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بغداد

يــذهـب بــعض الــدارســ الـى ان احلــضــارة الــعــربـــيــة لم تــكن ســـوى اتــصــال فــقط بــ
احلـضارات الـيونـانـية واحلـضارة االوربـية ان فـي هذا لـكثـير من االجـحـاف لالمة الـعربـية
وفضلها عـلى العالم فاالمة العربية قد بـنت حضارة دامت قرونا عديدة واثرت من بعد ذلك
في الفـكـر االوربي بوضـوح وكان من جـملـة اوالئك الذيـن اثروا في الـفكـر االوربي الطـبيب
والـفـيـلـسـوف الـعـربي ابن سـيـنــا  ومـا اثـر ابن سـيـنـا  في الـفـكـر االوربي اال جـزء من اثـر
تعـصب يحاولون جـاهدين التقليل احلضار العربـية على اوربا وبالرغم من ان كـثير من ا
من دور احلضارة العـربية فياتي دور ابن سينا  ليثـبت ان للعرب حضارة بلغت من اخللق
واالبداع ان اثرت في الفـكر االوربي وفي هذا البحث سنحاول تـتبع ترجمة كتب ابن سينا
الى الـلغة االوربـية واثره في الفـكر االوربي في مجـاالت الطب واجليولـوجيا والفـلسفة وفي
وني بترجمة كتاب القانون البن سينا  الى الالتينيه القرن الثاني عـشر قام جيرار دي كر
ومنذ ذلك الوقت بـدا االهتمام به حتى اذا ما جاء عصر الطباعة كان من اوائل الكتب التي
طبعـة فالقئ انتشارا" واسـعا" حتى انه طبع ست عـشرة مرة في الثـالث السنة طـبعتهـا ا
االخـيره من الـقـرن السـادس عشـر ومن اقـدم الطـبعـات االوربـية طـبعـة مـيالنو سـنة 1743
وطــبـعــة بـادروا  1476والــبـنــدقـيـة  1483وقــد طـبع كــامال" في الــبـنــدقـيـة  1542و 1582
ـانيا  1796وطبـعة فـريبورج 1844 و 1595ومن الطـبعات اجلـزئية طبـعة باريس  1657وا
كـمـا قام نـاتـان هامـئـتي بتـرجـمته الى الـعـبريـة في سـنة  1279وطـبع في بـابلي  1491امـا
الـتعلـيقات بـاللغـت الالتـينيـة والعربـية واللـغات االخرى فـفما الحـصر لهـا وهناك تـرجمات
جـزئـية حـديـثـة لـلقـانـون مـنـهـا ترجـمـة جـرونـز الذي تـرجم اجلـزء االول مع دراسـة الـكـتاب
وترجمـة دي كوننج القسم اخلاص بـالتشريح سنة  1903وترجـمة هرشبـرج ولبرت القسم
اخلـاص بالرمد  1902امـا طبـعه بالـلغـة العـربيـة فقط كـان سنة  1593في رومـا ثم تبعـتها
طبعـات اخرى منهـا طبعة بـوالق في القاهرة  1877و ترجمـة كتابه النـجاة ترجمـة جزئية
جنديسالفي ويـوجد كتاب ترجمة الى الالتينية جزئية حديثة للقسم الثالث من كتاب النجاة
اما كتاب الـشفاء فقط ترجم ترجمات جـزئية كذلك . ومن ذلك ترجمة ماكس هورتن 1909
وترجمة فـروجية لكـتاب االشارات والتـنبيهـات وطبع في ليون  1892اثر كـتاب القانون في
ـرجع العـام لـلطب سـتة اوربـا لقـد بـقى كتـاب القـانـون يدرس في اوربـا مدة طـويـلة وضل ا
قرون كاملة امـا في الشرق فقط بقى حتى الـقرن العشرين ولـهذا فان كتاب القـانون يعتبر
بــحق اعـظم كــتـاب طــبي انـتــشـر في الــعـالم كــله حـتى ان اجملــمع الـطــبي عـام  1340قـرر
االولويـة جلالسـنوس وابن سـينـا  وفي سنة  1500حكـموا بـالسبق البـن سينـا  في خمس
محاضرات من اصل عـشرة وجلالينـوس في اربع والبو قراط في واحده ويـتب من منهاج
جامـعة لـوفان سـنة  1617ان الـطب فيـها اعـتمـد على كـتاب الـرازي وابن سيـنا  وقد وافق
البابا كلومنست اخلامس عام  1309على ان تكون كتابات ابن سينا  والرازي الكتب التي
تحن فيـها الطالب اجـباريا" لـلحصل على اجـازة الطب من جامـعة مونتـبليه وقد يـجب ان 
ثـقف انـذاك والتعـبير ـحاولة احـصاء الـتاثيـر العربي والـيوناني عـلى طبـقة ا قام احدهم 
عنه بـشـكل ارقـام كاي احـصـاء عـادي فانـتـقى كـتـابا لـلـنـبيل فـراري دوغـرادو االسـتاذ في
بافـاريا في ايطـاليا وكـان قد جمعه بـفضل مالحظـته اخلاصة فـطالعه مـحصيـا" فيه اسماء
الـعلـماء الـعرب واليـونانـي بـدقه ووصل الى النـتائج الـتاليـة ذكر ابن سـينـا  مايـونيف على
ثالثة االف مرة والرازي وجـالينوس الف مره وابـوقراط مائة واربعـ مره وقد ادلى السير
ـؤتمـر الصـيدلـي العـربي الثـامن الذي هـيو لـينـس رئـيس االحتـاد الدولي لـلصـيادلـة في ا
اقـيم في الـقـاهـرة عام  1962ادلى ان مـجـمع الـصـيـالـة في انـكلـتـرا اراد ان يـخـتـار اعظم
اثنـي تـدين لهـمـا علـموم الـصيـدلـة بالـفضل فـوقع اخـتيـاره على جـالـينـوس اليـوناني وابن
كتبة االهليه ببـاريس جوهرت ثمينتـ هما كتاب جالينوس في سينا  ويقال انه كـان في ا
الطب العام وكـتاب القانون البن سينا  وكان اليعار ال على منضدة وكان االطباء االوربيون
يفتخـرون بالقاب اي روح ابن سـينا  وقد كـان االثر ابن سينـا  في اوربا ان تعلق به طالب
الـطب تعلقـا" جما" من فيـلبس اوريليـوس احملاظر في الطب والـكيميـاء في جامعة بازل الى
ـطلقة عليهم فاوقد الدعوى حلرق جميع كـتب ابن سينا  والرازي وجالينـوس ليسطرتهما ا
الـطلبة نـار" عظيمـة امام جامـعتهم وخرج اسـتاذهم وهو يحـمل حتت ابطه قانـون ابن سينا
ـا جاءوا ونظـر الى طلـبته وامـرهم ان يـاتوه كل الـرؤس القـدامى في الـطب وفي الكـيمـياء و
بهـا صاح بـاصـحابـهـا اتبـعوني جـمـيعـا" انت يـا ابن سيـنا  ويـارازي وجـاليـنـوس اتبـعوني
ائه جـمـيـعـا" ياسـادة بـاريس وكـولـونيـا وفـيـنـا وكل من سـقاهم الـدانـوب وسـاقـهم الـراين 
ائه انتم وانتم ايها سادة باريس وكولونيا وفينا وكل من ساقهم الدانوب وسقاهم الراين 
ايهـا االثينيـون واالغارقة وايهـا العرب وايـها اليهـود اتبعون جـميعـا" الى النار فلـيس علما"
ما كتبـوه وليس عقال" ما خططتموه واثر مـنه عقال" وما في شعارات رأسي هذا واكثر منه
عـلـما" مـا في شـعـرات رأسي وكـلـمـا وجد مـن الكـتب ورمى بـهـا بـالـنـار بيـنـمـا كـانت الـنار
تاكلها صـاح بطلبته كل شـقاء الدنيا احـترق باحتراق هـذه االوراق وتدل هذه احلادثه على
طلـقة وتاثـيرهـا في الطب االوربي لدرجـة ان الطلـبة تعـلقوا مدى سـيطرة كـتب ابن سينـا  ا
بيـها تـعلقـا" اغضب االسـاتذه واثـارهم . ويدين عـلم الطـب في اوربا في الـكثـير البن سـينا
بل وان ابن سـيـنا  قـد سـبق بـعض اطبـاء اوربـا في اكـتشـافـاته ومن جـملـة تـلك االجنازات
الـتي حـققـهـا ابن سـيـنا  في مـجـال الـطب اكـتشـافه االنـكـلسـتـومـا وسمـاهـا الـدورة الدودة
سـتديـرة قـبل ان يكـتشـفه العـالم االيـطالي دوربـيني سـنة  1838اي قبـله بتـسعـمائـة عام ا
رض هتم  ثانه السريرية وكان من ا وابن سينا  وهـو اول من وصف اعراض حصى ا
سـنـي والـشـيوخ الـسـكر واول من ادخل امـراض الـشيـخـوخه وذلك في راسـالته رعـايـة ا
واول من قال بـقابـليـة االعضـاء الصلـبه في اجلـسم كالـعظـام لاللتـهاب والتـضخم واالورام
ـنصف الصدري او احليزيوم وب ذات مخالفا" بـذلك التعاليم اليونانـية وميز ب التهاب ا
اجلـنب ونص على ان السـحاف ينـتقل بالـعدوى وقال بان عـدوى االمراض تسـري بواسطة
ـمــزوجه مع بـعض ــاء والـتـراب واســتـعــمل اخملـدر في اجلــراحه كـاســتـخــدامه اخلـمــر ا ا
العقاقيـر كما استخدم االبر للحقن حتت اجلـلد في عالجه وقد شرح ابن سينا  قبل بوتال
اخلصائص التشـريحيه والفسيولـوجيه التي تميز ب اجلـن حيث قال ان الشريان الرؤي
ـا كان ال يـنتفع بـهمـا في ذلك الوقت في الـتنفـس منفـعه عظـيمة النافـذين من القـلب والرئه 
صـرف نفعهـما الى الغـذاء فجعل الحدهـما على االخـر منفذا" يـنسد عـند الوالدة وان الرئه
ا تـكـون حـمراء في االجـنه النـهـا التتـنـفس هـناك بل تـتـغـذى بدم احـمـر لـطيف وفي ذلك ا
شرح دقـيق اللـيـة الـدوران واليـة الـنـتـفس اثنـاء احلـيـاة داخل الـرحم هنـاك لـيس اال الـقـناة
الـشريانيـة ب الرئـت والشريـان الرئوي وقـد نسب هذا االكتـشاف خطـا" الى بوتال الذي
ـئات السـنيـ وقد ذهب بـعض البـاحث الى اعـتبـار ابن سيـنا  ابا" جاء بعـد ابن سيـنا  
للطب النفسي حـيث استعمل طريقة التـحليل النفسي واستعـمل فيها طريقه تدعي االسماء
ؤثرات الـنفسية حيث تامل قبل استعمـالها في اوربا ووضع العالقة الـوقيثه ب اجلسم وا
ريض الـذي توهم انه صحى والصحيح الذي توهم انه مرض فان كثيرا" ما يعرض حالة ا
من ذلك ان يكون اذا تاكـدت الصورة في نفسة وفي همه وفي علم اجلـيولوجيا تؤكد جميع
االبـحـاث عـلى ان ابن سـينـا  قـد اثـر عـلى اوربا في هـذا اجملـال حـتى ان مـاكس مـايروهي
عـادن تـكلم ابن يقـول نـحن مـدينـون البن سـينـا  بـرسـالته في تـكـوين اجلـبال واالحـجـار وا
سينا  عن منـشأ اجلبال فقد قال بان اجلبـال تنشأ من سبب فامـا ان تكون نتيجه ارتفاع
ـاء بـان يشق في قـشرة االرض بـفـعل احـد الزالزل الـشـديـده واما ان تـكـون نتـيـجـة عمل ا
طـريق جديـد ويحفـر اوديه يحـدث جبـاال" ذلك النك جتد صـخورا" لـينه ذات صالبـه فيذهب
اء والـريح بالصـخور الـلينه ويـترك االخرى سـليـمه وهكذا حتـدث اكثـر التالل وكان كـثير ا
اء سبب اساسي في ذلك هو وجود حيوانات مائية وغيرها على كثير ابن سينا  عـلى ان ا
من الصـخور وبـهذا فان ابن سـينـا  قد ادرك حتوالت الـكره االرضـية تمت نـتيـجه تطورات
بطيئـة تمت بتعاقب القرون كما اثـبت ذلك على علم االرض احلديث كما ووضح ان الزلزال
حركة تعـرض بجزء من اجـزاء االرض بسبب ما حتـته وال محاله ان ذلك الـسبب يعرض له
ـكن ان يتـحرك حتت االرض وهـو اما جسم ان يـتحـرك ثم يحرك مـا فوقه واجلـسم الذي 
بخـاري دخـاني قوي االنـدفـاع واما جـسم مـائي واما جـسم هـوائي واما جـسم نـاري واما
ـشـتعـله ويـقول ان جـسم ارضي واجلـسم الـناري اليـكـون نارا" صـرفه وفي حـكم الـرياح ا
الدلـيل ان اكثـر اسباب الـزالزل هي الريـاح احملتقـنه ان البالد الـتي تكـثر فيـها الزالزل اذا
حـفرت بيهـا ابار وقنا كـثيره حـتى كثرت مخـالص الرياح واالبـخره قلت الزالزل بـها واكثر
اء مـا تكون الـزالزل في بالد متخـلخله غـور االرض ومتكـاتفه ووجهـها او مغمـورة الوجه 
ـا احـتبـست االبـخـره في بـاطن يـجـري او مـاء غـمـر كـثـيـرا" ال يـقـدر الريـح عـلى خـرقه ور
شفه التي التنطرق واكثرها تكون مختلفه اجلبال فانعقـدت وجمدت فحدث منها اجلواهر ا
ـوضع واالدخـنه الـتي حتـتبس ـا انـعـقـد كـذلك علـى ظاهـر االرض الـطـبـيعـيـة ا ـائـية ور بـا
ـا اضـطـرهـا شـدة حـركـتـهـا ومـا تـتـكـفلـه من شـقـها لـالرض وان تـشتـعل داخل االرض ر
ـتحجرات يغلب ان تـكون في سالف االيام غير مـعموره بل مغموره في وتخرج نارا" وان ا
البحار بل تتـحجر ولهذا كثـير ما يوجد في كـثير من االحجار اذا كسـرت اجزاء احليوانية

ائية كاالصداف وغيرها .    ا
{ محام واعالمي

بيـعت واحدة من الـلوحـات القالئل ضـمن سلـسلة ”كومة قش “للرسـام كلـود مونـيه في مزاد يـوم الثالثـاء مقابل  110.7مليـون دوالر محـققـة رقمـا قيـاسيـا لعمل
انطبـاعي.وقالت دار مـزادات سوذبي التي بـاعت اللـوحة الزيـتية عـلى قمـاش والتي حتمل اسم ”الرحى “وانتهى مـونيه من رسمـها في عام  1890إن اللوحة هي

أول قطعة من قطع الفن االنطباعي التي تباع بأكثر من مئة مليون دوالر في مزاد.
فتوحة “والذي ناظر الـطبيعية ”في األماكن ا ونيه مـؤسس االنطباعيـة الفرنسيـة ورائد ا بـلغ هو األعلى على اإلطالق الذي يـتم دفعه في مزاد مقابـل لوحة  كما أن هذا ا

توفي في  1926عن  86عاما.
و“الرحى “واحدة من ب  25لوحة في سلسلة تعرض أكوام من القمح احملصود تعود ملكيتها إلى جار مونيه في جيفرني بفرنسا.

ية من لوس أجنليس إلى باريس ونيويورك. تاحف العا وعرضت معظم أعمال هذه السلسلة في كبرى ا
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"نحن هنا لـتنفيـذ الواجب  حتى يسلم
زوجك نـفـسه  أو نـلـقي عـلـيه الـقـبض"

ص51
"امــتـــهــنـــوا نــفــسـي  يــغــيـــرون عــلى
مــخـدعي يــصـحــبـهم الــلـيل  يــعـزفـون
أحلانهم على جسدي  حتى أدمنتهم –
يــا لـلـمـرارة ويـا لـلـقـهـر –يـسـكـبـون لي
مختلف القناني يـذيبون فيها (حبوبا)
 وأنـا أعب صـاغـرة ... يسـقـون طـفلـيـنا
عــصــائـــر حــيــنــمــا يـــتــعــلــقــان بي  ال
يـــــصــــحــــون إال في الـــــيــــوم الــــتــــالي

يتطوحان بعيون زائغة" ص50.
oO œ n Ë

بـأبلغ الـعبـارات وأدقـها تـوصيـفًا- كـما
ذكـرنـا سابـقًـا فـازبين يـؤنـسن الكـلـمة-
يـــوضح لــنـــا الــروائي مـــدى وحــشــيــة
الــسـلـطـة وتـهــتـكـهـا وسـاديــتـهـا  كـمـا
ًــا لــظــلم األســرة يــجــعــلك تــتــشـــظى أ
ومــطـالــبـهــا بـقــتل الـضــحـيــة  وحـجم
اإلذالل الـذي يـتـعـرض له ((الـعم)) وهـو
يـشــهـد امـتــهـان الـذئــاب جلـسـد زوجـة
ابـــنـه  ومـــرارة األطـــفـــال وصـــراخـــهم
وتـعــلـقـهم بـوالــدتـهم فـريــسـة  قـطـعـان
الـــلــيـل. كـــمــا أن الـــروائي يـــنـــقل لـــنــا
ـــرأة ــــوذجًــــا آخــــر مـن مــــعــــانــــاة ا
(العـرافة) الـتي  تفقـد زوجهـا وحبيـبها
في عـبـثـيـات الـسلـطـة  وظـلم اجملـتـمع
واضـطـرارهــا المـتـهـان طــريق الـرذيـلـة
وبـيع اجلــسـد مـن أجل لـقــمـة الــعـيش
ــديـنـة من ولـكــنـهم يــريـدون تـنــظـيف ا
عـهـرهـا رغم أنـهم وأبـنـاءهم يـنـتـهـكون
عــفــتــهــا ويــقـــايــضــون رغــيف اخلــبــز
ـتعـتهم اخلـسـيسـة  حتى وصل بـها
ن يـريـد األمـر مـنح جــسـدهـا بــاجملـان 
فــمـاتت مـنـفـرجـة الـسـاقـ حتت طالب
الـلـذة. إنـهـا ازدواجــيـة اجملـتـمع وقـبح
ن أعـرافه وتـقـالـيـده  جـ األغـلـبـية 
ــقــتــول يــســـلــطــون ســيـــاطــهم عــلـى ا
ــرأة ويــتـــذلــلــون لــلــقـــاتل  إنه وجع ا
زدوج وقهـرها الذي ال يـنتهي في ظل ا
ســلــطــات إجــرامــيــة ومــجـتــمع  خــانع
مـتـخـلف. وفي أكـثر مـن لوحـة صـاخـبة
يكشف الروائي فساد السلطة وتهتكها
 ومـنـهـا اتـهـام من كـشـف سـرقـة شـرطة
ـواطــنـ الـنــجـدة إلطــارات سـيــارات ا
ليال أثـناء الـواجب  وحيـنمـا يطاردهم
ــتــهم  يــتــركــون (جك) من كــشـف جــر
جنـدتـهم ويـهـربـون  وفي الـوقـت الذي
ة ضـدهم يحولونه يعدّه هـو دليل جر
هم إلى دليل جرم ضـده ويودع السجن
 يـهـان ويـذل وال يـطـلق سـراحه إال بـعد

الـرواية فـاتـنة الـعصـر  حـاملـة أسرار
الــــروح  مـــشـــرعـــة األبـــواب أمـــام كل
جــديــد  بــانــورامــا حــيــاة الــشــعـوب
دائـــمـــة احلـــركــة مـــتـــغـــيـــرة الــشـــكل
تغـير  الـسكون شعـارها ال ثـابت إال ا
وت  ال تطيق األسوار حتى وإن هو ا

كانت من الذهب.
أبـاحت هـذه الــفـاتـنـة بــسـرهـا لـبـعض
الـــرواة وعـــلـــمـــتـــهم أســـمـــاء الـــســرد
احلـــســنى كـــلــهــا  وأمـــر إله اجلــمــال
بـفنـون اإلبداع بـالسـجود لـها فـأجابت
طــائــعــة إال الــنــقــد فــأبى واســتــكــبــر
متعـهدًا أن يبقى مشـاكسًا لهـا مغويها
نوع وكل بأن تـتذوق كل محـرم وكل 
مـحــظـور  فـكــان الـتـنــافس والـصـراع
للوصول لألمثل واألكمل الذي ال حتده
حــدود. يـبــدو لـي أن الـروائـي (مــهـدي
ـن اجـتهـد لـيـعـلم ) واحـد  عـلي ازبـ
ويـتـعـلم أسـمـاء الـسـرد احلـسـنى وقـد
حـصل عـلى الـكـثـير  فـأبـدع في كـتـابة
الـرواية مـحـاوالً في كل  مرة أو في كل
رواية أن يلبسها ثوبًا جديدًا من حيث
الـشـكل والـلون وخـيـوط الـنـسج  على
عن الـنـظر ويـنشـط الفـكر الـقـار أن 
واحلواس ويـفتح صـناديق مـخزوناته
الــثــقــافــيــة  واألدبــيـة كـي يـتــمــكن من
الــقـبض عــلى مــفـتــاح حـصن اجلــمـال
ــتـمــنـعـة الــغـنج واخلــيـال  لـلــروايـة ا
تـبـاهـيـة بشـعـريـة جـملـهـا وصـورها ا
باذخـة اجلمال واخلـيال  فكـانت مثاالً
لـلتـجديـد روايـته (هيـاكل خط الزوال)
وروايــــة (سـاللم الــــتــــيه)  واآلن بــــ
أيـــــديــــنــــا (أرجــــحــــة الــــوسـن) الــــتي
أرجـحـتـني مـعــهـا  كـثـيـرًا حـد الـدوار
ولم تـســقـني بـكــأس مـتـعـتــهـا إال بـعـد
جـهـد جـهـيـد وإعـادة الـقـراءة ألكـثر من
مـرة  فـهي مــجـمـوعــة من الـساليـدات
واألفالم الـسـيـنمـائـيـة القـصـيـرة  عدد
من الـقـصص  أو الـروايـات الـقـصـيرة

الـكـهـربائـي. في اخلـتـام نـقـول إن مـهـمة
ــثل هــذا الــنــمــوذج من الــنــاقــد األدبـي 
الروايات مهمة صـعبة خصوصًا بعد أن
أدمـــنـــا عــلـى قــراءة وكـــتـــابـــة الـــروايــة
الـتـقـلـيـديـة الـتي أغـلـبـهـا مـطـواعـة غـيـر
ـضـمـون والـتأويل مـتـمـنـعـة من حـيث  ا
والــتـحـلــيل  ولـكــنـنـا نــرى أنـهـا مــهـمـة
ـتعـة وليـست مسـتحـيلـة  فمن يـبحث
تلك القابلية عن لؤلؤة البحر يجب أن 
 اجلـسـديـة والـتـجـربـة   وعـدة الـغـوص
الـرصيـنة  فالـرواية هـي لؤلؤة فـي بحر
الثقافة واألدب في العصر احلديث وكما
ــهـمـة يـقــول روبـرت ايــغـلـســتـون ((إن ا
ـعاصرة األولى لكل نـاقد أدبي لـلرواية ا
ط هي مـــتـــابـــعـــة ومـــحـــاولـــة تـــفـــهم 
ـسـالك ـلـتـوي واحلــافل بـا (الـتـفــكـيـر) ا
عاصرة)) روبرت االلتفافية في الرواية ا
ـعـاصرة –ترجـمة الغـسـتون –الـرواية ا
وتـقــد لـطــفـيــة الـدلــيـمي ص215. دار

دى2017.  ا
ال ندعي أننا أحطنا بكل جوانب الرواية
ــــضــــمــــون مـن حــــيث األســــلـــــوب  وا
ـا يـجب أن والـشـكل  فـهـنــاك الـكـثـيـر 
يــــحـــظـى بـــالــــدرس فـي هـــذه الــــروايـــة

(الصغيرة) الرائعة.

أن يــجـبـر عـلى الـتـنـازل عن الـدعـوى
ــــفـــــارقــــة األكــــبـــــر أن ال أحــــد من وا
اجلـيـران يـزوره ويـتــفـقـده  ويـواسـيه
عـند خـروجه من الـسجن بـرغم مـا قام
به مـن أجـــــــلـــــــهـم واحلـــــــرص عـــــــلى
ـتـلـكـاتـهـم.. إنه  يـبـصق بـوجه هـذا
اخلنـوع وهـذا الـتـنـكـر لـلـمـضـح من
أجل حـمـايـة كـرامـة ومـلـكـيـة اآلخـرين.
تـعريـة أسالـيب الـسلـطة الـديكـتاتـورية
ـنـهـارة في سـوق الـنـاس إلى مـيادين ا
احلــرب ضـــمن مـــا يــســـمى بـ(اجلــيش
طلوب ولكنه يضطر الشعبي)  يهرب ا
إلى  ارتــداء مالبس اجلــيش الــشــعــبي
حـفـاظًا عـلى كـرامة عـائـلته. مـهـدي علي
ازب  في روايته (أرجحة الوسن) يقدم
لنـا شريطًـا ملونًـا من واقع حياة الـقهر
ـفـارقـة  وجتريـف القـيم في الـعـهـر  وا
اجملــتـــمع الــعـــراقي  روايـــة بــأســـلــوب
سردي جديـد خالف التقلـيد الذي  يروي
أحداثًا متتـالية متسلـسلة حتكي تبدالت
وتــطــورات شــخـصــيــة واحــدة أو أكــثـر
ـسنـدة بشـخصـيات ثـانويـة ليـكوّن لـنا ا
الـــراوي صــــورة وحــــدثًـــا وظــــاهـــرة أو
ظـواهـر لـهـا بـداية ونـهـايـة وبـؤرة  هـنا
تـبـدو الـشـخصـيـة الـرئيـسـة هي الـشعب
العـراقي وباخلصـوص الطبـقة الشـعبية
همـشة وهي تـعاني من عسف الفـقيـرة ا
وظــلم الــســلــطــة الــغــاشــمــة  الــفــاسـدة
تجبـرة  ورموزها وأزالمها  يـظهر لنا ا
صور تشظي الـقيم االجتمـاعية مثل (إنا
انــزلــنــاه) وتــهــمــة الــبــريء دون حــجـة
واعتبار  النزاهة والصدق واألمانة أمرًا
ن  ال يقبل غريبًا (يريد ايصير نزيه)  و
ـال الـعـام أن يـأخـذ مـا ال يـســتـحق من ا
يـكون مـوضعًـا للـهزء والـسخـرية (ايـريد
ايـصـيـر وطـني)  اتـهام الـبـريء وتـبـرئة
ــتــهـم كــمــا جـرى لــلــجــار الــذي كــشف ا
سرقات الشرطـة إلطارات السيارات. كما
ــفــارقــات تـــضم الــروايــة الــعـــديــد من ا
الـيـومـيـة  لـتـضـيف لـلـروايـة  نـكـهـة من
ـزحة والطـرافة كـمفـارقة راكب اخلـفة وا
الدراجة الذي ال يعرف إيـقافها مدعيًا ما
ـدهوس فـاقـد الوعي ال يـعـلم  صحـوة ا
الــذي تــتــركه الـشــرطــة عــرضـة لــلــمـوت
لــتــنـسب تــهــمـة دهــسه إلى مـن يـنــقـذه
ولكنه يصحو من غيـبوبته عندما يصدم
ضـحكة فارقـات ا رأسه بالـسيـارة. من ا
بـكـيـة حـينـمـا يـصـلح اجلار الـكـهـرباء ا
لـ(الـعرافـة)  وهي  تـمـارس  اجلنس مع
أحـــــدهم فــــتـــــلــــفـظ  تــــأوهـــــات الــــلــــذة
(أتـت...أتـــتــــتــــتت) مـع عـــودة الــــتــــيـــار

اضي ـا يـجري لـلـمـجـتمـع في ا جـدًا  
ــــفــــارقــــات الــــقـــــريب واحلــــاضــــر  ا
غالطات  العـذابات  السلوكيات ب ا
ـسـتـتـر  إنـها لـعـبـة فـكـرية الـظاهـر وا
إبـداعــيـة وهــذا هـو تــوصـيف الــروايـة
الـرصيـنـة كـمـا وصـفـتـهـا بـحق األديـبة
لــطــفــيــة الـــدلــيــمي ((تــمــتــاز الــروايــة
الـرصـينـة بأنـها لـعبـة ذهنـية تـخيـيلـية
ــقـــام االول بـــصــرف الـــنـــظــر عن فـي ا
جتــنـــيــســهـــا الــنـــوعي وتــقـــنــيـــاتــهــا
السـردية)) لطـفية  –روبرت ايـغلـستون
ـدى ط1 ــعــاصـرة  –دار ا  –الــروايــة ا
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وقــد تــوزع الــسـرد عــلـى أكـثــر من 24 
تتقاسمها الشخصيات  التالية:-

هــادي  أنـــيــســة   صـــالح   ضــيــاء 
غسان.

فــضالً عن لــوحــة (مـرزا  أنــا  الـزوج
الزوجة).

يــعـــالج الـــروائي الـــظـــلم والـــتـــعــسف
ــرأة في واحلــيف الــذي تــعـــاني مــنه ا
اجملــــتـــمع الـــعــــراقي  ســـواء كـــان من
اجملــتــمع أو من احلــكـومــات  في وقت
تــنــهش فــيه ذئــاب الــسـلــطــة من األمن
رأة واالستخـبارات العـسكريـة  جسد ا
الزوجـة التي توضـع ب خيـار اإلفشاء
تخفي عن أزالم السلطة بسر زوجها  ا
ألن رأسه مطـلوب منـها لكونـه معارضًا
لــهــا  وبــ تــرك أطــفــالــهــا الــصــغــار
وضياعـها إن هي قاومت وتـنمرت على
الـذئـاب بــعـد أن تـنـكــر لـهـا أهل الـزوج
وتـركــوهــا وحــيــدة مــكـشــوفــة الــظــهـر
لـــتـــعـــاني األمــــرين  يـــطـــالب اإلخـــوة
واألخــوات الــزوج بــغــسل  (عــار) هــذه
الـزوجة/ الـضحـيـة ألنهـا اغتـصبت من
قبل عصابات السلطة مضحية بشرفها
وعــــزتـــــهــــا مـن أجل خـالص زوجــــهــــا

وحماية  أطفالها...
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بغداد
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الـــتـــوازن والـــهــــدوء كـــمـــا أن نـــظـــام
ـفردات والعالقـات مابـينهـما يـتحكم ا
ـيـزان النـحوي به في أغـلب األحـيان ا
ويأتي اإلنـفـعـال والـتجـربـة والـقدرات
التصـورية وأختـراع الوهم وخلقه في
ـرتـبـة الـثـانـيـة  وبـذلك تـكـون هـناك ا
مــحــددات واضــحـة ضــمن الــقــامـوس

الشعري للغة في الشعر القد 
اإلنسجام وتطورات التجربة الشعرية
لــقــد ذكـر يــوسـف اخلــال أن الــشــاعـر
احلـديث لـيـفضل الـتـضـحـية بـالـقـيـمة
ـفروضـة للـكلـمة األصلـية أو الـقيـمة ا
بـغية إعـطائهـا معنى جـديدا (إيحـائيا
ـســتـخــدمـة في وخـالقـا )أمــا الـلــغـة ا
الشعر القد فقد أجبرت الشاعر على
الــولـوج الـى الـتــشــبــيه واإلســتــعـارة
والتـجريـد اللـفظي والـفذلـكة الـبيـانية
األمـر الذي إنـسحب عـلى بقـاء اإليقاع
الـــشــعـــري الـــعـــربي عـــلى مـــغـــذيــات
ة وأوزانه التـقلـيدية مـضاميـنه القـد
الـتي وصـلت حـد الـتـقـديس لـذلك دعـا
رواد احلـداثـة الـشـعـرية الـى إبدال كل
ــفــردات والــتــعــابــيــر الــتي يــبــست ا
حيويتها إستـبدالها مع ماينسجم من
تطـورات التجربـة الشعريـة لكي تكون
مسـاحـة اجلـو العـاطـفي مـساحـة غـير
مـحــدده بـقــوالب صـيــاغـيــة وعـاطــفـة
وصفية وهذا يستدعي أيضا تقويض
مـهـمة الـعقل الـتـتابـعيـة وأي شكل من
نـطقي في وحدات أشكـال التسـلسل ا
الـبــنـاء الـشـعـري  لــقـد وجـدت حـركـة
احلداثـة الشعـرية أن هنـاك العديد من
ـسـتــخـدمـة في احملـددات فـي الـلـغــة ا
الشعر القد وهـذه التحديدات تشكل
حتديـدا حلـرية الـتـعبـيـر وقدرة الـلـغة
عـلى اإلكتـشاف والتـحول والـنمـو كما
أنـها قـيدا عـلى تطـور الوعي الـشعري

والفكري .
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أن مــــعــــطــــيـــات الــــعــــصـــر احلــــديث
إستوجبت في البدء برقعة ثوب اللغة
ـة ولـكن بـاحملصـلـة إسـتـوجبت القـد

بقيت الـلغة في الشعـر العربي القد
لغة الواقع ضـمن ضرورات احلاجات
عـبرة عنهـا ونتفهم هـذا القول ح ا
نــتــفـهم مــاتــعـنــيه إيــصــال الـرســالـة
الـشـعـريـة وكـذلك نـتـفـهم مـاكـان علـيه
الـشــعــراء إزاء قــواعـد الــنــحــو وفـقه
الــلـغـة (الـفــيـلـولــوجـيـا ) وفي دراسـة
الــلـغـة البـد مـن اإلجـابـة عـمــا يـتـعـلق
ــشــكـالت الــفــلــســفــيــة الــلــغــويــة بــا
والـسـوسيـولـوجيـة وكـذلك التـحوالت

التي شهدتها اللغة الشعرية 
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والشك أن حركة احلـداثة الشـعرية قد
ـــتــشــعب أوجــدت ضــمـن حــراكــهــا ا
ـغـايـرة سواء العـديـد من الـتـراكيب ا
لـقواعد الـلغة أم مـفهوم وظـيفة الـلغة

الــتـوتـر واحلـيـويـة وتــؤمن إنـسـيـابـيـة
الــــســــرد الـــشــــعـــري ضــــمن الــــدوائـــر
ـضغـوطـة وغـيـر السـائـبـة داخل بـناء ا

عنى . ا
WLzU  WE( ·UA² ù« WE(

لقد أشـارت سوزان برنـار حيث إتخذت
من بـــودلــيـــر ورامــبـــو ولـــوتــريـــامــون
وماالرميه مايجمع ويتقاطع في اإليقاع
ـــاط اجلــمل والـــعــنـــصــر اخملـــادع وأ
والتـراكـيب اللـغـويـة وعدم الـقـدرة على
تـفـسـيـر الـقصـيـدة الـنـمـاذج اإلشـراقـية
لفاعلية قصيـدة النثر فهي تقدم تعريفا
ا يراه ماالرميه فهوم الشعر إستنادا 
(إن الــشـعــر هــو الـتــعــبــيـر اخلــفي عن
مـظـاهـر الـوجـود )والشك أن ذلك يـعـني
عـدم مس الوجـود مـسأ مـباشـرا وكذلك
ـتـناثـرة في صـدفة إعـادة نـثـر أجزاءه ا
غامرة النهـائية أمام عـالم أخر لتأخـذ ا
الـشعريـة فرصتـها في تـقد أخر لـغير
ـــــــــكـن حتـــقـــيق ـــتـــجـــاوب الـــذي  ا
عالقـات جــديـدة من خالله بــأعـتـبـار أن
حلظـة اإلكـتـشاف هـي حلظـة قـائـمة في
كل إنــتــــــــقــالـيــة بــ جــمـلــة شــعــريـة

وأخرى 
من نظام األشياء الى نظام األحاسيس
لقـد غيرت قصـيدة النثـر أي إنتقلت من
نــظــام ألخـــر من نــظــام األشـــيــاء الــتي
إتـخـذت لهـا أنسـاقا مـتقـاربة إلى نـظام
األحــاســيـس يــصــبح كل شئ مــاخــوذا
بقدرة كـثافة اخمليـلة عند خلـقها ليرسم
ا تشاء من صوره عبر إرسالية الفراغ 

غير قابلة لإلنتهاء 
إن احلداثة اجلديدة عملت على توسيع
إهــتــمــامــات الــشــعــراء وتــعــمــقــوا في
التـجربة اإلنـسانيـة وتفنـنوا في الرؤيا
لتـجـارب احليـاة للـظـفر بـاألصـيل الذي
يالئم تطوره احلـداثوي بعـد أن هيئات
لـهم جتربـتـهم الشـعريـة وسائل جـديدة
الئمة ولم يكتفوا فقط للتعبير باللغة ا
بـكـشف أسـراهـا بل عـمـلـوا عـلى إعـادة
صــيـاغــة تـلك األسـرار وفـق مـتـطــلـبـات

حاجاتهم الشعرية اجلديدة .

ـــعــطــيــات تــمـــزيق ذلك الــثــوب هــذه ا
نـحى الصوري وإحالل والتـمرد عـلى ا
مـرونـة فائـقـة في احلـركـات التـعـبـيـرية
مـابــ مـدلـوالت الـلــغـة اجلـديـدة وهـذا
ـــاغـــوط قــبل مــاأشـــار إلـــيه مـــحــمـــد ا
إنظـمامه لـلـكتـابة في مـجـلة شـعر  بال
شك فقد حتقق التـجديد وعمل الشعراء
بدأ تفكيك اللغة وفككوا الصورة الى
أجــزاء بـحــيث يــأخــذ كل جــزء مــعــنـاه
ـشـهـد وأصبـحت الـفرادة ضمن كـلـية ا
ــمـيــز لــلـتــجــربـة اجلـمــالــيـة الــشــكل ا
الــشـعـريـة وأصــبـحت ضـوابـط الـشـعـر
القد إختـيارية وليست إجـبارية  لقد
شحنت الـلغة اجلديدة نـفسها بشئ من
الـغرابـة التي إسـتطـاع الشـاعر بـها من
اإلنــتـقــال من الــظــواهــر الى مــواجــهـة
ـواجـهـة هذا و بـاطن الـعـالم وأسـراره 

الباطن كتبت قصيدة النثر .
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إهتمت قصيدة الـنثر في إيجاد صياغة
جـديده لـألشيـاء الـتي يـنـتـجـهـا الواقع
وهذا يعني أن اخليال اليتمثل بها رغم
ـنح تـأثـيـرهـا عـلـيه فـعلـى اخلـيال أن 
ـوجـوداته كـونه قـدرأ أخـر من الـقـيـمة 
ألوفة ناطق ا قادرا على اإلبتعـاد عن ا
ــغـــادرة لـــكل الـــصــور وفـــيه ســـرعـــة ا
الـشــعـريـة الـتي سـبـق وأنـتـجـهـا وهـذا
يـعـني أن هنـاك عالقة مـابـ اإلنسـجام
وبـ الــتـنــاقض غـيــر مـرهــونـة بــآلـيـة
بتكرة التي معينة سوى آلية اللحظة ا
تحرر الذي تساعد على تقـد الشكل ا
ــطــلق مـن احلــريـة يــؤمن إســتــخـدام ا
ــنـظم ووفق هـذا ـطـلـق من الـعـبث ا وا
ــعــرفــة الـبــنــائــيـة في الــتــصــور فـأن ا
قـصـيـدة النـثـر التـخـضع إلى مـعـمـارية
ترتيب الكلمـات أو نظام تركيب اجلملة
ة عهـود في القصيـدة القد الشعـرية ا
ا من حيث ال من حيث الـشكل فـقط وإ
الترابط الـتصويري التي تـعمل اخمليلة
ــفــتــوحــة عــلـى إســتــكــمــال مــظــاهــر ا
الــكــلــمــات وأســتــدالالتــهــا وبــذلك فــأن
العناصر الشـعرية تكون على درجة من

من مرونة متدنية إلى أخرى فائقة 

غالف الكتاب

ثال إذابة وعملها ومنـها على سبيل ا
اجلـمـلــة الـشــعـريـة وكــذلك إسـتــبـعـاد
احلـدود الفـاصلـة بيـنهـا والتـعامل مع
إشارات الـفـصل والـتـنـقـيط وتـقويض
سـلطـة حـروف العـطف واجلر وكـيفـية
وهـذه أشـيــاء مـغـايـره تـوزيع الــنص 
ة في البنـاء التقلـيدي للقصـيدة القد
وتــدخل مـن بـاب الــتــجــريب الــلــغـوي
الئــكــة عــلى .ورغـم إحـتــجــاج نــازك ا
ـغـايرات الـلغـوية فالشك بـعض هذه ا
بـأن هنـاك من الـشـعـراء قـد تـقـبل هذه

التقنية الكتابية 
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فاللغـة في الشعر العـربي القد وكما
عبـر عـنهـا أدونـيس والـتي كمـا ذكـرنا
وألنـهـا تكـتفي من الـواقع فـأنهـا تمس
هـــــذا الــــــواقع
بقـول أدونيس
مـــســـا عـــابـــرا
رقيـقا أي أنـها
لـــغــة تــعـــبــيــر
تــقـدم األشـيـاء
بــــــدالالتــــــهــــــا
ألـوفة وفـيها ا
أثـــــر عـــــال من

ادونيس
مع 
عائلته


