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بـلغـةٍ مـليـئـة باحلـمـاس والـثقـة والـتحـدي  خـلص دون تابـسـكوت في
ـنا ))  إلى كـتـابه (( جـيل اإلنـترنـت ; كيـف يغـيّـر جـيل اإلنـتـرنت عـا
نــتـيــجــة مــتــفــائـلــة  مــفــادهــا : إنّ جــيل اإلنــتـرنـت ـــ الـذي ولــد في
تـقدمـة في أوروبا وآسـيا ـاضي ـــ في الـبلـدان ا تسـعـينـيات الـقرن ا
هــو اجلـيـل األذكى عـلـى اإلطالق  وإنّه قــوة مـحــرّكـة نــحــو الـتــحـول
االجتـماعي إلى األفـضل  وإنه هو الـذي سيـصنع مـستـقبل الـعالم 
ولذا يجب علينا جميعاً التعاون معهم  ومحاورتهم  واالستفادة من
ـها  من ـكن لـهم تـقـد آرائـهم  ومن إسـهـامـاتـهم الضـخـمـة الـتي 
أجل دفع عـجلـة الـتـقدم في كلّ مـجـاالت احليـاة  الـتربـويـة والفـكـرية

والسياسية واالقتصادية  إلى أمام .
ـذكور ـــ هؤالء لقـد جعل اإلنـترنت ـــ من وجـهة نـظر مـؤلّف الكـتاب ا
الشباب يـختلفـون في نواح كثيـرة عن آبائهم وأجدادهم عـندما كانوا
عـقدة  في مـثل سـنّهم  تـمـثلت بـكيـفـية تـفـاعلـهم مع الـتكـنـولوجـيـا ا
واســتـخـدام أجــهـزة احلـاسـوب وأجــهـزة الـفــيـديـو بال جــهـد يُـذكـر 
ـعرفة واللـعب بألـعاب مـعقـدة نوعـاً ما  وإمـكان الـوصول إلى عـالم ا
بـوســائـل أكـثــر من األجــيــال الــســابــقــة لــهم  واحلــصــول عـلـى أيّـة
مـعـلـومـات يـريـدوهـا خالل سـاعـات مـعـدودة  ومـراقـبـة ومـتـابـعـة كل
الـتـحـركـات في الـعـالم  والـتـحـقق من الـتـصـريـحـات الـرسـمـية الـتي
تُــصــدرهـا الــشـركــات أو احلــكـومــات  وفــرض وجـودهـم في أمـاكن
ستوى السياسي .  العمل واالستثمار  واستعراض نفوذهم على ا
ؤلّف في هـذا الرأي  ولـكن بحمـاس أقلّ  ألننا وأنا ال أختـلف مع ا
ـازت يــجب أن ال نــنــسى  بــأن الــسـيــاســة في كلّ زمــان ومــكــان إ
بـخاصـيّـة مـهمّـة  وهي خـاصيّـة الالمـبـاشرة ولـبس األقـنعـة  وسـمة

اللف والدوران والتستّر والال انكشاف .
ـعـرفــة ـــ في أيـامـنـا ـــ ال تـكـمـن في حتـديـد مـنـهج كـمــا أنّ قـضـيّـة ا
ا في الوصول إلى احلقيقة وبلوغ اليق كما كانت في السابق  وإ
حتديـد اجلـهات الـتي تنـتمي إلـيهـا حقـائق بعـينـها  وتـعيـ النـموذج
الـذي يطـبع تـلك احلقـائق  فـاحلقـيـقة ال تـتـوقف عـلى سالسل حجج
فهوم القوة توّج  وانتظام خطاب  وإنّما على (( نظـام اخلطاب )) ا
عـرفة من مـسألة مـنهجـيّة فقط  أو السـلطة  وبـذلك حتوّلت مسـألة ا

إلى قضيّة أخالقيّة وسياسيّة واجتماعيّة وأمنيّة . 
ـعــلـومـات  فـالـثــقـافــة اإللـكــتـرونــيّـة وهي ذلك احلــشـد الــهـائل مـن ا
ـكن احلـصـول عــلـيـهـا من واألصـوات  والــصـور  واألفـكـار الــتي 
ــمـارسـات  واالجتـاهـات  اإلنـتــرنت  وذلك كـلّه إلى جــانب جـمـلـة ا
والــقــيم  وأسـالــيب الــتـفــكـيــر الــتي تـتــفـاعـل مع         (( الـفــضـاء
ـتزايد بهذه الوسائل اإللكتروني )) وتمثّل إحـدى ثماره  واالهتمام ا
 من كـافـة فـصـائل وشـرائـح اجملـتـمع في كلّ بـقـاع الـعـالم  لم يـعـد
ـادي أو التـرفـيه  هو الـهدف الـوحيـد الذي يـحدّد شـكلـها األساس ا
الـثــقـافي  أو الـتـرويـحي  قــبل إنـتـاجه  بل أنّ األبـعــاد الـسـيـاسـيّـة
لإلنتـرنت ـــ بسـلبـياتـها وايجـابيـاتهـا ـــ ما زالت تـمثّل أكـبر اخملاوف

من تلك الشبكة .      
نـافع االنتـرنت  ودخول الـتقـنيـة احلديـثة في تـعامل وبقـدر تفـاؤلي 
الـنـاس مع بـعـضـهم الـبـعض  وأهـمـيّتـهـمـا  ألوالدنـا وبـنـاتـنـا  ولـنا
ي للـمدنـية  جـميـعًا  ولـتقـدّم بلـدانـنا وتـطورهـا للـحاق بـالـركب العـا
يـجب عـلـيـنـا أن نعـتـقـد بـأنّ الـتقـدم الـعـلـمي الـتي خـلـقته تـكـنـولـوجـيا
وســائل االتـصـال اإللــكـتــرونـيّـة الــتي تـسـتــخـدم الـنـت  مع إسـهـامه
ـكـن أن يـفــرز اجتـاهـات االيــجـابي فـي صـيــاغـة عــالم جـديــد لـكــنه 
ّــا يـفـرز ظـواهـر ــاط سـلـوك غـيــر مـألـوفـة عــلى مـجـتـمــعـاتـنـا   وأ
ـنظّـمـة  وجـرائم اإلرهاب  اجـتمـاعـيـة وإجرامـيّـة  ومـنهـا اجلـرائم ا
ـعـلــومـات دون إذن أصـحـابــهـا  وإتالف أو تـشـويه واخـتــراق نـظم ا
عـلومات  ستـندات اخملـتزنة في قـاعدة ا ـعلومـات أو ا البـيانات أو ا
وانتهاك حرمة خصوصيّـات الناس  إضافة إلى جرائم التعدّي على
ـعنويّـة للـمؤلفـ من العـلماء  والـباحـث  واألدباء  لكـيّة ا حقـوق ا

والناشرين  واخملترع  وغيرهم .  
إنّ التـطـوير األول لـشـبكـة اإلنتـرنت كـان من قبـل اجليش األمـريكي 
ـاضي  وكــان الـهـدف مـنه خالل ســنـوات الـسـتــيـنـيّـات من الــقـرن ا
ـوزّعة في مواقع جغـرافيّة مـتفرقة  وصل عدد كبـير من احلواسب ا
وجـمـعـهـا في شـبـكـة واحـدة حلـمـايـة نـظـام احلـاسب ضـد أيّ هـجوم
نــووي  ثمّ حتـولت شــبـكــة اإلنـتـرنـت األولى ـــ إلى جـانب وظــيـفــتـهـا

يّة . العسكريّة ـــ إلى أداة لالستخدامات العلميّة األكاد
لكن االهتمام الـتجاري بإمكـانيات هذه الشـبكة بلغ نقـطة حاسمة في
اضي  وذلك عندما طوّر أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن ا
عـالم الـكـومـبـيـوتـر الـبريـطـاني الـسـيـر ( تـيم بـيـرنـرز لي ) ـــ مـخـترع
ــيـة ومــؤسّس أول بـرنــامج مـســتـقل لــتـصـفح شــبـكــة اإلنـتــرنت الـعـا
ــركّب ))  الــتي كــانت اإلنــتــرنت ـــ بــرامج (( الــنصّ اإللــكــتــروني ا
أسـاس تطـويـر الشـبكـة بـحيث تـغـطّي العـالم كـلّه  عنـدئـذ أصبح من
مـكن لإلنتـرنت أن يتـطوّر خـارج نطـاق احلكـومات احلـاكمـة بالـعلن ا
واخلفاء  والـطبيـعة األبويّة الـتقلـيديّة  وخارج مـجال التـعليم  وهذا
ما زاد في خـطورته  إذ أنّه ذوّب الـفروق وبـسهـولة بـ التـعارضات
الثنائيّة  كالتناقض ب الـنساء والرجال  وأسقطت احلواجز أيضًا

ب الصداقات والعالقات االجتماعيّة .   
ـستـخدمه حـريّة غـير مـسبـوقة  وذلك إضافـة إلى أنّ اإلنتـرنت أتاح 
من خالل سـهـولـة تـغـيـيـر هـويّـته  أو اخـتالق هـويّـة جـديـدة لـنفـسه 
فـالــسـؤال : من أنــا ?  أو من أنت ?  أو من أنـتم ?  ال يــطـرح أبـدًا
عـنـد الـتـعـامـل عـبـر شـبـكـته  وهـكـذا تـتـداعى الـهـويّـة إلى أن تـصـيـر
رور األيام شيئًا ال يزيد قليلًا عن كونه رد فعل عن شيء خارجي 
ومخـتلف عـنهـا  ففي الـوقت الذي يـجب أن تكـون فيه أسـباب الـفعل
التي تدفع الشـخص وتوجهه لـفعل ما  أو الدفـاع عن شخص معيّن
 أو دعم ومسـاندة فـكر معـيّن  داخلـيّة  نابـعة من مـجمـوعة دوافعه
الـذاتـيّة الـتي ركن إلـيـهـا بـعد تـفـكّـر وتدبـيـر  تـراه يـعبـر مـسـافات ال
ــكن عـبــورهـا مـنــطـقـيًّــا السـتـعــارة بـعض ردود األفـعــال  أو تـبـنّي
أسلوب حياة آخر  أو االجنذاب الجتاهات سلوكيّة وفكريّة مختلفة 

بطريقة تلقائيّة دون مالحظة أو حترّي  وهذه مشكلة أخرى . 
أخــيـرًا ; فال بــد أن يـفــهم اجلـمــيع ـــ حـكــومـات وأولــيـاء أمـور ـــ أن
ـخـاطـر اإلنــتـرنت مـهم وضـروري لــتـقـدمـنـا الــعـلـمي  لـكـنـه مـحـاط 
وصعوبـات عديدة  ال بـدّ من تذليـلها واألخـذ بنظـر االعتبـار الظواهر
ــاط اجلـــديــدة بــجـــرائم احلــاســـوب واإلنــتــرنت  واالجتـــاهــات واأل
وأسـالـيب ارتكـابـهـا  وكيـفـيّـة الـكشف عن خـيـوطـها
ومالبـســاتـهـا  وتــبـادل اخلـبـرات بــهـذا اجملـال مع
ـضـمار  تـقـدمـة التـي سبـقـتـنا في هـذا ا الـدول ا
ا وااللتـفـات إلى تأهـيل وتـطويـر الـكوادر الـفـنيّـة 
ـســتـجـدات ـواكــبـة الـتــطـورات وا يــسـمح لـهــا 

العلميّة في هذا اجملال .            

صطلحات الطبية العربية إلى لغتهم فرنسيون يطرحون إشكاليات نقل الشعر وا
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ــأمــون لــلــتــرجــمــة صــدر عن دار ا
والـنـشــر الـتـابـعـة لــوزارة الـثـقـافـة
والسـياحـة واآلثار كتـاب (التـرجمة
اط الـنصـوص ـ رؤى معـاصرة وأ
نحو فـهم أوضح للصـلة ب النص
والترجمة) من ترجمة وحترير عبد
وسـوي جملموعـة كتّاب . اللـطيف ا
تـضــمن الـكــتـاب فــصـوالً مـتــنـوعـة
حملت عناوين مشكلة الترجمة منذ
القـرن الثامن عـشر إلى يومـنا هذا
ــاط الـــنــصــوص والـــتــرجـــمــة وا
..نـــــــحــــــو تــــــعـــــــريف صـــــــحــــــيح
وحتــلـيل الــنص بـهـدف لـلــتـرجــمـة
الـــتـــرجـــمـــة  والـــشـــعـــر الـــعـــربي
ومــشـــكالت تــرجــمــة والـــتــرجــمــة 
ـصــطــلـحــات الــطـبــيــة الـعــربــيـة ا
ـــة  بــاالضـــافــة الـى فــصل الـــقــد
خــتـــامي كــان عــبــارة عـن تــطــبــيق
اجــرائي لــقــصـة قــصــيــرة لـكــاتــبـة
. تميز ايرانية بترجمتـ مختلفت
الـدراسـات الـتي تـضـمـنـهـا الـكـتاب

بــتــنـوع كــتّــابـهــا الــذين كــانـوا من
جـــنــســيـــات مــتــنـــوعــة(فــرنـــســيــة
وامـريــكـيــة وايـطـالــيـة ورومــانـيـة)
ـــوضــوع بـــاالضــافـــة الى وحـــدة ا
مـايــشـكل اضـافـة مــهـمـة لـلــمـكـتـبـة
ــــتـــرجم في الـــعـــربــــيـــة . اوضح ا
مـقدمـته ان الكـتاب يـحاول االجـابة
على سؤال محوري مفاده : إلى أي
ـكـن أَنْ يــحـدد نــوع الــنص مــدى 
ـثـلى الـتي يـنـبغـي على الـطـريـقـة ا
ـتـرجم أَنْ يـنـهـجـهـا عـنـد تـصـدّيه ا
لـعـمــلـيـة الـتــرجـمـة? ورأى  ان(هـذا
اجلــهـد يـكـتـسـب أهـمـيـته من خالل
طـــرح هــذا الــســؤال لـــكنَّ أهــمــيــة
أخرى تضاف بهذا الشأن مصدرها
ــكــانــة الـــتي أخــذ يــنـــالــهــا عــلم ا
ــاط الـنـصــوص" في الـسـنـوات "أ
األخـيـرة  حـتى اصـبح مـنـهـجاً في
الـعـديـد من اجلـامـعـات ومن بـيـنـها
جـامــعــات عــربــيــة لــيــكــون مــقـرراً
مــــســـتــــقالً فـي اقـــســــام الـــلــــغـــات
اخملتلفة) مـشيراً الى ان(هذا العلم

أخــذ يُــدرَّس عـلى نــحــو مـوسَّع في
مـــدارس الــــتـــرجــــمـــة فـي اليـــبـــزغ
ـانـيـا وســاربـروكـ بـتـشـيـكـيـا بـأ
وغيـرهمـا).  وتابع إنَّ (احلديث عن
ـاط الـنـصـوص يـكـتسب نـظـريـة أ
الءمـة مـنـهج هـذه أهـمـيـته ايـضــاً 
النـظرية مـع عملـية تعـليم التـرجمة
وتـطـبـيـقـاتـهـا األمر الـذي جـعـلـني
أحـرص عـلى أَنْ يـضم هـذا الـكـتـاب
الــبــعـديـن الـلــذين يــبــحث عـنــهــمـا
تـرجم العـملي والـنظـري. كما أنَّ ا
ثــــمــــة مـن يـــرى أنّــــهــــا مـن أكــــثـــر
ـالــيـة وحــيــويـة في الــنــظـريــات فـعـَّ
اجملال التـعليمي والـعملي في حقل
الــتــرجــمــة ألنَّـهــا تــنــتــقـي الــنـوع
وتـتــعـاطى مــعه بـحــسب ســيـاقـات
وأطـر ومبـاد معيـنة لـتُعَـدَّ أفضل
مـــعـــ لـــلـــمـــتـــرجـم في الـــتـــدريب
والــنـــجــاح فـي مــهـــمــته. ومن دون
إغـفــال ذكـر أنَّ نـظــريـات الـتــرجـمـة
تـنـوعـة تتـكـاتف فـيـما بـيـنـها في ا
عـمـلـيـة تـعـلـيم الـتـرجـمـة وينـبـغي

عـليّ الــتــأكـيــد أنَّ ثـمــة من يـرى ان
ـاط الـنــصـوص الـقـدَح لـنـظــريـة أ
ُـــعَــــلَّى في هـــذا الـــشـــأن).وأشـــار ا
ــــوســــوي إلى مــــفــــارقــــة أثـــارت ا
انـتـبـاهه تـؤكــد أهـمـيـة هـذا احلـقل
بــقـوله ان (دفــعي هـذا الــكـتـاب إلى
الـنـشر تـزامن مع حتـضيـرات يـقوم
بهـا مـركـز عـربي يُـعْـنَى بـالـتـرجـمة
هـــو مـــركــز الـــكـــنــدي لـــلـــتــرجـــمــة
والـتــدريب بـالــتـعــاون مع مـخــتـبـر
عـارف بجـامعة التـرجمـة وتكـامل ا
ــراكش وقــسم الــقـاضـي عـيــاض 
الـلغـة العـربـية والـترجـمة بـجامـعة
ـؤتـمـر لـوفـان الـبـلــجـيـكـيـة لـعـقـد ا
ــاط الــدولي األول لـــلــتــرجــمــة وأ
ــغــرب يـومي 13 الـنــصــوص في ا
و 14شـبـاط   2019عـلـى أن يـكـون
ــوضـوع الــرئـيس لــلـدورة األولى ا
ـؤتـمـر هـو التـرجـمـة األدبـية : من ا
مـن الـــتــرجـــمـــة إلـى اإلبـــداع).وقــد
ادة التي ـترجم أنَّ تكـون ا حاول ا
يـتـضـمّـنـهـا الـكـتـاب مـحط اهـتـمـام

ــــعــــنـــــيــــ فـي حــــقل ا
ا التـرجمـة فحـسب وإ
تــعــنـي أيــضــاً الــقــارىء
ــــتــــطــــلع لـإلســــتـــزادة ا
وتـــنــمـــيـــة مـــعـــلــومـــاته
عرفية والثقافية فلبذل ا
جهـودا كبـيرة في الـبحث
ـادة والــتــقــصي جلــمـع ا
الــعــلــمـــيــة لــلـــكــتــاب من
مصادر مختلفة وتبويبها
ــتـــطــلــبــات هــذا لـــتــفي 
ـبحث الـواسع  ولـتـكون ا
حتت مـتــنـاول الــبـاحــثـ
ـــثـــقـــفــ والـــدارســـ وا
عمـومًا. وقد اشـاد الباحث
واالديب مـــحـــمــد الـــســـيــد
ه لـلـكـتاب جـاسم في تـقـد
ـتـرجم بـالـدور الـذي بـذله ا
ـعـرفي الـذي وبـاحملــتـوى ا
تـضـمـنه الـكـتـاب الـذي جاء
بـ 152صــفــحــة من الــقــطع

توسط. ا
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البصرة

نـصب نائب الـرئيس لالحتـاد الدولي أعلن االحتـاد الدولي لـلـناشـرين فوز بـدور بنت سـلطـان القـاسمـي 
للناشرين خالل اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

ـنـصب مـنـذ تـأسـيـس االحتـاد عام  1896 وثـاني امـرأة عـلى  والـقـاسـمي أول امـرأة عـربـيـة تـتـولى هـذا ا
مسـتوى العالم بـعد آنا ماريـا كابانيالس الـتي تولت منصب نـائب الرئيس عام  2004 وتولت رئاسة االحتاد عام

 .2006
 وقالت بدور القاسمي إن (صناعة النـشر تختلف عن كافة الصناعات األخرى التـي عرفتها البشرية كونها إنتاج
كن لها أن وجداني وسعي اإلنسان خملاطبة عقول البشر ووجدانهم بغض النظر عن موقعهم اجلغرافي لذا ال 

تزدهر دون جتاوز حدود اجلغرافيا واألعراق ودون أن تكون سبباً للتفاهم والتآلف ب البشر).
ـسؤولـية الكـبيـرة بعد اخـتيـاري لتولـي مهام نـائب الرئـيس لالحتاد الدولي  وتابـعت: (لهـذه األسباب أشـعر بـاالعتزاز وا

للناشرين وسأبذل ما في وسعي ألضيف على منجزات االحتاد التي حققها زمالئي منذ تأسيسه حتى اآلن).

رسالة فرانكفورت
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بغداد

هوية السرد عند  الروائي عباس لطيف
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اجلــــنـس االســــرع في الـــــتــــجــــديــــد
ـثقف لـقضـايا والتـطـوير ومـواكبـة ا
الــــــــــــواقـع االنــــــــــــســــــــــــانـي هـــــــــــو
احـدهم قال لي سـابقا اراك (الرواية)
تقرأ روايات كثيرة وتقصر في قراءة
الـــكـــتب الـــفـــكــريـــة! فـــهل تـــقـــدم لك
الــروايــات مــعــلــومــات تــضــاهـي مـا
تقدمه الكتب الفكرية? هو سؤال مهم
يدخلـنا في مأزق (هـوية السـرد) عند
نــوعـ من الــروائــيـ  االول يــهـتم
وهـذا يحـتاج الى ـضمـون  كثـيـرا با
قار مـتلهف لـلمعـلومـات التاريـخية
و والــنــقـــاشــات شــبـه الــفــلـــســفــيــة
ويـتــداخل مـعــهـا قـصص وحــكـايـات

ــكـــان والــزمـــان وتــأثـــيــرهـــا عــلى ا
الــشـــخــصـــيـــات واالحــداث الـــنــوع
الــثـانـي هـو من يــكــتب عــلى (الـنص
الـشكـلي) وهـو من يـحـتـاج الى قار
قـــادر عــلى فـك شــفـــرة الــنص  وفي
احلــالـتـ هــنـاك حــالـة من االبــتـكـار
واحلــرفــيــة خــاصـــة وان الــنــقــد قــد
تــوصـل الى قــنـــاعـــة بــإن (قـــضـــايــا
الرواية هي قضايا الواقع االنساني)
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اذا اعتـبـرنا بـإن دخـول البـيت ال يتم
ــرور من الـعــتـبـة فــإن عـنـوان اال بـا
الـرواية هي الـعـتـبة الـتي قـد تـكشف
جزء مـهم من محـتوى الـرواية وهي
عــنــصــر اجلــذب لــلــقــار ان
يــعــزف او يــقــدم عـلـى قـراءة
هــــذه الــــروايـــة ونــــحن االن
بــصـدد احلــديث الـنــقـدي عن
رواية (عباس لطيف) بعنوان
(شـارع الـزعـيم) الـصـادرة من
دار مـيــزوبـوتـامـيـا لــلـطـبـاعـة
والــنــشــر ســنـة  2018والـتي
تــــقع في  190صــــفـــــحــــة من
ـــتــــوسط وأول مـــا احلــــجم ا
يتبـادر الى الذهن بـإن الرواية
سيكون فيها الشيء الكثير عن
(الـزعـيم) وفي الـعـقل اجلـمعي
الــشـعــبي الـعــراقي هــنـاك حب
لــلــزعــيم (عــبــد الــكـر قــاسم)
حـتى مـن قـبل بـعض مــنـتـقـديه
ــرحــلـة ولــديــهم مــآخــذ عــلى ا
التي حـكم فـيهـا الـزعيم -1958
 1963 (اجلـــمـــهـــوريـــة االولى)
ــــكـــان واســــتل الــــروائي اسم ا
الـذي كـان فـيه بـيت الـزعـيم عـبد

الـكـر قـاسم قـد امـضى فـيه الـسـكن
من قــبـل الــثـورة بــاالشــهــر الـى يـوم
مـــقــتـــله في  9 شـــبــاط   1963وفي
الــعـراق ال يــوجـد غــيـر زعــيم واحـد!
لـعـبت االقـدار والـظـروف الـتـاريـخـية
ان يكون اول رئـيسا لـلجمـهورية في
ـكان العـراق (عسـكريـا) واذا تركـنا ا
(الغائب  –احلاضر) –شارع الزعيم-
في روايــة عــبـاس لــطــيف الــذي ركـز
اهتـمـامه على الـشخـصـيات اكـثر من
ـرسم) الـذي يـعـود فـهــنـاك (ا ـكـان  ا
واماكن قـريبة من الى سعـيد الرسـام
شارع الزعيم (السعدون وابو نواس
والبتاوين) واخرى بعيدة عنه(شارع
ـدرسـة ) وامـاكن الــعـمل (ا فـلــسـطـ
واجلريدة) لم يكن لـدى عباس لطيف
ـكـان مــلـحـا لـيــحـتل جـزءا هـاجـس ا
كان كبيرا مـن هوية السـرد بل عد ا
رمــزا حلــالــة ومــصــيـر الــزعــيم ومن
بــعـده عــبــر الــتــاريـخ رمــزا لــنــزاهـة
احلــاكم الــذي فـقــده الـعــراقــيـون في

حكامهم حتى االن!
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الــروايـة تـتــحـدث عن الــشـخــصـيـات
وهــويــة الــســرد هــو (احلــوار) الـذي
فـإنت ال يـجـيـد ادارته عـبـاس لـطـيف
ــا تـشــاهـد مــسـلـسال تــقـرأ روايـة ا
دراميا او فـيلـما سيـنمائـيا الروائي
يــــحـــــبك احلـــــدث من خـالل تــــنــــوع
الــنـــقـــاش واحلـــوار الـــســيـــاسي او
االجـــتــــمــــاعي ويــــبـــدع فـي احلـــوار
الـعــاطـفي ووصف مـشــاعـر الـعـاشق
(جـالل واحالم) والــســـرد بـــضــمـــيــر
ـــتـــكــلـم (جالل) الــذي يـــجـــمع بــ ا
التـدريس والصـحافـة تشـير الـبداية
لـلروايـة في انـنـا سـنة  1985ويـقدم
شـخصـيـات الـروايـة بالـشـكل الـتالي
"حـسن  –يــطـلق عــلــيه مـكــررا الزمـة
ـلل  –هـرب مـنـذ لـفــظـيـة تــدل عـلى ا
الـسـنـة االولى لـلـحـرب وحـمل هـويـة
جامعـية رتبـها سعـيد وسعـيد تمكن
من احلـصـول عـلى دفـتـر خـدمة ثـبت
فـيه أنه سـرح السـباب الـصـحـيـة اما
انا  –يقصد جالل الـسارد فقد تدخل
الـــقــــدر بــــأخـــراجـي من جــــزيـــرة أم

الرصـاص على شط العـرب ألنتـدابنا
دارس وقتذاك. حلاجة ا

فـي عــنــصـــر احلــوار الـــذي ســنــأتي
الحــقــا لـــلــكـالم عــنه مـــارس عــبــاس
لـطــيف مـنـتـهى احلــيـاد وقـد جتـاهل
وجود فـكر وحزب مـؤثر في الـساحة
ـرحـلـة (الـعـهد الـسـيـاسيـة في تـلك ا
الـقـاسـمـي) وهـو احلـزب الـشـيـوعي
وكــنـت اتــوقع ان يـــبـــتــكـــر الـــكــاتب
شـــخـــصـــيــة شـــيـــوعـــيـــة من ضـــمن
الشخصيات الرئيسة في الرواية وال
بـأس ان تـكــون احـدى الـشـخـصـيـات
ـثــيـرة (جـالل او سـعـيــد او حـسن) ا
هم في ـفصل ا لكنه قـد جتاوز هذا ا

روايته (من اجل احلياد)
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شهد السردي يسيطر احلوار عـلى ا
في رواية (شـارع الـزعـيم) والروائي
"عـبـاس لـطـيف"  كـاتب مـسـكون بـفن
نـاقشات وقـد يكون تـأثير احلوار وا
ـسـرحـيـة الــتي كـتـبـهـا الـنــصـوص ا
ــشـهــد الــسـردي في واضــحـا عــلى ا
روايـــاتـه وال ســـيـــمـــا روايـــة "شــارع
فــمـنـذ الــبـدايـة يــجـذب قـوة الــزعـيم"
احلـوار بـ (جالل وحـسن وسـعـيد)
من خـالل الـتــقـاط مــعــطـيــات الـواقع
الـعـراقي في الـروايـة والـتي تـتـحدث
عن احلـــرب الـــعــراقـــيـــة االيـــرانـــيــة
مـنـتـصف الـثـمـانـيـنـات " قـال سـعـيـد
وهـو يـنــظـر الى حـسن: هـذه احلـرب
الــلـعــيــنــة فــيـلـم مـكــرر في ســيــنــمـا
الـنــصـر...انـهـا حــرب مـزمـنـة اخـرج
حـسن مـلعـقـة الـلـ من فـمه وتـعجل
التـعليق: صـدقني انـها مكـررة الفرق
في أن احلــــروب الـــســــابـــقــــة كـــانت
قـــصــيــرة.. احلــروب لـم تــعــد افالمــا
قـــصــيــرة بل أصــبـــحت مــســلــسالت
طـويـلـة قـلت له –اي جالل الـسارد-
ـكن فــعال فـأن الــزمن كـلــمـا يـطــول 
تـمريـر الـكـثيـر من األمـور... احلروب
كنـها تمـرير اال اهداف اخلاطفـة ال 
ــنــاقــشـات الــتي ســريــعــة" وبــهــذه ا
احـيـانا حتـتـوي الـسخـريـة والـتـهكم
فـاحلــرب حـتى تـتــوقف "حتـتـاج الى
تــدخل عــشــائــري ولــيس دولي" وفي

اخرى تـتـطـرق الى احلوار الـعـاطفي
ـكـان اخلالي من الـعـيون "ما اجـمل ا
وضـحـكت وهي ومن رقـابـة األخــرين
تقول –اي احالم حبيبة جالل- "ومن
ـدرسة آخ كم يـأسرني الـنهر جرس ا
اشعـر بـأن عالقة سـريـة بيـني وبـينه
..شعور باحلن الى النهر والذوبان
في اعماقه.. مسكت يدها وقد تعثرت
قدماها وقلت: اتعرف ان في االنهار
اسـرارا ولــهـذا اتــخـذ الــهـنـدوس من
نــهــر الــغــاجن رمـــــــــزا مــقــدسـا" وال
شـهـد من احلوار الـسـياسي يخـلـو ا
خــاصــة وجـالل يــتــحــدث عن رؤيــته
لــلــزعـــيم  " وتــصــوري يــا احالم انه
(يـقـصـد عـبـد الـكر قـاسم) لـم يدرك
فـلـســفـة الـسـلـطـة كـمـا يـصـفـونـهـا ال
تــمــتـــلك شــرفـــا وال تــصـــون عــهــدا"
واحـيانـا الى جـمل اشـبه (باحلـكـمة)
"احلــرب ازمـــة وحــ تــنــتــهي تــبــدأ
االزمـات " و "نقـرأ االخـطاء لـنـعيـدها
ولـــيس لـــتـــجـــنــبـــهـــا "و "الـــعـــشــاق
يــحـتـاجـون الـى مـسـافـات  لــلـحـفـاظ
وبـاحلـديث عن احلب عـلى الــلـهـفــة "
واحلـــــرب واحلـــــصــــــار واالحـــــتالل
ومـــواضـــيع مــــرتـــبـــطـــة بـــاالرهـــاب
والصحافة والثقافة والتعليم يتكون
ـشهـد الـسردي عـنـد "عبـاس لـطيف ا
"و رؤيـــته الـــفـــنـــيـــة لـــلـــتـــعـــامل مع
ـــــطــــــــــــــــروحــــة في ــــواضــــيع ا ا
الــــــروايــــــة والـــــــكــــــشـف عن مـالمح

الشخصيات.
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احــيـانــا يـكــون الـزمن الــذي تـغــطـيه
احـداث الروايـة في مـصلـحـة القـيـمة
الـفـنـية لـلـنص واحـيـانا يـكـون عـبـئا
عليهـا ال اعلم كنت اعتـقد بأن رواية
ـكن ان تـنتـهي في (شـارع الـزعـيم) 
اعــلى تـقــديـر زمــني في ســنـة 2003
لــكن الــروائـي جــعل الــروايــة تــمــتـد
زمـنـيـا بـواقع  4-3فـصـول لـتـتـحـدث
ـرحــلـة الـتـاريــخـيـة الـتي حـدث عن ا
فيـها التـغيـير او االحتالل من 2003
مـرورا باحلـرب الـطائـفـية وقـد تـكون
الـنــهـايـة تـوحـي   لـسـنـة 2010 هذا
جـعل السـرديـة تعـاني قـفزات زمـنـية

متـتـاليـة  جتـعل القـار  ال يـتأمل
ـا  كـثـيـرا ألسـتـيـعـاب احلـدث 
طرحه من مفاصل واحداث مؤثرة
على بيئة الروايـة  والشخصيات
سـرعـة الـتـنـقالت الـزمـنـيـة جعـلت
القار ال يـلتقط انـفاسه اال ويجد
نـفـسه قـد اصـبح في مـجـال وزمن
اخــر بــإحــداث جــديـدة ومـع هـذا
ــا يــتـــمــلك عـــبــاس لـــطــيف من
قدرات لغوية واسلوب مقنع جعل
الـــقـــار يــــقـــتـــرب مـن واقـــعـــيـــة
ـتـعـددة ـوضــوعـات ا االحـداث وا

في الرواية.
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اما شارع الزعيم الذي كان عنوان
الـرواية وعـنـصر اجلـاذبـية فـيـها
فــإنـــنــا لم جنــد الــروائي قــد ركــز
علـيه كـمكـان مـؤثر لـيس سوى ان
بـــيـت حــبـــيـــبـــته وزوجـــته احالم
تـــســكن هـــنــاك وكالم بـــســيط عن
ذكريات ابيـها الراحل وحـبه لعبد
الـــكــر قـــاسم ووصف لـــلــشــارع
بــــــعــــــد عــــــودة جالل واحـالم من
ســوريــا حــيث قــررا زيــارة شـارع
فــفي فــصل  22ص161 الــزعــيـم 
"كنت اسارق النظر وانا اسير مع
احالم بـهــدوء وتـأمل وقــد دخـلـنـا
شارع الـزعيم من جـهة الـكنـيسة..
ــكـان كــان كل شيء هــادئـا كــان ا
ــ الــشـارع شــبه مــهــجــور في 
هــنــاك مــحل صــغـــيــر لــتــصــلــيح
الـدراجـات الـهــوائـيـة وبـعـده يـقع
عدد من االسواق وفي الوسط يقع

مكتب لبيع العقارات..
 وفـي وسط الــــشـــــارع من جــــهــــة
الــيـســار حتـول بــيت الــزعـيم الى
مـجـمع سـكـني يـحـتـوي عـلى عـدد
من الشقق بـعد ان اهمل ردحا من
الــــزمن وحتـــول فـي يـــوم مـــا الى
كان يـز ا ال شيء  مجـلس بلـدي
الــذي شـهــد الـكــثـيــر من االحـداث
ثـيرة وهـا هو يـتحول والوقـائع ا
الى مــكـان ال يـثــيـر اهـتــمـام احـد"
نــعم "مـــكــان ال يـــثــيـــــر اهــتـــمــام

احد"!!!!
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نــظــمـت تــونس في الــعــام 2016
ـفـكـر احـتـفـالـيـة كــبـرى لـتـكـر ا
والـباحث الـدكـتـور عـبـد احلـس
ــعــهــد شــعـــبــان وتــولى كـل من ا
ـقـراطــيـة ومـنـتـدى الـعـربي لــلـد
اجلــاحظ واجلــامـــعــة اخلــضــراء
اقـــامـــة هــذا الـــنـــوع مـن الـــوفــاء
فـكـر اغنى واالعتـراف بـالعـرفـان 
كتبة العربية بروائع االجنازات ا
الــثـقــافــيــة وتــولت دار الــفـارابي
اصـــدار وثــــائق هــــذا الـــتــــكـــر
ووقــائــعه فـي كــتــاب جــديــد يــقع
بنحو 300 صفـحة تضـمن ايضا
ـقـاالت الـكــلـمــات والـبــرقـيــات وا
الــــتي كــــتــــبت بــــحـق شــــعــــبـــان
نـاسبة وكـذلك ما رسمته ريش با
ــثــقــفــ كــبــار الــســيــاســيــ وا
واالدبـــاء والـــصــحـــفـــيـــ بـــحق
شـهد الـعربي كـعالمة فـارقـة في ا
والـدولي وال ســيـمــا في اجملـاالت

الــــتي خـــاض فــــيـــهــــا جلـــهـــوده
ـعـرفـيـة والـفـلـسـفـيـة ومـؤلـفـاته ا
ي ونــشــاطه االنــســاني واالكــاد
في مـيـدان الــدراسـات احلـقـوقـيـة
واالبـــداعــــيـــــــة كـــافــــة. وخـــلص
الـدكـتــور خـالـد شـوكـارت الـوزيـر
والـنـائب الـتــونـسي الـسـابق الى
ان الــكــتـــاب (هــو ديــوان عــرفــان
بـاجلــمـيل تـقـدمه تـونس لـلـمـفـكـر
العـربي العـراقي الـكبـيـر الدكـتور
عـبـد احلــسـ شـعـبـان الـذي قـدم
لــلــمــشــروع احلــضــاري الــعــربي
ـعـاصـر ما يـزيـد عن نـصف قرن ا
مـن الـعـطــاء الـفــكـري واحلــقـوقي
والـســيــاسي واالنـســاني وسـاهم
وحـده بــجـهــود ذاتـيــة غـالــبـا في
كــــــتبة العربية باكثر من اثراء ا
مائـة مؤلــــف في صنـوف الفكــــر

واالدب والبحث اخملتلفة).
واحـــتــوى الــكـــتــاب عـــلى مــئــات
الـشهادات الـتي القـيت او ارسلت

نظمة حلفل التكر الى اللجنة ا
بــتــونس او كــتــبت عــلى هــامـشه
وهي تنبض باحلقائق والسجايا
التي عرف بهـا شعبان واثرى من
خـاللــــهـــــا عالقـــــاته بـــــاالوســــاط
اخملـتلفـة ليس عـبر لقـاءات عابرة
او ارتـبـاطـات زائــلـة بل من خالل
وفـاء نادر ومـحبـة مقـرون بدأب
عــــلـى عــــمـل مــــشــــتـــــرك من اجل
صــــــيــــــاغــــــة رؤيــــــة اخـالقــــــيـــــة
واثـرائـيةمـجتـمعـية  ذات حـضور
عـــام وايـــجــابـي من شـــأنه بـــنــاء
مشروع نهـضوي يقام على اسس
الالعــنف والــتــســامح وااللــتــقـاء
ــشـتـركــات ونـبـذ ســيـاسـة عـلى ا
االنتقام واخلالف وطي صفحات
اضي ورسم مـشهد جـديد مفعم ا
ــشــتـرك حتت بــاالمل والــعــيش ا
عـنوان قبـول االخر واحـترام رأيه

واجتهاداته.
ان عــرض هـذا الــكـم الــكـبــيــر من

الــــشـــهـــادات عـــمل ال
يــنــطــوي عــلى قــيــمـة
وثـــائــقــيـــة حــسب بل
يــنــطــوي عـــلى جــهــد
تــألـــيــفي مـــلــحــوظ ..
ولــــعل أبــــرز قــــيــــمــــة
تتـجلى فـيه ان مصادر
هـذه الـعمـلـية اعـتـمدت
الـتـطـوعـيـة في االجناز
وفــــــتـــــــح مــــــلــــــفـــــات
احملـتـفى به الســتـعـادة
بــعض ابــرز مـــا فــيــهــا
والســـيــــمـــا تـــلـك الـــتي
ســــــجـــــــلت مـــــــواقف ال
تــنــــــــــسى بــالـــنــســبــة
لــلـــرأي الـــعــام تـــوفــرت
لـشـعـبـان فـرصـة الـتـفـرد
بـــهـــا عـن طـــيب خـــاطـــر
ونكـران ذات وجهد ذاتي
واخالص لــــلـــكـــلـــمـــة قل

نظيره.

ÊU e « ≠ ÊULŽ
صـدر كـتـاب الــكـاتب الـعـراقي
ســــامي الــــزبــــيــــدي اجلــــديــــد
(الـعـراق عـلى صـفـيح سـاخن)
وهـــــــــو عــــــــــرض لـألوضـــــــــاع
أساويـة للعراق بـسبب الغزو ا
واالحــــــــــتـالل األمـــــــــــريــــــــــكـي
واألســـــــبـاب احلقـيقـيـة للـغزو
و إفــرازات وتــداعــيــات الــغــزو
وتــأثـيــر حل اجلــيش الــعـراقي
واألجهـزة األمنـية عـلى الوضع
ــؤثــرة في األمــني والــعــوامل ا
تـــدهــور األوضـــــــاع األمــنــيــة
ــوصل وعن أســبــاب ســقـوط ا
ــعــارك مع داعش وفــصــول وا

أخرى .
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