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الكتاب: عبور حمرم
املوؤلف: فاتن يتيم

الكتاب عبارة عن معاجلة ابداعية بلغة حديثة ونابهة 
لكل ما مير بها من الذاتي الذي ال حتا�سره �سلطة 

الرقيب يف الكتابة مرورا باالجتماعي واملعا�ش 
والراهن وهو يقف باملبدع اأمام حتد كبري مع لغته 
وابداعه، الكاتبة ال�سعودية فاتن يتيم فتحت الباب 

على م�سراعيه مع ق�سايا املعا�ش عن املراأة والتعليم 
وهموم االن�سان العادي بلغة متنح ح�سا�سيتها 

اجلمالية مثل هدية يف وقتها املنا�سب. تقول: "كنت 
اأحاول اأن اأكتب اأكرث من جملة كل عام وعقيدتي اأال 

اأكتب اال اجلديد".

الكتاب: مبداد من ذهب اأ�سود/ ق�سة 
النفط يف اململكة العربية ال�سعودية

املوؤلف: حممد اأحمد م�ساط
يطرح املوؤلف يف كتابه اأ�سئلة كثرية ملعرفة الرثوة 

الوطنية التي تدر على اململكة دخلها ودخل 
مواطنيها.. من اأين اأتى؟ واىل اأين يذهب؟ واأين 
يوجد النفط اخلام جيولوجيًا باململكة؟ وماهي 

اأنواعه؟ اأي االأنواع اأف�سل؟ ما هو احتياطي النفط 

اخلام املوؤكد باململكة؟ كم كانت اململكة تنتج منه 
يوميًا؟ ما هي اأ�سهر احلقول املنتجة؟ ما عدد م�سايف 

التكرير؟ ومن اأي الفر�سات البحرية واملوانئ 
ي�سدر؟. وما �سابه ذلك.

الكتاب: ان�سان العوملة
املوؤلف: يحيى حممد

النا�سر: موؤ�س�سة الثورة لل�سحافة 
والطباعة

الكتاب يت�سمن �ستة ف�سول ركزت على موا�سيع: 
"املجتمع املدين واقع االختالل ومتطلبات الرت�سيد"، 
الغرب وم�ساءلة  ما بني حكمة  نهائي..  "اليمن جواب 

الواقع" و"الوعي التربيري واالن�سان االخري".

الكتاب: مذكرات طالب - يوميات غريغ 
هيفلي

املوؤلف: جيف كيني
النا�سر: الدار العربية للعلوم نا�سرون

الكتاب عبارة عن ق�سة موجهة اىل االأطفال - النا�سئة 
ل امل�سوؤولية  يف عمر الثانية ع�سرة، وهي مرحلة حتمُّ

الفردية للطفل جتاه نف�سه وجتاه االآخرين، ومنها 

اال�ستيقاظ باكرًا وااللتزام بالوقت املحدد، واالن�سات 
جيدًا اىل ن�سائح االأهل وتعليمات ادارة املدر�سة 

واملعلمني، واأخريًا اأداء الفرو�ش والواجبات 
اليومية. من هذا املنطلق جاء هذا الكتاب لري�سم 

الأطفالنا عاملًا خا�سًا بهم، ولي�سهل عملية تفاعلهم مع 
االآخرين.

الكتاب: دواة امل�سك
املوؤلف: جوزف حرب

النا�سر: ريا�س الري�س للكتب والن�سر
جمموعة �سعرية جديدة لل�ساعر جوزف حرب ت�سم 

حوايل مئة وع�سرين ق�سيدة كل منها حتمل �سورها 
واأفكارها. هكذا تتنوع مو�سوعات جوزف حرب 

وي�سعب ح�سرها. لكن يجمعها اأ�سلوب ال�ساعر اأو 
ب�سمته املتفردة �سكاًل وم�سمونًا. ففي ال�سكل تراها 
متنا�سقة من حيث عدد االأ�سطر والفراغات وانزياح 

الكلمات ميينًا و�سمااًل وو�سطًا.

الكتاب: مع االأدب العماين - نقا�سات 
ومداوالت وتطلعات

املوؤلف: اأحمد الفالحي

النا�سر: ريا�س الري�س للكتب والن�سر
ي�سم الكتاب جمموعة مقاالت واأبحاث وندوات 

وحما�سرات كتبها املوؤلف واألقاها منذ ثمانينيات 
القرن املا�سي حتى تاريخ كتابة هذه ال�سطور. 

وتتناول نقا�سات اأدبية بني اأجيال متفاوتة عمريًا 
وفكريًا وتنتمي اىل مدار�ش اأدبية ونقدية خمتلفة كان 
املوؤلف فيها عار�سًا وم�ساركًا وموجهًا وناقدًا ودار�سًا 

وم�ست�سرفًا.

الكتاب: غزوة نيويورك الكربى
املوؤلف: اأحمد بن حمد اليحيى

النا�سر: الدار العربية للعلوم نا�سرون
يف الكتاب ق�سة حتكي اأحداث احلادي ع�سر من 

�سبتمرب العام 2001، وتقدم تدوينًا توثيقيًا الأفظع 
عملية ارهابية يف هذا الع�سر، وما �ساحبها وقتذاك 

من اأحداث وتداعيات. بني ف�سول الكتاب مواقف 
دول، وحتليالت، وروؤى مت�ساربة يف النظرة اىل 

احلدث يعر�سها اليحيى بعني املحلل الفاح�ش 
واملدقق ملرحلة �سائكة تبدلت عربها النظرة اىل 

العرب وامل�سلمني، وتغريت فيها املعادالت، وتغريت 
فيها املعادالت، وبرزت تنظيمات جديدة على �سطح 

االأحداث، اأ�سبحت الدول الكربى حت�سب لها ح�سابًا.

الكتاب: مئة عام على التعليم النظامي 
يف دولة الكويت

املوؤلف: عبد اهلل خلف
يتحّدث الكتاب عن املرحلة االنتقالية من التعليم 

القدمي يف الكتاتيب واملدار�ش االأهلية االأوىل اىل 
تعليم نظامي فيه مناهج ثابتة، واال�ستعانة باملدر�سني 

العرب من م�سر وفل�سطني.. ودور جمل�ش املعارف 
الذي كان يتكّون من وجهاء البالد، ر�سم خطط التعليم 

واال�ستعانة باخلربات العربية واالأجنبية، والبعثات 
الطالبية اىل العراق وم�سر ثم البالد االأجنبية... 
هكذا اىل اأن تطورت املدار�ش من املدر�سة االأوىل 

املباركية اىل كثري من املدار�ش.

الكتاب:مو�سوعة مفاتيح الكالم
املوؤلف: مهدي الدجاين

النا�سر: دار العلم للماليني
للخطابة والكتابة فنون �ستى واأنا اأقول لكل الراغبني 

يف حت�سني م�ستواهم فيها واالرتقاء بكتاباتهم اأو 
تنظيم اأحاديثهم. عليكم بكتاب "مو�سوعة مفاتيح 

الكالم" التي جهد املوؤلف اليجاد اأكرب كّم ممكن من 
التعابري وامل�سطلحات واجلمل امل�سبوكة لتتنا�سب 

مع فكر كل �سخ�ش وم�ستواه ليكون مفكرًا ومبدعًا يف 
لغة "ال�ساد"، وليزداد قوة ومتكنا يف لغته العربية 

االأم.

الكتاب: ملاذا ي�سمت الرجل
املوؤلف: اأ.د. اأمل خمزومي
النا�سر: دار العلم للماليني

غالبًا ما ت�سكو الن�ساء من �سمت اأزواجهن املطبق 
وانعدام احلوار بينهم واأنهم ال يثريهم اأي �سيء يقمن 

به وال يظهرون اعجابهم به مهما يكن. ويف النهاية 
لكل م�سكلة حل وخامتة �سعيدة وطرق حلول ناجعة.

هناك اأ�سباب �سيكولوجية عديدة لذلك وخ�سو�سًا يف 
الع�سر احلايل ب�سبب �سغوط احلياة باال�سافة اىل 
الفروق االأ�سا�سية بني تكوين كل من الرجل واملراأة 

واأثرها فيهما، ا�سافة اىل بع�ش العوامل امللزمة التي 
توؤدي اىل �سمت الرجال اأكرث من الن�ساء.

الكتاب: يف البال
املوؤلف: غ�سون رحال

النا�سر: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 
والن�سر

ت�سور املوؤلفة يف روايتها االآالم الفل�سطينية الطويلة 
واملكثفة يف �سرد ممتع وعمل روائي متكامل ينقل 

معاناة فل�سطينيني ت�سردا و�سياعا يف اخلارج وقتال 
يف الداخل.

وكاأن هذه االآالم التي �سنعتها اأيدي الب�سر ال تكفي اذ 
اأن ق�سة احلب التي جمعت بني بطلي الرواية اللذين 

جتاوزا جيلني من الت�سرد والغربة واالذالل -وبعد 
وهم الو�سول اىل �ساطىء اأمان وق�سط من ال�سعادة- 
اأنهتها يد القدر من خالل مر�ش ال�سرطان الذي اأ�ساب 

احلبيبة.

الكتاب: االآباء من جزيرة العرب
املوؤلف: عبد احلفيظ حمارب

النا�سر: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 
والن�سر

يتناول الكتاب مو�سوعة معينة، بقيت وال تزال 
اأ�سرية فهم م�ستمدة من ما�ٍش متخيل مبني على 

االأ�ساطري، وي�ستثمر خلدمة اأهداف �سيا�سية. ويقدم 
يف املقابل فهمًا مغايرًا ي�ستند اىل احلقائق التاريخية، 

من �ساأنه متهيد الطريق وانارتها اأمام من يرغب 
يف اخلروج من دائرة الفهم امل�ستمد من االأ�سطورة 
- وهي دائرة وا�سعة وبخا�سة يف ال�ساحة العربية 

ـ ودخول الدائرة االأخرى امل�ساءة بنور احلقائق 
التاريخية.

الكتاب: اأبطال الرواية احلقيقيون
املوؤلف: باتريك بينو
ترجمة: قا�سم املقداد
النا�سر: نينوى، دم�سق

ينب�ش الكاتب الفرن�سّي باتريك بينو يف الوثائق 
التاريخّية عن االأبطال املغمورين الذين تقاطعوا مع 

خمّيلة الكّتاب، وحتّولوا اىل اأبطال روايات معّينة 
حيث ذاع �سيتهم الروائّي يف حني خبا ا�سمهم 

احلقيقّي. يك�سف النقاب عن ال�سخ�سّيات احلقيقّية 
لالأبطال الذين ن�سجت حول حياتهم الروايات، مثل 

جوليان �سوريل بطل رواية "االأحمر واالأ�سود" 
ل�ستاندال، و"كونت دي مونتي كري�ستو" الألك�سندر 

دوما االأب، و"مدام بوفاري" بطلة رواية فلوبري، 
و"ترييز ديكرو" لفران�سوا مورياك، و"روبن�سون 

كروزو" لدانييل ديفو، وغريهم.

م�������ك�������ت�������ب�������ات

اأعلنت »دار بلومزبري-موؤ�س�سة قطر للن�سر« عزمها على 
ترجمة اأعمال اثنني من الفائزين على التوايل باجلائزة 

العاملية للرواية العربية »البوكر العربية«، وهما املغربي 
حممد االأ�سعري وال�سعودي عبده خال.

كما ح�سلت دار بلومزبري على حقوق الرتجمة اىل خمتلف 
لغات العامل -با�ستثناء اللغة العربية وااليطالية- لرواية 

»القو�ش والفرا�سة« الفائزة بجائزة البوكر العربية لهذا العام 
للروائي وال�ساعر املغربي حممد االأ�سعري.

وا�سرتت الدار حقوق ترجمة رواية »ترمي ب�سرر« للروائي 
ال�سعودي عبده خال، ومن املقرر اأن تن�سر طبعات اللغة 

االجنليزية من كال العملني يف عام 2012.
من جانبه اأعرب الع�سو املنتدب لدار بلومزبري �سيف 

�سلماوي عن فخر املوؤ�س�سة برتجمة ون�سر اأعمال عبده اخلال 
وحممد االأ�سعري، وهما من اأهم الروائيني يف العامل العربي 

حاليا.
كذلك من املقرر اأن تطلق الدار يف االأ�سهر املقبلة ترجمة اأعمال 
روزي غارثوايت »يف كيفية جتنب التعر�ش للقتل يف منطقة 

حرب« و«ع�سر اخلداع« ملحمد الربادعي، و«حار�ش التبغ« 
لعلي بدر و«يوتوبيا« الأحمد خالد توفيق، و«ن�سيان دوت 

كوم« الأحالم م�ستغامني، و«فريتيجو« الأحمد مراد، و«ن�ساء 
اخلليج« الأمرية �سنبل.

بلومزبري تترجم 
روايات الفائزين 

ببوكر
قررت من�سورات »لوليفيه« الفرن�سية تخ�سي�ش م�سروع كبري للكاتب االأمريكي 

برميون كارفر يتمثل يف ا�سدار اأعماله الكاملة، والتي بداأت ت�سدر منذ اأكتوبر/ 
ت�سرين االأول املا�سي، و�سدر اجلزء ال�سابع منها منذ اأيام.

وبح�سب �سحيفة »ال�سفري« اللبنانية تناولت جملة »بارو�سيون« اأعمال الكاتب 
وحياته يف احدى مقاالتها ومما ذكرته اأنه ينجح يف اأن يروي العديد من االأ�سياء 

بكلمات قليلة، خمتارة بعناية كبرية، عرب ُجمٍل ق�سرية، و�سمن مزيج من اخلطاب 
ال�سفهي والتاأمالت الفل�سفية.

كذلك ذكرت اأن حمتوى العمل االأدبي عنده ي�ساهم بقوة يف ابداع هذا املناخ اخلا�ش 

واملتفرد جدا. حيث ير�سم مناخات اأمريكا العميقة، الب�سر القليلي احلظ، النا�ش 
العاديني الذي يقعون اأ�سرى الأو�ساع، كان من املفرت�ش اأن تكون اأو�ساعا ب�سيطة 

وعابرة، اال اأنها تتحول اىل احداث درامية.
وقالت املجلة اأن اأبطال رميون كارفر اأ�سخا�ش تع�ساء، بيد اأنهم يعرفون كيف 

يرتكون ب�سماتهم علينا، ي�سارعون طيلة الوقت كي يهربوا من اأو�ساعهم غري 
املحتملة، الدرامية التي يدخلون اليها باأقدامهم يف بع�ش االأحيان ويقعون يف 

�سركها حيث ال منا�ش، وارجعت ذلك حلياة كارفر نف�سه، حيث عرف طيلة حياته هذا 
البوؤ�ش ال�سيكولوجي، واملايل.

مذكرات كارفر الكاملة عن »لوليفيه« الفرنسية

�سدرت موؤخرا عن »دار ف�ساءات للنَّ�سر والتَّوزيع« 
عريَّة اجلديدة: »قمٌر اأَم حبَّة  ان، املجموعة ال�سِّ يف عمَّ

د حلمي  اأ�سبريين« لل�ّساعر والباحث واملرتجم حممَّ
ي�سة، وقد وقعت املجموعة يف »262« �سفحة من  الرِّ

القطع املتو�سط.
اعر جمموعته اىل ق�سمني هما: »قمر ال يليق  م ال�سَّ ق�سَّ

ل  ب�سوئه«، و«قوارب ورقيَّة«، واحتوى الق�سم االأوَّ
على �سبعِة ن�سو�ٍش، يف حني احتوى الق�سم الثَّاين 

على ت�سعة ن�سو�ش.
اعرة والنَّاقدة د. اأ�سماء غريب قراءًة/  مت ال�سَّ قدَّ

مقاربًة متميَّزة للمجموعة حتت عنوان: »قمر 
الفرجار وقواربه«، وقد ُثبِّت النَّا�سر على الغالف 
اخللفيِّ اأواخر تلَك القراءة التي جاء فيها: »لكن 

االأهم من هذا كّله، هو اأنه على عك�ش ما قد يبدو 
للقارئ يف كون احل�سور االأنثوي هو قرين 

املوت، وال�سبقية، والعتمة، عرب ا�ستح�سار وجوٍه 
ن�سائية، مل ُيرّوج التاريخ من �سورتهن اال هذا 

اجلانب املادي، فان ال�ّساعر كان اأذكى من اأن ي�سقط 
يف مثل هذا الفخ؛ فامراأته احلا�سرة يف الديوان 

هي �سقيقة الق�سيدة واحلياة، بل هي الق�سيدة 
واحلياة ذاتها، وهي النور بعد الظالم. هي حاملة 
�سّر الهم�ش والبوح، وهي ثراء احلرف، احلافظة 

لثمرة التجربة واخلربة االأبجدية. هي احل�سور 
ال�سعلة الذي يقود كل من اكتوى بنار االبداع نحو 

الغنى احلقيقي واملعنى االأ�سلي لكل االأ�سياء؛ املعنى 
الذي يحّول برودة القمر و�سحوبه اىل جزيرة من 

الوهج الذي يفي�ش حربا فوق الورق، وي�سريه 
اىل قوارب تبحر يف اجتاه الغيث واملطر. املراأة، 

اذا، هي القوة الكامنة يف الفراغ، وهي كينونة كل 
ف�ساء ف�سيح بني قطبني، وهي الذات التي متلك 
قوة حتويل املمكن اىل حقيقة ت�سّع و�سط عامل 

من الفو�سى واخلراب. انها يف النهاية بال انتهاء 
فرا�سة اال�ستيقاظ الفجري نحو الن�سر والعزة، بعد 
�سفر �ساّق جتاه النور. انها الفرا�سة التي تخرج من 
�سرنقتها كي تتحرر من �سبقيتها ولعابها يف اجتاه 

يوم جديد كامل ومكتمل تتحد فيه مع �سجرة النبوة 
واحلكمة وامللك وال�سعر االأبدي!«

وقد كان النَّاقد د. حممد عبد الله القوا�سمة قد 
قراأ مو�سوعة »الهويَّة« يف هذه املجموعة، وهي 

خمطوطٌة وقبل �سدورها، خالل ندوة عقدتها دار 
النَّ�سر، حيث قال: »تتحّدد الهوّية اجلمعّية من خالل 
الت�سبث باالأر�ش، فهي مبنزلة االأم لل�ساعر، تلك االأم 
التي نهل من حليبها، اّنه يتمّنى اأن يتحقق حتريرها 

ولو يف نهاية العمر. واذ يدرك ال�ساعر هول ما 
تتعر�ش له هوّيته، فاّنه لن يتنازل عن اأر�سه فهي 
جوهر هوّيته، �سيظل �سامًدا عليها »...«، ويتنّبه 

ال�ساعر اىل ما يتهدد هويته من اأخطار، فريى اأن ما 
حتقق على �سعيد الق�سية الفل�سطينية منذ اأو�سلو 
حتى االآن يعادل ما يحققه قر�ش اأ�سبريين ملري�ش 

يف القلب، اّنه يظل مهّددًا باخلطر يف اأي حلظة 
»...«. يالحظ اأن ال�ساعر حممد حلمي الري�سة يتبّنى 

الهوّية اجلمعّية من خالل ابراز هويته اخلا�سة 
التي تندغم بهوية اأبناء جلدته، ويعرّب عنها من 

خالل ا�ستخدام الرموز الوا�سحة، وال�سور اجلزئية 
املبتكرة، وا�ستخدام �سمري املتكلم الذي يعني �سمري 

نحن اأي�سًا. انه يتوق اىل اخلال�ش، ويتمّنى اأن 
تتحقق احلرية لوطنه تلك احلرية التي يبحث عنها 

يف ليل االحتالل البغي�ش.«
عريَّة اجلديدة، هي  يذكر هنا اأَن هذه املجموعة ال�سِّ

املجموعة الرابعة ع�سرة لل�ساعر، ا�سافًة اىل اأعماله 
االأدبية االأخرى يف البحث والرتجمة.

وجتدر اال�سارة اىل لل�ساعر حممد حلمي الري�سة، 
ح�سورا كبريا يف الو�سط ال�سعري املغريب، من 
خالل الدرا�سات املغربية ل�سعره، التي تن�سر يف 

ال�سحف واملجالت العربية، كما اأن جامعة عبد 
املالك ال�سعدي بتطوان املغربية، قد ا�ستهلت ال�سنة 

املا�سية الدورة االأوىل، جلائزة حممد حلمي الري�سة 
لل�سعراء اجلامعيني ال�سباب. وكرمته يف حفل 

�سعري باذخ اأثناء االعالن عن االأ�سماء ال�سعرية 
الفائزة.

أس���ب���ري���ن ح���ب���ة  أم  ق���م���ر 

�سدرت موؤخرًا بباري�ش الرتجمة الفرن�سية 
لكتاب حروب اأوباماعن من�سورات دونويل، 

والكتاب من تاأليف ال�سحفي االأمريكي 
ال�سهري بوب وودوارد والذي عرف بتفجري 

ق�سية »وتر جيت« يف عهد الرئي�ش نيك�سون 
�سنة 1972.

وبح�سب �سحيفة »اخلرب« اجلزائرية يوؤكد 
وودوارد يف كتابه اأن الرئي�ش االأمريكي 

يخو�ش حروبًا لي�ش خارج الواليات 
املتحدة االأمريكية ولكن بداخلها اأي�سًا 

وبالتحديد �سد رجال البنتاغون.
قال اأوباما لوودوارد ذات مرة انني 

اأرث عاملًا من املمكن اأن ينفجر يف اأي 

حلظة، وذكر الكتاب اأن ادارة الرئي�ش 
االأمريكي باراك اأوباما �سهدت �سراعات 

داخلية، خالل حتديد اال�سرتاتيجية 
اجلديدة يف اأفغان�ستان �سنة 2009.

ويف لقاء مع قناة »فران�ش 2« �سرح 
وودوارد ان تلك االأجواء املكهربة، 

والقب�سة احلديدية بني الطرفني، ما زالت 
قائمة اىل اليوم.

واأو�سح املوؤلف اأن جرناالت اجلي�ش 
االأمريكي ال يقدمون املعلومات 

اال�ستخباراتية التي يطلبها الرئي�ش اأوباما، 
وي�سعون دائمًا لت�سليل و�سائل االعالم، 
ويرغبون يف فر�ش 

اأفكارهم حتى على 
الرئي�ش نف�سه.

وك�سف وودوارد 
عرب الكتاب - وفق 
»اخلرب« - ا�ستنادا 

اىل وثائق �سرية 
ومقابالت �سحفية مع 

اأع�ساء كبار يف االدارة 
االأمريكية، من بينهم 

الرئي�ش االأمريكي 
نف�سه، اأن اأوباما �سرح 
ملقربيه اأنه يرغب فعال 

يف االن�سحاب من 
اأفغان�ستان، لكنه مل يعرث 
على اخلطة الالزمة اىل 

االآن.
كذلك يك�سف الكتاب 

اأن اأمريكا مل تكن 
م�ستعدة البتة للتعاطي 

مع اعتداء ارهابي 
نووي يف الواليات 
املتحدة. و�سمل هذا 

ال�سيناريو تفجري �سالح نووي �سغري يف 
انديانابولي�ش وظهور خطر انفجار �سالح 

نووي اآخر يف لو�ش اأجنل�ش.

�سدر عن دار »العلم للماليني« كتاب جديد 
بعنوان »طبب نف�سك بنف�سك« من تاأليف 

د.ترافي�ش �ستورك وويليام دويل.
وبح�سب �سحيفة »امل�ستقبل« اللبنانية 
يهدف موؤلف الكتاب الدكتور ترافي�ش 

�ستورك مقدم برنامج »ذي دكتورز« يف 
امداد كل �سخ�ش باملعلومات واملعرفة التي 

يحتاجها يف املجال ال�سحي يذكر فيها 
الطرق التي ت�ساعد االن�سان على اأن يكون 
لنف�سه مر�سدًا �سحيًا، كما ير�سده �ستورك 

اىل الطعام الذي يجعله ي�ستمتع بحياته 
فيمنح ج�سمه ا�سرتاحة يومية ويراقب 

موؤ�سراته ال�سحية ويتحكم بالعملية 

الطبية ويكون منفتحًا على البدائل ويوّطد 
عالقة رابط العقل باجل�سد.

وقد ا�ستعان �ستورك بويليام دويل 
الكاتب ال�سحايف يف �سحيفة »نيويورك 
تاميز« يف و�سع هذا الكتاب، الواقع يف 
261 �سفحة ويحتوي على هرم النظام 
الغذائي املتو�سطي وخمتارات من ثمار 

البحر وال�سو�سي ال�سحي واملفيد لالن�سان 
والبيئة معًا.

ومن خالل الكتاب ميكن للقارئ اأن يح�سن 
حياته ويتجنب املر�ش قبل حدوثه 

ويحول �سائر حياته ال�سحية جذريًا نحو 
االأف�سل.

كتاب يشرح العالج بعيدًا عن األطباء »حروب أوباما« يكشف كواليس أمريكية
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يف  غائرًا  كان  خاطئًا  مفهومًا  يل  "�سححت 
اأعماقي حتى النخاع، وهو اأن البورتريه ال 
يتحقق اال ر�سمًا اأو نحتًا، ولكنك ن�سفت يل 
هذا املعتقد اخلاطئ يف حلظة عندما راأيتك 
تر�سم بالكلمة وكاأنك مم�سك بري�سة بارعة 

تنقل اأدق التفا�سيل الت�سريحية والنف�سية، 
وتغو�ش بها يف اأعمق االأعماق لتربز اأدق 

امل�ساعر التي يحتكرها الباطن ويعتربها من 
ممتلكاته اخلا�سة".

هكذا قال الفنان الت�سكيلي الكبري ح�سني 
بيكار الذي ا�ستهر بفن البورتريه عن كتاب 

خريي �سلبي "عناقيد النور" ال�سادر عن 
دار "العني" للن�سر الذي ر�سم فيه الكاتب 

الكبري بقلمه  21 بورتريها كتبها على فرتات 
متباعدة تناول فيها �سخ�سيات عديدة، 

ونتوقف يف ال�سطور القادمة مع بع�ش منها.
هو عامل اجليولوحيا امل�سري الكبري 

الدكتور ر�سدي �سعيد، اأحد اأبرز هذا العلم 
يف العامل، ومع ذلك مت نفيه من جميع 

اجلوائز وحفالت التكرمي يف م�سر، الأن 
الفائزين دائما براأي �ساحب "الوتد" يف هذا 

ال�سباق لي�سوا الفر�سان.
 ي�سف �سلبي وجه �سعيد باأنه ي�سبه دلتا 

النهر على خريطة م�سر، القاهرة على ذقنه 
نقطة التقاء فرعي النهر على هيئة فكني 

ناعمني، احلنك الوا�سع يعك�ش روح املرح 
وال�سالبة والر�سانة وال�سغف باحلياة. 

كتابه عن النيل هو يف تقديري – واحلديث 
ال يزال ل�ساحب الكتاب - اأعظم �سرية 

تاريخية للنهر، الأن عبقرية دكتور �سعيد 
ا�ستطاعت اأن توازي �سخ�سية الباحث 
وت�ستنطق النهر نف�سه ليبوح ويعرتف 

بجميع اأ�سراره وخفاياه، حني راأيته الأول 
مرة تذكرت "�سنوحي امل�سري" بطل الق�سة 

الفرعونية التي تدل على حنني امل�سري 
القدمي لبلده االأم م�سر مهما كانت منا�سبه 

خارج الدولة، فرغم كونه طبيبًا خارج بلده 
اال اأنه يدخر املال للعودة اىل الوطن النقاذ 

قائده ورفيق �سباه حور حمب من موؤامرات 
دولية حتاك حوله.

هكذا هناك جوانب كثرية يف �سخ�سية 
الدكتور ر�سدي �سعيد ت�سابه �سخ�سية 

�سنوحي امل�سري، وهو م�سابه ملا يرويه 
الدكتور يف كتابه "رحلة عمر" حني زار 
املتحف االجنليزي الأول مرة فالحظ اأن 
�سيدة بريطانية حتملق فيه بذهول، ثم 

حتملق يف متثال فرعوين معرو�سا اأمامها 
لت�ساأله يف النهاية عن وطنه االأ�سلي، وتزول 

عنها ده�ستها حني تعلم اأنه م�سري.
يف �سريته الذاتية كما يقول �سلبي نقف 

على تفا�سيل ملحمة معا�سرة نادرة، من 
جهود علمية يف مرحلة التكوين، اىل 

�سراع مع اجلامعة يف �سبيل تاأ�سي�ش بحث 
علمي يليق بجامعة حتمل ا�سم م�سر، اىل 

حماولة ناجحة لالنعتاق من جو اال�سطهاد  
يف الو�سط اجلامعي، اىل اعادة تاأ�سي�ش 
موؤ�س�سة التعدين وربطها بهيئة امل�ساحة 

اجليولوجية، اىل العزل ال�سيا�سي ثم النفي  
من جمل�ش االأمة واالحتاد اال�سرتاكي ثم 

ال�سدام مع جميع احلكومات اجلائرة التي 
مل تعرف املنهج العلمي يف حياتها.

 ثم اأزمة �سبتمرب ال�ساداتية ال�سهرية التي 
و�سعته �سمن املعتقلني فيما هو يف اأمريكا 

يعيد البحث عن نف�سه، فاذا باخلرب يحا�سره 
يف املنفى ح�سارًا قا�سيًا، ثم كيف ا�سطر 

اأن يبيع مكتبته وهي اأثمن �سيء يف حياته 
لفريق بحث اأملاين لكي ي�سدد نفقات عي�سه 

الباهظة التكاليف، لنخرج من قراءة تلك 
املذكرات بيقني اأن الدكتور ر�سدي �سعيد 
لي�ش عاملا يف طبقات االأر�ش فح�سب، بل 
عاملًا يف طبقات النف�ش الب�سرية يعاجلها 

ب�سرب وحكمة فالح فرعوين طويل البال.

حريف كقرن الفلفل، �سل�ش كان�سياب املاء، 
عريق ك�سخور املقطم، غ�سوب كقط بري، 
فانو�ش عتيق قدمي لكنه م�ساء بالكهرباء، 

رف�ش املهند�ش الراحل ح�سن فتحي النموذج 
الغربي يف الهند�سة املعمارية، ومل يكن هذا 
من قبيل التع�سب لثقافته القومية، امنا كان 

رف�سه على درا�سات علمية عميقة اأثبتت له 
اأن املعمار جزء ال يتجزاأ من البيئة.

اقتنع كذلك اأن العمارة االأوروبية ال تتنا�سب 
مع طبيعة البيئة املحلية، ف�ساًل عن اأنها غري 

ان�سانية باملرة، واذا كانت العمارة االأوروبية 
قد انت�سرت يف بالدنا ب�سكل �سرطاين فان 

ذلك لي�ش دلياًل على مالءمتها لنا، بقدر ما هو 
دليل على ان�سحاقنا اأمام النموذج الغربي يف 

الثقافة بوجه عام، رغم اأن العمارة العربية 
اال�سالمية املنبثقة من ثقافتنا القومية 

التكلفنا فوق ما نطيق.
وقد �سئل ذات يوم ملاذا اأنت �سد البيت 

االأوروبي! فقال: "ان ال�سرق العربي اأ�سيب 
بذهول اأمام التقدم ال�سناعي االأوروبي 

اىل درجة دفعت به اىل اأن يرمي برتاثه، 
واال�ستعانة بنقل ح�سارة اأخرى، فالبيت 

العربي املتاأمرك بداًل من اأن يتوجه بانفتاحه 
نحو فناء الدار، يواجه ال�سارع العام بغباره 
و�سجيج �سياراته ولهيب ال�سيف احلار، انه 

تقليد حمل الينا الكثري من امل�سائب".
والبيت العربي يف نظره بيت انطوائي 
ذو اأجواء حميمية خا�سة، الغرف ذات 

اأبعاد متنا�سبة ومن�سجمة من ناحية الطول 
والعر�ش واالرتفاع.

فالبيت هو �سورة االن�سان براأيه، كان 
فتحي اأي�سًا يهتم با�ستعمال املواد املحلية 
يف البناء، فاملعمار الهند�سي كما ينقل عنه 

خريي �سلبي هو حلظة خلق وابداع ال ميكن 
اأن حت�سل عليه كما حت�سل على تاك�سي 

لت�ستعمله ثم تدفع اأجرة ال�سائق!.
وقد بنى ح�سن فتحي قرى يف م�سر مل 

ي�سكنها احد، وهي كانت املاأ�ساة الكربى 
يف حياة هذا العبقري، فقد حاربه واقعه، 

لكن عزاءنا كما يقول �ساحب الكتاب هو اأن 
العامل كله قد انتبه اىل معماره، حيث اأعيد 
بعثه وت�سييده يف مناطق كثرية من العامل 

املتقدم.
 يعجب خريي �سلبي ب�سخ�سية جرجي 

زيدان وفكره الذي يراه م�ستنريا يجابه 
االأطماع االأجنبية والنوايا املبيتة �سد 

العرب، كما اأ�س�ش مع ولديه اميل و�سكري 
زيدان "دار الهالل" كما اأ�س�ش لفروعها : 

املجلة والروايات وكتاب الهالل. 
وبح�سب خريي فان زيدان اأ�س�ش دار الهالل 

لتخدم فن الرواية وتكر�ش له يف الثقافة 
العربية احلديثة، كفن له تاأثري على جماهري 

القراء ميكن عن طريقه حتقيق ما ن�سبو اليه 
من ح�سارة وتقدم، ولذلك يعد زيدان هو 

موؤ�س�ش الرواية التاريخية مبعناها االأدبي 
احلديث.

كما كان جرجي زيدان مفتونا بتاريخ 
اال�سالم فكتب "تاريخ التمدن اال�سالمي" 
يف خم�سة اأجزاء، الذي �سور فيه النه�سة 

احل�سارية لال�سالم يف نظم احلكم واالدارة، 
واملوا�سالت، واملرا�سالت، والعالقات 

اخلارجية، واقامة املدن والقالع، وادارة 
احلروب، من اأجل املبادئ ال�سامية واالهتمام 
ببناء االن�سان باعتباره اأهم منجزات التمدن 

اال�سالمي.
هكذا يطلق �ساحب الكتاب على جربان خليل 
جربان، تلك العبقرية الفذة التي قلما تكررت 

يف زمن اأمة من االأمم، ولو كانت االأمور 
كما يقول �سلبي جتري يف العامل مبيزان 

عادل لكان جربان ح�سل على جائزة نوبل، 
حيث كان يكتب باالجنليزية كاأحد اأبنائها، 

وبالفرن�سية كال�سالعني فيها، وبالعربية 

كاأحد فقهائها.
ويركز �سلبي على عالقة جربان بقلب القمر 
ويق�سد مي زيادة، حيث يجد فيهما ت�سابها 

نف�سيا واحدا، فكالهما رومان�سي حتى 
النخاع، وكالهما ينطوي على نف�ش �سديدة 

احل�سا�سية ت�ستجيب لكل الفنون، ول�سدة 
ائتالف روحيهما كان جربان هو الوحيد 

الذي خاطب مي كاأنثى، وعرف كيف يدخل 
اىل قلبها، ومبوت جربان يف �سن مبكرة 

اهتز كيان مي وفقدت توازنها النف�سي 
متاما.

يوا�سل: قارئ جربان يدمنه، الأن كتاباته 
تنطلق من هموم الذات لتتحول اىل مو�سوع 

يلتقي عليه الكثريون، وكلما عمقت قراءة 
جربان اأدركت ما يف اأدبه من ثورة متاأججة، 

على االأمناط والنمطية وعلى النظم 

ال�سيا�سية املت�سلطة.
هو الو�سف الذي اأطلقه �سلبي على الزعيم 

�سعد زغلول الذي ي�سفه باأن مقومات 
الزعامة ولدت معه، فقد كان خياله خ�سبًا، 

وثقافته اأكرث عمقا وات�ساعًا، ووجدانه 
مفتوحا على الوجدان ال�سعبي العام فاحتل 

مكانة كبرية بقلوب اجلماهري العري�سة ، 
خا�سة بعدما جنح يف تاأليف �ستات الراأي 

العام اىل ما ي�سبه العائلة الواحدة.
يرى خريي �سلبي اأن �سعد زغلول كان 

طيب اىل حد الرباءة، وهو ما ك�سف عنه 
يف مذكراته مار�ش 1918: "ان االن�سان 

ليطغى اأن راآه ا�ستغنى" فلقد خدمت كثريًا 
من النا�ش، و�ساعدتهم يف وقت احلاجة، 
فلما ا�ستغنوا اأنكروا معرويف، و�سرتوه 

بالت�سدي اليذائي بالد�سائ�ش التي يقدرون 
عليها".

ويخاطب �سعد نف�سه قائال: ا�سمح يل اأيها 
امل�سطرب يف فكره، اأن اأحدثك يف بع�ش 

�ساأنك ، فمن احلمق اأن حتاول تعديل العامل 
ليالئمك، وي�سري طبق مدارك! ومن احلكمة 

اأن تعدل اأنت �سريك حتى يطابق �سري 
العامل. فان مل تفعل، فقدت راحتك، وخ�سرت 

خ�سرانًا مبينًا.
ويوا�سل زغلول: "من اأ�سباب اجنذاب 

النا�ش اليك ا�ستغناوؤك عنهم واحتياجهم 
اليك. اأما اذا �سعروا منك باحلاجة اليهم، 
واأح�سوا با�ستغنائهم عنك، فما اأ�سرع ما 

ي�ستخفوه ب�ساأنك ويتولون عنك!.
ويعلق �سلبي قائال: ان رجال تزدحم حياته 

بجالئل االأمور، ورغم ذلك يجد وقتًا ليكتب 
مثل هذا الكالم احلميم، يكون رجاًل عظيمًا 

مبعنى الكلمة الأنه بخلوه مبذكراته كل يوم 
يعني اأنه يف مواجهة يومية مع النف�ش، 

وحماكمة لها حقًا.
◄ عن حميط

عناقيد النور
بورتريهات خيري شلبي للمشاهير

كما كان جرجي زيدان مفتونا 
بتاريخ االسالم فكتب "تاريخ 
التمدن االسالمي" في خمسة 

أجزاء، الذي صور فيه النهضة 
الحضارية لالسالم في نظم الحكم 

واالدارة، والمواصالت، والمراسالت، 
والعالقات الخارجية، واقامة المدن 
والقالع، وادارة الحروب، من أجل 
المبادئ السامية واالهتمام ببناء 
االنسان باعتباره أهم منجزات 

التمدن االسالمي.

فاز كتاب »مذاق الزعرت: ثقافات الطهي يف 
ال�سرق االأو�سط »، الذي نقله للغة العربية 

م�سروع »كلمة« بهيئة اأبوظبي للثقافة 
والرتاث، وترجمته عبلة عودة وحرر 

ن�سخته العربية د. اأحمد خري�ش، بجائزة 
جامعة فيالدلفيا الأف�سل كتاب مرتجم 

للعام 2010 من اللغات االأجنبية احلية 
اىل العربية، وقد اأعلن عنها يوم االثنني 

املا�سي املوافق 11 ابريل 2011.
وتعد هذه اجلائزة مهمة عربيا واالأهم 

على م�ستوى اململكة االأردنية الها�سمية، 
املخ�س�سة لرتجمة الكتب. وهي جائزة 

�سنوية الأف�سل كتاب مرتجم اىل العربية 
يف جماالت العلوم واملعارف احلديثة، 
وي�سرتط فيه اأن يكون معرّبًا عن قيمة 

علمية ومعرفية حديثة ومتقدمة، ت�سيف 
اىل الفكر والثقافة العربية ا�سافة اأ�سيلة، 

وقد بداأت هذه امل�سابقة فعالياتها منذ العام 
2003، وي�سارك فيها �سنويًا عدد كبري من 

دور الن�سر واملرتجمني امل�ستقلني.
و�سدر الكتاب بالعربية يف عام 2009 

عن م�سروع »كلمة« للرتجمة التابع لهيئة 
اأبوظبي للثقافة والرتاث، وهو م�سروع 

فتيٌّ ي�سرف وميّول ترجمة اأرقى املوؤلفات 
واالأعمال االأدبية الكال�سيكية والكتب 

العلمية احلديثة يف خمتلف املجاالت ومن 
�ستى اللغات اىل العربية، اميانًا منه بدور 
الرتجمة يف نه�سة العامل العربي، واقرارًا 

ملا لها من ف�سل يف ن�سر الثقافة العامة 
واملتخ�س�سة بني اأبنائه، ومن هذا املنطلق 
تقوم اللجان املتخ�س�سة يف »كلمة« �سنويًا 

باختيار اأهم الكتب واأحدثها من اللغات 
كافة، وتوكل مهمة ترجمتها اىل مرتجمني 
اأكفاء من خمتلف الدول العربية واملهجر، 

ومن ثم تقوم بن�سر هذه الكتب لتكون 
متاحة للقراء يف كل مكان.

يحمل كتاب »مذاق الزعرت: ثقافات الطهي 
يف ال�سرق االأو�سط« اأفكارا تطرح للمرة 

االأوىل عن ثقافة الطعام والطهي يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط، وال يقت�سر الكتاب على 

عمليتي الطهي واالأكل، فوراء كل طبق 
ثمة عامل وا�سع بكل ما يحويه من ثقافة 

وتاريخ.
ي�سري الكتاب اىل اأن ثقافة الطهي يف 

ال�سرق االأو�سط املعا�سر تت�سكل من عدة 
عوامل تاريخية وجغرافية، فمن جهة يحد 
ال�سرق االأو�سط البحر االأبي�ش املتو�سط، 

الذي ي�سهم يف احل�سارة املادية التي 
ن�ساأت يف هذا احلو�ش، ومن جهة اأخرى 

يواجه ال�سرق االأو�سط اآ�سيا الو�سطى، 

مما جعله وجهة دائمة لهجرة العديد 
من ال�سالالت التي كانت ت�سكن ال�سرق، 

ولقد تتابعت على هذه املنطقة العديد من 
احل�سارات الزراعية منذ اأقدم الع�سور، 

لكنها يف الوقت نف�سه ا�ست�سافت اأي�سًا 
ثقافة الرعاة والبدو الرحل، ويف الوقت 

احلا�سر ويف ع�سر ثورة االت�ساالت 
والتوا�سل، �سارت هناك اأمناط مرتابطة 
ميكن تتبعها يف ظل هذا التنوع والتغيري 

املتوا�سل.
�سارك يف و�سع مادة الكتاب خم�سة ع�سر 

من الباحثني واالأكادمييني يف اأنحاء 
العامل كافة، وهو ما جعل منه كتابًا 

�سديد الرثاء والتنوع مبا يحمله من 
مو�سوعات واأفكار تطرح للمرة االأوىل عن 

ثقافة الطعام والطهي يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط خا�سة اأن الكتاب اجتمع على 
تاأليفه اأ�سحاب تخ�س�سات عديدة يف 

جماالت االأدب والتاريخ وعلم االجتماع 
واالأنرثوبولوجيا واجلغرافيا وال�سيا�سة، 

وياأتي ذلك باأ�سلوب حديث و�سائق يتيح 
للقارئ التجول يف منطقة ال�سرق االأو�سط 

تاريخيًا وجغرافيًا وثقافيًا من خالل 
االأطعمة واالأطباق وطرق الطهي املتبعة 

واملتوارثة بني �سكان هذه املنطقة.

ي�سدر يف الرابع ع�سر من ال�سهر اجلاري عن »دار بلون« بالتعاون مع 
»جريدة لوفيجارو« كتاب جديد بعنوان »يوميات جندي فرن�سي يف 
اأفغان�ستان« قام بتحريرها �سارجنت يف وحدة القتال التابعة مل�ساة 

البحرية، يدعى كري�ستوف تران فان كان، بالتعاون مع نيكوال�ش 
مانغا�سون، املحرر ال�سحفي الوحيد الذي �سمح له اجلي�ش الفرن�سي 

مبتابعة العمليات يف منطقة كابي�سا االفغانية.
وقدمت �سحيفة »القب�ش« الكويتية جزءا من هذه اليوميات ترجمتها 

�سليمة لبال من »لوفيغارو« منها ما دونه يوم 18 يونيو / حزيران 
بعنوان »الرجم« والتي قال فيها »يف طريق العودة اىل قاعدة العمليات 
املتقدمة التي تقع بني �سيكوت وتاتارخل، قام بع�ش االأطفال برجمنا. 

�سعرت بان االأمر يختلف متاما مع عمليات اأخرى �ساركت فيها يف 
ال�سنيغال وجيبوتي وكو�سوفو.. كنت هناك ا�سعر باأنهم يحبون اجلي�ش 

الفرن�سي ولكن هنا يتملكني �سعور مناق�ش متاما، انهم ي�سعرون باأننا 
نزعجهم وال يريدوننا هنا على اأر�سهم. مل اعباأ باالأمر الأين يف مهمة قتال 

ولي�ش مهمة ا�سالح اجتماعي، وال ميكن اأن نقوم باملهمتني مع بع�ش.. 
اأنا متاأكد.. واأنا ال األومهم، فمهما كانت نوايا النيتو، نحن هنا يف نظرهم 

جي�ش احتالل.
ويف يوم الثاين من يوليو/ متوز كتب حتت عنوان »املعركة« »هل كنا 
نريد القتال؟ كان اطالق الر�سا�ش قريبا منا دوما، وهذا اأمر مل اعرفه 

من قبل، كنا م�ستلقني على الغبار وراء ه�سبة �سغرية وكنت ا�ستمع اىل 
�سوت الر�سا�ش، وهو يلعلع على بعد ب�سعة �سنتميرتات منا. مل اأتردد 

وطلبت من الرجال اطالق الر�سا�ش.نه�سنا وبقينا، خمتبئني
يذكر اأن �سحيفة »لوفيجارو« الفرن�سية اأنها وعدت ال�سارجنت بعدم ن�سر 
اأي �سيء يف حالة ا�سابته اأو وفاته، لكنه عاد حيا و�ساملا وكتب يومياته 

التي مل تعرت�ش قيادة اجلي�ش الفرن�سي على اأي جزئية منها.

للترجم��ة األردني��ة  فيالدلفي��ا  جامع��ة  بجائ��زة  يف��وز  الزعت��ر«  ج����ن����ود ف���رن���س���ي���ون ي���������روون م���ع���ان���ات���ه���م ب���أف���غ���ان���س���ت���انم��ذاق 
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اح�سائيات 
يف الف�سل االأول من الكتاب ، قدم الكاتب 

بع�ش االح�سائيات اخلا�سة مبوؤ�سرات 
انت�سار االنرتنت ؛ فاأو�سح اأن اأحدث 

االح�سائيات العاملية تقول ان عدد 
م�ستخدمي االنرتنت يف العامل يبلغ نحو 

1.2 مليار م�ستخدم من تعداد �سكان 
العامل 2007 البالغ عددهم نحو 6.5 

مليار ن�سمة ، بن�سبة 17% ، يف حني مل 
يكن عدد م�ستخدمي االنرتنت يتجاوز 
يف عام 1997 اأي منذ اأحد ع�سر �سنة 

70 مليون م�ستخدم ، مبا يعني اأن عدد 
امل�ستخدمني ت�ساعف نحو �سبع ع�سرة 

مرة خالل هذه الفرتة البينية الق�سرية ، 
ويقرر الكاتب اأن هذه الزيادة مل ت�سهدها 

اأية و�سيلة اعالمية اأخرى على مدار 
التاريخ االن�ساين ، ف�ساًل عن ا�ستمرار 

انت�سارها حتى االآن ، اأما عربيًا فقد ذكر 
الكاتب اأن عدد م�ستخدمي االنرتنت 

خالل نف�ش الفرتة ال�سابقة زاد خم�سني 
�سعفًا من 600 األف اىل  29 مليون 

م�ستخدم  ، وهو ما يعني اأن الزيادة التي 
ي�سهدها انت�سار االنرتنت يف املنطقة 

العربية تعد من اأعلى الن�سب يف العامل . 

تنبوؤات 
وانطالقًا من االح�سائيات ال�سابقة يف 
املنطقة العربية ، يقرر املوؤلف اأن زيادة 

عدد م�ستخدمي االنرتنت عربيًا ميكن 
اأن ي�سهد تو�سعًا كبريًا ، ا�ستنادًا اىل 
التطور التكنولوجي الذي بداأ ياأخد 

اللغة العربية يف االعتبار ، وهو ما مل 
يكن متاحًا حتى �سنوات قليلة ما�سية 

؛ اذ مل تكن الكثري من خدمات االنرتنت 
مهياأة للتعامل مع اللغة العربية ، ف�ساًل 
عن �سعف البنية االأ�سا�سية لالت�ساالت 

يف اأغلب البلدان العربية ، وارتفاع 
كلفة االت�سال ، واالأمية ، باال�سافة 

اىل احلذر والريبة اللتان ت�سوبا نظرة 
وتعامل العديد من احلكومات العربية 

مع هذه التكنولوجيا املتطورة التي تتيح 
للجمهور العربي لي�ش فقط تنوع م�سادر 

املعرفة ، بل و�سناعة االأخبار اأي�سًا . 

مالك االنرتنت 
وعن مالك االنرتنت ، حتدث الكاتب 

موؤكدًا اأنه ميكن القول بداية اأن احلكومة 
االأمريكية ممثلة يف وزارة الدفاع ، ثم 

املوؤ�س�سة القومية للعلوم ، هي املالك 
الوحيد لل�سبكة ، ولكن بعد تطور ال�سبكة 
ومنوها ، ال اأحد يف الوقت الراهن ميلك 

االنرتنت ، واختفى مفهوم التملك ، ليحل 
حمله ما اأ�سبح ي�سمى مبجتمع االنرتنت 

، كما اأن متويل ال�سبكة حتول من 
القطاع احلكومي ، اىل القطاع اخلا�ش 

، ومن هنا يو�سح الكاتب: ولدت العديد 
من ال�سبكات االقليمية ، ذات ال�سبغة 

التجارية ، والتي ميكن اال�ستفادة من 
خدماتها مقابل ا�سرتاك ، ويذكر الكاتب 

اأن هذه اخل�سو�سية ـ اأي عدم وجود 
مالك حمدد ومعروف لالنرتنت ـ يجعل 

مهمة رجال االأمن اأكرث �سعوبة . 

ادمان االنرتنت 
وحول مفهوم االدمان يف  حديثه عن 
االنرتنت ، اأو�سح الكاتب يف الف�سل 

الثاين من الكتاب ، اأن م�سطلح " ادمان 
االنرتنت " اأطلق الأول مرة على يد 

الطبيب النف�سي " ايفان جولد بريج " 
كمزحة يف بريد الكرتوين على �سبكة 

للنقا�ش ) الدرد�سة ( عرب االنرتنت ، 
ويذكر الكاتب اأن بريج راأى اأن هناك 

ت�سابهًا بني حمك االعتماد وعلى الكحول 
وال�سلوكيات املرتبطة باالنرتنت ، 

واأطلق عليه " ادمان االنرتنت " ملا فيه 
من اعتمادية وجاذبية تدفع النا�ش 

ال�ستخدامها فرتات طويلة ويعرتفون 
اأنهم ال ي�ستطيعون التوقف عنها كما 

ت�سري اىل ذلك الدرا�سات النف�سية ، 
وينقل الكاتب عن املحللة والباحثة 

النف�سية " يوجن " اأن حوايل 6.5 % 
من م�ستخدمي االنرتنت يوميًا والذي 

يقدر عددهم بنحو 70 مليون يف 
املجتمع االأمريكي ، ميكن ت�سنيفهم 

كمدمنني ، واأن قائمة املعر�سني خلطر 
ادمان االنرتنت من الرجال والن�ساء 

عدد لي�ش بالقليل ، وتبداأ على مدمني 
االنرتنت بع�ش اال�سطرابات النف�سية 

مثل االكتئاب والقلق وعدم الثقة بالنف�ش 
واالح�سا�ش بال�سقاء . 

�سبب االدمان 
وحول ال�سيء الذي يجعل من االنرتنت 

�سببًا لالدمان ، ذكر الكاتب اأن " جون 
جرهول " اأ�ستاذ علم النف�ش االأمريكي  

الحظ اأن ادمان االنرتنت عملية مرحلية 
، حيث ان امل�ستخدمني اجلدد عادة هم 
االأكرث ا�ستخدامًا وا�سرافًا ال�ستخدام 

االنرتنت ب�سبب انبهارهم بتلك الو�سيلة 
، ثم بعد فرتة يحدث للم�ستخدم عملية 

خيبة اأمل من االنرتنت ، ويو�سح 
الكاتب وجهة نظر بع�ش الدرا�سات اأن 
اأكرث النا�ش قابلية لالدمان هم اأ�سحاب 

االكتئاب وال�سخ�سيات القلقة والذين 
يعانون من امللل كربات البيوت ، وكذلك 

وجهة نظر البع�ش باأن النا�ش الذين 
تكون لديهم قدرة خا�سة على التفكري 

املجرد هم اأي�سًا عر�سة لالدمان ب�سبب 
اجنذابهم ال�سديد لالثارة العقلية التي 
يوفرها لهم الكم الهائل من املعلومات 
املوجودة على االنرتنت ، وال يح�ش 

املدمن بالوقت ويت�سبب ادمانه يف 
م�سكالت اجتماعية واقت�سادية وعملية . 

اأعرا�س االدمان 
وعن بع�ش االأعرا�ش التي ميكن 

للم�ستخدم من خاللها اكت�ساف تورطه 
يف ادمان االنرتنت ، ذكر املوؤلف منها 

زيادة عدد ال�ساعات اأمام االنرتنت ب�سكل 
مطرد تتجاوز الفرتات التي حددها الفرد 

لنف�سه ، والتوتر والقلق ال�سديدين يف 
حالة وجود اأي عائق لالت�سال باالنرتنت 

قد ت�سل اىل حد االكتئاب اذا ما طالت 
فرتة االبتعاد عن الدخول واالح�سا�ش 

ب�سعادة بالغة وراحة نف�سية حني يرجع 
اىل ا�ستخدامه ، والتكلم على االنرتنت 

يف احلياة اليومية ، مع اهمال الواجبات 
االجتماعية واالأ�سرية والوظيفية 

ب�سبب ا�ستعمال االنرتنت ، وا�ستمرار 
ا�ستخدام االنرتنت على الرغم من وجود 

بع�ش امل�سكالت مثل فقدان العالقات 
االجتماعية والتاأخر يف العمل ، ومن 

تلك االأعرا�ش اأي�سًا ، اجللو�ش من النوم 
ب�سكل مفاجئ والرغبة بفتح الربيد 

االلكرتوين اأو روؤية قائمة املت�سلني يف 
برنامج امل�سنجر. 

الطب واالنرتنت 
وقد قدم الكاتب العديد من التف�سريات 

املختلفة الدمان االنرتنت منها 
التف�سريات ال�سيكودينامية ، وال�سلوكية 

، والطبية ؛ فذكر يف التف�سري الطبي 
الدمان االنرتنت اأنه قائم على اأ�سا�ش اأن 

�سلوكيات االأفراد حتكمها جمموعة من 
العوامل الوراثية اجلينية والتغريات 

الكيميائية يف املخ والناقالت الع�سبية 
، وما يتعلق بها من تغريات يف 

الكروموزومات والهرمونات واملواد 
الكيميائية ال�سرورية لتنظيم ن�ساط املخ 

واجلهاز الع�سبي ، واأنه توجد عقاقري قد 
حتدث خلاًل يف التوا�سل الع�سبي مما 

يرتتب عليه اأن ير�سل املخ معلومات غري 
�سحيحة كاأن يتوهم �سخ�ش باعتدال 
املزاج ملمار�سة ن�ساط معني كمطالعة 

مواقع االنرتنت ، وينقل الكاتب عن " 
جريفري " ان ادمان االنرتنت هو اأحد 

اأنواع االدمان التي لي�ش لها عالقة 
بالعقاقري ، اال اأنه لديها نف�ش اأعرا�ش 

هذا االدمان ، والذي يرتبط بعدة مظاهر 
لالأعرا�ش االن�سحابية القريبة من 

االأعرا�ش االن�سحابية لالدمان التقليدي . 

لعنة ال�سات 
كما اأو�سح الكاتب اأن عالقة االنرتنت 

بالعواطف واخلياالت الرومان�سية ، 
اأحدثت انقالبًا يف املفاهيم واملمار�سات 

النف�سية واالجتماعية ، عندما اأتاحت 
لالن�سان اطالق رغباته الدفينة كلها 

والتعبري عنها ب�سراحة مع من يرغب 
عرب غرف الدرد�سة ، وهو ما يرتتب عليه 

الكثري من املاآ�سي واالأزمات ، وينقل 
الكاتب عن اأحد االأطباء النف�سيني مثااًل 
لزوجة تعرفت على �سخ�ش عن طريق 

ال�سات ثم حادثته بالهاتف فوعدها 
بالزواج ان هي طلقت من زوجها ، 

فاجنرفت وراء رغباته حتى �سقطا يف 
الرذيلة ، ثم طلبت الطالق من زوجها 

وبعد ح�سولها عليه طلبت من هذا 
ال�سخ�ش التقدم لها فاأجابها بهدوء " يا 

غبية اأت�سدقني اأنني من املمكن اأن اأتزوج 
من خانت زوجها؟!

ار�سادات عملية 
ويف الف�سل اخلام�ش واالأخري من 
الكتاب ، �ساق الكاتب جمموعة من 

االر�سادات املوجهة ملدمني االنرتنت 
، بعد اأن اأ�سار اىل درا�سة �سوي�سرية 

�سادرة عن متابعة ادمان املخدرات 
وامل�سكرات تقول " ان كرثة ا�ستخدام 

االنرتنت قد توؤدي اىل نوع من االدمان 
املر�سي �سواء بني املراهقني اأو البالغني 

�سرورة  االر�سادات  تلك  من  وكان   ، "
مراقبة االألعاب االلكرتونية التي 

ميار�سها املراهقون عرب االنرتنت ، اذ 
يجب اأن تكون مالئمة الأعمارهم واأال 

تت�سمن اأحداثًا �سديدة العنف اأو خيالية 
، واأال يزيد ا�ستخدام االنرتنت يف هذا 
املجال عن ن�سف �ساعة يوميًا ، وكذلك 
�سرورة االبتعاد عن املواقع االباحية 

التي ترتك اآثارًا نف�سية �سيئة على 
املرتددين عليها من اجلن�سني، باال�سافة 

اىل طرق اأخرى كثرية ذكرها الكتاب.

الكاتب واملفكر النم�ساوي �ستيفان ت�سفايج 
)1881-1942( له �سهرة وا�سعة بكتاباته 
يف �ستى املجاالت من �سعر ورواية وق�سة 

ق�سرية وم�سرحية، لكن حظيت درا�ساته التي 
حاول عربها �سرد تفا�سيل حياة عدد كبري 

من عباقرة العامل باهتمام منقطع النظري 
كما ترجمت هذه الدرا�سات اىل لغات عاملية 
خمتلفة البتعاده عن االأ�سلوب التاريخي اأو 
التوثيق واعتماده على التف�سريات النف�سية 
وال�سيكولوجية ودرا�سة ال�سخ�سيات التي 

اختارها بطريقة تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 
على نتاجها الفكري اأو االأدبي بطريقة 

التحليل واال�ستق�ساء واال�ستقراء وهو 
االأ�سلوب الذي امتاز به ت�سفايج عن غريه 
من الباحثني، ومن اأهم درا�سات ت�سفايج 

املرتجمة للغة العربية جمموعة ترجمها عن 
اللغة االأملانية االأ�ستاذ حممد جديد لي�سعها 

يف كتاب )بناة العام( الذي جاء يف جزءين، 
االأول ن�سر عام 1970 وتناول ال�ساعر 

االأملاين هولدرلن، والروائي الرو�سي فيدور 
د�ستويف�سكي، والروائي والقا�ش الفرن�سي 

بلزاك، والثاين ن�سر عام 1993 وتناول حياة 
واأعمال الروائي االنكليزي ت�سارلز ديكنز 
والروائي الرو�سي تول�ستوي والروائيني 

االأملانيني �ستاندال وكالي�ست وكال اجلزءين 
من القطع املتو�سط طبعت يف دار املدى 

للثقافة والن�سر يف دم�سق - �سوريا.
والقارئ للكتاب يالحظ مدى ا�ستفادة 
ت�سفايج من درا�سته علم النف�ش الذي 

كر�سه اأي�سًا يف كتاباته للروايات النف�سية، 
واختلفت اأحجام الف�سول التي خ�س�ست 

للمبدعني كل ح�سب اأهميته وطبيعة ابداعه، 
كما هو احلال مع د�ستويف�سكي وتول�ستوي 
اللذين حظيا مب�ساحة وا�سعة جدًا من حجم 

اجلزءين، كما اعتمد ت�سفايج على اأ�سلوب 
مبتكر يف تعريفه الأبطال درا�ساته عندما 

جعلهم يعرفون عن نف�سهم عرب اقتبا�سه 
الأجزاء �سغرية مما كتبوه ليفتتح بها كل 
واحد منهم للف�سل املخ�س�ش له، ليتابع 

بعدها ت�سفايج الغو�ش يف تفا�سيل اأعمالهم 
وابداعاتهم لتتحول ف�سول كتابه اىل 

مراآة تعك�ش جميع الظروف االقت�سادية 
واالجتماعية وال�سيا�سية واالأخالقية الأوروبا 

يف مراحل خمتلفة من القرن التا�سع ع�سر 
التي تاأثر بها اأ�سحاب ف�سول الكتاب وحولها 

واأعادوا �سياغتها باأ�سلوبهم اخلا�ش الذي 
يتعدى جميع احلدود ال�سيقة ويتحول اىل 
ر�سالة عاملية تالم�ش االن�سانية جمعاء، هذا 

ما يوؤكده ت�سفايج يف مقدمة درا�سته عن 
د�ستويف�سكي حيث يقول: )انه من االأمور 
ال�سعبة والتي تزيد امل�سوؤولية اأن يتحدث 

املرء عن فيدور د�ستويف�سكي واأهميته 
بالن�سبة اىل عاملنا الداخلي حديثًا له قيمة، 

الأن ات�ساع مدى هذا الوحيد وجربوته 
يقت�سيان مقيا�سًا جديدًا. ذلك الأنه يخيل 

للمرء للوهلة االأوىل اأنه يجد عماًل مغلقًا على 
نف�سه، واأنه يجد اأديبًا، ثم يكت�سف �سيئًا ال 

حدود له، كونًا له كواكبه الدوارة اخلا�سة به 
ومو�سيقاه االأخرى التي ترتدد يف اأجوائه(، 

ويبني الكاتب جانبا اخر من ما�ساة حياة 
دو�ستويف�سكي حيث يبني ان اخلوف هو 

االنطباع االول الذي يتوىل املرء دائما 
اجتاه دي�ستويف�سكي، واالنطباع الثاين 

فح�سب هو انطباع العظمة.على ان م�سريه 
اي�سا يبدو اول االمر لدى النظرة العابرة 

قا�سيا فظا مبقدار مايبدو حمياه فالحيا 
وعاديا .ويح�ش املرء بذلك اول االمر تعذيبا 

المعنى له ،ذلك الن هذه ال�سنوات ال�ستني 
تعذب اجل�سد املتداعي بكل ادوات التعذيب 

فمحك املحنة يجلو احلالوة عن �سبابه وعن 
�سيخوخته ومن�سار االمل اجل�سدي ي�سل يف 
عظامه وم�سمار احلرمان احللزوين يتغلغل 

فيه بق�سوة حتى يبلغ ع�سب احلياة ،وترتعد 
ا�سالك االع�ساب امل�ستعلة وتنتف�ش يف غري 

انقطاع خالل اع�سائه،ومل يذخرعذاب ومل 
ين�ش تعذيب ويبدو ان هذا امل�سري اول االمر 

ق�سوة المعنى لها النه كان يراد ان ينحت 
منه �سيء خالد وانه كان هائال ليكون مالئما 

لرجل هائل.والي�سبه طريق حياته يف اي 
نقطة من نقاطه الطريق العري�ش املمهد 

متهيدا جيدا والذي �سار عليه كل االدباء 
االخرين يف القرن التا�سع ع�سر ويح�ش املرء 
هنا دائما باأله للقدر غا�سب يجد متعة يف ان 

يخترب نف�سه اختبار قويا قا�سيا مع اقوى 
النا�ش فم�سري د�ستزيف�سكي م�سري مطبوع 

بطابع العهد القدمي من الكتاب املقد�ش 
،م�سري بطويل ولي�ش فيه �سيء من الع�سر 

احلديث واحلياة املدنية العادية.
وال�سخ�سية االخرى التي تناولها �ستيفان 

ت�سايفنج يف درا�سته هو هلودرن ويبداأ 
الف�سل باحلديث مبقولة مهمة يف" موت 
امبدوقل" ))لقد كان الليل والربد خليقني 
ان ي�سودا االر�سني وكانت الروح خليقة 

ان جتهز على نف�سها لو ان االلهة اخلرية مل 
تبعث من حني اىل اخر مبثل هوؤالء الفتيان، 

لتنع�ش حياة النا�ش الذابلة ((
القرن اجلديد ،القرن التا�سع ع�سر ،اليحب 

�سبابه فقد ن�ساأ جيل متوقد انه يندفع اندفاعا 
ناريا جريئا من كل م�سارات الريح يف وقت 

واحد، من جالميد اوروبا املت�سدعة نحو 
�سفق فجر حرية جديدة لقد بعث نف�ش الثورة 

احلياة يف هوؤالء الفتيان.
وينتهي متحدثا بطريقة التخلو من اجلمالية 

والدقة حيث يبني ان ال�سورة الفكرية تختفي 
لهولدرن يف ركام الن�سيان اعواما وعقودا 

كما يختفي متثال اغريقي يف ح�سن االر�ش 

ولكن عندما ينقب عن الفلذة املبتورة اخريا 
جهد ينطوي على احلب ويخرجها من الظالم 

ي�سعر جيل جديد،وقد تواله العجب ،بنقاء 
�سورة الفتى املرمرية الذي ال �سبيل اىل 
تعكريهو ومبقايي�ش رائعة تن�سب على 

�سورة فتى االغريقية االملانية االخري مرة 
اخرى،وتزدهر احلما�سة كما كانت باالم�ش 

،على �سفته املرتمنة،وتبدو كل االربعة التي 
يب�سر بها على ال�سواء خملدة يف �سورته 

الوحيدة وبجبهة املتنور امل�سرقة يخرج من 
موطن حافل باال�سرار عائدا اىل ع�سرنا.

بلزاك
ولد بلزاك عام 1799 يف التورين،يف اقليم 

الغي�ش يف موطن رابليه املت�سم باملرح 
والعذوبة.يف حزيران 1799 ،والتاريخ 

جدير بان يكرر ،وقد عاد نابليون –وكان 
العامل الذي بعثت اعماله اال�سطراب فيه 

مازال ي�سميه بونابرت- يف هذه ال�سنة من 
م�سر اىل وطنه ،ن�سف منت�سر ون�سف 

هارب.وكان قد قاتل حتت ابراج �سماوية 
اجنبية، امام ال�سهود احلجريني من االهرام 

،ثم ان�سل اىل �سفينة �سئيلة بني �سفن 
نيل�سون احلربية املرتب�سة، متعبا،ليكمل 

يف �سالبة عمال بداأ بداية جليلة ،وجمع 
بعد ب�سعة ايام من و�سوله حفنة من 

اتباعه ،وطهراجلمعية الوطنية ،وانتزع 
ال�سيادة على فرن�سا لنف�سه بقب�سة واحدة 
،ويعد عام1799 ،عام ميالد بلزاك،بداية 

االمرباطورية، فالقرن اجلديد ماعاد يعرف 
اجلرنال ال�سغري،وماعاد يعرف املغامر 

الكور�سيكي ، بل غدا اليعرف اال نابليون 
،امرباطور فرن�سا.

ومتر ع�سرة اعوام وخم�سة ع�سر عاما 
االيدي  – ومازالت  بلزاك  فتوة  –�سنوات 

املتعط�سة اىل ال�سلطة تلف ن�سف اوروبا 
،بينما تنت�سر احالمه الطاحمة بجناحي 

الن�سر على العامل كله من ال�سرق اىل الغرب 
.والميكن ان يكون عمره غري ذي �ساأن 
بالقيا�ش اىل رجل كبلزاك الذي �سارك 

مبعاناة كل �سيء بهذه احلدة. ان يتطابق 
�ستة ع�سرة عاما من النظرات االوىل اىل 
ماحوله من �سنوات االمرباطورية ال�ست 
ع�سرة؛ �سنوات تلك الفرتة التي قد تكون 

احفل فرتات تاريخ العامل باخليال واالبداع 
او لي�ست املعاناة املبكرة والقدر يف احلقيقة 

جمرد وجهني داخلي وخارجي ،ل�سيء واحد؟ 
والميكن تناول علمه الفني بنظرة واحدة 

�ساملة.ففي املجلدات الثمانني يقوم 
ع�سر،وعامل ،وجيل.ومل جتري من قبل ابدا 

حماولة واعية الخراج عمل جبار كهذا ومل 
تكافاأ جراءة ارادة عمالقة مكافاة اف�سل من 

هذه.فعمله يهب للم�ستمتعني امل�سرتيحني 
الذين يبتغون عند امل�ساء،اذ يهربون من 

عاملهم ال�سيق ،�سورا جديدة وانا�سا جددا 
،وانفعاال ولهوا متغريا ،لكتاب امل�سرح مادة 
ملئا ت املا�سي ،وللعلماء في�سا من امل�سكالت 

والنقاط احلافزة على التفكري –مبعرثة هنا 
وهناك مثل فتات مائدة متخم بالطعام-، 

وللمحبني لهيبا من الوجد امنوذجيا ب�سورة 
مطلقة. غري ان اكرث مايف عمله جربوتا 

و�سموخا هو الرتاث الذي تركه لالدباء ،ففي 
ت�سميم "الكوميديا االن�سانية" توجد اىل 

جانب الروايات املكتملة اربعون رواية غري 
مكتملة وغري مكتوبة احداها رواية مو�سكو 
،وثمة اخرى)�سهل فاجرام( وتتناول رواية 
غريها القتال من اجل فيينا ،وتتناول اخرى 

حياة العاطفة ويكاد يكون من ح�سن احلظ ان 
هذه االعمال مل ت�سل جميعا اىل نهاياتها وقد 

قال بلزاك ذات مرة :"العبقري هو ذلك الذي 
ي�ستطيع يف كل وقت ان يقلب افكاره اىل 

عمل غري ان العبقري الكبري جدا الميار�ش 
هذا الن�ساط دائما اكرث مماينبغي".

اجلزء الثاين من كتاب بناة العامل يتحدث عن 
جمموعة اخرى من الكتاب يتناولهم تباعا 

بطريقة طرح مميزة ومثرية لف�سول القارئ 
لالطالع ب�سكل وا�سع حيث ابتداأ ت�سيفايج 

�سارلز ديكنز حيث ا�ستهل الكالم بالقول "كال 
ماكان للمرء ان ي�سائل الكتب وال�سري عن 

مقدار ماكان معا�سرو �سارلز ديكنز يكنون 
له من احلب فاحلب اليعي�ش ويتنف�ش اال يف 

الكلمة املنطوقة والبد للمرء من ان يلتم�ش 
ان يروى له ذلك واح�سن مايكون من لدن 

انكليزي يبلغ بذكريات �سباه اىل ذلك الزمان 
احلافل ب�سروب النجاح االوىل ، من لدن 
واحد من اولئك الذين مل ي�ستطيعوا حتى 
بعد ما انق�سى اخلم�سون عاما ان يعقدوا 

العزم على ان ي�سموا �سالز ديكنز �ساعر 
بكويك با�سمه بل مافتئوا يطلقون عليه لقبه 

 .")boz( االكرث الفة ول�سوقا به البوظ
ان ديكنز هو التعبري االدبي االعلى على 

التقاليد االنكليزية بني قرن نابليون 
البطويل،واملا�سي احلافل باالجماد 

واالمربيالية، حلم م�ستقبله ،ولئن كان مل 
ينجز لنا اال ممتازا ولي�ش �ساخما عمالقا، 

ممانذرته له عبقريته من قبل، فلم تكن انكلرتا 
والعرقه ذاته هما اللذان عاقاه، بل اللحظة 

الربيئة انها ع�سر انكلرتا فيكتوريا .فديكنز 
ي�سف و�سفا يبلغ من حدته وعنايته ودقته 

ان املرء ي�سطر اىل متابعة نظراته التي تنوم 
مغناطي�سيا، مل تكن له نظرات لزاك ال�سحرية 

التي تدع انا�ش ال�سحابة النارية ي�سوغون 
ذواتهم على نحو فو�سوي من خالل التحرر 
من اهوائهم بل كانت له نظرة ار�سية متاما 

نظرة بحار ،نظرة �سياد ، نظرة �سقر.
وحتدث الكاتب عن الرو�سي تول�ستوي 

الذي يعد من اعظم الروائيني  ومن اأعمدة 
االأدب الرو�سي يف القرن التا�سع ع�سر 
والبع�ش يعدونه من اأعظم الروائيني 

على االطالق.وذكر الكاتب يف كتابه 
ان كل عمل فني اليبلغ اعلى مراحله اال 
حني بن�سى املرء ن�ساته الفنية ويح�ش 

بحياته واقعا ،وقد اكتمل هذا التبادل عند 
تول�ستوي مرارا فال يجروؤ املرء ابدا على 

ان يح�سب ان هذه االقا�سي�ش متخيلة وان 
�سخ�سياتها خمرتعة وهي تتقدم نحونا 

حقيقية حم�سو�سة بهذا القدر وحني يقراأ 
املرء اليح�سب انه فعل �سيئا اخر �سوى 
انه راى العامل الواقعي من خالل نافذة 

مفتوحة.
وي�ستمر اىل نهاية الف�سول املخ�س�سة 

لهذا الروائي العظيم وبعدها ي�ستمر ب�سرد 
احلديث النقدي والتحليل عن باقي الكتاب 
الداخلني �سمن جملد)بناة العامل( باختيار 

موفق يدل على نباغة للكاتب .
ويحتوي الغالف يف نهايته على كلمات 
م�سيئة ت�ستدعي االنتباه حيث يكتب" 

تختفي ال�سورة الفكرية ..يف ركام 
الن�سيان اعواما وعقودا كما يختفي متثال 

اغريقي،ولكن عندما ينقب عن الفلذة 
املفقودة اخريا جهد ينطوي على احلب، 
ويخرجها من الظالم ،ي�سعر جيل جديد، 

وقد تواله العجب بنقاء �سورة الفتى 
املرمرية الذي ال�سبيل اىل تعكريه.

وا�ستطاع ت�سفايج باأ�سلوبه اللغوي املتميز 
الذي عرف عنه املزج بني ال�سرد الروائي 
واللغة البحثية اجلافة ليخرج بدرا�سات 

ممتعة ومفيدة، كما �ساهمت الرتجمة 
املتقنة التي عمل عليها االأ�ستاذ حممد 

جديد بتقدمي درا�سات ت�سفايج باأمانة مع 
املحافظة على روح الن�ش.

وضع ضوابط التواصل مع الشبكة العنكبوتية تجنبًا الدمانها
كتاب " ادمان االنرتنت يف ع�سر العوملة " للدكتور حممد النوبي � اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة امل�ساعد بكلية الرتبية جامعة االأزهر 
مب�سر ، وجامعة ال�سرق االأو�سط للدرا�سات العليا باالأردن � �سادر عن دار �سفاء للن�سر والتوزيع بعمان ، يف ثالثمائة �سفحة من 
القطع املتو�سط ، وق�سمه املوؤلف اىل خم�سة ف�سول ؛ الف�سل االأول جاء حتت عنوان " ماهية االدمان " ، وجاء الف�سل الثاين حتت 

عنوان " ادمان االنرتنت .. املفهوم وال�سمات " ، والف�سل الثالث حمل عنوان " �سمات االنرتنت .. املزايا والعيوب " ، وحمل الف�سل 
الرابع عنوان " ادمان االنرتنت لدى املوهوبني " ، بينما جاء الف�سل اخلام�س واالأخري حتت عنوان " ار�سادات ملدمني االنرتنت " . 

جدير بالذكر اأن الكتاب له اأهمية خا�سة يف مو�سوعه الذي ي�سغل بال قطاعات عري�سة من م�ستخدمي وحمبي االنرتنت.

عر�س: �سفاء عزب

كتاب " ادمان االنرتنت " للدكتور حممد النوبي..

عر�س: زينة الربيعي
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ثمة �سيء اآخر 
يف ف�سل الكتاب االأول ، والذي جاء حتت 
عنوان » ثمة �سيء اآخر اىل جانب احلياة 

االن�سانية » األقت املوؤلفة ال�سوء على ما 
خفي من كوالي�ش ال�سيا�سيني ال�سخ�سية 

يف العا�سمة وا�سنطن ؛ حيث ركزت 
على ظاهرة ال�سخ�سيات العامة هناك ، 

وكيف اأنهم يتلهفون على جتريد اأنف�سهم 
من اخل�سال االن�سانية البناءة ؛ بحيث 

ي�سمحون باأن تتال�سى معامل املنطقة 
واالأ�سرة واملنزلة االجتماعية الرفيعة 

وال�سخ�سية الفردية ـ وب�سفة عامة ـ 
ال�سمات ال�سخ�سية التي امتلكوها يف 

يوم من االأيام ، بينما يقيمون الأنف�سهم 
�سخ�سية عامة جديدة كثريًا ما تقرتف 

�سررًا رهيبًا مبا يتبقى من ال�سخ�ش 
االأ�سلي ، وتعلق ميج جرينفيلد قائلة 

» هذه الظاهرة يتزايد وجودها يف 
�سيا�ساتنا الوطنية برمتها ، ولكنها جتنح 

اىل التطرف ال�سديد ومن ثمة تفت يف 
ع�سد وا�سنطن » ، وترى املوؤلفة اأن هذه 

الظاهرة امل�سيطرة على ال�سخ�سيات العامة 
يف وا�سنطن ، متثل لكل قادم اىل هذه 

العا�سمة ، توترًا رئي�سيًا ، و�سغطًا قويًا ، 
بل وح�سًا ي�ستدعي احلاجة اىل م�سارعته 

ان عاجاًل اأو اآجاًل . 

�سور بال نهاية 
وتوا�سل جرينفيلد حتليلها وو�سفها 

و�سجبها عادات وا�سنطن ال�سارة اخلبيثة؛ 
فتوؤكد اأن وا�سنطن التي كانت ترقبها 

وتعلق عليها خالل اأكرث من ثالثني �سنة 
خلت ، يديرها اجلمهوريون ويديرها 

الدميقراطيون ، ويهيمن الكوجنر�ش عليها 
ويهيمن عليها الفرع التنفيذي ، واأن الثابت 

الوحيد يف هذه العا�سمة اأنه يف كل فرتة 
جديدة كان هناك بع�ش االأ�سخا�ش الطيبني 

الذين يربزون الأداء اأق�سى ما عندهم من 
اأجل عمل ال�سواب عن طريق احلكومة 

التي يعملون فيها واجلمهور الذي يتاأثر 
بقراراتهم وت�سرفاتهم ؛ ذلك اأنهم قاوموا 

اغراء وا�سنطن القاتل املاثل اأمامهم دائمًا : 
وهو التال�سي يف عامل يتناف�ش على عر�ش 

ال�سور بال نهاية ، اأو كما تقول الكاتبة » 
ذلك العامل البعيد عن الواقع ، الزائف ، 
الفقري يف احليوية وامل�ساعر االن�سانية 
، املغرور واملزهو بذاته على ح�ساب كل 

�سيء اآخر » . 

وا�سنطن ال�سيا�سية
ومن جهة اأخرى ، ترى الكاتبة اأن نظام 

القيمة املهنية لوا�سنطن ال�سيا�سية ، 
يجتذب اأولئك الذين ياأتون اليها من 

اأماكن اأخرى ـ من بريوقراطيني ومعينني 
و�ساغلي املنا�سب احلكومية املنتخبني 

ـ لكي يخفوا هويتهم وراء قناع ، ثم 
ينكرونها ، ويف النهاية يفقدونها كلية 

ويكت�سبون هوية اأخرى م�سطنعة ، 
واأنه مبقدار تعر�ش �سخ�سيات وا�سنطن 

ال�سيا�سية خلطورة جرهم اىل نوع من 
عمليات امل�سخ وافتقاد الهوية ، فانهم 
يخرجون منها يف النهاية باعتبارهم 

اأ�سكال حياة جديدة بعيدة عن الت�سديق ، 
انه كما تقول الكاتبة » تخليق ذاتي ل�سكل 
�سخ�ش مي�سي ويتكلم وان كان من نواح 

اأخرى لي�ش مزيجًا ان�سانيًا حقيقيًا » 
للمواقف » التي يتخذها ال�سخ�ش العادي 

املنا�سل بال كلل والذي جُترى معه املقابلة 
يف اأخبار امل�ساء ويخربك على نحو ال 

لب�ش فيه عما يفكر فيه ، وتظل اأنت ت�ساأل 

متعجبًا ان كان يجب عليك اأن ت�سدق 
كلمة واحدة مما يقول ، هوؤالء اأ�سخا�ش 

يبدو اأنهم ال يعي�سون يف الدنيا حتى 
ي�سغلوا نقطة على ورق الر�سم البياين 

، واحداثياتهم )على جانبى( الطيف 
ال�سيا�سي و)اأعلى واأدنى( اأرقام اآخر 

اقرتاعات امل�ساء. 

ال�سحافة وال�سحفيون 
وال تكتفي جرينفيلد باتهام ال�سيا�سيني 

باآفات واأمرا�ش العا�سمة وا�سنطن ، 
ولكنها تعرتف اأي�سًا باأن االأمر ينطبق 

على العاملني يف ال�سحافة والتليفزيون 
ب�سكل خمتلف ، لكنه يوؤدي يف النهاية 

اىل نف�ش النتيجة ؛ اذ من الناحية املهنية 
ت�سدى اىل هوؤالء الن�سيحة بتجميد 

الكثري من غرائزهم الب�سرية العادية ، واأن 
يناأوا باأنف�سهم عن الكثري جدًا من املعرفة 
ال�سخ�سية بالنا�ش الذين يكتبون عنهم ، 

اأو االت�سال بهم ، وذلك خمافة تعري�ش 
املو�سوعية للخطر ؛ تقول الكاتبة » لقد 
�سجعونا على دفن قناعاتنا يف �ساحتنا 
اخللفية ، اأو على االأقل اأال جنلبها معنا 
اىل املكتب يف ال�سباح اأو ندعها تظهر 

وا�سحة جلية متامًا يف حياتنا بعد �ساعات 
العمل ، ويتمثل االأ�سا�ش املنطقي للعمل 
يف اأن املطلوب اأن نكون اأوعية طاهرة 

غري ملوثة للحقيقة والعدل ، ولي�ش 
بال�سرورة للتوا�سع ، وكثريًا ما جتعلنا 

دعايتنا ملوؤ�س�ستنا ال�سحفية نبدو كما 
لو كنا منوذج املحلفني الذي تبحث عنه 

املحاكم دائمًا يف الق�سايا اجلنائية التي 
حظيت مبغاالة يف الدعاية : اأن نكون 

�سرحاء كلية ، ومتحررين متامًا ، واأن 
نكون حمايدين من النواحي االنفعالية 

وال�سيا�سية واالأيديولوجية ، اأي اآالت يف 
انتظار اأن تختم الأول مرة » . 

قدر املحبة
وخالل الف�سل الثاين من الكتاب ، قدمت 

املوؤلفة �سورة غري جماملة وال متملقة 
لوا�سنطن » العا�سمة ال�سيا�سية » ؛ فذكرت 

اأن طرقها وو�سائلها ال تنال اال القدر االأدنى 

من املحبة ، واأن املدينة و�سكانها ي�سبهون 
ناديا ممال ل�سفوة الرجال ؛ وهو دائرة 

من دوائر االأعمال يديرونها باهمال وتهور 
ودون مراعاة لعواقب اأفعالهم ، ووكر 

لكل رذيلة عامة وخا�سة معروفة ، مبا يف 
ذلك الف�سق وال�سرقة والغرور والك�سل 

والرياء، وقبل كل ذلك �سهوة اال�ستحواذ 
على ال�سلطة وا�ستخدامها بوح�سية وال 
مباالة، وتقرر الكاتبة كذلك اأنها تخالف 

الفكرة امل�ستقرة عن وا�سنطن باعتبارها 
مثااًل للمدينة ال�سركة؛ فال تعدو وا�سنطن 
من وجهة نظرها اأن تكون واحدة من تلك 
امل�ستوطنات االأمريكية املاألوفة التي جاء 

تنظيم حياتها االجتماعية واالقت�سادية 
تنظيمًا حمكمًا حول ن�ساط اقت�سادي واحد 

ـ وهو احلكومة ـ ولي�ش �سناعة ال�سيارات 
اأو املالب�ش اأو التاأمني ، اأو كما تعرب الكاتبة 

» ان وا�سنطن التي اأتكلم عنها لي�ست بلدة 
حقيقية على االطالق » . 

ذكريات موؤملة 
ومل يخل الف�سل الرابع من الكتاب ، والذي 

جاء حتت عنوان » ليلة يف دار االأوبرا » 
من ذكر بع�ش االأحداث والذكريات املوؤملة 

الأمريكا وللكتابة اأي�سًا باعتبارها عا�سرت 
هذه االأحداث ك�سحفية مطلوب منها 

التغطية والتحليل  ؛ ومن تلك االأحداث 
حادثة اغتيال جون كينيدي ، والتي تروي 
الكاتبة بع�ش الذكريات حولها م�ستخل�سة 

حكمة عميقة حيث تقول » بينما كنت اأمر 
على م�سافة بو�سات من التابوت املغلق 

�سيطرت علي �سورة ذهنية حية للموؤمتر 
ال�سحفي املرح للرئي�ش كينيدي ، وجال 

بخاطري انه ال ميكن اأن يكون هنا بداخل 
التابوت  ، انه حلم ، وا�ستحوذ على �سعور 

غريب باحلزن وال�سفقة ... هاهي مظاهر 
ال�سلطة املرمرية كلها تفقد منعتها اأمام 

ر�سا�سة تخرتق الن�سيج الرخو ، وتنطق 
كل تف�سيلة من التفا�سيل التي حولنا ، 
قائلة : انظر ! نحن جبارون ، ولكن كل 

�سيء اآخر ي�سرخ : نحن اىل االأبد بال 
حماية ومعر�سون للخطر » .

�سحافة الدمية 
ويف ختام الكتاب ، تقدم الكاتبة بع�سًا من 
روؤاها اخلا�سة يف مهنية العمل ال�سحفي 
وعالقات ممثليه بال�سخ�سيات ال�سيا�سية 

؛ فتقرر اأن العداء املحتمل بني بع�ش 
ال�سيا�سيني وغريهم من ال�سخ�سيات 
العامة من جهة وبني ال�سحفيني من 

جهة اأخرى ، امنا مرده جلهل ال�سحفيني 
بحقيقة االأ�سخا�ش الذي يكتبون عنهم 

و�سفاتهم الفريدة املميزة، ف�ساًل عن 
الالمباالة والغرور من جانب ال�سحفيني 

، وتعتقد الكاتبة هنا ، اأن جودة العمل 
ال�سحفي لن تكون معيبة وال معر�سة 

للخطر مبزيد من االت�سال باالأ�سخا�ش 
الذين يتم تناولهم يف التقارير االخبارية 
، واأنها على العك�ش من ذلك ، فانها �سوف 

تتح�سن ، واأن ما يتم يف وا�سنطن يف 
ال�سنوات االأخرية هو �سرب من �سحافة 

الدمية ؛ حيث يظهر املكتوب عنهم من 
ال�سيا�سيني وال�سخ�سيات العامة يف �سور 

فاقدة للحياة ذات بعد واحد لوظائف 
�سيا�سية وفئات ثقافية متنوعة ، انهم دمى 

مالئمون فح�سب لغرز الدبابي�ش فيها اأو 
تغطيتها بقلوب �سغرية من مادة ال�سقة 

ملونة باألوان قو�ش قزح.

روته املوؤلفة ب�سوتها، ثم األفته �سراً قبل وفاتها: 

كتاب “الصحافة في واشنطن” ل� ميج جرينفيلد يستطلع 
أسباب كراهية األمريكيين عاصمتهم واشنطن

عر�س: اوراق

عر�س: اوراق

عن الدار الدولية لال�ستثمارات 
الثقافية بالقاهرة ، �سدرت 

الن�سخة العربية لكتاب » 
ال�سحافة يف وا�سنطن » ملوؤلفته 
االأمريكية ميج جرينفيلد ، يف 
ثالثمائة وخم�سني �سفحة من 

القطع املتو�سط  ، من ترجمة 
فايزة حكيم واأحمد منيب ، وهو 

من الكتب الرائعة التي قدمت 
�سورة مفعمة باحليوية عن 

وا�سنطن وال�سحافة واحلياة . 
جدير بالذكر اأن ميج جرينفيلد 

كانت حمررة ل�سفحة املقاالت 
ب�سحيفة الوا�سنطن بو�ست ، 

وكاتبة العمود مبجلة النيوزويك 
، وكانت قد روت مادة هذا الكتاب 

ب�سوتها اأواًل ، ثم قامت بتاأليف 
الكتاب �سراً قبل وفاتها واأخفته 

عن كل اأ�سدقائها واأ�سرتها ، وهي 
كاتبة �سحفية ظلت اأربعني عامًا 

بالقرب من مركز ال�سلطة يف 
اأمريكا . 

اىل ذكرى اأخي ليوبولدو موتي�ش الذي 
ا�ستمع باهتمام، قبل ان يغادرنا ،اىل 

م�سروع هذا الكتاب،وعلق ب�سوت مل يكن 
من هذا العامل:-«رائع.هذا يكاد ان يفي 
عبده حقه«.بهذه الكلمات اأهديت رواية 

عبدة ب�سور )احللم بال�سفن( واأفتتح بها 
الكتاب الذي ن�سر يف دار املدى للثقافة 

والن�سر بدم�سق.
هذه الرواية للكاتب الفارو موتي�ش ال�ساعر 

والروائي الكولومبي الذي ح�سل على 
جائزة �سريفانت�ش التي تعد اأف�سل جائزة 

اأدبية ا�سبانية متنح لالأدباء، حيث �سلم امللك 
اال�سباين، خوان كارلو�ش اجلائزة التي 
تعد االأرفع يف ا�سبانيا وهي �سريفانت�ش 

2001 للروائي موت�ش يف حفل اأقيم 
يف جامعة خارج العا�سمة مدريد، وقدم 

ال�ساعر والروائي موتي�ش 78عاما ال�سكر 
ال�سبانيا على منحه اجلائزة وقال انها 
�ستمكنه من اكمال م�سريته. وقد كتب 

موت�ش العديد من الروايات منذ ما يزيد 
على الن�سف قرن يف كولومبيا التي تعترب 

واحدة من بني الدول التي قدمت اأف�سل 
الروائيني من اأمثال الروائي غربييل 

غار�سيا ماركيز الفائز بجائزة نوبل لالآداب. 

وموتي�ش هو �ساحب لغة �سعرية متميزة، 
بداأ بن�سر اأ�سعاره منذ اأواخر اأربعينيات 
القرن املا�سي، وبرز كاأحد اأملع ال�سعراء 

الغنائيني يف اأمريكا الالتينية. وعلى الرغم 
من اأنه كتب ثالث روايات يف ال�ستينيات 

وال�سبعينيات، اال اأنه فاجاأ االأو�ساط االأدبية 
يف ال�سنوات االأخرية بن�سر ثماين روايات 
متتالية، ال�سمة البارزة فيها، كما يف اأعماله 

ال�سعرية والق�س�سية ال�سابقة، هي ا�ستمرار 
�سخ�سية بطله الدائم »ماكرول الغافريو«، 

البحار املغامر الطائ�ش الذي اأبدعه موتي�ش 
ليجوب بحار العامل املعا�سر م�سبعًا مبثل 
واأخالق ع�سر اآخر. وقد افتتحت روايته 

مبقال كان قد األقاه الروائي الكولومبي 
غابرييل غار�سيا ماركيز قبل �سنوات، 

يف احتفال اأقيم يف الق�سر الرئا�سي يف 
بوغوتا تكرميًا الألفارو موتي�ش يف عيد 
ميالده ال�سبعني.وبداأت املقالة بالكلمات 

التالية:-« تو�سلت اأنا واألفارو موتي�ش اىل 
االتفاق على عدم حتدث اأحدنا عن االآخر يف 

العلن، �سواء باخلري اأو ال�سر، كلقاح �سد 
ح�سبة املديح املتبادل. ومع ذلك، ومنذ ع�سر 

�سنوات بال�سبط، ويف هذا املكان بالذات، 
خرق هو اتفاق ال�سالمة االجتماعية ذاك، 

ملجرد اأن احلالق الذي اأو�سيته بالتعامل 
معه مل يعجبه. وقد انتظرت منذ ذلك احلني 

الفر�سة الآكل طبق االنتقام باردًا، واأظن 
انه لي�ست هناك منا�سبة اأكرث مالءمة من 

هذه. لقد روى األفارو يومذاك كيف عّرف 
غونثالو ماّيارينو اأحدنا على االآخر يف 

مدينة كارتاخينا احلاملة �سنة 1949 وكان 
يبدو اأن ذلك اللقاء هو االأول بيننا بالفعل، 

اىل اأن �سمعته يف م�ساء اأحد االأيام، قبل 
ثالث اأو اأربع �سنوات، يقول ب�سورة 

عر�سية �سيئًا ما عن فيلك�ش مينديل�سون. 
فكان ذلك وحيًا اأعادين فجاأة اىل �سنواتي 
كطالب جامعي، يف قاعة املو�سيقى املقفرة 

يف مكتبة بوغوتا الوطنية التي كنا نلوذ بها 
نحن من ال منلك خم�سة �سنتات لندر�ش يف 

املقهى. وبني زبائن امل�ساء القليلني يف قاعة 
املو�سيقى، كنت اأكره واحدًا له اأنف هائل، 

وحاجبان تركيان، وج�سد �سخم، ينتعل 
حذاء �سغريًا مثل حذاء بوفالو بيل. يدخل 

يف ال�ساعة الرابعة م�ساء بال�سبط ودون 
تخلف، ويطلب عزف كون�سريتو الكمان 

ملينديل�سون. وكان البد من مرور اأربعني 
�سنة، حتى ذلك اليوم يف بيتي يف مك�سيكو، 

لكي اأتعرف فجاأة على ال�سوت املتح�سرج، 
وعلى قدمي الطفل ي�سوع، وعلى اليدين 

املرجتفتني غري القادرتني على ادخال ابرة 
يف عني جمل. فقلت له مهزومًا »يا للعنة. لقد 

كنَت اأنت اذن«. 
وحتاكي الرواية التي قام برتجمتها 

اىل العربية �سالح علماين،ق�سة عبده 
ب�سور)اللبناين الطائر(،املغامر حول العامل 

،يحلم بال�سفن واحلب والبحر وال�سماء 
واملدن والن�ساء يف الن�سف االخر من الكرة 
االر�سية،واذا مل يكن عبدة ب�سور �سخ�سية 

واقعية ،فانه حتما ي�سبه مهاجرا لبنانيا 
النعرفه.

الفارو موتي�ش يعرف جيدا كيف ير�سم 
اللبناين الطائر ،بجاذبية وا�سحة ونكهة 

مميزة.
تتمحور االحداث مابني عائلة ب�سور )عبدة 

واخته فاطمة( وبني ماكرول الغافريو 
الذي كان �سديق و�سريك عبدة ب�سور 

على امتداد �سطر كبري من حياته ،والبطل 
الثانوي بطريقة ما يف عدد غري قليل من 

مغامرات التي اعتاد ماكرول التورط فيها 
ب�سهولة مثرية لل�سبهات وقد توىل ب�سور 

يف كثري من املغامرات ،دور املخل�ش الذي 
ينقذ ماكرول يف اللحظات احلرجة بف�سل 
ذلك ال�سرب املاكر الذي ي�سكل احد املالمح 

ال�سائدة يف الطبع ال�سرقي .
وتت�سابك االحداث مابني الواقعية ومابني 

مغامرات ال�سداقة املتهورة ومابني ق�سة 
حب جارف حتدث فيما بعد بني بواطن 
الرواية يف ت�سل�سل وجميل يبعث اىل 

التورط املحبب يف اكمال رواية موتي�ش 
ال�ساعرية والتي تربز جانبا من �ساعريته 

العميقة .
وينتهي جملد الرواية بخامتة ملوؤرخ 

االحداث جاء فيها:-«كون احلوار 
ال�سابق يت�سمن معنى تنبوؤيا ،هو امر 

جلي واليحتاج الأي تعليق. وجمرد 
كون الغافريو نف�سه هو الذي دونه بكل 
تلك االمانة ،يوؤكد لنا ان �سرطه كمتنبئ 

بالتحديد هو ماقاده اىل ترك �سهادة عن ذلك 
اللقاء فالوقائع التي تتالت فيما بعد لتقود 

عبدة ب�سور اىل نهايته، جرت ب�سرعة ميكن 
القول معها ،ماقاله ال�ساعر:«وجرى االأمر 

باأ�سرع مما ا�ستطيع ان ارويه فيه«. 

كان الفارو موتي�ش كاتبا يهتم قدر اهتمامه 
بنف�سه  باالآخرين، وخ�سو�سًا اليافعني 

منهم. فهو يحثهم على التعلق بال�سعر 
رغم اأنف اآبائهم، ويف�سدهم بكتب �سرية، 
وينومهم مغناطي�سيًا بطالوة ل�سانه، ثم 

يلقي بهم ليتدحرجوا يف العامل، مقتنعني 
باأنه ميكن للمرء اأن ي�سبح �ساعرًا دون 

الوقوع يف التجربة.
 لي�ش هناك من ا�ستفاد من ف�سيلته �سئيلة 

القيمة هذه اأكرث من غابرييل ماركيز، 
اأحكامه �سديدة الفجاجة، ولكنها �سديدة 

العقالنية،كانت الوحدة التي ال �سفاء منها 
هي االأم الثانية التي يدين لها بحكمته 

الهائلة، وقدرته غري العادية على القراءة، 
وف�سوله الطفويل، وروعة خميلته، 

واالأ�سى غري املحدود يف �سعره. 
اأن ال�سبب يف قلة عمله االبداعي هو تعدد 

مهنه الطاغية. وان االأمر يتفاقم ب�سبب 
�سوء خطه الكارثي الذي يبدو وكاأنه 

مكتوب بري�سة اوزة، كتبته االوزة نف�سها، 
بخرب�سة م�سا�ش دماء تبعث الكالب على 

النباح يف �سباب تران�سيلفانيا،وفجاة قفز 
دون مظلة من طائراته االأبدية اىل االأر�ش 

الياب�سة ملجد وافر وحري باجلدارة، حمققًا 
احدى املعجزات يف اآدابنا: ثماين روايات 

خالل �ست �سنوات. ويكفي قراءة �سفحة 
واحدة من اأي كتاب منها لفهمه كاماًل: 

فاأعمال األفارو موتي�ش الكاملة، وحياته 
نف�سها، هي اأعمال وحياة متنبئ يعلم علم 

اليقني اأننا لن نتمكن من العثور ثانية على 
الفردو�ش املفقود. هذا يعني اأنه لي�ش هو 

وحده »ماكرول« )ال�سخ�سية الرئي�سية يف 
جميع اأعمال األفارو موتي�ش االأدبية(، مثلما 

يقال با�ست�سهال. وامنا ماكرول هو نحن 
جميعنا.

هذا الرجل الرحالة املغامر امل�سافر احلامل 
والبّحار، هذا املبدع لعوامل اأدبية متنوعة 

وخالق �سخ�سيات خيالية جتري م�سائرها 
وهواج�سها مع الرياح وعلى انغام وقوايف 
االأ�سعار والق�س�ش واحلكايات واالأ�ساطري 
الغريبة.. هذا الكاتب الذي تتميز رواياته 

بذكاء خارق، وتطبعها عواطف جيا�سة، 
وروح مغامرة متجددة حيث يقدم لنا من 
خالل كتاباته فل�سفته يف احلياة ونظرته 

اليها ومواقفه منها وم�ساعره حيالها على 
ل�سان �سخ�سية اأدبية فريدة تعترب من اأغرب 
ال�سخ�سيات االبداعية يف االآداب اال�سبانية 

يف القرن الع�سرين، وهي �سخ�سية »ماكرول 
اأجلافيريو« التي جعلت من األفارو موتي�ش 

كاتبًا ذا �سهرة عاملية منذ ان و�سع اأول 
كتاب له بعنوان »امليزان« )عام 1947( الذي 

كان يب�سر بوالدة كاتب كبري، ثم يف كتابه 
»عنا�سر الكارثة« )1953( الذي كان يب�سر 
بوالدة كاتب كبري، اذ ظهر ا�سم ال�سخ�سية 

اخليالية ماكرول اجلافيريو الذي خلده 
يف عامل االآداب اال�سبانية حيث ظل �سبيهًا 

»بكتدرائية تر�سب او ترقد يف اأعماق 
املحيط« على حد تعبري رئي�ش كولومبيا 

االأ�سبق »بيتا نكور« الذي كان ع�سوًا 
هو االآخر يف جلنة التحكيم التي خ�ست 

موتي�ش بهذا التكرمي.
ان الكاتب موتي�ش يو�سي القارئ من خالل 
روايته انه هو كذلك كان بحارًا ماهرًا وانه 

ت�سلق مرات عديدة �سواري واأعمدة املراكب 
وال�سفن واأطلق ا�سرعتها يف الف�ساء و�سط 
التوابع والزوابع والعوا�سف واالأعا�سري 

والرياح وهو يتطلع نحو االأفق البعيد 
ويرى ما ال يراه زمالوؤه يف اأ�سفل ال�سفينة.

عبده بشور )الحلم بالسفن(
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ان ك�سف اأمرا�ش جمتمعنا العربي ، 
ونظامنا االقليمي ميثل اأهمية كربى يف 

دفع م�سرية التقدم لالأمام ، كما يحفز على 
معاجلة هذه االأمرا�ش وما ينجم عنها 

من خلل �سيا�سي واقت�سادي واجتماعي ، 
وجتنب حدوث ذلك ب�سفة متكررة ، هذا ما 
يقدمه ويحاول فعله الدكتور جمال زهران ـ 
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  ـ يف كتابه ال�سادر 

عن دار ال�سروق امل�سرية بالقاهرة يف 
ثالثمائة و�ستني �سفحة من القطع املتو�سط 

، والذي انتقى خالله املوؤلف عددًا من 
االأزمات التي كانت حمل اهتمامه وبحثه 

اخلا�ش ، وهي اأزمات هيكلية لها تاأثريات 
قوية على فقدان النظام العربي فعاليته 

وقوة وجوده اأو ح�سوره ال�سيا�سي على 
خريطة التفاعالت يف النظام الدويل . جدير 
بالذكر اأن الكتاب ا�ستغرق ت�سعة ع�سر ف�ساًل 
حملت عناوين مهمة ؛ منها " النظام العربي 

و�سط التطورات الدولية واالقليمية" 
و"ق�سايا االأمن العربي يف البحر االأحمر 
و�سرتاتيجية املواجهة " وعناوين اأخرى 

كثرية. 

نظام ماأزوم 
يف بداية الكتاب ، وحتت عنوان " �سرورات 
املواجهة بني النظام العربي والنظام الدويل 
اأن النظام العربي بات مير  " اأو�سح املوؤلف 

مبرحلة من اأخطر مراحله ، بحيث اأ�سبح 

نظامًا " ماأزومًا " يف و�سط املتغريات 
الدولية واالقليمية ، واأ�سبح احلديث 

عن م�ستقبل هذا النظام االقليمي العربي 
حمفوفًا باملخاطر الن�سياب االرادة الذاتية 

من اأيدي فاعليه ، بينما اأ�سحى النظام 
الدويل فاعاًل بالقدر الذي اأ�سبح النظام 
العربي بالذات من دون النظم االقليمية 

االأخرى مفعواًل به، ويطرح الكاتب ت�ساوؤاًل : 
هل اأ�سحى هذا النظام م�سلول االرادة وغري 

قادر على الف�سل متامًا ؟ ، ولالجابة على 
هذا ال�سوؤال واأ�سئلة كثرية غريه حول نف�ش 

املفهوم ، عاد الكاتب بقارئه اىل ثالثة اأحداث 
كربى كانت ذات تاأثري �سلبي على حركة 

النظام العربي ـ حا�سرًا وم�ستقباًل ـ وهذه 
االأحداث الثالثة هي : االجتياح العراقي 

للكويت اأغ�سط�ش 1990 ، واحلرب العراقية 
االيرانية 1980 ـ 1988 ، وزيارة الرئي�ش 
ال�سادات ال�سرائيل يف نوفمرب 1977 وما 
تالها من اأحداث ، لي�ستخل�ش املوؤلف يف 

النهاية جذور تاأزم املوقف العربي امل�ستمر . 

اخرتاق دويل 
ويقرر الكاتب اأنه يف ظل ما اأ�سماه بـ " 

اعادة الهيكلة " التي �سهدها النظام الدويل 
باختفاء االحتاد ال�سوفييتي وانفراد 

الواليات املتحدة بالعامل ، مار�ست اأمريكا 
�سيا�سات خا�سة الحداث " اخرتاق دويل " 
للنظام العربي ، ثم يعدد الكاتب بع�ش تلك 

ال�سيا�سات والتي كان منها حما�سرة الدول 
الفاعلة على امل�ستوى االقليمي العربي ، 

وا�ستمرار احل�سار با�سم ال�سرعية الدولية 
، وحماولة احتواء م�سر وت�سييق هام�ش 

حرية حركتها اقليميًا ودوليًا واحلد من 
ا�ستقاللية القرار منها با�ستخدام اأوراق 

�سغط ك�سندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل واملعونة االأمريكية ، كذلك كان 

من �سمن تلك ال�سيا�سات توظيف بع�ش 
دول اجلوار العربي يف حماولة ت�ستيت 

اجلهد العربي ، مثال ذلك اريرتيا واليمن 
حول جزر حني�ش ، ومنوذج ما يعلن من 

مالمح التحالف الرتكي مع ا�سرائيل الخالل 
التوازن ل�سالح االأخرية و�سد العرب ، 

اأي�سًا حماولة تغذية وتن�سيط م�ساكل 
احلدود بني العديد من الدول العربية 

، مثل منوذج اليمن وال�سعودية ، قطر 
والبحرين ، ال�سودان وجنوبه ، املغرب 

وال�سحراء الغربية ، مبا يحول دون 
االلتقاء العربي وتن�سيق اجلهود ، ويوؤكد 

الكاتب هنا اأن هدف الواليات املتحدة دائمًا 
كان تروي�ش النظام العربي وا�سعافه يف 

عملية التفاو�ش مع ا�سرائيل واجباره على 
قبول ال�سالم اال�سرائيلي مدعومًا بامل�ساندة 

االأمريكية املطلقة . 

مواجهة �سرتاتيجية 
ويدعو الكاتب اىل ما اأ�سماه بـ " اعالن 

التمرد " من النظام العربي على النظام 
الدويل ، معتربًا قول البع�ش اأن مثل هذا 

االعالن يعد خروجًا على ال�سرعية الدولية 
قول حق يراد به باطل ، وي�سع الكاتب 

مالمح ا�سرتاتيجية املواجهة مع النظام 
الدويل ، موؤكدًا �سرورة لفت نظر هذا 
النظام اىل اأن النظام العربي لي�ش من 

ال�سعف لدرجة انتهاكه واخرتاقه حتت 
مربرات �سعيفة وازدواجية غري مقبولة، 
وهو ما ال يتم مبجرد اخلطب ال�سيا�سية 

كما يقرر الكاتب ـ بل باجراءات �سرتاتيجية 
مربجمة زمنيًا ، اأهمها دعم العالقات 

االقت�سادية العربية ، �سعيًا نحو بناء 
نظام اقت�سادي عربي قوي ، وذلك بال�سري 

قدمًا يف طريق ال�سوق العربية امل�سرتكة 
، ومنطقة التجارة احلرة العربية التي 

دخلت حيز التنفيذ بعدد من الدول العربية ، 
وعلى امل�ستوى التكتيكي يدعوا الكاتب اىل 

مواجهة تعك�ش ارادة قوية للنظام العربي 
، تتمثل يف رف�ش تنفيذ اأية عقوبات با�سم 

ال�سرعية الدولية الزائفة �سد اأي دولة عربية 
يف ظل تعرث عملية ال�سالم يف املنطقة . 

املوقف االأمريكي 
وحول طبيعة االمكانية والكيفية التي 

ينبغي تعامل العرب وفق مقت�سياتها مع 
املوقف االأمريكي فيما يخ�ش الق�سايا 
العربية على وجه اخل�سو�ش ، اأعرب 

الكاتب عن اعتقاده باأن املوقف االأمريكي 
يت�سم بالتعقيد ال�سديد ، واأنه ال ي�ستطيع 

اأحد اأن ينكر اأو يتجاهل املوقف االأمريكي 
املنحاز ال�سرائيل على طول اخلط ، �سواء 

اأكانت القيادة اال�سرائيلية حمل احرتام 
االدارة االأمريكية ، اأم غري ذلك ، ومن ثم 

يعرتف الكاتب ب�سعوبات �سديدة يف 
التعامل مع هذا املوقف ، لكنه ال يرى خيارًا 

اآخر �سوى التعامل رغم االنحياز الوا�سح 
ال�سرائيل ، على اعتبار اأن العرب اأمام 

افرتا�سات اأ�سا�سية تدور حول اأن املجتمع 
االأمريكي وادارته احلاكمة من املفردات 

الرئي�سية للحياة ال�سيا�سية الدولية ، 
ولذلك يرى الكاتب اأن على العرب التعامل 

مع معطيات املوقف االأمريكي بعيدًا عن 
�سياق " احلب اأوالكراهية " الأمريكا " 

ادارة وجمتمعًا " ، وال�سعي نحو التفكري 
يف اآليات مالئمة للتعامل ، يف ظل انفتاح 

املجتمع االأمريكي وت�سكل دوائر التاأثري فيه 
من خالل التكوينات اأو التجمعات الب�سرية 

ذات االأفكار املختلفة . 

قانون امل�سلحة 
وتطرق الكاتب اىل بع�ش اآليات اأمريكا 

وقناعاتها اخلا�سة يف املنطقة واأ�ساليبها يف 
ادارة م�ساحلها ؛ فقرر اأن حتقيق امل�سالح 

االأمريكية يف املنطقة العربية مرتبط يف 
االأ�سا�ش با�ستمرارية االأزمة فيها ، واأن 

االبقاء على بع�ش االأزمات ال�ساخنة يف 
املناطق العربية يهدف اىل ا�ستمرارية 

الوجود االأمريكي الذي يتحقق من ورائه 
�سمان اأكرب قدر من امل�سالح االأمريكية التي 
ياأتي يف مقدمتها �سخ البرتول وا�ستنزاف 

عائداته يف �سراء االأ�سلحة وتكد�سها ، 
وحماولة ادماج منطقة اخلليج يف منظومة 

دفاعية حتت ال�سيطرة االأمريكية ، فكل 
هذا من �ساأنه دعم االقت�ساد االأمريكي 

وانتعا�سه والق�ساء على البطالة وحتقيق 
فائ�ش يف امليزانية با�ستمرار ، وحت�سني 

ميزان املدفوعات ، وتطوير �سناعة ال�سالح 
وال�سيطرة على اأ�سواقه عامليًا . 

احلدود العربية 

وحتت عنوان " اأزمة احلدود العربية 
وحتمية البحث عن �سيغة للتحكيم " ، 

قرر الكاتب اأن هذا امللف يعد من الق�سايا 
احليوية التي تتفجر يف املنطقة العربية 

من حني الآخر ، معربًا عن قناعته النابعة من 
قوميته باأن م�ساألة احلدود ال�سيا�سية بني 
الدول العربية هو من قبيل االأوهام التي 
ال يجب الوقوف عندها كثريًا باعتبار اأن 

هذه احلدود �سناعة ا�ستعمارية تتعار�ش 
مع حتمية االندماج العربي التي تتطلب 

ازالة اأية حدود فا�سلة بني االأقطار العربية ، 
ولكنه رغم ذلك يعرتف بالواقع العربي الذي 
ي�سري اىل تغليب ال�سفة القطرية على ال�سفة 

العربية الوحدوية ، ومن ثم فهو يوؤكد اأن 
احلديث عن احلدود يعد حديثًا عن واقع 

نعي�سه وقلوبنا تتمزق ازائه ، واأنه ال �سبيل 
اىل جتاوز هذا الواقع املرير �سوى ال�سعي 

نحو اتفاق عربي على �سيغة موؤ�س�سية 
قادرة على احتواء ما يتفجر من خالفات 

ب�ساأن تلك احلدود الفا�سلة بني االأقطار 
العربية . 

ايران والعرب 
ويف اجلزء االأخري من الكتاب ، والذي 

جاء حتت عنوان " اأزمة العالقات العربية 
مع دول اجلوار اجلغرايف " ، قرر الكاتب 
اأنه يف ظل الواقع العربي املتاأزم ال يجب 

اأن يكون هناك تناف�ش بني القوميتني 
العربية والفار�سية االيرانية ، واأنه على 
العك�ش ي�سبح التعاون حتميًا ، لي�ش يف 

اطار اجلوار اجلغرايف فح�سب ، وامنا 
يف اطار دعم اال�ستفادة وتبادلها ، ويوؤكد 

الكاتب اأن اجلانب العربي ميكنه ا�ستثمار 
الرف�ش االيراين لنهج ال�سالم اجلاري 

حاليًا منذ مدريد ، وذلك بتقوية املوقف 
العربي التفاو�سي ، ومن ثم يوؤدي التعاون 

مع ايران اىل قوة للجانب العربي ميكنها 
حتقيق مكا�سب عربية اأكرب يف املفاو�سات 

مع ا�سرائيل ، يف نف�ش الوقت الذي 
�ستحقق ايران م�سالح مهمة لها باأن تكون 
�سمن معادلة االأمن يف اخلليج وامل�ساركة 

والتعاون يف اطار اعادة ترتيب املنطقة من 
خالل بحث ق�ساياها املهمة.

ك�سف اأمرا�س ال�سيا�سة العربية يف حتديات الق�سايا الكربى:

"أزمات النظام العربي وآليات المواجهة" 
للدكتور جمال زهران يرثي الحضور السياسي العربي 
في النظام الدولي

كنوز المدى

كتب عبد الله بن اأحمد �سياء الدين الع�ّساب ال�سهري بابن البيطار كتابني �سهريين اولهما 
الذي نعر�سه اليوم وعنوانه ) اجلامع ملفردات االدوية واالغذية( والثاين )املغني يف 

االدوية املفردة والعقاقري( وكالهما يف ال�سيدلة وافادة االطباء واملر�سى . 
 ولد ابن البيطار يف  مالقة يف الربع االخري من القرن ال�ساد�ش الهجري و�سافر من اجل 
طلب العلم يف ارجاء ال�سمال االفريقي حتى و�سل اىل القاهرة وقد تكاملت ادواته فعني 

يف بالط امللك الكامل رئي�سا لل�سيدلة وعند وفاة الكامل ا�ستمر ابن البيطار لفرتة يف 
خدمة ولده امللك ال�سالح املقيم يف دم�سق ، واهتبل ابن البيطار الفر�سة فدر�ش نباتات 

ال�سام وتركيا واكمل تاأليف كتابيه ومات وهويف نحو     ال�سبعني وذلك عام 646 للهجرة 
)1248م( 

اجلامع
 قام ابن البيطار بو�سع كتابه باربعة اجزاء وقال انه توخى يف ذلك حتقيق  �ستة اهداف  

االول ا�ستيعاب القول يف االدوية املفردة واالغذية  امل�ستعملة على الدوام ويقول ابن 
البيطار : ))ا�ستوعبت –يق�سد يف الكتاب =- جميع ما يف اخلم�ش مقاالت من كتاب 

دي�سقوريدو�ش بن�سه وكذا فعلت اأي�سا بجميع ما اأورده الفا�سل جالينو�ش يف ال�ست 
مقاالت من مفرداته بن�سه ثم احلقت بقولهما من اقوال املحدثني يف االدوية النباتية 

واملعدنية واحليوانية ما مل يذكراه(( وقال اأي�سا: ))الغر�ش الثاين : �سحة النقل فيما 
اذكره عن االقدمني  واحرره عن املتاخرين  فما �سح عندي بامل�ساهدة والنظر وثبت لدي 
ادخرته كنزا �سرّيا وما كان خمالفا نبذته ظهريا  ..... والثالث ترك التكرار اال فيما مت�ش 
احلاجة اليه لزيادة معنى وتبيان .. والرابع : تقريب ماأخذه بح�سب ترتيب حروفه على 

حروف املعجم واخلام�ش : التنبيه على كل دواء وقع فيه وهم اأو غلط ملتقدم او متاخر 
وال�ساد�ش : ذكر ا�سماء االدوية ب�سائراللغات((.

 حتدث ابن البيطار عن االدوية النباتية واحليوانية ويف املعادن واتبع يف منهجه 
نف�ش طرائق من �سبفه  مثل ابن �سبنا وداود ، وقد كرر اغالط �سواه يف ايراد الكثري من 

الو�سفات  التي التتفق وموازين ال�سحة وال�سيدلة وال مع الذوق العام ومنها اأن زبل 
التم�ساح يزيل بيا�ش العني  واأن رماد الوطواط يحد الب�سر واأن دم الذئب اذا قّطر  يف 

االذن  �سكن وجعها.
 ومن الطريف ان ابن البيطار اورد الكثري عن االدوية املوجودة يف املعادن مثل الذهب 

واحلديد والنحا�ش والالزورد وال�سب وال�سبهان وغريها ثم تكلم ابن البيطار عن كثريمن 
االدهان فذكر دهن االير�سا ودهن الزعفران ودهن احلناء  ودهن البابونك وال�سفرجل. 

 وتكلم  ابن البيطار عن الطني وانواع االطيان وفوائدها العالجية مثل طني ارمني وطني 
ني�سابوري وطني حر وطني  وطني كرمي 

وطني جزيرة امل�سطكي . 
 والبن البيطار و�سفات ومعلومات طريفة اأذ ذكر –مثال- عن نبتة البابنك انها مكونة من 

ثالثة   ا�سناف والفرق بينها هو لون الزهرة ولها اأغ�سان طولها نحو �سرب وفيها �سعب 
وورق دقاق وروؤو�ش  م�ستديرة �سغار .

بذلك اعطى ابن البيطار لفن ال�سيدلة الكثري وما زال معتربا من الكتب املهمة يف هذا 
املجال.

الجامع لمفردات  االدوية واالغذية
البن البيطار

باسم عبد الحميد حمودي

تقدم ، بينما جاء اجلزء اخلام�ش واالأخري 
من الكتاب حتت عنوان " ثورة اقت�سادية 
جديدة " وحلل فيه الكاتب بع�ش اأحداث 

ومالمح احلرب العاملية الثانية من 
الناحية االقت�سادية وال�سيا�سية ، واأزمات 

نظام العهد اجلديد ؛ �سواء االقت�ساد اأو 
العوملة اأو احلرب على االرهاب . 

�سراعات الهيمنة  
يف مقدمته التي حملت عنوان " �سعيًا 

وراء ال�سعادة " ، ذكر  املوؤلف ـ يف مقارنة 
لها مغزاها ـ اأن روما فتحت العامل بقوة 

ال�سالح ، بحيث نه�ست قوتها على اأكتاف 
اآلتها الع�سكرية  التي ج�سدتها اجلحافل 

، واأنه منذ ذلك احلني مار�ست كل قوة 
عظمى هيمنة �سيا�سية على �سعوب غريبة 

عنها لتلبية م�ساحلها الذاتية ، واأنه 
منذ قرن م�سى ، غطت االمرباطورية 

الربيطانية نحو ربع م�ساحة املعمورة 
يف الكرة االأر�سية ، بينما كان ثلث �سكان 

العامل رعايا امللك ادوارد ال�سابع ، اال اأن 
الواليات املتحدة ـ كما يقرر الكاتب ـ كانت 

دومًا يف اأغلب االأحوال دولة امربيالية 
غري مبالية ، وكانت يف القرن الع�سرين 

القوة الكربى الوحيدة التي مل ت�سف اىل 
اأرا�سيها م�ساحات اأخرى تب�سط �سيادتها 

عليها نتيجة للحرب ، بالرغم من اأنها 
الوحيدة اأي�سًا التي خرجت اأكرث قوة 

من ذي قبل ال�سراعات الثالث بني القوى 
الكربى خالل هذا القرن ، ويذكر الكاتب 
اأي�سًا ، اأن الواليات املتحدة متتلك اليوم 
6% فقط من اجمايل م�ساحة االأر�ش يف 

العامل و 6% اأي�سًا من اجمايل �سكانه ، 
ومع هذا فان نفوذها يف العامل اأكرب بكثري 

جدًا من نفوذ بريطانيا يف اأوج قوتها 
الن�سبية يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر . 

اقت�ساد وثقافة 
ويرجع الكاتب اأ�سباب النفوذ االأمريكي 

ال�سابق ـ رغم القناعة ـ اىل االقت�ساد 
االأمريكي ؛ اذ يقرر اأنه يف الوقت الذي 

امتلكت فيه الواليات املتحدة 6% فقط 
من االأر�ش وال�سكان ، فانها تنتج ن�سبة 

تقرتب من 30% من اجمايل الناجت 
العاملي ، اأي اأكرث بثالثة اأمثال من انتاج 

اأي بلد اآخر يف اأي جمال من جماالت 
الن�ساط االقت�سادي ، من التعدين اىل 

االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية ، وباأي 
مقيا�ش تقريبًا من االنتاج الزراعي لكل 
فرد ، اىل عدد الكتب التي ي�سدر �سنويًا 

اىل عدد جواز نوبل ) اأكرث من 42 % من 
هذه اجلوائز ( ، ومن ثم يوؤكد الكاتب 

اأن الواليات املتحدة بهذا تقود العامل ، 
بحيث ال يعد اقت�سادها االأ�سخم فح�سب 

، امنا االأكرث دينامية وابتكارًا اأي�سًا ؛ فقد 
حولت اأمريكا تكنولوجيا القرن الع�سرين 

اىل منتجات ، وبالتايل فان ثقافتها من 
البنطلونات اجلينز اىل اأفالم هوليوود 

اىل م�سروب كوكاكوال اىل مو�سيقى 
روك اآند رول اىل �سيارات عائلية ذات 

ا�ستخدام ريا�سي اىل غرف " الدرد�سة " 
على الكمبيوتر ، تتخلل بقية الكوكب ، 

واأنه مع انت�سار التكنولوجيات اجلديدة 
حول العامل ، فانها جلبت معها االأ�ساليب 

االأمريكية واملنظور االأمريكي . 

امرباطورية الرثوة 
ويقرر جوردون يف كتابه اأن قوة اأمريكا 

الفائقة ال تكمن يف جي�سها ، امنا يف 
ثروتها ، والتوزيع الوا�سع للرثوة بني 
�سكانها ، ومقدرتها على خلق املزيد من 

تلك الرثوات ، وخيالها الذي يبدو اأنه ال 
اآخر له يف ابتكار طرق جديدة ال�ستخدام 

الرثوة على نحو منتج ، ويف هذا ال�سياق 
يقارن الكاتب بني االأرجنتني من جهة 

واأمريكا من جهة اأخرى يف م�ساألة القدرة 
على تنمية الرثوات اخلا�سة ؛ فيذكر 
اأن اأمريكا امرباطورية ثروة وجناح 

اقت�سادي واأفكار وممار�سات رعت هذا 
النجاح ، واأنه توجد بها دائمًا اأر�ش 

�سا�سعة متنوعة وخ�سبة وموارد طبيعية 
وفرية وعدد �سخم من ال�سكان املتعلمني 

تعليمًا جيدًا ، لكنه يوؤكد اأن االأرجنتني 
متلك اأي�سًا مثل تلك املميزات ، واأنها مل 

حتارب حربًا طويلة االأمد منذ عام 1870م 
، واأنها ـ رغم هذا ـ تكافح من اأجل اأن 

حتافظ على مكانتها كدولة متقدمة ، ويقل 
اجمايل الناجت املحلي اخلا�ش بها عن 

ثلث ما تنتجه الواليات املتحدة لكل فرد ، 
ويذكر الكاتب اأن ال�سبب يعود الختالف 

ال�سيا�سات بني الدولتني ؛ فاالأرجنتني 
ورثت من ا�سبانيا النظام االمرباطوري 

يف التحكم من اأعلى ، وهو ما دمر ثرواتها 
، عك�ش اأمريكا التي تاأ�س�ست على التقاليد 

االجنليزية يف احرتام القانون وحق 
امللكية وتقدميهما على الدولة . 

النموذج االأمريكي
ويعرب الكاتب عن افتتانه بـ " النموذج 

االأمريكي " يف احلرية والثقافة 
واالقت�ساد ؛ فيقرر اأن املفهوم املتفرد 

الأمريكا يف م�ساألة احلرية لعب دورًا كبريًا 

يف احلياة االأمريكية ، ويف اقناع االآخرين 
بعبقرية اأمريكا كنموذج يحتذى ؛ يقول 

الكاتب " اذا تاأمرك العامل على نحو �سريع 
مثلما �سار رومانيًا ذات مرة ، فان ال�سبب 
ال يعود اىل اأ�سلحتنا ، امنا اىل حقيقة اأن 

االآخرين يريدون ما منلك وم�ستعدون ، بل 
متلهفون اىل تبني اأ�ساليبنا لكي ميتلكوا 
ما منتلك اأي�سًا ، ان االنت�سار الذي ال يهدا 

للدميقراطية والراأ�سمالية يف العقود 
االأخرية الذي مت اىل حد كبري يف �سوء 

النموذج االأمريكي ، لهو فتح �سلمي واىل 
حد كبري مرحب به ـ على االأقل من جانب 
النا�ش ان مل يكن عادة من جانب النخب 

التي راأت اأن قوتها الذاتية تن�ساب من بني 
يديها ـ انه فتح اأكرث دهاًء ، اأكرث ايجابية 
واأكرث تغلغاًل ، ويف اأغلب االأحيان اأكرث 

دميومة من اأي �سيء عرف من قبل " . 

اأر�س الفر�س
ويوا�سل الكاتب افتتانه باأركان ومالمح 

الواقع االأمريكي ـ املتاأ�سل يف خميلته ـ 
فيقرر اأن اأغلب الذين جاءوا اىل الواليات 

املتحدة ، ح�سروا اليها بالتحديد ليتمكنوا 
من ادارة �سئونهم كيفما �ساءوا ، لكل من 

عبادة ربهم وحت�سني و�سعهم االقت�سادي 
كاأر�ش الفر�ش ، ويذكر اأنه رمبا لي�ش 

م�سادفة اأن تكون الواليات املتحدة اأكرث 
اأمة متدينة على وجه االأر�ش ، ويف 

الوقت نف�سه اأكرث اأمة علمانية ، واالأكرث 
ورعًا واالأكرث جتارية ، ويف راأي الكاتب 
اأنه ال يوجد جمال لل�سك يف اأن الواليات 

املتحدة ا�ستهرت مببداأ انه�ش واذهب ، اذ 
يرجع هذا اىل اأن االأمريكيني ينحدرون 

من �ساللة الذين نه�سوا وجاءوا ، اأولئك 

الذين اختاروا اأن يهجروا كل ما عرفوا 
على االطالق ، وجاءوا اىل اأر�ش غريبة 
ونائية �سعيًا وراء اأفكارهم عن ال�سعادة 

، يف اأر�ش اأتاح لها  موقعها املمتاز اأن 
ت�ستفيد من ظهور اقت�ساد عوملي كامل ، 
باعتبارها القوة العظمى الوحيدة التي 

تطل على كل من املحيطني االأطلنطي 
والهادي ، والوحيدة التي متتد اأرا�سيها 

القومية عرب مناطق مناخية قطبية 
ومعتدلة مدارية ، اأي انها فعليًا ويف وقت 

واحد جزيرة ، مع كل االأمان الع�سكري 
الذي تتيحه اجلزيرة ، وقارة بكافة ما 

تتمتع به قارة من موارد . 

ق�سة ملحمية 
ورغم اأن الكاتب يورد ا�ستياءه ال�سديد 

من بع�ش ال�سا�سة الذين ارتكبوا اأخطاء 
ج�سيمة ، اأمثال " اأندرو جاك�سون " الذي 

مت تدمري البنك الثاين للواليات املتحدة 
على يديه ، مما اأدى اىل حالة من الك�ساد 

ظلت معها اأمريكا بال بنك مركزي ملا 
يقرب من ثمانني عامًا ، اال اأنه من ناحية 
اأخرى يثّمن القيادة غري العادية لكل من 
جورج وا�سنطن ، واألك�سندر هاميلتون 

، وفرانكلني د. روزفلت ، ويعترب اأن 
التاريخ االأمريكي هو ق�سة ملحمية مثل 

غالبية ق�س�ش االمرباطوريات ، مليئة 
باالنت�سارات والكوارث ، واجل�سارة 

والهيبة ، واالأفكار اجلدية واالأحقاد 
القدمية ، ورجال عظام وحمقى حماقة 

مطبقة ، واأن االأغلب االأعم لهذه امللحمة 
اأنه حركها ماليني ال حت�سى من ب�سر 

ي�سعون وراء م�سلحتهم الذاتية �سمن 
حكم القانون ، الذي هو جوهر احلرية.

ينظر التاريخ التقليدي الأي دولة عرب 
اأحداثها من منظور �سيا�سي ؛ مثل  �سعود 

وهبوط امللوك والروؤ�ساء وقواد اجلي�ش 
... حروبها ومعاركها الكربى ، ولكن هذا 
الكتاب " امرباطورية الرثوة " ملوؤلفه " 

جون �ستيل جوردون " ، وال�سادر يف 
طبعته الثانية عن دار ال�سروق الدولية 

بالقاهرة يف اأربعمائة وخم�سني �سفحة 
من القطع املتو�سط من ترجمة ه�سام 

ممدوح طه ، يروي التاريخ امللحمي للقوة 
االقت�سادية االأمريكية ، بدون اال�ستعانة 
بالر�سوم البيانية واالأ�سكال التو�سيحية 

اجلافة ، اذ يزخر ـ بداًل من ذلك ـ باالأحداث 
االن�سانية الرثية من خالل ما ير�سمه من 

مالمح الواليات املتحدة داخليًا وخارجيًا 
عرب هذه االأحداث . جدير بالذكر اأن جون 
�ستيل جوردون كاتب عمود يف " الرتاث 
 American Heritage االأمريكي

وموؤلف عدة كتب منها : خيط عرب املحيط 
ـ اللعبة الكربى ـ بركات هاميلتون ـ ال�سيدة 

القرمزية من وال �سرتيت ، وهو يعي�ش 
يف �سامل ال�سمالية ـ نيويورك . 

ف�سول الكتاب 
ق�ّسم املوؤلف كتابه اىل خم�سة اأجزاء ، 

ا�ستغرقت ع�سرين ف�ساًل متكاماًل بخالف 
املقدمة ، وتناول يف اجلزء االأول حتت 

عنوان " برية �سا�سعة و�ساخبة " اأمريكا 

من ناحية االأر�ش وال�سعب والقانون 
وامرباطورية االأطلنطي ، وحتت عنوان 

" بلد ميكن اأن ي�سنع نف�سه كما يحلو له " 
تناول يف اجلزء الثاين الثورة االأمريكية 

وما اأ�سماه بالكيان الهاميلتوين وبع�ش 
املناطق واالأن�سطة كاخل�سب والثلج 

والذهب ، ونيوجري�سي ، اأما يف اجلزء 
الثالث وحتت عنوان " العمالق البازغ " 
فتناول راأ�سمالية اأمريكا احلمراء وكيفية 

ممار�سة التجارة بجيوب زجاجية ، وجاء 
اجلزء الرابع من الكتاب حتت عنوان " 

القرن االأمريكي يبداأ " وفيه ناق�ش الكاتب 
بع�سًا من مالمح واأحداث احلرب العاملية 

االأوىل ، وحتويل التقهقر االأمريكي اىل 
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يقرر الكاتب اأنه يف ظل ما 
اأ�سماه ب� " اعادة الهيكلة " التي 

�سهدها النظام الدويل باختفاء 
االحتاد ال�سوفييتي وانفراد 

الواليات املتحدة بالعامل ، 
مار�ست اأمريكا �سيا�سات خا�سة 

الحداث " اخرتاق دويل " 
للنظام العربي ، ثم يعدد 

الكاتب بع�س تلك ال�سيا�سات 
والتي كان منها حما�سرة الدول 
الفاعلة على امل�ستوى االقليمي 

العربي ، وا�ستمرار احل�سار با�سم 
ال�سرعية الدولية ، وحماولة 

احتواء م�سر وت�سييق هام�س 
حرية حركتها اقليميًا ودوليًا 

واحلد من ا�ستقاللية القرار 
منها با�ستخدام اأوراق �سغط 

ك�سندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل واملعونة االأمريكية ،

كتاب " امرباطورية الرثوة " ل� جون �ستيل جوردون ..

يروي التاريخ االقتصادي 
للواليات المتحدة 
األمريكية �سدر حديثًا كتاب بعنوان »ك�سف امل�ستور.. قراءات نقدية مع مقتطفات مرتجمة يف االأدب 

العاملي« من تاأليف عبدالودود عامر العمراين، ويقع الكتاب يف 136 �سفحة، و�سادر عن الدار 
العربية للعلوم نا�سرون، دار حممد علي للن�سر، دار االأمان.
وبح�سب النا�سر يتابع املوؤلف بانتقائية حرفية اأعمااًل مرتجمة اىل العربية من لغاٍت خمتلفة 
لكتاب معا�سرين نالوا جوائز دولية وحملية يف �سدارتها جائزة نوبل لالآداب يطلع من 
خاللها االن�سان العربي على حتليالت وقناعات يطلقها اأدباء مبدعون من ال�سرق والغرب 
وال�سمال واجلنوب بهدف اأن يدرك القارئ العربي الفارق بني عامله وعامل االآخرين مبختلف 
روؤاه للواقع االجتماعي وال�سيا�سي والديني ورمبا الع�سكري اأي�سًا.
الكتاب عبارة عن مقاربات نقدية هامة يوردها العمراين عرب ترجمات تطرح ق�سايا معا�سرة 
يزداد معها فهم القارئ العربي لذاته احل�سارية وحواره مع االآخر املختلف.
ي�ستمل الكتاب على قراءات نقدية هامة ترافقها مقتطفات مرتجمة يف االأدب العاملي وهي: 
»القهقري كجرادة البحر«.. �سيناريو حرب �سليبية ممكنة »اأمربتو ايكو«، »�سنوات 
الطفولة«.. ال�سهل املمتنع يف نرث وول �سوينكا، »بعد امليالد« ملوؤلفه فا�سيلي األك�سا كي�ش، 
»اأغنية اأالباما«.. �سرية فاتنة من اجلنوب االأمريكي باللغة الفرن�سية، بيار بايار: »كيف 
نتحدث عن الكتب التي مل نقراأها؟«، رواية »كموره«.. �سهرة عالية للكتاب واختفاء تام لكاتب 
تهدده املافيا، »الربوفي�سور واملجنون«.. الق�سة املاأ�ساوية خلف قامو�ش »اأك�سفورد«، حممد 
يغادر فرن�سا نهائيًا ومعه كل املفردات من اأ�سل عربي.. الطاهر بن جلون، �سيفة االيطايل 
بوكا ت�سيو و�سيف حامت الطائي العربي، االأدب املحرم من منظور الكني�سة الكاثوليكية.
و�سوزانا متارو، روائية ايطالية تدير ظهرها للحداثة، »تاريخ اجلمال« و«تاريخ القبح« 
الأمربتو ايكو، ال�سرية الذاتية لوالدة مي�سال هولباك التي ترّد فيها على افرتاءات ابنها الكاتب 
البليونري، قراءة عربية يف بع�ش موؤلفات لوكليزيو – نوبل االآداب، ادواردو غاليانو، كتاب 
»املرايا«. كلنا من اأ�سل افريقي.. لكن العن�سرية ت�سبب فقدان الذاكرة.

»كشف المستور« 
مقتطفات مترجمة 
لألدب العالمي
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 دليل الف�ساد
يف مقدمة الكتاب ، قدم املوؤلف الدالئل 

واال�سارات والرباهني على انت�سار 
الف�ساد يف املنطقة العربية ؛ حيث قرر 

اأن الدول العربية على رغم غناها يف 
الرثوات الطبيعية ، وعلى رغم اأن كمية 
تلك الرثوات يفرت�ش اأن جتعل م�ستوى 
الفقر يف تلك البلدان من اأقل امل�ستويات 

يف العامل ، اال اأنه يبقى مواطنا من 
كل خم�سة مواطنني يعي�سون على اأقل 

من دوالرين يف اليوم ح�سب م�سادر 
البنك الدويل اخلا�سة بال�سرق االأو�سط 
و�سمال اأفريقيا ، واأنه مع ذلك فان ن�سبة 

الفقر ـ كما يو�سح الكاتب ـ يف بع�سها 
تالم�ش 27 % وتقفز يف البع�ش االآخر 
اىل 30% ناهيك اأن هناك اأكرث من 75 

مليون عربي قدر لهم اأن يعي�سوا حتت 
خط الفقر ، وحوايل 15 مليون ن�سمة 
من العرب يعانون من �سوء التغذية ، 
اأما ن�سبة االأمية فانها اأكرث من 46 % 
من ال�سكان ، ويبلغ عدد االأميني من 

بني البالغني العرب حوايل 65 مليون 
ان�سان متثل الن�ساء الثلثني وهي اأعلى 

كثريًا مما هي عليه يف بلدان اأفقر من 
الدول العربية طبقًا لتقرير التنمية 

االن�سانية العربية . 
غول الف�ساد 

ويعرب الكاتب عن حال البلدان العربية 
و�سعوبها التي تعاين اأمناطًا كثرية من 

الظلم فيقول " بحت اأ�سوات النا�ش ، 
ومتزقت حناجرهم يف الوطن العربي 

وهم ينادون �سادقني ، بوقف هذا 
الغول الذي ي�سمى الف�ساد ، وهو ينه�ش 
يف ج�سد االأمة ، وان كان الغول وح�سا 

خرافيا فان الف�ساد وح�ش مفرت�ش 
حقيقي له اأنياب واأظفار ، وهو اأ�سد 

فتكًا من ال�سبع بفري�سته واأكرث خطرًا 
على االأمة من عادي ال�سباع ، وال�سك اأن 

املواطن يف كل اأرجاء الوطن العربي 
على حق عندما يطالب بالت�سدي للف�ساد 

، فالف�ساد اأ�سبح يهدده يف عي�سه 
وينغ�ش عليه حياته وينال من كرامته ، 
وي�سع العراقيل اجل�سام اأمام م�ستقبل 

اأبنائه " ، ويوا�سل الكاتب جم�سدًا 
قوة الف�ساد التدمريية يف املجتمعات 
وال�سعوب والدول قائاًل " ان التاريخ 

يحدثنا اأن الدول واالأمم وال�سعوب 
تعر�ست لكوارث واأهوال عديدة 

ا�ستطاعت اأن تتغلب على معظمها ، 
وتنت�سر عليها ، ولكن كثريا من الدول 
انهارت ب�سبب الف�ساد ، والدليل احلي 

اأمامنا اأن �سبب انهيار النظام ال�سيا�سي 
ال�سابق يف اأر�ش الرافدين كان يف 

مقدمة اأ�سبابه الف�ساد". 
الالعبون بالنار 
ويف اطار و�سفه للمتنفذين من 

الف�ساد ، اأو�سح الكاتب حتت العنوان 
ال�سابق، اأن الف�ساد يف الدول العربية 

واال�سالمية اأ�سبح وا�سحًا اىل الدرجة 
التي اأ�سبح لقب بع�ش هوؤالء املتنفذين 
يعرف بالن�سبة التي يح�سل عليها عند 

ت�سهيله لعقد اأو �سفقة كاأن يقال ) م�سرت 
10% ( ، بل تفاجاأ يومًا ـ يقول الكاتب 

ـ فتجد اأن هذا الفا�سد اأ�سبح يدير 
دفة الدولة ، حتى اأن بع�ش املقاولني 

ـ خ�سو�سًا الكبار منهم ـ عندما تر�سي 
عليهم املناق�سات مبئات املاليني من 

الدوالرات يقومون با�سناد بع�سها اأو 
كلها اىل مقاولني من الباطن مببالغ 

ت�سل اىل ن�سف قيمة العقد مع القطاع 
العام بل واأقل كثريًا ، وهنا تظهر 

رائحة الف�ساد العفنة ، فالبالد والعباد 
هم اخلا�سرون اأواًل واأخريًا والكا�سبون 

لالأ�سف هم الفا�سدون . 
كيف ت�سرق وطنك ؟ 

وحتت هذا العنوان ذكر الكاتب اأن " 
املف�سدين بداًل من عقابهم والت�سهري 

بهم ورد ما ا�ستولوا عليه ، نراهم 
بيننا يتقدمون ال�سفوف ينالون اأعظم 

االحرتام والتبجيل واأجل التقدير 
وقد يغادرون من�سبًا ما وينتقلون 
اىل اآخر وهكذا دواليك ، هذا الأنهم 

فا�سدون مف�سدون ، وهذا التناق�ش 
العجيب واملريب �سائد يف وطننا 

العربي الكبري من املحيط اىل اخلليج " 
، ويوؤكد الكاتب اأنه يف ظل هذا املفهوم 
الذي ت�سمنته العبارة ال�سابقة ، تغيب 

امل�ساءلة ويغيب القانون واملحا�سبة 
والعقاب ، وهو ما ي�سجع الفا�سدين 

على التمادي يف ف�سادهم ، بل والتباهي 
به وتدري�سه ان اأمكن ، كما حدث مع 

اأحد امل�سوؤولني ال�سابقني الذي مل يطبق 
بحقه امل�ساءلة رغم الرثوة الطائلة التي 
ا�ستوىل عليها من دم �سعبه حتى تعددت 
ق�سوره ويخوته واأبراجه ال�ساهقة يف 

دول عديدة يف اأنحاء العامل ، من اأنه 
كان يلقي درو�سًا عنوانها " كيف ت�سرق 

وطنك " . 
قبل الكارثة 

لعالج  �سرتاتيجيًا  يخطط  مل  " اذا 
الف�ساد ف�سيبتلع ن�سبة كبرية من 

قيمة امل�ساريع العمالقة التي يتم رفع 

قيمتها ب�سبب الف�ساد ومنح املف�سدين 
فر�سة االنق�سا�ش على االأموال 

العامة الأنهم انتهازيون ال �سمري لهم 
وال نزاهة وطنية " .. بهذه الفقرة دعا 

الكاتب اىل و�سع �سرتاتيجية عربية 
ملواجهة الف�ساد والق�ساء عليه ، و�سد 

الطريق اأمام املف�سدين موؤكدًا اأن 
احت�سان العامل العربي الف�ساد العلني 

وامل�سترت ، يحول دون تطوره التنموي 
واالقت�سادي واالداري ، ويجعله 

عر�سة الهدار ميزانياته وم�ساريعه 
وبالتايل احلاق ال�سرر اجل�سيم 

باالقت�ساد والتنمية واملجتمع واالأفراد 
، واأنه اذا مل تبذل الدول العربية 

اجلهود تلو اجلهود للحد على االأقل من 
اآفة الف�ساد فان الكارثة واقعة ال حمالة . 

ثقافة الف�ساد
وحتت هذا العنوان اأ�سار الكاتب اىل 

املف�سدين واآكلي الر�سوة ، موؤكدًا اأنهم 
اأع�ساء مري�سة متعفنة ، اذا مل تعالج 

�سرى �سمها الرعاف يف ج�سد االأمة 
كلها ، وال عالج لها اال البرت والقطع 
، فهم اأ�سحاب نفو�ش �سرهة ، ت�سبع 

النار وال ي�سبعون ، ولذلك ال تنفع معهم 
امل�سكنات واملهدئات وال حتى الكي ، 

وامنا عالجهم الناجع ودواوؤهم النافع 
هو البرت ، ومن ال يرحم ال ُيرحم ، 

ويذكر الكاتب اأن العوملة االقت�سادية 
فتحت احلدود على م�سراعيها لكل ما 
تنتجه الدول ال�سناعية �سرقًا وغربًا 

، بحيث �سيطرت 600 من �سركاتها 
على الن�سبة الكربى من حجم التجارة 

العاملية ، لكن االأخطر ـ كما يو�سح 
الكاتب ـ اأن كثريًا من تلك ال�سركات 

وهي تدير اأعمالها يف الدول ) املتخلفة 
( ال ي�سريها ن�سر ثقافة الف�ساد يف هذه 

الدول لتفوز بعقود �سخمة بع�سرات 
الباليني من الدوالرات ولتذهب 

االأخالق اىل اجلحيم ، وهو ما لي�ش 
ببعيد عن بالد العرب من اخلليج اىل 

املحيط 
حاميها حراميها 

ويوا�سل الكاتب اأنه يف بع�ش الدول 
العربية ُقدم اىل العدالة اأ�سخا�ش 

الرتكابهم جرائم ف�ساد ، لكن عدد ق�سايا 
الر�سوة التي اأعلن عن ارتكابها على 

ا�ستحياء قد ال يتعدى اأ�سابع اليد 
الواحدة ، وما خفي كان اأعظم ، وي�سري 
الكاتب اىل اأن الكارثة اأكرب مما يت�سور 

االآخرون ؛ فالوطن العربي يئن حتت 
وطاأة الف�ساد العارمة التي تهدد كيانه ، 

يديرها اأنا�ش ال يعرفون معاين االأمانة 
والوطنية والوالء واالأخالق ، ويو�سح 

الكاتب اأنه باالمكان حماربة الف�ساد 
واحلد من الر�سوة اذا ما اأريد ذلك ، 

ثم ي�سرب مثااًل بتجارب الق�ساء على 
الف�ساد يف بع�ش دول العامل ، فذكر من 
هذه التجارب ، جتربة م�سروع مطار " 
�سار " يف هونغ كونغ الذي بلغت كلفته 

حوايل 21 بليون دوالر ، والذي خال 
تنفيذه من الف�ساد بن�سبة و�سلت اىل 
99% ـ كما يوؤكد الكاتب ـ الأن ال�سلطة 

التي قامت على تنفيذه �سكلت جلنة من 
1350 ع�سوًا من املتخ�س�سني يدعمها 

قانون وا�سح ي�سرب بيد من حديد على 
يد من يحاول الر�سوة . 

جرمية بال عقاب 
وحتت عنوان " الف�ساد جرمية بال 

عقاب " يقرر الكاتب اأن ال�سورة يف 
اأقطار العرب قامتة كئيبة ، مالحمها 

مو�سومة بالر�سوة واملح�سوبية 
والوا�سطة ، يف ظل معاناة عامة النا�ش 

وفقرائهم من هذا الثالوث ؛ فال مال 
للر�سوة لديهم ، وال ظهر ي�سندهم ، 

م�ساحلهم معطلة وحقوقهم متعرثة 
واأبناوؤهم عاطلون عن العمل ، وهذا 

، الأن �ساحب ال�سطوة والنفوذ يوّزع 
الوظائف بني اأهله وذويه وربعه 

وحمبيه ، وكاأن الوزارة اأو الهيئة 
اأو امل�سلحة اأو االدراة التي يقع على 
راأ�سها ) �سيعة ( ميلكها يق�سمها بني 

اأهله وع�سريته ، اأما من هم اأوىل منهم 
اأهلية وخربة واأمانة فلهم الله . 

البطانة 
ويف ختام الكتاب ، يقرر الكاتب اأن 

م�سري احلكومات وال�سعوب والدول 
مرهون بعالقات البطانة ، اما ب�سكل 

�سلبي واما ب�سكل ايجابي ؛ فالبطانة 
الفا�سدة تعني الباطل والكذب واجلور 

واالأنانية واالأثرة والتدلي�ش وتغييب 
احلقائق ، بينما البطانة ال�ساحلة 

تعني احلق وال�سدق والعدل والتجرد 
وااليثار والو�سوح وال�سفافية ، 

ومن ثم يوؤكد الكاتب قانون البطانة 
ال�ساحلة ، فيعتربها خطًا من خطوط 

الدفاع االأوىل التي حتر�ش القيم 
واملبادىء يف املجتمعات العربية 

واال�سالمية  ، مو�سحًا اأن اال�ستعانة 
بالعقول الراجحة والنفو�ش ال�سامية 

واخلربات العالية ، لي�ش تهمة 
بالنق�سان للحاكم ، بل هو داللة على 

بعد النظر ونفاذ الب�سرية.

عر�س: حم�سن ح�سن  

يف اطار و�سفه للمتنفذين من 
الف�ساد ، اأو�سح الكاتب حتت العنوان 

ال�سابق، اأن الف�ساد يف الدول العربية 
واال�سالمية اأ�سبح وا�سحًا اىل 

الدرجة التي اأ�سبح لقب بع�س 
هوؤالء املتنفذين يعرف بالن�سبة 

التي يح�سل عليها عند ت�سهيله 
لعقد اأو �سفقة كاأن يقال ) م�سرت 

10% ( ، بل تفاجاأ يومًا � يقول 
الكاتب � فتجد اأن هذا الفا�سد اأ�سبح 

يدير دفة الدولة ، حتى اأن بع�س 
املقاولني � خ�سو�سًا الكبار منهم 

� عندما تر�سي عليهم املناق�سات 
مبئات املاليني من الدوالرات 

يقومون با�سناد بع�سها اأو كلها اىل 
مقاولني من الباطن مببالغ ت�سل اىل 

ن�سف قيمة العقد مع القطاع العام 
بل واأقل كثرياً ، وهنا تظهر رائحة 
الف�ساد العفنة ، فالبالد والعباد هم 

اخلا�سرون اأواًل واأخرياً والكا�سبون 
لالأ�سف هم الفا�سدون . 

"امبراطورية الفساد والبطانة الفاسدة "
عن مركز اخلليج العربي لدرا�سات وا�ست�سارات الطاقة بالريا�س ، �سدرت الطبعة االأوىل لكتاب " امرباطورية الف�ساد والبطانة 
الفا�سدة " ملوؤلفه الدكتور عيد بن م�سعود اجلهني ، يف مائتني وخم�سني �سفحة من القطع املتو�سط، وقد مت تق�سيم الكتاب اىل جزئني 
؛ االأول حمل عنوان " امرباطورية الف�ساد"، والثاين حمل عنوان " امرباطورية البطانة الفا�سدة"؛ وقد ناق�س الكاتب يف جزء الكتاب 
االأول ماهية الف�ساد وكيفية �سرقة الوطن وعّرف عبيد الف�ساد وطغاته ، وحتدث عن غواية املح�سوبية وقانون هذا لك وهذا يل ، 
بينما يف جزء الكتاب الثاين ، ناق�س الكاتب ماهية البطانة الفا�سدة وو�سعها يف قف�س االتهام، وحلل املواجهة بني ال�سدين ، وثّمن 
البطانة ال�ساحلة وجعلها عني احلاكم التي ال تنام . جدير بالذكر اأن الكاتب �سعودي اجلن�سية، حا�سل على دكتوراه يف القانون 
االدراي، ودكتوراه اأخرى يف النظم ال�سيا�سية والقانون الد�ستوري.

�سن هجومًا كا�سحًا على ف�ساد احلاكم وبطانته يف املنطقة العربية:
اأ�سدر م�سروع »كلمة« للرتجمة التابع 
لهيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث كتابا 

جديدًا بعنوان »جماليات الفيلم« 
للموؤلفني: جاك اأمون، واآالن برغاال، 

ومي�سال ماري، ومارك فريين، وقام بنقل 
الكتاب للعربية د.ماهر ترمي�ش.

يقدم هذا الكتاب احل�سيلة النظرية 
الأهم املقاربات والنظريات ال�سينمائية 

التي يتناولها عر�سًا ونقدًا، وي�سعى يف 
جميعها اىل تب�سيط اأهم مراحل �سناعة 

الفيلم بدءًا باللقطة مرورًا بامل�سهد اىل 
املقطع والرتكيب واملجال واالطار 

فيظهر اختالفاتها يف االأمر وتبعات تلك 
االختالفات على االنتاج ال�سينمائي فنيًا 

و�سو�سيولوجيًا. 
كما ي�سعى الكتاب اىل تناول ظاهرة 

الفيلم من زوايا خمتلفة ت�سكل معًا الفيلم 
ال�سينمائي: التمثل ال�سوتي والب�سري 

لل�سورة ال�سينمائية، والرتكيب باعتباره 
لغة للفيلم، وا�سكالية ال�سرد والال�سرد 

يف ال�سينما وعالقته باحلكاية واحلكائية 
والرواية، ومنه يخل�ش اىل بناء اللغة 
ال�سينمائية خالفًا للغات االأخرى، كما 

يقدم الكتاب حتلياًل عميقًا لعالقة الفيلم 
بامل�ساهد من خالل �سروب العالقة التي 

تربطه بال�سورة املرئية �سواء كانت 
عالقة ارت�سام بالواقعية اأو وهم اأو متاٍه، 

وهي امل�ساألة التي جتعل من ال�سوؤال يف 
ال�سينما وعنها اأمرًا راهنًا على الدوام.

قام بتاأليف الكتاب اأربعة موؤلفني مميزين:
*جاك اأومون: بداأ حياته يف جمال 

ال�سينما مهند�سًا يف موؤ�س�سة االذاعة 
والتلفزة الفرن�سية، حيث قام خالل تلك 
الفرتة باخراج بع�ش االأفالم التجريبية 

وال�سناعية، وهو مدر�ش باجلامعات 
الفرن�سية منذ اأوا�سط ال�سبعينيات، 

وحما�سر بجامعات بركلي ول�سبونة 
ومادي�سون، تخ�س�ش يف العالقة بني 
ال�سينما والتج�سيم ومن ثم يف ادراك 

ال�سور ال�سينمائية مقارنة بالفنون 
االأخرى الب�سرية، له كتابات عديدة 
يف بيوغرافيات خمتلفة - وخا�سة 

اأيزن�ستاين – وحتاليل كثرية لالأفالم.. 
من اأهم موؤلفاته: »العني االأبدية« و«حتليل 

االأفالم«، يعمل حاليًا اأ�ستاذًا بجامعة 
باري�ش ومعهد الدرا�سات العليا للعلوم 

االجتماعية ومديرًا ملعهد تاريخ ال�سينما.
*اآالن برغاال: اأبرز النقاد الفرن�سيني عمل 

اأ�ستاذًا بجامعة باري�ش ورئي�ش حترير 
كرا�سات ال�سينما، تخ�س�ش بدرا�سة 

ال�سينمائي ال�سهري جان لوك غودار حيث 
األف كتبًا ودرا�سات عديدة حوله، كما األف 

كتبًا تعليمية عن ال�سينما للنا�سئة، اأهم 
كتاباته يف ال�سينما: »فر�سية ال�سينما: 

كتيب لتف�سري 
ال�سينما يف املدر�سة«، 
و«كرا�سات ال�سينما«.

*مي�سال ماري: اأ�ستاذ 
بجامعة باري�ش، 
تراأ�ش اجلمعية 

الفرن�سية للبحوث 
التاريخية يف ال�سينما، اخت�ش بتاريخ 

ال�سينما وله يف ذلك موؤلفات عديدة اأهمها: 
»املوجة اجلديدة«، و«ال�سينما ال�سامتة 

عن كرا�سات ال�سينما« ، كما ن�سر مقاالت 
عديدة يف حتليل االأفالم.

*مارك فريين: اأ�ستاذ الدرا�سات 
ال�سينمائية بجامعة »دني�ش ديدرو« 

وم�ست�سار لدى املعهد القومي لل�سينما 
يف فرن�سا، له م�ساهمات كثرية يف 

موؤلفات جماعية حول ال�سينما و�سورها 
واالأر�سيف ال�سينمائي، عرف بكتابه 

االأ�سهر 
»�سور 

الغياب«.
مرتجم 
الكتاب 
د.ماهر 

ترمي�ش 
اأ�ستاذ حما�سر يف علم االجتماع باجلامعة 

التون�سية، ي�سغل منذ �سنوات رئا�سة 
ق�سم علم االجتماع بجامعة تون�ش 

املنار، ثم ا�ستغل بالهيئات التنفيذية 
للجمعية العربية واجلمعية التون�سية 

لعلم االجتماع، تخ�س�ش يف علم اجتماع 
املعرفة والثقافة، وله كتابات عن اخلطاب 

ال�سو�سيولوجي، منها »الن�سق ذاتي 
االن�ساء: درا�سة يف نظرية بيار بوردو«، 

وترجمات وكتب ومقاالت من�سورة 
كثرية.

�سدر حديثًا عن دار اأطل�ش للن�سر كتاب 
جديد لالأديب الراحل رجاء النقا�ش 
بعنوان »رجال من بالدي«، وتقدمي 

الباحث والكاتب �سريف ال�سوبا�سي، يقع 
الكتاب يف 378 �سفحة.

وبح�سب �سحيفة »الد�ستور« االأردنية 
ي�سم الكتاب جمموعة من املقاالت التي 

كتبها النقا�ش قبل رحيله، وتو�سح اأراءه 
يف كثري من ال�سخ�سيات التي تعامل 

معها، وقد جمعت زوجته املقاالت يف كتاب 
»رجال من بالدي«.

ويف مقدمة الكتاب كتب �سريف 
ال�سوبا�سي اأنه يعد »مبثابة ملحة 

بانورامية عن الثقافة امل�سرية خالل القرن 
الع�سرين، ون�سفه الثاين بخا�سة، وذلك 

من خالل ا�ستعرا�ش جمموعة من اأبرز 
اأعالم احلركة الفكرية واالأدبية يف م�سر، 

يجمع فيما بينهم احلب الذي يحمله لهم 
يف قلبه رجاء النقا�ش«.

وي�سري ال�سوبا�سي اىل اأن احلب الذي كنه 
النقا�ش لهوؤالء مل مينعه من املو�سوعية 

يف اختياره �سيوفه وتقييمهم التقييم 
الالئق بهم، فهو يكتب باحرتام �سديد عن 

اأنا�ش يختلف معهم يف الكثري من مناحي 
الفكر، ويف املواقف ال�سيا�سية والفكرية، 

فالربغم من كونه من اأبناء مدر�سة طه 
ح�سني التنويرية، فانه خ�س�ش ثالثة 
ف�سول للدكتور حممود حممد �ساكر، 

الذي ت�سدى لفكر عميد االأدب العربي، 
خا�سة يف كتابه ال�سهري »يف االأدب 

اجلاهلي«، كذلك يبدي النقا�ش اعجابه 
ب�سخ�سية دكتور ح�سني فوزي، وان كان 

يعرت�ش على موقفه من احل�سارة العربية 
واجنيازه للفكر الغربي وموقفه من 

ا�سرائيل، التي قام ح�سني فوزى بزيارتها، 
واعتربها امتدادًا للغرب الذي يع�سقه، 

وقد و�سع لهذا الف�سل عنوانًا يعرب عن 
هذا املعنى وهو »اأحببناه.. واختلفنا 

معه«.
ومن ال�سخ�سيات التي يديل النقا�ش 

ب�سهادته جتاههم يف الكتاب: علي 
ال�سوبا�سي، اأحمد زكي اأبو �سادي، واأحمد 

اأمني، وخالد حممد خالد، وعبد الرحمن 
ال�سرقاوي، واأحمد بهاء الدين، واح�سان 

عبد القدو�ش، و نعمان عا�سور، و�سعد 
الدين وهبه، و�سيف وانلي.

�سدر حديثًا عن دار »ال�ساقي« كتابان جديدان، الكتاب االأول يحمل 
عنوان »الدميوقراطية الثورية: كيف ُبِنيت اأمريكا جمهورية 

احلّرية« تاأليف توما�ش جيفر�سون ويقع يف 320 �سفحة.
وتوما�ش جيفر�سون »1743-1826« هو فيل�سوف �سيا�سي ورجل 

ع�سر التنوير، واأّول وزير خارجّية الأمريكا، قبل اأن ي�سغل لدورتني 
رئا�سة اجلمهورّية فيكون بذلك الرئي�ش الثالث لبالده. انتخب رئي�سًا 

للجمهورية �سنة 1881. ويعترب املوؤّلف الرئي�سي العالن اال�ستقالل 
عام 1770.

كتب حازم �ساغية مبقدمة الكتاب: هل ميلك الفكر الليربايل 
االأمريكي راهنّية عربّية؟ اأغلب الظّن اأّن توما�ش جيفر�سون هو املثل 

االأ�سلح للقيا�ش يف هذا املجال. فهو واحد من »االآباء املوؤ�ّس�سني« 
الأمريكا. واأهّم من ذلك اأّنه املوؤّلف االأ�سا�سّي لـ«اعالن اال�ستقالل«، ما 

يرفعه اىل م�ساف املثّقف االأّول للثورة واجلمهورّية االأمريكّيتني، 
وهذا ف�ساًل عن خدمته العملّية كثائر، اّبان حاكمّيته والية فرجينيا، 
ثّم كموّظف، اّبان توّليه من�سب �سفري يف فرن�سا، واأخريًا ك�سيا�سّي 

�سغل وزارة اخلارجّية فكان اأّول وزير خارجّية الأمريكا، قبل اأن 
ي�سغل لدورتني رئا�سة اجلمهورّية فيكون، بذلك، الرئي�ش الثالث 

لبالده. لقد تاأّثر جيفر�سون بثقافة التنوير االأوروبّية، فاأخذ 
عنها، يف ما اأخذه، ربط النزعة اال�ستقاللّية بالنزعة الد�ستورّية 

وباحلرّيات املدنّية والت�سريع، وهو نف�سه كان م�سّرعًا. ويف ال�سجّل 
التاريخّي للرئا�سة االأمريكّية، كان جيفر�سون الرئي�ش الوحيد الذي 
مل ميار�ش، على مدى واليتني، حّق الفيتو على نتائج ت�سويت اأدىل 
به الكوجنر�ش. وا�سُتهر بدفاعه عن احلرّيات الفردّية، وعن اخليار 

اجلمهورّي، وعن ف�سل الدين عن الدولة، كما بالطموح اىل جعل 

بلده »امرباطورّية احلرّية«.
ومل يكن جيفر�سون خاليًا من ال�سوائب. كان ابن زمنه وتاريخه، 
ال�سيء الذي وجد تعبريه يف اأكرث من �سكل ونحو. بيد اأّن ذلك ال 

يلغي احلقيقة االأخرى االأهّم، وهي اأّنه �ساهم يف هند�سة البناء 
امل�سّمى الواليات املّتحدة االأمريكّية التي انتهى بها املطاف اىل 

اختيار �سيا�سّي من اأ�سول اأفرو اأمريكّية لرئا�سة اجلمهورّية.
اأما الكتاب الثاين ال�سادر عن دار »ال�ساقي« فهي رواية »اأهل 
البيا�ش« للروائي املغربي مبارك ربيع موؤ�ّس�ش »احتاد كّتاب 

املغرب«، واأ�ستاذ جامعي يف علم النف�ش، و�سدر له يف الرواية 
ثالثية »درب ال�سلطان« و«طوق اليمام«، ويف الق�سة »من غرب... 

ل�سرق« و«�سار... غدًا«.
وتدور اأحداث روايته اجلديدة »اأهل البيا�ش« يف حّي �سعبي يف 

املغرب، تت�سابك فيها عوامل متداعية ل�سخ�سيات تعاند ق�سوة احلياة 
بالرمق الباقي من ان�سانيتها.

هناك تعي�ش بائعة الهوى، »غّياتة«، وهي القّطة الوديعة ويف نف�ش 
الوقت اللبوة ال�سر�سة اذا ما حاول اأحد اأن ياأكل عليها مالها. غري 

اأنها، اأمام اأبله احلّي املعروف بـ«لي�سري«، ت�سعف وتتقّم�ش دور االأم 
احلنون، فيظّن اجلميع اأنها اتخذته ع�سيقًا. وهناك اأي�سًا رئي�ش 

املخفر، »ال�ساف حموين«، احلامل دومًا باأن يكون بطاًل بولي�سيًا... 
وال�سديقان »حمجوب« - �ساحب الدكان، و«لب�سري« - املت�سّول 

االأعمى، اللذان يغزالن حديثهما اليومي بخياالت الن�ساء.
لكن جرميتني ت�سغالن اأهل احلّي: اختفاء زوجة عامل البناء - 
»ال�سهلي«، الذي يّتهم �سرطيًا بخطفها، واغت�ساب ابنة املت�سّول 

الكفيف فيما تقول القابلة انها ال تزال عذراء.

»جماليات الفيلم«.. عرض ونقد 
للمقاربات والنظريات السينمائية

»رجال من بالدي« يجمع مقاالت 
رجاء النقاش

كتابان عن »الساقي«
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 يعالج �ساكر املياح يف روايته ) الغب�ش/ دار الينابيع ـ �سوريا 2010 
( حدثًا الفتًا، يلتقطه من تاريخ العراق احلديث، يتمثل بهجرة 

الفالحني، حتت وطاأة الفقر وا�سطهاد االقطاع، يف حوايل منت�سف 
القرن الع�سرين، من قراهم يف اجلنوب اىل بغداد.   و�سخ�سيًا كنت 

اأمتنى اأن اأقراأ مثل هذا العمل منذ زمن بعيد، ال�سيما اأن االأعمال التي 
تناولت هذا احلدث بو�ساطة التخييل الروائي نادرة جدًا. وعمومًا 

فان ظواهر وتقلبات تاريخنا احلديث مل ُت�ستثمر فنيًا، �سواء يف 
الدراما اأو ال�سينما اأو الرواية، كما يجب، على الرغم من اأهميتها 

وجوانبها الغنية املرّكبة، واملثرية.  
   تبداأ الرواية من واقعة �سراع ثالثة اأخوة على امل�سيخة والنفوذ 

وملكية االأرا�سي اخل�سبة، يف حميط ق�ساء احلي، يف الكوت، 
م�ستهل االأربعينيات. حيث يف دوامة ذلك ال�سراع ال�ساري يكون 

الفالحون الفقراء هم ال�سحية؛ حُترق مزارعهم وبيوتهم وُي�سّردون 
اأو ُيعّذبون وُيقتلون. في�سطر كرث منهم اىل ترك قراهم وحقولهم 

والرحيل بجيوب خاوية نحو املجهول. ويف الغالب تكون العا�سمة، 
التي مل يرها معظمهم، وجهتهم. يحلمون باالأمان واللقمة الكافية 

والعدالة االن�سانية. وهناك تتباين اأقدارهم وحظوظهم، لكنهم 
جميعًا يدخلون يف ف�سل جديد من االأمل واملعاناة وال�سياع، قد 

يطول اأمده اأو يق�سر. 
زًا على حكاية     يالحق الروائي م�سائر عدد من ال�سخ�سيات، مركِّ

�سدخان  الذي ي�سل بغداد، وي�ستغل عاماًل يف عيادة طبيبة ) 
الدكتورة فوزية ( التي �ستحثه على التعليم وابدال زيه القروي 

ببدلة مدنية، وتغيري ا�سمه اىل عدنان. ثم ُت�سكنه وعائلته يف بيتها، 
قبل اأن تخطبه من زوجته، وحتمل منه، لتموت يف اأثناء و�سعها 

لوليدها. واأعرتف باأين وجدت �سعوبة كبرية يف االقتناع بهذا 
ال�سلوك من دكتورة بغدادية، يف اأربعينيات القرن املا�سي، مع 

عامل عيادتها القروي واأ�سرته. وحتى موتها مل يعط الرواية الزخم 
الرتاجيدي املنتظر. فهو حدث خارجي ال ميت ب�سلة كبرية مل�سائر 

مهاجري اجلنوب. 
   يعرث اأغلب الذين يتحدث عنهم الروائي على فر�ش جيدة و�سهلة 

ن�سبيًا للعمل وال�سكن يف بغداد، ويكون هناك من يرعاهم، حتى 
ُيخيل للقارئ اأن ال م�سكلة هناك. قبل اأن ي�سرع يف ال�سفحات 

الع�سرين االأخرية من روايته ) 310 �سفحات ( بالتحدث، باأ�سلوب 
التقرير ال�سحايف، ويف ب�سع �سفحات، عن منطقة ال�ساكرية. وهي 

منطقة �سرائف ع�سوائية كانت تتكد�ش فيها اآالف العائالت االآتية من 
مدن اجلنوب وقراه، يف �سروط معي�سة اأقل ما ُيقال عنها اأنها �سعبة 
وجائرة وال ان�سانية. واأعتقد اأن الروائي كان �سيجد امتدادات رحبة 

ل�سرده، ومينحه درجة اأكرب من امل�سداقية، لو اأنه جعل من هذا 
املكان امل�سرح الرئي�ش حلركة �سخ�سياته وكفاحهم امل�سني من اأجل 

حياة كرمية.  
   كتب املياح روايته بلغة مبا�سرة وا�سحة �ساعدته يف عك�ش ظروف 
�سخ�سياته وبيئاتهم وحاالتهم النف�سية والفكرية واالجتماعية. لكن 

االنتقاالت بني امل�ساهد كانت فجائية، من غري فوا�سل، تخل اأحيانًا 
بايقاع ال�سرد ون�سقه وت�سو�ش القارئ. واأعتقد اأن الروائي، كان 

بحاجة اىل معرفة وافية باأو�ساع العراق االقت�سادية واالجتماعية 
والثقافية لتلك املرحلة من اأجل اأن يتجنب بع�ش الهفوات مثل اأ�سعار 

ال�سلع يف حينه، فلي�ش من املعقول اأن يكون �سعر اخلروف الواحد 
يف عام 1940 ع�سرين دينارًا!. كذلك ما يتعلق بطبيعة الثقافة 

اجلن�سية ال�سائدة بني القرويني، حيث �سّور الروائي م�ساهدها 
وكاأنها تقع يف فيلم بورنو فرن�سي. 

   كذلك يعرف القارئ العراقي اأن اأحداث هذه الرواية كانت جتري 
على خلفية حتوالت �سيا�سية واجتماعية كربى �سهدتها بغداد 

حتديدًا؛ من انقالبات وانتفا�سات �سعبية وتظاهرات واأن�سطة 
حلركات �سيا�سية مل ي�سر اليها الروائي، با�ستثناء ما 

ح�سل لليهود وهجرتهم اىل فل�سطني، بعد قيام 
ا�سرائيل واندالع حرب عام 1948. واأعتقد 

اأن ا�سارات عابرة اىل تلكم االأحداث كانت 
�ستعزز اخللفية التاريخية الواقعية لل�سرد 

وُت�سبعه.
   اأعرتف باأين ا�ستمتعت بقراءة هذه الرواية 
على الرغم من بع�ش موؤاخذاتي عليها، وهذه 

تبقى انطباعات قارئ، ولي�ش راأي ناقد 
حمرتف.

الغبش
سعد محمد رحيم

ُتعترب احلركة امل�سرحية احلّلية، ظاهرة 
را�سخة يف امل�سهد امل�سرحي العراقي، 

بو�سفها قد حققت لها ح�سورًا ات�سم 
بالتميز واخل�سو�سية، �ُسخ�َش ُمبكرًا 

من قبل نقاد امل�سرح العراقيني عامة. 
لكن ما �ُسخ�َش يف االآونة االأخرية اأن 

ُهناك تق�سريًا وا�سحًا قد و�سَل يف 
بع�ش االأحيان اىل التجاهل املتعمد 

من قبل ُنقاد امل�سرح يف بابل، للم�سرح 
احلّلي )�سخو�سًا / عرو�سًا / نتاجات 

/ ا�سدارات(، وذات الو�سف ينطبق 
على املنظمات واملوؤ�س�سات الثقافية يف 

املحافظة ومنها احتاد االأُدباء. ُنحاول 
ُهنا اأن ُن�سلط ال�سوء على جهود باحث 

م�سرحي �ساب، التحف بالهم الثقايف 
وامل�سرحي ال�سادق عندما عمَد اىل 

اأر�سفة م�سرح مدينتِه والأكرث من خم�سة 
عقود يف ثالثة ُكتب هي )الذخرية 

امل�سرحية يف ال�سحافة احلّلية 2007( 
و )دليل املُخرجني امل�سرحيني يف 

بابل2008( و )الن�ساط امل�سرحي احلّلي 
يف ال�سحافة العراقية _ درا�سة توثيقية 

حتليلية2009(، هي ح�سيلة جهود 
الباحث عامر �سباح املرزوك يف اأر�سفة 

امل�سرح احللي. وقبل اأن ن�ستعر�ش 
ماهية هذِه اجلهود، ال ُبّد لنا اأن ُنفرق بني 

)الببليوغرافيا( و )التوثيق واالأر�سفة( 
. يرجع اأ�سل كلمـة ببليوغرافيا اىل 

اللغـة االغريقيـة، وهـي مركبـة من 
 Biblion كلمتني االأوىل: ببليون

ومعناها كتيب �سغري والثانية: غرافيا
والن�سخ.  الكتابة  ومعناها   Graphia

فكلمة ببليوغرافيا اذًا تدل على " كتابة 
الكتب اأو ن�سخ الكتب ". وهي فن اأو 

علم و�سف الكتب )واملخطوطات( 
اأو التعريف بها.  قوامه حتديد ا�سم 

الكتاب كامال، وا�سم موؤلفه اأو مرتجمه 
اأو حمرره، وا�سم نا�سره ومكان ن�سره 

وتاريخه، وحجم الكتاب وعدد ال�سفحات 
التي ي�ستمل عليها. ويعرفها اأحمد بدر يف 

كتابِه )اأ�سول البحث العلمي و مناهجه( 
ال�سادر عن  وكالة املطبوعات، الكويت، 

ط.4، 1978، �ش170( الببليوغرافيا 
باأنها)علُم و�سف الكتب و التعريف 

بها �سمن حدود و قواعد معينة…(  
وانطالقًا ممّا �سلف، ميكننا القول ان 

الببليوغرافيا علم ُيْعَنى بو�سف االآثار 
االأدبية على اختالف اأ�سكالها، وذلك 

باالْتيان على �سرد البيانات الببليوغرافية 
املتعلقة بها، كا�سم املوؤلِّف، و العنوان 

الكامل، و ا�سم النا�سر، و تاريخ الن�سر، 
و عدد الطبعات، و الّتْوريق. و يلتفت يف 

اأحاينَي كثريٍة اىل التعريف بهذه االآثار 
بًا يروم تقدمي خال�سة كل  تعريفًا مقت�سَ

اأثر للقارئ. و الببليوغرافيا – بحكم 
ِعلميتها- ت�ستوجب اتباَع مناهَج بعينها 

يف الو�سف، و الت�سنيف، و التعريف 
جميعًا. ان ا�سطالح “الببليوغرافيا” 

حديُث الن�ساأة يف الثقافة العربية ب�سكل 
عام والعراقية ب�سكل خا�ش. ذلك باأن 

معاجم اللغة العربية مل تعرف هذا 
اال�سطالح اطالقًا، و امنا ا�ستعَملت 
للداللة على مفهومه عدة اأ�ساٍم اأَُخَر؛ 

كالتك�سيف، و الفهر�سة، و غريهما. و 
يح�سر هذا اال�سطالح – خ�سو�سًا- يف 

املعاجم اال�سطالحية االأدبية احلديثة. 
وتعد الببليوغرافيا عماًل �سروريًا لكل 

بحث علمي جاّد؛ اذ انه “ال بد من اأن 
تكون قا�سمًا م�سرتكًا يف كل الدرا�سات، 

و ال بد اأن يلمَّ بها اأي باحث علمي اأو 
اأدبي اأو اجتماعي، و ال بد من اأن تدخل 

يف كل معاهد الدر�ش و التعليم”. 
و ال ميكن للبحث العلمي يف جمال 

االن�سانيات اأن يتقدم خطوة اىل االأمام 
يف غياب العمل الببليوغرايف. وتقدم 

الدرا�سة الببليوغرافية خدماٍت جّلى 
للباحث يف �سّتى فروع املعرفة؛ اذ انها 
تعطي معلومات عن املظاّن مقننة َوْفق 

ال�سوابط املتعاَرف عليها يف جمال 
ر �ُسُبل الو�سول اليها،  التوثيق، و تي�سِّ
و ت�سمن ربح الوقت، و حتفظ النَّتاج 

الفكري بتجميعه وتنظيمه و توثيقه و 
�ش الببليوغرافيا  التعريف به. وتتمحَّ

عادة للمرحلة التي ت�سبق مبا�سرَة 
الدرا�سة. فهي ت�سكل االأر�سية ال�سلَدة 

التي ينطلق منها البحث العلمي، و متثل 
املقدمة ال�سحيحة الأي درا�سة جاّدة، و 
و  الدرا�سة  ملرحلة  امل�سروعية  “متنح 

النقد. فهي االأ�سل و االأ�سا�ش، و بدونها 
ي�سعب تقدمي �سورة حقيقية عن االنتاج 
االأدبي املدرو�ش. اأما التوثيق فيق�سد به 

�سكل من التنظيم الببليوغرايف يعتمد 
الفهر�سة والت�سنيف اأو التبويب تي�سريًا 

للو�سول اىل املعلومات على اختالف 
�سروبها.  وهو ي�سمل، كذلك و�سع 

اخلال�سات للبحوث املطولة وتطوير 
م�سائل م�ستحدثة ال�ستيعاب املعلومات 
واذا اأخ�سعنا نتاج املرزوك عامر، لهذِه 

التو�سيفات، جند اأن نتاجِه االآنف الذكر 
قد مازَج ما بني )الببليوغرافيا( ك�سكل 

تنظيمي لنتاجِه و )والتوثيق واالأر�سفة 
( كمح�سلة نهائية اأرادها املرزوك عامر 

لهذا النتاج اأن يحفل به، 

)الذخرية امل�سرحية يف ال�سحافة احللية(
وهو اأول موؤلف لعامر املرزوك �سدر 
عام 2007 بــ)144( �سفحة. ت�سمن 

جُممل الكتابات والنقودات واملتابعات 
والدرا�سات امل�سرحية التي اأحتوتها 

�سحافتنا احللية من جمالت و�سحف 
ودوريات ون�سرات �سدرت عن 

املوؤ�س�سات داخل حمافظة بابل بداأ من 
عام 1946 وحتى عام 2006. حيُث وزع 

الباحث )ذخريتـــــه( من املادة امل�سرحية 
املن�سورة على �سفحات االعالم احلّلي 

وملدة 60 عامًا، باأ�سلوب م�سوق ينطوي 
على دراية تامة بالعملية الكتابية يف 

جمال ح�سر املعلومات وتبويبها فكان له 
ما اأراد. فقد رتب وجهز هذه )الذخرية( 

ح�سب اأ�سماء الذوات الذين كتبوا عن 
امل�سرح وبالرتتيب الهجائي، مدججــاآ 

بذلك كل املهتمني بالفن امل�سرحي 
بـ)ذخرية حيــة( بكل ماكتب عن امل�سرح 

احللي يف ال�سحافة احلّلية. اأحتوى 
الكتاب على )439( مادة من�سورة يف 

ال�سحافة تنوعت ما بني املقالة /النقد/ 
البحث اأالكادميي/ املتابعة/ اللقاءات/

اخلرب، معتمداآ على ذكر اأ�سم الكاتــب 
وبالرتتيب الهجائي مع ذكر اأ�سم املادة و 
رقم عدد املطبوع وتاريخ االآ�سدار الذي 

ن�سر فيه، وقد تو�سع الباحث يف كتابه 
بع�ش ال�سيء يف ذكر تفا�سيل عن ماهية 

الذوات الذين ورد ذكرهم، مع ذكر لبع�ش 
اأعمالهم  واأ�سهاماتهم. كما اأخ�سع عامر، 
كتابه، لتبويب خا�ش به متكاأ على دراية 

تامة مباهية املنجز الكتابي املتحقق 
لكل ماله �سلة بامل�سرح. واأهمية هذا 

الكتاب تكمن يف كونِه ُيعد م�سدر مهم 
للباحثني يف ثالثة حقول هي امل�سرح / 

االعالم / تاريخ احللة.  لذا فهو مو�سوعة 
)م�سرحية/ اعالمية( ت�سلط ال�سوء 

)اعالميًا( على جميع ماُكتب عن امل�سرح 
احلّلي يف �سحافتنا احلّلية.

دليل املخرجني امل�سرحيني يف بابل
املوؤلف الثاين لُه وال�سادر عام 2008 

يقع يف)187( �سفحة. حيُث تناول فيه 
املخرجني امل�سرحيني يف اأكرث من )670( 

اأ�سماآ ممن قدموا نتاجاتهم امل�سرحية 
داخل مدينة احللة خ�سو�ساآ وباقي 
مدن املحافظة عموماآ، خالل خم�سني 

عاماآ اأمتدت من 1957 حتى عام 2007.   

)مالحظة بخ�سو�ش بابلية املخرجني(. 
هدف املرزوك، عامر من خالل هذا 

اجلهد، اأن يتم ح�سر النتاج امل�سرحي 
الذي اأحت�سنته مدينة احللة وباقي 

مدن بابل االآخرى خالل خم�سني عاماآ. 
�سواء ما قدمته اجلهات واملوؤ�س�سات 

والفرق امل�سرحية البابلية، اأو تلك 
العرو�ش التي اأ�ست�سافتها احللة والتي 
قدمتها فرق م�سرحية زائرة لها من مدن 
العراق االآخرى ومن خارج العراق عرب 
تبويب اأ�سماء املخرجني وفق الرتتيب 

اأالبجدي. حيث يكون التعريف باملخرج 
امل�سرحي واأ�سمه الكامل وتاريخ وحمل 

والدته وحت�سيله الدرا�سي، ثم اأعماله 
امل�سرحية التي قدمها مع ذكر اأ�سم موؤلف 
العمل و�سنة التقدمي، مع التو�سع  بع�ش 

ال�سيء يف ذكر معلومات اأ�سافية عرب 
التنويه بامل�ساركات اخلارجية )اأن 

وجدت( لهذه االآعمال يف املهرجانات 
امل�سرحية العراقية والعربية وكذلك ذكر 
اجلوائز التي ح�سلت عليها. كما حر�ش 

عامر، على اأن يكون دقيقًا واأمينًا يف 
توثيق البيانات التي ت�سمنها كتابه. 

حيث مل يدخر اأي جهد يف اأقتنا�ش كل 
معلومة عن ماهية الذوات من املخرجني 
واأعمالهم، رغم وجود بع�ش االآ�سماء،مل 

تكتمل بياناتها ب�سبب غياب التوثيق 
من قبل بع�ش الفنانني امل�سرحيني 

لنتاجاتهم. ميكن اعتبار هذا املنجز، دلياًل 
جامعًا و�ساماًل ملجمل النتاج امل�سرحي 

املقدم داخل حمافظة بابل خالل خم�سني 
عام. وحر�سًا من عامر يف اأن يكون اأمينًا 

على منهجيتِه التي اختطها لنف�سِه، فقد 
اأدرج جميع االأعمال امل�سرحية التي قدمها 

طلبة كلية الفنون اجلميلة_بابل)كلية 
الرتبية الفنية �سابقاآ(، �سمن التطبيقات 

الدرا�سية العملية يف كتابه وكذلك 
االأعمال امل�سرحية التي ُقدمت �سمن 
املهرجانات امل�سرحية ال�سنوية التي 

ُتقيمها مديرية الن�ساط املدر�سي يف تربية 
بابل، وهو بهذا يكون له ال�سبق والريادة 

يف ذلك.
الن�ساط امل�سرحي احلّلي يف 

ال�سحافة العراقية
وهو املوؤلف الثالث الذي اأكمل بِه ُجهدِه 
التوثيقي للمنجز امل�سرحي الرث ملدينتِه 

احللة حيُث كان را�سدًا جلميع ما ُكتَب 
عن امل�سرح احلّلي وُن�سَر يف ال�سحافة 
العراقية. والكتاب هو درا�سة توثيقية 

حتليلية  يقع يف 332 �سفحة من القطع 
الكبري، قّدَم لُه د. كامل القّيم يف مقدمة 
مل ترتق يف متنها اىل ُم�ستوى النتاج 
الذي ُكتبت الأجلِه والتي كان ُيفرت�ش 

مُبنِتجها اأن يعي متامًا ماهية االأثر الذي 
بني يديِه فاملُقدمة هي مفتاح باب الدخول 

اىل عوامل االأثر الكتابي ولي�ست ف�ساءًا 
ال ي�سع اال الت�سورات الذاتية لكاتبها. 

وجاء يف تقدمي الكتاب بقلم املوؤلف 
)ملدينة احللة تاأريخها الثقايف والفني 

العريق ومن خالل اهتمامي بالكتابة 
عن تاأريخ امل�سرح يف مدينة احللة 

وا�سدار كتابني م�سرحيني عنها وتكري�ش 
الوقت يف مالحقة العرو�ش امل�سرحية 

واملهرجانات واالحتكاك برجاالت امل�سرح 
احلّلي، ارتاأيت اأن اأ�سدر كتابًا يتناول 
الن�ساط امل�سرحي احلّلي يف ال�سحافة 
العراقية وبهذا اأكون قد جمعُت تاأريخ 

احلركة امل�سرحية يف بابل �سحفيًا(. 
احتوى منت الكتاب على جميع ما ُكتَب 

من مقاالت نقدية واأخبار وُمتابعات يف 
ال�سحافة العراقية، عن االأعمال امل�سرحية 

التي ُقدمت �سمن حدود حمافظة بابل. 
فقد حتدد املنت االجرائي للكتاب للفرتة 

من عام 1932 اىل نهاية عام 2008 حيث 
َيذكر املوؤلف اأن اأول خرب من�سور عن 
امل�سرح احلّلي يف ال�سحافة العراقية 

كان عام 1932 يف جريدة " االأخبار " 
البغدادية عن م�سرحية )القاتل( والتي 

ُقدمت من قبل طالب متو�سطة احللة 
وطالب متو�سطة بعقوبة يف �سهر كانون 

االول من عام 1932، وانتهاءًا مبا ورد 
يف جريدة " اجلامعة بابل " احلّلية 

بتاأريخ 2008/12/28 حول م�سرحية 
بتبويب  املرزوك  قام   ." الغابة  " اأوهام 

املادة التي بني يديِه، عرَب ُمتابعة اجلرائد 
واملجالت واجلرائد والن�سرات العراقية 

التي ورد فيها ذكر امل�سرح احلّلي وفقًا 
الأ�سماء الذوات الـ143 الذين كتبوا عن 

النتاج امل�سرحي احلّلي يف ال�سحافة 
العراقية ثم تعداد ما حررُه هوؤالء ُمرتبًا 

تلك املواد التي كتبوها وفقًا لل�سياق 
الهجائي مع االأ�سارة اىل اأ�سم اجلريدة او 
املجلة اأو الن�سرة والعدد الذي ُن�سرت فيِه 

املادة ال�سدور وماهية املادة املن�سورة. 
كما قاَم املوؤلف بتو�سيح ماهية العر�ش 

امل�سرحي املُقدم وتو�سعة اخلطة 
التي ا�ستغل عليها الِكتاب عرب حتليل 

امل�سرحيات التي ُكتَب عنها يف ال�سحافة 
يف ف�سل خا�ش حيث يكون التعريف 

بامل�سرحيات كاالتي )ا�سم املوؤلف / اأ�سم 
املُخرج / التاأريخ التف�سيلي للعر�ش / 

مكان تقدميُه / املهرجان / اجلوائز التي 
ح�سل عليها / جهة انتاجِه( و�سَم الِكتاب 

فهر�سًا باأ�سماء جميع االأعالم الذين ورد 
ذكرهم فيِه وفهر�سًا اآخر �سامل جلميع 

املواد املن�سورة يف ال�سحافة عن النتاج 
امل�سرحي احلّلي. 

الكتب الثالث هي )الذخرية امل�سرحية 
يف ال�سحافة احللية / دليل املخرجني 

امل�سرحيني يف بابل / الن�ساط امل�سرحي 
احلّلي يف ال�سحافة العراقية(.

عر�س: ب�سار عليوي

ثالثة كتب تؤرشف 
المسرح الحلي *

دليل المخرجين المسرحيين في بابل
المؤلف الثاني لُه والصادر عام 2008 

يقع في)187( صفحة. حيُث تناول 
فيه المخرجين المسرحيين في أكثر 

من )670( أسمآ ممن قدموا نتاجاتهم 
المسرحية داخل مدينة الحلة خصوصآ 

وباقي مدن المحافظة عمومآ، خالل 
خمسين عامآ أمتدت من 1957 حتى 

عام 2007.   )مالحظة بخصوص بابلية 
المخرجين(. هدف المرزوك، عامر من 
خالل هذا الجهد، أن يتم حصر النتاج 
المسرحي الذي أحتضنته مدينة الحلة 
وباقي مدن بابل اآلخرى خالل خمسين 

عامآ. سواء ما قدمته الجهات والمؤسسات 
والفرق المسرحية البابلية، أو تلك 

العروض التي أستضافتها الحلة والتي 
قدمتها فرق مسرحية زائرة لها من مدن 

العراق اآلخرى ومن خارج العراق عبر 
تبويب أسماء المخرجين وفق الترتيب 

أالبجدي. حيث يكون التعريف بالمخرج 
المسرحي وأسمه الكامل وتاريخ ومحل 

والدته وتحصيله الدراسي،

يرى الكاتب املغربي حممد اأديب ال�سالوي 
اأن �سورة االحتقان ال�سيا�سي الذي يعي�سه 

املغرب منذ �سنوات توؤكد مبا ال يدع 
جماال لل�سك اأن ال�سلطة ما زالت غارقة يف 

مفاهيمها املخزنية العتيقة، مو�سحا اأن 
كلمة املخزن تعني املفهوم التقليدي للجهاز 

االداري املت�سلط. 
وا�ست�سهد على ذلك مبا تعرفه العديد 
من مناطق البالد من م�ساهد متكررة 

للعنف �سد العاطلني واملقهورين بغالء 
املعي�سة و�سد اأ�سحاب احلقوق والفقراء 

واملهم�سني، باال�سافة اىل تنامي �سور 
االبتزاز والر�سوة واالختطافات 

واالعتقاالت التع�سفية وحما�سرة 
ال�سحافة احلرة.

ففي كتاب ال�سلطة املخزنية: تراكمات 
االأ�سئلة ال�سادر حديثا عن دار الوطن يف 

الرباط، اأ�سار املوؤلف حممد اأديب ال�سالوي 
اىل اأن الثقافة املخزنية املثقلة بال�سراعات 
والتجاذبات وامل�سابة بالرتهل واالن�سداد 

الفكري عّمقت اىل حد بعيد معار�ستها 
التحديث ولالنتقال الدميقراطي، ور�سخت 

يف املجتمع من جديد االح�سا�ش باخلوف 
واالحباط والتذمر واالحتقان، بعدما 

جعلت من رجل االأمن وال�سلطة حاكما 
نيابة عن احلاكم، وهو ما �سيوؤجل حتما 

ل�سنوات اأو لعقود ـ يف نظر الكاتب ـ عملية 
التغيري املطلوبة. 

وقال كذلك ان االأمر ال يتعلق فقط بتغيري 
عقلية �سنعتها الثقافة املخزنية على 

مدى اأجيال متالحقة الدارة ال�ساأن العام 
مبقايي�ش وموا�سفات وتوجهات اأ�سبحت 
بعيدة عن هذا الع�سر وقيمه، ولكنها اأي�سا 

تتعلق بتفكيك اجلهاز االأخطبوطي الذي 
رعته تلك الثقافة وغذته با�ستمرار لعقود 

بعيدة، وتاأ�سي�ش عالقة جديدة بني الدولة 
واملجتمع، قوامها الدميقراطية والعدالة 

االجتماعية وحقوق االن�سان.
وذّكر الكاتب باقالة وزير الداخلية املغربي 

االأ�سبق الراحل ادري�ش الب�سري من 
وزارة الداخلية يف 1999 واعالن العاهل 
حممد ال�ساد�ش عن �سرورة اعطاء مفهوم 
جديد لل�سلطة وفق ما تقت�سيه دولة احلق 

والقانون، معتربا اأن هذين القرارين 
بددا يف حينهما توترات طويلة مثقلة 

بالتجاذبات والتوترات، واأعطى ا�سارة 
قوية اىل االأمل ليحتل موقعه يف نفو�ش 

املغاربة وقلوبهم. لكن اأديب ال�سالوي 
ا�ستطرد بالتاأكيد على اأن املفهوم اجلديد 

لل�سلطة بقي جمرد �سعار، اذ ت�ساعف نفوذ 
و�سلطة وزارة الداخلية )اأم الوزارات(، 

وتراجعت و�سعية احلريات العامة 
وتدهورت االنتخابات وو�سعيات املجال�ش 

املنتخبة واالأحزاب واملجتمع املدين.
وراأى موؤلف الكتاب اأن جتديد مفهوم 

ال�سلطة مرهون بتو�سيع اآفاق الدميقراطية 
وتنظيف االدارات العمومية من نفوذ 

الف�ساد واملف�سدين، وبعبارة اأخرى االنتقال 
من العقلية املخزنية التي ا�ستباحت يف 

املا�سي كرامة املواطن وحقوقه اىل العقلية 
الدميقراطية التي حتمي للمواطن كرامته 

يف دولة املوؤ�س�سات واحلق والقانون. 
واأو�سح اأن االأمر ال يتعلق فقط بتجديد 

اآليات ال�سلطة، بقدر ما يتعلق بالتحديث 
ال�سروري لـ دولة املخزن وانتقالها الفعلي 

اىل دولة ع�سرية يف هياكلها ال�سيا�سية 
واالقت�سادية واالجتماعية و�سبط 

�سلطاتها وفق مفاهيم الدولة الدميقراطية 
احلديثة.

وقدم ال�سالوي نظرة تاريخية حول 
املمار�سات املخزنية يف املغرب، وخا�سة 

خالل القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين، 
واأفاد بهذا ال�سدد اأن دولة املخزن 

اعتمدت يف ا�ستمرارها ونفوذها وحماية 
م�ساحلها على مناذج من ال�سلطة اما 
اأن يكونوا نابعني من فئات معروفة 

بخدمتها وتفانيها يف الدولة، اأو تنتمي 
لفئة العبيد، وهم البخاريون الذين 

متر�سوا عرب التاريخ على خدمة قادة 
هذه الدولة واأمرائها و�سالطينها داخل 
الق�سور وخارجها. وتابع مو�سحا اأن 
ال�سرط الذي كانت وما زالت ت�سرتطه 

دولة املخزن يف رجال �سلطتها هو 
االخال�ش املطلق لل�سلطان والدفاع عن 

م�ساحله وحب ال�سيطرة وامليل اىل 
العنف يف ا�ستعمال �سلطة الهاج�ش 

االأمني. ويف نظر املوؤلف، فانه ال ميكن 
فهم حالة ال�سلطة يف القرن الع�سرين 

دون االطاللة على حالتها يف القرن الذي 
قبله، حيث ات�سعت الهوة بني املغرب 

والعامل اال�سالمي من جهة، وبينه وبني 
جارته اأوروبا من جهة ثانية، بعدما 

حتقق لهذه االأخرية عدة ثورات مادية 
وفكرية )الثورة ال�سناعية، النه�سة 

الفكرية، اال�سالحات الدينية، اال�سالحات 
االقت�سادية(، يف الوقت الذي بقي 

فيه املغرب يعي�ش على اقت�ساد عتيق 
وموؤ�س�سات تقليدية متهالكة و�سلطات 

عرجاء مقهورة وح�سارة متاأرجحة، 
ويعاين من االأفول ومن التهديدات 
املتتابعة للتدخل اال�ستعماري الذي 

كان يرى يف املغرب م�سدرا للخريات 
والرثوات الطبيعية التي ت�سكل ع�سب 
دوران اآلته ال�سناعية. واأ�ساف الكاتب 

اأن ان�سغال ال�سلطة املغربية خالل تلك 
الفرتة مبنازعاتها مع القبائل واجلهات 

والتمردات املتولدة عن حالة التخلف 
ال�سامل قد اأتاح الفر�سة كاملة لالآلة 

الع�سكرية االأوروبية وخا�سة الفرن�سية 
واال�سبانية لزعزعة ما تبقى للمغرب من 

موؤ�س�سات والحداث االختالل يف التفكري 
ال�سيا�سي.

وتوقف املوؤلف عند اأبرز جنوم ال�سلطة 
املغربية يف القرن الع�سرين: اأحمد 

بن مو�سى )1841م ـ 1904(، التهامي 
الكالوي )1878 ـ 1956(، اجلرنال حممد 
اأوفقري )1924 ـ 1972(، ادري�ش الب�سري 
)1938 ـ 2005(، مالحظا اأن هذه االأ�سماء 

كانت مت�سابهة يف مالحمها االأخالقية 
والثقافية والنف�سية وذات قوا�سم 

م�سرتكة، جميعها تنتمي اىل فئات واطئة 
اأو اىل ثقافة ه�سة، وقد عملت على حتويل 

ال�سلطات االدارية اىل �سلطات ق�سرية 
وزجرية، تلزم اجلميع التكيف بالعنف، 

وهو ما اأعطى �سلطة املخزن يف نهاية 
املطاف �سورة حمزنة.

السلطة المخزنية: 
تراكمات األسئلة

قدم السالوي نظرة تاريخية حول 
الممارسات المخزنية في المغرب، 
وخاصة خالل القرنين التاسع عشر 

والعشرين، وأفاد بهذا الصدد أن 
دولة المخزن اعتمدت في استمرارها 
ونفوذها وحماية مصالحها على نماذج 

من السلطة اما أن يكونوا نابعين من 
فئات معروفة بخدمتها وتفانيها في 

الدولة، أو تنتمي لفئة العبيد، وهم 
البخاريون الذين تمرسوا عبر التاريخ 
على خدمة قادة هذه الدولة وأمرائها 
وسالطينها داخل القصور وخارجها. 

وتابع موضحا أن الشرط الذي كانت وما 
زالت تشترطه دولة المخزن في رجال 

سلطتها هو االخالص المطلق للسلطان 
والدفاع عن مصالحه وحب السيطرة 

والميل الى العنف في استعمال سلطة 
الهاجس األمني.
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التصحيح اللغوي   عبد العباس اميناالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

اصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لالعالم والثقافة والفنون

هذه رحلة مثيرة ونادرة إلى سلسلة 
جبال الهيمااليا الهندية قام بها القاص 

والروائي “وارد بدر السالم” كأول 
صحفي عراقي يزور هذه البقعة الغامضة 

والخالبة التي توصف بالجمال األخاذ 
والغارقة باألساطير الهندوسية العجيبة 
والغريبة.. والكتاب رحلة سياحية أدبية 

إلى الهيمااليا وجبالها العمالقة التي 
تصعد إلى السماء فتصعد معها األجيال 

الهندوسية في ملحمة حضارية مثيرة من 
الخرافات واألساطير والعجائب والغرائب. 


