�سية �سامة 

اأربعمئة وع�سرين �سفحة  " ال�سادر يف 
من القطع الكبري عن �سركة املطبوعات 

للتوزيع والن�سر بلبنان من ترجمة 
�سعيد حممد احل�سنية، توجد الق�سة 
احلقيقية لأحداث هذه الق�سية كتبها 

املحللني  " اأهم  هيلرتمان  ر.  " يو�ست 
املحنكني واملراقبني املخ�سرمني الذين 

عملوا يف ال�سرق الأو�سط، واملدير 
التنفيذي لق�سم الأ�سلحة يف مر�سد 
حقوق الإن�سان الدويل، وهو ممن 

يعتمد عليهم �سانعو القرار يف ا�ستقاء 
املعلومات املوثوقة، والتحليالت 

املنطقية، وقد ا�ستمد مادة الكتاب من 
اإفادات الذين جنوا مبعجزة من الإبادة 

بعد اأن خ�سروا اأفراد اأ�سرهم، ومن 
وثائق ال�سرطة ال�سرية العراقية التي 

�سبطت خالل النتفا�سة الكردية، ومن 
الزيارات امليدانية اإىل اأماكن الأحداث، 
بالإ�سافة اإىل اإفادات جمرمني عراقيني 

واأطباء اإيرانيني وحمللي ا�ستخبارات 
اأمريكية واإ�سرائيلية .. اإنها يوميات 

للوقائع املروعة والفظائع احلا�سلة كما 
اأدىل بها من عا�سوا مرارتها القاتلة، 
حيث تكومت جثث الن�ساء والأطفال 

يف �سناديق ال�ساحنات، واإ�سارات اإىل 
الرعب الذي زرعه �سدام يف قلوب الكرد 

فاأفقدهم الثقة بكل ما هو عراقي، ودفع 
باجتاه انف�سالهم عن العراق . 

مان�سيتات اجلرمية 
ا�ستهل املوؤلف كتابه با�سرتجاع بع�ص 
عناوين ال�سحف العاملية التي اهتمت 
بذكر احلادثة بعد اأ�سبوع من وقوعها 

؛ ففي الوا�سنطن بو�ست " الغاز ال�سام 
يقتل املئات "، ويف الإنرتنا�سيونال 

هريالد تريبيون " اإيران تتهم العراق 
ب�سن هجوم بالغازات ال�سامة، وخ�سائر 
فادحة بالأرواح "، ويف التاميز اللندنية 
" �سحايا الغازات ال�سامة يجمدون اأمام 

املوت "، ويف امليدي ليربي " مذبحة 
يف مدينة كردية نتيجة هجوم كيميائي 

" جي�ص  اأوب�سرفاتوار  لونوفيل  "، ويف 
�سدام ح�سني ي�سن هجومًا فظيعًا "، 
ويف الكوتيديان دي باري " جحيم 

هجوم كيميائي "، ويف الإيل باي�ص " 
هجوم كيميائي على كرد�ستان العراق 

" هريو�سيما  زايتونغ  الوايرن  ويف   ،"
الكردية "، ويف ل يونيتا " حرب اإبادة 

ال�سعب الكردي "، ثم يذكر الكاتب 
اأنه جاء يف مقالة وردت يف �سحيفة 

نيويورك تاميز اأن العراق يواجه " تهمًا 
موثقة باللجوء اإىل الأ�سلحة الكيميائية 

العمل جرمية حرب  " يعترب هذا  " واأنه 
وفق كل العتبارات " . 

الأنفال 
وي�سري الكاتب بعد ذلك كيف اأنه زار 

اإقليم كرد�ستان العراق يف العام 1992، 
ب�سفته م�ست�سارًا ملنظمة هيومان 

رايت�ص وات�ص التي تتخذ من نيويورك 
مقرًا لها، يف مهمة ت�سمنت التجوال 

يف اأرجاء الإقليم بحثًا عن ناجني من 
الكارثة، واإجراء مقابالت معهم من اأجل 
ك�سف حقيقة تلك الأحداث املروعة التي 

تعر�سوا لها يف العام 1988، وخالل 
ال�سياق ذاته يوؤكد الكاتب اأنه تبني من 
خالل مهمته كيف اأن ا�سم حلبجة كان 

يثري اأحزانًا كثرية يف نفو�ص �سكان 
الإقليم، وكيف اأن ا�سمًا اآخر كان كفياًل 

باإظهار الرعب ال�سديد يف نف�ص كل 
كردي، هذا ال�سم هو " الأنفال "، وهو 

ال�سم الذي اأطلق على العملية التي 
�سنها �سدام ح�سني يف اأواخر اأيام 

احلرب الإيرانية العراقية، والتي هدفت 
اإىل اإنهاء امل�سكلة الكردية نهائيًا . ويقرر 
يو�ست اأن حملة الأنفال اأدت يف النهاية 
اإىل القتل املنهجي لآلف املدنيني الكرد 

الذين اأُجربوا على مغادرة قراهم يف 
البداية بوا�سطة الغاز ال�سام، واقتيدوا 

بعد ذلك اإىل مراكز جتمع موؤقتة حيث 
جرى ت�سنيفهم بح�سب العمر واجلن�ص 

. ثم ُنقل هوؤلء اإىل مراكز الإعدام يف 
غرب ال�سحراء العراقية، اأي اإىل اأماكن 

تبعد كثريًا عن كرد�ستان . 

ت�اط�ؤ غربي 
ويبدي الكاتب تعجبه وده�سته مما 

اأبداه العامل الغربي من رغبة يف عدم 
مالحقة القيادة العراقية طيلة فرتة 

العقوبات التي امتدت على مدى عقد 
الت�سعينيات من القرن املن�سرم، اأي 

يف العقد الذي مل يعد فيه �سدام ح�سني 
�سديقًا لأمريكا بعد غزوه الكويت ؛ 

يقول يو�ست " بدا هذا املوقف خميبًا 
لالآمال بالن�سبة يل، وعلى الأخ�ص 

بعد اأن دونُت هذه الأعمال الوح�سية، 
وجل�ست مع الناجني الذين خ�سروا 
اأفراد اأ�سرهم كافة "، وي�سري الكاتب 

يف هذا ال�سياق اإىل اأنه حتدث مع 
�ستة رجال و�سبي جنوا باأعجوبة من 
ميدان املذبحة ) توفى اأحدهم فيما بعد 

يف معارك كردية داخلية (، واإىل اأنه 
اأعد تقارير مف�سلة عن هذه الأحداث، 

بينما فوجيء بردة الفعل الغربية، ومل 
يفهم مطلقًا ال�سبب الذي منع اجلميع 
من الهتمام فعليًا بهذه الأخبار التي 

ر�سحها هو، ويت�ساءل الكاتب هنا : هل 
من الالئق اأن يظل مقتل نحو 80000 

اإن�سان بريء، مبن فيهم ب�سعة اآلف 
ق�سوا نتيجة هجوم كيميائي �ُسّن على 
منطقة مكتظة باملدنيني، جمرد هام�ص 
ب�سيط يف مدرى التاريخ؟ ملاذا ل يريد 

اأحد الهتمام بهذه الق�سية؟ . 

غاز اخلردل 
ويحكي املوؤلف كيف اأنه قام بزيارات 

اإىل اإيران والأردن واإ�سرائيل خالل 
العام 2000 بهدف توثيق الفرتة 

املظلمة من تاريخ منطقة حلبجة ؛ 
حيث حتدث اإىل �سباط ع�سكريني 

وخمابراتيني ممن ميتلكون معرفة 
متخ�س�سة بهذا املو�سوع، ومن ثم 

قابل الكاتب اأي�سًا جمموعة من الأطباء 
الإيرانيني الذين كر�سوا حياتهم املهنية 
من اأجل درا�سة التاأثريات بعيدة املدى 

للغاز ال�سام على وظائف اأع�ساء اجل�سم 
الب�سري . ويذكر الكاتب اأي�سًا اأن الغاز 

ال�سام الذي ا�ستخدمه �سدام ح�سني 

لإبادة حلبجة كان هو غاز اخلردل 
الكربيتي ) كلورو اإثيل �سالفايد ( وهو 

ـ على حد نقل املوؤلف عن التو�سيفات 
العلمية ـ غاز �سائل زيتي ذو رائحة 

ت�سبه رائحة الثوم ويتبخر هذا الغاز 
ببطء �سديد يكفي لتغطية املنطقة 

التي األقى فيها، بحيث يبقى خطرًا 
ل�ساعات عدة، وحتى لأيام، لكن البخار 

غري املرئي يت�سبب بحدوث الإ�سابة 
ب�سرعة كبرية، ول تظهر التاأثريات 

احلارقة عادة اإل بعد مرور �ساعات على 
الإ�سابة، ثم تتفاعل هذه التاأثريات 
حتى ت�سل اإىل درجة اإحداث العمى 

الكامل، وانت�سار البثور يف اجل�سم، 
وت�سرر الرئتني، واملوت ب�سكل بطيء 
يف بع�ص الأحيان . وي�سري املوؤلف يف 

هذا ال�سياق اإىل اأن غاز اخلردل هذا 
ت�سبب خالل احلرب العاملية الأوىل يف 

اإنزال نحو 1300000 
اإ�سابة، مبا يف ذلك 
90000 حالة وفاة، 

واأن الهجوم الذي 
وقع على بلدة " احلاج 

عمران " العراقية 
الواقعة على احلدود 

الإيرانية العراقية 
قريبًا من بريان�سهر، 

تعد اأول حادثة موثقة 
منذ احلرب العاملية 

الأوىل التي ا�ستخدم 
فيها جي�سان تقليديان 

كبريان الأ�سلحة 
الكيميائية . 

ال�سداقة واملعلومات 
ويربط الكاتب بني ردة 

الفعل الغربي جتاه 
حلبجة من جهة، وبني 

ال�سداقة الأمريكية 
العراقية ـ ال�سابقة ـ 

من جهة اأخرى، حتى 
على م�ستوى جمع 

املعلومات عن الأ�سلحة 
الكيميائية ؛ حيث يذكر 

الكاتب اأن ال�سداقة ما بني الوليات 
املتحدة والعراق اأدت اإىل التقليل من 

اأهمية جمع املعلومات عن القدرات 
والأداء العراقيني، كما يذكر الكاتب اأن 

" ويليام اأو . �ستودمان "ـ  رئي�ص �سابق 
لوكالة الأمن القومي الأمريكي ـ اأدىل 

بت�سريح يوؤكد ما ذهب اإليه ؛ حيث 
�سرح �ستودمان قائاًل " اعتربنا العراق 
دولة حليفة طيلة فرتة احلرب الإيرانية 

ـ العراقية، لذلك مل يكن العراق ميدانًا 
جلمع املعلومات الأ�سا�سية بالن�سبة 
اإلينا، ومل تكن لدينا فكرة عن عمق 

القدرات العراقية، اأو تو�سعها . جمعنا 
بع�ص املعلومات على �سبيل املراقبة، 

لكنها مل ت�سكل معرفة عميقة بتلك 
القدرات، وهي الأمور التي ينبغي عليك 

معرفتها اإذا ما ا�سطررت اإىل القتال 
. مل منتلك بب�ساطة هذه املعلومات . 

ولعل هذا ما يف�سر ندرة املعلومات عن 
ا�ستخدام العراق لالأ�سلحة الكيميائية " 
. وبعد اإن هذا الكتاب " ق�سية �سامة " 
يعك�ص الواقع املوؤمل الذي كانت عليه " 

حلبجة " ب�سبب ال�سربات الكيميائية 
لنظام �سدام ح�سني، كما اأنه يحتوي 

على معلومات اأخرى مهمة من اأبرزها 
ثبات ال�سيا�سة الأمريكية يف الكيل 

مبكيالني يف الكثري من الأمور ووفقًا 
مل�ساحلها وا�سرتاتيجياتها يف املنطقة 

حتى بني الأعداء املتحاربني . 

متار�ص الأيقونات اجلديدة على الإن�سان املعا�سر �سلطة قوية 
ت�ساحبه وتقتحم عليه عزلته وخ�سو�سيته، وكانت حمط عدة 

ت�ساوؤلت ودرا�سات كثرية ويدخل كتاب "الإن�سان الأيقوين" للناقد 
والكاتب املغربي حممد �سويكة �سمن هذه الدرا�سات التي خ�س�ست 

لالأيقونات م�ساحة لها.
ويتناول هذا الكتاب، الذي يقع يف 122 �سفحة من احلجم ال�سغري، 
وهو العا�سر يف م�سار الكاتب، ال�سادر موؤخرا عن من�سورات دائرة 

الثقافة والإعالم التابعة حلكومة ال�سارقة بدولة الإمارات العربية 
املتحدة، ق�سايا واإ�سكالت متعلقة باخل�سو�ص باجلانب الب�سري 

والأيقوين لدى الإن�سان.
وركز املوؤلف على اجل�سد كاأيقونة، وناق�ص، من خالله، ق�سايا فل�سفية 

ولكن من منطلق جمايل حم�ص، مربزا، يف الآن ذاته، انت�سار ثقافة 
ال�سورة التي �سارت اآلياتها املادية واملعنوية جزءا ل يتجزاأ من خطة 

تدبري ال�سيطرة على الإن�سان اليوم.
وتف�سر عناوين ف�سول الكتاب هذا التوجه الذي اختاره الكاتب، 

فبالإ�سافة اإىل املقدمة جند عناوين "الإن�سان غري املحت�سم" 
و"الإن�سان املنتفي" و"الإن�سان عري املكان" و"اإن�سان الو�سائط" 

و"الإن�سان الإ�سهاري" و"الإن�سان املو�سمي" و"الإن�سان املو�سب" 
و"الإن�سان املج�سد".

واأو�سح �سويكة، يف حديث لوكالة املغرب العربي لالأنباء، اأن "منطلق 
الأيقونة هو اجل�سد، فاجل�سد اأيقونة"، بل هو "الأيقونة الكربى"، 

م�سريا اإىل اأنه مهتم باجل�سد يف اإطار جمايل و�سو�سيو-ثقايف 
معينني، ول يربط درا�سته لالأيقونات بال�سياق الغربي "خا�سة ال�سياق 

امل�سيحي"، فلكل ح�سارة اأيقوناتها، واجل�سد كاأيقونة "يعك�ص �سورة 
كل ح�سارة".كما فك �سويكة، يف كتابه هذا، الرتباط بامليتافيزيقا، اإذ 

ح�سر ال�ستغال على اجل�سد يف �سياق الثقافة الب�سرية.
ويف �سياق معاجلة التكنولوجيات ال�سمعية الب�سرية لالأيقونات، 

�سجل الناقد اأن "دللت الأيقونة مت�سعبة" ويظهر ذلك من خالل 
ا�ستغال ال�سينما مثال على اجل�سد كاأيقونة كربى. ويف هذا ال�سدد، 

اأ�سار اإىل اأن الثقافة العربية الإ�سالمية تدخل اجل�سد يف اإطار "ثقافة 
املنع واملقد�ص واملدن�ص" خم�سعة اجل�سد ل`"مفهوم الرقابة"، ما 

ي�سكل عائقا اأمام التعامل مع اجل�سد كمعطى طبيعي ين�ساأ يف اإطار 
ثقافة معينة.

وا�ستدل يف ذلك على احلكم امل�سبق، يف ثقافة معينة، على الأفالم التي 
تت�سمن م�ساهد اإيروتيكية على اعتبار اأن اجل�سد يثري الغريزة، ويف 
املقابل يواجه "اجل�سد امللثم" يف ثقافة اأخرى بنف�ص الأحكام وهو ما 
يزكي اأهمية و�سع اجل�سد يف اإطارات جمالية ويف �سياقه ال�سو�سيو-

ثقايف.".
وهنا ي�سجل الناقد "خوف" الإن�سان العربي من ال�سورة وهي التي 

ف�سحته يف الأخري، حميال على التحولت والأحداث التي �سهدها 
العامل العربي موؤخرا.

اإن ال�سورة التي كانت وراء هذه التحولت، يوؤكد ا�سويكة، "�سور 
غري موؤطرة وكامريات غري حمرتفة وهاوية"، ما ي�ستدعي معاجلة 

العالقة مع ال�سورة التي هي يف الأ�سل "عالقة مهتزة".
واأبرز، يف هذا ال�سدد، على �سبيل املثال، اأن البحث الفل�سفي املغربي 

ل يتحدث عن ال�سورة، ف`"م�سروع املفكر حممد عابد اجلابري 
يق�سي هذه الثقافة، فهو بحث بنية العقل العربي ومل يبحث يف 

اجلانب ال�ستيتيقي ب�سفة عامة عك�ص عبد الله العروي الذي اأ�سار يف 
بع�ص درا�ساته اإىل مرجعيات ال�سورة، كما فعل عبد الكبري اخلطيبي 

اأي�سا اإل انها تبقى اأبحاثا معزولة".
ويكمن حل م�سكلة العالقة املهتزة مع ال�سورة، يف راأي الناقد، 

بنه�سة على امل�ستوى الرتبوي واإدراج الثقافة الب�سرية يف املنظومة 
الرتبوية وت�سجيع فنون النحث والت�سكيل.

وعلى الرغم من ذلك، �سجل �سويكة خطورة الأيقونات، فالكامريا مثال 
كاأيقونة حديثة "توؤرخ للحميمي" و"للغائب" و"توؤرخ لالأ�سياء التي ل 
ميكن ر�سدها"، كما اأنها اأداة مراقبة اإديولوجية جديدة وقد تكون اأداة 

للمراقبة الذاتية.-ماب-
وت�سجيع ثقافة هذه الأيقونات اجلديدة و�سيلة تلجاأ اإليها البلدان 

لإحكام الطوق على الإن�سان املعا�سر، فهذه الأيقونات "تعزل الإن�سان 
وتوهمه اأن كل �سيء بني يديه وهي يف حقيقة الأمر جتعله خا�سعا 

لنظام مقنن وحمدد".
وحذر �سويكة من خماطر التمتع بالأيقونات اجلديدة "هذه ال�سياء 
ال�سغرية التي يظن بها الإن�سان اأنه يتوا�سل بها مع العامل يف حني 

اأ�سبح بها ومعها معزول"، اإنها و�سائط خالية من احلميمية وتوؤدي 
اإىل توا�سل تقني يخ�سع مل�ساطر تقنوية "هناك ب�سودونيم يف هذه 

التقناوية اإذ يتوا�سل الإن�سان مع جمهول اأو مع رقم من الأرقام، ما قد 
يوؤدي اإىل الإدمان اللكرتوين ينعك�ص على الذات يف غياب اجلانب 

الرتبوي.
ول�سويكة موؤلفات منها "اأطروحات وجتارب حول ال�سينما املغربية" 

و"ال�سورة ال�سينمائية .. التقنية والقراءة" وجمازات ال�سورة .. 
قراءة يف التجربة ال�سينمائية لداوود اولد ال�سيد" هذا ف�سال عن 

جماميع ق�س�سية.

قــــــ�ــــــســــــيــــــة �ــــــســــــامــــــة

يقدم القصة الحقيقية إلبادة حلبجة

عر�س : اوراق

عر�س : اوراق

ط�����ب�����ق�����ات ف������ح������ول ال�����ش�����ع�����راء
تاأليف: حممد بن �ساّلم اجلمحي

 مراجعة : با�سم عبد احلميد حّم�دي

 ولد اجلمحي يف الب�سرة �سنة 139 للهجرة وتتلمذ 
على اأيدي فحولها من النحاة والنقاد وتوفى فيها 

بعد اأكرث من ت�سعني عاما �سنة 231 .
يعد الدار�سون كتابه ) طبقات فحول ال�سعراء ( 

اأول كتاب نقدي يف مو�سوعه بالعربية حيث فتح 
الطريق امام كتب الطبقات الخرى .

 ق�سم اأبن �ساّلم ال�سعراء اىل جاهليني 

وا�سالميني،وق�سم اجلاهليني اىل ع�سر طبقات 
وكذلك �سعراء الع�سور ال�سالمية مميزا بني �سعر 
ال�سحراء واملدن حيث در�ص �سعراء مكة واملدينة 
والبحرين والطائف ،ومن عجب اأنه مل يخ�س�ص 

ل�سعراءمدن الغ�سا�سنة واملناذرة ف�سال رغم اأنه 
در�سهم يف ال�سياق . 

 قال ابن �ساّلم اأن بع�ص ال�سعرمفتعل مو�سوع ، 
واعترب قدم ال�ساعر واحدا من خ�سائ�سه ، وكذلك 

كرثة  اغرا�سه والكم ال�سعري املنتج و�سرف ال�ساعر 
، وهي خ�سائ�ص لمتت ل�ساعرية ال�ساعر ب�سلة 

فلي�ست كرثة �سعر ال�ساعر مقيا�سا  ول �سرفه بل 
القيا�ص هو ال�ساعرية وعلو الكعب فنيا .

ا�سار بني �سالم يف غري مو�سع اىل خلف الحمر 
وحماد عجرد وغريهما من ناحلي ال�سعر فقال 

حملال:
 ))فلما راجعت العرب رواية ال�سعر وذكر اأيامها 

اأ�ستقل بع�ص الع�سائر �سعر �سعرائهم وما ذهب من 
ذكر وقائعهم وكان قوم قلت وقائعم وا�سعارهم 

واأرادوا اأن يلحقوا مبن له الوقائع وال�سعار ثم 
كانت الرواة فزادوا يف ال�سعار التي قيلت (( وقال 

اأي�سا: )) كان اأول من جمع اأ�سعار العرب و�ساق 
اأحاديثها حّماد الراوية وكان غريموثوق به: كان 

ينحل �سعر الرجل غريه وينحله غري �سعره ويزيد 
يف ال�سعار(( . وياأتي ابن �ساّلم مبثال فيقول : )) 

قدم حّماد الب�سرة على بالل بن اأبي بردة وهو عليها  
- ويعني واليها – فقال : ما اأطرفتني �سيئا فاأن�سده 
الق�سيدة التي يف �سعر احلطيئة مديح اأبي مو�سى 
فقال : ويحك ميدح احلطيئة اأبا مو�سى ل اأعلم به 
، واأنا اأروي �سعر احلطيئة ؟ ولكن دعها تذهب يف 

النا�ص ((

كنوز المدى

محمد شويكة يفك لغز الجسد 
"األيقونة الكبرى" ويحذر من مخاطر 

األيقونات الجديدة

مرشح للرئاسة الفرنسية 
يكتب عن تحديات باده

�سدر موؤخرًا كتاب "مر�سح: وملاذا ل؟" للفرن�سي باتريك لوزي�ص مبنا�سبة النتخابات الرئا�سية 
الفرن�سية القادمة يف العام القادم 2012، و�سيكون موؤلف الكتاب اأحد املر�سحني خلو�سها.

ما يحاوله املوؤلف هو جعل هذه امل�سائل يف �سلب النقا�سات اجلارية يف فرن�سا واملرتّكزة حتديدا 
على مكانة الإ�سالم وامل�سلمني يف الن�سيج الجتماعي الفرن�سي، الت�سخي�ص الذي يقدمه ي�سف 

فرن�سا اأنها "بلد منق�سم على نف�سه" واأنها فقدت يف ال�سنوات الأخرية جزءا هاما من "ديناميتها" 
التي �سكلت اأحد دعائم متّيزها يف العامل..

ما توؤكده التحليالت املقّدمة وفق �سحيفة "البيان" الإماراتية هي اأن هناك طريقا اآخر غري الذي 
تنزلق نحوه البالد ويدعو اإليه اليمني املتطرف ممثال خا�سة بحزب اجلبهة الوطنية التقدمية 
الذي تقوده ماري لوبن، ابنة جان ماري لوبن موؤ�س�سه، املطلوب كما يحدد املوؤلف القول هو 

عدم ا�ستبعاد وتهمي�ص الفرن�سيني الذين تعود اأ�سولهم لبلدان اأجنبية وغالبيتهم من امل�ستعمرات 
الفرن�سية ال�سابقة، بل على العك�ص ينبغي ت�سجيع التنّوع يف ن�سيج املجتمع الفرن�سية وامل�ساهمة 

الفعلية لأقليات يف البالد وازدهارها.
ول يرتدد املوؤلف يف اعتبار عملية دمج الفرن�سيني من اأ�سول اإفريقية اأو عربية اأو اآ�سيوية يف 

الن�سيج الجتماعي الفرن�سي، اإذا مل حتدث اليوم ف�ستكون يف الغد.
وعن الرئي�ص نيكول �ساركوزي يبدي املوؤلف ده�سته حيال طريق التفرقة الذي �سلكه الرئي�ص 

عرب عدة ت�سريحات ومنا�سبات مثل تخوفه من الزيادة الكبرية يف عدد الولدات لدى الفرن�سيني 
ذوي الأ�سول الإفريقية، وما يرتتب على ذلك على �سعيد فر�ص العمل وو�سول اإىل القول ان هذا 

الواقع ي�ستدعي طرح م�ساألة الهجرة.
وبعد اأن يوؤّكد على اأن مهمة الرئي�ص هي التوحيد ولي�ص بّث التفرقة ي�سري باتريك لوزي�ص اأن 

الرئي�ص �ساركوزي كان قد ح�سل على ن�سبة كبرية جدا من اأ�سوات الفرن�سيني الذين ينتمون اإىل 
اأقليات اإفريقية اأو عربية اأو اآ�سيوية عام 2007. لكن الأمر قد ل يتكرر يف انتخابات عام 2012 

على خلفية خيبة الأمل.
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آف���������������������اق

   كان ميكن لعلي بدر يف كتابه ) بطاقة دخول اإىل حفلة 
امل�ساهري ( اأن يجعل من حفلته اأكرث اإثارة ومتعة بتو�سيع 

و�سفه لها، وحتديد كيفية توزع م�ساهري الكتابة امل�ساركني 
يف اأرجاء ال�سالة، وبتخيل حوارات �ساخنة تدور بينهم، اأو 

ح�سول مفارقات وحوادث �سغرية ذات دللة يكونون اأبطالها 
م�ستلة من اأفكارهم ومواقفهم و�سريهم. وعدم القت�سار 
على اإيراد اإ�سارات مقت�سبة عن احلفلة يف بدء دخول كل 

كاتب ) اأو كاتبة ( كما يف الكتاب، حيث ي�سرع املوؤلفبعد تلك 
الإ�سارة بال�سرت�سال يف التحدث عن ذلك الكاتب ) اأو الكاتبة ( 
با�ستخدام اأ�سلوب املقالة امل�سبعةبلغتهااللماحةالطريةواأ�سلوب

هاالر�سيقالدافق، وكاأن كل واحد منهم يقف اأو يجل�ص بعيدًا عن 
�ساحبه. وكان هذا بحاجة اإىل جهد مل ي�ساأ علي بدر اأن يبذله 

على الرغم منرباعتهفيال�سردو�سعةخياله. وحتى هذه الإ�سارة 
العابرة، والتي �ستبدو فيما بعد مقحمة، �سيتخلى عنها يف 

منت�سف الكتاب لنكون حينئذ مع مقالت متتابعة، ل يربطها 
رابط منهجي اأو مو�سوعي، عن كّتاب وكاتبات تركوا ب�سماتهم 

يف تاريخ الأدب العاملي وا�ستحقوا ال�سهرة التي حظوا بها.
بعد اأبولنري الذي يحتفي به املوؤلف، ويخ�سه باإعجابه، يفاجئ 

رامبو �سيوف احلفلة وهو يظهر اأمامهم بحذاء مثقوب وقدم 
متهرئة، حمدثًا �سدمة بينهم "كما �سدم معا�سريه ب�سفافيته 

التي ل حد لها، بالقوة الربوميثية التي ل تن�سب، بعنفه وقوته 
التي ل تدّجن، بخياله الذي ات�سع حتى مل تعد مدينته قادرة على 

حتمله".
   يف بواكري حياته ال�سعرية، وهو مراهق، مار�ص رامبو اأ�سد 
اأنواع املوبقات، م�سادقًا ال�سحاذين والل�سو�ص و�سذاذ الآفاق 

وقطاع الطرق.. كان فظًا متغطر�سًا منبوذًا يف هذه الآونة.. كان 
�سًا ما تيب�ص يف �سجرتها، ناحتًا لغة اأخرى  يلعب باللغة، مقوِّ

مده�سة، حادة كال�سفرة، جارحة ورائية، ت�سيئ اأعماق النف�ص 
املظلمة وتك�سف هول الوجود. وكان ثمة ات�ساق بني حياته 

و�سعره حتى اإذا بلغ الع�سرين �ساق ذرعًا باأوروبا، وبال�سعر، 
ليغادرهما معًا يف رحلة مغامرة �سيقة وقا�سية ومميتة اإىل 
ال�سرق ليغدو بتو�سيف علي بدر "التاجر امللعون يف عدن 
واحلب�سة وهرر، اأ�سبح الكولونيايل الذي ي�سوق الرعايا 

امللونني يف البالد البعيدة ويخدم م�سالح امل�ستعمرين".
   ي�سبغ املوؤلف على �سيوف حفلته �سفات عظمة مبهرجة، 
رنانة، جتعلهم �سخ�سيات لها قوتها وفرادتها كما لو اأنهم 
�سحرة مهيبني، اأو اأبطال معارك ملحمية قدموا، مغربين، 

عليهم اآثار جروح،ويحملون رايات انت�سارات كربى.. اإنها 
�سخ�سيات لها ح�سورها الإبداعي الالفت. وهكذا بعد اإدوارد 

�سعيد "يدخل حكواتي الغ�سا�سني وجندي طريق فالندر.. بعد 
�سعيد يدخل كلود �سيمون... هو كاتب الن�سو�ص املده�سة ذات 
القوة اخلارقة، والروايات الطويلة ذات العظمة �سبه امللحمية. 
روائي العنف الذي حّول احلدث الطارئ يف التاريخ الفرن�سي 

اإىل م�سهدية كرنفالية". وعند احلديث عن فران�سوا �ساغان 
يبداأ املوؤلف من حلظة رحيلها عن هذا العامل بعد حياة متمردة، 
مربق�سة بالأ�سواء والف�سائح: "ماتت ال�سغرية التي خلخلت 

ب�سراحتها اجلارحة واإن�سائها املغري معايري الآباء واأخالقهم، 
ماتت التي هزت بكلماتها املاجنة ذات املعنى املزدوج جياًل من 

املتطهرين".
   وبال�سخب ذاته يدخلخورخه لوي�ص بورخ�ص احلفلة "لقد 

دخل احلفلة اأبو الهول العجوز: نا�سج احلكايات، و�سانع 
الأحالم، وفا�سح غرور الب�سر، دخل وهو يقول: عمري 84 

عامًا، وقد تويف اأ�سدقائي جميعهم. عندما اأفكر بهم اأتخيلهم 
كاأ�سباح. جميعنا اأ�سباح، األي�ص كذلك؟".

   �سيقبل اأي�سًا �سوجلن�سنت العالق بني تول�ستوي 
ودي�ستويف�سكي، واأليوت الآتي "من العقم العاطفي اإىل 

الأر�ص اخلراب"، وكامو الذي طبع "الع�سر احلديث بنزعته 
العدمية املت�سككة".. �سيقتحم احلفلة البوهيمي امللعون هرني 

ميللر، وكاتب "املهم�سني واملعذبني واملق�سيني واملغيبني" 
ت�سارل�ص بوكوف�سكي.وال�سعلوك الل�ص خريج 

ال�سجون، ال�ساذ، ذو البالغة العالية جان 
جينيه،والرتكي الذي مزج التاريخ 
بال�سيا�سة بال�سرية الذاتية باخليال 

ال�سردي اخلالق اأورهان باموق.. 
�سيتقاطر على ال�سالة الباذخة  اآخرون 
واآخرون من غري اأن ياأبه بهم اأحد، بعد 
اأن يكون علي بدر قد ن�سي اأمر حفلته، 

لكنه يهبنا مع ح�سور كل كاتب ) اأو كاتبة ( 
منهم قدرًا غري قليل من ن�سوة القراءة 

وعافيتها.

رامبو، ساغان، بورخس، وآخرون
سعد محمد رحيم

اإن كون هذا الفقيه اللغوي ال�سوفيتي 
الغام�ص فيما م�سى هو الآن جنم الغرب 

ما بعد احلداثي هو اأمر اأقل ده�سة مما قد 
يبدو. لأنه نادرًا ما يوجد مو�سوع مابعد 

حداثي �ساخن مل يتوقعه باختني. اخلطاب، 
التهجني، الآخرية، اجلن�سانية، التدمري، 

النحراف، املغايرة، الثقافة ال�سعبية، 
اجل�سد، الذات فاقدة املركز، مادية العالمة، 
التمركز حول التاريخ، احلياة اليومية. اإن 

هذا الرجل ما بعد البنائي مبكر الن�سج، 
كما ي�سميه غراهام بيت�سي، تنباأ بالكثري 

يف ع�سورنا. اإذ اأن من املده�ص اأن ل 
جند تلميحات يف اأعماله اإىل "بوو�ص و 
بيك�ص")2(. ولأن القليل من هذه الثقافة 

هي نتيجة مبا�سرة لتاأثريه، فقد يزعم املرء 
باأنه اإن مل يكن باختني موجودًا فلن تكون 

حاجة لكت�سافه.
   ملاذا هذا التوازي الغريب بني 

ع�سر الإرهاب ال�ستاليني وعهد الـ 
متامًا.  وا�سح  واجلواب  ipod....؟)3( 

ولأن موؤلفات باختني هي نقد م�سفر 
لال�ستبداد ال�سوفيتي، فاإن ما بعد احلداثة 

تنبع يف جزء كبري منها من م�سار املارك�سية 
احلديث. ويف اأعمال بوديالر وليوتار 

واآخرين بداأت كعقيدة بديلة للي�ساريني 
املتحررين من الوهم. وهو�سها باخلطاب 

يكون مفهومًا يف عمر ق�سري من الفعل 
ال�سيا�سي. وبدًل من اأن يطلقوا النار على 

احلرم اجلامعية فاإن الطالب الأمريكان 
الآن يطّهرون كالمهم عن اخلطاأ. واإذا 

كانت املارك�سية قد ت�سرفت بحياء اإزاء 
اجلن�سانية، فاإن ما بعد احلداثة قد 

جعلتها فيت�سًا)4(. اإن اجل�سد الدافئ 
املرغوب امللمو�ص هو توبيخ فعال لكل تلك 

التجريدات ال�ساحبة عن النمط الآ�سيوي 
لالإنتاج. وبدًل من ال�سرود الكربى التي 

اأدت اإىل الكولك)5( لدينا جمع من ال�سرود 
ال�سغرى. ولأن احلقائق املذهبية املطلقة 

متزق الأج�ساد، فاإن الن�سبية هي نظام 
اليوم. فاإن يكن ال�ساذون جن�سيًا املخ�سيون 

هم جزء من ثقافتك، فاإن معار�ستي هذا 
الأمر �ستدخل يف باب التمركز حول العرق. 

مل تعد الثورة داخلة يف الأجندة، لكن 
التدمريات املت�ستتة قد تقف مبواجهتها. 

�سيا�سة الطبقة تخ�سع ل�سيا�سة الهوية. ول 
ميكن اإ�سقاط النظام، لكن يف الأقل ميكن 

تفكيكه. ولأنه لي�ص هناك اأمل �سيا�سي 
يف قلب اأرا�سي الراأ�سمالية، حيث رفعت 

الربوليتاريا الل�سقات دون اأن ترتك عنوانًا 
لالإر�سال، فاإن النظرة ما بعد احلداثية 

تتحول على نحو �ساحر اإىل "الآخر"  مهما 
يكن اجلواز ) املراأة، ال�ساذ جن�سيًا، الأقلية 

العرقية( الذي ي�سدف اأن ت�سافر به.
 كان باختني طابورًا خام�سًا اأي�سًا. فقد ولد 

يف مدينة رو�سية اأقليمية تدعى "اأوريل" 
عام 1895 وهو ابن لنبيل بال لقب حتول 

اإىل م�سريف. وقد در�ص الكال�سيكيات 
يف جامعة بطر�سبورغ. تزامنت �سنواته 

كطالب مع احلرب العاملية الأوىل 
والثورة الرو�سية. اإن باختني والبال�سفة 
وامل�ستقبليني وال�سكالنيني برزوا تقريبًا 

من اللحظة التاريخية املتفجرة نف�سها. 
وعلى الرغم من اأنه م�سيحي اأرثوذوك�سي 
رو�سي خمل�ص اأكرث مما هو مارك�سي، اإل 

اأن باختني عا�ص خالل فرتة من الرتكيب 
الثقايف ال�ساحق الذي مل يكن فيه الحتاد 
بني ال�سيوعية وامل�سيح م�ستحياًل. فاإن مل 
يكن بال�سبط ماديًا تاريخيًا، فاإن تفكريه 

هو تاريخي ومادي يف الوقت نف�سه. 
اإن النزعة ال�سرتاكية ال�سديدة للكني�سة 

الرو�سية ومبوازاة روحانية اأحا�سي�سها، 
اأدت دورها يف هذا الحتاد. وهكذا كان 

مذهبها �سبه املادي يف قدا�سة املادي. كانت 
عقيدة جمدت اإن�سانية امل�سيح والغنى 
املعقد للحياة اليومية. ووراء افتتان 

باختني مبادية الكلمة، كما يوحي عنوان 
كتاب "بيت�سي"، يكمن لهوت متج�سد.اإن 

اجل�سد امل�سنوع من الكلمة هو ال�سورة يف 
�سجادة اأعماله.

بعد الثورة عمل باختني يف عدد من املدن 
ال�سغرية، يتعقبه الفقر و�سحته املرتدية. 
كان يعاين من التهاب العظام، وقد برتت 

اإحدى �ساقيه عام 1938. هذا املحتفل 
باجل�سد كان بهيئة فقرية جدًا. كان اأي�سًا 

مدخنًا مدمنًا، وهي العادة التي جعلته يف 
النهاية ي�ساب بانتفاخ الرئة. وعلى الرغم 
من اأن اإعجابه بالحتفالت الرابلية اإل اأنه 
بدا ل يحيى على �سيء �سوى ال�ساي الذي 

يرت�سف منه الكثري. وب�سبب حرمانه من 
اأوراق ال�سجائر يف احلرب العاملية الثانية 

فهو حرم الأجيال القادمة من بع�ص من 
التب�سرات التي ل تقدر بثمن ب�سبب متزيقه 

اأحدى خمطوطاته لكي ي�ستعملها كورق 
لل�سجائر.

يف مدينة " نيفل" دّر�ص باختني يف 
مدر�سة؛ وحا�سر يف معهد للتعليم يف 

مدينة " فتب�سك". وحني كان مقبوًل 
لدى النظام ال�سوفيتي يف هذه املرحلة 

املبكرة. قام باإدارة حلقة اأدبية يف حملية 
احلزب ال�سيوعي واأعطى درو�سًا يف علم 

اجلمال اإىل العاملني يف حقل الفنون. ويف 
عام 1924 رجع اإىل �سانت بطر�سبورغ 

واقت�سد يف العي�ص يف بن�سيون موح�ص 
�سغري باإلقاء املحا�سرات اإىل جماعات غري 

ر�سمية يف �سقق خا�سة. وهنا، كما دائمًا، 
كان حماطًا مبجموعة مغلقة من الكتاب 

الفو�سويني واملثقفني الغريبني. يف الواقع 
اأن ق�سة حياته هي حكاية واحدة من �سلة 

لأخرى. وبدوا اأنهم يت�سكلون عفويًا من 
حوله مهما تكن حالة الركود البائ�سة الذي 

�سادف اأن تدهور بها. كان رجاًل مار�ص 
احلوارية ووعظ بها. غري اأنه يف اأواخر 
الع�سرينات بدا اأن هناك نوعا من التدين 
الذي دعت له حلقته كان يف حالة ازدراء 

متزايد مع الدولة؛ ويف عام 1929 قب�ص 
على باختني ب�سبب ع�سويته يف حلقة 

دينية، وكانت التهمة نزعتها �سد ال�سيوعية 
واإف�ساد ال�سباب بتعليمها. اإن املفكر الذي 

لديه اأفكار يف احلوارية وال�سخرية املدمرة 
والكالم غري املبا�سر الذي يذكر ب�سقراط بدا 

الآن على و�سك اأن يعاين من نف�ص م�سري 
�سلفه.

  كان كتاب باختني املتوعك عن 
دو�ستويف�سكي هو الذي اأنقذه من موت 

موؤكد يف مع�سكر العتقال. فقد ظهرت 
درا�سته العظيمة عن �سعرية دو�ستويف�سكي 

بتدخل اإلهي يف �سنة القب�ص عليه، 
حررته من اخلطر مراجعة لـ" اأناتويل 

لونار�سا�سكي" ع�سو جلنة الرتبية ومنظر 
ثقافة الهواة اأطرت الكتاب.

  وبعد اأن جنا من مع�سكرات العتقال 
حكم عليه بدًل من ذلك ب�ست �سنوات 

يف منفى معتدل ن�سبيًا يف كازاخ�ستان. 
وب�سبب اتهامه بتخريب فكر الأطفال فقد 
منع من التعليم هناك؛ لكن زوجته "األينا 
الك�سندروفنا" عملت يف مهن غريبة لكي 

يبقى الزوجني على قيد احلياة، وهذه 
املتحم�سة لدانتي وغوته انتهى بها الأمر 

اإىل تعليم املحا�سبة ملربي اخلنازير 
كجزء من اجلهد اجلماعي. وبعد اأن اأنهى 

حمكوميته يف كازاخ�ستان ا�ستقّر يف " 
�ساران�سك" حيث عا�ص لفرتة وجيزة يف 
�سجن مهجور ودّر�ص يف املعهد الرتبوي 

يف ق�سم الأدب العاملي. كذلك اأعطى 
املحا�سرات عن علم اجلمال اإىل العمال يف 

م�سنع امل�سابيح واأكت�سب �سيئًا من املوهبة 
املحلية. ومن هناك، ويف ذروة عملية " 

التطهري الكبري" يف الثالثينات اأخذته 
جولته اإىل " �سافيلوفو" يف جمهورية 

مولدافيا حيث عانى من الفقر حد اجلوع 
دون اأي كرم من الأ�سدقاء. 

   وخالل تلك الفرتة كان باختني ي�ستغل 
على ر�سالة الدكتوراه التي اأ�سبحت 

بعنوان " رابليه وعامله"؛ ويف عام 
1946 اأر�سل الر�سالة للفح�ص وقد 

ا�ستاء ممتحنوه ب�سبب معاجلته 
املو�سوعات الداعرة وال�سراحة اجلن�سية 
وال�سنتمنتالية)6( الفولكلورية وازدرائه 

للعقيدة ومنح الدكتوراه بعد 12 �سنة. 
مل يكن تاأهيله التدريجي قد اأ�سبح �ساريًا 

حتى ال�ستينيات، جزئيًا عن طريق املكاتب 
اجليدة للدار�ص ال�سكالين "رومان 

جاكوب�سون". اإن املتحم�سني لباختني يف 
الحتاد ال�سوفيتي، يف الأقل مل يدرك واحد 
منهم اأن الرجل العظيم ل يزال حيًا، اأ�سروا 
من اأجل اإعادة ن�سر كتاب "دو�ستويف�سكي" 

الذي راأى النور ثانية عام 1963 بعد 
�سراع طويل مع ال�سلطات. وبعد حملة 

�سغط �سديد ظهر كتاب "رابليه" اأخريًا 
اأي�سًا وقد جرى تهذيبه من العبارات 

الداعرة.
تفاقم مر�ص باختني وزوجه واأمنا لهما 

مكانني يف م�ست�سفى مو�سكو مب�ساعدة ابنة 
يوري اأندروبوف. وقد انتقال من هناك 

اإىل بيت لكبار ال�سن كان حمجوزًا اعتياديًا 
لنزلء من العامل الثالث ومنحا اأخريًا 

م�سكنًا يف مو�سكو.
   ولأن احلياة واملوت يتوا�سجان يف روؤية 

باختني الكرنفالية فاإن مكانته ازدهرت 
بينما ج�سده ا�سمحل. وبينما كان يجله 

الدار�سون الأدبيون ويطلبه ال�سكالنيون 
الكبار ويزعم به املفكرون ال�سباب، تويف 

عام 1975 حني كانت النظرية الأدبية 
ترتقي عاليًا يف الغرب. وكانت كلماته 

الأخرية، على الرغم من اأنه اأنكر يف اأعماله 
وجود �سيء مثل الكلمة الأخرية، " اأنا 

ذاهب اإليك". واتخذ اأتباع باختني الدينيني 
كلمة " اإليك" لتعني الرب؛ اأما اإتباعه 

املارك�سيون فقد اتخذوها لتعني زوجته 
التي ماتت قبله باأربع �سنوات.  اإن مفهوم 

باختني الرئي�ص عن احلوارية ل يعني 
اإعطاء اإذن �ساغية لالآخرين، كما ت�سورها 

بع�ص من املعلقني الأكرث ليربالية. بل يعني 
اأن اأي كلمة اأو تلفظ تتغري طبقتها من خالل 
عدد كبري من امل�سطلحات امل�سادة الأخرى 

والتي من خالل معانيها فقط ن�ستطيع 
فهمها.  لهذا فهي حتمل عالقة مع مفهوم 

ما بعد البنيوية عن التنا�ص. ل ميكن اأن 
تكون هناك حقيقة غري مو�ّسطة )مبا�سرة(. 

نحن ناأتي لأنف�سنا كما زعم العديد من 
املفكرين املعا�سرين، من خالل و�سط غريب 

جدًا عنا. اإن اللغة بالن�سبة لباختني هي 
حلبة �سراع للقوى املتنازعة، لأن كل تلفظ 

يجد نف�سه م�سغوًل من الداخل بالدللت 
الغريبة.كل عالمة تنظر جانبًا للعالمات 
الأخرى، وحتمل اآثارها �سمن ج�سدها، 

وتقف ب�سورة متزامنة مبواجهة املتكلم 
والهدف وال�سياق واملر�سل اإليه. ومثل 
املو�سوعات الإن�سانية تتكون الكلمات 
بو�ساطة عالقاتها بالآخر، واللغة دائمًا 
م�سامية هجينة وذات نهايات مفتوحة. 
مل تكن هناك اأبدًا كلمة اأوىل ولن تكون 

هناك كلمة اأخرية. اإن عدم الكمال املتاأ�سل 
يف اللغة وع�سوائيتها – حقيقة اأين لن 
اأ�ستطيع اأن ا�ستنتج من اأي كلمتني من 

كلماتك عما �ستكون الكلمة الثالثة – هي 
عالمة على احلرية الإن�سانية، وال�سيا�سية 
باملعنى الوا�سع للكلمة. لن تكون العالمات 

متطابقة ذاتيًا، ودائمًا تعني اأكرث مما 
تقال )فائ�ص يحتوي ما مل يقال(. اخل�سم 

هو ما يدعوه باختني " املونولوجية" 
وتعني نوعًا من اللغة الوا�سفة التي تبحث 

عن التغلب على هذا التغاير الذي ل ميكن 
كبحه.اأحيانًا ترد يف عمله، اإنها كلمة مهذبة 

من اأجل ال�ستالينية. اللغة ممزقة بني 
القوى " الطاردة للمركز" و"اجلاذبة له" – 

الأوىل تفكك املركز والأخرى تعززه. اللغة 
الوطنية تطمح اأن تكون مونولوجية لكنها 

يف احلقيقة "متعددة الل�سان" متامًا وهي 
توّلد تعددية من اللهجات واأ�ساليب الكالم.
يف كل هذه الطرق يعد عمل باختني انتقاًل 

مهمًا من اللغة اإىل اخلطاب. وبينما اخت�سر 
�سو�سري وتابعوه اللغة اإىل نظام �سكلي 
ل �سياق له، كان باختني فاهمًاً كل �سيء 

يف اللغة التي ل ميكن �سكلنتها: ال�سياق، 
التنغيم، الت�سمني، مادية الكلمة، املاليقال، 

الفرتا�سية، التقييمات الإيديولوجية 
والعالقات الجتماعية بني املتكلمني. اإن 

كان الت�سال هو الذي يجعلنا اإن�سانيني، 
فال ميكن للغويات اأن تنف�سل متامًا عن 

الأخالق.
العالمة اللفظية عندئذ هي " ثنائية 

ال�سوت"، قوة غري م�ستقرة تعي�ص فقط 
يف توجيهها اإىل العالمات الأخرى. 

اإن اهتمامات باختني الثقافية تركزت 
بالنتيجة على هذه الأ�سكال- الكرنفال، 

الهجاء املنيبي)7(، الرواية وهكذا – التي 
متثل ال�سباق الكبري " متعدد الأ�سوات" 

للخطابات، مع �سكل واحد من الدللة التي 
تفكك مركز الآخر وجتعله ن�سبيا، نوع من 

امل�سطلح يغزو و يدمر وي�سف ويوؤطر 
ويغطي ما حوله.اإن ال�سم الأدبي الرئي�ص 

لهذا هو الرواية،هذا النوع املمتزج الذي 
الرتاجيدي  اأو  والريفي  للملحمي  – خالفًا 

نظر  يف  وهو  قوانني،  بال  متامًا  – هو 
باختني �سكل اأقل قابلية على التعريف 

من قوة تفكيكية. الرواية تعي�ص ب�سورة 
خال�سة يف عالقتها احلوارية بالأمناط 

الأدبية الأخرى، تفرت�سها وحتاكيها حماكاة 
�ساخرة.اإنها ثائرة �سد النوع، منحرفة غري 

تابعة لقانون، كتاب مقد�ص دنيوي تظهر 
فيه كل اخلطابات كونها جزئية عابرة. 

ويف راأي باختني لي�ص من ال�سدفة باأن هذا 
الت�سادم الكبري لل�سيغ اللفظية تن�ساأ يف 

كل من الع�سر الهيليني وع�سر النه�سة من 
بقايا نظام اأيديولوجي ر�سمي.

يف كتاب "رابليه وع�سره"،حفلة الدللة 
هذه تلجاأ اإىل ال�سارع يف �سيغة الكرنفال. 

يف التقليد الرو�سي عن الأحمق املقد�ص فاإن 
الفن القدمي لل�سعب يعر�ص الدال املتعايل 

ويخ�سع كل القيم الر�سمية اإىل املحاكاة 
ال�ساخرة الهجائية. وهو مثل الرواية، 

يحتفي بالتغري والتحول، احلركي والقلق 
.كل القيم املطلقة يجري ت�سفيهها وجعلها 

ن�سبية. واإزاء العقلية الرفيعة للمذهب 
الر�سمي ينحفر ال�سالح القوي لل�سحكة. 

التقليد ال�ساخر، الت�سويه، العك�ص ) الفم/ 
الق�سيب، الوجه/ الردفان، املقد�ص/ 

الدن�ص، الرجل/ املراأة، الثقافة الرفيعة/ 
الثقافة املنحطة( تثور للحظة ن�سطة خالل 

الطرق اجلانبية والأ�سواق. التعار�سات 
الثابتة تتجرد ب�سعوبة. الولدة واملوت، 
الهدم والتجديد، اجل�سد والروح، احلكمة 

واحلماقة، ال�سرجي واملالئكي تر�سل معبئة 
وذيولها يف اأفواه الأخرى. الفتحات تظهر 

كاأماكن حيث الأج�ساد تتعدى حدودها 
ومتتزج بن�سوة بع�سها ببع�ص. كل �سيء 

عن املمار�سة هو غام�ص. خادع مراوغ جدًا 
ياأبى الو�سف. الكرنفال يحط من قيمة 
ال�سامي والهائل؛ وما وراء هذا احلط 

من قيمة ال�سامي تكمن عواطف الإجنيل 
امل�سيحي الذي من اأجله يهبط اخلال�ص 

اإىل هدية على �سكل قدح من املاء. ولكونها 
اللحظة الأوىل يف التاريخ املكر�سة للحياة 

اليومية تقف امل�سيحية يف اأ�سل انهماك 
باختني باحلياة اليومية متامًا كما جتثم 

بعيدة خلف الفتتان احلايل بالثقافة 
ال�سعبية.

   من املحتمل اأن اأف�سل كتاب �سدر يف 
بريطانيا حتى الآن عن باختني هو كتاب 

 : باختني  هري�سكوب" " ميخائيل  "كني 
جمايل من اأجل الدميقراطية " يف عام 
1999. ويتفوق كتاب هري�سكوب على 

درا�سة بي�سي من عدة طرق. من جهة اأن 
هري�سكوب خالفًا لبي�سي يقراأ الرو�سية 

وق�سى فراغه يف مكتبات مو�سكو. ومن 
جهة اأخرى، يكتب هري�سكوب نرثًا م�سرقًا 
وديعًا بينما بالغة بي�سي املزخرفة املاكرة 

تبحر اأحيانًا قريبة من الإطناب.كانت له 
اأذن تواقة جدا اإىل العبارة ذات الرتدد 

املهيب واأحيانًا ي�ستطيع اأي�سًا اأن ميزج 
بلطف الكهنوتي بالنغمة مثل عبارة " 

العجرفة الآثمة للعقل احلديث تنتج يف 
القرن الع�سرين البدع الإرهابية ل�سيا�ساتها 
املميزة". وعلى الرغم من اإعجابه بباختني 

اإل اأن هري�سكوب ميكن اأن يكون ناقدًا 
حادًا له بينما نادرًا ما يوجه بري�سي كلمة 
�سيئة بحقه. اإن املفكر املثايل تقريبا الذي 

يقدمه لنا بعيد عن اأن يكون ناق�سا، نا�سئًا، 
غام�سًا ومتناق�سًا بينما يجيد هري�سكوب 

عمليا �سقل حتولت باختني وهناته. 
واأخريًا وعلى الرغم من اأن هري�سكوب 

مارك�سي  اإل اأنه ل مييل اإىل �سرقة باختني 
من موقعه؛ بينما بي�سي، وهو املارك�سي 

املتحول اإىل م�سيحي، يتوق اإىل عمل ذلك 
بال�سبط. اإن كتاب" ميخائيل باختني: 

الكلمة يف العامل" هو درا�سة مميزة دقيقة 
حلدة الذهن الفكرية الهائلة؛ لكن حتت 

نرثها الأكادميي املعقد يكمن اأي�سًا �ساأن 
خمل�ص عميق.

   يناق�ص بي�سي على نحو مقنع باأن 
باختني بعيد  عن اإعادة كتابة تاريخ 

احلداثة. الأب�ستمولوجيا تخ�سع لعلم 
اجلمال، لأن العقل التجريدي للتنوير يحل 

حمل امليزة احل�سية للفن. اإن العقالنية 
الأداتية القا�سية تف�سح الطريق ل�سكل 

من العقل الت�سايل واملو�سوع امل�ستقل 
امل�سلل للع�سر احلديث ي�سقط عن طريق 
الذات احلوارية. ويف كل هذه الو�سائل 

ي�سبح اجلمال يف الع�سر احلديث 
هو خمزن الأ�سكال املفقودة واملهم�سة 

للمعرفة. ويوؤكد بي�سي هذه احلالة مبهارة 
وقوة؛ لكنه ل ي�ستطيع اأن يقاوم اإل�ساق 

و�سمة ال�سر مبناف�سيه املختلفني باأ�سد 
الأ�سكال ال�سائدة الفاقدة للحوارية.اإن 

العمل الأ�سلي الوافر واملعيب لل�سكالنيني 
الرو�ص يجري ا�ستبعاده كونه نقدًا 

تكنوقراطيًا. يف الواقع، يعقد الكتاب 
توازا مهينا بينهم وبني ال�ستالينيني. كل 
الرواد ) رينبو؟ التكعيبية؟ ال�سريالية؟( 

يجب اأن يذهبوا اإىل اجلحيم ) لغة بي�سي 
اخلا�سة( كونهم يتبنون اللينينية الأدبية، 

ومتاآمرين يف امل�ساريع املحدثة نف�سها 
التي ق�سدوا حتديها. هذا الكاريكاتري 

العفوي املرجتل قد يكون مفاجاأة 
ملايكوف�سكي الذي انتحر عام 1930 بينما 

كانت �سيطرة �ستالني تتقوى. اإن بي�سي 
يخفق يف اإدراك التعقيد احلقيقي حلداثة 

اأوربية هي حداثة متطرفة وحداثة م�سادة 
يف الوقت نف�سه. فاحلداثة مو�سوع " 

الأفكار التجريدية والأب�ستمولوجية 
ال�ساحبة" ول يقال �سيء ل�سالح التنوير ) 

الدميقراطية؟ الن�سوية؟ الليربالية احلقوق 
العامة؟( وعلى الرغم من اأن باختني عانى 

من الالمنطقية الوح�سية للنظام ال�سوفيتي 
فاإننا مدعوون لالإعجاب " باأي جماعة لها 

داع يف ال�سك بالعقل".
على الرغم من اأن بي�سي يريد اأن ينقذ 

باختني من الو�سمة الألطف للمارك�سية 
اإل اأنه متناق�ص اإىل حد ما يف هذه 

املالحظة. والإيحاء اأن باختني كتب اأثنني 
من الن�سو�ص املارك�سية حتت ا�سمي 
اأثنني من زمالئه قد جرى التربوؤ منها 

با�ستهزاء كونها "وهما". اإل اأنه يف مكان 
اآخر يقول اأن هذين العملني " اأثاراه". 

وحقيقة اأن باختني قد رحب بالثورة 
البل�سفية بطريقته املثالية مرت دون ذكر. 
ويوؤكد لنا بي�سي ب�سالبة اإىل حد ما باأنه 

ل يريد اأن "ي�سي�ص" عمل موؤلفه. ومع 
ذلك فهو يقراأها اأكرث من مرة كونها جدل 

�سد ال�سوفيت، وحتى اأنه يقر باأن باختني 
ملتزم بنوع من "املارك�سية �سبه الغربية" 

.ويف مكان اآخر يف الكتاب فاإن ال�سيغة 
احلكيمة ت�سبح، اأكرث تهورًا اإذ تعّد باختني 

كونه املب�سر مبا بعد الكولونيالية- على 
الرغم من اأن بي�سي اجلنوب اأفريقي يبدو 

مفكرا على نحو مرعب ً باأن هناك القليل 
اأو ل �سيء نختاره بني حالة الأبارتيد 

يف وطنه و"اأرثوذوك�سية التدمري" التي 
تعار�سها. اإن التحرر من وهم املوؤمتر 

الوطني الأفريقي، ومع ذلك التحول نحو 
اليمني املعروف بازدياد اأكرب، قد يكون 

اأدى دوره يف التحول من املارك�سية 
اإىل امل�سيحية. وعلى الرغم من اأن 

باختني اأي�سًاَ قد حتول من عاطفة بعيدة 
للمارك�سية اإىل خ�سومة غري مفهومة لها، 

اإل اأن الكتاب قد يكون له بعده ال�سريذاتي.
   يف كل تعار�ساتها النا�سبة فاإن درا�سة 

بي�سي اإجناز فكري، وهي ثمرة مفكر 
يتاأمل طوياًل وعميقًا يف مو�سوعه. غري 

اأن املرء قد يتذكر اأن ل �سيء اإيجابيًا 
اأ�ساًل عن التغري والديناميكية والتعددية 

والتهجني والنهاية املفتوحة. ما تغري 
منذ زمن باختني اأنه اإن كانت هذه ذات 

مرة هي بدائل للنظام فاإنها الآن مالزمة 
متامًا له، على الرغم من اأن ل بي�سي ول 
ما بعد احلداثيني لحظوا ذلك.ل يوجد 
نظام اأكرث حبًا للتعدد والديناميكية من 

الراأ�سمالية املتاأخرة. وقد يتذكر املرء 
اأي�سًا اأن الف�سيلة الوحيدة للمارك�سية 
كانت اإ�سرارها على اأن ل حاجة هناك 

لرتقيع حداثة بديلة لأن هذا البديل يكمن 
عميقًا يف احلداثة نف�سها. اإن القوى نف�سها 
التي خلقت لأجل البوؤ�ص الإن�ساين والظلم 

ميكن اأن تخلق اأي�سًا من اأجل النعتاق 
وال�سعادة. واأخريًا رمبا يكون هذا هو 

ال�سكل اجلريء للحوارية.
هوام�ص املرتجم:

)1( الكرونوتوب : Chronotope هو 
نوع زماين- مكاين ي�سمل جمموعة من 

املظاهر املحددة اخلا�سة بالزمان واملكان 
يف النوع الأدبي.

 )Posh & Becks )2 : بوو�ص هو 
الإ�سم الغنائي لفكتوريا بيكهام حني كانت 

يف فرقة "�سبيا�ص غيلز" وبيك�ص هو 
خمت�سر اإ�سم ديفيد بيكهام لعب كرة القدم 

الإنكليزي امل�سهور. �سمنت هذه العبارة 
يف قامو�ص كولينز عام 2001 وت�ستعمل 

يف ال�سحف وو�سائل الإعالم الأخرى 
وبالأخ�ص يف العناوين واأ�سبحت تعبريًا 

ي�ستعمل يف الثقافة ال�سعبية يف اململكة 
املتحدة واإ�سافة اإىل اإ�سارته اإىل فكتوريا 

وزوجها بيكهام فهو ي�سري اإىل اأي زوجني 
يعي�سان يف اأ�سواء العالم واحلياة 
الراقية وت�ستعمل يف لغة عوام لندن 

اإ�سارة اإىل اجلن�ص.
)3( ماركة مل�سغالت ميديا حممولة من 

اإنتاج �سركة اأبل اأكتوبر عام 2001 
)fetish )4 : اأي �سيء يعتقده �سخ�ص اأو 

جماعة باأنه ميتلك قوى �سحرية.
)Gulag)5: نظام ال�سجون ومع�سكرات 

الأ�سغال ال�ساقة وبالأخ�ص لل�سجناء 
ال�سيا�سيني يف الحتاد ال�سوفيتي �سابقًا.

)6( العاطفية املفرطة
)Menippean Satire )7 ن�سبة 
اإىل ال�ساعر اليوناين مينيبو�ص وهي 

هجائية ميتزج فيها ال�سعر بالنرث والهجاء 
بال�سخرية واجلد بالهزل.

تريي اإيجلتون: بروف�سور الأدب 
الإنكليزي يف جامعة مان�س�سرت.

اأحدث كتبه:" كيف نقراأ ق�سيدة؟" ترجم 
له اإىل العربية كتاب " مقدمة يف النظرية 

الأدبية" 
امل�سدر:

 London Review of
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الحواري متعدد األصوات 

ميخائيل باختين: الكلم����ة ف����ي الع����ال�������م 

اأ�سبح ميخائيل باختني، يف العق�د الثالثة املا�سية، �سناعة اأكثـر مما ه� فرد. يف ال�اقع، اإنه لي�س �سناعة فح�سب بل اأي�سًا م�ؤ�س�سة 
مزدهرة تخطت احلدود الق�مية، متكاملة مبدرائها التنفيذيني اجل�الني واأعرافها العاملية و�سحيفتها الداخلية اخلا�سة. ويف ميدان 

النظرية الثقافية اأ�سبح �سحية ال�ستالينية هذا ذا �ساأن كبري االآن، واأغلب امل�سطلحات الط�يلة التي �ساغها – احل�ارية، الثنائية 
ال�س�تية، الكرون�ت�ب)1(، التعددية الل�سانية، النرب املتعدد- دخلت يف معجم النقد املعا�سر. ثمة زمرة عاملية من الدار�سني، بع�سهم 
�سّخر حياته لن�س��سه، كافحت ط�ياًل من اأجل اأن جتعله منا�سبًا الأجندتها. هل ه� من اأتباع املارك�سية اأم الكانتية اجلديدة اأم املذهب 

االإن�ساين الديني؟ هل ه� منظر للخطاب اأم ناقد اأدبي اأم مفكر اأخالقي؟ هل ه� من اأتباع علم االجتماع الثقايف اأم االأنرثب�ب�ل�جيا 
الفل�سفية اأم يجمع كل هذه احلق�ل؟

ترجمة: جناح اجلبيلي
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التصحيح اللغوي   عبد العباس اميناالخراج الفني  مصطفى التميميتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون

خرائط منتصف الليل هو الكتاب الفائز 
بجائزة ابن بطوطة لألدب الجغرافي، وقد 

ترجم العديد من اللغات األجنبية، هو كتاب 
رحالت إلى اسطنبول وطهران والجزائر وأثينا 
وقبرص وباريس، وهذه الرحالت كما يريدها 
كاتبها”تمرين حي على الشعر.. وهي تجديد 

وانبعاث للجسد مثلما يجدد الشعر بفعالية 
جسد اللغة ويمنع عنها التكلس والموت. أما 
الرحالة فهو شاعر تائه تسيطر عليه فكرة 
عمر اإلنسان وعمر األرض، مكتشف  رائد، 

مليء باألسرار،إنه مثل الشاعر متوحش قلياًل، 
وحيواني أيضًا ألنه يفترس الجمال بنهم مثل 

حيوان جائع..”

روائي عراقي، فازت روايته”بابا سارتر” 
بالعديد من الجوائز وترجمت إلى العديد من 

اللغات األجنبية.

ع���ل���ي ب������در..


