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

ورق�����������������������ة

ق��رارات  باتخاذ  العربية بني احلني واالخ��ر  ال��دول  تقوم 
منع لكتب وافدة اليها عرب معار�ض الكتاب. قرارات املنع 
هذه تاأخذ طابعا علنيا و�صارما دون االخذ بنظر االعتبار 
الظرف الذي تعر�ض فيه هذه الكتب واحيانا دون تقدمي 

مربرات كافية او مقبولة للتحرمي.
تتبعه  وتقليدا  ع��ام��ا  ح��دث��ا  ا�صبحت  ال��ك��ت��اب  م��ع��ار���ض 
ام��ر  وه���و  متعاقبة  م��وا���ص��م  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  معظم 
االت�صاع  عن  ف�صال  الن�صر  حركة  ام��ام  وا�صعا  افقا  فتح 
واالقبال  العربية  املنطقة  خارج  من  للم�صاركات  املتزايد 
اجلماهريي الذي يعد عالمة عافية اال ان العديد من الدول 
اىل  الدخول  من  اال���ص��دارات  بع�ض  مبنع  تقوم  العربية 
ارا�صيها دون ان ت�صع يف اعتباراتها خطورة فعل كهذا 
املانعة  ال��دول  يعر�ض  ام��ر  وه��و  عاملية  تعد  تظاهرة  يف 
اىل االنتقاد ويثري ا�صكاالت عدة تتعلق بنهج تلك الدول 
ان  يفرت�ض  ال��ذي  الثقايف  للن�صاط  ممار�صتها  وا�صلوب 
يتمتع يف اوقات معينة، ان مل نقل يف اوقات دائمة، بنوع 

من القبول بالراأي واالنفتاح على االخر.
وباتت  وا�صع  نطاق  على  تتخذ  ا�صبحت  املنع  ق���رارات 
تقليدا عربيا موحدا ورغم ا�صوات ال�صجب واالعرتا�ض 
االمر على حاله وال  ان  اال  االع��الم  تثار يف و�صائل  التي 
يعد من وجهة نظر الع�صبة العربية �صيئا م�صينا او م�صرا 
بل على العك�ض ترى فيه اجنازا كبريا ي�صب يف اليقظة 

وحماية املجتمع من االفكار املخربة.
اخذ يف  الذي  الرقيب  ب�صاعة  لالذهان  تعيد  الق�صية  هذه 
كثري من الدول �صكال مقد�صا فلم تعد امل�صاألة تقت�صر على 
الدينية  ال�صلطات  يد  الدولة وامنا تعدى اىل اطالق  امن 
على  وا�صفى  املنع  نطاق  م��ن  و�صع  مم��ا  تنوعها  ب�صتى 

احلذر ال�صيا�صي �صرعية ومهابة.
تت�صع  التنف�ض  م�صاحات  ان  كما 
الغفلة تزداد  الفخاخ وم�صائد  فان 
اكرث  ب�صرا�صة  وحت��ارب  وتتكاثر 
م���ن اي وق���ت اآخ����ر وع��ق��ول��ن��ا يف 

النهاية هي ال�صحية.

منع الكتب
نزار عبدالستار

�صدرت حديثًا عن من�صورات "�صيديا" الرتجمة الفرن�صية من رواية 
الكاتبة اجلزائرية اأحالم م�صتغامني "ذاكرة اجل�صد".

وبح�صب وكالة اأنباء ال�صعر تقدم دار "�صيديا" الرتجمة الفرن�صية 
لرواية "ذاكرة اجل�صد" اإىل جانب عناوين جديدة اأخرى يف جناحها 

مبعر�ض اجلزائر الدويل للكتاب الذي �صتنطلق فعالياته بعد غد 
الثالثاء مبركب 5 جويلية باجلزائر العا�صمة.

يذكر اأن رواية "ذاكرة اجل�صد" �صدرت �صنة 1993 يف بريوت، 
واعتربها النّقاد اأهم عمل روائي �صدر يف العامل العربي خالل الع�صر 

�صنوات االأخرية، وحققت الكثري من النجاح، وظلت ل�صنوات عدة 
الرواية االأكرث مبيعًا ح�صب اإح�صائيات معار�ض الكتاب العربية، 

و�صدرت عن الرواية عدد كبري من الدرا�صات واالأطروحات اجلامعّية 
عرب العامل العربي يف جامعات االأردن، �صوريا، اجلزائر، تون�ض، 

املغرب، مر�صيليا، والبحرين، واعتمدت للتدري�ض يف جامعات عدة يف 
العامل العربي واأوروبا . ح�صلت الرواية على جائزة "جنيب حمفوظ" 

للرواية �صنة 1997 وهي جائزة متنحها اجلامعة االأمريكية بالقاهرة 
الأهم عمل روائي باّللغة العربية، كما نالت اأي�صًا جائزة "نور" عن 

موؤ�ص�صة نور لالإبداع الن�صائي "القاهرة"�صنة 1996، وجائزة "جورج 
طربيه للثقافة واالإبداع" �صنة 1999 الأهم اإنتاج اإبداعي "بريوت"، 

وترجمت اإىل لغات عاملية عدة. �صدر حديثًا عن دار 
"التنوير" الرتجمة 

العربية لكتاب 
والدولة"  "هيجل 

من تاأليف اإريك 
وايلي، وترجمة 

نخلة فريفر. يبداأ 
املوؤلف كتابه بدرا�صة 

املوقع التاريخي 
لفل�صفة جورج هيجل 

ال�صيا�صية، مو�صحًا 
اأن الفيل�صوف 

االأملاين ال�صهري واأحد 
اأهم موؤ�ص�صي حركة 

الفل�صفة املثالية 
االأملانية يف اأوائل 

القرن التا�صع ع�صر 
امليالدي كان من اأ�صد 

الذين وجهوا النقد 
للدولة البولي�صية.

ويف كتابه يتابع 
املوؤلف املوقف التاريخي لفل�صفة هيجل ال�صيا�صية، 

ثم االأ�ص�ض الفل�صفية لل�صيا�صة، والدولة كحقيقة 
واقعية للفكرة االأخالقية، والقانون االأ�صا�صي اأي 
الد�صتور وطابع الدولة احلديثة، ثم يختتم كتابه 

بف�صل عن كارل 
مارك�ض وفل�صفة 

احلق. ومن اأبرز 
عبارات هيجل يف 

جمال ال�صلة بني 
ال�صيا�صة واالأخالق 

قوله "الدولة هي 
احلقيقة الواقعية 
للفكرة االأخالقية، 

الروح اخللقية مبا 
هي اإرادة متجلية، 

وا�صحة لذاتها 
وجوهرته، وهذه 

الدولة لها وجودها 
املبا�صر يف االأعراف 

والتقاليد ولها 
جهودها الو�صيط 
يف �صمري الذات 

للفرد، ويف املعرفة 
ويف ميدان املعرفة، 

والفرد ميلك بذاته، 
وعن اقتناع، حريته اجلوهرية اإىل ماهيته، هدفه 
ونتاج ن�صاطه". مات هيغل مبر�ض الكولريا عام 

1831، اأما كتبه عن اجلماليات وفل�صفة الدين 
وفل�صفة التاريخ فلم تن�صر اإال بعد موته.

اأ�صار الكاتب االأملاين "هايرني�ض 
ت�صانكل" يف كتاب له �صدر موؤخرا 

اإىل اأن هناك وجها �صيئا للعلماء 
غري الوجه املثايل الذي تعارف 

عليه النا�ض من الذكاء وحب العلم 
والداأب يف حت�صيله وعدم الياأ�ض 

من حل املع�صالت العلمية.
وقال ت�صانكل يف كتابه اجلديد 

ال�صورة  هذه  العلماء" اإن  "مكائد 
املثالية مل تتفق على طول اخلط 

وب�صكل دائم مع الواقع الذي �صاد 
بني علماء كبار وعالقتهم ببع�صهم 

البع�ض ، واإن هذا الواقع يربز 

وجها قبيحا لهم مما كبح البحث 
العلمي على مدى عقود.

واأ�صاف ت�صانكل يف كتابه اأن 
هذا  مثل  على  االأمثلة  اأبرز  "من 

اخلالف احلاد بني العلماء هو 
بال �صك اخلالف الذي امتد عقودا 

بني ا�صحق نيوتن و جوتفريد 
فيلهلم اليبنيت�ض ب�صاأن علم 

احل�صاب التفا�صلي.. لقد اتهم 
نيوتن باأنانيته العامل اليبنيت�ض 

ب�صرقة االأفكار ودبر له الكثري من 
املكائد التي �صايقته يف حياته 

كثريا م�صتخدما يف ذلك من�صبه 

كرئي�ض للجمعية امللكية ذات املكانة 
املرموقة عامليا".

واأكد الكاتب االأملاين اأن الدرا�صات 
اأظهرت يف ما بعد اأن االتهامات 
التي وجهها نيوتن �صد مواطنه 

اليبنيت�ض الذي عا�ض �صنواته 
االأخرية وحيدا وحزينا يف مدينة 

هانوفر كانت عارية متاما عن 
ال�صحة يف حني اأن نيوتن ح�صل 

على الكثري من التكرمي يف حياته.
واأ�صار ت�صانكل اإىل اأن عامل االآثار 

واجليولوجيا الفرن�صي جاك ديربا 
�صحايا  بني  من  حمظوظا  "كان 

اآخرين ملكائد العلماء" وذلك عندما 
�صرح موقفه و�صريته الذاتية يف 

رواية حققت جناحا كبريا وتوجت 
بجائزة "جوجنور"، اأهم جائزة 

اأدبية يف فرن�صا.
واأ�صار الكاتب االأملاين اإىل اأن 

النابغة ال�صغري ويليام توم�صون 
الذي عرف ب�" لورد كيلفن" وحقق 

جناحا متتاليا يف �صبابه اأ�صبح 
�صحية اإ�صراره على اأن عمر 

االأر�ض يقا�ض مباليني ال�صنني، اأي 
اأقل بكثري من تقديرات العلماء ، 

وظل على هذا االعتقاد حتى وفاته 

عن 83 عاما مما عرقل االأبحاث 
العلمية يف هذا اجلانب مدة طويلة 
اإىل اأن اأكد العلماء ب�صكل قاطع بعد 
نحو ع�صر �صنوات اأن عمر االأر�ض 

اأكرث بكثري مما افرت�صه لورد 
كيلفن.

واأو�صت "اأنيت كليمبل" ال�صحفية 
بوكالة االأنباء االأملانية، الذين 
يف�صلون االحتفاظ بال�صورة 

املثالية للعلماء يف اأذهانهم بعدم 
قراءة الكتاب "حتى ال يخيب ظنهم 

يف مثل عليا علمية مثل ا�صحق 
نيوتن".

يعود الرئي�ض االأمريكي ال�صابق 
جورج بو�ض اإىل ال�صاحة العاملية 

مرة اأخرى وذلك من خالل مذكراته، 
والذي يتطرق فيه اإىل موا�صيع 

عدة منها العالقات ال�صعودية 
االأمريكية، وهجمات احلادي ع�صر 

من �صبتمرب، واالأزمة املالية وتوقفه 
عن تناول اخلمر وغريها. ووفقًا 
ل�صحيفة "ال�صرق االأو�صط" ن�صر 

موقع "دردج" االأمريكي مقتطفات 
من كتاب بو�ض اجلديد والذي 
تناول فيه العالقات ال�صعودية 

االأمريكية وزيارة خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك عبد الله بن عبد 

العزيز جلورج بو�ض يف مزرعته 
عندما كان ال يزال وليًا للعهد 

حينها، يف  ني�صان �صنة 2002، بعد 

�صتة �صهور من هجوم 11 �صبتمرب. 
وافتتح بو�ض كتابه املكون من 

14 ف�صاًل بت�صاوؤل "هل تذكر اآخر 
يوم تعاطيت فيه اخلمر؟" ثم جاء 

عنوان الف�صل االأول ب� "ترك �صرب 
اخلمر"، وبح�صب مراقبني يف 

وا�صنطن يعد ذلك اإ�صارة اإىل اأن 
بو�ض كان يتعاطى اخلمر، رمبا اإىل 

حد االإدمان، قبل اأن يدخل العمل 
ال�صيا�صي، ويرت�صح يف دائرة يف 
والية تك�صا�ض، ثم حاكما للوالية، 

وبعدها لرئا�صة اجلمهورية.
وبح�صب ال�صحيفة اللندنية، ذكر 
موقع "دردج" اأن ا�صم الكتاب هو 

"نقاط  بوينتز" اأو  "دي�صي�صن 
اتخاذ القرار" اإ�صارة اإىل القرارات 

املهمة التي اتخذها بو�ض بعد 

هجوم 11 �صبتمرب، مثل اإعالن 
احلرب العاملية �صد االإرهاب، 

وغزو اأفغان�صتان، وغزو العراق. 
ومن خالل كتابه ك�صف بو�ض 

اأنه اأعطى االأمر لل�صالح اجلوى 
االأمريكي باإ�صقاط الطائرات املدنية 

امل�صبوهة يوم 11 �صبتمرب، بعد 
هجوم الطائرات الثالث املخطوفة 
على نيويورك ووا�صنطن، م�صريًا 
اإىل اعتقاده باأن الطائرة الرابعة 
التي �صقطت يف والية بن�صلفانيا 

�صقطت ب�صبب �صاروخ من طائرات 
ال�صالح اجلو االأمريكي، ويف وقت 

الحق، تاأكد اأنها �صقطت بعد اأن 
هجم امل�صافرون على اخلاطفني 

الذين ارتبكوا وفقدوا ال�صيطرة 
على الطائرة.

 "املخطوطات العربية يف لبنان: التقاء 
الثقافات واالأديان واملعارف" كتاب 

�صادر حديثًا، كتاب اأجنز بجهد من قبل 
اأ�صخا�ض وموؤ�ص�صات كرث يف اإ�صبانيا 

ولبنان، من الدعم احلا�صم "للوكالة 
االإ�صبانية للتعاون الدويل من اأجل 

النمو اأي�صيد )AECID("، التابعة 
لوزارة اخلارجية االإ�صبانية، باالإ�صافة 

اإىل دعم ال�صفارة وال�صفري االإ�صباين يف 
لبنان خوان كارلو�ض غافو انينفيدو، 

اإىل مواكبة جمعية اأيدا )AIDA( هذا 
امل�صروع.

يتناول الكتاب خمطوطات لبنان 
باعتبارها م�صاحة و�صهادة تاريخية 

على التقاء الثقافات واالأديان واملعارف 
بني طوائف بلد االأرز، واالإ�صدار اأتى 
مبنا�صبة اإعالن بريوت عا�صمة عاملية 

للكتاب.
ووفق �صحيفة "امل�صتقبل " اللبنانية " 

الكتاب ثمرة تعاون بني مكتبات لبنانية 
عدة �صمحت باالإطالع على خمزوناتها 

وخزائنها من ن�صو�ض عديدة عربية 
واإ�صبانية وبت�صاميم منجزة دقيقة 

وحمققة جيدًا والهدف اإظهار حقيقة 

التنّوع الغني للثقافات واالأديان التي 
يتمّيز بها لبنان".

مئات االألوف من املخطوطات العربية 
املخزونة منذ قرون حتفظ وترمم يف 

اأح�صن االأحوال، اإال اأن اأقلية تعنى 
بتعريف هويتها وجدولتها ودرا�صتها 
واالهتمام مب�صمونها ك�صيء مثايل، 
غارق يف البعد، مبهم، بالكاد تلم�ض 
وتقراأ وتكاد تكون جمهولة، الكتاب 

ميثل ذلك االإ�صهار، لعامل جتري اإعادة 
ترميمه واإعداده وجدولته وفهر�صته 
وتقدميه اإىل النخبة العامة الوا�صعة 

ويتناول اجلميع 
وتبيان اأهمية 

املخطوطات 
العربية واملحفوظة 

منها يف العامل ال 
يتجاوز الع�صرة 

يف املئة من 
جمموعها.

يقدم الكتاب اإذًا 
عّينات من ثروة تكتنزها �صبع من 

اأهم مكتبات لبنان، يف حميط ثقايف 
وديني، ب�صرف النظر عن التناق�صات 

واالنطواءات الطائفية، ما يظهره 
الكتاب تراكم املعارف، خاليا معرفية 
نائمة ت�صكل مبجاميعها هوية ثقافية 

عربية م�صرتكة.

ترجمة فرنسية لـ "ذاكرة الجسد"   تسانكل يكشف مكائد العلماء وينزع القناع عن وجوههم

"هيجل والدولة" ترجمة عربية عن دار التنوير

ــــــــــــــــــــرات جـــــــــــــــــــــــــــــورج بــــــــــــوش  ــــــــــــــــــــذك م

مذكرات جورج بوش تصدر قريبا

تتناول رواية "18 فدانًا" لنيكول واال�ض التي كانت ت�صغل 
من�صب مديرة االت�صاالت بالبيت االأبي�ض خالل عهد الرئي�ض 

جورج بو�ض، احلياة ال�صيا�صية والرومان�صية يف دهاليز 
البيت االأبي�ض.

ويف مقال ن�صرته �صحيفة "ال�صرق االأو�صط" اللندنية لباتريك 
اأندر�صون من �صحيفة "وا�صنطن بو�صت"، فاإن الكتاب 

تدور اأحداثه بني اأروقة البيت االأبي�ض، من خالل ثالث 
�صخ�صيات ن�صائية رئي�صية هي الرئي�صة، ورئي�صة موظفي 

البيت االأبي�ض، ومرا�صلة تلفزيونية على عالقة غرامية بزوج 
الرئي�صة.

الرئي�صة يف الرواية �صارلوت كرامر 47 عاما وهي جمهورية 
معتدلة تتمتع بذكاء حاد، لكنها �صليطة الل�صان. وقبل تر�صحها 

لهذا املن�صب كانت تعمل مديرة تنفيذية باإحدى ال�صركات 
وحاكمة �صابقة لوالية كاليفورنيا.

اأما رئي�صة موظفيها بالبيت االأبي�ض فهي ميالين كينج�صتون، 

التي متثل ال�صخ�صية الرمزية للموؤلفة واأف�صل �صخ�صيات 
الرواية تطورا، وهي يف ال�صابعة والثالثني من عمرها تعمل 

بجد ووالء لكنها م�صطربة على نحو متزايد يف اجلناح 
الغربي من البيت االأبي�ض، وترى كينج�صتون اأن عليها ترك 

من�صبها قبل اأن تتحول ل�صخ�صية ال تعرفها وال حتبها .
وتتمثل ال�صخ�صية الثالثة يف املرا�صلة دايل �صميث �صاحبة 

ال� 32 عاما، والتي تطمح ب�صدة الأن تكون مذيعة اأخبار، وتقع 
�صميث يف حب املحامي الو�صيم بيرت كرامر، زوج الرئي�صة، 

والتي ت�صري الرواية لوجود عالقة متوترة بينهما. تك�صف 
املوؤلفة تغري اأحداث الرواية بعدما تقوم الرئي�صة بزيارة 

للقوات االأمريكية يف اأفغان�صتان، حيث تقع �صل�صلة من 
االأحداث املفاجئة هناك، منها هجوم حلركة طالبان واإ�صابة 
تهدد حياة اإحدى ال�صخ�صيات وتوؤدي اإىل ف�صيحة تع�صف 

باأحد الوزراء، كذلك تتعر�ض الرواية اإىل املعركة ال�صاقة التي 
خا�صتها الرئي�صة كرامر للفوز بوالية ثانية.

"18 فدانًا" رواية أميركية تدور بالبيت األبيض  
قال كاتب م�صري اإنه �صيلجاأ اإىل الق�صاء ملحا�صبة دار ن�صر تتخذ من القد�ض 

مقرا لها بعد اأن ن�صرت ترجمة باللغة العربية الإحدى رواياته من دون 
احل�صول على اإذن ر�صمي منه.

وكان املركز االإ�صرائيلي الفل�صطيني لالأبحاث والتفاهم قد اأعلن اأنه قام برتجمة 
رواية "عمارة يعقوبيان" للكاتب امل�صري عالء االأ�صواين 
واأنه يوزعها جمانا على القراء "لتو�صيع التفاهم 

والوعي الثقايف".
وقال املركز يف بيان بثه على �صبكة االنرتنت 

اإن االأ�صواين رف�ض اإعطاء اإذن ر�صمي للمركز 
برتجمة الرواية للعربية. وتطرح الرواية 

- التي �صدرت عام 2002 وترجمت اإىل 
32 لغة ووزعت يف 100 دولة - روؤية نقدية 
للمجتمع امل�صري اأبان فرتة اخلم�صينيات من 

القرن املا�صي.
االأ�صواين:"اإنه انتهاك �صافر حلقوق امللكية الفكرية اخلا�صة وقال 

بي. لقد ترجمت "عمارة يعقوبيان" ون�صرت ووزعت جمانا من دون احل�صول 
على اإذن مني". ومل يو�صح االأ�صواين ما اإذا كان يعار�ض ب�صورة مطلقة ن�صر 

ترجمة مرخ�صة لروايته باللغة العربية لكنه قال اإن ن�صر الرتجمة من دون 
احل�صول على اإذنه يرقى اإىل كونه "�صرقة اأدبية".

وقال االأ�صواين اإن "حقوق امللكية الفكرية للكتاب العرب لي�صت نهبا من قبل 
الغري". واأ�صاف "يذيع راديو اإ�صرائيل االأغاين امل�صرية من دون دفع حقوق 
البث وكذلك يذيع الراديو نف�صه اأغاين "املطربة امل�صرية الراحلة" اأم كلثوم 

يوميا بال مقابل وذلك من دون احرتام حلقوق امللكية، مل يحدث ذلك قط الأغاين 
فرانك �صيناترا".

األسواني: ترجمة روايتي إلى 
العبرية انتهاك سافر

مخطوطات لبنان شاهدة على لقاء الثقافات  
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�صبعة وع�صرون عاما هي مدة 
حب�صه يف �صجن جزيرة روبن 

كانت كافية اأن ترد ال�صلطات 
العن�صرية يف اأفريقيا اجلنوبية 
عن غّيها وتطلق �صراحه مرغمة 

بف�صل �صالبته ومنا�صرة 
اخلريين له يف اأنحاء العامل حتى 

اأ�صبح هذا املنا�صل اأحد الرموز 
الوطنية واملثل الذي يحتذى به 

خا�صة يف اأفريقيا القارة االأغنى 
يف العامل من حيث مواردها 
واالأفقر بني �صعوب االأر�ض. 

جرى ت�صجيع هذا الرجل العظيم 
من قبل رفاقه لكتابة مذكراته 

خالل الليايل الطويلة التي 
ق�صاها يف ذلك ال�صجن الرهيب، 

واأفرج عن ذلك الكتاب يف عيد 
ميالده ال� 60 عام 1987 وقد قال 

عنه انه كان يكتب ذلك الكتاب 
يف اخلفاء ليال قبل اأن تهّرب 

م�صوداته من قبل م�صاعديه،  وقد 
علق عليه ماك مهاراج وهو واحد 

من اقرب املقربني اإليه طارحا 
فكرة اختفاء احليوية على الن�ض 
مع مزيد من التفا�صيل ال�صخ�صية 

وحتى العاطفية مرورا بتفتت 
زواجه االأول وعالقته بزوجته 

الثانية ويني مانديال. 
مهاراج ذاك اأطلق �صراحه قبل 
مانديال فحمل معه ن�صخة من 
خمطوطة املذكرات تلك التي 
عر�صها بدوره على ريت�صارد 
�صتنجل ال�صحفي االأمريكي 

الذي عا�ض ل�صنوات يف اأفريقيا 
اجلنوبية يكتب ملجلة التامي 

والذي اأ�صبح رئي�صا لتحريرها 
يف ما بعد، تقارير وحتليالت 

عن الواقع ال�صيا�صي واال�صطهاد 
الذي يعاين منه �صعب تلك البقعة 

نتيجة حلكم البي�ض العن�صري 
لها، �صتنجل جعل من هذه 

املذكرات قابلة للقراءة بعد اأن 
كانت م�صروعا ي�صوبها الكثري من 
الفو�صى، فاأ�صفى عليها تفا�صيل 

اأخرى عن كفاح مانديال منذ 
اال�صطرابات الداخلية حلزب 

املوؤمتر الوطني االأفريقي عام 
1950 والتي اأدت اإىل القرار 

املثري بالتخلي عن االحتجاجات 
غري العنيفة واعتماد الكفاح 
امل�صلح،  هذا الن�ض كان اأحد 

االأ�صباب التي اأدت اإىل اإطالق 
�صراحه من ال�صجن،  املذكرات 

اأ�صبحت يف وقت الحق من اأف�صل 
ال�صال�صل اجلديدة بني نهر كبري 

متدفق من الكتب التي تبحث يف 
حياة ون�صال مانديال. 

رافق �صتنجل مانديال بعد اإطالق 
�صراحه ما يقرب من ثالث �صنوات 

بداية عام 1990 فزار معه قريته 
الريفية التي اأ�صحت �صبحا بعد 

اأن تركها تنعم باخلريات ومع 
ا�صتناده اإىل مئات ال�صاعات من 

املقابالت فهذا يظهر بو�صوح انه 
يع�صق �صاحب املذكرات،  فقد 

�صافر معه واأكال �صوية فتمخ�صت 
املذكرات عن 230 �صفحة اإ�صافية 

وات�صح له اإن مانديال لي�ض 
�صيا�صيا فح�صب بل يكاد يكون 

براغماتيا ولي�ض قدي�صا وال ي�صبه 
حتى غاندي ب�صيء . 

هناك حكايات جديدة اأ�صافها 
�صتنجل ال�صيما ما يتعلق منها 

بجزيرة روبن وكيف وقف 
مانديال بوجه حرا�صه هناك،  اأو 

�صروعه يف حمادثاته ال�صرية 
مع نظام الف�صل العن�صري 

وا�صتغراقها لفرتات طويلة مار�ض 
خاللها نوعا من ال�صحر ال�صيا�صي 
املتمثل باإقناع زمالئه مع احلكمة 

الإقناع اجلانب الثاين التي قال 
عنها �صتنجل: )اأعتقد اإنها كانت 

لعبة طويلة ملانديال مار�صها 
بنجاح(، لكن هنالك �صيئا كريها 

مار�صه البع�ض لالجتار بهذه 
ال�صخ�صية الوطنية وب�صيء من 
الهرج واملرج كما يعرب �صتنجل 

عنها،  وقد خا�ض حماموه معركة 
�صر�صة �صد اأولئك املتعبني من 

النا�ض الذين يبذلون املال من اأجل 
�صراء تراث هذا الرجل وجعله 

�صلعة للبيع وامل�صاومة به مببالغ 

خيالية،  فالعديد 
من الكتب اجلديدة 

التي هي جمرد 
�صور ومعلومات 
اأ�صبحت ماألوفة 
حتى قبل ب�صع 

�صنوات عندما بداأت 
قوته تتال�صى،  

وميكن الو�صول 
اإليها ب�صهولة وحتى 

يف العام 1994 
عرف ال�صحفيون 

اإن واحدا من 
التحديات الكربى 
هي مقابلته بغية 

احل�صول على 
اأي �صيء جديد 
عن ما�صيه بعد 

كل تلك الف�صائح،  
لكن باملقابل هناك 
عدد قليل ميكن اأن 
نطلق عليها موجة 

ثانية من الكتب 
حوت روؤى جديدة 
وحقيقية كاملوؤلف 

ديفيد جيم�ض يف كتابه " �صباب 
مانديال " الذي قال يف معر�ض 

حديثه عما كتب عن ماندي�����ال 
: ) هناك �صجيج �صبق ن�صر 

بع�ض ما كتب عن مانديال وحمل 
عناوين الفتة للنظر قيل للقراء 
وقتها اإنها ك�صف عن حقيقة تلك 

االأ�صطورة،  لكنها يف احلقيقة 
تعري�ض خاطئ حلياة خا�صة 

�صادتها فو�صى قبل وبعد اإطالق 
�صراحه،  منها االدعاء باأنه كان 

ي�صرب زوجته االأوىل مرارا 
وكنت اأتوقع اأن التاريخ �صوف 

يعيد النظر بالكثري مما كتب عن 

هذه ال�صخ�صية الفريدة(. 
يف الدفعات االأوىل من الكتب 

التي �صدرت عنه عام 1990 
ات�صمت باال�صتغاللية فقد روى 

اأحداها اأن اأحد حرا�ض �صجنه فتح 
له ح�صابا من ال�صندات مل�صالح 

ذاتية مبالغ فيها كان من املفرو�ض 
رف�صها من قبل م�صاعديه،  بينما 
جرى العك�ض وال ندري من كان 

يقب�ض الثمن؟ 
انتوين �صامب�صون �صديقه 

القدمي ن�صر عام 1990 نتفا 
من تلك ال�صرية ا�صتكملها بعد 

ذلك الكاتب مارتن مرييديث 

بعناية وحملت 
عنوان " مانديال 

.. خمت�صر ال�صرية 
الذاتية " والتي 

ن�صرت عام 1999 
م�صتوعبا فيها كل 

االأدلة املن�صورة 
واملتاحة وبذلك 
ترتفع ح�صيلة 

الكتب ال�صادرة عن 
مانديال حتى خالل 

�صنوات ما بعد 
الرئا�صة عندما قاد 

ن�صاال جديدا هو 
مكافحة االيدز . 

مانديال االآن يعي�ض 
�صنواته ال92 

و�صط احتفاالت 
كبرية عززته االأمم 

املتحدة باإقرارها 
اأن عيد ميالده يف 

عمره االآن هو يوما 
دوليا تكرميا لبطل 
الن�صال �صد نظام 
الف�صل العن�صري 
قالت عنه زوجته غار�صا ما�صل 

اإن نل�صون مانديال �صيحتفل بعيد 
ميالده و�صط العائلة واأ�صافت 

انه �صيكون يوما هادئا بالن�صبة 
له وان �صحته جيدة جدا رغم 

نحوله . 
واأمام بيته احت�صد عدد من 

االأ�صخا�ض لروؤيته يف وقت مبكر 
بينما ح�صرت مواطنته جي�صي 

مارتينا حاملة يافطة كتبت عليها 
" عيد ميالد �صعيد ماديبا " وهي 

الت�صمية التي يطلقها مواطنوه 
عليه وكانت تردد : اأريد اأن اأراه 

.. اأريد اأن اأراه .

ك�����ن�����وز ال����م����دى

أحمد فاضل

هذا العام أربعة كتب تصدرت واجهات المكتبات في أنحاء أوربا وأمريكا ودول القارة 
السمراء تحكي عن ظاهرة تغيرت بسببها أعراف وقوانين ظلت سائدة في تلك القارة 

لقرون عديدة.  الكتاب األول حمل عنوان "مانديال السحر" تأليف أليك راسيل، أما الثاني 
فهو "شباب مانديال" لديفيد جيمس سميث ويدينفليد وينكلسون، أما الكتاب الثالث 

فهو "مانديال .. السيرة الذاتية " لمارتن ميريديث وسايمون أند شوستر، والكتاب الرابع 
واألخير الذي حاز على إعجاب القارئ األمريكي وسجل أعلى المبيعات هناك فهو "طريق 

مانديال.. دروس في الحياة " لريتشارد ستنجل".

نيلسون مانديال
األفريقي الساحر..

في الدفعات األولى من الكتب التي صدرت عنه عام 1990 
اتسمت باالستغاللية فقد روى أحداها أن أحد حراس سجنه 

فتح له حسابا من السندات لمصالح ذاتية مبالغ فيها كان من 
المفروض رفضها من قبل مساعديه،  بينما جرى العكس وال 

ندري من كان يقبض الثمن؟ 
انتوني سامبسون صديقه القديم نشر عام 1990 نتفا من 

تلك السيرة استكملها بعد ذلك الكاتب مارتن ميريديث بعناية 
وحملت عنوان " مانديال .. مختصر السيرة الذاتية " والتي 

نشرت عام 1999 مستوعبا فيها كل األدلة المنشورة والمتاحة 
وبذلك ترتفع حصيلة الكتب الصادرة عن مانديال حتى خالل 
سنوات ما بعد الرئاسة عندما قاد نضاال جديدا هو مكافحة 

االيدز.

�صدرت الطبعة االوىل من هذا الكتاب �صنة1998 يف بريوت ، بعد اأن ن�صر 
املحقق ف�صوال منه  يف جملة املجمع العلمي العراقي ،وقد حمع املحفف 

الكرمي مادته من غري م�صدر . 
 ولد الببغاء عند نهر الهرما�ض فين�صيبني يف العقد الثاين من القرن الرابع 

الهجري و وي�صتعني اال�صتاذ املحقق مب�صادر حتدد والدة   الببغاء بني 
عامي313- 315 وقد لقب بالببغاء للثغة يف فمه وقيل لف�صاحته 

من �صيوخه : ابو اأمّية اله�صامي وابو طالب اجلعفري ، وقدالتحق الببغاء 
بخدمة �صيف الدولة وهو دون الع�صرين وكان على عالقة طيبة باأبي فرا�ض 

احلمداين حنى اأنه كان م�صت�صاره يف اثبات املهم من ق�صائده يف ديوانه 
وعزل الباقيات ويقول الببغاء انه كان على �صلة وثيقة باملتنبي وكانت عالقته 

القوية ب�صيف الدولة قد جعلته مبناأى عن مكائد رجال بالطه حتى وفاة 
�صيف الدولة عام 356 للهجرة ، حيث اأكرمه ولده �صعد الدولة لكن نزاعات  

االمراء  احلمدانيني مع بع�صهم دفعت الببغاء اىل الرحيل اىل املو�صل حيث 
كان ال�صراع بني امريها )ابو تغلب ( واخوته قد دفع الببغاءاىل الرحيل اىل 

بغداد للعي�ض يف كنف امريها ابن ورقاء ال�صيباين حيث كانت بغداد مركزا 
ثفافيا كبريا التقى الببغاء فيه بكثري من اعالم ع�صره مثل ال�صابي ابي 

ا�صحق وبالتنوخي �صاحب )ن�صوار املحا�صرة ( وابي الف�صل امليكايل وعميد 
اجليو�ض،ثم تتالت عليه  حمن املر�ض  وابتعاد احلكام عنه وعدوان العيارين 

على بيته حتى توفى يف �صعبان �صنة 398 للهجرة  .
من موؤلفاته : 1- ديوان �صعره وعددابياته نحو ال�صتة اآالآف بيت وقد ن�صر 

امل�صت�صرقwolf �صعره الذي يف يتيمة الدهر وعلق عليه ثم عقب عليه 
امل�صت�صر ق   schuts مبالحظات ن�صرها عام 1938

2- ر�صائله :  حفظ  الثعالبي عددا منها و)�صبح االع�صى  ( اكرث الكتب التي 
حوت عددا من ر�صائله ، ودر�صها الدكتور زكي مبارك يف كتابه  : ) النرث 

الفني(
3- الق�ص�ض : توزعت ق�ص�ض الببغاء يف عدد من املخطوطات منها يتيمة 

الثعالبي وكتاب التنوخي ) الفرج بعد ال�صدة  وا�صار اىل اهمية ف�ص�ض 
الببغاء ابو ا�صحق ال�صابي 

  قال الببغاء ملّغزا يف املروحة :
 وذات و�صف خ�ض بالثناء
  م�صتقة االفعال واال�صماء

 من �صفة االرواح واالنداء
كاأمنا �صيغت من الهواء

تطرفنا يف ال�صيف وال�صتاء
 وقال الببغاء يخاطب ذاته :

الت�صتكن لطوارق النوب    والق اخلطوب بوجه حمت�صب
فدنو ماترجوه من فرج      ياأتي بح�صب تكاثف  الكرب

كم خائف من هلكة �صببا     نال النجاة بذلك ال�صبب
 ومن �صعره الكثري قوله

 �صلوا ال�صبابة عني هل خلوت مبن
اأهوى مع ال�صوق اال والعفاف معي

 على جناب العال خلي ومرحتلي
 ويف حمى املجد م�صطايف ومرتبعي 

وقال يف الدنيا
 هي الدنيا تقول مبلء فيها

حذار حذار من بط�صي وفتكي
وال يغرركم ح�صن ابت�صامي

فقويل م�صحك والفعل مبكي
  وقد حقق له اال�صتاذهالل ناجي اكرث من مائة واربعني مقطعة وق�صيدة بعد 

تنقري وتخريج.
وقال ناجي عن ر�صائله حملال ان لي�ض فيها اثارة الفكار �صيا�صية اوفل�صفية او 

تع�صب  اذ هي ر�صائل اخاء ومودة �صادقة العواطف  مفرعة املعاين مكررتها
 اورد املحقق يف باب  الق�ص�ض اأثنتي ع�صرة ق�صة منها ما هو مو�صح بال�صعر 
ومنها ما هو منثور م�صجوع وفيها من العرب كق�صته عن القائد عجيف الكثري 

وفيها من الروايات ال�صعبية ما ميتع ويثري 
وبعد فقد كان الببغاء متعدد املواهب واالمكانيات لكنه ا�صطر ملداهنة حكام 

زمانه للعي�ض بكرامة اتعبه ال�صعي من اجلها ، وجاء حتقيق اال�صتاذ ناجي 
عمال متكامالانقذ غيه تراثا اأدبيا من ال�صياع فاأ�صتحق الثناء دوما.

 الببغاء
عبد الواحد بن نصر المخزومي

جمع وتحقيق: هالل ناجي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

سيدي إبراهيم الدسوقي
يف بدايات الكتاب ي�صتعر�ض 

املوؤلف تاريخ عائلة زويل، تلك 
العائلة التي يرتكز معظم اأع�صائها 

يف دمنهور واالإ�صكندرية، والتي 
ا�صتهرت اأي�صًا ب�صناعة القطن، 

ويروي الكاتب ظروف والدته عام 
1946 اإبان احلرب العاملية الثانية 

يف مدينة دمنهور، قبل نهاية 
احلرب بعام واحد، وعلى م�صافة 

مئة ميل تقريبًا من مكان معركة 
العلمني، كربى معارك احلرب 

العاملية الثانية، ثم يروي ظروف 
احلياة يف مدينة "د�صوق"، وكيف 
اأنه عا�ض اأجمل اأيام طفولته فيها، 

يف كنف م�صجد الفقيه "�صيدي 
اإبراهيم الد�صوقي" الذي كان على 

بعد خطوات من املنزل، وكيف 
اأن لهذا امل�صجد اأهمية خا�صة يف 
حياته، حيث حدد معامل طفولته 

املبكرة، بفعل اجنذابه ورفاقه 
لل�صالة واملذاكرة فيه، وهو ما 

جعل من هذا امل�صجد بالفعل نواة 
للدرا�صة اجلدية املبكرة، واحلقيقة 
اأن الكاتب يف هذا ال�صياق ا�صتطاع 

اأن ي�صف بعمق دور الروافد 
االإ�صالمية وعلى راأ�صها امل�صجد، 

يف حتفيز النا�صئة على التقدم 
العلمي والدرا�صة اجلدية، بعد 

تر�صيخ املفاهيم الرتبوية القومية 
يف نفو�صهم ونفو�ض املحيطني بهم، 
والتي مثلت للمجتمع ح�صنًا منيعًا 

�صد الوقوع يف براثن االإدمان اأو 
االنحراف ال�صلوكي واالأخالقي، 

وهو ما ميثل يف النهاية ت�صحيحًا 
لل�صورة املغلوطة عن امل�صجد يف 
ثقافة االآخر، ي�صدر من �صخ�صية 

كبرية بحجم الدكتور زويل.

رسالة ناصر
ويف ثنايا ا�صتعرا�صه للمراحل 

التعليمية نحو م�صوار البدايات 
الكبرية؛ يروي املوؤلف اأنه �صنة 
1956 كان قد بلغ �صن العا�صرة، 
واأنه بفعل حتفزه ال�صديد لروؤية 

الرئي�ض جمال عبد النا�صر، 
اأر�صل له خطابًا قال فيه".. ربنا 
يوفقك ويوفق م�صر.. "ثم يذكر 
زويل اأنه تلقى ردًا من الرئي�ض 

يقول فيه "تلقيت ر�صالتك الرقيقة 
املعربة عن �صعورك النبيل، 

فكان لها اأجمل االأثر يف نف�صي، 
واأدعو الله اأن يحفظكم لتكونوا 
عدة الوطن يف م�صتقبله الزاهر، 

واأو�صيكم باملثابرة على حت�صيل 
العلم م�صلحني باالأخالق الكرمية، 
لت�صاهموا يف بناء م�صر اخلالدة 

يف ظل احلرية واملجد.. والله 
اأكرب والعزة مل�صر"، ومما يذكره 

زويل اأن والده كان يتمنى التحاقه 
باأحد معاهد اأو كليات الزراعة 

ليتخرج مهند�صًا زراعيًا، واأنه 
بف�صل م�صاعدة خاله "رزق" واأمه 
مت اإقناع اأبيه مبوا�صلة م�صواره 
يف التفوق لي�صل يف النهاية اإىل 

جامعة االإ�صكندرية ويتفوق يف 
درا�صة املطيافية اأو علم الطيف 

تفا�صيل  وبعد  "�صبكرتو�صكوبي"، 
مثرية يت�صمنها الكتاب يف املرحلة 
اجلامعية وما بعدها، يتلقى زويل 

من جامعة بن�صلفانيا يف فالدلفيا 
خطابًا جاء فيه "اإن جلنة الدرا�صات 

العليا بق�صم الكيمياء قد اأو�صت 
بقبولك.. على اأن تبداأ الدرا�صة يف 
اخلام�ض والع�صرين من اأغ�صط�ض 

اآب 1969"، لتبداأ مرحلة جديدة 
يف تاريخ زويل العلمي، ترتجم 

تنبوؤات الرئي�ض نا�صر يف ر�صالته.

حواجز وعنصرية
ويوؤكد الدكتور زويل يف الكتاب 

على ثالثة حواجز ؛ ثقافية وعلمية 
و�صيا�صية، واجهته خالل م�صوار 

النجاح الكبري باجتاه "نوبل" 
؛ فمما يذكره مثاًل يف احلاجز 

ال�صيا�صي ا�صطدامه ببع�ض 

من يخلطون االأمور ال�صيا�صية 
بامل�صائل العلمية، ومتثل هذا 
يف نظرة ازدراء وحتفظ من 

اأحد طالب الدكتوراه، والذي 
اتخذ من هزمية م�صر يف 1967 

مربرًا العتقاده باأن امل�صريني 
غري موؤهلني للتعامل مع االأبحاث 

العلمية، وواجه زويل هذه 
النظرة بالعمل واالإ�صرار على 

النجاح حتى كان هذا الرجل هو 
اأول املحتفني بزويل يف جامعة 

بن�صلفانيا خالل ت�صلمه جائزة 
العلمي  املقام  ديباى" ذات  "بيرت 
الرفيع، ومما اعتربه اأ�صواأ حادثة 
عن�صرية واجهته، روى زويل اأنه 
خالل مقابالته التح�صريية للعمل 

ببع�ض اجلامعات ومنها جامعة 
اأع�صاء  اأحد  "برن�صتون" عامله 

هيئة التدري�ض بها باأ�صلوب عدائي، 
وكان ذلك بعد مرور عامني على 

حرب اأكتوبر ت�صرين اأول 1973 
وا�صتخدام �صالح البرتول فيها مما 
ت�صبب يف اأزمة طاقة يف الواليات 

املتحدة؛ حيث قال له: ".. بحق 
ال�صماء .. ملاذا ال ترجع اإىل بلدك؟.. 
اأنتم متلكون الرثوة البرتولية.."، 

اأما احلواجز الثقافية فقد روى 
زويل عنها العديد من املواقف؛ 

منها مثاًل موقف الرعب واخلوف 
الذي بدا على زميل له عندما قال 
له زويل مازحًا "ها اقتلك" وهو 
ما تعلم منه زويل عدم ا�صتخدام 

مثل تلك العبارات يف املزاح، ومنها 
ا�صتغرابه من موقف االأمريكيني 

ال�صلبي منه يف فالدلفيا عندما 

انزلقت قدماه على الثلج وارتطم 
مبوؤخرته على �صطح االأر�ض بينما 
مل يعباأ به اأحد من املارة اأو راكبي 

ال�صيارات، وقد ف�صر ذلك هو بقوله: 
يف  خمطئًا  كنت  فقد  "وعمومًا 

موقفي هذا.. فاحلذاء واملالب�ض مل 
تكن تنا�صب الطق�ض اآنذاك، وكان 

من املفرت�ض اأن اأكون على علم 
بذلك"، وبالن�صبة للحواجز العلمية 

فقد اأو�صح املوؤلف اأنها متثلت 
حقيقة يف القدرة على التعامل مع 

االأجهزة العلمية املتطورة بالغة 
التعقيد.

الجري عاريًا بسرعة البرق
ويحكي الدكتور زويل يف الكتاب، 

عن بع�ض املواقف املفاجئة 
وال�صادمة التي واجهته من طالبه 

يف غرف الدرا�صة، ومن تلك 
املواقف ما �صدم به زويل يف اأحد 
درو�صه املعملية التي كان يحا�صر 

فيها ؛ فقد فوجئ بفتى وفتاة 
يتبادالن القبالت احلارة على مراأى 

وم�صمع من اجلميع اأثناء قيامهما 
باإجراء اإحدى التجارب، فلم يدر 

كيف يت�صرف، وعندما �صاأل اأ�صتاذه 
امل�صرف رد عليه قائاًل " ح�صنًا يا 

اأحمد .. اأنت تعرف .. اإنهم يقومون 
بذلك هنا "، ويحكي زويل موقفًا 
اآخر حدث له عندما انتقل للعمل 

يف بريكلي بجامعة كاليفورنيا ؛ 
حيث فوجئ ب�صلوكيات طالب هذه 

اجلامعة املتحررة ؛ فخالل قيامه 
باإجراء بع�ض التجارب بالطابق 
اخلام�ض من مبنى "التيمر" يف 

ال�صاعة الثانية والن�صف بعد 
منت�صف الليل، اإذا بطالب يدعى " 

مارك " يهرول اأمام باب املخترب 
وهو عار متامًا اإال من قناع ي�صعه 

على وجهه، يقول زويل اإنه اأ�صيب 
بالفزع جراء هذا الفعل، لكن تبني 

له بعد ذلك اأن االأمر ال يعدو عن 
كونه منطًا معتادًا من املزاح بني 

الطالب، يطلقون عليه ا�صم "اجلري 
عاريًا ب�صرعة الربق"، الطريف 

اأن زويل عندما اأخرب زمالءه يف 
اجلامعة يف �صباح اليوم التايل 

بهذه احلادثة �صحكوا جميعًا 
وقالوا له : اأهاًل بك يف بريكلي!! 

ويف عمله مع طالب الدرا�صات 
العليا بجامعة "كالتك" فوجئ 

الدكتور زويل بقدمني عاريتني بداًل 
من الوجه يف اأحد املقاعد، وكان 

طالبًا متفوقًا من الناحية العلمية، 
قد رفع قدميه اإىل اأعلى املقعد 

اأمامه، فما كان من الدكتور اإال اأن 
اأفهمه بهدوء باأنه ال داع لو�صع 
قدميه اأمام وجه حما�صره بهذا 

ال�صكل.

الحياة الخاصة
ومل ين�ض الدكتور زويل يف ثنايا 

الكتاب اأن يحكي خالل م�صواره 
العلمي جزءًا من تفا�صيل احلياة 

الزوجية اخلا�صة، تلك التي بداأها 
ب�صغوط  عجل" مندفعًا  "على 

ال�صفر املفاجئ وال�صريع للدرا�صة 
بالواليات املتحدة االأمريكية ؛ حيث 

تزوج من "مريفت" احلا�صلة على 
بكالوريو�ض العلوم يف الكيمياء 

والفيزياء، والتي كانت اإحدى 
طالباته يف ال�صنة الثالثة، وخالل 

م�صوارهما معًا اأجنبا ابنتيهما 
رياح  اأن  يبدو  لكن  اأماين"،  "مها، 
التفرقة قد لعبت دورها بينهما فتم 

طالقهما، لي�صتقل كالهما بنف�صه 
بعيدًا عن االآخر، اللهم اإال يف ما 
يتعلق بابنتيهما، وكثريًا ما ردد 

الكاتب عبارة " نحن �صخ�صان 
خمتلفان " عند حديثه عن حياته 

اخلا�صة مع زوجته "مريفت"، وهو 
ما ي�صي ب�صيء من عدم اال�صتقرار 

يف هذه العالقة، وهكذا يظل زويل 
بعد الطالق ع�صر �صنوات كاملة بال 
زواج، اإىل اأن تدخل "دمية الفحام" 
ابنة وزير التعليم ال�صوري حياته، 

واحلا�صلة على �صهادة الدكتوراه 
يف الطب من جامعة دم�صق، يف 

ق�صة اعتربها الكاتب "اأغرب من 
اخليال" حيث راآها خالل تواجده 

لت�صلم جائزة امللك في�صل للعلوم 
بال�صعودية، ثم تزوجها يف ال�صابع 

ع�صر من �صبتمرب عام 1989 يف 
"بورت هريون" بوالية ميت�صيجان 

االأمريكية ليكلل هذا الزواج 
باإجناب طفلني جميلني هما " نبيل، 

هاين".

خاتمة الرحلة
ومن خالل �صطور الكتاب ي�صتطيع 

القارئ ر�صد مالمح �صخ�صية 
علمية بارزة هي �صخ�صية الدكتور 
زويل، لكنه من ناحية اأخرى يدرك 

متام االإدراك قيمة املنظومات 
العلمية واجلامعية يف اأمريكا، 

تلك التي تعامل معها زويل 
وانطلقت به، وانطلق هو من 

خاللها اإىل اآفاق رحبة من البحث 
العلمي العميق، �صخرت له فيها 

كل االإمكانات والطاقات مبنتهى 
الدقة واالإخال�ض لي�صل اإىل نتائج 

علمية غري م�صبوقة يف اإخ�صاع 
حركة الذرة يف تفاعل جزيئاتها 

وجزئياتها للر�صد والروؤية 
الدقيقة الوا�صحة، وليفتح 

بابًا جديدًا مل يكن موجودًا يف 
جامعات العامل من علوم كيمياء 

الليزر "الفمتوثانية"، وهو ما 
ا�صتحق معه اأن يكون اأ�صعد النا�ض 

بلحظة اإبالغه بالفوز ال�صاحق 
بجائزة نوبل يف ال�صاعة اخلام�صة 

والن�صف من �صباح الثاين ع�صر 
من اأكتوبر ت�صرين اأول بتوقيت 

كاليفورنيا عام 1999؛ عندما 
ات�صل به الدكتور اإيرلنج نوربي 
ال�صكرتري العام الأكادميية نوبل 

يتلو عليه حيثيات منح اجلائزة، 
ويختم مكاملته يف ال�صاد�صة اإال 

ع�صرين دقيقة قائاًل " و�صوف 
تكون هذه اآخر ع�صرين دقيقة تنعم 
فيها بال�صالم يف حياتك.."، وبعد، 

فالكتاب مليء بالتفا�صيل املثرية 
والطريفة التي ت�صتحق القراءة 

تلو القراءة، لكن اأخطر ما يختفي 
حتت �صطوره، نعيه الوا�صح 

للبحث العلمي يف اأح�صان البيئة 
امل�صرية خا�صة، والعربية عامة.

عرض : اوراق

"عصر العلم" للدكتور أحمد زويل
يؤرخ لرحلة عبر الزمن تجاه نوبل وينعي العلم في أحضان وطن

عن دار الشروق المصرية بالقاهرة، صدرت الطبعة السادسة من كتاب "عصر العلم" للدكتور أحمد زويل صاحب جائزة نوبل، والذي كانت قد 
صدرت طبعته األولى عن الدار نفسها في العام 2006، وهو كتاب بلغ عدد صفحاته مئة وواحدا وستين صفحة من القطع المتوسط، تولى 
مهمة تحريره الكاتب الصحفي واإلعالمي الكبير أحمد المسلماني، كتلخيص محترف لكتاب سابق للدكتور زويل بعنوان "رحلة عبر الزمن .. 
ة،  الطريق إلى جائزة نوبل"، ومن الجدير بالذكر هنا أن الكتاب قدم له الروائي الكبير نجيب محفوظ قائاًل: "كنت أتمنى لو أني أستطيع القراء

فأقرأ هذا النص كلمة كلمة، ولكن األستاذ المسلماني لخص لي ما في الكتاب، وهو هدية للقارئ العربي عن تاريخ شخص شرفنا في العالم كله 
في جهاده العلمي، وأنا أتنبأ له بأنه سيأخذ جائزة نوبل مرة أخرى في بحثه العلمي الجديد"، ومما تجدر اإلشارة إليه أيضًا أن كتاب "عصر العلم" 

ال تزال طبعاته تتصدر قائمة المبيعات في مصر خاصة في دار الشروق ومكتبة "عمر بوك استورز" بشكل منقطع النظير، والكتاب مقسم 
إلى خمسة فواصل تحمل خمسة عناوين هي "بين النيل والمتوسط.. البداية "، "إلى بالد األحالم .. الطريق"، "األيام الذهبية في كاليفورنيا.. 

االنطالق"، "الطريق إلى نوبل.. الوصول"، "أيام من الخيال.. التكريم".
وجدير بالذكر أن النسخة التي استقينا منها المعلومات هي الطبعة األولى من الكتاب للعام 2008، هذا اإلجمال، وفي السطور المقبلة بعض 

التفاصيل.

يمثل وثيقة علمية وتربوية لكل طموح مغامر

تصدر مبيعات الكتب وقدم صورة حية لنجاح عربي في 
غربة علمية وثقافية وسياسية:

لم ينس الدكتور زويل 
في ثنايا الكتاب أن يحكي 

خالل مشواره العلمي 
جزءًا من تفاصيل الحياة 

الزوجية الخاصة، تلك التي 
بدأها "على عجل" مندفعًا 

بضغوط السفر المفاجئ 
والسريع للدراسة بالواليات 
المتحدة األمريكية ؛ حيث 

تزوج من "ميرفت" الحاصلة 
على بكالوريوس العلوم 
في الكيمياء والفيزياء، 

والتي كانت إحدى طالباته 
في السنة الثالثة، وخالل 

مشوارهما معًا أنجبا 
ابنتيهما "مها، أماني"، لكن 
يبدو أن رياح التفرقة قد 
لعبت دورها بينهما فتم 

طالقهما، ليستقل كالهما 
بنفسه بعيدًا عن اآلخر، 

في ثنايا استعراضه للمراحل التعليمية نحو مشوار البدايات الكبيرة؛ يروي المؤلف أنه سنة 
1956 كان قد بلغ سن العاشرة، وأنه بفعل تحفزه الشديد لرؤية الرئيس جمال عبد الناصر، 

أرسل له خطابًا قال فيه".. ربنا يوفقك ويوفق مصر.. "ثم يذكر زويل أنه تلقى ردًا من الرئيس 
يقول فيه "تلقيت رسالتك الرقيقة المعبرة عن شعورك النبيل، فكان لها أجمل األثر في 

نفسي، وأدعو الله أن يحفظكم لتكونوا عدة الوطن في مستقبله الزاهر، وأوصيكم بالمثابرة 
على تحصيل العلم مسلحين باألخالق الكريمة، لتساهموا في بناء مصر الخالدة في ظل الحرية 

والمجد.. والله أكبر والعزة لمصر"،
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لماذا " ذاكرة األشياء " عنوانًا 
لهذه الصفحات من السيرة 

الذاتية؟ 

� الأن قوت الغريب يف املكان البعيد 
عن الوطن هو ذاكرته الكامنة يف 

االأ�صياء التي كلما نظر اإليها اأعادته 
اإىل من حيث اأتى.. فهو املت�صبث 

بها يف الالوعي. اإنها �صرية اأ�صياء 
ارتبطت بتاريخ اأو حدث معني 

لتظهر يف �صكل �صرية ذاتية جاءت 
ب�صكل عفوي، هناك من ينظر اإىل 

تلك الف�صول كونها ق�ص�صًا ق�صرية، 
وحتى النا�صر مل يعرف يف البدء 

�صمن اأي ت�صنيف ي�صعها.

بين العراق والمجر أين تقع 
" ذاكرة األشياء " ؟ وهل هي 
تأمالت حاضرة لجراح ماضية؟

� ملاذا اأ�صميَتها باجلراح؟ هي تاأمالت 
الأ�صياء حا�صرة وما�صية يف الوقت 

ذاته ولي�صت بال�صرورة اأن تكون 
جراحا، عندما اأعرب اجل�صر فوق 

نهر الدانوب ال ميكن اإال اأن اأتذكر 
الفرات و دجلة. عندما تت�صلق ابنتي 

�صجرة الزيزفون، ال بد من تذكر 
ت�صلقي النخلة، الذاكرة تنفي املكان 

لتوحد االأ�صياء وحتدَّ من الغربة 
والتوق اإىل البعيد.

إلى أي مدى ذاتية الحوار بينك 
وبين نفسك في هذه الرواية؟
�  �صوؤالك وارد من ما كتب على 

الغالف.. عندما يروي االإن�صان 
حكايته فهو بالفعل يحاور ذاته 

وي�صاومها ثم يتفق معها على قول 
ما مل يجروؤ رمبا على البوح به ذات 
يوم اأو احلديث عنه، فعندما تطرح 

ابنتي العديد من االأ�صئلة عن الوطن 
الذي جاءت منه اأمها واأ�صياء يومية 

ال تعد وال حت�صى، ال يوجد اأمامك 
خيار اآخر �صوى اأن تتذكر وتروي 

لها، ويف الوقت نف�صه ت�صبع رغبتك 
يف التعوي�ض عن الغربة.. ي�صبح 
الراوي اأ�صبه بالعا�صق اأو العا�صقة 
اإذ يتلذذ باحلديث عن املع�صوقة اأو 
املع�صوق، فكيف بالغريب ال يتلذذ 

بتذكر كل ما ميت ب�صلة عرب االأ�صياء 
امللمو�صة اأو املح�صو�صة بالوطن 

الذي ي�صعر اأنه �صاع منه اأبدا بغ�ض 
النظر عن ماأ�صاته اأو فرحه.

عراق مجري .. أم مجر عراقي 
نلمحها في روايتك ؟ وإلى أي حد 

كان االغتراب باعثًا على استحضار 
الماضي؟

� ال هذا وال ذاك، يبقى العراق عراقًا 
واملجر جمرًا،  وعلى املغرتب اأن 

يتاأقلم مع بيئته اجلديدة رمبا 
ظاهرًا ولي�ض م�صمونًا كي ي�صتطيع 

البقاء وكي ال ميوت قهرًا اإن مل 
ي�صتطع التخلي عن ذاكرته لياألف 

املكان واملجتمع اجلديدين ومن 
ثم االن�صهار فيه.. مع ذلك يظل 

االغرتاب جرحًا نديًا كلما ا�صتفزته 
الذاكرة يبداأ النزف وهو التوق 

اإىل اأر�ض الطفولة والبيت القدمي. 
لذا تظل ذاكرة املغرتب كجذوة 

حتت رماد اإن الم�صتها الريح بداأت 
باال�صتعال. 

إلى أي حد تفضي فصول الرواية 
بعضها إلى بعض؟ وعلى أي أساس 

سردي تواترت هذه الفصول؟
� اإنها لي�صت رواية.. هي ف�صول 
تبدو مبعرثة اأقدمها للقارئ كي 

ي�صنع منها لوحة جدارية يرتب 
ف�صيف�صاءها كما ي�صاء. ما اأردتها 

اأن تكون بالفعل �صرية ذاتية منطية 
تبداأ ب� ُولدت وترعرعُت ثم �صرد 

كل ما جرى ويجري.. هذا الكتاب 
ال يخ�صع اإىل منهج كال�صيكي يف 
كتابة ال�صرية. اإنها ف�صول مبنية 

بهند�صة متعمدة حيث اأنها تبداأ 
بالتفاتة ل�صيء اأو حدث اأنتقل 
عربه اإىل املا�صي ثم اأعود اإىل 

احلا�صر. رمبا ورد هذا من تاأثري 
الفن الت�صكيلي بكوين نحاته حتاول 

يف اللغة نحت متثال حديث ينظر 
اإليه القارئ ب�صكل خمتلف بالرغم 

من ب�صاطته و�صرعة فهم م�صمونه. 
ما اأعنيه بالعفوية اأن بدايتها بداأت 
ب�صكل عفوي حتى اأخذت ببلورتها 
وو�صعها يف قالب اأعتقد اأنه خا�ض 

بي. اأقدم بالفعل كما كتبوا على 
الغالف مقاطع من ف�صول فلم حلياة 
طفلة، �صابة، امراأة مغرتبة وزوجة 

واأم ت�صارع من اأجل البقاء من خالل 
اأ�صيائها عرب تاريخ وطن واأهل 

�صاروا بعيدين.

" ذاكرة األشياء " .. ماذا تريد من 
قارئها العراقي وقارئها العربي؟

� ملاذا نفرت�ض دائمًا باأن الكاتب يريد 
�صيئًا من قارئه؟ ال اأريد �صوى اأن 

ي�صتمتع بقراءته اأياُ كان مو�صوعه 
اأعني حتى واإن كان ماأ�صاويًا، ومن 

ثم يبقى القرار لديه يف اإ�صدار 
احلكم عليه بالنجاح اأم عك�صه. مع 

ذلك اأريد اأن اأقول لهم مقطعا من 
الكتاب: " الوطن لي�ض اإال ذاكرة 

نا�ض واأماكن واأ�صياء ت�صكن قلبي 
كلما راأيتها وتذكرتها انت�صلتني 

من غربتي جارية بي اإليه، وكلما 
اقرتبت منه ابتعد مع من اأحن 

اإليهم. اأ�صحى حلمًا والعمر ُيعدُّ 
بال�صهور". 

هل هناك مالمح نضج روائي 
جديدة اكتشفتها بعد إنجاز 

"ذاكرة األشياء"؟

� منذ فرتة ال باأ�ض بها بداأت ب�صكل 
متواز مع ذاكرة االأ�صياٍء بكتابة 

رواية تختلف باأ�صلوبها االأدبي عن 
الذاكرة. تعتمد على بناء درامي 

وحبكة تتطلبها الرواية. علّي اأن 
اأجتهد الأكملها خوفًا من غدر الزمن. 

 بعيدًا عن الرواية.. كيف 
تعيشين حياتك في المجر؟ ومتى 

يمكن اتخاذ قرار بالعودة؟

� ظرويف ال�صحية اخلا�صة يف 
ال�صنوات االأخرية والتي كتبت عنها 

مف�صاًل يف ذاكرة االأ�صياء جتعلني 
اأف�صل البقاء قرب الطبيعة اإن 

اأنعمْت علينا  باجلو احل�صن والعمل 
يف احلديقة يف البيت الريفي وما 

تبقى من الوقت اأم�صيه مع عائلتي 
ال�صغرية ورعايتها وم�صاكل احلياة 

ثم القراءة والكتابة،  ثم عن اأي 
عودة ت�صاأل والعراقيون يغادرون 
يومًا بعد يوم العراق بعد �صمود 

دام ع�صرات ال�صنني من اأجل 
الفرج؟ اإىل اأين اأعود واأنا املتم�صكة 
بجن�صيتي العراقية حتى هذا اليوم 

وال اأملك جواز �صفر عراقي مهما 
حاولت احل�صول عليه؟ هل اأعود 

م فيه التماثيل وكنت  اإىل بلد حُتطَّ
اأحد �صانعيها ذات يوم؟ اأعود اإىل 

بلد اأغلقت فيه اأبواب دور ال�صينما 
واأنا من علمتهم "ح�صب قولهم" 

تذوق الفن ال�صينمائي؟ من يف 
العامل مل يحلم بالوقوف على اأقدم 
م�صرح يف التاريخ " م�صرح بابل" 
ثم ي�صاب بخيبة اأمل ب�صبب رف�ض 

امل�صوؤولني يف مدينتي اأم الثقافة " 
احللة " لهذا املهرجان الذي براأيهم 
�صيف�صد النا�ض. اأال يعتقدون باأنهم 

اأول من يف�صد عقول النا�ض بحجب 
الثقافة والفن؟ 

من منطلق كونك إعالمية.. ما 
وجهة نظرك في وضع العراق 

إعالميا على خريطة الميديا 
الغربية والعربية؟

� هذا �صوؤال ي�صتحق الرد ب�صفحات 
طويلة الأن لالإعالم اآفاقًا كثرية منها 

املرئي واملقروء ثم اأحدث و�صيلة 
االآن هي االإنرتنت. لذا من ال�صعب 

حتى ملن تفرغ ملراقبة كل هذه 
االآفاق اأن يتحدث ب�صطور عنه. 

ثم من ي�صتطيع متابعة كل �صْي!؟ 
يف زمن "الدميقراطية" احلايل 

،هناك حرية مقّنعة بو�صاح �صفاف 
لتظل م�صاحة التعبري اأكرب بكثري 

مما كان يتمناه العراقي �صابقا 
يف التعبري عن راأيه يف مقالة اأو 

عمل اأدبي اأومن خالل القنوات 
الف�صائية. بالن�صبة للتلفزيون 

يفتقد اإىل الثقافة ومقدمي الربامج 
املتخ�ص�صني وكلها ما�صية لتقليد 

القنوات العربية. ال�صحافة 
حتاول اأن حتتفظ ب�صكل اأو باآخر 
مب�صتوى يليق بها من خالل تعدد 
موادها الثقافية و�صوؤون املجتمع 
وال�صيا�صة. باملخت�صر ال اأدري كم 

هو تاأثريها على الفرد العراقي 
اإذ يجب علينا جميعا االأخذ بيده 
والنهو�ض من اأجل بناء جمتمع 

يعي�ض اأوال �صمن ظروف اإن�صانية 
ومن ثم ت�صبح الثقافة رفاهًا له.  

كيف تنظرين إلى حركة الروائيين 
الجدد في العراق وخارج العراق؟

� ل�صت مطلعة على كل ما ن�صر 
وين�صر لذا لي�ض لدي راأي ب�صكل عام 

اإ�صافة اإىل اأنه مو�صوع �صائك واإن 
ذكرت مناذج منها هذا ال يعني �صيئًا 

�صمن الزخم الكبري من االأعمال 
االأدبية. اأعرف اأن كتاب اخلارج 

يتمتعون بحرية اأكرب يف طرح ما مل 
يجروؤ عليه االآخرون.

بعد محنة غزو العراق .. هل 
تغيرت لديك بعض الثوابت 
والقناعات السياسية ككاتبة 

ومثقفة وأديبة؟
� ال اأف�صل التنظري بهذا املو�صوع 

..اأمقت ال�صيا�صة.. �صاأكتفي 
ب�صمتي.

 
كلمة أخيرة توجهينها لجريدة 

المدى العراقية؟

� �صكرًا جزيال لكم الأين ما زلت اأحتل 
جزءًا �صغريًا يف ذاكرتكم.

حاورها شبكيًا: محسن حسن

عندما تعبر الجسر فوق نهر الدانوب، ال يمكنها إال أن تتذكر الفرات ودجلة: 

ذاكرة األشياء فصول مبعثرة لقارئ يصنع منها لوحة جدارية يرتب فسيفساءها كما يشاء

الدكتورة اعتقال الطائي:

الكاتبة الروائية واإلعالمية العراقية الدكتورة "اعتقال الطائي" من مواليد مدينة الحلة "بابل"، تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة "فرع النحت" عام 1972، وعملت نحاتة منذ ذلك الحين في تلفزيون 
بغداد حتى عام 1978، وقدمت خالل تلك الفترة برنامجًا تلفزيونيًا هو "السينما والناس"، ثم عملت كنحاتة في مركز الحرف والصناعات الشعبية حتى عام 1979، وكانت مغادرتها العراق إلى هنغاريا 

"المجر" واستقرارها في "بودابست"؛ حيث أكملت دراستها في الفن السينمائي لتحصل على شهادة الدكتوراه من أكاديمية العلوم المجرية،  وانطلقت في رحلة الكتابة المتخصصة عن السينما العربية 
والمجرية،  وترجمت العديد من القصص العربية القصيرة إلى المجرية إلحدى المجالت المختصة باألدب العالمي،  كما ترجمت مختارات من الشعر المجري،  وترجمت بعض القصص الفلسطينية إلى 

المجرية، وكذلك قصصا قصيرة أخرى،  وكان لها فضل إعداد مواد عن بعض الكتاب العرب أمثال نجيب محفوظ ويوسف إدريس وفؤاد التكرلي لإلذاعة المجرية،  وعن العراق ترجمت كتاب " يوميات في 
العراق " ألحد المراسلين الصحفيين المجريين،  أما نشاطها الروائي فقد استهلته مؤخرًا برواية جديدة تحت عنوان " ذاكرة األشياء .. فصول من سيرة ذاتية "،  صدرت خالل األيام القليلة الماضية،  عن 
مؤسسة شمس للنشر واإلعالم بالقاهرة في مئتين وست وتسعين صفحة من القطع المتوسط،  خالل اثنين وعشرين فصاًل من السيرة الذاتية للمؤلفة تدور معظم أحداثها ما بين العراق والمجر،  وعبر 

اإلنترنت أجرت المدى حوارًا خاصًا مع الكاتبة حول هذه الرواية الجديدة ؛ حيث بادرناها بالسؤال التالي: 

إنها ليست رواية.. هي فصول تبدو مبعثرة أقدمها للقارئ كي يصنع منها لوحة جدارية 
ها كما يشاء. ما أردتها أن تكون بالفعل سيرة ذاتية نمطية تبدأ بـ ُولدت  يرتب فسيفساء

وترعرعُت ثم سرد كل ما جرى ويجري.. هذا الكتاب ال يخضع إلى منهج كالسيكي في 
كتابة السيرة. إنها فصول مبنية بهندسة متعمدة حيث أنها تبدأ بالتفاتة لشيء أو حدث 

أنتقل عبره إلى الماضي ثم أعود إلى الحاضر. ربما ورد هذا من تأثير الفن التشكيلي بكوني 
نحاته تحاول في اللغة نحت تمثال حديث ينظر إليه القارئ بشكل مختلف بالرغم من 

بساطته وسرعة فهم مضمونه.
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بغداد / اوراق

يف هذا الوقت الذي نحن فيه، يكون قد مر اأزيد 
من ثمانية عقود من الزمن على ن�صر الر�صالة 

املنطقية الفل�صفية،مما يعني من اجل  فهم 
اأف�صل لهذا الكتاب ينبغي اأن نعود بذاكرتنا 

اإىل اجلو الفكري الذي كان �صائدا يف ذلك 
الوقت، حيث اأفكار الر�صالة، �صتكون اأكرث 

و�صوحًا لو اإننا اأخذنا باالعتبار الظروف التي 

عا�صها فتغن�صتاين منذ التحاقه ب�)كمربدج( يف 
اأكتوبر 1911، واىل غاية التحاقه باحلرب 

يف 1914، لكن يجب اأن نو�صح م�صاألة مهمة 
وهي تعطي للر�صالة اإحدى خ�صو�صياتها اأال 

وهي انه من اجل فهم �صحيح للر�صالة نحن ال 
نحتاج اإىل معرفة كبرية بتاريخ الفل�صفة بقدر 

ما نحتاج اإىل معرفة كبرية بتاريخ املنطق، 
يف االأقل معرفة ما حدث من تطورات �صهدها 

املنطق احلديث يف الفرتة التي امتدت تقريبا 
من تاريخ ن�صر )فريج( كتابه )اأ�ص�ض علم 

احل�صاب( 1874 اإىل تاريخ ن�صر )را�صل( و 
وايتهد كتابهما )مبادئ الريا�صيات )1910-

1913( وعلى هذا فمن دون معرفة ببع�ض 
اأوليات املنطق االأ�صا�صية التي �صكلت جزءا من 

االهتمامات االأ�صا�صية للر�صالة يف ما بعد فان 
قراءتنا للر�صالة اأن تكون مثمرة.

انخرط فتغن�صتاين يف هذا التوجه النقدي  
للغة، حيث راأى اإن احلذر من النحو هو اأوىل 

�صرورات التفل�صف، الأن اللغة التي ن�صتخدمها 
يف حياتنا الفكرية تخفي الفكر، وال تك�صف 

بو�صوح عن ال�صورة املنطقية احلقيقية 
لعباراتها، لذلك فقد كان )را�صل( على �صواب 

حني فّر ق بني ال�صورة النحوية للجملة 
و�صورتها املنطقية احلقيقية، لكن فتغن�صتاين 

ال يذهب بعيدا يف هذا االجتاه النقدي للغة 
العادية الذي بداأه )فريج( و)را�صل( فمع اإن 

اللغة العادية هي م�صدر للغمو�ض يف كثري من 
االأحيان، ومع اإننا نحتاج فعال اإىل لغة رمزية 

لكن لي�ض على منوذج: )فريج( وال على منوذج 
)را�صل( الأن هذين النموذجني مل يتمكنا تفادي 

كل االأخطاء.
ومن جهة اأخرى فاإن اللغة العادية يف نظام 

على احلالة التي هي عليها، وهذا ما جعل 
فتغن�صتاين يرى انه )لي�ض من ال�صروري اأن 

نخرتع لغة )مثالية( من اجل ر�صم الواقع لغتنا 
العادية هي �صورة منطقية، ويكفي فقط اأن 

نعرف الطريقة التي تدل بها كل كلمة(.
لذلك فانه بعك�ض )فريج( و)را�صل( راأى 

فتغن�صتاين اأن االيديوغرافيا لي�صت لغة، ومن 
ثم فال ميكنها اأن حتل حمل اللغة، وما هي اإال 
اأداة من اجل البحث عن ماهية التمثيل التي 
هي حا�صرة يف كل اللغات ويف كل رمزية، 

هذا الراأي راأى فيه )هاكر( ابرز ما اختلف 
به فتغن�صتاين عن )فريج( و)را�صل( اإذن 

فتغن�صتاين يف نقده للغة العادية ال يتبع طريق 
)فريج( وال طريق را�صل اإىل نهايته،ولكنه يرتك 

هذا الطريق يف منت�صفه ليتخذ لنف�صه طريقًا 
اآخر حيث ينقد اللغة من داخل اللغة ذاتها، 

وهذا فارق نوعي بني موقف الر�صالة من اللغة 
العادية، وبني موقف كل من )فريج( و)را�صل(.

ويف �صياقات األتنوع املعريف للكتاب تعددت 
مو�صوعات موجزة للكتاب واأعطت الكثري 

من التفا�صري واملفاهيم ومنها ) العبارات التي 
تتحدث عن الت�صورات ال�صورية ( ،هناك االآن 
اأمثلة اأخرى عن الق�صايا الزائفة، من بينها اأن 
نقول )يوجد ن من االأ�صياء( هذه ق�صية زائفة 
الأن وجود االأ�صياء يظهر من خالل )هل توجد 

اأ�صياء ب�صيطة؟( واإذا كان االأمر على هذا النحو 
فاإن ت�صاوؤلنا "هل توجد اأ�صياء ب�صيطة "�صيكون 

بدوره ق�صية زائفة، الأنه مبا اإن االأ�صياء تظهر 
من  خالل االأ�صماء فان ت�صاوؤلنا عن وجود 

االأ�صياء هنا هو املثال الوا�صح على �صوء فهمنا 
لوظيفة االأ�صماء يف اللغة،ومن ثم �صوء فهمنا 

ملنطق اللغة .
لذلك فان وجود فرد ما ال ميكن �صوى اإظهاره 

بوا�صطة اللغة، عن طريق ا�صتخدام ا�صمه، وال 
ميكنه اأن يقال، ال ميكننا اأن نقول:هذا وهذان 

يوجدان يف العامل، فبدال من قولنا يوجد 
�صيئان نقول :)�ض،�ض(حيث الطريقة املنطقية 

ال�صليمة تفر�ض علينا كاأ�صماء لت�صورات 
حقيقية فاإمنا نحن يف احلقيقة نقول ق�صايا 

زائفة خالية من املعنى، وبعبارة اأخرى الر�صالة 
تريد اأن تقول اإن وجود االأ�صياء لي�ض مو�صع 

تقرير ذي معنى، ولكن ميكن فقط اأن يكون 
مو�صع اإظهار عن طريق اللغة ويف اللغة يف 

اآن معا،هذه الفكرة ت�صتند اإىل فكرة اأخرى 
عند فتغن�صتاين اأال وهي انه يف لغة �صحيحة 

منطقيا االأ�صماء كلها لن تكون فارغة حيث 
ال ي�صتخدم اال�صم يف مثل هذه اللغة اإال اإذا 

كان داال على �صيء وهذا ما نفهمه من الفقرة 
5.47من الر�صالة.

�صدر موؤخرًا بتون�ض الكتاب 
الثاين لعدنان الهاليل 

بعنوان"زلباين" اأو غنائيات 
نيوفيطلة، وهو الن�ض الثاين 

للهاليل بعد جمموعته ال�صعرية " 
فرطيطو".

الكتاب من القطع املتو�صط جاء يف 
101 �صفحة وقّدم له االأ�صتاذ عبد 

الله بو�صطلة.يقول:"من االأكيد 
اأن عدنان الهاليل مل ير�صم �صرية 
ذاتية لهذا ال�صخ�ض-اأي زلباين- 

واإمنا �صاغه �صاأن املبدعني 
م�صتلهما جوانب من �صخ�صيته".

وي�صيف بو�صطلة:" وعدنان 
الهاليل ُكلف بالغرباء املُهم�صني، 

ذوي امل�صحة الُبوهيمية.".
والكتاب يف حقيقة االأمر اأ�صبه ما 

يكون مب�صرحية غنائية �صاغها 
البطل "زلباين""وهو عنوان 

املجموعة ال�صعرية"،وهو اأحد 
مت�صاكني �صبيطلة وال�صخ�ض 
وقد ُوجد فعال ومات يف العقد 

اخلام�ض من عمره.
وزلباين هذا و�صفه الهاليل 

ب��"الفتى املارد امل�صتميت والكا�صر، 
باالإ�صافة اإىل �صخ�صيتني بارزتني 

فاعلتني يف الن�ض هما: فرطيطو 
�صاحنة  ظهر  على  هّربوه  "الذي 
بعد فتح املدينة"، و"�صف�صطيل" 

وهو "عازف نخرته املقامات" 
و"بو�صطلة" احلكيم املعا�صر.

وهناك اأي�صا اجلوقة –على عادة 
االأدب اليوناين- التي ترّدد كالم 
االأبطال وقد تتدخل للتعليق: " 

زلباين بال �صّكر.. عبوة نا�صفة يف 
جموع الذباب""�ض28".

الكتاب جاء على �صاكلة جمموعة 
من اللوحات وهي: "قناديل" 

و"غنائّية الغرباء" و"مرايا 
الزلباين" وقنطرة" و"مزمار 

الزلباين" وجنازة قّط".
يفتتح الكتاب بعر�ض لل�صخ�صيتني 

الرئي�صيتني "زلباين وفرطيطو"، 
يف مكان واحد يف حاالت نف�صية 

خمتلفة.يقول الهاليل:" زلباين 
اإىل جانب فرطيطو.. مي�صيان 

بطيئني.. حتت نور الفواني�ض.. 
�صاحك زلباين كعادته.. �صارد 

الذهن.. �صاحبه فرطيطو.. �صعر 
راأ�صه كالدبابي�ض.. عبو�ض.. 

جل�صا عند ظهر عمود.""�ض21".
تدور اأحداث امل�صرحية الغنائية- 

اإن جاز التعبري- يف ف�صاءات 
خارجية: القنطرة- املحطة- 

اجل�صر وهو ف�صاء الغرباء 
واملهم�صني، اإىل جانب ف�صاء 

امل�صرح. يقول فرطيطو:
املكان "اأهل 
اأهل الزمان
هنا م�صرح

فكفاكم لبان""�ض36".
اإن ما ي�صّد االنتباه يف هذا 

الن�ض هو ذلك االنفتاح على 
االأفق البعيد الذي يبدو وكاأن 

ال حدود له.. ال�صياع واالت�صاع 
مع وم�صة خافتة عن دواخل 

ال�صخو�ض والعالقات الرابطة 
بينها.. باالإ�صافة اإىل ذلك تتمّيز 

األفاظ االأبطال بالال معنى 
وكاأنها جتاري التيه يف جّو 

من ال�صراب، حيث تفقد اللغة 
معناها ووظيفتها االأ�صا�صية 

وهي الق�صد والتوا�صل، فهي 
تكاد تكون كلغة امل�صرح العبثي 

الذي ظهر بعد احلرب العاملية 
الثانية نتيجة ترّدي االأو�صاع 

االإن�صانية وال�صدمة التي اأ�صابت 
العامل.يقول الهاليل على ل�صان 

�صف�صطيل:
املزمار ثقب  يف  خائر  "الزلباين 

ُخردة االأ�صابع مثل خيوط اخليمة
تخّر كاجلذور يف خوابي الثقوب 

�صدره يبت�صم للريح مثل خربة
ينقب�ض عنقه... كخنجر خروب

ينفخ اأنغامه
فيخنت املزمار

وال�صكة طربة/ راق�صة/ هاربة/ 
َجموح.""�ض71".

الزمان  عن  باحث  "زلباين" ن�ض 
واملكان تائه كاأبطاله يف واقع 

�صرمدي غري حمّدد فقط هي 
الرغبة يف احلياة والت�صّبث 

باالأمل.

اأ�صدرت دار "كلمات" للن�صر 
�صاحبة اجلوائز العاملية يف جمال 

ن�صر وتوزيع كتب االأطفال عالية 
اجلودة باللغة العربية 17 كتابًا 

جديدًا ملوؤلفني اأغلبيتهم اإماراتيون 
وذلك خالل فعاليات معر�ض 

ال�صارقة الدويل للكتاب الذي ينطلق 
اليوم. ووفقًا ل�صحيفة "اخلليج" 

ت�صت�صيف دار "كلمات" يف املعر�ض 
عددًا من الفعاليات واالأن�صطة 

مبا يف ذلك جل�صات قراءة ملوؤلفي 
الكتب، وحفالت توقيع للكتب، 

وجمموعة من ور�ض العمل الفنية 
واللقاءات.

اأ�صارت ال�صيخة بدور بنت �صلطان 
القا�صمي املوؤ�ص�ض والرئي�ض 

التنفيذي لدار )كلمات( اأن الدار 
�صتقوم بالرتويج لعدد من الكتب 
من تاأليف كّتاب اإماراتيني، حتت 
�صعار )املواهب االإماراتية(، اإىل 

جانب اإ�صدار 17 عنوانًا لكتب 
جديدة، منها كتابان جديدان 

موجهان ملرحلة ما قبل املدر�صة، اإىل 
جانب عر�ض التحديثات اجلديدة 

التي اأ�صيفت على كتاب "الدجاجة 
باق بيق" احلائز على جائزة اأف�صل 

كتاب لالأطفال يف معر�ض الكتاب 
الدويل يف بريوت 2009 من تاأليف 
رانيا زبيب �صاهر ور�صومات اأ�صقر 

جويل، حيث مت تطويره باأ�صلوب 

يتنا�صب مع اأحدث التقنيات مثل 
اآي باد.

ومن كتب )كلمات( اجلديدة كتاب 
)غاية واحلني�ض( لعبد العزيز 

امل�صلم، وهي ق�صة خرافية اإماراتية 
من ق�ص�ض �صندريال، وكتاب )اأحمد 

احللو(، وهو ق�صة �صعرية لرحلة 
طفلني هما اأحمد ومرمي مع اجلدة، 
يقوم بت�صوير تراث وتقاليد دولة 

االإمارات العربية املتحدة.

�صدر عن الهيئة امل�صرية العامة للكتاب يف مكتبة 
االأ�صرة "�صل�صلة العلوم والتكنولوجيا" كتاب جديد 

بعنوان "مبادئ علم الفلك احلديث" من تاأليف د. عبد 
العزيز بكري اأحمد.

ي�صم الكتاب �صبعة ع�صر ف�صال يتناول اأولها تعريف 
ما يراه ال�صخ�ض العادي يوميا من حركة ال�صم�ض اأو 

القمر، ويتناول الف�صل الثاين احلركة اليومية للنجوم 
واأ�صباب هذه احلركة اليومية اأو الف�صلية وحركة 
القمر بالن�صبة للكواكب وحركة الكواكب بالن�صبة 

للنجوم، اأما الف�صل الثالث فيتحدث فيه املوؤلف عن 
اأهم و�صيلة ات�صال بني االأجرام ال�صماوية وامل�صاهد 

وهى ال�صوء.
اأما الف�صل الرابع فيتحدث عن طبقات الغالف اجلوى، 
ويتناول الف�صل اخلام�ض االأنواع املختلفة من املناظري 

الب�صرية العاك�صة والكا�صرة، وفى الف�صل ال�صاد�ض 
ي�صتعر�ض املوؤلف املناظري احلديثة التي تطورت 

نتيجة التقدم العلمي وغزو الف�صاء.
ويقدم الف�صل ال�صابع تعريفا الأنواع االإحداثيات 

املتنوعة التي ت�صتخدم يف توجيه املناظري 
املختلفة اإىل االأجرام ال�صماوية بدقة، وفى الف�صل 

الثامن نتعرف على اأنواع الزمن وما ي�صلح منها 
لال�صتخدامات العادية وما ي�صتخدم لالأغرا�ض الفلكية 

وكيفية قيا�ض كل زمن.
ويتناول الف�صل التا�صع ال�صم�ض وظاهرة الك�صوف 

ال�صم�صي، اأما الف�صل العا�صر فيتناول القمر وحركته 
واأطواره وظاهرة اخل�صوف، وفى الف�صل احلادي 

ع�صر يتحدث املوؤلف عن الكواكب واأبعادها وحركتها 
حول ال�صم�ض، وي�صتعر�ض يف الف�صل الثاين ع�صر 

املعلومات املهمة املتعلقة بال�صهب.
نتعرف يف الف�صل الثالث ع�صر على النجوم 

وجتمعاتها املختلفة واأ�صماء اأملع خم�صني جنما 
يف ال�صماء، ويف الف�صل الرابع ع�صر نتعرف على 

املجموعات النجمية وما حتتويه من �صدم اأو جمرات، 
ويتناول الف�صل اخلام�ض ع�صر بع�ض اأنواع النجوم، 

وفى الف�صل ال�صاد�ض ع�صر ي�صتعر�ض املوؤلف بع�ض 
التجمعات ال�صهرية واأنواعها، ويختتم املوؤلف كتابه 
بالف�صل ال�صابع ع�صر ونتعرف فيه على اكرب وحدة 

بناء يف الكون وهى املجرات وتركيبها واأنواعها 
وت�صنيفها.

فلسفة اللغة..
الفرق بين الصورة النحوية وصورتها المنطقية

غنائيات نيوفيطلة

"م���ب���ادئ ع��ل��م ال��ف��ل��ك ال���ح���دي���ث" ف���ي ك��ت��اب

)كلمات( تصدر 17 عنوانًا جديدًا لألطفال
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عرض: صفاء عزب

�صهرية  املحرو�صة" عبارة  "م�صر 
�صاهمت االأفالم امل�صرية القدمية 

وامل�صل�صالت الدرامية الرتاثية 
يف ن�صرها، واملحرو�صة هو 
لقب كان يطلق على القاهرة 

يف املا�صي البعيد، و�صر كلمة " 
حمرو�صة " جاءت من االأ�صوار 

واالأبواب الكثرية التي كانت 
حتيط بها يف املا�صي، وال�صك اأن 

التعمق يف معرفة القاهرة القدمية 
اأو املحرو�صة، يك�صف كثريًا من 

الطرائف املثرية 
واحلقائق التاريخية 

ذات ال�صلة باخلالفات 
االإ�صالمية املتتابعة، 

ومن هذا املنطلق تاأتي 
اأهمية كتاب "اأحياء 
القاهرة املحرو�صة" 

للكاتب ال�صحفي 
امل�صري "عبا�ض الطرابيلي"، 
وال�صادر عن "الدار امل�صرية 

اللبنانية"؛ حيث ي�صم بني دفتيه، 
ويف 128 �صفحة حقائق ممتعة 

تاهت مع الزمن ويعيدها الكاتب 
للحياة من جديد، وخا�صة ما يتعلق 

باالأماكن ال�صهرية يف العا�صمة 
امل�صرية، مرورًا باأحيائها العتيقة 

والتطورات التي اآلت اإليها، وكذلك 
حكايات امليادين واملناطق ال�صهرية، 
وما كانت عليه يف املا�صي ك�"العتبة 

اخل�صراء والعبا�صية و�صربا 
وبوالق وباب ال�صعرية"، والكتاب 

ينق�صم اإىل مقدمة واأربعة اأبواب 
تلخ�ض تاريخ القاهرة املحرو�صة 

من حيث املدن واالأحياء، باأ�صلوب 
�صيق اعتاده املوؤلف يف كتاباته، 

وي�صتعني يف ذلك ببع�ض ال�صور 
والر�صومات التو�صيحية التي 

تعك�ض مالمح الزمن على اجلدران 
واالأبنية عرب الزمن، وهو ما يبدو 

وا�صحًا من غالف الكتاب، والكتاب 
يعد وثيقة ملن يهتم بالبحث يف 

اأ�صول االأحياء امل�صرية القدمية 
وعالقاتها بوقائع تاريخية �صهرية، 

خا�صة واأن الكاتب ا�صتعان فيه 
مبراجع وخمطوطات وحمفوظات 

اأثرية اأ�صار اإليها يف موا�صع 
خمتلفة من الكتاب.

العتبة الزرقاء
يف البداية يوؤرخ الكاتب للقاهرة 

باعتبارها كانت متثل كل العوا�صم 

االإ�صالمية مل�صر من "الف�صطاط" اإىل 
"القطائع" و�صواًل  "الع�صكر" اإىل 

للقاهرة الفاطمية، و�صرح معامل كل 
مدينة يف الع�صر الذي ن�صاأت فيه، 

وكذلك توقف بنا عند التطورات 
التاريخية التي طراأت على مبانيها 

من ع�صر اإىل ع�صر، و�صواًل 
اإىل ع�صر اخلديوي اإ�صماعيل 

مبا يف ذلك امل�صاجد واملدار�ض 
واالأبواب وال�صوارع وامل�صروعات 

املختلفة حلل م�صكلة املياه، ثم 
ينقلنا معه عرب ال�صطور اإىل حي 

باعتباره  ال�صعرية" ال�صهري  "باب 
يف قلب املحرو�صة، وير�صم لنا 

مالحمه يف الزمن املا�صي قبل اأن 
يطوى يف ذاكرة الن�صيان خالل 

االألفية الثالثة؛ وهنا يذكر املوؤلف 
معلومة مهمة هي اأن هذا احلي 

اأجنب الكثري من امل�صاهري، وعلى 
راأ�صهم املو�صيقار الكبري حممد عبد 

الوهاب، ويفاجئنا الكاتب مبعلومة 
اأخرى طريفة عن حي "العتبة 
اخل�صراء" التجاري ال�صهري، 

والذي قدم عنه الفنان اإ�صماعيل 
يا�صني فيلما يحمل نف�ض اال�صم، 
ومفاد املعلومة اأن العتبة مل تكن 
خ�صراء كما هو متداول، واإمنا 

كانت زرقاء، وذلك ن�صبة اإىل اأحد 
الق�صور التي ا�صرتاها "�صاه بندر 

التجار" وكانت مزينة بالزجاج 
امللون وعتبتها زرقاء، وعندما 

ا�صرتاها الوايل عبا�ض با�صا االأول 
هدم العتبة الأنه كان يكره اللون 
االأزرق فجعلها خ�صراء لت�صبح 

اأحد اأ�صهر اأحياء القاهرة االآن على 
االإطالق، وهناك مفاجاأة اأخرى 

طريفة يذكرها املوؤلف عند احلديث 
عن منطقة "الفجالة" � اأ�صهر حي 

لبيع الكتب يف م�صر� حيث ك�صف 
اأن هذا احلي كان يف االأ�صل ا�صمه 
مطربة  اإىل  الطبالة" ن�صبة  "حي 

وطبالة اخلليفة الفاطمي التي غنت 
له ابتهاجًا بهزمية العبا�صيني، 

فاأهداها اإقطاعية حملت ا�صمها، 
ومع مرور الزمن � ويف ع�صر 

اخلديوي اإ�صماعيل الذي نه�ض 
بالقاهرة وزرع حدائقها�  انت�صرت 

اخل�صرة يف كل مكان، وحتولت 
الفجل  لزراعة  حقل  "الطبالة" اإىل 
فاأ�صبح ا�صمه "الفجالة" ن�صبة اإىل 
الزارعني، وطبعًا ال يفوت الكاتب 

اأن يتاأمل بعمق حال "الفجالة" 
التي كانت كعبة املثقفني الباحثني 

عن الكتب من خمتلف االأنواع، 

بعد اأن حتولت معظم مكتباتها اإىل 
حمال ومعار�ض لتجارة ال�صرياميك 

واالأدوات ال�صحية!

عوالم محمد علي
وباأ�صلوبه ال�صاحر، ينقلنا 

الطرابيلي اإىل موقع اآخر حيوي 
يف القاهرة وهو "باب احلديد" 

اأو "حمطة م�صر" اأو "ميدان 
رم�صي�ض" وكلها اأ�صماء ملكان واحد 

توجد فيه القطارات وال�صيارات 
امل�صافرة اإىل اأنحاء م�صر كلها، 

ومن ي�صاهد هذا املكان االآن، يجده 
من اأكرث املناطق تكد�صًا وازدحامًا 

بالنا�ض وبال�صيارات، ولكن 
املفاجاأة اأن هذه املنطقة احليوية 

كانت م�صطحًا مائيًا؛ حيث كان 
مير فيها نهر النيل! ويف الكتاب 
يحكي الكاتب تفا�صيل ما حدث 

فيها، ومن باب احلديد اإىل "قلعة 
�صالح الدين" تلك القلعة التي 

تتجه اإليها اأنظار ال�صياح يف م�صر؛ 
حيث يك�صف املوؤلف كيف ارتبط 
هذا املكان بالعديد من التطورات 
واالأحداث ال�صيا�صية املهمة، كما 
يك�صف كيف اأنها بنيت بقطع من 

حجارة االأهرام امل�صرية ال�صغرية 
التي كانت موجودة قدميًا بجوار 

اأهرامات اجليزة الثالثة ال�صهرية، 
ومن ي�صافر اإىل م�صر وي�صل اإىل 

حي القلعة ال ميكن اأن ي�صل من 
دون املرور ب�صارع �صهري جدًا هو 

"�صارع حممد علي" املن�صوب ملحمد 
علي با�صا �صاحب نه�صة م�صر 

احلديثة، ولكن الطريف اأن هذا 
اال�صم مل يعد مرتبطًا بهذا ال�صيا�صي 
املخ�صرم، واإمنا غري الزمان وجهه 

واأ�صبح يرتبط لدى امل�صريني 
ب� "العوامل" والراق�صات واأهل 

املغنى، وكثريًا ما كان فنانو ع�صر 
االأبي�ض واالأ�صود ميرون اأواًل على 

هذا ال�صارع قبل اأن ي�صلوا اإىل 
عامل ال�صهرة واالأ�صواء، وي�صري 

الكاتب اإىل اأن �صارع حممد علي كان 
قريبًا من امل�صارح بكل اأنواعها، كما 
كان قريبًا من دار االأوبرا القدمية � 

والتي احرتقت يف ما بعد � واأ�صبح 
ي�صكنه اأع�صاء الفرق وجتار االآالت 
املو�صيقية، كما يزخر باملقاهي التي 

كان يرتدد عليها الفنانون، وطبعًا 
من اأ�صهر �صكان هذا احلي، فرقة 

ح�صب الله ال�صهرية التي كانت 
حتيي خمتلف اأنواع احلفالت يف 

م�صر.

بوالق الفرنسية
حي بوالق من اأ�صهر االأحياء 

ال�صعبية يف القاهرة، وهو معروف 
برجاله "الفتوات" اأو "االأب�صايات" 

الذين يدخلون اأي معركة ب�صدر 
مفتوح الأن "دمهم �صاحي"، اإال اأن 

املوؤلف عبا�ض الطرابيلي يحكي لنا 
اأن هذا احلي الغارق يف ال�صعبية 

هو �صناعة فرن�صية ؛ حيث كان 
بعيدًا عن القاهرة حتى جاء مهند�ض 

فرن�صي واأحدث بع�ض التطورات، 
ولكن الطريف اأن اأهل احلي كانوا 

اأول من يت�صدى حلملة نابليون 
بونابرت ومقاومة االحتالل 

الفرن�صي بفتواته االأ�صداء، ومن 
بوالق ال�صعبية اإىل "�صربا" ذلك 

احلي ال�صهري الذي ي�صكنه عدد كثري 
من النا�ض لدرجة اأن البع�ض يتندر 

ويطلق عليه "والية �صربا" ب�صبب 
الكثافة ال�صكانية العالية، ومع ذلك 

ال يعلم كثري من النا�ض اأن هذا احلي 
جاء من كلمة "�صربد" وهي منحدرة 

من كلمة "جربو" القبطية، ويذكر 
املوؤلف العديد من الق�ص�ض الغريبة 

التي تربط بني �صربا وم�صيحيي 
م�صر الذين ينت�صرون فيها اأي�صًا، 

ويتوقف املوؤلف عند معلومة 
مهمة جدًا وهي اأن ق�صر �صربا 

ال�صهري كان اأول مبنى ي�صاء بغاز 
اال�صت�صباح مب�صر، وفيه التقى 

حممد علي با�صا باالأمري عبد الله بن 
�صعود الذي توىل زعامة الوهابيني 
يف اجلزيرة العربية بعد وفاة اأبيه.

السراي الحمراء
واإىل "العبا�صية" نعرب فوق 

�صطور الكتاب؛ ليحكي لنا املوؤلف 
ق�صة بناء حي العبا�صية، تلك 

املنطقة ال�صهرية التي تربط و�صط 
القاهرة بباقي اأطرافها املرتامية 

�صرقًا يف اجتاه م�صر اجلديدة 
ومدينة ن�صر، والتي كانت كلها 
�صحارى يف املا�صي . ويك�صف 
اأن العبا�صية اأن�صئت ليقيم فيها 
توىل  اأن  االأول" بعد  "عبا�ض 
عر�ض م�صر، واأ�صيب مبتاعب 

�صدرية، فكان هذا املكان مبثابة 
منتجع �صحي يحمل اإليه الهواء 

اجلاف لقربه من ال�صحراء، 
ثم مت تعمري املنطقة تدريجيًا، 

ومن اأ�صهر معاملها "ال�صراي 
احلمراء" والتي اأ�صبحت بعد ذلك 
عبارة  ال�صفراء" وهي  "ال�صراي 

يعرفها كل امل�صريني الأنها تعني 

للجو  فنظرًا  املجانني"،  "�صراي 
ال�صحي باملنطقة مت بناء اأكرث 

من م�صت�صفى على اأر�صها، ومت 
تخ�صي�ض �صراي حمراء كمكان 
ال�صتقبال املجانني اأو املجاذيب � 
اأن�صاأها اخلديوي اإ�صماعيل � ثم 
احرتقت فتم اإ�صالحها ودهانها 
من جديد باللون االأ�صفر ومن 

هنا �صارت "ال�صراى ال�صفراء" 
اأو "العبا�صية" مفردات تعني 
رجل  قامو�ض  "اجلنون" يف 

ال�صارع امل�صري.

أم العواجز.. يا طاهرة
ومما مل يغفله الكاتب، االأماكن 

الروحانية وال�صوفية التي تتعلق 
بها قلوب املاليني من امل�صريني 

من �صتى اأنحاء م�صر املحرو�صة، 
وهي االأماكن االأثرية الدينية 

وامل�صاجد ال�صهرية، وقد خ�ص�ض 
لها الكاتب بابًا كاماًل يف نهاية 

الكتاب، حتت عنوان "اأحياء اآل 
البيت" وفيه يحكي ماآثر كثري 

من اآل بيت النبي �صلى الله عليه 
و�صلم و�صاللته يف م�صر، وبداأ 

مب�صجد "اأم ها�صم" اأو "ال�صيدة 
زينب" اأو "اأم العواجز الطاهرة" 
كما يطلق عليها مريدوها، ويوؤرخ 
املوؤلف للمنطقة املحيطة بامل�صجد 
وامل�صماة بنف�ض اال�صم، وهي حي 

�صعبي عريق ومزدحم بالنا�ض 
واملحال التجارية، ثم يتحدث 

عن اجلامع االأزهر وامل�صجد 
احل�صيني وحكاية م�صهده العظيم، 

ثم ينتقل بنا يف نهايات الكتاب 
اإىل "املثلث املبارك" الذي ميتد 

من جامع ال�صيدة "عائ�صة" 
وجامع ال�صيدة "�صكينة" ثم جامع 
ال�صيدة "نفي�صة"، ويف هذا اجلزء 

يك�صف العديد من املعلومات 
الطريفة واملثرية اخلا�صة بتاريخ 

املنطقة وتاريخ اأ�صحاب هذه 
امل�صاجد الثالثة، وعالقتها باآل 
بيت النبوة، وينتهي "عبا�ض 

الطرابيلي" اإىل م�صر اجلديدة 
ذلك احلي ذي الطراز اخلا�ض 
والذي بناه "البارون امبان" 

واأ�صبح يحت�صن ق�صر العروبة 
حيث توجد رئا�صة اجلمهورية، 

وال�صك اأن قارئ الكتاب يخرج يف 
النهاية م�صت�صعرًا كما لو كان يف 

رحلة تاريخية ممتعة، ي�صافر فيها 
عرب الزمن، مارًا مبختلف ع�صور 

واأحياء واآثار م�صر العتيقة.

منفعاًل بأثرية الحجر، وجغرافية التقسيم والصور:

كتاب "أحياء القاهرة المحروسة" لـ "عباس الطرابيلي"

* العتبة الخضراء كانت في األصل زرقاء
* بوالق.. حي الفتوات.. صناعة فرنسية

شبرا.. أصلها "جبرو" القبطية وأسرار خاصة بمسيحيي مصر
العباسية.. حي عريق بناه الخديوي عباس لعالجه من مرض الصدر
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ورق�����������������������ة

اأذكر اأن الناقد الراحل الدكتور علي جواد الطاهر اأ�صار يف مقالة 
اأنه  اإىل  املا�صي،  القرن  من  ال�صبعينيات  اأوا�صط  من�صورة يف  له، 
كانت  الق�صرية  للق�صة  م�صابقة  حتكيم  جلنة  اأع�صاء  اأح��د  �صاأل 
وم�صتوى  طبيعة  عن  حينذاك،  اجلماهري  �صوت  اإذاع��ة  تنظمها 
الق�ص�ض امل�صاركة فاأجابه ع�صو جلنة التحكيم ذاك ) وهو قا�ض 
عجبًا،  الطاهر؛  عليه  ف��رد  حكايات..  باإنكار؛   ) معروف  �صتيني 

وماذا تكون الق�ص�ض اإْن مل تكن حكايات؟!.
   اعتقد بع�ض ممن �صكنهم هاج�ض حتديث فن الق�صة اأن ما يجب 
كلها،  للق�صة  التقليدية  بالعنا�صر  االإطاحة  هو  يفعلوه  اأن  عليهم 
اإىل كتابة حرة  �صائبة. وهكذا اختفت ال�صخ�صيات عن  واللجوء 
العن�صر  اأو كادت. ومل يعد هناك حوار. واأُجتث  الق�ص�ض  بع�ض 
و�صار  الطبيعية،  املوؤن�صنة  االأمكنة  مالمح  وتال�صت  احلكائي 
الزمان �صدميًا م�صببًا وف�صاء تهوميات. ومل نعد نعرف اإْن كانت 
هناك نقطة بدء اأو حلظة انتهاء. وُتنعت اأنت القارئ بالتخلف اإن 
مل تفهم، اأو جتراأت على �صوؤال الكاتب؛ ماذا تريد اأن تقول؟ األي�ض 
القا�ض، ال تعرف،  اأنت  اأنك،  عدم الو�صوح املفرط هذا دلياًل على 

على وجه التحديد، عمَّ تتحدث؟. 
ملعنى  ق�صا�صينا  لبع�ض  القا�صر  االإدراك  عن  االأم��ر  ه��ذا  نتج     
ومقا�صد و�صرورات حتديث الفن الق�ص�صي يف الغرب. واملعروف 
اأن النقاد احلداثيني هناك اجرتحوا ا�صطالحي ) املنت احلكائي، 
الن�صو�ض  تناول  اأثناء  دقة يف  اأكرث  لكونهما   ) واملبنى احلكائي 
يف  امل�صتخدمني  وامل�صمون  ال�صكل  ا�صطالحي  من  الق�ص�صية 
االأولني  اال�صطالحني  اأن  واملالحظ  التقليدية.  النقدية  الدرا�صات 
اأن وا�صعهما يفرت�ض  يت�صمنان كلمة ) احلكائي (، مما يدل على 
العن�صر احلكائي �صرطًا الزما، ال غنى عنه، يف اأي ن�ض ق�ص�صي. 
وقد جرت الت�صحية، عند عدد كبري من ق�صا�صينا، باملنت احلكائي 
ل�صالح املبنى احلكائي.. هذا ما فهمه بع�صهم من توجهات اأ�صحاب 
الرواية اجلديدة يف فرن�صا من اأن املهم هو كيف تكتب، ولي�ض ماذا 
القول يرتبط ب�صياق ثقايف خمتلف،  اأن مثل هذا  تكتب. وال �صك 
وبنزعة مدر�صة اأدبية معينة ظهرت، لفرتة حمددة، يف بيئة متخمة 
بالن�صو�ض الق�ص�صية والروائية ت�صجع على التميز واجلّدة، وال 
املبنى  فاإن  وعمومًا  االأدب��ي.  القول  ودالالت  فحوى  قطعًا،  تهمل، 
اأغرتهم  الذي  احلكائي ال ميكن ف�صله عن املنت احلكائي. واأولئك 
م��زّوق  خ��ارج��ي  هيكل  اإىل  الق�ص�صي  املبنى  اأح��ال��وا  ال�صكليات 
ل�صكنى  فيه، وغري �صالح  باأن ال حياة  ُتفاجاأ  داخله  اإىل  تلج  حني 
اأن  عنهم  غاب  وقد  االإن�صاين.  والنب�ض  احلميمية  ويفتقد  الب�صر، 
مها باأن�صاق  التالعب بالزمن ال�صردي فنيًا ال يلغي احلكاية بل يقدِّ
وطرق جمالية �صتى، يتطلب من القارئ اإعادة اإن�صائها وامل�صاركة 
يف ترتيب اأحداثها. فهناك دومًا حكاية م�صمرة وتفا�صيل مل يتم 
االإف�صاح عنها ُتركت لفطنة القارئ وذكائه وخياله ومديات ثقافته. 
�صون  يهمِّ راح��وا   ) احل��داث��ة  بداعي   ( الذين  الكّتاب  اأن  �صك  وال 
العن�صر احلكائي اأو ي�صطبون عليه، وهو الذي يعد العمود الفقري 

الأي فن �صردي، قد ت�صببوا بخ�صارة كرث من جمهور القّراء.
   لنعد اإىل كبار الكّتاب الذين اأبدعوا يف جمال الق�صة لق�صرية 
موبا�صان،  ت�صيخوف،  ب��و،  اآالن  "اأدغار  ال��ع��امل؛  ويف  هنا 
ومئات  التكريل  ف���وؤاد  اإدري�����ض،  يو�صف  ف��وك��رن،  همنغواي، 
واآالف غريهم" �صنجد اأن ما مّيز فنهم هو توفر �صروط معينة، 
 .) احلكائي   ( ال�صردي  والعن�صر  والتكثيف  الو�صوح  منها 
والبد، اليوم، اأن يتعاطى القا�صون املحدثون مع احلكاية مرة 

تتالءم  وروؤى  مبتكرة  باأ�صاليب  ولكن  اأخ��رى، 
مع ع�صرنا، عّلهم ي�صتعيدون ثقة القّراء.
اأواًل  ن��ا���ص��ج ح��ك��اي��ات  ه���و  ال��ق��ا���ض     
النهائي  م��اآل��ه��ا  يف  والق�صة  واأخ����ريًا. 
حكاية. وهي احلكاية املقّدمة من منظور 

فني � جمايل، بروؤية كاتب � فنان، وعلى 
اللغة.  بو�صاطة  الن�صج  على  قدرته  وف��ق 

الق�ص�ض  ق����راءة  ُي��ب��ه��ج يف  م��ا  وه���ذا ه��و 
والروايات.  

القصص والعنصر الحكائي

سعد محمد رحيم

حسن سليفاني

عن موؤ�ص�صة �صم�ض للن�صر واالإعالم بالقاهرة؛ 
�صدرت رواية "كول�صتان والليل" يف طبعتها 

اخلام�صة، لالأديب الكردي "ح�صن �صليفاين" رئي�ض 
احتاد اأدباء الكرد - فرع دهوك.

تقع الرواية يف 92 �صفحة من القطع املتو�صط، 
لوحة الغالف للفنان الكردي �صردار كي�صتيي، 

ت�صميم الغالف: اإ�صالم ال�صماع.
تتخذ الرواية من ثنائية احلب واحلرب ثيمة 

رئي�صة، حيث ق�صة احلب بني "دل�صاد" احلبيب 
الغائب و"كول�صتان" الزوجة الولهة وامل�صتعلة 

حًبا يف انتظار ن�صفها الثاين؛ داخل منظومة يغمر 
الع�صق كل حموالتها من وقائع اأو مذكرات اأو اأ�صتات 

اأحالم. وحيث املحور الثاين "احلرب" والذي يبداأ 
مع حلظة ان�صمام دل�صاد اإىل �صفوف البي�صمركه، 

وقناعته بعدم 
جدوى احلرب، 
التي يراها فعاًل 
عبثًيا ي�صتنزف 

دماء االآالف دون 
مربر، و ما اآل 
اإليه البلد من 

خراب ودمار، 
ب�صبب توايل 
احلروب عليه 
وما نتج عنها 

من ت�صويه للقيم 
وتدمري الإن�صانية 

االإن�صان، والتي 
ي�صعب بالتايل 

اإعادة بنائها 
وت�صكيلها.

يعتمد "ح�صن 
�صليفاين" يف 

الق�صم االأول من 
الرواية على 

�صرد كول�صتان 
ملفا�صل الرواية 

عرب تقنية التذكر، 
من خالل اأحداث 
ارجتاعية حتكي 

عن جتربتها 
اخلا�صة مع 

زوجها دل�صاد وعالقتهما االإن�صانية والعاطفية/
الوجدانية، عرب �صور وم�صاهد تتنوع وتختلف، 

فمنها ما يدور حول ب�صاعة احلرب، ومنها ما يتجه 
اإىل احلديث عن احلب الذي ربط بينهما. وعلى 

اأثر التداعي امل�صتمر تغرق الزوجة يف منولوجات 
حوارية اإيحائية الإ�صباع اأمنيتها الكربى بعودة 

دل�صاد املرتقبة.
اأما الق�صم الثاين من الرواية والذي حمل عنوان ) 
اأوراق معطرة برائحة البيبون والبارود( فيعتمد 

تقنية املذكرات، حيث تعود كول�صتان ملذكرات زوجها 
دل�صاد والتي تت�صمن اأربع ع�صرة ورقة تختلط فيها 

م�صاعر احلب باحلرب وق�صوتها وبط�صها، فهي 
ا�صرتجاع لزمن احلكاية حيث يعي�ض دل�صاد اأهوال 

هذه احلرب ويعاين لوعة فراق االأهل، يف لغة غلب 
عليها الطابع ال�صعري واللغة املكثفة املوحية.

ويف مفارقة �صردية؛ يختتم " ح�صن �صليفاين" 
روايته بلحظة ك�صف للقارئ وال�صخ�صية معًا، اإذ 

يجعلنا يف هذا امل�صهد اأمام حقيقة اأن كل االأحداث 
التي دارت هي يف ليلة واحدة، اأح�صت بها كول�صتان 

اأنها بحاجة اإىل ا�صتذكار بع�ض من حياة دل�صاد، 
الذي ذهب ومل يعد، ويت�صكل يف هذا امل�صهد حلظة 
التنوير التي تك�صف عن حال كول�صتان وما تعانيه 

من حالة نف�صية �صعبة جّراء فراق زوجها الذي 
�صحقته اآلة احلرب التي ال تعرف الرحمة.

الرواية تعرب عن معاناة االأكراد واأر�ض كرد�صتان، 
وتعد من االأعمال الروائية املميزة، التي ا�صتطاعت 

اأن تعانق �صوق احلياة، واالنت�صار على القهر 
وتراكماته، اإنها رواية القهر والعذاب واحلرب 

واالآالم والذكريات والغ�صب، وقبلها احلب الذي 
ي�صكل حمورًا رئي�صًا للرواية.

يذكر اأن الرواية قد �صدر منها باللغة الكردية ثالث 
طبعات يف 

1996 و 2000 
يف دهوك 

و2007 عن 
دار لي�ض يف 

اآمد باحلروف 
الالتينية، كما 

�صدرت طبعتها 
الرابعة باللغة 

العربية يف 
دهوك، والطبعة 

اخلام�صة يف 
القاهرة عن 

موؤ�ص�صة �صم�ض 
للن�صر واالإعالم.

على الغالف 
اخللفي نقراأ 

مقطًعا من 
الرواية:

)احلياة يف 
ظل احلرب 

خامدة، �صدئة، 
والعنادل 

�صامتة كاأنها 
فقدت اأحلان 

التغريد 
والطريان. هكذا 

هي احلرب، ال 
تعرف االأ�صول والر�صميات، تلعب باالأرواح، مثلما 

يلعب االأطفال بالدعابل، منذ اليوم االأول قال يل:
- ال تخ�صي �صيئًا، ال ُتفكري كثرًيا حينما اأتاأخر 

اأيامًا فوق موعد اإجازتي املحدد؛ الأن قوانني احلرب 
هي �صيدة املوقف، وهي قوانني خا�صة، ال اأنا وال 

اآمر وحدتي نعلم متى �صنلم معداتنا ال�صخ�صية 
والع�صكرية وننتقل اإىل قطاع اآخر من قواطع النار 

والدمار واحلرب الهوجاء الظامئة للدماء، هكذا هي 
احلرب، احلياة فيها باهتة، بال لون.. 

ت اأيام على موعد اإجازته الدورية،  لهذا حينما مرَّ
ا�صتطعُت اأن اأطرد االأفكار ال�صوداء من خميلتي واأن 

اأ�صارع االأيام، حتى و�صلت ر�صالته، حفظتها كلمة 
كلمة، وما تزال كلماتها ترتاق�ض اأمام عيني.....(.

�صدر عن دار "جرا�صيه - باري�ض " 
كتاب جديد بعنوان "تاريخ �صيا�صي 

للمثقفني" من تاأليف اآالن مينك 
اأحد املثقفني الفرن�صيني املعا�صرين 

والبارزين على ال�صاحة الثقافية 
بفرن�صا، والذي يوؤرخ يف كتابه اجلديد 

لتاريخ الثقافة الفرن�صية منذ القرن 
الثامن ع�صر وحتى االآن.

ووفقًا ل�صحيفة "البيان" يعرف مينك 
املثقف احلديث قائاًل: "ُولد املثقف 

احلديث بنظري يف القرن الثامن ع�صر 
عندما جنا بنف�صه من هيمنة ال�صلطة 

ال�صيا�صية ومن �صطوة الكني�صة. 
لقد اأ�صبح املجتمع هو املحيط الذي 

يعي�ض فيه، وغدت املواجهة بينه 
وبني ال�صلطة هي التي حتدد هويته 

وجمال اإبداعه" وعن حزب املثقفني اأو 
من اأطلق عليهم مينك "احلزب االأول 
يف فرن�صا" يقول املوؤلف "لن يكون 

حزب املثقفني يف تاريخنا اأقوى وعلى 
الدرجة نف�صها من الت�صامن مما كان 
عليه يف القرن الثامن ع�صر" م�صريًا 

اإىل اأن املثقفني وجدوا يف مواجهتهم 
اآنذاك نظاما يزداد �صعفا منذ وفاة 

امللك لوي�ض الرابع ع�صر واأر�صتقراطية 

تبهت �صرعيتها يوما بعد اأخر، 
وكني�صة اأ�صرية املواجهة بني امللك 

وبابا الفاتيكان.
وي�صري مينك اإىل اأن قوة املثقفني 

اآنذاك كان م�صدرها الرئي�صي هو اأنهم 
كانوا ي�صّكلون كتلة مت�صامنة يوّحدها 

طموح م�صرتك وتوؤكد ذاتها جماعيا 
على امل�صرح االأوروبي وامل�صرح 

الوطني.
كما يتطرق مينك اإىل العالقات ال�صعبة 

التي كانت قائمة بني كل من رو�صو 
وفولتري اأو بني ديدرو وداالمبري، 
م�صريًا اإىل اأن خ�صوماتهم كانت ال 

تقا�ض باملعارك التي جرت يف ما 
بعد بني اميل زوال وموري�ض باريز 

وجان بول �صارتر وفران�صوا مورياك 
واندريه مالرو ولوي�ض اراغون.

ويختتم املوؤلف كتابه باحلديث عن 
مثقفني بارزين على ال�صاحة االإعالمية 

مثل برنار هرني ليفي االأكرث اإنتاجا 
بني املثقفني يف نهاية القرن الع�صرين 

وبيري بوروبو الذي عرف كيف 
يتجنب اأخطاء �صارتر وفوكو وبقي 

خطابه عقالنيا ما يكفي لن�صيان 
مبالغاته.

عرض: حواس محمود 

يتناول الكتاب والباحث القانوين 
د.منذر الف�صل م�صكالت جوهرية 

فعلية تتعلق بجذور الد�صتور التي 
متتد اإىل مراحل �صبقت نفاذه، ومن 

ثم تطورت كتابته من �صراعات 
قوية بني الكتل ال�صيا�صية العراقية، 

وهي ما تزال قائمة، كما اإن هنالك 
م�صاكل تتعلق بتعديله وحتى 

حماوالت االنقالب عليه، كما اإن 
املوؤلف يف كتابه الذي بني يدينا 

يتناول ق�صايا متعددة تتخطى 
حقوق الكرد يف الد�صتور وبخا�صة 

ما يتعلق بروؤيتنا القانونية من 
الفيدرالية وق�صية عقود النفط 
والغاز وم�صاألة تقا�صم الرثوة 
وتوزيعها ب�صورة عادية طبقا 
ملا تق�صي به اأ�ص�ض الفيدرالية، 

والو�صع الد�صتوري بقوات 
البي�صمركة ، وحل الق�صية كركوك، 
ومعوقات تنفيذ املادة 140 وحدود 
اإقليم كرد�صتان املرتبطة مبو�صوع 

املناطق املتنازع عليها.
يبحث املوؤلف جانبا من تطورات 

الو�صع العراقي ال�صيا�صي 
وارتباطاته الد�صتورية اإذ يوؤكد 

على �صعوبة الف�صل بني ال�صيا�صي 
والد�صتوري ي�صتعر�ض بع�ض 

مهازل احلكم يف العراق قبل 

�صقوط النظام الفا�صي، وي�صري اإىل 
بع�ض خرباء النظام يف القانون 
الد�صتوري والفروع االأخرى من 

الذين دعموا و�صاندوا هذا النظام، 
الن هذه املهازل التي تعر�ض لها 

ماليني العراقيني لها �صلة وطيدة 
ببناء الدولة وطبيعتها ومنط 
احلكم يف النظام رغم وجود 
د�صتور وقوانني من الناحية 

ال�صكلية.
يتاألف الكتاب من اأربعة اأق�صام 

رئي�صية: 
الق�صم االأول: تطورات كتابة 

و�صياغة الد�صتور: ي�صري اإىل 
اأحداث �صبقت كتابة الد�صتور، من 

خالل فرتة املعار�صة العراقية، 
والق�صاء املدين العراقي )ما بعد 

�صقوط النظام الدكتاتوري(، فرتة 
�صلطة االئتالف املوؤقتة وفرتة 

احلكم الوطني 2005، والق�صور 
يف الد�صتور العراقي لعام 2005.

الق�صم الثاين: تف�صري الد�صتور 
العراقي ويتناول �صمنه عرب خم�صة 

ف�صول اجتثاث البعث والبعثيني 
وفقا للد�صتور، تطهري العراق 

من فكر البعث، النهج العن�صري 
خطر يهدد الدميقراطية، وجرمية 

الكراهية، املحكمة االحتادية 
وتف�صري الن�صو�ض الد�صتورية، 

متى اأ�صبح الد�صتور العراقي لعام 

2005 نافذاأ؟ م�صاحلة وطنية اأم 
انتهاكات د�صتورية؟

الق�صم الثالث: حقوق الكرد يف 
الد�صتور ويتناول عرب ف�صول 

عدة، م�صتقبل �صناعة النفط والغاز 

يف العراق االحتادي، ملاذا الطعن 
بعقود النفط والغاز يف كرد�صتان، 

عقود النفط والغاز حلكومة 
اإقليم كرد�صتان �صحيحة، احلل 

الد�صتوري لكركوك  وبطالن قانون 

االنتخابات.
الق�صم الرابع: يتناول مو�صوعات 

عدة منها 
تعديل الد�صتور وحقوق �صعب 

كرد�صتان ، حماوالت االنقالب على 
الد�صتور، اأحكام تعديل الد�صتور 

جلمهورية العراق االحتادي ، 
تعوي�ض العراقيني املت�صررين من 

حروب وجرائم النظام البائد.
وميكن القول اإن كتاب "م�صكالت 

الد�صتور العراقي" يعترب كتابا مهما 
توثيقيا نادرا مع روؤية حتليلية 

ونقدية جلزئيات وتفا�صيل العملية 
الد�صتورية مطبوعة بطابع املتابعة 

ومعاي�صة التطور الد�صتوري 
وال�صيا�صي عن كثب باعتبار اإن 

املوؤلف قد كان جزءًا من عملية 
التحول الدرامية العراقية منذ اأيام 
املعار�صة العراقية اإىل حني �صقوط 

النظام ال�صابق وم�صاركته يف 
احلدث اجلديد فكرا وممار�صة.

هامش: 
الكتاب: مشكالت الدستور العراقي 

المؤلف: د. منذر الفضل 
الناشر : دار اراس للطباعة والنشر 

اربيل 2010 
الصفحات : 484 ق عادي

كولستان والليل تاريخ الثقافة الفرنسية يكتبه آالن مينك  

ــــي  ــــراق ــــع ـــــور ال ـــــت ـــــدس ــــالت ال ــــشــــك م



إصدارات دار        للثقافة والنشر
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طبعت بمطابع مؤسسة المدى  التصحيح اللغوي  محمد عبوداالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار
لإلعالم والثقافة والفنون

أكون أْم ال أكون، هذه هي المسألة
أيهما األنبل في العقل: أن يتحمل
قوس ونشاب ربة الحظ الطائشة

أو يجرد السالح بوجه بحٍر من المصائب
وفي كليهما موت يريحه من متاعبه

أن نموت-أن ننام، ال أكثر من ذلك
وبالنوم ننهي وجع القلب

تلك نهاية نتمناها بخشوع
أن نموت، أن ننام

أن ننام، ربما أن نحلم..
مناجاة هاملت هذه، أصبحت جزءًا أكيدًا من اللغة اإلنكليزية، ومن 

الثقافة اإلنكليزية، ومن الحياة اليومية في المجتمع اإلنكليزي.
كتب عنها النقاد بشغف وفضول عشرات الدراسات، وكل دراسة 

تختلف عن صويحباتها، وهذا ال ريب دليل غناها الباذخ.
المناجيات التي شاعت في العصر االيزابيثي عمومًا، ومناجيات 

شكسبير خصوصًا، نوع فريد من التأليف المسرحي، وحيلة أدبية 
بارعة الستقطاب أدق العواطف.

يرى النقاد المتخصصون إنها من أعمق الخلجات النفسية 
وأحكمها بناًء، مرد ذلك:

طبيعة المناجاة ذاتها، إذ ينفرد البطل )في معظم الحاالت( 
بنفسه على خشبة المسرح، يروي خلجاته بصوت مسموع ال ألحد، 

لنفسه فقط، ال يكتب شيئًا ألن ما من أحد يسمعه، المناجاة إذا 
صادقة كل الصدق وما من مزيد، لكن رغم تلك األهمية التي 

تتمتع بها مناجيات شكسبير عالميًا إال إن ما من أحد من األدباء 
العرب- كما يبدو- حلل تلك المناجيات.


