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بنشره «إسهام من أجل ببلوغرافيا قوميّة» (بريشتينا ،)2021 ،يمأل الباحث
يخص الببلوغرافيات
فتحي مهديو فراغًا في المكتبة األلبانية فيما
ّ
ٌ
عمل
التي تتناول الدراسات العربية واإلسالمية بين عامي  1951و.2021
يوثّق نحو  800كتاب صدرت خالل سبعين سنة

عقود من الترجمات والدراسات
فتحي مهديو
ٌ

تذكير ألباني باالشتغاالت العربية
محمد م .األرناؤوط

من املعروف أن الببلوغرافيات ّ
تمد
الباحثني بمصدر ّ
مهم يساعدهم
فــي امل ـجــال ال ــذي يـشـتـغـلــون فيه.
وم ــن هـنــا يــأتــي ت ـعـ ّـدد الـبـبـلــوغــرافـيــات التي
تبدأ في االقتصار على رصد ما هو منشور
ّ
ّ
ممتدة
في جريدة أو مجلة أدبية أو ثقافية
املصرية) تعكس عــدة أجيال
(مثل «ا لـهــال»
ّ
من الكتاب الذين مثلوا مــدارس واتجاهات
مـخـتـلـفــة ع ـل ــى مـ ــدى قـ ــرن وأكـ ـث ــر ،وتـنـتـهــي
إل ــى رص ــد الـكـتــب ال ـص ــادرة فــي مـجــال ّ
معي
(كترجمات «ألــف ليلة وليلة» في العالم) أو
عـ ّـدة مجاالت متقاربة بالتزامن مع مناسبة
ّ
معينة (مثل مئوية استقالل بلد ما).
ٌ ّ
ّ
ص ـح ـيــح أن لــدي ـنــا فــي ال ـل ـغــة األل ـبــان ـيــة عــدة
لسبب
ببلوغرافيات ،ولكن من املالحظ أنها ـ
ٍ
أو آلخ ـ ــر (أي لـ ـي ــس ب ــالـ ـص ــدف ــة) ـ ـ ـ ت ـت ـجــاهــل
ّ
اإلص ـ ــدارات ال ـتــي تتعلق بمجال م ـعـ ّـن ،كما

هو األمر مع الدراسات العربية واإلسالمية.
وم ــن هـنــا تــأتــي الـبـبـلــوغــرافـيــا ال ـتــي أعـ ّـدهــا
املستشرق املخضرم فتحي مهديو ()1944
وأص ـ ــدره ـ ــا «م ـع ـه ــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـش ــرق ـي ــة»
ّ
ٌ
قومية»
«إسهام من أجل ببلوغرافيا
بعنوان
ّ
(بريشتينا )2021 ،ل ـتــركــز ع ـلــى ه ــذا امل ـجــال
َ
املتجاهل :الدراسات العربية واإلسالمية بني
عامي  1951و.2021
ّ
ّأما ملاذا االنطالق من  ،1951مع أن الدراسات
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة ف ــي ال ـل ـغــة األل ـبــان ـيــة
ٌ
ب ـ ـ ـ ــدأت قـ ـب ــل ذل ـ ـ ــك ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،فـ ـه ــو م ــرتـ ـب ــط
ّ
بتطورات البلقان بعد النزاع اإليديولوجي
ال ـ ـيـ ــوغ ـ ـسـ ــافـ ــي-الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــيف ـ ــي1948
ّ
و ت ــدا ع ـ ي ــا ت ــه املحل ّي ة واإلقليمية .حيث آ ث ــرت
يــوغـســافـيــا الـتـيـتــويــة (نـسـبــة إل ــى جــوزيــف
ّ
تيتو) ات ـ ب ــاع سياسة منفتحة على اقتصاد
َ
ال ـســوق واألدي ـ ــان وال ـعــالــم (ع ــدم االن ـح ـيــاز)،
ّ
في حني أن ألبانيا امل ـجــاورة تماهت مع كل
مــا هــو ستاليني فــي ال ـس ـيــاســة واالق ـت ـصــاد
والثقافة .وفي هذا السياق ،أعــادت السلطات
ال ـيــوغ ـســاف ـيــة ،ف ــي  ،1951اف ـت ـتــاح «م ــدرس ــة
ع ـ ــاء الـ ــديـ ــن» فـ ــي ب ــري ـش ـت ـي ـن ــا ،الـ ـت ــي كــانــت
تـ ـ ّ
ـدرس الـلـغــة الـعــربـيــة والـثـقــافــة اإلســام ـيــة،
ع ـل ــى ن ـم ــط «م ـ ــدرس ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــازي خـ ـس ــرو ب ــك»
ف ــي س ــراي ـي ـف ــو .ومـ ــع م ـ ــرور الـ ـسـ ـن ــوات ،تــابــع
العديد من ّ
الخر يجني دراساتهم األكاديمية
ّ
متخصصني في الدراسات العربية
ليصبحوا
واإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـ ـعـ ــروفـ ــن فـ ــي يــوغ ـســاف ـيــا
وخ ــارجـ ـه ــا (حـ ـ ـ ــارث س ـي ــاج ـي ـت ــش ،وأس ـع ــد
دوراكوفيتش ،والياس رجــا ،وفتحي مهديو
وغ ـي ــره ــم) .وب ـع ـبــارة أخ ـ ــرى ،تــأتــي اآلن هــذه
الـبـبـلــوغــرافـيــا ف ــي ال ــذك ــرى الـسـبـعــن إلع ــادة
افتتاح هــذه املــدرســة ّ
لتبي ال ــدور الــذي لعبه
ّ
خـ ّـريـجــوهــا ،إل ــى جــانــب آخــريــن ،فــي الـتــوســع
الــواضــح ل ـلــدراســات العربية واإلســام ـيــة في
اللغة األلبانية.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع مـ ـ ــاح ـ ـ ـظـ ـ ــاتـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ـ ـ ــة عـ ـل ــى
الـ ـبـ ـبـ ـل ــوغ ــرافـ ـي ــات الـ ـت ــي صـ ـ ـ ــدرت قـ ـب ــل ذل ــك
وت ـ ـجـ ــاه ـ ـلـ ــت بـ ـشـ ـك ــل واضـ ـ ـ ـ ــح هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال
(ال ــدراس ــات الـعــربـيــة واإلس ــام ـي ــة) ،يــوضــح
فتحي مهديو أنــه ّ
خصص هــذا الكتاب فقط
للكتب ـ التي يناهز عددها  800ـ مع تسميته
ّ
قومية»،
عمله «إس ـهــام من أجــل ببلوغرافيا
ألنه سيصبح من الصعب الحقًا تجاهل مثل
هذا الجانب في الببلوغرافيات الالحقة ،مع
ّ
مخصصًا
وعـ ــده أن ي ـكــون اإلص ـ ــدار الـ ـق ــادم

فتحي مهديو

َموجتان

بدءًا من  ،2008عرفت ألبانيا موجة ثالثة من الدراسات والترجمات
العربية ،إذ ن ُشرت ترجمات ألعمال مثل «رجال في الشمس» لغسان
كنفاني و«قلب الليل» لنجيب محفوظ ،تبعتها موجة رابعة مع
ت أ س ي س « م ع ه د ا ل ــ د ر ا ســات الشرقية» في بريشتينا ( ،)2017صدرت
ضم َنها عناوين مثل «القوقعة» لمصطفى خليفة بتوقيع عيسى
سمى
م م ي ش ي  ،و م خ ت ا ر ا ت ش ع ر ية لنجوان درويــش بعنوان «بلد ي ُ ّ
األغنية» بتوقيع محمد موفاكو.

ّ
للمقاالت والدراسات والترجمات في املجلت
الثقافية املعروفة في املجال األلباني .وعلى
ذك ــر ه ــذا امل ـجــال تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن هــذا
الكتاب الجديد اشتمل على ما هو صادر في
ال ــدول ال ـثــاث امل ـجــاورة (مكدونيا الشمالية
وكوسوفو وألبانيا) ،مع العلم بأن ما صدر
ف ــي م ـكــدون ـيــا ال ـش ـمــال ـيــة (وب ــال ـت ـح ــدي ــد في
سكوبيه وتيتوفو) وكوسوفو (وبالتحديد
في بريشتينا وبريزرن) هو أكثر بكثير مما
ص ــدر فــي أل ـبــان ـيــا ،ال ـتــي ال يــوجــد فيها بعد
قسم للدراسات العربية.
ومـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض عـ ـن ــاوي ــن الـ ـكـ ـت ــب يـمـكــن
ال ـقــول إن هــذه الببلوغرافيا الجديدة ّ
مهمة

ببلوغرافيا توثق
 70سنة من الدراسات
العربية واإلسالمية
في عام  1968بدأت
ترجمة األدب العربي من
لغته مباشرة

ّ
ألنها تكشف عن بــدايــات التأسيس الجديد
ل ـلــدراســات الـعــربـيــة واإلســام ـيــة فــي ظــروف
ّ
متغيرة ،سواء في البلقان أو العالم العربي
اإلســامــي .وفــي هــذا السياق تجدر اإلشــارة
بشكل خ ــاص إل ــى تــأسـيــس قـســم الــدراســات
الشرقية في «جامعة بريشتينا» عــام 1973
وت ــأسـ ـي ــس ق ـس ــم الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـش ــرق ـي ــة فــي
«جامعة تيتوفو» (مقدونيا الشمالية) في
 ،2008و«مـ ـعـ ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـش ــرقـ ـي ــة» في
بريشتينا ،عام  .2017ومن ناحية أخرى ،فقد
ّ
ُ
كل ّي ٌ
ات للدراسات اإلسالمية ضمن
افتتحت
ّ
مظلة التعليم العالي الرسمي في بريشتينا
ً
ّأوال ( )1992وفي سكوبيه الحقًا (.)1997
وم ــن ه ـنــا ،ن ـجــد أن ال ـب ــداي ــات كــانــت ترتبط
ب ــوض ــع ك ـت ـ ٍـب م ــدرس ـي ــة ع ــن ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
وقــواعــدهــا بطريقة حــدي ـثــة ،ثــم وض ــع أولــى
امل ـعــاجــم ال ـعــرب ـيــة  -األل ـبــان ـيــة واألل ـب ــان ـي ــة -
العربية التي ّ
أعد ها فتحي مهديو وعيسى
ّ
مميشي وفخر الدين حبيبي ،ثم التحول إلى
التعريف باألدب العربي ًمن خالل الدراسات
والترجمات ،س ــواء تلبية لحاجات األقسام
ّ
مهتمًا
األكــادي ـم ـيــة أو ل ـل ـج ـم ـهــور الـ ــذي ك ــان
بذلك في إطــار االنفتاح على العالم العربي
اإلسالمي مع حركة عدم االنحياز.
ّأمـ ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــال ــدراس ــات اإلســام ـيــة،
ّ
ف ـي ـخ ـت ـلــف الـ ـ ـح ـ ــال ،ألن امل ـ ــوج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى مــن
اإلص ـ ـ ـ ــدارات اع ـت ـم ــدت ع ـلــى ال ــدع ــم اآلت ـ ــي من
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،مـ ــع انـ ـهـ ـي ــار ي ــوغـ ـس ــافـ ـي ــا ،لـنـشــر
ّ
ات ـ ـجـ ــاهـ ــات م ـع ـ ّـي ـن ــة فـ ــي اإلس ـ ـ ـ ــام امل ـع ــاص ــر.
ً
وه ـكــذا ،نجد فجأة عشرات الكتب تصدر في
األلبانية ألسماء لها داللتها من خالد محمد
خالد وعمرو خالد ،إلــى سيد قطب ،ومحمد
الـغــزالــي ،ويــوســف ال ـقــرضــاوي ،وعبد العزيز
بــن بــاز ،ومحمد متولي ال ـش ـعــراوي ،ومحمد
سعيد رمضان البوطي ،ومصطفى محمود،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى أبـ ــي األعـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــودودي ،وعـلــي
شــري ـع ـتــي ،واإلم ـ ــام الخميني وغ ـيــرهــم .ومــع
اس ـت ـمــرار ه ــذه املــوجــة املــدعــومــة مــن ال ـخــارج
لخدمة أجندات ّ
معينة ،نجد في املوجة الثانية
َ
ّ
ّ
بداية اإلصدارات التي ألفها الجيل األول الذي
تــابــع دراس ــات ــه ف ــي م ـصــر وال ـك ــوي ــت ولـيـبـيــا
والسعودية وســوريــة وال ـعــراق ،والــذي حاول
ّ
ّ
ـام متسق مع التراث املحلي.
أن يؤسس إلسـ ٍ
ّ
وفــي هــذا السياق ،ت ـصــدرت كوسوفو السبق
في مجال ترجمات القرآن الكريم من العربية
إلــى األل ـبــان ـيــة ،حيث ص ــدرت ّأول ترجمة في
 1985بتوقيع فتحي مهديو ،وتتالت بعدها
ال ـتــرج ـمــاتاملختلفة(م ــنال ـعــرب ـيــةوالتركية
والبوسنية واإلن ـك ـل ـيــزيــة) حتى بــات عددها
بتجاوز العشر .ومــن املــاحــظ أن بعض هذه
الترجمات حظي بدعم جهات ّ
معينة ،وأعيدت
طباعته ّ
عدة ّ
مرات في الداخل والخارج.
وفـ ــي ًم ــا يـتـعـلــق ً بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة وأدبـ ـه ــا،
دراسـ ــة وتــرج ـمــة ،فـقــد ارت ـبــط األم ــر بالجيل
املـ ـ ِّ
ـؤسـ ــس ل ـق ـســم االسـ ـتـ ـش ــراق ف ــي «جــام ـعــة
بــريـشـتـيـنــا» (ك ــوس ــوف ــو) وق ـس ــم ال ــدراس ــات
ال ـش ــرق ـي ــة ف ــي ج ــام ـع ــة ت ـي ـتــوفــو (م ـقــدون ـيــا
الشمالية) و«معهد الــدراســات الشرقية» في
بريشتينا ،الذي ّ
تأسس في  .2017كان جهد
ّ
ّ
املؤسس (الــذي يضم أسماء مثل
هذا الجيل
حـســن كـلـشــي ،وفـتـحــي مـهــديــو ،واسـمــاعـيــل
أحمدي ،ومحمد موفاكو ،وعبد الله حميدي،
ً
ّ
ينصب ّأوال على
وعيسى مميشي وغيرهم)
نشر املقاالت والدراسات في املالحق األدبية
ّ
للصحف اليومية امل ـعــروفــة ،أو فــي املـجــات
ً
األدبية والثقافية ،التي كانت تجد استقباال
جـ ّـيــدًا وطلبًا مــن هيئات التحرير ـ ـ وهــذا ما
نأمل أن يصدر في ببلوغرافيا ّ
خاصة قريبًا
ـ ثم في إصــدار الكتب التي ّ
بإبداعات
تعرف
ِ
أسماء معروفة في األدب العربي.
ً
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن عـ ـم ــا م ـثــل «ألـ ــف ليلة
ول ـي ـلــة» ك ــان ي ـصــدر ت ـبــاعــا باللغة األلبانية
ّ
مترجمًا عــن الــروس ـيــة ،إل أن عــام  1968كان
نقطة بداية لترجمة األعمال األدبية العربية
م ــن لغتها مباشرة ،حيث ص ــدرت مجموعة
قـصـصـيــة ملـحـمــود تـيـمــور ب ـع ـنــوان «ال ـحــاج
جلبي وقصص أخرى» بتوقيع حسن كلشي
(،)1976-1921م ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـ ـسق ـ ـ س ــما ل ـ ــدرا س ـ ــات
الشرقية في «جامعة بريشتينا».
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

نظرة أولى
ضمن سلسلة « تــرج ـمــان» ،صــدر عــن «املــركــز العربي
لألبحاث ودراســة السياسات» كتاب إميل دوركهايم
ملــارس ـيــل فــورنـيـيــه ،بـتــرجـمــة فــاطـمــة ال ــزه ــراء أزرويـ ــل.
ّ
يــوثــق ال ـع ـمــل ل ـس ـيــرة عــالــم االج ـت ـمــاع الـفــرنـســي ،ملقيًا
ا ل ـ ض ــوء على شخصيته ،و ع ــا ق ـ ت ــه باليهودية ،وحياته
العائلية ،وعالقاته بأصدقائه ومعاونيه ،ومسؤولياته
السياسية واإلدارية ،وآرائه السياسية .يستعني فورنييه
ّ
ليتحدث عن السياقات التاريخية
بمنظور السيرة الذاتية
والثقافية والسياسية والفكرية للمشهد الدوركهايمي؛
مثل اليهودية في فرنسا ،وم ــدارس الجمهورية الثالثة
وجامعاتها ،واملناخ الفكري.
عــن «مـ َّ
ـؤس ـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية» ،صــدر حديثًا
ّ
كتاب لفتا :سجل شعب ،التاريخ والتراث الثقافي
وال ـن ـض ــال لــأكــادي ـمــي الـفـلـسـطـيـنــي نـظـمــي الـجـعـبــة،
ّ
بركات ،وخلدون بشارة ويعقوب
وبمساهمة كل من رنا
ً
ع ــودة .ي ـقـ ّـدم العمل دراسـ ــة عــن ب ـلــدة لفتا الفلسطينية
الــواق ـعــة على سفح وادي الشامي على املــدخــل الغربي
ُ
ملدينة ال ـقــدس ،وال ـتــي ُهـ ّـجــر أهلها ضمن تطهير عرقي
ّ
ُ
وظل ٌ
عدد من مبانيها التي لم ت َ
جرف
شامل سنة ،1948
كـغـيــرهــا مــن ال ـقــرى واملـ ــدن شــاه ـدًا عـلــى الـنـكـبــة وعلى
ّ
تطور القرية الفلسطينية على مستويات الثقافة والبيئة
والعمارة والتخطيط الحضري وغيرها.
ّ
جمهوريتان وتونس واحــدة عنوان السيرة الذاتية
ال ـتــي وضـعـهــا رج ــل ال ــدول ــة الـتــونـســي مـحـمــد الـنــاصــر
وصـ ــدرت حــديـثــا بالفرنسية عــن م ـن ـشــورات «ل ـيــدرز».
ي ـعــود الـنــاصــر إل ــى ب ــداي ــات تـجــربـتــه الـسـيــاسـيــة ضمن
الحركة الوطنية ،وبعد االستقالل كان من الشباب الذين
ّ
اعتمد عليهم نظام الحبيب بورقيبة ،وقد تقلد منصب
وزير الشؤون االجتماعية ،قبل أي ُيبعد عن مواقع القرار
خالل حكم زين العابدين بن علي ،لكنه دعي بعد ثورة
ّ
 2011كشخصية وطنية لتقلد مواقع وزاريــة ،وانتخب
رئيسًا للبرملان في  ،2014ثم شغل منصب الرئاسة في
 2019بعد وفاة الباجي قائد السبسي.
عـ ــن «دار ش ـ ـهـ ــريـ ــار» ،ص ـ ــدر مـ ــؤخ ـ ـرًا كـ ـت ــاب شـعــريــة
التخييل ونظرية الــروايــة ،بترجمة لحسن أحمامة
والذي انتقى فيه عددًا من البحوث والدراسات املرجعية
فــي م ـجــال ال ـســرديــات .ق ـ ّـدم الكتاب سعيد يقطني الــذي
ّ
تتضمنها املقاالت السبعة
أشــار إلى أن املقاربات التي
ت ـف ـيــد ال ـب ــاح ــث ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي يـشـتـغــل ب ـ ــاألدب عــامــة،
والسرد خاصة ،من حيث توفيرها لكثير من املفاهيم
واملنهجيات .يأتي هذا العمل بعد مجموعة من الترجمات
التي أنجزها أحمامة ضمن ا ل ـ س ــرد ي ــات مثل« :شعرية
الروية» لـ فنسان جوف ،و«اللسانيات والرواية» لـ روجر
فاولر ،و«الخطاب» لـ سارة مليز.
ص ــدر ك ـتــاب فـلـسـطــن :ذاكـ ــرة امل ـق ــاوم ــات ،للشاعر
والباحث املغربي محمد بنيس ،عن منشورات «املركز
الثقافي للكتاب» ،وهــو عمل يعود إلــى مــراحــل احتالل
ّ
ف ـل ـس ـط ــن ،وكـ ـي ــف ت ـش ــك ــل خـ ـط ــاب ث ـق ــاف ــي م ـنــاهــض
للسياسات الصهيونية .ينقسم الكتاب إلى أبــواب ،هي:
إشراق ذاكرة ،عبر املآسي ،إبداع رؤية ،من هنا غزة ،سيد
ال ـضــوء :محمود دروي ــش ،أزمـنــة ال ـقــدس ،ثــم ذاك ــرة في
مكانها .من أبرز ما ّ
يقدمه بنيس في هذا الكتاب قراءة
شاملة في الكتابات ِّ
املؤس سة للكيان الصهيوني مثل
كتاب ليون بينسكر «االنعتاق الذاتي» ( ،)1882وكتاب
ثيودور هرتزل «دولة اليهود» (.)1896
عــن «دار امل ــدى» العراقية صــدرت حديثًا ترجمة كتاب
ّ
وانتهى كل شيء للكاتبة والروائية الفرنسية سيمون
ّ
دو بوفوار ،بتوقيع ّ
محمد فطومي .يمثل الكتاب الجزء
األخـ ـي ــر م ــن س ـل ـس ـل ـ ٍة س ــردي ــة ذات م ــام ــح ّ شـخـصـيــة،
تحمل عنوانًا جامعًا هــو «ذ ك ــر ي ــات» .تتوقف صاحبة
«الجنس اآلخر» عند نضالها من أجل حقوق املرأة ،كما
تستحضر أجواء الوسط األدبي والفكري الباريسي الذي
عاشت فيه ،وتسرد بعضًا من رحالتها ولقاءاتها .يأخذ
الكتاب شكل جردة لحصيلة شخصية تتناول فيها دو
بوفوار بالتحليل بعض أعمالها ومواقفها السابقة ،غير
ّ
مترددة في نقد بعضها وتجاوزها.
ّ
الفضاء ات العامة في مدينة ع ـ ّـم ــان :بني
التنوع
الحضري والتباين االجتماعي عنوان كتاب صدر
للباحث الفلسطيني ض ــر غ ــام شتية ،ع ــن ف ــرع «املــركــز
ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراسـ ـ ــة ال ـس ـيــاســات» ف ــي ب ـيــروت،
ويتناول فيه انقسام العاصمة األردنية؛ شرقية وغربية،
وم ــا تــرك ـتــه ال ـت ـحــوالت النيوليبرالية مــن تــأث ـيــرات على
نمط االستهالك وطبيعة الحياة اليومية في املنطقتني.
كما يصف ت ــار ي ــخ املدينة التي كانت تشبه غيرها من
ال ـحــواضــر اإلســام ـيــة حتى أربعينيات ال ـقــرن املــاضــي،
وكيف ّ
تغيرت بنيتها العمرانية نتيجة عوامل سياسية
واجتماعية واقتصادية خالل ما يقارب سبعة عقود.
ّ
يتتبع الباحث املغربي صدوق نور الدين في كتابه «عبد
الله العروي بني التمثل الذاتي وصورة العالم» الذي صدر
حديثًا عن اآلن ناشرون وموزعون العوالم السردية
في تجربة املفكر املغربي ( ،)1933حيث يدرس روايتيه
«غيلة» و«اآلفة» ،واليوميات التي نشرت في أربعة أجزاء
ب ـع ـنــوان «خ ــواط ــر ال ـص ـب ــاح» وك ــذل ــك مـســرحـيــة «رج ــل
الذكرى» ،التي جاءت في صيغ وأشكال ّ
متنوعة ّقدمها
ّ
ـواز لنتاجه الفكري ،وهي تتضمن
العروي في مسار مـ ٍ
مــواق ـفــه وآراءه إزاء ال ـت ـحـ ّـوالت االجتماعية والتاريخية
والثقافية التي انعكست في أحداث ترجمتها شخصيات
في كتاباته األدبية.

