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ثقافة

م�صر تحتفي بذكرى ال�شاعر الذي حافظ على عمود ال�شعر العربي وتم ّيز �إبداعه بالأ�صالة والغزارة

و�سعيا ً
عذبا وعاطفة �صوف ّية ً
�شعرا ً
نبع عبد المنعم الأن�صاري يفي�ض ً
دائما �إلى الحق والخير والجمال

كتب ناجي عبداللطيف :الشاعر الكبير عبد المنعم
األنصاري ،متنبي مصر الحديث ،من شعراء قلّة دافعوا
عن عمود الشعر العربي وحافظوا عليه .رحل في شباط
 1990عن حياة شعرية حافلة بالعطاء .صدرت له
المجموعات الشعرية اآلتية« :أغنيات الساقية»« ،على
باب األميرة» ،وأخيرا ً دي��وان «قرابين» .جمع الشاعر
الصديق أيمن صادق أعماله الكاملة ومخطوطاته في
«ديوان األنصاري» الصادر عام  2006لدى «دار الوفاء»
في اإلسكندرية.
كان األنصاري عضوا ً في اتحاد كتاب مصر منذ إنشائه،
وعضوا ً في لجنة الشعر في المجلس األعلى للثقافة،
إلى نشاطه المتميز في ن��وادي األدب في قصور الثقافة
في اإلسكندرية ،كذلك في هيئة الفنون واآلداب والعلوم
االجتماعية باإلسكندرية .م ّثل مصر ف��ي العديد من
االحتفاالت والمهرجانات األدبية ،كان آخرها «المربد» في
العراق قبل وفاته بقليل.
يطيب لنا أن نتصفح ديوانه األخير «قرابين» لنتعرف
إلى شعره ،ونعيد اكتشاف نبعه العذب الفياض ،فالقارئ
المتعمق في هذا الديوان يجد نفسه أمام محاور ثالثة هي:
 )1المرأة التي شكلت حيزا ً من قرابين األنصاري.
 )2ال��وط��ن ال��ذي ك��ان ل��ه نصيب واف��ر م��ن قصائد
الديوان.
 )3الذات التي هرب إليها األنصاري ليلوذ بالحقيقة
وينجو بنفسه من الشرور والعفن الذي ع ّم حياتنا.
المرأة أوالً:
التجربة العاطفية ل��دى األن��ص��اري صوفية ،يسعى
فيها دوما ً إلى الخير والحب والجمال .يقول في قصيدة
«قرابين»:
أسعى إل ْيكِ وقدّامِي قرابيني
ْ
طريق إلى ْ
مغناكِ ُيدْنيني
على
ٍ
لكنني ُكلما أفلتُّ منْ شب ٍَح
شبح أعْ تى ف ُي ْقص ِيني
لي
يلوحُ
ٌ
َ
سواك َ
اآلن يُطع ُمني
جوعانُ َمنْ لي
َ
سواك َ
يسقيني
ظ ْمآنُ َمنْ لي
اآلن ْ
يبحث عن المرأة الحلم والخير والجمال التي تأخذ بيده
إلى النور وتنقذه من الغي والضالل ،وهو يدافع كذلك عن
المرأة المثال الذي ينشده ،ويقول في «اللعبة الخطرة»:
ال ت ْرجعِي للعب ِة الخطر ْة
فلستِ ُم ْنتص َر ْة
وإذا رجعتِ ْ
إني أرا ُه ي َُحو ُم ُمقتربا ً
وأراكِ رغ َم الج ْر ِح ُم ْنتظ َر ْة
َو َل َك ْم بذلتُ
النصحَ سيدتي
ْ
صحي بال ثـمــ َر ْة
لك َّنما ُن ْ
يعاود البحث إذ يقول في قصيدة «الحزن والصمت»:

تسأليني َ
اآلن عنْ وج َهتِي
ال ْ
وح َشتِي
في
م
كالنج
وأشرقي
ْ
ْ ِ
كما يقول في قصيدة «أغنية»:
َميض ع ْين ْيكِ
الدروب ُتضا ُء
بو ِ
ُ
ُ
وخطايَ في أ ْرجائِها عَ ْميا ُء
خالل بحثه عن المرأة األنموذج نراه يفشل في الوصول
إليها حيناً ،فينأى جانبا ً ويبتعد عنها ،ثم يعاوده الحنين
إل��ي البحث عنها من جديد .حيث يقول األن��ص��اري في
قصيدة «واهمة»:
لستُ أكت ِر ُث
إبكي كما ش ْئتِ إني ْ
بغ َّر ٍة ل ْم ي ْ
يحلو لها العَ ب َُث
َزل ْ
س دمعُ كِ لو ت ْب َ
كين دمْعَ أسى
فل ْي َ
وإنما َدمْعُ أنثى َرادهَ ا الغ َر ُث
ُ
الخريف ب ِه
وما لم ْثلي وق ْد ه َّم
وفارق ْت ُه األماني وهي ت ْب ُ
تعث
أن يستجيبَ إذا ناج ْت ُه غاني ٌة
جَ ْوعَ ى يُع ْر َب ُد في أذيالها َ
الخب َُث
يتوق األن��ص��اري في قصائده العاطفية إل��ى المرأة
النموذج التي تأخذ بيده وتنقذه من غياهب الدنس.
الوطن ثانياً:
المحور الثاني وهو الوطن ،وهو لدى األنصاري كلمة
ينطق بها وعليه أن يدافع عنها ،وبالتالي يبحث دوما ً عمن
ينقذ الوطن ويدافع عنه وعن كلمته .يقول األنصاري في
قصيدة «المنحنى»:
هي كلْم ٌة ما ُكنتُ قائلُها
َ
إالّ
َ
وكان وراءها ح ْتفي
مع ذلك يصر على حملها لتظل على الدوام باقية .يقول
في قصيدة «القرابين»:
ث َّم انته ْيتُ بأحزاني إلى جب ٍل
ص ُمني م َّما يُالقيني
س يعْ َ
ول ْي َ

أكلْتُ منْ ُخب ِز أعدائي فأ ْو َرثني
َ
ُج ْبن العبي ِد وإقدا ِم المجانينِ
ُ
َو ُر ْحتُ
أختال في ق ْيدي ويلعَ ُنني
والعا ُر َي ْنش ُرني جَ ْه َرا ً ْ
ويطويني
حتى هت ْفتُ وأوْزاريْ على كتِفي
ْ
ٍ
عَطف ياموتُ تأتيني
منْ أيِّ ُمن
ثم يهرعُ إلى ص��ورة «البطل» التي تحيا في داخله،
موجها ً إليها الخطاب بعدما تعب من التجوال والبحث
عنها .يقول األنصاري في قصيدة «أصداء»:
أيها القاد ُم منْ عِ ْر ِق األسى
المحن ِة عَ ْونُ
َمنْ لنا غ ْي ُر َك في ْ
َك َش َ
وج ِه ِه
ف
المس ُخ لنا عن ْ
ْ
َوبَدا اله ْو ُل الذى أ ْمسى يُجَ نُّ
فإذا الجن ُة نا ٌر وإذا
سجنُ
شاطئُ ُ
الحل ِم الذي نرجو ُه ْ
أيها القاد ُم ها نحنُ على
هَ َ
الرعب في َ
ضباتِ
أفقك ن ْرنو
ِ
لنرى م ْو َ
كبك اآلتي ُ
حى
ض ً
َ
يحنوُ
وفؤاد ِّ
الرب من فوقك ْ
وسط التناقضات التي تفشت في أرجاء الوطن يبشر
بالقادم الذي يبدل الشر خيراً ،والخوف أمناً .يقول في
قصيدة «القادم»:
سبَق ْه
تحدُو ُه ُخطى منْ َ
جا َء ْ
رياح ن ِز َق ْه
راكبا ً َم ْت َن
ٍ
َ
كان ال يحم ُل في جعْ ب ِت ِه
منْ
الحب إال َو َرق ْه
كتاب
ِ
ِ
وبذورا ً ق ْد أتى يزرعها
ْ
ِ
المحت ِرق ْه
م
ج
ن
األ
د
رما
في
ْ
ِ
ُ
الغيث ولم
فإذا جانبها
ُّ
الطل سقاها عَ َرق ْه
ينزل
ربما ُتنبتُ منها غاب ًة
َ
ُ
األس ُد بها ُم ْنطلق ْه
د
ل
و
ت
ُ
ْ
رغم تبشيره بالقادم يزداد الطغيان والبغي ويطغى
الفساد ويمأل األرج���اء واألج���واء ،فيرجع خائبا ً يتذكر
محاوالته السابقة في البحث عن البطل الذي يدفع عن
الوطن ما به من شرور إذ يقول في القصيدة نفسها:
أ ْبطأ القاد ُم من خط َو ِت ِه
سبَق ْه
مثلما أبطأ من قد َ
ٌ
سؤال صامتٌ
األفق
وعلى
ِ
ردَّد ْت ُه َن َظ ٌ
رات ُم ْش َفقهْ
ُ
الغارق في أحالم ِه
ذلك
ليس يدرى بالمنايا ال ُم ْحدق ْه
َمنْ ُترى منا غدا يُطلق ُه
منْ لم ْوالنا س ُي ْهدِي عُ نق ْه

م��ع ت��ك��رار م��ح��اوالت األن��ص��اري ف��ي البحث ،وفشله
المتكرر في الوصول إلى غايته ،نجده في النهاية يهتدي
إليه ،ويعثر عليه في داخله ،في ذات��ه .حيث نصل إلى
المحور الثالث.
الذات ثالثاً:
في نهاية االرحلة نجد األنصاري قد انتهى إليه ووقع
على ضالته المنشودة في داخله ،في ذاته التي هرب إليها
ليلوذ بالحقيقة ،وينجو بنفسه من الشرور والعفن الذي
عم حياتنا .يذهب إلى الشيخ ليوصيه ،فيوضح الشيخ له
الطريق ويدله على معالمه .يقول األنصاري في قصيدته
«من وصايا الشيخ»:
ُ
شيخ الجب ْل
قا َل لي سيدُنا
أصغي إلي ِه في وَجَ ْل
وأنا ْ
صاحبي أنتَ أجَ ْل لك َّنما
صحبي َمنْ إذا قا َل فعَ لْ
خ ْي ُر ْ
فالذي يدخ ُل في زم َرتِنا
ربما يحم ُل ما ال يُحتم ْل
قلتُ يامواليَ هذا قدَري
فأنا َ
بين رفاقي ال أك ّْل
َ
فوصاياك معي تحفظني
حيثما ُكنتُ فال أخشى الزل ْل
عانى األنصاري كثيرا ً في بحثه للوصول إلى الحقيقة
التي لطالما عاشت في مخيلته ،وداخل قلبه ووجدانه،
تدفعه بخطى ثابتة إلى األمام حتى عثر عليها ،وأمسك بها
بين أصابعه كي ال تفلت وتضيع ،فنجده يضعها في لوحة
بارزة في مقدمة الديوان لتصل إلى القارئ في يسر وسالم.
يقول األنصاري في مقدمة «القرابين»:
مواليَ إني شاع ٌر أعْ َز ْل
ب ٌّر بأصفادي
ْ
أحم ْل
ول ْم
أضق َذ ْرعا بما ْ
ْ
منْ وز ِر أعدائي
أس ْ
أل
عفوَا إذا جاوزتُ ل ْو ْ
في لهف ِة الصادي
في أيِّ عص ٍر أيها الج ْدو َْل
ساب في الوادي؟
ت ْن ُ
ْ
وه ْل يكونُ
األول
الشارب
ُ
منْ
بعض أحفادي؟
ِ
هكذا اهتدى األنصاري إلى البطل المنقذ إذ وجده في
ذاته ،بإيمانه بالله تعالى .عاش شاعرنا حياته يبحث
عن المثل األعلى حتى اهتدى إلى نور الله تعالى الذي
بثه في خلقه ،لينمو داخل قلوبهم ،فيهديهم إلى الخير،
ويرشدهم إلى الصواب .ذلك السر الكامن في النفس
الغي والضالل ،ويهديها إلى سواء
البشرية ينقذها من
ّ
السبيل.

وتطورها
مقاربة في ن�ش�أة الرواية العراق ّية
ّ
كتب صباح علي الشاهر من بغداد :كانت الطبقة اإلقطاعيّة
وفئة الكومبرادور سندا ً لإلحتالل ،وفي ظل اإلحتالل المباشر
وغير المباشر ،امتد نفوذ هاتين الفئتين في سائر مناحي الحياة
السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة ،ثم ما لبثتا أن خلقتا
لهما سندا ً أيضا ً بين فئات المجتمع ،لكنهما لم تستطيعا مطلقا ً
أن تخلقا سندا ً لهما وسط المثقفين وكان معظمهم من الفئات
الوسطى ،فالمثقفون كانوا عامة مهمومين بواقع التخلف
المزري الذي وجدوا أن طريق الخالص منه يم ّر عبر التحرر
واالنعتاق ،ومن خالل نظام عدالة ومساواة ،وهذا يستوجب أول
ما يستوجب إنصاف الفالحين الذين يشكلون األغلبية الساحقة
من الشعب ،وتحريرهم من عبودية اإلقطاعيين ومالكي األرض،
وإقامة نهضة علمية وصناعية ،والوقوف في وجه العناصر
الهامشية التي تستأثر بالثروة ،من دون أن يكون لها دور في
خلقها.
هذه الرؤية كانت المدخل إلى إشاعة بذور الفكر اإلشتراكي،
أو العدالة االجتماعية وسط المثقفين التواقين إلى الخالص
من واقع التخلف .وجدوا في االشتراكية الحل الجذري واألكيد
للمشاكل االجتماعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ،باعتبارها
الوسيلة الفاعلة للخالص من االستغالل والتمايز وانعدام
المساواة ،وفي رأيهم أن االشتراكية ستم ّكن العراق من التطور
المتصاعد ،وحرق المراحل ،وصوال ً إلى مجتمع نا ٍم يستطيع أن
يجد مكانه المناسب وسط المجتمعات األخرى ،وهذا ال يعني أن
جميع المثقفين كانوا على هذا الرأي ،لكنها كانت رؤية األغلبية
الساحقة من مبدعي البلد الذين تركوا بصماتهم على العملية
اإلبداعية بمختلف أجناسها وألوانها ،إذ أدركوا باكرا ً االرتباط
العضوي بين النمو الحقيقي والعدالة االجتماعية.
من الصعب الزعم بأن فئة المثقفين النشطة يومذاك ،تلك
التي تب ّنت االشتراكية كخيار ،كانت تحمل تصورا ً متكامالً عن
االشتراكية ،أو أنها كانت تتبنى االشتراكية العلميّة مثالً .أمر
كهذا لم يكن ممكناً ،فالعراق لم يعرف عهدذاك المحتشدات
العمالية ،باستثناء السكك والميناء والنفط ،وكلها حديثة،
أي أن العامل في أي من هذه المؤسسات لم يكن بروليتاريا ً
حقيقياً ،وال يملك تاريخا ً في العمل ،إنما كان إلى وقت قريب
حرفيا ً أو بائعا ً أو كاسبا ً أو فالحاً ،ثم انتقل ليصبح عامالً في
إحدى هذه المؤسسات ،ولو ترك العمل فيها ألي سبب فإنه
سيعود م ّرة أخرى (حرفياً) أو (بائعاً) ،أو (كاسباً) أو (فالحاً)،
أو يصبح شرطيا ً أو جندياً .إنه ال يملك ببساطة تامة تاريخا ً
عمالياً ،وتاريخ العمل في المحتشدات العمالية هو الذي يخلق
قيم البروليتاريا ،وأي حديث عن االشتراكية من دون وجود
بروليتارية ليس سوى هذر.
إن وجود البروليتاريا يستوجب وجود الصناعات الضخمة
والمحتشدات العمالية الكبيرة ،وهذا بدوره يستوجب وجود
رأسمالية كبيرة مستغلة وإحتكارية .كان تصور النخب عن
االشتراكية عهدذاك تص ّورا ً مبسطا ً وسطح ّيا ً في معظم األحيان،
وإلى ح ٍد ما طوباوياً .كانت االشتراكية تعني بالنسبة إليهم
تحديدا ً العدالة اإلجتماعيّة والمساواة بين البشر وحرية الناس
ومحاربة اإلستغالل ،وإقامة الديمقراطيّة التي يمكن إدراجها
في المصطلح اإلسالمي تحت تسمية «التكافل اإلجتماعي»،
ويمكن أن ترد ضمن هذه المفاهيم جميع القيم والمفاهيم الخيّرة
األخرى ،تلك القيم التي ينزع إليها المثقف.
إن��ه المفهوم العام لإلشتراكية بالنسبة إل��ى الغالبية
العظمى من المثقفين ،إنما تنبغي اإلشارة إلى أنه إلى جانب

هؤالء كان هناك بعض المثقفين الذين كانت صورة االشتراكية
لديهم أكثر عمقا ً ووضوحا ً وأكثر اقترابا ً من التصور الذي ع ّم
العالم آن��ذاك لإلشتراكيّة ،إذ كان هؤالء على دراي��ة ال بأس
بها بالحركة الثوريّة الفتيّة في روسيا القيصريّة ،وكانوا
يناصبون القياصرة ال��ع��داء مثلما يناصبون السالطين
العثمانيين ووالتهم العداء ،ويتابعون بشغف حوادث ثورة
 1905في روسياً ،و«األح��د الدامي» وتم ّرد بحارة الطراد
الروسي «بوتمكين» ،هؤالء البحارة الذين وصل بعضهم إلى
ضفاف البحر األبيض المتوسط ،وتحديدا ً الساحل السوري،
وشواطيء اإلسكندرية ،وتوزع بعضهم على مصر ولبنان،
وساهموا في ما بعد في بناء النواة األولى للحركات االشتراكية
في هذين البلدين ،ثم في العالم العربي .كما استقبل المثقفون
بترحاب شديد الثورة البلشفيّة عام  ،1917ونقلوا إلى القراء
وقائعها ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل متابعة ما عكسته
الصحافة العراقيّة الصادرة في تلك المرحلة .ولعل سليمان
فيضي ،هذا الكاتب الذي بدأ يبث أفكاره الجديدة منذ عام
 ،1909من أبرز الممثلين لهذا التيار الشعبوي ذي النزوع
اإلشتراكي ،فهو من أش��د المثقفين حماسة للقيم واألفكار
الجديدة ،إذ انبرت جريدته «اإليقاظ» منذ صدورها للدعوة إلى
قيم التحرر والعدالة والمساواة ،وفي نظر العديد من الباحثين
فإن سليمان فيضي يعتبر مؤسس الرواية العراقية الحديثة،
إذ أصدر روايته «الرواية اإليقاضيّة» عام  1919التي صدرت
عن مطبعة الحكومة في البصرة ،وفيها بشر بأفكاره المتحررة
وأعلن بوضوح عداءه لكل ما هو قديم بالٍ ،رجعي ومتخلّف،
يعوق التقدم .كان سليمان فيضي في الراوية اإليقاضيّة مرب ّيا ً
ومعلما ً وداعيّة لألفكار الجديدة ومقاوما ً للقيم والمفاهيم
الباليّة ومناديا ً بالتحرر واالنعتاق من ربقة الماضي ومواليا ً
للجديد الذي ينبغي رعايته واالهتمام به ودعمه .نحا في
روايته منحى تعليميا ً عبّرت روايته هذه عن البيئة العراقيّة
المحليّة ،بخصوصيتها ولونها ال��خ��اص ،وواق��ع العراق
وظروفه المحددة ،وكان تأثرها بـ«ألف ليلة وليلة» (كتاب
العرب الفريد في فن القص) تأثرا ً واضحا ً للعيان ،أكثر من
تأثره بالروايات المترجمة أو الروايات العربيّة التي وصلت
إلى العراق وشاعت بين أوساط المثقفين عهد ذاك.
أولى فيضي فن القصص الشعبي إهتماما ً واضحاً ،وبنى
روايته على أساس هذا الفن ،أي أنه كان تقليديا ً ومحافظا ً
وداع إلى التح ّرر
لناحية الشكل والبناء ،لك ّنه متحرر ومتجاوز ٍ
والتجاوز لناحية المضمون .كان رائ��دا ً من حيث أنه أول من
أجرى الحوار بالعاميّة المحكيّة في بعض حوارات رواياته.
يقول الدكتور عبداإلله أحمد في كتابه «نشأة القصة
وتط ّورها في العراق» الصادر لدى «مطبعة شفيق» ،في بغداد
عام « :1969أجرى الكاتب الحوار بما يناسب شخوصه ،فقد
اتخذ العاميّة لغة لشخوصه الجاهلة غير المتعلمة ،فيما أجرى
اللغة الفصحى على لسان من هو مثقف» .وأن يجري الحوار
بما يناسب شخوصه فإن هذا إنجاز باكر لم يسبقه إليه أحد،
كان الوصف وكذا الحوار بلغة الراوي ذاته ،سيان إن كان البطل
فالحا ً أمياً ،أو عالما ً لغوياً ،ويمكن مالحظة هذا في رواية «زينب»
التي ُنشرت قبل تاريخ نشر «الرسالة اإليقاضية» بسنتين أو
ثالث ،إذ كانت لغة «زينب» متينة ورصينة وأكاديمية.
هذا اإلتجاه في السرد كان جديداً ،وباكرا ً جداً ،ولم يقيّض
طيلة عشرات السنين لكاتب غيره مزاولته ،حتى مجيء نجيب
محفوظ ال��ذي زاوج في ثالثيته في الخمسينات من القرن

العشرين بين العاميّة والفصحى .كانت بداية الرواية العراقية
على يد سليمان فيضي متجاوزة للبدايات ،سواء في تأكيدها
على السمة الشعبوية في الرواية ،أو إدخال لغة الناس إلى
الحوار ،أو صدقها واهتمامها بالبيئة والظروف الموضوعيّة،
أو بناء الرواية وفق البناء الموروث الذي انعكس في أعظم أثر
أدبي هو «ألف ليلة وليلة» على ما أسلفنا.
لو عقدنا مقارنة بين أ ّول رواية عراقيّة ،وأ ّول رواية مصرية
هي «زينب» لهيكل ،فإن نتيجة هذه المقارنة ستكون رجحان
كفة «زينب» من الناحيّة الفنيّة والتقنيّة ،ورجحان كفة «الرواية
اإليقاضيّة» من ناحية شعبيتها والتصاقها بالواقع وعنايتها
بالبيئة واستجابتها للمحسوس وعمق األفكار التي تطرحها
وشمولها« .زي��ن��ب» هي رواي��ة للمتعة والحب والعواطف
المشبوبة ،أما «الرواية اإليقاضيّة» فهي رواية للنضال والصراع
والتغيير والنقد الالذع.
اتسمت بها «الرواية اإليقاضيّة» الزمت
هذه السمات التي ّ
الرواية العراقيّة في مراحل تطورها الالحقة ،وتأسيسا ً على ذلك
يمكن القول إن المثقف العراقي الذي كتب القصة أو الروايّة إنما
كتبها ألنها وسيلة بالغة القدرة للتعبير ع ّما يريده ،إذ وجد فيها
وسيلة مناسبة جدا ًلنقد الواقع القائم ،وللتنوير ،وللنضال ألجل
ّ
ولبث األفكار الجديدة .لذا نالحظ أن أ ّيا ً من ك ّتاب القصة
التقدم،
والرواية في هذه المرحلة لم يحترف كتابة القصة أو الرواية ،ال
ولم يحترف حتى األدب ،كما هي الحال في مصر ولبنان مثالً،
فالعمل األساسي لكل منهم كان السياسة ،ليس في معناها
العام إنما السياسة في أشد خصوصيتها وفي معناها الضيّق،
ولذلك فلم تكن الكتابة في العديد من األجناس األدبيّة إال وسيلة
يتم عبرها إيصال فكر الكاتب ورأيه إلى الجمهور ،ويستثنى
من هذا القاص والروائي محمود أحمد السيد الذي دمج األمرين
معاً .إذ كان سياسيا ً وداعيّة ومناضالً ألجل التغيير من ناحية،
وكاتبا ً محترفا ً الكتابة من ناحية أخرى.
تطلع المثقفون العراقييون إلى أفكار العدالة اإلجتماعية التي
ستسمى في ما بعد االشتراكية ،وأدخل اإلشتراكي سالمة موسى
هذا المصطلح للمرة األولى إلى اللغة العربية في عشرينات
القرن العشرين ،وجعلوا من قضيّة العدالة االجتماعيّة قضيّتهم
األساسيّة إلى جانب الحرية والتحرر الوطني واالنعتاق من نير
المستعمر.
للتدليل على ذلك نشير إلى القاص عاصم فليح الذي انقطع
عن كتابة القصة وأصبح أول سكرتير للحزب الشيوعي العراقي

صدر لدى «دار فضاءات للنشر والتوزيع»
في ع ّمان كتاب للباحثة والناقدة الجزائرية
بهاء بن ن��وار عنوانه «ال��واق��ع والممكن:
دراسة عن العجائبيّة في الرواية العربيّة
المعاصرة» .وه��و بحث أكاديمي يحوي
مدخالً نظر ّيا ً وأربعة فصول.
ف��ي المدخل النظري تتناول ال��دراس��ة
بالبحث إشكاليّة مصطلح العجائبيّة
والغربي،
العربي
ومفهومه في حالتي النقد
ّ
ّ
وتب ّين في الفصل األول مصادر العجائب ّية
وأصولها األول���ى ،ب��ال��ت��د ّرج ،من المصدر
فالنفسي.
فالشعبي
الديني،
األسطوريّ إلى
ّ
ّ
ّ
في الفصل الثاني تحليل للعجائبيّة من
العجائبي الذي
أدبي ،أي الموضوع
منظار
ّ
ّ

انتقل إلى حقل اآلداب وأصبح واح��دا ً من
أه ّم المواضيع المتداولة قديما ً وحديثا ً على
ح ّد س��واء ،وإنْ بأساليب وف ّنيات مختلفة
اختالف إيقاعات العصور وتغيّراتها.
ال��ف��ص��ل ال���ث���ال���ث ي��ع��ال��ج م��وض��وع
العجائبيّة ،بحسب م��ا ج��اء ف��ي نماذج
الدراسة التي تتراوح بين العناصر اآلتية:
المسخ ،التح ّول ،الرحلة ،الغيبة ،الرموز
الحيوانيّة.
أ ّما الفصل الرابع ،ففيه دراسة لوظائف
العجائبيّة وغاياتها «الموضوعاتيّة»
والفنيّة ،من الوظيفة الترميزيّة إلى الوظيفة
التفاعليّة فالوظيفة األدبيّة ،إلى الوظائف
الفنيّة األخرى .ونماذج الدراسة من األعمال

«�ض ّبوا ال�شناتي» �أف�ضل م�سل�سل
وكو�سا وعرفة �أف�ضل ّ
ممثلين

دمشق -سلوى صالح
أظهر استفتاء حول المسلسالت الرمضانية لعام  2014أن أمل عرفة
حظيت بالمرتبة األولى كأفضل ممثلة في الدورة الرمضانية المنصرمة ،فيما
نال بسام كوسا لقب أفضل ممثل ،وحاز مسلسل «ضبوا الشناتي» المرتبة
األولى بين المسلسالت المعروضة ،وكانت قناة »سورية دراما» في مقدم
القنوات األكثر متابعة ،تليها «الفضائية السورية» و«سما» ثم «تالقي».
بحسب االستفتاء الذي أجرته صحيفة «الثورة» نالت كندا حنا المرتبة
الثانية كأفضل ممثلة ،فيما نالت صباح جزائري المرتبة الثالثة .أما باسم
ياخور فنال المرتبة الثانية كأفضل ممثل ،يليه عباس النوري في المرتبة
الثالثة وعبد المنعم عمايري في المرتبة الرابعة.
حول المسلسل األكثر مشاهدة ،نال مسلسل «بقعة ضوء» المرتبة الثانية
بعد مسلسل «ضبوا الشناتي» ،فيما أظهر االستفتاء تراجع نسبة مشاهدة
مسلسالت البيئة الشامية لمصلحة األعمال الدرامية التي ترصد تداعيات
األزمة في سورية وانعكاساتها على المواطن فكانت غالبية المشاهدين مع
تناول الوجع اآلني في أعمال تالمسه على نحو حقيقي.
كما أظهرت النتائج انخفاضا ً في نسبة المتابعة المستمرة للمسلسالت،
مقارنة بالمواسم الرمضانية السابقة ،فكانت المشاهدة متقطعة هذا العام
مع تراجع تركيز الناس واهتمامهم عن متابعة العمل الدرامي كامالً ،ألسباب
عديدة أهمها مزاج المشاهد وانشغاله بما يحصل حوله من حوادث ،فضالً
عن انقطاع التيار الكهربائي ،اضافة إلى تعدد الخيارات الدرامية أمامه ،ما
يشتت انتباهه ،كما أن إطالة المسلسالت ووقوعها في فخ الرتابة والملل
يخلقان قناعة بأن عدم حضور عدد من الحلقات لن يؤثر في المجرى العام
لحوادث المسلسل.
بلغ عدد المسلسالت المتنافسة  19مسلسالً ،بينها ثالثة أعمال لم ينل كل
منها سوى صوت واحد فحسب ،وتنتمي إلى األعمال الكوميدية السطحية،
فكان خيار الجمهور واضحا اذ انحصر في عدد من األعمال .إال أن األصوات
تشتتت ما أدى إلى غياب المسلسل الذي يجمع حوله المشاهدين ويحصل
على عدد كبير من األصوات ،وبالتالي فإن العمل الفيصل الذي يشكل تحوال ً
مهما ً في مسيرة الدراما السورية كان غائبا ً هذا العام.
اإلجابات على أسئلة االستفتاء أكدت على أهمية المضمون في اختيارات
المشاهد ،ففي المقام األول لديه تأتي الفكرة المطروحة ثم طريقة تناولها
ومدى جرأتها ومالمستها له ،وبالتالي يفضل العمل الذي يخاطب عقله
ووجدانه ويطرح قضاياه بينما حصل احتمال»ممثلون تحبهم» على المرتبة
الثانية ،ما يظهر أهمية مشاركة ممثل محبوب في العمل .وح ّل اإلخراج في
المقام الثالث ،ما يعكس رأي المشاهد في مستوى الصورة المقدمة إليه،
بينما حل رابعا ً خيار «مس ٍّل فقط».
اختزلت نتائج االستفتاء آراء المشاهدين في ع��دة نقاط تفيد بأن
المسلسالت جسدت الواقع الراهن بكثير من الجرأة ،وبأن األعمال كانت
أفضل في السنوات الماضية ،وبأنه تم عرض مسلسالت للكبار فحسب،
وبأن هناك أعماال ً مستفزة وتستخف بالمشاهد ،وبأن المسلسالت قدمت
صورة سيئة عن المرأة ،وبأن الممثل السوري أثبت حرفية عالية في األداء،
وب��أن كثرة المسلسالت الشامية تسيئ إلى ال��درام��ا .وفي النهاية طرح
المشاهدون سؤاالًعن سبب غياب العمل التاريخي في الموسم الرمضاني
األخير.

«ذاكرة م�صر المعا�صرة» تك�شف �أ�سرار
زيارة ال�سادات لأميركا عام 1969

لدى تأسيسه عام  ،1934وقبل يوسف سلمان يوسف (فهد)،
وكذلك قبل عبدالقادر إسماعيل البستاني ويوسف متي اللذين
أصبحا من أعضاء اللجنة المركزية في الحزب الحقاً ،وسواهم
العديد.
كان سليمان فيضي إطلّع على التيار اإلشتراكي في تركيا
عبر إطالعه على أعمال الشاعر جالل نوري وأك��رم أرخميند
اللذين تصدرت أشعارهما المترجمة الصحافة العراقيّة ،وكانا
من اشهر دعاة االشتراكية في تركيا زمن الخالفة العثمانية وما
بعدها.
إذا كان اإلهتمام باالشتراكية قبل ثورة أكتوبر مقتصرا ً على
عدد محدود من المثقفين فإن األمر تغيّر بعد الثورة ،إذ اتسعت
دائرة المهتمين بها ،ولعب الجنود العراقيون الذين خدموا في
الجيش التركي ،أو الذين أُسروا في روسيا أثناء الحرب العالمية
األولى ،ثم عادوا إلى العراق ،دورا ً في تعريف الناس بالثورة
البلشفيّة ،ونقلوا بانبهار حوادثها الجسام ،ووقائعها الملحميّة،
ولما كان معظمهم من أبناء الفالحين كان أفضل ما يتحدثون
عنه هو كيفيّة قيام البالشفة بمصادرة األرض من اإلقطاعيين
والمالكين الكبار وتوزيعها على الفالحين ،ما ألهب خيال
الفالحين الذين استمعوا إلى مثل هذه الحكايات التي انتشرت
بسرعة بين الفالحين والبسطاء من الناس ،الحالمين بمستقبل
أفضل والمتعطشين لالنعتاق.
مما ال شك فيه أن البالشفة الذين هم غير ال��روس ،جنود
القيصر ،في التص ّور العراقي ،حظوا بأنصار ومؤيدين لهم في
العراق ،إالّ أن األنكليز بالغوا كثيرا ً في هذا التأثير ،ووصلت
بهم المبالغة إلى الحد الذي اعتبروا فيه أن للبالشفة عمالء في
العراق ،حتى بلغ بهم األمر حد اعتبار المجتهد الديني األعلى
الشيرازي قائد ثورة العشرين ،وابنه السيد محمد على اتصال
بالبالشفة ،وأن البالشفة مدوا الثوار بالمال والسالح (راجع
أرنولد ولسن «الثورة العراقية» ،ترجمة جعفر خياط ،بيروت
 ،1971ص .)134

بهاء بن نوار تكتب عن «الواقع والممكن» في الرواية العرب ّية المعا�صرة
اآلت��ي��ة« :ال��غ��رف األخ���رى» لجبرا إبراهيم
جبرا« ،امرأة القارورة» لسليم مطر« ،يالو»
اللياس خ��وري« ،سهرة تنكرية للموتى»
ل��غ��ادة السمان« ،ام���رأة الغائب» لمهدي
عيسى الصقر ،و«التراس؛ ملحمة الفارس
الذي اختفى» لكمال قرور.
تقول الباحثة بهاء بن ن��وار في مقدمة
الكتاب« :من الظواهر الالفتة والمضامين
المستبدّة ف��ي معظم ف��ض��اءات ال��رواي��ة
العربية المعاصرة ،تأتي ظاهرة العجائبية
لتشغل الحيز األكبر من تلك الفضاءات،
إذ لم يعد الروائي المعاصر مكتفيا ً بنقل
الخارجي ،وال
حرفي لمرجعيات الواقع
ّ
ّ
بوصف دقيق لشخوص هم نسخة مطابقة
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لشخوص الواقع بك ّل ما يعتمل في دواخلهم
من نوازع الخير والشر ،أو أمكنة وأزمنة هي
نفسها أمكنة الحياة وأزمنتها ،بل غدا هذا
الروائي مج ّنح الخيال ،جامحه ،ال يكتفي
ّ
بتجاوز الواقع عن طريق خلق عالم آخر
مواز له -صحيح أنه متخيّل ،ولكنه واقعي
أيضا ً وممكن الحدوث -بل ينقلب على هذا
الواقع بتصوير ك ّل ما ال يمكن أن يقع فيه،
م��ن ح���وادث عجائبية مثيرة ،وفسحات
زمكانية غريبة ،وش��خ��وص ال تق ّل عنها
غرابة ،بعضها يحضر بشكل شديد التعالي
مح ّمل بكثير من الطاقات والقدرات السحرية
الخارقة ،وبعضها اآلخ��ر يتراءى مش ّوها ً
وممسوخاً».

يضم العدد الجديد من «ذاكرة مصر المعاصرة» مجموعة متنوعة من
المواضيع الشائة وفي مقدمها الملف الخاص بمدينة القاهرة ،ويتناول
فيه عدد من الكتاب تاريخ المدينة من زوايا مختلفة ،وبينها مقال للدكتور
خالد عزب عنوانه «مصر ...عاصمة مصر المنسية» يذكر فيه أن التحول
السياسي الذي حدث في مصر نتيجة الفتح اإلسالمي أدى إلى اختيار مقر
جديد للحكم داخلي وقريب من عاصمة دولة الخالفة آنذاك وهي المدينة
المنورة .ووقع اختيار عمرو بن العاص على موقع معسكره بجوار حصن
بابليون الذي يقع قرب التقاء دلتا النيل ،في نيل صعيد مصر .وهو موقع
قريب جغراف ّيًا من العاصمة الفرعونية فكانت مدينة الفسطاط.
إلى مقال للدكتور أيمن فؤاد سيد عن التطور العمراني للمدينة يؤكد
فيه على أن بداية القرن التاسع عشر تمثل تغي ًرا جذر ّيًا في تطور القاهرة،
وليس أقل من القول بأنها كانت تحمل إرهاصات هذا التغيير .ففي هذا
الوقت ُق ِّسمت المدينة ثمانية أقسام لتسهيل إدارتها وإش��راف الشرطة
عليها ،وأزيلت أبواب الحارات ،وا ُتخذت إجراءات حاسمة لمكافحة األوبئة
ولنظافة المدينة ،وفتح طريق عريض ممهد ومظلل يربط المدينة ببوالق،
وجففت
و ُفتِح شارع الموسكي ،و ُزرعت األشجار على جانبي بعض الطرقُ ،
جزئ ّيًا بركة األزبكية ،وأزيلت المقابر الواقعة داخل المدينة ،وعُ دِّلت كثير من
المسالك تبعً ا للضرورات التي استجدت.
يليه مقال آخر للدكتور عمرو منير عنوانه «القاهرة في األساطير العربية»
ويشر فيه إلى أنه كان من الضرورة بمكان أن تحظى القاهرة بقدر أوفر من
األساطير والحكايات الشعبية ،خاصة في ما يتعلق بنشأتها وتأسيسها،
ما جعل أساطير تأسيس القاهرة تطغى على أسطورة تأسيس اإلسكندرية
ذات القدم في الزمان والمكان وتتشابه معها في المضمون ،وهذا يفسر أن
هذه القصص بأبعادها األسطورية لم تبد ناتئة أو شاذة عن نسيج وروح
القصص الوارد عن تأسيس المدن وفكرة الطالع السعيد .هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى قد يرجع تقارب رواي��ات تأسيس القاهرة مع روايات
تأسيس اإلسكندرية إلى تشابه ولزوجة تركيب الوجدان الشعبي نفسه ،أو
ربما كانت تلك االستعارة من باب خلع صفات على القاهرة شبيهة بصفات
عراقة تاريخ اإلسكندرية ،ورغبة الوجدان الشعبي في أن يجعل القاهرة
مؤثرة ال متأثرة ،معيرة ال مستعيرة ،ناحلة ال منتحلة.
أما في شأن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات فتنتشر للمرة
األول��ى مجموعة من الصور الخاصة بزيارته ألميركا في شباط ،1966
بصفته رئيس مجلس األمة آنذاك؛ وتلك الزيارة استمرت عشرة أيام وكانت
مزدحمة بنشاطات ولقاءات على أعلى المستويات السياسية في العاصمة
األميركية ،قبل أن يطير إلى نيويورك ثم كاليفورينا ويزور مدينة والت ديزني
المشهورة ويشاهد خياالت اصطناعية حول قطارات المستقبل الطائرة،
والسيارات التي تسير في أعماق الماء ،وحيوانات الغابة التي انقرضت منذ
ألوف القرون ،والحيوانات التي تخيلها الخيال األميركي في غابات القرون
القادمة .وفي نيويورك تحدث أنور السادات إلى الطالب المصريين حول
لقائه بالرئيس األميركي ،ووزير خارجية أميركا ومساعده ريموندهير الذي
كان يمثل بالده في القاهرة خالل العدوان الثالثي ،ومع ماكورماك؛ رئيس
مجلس النواب األميركي ،ورؤساء اللجان البرلمانية ،ولقائه بيوثانت (أمين
عام األمم المتحدة آنذاك) في نيويورك .وكان لقاء الطلب المصريين برئيس
مجلس أمتهم في نادي مركز كارنيغي الدولي ودام اللقاء عدة ساعات.
مواضيع عدة يضمها العدد ،بينها حكاية رجل مصري كافح في مجال
الطب ومشى فيه خطوات واسعة هو الدكتور علي باشا إبراهيم الذي تروي
سوزان عابد مشواره من القصر العيني إلى متحف الفن اإلسالمي.
إلى مقال للباحثة شيرين جابر عن القضية الفلسطينية مستخلصة من
الرسائل السرية المتبادلة بين جمال عبدالناصر وجون كينيدي .ومقال
للدكتور صفاء خليفة تتناول فيه قضية الشيخ الذهبي واغتياله على يد
الجماعات المتطرفة .ومقال للباحث محمود عزت عن يخت المحروسة
الملكي مع صور نادرة لليخت .ومقال للباحث عبدالعزيز فضالي عن قبيلة
الهوارة في مصر.
مجلة «ذاكرة مصر» تصدرها مكتبة اإلسكندرية ،رئيس تحريرها الدكتور
خالد عزب وسكرتيرة التحرير سوزان عابد والتصميم واإلخراج الفني لماري
يوسف .مجلة فصلية تعنى بتاريخ مصر الحديث والمعاصر وتستكتب
الباحثين والمؤرخين الشبّان وتعرض لوجهات نظر مختلفة ومتنوعة.

