
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

العدد )2151( ال�سنة الثامنة 
االحد )5( حزيران 2011 ء

ملحق يعنى باآخر اال�سدارات احلديثة فـي العامل ي�سدر عن م�ؤ�س�سة 

ثورة 25 يناير.. قراءة أولى



العدد )2151( السنة الثامنة االحد )5( حزيران 22011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
3

ف���������ي امل���ك���ت���ب���ات

الكتاب: احلداثة ال�سردية يف روايات اإبراهيم ن�سر 
اهلل

امل�ؤلف: د. مر�سد اأحمد
النا�سر: الدار العربية للعل�م نا�سرون

يعترب م�ؤلف الكتاب اأن اإبراهيم ن�صر الله »من اأميز الروائيني 
احلداثيني العرب«.. واأن م�صروعه »لي�س جمرد طفرة ان�صياقية وراء 
ا�صتغال حداثي حمـدد«.. من هنا ياأتي كتابه هذا حماولة يف التق�صي 
عن هذا امل�صروع، ليقدم عربه قراءة نـقدية لهـــذه الـــروايات املتعددة 

التي قدمها الروائي على مر جتـربته املتنـــ�عة، التي يلخ�صها الباحث 
وفق ثالثة حماور رئيـــ�صة هـــي »تـــ�صريد العن�ان حكائيا«، و«النزوع 

اإىل الغرائبية«، و«التهجني الأجنا�صي والفني«.
**

الكتاب: الفل�سفة ال�سيا�سية يف القرنني التا�سع ع�سر 
والع�سرين

امل�ؤلف: غي�م �سيربتان– بالن
النا�سر: املنظمة العربية للرتجمة

وي�صتعر�س الكتاب اأهم النظريات املت�صلة بالدولة، من بداية القرن 
التا�صع ع�صر اإىل ي�منا هذا. كتاب »مدر�صي« يعتمد ال��ص�ح يف عر�س 

و�صائل الفهم والفكر النقدي املنا�صبة لتحليل امل�صائل الكربى املت�صلة 
بالفكر ال�صيا�صي املعا�صر، وهذا ما ي�صاعد القارئ، على اختالف 

م�صاربه، يف مقاربة الظ�اهر ال�صيا�صية بطريقة وا�صحة ومميزة.
**

الكتاب: النظرية النقدية عند اإيريك فروم
امل�ؤلف: قا�سم جمعة

النا�سر: منتدى املعارف
تق�م فل�صفته على التالقي بني الت�صخي�س و�صبل عالج احلالة امل�صخ�صة 

على امل�صت�ى النف�صي – الجتماعي من جانب، وعلى امل�صت�ى 
احل�صاري من جانب اآخر، ليعالج امل�ؤلف يف اأق�صام ثالثة غاية تكمن 

ح�ل اإن�صاف املفكر الأملاين من كل تهمي�س كان قد تعر�س له. اإذ يرى 
جمعة اأن فروم �صاحب نظرية فل�صفية – اجتماعية ل تقل �صاأنا اأو 

اأهمية عن اأقرانه.
**

الكتاب: يف مدار النقد االأدبي - الثقافة، املكان، 
الق�س

امل�ؤلف: علي مهدي زيت�ن
النا�سر: دار الفارابي

ق�صم الكتاب الأول نظري يبحث م�ؤلفه يف منهج بني�ي ثقايف ويقارب 
مفه�م املكان يف الأعمال ال�صردية، يف حني اأن اجلزء الثاين اإجرائي، 

يغ��س يف رواية »�صرق املت��صط« لعبد الرحمن منيف و«�صهيل 
املكان« لزكريا تامر وكتب اأخرى للعجيلي وحمف�ظ واإميلي ن�صر 

الله و�ص�اهم، على اأن معاجلة الن�ص��س ما هي اإل م�صبار لك�صف ق�ة 
املنهج البني�ي الثقايف ملا ك�صفه من م�صت�ر جمالياتها.

**
الكتاب: رق�سة اجلنازة

امل�ؤلف: اإدري�س اجلرماطي
النا�سر: دار �سندباد للن�سر بالقاهرة

ت�صم املجم�عة الق�ص�صية بني دفتيها اثنتني و�صتني ق�صة ق�صرية 
وهم: رق�صة اجلنازة ـ خارج ال�صطر ـ البكاء بني عينيها ـ اجلدار ـ رداء 

الريح ـ �صق�ط حر ـ الرعاة ـ فرا�صة ـ �صيطان ال�صم�س ـ مقاي�صة ـ ملاذا 
مل اأكن مثله؟! ـ ط�ارئ النمل ـ الليلة العا�صفة ـ النار والكتب ـ ما زالت 

حتمل بحًرا ـ اأوراق من�صية ـ مالئكة مل متت بعد ـ بحر اآخر ـ ي�م بدون 
ق�صية ـ فاقد الأهليةـ ول� اأمرين ـ ثمن الرق�صة ـ بداية اأخرى ـ الأحالم ـ 

يف الطائرة ـ الآخر ـ الغاب ـ ما اأعظم ال�صم�س ـ غريب يف مزبلة ـ حمامة 
بل�ن الذئب ـ منت�صف العمر ـ كربياء بع��صة ـ الروح والتمزق ـ كان�ا ـ 

متعة على جمه�ر ـ مالك الن�م ـ جمرد مراآة ـ بداية النهايةـ �صه� وج�صد ـ 
ال�ص�ق ـ املكان ـ ثدى اآخر ـ مرا�صيم اجل�ع ـ اأجنحة ـ ما معنى احلياة؟! ـ 
غرباءـ رحلة ووهم عجلة ـ رق�صة يف الظل ـ عي�ن تدمع ـ م�اجهة بدون 

ح�ص�رـ رحلة اإىل التاريخ ـ �صت�صرب ك�ًبا من الع�صري ـ نهاية اجلمر 
ـ ح�صرة ـ اأوراق �صجني ـ احل�صاد يف قرية ذابلة ـ ال�اجهة ـ ف��صى ـ 

املت�رط�ن ـ قهر ال�صدق ـ لعبة الكذب.

عن من�ص�رات احتاد كتاب املغرب بالرباط 
ل�صنة 2011 �صدرت جمم�عة �صعرية جديدة 

لل�صاعر والناقد املغربي اأحمد الدمناتي.
وقد جاءت املجم�عة يف 102 �صفحة من 

القطع املت��صط، ل�حة الغالف اأجنزها 
ال�صاعر والفنان الت�صكيلي عزيز اأزغاي، 

وت�صمنت املجم�عة32 ق�صيدة .
وقد جاء على الغالف الخري املقطع التايل:

تق�ل الق�صيدة ل�صاعر م�صاك�س
رافقني لعيادة القرنفل كل �صباح

كي يقتب�س الطب احلكمة من ف�صل الربيع
اعتقلني ب�صرفة تقي�س دقات قلبي

فالع�صاق يكتب�ن ق�صائدهم اأمام اأ�ص�س 
البنف�صج

ناولني �صريتك كاأ�صري حمرتم فالغزوة 
قنطرة

تخدع اأع�صا�س دوري يتعلم املكر
فاحتني يف ق�صة الرند الذي ت�صاقط

من مغارة ال�صه� بهيا كالهباء
حر�صني على الغ�اية برفق ،فطبائعنا

مزاجية مثل الن�صاء

دربني على تربية ح�ا�صي يف كف الريح
علني اأطري عاليا من فخاخ اليقظة

وجتدر الإ�صارة اأنه �صدر لل�صاعر املغربي 
اأحمد الدمناتي املجاميع ال�صعرية التالية:

- اأحبك بجن�ن البحر، القاهرة 1996.
- امراأة تلب�س البحر، الرباط 2005.

�صدر حديثًا عن "دار اجلمل" كتاب جديد 
بعن�ان "طري العراق- �صجّل جندي من 

العراق" لكاتبه اجلندي الأمريكي جانثن 
ترورن - ترندن والذي خدم يف العراق 

�صنة كاملة، وخالل الكتاب ي�صتعر�س 
اجلندي مغامراته يف ر�صد اأن�اع الطي�ر 

يف العراق، دون اأي ذكر ل�صحايا احلرب 
امل�صتعرة ح�له. وح�صبما كتب ح�صني 

ال�صكاف ب�صحيفة "الأخبار" م�ؤلف الكتاب 
جانثن ترورن - ترند ه� جندي متخ�ص�س 

يف علم الأحياء، جاء اإىل بالد الرافدين اأثناء 
الغزو الأمريكي للعراق لي�صاهد وير�صد 

طي�ر العراق وطبيعته! هذا ما يرويه لنا 
يف كتابه. ويق�ل امل�ؤلف يف كتابه "عندما 

اأفكر يف ال�قت الذي ق�صيته يف العراق، 
اأفكر اأوًل بالأ�صياء الطيبة: اأفكر باأ�صدقائي 

العراقيني والأمريكيني، وال�قت الذي 
اأم�صيته واأنا اأ�صاهد احلياة الطبيعية يف 

العراق. ورغم اأّن وحدتي الطبية راأْت وجَه 
احلرب القبيح، اإل اأنني اكت�صفت بلدًا غنيًا 

بالتاريخ واجلمال الطبيعي".

وعرب الكتاب يتناول امل�ؤلف اأن�اع الطي�ر 
يف العراق، القاطنة منها واملهاجرة 

وغريها، م�صجاًل م�صاهداته على �صكل 
ي�ميات، وم�صّمنًا الكتاب بع�س الر�ص�م 
الت��صيحية. وختمه بقائمة حتت�ي على 

122 ن�عًا من الطي�ر، مع بع�س ال�صروح.

�صدر حديثًا عن جامعة �صيكاغ� كتاب 
للثقافة  اجتماعي  تاريخ  اأمريكا..  يف  "�صنع 

ولل�صخ�صية الأمريكيتني"، تاأليف الباحث 
والأ�صتاذ اجلامعي الأمريكي كل�د �س. في�صر، 

ويقع الكتاب يف 582 �صفحة من القطع 
املت��صط. وبح�صب �صحيفة "البيان" خ�ص�س 

امل�ؤلف الق�صم الأكرب من اأبحاثه لدرا�صة 
التاريخ الجتماعي الأمريكي، ويف هذا 

الكتاب يقدم ما ي�صميه "التاريخ الجتماعي 
للثقافة وال�صخ�صية الأمريكية" حيث يتعّر�س 

بالتحليل يف هذا الكتاب للت�جهات الكربى 
التي اجتاحت املجتمع الأمريكي وطبعت 

بطابعها احلياة الأمريكية منذ احلقبة 
التاأ�صي�صية حتى ال�قت الراهن.

ومما ت��صل اإليه الباحث اأن الأمريكيني 
اأ�صبح�ا مع مرور الزمن اأكرث مت�ّصكا 

باملبادئ الدينية واأقل عنفا، اإ�صافة لحتفاظهم 
بنزعة اجل�صع فيما يخ�س رغبتهم يف الهيمنة 

على العامل.
وينظر امل�ؤلف بقدر من التفاوؤل للتط�ر 

الإيجابي الذي ات�صمت به ال�صخ�صية 

الأمريكية، م�ؤكدًا اأن ت��ّصع نطاق املجال 
الأمني املادي ودرجة اأكرب من الرفاهية �صمحا 

بتط�ير اخليارات الجتماعية والثقافية 
الأمركية، وانعك�س ذلك على زيادة عدد 

امل�صاهمني يف الثقافة الأمريكية التي اأكدت 
ه�يتها اأكرث فاأكرث.

ويرّكز امل�ؤلف حتليالته على م�صاألة تطّ�ر 
الأ�صرة الأمريكية وعلى دور الن�صاء حتديدا 

يف اإطار عن ال�صتقالل وامل�صاواة. ول 
يرتدد يف الق�ل اأن الأ�صرة متثل اأحد مفاتيح 

فهم اآلية انتماء الأفراد اإىل املجم�عات يف 
املجتمع الأمريكي �صابقا وحاليا.

�صدر حديثًا عن من�ص�رات "�صت�ك" بالعا�صمة 
الفرن�صية باري�س كتاب جديد بعن�ان "متقاعد 
كالآخرين" من تاأليف فريونيك دو ب�ر، ويقع 

الكتاب يف 115 �صفحة من القطع ال�صغري، 
وتدور اأحداثه ح�ل الرئي�س الفرن�صي ال�صابق 

جاك �صرياك. ووفقًا ل�صحيفة "البيان" تروي 
الكاتبة من خالل كتابها اأنها كانت دائمة 

م�صح�رة بالرئي�س �صرياك، وقد خرج كتاب 
فريوينك اإىل ال�صاحة الأدبية على �صكل رواية 

بطلها ه� رئي�س جمه�رية �صابق انتقل من 
ق�صر الإليزيه اإىل �ص�ارع باري�س املحيطة 

بالق�صر. وقد كانت م�ؤلفة الكتاب ترغب يف 
اإجراء مقابلة �صخ�صية مع الرئي�س الفرن�صي 

ال�صابق ووعدها اأحد الأ�صخا�س بالت��صط لها 
ملقابلته، ولكنه ع��صًا عن ذلك نقل لها الإجابات 

على كل الأ�صئلة التي كانت تريد طرحها، ومن 
خالل الإجابات �صاغت روايتها. يف الكتاب 

تتناول امل�ؤلفة بع�صا من خفايا حياة �صرياك 
فيما بعد فرتة رئا�صته بالإليزيه وخا�صة خالل 

الفرتة ال�اقعة بني �صهري ي�لي�/ مت�ز 2009، 
وي�ني�/ حزيران 2010، متطرقة ل�صحة 

الرئي�س ال�صابق حيث ترددت بع�س الأقاويل 
ح�ل فقدانه جزئيًا للذاكرة، وغريها من الأم�ر 

املحيطة به. والكتاب عبارة عن حماولة من 
امل�ؤلفة يف ر�صم �ص�رة للطريقة التي يعي�س 

فيها اأ�صحاب املنا�صب واملهام الكبرية من اأمثال 
�صرياك فرتة ما بعد ال�صلطة وما بعد العمل، اأو 

فرتة التقاعد التي ي�صفها الفرن�صي�ن عامة اأنها 
"بداية حياة جديدة"، حيث تركز يف كتابها على 

ما اأ�صبحت عليه حياة الرئي�س الفرن�صي بعد 
مغادرته ق�صر الإليزيه دون احلديث عن �صن�ات 

الرئا�صة رغم اآثارها التي مازالت متعلقة به، 
بح�صب "البيان".

العزلة غيرت عناوينها 
باكرا

جندي أمريكي يكتب 
عن "طيور العراق"

باحث: األمريكيون لديهم نزعة 
الجشع

حياة جاك شيراك ما بعد الرئاسة 
في رواية

دور الهند في نشر التراث العربي "كلمة" تترجم كتابا عن شقيقان وعروس أوكرانية
حداثة العالم الثالث

"عزازيل" األوسع انتشارًا بين 
جاء يف مقدمة كتاب »دور الهند يف ن�صر الروايات العربية

الرتاث العربي« ان عالقات عميقة اجلذور 
تربط بني الهند و�صبه اجلزيرة العربية 

وان ذلك من الع�امل التي ادت اىل ان يعمل 
هن�د على ن�صر الرتاث العربي. وجاء يف 

املقدمة التي كتبها حفظ الرحمن حممد عمر 
ال�صالحي وه� باحث ودبل�ما�صي يف 

�صفارة الهند لدى اململكة العربية ال�صع�دية 
ان الهند و�صبه اجلزيرة العربية »تربط 

بينهما عالقات �صاربة اجلذور را�صخة يف 
وجدان ال�صعب والقيادة«. ا�صاف انهما 

»مرتبطتان باملمرات املائية للمحيط الهندي 
وقبل اآلف ال�صنني عربت ال�صفن والق�ارب 

امل�صن�عة من خ�صب ال�صاج يف كريال 
مياه املحيط الهندي وربطت انا�س ال�صند 
وج�جارات ومالبار بامل�اينء املختلفة 

من اخلليج والبحر الحمر. »وقد زاد ظه�ر 
ال�صالم ودخ�له اىل الهند بعدا اآخر للتقارب 

والتبادل الثقايف بني ال�صعبني واعتنق 
املاليني من الهن�د هذا الدين اجلديد و�صافر 

كثريون اىل احلجاز لداء منا�صك احلج 
والعمرة وال�صتفادة من علماء احلرمني.«

ا�صاف »تنامت م�صرية العالقات عرب القرون 
وت�ا�صل التبادل التجاري والثقايف والفكري 

بني البلدين.« كتاب »دور الهند يف ن�صر 
الرتاث العربي« من حترير حفظ الرحمن 

ال�صالحي. 
وقد جاء يف 415 �صفحة مت��صطة القطع 

و�صدر عن »كتاب العربية« وزارة الثقافة 
والعالم يف الريا�س.

ا�صاف الكاتب يق�ل »تنامت م�صرية العالقات 
عرب القرون وت�ا�صل التبادل التجاري 

والثقايف والفكري بني البلدين. ومع اكت�صاف 
النفط والطفرة القت�صادية ن�صاأت يف اململكة 

العربية ال�صع�دية فر�س عمل وا�صعة 
فت�جهت اليها اليادي العاملة من الهند من 

الفنيني واملهنيني والطباء والعمال حتى 
جتاوز عددهم امللي�نني.«

وقال انه تاريخيا »�صافر العلماء امل�صلم�ن 
الهن�د اىل احلجاز من اجل تتبع العل�م 
ال�صالمية والتفقه يف الدين فعادوا اىل 
م�طنهم وحمل�ا م�ص�ؤولية ن�صر الرتاث 

ال�صالمي باللغة العربية ونقلها اىل اللغات 
الهندية واقام�ا املدار�س لتعليم هذا الدين 

احلنيف وا�صهم�ا يف الدرا�صات ال�صالمية 
والعربية عرب القرون.«

واأ�صاف »ويت�ا�صل هذا التبادل الثقايف 
والعلمي بني البلدين اىل ي�منا هذا على 

اعلى امل�صت�يات فهناك طلبة من اململكة 
العربية ال�صع�دية يدر�ص�ن يف اجلامعات 
واملعاهد الهندية للعل�م والتكن�ل�جيا... 

كما ي�جد الطالب الهن�د يف اجلامعات 
ال�صع�دية لدرا�صة اللغة العربية واآدابها 

والعل�م ال�صالمية. وهناك عدد ل باأ�س به 
من ال�صاتذة الهن�د يف اجلامعات ال�صع�دية 

لتدري�س العل�م والتكن�ل�جيا احلديثة.«

عناوين ف�ص�ل الكتاب تعطي فكرة مف�صلة 
اىل حد ما عن حمت�يات هذا الكتاب. الف�صل 

الول عن�انه »كلمات عربية ماأخ�ذة من 
اللغات الهندية« والف�صل الثاين حمل عن�ان 
»اللغة العربية يف الهند »ال�اقع واملرجتى««. 
اما عن�ان الف�صل الثالث فه� »اعالم املحققني 

يف الهند وجه�دهم يف ن�صر الرتاث العربي 
ال�صالمي«. تناول الف�صل الرابع »مطبعة 

ن�لك�ص�ر وجه�دها يف ن�صر الرتاث 
العربي ال�صالمي«. والف�صل اخلام�س جاء 
بعن�ان »م�صاهمة دائرة املعارف العثمانية 
بحيدر اآباد«. �صاد�س الف�ص�ل كان »«حتفة 
املجاهدين« من اقدم امل�ؤلفات العربية يف 
الهند«. اما الف�صل ال�صابع فكان »مكتبات 
املخط�طات يف الهند«. والف�صل الثامن 

حمل عن�ان »اطاللة على ازدهار ال�صحافة 
العربية يف الهند«. وعن�ان الف�صل التا�صع 

»التبادل الثقايف والفكري بني مالبار والعامل 
العربي«. اما الف�صل العا�صر فتناول »العالقات 

الثقافية بني الهند وال�صع�دية من خالل 
مذكرات احلجيج الهن�د«.

الف�صل احلادي ع�صر كان عن�انه »امل�صاهمة 
الهندية يف ت�صجيع الفن والفكر والثقافة 

ال�صالمية«. وتناول الف�صل الثاين ع�صر »الفن 
املعماري ال�صالمي يف الهند«. الف�صل الثالث 

ع�صر والخري حمل عن�ان »ترجمة امهات 
الكتب العربية اىل اللغات الهندية«. 

»رويرتز«

�صدر حديثًا عن م�صروع "كلمة" 
التابع لهيئة اأب�ظبي للثقافة 

والرتاث الرتجمة العربية لكتاب 
يف  احلداثة..مقالت  "م�اطن 

�صح�ة درا�صات التابع" تاأليف 
ديبي�س �صاكرابرتي اأ�صتاذ 

التاريخ واللغات واحل�صارات 
يف �صرق اآ�صيا بجامعة �صيكاغ�، 

وترجمة الدكت�ر جميب 
الرحمان.

ووفقًا ل�كالة اأنباء الإمارات 
يتعر�س امل�ؤلف يف كتابه لعدة 

م��ص�عات ومنها: " كيف يفكر 
مثقف� العامل الثالث بامل�صاعب 

التي ت�اجه احلداثة يف 
بلدانهم" و" امل�صكالت امل�صرتكة 
التي يقابلها الأنرثوب�ل�جي�ن 

وم�ؤرخ� ما بعد احلداثة يف 
هذه البلدان".

كما يبحث امل�ؤلف يف جتربة 
العامل الثالث واحلروب الطائفية 
التي اندلعت فيه نتيجة التعددية 

اللغ�ية والدينية والثقافية، 
ويتطرق لفكرة ت�طني احلداثة، 

مقرتحًا على قرائه حداثة 
مغايرة حترتم التقاليد املحلية 

وتتاأ�صل فيها وتنفتح على 
الروؤية الإن�صانية ول تقع 

اأ�صرية التن�ير الأوروبي تلك 
التي ي�صميها " حداثة ما بعد 

ال�صتعمار".
�صدر للم�ؤلف من قبل كتب " 
اإعادة التفكري بتاريخ الطبقة 

العاملة: البنغال 1994-1890 
ما  الفكر   : اأوروبا  " و" ترييف 

بعد ال�صتعماري والإختالف 
التاريخي".

�صدر للروائي الفل�صطيني وليد ع�دة 
روايته »�صقيقان وعرو�س اأوكرانية 

واحدة« يف 280 �صفحة عن الدار 
العربية للعل�م.

يقدم ع�دة ويف هذه الرواية عماًل اأدبيًا 
يجمع فيه وفق �صحيفة »امل�صتقبل« 

اللبنانية بني اأطروحات النقد ال�صردي 
احلديث وتقنيات علم النف�س والتحليل 
النف�صي، لت��صيع مفه�م الآخر املختلف 

دينًا، وجن�صًا، وق�مية واأيدي�ل�جيا.
ذلك من خالل عالقة ت�اأمني �صقيقني، 

ولدا يف فل�صطني، و�صافرا اإىل اأوكرانيا 
للدرا�صة، ودخ�لهما اإىل جمتمع خمتلف 

عن بلدهما الأم، ومن ثم قرارهما 
الزواج من اأوكرانية، يتعر�س الروائي 

اإىل ق�صايا جمتمعية تعترب اإ�صكالية 
يف عاملنا املعا�صر، حيث يت�قف فيها 

�صة  عند اأهم امل�صلمات املفاهيمية امل�ؤ�صِ
ملنظ�متني فكريتني تتداخل وتتعار�س، 
واأحيانًا تت�صارع يف داخلهما �صبكة من 
العقائد والقيم مثل: الإ�صالم يف و�صائل 
الإعالم الغربية، التحديات التي ت�اجه 

اجلاليات العربية امل�صلمة يف الغرب، 
دور اجلمعيات الإ�صالمية يف اأوكرانيا 
يف ن�صر الدع�ة اإىل الله، التعاون بني 
خمتلف اجلن�صيات العربية باختالف 

م�صاربها عندما يعمل�ن حتت مظلة 
جماعة اإ�صالمية ما، انعدام اخلالفات 

الق�مية بني امل�صلمني يف اأوكرانيا 
وال�لء لله ولالإ�صالم.

اأي�صًا يعقد الراوي باأ�صل�ب ح�اري 
مقارنة ح�ل نظرة كل من العربي 

والغربي اإىل مفاهيم مثل: ال�صداقة، 
احلب، الزواج، النظرة اإىل ال�صريك، 

العادات والتقاليد التي تعترب من 
الث�ابت عند العربي كاختيار الزوجة 

على اأ�صا�س اخللق والدين، الغزو 
الثقايف الغربي واخرتاقه للقيم 

الإ�صالمية، الف�صاد املجتمعي الذي طال 
جمتمعات ال�صرق والغرب معًا اإىل اآخر 

ذلك من م��ص�عات.

على الرغم من حالة الك�صاد التى 
ت�صك� منها دور الن�صر ومنافذ ت�زيع 
الكتب خالل ال�صه�ر املا�صية، ب�صبب 

الن�صغال العام فى م�صر وعديد من 
البالد العربية باحلالة الث�رية التى 

اجتاحت م�صر وت�ن�س واليمن 
وليبيا و�ص�ريا والعراق.

اأ�صدرت دار "ال�صروق" الطبعة 
الثانية والع�صرين من رواية 

د.ي��صف  العاملى  "عزازيل" لالأديب 
زيدان )احلا�صل على اجلائزة العاملية 

للرواية العربية، ب�كر 2009( بعد 
نفاذ الطبعة احلادية والع�صرين التى 

�صدرت مع اندلع الث�رة امل�صرية 
فى يناير املا�صى، ونفدت ن�صخها 
)اخلم�صة اآلف( فى زمٍن قيا�صّى.

ومع الطبعة 22 من عزازيل، واأكرث 
رة" �صدرت  من ع�صر طبعات "مزوَّ

فى �ص�ريا ولبنان وم�صر واجلزائر، 
بالإ�صافة اإىل ما يزيد عن �صبعمائة 
األف عملية حتميل من م�اقع تبادل 
الكتب على �صبكة الإنرتنت، تك�ن 

رواية "عزازيل" هى اأو�صع الأعمال 
الأدبية والن�ص��س الروائية 

انت�صارًا يف تاريخ الأدب العربي 

القدمي واملعا�صر، حيث جتاوزت 
مبيعاتها العربية ال�صقف املعتاد لأكرث 

الروايات انت�صارًا، مع الهتمام غري 
امل�صب�ق بالرواية من القراء والنقاد.

حيث �صدرت حتى الآن �صتة كتب 
عن "عزازيل" وما يقرب من مئة 

وخم�صني مقالة ودرا�صة نقدية 
خالل ثالث �صن�ات فقط من �صدور 

الرواية، وبعد مرور عامني على 
ح�ص�لها على جائزة الب�كر العربية.

كما �صهدت ترجمات الرواية اإقباًل 
كبريًا من القراء خارج م�صر، 

بعد ن�صر الرتجمات "الإيطالية، 
الي�نانية، الأملانية، الكردية، 

الرتكية، الكرواتية، الإندوني�صية، 
الرومانية.."، و�ص�ف ت�صدر 

فى ال�صه�ر املقبلة الرتجمات: 
الإجنليزية "عن دار الن�صر ال�صهرية: 

اأطالنتك ب�ك�س"، والفرن�صية "عن 
دار الن�صر املرم�قة: األبان مي�صيل"، 

بالإ�صافة اإىل الربتغالية "الربازيل" 
والعربية "عن دار ن�صر غري 

اإ�صرائيلية" والب��صنية.
وعلى �صعيد مت�صل، تق�م دار 

ال�صروق خالل الأيام القادمة 

باإ�صدار الطبعة ال�صاد�صة من رواية 
من  ال�صابعة  والطبعة  "النبطى"، 

على  الطلب  تزايد  الأفعى" بعد  "ظل 
الروايتني فى م�صر والبالد العربية، 

بالإ�صافة اإىل كتاب ي��صف زيدان 
ال�صهري "الاله�ت العربى واأ�ص�ل 
العنف الدينى" الذى احتل املرتبة 

الأوىل فى قائمة الكتب الأعلى 
ت�زيعًا خالل العام املا�صى )2010( 

وذلك ف�ر �صدوره فى بداية العام 
نف�صه، وفقًا للقائمة التى اأعلنتها دار 

ال�صروق فى يناير املا�صى.
ومن املنتظر اأن ت�صدر الرتجمة 

الإيطالية لرواية "النبطى" نهاية 
هذا العام عن دار الن�صر الإيطالية 

ال�صهرية "نريى ب�ت�صا" وهى 
الدار نف�صها التى اأ�صدرت الرتجمة 

الإيطالية لرواية "عزازيل" فى بداية 
2010، ونالت اهتمامًا كبريًا من 

القراء والنقاد فى اإيطاليا.
ويق�م ال�كيل الأدبى الربيطانى 

بالتفاو�س  "اأندرو ن�رمربج" حاليًا، 
مع دور الن�صر الإجنليزية والفرن�صية 

والإ�صبانية، لإبرام عق�د ن�صر 
اللغات. "النبطى" بهذه 
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اإق�ساء مبارك
ويتك�ن الكتاب من جمم�عة من املقالت 

التي ن�صرها الكاتب �صمن ي�ميات 
الث�رة وفيها يتناول  العديد من الق�صايا 
والأحداث ذات ال�صلة بالث�رة امل�صرية  

ومقدماتها  قبل اأن تطيح بالرئي�س امل�صري 
ح�صنى مبارك  ويبداأ امل�ؤلف بعملية فال�س 

باك ورج�ع للخلف م�صريا اإىل الث�رة 
الت�ن�صية التي ي�ؤكد اأنها عندما وقعت يف 

ت�ن�س فاإن النظام امل�صري مل يدرك قرب 
اخلطر منه ومل يفكر اأبدا يف اإية اإحتمالت  

لالإطاحة براأ�صه وكل اأركانه  وي�صخر امل�ؤلف  
من املتحدثني الر�صميني �ص�اء يف م�صر اأو 

غريها من الدول العربية والغربية باأنها  
كانت دائما ت�صكك  يف اإمكانية وق�ع ذلك 
الإحتمال لأنهم  اأ�صبه مبن كان نائما يف 

الع�صل اأو احلرير على حد و�صف امل�ؤلف  
اذى اأكد اأي�صا اأنه حتى على م�صت�ى 

ال�صارع امل�صري  مل يكن اأحد ي�صتطيع 
التنب�ؤ  بث�رة تزلزل  نظام مبارك وتهدمه  
ملا اأ�صاب امل�صريني من اإحباط متكرر عرب 

�صن�ات حكم مبارك الط�يلة  خا�صة يف 
ظل وج�د اآراء كانت تنادي بالإ�صالح 

التدريجي ولكن  يف نف�س ال�قت كان هناك 

قلة كانت م�ؤمنة باأنه لفائدة من الإ�صالح  
اإل باإق�صاء مبارك ورجاله من حكم م�صر 

واأن اإ�صرار هذه الفئة على مطالبها يف 
ميدان التحرير و�صم�دها  كان له الف�صل 

يف جناح الث�رة .

 مظاهر الف�ساد

ويحدد الكاتب عنا�صر اأربعة راآها كانت 
ال�صبب يف فتح منافذ الف�صاد التي اأغرقت 
النظام وق�صت عليه يف ال�قت الذى اأدت 

اأي�صا اإىل عرقلة الطريق يف وجه اأية 
حماولت لالإ�صالح وهذه العنا�صر هي  

ماحدث يف التعديالت الد�صت�رية وما 
اأ�صماه بال�صيغة اململ�كية يف نظام مبارك 

، وحماولت ت�صعيد ابنه جمال مع �صيطرة  
اأ�صحاب  املال ، بالإ�صافة اإىل  حالة الإظالم 
ال�صيا�صي والإف�صاد العام التي عمد النظام 
تكري�صها. ويت�قف امل�ؤلف عند التعديالت 

الد�صت�رية كاأحد اأدلة ت�رط النظام ال�صابق 
على حماولت غلق اأب�اب الإ�صالح ، 

م�صريًا اإىل اأن ال�صرط الأ�صا�صي لأي اإ�صالح 
تدريجي ه� تبني برنامج زمني له بداية 

ونهاية معروفتان ، وه� مامل يكن م�ج�دا 
يف عملية التعديالت الد�صت�رية التي �صملت 

اأربعة وثالثني مادة ولي�س من بينها اأي 
من امل�اد الأ�صا�صية التي  ي�صتلزم الإ�صالح 

تغيريها  ليع�د امل�ؤلف م�ؤكدا على ن�ايا 
النظام ال�صابق على عدم حتقيق اأي اإ�صالح 

حقيقي!

 جمال ومبارك
ويف نف�س ال�صياق ينتقد الكاتب هيمنة 
الرئي�س امل�صري ال�صابق على ال�صلطة  

و�صيطرته على كل ال�صلطات الأخرى 
غري التنفيذية مبا الق�صائية والت�صريعية  

ويعتربها اأحد مالمح ومنافذ الف�صاد 
احلادث يف م�صر وعمله على تكري�س هذه 
الهيمنة ب�صرعية د�صت�رية تطلق يد مبارك 

يف كل ال�صلطات ب�صكلمطق بينما متنحه 
�صالحية التمهيد لت�صعيد اإبنه جمال  

وظه�ره كخليفة منتظرل�الده الأمر الذى 
اإعتربه امل�ؤلف يف ثنايا كتابه مظهرا من 
مظاهر الف�صاد خا�صة يف ظل  مناخ  غري 

�صحى من تزاوج ال�صلطة واملال و�صيطرة 
رجال الأعمال  على م�اقع ومنا�صب هامة 

حتت �صعار " فكر جديد " الذى ت�صرت وراوؤه 
جمال مبارك لإ�صفاء  �صرعية غري حقيقية 

على هذا التزاوج املريب  . وبناء على 
جمم�عة من التفا�صيل اخلا�صة مبعاناة 
م�صر يف الفرتة الأخرية يرى امل�ؤلف اأن 
م�صر قبل الث�رة  و�صلت لدرجة الإظالم 

ال�صيا�صي والإف�صاد العام ، �صاهم يف ذلك  
تعمد نظام مبارك اتخاذ بع�س الإجراءات 
للت�صييق على و�صائل الإعالم ومنعها من 

القيام بدورها يف معرفة احلقائق ون�صرها 

للنا�س  بخالف ام�صايقات الأمنية  للتيارات 
املعار�صة واجلماعات الفكرية وال�صيا�صية 

املختلفة مع النظام .

 تده�ر عام
وي�ص�ق امل�ؤلف يف جزء اآخر من الكتا 

بع�س الإح�صائيات وال�قائع الدالة على 
احلالة املرتدية التي و�صلت اإليها م�صر 

يف ظل حكم مبارك وكيف مهد ذلك لإنفجار 
ث�رة ال�صباب  امل�صرية  ويف مقدمتها 

تقرير الأمم املتحدة عن التنمية الب�صرية 
يف م�صر عام 2010 ، والذي  ك�صف عن 
احلالة ال�ص�داوية للم�صريني  وخا�صة 

ال�صباب  وحذر من خط�رة ذلك ولكن احد 
اأهم اأخطاء النظام اأن غروره  منعه  من  

التعامل مع مثل هذه التقارير اأو حتى 
الإنتباه خلط�رة الأمر ولذلك مل يكن يت�قع 
اأبدا اأن يث�ر ال�صباب بهذا ال�صكل  بينما كان 
مايحدث يف م�صر يف عهد مبارك – على حد 

ق�ل امل�ؤلف – كان كفيال  باإ�صعال ث�رات 
متعددة . ومي�صى الدكت�ر عبد املجيد يف 
حتليله لهذه الأحداث منتهيا اإىل اأن هناك  
اأربعة عنا�صررئي�صية  مهدت الطريق اإىل 

ث�رة يناير وهى اأول: عفن يف الدولة 
وخلل يف املجتمع ، ثانيا: نهب منظم اأدى 

اإىل اإثراء قلة  واإفقارالأغلبية ، ثالثا: وج�د 
نظام ا�صتع�صى على الإ�صالح و�ص�ل اإىل 

القطة الرابعة وهى ا�صتعال الناريف نف��س 
امل�صريني والتي فجرت بداخلهم كل هذا 

الغ�صب .  

اأعداء الث�رة
ويف مقالت اأخرى داخل الكتاب  يتناول 

الكاتب ما اأ�صطلح معرفته بالث�رة امل�صادة 
م�صريا اإىل خط�ر بقايا النظام ال�صابق 

واأع�انه خا�صة ممن كان�ا ي�صتفيدون منه 
من الأثرياءورجال الأعمال الذين اإنك�صف 

ف�صادهم بعد الث�رة وبع�س اأع�صاء احلزب 
ال�طنى احلاكم وعلى الغم من التحذيرات 
التي �صمنها امل�ؤلف يف هذا اجلزء اإل اأنه 

عاد واأكد ثقته يف ق�ة الث�رة امل�صرية 

وجدارتها على ال�ق�ف يف وجه اأى عدو 
من اأعدائها م�ؤكدا على اأن مقاومتها لن 

تك�ن �صهلة على  اأعدائها ويربر ذلك باأن 
ث�رة ينايرخلقت  وعيا �صعبيا ق�يا ومقاوما 

لأى ث�رة م�صادة  بالإ�صافة اإىل اأن ق�صايا 
الف�صاد والر�ص�ة والإ�صتيالء على اأم�ال 

البلد ك�صفت للم�صريني  كم الف�صاد الذى كان 
يف عهد مبارك ولميكن ان تت�صامح معه اأبدا 
بل اإنه زاد من  ق�ة التم�صك بالث�رة  واأرهب 

كل من ت�ص�ل له نف�صه اأن يق�م باأى عمل 
ي�صر مب�صر وث�رتها .

قلق اإ�سرائيلى
ويف نهاي الكتاب خ�ص�س الدكت�ر وحيد 

عبد املجيد �صحات هامة عن  اإ�صرائيل 
وخماوفها من الث�رة وماميكن اأن تفعله 
جتاهها  حيث اأو�صح  اأن اإ�صرائيل كانت 

مطمئنة  على اأح�الها يف ظل نظام مبارك  
كما كانت هادئة وغري قلقة على امل�صتقبل يف 

ظل التهي�ؤ لت�ىل جمال مبارك احلكم خلفا 
ل�الده على اإعتبار اأمن الأم�ر لن تختلف 

كثريا بني الأب واإبنه ! ولكن بحدوث الث�رة 
اإنقلبت اأح�ال اإ�صرائيل راأ�صا على عقب 

واأ�صبحت يف حالة من الإنزعاج والقلق 
ال�صديدين خا�صة على م�صتقبل معاهدة 

ال�صالم والذى بدا وا�صحا يف الإعالم 
الإ�صرائيلى  ويف احل�ارات التي تدور بني 
قادة اجلي�س ويق�ل امل�ؤلف اأن هذه احلالة 

تزداد عندماتتلم�س اإ�صرائيل اأية مالمح 
للتقارب امل�صري الإيرانى كما حدث عندما 

�صمحت ال�صلطات امل�صرية بعب�ر البارجتني 
الإيرانيتني لقناة ال�ص�ي�س . ويختتم امل�ؤلف 
هذا الأمربتاأكيده على اأن  امل�صريني   عندما 

اإعرت�ص�ا على العالقة مع اإ�صرائيل فاإن 
اإعرتا�صهم كان على   عدم التكاف�ؤ الذي كان 
ي�ص�د تلك العالقة يف عهد مبارك و بالن�صبة 

ملعاهدة ال�صالم فقد األقى امل�ؤلف بالكرة 
يف ملعب اإ�صرائيل  م�ؤكدا اأن الأمرلعالقة 
له بتغري النظام يف م�صر اأو تغري رم�زه 
واإمنا يت�قف على ن�ايا اإ�صرائيل  نف�صها 

جتاه م�صر والعرب يف الفرتة املقبلة !!

"ثورة 25 يناير قراءة أولى".. كتاب جديد 
للدكتور وحيد عبد المجيد يكشف خبايا 
الفساد في عهد مبارك

عر�س:  حم�سن ح�سن

ال�سك يف اأن اأحداث ث�رة يناير امل�سرية وما خلقته من ث�رات متتابعة وردود فعل عربية وعاملية كربى  وما اأحدثته من نتائج غريت جمرى 
تاريخ م�سر املعا�سر ال�سك اأنها اأحداث مهمة �ستتناقلها االأجيال، ولذلك فهي ت�ستحق التاأريخ لها والكتابة عنها . ولكن  من ناحية اأخرى فاإن 
كتابة التاريخ فى وقت معا�سر الأحداثه  يعتربه البع�س م�ساألة �سعبة ومرهقة جدا اإال اأن الدكت�ر وحيد عبد املجيد املفكر ال�سيا�سي امل�سري 
اأخذ على عاتقه تلك املهمة ال�سعبة وقام  باإ�سدار كتاب " ث�رة 25 يناير قراءة اأوىل " عن مركز االأهرام  للن�سر والرتجمة والت�زيع بالقاهرة  
ليك�ن من اأوائل الكتب التي تناولت هذا احلدث العربي الكبري والذي اليت�قف فيه عند تناول تفا�سيله واإمنا ميتد اإىل  التحليل وحماولة 
ا�ست�سراف مالمح امل�ستقبل من خالل ال�اقع القائم. 

اأحدث الكتب التي تناولت الث�رة امل�سرية

من ال�صدارات اجلديدة للباحث ال�ص�ري 
د. جمال �صحّيد، هذا الكتاب النقدي والهام 

الذي قال عنه د. في�صل دراج يف معر�س 
تقدميه له والذي �صدر حديثًا عن امل�ؤ�ص�صة 

العربية للدرا�صات والن�صر:
قاد جمال �صحّيد قارئه يف رحلة ط�يلة 

يف ديار الذاكرة، التي حتيل على الزمن 
واحلياة وامل�ت و  اآفة الن�صيان، التي 

يحاذرها الإن�صان ط�ياًل ويخرج خائبًا. 
ومع اأن يف تعبري  الذاكرة ما ي�حي 

ب�صيء مفرد، له مكانه ال�ا�صح ومعناه 
احلقيقي، فاإن مداعبة الذاكرة قلياًل تبطل 
ما ت�حي به، وت�ّزع املفرد ال�ا�صح على  

ذواكر متعددة ال�ج�ه: الذاكرة الب�صرية، 
والذاكرة ال�صمعية، والذاكرة ال�صمية، 
والذاكرة اجل�صدية... ت�ص�غ الذواكر 

حياة الإن�صان: تعطيه اأ�صدقاء لهم �ص�ت 
األيف، وت�صده اإىل مطارح زارها وا�صتاق 

اإليها، وتربطه بفي�س من احلكايات 
خمتلفة املذاق، ... يحمل الإن�صان ذاكرته، 

يف النهاية، ومي�صي، وقد حتمله ذاكرته 
وتر�صده اإىل الطريق، وقد يت�قف عن 

ال�صري اإن عبثت به الذاكرة واختلطت عليه 
الدروب.

ق�صم امل�ؤلف كتابه اىل بابني، الباب الأول 
ي�صم الف�ص�ل التية: 

الذاكرة والدماغ، الذاكرة والتذكر يف الفكر، 
اآفة الن�صيان، مار�صيل برو�صت والذاكرة، 

الذاكرة يف ال�صرية الذاتية: ال�صرية الذاتية 
يف  البئر الأوىل ويف  �صارع المريات 

جلربا ابراهيم جربا، مطارح الذاكرة 
يف الثقافة املدينية، م�ري�س هالبفاك�س: 

م�ؤ�ص�س الدرا�صات احلديثة ح�ل الذاكرة.
اما الباب الثاين الذي يحمل عن�ان  كيف 
وّظف الروائي�ن العرب الذاكرة؟، في�صم 

الف�ص�ل التية: جنيب حمف�ظ وذكريات 
ابن فط�مة، حماولة طم�س الذاكرة يف  

م��صم الهجرة اىل ال�صمال للطيب �صالح،  
عائد اىل حيفا لغ�صان كنفاين اأو رواية 
الع�صرين �صنة امل�صتذكرة، عبد الرحمن 
منيف وذاكرة املدينة، تقنية التذكر يف 

رواية  ه�صام اأو الدوران يف املكان خلريي 
الذهبي، همهمات الذاكرة يف  �صمعت �ص�تًا 

هاتفًا ل�ليد اإخال�صي، لعبة 
التذكر والن�صيان يف  كتاب 

التجليات جلمال الغيطاين، 
الذاكرة اخل�ؤون يف  حّرا�س 

اله�اء لروزا يا�صني ح�صن، 
لعبة الذاكرة والتذكر يف 

روايات جربا ابراهيم جربا 
ويف ن�ص��صه النقدية، ثق�ب 

الذاكرة يف  رحلة غاندي 
ال�صغري لليا�س خ�ري، رواية  

التل�ص�س ل�صنع الله ابراهيم 

وا�صتذكار الأربعينيات، الذاكرة البدوية 
عند لينا ه�يان احل�صن، رواية  �صل�صال 
ل�صمر يزبك اأو ذاكرة املرايا والتح�لت.

كما ي�صم الكتاب خامتة وم�صردًا 
للم�صطلحات املتعلقة بالذاكرة و�ص�رًا 

طبية عن الدماغ والذاكرة وثبتًا باملفاهيم 
والعالم واملراجع.

يقع الكتاب يف 268 �صفحة من القطع 
الكبري، والغالف من ت�صميم زهري اب� 

�صايب.

الذاكرة في الرواية العربية المعاصرة لجمال شحيد



العدد )2151( السنة الثامنة االحد )5( حزيران 62011

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

عن " دار اخليال " للن�صر والت�زيع بالك�يت، 
�صدر كتاب " احلياة بعد امل�ت " مل�ؤلفه 

برايان اجنلز يف ثالثمائة وخم�صني �صفحة 
من القطع املت��صط، من ترجمة كل من اأحمد 

نذير ال�صادات، وع�صام ال�صيخ قا�صم، والكتاب 
حافل بالعناوين املثرية والتفا�صيل الغريبة 

عن حقيقة احلياة بعد امل�ت، حتى اأن الكاتب 
ا�صتغرق مادة الكتاب يف ثمانية اأب�اب 

ت�صعبت خاللها ف�ص�ل كثرية تعدت الأربعني 
كلها تتناول من القريب والبعيد م��ص�ع 

البعث واأدلته التي تثبت وق�عه وتدفع اإىل 
الإميان به .

 جدير بالذكر اأن الكتاب بعيد متامًا عن منط 
الكتابة الدينية التي تعتمد تف�صري الن�ص��س 

املقد�صة ؛ اإذ يعتمد م�ؤلفه على احلدث ال�اقعي 
والق�صة امل�صرودة اآخذًا يف العتبار معطيات 

التحليل  اخلا�س واملتخ�ص�س يف جمال 
امليتافيزيقا وما وراء الطبيعة، ولكن على 

اأ�ص�س م�صلمات وبدهيات متفق عليها . 

ملحات خمت�سرة عن البقاء 
هذا ه� عن�ان الباب الأول من كتاب اجنلز، 

وحتته تناول امل�ؤلف العديد من الروايات 
والق�ص�س والأحداث اخلا�صة بكل من امللك 

الإجنليزي هرني الثامن الذي مات عام 1547 
بعد حياة مليئة بالق�ص�ة واجل�صع، وي�صرد 
الكاتب هنا ق�صة اأحد كهان القرن الع�صرين 

الذي زعم اأنه اأح�صر روح هرني من اأجل 
اأن يعرتف الأخري بت�بته وندمه، كما يحكي 

الكاتب يف هذا الباب من الكتاب ق�صة اجلندي 
ال�صاب " رمي�ند ل�دج " الذي قتل مع ح�ايل 
ملي�ن جندي بريطاين خالل احلرب العاملية 

الأوىل، وما حملته هذه الق�صة من دلئل 
الت�ا�صل الروحي بني امل�تى والأحياء، اأي�صًا 
يتناول امل�ؤلف بالنقد والتحليل اإحدى ق�ص�س 

التقم�س الروحي reincarnation تلك 
التي حدثت يف بلدة اأمريكية �صغرية كانت 

بطلتها فتاة ذات ثالثة ع�صر ربيعًا، زعمت 
باأنها م�صك�نة بروح فتاة يافعة مت�فية، 

ويتناول الكاتب كذلك ما دار من جدل ح�ل 
جمم�عة من الباحثني الروحيني خطط�ا بعد 

م�تهم لإر�صال الرباهني والأدلة على بقائهم 
اإىل و�صطاء خمتارين، ومن ه�ؤلء " فريدريك 
مايرز " عامل الكال�صيكيات والع�ص� امل�ؤ�ص�س 

لإحدى جمعيات الأبحاث الروحية . 

ال�الدة الثانية 
وحتت عن�ان " ولد ثانية " جاء الباب الثاين 

من الكتاب ليناق�س ويحلل مبداأ " التقم�س 
؛  كثرية  ديانات  بني  م�صرتكة  " كظاهرة 

حيث تناول امل�ؤلف ما اأطلق عليه " برنامج 
النك��س املغناطي�صي اجلماعي " ل�صاحبته 

الطبيبة النف�صانية الأمريكية " هيلني وامب�س 
عليه  اأطلقت  ما  خالله  من  اكت�صفت  " والتي 

امل�ؤلف  ويتناول   ،" احلياة  قبل  ما  " حياة 
اأي�صًا يف هذا الباب ق�صة " ج�ان غرانت " 
وكتابها ال�صهري " فرع�ن املجنح " ال�صادر 
عام 1937م والذي �صجلت فيه غرانت بدقة 

وب�ا�صطة ذاكرتها البعيدة، تفا�صيل حياة 
ما�صية عا�صتها ككاهنة فرع�نية، وينقل لنا 
الكاتب بع�س قناعات غرانت بق�له " تعتقد 

ج�ان غرانت اأن كل �صخ�س لديه حي�ات 
ما�صية متعددة مت�صابهة تنتهي كل واحدة 

مب�ت مرّوع ولكن وجه الختالف يكمن فقط 
يف اأن اأغلبية الب�صر ل ت�صتطيع تذكر تلك 

التقم�صات املختلفة " . وي�ص�ق الكاتب اأي�صًا 
بع�س احلقائق املده�صة ب�صاأن التقم�س لدى 
الأطفال، وكيف انهم ي�صتطيع�ن التذكر اأنهم 

عا�ص�ا قبل الآن يف حي�ات ما�صية . 

ال��سطاء بني عاملني 
وعن احلقل الأكرث اإثارة للجدل يف البحث 

النف�صي وه� " ال��صاطة الروحية " يتناول 
امل�ؤلف حتت هذا العن�ان ال�صابق تقارير عن 

بع�س اجلل�صات الروحية منها الحتيايل 
ومنها احلقيقي اخلارق للطبيعة يف حماولة 

للتقييم وا�صتخال�س النتائج ؛ وكان مما 
ذكره الكاتب هنا رواية عن اأحد املزارعني 

الأمريكيني ويدعى " ج�ناثان ك�نز "، وكيف 
اأنه قام عام 1850م ببناء مق�ص�رة خ�صبية 

جمهزة باآلت م��صيقية على ط�ل جانب بيته 
الريفي يف " اأوهاي� " ه� واأبناوؤه الثمانية، 

وذلك لعقد جل�صات روحية، كانت الأرواح 
فيها تعزف امل��صيقى باأ�صياء اأخرى غري 

الآلت امل��صيقية، وكيف اأنه خالل اجلل�صة 
واحلفلة امل��صيقية ال�صاخبة كان يدور دف 

ح�ل روؤو�س احل�ص�ر، كما تطري اأب�اق يف 
اله�اء واأ�ص�ات تتكلم .. مت�صك اأيدي الروح 

ب�قًا مطليًا بالف��صف�ر لينري بع�س التجليات 
. ويذكر الكاتب اأي�صًا ق�صة ال��صيطة " اإي�صا 
بالدين� " التي ما ان يجل�س اأمامها �صخ�س 
ما حتى يفاجاأ بالكثري من الأحداث الغريبة 

مثل : اأثاث ثقيل يتحرك بق�ة وكاأنه يتحرك 
ذاتيًا باإرادته اخلا�صة .. اأيد جم�صدة تخطف 
... ت�صافح اأو تالم�س �صعر احل�ص�ر، اب�اق 
تزعق واأ�ص�اء ت�صطع، وي�ؤكد الكاتب اأن " 

بالدين� " هذه قدمت تلك الظ�اهر حتت 
�صروط �صارمة للغاية.

�س�ر ف�ت�غرافية لالأرواح
ويف الباب الرابع من الكتاب، يناق�س الكاتب 

حقيقة ال�ص�ر الف�ت�غرافية التي يدعي 
البع�س اأنها لالأرواح، م��صحًا اأن الق�صم 

الأعظم املعروف با�صم " ال�ص�ر الروحية " 
ق�صد به الت�صلية اأو احليلة، لكنه من ناحية 
اأخرى ذكر اأن عددًا قلياًل من تلك ال�ص�ر مت 

التقاطها يف ظروف جتعلها يف م�صت�ى 
بعيد عن الفهم العتيادي، ويذكر امل�ؤلف اأن 

�ص�ر الروح ب�صكل عام قد بداأت يف مدينة " 
ب��صنت " الأمريكية يف اخلام�س من اأكت�بر 

عام 1861م عندما قدم " وليام م�ملر " 

بال�صدفة اأول �ص�رة للروح، وي�صري الكاتب 
اإىل اأن الق�صم الأكرب من الباحثني الروحيني 

املت�رطني ب�ص�ر الروح يدع�ن باأن تلك 
ال�ص�ر تظهر بتدخل مبا�صر من الأرواح 

نف�صها بحيث تك�ن النتيجة مع هذه احلجة 
اأن ال�ص�رة لي�صت �ص�رة روح متامًا، ولكن 

ك�ص�رة من قبل الروح؛ ف�ص�رة �صبح " 
ل�رد ك�مربمري "التقطتها الآن�صة" �صيبل 

 " ملكتبة  زيارتها  اأثناء  التذكار  �صبيل  "على 
ك�مربمري " امل�ج�دة يف الدير، وعندما 

تطلعت اإليها " �صيبل " اكت�صفت فيها رجاًل 
م�صنًا يجل�س ب��ص�ح ف�ق كر�صي اإىل ي�صار 

الغرفة، بحيث كان الراأ�س واجل�صم  وكذلك 
الأذرع وا�صحة ن�صبيًا بينما كانت ال�صاقان 

مفق�دتني، فقد تبني بعد ذلك اأن ال�قت 
الذي ظهر فيه كلي�صيه ال�ص�رة، كانت جثة 

الل�رد "ك�مربمري" تدفن يف �صاحة كني�صة 
اأن  اأميال من الدير بعد  "رينبي�ري" على بعد 

اأ�صيب يف حادث �صري حتطمت خالله �صاقاه 
متامًا لدرجة ل� اأنه جنا، ملا كان يف مقدوره 

امل�صى عليهما ثانية. 

التن�مي املغناطي�سي والنك��س 
اإىل املا�سي 

يف الباب اخلام�س من الكتاب، وحتت هذا 
العن�ان، قدم الكاتب مناذج اأكرث و�ص�حًا 

وتف�صياًل لأ�صل�ب التن�مي املغناطي�صي 
بغر�س ا�صرتجاع تفا�صيل حياتية �صابقة ؛ 
حيث ذكر امل�ؤلف مثاًل ق�صة ال�صيدة " جي " 
وهي زوجة جندي واأم لطفل واحد، �صعيفة 

�صحيًا، وعندما كانت فتاة �صغرية كانت 
تكره التاريخ . وقد ن�مت مغناطي�صيًا على 

يد " الك�ل�نيل دي رو�س " الذي نك�صها اأو 
اأرجعها زمنيًا اإىل ع�صر حي�ات �صابقة كان 
البع�س منها مف�صاًل جدًا ؛ بحيث ماتت يف 
احلياة الأوىل وعمرها ثمانية اأ�صهر عا�صت 
بعدها كفتاة تدعى " اإيري�س " يف مدينة " 

اإمي�ندو " بالقرب من " تري�صيت " . اأ�صبحت 
بعد ذلك رجاًل يدعى " اإي�ص��س " عا�س حتى 
�صن الأربعني وكان يخطط لقتل الإمرباط�ر 

" بروب��س " لينتقم منه لأخذ ابنته " فل�رينا 
" كارل�مي  با�صم  الرابعة  احلياة  كانت  ثم   . "

ع�صابة  ورئي�س  فرجني  منا�صل  " وه� 
قب�س عليه من قبل " اأتيال " عام 449م .اأما 
احلياة اخلام�صة فكانت با�صم " اأب�س مارثا 

ي�صتبد  كان  والذي  923م  عام  " امل�ل�د 
بالفتيات يف دير " فين�صني�س " حتى نهاية 

عام 110م . ثم ا�صبحت ال�صيدة " جي " بعد 
ذلك " مايكل بريي " الذي قتل عن عمر يناهز 
اثنني وع�صرين عامًا �صنة 1515م يف معركة 
اأن  الكاتب  وي�ؤكد  الخ،   .... " " ماريغنان� 

ذكريات احلي�ات ال�صابقة �ص�اء اكانت حقيقة 
اأم مل تكن، اإل اأنها كانت مقنعة للكثريين الذين 

اختربوها . 
وبعد، اإن كتاب " احلياة بعد امل�ت " لـ برايان 

اجنلز، وثيقة اإح�صائية وحتليلية مهمة لكل 
الباحثني يف الظ�اهر الغريبة وم�صاجالت 

ما وراء الطبيعة، كما اأنه ميثل بابًا مفت�حًا 
لدرا�صات م�صتقبلية جادة ح�ل طبيعة امل�ت 

واحلياة الأخرى وما يتعلق بهما من تفا�صيل 
تهم الأحياء يف حياتهم ومماتهم.

“ثالثية التاريخ واألدب والسياسة“ للدكتور محمد الجواديكتاب شيق .. مثير .. يستنطق غرائب األدلة والبراهين:

عر�س : اوراق

"الحياة بعد الموت" لـ برايان انجلز ... 
يأسر عقل قارئه بقصص مثيرة وأحداث 

عن البعث وحقيقته
وج�ه اأخرى 

يف الباب الأول من الكتاب تناول الكاتب 
بع�س ال�ج�ه الأخرى لبع�س الأدباء 

؛ فتحدث يف الف�صل الأول عن �صر 
حكمة ت�فيق احلكيم وطبيعة �صخ�صيته 
احلقيقية بعيدًا عما �صاع عنها من �ص�ر 

كثرية مبتدعة، كما حتدث يف الف�صل 
الثاين عن م�قف العقاد من امللك ف�ؤاد 

وامللك فاروق وكيف تط�ر هذا امل�قف 
من دخ�ل ال�صجن ب�صبب العيب يف 

الذات امللكية يف عهد امللك ف�ؤاد اإىل ما 
بدا وكاأنه مدح للملك فاروق عندما بلغ 
الثالثني من عمره، وا�صتعر�س الكاتب 

اأحد املقارنات اجلميلة للعقاد ـ وال�اردة 
يف اأحدى مقالته ـ بني اأو�صاع م�صر يف 

1920م واأو�صاعها يف 1950م، وه� 
ما يع�د الف�صل فيه اإىل حقبة الليربالية 

التي كانت نتيجة لث�رة 1919، ويف 
الف�صل الثالث تناول امل�ؤلف ال�جه الآخر 

لطه ح�صني وكيف اأنه اأجه�س حماولة 
اإجناز عمل ناجح ه� معجم النجاري 

الذي اأعاد فيه ترتيب ل�صان العرب، كما 
روى امل�ؤلف يف الف�صل الرابع ق�صة 
زواج عبد احلميد ج�دة ال�صحار من 
خالل ن�صني خمتلفني يف كتابني من 

كتبه . 

اأقطاب وثنائيات 
ويف الباب الثاين من كتابه، تناول 

اجل�ادي ثنائيات العالقة بني اأقطاب 
احلياة الأدبية يف م�صر ؛ فذكر يف 

الف�صل اخلام�س اأطرافًا من الختالفات 
واخلالفات بني اأحمد اأمني وطه ح�صني 
من خالل �ص�رة اأروع ما خطه قلم يف 
الع�صر احلديث، متثلت يف العبارات 

التي و�صف بها الأ�صتاذ اأحمد اأمني 
الفارق بني �صخ�صيته و�صخ�صية �صديقه 

الدكت�ر طه ح�صني، ومن دون اأن ي�صري 
يف �صط�ره اإىل اأن هذا ال�صديق ه� طه 

ح�صني، كما تناول امل�ؤلف �صدى هذه 
اخلالفات يف كتابات ثالثة من تالميذهم 
هم ل�ي�س ع��س، وعبد الرحمن بدوي، 

وحمم�د اأمني العامل، ويف الف�صل 
ال�صاد�س ذكر الكاتب م�قفًا رائعًا للعقاد 

من كتاب لت�فيق احلكيم، كما قدم يف 
الف�صل ال�صابع ق�صة حمم�د تيم�ر حني 

اأعاد كتابة بع�س ق�ص�صه بالف�صحى حتى 
ينال ر�صا املجمع اللغ�ي، بالإ�صافة اإىل 

قيام الكاتب بعر�س راأيني متعار�صني 
ل�صهري القلماوي وي��صف ال�صباعي من 

هذه الق�صية، وخالل الف�صل الثامن القى 
امل�ؤلف ال�ص�ء على عالقة الأئمة الكبار 
من �صي�خ الأزهر بالإبداع، مع الإ�صارة 

اإىل عر�س الدكت�ر طه ح�صني لكتاب 
ترجمه الدكت�ر عبد احلليم حمم�د . 

مالمح �سيا�سية 
اأما يف الباب الثالث من الكتاب، فقد 

تعر�س امل�ؤلف لبع�س املالمح ال�صيا�صية 
يف احلياة الأدبية ؛ حيث ا�صتعر�س يف 

الف�صل التا�صع فكرة رائعة نادى بها " 
علي اأي�ب " وزير املعارف عام 1951م 

باإن�صاء وزارة للفن�ن اجلميلة، كما 
عر�س امل�ؤلف يف الف�صل العا�صر مفاجاأة 

مذهلة لالأيدل�ل�جية من خالل قراءة 
مقال كتبه ي��صف اإدري�س يف الأهرام 

عقب اغتيال الرئي�س ال�صادات، كما 
عر�س يف الف�صل احلادي ع�صر �ص�ة 

النقرا�صي با�صا على نح� ما �ص�رها اأحد 
امل�ؤلفني من خالل " منام �صيا�صي "، ويف 

الف�صل الثاين ع�صر ا�صتعر�س امل�ؤلف 
تفاعل ال�صعراء امل�صريني مع ال�صيا�صة 
الدولية من خالل ق�صيدتني خمتلفتني 

يف الزعيم الهندي غاندي، ويف الف�صل 
الثالث ع�صر عر�س الكاتب روؤية امل�ؤرخ 

عبد الرحمن الرافعي املنتقدة جله�د 
النحا�س با�صا وال�فد يف �صبيل اإن�صاء 

اجلامعة العربية . 

بني االأدب وال�سيا�سة 
وخالل الباب الرابع من الكتاب، قدم 

امل�ؤلف ملحات لت�ظيف الأدب يف املعارك 
ال�صيا�صية، وذلك من خالل اأربعة ف�ص�ل 

؛ يف الف�صل الرابع ع�صر قدم �ص�رة 
لهج�م عبد الرحمن الرافعي  على 

فخر ال�فد يف حك�مته الأخرية باإقرار 
جمانية التعليم، وقرن امل�ؤلف هذا بقراءة 

ملقال لالأ�صتاذ اأحمد جنيب الهاليل جعله 
على هيئة خطاب م�جه اإىل الدكت�ر طه 

ح�صني الذي كان مبثابة �صاعده اليمنى 
يف وزارة ال�فد ال�صابقة ) 1942 ـ 1944 
(، وهنا يلقي الكاتب ال�ص�ء على �صياغة 

الهاليل لأفكاره التي بل�رتها ر�صالته 
اإىل طه ح�صني و�صراعهما مع القان�ين 

العظيم ـ وقتئذ ـ الدكت�ر عبد الرزاق 
ال�صنه�ري با�صا وزير املعارف يف ذلك 

ال�قت، ويف الف�صل اخلام�س ع�صر 
تناول امل�ؤلف املقالني اللذين هاجم بهما 

كل من عبد العزيز الب�صري وم�صطفى 
اأمني ـ على مرحلتني متتاليتني من الزمن 

ـ نزعة اآل �صري يف ال�صتئثار مبنا�صب 
احلك�مة، ويف الف�صل ال�صاد�س ع�صر 

ا�صتعر�س امل�ؤلف فكرة تتاأمل يف فل�صفة 
املح�ص�بية واآلية ال�صتثناءات من خالل 
ن�ص��س وحماورات بني الدكت�ر حممد 

ح�صني هيكل با�صا وعبد العزيز فهمي 

با�صا، ومن خالل مذكرات الدكت�ر اأحمد 
عبد ال�صالم الكرداين وعالقته بطه 

ح�صني وحممد ح�صن الع�صماوي با�صا 
وعلي با�صا اإبراهيم، اأما يف الف�صل 

ال�صابع ع�صر في�صرتجع الكاتب ن�صًا مهمًا 
للدكت�ر حممد ح�صني هيكل يتامل فيه 

الفكرة املكررة عن عدم وفاء امليزانيات 
مبتطلبات الإ�صالح . 

�س�ر الظلم 
ويف الباب اخلام�س من الكتاب، يقدم 

الكاتب �ص�رًا غري معه�دة للظلم الذي 
تعر�س له بع�س الأدباء يف بع�س 

الكتابات، يف مقابل الإن�صاف الذي 
�صادف�ه يف البع�س الآخر ؛ حيث عر�س 

الكاتب يف الف�صل الثامن ع�صر �ص�رة 
اأحمد زكي اأب� �صادي على نح� ما قدمها 

خري الدين الزركلي يف كتابه الأعالم، 
كما قدم ال�ص�رة الأخرى له التي ر�صمها 

الدكت�ر بدوي طبانة، ويف الف�صل 
التا�صع ع�صر قدم الكاتب �ص�رة �صالمة 
م��صى من خالل هج�مه على الأقطاب 

وهج�م الأقطاب عليه، ويف نف�س الف�صل 
يقدم الكاتب اإن�صافًا للرجل على يد عامل 

جليل ه� الدكت�ر عبد احلافظ حلمي، اأما 
يف الف�صل الع�صرين فقدم الكاتب ق�صة 
زكي مبارك حني حتدى املجمع اللغ�ي 
بعدما مل مينحه املجمع جائزة ال�صعر، 

ويف هذا ال�صياق قدم الكاتب ح�صرًا 
باأ�صماء احلا�صلني على ج�ائز املجمع 

اللغ�ي يف الفرتة ال�صابقة على مقال 
زكي مبارك . 

ن�س��س ومالمح 
ويف اآخر باب من اأب�اب الكتاب وه� 

الباب ال�صاد�س، ا�صتعر�س امل�ؤلف بع�س 
مالمح احلياة الجتماعية امل�صرية من 
خالل بع�س الن�ص��س الأدبية، وذلك 

من خالل ثالثة ف�ص�ل ؛ يف الف�صل 
احلادي والع�صرين تناول ق�صية اللغة 
العربية يف اأندية الل�تاري من خالل 

ن�س جميل كتبه امل�صت�صار حممد ت�فيق 
خليل اإىل الدكت�ر حممد فطني منتقدًا 
جل�ءه اإىل اللغة الإجنليزية يف اإدارة 

�ص�ؤون النادي، ويف الف�صل الثاين 
والع�صرين يقدم امل�ؤلف بع�س مالمح 

ق�صة الطرب��س والقبعة كنم�ذج 
لل�صراع والتح�ل الجتماعي من خالل 
م�قف طالب مدر�صة دار العل�م، اأما يف 
الف�صل الثالث والع�صرين فيقدم الكاتب 
روؤية لل�صحافة الأدبية املتخ�ص�صة يف 

املجتمعات الإقليمية من خالل مقال 
للم�ؤلف كتبه كافتتاحية ملجلة الق�صة يف 

كلية طب الزقازيق . وعلى هذا النح� 
مي�صي الكاتب يف ا�صتعرا�س ثالثية 

العالقة بني ال�صيا�صة والتاريخ والأدب، 
وهي عالقة طريفة دافئة حافلة بكل ما 

من �صاأنه اأن ميتع الفكر وال�جدان، واأن 
يرثي التجربة الإن�صانية على نح� ما 

يفعل كل اأدب رفيع وكل فن مبدع.

يناقش تأثيرات متبادلة بين 
السلطة والزمن واإلبداع

عر�س : اوراق

عن دار " جهاد " للن�سر والت�زيع بالقاهرة ، �سدر كتاب " ثالثية التاريخ واالأدب وال�سيا�سة " للدكت�ر حممد اجل�ادي ، يف مئتني واأربعني �سفحة من القطع 
املت��سط ، حيث يناق�س فيه الكاتب التاأثريات املتبادلة بني ال�سيا�سة والتاريخ واالأدب من خالل جمم�عة من الف�س�ل امل�ثقة التي ت�ستعر�س وقائع حمددة 

بع�سها م�سه�ر وبع�سها ال يتمتع بالقدر الكايف من املعرفة ، وقد حر�س الكاتب مبا عرف عنه من �سعة اطالع وتدقيق مثمر على اأن يقدم للقارىء وج�ها 
اأخرى للحقيقة ت�سيف اأبعاداً جديدة اإىل ما عرفناه من �سرية وحياة جمم�عة من االأدباء وال�سيا�سيني ومالمح �سخ�سياتهم واأدائهم الفذ يف الفكر واحلياة . 

جدير بالذكر اأن مادة الكتاب جاءت من خالل �ستة اأب�اب ا�ستغرقت ثالثة وع�سرين ف�ساًل متن�عًا من حيث امل��س�ع وامل�سم�ن.
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التغريات املناخية 
حتت هذا العن�ان يك�صف امل�ؤلف عن 

املخاطر التي تنتظر الإن�صان على ك�كب 
الأر�س ب�صبب التغريات املناخية امللح�ظة 

يف العامل ، وما جنم عنها من ارتفاع 
عام يف درجات احلرارة ، م�صريًا اإىل اأن 
العلماء يف معمل فيزياء الغالف اجل�ي 

والف�صاء اأكدوا اأنه مع ارتفاع حرارة 
الغالف اجل�ي واحتبا�س احلرارة بالقرب 

من �صطح الأر�س ، فاإن طبقات الغالف 
اجل�ي العليا �صتتقبل حرارة اأقل و�صتربد 

�صريعًا ، وقد يعد ذلك اأخطر من ارتفاع 
حرارة الأر�س ؛ حيث يخ�صى العلماء اأن 
ي�ؤدي ذلك يف نظامنا املعقد اإىل تاأثريات 
متعددة الجتاهات رمبا تنتهي اإىل ع�صر 

جليدي جديد ، كما يحذر العلماء من اأن 
ارتفاع احلرارة قد ي�ؤدي اإىل عملية تربيد 
تنط�ي على كارثة ب�صبب ذوبان اجلليد ، 

خا�صة بعد اأن �صجلت الإح�صائيات حدوث 

ارتفاع يف حرارة الأر�س مبعدل درجتني 
مئ�يتني كل قرن وه� الأمر الذي ي�ؤدي اإىل 
ذوبان الأغطية اجلليدية يف العامل ومن ثم 
دفع مزيد من املياه النظيفة اإىل املحيطات 
. ويف هذا اجلزء اي�صا ي�صتعر�س امل�ؤلف 
بع�س املناطق التي تعر�صت بالفعل لغرق 

بع�س اأرا�صيها ب�صبب ارتفاع من�ص�ب 
املياه اجللدية الذائبة وه� ما يعد كارثة 

لأن 60% من �صكان العامل يعي�ص�ن يف 
املناطق ال�صاحلية املهددة بالغرق وهي نف�س 

املناطق التي ترتكز فيها الأن�صطة الزراعية 
وال�صناعية . 

م�سروعات كربى
وينتقل امل�ؤلف عرب ف�ص�ل الكتاب للحديث 

عن امل�صروعات املائية الكربى يف العامل 
، والتي ا�صتهدفت تخزين املياه العذبة ، 

وعلى راأ�صها " ال�صدود " التي يعد تاريخها 
ق�صة ل تنقطع اأحداثها مل�صروعات تزداد 

حجمًا وامتدادًا ، كما كان كل �صد فيها يرتبط 
باإجناز اأعظم ـ على حد و�صف امل�ؤلف ـ 

م�صريًا اإىل اأن اول جتربة وا�صعة النطاق 
يف جمال التحكم يف املياه ، كانت يف 

امل�صتعمرات ال�صرقية التابعة لالأمرباط�رية 
الربيطانية حتى جاء الغرب الأمريكي 

واأحدث ث�رة يف جمال هند�صة املياه حتت 
تاأثري حاجة القارة اجلديدة اإىل املياه 

لإقامة امل�صروعات التنم�ية وتعمري اأر�صها 
، ثم ي�صهب امل�ؤلف يف �صرح مناذج لأ�صهر 

ال�صدود التي اأن�صئت �صمن امل�صروعات 
املائية الكربى ، ويخ�س ال�صد العايل يف 

م�صر بتحليل كبري وتقييم ملدى اأهميته يف 
املنطقة العربية ، وا�صفًا اإياه باأنه " م�صدر 
فخر م�ص�ب بالعناد " ، وبعد اأن ا�صتعر�س 
امل�ؤلف مناذج ل كثرية جدًا من ال�صدود يف 

اأنحاء خمتلفة من العامل ، انتهى اإىل اأن 
الآثار املبا�صرة املرتتبة على امل�صروعات 

الهند�صية ال�صخمة ، لي�صت دائمًا مفيدة ، 
ومن اأكرث ما تخلفه من اآثار وا�صحة ، ه� 
جذب اأعداد هائلة من ال�صكان لالإقامة على 

اأر�س ل ت�صتطيع اأن تتحملهم ، وه� ما 
ميكن اأن يك�ن اأكرث �صررًا بعد �صن�ات من 

اإقامتها . 

ا�ست�سالح ال�سحاري
ويف جزء اآخر من الكتاب ، يتناول امل�ؤلف 
م��ص�عا حي�يًا وطيد ال�صلة باأزمة املياه 

ه� م��ص�ع ا�صت�صالح ال�صحارى، وما 
ي�صتنزفه من كميات كبرية من املياه على 

مدار �صن�ات ط�يلة من الرعاية والري 
حتى ت�صبح الأر�س �صاحلة للزراعة ، 

م�صريًا اإىل اأن م�صت�صلحي ال�صحراء 
يدخل�ن يف معارك �صر�صة مع اأطنان امللح 
التي يذيبها ماء الري ويحملها اإىل الأنهار 

ب�صكل ي�ؤدي اإىل خ�صائر كبرية يف مياه 

ال�صرب ، بجانب زيادة م�صاحات الأر�س 
التالفة نتيجة انت�صار املل�حة يف املياه 

الذائبة يف الرتبة وامتدادها اإىل م�صاحات 
كبرية من الأرا�صي ، ثم يك�صف امل�ؤلف عن 

حجم اخل�صائر القت�صادية الفادحة التي 
ت�صبب فيها ا�صت�صالح ال�صحارى؛ حيث 

حدثت اأ�ص�اأ اأن�اع التلفيات يف م�صاحات 
بلغت مئتى ملي�ن فدان تركزت يف كل من 

ال�صني واأمريكا وباك�صتان وجمه�رية اآ�صيا 
ال��صطى . وبناء على درا�صة نتائج حالت 
ا�صت�صالح �صحارى يف اأماكن خمتلفة من 

العامل ، انتهى امل�ؤلف اإىل اأن احل�صارات 
التي ت�صتخدم نظم الري ع�ص�ائيًا تدمر 

نف�صها ب�صبب ارتفاع م�صت�ى املياه اجل�فية 
وزيادة املل�حة ، ومن ثم يطالب امل�ؤلف 

باإعادة النظر يف مناق�صة النم�ذج الهند�صي 
برمته واأنظمة الري والتاين كثريًا قبل 

ت��صيل املياه اإىل ال�صحراء . 

حروب املياه 
وبعد ذلك يتطرق امل�ؤلف اإىل اأهم الأنهار 

امل�ج�دة يف العامل وما يتهدد م�صري 
ال�صع�ب املطلة عليها من حروب و�صراعات 
حمتملة على روافدها ، م�صريًا اإىل اأن املياه 

اأ�صبحت ترتبط بال�صيا�صات امل�ؤملة للدول 
، ومب�صاألة من الذي يتحكم فيها ، ومن ثم 

كانت �صببًا للعديد من ال�صراعات التي كانى 
اأ�صهرها حرب 1967م بني العرب واإ�صرائيل 

، عندما غ�صبت اجلامعة العربية من قيام 
اإ�صرائيل ب�صق ما اأ�صمته " حامل املياه 

ال�طني " الذي ا�صت�لت به على الكثري من 
مياه نهر الأردن ، فقامت اجلامعة بحفر 

قن�ات لتح�يل اثنني من روافد نهر الأردن 
فردت اإ�صرائيل بق�صفهما حتى انتهى احلال 

اإىل ما انتهت اإليه نك�صة 67 من ا�صتيالء 
اإ�صرائيل على اأرا�س عربية متثل كنزًا مائيًا 
لها . وي�صري امل�ؤلف هنا اإىل اأن حروب املياه 

ترجع اإىل اأن ح�ايل ن�صف الأر�س الزراعية 
يف الكرة الأر�صية التي تقع يف اأح�ا�س 

الأنهار ، ي�صرتك فيها على الأقل اأمتان ، وان 
805 من املياه العذبة يف العامل تتدفق خالل 

اأح�ا�س الأنهار العاملية ، وهناك 261 من 
الأنهار الكبرية ت�صب من دولة اإىل اأخرى ، 
بالإ�صافة اإىل اأن العجز الكبري يف املياه يف 

بع�س املناطق خا�صة ال�صرق الأو�صط ، اأدى 
اإىل ت�ترات ملح�ظة وا�صحة املعامل . 

دجلة والفرات 
وقد خ�ص�س امل�ؤلف م�صاحة كبرية من 

�صفحات كتابه للحديث عن اأهمية نهري 
املياه  باأزمة  " وعالقتهما  والفرات  " دجلة 

وحروبها ح�ل العامل ، واللذين يتدفقان 
جن�بًا من التالل املقفرة و�صط تركيا اإىل 

البحر العربي ، �صارحا كيف ت�صبب النهران 
يف ن�ص�ب �صراعات كثرية بني العراق 

وجريانه يف ظل ال�صراع املرير على ملكية 
مياههما ب�صبب الندرة ال�صديدة للمياه 

العذبة يف املنطقة ، ويخ�س الكاتب بالذكر 
م�صروع جن�ب �صرق الأنا�ص�ل الذي 

يعني ا�صتح�اذ تركيا على مياه النهرين 
كما يهدد وج�د جريان تركيا اأ�صفل النهر 

؛ حيث اإن الفرات ه� امل�صدر الأ�صا�صي 
للمياه يف �ص�ريا ، ويف املقابل يجد العراق 

نف�صه م�صطرًا للبحث عن بديل لتلك املياه 
التي حتجزها �ص�ريا وتركيا ؛ حيث يتم 

اقتطاع 90% من املياه التي جتري اإىل 
العراق ، ورغم ذلك يرى امل�ؤلف اأنه من 

بني جميع املناطق املحرومة من املياه يف 
العامل ، ل ي�جد مكان يئن بال�صراعات 

اأكرث من الأرا�صي ال�اقعة على نهر النيل 
ب�صبب تزايد �صكان املنطقة وارتفاع ن�صبة 

ال�صتهالك من مياه النهر وانخفا�س 
ح�صة الفرد ال�احد منها .. وبعد حتليل 

عميق لطبيعة ال�صراعات الدائرة يف تلك 
املنطقة ، انتهى امل�ؤلف اإىل اأنه اإذا جل�صت 

دول ح��س النيل مع بع�صها للتخل�س من 
خالفاتها ، ف�ص�ف يك�ن امامها �ص�ابق 

مهمة ومعرتف بها عمليًا لكي تق�م بالبناء 
عليها . 

احلفاظ على املياه 
ويختتم امل�ؤلف كتابه بتقدمي و�صفة علمية 

تفيد يف كيفية احلفاظ على املياه العذبة 
النادرة ملنع ن�ص�ب احلروب من اأ�صلها ، 
خا�صة وان تكلفة جال�ن واحد من مياه 

ال�صرب تف�ق تكلفة جال�ن واحد من الغاز 
؛ حيث يع�د امل�ؤلف اإىل الأ�صباب الرئي�صية 
املهددة للمياه العذبة ، مت�صائاًل : هل ميكن 

التحكم يف ا�صتهالك املياه ؟ وهل ميكن 
وقف ارتفاع حرارة ك�كب الأر�س ؟ ... 

ثم يجد الكاتب الإجابة عن ذلك يف العمل 
على حفظ الت�ازن البيئي بني ق�ى احلياة 

وامل�ت ، والت�ازن يف م�اجهة طمع 
الإن�صان واإرادته ، وهنا ي�صري امل�ؤلف اإىل 
اأن الهتمام مب�صروعات ال�صدود الكربى 

ل يكفي حلل م�صكالت ندرة املياه ؛ لأن 
ذلك يجعلنا نتجاهل التحدي احلقيقي يف 
التحكم بها والذي يتمثل يف احلفاظ على 

قطرة املياه بداية من رط�بة الرتبة واملياه 
اجل�فية ، وهي اأم�ر �صرورية ت�فر 

ا�صتهالكنا للمياه اأف�صل من ال�صدود ، كذلك 
اإقامة الربك لتجميع الأمطار وال�صتفادة 

بها يف جتمعات ح�ل النباتات والأ�صجار 
واجلدران احلجرية ، كما يطالب امل�ؤلف 
ب�صرورة معاجلة الرتبة بع�امل طاردة 

و مثبته لل�صطح وذلك لدفع املاه اجل�فية 
اإىل حيثما تك�ن �صرورية ، مع اإ�صالح 

امل�ا�صري الرا�صحة واإعادة ا�صتخدام مياه 
ال�صرف املعاجلة والت��صع يف حمطات 

حتلية املياه.

الفريو�س االأبي�س 
يف م�صتهل كتابه، اأعرب مايكل م�ر عما 

اأ�صاب قطاعات عري�صة من رجال ال�صلطة 
الأمريكية من ج�صع و�صعار مايل بطرق 
غري اإن�صانية، معربًا عن هذا اجل�صع بـ " 

الفريو�س البي�س " قائاًل " هذا الفريو�س 
الأبي�س الغبي من الق�ة بحيث اأنه اأ�صاب 

اأ�صخا�صا مثل وزير اخلارجية، ووزيرة 
الداخلية، وم�صت�صارة الأمن الق�مي . لقد 

اأحدث هذا الفريو�س ذعرًا عميقًا، ذعرًا 
ق�ميًا كبريًا ميكنك ال�صع�ر به اأينما ذهبت 

. لقد خرقنا بعمق اإىل درجة اأنني اأ�صك 
اإذا كنا �صنتعافى منه .. بالتاأكيد نحن 

نحاول بكل جهدنا اأن نن�صى اللحظة التي 
�صرب فيها هذا التح�ل الثقايف الب�صع 

عددًا كبريًا من جمتمعنا وا�صت�لت ق�ى 
ال�صر بفعل ذلك على ال�صلطة . اأنا اأعرف 

كل الق�صة واأنت اأي�صًا تعرفها ... اإنه 
ذلك النتخاب اللعني امل�صروق . م�صروق 

وخمتطف وم�صل�ب من اأيدي وقل�ب 
ال�صعب الأمريكي " . 

حاميها حراميها 
وقد اأفرد امل�ؤلف كالمًا قا�صيًا ولذعًا عن 

فرتة رئا�صة ج�رج دبلي� ب��س، بل و�صفه 
بالعديد من ال�صفات القبيحة عندما عرب 
قائاًل " اإنه ج�رج دبلي� ب��س " رئي�س 

حراميها  حاميها  املتحدة  " ال�ليات 
خداع  تفا�صيل  بع�س  م�ور  ويذكر   ،"

الأمريكيني على يد ب��س يف النتخابات 
؛ حيث اأكد اأن البي�صاء الغبية ـ على حد 
ق�له ـ " كاثرين هاري�س " امل�ص�ؤولة عن 

حملة ب��س الرئا�صية دفعت 4 ماليني 
دولر ل�صركة داتابايز تكن�ل�جيز من اأجل 

اخرتاق �صجالت املنتخبني يف فل�ريدا 
واإزالة اأي �صخ�س " ي�صتبه " بك�نه جمرمًا 

�صابقًا، وذلك مبباركة حاكم فل�ريدا " 
جيب ب��س " �صقيق ج�رج دبلي� ب��س 
الذي قب�س على زوجته من قبل �صباط 
الهجرة ملحاولتها الت�صلل مبج�هرات 

قيمتها 19.000 دولر اإىل البالد بدون 
ت�صريح اأو دفع ال�صرائب امل�صتحقة عليها 

... يعلق م�ور قائاًل " جناية بذاتها 
... ولكن، هذه اأمريكا . نحن ل نقا�صي 

املجرمني اإذا كان�ا اأثرياء اأو متزوجني من 
عائلة ب��س احلاكمة". 

حقائق االأفارقة 
ويلقي مايكل م�ور قنبلته بخ�ص��س 

الأمريكيني الأفارقة ؛ حيث اأكد اأنهم 
يقبع�ن يف الدرجة ال�صفلى من ال�صلم 

الجتماعي الأمريكي، منذ الي�م الأول 
الذي ُخطف�ا فيه وُجروا مقيدين 

بال�صال�صل اإىل اأمريكا، ومل ينجح�ا يف 
ترك تلك الدرجة اأبدًا ول حتى لي�م لعني 

واحد يف حياتهم، كما ي�ؤكد م�ور اأن 
اعتقاد 60% من البي�س الأمريكيني يف 

حت�صن امل�صت�ى املعي�صي لل�ص�د الأفارقة، 
ه� اعتقاد خاطىء ؛ حيث وفقًا لدرا�صة 

اأجريت من قبل القت�صاديني ريت�صارد 
فيدير، ول�يل غالويل، ودافيد كلينغامان، 
فاإن الدخل املت��صط لالأمريكي الأ�ص�د يف 

ال�صنة اأقل بن�صبة 61% من الدخل املت��صط 
لالأبي�س، وهي ن�صبة الفرق التي كانت يف 

عام 1880م .. يعلق م�ور قائاًل " اللعنة 
.. مل يتغري �صيء اأبدًا منذ اأكرث من 120 

�صنة"!!. 

م�س�ؤول�ن جهلة 
وي�صري امل�ؤلف اإىل م�جة اجلهل التي 

جتتاج غالبية كبرية من امل�ص�ؤوليني 
الأمريكيني يف ال�صلطة، ممن يلق�ن 

ترحيبًا لتن�صيبهم يف اأماكنهم من ا�صحاب 
القرار ؛ يق�ل مايكل " كاأمريكيني، لدينا 

تقليد يبعث على الفخر فعاًل بك�ننا ممثلني 
مب�ص�ؤولني جهلة ؛ ففي عام 1956 كان 

مر�صح الرئي�س دوايت اآيزنهاور ملن�صب 
�صفرينا يف �صيالن ) �صرييالنكا الآن ( غري 

قادر على ت�صمية اأي من رئي�س وزرائها 
اأو عا�صمتها خالل جل�صة ا�صتماع جمل�س 

ال�صي�خ للم�افقة عليه ـ لي�صت م�صكلة ــ 
فقد �ص�دق على ماك�ص�يل غالك على اأي 

حال، ويف العام 1981 �صّلم ويليام كالرك 
مر�صح الرئي�س رونالد ريغان ملن�صب نائب 

وزير اخلارجية، بافتقاره الكبري للمعرفة 
بال�ص�ؤون اخلارجية يف جل�صة ال�صتماع 

اخلا�صة بالت�صديق عليه، مل يكن لدى 
كالرك اأدنى فكرة عن �صع�ر حلفائنا يف 

اأوروبا الغربية ل�ج�د ق�اعد لل�ص�اريخ 
الأمريكية الن�وية هناك، ومل يعرف ا�صمى 

رئي�صى وزراء خارجية جن�ب افريقيا او 
زميباب�ي . ل داعي للقلق ـ فقد �ص�دق 

عليه ه� الآخر ـ .". 

الدميقراطي�ن 
واجلمه�ري�ن 

وي�رد امل�ؤلف مقارنة طريفة لذعة 
وقا�صية بني اجتاهني رئي�صيني يف اأمريكا 

هما الدميقراطي�ن واجلمه�ري�ن، 
معتربًا غيابهما �صببًا من اأ�صباب الرتاجع 

الأمريكي على كل امل�صت�يات، يق�ل 
م�ور".. هل هناك فرق بني الدميقراطيني 

واجلمه�ريني ؟ بالتاأكيد يق�ل�ن �صيئًا 

)"اأنقذوا الأر�س"( ويفعل�ن �صيئًا اآخر، 
وخلف الك�الي�س يقيم�ن عالقات وثيقة 

مع الأنذال الذين يجعل�ن من العامل مكانًا 
اأكرث قذارة وخ�صة . اأما اجلمه�ري�ن 

فياأت�ن مبا�صرة ويعلن�ن على املالأ باأنهم 
�صيعط�ن الأنذال مكتبًا يف اجلناح الغربي 

من البيت الأبي�س . هذا ه� الفرق " . 

االأر�س املقد�سة 
وحتت هذا العن�ان، يبدي امل�ؤلف 

ا�صتياءه ال�صديد من اأو�صاع الالجئني 
الفل�صطينيني يف املخيمات، وما يعان�نه 

من ب�ؤ�س و�صقاء بفعل البط�س الإ�صرائيلي 
وق�ة ال�صالح، كما يتعجب الكاتب من 

امل�قف الأمريكي جتاه امتالك اإ�صرائيل 
لل�صالح الن�وي، معتربًا ان ال�صك�ت 

الأمريكي جتاه ذلك �ص�ف يك�ن مربرًا 
لكثري من الدول لمتالك هذا ال�صالح، ومن 
ثم ي�صبح العامل مهددًا حتت تاأثري ال�صراع 

الن�وي مبن فيهم الأمريكي�ن اأنف�صهم، 
ورغم تعاطف امل�ؤلف مع اليه�د ب�صبب 

ما حدث لهم من بط�س وتنكيل على مدار 
التاريخ، اإل اأنه يدع�ا اإىل �صرورة ح�صم 
ال�صراع العربي الإ�صرائيلي، خا�صة فيما 
بني الفل�صطينيني والإ�صرائيليني ؛ يق�ل 

م�ور " ل اأريد اخل��س يف احلديث 
عن احلجج املختلفة ب�صاأن ال�صبب وراء 
خلق اإ�صرائيل مبن او ما هي الدعاءات 

الت�راتية اأو التاريخية بالأحقية يف 
تلك الأر�س . بدًل من ذلك اأريد معاجلة 

ال��صع على الأر�س، وه� القتل امل�صتمر 
بني جانبي الق�صية : الكره امل�صتمر 

لليه�د من قبل الفل�صطينيني، وال�صطهاد 
املروع واملرعب للفل�صطينيني ب�ا�صطة 

الإ�صرائيليني " . 

ق�سا�سات بينية 
وعلى مدار �صفحات الكتاب، حر�س 

م�ؤلفه مايكل م�ور، على اإدراج بع�س 
الق�صا�صات املنف�صلة على هيئة مربعات 

وم�صتطيالت واعمدة مكت�بة، حتمل بني 
طياتها فائدة من ن�ع خا�س، واإن كانت ل 
تخل� دائمًا من تلميح يتما�صى مع طبيعة 
ال�صياق وامل��ص�ع الذي يناق�صه الكاتب 

؛ من هذه الق�صا�صات مثاًل ق�صا�صة حتت 
عن�ان " كيف تبقى حيًا رغم �صخ�نة 

العامل " جاء فيه : حدد الأ�صياء املنزلية 
املاأل�فة التي ت�صلح لأن تك�ن اأدوات 

ت�صاعد على الطف� عندما تذوب قمم اجلليد 
. اهتم ب�صكل خا�س بال�صياء امل�صن�عة 

من امل�اد ال�صطناعية املركبة، التي متيل 
لأن تك�ن مقاومة للماء . غري خططك 

لق�صاء العطلة من فل�ريدا اإىل م�نتانا. 
اأخرب اأولدك باأن يح�ل�ا حفلتهم يف عطلة 

الربيع من دايت�نا بيت�س اإىل ب�يز. 

"رجال بيض أغبياء" لـ مايكل مور"حروب المياه" لـ ديان وارد
عر�س : اوراقعر�س : �سفاء عزب 

ك�سف عن التاأثريات اخلطرية للم�سروعات الرتكية على ن�سيب
 العراقيني من دجلة والفرات:

لل�سحراء الع�س�ائي  واال�ست�سالح  ال�سدود  بناء  يف  االإ���س��راف  م��ن  �سديقةيحذر  بنريان  االأمريكان  وي�س�ب  العرب  جتاه  اأمريكا  عن�سرية  ينتقد 

تعد م�سكالت املياه من اأخطر االأزمات التي تهدد م�ستقبل االإن�سان على ك�كب االأر�س ، خا�سة يف ظل التناق�س ال�سديد اإىل درجة 
الندرة يف املياه العذبة ، وه� ما ينعك�س بال�سلب على جميع اأ�سكال احلياة التي ال ت�ستغني عن نقطة املياه ، والتي اأ�سبحت اأغلى من 
قطرة البرتول بل تعادل اأهمية قطرة الدم ، لذا كان التنب�ؤ باحتماالت ن�س�ب حروب ب�سبب ال�سراع على املياه ، ومن هذا املنطلق 

تاأتي اهمية كتاب " حروب املياه " للم�ؤلف " ديان رينز وارد " والذي ترجمته الهيئة العامة امل�سرية لال�ستعالمات يف مائتني وثمانية 
وخم�سني �سفحة من القطع املت��سط ، مق�سمة اإىل ثمانية ف�س�ل يحلل من خاللها امل�ؤلف ق�سية املياه يف العامل من خمتلف البعاد 

واملناظري . 

 Stupid White " فيما يقرب من ثالثمائة �سفحة من القطع املت��سط ، �سدرت الرتجمة العربية لكتاب املخرج ال�سينمائي االأمريكي " مايكل م�ر
الكتاب ينتقد ب�سكل  الدار ...  التعريب والربجمة بذات  ، وذلك من ترجمة مركز  للعل�م بلبنان  العربية  الدار  " عن  اأغبياء  " رجال بي�س  اأو    Men

�سريح والذع جممل ال�سيا�سة االأمريكية جتاه منطقة ال�سرق ال��سط وخا�سة العراق ، ويظهر يف كل تفا�سيله مدى جن�ح ال�سلطة االأمريكية ملحاباة 
اإ�سرائيل على ح�ساب �سمعة اأمريكا يف العامل ، كما يف�سح م�ؤلف الكتاب بع�س امل�ؤ�س�سات وال�سخ�سيات االأمريكية التي ال ي�سغلها �س�ى حتقيق م�ساحلها 

و�سفقاتها اخلا�سة . جدير بالذكر اأن مايكل م�ر ه� املخرج ال�سينمائي االأمريكي احلا�سل على جائزة االأو�سكار كاأف�سل خمرج اأفالم وثائقية لعام 
2003 ، كما اأنه خمرج فيلم " فهرنهايت 911 " الذي دار ح�ل ت�رط ب��س االأب مع بن الدن يف عالقات جتارية �سرية . 
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1
ان اعتبار اآخر املجاميع ال�صعرية لل�صاعر 

ح�صني عبد اللطيف والتي عن�نت بعن�ان 
اكرب الن�ص��س فيها )اأمري من اأور(، 

اعتبارها )منا�صا(؛ اأي ن�صا بكل تفا�صيله 
املادية، يحتم ان يتم النظر اإليه باعتباره 

يت�صكل من جمم�عة من الن�صي�صات : 
الغالف الأول والغالف الأخري، والعتبات 

التجني�صية والت�ثيقية، واملقتب�صات 
الن�صية كمقدمات للن�س، ومنها )مقدمة( 

احتلت الغالف الأخري!، فكانت متاأخرًة 
زمانا ومكانا عك�س املقدمات الأخرى 

التي ت��صف باأنها متقدمة مكانا متاأخرة 
زمانا...، وهنالك �ص�رتان يف الأغلفة: 

الأوىل اأ�صبه ما تك�ن بال�ص�ر الظلية 
املاأخ�ذة عرب ك�نرتا�صت )تباين ل�ين( 

�صديد بني الأبي�س والأ�ص�د، بينما ت�ص�ر 
ال�ص�رة الأخرية )الأمري( وه� معتمرا 

قبعة ذات دللة بالن�س الذي كتبه عنه 
ال�صاعر العراقي �صعدي ي��صف يف  مقدمة 

الدي�ان )يف غالفه الأخري(!.
�صمت جمم�عة )اأمري من اأور( مالحق 

مل تعن�ن، اأو جتن�س باعتبارها مالحق 
ولكنها كانت كذلك فعال، الأول بعن�ان 
)احمد اأمري .. اجلا�صم )1952/8/24 

النا�صرية 1994/5/16 برلني(( واعتقد 
ان وج�د الفا�صلة )..( بني ا�صم )احمد 
اأمري( ولقبه )اجلا�صم( رمبا ت�صي باأنه 

كان معروفا فقط كـ)احمد اأمري(، اأو رمبا 
اأية اأ�صباب اأخرى جتعل فا�صلة النقطتني 

هنا �صرورية؛ في�صعها ال�صاعر لي�صق 
ا�صم املرثي ن�صفني... وبراأينا ان ال�صاعر 

اأراد بهذا امللحق ان ي�ؤكد: اأول، ال�صلة 
ال�ثيقة بينه وبني املرثي )املحتفى به( 

منذ ال�صطر الأول يف هذا امللحق "من 
اخ�س اأ�صدقاء ال�صاعر" وه� ال�صبب الأول 

لتخ�صي�س كتاب منف�صل يف رثاء )احمد 
.. اأمري.. اجلا�صم(، والق�صية الثانية التي 

اأراد ال�صاعر ت�كيدها ان احمد اجلا�صم 
َمعا( للم�اهب ال�صتثنائية )التي ظلمها  )جَمْ

وطنها ففّرت لتاأخذ فر�صتها يف الغربة، 
فه� "م�هبة كبرية ومبكرة يف الر�صم 

وال�صعر والكتابة امل�صرحية"(، ثم اأ�صاف 
ال�صاعر ملحقا اآخر مل يجن�صه كملحق وجاء 

بعن�ان )ا�صاءات - الق�صائد( ول نعلم 
�صر الفا�صلة بني الكلمتني وملاذا مل تكتب 

)ا�صاءات الق�صائد( كم�صاف وم�صاف اإليه 
خلرب حمذوف تقديره )هنا(. وهي ا�صاءات 

رمبا كان الأجدى، براأينا، ان تك�ن ب�صكل: 
ه�ام�س بحرف �صغري اأ�صفل ال�صفحات، اأو 
ان تلحق كل ق�صيدة باإ�صاءاتها مبا�صرة يف 

اأ�ص�اأ الأح�ال ...، ثم ملحق متت عن�نته 
)امل�ؤلف يف �صط�ر(، فملحق باإ�صدارات 

احتاد الأدباء والكتاب العراقيني يف 
الب�صرة التي )طبعت على نفقة �صركة اآ�صيا 

�صيل لالت�صالت( وان مل يذكر ذلك يف 
امللحق..

2
يبتدئ ن�س )اأمري من اأور( من بداية 

اخليبة اجللجام�صية حني ق�صى رفيق 
طريقه انكيدو، وبعد فقدان نبتة اخلل�د 

)عند ح�صني عبد اللطيف تتج�صد نبتة 
اخلل�د باعتبارها فقدانا لالإميان بجدوى 

الأ�صياء( :
 "الآن.../ وقد انتهينا من كل �صيء/... فلم 

يعد من طائل وراء هذا ال�صعي املحم�م/ 
يف هذا العامل.../حيث الغلبة لالأفعى/ يف 
اقتنا�س الأبدية وحيازتها منك/ اجله�د، 

كلها، باطلة، تقريبا/ ابنة الندم" )اأمري من 

اأور، �س 43(،
 وه� خطاب م�ّجه لنكيدو )احمد اجلا�صم( 
عرب ذات الآلية الرثائية العربية القدمية يف 

خماطبة )املرثي: 
لرمت  الأقدار...  يُد  ق�صرت  ول�  "طالت 
�ص�اك عظْمَت من خمتاِر" )اجل�اهري(،

 فح�صني عبد اللطيف يتجاوز اخلطاب العام 
ه اإىل ح�صد من اأفعال الأمر امل�جهة  امل�جَّ
اإىل املرثّي فح�صني عبد اللطيف يتجاوز 

اخلطاب العام امل�ّجه اإىل ح�صد من اأفعال 
الأمر امل�جهة اإىل املرثّي: 

46 قبلي" �س  نق�دك  ت�صرف  "ل 
حذرك" �س43 "خذ 

44 بروؤاك" �س  "واعل 
الآن "اأعفني 

من النظر..." �س45
ومن بداية املرثية وحتى نهايتها يع�د 

ال�صاعر ملخاطبة املرثي كل مرة وكاأنه مازال 
حيا:

 "اعنت اأكرث بالأ�صكال والب�رتريت" )�س 
 ،)43

وهكذا حتى نهاية الن�ّس؛ فيمكن من 
اأوىل عتبات جمم�عة )اأمري من اأور(، من 
عن�انها، ميكن تلّم�س اأول خي�ط طبيعة 

هذه املجم�عة ال�صعرية حيث يتكرر عن�ان 
ح�صني عبد اللطيف )اأمري من اأور( مرة 

يف الغالف اخلارجي واأخرى يف ال�صفحة 
الأوىل وثالثة يف تفا�صيل اأر�صفة الكتاب 

اأمري   : الكتاب  حمف�ظة/  احلق�ق  "جميع 
من اأور/ امل�ؤلف : ح�صني عبد اللطيف.."، 

فاأمري من اأور ت�صي منذ البدء باأمري من 
مدينة مدف�نة حتت الرتاب، بينما يظهر 
يف ال�صفحة الرابعة )نت�ء عن�اين( ه� 

اأور/  من  اأمري  اللطيف/  عبد  "ح�صني 
)يف وداع احمد اجلا�صم("، ثم يظهر يف 
ال�صفحة الرابعة عن�صر مهم يف حتديد 
اجنا�صية )الغر�س ال�صعري( من خالل 

امل�ت واحل�صرة على املا�صي يف ن�صني 
اقتب�صهما ال�صاعر هما :

نافذة  واأربعني  اثنتني  من  امل�ت  على  "اطل 

�صكت الزن�ج.. فم�منارتر اأم�صت مظلمة" 
)لن�صيل�نت - اراغ�ن(

من  له  يا   : اآه   / انتهت  النارية  "الألعاب 
خ�اء!/ ويا لها من ظلمة!" )�صيكي( 

وبذلك تك�ن املراثي هي حقل ا�صتغال هذه 
املجم�عة، واملراثي )امل�روث الرثائي 

يف ال�صعر العربي(، منذ مرثية عبدة بن 
الطيب يف رثاء قي�س بن عا�صم : "عليك 

�صالم الله قي�س بن عا�صم" كان خطابا 
يتجه اإىل )ميت( يفرت�صه الراثي قادرا 

على تلّقي اخلطاب، ويفرت�صه ح�صني عبد 
اللطيف قادرا على تلّقي اخلطاب، والتذّكر، 

وت�صحيح )الأخطاء( الفائتة، فرغم ان 
خطاب )اأمري من اأور( ينطلق من لغة )الآن( 

اإل انه ي�صري ب�صكل دائم اإىل زمن م�صى 
)=ذكريات( ماأ�ص�ف على انق�صائها، يقف 

ال�صاعر يف )الآن( وي�صتعيد ما�صي ذكرياته، 
م�جها خطابه اإىل نف�صه وه� : يرثي نف�صه، 

ويندب ح�صه على ما م�صى، اإ�صافة لالآخر 
احلي الذي كان ح�صني عبد اللطيف، فيما 

�صبق، ي�جه له خطابه �صابقا : 
وهاد  يف   /... وانرثيه  قمحنا  "احملي 

القرى / ل تعيدي اأو تع�دي بنا 
القهقرى/ فالذي كان.. كان/ والذي قد 

جرى .. قد جرى".. 
وقد ا�صتبدله الآن باآخر ميت... 

يذكر الراثي )ال�صاعر( مرثيه : الآن وقد 
مت )انتهى كل �صيء(؛ فاجله�د باطلة 

والبدايات والنهايات واحدة ل تختلف بني 
اجلميع...

هنالك اختالف وا�صح بني م�صعى جلجام�س 
يف البحث عن خل�ده الذاتي لكي ل يالقي 

م�صري انكيدو بينما كان ح�صني عبد اللطيف 
يهدف اإىل تخليد رفيق رحلته من خالل 

الكتابة، اأي تخليده من عرب خل�د الن�س.. 

3
 يف هذا الن�س يحاول ال�صاعر ر�صم ل�حة 

م�صهدية عرب الكلمات وبالكلمات، يف م�صهد 
ب�صري يف دللته":

او  فارغة/  قطار  ربات  مثل  البي�ت/   ..."
نع��س" )�س 53(، 

)53 كاآنية" )�س  اأحتّطم  "اأنا 
 واي�صا يف ر�صم الن�س )َت�صّكله اجل�صدي 

على �صفحة ال�رقة( من خالل منط ل 
ت�صبطه ق�اعد مقننة يف التنقيط والف�ارز 

والف�ا�صل وت�زيع الكلمات على الأ�صطر 
ومتزيق وحدة اجلملة، فجاءت �ص�ره 

ب�صرية بالدرجة الأ�صا�س:
مقلة  جامدة/  حياة  الليل-:  –عني  "القمر 

بي�صاء/ من اجل�س اأو اجلري املنطفئ/ 
مل�صيح/بال ب�ؤب�ؤ ول اأهداب"، 

ويعيد بالكلمات ر�صم ل�حات ر�صم �صهرية، 
كت�ص�يره ل�حة )القمر والغجرّي النائم( 

�صمريه  �صيمتلك  ي�م-  –ذات  حقا  "هل 
احلي/ وي�صرخ مرجتفا ملراأى الأ�صد/ 

بغريزته احلي�انية املبهمة ولبدته اجلمة/ 
بال حفيف اأو زئري/ يدن� متئدا/ من 

فري�صته الغارقة يف �صباتها العميق/ وهي 
حتلم باأزهار �ص�د من �صنع يديها"

 ويذكر اأي�صا بل�حة العميان ال�صتة للر�صام 
بروجل حيث خم�صة عميان يقدهم اأعمى 

�صاد�س اإىل حفرة �صت�صكل حتفهم املحت�م.

4
رغم ان معظم اأفعال الن�س جرت باملا�صي 

ومل تعد اإل بقايا ذكريات :
 "انتهينا" �س43، 

،46 بيدي" �س  تاأخذ  ان  الوىل  "كان 
 "حني قفلنا راجعني/ من ايطاليا اىل 

باري�س" �س46،
 "رمينا بحفنة النق�د" �س 46،

 "داعبنا املارة بجذل!" �س 46؛ 
ولكنه يع�د من �صح�ته )ال�صاعر( ليعيدنا 

اإىل النظر من احلا�صر اإىل املا�صي حينما 
يخاطب املرثي:

 "األ تذكر!" ..

5
ي�صطدم ال�صاعر بحقيقة ان الآخرين ل 

ي�افق�نه بان املرثي مازال قادرا على تلقي 
اخلطاب حينما كانت ر�صائل ال�صاعر اإىل 

املرثي تع�د بختم بريدي بالأملانية م�ؤ�صرة 
بان الر�صائل : 

 : اليك  "فر�صائلي 
 Nicht obgcholt

يت�صلمها  )مل  Hon reclame" اأي 
احد(... 

مما يجعل ال�صاعر يجفل لن حلمه ل ي�صمد 
اأمام ق�ص�ة ال�اقع..

6
اأهم خ�صائ�س �صعرية ح�صني عبد اللطيف 

انه رغم اإ�صداره اخلطاب بل�صان ال�صخ�س 
الأول اإل انه حاول كبح الكثري من 

رومان�صية الذات املتحدثة اإىل الآخر وه� 
واحد من اأهم اخل�صائ�س التي جتاوزها 

ال�صعر العاملي.. فكان دائم ال�صتعال 
بن�ص��صه من اجل كبح الذاتية قدر اأمكانه 

و�ص�ل لكتابة ن�ص��س الي�تية )ن�صبة اإىل 
الي�ت( تكبح فيها الذاتية التي تطغى على 
ال�صعر العربي والبالغة العربية التقليدية 

.. فلم تكن ق�صيدة النرث التي يكتبها ح�صني 
عبد اللطيف ذات طابع ترجمي )من ترجمة( 
اأي اإنها مل تكن مبه�رة بالنماذج املرتجمة، 

ومع ذلك فقد كانت حداثية وغري غنائية 
بامتياز. 

7
معروف ان للمرثية األ�صن ثالثة هي : الراثي 
واملرثي واملرثية، اإل ان ح�صني عبد اللطيف 
كان يحاول اأحيانا تغيري وجهة النظر فكان 
)ي�صط�( على ل�صان املرثي )احمد اجلا�صم( 

ويتلب�صه وي�صري اإىل ذات ال�صعر ل�صان 
املرثي:

تتفتت "كبدي 
ل تخربوا اأمي

اخف�ا عنها
اخف�ا عن القابع يف طرف من اأطراف 

الب�صرة" �س17-16  
ان هذه املرثية هي يف التحليل الأخري، 

ا�صتعادة �صرية )من ال�صري الذاتية( التي هي 
مزيج من البي�غرافيا  والوت�بي�غرافيا، 

اأي ال�صريتني: الذاتية والغريية تذّكر بالبحث 
عن الزمن املفق�د، اأو رمبا ت�صكل بالدا 

)=حكاية �صعبية( تذكرنا كذلك مبا قدمه: 
ل�ركا يف مرثية �صان�ص�خميا�س )م�صارع 

الثريان(، و�صعدي ي��صف: انط�ني� بريز، 
واملهدي بن بركة، والأخ�صر بن ي��صف، 

والبياتي: املتنبي، ول�ركا واخلّيام، 
والربيكان: عي�صى بن ازرق.. فيمكن اإذن 

تلقي الن�س باعتباره مرثية، او رمبا بالدا، 
او �صرية ذاتية ببلي�غرافيا، او �صرية غريية 

اوت� ببلي�غرافيا..   

8
يحتل الربيد واملرا�صالت عرب الربيد اأهمية 

يف ن�ص��س ح�صني عبد اللطيف منذ ب�اكريه 
حيث كان يربق ر�صائله ط�ال منجزه ال�صابق 
وما يزال، يف �صك�ى دائمة ان الربيد مل يعد 
ي��صل ر�صائله كما يجب، فكان �صابقا يق�ل:

 "ماذا ا�ص�ي انا مع الربيد" ، 
وهاه� الن يكرر:

  "اأنا يتيم بال زه�ر/ اأو ر�صالة مهملة 
الطابع" )�س31(، 

ويكرر ان ر�صائله التي ل ت�صل اإىل املر�صلة 
اإليه: 

ت�صل" )�س52(، مل  "الر�صالة 
 "فاأنت – واحلق يقال قد ظللَت/ كل �صعاة 

الربيد يف هذا العامل/ فلم يفلح اأي منهم/ يف 
الهتداء اإىل عن�ان لك" )�س 33(، 

: اإليك  "فر�صائلي 
 Nicht obgcholt
 "Hon reclame

اأي )مل يت�صلمها احد(... 

9
رغم ان جمم�عة )اأمري من اأور( تبتدئ من 
مدينة اأور التي غادرها جلجام�س وانتهت 
ب�صرخة "اأيها القرب كن زق�رة" )�س 53(، 

اإل ان ال�صاعر كان يبث: عتباته الباذخة، 
وم�جهاته القرائية من خالل ح�صد: 

العناوين، والأمكنة التي له فيها ذكريات مع 
املرثي؛ فم�منارتر، وه� �صارع يف باري�س 

كان ي�صكنه الفنان�ن، يهيمن مرجعيًة مكانية 
يف )اأمري من اأور(، فقد كان ي�ؤثث ن�صه 
بح�صد من اأ�صماء الأمكنة وال�صخ�صيات 

التي تتعلق : بالر�صم، والر�صامني، واأ�صماء 
الل�حات، واأماكن لعبت دورا مهما يف تاريخ 

الر�صم احلديث..

10
رغم ان �صعر ح�صني عبد اللطيف نب�ءة 

مبنفى غري متحقق �صي�صري جزءا ج�هريا 
من ال�صخ�صية العراقية بعد حني.. اإل ان 

املرثية ت�صي هنا بنزوع لالم�صاك بفرح 
احلياة وانبهار باحلياة الأوربية الكافية 

لكبح احلزن.

أيها القبر كن زقورة
ال�ساعر ح�سني عبد اللطيف يف )اأمري من اأور(...

عر�س:  اوراق

يحتل الربيد واملرا�سالت عرب 
الربيد اأهمية يف ن�س��س ح�سني 
عبد اللطيف منذ ب�اكريه حيث 

كان يربق ر�سائله ط�ال منجزه 
ال�سابق وما يزال، يف �سك�ى 

دائمة ان الربيد مل يعد ي��سل 
ر�سائله كما يجب، فكان �سابقا 

يق�ل:
 "ماذا ا�س�ي انا مع الربيد" ، 

وهاه� االن يكرر:
  "اأنا يتيم بال زه�ر/ اأو ر�سالة 

مهملة الطابع" )�س31(، 
ويكرر ان ر�سائله التي ال ت�سل 

اإىل املر�سلة اإليه: 
ت�سل" )�س52(، مل  "الر�سالة 

 "فاأنت – واحلق يقال قد �سللَت/ 
كل �سعاة الربيد يف هذا العامل/ 
فلم يفلح اأي منهم/ يف االهتداء 

اإىل عن�ان لك" )�س 33(، 
: اإليك  "فر�سائلي 

 Nicht obgcholt
 "Hon reclame

اأي )مل يت�سلمها احد(...

ال�صعادة ل متنح ولكنها نتاج عملك ملا 
حتب، وت�ا�صلك مع الآخرين ب�صدق، 

ويك�ن احتياجنا لل�صعادة يف اأ�صده 
باأوقات اخل�ف والت�تر من امل�صتقبل 

الغام�س، اأو �صغ�ط احلياة املرتاكمة .. 
ال�صط�ر التالية حتمل رو�صتات �صعادة 

من اأ�صهر كتب التنمية الب�صرية.  
يق�ل م�ؤلف كتاب »احلل الأمثل 

لل�صغ�ط: كيف ن�صتفيد من �صغ�ط 
احلياة الي�مية؟« مارك ر.ماكمني، 

عن دار الثقافة برتجمة منري حبيبي، 
اأنه كلما ركزنا على ال�صغ�ط كلما 

ازددنا اقتناعًا اأنها م�ؤذية، وم�قفنا 
ال�صلبي جتاهها يجعلها ت�صيطر اأكرث 

على حياتنا، ولكي ن�صتطيع اأن نتحمل 
ال�صغ�ط علينا اأن نغري من تفكرينا 

جتاهها، والنظر اإليها باعتبارها جزءا 
مفيدًا ولبد منه يف حياتنا كب�صر.

وللتغلب على ال�صغ�ط ين�صح ماكمني 
يف التحلي بال�صالم الداخلي عرب 

العالقة املتينة مع الله، وه� ينظر 
لل�صالة والتاأمل وال�ص�م باعتبارها 

ممار�صات روحية مفيدة للغاية يف 
التغلب على �صجيج احلياة وم�صكالتها . 

العن�صر الثاين ه� ال�صرب ، فاإذا كان 
املرء لعبًا يف فريق الكرة مبدر�صته 
فهذا ل ي�صنعه لعب كرة مميز، لكنه 

يفتح اأمامه املجال للتدريب، والتدريب 
ه� الذي يق�ده لي�صبح من الالعبني يف 
املنتخب الدويل، وباملثل فاإن ال�صغ�ط 

تعد فر�صة للتدريب على ال�صرب.
ونعلم اأننا غياب ال�صرب يعني اأملا كبريا، 

ولذلك ين�صح امل�ؤلف بالتاأمل املق�ص�د 
يف امل�صكلة وبعد النظر الذي ل يتاأثر 

بغ�صبنا اأو رمت احلياة ال�صريع . 
كذلك ين�صح امل�ؤلف بالتعامل بب�صا�صة 

ولطف مع الآخرين، فالنحلة لت�صع 
الع�صل تقتات طعاما مرا ، وكذلك 

ال�صالح الذي يعني تدريب النف�س على 
حتمل هم�م احلياة.

اعرف نف�سك
كتاب »كيف تتغلب على القلق وتنعم 

باحلياة؟« مل�ؤلفه الأزرق بن َعّل�، ال�صادر 
عن دار قباء يق�صم القلق اإىل ن�عني : 
قلق عادي م��ص�عي ينبع من ال�اقع 

وظروف احلياة الي�مية، والآخر ن�ع 
مر�صي يالزم ال�صخ�س مدة ط�يلة اأو 
ط�ال حياته، وي�صتدل عليه عادة من 

�صل�ك �صاحبه واأ�صل�ب حياته.
ويت�جه الكتاب اإىل اأولئك الذين ل 

ير�ص�ن عن اأنف�صهم مهما حقق�ا من 
اأهداف، ملعرفة مكامن الق�ة وال�صعف 

داخل كل منا، ما يعيننا على اإعادة تربية 
اأنف�صنا وا�صتبدال طاقات جديدة من 
ال�عي ال�صليم وال�صحة والطمئنان 

بالنفعالت ال�صلبية.
فال�صخ�س القادر على الت�قف حلظة 

وتاأمل ت�صرفاته وعاداته وجميع 
احل�ادث والأفكار التي تتعبه ه� الأقدر 

على حت�صني اأو�صاعه. 
ويق�ل امل�ؤلف اأن علينا معاجلة الأم�ر 
املقلقة مبكرا قبل ت�صتفحل، مثل البدء 

مبا�صرة يف امل�صئ�لية امللقاة عليك 
والتي تخ�صى من حتملها وحماولة 
اإجنازها باأف�صل الأ�صاليب، وكذلك 

التكيف من اأجل املحافظة على ت�ازننا 
النف�صي يف واقع يتغري با�صتمرار. 

وي�ؤكد الكتاب اأن الغم��س من م�صببات 
القلق، ومن اأجل ذلك جلاأ الب�صر عرب 

تاريخهم لأ�صاليب تف�صري ما يحيط بهم 
من ح�ادث غام�صة طبيعية ونف�صية، 
من ذلك اخلرافات والأبحاث العلمية 

والفل�صفة. 

وي�صري امل�ؤلف اإىل اأن التعبري عن 
النفعالت ي�صاعد يف التغلب على 

القلق، لذلك ين�صحنا الكتاب األ نخجل 
من انفعالتنا مثل اخل�ف والف�صل 

والغ�صب، لأن عدم القدرة على التعبري 
عن النفعالت يحدث غليانًا داخليًا 

و�صغطًا نف�صيًا، كما اأن ذلك ي�ؤدي اإىل 
النط�اء على النف�س وفقدان الرغبة يف 
امل�صاركة الإيجابية يف احلياة، ونق�صان 

املقدرة على التمتع بها.
ومن الن�صائح الأخرى التي ي�ردها 

الكتاب: كّ�ن �ص�رة اإيجابية ووا�صحة 
عما تريد لنف�صك، وما تريد من اأهلك 

وعملك واأ�صدقائك وبالدك، ثم راقب ما 
تفعله لل��ص�ل للهدف.

 مع مقاومة القلق امل�صتمر بالعمل الغري 
روتيني، فالعمل يظهر قدراتنا التي 

يخفيها الت�صاوؤم وال�صت�صالم..
»افهم غ�صبك كي تتغلب عليه« ه� عن�ان 

كتاب عبد الله العثمان ال�صادر عن دار 
نا�صري للن�صر اللكرتوين، وين�صح 

امل�ؤلف كل غا�صب باأن ي�صجل اأ�صباب 
حالته يف ورقة، وبعد �صهر �صيجد اأن 
غ�صبه يزول بالتدريج لأنه بات على 

وعي به، واأول العلم ه� ال�عي باجلهل. 
يق�ل العثمان : ل ي�جد ناجح اإل ومر 

بلحظات �صعف وف�صل واإخفاق، ومن ثم 
علينا اأن نتخل�س من الل�م، واأن ن�صتفيد 

منه ملعرفة اخلطاأ، وكيفية اجتنابه، ل 
اأن يك�ن ذريعة لتحطيم احلياة، واأل 
تكرث من ل�م املف�صدين ح�لك، فل�مك 

قطرات لن يزيد على البحر املالح �صيئًا 
بل يزيدك تعا�صة ومرارة.

حياة حقيقية
ديفيد في�صك�ت يرى يف كتابه »فجر 

طاقتك الكامنة يف الأوقات ال�صعبة« اأن 
ال�صعادة تكمن يف اأن تك�ن ذاتك، اأن 

ت�صنع قراراتك بنف�صك، اأن تعمل ما تريد 
لأنك تريده، اأن تعي�س حياتك م�صتمتعًا 

بكل حلظة فيها.
اإنها تكمن يف حتقيقك ا�صتقالليتك 

عن الآخرين و�صماحك لالآخرين اأن 
ي�صتمتع�ا بحرياتهم، اأن تبحث عن 

الأف�صل يف نف�صك ويف العامل من ح�لك.
اإنك يف ال�اقع تعي�س حياة غري �صعيدة 

عندما ل حتيا حياتك على �صجيتها، 
حيث ينتابك اإح�صا�س باأن حياتك ل 

غاية منها، ول معنى لها، واأن معناها 
احلقيقي يفقد م�صم�نه عندما تتفقده 

من قرب وبدقة.
ين�صحك امل�ؤلف كذلك باأل تنتظر احلب 

فل� اأن هناك من �صيحبك ، فاعلم اأن 
هذا ال�صخ�س يحبك بالفعل، واأنه لي�س 

هناك ما ينبغي عليك عمله لتحظى بذلك 
احلب.

اإذا اأخربك البع�س اأن �صبب عدم 
حبهم لك ه� اأنك ل تفعل �صيئًا ما من 
اأجلهم مثل: الن�صياع لهم، اأو تلبية 

مطالبهم، فاإن احلقيقة امل�ؤملة التي 
تنتظرك هي اأنهم لن يحب�ك حتى واإن 

نفذت اأوامرهم، اأو لبيت مطالبهم لأن 
حمبة الآخرين هنا م�صروطة وو�صيلة 

لل�صيطرة عليك لحقا!
ومن �صمن ن�صائح الكتاب من اأجل 

حياة �صعيدة هي اأن نتقبل فكرة امل�ت 
باعتباره اأحد معاين حياتنا، واأن نعتني 

باأنف�صنا بعيدا عن الإفراط يف احلذر 
مثل القلق على �صحتنا املتزايد لأن ذلك 
ي�صعف قدرتك على م�اجهة التحديات.

ويختتم امل�ؤلف بق�له : اأنت تزه� 
بحياتك عندما تك�ن �صادقًا يف كل 

حلظات حياتك، عندما ت�اجه كل ما 
تطل به احلياة عليك من م�صكالت عندما 

ت�صعر باآلمك ب�صكل �صريح، با�صت�صالمك 
للمتعة، بالعطاء يف احلب، و باأل 

تت�قع �صيئًا من الآخرين، اإن حياتك هي 
جائزتك ال�حيدة، ع�س حياتك كما ت�صاء 

لكي تك�ن جديرة باأن مت�ت من اأجلها.

كتب تتحدث: كيف نفجر 
طاقاتنا في األوقات الصعبة؟

عر�س:  �سمرية �سليمان
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�سيء من حياة 
يف بداية الكتاب اعترب امل�ؤلف اأن الرغبة 
امللحة يف الكتابة عن ال�اقع العربي اأحد 

اأ�صباب التحرر من ذلك ال�اقع امل�ؤمل م��صحًا 
اأنه " اإذا كانت الأمة قد فقدت القدرة على رد 
ال�صربات عن ج�صمها الهزيل ، فاإن كتاباتنا 

ما هي اإل اأنات واآهات تثبت اأن الأمة مل 
تفقد اإح�صا�صها بالأمل بعد كرثة ما نزل بها 

من �صربات ، كما تثبت اأن الأمة مايزال بها 
�صيء من حياة " ، وي�صري الكاتب اإىل اأن 

الثقافة كانت ول تزال جزءا من نه�صة الأمة 
العربية ، يجب احلر�س عليها والعمل على 

تقدمها وازدهارها ، م�ؤكدًا اأن اأمة العرب 
�صربت اأروع المثال يف احلر�س على �صالح 
الثقافة والعلم ؛ فكانت اأول اأمة منت�صرة يف 
التاريخ،  تطلب من العداء املهزومني �صداد 

ال�صرائب والغرامات احلربية يف �ص�رة 
كتب ور�صائل علمية بدًل من مال اجلزية 

وال�صريبة فعمرت خزائن احلكمة واملكتبات 
مبئات الأل�ف من الكتب يف كل األ�ان املعرفة 

وبكل اللغات املعروفة يف ذلك ال�قت من 
ي�نانية وقبطية وفار�صية وهندية وغريها . 

حلم الالءات 
ويتطرق الكاتب اإىل احلديث عن الدول 

الإ�صالمية ، فيتاأ�صف على ما اآلت اإليه من 
�صعف وه�ان ، وتراجع حتى على م�صت�ى 
التعامل مع األد الأعداء ؛ حيث يذكر الكاتب 

اأن التاريخ �صهد زمنًا كانت فيه اإ�صرائيل 
تتطلع اإىل ال�صلح مع العرب بينما هم 

ميتنع�ن بل ي�صتكربون على هذا ال�صلح ، 
والي�م ترف�س اإ�صرائيل ال�صلح بينما يهرول 
كثري من دول العرب والإ�صالم طلبًا للتطبيع ، 
ويقرر الكاتب اأن �صبب ذلك اأن الدولة العربية 

منذ تاأ�صي�صها على اأر�س العرب ، طبقت 
خططًا ا�صرتاتيجية ع�صكرية فدخلت " النادي 

الن�وي " الذي مل يفكر العرب حتى بال�ق�ف 
على بابه ، وعمقت وج�دها �صيا�صيًا 

واقت�صاديًا كاأمر واقع على الأر�س ، بينما 
عا�س العرب على حلم " الالءات " يف م�ؤمتر 

اخلرط�م 1967م وا�صتمروا حتى حت�ل�ا 
اإىل " نعمات " يف م�ؤمترهم يف نف�س املكان 

عام 2006م . 

فهم الدر�س وا�ستيعابه 
ويلفت الكاتب نظر قارئه اإىل اأهمية اأن يدرك 
العرب جيدًا اأن الهيمنة الأمريكية و�صيطرتها 

على العامل بعد انهيار الحتاد ال�ص�فيتي ، 
لي�صت نهاية املطاف ، واأنه يجب فهم درو�س 

احلياة و�صننها جيدًا تلك التي ت�ؤكد ظه�ر 
ق�ى اأخرى تل�ح يف الأفق ميكنها �صحب 

الب�صاط من حتت يد اأمريكا ؛ فرو�صيا نف�صها 
اآخذة يف التعايف من اأ�صباب النهيار ، 

وال�صني تتحفز للقيادة ، والهند والحتاد 
الأوروبي ومعه اليابان كلها �صي�صهد التاريخ 

مبارزتها لأمريكا وخروجها عن �صط�تها 
كليًا اأو جزئيًا ، وعاجاًل اأو اآجاًل �صت�صمحل 

ال�صط�ة الأحادية لأمريكا وهذا ه� ديدن 
الإمرباط�ريات ، ومن ثم يجب على العرب 

تبني ا�صرتاتيجية جادة ل�صياغة نظام عربي 
جديد على اأنقا�س النظام العربي والأمني 

املري�س ، ت�صمن لالأمة العربية النه��س بعد 
الكب�ة وال�صري بعد الغف�ة والعزة بعد ذل 

قد طال . 

اأطماع دائمة 
وعن الأطماع اخلارجية يف ال�طن العربي 

وثرواته ، اأو�صح الكاتب اأن ال�طن العربي 
اإذا اأراد اإ�صالح ذاته ، فاإنه يجب اأن ياأخذ 
يف العتبار عن�صر احلذر يف التعامل مع 

اأطماع الآخر وم�ؤامراته ، خا�صة بعدما حدث 
يف العراق من اغت�صاب لالأر�س وت�صريح 

للجي�س وت�صريد للعلماء ، وما حدث يف 
اأفغان�صتان كذلك .. وهنا يقرر الكاتب خطا 

من اأفتى " مت�اطئًا " باأن جن�د اأمريكا 
جاءوا ليحرروا العراق واأفغان�صتان ويحم�ا 
اأمن اخلليج ، م�ؤكدًا اأن الأمريكان وحلفاءهم 

حتى ل� وعدوا باخلروج ، فاإن نيتهم اأن 
يغادروا من الباب ، ويع�دوا يف نف�س 

اللحظة من ال�صباك . 

البحث العلمي 
ومرارًا وتكرارًا يتطرق الكاتب اإىل دور العلم 

يف نه�صة الأمة العربية مقررًا اأننا ك�طن 
عربي نكاد نك�ن يف امل�ؤخرة ؛ حيث اأظهرت 
الدرا�صات التي اأجريت اأن ن�صيب العرب من 

البحث العلمي واأهم اجلامعات �صفر ، بحيث 
مل يكن غريبًا اأن العرب مل يقدم�ا عاملًا واحدًا 
ي�صار اإليه بالبنان ويعمل على تقدمهم ويخدم 

داخلهم املنهار با�صتثناء عامل واحد ه� 
الدكت�ر عبد الكرمي خان اأب� القنبلة الن�وية 

الباك�صتانية الذي حاك بع�س العرب �صد 
الكثري كما يذكر الكاتب ... هذا يف ال�قت 

الذي ت�ؤكد فيه الدرا�صات التي اأجريت على 

اأكرث من 500 جامعة اأن اأمريكا هي الأوىل 
من حيث التقدم التكن�ل�جي تليها اأملانيا ثم 
بريطانيا واليابان وكندا واإيطاليا وفرن�صا 

وال�صني وا�صرتاليا وه�لندا وال�ص�يد 
واأ�صبانيا وك�ريا اجلن�بية و�ص�ي�صرا 

واإ�صرائيل وبلجيكا ، هذا يف ال�قت الذي 
تنفق فيه اإ�صرائيل على البحث العلمي ع�صرة 

اأ�صعاف ما تنفقه 22 دولة عربية .

ق�ة ومكانة 
وينده�س الكاتب من عدة حقائق م�ؤملة 

تخ�س املنطقة العربية و�صع�بها ؛ من تلك 
احلقائق علم العرب بق�تهم ومكانتهم بني 
الأمم دون رغبة يف ا�صتغالل ذلك لتحقيق 
نه�صة كربى بينهم ؛ فهم ميلك�ن 62% من 

احتياطي النفط العاملي ، ومير عرب بحارهم 
وممراتهم املائية وقن�اتهم اأكرث من 50% من 
جتارة العامل ، وكاأن الأمة العربية ـ كما يق�ل 

الكاتب ـ قد ت�ا�صعت على اأن تلزم ال�صعف 
وتاأخذ باأ�صبابه وتتجنب الق�ة وحتذر 

م�صالكها . ومن تلك احلقائق اأي�صًا ذلك الربط 
املغل�ط الذي يردده الأعداء بني التخلف 

والإ�صالم ، والذي يرجع يف الأ�صا�س اإىل 
ال�صعف ال�صامل الذي اأ�صاب احلياة العربية 

داخليًا وخارجيًا على م�صت�ى مناحي احلياة 
ومق�ماتها ؛ فالعرب �صعاف يف اأ�صياء كثرية 

منها ال�صناعة والزراعة والتكن�ل�جيا 
والت�صليح وال�صياحة والتعليم والإعالم بل 

�صعيفة اأي�صًا يف الريا�صة والفن�ن .. وهناك 
حقيقة اخرى ي�ؤكدها الكاتب بق�له " اإننا 
ب�صذاجتنا اأو بغفلتنا اأو ب�صعف وعينا اأو 

بانفالتنا عن ث�ابتنا اأو بكل ذلك مهدنا وما 
زلنا منهد للغرب الطريق لتحقيق اأهدافه 

؛ فال�صتعمار مل يدخل عرب حدودنا ولكنه 
ت�صلل عرب عي�بنا وما اأكرثها " . 

حرب على ورق 
ويف ختام كتابه حذر الكاتب من اأن تك�ن 

قرارت القمم العربية جمرد " حرب على ورق 
فاعل  جذري  تغيري  اإىل  ي�ؤدي  تفعيل  " دون 

على اأر�س ال�اقع ؛ م��صحًا اأن القرارات 
�صيء والتطبيق الفعلي �صيء اآخر ؛ فمنذ 

تاأ�صي�س اجلامعة العربية عام 1945م قبل 
تا�صي�س الأمم املتحدة بثالثة اأ�صهر ، وكل 

قممها مل تعد اأكرث من تك�ن حماولة يائ�صة 
للملمة ال�صف�ف املبعرثة ، وي�صرب الكاتب 
مثاًل باتفاقية " جافتا " القت�صادية التي مت 

التفاق عليها بني العرب يف قمة العا�صمة 
الأردنية عمان عام 1997م والتي تن�س على 
دعم وت�صجيع وتنمية العالقات القت�صادية 

والتجارية بني الدول العربية امل�قعة 
اإ�صافة اإىل دعم الأ�ص�اق العربية لأخذ 

مكانها يف املناف�صة العربية ، حيث انتهى 
احلال بالتفاقية اإىل م�صريها املعتاد " حرب 
على ورق " بل �صاءت الأح�ال القت�صادية 

العربية اأكرث فرتاجعت التجارة البينية بني 
الدول العربية بعد التفاقية اإىل ن�صف ما 

كانت عليها قبل ت�قيعها !! 

تثري عن�نة جمم�عة " بي�ت بال قبعات 
ا�صتغالت  خربة  النمر  حمم�د  " لل�صاعر 

الذات ال�صاعرة الناقدة، يف لعبة لفظية 
مركبة قد ل ميكن للقارئ ان يتلم�س معيارًا 
لتفكيكها، لكن من ه� مهنته ابتكار وابتداع 

الكالم �صعرًا وال�صياحة يف نهر الق�ل 
ال�صعري ميكنه ان يت�صيد ما تقتفيه من اثر 

تا�صي�صي متتد افاقه خارج حدود بنية املكان 
وتتجاوزه، لنها ت�ؤ�ص�س لفرتا�صات خربة 

الذاكرة والتاريخ ال�صخ�صي وتعالقاتهما 
وهذا ما يتمظهر بق�ة يف مت�ن الن�ص��س 

التي تق�م يف مادتها الفكرية على التكرار 
الفكري والتداعي واللفظي والالتناغم 
يف البحث عن الذات والتناغم الذهني 

واحل�صي يف العث�ر على نتاج المل وطبقاته 
النرثوب�ل�جية الدراماتيكية واجلمالية ، 

هذا ال�صعي احلثيث والتل�ع للذات ال�صاعرة 
العارفة با�صرار العامل واحلياة وال�صعر 

ي�صّد او�صال املت�ن اىل ارومة الذات النا 
والذات ال�صاعرة حني تتخفى يف طبقات 

امل�ج�دات وال�ج�د وطق��صه التاريخية 
والي�مية  لآ�صتجالء، تلك التي حترث 

فيها ح�ا�س ال�صاعر الن�صان .... تنفتح 
الن�ص��س لتبّث مادتها ال�صحرية اخلفية 

بني املرم�زات  والرم�ز ومنظ�مة التفكّر 
واحللم والتخييل، تتعامد الن�ص��س يف 

�صروحاتها بخيط ي�صّدها اىل زمن النف�س 
والزمن ال�صعري والفل�صفي، وت�صرتك 
بحدودها الب�صتم�ل�جية بني ما�سٍ  

تدمريي وحا�صر ُمّدمر، ت�صرتك يف حدودها 
احللمية بني الروؤى التاريخانية  ال�صخ�صية 

وميثي�ل�جية التارخة وتت�صاهر هذه  
احلم�لت يف وحدة جدلية تر�صل دللتها 

حمت�يات الن�ص��س وقرائنها يف �صياغات 
�صعرية م�صهدية �صاّجة ) حني مي�ُت نيزٌك / 

حمرتقا يف قب�صة الك�اكب/ جته�س با�صتهاء 

/ قافلة النج�م / من حيث ل تك�ن يف 
ال�صماء / مق�صلُة او مع�صلة ... �س9 ـ 15  

( ثمة ازمنة نف�صية وتاريخية لي�صت قاّرة 
تتحرك داخل ارومة الن�س تخرج احيانا من 

اطار النا، واخرى من داخل الكلمة ككائن 
حمت�صد بالتفاعالت ال�صعرية وال�صع�رية 
فتتح�ل فيه الكلمات اىل كائنات حتّ�لية 

تفلت من الت�ص�ير الذهني اىل اخليايل الذي 
يقرتن ب�صعرية املعاين وم�جاتها املتداعية 

واملتكررة يف جتاورها اللفظي وال�ص�ري : 
) �صاغادر ظّلي / فبع�س امل�ب�ئني ينام�ن 

على كتفي / وانا ل اغفر حتى ذنبي حني 
ال�ك / حل�م الظّن / ما�صاتي ان ادخل باَب 

الرحمة ... �س 12 ( اذا كانت قيمة احلياة 
يف ثراء تفكّر ال�صاعر وخميلته واحالمه فاّن 

ال�صاعر حمم�د الّنمر ي�ؤ�ص�س حلياة ال�صعر 
وحياته م�صكنًا ه� هذا التجذر الذي يت�صكل 

يف كلمة ـ البيت ـ هذه الرومة التاريخانية 
التي جتمع احالم الن�صان يف �صيٍل من 

الذكريات هي حياة ال�صعادة والقهر والعذاب 
واحلرمان يف ن�صٍق اروماتي يرت�صم احلال 

ال�صخ�صي، ويت��صم به الن�صان ال�صاعر 
ك�صفًا لكل انط�ل�جياه، وه� يت�بياه 

ال�صحرية التي يفرت�صها ال�صاعر وي�ؤ�ص�س 
ًا �صعريا يقع حتت �صقف ت��صيف  لها ن�صّ

بنية املكان : ) البي�ُت / لها بني القل�ب 
بي�ت / فبع�ُس تداعى / وبع�س مّتلُك 

للعنكب�ت / وبع�ُس البي�ت ُتهيل الرتاب 
/ بخ�ف م�صّجى / وبع�س البي�ِت بال 

قبعات .... !! �س15 ( ظّل فّن ال�صعر ه� 
املادة التاملية للذات ال�صاعرة يف عراكها 

مع العامل والكائنات وبنى املكان والزمان، 
فكان ال�صاعر يتحرك بق�ة بني قطبني 

متداخلني ـ )الزمان واملكان( يتامل امل�صهدية 
الت�ص�يرية يف ارت�صامات احل�ص�ر والغياب 

املندغمة بني طيات العبارة وامللف�ظة 

العميقة تارة واملتمظهرة اخرى يف ن�صقي 
الدللة واملعنى وان�جاد الذات يف الن�س 

يف ابعادها املا�ص�ية وتامل الذات ال�صاعرة 
لل�ص�ت الداخلي للعقل والتجربة واندماج 

املمار�صة ال�صعرية للن�س على مديات من 
التجارب احلياتية بالك�صف عن عذابات 

النف�س واجل�صد معًا، لقد وفّرت ال�ص�ريالية 
بفت�حاتها الن�صية امليتافيزيقية، مكا�صفات 

ثّرة يف املعطى املخيالتي وامل�صار الك�ين 
لكائنات وعنا�صر الن�س وخروجها عن 
احلالت الذهنية ال�صائعة لكن باآقرتانها 

باحللم الك�ين وفرت هذه ال�صياغات 
التماعات �صعرية ثّرة ، فالعبارة ال�صعرية 

يف ن�ص��س ال�صاعر ت�ّفر لها مناخات 
�صعرية بخلقها وابتداعها من منظ�مة 

لغ�ية �ص�رية ، تر�صح عنها غرائبية ال�صحر 
البا�صالري يف  تاويل املفردة بقدر ما يدفع 
ال�صاعر يف ن�صيجها البني�ي �صعرية اخاذة 
وهذا ما قراته يف هذا املقطع : ) ازعم اين 
ما زلت امار�س كّل التق�ى / ل انرث بذري 
يف رحم ال�صفنج/ ل اتب�ا اي حزام نح� 

الكرب / انا من رحم ال�صل�صال ال�صمر / حني 
اراد ال�ص�ء بيانًا للتن�ير،/ افقت انا ، كانت 

�صنبلة الرز / وزه� الق�صب ال�صافر لال�صقاع 
ـ �س21 ( 

يتمكن ال�صاعر حمم�د النمر من القب�س 
على ال�حدة الع�ص�ية للق�صيدة عرب ت�ليد 

الن�صيج ال�صعري بعنا�صره الكلية التي ت�فر 
مادة ال�صعر والفكر واللغة معًا . وبذا يحرز 

تفردًا يف ايقاع اجلملة ال�صعرية و كما يق�ل 
بارت يف ) كتابه" يف درجة ال�صفر ( الكتابة 

متجذرة دائمًا يف ما وراء "اللغة امّنا من� 
قبل بذرة ولي�س خط، انها تبدي ج�هرا 

وتهدد باف�صاء �صر، انها ت�ا�صل م�صاد" اللغة 
يف ق�صيدة ال�صاعر لي�صت زخرفة لفظية كما 

نقراها، فهي ال�ج�د  او م�صكن ال�ج�د 

ح�صب هايدجر  ال�ج�د الذي تقرر �صلطانها 
يف ا�صطرة املعنى وت�ليد الدللت وار�صال 
منظ�مة اليقاعات، حتى اليقاع امل��صيقي 
يف التقفية اخلارجية للمقاطع : ) الق�صاب 

يع�سُّ على �صفتيِه / طعمًا ب�صدوٍر مكتنزاْت 
.............................. والن�ص�ة 

يطلقن احل�صراْت / فيمار�صن طق��صًا اخرى 
/ حتى تكتمل الرغباْت / فاآحرز ايَّ عفاف 
يغف� ف�ق خمّده ..؟!........... والندّاف 

....... / يذبح اعناقًا بخي�ط القطن / وه� 
ال�صاهد قبل العر�سِ  / لّي بكارة ... �س34 

من ق�صيدته : �صرنقاْت ( بالع�دة اىل املتحف 
ال�صخ�صي لل�صاعر ، ت�صكن ال�صاعر ه�اج�س 

ل حدود لها يف م�صغله الي�مي احلياتي ، من 
هنا يبدا حتدي ال�صاعر مع اللغة والرتاث، 

فمعركته اذن هي معركة داخل اللغة والرتاث 
على حّد تعبري خالدة �صعيد يف حديثها عن 

املنجز ال�صعري العربي. ينبع الق�ل ال�صعري 
يف ق�صيدة " �ص�ر عن عائلة" من م�صهدية 

املتحف احلياتي لل�صاعر يف امناط من 
الت�ص�ير والتذكّر والتخييل، تنبع املعاناه 
وي�صتكمل م��ص�ر المل يف تعددية الذكرى 

وات�صاع مديات احللم ال�صخ�صي : ) امي 
التي تغرق يف �صندوقها املنجْم / تق�صم 
اظفار ابي / يف الفجر / حتى ل يلدغها 

الفقر / مرة ثانية (، وي�صرت�صل ال�صاعر يف 
ت�ريد �ص�ره ال�صعرية عرب ف�ا�صل حياتية 

، تتم�صهد ن�صيجًا �صعريًا اخّاذًا يف ابالغة 
ال�صحري مبعامل الروؤيا واحللم واملفردة 

امل�صّبعة ب�صعرية ال�صارة : ) امل�اجع ل 
ت�صنُد را�َس ابي / حني يختزل �صالة الفجر 

/ بالتاتاِة ........ / كانه مقامُر خا�صر ـ 
هكذا يتعني على جزئيات الن�س يف روؤية 

الآخر عرب كائنات تت�صارع لرت�صخ حياتها ، 
لذا يبقى ا�صتدعاء الآخر يف �ص�رته الكلية 

لقامة بنًى �صعرية ت�صاكلية تتجان�س فيما بني 
م�صامينها احيانًا، واخرى تتقاطع لت�ؤ�ص�س 

بنى دللية اكرث ت�صاعًا: ) اآختي العان�س / 
تلعن �صرتها احلرب / ومتنح �صه�تها جزءًا 

من فْي�س �صحابة / وتراه بعيدًا ...../ 
يتخندق يف �صَقّ امل�ت.... ( ينطلق الن�س 

ب�صاللة �صعرية حتمل عّينات الن�صيج الن�س 
العراقي الثائر احلميم يف عراقيته اخلال�صة 
�صكال وم�صم�نا، يف �صراخة العايل املتمرد، 
ويف �صراعة مع العامل واآرتدادات احلروب  
والح�صا�س بالفقد واملرارة والفجائعية وقد 

ت�صكلت كل هذه الن�صاق  يف تقابل ال�ص�ر 
وتداعيها وتراكمها على م�صهدية الن�س، يف 
اآ�صتنطاق وتث�ير الفراغ واختزال اللحظة 

ال�صعرية بافرتا�صات املكان والزمان وا�صئلة 
الذات ال�صاعرة وت�صاديات امللف�ظة ال�صعرية 

وحت�يل امل�لد وامل�ؤثر املعريف وتعدد 
مظاهره، وبقدر اقرتان النم�ذج بتعددية 

الدوال واملداليل، ويف خفايا الن�س ينك�صف 
اآن�صغال الن�س اآحيانا بن�صق احلكمة وبالغة 

التفكه وابتكار امللف�ظة ال�صارية الدالة التي 
ت�ؤدي وظيفة ت��صيف الي�مي الن�صيجي 
وال�صاخر واملفارق  : ) يتّعرُق .. / ي�صرب 

عرقًا / يجل�س يف ال�صف اخلم�صني / يابى 
ان ي�صتّل جف�ناُ / من خارطة / فبكى ومتّرغ 

ه عرب خال�صات  يف الطني ـ ويتّ�ج ال�صاعر ن�صّ
حياتية ي�صفر منها اكليال حياتيا تاريخيا 

لتا�صي�س ال�ص�رة ال�صخ�صية الليمة : ) 
اولدي الع�صرة .. / �صتم�ين .! لين ل املك 

الآ قلمًا /ل يحتاج�ن اليه !!!! ( يبقى ال�صاعر 
حمم�د النمر يل�ك اوجاعه واحزانه عرب 

�صل�صلة ن�ص��س �صعرية ت�ؤرخ ل�صرية �صاعر 
م�صل�ب ف�ق قبعات لبي�ت بال قبعات.

عر�س : اوراق

عر�س : �ساكر جميد 

كتاب "العرب .. التاريخ ال يرحم"..
ا�ستقراأ ال�اقع العربي يف �س�ء اأ�سباب الف�سل وتراجع النه�سة

الكتاب ي�سف مالمح ال�سعف العربي ويطرح
 ت�ساوؤالت عميقة ب�ساأنه

اأطماع الغرب يف املنطقة العربية حقيقة واقعية 
حتى ل� انكر الغرب ذلك

تشعير التأريخ الشخصي
 في "بيوت بال قبعات" للشاعر محمود النمر

يف مئة وع�سرين �سفحة من القطع املت��سط، �سدر عن مركز اخلليج العربي لدرا�سات 
وا�ست�سارات الطاقة بالريا�س ، كتاب " العرب .. التاريخ ال يرحم " للدكت�ر عيد 

بن م�سع�د اجلهني؛ حيث ق�سم امل�ؤلف الكتاب اإىل جمم�عة من العناوين الرئي�سية 
التي قاربت الع�سرين عن�انًا ، ا�ستغرق خاللها مادة الكتاب التي ا�ستهدفت باالأ�سا�س 

ال�ق�ف على اأ�سباب الرتاجع العربي يف م�اجهة املد الغربي علميا وثقافيًا واجتماعيًا 
. جدير بالذكر اأن الدكت�ر عيد اجلهني ه� واحد من اأ�ساتذة القان�ن االإداري ، واأحد 

اخلرباء املميزين عربيًا يف جمال الطاقة واالقت�ساد والتحكيم الدويل .
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الفرانكف�نية ظاهرة ثقافية ـ �صيا�صية مرّكبة تتجذر يف �صياق 
تاريخ فرن�صا ال�صتعماري. وهي، مبعنى ما، متثل الع�صارة 

الثقافية لذلك التاريخ بتعقيداته، ووج�هه الدراماتيكية املتباينة، 
وماآ�صيه، واإفرازاته كافة. ويف اإطار مفه�مها تندرج م�صائل اللغة 

وال�صيا�صة والثقافة والرتجمة والتعليم، واأي�صًا  م�صكالت الهجرة 
واملنفى والغرتاب والنتماء واله�ية. وقد �صعت فرن�صا، يف 

الفرتة املا�صية اإىل ابتكار اإطار ل�صتقطاب املعنيني باللغة والثقافة 
الفرن�صيتني، وامل�صتغلني بها من اأبناء امل�صتعمرات القدمية، ل�صيما 
يف الفن�ن الإبداعية، وهذا الإطار اأُطلق عليه ت�صمية الفرانكف�نية.

لكي ن�صت�عب مفه�مًا اإ�صكاليًا مثل الفرانكف�نية لبد من حماورة 
امل�صتغلني يف فلكها، وهم الكّتاب ) من العامل امل�صتعمر/ بفتح امليم 

( الذين مل يكتف�ا مبغادرة اأر�س م�لدهم واأجدادهم وال�صكن يف 
املرتوب�ل ال�صتعماري فقط، بل غادروا لغتهم كذلك )طائعني اأو 

مرغمني(، لي�صكن�ا لغة امل�صتعمر، وهي، هنا، اللغة الفرن�صية. 
وهذا ما فعله الكاتب وال�صحايف العراقي �صاكر ن�ري وه� يالحق 

ثالثني كاتبًا فرانكف�نيًا باأ�صئلة حادة، بع�صها مبا�صر وبع�صها ل 
يخل� من املكر، �صتعطي اأج�بتهم عليها �ص�رة بان�رامية جم�ّصمة 
عّما عليه الفرانكف�نية، وذلك يف كتاب ) منفى اللغة ـ ح�ارات مع 

الأدباء الفرانكف�نيني/ كتاب دبي الثقافية/ 48 اإبريل 2011 (.
 قبل عق�د قال الكاتب اجلزائري/ الفرانكف�ين كاتب يا�صني ) اللغة 

الفرن�صية منفاي ( ومنذ ذلك احلني اأ�صبحت هذه الكلمات الثالث 
ة عن تلك الظاهرة التي وّلدت نتاجًا اأدبيًا راقيًا  اخلال�صة املعربرِّ
اأغنت، ل املجال الثقايف الفرن�صي وحده، بل الثقافة الإن�صانية 

برمتها.  
منذ البدء يك�صف �صاكر ن�ري عن ن�اياه واإ�صرتاتيجيته من 

وراء اإجراء هذه احل�ارات ومن ثم جمعها بني دفتي كتاب 
مطب�ع. وتلك الن�ايا ترتبط بهاج�س التعّرف على م�جهات 
كّتاب الفرانكف�ن واأفكارهم وروؤاهم اإىل ذواتهم يف عالقتها 

بال�طن الأم واللغة الأم واملهجر واللغة الأخرى التي امتلك�ا 
ن بدورها تلك الأفكار والروؤى ومتنحها  نا�صيتها فامتلكتهم لتل�رِّ

وجهة خا�صة،وحيث ي�صتحيل هاج�س املعرفة اإىل اأ�صئلة 
وخ�اطر ت�صغل احلقل الثقايف. والأ�صئلة املح�رية التي �صريكز 

عليها امل�ؤلف هي من قبيل: "هل الأدب الذي يبدعه الكّتاب 
والأدباء العرب بالفرن�صية ي�صكل اإ�صافة اإىل الثقافة العربية 

اأم ي�صاهم يف خلخلة اله�ية؟... هل تلعب الرواية املغربية 
الفرانكف�نية دورًا مهمًا يف ت�صكيل وعي النا�س وجتاربهم؟... 

وهل تفتح الكتابة بالفرن�صية املجال اأمام الكّتاب املغاربة 
لتناول املحرمات التي ل ميكن للكاتب العربي القرتاب منها 

بالعربية؟".  اإن الحتالل ال�صتعماري ينتج و�صعًا نف�صيًا 
وثقافيًا وتاريخيًا ماأزومًا يف البلد امل�صتعمر ) بفتح امليم ( 
ت�صتمر اآثاره يف حياة اأجيال متعاقبة لحقة. ولعل التاأثري 

الأكرب يحدث يف جمال اللغة لك�نها ال�عاء الذي يت�صمن 
التاريخ والثقافة، ف�صاًل عن بعدها النف�صي والجتماعي، وهي 

تتج�صد يف ن�ص��س. ويتنبه �صاعر فرانكف�ين كبري مثل �صالح 
�صتيتيه، وه� من اأ�صل لبناين، اإىل هذا الأمر ب�عي وا�صح.

 فان تكتب بلغة اأخرى ل يعني، يف الأح�ال كلها، اأنك تقطع، 
واإىل الأبد، مع لغتك التي ت�صربتها مع حليب الأم. يق�ل؛ "فنحن 

ل�صنا اأبناء هذا البلد اأو ذاك بل اأبناء الكلمة التي ولدنا بها، 
واأثرت فينا، لذلك اأ�صعى اإىل درا�صة الن�ص��س الأ�صا�صية التي 

ك�نتنا من اأجل اأن اأفهم خميلتي، ولكي اأفهم من اأنا الي�م، ومن 
اأنا غدًا، ومن اأنا يف الأنط�ل�جيا، يف التك�ين العاملي الكائن". 

ومن اأهم هذه الن�ص��س الأ�صا�صية، كما يذكر، القراآن الكرمي.
 وال�صاعر �صتيتيه عا�س يف فرتة النتداب الفرن�صي وتعلم 

اللغة الفرن�صية ومل يقرتب من العربية اإل يف فرتة متاأخرة، 
لكن العربية برتاثها ومنجزها الأدبي واملعريف بقيت 

حا�صرة يف خلفية وعيه وثقافته. لذا مل يكتب 
اأدبًا بالفرن�صية التي يعرفها الفرن�صي�ن، 
مل يرد اأن ي�صيف املاء اإىل املاء، على حد 

تعبريه، بل كان عليه البحث عن �صيء 
اآخر ي�صيف ح�صًا خمتلفًا على لغة الن�س 
الذي يكتبه، وه� ما ميكن اأن يغرتفه من 
منابع ل وعيه. وهنا يكمن �صر جناح، ل 

�صالح �صتيتيه وحده، واإمنا �صر جناح كرث 
من الكّتاب الفرانكف�نيني.

الفرانكفونية ومنفى اللغة
سعد محمد رحيم

بعد التغيري الذي ح�صل يف العراق يف 
ني�صان 2003 عاد كثري من اأبناء هذا 

ال�طن اىل بلدهم بعد غربة مل ي�صتطيع�ا 
ال�صتمرار عليها، وكان ال�صديق القدمي 

اجلديد ال�صتاذ الدكت�ر حممد ح�صني 
العرجي من ه�ؤلء الذين رغب�ا يف خدمة 

وطنهم فجاء م�صرعًا كي يعمل م�صروعًا 
ثقافيًا عراقيًا غيبه النظام ال�صابق، زار 
مدينته النجف ال�صرف والتقيت به يف 
احتاد الدباء والكتاب يف النجف وكان 
حديثا ط�يال وجميال ومفيدا حتدث عن 

الغربة واجل�اهري وتدري�صه هناك وكتبه 
التي طبعها تاأليفًا وحتقيقًا واذا بها ت�ؤلف 

جمم�عة رائعة من الكتب الدبية والنقدية، 
و�صاألته عن كتاب عن�انه )يف الدب وما 

اليه(، اجابني: انه كتاب اعتز به كثريا 
لنني كتبت فيه ا�صياء يف النقد واخرى 

يف التعقيب على ماقاله كتاب كرام ودونت 
فيه اي�صا اآرائي ال�صخ�صية فيما عنَّ يل 
من م�صائل يف الدب مع انطباعاتي عن 

ا�صاتذٍة اجالء افدت من عل�مهم وقررت ان 
افتتح كتابي هذا مبقالة عن مدينتي التي 
احببتها )النجف مدينة ال�صخرية والعلم 

والتناق�س(، حفزين الدكت�ر العرجي 
لقراءة كتابه هذا، وبعد البحث عنه وجدته 

وقد طبعته دار املدى التي زودتنا منذ 
التغيري وحلد الن مبطب�عات رائعة 

ومفيدة، وقراأت الكتاب اىل الغالف مت�قفا 
كثريا عند املقالة الوىل وهي )النجف 

مدينة ال�صخرية والعلم والتناق�س( ف�جدته 
ي�صف املدينة و�صفا واقعيًا معتمدًا على 

ذكريات عا�صها يف هذه املدينة التاريخية 
العلمية، ومتتعت بال��صف وال�صل�ب 

اجلميل الذي ا�صتهر به الدكت�ر العرجي 
متذكرا ماقاله املرح�م ال�صتاذ الدكت�ر 

علي ج�اد الطاهر ي�م مناق�صة العرجي 
يف الدكت�راه: }هم اربعة ا�صرفت على 
ر�صائلهم العلمية و�صيك�ن لهم �صاأن يف 

م�صتقبل الثقافة العراقية{... واذكر انه 
قال: ) عبد اللطيف الراوي والعرجي 
اما الخران فقد ن�صيتهما(.... املهم ان 

العرجي تلمذته كانت يف مدينة النجف 
ال�صرف الدبية وعلى يد الطاهر وا�صاتذة 

اجالء اخرين كتب عنهم يف هذا الكتاب.. 
اجمل ما يف الكتاب واقعيته و�صدق كاتبه 

يف رواية الحداث ول ياأتي ذلك ال عند 
من يحمل عقال متن�را وفكرا تقدميا يعي  

ما يكتب ومايق�ل... اذ ي�ؤكد باأن مدينة 
النجف مدينتان وجمتمعان مربرا ذلك يف 

ا�صباب م��ص�عية، وعن ال�صخرية وح�ص�ر 
البديهة عند اهل النجف يتحدث العرجي 

كثريا ب�قائع �صعرية بني �صعرائها وادبائها 
وكذلك يتحدث عن ال�صخرية عند عامة 

النا�س، وعن التناق�س يف النجف ال�صرف 
يتحدث العرجي عن احداث ت�ؤكد �صفة 

التناق�س عند اهل هذه املدينة، هذه املقالة 
الفتتاحية عن مدينة النجف واقعيتها 

و�صدق احداثها وال�صل�ب ال�صهل املمتنع 
والرائع جعلني ادور بالكتاب على اكرث 

من ع�صرة ا�صدقاء جمربا اياهم ان يقراأوا 
الكتاب وبالخ�س املقالة عن النجف... 

مقالت الكتاب الأخرى جاءت عن ا�صاتذة 
اثروا يف �صخ�صية وعلم العرجي فكتب عن 
ال�صتاذ ابراهيم ال�ائلي والدكت�ر ابراهيم 

ال�صامرائي والدكت�ر �صالح خال�س وقال 
يف بداية مقالته )يف ح�صرة رحيل ا�صتاذي 

ال�صامرائي(: }كنت قد قلت ذات ي�م: 
انني كنت خمططًا يف درا�صتي اجلامعية 

بجامعة بغداد، واظن ان ق�يل ما يزال يف 
حمله، فقد تلمذت يف درا�صتي على علماء 

اعالم قلما يج�د الزمان باأمثالهم، فمن 
ه�ؤلء العالم، الدكت�ر الطاهر والدكت�ر 

املخزومي والدكت�ر �صالح خال�س 
والدكت�ر ابراهيم ال�صامرائي والدكت�ر 

باقر عبد الغني و�ص�اهم �س55.
نعم ان الدكت�ر العرجي كان حمظ�ظا 

فعال، وكتب العرجي يف كتابه هذا اي�صا 
مقالت عن ل�ركا والربيكان وما يجمعهما 
وعن ال�صيخ حمد اجلا�صر يف وداعه وعن 

الدكت�ر �صالح خال�س مت�صائال )ملاذا 
تنا�صينا �صالح خال�س( وكتب اي�صا 

عن )اب� العيد دودو( اجلزائري القا�س 
والديب واملرتجم الذي كان راعيًا لالأدباء 
وال�صعراء العراقيني يف اجلزائر، عن هذا 

العامل اجلزائري كتب العرجي كتابة ممتعة 
تفي حق هذا الرجل وما فعله عند مك�ثه 

يف اجلزائر مدة ط�يلة... وكتب الدكت�ر 
العرجي عن احل�صريي املتمرد الذي اخطاأ 
طريق التمرد وعن اهداف ال�صت�صراق مالها 

وما عليها، وعن رباعيات اخليام وال�صعر 
العربي، و�صعراء امل��ص�ع ال�احد يف 

الع�صر العبا�صي وراأي يف ق�صيدة النرث، 
ومقالت اأخرى ممتعة وجميلة يف عناوينها 

وحمت�اها...  كتاب الدكت�ر حممد ح�صني 
العرجي )يف الدب وما اليه( كتاب  واجب 

القراءة على اجلميع... وما دمنا نحتفي 
ون�ؤبن هذا العامل الديب والكاتب واملحقق 
وال�صاعر و الكادميي واملفكر املتن�ر راغبًا 

التن�يه اىل كتبه املطب�عة وهي: 
- دي�ان علي بن حممد احلماين )جمع و 

حتقيق( ط1 بغداد 1974
ط2 بريوت 1998

- دي�ان بكر بن عبد العزيز العجلي )جمع 

وحتقيق( بريوت 1998
- ال�صراع بني القدمي واجلديد يف ال�صعر 

العربي ط1 بغداد 1978
ط2 بريوت 1985
ط3 القاهرة 2000

- فن التمثيل عند العرب ط1 بغداد 1978/ 
ط2 بريوت 1985

ط3 القاعرة 2000/ ط4 دم�صق 2002
- مقالت يف ال�صعر العربي املعا�صر ط1 

دم�صق 1985/ ط2 القاهرة 2000
- الغاين لبي الفرج ال�صفهاين )تقدمي( 

اجلزائر 1992
- روؤيا اأوروك )�صعر( دم�صق 1992

- المثال لبي بكر اخل�ارزمي  
اجلزائر 1993/ القاهرة 2000

المارات العربية 2003
- م�صرحيات �ص�قي )تقدمي(   

اجلزائر 1993
- دي�ان اب� ُحكيمة الكاتب )جمع وحتقيق(  

ط1 دم�صق 1993
ط2 املانيا 1997

- مقطعات مراٍث لبن العرابي ط1 
اجلزائر 1994/ ط2 القاهرة 2002

ط3 المارات العربية 2003
- ملحمة كلكام�س )تقدمي(   

اجلزائر 1995
- جهاز املخابرات يف احل�صارة ال�صالمية  

دم�صق 1998
- اجداد واحفاد    

دم�صق 1999
-اجل�اهري )درا�صة ووثائق(  

دم�صق 2002
-يف الدب وما اليه    

دم�صق 2002
-تلقيح العق�ل

املانيا 2003
وكتب اخرى جاهزة للطبع هي:

- نافذة الليل )�صعر(   
- ال�صعر يف الك�فة

- �صذرات من اللغة امل�لَّدة
- كتاب ال�صعر لبن �صم�س اخلالفة

اأيها ال�جه الذي عا�س ابت�صامه، مل تكن 
تخدعني فاأنا اعرف ما معنى ابت�صامة 

الوفياء حني يرحل�ن، ايها العطاء الذي مل 
ين�صب حتى وفاته، يافار�صا ترجل يف هذه 

الدنيا ذات الزمن الرديء.. واحلديث عن 
حممد ح�صني العرجي يط�ل ويط�ل اذ ان 

عامله وا�صٌع �صعة علمه.

ي�صدر قريبًا عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب 
الأعمال الكاملة لل�صاعر ور�صام الكاريكاتري 

الراحل �صالح جاهينن والتي �ص�ف ت�صمها 
�صبعة جملدات حتمل جميعها عن�انًا واحدًا وه� 

زمان". "حالوة 
ويف ت�صريح ل�صحيفة "الد�صت�ر ال�صلي" 

قال الدكت�ر اأحمد جماهد رئي�س الهيئة العامة 
للكتاب باأن الهيئة تعكف حاليًا �صمن خطة الن�صر 

اجلديدة، على طبع الأعمال الإبداعية الكاملة 
ل�صالح جاهني ولأول مرة يف �صبعة جملدات.

وقد انتهى الفنان الكبري حلمي الت�ين من 
ت�صميم الأغلفة اخلا�صة باملجلدات ال�صبعة 

والر�ص�مات امل�صاحبة لها، والأعمال قيد الطبع 
الأن مبطابع الهيئة العامة للكتاب.

كما اأكد جماهد اأن اإ�صدار هذه الطبعة مت 
بالتفاق و�صراء حق�ق الن�صر من اأ�صرة �صالح 

جاهني، و�صتك�ن هذه الطبعة الكاملة امل�ثقة 
باإ�صراف ال�صاعر بهاء جاهني، جنل الفنان 

الكبري، ومبعرفته.
وت�صم الأعمال الكاملة ل�صالح جاهني كل ما 

جادت به قريحته الإبداعية الفذة من دواوين 
واأغان و�صيناري�هات ومن�عات غنائية 

وم�صرحيات واأدب الطفل، عدا املقالت، 
و�صتت�زع املجلدات ال�صبعة كما يلي على 

الرتتيب: "املجلد الأول" وي�صم الدواوين 
ال�صعرية التالية: "كلمة �صالم، م عن الن القنال، 
عن القمر والطني، الرباعيات، ق�صاقي�س ورق، 

اأنغام �صبتمربية".
بينما ي�صم املجلد الثاين "الف�ازير" كل من 

ف�ازير الإذاعة، والتلفزي�ن، واملجلد الثالث 
ي�صم "م�صل�صل ه� وهي"، اأما املجلد الرابع فه� 

عبارة عن من�عات غنائية، وي�صمل "الأغاين 
القدمية، الأغاين التي مل تن�صر، اأغاين الأفالم.

وي�صم املجلد اخلام�س الأعمال امل�صرحية الكاملة 
الطبا�صري،  دائرة  ترجمة  امل�صرحيات،  "اأ�صعار 
الق�قازية، امل�صرحيات امل�ؤلفة "حب وفرك�صة"، 

على  ال�صاد�س  املجلد  ويحت�ي  ليلى""،  يا  "ليلى 
ال�صابع  باملجلد  ويختتم  العرائ�س"،  " م�صرح 

والذي ي�صم بني املقالت ال�صاخرة للراحل.
جدير بالذكر اأن �صالح جاهني ترك تراثا 

اإبداعيا متن�عا بني ال�صعر، ع�صقه الأول، وكتابة 
ال�صيناري�، والتاأليف امل�صرحي، ور�ص�م 
الكاريكاتري، والتمثيل، بل وحتى الإنتاج 

ال�صينمائي والتليفزي�ين.

عر�س: د. باقر الكربا�سي

عر�س: حمم�د النمر

األعمال الكاملة لصالح جاهين 
في "حالوة زمان"

في األدب وما إليه

ل�صك يف ان منطقة  ال�صعر هي منطقة 
رجراجة ،ابدا لت�صت�ي ،ابدا لت�صتقر 
،هي جمم�عة ارخبيالت م�صك�نة  بكل 

التناق�صات ، لذلك ترى ال�صعراء حمبطني 
حد اللعنة ، او مغم�رين بف�صاءات من 

الفرح حلني غري معروف ،او منكفئني مع 
القلق .

ال�صاعر طالب ح�صن يروي  عرب جمم�عته  
اجلديدة ) مرارات( عرب هذه الق�صائد 

يت�صلق جدران ال�جع ويرتنح من 
منحدرات �صاهقة ينفلت من ا�صابعها 

ويبكي من �صيخ�ختة البا�صلة / �صيحات 

كاأمالح ثلجية / تقلم ي�مها مثل ال�صجار / 
�صيحات من جن�ن عتيق / �صيحات خافتة 

/ �صيحات من نار / تعلن قيام اأرج�زتنا 
الكربى/ حيث النياب ُ تقطع �صبل الغي�م 
/ والذخائر التي يغطيها الرماد البي�س / 

كان معي .�س8
 ي�صتثمر ال�صعر ماميلك من ق�ة يف ال�عي 

لدى ال�صاعر،ويدفع به اىل املناطق التي 
ت�صتبك باملعاين متكئا ًعلى اخلزين املعريف 

لتت�الد ال�ص�ر وه� يعرب غابات من 
�صباب  / يالها من منحدرات �صاهقة / 

يرتنح من بني ا�صابعها /  وجع بعيد / 

وتطف� ف�ق �صطحها الأمل�س / الرغبات 
الآ�صنة يالها من منحدرات / تت�صلق اأنني 

الروح / بنب�ءة  عزلء.�س14
ال�صاعر طالب ح�صن يكتب ق�صيدة النرث 

ويرى تفا�صيل تلك الق�صيدة اكرث ات�صاعا 
وف�صحة من ق�صيدة  التفعيلة ،فه� يلتفت 

اىل ماوراء    اللغة ، اذ مي�صك لغة ذات 
ابعاد رباعية الجتاهات  فاأنت تقدر ان - 

ت�صاهد احلرائق – وت�صمع تراتيل مغم�صة  
بالبكاء  – وتلم�س وجع اللغة  – وت�صم  

�صبق النثى – كل هذه املتناق�صات مفرطة 
مبعانيها / منذ الف  م�ت / وال�ص�ت 

نف�س ال�ص�ت / جن�ن ٌ يتعقبه جن�ن / 
وثمة من ي�صيح يف �صرخ الظالم / اغلق�ا 
الب�اب / اأ�صلم�ا العي�ن / انزع�ا ري�س 

طف�لتكم / من بني ق�صبان القفا�س / 
فاملطر ال�ص�د يهطل / يف كل مكان .�س19

 ويرتل يف زاوية من اللغة باجتاه اآخر  /
اناجيك /  هاج�س من نار / ت�صطادين 

فرا�صة حلم / يتك�م عند اقرب / نهر جاف 
/ حيث  ي�صكن ج�صدي / الذي مل ينه�س 

بعد / من غبار احلروب .�س29
ثم تتح�ص�س  نزف اللغة  ووجعها  من 

داخل روح  ال�صاعر  / ايها احلجر 

ال�صحري / يا�صبيهي يف الغياب / خذ 
العتمة على ال�صرفات / ج�صدي يطري 

كفرا�صة / يهدل كطيف قدي�س / يجمع 
حماقات العامل / يف كي�س مثق�ب .�س33

وحني  ي�صل اىل الزهرة النثى يتاأمل 
هذه التي تغار منها الفرا�صات فيق�ل : / 

اراك ..../ زهرة تقتحم املجاهل / بعذوبة 
الثري / زهرة تطاول الريح وتنه�س / 

من فخاخ ف��صاها / احلرير الذي تهافت 
لل��ص�ل / اىل عليائك / جعل الفرا�صات 

تغار .....تغار / وحت�صد الر�س التي 
مت�صني عليها.

ال�صاعر يقدر ان يتكلم مع ال�صياء ومينحها  
الت�صبيهات التي تليق بها ،كذلك هي متنحه 

احلكمة ،حتى وان كانت تلك احلكمة من 
حجر او من فرا�صة او رمبا من مراآة ،لذلك 

ه� مي�صي بتاأن حمك�ما عليه بالغرية 
والقلق والريبة والتل�ص�س ،ه� طائر 

الهدهد ي�صرق �صفة الزمن الغائب ليمنحها 

اىل امل�صتقبل، ال�صاعر فل�صفة  احلكمة 
الغائبة التي لتظهر اّل بعد ان يبلغ احدهم 
تلك القدرة ال�صحرية التي تكت�صف ال�صياء، 
وذلك ه� ال�صاعر اليقظ الذي ي�صع ا�صبعه  
على ال�ص�ء املطم�ر حتت الرماد / احرتت 

ماذا ا�صميها / وهي ف�ق الت�صميات ؟ 
/ قالدة ٌ من جرح ؟ / ام  .. تع�يذة من 

حجر..؟ .
ثم ي�صرت�صل طالب ح�صن يف ق�صيدته 

-  حجارة مب�صرة - / اول املجانني / من  
ينظرون كثريا  / يف املراآة  / اآخرهم .../ 
من يباهل جن�نه بال�صم�س / ويك�صر ظله 

املرت�صم / يف املراآة .�س 115
هذا ال�صاعر يحاول ان يدخل اىل عامل 

اللغة من اب�ابها ال�صرية فه� بقدر ميتلك 
قلقا  لي�صتقر حلظة واحدة، لذلك ه� 

ليفتعل ال�صكل او ال�ص�رة، الق�صيدة عنده 
ث�رة بحر او �صك�ن ، تغف� على �صفتيه 

الفرا�صات .

مرارات طالب ح�سن

ذخائر يغطيها الرماد االبيض
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التصحيح اللغوي   عبد العباس اميناالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

اصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لالعالم والثقافة والفنون

في نهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشر، بلغت النهضة 

االستشراقية قمة نشاطها في روما. 
ولم يكن ذلك ألن العاصمة استأثرت 

بذلك التيار الفني في إيطاليا- 
فالبندقية وفلورنسا وجنوة ونابولي 

وميالنو كان كل منها يمتلك مدرسته 
الخاصة العرضية – إال أنها اجتذبت 
إليها عددًا هامًا بصورة خاصة ومن 

مختلف الجنسيات من فنانين يهوون 
الموضوعات اإلسالمية، لم يسبق لكثير 

من هؤالء أن زاروا العالم العربي، وقد 
أسسوا الهامهم على مزيج من الخيال 
وحقائق واقعية زودهم بها التصوير 
الفوتوغرافي والمواد اإلسالمية التي 

كان يمكن لهم أن يروها في العاصمة 
االيطالية.


