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ورق�����������������������ة

تحقيق لرسائل توفيق صايغ وقصائده المجهولة
قام الباحث والكاتب حممود �شريح
بتحقيق وو�ضع املقدمة لكتابني
مهمني هما "ر�سائل توفيق �صايغ
والطيب �صالح" ،و"التوفيقيات
املجهولة� ،ست ق�صائد لتوفيق �صايغ
بخط يده" عن دار نل�سن.
وبح�سب �صحيفة "امل�ستقبل" يعد
توفيق �صايغ الرائد الأول لق�صيدة
النرث مبفهومها احلديث والتي كتبها
عام  ،1954يف ديوانه "ثالثون
ق�صيدة" ،يف حني ظهرت تنظريات
ق�صيدة النرث امل�أخوذة عن �سوزان
برنار ون�صو�صها بعد ذلك ب�سنوات
عدة ،لأن�سي احلاج وادوني�س
وحممد املاغوط و�سواهم.
وتقدم �صحيفة "امل�ستقبل" من خالل

�صفحتها الثقافية بع�ض الن�صو�ص
من الر�سائل املتبادلة بني توفيق
�صايغ والطيب �صالح� ،إىل جانب
ق�صائد جمهولة لل�صايغ.
نقر�أ من هذه الر�سائل:
"�أخي توفيق
ماذا �أقول� ،سوى �شكرك على �صربك
وح�سن ظنك؟
منذ ان �سافرت �إىل بريوت و�أنا
�أتتبع �أخبارك و�أخبار حوار من
دني�س ،و�سرين انك جنحت يف
تثبيت �أقدامها و�سط عا�صفة من
�سوء الفهم وقد اطلعت على الأعداد
التي �أر�سلتها يل ف�أعجبتني وكنت
�أود �أن �أكتب الهنئك بوجه خا�ص
على ق�صيدتك "(ب�ضع) �أ�سئلة

ترجمة عربية لـ"فتاتان
من شنغهاي"
�صدر حديث ًا عن الدار العربية
للعلوم كتاب جديد بعنوان "فتاتان
من �شنغهاي" من تاليف الروائية
امريكية املولد و �صينية الهوى
كما عرفتها دار الن�شر ليزا �سي،
وترجمة وحتقيق �أفنان �سعد
الدين .وبح�سب دار الن�شر تبحر
الروائية ليزا �سي يف روايتها
هذه �إىل مدينة �شنغهاي مرور ًا
بهونغ كونغ ثم لو�س �أجنلو�س،
وذلك يف ثالثينيات القرن املا�ضي
لن�شهد معها مف�ص ًال تاريخي ًا
مهم ًا من تاريخ �شنغهاي ،باري�س
ال�شرق الأق�صى يف ذلك الوقت قبل
�أن جتتاحها اليابان ،فبدا احللم
بالهجرة والهروب �إىل �أر�ض
الفردو�س الأخ�ضر "�أمريكا" �أم ًال
للكثريين ،ولكن ،التعاي�ش بني
ثقافتني بدا �أمر ًا م�ستحي ًال.
ووفق ال�صحيفة ،يف "فتاتان
من �شنغهاي" تتخذ الروائية من
�شخ�صيتي اجلميلتني "ماي"
و"بريل" الأختني حمور ًا رئي�س ًا
لعملها ،حيث تعي�ش هاتان الفتاتان
حياة مرتفة يف ظل عائلة تعي�ش
حياة غربية �صرفة ال تكرتث
بالتقاليد ال�صينية املتوارثة.
تعمالن عار�ضات للر�سامني
املتخ�ص�صني يف الإعالنات
التجارية ،وتت�صدر �صورهما
الرزنامات ال�سنوية التي تباع يف
الأ�سواق ،وبعد جل�سات الر�سم
تذهبان �إىل نادي كازانوفا ،للقاء
الأ�صدقاء من جن�سيات خمتلفة.
تنقلب حياة هاتني الفتاتني ر�أ�س ًا
على عقب حني يدبر لهما والدهما

زواج ًا تقليدي ًا من �شابني �صينيني
يحمالن اجلن�سية الأمريكية ،وهنا
تكت�شف الفتاتان ب�أن والدهما قد
خ�سر جتارته يف لعب القمار و�أن
العائلة معر�ضة للت�شرد �إن مل تتم
تلك ال�صفقة .فتتزوج "بريل" من
"�سام" و"ماي" من "فرينون"
الذي ي�صغرها بعدة �أعوام .وتبد�أ
�إجراءات ال�سفر �إىل لو�س �أجنلو�س
ولكن القدر بدا �أنه يخبئ متاعب
ومفاج�آت غري �سارة.
تتواىل الأحداث يف الرواية
لتكت�شف بريل وماي �أنهما بيعتا
للعم "لوي" والد العري�سان لوالدة
الأحفاد ،وب�أن وجودهما يف �أمريكا
مرتبط ب�أوراق هذا العجوز ،وب�أن
العم "لوي" يبدو غني ًا يف ال�صني
ولكنه فقري يف �أمريكا ،وب�أن
�شنغهاي مدينة يحيا فيها الفقراء
والأغنياء مع ًا ،لكن لو�س �أجنلو�س
مدينة البي�ض وكل من ال ميلك
العرق الأبي�ض ي�سكن يف القاع! كل
تلك الأمور جتعل الفتاتني تفكران
يف الهرب.
وتتواىل املحطات امل�ؤملة يف
م�صري ماي وبريل يف خ�ضم
حتوالت �شهدتها ال�صني ،و�ألقت
بظاللها على خمتلف ال�صعد من
�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية،
وخ�صو�ص ًا عندما ُتهزم اليابان يف
احلرب العاملية الثانية وت�صبح
ال�صني �شيوعية وي�صبح كل �صيني
يف نظر املخابرات الأمريكية هو
�شيوعي متواطئ ،ويتم �سحب
اجلن�سية وتهجري املواطنني
ال�صينيني �إىل موطنهم الأ�صلي.

لأطرحها على الكركدن" .كذلك
خطرت يل �أفكار ،وفع ًال �شرعت
يف كتابة ق�صة منذ �أكرث من عام
خ�صي�ص ًا "حلوار" وكتبت ثلثيها ثم
تركتها!
منذ �أكرث من عام اي�ض ًا ،فرغت من
ق�صة "عر�س الزين" .وقد جاءت
طويلة بني الق�صة والـ،Novel
ولعلها ت�صلح للن�شر وحدها .و�إنني
�أبعث �إليك ف�صلني منها �أح�سب �أنهما
ي�صلحان للن�شر يف حوار� ،إذ انهما
�شبه متكاملني ،ف�إذا ر�أيت ن�شرهما
فافعل.
�س�أبذل ق�صارى جهدي من �إكمال
الق�صة اجلديدة و�إر�سالها �إليك� ،إذ
انه ي�سرين وي�سعدين ان تن�شر يل.

لكن ال �أظن ان الق�صة �ستكون جاهزة
قبل �شهر .ولعلني �أعد املجموعة
اي�ض ًا فوحداتها مكتملة.
�إنني جد �آ�سف �أنني مل �أكتب لك قبل
الآن ،وكانت ر�سائلك الطيبة ت�صلني
فتثري ّ
يف حما�س ًا ،ما يلبث �أن ميوت
يف تفاهات العمل واحلياة ،ا�ضف
�إىل ذلك ك�س ًال وعزوف ًا وقلة اقتناع.
و�إذا مل ي�صلك مني كرت لعيد امليالد،
ف�إنني �أه ّنئك ها هنا �سلف ًا و�إىل
اللقاء.
�أخوك الطيب
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ومن الق�صائد املجهولة :
بالغ رقم واحد

ش���������ه���������وة ال������م������ك������ان

بالغ رقم...
ـ �صفقوا بجناحيكم اليوم ،فال
�صفق جناحني غد ًا ،وال جناحني
غدا.
ـ �سنحرركم من حرياتكم
ـ الب�سمات �ستقنن ،و�شطحات
اخليال عليها �ضرائب� ،صنع احلب
برخ�صة و�أختام
ـ غد ًا يقطع الل�سان ،وحتى ال
تروا الدما ت�سمل العيون
ـ توثق بقوائمكم اليافطات
ـ يلحنون لكن الزقزقات ،وينظمون
كلماتها ،ويقولون لكم متى
ـ نحن الك�سحاء (ت�سابقنا �إىل الباز)
�سن�ستعمل هراواتنا ال للم�شي بل
ل�ضربكم �أيها الأ�صماء الر�شاقى

"نصف شمس صفراء " في مكتبة حنين
�صدرت الرتجمة العربية لرواية
"ن�صف �شم�س �صفراء" للكاتبة
النيجريية ت�شيماماندا جنوزي
�أديت�شي ،ترجمة وتقدمي ال�شاعرة
فاطمة ناعوت.
تقع �أحداث الرواية حول ق�صة حب،
بني منا�ضل ي�ساري ومثقفة من عائلة
النبالء ،ان�شقت عن طبقتها ومتردت
عليها ملنا�صرة قبائل الإيبو الفقراء
وحقهم يف اال�ستقالل ،وذلك قبل و�أثناء
وبعد احلرب الأهلية النيجريية-
البيافرية ،التي تعرف عامليًّا بحرب
بيافرا ،والتي �أزهقت فيها �أكرث من
مليون روح ب�شرية ،ما بني عامي
 .1970-1967ورغم ت�صوير الرواية
واالنتهاكات الب�شري َة العنيفة
املجاز َر
ِ

التي مور�ست على تلك القبائل امل�ساملة،
�إال �أن الروائية جنحت يف اخلروج
احل�س الرتاجيديّ  ،عرب �سردِها
بها من ّ
الوقائ َع على ل�سان طفل �أ�سود �صغري
"�آجوو" ،بطل الرواية ،الذي يخدم يف
بيت الربوفي�سور "�أودينيبو".
حتمل الرواية ً
في�ضا من �أجواء
اجلنوب الأفريقي ال�ساحر بطقو�سه
الغرائبية و�شعائره الغريبة على
القارئ العربي ،على �أن املرتجم َة
جنحت يف نقلها �إىل الل�سان العربي
بلغة �شعرية رفيعة جتعل القارئ
يتوحَّ د مع �أحداثها ،مع احلفاظ على
�أجواء القارة ال�سمراء الفاتنة ،كما
�ص ّرحت بذلك د�.سهري امل�صادفة ،رئي�س
حترير ال�سل�سلة.

سلسلة الجوائز تصدر "مسيرة فيل" و"حزن مدرسي"
ترجمت �سل�سلة اجلوائز التابعة للهيئة امل�صرية العامة
للكتاب التي تر�أ�س حتريرها د�.سهري امل�صادفة رواية
"م�سرية الفيل" �آخر كتابات الأديب الربتغاىل جوزيه
�ساراماجو ،الذي حاز على جائزة نوبل للآداب عام 1988
قبل رحيله.
وبح�سب جريدة "امل�صري اليوم" ي�ستوحى �ساراماجو
يف هذه الرواية التى ترجمها �أحمد عبداللطيف ،واقعة
م�شهورة تاريخي ًا حدثت يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،عندما قام
ملك الربتغال عام  1561ب�إهداء �صهر الإمرباطور "�شارل
كوينت" �أر�شيدوق النم�سا في ًال �ضخم ًا يدعى "�ساملون".
فبد�أ بخرطومه ال�ضخم الذى ميتد على ظهره رحلة طويلة
مار ًا ب�أر�ض مل تط�أها �أقدام ب�شر .ليظل "�ساملون" هو البطل
احلقيقى لهذه الرواية ،وي�صري مب�سريته تلك رمزا حي ًا
لأوروبا ،التي كانت فري�سة لل�صراعات ،وانت�شار حماكم
التفتي�ش.
وعن هذا العمل قالت جملة "لري" الفرن�سية �إن �ساراماجو
ي�ستدعي فيها �أوجاع الب�شرية ،التي ال تتقيد بزمن ،وقال
عنها الناقد الفرن�سى� ..إن الكاتب يدعونا عربها �إىل التفكري
فيما يهدد التعاي�ش بني الب�شر.

وبح�سب ال�صحيفة امل�صرية ن�شرت �سل�سلة اجلوائز حديث ًا
�أول �أعمال الأديب الفرن�سي دانيال بناك ،الذي ي�صدر يف
العربية ويحمل عنوان "حزن مدر�سي" ،وهي الرواية
احلائزة على جائزة رونودو الفرن�سية املرموقة عام ،2007
وترجمها عاطف حممد عبداملجيد ،وهى حتكى ح�سبما
نقر�أ على غالفها الأخري عن دانيال بناك "ذلك التلميذ البليد
الك�سول الفا�شل" ،وهو هنا يفتح جرحه هذا حتى منهاه
ليطل على جميع الأطراف امل�شاركة فيه مثل املدر�سني
والعملية التعليمية برمتها ،وعلى الأطراف املت�أملة من هذا
الف�شل مثل �أ�سرته وعلى وجه اخل�صو�ص �أمه.
و�صفت جملة "لونوفيل �أوبزرفاتور" الفرن�سية ،حني
�صدورها فى فرن�سا ،م�ؤلفها ب�أنه �سار نوع ًا ما على خطى
الروائي الفرن�سي ال�شهري "مار�سيل برو�ست"� ،صاحب
رواية "البحث عن الزمن املفقود" ،فبناك ت�أمل مثله حقيقة
الوجود والزمن الذي انق�ضى ،وهكذا �أ�صبح ما كتبه عرب
الطفل ،الذي كان ثم املراهق كمثل "اكتئاب مُعلن".
دايال بناك مولود فى املغرب عام  ،1944وهو من �أ�شهر
كتاب الأدب املوجه للأطفال فى فرن�سا بخالف �إجنازه فى
جمال الرواية ،وله درا�سة مهمة عن "القراءة".

نزار عبدالستار
للرغبة لهذا ال�سبب توجد روايات
فيهن �شهوة الأزياء والعطور.
�أحب �أن يكون للمكان ح�ضوره االغوائي لت�أكيد الهوية.
ا�صدق من التاريخ واكرث غناء من
ان لون الأحجار يدفعنا �إىل �إنتاج
باعتباره كائنا �سرديا .يف العادة يورطنا �أحبذ ان يتم هذا عن طريق ال�صورة
ح�ضارة خا�صة ،لهذا هناك مدن وردية املتاحف.
املكان با�شتباهات كثرية لكنني اعد الأمر ولي�س بوا�سطة امل�شهد البانورامي
و�أخرى بي�ضاء ،على هذا النحو توجد ان كل الأعمال الأدبية العظيمة هي
الفلوبريي .الت�شكيل ال�صوري يحرك
جزءا من العاطفة.
ذكريات مكان وهي خملوقة
ق�ص�ص وروايات قوية االكت�شاف
احلوا�س ويعد من الأدوار املهمة يف
ثمة �أماكن واقعية مهيمنة �إىل درجة
وحمبوبة لأنها تقر�أ املكان جيدا وتعرب برباعة النها
الن�ص حيث ميكننا من خلق ق�صة
انها تفر�ض معمارها على الب�شر
عن تفرده .انها حكايات ترتقي بوجاهة منت�سبة �إىل
ا�ستنادا اىل وحي وطبيعة املكان،
واالدب .هذه الهيمنة ت�صدر من
جذور الروح،
الزمن وتنبع من احلب والتعلق.
متاما كاملدن الواقعة على البحار فهي
اخل�صو�صية واالنتماء �إىل عبقرية
متاما كانت�ساب
ت�أكل وتتكلم وتتكاثر وت�صنع التاريخ قاهرة جنيب حمفوظ ودبلن جيم�س
بقعة ما على الأر�ض .اننا ننت�سب
افروديت �إىل
بطبيعة بحرية .اننا ان رفعنا برج ايفل جوي�س وا�سطنبول اورهان باموق
�إىل الأماكن �أكرث من انت�سابنا ملياه
قرب�ص.
ن�سخ خيالية من احلقيقة عرب الزمن.
من باري�س فان الفرن�سيات �سيفقدن
اخل�صوبة .بهذا اجلنون ي�ستطيع
جمال �سيقانهن ور�شاقة اخلطوة وتربد انها قراءة عاطفية ونوع من اال�ست�سالم
املكان �أن يكون موجها �سرديا وعامال

مارياس  ..و الكتابة من عالم قديم الطراز!
ترجمة :عادل العامل

عندما يبد�أ جملد ) �سم ،و ظل ،و
وداع ( و هو املجلد الأخري من
ثالثية الكاتب الأ�سباين خافيري
ماريا�س ( ،وجهك غد ًا ) ،يكون
جاك ديثا ،بطل الرواية ،يف لندن
من غري هدف حمدد يف نهاية
احلرب الباردة ،منف�ص ًال عن
زوجته يف مدريد و يعمل لوكالة
خمابرات بريطانية غام�ضة
يديرها واحد يدعى بريترام
توبرا .و كان ديثا جمند ًا ،يف
املجلد الأول من هذه الثالثية ،من
قبل �أ�ستاذ �أوك�سفوردي متقاعد
و جا�سو�س �شبه متقاعد يدعى
�سري بيرت وي َلر .و كانت تلك

اخلدمة بالن�سبة جليل ديثا �آنذاك
تعني بب�ساطة خدمة بلده .لكن
يف عامل ما بعد ال�شيوعية هناك
ا�ستخدامات جديدة للجوا�سي�س
القدماء .و يدرك ديثا ،و ميتلك
موهبة حل �شفرة النا�س ،و هو
يراهم كما هم يف الواقع وراء
الأقنعة التي ي�ضعونها للهذر و
الكذب .و يختربه وي َلر عن طريق
اال�ستف�سار من ديثا عما يراه يف
زواج الوكيل الربيطاين توبرا.
ثم ي�س ّلمه �إىل توبرا نف�سه ،الذي
يكلف ديثا بدرا�سة رجال �أعمال
مبهمني و قادة انقالبات قادمني.
و يف املجلد الثالث ،الذي ُترجم
�إىل االنكليزية م�ؤخر ًا ،جند توبرا
ُيرغم ديثا على م�شاهدة �أ�شرطة
فيديو اتهامية عن �شخ�صيات عامة
مهمة ،و ت�سجيالت عن حيوات
خا�صة غري عادية ،و �أعمال عنف
رهيبة .في�صاب عقله بالتلوث،
�إن مل يكن قد ت�سمم فع ًال ،و يعود
ديثا �إىل مدريد ليجد �أباه ال�شيخ،
و هو حمارب قدمي يف احلرب
الأهلية الأ�سبانية ،يحت�ضر بهدوء،
و زوجته املب َعدة ،لويزا ،م�صابة
بكدمة حول عينها من �ضربة تلقتها
ع�شيق جديد .و �أ�سبانيا بلد
من
ٍ

كان الرجال فيه ي�سريون تقليدي ًا
�إىل ي�سار املر�أة ـ و هو اجلانب
الأف�ضل المت�شاق �سيوفهم .و
يعرف ديثا �أن عليه �أن يفعل .و يف
حادث عنف يعك�س امل�شهد املركزي
للمجلد الثاين من الثالثية ،ي�ضرب
ديثا �ضربته و يتعلم يف الوقت
نف�سه من جديد در�س ًا رهيب ًا.
هذا هو الهيكل العظمي للق�صة.
لكن ،و كما هي احلال يف جميع
روايات خافيري ماريا�س الـ ،12
لي�ست احلبكة ب�أهمية ما ي�صنعه
منها الراوي الهائم على وجهه.
فقد اختطف ال�سيد ماريا�س رواية
جوا�سي�س احلرب الباردة التي
ا�شتهرت على يد جون يل كاريه
و �أعاد �صياغتها مع تغيريات
ت�أملية يف الفل�سفة ،و التاريخ ،و
الق�ضايا الأخالقية .فهو يتفح�ص
من�ش�أ و ترجمة الكلمات املفردة و
العبارات و يجعل �أبطاله يعبرّ ون
عن الأفكار ،و الأحا�سي�س ،و
الدوافع و الذكريات اخلا�صة بهم
و بغريهم .و اجلمل الربو�ستية
 Proustianالطويلة هي التي
متنح �أدب ماريا�س الق�ص�صي
خا�صية �إدمانية ال جمال لل�شك فيها
كلي ًا ،و ت�ساعد على تخطيط م�شهد
من اللغة كل جزءٍ منه قابل للتمييز
مثلما هي " جماهل Antiterra
" فالدميري نابوكوف� ،أو " جنوب
" وليام فوكرن .فقراءة عمله
يتطلب جهد ًا ،لكن ما يناله املرء
�أمر جدير بذلك.
فال�سيد ماريا�س ،كم�ؤلف معا�صر
على درجة عالية من الراديكالية،
ي�سكن عامل ًا �أدبي ًا قدمي الطراز.
فهو يقر�أ ال�شعر فقط ( و على
وجهٍ خا�ص ت� .س� .إليوت و
ريرن ماريا ريلكه ) ،و م�سرحيات،

و فل�سفة و تاريخ فنون .و كان
ل�سنوات مرتجم ًا �أدبي ًا ،ي�شتغل
ٍ
مدى وا�سع من الكتابة
على ً
الربيطانية و الأمريكية ،من
" ريليجيو ميديت�شي " ل�سري
توما�س براون و " تري�سرتام
�شاندي " للوران�س �شترين
�إىل �شعر و .هـ� .أودن ،واال�س
�ستيفن�س ،و �سيما�س هينه و
روايات رميوند كارفر  ،و روبرت
لوي�س �ستيفن�سون ،و ج .د.
�سالنجر.
و يعني النجاح �أن ال�سيد ماريا�س
مل يعد بحاجةٍ لرتجمة العمل (
فرواياته ُتن�شر بـ  37لغة يف 47
بلد ) ،لكن املرتجم ما يزال فيه
حي ًا �إىل حدٍ كبري .لقد ولد يف عام
 ،1951حني كان فرانكو يحكم
�أ�سبانيا .و عنوان ثالثيته ( وجهك
غد ًا ) ي�أتي من التعبري الأ�سباين
 tu rostro mañanaالذي
كان م�ستع َم ًال خالل احلرب
ق�صد به �أنك ال ت�ستطيع
الأهلية ل ُي َ
�صديق اليوم
�أبد ًا �أن تقول �أي
ٍ
ً
�سيكون خائن ًا غدا .و كان �أبو
ال�سيد ماريا�س ،التابع البارز
للفيل�سوف الليربايل ال�شهري
خوزيه �أورتيغا غا�سيت ،قد اتهمه،
زور ًا ،بعد احلرب اثنان� ،أحدهما
�صديق مق ّرب من �أيام املدر�سة،
بالكتابة ل�صحيفة برافدا و مرافقة
قادة �شيوعيني .و قد ُ�سجن و ُمنع
عند �إطالق �سراحه من التدري�س.و
�شهر من والدة ابنه ،خافيري،
بعد ٍ
ُ
كاتب امل�ستقبل� ،أرغم ماريا�س
الأب على الذهاب �إىل املنفى.
و بالن�سبة لل�سيد ماريا�س ،الذي
ن�شر روايته الأوىل و عمره
 19عام ًا ،مت ّثل الكتابة طريقة
جلعل العامل مفهوم ًا .و كتبه

زاخرة بالتوتر �أو ال�شد بني
الرغبة يف املعرفة و اخلوف
مما �ستكلفه .و هو يعترب الق�ص
� storytellingأدا ًة للقوة،
�سالح ًا كامن ًا لكلٍ من الراوي و
املروي له " .فالواحد ينبغي �أال
يخرب �أي واحد � َّأي �شيء " ،بذلك
تبد�أ اجلملة الأوىل من الثالثية.
و هي ُتنهي �أي�ض ًا ثالثة كتب فيما
بعد بتنويع من الفكرة نف�سها " :
لكن من ف�ضلك و ال كلمة من هذا
�ستذكرها " ...
يق�سم ماريا�س الكتَّاب �إىل �أولئك
و ّ
ً
الذين ي�ستخدمون خارطة ،و
الذين يعرفون �سلف ًا كل �صعوبة
�سيواجهونها ،و �أولئك الذين،
مثله ،ي�ستخدمون بو�صل ًة فقط.
و هو يقول " �أعرف �أنني ذاهب
�شما ًال ،لكني ال �أعرف ما الذي
�س�أجده يف طريقي  ...و �أحد
ت�شوقات االن�سان الكربى هو �أن
ّ
يعرف .و هكذا ،ف�إين �أكتب لأجد،
لأكت�شف " .فثالثية ( وجهك غد ًا )
عمل �أدبي ي ّت�سم بالقوة و الرباعة،
رواية �أفكار ،غنية بالتلميحات
و اال�ستعارة ،تت�أمل الث�أر مثلما
تت�أمل احلل ،و بقدر ما هي عن
املا�ضي الذي نحن من �صنعهِ
بقدر ما هي عن احلا�ضر الذي
�أ�صبحناه.
و �أخري ُا ،ف�إن كتابة هذه الرواية
امليتافيزيقية املكونة من 1,273
�صفحة قد ا�ستغرقت عقد ًا من
الزمن تقريب ًا ،و كان الكاتب
الت�شيلي الراحل روبريتو بوالنو،
الذي هو نف�سه البطل الأدبي لدى
العديد من الروائيني املعا�صرين،
قد و�صف م�ؤلفها ب�أنه " �أف�ضل
كاتب يف �أ�سبانيا اليوم ".
عن Economist /
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هدايا لجيل عاش مأساتها..

كتب الحرب في أعياد رأس السنة..

النزاع في كشمير في مذكرات تخترق الحياة

الكتاب :ليلة محظورة التجوال
المؤلف :بشارت بير
ترجمة :هاجر العاني

كونه طالب ًا �شاب ًا يف دلهي اعتاد
ب�شارت بري على ال�شعور باح�سا�س
اخلجل يف كل مرة يدخل فيها اىل
مكتبة بيع كتب  ،وكانت توجد
كتب لأنا�س من كل منطقة نزاع يف
هذا الع�صر تقريب ًا ولكن اين كانت
ق�ص�ص م�سقط ر�أ�سه يف ك�شمري؟
ميكن العثور على بع�ض تلك
الق�ص�ص يف عمل ال�شاعر الكبري اغا
�شاهد علي ولكن يف ما يخ�ص ال�سرد
النرثي مل تكن هناك مادة مكتوبة
باالنكليزية �سوى "الكتب غري
املكتوبة عن التجربة الك�شمريية".
و(ليلة حمظورة التجوال) بقلم
بري هي عبارة عن مذكرات منقطعة
النظري تفعل الكثري الخراج
نزاع ك�شمري من عامل اخلطابات
ال�سيا�سية بني الهند وباك�ستان ويف
حياة الك�شمرييني  ،وكان بري يبلغ
الـ  13فقط يف عام  1990عندما
اطلق اجلنود الهنود النار على
الك�شمرييني امل�ؤيدين لال�ستقالل
و – كما يعرب عنها – " بد�أت حرب
مراهقتي "  .انها حرب مل تنته بعد
على الرغم من انها غريت �شكلها
اىل حد كبري يف ال�سنوات الع�شرين
املا�ضية.
وي�صف احد �أقوى االجزاء يف
الكتاب ماهية �شعور مراهق يافع
جتتاحه حركة حتمل "احلرية"
على انها �صرختها  ،ويكتب بري عن
كيفية �ضمور كل احراج املراهقة
وحاالت اخفاقها حينما ت�شرتك يف
موكب وت�شعر بنف�سك جزء ًا من
امر اكرب وكيف ان افراد امللي�شيات
الذين كانوا يعربون اىل اجلزء
الواقع حتت ال�سيطرة الباك�ستانية
من ك�شمري الجل التدرب على حرب
الع�صابات كانوا يعودون كابطال
وكيف انه "مثل تقريب ًا كل فتى
�أردت االن�ضمام اليه  ،فقد كان القتال
واملوت من اجل احلرية امر ًا مرغوب ًا

بقدر القبلة االوىل على �شفاه
مراهق".
وعندما كان يف الرابعة ع�شر تو�صل
بري وا�صدقا�ؤه اىل قائد اجلماعة
االنف�صالية (جبهة حترير جامو
وك�شمري) وطلبوا منه الدخول يف
اجلماعة  ،فبدد القائد بال�ضحك
مطلبهم وبعد ايام قليلة تناهى اىل
�سمع عائلته ما كان قد حدث فتدخلوا
 ،وتو�صل ب�شارت اليافع اىل اتفاق
مع والده مفاده انه �سينتظر لب�ضعة
اعوام قبل ان يقرر فيما اذا كان
�سيلتحق بهم ام ال ويف الوقت ذاته
�سيوا�صل درا�سته  ،و�أ�شار والده
ب�أن حركات التمرد كان يقودها
متعلمون .
ولكن يف وادي ك�شمري حتى حياة
الطلبة كانت م�شحونة  ،ويو�ضح
بري قائ ًال " كان القتال قد غيـ َّــر معنى
امل�سافة "  ،والرحلة التي طولها 6
�أميال من مدر�سته اىل منزله كانت
حتمل معها احتمال اال�صابة باطالق
نار او م�صادفة لغم �أر�ضي  ،وكانت
نقاط التفتي�ش الع�سكرية يف كل
مكان  ،اما االذالل وا�ساءة املعاملة
من قوى االمن الهندية جتاه املقيمني
الك�شمرييني فكانا جزء ًا من احلياة
اليومية  ،وكان الكثري من الآباء-
مبن فيهم والدا بري – يبعدون
ابناءهم لينهوا تعليمهم بعيد ًا عن
الوادي .
ً
ولكن يف دلهي وب�صفته طالبا ومن
ثم مرا�س ًال �صحفي ًا مل تكن افكار بري
ابد ًا تن�أى عن ك�شمري  ،واخري ًا عاد
اىل الوادي ومل يعد ابن الثالثة ع�شر
ال�ساذج بل ا�صبح مرا�س ًال مدرك ًا لكل
تلك الكتب غري املكتوبة عن جتربة
ك�شمري  ،و�أحد امل�آثر الكبرية لـ (ليلة
حمظورة التجوال) هو اخللط
ال�سل�س بني املذكرات والتحقيق
ال�صحفي  .انه كتاب جتارب ب�شارت
بري  ،نعم  ،اال ان تلك التجارب

تت�ضمن العودة اىل ك�شمري والبحث
عن ق�ص�ص الآخرين الذين �أثر فيهم
النزاع .
انه لتحد ٍ هائل ان تروي معاناة
ك�شمري دون تخدير احا�سي�س القراء
وان كون بري قادر ًا على فعل ذلك
هو عهد ملواهبه وح�سا�سيته ككاتب
 ،ويبحث ف�صل "بابا  "2-مركز
التعذيب �سيء ال�سمعة الذي يحمل
ذلك اال�سم والذي مت اغالقه �آخر
االمر ومت حتويله اىل مكان اقامة
م�س�ؤول حكومي رفيع املنزلة ،
"وقبل االنتقال اليه ا�ستدعى املوظف
املتعلم يف اوك�سفورد ق�ساو�سة من
كل االديان الجل ال�صالة هناك وطرد
اال�شباح"  ،ت�أتي هذه اجلملة قرب
بداية الف�صل ونحن مل ن�صادف بعد
�أ�شباح بابا – 2غري ان بري يخربنا
قب ًال ان نهيئ انف�سنا للق�ص�ص التي
�ستلي هذه النقطة .
و(ليلة حمظورة التجوال) حم�شو
بالكثري من مثل هذه التفا�صيل
املقي ـَّـمة ب�شكل رائع والتي تتفجر
بهدوء على ال�صفحة  ،و�أحدى اكرث
اللحظات امل�ؤثرة يف هذا الكتاب
امل�ؤثر للغاية تك�شف عن عجز بري
عن زيارة كونان بو�شبورا – القرية
التي اغت�صب فيها اجلنود الهنود
حتت تهديد ال�سالح ( )20امر�أة
عام  -1990اذ يجل�س يف موقف
للحافالت منتظر ًا احلافلة التي
ت�أخذه اىل كونان بو�شبورا ولكن
عندما ت�صل احلافلة يبقى جال�س ًا
يف مكانه م�صغي ًا اىل �صوت املحرك
الهادر وهو يراقب احلافلة تبتعد ،
فبالن�سبة لكل ق�ص�ص املعاناة التي
يبحث عنها توجد ق�صة واحدة ال
ي�ستطيع ان يجرب نف�سه على النظر
اليها عن كثب .
بالن�سبة لب�شارت بري ابن الـ 13
عام ًا يف عام  1990كان ابطال نزاع
ك�شمري وا�ضحني  ،وب�صفته مرا�سالً

�صحفي ًا بعمر اكرب يف حرب �أقدم
فـ�إنه يرى ال�ضرر با�سط ًا جناحيه يف
كل مكان  ،وت�أتي احلرب اىل اقرب
بقعة اىل منزله عندما يقوم رجل
يحمل �ضغينة �شخ�صية �ضد والده
باقناع افراد امللي�شيات ب�أن بري الأب
هو العدو وبالكاد يفلت والداه من
لغم ار�ضي كان الق�صد منه قتلهما
 ،كما ان الكاتب يخ�ص�ص جما ًال
للبانديت الك�شمرييني (وهو اللقب
الذي تتم به خماطبة الهندو�س
الك�شمرييني) الذين �أُجب ـِـروا على
مغادرة الوادي عندما بد�أ القتال
 ،ولكنه لي�س كاتب ًا �سيرتاجع عن
الإ�صرار الذي يبعث على العزاء
والذي مفاده ان اجلميع ظلم
واجلميع كان مظلوم ًا – لب هذا
الكتاب هو املطالبة بالعدل لل�شعب
الك�شمريي الذي كانت معاناته على
ايدي قوات االمن الهندية قد فاقت
كل احلدود .
ويف نهاية (ليلة حمظورة التجوال)
يعرب بري "خط ال�سيطرة" (خط
وقف اطالق النار الهندي –
الباك�ستاين الذي يعمل كحد واقعي
يف�صل احد جزئي ك�شمري عن
الآخر)  ،وهو يكتب  ":مل يخرتق
خط ال�سيطرة ( )576كيلومرت ًا من
اجلبال املغطاة بالقوات الع�سكرية
 ...بل اخرتق كل �شيء كان يقوله
ويكتبه ويفعله ك�شمريي او هندي
او باك�ستاين  ...واخرتق �أ�شرطة
افالم بوليوود التي تفوق من
�إغماءتها يف قاعات عر�ض معتمة
 ،واخرتق الأحاديث يف املقاهي
وعلى �شا�شات التلفاز التي تعر�ض
مباريات الكريكت واخرتق العوائل
واملحادثات على موائد الع�شاء
واخرتق هم�سات العا�شقني  .بل
اخرتق �أ�سانا وغ�ضبنا ودموعنا
و�صمتنا".
عن الغارديان

عرض :بيتر لويس
صحيفة :الديلي ميل اللندنية
ترجمة :أحمد فاضل

يبدو �أن �صناعة الكتب احلربية
ا�ستهوت القائمني عليها فجعلوا من
الإطاللة القريبة لأعياد امليالد �ساحة
�أخرى لها يف �أ وربا  ،فالذين يعي�شون
الت�سعينات من العمر باتوا يناف�سون
من هم �أ�صغر �سنا منهم يف البحث عن
مثل تلك الكتب لأنهم �شهدوا واقعها
املرير  ،وظلت عالقة يف عقولهم م�أ�ساتها
على الرغم من بلوغهم هذه ال�سنوات
الطوال.
�ستة من كتب احلرب ت�صدرت واجهات
املكتبات الإنكليزية والأوربية على
ال�سواء وهي خري هدية تقدم مع هذه
املنا�سبة ح�سبما ذكر �أ �صحابها ببيعها
اىل �آبائنا و�أجدادنا اللذين عاي�شوها ،
على ر�أ�س هذه الكتب ي�أتي كتاب امل�ؤلف
الربيطاين الي�ستري�أوركهارت املعنون "
�أحد �سكان اجلبال املن�سية " وهو كتاب
رائع حقا يحكي ق�صة الأ�سري الإنكليزي
هايالندرجوردون ومعاناته الرهيبة
على �أ يدي اليابانيني يف احلرب العاملية
الثانية.
هايالندر وبعد �صمت ا�ستمر 60
�سنة هاهو يروي كيف زج مع اكرث
من � 16000سجني بريطاين بعد
�سقوط �سنغافورة ب�أيدي اليابانيني ،
وبتفا�صيل مروعة يحكي عن املجاعة
واملر�ض والتعذيب وقطع الر�ؤو�س
يف تلك البقعة املن�سية يف �أحد اجلبال
 ،ومواجهته �أمرا�ض الدو�سنتاريا
واملالريا وحتى الكولريا التي فتكت
بالكثري من الأ�سرى  ،وانتهت رحلة
�أ�سره يف خميم بالقرب من ناغازاكي
كاد يفقد حياته مع �آالف الأ�سرى معه
عقب �ضرب املدينة بالقنبلة النووية
الأمريكية  ،وبعد ا�ست�سالم اليابان عاد
اىل موطنه الأ�صلي وهو الآن يلوم
احلكومة الربيطانية لأنها �أهملتهم ومل
متنحهم �أي تعوي�ض يذكر .
�أما الكتاب الثاين فهو " وراء خطوط
العدو " مل�ؤلفه �سري تومي ماكفري�سون
بطل احلرب الإنكليزي وهو عبارة عن
مذكرات كتبها م�ستعيدا فيها بعد بلوغه
ال  90من العمر  ،عمله يف �إحدى كتائب
الكوماندو�س خلف خطوط العدو يف
فرن�سا وكيف ارتدى تنورة وقبعة
لتمويه القوات الغازية الأملانية والعي�ش
بني مقاتلي املقاومة الفرن�سية  ،حيث
قام معهم ب�إ�سقاط الأ �شجار لقطع الطرق
وتفخيخها بالألغام والقنابل اليدوية
ملحاولة ت�أخري و�صول وحدات البانزر
وهي العمود الثقيل للقوات الأملانية
املتجهة �شماال اىل نورماندي  ،وكذلك
قيامه مبحاوالت جريئة لن�سف اجل�سور
و�إ�سقاط الأبراج الكهربائية وتدمري
خطوط ال�سكك احلديدية نتج عنها
تراجع الفرقة الأملانية و�أ �سر 23000
رجل منهم ،ا �سطورته هذه جعل الأملان
يحاولون مرارا القاء القب�ض عليه لكنه

عاد اىل بالده حيا بعد كل ماقدمه من
ت�ضحية .
�أما الكتاب الثالث فهو رحلة جلندي
�سابق يف اجلي�ش الربيطاين حمل
عنوان " BULLET MAGNET
" �أو ماغنت الر�صا�ص مل�ؤلفه ميك فلني
 ،جال فيها جبهات القتال يف العراق
و�أفغان�ستان  ،وكيف واجه يف الب�صرة
�أربعة من الدبابات العراقية �أعطب
ق�سما منها لكنه يف هلمند بافغان�ستان
جنا من �سيوف طالبان حينما كاد ان
يقع �أ�سريا وتخل�ص منهم ب�إعجوبة ،
ماغنت الر�صا�ص هو اللقب الذي �أطلقه
عليه رفاقه بعد ان �شعروا انه يتمتع
ببنية قوية كبنية احل�صان لأنه كان
يف املعارك الي�شعر ب�ساقه وهو يتنقل
م�سرعا بني الغبار واحلطام  ،متوقفا
هنا لإنقاذ رجل م�صاب ومهروال هناك
لإقتحام النار .
الكتب الأخرى حملت عناوين " الغارة
" مل�ؤلفه غاردنرجوليت مثريا فيه مرور
� 70سنة على �إنتهاء احلرب العاملية
الثانية وم�ؤرخا لتفا�صيل �شديدة
احل�سا�سية  ،فخالل الأ�شهر الثمانية من
� 7سبتمرب � /أيلول  1940اىل  10مايو
� /أيار  1941فقدت بريطانيا 43500
من مواطنيها لقوا حتفهم اثناء الق�صف
النازي ب�سبب عدم وجود مالجئ
عميقة تكفي خا�صة يف مدن ليفربول
�أو �سافوي �أو دورت�ش�سرت  ،وي�شري
امل�ؤلف اىل تعر�ض الكثري من املواقع
املهدمة اىل النهب وان بيانو كان قد
رفع من الطابق الأول لأحد البيوت
املنهارة كمثال ب�سيط على ذلك ،
وكتاب  DANGER UXBمل�ؤلفه
جيم�س �أوين �أما الكتاب ال�ساد�س
والأخري فهو " �أحمر واحد على خط
اجلبهة للتخل�ص من القنابل " مل�ؤلفه
الكابنت كيفن ايف�سون ال�ضابط يف
الفرقة اخلا�صة بالتخل�ص من القنابل
غري املنفلقة  ،وقد �سبق وان كلف عام
 2000باخلدمة يف �إيرلندا ال�شمالية
والبو�سنة وكو�سوفو ثم �أفغان�ستان
و�أخريا العراق ب�صفته خبريا ب�إبطال
القنابل  ،يروي يف كتابه ما واجهت
فرقته من م�صاعب منها تعر�ضه
وفريقه اىل كمائن متعددة كان منها
انفجار عبوة نا�سفة على الطريق
املعروف ب�إ�سم " �أحمر واحد " يف
افغان�ستان  ،قتل يف هذا الكمني اثنان
من زمالئه و�سعى اىل نزع فتيل قنبلة
ثانية مل تنفجر تبعد عن جثثهم مائة
ياردة فقط  ،هذه واحدة من مروياته
والتي ح�صل بعدها عام  2009على
ميدالية جورج اخلام�س ب�سبب �أعماله
البطولية تلك .
الكتب ال�ستة تعطي دفئا وحرارة عالية
و�سط ثلوج العام اجلديد ب�سبب كونها
ذكريات بطولة مل ترو جميعها.

ك�����ن�����وز ال����م����دى

العين

الخليل بن أحمد الفراهيدي
باسم عبد الحميد حمودي
يروى �أن اخلليل و�أبن املقفع اجتمعا ليلة بطولها يتذاكران ثم �أفرتقا ,
ف�سئل اخلليل عن �أبن املق ّفع فقال  :ر�أيت رجالعلمه �أكرث من عقله  .وقيل
لأبن املق ّفع  :كيف ر�أيت اخلليل ؟ فقال  :ر�أيت رجال عقله �أكرث من علمه .
مهما يكن من امر فاال�صمعي يروي عنهما الكثري ويروي عن اخلليل انه
ق�سم العلوم تق�سيما يدل على مدى حتكمه ب�أدوات علمه( و�أنه مل يقف عند
حدود الوعي واحلفظ بل عدا هذا وذاك اىل االبداع واخللق ).
ولد اخلليل بن احمد بن فرهود ال�شهري الفراهيدي ( ن�سبة اىل جده ) يف
الب�صرة �سنة  100للهجرة  ,وقيل �أنه ولديف عمان ( حيث عا�ش جده وهو
من ثقاة االزد )
يف الب�صرة حيث ن�ش�أ ،در�س على يد �أبي عمروبن العالء وال�سختياين
الب�صري وعا�صر االحول وابن القطان الب�صري و�سواهم كثري .
ا�شتهر اخلليل – وهو م�ؤ�س�س علم العرو�ض – البعلمه بل بنباهته
وح�سن اخالقه ,وكان �سفيان الثوري يقول  :من �أحب �أىل رجل خلق من
الذهب وامل�سك فلينظر اىل اخلليل بن �أحمد  ,وكان اخلليل يقول  :اربع
تعرف بهن الآخرة  ,ال�صفح قبل  -طلب ال�صفح – وتقدمي ح�سن الظن قبل
التهمة والبذل قبل امل�س�ألة وخمرج العذر قبل العتب .
يف تنظيمه لكتاب ( العني ) ك�أو�سع معجم عربي رتب احلروف العربية
على خمارجها من احللق كما جاء غي مقدمته وعلى الوجه الآتي  :ع.ح
.ه.خ.غ.ق.ك.ج�.ش�.ض�.ص�.س.ز.ط.ت.د.ظ.ث.ر.ل.ن.ف.ب .م.و�.أ.
ي.ونظم بع�ض االدباء يف ترتيب حر وف العني ومنهم ابو
الفرج �سلمة بن عبد الله الذي قال :
يا�سائلي عن حروف العني دونكها
يف رتبة�ضمها وزن و�أح�صاء
العني واحلاء ثم الهاء واخلاء
والغني والقاف ثم الكاف �أكفاء
واجليم وال�شني ثم ال�ضاد يتبعها
�صاد و�سني وزال بعدها طاء
والدال والتاء ثم التاء مت�صل
بالظاء ذال وثاءبعدها راء
والالم والنون ثم الفاء والياء
وامليم والواو واملهموزوالياء
ب�سط اخلليل يف كتابه ال�شهري هذا الكالم يف هذه احلروف وخمارجها
ب�أعتبارها ت�سعةوع�شرين حرفا جعل منهاخم�سة وع�شرين حرفا �صحاحا
لها احياز ومدارج وجعل منها �أربعة هوائية هي :
الياء والواو وااللف والهمزة ولي�س لها حيزتن�سب اليه �سوى الهواء غري
�أنه جعل الهمزة وحدها يف حيز
احلروف ال�صحاح رتبها:
 -1العني ثم احلاء ثم احلاء ثم الهاء من حيز واحد وبع�ضها ارفع من بع�ض
 -2اخلاء والغني من حيز واحد ,وهذه احلرف هي احللقية
 -3القاف والكاف لهويتان  ,مبد�أهما اللهاة
 -4اجليم وال�شني وال�ضاد يف حيز واحد وهي �شجرية مبد�أها من
�شجرالفم وهومفرجه
 -5ال�صاد وال�سني والزاي ا�سلية من ا�سلة الل�سان وهي م�ستدق طرفه
 -6الطاء والدال والتاء حروف نطعية
 -7الظاء والذال والثاء يف حيز واحد بع�ضها ارفع من بع�ض وهي حروف
لئوية
 -8الراء والالم والنون حروف ذلقية من ذلق الل�سان وهو حتديد طرفه
 -9الفاء والياء وامليم حروف �شفوية مبد�أها من ال�شفة
�سمى اخلليل كتابه با�سم �أول حرف اعتمده وهو العني  ,وق ّلده �آخرون
وخالفه �آخرون ولكن احدا مل ي�شك يف عبقريته وح�سن تنظيمه ملعجمه
ال�شهري
اختلف الدار�سون يف �سنة وفاته وكان ذلك بني �سنتي 170- 105والفرق
كبري وله من الكتب الكثري منها  :االيقاع –ت�صريف الفعل -العرو�ض-
معنى احلروف -ال�شواهد وغريها كثري.
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الكتاب يشكك في جدوى التفسير الديني لحركة
التاريخ بالنسبة للجذور اليهودية واليهود
والعرب ليسوا أبناء عمومة
اليهود تعمدوا إخفاء معالمهم اليهودية فدعوا
إلى التخلي عن القفطان والطاقية والديانة
اليهودية نفسها

قدم ترجمات خطيرة عن المسألة اليهودية في العالم:

"عالم بال يهود" للدكتور عبد المنعم الحفني..
يضع الحلول الجذرية لتوسعات الصهيونية من خالل كارل ماركس
اليهود "المشكلة"

عرض :محسن حسن
" عالم بال يهود " للدكتور عبد المنعم الحفني  ،كتاب صادر في طبعته الثانية عن دار " الرشاد " للنشر
والتوزيع بالقاهرة  ،في مئة وثالثة وستين صفحة من القطع الصغير  ،وهو من المؤلفات ذات األهمية القصوى
رغم صغر حجمه وقلة أوراقه ؛ ألنه تضمن ترجمات وصفت بالـ خطيرة عن " المسألة اليهودية " في العالم منذ
عصور ما قبل اإلسالم وحتى يومنا هذا  ،بما في ذلك كتب التاريخ والتوراة نفسها واألناجيل األربعة  ،وكذلك
القرآن  ،إضافة إلى تحليالت عميقة مستفيضة حول هذه المسألة لكثيرين أمثال فرويد  ،وسارتر  ،وديورانت
 ،وبوبر  ،وهتلر ،وفون شوينر  ،وكروجر  ،وجوبينو  ،وتشمبرلين  ،ولوثر  ،وهرتزل  ،وبن جوريون  ...كما
تطرق إلى حلول مقترحة متواترة عبر العصور للمشكلة اليهودية  ،منها الحل الفارسي  ،والحل الروماني  ،والحل
اإلسالمي  ،والحل المسيحي  ،والحل اليهودي  ،والحل الماركسي  ،والحل السوفييتي  ،وهو كتاب في مجمله يمثل
دعوة للعرب وللمسلمين جميعًا أن يفكروا  ،وأن يتذكروا دائمًا أنه على بعد بضعة كيلومترات منهم ـ أينما كانوا
ـ جماعة من المرضى الذهانيين  ،يعيشون في بيمارستان اسمه إسرائيل  .ومن الجدير بالذكر أن موضوع الكتاب
قائم باألساس على مقال لـ " كارل ماركس " بعنوان " المسألة اليهودية " .

ي�ستهل الكاتب كتابه بالت�أكيد على
�أن اليهود ظلوا ـ على مدار ع�صور
طويلة ـ ميثلون م�شكلة مزمنة لكل
�شعوب العامل  ،حتى �أن التوراة
حتفل بق�ص�ص كثرية تظهرهم
كم�شكلة لغريهم من ال�شعوب
القدمية كامل�صريني والكنعانيني ،
والفل�سطينيني  ،وعماليق  ،واملوابني
 ،والبابليني  ،والفر�س  ،والرومان
� ...إىل �أن تتطور م�شكالتهم لتنتقل
لعرب اجلزيرة وللم�سلمني ثم
لأوروبا ـ ويف �أملانيا على وجه
اخل�صو�ص ـ ثم يف منطقة ال�شرق
الأو�سط �أخري ًا  ،وي�ضيف الكاتب
يف هذا الإطار مالحظة يف غاية
الأهمية  ،وهي �أنهم يف كل م�سرح
ظهروا عليه مل جتد ال�شعوب من حل
مل�شكلتهم �إال احلرب والقتال  ،ويف
ال�سياق ذاته ينكر الكاتب �أية معرفة
بتاريخ اليهود قبل الدولة الرومانية
 ،م�ؤكد ًا �أنه مل تعرف لهم دولة �إال

من خالل التوراة التي كتبها " عزرا
الكاهن " والتي متثل جمموعة من
احلكايات التي تعزز قومية اليهود
ونهيهم عن االختالط بغريهم وت�أكيد
تفوقهم على بقية الب�شر  ،ويف ذات
الإطار ي�سوق الكاتب بع�ض الدالالت
الأدبية التي ف�ضحت اليهودي
وعرته �أمام �شعوب العامل  ،وك�شفت
اليهود كم�شكلة ؛ حيث يذكر ت�صوير
" �شك�سبري " لو�ضعية اليهودي
وعدوانيته اال�ستغاللية يف " تاجر
البندقية "  ،وت�صوير " مارلو " يف "
يهودي مالطا "  ،وت�صوير " ديكنز "
يف " �أوليفر توي�ست " والذي يك�شف
خالله يف تفا�صيل دقيقة انحطاط
الروح اليهودية وماديتها امل�سرفة
وابتعادها املوغل عن كل القيم
الأخالقية ال�سائدة.

مغالطات تاريخية

ويقرر الكاتب بعد ذلك �أنه ال يثق
ب�أقوال عزرا التوراتية لأ�سباب

عديدة ف�صلها الحق ًا يف الكتاب  ،لكنه
ي�سوق قول الكاتب الإجنليزي "
هـ  .ج ويلز" � " :إن �أ�سفار حزقيال
ودانيال و�إ�سرت وهو�شع ممن
يعتربهم اليهود �أنبياء  ،لي�ست
�أ�سفار ًا دينية  ،ولكنها �أ�سفار ًا
وطنية ولي�س حزقيال ودانيال
وغريهما �أنبياء باملعنى الالحق ،
ولكنهم �سا�سة ووطنيون  ،ولذلك
ال ميكن �أن نعتمد على التوارة
كم�صدر تاريخي علمي لأ�صل اليهود
الإثنولوجي "  ،وينق�ض الدكتور
احلفني بع�ض الأقوال التي ت�شري
لوجود الإ�سرائيليني مب�صر 400
�سنة  ،م�ؤكد ًا �أن الآثار امل�صرية
ابتداء من الأ�سرة الرابعة ع�شرة �إىل
التا�سعة ع�شرة تخلو متام ًا من �أي
ذكر لليهود  ،و�أن الذكر الوحيد لكلمة
�إ�سرائيل يف ن�ص م�صري كان يف "
لوح مرنبتاح " االبن الثالث ع�شر
لرم�سي�س الثاين  ،والذي ي�شيد فيه
بتخريب جيو�ش امللك لإ�سرائيل ،
وي�صحح الكاتب ما ذكره " ديورانت
" من �أن اليهود ا�ستبعدوا عن
الوظائف يف فار�س  ،لأن الوظائف
يف الأ�صل كانت حمرمة �إال على
النبالء من الفر�س  ،وب�أن الفر�س
�سمحوا لليهود مبمار�سة �شعائرهم
 ،فا�شتغلوا يف العراق بالتجارة
ولكنهم قلبوا التجارة من حرفة
و�سيطة �شريفة �إىل مهنة ي�سودها
الربا واالحتكار  ،وبفعل �سماح
قوانني فار�س بتعدد الزوجات ـ وهو
ما ت�سمح به ال�شريعة اليهودية ـ
تكاثر اليهود ثم هاجروا �إىل �سوريا
و�شبه اجلزيرة العربية ثم �إىل كل
بالد البحر الأبي�ض  ،وعربوا �إىل
احلب�شة حتى قيل �إنهم بلغوا �سنة
315م ن�صف عدد �سكان احلب�شة
 ،وكان �أن كرثوا يف مدن �إيطاليا
القدمية و�سكنوا �أحياء خا�صة بهم
�أطلق عليها ا�سم " اجليتو Ghetto

االندماج المتعمد

ومن احلقائق املثرية التي يذكرها
الكاتب يف كتابه  ،ذلك االختالط
واالندماج املتعمد لليهود يف غريهم
من الأجنا�س واملجتمعات التي
يعي�شون بها بهدف �إخفاء معامل
اليهودي لي�ضيع يف الزحام ؛
حيث بد�أت حركة علمانية يهودية

تطالب اليهود بالتخلي عن القفطان
والطاقية اليهوديتني وق�ص اللحية
والتزيي بالزي املدين للنا�س
والت�سمية ب�أ�سمائهم وترك اجليتو ،
حتى �أنه انت�شرت ـ كما يذكر الكاتب
ـ دعوة بني اليهود �إىل التخلي عن
الدين اليهودي واعتناق امل�سيحية
و�أديان ال�شعوب التي يحيون بينها
ومن ذلك �أن كارل مارك�س اعتنق
امل�سيحية وتزوج م�سيحية ليحل
�أزمته نهائي ًا مع املجتمع الأملاين ،
وكذلك فعل " برونو باور " عندما
دعا اليهود الأملان للتخلي عن
يهوديتهم باعتبارها النواة التي
يتخلق حولها الأ�سلوب اليهودي يف
احلياة  ،ولكن ـ كما ي�ؤكد الكاتب ـ
بد�أت تقوى خالل كل ذلك بني اليهود
فكرة فل�سطني كجزء من دولتهم
اليهودية " املزعومة " واملمتدة من
الفرات �إىل النيل وهو ما عرف يف ما
بعد با�سم " احلل ال�صهيوين " .

التفسير الديني

ويف �إطار البحث عن اجلذور
اليهودية بني �أجنا�س العامل  ،ي�شكك
الدكتور احلفني يف جدوى التف�سري
الديني حلركة التاريخ وخا�صة
بالن�سبة لليهود  ،م�ؤكد ًا �أن الأ�صول
العن�صرية لأية �أمة من الأمم جمهولة
 ،و�أن العامل ب�أ�سره تتميز فيه ثالثة
�أجنا�س  :هي اجلن�س املغويل ،
واجلن�س الأوروبي  ،واجلن�س
الزجني  ،و�أن ما يقدمه التف�سري
الديني عن اليهود ال يعدو عن كونه
تف�سري ًا �صهيوني ًا مغلوط ًا ي�صور
العامل وك�أنه فقط منطقة ال�شرق
الأو�سط التي تدور كاحللقة ب�صحراء
�سيناء  ،وك�أن الأر�ض وما حوت
وال�سماء وال�شم�س  ،كل ذلك خلدمة
الإن�سان الذي ي�سكن هذه املنطقة
وبالذات الإن�سان الإ�سرائيلي ،
وي�شكك الكاتب كذلك يف مقولة "
�إن الإ�سرائيليني من ن�سل �سيدنا
�إبراهيم " مو�ضح ًا �أنه قول فيه
مبالغة كثرية وال يوجد ما ي�ؤيده
تاريخي ًا  ،وملفت ًا النظر �إىل �أن
اليهود ي�ستغلون نظرية التف�سريات
الدينية يف القول ب�أنهم والعرب �أبناء
عمومة على اعتبار �أن الإ�سرائيليني
�أوالد �إ�سرائيل بن �إ�سحق بن �إبراهيم
 ،والعرب �أوالد �إ�سماعيل بن �إبراهيم

 ،فهم جميع ًا من �صلب �سيدنا �إبراهيم
 ....ابن �سام  ،و�أن االثنني �ساميان ،
وهو ما ي�شكك فيه الكاتب بالكلية .
حلول امل�س�ألة اليهودية
وابتداء من ال�صفحة الأربعني للكتاب
 ،بد�أ الكاتب يف ا�ستق�صاء احللول
املختلفة التي قدمت للم�س�ألة اليهودية
؛ فذكر احلل الإ�سالمي الذي ق�ضى
فيه الر�سول �صلى الله عليه و�سلم
على فردية اليهود التي كانوا يتيهون
بها على العرب ب�أن جعلهم رعايا يف
الدولة العربية الإ�سالمية  ،معددا
�صور الت�سامح العربي والإ�سالمي
مع اليهود  ،وحتت عنوان " �سارتر

كارل ماركس
لخص حل المسألة
اليهودية في
القضاء على
التجارة الربوية.

جان بول سارتر
خدعته الدعايا
اليهودية فتحدث
عن اليهودي وكأنه
امرأة بغي.

وامل�س�ألة اليهودية " يربز الكاتب
حقيقة مفادها انخداع الفيل�سوف
الفرن�سي " جان بول �سارتر "
بالدعايا اليهودية التي تظهر
اليهودي كم�ضطهد جمرب  ،وك�أنه ـ كما
يعرب الكاتب ـ ي�شبه اليهودي بامر�أة
بغي  ،مل جتد من يعولها فاحرتفت
البغاء متنا�سي ًا �أنه كان �أمامها مئات
املهن  ،وحتت عنوان " امل�س�ألة
اليهودية والنازية " ي�ستفي�ض
الكاتب يف ذكر فقرات خمتارة من
كتاب " كفاحي " لهتلر حول اليهودي
 ،مربز ًا الدور الأملاين يف ف�ضح
ون�شر " بروتوكوالت حكماء �صهيون
" �أمام العامل على �أر�ضية ال�صراع
بني اجلن�س الآري واجلن�س اليهودي
 ،وكيف �أن عداء الأملان لل�سامية قدمي
منذ ع�صر م�ؤ�س�س الربوت�ستانتية "
مارتن لوثر " الذي كان يرى �ضرورة
التخل�ص من اليهود ب�سلب ثرواتهم
وحرق معابدهم ومدار�سهم  ،وتدمري
منازلهم  ،وو�ضعهم يف الزرائب
كاخلنازير  ،وحتت عنوان " احلل
ال�سوفييتي للم�س�ألة اليهودية "
يذكر الكاتب �أن ال�سوفييت يف 28
مار�س اذار �سنة  1928ر�أوا حل
هذه امل�س�ألة بتخ�صي�ص قطعة �أر�ض
ي�ستعمرها اليهود داخل احلدود

ال�سوفييتية ؛ حيث �أعطوهم منطقة
" بريو ـ بيدجان " وهي منطقة
�ضخمة امل�ساحة تزيد قلي ًال عن ن�صف
م�ساحة بريطانيا  ،وتقع يف �أق�صى
املنطقة ال�شرقية من �سيبرييا  ،ورغم
�أن الكاتب �ساق ر�أي ًا مهم ًا لليهودي "
�أ  .ريناب " ع�ضو احلزب ال�شيوعي
الربيطاين يقول فيه ب�أن هذه هي
الطريقة الوحيدة التي ميكن �أن
حتل بها امل�س�ألة اليهودية يف الدول
الغربية � ،إال �أنه يذكر �أن اليهود
حاربوا هذا احلل معتربين �إياه
مهدد ًا بالق�ضاء على قومية اليهود
 ،وي�سوق الكاتب بعد ذلك " احلل
املارك�سي " للم�س�ألة اليهودية والتي
يرى فيها كارل مارك�س �أن امل�شكلة
ال تكمن يف الديانة اليهودية  ،بقدر
ما هي تتبلور يف التجارة الربوية
لليهود يف العامل  ،ومن ثم �إذا �أردنا
حل هذه امل�س�ألة ف�إنه ينبغي تقلي�ص
هذه النوعية من املتاجرة الربوية ،
وباخت�صار �شديد ـ وكما يقرر مارك�س
ـ �ألغوا هذه املتاجرة  ،وقو�ضوا
�سيطرة املال على املجتمعات  ،تنحل
امل�س�ألة اليهودية بالن�سبة لليهود ،
وبالن�سبة للمجتمعات التي ت�شكو من
اليهود كظاهرة مر�ضية.
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أسرته كانت الموضوع األول لرسوماته الساخرة:

جورج البهجوري :رسوماتي الممنوعة حرمتني
من لقمة العيش أكثر من مرة
الفنان جورج البهجوري واحد من
�أعالم ر�سامي الكاريكاتور يف م�صر
والعامل العربي  ،كما �أن له �شهرة
عاملية �أي�ض ًا بر�سوماته ال�ساخرة
و�أ�سلوبه املميز باخلط الواحد ؛ حيث
�إنه مي�سك بالقلم لري�سم ال�صورة
وال يرفع يده من الورقة �إال عندما
ينتهي متام ًا منها  ،وهي قدرة ال
تتاح لغريه من ر�سامي الكاريكاتور
 ،وك�أنه يريد �أن يعرب عن مترده
على كل ما هو م�ألوف ـ وهو بالفعل
�شخ�صية متمردة يف الطباع واملالب�س
و�أ�سلوب احلياة ـ وحتى يف نظرته
الفاح�صة للوجوه التي ير�سمها  ،جند
لري�شته ب�صمة مميزة يف كل لوحة ،
وتت�سم �أعماله بال�سخرية والطرافة
يف نف�س الوقت ؛ لأنه يركز على
املالمح وتفا�صيلها ويقدمها مكربة
وك�أنه ي�ضع وجه ال�شخ�ص الذي
ير�سمه حتت ميكرو�سكوب ري�شته
املرعبة وهو ما كان �سبب ًا للعديد من
امل�شكالت التي واجهها خا�صة عندما
ر�سم الزعيم جمال عبد النا�صر ب�أنف
كبرية جد ًا �أزعجت الرقابة ال�سيا�سية
التي كانت على ال�صحف �آنذاك  ،وعرب
م�شواره الطويل الذي يتجاوز ن�صف
قرن مع الفر�شاة والألوان تكونت لدى
جورج البهجوري ثروة كبرية من
الأعمال الفنية البديعة التي تعر�ض
بع�ضها للمنع واحلظر يف �أوقات
خمتلفة  ،مما كان دافع ًا له لإعادة

ن�شرها يف كتاب يحمل عنوان "
الر�سوم املمنوعة " وال�صادر عن " دار
العامل الثالث " بالقاهرة وهو كتاب
طريف يقع يف مئة وثمانية و�ستني
�صفحة من القطع الكبري  ،تت�صدره
مقدمة طويلة كتبها جورج عن ن�ش�أته
وحكايته مع الفن الت�شكيلي  ،وهو ما
كان حمور حوارنا معه مبنا�سبة هذا
الكتاب  ،والذي بادرنا قائ ًال :
ـ ع�شقت الر�سم من طفولتي  ،كنت
�أرثي �أمي املتوفية و�أنا طفل �صغري
ف�أذهب �إىل قربها  ،و�أر�سم عليه
وردة �ضاحكة  ،ثم بد�أت �أتطلع لر�سم
كل �شيء حويل  ،بعد �أن �أت�أمله ،
وكانت الر�سومات ال�ساخرة تراودين
با�ستمرار  ،ولها معي حكاية طريفة
؛ فعندما كنت طف ًال �صغري ًا كنت
ممنوع ًا من الكالم مع الكبار بحجة
�أن هذا عيب  ،وهو ما �أ�صابني بخجل
�شديد وعزلة عن النا�س  ،فقررت �أن
�أتغلب على هذه احلالة بال�سخرية
ممن حويل من ال�صعايدة �أجدادي
و�أعمامي يف قرية " بهجورة "
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا �أ�صبحت �أ�سرتي هي
املو�ضوع الأول لل�سخرية فر�سمت
زوجة �أبي وعمتي وباقي العائلة
البهجورية ال�صعيدية  ،ولكني كنت
�أخفي الر�سومات يف �أغلب الأحيان
خوف ًا من غ�ضبهم ملا فيها من �سخرية
كاريكاتورية  ،ومبالغة يف ر�سم
تفا�صيل العيوب .

* ملاذا يرتبط دائم ًا فن الكاريكاتور
بت�شويه ال�شكل الأ�صلي ؟
ـ �أرف�ض �أن يعتقد النا�س �أن
الكاريكاتور هو فن الت�شويه لأنه فن
التفخيم والتعظيم واملعيار الأ�سا�سي
هو ال�صدق مع املبالغة بحيث ال
يتحول الكاريكاتور يف الر�سم كما
يتحول الهجاء يف ال�شعر �إىل �سب
وقذف وال يتحول التعظيم والتفخيم
�إىل نوع من النفاق �أو الكذب
* هل ي�ستطيع كل فنان �أن ير�سم
الكاريكاتور ؟
ـ الكاريكاتور مثل ال�ضحك موجود
يف �أعماق كل �إن�سان وال يوجد فنان
مل ير�سم كاريكاتور ًا ؛ فعندما نفح�ص
�سرية كبار الفنانني مثل دافن�شي ،
ورنربانت ورافائيل وغريهم مبن
فيهم الت�أثرييني مثل جوجان جند
�أن جميعهم ر�سموا الكاريكاتور يف
كرا�ساتهم اخلا�صة .
* ما �سر متردك يف ر�سوماتك ؟
ـ �أنا فنان �أخذت على عاتقي اال�ستمتاع
بالر�سم فر�سمت كل �شيء عاري ًا
كالطبيعة ؛ ر�سمت ر�ؤ�ساء دول عراة
وبالغت يف ر�سم عيوب وجوههم
و�أج�سامهم وقد كلفني ذلك الكثري
من اخل�سائر واملتاعب يل ولر�ؤ�ساء
حترير عملت معهم  ،لي�س يف م�صر
فقط بل يف فرن�سا �أي�ض ًا  ،وفيها
حرمت من و�ضع الر�سم على مقال
لرئي�س حترير جملة فرن�سية وحرمت

حاورته  :صفاء عزب

من لقمة العي�ش بعد �أن طردين لأنني
مار�ست حرية الر�سم والتعبري  ،ولكن
على اجلانب الآخر هناك ر�ؤ�ساء
حترير وقفوا معي و�ساندوين يف
�أزماتي مع الكاريكاتور على ر�أ�سهم
الكاتب الكبري �إح�سان عبد القدو�س
ومكرم حممد �أحمد نقيب ال�صحفيني
امل�صريني .
* ما �أ�شهر �أزماتك الكاريكاتورية ؟
ـ �أذكر طبع ًا عندما غ�ضب �صالح �سامل
ـ �أحد ال�ضباط الأحرار ـ يف بداية
ثورة يوليو امل�صرية لأنني ر�سمت
جمال عبد النا�صر �شخ�ص ًا عمالق ًا
بينما ر�سمته �صغري ًا بجواره يلمع
قبة الربملان وكادت حتدث �أزمة لوال
وقوف �إح�سان عبد القدو�س بجانبي
ودفاعه عن الر�سم الذي كان غالف ًا
ملجلة روزاليو�سف الأ�صلية �آنذاك ،
ورغم �أن الغالف جنح فني ًا و�سيا�سي ًا
لكنه كان خماطرة كبرية لأنه يتناول
عالقة �أع�ضاء قيادة الثورة بع�ضهم
ببع�ض و�أمعنت يف كاريكاتور �آخر
فر�سمت �أنف جمال عبد النا�صر
طويلة تكاد ت�صل �إىل كتفيه  ،وتكرر
هذا الر�سم فقد كنت �ألهو يف الت�شكيل
الب�صري �إىل �أبعد احلدود يف وجه
نا�صر وبد�أت يف املبالغة بالأنف
ثم االنحناءة ليختفي الفم املبت�سم
وال�شارب لكني حر�صت على ملعة
العني وهي �أهم ما مييز وجه عبد
النا�صر .

* يقول ر�سام الكاريكاتري الفرن�سي
ترييز  :ال بد من تروي�ض احلاكم
ليدخل قف�ص الكاريكاتور لأن الر�سام
هو �صاحب القف�ص  ..هل توافق
على هذه العبارة ؟
ـ �أوافق على جزء منها وهو �أنه
فع ًال البد من تروي�ض احلاكم
ليدخل قف�ص الكاريكاتور وكثري ًا
ما �أ�ستدعي هذه العبارة با�ستمرار
ولكن لي�س كل الر�سامني ميتلكون
مفتاح القف�ص فقد يغلقون بابه
على �أنف�سهم بينما ميرح احلاكم
وامل�ستعمر والظامل والإرهابي
والعميل خارج القف�ص دون �أن
يعريوا اهتمام ًا لري�شة الفنان التي
يحتفظ بها داخل القف�ص فالبد
لر�سام الكاريكاتور �أن يحر�ص على
قبول الكاريكاتور الالذع .
* هل جنح ر�سامو الكاريكاتور يف
العامل العربي يف التوجه نحو هذا
املنحى ؟
ـ للأ�سف ال�شديد لقد حتول الر�سام
العربي �إىل �شخ�ص مق�سوم ن�صفني
؛ ن�صف عبارة عن رجل �شارع حر
 ،ون�صف �آخر عبارة عن رقيب
ميار�س دوره يف تقييد نف�سه يف
ذات الوقت  ،وهو ما �أثر على نوعية
الأعمال و�ساهم يف تقليل ورمبا
اختفاء ـ قرارات امل�صادرة للر�سومات
الكاريكاتورية لأن الفنان �أ�صبح
يحمل يف نف�سه روح الرقيب.
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ثقافة عراقية

التداولية و السرد

ياسين طه حافظ

"ن���س���اء ف���ي األدب"
ترجمة :د .علي عبد األمير صالح

من �أحدث الإ�صدارات للكاتب
واملرتجم العراقي الدكتور علي عبد
الأمري �صالح �صدر عن امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�شر كتاب "
ن�ساء يف الأدب ".
ي�ضم الكتاب ترجمة حلوارات مع
ع�شرين كاتبة عاملية  .يقول املرتجم
د .علي عبد الأمري �صالح يف مقدمته:
اليوم ،يحدونا الأمل �أن ن�ضيف
كتاب ًا جديد ًا من كتب احلوارات �إىل
مكتبتنا العربية ؛ حاولنا من خالله
�أن نقدم لقرائنا الأعزاء باق ًة فواح ًة
من احلوارات املمتعة مع ع�شرين
كاتبة عاملية � ،أربع منهن نلن جائزة
نوبل للآداب يف العقدين الأخريين
من الزمن ،و�سعينا قدر الإمكان �إىل
�أن ال نكتفي بكاتبات �أوربا �أو الغرب
فقط بل وقع اختيارنا على كاتبات
من الهند وال�صني و�أمريكا الالتينية
و�إيران وهاييتي ونيجرييا والعامل
العربي  ..اخرتنا ثالث �أديبات
عربيات لأننا ن�ؤمن ب�أننا جزء من
العامل ونحن ال نحيا خارجه ب�أية
حال من الأحوال.
ورب �سائل ي�س�أل  :وملاذا احلوارات
مع الكاتبات فقط ؟ �أما جوابنا
فهو �أننا ن�ؤمن �أن من العدل �أن
تنال الكاتبة والروائية وال�شاعرة
والناقدة والكاتبة امل�سرحية
ا�ستحقاقها من الرعاية واالهتمام
النقدي والدعاية واالنت�شار.

ي�أتي (ن�ساء يف الأدب) اعرتاف ًا
بالقيمة الإن�سانية املتنامية لدور
املر�أة وا�سهاماتها املتزايدة يف
احلياة الإجتماعية والثقافية وكذلك
ال�سيا�سية �سواء على م�ستوى العامل
عموم ًا �أو الوطن العربي خا�ص ًة .
�إذ بتنا ن�سمع عن كاتبات عربيات
وغربيات ين�شطن يف جمال الدفاع
عن حقوق الإن�سان ف�ض ًال عن حقوق
الن�ساء  ،وهن يقفن مع الرجل �ضد
الت�سلط وتكميم الأفواه والتطرف
الديني والعبودية.
ال يندرج كتابنا هذا �ضمن �إطار ما
يُ�سمى بـ ( الأدب الن�سوي )  ..بل
جاء لي�ؤكد �أن الإبداع الن�سوي يف
جمال الأدب ي�أتي ا�ستجاب ًة لتنامي
وعي املر�أة الذي جرى تهمي�شه
والتقليل من �ش�أنه على مدى حقب
تاريخية طويلة  ،و�أن منجزات
الن�ساء يف الأجنا�س الأدبية املتنوعة
ال تقل �أهمي ًة عن �إبداع الرجال و�أن
ن�ضالهن من �أجل حقوقهن ال ي�أتي
مبعزل عن ن�ضال الرجال.
طوال �سنتني كنا نت�صفح مواقع
(الإنرتنت) ونطلع على �أ�شهر
الكاتبات و�أبرز نتاجاتهن و�أهم
اجلوائز التي حظني بها واملحطات
الرئي�سة يف حيواتهن الأدبية
والثقافية واالجتماعية  ..وقد
حاولنا �أن ننتقي �أف�ضل احلوارات
و�أعمقها و�أكرثها متع ًة للقارىء .

الواقع كان يحدونا الأمل يف العثور
على حوارات مع كاتبات من مثل �آنا
�أخماتوفا  ،في�سوافا �شمبور�سكا ،
�ألفريده يلينيك � ،آ�سيا جبار ،فاطمة
املرني�سي � ،سلوى بكر� ،سحر خليفة
و�سواهن � ..إال �أن احلظ مل ي�سعفنا
يف حتقيق رغباتنا.
ال ريب �أن القارىء العربي يعرف
جيد ًا معظم الأديبات الع�شرين يف
كتابنا الذي بني يديه فهن يتمتعن
ب�سمعة طيبة يف العامل العربي ويقر�أ
لهن جمهور غفري من عامة القراء
ومن النخب الثقافية �أي�ض ًا من مثل
توين موري�سون ودوري�س لي�سنغ
و�إيزابيل �أليندي و�سوزان �سونتاج
و�أنايي�س نن .
احلوارات التي ترجمناها
من الإنكليزية ال تنح�صر يف
ميدان الأدب فقط بل تتعداه �إىل
مو�ضوعات �إن�سانية �شاملة من
مثل الهجرة  ،الإغرتاب  ،الهوية ،
التفرقة العن�صرية  ،املوت  ،احلياة،
الإ�ضطهاد الإجتماعي ،م�صادرة
احلريات  ،الإ�ستغالل  ،الهيمنة
الكولونيالية  ،الدكتاتورية  ،الف�ساد
ال�سيا�سي  ،البطالة  ،الفقر ،تدين
التعليم  ،التطرف الديني �..إلخ.
ونحن  ،اليوم � ،إذ نقدم هذا الكتاب
بو�صفه ج�سر ًا للتوا�صل الثقايف
واملعريف والإن�ساين مع الآخر
 ،ن�ؤمن ب�أننا يجب �أن نواجه ،

اليوم و�أكرث من �أي وقت م�ضى ،
موجات الردة والتخلف والإنغالق
حتت مزاعم �شتى و�شعارات �شتى
؛ ذلك �أن �أم ًة ك�أمتنا تن�شد التح�ضر
واللحاق بالعامل املتقدم ال ينبغي
لها �أن تنكفىء على نف�سها وتغلق
�أبوابها ونوافذها �أمام رياح التغيري
والتجدد واالبتكار والتالقح الثقايف
والفكري واملعريف .نعم  ،علينا �أن
نواجه اجلنود الظالميني الذين
ي�شوهون ويدمرون على �أيديهم كل
�شكل من �أ�شكال احلرية واالبداع
واجلمال  ،بح�سب تعبري ال�شاعرة
واملرتجمة جمانة حداد ،و�أن نوا�صل
العمل والإبداع وبال هوادة و�أن
نت�شبث ب�أحالمنا امل�شروعة كت�شبث
الطفل بحلمة �أمه.
والكاتبات هن  :هريتا مولر ,
دوري�س لي�سنغ  ,توين موري�سون،
نادين غوردميري� ,إيزابيل �أليندي,
�أنايي�س نن � ,سوزان �سونتاج ,
مايا �أجنيلو ,مونيكا علي  ,كريان
دي�ساي  ,وي هيوي � ,آمي تان،
�إدويج دانتيكات � ,شيماماندا نغوزي
�أديت�شي � ,أماندا ميخالوبولو,
�آذر نفي�سي  ,مارغريت �أتوود ,
�إيتيل عدنان  ,حنان ال�شيخ  ,وعالية
ممدوح.
يقع الكتاب يف � 306صفحات وهو
من احلجم املتو�سط وت�صميم
الغالف للفنان زهري ابو �شايب .

من ظواهر الثقافة يف العراق" ،التقاف" امل�صطلح اجلديد وتوظيفه يف
الأدبيات ،وتوايل ا�ستعماالته يف الدرا�سات ،االدبية منها بخا�صة .هذه
ميكن �أن تكون ف�ضيلة .ول�سنا �ضد املتابعة واال�ستفادة العاجلة من اجلديد.
لكنها ت�س ّبب �ضرر ًا حني توظف قبل متام مت ّثلها وفهمها فينتج من ذلك ما
ُي ُ
ربك اليوم و ُي َع َّدل غد ًا وما ُي ْ�س َت ْد َرك بعد غدٍ  ،ليكتمل بعده .خالل هذه املدة
يكون العديد من االخطاء وقع والكثري من �سوء الفهم.
من هذه امل�صطلحات "التداولية واالت�صالية القريبة منها وقبلها التفكيكية
 ...الخ .التداولية حظيت باهتمام �أثارته يف و�سطنا االدبي جريدة
خ�ص�صت له مل ّف ًا غني ًا ،مل يكن كل ما فيه
"االديب" العراقية ،طيبة الذكر� ،إذ ّ
دقيق ًا .ولكنه كان مل ّف ًا جيد ًا عموم ًا ومفيد ًا .ال�صحافة االدبية العربية كانت
�س ّباقة كاملعتاد ،وهذا ما �أثار االهتمام يف العراق.
امام �سوء فهم التداولية وعدم اال�ستيعاب الكامل مل�ضمونها ،ت�صدّى
الدكتور االديب "خالد �سهر" فقدّم كتاب جون ك � .آدمز "التداولية وال�سرد
 . Pragmatic and Fictionهذه ترجمة مهمة معرفي ًا ،كما انها
عمل ترجمي متميز .نحن نقر�أ هذا الكتاب ال�صعب برتجمة متقنة و�سليمة.
واجلهد املبذول يف تذليل عوائقها وا�شتباكاتها ،جهد وا�ضح ملن ي�سرتجع
"االنكليزية" وهو يقر�أ العبارة املرتجمة.
واحلقيقة اين �أكربت جر�أته واقدامه على ترجمة كتاب ينحو اىل التطبيق
�أكرث مما �إىل التنظري .هنا تزداد �صعوبة ترجمة العبارة .فاملو�ضوع �أ�ص ًال
مل ي�ستقر بعد عندنا وال ا�ستقرت م�صطلحاته وتعابريه .ويف التطبيق
ينحت امل�ؤلف ،عادة ،جديد ًا مالئم ًا يعينه على توظيف املفهوم يف عبارة
جديدة.
هنا �أود اال�شارة اىل حقيقة �أُخرى ،هي :على وفرة ما يف االنكليزية يف
هذا احلقل ،ويف الل�سانيات عموم ًا ،من كتب ودرا�سات فنحن ما نزال
نواج ُه مب�صطلحات جديدة وتعابري قد يخت�ص بها كاتب عن �سواه �أو
َ
ّ
منظر عن غريه .وهذا يزيد اال�شكاالت على املرتجم اىل العربية لقلة ما
ميتلك ا�ص ًال من ُمقا ِبالت ،بع�ضها ما نزال مرتددين من دقتها .فنحن حتى
الآن ،مثال مرتبكون قلي ًال يف ترجمة  ،Fictionكلمة "�سرد" ما يزال
عليها اكرث من اعرتا�ض .كما ان ترجمة  Pragmaticبـ تداولية فيها
ر�أي ،من حيث جذر التداول وايحاءاته �أو دالالته املتف ّرعة .ومقابالتها
االجنبية.
وهكذا نحن يف الرتجمة بني الكفاح للو�صول وبني التوقف الفتقاد
القناعة .طبع ًا هذه معاناة املرتجم احلري�ص .اما املرتجم العابر او التاجر،
فال يعنيه ما يحدث للن�ص او للكتاب .ولي�س هذا على �أية حال مو�ضوعنا.
م�شكلة �أخرى ال ا�ستطيع جتاوزها .هذه ت�أتينا من تقارب ف�صول او حقول
الل�سانيات وا�شرتاك املقابل "اخلا�ص" عندنا .فله �أحيان ًا �أكرث من مدلول
ومن دال!
على �أية حال كان الدكتور خالد �سهر جريئ ًا ومتقن ًا .واختياره لهذا الكتاب
الذي يتناول "التداولية وال�سرد"  ،نا�شيء عن ادراك ح�صيف حلاجتنا
املحلية ،اذ ي�شكل ال�سرد عموما حقل ن�شاط ثقايف وا�سع يف و�سطنا
الثقايف ورمبا اقت�سم هو و ال�شعر الف�سحة الكربى يف الن�شاط االدبي.
والن التداولية والفن الق�ص�صي يعتمدان ،ب�شكل �أو ب�آخر ،على "نوع"
عالقة القارئ بالن�ص فان هذه العالقة تف�سح املجال للتو�سع يف االت�صال بـ
"االجتماعي" ،لكي يظل القارئ يف ال�سياق التوا�صلي .اما م�س�ألة حتديد
"نوع" الن�ص بعد القراءة ،فهذا يربطنا مبو�ضوع ان " اللغة �أداء " من
ناحية ويعيدنا اىل ا�شكاالت توحد او متايز الفنون االدبية من ناحية
�أخرى .فنحن نرى اليوم ق�صة و�شعر ًا ورواية و�سرية وخاطرة  ..الخ
الفنون االدبية ،لكن االدب احلديث �صار يطرح اليوم ن�صو�ص ًا جتمع
كل هذه الفنون يف كتابة واحدة �أو ن�ص واحد .هذا يف ر�أيي �سيزيد
من م�ساحة وتفرع التداولية ،وم�س�ألة "نوع الن�ص بعد القراءة" �ستثري
ا�شكاالت جديدة ،وقد ت�ضعنا امام غري املتوقع..
نحن على ابواب اعادة كامل الدر�س االدبي مادامت الل�سانيات قد خلخلت
كل اال�س�س االوىل.
لقد قدم اال�ستاذ د .خالد �سهر عم ًال جميد ًا ،فنحن اليوم بحاجة العادة بناء
اال�س�س وتعوزنا مادة ا�سا�سية لهذهُ ،منتَقاة ومرتجمة بحر�ص علمي وهذه
ترجمة ت�ستحق االحرتام ،وهذا جهد نحيي املرتجم عليه.

كاتب أمريكي :حماس وحزب
الله واإلخوان غير متطرفين
يقدم الكاتب الأمريكي واملحلل الع�سكرى مارك
بريي خال�صة انطباعاته ال�شخ�صية حول املنظمات
الإ�سالمية التي و�صفت بـ "الإرهابية" من وجهة نظر
�أمريكية يف كتابه "التحدث �إىل الإرهابيني" لنا�شره
با�سيك بوك�س ,مبدي ًا تعاطف ًا مع احلركات الإ�سالمية
الثورية ،التي يقابلها ت�أييد �شريحة عري�ضة داخل
جمتمعاتها.
ووفق قراءة قدمتها رانيا �صالح يف جريدة "الوفد"
يت�ساءل الكاتب كيف حلركات مثل "حما�س" و"حزب
الله" اللبناين وجماعة "الإخوان امل�سلمني" �أن
تو�ضع يف �سلة واحدة مع تنظيمات �إرهابية �أخرى
مثل تنظيم القاعدة.
ويرى الكاتب �أنه البد من البحث يف مدى اعتدالها
وانفتاحها على احلوار ال�سيا�سي وقابليتها للتغيري,
خا�صة و�أن حما�س وحزب الله قد �أدانتا هجمات
احلادي ع�شر من �سبتمرب و�أعربتا عن ا�ستعدادهما
لفتح قنوات ات�صال مع الواليات املتحدة وحلفائها.
وي�ؤكد بريي �أنه يف الوقت الذي يرف�ض ال�سا�سة
الغربيون التحدث �إىل جماعات مثل حما�س وحزب
الله والإخوان بحجة �أنهم لي�سوا عنا�صر �سيا�سية
فعالة وم�شروعة ،تتم جل�سات �سرية بني مندوبني
�أمريكيني و�أوروبيني ومن يطلقون عليهم بقادة
"�أخطر املنظمات الإرهابية" .
وقد �أجرى امل�ؤلف ات�صاالته ال�شخ�صية بقيادات يف
منظمات خمتلفة مثل حما�س وحزب الله و�أخرى مع
دبلوما�سيني وعاملني داخل البنتاجون.
يرى بريي م�ؤلف الكتاب  -وفق امل�صدر نف�سه � -أن
غزو الواليات املتحدة للعراق كان زلة ال تغتفر،
و�أن �سيا�سة "الالحتدث �إىل الإرهابيني" ما لبثت �أن
واجهت حتديا كبريا يف العراق ،عندما ف�شل القادة

الع�سكريون يف �سد الفجوة بني �سيا�سات الواليات
املتحدة املقررة يف وا�شنطن واحلقائق على �أر�ض
الواقع.
يعتقد بريى ب�أن جماعة الإخوان امل�سلمني ،التي
�أ�س�سها ح�سن البنا عام � ,1928أهم حركة �سيا�سية
لها �شعبية كبرية يف م�صر والأردن وال�ضفة الغربية
وغزة ,وتواجه نقد ًا و�إدانة وقمعا من قبل احلكومة
امل�صرية التي عملت على تقوي�ض احلركة منذ
اخلم�سينيات ،حتى �أمين الظواهري لتنظيم القاعدة
يرى �أن اجلماعة عدو ًا للإ�سالم ،ويدينها ب�سبب
م�شاركتها يف العملية الدميقراطية يف م�صر و"جذب
الآالف من ال�شباب امل�سلم �إىل خطوط االنتخابات...
بد ًال من جذبهم خلط اجلهاد".
ويرى بريي �أن اجلماعة نالت �شعبية كبرية وخدمت
كنموذج للعمل ال�سيا�سي ملنظمات �أخرى وولدت
عددا ال يح�صى من احلركات الإ�سالمية الأخرى
يف املنطقة ,وعلى ر�أ�سها حركة املقاومة الإ�سالمية
(حما�س) ,التي ت�أ�س�ست يف غزة عام  1987ك�إمتداد
جلماعة الإخوان امل�سلمني يف م�صر ،وكرد على
العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية الناجمة عن
االنتفا�ضة الأوىل ,و�ساعد يف ت�أ�سي�سها عبد العزيز
الرنتي�سي الذي ان�ضم للإخوان عندما كان طالبا
بجامعة الإ�سكندرية وملع �صيته بني �صفوفهم ،حتى
بعد تخرجه وعودته لغزة ليعمل طبيب ًا.
ويرى بريي �أن حزب الله اللبناين ينظر �إليه من
قبل الواليات املتحدة باعتباره واحد ًا من �أخطر
املنظمات الإرهابية يف العامل ،ويلخ�ص بريي
امل�شكلة الأ�سا�سية التي تواجه �أمريكا يف "�أنها
ال تفهم العدو الذي حتاربه ومل تنجح يف ك�سب
امل�سلمني ل�صفها".
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العدد ( )1997السنة الثامنة  -االحد ( )26كانون االول 2010
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

"الدرس النحوي في الموصل"

خطوة سديدة في طريق استكمال خارطة النحو العربي
لم يكن يدور في خلد المرحوم الدكتور
مهدي المخزومي ،حين كتب اطروحة
للدكتوراه عن "مدرسة الكوفة ومنهجها
في دراسة اللغة والنحو" بجامعة القاهرة،
عند منتصف القرن العشرينّ ،أنه كان
يؤسس لسلسلة من الدراسات في هذا
الباب.

عرض  :د .صاحب أبو جناح

�صحيح �أنّ امل�ست�شرقني ،ال�س ّيما
الأملان منهم مثل نولدكة وفايل
وبروكلمان ويوهان فك و�سواهم،
عكفوا بج ّد ود�أب على درا�سة
الرتاث العربي الإ�سالمي اللغوي
وغري اللغوي ،و�شخ�صوا
اجتاهات الدر�س النحوي
ومذاهبه فيما �أطلقوا عليه
م�صطلح (مدار�س نحوية) ال�س ّيما
عند جوتولد فايل حم ّقق كتاب
"الإن�صاف يف م�سائل اخلالف"
لأبي الربكات بن الأنباري،
لك ّنهم مل يفردوا درا�سات م�ستقلة
لهذه "املدار�س" �أو "املذاهب"
�أو "البيئات اجلغرافية" على
نحو ما فعل الدار�سون العرب
الذين احتذوا حذو رائدهم
املخزومي فكتبوا من "مدر�سة
الب�صرة" و "املدر�سة البغدادية"
و "الدر�س النحوي يف بغداد و
"املدر�سة الأندل�سية" و "النحو
يف م�صر وال�شام" و "ن�ش�أة
الدرا�سات النحوية واللغوية يف
اليمن" و�سواها من الدرا�سات
والعنوانات التي تدور يف هذا
املجال .
ويجتذب هذا املنحى من
الدرا�سات يف تاريخ الدر�س
النحوي ،املرتبط بجغرافية
املكان ،باحث ًا من �شباب مي�سان
ليكتب يف "الدر�س النحوي يف
املو�صل" يقدّمه عم ًال لنيل درجة
املاج�ستري من جامعة الب�صرة،
ليكون عمله – يف معنى من
معانيه التي ا�ست�ش ّفها �أنا – وثيقة
من وثائق ال�شعور بوحدة الوطن
جنوبه و�شماله ،ما�ضيه وحا�ضره
وم�ستقبله.
�صديقنا الدكتور عبا�س الأو�سي،
التدري�سي يف جامعة مي�سان،
حت ّرى الد ّقة حني �آثر م�صطلح
"الدر�س النحوي" على م�صطلحي
"مدر�سة" و "مذهب" لأّن كل ما
قيل عن وجود مدار�س نحوية
جتوز وت�سامح ،فالنحو العربي
ّ
ن�ش�أ يف الب�صرة ور�سمت �أ�س�سه
وقواعده فيها ،ونه�ض بهذه املهمة
�شيوخها الذين �أَ ّ�س�سوا �أركانه
ور�سموا �أ�صوله و�ش ّيدوا هيكله
على م�ستوى الفروع والأ�صول،
الأمر الذي يتج ّلى يف جهود
ابن �أبي �إ�سحاق احل�ضرمي
(ت117هـ) وعي�سى بن عمر
(ت149هـ) و�أبي عمرو بن العالء
(ت158هـ) واخلليل (ت175هـ)
و�سيبويه (ت180هـ) ويون�س
(ت183هـ) ومن تالهم من الأئمة

كاملازين واجلرمي والأخف�ش
الأو�سط واملبرّ د وابن ال�سراج.
ومن الب�صرة انتقل الدر�س
النحوي �إىل الكوفة ثم �إىل بغداد
ثم �إىل م�صر وال�شام وبالد املغرب
والأندل�س واحلجاز واليمن
وامل�شرق ومدن العراق الأخرى
مثل املو�صل ووا�سط و�سامراء
وغريها .فالأ�صول والقواعد
ت�أ�س�ست يف الب�صرة ونقلت
منها �إىل بقية املواطن العربية
والإ�سالمية مبا فيها الكوفة،
�سجل القدماء عنها "م�سائل
التي ّ
اخلالف" بني نحاتها ونحاة
الب�صرةّ ،
وجل هذه امل�سائل التي
بولغ يف ت�ضخيمها تقف وراءها
نوازع الإح�سا�س باالنتماء
اجلغرايف واملناف�سة على احلظوة
لدى ذوي ال�ش�أن يف بغداد ،ال�س ّيما
بعد نزوح م�شايخ الكوفيني مثل
الك�سائي والفراء و�أ�صحابهما
�إىل بغداد وانتدابهم ملجال�سة
�أهل ال�سلطة والنفوذ �أو لت�أديب
�أبنائهم .فظ ّلت جذوة املناف�سة هذه

ت�شت ّد لت� ّؤ�س�س "مذهبا" للكوفيني
يخالف – �إىل ح ّد ما – مذهب
الب�صريني يف امل�صطلح حين ًا ويف
بع�ض الفروع حين ًا �آخر ،ويف
التعليل �أحيان ًا �أخرى� .أما الأ�صول
فال خالف فيها �إِال على نحو ما
كان يقع داخل البيئة الواحدة بني
نحاتها �أو على نحو ما كان يقع
بني ال�شيوخ وتالميذهم ،وبكل
ت�أكيد ف�إِنّ هذا اخلالف ال �صلة له،
ال من قريب وال من بعيد بخالفات
املذاهب الفقهية وال النوازع
ال�سيا�سية �أو العقائدية لدى الفرق
الإ�سالمية يومذاك  ،وهو ما يقع
يف وهم بع�ض الدار�سني اليوم
ليتحامل على هذا الفريق �أو ذاك
بح�سب ما يرى ويعتقد.
والدكتور الأو�سي يف اختياره
م�صطلح "الدر�س النحوي" يعبرّ
عن اقتناع لديه ب�أنّ بيئة املو�صل
�ش�أنها �ش�أن البيئات العربية
والإ�سالمية الأخرى احت�ضنت
الدرا�سة اللغوية والنحوية التي
�أجنبتها حلقات "الإقراء" التي

ا�ستقطبت الدر�س القر�آين يف
�أدائه وتف�سريه ومعرفة غريبه
ولغته ونحوه .وكان الدر�س
القر�آين والنحوي يف الب�صرة
الرافد الأعظم الذي غ ّذى حلقات
الدر�س يف جميع الأم�صار
العربية والإ�سالمية ،على نحو
ما هو مب�سوط يف كتب القدماء
واملعا�صرين من الدار�سني ،دون
�أن يعني هذا �إغفال الدور الكبري
ملدر�سة الإقراء يف الكوفة وت�صدّر
الكوفة يف رواية احلديث واللغة
على ما عرفناه عن كبار قرائها
وحمدّثيها ولغو ّييها .
ق�سم امل�ؤلف كتابه على �أربعة
ّ
ف�صول ومتهيد وخامتة .ويف
مقدّمته لكتابه �أفادنا ب�أّنّ مقولة
ابن خلدون (ت808هـ) يف ابن
ه�شام الأن�صاري (ت761هـ)
"وك�أ ّنه ينحو يف طريقته – يف
ت�أليف املغني – منحاة �أهل
املو�صل الذين اقتفوا �أثر ابن
جني (ت392هـ) واتبعوا
م�صطلح تعليمه ،ف�أتى من ذلك
ب�شيء عجيب" هي التي �أغرته
باالجتاه نحو جهود �أهل املو�صل
ليك�شف عن مالحمها و�سماتها
ومنوالها يف الدر�س النحوي
بح�سب ما �أوم�أ �إليه ابن خلدون
ومل يقف لتف�صيله .وم�ضى يف
مه ّمته مت�سلح ًا بال�صرب والد�أب
واله ّمة لينجز هذه املهمة التي
انتدب نف�سه لها على نحو ير�ضي
ال�ضمري العلمي ومتطلبات البحث
اجلامعي املثابر.
يف التمهيد عر�ض لنا مبحثني،
� ّأولهما عر�ض موجز لتاريخ مدينة
املو�صل منذ ت�أ�سي�سها يف حدود
القرن احلادي ع�شر قبل امليالد
على يد الآ�شوريني ح ّتى الع�صور
الإ�سالمية املت�أخرة ،و�أهم ما
نعرفه من هذا العر�ض �أنّ القبائل
العربية هاجرت �إليها وا�ستوطنت
�أطرافها و�إقليمها املحيط بها
منذ ع�صر ما قبل الإ�سالم بقرون
عدّة ،حتى عرفت املنطقة با�سم
(باعربايا) وهي �صيغة �آرامية
تعني بالد العرب .ويخربنا
التاريخ �أن �سكان املو�صل ن�سيج
م�ؤتلف من الأ�شوريني والآراميني
والعرب والأكراد ،وكان طابعه
عربي ًا بعد توايل الهجرات
العربية عقب الفتح الإ�سالمي
الذي ّ
مت �صلح ًا مع �أهلها ،فباتت
بعد ذلك قاعدة انطالق للجيو�ش
الإ�سالمية نحو �أذربيجان
و�أرمينيا وغريهما ،ومثابة

للمهاجرين من �أهل الب�صرة
والكوفة الذين اتخذوا لهم فيها
�أحياء وخطط ًا على ما �شهد به
ابن حوقل (ت350هـ) وثاين
املبحثني تلخي�ص لن�ش�أة الدر�س
النحوي يف املو�صل وبداياته
الأوىل� ،إذ عرفت املدينة الدر�س
النحوي مبعناه اال�صطالحي
– بح�سب رواية امل�ؤلف – على
يدي م�سلمة بن عبد الله بن �سعد
بن حمارب الفهري ،وكان مقرئ ًا
�أخذ علمه عن الب�صريني الأوائل،
وفيهم خاله عبد الله بن �أبي
�إ�سحاق احل�ضرمي (ت117هـ)
�شيخ النحو الب�صري يف زمانه.
ومل�سلمة اختيار يف القراءة ،وهذا
ال يقع �إال ملن بلغ مرتبة عالية يف
القراءة والإ�سناد .وهو عند ابن
جماهد من العلماء بالعربية ،وكان
يون�س ّ
يف�ضله .ولأ ّنه كان م�ؤدب ًا
جلعفر بن �أبي جعفر املن�صور فقد
�صحبه يف االرحتال �إىل املو�صل
حني عُينّ والي ًا عليها عام 145هـ
و�أقام م�سلمة فيها حتى وفاته،
ف�صار علم اهل املو�صل من جهته
بح�سب ما ينقل �أ�صحاب الطبقات
الذين �أ ّرخوا لأعالم النحو واللغة
والقراءات.
وا�ستم ّرت حلقات الإقراء
والنمو
ودرا�سات النحو بالتو�سع
ّ
بجهود �أبنائها ومن رحل �إليها
من الوافدين ،ومنهم العبا�س بن
الف�ضل (ت186هـ) راوية �أبي
عمرو بن العالء .وينقل امل�ؤلف
�أن قراء املو�صل �أخذوا �أي�ض ًا عن
الك�سائي مقرئ الكوفة وبغداد،
وعن ابن كثري مقرئ مكة وعن
نافع مقرئ املدينة �إىل جانب
ما �أخذوه عن ق ّراء الب�صرة،
فكان ذلك – كما يرى الدكتور
الأو�سي – مفتاح ًا لتنوع م�صادر
الإقراء عندهم ،وداعي ًا لتالقي
جميع اجتاهات الدر�س النحوي
ومناحيه ،ال�س ّيما اجتاه النحاة
تو�سعوا يف ر�سم
من القراء الذين ّ
النظام النحوي ومل يتق ّيدوا كثري ًا
باملقايي�س اللغوية التي ر�سمها
النحاة ِّ
املنظرون للنحو املدر�سي
ال�صارم �إىل ح ّد ما ،فكانت املرونة
يف التعامل مع امل�سموعات
اللغوية وا�ضحة لدى �أبي عمرو
بن العالء ومن �أخذ عنه �أو اقتدى
به كالأخف�ش الأو�سط ويون�س
مما ظهر �أثره جل ّي ًا يف
بن حبيبّ ،
نحاة املو�صل ويف مقدّمتهم ابن
جني (ت392هـ) .
يف الف�صل الأول (� 40صفحة)
حتدّث الدكتور الأو�سي طوي ًال
عن "املذاهب النحوية بني
القدماء واملحدثني" ومفهوم
املذهب ،وانتهى �إىل ما انتهى
�إليه املح ّققون من الدار�سني من
تقرير قيام مذهب ب�صري وا�ضح
املعامل واحلدود والأ�س�س و�آخر
كويف تف ّرع عنه وباينه يف بع�ض

وتوجهاته من غري
منطلقاته
ّ
ً
�أن ينق�ض �أ�سا�سا من �أ�س�سه �أو
يبني �أ�سا�س ًا جديد ًا .وما �سوى
ذلك لي�س غري بيئات نحوية
وتو�سعت
ا�ستمدّت من املنابع
ّ
يف التفريع والت�صنيف مع ظهور
ا�ستثناءات متثلت يف دعوة ابن
م�ضاء القرطبي (ت590هـ) �إىل
�إلغاء نظرية العامل والإعراب
التقديري والتعليل والت�أويل،
مما ميثل �أ�س�س ًا را�سخة يف
الدر�س امل�شرقي ،كذلك اعرتا�ضات
ال�سهيلي الأندل�سي (ت581هـ)
على نحاة امل�شرق يف نظرية منع
ال�صرف يف الأ�سماء ،و�شيخه ابن
الطراوة (ت528هـ) يف مراجعته
جلوانب من نظرية العامل.
ّ
ولعل احلديث يف هذا اجلانب
ات�سع عند امل�ؤلف لأكرث مما
تقت�ضيه درا�سة "النحو يف
املو�صل" ،فكان تف�صي ًال يف
تاريخ "نظرية املذاهب النحوية"
ونقد �أ�س�سها ومنهجها ،وهو �إىل
املقدّمات �أقرب منه �إىل �صلب
مو�ضوع الدرا�سة عن "نحو
املو�صليني" .
يف الف�صل الثاين تو ّقف امل�ؤلف
طوي ًال يف عر�ض مباحث "�أ�صول
النحو" وموقف نحاة املو�صل
يف التعامل معها ،ف�أطنب القول
�أي�ض ًا (� 95صفحة) يف املباحث
النظرية التي ا�ستفا�ض القول
فيها قدمي ًا وحديث ًا ،ولعله يرى
�أن ابن جني (ت392هـ) الذي
نظ ّر لهذا العلم يف كتبه ،ال�س ّيما
كتابه "اخل�صائ�ص" يقت�ضى منه
احلديث طوي ًال يف هذا ال�ش�أن
ومناق�شة م�صادر ال�سماع عند
النحويني واختالف مواقفهم
منها �إىل ح ّد ما ،ال�س ّيما القراءات
واحلديث النبوي واللهجات
العربية املتنوعة يف ال�شعر
والنرث .وهو يرى �أن ابن جني
عمدة النحاة املو�صليني تنظري ًا
وتطبيق ًا وت�صنيف ًا ،وعلى منهاجه
�سار من جاء بعده منهم اىل ح ّد
كبري ،على نحو ما وجدناه يف

ا�شارة ابن خلدون ،وهذه الق�ضية
حمل نظر وتدقيق ،ذلك لأنّ ابن
جني غادر املو�صل �شاب ًا مل ي�صلب
عوده ،وحلق ب�شيخه �أبي علي
الفار�سي (ت377هـ) الذي ا�ستكرث
عليه اجللو�س جمل�س التعليم
يف املو�صل وهو ما يزال غ�ضاً
يافع ًا ،ف�صحب �شيخه �أربعني
عام ًا يف حلب وبغداد وغريهما
من احلوا�ضر حتى ا�ستوى
باحث ًا وم�صنف ًا على عهد �أبي علي
وبعده ،ومل يعرف �أنه جل�س يف
املو�صل للإقراء �أو للتوطن حتى
وفاته ببغداد عام 392هـ ،لكن من
غري امل�ستبعد ان يكون املو�صليون
ت�أثروا بر�ؤيته ومناهجه ال�سيما
�أنهم عنوا مب�صنفاته وبخا�صة
التعليمية منها ،ف�شرحوا كتابه
"اللمع" وهو يف النحو التعليمي
وين�ص امل�ؤلف
كما هو معلوم.
ّ
على ان نحاة املو�صل تر�سموا
خطى ابن جني يف موقفه من
القراءات واالت�ساع يف اال�ست�شهاد
بالن�صو�ص القر�آنية .وعلى هذا
ي�ستظهر الدكتور الأو�سي �أنَّ
نحاة املو�صل اقرتبوا من منهج
الكوفيني يف �سعة ال�سماع ،و�أ ّنهم
اقتفوا �أثر ابن جني و�ساروا على
خطاه يف تعاملهم مع القيا�س على
وجه العموم ،على اختالف جزئي
يف هذه امل�س�ألة �أو تلك من امل�سائل
الفرعية (�ص. )137 ،127
يف الف�صل الثالث الذي �شغل
ثماين وخم�سني �صفحة عر�ض
الدكتور الأو�سي بالتعريف
ملجمل �أعالم الدر�س النحوي من
املو�صليني و�سواهم ممن نزح
�إىل بالدهم و�أقام فيها او مل يقم
بل كان ما ّر ًا ومل يطل مكثه ،وهذا
يذ ّكرنا بعمل اخلطيب البغدادي
(ت456هـ) الذي �أ ّرخ لبغداد
وترجم لكل من ولد فيها من
الأعالم �أو ا�ستوطنها �أو م ّر بها
عابر ًا ،وكذلك فعل ابن ع�ساكر يف
"تاريخ دم�شق" ومل �أتوقع �أن �أجد
ابن يعي�ش يف نحاة املو�صل ،لأنّ
الرجل حلبي مولد ًاون�ش�أة ووفاة،

طويال في عرض مباحث "أصول
في الفصل الثاني توقف المؤلف
ً
النحو" وموقف نحاة الموصل في التعامل معها ،فأطنب القول
أيضًا ( 95صفحة) في المباحث النظرية التي استفاض القول
فيها قديمًا وحديثًا ،ولعله يرى أن ابن جني (ت392هـ) الذي
نظر لهذا العلم في كتبهّ ،
السيما كتابه "الخصائص" يقتضى
طويال في هذا الشأن ومناقشة مصادر السماع عند
منه الحديث
ً
ّ
حد ما ،السيما القراءات
النحويين واختالف مواقفهم منها إلى ّ
والحديث النبوي واللهجات العربية المتنوعة في الشعر والنثر.
وهو يرى أن ابن جني عمدة النحاة الموصليين تنظيرًا وتطبيقًا
وتصنيفًا.

وقد م ّر بها وهو يق�صد بغداد،
فلبث فيها قلي ًال ثم عاد �إىل حلب،
كذلك �أبو عايل القايل من �أهل ديار
بكر� ،أقام يف املو�صل مدة للدر�س
ثم غادرها �إىل بغداد �شا ّب ًا ،وعند
اكتمال تع ّلمه رحل �إىل الأندل�س
و�أقر�أ و�ص ّنف فيها حتى وفاته
بها عام (356هـ) ومثل ذلك �صاعد
البغدادي الذي يعود �أ�صله �إىل
املو�صل لكن ن�شاطه كان ببغداد
وهجرته �إىل الأندل�س حتى تويف
يف �صقلية عام 417هـ.
ومل يفت امل�ؤلف �أن يعر�ض يف
هذا الف�صل لبع�ض �آراء نقلت عن
النحاة املو�صليني ويف مقدّمتهم
ابن جني وعلي بن عي�سى
الربعي واحل�سن بن �أ�سد الفارقي
و�سواهم.
يف الف�صل الرابع الذي �شغل
ثماين وثمانني �صفحة عر�ض
الدكتور الأو�سي خل�صائ�ص
الدر�س النحوي الأخرى عند
ونوه مبا كان لهم من
املو�صليني ّ
اهتمام خا�ص بدرا�سة حروف
املعاين والأدوات ،ممث ًال لذلك بـ
"�س ّر �صناعة الإعراب" البن جني،
وهو من �أوائل ما كتب يف حروف
املباين "الأ�صوات" وحروف
املعاين "الأدوات" والكتاب من
كتب ابن ج ّني املت�أخ ّرة ،وكان
ت�أليفه يف بغداد بعد ا�ستقرار
امل�ؤلف فيها .وكذلك اهتم �سعيد
الفارقي (ت391هـ) بهذا النوع
من الت�صنيف وحذا حذوهما عالء
الدين علي يف "جواهر الأدب".
و�أطال امل�ؤلف الوقوف عند
الدرا�سات ال�صوتية التي �شغل بها
ابن جني ،وعند نظرياته يف �أ�صل
اللغة واال�شتقاق مما خا�ض فيه
ونوه
الباحثون ال�سابقون طوي ًالّ .
الدكتور الأو�سي بان�شغال النحاة
املو�صليني بالت�أليف يف "فن
الألغاز النحوية" من الأحاجي
واملعاياة واملطارحات ،ويف ذلك
جاراهم ابن ه�شام الأن�صاري
امل�صري ،ويف �آخر الف�صل �أفرد
مبحث ًا و�ضع له عنوان "التي�سري
يف النحو" وارت�أى فيه �أنّ و�ضع
امل�ص ّنفات املدر�سية يف النحو
م�سلك من م�سالك حركة التي�سري
ومثل لذلك بكتاب "اللمع يف
العربية" البن جني و "الدرو�س"
البن الدهّ ان و"الكفاية" ل�شم�س
الدين بن اخل ّباز ،ونحوها
من امل�ص ّنفات واملخت�صرات
واملنظومات النحوية.
ويف نهاية الف�صل ب�سط احلديث
عن �أثر نحاة املو�صل فيمن جاء
بعدهم من نحاة الأم�صار الأخرى
وم ّثل لذلك ب�أثر ابن جني يف
ابن ه�شام الأن�صاري يف منوال
الت�أليف يف حروف املعاين على
نحو ما هو ماثل يف "مغني
اللبيب" الذي ت�أثر منحى ابن
جني يف "�سر �صناعة الإعراب"

وابن م�ضاء القرطبي يف رف�ض
القول بالأثر اللفظي الإعرابي
للعامل النحوي اللفظي �أو
املعنوي ،مت�أثر ًا مبقولة ابن جني
يف اخل�صائ�ص �أن الرفع والن�صب
واجلر واجلزم �أمنا هو للتكلم
نف�سه ال ل�شيء غريه و�إمنا يقول
النحويون بالعوامل النحوية
لغر�ض تعليمي تو�ضيحي لي�س
غري وعبد القاهر اجلرجاين يف
حتليل الأ�ساليب والعبارات على
نحو ما نراه يف "دالئل الأعجاز"
وابي الربكات الأنباري يف
مباحثه يف �أ�صول النحو كما هو
ظاهر يف ر�سالته "ملع الأدلة يف
�أ�صول النحو" .
وجاءت خامتة الكتاب تلخي�ص ًا
لأهم النتائج التي انتهى �إليها،
ّ
ولعل �أو�ضحها ا�ستظهاره �أنَّ
التع�صب مل يجد له مكان ًا بني نحاة
ّ
املو�صل� ،إذ وقفوا موقف ًا و�سط ًا
من م�صادر ال�سماع و�أكرثوا من
االحتجاج للقراءات واعتمدوا
اللهجات يف ا�ست�شهادهم وجتنبوا
ّ
واحلق
الإ�سراف يف التعليل،
�أنّ هذا منهج عامة املت�أخرين من
النحاة.
�إن احلر�ص على جت�سيم "كيان
نحوي مو�صلي� ،شك ًال وم�ضمون ًا،
مادة ومنهج ًا ،وهو ديدن كل
باحث يت�صدّى لدرا�سة مو�ضوع
ما� ،سواء كان ذلك ظاهرة �أو
�شخ�صية �أو بيئة جغرافية �أو
تاريخية ،كان وراء ا�سرت�سال
�صديقنا الباحث يف املداخل
النظرية الوا�سعة التي ّمهد بها
لف�صول كتابه.
ي�سجل على الزميل
ولعل ما ّ
الأو�سي ا�ستفا�ضته يف املباحث
تخ�ص "نظرية
النظرية التي
ّ
املذاهب النحوية" وم�سائل
"�أ�صول النحو" وجهود ابن
جني النحوية ،وهي مو�ضوعات
�أ�شبعت بحث ًا من قبل باحثني
�سابقني كرث ،قدماء وحمدثني عرباً
و�أجانب ،فكان ميكن �أن ي�صرف
اجلهد املبذول فيها للتعريف
بجهود النحاة املو�صليني خا�صة،
والتعريف مب�ص ّنفاتهم ،لتنبيه
الباحثني لها ،ف�ض ًال عن �أ ّننا قد
نختلف معه يف ب�سط مظ ّلة ابن
جني على الدر�س النحوي يف
املو�صل ،مع �أّنّ الرجل �أجنز كل
جهوده ت�صنيف ًا و�إقراء خارج
املو�صل كما هو معروف ،وكذلك
الأمر مع بن يعي�ش و�أبي علي
القايل.
ونو ّد �أن ال يثنينا هذا عن اجلهر
ب�سرورنا لهذا املنجز العلمي
البارع لزميلنا الأو�سي ،راجني له
مزيد ًا من البحوث الر�صينة يف
حياته العلمية املقبلة.
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اذا كان ال�صيف مو�سم ركود يف ن�شر
الكتب ف�أن اخلريف هو الذي يعو�ض عن
ذلك  .يعترب بائعو الكتب �أن اخلريف
هو احللقة التي تقود اىل مو�سم العطلة
مو�سم املبيعات خالل ال�سنة.
بعد ان تركوا وراءهم يوم العمال  ،يبد�أ
النا�شرون بالأعالن عن عناوينهم ذات
الوزن الثقيل من الكتب املهمة لغر�ض جلب
االنتباه خالل الأ�شهر املزدحمة التي ت�سبق
�أيام العطل  ،انهم يحبون اخلريف و قد
خططوا قبل ا�شهر ب�أن هذا العام �سوف
ي�ستوعب الكتب التاريخية  ،كتب الطبخ ،
ق�ص�ص الرعب  ،و املذكرات ،تقول (ليلي
بارتلز) و هي من
رواد �شراء الكتب
من �آر جي جوليا
يف مادي�سون "
هناك وفرة من
العناوين الكبرية
تنا�سب كل
الأذواق ; فهناك
روايات(كني
فوليت)
و(مي�شيل كننغهام) و (نيكول كراد�س)
و (توم كالن�سي) ; كما ان هناك كتب
الطبخ لـ (انا كارتن) و (جامي اوليفر) ;
باال�ضافة اىل الكتب الفكاهية لـ (�آمي و
ديفيد �سيدار�س) ; و جمموعات ق�صائد
و مالحظات  ،و ر�سائل كتبتها (مارلني
مونرو) و كتاب ملرا�سل الوا�شنطن بو�ست
(بوب وودوارد) و هو كتاب �سري للغاية
لدرجة ان النا�شر (�سيمون & �ش�سرت)
رف�ض الك�شف عن عنوانه – يقول املدير
التنفيذي يف �شركة بوردرز للن�شر انه
كتاب عن حرب اوباما.
اخلريف احلايل مكتظ ب�سبب االنتخابات
الن�صفية التي تتزامن مع الكثري من
املذكرات ال�سيا�سية و جدل و درا�سات
حركة (حفلة ال�شاي) ،الرئي�س اوباما و
غلني بيك اللذان �صادفت من�شوراتهما
يف اال�سابيع التي �سبقت ت�شرين الثاين
توين بلري – رئي�س احلكومة الربيطانية
ال�سابق و الذي كان هدفا للبي�ض املقذوف
من قبل املحتجني و �سقوطه على االر�ض
يف اول قراءة علنية له يف دبلن يوم االحد
– ن�شر مذكراته " الرحلة " التي حتكي
عن فرتة واليته و عواقبها ،كذلك �سوف
ي�شهد (بني اوريلي) – املعلق يف فوك�س
نيوز كتابه ال�سيا�سي االخري " احلمقى
و الوطنيني " الذي �سين�شر يف 14
ايلول ،كما كتبت كونداليزا راي�س وزيرة
اخلارجية ال�سابقة – مذكرات عن عائلتها
و طفولتها بعنوان "االفراد املتميزون
والعاديون"  ،ثم هناك كتاب جيمي كارتر
عن �سنوات رئا�سته" يوميات البيت
االبي�ض  ،و يتبعه نائبه والرت مونديل
بكتاب "القتال اجليد" واملذكرات املتوقعة
جلورج دبليو بو�ش "نقاط القرار"
�ستكون (اكرب كتاب يف املو�سم  ،كما
يقول الري نورتن نائب مدير الت�سويق
يف بوردرز) ،و ح�سب (امريكا اليوم)
اال�سبوع املا�ضي  -ف�أن ال�سيد بو�ش ال
يزال يتعر�ض للكثري من اللوم ب�سبب
الويالت االقت�صادية يف البالد .
ذكر النا�شرون رزمة غري اعتيادية من

الخريف والشتاء
موسمان للقراءة

مالئكة ابولو  ...تاريخ الباليه
تأليف :جنيفر هومانس
ترجمة :اوراق
حينما يتعلق االمر بالكتابة او الكالم
عن الباليه غالبا ما تف�شل الكلمات
و كل حماولة للتعبري ا�ستخدمها
االن�سان فالباليه ميكن ان ي�ضع
اعالنا حقيقيا للجمال الذي الميكن
التعبري عنه فهو لي�س اكرث حلما او
اكرث �صدقا او اكرث عمقا او اكرث
حدة او حزنا او ر�ؤية من املو�سيقى
او الر�سم او ال�شعر،
لكن جماله ابعد من ال�س�ؤال وكذلك
�صعوبته يف ان يتم بدقة و�صف
حركته او �شرح طاقته الداخلية التي
يتفاعل معها النا�س .
الباليه بالطبع لها م�صطلحها
اخلا�ص وا�ضح املعامل  ،فالكلمات قد
مت ا�شتقاقها من اال�صول اثناء ع�صر
النه�ضة االيطايل وكانت بدايتها
الر�سمية يف قاعة ملك ال�شم�س
لوي�س اخلام�س ع�شر الفرن�سي وهي
مفردات النخبة املتبحرين فيها وهي
لغة اخلرباء واملاهرين يف االيقاع
وحمركي االورك�سرتا الذين ي�ؤدون
ملنفعة املعجبني لكن هذا اليت�ضمن
اجلمهور يف ا�سرار الباليه الداخلية.
للكتابة عن البالية وفتح قلبها

وتدوين تاريخها امللهم واملعقد
ي�ستلزم مهارة قلة من امل�ؤلفني
القادرين عليها .
جنيفر هومان�س هي واحدة من
اولئك القلة واحلقيقة انها راق�صة
باليه حمرتفة تدربت يف املدر�سة
االمريكية للباليه ب�ضمانات النجاح
التي تت�ضمن العرو�ض مع فرقة
�شيكاغو الغنائية للباليه وباليه
�سان فران�سيكو وهي م�صدر وا�ضح
كما ان هومان�س لديها �شهادات
اكادميية و�صحفية رائعة باال�ضافة
اىل �شهادة الدكتوراه يف التاريخ
االوروبي احلديث من جامعة
نيويورك واحدى الناقدات لعرو�ض
الباليه جلريدة The New
.Republic
يف ما يتعلق ب�شان التدريب
واال�سرتاتيجية فهي بال�ضبط مثل
عملية ع�سكرية لكن لباليه لي�س
لديها خرائط لتظهر �آثار مناوراتها
حينما تنتهي التزاماتها فهي تفتقد
للت�سجيل ال�سيمفوين والتقدم
�صورة منتهية تعلق يف حائط
املعر�ض وحتى عند ت�صوير حركاتها
فان البالية كما تالحظ تهومان�س
تقدم ب�شكل خادع ثنائي االبعاد .
ان املفتاح لفهم الباليه يكمن مبوازنة
التقدير للموا�ضيع الوا�سعة
للتاريخ الثقايف مع درا�سة مف�صلة

لل�شخ�صيات الرئي�سية ملا�ضي الباليه
من الراق�صني العظماء وامل�صممني
والراعني واملتعهدين فجميعهم
ميثلون مفتاحا ملقرتحات تطور هذا
االكرث فنا من بني ا�شكال الرق�ص.
ق�صة الباليه تزودنا بنظرة مثرية
وتف�سريات للبع�ض من نقاط التحول
الرئي�سية يف التاريخ مثل الثورة
الفرن�سية وعبادة الرومان�سية يف
القرن التا�سع ع�شر وانهيار رو�سيا
االمرباطورية ليتم ا�ستبدالها
بالنظام ال�سوفيتي متثل جميعا
القليل من االحداث العظيمة التي
تركت الباليه عالماتها عليها.
ومن االمثلة املده�شة التي تنزلق
فيها الباليه يف االجتاه العام للتاريخ
مما ي�ؤثر يف �سريها ميكن ان يوجد
يف الع�صر الذهبي للباليه الرو�سي
الذي يبدا بليلة افتتاح عر�ض "
اجلمال النائم " يف الثالث من
كانون الثاين عام  1890وقدمت
اربعة عرو�ض باليه �شهرية بعد
ذلك يف م�سرح مارين�سكي يف �سان
بطر�سربغ ثالثة من تلك العرو�ض
قدمت مع مو�سيقى من ت�أليف
ت�شايكوف�سكي وهي " اجلمال
النائم " و "ك�سارة البندق " 1892
وبحرية البجع  1895التي مت
تقدميها بعد مراجعة وت�صميم جديد
عن ا�صلها الذي يعود لعام 1877

وكذلك مت عر�ض باليه " �سندريال
" عام  1893التي قدمت مو�سيقى
من بوري�س فيتينغوف حيث تويف
ت�شايكوف�سكي يف ذلك العام .
كل تلك العرو�ض االربعة التي
الت�ضاهى قدمت من قبل راق�صات
ايطاليات يف العر�ض االول وهي
واحدة من النقاط التي تتقاطع
فيها "االحداث القليلة " مع القوى
املزلزلة للتاريخ وهي احلقيقة
التي تقول ان اربع فرق ايطالية
لرق�ص الباليه ت�ألقت يف هذه
التحف الرو�سية والتي ميكن من
خاللها النظر اليها كحالة هبوط يف
االمرباطورية الرو�سية فراق�صات
الباليه االيطالية كن يف احلقيقة
هن امل�ؤديات البارزات يف يومهن
ف"بريينا ليجناين " التي رق�صت
ال�سندريال وبحرية البجع نفذت
االجناز املده�ش من  32دورا وهي
التقنية املعروفة ب " fouetté en
 "tournantوهي الوقوف على
قدم واحدة يف رق�صة باليه �سندريال
حيث اثنت ليجاين �ساقها لكي تكمل
حركة الدوران مما جعل اجلمهور
القاعة الرو�سية تهتز طربا ون�شوة .
وبينما كانت راق�صات الباليه
االيطاليات يقمن بت�أدية ادوارهن
كان اجليل ال�صاعد من ال�شباب
الراق�صني وامل�صممني الرو�س

ي�شاهدون ويتعلمون فقد كان من
بني اجلمهور بنت نحيلة بعمر
ت�سع �سنوات تدعى �آنا بافلوفا مت
قبولها يف املدر�سة االمرباطورية
للباليه يف عام  1891بافلوفا مع
راق�صني من جيلها امثال مايكل
فوكني متارا كار�سفينا وفا�سالف
جنن�سكي و�ضعوا البالية يف املرحلة
املركزية للعامل احلديث حيث تالهم
جورج ميلتونوفيت�ش بالن�شيفادز
املعروف تاريخيا با�سم جورج
بالن�شاين مكت�شف باليه اليق�ضة
الثقافية الرو�سية العظيمة يف القرن
الع�شرين .
هناك العديد من العنا�صر يف ق�صة
الباليه يف هذا العر�ض الق�صري
للباليه الرو�سية يف ع�صرها
الذهبي هذه العنا�صر يعاد �سردها
يف رواية جينفر هومان�س مثل
الذكاء والن�شاط الذي به تتبع هذه
املوا�ضيع اخلالدة يف تطور الباليه .
الباليه هي ا�ستذكار ب�صري
لهذه النعمة من اجلمال والطاقة
الديناميكية للج�سم االن�ساين وهي
اي�ضا ت�أكيد للنظام االجتماعي من
خالل تكييف الن�شاط الفردي حلكم
القانون لهذا ازدهرت الباليه يف ظل
تلك االنظمة املتباينة مابني ملكية
لوي�س اخلام�س ع�شر وجنة العمال
يف االحتاد ال�سوفيتي .

الكتاب  :حان وقت الكتب الكبيرة
الكاتب :جولي بوسمان
ترجمة :عبد الخالق علي

كتب ال�شخ�صيات املو�سيقية منها كتاب
" فرانك  :ال�صوت " و هو �سرية جديدة
عن فرانك �سيناترا بقلم جيم�س كابلن ; و
كتاب" احلياة " الذي ي�ضم مذكرات بقلم
كيث ريت�شاردز عازف الغيتار اال�سطوري
يف فرقة رولنك �ستونز الذي من املتوقع
ان تكون له اف�ضل املبيعات عند ن�شره يف
� 26أكتوبر  "،حل ال�شفرة " بقلم جاي زو
" �إكمال القبعة " بقلم �ستيفن �سوندمي
جمموعات من الق�صائد الغنائية  ،هذا عدا
الكتب التي كتبها (ريكي مارتن) و (ريك
�سربنغفيلد) و (�سوزان بويل) و (بريت
مي�شيلز).
يف الواقع ان ال�شتاء هو مدخل ملو�سم
العطلة الذي ت�شهد فيه خمازن الكتب �أعلى
املبيعات خالل ال�سنة،
�سرياقب النا�شرون ب�أهتمام اثنني من اكرب
خمازن الكتب التي ميلكها �شخ�ص واحد
و التي ت�شهد عاما �صاخبا ( :برينز &
نوبل) و (بوردرز)  ،االول منغم�س يف
�صراع من اجل ال�سيطرة على ال�شركة و
الثاين يف �صراع مع املبيعات و منتجاتها
الرقمية  ،يقول (لورن�س كري�شبوم) احد
الوكالء االدبيني " انهما جزء مهم من
اعياد امليالد و ان ال�صناعة حتتاج اىل
�شركتني منف�صلتني  ،وا�ضح ان امل�ستقلني
�سيكون لهم حظ من الرتاخي و �سيكون
هناك �شتاء رائع بالن�سبة للمخازن الكبرية
 ،اما بالن�سبة للكتب االقل مبيعا ف�سيكون
موقفها حرجا " ،يقول مراقب النيويورك
" من الطبيعي ان تكون هناك دائما
�ضربة موفقة نائمة "  0الطلبات امل�سبقة
تدفع كتاب (�ستيفن هاوكنز) اجلديد "
التخطيط العظيم " اىل قمة قائمة �أف�ضل
مبيعات الأمازون اذ انه جتاوز كتاب "
احلرية " لـ (جوناثان فرانزن) و " الطائر
املغرد " لـ (�سوزان كولنز) بعد ان تبني ان
هاوكنز يطلق على الرب ا�سم (الفائ�ض عن
احلاجة) و مل يعر�ض الكتاب للبيع.
بعد حتليلهم لعناوين اخلريف  ،مييل
رواد الكتب اىل امل�ؤلفني امل�شهورين
�أ�صحاب الكتب الكبرية املوثوقة .تقول
(باتر�شيا بو�ستلمان) نائبة مدير الت�سويق
يف برينز & نوبل" من املجرب عن الق�صة
العلمية و ق�ص�ص الرعب هناك م�ؤلفون
مثل (توم كالن�سي) الذي يعترب من
املقلني  ،انه مو�سم رائع ميتلك �شرارات
حقيقية ".
كاثي النكر ،و هي من ابرز رواد �شراء
الكتب من خمازن (االغلفة املهلهلة) يف
دنفر ،تورد مناذجا عن (فيليب روث) يف
روايته اجلديدة " االنتقام "  ،و كذلك
�آخر كتاب يف �سل�سلة " العر�ض اليومي
مع جون �ستيوارت "و" الأر�ض " ،على
انها من املن�شورات املركزية الكربى ،و
تقول " هناك الكثري من الكتب التي تظهر
مل�ؤلفني جيدين  ،كتب واعدة البع�ض منها
للمتعة مثل كتب (جون �ستيوارت) و (�آمي
�سيدار�س) ،و البع�ض الآخر يحمل فكرة
ما� ،أعرف ان هناك الكثري من اخلوف
ب�ش�أن االقت�صاد لكني �أ�شعر بان النا�شرين
�سين�شرون كتبا رائعة �سنتهافت على
�شرائها".

آف���������������������اق

قال األفعوان
سعد محمد رحيم
حتيلنا رواية �سعد �سعيد ( قال الأفعوان� /إيبال للن�شر والتوزيع/
�سوريا� ) 2009 /إىل جملة ن�صو�ص �سردية� ،سابقة ،قدمية
وحديثة .تلك الن�صو�ص التي جتعل من عامل احليوان ف�ضا ًء �سردي ًا
لبث ت�صورات ور�ؤى تخ�ص عامل الب�شر .ويف الغالب تكون تلك
الت�صورات والر�ؤى ذات طابع وم�ضمون �سيا�سيني .فالقارئ وهو
يتابع الأحداث �سيفهم ذلك التناظر والت�شابه بني ما جتري ،يف نطاق
ال�سرد ،من �صراعات بني احليوانات ،وما تدور من حوارات على
�أل�سنتهم ،وبني ما يجري يف دنيا النا�س .هذا ما فعله ابن املقفع يف:
كليلة ودمنة .وهذا ما فعله جورج �أورويل يف :حديقة احليوان.
تبد�أ رواية ( قال الأفعوان ) بحديث حيوان اخللد "�أنا خلد ،وال �أرى
داعي ًا لذكر ا�سمي "...اخللد هو الراوي الأول الذي يخاطب مروي ًا له
م�ضمر ًا� ،أو هو القارئ االفرتا�ضي .لكن هذا الراوي الأول �سيتخذ
دور املروي له يف �أغلب فقرات الرواية الالحقة ،ي�ستمع �إىل الأفعوان
( الراوي الثاين ) الذي �سي�سرد له ق�صة الغابة منذ فجر اخلليقة
وحتى الآن ،بطريقة تذ ِّكرنا من حيث البناء ال�سردي ( مواقع الرواة
داخل ف�ضاء الن�ص ) برواية ( ليلة ل�شبونة ) لرميارك.
بعد �أن يعلمنا حيوان اخللد �شيئ ًا عن عامل اخللدة ي�صادف �أفعوان ًا
نائم ًا يف طريق الفيلة ،فيدرك �أن هذا الزاحف املخيف ب�صدد و�ضع حد
حلياته .وبعد حوار ق�صري يقتنع الأفعوان ب�إخبار اخللد عمّا يعرف
عن تاريخ الغابة ،وما يختزنه من حكم ،مرجئ ًا عملية انتحاره �إىل
وقت �آخر.
اعتمد الروائي �أو ًال الن�سق ال�سردي التتابعي ،يف �إطار الرواية
العام ،حيث يلتقي اخللد بالأفعوان كل يوم ال�ستئناف احلكاية،
والإيقاع ال�ضابط لأغلب الفقرات ،يف هذا ال�سياق ،كانت اجلملة
الأوىل ،املكررة ( :يف اليوم التايل ) .واعتمد ثاني ًا الن�سق
اال�سرتجاعي ( الفال�ش باك ) حيث كان الأفعوان ي�ستعيد تاريخ الغابة
كما لو �أنه ي�ستودعه يف ذاكرة اخللد خوف �أن ي�ضيع ويُن�سى .وقد
خفف هذا التداخل بني الن�سقني من حالة الرتابة التي �سببها الإ�سهاب
يف ال�سرد .ترمز �صراعات احليوانات لال�ستحواذ على مكامن الرثوة
وال�سلطة يف الغابة ،مثلما يحكي عنها الأفعوان� ،إىل �صراعات الب�شر
من �أجل هذين الهدفني عرب التاريخ .فيربز احلقد واجل�شع والكره
والأنانية والتحايل وامل�ؤامرات يف العالقات بني الأفراد والقوى.
حتى �أن النربة التي و�سمت الرواية كانت مفعمة بالأ�سى والت�شا�ؤم..
يقول الأفعوان؛ "لو طلب مني �أن �أ�صف تاريخ هذه الغابة بكلمة
واحدة ملا قلت غري م�أ�ساة ،وامل�أ�ساة �أن هذه امل�أ�ساة �ست�ستمر حتى
تلف م�ستقبل الغابة بظلماتها".
حتفل الرواية بتناق�ضات عديدة ال�سيما حني ي�ستعري الروائي �أ�شياء
عامل الب�شر لي�سقطها على عامل احليوان ..يف ال�صفحة الأوىل ،يف
�سبيل املثال ،يحكي حيوان اخللد عن اجلحور والأنفاق التي يعي�ش
فيها مع�شر اخللدة ،لكنه يف ال�صفحة الأخرية منها ،يحكي عن بيت
ي�أوي �إليه وغرفة خا�صة به يلج�أ �إليها ..و�أما �أن تكون الدجاجة
و�أنثى الن�سر حمظيات للثور الهائج ،و�أن تختلف الن�سور �إىل �صالة
ال�سلحفاة اللعوب للفرجة على رق�صات �إناث ال�سالحف املتجردات
من �أ�صدافهن ،وغري ذلك كثري ،هي يف حقيقة الأمر �صور وم�شاهد
غري مقنعة باملرة طاملا كنا نعرف �أن احليوانات ال تنجذب جن�سي ًا
لغري �أنواعها وف�صائلها .وهناك فعاليات ال ت�ستقيم مع ال�صورة التي
ر�سمها الروائي لعوامل احليوانات وخلفيات حيواتها .فالغراب ،مث ًال،
ي�ضاعف ثروته من جتارة املخدرات .ف�ض ًال عن �إ�شارة �إىل حروب
ب�أ�سلحة متطورة ،وا�ستغالل للمعادن التي يف
باطن الأر�ض ،الخ.
وعلى الرغم من هذا ،يكتب �سعد �سعيد
روايته ،بلغة �سردية متدفقة� ،صافية.
ويبث �أفكار ًا على �أل�سنة �أبطاله /حيواناته
عال ب�ش�ؤون احلياة تقف وراءه
تنم عن وعي ٍ
ر�ؤية فل�سفية ومنظور وجودي وا�سع .فـ (
قال الأفعوان ) رواية قراءتها ال تخلو
من املتعة.

إصدارات دار

للثقافة والنشر

عند استقالل الدول العربية في منتصف القرن
العشرين وحدوث الطفرة االقتصادية الهائلة
وخاصة في دول الخليج بسبب النفط ،كذلك
تدريس الصحافة في بعض المعاهد والجامعات
العربية ،ظل المستوى الفني الذي تصدر به
الصحف العربية متواضعًا إلى حد كبير رغم
تمتع بعضها بإمكانات مادية هائلة ،ويعود
السبب في ذلك إلى عدم اإلفادة الكاملة من
هذه اإلمكانات ،أو المبالغة في استغاللها بما
هو خارج أهدافها الصحفية ،إضافة إلى اعتماد
معظم الصحف العربية على عدد من الصحفيين
والفنانين الذين تنقصهم الخبرة األكاديمية في
مجال التصميم واإلخراج الفني ومع ذلك بذلوا
جهودًا لهذا العمل وحققوا بالممارسة واالقتباس
في ما بعد نتائج معقولة من حيث االهتمام
بالشكل وفق أسس علمية ،ألن الهدف من
التصميم واإلخراج الفني هو أن يبدو المطبوع
جذابًا ومشوقًا ترتاح العين إلى شكله ويرضي
الذهن بما فيه من تنويع وتكوين ،مما يسهم في
تخليص المطبوع من الرتابة والملل.

تطلب من مكتبة املدى وفروعها :بغداد � -شارع ال�سعدون  -قرب نفق التحرير  ..بغداد � -شارع املتنبي  -فوق مقهى ال�شابندر  ..اربيل � -شارع برايه تي  -قرب كوك

تحرير نزار عبد الستار

االخراج الفني مصطفى جعفر

التصحيح اللغوي محمد عبود

طبعت بمطابع مؤسسة المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

