
القديم«، ومن  السندباد  مصري« و»حديث 
هــنــا الـــعـــنـــوان الـــجـــامـــع لــلــطــبــعــة الــجــديــدة 
»سندباديات«، حيث االتكاء على العناوين 
ــاب عـــلـــى حــــــدة، كـــمـــا عــلــى  ــتـ املــــفــــردة لـــكـــل كـ
السندباد  السم  والثقافي  الرمزي  املحمول 

في الذاكرة العربية.
ال يعمد فوزي في كتبه إلى مجّرد تسجيل 
فيها  الشخصية  ومــشــاعــره  الرحلة  وقــائــع 
إنما  والطرائف،  اإلغـــراب  أو قنص لحظات 
هو يفعل كل ذلــك ويخلطه برؤيته لواقعه 
وتحليالته  األدبــيــة  وبمطالعاته  وعــصــره، 
أخيرًا  ُيصيغه  ثــم  واالجــتــمــاعــيــة،  النفسية 
فـــي صـــيـــاغـــات ال تنقصها  ــا  ــراقـ بـ ــا  واضـــحـ
الطرافة، وإن كانت تلك الخالصات ال تخلو 
أحــيــانــا مــن إشــكــال أو تــنــاقــض. هــا هــو في 
فاتحة كتابه »سندباد عصري، جوالت في 
املــحــيــط الــهــنــدي« يــقــول بــوضــوح: »درجـــت 
ــــرب، واإلعـــــجـــــاب بــحــضــارة  ــغـ ــ ــب الـ عـــلـــى حــ
الــتــكــويــن من  ــغـــرب، وقــضــيــت أهــــم أدوار  الـ
عــمــري فــي أوروبــــا، فتمكنت أواصـــر حبي، 
وتـــقـــّوت دعــائــم إعــجــابــي. فــلــّمــا ذهــبــت إلــى 
الشرق، عدت إلى بالدي وقد استحال الحب 

واإلعجاب إيمانا بكل ما هو غربي«. 
 هـــذا الــتــصــديــر لــلــكــتــاب الــــذي صـــدرت 

ّ
لــكــن

طبعته األولى عام 1938، ُحذف من الطبعة 
الــجــديــدة عــن »قــصــور الــثــقــافــة«، وال نعلم 
يفترض  النية  كــان حسن  لــذلــك، وإن  سببا 
أن األمــر حــدث سهوًا، فــإن ســوء الظن الذي 
هــو مــن حسن الفطن أيضا يوحي بــأن في 
الـــحـــذف إراحـــــة لــلــذهــن مـــن إشـــعـــال مــعــارك 
 ،

ً
»الــشــرق والــغــرب«، مــع أنها لــم تنته أصــال

ومــا زالــت رحاها تــدور لــآن في الــدراســات 
 
ً
الثقافية كما في العلوم االجتماعية، فضال

عن السياسة بطبيعة الحال.
غير أن هذا اإلعالن ال يحبس شخصية فوزي 
في بعد واحــد، فقد آمــن بتالقي الحضارات 
 حضارة 

ّ
وبأن بعضها يأخذ من بعض، ولكل

فضل على الحقاتها، بل إنه أفرد أحد كتبه 

للبحث في  القديم«  السندباد  وهــو »حديث 
األدب الجغرافي العربي والرحالت البحرية، 
ومّد خيطا بني رحالته الشخصية ورحالت 
ــعـــرب األوائــــــــل، وأقــــــّر بــاألثــر  الــجــغــرافــيــني الـ
العربي الكبير على علوم الجغرافيا والبحار 
فــي الــعــصــور الــوســطــى، ثــم بــبــراعــة مؤلفي 
ألــف ليلة وليلة فــي اســتــخــدام هــذه املعارف 
وتطويعها  الجغرافية  والــكــشــوف  البحرية 
ــي الــعــظــيــم وخــصــوصــا في  فــي نصهم األدبــ

رحالت السندباد.
يـــزعـــم فـــــوزي فـــي حـــديـــث إذاعــــــي قـــديـــم مع 
ــاروق شــوشــة فــي بــرنــامــجــه »مــع  الــشــاعــر فــ
األدبــــــاء« أنـــه لـــم يــكــتــب »حـــديـــث الــســنــدبــاد 
ــقـــديـــم« دفـــعـــا لــتــنــاقــض قـــد يـــبـــدو مـــع ما  الـ
يــصــّدر بــه كتابه »ســنــدبــاد عــصــري«، إنما 
في طريق البحث الحضاري يالقي اإلنسان 
مــا هــو جــديــر بــالــفــحــص والــبــحــث، كــمــا أن 
»ال يعني  الــغــرب  باقتفاء حــضــارة  مناداته 
ــدادي«، مــع أنـــه هو  ــ أنــنــي أنــكــر حــضــارة أجــ
نفسه من سيقول إن شعوب الشرق »تهيم 

وتسدر في غيبياتها وغيبوبتها«.
ال نقصد بكل تأكيد إدانة دكتور فوزي، أو 

القاهرة ـ محمود عاطف

ــة قـــصـــور  ــئــ ــيــ حـــســـنـــا فـــعـــلـــت »هــ
ــادة طـــبـــع أعـــمـــال  ــ ــإعـ ــ الـــثـــقـــافـــة« بـ
 )1988  -  1900( فــــــوزي  حـــســـني 
تحت عنوان جامع هو »سندباديات«، وهو 
شروع بدأته عام 2017، ليصدر منه، أخيرًا، 
جـــزء خـــامـــس، هـــو »ســنــدبــاد إلـــى الـــغـــرب«. 
 كــثــيــريــن - وخــصــوصــا مـــن األجــيــال 

ّ
ولـــعـــل

ــــوزي، وال  الــجــديــدة - ال يــعــرفــون مـــن هـــو فـ
 كــــان مــعــاصــرًا لــشــمــوس الــثــقــافــة 

ً
أنــــه مــثــال

ــــه حـــســـني وتــــوفــــيــــق الــحــكــيــم  املــــصــــريــــة؛ طـ
ويحيى حقي وغيرهم، بل وال حتى أنه مع 
تخّصصه في علوم البحار كان سّباقا ومن 
القصيرة،  الــقــصــة  كــتــب  الـــذي  الــجــيــل األول 
ثــم انــصــرف عــنــهــا إلـــى مــا ُعــــرف بــه الحــقــا: 
متبّحرًا في املوسيقى الكالسيكية الغربية، 
وسندباد الزمن الحديث من خالل كتاباته 

الفريدة في أدب الرحلة.
كتبه الخاصة بأدب الرحالت تنطق بعمق 
ثقافة صاحبها وسعة اطالعه، وتضم بني 
املكان  في  حقيقيٍة  حركٍة  خبرة  صفحاتها 
أو مــجــازيــة بــني طبقات الــزمــان؛ مــن النوع 
و»سندباد  عصري«  »سندباد  كتبه:  األول 
ــاد  ــدبــ ــنــ ــر »ســ ــ ــيــ ــ إلـــــــى الـــــــغـــــــرب«، ومـــــــن األخــ

بغداد ـ العربي الجديد

العراقي األحــد املاضي  القضاء  مــع إصـــدار 
 ثــــالث شــخــصــيــات 

ّ
مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال بـــحـــق

شــاركــت فــي مــؤتــمــر »الــســالم واالســـتـــرداد« 
الذي ُعقد في مدينة أربيل منذ أيام، تحضر 
حـــوادث مماثلة وقعت  أسئلة جــدّيــة حــول 
في السنوات األخيرة، قام بها مسؤولون أو 
أعضاء في أحزاب لها ممثلون في البرملان 

ومجلس الوزراء العراقيني.
 مـــن الــنــائــب الــســابــق مــثــال 

ّ
ــل إلــــى جـــانـــب كــ

األلوسي أحد أبرز دعاة التطبيع مع الكيان 
ــبـــالد، ووســـــام الـــحـــردان  الــصــهــيــونــي فـــي الـ
أميركيا،  املدعوم  قائد تنظيم »الصحوات« 
تواجه الباحثة في وزارة الثقافة سحر كريم 
الــطــائــي قـــرار االعــتــقــال ذاتــــه، بــعــد تالوتها 
البيان الختامي للمؤتمر الذي شاركت فيه 
ــا صــراحــة  ودعـ عــراقــيــة،  ثالثمئة شخصية 

»اتــفــاقــيــات أبــراهــام«  إلــى انــضــمــام بــغــداد لـــ
ــبــــي واملـــنـــامـــة  ــــت عـــلـــيـــهـــا أبــــوظــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــتــــي وق الــ

والخرطوم والرباط.
الــوزارة  لجنة شّكلتها  إلــى  أحيلت  الطائي 
معرفة  دون  مشاركتها  شــأن  فــي  للتحقيق 
مصير التحقيقات في بلد تتجاذبه إرادات 
سياسية عــّدة تخضع لقوى خارجية، لكن 
املــوظــفــة املــذكــورة دافــعــت عــن موقفها عبر 
قالت  اإلعــالم  لعدد من وسائل  تصريحات 
ــواء كــانــت  ــ ــوة، سـ ــ ــه ال يــمــكــن ألي قـ فــيــهــا إنــ
محلية أم خارجية، أن تمنعها من االنخراط 
في أنشطة تطبيعية، كما جادلت في وجود 
نــصــوص دســتــوريــة تــجــّرم ذلــــك، خــالفــا ملا 

يقوله مناوئو التطبيع.
بمنأى  الرسمية  الثقافية  املؤسسة  تــزال  ال 
عــن الــشــبــهــة حــتــى الـــيـــوم، ولــطــاملــا سّجلت 
ــن مـــنـــاســـبـــة تــعــبــيــرًا  ــي أكـــثـــر مــ مـــواقـــفـــهـــا فــ
عـــن رفــــض إقــامــتــهــا عـــالقـــات مـــع االحــتــالل 
 مـــن يــدعــو 

ّ
اإلســـرائـــيـــلـــي واســـتـــنـــكـــارهـــا كــــل

عــلــى  بـــقـــدرتـــهـــا  الـــتـــشـــكـــيـــك  أن  إال  ــا،  ــهــ ــيــ إلــ
بها  تحيط  مسألة  تبقى  موظفيها  تجريم 
إذ  إلى حــوادث سابقة،  الشكوك باالستناد 

أكثر من أدب رحلة

إدانات شعبية ورسمية 
لمشاركة شخصيات 

عراقية في مؤتمر عقد 
في أربيل مؤخرًا ودعا 

إلى التطبيع مع العدو. 
تساؤالت ُتطرح حول 
دور المثقف العراقي

تستكمل »هيئة قصور 
الثقافة« إصدار أعمال 
الكاتب المصري، حيث 
صدر منها جزء جديد 

هو »سندباد إلى الغرب«. 
لكّن جمال الرحالت بين 

الشرق والغرب، وبين 
فصول متباعدة من 

التاريخ، يُنّغصه إهمال 
الجودة الفنية في إخراج 
الكتاب، ما يعيق القراءة 

ويصّعبها

العراق  اختراقات متكرّرة لجدار الرفض الشعبي

السحب تنتظر قليًال، تذهُب قليًال

حسين فوزي  أعمال ال ُتنصفها المنشورات الرسمية

يخلط وقائع جوالته 
بمطالعاته األدبية 
وتحليالته النفسية

ال يمكن مقاربة التطبيع 
دون العودة إلى لحظة 

االحتالل األميركي

مّد خيطًا بين رحالته 
الشخصية ورحالت 

العرب األوائل

العرب  الكتّاب  أحــد  فــوزي  حسين  يعّد 
القالئل الذين أفادوا األدب من تخّصصهم 
المعرفي، فقد كان عالم بحار، ومن هنا 
الرحلة  أدب  أعماله ضمن  كانت معظم 
واتخاذه السندباد شخصية موازية له في 
 ،)1938( عصري«  »سندباد  مثل:  مؤلفات 
 ،)1942( الــقــديــم«  السندباد  و»حــديــث 
و»سندباد مصري« )1961(، و»سندباد إلى 
الجديدة(،  الطبعة  غالف   ،1968( الغرب« 
كما   .)1973( ــارة«  ــي س فــي  ــاد  ــدب و»ســن
الموسيقى  حول  بالكتابة  فوزي  اشتهر 

الكالسيكية بأسلوب مبّسط.

قناع عالِم البحار
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ثقافة

قراءة

متابعة

رباعيات

فعاليات

حتى محاكمته على ضوء معارف عصرنا، 
وقد تبنّي لنا ذلك التشابك املعقد بني الفكرة 
واآللــة ومــا ينتج منهما معا، في حني كان 
فوزي - وربما معه جيله - يفصلون اإلنتاج 
 
ً
ــادي الــغــربــي عـــن مــعــيــنــه الــفــكــري فــصــال ــ املـ
معمليا ال يخلو من تعسف، بل ولم يعتور 
ــارة الـــغـــربـــيـــة أي ضــعــف  ــالـــحـــضـ ــه بـ ــانـ ــمـ إيـ
صرع 

ُ
»حتى بعد أن كادت هذه الحضارة ت

قــرار  أبطلت  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة  إن 
الــنــواب بفصل مــثــال األلــوســي إثر  مجلس 

زيارته تل أبيب عام 2006.
ــقـــاربـــة مــــوضــــوع الــتــطــبــيــع فــي  ال يــمــكــن مـ
العراق من غير الرجوع إلى لحظة االحتالل 
األميركي عام 2003، وبعيدًا عن االتهامات 
العراقية  املعارضة  في  زعماء  التي طاولت 
عــــن لــقــائــهــم بــشــخــصــيــات صــهــيــونــيــة فــي 
فإن  التسعينيات،  خــالل  املتحدة  الــواليــات 
الــخــطــوة األولــــى الــتــي قـــام بــهــا هـــؤالء بعد 
باتخاذ  لت 

ّ
تمث الحكم  ســّدة  إلــى  وصولهم 

بــــحــــذف عـــبـــارة  يـــقـــضـــي  قـــــــرار ســـنـــة 2004 
»يــســمــح بــالــســفــر الــــى جــمــيــع دول الــعــالــم 
ت على جواز السفر 

ّ
عدا إسرائيل« التي ظل
العراقي منذ االستقالل.

وفي السياق ذاته، تّم إلغاء »مركز الدراسات 
والــذي  بــغــداد«  فــي »جــامــعــة  الفلسطينية« 
أنــشــئ عــــام 1967، وتــخــّصــص فـــي الــبــحــث 
 عـــبـــر مــجــمــوعــة 

ّ
ــتـــل ــيـــان املـــحـ فــــي واقــــــع الـــكـ

اهتمام  انحسار  بموازاة  فات، 
ّ
ومؤل أبحاث 

الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بــــالــــصــــراع الـــعـــربـــي 
اإلسرائيلي، وسط صعود دعوات عنصرية 
ــادت إلـــى  ــ ضــــد الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني قــ
أعـــمـــال قــتــل وتــدمــيــر ملــمــتــلــكــاتــهــم بــذريــعــة 
إلى  وأفضت  السابق،  النظام  مع  تعاونهم 

تهجير معظمهم إلى خارج العراق.

تحت أقدام النازية والفاشية، وحتى وهذه 
الــحــضــارة »الــعــظــمــى« تــهــّددهــا مخترعات 
ــام«، كـــمـــا أضـــــــاف فــــي حــديــثــه  ــ ــعــ ــ الـــفـــنـــاء الــ

السالف مع فاروق شوشة.
املـــدهـــش أن فـــــوزي وهــــو يـــتـــوّجـــه بــأحــالمــه 
لبالده صــوب الشاطئ األوروبـــي، فإنه فعل 
ذلك بلغة عربية ال تعوزها الصحة أو الدقة، 
ــة وحـــســـن الـــســـبـــك، وهــو  ــرافـ ــطـ  عـــن الـ

ً
فـــضـــال

مـــا نــصــادفــه فـــي أحـــاديـــثـــه الــشــخــصــيــة كما 
فــي ســنــدبــاديــاتــه، وصــــواًل لــدّرتــه »ســنــدبــاد 
مصري؛ جوالت في رحاب التاريخ« الذي هو 
بانوراما شاملة وسريعة للتاريخ املصري. 

فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب - وقــــد كــتــبــه فـــــوزي »فــي 
بــحــبــوحــة األدب والـــفـــن« كــمــا قـــال - تــرتــاح 
اللغة واملعارف الواسعة في يديه، وتسري 
منه إلينا دفــعــات حــارة مــن الشجن وســوء 
ــذاب الــــذي القــــاه املـــصـــريـــون عــلــى طــول  ــعـ الـ
تاريخهم، لكننا نمسك كذلك بروح املقاومة 
سببا  نعلم  وال  فــيــه،  تفننوا  مما  والحيلة 
- غير الجهل - يمنع من إقــرار هــذا الكتاب 
عــلــى مـــراحـــل الــتــعــلــيــم املـــدرســـيـــة، لــكــن ها 
نــحــن نــشــكــر »هــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة« على 

إتاحة هــذه األعــمــال، وإن كــان ذلــك ال يعني 
الفنية  الــجــودة  بإهمال  القبول  بــالــضــرورة 
 أسعارها، فسعرها 

َ
في إخراج الكتب مقابل

الزهيد ال يشفع الستخدام مثل ذلك الورق 
 
َ
ــّوغ فــيــضــان ــرمــــادي الـــســـيـــئ، كــمــا ال يـــسـ الــ

الحبر حول الكلمات والسطور - ال في كرم 
وإنما نقص مهارة - بما يجعل من القراءة 
ــرًا عــســيــرًا وشــاقــا؛ هـــذا نـــوع مــن الــكــرم ال  أمـ
الذي  ذلــك  النيل«  »فيضان  ويكفينا  نحبه، 

حتى ما عدنا نراه.
وبالعودة إلى حسني فوزي، نحب أن نقول 
أخـــيـــرًا إن الـــرجـــل لـــم يــكــن بـــدعـــا بـــني أبــنــاء 
ــورة 1919، أو  ــ ــى ثـ جــيــلــه مــمــن يــنــتــمــون إلــ
الــســابــقــني عليها بــقــلــيــل، الــذيــن - وبــدرجــة 
ــــْوا وجــوهــهــم شــطــر الــغــرب وعــرفــوا 

ّ
مــا - ول

مــمــن   ،)mediterranean( بـــاملـــتـــوســـطـــيـــني 
شــطــحــوا بــأفــكــارهــم مـــا شــطــحــوا وأغـــربـــوا 
فــيــهــا مـــا أغـــربـــوا، لــكــنــه جــيــل ظــلــت أقــدامــه 
راســخــة فــي أرض وطــنــه، يــرجــو لــه الخير 
والرفعة، حتى وإن كان يفعل ذلك بسذاجة 
، أو - 

ً
أحيانا، لكنه لم يكن مغرضا أو جاهال

وهذا هو األهم - منبطحا.

مطبّعون في وزارة الثقافة

يا هوكوساي، انتظرني عند جسر الغانيات

وحتى  غد  يوم  من  بدايًة  يقام  أكــرا،  الغانية  العاصمة  في   »1957 »غاليري  في 
السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل معرض للوحات الفنان السوداني صالح 
المر )1966( بعنوان عيد ميالد. تقّدم اللوحات مشاهد من الحياة اليومية داخل 

األسرة، ويضيء الفنان السوداني خصوصًا العالقة بين الوالد وابنه.

في  النصر«  »قــوس  إلى  ــارة  زي الباريسي  ديستوار«  إي  »دار  متحف  ينّظم  غــدًا، 
العاصمة الفرنسية، حيث يتحّدث باحثون في التاريخ والعمارة والفنون البصرية عن 
النصر« يشهد  أن »قوس  باريس. يذكر  به  أبرز ما تشتهر  بات أحد  الذي  المْعَلم  هذا 

هذه األيام عرضَاً فنيًا يتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل.

العاصمة،  تونس  في  كروا«  سانت  »رواق  في  يقام  جماعي  معرض  عنوان  بيغ 
حتى 15 تشرين األول/ أكتوبر المقبل. يُعنى المعرض بلوحات األحجام الكبيرة ومن 
هنا العنوان الجامع لألعمال المشاركة. من الفنانين الذين تحضر لوحاتهم: سامي 
وسعاد  بيده،  وحبيب  حسين،  بن  ووسام  قويعة،  وسمير  )الصورة(،  عامر  بن 
المهبولي، وكوثر تيتش، ونصاف شكندالي، ومنجي معتوق، وعلي الزنايدي.

في »دار قنديل للثقافة والفنون« بطولكرم، يتواصل حتى 18 من الشهر المقبل 
في  افتتح  الذي  المعرض،  البحر.  إلى  الَحْجر  من  بعنوان  تفاُعلي  بصري  معرض 
أنجزها  الوسائط  متعّددة  وأعماًال  لوحات  يضمُّ  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن 

فنّانون فلسطينّيون مقيمون في فلسطين وخارجها على مدار عام ونصف.
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»ورشة مزدحمة« لـ زينب عبد الحميد، زيت على قماش، 1963

جسر فونا بإقليم كوزوكا في عمل لـ هوكوساي، 1834 تقريبًا

مقطع من »مجزرة صبرا وشاتيال« لـ ضياء العزاوي، حبر وشمع على ورق مثبت على قماش، 1983

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


