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اأعلنت دار ن�صر "كوريدو" عن ت�صدر 
رواية "�صوين بوي" ملبيعات الرواية يف 

تاريخ الأدب الهولندي املعا�صر، حيث 
حطمت الأرقام القيا�صية بعد اأن بلغت 
مبيعاتها 11 مليون ن�صخة، وتتناول 
الرواية �صراع احلب والإن�صانية مع 

العن�صرية.
جاء ذلك وفق �صحيفة "الوطن" 

ال�صعودية ، وكتب املحرر اأن الرواية من 
تاأليف اآنيت فاندير ذايل، و�صدرت الطبعة 

الأوىل منها يف نوفمرب/ ت�صرين الثاين 
2004، وتوالت طبعاتها عرب العوام 

التالية، كذلك مت حتويلها لفيلم �صينمائي 
يحمل نف�س ال�صم، ول يزال الإقبال على 

�صرائها كثيفًا . تدور اأحداث الرواية 
قبل واأثناء احلرب العاملية الثانية حول 

�صاب اأ�صود مهاجر من جزر �صورينام، 
يقع يف غرام فتاة بي�صاء هولندية، وما 

يواجههما من عن�صرية باملجتمع ورف�س 
لهذه العالقة.

ومن جانبه ف�صر النا�صر �صبب النجاح 
الهائل للرواية التي ترجمت اإىل العديد 
من اللغات، منها الإجنليزية، الأملانية، 

والت�صيكية، لتتناولها حرية ال�صعب، 
والإميان مب�صتقبل اأف�صل، حيث ل 

تتمحور فقط حول نهج عالقة الأبي�س 
والأ�صود، يف عهد العن�صرية التي كر�صها 

الأملان بقوة اأثناء احلرب، ولكن اأي�صا 
العالقة الإن�صانية �صعيا اإىل التحرر 

من كل القيود الو�صعية التي تفر�صها 
اأيدلوجيات �صيا�صية بعيدا عن طبيعة 
امل�صاواة الإن�صانية، بح�صب امل�صدر .

سطوة النساء في رواية وزير "سوني بوي" تتصدر مبيعات األدب الهولندي
الثقافة المغربي

فــقــط الـــــمـــــصـــــورة  ـــص  ـــص ـــق ـــل ل ــــر  ــــش ن دار  »كـــــومـــــيـــــكـــــس« 

�صدر حديثًا عن الدار العربية للعلوم نا�صرون الرتجمة 
العربية لرواية "طماأنينة" تاأليف اأحمد حمدي طانبنار، 

وترجمة عبدالقادر عبداللي، وتقع الرواية يف 456 
�صفحة.

ووفقًا للنا�صر يعد هذا العمل من اأهم الروايات التي 
حتمل خ�صو�صيات بداية مرحلة اجلمهورية يف 

تركيا، من تاأليف الكاتب الرتكي "اأحمد حمدي طانبنار 
اأحد  يعد  Ahmet Hamdi Tanpinar" الذي 

رواد الأدب الرتكي املتعدد الأبعاد يف �صعيه الدائب 
اإىل البحث عن خ�صو�صية قومية، اأو مبعنى اآخر 

ا�صتعرا�س جتليات العاملي وتاأثري فل�صفة الع�صر على 
الفن بالتوازي مع تيار التغريب يف القرن الع�صرين.

مقولتان اثنتان تقولهما الرواية وتقرن بينهما وهما: 
حب الوطن والإن�صان متجولة حول النف�س الب�صرية 
ومكامنها اخلفية. اأما زمن الرواية فهو حلظة انفتاح 

الثقافة الرتكية اإىل جمتمع اأكرث حداثة، فجاءت الرواية 
ثمرة للبنية الجتماعية ال�صيا�صية للع�صر الذي ولدت 

فيه، والأيديولوجيا املرتبطة بتلك البنية، حيث يتجول 
الراوي يف اأحياء ا�صطنبول م�صتطلعًا طبيعة العالقات 

التي يحكمها ذلك الإطار الذي عك�س الفرتة الأوىل من 
متازج ثقافة ال�صرق بالغرب، وتاأثري التغريب على 

خمتلف اأوجه احلياة ومن بينها "العقل الإن�صاين".
داخل هذا املنعطف التاريخي يقبع "ممتاز" بطل 

الرواية بني الواقع والذاكرة حيث تولد ماأ�صاته يف �صن 
مبكرة حني يفقد والديه قبل الأوان؛ فيق�صي مرحلة 
مهمة من طفولته وحيدًا، فقد كان يحب احلديث مع 
نف�صه ويت�صاءل عن معنى وجوده. وبعد اأن ي�صبح 

�صابًا تاأخذ حياته منعطفًا جديدًا حني يقع يف غرام ابنة 
عمه "نوران" فيظن اأن حبه كافيًا خلروجه من ماأزقه 

النف�صي.. اإل اأن واقع احلال ي�صل مبمتاز اإىل ال�صتمتاع 
بالياأ�س نف�صه فكل ما يعرفه عن نف�صه اأن امل�صادفات 

احلزينة �صرتافقه دومًا".
ما تريد اأن تقوله الرواية اأن احلب هو مزيج من الأمل 
وال�صعادة، والتعا�صة يف بع�س الأحيان، وهنا يكمن 

دور الأديب بك�صفه �صبكة من العنا�صر والأحداث التي 
تتعاي�س معها �صخو�س الرواية فجميعهم كانوا يعي�صون 

مع املر�س، املوت، والأمزجة املتنوعة املغلفة بفل�صفة 
جمالية حول النظرة اىل احلياة اأو طريقة العي�س.

العربية للعلوم تترجم "طمأنينة" لطانبنار 

»الكلمة« تترجم كتابا حول الديزل الحيوي  

لليابان   ــعــســكــري  ال ــود  ــع ــص ال ــعــايــن  ي ــســي  فــرن كــتــاب 

�صدر حديثًا عن م�صروع »كلمة« للرتجمة 
التابع لهيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث 

الرتجمة العربية لكتاب »الديزل احليوي 
» للموؤلف غريغ بال وترجمه للعربية 

علي للو.
ووفقًا لوكالة اأنباء الإمارات ي�صتعر�س 
الكتاب اإمكانات جديدة يوفرها الديزل 

احليوي لتزويد الب�صر بالطاقة، 
ويفرت�س املوؤلف اأن الديزل احليوي 

ميكنه اأن يحل حمل العملية البيولوجية 
القدمية التي متثلت يف ال�صغط املزمن 

الذي اأف�صى اإىل حتويل املواد الع�صوية 

حتت وطاأة الزمن اإىل نفط.
كما يو�صح عرب الكتاب اأنه اأ�صبح 
بالإمكان اإطالق عملية بيولوجية 

معا�صرة يتم فيها حتويل حما�صيل فول 
ال�صويا وبذور اللفت ورمبا الطحالب 

التي يزرعها الفالحون اليوم اإىل وقود 
ديزل بديل يعمل ب�صورة جيدة يف 

مركبات » فولك�صواجن » و�صاحنات » 
ماك » وحافالت املدار�س و يف املواقد 
والأفران التي تعمل بوقود النفط يف 

املنازل.
وي�صري املوؤلف اإىل اأن الديزل احليوي 

لن يكون مبثابة الع�صا ال�صحرية التي 
�صتنهي كوارثنا البيئية فهو قد يحل 

حمل 10 اأو 20 يف املئة من ا�صتخدامنا 
احلايل لوقود الديزل الأحفوري.

جدير بالذكر اأن موؤلف الكتاب غريغ بال 
هو ع�صو موؤ�ص�س لـ » جمعية فريمونت 

للوقود احليوي » و » �صبكة اإعادة الإنتاج 
املحلي يف مقاطعة اأدي�صون« كتب عن 

الديزل احليوي وطاقة الرياح واحلطب 
والطاقة ال�صم�صية وم�صخات احلرارة 

وال�صيارات الكهربائية وجمموعة كبرية 
من املو�صوعات الأخرى.

�صدرت موؤخرا لوزير الثقافة املغربي بن�صامل حمي�س رواية جديدة بعنوان: 
»جمنون �صمية«، عن دار الآداب اللبنانية، التي حازت موؤخرا على امتياز ن�صر 

وترويج كافة الأعمال الأدبية والفكرية للروائي املغربي.
و�صمية هذه كما �صيك�صف الف�صل الثالث من الرواية لي�صت �صوى موظفة �صبح، 
رمت بها رياح ال�صدف و القدر اأمام البطل ال�صارد: بن�صامل، غري اأنها �صتتحول 

بني ع�صية و�صحاها اإىل اأقوى امراأة يف حياته، فهو اأمامها م�صلوب الإرادة ، 
فاقد ال�صخ�صية، مثل اأي خادم خنوع ل حول له ول قوة اأمام جربوت �صيده.

ووفق �صحيفة »الأهرام« امل�صرية يف تعليق اأويل لبع�س النقاد، راأوا يف 
الرواية اجلديدة لبن�صامل حمي�س اإ�صقاطا لظاهرة غلبة الن�صاء و�صطوتهن على 
الرجال ملا يكونون يف مواقع القيادة وامل�صوؤولية يف اإ�صارة لليلى الطرابل�صي 
ومافعلته بزين العابدين بن علي، ول�صوزان مبارك وما جرته من ويالت على 

ح�صني مبارك، تقع الرواية يف 245 �صفحة من القطع املتو�صط، وهي يف 
جمملها رحلة عرب التاريخ.

�صدر عن من�صورات ايلليب�س بالعا�صمة 
الفرن�صية باري�س كتاب »عودة ال�صم�س 

امل�صرقة، ال�صعود الع�صكري اجلديد 
لليابان« ، تاأليف ادوارد فليمالن، ويقع 

الكتاب يف 220 �صفحة من القطع 
املتو�صط.

ووفقًا ل�صحيفة »البيان« الإماراتية 
�صهد الن�صف الثاين من القرن الع�صرين 

ما عرف بـ »املعجزة اليابانية« وذلك 
لل�صعود القت�صادي الكبري الذي �صهدته 

اليابان بعد هزميتها ال�صاحقة يف احلرب 
العاملية الثانية، وعرب الكتاب يو�صح 

املوؤلف اأن امليزانية الع�صكرية اليابانية 
هي يف عداد اأكرب امليزانيات الع�صكرية 

على ال�صعيد العاملي، م�صريًا اإىل اأن 
اليابان متكنت من ا�صتعادة بناء جي�صها 

وتر�صانتها الع�صكرية مب�صاعدة الوليات 
املتحدة الأمريكية، وهو ما يو�صحه 

املوؤلف يف الف�صل الأول من كتابه 
املعنون بـ »نه�صة جي�س حتت املظّلة 

الأمريكية«.
ويو�صح فليمالن اأن ن�صوب احلرب 

الكورية عام 1950 قد دفع الأمريكيني 
لل�صروع باإعادة ت�صليح اليابان.

ويف عام 1952 جرى اإن�صاء »الوكالة 
الوطنية اليابانية لالأمن« حدوث اإطار 

القوات امل�صلحة اجلديدة التي تاأ�ص�صت 
ر�صميا عام 1954 واأخذت ت�صمية »قوة 

الدفاع الذاتي« الياباين.
ويقول املوؤلف اأنه يف عام 1976 تبّنت 

اليابان برناجما دفاعيا يوؤكد �صرورة 
امتالك قدرة دحر اأي عدوان خارجي 
يف حالة اأي نزاع م�صّلح، ويوؤكد على 

اأ�صكال من النقد مّت توجيهها للمنظومة 
الدفاعية اليابانية وتاأكيد دور احلليف 
الأمريكي على اأن تتوىل اليابان الدفاع 

عن نف�صها ذاتيا، وخا�صة اأمام اأي عدوان 
�صوفييتي حمتمل. كما دفع جت�ّصد 

التهديد ال�صوفييتي وخمتلف اأحزابه 
ال�صيا�صية ـــ با�صتثناء احلزب ال�صيوعي 

ـــ اإىل التاأكيد على اأهمية قوات الدفاع 
الذاتي واملعاهدات مع وا�صنطن.

قرر النا�صران يو�صف نا�صف �صاحب 
دار ن�صر »امل�صري« وهاين عبد الله 

�صاحب دار »رواق«، اإن�صاء دار اأخرى 
منف�صلة عن ال�صابقتني اأطلقا عليها 

دار »كوميك�س« للن�صر، لتكون اأول دار 
ن�صر عربية متخ�ص�صة فقط يف ن�صر 

وتوزيع الق�ص�س امل�صورة، واإ�صدار 

اأعمال روائية م�صورة، واكت�صاف 
املواهب يف هذا املجال، وال�صعي نحو 

النهو�س بهذا الفن، عرب اإنتاج اأعمال 
ت�صتطيع مناف�صة الأعمال الغربية.  عن 
دوافعهما لإقامة هذه الدار منف�صلة عن 
داريهما، قال النا�صران ل�صحيفة »روزا 

اليو�صف« امل�صرية: »قبل اآلف ال�صنوات 

اآمن امل�صريون القدماء ب�صحر »احلكي 
امل�صور«، فنق�صوا على جدران معابدهم 

مئات من الق�ص�س امل�صورة التي كان 
ينق�صها فقط ذلك البالون احلواري 

املميز. ويف بداية القرن الع�صرين، ظهر 
اأبطال الق�ص�س امل�صورة علي ا�صتحياء، 

ثم جاءت فرتة الثالثينيات التي كانت 

»فاحتة خري« على فن الق�صة امل�صورة 
اإذ حقق تفوقا وانت�صارا غري م�صبوق، 
بعدما ظهرت ال�صخ�صيات الأ�صطورية 
التي عا�صت حتى الآن مثل �صوبرمان 

وبامتان، قبل اأن تظهر لحقا املدار�س 
الأوروبية واليابانية اخلا�صة بذلك 

الفن.

ويف اخلم�صينيات وال�صتينيات من 
القرن املا�صي توهج فن الق�صة امل�صورة 

يف م�صر علي يد فنانني كبار مثل املعتزل 
الكبري »حجازي« الذي قدم رائعته 

»تنابلة ال�صبيان« كواحدة من عالمات 
الكوميك�س الذي يعرف با�صم »الفن 

التا�صع«.

�صدر عن »الدار العربية للكتاب« 
رواية جديدة بعنوان »زمن 

ال�صباع« من تاأليف امل�صت�صار 
اأ�صرف الع�صماوي وهي اأوىل 
رواياته، وي�صور من خاللها 

كوالي�س احلكم وعامل ال�صيا�صة وما 
يحيط بهما من د�صائ�س ومكائد، 
تقع الرواية يف 248 �صفحة من 
القطع املتو�صطي ومت تر�صيحها 
للجائزة العاملية للرواية العربية 

»البوكر« لعام 2011. تدور اأحداث 
الرواية يف غابة افرتا�صية غري 
دة املكان اأو الزمان، جميع  حمدِّ
اأبطالها من احليوانات، وقادة 

الغابة كلهم حا�صرون: الأ�صد ملك 
الغابة وحاكمها، والثعلب م�صوؤول 

املعلومات والتقارير باجلزيرة 
املركزية الذي يعمل حتت اإدارته 

الكثري من اجلراء واحلمري، وكبري 
ال�صباع رئي�س احلكومة وامل�صوؤول 

عن اإنهاء املظاهرات واأحداث العنف. 
وفر�س النهر الك�صول املنافق الذي 
قفز اإىل اأعلى درجات �صلم الإدارة 

دون مقت�صى وغريهم كثريون.
تبداأ اأحداث الرواية باإيقاع �صريع 

فيتك�صف لنا �صراع جماعات القوى 
وامل�صالح يف الغابة لتحقيق 
ال�صيطرة عليها، فمن ناحية 

حماولت ال�صباع ل�صتئنا�س الأ�صد 
الذي متكن كبري ال�صباع منه حتى 

حجب عنه بقية حيوانات الغابة 
املخل�صني. ومن ناحية اأخرى 

�صراع ل ينتهي بني الثعلب العامل 
ببواطن الأمور وكبري ال�صباع الذي 
ن�صر اأتباعه: املرقط والبني واملائل 

اإىل ال�صواد واملخطط وغريها 
كالطاوو�س والتم�صاح يف اأرجاء 
الغابة وجنبات العرين. فالثعلب 

خبري املعلومات، ي�صتطيع التنبوؤ مبا 
�صيقع من اأحداث، مما توافر له من 

معلومات اأو اأحداث �صغرية ل يقف 
اأمامها الكثريون، لكنها ذات دللة يف 

عامل املوؤامرات.
الأحداث والوقائع والتغريات 

بتفا�صيلها وموؤامراتها ود�صائ�صها 
يرويها لنا الثعلب بطل الرواية، 

ا من الأ�صد،  ب جدًّ وهو �صخ�س مقرَّ
وب�صبب وجوده على مقربة من 

�صانعي القرار يكون دائمًا فري�صة 
للموؤامرات الكثرية التي حتدث 

يف اململكة وعر�صة للمفاجاآت التي 
تتواىل كلما ت�صاعدت الحداث.

ل وت�صمح خلرتيت  فال�صباع تتغوَّ
باجللو�س على عر�س الغابة وهو 

يحل بذلك حمل الأ�صد في�صبح كبري 
ال�صباع بني ليلة و�صحاها معاونًا 

للخرتيت والرجل الثاين يف اململكة، 
لي�صتمتع بتحريك الأحداث من وراء 
ال�صتار حتى حتني له الفر�صة لتويل 

مقاليد الأمور بالكامل مبفرده.
والالفت للنظر اأن بطل الرواية 

الثعلب ي�صتطيع التنبوؤ مبا �صيقع 
من اأحداث، حيث تتوافر له دائما 
املعلومات ويتابع مبكره الأمور 

ال�صغرية التي ل يقف اأمامها 
الكثريون ولكنه بخربته يف عامل 

املوؤامرات يتعامل معها بدهاء 
اأحيانًا وبب�صاطة اأحيانًا اأخرى 

وبخوف يف كثري من الأحيان خا�صة 
حني يرتاءى له اأن كل الطاحمني 
يف اجللو�س على كر�صي العر�س 
لهم ماآرب اأو اأغرا�س �صخ�صية، 

واأن ال�صالح العام مل يكن من بني 
اهتمامات اأي منهم، وبالتايل يكون 

النهيار الذي جرى موؤخرا هو 
النتيجة احلتمية التي �صتاأخذنا لها 

الأحداث ب�صال�صة ومتعة.
ومل يقف املوؤلف اأمام املظاهر 

اخلارجية اخلادعة بل ا�صتفاد من 
خربته يف العمل الق�صائي يف 

معرفة خبايا الق�صايا، واعتمد عليها 
كثريًا يف معاجلته روايته الأوىل 

مما �صهل عليه تف�صري الدوافع 
النف�صية لل�صراع على احلكم يف 

الغابة، وظروف كل طامح اإىل 
العر�س، فاإذا كان الو�صيع يغايل 

يف التعايل ملداراة اأ�صله، فاإن كرمي 
الأ�صل وال�صريف ال�صاعي مل�صلحة 
الأمة يلتزم ال�صمت حيطة وحذًرا 
ويناأى عن الد�صائ�س واملوؤامرات 

ويتفرغ للعمل. اأ�صرف الع�صماوي 
يعمل م�صت�صاًرا مبحكمة ا�صتئناف 

القاهرة، وكان قا�صًيا باملحاكم 
اجلنائية واملدنية، وحمقًقا يف 

ق�صايا راأي عام �صهرية على مدى 
زمني طويل كوكيل للنائب العام.

مكائد عالم السياسة في رواية »زمن الضباع«

ي�صم هذا الكتاب درا�صة وتعقيبات ومداخالت احللقة النقا�صية التي 
عقدها مركز درا�صات الوحدة العربية، وارتكزت على ورقة رئي�صية 
احاطت بالفرنكوفونية مبا متثله من اأيديولوجيا و�صيا�صات وحتّد 

ثقايف.
كما اأ�صارت الورقة اىل التاأثريات ال�صلبية لهذه الأبعاد يف النطاق 

العربي عامة، واأقطار املغرب خا�صة. وبدا اأن الورقة حر�صت على 
وجوب وعي الفارق بني الفرن�صية كلغة وثقافة والفرنكوفونية 

كاأيديولوجيا. وُتويل الورقة، عالوة على ذلك، اأهمية خا�صة لتاريخ 
ال�صتعمار الفرن�صي، وكيفية حماولة الدولة الفرن�صية جتاوز تدهور 

هذا ال�صتعمار، فانح�صاره نهائيًا، عرب الفرنكوفونية كموؤ�ص�صة و�صبكة 
مفاهيم ون�صاطات. وترّكز الورقة يف هذا ال�صياق على التداعيات 
ال�صلبية لهذه ال�صرتاتيجيا اجلديدة، خا�صة يف املغرب العربي، 

ومقاومة بلدانه ومثقفيه عرب تعميق امل�صاعر الوطنية، وتبّني �صيا�صات 
التعريب.

وك�صفت التعقيبات عن: )1( حتديٍد اأكرث و�صوحًا بني الفرن�صية كلغة 
وثقافة والفرنكوفونية، باعتبار اأن لهذه الأخرية اأبعادًا اأيديولوجيا 
�صلطوية. )2( النظر اىل الفرنكوفونية ل كايديولوجيا بل كموقع لـ 

حوار بني احل�صارات.
ودّلت املناق�صات واملداخالت على اأن الفرنكوفونية كموؤ�ص�صة وخطاب 

ثقايف ما تزال تثري الكثري من اجلدل والأخذ والرد، وحتتاج اىل 
املتابعة الدائمة، ملا لها من تاأثري يف امل�صارين الثقافيني العاملي 

والعربي.

سنوات الحب 
والخطيئة لمقبول 

العلوي 
�صدر حديثًا عن املوؤ�ص�صة العربية 

للدرا�صات والن�صر للكاتب 
ال�صعودي مقبول العلوي عمل 

روائي جديد . 
تقع الرواية يف 144 �صفحة من 

احلجم املتو�صط ، و�صبق للروائي 
ال�صعودي اأن ا�صدر روايته >فتنة 

جده >والتي و�صلت للقائمة 
الطويلة يف جائزة البوكر يف 

دورتها الأخرية .
ونقراأ يف اجواء الرواية اجلديدة 

:
ذهبت له متخفيًا كل�س . �صاأحتمل 

نظراته النارية وكالمه اجلارح 
واأن�صى موؤقتًا تاريخًا خائبا ًُكتبْت 

�صطوره فيما بيني وبينه مبداد 
البغ�صاء و�صوء الفهم.. 

الق�صوة ، والإهانة ، والتبخي�س 
، وامتهان اآدميتي ، وال�صتحقار، 

مفردات �صاأ�صعها كلها خلف 
ظهري. �صاأذهب لزيارته ..

اأ�صري نحو بيته ول اأدري اأفعلت 
ال�صواب بهذه اخلطوة اأم ل ؟ هل 
وجودي اأمامه �صيخّفف من المه 

اأم �صيزيده تعبًا على تعب ؟ هل 
�صُت�ّصري مركبنا ريح طيبة جتعل 

من كالمنا مي�صي هادئًا كما مت�صي 
ال�صم�س ب�صالم مل�صتقرها ومثواها 

يف نهاية كل يوم ؟
ن�صائم الليل الناعمة املغ�صولة 

بروائح ال�صغف ت�صبب يل ن�صوة 
اأعلم متام الِعلم انها كاذبة ، 

اإ�صمامات من ال�صوق والفرح 
تداعب الوجوه لي�س يل منها اأدنى 

ن�صيب، والبحر م�صتكني كطفل 
نائم يف اح�صان دافئة . اقرتب 

من البيت . تتثاقل خطواتي . 
قدماي تغو�صان يف اأر�س رخوة 

وج�صدي مرتهن ل�صطوة مت�صاعدة 
وعقلي مثخن بحكايات تريد 

النعتاق من ظلمة اخلذلن . نافذة 
خ�صبية كان يت�صلل منها �صوء 

يرتاق�س ويبدد �صحوب الظالل 
امل�صحونة باأ�صرار الليل والآهات. 
عيناي معلقتان نحو ب�صي�س من 
�صوء خافت ي�صبه الومي�س، يف 

حلظات يرتع�س ثم يتكاثف يف 
�صورة فرح يتيم انبثق من بني 

�صفحات حزن عتيق ..
الغالف من ت�صميم زهري اأبو 

�صايب.

اأبو ظبي: يف كتابه »الإ�صالموية واحلداثة... 
اخلطاب املتغري يف اإيران« ال�صادر عن مركز 

الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية، 
يتتبع املفكر والأ�صتاذ اجلامعي الإيراين 

الأمريكي »فرهنك رجائي«، تطور اخلطاب 
الإ�صالمي يف اإيران على مدى قرن كامل، 
بدءًا من الثورة الد�صتورية مطلع القرن 

الع�صرين، و�صول اإىل العقد الأول من القرن 
احلادي والع�صرين.

يف حماولة لتف�صري الأ�صباب التي جعلت 
الإيرانيني ذوي التوجهات الإ�صالمية وحدهم 
ي�صكلون النظام الجتماعي ال�صيا�صي اجلديد 

بداية من عام 1979، من دون تاأثري يذكر 
لباقي مكونات املجتمع الإيراين الأخرى 

التي اأ�صهمت يف اإطاحة نظام ال�صاه.
ويروي الكتاب وفق قراءة حممد ولد املنى 

مبجلة »وجهات نظر« الثقافية الإماراتية، 
اأن الإيرانيني جنحوا يف تد�صني م�صروع 

ع�صرنة اإيراين اتخذ �صكل نظام د�صتوري، 
لكن اإيران �صرعان ما وقعت رهينة »ع�صر 

الإمربيالية« بعد اأن اأ�صبح ال�صرق الأو�صط 
»املنطقة الأكرث اخرتاقًا« يف العامل.

وعلى هذه اخللفية، يقول املوؤلف، جاءت 
ثورة اخلميني عام 1979 لتِعد الإيرانيني 

با�صتعادة الثقة، والت�صلح بقيم روحية 

متجددة، ومع اأن طبقات املجتمع كافة قد 
�صاهمت يف التغيري، فمن اأم�صك بدفة ال�صلطة 

اآخر املطاف هم ذوو التوجهات الدينية 
الإ�صالمية.

ويق�صم الباحث الجتاهات الإيرانية جتاه 

احلداثة، لنمط يعتربها خطرا يهدد البالد 
فناأى بنف�صه عن احلياة ال�صيا�صية، وان�صب 

اهتمامه الأكرب على »الدفاعات« الثقافية 
يف مواجهة النمط الت�صلطي من الع�صرنة، 
وي�صمي املوؤلف هذا اجليل من الإ�صالميني 

بـ«الإحيائيني«، وذلك ملحاولتهم اإعادة 
بناء الإ�صالم يف مواجهة افتتان الإيرانيني 

ال�صديد مب�صروع احلداثة.
اأما اجليل الثاين فقد ن�صاأ يف عهد احلرب 

الباردة، وهو جيل »الراديكاليني« الذين 
اتخذوا مواقف اأكرث رف�صًا للحداثة، بل 

عقدوا العزم على تنظيم حركة رف�س �صامل 
لظاهرة »الت�صمم بالغرب«، وجاءت حركة 

التحرر من ال�صتعمار لتزيد من جراأتهم على 
التقدم بفر�صية مفادها اأن الإ�صالم ميكن اأن 

ميثل بدياًل عن امل�صروع الغربي واحللول 
حمل احلداثة بكل اأبعادها، ومن توليفة 
النزعة الراديكالية والثورية بداأت بذور 

التطرف تنمو .
لكن مع حلول الت�صعينيات، لعبت العوملة 

وردود الفعل التي اأفرزتها حركة ما بعد 
احلداثة، دورًا يف ميالد جيل رابع من 

ال�صا�صة واملفكرين املدافعني عن ذلك 
امل�صروع، �صار يدعو اإىل »ا�صتعادة« 

الع�صرنة والإ�صالم على حد �صواء.

الفرنكوفونية: أيديولوجيا، 
سياسات، تحد ثقافي ـ لغوي
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م�سالح الغرب 
وزراء  يعاقب  كي  اأفريقيا،  الله  خلق  "لقد 

اخلارجية"... بهذه العبارة التي قالها 
اأحد روؤ�صاء الوزارة الربيطانية ذات 

مرة م�صريًا اإىل اقت�صام القارة الإفريقية 
بوا�صطة الإمربيالية اأيام الزحف الكبري على 

اأفريقيا، ا�صتهل املوؤلف كتابه بالتاأكيد على 
اأن ما تدل عليه هذه العبارة من �صداع غربي 

ب�صبب ما يجري يف القارة ال�صمراء، هو 
ل يزال موجودًا حتى بعد اأن اأ�صبح الفتح 

ال�صتعماري من خملفات املا�صي، ويقرر 
املوؤلف اأن ذلك ال�صداع له �صكل خمتلف ؛ فبعد 
اأن كان قدميًا ب�صبب التفكري يف ابتكار خطط 
جديدة للتق�صيم، اأ�صبح الآن ب�صبب ما يجتاح 

القارة من موجة معادية لال�صتعمار ل نظري 
لت�صاعها وتاأثريها، وقيام اأغلب دول القارة 
بالتخل�س من التبعية الإمربيالية، كما يقرر 
الكاتب اأن تف�صخ الإمرباطورية الربتغالية ـ 

اآخر الإمرباطوريات ال�صتعمارية يف اأفريقيا 
ـ خلق موقفًا خا�صًا يف جنوب القارة كان من 

�صاأنه تقلي�س فر�س م�صالح الغرب يف هذه 
القارة، وحتريك حركات التحرر الوطني 

التي جتتاح القارة حتى الآن. 

ا�سرتاكية جديدة 
ويرى املوؤلف اأن ال�صر يف موجات التحرر 

الإفريقي التي قّل�صت ال�صيطرة الغربية 
على القارة، هو اأفكار ال�صرتاكية العلمية 

التي باتت تتمتع بجاذبية متزايدة لدى 
الإفريقيني، وذلك منذ اأن اأعلن العديد من 

البلدان الإفريقية تلك ال�صرتاكية كهدف لها، 
ف�صرعت بالفعل يف اإعادة �صياغة العالقات 

القت�صادية ـ الجتماعية يف جمتمعاتها اىل 
اأ�ص�س غري راأ�صمالية، وذكر الكاتب من تلك 

البلدان غينيا، مدغ�صقر، بنني، الكونغو، 
اأجنول، موزمبيق، تنزانيا، اأثيوبيا، 

واأو�صح الكاتب اأن هذا الجتاه ال�صرتاكي 
العلمي يف اأفريقيا �صجع على قيام وتاأ�صي�س 
الأحزاب الثورية، بالإ�صافة اإىل اأمر اآخر هو 
منو دور الطبقة العاملة يف الن�صال من اأجل 
التحرر الجتماعي ؛ حيث يتزايد وعي هذه 

الطبقة العاملة بدورها التاريخي كطليعة 

للتغيري اجلذري للمجتمع على الأ�ص�س 
ال�صرتاكية التي توفر الظروف لتوحيد 

جمموع ال�صعب العامل با�صم الدميقراطية 
والتقدم، وهو ما اأدى اإىل موجة من تاأميم 

امل�صالح الأجنبية يف اأفريقيا، وقيام الأفارقة 
بالن�صال امل�صتميت من اأجل نظام اقت�صادي 
عاملي جديد يقوم على اأ�صا�س اإعادة �صياغة 

منط العالقات القت�صادية مع الدول 
الراأ�صمالية املتقدمة. 

الداخل واخلارج 
ويف مقارنة بني جذور الت�صلط الغربي، 

وحركات التحرر الإفريقي، يوؤكد الكاتب اأن 
الأفارقة يوؤمنون يف املا�صي واحلا�صر باأن 

ال�صتعمار عن�صر اأجنبي م�صتورد ل يزال 
يحاول فر�س نف�صه على قارتهم، واأن اأفكار 

التحرر الوطني مل ت�صتجلب من اخلارج 
لأن جذورها عميقة يف الرتبة الإفريقية، 

ويدلل الكاتب على ف�صح ل اإن�صانية نظام 
ال�صيطرة ال�صتعمارية يف اأفريقيا مبا كتبه 

اأحد املوؤرخني حني قال"لو قدر لأفريقيا 
اأن تكت�صحها كوارث الطبيعة على مدى 

ربع قرن، فاإن ال�صرر الذي كان �صيقع 
على ال�صعب الإفريقي، مل يكن ليقا�س مبا 
قدمه هذا ال�صعب ب�صبب ارتباطه باملدنية 

الغربية"وهنا يقرر الكاتب اأن ال�صتعمار هو 
امل�صوؤول عن وجود 18 بلدًا اأفريقيًا ـ بح�صب 

منظمة العمل الدولية ـ �صمن البلدان الأفقر 

يف العامل، ومن ناحية اأخرى يقرر املوؤلف 
اأنه لتزال القوى ال�صتعمارية وعلى راأ�صها 
اأملانيا الغربية والوليات املتحدة الأمريكية 

حتاول جاهدة بث �صمومها ال�صتعمارية 
اخلارجية، ملواجهة حركات التحرر الداخلية 

باعتبارها تهديدh مل�صاحلها الأنانية، 
القت�صادية وال�صيا�صية والع�صكرية يف 

اأفريقيا. 

اأمريكا والكنز االأفريقي 
وحول عالقات الوليات املتحدة الأمريكية 

وم�صاحلها يف اأفريقيا، يقرر الكاتب اأن 
الوليات املتحدة هي اأكرب م�صتثمر يف 

اأفريقيا، خا�صة يف جمالت تكرير البرتول 
والتعدين وال�صناعات ال�صلعية والتجارة 

وفروع القت�صاد الأخرى، واأن ال�صناعات 
ال�صلعية حتقق لأمريكا اأعلى الفوائد بف�صل 

الأيدي العاملة البالغة الرخ�س واملناجم 
الغنية التي متد الوليات املتحدة باملواد 

ال�صرتاتيجية مثل النفط واحلديد والكروم 
واملنجنيز والبوك�صيت والتنج�صنت 

والفلزات الالحديدية النادرة والذهب 
واملا�س ؛ فاأفريقا ـ بح�صب اإح�صائيات 

الكتاب ـ متد الوليات املتحدة بـ 72% من 
اإنتاجها من الكوبالت، و51% من املنجنيز، 
و43% من الأنتيمون، و14% من النحا�س، 

وجممل ما ت�صتورده تقريبًا من املا�س 
والكولومبيت وزيت النخيل واأكرث من 
50% من الكاكاو واملاهوجني والقطن 

طويل التيلة وكمية كبرية من الذهب 
واملطاط واجلرافيت والنفط، كما ت�صيطر 

الحتكارات الأمريكية على ا�صتخراج 
اليورانيوم، كما يقرر الكاتب ـ لي�س من قبيل 

امل�صادفة اأن تذهب ال�صتثمارات الأمريكية 
اإىل كنز اأفريقيا الطبيعي. 

راأ�س اجل�سر 
وحتدث الكاتب عن جمهورية جنوب اأفريقيا 

باعتبارها حمور اهتمام امل�صالح الغربية 
وال�صيا�صات الإمربيالية ؛ حيث اأكد اأن 

العتبارات ال�صرتاتيجية تلعب دورًا كبريًا 
يف تلك ال�صيا�صات جتاه جنوب اأفريقيا ؛ 
فهذه اجلمهورية الإفريقية تدور يف فلك 

الناتو وترتبط بالغرب ارتباطًا وثيقًا، ومن 
ثم ي�صري الكاتب اإىل ما قام به الغرب من 

حماولت لحتواء جنوب اأفريقيا من خالل 

اقرتاح اإقامة منظمة حلف جنوب الأطلنطي 
) �صاتو ( وحتويل الناتو ) منظمة حلف 

�صمال الأطلنطي ( اإىل اآتو ) منظمة احللف 
الأطلنطي ( وهي فكرة اأو�صح الكاتب اأنها 

ترجع اإىل ال�صتينيات، واأو�صح الكاتب 
اأي�صًا اأن ال�صر يف اهتمام الغرب الإمربيايل 

بجنوب اأفريقيا يرجع ملا لها من دور كبري 
يف املخططات الإمربيالية باعتبارها"راأ�س 

ج�صر"يف العدوان على البلدان الأفريقية 
امل�صتقلة، كما اأن قرب اأفريقيا من منطقة 

ال�صرق الأو�صط املتفجرة، يلعب دورًا 
مهمًا ـ كما يو�صح الكاتب ـ يف خمططات 

زعماء الناتو، خا�صة واأن عالقة دول 
الناتو بعن�صريي جنوب اأفريقيا لها تاأثري 
مبا�صر وغري مبا�صر على ال�صراع العربي ـ 

الإ�صرائيلي واملوقف يف اإيران. 

املرتزقة 
ويف ختام الكتاب، نبه الكاتب اإىل �صالح 
جديد، اأ�صبح من وجهة نظره من اأخطر 
الأ�صلحة التي ي�صتخدمها الغرب الطامع 

لزعزعة القارة الإفريقية ال�صمراء، والق�صاء 
على اأية مالمح ثورية فيها، هذا ال�صالح 

هو"املرتزقة"اأو"كالب احلرب"كما اأ�صماهم 
�صك�صبري، اأو"جنود امل�صتقبل"كما تطلق 

عليهم ال�صحافة الغربية، اأو"ال�صالح 
ال�صرتاتيجي اجلديد لالإمربالية"كما 

اأ�صماهم ماثيو كريكو، رئي�س جمهورية 
بنني ال�صعبية، واأو�صح الكاتب اأن وفود 

البلدان الإفريقية التقدمية اتفقوا على 
اأن �صل�صلة الأحداث اجلديدة يف التاريخ 

الأفريقي والتواجد ال�صرير جلنود املرتزقة 
الذي �صكل خطرًا وتهديدًا كبريين، مل يكن 
من قبيل امل�صادفة، واأن ما حدث قدميًا يف 

غزو اأجنول، وغارات الكوماندوز اجلوية 
على موزمبيق، والعدوان على غينيا، 

والنقالب الذي وقع يف جزر كومورو، مل 
يكن �صوى ردة فعل جتاه تثوير اأفريقيا 

واأيديولوجيتها ال�صرتاكية احلرة ؛ حيث 
جعل الغرب اجلندى املحرتف الذي يقتل 
من اأجل املال، هو القوة الفتاكة املوجهة 

�صد الدول الإفريقية، والأداة الأوىل 
خللق ال�صطراب القت�صادي وال�صيا�صي، 
وباخت�صار ـ كما يقرر الكاتب ـ فاإن جندي 

امل�صتقبل هو جندي يحارب من اأجل اإعادة 
املرحلة ال�صتعمارية اإىل اأفريقيا.

"افريقيا .. قارة ثائرة" لـ فاديمير سمونوف 
التحرر اإلفريقي طوق النجاة لقارة 
مغرية لعيون الطامعين

فرنسوا تريفو يقدم تجربته 
السينمائية في »أفام حياتي«

مستقبل النمو االقتصادي في عالم متعدد السرعات

عر�س: حم�سن ح�سن

هذا الكتاب " افريقيا قارة ثائرة " ملوؤلفه فالدميري �سمونوف ، �سادر عن دار الثقافة اجلديدة بالقاهرة، يف مئة و�ستني �سفحة من القطع 
ال�سغري، من ترجمة بدر ال�سيد �سليمان، وفيه يتعر�س موؤلفه للق�سايا االإفريقية امللحة التي ت�سغل اأذهان االأفارقة وغريهم من املهتمني 
بالقارة ال�سمراء، والطامعني فيها من قوى الغرب االإمربيايل املت�سلط، وقد األقى املوؤلف ال�سوء بقوة على تلك االأطماع اخلارجية يف القارة 
االإفريقية التي بداأت تاأخذ �سكال مراوغًا بعد حترر الغالبية ال�ساحقة من �سعوبها، كما يتحدث الكتاب عن ن�سال ال�سعوب االإفريقية من 
اأجل التحرر الكامل ، وكيفية تغلبها على م�سكالت التخلف احل�ساري التي ورثتها عن العهود اال�ستعمارية. 

اأ�صدر م�صروع »كلمة« التابع لهيئة 
اأبوظبي للثقافة والرتاث كتابًا جديدًا 

بعنوان »اأفالم حياتي« لفرن�صوا 
تريفو، والذي قام بنقله للعربية 

املرتجم ال�صعيد بوطاجني.
يندرج كتاب »اأفالم حياتي« �صمن 
كتب النقد ال�صينمائي، وهو يقوم 

على التجربة العميقة للموؤلف، ومل 
يلتزم املوؤلف مبنهج وا�صح، واحلال 

اأن طبيعة املقالت هي التي فر�صت 
هذه القراءة املتحولة، على �صاكلة 

رولن بارت اإىل حد ما، مع اختالف 
يف املنطق.

يف هذا الكتاب كثري من الإملام بالفن 
ال�صينمائي ومف�صالته املركبة: 

الفكرة، الن�س، ال�صيناريو، الإخراج، 
الديكور، الإ�صاءة، التمثيل، القتبا�س، 
الرتكيب، احلوار، الإمياءة، ال�صورة، 

الت�صميم، البناء، العالمة، اللون، 
احلركة..

كم من عني كانت لرتيفو؟ ثمة ما ي�صبه 
كلية احل�صور واملعرفة، لي�س لأنه ناقد 

اأو خمرج وح�صب، بل لأنه �صاهد اأعظم 
الأفالم ولعدة مرات من مواقع متبدلة، 

وبعيني امل�صاهد الب�صيط والناقد 
واملخرج وعيون الآخرين كذلك.

فرن�صوا تريفو 1932-1984 خمرج 

وكاتب �صيناريو وناقد �صينمائي 
فرن�صي، من اأهم اأعماله ال�صينمائية: 

»العرو�س ترتدي الأ�صود«، »جول 
وجيم«، »حكاية اديل«، »الليل 

الأمريكي«، »املرتو الأخري«، ومن 
موؤلفاته النقدية: »هيت�صوك«، 

»رام�صاي«، »وهما عمالن يتعلقان 
بق�صايا ال�صينما، وقد ا�صتغل ناقدًا 

�صينمائيًا يف عدة �صحف وجمالت، 
وعرف ب�صجاعة ا�صتثنائية وعبقرية 

لفتة ودقة يف التقييم.
اأما مرتجم الكتاب فهو ال�صعيد 

بوطاجني اأ�صتاذ جامعي من اجلزائر، 
له جمموعة من الإ�صدارات املتنوعة، 

عمل يف عدة جمالت رئي�س حترير 
ومدير حترير وع�صوًا يف هيئات 
ا�صت�صارية، من ترجماته: »جنمة« 

لكاتب يا�صني، »النطباع الأخري« ملالك 
حداد، »ع�س يومك قبل ليلك« حلميد 

غرين، »مو�صوعة الق�صة اجلزائرية« 
لكري�صتيان عا�صور، »حي اجلرف« 

ل�صادق عي�صات.

عامل  يف  القت�صادي  النمو  "م�صتقبل 
متعدد ال�صرعات" عنوان الكتاب 

اجلديد الذي �صدر عن "فارار، 
�صرتاو�س وجريو" للموؤلف مايكل 

�صبين�س هذا العام.
وبح�صب قراءة �صعيد كامل يف جملة 

يركز  نظر" الإماراتية،  "وجهات 
تلك  على  اجلديد  كتابه  "�صبين�س" يف 

الحتكاكات التي تظهر عندما يحاول 
العامل املواءمة بني العمالقة اجلدد 

ال�صاعدين، مثل ال�صني والهند، وبني 

الدول البطيئة النمو مثل اأمريكا.
يقول املوؤلف اإن اليابان كانت الدولة 

الأوىل التي حققت منوًا مرتفعًا، 
وم�صتدامًا، وعايل ال�صرعة يف فرتة 
ما بعد احلرب العاملية الثانية، واأنها 

فعلت ذلك وحدها قبل اأن تتبعها حفنة 
من الدول ال�صغرية ن�صبيًا والتي اأُطلق 

عليها لقب "النمور الآ�صيوية".
ويت�صاءل املوؤلف عما اإذا كان من 

املمكن لهذه الرتكيبة اأن تنجح، عندما 
حتاول 60 يف املئة من الب�صرية بقيادة 

ال�صني والهند حتقيق النمو ال�صريع.
وي�صري يف هذا ال�صياق اإىل اأن العوملة 

كانت عن�صرا لزما للنمو ال�صريع 
لالقت�صادات ال�صاعدة، لكنها قادت 

اأي�صًا اإىل تزايد معدلت عدم امل�صاواة 
بني فئات املجتمع يف الدول املتحولة 

للرثاء، والتي ا�صتجاب بع�صها ملطالب 
معاجلة هذه الظاهرة باإقامة اأ�صيجة 

اجتماعية واقية حلماية الطبقات 
الأكرث فقرًا يف املجتمع بينما تلكاأ 

بع�صها عن ذلك.

�صدر حديثًا عن دار »�صرق غرب« 
الرتجمة العربية لكتاب ال�صاعر 

والأكادميي الأمريكي هربرت مي�صن 
»ملحمة جلجام�س« والذي ترجمه 

ال�صاعر العراقي �صهيل جنم.
ووفقًا ل�صحيفة لبنانية فاإن موؤلف 
الكتاب هربرت مي�صن متخ�ص�س 

يف اأدب ال�صرق القدمي، األف العديد 
من الكتب والدرا�صات من بينها 
كتابه املرجعي »احلالج«، ويف 

كتابه هذا �صكلت امللحمة ال�صومرية 
ال�صهرية م�صدر اإلهام بالن�صبة له، 

حيث عمد يف كتابه اإىل تاأويل 
امللحمة، باأ�صلوب مل يوؤِذ الأ�صل... 
ة ال�صعرّية التي  فهو ي�صفها بالق�صّ

تدور حول اأ�صئلة مركزّية مثل املوت 
والفناء واخللود، وتدفع قارئها اإىل 

تلقيها بفهم جديد كّل مرة.
ويف الكتاب يبداأ مي�صن ب�صرد 

تفا�صيل امللحمة، من احلديث عن 
جلجام�س، وكيف كان ملكًا لأوروك، 

ته مع �صديقه اأنكيدو،  مرورًا بق�صّ

حّتى قتله الوح�س خمبابا.
ويجعل مي�صن من امللحمة جزءًا 

من �صريته الذاتية، حيث يعلن 
اأنه اكت�صفها لأّول مّرة عام 1954، 

»عندما كان طالبًا يف هارفرد، 
وكيف اأّن روؤيته لها تاأّثرت بالرتاث 

الإجنليزي عن الطبيعة والرتاجيديا 
والعاطفة«.

اأعلنت مكتبة الإ�صكندرية موؤخرًا عن اأول 
كرا�صة من �صل�صلة كرا�صات املخترب والتي 

تهتم بعر�س اأهم الدرا�صات الأدبية التي 
تعر�س باملخترب، وحملت الكرا�صة الأوىل 

عنوان "اأ�صواء على الأدب العراقي" للكاتب 
العراقي عبد الإله عبد القادر.

ووفقًا لـ�صحيفة "الأ�صبوع" اأو�صح منري 
عتيبة امل�صرف على املخترب اأن اإهتمام 

الكرا�صة الأويل بالأدب العراقي ينبع من 
اأهمية الكاتب عبد الإله عبد القادر و جناحه 
يف اإلقاء ال�صوء على الأدب العراقي روائيا 

و م�صرحيا، اإىل جانب ما متتع به العراق 
من ثقافة و ح�صارة. يذكر اأن "خمترب 

ال�صرديات" يهدف اإىل اإن�صاء و تدعيم حركة 
نقد قوية و فاعلة ، ومد ج�صور املعرفة بني 

التيار الإبداعي النقدي ال�صكندري وبني 
املبدعني والنقاد يف جميع اأنحاء م�صر 

والوطن العربي ، اإيل جانب التوا�صل مع 
اأحدث الإبداعات العاملية يف جمال ال�صرد.

أكاديمي أمريكي يكتب عن 
»ملحمة جلجامش«

العراق في أول 
كراسات األدب 

باإلسكندرية
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اوقفت م�صر على مدار القرن الع�صرين العديد 
من حالت العنف ال�صيا�صي والذي و�صل 

يف بع�س احلالت اإىل اأعمال عنف واإرهاب 
واغتيالت لبع�س ال�صخ�صيات ال�صهرية  

على اختالف جمالتهم من مفكرين واأدباء 
و�صيا�صيني و�صخ�صيات عامة وكانت هذه 

احلوادث  موؤ�صرا على امليل اإىل التحول فى 
لغة احلوار اإىل العنف نتيجة الختالف فى 
الآراء . بالإ�صافة اإىل اأن هناك حالت عنف 

خطرية وقعت نتيجة  لبع�س حماولت اأفراد 
من اجلماعات املتطرفة    لفر�س الراأي بالقوة 

وهو مايعد من الأمور اخلطرية التي كبدت 
م�صر الكثري من اخل�صائر على كل الأ�صعدة 
وامل�صتويات خالل تلك الفرتات الع�صيبة . 
ولذلك فاإن التاأكيد الدائم على اأهمية �صيادة 
لغة احلوار ونبذ العنف يعد من املتطلبات 

الأ�صا�صية ل�صمان الأمن املجتمعى يف خمتلف 
املجتمعات ومن هنا تاأتي اأهمية كتاب » 

الإغتيالت ال�صيا�صية فى م�صر«  للموؤلفني 
الدكتور خالد عزب والباحثة �صفاء خليفة  

وال�صادر عن دار الكتاب العربى الذي يتناول  
يف 670 �صفحة اأ�صهر حوادث الغيتالت 

التي �صهدتها م�صر على مدار القرن الع�صرين 
حيث يركز املوؤلف على  ظروف ومالب�صات كل 
حادث على حدة  بالإ�صافة لبيانات ومعلومات 

تف�صيلية  عن ال�صخ�صية حمور الأحداث 
والتي  اإ�صتهدفتها عملية الغتيال وكذلك 
معلومات تف�صيلية عن القاتل والأ�صباب 

والدوافع التي دفعته لرتكاب اجلرمية والقيام 
بها م�صتعينا باملحا�صر الر�صمية وم�صتندات 

التحقيقات والوثائق اخلا�صة باحلادث �صواء 
وثائق م�صرية اأو اأجنبية  يف هذا الكتاب 

لثماين حالت من الغتيالت ال�صيا�صية والتي 
اأحدثت اأ�صداء وا�صعة فى ع�صرها واأثارت 

حولها جدل كبريا. وقد اإختار املوؤلفان طريقة 
العر�س التي تعتمد على املنهج التاريخي فبداأ 

باحلوادث الأقدم فالأحدث و�صول لغتيال 
الرئي�س الراحل اأنور ال�صادات .

اغتيال بطر�س 
يبداأ الكتاب بحادث اغتيال يعد اأول جرمية 

�صيا�صية  يف م�صر عام 1910 عندما قام �صاب 
يدعى  اإبراهيم نا�صف الورداين  باإطالق 
الر�صا�س  على بطر�س غايل با�صا  فقتل 

عافه  يف احلال ومل تفلح معه حماولت اإ�صٍ
يف امل�صت�صفى حيث كانت ال�صابة مبا�صرة 

ومميتة وقد زاره  خديوي م�صر عبا�س حلمي 
الثاين ولكن بعد اأن مات. ويك�صف الكتاب 

عن اإجراءات التحقيق مع القاتل حتى اعرتف 
باجلرمية والأ�صباب التى دفعته لرتكابها 
م�صريا اإىل اأن الورداين وهو ال�صاب الذى 
اأطلق الر�صا�س على غايل قال اأنه اإرتكب 

جرمية القتل لأنه راأى اأن بطر�س غاىل خائن 
وي�صتحق القتل وبعد هذا العرتاف كان من 
الطبيعي اإحالته اإىل حمكمة اجلنايات التي 
حكمت باإعدامه �صنقا ومت تنفيذ احلكم عليه 
فى يونيو من عام 1910 وامللفت للنظر هو 
ال�صرعة ال�صديدة فى التحقيقات واإجراءات 
املحاكمة مع املتهم والتي مل ت�صتغرق �صوى 

�صهرين تقريبا من حلظة اإرتكابه اجلرمية 
وحتى تنفيذ حكم العدام فيه.

ال�سرييل �ستاك
ملن ليعرف من هو ال�صري يل �صتاك  كان 

�صردار اجلي�س امل�صري يف بداية الع�صرينات 
بالقرن املا�صي خالل الإحتالل الربيطاين 

على م�صر وقد اإختار املوؤلفان  حادث اإغتياله 
للحديث عنه �صمن احلوادث الهامة التي 

وقعت يف تلك الفرتة نظرا للنتائج اخلطرية 
التي اأ�صفر عنها هذا احلادث ويحكي الكتاب 

عن مالب�صات عملية اإغتيال ال�صري �صتاك 

يف نوفمرب 1924 عندما حان وقت �صفره 
اإىل اإجنلرتا اإل اأن بع�س ا�صباط امل�صريني 

طلبوا منه اأن ميد اإقامته يف م�صر ب�صعة اأيام 
حتى يتمكنوا من عمل حفل وداع له  ووافق 

وبعدها بيومني واأثناء خروجه من مقر عمله 
ومعه الياور اخلا�س به الكولونيل »باتريك 

كامبل« فوجئ بخم�صة اأ�صخا�س ميطرونه 
بالر�صا�س من جميع الجتاهات مما اأدى اإىل 
مقتله فى احلال و�صخ�صت م�صت�صفى الأجنلو 

اأمريكان بالقاهرة �صبب الوفاة باأنها ترجع 
اإىل اخرتاق �صت ر�صا�صات لل�صدر والقلب . 
ويف املقابل كان رد الفعل الإجنليزي �صر�صا 

فتعاملوا بوح�صية مع امل�صريني امل�صتبه 
بهم وقب�صوا على عدد كبريب�صكل ع�صوائى 

حتى مت ت�صييق دائرة الإتهام على 7 من 
امل�صتبه بهم وحكم عليهم بالإعدام �صتقا فى 

ظل اأو�صاع ع�صيبة نتج عنها �صقوط وزارة 
�صعد زغلول والق�صاء على �صعبة الغتيالت 

التابعة للحزب الوطني وانفراد الإجنليز 
بحكم ال�صودان، وتعطيل د�صتور 1923.

اغتيال فى جل�سة �سرية
وتتوا�صل الأحداث واملالب�صات ويتحرك 

الزمن باملوؤلفني لي�صل اإىل مرحلة الأربعينات 
حيث احلرب العاملية الثانية واأحداثها 

ال�صاخنة واإنعكا�صاتها على الأحوال 
ال�صيا�صية مب�صر اآنذاك وعلى راأ�صها حادث 
اغتيال اأحمد ماهر با�صا رئي�س وزراء م�صر 

حينئذ. ويك�صف الكتاب عن تورطه اأو 
اتهامه بالتورط هو والنقرا�صي با�صا يف 

قتل ال�صرييل �صتاك م�صريا اإىل اأنه قد �صدر 
�صدهما حكم بالإعدام  ب�صبب هذا الإتهام قبل 

ان يتم اإ�صدار حكم اآخر بالرباءة ل�صاحلهما 
قبل اأن يتوىل ماهر رئا�صة الوزراء مب�صر 
وقد اأدى اإتخاذه بع�س املواقف ال�صيا�صية 

املناه�صة لدول املحور واإعالنه احلرب على 
مع�صكرهم واإقحام م�صر يف هذا المر ل�صالح 
املع�صكر الإجنليزي واحللفاء اأدى كل ذلك اإىل 
اإثارة الغ�صب العام �صده وحتى امللك فاروق 

ت�صامن مع حزب الوفد �صده ما نتج عنه 
حالة من ال�صخط عليه وتردد اأنه موال لليهود 

وهو ما ا�صتفز  اأحد ال�صباب الذى اقتحم  
جل�صة �صرية كان يناق�س فيها اأحمد ماهر 

با�صا  طلب اإعالن احلرب على اليابان وقام 
ال�صاب باإطالق الر�صا�س علي اأحمد ماهر 

الذي مات متاأثرا بجرحه، والقي القب�س على 
اجلاين واأحيل للمحاكمة، ومت اإعدامه ومن 
املفارقات التى ك�صف عنها الكتاب  اأنه مثلما 
قتل ماهر كانت وفاة النقرا�صي با�صا رئي�س 

وزراء م�صربالغتيال اأي�صا على يد �صاب 
يدعى عبد املجيد ح�صن ينتمي اإىل الإخوان 

امل�صلمني، وكان يرتدي زيا ع�صكريا، باإطالق 
الر�صا�س عليه عند و�صوله اإىل مبنى وزارة 
الداخلية وحكم علي اجلاين بالإعدام، ونفذ 

احلكم. وكانت هناك مالب�صات واأحداث 
خطرية مواكبة لهذه احلادثة اأهمها نكبة 

1948 وما ك�صفت عنه من ف�صاد م�صت�صري يف 
اجلي�س اآنذاك.

اغتيال اأمني عثمان
 فى فرتة معا�صرة لالأحداث ال�صابقة 

وحتديدا بعدها بعام تقريبا ويف عام 1946 
ي�صرح الكتاب عملية اغتيال اأخرى  اأمني 

عثمان وزيرمالية م�صر يف تلك الثناء  
وهي العملية التي اثارت جدل وا�صعا يف 

الأو�صاط ال�صيا�صية مب�صر خا�صة حول 
املتورطني يف اإرتكابها . ويخ�ص�س الكتاب 

�صطورا لإلقاء ال�صوء على �صخ�صية اأمني 
عثمان وعالقته بالإجنليز التي كانت اأحد 
مربرات قتله وي�صري املوؤلفان اىل اأنه  من 

مواليد الإ�صكندرية وتلقى تعليمه يف كلية 

فيكتوريا .. ثم �صافر اإىل بريطانيا لدرا�صة 
القانون بجامعة اأك�صفورد وتزوج من �صيدة 

اإجنليزية تدعي »كاتلني جريجوري« وهو 
ماكان له الف�صل يف اإحداث نقلة كبرية 

فى حياته وترقيه يف املنا�صب وقربه من 
الإجنليز ف�صاروزيرا للمالية على ح�صاب 

جتويع ال�صعب امل�صري خالل فرتة احلرب 
العاملية الثانية فبدل من م�صاعدة امل�صريني 

على تدبري معي�صتهم املتعرثة قام اأمني عثمان 
با�صتقطاع مبلغ األف جنيه- ح�صب ماجاء 

بالكتاب -  وقدمها هدية لإجنلرتا با�صم 
ال�صعب امل�صرى لإ�صالح ما دمرته الغارات 
الأملانية على القرى الإجنليزية.. يف نف�س 
الوقت الذي كان فيه امل�صريون مت�صررين 

من �صيا�صات التق�صف املايل التي كان يفر�صها 
اأمني عثمان اأثناء احلرب وبعدها الأمر 

الذي ا�صتفز م�صاعر امل�صريني واأثار غ�صبهم 
خا�صة بعدما تردد عن مكافاآة اإجنلرتا له 

بقرب تعيينه رئي�صا للوزاراء   الأمر الذي 
دفع جمموعة من امل�صريني  بقتله انتقاما 

مما اعتربوه خيانة يف حق الوطن وقيل اأن 
من بني املتورطني يف هذا احلادث الرئي�س 

الراحل اأنور ال�صادات الذي كان وقتها 
�صابطا �صغريا باجلي�س امل�صري  وقتل اأمني 

عثمان وقب�س على  القاتل ح�صني توفيق 
وحكم عليه هو ورفاقه بال�صجن لكنه جنح 

يف الهرب دون العثور له على اأي اأثر.  

اإغتيال ال�سيخ البنا
ل�صك اأن اغتيال ال�صيخ ح�صن البنا موؤ�ص�س 
جماعة الإخوان امل�صلمني يف م�صر يعد من 

اأ�صواأ احلوادث املوؤ�صفة  التي �صهدها القرن 
الع�صرون   ذلك اأنها كانت م�صحوبة باأو�صاع 
�صيا�صية �صيئة عا�صها امل�صريون وقتها حيث 

كان وقع اغتيال النقرا�صي با�صا رئي�س 
الوزراء ومت حل جماعة الإخوان امل�صلمني 

وتويل اإبراهيم با�صا عبد الهادي من�صب 
رئي�س الوزراء خلفا للنقرا�صي واأعلن   حالة 

الطوارئ وطبق الأحكام العرفية، و�صن 
حملة اعتقالت �صد اأع�صاء جماعة الأخوان 

امل�صلمني، ووجه اإليهم عنفا �صديدا انتهى 
باغتيال ال�صيخ ح�صن البنا املر�صد العام 

لالإخوان عام 1949 وهو خارج من جمعية 
ال�صبان امل�صلمني، ومل يعرث على القاتل 

حينذاك، اإل اأن املوؤلفني اأ�صارا اإىل اأنه بعد 
ثورة يوليو 1952 تبني اأن امللك فاروق 

قد اأو�صى باغتيال البنا نظرا لغ�صبه من 
اجلماعة لنتقادها اأ�صلوب حياته وف�صاده، 

وقد ك�صفت التحقيقات التي اأجريت بعد 
الثورة اأن اأفرادا تابعني للحر�س احلديدي 

للملك هم الذين قاموا بتنفيذ العملية!

ال�سيخ الذهبى
ويقفز بنا الكتاب قفزة تاريخية طويلة 

لي�صل اإىل مرحلة ال�صبعينات  وحادث اإغتيال 
الدكتور ح�صني الذهبي وزير الأوقاف 

ال�صابق وقتها  يف يوليو عام 1977 ليك�صف 
عن الطريقة الب�صعة التي اأغتيل بها ال�صيخ 

الكبري حيث قامت جمموعة من ال�صباب 
بالذهاب اإىل بيته الكائن يف مكان مهجور 

بعيدا عن الزحام وهو ما�صهل عليهم مهمتهم 
وكان اأحدهم يرتدي زي �صابط �صرطة 

وطرق الباب ومعه باقي املجموعةوخطفوه 
من بيته اأمام اأولده بعد اأن اأجربوهم  على 

اإيقاظه من نومه بحجة اأنهم من مباحث اأمن 
الدولة واإ�صطحبوه فى �صيارتهم ولكنهم 

اأدركوا اأنه ك�صفهم وعلم اأنهم لي�صوا �صباطا 
وي�صتطرد الكتاب يف �صرد بع�س التفا�صيل 

حول احلوار الذى دار بني ال�صيخ الذهبى 
وخاطفيه والتى ك�صفت له حقيقة اإنتماءاتهم 

املتطرفة. فقاموا على الفور بقتله يف بيت 
مهجور حيث مت العثور على جثته.

اأنورال�سادات
مامن �صك اأن حادث املن�صة اأو حادث 

اغتيال الرئي�س الراحل اأنور ال�صادات 
يعد من اأ�صهر حوادث الغتيالت يف 

تاريخ م�صرنظرا ملالب�صاته التي مل تفك 
�صفراتها حتى اليوم ونظرا للنتائج التي 
اآلت اإليها م�صر بعد هذا احلادث وي�صرد 
الكتاب وقائع احلادث بالتف�صيل وكيف 
اأنه وقع يوم ال�صاد�س من اأكتوبر وهو 

نف�س تاريخ الحتفال بن�صر اأكتوبر 
املجيد ويف هذا اجلزء من الكتاب 

يحاول الكاتبان اإ�صافة بع�س التفا�صيل 
ملثرية ل�صهية القارئ والتي قد لتكون 

متداولة حيث يك�صف عن تعر�س 
ال�صادات لربع ع�صرة حماولة اغتيال 

ومل تنجح اإل املحاولة اخلام�صة ع�صرة 
التي قتل فيها ال�صادات يوم  اإحتفاله 

بن�صره الكبري.

كتاب يكشف أسرار أخطر عمليات 
تصفية السياسيين المصريين في القرن 

العشرين

»االغتياالت ال�سيا�سية فى م�سر«

عر�س : �سفاء عزب

مقتل بطر�س غاىل واأول جرمية �سيا�سية فى م�سر

حكاية ال�سري الذى اأدى مقتله اإىل �سيطرة 
االإجنليز على ال�سودان

رئي�سا وزراء م�سريان تورطا فى اغتيال ال�سردار 
االإجنليزى ثم قتال فى ظروف غام�سة

اغتيال ال�سيخ البنا وال�سيخ الذهبى فى ظروف غام�سة

ك�صف اأن�س دنقل �صقيق ال�صاعر الراحل اأمل دنقل 
عن اأنه يعتزم ن�صر ق�صائد جديدة لأمري �صعراء 

الرف�س يف الأ�صهر القليلة القادمة من العام 
اجلاري. 

ولفت اإىل اأن هذه الق�صائد ترتاوح بني العاطفية 
وال�صيا�صية، حيث تتناول حبه الأول، وحرب 

اليمن، واحلكم الع�صكري.
واأو�صح اأن�س دنقل يف ت�صريح لوكالة اأنباء 

ال�صرق الأو�صط اأنه ميتلك نحو 25 ق�صيدة لأمل 
دنقل، الذي حلت الذكرى الـ28 لوفاته قبل اأيام، 

مل يتم جتميعها من قبل يف اأي ديوان، منها 
حوايل 15 اأو 16 ق�صيدة جديدة مل ي�صبق اأن 

ن�صرت.
واأ�صاف اأن اعرتا�س اأرملة �صقيقه الكاتبة 

ال�صحفية عبلة الرويني على ن�صر هذه الق�صائد 
هو ما عطل خروجها اإىل القراء، م�صريا اإىل اأن 
هذه الق�صائد كتبها دنقل على مدار 16 عاما من 

العام 1962 حتى 1978.
وقال اأن�س دنقل اإن هذه الق�صائد ترتاوح بني 

العاطفية وال�صيا�صية، حيث تتناول حبه الأول، 
وحرب اليمن، واحلكم الع�صكري، واأنه مل يتح له 
ن�صرها لأنه كان ينتظر جتميعها يف ديوان.. يف 
حني ك�صف اأن هناك درا�صة لأمل دنقل عن قبيلة 

قري�س مل تن�صر يف م�صر من قبل، و�صوف يقوم 
بن�صرها قريبا.

وقال ال�صاعر اأحمد عبد املعطي حجازي اإن �صعر 
دنقل يواكب الأزمنة املختلفة، م�صريا اإىل اأن 

دنقل ي�صتحق لقب "�صاعر امل�صتقبل"، لأنه �صدق 
يف �صعره، و�صدق كاإن�صان مع من عرفوه.
من جانبه، قال ال�صاعر حممد اإبراهيم اأبو 

�صنة اإن اأمل دنقل لديه قدرة غري عادية على 
جمابهة الأزمات، وهو ما ظهر جليا يف جتربة 
مر�صه، اإذ اأ�صر على موا�صلة الإبداع، واتخذ 

من هذه التجربة منطلقا لذلك، فخرج علينا 

بتجربة "اأوراق الغرفة 8"، لتعك�س قدرته على 
ا�صتخال�س ال�صعر من الأزمات.

يذكر اأن اأمل دنقل من مواليد العام 1940 يف 
حمافظة قنا، ورحل اإىل القاهرة بعد اأن اأنهى 

درا�صته الثانوية. والتحق بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة، لكنه انقطع عن الدرا�صة منذ العام الأول 

بحثا عن م�صدر رزق.
وعمل موظفا يف حمكمة قنا وجمارك ال�صوي�س 

والإ�صكندرية، ثم يف منظمة الت�صامن الأفرو-
اآ�صيوي برعاية الأديب يو�صف ال�صباعي.

و�صدرت لدنقل �صت جمموعات �صعرية هي: 
على  و"تعليق  اليمامة"،  زرقاء  يدي  بني  "البكاء 

ما حدث"، و"مقتل القمر"، و"العهد الآتي"، 
و"اأقوال جديدة عن حرب ب�صو�س"، و"اأوراق 

الغرفة 8" الذي كتبه يف غرفة املعهد القومي 
لالأورام، حيث كان يتلقى العالج لقرابة اأربع 

�صنوات قبل رحيله.

ـــــــل ـــــــق ــــــــــــــدة ألمـــــــــــــــــــل دن ــــــــــــــدي قــــــــــصــــــــــائــــــــــد ج
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زهور العربي ، طاقة �صعرية متدفقة 
باحلنني والوجد ، معجمها ال�صعري ، 
يحلق بك يف اآفاقه الدللية اخلا�صة ، 

ليثري بداخلك اآهات الأمل واإ�صراقات الأمل 
وت�صاوؤلت املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.. 

اأما الق�صائد ، فذوات طوافة يف اأثريية 
املعني ، وتالحمية احل�س املبا�صر واملبنى ، 
ولوحات تعبريية مر�صومة بري�صة احلرف 

، وملحة الطرف ، وبوح اخليال.. واأما 
الدواوين ، فطلقات ناعمة ، تبعث النائمني 

من ال�صبات ، وتنرث مروج احلياة على 
وجه املوت فت�صحو الرفات ، ثم ل تلبث 
اأن تتحول الطلقات اإىل نغمات واأنا�صيد 

واأغنيات، اأغنيات حلياة املجد واخللود.. 
الع�صق واحلب.. احللم والرتحال ، ويف 
اأحدث دواوينها"عربية واأفتخر"، ثالثة 

و�صتون عنوانًا وق�صيدة ، تغنت بهم للذات 
والع�صق ، كاأح�صن ما يكون الغناء ، واأروع 

ما تكون عليه وتريات ال�صعر من رقة 
وحميمية ونقاء 

بداية الع�سيان 
بداأت ال�صاعرة ديوانها ، باإعالن الع�صيان 

على اخليانة والظالم وال�صت�صالم 
من فوق ق�صيدها على ربوة الزمان 

ال�صاخمة، من"هنا... فوق ق�صيدي... 
�صاخمة... اأحرر احلروف من اأغاللها 
اأر�صلها... حجارة ترجم من خانها... 

هنا اأوقف الزمان لي�صهد جنازة اخلنوع 
والركوع ويعلن.... بداية الع�صيان"، 

ثم تنطلق من هذا الع�صيان امل�صروع 
اإىل ارتداء ثوب التحرر ، ومتزيق 

ثوب"فوكوياما"معلنة"بئ�س ع�صر اأ�صبح 

فيه فوكوياما اأحن علّى من اأبي.. وارحم 
بي من اأخي.. ير�صم وطني بحجم رقعة 

ال�صطرجن"، 

عربية واأفتخر 
ومع تواتر الق�صائد والعناوين يف 

الديوان ، ل يكاد اإحلاح احل�صرة العروبية 
يختفي ، حتى يظهر من جديد ، معلنًا 

ميالدًا جديدًا ، وحتديات اأكرث اإحلاحًا 
و�صموخًا، ومن جرح الأق�صى ياأتي"نداء 
الأق�صى"حيث تقول ال�صاعرة"حمامك يا 

اأق�صى مو�صدة اأمامه الأبواب.. اأتعبه 
البحث عن املعت�صم.. عن دار ي�صكنها 

ال�صالم.. عن بغداد.. يحلم.. اأن يهدل فوق 
املنارة.. ي�صتهي على قبتك ال�صهاد"، ولعل 

النني اأثار يف ذاكرتها �صورة العربي 
املغيب فراحت يف ق�صيدتها"عربي"تنحى 

عليها بالالئمة"مايل اأراك غيبت الأ�صل 
ومل تكرتث؟.. اأراك عربيًا مم�صوخًا يف 
�صكل غري معروف... عربي باع الأر�س 

باع الدار.. وباع اأنفته بالدولر.. 
وجلب لأ�صلنا.... الأبي... العار.. 

و�صرب نخب هزائمنا... وكل اخلوف اأن 
ي�صربه... با�صتمرار"، ثم تاأتي ق�صيدة 

الديوان"عربية واأفتخر"لتثري تاريخ 
املراأة العتيق يف اأر�س العرب ، ولتعلن 

ميالد امراأة جديدة ، امراة من بلور ، 
حتفظ العر�س ، وتنا�صل من اأجل حرية 

الأر�س"عربية.. انبثقت كاحللفاء من 
جوف العط�س.. ت�صّكلت كالبلور من الرمل 
واللهب.. جلدي م�صهود يقوى على ال�صرب 

على اجللد". 

ذات حائرة 
ويف عدد من ق�صائد الديوان ، تر�صم 
الكلمات وال�صور واأطياف اخليال ، 

�صورة لذات حائرة م�صطربة ، تبحث 
عن �صر وجودها ، متاأملة ع�صها الكوين 

املحيط كطفلة، تقول يف ق�صيدتها"اأ�صكن 
طفولتي":"... لعبتي مل تربح يدي... 

ما زال ح�صنها مرفئي.. اأداعب اأيامي.. 
ويدها يف يدي.. طفلة اأنا... و�صاأظل... 

يف ملعب احلياة اأم�صي.. اأ�صكن الرباءة... 
وهي بكل ود ت�صكنني"، وتقول يف 

ق�صيدتها"م�صلوبة على؟":"اأقف م�صلوبة 
على نقطة ا�صتفهام... اأتاأرجح مهزومة... 
م�صطربة عاجزة عن اجلواب... يخذلني 

القرار.. تتقاذفني الأهواء.. يثور الن�صيم 
املنع�س.. ي�صبح ريحًا هوجاء.. اإع�صار"، 

ولأنها ذات حائرة م�صطربة فهي �صامدة 
عنيدة وتتحدى"اأيها القدر.. مل اأعد... 

اأخ�صاك.. عليك حتمًا... �صاأنت�صر... 
و�صتتعلم من �صمودي درو�صًا... وتاأخذ 

من عنادي... العرب"، ثم هي اأي�صًا ل 
تنتظر ، بل تاأخذ املبادرة ، حتى مع ظلها، 

تقول يف ق�صديتها"ظلي واأنا":"اأطارد 
منذ زمن.. ظلي.. ل اأريد اأن يفلت مني.. 
ل اأريد اأن يت�صخم.. اأو يطول ويتجاوز 

حجمي.. اأريده اأن يكون مني". 

ثنائية الع�سق واحللم 
ول تغيب عن قارىء الديوان ، تلك الثنائية 

احلاملة ، بني الذات العا�صقة والفار�س 
املجهول، حيث ل تلبث الق�صيدة تلو 

الق�صيدة ، اأن تبحث عن �صاعرها امللهم 
، حتلم به ، وتفت�س عنه بالتلميح تارة 
، وبالت�صريح تارة اأخرى، اأما التلميح 

فجاء فل�صفيًا راقيًا يف"زفرة":"يا 
غائرًا يف اجل�صد ومل تندمل... كيف يل 
ال�صفاء؟ واجل�صد بجرحك اكتمل"، واأما 

الت�صريح فجاء مدويًا جملجاًل يف"اأحتاج 
رجال": تقول الق�صيدة"اأحتاج رجاًل.. 
ي�صلبني لّبي.. يطلق يدي لآخذ الكون 

بح�صني.. يلب�صني... يغمرين.. يخيط 
جلده بجلدي... يرفعني... يدفعني... 

واأحيانًا... يك�صرين"، وكذلك يف"عقدي 
الأنيق":"ي�صيق بي الطريق... وي�صعب 

علىذ امل�صي... بال رفيق... ي�صيق بي 
الأفق ال�صحيق... فاأغدو فرا�صة يجذبها 
النور... تع�صق منه اللهيب... وتن�صى 

اأنه... �صبب احلريق"وتتجلى ثنائية 
الع�صق واحللم بني احلبيب واملحبوب 

يف اأروع �صورها ، حني ميتزج الطرفان 
، وتتوحد الأجواء، كما يف"لوؤلوؤة 

الع�صق":"على هام�س العمر ت�صابكت 
نظراتنا.. تداخلت.. تعانقت.. ولدت 
لوؤلوؤة الع�صق يف حمار التيه... اهتز 
عر�س العني.. تدحرج نداها على خد 

الإح�صا�س غيثًا... اأنبت يف الوجنتني 
احلياة". 

هم�سات و�سرخات 
وقد حمل ديوان"عربية واأفتخر"ر�صائل 

عديدة اإىل اأطراف عدة ، وجاءت تلك 
الر�صائل يف �صورة هم�صات حانية تارة 

، و �صرخات جملجلة تارة اأخرى ، كما 
تاأرجحت الر�صائل بني الذات ال�صاعرة 
، واحلبيب املنتظر ، واأعداء العروبة، 

ففي"نداء الروح"نلمح تو�صالت هام�صة 
باأمنيات العودة"رفيقة الروح... عودي... 

بالو�صل من جديد... عليه جودي"، 
ويف ق�صيدة"اإىل �صاعر"تاأتينا هم�صات 

اأخرى"لن اأقبل هزميتك.. ل.. ل.. 
ولن اأر�صاها... ي�صعدين اأن تلقاك... 

كلماتي... واأنت بالأح�صان تلقاها"، ويف 
ق�صيدة"اإليك يا نزار"تدركنا هم�صات 

اأخرى اإىل �صاعر املراأة"تعلمت منك 
يا نزار... كيف اأعي�س احلب... واآخذ 
القرار... يا �صاعر املراأة.. يا من تكتب 
لأجلي اأعذب الأ�صعار.. تعلمت منك فن 

الختيار.. واأن احلب علّو ولي�س انهيار"، 
ويف"عهر اأمة"تاأتي ال�صرخات مدوية"يا 

اأمة العرب الآن اأعّريك... �صاأجلدك رمبا 
جلدي يداويك"، ويف"نداء اأر�س كنعان" 
تعلو ال�صرخات اأكرث واأكرث"اأر�س كنعان 

حتت�صر... تفجر من الأعماق بركانها 
امل�صتعر... يا اأ�صباه الب�صر... ارفعوا 
نعالكم عني... �صفعاتها اأدمت النبات 

واأبكت احلجر". 

ن�سج ال�ساعرة 
بقي اأن نقول اإن هذا الديوان"عربية 

واأفتخر"ميثل نقلة نوعية على م�صتوى 
الن�صج الإبداعي لل�صاعرة التون�صية زهور 

العربي، حيث حرفية التق�صيم والتقطيع  
اللفظي ومن ثم املو�صيقي ، وجمالية 

الت�صوير والرتكيب والو�صف"اأوا�صل 
خرب�صاتي فوق �صطح احلياة.. اأنعك�س 
اأمامي فال اأعرفني... كيف ال�صبيل اإىل 

الو�صول اإىّل؟"، اأي�صًا نلم�س ترفًا لغويًا 
م�صوقًا ، وتوظيفًا ملعطيات واإمكانات 

التالعب باملفردات"ي�صعدين اأن ترق�س 
حروفنا وتتخمر يف حمراب لغة ال�صاد... 

ليكون الألف منت�صب القامة ، واملد 
مكتمل الطول ، وال�صد وال�صد والرد 

بالفتح عو�س ال�صم... ينرث على �صفاف 
ق�صيدك... بذور اخللود"، ويظهر جليًا 

يف هذا الديوان اأي�صًا ، عمق ال�صتبطان 
ال�صعري والوجداين ، متج�صدًا يف اللفظ 

ل باملعاين وال�صورة املر�صحة  املحمَّ
للمعنى املحمول"كل الأمور لدينا 

ت�صاوت... كل الأماين اأ�صحت هباء... 
كل خالف يليه خالف... كل �صوؤال 

لقلبي عناء"،"يا غائرًا يف اجل�صد ومل 
تندمل... كيف يل ال�صفاء؟... واجل�صد 

بجرحك اكتمل.. هيا تغلغل... اقتحم 
قالعي... ك�صر احل�صون.. و�صاأبدي 
لك الولء".. على اأن املالحظ يف هذا 

الديوان اأي�صًا ، تاأرجح الوجدان ال�صعري 
والتدفق العاطفي من ق�صيدة لأخرى، 
فكلما اجنذبت ال�صاعرة اإىل الإن�صانية 
اخلال�صة والعالقة الأثرية بينها وبني 

املعاين املجردة ، كانت اأقرب اإىل الن�صج 
ال�صعوري ومعانقة املتلقي، وهو ما ميثل 
التحدي الأكرب لهذه ال�صاعرة يف ديوانها 

القادم.

كتاب " ق�صة عقل " للمفكر الكبري الراحل 
الدكتور زكي جنيب حممود، �صادر يف 

طبعته اخلام�صة عن دار ال�صروق امل�صرية 
بالقاهرة، يف مئتني و�صبعني �صفحة من 
القطع املتو�صط، وهو كتاب ميثل رحلة 

فل�صفية عميقة على جناحي العقل واملنطلق، 
من خالل مراحل منو وتطور عامل الدكتور 

زكي الفكري والعقلي واحلياتي ب�صفة 
عامة و�صاملة، وفيه يتطرق الدكتور زكي 
جنيب حممود اإىل ر�صد تلك املراحل وما 

�صاهدته و�صاهده معها من كر وفر فكريني 
؛ حيث يحاول الدكتور اأن ي�صتخل�س 

يف نهاية املطاف مراحل انتقاله العقلي، 
وجتريبياته العلمية، ونظريته اخلا�صة 

يف النقد من خالل غو�صه يف دنيا الرتاث، 
وكذلك ا�صتخال�س مالمح العالقة بني 

الأ�صالة واملعا�صرة يف الرتباط القائم 
بينهما وبني ثقافة الع�صر، ثم ينتهي اإىل 

فل�صفته اخلا�صة يف الدفاع عن العقل. 

ق�سة عقل 
يف مقدمته يذكر 

الدكتور جنيب اأنه 
يف �صنة 1965 اأ�صدر 
كتابه " ق�صة نف�س " 

الذي اأراد به اأن يكون 
ترجمة ذاتية لتفا�صيل 

حياته من الباطن ل من 
الظاهر، واأنه اكت�صف 

بعد �صدور الكتاب 
مطبوعًا اإح�صا�صه 

ال�صديد باأوجه النق�س 
يف بنائه، وباأن الكتاب 

يكاد يخلو من مالمح 
احلياة العقلية التي اأراد 

هو اأن يكون الكتاب 
عاك�صًا لها لدى القراء، 

ومن ثم ن�صاأت عنده 
الرغبة يف اأن يعقب 
على " ق�صة نف�س " 
بتواأم لها ي�صميه " 

ق�صة عقل "، فكان هذا 
الكتاب الذي يغطي فيه 

الدكتور �صرية " العقل " 
يف حياته، باعتباره اأداة 

الدر�س والتح�صيل، وهو الذي طفق خالل 
�صنوات الن�صج يت�صيد " الأفكار " من عند 
الخرين حينًا، وحينًا يعمل على توليدها 

يف ذهنه، وباعتباره هو الذي توىل الكتابة 
فيما كتبه، حتى ولو كان املكتوب اأدبًا 

خال�صًا ـ على حد قول الدكتور جنيب ـ اإذا 
كان الأدب الذي اأنتجه من النوع الذي 

ي�صتبطن " اأفكارًا " يف اأطر يقيمها لت�صلح 
حاماًل لها. 

فارق كبري 
ويعرتف الدكتور جنيب اأن الفارق كان 

كبريًا بني �صورة حياته كما راآها هو يف " 
ق�صة نف�س " و�صورة حياته كما راآها وهو 

يكتب  " ق�صة عقل " ؛ ففي احلالة الأوىل 
راأى " نف�صًا " �صنعها اآخرون فتلقاها 

را�صيًا بها اأو مرغمًا عليها، كما راأى حر�صًا 

منه على اللجوء اإىل الرمز، باعتبار اأن ثمة 
من حقائق احلياة الباطنية عند كل اإن�صان 
ما ل قبل لأحد بردها، ومع ذلك فهي مما ل 

يجوز الإف�صاح عنه بحكم موازين املجتمع، 
اأي�صًا راأى ـ يف ق�صة نف�س ـ اأنه عدة 

ا�صخا�س يف جلد واحد ؛ فهنالك من جترفه 
العاطفة ول يقوى على اإجلامها، ولكن هناك 
اإىل جانبه من يوجه اإليه اللوم ويحاول اأن 

ي�صكمه حتى يقيد فيه احلركة التي تقذف به 
اإىل الهاوية، بينما يف احلالة الثانية ـ ق�صة 

عقل ـ راأى " عقاًل " �صنع نف�صه بنف�صه، وهو 
را�س كل الر�صا عما �صنع، ويحمل تبعته 

اأمام الله واأمام النا�س. على اأن الدكتور 
زكي جنيب حممود يعرتف اأي�صًا اأنه خالل 
حياته عمومًا، وخالل حالت ال�صد واجلذب 

يف داخل النف�س بني عاطفة ت�صتعل وعقل 
يخمد ا�صتعالها، كان ينعم اأحيانًا بلحظات 

هادئة تت�صالح فيها العاطفة والعقل 

في�صريان معًا يف اجتاه واحد. 

عقل يلتم�س الطريق 
يف الف�صل الأول من الكتاب، والذي جاء 

حتت هذا العنوان، ا�صتعر�س الدكتور 
جنيب انعكا�صات مراحل الن�صج العقلي 

يف حياته خالل الع�صرين �صنة الأوىل 
من تلك احلياة اأثناء الثالثينيات ؛ حيث 

اأو�صح اأن عقله كان يبحث لنف�صه عن 
طريق، فلم تكن م�صادفة اأن يقراأ مناذج من 

املدن الفا�صلة ملا ت�صورها الفال�صفة على 
اختالف ع�صورهم، حيث كان على علم 

تام بتف�صيالت " اجلمهورية " لأفالطون، 
فقراأ " اأطلنط�س اجلديدة " لفرن�صي�س 

بيكون، و " يوتوبيا " لتوم�س مور، و 
وجود  ل  التي  الأر�س  اأو   ( " " اإريوون 

لها ( ل�صموئيل بتلر، ومل يكف يومًا عن 
الكتابة، لكنه كان حائرًا ل يجد ما ي�صرتيح 
اإليه، اأو قل اإنه كان ي�صرتيح للفكرة املعينة 

مرة، ولنقي�صها مرة اأخرى ؛ فهو متعلق 
بال�صوفية يومًا، وبالعلم يف �صرامة منهجه 

يومًا اآخر، وكاأمنا كان يف �صدره �صوؤال 
يرتدد وينتظر اجلواب : األي�س من �صبيل 

يجمع عدة اأطراف يف رقعة واحدة ؟ يجمع 
العلم والدين والت�صوف واحلرية ؟ الي�س 

ثمة من �صبيل يجمع مادة اإىل روح، ويجمع 
عقاًل اإىل غريزة ؟ 

عهد جديد 
ويقرر جنيب اأن ال�صابع ع�صر من يناير عام 

1944، �صهد عهدًا جديدًا يف حياته العقلية، 
وذلك عندما كتب ـ يف عيد الهجرة ـ مقاًل 

بعنوان " هجرة الروح " مبجلة " الر�صالة 
" ؛ حيث كان هذا املقال مبثابة الإعالن عن 

بداية عهد ل يرتك نف�صه فيه نهبًا ملا يقوله 
الآخرون، بل يتابع الآخرين حت�صياًل 

وفهمًا ونقدًا ومناق�صة، حتى ير�صو لنف�صه 
على راأى يكون راأيه هو، واإىل موقف 

يكون موقفه هو، ثم يدرج جنيب جزءًا من 
مقاله هذا جاء فيه " كم قراأت وقراأت، فكنت 

اأتلون مبا اأقراأ، كاأين دودة �صعيفة تتلون 
بلون الأر�س التي تدب عليها وت�صعى، 

فهي ت�صّفر اإن كانت حتبو فوق الرمال، 
وهي تخ�صّر اإذا كانت تزحف يف املروج، 

كنت اأقراأ لل�صكاك فاأ�صك، ثم اأقراأ للموؤمنني 
فاأومن، هذا كتاب مت�صائم اأطالعه، فاإذا اأنا 

ال�صاخط الناقم على حياتي ودنياي، وذلك 
كتاب متفائل اأطالعه، فاإذا اأنا الها�س البا�س 

املرح الطروب، ولكن اأراد الله يل خريًا، 
اأفقت اإىل نف�صي، فوجدتها م�صطربة هائمة 
يع�صف بها الريح هنا وهناك، وهي يف كل 
ذلك تعاين من القلق والهم ما تعاين "، ثم 

يذكر جنيب اأنه انتقل يف بعثة درا�صية اإىل 
اجنلرتا، حيث عا�س هناك بعقله مرحلة 

النتقال. 

جنة العبيط 
ويف الف�صل الثاين من كتابه، والذي جاء 

حتت عنوان " مرحلة النتقال " ا�صتعر�س 
زكي جنيب حممود تفا�صيل رحلته اإىل 

اجنلرتا، وكيف اأنها كانت مغلفة ب�صبابيات 
وخماوف احلرب العاملية الثانية التي كانت 

م�صتعلة على اأ�صدها حينئٍذ، لكنه اأ�صار 
فيما اأ�صار، اإىل تلك الفروق ال�صا�صعة التي 

اأذهلته، بني ما راأى عليه ال�صعب الإجنليزي 
وما عهده يف قومه امل�صريني ؛ خا�صة 

فيما يخ�س فكرتهم عن احلرية وامل�صاواة 
والقلم ؛ حيث قام بكتابة  جمموعة من 
املقالت �صجل فيها انطباعاته اخلا�صة 

تلك، ون�صرها يف جملة الثقافة يف م�صر، 
وكان عنوان املقالة الأوىل " جنة العبيط 

فهو  العبيط  " اما  قائاًل  ابتداها  والتي   ،"
اأنا، واأما جنتي فهي اأحالم ن�صجتها على مر 

الأعوام عري�صة ظليلة، تهب فيها الن�صائم 
عليلة بليلة، فاإذا ما خطوت عنها خطوة اإىل 
ميني اأو �صمال، اأو اأمام اأو وراء، ولفحتني 
ال�صم�س بوقدتها الكاوية، عدت اإىل جنتي، 
اأنعم فيها بعزلتي، كاأمنا اأنا ال�صقر الهرم، 

تغفو عيناه، فيتوهم اأن بغاث الطري 
تخ�صاه، ويفتح عينيه، فاإذا بغاث الطري 
تفري جناحيه، ويعود فيغفو، لينعم يف 

غفوته بحالوة غفلته ".. ويف تلك املقالت 
اأخذ زكي جنيب حممود ير�صم �صورًا من 

حياتنا العربية، هي يف حقيقتها ـ كما يقول 
ـ من اأب�صع ال�صور طم�صًا حلقوق الإن�صان، 

دون اأن نرى فيها �صيئًا يعاب. 

ثقافة الع�سر 
وخالل الف�صل الثالث من الكتاب، والذي 

جاء حتت عنوان " دعوة اإىل ثقافة الع�صر 
حممود  جنيب  زكي  الدكتور  " يعرتف 

لقارئه باأنه حني دعا اإىل الأخذ بثقافة 
الغرب ـ اأواخر الأربعينيات واأوائل 

اخلم�صينيات ـ كان على كثري من التطرف 
يف تلك الدعوة، واأنه نظر اإىل الأمر من 

جانب واحد هو جانب " الع�صرية " التي 
لبد منها يف اإن�صان اليوم، وباأنه اأهمل 

اجلانب الآخر الذي لبد منه كذلك حفاظًا 
من اأي اإن�صان معا�صر على هويته اخلا�صة 
التي �صنعها تاريخه، ومن ثم يوؤكد جنيب 

اعرتافه باأنه نظر اإىل الثقافة املن�صودة 
نظرة مبتورة تثبت جانبًا وتهمل اآخر، 
وباأنه مل ي�صحح هذا اخلطاأ اإل يف اأول 

ال�صبعينيات، ويف خ�صم حديثه عن مالمح 
الظلم الجتماعي وال�صيا�صي والقت�صادي 

الذي كان يعانيه املجتمع امل�صري والعربي، 
�صاق الكاتب ذكرًا ملقالت كتبها عن " الظلم 

الطالع  ل�صرورة  قارئه  نظر  لفت  كما   ،"
على جمموعتي مقالته " �صروق من الغرب 

حياة  " ليجد  الأر�صية  " الكوميديا  " و 
النا�س كما كانت على حقيقتها، ولفت كذلك 

النظر ب�صفة خا�صة اإىل مقالته " خيوط 
العنكبوت " التي ج�صدت التناف�س القا�صي، 

الذي ل يتورع فيه املناف�س عن اأن يدو�س 
مناف�صه بالأقدام اإذا ا�صتطاع من اأجل 

اأن يكون على مقربة اأقرب من اأ�صحاب 
ال�صلطان، وكان مما لفت الكاتب اإليه نظر 

قارئه " عرو�س املولد " التي جت�صد �صورة 
احلرمان املقرون بظلم الطغاة وبط�صهم، 
و " عند �صفح اجلبل " التي تظهر كم هم 

بعيدون عن ال�صعب اأولئك ال�صا�صة الذين 
يتوهمون باأنهم خدام ال�صعب. وبعد اإن هذا 
الكتاب جدير بالقتناء واملطالعة لكل باحث 

عن ثقافة عاقلة تغو�س يف ظواهر الأمور 
بحثًا عن بواطنها.  

عر�س: اوراق 

عر�س: اوراق 

"قصة عقل"زهور العربي
يغو�س يف رحلة حرة تعك�س عامل الدكتور زكي وثالثية الذات والع�سق والوطن

جنيب حممود الفل�سفي والعقلي
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يف مائتني وثالثني �صفحة من القطع 
املتو�صط، �صدر كتاب " الأوباني�صاد " 

ملوؤلفه عبد ال�صالم زيان، عن موؤ�ص�صة 
�صم�س للن�صر والتوزيع بالقاهرة، وهو 
من الكتب اخلا�صة جدًا يف مو�صوعه ؛ 

اإذ يقدم ترجمة عربية لن�صو�س كتبها 
حكماء الهندو�صية منذ اآلف ال�صنني، 

كما يلقي ال�صوء على ما لهذه الن�صو�س 
من تاأثريات كبرية على فال�صفة الإغريق 

كاأر�صطو واأفالطون، وكذلك على ابي 
مدر�صة الإ�صكندرية اإفلوطني امل�صري، 

بالإ�صافة اإىل تاأثريها املبا�صر على بع�س 
فال�صفة الع�صر احلديث مثل �صوبنهاور 

الذي قال " اإن ترجمة الأوباني�صاد اإىل 
الالتينية �صنة 1818 هي اأكرب اإجناز 

لهذا القرن مقارنة بكل القرون املا�صية... 
الأوباني�صاد هم عزائي يف احلياة 

و�صيكونون كذلك يف حلظة موتي "، 
اأي�صًا تاأثري هذه الن�صو�س ودورها 

يف تغيري جمرى حياة بع�س �صعراء 
الرومان�صية الأملان، وعديد من كبار 

مثقفي اأوروبا وقت ظهور ترجماتها اإىل 
اللغات الغربية. جدير بالذكر اأن الكتاب 
مق�صم اإىل ع�صرة اأق�صام، يحمل كل ق�صم 

م�صمى من م�صميات تلك الن�صو�س 
الهندو�صية. 

اخل�سوع والقرب 
يف م�صتهل كتابه، يذكر الكاتب عبد 
ال�صالم زيان اأن كلمة " اأوباني�صاد " 

�صادفته لأول مرة منذ �صنوات بعيدة 
عندما كان يف جولة درا�صية يف بالد 

اأرمينيا بالقرب من جبل العرارات الذي 
يقال اإن �صفينة نوح مدفونة بداخله، واأنه 
كان وقتها �صابًا يدر�س الأديان والفل�صفة، 

وحول معنى هذه الكلمة " اأوباني�صاد " 
يقرر املوؤلف اأن الرتجمة احلرفية لـ " 
اأوباني�صاد " هي : اأن جتل�س عن قرب 

بخ�صوع، وهذا يعني التلميذ الذي يجل�س 
بكل احرتام اأمام معلمه ليتلقى منه 

العلم، ويذكر املوؤلف كذلك اأن هذه الكلمة 
تعني : املذهب ال�صري   ) التقية ( ؛ حيث 

ي لأن به اأفكار  يقول الهندو�صي اإنه �صرِّ
ل ي�صتوعبها اإل من بلغ مرحلة متقدمة 
من الن�صج الروحي، وينقل املوؤلف عن 

قوله  الوا�صعة  ال�صهرة  " ذو  " �صهانكارا 
: اإن كلمة اأوباني�صاد تعني علوم من 

الرباهمن.. العلم الذي يك�صر قيود اجلهل 
ويقود اإىل احلرية ال�صامية. 

االأوباني�ساد والعربية 
وعن فل�صفة الن�صو�س الهندو�صية 

ـ يقرر الكاتب اأنها غالبًا ما تاأتي يف 
�صور خمتلفة منها ال�صعر ومنها النرث 

ومنها ال�صعر املمزوج بالنرث، كما اأن 
هذا الختالف والتنوع يتمادى لي�صمل 
حمتوى تلك الن�صو�س بحيث جند يف 

بع�صها حوارات وحكايات ب�صيطة جدًا، 
ويف البع�س الآخر نظريات فل�صفية، 

على اأن الكاتب يوؤكد باأنه ميكن الإقرار 
بو�صوح اأ�صلوب الأوباني�صاد حيث اإنهم 

ينقلون الإن�صان من مو�صوع جّدي يبحث 
يف كل ما هو باطني مبا�صرة، اإىل حكاية 
�صغرية �صهلة الفهم، ويقال اإنهم يقومون 
بذلك عمدًا حتى ل ُيقلقوا التلميذ املتعلم، 
ومن جهة اأخرى يوؤكد زيان اأن ن�صو�س 
الأوباني�صاد الهندو�صية، مل تعرفها اللغة 

العربية يف اأي ع�صر من ع�صورها، بل 
رمبا مل ت�صمع الثقافة العربية بها منذ 

العهد العبا�صي حتى اليوم، واأنه بح�صب 
الوثائق التاريخية التي توفرت لديه، 

فاإن حممد بن اأحمد البريوين، اأقدم يف 
الع�صر العبا�صي على ترجمة جزء من 

اأحد الكتب املقد�صة الرئي�صية يف الديانة 
الهندو�صية، وهو كتاب " بها جافاد جيتا 
خمطوطة  �صاعت  احلظ  ل�صوء  ولكن   ،"

البريوين ومل يعرث عليها حتى اليوم. 

العامل القدمي 
وي�صري زيان بداية اإىل اأنه لميكن 

عزل اأي منطقة كانت ت�صمى بالعامل 
القدمي عن املناطق الأخرى ؛ باعتبار 

الت�صالت التي كانت هناك بني الفراعنة 
وال�صينيني، واأهل بابل واآ�صيا ككل، 
و�صمال اإفريقيا وامل�صرق منذ الأزمنة 

الغابرة، واأي�صًا باعتبار اأن العالقة 
الدينية بني ما ي�صمى بامل�صرق الإ�صالمي 

احلايل واآ�صيا قدمية جدًا ؛ حيث نرى 
مثاًل يف العهد البابلي حوايل ) 1600 

ق م ( اآلهة حتمل اأ�صماء هندو�صية، واأن 
الغريب يف الأمر اأن ال�صاللة احلاكمة يف 
ذلك العهد كانت �صرقية، ورغم اأن املنطقة 

مل تكن خا�صعة لحتالل خارجي �صواء 
من طرف العالميني اأو غريهم، فاإننا ـ كما 

يقرر زيان ـ جند ملكًا من امللوك يحمل 
ا�صم اآلهة هندو�صية بلغة ال�صان�صكريت ـ 

�صوريا، وهي الإلهة " �صم�س " اأو " �صم�س 
فار�س  بالد  كانت  العهد  ذلك  يف  واأنه   ،"

جزءًا من الهند يف عدة فرتات ؛ حيث جند 
عند اأهل بابل مثاًل ا�صم الله هو " باجا�س 

 ،" " باجا  ا�صم  حتت  جنده  " وبالفار�صية 
وجند كذلك عند احليثيني يف ذلك العهد 

كثريًا من الآلهة امل�صتوردة من الهند. 
الهندو�س 

ويو�صح املوؤلف اأن الهندو�س يقولون 
باأن دينهم اأبدي وعاملي، م�صريًا اإىل اأن 

كلمة " الهند " هي كلمة فار�صية لكنها 
بلغة ال�صان�صكريت ا�صمها " �صندو "، وقد 

اأخذ الإغريق ال�صم الفار�صي ولقبوها 
بالهند، واأعطوا حتى للنهر الكبري 

املقد�س الذي يتعمد فيه الهندو�س نف�س 
ال�صم، ويعرتف الكاتب يف هذا ال�صياق 

ب�صعوبة احلديث باإطناب عن تاريخ الهند 
القدمي ؛ اإذ ل ميكن ـ يف راأيه ـ الإحاطة 
باحلقيقة التاريخية لهذه املنطقة مهما 

توفرت املعلومات عنها ومهما بلغت 
دقتها، لكنه يقرر اأن هناك �صعب فقط 

يقال اإنهم ال�صكان الأ�صليون للهند وهم 
�صعب الـ " فيدا " وهوؤلء كانوا اأقلية 

بجزيرة �صايلون، واأن الهند الآن اأ�صبحت 
خليطًا من ال�صعوب والأجنا�س. ويو�صح 

الكاتب  اأن للهندو�س حوايل ثالثة اآلف 
اإله، واأن العقيدة الهندو�صية تعرتف 

بوجود اآلهة كاملة واأن�صاف اآلهة واأرباع 
اآلهة، واأن عندهم ما ي�صمون بالثالثة، 

وهم الذين خرجوا من بي�صة الكون 
التي و�صعها الأعلى اأو ال�صبب الأول، 

و ينقل املوؤلف عن �صهانكارا البع�س 
ممن تعرف اأ�صماوؤهم من الأوباني�صاد 

مثل : اإي�صا، كينا، مونداكا، كاتها، 
برا�صما، ماندوكيا، تايترييا، اأئترييا، 

�صاندوجيا، لربيهادارانيا�صكا، كايفاليا، 
و�صفيتا�صفاتارا، وهوؤلء يعتربون 

املراجع الرئي�صية للهندو�س، كما تعترب 
كتب الفيدا بجانب عدة كتب اأخرى، كتبًا 

مقد�صة للهندو�صي، وكل حرف بها مرتبط 
بالرباهمن. 

احلياة مراحل  
ويقرر الكاتب اأن احلياة لدى الهندو�صيني 

لها اأربعة اأق�صام ؛ الأول " براهما�صاريا 
اأو  تق�صف  يعي�س حياة  الولد  اأن  " وتعني 

ت�صوف مع معلمه، واأن واجبه درا�صة 
الكتب املقد�صة وتعلم كيفية تقدمي 

القرابني واملحافظة على النار م�صتعلة 
دائمًا. الثاين " جارها�صتيا " وتعني 

تكوين العائلة بحيث يجب على ال�صاب 
وزوجته تقدمي القرابني معًا ودرا�صة 

الكتب املقد�صة وترتيل الأغاين الدينية 
وامل�صاركة معًا يف كل �صيء. الثالث " 

فانابراتها " وتعني ان�صحاب الإن�صان مع 
زوجته اإىل الغابة وترك م�صئولية العائلة 

لأحفاده عندما يظهر ال�صيب براأ�صه وتظهر 
التجاعيد بوجهه. الرابع " �صانيا�صا " 

وتعني املرحلة الأخرية واأهم مرحلة يف 
حياة الهندو�صي حيث يتحرر ويتخل�س 

من كل �صيء يربطه باحلياة فيتحول اإىل 
�صانيا�صني اأي : اإن�صان مل يعد بحاجة 

لعبادة الرب برموز باطنية اأو ظاهرية، 
اإنه يعاي�س مبا�صرة كل �صيء حي وي�صري 

جزءًا من كل الكائنات ويعي�س مت�صوًل 
على ما يقدمه له الآخرون. ويوؤكد الكاتب 

هنا اأن فل�صفة الأوباني�صاد يف حقيقتها 
موجهة لهذه املجموعة الأخرية " �صانيا�صا 
" التي حتررت من كل �صيء حيث املعاي�صة 

املبا�صرة للرب تلك التي حترر الإن�صان من 
روابطه بهذا العامل الن�صبي. 

ن�سو�س وفل�سفات 
ومي�صي الكاتب يف كتابه لي�صتعر�س 

جمموعة من ن�صو�س احلكمة الهندو�صية 
حتت م�صميات وعناوين خمتلفة حيث 
جاءت الن�صو�س الأوىل حتت عنوان 

عنوان  حتت  الثانية   ،" واملوت  " كاتا 
كينا،   : الرتتيب  على  وهكذا   ،" " اإي�صا 

برا�صنا، مونداكا، ماندوكيا، تايترييا، 
األتاريا، �صاندوجيا، بريهادارانيكا، ومن 

هذه الن�صو�س الأخرية ورد مثاًل " تتنباأ 
الذات عندما تكون يف فرتة العبور مبا 

يرتقبها من خري و�صر، متوقفة على اأعمال 
اخلري وال�صر التي قامت بها يف احلياة، 
بهذه الطريقة تعاي�س الذات حالة العامل 
القادم. ل يوجد يف حالة العبور عربات 
وخيول وطرق حقيقية، لكن عن طريق 

نور الذات يخلق الإن�صان عربات وخيول 
وطرق، ول يوجد بهجة و�صعادة وتنعم 

حقيقيني، لكن عن طريق نور الذات يخلق 
الإن�صان البهجة وال�صعادة والتنعم، ول 
يوجد اأنهار وبحريات وبركات، لكن عن 
طريق نور الذات يخلق الإن�صان الأنهار 

والبحريات والربكات، يخلق الإن�صان كل 
هذه الأ�صياء متوفقًا على تاأثريات الأعمال 
التي قام بها يف حياته، يقول البع�س : اإن 
احللم هو �صكل اآخر حلالة اليقظة ؛ لأن ما 

يعاي�صه الإن�صان يف حالة يقظة يعاي�صه 
من جديد يف احللم، ع�صى اأن يكون هكذا، 

الذات ت�صع يف احللم بنورها". 
حيث  �صيء  كل  من  حتررت  "التي 

املعاي�صة املبا�صرة للرب تلك التي حترر 
الإن�صان من روابطه بهذا العامل الن�صبي. 

ن�سو�س وفل�سفات 
ومي�صي الكاتب يف كتابه لي�صتعر�س 

جمموعة من ن�صو�س احلكمة الهندو�صية 
حتت م�صميات وعناوين خمتلفة حيث 
جاءت الن�صو�س الأوىل حتت عنوان 
عنوان  حتت  الثانية  واملوت"،  "كاتا 

كينا،   : الرتتيب  على  وهكذا  "اإي�صا"، 
برا�صنا، مونداكا، ماندوكيا، تايترييا، 

األتاريا، �صاندوجيا، بريهادارانيكا، ومن 
هذه الن�صو�س الأخرية ورد مثاًل " تتنباأ 

الذات عندما تكون يف فرتة العبور مبا 
يرتقبها من خري و�صر، متوقفة على اأعمال 

اخلري وال�صر التي قامت بها يف احلياة، 
بهذه الطريقة تعاي�س الذات حالة العامل 
القادم. ل يوجد يف حالة العبور عربات 
وخيول وطرقا حقيقية، لكن عن طريق 

نور الذات يخلق الإن�صان عربات وخيول 
وطرقا، ول يوجد بهجة و�صعادة وتنعم 

حقيقيان، لكن عن طريق نور الذات يخلق 
الإن�صان البهجة وال�صعادة والتنعم، ول 
يوجد اأنهار وبحريات وبركات، لكن عن 
طريق نور الذات يخلق الإن�صان الأنهار 

والبحريات والربكات، يخلق الإن�صان كل 
هذه الأ�صياء متوقفًا على تاأثريات الأعمال 
التي قام بها يف حياته، يقول البع�س: اإن 
احللم هو �صكل اآخر حلالة اليقظة؛ لأن ما 

يعاي�صه الإن�صان يف حالة يقظة يعاي�صه 
من جديد يف احللم، ع�صى اأن يكون هكذا، 

الذات ت�صع يف احللم بنورها ".

يترجم نصوصًا هندوسية عن 
السانسكريت إلى اللغة العربية

زيان ال�سالم  عبد  "االأوباني�ساد" لـ 

عر�س: اوراق 

حاولت وحتاول احلكومات العربية ـ كل احلكومات 
العربية دون ا�صتثناء اأن تفر�س �صيطرتها على 

الإنرتنت وتطوعه لإرادتها، لكنها ف�صلت. ف�صبكة 
الإنرتنت بطبيعتها ل تقبل اخل�صوع وال�صيطرة، 

لكن هذه احلكومات العربية مل تقبل ذلك ومل تتفهمه، 
ف�صعت جاهدة لإخ�صاعه وال�صيطرة عليه عرب حجب 

بع�س املواقع تارة اأو حب�س كتابه وم�صتخدميه 
تارة اأخرى دون جدوى. وكاأن الإنرتنت كائن ذكي 

ومراوغ، يوهم احلكومات بانت�صارها ثم يحول هذا 
النت�صار الوهمي لأ�صحوكة ويخرج ل�صانه �صاخرًا 

منها ؛ فاملوقع املحجوب يقابله ع�صرات املواقع التي 
تلعب نف�س الدور، و�صجن بع�س الن�صطاء يت�صبب 
يف ك�صب منا�صرين جدد واإ�صرار على دعم حرية 

الإنرتنت.. اإنها خ�صومة حادة، فالإنرتنت لي�س 
خ�صمًا عاديًا، اإنه خ�صم عنيد، لن يكتفي بف�صح 

ممار�صاتك، بل �صوف ي�صعى جاهدًا لك�صب منا�صرين 
له وبالتايل خ�صوم لك... هذا باخت�صار هو مو�صوع 

كتاب �صادر عن ال�صبكة العربية ملعلومات حقوق 
الإن�صان بالقاهرة، يف مائة و�صتني �صفحة من 

القطع املتو�صط، من 
اإعداد اإيهاب الزلقي، 

وحترير �صايل �صامي، 
وترجمة داليا زيادة.  

العرب والإنرتنت 
يف التقدمي ت�صمن 

الكتاب ر�صدًا ملالمح 
العالقة بني العرب 
والإنرتنت ؛ حيث 

اعترب حمرروا 
الكتاب اأنه بالن�صبة 

حلكومات تعترب حرية 
الراأي والتعبري قيمًا 
غريبة وغري مرغوب 
بها، ت�صبح احلاجة 

ل�صبكة الإنرتنت اأكرث 
اإحلاحًا وو�صيلة هامة 

جلمهور تزداد اأعداده يومًا بعد يوم يختلفون مع هذا 
الراأي، ممن �صاء حظهم اأن يعي�صوا يف بلدان ت�صيطر 
عليها حكومات و�صل اأغلبها للحكم بطرق بعيدة عن 
الدميقراطية. واعتربوا كذلك اأن هذا يف�صر التو�صع 

الكبري يف عدد م�صتخدمي الإنرتنت باملنطقة العربية 
؛ فلم تكن احلكومات العربية بحاجة للموجة التي 

اجتاحت اأغلب دول العامل من تقييد حرية ا�صتخدام 
الإنرتنت بزعم » حماربة الإرهاب » يف اأعقاب احلادي 

ع�صر من �صبتمرب، حيث اإن التقييد هو �صمة اأ�صا�صية 
لهذه احلكومات، لكنها ـ بح�صب الكتاب ـ مل تفوت تلك 

الفر�صة لطرح مزيد من الت�صييق والتقييد حلرية 
الراأي والتعبري و�صمنه بالطبع حرية ا�صتخدام 

الإنرتنت. 

�سيا�سة احلجب 
وعن �صيا�صة حجب املواقع الإلكرتونية التي اتبعتها 

الدول العربية، تطرق الكتاب اإىل ردة فعل م�صتخدمي 
الإنرتنت جتاه هذه ال�صيا�صة ؛ فاأو�صح الكتاب اأنه 

بالرغم من اآلف املواقع املحجوبة التي كان لل�صعودية 

وتون�س و�صوريا ن�صيب الأ�صد منها، فقد ظهر للنور 
مقابل هذه الأعداد ال�صخمة من املواقع املحجوبة، 

اآلف من املواقع اجلديدة التي يطرح الكثري منها 
نف�س اأفكار املواقع املحجوبة تلك، بل وتتجاوزها 

اأي�صًا يف �صدة النقد وغزارة املعلومة. ويقرر الكتاب 
اأنه لعل قيام جماعة الإخوان امل�صلمني اآنفًا يف م�صر 
على �صبيل املثال باإطالق ع�صرات املواقع التي تعرب 

عنها، بعد حجب موقعها الر�صمي يف م�صر و�صوريا، 
يعطي موؤ�صرًا وا�صحًا للمهمة ال�صعبة التي ت�صطلع 
بها العديد من اأجهزة هذه احلكومات ملحاولة احلد 

من تدفق املعلومات عرب �صبكة الإنرتنت وما حتمله 
هذه املعلومات من روؤى واأفكار ل تر�صى عنها هذه 
احلكومات، ل �صيما حني جتد هذه الأجهزة نف�صها 

م�صطرة لرفع احلجب عن بع�س هذه املواقع، بعد اأن 
اأ�صبح احلجب غري ذي فائدة. 

جمرد ديكور 
وعن تناق�س احلكومات العربية مع �صعارات 

التكنولوجيا احلديثة التي ترفعها وتروج لها، األقى 
الكتاب ال�صوء على اأن احلكومات العربية ل تدخر 

جهدًا يف الغالب لالإعالن عن دعمها للتقنية احلديثة 
وتنفيذها لربامج طموحة » ل�ص�صتمة » اأجهزتها، 

وعمل قواعد بيانات حديثة على اأجهزة الكمبيوتر 
و�صبكة الإنرتنت، ورغم قيام بع�س احلكومات ل 
�صيما يف منطقة اخلليج العربي بقطع �صوط كبري 

يف هذا املجال، اإل اأن دول اأخرى راحت تتو�صع 
يف ا�صتخدام هذه الأجهزة وتوزعها على هيئاتها 

ووزاراتها دون اأن تدرب العاملني بتلك الهيئات على 
كيفية ا�صتخدامها تدريبا�س كافيًا، مما جعل الكثري 
من هذه الأجهزة غري امل�صتخدمة جمرد ديكور على 

مكاتب هوؤلء املوظفني الذين ا�صتمروا يف العمل 
بنف�س النهج القدمي من خالل الأوراق وامللفات 

الكرتونية، وتعد هذه الطريقة ـ كما يقرر الكتاب ـ 
مكملة لنف�س النهج ال�صائد يف البلدان العربية التي 

ت�صارع دائمًا يف اللحاق ال�صكلي بكل جديد دون 
وجود الرغبة اجلادة يف التعامل معه. 

اأمنية.. اإلكرتونية 
ويقرر الكتاب اأنه رغم ف�صل م�صاريع الوحدة العربية 

منذ خم�صينيات القرن املا�صي وحتى الآن، اإل اأن 
وحدة ما غري معلنة متت ب�صكل فائق النجاح، تلك 

هي الوحدة بني اأجهزة ال�صرطة اأو وزارات الداخلية 
العربية ؛ فاجتماعات وزراء الداخلية العرب غالبًا ما 

يكتب لها حتقيق النجاحات يف اإبرام تعاون وثيق 
بني اأجهزة ال�صرطة العربية ي�صل اإىل حد التفاق 

الكامل على اأهمية تداول املعلومات وتوزيعها، 
حيث يتم ا�صتخدام �صبكة الإنرتنت ب�صكل جيد مبا 

ي�صمح لأي �صرطي يف اأي مطار اأن يخرب اأي �صخ�س 
بتاريخ حياته وعدد الق�صايا التي اتهم بها، واي 

�صجن مت احتجازه به وميوله ال�صيا�صية واملنظمة 
احلقوقية التي ينتمي اإليها �صواء كانت �صرية 

اأو علنية. ويعتربالكتاب تلك الوحدة » الأمنية » 
العربية �صببًا يف ن�صوء وحدة اأخرى م�صادة على 

امل�صتوى ال�صعبي العربي، هي الوحدة » الإلكرتونية 
» التي تبادل خاللها اأبناء ال�صعب العربي اخلربات 

الوا�صعة، ل �صيما يف ظل ت�صابه الظروف القمعية يف 
الدول العربية ؛ فنجد اأن ن�صوء حركة » كفاية » يف 

م�صر على �صبيل املثال، قد اعقبه حركات �صبيهة يف 
اليمن وليبيا وتون�س يحمل بع�صها نف�س ال�صم. 

ال�سحر وال�ساحر 
ويتطرق الكتاب اإىل احلديث عن » قمة املعلومات 

» التي عقدت يف تون�س عام 2005، وكيف اأن تلك 
القمة �صهدت انقالب ال�صحر على ال�صاحر ؛ عندما 

�صعت احلكومات العربية، وخا�صة احلكومة 
التون�صية، لتحويلها اإىل بوق دعائي حول اإجنازات 

وهمية، فما كان من املنظمات غري احلكومية 
وبخا�صة دعاة الدميقراطية، اإل اأنها ا�صتطاعت 
ا�صتخدام تلك القمة لت�صليط ال�صوء على حقيقة 

الأو�صاع املزرية التي تخيم على حرية الراأي 
والتعبري ل �صيما يف تون�س، التي �صهدت ـ حينئٍذ ـ 

اإ�صرابًا عن الطعام لثمانية من الن�صطاء ال�صيا�صيني 
واحلقوقيني فيما �صمى بـ » اإ�صراب اجلوع » وهو 

الإ�صراب الذي لفت الأنظار بقوة حلقيقة الأو�صاع 
ال�صيا�صية املتدهورة يف تون�س وهو الأمر الذي جعل 

الرئي�س التون�صي ـ املخلوع ـ يفقد اأع�صابه منتقدًا 
لهوؤلء الذين ف�صحوا هذه النتهاكات متهما اإياهم 
باخليانة وم�صككًا يف وطنيتهم، وكاأن العرتا�س 

ال�صلمي على ممار�صات بولي�صية قا�صية يعد خيانة 
وطنية، وهو ما يعد تطابقًا مع النمط ال�صائع من 

التهامات التي توجهها احلكومة ال�صورية ملنتقديها 
ـ بح�صب الكتاب ـ �صواء يف ال�صحافة املطبوعة اأو 

الإلكرتونية. 

البحرين اأواًل 
واأ�صار الكتاب اإىل اأنه رمبا تكون البحرين هي اأوىل 

الدول العربية التي اعتقلت اأ�صخا�صًا على خلفية 
ا�صتخدام �صبكة الإنرتنت، واأنه يف مار�س عام 1997 
األقت ال�صلطات البحرينية القب�س على » جالل علوي 

» ب�صبب ما زعمته من اإر�صاله معلومات عرب الإنرتنت 
اإىل حركة » اأحرار البحرين »، واأنه قد احتجز بتلك 

التهامات نحو ثمانية ع�صر �صهرًا. واأ�صار الكتاب 
اأي�صًا اإىل اأنه يف ال�صابع والع�صرين من فرباير 

من عام 2005 اأ�صدرت ال�صلطات البحرينية اأمرًا 
باعتقال » علي عبد الإمام » امل�صرف العام على » 

ملتقى البحرين » والذي يبلغ من العمر 27 عامًا، 
حيث ذهبت قوة اأمنية اإىل منزله لتنفيذ قرار العتقال 

ولكنه مل يكن هناك، فقامت قوات الأمن باعتقال 
�صقيقته، ومل تتوقف العملية عند اعتقال عبد الإمام 

وحده، حيث �صمل القرار اأي�صًا اعتقال اثنني من 
ن�صطاء املنتدى هما » حممد املو�صوي » و » ح�صني 
يو�صف » ملدة 15 يومًا باأوامر من النيابة العامة، 

ورفعت وزارة الإعالم البحرينية دعوى ق�صائية �صد 
ملتقى البحرين متهمة اإياه بامل�صا�س بالذات امللكية 

واحل�س على كراهية النظام والزدراء به ون�صر 
دعايات واأكاذيب من �صاأنها خلق البلبلة، واأنه قد مت 
اإطالق �صراح املعتقلني الثالثة دون اأية كفالة، ولكن 

التهم املوجهة اإليهم مل ت�صقط ؛ حيث بقيت �صيفًا 
م�صلطًا على رقابهم، بحيث ميكن اأن تتحرك �صدهم 

الدعوى الق�صائية يف اأي وقت.

خ�سم عنيد .. االإنرتنت واحلكومات العربية...

تقرير في كتاب يكشف مامح العداء الطريف 
بين الحكام العرب والشبكة العنكبوتية

عر�س: اوراق 

و�سح املوؤلف اأن الهندو�س يقولون باأن دينهم 
اأبدي وعاملي، م�سرياً اإىل اأن كلمة " الهند " هي 

كلمة فار�سية لكنها بلغة ال�سان�سكريت ا�سمها 
الفار�سي  اال�سم  االإغريق  اأخذ  وقد   ،" " �سندو 

ولقبوها بالهند، واأعطوا حتى للنهر الكبري 
املقد�س الذي يتعمد فيه الهندو�س نف�س 

اال�سم
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كتاب " �صقوط اإ�صرائيل " للموؤلف 
اليهودي باري �صمي�س، �صادر عن الدار 

الأهلية للن�صر والتوزيع باململكة الأردنية 
الها�صمية، يف اأربعمئة �صفحة من القطع 

املتو�صط، وهو كتاب يخاطب غري 
املتحدثني بالعربية ليف�صح الف�صاد املايل 

وال�صيا�صي الذي حتياه الدولة اليهودية ؛ 
حيث يعي�س معظم الإ�صرائيليني حياتهم 

البائ�صة ـ كما يقرر الكاتب ـ وهم ي�صعرون 
بالمتنان لل�صيا�صيني الذين يحكمونهم يف 
حني اأنهم ل يعلمون اأن الدميقراطية التي 

تطبقها ا�صرائيل بينهم وبني غريهم هي 
يف حقيقتها ل تعدو عن كونها " مهزلة ".. 

جدير بالذكر اأن موؤلف الكتاب باري �صمي�س 
من مواليد 1952، وقد هاجر اإىل الأر�س 
املحتلة عام 1975 حيث خدم يف اجلي�س 

اليهودي وعاي�س اأحداث غزو لبنان. 

الدميقراطية املري�سة 
يقرر الكاتب اأن دميقراطية اإ�صرائيل التي 
تروج لها على اأنها الدميقراطية الوحيدة 

يف منطقة ال�صرق الأو�صط، دميقراطية 
مري�صة، ل متثل �صوى م�صرحية هزلية، 

فاملواطنون ل ينتخبون املر�صحني للمكتب 
العام public office بل جتري اجلان 
املركزية يف الأحزاب املختلفة انتخاباتها 

الداخلية اخلا�صة بها، واملر�صح الذي 
يح�صل على اأكرب عدد من اأ�صوات حزبه 
ي�صبح املر�صح الأول على قائمة احلزب، 

ومن ثم يغدو مر�صحًا ملن�صب رئي�س 
الوزراء، اما املر�صح الذي يجمع ثاين 

اأكرب عدد من الأ�صوات ف�صيح�صل على 
دعم داخلي كاف ميكنه من اختيار اأي 

وزارة يريد اإذا ما فاز حزبه يف النتخابات 
العامة، ويتبع نف�س الأ�صلوب و�صوًل اإىل 

املنا�صب الدنيا. ويقرر الكاتب اأنه بهذه 
الطريقة ا�صتطاع اإ�صحق رابني البالغ من 

العمر �صبعني عامًا انتزاع قيادة حزب العمل 
عام 1992 من �صمعون برييز البائع من 

العمر وقتئذ ثمانية و�صتني عامًا، يف حني 
ل ي�صتطيع اأي �صخ�س اأقل �صنًا منهما اأن 

ي�صكل حتديًا جديًا لوجودهما الذي تطاول 
عليه الأمد. 

�سيا�سة رغم الف�سيحة 
كذلك يقرر الكاتب اأن النظام النتخابي 
الإ�صرائيلي ي�صمن بقاء ال�صيا�صيني يف 

ال�صلطة ب�صكل دائم يف معظم الأحيان 
بغ�س النظر عن الف�صيحة ودرجتها، ول 

ي�صتطيع اأي حزب ت�صكيل حكومة مبفرده 
ب�صبب وجود ثمانية ع�صر حزبًا تتقا�صم 

مئة وع�صرين مقعدًا يف الكني�صت، فيقوم 
اأكرب حزب بدعوة الأحزاب ال�صغرية ذات 
امل�صالح ال�صيقة اإىل ت�صكيل ائتالف معه، 

واإذا ما ان�صحب حزب اأو حزبان من تلك 
الأحزاب غري املهمة من الئتالف، ف�صت�صقط 

احلكومة، واإذن ل يهم مقدار الأموال 
التي ي�صرقها ال�صيا�صيون من ال�صعب ما 
داموا �صيبقون يف منا�صبهم مقابل عدم 

قيامهم باإ�صقاط هذا الئتالف اأو ذاك ومن 
ثم اإ�صقاط احلكومة. وي�صتدل الكاتب هنا 

بف�صيحة اأحد وزراء الداخلية يف اإ�صرائيل 
وهو " اأرييه درعي " الذي اختل�س خم�صني 

مليون دولر اأمريكي من الأموال العامة، 
ومع ذلك ظل يتبواأ من�صبه يف اأعلى هيئة 

ت�صريعية يف الدولة، وهي جمل�س الوزراء، 
رغم جرمية الك�صب غري امل�صروع التي 

زكمت الأنوف. 

املركزية املطبقة 
ومن جهة اأخرى يوؤكد الكاتب اأن 

اأ�صحاب املنا�صب ال�صيا�صية والقت�صاد 
مبركزيته املطبقة، قد جعال النظام 

ال�صحي الإ�صرائيلي مقطع الأو�صال، 
ومياهها موبوءة ومدار�صها بالكاد 

متار�س وظائفها، وجي�صها منحاًل اخالقيًا، 
و�صيا�صتها الدبلوما�صية زائفة وخادعة، 

والإ�صرائيليون اإما عاطلون عن العمل اأو 
اأقل �صاأنًا من اأن يكونوا موظفني، اأو مت 
اإفقارهم وجعلهم معوزين يف النهاية.. 
وي�صرب الكاتب مثاًل لحتيال اأ�صحاب 

املال الإ�صرائيليني على عموم مواطنيهم مبا 
حدث عندما و�صل الت�صخم املايل اإىل ن�صبة 

45% ؛ حيث حاكت احلكومة الإ�صرائيلية 
موؤامرة بالتعاون مع نقابة العمال الوطنية 
موؤ�ص�صات  اأ�صحاب  " ومع  " اله�صتدروت 

�صناعية بهدف اإنقاذ القت�صاد من انهيار 
و�صيك الوقوع، فتم ربط مدخرات البالد 

والرواتب بنفقة املعي�صة، ومت ح�صاب هذه 
النفقة بت�صجيل التغيريات التي طرات على 

موؤ�صر اأ�صعار امل�صتهلك و�صمت جمموعة 
املوؤ�صرات هذه اأ�صعار الغذاء والكتب 

واملالب�س، ولكن مل تكن لها عالقة بالرواتب 
اأو ب�صعر راأ�س املال، وهكذا فلو زحف 

اجلراد على اأ�صجار القهوة يف الربازيل 
ورفع �صعرها لأثر ذلك على قيمة راأ�س 

املال يف اإ�صرائيل. وهكذا يفعل القت�صاد 
املركزي.

الدولة البولي�سية 
ويدرج الكاتب بع�س الإح�صائيات عن 

املجتمع اليهودي ؛ فيذكر اأنه يوجد يف هذا 
املجتمع اأربعون األف مدمن خمدرات، واأنه 

لقت ثالث وع�صرون امراة حتفهن على 
اأيدي اأزواجهن خالل الن�صف الأول من 

عام 1991 بينما كان وقوع خم�صني جرمية 
قتل �صنويًا يعترب قبل عقد من ال�صنني 
اأمرًا خطريًا، لقد اأ�صبح الإ�صرائيليون 

حمتالني ـ على حد و�صف الكاتب ـ حيث 
ميار�صون الحتيال عن طريق الجتار غري 
امل�صروع بالعملة، ويلفت الكاتب النظر اإىل 

دولة اإ�صرائيل البولي�صية التي تعمل وفقًا 
لأهواء جهاز ال�صرطة الذي ي�صرف بدوره 

على تنفيذ قرارات الدولة ويبث الرعب 
يف اأنحاء البالد، مقررًا اأن الإ�صرائيليني 

ل يجدون من حل ملواجهة هذه الدولة 
البولي�صية �صوى مغادرة اإ�صرائيل، 

وي�صتدل الكاتب مبا قاله عيزرا �صوهار ـ 
م�صلح اقت�صادي ـ من اأنه " منذ عام 1949 
اإىل وقتنا احلا�صر غادر اإ�صرائيل ما يزيد 

على اأربعمائة األف اإ�صرائيلي ب�صورة 
نهائية، وهوعدد ي�صكل ن�صبة 10% من 

عدد ال�صكان اليهود " حيث و�صع �صوهار 
اللوم على ما اأ�صماه بـ " نظام ال�صيطرة 

القت�صادية التامة " الذي يتولد عنه 
حالة من عدم الكفاءة وال�صياع واخلراب 

وحماباة الأقارب والف�صاد.   

�سراع يف املو�ساد 
ويتطرق الكاتب اإىل بع�س �صراعات 

املو�صاد الداخلية ؛ فيذكر �صراعًا بني " 
اأفراهام �صاملون " زعيم ال�صني بيت املقرب 

من �صيمون برييز، و" ناحوم اأدموين " 
رئي�س املو�صاد ؛ حيث كان �صاملون ي�صعى 

ملن�صب اأدموين ذي القيمة والهيبة الأكرث، 
ومن ثم ترك الثنان الن�صغال مبهام 

من�صبهما وغرقًا يف بحر ال�صراع على 
ال�صلطة، ويذكر الكاتب اأن اأدموين مل يكن 

نعمة كبرية ملعنويات املو�صاد، بل كان 
جبانًا مثل فاأر وخنوعًا خاماًل حيث كان 

يرف�س الكثري من عمليات املو�صاد املخطط 
لها مبا فيها انقالب ع�صكري يف اإيران يبداأ 

يف املطارات ال�صودانية، اأي�صًا يذكر الكاتب 
اأن املو�صاد ت�صرر من �صيا�صة برييز ب�صكل 
�صديد، وي�صتدل مبا حدث يف متوز 1984 

عندما عرث رجال اجلمارك الربيطانيون يف 
مطار �صتان�صتيد خارج لندن على الوزير 

النيجريي عمر ديكو خمدرًا يف اأحد اأقفا�س 
ال�صحن، ويف القف�س املجاور وجد ثالثة 

رجال بي�س عرف فيما بعد اأنهم عمالء 
للمو�صاد، وقد حوكم هوؤلء و�صجنوا ولكن 
ذلك مل يخفف من غ�صب ال�صعب الربيطاين 

الذي روعه ا�صتخدام اإ�صرائيل املخدرات 
واخلطف من اأجل ك�صب ود نيجرييا كجزء 

من برنامج امل�صاعدة اخلارجية. 

ال�سفينة األتالينا 
وحتت عنوان " هل اأنت اآمنة يا اإ�صرائيل 

؟ " ذكر الكاتب ملعومات مثرية حول 
ال�صفينة " األتالينا " التي كانت حمملة 

ب�صحنة ا�صلحة ا�صرتتها الإرغون وهي 
القوة الع�صكرية الأ�صا�صية لدعم الليكود، 

وكيف اأن بن غوريون هو الذي اأمر باإغراق 
هذه ال�صفينة بدعوى الق�صاء على حماولة 
انقالبية ؛ حيث قتل جميع طاقم ال�صفينة، 

ويقرر الكاتب هنا اأن اإزهاق اأرواح البحارة 
اليهود من طاقم ال�صفينة مل يكن �صوى 
ا�صتعرا�س للقوة من قبل بن غوريون 

بالتعاون مع اإ�صحق رابني الذي لعب دورًا 
يف تلك املذبحة، ثم يوؤكد الكاتب اأنه رغم 

تورط رابني فقد متت موافقة الليكود على 
تعيينه كوزير للدفاع بعد ذلك لتبداأ �صل�صلة 

من الف�صائح الإ�صرائيلية الداخلية التي 
كان على راأ�صها تورط حمافظ بنك اإ�صرائيل 

والحتيال،  الر�صوة  يادلني" يف  "�صر 
ويعرتف الكاتب �صراحة مبدى الكراهية 

التي كانت جتمع بني رابني وبرييز يف ذلك 
التوقيت، موؤكدًا اأن هذا الثنائي الديناميكي 

تاآمر لإيقاع اإ�صرائيل يف كوارث اأمنية 
الواحدة تلو الأخرى. 

عر�س:�سالح ح�سن

"سقوط إسرائيل" لـ: باري شميش
يعترب دميقراطية اإ�سرائيل املزعومة يف ال�سرق االأو�سط " مهزلة"

الكتاب يوؤكد �سطحية االنتخابات يف اإ�سرائيل 
ويقرر جمامالت خا�سة بني عمالء الف�ساد 

وا�سحاب ال�سلطة يف اإ�سرائيل

10% من عدد ال�سكان يف اإ�سرائيل يفرون من 
جحيم احلياة البائ�سة وبط�س الدولة البولي�سية

عر�س: اوراق 

منذ جمموعته ال�صعرية الأوىل »يقظة دملون« 
)1980(، �صعى خزعل املاجدي )1951( 

اإىل تاأ�صي�س منط جديد من الكتابة ال�صعرية 
يف العراق، مع جمموعة من ال�صعراء 

الذين اأطلق عليهم النقد العراقي ا�صم جيل 
ال�صبعينيات. لكن املاجدي كان اأكرث هوؤلء 

تنظريًا لهذه ال�صعرية، من خالل البيانات 
التي راح ي�صدرها بني وقت واآخر عن ق�صيدة 

النرث والن�س املفتوح وق�صيدة ال�صورة، 
وقد اأثارت يف حينها الكثري من اللغط 

والنقا�صات. دواوين املاجدي التي ت�صدر 
بعد كل بيان تكون حمملة باأفكاره التي كان 

يطرحها للنقا�س. م�صريته تكللت بظهور 
اأعماله ال�صعرية الكاملة يف ثالثة اأجزاء 

عن »املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر«، 
اآخرها كان عام 2008. ولكي تقرتب هذه 

امل�صرية ال�صعرية من ن�صجها النهائي، اأ�صدر 
املاجدي كتابًا مهمًا بعد �صدور جمموعته 

الكاملة مبا�صرة، هو »العقل ال�صعري« الذي 
جاء مبجلدين ا�صتغرقت كتابتهما ثالثني 

عامًا. جمع ال�صاعر البيانات التي كتبها على 
مراحل، اإ�صافة اإىل التنظريات التي رافقت 

هذه البيانات. »العقل ال�صعري« هو العقل 
الرابع الذي يك�صف عنه هذا الكتاب. فقد درج 

الفال�صفة وعلماء احل�صارة والأنرثوبولوجيا 
على و�صع ثالثة اأنواٍع من العقول هي »الديني 

والفل�صفي والعلمي«. لكّن املاجدي يرى اأن 
العقل ال�صعري �صابق على هذه العقول، وهو 

مركز اإبداعها ويعزو له كل الروؤى الفنية 
والإبداعية واجلمالية.

ا�صتغال ال�صاعر العراقي على احل�صارات 
القدمية وّفر له مادة �صعرية غزيرة �صتنعك�س 

على دواوينه الالحقة، وخ�صو�صًا »اأحزان 
ال�صنة العراقية« )دار الغاوون ــــ 2011( الذي 

هو اأ�صبه مبعّلقة، علمًا باأّن ثالث جمموعات 

�صعرية طويلة �صبقت هذا الديوان، بو�صفها 
ق�صائد طويلة ت�صبه امللحمة، وهي »مو�صيقى 

لهدم البحر« )1985(، و»حية ودرج« )1993(، 
و»فيلم طويل جدًا« )2003(. ومبوازاة 

دواوينه، اأ�صدر املاجدي العديد من الدرا�صات 
يف التاريخ والأ�صاطري. كتابه الأخري يف هذا 

الإطار يعّد نقلة نوعية يف جمال الدرا�صات 
امليثولوجية. »امليثولوجيا املندائية« )دار 

نينوى، دم�صق ــــ 2010( هو املحاولة الوحيدة 
اجلادة لدرا�صة الديانة املندائية بعد درا�صة 

كورت رودولف )خلق الآلهة والكون والإن�صان 
يف الديانة املندائية( الذي �صدر بالأملانية 

عام 1965، وترجمه بت�صرٍف الدكتور �صبيح 
مدلول ال�صهريي. لكن تلك الدرا�صة اجليدة يف 

حقلها، ل تتناول اإل اأ�صاطري اخلليقة، وهو 
جزٌء من الأ�صاطري، يف حني اأّنها تهمل اأ�صاطري 
العمران، واأ�صاطري اخلراب، واأ�صاطري املوت. 

وبالتايل، فاإن الكتاب ل يتناول اإل الربع الأول 
من حقل الأ�صاطري املندائية فقط.

اأما »اأحزان ال�صنة العراقية« فهو م�صروع 
�صعري متكامل. ير�صد خزعل املاجدي الدمار 
الروحي الذي �صرب بالده، من خالل العنف 

واخلراب واملوت. وقد اختار �صنة 2006 التي 
اختطف فيها ابنه ومل يعد، لكي تكون منوذجًا 

بو�صفها ال�صنة الأكرث دموية وخرابًا وحزنًا 
يف تاريخ بالد الرافدين. يقدم لنا »روزنامة 

�صعرية« تر�صد كل اأيام هذه ال�صنة بـ 365 
ق�صيدة يف اأكرب تراجيديا �صعرية معا�صرة 

كتبها ال�صاعر على م�صتويات عدة. هناك اأوًل 
اأحداث احلا�صر على اأر�س العراق، وثانيًا 

اأحداث التاريخ امل�صتعادة مع اأحداث احلا�صر، 
وثالثًا الأحداث اخلا�صة التي مر بها ال�صاعر 

يف ذلك العام.
هذا امل�صروع هو ثمرة نا�صجة من ثمرات 

ال�صعرية العراقية التي مل تنطفئ جذوتها منذ 

بدر �صاكر ال�صياب، اإذ ل يلبث اأن يظهر �صاعر 
عراقي بني وقت واآخر وينف�س عن ال�صعرية 

العراقية الغبار اأو يزيح عن طريقها ال�صخور. 
بهذا املعنى، تكون »اأحزان ال�صنة العراقية« 

عماًل �صعريًا تلتحم فيه اخلربة اجلمالية 
لل�صاعر مع الأمل الذي ع�صف به بعد خطف 
ولده، ووقوع الدمار واخلراب والأحزان 

التي مر بها العراق يف اأكرث ال�صنني حرجًا 
وانهيارًا.

يح�صر الرثاء يف هذا الديوان بطريقة تذّكرنا 
بق�صائد اجلزع البابلي التي كان البابليون 

يتظلمون بها اإىل الآلهة، ويختفي منه النواح 
العراقي املعروف، حتى يكاد اأن يكون هذا 

الرثاء خمّل�صًا من الندب وخاليًا من القدا�صة 
التي غالبًا ما تلحق باملرثي. لكن يف املقابل، 
يوظف املاجدي رمزًا دينيًا ـــــ العذراء وابنها 

ـــــ حني ي�صف حال بغداد ال�صحية التي ت�صعد 
اإىل اأعلى مراتب الأمل: »اأنا اأّم املدن النازفة، 

اأّم العذاب الأبدي. اأنا م�صيحة املدن«. »حتدث 
اإيّل وقل يا حبيبي، اإىل اأين قادوك، اأّي ظالم 

زرعت به واأّي خراب، ملاذا تغني البالد ن�صيدًا 
حزينًا؟«. املاجدي ي�صتح�صر كل الأمل الذي 
مر على هذه الأر�س، من خالل رثاء البن 

املخطوف الذي �صُيرتك للن�صور... ول ين�صى 
اأن مير على املذابح والنفالت والحتالل، 

اإذ يكتب: »�صاأرتّل جمد الإن�صان املهان«. لكن 
ال�صاعر ل ي�صت�صلم ول يريد بذلك املجد اأن 

يقوده اىل ال�صتكانة والقنوط: »ولدي اأخذته 
الن�صور، ومل تنحن ركبتاي، ومل اأ�صقط يف 

البئر«. من ال�صعب الإحاطة بعمل هو مبثابة 
معلقة من 900 �صفحة قد تكون اأطول ق�صيدة 

يف التاريخ، اإل بدرا�صة منفردة وطويلة 
وخا�صة تلّم بكل الثيمات التي تناولها العمل، 

وخ�صو�صًا وهو ميّر على كل اجلراح التي 
مزقت اأر�س الرافدين.

خزعل الماجدي: روزنامة الحزن العراقي
يف »اأحزان ال�سنة العراقّية« )دار الغاوون ـ 2011(، يقدم لنا �ساحب »يقظة دملون« روزنامة �سعرية 

تر�سد العام امل�سوؤوم، بق�سائد ترثي ابنه القتيل
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منذ اأوفيد ) 43 ق.م ـ 17م (، ذلك ال�صاعر الروماين الالتيني 
الذي نفي اإىل منطقة نائية قرب البحر الأ�صود نتيجة غ�صب 
المرباطور اأوغ�صطني عليه ) بعد فرتة اإعجاب واحرتام (، 
لأ�صباب تكاد تكون جمهولة حتى الآن، يجد كرث من املثقفني 

اأنف�صهم خارج اأوطانهم، وخارج بيئاتهم الثقافية، واأحيانًا خارج 
لغاتهم.. فمنذ ذلك الوقت ارتبطت مقولة املنفى مبقولت التاريخ 

) ومالب�صاته ( وال�صلطة ) واإكراهاتها، والتي لها �صلة بق�صايا 
ال�صتبداد واحلرية ( وال�صتعمار ) وعقابيله (. وكذلك مبقولت 

اللغة والثقافة والهوية. بيد اأن املثقف املنفي هو اأحد عالمات 
القرن الع�صرين بامتياز. واأح�صب اأن مع�صلة املنفى، على الرغم 

من جانبها املاأ�صاوي واحلزين، اأنتجت بع�س اأهم اآثار الفكر 
والفن والأدب خالل املائة �صنة الأخرية. وهوؤلء الذين غادروا 

كانوا ي�صعرون باأنف�صهم هام�صيني، وغري مرغوب فيهم، وحتت 
طائلة املراقبة والتهام والتهديد والعقوبة، ل ل�صيء اإّل لأنهم 
يحملون اأفكارًا واآراء ومعتقدات خمتلفة عن تلك التي يحملها 

ذوي ال�صلطة والنفوذ يف بلدانهم. وهكذا ترك اآلف الكّتاب 
واملفكرين والر�صامني واملو�صيقيني والنحاتني وامل�صرحيني 
وال�صينمائيني اأماكنهم الأ�صلية احلميمة مرغمني.. كان ذلك 

نزيفًا روحيًا وثقافيًا ل يعّو�س، غري اأنهم، فيما بعد حتّولوا اإىل 
منارات اأمل يف �صمائر اأولئك الذين بقوا.

   يعد املنفى، ف�صاًل عن ُبعده اجلغرايف، حالة نف�صية وذهنية 
وثقافية، جوهرها �صعورك باأنك ل�صت يف مكانك، وهذا اأمر 
يبعث على الأ�صى، واأحيانًا على الياأ�س.. وتظل هذه احلالة 

غالبًا م�صاحبة للمنفي حتى بعد عودته للوطن الأم.. فالتجربة 
تخّلف جروحها الغائرة يف الذاكرة والروح.. وقد يعود املنفي 

فُيفاجاأ باأن املكان الذي تركه منذ زمن بعيد قد فقد، يف احلا�صر، 
مالحمه وهويته، واإنه ) اأي املنفي العائد ( بات ي�صعر باأنه ل 

يزال يف غري مكانه.. يتحدث اإدوارد �صعيد عن ثيودور اأدورنو 
) 1903 ـ 1969 (  الذي خرج من بالده اأملانيا مطلع الثالثينيات 

اإبان �صعود املد النازي راحاًل اإىل اإنكلرتا ومنها اإىل الوليات 
املتحدة، ليعود من ثم اإىل فرانكفورت يف 1949 كحالة منوذجية 

للمثقف املنفي حيث و�صمته ال�صنوات التي اأم�صاها يف اأمريكا 
بعالمات املنفى اإىل الأبد.. مل ي�صت�صغ هناك مو�صيقى اجلاز، 

والأفالم الأمريكية، وعادات احلياة اليومية يف تلك البالد 
الوا�صعة، ومنط التعليم فيها، القائم على الواقعية امل�صطحة. 

وَمَقَت براغماتية �صيا�صة حكوماتها.. كان بح�صب اإدوارد �صعيد 
"املثال الأكمل للمثقف، يكره كل الأنظمة اأكانت يف جانبنا اأو يف 

جانبهم، بنفور مت�صاٍو". 
   ت�صبح الأمكنة كلها غريبة، ويكون على املثقف املنفي التعاطي 

معها. وبت�صوير �صعيد فاإن ذلك املثقف اأ�صبه ما يكون "باإن�صان 
جنا من �صفينة غارقة، يتعلم كيف يعي�س مبعنى ما مع الأر�س، 

ل عليها، ل مثل روبن�صون كروزو، الذي كان هدفه ا�صتعمار 
جزيرته ال�صغرية، بل اأقرب اإىل ماركو بولو الذي ل يخذله 

اأبدًا ح�صن تقديره للروائع، وهو م�صافر دائم و�صيف موؤقت، ل 
طفيليًا، اأو فاحتًا اأو مغريًا". واإذن، ل مثل م�صطفى �صعيد بطل 

رواية ) مو�صم الهجرة اإىل ال�صمال ( للطيب �صالح، هو الذي حل 
يف احلا�صرة املرتوبولية ) لندن ( مفعمًا بهاج�س النتقام والثاأر 

من امل�صتعمرين على طريقته اخلا�صة، الذكورية البدائية. يف 
املقابل ت�صري الكتابة، من وجهة نظر اأدورنو، ملن ل وطن لهم 

مكانًا للعي�س. 
   يغرّي املكان اجلديد طبيعتنا ونظرتنا اإىل اأ�صياء العامل.. تقول 
الكاتبة الفرانكفونية اإيتيل عدنان: "ل ميكن اأن نكون ال�صخ�س 

ذاته يف الأماكن املختلفة".. هذا يجعلنا نكّون وعينا وهويتنا 
يف �صوء ما نخو�س من جتارب، ويف �صوء ما نرى 

ون�صهد.. ينعك�س التاأثري على الروؤية واحل�صا�صية، ومن 
ثم على الأ�صلوب. وحتى لو بقيت مو�صوعات 

الكاتب والفنان م�صتقاة من منت تاريخه 
ال�صخ�صي وتاريخ جمتمعه، ومن واقع 

اأمكنته القدمية فاإنه لبد من اأن يطل 
عليها من زاوية اأخرى، ومن منظور 

مغاير. وعند التعبري اإبداعيًا بلغة ثانية 
غري اللغة الأم يكت�صب العمل الإبداعي 

طابعًا ونكهة غري ماألوفني. فلكل لغة 
نظامها وروحها واإيقاعها وظاللها 

اخلا�صة.

المثقف وحس المنفى
سعد محمد رحيم

يف مئتني و�صبعني �صفحة من القطع 
املتو�صط، �صدرت الن�صخة العربية لكتاب 

نحو  اأو    Getting Together
التاآلف والتفاق ملوؤلفيه روجر في�صر، و 
�صكوت براون، عن الدار الدولية للن�صر 
والتوزيع بالقاهرة، من ترجمة الدكتور 

حممد حممود ر�صوان، وهو كتاب يناق�س 
العنا�صر وال�صرتاتيجيات الأ�صا�صية التي 

ت�صاعد يف توطيد العالقات بني النا�س، 
�صواء اأكانت عالقات �صخ�صية، اأم عالقات 

عمل، اأم عالقات دولية، طبقًا لنظرية يف 
التفاو�س تعرف بنظرية " اإدارة العالقة 
البناءة غري امل�صروطة " .. ومن اجلدير 

بالذكر اأن الكتاب ي�صت�صهد يف خالل 
ما ي�صوقه من مبادىء وا�صرتاتيجيات 

بع�صرات الأمثلة امل�صتقاة من احلياة 
الواقعية ومن ال�صراعات الدولية ومن 

مواقف ال�صا�صة واملفكرين، كما اأن الكتاب 
يف جممله ينق�صم اإىل ثالثة اأق�صام : 

نظرة عامة، والعنا�صر الأ�صا�صية للعالقة 
الفاعلة، والعنا�صر كاأجزاء من كل. 

عالقات طيبة 
يف بداية الكتاب يقرر الكاتبان اأننا يف 
حاجة اإىل تو�صيح ماذا نعني بقولنا " 
عالقات طيبة " ؛ حيث يو�صحان اأن ما 

يريده كل منا من عالقة ما يختلف كثريًا، 
ولكن �صواء اأكان ما ناأمله من عالقة ما 
هو اأن نغنم احلب اأو املال اأو الأمن اأو 

غري ذلك، فاإننا لبد من اأن نواجه م�صالح 
م�صطرعة، وروؤى وقيمًا متعار�صة، ومن 
ثمة �صوف تنجم الختالفات، ولن يتاأتى 
لنا احل�صول على بغيتنا اإل اإذا ا�صتطعنا 

اأن نعالج هذه الختالفات، ويف كل عالقة 
من عالقاتنا، �صواء اأكانت بني اأفراد اأم 

بني عمال اأم بني جماعات دينية اأم بني 
حكومات، فاإن علينا اأن ن�صعى من اأجل 

بناء تلك ال�صفات التي جتعل منها عالقة 
طيبة فاعلة ورعايتها كعالقة تت�صم بالقدرة 

على التعامل بكفاءة مع الختالفات . 

النا�س وامل�سكلة 
ويو�صي الكتاب ب�صرورة الف�صل بني 

النا�س وامل�صكلة ؛ اإذ يقرر اأن حدة 
الختالفات بني فردين اأو بني حكومتني 

توؤثر حتمًا يف الطريقة التي يتعامالن 
بها، واأنه من �صوء احلظ اأن الختالفات 

حينما تكون ـ ب�صفة خا�صة ـ خطرية 
كتلك التي تقوم بني الوليات املتحدة 
الأمريكية والحتاد ال�صوفييتي، فاإن 

العالقة متيل ب�صفة خا�صة اإىل اأن تكون 
�صيئة وت�صبح عاجزة عن معاجلة تلك 

الختالفات، وانه اإذا كنا نرغب يف عالقة 
ت�صتطيع اأن تعالج الختالفات اخلطرية 

فاإن علينا اأن نطور العملية ذاتها، م�صتقلة 
عن امل�صكالت اجلوهرية اخلا�صة التي 

تنطوي عليها ؛ ذلك اأن ق�صايا العالقات 
ترتبط بطريقة التعامل مع اجلماهري : من 

حيث الو�صوح اأو الغمو�س .. من حيث 
الأمانة اأو اخلداع .. من حيث هي منطقية 

اأم انفعالية، ومن ثم يكون من الأوفق اأن 
يكون العتماد على عملية العالقة ذاتها ؛ 
اأي كيف يتعامل بع�صنا مع بع�س بغ�س 

النظر عن كل الختالفات اجلوهرية، 
وكذلك وجوب التعامل مع فئتى امل�صكالت 

كلتيهما : م�صكالت النا�س، وامل�صكالت 
اجلوهرية، مع الف�صل بينهما . 

دون قيد اأو �سرط 
ومن ناحية اأخرى، يعد الكاتبان الغاية 

ذات القيمة، هي العالقة الفاعلة، وي�صعان 
ا�صرتاتيجية خا�صة من اأجل بناء عالقة 

حلل امل�صكالت، وهي ا�صرتاتيجية ل 
تعتمد على اأن ينهج الآخرون نهجنا ول 

تطالبنا باأن ننهج نهجهم ؛ وذلك عن طريق 
التزام اأن نكون بنَّائني دون قيد او �صرط، 

وهو ما يعني اأننا يف حالة اإقامة عالقة مع 
اآخرين ينبغي األ نقوم اإل بتلك الأعمال 
التي فيها خري للعالقة، وفيها خري لنا، 

�صواء اكنا �صنقابلها اأو ل نقابلها باملثل . 
ويقرر الكاتبان اأي�صًا اأن طريقة اأن تكون 

بناًء دون قيد اأو �صرط يف عالقة ما، ميكن 
اأن تطبقها احلكومات وموؤ�ص�صات العمل ن 
والأفراد ؛ حيث اإنها ت�صاعد يف بدء عالقة 

جديدة اأو يف حت�صني عالقة قدمية، كما 
اأن هذه الطريقة اإذا كانت اأكرث مواءمة 
لعالقة طويلة املدى، فاإنها كذلك تنطبق 

على التفاو�س العار�س الذي يحدث 
بني غرباء ؛ حيث ميكن للعالقة التي 

تقوم بني الطرفني يف الدقيقة الأوىل اأن 
حتدد ـ متامًا ـ نوعية ال�صفقة التي قد يتم 

التو�صل اإليها يف خالل ال�صاعة. 

طرف واحد 
ويعرتف الكاتبان باأن هناك من العالقات 

ما ي�صيب من النجاح اأكرث مما ت�صيبه 
عالقات اأخرى، حيث يقرران اأننا جميعًا 

نعرف من النا�س من نرتاح اإليهم حني 
نلقاهم، ونح�س معهم الألفة والأمان، 

ونحدثهم يف م�صكالتنا دون حرج، ويف 
مناخ من الثقة، بينما هناك اآخرون نلقاهم 

فال نهتم للقائهم، ول نرتاح ل�صحبتهم، 
بل لعلنا ن�صعر معهم بالإحباط وفقدان 
الثقة، وهنا يوؤكد الكاتبان اأننا قلياًل ما 

ندرك ال�صبب يف اأن بع�س العالقات تنجح 

جناحًا ملمو�صًا وبع�صها يخفق اإخفاقًا، 
معتربين اأن �صبب ذلك اأننا منيل اإىل 

تقبل قيمة اأية عالقة على اأنها اأمر لبد 
منه مرددين " اإنها حقيقة واقعة، اإننا ل 
ن�صتطيع اأن ن�صل اإىل وفاق "، كما اأننا 

ن�صع اللوم على ال�صخ�س الآخر فيما 
يعرتي من م�صكالت، ونفرت�س اأننا ل 

ن�صتطيع اأن نفعل �صيئًا من اأجل حت�صني 
الو�صع الذي نتفاعل معه، ولعالج ذلك 
يقرر الكاتب اأنه رغم ان قيام عالقة ما 
يتطلب وجود اثنني من النا�س، اإل اأن 
تغيري قيمة هذه العالقة ل يتطلب اإل 

واحدًا فقط؛ حيث اإننا ن�صتطيع تغيري 
م�صلكنا اإزاء الآخر اأن نغري اأ�صلوب تعامله 

معنا. 

ال تقطع عالقة 
ويعد الكتاب اأنه من اخلطاأ الوقوع 
يف اخللط ما بني العالقات الطيبة 

وال�صتح�صان ؛ حيث يوؤدي بنا هذا 
اخللط اإىل قطع الكثري من عالقاتنا مع 

الآخرين عند ا�صتهجان بع�س �صلوكياتهم 
يخاطبها  لن  فعلت  ما  فعلت  اأن  " بعد 

ل�صاين اأبدًا مرة ثانية "، ومثل هذا العقاب 
ـ يوؤكد الكاتبان  ـ �صائع بالن�صبة للعالقات 

ال�صخ�صية وعالقات العمل والعالقات 
الدبلوما�صية، ومع ذلك فاإنهما يقرران اأن 

التعبري عن ال�صتهجان بتمزيق العالقة 
نادرًا ما يكون ـ بل لعله ل يكون اأبدًا ـ 

فكرة طيبة ؛ حيث اإن رف�س التعامل مع 
�صخ�س ما قلياًل ما يحل م�صكلة عاجلة، 

بل لعله من املوؤكد ي�صعف من قدرتنا على 
حل امل�صكالت امل�صتقبلية، ومن ثم فاإذا 

علمت اأن الظروف �صوف تتطلب ا�صتمرار 
تعاملي مع �صخ�س اآخر اأو موؤ�ص�صة ما ـ 

�صواء اأكان ذلك يف حميط الأ�صرة ام يف 
املكتب، اأم على امل�صتوى الدويل ـ فاإن علّى 
حينئٍذ اأن اأ�صتمر يف التعامل مع ال�صخ�س 

اأو املوؤ�ص�صة حتى ولو مل اأكن را�صيًا عن 
�صلوك اأي منهما " اإن الأب العاقل ـ اأو الأم 
ـ يبقى على العالقة وثيقة بينه وبني ابنه 
حتى ولو كان يدين �صلوكه وي�صتهجنه". 

عوائد متوازنة 
وي�صري الكتاب اإىل اأننا يف كل عالقة من 

عالقاتنا غالبًا ما نريد احل�صول على 
نتائج جوهرية عاجلة كاملال اأو الراحة 

اأو الرخاء القت�صادي اأو الربح اأو 
املمتلكات اأو الأمن والطماأنينة، اأي اإننا 
نريد ونحتاج اإىل ذلك النوع من العالقة 

الذي يكون اأكرث عونًا لنا يف حتقيق مثل 
هذه امل�صالح، لكن الكاتبني يوؤكدان من 

جهة اأخرى اأن بع�س العوائد النفعالية 
الناجتة عن عالقاتنا بالآخرين، يكون لها 

من الأهمية ما للعائد اجلوهري ؛ حيث 
اإننا يف حاجة اأي�صًا اإىل ال�صالم الداخلي 

الذي نح�صه مثاًل عقب اجتماع عمل مع 
�صخ�س ما من �صعور بالكفاءة والقدرة 
والثقة بالنف�س والقناعة والطمئنان ؛ 

بهذه النوعية من امل�صاعر التي يرتدد 
�صداها يف جوانحنا " و�صواء اأكنت 

اأتفاو�س مع زوجتي حول املكان الذي 
نذهب اإليه يف العطلة اأو مع عميل حول 

امل�صروفات اأو مع ال�صوفييت حول 
احلد من الت�صلح فاإننا نريد تلك العالقة 
التي جتعلنا ن�صعر اأننا اإيجابيون . اإننا 

نريد راحة البال ... فاإذا مل ن�صعر اأننا 
اإيجابيون عقب اآخر عملية اأجنزناها، 
فقد نرهب العملية التي تليها ونواجه 

�صعوبات اأ�صد يف التعامل معها.

عر�س: اوراق 

"نحو التآلف واالتفاق"
)ربيع في عمان(.. مجموعة 

قصصية جديدة لجعفر العقيلي

ناق�س اال�سرتاتيجيات االأ�سا�سية التي ت�ساعد يف توطيد العالقات االإن�سانية:

كتاب يطبق نظرية اإدارة العالقة البناءة غري امل�سروطة بني الب�سر

يف »ربيع يف عّمان«، ال�صادرة حديثًا عن 
دار اأزمنة للن�صر والتوزيع، ي�صتاأنف جعفر 

العقيلي جتربته الق�ص�صية التي بداأها 
مبجموعته »�صيوف ثقال الظل« العام 

 .2002
ت�صتمل املجموعة التي تقع يف 80 �صفحة 

من القطع املتو�صط، على ثماين ق�ص�س 
هي: »عالمٌة فارقة«، »انت�صار«، »ربيٌع يف 

عّمان«، »وقٌت م�صَتْقَطع«، »َتـذكار«، »�صيوٌف 
ِثقاُل الّظّل«، »ق�ّصٌة تكفي ودوار«. ويف 

�صفحاتها الأخرية مقتطفات مما كتبه نقاد 
واأدباء اأردنيون وعرب حول جتربة العقيلي 

الق�ص�صية.
ت�صكل لغة العقيلي جزءًا اأ�صا�صيًا يف بنية 

الق�صة، حيث اإنها قادرة على التوالد 
والت�صكل واكت�صاب اأبعاد رمزية ودللية 

واإ�صارية. ورمبا اأن هذه اللغة هي ما قادت 
الناقد وال�صاعر حكمت النواي�صة اإىل التاأكيد 
اأن القا�س »ي�صبط الق�صة اإىل حّد الّتحكيك، 

ويعطي الق�صَة حقها، فالواقعية منها واقعيٌة 
ناجحة، والغرائبية منها غرائبيٌة ناجحة، 
والذهنية الرمزية منها ناجحٌة كذلك، بلغٍة 

م�صبوطة وحم�صوبة، وبتقنيات َق�ّس 
جميلة مع �صبٍط للزمن، وللعنا�صر التقليدية 

للق�صة، مع انفتاح الق�صة على التاأويل 
والرتميز«.

كما ترى الكاتبة العراقية هدية ح�صني، 
اأن ق�ص�س العقيلي تتميز بلغتها القريبة 

جدًا من �صخ�صياتها، وبفنيتها العالية، 
وبتوا�صلها مع القارئ من خالل املوا�صيع 

التي تهّمه، لأن العقيلي يختار مناذجه بدقة 
وبتجان�س فني قريب من ذائقة القارئ 
ومن الواقع الذي يعي�صه،وتنفتح لغة 

املجموعة على اآفاق مبتكرة تناأى عن تكرار 
مفردات قامو�صية جمرتة، وت�صعى الق�ص�س 

اإىل اجرتاح لغة ف�صيحة -بخا�صة يف 
احلوارات- قريبة للدارجة املحكية، متجّنبًا 

القا�س يف ذلك النزلق يف وهدة »العاّمية«، 
وهو ما جعل احلوارات من�صجمة مع وعي 

ال�صخ�صيات الق�ص�صية وواقعيتها.
وتربز يف عدد من الق�ص�س �صخرية �صوداء 
تتاأتى من املفارقة يف املوقف الذي تت�صاعد 

فيه الأحداث دراماتيكيًا، ب�صكل يدفع 
لل�صحك حينًا، وللبكاء اأحيانًا. كما تنفتح 
الق�ص�س على البعد الإن�صاين، وتتخل�س 
من حمدودية الزمان واملكان اأو تتابعهما 

التعاقبي ل�صالح التتابع النف�صي، حتى �صار 
احلدث م�صرعًا على التاأويل وحمافظًا على 

روح املتعة والإدها�س، رغم اأنه يلت�صق 
بالواقع املعا�س؛ منه ينطلق واإليه يعود.

ويف هذا ال�صياق، يوؤكد الكاتب يو�صف 
�صمرة اأنه رغم التقنية ال�صردية املبا�صرة، 

اإل اأن العقيلي »قادٌر بو�صوح على �صّد الوتر 
احلكائي، بحيث تخلو ق�ص�صه من املواقع 
املرتهلة، اأو امل�صتنقعات الرخوة، يف ظلِّ 

حر�ٍس فّني جلّي على توريط القارئ، 
واإ�صراكه يف �صوغ ال�صورة ال�صاملة«.

ورغم اأن ن�صو�س املجموعة، التي راوح 
ال�صرد فيها بني �صمرَيي املتكلم والغائب، 

تت�صبث بالعديد من عنا�صر الق�صة 
الكال�صيكية، اإل اأنها تتعامل مع هذه 

العنا�صر وفق اأ�صلوبية تتجه اإىل التقدمي 
والتاأخري يف الزمن عرب ا�صتخدام تقنيات 

املونولوج والديالوج، وتداعي احلدث وفق 
احلالة النف�صية للبطل ل بح�صب الرتتيب 

الت�صل�صلي الذي يبداأ من نقطة وينتهي بها. 
وترى الناقدة د.عالية �صالح اأن ق�ص�س 

العقيلي تتلم�س »حرية الإن�صان املعا�صر 
اأمام انهيار منظومة القيم املتعارف عليها، 

وت�صاوؤل الفرد حول مغزى احلياة«. 
م�صيفة: »حلظات اإن�صانية قلقة وقف عندها 
الكاتب، واتخذ منها موقفًا حا�صمًا وحّديًا، 

م�صتخدمًا الدللت اللغوية املنا�صبة لطبيعة 
احلدث واأحوال ال�صخ�صية وخ�صائ�س 

الق�س وحركية احلوار وال�صرد ومظاهر 
اخليال واحلقيقة«. 

كتب القا�س والروائي عدي مدانات على 
م جعفر  الغالف الأخري للمجموعة: »يتقدَّ
العقيلي يف هذه املجموعة بخطى ثابتة 

ور�صيدة، فّنيًا واإن�صانيًا، نحو اإعادة 
ع يف خانِة الأدِب الذي يحمُل  التمو�صُ

�صماِت ونكهات الوطن واملجتمع والإن�صان، 
من غرِي ا�صتعالٍء ول مالم�صٍة �صطحية 

ول خطاٍب فارٍغ من امل�صمون«. واأ�صاف 
مدانات: »العقيلي ل يقُع اأ�صرَي اللغة، واإمّنا 

ها.  ميتلُكها ويقوُدها بر�صاقٍة لتوؤّدي غر�صَ
يفتُح الأبواَب املغَلقة وينب�ُس الأ�صراَر 

وُيعيد �صياغَتها ويالم�ُس اأرَق امل�صاعر، 
وي�صُعنا اإزاَء ما نحُن عليه، بكلِّ اإ�صكالِتنا 

عِفنا وُقّوِتنا، و�صوِحنا  وطموحاِتنا، �صَ
وهواِج�صنا«. 

يذكر اأن العقيلي من مواليد العام 1974، 
نال �صهادة البكالوريو�س يف الكيمياء، من 
جامعة الريموك )1997(. �صدر له: »للنار 

طقو�س وللرماد طقو�س اأخرى«، �صعر 
)1995(، »لعبة ال�صرد اخلادعة«، حوارات 
مع الروائي اإليا�س فركوح، اإعداد وتقدمي 

)2007(، »يف الطريق اإليهم«، حوارات مع 
كّتاب من الأردن وفل�صطني )2010(، »اأفق 

التجربة«، حوارات عربية يف الأدب والفكر 
والفن )2010(.
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اصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لالعالم والثقافة والفنون

ولدت الكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي 
عام 1942، وعملت في الصحافة مذ 

كانت في السابعة عشرة من عمرها.
حققت شهرة كبيرة بروايتها التي 
أوصلتها الى قمة الرواية األمريكية 
الالتينية. من ابرز أعمالها: ))بيت 
األرواح(( و))أيفالونا( و))حكايات 

ايفالون(( و)الحب والظالل(( و))باوال(( 
و))الخطة الالنهائية(( و))افروديت((.

))ابنة الحظ(( هي قصة مرحلة موسومة 
بالعنف والجشع، حيث األبطال يفتدون 

الحب والصداقة، والجرأة والتعاطف 
اإلنساني. تقدم إيزابيل الليندي في ))ابنة 

الحظ(( أكثر رواياتها طموحًا، عالمًا 
مذهاًل يعج بشخصيات حميمة ستبقى 

في ذاكرة القراء وقلوبهم الى األبد، ولعل 
من ابرز هذه الشخصيات ))خواكين 
مورييتا(( تلك الشخصية الشعرية 

التي كرس لها بابلو نيرودا مسرحيته 
الشعرية الوحيدة))تألق خواكين مورييتا 

ومصرعه((.


