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�شدر عن دار ال�شروق يف عّمان م�ؤخرا 
كتاب »اأيق�نات ال�هم..الناقد العربي 

واإ�شكالية النقد احلديث« للناقد العراقي 
االكادميي يف جامعة بغداد جنم عبد 

الله كاظم وبدعم من ال�شندوق العربي 
للثقافة والفن�ن.

ويتناول الكتاب »عالقة الناقد العربي 
بالنقد احلديث واحلداث�ي، منطلقًا 

ب�شكل خا�ض مما يراه من اإغفال بع�ض 
الدار�شني والنقاد حقيقَة اأن من اأجمل ما 
يف حقلي االأدب والنقد واأكرثها مالءمة 
ه� البعد عن احلّدية وال�شرامة املطلقة 

واحَلْرفيه واالنح�شار الكبري لـ)ال�شح 
واخلطاأ(، يف مقابل هيمنة االجتهاد 

وخ�ش��شية الفهم والتلقي وتعددية مثل 
هذا الفهم واالجتهاد«.

ويرى الكاتب اأنه »اإذا كان النقد، 
ًا جديدًا، فاإن مثل ه�ؤالء  ب�شكل ما، ن�شّ

املت�شّلبني يف ما ال يتقبل الت�شلب اإمنا 
ين�ش�ن اأمرًا مهمًا يتعلق بالتعامل مع 

الن�ش��ض، نعني قابليتها لتعددية الفهم 
واال�شتنطاق اأواًل وخل�ش��شية التلقي 
والتطبيق والت�ظيف ثانيًا مما يجعلها 

م��شع خالف طبيعي بني قرائها، 
اأفرادًا ينتم�ن اإىل زمن واحد اأو جيل 

واحد واإىل بلد اأو �شعب اأو اأمة بعينها، 
وجماعات من اأجيال خمتلفة اأو من بلدان 

و�شع�ب واأمم متباينة«.
وُيذكر اأن »اأيق�نات ال�هم« ه� ثالث 

كتاب للم�ؤلف يح�ز على تقدير عربي، 
فقد �شبق اأن فاز له كتابان بجائزتني 
عربيتني، االأول »م�شلكة احل�ار يف 

الرواية العربية«، و«االآخر يف ال�شعر 
العربي احلديث«.

فقد فاز كاظم بجائزة )ي��شف بن اأحمد 
كان�( يف دورتها اخلام�شة، يف حقل 

االأدب وقيمتها خم�ش�ن األف دوالر 
اأمريكي، عن كتابه »االآخر يف ال�شعر 

العربي احلديث..
ّل وت�ظيف وتاأثري«. ت�شكُّ

يذكر اأن د.جنم عبدالله كاظم من م�اليد 
دياىل 1951، ويحمل �شهادة الدكت�راه 

يف الدرا�شات العربية واالإ�شالمية - 
االأدب املقارن من جامعة اإك�شرت يف 

اململكة املتحدة 1984، وعمل يف جامعات 
وكليات العراق و�شلطنة ُعمان وليبيا 

واالأردن، واأ�شرف على العديد من ر�شائل 
الدكت�راه واملاج�شتري، و�شارك يف اأكرث 

من ع�شرين م�ؤمترًا وندوة علمية وثقافية 
يف العراق واالأردن واالإمارات العربية، 

و�شدر له عدد من امل�ؤلفات منها رواية 
»دروب وح�شية يف بغداد« عام 2007، 

كتاب عن اأدوني�ض باللغة الفرن�شية 
اأ�شدرت دار الن�شر الفرن�شية فايار.

»طائف األنس«.. قصة الحب المستحيل في المجتمع السعودي
عر�س: جورج جحا

رواية الكاتب ال�شع�دي عبد العزيز ال�شقعبي التي 
حملت عن�انا ه� »طائف االأن�ض« عمل ناجح ممتع 

يفي�ض رومان�شية يطغى عليها عامل �شعب مغلق 
ويق�شي على االحالم ب�شكل ال يتحمل م�ش�ؤوليته افراد 

وان قام به ه�ؤالء االفراد.
انها ق�شة حب الن�شان رومان�شي حامل ممتلىء باالدب 

�شعرا ورواية يف عامل ال ياأبه كثريا لهذه االم�ر 
وي�شغط على هذا االن�شان ليتخلى عن احالمه. فعل ذلك 
كثريون و�شمد قالئل منهم بطل الرواية عبد الرحمن او 
دحيم كما كان يناديه والده. انها من ناحية اخرى ق�شة 

الذكريات التي ت�شحقهاعجالت احلياة احلديثة ال�شريعة 
املتجلية يف مظاهر مادية �شديدة الفخامة من ناحية 

و�شديدة اخل�اء بالن�شبة اىل بطل الرواية.
الرواية التي �شدرت عن دار »بي�شان« للن�شر والت�زيع 

واالعالم يف بريوت جاءت يف 156 �شفحة مت��شطة 
القطع.

تبداأ الرواية بحنني رومان�شي اىل عامل هرب او هربنا 
منه لنع�د فنتذكره بحرقة. انه عامل يتخذ �شكل مدينة 

الطائف ال�شع�دية التي غادرها البطل اىل مدينة 
الريا�ض ويف نف�شه البحث عن ن�ر حب طف�لته. ويتخذ 
احلنني الرومان�شي �شكل احلنني اىل اجلدة الراحلة. انه 
حنني البطل الذي مل يعد يعرف م�طنه الفعلي ويرتاءى 

له ان ال�طن ه� حيث تك�ن احلبيبة.
انها ق�شة احلب امل�شتحيل يف عامل تتحكم فيه تقاليد 
قا�شية ال ميكن ان ي�شاأل حرا�شها وممار�ش�ها فالعني 

»ال ترتفع ف�ق احلاجب.« انها اي�شا ق�شة ال�شعي وراء 
النجاح املادي دون الت�شاوؤل عن الثمن. املتهافت�ن كرث 

وبينهم رجال دين او رجال اتخذوا من الدين �شتارا.
يكتب عبد العزيز ال�شقعبي ب�شعرية م�ؤثرة حزينة ترفد 

عملية الق�ض وال حتل �شيفا مرهقا عليها. يبداأ البطل 
مبخاطبة جدته التي حت�لت -مل�تها- اىل حار�شة 

فردو�ض مفق�د.
يق�ل لها »ا�شتقت اليك كثريا جدتي. انت ال�حيدة التي 

تعرف ان حفيدك عبد الرحمن ال يخطئ ولكن احالمه 
كبرية وتافهة رمبا يف ال�قت ذاته و�شاذجة لدرجة 

انه ال يقدر ان يب�ح بها. تعرفني انني غادرت الطائف 
الذهب اىل الريا�ض بحثا عن وهم. هل انا عبد الرحمن 
الطائفي ام ال�شرقي ام الق�شيمي.. هل انا فعال من اهل 

الريا�ض ام احد ابناء ال�شروق يف مدينة تنازعتها جند 
واحلجاز.«

ويف حنني اىل عامل الطف�لة وعامل احلب االول الذي 
رافقه يق�ل متذكرا »اطفال كنا نلعب.. البي�ت الطينية 
ال�شغرية وال�حل والبازان وه� امل�شدر املائي الغلب 

بي�ت تلك املنطقة.. كنا نفرح عندما ي�شطف الرجال 
يرق�ش�ن املجرور.. العزاوي.. ال�شامري.. ال�شهبة..

اخلط�ة... ايه يا طائف ال�رد اع�د اليك الكمل حكاية 
البحث عن زمن مفق�د. �شريط مت�شل ال ينقطع ابدا هي 

ايامي االوىل. اتذكر. كانت االبنة ال�شغرى ل�شاحب 
العمارة التي يقع بيتنا خلفها. كنا نلعب معا يف ازقة 
احلي. كان ال�شبية ينعت�نني بالبنية. اراها ت�ليني 

اهتماما خا�شا فان�شى كل ما قيل.«

مينعه اب�ه الع�شكري ال�شارم من اللعب مع البنات 
فيكتب لها ورقة لتلتقيه لكنها مل تكن قد تعلمت القراءة 
بعد فاكتفت ب��شع زجاجة عطر رخي�ض ف�ق الر�شالة 

دون ان تعرف ما فيها. ومن ي�مها وه� ال يتعطر اال 
بذلك العطر على رغم انتقاد اال�شدقاء.

ورحلت ن�ر مع اهلها وه� ال يدري اىل اين ومل يجروؤ 
على ان ي�شاأل احدا من االهل عنها با�شتثناء اجلدة التي 

طلب منها ان تعطيه »ك�شتبانا« كان با�شبعها ليقدمه 
هدية لن�ر اذا عادت. »ماتت جدتي وبقيت احلم بلقاء 

ن�ر.«
ومرت االيام وال�شن�ات ط�يلة م�ح�شة. ق�شد الريا�ض 

لعله يلتقيها بل كان يعزي النف�ض بتن�شق ه�اء املدينة 
التي افرت�ض انها فيها. اال ان ن�ر مل تكن هناك بل كانت 

يف املدينة املن�رة وه� ال يدري. تزوجت ن�ر من ابن 
عمها الذي ما لبث ان طلقها وعبد الرحمن ال يدري. 

مل يدر وه� الذي ا�شت�طن الريا�ض اال حني عرف ان 
اباه تزوج للمرة الثالثة. اكت�شف ان العرو�ض هي ن�ر 

نف�شها.
وي�شف لنا عبد العزيز ال�شقعبي �شع�بة بل �شبه 

ا�شتحالة ان تك�ن �شابا يف عامل كذلك العامل و ان ت�شعى 
اىل التعرف اىل فتاة تتزوجها. فتاة مثقفة تتكلم معها 

لغة م�شرتكة. النا�ض تخطب لك والنا�ض تزوجك وعليك 
ان تكتفي عن الفتاة اي فتاة مبعل�مات من طرف ثالث 

وان تبني حياتك على ذلك. انه المر �شعب عليه.
ويف اثناء ذلك يعرفنا البطل اىل ا�شخا�ض عديدين 

منهم مثال حمد الذي عرفه فا�شال يف الدرا�شة املت��شطة 

وغري نافع وقد حت�ل االن اىل »�شيخ« يتكلم يف ام�ر 
الدين كمن له �شلطان يف االر�ض. انه ثري فاح�ض 

الرثاء، اما البطل املثقف عبد الرحمن فمجرد ا�شتاذ ملادة 
التاريخ يف مدر�شة مت��شطة لكنه م�شبع بالفكر والثقافة 

وبال�شعر والق�ش�ض ورفاق خياله هم ا�شماء عديدة من 
مفكري وكتاب هذا الع�شر.

�شعى ا�شدقاوؤه واقرباوؤه ومنهم امه واب�ه واخ�ته 
الناجح�ن يف عامل االعمال اىل تزويجه لكن كانت 

هناك دائما عقبات حت�ل دون ذلك وبع�شها من �شنعه. 
ويعر�ض عليه بع�ض معارفه الدخ�ل يف �شركة جتارية 

تعد بالغنى وبعرو�ض ح�شناء هي ن�شيبة املم�ل واتفق�ا 
على جعل �شركتهم حتمل ا�شم »الك�شتبان.« لكنه مل 

يقدم ب�شرعة فطارت ال�شركة وحت�ل الك�شتبان من رمز 

�شبه عذري اىل م�شروع جتاري مل يعد لعبد الرحمن به 
عالقة.

وتتعدد االخفاقات وه� ال يريد زواجا تقليديا دون حد 
ادنى من املعرفة بالعرو�ض.

ويف حديث بني عبد الرحمن و�شديقه العزيز �شليمان 
نقراأ »اذن ليبق اال�شتاذ عبد الرحمن ا�شتاذ التاريخ 
مبدر�شة هارون الر�شيد املت��شطة بالريا�ض.. قلت 

ذلك ل�شليمان وانا ا�شعر بغ�شة يف طريق ع�دتنا اىل 
الريا�ض.« و�شاأله �شليمان »هل ت�شتطيع ان ت�شبح مثل 
حمد..« فرد عليه »مطلقا.« فقال �شديقه »اذا ملاذا احلزن 

والغ�شب..«
اجاب عبد الرحمن »انني حزين على �شياع الك�شتبان.«

عن العرب اون الين

أيقونات الوهم.. الناقد 
العربي وإشكاليات النقد 

الحديث
�شدر حديثًا مبدينة دبي باالإمارات كتاب 
جديد من تاأليف د.با�شم �شاهني وبعن�ان 

»املحت�ى العربي على االإنرتنت..اإ�شكالياته 
و�شبل تط�يره«، ويتناول الكتاب م��ش�ع 

املحت�ى االإلكرتوين العربي ب�شكل يحلل 
ال�اقع الراهن، وي�شع اأ�ش�شًا للكيفية التي 

يجب اأن تك�ن عليها الكتابة بلغة ال�شاد 
للم�اقع االإلكرتونية. وبح�شب �شحيفة 

»الغد« يقع الكتاب يف 180 �شفحة من 
القطع العادي، وكتب املقدمة له الربوفي�ش�ر 

حبيب عبدالرب �شروري املحا�شر يف عل�م 

الكمبي�تر بجامعات فرن�شية، وله كتابات 
حلل فيها مع�شلة اللغة العربية يف ع�شر 

الث�رة الرقمية. ي�شتمل الكتاب على 12 ف�شال، 
يحمل الف�شل االأول عن�ان »قبل اأن نبداأ«، 

بينما الف�شل االأخري ياأتي بعن�ان »�شيا�شة 
اخل�ش��شية«، ويتناول امل�ؤلف خالل الكتاب 
يف ا�شتعرا�ض وحتليل الكيفية التي يتم بها 

عر�ض املحت�ى العربي راهنًا، مع و�شع 
منهجيات عملية ميكن ملحرري املحت�ى 

االإلكرتوين اتباعها لتقدمي ر�شالتهم وت�ش�يق 
اأفكارهم وخدماتهم بلغة تتالءم مع طبيعة 

القراءة عرب �شا�شة الكمبي�تر، وخ�ش��شيات 
قارئ االإنرتنت.

ي�شتمل الكتاب كذلك على نتائج درا�شة 
ا�شتق�شائية اأجراها الكاتب ال�شتك�شاف م�اقف 

امل�شتخدمني العرب من املحت�ى العربي، 
والفئات العمرية مل�شتخدمي املحت�ى العربي، 

وروؤية م�شتخدمي االإنرتنت العرب لالأ�شل�ب 
املنا�شب من التعبري اللغ�ي وغريها، مع 

تقدمي مناذج خمتلفة من العناوين والن�ش��ض 
والت�شنيفات للقّراء والطلب منهم حتديد 

العينات التي تلقى ا�شتح�شانًا اأكرب.

قررت دار كلمات للن�شر تخ�شي�ض ريع 
مبيعات كتاب "ل� كنت طائرًا" لدعم االأطفال 

الفل�شطينيني الذين ت�شردوا من منازلهم جراء 
احلرب. وبح�شب �شحيفة "اخلليج" �شلمت 
دارين �شرف الدين ريع مبيعات الكتاب اإىل 

جيهان احلل�، من املجل�ض الدويل لكتب 
اليافعني، فرع فل�شطني وذلك لالإ�شهام يف دعم 
املكتبات يف قطاع غزة، جاء ذلك على هام�ض 

م�شاركة دار كلمات يف معر�ض ب�ل�نيا لكتاب 

الطفل الذي تختم فعالياته غدًا.
وتدور اأحداث كتاب "ل� كنت طائرًا" للكاتبة 

فاطمة �شرف الدين ور�ش�مات اأمل كرزاي، 
ح�ل طفل �شغري يفقد منزله بعد اأن ا�شطر 

الإخالئه والنزوح من منطقة اندلعت فيها 
احلرب . وتر�شد الق�شة حياة املالجئ كما 

يراها طفل �شغري يتمنى ل� كان طريا ليحلق 
عائدا اإىل منزله اجلميل على اجلانب االآخر 
من اجلدار. من جانبها اأكدت ال�شيخة بدور 

بنت �شلطان القا�شمي امل�ؤ�ش�ض والرئي�ض 
التنفيذي لدار كلمات التزام الدار بق�شايا 

املجتمع واالأطفال، وال�شيما �شحايا احلروب 
واملاآ�شي، الفتة اإىل اأن الهدف من تخ�شي�ض 

ريع الكتاب لدعم االأطفال يف فل�شطني اإىل 
ر�شم الب�شمة على �شفاه ه�ؤالء املحرومني، 
اإ�شافة لت�شليط ال�ش�ء ولفت انتباه العامل 

اإىل املعاناة التي يعي�شها اأطفال فل�شطني 
نتيجة احلرب واالحتالل.

�شدر حديثًا عن دار "�شف�شافة" للن�شر 
والت�زيع بالقاهرة كتاب جديد بعن�ان 

ب�شمة  املطلقة" للباحثة  ال�شلطة  "اإغراء 
عبدالعزيز، ويقع يف 127 �شفحة من القطع 

الكبري، و �شبق له الف�ز كبحث بجائزة 
اأحمد بهاء الدين للباحثني ال�شباب عام 

2009، ويتتبع الكتاب م�شار العنف يف 
عالقة ال�شرطة بامل�اطن عرب التاريخ.

وبح�شب قراءة اأحمد ال�شعداوي ب�شحيفة 
املرتبكة  العالقة  الكتاب  "االحتاد" يتناول 

بني كل من رجال ال�شرطة وامل�اطن، خا�شة 
يف م�شر والتي �شهدت على مدار ثالثة 

عق�د انفالت �شديد يف العالقة بني امل�ؤ�ش�شة 
االأمنية واملجتمع والتي غلفها العداء 

واالإرتياب.
ت�ؤكد امل�ؤلفة اأن القمع �شكل ف�ش�ال تت�اىل 
با�شتمرار واإن تفاوتت �شدتها، وظلت هكذا 

يف ظل ح�ش�ر ال�شلطة املطلقة وغياب 
النا�ض عن امل�شاركة.

يبداأ الكتاب بتاريخ تك�ين االأجهزة االأمنية، 
الفتًا اإىل اأن م�شر عرفت منذ اآالف ال�شن�ات 

اأقدم جهاز اأمني، و�شهدت بناء اأعرق 
م�ؤ�ش�شة �شرطة يف العامل يف عهد االأ�شرة 

االأوىل على وجه التقريب.
وتلفت الكاتبة اإىل ان العنف والتعذيب كان 

منهجًا عاديًا وعقابًا م�شت�شاًغا وم�شروًعا 
لكل من يراه احلاكم م�شتحًقا له. وكان ذلك 

�شمة م�شرتكة بني الع�ش�ر القدمية من 
تاريخ الب�شرية، ويف اأوروبا كان التعذيب 

و�شيلة من و�شائل العقاب التي ظلت 
م�شتخدمة حتى القرن الثامن ع�شر تقريًبا، 

ويف الدولة االإ�شالمية كان العنف والتعذيب 
على اأ�شدهما رغم التحرمي.

ي�شري الكتاب اإىل اأن فرتة حكم ال�شادات 
امل�جه  العنف  يف  وا�شًحا  تراجًعا  "�شهدت 

للخ�ش�م ال�شيا�شيني، حتى كادت اأحداث 
التعذيب اأن تنح�شر يف عدد حمدود من 

ال�قائع امل�شه�رة.
ويف الف�شل الثاين ت�شتعر�ض امل�ؤلفة 

بدايات العنف املنهجي يف الثمانينيات 
والت�شعينيات والتط�رات التي حلقت به، 
وات�شاع الدائرة التي اأخذ يط�ل اأفرادها، 

كما يلقي الكتاب عرب الف�ش�ل االأخرى 
ال�ش�ء على �ش�رة ال�شرطي التي تك�نت 
يف وعي امل�اطن وعلى مدار �شن�ات من 

القمع املت�ا�شل، ثم يتعر�ض للع�امل 
واملتغريات االجتماعية واالقت�شادية التي 

ميكن يف ظلها فهم التط�ر يف العالقة 
بني ال�شرطة ك�نها اأداة تنفيذية للدولة 

وامل�اطن.

إشكاليات محتوى اإلنترنت العربي

"لو كنت طائرا" لدعم أطفال فلسطين

 »كلمة« يترجم »الطاقة 
المتجددة«

"إغراء السلطة المطلقة" حقائق حول جهاز الشرطة

�شدر حديثاُ عن م�شروع »كلمة« للرتجمة التابع لهيئة 
اأب�ظبي للثقافة والرتاث الرتجمة العربية لكتاب 
»الطاقات املتجددة« مل�ؤلفه جاك فريين، وترجمه 

للعربية عبدالهادي االإدري�شي، ويتمح�ر م��ش�ع 
الكتاب ح�ل الطاقة وكيف ا�شتغلها االإن�شان.

ي�شتعر�ض الكتاب كيف ا�شتخدم االإن�شان اأن�اع الطاقة 
املت�افرة على ظهر الك�كب، فاأحرق اخل�شب لي�شطنع 

منه نارًا، وا�شتعمل ق�ة الريح واأفاد من جريان املاء 
ومن املياه ال�شاخنة املتفجرة من االأر�ض، وجفف 

الثمار وقدد اللح�م حتت اأ�شعة ال�شم�ض، بل ا�شتفاد 
حتى من حركة البحر مدًا وجزرًا. وي�شري امل�ؤلف اإىل 
اأن ما نعرفه الي�م حتت ا�شم الطاقات املتجددة لي�ض 

بال�شيء امل�شتحدث الطريف، واإمنا اجلديد يف هذا 
ال�شاأن ما اأ�شبح التقدم التكن�ل�جي يتيحه من ا�شتفادٍة 

اأمثل من م�ارد الطاقة هذه، غري اأن التقدم كثريًا ما 
يحمل معه م�شاكل، وتتمثل هنا يف االأخطار البيئية 
التي قد تنجم عن اال�شتغالل املفرط مل�ارد الطاقات 

املتجددة. هذا وغريه من امل�شائل املتعلقة با�شتعمال 
الطاقات املتجددة ه� م��ش�ع هذا الكتاب، الذي 

ي�شيف اإىل �شرح ماهية الطاقات وكيفية اال�شتفادة 
منها حقائق عن واقع كل منها واآفاقه، معتمدًا يف 

ذلك على مقارنة االإح�شائيات واملعطيات من عاملية 
واأوروبية وفرن�شية.

يدي تمسك النار 
وأنا انظر الرماد

�شدرت حديثا عن دار الرند ب�ش�ريا 
املجم�عة ال�شعرية الثانية لل�شاعر قا�شم 

عبا�ض بال�ض وحملت عن�ان )يدي مت�شك 
النار واأنا انظر الرماد( و�شمت 16 ق�شيدة 

نرثية.
وعن حم�ر املجم�عة يق�ل ال�شاعر بال�ض 

اإن »املجم�عة تتحدث عن الذات الب�شرية 
واحللم الذي يراد منه التخل�ض من اأعباء 

االأمل لكي ن�شت�شرف امل�شتقبل وان كان هناك 
يف بع�ض الق�شائد جن�ح نح� الرمزية يف 
حماولة الإ�شراك القارئ يف تاأويل الق�شدية 

التي اأريدها اأن ت�شل اإليه«.
واأ�شاف عن املجم�عة التي تقع يف 87 

�شفحة من القطع املت��شط »اأردت من خالل 
املجم�عة الب�ح مبا ي�شببه االأمل االإن�شاين 
وما يحمله امل ال�اقع واحلياة على م�شرية 

االإن�شان«.
وال�شاعر قا�شم عبا�ض بال�ض من م�اليد 

1973 ع�ش� احتاد االأدباء العراقيني 
�شبق له اأن ا�شدر جمم�عته ال�شعرية 

االأوىل وحملت )اأكد�ض اجلدوى باأغ�شان 
الرنج�ض( عام 1999.

حممد عبد االأمري عبد
، فكيف  فتح ال�شندوق االأ�ش�د للطائرات لي�ض باالأمر الهنينِّ

ب�شناديق الب�شر؟ اإنها املهمة التي اختارها لنف�شه الكاتب 
وال�شحايف ال�شع�دي عبد الله املغل�ث، ون�شر �شل�شلة 

ح�اراتها تباعًا يف بع�ض ال�شحف، قبل اأن يجمعها 
وُي�ؤلنِّف ح�لها كتاب »ال�شندوق االأ�ش�د.. حكايات مثقفني 

�شع�ديني«، ال�شادر عن دار مدارك يف يناير/ كان�ن 
الثاين 2011.

وُيرجع املغل�ث يف مقدمة كتابه ق�شة هذه احل�ارات 
التي جمعته بُجملة من اأملع الُكتَّاب واالإعالميني واملثقفني 

ال�شع�ديني، اإىل »الف�ش�ل« الذي اكت�شف م�ؤخرًا اأنه ال 
ي�شكنه وحده، بل يقطننا اأجمعني - بح�شبه -، ويق�ل: 

»ا�شت�قفني الكثري من االأ�شدقاء لي�شاأل�ين عن خفايا 
زواج بدرية الب�شر ونا�شر الق�شبي...، واأ�شبع�ين نقا�شًا 

ح�ل الث�ب الق�شري الذي ارتداه تركي الدخيل بعد ع�دته 
من احلج...، وحتدث�ا ط�ياًل عن رعي �شليمان الهتالن 
ة حملها  للغنم الذي ا�شتهل به اللقاء«، اإىل مفارقات جمَّ

اإلينا عرب »ال�شندوق االأ�ش�د«، غا�ض بنا عربه اإىل ع�امل 
ة، هي مدار�ض الأجياٍل قادمة. بي�شاء نرينِّ

نا�شر الق�شبي �شاألها »الزواج« عرب الهاتف مل تكن الطالبة 
اجلامعية - اآنذاك - بدرية الب�شر ُتدرك اأن ات�شالها 

باملهند�ض الزراعي واملمثل يف بع�ض امل�شل�شالت، 
نا�شر الق�شبي، لتطلب منه ان يكتب لها ن�شًا م�شرحيًا 

مل�شرحية نهاية العام اجلامعي، �شينتهي ب�ش�ؤاله لها: 
»تتزوجيني؟!«.

هكذا ر�شمت الدكت�رة اجلامعية والكاتبة والروائية 

بدرية الب�شر اخلي�ط االأوىل لزواجها بالفنان ال�شهري 
نا�شر الق�شبي، بح�شب »ال�شندوق االأ�ش�د«. واعرتفت 

للمغل�ث باأنها كانت يف �شباها تخرج لت�شرتي اخلبز 

الأ�شرتها، مت�شائلة: »ملاذا كانت مهمتي اأنا �شراء اخلبز، وال 
اأدري ملاذا مل تر�شل اأمي اأخي االأكرب؟ هل ه� دالل وحظ�ة 

مبنا�شبة اأنه ال�لد الذكر، اأم اأنني كنت احلائط الق�شري 
الذي ت�شتطيع اأمي قهره ليطيع اأوامرها؟«.

وحني �شاألها الكاتب عن اأول قلم، اأجابت الب�شر: »يف 
بيتنا ال مينح�ن اأقالمًا، اإال االأقالم على الطريقة امل�شرية، 

خا�شة واأن والداي ال يجيدان الكتابة، واأنا كنت االبنة 
الكربى. جاءين اأول قلم مع م�شرتيات طلبات املدر�شة، 

لكنني منذ عرثت عليه مل اأنفك عنه اأبدًا«.
وب�ش�ؤال كبري بحجم اإبداعها، قابل الكاتب الروائية ليلى 

اجلهني، ويف �شدره: »كيف ا�شتطاعت ال�شع�دية ليلى 
اأن تبني هذه العالقة اخلا�شة مع احلرف، وتكتب بهذه 
اجل�دة، ما الق�شة؟«. وجاءت االإجابات ترتى، تتماوج 
مع دفة احل�ار، بعف�ية خالقة. انهمرت ليلى: »تراكمت 

لديَّ دفاتر مالأى باخلرب�شات، وكنُت مقتنعة اأن لي�ض يف 
ما اأكتبه رائحة اأدب عظيم، ومل يزعجني ذلك«. وتروي: 

»احتجُت اإىل ثالثة اأع�ام من الكتابة فالتمزيق فالندم، قبل 
اأن اأعي اأنني اأمزق اأوراقي فاإمنا هي جزء من حياتي«.

لقد اختار ال�شحايف عبد الله املغل�ث لنف�شه اأ�شل�بًا 
جديدًا يف فن كتابة ال�شرية الذاتية، من خالل الدمج بني 
اال�شتق�شاء ال�شحفي، والتاأريخ املبا�شر لل�شرَي الذاتية، 

ل االإبحار يف �شخ�شيات َمن قابل عرب �شرِد العجائب  وف�شَّ
والطرائف واخلال�شات، �شافيًا غليل الت�شاوؤالت التي 

جا�شت يف �شدره، وت�قع - يف ذات ال�قت - اأن الكثريين 
ن ح�له يحمل�نها، اأو ُهم على االأقل �شيهتم�ن لتعليق  مِمَّ

املعنينِّني بها.

الصندوق األسود.. حكايات مثقفين سعوديين
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ق���ض���ي���ة ك���ت���اب

قررت اإحدى حماكم العا�شمة اله�لندية اأم�شرتدام تربئة كتاب يتناول ق�شة حياة 
ملكة ه�لندا ال�شابقة »ج�ليانا«، من تهمة االإ�شاءة لالأطراف التي ورد ذكرها فيه، 

وه� الكتاب الذي قام بتاأليفه الكاتب وم�ؤرخ ال�شري الذاتية كيي�ض في�شر.
وبح�شب �شحيفة »ال�طن« ال�شع�دية ظل الكتاب حمل جدل قان�ين على مدى عدة 

اأ�شهر، والكتاب ن�شر فيه في�شر ق�شة زواج امللكة من االأمري برينارد، واحلقائق التي 
حدثت يف حياتهما معا من عرثات وم�شاكل، واأوقات �شعبة واأخرى جميلة.

ا�شتند امل�ؤلف يف كتابه اإىل مذكرات وم�اد اأر�شيفة تع�د اإىل خريي ما�شداك 
ال�شكرتري العام ومدير غرفة العالقات اخلارجية للملكة يف اخلم�شينيات.

بداأ اجلدل ح�ل الكتاب عندما طالب ورثة واأبناء ما�شداك ب�قف ن�شر الكتاب، اإىل 
جانب رفع دع�ى ق�شائية �شد الكاتب ودار ن�شر »فا�شيري« التي اأ�شدرته، م�ؤكدين 
اأن الكتاب ي�شيء اإىل ما�شداك، حيث مت و�شفه تارة باأنه ح�شان طروادة، واأخرى 

باأنه كان �شيئا غري جيد فى حياة االأ�شره املالكة، اإىل جانب عدد من االأو�شاف التي 
ت�شيء اإىل تاريخه، كما ت�شيء اإىل عالقته باالأ�شرة املالكة، كما اأبدوا اعرتا�شهم 

على التعر�ض للحياة اخلا�شة للملكة وق�شة زواجها.
من جانبها قررت املحكمة اأم�ض االأول بح�شب امل�شدر نف�شه اأن الكتاب لي�ض به �شيء 

م�شيء الأحد، واأن االأو�شاف التي ا�شتخدمها الكاتب ترجع اإىل لغته االأدبية ولي�ض 
املق�ش�د منها اإهانة اأو اإ�شاءة ، واأنه ا�شتند يف معل�ماته اإىل وثائق واأر�شيف، قام 
مبعاجلتها وتط�يعها وفقا للغته االأدبية اخلا�شة، واإن ما ورد بالكتاب طبيعى جدا 

ل�شرد ال�شرية الذاتية.
يذكراأن ق�شة زواج ج�ليانا باالأمري برنارد كانت حديث ال�شعب اله�لندي على 

مدى اأع�ام ط�يلة، نظرًا الأن برنارد كان �شابطا اأملانيا، اأي من االأعداء ال�شابقني 
له�لندا، غري اأن ج�ليانا متكنت من اإقناع ال�شعب بق�شة حبها له رغم اأن له ابنتني 
غري �شرعيتني، وتزوجته ج�ليانا واأجنبت منه اأربع بنات، اإحداهن امللكة احلالية 

بياتريك�ض.

محكمة تبرئ كتابا عن حياة 
الملكة »جوليانا«

فن احلياة 
يف بداية الكتاب ي�شف الكاتب الطريق 

اإىل التمكن من فن احلياة باأنه طريق 
يف�شي اإىل متالك للنف�ض وحتّكم فيها ال 

يج�ز اخللط بينه وبني القمع اأو الكبت 
، وهذا التمكن ه� فن من فن�ن االأ�شاتذة 
البارعني ، اأمثال كازان�فا الذي كان يعد 
اأ�شتاذًا يف فن احلب ، و�شي�شرون الذي 

كان اأ�شتاذًا يف فن اخلطابة ، واالإ�شكندر 
الذي ن�شري اإليه باأنه اأ�شتاذ فن احلرب 

، وكلي�باترا التي كانت اأ�شتاذة يف فن 
االإغ�اء ، وفرانت�ض بكنباور اأ�شتاذ كرة 
القدم االأنيق ، واأوتا اأوه�فن االأ�شتاذة 

يف جمع التربعات ، وفيك�ف�ن بيل�ف 
اأ�شتاذ التمثيل الهزيل الراقي ، وي��شح 

الكاتب اأنه لكي يك�ن املرء اأ�شتاذًا يف فن 
احلياة اأمثال ه�ؤالء ، البد له من اأن مير 

بعملية اكت�شاب وتط�ر مكثفني ، واأنه يف 
بداية هذه العملية يك�ن املرء مثل الفنان 

الذي ي�شتطيع اأن يلعب االألعاب البهل�انية 
بكرتني على وجه اخل�ش��ض ، ثم ت�شبح 

الكرات ثالثًا ، اأو اأربعًا اأو خم�شًا ، واأخريًا 
يك�ن املرء يف ال��شع الذي ميكنه اأن 

يلعب االألعاب البهل�انية بثماين كرات معًا 
من دون اأن يرتكب خطاأ ، عند ذلك يج�ز 

للمرء اأن ي�شمي نف�شه » اأ�شتاذًا » يف فن 

احلياة . 

�سر احلياة 
ومن فن احلياة اإىل �شرها ينقلنا الكاتب 

اإىل اأ�شئلة م�شريية تعرب عن وج�دنا 
وذواتنا مثل » ما هي احلياة ؟ » و » من اأين 

تاأتي ؟ » و » ماذا اأت�قع من حياتي ؟ » و » 
كيف اأ�ش�غ حياتي �شياغة اأكرث جناحًا 

ور�شى ، واأكرث حتقيقًا لالإمكانات ؟ » ، ثم 
ي�شع تعريفًا للحياة باأنها ما يعنيه الب�شر 

حقًا عندما يق�ل�ن » ينبغي لك اأن ت�شتمتع 
بحياتك » اأو » اإن اأم�ر حياتها ال جتري 

على ما يرام » ، ومن ثم ي�شل الكاتب اإىل 

اأن هذه التعريفات للحياة ت�شل بنا اإىل 
اإدراك اأنها تتاألف من جمالني ؛ داخلي 
، وخارجي ؛ اأما الداخلي فه� » االأنا » 

وه� ي�شمل اجلزء من احلياة الذي ننتجه 
باأنف�شنا يف اأنف�شنا ومن اأنف�شنا ، واأما 

اخلارجي فه� الـ« نحن » وه� ي�شمل ذلك 
اجلزء من احلياة الذي ينتجه االآخرون 

والذي ي�ؤثر يف حياتنا ، واأو�شح الكاتب 
اأنه اإىل جانب ذلك ، ي�جد اأي�شًا جمال اآخر 

ميار�ض مفع�له على حياتنا من اخلارج ، 
وه� امل�ؤثرات اخلارجية غري ال�شخ�شية 
مثل �شربات القدر ، والك�ارث الطبيعية 

، واحل�ادث ، ومن ثم فاإن الكيفية التي 

ي�فق بها االإن�شان اإىل التغلب على كل 
م�ؤثر من تلك امل�ؤثرات ، تت�قف اإىل حد 

بعيد على الكيفية التي تتك�ن بها وتتط�ر 
ع�امل حياته الفردية ، مثل ال�عي 

اليقظان ، واجلهاز احل�شي . 

و�سفة ال�سّر
ومن و�شفات الكاتب الإدراك » �شر احلياة 

» تلك التي قدمها قائاًل » خذ لنف�شك 15 اإىل 
20 دقيقة من ال�قت ، وان�شحب اإىل مكان 

هادئ ال يكّدر �شف�ك فيه اأحد ، واغم�ض 
عينيك ، وتنف�ض ب�شع مرات تنف�شًا عميقًا 

، �شهيقًا وزفريًا ، ولرتكز تفكريك يف اأثناء 

ذلك ب�ش�رة كاملة على ه�اء التنف�ض 
الذي ين�شاب داخاًل ثم خارجًا ، ويف هذه 

اللحظة التم�ض من الق�ى العليا اأن تف�شي 
اإليك » ب�شر حياتك » ال�شخ�شي ؛ ما هي 

ر�شالتك احلقيقية يف احلياة ؟ وماذا يجب 
عليك اأن تتعلم وتعرف وتتمكن منه وتفعله 

؟ هل ي�جد خيط اأحمر يف حياتك يعطيك 
اإ�شارات اإىل مهمات حياتك الفردية وُمثل 

حياتك اأي القدوات التي تتخذها ؟ وما 
الذي �شار حتى االآن �شريًا ح�شنًا ، وما 

الذي �شاءت م�شريته ؟ واأين كنت ناجحًا 
، واأين مل تكن ناجحًا ؟ وكيف ينبغي 

حلياتك اأن ت�ا�شل م�شريتها ؟ وما هي 
االأم�ر التي تت�شم باالأهمية اخل�ش��شية 

يف هذا ال�شدد ؟ ، واأف�شل ما تفعله اأن 
تدون املعارف التي و�شلت اإليها بعد هذا 
التاأمل ف�رًا لكيال تن�شاها واأن تع�د اإىل 

قراءتها املرة بعد االأخرى ولت�شتطيع ، 
بالتايل اأن تبعثها يف ذاكرتك » . 

اإ�سكالية الوجهني 
واإىل جانب �شر احلياة الفردية ، اأو�شح 

الكاتب اأنه ي�جد اأي�شًا �شر اآخر مهم 
، ي�ؤثر فينا ويف حياتنا يف كل ي�م 

بعينه ـ تاأثريًا اإيجابيًا اأو �شلبيًا ، اإنه 
» مبداأ القطبية » ، وهذا املبداأ يرجع 

اإىل هرم�ض ذي العظمة امل�شاعفة ثالث 
 Hermes Trismegistos مرات

، وه� نابغة العلم والتعلم ، وتفيد 
الكتابات الهرم�شية اأن كل االأ�شياء 

وامل�اقف والب�شر ، وكل الظاهرات ، لها 
دائمًا وجهان ؛ وقد جاء يف الكيبالي�ن 

�شيء  لكل   « ال�شدد  هذا  يف   kybalion
جانبان ، ولكل �شيء قطبان ، ولكن �شيء 

زوج من املتناق�شات ، وال�شبيه واملختلف 
هما ال�شيء ذاته ، واملتناق�شات متطابقة 
يف الطبيعة ، وال تختلف اإال يف الدرجة 

، واحلدود الق�ش�ى تتالم�ض ، وكل 
احلقائق لي�شت �ش�ى اأن�شاف حقائق ، 

وكل املتناق�شات ميكن الت�فيق بينها » ، 
ويرى الكاتب اأنه مب�جب مبداأ القطبية 

هذا ي�جد �شراء و�شراء ، ونهار وليل 
، وحرارة وبرودة ، واأنه يفيد اأننا البد 

لنا من اأن نعاي�ض كال القطبني ، وبالتايل 
ننظر اإليهما لكي يتبني لنا اأنهما يرجعان 

اإىل امل�شدر ال�احد ذاته ، وال يعدان 
قطبني متناق�شني اإال من حيث الظاهر 
، وعلى هذا فالتق�شيم اىل قطبني لي�ض 

واقعيًا ، بل يحدث من خالل وعينا الفردي 

، وال ن�شتطيع اأن نحل القطبية من جديد ، 
اإال عن طريق هذا ال�عي الفردي ، وبذلك 

تك�ن االإيجابية وال�شلبية م�شاألة تع�د 
اإىل تقييمنا ال�شخ�شي ، اأما ال�ش�رة التي 

تتجلى يف نهاية االأمر فذلك ما يدخل يف 
اإطار تقديرنا : اأي يف املكان الذي ن�شلك 

فيه احلدث يف �ُشّلمنا املتدرج ، فكل اإن�شان 
ياأتي اإىل هذه احلياة يحمل ُبنى فردية 

قائمة على القطبية .

حل االإ�سكالية 
ويقدم الكاتب و�شفته حلل االإ�شكالية 

ال�شابقة » القطبية » ؛ فيقرر لقارئه اأنه 
مثلما يك�ن للعملة وجهان ، اأمامي 

وخلفي ، فاإن لكل �شيء يف احلياة وجهني 
متعار�شان : فهناك احلب ، وهناك 

الكراهية ، والنجاح ي�جد مثلما ي�جد 
االإخفاق ، وال�شعف ي�جد مثلما ت�جد 
الق�ة ، ولكن مما يرجع اإليك واإىل ُبنى 

قطبيتك الفردية ، م�شاألة رجحان اجلانب 
االإيجابي من القطبية اأو رجحان اجلانب 

ال�شلبي يف حياتك ، ومن ثم عليك اأن 
تخرج من بنى قطبيتك ال�شلبية واملدمرة 
وانتقل اإىل احلياد ، وبذلك حترر طاقات 

كثرية اإىل حد مده�ض ميكنك اأن ت�شتعملها 
ا�شتعمااًل مثمرًا ، وعليك اأن تق�م مرارًا 

، يف كل ي�م مبراجعة ، ولتطبق النظرة 
اإىل ال�جهني : اإىل القطب االإيجابي يف 

م�شاألة من امل�شائل ـ واإىل القطب ال�شلبي 
ـ وبذلك تعرف على وجه ال�شرعة ، متى 

تك�ن واقعًا يف مزلق من مزالق القطبية 
، وت�شتطيع اأن حترر نف�شك منها بغري 

تاأخري . 

ال�سهامة واملروءة 
» اإن تط�ير ال�شهامة واملروءة اأمر البد 

منه مل�اجهة ميلنا اإىل التعلق املفرط 
مبلكنا ومتاعنا املادي » بهذه العبارة يقرر 
الكاتب اأن الطاحمني اإىل التمكن من اإدارة 
حياتهم ب�شكل مذهل ، البد لهم من تط�ير 
ال�شهامة واملروءة يف اأنف�شهم ، لي�شاعدوا 

اأنف�شهم يف التخل�ض من االأ�شياء املادية 
، اأو من مناذج ال�شل�ك التي ت�شّيق اأفق 

االإن�شان ، ففي ال�قت الذي يك�ن فيه اأول� 
ال�شدر ال�شيق اأ�شرى تفكريهم املحدود 

االأفق ، ويجمع�ن املتاع املادي ، املرة 
بعد املرة ، وال ي�شتطيع�ن اأن ينف�شل�ا 

عن االأ�شياء اإال ب�شع�بة بالغة ، وال 
ي�شتطيع�ن اأن يطرح�ا �شيئًا تقريبًا ـ 

يف هذا ال�قت ـ ي�شهل على اأهل ال�شهامة 
وال�شخاء اأن ينف�شل�ا عن االأ�شياء ، 

حتى عندما تك�ن يف حالة ح�شنة ، اأو 
تك�ن لها قيمة حمددة ؛ يق�ل الكاتب » 

ومن املعروف اأنه ي�جد كثري من النا�ض 
ي�ؤدون تربعات نقدية اأو عينية اإىل 

منظمات خريية ... وهنا ال يج�ز للمرء 
اأن يدع ال�شخاء الذي يتحدث�ن عنه يبهر 

ب�شره ؛ الأن كثريًا من النا�ض ال يهب�ن 
هذه التربعات اإال الأنهم يتلق�ن مقابلها 

اإي�شااًل ، وي�شتطيع�ن اأن يخ�شم�ا مبلغ 
التربعات من ال�شريبة » . 

االأعلى واالأدنى 
وي��شي الكاتب يف اجلزء االأخري من 
كتابه بتجنب طريقة التفكري التقليدية 

املعتادة لدى كثريين ، تلك التي يفكر 
جمه�ر الب�شر ويت�شرف�ن خاللها بالدماغ 

الطبيعي وحده ، اأي مب�شت�ى ال�عي 
االأدنى ، الذي يعد اأفقه ذاتيًا وحمدودًا ، 
ويف املقابل يجب يف املقام االأول اتباع 
نهج الب�شر املتط�رين اإن�شانيًا وفكريًا ، 

الذين يفكرون ويت�شرف�ن بالدماغ االأعلى 
، اأي مبا ي�شمى Mind ، اأي مب�شت�ى 

ال�عي االأعلى الذي يعد اأفقه غري حمدود 
، وي�ؤكد الكاتب اأنه عندما تك�ن لنا قدم 

را�شخة يف ال�عي االأعلى Mind  يك�ن 
يف و�شعنا اأن ن�شبط اأنف�شنا واالآخرين ، 
ون�شتطيع اأي�شًا اأن ن�شبط احلدث الذي 

يحدث ح�لنا على نح� اأكرث فاعلية ، 
ونن�شقه ، ون�جهه ونق�ده ، وعلى �شعيد 

ال�عي االأعلى ن�شتطيع كذلك اأن نرتبط 
يف كل وقت بال�عي االأعلى عند االآخرين 

ونفهمهم فهمًا اأف�شل.

الطبعة العربية االأوىل لكتاب » Power Up Your Life » ملوؤلفه » بيرت كيمل » �سادرة عن مكتبة 
العبيكان بالريا�س ، من ترجمة وتعريب » حممد جديد » ، وجاءت حتت عنوان » ن�سط حياتك 
.. برنامج النقاط االإثنتى ع�سرة من اأجل حياة اأكثـر جناحًا » ، وذلك يف مئتني وخم�س  وثمانني 
�سفحة من القطع املتو�سط ، وهو كتاب ق�ّسمه املوؤلف ق�سمني ؛ االأول حتت عنوان » فل�سفة التمكن 
واالإتقان » ، وفيه ناق�س الكاتب مو�سوعات مثل ) توتر القوى العمالقة ـ مزالق الوهم والغرور 
ـ اإيقاع احلياة ـ �سكوك مثرية لل�سكوك ـ احل�سد القائم على اجل�سع ـ اخلوف غري الواقعي ... ( 
ومو�سوعات اأخرى كثرية ، ويف الق�سم الثاين حتت عنوان » التدرب على التمكن من فن احلياة » 
ناق�س الكاتب عناوين مثل ) اكت�سب اللياقة من اأجل متكنك من فن احلياة ـ  التمكن من فن احلياة 
يف االألفية الثالثة ( . جدير بالذكر اأن بيرت كيمل من مواليد عام 1985 ، وهو اأحد مديري االأعمال 
االأكثـر جناحًا يف العامل ، الذين �سغلوا اأنف�سهم بتقدمي اآليات النجاح لكل االأعمار . 

قرر اأن النجاح وال�سعادة واالن�سجام ، اأمور ال تخ�سع للم�سادفة:

ر قوانني االأفكار يف �سبيل حتقيق االأحالم !! ي�سخِّ

كتاب نشط حياتك ل� بيتر وكيمل..

اإلن��س��ان  ح��ي��اة  ف��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��م��ؤث��رات  ك��ل  على  بالتغلب  كفيل  الحسي  وال��ج��ه��از  اليقظان  ال��وع��ي  ت��ط��ور 

ال��ك��ت��اب ي��وص��ي ب���ض���رورة إث�����ارة األس��ئ��ل��ة م�����رارًا ح���ول ال��ح��ي��اة وم��ع��ن��اه��ا وال���ه���دف منها

ال��ش��ه��ام��ة وال���م���روءة ي��م��ث��ان ط��ري��ق ال��ت��ح��رر م��ن س��ي��ط��رة ال��م��ادة ف��ي حياتنا

عر�س: اوراق

عر�س: زينة الربيعي

اإن تطوير ال�سهامة واملروءة اأمر 
البد منه ملواجهة ميلنا اإىل التعلق 

املفرط مبلكنا ومتاعنا املادي » بهذه 
العبارة يقرر الكاتب اأن الطاحمني 

اإىل التمكن من اإدارة حياتهم 
ب�سكل مذهل، البد لهم من تطوير 

ال�سهامة واملروءة يف اأنف�سهم، 
لي�ساعدوا اأنف�سهم يف التخل�س 

من االأ�سياء املادية، اأو من مناذج 
ال�سلوك التي ت�سّيق اأفق االإن�سان، 

ففي الوقت الذي يكون فيه اأولو 
ال�سدر ال�سيق اأ�سرى تفكريهم 

املحدود االأفق.

الرواية املتداخلة يف داخل الرواية 
يرويها ال�ساب االيرلندي وتتحدث 

عن امري القلعة الذي ي�ستقبل بعثة 
ن�سارى طرابل�س طالبني منه ان 

ان يوؤ�س�سوا معه عالقة ودية فقام 
االمري بالرتحيب بالوفد الذي 

يحمل غ�سن ال�سالم وعلى را�س هذه 
البعثة �ساب يدعى ال�سيد جيوم له 
من العمر اربعة وع�سرون عاما كان 

ذات �سفات جميلة ف�سيح الل�سان 
�سريحا وجريئا وفيا�س القلب 

،وكان قد ح�سر من فرن�سا منذ 
كان عمره �ستة ع�سر عاما فاتاحت 

له اقامته يف �سوريا اجادته اللغة 
العربية والتكلم بطالقة.

جنة على نهر العاصي

هذه رواية ا�شت�شراقية نادرة ومبكرة متثل 
من�ذجا لالدب ال�شايف الذي كان الكاتب 

واملفكر الفرن�شي م�ري�ض بار�ض يطمح اليه 
،حينما يبتعد عن كتابة الروايات والدرا�شات 

الفكرية وال�شيا�شية ،وهي من اخر اعماله 
حيث كتبها عام 1922 ومل ت�شدر اال يف 

ي�م وفاته ،عن واحد و�شتني عاما يف 
.1923-12-5

يق�ل بع�ض النقاد ان بار�ض ي�شبه 
�شات�بريان الذي تتنف�ض يف اعماله ))الروح 
الفرن�شية ((،والذي كان املثل االعلى لفيكت�ر 

هيج� حيث قال يف �شبابه :اما ان اك�ن 
�شات�بريان اأو ال اك�ن .

))جنة على نهر العا�شي ((من االعمال القليلة 
او رمبا ال�حيدة مل�ر�ض بار�ض التي ترجمت 

اىل العربية حيث �شدرت عام 1946 يف 
باك�رة االعمال املرتجمة يف �شل�شلة الكاتب 

امل�شري التي ا�شرف عليها الدكت�ر طه 
ح�شني ،وقام برتجمتها اىل العربية حممد 

عبد احلميد عنرب وعبد املجيد عابدين .
وتبدا الرواية التي طبعت بدار املدى 

للثقافة والن�شر يف دم�شق مبقدمة تعريفية 
عن الكاتب الفرن�شي وتطل املقدمة حتت 

عن�ان )ا�شت�شكاف املا�شي بعني احلا�شر 
(.وقد جاء يف املقدمة ان الكاتب بار�ض 

ينتمي اىل مقاطعة الل�رين ذات احل�شا�شية 
اخلا�شة يف النزاعات احلدودية الط�يلة 

بني فرن�شا واملانيا ،وبعد ان انهى درا�شته 
الثان�ية يف نان�شي اجته اىل باري�ض لدرا�شة 

احلق�ق ولكنه ان�شرف اىل ممار�شة الكتابة 

وال�شيا�شة فانتخب ع�ش�ا يف االكادميية 
الفرن�شية عام 1894،كما انتخب ع�ش�ا يف 
الربملان حينما خا�ض معركة انتخابية حتت 

�شعار اعادة االلزا�ض والل�رين اىل فرن�شا 
،و�شاهم يف تاأ�شي�ض احلزب الق�مي .

وو�شفت اعماله االوىل بالفردية التي برزت 
يف ثالثيته الروائية:حتت عني الرباءة، رجل 

حر ، حديقة برييني�ض.
�شافر بار�ض اىل الي�نان عام 1906 ون�شر 
كتابا بعن�ان )رحلة اىل �شبارطة( ي�شتذكر 

فيه املا�شي واحلا�شر ،ثم �شافر اىل ا�شبانيا 
ون�شر بعدها كتابا بعن�ان )غريك�( او )�شر 
طليطلة(عام 1911 ثم كانت رحلته الط�يلة 
اىل ال�شرق التي قادته اىل بع�ض الع�ا�شم 

العربية حتت تاأثري رغبة يف فهم ج�انب 
غري معروفة يف احلروب ال�شليبية وو�شل 

اىل دم�شق ومنها اىل حماة يف �شيف عام 
1914 ومنها ا�شت�حى احداث ا�شهر اعماله 
االدبية )جنة على نهر العا�شي( التي تاأخذ 

�شكل الرواية داخل الرواية حيث جتري 
الرواية _االطار _بلقاء امل�ؤلف او الراوي 

يف حماة مع باحث ايرلندي �شاب عهد اليه 
املتحف الربيطاين بالتنقيب يف مدينة 

جرابل�ض على �شفاف نهر الفرات االعلى 
وقادهما البحث عن املا�شي يف مدينة 

حماة اىل منزل تباع فيه التحف القدمية 
حيث ا�شرتيا بع�ض التماثيل الن�شفية 

الأباطرة �ش�ريني وقطعا من النق�د الذهبية 
وخمط�طا عربيا ،راح ال�شاب االيرلندي 

يرتجمه وي�شيف اليه من بنات اأفكاره ،عن 
احداث جرت يف قلعة العابدين قرب حماة 

ثم دم�شق يف القرن الثالث ع�شر بعد انتهاء 
احلروب ال�شليبية.

وتبدو تاأثريات ال�شرد يف حكايات الف ليلة 
وليلة وا�شحة على الرواية التي �شمها 

املخط�ط والذي تخيله امل�ؤلف مبا فيه من 
اج�اء �شحرية وتاملية وعاطفية وحب 

للحياة وت�شامح وفرو�شية .
والرواية املتداخلة يف داخل الرواية يرويها 

ال�شاب االيرلندي وتتحدث عن امري القلعة 
الذي ي�شتقبل بعثة ن�شارى طرابل�ض طالبني 

منه ان ان ي�ؤ�ش�ش�ا معه عالقة ودية فقام 
االمري بالرتحيب بال�فد الذي يحمل غ�شن 
ال�شالم وعلى را�ض هذه البعثة �شاب يدعى 
ال�شيد جي�م له من العمر اربعة وع�شرون 

عاما كان ذات �شفات جميلة ف�شيح الل�شان 
�شريحا وجريئا وفيا�ض القلب ،وكان قد 

ح�شر من فرن�شا منذ كان عمره �شتة ع�شر 
عاما فاتاحت له اقامته يف �ش�ريا اجادته 
اللغة العربية والتكلم بطالقة .وتتلخ�ض 
ق�شة ال�شاب جي�م مع االمري ه� تك�ين 
�شداقة متينة مبنية على ا�ش�ض ق�ية من 

اعجاب ووفاء خال�شني وحدث ان ال�شاب 
جريوم اعجب بغانية ال�شرق )امراة االمري 

(وحدث امل��ش�ع بكيفية تدع� للعجب 
خ�ش��شا و�شف الراوي لها حيث جت�شدت 

طريقة اعجاب جي�م بغانية ال�شرق بكمية 
كبرية من م�شاعر جيا�شة نقية كالزالل 

تتخللها تغاريد واغاين وا�شعار مب��شيقى 
احلياة تعتمر يف نف��ض املحبني مك�نة 

جنا�شا لطيفا من احا�شي�ض خالبة .
وعلى حني غرة تعر�شت القلعة لغزو 

ال�شليبيني ودارت دائرة ال�شك ح�ل ال�شاب 
جريوم وبقائه يف القلعة رمبا ب�شبب 

التج�ش�ض ولي�ض من اجل ال�شالم وك�شب 
�شداقة خال�شة كما زعم واىل نهاية �شرد 

الرواية املن�ش��شة باتقان كما ذكرنا 
كاحلكايات العربية القدمية لالمراء واملل�ك 

القدامى .
ويتم القا�ض االيرلندي روايته بالكالم االتي 

»ن�شيت ان اخربك ان الذي كتب املخط�طة 
يحكي يف ال�شفحة االخرية انه يف طف�لته 
عرف غانية ال�شرق احل�شناء وقد ا�شبحت 
رئي�شة الدير يف قلعة عابدين وانه ميتلك 

هذه الق�شة من جدته ايزابال احلكيمة اذ انه 
ن�شاأ من ال�شاللة الثالثة الناجتة من زواجها 
بعيد م�ت جي�م الفاجع باأحد فر�شان امري 

انطاكية.
ومن املهم ان نذكر انه يف بار�ض التقى 

مع املفكر الفرن�شي ال�شهري ارن�شت 
رينان ،م�ؤ�ش�ض احلركة اال�شت�شراقية 

الفرن�شية ،واجرى معه ح�ارات مط�لة 
ن�شرها يف كتاب ))ثمانية ايام مع ال�شيد 
رينان(( وا�شدر اعماال اخرى منها ثناء 

اىل جندي،يف خدمة املانيا،الدم وامل�شرة 
وامل�ت،وثالثية )رواية الطاقة ال�طنية( 

حيث املزاوجة بني النزعة الفردية التي 

برزت يف ثالثينيته االوىل والنزعة ال�طنية 
املتطرفة التي حت�ل اليها ومتثلت يف 

روايته ال�شهرية )اجلبل امللهم( التي انت�شرت 
وتركت تاأثريا على احلركات التحررية التي 

قادها مثقف�ن من �شع�ب اخرى ،يف تلك 
املرحلة . يف فرتة احلرب العاملية االوىل 

�شاعف بار�ض من ن�شاطاته كنائب وع�ش� 
يف االكادميية الفرن�شية وا�شتمر يف كتابة 

املقاالت الي�مية ملدة اربع �شن�ات يف 
�شحيفة »�شدى باري�ض« جمعها بعد ذلك 

يف كتاب بعن�ان )تاريخ احلرب الكربى( 
وجمع ابنه اعماله الكاملة بعد وفاته ،وبدات 
بال�شدور منذ عام 1929 اىل عام 1957،يف 

اربعة ع�شر جملدا حتت عن�ان )دفاتري(.
وكان العمال بار�ض التاثري ال�ا�شح على 

اجيال من الكتاب والفنانني واملفكرين الذين 
هزت �شمائرهم ك�ارث احلرب العاملية 

االوىل ،ومهدوا الطريق لظه�ر مدار�ض 
وتيارات فنية وفكرية يف اوروبا والعامل، 

وكان اراغ�ن واحدا منهم، فحينما كان 
يف الثامنة ع�شرة من عمره اكت�شف اعمال 

م�ري�ض بار�ض يف كتاب )ربع قرن من 
االدب( وكتب عنه يف ما بعد يق�ل :كانت 
قراءة هذا الكتاب ا�شراقة �شم�ض ق�ية يف 
نف�شي وال ابالغ اذا قلت انها حددت م�شار 

حياتي.
وظل اعجاب اراغ�ن باعمال بار�ض م�شتمرا 

حتى ن�شر مقابلة مط�لة معه يف )باري 
ج�رنال( عام 1921.
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�شدرت طبعة جديدة من ترجمة كتاب »الطريق اىل 
مكة« ملحمد اأ�شد تت�شّمن فيها انتقادات للملك عبد 

العزيز اآل �شع�د حذفت من الطبعة ال�شع�دية لكتاب 
يعد وثيقة اأدبية وتاريخية على مرحلة حت�الت كربى 

يف املنطقة.
والكتاب الذي �شدرت ترجمته يف 500 �شفحة عن 

مكتبة امللك عبد العزيز العامة خال من االنتقادات التي 
�شجلتها الطبعة اجلديدة ومنها اأن عبد العزيز »مل 

ي�شرب �شعبه كل الرغبة يف التعليم حتى ينت�شلهم من 
وهدة اجلهل« وه� ما اعتربه امل�شري رفعت ال�شيد 

علي مرتجم الكتاب »خيانة للن�ض« الذي كتبه امل�ؤلف.
و�شجل ال�شيخ �شالح بن عبد الرحمن احل�شني الرئي�ض 
العام ل�ش�ؤون احلرمني يف مقدمة الطبعة ال�شع�دية اأن 

هذه الرتجمة »اأمينة لكتاب »الطريق اىل مكة« ل�احد 
من اأهم رجاالت الغرب الذين اأ�شلم�ا خالل القرن 

الع�شرين وترك�ا ب�شمة كربى يف الثقافة العربية 
اال�شالمية واالوروبية... امل�ؤلف خرج من جاهلية 

الغرب اىل ن�ر اال�شالم«.
وجاءت الطبعة ال�شع�دية بها �ش�ر لعبد العزيز 

واأبنائه ومنهم في�شل و�شع�د يف الع�شرينات وا�شافة 
لقب »امللك« اىل عبد العزيز يف حني ي�شميه اأ�شد يف 

معظم االح�ال »ابن �شع�د« وحر�ض حمرر الكتاب على 
ا�شافة التاريخ الهجري قبل امليالدي اىل الن�ض الذي 

تخل� طبعته اجلديدة من التاريخ الهجري.
والطبعة اجلديدة اأ�شدرتها »من�ش�رات اجلمل« 

ببغداد وبريوت يف 560 �شفحة وطرحتها يف معر�ض 
اأب�ظبي الدويل للكتاب الذي اختتم دورته احلادية 

والع�شرين االحد املا�شي.
وت�شجل الطبعة اجلديدة ما حذف من �شابقتها ويخ�ض 

عبد العزيز يف �شيا�شاته اأو حياته اخلا�شة ومنها 
اأنه كان يعتقد اأنه على �ش�اب »ويتجنب حما�شبة 

الذات« ومل تبذل االعداد الكبرية من املحيطني به جهدا 
لت�شحيح ميل امللك لالعتقاد ب�شحة قراراته وهكذا 

»خذل ال�عد العظيم الذي ماله يف �شرخ �شبابه حني 
كان حاملا بطم�حات تطاول ال�شماء وخذل اأمة نا�شئة 

ورمبا مل يدرك ذلك... ويتحدث بع�ض اأفا�شل اأهل 
جند مبرارة عما اعتربوه خيانة للطم�حات واالمال 

الكبرية التي راودتهم اال اأنها مل تتحقق.«
وي�رد امل�ؤلف فيما حذف من الطبعة ال�شع�دية 

احباطات اأهل جند الذي ان�شم�ا اىل عبد العزيز �شد 
ابن ر�شيد اأحد املناوئني البن �شع�د وظن�ه »م��شى 

جديدا... اكت�شفنا ونحن مرع�ب�ن اأنه فرع�ن« ويعلق 
اأ�شد قائال انه مل ي�شك يف حب ابن �شع�د العميق البناء 

�شعبه ولكنه »كان �شقرا مل يحم باأجنحته كما ينبغي«.
وي�شيف »بعد فرتة ق�شرية من كتابة هذا الكتاب 

1953 ت�يف امللك ابن �شع�د عن عمر يناهز 73 عاما 
وب�فاته انتهت مرحلة من مراحل تاريخ اجلزيرة 

العربية. حني راأيته اخر مرة عام 1951 وكنت اأق�م 
بزيارة ر�شمية للمملكة العربية ال�شع�دية كممثل 

ر�شمي لدولة باك�شتان بدا يل اأنه كان على وعي باأنه 
اأ�شاع عمره فيما كان اأقل مما يجب عليه عمله. بدا 

وجهه الذي كان يطفح بالق�ة واحلي�ية مليئا باملرارة. 
بدا وكاأنه يتحدث عن ان�شان اخر قد مات فعال ودفن 

ومن ال�شعب تذكره.«
وي�شجل امل�ؤلف يف الفقرات املحذوفة من الطبعة 

ال�شع�دية جانبا من جتاهل عبد العزيز لفكرة 
امل�شتقبل »وغياب الروؤية االدارية ال�شحيحة«.

ففي عام 1928 كان اأ�شد �شاهدا على زيارة قائد حركة 
اال�شتقالل ال�ش�ري �شكيب اأر�شالن لعبد العزيز يف 

مكة واقرتح اأر�شالن خطة لتط�ير وادي بي�شا لي�شبح 
م�شدرا لغالل تكفي منطقة احلجاز وقال ان اخلطة 

العلمية ت�شتغرق ع�شر �شن�ات ولكن ابن �شع�د قال 
»هذا زمن ط�يل جدا. اننا مع�شر البدو ال نعرف اال 

�شيئا واحدا. مهما يكن باأيدينا فاننا ن�شعه يف اأف�اهنا 
وناأكله. التخطيط لع�شرة اأع�ام ي�شكل زمنا ط�يال 

بالن�شبة لنا.«
وقال ا�شد ان احلا�شرين تبادل�ا نظرات الده�شة 

ومل ي�شدق�ا واأ�شاف »بداأت بعد ذلك اأت�شاءل.. هل 
ابن �شع�د رجل عظيم جرفه امللك والرفاهية بعيدا 

عن العظمة. اأم جمرد رجل ذي �شجاعة عظيمة 
وذكاء خارق وال يتطلع اىل ما ه� اأكرث من ال�شلطة 

والق�ة..«.
و�شجل اأنه كان يريد اأن ي�ؤ�ش�ض دولة »تعتمد يف 
حكمها روح ن�ش��ض القران اال اأن تلك االمال مل 

تتحقق فكلما زادت ق�ته ومتكنت كان يت�شح اأكرث اأن 
ابن �شع�د مل يكن اأكرث من ملك ال يهدف اىل ما ه� 

اأكرث مما ا�شتهدفه كثري من حكام ال�شرق الذين حكم�ا 
بالدهم حكما اأوت�قراطيا من قبله.«

وقال انه كان نبيال و�شهما ووفيا ال�شدقائه وم�ؤيديه 
وب�شيطا ومت�ا�شعا ويعمل بداأب ويحر�ض على 

ال�شالة ويق�شي �شاعات ط�يلة من الليل يف تعبد. 
ولكن الطبعة ال�شع�دية حذفت بقية اجلملة وهي »اال 
اأنه يف ال�قت نف�شه انغم�ض ه� ومن ح�له يف ترف 

م�شرف بال حدود... مل يرد اىل ذهنه اأن ال�شالة و�شيلة 
ال غاية يف ذاتها... اأهمل اعداد اأبنائه االعداد املالئم 

مل�اجهة املهام التي كان عليه القيام بها.
»وحني �شئل ذات مرة ملاذا ال ينظم اململكة على 

اأ�ش�ض اأقل فردية حتى يرث اأبناوؤه دولة منظمة ذات 
م�ؤ�ش�شات اأجاب.. لقد غزوت اأرجاء مملكتي ب�شيفي 

ومبجه�دي ال�شخ�شي فليبذل اأبنائي اأي�شا جمه�دهم 
من بعدي.« وقال اأ�شد اأي�شا ان »تنظيم االخ�ان« 

املت�شدد والذي مييل اىل خ��ض احلروب كان ق�ة 
يف يد ابن �شع�د ولكن الطبعة ال�شع�دية حذفت ق�ل 
امل�ؤلف ان ابن �شع�د »ظل قانعا ورا�شيا مبا ه� عليه 

من مظاهر بدائية وفهم �شطحي للدين وابتعاده عن 
املعارف الدني�ية.. مل يفعل لهم »االخ�ان« اال ما وجده 

بالكاد �شروريا للحفاظ على حما�شهم الديني.. مل ير 
ابن �شع�د يف حركة االخ�ان اال ق�ة يف يد ال�شلطة. 

ويف االع�ام االخرية قدر لهذا الق�ش�ر اأن ينقلب 
وي�شبح ق�ة م�شادة تهدد اململكة التي �شيدها بجهده.«

وحذفت الطبعة ال�شع�دية ما كتبه امل�ؤلف عن »�شيق 
النظر« لدى ال�هابيني الذين »اعتربوا اأنف�شهم املمثلني 

ال�حيدين لال�شالم واأن كل م�شلمني اخرين خارج�ن 
على العقيدة ومن�شق�ن عنها... جاء الق�ش�ر من 

�شيق النظر الذي ات�شم به اأتباع احلركة و�شعيهم 
اىل اجبار النا�ض على اأداء ال�شعائر الدينية حرفيا 

وباالمر متجاهلني اأهمية النفاذ اىل اجل�هر الروحي 
وحمت�اه.«

وعن احلياة اخلا�شة بامللك قال امل�ؤلف انه مل يكن 
يرتك نف�شه لالنغما�ض العميق يف امل�شاعر العاطفية 

جتاه الن�شاء. وت�شجل الطبعة اجلديدة ما حذفته 
الطبعة ال�شع�دية يف هذا ال�شاأن مثل و�شع »قي�د 
�شديدة ح�ل معرفة العدد غري املحدود من الن�شاء 

الالتي تزوجهن وطلقهن... فقد تزوج ابن �شع�د من 
جميالت كثريات يف اقباله الدائم على الزواج.«

وقال رفعت ال�شيد علي مرتجم الكتاب لرويرتز ان 
الطبعة ال�شع�دية ارتكبت »خيانة لن�ض الكاتب 

حممد اأ�شد حني حذفت كل ما ا�شتمت منه رائحة نقد 
لعبد العزيز ال �شع�د الذي كان يراه اأبناء العامل 

اال�شالمي يف بدايات القرن الع�شرين خمل�شا منتظرا 
من االحتالل الغربي فاذا به ال ميثل اال طم�حا �شيقا 

لل�شلطة على اجلزيرة العربية مبباركة من الدول 
اال�شتعمارية ذاتها.«

واأ�شاف ان هذا احلذف ن�ع من »تنزيهه »عبد العزيز« 
عن اأي خطاأ يقرتب من تقدي�ض اال�شالف«.

وا�شم حممد اأ�شد »1900-1992« اال�شلي ه� لي�ب�لد 
فاي�ض اليه�دي النم�شاوي الذي اأ�شلم عام 1926 

وتزوج يف احلجاز واأجنب ابنه طالل وعا�شر اأحداثا 
كربى اذ كان �شديقا مقربا للملك عبد العزيز والبنه 
في�شل وجت�ل يف ايران وفل�شطني وم�شر و�شارك 

عمر املختار كفاحه �شد االحتالل االيطايل لليبيا وقابل 
حممد اقبال وعمل رئي�شا ملعهد الدرا�شات اال�شالمية 

يف اله�ر ثم اأ�شبح مندوبا لباك�شتان يف االمم 
املتحدة. 

رويرتز

ك���ت���اب م��م��ن��وع

»الطريق إلى مكة« يتحرر من مقص الرقابة السعودية

اإعداد واختبار
يف الف�شل االأول من الكتاب �شاق امل�ؤلف مذكرات عن 

بداية عمله يف اال�شتخبارات االأمريكية انطالقًا من والية   
اأالباما  حيث مت ا�شتج�ابه من قبل فريق �شم علماء 

نف�شانيني متهيدًا لتكليفه باأول   مهمة خا�شة  ، وكان من 
بني عنا�شر هذا الفريق   اال�شتخباراتي   كل من الدكت�ر   

هرني م�راى   م�ؤلف كتاب   تق�مي الرجال   الذي ميثل 
املرجع الكال�شيكي لفرتة احلرب العاملية الثانية ، والرائد   

وليم م�رغن   املتمر�ض يف درا�شة قدرة العمالء على   
حتمل االإحباط   يف حاالت   الياأ�ض من حتقيق الغايات 

املن�ش�دة   ، والدكت�رة   مايل ترينر   ذات ال�شبعني 
عامًا والتي هبطت يف �شباها �شت مرات وراء خط�ط 

العدو يف احلرب العاملية الثانية ، وم�ؤلفة كتاب   العقلية 
االإجرامية وعمليات التج�ش�ض   ، ثم يذكر ك�بالند نتيجة 

هذا االختبار من خالل عبارات تق�مي ه�ؤالء العلماء 
النف�شانيني ، والتي اطلع عليها من خالل قيامه ب�شرقة ملفه 
 CIA ال�شخ�شي من دي�ان وكالة اال�شتخبارات االأمريكية
؛ حيث جاءت عبارات مثل   عالقات جن�شية �شليمة جدًا   ،   
ال اأخالقيًا متامًا   ، وبعد اأن ي�ش�ق الكاتب تفا�شيل تدرجه 

جتاه التجنيد باملخابرات ، ويذكر بع�ض مالمح تدريبه 
على الرتكيز على اإتقان ا�شتعمال كل العبارات التقليدية 

التي ترد يف حترير املقابالت والتحقيقات ، ثم ي�ؤكد 
ح�ش�له على اأول مهمة ب�شرطة التج�ش�ض وهي القيام 

بر�شد حركة هج�م مت�قع على املقر الرئي�شي جلمعية 
ال�شليب االأحمر االأمريكي. 

الذئب .. الذئب 
ويحكي ك�بالند عن طبيعة العالقة بني فرق التج�ش�ض 

االأمريكية ، وبني القيادة العليا االأمريكية خالل 
احلرب العاملية الثانية م�شريًا اإىل اأنه رغم امتالك 

البنتاغ�ن ميزانية اأ�شخم ونف�ذًا اأو�شع مما لدى وكالة 
اال�شتخبارات املركزية التي يعمل�ن حل�شابها ، اإال اأن 

مكتب العمليات اخلا�شة )اأي × 2 واال�شتخبارات ال�شرية 
معًا ( حيث كان يعمل ، كان يتمتع مبيزانية اأكرب وتاأثري 
اأو�شع ، ومن ثم مكنهم ذلك من ا�شتعمال طرق �شرية يف 

احل�ش�ل على املعل�مات بخالف تلك الطرق التقليدية 
التي ت�ش�غها النتائج فقط ، ومع ذلك يذكر ك�بالند اأن 

خم�شة باملئة اأو اأقل من جزء ي�شري من املعل�مات امل�شتقاة 
من م�شادره ال�شرية ه� وزمالئه كانت فقط هي التي 

ت�شل اإىل البيت االأبي�ض ، بل مل تكن حتظى مبا ت�شتحق 
من جدية االهتمام بها ، ومن ثم ا�شطرهم ذلك اإىل اتباع 

اأ�شل�ب �شياغة خربية خا�شة حتمل معل�مات ذات �شبغة 
مثرية للخ�ف والذعر اإىل درجة ال يجروؤ البيت االأبي�ض 

على جتاهلها ، بحيث اعتادت عنا�شر املخابرات على 
اإطالق �شرخات   الذئب .. الذئب   لتحميل معل�ماتهم 

�شفة االإرعاب والتخ�يف واحلث على االهتمام ، ورغم 
ذلك كانت اال�شتجابة على عك�ض مرادهم .  

حوارات 1947 
ويتحدث ك�بالند عن ح�ارات �شيا�شية وع�شكرية 

وا�شتخباراتية دارت يف العام 1947 ح�ل طبيعة التاأييد 
ال�اجب على ال�اليات املتحدة االأمريكية جتاه اإقامة 

دولة عربية يف فل�شطني ؛ وكيف اأن ق�شم �ش�ؤون اأوروبا 
الغربية من املهجرين اليه�د االأملان اأمثال هرني كي�شنجر 

تنكروا ملعنى ق�َشم التجّن�ض الذي اأدوه   بالتخلي مطلقًا 
وكليًا عن اأي والء واإخال�ض الأي اأمري اأو متنفذ اأو دولة 

اأو �شيادة غريبة ...   ومن ثم مل يخفف تقيدهم بهذا 
الق�شم من ح�شا�شيتهم حيال ق�شية اإقامة دولة عربية يف 

فل�شطني خ�ش��شًا كلما �شمع�ا مناه�شي ال�شامية من 
االأمريكيني ي�ؤيدون ال�شهي�نيني باملطالبة باإقامتها عّلها 

حت�ل الالجئني اليه�د من اأوروبا عن الهجرة اإىل االويات 
املتحدة ، وي�ؤكد ك�بالند اأن النقا�ض الدائر خالل هذه 

احل�ارات انحدر اإىل اأدنى امل�شت�يات ؛ ذلك اأن ال�شيا�شيني 
املناه�شني لل�شامية يف �شرهم كان�ا يتف�ه�ن مبا يظن�نه 

ير�شي الناخبني اليه�د بينما يتهم�ن الدبل�ما�شيني 
املحرتفني يف وزارة اخلارجية باأنهم مناه�ش�ن لل�شامية 

وم�ؤيدون للعرب ، وهنا يق�ل ك�بالند   خالل اأربعني �شنة 
قابلت العديد من رجال الك�نغر�ض املناه�شني لل�شامية 
يف �شرهم واملّدعني بتاأييدهم الإ�شرائيل يف العلن ، غري 

اأين ما زلت بانتظار اأن اأقابل دبل�ما�شيًا اأمريكيًا حمرتفًا 
واحدًا مناه�شًا لل�شامية مناه�شة )ـ وا�شحة ـ مهما كانت 

طفيفة اأو م�ؤيدًا للعرب ، حتى من بني اأولئك الذين ي�شم�ن   
عروبي�ن   ) خرباء بال�ش�ؤون العربية ( من الذين ق�ش�ا 

بال�شرق االأو�شط معظم �شني حياتهم املهنية   . 

اللعبة الدولية 
وي�شف ك�بالند جمريات االأم�ر العاملية على رقعة 

ال�شيا�شة واال�شتخبارات والع�شكرة مقررًا اأنه ثمة جمال 
للكذب ولل�شرقة ولالغتياالت ولكل اأ�شناف املكر يف 

احلروب غري املعلنة على رقعة اللعبة الدولية ، متامًا كما 
للقتل والتدمري مكان يف احلروب املعلنة كتلك التي كانت 

يف احلرب العاملية الثانية ، ثم ي�ش�ق راأيه فيما ي�شمى 
بـ   احلرب الثالثة   املت�قعة ، م�ؤكدًا خمالفته لت�قعات 

البع�ض اأن اخلالف العربي ـ اليه�دي ه� اأقرب نقاط 
االلتهاب الإ�شعال تلك احلرب ؛ الأن هذه الت�قعات يف 

راأيه مبنية على حتليل خمابراتي يف اأروقة البنتاغ�ن 
مفاده اأن تقاتل العرب والدولة العربية اجلديدة �شي�ؤدي 
اإىل مبادرة �ش�فييتية مل�شاندة العرب ، يف مقابل مبادرة 
اأمريكية مل�شاندة اليه�د ، ثم ال يلبث اخلالف يف ت�شاعد 

حتى ت�شتعل نار حرب عاملية ثالثة ، ويف راأي ك�بالند 
ـ امل�شتند اإىل قراءاته لـ   جمم�عة اأعمال لينني   امل�ؤلفة 

من ع�شرين جملدًا ـ فاإن ال�ش�فييت مهتم�ن باإفريقيا 
اأكرث من اهتمامهم بالعرب باعتبار اأنظارهم امل�جهة اإىل 
دول اأوروبا الغربية ، واأنه يف حال ن�ش�ب حرب عربية 

ـ اإ�شرائيلية �شيك�ن الدعم ال�ش�فييتي للعرب حمدودًا 
للغاية مبا يكفل خلق اأق�شى ما ميكن خلقه من م�شكالت 

لكل ذوي عالقة بال�شراع مبن فيهم العرب اأنف�شهم ، 
ويف هذا ال�شياق ، يبدي ك�بالند ترحيبه على امل�شت�ى 

املخابراتي بالتعاون مع جهاز امل��شاد االإ�شرائيلي 
وا�شفًا اإياه باأنه متف�ق على ق�شم العمليات اخلا�شة يف 

وكالة اال�شتخبارات املركزية االأمريكية . 

ِحيل قذرة 
ويتطرق   الالعب   ك�بالند اإىل ذكر بع�ض احليل القذرة 

التي كانت ت�شتخدم اأو يطرح ا�شتخدامها الأغرا�ض 
خمابراتية اأو �شيا�شية ، يف كتابه ؛ فيذكر مثاًل بع�ض 

اخلطط التي اأعدت لد�ض مادة يف �شيجار   فيدل كا�شرتو   
ي�ؤدي تدخينها الأن ي�شقط �شعر ذقنه ، وكذلك قيام عن�شر 

خمابراتي بد�ض مادة م�شابهة يف �شراب   �ش�كارن�   ، 
وقيام علماء اأمريكيني  ب�شناعة م�اد جتعل   ال�شخ�ض 

امل�شتهدف   يق�ل احلقيقة اأو يهل��ض اأو يت�شرف بطريقة 
ت�ؤدي اإىل هالكه اأو ي�شقط ميتًا دون اإمكانية العث�ر 
على �شبب ال�فاة ، كما ذكر اختبارًا اأجري يف اإحدى 

اجلامعات و�شمل رئي�ض فريق الباحثني الذي عاد اإىل 
بيته تف�ح منه رائحة كريهة اإىل حد مل يطق معها اأفراد 

عائلته البقاء معه تلك الليلة ، وكيف اأنه مت د�ض م�اد 
جعلت واعظًا معمدانيًا يح�ش� عظة ي�م االأحد مبا تي�شر 

له من بذاءات ع��شًا عن ال�قار الذي ات�شمت به كل 
عظاته ال�شابقة ، وكذلك ق�شة ذلك امل�شكني الذي ُد�شت له 

حبة   اإل . اإ�ض . دي   فقفز من الطابق العا�شر �شائحًا   
انظري يا اأماه اإنني اأ�شتطيع الطريان   ، ويذكر ك�بالند 
اأي�شًا مبادرات ا�شتخباراتية لل�كالة االأمريكية طرح فيها 
ا�شتعمال عقاقري االإف�شاح باحلقيقة اأو حت�ير االآراء اأو 
ال�شم�م ، ومن تلك املبادرات م�ؤامرات الغتيال   باتر�ض 

ل�م�مبا   يف الك�نغ� ، و« فيدل كا�شرتو   يف ك�با ، 
واأنه مل تخل تلك املبادرات اأي�شًا من ا�شتخدام عل�م 

ال�شحر والبارا�شيك�ل�جي . 

تقييم اأخري 
وبا�شتعرا�ض م�شم�ن الكتاب ب�شفة عامة ، ال يخفى 

على القارئ اأن ما جاء على �شفحات   الالعب واللعبة   
ال يعترب مبثابة   ف�شل اخلطاب   يف كل ما جاء فيه ، 

واأنه يحت�ي على الكثري من االآراء املتحيزة واملعل�مات 
اخلا�شعة للتالعب عالوة على   التنظري   امل�شلل 
واململ يف كثري من االأحيان ، ولكن االطالع على 

اعرتافات ك�بالند يف هذا الكتاب ، بالرغم من اللم�شات 
وال�شطحات ال�شخ�شية التي ت�ش�ب م�اقف الالعب 

وتكتنف مغامراته التنظريية وا�شتغراقه يف ال�شرد ، 
يغدو �شرورة البد منها على �شبيل اأخذ العلم واالإملام 

باملخططات التي تر�شم لل�شيطرة على مقدرات ال�شرق 
االأو�شط والتحكم مب�شريه من خالل التذرع بتاأمني 

م�شالح الدول الكربى.

ت�سلل بقارئه اإىل دهاليز اال�ستخبارات االأمريكية:

كتاب الاعب واللعبة ل� مايلز كوباند .. يكشف مامح 
العمالة السياسية لمخابرات أمريكا في الشرق األوسط

كتاب » الالعب واللعبة »ملوؤلفه رجل 
اال�ستخبارات االأمريكي » مايلز كوبالند 

» �سادر يف طبعته الثالثة عن دار 
احلمراء للطباعة والن�سر  ببريوت يف 

مئة وت�سعني �سفحة من القطع املتو�سط 
، وهو كتاب مهم يف مو�سوعه » عامل 
اال�ستخبارات االأمريكية » ؛ الأنه ال 

ي�سدر عن موؤلف وكاتب تقليدي ، بل 
عن اأحد العنا�سر الفاعلة والعاملة يف 

ذلك العامل اال�ستخباراتي الغام�س، 
ومن ثم ت�سنف مادة الكتاب على اأنها 

اعرتافات تف�سيلية وحتليلية ملا تقوم 
به اخلارجية االأمريكية يف وا�سنطن 

من ن�ساط �سري وخمابراتي من اأجل 
ر�سم املخططات املالئمة لب�سط النفوذ 
االأمريكي على بلدان العامل اأجمع عن 

طريق ا�ستخدام ال�سيا�سة واخلداع 
واحليلة بداًل من اإ�سرام نار احلرب 

امل�سلحة. جدير بالذكر اأن ف�سول 
الكتاب بلغت اثنني وع�سرين ف�ساًل 

تناول خاللها املوؤلف الكثري من اأمناط 
واأ�ساليب العمل املخابراتي يف العديد 

من دول العامل. وهي متثل اعرتافات 
العب متقاعد واكب اأجهزة بالده منذ 

اإن�سائها بهدف جمع املعلومات يف ظروف 
احلرب العاملية الثانية وحتى ات�ساع 

نطاقها وت�سعب اهتماماتها وانتفاخها 
البريوقراطي.

عر�س: اوراق

ن« والذي  ي�شدر قريبًا الدي�ان االأول لل�شاعر علي را�شد عن دار »دونِّ
يحمل عن�ان »ال�شعب يريد..«، وي�شم الدي�ان 17 ق�شيدة تفعيلية.

وبح�شب وكالة اأنباء ال�شعر ينق�شم الدي�ان اإىل اأربعة اأجزاء، اجلزء 
االأول معن�ن بـ »قبل 25 يناير« وي�شم 9 ق�شائد تتناول م�شر قبل 

الث�رة، وكتبت هذه الق�شائد قبل الث�رة لتتناول مظاهر القمع والظلم 
يف ال�شارع امل�شري وت�شيطر عليها حالة من الياأ�ض التي ت�ؤكد على عدم 

اإفاقة م�شر مما هي عليه من مظاهر اخل�ف التي ولدها النظام الفا�شد 
عن طريق احلاكم اأو فرع�ن كما قيل يف الدي�ان.

اأما اجلزء الثاين فه� »ي�م 25 يناير« وي�شم ق�شيدة واحدة بعن�ان 
»�ش�رة احلق« كتبت ي�م الث�رة لتب�شر مب�شتقبل اأف�شل ل� جنحت 
الث�رة، وجاء اجلزء الثالث بعن�ان »بعد 25 يناير« وت�شمن ثالثة 

ق�شائد تتناول بع�ض ال�شائعات التي اأثريت على الث�ار من خالل 
ق�شيدة بعن�ان »ث�رة �شباي�شي« والق�شيدتني االأخريني تتناوالن 

مالمح م�شر بعد الث�رة ومالمح ال�شم�خ والعزة التي زينت مالمح 
امل�شريني بعدها. واجلزء الرابع واالأخري خ�ش�شه ال�شاعر لتكرمي 
ال�شهداء وحمل عن�ان »�شهداء 25 يناير« ويت�شمن اأربعة ق�شائد 

تتحدث عن ال�شهداء، وما قام�ا به يف �شبيل حرية ال�طن.
يذكر اأن هناك مزاوجة يف اأربعة ق�شائد ، فق�شيدة »�ش�رة الظلم« والتي 
كتبت قبل الث�رة كان يف مقابلها ق�شيدة »�ش�رة احلق« التي كتبت ي�م 
الث�رة ، وق�شيدة »وطن اأحمق اخلطى« والتي كتبت قبل الث�رة كانت 

مقابلة لق�شيدة »وطن اأحمد اخلطى« التي كتبت بعد الث�رة.
من ق�شائد الدي�ان »وطن اأحمق اخلطى ، فرع�ن ، �شمت ، ن�م وث�رة 

، ث�رة �شباي�شي ، م�شري ، ر�شالتنا بعد الرحيل ، مل متت ، ق�شة حمرمة 
، من هنيئا«.

ديوان شعري يؤرخ لثورة 25 يناير
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كتاب يثير الجدل

اأ�شدر م�شروع "كلمة" التابع لهيئة 
اأب�ظبي للثقافة والرتاث كتابًا جديدًا 

بعن�ان "اإدوارد �شعيد.. وامل�ؤثرات 
الدينية للثقافة"، للم�ؤلف وليام د.هارت، 

وقام بنقله للعربية د.ق�شي اأن�ر 
يَّزًا  م الكتاب عر�شا مُمَ الذبيان، وُيقدنِّ
لنقد اإدوارد �شعيد للثقافة احلديثة، 

عرب ت�شليط ال�ش�ء على التمايز القائم 
بني الدين والدني�ي، وه� ما تتكئ 

عليه فكرُة الكتاب، وُيعاَلُج هذا التمايز 
على نحٍ� حريفٍّ وجمازّي يف اآن، اإذ 

ُي�شري امل�ؤلف اإىل التقاليد الدينّية، من 
جهة، وتلك الدنيا، من جهة اأخرى، 

ع معنى الدين  واإىل املجازات التي ُت��شنِّ
والعلمانّية ومرجعّيتهما.

ويتناول امل�ؤلف هذه املجازات 
باعتبارها اأف�شَل و�شيلٍة لتنظيم املت�ن 

ة ب�شعيد  الن�شّية غري املتجان�شة اخلا�شّ
بدءًا بكتابه االأول "ج�زيف ك�نراد 

ورواية ال�شرية الذاتية"، مرورًا بكتاب 
تاأثريًا،  كتبه  اأكرث  "اال�شت�شراق"، 

وانتهاء باأعماله االأخرية ح�ل امل�شاألة 
الفل�شطينية. 

اإن ثنائية الدين-العلمانّية، تكمن 
كتماُيٍز مُيثل فعاًل تخييليًا وا�شتمرارّية 
�شردّية، قابع خلف نقد �شعيد الثقايّف، 

ومفه�م امل�ش�ؤولّية لديه، ف�شاًل عن جدله 
ة  العاّم مع مايكل فالزر ح�ل معنى ق�شّ

اخلروج اأو االإق�شاء.
وترتكز اهتماماته وامل��ش�عات التي 

يتناولها يف هذا الكتاب ككافة اإ�شداراته 
على العالقة بني الق�ة والهيمنة 

الثقافية الغربية من ناحية، وت�شكيل 
روؤية النا�ض للعامل وللق�شايا من ناحية 

اأخرى.
اأّما م�ؤلف الكتاب فه� الدكت�ر وليام 

د. هارت، االأ�شتاذ امل�شاعد يف علم 
االأديان-جامعة دي�ك، ومن كّتاب املجلة 

االأمريكية للفل�شفة والاله�ت، وه� 
ع�ش� يف االأكادميّية االأمريكّية لالأديان، 

واللجنة اجلن�بية ال�شرقية لدرا�شة 
الدين. تدور اهتماماته ح�ل التقاطع 

بني الفكر الديني والنقدّي، والدرا�شات 
الدينية الرتاثية، والطبيعّية، وما بعد 

رة. املُعا�شِ
ترجم الكتاب الدكت�ر ق�شي اأن�ر 
الذبيان، وه� حا�شٌل على درجة 

الدكت�راه يف االأدب املقارن من جامعة 
اآركن�شا يف ال�اليات املتحدة االأمريكّية، 

ويعمُل اأ�شتاذًا م�شاعدًا يف ق�شم اللغة 
االإجنليزّية يف اجلامعة الها�شمّية 
يف االأردن، يدر�ض االأدب، واالأدب 
املقارن، والنقد االأدبي، وتتمح�ر 

اهتماماته البحثية ح�ل اأدب ونظرية 
ما بعد الك�ل�نيالية، والدرا�شات 

ال�شرق اأو�شطية، والدرا�شات 
الثقافية، والرتجمة من منظ�ر ما بعد 

ك�ل�نيايل.

ثنائية الدين-
العلمانية من منظور 

ادوارد سعيد

فلكية من طراز فريد ، لها ع�شق خا�ض بعامل 
التنجيم والت�قعات الفلكية ، فهي بنت 

الطبيعة اجلميلة اخلالبة التي تدفع �شاحبها 
للتاأمل يف النج�م والك�اكب واالأفالك ، 
حيث ولدت ون�شاأت مبحافظة ال�ش�يداء 

ال�ش�رية عام 1978 ، كما اأنها �شاحبة فل�شفة 
اإن�شانية �شفافة تعينها على التقاط الع�امل 

اخلا�شة ملن تق�م ب��شفهم وتنجيمهم ، اإنها 
الفلكية ال�ش�رية فداء ح�شني ال�شاعر ، التي 
خا�شت الطريق اإىل عامل الت�قعات الفلكية 

من خالل حب الفل�شفة وال�شعر ومعطيات 
التاريخ القدمي واحلديث ... حاورناها 

ح�ل هذا العامل املليء بالغرائب واملفارقات 
والت�قعات ... 

* كيف بداأ ارتباطك بعامل الفلك والتنجيم ؟ 
ـ دفعني ف�ش�يل اإىل معرفة ما يدور ح�يل 

من اأحداث والغ��ض يف حمت�ياتها فانا 
مل اأكن اعرف اأية تفا�شيل عن علم الفلك 
والتنجيم فقررت اأن اأبحث يف م��ش�ع 

النج�م وتاأثرياتها على االإن�شان و�شفاتها 
ولكن مكتباتنا ال�طنية ال حتت�ي على 
كتب جدية يف هذا العلم فت�جهت اإىل 

مرا�شلة عدة جمعيات فلكية ومعاهد وقمت 
ب�شراء جمم�عة كبرية من الكتب االأجنبية 
واملخط�طات القدمية لعلماء الفلك العرب 
وبحثت فيها وكان الغر�ض تعلم التنجيم 
وكيفية تف�شري م�اقع النج�م وتاأثريها 

على االإن�شان ولي�ض قراءة التاأثريات جاهزة 
فاالآلية والطريقة هي التي كنت اأ�شعى اإليها 

ولي�ض الهدف بحد ذاته.  �شافرت اإىل عدة 
دول عربية الأبحث عن املعرفة .انت�شبت اإىل 
عدة جمعيات فلكية ونلت ع�ش�يتها ..منها 

اجلمعية الفلكية االمريكية جمعية فلكيني بال 
حدود وجمعية ه�اة الفلك ال�ش�رية وغريها

* على اأي اأ�شا�ض تتم عمليات الر�شد 
والت�قع لدى الفلكيني ؟

ـ ما ال يعرفه الكثريون اأن هذا العلم ه� من 
اأقدم العل�م ... وبعد اأن اعتقد االإن�شان 

اأنه اأدرك حميطه املبا�شر )االأر�ض ( �شعى 
بفطرته اإىل االرتقاء مبعرفته فت�جه 

ال�شتك�شاف املجم�عة ال�شم�شية ... وهناك 

طرق واأدوات ريا�شية حل�شاب حركة 
الك�اكب والنج�م وم�قعها اجلغرايف 
وبالتايل حتديد م�قع ال�شم�ض والقمر 

والك�اكب القريبة عند حلظة ال�الدة 
وبالتايل ح�شاب وحتليل وج�د الك�اكب 

يف اخلارطة ال�شخ�شية ومدى تاأثريها 
على ال�شخ�ض  ) تك�ن هذه احل�شابات عادة 

تقديرية(. ومنذ القرن الع�شرين، انق�شم 
جمال علم الفلك االحرتايف اإىل فروع ر�شدية 

ونظرية.ويركز علم الفلك الر�شدي على 
جتميع وحتليل البيانات با�شتخدام املبادئ 

االأ�شا�شية للفيزياء.بينما يهتم علم الفلك 
النظري بتط�ر احلا�شب االآيل اأو النماذج 

التحليلية ل��شف االأج�شام والظ�اهر 
الفلكية.ويكمل الفرعان بع�شهما البع�ض ، 
و�شمل علم الفلك تخ�ش�شات متن�عة على 

مر التاريخ مثل القيا�شات الفلكية، واملالحة 
ال�شماوية، وعلم الفلك الر�شدي، وو�شع 

التق�ميات، وعلم التنجيم، ولكن علم الفلك 
االحرتايف يعترب مرادفًا لعلم الفيزياء 

الفلكي.
* هل ت�قعات الفلكيني مفيدة اجتماعيًا من 

وجهة نظرك ؟ 

ـ رغم اأّن حاجة االإن�شان للفلك تطّ�رت خالل 
القرون املا�شية من حماولة فهم املحيط 

املبا�شر )االأر�ض( اإىل حماولة فهم ما بعد 
ذلك )املجم�عة ال�ّشم�شية، املجّرة...(، فاإّن 
علم الفلك يبقى يهدف من خالله دار�شه و 

الباحث فيه اإىل تلبية رغبته الب�شيطة يف فهم 
ما ح�له حّتى ميكنه بعد ذلك حت�شني ظروف 

معي�شته. ففهم حركة القمر ح�ل االأر�ض و 
حركة هذه االأخرية ح�ل ال�ّشم�ض مّكننا من 
و�شع التقاومي الّدقيقة اّلتي تنّظم حياتنا. 

كذلك، فاإّن معرفة م�اقع الّنج�م يف ال�ّشماء 
متّكن امل�شافر و البّحار من اإيجاد طريقيهما. 

* يف راأيك ملاذا ارتبط الن�شاء حتديدًا 
باالهتمام املتزايد بعل�م االأبراج والنج�م 

وع�امل التنب�ؤ اأكرث من الرجال؟ 
ـ من برع بعلم الفلك من قدمي الزمن وا�شتهر 

بت�قعات دقيقة حلد الده�شة كان الرجال 
واأهمهم ن��شرتادام��ض و الفارابي  

والبريوين  لكن يف ال�قت احلا�شر املراأة 
ا�شتعادت مكانتها وبداأت تعمل ب�شكل جدي 

بهذا العلم القيم 
* دعيني اأ�شاألك .. هل ت�جد عالقة ما بني 

اأعمال الفلكيني واأعمال ال�شحر ؟ 

ـ لالأ�شف ما زال الكثري ال يفرق بني ال�شحر 
وال�شع�ذة والعلم ...

الفلك علم ي�شتند لق�اعد علمية ر�شينة 
واأ�ش�ض متينة وه� كاأي علم حقيقي ال 

ي�شتغني عن باقي العل�م فنحن ن�شتعني 
بالفيزياء والريا�شيات لنح�شب بدقة  

و�شعية  الك�اكب وتاأثريها ... اأما ال�شحر 
والتنجيم والتك�شب املتطفل على جي�ب 
اجلهلة من النا�ض فه� باطل واأمنيتي اأن 

نرتقي بالفهم اإىل حد عدم الربط بني كل هذا 
الباطل وعلم الفلك الر�شني

* ما اأهم ت�قعاتك لعام 2011 فلكيًا ؟
ـ بدءا اق�ل لقد ت�قعت احلريق يف فل�شطني 

والفي�شان يف جدة وزلزال ايران واالمارات 
، عام متقلب االأوجه خ�ش�ف يف نهاية  العام 

2010 وك�ش�ف  يف بداية  العام 2011  
وه� اأول ك�ش�ف يف هذا العام. اأما بالن�شبة 
ملنطقة ال�شرق االأو�شط �شت�شهد تقلبات فلكية 

واأج�اء م�شح�نة ن�شبيا  وتخ�شع املنطقة 
اإىل تقلبات وحرائق ال�شهر الرابع �شيك�ن 

من اأ�شعب اأ�شهر ال�شنة ويعم املنطقة حرائق 
باأمكنة متعددة وب�شكل عام تعي�ض منطقة 

ال�شرق االأو�شط ف��شى طائفية وا�شتباكات 

واأزمات �شيا�شية واغتياالت. مع ت�شجيل 
في�شانات وهزات اأر�شية وارتفاع الأ�شعار 
الب�شائع �ش�ف ي�شجل الفلك اأحداثا اأق�شى 

من العام املا�شي جلهة الك�ارث والف�شائح 
واالأزمات العنيفة على امل�شت�ى ال�شيا�شي 

واالقت�شادي؛ �ش�ريا:  م�اجهات وعنف 
وحرائق متفرقة وع�ا�شف قلق وت�تر لكن 

الن�شف الثاين من العام يتح�شن و�شعها 
اقت�شاديا ، فل�شطني:  يف الن�شف االأول من 

العام خيبات اأمل غري مت�قعة والن�شف 
الثاين م�شاحلة وت�ش�يات ، م�شر:  الن�شف 

االأول حتاك م�ؤامرات �شدها وتعي�ض بلبلة 
وتزداد حدتها يف ال�شهر الرابع من العام 

يتح�شن و�شعها يف الن�شف االآخر وحتقق 
اجنازات مهمة على ال�شعيد العام، وفاة 
�شخ�شية مهمة جدا يف م�شر، العراق:  

الن�شف االأول من العام تعم الف��شى ب�شكل 
�شيء مل تعهده من قبل »اتفاقيات �شّرية مع 
ت�شجيل ارتفاع الأ�شعار الب�شائع.والن�شف 

الثاين حتقق اجنازات مهمة وم�شاحلات 
وا�شتقرارا، لبنان :  الن�شف االأول من 

العام ترتفع وترية الطائفية والقلق ورك�د 
اقت�شادي، الن�شف الثاين تتعزز عالقة 

بريوت باملحيط واحللفاء وت�شهد ازدهارا 
وم�شاحلات واأي�شا ً ت�قعت احلريق 

* وهل ت�قعت حدوث ث�رة 25 يناير يف 
م�شر ؟

ـ نعم ت�قعت ذلك ولك وللجميع اأن يرجع اإىل 
م�قعي على الفي�ض ب�ك و لعدد من املجالت 

العربية لتتاأكدوا من ذلك وهنا اأغتنم الفر�شة 
كعربية حرة ال كفلكية وح�شب كنت ممن 

�شاندوا ودافع�ا عن هذه الث�رة اجلريئة 
املباركة ... كان هناك من ه� مع و�شد حني 
قلت مبارك الف�ز لالأبطال ب�شاحة التحرير 

ومبارك يا م�شر االأبية فالنظام يحت�شر وكما 
ت�قعت ففي الي�م الثاين ظهر تائب ح�شني 

يعلن تنحيه
* ب�شراحة وبدون مراوغة هل هذه الن�عية 

من عمل الفلكيني مربحة ماديًا ؟ وهل هناك 
حمتال�ن يف هذا املجال ؟ 

ـ لي�ض لدي ما يجعلني اأراوغ فالفلك علم 

وعمل بل انه علم نادر والعامل فيه �شاأنه 
�شاأن االآخرين فه� بحاجة للمادة ليدمي 

حياته ويتفرغ لعلمه واإبداعه ...اأما اإذا كنت 
تق�شد ال�ش�ؤال عن وج�د من يتك�شب بادعاء 

معرفته للفلك وين�شب على االآخرين فاأق�ل 
بكل �شراحة نعم وب�شكل الفت لالنتباه 

وانت�شر على �شا�شات الف�شائيات والكثري 
ممن نراهم هم حمللني �شيا�شيني اأكرث من 

ك�نهم فلكي�ن. 
* ما ال�شروط ال�اجب ت�افرها فيمن 

ميتهن�ن هذا العمل ؟ 
ـ اأوال واالهم اأن تك�ن من ه�اة هذا العلم  

واهتمامك باحل�شابات الدقيقة واملتابعة 
الدائمة لتثقيف نف�شك والبحث الدائم عن 

اجلديد وتط�ر هذا العلم 
* ماذا عن اأف�شل ت�قعات الفلكيني ال�شادقة 

يف تاريخ هذا العلم ؟ وما ن�شبة م�شادفة 
الف�شل لت�قعاتك �شخ�شيًا ؟ 

ـ كما نعلم جميعا اأهم الت�قعات على 
مر الع�ش�ر كانت من الفلكي الرائع 

ن��شرتادام��ض ؟ كانت ن�شبة ت�قعاته عالية 
جدا وحلد هذا ال�قت  من اأ�شهر تنب�ؤاته: 
احلرب العاملية االأوىل قال ) حيث مي�ت 

اأمري ال�شرب فتحرق النار كل اأوروبا ( 
،  ظه�ر هتلر اأو هايلر كما ي�شميه الذي 
ي�شل بجن�ده اإىل بالد اجلليد والنار ، 

ق�شف اليابان بالقنابل الذرية : حيث يدمر 
طائر الظالم مدينتني عظيمتني يف ال�شرق 
، انهيار االحتاد ال�ش�فيتي : ) حيث يفتح 
االأ�شلع ب�ابة احلديد على العامل( اأحداث 

11 �شبتمرب : ) يف اأول عام من القرن اجلديد 
ويف ال�شهر التا�شع �شيطيح الطائر املعدين 

بتمثالني عظيمني يف ني�رك( ، كما تنباأ 
مبقتل الرئي�ض االأمريكي كينيدي وكانت 

عبارته هكذا )الرجل العظيم يف اأعظم دولة 
ت�شرعه �شاعقة يف عز الظهر واأخ�ه بعد 

ذلك(،  كما تنباأ باحرتاق االأ�شط�ل الفرن�شي 
يف االإ�شكندرية فقال ) يغرق االأ�شط�ل 

بالقرب من البحر االدرياتيكي وم�شر تهتز 
كلها والدخان يت�شاعد ويحت�شد امل�شلم�ن( . 
* من وجهة نظرك ما حدود ال�شدق والكذب 

يف عمل الفلكيني ؟
ـ بب�شاطة متناهية وباخت�شار �شديد اأق�ل 

اأن الفلكي احلقيقي الذي يحرتم علمه كفلكي 
ويتعامل بحرفية الفلكي دائما ما يالم�ض 

ال�اقع اأو يقرتب منه حد و�ش�ح الروؤية اأما 
االآخرون فيعمل�ن حتت �شعار ) اأرم حجرا 

يف الظالم عله ي�شادف طريا (
* هل ميكن اأن يك�ن للفلكي ن�شيب من 

ت�قعاته ال�شخ�شية ؟ وماذا عن ت�قعاتك 
اخلا�شة مل�ش�ار حياتك ؟ 

ـ بالطبع اهتم مبعرفة اأ�شيائي  اخلا�شة 
جدا واأت�قعها وعلى اأ�شا�شها اأت�شرف ميكن 

ال�شيء ال�حيد الذي ال يت�قعه الفلكي له هي 
اأم�ره العاطفية الأنها تاأتي على غري م�عد 

م�ش�ار حياتي  يف ت�قعات على �شعيد 
ال�شخ�شي اأمتنى اأن الحت�شل معي واأحاول 

تكذيب نف�شي وحتديدا نهاية عام 2011 
وبداية 2012 يف حدث اأو تغيري مهم اأت�قعه 

لكن اأمتنى اإن ال يحدث واإذا حدث �شاأعلن 
عنه على املال رغم �شعادتي ب�شدق ما اأت�قع 
اإال اأنه اأحيانا ارف�ض اأن يح�شل هذا ال�شيء 
* ما اأف�شل ن�شيحة ت�جهينها لكل من زوج 

وزوجته ، خطيب وخطيبته ، فتاة حاملة 
وفتى حامل ؟

قبل اأن اأجيب اأود اأن اأ�شكرك واهناأك 
على هذا ال�ش�ؤال املهم والذكي والذي 
ي�جه يل الأول مرة ...براأيي فان اأي 

ارتباط اإن�شاين ال بد اأن تت�فر له االأ�ش�ض 
ال�شحيحة لدمي�مته واحدها الت�افق ) 

ال اأق�ل التطابق طبعا الأنه من غري املمكن 
( اأق�ل ال بد من الت�افق بني ال�شخ�شني 

الن ارتباطا مقد�شا مثل احلب والزواج ال 
بد اأن نحر�ض عليه ون�شعى لت�فري اأ�ش�ض 

جناحه وا�شتمراره لذا فمن ال�شروري 
اأي�شا اال�شت�شارة الفلكية و�شع ما �شئت من 

اخلط�ط وبكل االأل�ان حتت كلمة الفلكية 
هذه اال�شت�شارة ترتكز على ت�زيع الك�اكب 

�شاعة ال�الدة ومدى الت�افق يف اخلارطة 
الفلكية لكال طريف العالقة

* كيف ت�ؤثر منازل القمر على حالة االإن�شان 
النف�شية والع�شبية ؟ وهل باإمكان االإن�شان 

ا�شتدعاء منازل ال�شعد والتفاوؤل ، ودفع 
منازل النح�ض والت�شاوؤم ؟

ـ املد واجلزر بديهيتان يدركهما اجلميع ... 
وال نن�شى بل ال بد اأن نق�ل كيف ال يتاأثر 
االإن�شان ون�شبه ال�ش�ائل يف ج�شمه تبلغ 

70 % فكيف ال يتاأثر بالقمر وم�اقعه وه� 
ي�ؤثر بالبحر واملحيط؟؟؟ وج�د القمر يف 
اأي منزل ي�ؤثر يف مزاجنا   ... وخذ مثال 

عندما يت�اجد القمر يف برج احلمل ن�شعر 
بطاقة كبرية للعمل ونك�ن اأكرث ت�شميما 

واأكرث ا�شتقاللية ونبادر مب�شاريع جديدة 
ولكن من اجلائز اأن نت�شرع يف ت�شرفاتنا 

لذلك يجب اأن نحذر اأكرث على الطرقات 
من ال�شرعة الزائدة ونالحظ اأي�شا اأننا 

اقل �شربا ً يف التعامل مع االآخرين ونفقد 
دبل�ما�شيتنا ونك�ن اأكرث عدوانية ويف 
هذه الفرتة ي�شتح�شن اإجراء فح��شات 

للعي�ن  .... لهذا اأو لبع�شه ال ت�شتغرب حني 
اأخربك بان علماء واأطباء النف�ض يف الغرب 

ي�شتعين�ن بالفلكيني لري�شم�ا لهم خارطة 
فلكية ملر�شاهم مع �شرح تف�شيلي لطبيعتهم 

كي يتبين�ا مكامن �شعفهم يف �شتى 
املجاالت وحتتل العاطفة مركز ال�شدارة يف 
هذا وال ميكن اإطالقا ا�شتدعاء منازل ال�شعد 

والتفاوؤل ولكن ميكن جتنب احل�ادث 
ال�شيئة من خالل معرفة حركة الك�اكب 

ومعاك�شتها لنا 
* فداء ال�شاعر .. هل لديها حلم خا�ض 

تريد حتقيقه يف امل�شتقبل ؟ وما مالمح هذا 
احللم ؟

ـ حلمي ب�شيط وكبري يف اأن واحد فعلم الفلك 
عندنا ما زال ي�شري يف اآخر الركب قيا�شا به 

يف الدول االأخرى ... اأحلم كفلكية اأن اأقيم 
معهدا اأو مركزا لتدري�ض هذا العلم ... حاملة 

اأنا دوما وتتعبني اأحالمي لكني ال اأملها 
واأ�شعى دوما لتحقيقها ح�شب اأول�ياتها 

وتاأ�شي�ض هذا املركز اأو املعهد ياأتي يف 
املقدمة.

بحثت عن ذاتها يف عامل التنجيم والفلك ، وتنباأت باأحداث عربية قادمة:

الفلكية فداء الشاعر:
النصف الثاني من 2011 قادم باالستقرار واألمن واإلنجاز للعراق والعراقيين

بدءا اقول لقد توقعت احلريق يف 
فل�سطني والفي�سان يف جدة وزلزال 

ايران واالمارات ، عام متقلب 
االأوجه خ�سوف يف نهاية  العام 2010 

وك�سوف  يف بداية  العام 2011  وهو 
اأول ك�سوف يف هذا العام. اأما بالن�سبة 

ملنطقة ال�سرق االأو�سط �ست�سهد 
تقلبات فلكية واأجواء م�سحونة 

ن�سبيا  وتخ�سع املنطقة اإىل تقلبات 
وحرائق ال�سهر الرابع �سيكون من 
اأ�سعب اأ�سهر ال�سنة ويعم املنطقة 

حرائق باأمكنة متعددة وب�سكل 
عام تعي�س منطقة ال�سرق االأو�سط 
فو�سى طائفية وا�ستباكات واأزمات 

�سيا�سية واغتياالت.

حاورها �سبكيًا : حم�سن ح�سن
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ه����دي����ة غ���اب���ري���ي���ل

على الرغم من مرور ع�شرات ال�شنني 
على رحيل الرئي�ض امل�شري جمال عبد 

النا�شر اإال اأنه مازال يحظى بجماهريية 
عري�شة وحمبة جارفة من خمتلف 

ط�ائف ال�شع�ب العربية وه� ماي�ؤكد 
تلك الكاريزما التي حباه الله بها ب�شرف 

النظر عن اتفاقنا اأو اختالفنا معه يف 
ت�جهاته و�شيا�شاته فاجلميع اليختلف 

على ك�نه �شخ�شية جديرة باالحرتام مبا 
يف ذلك احرتام خ�ش�مه اأي�شا . ولكن 

ما ال يعرفه الكثريون خا�شة من االأجيال 
ال�شابة اأن الرئي�ض امل�شري جمال عبد 
النا�شر كان اأديبا ومفكرا وله كتاباته 
التي ن�شرها يف اأكرث من كتاب ي�شهد 

على م�هبته يف الكتابة �ش�اء االأدبية 
اأو الفكرية ال�شيا�شية وه� ما ك�شف 

عنه م�ؤخرا الكاتبان الدكت�ر خالد عزب 
مدير اإدارة االإعالم مبكتبة االإ�شكندرية 
والباحثة �شفاء خليفة يف اأحدث كتاب 
لهما بعن�ان » بقلم جمال عبد النا�شر » 

وال�شادر عن دار اأطل�ض للن�شر .

كاريزمة نا�سر
 وي��شح امل�ؤلف اأن هناك �شببا رئي�شيا 

للحديث عن م�ؤلفات الرئي�ض جمال 
عبد النا�شر  وه� امل�اهب والقدرات 

ال�شخ�شية التي كان يتمتع بها ومازالت 
جتتذب اإليه م�ؤيديه من خمتلف االأعمار 
كما يرتدد ا�شمه با�شتمرار عند كل اأزمة 

كما ل� كان ينظر اإليه اأن�شاره كاأنه 
املنقذ ل� كان يعي�ض  بينهم وهذا مل يكن 

من فراغ واإمنا تاأكيدا على كاريزميته 
وزعامته كرجل �شيا�شة ودولة من طراز 

فريد قلما يتكرر يف تاريخ ال�شع�ب . 
وي��شح امل�ؤلف اأنه اإىل جانب �شماته 

ال�شيا�شية كانت له �شمات خا�شة بفكره 
وحتليله ونظرته لالأم�ر والتي ت�شتند 

اأ�شا�شا اإىل التن�شئة الثقافية العميقة 
التي ن�شاأ يف ظلها بف�شل ع�شق القراءة 
واملعرفة ب�شكل عام والذي انعك�ض على 

�شل�كه وت�شرفاته وحتى انفعاالته وردود 
اأفعاله ولذلك عمد امل�ؤلفان اإىل تناول 
�شخ�شيته وحياته ب�شئ من التف�شيل 

مع التطرق اإىل كتاباته التي كتبها بقلمه 
وحتليل مدى ارتباطها بال��شع القائم 
اآنذاك وخا�شة مرحلة التن�شئة االأوىل 
، ومن ثم انق�شم الكتاب اإىل جزاأين ؛ 
اأحدهما عن اجل�انب ال�شخ�شية يف 

تن�شئة جمال عبد النا�شر والثاين عن اأهم 
كتاباته واأفكاره .

يف �سبيل احلرية
يق�ل امل�ؤلفان اإن جمال عبد النا�شر كان 

معروفا منذ طف�لته بع�شقه ونهمه للمعرفة 
والثقافة ، كما ا�شتهر  بني اأقرانه بقدرته 

املميزة على قراءة الكتاب وا�شتيعابه 
ب�شرعة مذهلة وبنف�ض درجة �شرعة 

القراءة ، وكذلك كانت ق�ة ذاكرته فلم يكن 
ين�شى ما يقراأه بل يتذكره دائما ويفهمه 

جيدا حتى وه� مازال طفال �شغريا مرورا 
بفرتة ال�شبا واملراهقة وهي الفرتة التي 

بداأت تظهر عليه فيها اأعرا�ض االإبداع 

والكتابة االأدبية  والتي كانت �شاهدة 
على وعيه املبكر بق�شايا االأمة وهم�م 

ال�طن وم�شكالته ال�شيا�شية  على الرغم 
من حداثة �شنه اإال اأن الف�شل كان لتلك 

القراءات املبكرة التي كان ميار�شها والتي 
لعبت دورا رئي�شيا يف ت�شكيل وجدانه 
العاطفي  و�شمريه ال�شيا�شي واأفكاره 

وت�جهاته ال�طنية  . وكانت اأوىل كتاباته 
وه� يف �شن الرابعة ع�شر عاما مقالة 

بعن�ان » ف�لتري رجل احلرية » ن�شرتها له 
جملة مدر�شة النه�شة الثان�ية - مدر�شته 
-   ويف عام 1934 اأي وه� طالب عمره 

16 �شنة تقريبا كتب روايته »يف �شبيل 
احلرية«،  وكانت تت�شدر �شفحتها 

االأوىل �ش�رة لعبد النا�شر وفيها يتناول 
املعركة اخلالدة التي خا�شها اأهل ر�شيد 

وا للحملة  مب�شر عام 1807، عندما ت�شدُّ
االإجنليزية بقيادة فريزر،  وهزم�هم 

�شر هزمية  ثم ي�شل اإىل  مقدمات احلملة 
الفرن�شية وبعدها االحتالل الربيطاين. 
لكنه مل ينته منها، وظلت معلقة حتى مت 

ا�شتكمالها بعد ث�رة ي�لي� 1952 على يد 
القا�ض »عبد الرحيم عجاج«، وقام بن�شرها 
يف اخلم�شينيات. وي�شري امل�ؤلفان اإىل اأنه 

على قدر حداثة �شنه يف تلك الفرتة املبكرة 
من �شبابه اإال اأن اهتمامه بالظروف 

ال�شيا�شية واالأحداث التي كانت تدور 
من ح�له كان وا�شحا وه� ما انعك�ض 
مرة اأخرى على روؤيته للعامل من ح�له 

واأحداثه فيما بعد خا�شة يف جمال حرية 
ال�شع�ب وحقهم يف التحرر من االحتالل .

يوميات الرئي�س
 ومن االأحداث الكربى التي تركت اأثرا 
عميقا على فكر وت�جهات واآراء جمال 

عبد النا�شر ـ كما يذكر الكتاب ـ حرب 
فل�شطني التي حركت وجدانه وعقله وقلمه 

الأن يكتب ويعرب عما يجي�ض يف نف�شه 
من م�شاعر كبرية وكان النفعاله بتلك 

االأحداث االأثرالذي دفعه لكتابة مذكرات 
ي�مية �شجل فيها ي�مياته عن حرب 48 

وظل حمتفظا بها حتى قامت الث�رة 
وقام بن�شرها يف �ش�رة مقاالت مبجلة 

اآخر�شاعة امل�شرية ال�شهرية حتت عن�ان 
»ي�ميات الرئي�ض جمال عبد النا�شر 
وحرب فل�شطني«. وفيها تك�شف هذه 

الي�ميات عن الذاكرة احلديدية والقدرة 
الفائقة على تدوين كل �شغرية وكبرية 

مما يحدث لالإن�شان على مدارالي�م دون 
اأن ين�شى �شيئا خا�شة تلك التفا�شيل 

الدقيقة التي كان لها خلفيات اأخرى 
اإن�شانية اأو وطنية عميقة �شجلها بخط 

يده، واملثري يف االأمرما يك�شفه امل�ؤلفان 
من جمال عبد النا�شر كتب تلك الي�ميات 

حتت ق�شف املدافع وه� �شئ غريب 
ويحتاج اإىل �شالبة واإرادة حديدية كانت 

من اأهم ما مييز جمال عبد النا�شر وكان 
يبداأ بالكتابة على االأوراق الر�شمية التي 
يعتمد عليها يف كتابة تقاريره لقياداته، 

فهذه هي ذاكرة الكتيبة ال�شاد�شة،  ثم يبداأ 
بعد ذلك يف ت�شجيل  ي�مياته ال�شخ�شية، 
والتي تت�شمن م�شاعره ومكن�نات نف�شه 

على تلك االأحداث، ومتثل الي�ميات 

ا ط�ياًل  -ال�شخ�شية والر�شمية مًعا- ن�شً
ومت�شاًل، وقد كتب عبد النا�شر الي�ميات 

كلها بذكر كل التفا�شيل مبا فيها املكان 
والزمان بال�شاعة والدقيقة ثم يكتب بع�ض 

التعليقات الب�شيطة وامل�شاعر اخلا�شة  
املرتبطة باالأحداث التي كان يكتب يف  

ظلها.

فل�سفة الثورة
يك�شف الكتاب عن م�ؤلف ثالث خطه جمال 

عبد النا�شر بقلمه وكان ذلك بعد قيام 
ث�رة ي�لي� 1952 حيث اأ�شدر كتاب 

»فل�شفة الث�رة« عام 1953 والذي يعترب 
مبثابة  اأول وثيقة ت�شدر عن ث�رة ي�لي� 

ت�شرح مفاهيمها عام 1953  و�شدر يف 
الذكرى االأوىل للث�رة  1952، وه� كتاب 

حمل اأفكار الرئي�ض جمال عبد النا�شر 
واأراءه الث�رية يف ق�شايا عديدة ، واإن 

كان عبد النا�شر قال فيها اإنها لي�شت 
حماولة لتاأليف كتاب وال ل�شرح اأهداف 

الث�رة واإمنا  هي خ�اطر اأ�شبه ما تك�ن 
بدورية ا�شتك�شاف للنف��ض كي نعرف  من 

نحن وما دورنا يف تاريخ م�شر املت�شل 
احللقات وحماولة ال�شتك�شاف اأهدافنا 

و الطاقة التي يجب اأن نح�شدها لنحقق 
هذه االأهداف.. جمرد دورية ا�شتك�شاف 
يف امليدان الذي نحارب فيه يف معركتنا 

الكربى من اأجل حترير ال�طن من كل 
االأغالل ، والطريف اأن الذي قام ب�شياغة 

وحترير هذا الكتاب ه� الكاتب الكبري 
حممد ح�شنني هيكل .

يوليو�س نا�سر
واإذا كان الكتاب يتناول جنبا اإىل جنب 

حياة جمال عبد النا�شر يف الطف�لة 
وال�شبا وال�شباب لنعرف كيف نبتت لديه 

م�هبة الكتابة فاإنه يك�شف لنا الكثري 
من املعل�مات الطريفة وغري ال�شائعة 

عن رئي�ض م�شر وزعيمها ال�شابق حيث 
يخ�ش�ض امل�ؤلفان يف جزء من الكتاب 
�شط�را تفاجئنا مب�اهبه يف التمثيل 
من خالل م�شاركته يف فعاليات احلفل 

ال�شن�ي للمدر�شة الثان�ية  التي كان فيها 
ومن بني االأدوار التي قام بها على خ�شبة 

امل�شرح املدر�شي �شخ�شية ي�لي��ض قي�شر  
يف م�شرحية �شك�شبري التي كان معجبا 

بها جدا  بعد اأن قراأ عنها كثريا . ومل 
يكن جمال يكتب فقط الكتب والي�ميات 

اأو املقاالت لكنه كان يكتب اخلطابات 
والر�شائل اإنفعاال منه مبا كان يدور على 
ال�شاحة من اأحداث م�شرية وعاملية منها 
خطابات الأ�شدقائه يحثهم على املطالبة 

باإلغاء د�شت�ر 1930 وع�دة د�شت�ر 
1923 وخطابات اأخرى كان ي�شتنكر فيها 
امل�شاوئ التي كانت حتدث يف م�شر وكان 
ي�شارك على خلفيتها يف املظاهرات والتي 

جرح يف اإحداها و�شجل ا�شمه �شمن  
اجلرحى . 

ويذكر الكتاب اأن حادث ح�شاراالإجنليز 
الق�شر امللكي عام 1942 واملعروف 

بحادث 4 فرباير من اأهم املحطات التي 
فجرت طاقات وغ�شب جمال عبد النا�شر 

وزمالءه.

باالإ�سافة اإىل كاريزمته التي خلدته:

قدرات إبداعية غير معروفة لرئيس مصر السابق 
في كتاب جديد بقلم جمال عبد الناصر

كنوز المدى

ولد العالمة ال�شيد حمم�د�شكري االآل��شي ببغداد يف14 ماي�ض �شنة1857 
ولقبه والده جمال الدين وكّناه باأبي املعايل  ، وكانت والدته –على ماذكر 

حمقق هذا الكتاب – يف حملة العاق�لية يف دار �شكلت جزءا من بناية 
مدر�شة التفي�ض االهلية .

 در�ض حمم�د �شكري على يد والده عبد الله بهاء الدين ثم على يدعمه نعمان 
خري الدين الذي ت�ىل تدري�شه ورعايته بعد وفاة والده ثم ت�لت تدري�شه 

جمم�عة من علماء بغداد وظهرت نباهته فاجازه ا�شتاذه ا�شماعيل امل��شلي  
فبداأ التدري�ض يف بيته ويف مدر�شة جامع عادلة خات�ن ال�شغري )وكان يف 
حملة الدنكجيةعكد ال�شخريف �شارع املام�ن مقابل بناية املتحف البغدادي 

الي�م وقد هدم هذا اجلامع( وت�ىل التدري�ض يف اكرث من مدر�شةبعد ذلك 
منها املدر�شة الداودية التابعة جلامع احليدرخانة، حيث تلقى ال�شاعر 

معروف عبد الغني التعليم على يديه وه� الذي اأطلق عليه لقب )الر�شايف( 
الذي عرف به . 

عمل حمم�د �شكري كع�ش�  يف جمل�ض املعارف وع�ش� يف جمل�ض االأوقاف 
ثم عينه ال�ايل �شري با�شا حمررا للق�شم العربي جلريدة )الزوراء( 

واأختاره املجمع العلمي يف دم�شق عند تاأ�شي�شه عام 1919 ع�ش�ا فيه.
من تالمذته ال�شاعر عبد القادر العبادي واخلطاط علي ح�شن ال�شك�تي 

وعبد العزيز وابنه عبد الله الزيبق وحمم�د الق�شطيني وامل�ؤرخ عبد 
احلميد عبادة و�ش�اهم كثري بينهم الذوات منري القا�شي وكاظم الدجيلي 

وعبا�ض العزاوي  
ت�ىل عبد ال�هاب با�شا والية بغداد ف�شعى احلا�شدون لالآل��شي للنفاق 

�شده  فاأمر ال�ايل بنفيه واأبن عمه حممد ثابت واآخرين اىل االأ�شتانة فنفذ 
االل��شي االمر وملا و�شل و�شحبه امل��شل هاج النا�ض م�شتنكرين فاأعاد 

ال�ايل ال�شحب اىل بغداد مرتاجعا عن م�قفه.
بقى االل��شي يدّر�ض وي�ؤلف حتى وفاته يف 8 ماي�ض �شنة 1924 ومن كتبه 

املخط�طة التي ذكرها د. عبد الله اجلب�ري:
1- عقد الدرر يف �شرح )خمت�شر نخبة الفكر(

2- خمت�شر )م�شند الق�شاعي(
3-�شعادة الدارين يف �شرح حديث الثقلني 

4- ك�شف احلجاب عن ال�شهاب يف احلكم واالآداب للق�شائي
5- الدر اليتيم يف �شمائل ذي اخللق العظيم )يف ثالث وع�شرين ومائة 

�شفحة(
5- الدالئل العقلية على ختم الر�شالة املحمدية)فقدت الن�شختان اخلطيتان 
للم�ش�دة من مكتبتي املتحف والدرا�شات العليا جلامعة بغداد  خالل حرب 

)2003
6-  45 – كتب اأخرى متعددة يف الفقه والتاريخ  واللغة و�ش�ى ذلك منها: 

اأمثال الع�ام يف دار ال�شالم- �شذرات من طب البادية- ر�شالة يف خيل 
العرب امل�شه�رة- الق�ل االأنفع يف الردع عن زيارة املدفع- كتاب ال�ش�اهد 

الكتب املطب�عة
1- نيل املراد يف اأخبار بغداد

2-  اأخبار بغداد وما جاورها من البالد
3- تاريخ م�شاجد بغداد واآثارها

4- بل�غ االإرب يف اأح�ال العرب: وه� من اأهم كتب االل��شي وقدفاز 
بجائزة ال��شام الذهبي مللك ال�ش�يد  

5-  تاريخ جند
6-  ال�شرائر وما ي�ش�غ لل�شاعر دون الناثر

7-  ر�شالة ال�ش�اك امل�شتن�شريات
8-  البئر البن االأعرابي

9- النحت
وع�شرات غريها

يعد كتاب )امل�شك االذفر يف ن�شر مزايا القرن الثاين ع�شر والثالث ع�شر( من 
كتب الرتاجم املهمة فقد �شّخ�ض اأف�شل رجال القرنني وكتب يف حي�اتهم 

ون�شاطاتهم العلمية واأ�شرهم واأ�شفارهم وم�ؤلفاتهم وكان من ه�ؤالء :ال�شيد 
عبد الله بن حمم�د بن دروي�ض وابي الثناء االل��شي  واأب� الربكات نعمان 

خري الدين وهم من االآل��شيني.
ومن العلماء ال�ش�يديني: عبد الله ال�ش�يدي  واأحمدبن ابي الربكات واأبي 
املعايل علي بن حممد �شعيد و�ش�اهم  ،ومن العلماء االآخرين حممد ح�شني 
اآل عبد اللطيف وحممد اأمني بن حممد �شالح املدر�ض وعبد الباقي العمري 

احل�شني وعبد الغفار االأخر�ض وغريهم كثري وه� بذلك ال ي�ؤرخ لرتاجم 
الرجال فقط بل لبيئتهم وجمتمعهم ومعاركهم االأدبية وال�شيا�شية وعالقاتهم 

مع ال�الة والق�شاة واحلكام.
وقد نهد الباحث الدكت�ر عبد الله اجلب�ري اىل حتقيق الكتاب ومتابعة 

االأن�شاب واالأماكن والرتب واملدار�ض واملفاكهات الدائرة متابعة دقيقة 
�شافية فجاءت تعليقاته مبثابة كتب على كتاب.

المسك االذفر

تاأليف/ حمم�د �شكري االآل��شي
حتقيق/ د. عبد الله اجلب�ري

مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

يف ن�سر مزايا القرن الثاين ع�سر والثالث ع�سر

ال�حدة وان 
يحل رجل مكان 
ابيه على �شرير 

الزوجية ه� امر 
�شعب بالن�شبة 

ل�شبي مازال يف 
ريعان ال�شباب 

مازال مل يتفتح 
بعد بالكامل 

لي�شت�عب 
ا�شكاالت الرجل 
واملراأة ب�شكلها 

الكامل واحلقيقي.
عندما ترجل االثنان لبيع الل�حة املزيفة 

التي حتمل ت�قيع ال�شخ�شية املهمة وحني 
متت ال�شفقة مت العث�ر على م�شدر رزق 

م�ؤقت للرجل املفل�ض –والد غابرييل-
،تط�رات حدثت ب�شبب الر�شم املزيف 

�ش�رة تعك�ض لنا حدوث التالعب ولكن 
بنية �شادقة بطهر االطفال هل يعترب ا�شال 

انه تالعب ام انه حماولة نقية للحفاظ 
على ممتلك مهم ؟؟؟

وا�شتمرت احداث الرواية بن�ع من 
التفاوؤل يدير احل�ارات نح� افق جميل 

وتدور احداث العائلة نح� التح�شن حيث 
بداأ االب بالعمل واالم ت�جهت نح� عمل 
اف�شل وبداأت االم�ر بال�شري نح� منحى 

اف�شل،وهكذا 
انتقلت العائلة 

اىل مكان ومنزل 
جديد وا�شتمر 

االب بتعليم 
االوالد امل��شيقى 

ب�شكل احرتايف 
،،وعادالزوجان 

وقام االب بطلب 
زوجته للزواج 

مرة اخرى 
وح�شر الزفاف 
واال�شدقاء واالقارب وهانا، حفال اقامه 
�شبيدي يف غرفة من �شبيلتز.كل من كان 
يعنيهما كان م�ج�دا ماعدا ار�شي الذي 

كان حا�شرا بروحه.كان زاك منده�شا 
وغا�شبا من الغرية مل يكن هناك فتيان 

كثريون يح�شرون زفاف والديهما وقام�ا 
ب��شع االالت امل��شيقية على من�شة 

وعزف االب وبع�ض ا�شدقائه احلانا من 
االيام املا�شية ورق�ض اجلميع حتى مطلع 

الفجر.
عندما جاء ال�شيف وجد غابرييل نف�شه 

خلف كامريا للمرة االوىل كان ه� وزاك 
على و�شك البدء بت�ش�ير امل�شهد االول 

من الفيلم الذي كانت جتري احداثه يف 
ال�ش�ق املحلي .كانت رومانا تبكي وهي 

ترتدي الثياب التي اختارتها لها االأم  
مبا فيها حذاء ذوكعب عايل ،هانا كانت 
تقف يف اخللفية وهي تت�ش�ق وتبت�شم 

للكامريا كما ل� ان النا�ض يف بلدها 
يرونها من وراء الكامريا .كارل� كان يهتم 
بال�ش�ت وجمم�عة من طالب االب كان�ا 

ي�شاعدون يف اال�شاءة والتجهيزات .
�شيق�م غابرييل بعملية امل�نتاج 

با�شتخدام جتهيزات جاك وحتت ا�شرافه 
.اخريا نظر غابرييل من خالل الكامريا 

وراى امل�شهد االول كما تخيله .كان قد 
تدرب عليه .كان ال�ش�ء مثاليا وكل �شيء 

يف مكانه ال�شحيح.
كان ار�شي هادئا يف الداخل وم�شجعا 

وثابتا.
كان هذا ه� ال�شكل ال�حيد لل�شحر الذي 

اراده غابرييل ،حلم م�شرتك يح�ل 
الق�ش�ض اىل �ش�ر .قريبا �شيحتل اخليال 
ال�شريط ال�شينمائي ،ولن مي�شي كثري قبل 
ان يتمكن االخرون من روؤية ماكان يحمله 

يف راأ�شه خالل اال�شهر القليلة املا�شية 
،ولن يك�ن وحيدا بعد االن .

اختتم الرواية بنهاية مميزة وهي جملة 
للمبدع اجلديد عندما تاكد ان كل من ح�له 

كان جاهزا للت�ش�ير ورفع يده
»ابدا الت�ش�ير »قال« ابدا الت�ش�ير 

–اك�شن«.

غابرييل الفتى ذو اخلم�ض ع�شر ربيعا 
يعي�ض ويعاين �شراعات ازلية بني اركان 

بيته بني والدين خمتلفني يف كل �شيء 
حتى يف غابرييل نف�شه،يلقيه القدر مع 

فراق جربي مع ابيه ب�شبب اخلالفات 
العائلية ،والد غابرييا م��شيقي وفنان 

و�شحاذ مق�مات الت�شتهيها اي امراة 
تقليدية تريد �شكنا وماأوى وعائلة 

م�شتقرة،نب�غه وح�شه الفني مل يك�نا 
لقمة عي�ض يف فم اهله فا�شطر اىل 

اخلروج لرحلة لي�شت معتادة .
هذه بداية رواية )هدية غابرييل( للكاتب 

حنيف قري�شي هذا الكاتب الربيطاين 
اله�ية من اب هندي مهاجر ،يكتب 

حنيف امل�شرحيات والق�ش�ض الق�شرية 
و�شيناري�هات االفالم،�شدرت اهم اعماله 

من دار الن�شر ال�شهرية »فابر اند فابر« 
ويف روايته هذه ا�شتعادة الأج�اء الفن يف 

ال�شتينات ال�شاخبة وقراءة يف حت�الت 
عائلة مهددة بالتفكك يعيد بناءها �شبي 

فنان وذكي.
تبداأ الرواية يف اطار عائلي �شرف حيث 
امل�شاكل التقليدية بني االب كري�ض )والد 

غابرييل وام غابرييل واختالف االراء 
و�شع�بة املعي�شة التي ت�ؤدي اىل قرار 
االنف�شال والعي�ض يف بيتني منف�شلني 

وبقاء غابرييل مع والدته و�شع�بة تقبله 

لل�اقع املرير الذي يحتم عليه التنقل 
بني عائلتني مع �شرامة ق�انني ال�الدة 

ال�ا�شحة جدا حيث تطلب االلتزام 
بالدرا�شة واالبتعاد عن كل مايخ�ض الفن 

خ�فا عليه من ال�شياع وراء احالم اليقظة 
اله�شة .

غابرييل كان يحب الر�شم ب�شرا�شة حتى 
انه ير�شم حتى الف�شاء اخلايل كان ير�شم 

وير�شم وين�شخ ل�شخ�شيات مهمة ل�حاتهم 
يعرب بها عن م�هبة مدف�نة تظهر وا�شحة 

فيما بعد.
كان جل مايغي�ض غابي وج�د اخلادمة 

هانا الق�شري حيث كانت خادمة مهجرة 
الت�شلح بنظره الن تك�ن امراة فهي كائن 

م�شعر بليد خال من م�شاعر االن�ثة اال 
انها ت�شلح كمراقب عام حتى على انفا�شه 

فلي�ض من الغريب ان تعد مرات تب�له 
مثال النها مكلفة بهذا لقاء اجر من والدته 
التي باتت بعد االنف�شال تعمل يف حانة 
كنادلة و�شارت تت�شرف ببع�ض الغرابة 

ا�شبحت ذات مظهر خمتلف وجذابة 
اكرث من ال�شابق كانت ت�شطحب رجاال 

وال�شرب معهم يف وقت متاخر من الليل 
غابرييل مل تكن تعجبه الت�شرفات لكنه 
الميلك من بد فهي ال�الدة احلن�ن مهما 

فعلت كان يكتفي بالتهرب من الدرو�ض قد 
االمكان فجينات ال�راثة التي اكت�شبها 

من والده كانت تزيد من كرهه للمدر�شة 
ي�ما بعد ي�م وميله اللم��شيقى والر�شم 

وال�شينما كذلك حيث اتفق ه� و�شديق 
له يدعى زلك ان ي�ش�را فيلما �شينمائيا 

هن بع�ض ج�انب احلياة يف لندن ولكنه 
منتظر فقط جتميع املبلغ الالزم ل�شراء 

الكامريا ..حتى يبدا مب�شروع العمر املهم 
كما ا�شماه..

ت�شتمر احداث الرواية املت�شل�شلة يف 
�شبعة ع�شر ف�شال حيث تك�ن الرواية ذات 
طرح فكري اكرث مماه� حدثي حيث ت�شري 

االحداث ببطء وا�شح ولكنها ت�شتمل 
على لغة ح�ارية مميزة وخ�ش��شا 

تلك اللقاءات بني ال�الد كري�ض وابنه 
غابرييل،وقد ترجمت بطريقة بارعة للغة 

العربية وقامت برتجمتها ابية احلمزاوي 
وطبعت يف دار املدى للثقافة والن�شر يف 

دم�شق.
الكاتب ي�شف جزء اللقاء بني االب وابنه 

بطريقة بارعة وو�شف يج�شد واقعية 
ممتعة وم�ؤملة بع�ض ال�شيء حيث يلتقي 
ب�الده يف الي�م املخ�ش�ض له ويتعرف 

على ا�شرار �شبابه الفاين مع �شياع 
الفر�شة احلقيقية ،كان كري�ض يعمل مع 
فرقة م��شيقية متنقلة بني البلدان وكان 

الذراع االمين للمطرب ورئي�ض الفرقة 
وحدث ان تعر�ض حلادث يف كاحله منعه 

من العزف مع الفرقة والتنقل بحرية معها 
من ماكن الخر وبهذا فقد عمله بلحظة من 

خيبة امل ،والفرقة ا�شتمرت من جناح اىل 
جناح رمبا كان له الف�شل والدور الكبري 
يف زرع بذرته ،�شكا كري�ض �ش�ء طالعه 
ل�لده رمبا حتى يتفاخر بزمن م�شى او 
لينبهه من ال�ق�ع يف اخطائه املا�شية .

ولقاء ال�الد بعد مدة لي�شت  بق�شرية 
ب�شاحب الفرقة ذي الرثاء الفاح�ض كان 
لقاءا مفاجئا �شريع ال�قع ورمبا بطيء 
النتائج ،كان اللقاء يخل� من احلميمية 

املت�قعة ولكنه كان ذا طالع جيد بالن�شبة 
لغابرييل حيث اكت�شف املطرب والعازف 

امل�شه�ر والذي ات�شح انه ر�شام بارع 
م�هبة غابي املدف�نة يف ر�ش�م بدائية 

حت�ي م�هبة دفينة بني ثناياه،واهم 
مايف اللقاء الهدية التي ح�شل عليها وهي 

ب�شع خط�ط �شكلت ل�حة كانت مرحلة 
مهمة له فيما بعد..

عاد غابرييل اىل بيت والدته بعد نزاع 
ط�يل مع ال�الد كري�ض ح�ل الل�حة 

التي يعتربها والده انها ثروة تدر عليه 
ام�اال طائلة بينما يعتربها غابرييل هدية 
�شخ�شية تعني له الكثري معن�يا بعيدا عن 

املاديات الفانية ..
عند ع�دته للبيت املطامع ت�جهت من جهة 

ال�الدة و�شار الكل يبحث عن الل�حة 

لتدر له الكثري من املال تباحث غابرييل مع 
اخيه الت�اأم ار�شي_هذا الفعل كان دائما 
مايفعله مع روح اخيه املت�فى_وت��شل 

معه اىل حل راه منفذا وحيدا..قام 
غربييل بتقليد ال�ش�رة اال�شلية وو�شع 

ن�شخة يف خزانة امه التي اخذت ال�ش�رة 
لتخفيها ور�شم اخرى واعطاها لل�الد 

ليبيعها ويح�شل على املال وبهذا احتفظ 
بالهدية اال�شلية ومع هذا نال ر�شا والديه 
ولكن بتالعب �شغري كما يراه وان دل على 
�شيء امنا يدل على نب�غ ودهاء لغابرييل 

او نتيجة �شفاء ذهنية راودته عند التفكري 
والتحاور الروحي بينه وبني ار�شي.
كانت الل�حة كما و�شفها غابرييل او 

كما راها متك�نة من »وجه كبري ثم 
وج�ه �شغرية ،حي�انات،خط�ط،ال�ان 
،حركات ا�شياء معتمة حتاول ان ت�شبح 

م�شيئة،مليئة فيها الكثري كما يف م��شيقى 
لي�شرت التي يتقدمها حلن جميل ميكن الأي 

كان ان يتذوقه.
كانت تلك طريقة جيدة لروؤية ل�حة او اي 

عمل فني اخر كما ل� انك الذي قمت به.
للمراأة اخلائنة �ش�ر �شتى تثري اال�شمئزاز 
احيانا ونعطيها العذر احيانا اخرى،والدة 

غابرييل كانت على عالقة مع رجل اخر 
لكنه مل يعرت�ض ملعرفة ان االمر قد انتهى 

بني االب�ين ويف ال�قت نف�شه اح�شا�ض 

عر�س: اوراق

عر�س: �سفاء عزب

يك�سف الكتاب عن موؤلف ثالث 
خطه جمال عبد النا�سر بقلمه 

وكان ذلك بعد قيام ثورة يوليو 1952 
حيث اأ�سدر كتاب »فل�سفة الثورة« 

عام 1953 والذي يعترب مبثابة  اأول 
وثيقة ت�سدر عن ثورة يوليو ت�سرح 

مفاهيمها عام 1953  و�سدر فى 
الذكرى االأوىل للثورة  1952، وهو 

كتاب حمل اأفكار الرئي�س جمال 
عبد النا�سر واأراءه الثورية فى 

ق�سايا عديدة ، واإن كان عبد النا�سر 
قال فيها اإنها لي�ست حماولة لتاأليف 

كتاب وال ل�سرح اأهداف الثورة واإمنا  
هى خواطر اأ�سبه ما تكون بدورية 

ا�ستك�ساف للنفو�س كى نعرف  من 
نحن وما دورنا يف تاريخ م�سر املت�سل 

احللقات وحماولة ال�ستك�ساف 
اأهدافنا و الطاقة التي يجب اأن 

نح�سدها لنحقق هذه االأهداف..
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مع بزوغ الث�رة التكن�ل�جية وجمتمع 
املعل�مات ، انت�شرت مفاهيم وم�شطلحات 

جديدة مثل املجتمع املدين واالأحزاب 
ال�شيا�شية وامل�اطنة ومتكني املراأة وثقافة 

ال�شالم والت�شامح وثقافة حق�ق االإن�شان 
وال�شحافة االإلكرتونية واملنظمات الدولية 

واالإقليمية ، واأ�شبح اجليل اجلديد من 
�شباب الي�م ، بحاجة ما�شة للتعرف على 

هذه املفاهيم ، والتزود منها ، وهذا ما يقدمه 
كتاب » مفاهيم ع�شرية » مل�ؤلفه حممد ثروت، 
ال�شادر عن الدار الثقافية للن�شر بالقاهرة يف 

مئة �شفحة من القطع املت��شط ، باأ�شل�ب 
علمي وجذاب ، مما ي�شاعد كثريًا يف تك�ين 

جيل قادر على الفهم واال�شتيعاب ملفاهيم 
الع�شر ومفاتيح امل�شتقبل . جدير بالذكر 
اأن الكتاب ا�شتمل يف نهايته جمم�عة من 
املالحق ت�شمنت امل�اد االأ�شا�شية مل�اثيق 

واتفاقيات دولية وعاملية يف غاية االأهمية . 

جمتمع مدين
بداأ الكاتب كتابه مبا يخ�ض املجتمع املدين 
واالأحزاب ال�شيا�شية ؛ فتكلم عن زوغ فكرة 
املجتمع املدين وكيف اأنها ترجع يف ن�شاأتها 

اإىل اأيام اأر�شط� حيث كانت تعني جمتمع 
امل�اطنني الذين ال تربطهم عالقات بعائالت 
اأو ع�شائر �شيا�شية ، اإىل اأن طّ�رها » هيجل 

»لت�شبح طرفًا خمتلفًا عن الدولة ، لكنه 
لي�ض مناف�شًا لها ، وحتدث الكاتب اأي�شًا عن 
ن�شاأة اجلمعيات االأهلية وكيف اأن االإغريق 
كان�ا اأول من ك�ن�ا جمعيات خا�شة بهم، 
وكانت عبارة عن جمعيات دينية ومدنية؛ 
فتم تاأ�شي�ض جمعيات الكتاب املقد�ض  يف 

لندن عام 1804م ، ثم كانت البداية احلقيقية 
يف اجنلرتا �شنة 1844م عندما تاأ�ش�شت 

جمعيات التعاون اال�شتهالكي على يد 28 
ن�شاجًا ا�شتطاع�ا عمل جمعية تعاونية 

لت�زيع اإنتاجهم ، لتنت�شر فكرة اإن�شاء 
اجلمعيات املدنية وغريها على يد » ب�ل 

هاري�ض » م�ؤ�ش�ض اأندية الروتاري الدويل ، 
و » بيل دراتي�ن » م�ؤ�ش�ض منظمة » اأ�ش�ى 
الدولية » لرعاية املبدعني االجتماعيني يف 

العامل ، ونف�ض ال�شيء بالن�شبة لـ » بيل 
جيت�ض » اأ�شهر م�شمم للربجميات يف العامل . 

اأحزاب �سيا�سية
ويف جزء اآخر من الكتاب ، تناول امل�ؤلف كل 
ما يخ�ض مفه�م االأحزاب ال�شيا�شية ؛ فتكلم 

عن بداية ن�شاأة االأحزاب ال�شيا�شية باجنلرتا 

، وكيف اأن بداية ظه�رها كان ب�شبب انق�شام 
يف جمل�ض العم�م الربيطاين يف عهد �شارلز 
االأول ) 1625 ـ 1649م ( هذا االنق�شام الذي 
حت�ل اإىل حرب بني امللك والربملان ، ليتك�ن 

بعد ذلك حزبان �شيا�شيان هما » حزب الت�ري 
» Tory اأو املحافظ�ن فيما بعد ، و » حزب 
ال�يج » Whig  اأو االأحرار فيما بعد ، اإىل 

اأن ن�شاأ حزب العمال الربيطاين يف نهاية 
القرن الـ19 كرد فعل لنظام الث�رة ال�شناعية 

، ويذكر الكاتب اأن ن�شاأة االأحزاب ارتبطت 
بنقابات العمال وباجلمعيات الفكرية 

مثل » اجلمعية الفابية » التي تاأ�ش�شت يف 
اجنلرتا اأي�شًا عام 1884م بف�شل جه�د 
مثقفني اإجنليز ، وكان من اأبرز اأع�شائها 

املفكر املعروف ج�رج برنارد �ش�، وقد اأكد 
الكاتب على تاأثري الث�رة ال�شناعية يف 

اأوروبا عام 1765م ، والث�رة الفرن�شية عام 
1789م ، ثم حركات اال�شتك�شاف اجلغرايف 

يف اأمريكا واإفريقيا يف القرنني اخلام�ض 
ع�شر وال�شاد�ض ع�شر، يف ن�شاأة االأحزاب 
ال�شيا�شية ، وعلى اأن اأ�شهر االأحزاب يف 

العامل هما احلزبان اجلمه�ري والدميقراطي 
يف ال�اليات املتحدة االأمريكية . 

بني املواطنة والهوية 
ويف اإطار حتليله ملعنى ومفه�م امل�اطنة 

، حتدث الكاتب عن الفرق بني » امل�اطنة » 
و » اله�ية » ، م��شحًا اأن االأوىل جت�شيد 

لن�ع من ال�شعب يتك�ن من م�اطنني يحرتم 
كل فرد االآخر ، ويتحل�ن بالت�شامح جتاه 

التن�ع الذي يزخر به املجتمع ، اأما اله�ية 
فهي تعني اخل�شائ�ض النف�شية واحل�شارية 
واالجتماعية وال�شيا�شية لفرد اأو �شعب ما ، 

وتتبل� يف ال�شع�ر باالنتماء ويف التعبري 
عن ال�شع�ر �شيا�شيًا ، وتطرق الكاتب اأي�شًا 
اإىل » مفه�م اآخر للم�اطنة » ظهر على يد » 

ج�ن �شتي�ارت ميل » يف القرن التا�شع ع�شر 
؛ عندما حتدث » ميل » عن �شرورة تربية 

الن�ضء تربية تخدم مبادىء الدميقراطية عن 
طريق تنمية الف�شيلة والذكاء وال�عي فيهم 

، ال ب�ا�شطة اأماكن العلم فقط ، اإمنا ب�ا�شطة 
االأ�شرة ؛ بحيث يك�ن » ال�شالح العام » يف 

مقدمة االأهداف التي يتطلع اإليها االأبناء 
دائمًا ، وربط الكاتب بني » امل�اطنة » من 

جهة ، وبني » التح�ل الدميقراطي » من جهة 
اأخرى ؛ فاأو�شح اأن مفه�م امل�اطنة يكت�شب 

مكانة مركزية يف عملية التح�ل الدميقراطي 
من خالل تر�شيخ مبداأ امل�شاواة الكاملة يف 

احلق�ق ال�شيا�شية والقان�نية بني امل�اطنني 
، دون متييز يف الدين اأو العرق اأو اجلن�ض 

اأو اللغة واملذهب . 

املراأة 
وبعد اأن قام امل�ؤلف با�شتعرا�ض جمم�عة من 
احلق�ق ال�طنية التي يجب اأن حت�شل عليها 

املراأة يف كل مكان ، م�شتندًا اإىل ن�ش��ض 
وم�اثيق دولية كثرية متنع التمييز �شدها 

وترفع ال��شاية من عليها ، حتدث الكاتب 
كذلك عن جمم�عة من الع�امل اعتربها 

معيقة لتقدم املراأة وتعزيز مكانتها يف 
املجتمع ؛ فذكر منها » ع�امل ثقافية » ُينظر 

خاللها اإىل املراأة باعتبارها كائنا �شعيفا 
يحتاج دائمًا اإىل ال��شاية ، واأن قراراتها لن 
تك�ن �شائبة ، ومن ثم ي�ؤدي ذلك واقعيًا اإىل 

عدم ت�ريثها والت�شييق عليها يف الزواج 
والطالق وال�شفر وكافة حق�قها االإن�شانية 
وعدم منحها فر�شة اختيار منط حياتها ، 

وذكر اأي�شًا » ع�امل اقت�شادية » منها الفقر 
واالن�شغال مبطالب احلياة الي�مية ، وه� ما 
ميثل عائقًا اأمام متكني املراأة وم�شاركتها يف 

احلياة العامة ، حيث ت�شري تقارير التنمية 
الب�شرية اإىل ارتفاع ن�شبة االأ�شر الفقرية التي 

تعيلها امراأة ، ويقرر الكاتب اأن درا�شات 
االحتاد الربملاين الدويل عن متثيل املراأة 
يف الربملانات واحلك�مات ي�شري اإىل اأنه 

حتى اب 1999م �شغلت املراأة من�شب رئي�ض 
الدولة يف �شبع دول ، ومن�شب نائب الرئي�ض 

يف خم�ض دول ، واأ�شبحت رئي�شة للحك�مة 
يف ثالث دول ، بينما ن�شبة ت�ليها للمراكز 

ال�زارية ال تزيد عن 1.8% ، ون�شبة متثيلها 
يف املجال�ض الت�شريعية والتي بلغت مداها 
يف الدول اال�شكندنافية 39% بينما جاءت 

الدول العربية يف املرتبة االأخرية وذلك 
بن�شبة 3% فقط . 

ال�سحافة االإلكرتونية 
ويف الكتاب اأفرد الكاتب الف�شل الرابع منه 

للحديث عن ال�شحافة االإلكرتونية باعتبارها 
مفه�مًا جديدًا اأفرزته الث�رة التكن�ل�جية 
احلديثة ؛ فذكر م�شطلح » االإعالم البديل » 
وكيف اأنه يطلق على مثل تلك الن�عية من 
ال�شحف االإنرتنتية التي اأتاحت ن�عًا من 

الت�ا�شل والتفاعل احلر بني ال�شباب وكّتاب 
وحمرري تلك ال�شحف ، وذكر اأي�شًا اأن اأول 

جتربة لن�شر االأخبار اإلكرتونيًا كانت عام 
1971م عندما قام » مكتب الربيد العام » يف 

بريطانيا ، ببدء العمل فيما يطلق عليه خدمة 
» بري�شتل » ، اأي اإتاحة ن�شرات اإخبارية 
، واإجراء املعامالت امل�شرفية من املنزل 
، ثم ظهرت خدمة » التليك�ض » اأو عر�ض 

الن�شرات االإخبارية عرب تليفزي�ن ي�شتقبل 
هذه اخلدمة ، ويف مطلع الثمانينيات جنح 

الفرن�شي�ن يف ا�شتخدام نظام » مينتل » 
للمعل�مات االإلكرتونية ، وكانت �شحيفة 

» ليربا�شي�ن » اأول من ا�شتخدمت هذه 
ال��شيلة االإلكرتونية لن�شر نتائج مناف�شات 

دورة ل��ض اأجنل��ض لالألعاب االأوليمبية 
عام 1984، قبل اأن تظهر الطبعة االأوىل من 
ال�شحيفة يف �ش�ارع باري�ض ، اإىل اأن بداأت 

ال�شحف العاملية الكربى ت�شتخدم تقنيات 
الكمبي�تر ، حتى قال » بيل جيت�ض » مق�لته 

ال�شهرية » اإن م�شتقبل ال�شحافة املطب�عة 
يتمثل يف ا�شتخدام االإنرتنت » . 

ثقافة ال�سالم 
وخالل الف�شل ال�شاد�ض من الكتاب ، تناول 
امل�ؤلف » ثقافة ال�شالم والت�شامح » ، م�ؤكدًا 
ظه�ر هذا امل�شطلح نتيجة تزايد النزاعات 

امل�شلحة واحلروب امل�شتمرة يف مناطق 
متفرقة بالعام ، ثم ق�ّشم امل�ؤلف » بناء ال�شالم 
» داخل اأي دولة اإىل ق�شمني رئي�شيني ؛ االأول 
بناء ال�شالم من خالل اجلهد ال�طني ، مبعنى 

اأن تك�ن الدولة يف �شالم مع نف�شها قبل اأن 
تفكر يف اأن يك�ن لها دور يف بناء ال�شالم 
واإنهاء النزاعات اخلارجية ، وثانيًا بناء 

ال�شالم من خالل الدعم الدويل ، مبعنى قيام 
دول العامل بدعم وم�شاندة اجله�د ال�طنية 

داخل اأي دولة م�شطربة ، وذلك بتقدمي املنح 
وامل�شاعدات االإن�شانية �شد اجل�ع والفقر 

ونزوح امل�اطنني ، وحتدث الكاتب عن 
االإنفاق الع�شكري يف العامل ، م�ؤكدًا ـ بح�شب 

اإح�شائيات خا�شة ـ اأنه يقدر بنح� 784 
مليار دوالر اإىل ما بعد عام 2000 ، واأن دواًل 
يف اإفريقيا واأمريكا الالتينية و�شرق وجن�ب 

اآ�شيا ، وال�شرق االأو�شط ، حتتل املراكز 
االأوىل يف االإنفاق الع�شكري حيث ي�شري 

تقرير �شادر عن االأمم املتحدة اإىل اأن الدول 
الـ 49 االأكرث فقرًا ح�ل العامل ، هي االأكرث 

ح�ش�اًل على االأ�شلحة ، واأ�شاف الكاتب 
اأخطارًا اأخرى تهدد ثقافة ال�شالم بخالف 

الت�شلح ؛ منها زعزعة النظام البيئي وانقطاع 
م�ارد الطاقة واالأزمات االقت�شادية والهجرة 

غري ال�شرعية واالأوبئة الفتاكة ، باالإ�شافة 
اإىل تهديدات ع�شر املعل�مات.

اأعلنت �شركة "مرتوب�ليتان" االأمريكية اأنها تعتزم 
ترجمة رواية "مرتو" لر�شام الكاريكاتري جمدي 
ال�شافعي اإىل االإجنليزية، وهي الرواية التي مت 

م�شادرتها من قبل النظام امل�شري ال�شابق، واتهام 
م�ؤلفها بـ "خد�ض احلياء العام".

وبح�شب "ب�ابة االأهرام" �شبق اأن ترجمت رواية 
الدول  االإيطالية ومت ت�زيعها يف عدد من  "مرتو" اإىل 

العربية مثل لبنان واالإمارات وذلك بالرغم من عدم 
تداولها يف املكتبات امل�شرية.

ويف تقرير ل�شبكة "�شي اإن اإن" االإخبارية ذكر اأن 
ال�شافعي �شعى لن�شر روايته عام 2008، ولكن مت 

حظرها يف م�شر، كما مت تقدميه للمحاكمة ه� ونا�شر 

الرواية، و�شدر بحقهما حكم بتغرميهما مبلغا قدره 
خم�شة اآالف جنيه م�شري، كذلك اأ�شدرت املحكمة 

قرارًا مب�شادرة الن�شخ امل�شب�طة من الرواية، بدع�ى 
خارجة". األفاظ  على  "احت�ائها 

كما ذكر التقرير اأنه عقب جناح "ث�رة 25 يناير" 
وجه ال�شافعي طلبا اإىل وزير الثقافة بحك�مة ت�شيري 

االأعمال، الإعادة اإ�شدار الرواية وتداولها يف م�شر، اإال 
اأن ال�زير قال اإن الرواية مت وقفها ب�ا�شطة ال�شلطات 

الق�شائية، والبد من الع�دة اإىل املحكمة لل�شماح 
باإ�شدارها من جديد.

يرى ال�شافعي اأنه "من غري املعق�ل اأن تتم حما�شبة 
اأي كاتب اأو مبدع ب�شبب �شيء ن�شجه من خياله"، 

معتربًا اأن ال�شبب احلقيقي وراء م�شادرة الرواية لي�ض 
خد�ض احلياء العام، بل احت�اءها على بع�ض امل�اقف 

ال�شاخرة من رم�ز �شيا�شية يف م�شر.
يذكر اأن رواية "مرتو" هي اأول رواية م�شرية م�ش�رة 

وتدور اأحداثها ح�ل �شاب متخ�ش�ض يف برجميات 
احلا�شب االآيل، يتعر�ض لالإفال�ض ب�شبب ف�شاد وت�شلط 

بع�ض رجال االأعمال واحلك�مة، فيقرر ه� و�شديق 
له �شرقة اأحد البن�ك، فيكت�شف اأن القائمني على البنك 

فا�شدون اأي�شًا. وتتعر�ض الرواية لبع�ض االأو�شاع 
التي كانت �شائدة يف فرتة حكم الرئي�ض امل�شري 
ال�شابق، وكيفية تعامل ال�شرطة مع االحتجاجات 

ال�شلمية.

ك����ت����اب ف���اض���ح

رواية "مترو" تعاود الظهور بنسخة إنجليزية

ُعّد مرجعًا مي�سراً مل�سطلحات ال�سيا�سة احلديثة يف ع�سر الثورة التكنولوجية:

.. يقود ال�سباب نحو ا�ستيعاب �سهل الأ�سا�سيات املجتمع ال�سيا�سي واالإن�ساين اجلديد

مفاهيم عصرية
عر�س :اوراق

 يعمل الباحث ناجح املعم�ري منذ ربع 
قرن يف جمال االأ�شط�رة، وتاأويل الن�شق 
القرائي واأ�ش�له، واالأطرا�ض االأ�شط�رية 

وم��ش�عة اجلن�ض يف االأ�شاطري القدمية، 
وله يف هذا املجال اأكرث من ع�شرة كتب، يف 
هذا الكتاب امل��ش�م – التفاحة والناي – 

االأ�شط�رة يف »كتاب الي�م.. كتاب 
ال�شاحر« لل�شاعر عبد الزهرة زكي يبحر 

الباحث ناجح املعم�ري يف خلجاته 
االأ�شط�رية وي�شتغل فيه وعليه بدرا�شة 

هائلة يف اجتهاداته النظرية واملعرفية 
ه –  والفكرية والتاريخية، ويبداأ من ن�شّ
هذا خبز - .، ي�شتهل درا�شته لهذا الن�ض 

بعن�نة رئي�شة ي��شمها بـ)هذا خبز 
وا�شتيقاظ اأ�شط�رة االأُم الكربى / وابنها 

القتيل( يق�ل الباحث: »اإّن ن�ض »هذا خبز« 
لل�شاعر عبد الزهرة زكي اإ�شارة وا�شحة 

وعالمة �شريحة ملا ه� منتقد يف حياتنا، 
لكنه ينط�ي على �شعريات مقد�شة ذات 

طابع ديني »بدائي« الأن اخلبز مرحلة من 
اأهم مراحل احل�شارة االإن�شانية واالأط�ار 

والع�ش�ر... واالإن�شان م�شتمر ببذله كل 
�شيء من اأجل حياته..؟! ي�شتدعي الباحث 

ناجح املعم�ري يف حميط درا�شته هذه 
تاريخ االأديان وي�ؤكد اأن هذا التاريخ كان 
قد اعتمد واعترب القمح رمزًا لاِلله / االبن 

القتيل الذي ابتداأ بااِلله ال�ش�مري دم�زي، 
مرورًا باأوزري�ض واأدوني�ض ودي�ن�شي�ض 
واآتي�ض ومريا الفار�شي واخل�شر و�ش�ال 
لل�شيد امل�شيح... وقد تاأكد ذلك عرب العديد 

من املمار�شات ال�شائعة لدى ال�شع�ب، 
وذلك ب��شفها طق�شًا دينيًا له �شلة بالقمح 
واخلبز، وقد تط�رت لتحل حملها طق��ض 

اأخرى لكنها مل تختف، بل ظلت بع�ض 
�شعائر ت�شري اإليها واإىل اأ�ش�لها... اإّن 

اخلبز ه� روح النبات، يرت�شي مب�ته 
حياة لنا. وذلك بفعل �شريورته اجلديدة 

خبزًا، م�ؤكدًا يف ذلك ال�شاعر بروؤيته، 
ي�شرخ »هذا خبز« معلنًا اأّن االله مت�ز / 
اخل�شر، قد حتايل على الدورة الزراعية 
التي عرف بها ومن خاللها، حتى نزوله 

على امل�ت االأر�شي، فه� اإذن مرتبط مع 
احلياة مثلما حلظة ارتباطه االأنباتي االأول 

وتغريت بذلك معادلة ال�الدة وامل�ت 
التم�زية يف ن�ض ال�شاعر عبد الزهرة 

زكي، اإّن ال�شاعر احلقيقي ال يختار رم�زه 
اخيارًا واعيا، واأمنا الرمز يفر�ض نف�شه 

عليه كيانًا، حينما ي�شتمد روحه من ال وعي 
ال�شاعر، ومتنحه جتربته جت�شيدًا، بهذا 

جند االأ�شط�رة ال�احدة وقد حتررت 
مرات عديدة من جن�شها وبروؤية خمتلفة 
عن التي �شبقت... لقد ابتعد ال�شاعر عبد 

الزهرة زكي عن التفاعل التقريري مع 
اأ�شط�رة، بل اأ�شاطري ن�شه، ونظر اليها 

نظرة فاح�شة، واختار روؤيته لبنية 
اال�شط�رة العامة، كاإطار للخ�شب وامل�ت 

وبعدها اأوجد ه� اأ�شط�رته، فكانت 
اأ�شط�رة اجل�ع / اخلبز، التي قادت اأو 
اأ�شارت بدقة اإىل اأ�شاطري تنا�شت معها.. 

اإّن اخلبز بهذا االأت�شاع الداليل، تنامت 
ق�ته واإ�شارته املقد�شة و�شارت له وظائف 

ي�مية / وروحية مقد�شة اأي�شا، ذات 
�شفات تبدو اأحيانا من املحرمات، الأن 

اخلبز من ديانات ال�شرق مك�ن من القمح 
الذي ه� رمز لاِلله مت�ز، وه� االله 

القتيل، كما اأ�شرنا �شابقًا، الذي بداأ ينم� 
تدريجيا يف مراحل ح�شارية خمتلفة 

وديانات جديدة ابتداء بال�ش�مريني 
ومرورًا بالبابليني واالآ�ش�ريني، وات�شع 
كثريا يف ال�شاحل ال�ش�مري واالأغريقي 
والروماين واأغلب الديانات يف العامل، 

وظلت ق�ة اإ�شارة اخلبز �شاغطة 
با�شتغاالتها وتط�ر دالالتها الفكرية 

واحل�شارية حتى و�شل ال�شاحل ال�ش�ري 
اىل مرتبة عالية جدًا، و�شار رمزًا لل�شيد 

امل�شيح، لذا ات�شع تقدي�ض اخلبز من خالل 
�شم�لية الداللة فيه ولك�ن رمزيته يف 

ات�شاحه و�شرّية العالقة معه 
وخ�ش��شيتها. اخلبز يف ن�ض ال�شاعر عبد 

الزهرة زكي له فاعلية كبرية وخطرية 
لدوره املنتج ملجتمع ح�شاري، لقد جت�شد 
اخلبز يف الن�ض رمزًا للغذاء والت�شحية 

يف املعتقد امل�شيحاين، مثلما جت�شد يف 
ن�ض ال�شاعر، لقد �شاد ن�ض – هذا خبز – 

نف�شه ف�ق اأ�شط�رته التي ا�شت�لدها 
ال�اقع الي�مي املتكرر، ويف انتقاالت 

الباحث لدرا�شته هذا لن�ض ال�شاعر ي�رد 
عدوًا من الثيمات ال�شعرية التي تت�افق 

وطروحاته املعرفية والتطبيقية مل��ش�عة 
اخلبز،. يق�ل الباحث »لقد تغريت ا�شياء 

يف هذا الن�ض، الأن ال�شاعر خلقها ب�ش�رة 
اخرى، نقية اأكرث مما ه� جمرد اأ�شتعارية 

اأو خارجية ملتقطة امللتمع الرباق. لقد 
تغريت املاأل�فات، من اأجل اأن�جاد رم�ز 
الن�ض. ينتقل الباحث اإىل ف�شل اآخر يف 

كتابه ه� »االأ�شط�رة والطق��ض« ويعن�ن 
ا�شتهالل الف�شل بـ))حماكاة للزمان 

االأول((، اإّن جهد الكاتب الباحث ناجح 
املعم�ري يقع �شمن ا�شتغ�ار االأعماق 

الذاتية لن�ش��ض ال�شاعر عبد الزهرة زكي 
وتعالقاتها ال�شط�رية، يق�ل �شمن منت 

الدرا�شة: »تت�شع داللة الع�شق يف ن�ش��ض 
كتاب ال�شاحر، وال تعني احلب والذوبان 

واالآخر، واإمنا الدخ�ل اىل دائرة ال�شحر«، 

لقد ا�شارت ن�ش��ض كتاب ال�شاحر يف اأكرث 
من ن�ض اىل هيمنة ف�شاء والرع�ية 

ومتظهراته الكا�شفة عن ازدواج العالقة 
بني قطبي احلياة، املذكر / امل�ؤنث. وكان 

هذا ال�له واالأن�شداد لهذه العالقة بني 
االأثنني لهيمنة ال�شحر الذي عرفته ال�شع�ب 
القدمية وك�شف عنه الدر�ض االنرثب�ل�جي 
كثريًا وخ�ش��شا درا�شات ليفي �شرتاو�ض 

عن اجلماعات الهندية، اإنها م�شح�رة 
والعالئم البادية عليها م�ؤكدة ذلك – وجهي 

�شاحب / وعيناي ذابلتان وا�شابعي 
ناحلة،. ت�شف ن�ش��ض ال�شاعر عن 

ت�ظيفات ل�شرديات احلب التي عرفتها 
اجلماعات وتداولتها، لذا ي�حي املنت 

ال�شردي برم�زه واف�شاءات املعنى،. ويف 
مف�شل اآخر م��ش�م بـ جمالية املكان 
واالأ�شط�رة، ي�غل الباحث يف املنت 

وجمالياته، اإذ يق�ل »االإحالة اكرث تبديدًا 
يف �ش�رة اجلبل ورمزيته هي الذك�رة 

املتماهية معه يف الق�ة / االرتفاع / 
ال�شم�خ. كما اأن اجلبل دال على ال�شلطة 

والهيمنة والرفعة، وجعلت منه هذه 
ال�شفات متعاليا، مت�شاميا، واأ�شفت عليه 

العالقة االأختالفية مع ال�شهل ن�عًا من 
القدا�شة التي األزمت ا الأن�شان اأن يرفع 

راأ�شه عاليًا وينظر اإليه،. ويف هذا املنحنى 
ي�ؤكد الباحث على اأن ال�شاعر عبد الزهرة 

زكي قد انحرف باملكان وتغريت خ�شائ�شه 
ال�شهلية اىل اأماكن جبلية للدالالت التي 

تنط�ي عليها اجلبال، لكنه ت�افق ب��ش�ح 
مع ن�شق �شعري كّر�ض عنا�شر اجلن�ض 

املقد�ض ووظائفه حتى تبّدت ن�ش��شه 
جديدة متامًا، ويت�شل هذا اال�شتغال 

للباحث مع العن�نة االخرى امل��ش�مة – 
احتماالت املعنى يف ا�شاطري اجلن�ض. 

باالأ�شارة اىل الناي / النايات تعبري مقنع 
عن ا�شتداد الهيجات يف ج�شد العا�شقة 

وعن ج�ع ط�يل وا�شتعداد لالأت�شال، لذا 
ال ميكن عزل الناي عن الرمز الذكري 

والنايات عن الرم�ز الذك�رية، وال ميكن 
القراءة جتاهل العالقة ال�ا�شحة بني 

الناي والع�شا، الأنهما رمزان دااّلن على 
وظيفة رع�ية وباإمكان كل منهما االإحالة 
على الثاين، تنفتح ن�ش��ض ال�شاعر على 

هذه العالقة بات�شاعها الداليل وازدواج 
الداللة التي تنط�ي على ثنائية الن�ع، 

وهي رمز ذكري واأنث�ي، الع�شا ناي 
الراعي وداللتها كثرية جدًا، وي�ؤكد الباحث 

هنا  على م�شرتكات روؤي�ية لرمز الع�شا 
والناي كما وردت يف املت�ن احل�شارية 

القدمية، والع�شا كما يق�ل: رمز للمجاهدة 
والت�شطف اأي ال�شفر والتعب، وتك�ن كذلك 

رمزًا لل�شلطة على احل�شي اأو لل�ش�يف، اإذ 
تف�شي ن�ش��ض ال�شاعر لتنا�شات عديدة 

جتعلها اأكرث قربًا من تداخالت الن�ش��ض 
وال�شاطري العراقية وال�شرقية يف ك�ش�ف 

وا�شعة للغاية، يت�غل الباحث يف مت�ن 
الكتاب. وي�شتح�شر ك�ش�فاته يف 

العن�نات املت�شعبة اىل ح�ش�ر ال�شعري  
يف الن�ض، ومنها »احلب يف االأ�شط�رية 

الرع�ية« يق�ل الباحث »الراعي رمز معرب 
عن امللك املقرتن مع وظائف الراعي يف 

مرحلته الأّن الراعي رمز ينط�ي على 
وظائفيات فكرية / ودينية و�شيا�شية 

ا�شتحر�شته ن�ش��ض ال�شاعر عبد الزهرة 
زكي »حينما هبط الرعاة اىل ال�شطح / 

هبطت من اجلبل النايات« يجد الباحث: 
باأن الراعي ال�احد ه� الدال امل��ش�عي 

/ والرمزي جلماعة الرعاة، وهنا تربز 
اأمام القراءة ب�ؤرة اختزال اجلماعة / 

بالفرد القادر على االإف�شاء عنهم،،، 
اكت�شفت القراءة وحق�قها يف التعامل مع 
الن�ض اأّن الكامن يف داللة اجلبل الرمزية، 

تتجاوز مع رمزية النايات... اإّن اإهتمام 
ال�شاعر عبد الزهرة زكي بالرمزيات 

االأ�شط�رية وت��شل يف بع�ض من 
ن�ش��شه اىل الثنائيات يف الرم�ز 

والداللة،،، ومن عن�نته االخرى »�شحرية 
الرق�ض واأ�شط�رة اجلن�ض« اإّن العديد من 

ن�ش��ض ال�شاعر عبد الزهرة زكي هي 
ن�ش��ض طق�شية ت�شتغل على مفتاح 

العالقة امل�شح�نة برمزيات وجمازات 
م�شاهمة بت�شعيد الدالالت املغيبة 

وامل�شيّعة و�شط الن�ش��ض ال�شعرية، اإذ 
تفي�ض الن�ش��ض بالطق��ض ال�شحرية 

واالأ�شط�رية بالت�شارك اجلمعي للتماهي 
مع الطبيعة واحللم بالت�فر على التجدد 
واالأنبعاث. وترتا�شل العن�نات واملت�ن 

يف خميال الباحث، ليقرر ويجد »اأجد يف 
ن�ش��ض ال�شاحر« باأنها حمك�مة بن�شق 

حكائي، وا�شح من تن�عات ال�شرد 
والبناء، اإذ تتنامى احلكايات ال�شعرية 

ب�شكل وا�شح وهي ت�شعد نح� و�ش�ح 
البناء اخلفي للحكايات ال�شعرية، ظّل 

ال�شاعر عبد الزهرة زكي منقادًا لالأ�شل 
واإعادة اإنتاجه و�شياغته متماهيا مع 
البدايات الربّيِة، وي�غل الباحث يف 
حتليله لن�ض ال�شاعر امل��ش�م »حتت 

�شجرة التفاح« اإذ يق�ل »ختم ن�ش��ض 
كتاب ال�شاحر وغلقها نهائيا عرب هذا 

الن�ض املفت�ح جدًا ب�شبب �شي�عه 
ومتركزه على الرغم من االأ�شط�رية 

ال�ا�شحة فيه، وي�شيف يف م��شع اآخر 
»املهم يف ن�ض«حتت �شجرة التفاح« والذي 

ميثل خرقًا لالأ�شل ال�شط�ري، ه� بقاء 
التحقق غائبًا، هل ت�شلم الفتى التفاحة؟ 

ظلت ال�شجرة يف ن�شه االآخر »طائر 
القلب« بعيدة عن التخ�شي�ض، لكنه يعّرفها 

يف بداية كالمه يف عن�ان اآخر »ال�شجرة 
ميتان�ض.« هذه مق�لة فل�شفية حديثة يف 
الفكر الفرن�شي اجلديد، هي نتاج عدد من 

العنا�شر واخل�شائ�ض اال�شط�رية، 
وارتبطت باالأر�ض باعتبارها واحدًا من 

متظهرات اخل�ش�بة وي�شتعر�ض الباحث 
اقرتان التفاحة وما لها من اأ�ش�ل قدمية 
جدًا، ويخل�ض اىل الق�ل:«ويبدو يل باأّن 

ال�شاعر قد اأخ�شع ن�شه الأهم ما يف 
اأ�شط�رة االإغ�اء واكت�شاف اجل�شد 

ومعرفة اللذة..« ال�شعر يف كتاب ال�شاحر 
ير�شخ املغاير واملختلف والالماأل�ف ويف 

ال�قت نف�شه ي�ش��ض املاأل�ف كما قال 
هايدجر، واحل�شنة اجل�هرية التي مل 

ن�شر لها هي �شع�د التجدد والتحكم 
معرفيا باللحظة اليقظة / وال�شاعدة ومل 
ت�شر كل ن�ش��ض – كتاب ال�شاحر – اإىل 

امل�ت واالندثار والرتميد، وجعل ال�شاعر 
عبد الزهرة زكي من االإبقاء على احلياة 
وا�شتمرار التجدد ن�شقًا ثقافيًا معرفيًا. 

الأنه ي�ؤمن باأَن املجال االأق�ى يف العامل 
ه� البقاء...اأن مثل هذه الدرا�شات �شتبقى 
خالدة عرب الع�ش�ر و�شتنهل منها االأجيال 

الالحقة كل ما يفيدها يف درا�شة 
االأ�شط�رة وامليثي�ل�جيا ودواخل النف�ض 

االإن�شانية ولذائها ورغباتها وحاجاتها 
احلياتية .

التفاحة والناي
عر�س: �ساكر جميد �سيفو

االأ�سطورة يف كتاب اليوم... كتاب ال�ساحر
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تعاين الثقافة العراقية من م�شكالت مرّكبة؛ م�روثة، واأخرى م�شتجدة برزت 
بعد ني�شان 2003، ومنها تلك التي تتعلق بالكتاب العراقي طباعة وت�ش�يقًا 
وت�زيعًا وترويجًا. وميكن مل�ؤ�ش�شة واحدة فعالة اأن تق�م باملهمات الثالث 
االأخرية معًا اإذا ما وجدت مبمكنات مادية منا�شبة، واآليات عمل �شحيحة، 
واإدارة خمل�شة ذات كفاءة مهنية. وكانت لدينا يف ال�شابق الدار ال�طنية 

للت�زيع، والتي جرى ت�شفيتها بعد �شق�ط نظام �شدام، تاركة فراغًا، اأو قل 
اختالاًل، يف البنية التحتية للثقافة العراقية. وقد كان من املمكن االإبقاء عليها 

وتط�يرها، اأو اإيجاد بديل لها تق�م ب�ظيفة ت�زيع املطب�عات العراقية 
يف بغداد ومدن العراق االأخرى، لكن هذا مل يحدث ل�ش�ء احلظ. ويبدو اأن 

القائمني على اأمر الثقافة يف العراق مل يفكروا جّديًا بهذه امل�شكلة واأ�شرارها 
على م�شتقبل الثقافة يف بالدنا. ويف حقيقة االأمر فاإن م�شكلة الت�زيع تعد 

واحدة من اأخطر امل�شكالت واأكرثها اإزعاجًا يف نظر املثقفني العراقيني ال�شيما 
املبدعني والعاملني منهم يف حق�ل الثقافة املطب�عة، ناهيك عن القّراء الذين ال 
ي�شتطيع�ن العث�ر ب�شه�لة على الكتب التي ُتطبع فعليًا، لعدم وج�د ما يكفي 

من قن�ات ت�زيع لها منت�شرة يف مناطق العا�شمة واملحافظات.
   واإذا ا�شتثنينا مكتبات �شارع املتنبي ومدخل �شارع ال�شعدون يف بغداد 

فاإن معظم املكتبات االأخرى قد اختفت بعدما حت�لت اإىل مطاعم وحمال لبيع 
االأحذية وال�شلع اال�شتهالكية املنزلية وغريها. وحتى اأغلب هذه املكتبات 

املتبقية ال تتعامل مع الكتاب العراقي، ال�شيما تلك املطب�عة يف م�ؤ�ش�شاتنا 
الثقافية الر�شمية مثل دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ودار املاأم�ن للرتجمة 

والن�شر ودار ثقافة االأطفال ودار احلكمة وغريها. 
   ف�جئت �شخ�شيًا قبل مدة ب�ج�د اإ�شدارات جيدة لدار املاأم�ن وهي 

التي تخت�ض برتجمة كتب االأدب والفن والفكر العاملية. وقد اقتنيت منها، 
دفعة واحدة، من من�شدة عر�ض مت�ا�شعة يف مقر احتاد االأدباء يف �شاحة 

االأندل�ض، اأكرث من ع�شرة عن�انات، وبع�شها كان قد طبع قبل ثالث اأو اأربع 
�شن�ات. وحني حتدثت الأ�شدقائي عنها ف�جئ�ا هم اأي�شًا ب�ج�د مثل تلك 

العن�انات املهمة. واحلال ذاتها تنطبق على دار ال�ش�ؤون الثقافية، وهي 
يف احلقيقة اأهم م�ؤ�ش�شة ن�شر عراقية، لكن مطب�عاتها ال ت�ّزع ب�شكل جيد، 
على الرغم من اأنها تقيم اأو ت�شارك يف معار�ض، يف داخل العراق وخارجه، 
ولها بع�ض قن�ات الت�زيع املحدودة يف حمافظات قليلة. ومن يتج�ل يف 

مكتبات �شارع املتنبي و�شارع ال�شعدون لن يعرث اإال على عن�انات حمدودة 
جدًا ومنتقاة من اإ�شدارات هذه الدار. واأرى اأن تتفرغ هذه الدار ل�ش�ؤون 
طبع الكتاب العراقي، وُي�شار اإىل تاأ�شي�ض دار اأخرى للت�زيع. وبالتاأكيد 

هذا ال مينع اأن ت�جد دار ال�ش�ؤون لنف�شها بع�ض قن�ات الت�زيع ) مكتبات 
يف املتنبي وال�شعدون ومناطق اأخرى ( على غرار ما فعلته دار املدى ودار 

اجلمل، فلهما مكتبات خا�شة بهما يف مناطق بغداد. وميكن مل�ؤ�ش�شاتنا 
املخت�شة بطبع الكتاب اأن تقيم اأك�شاكًا لبيع الكتب يف مناطق من بغداد 

ومراكز املحافظات يدير كل منها م�ظف مثلما لدى احتاد الكتاب ال�ش�ريني ) 
العرب ( يف �ش�ارع و�شاحات ال�شام. 

   اأخريًا، اأقرتح اأن تبادر وزارة الثقافة ب�شخ�ض وزيرها اجلديد الدكت�ر 
�شعدون  الدليمي اإىل اإقامة ندوة م��شعة ملناق�شة م�شكالت الكتاب العراقي 
) وندوات اأخرى لبقية امل�شكالت ( يف مراحل طباعته وت�زيعه يف الداخل 

واخلارج، وكيفية الرتويج له عرب و�شائل االإعالم، وبا�شتخدام 
اأ�شاليب االإعالن احلديثة. وذلك مب�شاركة م�ؤ�ش�شات ال�زارة 

املعنية ف�شاًل عن احتاد االأدباء، وبع�ض املثقفني 
واالأكادمييني، اإىل جانب النا�شرين وامل�زعني يف 
القطاع اخلا�ض، واأ�شحاب املكتبات الكبرية، على 
اأن تتح�ل احلل�ل املتفق عليها يف تلك الندوة اإىل 

برنامج عمل لل�زارة، لل�شن�ات القادمة، يف هذا 
اجلانب الثقايف احلي�ي، ومن دون التفكري باملردود 

املادي العاجل.

الكتاب العراقي
 ومشكلة التوزيع

سعد محمد رحيم
اتكاأت الدرا�شات النقدية احلديثة على 

مناهج متعددة لقراءة ق�شيدة النرث، فهناك 
املنهج البني�ي والتفكيكي والتاريخي 

والنف�شي واالجتماعي واالنطباعي ،وقد 
حظي هذا اجلن�ض االأدبي ب��شفه معطى 

اإبداعيا باهتمام وا�شح يف الدرا�شات 
واالأبحاث املعا�شرة ،حيث  اجتهد 

الباحث�ن يف التاأ�شيل لق�انينه وطرائق 
تعبريه ،وا�شتطاعت ال�شعرية العراقية ان 

تلفت نظر النقاد اإىل مناذجها يف �شياغة 
ال�شكل ال�شعري او جدل التاأ�شي�ض .

وياأتي كتاب )الف�شاء الت�شكيلي لق�شيدة 
النرث ( للدكت�ر حممد �شابر عبيد اإ�شافة 

مهمة يف هذا امليدان،حيث يتق�شى يف 
بحثه ظاهرة )الكتابة باجل�شد و�شراع 

العالمات(.
ويف مقدمة الكتاب اأ�شار الباحث اإىل 
خ�ش��شية مكانية وزمانية وظرفية 

ق�شيدة النرث ،حماوال قراءة مك�نات هذه 
الظاهرة ال�شعرية واإ�شكاالتها  وق�شاياها 

الروؤي�ية الت�شكيلية ،كما تناول الكتاب 
االأمن�ذج العراقي ب��شفه ا�شتثناء 

مركزيا يف ق�شيدة النرث العربية احلديثة 
،حيث ك�شف عن هذه التجربة واإمكاناتها 

يف حتري�ض احل�شا�شية ال�شعرية العراقية 
وابتكار �شبل جديدة للت�شكيل والتعبري 

والتدليل والت�ش�ير.
كما مهد الباحث لق�شيدة النرث من ناحية 

)اإ�شكالية الروؤية واملنهج وال�ظيفة( واأثار 
عددا من االأ�شئلة التي طرحها الدكت�ر 

عز الدين املنا�شرة يف كتابه )اإ�شكاليات 
ق�شيدة النرث( وحاول د. حممد �شابر 

عبيد اإعادة ترتيب هذه االأ�شئلة مبا 
ين�شجم واآفاق احلداثة التي تتحرك يف 

ف�شائها ق�شيدة النرث.
ففي الف�شل االأول املعن�ن بـ )ف�شاحة 

ق�شيدة النرث –حداثة اللغة تكتب 
ع�شرها( يدر�ض الباحث املعنى التاريخي 

ملفه�م  ق�شيدة النرث، مبينا الق�انني 
الثقافية واالأدبية التي حتكم حياة هذا 

الن�ع االأدبي وت�ؤ�ش�ض جماله االأدبي 
وتر�شم �ش�رته الدالة يف ف�شاء التلقي.
وي�شري اإىل اأن هناك ق�شائد مهمة قتلت 

واأخرى رديئة ت�شدرت امل�شهد ال�شعري 
وتكر�شت تاريخيا يف الذائقة العربية 

�شن�ات ط�يلة على اأنها االأمن�ذج املثال 
لل�شعرية العربية، وقد تك�ن حجة 

االمتثال لق�اعد العرو�ض اخلليلية من 
اأهم اأ�شباب هذا التف�ق مع االإ�شارة اإىل  

اأن الزحافات والعلل التي ت�شكل عند اأكرث 
العرو�شيني تنازال عن املثال االإيقاعي يف 

النظرية العرو�شية– متثل كنزا اإيقاعيا 
مل ي�شتثمر ويط�ر لالأ�شف– مما جعل 

�شرورة التمرد عليها اأمرا اأكرث م�شروعية 
واإحلاحا .

فاملفه�م العرو�شي كما ي�ؤكد الباحث 
قد اخذ معناه التاريخي من مغالبة 

)الهيمنة( التي عمل ميدانيا يف �ش�ئها، 
وكر�ض بعده املفه�مي نظريا يف االعتقاد 

ال�شعري القائم على النظر اإليه ب��شفه 
م�شلمة ال جمال اإىل االإخالل بقد�شيتها، 

وانعك�ض هذا على تعزيز ثقة ال�شعراء به، 
واطمئنانهم اإىل مالذ يقيهم من ال�شطحات 

وال�شذوذ واخلروج على تقاليد املرياث 
العائلي املت�شلطة على الفعل ال�شعري.
وعليه فان هذا املفه�م اكت�شب معناه 

التاريخي من افرتا�شات قبلية ،ت�شادر 
املحاولة وتعتمد يف ت�ش�يق اأطروحتها 

وفر�ض معطياتها على مرجعية ماثلة يف 
التاريخ ،ولكنها لي�شت فاعلة فيه .مما 

ي�شعف يف �شرعيتها العلمية والثقافية 
والقان�نية .

كما عد الباحث اللغة املك�ن االأهم 
واالأخطر يف م�شرية الت�شكيل ال�شعري 

لبنيان ق�شيدة النرث، وتاأتي هذه االأهمية 
من �شدة خ�ش��شية هذه اللغة، وطبيعة 

تك�ينها، وح�شا�شية ت�شكيلها، وخمزونها 
التعبريي والثقايف ،ب��شفها املادة 

التك�ينية االأ�شا�ض يف �شناعة ف�شاء 
التعبري ال�شعري داخل  عامل الق�شيدة.
وان تكري�ض خ�شائ�ض ن�عية اجلن�ض 
االأدبي وا�شتخال�ض معادالت ت�ؤ�ش�ض 
تقاليده اأمر يراه الباحث يت�قف عليه 
الكثري من اخللفيات واملرجعيات التي 
تعمل من خالل جتربتها الن�عية على 

اإفراز قيم ترتاكم مبرور تط�ر التجربة 
وتعميق م�شت�يات فعلها، مبا ي�شكل ف�شاء 
ن�عيا يقرر م�شري اجلن�ض ودرجة انتمائه 

اإىل نظرية االأدب .
ويرى الدكت�ر حممد �شابر عبيد اأن 
ال�شاعر ل�شان ع�شره واملمثل الفني 

لثقافته ،وال�شعر كالمه وخطابه وه�يته، 
وه� يخاطب جغرافيا الراهن بلغة يختلط 

فيها املا�شي بالراهن بامل�شتقبل ،وتكييف 
الطبيعة ال�شعرية اخلا�شة مبا يتالءم 

ومعطيات هذا الراهن )اتفاقا – اختالفا (.
ولعل ق�شيدة النرث كما ي�شفها الباحث 
خطاب م�شاد ،يتمرد اأوال على مرياثه 

ال�شخ�شي مب�شت�ييه )الق�شيدة العربية(، 

واخلا�ض )ق�شيدة النرث(، وهي يف 
ت��شيف اأ�شل�بيتها يف اختيار �شكل 

ال�شرد تدخل يف اإطار رد الفعل اليائ�ض 
وه� .ي�اجه اخلطاب ال�افد )املقتحم( 

من خلف الق�اعد والق�انني ومن ف�قها، 
وي�جه م�شروع احلروب اال�شت�شراقية 

بق�ة غام�شة. فاخلطاب امل�شاد ي�شتهدف 
على نح� �شمني االأمناط العاملة والفاعلة 

يف امل�شهد ال�شعري، ويك�شف عن ت�شقق 
ف�شاءاتها وانهيار امل�شلمات ال�شرعية التي 

نه�شت عليها بنياتها التحتية، مما يبطل 
�شحر و�شائلها ويك�شف عن زيف هيمنتها 

على امل�شهد ،فتفقد بذلك �شالحيتها 
النظرية وت�شبح بالنتيجة خارج اخلدمة.

فق�شيدة النرث انطلقت من يقني ين�شب 
اإىل ال�شعر �شفة النهائية – جتعله –على 

وفق �شروراته الفنية قابال لال�شتجابة 
والتفاعل واحل�ار واالإنتاج، والتغلب 

على الق�انني ال�شابطة حلركته الن�عية 
يف الداخل والتي ت�شكلت على ن�ش��ض 
معينة، اأو حركة �شعرية، اأو ظاهرة فنية 
معينة نا�شبت ع�شرا معينا، قد ال ت�شلح 

للتعميم �شكال حتى وان �شلحت بع�ض 
عنا�شر ا�شتغاله تداوال .

كما يقرر الباحث اأن م�شتقبل ق�شيدة 
النرث ه� يف حداثة املغامرة ويف حداثة 

اللغة، ويتطلب ذلك اإعفاء االأمن�ذج – اأي 
اأمن�ذج – من هالة القدا�شة وذهنية 

الت�شنيم، فالرهان االآن ورمبا يف 
امل�شتقبل على الق�شيدة بت�شكيلها الن�شي 

وحا�شنتها الثقافية، ال على النم�ذج 

مبرجعياته االأيدل�جية .
ويف الف�شل الثاين املعن�ن بـ )ح�شار 

احلياة – ح�شار ال�شعر( يدر�ض الباحث 
)ماأزق ال�شكل وه�ية ال�ظيفة ال�شعرية ( 
فال�شعر ياأتي يف مقدمة االأجنا�ض االأدبية 
تاأثرا و تاأثريا، ذلك اأن ح�شا�شيته االأدبية 

والثقافية واالإن�شانية عالية، ويحتل 
م�قعا متميزا يف ال�جدان العراقي منذ 

اأقدم الع�ش�ر .
كما ت�قف عند  تاأثري احل�شار على ال�شعر 
يف العراق ، وم�ش�ؤولية ال�شاعر العراقي 
ب��شفه رائدا مركزيا من رواد الق�شيدة 
العربية مبختلف اأزمنتها، وعلى م�شري 

ال�شعر العربي، حا�شره وم�شتقبله، 
حيث قدم مقاربات نقدية ابتداأت بال�شعر 
الكال�شيكي )الق�شيدة العم�دية(، م�شريا 
بذلك اإىل قدرة ال�شاعر العراقي واجتهاده 
يف البحث عن التجديد والتط�ير، وكيف 

قدم ل�شعراء هذه الق�شيدة مناذج جتاوزت 
النماذج التقليدية، وا�شتطاعت اأن تك�ن 

مناذج تعب�ية وذات فنية عالية .
وقد مثل لهذا النم�ذج بال�شاعر عارف 

ال�شاعدي، واختار رائيته )اآت اإيل وان 
لف ال�شنني كرى  - وان غفا هاج�شي 

يف الريح اأو عرثا ( مدخال للتمثيل لهذه 
الفنية املميزة، واأ�شار اإىل بنية اال�شتهالل 

واكتمال ال�ش�رة ال�شعرية فيها .
كما اأ�شار الباحث اإىل ق�شيدة ال�شعر 

احلر )التفعيلة (، وبني اأن هذا النم�ذج 
يحتاج اإىل وقت اأط�ل ال�شتيعاب احلدث 

وه�شمه �شعريا، ومل ي�رد الدكت�ر 
حممد �شابر عبيد مناذج من هذا ال�شعر 
ا�شتطاعت ا�شتثمار ق�شية احل�شار يف 
املعاجلة الت�ثيقية، بيد انه اأو�شح اأن 

هناك ا�شتثناءات قليلة ال ت�شكل ظاهرة 
م��ش�فة باالختالف .وبقيت معظم 

النماذج تدور يف فلك االأمن�ذج اجلاهز 
وجترت اإمكاناته الفنية واالأ�شل�بية .

اأما ال�شكل اجلديد )ق�شيدة النرث( فهي 
كما يرى امتازت بكرثة ال�شعراء الذين 

ا�شت�شهل�ا عملية الكتابة بهذا ال�شكل 
وراح�ا يقدم�ن مناذج هابطة اإىل الكثري 

من و�شائل الن�شر املتي�شرة .
وان اغلب هذه النماذج التي تقع حتت 

الفتة هذه الق�شيدة اما تقليدا اأو تلفيقا 
اأو ا�شتن�شاخا اأو تالعبا فجا باالألفاظ، اأو 

خ�اطر �شاذجة اأو جتميع ملفردات و�ش�ر 
من هنا وهناك وح�شدها يف ق�الب اأو 

ت�شكيل مفربك .
ومل يغفل الباحث االإ�شارة اإىل بع�ض 
النماذج التي يرى فيها االمتياز على 

التجارب االأخرى ،وقد مثل لهذه التجارب 
بنماذج لل�شاعر عبد الزهرة زكي الذي 
ت�شف� اللغة عنده وتختزل طاقتها اإىل 
ابعد حد ممكن ،حيث ت�شبح اللغة هي 
ج�هر ال�ش�رة ،وال�شاعر �شاكر جميد 

�شيف� الذي ي�قظ يف لغة الق�شيدة 
عي�ن االإيقاع، وتنفجر باجلمال واحلب 

،وال�شاعر طالب عبد العزيز الذي يكت�شف 
الفرح وا�شتثماره بالنقي�ض عرب حماور 

يتقدم فيها ال�شعر على املنطق –  وال�شاعر 
داود �شلمان حممد الذي ي�شعى ال�شطرة 
املهمل و�شعرنة املاأل�ف وال�شاعر ن�فل 
اأب� رغيف الذي تتحرك ق�شيدته  على 

م�شاحة اإ�شكالية زمنيا ومكانيا – لتقارب 
جدل ال�ش�ت وال�شمت وال�شاعر عبا�ض 

الي��شفي وه� يبعث يف ق�شيدته رائحة 
اللغة و�ش�ءها واإيقاعها املرتامي، 

وال�شاعر عالوي كاظم ك�شي�ض وه� يفجر 
يف ق�شيدته الطاقة ال�شردية ويكثف 

ال�حدات ال�شعرية .
ويف الف�شل الثالث املعن�ن بـ )�شعرية 

الت�شكيل ورمزية التعبري( ي�شري 
الباحث اإىل اأن ق�شيدة النرث ينبغي 

تت�فر على اإ�شرتاتيجيات ت�ؤهلها للبقاء 
واال�شتمرارية، وياأتي ذلك من خالل 

الرتكيب العالمي والقيم واالأ�شكال 
التعبريية اجلديدة واالإبهار واالإدها�ض 

واملناخات االأ�شط�رية والتجاوز 
واملغايرة .

كما ي��شح الدكت�ر حممد �شابر عبيد اأن 
ق�شيدة النرث ذات لغة خا�شة لها تاأثري يف 
التلقي ال�شعري، وي�شري اإىل ن�ض ال�شاعر 

رعد فا�شل ) فليتقدم الدهاء اإىل املكيدة 
( وكيفية بنائه بناءا ت�شكيليا من خالل 

الرتاكمية املده�شة ولعبة اللغة ب��شفها 
ف�شاء، كما ي�شتعر�ض جماليات الن�شيج 

اللغ�ي عند ال�شاعر ،وكيفية تاأ�شي�شه 
ركاما لغ�يا هرميا يتفادى فيه التجان�ض 

وامل�شاحلة .
كما يدر�ض ن�شا اآخر لل�شاعر عبد الزهرة 
زكي ) اليد ...تكت�شف(، حيث يبني طاقة 

احل�ا�ض وفاعليتها وت�ظيفها يف لغة 
اخلطاب ال�شعري،وكيف تنم� الق�شيدة 

من خالل املفارقة املده�شة والروؤية 
الب�شرية و�شرد ال�اقعة ال�شعرية .

كما يقف الباحث عند )جتليات االأنا 
ال�شاعرة( يف ق�شيدة ال�شاعر �شاكر جميد 
�شيف� )�شاأقف يف ه�ائه النظيف (  مبينا 
الطاقة الدرامية وال�شردية يف هذا الن�ض 
النرثي وح�ش�ر االأنا الظاهرة ، وتقدمي 

االأنا ب��شفها حمرق العملية ال�شعرية، 
وخ�ش��شا اأنها ا�شتطاعت ا�شتحداث 
اأ�شل�بية جديدة يف الكتابة ال�شعرية .

كما ياأتي على )رمزية الغياب( يف ق�شائد 
) اقح�انة الكاهن ( لل�شاعر نامق �شلطان 

ويرى اأن ق�شيدته تنط�ي على بنية 
الغياب بتمظهراتها املت�شعبة واملهيمنة 
، حيث يغذي ال�شاعر رمزية االأمن�ذج 

ومي�نها مبزيد من احل�ض واحلراك 
العاطفي واالنفعايل .

كما بني الباحث اأهم الرم�ز لدى نامق 
�شلطان وهي) الثلج ( والغاية من تكراره 

الأربع مرات يف الق�شيدة، مبينا اأ�شل�ب 
املناداة اال�شرتجاعي يف ن�شه ) اأي 

�شديقي القدمي (.
ويف الف�شل الرابع املعن�ن ب )التقانات 
ال�شعرية و�شرتاتيجية العالمات( يدر�ض 

الباحث دور العالمة املركزية الثقافية 
ومتثلها يف ال�شعي واالختزال والتكثيف 

واالقت�شاد والت�شديد على ا�شتثمار 
املمكنات ال�شيقة املتاحة، اإذ يتناول 

)عالمة املفارقة من خالل بالغة الرتكيز 
ال�شعري ( يف دي�ان ال�شاعر حممد مردان 

)االأيادي الق�شية (، م�شريا اإىل اأهمية 
االإيقاع الناب�ض الذي حتمله االإ�شارة 

الثانية املخ�ش�شة للمتلقي،  ونراه ي��شح 
تاأثري التكرار الفعلي على �شنع ال�شي�لة 

ال�شعرية، وداللة االأفعال املردفة بتاء 
الفاعل )جمعت .. راأيت ..�شمعت...( 
وتعاقبها الذي ي�مي بعدم االنقطاع 

واأ�شار اإىل اأن من اأكرث التقانات املهمة هي 
ا�شتخدام ال�شاعر لل�شربة االإيقاعية يف 
خامتة الق�شيدة والتي ت�م�ض بالدوال 
واالأ�ش�ات والروؤى لت�شكل خ�ش��شية 

االأمن�ذج ال�شعري يف الت�شكيل .

وبني الدكت�ر حممد �شابر عبيد كيف 
اأن املفارقة عملت على قلب ال�شياق 

املنطقي الذي اعتمدته جمل الن�ض من 
خالل االإخال�ض لنرثيتها، غري اأنها فقدت 

هذا االإخال�ض بعد االنقالب ال�شعري 
اإىل منطق االأ�شياء اثر دخ�ل املفارقة 

يف الن�شيج الت�شكيلي الداخلي، كما 
تاأخذ املفارقة �شكال اآخر، حيث تت�شكل 

بني العالقة امل�ؤلفة من اإ�شكالية ال�احد 
واملجم�ع .

كما يدر�ض الباحث )اآليات التكثيف 
واالقت�شاد ( يف ق�شائد )الي��شفيات ( 

لل�شاعر عبا�ض الي��شفي، مبينا اأن مناذجه 
حتاول التخل�ض من االإرث الثقيل لهيمنة 

االأنا ال�شاعرة وتراكماتها واأزماتها. فاأالنا 
ال�شاعرة باأمن�ذجها التقليدي قد كانت 

مق�شاة تقريبا .
كما تناول )عالمة التح�ل واملغايرة ( 

يف ق�شائد ) اجلهات التي هي من �شاأين 
( لل�شاعر خالد جابر ي��شف، اإذ اأو�شح 

انه مييل اإىل املزاوجة بني الفعالية 
التاأ�شي�شية القادمة من ف�شاء التذهني 

والعقل وبني الفعالية ال�شعرية املح�ض 
،وت�قف يف هذا املجال عند ق�شيدة 

)�شام�راي( لل�شاعر اأمري احلالج ،واأ�شار 
اإىل ما فيها من �شرد م�شدود وقدرة يف 
الرتكيز على اللحظة ال�شعرية النادرة، 

كما در�ض املراكز ال�شردية التي ا�شتغلت 
عليها احلكاية ال�شعرية لدى ال�شاعر 

ح�شن �شليفاين،  وطريقته يف اإبراز ح�ض 
العاطفة الن�عي الفاعل �شعريا،  واأ�شار 

اإىل تبنيه احلدث ال�شعري ب�ش�رة درامية 
و�شردية فاعلة، وكيف ا�شتطاع �شليفاين 

من ح�شد الف�شاء الزمكاين لل�ش�رة 
بجملة مك�نات اأ�شهمت يف نقل فاعلية 

الق�ض ال�شعري من ف�شاء احلكاية املجرد 
اإىل ف�شاء الت�شكيل ال�شعري .

ويف الف�شل اخلام�ض املعن�ن ب )نداء 
العتمة – جتليات اخلطاب بني ال�شعري 

واجل�شدي ( ،يقدم الباحث قراءات 
تطبيقية على ن�ش��ض بع�ض ال�شعراء 

العراقيني ،مبينا اإ�شهاماتهم التاأ�شي�شية 
الرائدة يف الكتابة اجلديدة، واأ�شكال 

التن�يع واملغايرة التي اجتاحت ج�شد 
الق�شيدة العربية . واأ�شار اإىل االأجيال 

ال�شعرية التي منحت ال�شعرية العربية ما 
ميكن اأن يعمق من �شعريتها، وي�شهم يف 

حتديث خطابها وت��شيع روؤيتها الثقافية 
على اختالف حجم هذا العطاء من جيل 
الآخر، وال�شيما اأن الدكت�ر حممد �شابر 

عبيد   قد اأطلق على م�شروعه النقدي 
بـ )الل�ؤل�ؤة ال�ش�داء ( والذي ي�شتمل 

على فح�ض نظم البناء وحتليل �شعرية 
الق�شيدة ومتابعة تط�ر منظ�ماتها 

ومقرتحاتها يف التاأ�شي�ض .
ومن االأ�شماء التي  ا�شتنطق جتاربهم 

ال�شعرية يف هذا امل�شمار هم، منذر عبد 
احلر، ح�شن الن�اب، جمال جا�شم اأمني، 

عبا�ض الي��شفي، احمد ال�شيخ علي، باقر 
�شاحب، طالب عبد العزيز، اأمري احلالج، 

ح�شني ال�شلطاين، خالد جابر ي��شف، 
�شلمان داود حممد، حممد دروي�ض علي، 

�شهام جبار وعمار امل�شع�دي .
ي�شار اإىل اأن الكتاب �شادر �شمن  ال�شل�شلة 

النقدية لدار ال�ش�ؤون الثقافية العامة يف 
بغداد، ويقع يف ) 192( �شفحة من القطع 

الكبري.

الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر ...
 الكتابة بالجسد وصراع العامات

تاأليف: د. حممد �سابر عبيد
عر�س: عبد االأمري خليل

يرى الدكتور حممد �سابر عبيد اأن 
ال�ساعر ل�سان ع�سره واملمثل الفني 

لثقافته ،وال�سعر كالمه وخطابه 
وهويته، وهو يخاطب جغرافيا 

الراهن بلغة يختلط فيها املا�سي 
بالراهن بامل�ستقبل ،وتكييف 

الطبيعة ال�سعرية اخلا�سة مبا 
يتالءم ومعطيات هذا الراهن 

)اتفاقا – اختالفا (.
ولعل ق�سيدة النرث كما ي�سفها 

الباحث خطاب م�ساد ،يتمرد اأوال 
على مرياثه ال�سخ�سي مب�ستوييه 

)الق�سيدة العربية (، واخلا�س 
)ق�سيدة النرث(، وهي يف تو�سيف 

اأ�سلوبيتها يف اختيار �سكل ال�سرد 
تدخل يف اإطار رد الفعل اليائ�س وهو 

.يواجه اخلطاب الوافد )املقتحم( 
من خلف القواعد والقوانني ومن 

فوقها، ويوجه م�سروع احلروب 
اال�ست�سراقية بقوة غام�سة.
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االخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

في نهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشر، بلغت النهضة 

االستشراقية قمة نشاطها في روما. 
ولم يكن ذلك ألن العاصمة استأثرت 

بذلك التيار الفني في إيطاليا- 
فالبندقية وفلورنسا وجنوة ونابولي 

وميالنو كان كل منها يمتلك مدرسته 
الخاصة العرضية – إال أنها اجتذبت 
إليها عددًا هامًا بصورة خاصة ومن 

مختلف الجنسيات من فنانين يهوون 
الموضوعات اإلسالمية، لم يسبق لكثير 

من هؤالء أن زاروا العالم العربي، وقد 
أسسوا الهامهم على مزيج من الخيال 
وحقائق واقعية زودهم بها التصوير 
الفوتوغرافي والمواد اإلسالمية التي 

كان يمكن لهم أن يروها في العاصمة 
االيطالية.


