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انطلقت ،أمس ،في مدينة مالمو السويدية ،فعاليات الدورة األولى من «معرض
الكتاب العربي في اسكندنافيا» ،وتستمر حتى  23منه ،بمشاركة عشرين ناشرًا عربيًا

تظاهرة

جمع شمل
في مالمو

وأجنبيًا ،وكتّاب وباحثين عرب وأجانب« .المعرض ضرور ٌة وليس مجرّد رفاهية ،خصوصًا
ّ
ّ
منظمو التظاهرة لـ «العربي الجديد»
ظل موجات النزوح األخيرة» ،يقول
في

كتب عربية على ضفاف البلطيق

تصويب
مأزق الطيور
ألتشين سيفغي صوتشين

ّ
أفكر في الطيور
بأجنحتها املحصورة
وهـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــرق ع ـ ـلـ ــى أش ـ ـجـ ــار
الزيزفون.
أفـكــر فــي أطـفــال ملثمني ُسرقت
أحالمهم
يعانقون أوراق األشجار.
يقول أحدهم
ّ
املتعمقة
في العتمة
إن عيون االستبداد كبيرة
ً
وعيونه ّ
ً
جنونيا.
جحيما
تصور
في امليدان دوي القلوب
ّ
ال يتسع للصدور
ق ـ ـلـ ــوب األط ـ ـ ـفـ ـ ــال مـ ـث ــل ال ـط ـي ــور
تضطرب.
ّ
أفكر في الطيور
بأجنحتها املحصورة
وهـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــرق ع ـ ـلـ ــى أش ـ ـجـ ــار
الزيزفون.
أفكر في األمهات
املجروحات مع أطفالهن
َّ
تمزق نومهم
بأعقاب الخوف.
يـقــول أحــدهــم :عـيــون االسـتـبــداد
كبيرة
ّ
ويحرك األشجار
لكن األشجار تقاوم
ّ
وال تسلم األطفال
أفكر في الطيور
واألطفال الذين ُسرقت أحالمهم
ّ
وامرأة تغني
وهي تحتضن األشجار:
هنا مأزق الطيور
هنا مأزق القلوب
تعال هنا ال يهم من أنت
هنا مأزق الشعوب.
( elçin sevgi suçinشاعرة
من مواليد دينزلي بتركيا.
ترجمة من التركية :محمد حقي
صوتشني)

محمد عالوة حاجي

مـ ــن عـ ـل ــى ص ـ ـهـ ـ ًـوة حـ ـص ــان ــه الـ ــذي
ي ـتـ ّ
ـوســط س ــاح ــة تــاريـخـيــة ُسـ ّـمـيــت
بــاس ـمــه ف ــي مــدي ـنــة م ــامل ــو ،أقـصــى
ج ـنــوب ال ـس ــوي ــدُ ،ي ـتــابــع غــوس ـتــاف أدول ــف
الـ ـث ــان ــي ( ،)1632 - 1594حـ ــركـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ّـارة،
ب ــان ــده ــاش ّ
ربـ ـم ــا .فــامل ـلــك الـ ـس ــوي ــدي ،ال ــذي
ُّ
ّ
لقب بــ«أب الحرب» لتفوقه في حروبه التي
واجــه فيها جيرانه األوروبـيــن ،يرى حوله،
اآلن ،أشخاصًا من خلفيات ثقافية مختلفة،
وهؤالء ليسوا ّ
سياحًا بالضرورة.
ّ
ال عجب ،فهنا ستلتقي بمواطنني سويديني
قــادمــن ،أو تنحدر أصــولـهــم ،مــن  175بلدًا.
ّ
ّ
نصف ســكــان هــذه املدينة املطلة على بحر
الـبـلـطـيــق ،وال ـبــالــغ عــددهــم قــرابــة  400ألــف
ّ
نـسـمــة ،هــم مــن املـهــاجــريــن ،ويـشــكــل الـعــرب،
ل ــوح ــده ــم ،ق ــراب ــة  %15ب ــامل ــائ ــة م ــن ال ـع ــدد
اإلج ـم ــال ــي .رقـ ـ ٌـم ال ش ـ ّـك أن ــه ف ــي ارتـ ـف ــاع مع
موجات النزوح األخيرة من سورية وبلدان
عربية أخرى.
بــإمـكــانــك تـلـ ُّ
والـثـقــافــة
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ـاه عــربـيــة فــي كل
الـعــربــيــتــن فــي املــديـنــة :مـقـ ٍ
شــوارع ـهــا تـقــريـبــا ،أح ــده ــا يـحـمــل اس ــم «أم
كـ ـلـ ـث ــوم» ،وال مـ ـك ــان ف ـي ــه ل ـغ ـيــر املــوس ـي ـقــى

ّ
الـشــرقـيــة ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا فــنــانــون ع ــرب .غير
بعيد ،ستجد الكثير من املكتبات التي تبيع
إصــدارات باللغة العربية .السينما العربية
ٌ
ح ــاض ــرة ه ــي األخ ـ ـ ــرى ،ب ــل إن م ــامل ــو بــاتــت
تحتضن ،منذ  ،2011مهرجانًا ّ
خاصًا بها.
ّ
ما الذي ينقص إذن؟ لعله السؤال الذي جمع
عـبــد الـلـطـيــف ح ــاج م ـحـ ّـمــد ،وه ــو صحافي
وكاتب ســوري قـ ِـدم إلــى السويد حديثًا ،مع
أربعة مهاجرين عرب آخرين؛ هم صحافيون
ّ
ورواد أعـمــال :عــاء القط ،وعــاء البرغوثي،
ّ
ّ
وم ـ ـ ــازن ال ـ ــزي ـ ــات ،وح ـ ـ ــازم أبـ ــو ي ــون ــس .أم ــا
اإلجابة فكانت« :معرضًا للكتاب العربي».
ً
ل ــم يـنـتـظــر ال ـفــريــق ط ــوي ــا ،وبـ ــدأ بتجسيد
مـ ـش ــروع س ـي ـح ـمــل اس ـ ــم «مـ ـع ــرض ال ـك ـتــاب
ال ـعــربــي ّ
األول ف ــي اس ـك ـنــدنــاف ـيــا» ،بــالـنـظــر
ّ
إل ـ ــى ك ــون ــه األول فـ ــي الـ ـس ــوي ــد ،والـ ـبـ ـل ــدان
ُ
َ
االس ـك ـنــدنــاف ـيــة ع ـم ــوم ــاُ ،
وي ـن ـتــظــر أن ت ـقــام
فعاليات دورتــه األولــى في قاعة «بالتيسكا
هالن» بني العشرين والثالث والعشرين من
نـيـســان/إبــريــل ال ـج ــاري ،بـمـشــاركــة عشرين
وأوروب ـي ــة ،تحضر بقرابة
دار نـشــر عــربـيــة ً
ّ
ـدد م ــن ال ـكــتــاب
أل ــف عـ ـن ــوان ،إض ــاف ــة إل ــى عـ ـ ٍ
والباحثني العرب واألجانب.
حديث إلى «العربي الجديد» ،يقول حاج
في
ٍ
مـحـ ّـمــد إن الـفـكــرة ج ــاءت فــي م ـحــاولــةٍ ّ
لسد

منذ القرن السابع عشر

طيلة أيــام المعرض األربــعــة ،يُقام
مــعــرض تــشــكــيــلــي حــــول الــمــلــك
السويدي ،كارل الثاني عشر (- 1697
 )1718الذي لجأ إلى مدينة إسطنبول
ً
فترة ،قبل أن
عام  1700وعاش فيها
ٌ
حاشية من
يعود إلى بــاده ومعه
المسلمين واليهود الذين استقرّوا
في السويد ،وتركوا بصماتهم فيها
إلى اليوم .لعلّها إشــارة بأن الحضور
المشرقي إلى الشمال ليس طارئًا كما
يبدو لبعضهم ،وأنه لم يكن فحسب
األول ،ورفاهية الثاني.
بسبب مصائب ّ

ف ــراغ تعيشه الـثـقــافــة الـعــربـيــة فــي الـســويــد:
ٌ
«إق ــام ــة م ـع ــرض ل ـل ـك ـتــاب ال ـع ــرب ــي ض ـ ــرورة
ّ
ولـيـســت م ـجـ ّـرد رفــاهـيــة ،خـصــوصــا فــي ظــل
مــوجــات ال ـن ــزوح األخ ـي ــرة .صـحـيـ ٌـح أن ّ
ثمة
ُ ّ
مكتبات توفر كتبًا بالعربية ،لكن الخيارات
ً
تـبـقــى م ـح ــدودة ج ـ ّـدًا بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـقــارئ
ً
ب ـهــذه ال ـل ـغــة .كـمــا أن أسـئـلــة ك ـث ـيــرة تأتينا
ّ
من السويديني حول الثقافة العربية .ولعل
الكتاب هو أفضل طريقة لتقديم أجوبة غير
تقليدية عنها».
ت ـ ـبـ ـ ّـنـ ــت امل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ َ
ـروع «م ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـس ـ ــة ابـ ـ ـ ــن رشـ ــد
ّ
الـتـعـلـيـمـيــة» ،وه ــي مـنــظـمــة ش ـبــه حكومية
تـ ّ
ـأسـ ـس ــت ع ـ ــام  ،2002وت ـن ـش ــط ف ــي م ـجــال
االن ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج ومـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز وال ـع ـن ــف
وت ــوض ـي ــح االل ـت ـب ــاس ال ـق ــائ ــم ف ــي املـجـتـمــع
السويدي حول الجاليات املسلمة وثقافاتها.
وب ــاس ـت ـث ـن ــاء ع ـ ــاء الـ ـق ــط ال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل فــي
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ،ف ــإن بـقـيــة فــريــق امل ـع ــرض تعمل
ّ
بشكل تطوعي.
تـقــول املـ ّ
ـؤسـســة إنـهــا تطمح ،مــن خــال هذه
ال ـت ـظــاهــرة الـثـقــافـيــة ،إل ــى «تـمـهـيــد الـطــريــق
نحو تهيئة بنية ّ
مؤسساتية واجتماعية من
شأنها تعزيز الثقافة لتحقيق حرية التعبير
وت ـع ــزي ــز ث ـقــافــة االنـ ــدمـ ــاج ف ــي املـجـتـمـعــات
االسـ ـكـ ـن ــدن ــافـ ـي ــة ،واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ن ـ ـمـ ــاذج مــن
ال ـت ـع ــاون وال ـش ــراك ــة ب ــن ال ـنــاشــريــن ال ـعــرب
َ
ّ
االسكندنافيني في حقلي النشر
ونظرائهم
والترجمة».
يعتقد حاج ّ
معرض للكتاب
محمد أن تنظيم
ٍ
من شأنه تلبية حاجيات الجاليات الناطقة
بــالـعــربـيــة فــي بـلــد مـشـ َـبــع بــالـثـقــافــة ويــولــى
اهـتـمــامــا فــائـقــا بــالـكـتــاب والـ ـق ــراءة« :هـنــاك
ّ
 299ب ـلــديــة ،وف ــي ك ــل واحـ ـ ــد ٍة مـنـهــا مكتبة
ٌ
مركزية ومكتبات صغيرة .الكتب موجودة
بلغات مختلفة بما فيها الـعــربـيــة .غير أن
املطلوب مـنــك ،كمهاجر ،هــو أن تـكــون جــزءًا
ّ
م ــن ه ــذا املـجـتـمــع ،م ــن دون أن تـتـخــلــى عن
خـصــوصـيــاتــك الـثـقــافـيــة .ل ــذل ــك ،ن ـح ــاول أن
نكون همزة وصل بني السويدي والسويدي
الـجــديــد» .وعــن معايير اخـتـيــار دور النشر
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،يـ ـ ـق ـ ــول« :ف ـ ـ ــي بـ ـل ــد ديـ ـمـ ـق ــراط ــي
ك ــال ـســوي ــد ،ل ـيــس ث ـ ّـم ــة م ـعــاي ـيــر كـتـلــك الـتــي
نعرفها في البلدان العربية .حرصنا على أن
ً
تكون جميع املجاالت حاضرة؛ األدب والفكر
والعلوم ،وكتب املــرأة والطفل ،كما سيكون
لـلـكـتــب التعليمية نـصـيــب بـ ــارز؛ مــن خــال
ســاســل مــدرسـيــة خـ ّ
ـاصــة بتعليم العربية،
َ
بهدف تعزيز الثقافة واللغة العربيتني في
ال ـس ــوي ــد» .ي ـعـتــرف ح ــاج مـحـمــد أن «ضـيــق

إطاللة
عبادة األبطال
ممدوح عزام

من ساحة غوستاف أدولف ،مالمو

الــوقــت جعلنا نعتمد بشكل أســاســي ّعلى
عالقاتنا الشخصية مع الناشرين وصناع
الـقــرار الثقافي الـعــرب .ولـعـ ّـل ذلــك مــا ّ
يفسر
غياب ناشرين من بلدان املغرب العربي ،وهو
ما سنحاول تفاديه في الدورات املقبلة».
خـ ــرى ،يـشـيــر إل ــى أن «الـسـلـطــات
م ــن جـهــة أ ّ
تسهيالت إلقامة التظاهرة،
السويدية وفرت
ٍ
ل ـنــاح ـيــة الـ ـج ــوان ــب اإلداري ـ ـ ـ ــة والـتـنـظـيـمـيــة
ـاء لـلـمـعــرض،
وش ـح ــن ال ـك ـتــب وتــوف ـيــر ف ـض ـ ٍ
ك ـمــا أن ـن ــا ملـسـنــا أص ـ ــداء إي ـجــاب ـيــة جـ ـ ّـدًا من
ال ـس ــوي ــدي ــن ال ـ ـعـ ــرب ،وغ ـي ــر الـ ـع ــرب أي ـض ــا،
خصوصًا من الشباب».
تـحـضــر ف ــي ه ــذه ال ـ ــدورة ع ـش ــرون دار نشر
عربية وأجنبية؛ من بينها« :الشبكة العربية
لــأب ـحــاث وال ـن ـش ــر»« ،وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة الـعــربـيــة
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات وال ـ ـن ـ ـشـ ــر» ،و«امل ـ ــرك ـ ــز ال ـع ــرب ــي
لــأبـحــاث ودراسـ ــة ال ـس ـيــاســات» ،و«املـكـتـبــة
ّ
املتوسط»،
العربية في ماملو» ،و«منشورات
ّ
املتوسط» و«دار الفكر»،
و«ناشرون» و«دار

و«م ـن ــاه ــج ال ـع ــامل ـي ــة» ،و«جـ ـس ــور لـلـتــرجـمــة
والـ ـنـ ـش ــر» ،و«دار الـ ـفـ ـك ــر» ،و«دار ال ـق ـم ــر»،
و«منتدى
و«مـسـكـلـيــانــي» ،و«دار امل ـشــرق»،
ً
ال ـعــاقــات الـعــربـيــة وال ــدول ـي ــة» ،إض ــاف ــة إلــى
ّ
ست دور نشر من السويد؛ هي« :سندباد»،
ونيبون« ،وهيغاس» ،وفيرس إيدوكايشن»،
و«بوغسان».
ع ـ ـلـ ــى ه ـ ــام ـ ــش املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرضُ ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــام عـ ـ ـ ــدد مــن
ّ
الفعاليات الثقافية التي تتوزع بني الندوات
والقراءات الشعرية وجلسات البيع
الفكرية
ً
بالتوقيع ،إضــافــة إلــى الـعــروض املسرحية
واملوسيقية .فــي الـيــوم ّ
األول ،يـقـ ّـدم الشاعر
والـ ـن ــاش ــط ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ـسـ ــوري امل ـق ـي ــم فــي
ال ـس ـ ّـوي ــد ،فـ ــرج بـ ـي ــرق ــدار ،ق ـ ـ ــراءات ش ـعــريــة،
ويوقع الروائي إبراهيم الجبني روايته «عني
ُ
الشرق» ،وتقام جلسة نقاش بعنوان «الحب
ّ
في اإلسالم» بمشاركة من كل من جورج كدر
وخلف علي الخلف.
وتـ ـق ــام ف ــي الـ ـي ــوم الـ ـث ــان ــي ،نـ ـ ــدوة ب ـع ـنــوان

القصة القصيرة موعد مع دوامة الجوائز

تلقي؟
أزمة اعتراف أم ّ

تتسرّب اإلشاعات عن
قرب إطالق جائز للقصة
على غرار «بوكر للرواية
العربية» ،فهل ستُطبع
مئات المجموعات
القصصية سنويًا ،و ُتعقد
الملتقيات للتبشير بقصة
جديدة؟

فاتح المدرس،
 29.5 × 38.5سم،
ألوان مائية على
ورق1981 ،
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مالمو همزة
وصل بين السويدي
والسويدي الجديد
 20ناشرًا عربيًا
وأجنبيًا وغياب ناشري
بلدان المغرب

ُ
ّ
تتضمن شهادات
أصبحت روائ ـيــا»،
«كيف
ّ
ل ـكــتــاب عـ ــرب؛ ه ــم :إبــراه ـيــم ال ـج ـبــن ،ودن ــى
غ ــال ــي ،ورب ـع ــي امل ــده ــون ،وزي ـن ــب الـكـنــانــي،
وش ــاك ــر األن ـ ـبـ ــاري ،وف ـج ــر ي ـع ـقــوب ،ومـفـيــد
ُ ّ
ن ـجــم ،كـمــا ت ـنــظــم نـ ــدوة ح ــول «امل ـ ــرأة وأدب
املهجر» بمشاركة كاتبات عربيات مقيمات
ف ــي ال ـس ــوي ــد؛ ه ــن :أس ـيــل ال ـع ــام ــري ،وأزه ــر
جرجس ،ومليس كاظم ،والكاتبة النرويجية
لينا ستيلباري.
ُ
ّ
متنوعة؛
وت ـقــام فــي الـيــوم الـثــالــث فعاليات
م ــن ب ـي ـن ـهــا عـ ــرض ف ــي ال ــرق ــص ال ـت ـع ـب ـيــري
ّ
تقدمه «فرقة آرام للفنون الشعبية» السورية
ّ
بـ ــإشـ ــراف ع ــون ــي مـ ــوعـ ــد ،وف ـ ـقـ ــرات خ ــاص ــة
بــالـطـفــل ،تـتـضـ ّـمــن م ـســرح ال ــدم ــى وق ـ ــراءات
كـتــب أط ـفــال بالعربية والـســو ّيــديــة وعــرض
مسرحية عربية سويديةُ .
ويخصص اليوم
ّ
ّ
األخير للقراءات الشعرية التي يقدمها كل
مــن :عــدي الــزعـبــي ،وربـعــي املــدهــون ،وتمام
هنيدي.

يتهم العديد من الكتاب في الغرب االسكتلندي توماس كاراليل بأنه قد ّ
حث،
منذ القرن التاسع عشر ،في كتابه الذي اتخذ اسم «األبطال» على عبادتهم.
وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية أكثر من مرة ،ومنها ترجمات مختصرة
ّ
اقتصرت على بضع مقاالت ،أو ترجمات اختصرت مقاالت الكتاب كله .ومن
النادر أن نجد نقاشًا ما حول رسالة الكتاب في الفكر العربي .بخالف ما
ّ
يحدث في الفكر الغربي ،حيث رأى كثير من الكتاب -في القرن العشرين
خاصة -أن كتاب كاراليل تنظير خطير للدكتاتوريات ،والنظم الشمولية.
خاصة حني طغت على القرن املاضي أسماء مثل هتلر وموسوليني وستالني
وماو تسي تونغ وكاسترو إلى العشرات من الطغاة الصغار اآلخرين الذين
تشبهوا بهم وحاولوا تقليدهم ،في بلدان العالم الثالث.
ً
الالفت أن نالحظ اليوم ،في سورية مثال ،اآلالف من الذين لم تعد لديهم حلول
ّ
ملــا يـمـ ّـرون بــه مــن مصاعب ســوى انتظار البطل .وال يــزال بعضهم يفكر
أن الحلول الوحيدة ،أو الراجحة ألزمــات أي بلد إنما هي وجود الشخصية
الكاريزمية التي تستطيع أن تلم الشتات من بني أفراد الشعب ،وتبعث امليت.
وهي نظرة تنم في الغالب عن احتقار الجماعة ،أو الشعب .كما أنها تزدري
ّ
اإلنسان العادي .واألخطر منها أنها تلخص الكل في الواحد البطل .وهناك
يسجل أو ّ
ّ
يطوب ثورات القرن العشرين ،خاصة في البلدان التي ّ
تحررت
من
من االستعمار ،بأسماء األبطال ،ويجري إهمال أو إلغاء أدوار األفراد اآلخرين
الذين حققوا االنتصارات .وتشهد السجاالت التي تنشأ على هوامش الثورة
ّ
السورية ،نشاطًا في استدعاء البطل .ويتمثل هذا االستدعاء في شكلني ،أو
خطني .األول يطارد أبطال املاضي ،ســواء من التاريخ اإلسالمي الغابر ،أو
من التاريخ الحديث واملعاصر ،كي يأتي بهم إلى الحاضر .والراجح أن هذا
امليل يعكس الرغبة في التعويض عن إحساس ضمني بالهزيمة العسكرية
والسياسية و»األخالقية» ربما ملشروع الـثــورة .والثاني يحاول أن يخطط
الستحضار البطل من املستقبل ،زاعمًا أنه األمــل الوحيد .والالفت هنا أن
يكون أحد املقترحات مستمدا من وصفات قديمة بالية ،تستنجد باملنقذ
ّ
الفريد ،أو ترشحه للقيادة .ومنها فكرة املستبد العادل التي تداولها مفكرون
عرب من محمد عبده إلى توفيق الحكيم.
ولــدى النقد الروائي مساهمات تؤكد حضور هذا امليل في نظرية الرواية.
وتعريف البطولة الــروائـيــة ،في النقد ،يكاد يتتبع نظرية األبـطــال .فـ»البطل
فــي الــروايــة ،شخصية مركزية تــدور حولها شخصيات ثانوية ،تضيئها
ً
وتستضاء بها ،وتنتج فعال روائـيــا يعيد تعريف الشخصيات جميعًا»،
وسبق للناقد املاركسي رالف فوكس أن كتب مقالة غاضبة قال فيها «إن
ّ
تخليه عن خلق البطل من أجــل ّ
مهمة تصوير الناس
الــروائــي الحديث في
ّ
العاديني في ظروف عادية ،قد تخلى عن الحياة نفسها» .وهو تنظير شديد
ّ
الغرابة من ناقد ينتمي إلى نظرية تكاد تؤله الجماهير.
ولألمر عالقة قوية بالخالف حول وظيفة الرواية ودورها الجمالي واملعرفي،
فهل تعيد املجد للبطل بوصفه عالمة تاريخية ،أم تسحب البساط ّ
لتمده
تحت أقدام صانعي التاريخ الحقيقيني؟

إصدارات

محمود منير

ّ
ً
لــم تصمد طــويــا اشتغاالت عــدد مــن النقاد
ال ـعــرب عـلــى تــأصـيــل الـقـصــة الـقـصـيــرة عبر
إعادتها إلى النماذج اإلحيائية التي ظهرت
في القرن التاسع عشر ،سعى أصحابها إلى
محاكاة املوروث السردي القديم من مقامات
ورس ــائ ــل ،ك ـمــا ف ــي أع ـم ــال نــاص ـيــف يــازجــي
( )1871 – 1800وأحمد فارس الشدياق (1804
–  )1887في لبنان ،ومحمد املويلحي (1858
–  )1930في مصر.
ُ
تـ ـسـ ـتـ ـع ــاد ه ـ ــذه امل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة كـ ـمـ ـح ــاول ــة ل ـف ـهــم
م ــا اص ـط ـل ــح ع ـل ـيــه ع ــرب ـي ــا بـ ـ ــ»أزم ـ ــة ال ـق ـصــة
ّ
ال ـق ـص ـيــرة» ،ع ـنــد اإلشـ ـ ــارة إل ــى قــلــة اإلن ـتــاج
القصصي ،أو عدم وجود ظواهر الفتة ،أو في
إجراء مقارنات بينها وبني الرواية بوصفها
أكثر رواجًا وتلقى «اهتمامًا» نقديًا وإعالميًا
وعلى مستوى الجوائز.
اسـتـقـ ّـر االع ـتــراف بــالـقـ ّـص كفن مستقل منذ
ب ــداي ــات ــه الـحـقـيـقـيــة ف ــي ع ـشــري ـن ـيــات ال ـقــرن
ّ
املــاضــي ،وتـحــديـدًا على يــد كــتــاب مصريني،
مثل محمود تيمور ويحيى حقي ومحمود
ّ
ط ــاه ــر الش ـ ــن ،وإن ظ ــل ــت «الـ ـح ــدوت ــة» هــي
العنصر األساس الذي ُبنيت عليه نتاجاتهم،
ال ـتــي ل ــم تـحــظ بـكـثـيــر اه ـت ـمــام أو ج ــدل كما
حدث مع شعراء التفعيلة أو النثر.
ّ
ورغ ـ ـ ـ ــم االطـ ـ ـ ـ ــاع امل ـ ـبـ ــكـ ــر عـ ـل ــى الـ ـقـ ـص ــة فــي
األدبــن الفرنسي واإلنكليزي ،تحديدًا ،قبل
أن ت ـت ــداخ ــل ت ــأث ـي ــرات أخ ـ ــرى م ــن الــروس ـيــة
واألملانية وأميركا الالتينية في فترة الحقة،

ّ
ً
إل أن مرحلة النضج ج ــاءت مـتــأخــرة قليال
ّ
ألسباب قد تتعلق بمكانة السرد القصصي
ّ
كجنس أدبي مستقل في الثقافة العربية.
ويـحـضــر هـنــا نـجـيــب مـحـفــوظ ال ــذي أصــدر
مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه الـ ـقـ ـصـ ـصـ ـي ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى «ه ـم ــس
الجنون» ( ،)1938عمله األدبي الثاني ،ولكنه
لم يول القصة األهمية التي أوالهــا للرواية،
بدليل إصداره مجموعته القصصية الثانية
«دنيا الله» عــام  ،1962كما أنــه تــرك عشرات
ُ
ّ
القصص فــي املـجــات مــن دون أن تنشر في
كتاب.
الـتـيــاران األبــرز فــي القصة العربية كانا في
واقـعـيــة يــوســف إدريـ ــس فــي الخمسينيات،
وغرائبية زكريا تامر في الستينيات ،واللتني
ّ
تـشـ ّـكــان ذروتـ ــن رئيسيتني فــي تـطـ ّـورهـمــا
وتــأثــر األجـيــال الالحقة بهما ،وبعد ذلــك لم
تجد مـحــاوالت التجريب باسم الومضة أو
القصة القصيرة جـدًا صــدى وأث ـرًا ،لتنطلق
التوصيفات حــول أزمـتـهــا منذ تسعينيات
القرن املاضي؛ أي بعد أقل من نصف قرن من
ازدهارها النسبي.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ك ــان ان ـش ـغــال املــؤت ـمــرات
وتأسيس الـجــوائــز والـسـجــاالت الصحافية
ّ
تـ ـت ــرك ــز ع ـل ــى ال ـش ـع ــر ومـ ـع ــارك ــه بـ ــن ال ـحــر
ّ
والتفعيلة والنثر ،ولم تنل القصة الحظ ذاته
ّ
وظل حضورها هامشيًا بشكل أو بآخر.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

صدر مؤخرًا عن «دار نينوى» كتاب من التفكيك إلى التأويل للباحث السوداني عبد المنعم
يقدم العمل النظريات الفلسفية التي أثّرت في األدب والنقد المعاصرين،
عجب الفيا.
ّ
ثم يبيّن كيف تبلورت في نظريات أدبية خالصة ،مثل نظرية موت المؤلف لـ روالن بارت،
ونظريات النقد الحديثة لدى نورثروب فراي.

الصديقي ،تعيد «دار التكوين» إصدار كتاب اإلله والدولة
بترجمة أنجزها عبد اللطيف
ّ
أشهر مؤلفات المفكر الفوضوي الروسي ميخائيل باكونين ( .)1876 - 1814العمل الذي
يسميه «التنازل عن العقل البشري» ،وفيه يساجل
كتب سنة  ،1871يناقش فيه باكونين ما
ّ
تيارات الفكر المهيمنة على أوروبا في القرن التاسع عشر من المثالية األلمانية إلى اليسار
الطوباوي الفرنسي.
عن منشورات «فضاءات» ،صدر مؤخرًا كتاب نقد الزيف وزيف النقد للكاتب والصحافي
المصري محمود الغيطاني .يوجد العنوان الفرعي للعمل فكرته؛ «احتضار النقد
العربي» ،حيث ينطلق المؤلف من تجربتيه في الكتابة اإلبداعية والصحافة ليرصد مظاهر
تخلّي ّ
النقاد عن دورهم في الساحة الثقافية العربية اليوم.

التراث الالمادي في مراتع الهالليين هو عنوان الدراسة التي أصدرها مؤخرًا الباحث
التونسي األزهر بلوافي عن «دار العلم» .يرصد العمل من زاوية أنثروبولوجية ،وتحديدًا
من منهجيات مجال دراسات التراث ،المتغيّرات الثقافية التي عرفتها أفريقية (تونس) في
العصر الوسيط جرّاء هجرات الهالليين من المشرق.

