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�صدر عن بلنكاب - نيويورك 2010 كتاب 
بعنوان "النزعة املحافظة اجلديدة، م�صرية 

حركة" للموؤرخ الفرن�صي جو�صتان فاي�س 
ويقع الكتاب يف 376 �صفحة من القطع 

املتو�صط.
وبح�صب �صحيفة "البيان" يقدم الكتاب 
تاأريخًا مف�صال حلركة املحافظني اجلدد 

الأمريكيني على اأ�صا�س خم�س مراحل عرفها 
م�صار تطورها، و�صكلت كل مرحلة منها ف�صل 

من ف�صول هذا الكتاب، حيث تتم درا�صة 
الفرتة الواقعة "منذ احلرب الباردة حتى 
تفّجر الليربالية الأمريكية"، ثم "الع�صر 

الأول للنزعة املحافظة اجلديدة" و"الئتالف 
من اأجل اأغلبية دميقراطية والع�صر الثاين 

للنزعة املحافظة اجلديدة"، و"اخرتاع 
�صيا�صة خارجية حمافظة جديدة" و"اإنذار 

اأمريكا" و"رونالد ريجان، هل و�صل 
املحافظون اجلدد اإىل ال�صلطة؟"، و"الع�صر 
الثالث للنزعة املحافظة اجلديدة"، ثم "فهم 

معنى النزعة املحافظة اجلديدة".
ويت�صاءل املوؤلف خالل كتابه حول هل 

النزعة املحافظة اجلديدة هي امل�صئولة 
وحدها عن حرب العراق الأخرية؟ ثم يجيب 

بالنفي مربرًا ذلك بتقدمي حتليل معمق 
لآليات عمل اإدارة الرئي�س الأمريكي ال�صابق 

جورج بو�س، ويو�صح كيف اأن العديد 
من املحافظني اجلدد كانوا �صد احلرب يف 

البداية ثم ان�صووا حتت لوائها ودعموا تلك 

املغامرة.
وي�صري الكتاب اإىل اأن حركة املحافظني اجلدد 
هي حركة معقدة �صهدت الكثري من التطورات 
يجملها املوؤلف يف ثالثة ع�صور منذ ظهورها 
يف الوليات املتحدة الأمريكية خالل �صنوات 

ال�صتينات وحتى اليوم.
وي�صري املوؤلف اإىل اأن النزعة املحافظة 

اجلديدة قد لعبت دورا هاما يف �صن احلرب 
على العراق، كذلك �صجع املحافظون اجلدد 

الإطاحة ب�صدام ح�صني منذ 1997، ولكن 
لي�س بال�صرورة عن طريق التدخل الع�صكري 
الأمريكي املبا�صر. م�صريًا اإىل ما فعله هوؤلء 

من ا�صتخدام لالآلة الإعالمية لك�صب الراأي 
العام من اأجل احلرب.

�صدرت يف العا�صمة الفرن�صية 
باري�س مذكرات الإمرباطور 

الفرن�صي نابليون بونابرت والتي 
كتبها يف اأيامه الأخرية عندما كان 

منفيًا بجزيرة "�صانت هيلني" وذلك 
يف كتاب جديد عن دار "ثالندييه" 

اأعدها وقدمها الباحث تيريي لنتز.
وح�صبما كتبت كوليت مر�صليان، فاإن 

معد الكتاب تيريي لنتيز هو باحث 
ومتخ�ص�س يف احلقبة اخلا�صة 

ببونابرت و�صبق له كتابة العديد من 
الكتب حول حكمه وحياته.

بداأ نابليون كتابة هذه املذكرات 
وبعد اأن اأجنز اأكرث من ن�صفها تالها 

على معاونيه الأربعة الذين كانوا 
معه يف "�صانت هيلني" بعد معركة 

واترلو ال�صهرية وهم ل�س كا�س 
وغورغو وبرتران ومونتولون.

وخالل حديث له مع جملة 
لنتيز  اأكد  "لوفيجارو" الفرن�صية 

على اأن هذه املذكرات املعاد اإ�صدارها 
هي احلقيقية بالفعل، اأما املذكرات 

املوقعة بيد ل�س كا�س فهي مكتوبة 
من وحي احلوارات والأحاديث 

التي كان يجريها كا�س حني مت نفيه 
مع الإمرباطور اإىل �صانت هيلني 

ودونها يف مذكراته اخلا�صة، 
مو�صحًا اأن كا�س قد ترك اجلزيرة 
وعاد من املنفى باكرًا مما يعني اأن 

�صهادته كانت جمتزءة، يف حني ظل 
الثالثة الخرين مع الإمرباطور حتى 

النهاية.
ول�س كا�س �صارع اإىل الو�صول اإىل 

باري�س لن�صر املذكرات التي اأخذت 
�صهرة غري عادية فور �صدورها وبيع 

منها 800 األف ن�صخة حا�صدًا ثروة 
كبرية لأنه ن�صر الكتاب على عاتقه.
بينما تتوجه مذكرات الإمرباطور 

اإىل املوؤرخ لأن بونابرت حني 
كتبها اأراد اأن يكون املراقب الدقيق 

ملرحلة حكمه. حتى اأنه طلب من 
الربيطانيني وهو راحل اإىل �صانت 

هيلني تزويده مبحتوى مكتبة كاملة. 
وي�صري لنتيز اإىل اأن نابليون مل 

ي�صتطع تدوين كل مرحلة حكمه بل 
اأّرخ مرحلة "غزو ايطاليا" ومرحلة 
وهنا  يوم"،  م�صر" و"املئة  "غزو 

حتول نابوليون مراقبًا حقيقيًا، 
حيث ي�صف يف مذكراته حتركاته 

وحتركات خ�صومه بدقة وحيادية.
ويلفت الباحث واملوؤرخ الفرن�صي اأن 
يف  اأو�صع  �صهرة  "امليموريال" اأخذ 
حني وقع كتاب بونابرت الأ�صا�صي 

يف الن�صيان، وانه - لنتيز- رمبا 
يكون املوؤرخ الوحيد منذ 50 عامًا 

الذي عاد اإىل "املذكرات" الرئي�صية 
للوقوف على تفا�صيل حرب "املئة 

�صدر لل�صادق املهدي ال�صيا�صي يوم".
واملفكر ال�صوداين البارز ورئي�س 

حزب الأمة كتاب جديد بعنوان 
يف  الوطني  امل�صري  "ميزان 

ال�صودان" وياأتي �صدور هذا 
الكتاب يف فرتة حرجة مع اقرتاب 

ال�صتفتاء بجنوب ال�صودان.
وبح�صب �صحيفة "احلياة" 

اللندنية، يتناول الكتاب 
باملعلومات والتحليل هوية 

جنوب ال�صودان وروافد النزاع 
يف الدولة احلديثة بها، مركزًا 

خالل كتابه على التنظيمات 

الإ�صالمية و�صعود تياراتها منذ 
النتداب املايوي "جعفر منريي" 

و�صوًل اىل انقالب "النقاذ" الذي 
اأودى بال�صودان حلالها الراهنة 

عند مفرتق النق�صام.
كذلك يتناول املهدي ال�صاأن 

القت�صادي وترديه كواحد من 
اأ�صباب الأزمة الراهنة، اإ�صافة 
للم�صاكل الداخلية التي يعاين 

منها جنوب ال�صودان من خالل 
اأ�صوات جنوبية ودولية واأزمة 

دارفور.
وقد ن�صرت �صحيفة "احلياة" 

عدة ف�صول من كتاب املهدي، 
ويف احللقة الأخرية التي ن�صرتها 

ال�صحيفة اأ�صار املهدي يف كتابه 
اإىل الفرتة التي تلت �صقوط نظام 

منريي يف ال�صاد�س من اأبريل/ 
ني�صان 1985، واللقاء الذي 

جمعه مع ممثلني عدة للخارجية 
الأمريكية والبيت الأبي�س 

والبنتاجون وال�صتخبارات، يف 
باري�س يف كانون الأول /دي�صمرب 

.1985
وخالل هذا اللقاء اأ�صار اإىل 

حر�صهم على �صداقة اأمريكا نظرًا 

لدميوقراطيتها وكونها معني 
على التنمية القت�صادية وباب 

للتكنولوجيا؛ موؤكدًا اأن ذلك لن 
ياتي على ح�صاب تعاملهم مع 

املع�صكر ال�صرقي، اأو امل�صلحة 
الوطنية للبالد، فال ت�صهيالت 
ع�صكرية لأمريكا جترهم اىل 

اأجندة احلرب الباردة، ول 
ت�صهيالت للفال�صا جترهم اإىل دعم 

العدوان على �صعب فل�صطني.
وي�صري املهدي اإىل اأنه بالرغم من 
تفهم الأمريكيني لهذا املوقف، اإل 

اأنه و�صلته ر�صالة بعد انتخابه 
ب�صهر كانت اأثناء زيارة ال�صفري 
الأمريكي جاء فيها اأن "الوجود 

الليبي يف اخلرطوم اأكرب مما 
يجب، مما نخ�صى معه على اأمننا 
واملطلوب حتجيم هذا الوجود!"
ويقول املهدي "كان وا�صحًا من 

حديثه معي كرئي�س وزراء اأن 
الوليات املتحدة غري را�صية على 

تعاملنا الودي مع اإيران ومع 
ليبيا. ثم قال يل: اإذا مل ت�صتجب 
احلكومة طلبنا ف�صننقل �صفارتنا 

من اخلرطوم غري الآمنة اإىل 
نريوبي. قلت له: نحن نتعامل مع 
اإيران وليبيا من منطلق امل�صالح 

امل�صرتكة ويف حدودها، ول 
�صاأن لنا بعالقتهما بكم، ونعتقد 

اأن الليبيني يحرتمون �صيادة 
بالدنا ول خطر منهم عليكم 

يف اخلرطوم، واخلرطوم، كما 
تعلمون، اآمن لكم من نريوبي"

ونتيجة هذا احلوار قررت 
الوليات املتحدة فعاًل نقل 

�صفارتها اإىل نريوبي لفرتة ثم 
اأعادتها يف وقت لحق.

ويو�صح املهدي "هذا ال�صفري كان 
مر�صاًل خ�صي�صًا لإبالغنا ر�صالة 

قوية لندخل يف بيت الطاعة 
واإل..."

�صدر للروائي امل�صري عزت 
القمحاوي رواية جديدة بعنوان 

الآداب،  دار  عن  الديب" وذلك  "بيت 
ويعد هذا هو الكتاب الثامن والرواية 

الرابعة للقمحاوي، وتقع يف 320 
�صفحة من القطع املتو�صط.

وبح�صب موقع بوابة "الأهرام" 
تتناول الرواية حياة اأربعة اأجيال 

من اأ�صرة ريفية واحدة ت�صمى 
"الديب" وتقع يف قرية "الع�س" التي 

لي�س لها وجود حقيقي، وتتناول 
الرواية حالة العائلة والقرية يف 

متا�صكها مع نحو مائة وخم�صني عاًما 
من التاريخ امل�صري والعاملي.
تتعر�س الرواية لعدة اأحداث 

تاريخية مهمة منها حملة نابليون 
وتويل حممد علي ال�صلطة يف 

م�صر واحلربني العامليتني والهجرة 
اليهودية والنكبة وحروب م�صر 

املتعددة، وهي الأحداث التي 
يتناولها املوؤلف من خالل انعكا�صها 

على الأ�صرة التي متثل الطبقة 
الو�صطى الريفية التي ل حتظى 
بالهتمام يف الكتابة عن القرية 

امل�صرية.
تت�صابك حياة عائلة الديب مع تاريخ 

املنطقة من خالل فرار اأحد اأبنائها 
وزواج اإحدى بناتها يف فل�صطني، 
حيث يغادر ال�صاب اليتيم منت�صر 

الع�س يف بداية القرن الع�صرين 
بعد اأن خطب عمه حبيبته لنف�صه 
وبعيدا عن القرية، ثم ي�صارك يف 

عمليات �صد الإنكليز ويتم تهريبه 
اإىل فل�صطني.

اأما ابنة عمه جنية احلدباء فتتزوج 
من م�صن فل�صطيني، وتعود عقب 

النكبة مع ابنتها ال�صابة التي ذهب 

طفلها مع خاله باجتاه �صوريا، بينما 
يعود حفيد منت�صر من بغداد بعد 

غزو العراق يف �صورة اجلد، كذلك 
تفقد العائلة اأحد اأبنائها يف حرب 

اليمن.
تقول الناقدة د. �صريين اأبوالنجا يف 

مقالها املن�صور ب�صحيفة "احلياة" 
اليوم : يف رواية "بيت الديب" يتتبع 

عزت القمحاوي م�صار بلد باأكمله 
عرب "كتابة" تاريخ قرية الع�س يف 

حمافظة ال�صرقية منذ و�صول احلملة 
الفرن�صية حتى الحتالل الأمريكي 

للعراق.
وتكمن الده�صة يف قدرة الكاتب على 
منح ال�صخ�صيات احلرية الكاملة يف 

تدبر م�صائرها مع عدم فقدانه لدفة 
ال�صرد يف الوقت ذاته. مع تتابع 

احلكام على م�صر يتغري املكان يف 
�صكله وجوهره والعالقات العائلية 

والجتماعية، واأي�صًا عالقات الإنتاج، 
فيتغري الب�صر، ول تت�صابه الأجيال.

الرواية اإجمال ت�صرح التاريخ 
النف�صي والإجتماعي للفالح 

امل�صري، وحالة احلراك العامة 
بتغري ظروف البلد وخا�صة احلروب 

وموقف الفالح امل�صري املقاوم 
للظلم والإحتالل، وهناك العديد من 

الأحداث الدالة ومنها قيام �صالمة ابن 
جماهد بتاأ�صي�س م�صنع الن�صيج بعد 

عودته من احلرب، فكان ذلك اإعالنًا 
عن بوادر حتول الريف ودخول قيم 

احلياة ال�صناعية رويدًا على تلك 
اخلا�صة باملجتمعات الزراعية.

وهناك مقام ال�صيخ ال�صاكت )لأنه 
�صمت فرتة طويلة ثم مات( الذي 

يتعلق به اجلميع وينذرون جتديده 
دائمًا.

ل��������م��������اذا ن������ق������رأ؟
�صدر عن من�صورات جرا�صيه باري�س 2010 
كتاب جديد بعنوان "ملاذا نقراأ؟" من تاأليف 
الباحث والروائي الفرن�صي �صارل دانتزغ .

وبح�صب �صحيفة "البيان" الإماراتية، ي�صف 
املوؤلف القراءة يف كتابه قائاًل "القراءة لي�صت 

�صد احلياة. اإنها احلياة، حياة جدية، اأقل 
عنفا واأقل تفاهة واأكرث ا�صتمرارا" ويتابع 

ال�صبب  ولهذا  �صيء.  يف  تخدم  ل  "القراءة 
بالتحديد متّثل �صيئا عظيما. اإننا نقراأ كون اأن 

القراءة ل تخدم يف �صيء".
وعرب ت�صعة ف�صول ي�صرح املوؤلف الأ�صباب 
الداعية للقراءة وحتمل الف�صول العناوين 
التالية: "تعّلم القراءة" و"من القراءات" 
و"القراءة الأنانية" و"القراءة ل تغرّينا" 

و"القراءة من اأجل اللقاء مع الذات" 
و"القراءة لإيجاد عالقة مع العامل"، 

و"القراءة كاإبداع من جديد"، و"القراءة كي 
ل نرتك اجلثث ترتاح ب�صالم".

يقول املوؤلف يف كتابه "لقد �صادفت يف 
حياتي عددا اأقل من القارئني الكبار الذين 

يتح�ّصرون على اأنهم مل يكتبوا �صيئا مما 
�صادفت من الكّتاب ال�صغار الذين يتح�ّصرون 

على اأنهم مل يقراأوا عمليا".
كذلك ي�صري اإىل جدته لأمه التي كانت متتلك 

مكتبة مهمة من الن�صخ املرّقمة من الكتب 
والتي كانت تطلق عليها ت�صمية "الأوراق 

العظيمة" وكان بع�صها يحمل توقيع املوؤلف 
ذاته، ويرى املوؤلف اأن جّدة مار�صيل برو�صت 

كانت وراء جعله كاتبا، بينما لعبت اأخت 
غو�صتاف فلوبري، موؤلف "مدام بوفاري"، 
دورا كبريا يف م�صرية اإبداعه، ودور مثيل 

بذلك الذي لعبه اأب �صتاندال اأو �صارل ديكنز.

الصادق المهدي يكشف دور أمريكا في أزمة السودان

كتاب أمريكي عن المحافظين الجدد

أربعة أجيال مصرية تسكن نابليون يصدر مذكراته من المنفى
بيت الديب
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ك�����ن�����وز ال����م����دى

القاهرة

�صمن �صل�صلة ))الكتاب للجميع(( التي توزع على قّراء ))املدى(( 
جمانا �صدر عن ال�صل�صلة كتاب ))القاهرة(( الذي  كتبه امل�صت�صرق 

الربيطاين الذي كان مقيما يف هذه املدينة التاريخية ، وقد ن�صره عام 
1965 خم�ص�صا للزوارالجانب  

  قام الديب الكبري يحيى حقي برتجمة هذا الكتاب اىل العربية 
خالل العيد اللفي للقاهرة، وحقي رائد ادبي مرموق ، عرف برائعته 

الروائية )قنديل ام ها�صم( وبق�ص�صه التي مت�س الواقع امل�صري 
وتعي�س تفا�صيل حيوات النا�س )الغالبة( وذوي الياقات البي�س 

الذين يريدون الت�صلق دون جناح ، يتج�صد هذا يف جمموعته 
الق�ص�صية )�صح النوم( و�صواها من اعمال ، يف وقت كان فيه يحيى 

حقي رئي�صا لتحرير اأهم جملة ثقافية يف م�صر ايامها وهي جملة  
)املجلة( التي ا�صتهرت بدرا�صاتهااملهمة ثقافيا وح�صاريا .

و) القاهرة ( مدينة تتعطر بانفا�س التاريخ  ، بناها زمن الفاطميني 
القائد جوهر ال�صقلي  لكنها – كما يقول جمال حمدان –الذي كتب 

مقدمة �صافية بعنوان) القاهرة – درا�صة يف جغرافية املكان  ( 
مقدما للكتاب وم�صريا اىل مراكز املدن ال�صرقية الرئي�صة ) القاهرة 

حتتل موقعا فريدا يف م�صر وخارج م�صر ففي اطار التقاء الدلتا 
بال�صعيديف عقدةالوادي و�صرته ،موقع حتمي خالد ظلت العوا�صم 

تدور فيه، قدتنتقل من موقع اىل مو�صع ولكنها ل تخرج عنه ال 
لفرتات عابرة – ورمبا قيل �صاذة – يف التاريخ ، مثله يف هذا  مثل 

خا�صرة الرافدين يف العراق حيث تتابعت العوا�صم اأبتداء من بابل  
اىل طي�صفون اىل بغداد  ،ومثل تون�س على راأ�س البلد وعلى خا�صرة 

البحر املتو�صط حيث تنا�صخت قرطاجنة وتن�س وتون�س (
وكانت مقدمة جمال حمدان اجلغراتاريخية رديفا علميا للمادة ال�صيقة 

التي قدمها �صتيوارت عن املدينة ايل ع�صقها بعد بغداد . 
 الف�صول الق�صرية الربعة ع�صر حتدثت عن القاهرة ابنة ال�صحراء 

املجاورة وابنة النيل الذي يخرتقها وذات اللوان الثنية املتعددة 
الذين امتزجوا نتيجة لتزاوج ثقافات وم�صائر  ، والقاهرة اي�صا ذات 
ا�صكال ح�صارية متعددة  فهي ذات طابع حملي بلدي ا�صيل يف الكثري 
من احيائها  وهي ذات طابع افرجني يف جزء من جمتمعها وابنيتها ، 

يتجمع النوبيون وامل�صارقة وال�صاميون خ�صو�صا فيها وهي  مدينة 
اختلط فيهاالطابع ال�صالمي بالفرعوين وقد راد فيها العلم منذ الزهر 

حتى اجلامعات احلديثة واكت�صب الفن �صطوته فيها وما زال  .
  القاهرة بهذا مدينة اأحالل وابدال ، لكنها – يف راأيي املتوا�صع 

ال  يتمنى  القاهرة  يدخل  من   ، طاردة  هي  مما  اكرث  جاذبة  – مدينة 
يغادرها رغم كل الزحام واتربة اجلو وازمة املوا�صالت ، فما زال   

النيل جنا�صّيا على راأي احمد �صوقي وعبد الوهاب   ، والنجا�صي 
هو امللك الذي كان يحكم احلب�صة قبل اأن يبدلوا ا�صمها التاريخي اىل 

)اثيوبيا( ، والنيل رئة القاهرة التي ي�صميها امل�صريون جميعا )م�صر( 
احرتاما وحبا ومن باب اطالق الكل على اجلزء .

 ديزموند �صتيوارت –ملن ل يعرفه –كان ا�صتاذ الدب النكليزي 
يف كلية الداب يف بغداديف خم�صينيات القرن الع�صرين وكان 

زميال  جلربا فيها وملح�صن مهدي رحمهما الله ، وحني كتب جربا 
عن �صارع الر�صيد رائعته )�صيادون يف �صارع �صّيق( بالنكليزية  

كتب �صتيوارت عن بغداد روايته ) النكليزي غري املرغوب فيه ( ثم 
رحل �صتيوارت اىل  لندن  حيث ا�صدر جملة ) اأ�صوات ( بالعربية 

والنكليزية ثم رحل اىل القاهرة ا�صتاذ كتب خالل ذلك كتابه هذا 
وترجم الكثري من روائع الدب العربي اىل القّراء الجانب .

 كتاب ) القاهرة ( وثيقة مثلى من ادب احل�صارات واملرجو من دار 
)املدى( اأن تكمل ف�صلها فتوزع رواية �صتيوارت التي كتبها عن بغداد 

فت�صيف خريا على خري.

باسم عبد الحميد حمودي

اخلالفات واملناق�صات يف مكان 
العمل ت�صبب م�صكالت وتعيق 

الإنتاجية ،ولكن التعار�س 
ميكن اأي�صا اأن يكون ايجابيا، 

على �صبيل املثال ،ت�صبح 
الع�صالت اأقوى عندما تتعر�س 

للمقاومة ،والعالقات ت�صبح 
اأكرث قوة عندما نتغلب على 

خالفاتنا .
وبالطريقة نف�صها يقول املوؤلف 

- داربي ت�صيكيت�س : ت�صبح 
ال�صركات التجارية واملنظمات 

اأقوى نتيجة للنزاع .
نقل الكتاب اإىل العربية – معتز 

اجلزائري – �صدرت هذه 
الطبعة باتفاقية ن�صر خا�صة 

بني النا�صر -  العبيكان وهيئة 
اأبو ظبي للثقافة والرتاث.
كتاب "النزاع اليجابي " 

يتجاوز معاجلة النزاع يف 
مكان العمل،حجته هي اأن 
النزاع غالبا ما يكون دللة 

على قرب حترر الطاقة اخلالقة 
،توجد داخل التعار�س قوة 
ايجابية كما هي احلال عند 
دمج الذرات ،عندما تعر�س 

الأفكار املتباينة على املالأ 
يحدث هناك اخرتاق يف 

التفكري يك�صف عن حلول 
اأكرث �صمولية ، وي�صاعف 

احتمال النجاح والتقاء القوى 
التي كانت متعار�صة ذات 
مرة ، واإذا جتاوزنا عقلية 

اإما الربح اأو اخل�صارة فاإننا 
�صرنى اأن اجلانب الآخر 
من التعار�س هو فر�صة 

لالكت�صاف والتجديد،ويف 
عامل التجارة اليوم نحتاج اإىل 
قادة ي�صتطيعون التوفيق بني 

اأفكار تبدو متناف�صة واإق�صائية 
ودجمها  لتحقيق نتائج اأف�صل . 

ما هي الطاقة يف الداخل ؟
ماذا كانت الطاقة لدى 

كري�صتوفر كولومب�س عندما 
اأبحر اإىل حافة الأر�س بحثا 

عن ار�س جديدة ؟وماذا كانت 
الطاقة داخل م�صروع الدكتور 

جونا�س �صولك عندما �صمم 
الق�صاء على املر�س املخيف 

الذي يتذكره بع�س منا وهو 
ال�صلل ؟ وما هي تلك الطاقة 

التي حركت خيال هرني فورد 
يف اإنتاج عربات بال خيول 

وعلى نطاق وا�صع يف خطوط 
جتميع طويلة ؟اأم ماذا كانت 

تلك الطاقة لدى ون�صتون 
ت�صر�صل عندما �صمم على اإنقاذ 

بلده من الهجمات النارية؟
وكذلك الطاقة وراء فكرة 

جون كيندي يف و�صع اإن�صان 
على القمر،ون�صاأل اأي�صا عن 

الطاقة داخل �صام ولتون 
يف هدفه م�صاعدة الفقراء 

على �صراء الأ�صياء التي 
غالبا ل يقدر على �صرائها اإل 
الأغنياء ،وماذا كانت الطاقة 

املحركة حللم مارتن لوثر 
كينغ الزعيم الزجني ؟ وما 

هي تلك القدرة التي ان�صابت 
من فلم توما�س جيفر�صون 

التي �صكلت احلكومات يف كل 
اأنحاء العامل ؟واأي�صا ن�صاأل  

عن الطاقة وراء مهمة �صوزان 
اأنتوى لزيادة الأ�صالة يف 

اأوىل الدميوقراطيات بجعلها 
اأكرث �صمول ،وماذا كانت قوة 

الأفكار التي �صيدت الأهرامات 
وتاج حمل و�صور ال�صني و�صد 
هوفر ؟ وماذا كانت تلك الطاقة 

التي مالأت باليني الأكيا�س 
ال�صغرية بحبات ال�صكر امللونة 

وع�صرات ماليني ال�صناديق 
من امل�صروبات ؟ وماذا كانت 

تلك الطاقة اخلالقة التي األفت 
مو�صيقى بيتهوفن وموزارت 
وغري�صوين والفي�س بر�صلي 

واخلناف�س ؟.
اإن قارئ هذا الكتاب �صيجد  

جمموعة من  الأفكار 
والت�صاوؤلت وال�صتعرا�صات 
والأ�صاليب التي ميكن فهمها 

اأو الإجابة عنها وعن قوة 
العقل الب�صري عن �صنع احلياة 

اأو فتح الأبواب املغلقة التي 
كان يجهلها الإن�صان وقدرة 

هذا الكائن على اجتياز ما 
هو معقول  للو�صول اإىل 

الالمعقول وحتقيق اأهدافه 
يف �صنع قدرات للحياة �صواء 

كان ذلك يف ال�صناعة اأو 
الثقافة اأو الطب اأو اكت�صاف 
الف�صاء ،انه كتاب مو�صوعي 

�صهل الفهم عميق التجربة 
والطرح رمبا اقدر اأن اأطلق 
عليه ت�صمية ) اأطل�س احلياة 

( اأو ان�صكلوبيديا جمهزة 
لفهم ماهية احلياة يف النزاع 

الإيجابي  وحتويل النزاع اإىل 
اإبداع كما جاءت ت�صمية الكتاب 

بهذا العنوان .

النزاع االيجابي
قدرة العقل البشري في اجتياز الالمعقول 

المدى / اوراق

صدر عن المدى

تأليف :ديزموند ستيوارت
 ترجمة: يحيى حقي

يف �صباح يوم احد قائ�س يف 
ني�صان / 1967 فر ال�صجني رقم 

)J 416( من املعقل الهمجي الوا�صع 
يف �صجن ولية مي�صوري ، وحيث 
انه كان يعمل يف خمبز ال�صجن مع 
بة خمفية  وجود مالب�س مدنية مهرَّ
حتت مالب�س ال�صجن املوحدة فقد 

تدبـّـر اأمر اإخفاء نف�صه داخل حاوية 
اأرغفة طازجة والتف يف بركة عرق 

ـلونها يف  ِـّ فيما كان احلرا�س يحمــ
�صاحنة متجهة اإىل الريف ، لقد كانت 

مادة من بع�س تخيالت هوليوود 
ولكنها نفعت ، وبعد �صت ليال ال�صري 

لأميال غربًا مبحاذاة ال�صكة احلديد 
 )J 416( باجتاه كن�صا�س ات�صل
ب�صقيقه ورتب ملوعد غرامي يف 

�صانت لوي�س ، فالرجل الذي نعرفه 
با�صم جيم�س ايرل راي – الرجل 

الذي ، عقب 12 �صهرًا ، اأردى مارتن 
لوثر كينغ قتياًل – كان طليقًا . 

 وعلى الرغم من ادعاء عائلة كينغ 
باأنه قــُـتل ب�صبب موؤامرة اإل انه 
مل يكن هناك اأدنى �صك باأن راي 

هو الذي �صغط الزناد ، واملحري 
يف الأمر – مع ذلك – هو ال�صبب 

وراء فعلته ، وحيث انه ولد يف 
عائلة فقرية يف جنوب الينويز 

م�صبعة بالكحول واملرارة فقد كان 
جمرمًا تافهًا خم�صو�صنًا ذي �صل�صلة 

حالت �صطو ليلي ، وكان طبيبه 
النف�صاين يف ال�صجن يعتقد باأنه كان 
ع�صابية  عقليًا  م�صطربة  "�صخ�صية 

ب�صدة " وكان يعاين حالت ح�صر 
نف�صي مزعجة ب�صاأن �صحته ومظهره 

، وحينما ظهر يف املك�صيك يف نهاية 
عام 1967 اكت�صفت موم�س حملية 

اأ�صبحت خليلته انه م�صاب بجنون 
الرتياب والو�صوا�س ومهوو�س 
بالنظافة ولكنه ما عدا ذلك فاتن 
ب�صكل يدعو لال�صتغراب ، وكان 

عن�صريًا ب�صكل فتاك ولكن مل يتم يف 
الواقع تف�صري ال�صبب وراء جت�صمه 

عناء اغتيال كينغ ، ويف و�صفه 
ال�صريع للجرمية يلمح هامبتون 

�صايدز اإىل اإن راي رمبا كان ياأمل 
يف جني جائزة من داعية مو�صر من 
اأق�صى اليمني ، غري اإن احلقيقة هي 

اإننا لن نعلم احلقيقة اأبدا . 
وق�صة �صايدز تتعقب خطوات راي 

من فراره املثري من ال�صجن اإىل 
اإطالقه النار على كينغ يف مدينة 

ممفي�س بولية تيني�صي ومن ثم اإىل 
لندن حيث مت القب�س عليه يف مطار 
هيرثو ، ويف بع�س احلالت تكون 

الق�صة حكاية )جاي غات�صبي( فا�صل 
، رجل يعيد اخرتاع نف�صه با�صتمرار 
لي�س عن طريق قراءة كتب العتماد 

على النف�س واإجراء عمليات 
جتميلية وح�صب واإمنا كذلك عن 

طريق تغيري ا�صمه ب�صكل دائم ، ول 
نعرفه با�صم جيم�س ايرل راي حتى 
ال�صفحات الأخرية من الكتاب فاإىل 
ذلك احلني كان )J 416( اأو "ايريك 

�صرتافو غالت" )ا�صم م�صتعار من 
املفرت�س اإن بطل اآين راند )جون 

غالت( و�صخ�صية )ايرن�صت �صرتافو 
بلوفيلد( التي ابتكرها ايان فليمنغ 
اأوحيا به( اأو "رامون �صنيد" وهو 

ا�صم �صرقه من �صرطي كندي ، لقد 
كان فا�صاًل من�صاقًا يحلم بحياة 

جديدة ب�صفته مرتزقا رودي�صيا 
فنادق  من  عامل  يف  تائه  –واهم 

الطرق العامة النتنة واحلانات الرثة 
التي تفتح اإىل وقت متاأخر لياًل . 

وعلى النقي�س من ذلك تظهر �صحية 
راي هنا كرجل مرتاح ب�صمو ل�صعفه 
ـرنا �صايدز باأنه حينما توجه  ِـّ ، ويذكــ

كينغ اإىل ممفي�س يف ني�صان / 
1968 كانت هيبته تنح�صر بالفعل ، 
وكان زخم �صنوات حقوق الإن�صان 

قد توقف وقد �صـُـدِ م الأمريكيون 
البي�س املعتدلون بانتقادات كينغ 

حلرب فيتنام ، وكان زواجه يواجه 
املتاعب وهو ينوء حتت ثقل 

ال�صوؤون الكثرية التي يهتم بها يف 
حني اأن جيل النا�صطني الأ�صغر 

�صنًا – مثل الفظيع جي�صي جاك�صون 
، ورمبا ذلك  – كان يغ�صب بزعامته 

يف�صر ال�صبب وراء اإمطار خطاب 
كينغ يف كني�صة مبمفي�س على مراأى 

من النا�س ، يف الليلة التي �صبقت 
مقتله ، بوابل من التنويهات عن 

فنائه ، وقد قال ملوؤيديه املنتحبني 
ل  وقد   ، امليعاد  اأر�س  �صاهدت  " لقد 

اأ�صل اإليها معكم اإل اإنني اأريدكم اأن 
تعلموا الليلة باأننا ك�صعب �صن�صل 

اإىل اأر�س امليعاد!". 
وعلى الرغم من اأن النقاد الأمريكيني 

قد انتقدوا �صايدز لرغبته عن 
التوقف لأجل التحليل النف�صي اإل اأن 
كتابه ينفع  ب�صكل ممتاز كتمرين يف 
ق�صة خال�صة ، ق�صة مثرية ل خيالية 
والتي فيها يـُـ�صرع �صري احلكاية فيما 
ندنو من اأواخر فرتة الع�صر من يوم 

اخلمي�س 1968/4/4، وحتى فيما 
كان كينغ يتهياأ لق�صاء اأم�صيته خارج 

املنزل – ي�صع  كولونيا ما بعد 
احلالقة ويعبث بعقدة ربطة عنقه 

اآتية  احلا�صمة  اللحظة  اأن  – ندرك 
، ومع هذا ت�صدمنا الذروة بال�صدة 
املرجتفة لت�صادم بالغ ال�صرعة : اإذ 

يرتدد �صدى الطلقة يف اأرجاء موقف 
�صيارات فندق لوريان على الطريق 
العام وي�صقط الواعظ على ال�صرفة 
والأج�صام ال�صبيهة بالنمل تنطلق 

لتوفري التغطية و ، يف مثوى ]منزل 
يقدم طعامًا ومبيتًا بثمن اأ�صبوعي 

اأو �صهري حمدد[ قذر على بـُـعد 
ب�صعة ياردات ، ي�صق القاتل طريقه 

لالإفالت . 
ومل يتلق كينغ الإ�صابة الوحيدة 

من اطالقة راي ، ومل يتوف ال�صريك 
يف ملكية الفندق ب�صبب ال�صدمة 

بنتيجة اإطالق النار وح�صب بل قـُـتل 
12 �صخ�صًا واأ�صيب اأكرث من 1000 

خالل اأربعة اأيام من اأعمال ال�صغب 
التي �صهدت وا�صنطن مكفنة ب�صحابة 
كثيفة من الدخان الأ�صود والقائمون 

باأعمال ال�صلب والنهب يقرتبون 
اإىل م�صافة �صفني من املباين عن 

البيت الأبي�س نف�صه ، ويف الوقت 
عينه كان راي يف جتوال طويل 

اأخذه بوا�صطة حافالت غريهاوند 
اإىل ديرتويت وتورونتو ورحلة 

بالطائرة عرب الأطل�صي اإىل ل�صبونة 
اإىل �صرير خـَرب وفطور يف حمكمة 

َـّد مكتب  ايرل ، وحتى عندما ح�صــ
التحقيقات الفدرايل 500 3 عميل 

للعثور على قاتل كينغ كان هو 
مًا على  ِـّ يتوارى يف لندن م�صمـ

نحت اأ�صلوب حياة جديد كمرتزق 
يف رودي�صيا النف�صالية البي�صاء ، 

ولول م�صوؤول هجرة �صريع الإدراك 
يف مطار هيرثو لحظ انه كان يحمل 
جوازي �صفر باإ�صمني خمتلفني قلياًل 

لكان رمبا افلت بفعلته . 
ويف حني اأن كتاب �صايدز يتعمق 
يف مو�صوع جديد بع�س ال�صيء 

فـاإنه مع ذلك عبارة عن فرتة 
للمطالعة م�صتفــِـزة  وم�صتحوذة 

على الذهن ب�صكل رائع ، وقد يجد 
بع�س القراء اأ�صلوبه العاّمـي الدارج 

مزعجًا بع�س ال�صئ حيث يكتب 
: ففي الوقت الذي ي�صل فيه راي 

اإىل "لندن املع�صولة ذات العجز 
جر�صي ال�صكل" ، مدينة حيث 

ترتدي "ال�صرطة ال�صرية البارزة" 
من �صكوتالنديارد "�صرتة من ن�صيج 

منقو�س كاأ�صنان كالب ال�صيد" ، 
فكنت ا�صحذ ذهني من اجل هيئة 

اأو�صنت باورز ، ولكن باعتباره اإعادة 
متثيل ملمفي�س القائظة والغا�صبة 

يف عام 1968 وك�صورة لقاتل 
و�صحيته فـاإنه ينجح جناحًا رائعًا 

، وينتهي الكتاب كما بداأ بفرار راي 
من �صجن تيني�صي يف حزيران 

/ 1977 ، ومع ذلك فهذه املرة مت 
القب�س عليه بعد ثالثة اأيام ، وتويف 

يف ال�صجن بعد عقدين من الزمن 
دون الك�صف اإطالقا عن �صبب قتله 

لواحد من الإبطال الأ�صليني القالئل 
يف القرن املن�صرم . 

عن النيويورك تايمز

قاتل على فرار دائم 

وصف ألحداث تقود إلى  عام 1968 
عندما أطلقت النار على مارتن لوثر كينغ

المؤلف: هامبتون سايدز 
 ترجمة: هاجر العاني 



العدد )2003( السنة الثامنة - االحد )2(  كانون الثاني 62011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
7

مقدمة الكتاب 
يف مقدمة الكتاب ا�صرتجع الدكتور 

جابر ع�صفور ، ذكريات قدمية حينما 
تلقى نباأ وفاة جنيب حمفوظ اأثناء 
وجوده بالإ�صكندرية حل�صور حفل 
اإحياء الذكرى اخلام�صة والع�صرين 
لرحيل ال�صاعر �صالح عبد ال�صبور 
، وكيف اأنه �صدم بهذا النباأ الأليم ، 

وكان اأن مت اإلغاء الحتفال والعودة 
اإىل القاهرة لت�صييع جنازة جنيب 
ال�صعبية من م�صجد احل�صني الذي 

اأحبه جنيب وجعل مقامه مالذًا 
لأبطاله ، ابتداء من اجلزء الأول من 

الثالثية اإىل اأواخر رواياته ، وذلك 
�صباح اخلمي�س احلادي والثالثني 
من اأب، ثم جنازته الر�صمية ح�صب 

القواعد التي تق�صي باأن تكون 
جنازات احلا�صلني على قالدة النيل 

جنازات ع�صكرية ، ومل ين�س ع�صفور 
خالل ا�صرتجاع تلك الذكريات اأن 

يوؤكد ا�صتحقاق جنيب هذا التكرمي 
املزدوج ) ال�صعبي والر�صمي ( 

باعتباره هرمًا اأكرب لالإبداع الروائي 
ا�صتطاع يف حياته اأن يحيل " 

احلارة امل�صرية " من جمرد ف�صاء 
�صغري �صيق اإىل كون مت�صع رحيب 
بال نهاية يعك�س التاريخ ال�صيا�صي 

والجتماعي واأ�صرار احلياة 
امل�صرية ، بل احلياة الإن�صانية 

على امتداد الوجود ، دون كفاف 
عن النقد الجتماعي وال�صيا�صي 

اجل�صور الذي ي�صع كل �صيء مو�صع 
امل�صاءلة ، غري خائف اأو هيَّاب 

حتى من احلكام الذين و�صعهم من 
ع�صر مينا اإىل ع�صر ال�صادات اأمام 
عر�س النقد واملحا�صبة التي تظهر 
الإيجابيات كما تظهر ال�صلبيات ؛ 

حيث ظل حمفوظ هو العقل الباهر 
الذي يناو�س بالرمز والإ�صارة كل 

املحرمات ) اأو التابوهات ( التي 
متتد من الذّر ) اأ�صغر حبات الرتاب ( 
اإىل الذرى ) حيث اأعايل الوجود وما 
بعد الوجود ( من منظور روؤية ثابتة 

جتمع بني العلم والدين ، ول ترى 
ت�صادًا بينهما . 

ملح األرض 
ومن ناحية اأخرى اأ�صار الكاتب 

اإىل املكونات الأوىل للمبادئ التي 
ظلت ثابتة يف كل اأعمال جنيب ، 

تلك املبادئ التي متثلت يف احلر�س 
على اإقامة التوازن بني الأ�صداد ، 

واجلمع املعتدل بينها ب�صكل يف�صي 
اإىل عالقات من التفاعل والت�صالح 

، تتجاوز التع�صب والأحادية 
والإجماع والديكتاتورية والظلم 

، اإىل الت�صامح والتعددية والتنوع 
واحلرية والعدل ، وكل تلك املكونات 
يرى الدكتور ع�صفور اأن جنيب من 

انحيازه الكامل لـ " ملح الأر�س " 
اأو الفقراء املحتاجني اإىل الرعاية ، 

واإىل املحكومني من اأبناء ال�صعب ـ 
بو�صفه وفديًا قدميًا ـ ولي�س احلكام 
املنحرفني انحراف الفرعون ال�صهري 

يف " رادوبي�س " ، اإ�صارة اإىل فاروق 
، ومن انحيازه حلكمة خوفو التي 
ج�صدتها روايته " عبث الأقدار " 
، و�صجاعة اأحم�س التي �صورها 

يف روايته " كفاح طيبة " ، ويرجح 
ع�صفور اأن هذه الروايات الثالث هي 

بحق املمثلة ملكونات املبادئ الأوىل 
لدى حمفوظ ، والتي ظهرت جلية 

بعد ذلك يف اأعماله التالية ابتداء من 
" القاهرة اجلديدة " يف الأربعينيات 

، وانتهاء بـ " الأحالم " التي كانت 
اآخر ما كتب . 

الثورة األبدية 
ومن خالل الـ " احتفاءات " تطرق 

موؤلف الكتاب اإىل رحلة جنيب 
حمفوظ من ال�صعر اإىل الرواية 

، ثم فوزه بجائزة نوبل ، ودللة 
هذا الفوز بالن�صبة ملكانة حمفوظ 

الروائية والأدبية ، وكيف اأنه حتول 
بف�صلها اإىل موطن الفخر الثقايف 
والأدبي لكل الروائيني امل�صريني 

والعرب ؛ ، ورغم ما �صاقه الدكتور 
ع�صفور من خالفات الآخرين ـ وقتها 

ـ حول اأحقية حمفوظ يف " نوبل 
اإىل  بقارئه  التفت  ع�صفور  اأن  اإل   ،"

مالحظني اأ�صا�صيتني اأهم من كل 
تلك اخلالفات املوؤيدة واملعار�صة 

، الأوىل اأن اأول من ح�صل على 
اجلائزة العاملية من اأدباء العرب 

اأن  مع  �صاعرا  " ولي�س  " روائي 
ال�صعر ديوان العربية الأول ، 

والثانية اأن اجتاه اجلائزة عامليًا 
مييل اإىل مبدعي الرواية بوجه 

عام ؛ اإذ جمموع احلا�صلني عليها 
من كتاب الق�صة اأكرب من نظرائهم 

من ال�صعراء وكتاب امل�صرح ، وهذا 
قبل ح�صول جنيب حمفوظ عليها 
وبعده على ال�صواء ، ومن اأهم ما 

تطرق اإليه ع�صفور يف هذا الإطار ما 
اأ�صماه بـ " الثورة الأبدية " لنجيب 

حمفوظ ؛ حيث اإ�صراره على الإبداع 
الذي ينتزع الوجود من العدم ، 

واملعنى من الال معنى رغم حتديات 
ال�صيخوخة والعجز الطارئ ، متامًا 

كما جاء يف نهاية الثالثية على 
ل�صان �صوكت عندما قال " اإين اأوؤمن 

باحلياة وبالنا�س ، واأرى نف�صي 
مغرمًا باتباع ُمُثلهم ما دمت اأعتقد 

اأنها احلق ، اإذ النكو�س عن ذلك 
جنب وهروب ، كما اأرى نف�صي ملزمًا 

بالثورة على مثلهم ما اعتقدت اأنها 
باطل ، اإذ النكو�س عن ذلك خيانة 
، وهذا هو معنى الثورة الأبدية " 
، ثم يثري الدكتور ع�صفور ت�صاوؤًل 
هو : ملاذا مل ي�صع جنيب حمفوظ 

يف �صلم اأ�صئلته الروائية التي �صملت 
الوجود امليتافيزيقي والفيزيقي ، 

املقد�س واملدن�س ، الدنيوي والديني 
؟ ويجيب ع�صفور باأن اأغلب الظن 

اأن ذلك لأن حمفوظ مل يكن يكتب اإل 
عن ما يعانيه ب�صكل مبا�صر اأو غري 
مبا�صر ، واقعي اأو متخيل ، ولأنه 

مل يخرج من م�صر طوال حياته اإل 
يف رحلة ق�صرية اإىل اليمن باأوامر 
حكومية �صارمة ، كما اأنه مل يعرف 

الغرب معرفة حياتية .  

البداية المجهولة 
ويف " اإ�صاءات " ي�صري ع�صفور اإىل 

" البداية املجهولة " لنجيب حمفوظ 
عبد العزيز اإبراهيم اأحمد البا�صا 

ابن املوظف احلكومي الب�صيط 
، واملولود و�صط اأربعة اإخوة 

واأخوات ، والذي تلقى بذور تعليمه 
الأوىل يف كتَّاب ال�صيخ بحريي يف 

قرية الكبابجي القريبة من درب 
قرمز ، ثم يف مدر�صة بني الق�صرين 
البتدائية ، يف الدائرة اجلغرافية 

التي ا�صتمد منها اأ�صماء روايات 
ـ  ال�صوق  ق�صر  ـ  الق�صرين  " بني 

ال�صكرية ـ خان اخلليلي ـ زقاق املدق 
.. الخ " ، ثم ينتقل املوؤلف لروايات 
جنيب حمفوظ التاريخية الأوىل ، 

والتي يذكر اأنها كتبت يف ظل التيار 
الفرعوين الذي انت�صر يف م�صر بعد 

ثورة 1919 ، والذي خلق يف م�صاعر 
املثقفني رغبة قوية يف ا�صتطالع 

حياة الأجداد واأجمادهم ؛ فكان اأول 
كتاب ن�صره جنيب حمفوظ �صنة 
1932 هو كتاب مرتجم بعنوان 

جيم�س  " للكاتب  القدمية  " م�صر 
بيكي ، ويتطرق الكاتب اإىل البعد 
الرومان�صي يف روايات حمفوظ 

التاريخية ؛ فيذكر اأن جنيب ينظر 
لأبطاله نظرة رومان�صية عاطفية ، 
واأن اأهم عيب يف هذه النظرة اأنها 

تن�صي الكاتب واجبه املو�صوعي 
اإزاء ال�صخ�صية الإن�صانية يف ق�صته 

، ويهمل يف ر�صم جوانب كثرية منها 
، ولذلك فكل �صخ�صيات حمفوظ  يف 
رواية املرحلة التاريخية تاأخذ �صفة 

ثابتة ؛ فهي اإما �صجاعة وخرية ، 
واإما �صريرة وحاقدة ،  ب�صورة 

مطلقة ، ويتطرق الكاتب بعد ذلك يف 
حتليالت فنية ناقدة لكل من رواية 
" يوم  رواية  " و  حارتنا  " اأولد 
قتل الزعيم " واأخريًا رواية " اأمام 

العر�س " . 

بالغة الخرنوب 
ويف " مرايا النقد " ، يناق�س 

ع�صفور " ابتداء زمن الرواية " 
ويحلل " نقاد جنيب حمفوظ " ، ثم 

يختم الباب بـ " مالحظات ختامية 
زمن  ابتداء  مناق�صته  عند  ولكنه   ، "

الرواية ينطلق من طبقية املثقفني يف 
النظرة اإىل الق�صة والرواية مقارنة 

بال�صعر ؛ حيث كانوا ي�صعون ال�صعر 
بني الأجنا�س الأدبية يف مكانة " 

اخلرنوب " اأو التفاح بني الفواكه ، 
تلك املكانة التي ل ينازعها ـ من وجهة 

نظرهم ـ مناو�صات الق�صة والرواية 
ومن ينت�صرون لهما ، وياأتي يف هذا 

ال�صياق ذكر هجوم العقاد على فن 
الق�صة ، والذي اأدىل بعبارات يف 

كتابه " يف بيتي "  ت�صي بانت�صاره 
لل�صعر وا�صتخفافه الكبري بفن 

الق�صة مقارنة به ، ويوؤكد ع�صفور 
اأن تلك النظرة الطبقية كانت ت�صود 

يف الوقت الذي خطى فيه كتاب 

الق�صة والرواية خطوات وا�صعة 
يف م�صمار �صراع الأجنا�س الأدبية 
؛ وعلى راأ�س هوؤلء جنيب حمفوظ 

الذي مل يكن قد جتاوز الرابعة 
والثالثني من عمره ، والذي ن�صر يف 
تلك الفرتة ما بني 1932 اإىل 1945 

اثنني و�صبعني ق�صة ق�صرية يف 
دوريات الع�صر الأدبية ، وفرغ من " 
عبث الأقدار " 1939 و " رادوبي�س 

" 1943 و " كفاح طيبة " 1944 ، ثم 
ينقلنا الكاتب اإىل خروج حمفوظ عن 
�صمته اإزاء هجوم العقاد على الق�صة 
وكتابها ؛ حيث رد مبقال يف جملة " 
الر�صالة " حتت عنوان " الق�صة عند 
العقاد " ا�صتطاع به ـ على حد تعبري 

ع�صفور ـ اأن يقلب الرتاتب الذي 
اأقامه العقاد بني الأجنا�س الأدبية 

، وا�صعًا ال�صعر مو�صع التعبري 
عن ع�صور الفطرة والأ�صاطري ، 

والق�صة مو�صع التعبري عن ع�صر 
العلم ، وبالتايل و�صع العقاد ال�صاعر 

مو�صع منوذج املبدع القدمي الذي 
جاوزه الع�صر اجلديد ، وو�صع 

القا�س بعامة ، والروائي بخا�صة ، 
مو�صع املبدع احلديث ، الذي يلتقط 
نغمة الع�صر الواعدة بالعلم ، فيوفق 

بني �صغف الإن�صان احلديث مبعرفة 
احلقائق ونزوعه القدمي اجلديد اإىل 
اخليال ، وي�صوغ من هذا وذاك ، او 

بهذا وذاك ، الرواية التي هي �صعر 
الدنيا احلديثة .

ثقافة قمع 
وبعد اأن ي�صتفي�س الدكتور 

جابر ع�صفور يف مناق�صة ق�صايا 
عديدة ترتبط بروايات حمفوظ 

وب�صخ�صه ككاتب وكاإن�صان ومن 
ذلك " اأبعاد حماولة الغتيال " و 

" تداعيات  " و  الديني  " التطرف 
الإرهاب " اإىل غري ذلك من الق�صايا 

التي يناق�صها بعمق وحرفية ، 
يختم الكتاب بتحليل " ثقافة 

القمع " التي يع�صيها املجتمع يف 
ظل الت�صلط ال�صيا�صي والرتاجع 
الجتماعي واجلموح العتقادي 

، مو�صحًا و�صائل تلك الثقافة 
القمعية ، والتي تبداأ ـ على حد قوله 

ـ من رمزية امل�صميات والعالمات ، 
وتنتقل من الرمزية اإىل الواقعية 

، او من الدال الدافعي اإىل املدلول 
الذي يحيل الدافع يف مواجهة 

املخالفني اإىل عقاب واإرهاب 
وا�صتئ�صال مادي بعد املعنوي ، 

وقبل اخلتام ، نذكر باأن هذا الكتاب 
، ميثل وثيقة ثقافية مهمة لكل 

القراء على ال�صواء ، املوؤيد منهم 
لجتاهات الكاتب اأواملعار�س له 

كذلك ، ذلك اأنه يحمل اإىل قارئه 
اآفاقًا ثقافية ومعلوماتية مفتوحة ، 

تولد الكثري من الأ�صئلة ، وتطرح 
الكثري من الإجابات.

 في طبعة فاخرة ..أنيقة وجذابة ، وفي أربعمائة وثالثين صفحة من القطع المتوسط ، أصدرت جائزة القذافي العالمية لآلداب ، كتاب " نجيب محفوظ .. الرمز 
والقيمة "  والذي يضم مقاالت الناقد األدبي الكبير الدكتور جابر عصفور عن نجيب محفوظ ونقاده على مدار الربع قرن األخير ، وقد جاءت طبعة الكتاب في 

وقتها المناسب ، بعد فوز عصفور بجائزة القذافي مؤخرًا في دورتها األولى لعام 2009 ميالدي ، لجهده الخالق في تنمية الفكر األدبي ، وقيادة حركة التنوير 
إلعالء قيم الحرية والتقدم ، ودراساته المتعمقة في قضايا األدب والنقد عن الصورة الفنية ومفهوم الشعر وعصر الرواية ، واستغرقت مقاالت الكتاب مادتها 
ات ـ في مرايا النقد ـ أبعاد  ات ـ مالحظات ـ إضاء وموضوعها في سبعة تبويبات متتابعة تخللتها بعض العناوين الفرعية ، وهذه التبويبات هي " مقدمة ـ احتفاء

محاولة االغتيال " ، والحقيقة أن مقاالت هذا الكتاب ، تحتل مكانها من األهمية ، كونها صادرة عن قناعات ثابتة ، وإيمانات راسخة في قلب وعقل مؤلفها ، 
اته الروائية الفذة ، التي منحته " نوبل " في األدب ، كما تأتي أهمية هذا الكتاب ، كوثيقة ثقافية متخصصة  بقيمة نجيب محفوظ الكاتب واإلنسان ، وبقيمة عطاء
، ترصد بالمالحظات الدقيقة ، أجواء " نوبل المصرية " ، وتكتشف فيها ما لم يكتشفه آخرون ، إضافة لرصدها مالمح الصراع الممتد بين أيديولوجيات التطرف 

الديني وتياراته ، وبين إبداعات المثقفين ورؤاهم الثقافية في زمان محفوظ وما بعده إلى زماننا الحاضر ، ومن الجدير بالذكر ، أن موسوعية المؤلف الثقافية 
واألدبية والنقدية ، مكنته من التطرق إلى تفاصيل مثيرة وجديدة ، سواء بالنسبة لشخصية نجيب محفوظ اإلنسان ، أو بالنسبة لشخصيته كمبدع وروائي ، وكذلك 

بالنسبة لدهاليز الصراع الثقافي والحضاري عبر تتابع األجيال وتغيرات المعطيات المحلية واإلقليمية والعالمية . تجدر اإلشارة إلى أن الدكتور جابر عصفور 
يشغل حاليًا مدير المركز القومي للترجمة بالقاهرة .  

شن هجومًا واسعًا على ثقافات القمع والتطرف واإلرهاب الفكري

نجيب محفوظ..
الرمز والقيمة " للدكتور جابر عصفور..

عرض: محسن حسن

بعد أن يستفيض الدكتور جابر عصفور في مناقشة قضايا عديدة ترتبط 
بروايات محفوظ وبشخصه ككاتب وكإنسان ومن ذلك " أبعاد محاولة 

االغتيال " و " التطرف الديني " و " تداعيات اإلرهاب " إلى غير ذلك من 
القضايا التي يناقشها بعمق وحرفية ، يختم الكتاب بتحليل " ثقافة القمع 

" التي يعشيها المجتمع في ظل التسلط السياسي والتراجع االجتماعي 
والجموح االعتقادي ، موضحًا وسائل تلك الثقافة القمعية ، والتي تبدأ ـ 
على حد قوله ـ من رمزية المسميات والعالمات ، وتنتقل من الرمزية إلى 
الواقعية ، او من الدال الدافعي إلى المدلول الذي يحيل الدافع في مواجهة 
المخالفين إلى عقاب وإرهاب واستئصال مادي بعد المعنوي ، وقبل الختام 
، نذكر بأن هذا الكتاب ، يمثل وثيقة ثقافية مهمة لكل القراء على السواء 
، المؤيد منهم التجاهات الكاتب أوالمعارض له كذلك ، ذلك أنه يحمل 
إلى قارئه آفاقًا ثقافية ومعلوماتية مفتوحة ، تولد الكثير من األسئلة ، 

وتطرح الكثير من اإلجابات.
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 ـ مع الفارق بالطبع ـ ذلك اأن ال�صائل 
امل�صتمر يف احلوار ـ والذي ميثله 

الطفل ـ  يفر�س ا�صت�صعارًا باملندفع 
اجلاهل ، املت�صرف وفقًا لظواهر 

الأمور و�صطحيتها ، بينما امل�صوؤول 
امل�صتمر يف احلوار ـ وهو القط ـ 

يفر�س ا�صت�صعارًا خمالفًا ، باملتاأين 
العامل ، املت�صرف وفقًا لبواطن 

الأمور وحقائقها الأ�صلية ، ومن 
اجلدير بالذكر اأن الكاتب اأحمد 

بهجت مولود  يف القاهرة يف 
اخلام�س ع�صر من ت�صرين ثاين 
/نوفمرب 1932 ، وهو متزوج 

وله ابنان ، ح�صل على لي�صان�س 
حقوق من جامعة القاهرة ، و عمل 
بجريدة اأخبار اليوم ) 1955 ( ، و 
مبجلة �صباح اخلري ) 1957 ( ، ثم 
�صحفيا بجريده الأهرام ) 1958 ( 
، ثم رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س 

حترير جملة الإذاعة والتليفزيون ) 
1976 ( ، ثم نائب رئي�س التحرير 

لل�صوؤون الفنية بجريدة الأهرام 
منذ ) 1982 ( .  

ِعْشرة ُعْمر
ينطلق الكاتب بقارئه اإىل عامل 

القطط ، وبداية عالقته ال�صخ�صية 
معها ؛ حيث يذكر اأن يف حياته 

ثالثة قطط رئي�صية ، وع�صرات من 
القطط ال�صالة ، واأن اأول قط يف 

حياته كان ذكرًا اأ�صفر اللون هادئ 
العينني اأ�صماه " َهني " على ا�صم 

الع�صل ، ع�صقه واأحبه لأنه علمه 
كثريًا من درو�س احلياة ، وكان 

�صديقًا يف ال�صراء وال�صراء ، اأما 
القطة الثانية يف حياته فكانت اأنثى 

نا�صعة البيا�س ، مل يطلق عليها 
ا�صمًا لكنه عرفها بـ " قطة الأهرام 

جريدة  يف  تعي�س  وكانت   ، "
الأهرام القدمية اأيام كان مبنى 

الأهرام يف �صارع مظلم ، ي�صفها 

باأنها ملكية الطباع ، فريدة اجلمال 
، تطل منها روح خ�صراء ، ثم 

يقول عنها " ت�صور هدوءها حني 
جتل�س ثماين �صاعات على ذراع 

مقعدي .. ل تتحرك ول تهز ذيلها 
لكي تدع يل فر�صة الرتكيز يف 

الكتابة وت�صجعني باأن تقراأ قراءة 
القطط املعتادة : اآراأر رررررررر " 

، ثم يخرب الكاتب باأن هذه القطة 
مر�صت اأثناء �صفره اإىل اخلارج يف 

رحلة �صحفية ، واأنها كانت اأكرم 
من اأن متوت اإل على �صدره حني 

عاد من رحلته ، واأما القطة الثالثة 
وا�صمها " ليلى " ويناديها با�صم 

الكاتب  مع  عا�صت  فقد   ، " " لوؤلوؤة 
ـ كما يذكر ـ يف بيته خم�صة ع�صر 

عامًا ، وهي رمادية اللون يف اأجزاء 
.. بي�صاء يف اأجزاء اأخرى ، تنتمي 
اإىل النوع البلدي واإن كانت تنحدر 
من عائلة عريقة ، ويخرب الكاتب اأن 
لهذه القطة يف حياته ق�صة غريبة ، 
ثم يعرتف الكاتب باأن هذه القطط 

كانت توؤن�س وجوده ومتنحه 
حلظات من التاأمل والتفكري 

وال�صعادة ي�صتحيل على اأي ملك اأن 
ي�صرتي مثلها بذهب مملكته . 

صفات الزمة 
ومن خالل احلوار الدائر بني 

الطفل ال�صاذج والقط املثقف ، كانت 
الأر�صية امل�صرتكة واخللفية الثابتة 

يف الأحداث املمتدة ، هي ردود 
الأفعال املفاجئة والطارئة لكل من 
القط من جهة ، والب�صر املحيطني 

به واملتعاملني معه من جهة اأخرى 
، ورغم توافق ردود الأفعال مع 

�صفات وخ�صائ�س النوع الفاعل 
، اإل اأن الكاتب ا�صتطاع اأن يربهن 

على خرباته العميقة ، وع�صرته 

الطويلة ، وتاأمالته الدقيقة 
ل�صلوكيات القطط و�صفاتها الالزمة 

؛ كال�صطو على الطعام ، والقفز 
من الأماكن املرتفعة ، وا�صتخدام 

املخالب يف الدفاع وال�صرب 
واخلرب�صة ، وكراهية ال�صتحمام 
باملاء ، وال�صغف برائحة الأ�صماك 

الفواحة ، والقدرة على الروؤية 
الليلية اأ�صعاف نظريتها النهارية ، 
والتعايل عند الن�صر على الفري�صة 

والتالعب بها ـ كما هو احلال يف 
موقف القط مع الفاأر الذي اأفزع 

والدة الكاتب يف املطبخ ـ اإىل 
اآخر تلك ال�صفات وال�صلوكيات 

الالزمة للقطط ، ولكن املثري يف 
حوار الكاتب اأنه ا�صتطاع اأن 

يوظف تلك ال�صفات الالزمة يف 
اإي�صال الدرو�س احلياتية ، والعرب 

احلدثية ؛ فحينما حاول الكاتب 
مثاًل اأن يقلد القط يف الرمتاء ظهرًا 
ثم العتدال يف الهواء قبل ال�صقوط 

من مكان مرتفع ، كاد اأن ميوت 
، وهو ما ا�صتدل به الكاتب على 

توا�صع القدرات الب�صرية يف مقابل 
املهارات القططية ، واإذن فليعرتف 

الإن�صان الكبري بعجزه اأمام مهارات 
وقدرات القط ال�صغري ، وقد ا�صتغل 

الكاتب حواره مع القط ، يف 
زعزعة بع�س العتقادات الهدامة 

بخ�صو�س القطط  والب�صر ، ومثال 
ذلك ما ذكره بخ�صو�س ق�صية " 

تنا�صخ الأرواح " مثاًل ، وهكذا 
مي�صي الكاتب يف كتابه .

قيم وحقائق 
ومما ميتع يف هذا الكتاب ، ذلك 
احلوار الفل�صفي الرائع الذي ل 

يلبث بني احلني والآخر اإل اأن 
يلقي بظالله العميقة على جمموعة 

من القيم واحلقائق قد يتنا�صاها 
البع�س ويغفل عنها البع�س الآخر 

؛ فقيمة " احرتام الذات " يظهر 
احلوار اأنها ل تتغري ـ كمًا وكيفًا 

ـ عند كل املخلوقات ، واأن تاأثرها 
بحجم املخلوق هو من الأوهام 

امل�صللة ؛ يقول القط غا�صبًا ، 
ردًا على عبث الكاتب ب�صواربه 

وال�صخرية من حجمه  " هل 
تت�صور اأن احرتام النملة لنف�صها 
اأقل من احرتام الفيل لنف�صه ؟ " 

، ويناق�س احلوار يف مكان اآخر ، 

قيمة " التملك " وحقيقة تاأثريها 
على العالقة املتبادلة ؛ حيث يرد 

القط على ال�صعور امل�صتبد للطفل 
بتملكه و�صيطرته قائاًل له " كيف 

حتب خملوقًا متميز الكيان م�صتقل 
الإرادة وتعامله ك�صيء ؟ اإن اأ�صرع 
الطرق لقتل احلب اأن تت�صور اأنك 

متلك من حتب " ، واأما قيمة " الأمل 
الله  اإىل  " اللجوء  قيمة  " ومعها 

الكاتب من خالل  عنهما  "  فقد عرب 
ما طراأ على القط من عزلة ـ اأعقاب 

قطع ذيله بفعل انغالق الباب عليه 
ـ حيث قال " �صاأعرف يف ما بعد اأن 

الأمل يف�صل املخلوق عن املخلوق 
، ويدفع كليهما لأح�صان الرحمة 

اخلالقة .... قلت ماذا اأفعل من 
اأجلك ؟ قال : �صلي من اأجلي . قلت 

: ماذا اأقول لله ؟ قال : ل تقل �صيئًا 
.. هو يعرف . وهكذا توجهت اإىل 

الله يف �صن العا�صرة .. كان مركبي 
ذيل قط مقطوع ، و�صراعي ملح 

ت�صمه دموع .... ول�صت اأذكر الآن 
ماذا قلت لله ، اإمنا اأذكر اأن القط 

�صرخ يحدثني قبل اأن يختفي حتت 
املائدة : ل تبتئ�س .. الأمل طريق 

اإىل الله ونافذة على رحمته " . 
وهكذا مي�صي احلوار املتبادل ، 

لي�صتغرق بعمق وهدهدة ، ق�صايا 

قيمية وحقائق حياتية ووجدانية 
ووجودية. 

فيوضات صوفية 
ول يفقد القارئ اأبدًا ـ على مدار 
احلوار املمتد عرب الكتاب ـ تلك 

املعاين ال�صوفية العميقة التي 
تتدفق من حني لآخر ، كلما �صنحت 

فر�صة اأو عنَّت منا�صبة ؛ يقول 
الكاتب تعليقًا على موت جدته 

الغالية " انتقل الدوار اإىل عقلي 
فاأن�صاأ يدور ، ثم توحد عقلي مع 

الأر�س ... حني مل يعد هناك 
غريية الغري ، ول غريية الذات 
، عندئذ راأيت الله ، يف طوفان 

الدموع جاءت �صفينة هائلة من 
خ�صب ال�صندل ، انق�صمت كل 

حبة من حبات امل�صبحة اإىل اآلف 
الأ�صجار العظيمة ، والتحمت 

معًا لت�صنع �صفينة ، كل حرف من 
حروف �صورة الإخال�س ، وفا�س 

التنور ، و�صعدت ال�صفينة اأعلى 
قمم الأمواج ، و�صعدت جدتي اإىل 

حجرتها يف �صورة الإخال�س .. 
وراأيت على الأمواج رحمة الله 

وهي ت�صحك جلدتي ، وبداأت رحلة 
حبي اإىل الله من يومها " . على اأن 

البعد الديني لدى الكاتب وا�صح 
وجلي يف ثنايا الكتاب اإىل جوار 

البعد ال�صويف ، ول يلبث احلوار 
اأن يجمع بينهما مرات ومرات . 

استدالالت شعرية 
واإىل جوار اللغة العتبارية 

العميقة واملحملة بالكثري من 
املعاين ال�صوفية والدينية 

والفل�صفية يف حوار الطفل ال�صاذج 
مع قطه املثقف ، تاأتي ال�صواهد 

ال�صعرية لتوؤ�صل لتلك اللغة 
وتر�صح لها ولظاللها الروحية 

والوجدانية ، كواحدة من الأدوات 
البليغة التي ترتك اآثارًا اأخالقية 

وتربوية بني �صطور احلوار ؛ ففي 
معر�س احلديث عن اأمل القط ، 

ينجذب الكاتب اإىل جروح الروح 
والوجدان والع�صق ، ويت�صاءل 

ماذا لو اجنرح روح الإن�صان ؟ ثم  
ي�صتدل بهذه الأبيات : 

�صقتني بيمناها وفيها فلم اأزل  
يجاذبنــــي من ذاك اأو هذه �صكر

تر�صفت فاها اإذ تر�صفت كاأ�صها   فال 
والهوى مل اأدر اأيهما اخلمر 

وعندما يتطرق الكاتب ـ بفعل 
احلوار القططي ـ اإىل احلديث عن 
ق�صة  " ي�صوق  الأرواح  " تنا�صخ 
مفادها اأن عمر اخليام كان اأ�صتاذا 
يف مدر�صة ني�صابور ، ف�صاهد مع 
تالميذه حمارًا كان ينقل الطوب 

لرتميم املدر�صة ، حرن احلمار 
ووقف بالباب فلم يدخل ، تب�صم 

اخليام ودنا من احلمار واأن�صد يف 
اأذنه الطويلة هذه الرباعية على 

البديهة: 
اأيها الذاهب ها قد عدت حيوانًا 
اأ�صال  ويك �صاع ا�صمك من بني 

الأ�صامي وا�صمحال 
اإن اأظفارك �صارت حافـــرًا جمتمعًا   

وغدت حليتك ال�صمطاء يف عجزك 
ذيــــــال 

نقد اجتماعي
وكعادة الكاتب دائمًا يف ثنايا 
كتاباته ؛ ل يفرط يف التلميح 

النقدي لبع�س مفا�صد املجتمع 
الأخالقية والتنظيمية ، ففي 

ا�صرت�صاله يف و�صف مطاردة 
بني الأم والقط يف البيت ، وحني 

يلجاأ القط لالختفاء يف كنب 
البيت ي�صوق الكاتب هذه العبارة 

النقدية قائاًل " يف كنب الزمن 
القدمي ، حني كان اخل�صب بريئًا 

من ت�صاريح القطاع العام واألعيب 
ال�صوق ال�صوداء والبي�صاء ، كان 

النجارون ي�صبغون و�صوءهم 
وي�صلون وي�صخون يف ال�صناعة 

، وكان من تقاليد الكنب البلدي 
اأن تزود جوانب الكنبة من 

الداخل برفوف �صغرية تزيد من 
متانة ال�صنعة " ، ومن نقد الكذب 

ال�صناعي ينتقل الكاتب اإىل نقد 
الكذب الكالمي من خالل حواره 

مع القط املثقف ؛ يقول القط تعليقًا 
على عدم وجود طعام ، بل رائحة 
زفارة فقط  يف اإحدى احللل التي 
حاول فتحها ليظفر بالطعام " ما 

اأعظم الكذب يف حياة الآدميني 
خملوق  " الكذب  الكاتب  " فريد 

يدب على الأر�س ، واأحيانًا ميوء 
كالقطط " يرد القط " الكذب هو 

ابن الإن�صان .. ل يكذب احليوان 
.. يت�صرف بدهاء لكنه ل يكذب " ، 
ويف مكان اآخر من الكتاب يتطرق 
الكاتب اإىل نقد التعليم واملدار�س 

واملدر�صني والمتحانات ، لكنه 
ينتقل من ذلك ـ على ل�صان القط ـ 

اإىل انتقاد اأكرب لتوظيف العلم يف 
تدمري الب�صرية ؛ حيث يقول القط 

هي  املدار�س  مهمة  اأن  تعرف  " األ 
تخريج وحو�س كالغابات متامًا .. 

الفرق بينهم وبني وحو�س الغابات 
اأن الوحو�س من بني اآدم يتحركون 

طبقًا خلطة مدرو�صة وخرائط 
مر�صومة، واأنابيب اختبار ، 

و�صا�صات رادار ، ومدفعية ميدان 
، و�صواريخ قادمة من الف�صاء 

، تاأمل احلروب وقل يل .. كيف 
يبدو منظركم فيها كاآدميني ؟! 

اإىل  الكذب  ق�صية  من   ، "   وهكذا 
ق�صية التناق�س بني القول والفعل 

اإىل ق�صايا اجتماعية اأخرى يتطور 
احلوار.

حول الكتاب
واأخريًا ، يعد النقاد هذا الكتاب 

ـ رغم قلة �صفحاته ـ كنزًا ثمينًا 
من كنوز املعرفة ال�صاملة ، التي 
تتيح ملن يطلع عليها ال�صتمتاع 
باأمناط ل ح�صر لها من املعاين 

واملعارف العميقة املتداخلة 
مع دقائق التفا�صيل احلياتية ، 
واملعطيات النف�صية والذاتية ، 

واملثرية للكثري من الأ�صئلة حول 
الكون والوجود والدين واحلياة 
؛ فهو كتاب ـ كما عرب البع�س ـ مل 
يكن جمرد مغامرات و حوارات 

ممتعة بني الطفل و القط فقط 
، بل اختلطت فيه احلكايات مع 

الأ�صاطري و الذكريات مع الفل�صفة 
و الإميان مع احلرية بالإ�صافة 

اإىل الكثري من الكوميديا ، ف�صكلت 
رحلة ا�صتك�صاف لأفكار طفل بريئ 

يرى العامل بعيون منده�صة و 
يك�صف زيف كالم و اأفعال الكبار 

و تناق�صها مع املبادئ ، كما يفتح 
نافذة على معنى الفل�صفة يف عقول 

ال�صغار والكبار معًا ، لذلك فهو 
جدير بحق لأن يكون يف مكتبة 

القارئ.

استبطن أعماق اإلنسان ، وانجذاب الصوفي، ولوعة العاشق

" حوار بين طفل ساذج و قط مثقف " ل� أحمد 
بهجت يختبر صوفية القطط وسطحية البشر

عرض: اوراق

عن دار " الشروق " المصرية بالقاهرة ، صدرت الطبعة الثانية من كتاب " حوار بين طفل ساذج 
ة  وقط مثقف " للكاتب المصري الكبير أحمد بهجت ، في طبعة مبهجة الغالف ، مريحة النظر والقراء
داخل صفحاتها الـ " مائة وست " ذات القطع المتوسط ، وهو كتاب طريف األسلوب ، عميق المغزى 
والمعطيات ، ال يخلو من إشارات رمزية ، يستغرق بها مؤلفه وضع مالمح إنسانية وصوفية وعاطفية 

عديدة ، من خالل حوار متخيل بين طفل صغير مبتدئ الطفولة ، وقط مشاكس ذكي ذي خبرات 
ته حتى  قططية بعالمي البشر والقطط معًا ، والحقيقة أن  قارئ الكتاب ال يسعه إال أن يستغرق في قراء

النهاية ، مكتشفًا في حواره المزدوج ، تشابهًا ما مع حوار "موسى والخضر" عليهما السالم.
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المؤلف: نورمان لبريشت
ترجمة: عبد الخالق علي

يقول �صتيفن مو�س من الغارديان:  
منذ �صهر و نورمان لربي�صت 

يتحدث عن مزايا كتابه الذي كتبه 
عن غو�صتاف مولر لدرجة جعلتني 

ا�صتهني بهذا الكتاب . كما كان يل 
اأي�صا حق قدمي اأريد ت�صويته ; 

ففي عام 2002 كنا معا يف فيينا 
ن�صتمع اإىل ت�صجيل )غلربت كابالن( 

لل�صمفونية الثانية مب�صاركة فرقة 
فيينا املو�صيقية . لقد اأو�صلني 

لربي�صت ب�صيارة اأجرة اإىل املطار بعد 
جل�صة الت�صجيل ، لكن ما مل يخربين 

به هذا ال�صحفي املو�صيقي املثقف هو 

انه كان قد حفظ مقالته يف ملف ، و 
هو ما فاقني به . 

هذا الكتاب هو اأغرب مهمة متزج 
بني ال�صرية الذاتية و اأدب الرحالت 

. في�س الكتابة ال�صفافة جتعلك 
تتغا�صى عن الفتقار للتنظيم و 

الكتابة ب�صيغة امل�صارع التي يربرها 
لربي�صت بقوله اإن مولر هو " رجل 

من زمني " . 
كان يعمل على ر�صالة احلب هذه منذ 

اأربعة عقود ، و �صار �صديقا مقربا 
من )اآنا( ابنة املوؤلف املو�صيقي ، و 

يتعامل مع هذا الرجل العظيم كفنان 
ذي قوة �صحرية ; احرتاما لعزم مولر 

على عر�س احلياة على طبيعتها 

يف مو�صيقاه . يف بع�س الأحيان 
يبدو تعظيما لربي�صت لهذا الفنان 

باعثا على ال�صخرية ، حيث كتب يف 
مقدمته الطويلة " ان نعرف مولر 

معناه ان نعرف اأنف�صنا " . كما يقول 
يف خامتته ال�صاخنة " مرونة مولر 

هي م�صدرت�صجيع يل يف اأوقات 
تعا�صتي و م�صدر اأمل يف اأوقات 

انتكا�صتي " . لكن بني هذا و ذاك فاأن 
الرواية تتوا�صل بنف�س منقطع و هي 

م�صحونة باملعلومات و تتوق رمبا 
اإىل نب�س املو�صيقى اأكرث مما تتوق 

اإىل تثاقل النرث . 
يعر�س لربي�صت قراءات ممتازة عن 
ال�صمفونيات الع�صر، و يقدم تف�صيال 

كامال عن مولر كقائد لفرقة مو�صيقية 
ي�صمن  اأن  يكفي  لوحده  هذا  – و 

مكانته يف تاريخ املو�صيقى حتى 
لو مل يوؤلف قطعة مو�صيقية واحدة 
غري  اخلا�صة  حياته  ي�صتطلع  – و 

امل�صتقرة كطفل لزوجني انعدم احلب 
بينهما ، ويف ما بعد انحراف زوجته 

)اأملا( و �صقوطها يف الرذيلة . كذلك 
يبني لربي�صت كيف اأن يهودية مولر 

�صاهمت يف تكوين �صخ�صيته التابعة 
و يف نظرته اإىل نف�صه كاإن�صان غريب 
: يف الوقت الذي يرقد فيه كل عمالقة 

املو�صيقى النم�صاوية – الأملانية يف 
املقربة املركزية يف فيينا ، فاأن قرب 

مولر يقع يف �صواحي )غرينزنك( – 

مت اختيار هذا املكان لقربه من البيت 
الذي كان يتودد فيه اإىل اأملا – قريبا 
من الريف املفتوح الذي كان يع�صقه 

و الذي يطلق عليه لربي�صت " م�صنع 
احلنني " .  تكمن اأهمية مولر يف انه 
يقف ، مباعدا �صاقيه ، بني عاملني من 

املو�صيقى : لقد ولد – عام 1886. 
اإل   ، الرومانتيكية  قمة  زمن  – يف 
انه و�صل اإىل قمة اإنتاجه يف العقد 

الأول من القرن الع�صرين ، يف زمن 
الثورة الفنية ، و �صاهم يف زيادة 

وزن و امتداد ال�صمفونية . قال يف 
اإحدى املنا�صبات " اإن ال�صمفونية هي 

مبثابة  العامل ، يجب اأن تكتنف كل 
�صيء " . 

 لماذا مولر
WHY MAHLER

الكتاب : كيف استطاع رجل واحد 
بعشر سمفونيات
 أن يغير العالم

كتاب هاريف �صاك�س عن ال�صمفونية التا�صعة لبيتهوفن هو اأي�صا 
�صيء هجني مع الكثري من الرحالت ال�صخ�صية للموؤلف ، كما انه 

يخلو من ال�صرارة التي ت�صجع القارئ على التغا�صي عن البعد 
عن املو�صوع . 

�صمم )فيرب( للكتاب غالفا اأكرث كاآبة مما عر�صه لربي�صت . بعد 
الف�صل الفتتاحي القاب�س لل�صدر الذي يغطي حياة بيتهوفن 

ي�صتحوذ  الذي  امل�صاك�س  الأ�صم  للعبقري  التقليدية  – ال�صورة 
عليه و�صوا�س املال و الذي قدم و هو يف العقد الأخري من عمره 

نتاجا �صجاعا يف عامل ال�صمعيات – كدت اقذف بالكتاب من 
اأقرب �صباك اإل اإن الأمور تتح�صن عندما تت�صح غاية �صاك�س : 
انه اأ�صا�صا لي�س كتابا عن �صمفونية بيتهوفن الكورالية و اإمنا 

هو عن عام 1824 الذي كان فيه بيتهوفن هو الأف�صل و هو 
النقطة التي بداأ عندها الفنانون بالت�صدي اأو على الأقل باإ�صدار 

تعليقات حادة عن حكومات اأوربا القمعية . 
يقدم �صاك�س �صريا ذاتية م�صغرة عن بايرون – الذي مات و 
هو ينا�صل من اجل حترير اليونان يف 1824 ، و بو�صكن و 

�صتندال ز هاين و غريهم من اجليل الفني الذي كان – ح�صب 
تعبريه – يتعلم " ا�صتلهام الثورة " . مل يكن التحليل عميقا ، 
و كانت الكتابة نوعا ما متقنة اإل اإن املغزى كان جيدا : بينما 

كان الدبلوما�صيون يطورون " الوفاق الأوربي " اخلامد ، 
كان الفنانون يتعط�صون ملفهوم خمتلف للم�صتقبل ، جت�ّصد يف 

ترنيمة بيتهوفن للتاآخي العاملي . و بينما يهفو �صاك�س بجنون 
و م�صلحة ذاتية اإىل مو�صوعته اخلا�صة بحرب الفن ، فانه 

ينغم�س يف جذل لربي�صت. حيث يقول " اإىل اإن يلقي جن�صنا 
بنف�صه اأو يغرق يف عامل الن�صيان ، فان اأرادتنا الن�صالية �صوف 

ت�صتمر و اإن ما يخربنا به بيتهوفن هو اإن ال�صراع يجب اأن 
ي�صتمر " .

ل�صت على يقني بان ذلك ي�صاعد على فهم مو�صيقى بيتهوفن ، لكن 
على املرء اأن يعرتف باأنه اإح�صا�س ملهم . 

؟

السمفونية التاسعة: بيتهوفن و العالم في 1824 

اإن الأعوام الأوىل من حياة 
تول�صتوي مل تعد بالجنازات 

التي حققها. ولد عام 1828، ون�صاأ 
يف مزرعة العائلة �صمن اأجواء 

فالحية- ريفية. واأحيط يف تلك 
الأعوام الأوىل بعدد من اخلدم 

املطيعني وجمموعة من املدر�صني 
اخل�صو�صيني، الذين اأحاطوه 

بالرعاية والهتمام، بعد الوفاة 
املبكرة لوالديه، مع عناية اثنتني 

من عماته وقد �صار تول�صتوي على 
منوال �صقيقيه يف اللتحاق بجامعة 

قزان، ولكنه مل يربز هناك، بل اأم�صى 
اأيامًا يف �صجن اجلامعة لعدم دوامه 

بانتظام، واأم�صى فرتة اأطول يف 
عيادة مر�صى ال�صيالن، اأما احلياة 
الب�صيطة التي كان يتطلع اإليها فقد 
حتققت يف قزان، عندما ابتدع يف 
نف�صه زيًا يتاألف من قطعة واحدة، 

ي�صتخدمه يف الليل والنهار كما 
انه و�صع لنف�صه نظام توا�صل يف 

الأعوام التالية، وهو ال�صتيقاظ من 
النوم يف ال�صاعة اخلام�صة �صباحًا 
وزيارة �صقيقيه مرتني يف ال�صهر. 

يف عام 1847، عندما كان يف الـ19، 
ق�صمت ممتلكات العائلة بني الأ�صقاء 

وورث الكاتب منزل العائلة يف 
منطقة يا�صنايا بوليانا 5،500 فدان 
و300 من العبيد، وبداأ حياة م�صبعة 

بامللذات واملتع الفارغة والرغبات 
املتلهفة ويف تلك الفرتة من حياته، 

تركزت تلك الرغبات يف بنات 
الفالحني )اأحداهن اأجنبت له ابنًا، 

عينه �صائق عربته اخلا�صة(، كما انه 
اآنذاك اندفع نحو القمار واملراهنات 

واأثر ذلك باع معظم القرى التي 
ميتلكها وعبيده، من اجل دفع 

ديونه ما غريه بعد ذلك، عا�س حياة 
اجلندية فقد التحق ب�صقيقه نيقول 

يف القوقا�س، حماربًا املتمردين 

ال�صي�صان، ثم يف �صيبا�صتول مع 
�صالح املدفعية، تاأثر تول�صتوي 

كثريًا مبعاناة اجلنود الذين خدموا 
حتت اإمرته. والتقارير التي اأر�صلها 

اإىل �صحيفة �صان بيرت�صبريغ 
حتدثت باإ�صهاب عن عامة النا�س 

الذين يعانون القهر والظلم والذين 
يحاربون من اجل الطبقة العليا.

بعد تركه اجلي�س، زار تول�صتوي 
اأوروبا لال�صتق�صاء عن اأ�ص�س 

التعليم الأويل، ثم عاد ليفتح مدر�صة 
لأطفال الفالحني يف نا�صنايا )فتح 
رجال ال�صرطة القي�صرية مّلفًا له، 

اإثر ا�صتباههم بنواياه( ولكن اإيقاف 
اأن�صطته الإ�صالحية. كانت يف الـ18 
من عمرها )يت�صري اإليها يف يومياته 

بالطفلة(، وكان اأمله اأن ي�صبها يف 
القالب الذي ي�صاء. ولكن �صونيا 
مل تطاوعه يف ذلك. فقد رف�صت 

طريقته يف احلياة- بالختالط مع 
العبيد وعالقاته ال�صابقة بن�صاء 

الفالحني. لقد اأرادات �صونيا منه، 
اأن يكون كاتبًا، ويف خالل الأعوام 
الأوىل ال�صعيدة من الزواج، اأنهى 

رواية،"حرب و�صالم" وبداأ يف كتابة 
كارينينا". "اآنا 

وقد اأحاطت عائلة تول�صتوي 
ب�صونيا، واتهموها باجلنون، ولكن 

املوؤلفة يف كتابها حتاول الدفاع عنها. 
وكان تعامل تول�صتوي مع الن�صاء 

بدائيًا معتقدًا اأن م�صاواة املراأة 
بالرجل اأمر �صد الطبيعة، معتربًا 

الأمومة مهمتها الأوىل. وكان يغ�صب 
اإن مل تر�صع �صونيا طفلهم الأول، 

وي�صتهجن وجود مر�صعة يف البيت، 
معتربًا عملها اإ�صاءة اإىل الدم النبيل 

لعائلته ويف خالل كتابته،"حرب 
و�صالم"، اأجنبت �صونيا اأربعة 
اأطفال، وعانت اأي�صًا من عملية 

اإ�صقاط اآخر. ويف خالل اإجنابها 

اخلام�س، عام 1871، عانت من 
حّمى �صديدة واأو�صكت على املوت. 
وبقيت بعد ذلك خائفة من احلمل، 

ولكن تول�صتوي مل ياأبه باحتجاجها. 
فاأجنبت له �صونيا ثمانية اآخرين، 

عا�س ثالثة منهم حتى �صن البلوغ. 
لقد عك�س تول�صتوي م�صاعره اإزاء 

ذلك ب�صخ�صية دوللي يف روايته "اآنا 
كارينينا". وقد ا�صتاء الكاتب من 

رغباته امللحة تلك، معرّبًا عن كراهيته 
لنف�صه وجموحها يف عمله،"�صوناتا 

كريوتزر". ولكن �صونيا و�صفته 
بالرياء، اإذ اأنها حملت منه بعد ذلك 

اأي�صًاَ.
ويف عام 1870، عاد تول�صتوي، 

على الرغم من احتجاج �صونيا اإىل 
تعليم الفالحني، واأ�صبح م�صوؤوًل 

عن 70 مدر�صة، لتعليم اأطفال 
الفالحني مبادئ القراءة، واألف كتابًا 

عن اأحرف الكتابة الأولية واأقبل 
عليه اأكرث من مليون �صخ�س. وكان 

تول�صتوي قد تعلم اللغة اليونانية 
من اجل ترجمة،"حكايات اإي�صوب"، 

التي وجدها اأف�صل من اأعماله 
وخا�صة،"اآنا كارينيا"، التي و�صفها 

بـ"ق�صة عن حب حمّرم"، انتهى من 
كتابتها ب�صعوبة واإثر ذلك، وقع 

يف حالة من الياأ�س ال�صديد. وتقول 
�صونيا انه جل�س اأياما طوال يف 
اختيار نهاية الرواية. وقد بدت 
حياته بالن�صبة اإليه فارغة جمرد 
مزحة غبية، وفكر يف النتحار.

اآنذاك ا�صتدار نحو امل�صيحية 
للخال�س، وما اأن ازداد اهتمامه 
بالالهوت حتى �صاوره العتقاد 
من اأن امل�صيحية احلقيقية اأبعد 
مما يعتقد. وكتب ن�صخة معّدلة 

من الإجنيل حاذفًا منه الظواهر 
يف طبيعته اخلارقة ومنها مثاًل 
ولدة العذراء والنبعاث، ناكرًا 

اإلوهية امل�صيح وال�صر املقد�س 
لدى الرذدوك�س، كما اعترب تاأييد 
الكني�صة للحرب الرو�صية قرارًا ل 

يتما�صى مع امل�صيحية )اأ�صبح داعية 
لل�صالم بعد احلرب(. واإثر ذلك 

قررت الكني�صة حرمانه من حقوقه 
الع�صوية. اأما مبادئه امل�صيحية فقد 

ر�صت على املحبة الأخوية "واملوعظة 
على اجليل". وبداأ يف تلك املرحلة 

من حياته يرتدي مالب�س الفالحني، 
مع اإن القائمني على خدمته يف تناوله 

الطعام يرتدون البّزات املرقعة 
وترك الكحول وتخلى عن تناول 

اللحم اأو ال�صيد والتدخني وا�صتنكر 
امللكية اخلا�صة حتى بالن�صبة لن�صخ 

الأعمال التي يكتبها. اإما روايته 
الأخرية،"النبعاث"، فقد كتبها ليعرب 
بوا�صطتها عن ندمه لإغواء ابنة احد 
خدمه اأبان مرحلة �صبابه. وانت�صرت 

يف رو�صيا الكومونات التول�صتية 
مقلدة على اأ�ص�س فهمه للدين، ولكنه 

رغب اأن يكون بعيدًا عنها، قائاًل 
اأن كافة اأ�صكال احلكومات ل ميكن 

مقارنتها بامل�صيحية احلّقة. اأما طريقة 
واأ�صلوب احلياة الر�صتقراطية التي 

�صلكتها �صونيا وبع�س اآبائه ال�صغار، 
فكانت م�صتهجنة من قبله. لقد اأحب 
تول�صتوي الذهاب بعيدًا، اأن يعي�س 

مت�صردًا ينتقل من مكان اإىل اآخر، 
جمازفًا، تقيًا، ل ميتلك �صيئًا، ناطقًا 

باحلق اأمام اجلميع. وقد ترك منزله 
فعاًل ذات ليلة من ليايل 1910، لكنه 
اأ�صيب باملر�س وتويف بعد اأ�صبوع 
يف حمطة قطار نائية، وكان عمره 

82 �صنة.
اإن �صغط حياة تول�صتوي الهائجة 

امل�صطربة يف 450 �صفحة، عمل 
كبري حقًا. واملوؤلفة مل تلق غري 

نظرات خاطفة على روايته، وهكذا 
مل يطلع القارئ على جوانب اإبداعه 

الأدبي وعبقريته. كما اأن اأ�صلوبها 
املكثف تنق�صه ال�صال�صة واحليوية 

التي ات�صمت بها ال�صرية التي 
كتبها هرني ترويا عن تول�صتوي 

والذي نال �صهرة كبرية – عام 
1995، مع اإنها كانت ناق�صة اأي�صًا. 

وباملقارنة اأي�صًا، جند اأن املوؤلفة 
بارتليت انتهجت اأ�صلوبا اأكرث 

عملية، واطلعت على وثائق مل تكن 
متوفرة لرتويال، لأنها اطلعت بعد 

�صقوط الحتاد ال�صوفييتي. وف�صلها 
الأخري يغطي قدر تول�صتوي يف 

رو�صيا ال�صوفيتية، حيث كانت 
كتبه ورواياته تدر�س يف املدار�س 
واجلامعات، يف حني منعت اأفكاره 
ال�صيا�صية والدينية، لأنها اعتربت 

خطرة جدًا.

عن/ الغارديان

تولستوي.. أية حياة مضطربة وهائجة!
يبقى تولستوي معلمًا أدبيًا على مّر 

العصور. وهو لم يكن رجاًل يمثل 
فصاًل من تاريخ روسيا فحسب، بل انه 
اختار مذهبه وجذب إليه تالميذ من 

شتى أنحاء أوروبا. وفي العقود الزمنية 
التي سبقت وفاته، كان يشار إليه، 

بـ"القيصر الروحي" وضمير األمة. وقد 
تعرض للوم أعدائه كونه يلهم الثورة 

الروسية. كتب تولستوي، بال تعب، عن 
معتقداته، نظرياته وخططه من اجل 

حفظ اإلنسان. ووصل عدد طبعات كامل 
أعماله إلى 100 جزء، أي انه حتى اليوم، 

يعتبر من أعظم الروائيين في العالم.

الكتاب: تولستوي، حياة روسية
تأليف: روساموند بارتليت
ترجمة: ابتسام عبد الله
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 ل ميثل جمرد �صكل تقليدي من 
اأ�صكال "الطب ال�صعبي" املنت�صر 
يف كثري من دول العامل وخا�صة 
يف املنطقة العربية ، بل هو اأحد 

الأ�صاليب العالجية الطبيعية التي 
ا�صتطاع من خاللها املوؤلف حتقيق 

نتائج مذهلة يف عالج الكثري من 
املر�صى رغم اختالف اأمرا�صهم 

واأعرا�صهم؛ ذلك اأنه يعتمد اأ�صلوب" 
الطب الطبيعي " القائم على اأ�ص�س 

علمية وخربات عالجية ؛ ومن 
اجلدير بالذكر ان موؤلف الكتاب" 
�صربل بلوطني " در�س يف كلية " 

حيفا " للطب الطبيعي اأ�صلوب العالج 
ال�صيني امل�صمى " توينا " وهو نوع 

من التدليك الفيزيائي ، ثم اأمت يف 
انكلرتا درا�صته العالجية يف اأ�صلوب  
" تقومي العمود الفقري " ، وتبع ذلك 

انت�صابه جلامعة " يويانغ " للطب 

ال�صيني يف مدينة �صنغهاي .

خداع األدوية 
يف البداية يوؤكد موؤلف الكتاب 

على اأن دافعه من وراء تاأليفه هو 
ك�صف ما اأحدثته الأدوية الكيميائية 

وامل�صادات احليوية واجلراحات 

الطبية الفا�صلة يف حياتنا من مرارة 
واأمل وم�صاعفات �صحية خطرية 
؛ فقد اأ�صبحت الرتاجيديا الأكرب 

للعلم هي قتل فل�صفة وفن الطبيعة 
الرائعة عالجيًا ، ولو نظرنا لأحوالنا 

العالجية بدقة لكت�صفنا اأننا وقعنا 
فري�صة �صهلة ملافيا �صركات الأدوية 

من ناحية ، وللعمليات اجلراحية 
الفا�صلة من ناحية اأخرى ، ثم يك�صف 

املوؤلف اأمرًا يف غاية الأهمية وهو 
اأن العالجات الدوائية تخفف فقط 
من اآلم املر�س ، ولكنها ل تعاجله 

من املنبع والأ�صا�س ، ويكفي اأن اآخر 
الأبحاث الطبية تخ�ص�صًاَ اأثبتت اأن 
ا�صتعمال كمية من الأنتيبايوتيك " 
امل�صادات احليوية "  لعالج التهاب 

خفيف ميكن اأن ي�صبب تهديدًا 
خطريًا ل�صحة الإن�صان ، ويكفي ف�صل 

الأدوية يف عالج " الثعلبة " مثال 
وهي نوع من ال�صلع الدائري ، وهنا 

يذكر املوؤلف اأن والده كان يعاجلها 
عن طريق ت�صطيب املكان امل�صاب 

ب�صفرة حادة معقمة ت�صطيبات 
�صغرية ثم بقطع الثوم املفروك، ومن 
ناحية اأخرى يوؤكد الكاتب اأن اعتقاد 

الكثريين باأن العمليات اجلراحية 
هي احلل القاطع لالأمرا�س املزمنة 

هو اعتقاد بدليل تراجع الو�صع 
ال�صحي لآلف املر�صى بفعل تلك 
العمليات اإىل الدرجة التي ندموا 

فيها على اللحظة التي دخلوا خاللها 
غرفة العمليات خا�صة ملن اأجرى 

عمليتني كانت الثانية فيهما لإ�صالح 
الأوىل ، وكذلك يف اأغلب عمليات 
عالج اآلم الظهر املزمنة ، على اأن 

الكاتب يعرتف اأنه اإذا �صقط اأحدهم 
من الطابق الثالث مثاًل اأو اأ�صيب يف 

حادث طريق ومتزق اأحد الأع�صاء 
يف اأح�صائه فاإن الأدوية واجلراحة 

قد تنقذه ، ولكنه يوؤكد اأن الأمر 
يختلف بالن�صبة لالأمرا�س الداخلية 

حيث ل يكون الدواء اأو اجلراحة هما 
احلل املوؤكد .

بال أدوية 
ومن املفاجاآت التي يك�صفها هذا 

الكتاب عن اأ�صلوب " الدي�صلوكتيكا " 
العالجي اأنه يقوم على قواعد عالجية 

ثابتة مفادها اأن الأمرا�س منبعها 
اجل�صد ، مبعنى اأن مري�س ال�صرطان 

ج�صمه هو الذي يولِّد ال�صرطان ، 
ومري�س ال�صكر ج�صمه يولد ال�صكر 

، و�صاحب ال�صمنة ج�صمه يولد 
ال�صمنة فكل هذه الأمرا�س ل تهاجم 

اأو تختار اجل�صد اإمنا يولدها اجل�صد 
نف�صه لنف�صه لأ�صباب معينة ول عالقة 

لالأدوية بذلك فاأنا ل اأ�صاب باأمل يف 
راأ�صي مثاًل لأنني اأعاين من نق�س 

يف الأ�صربين وهكذا !! ومن تلك 
القواعد اأي�صًا اأنه توجد يف اجل�صم 

قوة حيوية تقف وراء عمل الأع�صاء 

بال�صكل ال�صحي  ال�صحيح ، فاإذا 
ح�صل خلل اأو تغيري يف الو�صع 

الطبيعي لهذه القوة احليوية تظهر 
اأعرا�س املر�س على الإن�صان ، 

والدي�صلوكتيكا تخرتق اجل�صم 
بعمق وتطرد املواد املرتاكمة وتعيد 
الهيكلية املتنا�صقة للعظام والفقرات 

والع�صالت على اعتبار اأن الكثري 
من الأمرا�س نابعة من ترتيب غري 

�صحيح للعظام وباإعادة التنظيم 
يتهياأ اجل�صم لل�صفاء في�صفى . 

العالج والمرض 
ومن خالل الكتاب يو�صح املوؤلف 
الطريقة العملية والإجرائية التي 

يعالج بها مر�صاه ، كما يذكر نوعية 
الأمرا�س التي ميكن عالجها بهذا 

الأ�صلوب العالجي اجلديد واملبتكر 
؛ حيث يذكر اأن طريقة العالج تتم 
بوا�صطة اليدين فقط ، وبالرتكيز 

على اإعادة القوة الطبيعية لعمل 
الدماغ والأع�صاب والعمود الفقري 

وذلك لأن اأغلب الأمرا�س يكون 
�صببها اختالل عمل اجلهاز الع�صبي 
، ومن ثم فاأي خلل يف مو�صع ما من 

موا�صع اجل�صم قد يوؤثر على عدة 
مواقع ولي�س على املوقع املختل فقط 
، لذلك يكون احلر�س على ت�صخي�س 

وت�صليح الإعاقات والن�صدادات التي 
حتول من دون قدرة اجل�صم علي 

ال�صفاء الذاتي ، اأما الأمرا�س التي 
ميكن عالجها بـ الدي�صلوكتيكا فهي 
كثرية يف الكتاب ومنها علي �صبيل 

املثال : التهاب املفا�صل الفقارية 
، النزلق الغ�صرويف ،التهاب 

ال�صعب الهوائية ، اللتهاب الكي�صي 
والنقر�س ، متالزمة النفق الر�صغي 
، تنميل الأ�صابع واليدين ، ال�صكتة 
الدماغية ، التهاب القولون ، مر�س 

كروهون ، ارتفاع وانخفا�س �صغط 
الدم ، ال�صداع وال�صقيقة ، التهاب 
اللوزتني واأمرا�س اأخرى كثرية .

نماذج حية 

ويقدم الكاتب براهني عملية 
وتطبيقية لنجاح اأ�صلوبه العالجي ، 

من خالل مر�صاه الذين مت عالجهم 
من دون اأدوية اأو جراحة م�صرطية 
؛ فيذكر مثاًل حالة " بالل " والذي 
كان عمره �صتًا وثالثني �صنة وكان 

يعاين من �صلل كلي ا�صتمر معه منذ 
كان يف �صن الـرابعة ع�صر ب�صبب 
قفزة خاطئة من علو �صبعة اأمتار 

اأدت لك�صر فقرات الرقبة واآلم يف 
الرجلني واليدين والبطن والراأ�س 

وقد �صببت له الأدوية التي و�صفت له 
قروحًا يف املعدة والإثنى ع�صر وبعد 

الفح�س تبني اأن ع�صالته متيب�صة 
ق�صرية و�صميكة جدًا الأمر الذي 

�صبب ت�صلبًا وركودًا للدم وجتمعًا 
لالأو�صاخ التي تعرف بالـ " يوريك 
اأ�صيد " والتي �صببت عنده التهاب 

املفا�صل ، وبعد تاأهيل معنوي ودعم 
نف�صي لبالل حت�صنت حالته ابتداء 

من اأول جل�صة عالج وبعد ثالثة 
اأ�صهر جنح يف الوقوف مبفرده 
و�صار يحرك يديه لأول مرة يف 

حياته منذ احلادثة ، يذكر الكاتب اأنه 
من خالل عالجه لبالل تاأكد عالجيًا 

من �صرورة تطويل الأن�صجة الرخوة 

لت�صل قيا�صها الطبيعي وهو اأول 
مبداأ من مباديء الدي�صلوكتيكا ، 

ومن احلالت الذي يذكرها الكاتب 
اأي�صًا حالة " عايدة " التي عاجلها 
من " انفجار الغ�صروف " ب�صبب 

رفعها �صجادة مبللة ، وبعد اأن رف�صت 
العالج اجلراحي الذي كان مقررًا 

فيه ا�صتئ�صال الغ�صروف وتثبيت 
الظهر بلوائح بالتني ، ثم تاأتي حالة 

ال�صيدة " اآمال " البالغة من العمر 
ثالثة وخم�صني عامًا ، والتي كانت 

تعاين من اأورام �صرطانية يف البطن 
، وا�صتطاع املوؤلف عالجها من تلك 

الأمرا�س خالل ثالثة اأ�صهر عن طريق 
بع�س قواعد ال�صفاء الذاتي ، بعد 

اأن ظلت تعاين من ا�صفرار الوجه 
وجتاعيد ال�صيخوخة جراء عالج 

كيماوي دام �صهرين كاملني .  

أنواع المرضى 
ومما ذكره املوؤلف بخ�صو�س 

املر�صى يف هذا الكتاب اأنهم 
ينق�صمون اىل ثالثة اأق�صام ؛ مر�صى 
عاديون ، مر�صى �صحايا ، ومر�صى 

جريئون ؛ اأما املر�صى العاديون فهم 
اأولئك الذين يريدون ال�صفاء لكنهم 
ل يغريون �صيئا من اأمناط حياتهم 

، اأو من عاداتهم ، فقط يزورون 
الأطباء ويبتلعون ب�صغف تو�صيات 

الأطباء واأدويتهم ، وير�صخون 

ل�صكاكني اجلراحني بثقة عمياء ، اأما 
املر�صى ال�صحايا فهم اليائ�صون من 
العالج ، الذي ت�صيطر عليهم عبارات 

القنوط والف�صل " لن ا�صتطيع حتقيق 
ذلك ـ �صاأف�صل بالتاكيد ـ ل اأعرف، 

ماذا فعلت لأ�صتحق ذلك ـ من حظي 
ل�صت متفاجئا ..." وهوؤلء يوؤكد 

الكاتب اأنهم ممن يوؤجلون �صفاءهم ، 
ويقعون فري�صة لأ�صباب وهمية تبقي 

مر�صهم ، وت�صعف اأجهزة اجل�صم 
الدفاعية لديهم حتى تردد مرارًا 

وتكرارًا " اأريد اأن اأموت .. اأريد 

اأن اأموت " ، وهذا بعك�س املر�صى 
اجلريئون الذي تردد اأجهزة دفاعاتهم 

اأعي�س  اأن  اأريد   .. اأعي�س  اأن  " اأريد 
اأن  طبيبهم  من  فقط  يريدون  " لأنهم 

يكون معلمًا ولي�س حاكمًا وي�صتدل 
الكاتب هنا ب�صخ�صية " عايدة " 

ال�صابق ذكرها ، والتي رف�صت العالج 
اجلراحي ومل ت�صت�صلم ل�صغوط 

الأطباء با�صتئ�صال الغ�صروف 
وتركيب �صرائح البالتني ، فكان اأن 
�صفيت بال جراحات ول اأدوية فقط 

بالثقة والإ�صرار على جتاوز الأمل . 

أنماط ومحاذير 
ول يفوت الكاتب اأن يذكر تاأثري 

منط احلياة على ال�صفاء واملر�س 
يف حياة املر�صى ؛ حيث يذكر اأن 
احلقائق الطبية توؤكد تاأثري منط 

حياة الب�صر يف �صحتهم واعتاللهم 
، وي�صتدل بقول احلكيم اأبو قراط " 
اإين اأف�صل اأن اأعرف من هو الإن�صان 

الذي يعاين من املر�س ، على اأن 
اأعرف ما هو املر�س الذي يعاين منه 

الإن�صان " ، وكذلك باأفراد قبيلة " 
اأكوبولكو " يف الهند مثاًل ، والذين 
ل ي�صابون بال�صرطان ول باأمرا�س 

القلب لأنهم يعي�صون يف منطقة 
عالية بعيدة عن التلوث وياأكلون 

الكثري من احلبوب ويتناولون 
الكثري من الفواكه، ويذكر الكاتب 
اأنه يف اأحد الأبحاث الطبية تبني 
اأن ن�صبة اإ�صابة اليابانيني الذين 

ي�صكنون اأمريكا ب�صرطان القولون 
هي نف�س ن�صبة اإ�صابة الأمريكيني 

به بينما اليابانيون الذين يعي�صون 
يف اليابان ل ي�صابون بهذا املر�س 

بتاتًا وكل هذا يعود لنمط احلياة 
املتبع ، ومن الأ�صياء املهمة التي 

ذكرها الكاتب موانع العالج بـ 
الدي�صلوكتيكا ؛ حيث اأكد اأن العالج 

بهذا الأ�صلوب ل يتم على اأج�صام 
الأطفال الر�صع اأو الطاعنني يف 

ال�صن ول يتم العالج للجزء ال�صفلي 
للظهر اأو للبطن عند املراأة احلامل 

، كما اأنه يجب عدم ممار�صة العالج 
يف حالة التهاب الزائدة الدودية اأو 
الإ�صابة بالتهاب رئوي وكذلك يف 
حالة ارتفاع درجة حرارة اجل�صم 

حيث يجب اأوًل تخفي�س احلرارة ، 
ويف الغالب الأعم يجب عدم اإعطاء 

العالج الدي�صلوكتيكي لأكرث من 
خم�س دقائق للذين يعانون من 

اأورام �صرطانية لأن ذلك من املمكن 
اأن يوؤدي اإىل زيادة ال�صتقالب ومنو 

الورم وانت�صار اخلاليا ال�صرطانية 
. واأخريًا يعد كتاب " اأ�صرار �صفاء ل 
يريدونك اأن تعرفها " اإ�صافة كبرية 

للمكتبة العربية ، ملا ك�صفه من ا�صرار 
العالج الطبيعي ، واأ�صرار العالج 

الدوائي واجلراحي.

أعلنها حربًا شعواء على األدوية والعقاقير والحلول الجراحية:

"أسرار شفاء ال يريدونك أن تعرفها" ل� شربل بلوطين

عن دار " النهضة " للنشر والتوزيع، 
صدر كتاب " أسرار شفاء ال يريدونك 

أن تعرفها " للمعالج الطبيعي " شربل 
بلوطين " في أكثر من مئتين وثالثين 

صفحة من القطع المتوسط ، في 
طبعة فاخرة جذابة ، وهو كتاب يحتل 
أهمية كبيرة في كشف الخداع الدوائي 
الذي تمارسه شركات األدوية في كافة 
دول العالم ، وكذلك في كشف النتائج 

المفزعة لكثير من الجراحات المشرطية 
الفاشلة في عالج العديد من األمراض 

، وفي هذا الكتاب أيضًا يكشف المؤلف 
عن أسلوب عالجي جديد أطلق عليه 

اسم " الديسلوكتيكا " ال يلجأ إلى األدوية 
الكيميائية أوالعمليات الجراحية في عالج 

األمراض، وإنما يرتكز باألساس على 
أسلوب الضغط اليديوي  على مناطق 
بعينها من الجسد بحسب نوع المرض 
، ومن الجدير بالذكر أن هذا األسلوب 

العالجي الذي يكشفه هذا الكتاب،

عرض: اوراق

الكتاب يؤكد خداع مافيا األدوية وتعمدها إخفاء أسباب الشفاء الطبيعية عن المرضى

طريقة العالج الجديدة تقوم تؤمن بأن الجسم 
يحمل مقومات شفائه ومرضه ، وبأن أمراضه تنبع 
من داخله 

كتاب يكتشف الديسلوكتيكا كأسلوب عالج 
يعتمد الضغط اليدوي بال أدوية وال جراحات 
مشرط

الكاتب يؤكد أن هيكلية الجسم غير المتوازنة 
سبب كل األمراض 

بالل وعايدة وآمال أمثلة حاضرة لنجاح العالج 
الجديد
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 يقول الفيل�صوف الفرن�صي جا�صتون با�صالر اأن القراءة الثانية لأي 
كتاب هي احلقيقية. هذا �صحيح، لكن، ل اأعتقد اأن با�صالر ق�صد 

بعبارته تلك اإعادة قراءة الكتب كلها التي ن�صرع بقراءتها مرة ثانية. 
فثمة كتاب تلقيه من يدك بعد ال�صفحة الأوىل، اأو بعد الف�صل الأول. 
وثمة كتاب تق�صر نف�صك على  الو�صول حتى �صفحته الأخرية لتجد 
فيه ما قاله عنه �صديق تثق بذائقته ووعيه، اأو ناقد حترتم منجزه 

ومنهجه، ثم يخيب ظنك. يف مقابل وجود كتب ميكن اأن تقراأها اأكرث 
من مرتني. 

   يتملكني احلنني اأحيانًا لكتب قراأتها قبل عقدين اأو ثالثة.. اأدير 
ظهري لع�صرات العنوانات احلديثة واملثرية ل ل�صيء اإل لإ�صباع 

رغبة غام�صة يف قراءة كتاب قدمي. ول اأدري اإن كان الدافع لقراءته 
هو اختبار عي�س لالأجواء عينها التي قراأته فيها، اأم ل�صتعادة مادة 

الكتاب، اأم اأن غالف الكتاب ورائحة ورقه املعتقة هما اللذان يجذبانني 
اإليه؟. والغريب اأن الكتب التي ت�صّدنا اإليها، وتغرينا مبعاودة قراءتها، 

غالبًا، هي التي يتعدى عدد �صفحاتها ال�صتمئة �صفحة، اأو تتكون من 
اأكرث من جزء واحد، مثل روايات؛ ) الأحمر والأ�صود ل�صتندال ومدام 

بوفاري لفلوبري واحلرب وال�صالم لتول�صتوي واجلرمية والعقاب 
لدي�صتويف�صكي وثالثية جنيب حمفوظ والدون الهادئ ل�صولوخوف (. 
كما لو اأن يف الأمر �صيئا من التحدي.. كما لو اأن الكتاب يخاطب قدرتك 

وقوة اإرادتك؛ اإن كنت ت�صتطيع؟!. 
   حني اأ�صاأل نف�صي عن الكتب التي قراأتها اأكرث من مرة ل اأعرث بني 

تالفيف ذاكرتي اإل على عنوانات معدودة قد ل ت�صل اإىل الع�صرين اأو 
الثالثني عنوانًا ) ال�صخب والعنف لفوكرن، ذئب البوادي لهرمان ه�صه، 

الأخوة كارامازوف لدي�صتويف�صكي، ذهب مع الريح ملرغريت ميت�صل، 
مريامار وثرثرة فوق النيل لنجيب حمفوظ، هاملت ومكبث ل�صك�صبري، 

قوة الأ�صياء ل�صيمون دي بوفوار، واقعية بال �صفاف لغارودي، كتب 
اإدوارد �صعيد، جمموعات �صعرية لل�صياب وحممود دروي�س والبياتي 

وجاك بريفري، الخ ( قد ي�صل العدد اإىل اخلم�صني، ورمبا اإىل ال�صتني. 
غري اأنني خالل ال�صنوات الثالث الأخرية مل اأعد قراءة اأي كتاب كنت 
قد قراأته يف ما م�صى، فهل ال�صبب هو ال�صعور باأن ما بقي من العمر، 

وما ينتظر من اأكوام الكتب يف مكتبتي ومكتبات اأ�صدقائي، وما تلقيه 
املطابع يف كل يوم من كتب جديدة، ل ي�صمح بالتفكري يف الرجوع اإىل 

الكتب التي قراأتها خالل ال�صنوات املا�صية؟.
   اأذكر يوم قراأت كتاب اإدوارد �صعيد ) ال�صت�صراق/ ترجمة عالء 
اأبو الديب ( للمرة الأوىل.. كان ذلك يف بداية الت�صعينيات.. بعد 

مئة �صفحة اأح�ص�صت بال�صياع يف متاهة من امل�صطلحات والأفكار 
وال�صياغات اللغوية املتعرجة. عدت اإىل ال�صفحة الأوىل وبداأت 

من جديد. من ثم بعد �صنة قراأت الكتاب ثانية.. ح�صل احلال ذاته 
يف اأثناء قراءتي لرواية ال�صخب والعنف لفوكرن.. مل اأفهم الف�صل 

الأول اخلا�س ببنجي.. حني فرغت من قراءة الرواية وجدتني 
اأ�صرع بالقراءة مرة اأخرى. عندها فقط بداأت اأفهم كل جملة تقريبًا 

من عبارات بنجي ) املعتوه ( املفككة. يف هذه احلالة تكون القراءة 
الثانية �صرورية.. اإنها القراءة احلقيقية كما اأراد با�صالر.

   اأقّلب يف بع�س الأحايني كتبًا �صبق يل قراءتها.. اإن كان ديوان 
�صعر اأقراأ ب�صع ق�صائد، اأو ب�صع ق�ص�س من جمموعة ق�ص�صية، اأو 

مقاطع اأو ف�صاًل من كتاب نقدي اأو فل�صفي اأو تاريخي.. اأفعل ذلك مع 
كتب طه ح�صني ومارك�س وعلي الوردي واآخرين.. وهذه اأي�صًا نوع 

من القراءة الثانية. 
   القراءة الثانية جتربة مغايرة بحاجة 

اإىل الوقت واملزاج والإرادة.. حيلة 
م�صروعة ل�صتعادة اأطياف وروؤى عامل 

لن يعود.. اإنك لبد تبحث عن �صيء اآخر 
مل تقع عليه يف املرة الأوىل، اأو عن �صيء 

كنَت قد عرفته وخربت روعته والآن تفتقده 
وحتن اإليه.

القراءة الثانية
سعد محمد رحيم

يف كتابها املعنون بـ "يف خندق الذئب، معارك املغرب" 
والذي ترجم موؤخرًا اإىل العربية مبعهد �صريفانتي�س 
يف الرباط بوا�صطة كنزة الغايل، ت�صتعر�س الكاتبة 

واملوؤرخة الأ�صبانية ماريا رو�صا دي مادارياغا املعركة 
التي جرت بني ع�صاكر اإ�صبان بقيادة اأحد اجلرنالت، 

ومقاومني مغاربة وا�صتهرت با�صم "خندق الذئب".
وبح�صب �صحيفة "القد�س العربي" جرت هذه املعركة 

ال�صهرية قبل معركة "اأنوال" والتي انتهت بهزمية 
اجلنود الأ�صبان يف جبل بالقرب من مدينة الناظور 

"اأن الذاكرة  "�صمال"، ويف تقدميها للكتاب تقول املوؤلفة 
اجلماعية الإ�صبانية ما تزال حتتفظ بحدث خندق الذئب، 

كماأ�صاة، واأن هناك اأغنيات حول هذا الكابو�س، ما زال 
الأطفال اإىل اليوم يرددونها، تت�صمن يف جزء منها اآلم 

اأمهات اجلنود الذين ذهبوا ومل يعودوا".
تقول ماريا "كتابي لي�س ا�صرتاتيجية ع�صكرية، بل ميكن 
اعتباره مقاربة �صيكولوجية لهوؤلء الذين يواجهون هذه 
املعارك"، حيث ركزت يف كتابها على اجلانب الإجتماعي 

وكيف كان هوؤلء اجلنود ميوتون مثل الذباب.
وت�صري املوؤلفة اأنها كانت دائمًا �صد الحتالل واحلرب، 

واأنها خ�ص�صت كتابها الأخر املعنون بـ "عبد الكرمي 
اخلطابي، ن�صال من اأجل ال�صتقالل" ل�صخ�صية اأثرت 

فيها كثريا وهي �صخ�صية عبد الكرمي اخلطابي والذي 
حارب الحتالل الفرن�صي والإ�صباين ولقب "ببطل 

الريف".
كما ت�صري املوؤلفة اإىل اأن "خندق الذئب واأبران واأغرينب 

واأنوال و�صلوان والناظور وجبل اأعروي" كلها اأ�صماء 
علقت بالذاكرة اجلماعية لالإ�صبان، وتوحي بالهزمية 

وبحلقات تراجيدية ميزت الربع الأول من القرن 
الع�صرين.

ومن خالل الكتاب ل تكتفي املوؤلفة برواية الأحداث 
ولكنها تقرتب من جنود وفاعلني عاي�صوها وعاينوا 

اأحداثها يف اإفريقيا، لي�س فقط بالن�صبة للقادة وال�صباط 
بل جتاوز ذلك اإىل ما ارتبط اأي�صا باجلنود املغمورين 

الذين كانوا هناك، ويحلل الكتاب وجهة نظر ال�صيا�صيني 
والأحزاب، وغريها جتاه املغرب، وموقف الي�صار 

من التدخل الع�صكري، بالإ�صافة اإىل التظاهرات 
والحتجاجات العارمة التي قادها الراأي العام يف 

ال�صارع ملناه�صة احلرب �صد املغرب.
واأبرزت املوؤلفة اأن الكتاب تطرق ب�صكل خا�س ل�صخ�صية 

عبد الكرمي اخلطابي، باعتبارها �صخ�صية مرموقة 
وذائعة ال�صيت، اإىل جانب الوقائع املرتبطة بحياته 

وم�صاره وقيادته للمقاومة مبنطقة الريف.

اأثارت اإحدى الروايات ال�صادرة 
موؤخرًا عن دار "بومبياين" للكاتب 
الإيطايل اأمربتو اإيكو واملعنونة بـ 

الإنتقادات  من  براغ" العديد  "مقربة 
خا�صة من قبل الكني�صة والتي 

ت�صورها الرواية اأنها اأم�صت القرن 
الثامن ع�صر بكامله يف حرب �صامتة 

�صد اليهود.
وبح�صب حمزة بحري من �صحيفة 

"النهار" اأعاب املعبد اليهودي بدوره 
على املوؤلف عدم اتخاذه موقفا 

�صريحا يدين معاداة ال�صامية، اإىل 
جانب اللهجة احلادة التي ا�صتعملها 

يف تناوله املو�صوع، وهو الأمر 

الذي يروج لفكرة كره اليهود.
تدور اأحداث الرواية باأوروبا خالل 

القرن الثامن ع�صر امليالدي وياأتي 
بطلها �صيمون ليكون ال�صخ�صية 

اخليالية الوحيدة يف "مقربة 
براغ"، وال�صاهد الوحيد على 

كربى املوؤامرات التي �صهدها القرن 
ور�صمت منحى التاريخ املعا�صر.

يرتعرع �صيمون يف كنف اجلد 
املتاأثر بفكر الراهب اوغ�صطني 
بارويل والذي عرف مبعاداته 
ال�صديدة للما�صونية وملذاهب 

النورانيني، ويكن بطل الرواية يكن 
حقدا دفينا لليهود، لإميانه باأنهم 

ي�صعون لب�صط هيمنتهم على العامل، 
اىل جانب كرهه ال�صديد للثوريني.

وتاتي �صخ�صية البطل كما ي�صورها 
املوؤلف م�صطربة تدفعه اىل اختيار 
طريق اخليانة والتاآمر، يبداأ حياته 

كموظف �صغري ولكنه �صرعان ما 
يدخل عامل اجلا�صو�صية لنجاحه 

الباهر يف حياكة املوؤامرات ولذكائه 
ودهائه ال�صديدين، وتت�صابق اأجهزة 
املخابرات الأوروبية ل�صتغالله يف 
حتقيق م�صاحلها ال�صخ�صية، ومن 

هنا ي�صبح �صاهدًا اأ�صا�صيًا على 
كربى املوؤمرات التي �صهدتها اأوروبا 

يف القرن الثامن ع�صر.

�صدر عن من�صورات "�صويل باري�س 
2010" كتاب "نكران الثقافات" من 
تاأليف هوغ لغراجن، ويقع الكتاب 

يف 350 �صفحة من القطع املتو�صط.
وبح�صب �صحيفة "البيان" اأثار 

هذا الكتاب الكثري من ال�صجة بعد 
�صدوره واتهم العديد من الأ�صخا�س 

موؤلفه بعر�س موا�صيع ذات طابع 
عن�صري، بينما راأى اأخرون اأن 

الكتاب يقدم عملية تو�صيف لواقع 
اجتماعي ينبغي مواجهته وتقدمي 

حلول مل�صاكله احلقيقية.
وعرب كتابه يوؤكد املوؤلف اأن فرن�صا 

التي طاملا عرفت ببلد التنوع الثقايف 

والإثني اأ�صبحت الأن مهددة 
بن�صيان اأهمية الثقافة، ويعتمد 

يف راأيه هذا على جتربته امليدانية 
ومعلوماته النظرية، موؤكدًا على 

وجود حالة من اجلهل احلقيقي يف 
املجتمع الفرن�صي نظرًا للم�صاعب 

التي يواجهها التفاعل الثقايف 
اجلاري.

ويوؤكد لغراجن على وجود 
ممار�صات اجتماعية واأ�صرية جتري 

على خلفية اللقاء بني ثقافة البالد 
الأ�صلية والثقافات الوافدة، وهو 

الأمر الذي ي�صمح مبناق�صة م�صائل 
اأ�صول الهجرة واملهاجرين وعالقتها 

بكل ما يتعلق بق�صايا الأمن.
ويرى املوؤلف اأن ن�صبة اجلانحني 

تختلف تبعا للمن�صاأ الثقايف ويقول 
اأن هذه الن�صبة يف نف�س الو�صط 
الجتماعي، تعود املرتبة الأوىل 

فيها اإىل الأفارقة ال�صود من اأبناء 
ال�صاحل الإفريقي، ثم املغاربة 

ثم الأفارقة من املناطق الأخرى 
غري ال�صاحل، ثم الأتراك واأخريا 

الأوروبيون الأ�صليون، ويرى 
املوؤلف اأنه ل يجب ا�صتغالل هذه 

الوقائع �صيا�صيا من قبل احلكومة 
اأو من قبل اليمني املتطرف.

وبح�صب لغراجن فاإنه من احلماقة 

اتخاذ موقف مفاده اأن ال�صود 
والعرب جانحون، ويقدم العديد 

من احلجج والرباهني لتفنيد مثل 
تلك "احلماقات" التي تريد التعميم 
وت�صع اجلميع بال ا�صتثناء، العرب 

وال�صود، يف �صلة واحدة.
اأما املالحظات التي يبديها املوؤلف 

يف كتابه والتي مت انتقاده ب�صببها 
واتهامه بانه عميل �صري تقول اأن 

حتقيقاته امليدانية التي اأجراها يف 
بع�س ال�صواحي ت�صري بو�صوح 

اإىل اأن اجلانحني من املهاجرين 
اجلدد القادمني من بلدان ال�صاحل 
الإفريقي يزيدون باأربعة اأ�صعاف 

على اجلانحني من اأبناء البالد 
الأ�صليني. واجلانحون من 

املهاجرين ذوي الأ�صول املغاربية 
يزيدون بال�صعف وتقل هذه الن�صبة 

اأكرث بالن�صبة للقادمني من بلدان 
خليج غانا.

ومن الأ�صباب الأ�صا�صية التي 
يوؤكدها املوؤلف اأن هناك نق�صا 

لالإندماج مع التاأكيد على اأن التقاليد 
الثقافية امل�صتوردة للمهاجرين 

لي�صت موّلدة للجرمية اأو اجلنوح، 
وبالتايل ل بد من البحث عن جذور 

مثل هذه الظواهر يف الواقع 
القت�صادي والجتماعي ال�صائد.

"في خندق الذئب" معارك المغاربة كتاب فرنسي عن هجرة العرب والسود يثير الجدل
واألسبان

رواية إيكو: بطل خيالي يكشف 
مؤامرات أوروبا

عرض: اوراق 
الكل يكذب ُ ... حني  يت�صع الوقت ...لل�صدق / بهذه  املقطوعة املبت�صرة 

التي ت�صحبك اىل منطقة التاأويل مبا�صرة  يفتتح ال�صاعر �صعد ناجي علوان 
جمموعته املو�صومة ) حني يتكرر الوقت .. يتوقف التي �صدرت موؤخرا من 

دار الرائي للدرا�صات والرتجمة يف دم�صق وهي  من القطع املتو�صط ومن 
63�صفحة ، حني تبداأ بقراءة الق�صائد جتد ال�صاعر يتكىء على الق�صائد 

الق�صرية او ما ي�صمى )الوم�صة ( ففي ق�صيدة – ذات – كرة البلور / لقلب لها 
/ فقط / جدار مو�صوم بالهزائم –/التي تت�صع.

انه يوحي او يزيح القارىء اىل منطقة احلفريات يف الن�س من خالل ما يطرح 
من ت�صكيل متوائم بني ال�صورة واملعنى لذلك  يبقى ال�صاعر م�صدودا اىل خيط 

�صوئي ي�صحبه �صيئا ف�صيئاأ ملنطقة ف�صح املعنى ،وكما يعلم القارىء ان ق�صيدة 
الوم�صة هي من ا�صعب املناطق التي يرتبك فيها ال�صاعر ان مل يكن مقرتنا 

باملعرفة ال�صعرية وت�صريف الكلمات يف النيا�صم ال�صيقة .
بينما جتده يف �صفحات اخرى من الديوان  يخرج من هذا النمط وينتقل 

اىل منطقة  الق�صيدة ذات اليقاعات الطويلة التي متالأ ال�صالل من ثمار  غابة  
ال�صعر فيبداأ يرى حني مير بخطى وئيدة ولي�صت م�صرعة  حني يقف امام 

تويجات موؤيد نعمة / الأ�صحاب احليارى / مالئكة الغيم ..ترنيمة العزلة 
/  ابناء النهارات املطرزة مباء الن�صوة / والنا�صيد امل�صماة ت�صمية الأنثى / 

البحر ..�صنوي القلق / اقيم له  ماأدبتي  / ا�صميه  اخي .
لو تت�صع ق�صائد  هذا الديوان اىل اكرث فاكرث ،رمبا �صادفتنا انك�صارات اخرى 

موجعة  واحالم  تنتظر من يخرج بها اىل عامل الفرح ،انه طائر الهدهد الذي 
نادرا ما نراه.

حين يتكرر الوقت ....يتوقف !

مزقوا الخطى نحو الشمس
رت فيه رواية د. يو�صف زيدان اجلديدة  فى الوقت الذى ت�صدَّ

املكتبات  جميع  فى  مبيعًا  الأعلى  الكتب  "النبطى" قائمة 
امل�صرية، وهو الذي دفع دار ال�صروق اإىل اإ�صدار الطبعة الثالثة 

منها بعد اأ�صبوعني فقط من �صدور طبعتها الأوىل، مازالت 
رواية "عزازيل" للكاتب نف�صه والتي حاز عنها البوكر حتقق 

الكثري من النجاح، فموؤخرًا حققت الرتجمة الرتكية منها 
مبيعات هائلة فى تركيا، واحتلت املركز الثانى فى قائمة الكتب 

الأعلى توزيعًا هناك، ح�صبما ن�صرت مواقع النرتنت الرتكية.
وقد �صدرت الرتجمة الرتكية لـ "عزازيل" عن دار اإبل�صون 

باإ�صطنبول فى بداية �صهر نوفمرب/ ت�صرين الثاين املا�صي، ومت 
الحتفاء ب�صدورها فى معر�س اإ�صطنبول الدوىل للكتاب، حيث 
خ�ص�صت لها اإدارة املعر�س الندوة الأوىل من الندوات الثقافية 

امل�صاحبة للمعر�س، واأعقب الندوة حفل توقيع �صهد اإقباًل 
كبريًا من القراء الأتراك.

"عزازيل" التركية تحقق مبيعات هائلة

تتبادل الروائية البلجيكية ال�صهرية اإمييلي نوتومب يف 
روايتها اجلديدة املعنونة بـ "�صكل من احلياة" الر�صائل 

مع اأحد اجلنود الأمريكان بالعراق، حيث تتخيل عرب 
روايتها توا�صلها مع هذا اجلندي عرب الر�صائل.

وبح�صب �صحيفة "الحتاد" تقول املوؤلفة اأن فكرة كتابها 
قد تولدت لديها اإثر مطالعتها ملقال يف فرباير/ �صباط 

2009 باإحدى ال�صحف الأمريكية عن تف�صي ظاهرة 
ال�صمنة لدى اجلنود الأمريكيني يف العراق وتخيلت 

وهي يف مكتبها مرا�صالت بينها وبني اأحد هوؤلء 
اجلنود.

ويف ر�صائله لها ي�صكو اجلندي الأمريكي كما تخيلته 
املوؤلفة والذي اأر�صل للم�صاركة يف احلرب على العراق 

ويدعى ملفان مابل من ال�صمنة ب�صبب كرثة اأكله، 
وترّد املوؤلفة يف الرواية على هذه الر�صالة، وتتوا�صل 

املرا�صالت بينهما ومن خاللها يروي اجلندي �صذرات من 
حياته ومن يومياته.

ويف اإحدى ر�صائله يعرفها اجلندي اأنه يعاين من انف�صام 
يف ال�صخ�صية معرتفًا باأنه يكاد ي�صاب باجلنون، ويقول 

الدفء واىل  من  قليل  اىل  بغداد يف حاجة  هنا يف  "اإين 
من يفهمني، واأنت ـ اأعلم بذلك ـ قادرة على فهمي".

نوتومب تتبادل رسائل 
مع جندي أمريكي بالعراق

اأعاد ال�صويدي كري�صتني اأك�صيل ترجمة رواية جنيب حمفوظ 
ال�صهرية "زقاق املدق" مرة اأخرى بعد اأن قام برتجمتها 

للمرة الأوىل عام 1981، و�صدرت الرتجمة اجلديدة عن دار 
الناقد  "الحتاد" اعترب  �صحيفة  وبح�صب  "نور�صتيد�س". 

�صتيفان هيلج�صون هذه اخلطوة مبثابة اأحياء لروح الن�س 
الذي كتبه حمفوظ اأواخر الأربعينات، واأي�صًا جتديد لفهم 

لغتها التي و�صفها باأنها اللغة التي اأنزلها جنيب من عليائها 
اىل م�صتوى لغة النا�س العاديني. كذلك و�صف هيلج�صون هذه 
املبادرة باأنها اإعادة المل للعجوز اإىل �صبابه مو�صحًا "اإن هذا 

العمل الذي �صدر اأواخر الأربعينيات، وبعد اأن كر�س ا�صم 
حمفوظ روائيا، اعتربه النقاد واحدًا من اأهم عملني روائيني 

ينتميان اإىل مرحلة مهمة من مراحل تطور اأدب حمفوظ والتي 
يق�صد بها املرحلة الواقعية، حيث اأنها كانت مبثابة التمرين 

الأويل مللحمته "ثالثية القاهرة".
ويلفت الناقد اإىل اأن ترجمة كري�صتني اأك�صيل الأوىل عام 
1981 كانت ترجمة من الطراز الكال�صيكي، مو�صحًا انه 

بالرغم من عدم معرفته للعربية ولكنه يعلم قدر املهارة التي 
يتطلبها نقل رواية من العربية اإىل ال�صويدية، كذلك و�صف 

الرواية باأنها رواية املكان القاهري و�صخ�صياته هي جزء من 
ن�صيجه الداخلي.

"زقاق المدق" يترجمها 
سويدي للمرة الثانية
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التصحيح اللغوي  محمد عبوداالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

هذا الكتاب هو بمثابة جزء ثاٍن من كتابي الصادر عام 
2002 عن دار المدى تحت عنوان )األمير المطرود- 

شخصية المرأة في روايات أميركية(.
لكنه كتاب مستقل ادرس فيه شخصية المرأة في روايات 

بريطانية.
ة،  وهو، أيضًا، شأن الكتاب السابق، إعادة نظر، إعادة قراء
رؤية الماضي بعيون جديدة، والدخول إلى نص قديم من 
وجهة نقدية جديدة تؤكد تأثير افتراضات ما نقرأه فينا 

من ناحية الوعي والتقييم، واعني وعي وضع المرأة في 
الثقافة البطرياركية، وتقييم هذا الوضع من زاوية المرأة 

كشخصية في الرواية.
ومرة أخرى أركز بحثي في هذا الكتاب على عدد من 

الروائيين الذين يعتبرون أساسيين في دراسة الرواية 
البريطانية، خصوصا في القرنين التاسع عشر والعشرين، 
وهم روائيون ال تعتبر أهميتهم الفكرية والفنية موضع 
شك. فهم ليسوا مقروئين على نطاق واسع حسب، وانما 

يعتبر تأثيرهم على الرواية البريطانية والرواية العالمية، 
وبينها الرواية العربية، تأثيرًا كبيرًا.

أكن تناقضاتهم في تصوير شخصية المرأة كانت، منذ 
زمن بعيد، موضع اهتمام النقاد من مختلف االتجاهات. 
ويهمني القول أن "النفوذ في التأسيس" هو الذي يكمن 

وراء اختياري الروائيين في هذا الكتاب، وهو أمر استطيع 
ان اقدر صعوبة ان يكون موضع إجماع. بمعنى آخر ان 

اختيار أعمال معينة يعود إلى أهميتها المتفردة وقيمتها 
النموذجية وإمكانياتها التراكمية. فهذه األعمال مترابطة 

في الطرق التي تعلق بها على بعضها البعض، وهي 
الروايات موضوع البحث ان تمثل جزءًا من الرواية اكبر 

منها بكثير، ذلك انه يمكن اكتشاف أغراضها واتجاهاتها 
في أعمال كثيرة مرة بعد أخرى وبينها، بالطبع، أعمال 

روائية عربية.


