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عن  رواية  اأول  عنوان  التحرير" هو  يف  اأيام   7"
ثورة 25 يناير، كتبها ه�صام اخل�صن، واأ�صدرتها 

الدار "امل�صرية اللبنانية" وتتناول اخللفية 
ق  االجتماعية للثورة يف قالب روائي م�صوِّ

وجذاب.
يركز املوؤلف على �صخ�صيات عاي�صها خالل الثورة 

وهم من منطقة واحدة ب�صارع ح�صني حجازي 
بالق�صر العيني القريب من ميدان التحرير، ولكنهم 

من م�صارب متنوعة؛ ففيهم االإخواين والقبطي، 
ورجل االأعمال، وع�صو احلزب الوطني املتنفذ، 

وال�صاب الثائر وطالب كلية ال�صرطة. 
ي�صكل �صارع ح�صني حجازي م�صرًحا لالأحداث؛ حيث 
يتواىل ظهور ال�صخ�صيات فيه تباًعا، ومع دخول كل 
م املوؤلف ملحة ج�صمية ونف�صية وبع�ض  �صخ�صية يقدِّ

عواملها االإن�صانية، ودوافعها لال�صرتاك يف احلدث 
الكبري يف ميدان التحرير؛ حيث ما تلبث اأن تلتقي 

جميع ال�صخ�صيات هناك؛ ليلعب كل منهم دوره 
املنوط به.

االلتقاء يف املظاهرات يف ميدان التحرير ي�صبه 
حلظة االن�صهار اأو املطهر للجميع؛ حيث ين�صى 

اجلميع خالفاتهم واختالفاتهم، فرامز ال�صاب 
القبطي يتجاوز حواره وخالفه مع اأمني ع�صو 

جماعة االإخوان امل�صلمني حول حقوق االأقليات، 
ويتحدى رغبة والده يف عدم اخلروج، ويندمج مع 

جريانه يف الثورة، ويهرب من والديه اللذين هاجرا 
اإىل كندا يف قلب االأحداث.

اللحظة الكبرية جعلت اجلميع ين�صى ما�صيه وال 
يفكر اإالاَّ يف م�صتقبل م�صر. ويف حلظة اخلالف 

داخل امليدان، ينطلق ال�صعار الذي يوحد اجلميع : 
حتيا م�صر. 

ونظرة على بع�ض �صخ�صيات الرواية كفيلة ببيان 
جدتها يف التعامل مع احلدث : فبا�صم و�صريين، 
�صابان م�صريان يرتبطان بعالقة عاطفية، وهما 

من املنظمني للحدث الكبري، وحولهما وبهما تلتقي 
جميع ال�صخ�صيات من خالل قوة الدفع واالإقناع 

التي ميلكانها.
وحولهما تنتظم غالبية االأحداث. ثم يظهر على 

امل�صرح ع�صو احلزب الوطني "عبد احلميد" 
املتزّوج من اإلهام عرفيًّا، مبباركة اأهلها؛ حيث �صكل 

لها خمرًجا اآمنا من الفقر، وعندما تاأتي اأحداث 

الثورة تغلب عليه طبيعة االنتهازية، فيهرب من 
م�صر على اأول طائرة اإىل اخلارج مع اأ�صرته 

االأوىل؛ لتجد اإلهام نف�صها مدفوعة بقوة قهرية، 
حتت اإح�صا�ض الوحدة والقهر اإىل اال�صرتاك يف 

الثورة، لتكت�صف الوهم الكبري الذي ت�صورته 
ا مع ع�صو احلزب الوطني، فتمر بلحظات  خال�صً

التطهر واالن�صقاق يف قلب احلدث الكبري. 
ومع توايل ظهور �صخ�صيات العمل، يطل �صماحي 

حليم املحامي القبطي واأ�صرته املتدينة ماجد 
الطبيب املهاجر اإىل كندا، ورامز الطالب املتفوق 

واأول دفعته يف كلية احلقوق، وينتظر التعيني 
يف النيابة لكنه لن يناله الأنه قبطي، ومع ت�صاعد 

اأحداث الثورة، تهرب االأ�صرة االأم واالأب اإىل كندا، 
لكن رامز ي�صر على البقاء ويهرب من والديه يف 

املطار، عائًدا اإىل ميدان التحرير؛ حيث وجد نف�صه 
وكينونته، و�صعر باأنه مواطن م�صري للمرة االأوىل 

يف حياته، ويظل يف امليدان ال يغادره اإالاَّ مع 
تنحي الرئي�ض. ومن اأهم ال�صخ�صيات يف الرواية 

تاأتي �صخ�صية �صريف طالب كلية ال�صرطة، الذي 
اكت�صف زيف اأخيه عادل �صابط اأمن الدولة الكبري، 

ومع ت�صابه االأحداث وتعقدها ينخرط يف ميدان 
التحرير، ويف يوم االأربعاء وبعد موقعة اجلمل 

ال�صهرية يتخذ قراره ال�صعب باال�صتقالة من الكلية 
ل اأوراقه اإىل كلية احلقوق، فطوال االأحداث  ويحوِّ

كان �صابط اأمن الدولة ي�صخر من املتظاهرين اأمام 
اأخيه عادل ويخربه اأنه "ال وقت لديهم لع�صابة 

حمادة وتوتو و�صلة هيثم ومتورة التي تكافح على 
الفي�ض بوك، وغالًبا �صري�صلون لهم قوات خا�صة 
�صالحهم االأ�صا�صي هراوات من النايلون حتى ال 

تف�صد ت�صريحة �صعرهم". 
ثم تاأتي �صخ�صية خالد ال�صيد وزوجته االأمريكية 

هو  وخالد  و�صارة،  اآدم  "كارول" وطفالهما 
ال�صخ�ض الع�صامي الذي �صق طريقه مبفرده 

ومبجهوده وكفاحه حتى �صار من اأكابر رجال 
ال�صياحة يف م�صر، لديه فيال يف القطامية، واأخرى 

يف العني ال�صخنة، وبرغم ن�صاأته الفقرية، فاإن 
موقفه من الثورة ظل يراوح بني الرف�ض والتاأييد 
مع �صعود االأحداث وهبوطها، اإىل اأن يح�صم اأمره 

باالنخراط فيها.  
واأخرًيا تاأتي �صخ�صية عبد الله، اأحد �صباب 

االإخوان الذي اأتته التعليمات من قياداته بعدم 
امل�صاركة يف وقفة الغ�صب يوم 25 يناير ب�صفتهم 

اأع�صاًء منتمني جلماعة االإخوان، واإن كان لي�ض 
هناك مانع من امل�صاركة بال�صفة ال�صخ�صية الأي 

ع�صو منهم .. حت�صًبا للخ�صية من ممار�صات قدمية 
بينهم وبني اأمن الدولة اأو اإح�صا�ًصا غري واثق من 
جناح هذه الوقفات االحتجاجية ، فيدفعون ثمنها 

عواقب وخيمة .. 

فنجده يقول لبا�صم حني دعاه للم�صاركة "الربكة 
فيك وباقي ال�صباب تقفوا عنا .. اأدعو لك بالتوفيق 

اإن �صاء الله".. وهو موقف ال يختلف كثرًيا عن 
موقف عائلته فالوالد اآثر ا�صتخدام مبداأ التقية حني 

اختار النفي االختياري يف ال�صعودية. 
لكن حما�صة الهتاف وموقف با�صم البطويل 
ال�صخ�صية الرئي�صية يف الرواية، واالإميان 

الداخلي ال�صديد لدى عبد الله، باأن انتماءه اإىل 
هذه االأر�ض وهذا الوطن اأكرب بكثري من اأي انتماء 

اآخر يدفعه اإىل قلب ميدان التحرير، وعندما بداأ 
يهتف متنا�صًيا �صفته ال�صخ�صية ومتذكًرا انتماءه 

اإىل االإخوان، مل ي�صتجب املتظاهرون ل�صياحه : 
اإ�صالمية .. اإ�صالمية، ويهتفون : مدنية .. مدنية 
ج،  ، يخرج من املظاهرة ويعود اإىل موقف املتفرِّ

ثم يتجلى االنتماء االأكرب يف اإ�صراعه اإىل اإنقاذ 
املتظاهرين من �صطوة االأمن الذي كاد اأن يح�صم 

االأمر ل�صاحله، فيعود  اإىل امل�صاركة يف اإنقاذ 
الثورة وتاأكد جناحها.

وهكذا تختار الرواية �صخ�صياتها بعناية يف 
حماولة لفهم هذا احلدث الكبري ودوافع امل�صاركني 
فيه، وهي �صخ�صيات تعرب عن كل اأطياف املجتمع 

امل�صري، لذلك كان النجاح طيًفا للثورة، وطيًفا 
للرواية التي هي الثانية للموؤلف ه�صام اخل�صن بعد 

روايته  "ما وراء االأبواب".

�صدر حديثًا كتاب »الهند و�صرتاتيجيتها 
العظمى يف ال�صيا�صة اخلارجية« تاأليف 

راجان منيون وراجيف كومار، والكتاب 
�صادر عن املوؤ�ص�صة االأكادميية بنيودلهي، 

ويقع يف 120 �صفحة.
قام بعر�ض ومناق�صة الكتاب حممد اخلويل 

ب�صحيفة »البيان« والذي قال اأن الكتاب 
يعك�ض �صورة للفكر ال�صرتاتيجي الذي بات 
ينطلق منه يف الوقت احلايل كثري من اأبرز 

مفكري ال�صيا�صة وال�صوؤون الدولية يف الهند، 

فيما ي�صور حقيقة التحوالت التي اأ�صبحت 
من اأبعاد الواقع ال�صيا�صي الراهن يف الهند.
وتتابع ف�صول الكتاب م�صار هذه التحوالت 

التي كان من �صاأنها اأن تف�صي بال�صرورة اإىل 
تطلع الهند الحتالل موقع قيادي يف م�صمار 

ال�صيا�صة الدولية، من خالل ما ي�صفه املوؤلفان 
باأنه »�صرتاتيجية عظمى« ي�صار اإىل اتباعها 

يف جمال ال�صيا�صة اخلارجية، ال بق�صد 
الهيمنة بكل مواقفها اال�صتعالئية، ولكن 

خلدمة امل�صالح الهندية القومية بالدرجة 
االأوىل، ال�صيما واأن الهند تواجه بحكم االأمر 

الواقع، اأكرث من حتد واأكرث من م�صكلة يف 
اإقليمها �صواء من جانب املناف�صة مع ال�صني 
ال�صاعدة اأو ب�صبب اإثارة القالقل وت�صدير 

امل�صكالت من جاراتها يف باك�صتان اأو نيبال 
اأو بنغالدي�ض اأو غريها.

يبداأ الكتابان موؤلفهما با�صتعرا�ض موجز 
ملراحل تعامل الهند مع ال�صيا�صة اخلارجية، 

كذلك يخل�ض املوؤلفان اإىل دور حموري اأ�صبح 
من حق الهند اأن تتطلع اإليه بف�صل ما حققته 
من اإجنازات يف دنيا املمار�صة الدميقراطية 

و�صاحة االبتكار العلمي.
كذلك ي�صتخدم املوؤلفان اأ�صلوب ر�صم 

ال�صيناريوهات املتوقع اأن تواجهها الهند 
مع حلول عام 2020، ويحر�صان كذلك 

على املقارنة بني هذه الت�صورات وبني تلك 
التي تتوقعها الدوائر املناظرة يف الواليات 

املتحدة ويف مقدمتها، املجل�ض القومي 
االأمريكي لال�صتخبارات.

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

»الواقعية اجلديدة والنقد ال�صينمائي« الذي 
ميثل خال�صة نقدية لتلك املوجة ال�صينمائية 

التي �صهدتها اإيطاليا يف العقد 1955/1945 
والتي ال تزال ت�صكل م�صدر اإلهام لدى الكثري 

من ال�صينمائيني واملخرجني، الكتاب من 
تاأليف الناقد ال�صينمائي االإيطايل غِويدو 

اأري�صتاركو »1918-1996«، وقام بنقله اإىل 
العربية االأ�صتاذ عدنان علي.

ويعالج الكتاب ظاهرة �صينمائية لطاملا لفتت 
انتباه النّقاد وال�صينمائيني اأال وهي موجة 

الواقعية اجلديدة يف ال�صينما االإيطالية، 
اإذ ت�صري عبارة الواقعية اإىل اأعمال ذات 

اإيديولوجيات متنوعة بنتائج فنية متفرقة، 

مت ربطها بخلفية م�صرتكة، لت�صهل العودة 
اإليها عند البحث يف االنقطاع الذي يف�صل 
بني احلا�صر واملا�صي. على ذلك االأ�صا�ض، 

ن�صاأت احلركة التي �صاهمت فيها دوافع 
خمتلفة؛ فاأفالم الواقعية اجلديدة ذات طابع 

�صعبوي لعر�ض امل�صاكل احلياتية؛ وهي رغبة 
�صادقة يف التحديث تدل على وعي با�صتعادة 
احلرية. ويف اأماكن عديدة اأخرى، كانت تلك 

احلركة ال�صينمائية تبحث تارة يف الثقافة عن 
خمرية تعجن بها اأعمالها، وطورًا يف اإعادة 

اكت�صاف القيم احلية والعملية. ق�صى غِويدو 
اأري�صتاركو اأعوامًا يف املراجعات النقدية 
لالأفالم، جعلت ا�صمه يقرتن باأ�صماء اأ�صهر 

املخرجني االإيطاليني واأفالمهم، كما �صبق له 
اأن دّر�ض تاريخ النقد ال�صينمائي يف جامعة 

ال�صابيين�صا بروما، وهو موؤ�ص�ض جملة 
»ال�صينما اجلديدة« امل�صهورة، وله العديد 

من االأعمال املن�صورة منها: »العامل اجلديد 
لل�صورة االإلكرتونية« 1985 و«ال�صينما 

الفا�صية« 1996، وبرغم ما حظيت به بع�ض 
االأفالم مثل »�صارق الدراجة«، »روما مدينة 
مفتوحة«، »احل�ّض«، »الو�صوا�ض«، »االأر�ض 

تهتّز« من �صهرة، فاإنه يعود الف�صل اإىل غِويدو 
اأري�صتاركو يف معاجلتها من زاوية نقدية منذ 

ظهورها االأول.  اأعّد ترجمة كتاب »الواقعية 
اجلديدة والنقد ال�صينمائي« عدنان علي، وهو 

مرتجم و�صحايف من مواليد العراق 1957 
يقيم يف روما، ترجم العديد من االأعمال 

من اللغة االإيطالية اإىل العربية، من �صمنها 
»الد�صتور االإيطايل«.

عمل جديد للروائي ال�صوداين د.اأمري تاج 
ال�صر اعلن عنه موؤخرًا وهو رواية »رع�صات 
اجلنوب« ت�صدر عن ثقافة للن�صر باال�صرتاك 

مع الدار العربية للعلوم.
تقع الرواية بح�صب »وكالة انباء ال�صعر« 

يف 215 �صفحة، يقدم فيها الروائي والذي 
و�صلت روايته ال�صابقة »�صائد الريقات » 

للقائمة الق�صرية للبوكر العربية روؤية اإبداعية 
متفردة، متحدثا خاللها عن وطنه الذي رغم 

ارحتاله بعيدا عنه اإال اأنه مازال يحمله داخله.
ويف عمله اجلديد يتناول تاج ال�صر حقبة 
زمنية مت�صابكة االأحداث من تاريخ بالده 

ال�صيا�صي واالجتماعي، ويعك�ض فيها همًا 
�صادقًا لق�صايا وطنه الكثرية واملقلقة، يقول: 

»... اأ�صعر بال�صيق من حدوث االنف�صال 
بني اجلنوب وال�صمال من هذا املنطلق كتبت 

روايتي اجلديدة رع�صات اجلنوب التي 
تتحدث عن العالقة بني الذين يعي�صون يف 

ال�صمال واجلنوب...«.
ويقدم املوؤلف يف روايته روؤية بانورامية 

لوطنه »ال�صودان« ميزج بها بني املا�صي 
واحلا�صر مقرتبا بني بوؤر ال�صراع داخل 
املجتمعات لي�صت الدودانية فح�صب لكن 

جمتمعات العامل الثالث كافة.

�صدر حديثًا عن دار ن�صر »ببلك اأفري�ض« 
كتاب بعنوان »باك�صتان..الدولة الع�صية« 

تاأليف اأناتول ليفن، ويحاول املوؤلف من 
خالل كتابه دح�ض مقوالت الغرب التي تروج 

اىل اأن باك�صتان دولة ميزقها ال�صراع بني 
قوى احلداثة ال�صيا�صية والقوى التقليدية 

املت�صددة دينيا.
ويف عر�ض للكتاب قدمه عبداجلبار عبدالله 

مبجلة »وجهات نظر« يوؤكد اأن الكتاب ح�صيلة 
من ر�صيد خربة �صحفية طويلة ت�صل 

اإىل ع�صرين عامًا ق�صاها املوؤلف يف العمل 

كمرا�صل �صحفي بكل اأفغان�صتان وباك�صتان، 
اإىل جانب املعرفة االأكادميية العميقة باملنطقة 

و�صعوبها وتاريخها وثقافاتها. واأعقب ذلك 
االلتحاق بـ كينجز كوليدج« بلندن اأ�صتاذًا 

لدرا�صات االإرهاب.
يوؤكد املوؤلف اأن املقوالت التي تروج اإىل 

اأن باك�صتان دولة مبزقها ال�صراع هي 
مقوالت عارية من ال�صحة، نافيًا اأن تكون 

باك�صتان دولة على �صفا هاوية االنهيار، كما 
�صورتها وكاالت اال�صتخبارات وال�صحفيون 

وموؤ�ص�صات البحث الغربية.

كذلك يجد ليفن اأن خوف الغرب من امتالك 
العا�صمة اإ�صالم اآباد الأ�صلحة نووية واحتمال 

وقوعها يف يد االرهابني واملتطرفني، هو 
خوف غري مربر فحقائق االأر�ض توؤكد اأن 

املتطرفني االإ�صالميني اأبعد من اأن يختطفوا 
باك�صتان حتى االآن.

ومن جانب اأخر يرى املوؤلف اأن املوؤ�ص�صات 
الدميقراطية التي فر�صها الربيطانيون على 

باك�صتان قبل اإعالن ا�صتقاللها خا�صة منط 
الدميقراطية النيابية الربملانية و�صيادة 

القانون، قد اأثبتت ف�صلها التام هناك. لكن ال 

يعني ذلك اأن باك�صتان نف�صها ميكن اأن تو�صف 
كدولة فا�صلة على غرار ال�صومال. حيث اأن 

منط احلكم الدميقراطي قد فر�صه الغرب على 
باك�صتان، لكن مل يحدث اأن جتّذر يف الرتبة 

املحلية، وظلت القوى االأ�صا�صية بها كما 
هي منذ قدمي الزمان هي قوة العائلة وقوة 

الع�صرية والقبيلة. فاملجتمع الباك�صتاين 
غارق يف التقليدية والع�صائرية، اإىل حد 

يجعل من قوى مثل »طالبان« و«القاعدة«، 
جمرد جتليات لذات القيم وامل�صاعر التقليدية 

البعيدة اجلذور، وفق امل�صدر نف�صه.

كتاب أمريكي : الخوف من باكستان غير مبرر

ستراتيجية السياسة الخارجية 
للهند في كتاب

الواقعية الجديدة والنقد السينمائي
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7 أيام في التحرير.. أول رواية عن ثورة مصر

عن اإ�صدارات جمموعة م�صارح ال�صارقة 
�صدر موؤخرا للناقد امل�صرحي والكاتب 

ال�صوري عبد النا�صر ح�ّصو جمموعة 
درا�صات �صمها كتاب حمل عنوان »امل�صرح 
العربي وحوار احل�صارات« الذي يقع يف 
مئة و�صبعني �صفحة من القطع املتو�صط.

ا�صتمل الكتاب وفق �صحيفة »االحتاد« 
االإماراتية على الدرا�صات التالية: العبور 

اإىل منت النه�صة، اخللفية الفكرية للنه�صة 
العربية وعوامل التغرّي، وحوار اأم 

مواجهة؟، والتاأثري املتبادل بني الثقافة 
العربية واالأوروبية، وامل�صرح االأوروبي 

ي�صتعني بجماليات ال�صرق، واملناخ الثقايف 
امل�صرح  وا�صتنبات  احل�صاري،  – التثاقف 
يف الرتبة العربية، وبيانات م�صرح عربي 

للحوار، ومن اأجل بناء احلوار الثقايف، 
وعوملة امل�صرح التجريبي، وامل�صرح بني 

العوملة والعاملية، والقراءات املتعددة.
ومما جاء يف الغالف االأخري للكتاب »لقد 

بات احلديث عن كون امل�صرح فنًا غربيًا 
حديثًا ال معنى له يف ظل التوا�صل الكبري 

بني منظومات الفكر االإن�صاين املختلفة. 
وبالن�صبة للوطن العربي، فقد متكن خالل 
اأكرث من قرن اأن يو�صل اإىل حّد كبري هذا 

الفن، واأن يقدم منذ جيل الرّواد واإىل 
يومنا هذا اخل�صو�صية العربية من تراث 

واأ�صكال فنية ت�صمنها امل�صرح العربي. 
واأن يطرح ق�صايا االإن�صان العربي من 

زوايا نظر خمتلفة، واأن يتقاطع يف الوقت 
نف�صه مع اإ�صكاليات عاملية كربى، ويقّدم 

م�صمونًا اإن�صانيًا اأ�صاف الكثري اإىل ما 
قّدمه امل�صرح يف الغرب«.

اأعلنت دار »النه�صة العربية« يف العا�صمة اللبنانية بريوت اأنها قامت بالتعاون مع 
»بيت ال�صعر يف املغرب« بانتقاء اأربعة دواوين ل�صعراء �صباب من العامل العربّي 

ليتم ن�صرها.
وبح�صب �صحيفة »اجلريدة« جاءت هذه اخلطوة نتيجة تعاون بني الدار وبيت 

ال�صعر يف املغرب، بهدف ت�صجيع ال�صباب على االنخراط يف املجال ال�صعرّي ب�صكل 
يعّزز الثقافة ال�صعرية العاّمة ويو�صع دائرة م�صاركة ال�صباب.

اأما الدواوين التي مّت اختيارها فهي: »البحر وردة الروؤيا« لل�صاعر جوزيف دعبول 
من لبنان، و«اأتالنتيكا« لل�صاعرة ن�صيمة الراوي من املغرب، و«يرتّد اإليه قلبه« 
لل�صاعر اأحمد يحيى يهوى من فل�صطني، و«الكتابة من نقطة التال�صي« لل�صاعر 

�صامي الدّقاق من املغرب.
جدير بالذكر اأن دار النه�صة العربية قد اأ�صدرت ديوان ال�صاعر اللبناين جوزيف 

دعبول االأّول، اأّما الدواوين الثالثة الباقية فال تزال حتت الطبع.

يك�صف كتاب »عندما حكمت اآ�صيا العامل« 
للباحث �صتيوارت غوردن جتليات اآ�صيا 

وقوتها الروحية والفكرية والعلمية 
واالقت�صادية وال�صيا�صية، من خالل روؤية 

جديدة تنطلق من الداخل يف رحلة متتد 
اإىل األف عام، عرب مذكرات و�صخ�صيات 

واأحداث حقيقية معروفة.
وي�صم الكتاب �صخ�صيات عدة من بينهم 
الطبيب الفيل�صوف والتاجر والرحالة، 

ومن بني االأحداث حطام �صفينة اإنتان عام 
1000، لنعي�ض يف قلب هذا العامل املرتامي 

االأطراف، الذي تعد اجلزيرة العربية 
وال�صام والعراق جزءا حيويا يف تكوينه 
بل جوهريا يف �صيطرته على العامل، فقد 

نزلت هنا الديانات ال�صماوية الثالثة، كما 
اأن طرق التجارة االآ�صيوية القدمية لعبت 
دورا رئي�صا، االأمر الذي اأهل اآ�صيا حلكم 
العامل قدميا اقت�صاديا و�صيا�صيا وعلميا 
وفكريا وروحيا وحتى اللحظة الراهنة 

واإن كان ي�صاركها قوى اأخرى كاأمريكا 
واأوروبا على االأقل �صيا�صيا وعلميا.

ففي املجال العلمي اأكد املوؤلف اأن ال�صرق 
االأو�صط والهند وال�صني كانت ت�صم 

حتي القرن الثالث ع�صر مراكز التجديد 
الرئي�صية، واأن العامل االآ�صيوي عامة 

ا�صتفاد من ديانتني رئي�صيتني ذاتي ُبعد 
عاملي هما: االإ�صالم والبوذية، فقد خاطبتا 

كلتاهما احلاجات االإن�صانية العاملية، 

وجندتا من اآمن بهما ن�صبيا على اأ�صا�ض 
االلتزام ال�صخ�صي الب�صيط بدال من العرق 

اأو االإقليم اأو اللغة اأو اجلن�ض.
يبداأ الكتاب برحلة الراهب البوذي �صوان 

ت�صانغ »618 ـ 632« الذي �صهد �صقوط 
حكم �صاللة �صوى لت�صعد �صاللة التانغ 
التي وحدت جنوب ال�صني مع �صمالها، 

رحلة تعرف فيها على اأقاليم االأديرة 
البوذية من ال�صني اإىل الهند والتقى 

خاللها ملوكا بوذيني منت�صرين يف هذه 
املناطق، راأي �صوان اأن �صغلهم ال�صاغل هو 

بناء الوالء متخطني اللغوية اأو العرقية 
»كانت �صل�صلة االأديرة مبثابة البنية 

التحتية للتجارة فحيثما ازدهرت البوذية 
كانت التجار رعاة بارزين للمقامات 

واالأديرة، وغدا اأحد جت�صيدات بوذا، اأفالو 
كت�صارا الرحيم �صربا من القدي�صني الذين 

يرعون التجارة وامل�صافرين«.
الرحلة الثانية جاءت تلبية من خليفة 

امل�صلمني يف بغداد للملك امل�ض بن يلطورا 
ملك قبيلة كبرية من البلغار تقع على مقربة 

من نهر الفولقا فيما يعرف االآن برو�صيا، 
يطلب فيها هذا االأخري من خليفة امل�صلمني 

يف بغداد »اأن ير�صل له �صخ�صا يعلمه 
الدين ويعرفه �صرائع االإ�صالم ويبني له 
منربا يدعو من عليه للخليفة يف مدينته 

وجميع اأنحاء مملكته«، وفق امل�صدر 
نف�صه.

ق����وة آس���ي���ا ال���روح���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة

حسو يكتب عن المسرح العربي وحوار الحضارات دار النهضة تنشر أربعة دواوين 
لشعراء شباب  
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عن املكتب امل�صري لتوزيع ون�صر 
املطبوعات بالقاهرة، �صدر كتاب"تاريخ 
العامل االإغريقي"للدكتور فوزي مكاوي ـ 

اأ�صتاذ التاريخ القدمي ـ يف مائتني و�صتني 
�صفحة من القطع املتو�صط، وهو كتاب 
ق�ّصمه موؤلفه اإىل �صبعة اأق�صام ؛ ناق�ض 

خاللها العديد من املو�صوعات واجلوانب 
املهمة يف تاريخ االإغريق القدمي، والتي 
كان منها"اأثر جغرافية بالد االإغريق يف 

ت�صكيل تاريخها"، و"عامل بحر اإيجه قبل 
الع�صر الهيليني"، و"الفرتة الغام�صة اأو 
الع�صر الو�صيط االإغريقي"، و"ال�صيطرة 

املقدونية ونهاية الع�صر الهيليني"اإىل 
غري ذلك من مو�صوعات ومالمح. 

جدير بالذكر اأن الكتاب ا�صتمل 
على العديد من اخلرائط وال�صور 

واالإح�صاءات التي تخدم مو�صوعه. 

مدن مت�سارعة
يف مقدمة الكتاب اأو�صح الكاتب اأن 

احلديث عن التاريخ االإغريقي ال ميكن 
ت�صوره على نحو ما يتم مع تاريخ دولة 

�صاحبة حكومة مركزية وحركة ح�صارية 
واحدة، اإمنا البد من مراعاة الواقع 

التاريخي للمدن االإغريقية التي عا�صت 
عاملها اخلا�ض تت�صادق وتت�صارع.. 

تتحالف وتتقاتل وت�صتعدي قوى 
خارجية لتحقيق اأهداف اإقليمية، ومن 

ثم يقرر الكاتب اأن تاريخ االإغريق ي�صمل 
مدينة كاأثينا تعي�ض تطوراتها ال�صيا�صية 

وحتوالتها االجتماعية اخلا�صة، وهو يف 
راأيه ما يجرب اأي موؤرخ من�صف اأن يقف 
اأمامها لكي يقدم كل حركتها التاريخية، 

موؤكدًا يف هذا ال�صياق اأن ما ينطبق على 
اأثينا ينطبق اأي�صًا على اأ�صربطة وطيبة 
واأرجو�ض واأيجينا وكورنثا ومئات من 
املدن واالإمارات واجلزر، بل ميتد االأمر 
لي�صمل املناطق التي ارتادها املهاجرون 
االإغريق واأن�صاأوا فيها م�صتوطنات لهم 

كجنوب وغرب اإيطاليا و�صقلية و�صمال 
اإفريقيا و�صواحل البحر االأ�صود. 

اأنقا�س املدن 
ويقرر الكاتب اأي�صًا اأن مدن االإغريق مل 

تع�ض ع�صر ازدهارها يف وقت واحد ومل 
تنطفىء �صعلتها مرة واحدة، بل كانت 
مدنا تقيم �صيطرتها على اأنقا�ض مدن 

اأخرى وتبني ازدهارها على اإفقار جريان 
لها، واأنه لذلك مل يكن غريبًا اأن ت�صتعني 

املدن االإغريقية بفار�ض على اأخواتها واأن 
تتخذ من حلفها مع عدو االإغريق امل�صرتك 
�صندًا لفر�ض �صيطرتها على اأجزاء اأخرى 

من بالد االإغريق نف�صها، ويف االإطار 
ذاته يقرر الكاتب اأنه يرى ت�صابها بني 

العامل العربي وبالد االإغريق القدمية من 
حيث التاأثري املنفرد ل�صطوة بع�ض املدن 

وحتكمها يف التاريخ العام لباقي املدن 
االأخرى، واأن مثل هذا التاأثري املنفرد هو 
الذي دفعه اإىل االهتمام بالظواهر الكلية 

التي جمعت بالد االإغريق وكذلك الظواهر 
الفردية التي برزت يف تاريخ مدن من 

تلك البالد، ومن ثم كان قد تعر�ض الكاتب 
الأثينا عندما اأينعت زهرتها وال�صربطة 

عندما ا�صتد عودها وطيبة عندما فر�صت 
�صيطرتها على بالد االإغريق االأخرى. 

تاريخ وجغرافية 
ويف بداية الكتاب جاء حديث الكاتب عن 

اأثر جغرافية بالد االإغريق يف ت�صكيل 
تاريخها ؛ حيث قرر الكاتب اأنه اإذا 

كانت بالد االإغريق �صبه جزيرة كبرية 
تتدىل من اأوروبا متوغلة يف البحر 

املتو�صط كجوهرة يف قالدة، فاإن �صبه 
اجلزيرة هذه مل تكن وحدها موطن 

ح�صارة االإغريق بل �صاركتها جمموعة 
اجلزر املتناثرة يف بحر اإيجة ف�صاًل عن 
�صواحل اآ�صيا ال�صغرى، واأن هذا املوقع 
اأثر على نوعية الب�صر الذين �صكنوا هذه 

املنطقة ؛ حيث اأدى قرب بالد االإغريق 
من مناطق الكثافة ال�صكانية يف اآ�صيا اإىل 

جعلها حمورًا لهجرات كثرية ا�صتقرت 
بع�صها يف هذه البالد وكونت �صكانها 

الذي اأقاموا �صرح احل�صارة االإغريقية 
العتيدة، وهنا يذكر الكاتب اأن اأغلب 

الدرا�صات تتفق على اأن املوجات الب�صرية 
التي �صكنت بالد االإغريق منذ ع�صر 

الربونز كانت غالبًا ذات اأ�صول اآ�صيوية. 

ح�سارات متقدمة 
ويوجه الكاتب عناية قارئه اأي�صًا اإىل اأن 

احتكاكات البالد االإغريقية القدمية مبا 
جاورها من ح�صارات متقدمة يف م�صر 
وفينيقيا وخيتا وبالد ما بني النهرين ـ 
بحكم موقعها اجلغرايف ـ جعلها تتاأثر 

بطريق مبا�صر اأو غري مبا�صر مبا �صبقها 
من تلك احل�صارات املوغلة يف القدم 

؛ وي�صرب الكاتب مثااًل لهذا التاأثر 
االحتكاكي احل�صاري، مبا حدث لالإغريق 

من تاأثر مببادىء فن النحت امل�صري 
بحيث كانت متاثيلهم املبكرة متاأثرة 

بالطابع امل�صري يف ثبات الوقفة، وكذلك 
مبا اأخذه حكام بالد االإغريق يف ع�صر 

الطغاة ) حوايل القرن ال�صاد�ض ق.م ( من 
عمارة االإبهاء واالأعمدة عن معابد م�صر، 
اأي�صًا يقرر الكاتب تاأثر االإغريق �صيا�صيًا 

مبا كان يجري يف م�صر، م�صتداًل بقيام 
حتتم�ض الثالث مبد نفوذه اإىل مناطق 

بحر اإيجة، وكيف اأنه ذكر يف ن�صيد 
االنت�صار حتّكمه يف جزر هذا البحر، 

اأما العقيدة االإغريقية فيقرر الكاتب اأن 
احل�صارة الكريتية واحل�صارة املوكينية 

ووريثتها احل�صارة الهيلينية تاأثرت 
بالديانات التي �صادت يف ح�صارات 

ال�صرق القدمية. 

هومريو�س 
وتطرق الكاتب يف اجلزء الثاين 

من كتابه اإىل احلديث عن احل�صارة 
املوكينية، وكيف اأنه كان لهذه احل�صارة 
�صدى يف اأ�صعار هومريو�ض الذي كتب 

ملحمته"االإلياذة"لتحكي ق�صة االأيام 
االأخرية من احلروب التي خا�صها 

املوكينيون �صد مدينة طروادة اأوائل 
القرن الثالث ع�صر ) 1270 ق.م (، 
واأكد الكاتب اإمكانية التعرف على 

املالمح ال�صيا�صية واالجتماعية التي 
�صادت املجتمعات االإغريقية يف الفرتة 

االأخرية من احل�صارة املوكينية، من 
خالل  درا�صة اأ�صعار هومريو�ض ؛ 
بحيث ميكننا التاأكد من اأن جمتمع 

احل�صارة املوكينية قبل �صقوطه مبا�صرة 
كان يعي�ض يف قرى �صغرية ت�صرف 

عليها قالع، وكانت الأفراده عربات ذات 
اأربع عجالت ا�صتخدموها يف احلرب، 

كما ا�صتخدموا البغال واحلمري لنقل 
الب�صائع، وكانت التجارة البحرية 
ذات اأهمية كبرية لهم واإن اتخذوا 
نظام امل�صاحلة يف املالحة بحيث 

كانوا ال يبتعدون عن االأر�ض اإال عندما 
يذهبون اإىل كريت اأو اإىل م�صر، وكان 

املجتمع يتعامل بنظام املقاي�صة، كما 
اأن"الثور"كان هو وحدة التعامل، اأما 

ثروة االأ�صخا�ض فكانت تقدر مبقدار ما 
ميلك الفرد من ما�صية. 

الفرتة الغام�سة 
وحتت عنوان"الفرتة الغام�صة اأو 

الع�صر الو�صيط االإغريقي"، ذكر الكاتب 
اأنه عندما �صارف القرن الثالث ع�صر 

ق. م على االنتهاء، كانت بالد االإغريق 
تودع ع�صر احل�صارة املوكينية الزاهر، 

وت�صتقبل ع�صرًا متيز بغمو�صه وقلة 
اآثاره وانحطاط �صناعته، بحيث 

ا�صتمرت هذه الفرتة حتى نهاية القرن 
التا�صع ق.م، ورغم ذلك يقرر الكاتب اأن 

هذه الفرتة �صهدت العديد من التطورات 
املهمة يف تاريخ االإغريق حيث ا�صتقرت 

خاللها التقاليد احل�صارية لبالد االإغريق 
التي عرفت بها تلك البالد خالل الع�صور 

التالية، ويوؤكد الكاتب اأن غمو�ض 
املعلومات عن هذه الفرتة ال يعني اأبدًا 

اأن بالد االإغريق انعدمت فيها احل�صارة 
اأو اأنها عادت بدائية كما كان حالها اأثناء 

الع�صور احلجرية، مو�صحًا اأنه يكفي 
هذه الفرتة اأنها اأنتجت اأعظم االآثار 
االأدبية واأخلدها يف تاريخ االإغريق 

وهي ملحمتا هومريو�ض"االإلياذة 
واالأودي�صة". 

معبودات اإغريقية 
واألقى الكاتب ال�صوء على 

عامل"املعبودات والعبادات"االإغريقية 
؛ فقرر اأن االإغريق عبدوا يف 

ع�صورهم املبكرة اأنواعًا من املظاهر 
واملخلوقات، فعبدوا االأ�صجار واالأحجار 
واحليوانات، وكانوا ي�صتميلون القوى 

اخلفية باالأعمال ال�صحرية، كما عرفوا 
تعدد االآلهة، وبح�صب ما اأكده الكاتب، 

فاإن االإغريقي واجه م�صكلة العالقة 
بني االآلهة، وعمل العقل االإغريقي 

على اإيجاد حل مقبول لهذه امل�صكلة، 
فت�صور اأ�صرة اإلهية ت�صتقر على عر�ض 
ال�صماء راأ�صها كرونو�ض الذي اأجنب 

زيو�ض وبو�صيدون وهادي�ض، واأنه 
اتفق االأخوة على تق�صيم احلكم بينهم 

بالقرعة، فاخت�ض هادي�ض بعامل االأموات 
وفاز بو�صيدون بعامل البحار اأما عامل 
الب�صر فقد تكفل به زيو�ض، ثم ن�صاأ من 

�صلب زيو�ض اأ�صرة اإلهية ت�صم اثنى 
ع�صر اإلهًا واإلهة، وت�صور االإغريقي 

اأن اآلهته ت�صكن فوق اأعلى جبال �صبه 
جزيرة االإغريق وهو جبل اأوليمبو�ض، 

كما اعتقد اأنها كانت ب�صرية اخللقة 
اآدمية الطباع ولكنها متتاز عنه بحياتها 

ال�صرمدية. 

مكاوي..  فوزي  وح�سارته" لـ  االإغريقي  العامل  "تاريخ 

صورة بانورامية لتاريخ المدن 
اإلغريقية القديمة

الكتاب هيئة  عن  البيزنطية«  »الحضارة  إص��دار  إع��ادة 
الواقع التاريخي اإلغريقي يؤكد صراع المدن اإلغريقية القديمة وقيام حضارتها على أنقاض اآلخرين

أغلب الموجات البشرية التي سكنت بالد اإلغريق منذ عصر البرونز كانت ذات أصول آسيوية

أشعار هوميروس قدمت صورة متكاملة عن الحضارة الموكينية األعظم ازدهارًا في تاريخ اإلغريق

عر�س: حم�سن ح�سن 

ألقى الكاتب الضوء على عالم”المعبودات 
والعبادات”اإلغريقية ؛ فقرر أن اإلغريق 

عبدوا في عصورهم المبكرة أنواعًا من 
المظاهر والمخلوقات، فعبدوا األشجار 
واألحجار والحيوانات، وكانوا يستميلون 

القوى الخفية باألعمال السحرية، كما 
عرفوا تعدد اآللهة، وبحسب ما أكده 
الكاتب، فإن اإلغريقي واجه مشكلة 

العالقة بين اآللهة، وعمل العقل 
اإلغريقي على إيجاد حل مقبول لهذه 
المشكلة، فتصور أسرة إلهية تستقر 

على عرش السماء رأسها كرونوس الذي 
أنجب زيوس وبوسيدون وهاديس،

�صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب �صمن �صل�صلة االألف كتاب الطبعة 
الثالثة من كتاب »احل�صارة البيزنطية« ل�صتيفن رن�صيمان وقام برتجمته 

عبد العزيز توفيق جاويد، تقع حمتويات الكتاب يف 313 �صفحة من القطع 
الكبري وينق�صم اإىل 12 ف�صال.

وقد جمع املوؤلف وفق �صحيفة »اليوم ال�صابع« يف ف�صول كتابه تاريخ 
احل�صارة البيزنطية باأكملها منذ تاأ�صي�ض الق�صطنطينية وكان ذلك عنوان 
الف�صل االأول بينما ت�صمن الف�صل الثاين خال�صة تاريخية عن احل�صارة 

البيزنطية وتوالت باقي الف�صول يف و�صف الد�صتور البيزنطي ونظامها 
االإداري واجلي�ض واالأ�صطول، ومل يفت املوؤلف احلديث عن حال التجارة 

يف ظل الدولة البيزنطية، كما تطرق املوؤلف يف كتابه اإىل احلديث عن حياة 
املدينة والريف.

كما تناول املوؤلف يف حديثه عن احل�صارة البيزنطية فنونها واآدابها يف 
الف�صل التا�صع والعا�صر واحلادى ع�صر حيث اأ�صار اإىل اأن �صعوبة اللغة 

اأعاقت و�صول االأدب البيزنطى كما اأنه مل يتوفر لديها اإال عدد قليل من 
االأعمال االأدبية وذلك لتزايد عدد الكتاب فى املجال الدينى وخا�صة فى 

القرنني ال�صاد�ض وال�صابع بينما تقدمت الدولة البيزنطية يف جمال الفنون 
بكل الو�صائل.

واحل�صارة البيزنطية قد عرفها العرب بدولة الروم ، بينما عرفها الغرب 
باأنها الدولة االإغريقية وهذا التعدد يف االأو�صاف له دالالت وذلك الأن 

احل�صارة البيزنطية هي نتاج ملجتمعات خمتلفة منها املجتمع امل�صيحي 
االأرثوذك�صي، واملجتمع الهلليني وهو �صقيق للمجتمع ال�صابق له، اأما 

املجتمع الثالث فهو املجتمع االإ�صالمي الذي �صيطر على الرقعة الكربى من 
هذه احل�صارة وذلك فى تقابلها عند حو�ض البحر االأبي�ض املتو�صط.
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اأ�صدرت هيئة اأبوظبي للثقافة 
والرتاث كتابا يلخ�ض ويناق�ض 

احلالة الراهنة ملواقع جزيرة اأم النار 
االأثرية للح�صارات التي عا�صت ثالثة 

قرون على االأقل "2600 – 2300 
قبل امليالد". 

واأعّد الدرا�صة التي جاءت بعنوان 
النار  اأم  جزيرة  ح�صارة  "اآثار 

1959-2009" د.وليد يا�صني رئي�ض 
ق�صم االآثار باإدارة البيئة التاريخية 
يف هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث.

وتغطي ح�صارة اأم النار التي تعود 
اإىل االألفية الثالثة قبل امليالد �صبعة 
قرون "2700-2000 قبل امليالد". 

ويقدم الكتاب ا�صتعرا�صا منهجيا 
للجزيرة ال�صغرية الواقعة جنوب 

�صرق جزيرة اأبوظبي التي تفوقها من 
حيث امل�صاحة بكثري وهي واحدة من 

مائتي جزيرة على �صاحل اأبوظبي.
ويتتبع الكتاب بالتخطيطات واالأرقام 

تاريخ حتقيق املوقع، بو�صفه املوقع 
االأول للحفريات االأثرية التي متت يف 
اأبوظبي عام 1959، اأي قبل تاأ�صي�ض 
دولة االإمارات العربية املتحدة باثني 

ع�صر عاما. 
وقامت بعثة دامناركية بفح�ض �صبعة 
قبور من اأ�صل خم�صني وثالث مناطق 
يف اأطالل امل�صتعمرة القدمية. وخالل 

زيارتهم االأوىل تعرفوا على بع�ض 
ال�صخور امل�صكلة واملركبة معا بني 

اأكوام من ال�صخر. 
ويف العام التايل "فرباير 1959" 
بداأت احلفريات االأوىل يف اإحدى 

االأكوام على املرتفع املعروف حاليا 
با�صم القرب 1. 

وخالل عامني تاليني "1960 
و1961" كانوا قد اكت�صفوا املزيد من 
القبور بينما مت تخ�صي�ض ال�صنوات 

الثالث الالحقة الأعمال فح�ض 
امل�صتعمرة.

وتوقفت احلفريات الدمناركية يف 
اأم النار عام 1965 لكنها ا�صتوؤنفت 

عام 1975 على يد فريق اأثري 
من العراق، وخالل فرتة التنقيب 
تلك التي ا�صتمرت عاما واحدا مت 

اكت�صاف خم�صة قبور وفح�ض جزء 
�صغري من القرية. 

ولتلبية متطلبات اأطروحة الدكتوراه 
واالإجابة عن بع�ض االأ�صئلة املعلقة 

قام موؤلف الكتاب بحفريات حمدودة 
يف امل�صتعمرة واكت�صف عددًا من 

الغرف يف امل�صاحة الواقعة بني 
احلفريات الدمناركية ونظريتها 

العراقية. وبني عامي 1970 و1972 
قام فريق ترميم برتميم واإعادة بناء 

القبور التي حفرها الدمناركيون.
وبقيت االإمارات العربية املتحدة 
وجنوب �صرق اجلزيرة العربية 

ب�صكل عام اأر�صا جمهولة اأثريا حتى 
خم�صني �صنة م�صت. 

وبداأت االكت�صافات املرتبطة 
بالتب�صري يف اجلزيرة العربية يف 

القرن التا�صع ع�صر عندما ت�صنى 
للم�صافرين االأوروبيني االنخراط 

يف املنطقة للمرة االأوىل. بينما 
تعود االأبحاث االأثرية يف البحرين 
اإىل القرن التا�صع ع�صر، ويف �صرق 

اجلزيرة العربية اإىل الن�صف االأول 

من القرن الع�صرين، اأما اأبوظبي 
فبقيت دون اكت�صافات حتى عهد 

قريب. 
ويف احلقيقة مل يكن اأي �صيء معروفا 

اأركيولوجيا جنوب �صرق اجلزيرة 
العربية الذي ي�صم االإمارات العربية 
املتحدة و�صلطنة ُعمان قبل االأبحاث 

التي قامت بها البعثة الدامناركية 
التي عملت يف اأم النار يف اأواخر 
اخلم�صينيات من القرن الع�صرين.

وتو�صعت رقعة االكت�صافات 
الدمناركية لتغطي داخل اأبوظبي 

يف اأوائل ال�صتينيات. وتبعت هذه 
االكت�صافات اأبحاث على يد فرق 

حملية باالإ�صافة اإىل االأبحاث التي 
قامت بها فرق اأجنبية منذ عام 

1973 يف االإمارات العربية املتحدة 
و�صلطنة ُعمان اإىل االكت�صافات 

االأثرية احلالية للمنطقة. وك�صفت 
االأبحاث خرائب اأثرية تنتمي اإىل 

فرتات عدة تف�صل بينها فجوات 
زمنية ال مفر منها عائدة اإىل طبيعة 

املواقع االأثرية ذاتها. 
وترتكز املواقع االأثرية يف جنوب 

�صرق اجلزيرة يف الواحات واملناطق 
ال�صاحلية والوديان املوازية للطرق 

التجارية.
اأما اأقدم الع�صور املمثلة حتى 

االآن فهو "الع�صر احلجري القدمي 
الو�صيط" الذي اكت�صفت بقاياه يف 

جبل براكه باملنطقة الغربية.
وي�صري اأول االأحجار القابلة للتحليل 

والذي اكت�صفه موؤلف الكتاب هناك 
عام 2006 اإىل اأن تلك املنطقة يعود 

تاريخها اإىل ما بني 15 األفًا و20 األف 
عام. ومل يكت�صف حتى االآن اأي �صيء 
من الفجوة الزمنية الطويلة بني تلك 

الفرتة والع�صر احلجري احلديث 
الذي مّر عليه ثمانية اآالف عام. 

وبنهاية االألفية الرابعة قبل امليالد 
وبعد قرون قليلة من اخرتاع الكتابة 

يف بالد ما بني النهرين، بداأ الع�صر 
الربونزي يف اأبوظبي ومنطقة 

جنوب �صرق اجلزيرة العربية 
برمتها.

ويغطي ذلك الع�صر االألفية الثالثة 
ومعظم االألفية الثانية قبل امليالد 

وهو مق�صم اإىل ثالث مراحل 
اأ�صا�صية: املبكر، والو�صيط، 

واملتاأخر. وميثل الع�صر الربونزي 
املبكر املئات من القبور املبنية من 
اأحجار القفري واالأواين الفخارية 
التي يعود اأ�صلها اإىل بالد مابني 

النهرين. اأما الع�صر الو�صيط فيجمع 
ح�صارتي اأم النار ووادي ال�صوق.

و�صهدت ح�صارة وادي ال�صوق 
امليالد" التي  قبل   1600 –  2000"

ورثت ح�صارة اأم النار املعقدة 
انحدارا، بينما مثل الع�صر الربونزي 

املتاأخر "1600 ـ 1300 قبل امليالد" 
بعدد حمدود من امل�صتوطنات. 

وتبع الع�صر الربونزي املتاأخر 
ازدهار نتج عن اخرتاع املجتمع 
املحلي لنظام الري حتت االأر�ض 
احلديدي  الع�صر  "الفلج" خالل 

امليالد". قبل   300 ـ   1300"

كانت االأحالم دائمًا حمل اهتمام كبري 
من النا�ض وخا�صة يف زماننا هذا حيث 

الظروف امل�صطربة عائليًا واجتماعيًا 
واقت�صاديًا و�صيا�صيًا، وو�صائل االإعالم لها 
�صغوطها، والنا�ض يكبتون اأو يتعلمون اأن 

يخفوا ما باأنف�صهم وال يظهروا انفعاالتهم 
وتطلعاتهم وطموحاتهم، فتكرث االأحالم، 

ويكرث تناول ال�صحافة واالإذاعة ملو�صوعات 
االأحالم ولتف�صريها وتاأويلها، لرت�صي بذلك 

القارىء اأو امل�صاهد، وحول هذا املو�صوع 
ـ االأحالم وطرق تف�صريها ـ �صدر كتاب " 
التحليل النف�صي لالأحالم " للدكتور عبد 

املنعم احلفني، عن دار مدبويل للن�صر 
بالقاهرة، يف ثالثمائة وع�صر �صفحات من 
القطع املتو�صط، وهو كتاب يناق�ض تف�صري 

االأحالم يف اإطار التحليل النف�صي، بعيدًا 
عن معطيات القوامي�ض املف�صرة ملفردات 

واأحداث تلك االأحالم، وكذلك بعيدًا عن 
التداعي احلر ملا ميكن اأن ي�صتثريه احللم 

ورموزه عند احلامل. 

احللم 
يف م�صتهل كتابه، اأكد احلفني اأن احللم يبقى 
من اأهم الو�صائل الكا�صفة عن مكونات " االأنا 
وهو  ال�صخ�صية،  واأبعاد  النف�ض  " واأعماق 
اأكرث فائدة يف عالج ما يعرتي االإن�صان من 
اأعرا�ض اال�صتباك مع الواقع امل�صطرب من 

املذكرات ال�صخ�صية اأو اليوميات املكتوبة ؛ 
وذلك الأن الكبت يعمل عمله يف ا�صتبعاد اأمور 
و�صرت اأخرى، اأما يف احللم فالكبت اأقل عماًل، 
ومن ثم فاحللم اأقدر على التعبري عن االأماين 

والرغبات واحلاجات واالآمال واملخاوف، 
وي�صوق املوؤلف راأى العامل " موريف " الذي 
يوؤكد فيه اأن احللم و�صيلة غنية بالتعبريات 

عن ال�صخ�صية، وهو �صجل للذات، ف�صاًل عن 
اأنه �صكل تعبريي لل�صلوك كالطريقة التي 
نتميز بها عن االآخرين يف الكتابة اأو يف 

امل�صي اأو يف الكالم، مع الفارق اأننا ميكن 
اأن ن�صطنع كل ما �صبق لنوؤثر على االآخرين، 
اأما يف احللم فنكون على �صجيتنا ونعرب عن 

اأنف�صنا بتلقائية. 

نوم ويقظة 
ويقرر املوؤلف اأن احللم ال يراعي االأ�صول 

االجتماعية، وهو و�صيلة اإ�صقاطية، مبعنى 
اأننا ن�صقط يف احللم كل ما نتمنى ونرغب 

متحررين من اأية قيود، ونخرج كل ما عندنا 
من املعاين، وكل امل�صاعر بعفوية ال ميكن اأن 
نخربها يف اأي موقف اآخر، كما اأننا منار�ض 

اخليال يف احللم، خيااًل لي�ض فيه اإعمال 
كما يف ممار�صة الكتابة مثاًل، ومن جهة 

اأخرى يقرر الكاتب اأن احلامل يف حلم النوم 

لي�ض كاحلامل يف حلم اليقظة ؛ فاإن كان حلم 
اليقظة يتجه اإىل احلا�صر ويقدم م�صاهد 
خيالية الأجواء م�صتقبلية، فاإن حلم النوم 

فيه التوجهات للما�صي وامل�صتقبل معًا، ومن 
ثم فاحللم منه ما هو هروب من احلا�صر 
اإىل املا�صي، وما هو هروب من احلا�صر 

اإىل امل�صتقبل، ففي احللم تت�صارع الرغبات، 
بع�صها من املا�صي يلهبه الندم، وبع�صها 

ميت اإىل امل�صتقبل وي�صت�صرفه، واحللم 
ينظمها جميعًا بعد �صتات، وينفخ فيها حياة 

جديدة لها وحدة درامية فريدة، جتعل كل 
حلم ن�صيجًا وحده، وت�صمه لبقية اأحالم 
ال�صخ�ض كف�صول امل�صرحية الواحدة اأو 

تابلوهاتها املتتابعة، فيف�صر كل حلم اأحالمًا 
اأخرى وي�صفي عليها معاين جديدة. 

اأحالم ال�ساميني 
ويذكر املوؤلف يف كتابه، اأن ال�صاميني كانوا 

اأكرث االأجنا�ض اهتمامًا باالأحالم، مو�صحًا 
اأنه قد قيل اإن اأقدم كتاب يف االأحالم �صجلته 

ورقة بردي م�صرية من االأ�صرة الع�صرين 
) من 2000 اإىل 1790 ق.م (، كما قيل اإن 

البابليني مهروا يف تف�صري االأحالم، وكانوا 
يعتربونها ر�صاالت �صماوية منبئة اأو منذرة 

اأو مب�صرة، ومف�صروا احللم هم " البارو 
كان  واأنه  الكهنة،  من  متميزة  طبقة  " وهم 
املر�صى واأ�صحاب امل�صائل يتوجهون اإليهم 

فيوؤدون ال�صالة ويبيتون ليلتهم باملعبد 
ليحلموا، واإله االأحالم عندهم هو " املاخري 
علينا  " فلتتجّل  قائلني  يخاطبونه  " الذي 
اأيها الرب ماخري ولتباركنا باالأحالم نرى 
فيها م�صائرنا واأقدارنا "، ويقرر احلفني 

اأن االأحالم املنذرة كانت كثرية ومطاعة 
بحرفيتها، ويروي عن ذلك اأن اآ�صور بانيبال 

حلم اأنه يعرب النهر، وكان ذلك م�صتحياًل لكنه 
ر�صخ للحلم، وحلم نابينود�ض اأنه يبني 

معبدًا يف حّران ففعل، ويف م�صر القدمية 
حلم حتتم�ض الرابع اأن ملك م�صر �صيوؤول 

اإليه، فلما حتقق احللم اأعاد بناء املعبد اأ�صفل 
اأبي الهول حيث كان قد غفا وحلم حلمه 

املنبيء. 

اأنرثبولوجيا االأحالم 
ومن خالل حتليله االأنرثبولوجي لظاهرة 

االأحالم، يخل�ض املوؤلف اإىل اأنه كانت 
هناك دائمًا نظرتان للحلم ؛ اإحداهما ُترجع 
االأحالم كروؤى اإلهية وجت�صدها كتعبري عن 

القدر وعن االأيدلوجية الدينية ال�صائدة 
يف االأمة والثقافة التي متيزها، واالأخرى 

نظرة عقالنية تعامل االأحالم كروؤى خا�صة 
باالأفراد وت�صنفها كاأمناط، وُتعمل فيها 
الراأى واالجتهاد بخلفية فل�صفية. وهنا 

يوؤكد املوؤلف اأن النظرتني موجودتان 
يف الثقافة العربية ؛ فابن �صريين يق�ّصم 

االأحالم اإىل ق�صمني ؛ فق�صم من الله، وق�صم 
من ال�صيطان، ويطلق على احللم من الق�صم 

االأول ا�صم " الروؤيا ال�صاحلة "، وين�صب اإىل 
الق�صم الثاين اأن بع�صها اأحالم ف�صيولوجية 

م�صدرها اجل�صم وما ي�صيبه من امتالء 
بالطعام اأو خلوة منه، فاجلائع يحلم 

باخلبز، واملحروم جن�صيًا يحلم مب�صاجعة 
احل�صان، وبع�صها اأحالم نف�صية فيها االآمال 

واملخاوف واالأحزان. 

نظريات االأحالم 
وبعد اأن يقرر الكاتب اأن كتاب فرويد " 

تف�صري االأحالم " هو اأول حماولة علمية 
حقيقية يف باب التاأويل والتعبري، واأنه 

يقدم تعلياًل �صيكولوجيًا لالأحالم باعتبارها 
كا�صفة لديناميات ال�صخ�صية وم�صاعد على 

العالج بطريقة التحليل النف�صي، يقدم 
تلخي�صًا للنظريات التي �صبقت نظرية 

التحليل النف�صي يف االأحالم، حا�صرًا اإياها 
يف ثالث ـ ذكرها فرويد ـ االأوىل نظريات 

تزعم اأن النف�ض يف احللم ال تنام وجهازها 
يظل �صليمًا، ومع ذلك فهي تخ�صع ل�صروط 

حالة النوم باأن يختلف اأداوؤها لوظائفها 
خالل النوم عنه يف يقظتها، وال تقدم هذه 
النظريات اأية وظيفة للحلم، والثانية على 

العك�ض من االأوىل تنتق�ض من الن�صاط 
النف�صي اأثناء النوم الذي ي�صد عليها كل 

املنافذ اإىل العامل اخلارجي، وجتعل احللم 
كاأنه تفكري خلطي ل�صخ�ض �صعيف العقل، 

والثالثة تلك التي تن�صب اإىل النف�ض احلاملة 
قدرة ونزوعًا اإىل اأنواع معينة من الن�صاط 

النف�صي تعجز عن اإتيانها يف حياة اليقظة اأو 
اأنها تاأتيها ب�صكل ناق�ض. 

اأحالم االأطفال 
واأفرد الكاتب كالمًا م�صتفي�صًا عن " اأحالم 

االأطفال " بكل اأطيافها، وذكر اأن االأطفال 
اجلانحني واليتامى، يحلمون بكرثة اأحالمًا 

اأكرث و�صوحًا من اأحالم االأ�صوياء، وذلك 
الأنها �صادرة عن حاجات حمدودة وملمو�صة، 

فالطفل اجلانح  اأو اليتيم ي�صت�صعر هذه 
احلاجات بقوة فتخرج يف االأحالم اأماين، 
واخلوف هو ال�صمة الغالبة على اأحالمه، 

ولي�صت فيها احلركة الكثرية كالطفل العادي، 
كما يذكر الكاتب اأن " اأحالم احلركة " ال 

تبداأ عند االأطفال اإال بعد �صن العا�صرة، واأنه 
مع تقدم ال�صن حتى الرابعة ع�صرة تكرث 

احلركة يف االأحالم، وهي نف�ض الظاهرة 
التي تالحظ على االأطفال يف اليقظة من 

حيث غلبة احلركة على ن�صاطهم، ومما ذكره 

الكاتب اأي�صًا اأن البنات يحلمن يف �صن 
البلوغ اجلن�صي باحلرام واحلالل من ناحية 

اجلن�ض، وتكون الأحالمهن طبيعة جن�صية، 
وتكرث م�صاهد الغرية واأحالم �صندريلال، 

والرغبة يف الظهور والرومان�صية وامتالك 
املالب�ض واملال. 

م�سطلحات االأحالم 
وي�صتطيع قارىء الكتاب اأن يح�صل على 
جمموعة مهمة من امل�صطلحات واملفاهيم 

التي تخ�ض االأحالم وما يدور حولها، 
وذلك يف ثنايا الكتاب املمتد عرب �صفحاته 

الكثرية؛ من ذلك مثاًل م�صطلحات " احللم، 
حتليل احللم، رقابة احللم، حتريف احللم، 

خداع احللم، �صور احللم، مادة احللم، 
امل�صاعر يف االأحالم، تكثيف احللم، حمددات 
احللم، اللهو، ال�صعور، الال�صعور، املخاوف 

الليلية، االحتالم، االأنا، االأنا االأعلى، ُزملة 
االأحالم، الع�صاب، الكابو�ض، النكو�ض، 

ال�صراع النف�صي، االإخ�صاء، العقدة النف�صية، 
اإخراج احللم، االأحالم النمطية"، وهذا 

امل�صطلح االأخري ـ االأحالم النمطية ـ عرفه 
الكاتب باأنه اأحالم تت�صابه عند كل النا�ض 

ولها نف�ض املعنى، وهي نوعان: اأحالم لها 
نف�ض املحتوى، واأحالم تت�صابه �صكاًل ولكنها 

يف احلقيقة تختلف، واأنه يتوقف التمييز 
بني النوعني على املتداعيات التي يكّملها بها 
احلامل لكي ميكن تاأويلها، ويقرر الكاتب يف 

النهاية اأن االأحالم النمطية هي اأ�صل التعبري 
باالأ�صاطري واخلرافات. 

آثار "أم النار".. تروي تاريخ جنوب 
شرق الجزيرة العربية

في الحقيقة لم يكن أي شيء معروفا 
أركيولوجيا جنوب شرق الجزيرة 

العربية الذي يضم اإلمارات العربية 
المتحدة وسلطنة ُعمان قبل األبحاث 

التي قامت بها البعثة الدانماركية 
التي عملت في أم النار في أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين.

وتوسعت رقعة االكتشافات 
الدنماركية لتغطي داخل أبوظبي 
في أوائل الستينيات. وتبعت هذه 

االكتشافات أبحاث على يد فرق محلية 
باإلضافة إلى األبحاث التي قامت بها 
فرق أجنبية منذ عام 1973 في 

اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة 
ُعمان إلى االكتشافات األثرية الحالية 

للمنطقة.

كتاب "التحليل النف�سي لالأحالم" للدكتور عبد املنعم احلفني

تفسير األحالم بعيدًا عن شروح 
القواميس وتداعيات الحلم عند الحالم

الحلم من أهم الوسائل الكاشفة عن مكونات " األنا " وأعماق النفس وأبعاد الشخصية 

حلم اليقظة يتجه إلى الحاضر ، وحلم النوم إلى الماضي والمستقبل

أح����الم األط���ف���ال ال��ج��ان��ح��ي��ن وال��ي��ت��ام��ى أك��ث��ر وض��وح��ًا م��ن أح����الم س��واه��م م��ن األس��وي��اء

عر�س: �سفاء عزب

اإن حلم النوم فيه التوجهات 
للما�سي وامل�ستقبل معًا، ومن 
ثم فاحللم منه ما هو هروب 

من احلا�سر اإىل املا�سي، وما 
هو هروب من احلا�سر اإىل 

امل�ستقبل، ففي احللم تت�سارع 
الرغبات، بع�سها من املا�سي 

يلهبه الندم، وبع�سها ميت 
اإىل امل�ستقبل وي�ست�سرفه، 

واحللم ينظمها جميعًا بعد 
�ستات، وينفخ فيها حياة 

جديدة لها وحدة درامية 
فريدة، جتعل كل حلم ن�سيجًا 

وحده، وت�سمه لبقية اأحالم 
ال�سخ�س كف�سول امل�سرحية 

الواحدة اأو تابلوهاتها 
املتتابعة، فيف�سر كل حلم 

اأحالمًا اأخرى وي�سفي عليها 
معاين جديدة.
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يف فر�صتنا االخرية: ال�صعي نحو ال�صالم 
يف زمن اخلطر للعاهل االردين امللك 
عبدالله بن احل�صني، اأح�ض ب�صرورة 

انتهاز فر�صة تاريخية وحتقيق �صالم بني 
العرب وا�صرائيل.

ويف ق�صة امللك عبدالله من اجلندية اىل 
عر�ض اململكة الها�صمية يف االردن ثابت 

واحد مل يتغري وهو ال�صراع العربي ـ 
اال�صرائيلي الذي يقول انه �صراع بني 

املهاجرين اليهود وال�صكان الفل�صطينيني. 
والقارئ للكتاب الذي يقدم فيه امللك �صريته 

وعمله، وق�صته يف اجلندية بعد تخرجه 
من كلية �صاندهري�صت وتدرجه يف ال�صلك 

الع�صكري حتى اختياره ملكا قبل وفاة 
والده 1999 بعد معاناة مع ال�صرطان، 

�صعور باملرارة من الفر�ض ال�صائعة على 
الرغم من ان والده كما يقول عمل طوال 

حياته من اجل ال�صالم. 
يعرتف امللك بثقل اجلغرافيا والتاريخ 
اللذين يحددان و�صع االردن ومواقفه 

ال�صيا�صية من احداث العامل العربي 
واملنطقة امللتهبة دائما. وال بد من قراءة 

الكتاب يف ن�صخته العربية والذي كتب 
اوال باالنكليزية وترجم اىل ثماين لغات 

يف نف�ض الوقت. انه حماولة من امللك 
االردين لتقدمي وجهة النظر العربية حول 

تعقيدات الو�صع يف املنطقة وان االمور 
لي�صت حدية كما يتعامل معها �صناع 

ال�صيا�صة يف دوائر القيادة الغربية، وفيه 
دعوة للتخلي عن املعايري املزدوجة جتاه 

عاملنا العربي الذي يقرن ابناوؤه باالرهاب 
فيما يتم التغا�صي عن ابناء جن�صيات 

اخرى.

و�سعية خا�سة
ويعترب امللك عبدالله ان االردن بو�صعه 

اخلا�ض، وجود اعداد كبرية من الالجئني 
الفل�صطينيني، بلد مقدراته وم�صادره قليلة 

وكان ال بد له من بناء توازنات بني البعد 
املحلي يف ال�صيا�صة واالمناء من جهة 

والتحالفات االقليمية والدولية من جهة 
اخرى. وعليه فال�صغوط اخلارجية على 

االردن حتدد مواقفه اخلارجية. ويلمح 
القارئ للكتاب ان امللك عبدالله معني 

بالتاأكيد على انتمائه العربي واال�صالمي 
وانه ابن املنطقة وثقافتها ودرا�صته يف 

الغرب ال تعني انه غربي الثقافة فهو 
يعي�ض بني الثقافتني من دون ان ي�صعر 

بالتناق�ض بني قيمه الثقافية العربية 
واال�صالمية وبني تعلمه الغربي، حيث 

ار�صل المريكا للدرا�صة فيها يف وقت كان 
االردن يعاين فيه حالة من عدم اال�صتقرار 
وخوفا على امللك بعد تعر�ض امللك ح�صني 
الكرث من 18 حماولة اغتيال، حيث كانت 

املنطقة تعي�ض ظروف احلرب الباردة 
والتحالفات بني املحاور ال�صوفييتية 

واالمريكية و�صعود جنم القومية العربية، 
وحر�ض كل نظام عربي على التاأكيد على 

الق�صية الفل�صطينية.

مهمة �سرية
ويرى امللك ان فر�صه منع احلرب �صاعت 

متاما كما �صاعت فر�صة ال�صالم التي 

عمل والده امللك من اجلها. فهو ي�صري 
اثناء تدربه على اجلندية وامللك ـ اإىل انه 
رافق والده يف رحلة �صرية لالجتماع مع 
م�صوؤولني ا�صرائيليني، كانت تلك الرحلة 
ليلية بداأت يف التا�صعة من ميناء العقبة 

وانتهت يف ميناء ايالت حيث انتظر 
طوال الفرتة التي ق�صاها والده يف 

اللقاء يحر�ض القارب الذي اقل امللك وزيد 
الرفاعي وال�صريف زيد بن �صاكر )االمري 

فيما بعد(. وذكر امللك الق�صة لال�صارة اإىل 
املخاطرة التي كان يقوم بها والده لل�صعي 

من اجل ال�صالم. 

حماولة اغتيال قرب احلمر
يحدثنا امللك عن ق�صة طفولته وكيف قرر 
والده ان ينزع عنه �صفة ويل العهد النه 
كان �صغريا وخل�صية والده على العر�ض 
خا�صة بعد تعر�صه ملحاولة اغتيال على 

مفرق احلمر، والتي جنا منها، ولكن 
جناته منها مل تكن من دون اآثار حيث ظل 

يعاين من اآثار يف الظهر وذلك الن زيد 
الرفاعي رمى بنف�صه عليه من اجل حمايته 

من الر�صا�ض، حيث يقول ان والده 
قال انه يف املرة الثانية دعوين اتعامل 

معهم، يكتب بنوع من املرح. وي�صري امللك 
اإىل ان عمان التي ولد فيها، كانت قامتة 

ومراحا لكل احلركات الثورية يف العامل 
حيث يقول ان امللك الذي �صمح ليا�صر 

عرفات ومنظمته بالعمل وبحرية مل يقابل 

اللفتة الكرمية مبثلها حيث اخذ ورجاله 
يقيمون احلواجز ويجبون ال�صرائب من 

النا�ض. وي�صري هنا اإىل ان يا�صر عرفات 
ورجاله كانوا حري�صني على قتل امللك لكن 

امللك ح�صني بعد ان ح�صم جي�صه املعركة 
ل�صاحله واخرج املقاومة من االردن �صمح 
ليا�صر عرفات باخلروج على الرغم من ان 

ال�صريف نا�صر كان م�صرا على قتل عرفات 
النه ال ي�صتحق احلياة، لكن امللك �صمح له 

ولرجاله مبغادرة االردن فاحتا الباب امام 
م�صاحلة. و�صينقذ امللك عرفات من املوت 

بعد ع�صرين عاما عندما حتطمت طائرة 
عرفات يف ال�صحراء الليبية عام 1992. 

يف ظل هذه االجواء قرر امللك ار�صال ابنيه 
عبدالله وفي�صل اىل امريكا للدرا�صة بعيدا 

عن اجواء املعركة.

القمح االخ�سر امل�سوي
ولكن امللك يتذكر طفولة جميلة مع والده 

وامه انطوانيت غاردنر التي ا�صبحت 
االمرية منى، وكيف كان والده الذي يحب 

ال�صيارات ال�صريعة وقيادة الطائرات 
ياأخذهما يف نزهات داخل االردن ولبنان 

وكيف كان يقود �صيارته البنز ال�صريعة 
وهو يف ح�صن والده، حيث مل تكن 

ال�صيارة تت�صع �صوى الثنني. ويحدثنا 
عن الرحالت الربية التي كان ي�صوى فيها 

القمح االخ�صر وهو ما ظل يحبه حتى 
االن. وينقل الينا امللك �صورة عن حياة 

اال�صرة الهادئة وحب والده لالفالم والتي 
مل يكن ميانع يف م�صاهدتها كل يوم ان مل 

تكن عنده ارتباطات. ويتذكر كيف ذهب 
مع والده اىل م�صاهدة ت�صوير م�صاهد فيلم 
لورن�ض العرب )ديفيد لني( الذي �صور يف 

ال�صحراء االردنية. �صيعيد امللك التذكري 
بان االردن كان مكانا لت�صوير العديد من 

االفالم منها انديانانا جونز حيث يقول 
انه اخذ �صتيفن �صبيلربغ و�صون كونري 
)جيم�ض بوند( يف رحلة باملروحية فوق 

وادي رم واخلوف الذي اعرتى �صبيلربغ 
من املغامرة.

ف�سول م�سطربة 
وم�سري واحد

يف ف�صل العالقات االردنية ـ الفل�صطينية، 
يقدم امللكة روايته ورواية بلده ودور 

والده يف خدمة الق�صية الفل�صطينية 
وحر�ض اململكة على رعاية �صوؤون اهل 

ال�صفة الغربية بعد االحتالل، ولكنه ي�صري 
اىل الف�صول امل�صطربة يف العالقات،حول 

ق�صايا التمثيل، واملواجهة بني الفدائيني 
واجلي�ض االردين، وو�صع الالجئني 

وحمادثات ال�صالم وموؤمتر مدريد 
وغ�صب والده على عرفات النه مل يخربه 

بالقنوات ال�صرية التي كان يجريها يف 
او�صلو، وتوقيعه معاهدة مع ا�صرائيل 

مما ادى بامللك للعمل على توقيع معاهدة 
وادي عربة مع ا�صرائيل التي يقول امللك 
ان االردن ا�صتعاد فيها كل ارا�صيه واخذ 
ح�صته من مياه نهر االردن. وي�صري امللك 

اإىل العالقة امل�صطربة بني امللك ح�صني 
وعرفات لكن العالقة مع مرور الزمن 

متتنت وحتولت اإىل اإعجاب وتقدير من 
جانب عرفات للملك. ويتذكر امللك عبدالله 

، العالقة االبوية من جانب عرفات له، 
وكيف اأن والده كان يعطف عليه عندما 

كان عرفات املعروف برتحيبه ال�صديد 
بالنا�ض وتقبيله الزعماء، ومع ذلك فامللك 

عبدالله يوؤكد رمزية عرفات لفل�صطني، 
وكيف انه حاول يف ال�صنوات االخرية من 
حياة عرفات دفع بو�ض لالهتمام بالت�صوية 

، ولكن امللك يلمح اىل ان بو�ض ظل يعترب 
عرفات ارهابيا، خا�صة بعد �صفينة  كارين 
ـ اي، وان االدارة االمريكية مل تكن ت�صمع 

اال من �صارون الذي كان يت�صرف بحقد 
جتاه عرفات، ودعوة الرئي�ض بو�ض 

لتغيري النظام مع انه قال انه مل يق�صد هذا 
ولكنه كان يريد وجوها جديدة، وخريطة 
الطريق التي قدم االردن مالحمها لالدارة 

ومتت مناق�صتها من اجل دفع العملية 
ال�صلمية. وعلى الرغم من اعجاب امللك 

ال�صاب بعرفات اال انه مل يغفر لالخري قوله 
للملك يف اثناء زيارته غزة: الفل�صطينيون 
يف ال�صفة الغربية وغزة وال�صفة ال�صرقية 

يرحبون بك مما اثار امتعا�ض مرافقيه، 
حيث و�صح امللك فيما بعد لعرفات املوقف 

واكد له اهمية عدم التدخل يف امور تتعلق 
بالتمثيل واملواطنني االردنيني. 

من اجلانب اال�صرائيلي، يتحدث عن 
العالقة القريبة التي اقامها والده مع 

ا�صحق رابني حيث كان يجمعهما التدخني، 
ومقتل رابني على يد متطرف يهودي 

معار�ض لل�صالم، ويقول ان رابني كان 
جادا وخمل�صا يف ال�صالم، وبالن�صبة اإىل 
اإيهود باراك يرى انه بدد فر�ض ال�صالم، 

ولي�صت لديه كلمة طيبة يقولها عن 
نتنياهو خا�صة ان االخري مرتبط مبحاولة 

اغتيال زعيم حما�ض يف االردن، وتعطيل 
العملية ال�صلمية احلالية. ويف احلديث عن 

حما�ض، يقول انه قرر الطلب من حما�ض 
اخلروج من االردن بعد ان اخلت باالتفاق 
الذي كان ين�ض على وجود اعالمي وانها 

اخذت تهرب اال�صلحة. 

م�ساعب يف اجلي�س
كجندي يخ�ص�ض امللك جماال للحديث عن 

اجلي�ض االردين الذي يقول انه االح�صن 
ت�صليحا وتدريبا يف العامل العربي، وانه 

عندما عاد وترقى يف الرتب الع�صكرية 
من مالزم اىل �صابط وعقيد كان يقول 

جلنوده انه يجب عليهم مقارنة اجلي�ض 
االردين بقوات حلف ال�صمال االطل�صي يف 

الطموح نحو بناء جي�ض حديث وم�صلح 
مدرب. ويكتب امللك عن دور اجلي�ض 

االردين يف احلروب العربية مع ا�صرائيل 
ومقاومته وب�صالته يف جنني وعلى ابواب 
القد�ض ويف الكرامة التي يقول ان اجلي�ض 
االردين خا�صها وقاتل فيها ولكن الفدائيني 

ادعوها النف�صهم، وايا كان االمر فالكرامة 
كانت حلظة مهمة النها اعادت الثقة للعرب 

بعد الهزمية املنكرة يف 67. ويكتب امللك 
عن احباطاته واحالمه وم�صاكله مع قادة 

يف اجلي�ض عندما بداأ م�صريته االوىل، 
ورف�صه ابدا مفاحتة والده مب�صاكله 

حتى يح�صل على معاملة خا�صة، وي�صري 
اىل دور اللواء -40 لواء الله ودوره 

التاريخي ومعاركه، ويتذكر ايام اخلدمة 
يف القطرانة والزرقاء والتف�صح يف 

الر�صيفة هربا من رائحة م�صنع اجللود 
القريب منها ودخان امل�صايف واحلياة 

املتق�صفة. ويقارن بني حياته كجندي يف 
�صاندهري�صت ودوراته التي اخذها يف 

عدد من الدول خا�صة امريكا، التي كانت 
له فيها ذكريات جميلة واخرى غري مريحة 
مع بع�ض الطالب. ويقول انه يف مرة فكر 
برتك اجلندية والبحث عن فر�صة اخرى، 

وفاحت عمه االمري ح�صن باالمر ون�صحه 
العم بالتفكري بعد عودته من رحلة درا�صية 

المريكا حيث در�ض العالقات الدولية. 
وبعد عودته وا�صل م�صريته الع�صكرية 

حتى ا�صبح قائد القوات اخلا�صة 
املتخ�ص�صة مبالحقة ع�صابات التهريب، 

ومكافحة االرهاب. وي�صرح العمليات 
التي قام بها خا�صة يف منطقة الروي�صد 

من اجل منع تهريب املخدرات من العراق 
والتي كان ي�صرف عليها ق�صي �صدام اىل 

ال�صعودية وم�صر. وكذا مالحقة قتلة رجال 
اعمال عراقيني يف عملية قامت بها قواته 

يف منطقة �صحاب.

مر�س امللك وال�سائعات
مل يكن امللك عبدالله يعرف ان والده 

كان يراقب تطوره الع�صكري وحر�صه 
على عمله، وهو عامل من عوامل تغيري 
والده والية العهد له يف االيام االخرية 

من مر�صة ويف هذا ال�صياق يرى العاهل 
االردين ان فكرة العهد وامللك مل تكن 

بباله، ولكن جو ال�صائعات والتناحرات 
والتكتالت التي باتت جزءا من احلياة 

يف االردن مع غياب امللك عن البالد،وعدم 
زيارة ويل العهد يف حينه االمري ح�صن 

له يف مايو كلينك كانت عامال يف ت�صريع 
ال�صائعات حول مع�صكر هذه االمرية وتلك 

االمرية مما زاد يف قلق امللك ح�صني. 
ويف الف�صل الذي يتحدث فيه عن والده 
ومر�صه وما جرى اثناء ذلك يكتب امللك 

بعاطفية، ومع انه اكد خالل كل �صفحات 
الكتاب على العالقة الوثيقة بينه وبني 
والده وقربه الدائم منه وحر�ض امللك 

ح�صني على ابنه، اال ان تداعيات املر�ض 
وال�صائعات وتغيري الوالية تظهر املدى 

الذي ا�صاب العائلة، ومما انقذ الو�صع 
هو وقوف اجلي�ض االردين �صلبا خلف 
�صيده. وي�صري اىل ان والده بعد دورة 

العالج االوىل واثناء تلقيه املهنئني اظهر 
بطريقة ت�صليمه على من جاوؤوا معرفته 
باملخل�ض واملنافق وال�صيىء من طريقة 
ت�صليمه وترحيبه بهم. مع كل التفا�صيل 

التي يقدمها امللك عن ذلك الف�صل من تاريخ 
االردن اال انه يوؤكد على متا�صك العائلة 
ولكن هذا ال مينع فتورا يف العالقة من 

وجود عالقات داخلها خا�صة انه يتحدث 
عن فتور يف العالقة مع نور بعد ان قرر 

ت�صمية امللكة رانيا ملكة. 

اجنازات امللك وامللكة
ومع انه يلمح اىل حماوالت من البع�ض 

التاأثري على �صلطته، ومقوالت من قال 
انه لن ي�صمد �صوى ثالثة ا�صهر اال انه 

ميكن ان نفهم ال�صرية والكتاب كمحاولة 
ل�صرح طبيعة ال�صراع للعامل اخلارجي 

اال انه دفاع عن �صجله وما قدمته من 
اجنازات فمع اعرتافه ان قيادة امة غري 

قيادة جي�ض، ياأمر فيطاع، ففي االمة هناك 
معوقات وبريوقراطيات وتراكم من 

العجز، وعليه فهو يتحدث عن ا�صالحاته 
االدارية والقوانني الت�صريعية يف جمال 

حماربة جرائم ال�صرف التي خ�صر 
واحدا من املع جنوده ب�صببها وتركيزه 
على التعليم وا�صالح الو�صع ال�صحي، 

وم�صكلة م�صت�صفى الب�صري، واقامته كلية 
كينغز اكادميي لتخريج الكفاءات على 
غرار الكلية االمريكية التي در�ض فيها 
ديرفيلد، ودور زوجته امللكة رانيا يف 

التنمية الب�صرية ورعاية املراأة، وم�صاريع 
القراءة وا�صتخدام الفي�ض بوك وما اىل 
ذلك. وهو ان اعترب ان خيار املراأة لب�ض 

احلجاب يجب ان ال يكون حكما على 
عقلها واجنازها ويثق من جهة بقدرة 

املراأة وكفاءتها اال انه ينعى على النظرة 
ال�صرقية - الرجل للمراأة. ويقدم امللك 

جردة بكل ما قدمه خالل 11 عاما حيث 
اثبت ملن �صكوا بقدرته على انه قادر على 
القيادة ونقل البالد اىل عامل تكنولوجيا 
املعلومات وهو ما يوؤكد عليه امللك. ويف 

هذا االجتاه يتحدث امللك عن الرقابة التي 
كان يقوم بها والده وج�ض نب�ض ال�صارع 

حيث كان يتخفى ويركب ال�صيارات او 
يقودها، وهو ما فعله امللك احلايل مع انه 

رف�ض الك�صف عن طرقه التي ا�صتخدمها 
لقيا�ض نب�ض ال�صارع.

امل�سد�س وال�سيجارة 
يقول امللك ان ا�صتقرار االردن مرتبط 

بعالقاته مع جريانه يكتب عن زياراته 
جلارته م�صر وعالقته مع ح�صني 

مبارك ولقائه ابناءه واال�صد ال�صيا�صي 
املحنك والذي طلب منه نقل ر�صالة اىل 
بيل كلينتون تقول ان �صوريا م�صتعدة 

للتفاو�ض مع ا�صرائيل، وهي الق�صة 
املعروفة والتي ف�صل فيها لقاء جنيف. 

وقبل ذلك حدثنا عن جهود والده جلمع 
اال�صد و�صدام من اجل امل�صاحلة بينهما 

لكن مل يتم ال�صلح. كما يحدثنا عن زيارته 
ال�صعودية وو�صفه امللك عبدالله الذي 

يرى انه �صنف متميز من النا�ض يجمع 
بني التقليدية والكرم واحلر�ض على 

�صيوفه وحبه تناول الطعام وهو ي�صاهد 
التلفزيون ويعامل �صيوفه من دون 

ر�صميات، ويتذكر زيارة مع والده اىل 
الطائف حيث لقي فيها امللك عبدالله الذي 

كان وليا للعهد يف حينه وكيف قال انه 
قادر على ا�صابة �صيجارة مب�صد�صه، وحب 

امللك للجياد واحلياة ال�صحراوية. ومع 
حت�صن العالقات مع ليبيا قبل وفاة والده، 

ا�صار اىل ان عالقته مع الزعيم الليبي كانت 
جيدة وانه تعرف على ابنائه، حيث ح�صر 
ال�صاعدي جنله، جنازة امللك ح�صني جنازة 

القرن نيابة عن الزعيم الليبي.

خامنئي: انت كها�سمي
ويتحدث عن زيارته اليران وكيف انه 

وجد طهران التي زارها اثناء حكم ال�صاه 
مدينة قدمية وغري متقدمة واجتماعه مع 

خامتي الذي كان رئي�ض ايران يف ذلك 
الوقت. وكيف انه وجد ان هناك اجتاهًا 

ت�صاحليًا داخل االدارة االيرانية مع الغرب 
- يف ا�صارة روؤية الغرب التي ال متيز. 
ويف الزيارة عر�ض خامتي ت�صليم عدد 

مقاتلي القاعدة ما بني 60 ـ 70 لالمريكيني 
يف افغان�صتان حيث يقيمون يف ايران 

حتت االقامة اجلربية. وعرب االيرانيون 
عن ا�صتعدادهم لبحث م�صتقبل العراق 

وافغان�صتان وامللف النووي. ووعد امللك 
بنقل الر�صالة اىل بو�ض، ووعد االخري 

بنقل املو�صوع مل�صاعديه وكما يف حاالت 
اخرى مل ي�صمع امللك �صيئا بعد ذلك. 

ويف اجتماعه مع املر�صد االعلى للثورة 
االيرانية اآية الله خامنئي قال االخري له 
كها�صمي، ان لك مكانة مميزة يف مذهبنا 

من اال�صالم.

ال�سوت اجلديد
ويكتب امللك عن ال�صوت اجلديد الذي 

ظهر يف امريكا اوباما والذي حلم بتغيري 
يف املنطقة، م�صريا يف تقييمه اىل حقبة 

بو�ض ان االخري كان جاهال بتعقيدات 
الواقع ال�صيا�صي يف املنطقة. وال نعرف 

ان كان امللك ال يزال يرى يف اوباما الرجل 
- ال�صوت اجلديد - بعد ثالثة اعوام من 

احلكم مل يتحقق فيها الكثري. ويقول امللك 
انه مع ذهاب كتابه للمطبعة كانت حمادثات 
ال�صالم على �صفري الهاوية وقد هوت فعال. 

ومن هنا يختم بالقول لال�صرائيليني ال 
ت�صمحوا ل�صيا�صييكم بان ي�صعوا امنكم 

يف ا�صداق اخلطر من خالل اخليارات 
العمياء اخلالية من التفكري ال�صليم والتي 

متعن يف عزلكم. ويوؤكد انه ال بديل عن 
التعاي�ض وبناء بينولك�ض ـ فل�صطيني ـ 

اردين - ا�صرائيلي. ويف النهاية فدعاة 
التطرف والرتان�صفري ـ الوطن البديل ـ 

لن ي�صتطيعوا حتقيق هدفهم، الن االردن 
لن ي�صمح به والفل�صطينيون ال يريدونه 

وا�صرائيل لن تكون قادرة على فر�صه. يرى 
امللك ان رحلته من اجل ال�صالم هي موا�صلة 

لرحلة جده الذي اغتيل يف القد�ض ووالده 
الذي مات وهو يبحث عن ال�صالم. ويف 
حالة مل يتم انفراج يف االزمة اخ�صى ان 
تفوتنا فر�صتنا االخرية لتحقيق ال�صالم 

طوال جيل مي�صي. هناك ف�صول اخرى يف 
الكتاب عن رحلته لكوريا ال�صمالية مندوبا 

عن والده واجتماعه بكيم ال �صونغ، وق�صة 
حبه وزواجه من رانيا .

فر�ستنا االخرية: ال�سعي نحو 
ال�سالم يف زمن اخلطر
امللك عبداهلل الثاين

دار ال�ساقي / بريوت ـ لندن 2011

فر�ستنا االخرية

السعي نحو السالم في زمن الخطر
للملك عبد الله الثاني

عر�س: اإبراهيم دروي�س

يحدثنا الملك عن قصة طفولته 
وكيف قرر والده ان ينزع عنه 

صفة ولي العهد النه كان صغيرا 
ولخشية والده على العرش خاصة 
بعد تعرضه لمحاولة اغتيال على 

مفرق الحمر، والتي نجا منها، 
ولكن نجاته منها لم تكن من دون 
آثار حيث ظل يعاني من آثار في 

الظهر وذلك الن زيد الرفاعي 
رمى بنفسه عليه من اجل حمايته 
من الرصاص، حيث يقول ان والده 

قال انه في المرة الثانية دعوني 
اتعامل معهم، يكتب بنوع من 

المرح.

يبدو لالآخرين ان م�صطلح الدميقراطية كلمة عائمة  ومفهوم م�صطلح وا�صع 
يف تف�صرياته املعرفية والميكن �صبط بنوده الكثرية التي تبدو للوهلة 

االوىل انها ب�صيطة وميكن تطبيقها يف اية دولة وكما كنا نعرف،  ان  مفهوم 
الدميقراطية املتعارف عليه  هو )حكم ال�صعب( وهذا مامل يتحقق يف اكرث 

البلدان تقدمية التي اتخذت من هذا املفهوم ا�صا�صا لبناء حكم الدولة وال�صعب 
،ولكن هذا املفهوم كان يطبق بدرجات متفاوتة ما بني البلدان خا�صة منها 

االوروبية التي اخذت تتو�صع بهذا املفهوم �صيئا ف�صيئا حتى و�صلت اىل 
مرحلة متقدمة من الدميقراطية ولكن لي�ض اىل احلد الذي  ميكن  ان نطلق 

عليها بالدميقراطية ال�صعبية  او )الدميقراطية العليا(.
. اما يف بلدان العامل الثالث فكانت الدميقراطية جمردة من كل �صيء عدا 

ا�صمها املهلهل الذي يطلقه ال�صا�صة يف جميع اوقاتهم وخا�صة ال�صعبة منها، 
حينما تثور ال�صعوب وتنزل اىل ال�صارع معلنة ا�صقاط احلكم امل�صتبد ، �صاعتها 

يظهر احد الطغاة ويعلن امام احل�صود الثائرة :اننا بلد يعي�ض الدميقراطية 
ولكن على طريقتنا اخلا�صة، وال ميكن ان نتبع  خطوات الدول التي التخ�صع 

لالعراف والتقاليد ،ويكمل..هكذا نحن نحافظ على ارثنا ونتقدم خطوات  
نحو مفهوم الدميقراطية التي هي احدى ركائز �صروح احلرية ، وهي ابرة 

مورفني تعيد اجلماهري الب�صيطة الثائرة اىل �صباتها لعدة �صنوات.
يقول )ت�صارلز تيلي يف كتابة )الدميقراطية(  ال�صادر عن املنظمة العربية 

للرتجمة – احلمراء – بريوت – لبنان - ترجمة حممد فا�صل طّباخ – مل اجروؤ 
على ت�صمية هذا الكتاب ) الدميقراطية  اإقامتها او االطاحة بها ،والعالقات 
املتبادلة بينهما فذاك اقرب اىل ا�صمه احلقيقي ،لكن هذا العنوان العري�ض 

الغريب كان �صيبعد الكثري من القراء عن مو�صوعه الذي ينم عن حيوتة بالغة 
،ان القراء الذين �صيكملون قراءته �صوف ينتهون،على ما اآمل ،اىل ادراك عدم 

اجلدوى من جمرد و�صف نظام �صيا�صي يّدعي الدميقراطية ثم حماولة حتديد 
الظروف التي ميكن ذلك النظام ان يظهر يف ظلها اىل الوجود وان ي�صتمر على 

الدوام ،فاقامة الدميقراطية هي نهج ديناميكي  يبقى دائما ناق�صا وعر�صة 
لالنقالب ،اي االطاحة به،اما املناهج القريبة منه  ،والتي تتحرك باجتاهات 

مغايرة ،فاأنها توؤدي اىل الو�صعني كليهما :اإقامة الدميقراطية واالطاحة بها ،او 
هذا،على االقل ،ما يحاول هذا الكتاب ان يدر�صه مطوال(.�صفحة 9 

ان االطاحة مبفهوم الدميقراطية يف البلدان التي لها كيانات كبرية يف امل�صرية 
الطويلة والعريقة التي نا�صلت من اجل احل�صول على هذا املفهوم يعد 

انتكا�صة وانحدار العامل املتمدن اىل مهاوي قد تاخذ �صبال اخرى التتنا�صب 
وحجم التقدم التكنولوجي الذي ي�صهده العامل يف التو�صع بهذا املفهوم �صواء 

كان يف مفهوم الدميقراطية او احلرية ،وعلى ما يبدو ان العامل الراأ�صمايل 
وهو القطب االوحد يف هذا العامل بعد �صقوط االحتاد ال�صوفيتي وانح�صار 

الكثري من املفاهيم التقدمية ،بداأ العامل ينحو اىل �صيء من االنحالل التكاملي 
خا�صة يف الدول املتقدمة ،ورمبا نرى ان  الدميقراطية كانت اكرث ثباتا يف 

القرن املا�صي .
)تعريف الدميقراطية : هي طريقة احلكم التي تت�صف بالت�صاور امل�صتمر 

بني عنا�صر نظام احلكم وافراد ال�صعب يف ادارتهم �صوؤون الدولة ورعاية 
املواطنني يف تاأمني االزدهار لهم ،وتوفري العدالة وامل�صاواة للجميع ،وهي 

الطريقة التي خل�صت اليها املجتمعات والدول عرب التاريخ الإقامة اال�صتقرار 
يف نظام احلكم والتنمية ملا فيه من رفاه االأفراد والتجاوب مع م�صتجدات 

االأحوال وامل�صتقبل  �صفحة 352(.
ان ال�صعوب التي حتلم بهذا النموذج االإن�صاين املتطور الذي هو درب اآخر 

من دروب احلرية ظلت تنا�صل من اجل هذا املفهوم باالرتقاء يف اجلانب 
احل�صاري .

ويوؤكد ت�صارلز تيللي يف �صفحة 23 ) ن�صتطيع ان منيز فروقا بني انظمة حكم 
االقلية ذات املنافع اخلا�صة وانظمة احلكم اجلمهوري وعدة انظمة اخرى 

،يف الدميقراطيات ن�صتطيع ان منيز بني ملكيات د�صتورية وانظمة رئا�صية 
وتنظيمات برملانية ،اىل انواع اخرى منها ،كاالحتادية ،املختلفة عن الوحدوية 

،وللمعايري الد�صتورية فوائدعديدة يف املقارنات التاريخية الوا�صعة وخا�صة 
�صفافية ال�صيغ الد�صتورية الن�صبية ،فان التناق�صات الوا�صعة بني املبادىء 
املعلنة واملمار�صات اليومية غالبا ماجتعل من الد�صاتري و�صائل للت�صليل (.

ميكن ان نعد بع�ض الدول التي ان�صوت حتت مفهوم الدميقراطية ذي القدرة 
العالية مثل اليابان – الرنويج  - �صوي�صرا – الدمنارك -  ال�صويد – هولندا 

،ميكن ان تت�صاوق هذه الدول يف املفهوم الدميقراطي وحتاول جاهدة ان 
تتم�صك بتلك املفاهيم ملا متتلك من ثقافات متعددة ومتجذرة وواعية يف 

احلفاظ على الهوية االن�صانية لهذا املفهوم التي نا�صلت من اجله ال�صعوب 
واعطت الكثري من الت�صحيات يف �صبيل تطبيقه حلماية االن�صانية من 

اال�صطهاد والتع�صف .
اما الدول التي الترتبط بهذا املفهوم هي الدول النامية ودول  امريكا الالتينية 

والدول التي تعي�ض مابعد الكولونيالية او الدول التوتاترالية التي فقدت كل 
�صيء بعد قب�صة احلكومات ال�صمولية .

من فوؤاد هذا الكتاب ان يلم القارئ الطامح ملعرفة تاريخ مفهوم الدميقراطية 
منذ ظهوره اإىل ان اأقامت دول كبرية على بناء اأ�ص�ض لهذا امل�صطلح الذي حتلم 

به ال�صعوب الذي ظل �صاحبا  خا�صة يف دولنا التي مل تعرفه �صوى م�صطلحا 
عائما من وعود كاذبة مترر علينا حتت هذه املظلة التي مرت من فوقها الكثري 

من املوؤامرات �صد ال�صعوب املغلوبة على اأمرها.

الديمق�راطية .. بحث في  
طرائق  مثيرة للجدل

عر�س: اوراق
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�صدر عن موؤ�ص�صة �صم�ض للن�صر واالإعالم 
بالقاهرة، كتاب جديد بعنوان "اأيام احلرية 
يف ميدان التحرير" للكاتب ال�صحفي حممد 

ال�صماع، يقع الكتاب يف 224 �صفحة من القطع 
املتو�صط، ويت�صمن اأربعة ف�صول باالإ�صافة 

اإىل ثالثة مالحق.
يقدم املوؤلف يف كتابه اجلديد م�صاهداته 

اليومية من ميدان التحرير الذي �صهد وملدة 
ثمانية ع�صر يوًما انتفا�صة يف الفكر والروؤى 

ال�صيا�صية وعقًدا اجتماعًيا جديًدا و�صعه 
ال�صباب الثائرون بكافة اأطيافهم.

نقراأ من مقدمة املوؤلف على الغالف اخللفي 
من الكتاب:

ميدان  يف  يوًما  ع�صر  ثمانية  "اأم�صيت 
التحرير؛ اأ�صهد م�صر اجلديدة التي ر�صمها 

الثوار، اأ�صهد بعيني واأ�صجل اأحداًثا �صيكتبها 
التاريخ بحروف من نور، اأمل�ض حراًكا 

جديًدا، واأ�صتطلع ثورة حقيقية قوامها �صباب 
ظلمه الواقع و�صيوٌخ كانوا خري دعم".

ويتابع املوؤلف قائاًل "اأم�صيت اأياًما هي االأهم 
يف حياتي، حتت وابل القنابل امل�صيلة للدموع 
والطلقات املطاطية والر�صا�ض احلي اأحياًنا، 

واجهُت ور�صدُت اأعنف مواجهات �صهدها 
ال�صارع امل�صري، ويا ليتها مواجهات كالمية 

وفكرية فقط؛ بل كانت مواجهات باالأيدي 
واالأ�صلحة والبغال والنوق واخليول.

�صعرُت باخلوف والقلق على حياتي وحياة 
من كانوا بجانبي، لكني كنت مطمئًنا الأن 

م�صر تغريت، نعم هي تتغري االآن وقت كتابتي 
هذه ال�صطور، تتغري ب�صرعة مل نعهدها يف 

الع�صر احلديث، وعلينا اأن ننتظر لنجني ثمار 
التغيري".

يتناول الف�صل االأول والذي حمل عنوان 
مبارك"  نظام  اأ�صقطت  يوًما  ع�صر  "ثمانية 

تفا�صيل ما حدث بني يومي 25 يناير "بداية 
انطالق �صرارة الثورة" و11 فرباير "نهاية 
حكم مبارك"، والتي خرج خاللها امل�صريون 
لي�صتن�صقوا رحيق احلرية، بعد انهيار جدار 

القلق االأمني، تلك االأيام التي عرب امل�صريون 
فيها اخلط املنيع امل�صمى قدمًيا "اخلوف".

وخالل هذا الف�صل يقدم املوؤلف م�صاهدات من 
ميدان التحرير وغريه من ميادين القاهرة 

حتت وابل القنابل امل�صيلة للدموع وطلقات 
مطاطية ور�صا�ض حي، كان �صاهًدا على جناح 

�صرطة حبيب العديل يف تفريق املتظاهرين 
يوم 25 يناير بوابل من القنابل وخراطيم 

املياه والهراوات من ال�صاعة الثانية ع�صرة لياًل 
اإيل ال�صاعات االأوىل من �صباح اليوم الذي 

تاله.. وكان �صاهًدا على هروبهم يوم جمعة 
الغ�صب 28 يناير، ونزول مدرعات ودبابات 

القوات امل�صلحة.. هتف "اجلي�ض وال�صعب اإيد 
واحدة".

�صاهد اأخطر املواجهات التي كانت اأمام وزارة 
الداخلية وبالقرب من مديرية اأمن القاهرة يف 

�صجن اال�صتئناف.. كان �صاهًدا على موقعة 
البغال والنوق واخليول.. ور�صد ال�صلوك 

اجلمعي للم�صريني اأوقات ال�صدائد اأثناء 

ا�صرتاكه فيما ي�صمى باللجان ال�صعبية التي 
حر�صت االأحياء والبيوت وقت ان�صحاب 

قوات ال�صرطة.. جل�ض و�صط اجلموع وتناول 
االأحاديث والنكات والقف�صات.. تاأمل �صور 

ال�صهداء التي انت�صرت فى اأرجاء ميدان 
التحرير.. ر�صد دخول الباعة بعربات الفي�صار 
والبطاطا وعلب الك�صري، والغزو الكبري لباعة 

االأعالم و�صتيكرات حتمل �صور ال�صهداء.. 
روى ما �صاهده من �صيدليات وم�صت�صفيات 
ميدانية، واإمدادات لوجي�صتية من بطاطني 
وخيم وحمامات.. ر�صد �صلوات للم�صلمني 

وامل�صيحيني، موؤكًدا اأن كل هوؤالء �صاغوا 
جمتمًعا �صغرًيا هو دولة التحرير.

يف الف�صل الثاين "اخلريطة ال�صيا�صية مليدان 
التحرير" ي�صتعر�ض املوؤلف بالتحليل كل 

احلركات التي ن�صاأت من رحم ميدان التحرير 
اأ�صبه  ا"، وهي حركات  اأي�صً انتهت فيه  "ورمبا 

بتنظيمات علنية اكت�صبت عالنيتها و�صرعيتها 
من امليدان ولي�ض غريه، مثل: ائتالف �صباب 

الثورة، احتاد �صباب الثورة، جمل�ض اأمناء 
الثورة، جبهة دعم مطالب الثورة، حتالف ثوار 
م�صر، ائتالف م�صر احلرة، وحركة �صباب 25 

يناير، وغريها.
اأما الف�صل الثالث "ال�صائعات واحلرب 

النف�صية" فري�صد بالتحليل اأهم ال�صائعات التي 
واكبت اأيام الثورة، وما لعبته من دور يبدو 
مهًما ، فبني ال�صائعة واحلقيقة عا�ض ال�صعب 
امل�صري خالل فرتة ثورة احلرية والكرامة 

يتخّبط يف خوف من �صائعة قد تكون حقيقة، 
كما اأنها اأحد اأهم واأبرز االأ�صلحة التي ت�صتخدم 

يف االأزمات، ومت ا�صتخدامها يف �صكل متعمد 
من اأعداء الثورة فيما ُيعرف باحلرب النف�صية 

باأن تن�صر بع�ض و�صائلها اأنباء حول نق�ض 
االأغذية واأن م�صر تتعر�ض ملجاعة خالل �صهور 

طاملا ا�صتمرت االحتجاجات، وهكذا.
جاء الف�صل الرابع بعنوان "ا�صحك الثورة 

تطلع حلوة"، فال�صعب اأ�صقط النظام يف 
ثمانية ع�صر يوما واأخرج ما يف جعبته من 
نكات األفها العقل اجلمعي امل�صري، اأ�صاف 

فيها من اأ�صاف وحذف منها من حذف لتبقي 
ماأثورا �صعبيا تتوارثه االأجيال، وكانت �صاحة 

الفي�ض بوك مليئة بالنكات مثلما كانت �صاحة 
التحرير.

كما ي�صم الكتاب ثالثة مالحق، االأول: لقطات 
فوتوغرافية جمعها املوؤلف من خمتلف 
الو�صائط اإ�صافة اإىل كامريته اخلا�صة، 
والثاين حمل عنوان "�صحف من زمن 

الثورة" ي�صتعر�ض فيه ال�صفحات االأوىل 
من بع�ض ال�صحف القومية واخلا�صة التي 
�صدرت اأيام ثورة يناير، واالأخري جمموعة 
من اخلطابات والبيانات التي األقيت خالل 
الثمانية ع�صر يوًما منها خطابات الرئي�ض 
ال�صابق مبارك وبيانات القوى ال�صيا�صية 

اإ�صافة اإىل البيانات االأوىل للمجل�ض االأعلى 
للقوات امل�صلحة، وخطاب الرئي�ض االأمريكي 

باراك اأوباما تعليًقا على تخلي مبارك عن 
ال�صلطة.

الشماع محمد  ي��رص��ده��ا  ال��ح��ري��ة"  ع������رس ال���ش���اع���ر"أي���ام 
عر�س: اوراقعر�س: اوراق

برقة انثوية و�صنعة ادبية عالية تالحق 
ايزابيل األليندي م�صري �صخ�صياتها كجزء 

ال ينف�صل عن امل�صري اجلماعي الأمريكا 
الالتينية،القارة التي تتميز باخلال�صية 

وحدة القهر االجتماعي والبحث الدوؤوب 
عن الهوية، تناولت القا�صة خم�ض ع�صر 

ق�صة ق�صرية باأ�صلوب ب�صيط وم�صوق 
لتحكي لنا ق�ص�ض حب وعنف يربط بينهما 
خيط ق�ص�صي رفيع م�صتوحى من األف ليلة 

وليلة،ولغة عنيفة متدفقة تعيد خلق ظروف 
م�صوؤومة يف عامل خ�صيب و�صهواين، هذه 

الرواية التي قام برتجمتها اىل العربية 
�صالح علماين وطبعت يف دار املدى للطباعة 

والن�صر يف �صوريا - دم�صق تبداأ باهداء 
لطيف من القا�صة ايزايبل ويتلوها كلمات 

تكاد ان تكون ق�صما للحب امل�صطجع يف 
ممار�صة حرفية يتعبد بها رالف كارليه 

بني تفا�صيل ج�صدية حلبيبة اأ�صطورية 
املذاق، حماورة على �صرير الع�صق تتمخ�ض 

عن هتافات ذاكرة انع�صتها املمار�صات 
ال�صبيانية حلب نا�صج،تتواىل يف تلك 

املقدمة كلمات تبعث من الورق عنفوانا غ�صا 

يتلون مع رحيق الزهور التي تفوح بني 
خ�صالت ال�صعر اال�صود و�صكن ثنايا ال�صال 

اال�صود، مقدمة مغرية للقارئ تدعوه بال �صك 
لتفح�ض فحوى هذا املجلد املليء باحلب 

وال�صهوة امل�صتباحة، تبداأ القا�صة األليندي 
بق�صة )كلمتان( التي حتكي ق�صة فتاة 

تكت�صف الكلمات عن طريق ال�صدفة فتتخذ 
منها �صلعة لتجارتها ،وتدور تفا�صيل الق�صة 

حول فتاة تدعى بيلي�صا كريبو�صكوالريو 
وهي االبنة اخلام�صة ال�صرة كثرية االوالد 

وبائ�صة لدرجة انها مل تكن متلك ا�صماء 
الأبنائها وقد توالت  احداث الفقر على هذه 

العائلة حتى اذا بلغت بيلي�صا الثانية ع�صرة 
من عمرها حتى توجب عليها ان تدفن 

اربعة من اخوتها من �صدة املعاناة والفقر 
والعط�ض الدهري ومل تكن هذه الفتاة متتع 

بف�صيلة متيزها غري مقدرتها على العي�ض 
يف كم هائل من احلرمان واجلوع وبعد 

دفن اخوتها قررت ان تهرب من قدرها 
املحتم وهو اال�صتلقاء يف اح�صان ملك 

املوت ولعنته الفتاكة واخلو�ض بعيدا عن 
عائلتها مفت�صة عن �صبب حياتي جديد وما 

ان خرجت حتى األقى القدر يف وجهها قطعة 
ورقية �صفراء من بقايا �صحيفة مهرتءة 

كانت كفيلة هذه الورقة بتغيري كامل حلياتها 
مل تكن تدرك هذه الفتاة مامعنى هذه الورقة 

ولكن الف�صول تغلب على اخلوف من 
ال�صوؤال وراحت ت�صال رجال عن ماهية هذه 

الورقة املمزقة حينما القى على م�صامعها 
جوابه بكونها بقايا �صفحة ريا�صية من 

�صحيفة حملية ظلت فاغرة الفم غري ملمة 
بالفحوى احلقيق لهذه الكلمات اال انها 
�صرعان ماطالبت بالتف�صري الذي او�صع 

مداركها وجعلها تطري بني �صحب الكلمات 
وادراك ان ارجوحة الكلمة ميكن الأي كان 

ان ميتطيها مادام ال يخاف ال�صقوط يف 
الهاوية،

تعلمت بيلي�صا القراءة ولكنها ما برحت ان 
اكت�صفت بحر الكتابة العميق الذي يفيدها 

يف جتارتها اجلديدة وهي بيع الكلمات،نعم 
قررت الفتاة الت�صلح بالعبارت املثرية 

واملنمقة وبيعها يف رحاب من يريد ال�صراء 
رمبا ال تبدو مهنة م�صت�صاغة يف بادئ االمر 

اال انها القت رواجا بني م�صامع النا�ض 
وراحت الوفود تت�صطر يف طوابري امام 

اخليمة العتيقة الألقاء البيزات واحل�صول 
على ب�صع كلمات مل تكن ك�صائر الكلمات 

وكانت تعالج الكابة بكلمتني ت�صبه يف 
مفعولها كلمات ال�صحر ويف يوم رمبا يكون 

مكتمل القمر جاء اخلال�صي الرجل الهائج 
املرعب لكافة ال�صعب ووقف يف ح�صرتها 

مدمرا وخمربا وقام ب�صحبها بب�صاعة ليلقيها 
بني اكف مكان غريب غري عارفة مب�صريها 
و�صبب جميئها اىل هذا املكان حتى تبددت 
اال�صئلة حني القت جوابا لها قال لها: اننا 
نريد منك خطابا رئا�صيا !! بائعة الكلمات 
�صتعطي الكولونيل خطابا رئا�صيا  ليفوز 
بت�صويت ال�صعب،.اعطته مااأراد واعطته 
كلمتني فيهما ال�صحر املعهود واأخذت منه 
تلك النظرة االأ�صرة من عينني كعيني اأ�صد 

البوما وحتول اىل رجل واقع يف اأ�صر 
الكلمات،.ق�صة مثرية للجدل تنحو منحى 

جميال وتوؤكد غلبة الكلمات ال�صيف والقوة 
وتوؤكد اي�صا قوة وتاثري الكلمة يف جمال 

ال�صحافة ويف كل جمال يدعو اىل تقدي�ض 
الكلمة ال�صادقة.

طفلة خبيثة
ق�صة الطفلة ايلينا ق�صة موؤثرة ذات 

�صياق كال�صيكي حتكي واقع طفلة تعي�ض 
مع والدتها يف منزل كبري او بان�صيون 

ال�صتقبال الزبائن املحددين �صمن قائمة 
�صروط تخ�ض الوالدة املحافظة ايلينا 

كانت طفلة يف احلادية ع�صرة من عمرها 
ت�صف القا�صة �صكلها باخت�صار باأنها ماتزال 

جروة �صامرة ذات ب�صرة البريق فيها مثل 
غريها من االطفال املتوحدين، لها فم فيه 

بع�ض الفجوات ب�صبب تبديل اال�صنان 
املتاخر،و�صعر له لون جرذ وهيكل عظمي 

مرئي مطابقا متاما حلجمها ويهدد باخلروج 
من ركبتيها ومرفقيها،.مل يكن هناك 

مايك�صف عن رغباتها اجلاحمة او هيجانها 
االنثوي فقد كانت بنظر امها والنا�ض 

جميعا جمرد طفلة متوحدة متار�ض هوايتها 
املف�صلة وهي م�ض ا�صبعها،.

كانت تقوم مع امها باالهتمام باأعمال املنزل 
ال�صاقة وترتيبه بال�صكل الالئق وحت�صري 

طعام الوجبات ا�صافة اىل مهمة �صرية كانت 
تعهد امها اليها بها وهي مراقبة الزبائن 
والك�صف عن نواياهم احلقيقية، وكانت 

التعرف طريقا ثالثا عدا املدر�صة وال�صوق 
والبيت،...كانت العالقة عابرة جدا بني 

ايلينا ووالدتها حتى انهما اليتبادالن 
اطراف احلديث اال يف وقت حمدد هو وقت 

القيلولة ويكون يف غالب احلديث حمورا 
واحدا هو الزبائن،.تغريت احداث العائلة 
البائ�صة بقدوم ال�صاب اال�صمر او العندليب 

الذي �صكن احدى غرف ال�صكن وكان مطربا 
ليليا غ�ض الب�صرة يافع ال�صباب احتل قلب 

الوالدة والبنت واملنزل يف ان واحد،..

ايلينا بدات بكرهه بداية عندما راته يحاول 
التقرب للوالدة وعندما رات نظرات احلب 

واملالم�صات احلارة واال�صابع التي ت�صول 
وجتول بني حميط اخل�صر،.دوافع ادت 

بالبنت اىل ان حتقد على هذا ال�صاب الذي 
ا�صتحوذ على اهتمام املنزل باكمله وفجاة 

تغريت النظرة اىل اعجاب عندما نظرت 
اليه من جانب اخر مل تعرفه ماهو اال ان هذا 

اجلانب دعاها اىل تذكر املالمح االنثوية 
التي تتنا�صاها وراحت متار�ض احلب 

الع�صق مع غرفة نومه ومع ا�صيائه ومفرداته 
راحت تلب�ض ثيابه لتجد روحه هناك اىل 

ان اكت�صفت ان الرجل الذي ت�صكنه احالمها 
هو قابع يف واقع امراة ت�صكن حتت م�صمى 

والدتها راحت تتل�ص�ض  عليهما وهما يف 
عبثهما اجلن�صي ووهجهما العفوي يف 
ممار�صاتهما الع�صوائية اللذيذة،.راحت 

حتفظ كل هذا لتغتنم الفر�صة يف يوم خرج 
فيه اجلميع والعندليب ينام مع و�صادته 
البي�صاء لتن�صل اىل دواخله وهو مازال 

حتت تاثري مغناطي�ض النوم لتتلذذ به كما 
يحلو لها وهو بادلها الع�صق يف حلظة 

جتمع ال�صكرة اللذة مع �صكرة النوم وما ان 
تفح�ض ج�صدها النحيل كع�صفور حتى ارتد 

اىل الواقع طرحها ار�صا ومهددا ومزجمرا 
ل�صدة وقاحتها،.

ايلينا بعثت بعدها اىل مدر�صة داخلية لتكمل 
درا�صتها وبعدها اىل دير واىل اجلامعة اىل 

ان اكتمل عودها ال�صبابي وا�صبحت فتاة 
يف ال�صابعة والع�صرين من عمرها،.كانت 

والدتها قد تزوجت بالعندليب وا�صبحا يدير 
ان املنزل ويعي�صان من قوته وترك ال�صاب 

اغانيه الليلية ومل يكن يذهب مع الوالدة اىل 

ايلينا عند الزيارات حتى تو�صحت �صورة 
لطاملا حاول اخفاوؤها هو حبه الغريزي لتلك 

الطفلة اخلبيثة التي �صماها هو يف ذلك 
اليوم واعرتافه بذلك مابني ممار�صته ال�صاذة 
يف ابتياع املالب�ض الداخلية القطنية لالطفال 

ومداعبتها ومابني انتظاره لزيارتها االوىل 
منذ زمن بعيد للمنزل هي وخطيبها ال�صابط 

لتعرفهما به،.كانت تلك بداية النهاية حني 
اعرتف العندليب مبا يجول يف خاطره 

اليلينا وبرود ايلينا التي كانت قد ن�صيت 
كل احداثها املا�صية حتى انها باتت التذكر 

طفولتها اىل بال�صيء الي�صري،..

ر�سائل حب مغدور 
ق�صة اخرى حتمل بني طياتها حياة 

رتيبة البنة فقدت والدتها وتبعها الوالد 
ب�صرعة �صديدة مما ادى اىل تيتم الفتاة 

ال�صغرية ذات االثني ع�صر ربيعا و�صارت 
هي واموالها ومزرعتها يف رعاية العم 

اوخونيو ،�صارت اناليا حتت رعاية 
اخلادمة الهندية دومنا اي عائلة حتميها 

وتهتم بها يف الوقت الذي كان العم غائبا 
طول الوقت وما كادت تبلغ �صن املدر�صة 
حتى بعثت اىل مدر�صة داخلية للراهبات 
حيث تلقت االهتمام والرعاية والرعاية 

هناك ومرت ال�صنني واذا بالعم ياتي 
للزيارة االوىل متفقدا بنت العم بعد فرتة 
طويلة وتفاجا ب�صابة ح�صنة املظهر يافعة 
قرر ان يعطيها راتبا �صهريا �صئيال كانت 

اناليا تكره عمها النها تراه يرعاها من 
اجل اموال ابيها ولي�ض من اجل �صواد 

عينيها وبعد فرتة وجيزة بداأت حياة الفتاة 
بالتغري حني قام ابن العم لوي�ض توري�ض 

مبرا�صلة بنة عمه بر�صائل متثل نوعا من 
التوا�صل االجتماعي حتى انبث احلب 

يف قلب الفتاة اليافعة وا�صتمرت احداث 
الق�صة ب�صردها الكال�صيكي ال�صفاف لرتوي 

لنا زواج اناليا من لوي�ض املخيب للظنون 
حيث مل يكن من الر�صائل يف �صيء كانت 
احلياة رتيبة منذ حلظة الفرا�ض االوىل 

حتى اجناب الطفل االول حتى ادارة العمل 
برتابة وملل متدفق اىل املفاجاة الكربى 

التي ح�صات حني زارت معلم ابنها ورات 
خط يده حني اكت�صفت ان ر�صائل حبها 

كانت مغدورة فلم يكن لوي�ض من بعثها بل 
املعلم �صديقه كانت نهاية رمبا حتملنا اىل 
افق اخر من �صرد الق�صة ولكنها يف الوقت 

نف�صه تف�صر ت�صاوؤالت كثرية للقارئ ق�صة 
جميلة ت�صتحق الثناء واالعجاب،.

وت�صتمر القا�صة ب�صرد باقي الق�ص�ض 
مثل فم ال�صفدع –اذا مامل�صت قلبي-مع 

كل االحرتام الالزم –من طني خلقنا 
وغريها كثري تناول موا�صيع اخرى 

غري التي ذكرناها مثل ق�صة زعيم حملي 
غيور يحب�ض امراأة احبها يف قبو طوال 

ن�صف قرن ورجل عنيف يوؤرقه حب امراأة 
اغت�صبها وهي �صبية غ�صة وقتل اباها 

وهذه كانت بع�ض ق�ص�ض هذا الكتاب 
الذي ي�صتعيد �صخ�صيات رواية ايفا لونا 

:رولف كارليه ،املعلمة اين�ض ،ريا�ض حلبي 
وغريهم،..

هذا العامل الق�ص�صي املر�صوم باتقان هو 
حم�صلة وعي تاريخي واجتماعي  ثاقب 
،وتناول جمايل فني يقدم �صورة فريدة 

للواقعية ال�صحرية،.

حكايات أيفا لونا
عر�س: زينة الربيعي

ق�سة الطفلة ايلينا ق�سة موؤثرة 
ذات �سياق كال�سيكي حتكي واقع 

طفلة تعي�س مع والدتها يف منزل 
كبري او بان�سيون ال�ستقبال الزبائن 

املحددين �سمن قائمة �سروط 
تخ�س الوالدة املحافظة ايلينا كانت 
طفلة يف احلادية ع�سرة من عمرها 

ت�سف القا�سة �سكلها باخت�سار 
بانها ماتزال جروة �سامرة ذات 
ب�سرة البريق فيها مثل غريها 
من االطفال املتوحدين  لها فم 

فيه بع�س الفجوات ب�سبب تبديل 
اال�سنان املتاخر،و�سعر له لون جرذ 
وهيكل عظمي مرئي مطابقا متاما 

حلجمها ويهدد باخلروج من ركبتيها 
ومرفقيها،.مل يكن هناك مايك�سف 

عن رغباتها اجلاحمة او هيجانها 
االنثوي فقد كانت بنظر امها 

والنا�س جميعا جمرد طفلة متوحدة 
متار�س هوايتها املف�سلة وهي م�س 

ا�سبعها،.

عر�ض ال�صاعر رواية للكاتب الت�صيلي )انطونيو �صكارميتا(حتكي ق�صة 
م�صريف من�صاوي ثري وبوهيمي ،يدعى جريونيمو فرانك يتخلى عن 
كل �صيء وي�صتقر يف جزيرة �صغرية من جزر االدرياتيكي، حيث يعيد 

افتتاح ))املخزن االوروبي الكبري(( .و�صرعان مايحدد زواجه من ال�صابة 
اجلميلة اآليا اإميار. ويتم و�صف حفلة الزفاف ومرا�صيمها اال�صتعرا�صية 
مبقاالت عديدة من قبل �صحفيني ومن �صمنها مقالة حتدث الروائية من 

خاللها عن تفا�صيل الزفاف التاريخي ب�صكل واف وجاء فيها(:بداأت 
االحتفاالت بر�صانة يف اول االمر وكان اهايل اجلزيرة الواعون باأن 

�صورهم ت�صجل للتاريخ .وجنما احلفلة كانا عن اجلانب الذكري ال�صيد 
جرينيمو فرانك ،ابن امل�صريف الراحل ادوارد فرانك دي �صالزبورغ 

و�صقيق كونتي�صة اورتال التي ابدت اللطف باملجيء حل�صور الزفاف 
النائي، اما الن�صف االنثوي فمثلته اليا اميار وهي �صابة حملية من 

�صواحل مالي�صيا بثت احلما�صة يف حفلة زفافها احرقت فيه �صيكا يف بيت 
الرب وهو ت�صرف تهريجي �صبب ا�صتياء كونتي�صة اورتال التي ابحرت 

يف الليلة نف�صها باجتاه ال�صمال .تلك احلركة الغريبة بدت فريدة يف 
هذه االرا�صي التي اهملتها يد الرب(. ويتم و�صع ت�صور م�صبق حلفلة 

زفاف ا�صتعرا�صية.ومع ذلك ،فاأن العرو�صني الي�صاركان متاما يف البهجة 
ال�صعبية فجريونيمو تثقل عليه اال�صطورة الرتاجيدية ل�صاحب املتجر 

ال�صابق وزوجته ال�صابة.اما بالن�صبة اىل اآليا فاإن احب ا�صتيبان كوبيتا-
املتحدر كم رجل اجلزيرة اال�صطوري- هو ماي�صبب لها القلق واالرتياب.

تندلع حفلة الزفاف الرائعة يف حدث �صعبي يتجاوز كل ال�صخ�صيات 
وينقلهم من املرح اىل املاأ�صاة.

الرواية املطبوعة بدار املدى للثقافة والن�صر والتي قام برتجمتها �صالح 
علماين تعر�ض ق�صة حب ا�صطورية قوامها املكيدة وال�صخرية،نظرة ذكية 

وتهكمية اىل اوروبا ماقبل احلرب العاملية االوىل و ولكنها يف الوقت 
نف�صه تاريخ ل�صاللة من املهاجرين الذين و�صلوا اىل ت�صيلي يف بدايات 

القرن الع�صرين.
رمبا �صار جميع قراء االأدب يعلمون اأن كتاب اأمريكا الالتينية مغرمون 
ب�صوء تواريخ بلدانهم عرب تع�صيقها ب�صرية �صخ�صية للبطل اأو البطلة 

وعادة االإناث هن )الثيمات( املف�صلة، لرواية ذلك التاريخ كحكاية 
وانطونيو �صكارميتا كان قد ان�صم اىل اأدباء اأمريكا الالتينية اأمثال 

اليزايبل الليندي، ماركيز، وغريهم... 
�صكارمتيا املولود يف مدينة اأنتو فاغا�صتا الت�صيلية �صنة 1940در�ض 

الفل�صفة واالدب يف بالده ثم يف نيويورك عا�ض طويال يف اوروبا 
والواليات املتحدة ،حيث عمل ككاتب �صيناريو وا�صتاذا ،وخمرجا 

�صينمائيا. عمد اىل ت�صوير تاريخ �صكان �صاحل مالي�صيا على البحر 
االأدرياتيكي الذين هاجروا اىل ت�صيلي هربًا من احلروب التي اجتاحت 

القارة االأوروبية باأكملها يف روايته عر�ض ال�صاعر روى اأ�صباب ذلك 
الهروب وك�صف عن امل�صري الغريب الذي تعر�ض له اأبطال تلك الرواية.

ترجمت جمموعاته الق�ص�صية ورواياته اىل اكرث من ع�صرين لغة ولقيت 
روايته �صاعي بريد نريودا جناحا وا�صعا ، وقد ح�صل الفيلم املاخوذ عنها 

على خم�ض تنويهات او�صكار. وكانت روايته )عر�ض ال�صاعر( هي عمله 
االول بعد ذلك النجاح العاملي.

وال بد من اأن نقرر هنا اأن تناول مثل هذه االأعمال يتطلب قدرا من احلرية 
فة تف�صريه وهو التف�صري الذي يعتمد على  اإ�صاءة بع�ض اجلوانب التي 
تختفي فى ثنايا الن�ض و اكت�صاف املرجعيات الغائبة يف داخله. وهكذا 

تت�صافر الروؤية االإن�صانية والواقعية للحياة والثقافة النظرية وا�صتمالك 
االأدوات الفنية يف �صخ�ض الكاتب فتجعل منه روائيا قديرا وجديرا باأن 

يثريف�صول القارئ وي�صتفزه ثم ي�صمن �صداقته الدائمة
الأن الفن عنده �صار هو احلياة كما اأن احلياة �صارت هي املادة اخلام 

لفنه.
وقد ح�صل الكاتب انطونيو �صكارميتا على جائزة ال ميدي�ض الفرن�صية 

عن روايته »زفاف ال�صاعر« 1999.

ك���ت���اب م��م��ن��وع

حميط - رهام حممود
منعت جهات رقابية دخول رواية » اأبناء 

اجلبالوي » للكاتب امل�صري املقيم بالكويت 
اإبراهيم فرغلي، والتي �صدرت عن دار 

»العني« امل�صرية، و�صافرت الرواية للعر�ض 
مبعار�ض عربية للكتاب، ولكنها بعد 

م�صادرتها ال ميكنها العودة لالأ�صواق امل�صرية 
جمددا .

وقالت د. فاطمة البودي �صاحبة الدار: 
خرجنا بالرواية لتعر�ض يف الريا�ض والدار 

البي�صاء واأبو ظبي ثم وجدنا اأنها منعت، 
ومل نعلم تف�صري ملا جرى، وقد منعت الرواية 

من قبل جهة رقابية تابعة لوزارة االإعالم 
امل�صرية، ومل تعلم تلك اجلهة اأن الرواية موجودة بالفعل يف املكتبات امل�صرية، كما 

مل تخرب دار الن�صر عن �صبب املنع .
وقد طبعت الرواية منذ عامني باملنطقة احلرة ، ومل ت�صتطع دار الن�صر ت�صلمها 
ب�صبب منع الرقابة، وحينما قابلت �صاحبة دار الن�صر م�صوؤول الرقابة اأخربها 

حينها باأن الرواية تت�صمن اإ�صارات جن�صية وعبارات �صد م�صلحة البلد، ولكنهم 
مع ذلك مل ي�صدروا ورقة ر�صمية باملنع، ووقتها اأجربتها اجلهة الرقابية على طباعة 

الرواية داخل م�صر ولي�ض باملنطقة احلرة .
توا�صل البودي: اأثرت املو�صوع للراأي العام، واعرت�صت على منع حرية التعبري، 

خا�صة اأين ال اأعرف اجلهة التي يتعني علي خماطبتها بعد حل وزارة االإعالم هل 
هي جمل�ض الوزراء اأم املجل�ض الع�صكري، ولكن البديل اأمامي هو احتاد النا�صرين 

امل�صريني.
وذكرت البودي اأن الرواية تدور حول اأ�صخا�ض ا�صتيقظوا من نومهم فلم يجدوا 
كتب جنيب حمفوظ باملكتبات، وبداأ يحدث حالة هرج وت�صاوؤل عن مكان الكتب، 

وتر�صد الرواية يف طياتها تخبط وزارات االإعالم والثقافة وبع�ض الوزارات 
االأخرى يف معاجلة االأزمة بال�صنوات االأخرية، مع توازي ذلك مع خط اآخر داخل 

الرواية ي�صتح�صر �صخ�صيات حمفوظ .
اإبراهيم فرغلي �صحفٌي وقا�ض وروائي م�صري، �صدرت له �صابًقا جمموعتان 

ق�ص�صيتان هما »باجتاه املاآقي« عام 1997، و »اأ�صباح احلوا�ض« عام 2001، كما 
�صدرت له ثالث روايات هي »كهف الفرا�صات« عام 1998، و »ابت�صامات القدي�صني« 

عام 2004، و«جنية يف قارورة« عام 2007، باالإ�صافة اإىل كتاب يحتوي على 
يوميات �صّجلها يف رحلٍة له اإىل اأملانيا.

»أبناء الجبالوي« ممنوعة 
من دخول مصر
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كنوز المدى

ان الذي مييز عمل ابن الندمي  يف 
)الفهر�صت( عن �صواه اأنه كان معنيا 

بكتب الرجال ومنجزهم  وال يعنيه من 
حيواتهم ال�صيا�صية �صيئا مثل  ابن حجر 

الن هذا حمّدث يورد ما لهم وما عليهم 
من اأخبار. 

 وتورد م�صادر متعددة اأن والدته كانت 
�صنة 320 للهجرة  )اأو بعدها بقليل( 

،ويذكر ابن النجار اأن وفاته كانت  
بني 380 و385 للهجرة حيث اختلف 

املوؤرخون يف اثبات هذه ال�صنة 
 ويعد كتابه – الفهر�صت- االول يف بابه 

يف التاأليف حيث اعتمد على �صنعته 
يف الوراقة ،حيث كفلت له هذه ال�صنعة  
الدخول  اىل مكتبات اخلا�صة  والعامة  

وقد لفت نظر ابن الندمي  قيمة هذه الكتب 
واهميتها ومادتها اال�صا�صية فبداأ يكتب 

ويجمع ويوّثق 
 ق�صم ابن الندمي كتابه اىل ع�صر مقاالت 

ثم ق�صم ما يتعلق  بتق�صيم املقاالت اىل 
فنون وعنى ذلك يف ع�صرنا اىل اأبواب 

وف�صول 
 الباب االول –او املقالة االوىل يف 
عرفه- حوى من الفنون ثالثا هي : 

1- يف و�صف لغات االمم من العرب 
والعجم ونعوت اأقالمها واأنواع خطوطها 

واأ�صكال كتابتها 
2- يف ا�صماء كتب ال�صرائع املنزلة 

3- يف نعت الكتاب الذي ال ياأتيه الباطل 
من بني يديه ومن خلفه واأ�صماء الكتب 

امل�صنفة يف علومه واأخبار القّراء 
واأ�صماء رواتهم

املقالة الثانية حوت من الفنون  : 
1- يف ابتداء النحو واأخبار النحويني 

الب�صريني واأ�صماء كتبهم  
2- يف اأخبار النحويني الكوفيني وكتبهم 

3- يف ذكر من خلط بني املذهبني
 وكتب املقالة الثالثة يف االأخبار واالآداب 

وال�صري واالأن�صاب والرابعة يف ال�صعر 
وال�صعراء وطبقاتهم  واخلام�صة يف 

الكالم واملتكلمني  وال�صاد�صة يف 
الفقه والفقهاء واملحدثني وجعلها يف 

ثمانية ابواب )ف�صول( وهي يف مالك 
واأ�صحابه وابي حنيفة واأ�صحابه وكتبهم 

وال�صافعي واأ�صحابه وداود واأ�صحابه 
واأخبار فقهاء ال�صيعة وكتبهم واأخبار  

فقهاء اأ�صحاب احلديث واملحدثني ويف 
اخبار الطربي وفقهاء ال�صراة

  وجاءت املقالة ال�صابعة يف الفل�صفة 
والعلوم القدمية والثامنة يف االأ�صمار 

واخلرافات والعزائم وال�صحر وال�صعوذة 
واملقالة التا�صعة يف املذاهب واالعتقادات 

والعا�صرة – وهي االخرية – يف 
)غري ذات فنون ( واخت�صت باأخبار 

الكيمياويني والفال�صفة القدامى 
واملحدثني 

 ولكل جماعة او طبقة كتبها ودرا�صاتها 
وقد و�صع ابن الندمي لكل موؤلف تفا�صيل 

عن اخباره وطبقته بني الباحثني 
ون�صبه وتاريخ ميالده ووفاته وبلدانهم 

وتنقالتهم ووظائفهم ومناقبهم ومثالبهم. 
 نقد االأ�صتاذ اإبراهيم االبياري هذا الكتاب 

يف املجلد الثالث من )كنوز االن�صانية( 
واأظهر علمه ومراميه وجهده  ورد اآراء 

خ�صومه عنه لكنه ابدى مالحظاته 
املو�صوعية  عنه 

 طبع الفهر�صت من قبل امل�صت�صرفني 
فلوجل وميلر وروديجز يف اليبزك 

�صنة1873 و طبع ثانية يف م�صر طبعة 
مل ت�صف جديدا.

الفهرست
تأليف: محمد بن أسحاق بن النديم

 مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

�صعت املناهج النقدية احلديثة اىل 
درا�صة الن�صو�ض االأدبية وفق �صيغ 

حتليلية متعددة ، وقد ا�صتطاعت 
التداولية ان تفكك الن�ض االأدبي 

وفق معايري حداثية تتعلق بدرا�صة 
العالقات بني ال�صيغ اللغوية 

وم�صتخدمي هذه ال�صيغ ، كما يرى 
جورج يول ، بل تتعدى ذلك اإىل 

درا�صة فاعلية الن�ض االأدبي من خالل 
تاأثريه يف املتلقي وح�صوره يف ذاكرة 

املتداولني.
وياأتي كتاب )درا�صات يف احلجاج( 
للدكتورة �صامية الدريدي احل�صني 

كتطبيقات مهمة على بع�ض الن�صو�ض 
املختارة من االأدب العربي القدمي 

ك�صهادة مبكرة على قدرة الناقد العربي 
من ه�صم املدار�ض اجلديدة وتطبيقها 

على االأدب العربي مبختلف فنونه.
 ففي مقدمة الكتاب اأ�صارت الدكتورة 

�صامية الدريدي اإىل اأهمية احلجاج 
يف الدرا�صات النقدية احلديثة ، مبينة 

الفروق الكبرية بني النقد القدمي 
الذي يرى )ان الذات ال�صاعرة يف 

الق�صيدة التقليدية ذات مغيبة مظلومة 
الن ال�صاعر ال يتحدث بل�صانه بقدر 

ما يتحدث بل�صان اجلماعة قبيلة اأو 
ع�صرية اأو حزبا اأو عقيدة( وبني 

القراءة اجلديدة للن�صو�ض القدمية 
من الزاوية التي تعنى )باحلجاج 

واأ�صاليبه باعتبار احلجاج فن االإقناع 
وا�صتماله على طرائق اال�صتدالل 

مت�صائلة عما يوجه الباث وهو ال�صاعر 
او التاأثري يف متلقيه خا�صا كان اأو 
عاما اىل وجهة معينة يف اخلطاب 

دون �صواها( 
 ففي املحور االأول )تاأويل الق�صيدة 

العربية من زاوية حجاجية معلقة 
ال�صنفرى امنوذجا( تقوم الباحثة 

بتحليل ق�صيدة ال�صنفرى باعتبارها 
خطابا حجاجيا ي�صتند اإىل االإقناع 

بروؤية ال�صعلوك لذاته ولقبيلته 
وللمجتمع اجلاهلي ، وللكون 

وللوجود حيث، تعاملت مع الن�ض 
بو�صفه ن�صا ي�صتقيم يف اعماقه فعل 
ال�صاعر يف املتلقي ، وهو يدافع عن 

راأيه ويذود عن حيا�ض فكرة ال�صعلكة 
، هذه الفكرة املوؤ�ص�صة على قوة احلجة 

، ذلك الن احلجاج يف تعريف اأر�صطو 
هو فن االإقناع اأو جمموع التقنيات 
التي حتمل املتلقي على االإقناع اأو 

االذعان والت�صليم .
كما طرحت الباحثة عدة اأ�صئلة وهي 

تدر�ض هذه الق�صيدة وفق روؤية 
حجاجية ، وتبني نوع احلجاج الذي 

عمد اإليه ال�صنفرى وهو يوؤ�ص�ض 
لواقع ال�صعلكة ؟ وماهي مالمح هذا 

الواقع وقد ر�صم بري�صة �صعلوك 
فنان؟ فعادة ما يفتتح ال�صنفرى الميته 

بنداء مبا�صر اإىل قومه )اأقيموا بني 
اأمي �صدور مطيكم / فاأين اىل قوم 

�صواكم الأميل ( ون�صتنتج ان اقرتان 
�صدور املطية مبفردتي بني اأمي ، 

وهو تعريف من ال�صاعر بذاته ، اأي 
يا قومي الذي انا اأنت�صب اإليكم ، 

لكني م�صطر اىل الرحيل عنكم ، حيث 
تتمثل هذه ال�صيغة بها عن الت�صريح 

واملبا�صرة ، وهو اأمر من �صاأنه ان 
يقود املتلقي اىل وجهة حمددة يف يف 

اخلطاب هي ان قرار الرحيل مل يكن 
هينا على ال�صاعر ، ثم ياأتي البيت 

الثاين يقول فيه )وقد حمت احلاجات 
والليل مقمر و�صدت لطيات مطايا 
واأرحل (اذ يعدل ال�صاعر عن هذا 

القرار ، وقد اتخذه ال�صعلوك �صوى 
هداية بعد جهل واب�صار ل�صوء ال�صبيل 

بعد ان اختلطت عليه ال�صبل ، ولذلك 
توؤكد الباحثة بان هذه هي ال�صورة 

احلجاجية التي اقرتنت بعبارة تفيد 
ان احلاجة اىل الرحيل اأ�صبحت ملحة 

فال معنى للتخاذل والقعود ومن هنا 
توؤكد د.�صامية الدريدي ان القراءة 

احلجاجية لهذا الن�ض ت�صمح بتبيان 

العالقة بني الواقع وواقع ال�صعلكة 
وخطاب ال�صاعر ال�صعلوك فالواقع 

الذي ير�صمه اخلطاب خا�ض متميز: 
واقع قيم مثلي و�صجاعة خارقة وقوة 

ت�صاهي قوة وحو�ض الفالة. ورغم 
اجلوع والفقر واخل�صا�صة ، فهو واقع 

الهروب من جمتمع الرذيلة والغدر 
واخلذالن اإىل جمتمع العدل والتوادد 
والرحمة. وت�صري الباحثة اىل ان كل 

ما يف الن�ض من حجج وو�صائل تاأثري 
واإ�صارة ، وكل مافيه من �صور اإمنا 

حتاول توجيه املتلقي نحو وجهة 

يف القول واحدة هي ال�صعلكة قرار 
واختيار وان ال�صاعر ال�صعلوك هو من 

خلع قبيلته ال هي التي خلعته، حيث 
يتبني ان قرار ال�صاعر يف ذلك هو قرار 
املكره الذي ال حيلة له ، وان خطابه ال 

يعدو ان يكون قراءة ذاتية لواقعه ، 
ولكنه كان خطابا �صفافا رغم اأنفه عن 
واقع يخفيه هو واقع االأمل وال�صعور 

املرير باحلرمان.
ويف املحور الثاين )يف بنية الق�صيدة 
التقليدية ، حتليل احلجاج يف رثائية 

دريد بن ال�صمة  الأخيه عبد الله( ، 

تتناول الباحثة هذه الق�صيدة بو�صفها 
ن�صا حجاجيا ، ت�صود فيه االأجواء 

النف�صية والعاطفية ، حيث تتاأكد قيمته 
الفنية من تالحم اأجزائه وات�صال 

مفا�صلة املو�صوفة ب�صالمة املنطق 
وقوة الفكرة.

واأو�صحت الدكتورة �صامية الدريدي 
ان اختيارها هذا الن�ض من زاوية 

تعنى بالبنية احلجاجية  فيها لتما�صك 
اأق�صامها وان�صجام اأبياتها ، كما تعد 

هذه الق�صيدة واحدة من اأ�صهر املراثي 
يف ال�صعر العربي القدمي وكونها 

مرثية نادرة ، الأنها مبدوءة ببيتني 
غزليني ، وهو خمالف ملا درجت عليه 

املراثي العربية التي تقوم على ثنائية 
التفجع والتمجيد.

وت�صري الباحثة اىل ان احلجاج 
يف هذا الن�ض يتخذ م�صارا جديدا 

ال�صتناده اإىل القيم، فال�صاعر يحتج 
لهول امل�صاب وفداحة الرزء بجملة 

من القيم التي حازها املرثي من خالل 
متجيده ب�صفات تقربه اىل الكمال 
وتناأى به عن كل رذيلة مما يجعل 

امل�صاب جلال يجيب عن �صوؤال مفرت�ض 
كيف اذن ا�صتطعت ال�صلو والتاأ�صي؟.

وت�صري د.الدريدي اىل ان حتليل هذه 
الق�صيدة حجاجيا متاأت من توفرها 
على ال�صور احلجاجية التي حتكم 

الن�ض ، حيث تتج�صد الوحدة اخلفية 
التي توحد اأبياتها من خالل الت�صبيه 
واال�صتعارة وهما �صفتان حجاجيان 
، وقدرتهما على التقريب بني نظامني 
خمتلفني، وقد اعترب دار�صو احلجاج 

ان اال�صتعارة اأحيانا كثرية ال تكون 
جمرد زخرف يف القول وتنميق له بل 

هي اأداة ا�صا�صية يف احلجاج.
ويف املحور الثالث )احلجاج 

باالأمنوذج وجها من وجوه االإبداع 
ال�صعري عند املتنبي( تو�صح الباحثة 

اأ�صباب اختيارها واحدة من اأهم 
ق�صائد املتنبي، وهي بائيته يف مدح 

كافور ، حيث تعد هذه الق�صيدة 
امنوذجا مهما من النماذج التي توفر 

عليها �صعر املتنبي ، وبينت اأن هذه 
الق�صيدة تعتمد على تقنيات حجاجية 

متعددة وهي:
1-االنتقاء:- وهي قدرة ال�صاعر على 

انتقاء املو�صوع وجت�صيمه لروؤيته يف 
الثناء على املمدوح 

2-احل�صد واجلمع:- وهو االفراط 
يف ا�صتخدام النعوت وال�صفات وما 

يعك�صه ذلك من كثافة يف املعنى 
3-االق�صاء:- قدرة ال�صاعر على 

اق�صاء املعاين التي مل تتج�صد يف 
التقنيات املا�صية واإبقائها يف العتمة 

اي تغييبها عن ق�صد واخراجها من 
دائرة اهتمام ال�صاعر

4-التوجيه:- وهي توجيه املتلقي اىل 
وجهة معينة يف اخلطاب وحما�صرته 
وتوريطه باأ�صاليب خمتلفة ليفهم عن 
ال�صاعر ما يريد ال�صاعر فعال ان يفهم .

5- جتاوز العادي:- وهو عبارة عن 
اخرتاق املاألوف وال�صائد والعادي 

واملعقول اىل النادر والغريب 
والالمعقول.

كما توؤكد الباحثة ان �صعر املتنبي 
هو �صعر املثال او االمنوذج باعتباره 

حجة من احلجج املوظفة لالقناع 
وهي احلجج التي ال تبنى على 

الواقع بل هي التي تبنيه، اأي انها 
ال تتاأ�ص�ض على الواقع بل توؤ�ص�ض 

واقعا جديدا )خم�صو�صا( وان املتنبي 
اأقدر ال�صعراء على �صناعة النماذج 

وخلق عوامل جديدة متميزة و�صناعة 
اأ�صخا�ض بطريقة فذة متفردة بحيث 

تن�صجم هذه النماذج مع فل�صفته 
وروؤيته للكون والوجود والفعل يف 

التاريخ.
ويف املحور الرابع )ال�صورة 

احلجاجية جمال واإقناع من خالل 
منوذج �صعري البن هاين االأندل�صي( 

تتناول الدكتورة �صامية الدريدي 
دالية ال�صاعر االأندل�صي يف مدحه املعز 

لدين الله الفاطمي ، حيث ت�صري اىل 
اأهمية ال�صورة يف جت�صيد احلجاج 

، والعالقة بني االإيهام والغمو�ض يف 
تعديل اخلطاب عن الكالم العادي ،كما 
تتبنى للتمثيل على تعدد االأ�صاليب يف 

هذا الن�ض ظاهر اال�صتدالل بال�صورة ، 
وامتالكها الطاقة احلجاجية من خالل 

اجلمال واالإقناع وخماطبة املمدوح 
با�صتعارات امل�صبه فيها واحد، وهو 
املعز الذي ا�صتعار له املعني )والظل 
والنجاة واحلو�ض( وهي من حيث 

احلجاج قيا�صات يتكون كل واحد منها 
من مقدمتني وا�صتنتاج.

فال�صور على كرثتها يف الق�صيدة 
وكاأنها من عفو اخلاطر و�صفوح 
البديهة، اذ تتالت وكاأن ال�صياق 

اقت�صاها اقت�صاء ،وهي بذلك �صور 
حجاجية تاأتي كلها لتوجه املتلقي 

اىل نتيجة واحدة يقت�صيها مثل هذا 
اخلطاب وهي الرعب الذي اأحله املعز 

يف قلوب اأعدائه.
وتبني الباحثة ان هذه الق�صيدة تعد 

امنوذجا يك�صف توا�صج اجلمال 
واالإقناع يف ال�صور ال�صعرية ، كما 

توؤكد ان بع�ض ال�صور قد تقدم االإقناع 
على اجلمال فتكون حجاجية بامتياز 

يف حني تق�صد بع�ض ال�صور يف ذاتها 
فتكون جمالية باالأ�صا�ض بها يربهن 
ال�صاعر على قوته ال�صعرية وقدرته 
الت�صويرية فتكون اإقناعا من نوع 

جديد اإقناعا مبنزلة ال�صاعر ال مبنزلة 
ممدوحة.

ويف املحور اخلام�ض )خ�صائ�ض 
احلجاج يف اخلطاب ال�صفوي »خطبة 

علي بن اأبي طالب« يف ا�صتنفار النا�ض 
اىل اأهل ال�صام اأمنوذجا( توؤكد الباحثة 

على وجود فوارق بني احلجاج 
ال�صفوي واحلجاج املكتوب ، الن 

احلجاج متى كان �صفويا تبدل وتلون 
ولب�ض بال�صرورة ثوب ال�صفوية ، 

واملحتج لفكرة اأو راأي او املدافع عن 
عقيدة او مذهب حني يكون يف مقام  

�صفوي يحتاج دون �صك اىل لفت انتباه 
ال�صامعني واال�صتحواذ على اأ�صماعهم 

من ناحية واىل املحافظة على هذا 
االنتباه اكرب قدر ممكن فال ميل 

ال�صامع كالمه وال يتخل�ض تبعا لذلك 
من �صطوة حجاجة.

وت�صري اىل ان اختيارها هذه اخلطبة 
الأنها متثل خطابا �صفويا ، وهو دون 

�صك حجاج �صفوي يتوجه اىل جمهور 
من املتلقني باحثا عن اإقناعهم بروؤية ما 

او حملهم على االذعان لها دون اقتناع 
حقيقي.

فاملقام يقوم على �صيء كبري من 
االنفعال انفعال الغا�صب المور الدولة 
والدين، وميكن درا�صة خ�صائ�ض هذا 
املقام الفعلية او التاريخية من و�صع 

اخلطيب وهيئته و�صوته وحركاته 
واأمناط �صامعيه.

فاحلجاج يف هذا املقام هو حجاج 
�صفوي خمتزل غري مطول فال حاجة 

للخطيب ان رام اإقناع النا�ض براأيه او 
اأطروحته اىل االإ�صهاب اأو التطويل 

يف ب�صط احلجج وح�صد الدالئل ، 
الن التطويل او اال�صهاب يفرت�ض من 

املتلقي قدرة على الرتكيز واالنتباه 
وتتبع كل حلقات احلجاج ور�صد كل 

العالقات بني مفا�صل الن�ض وبني 
االأدلة والرباهني والنتائج املوؤدية 

اليها.
وتو�صح الباحثة اأنواع هذا احلجاج 
املختزل والذي يقوم بال�صرورة على 

االنتقاء واالختيار ، وهو اختيار 
احلجج االأقدر على الفعل والتاأثري 

وهي تقوم على االأنواع االتية:
1- حجة �صببية
2- حجة مقارنة

3- حجة متثيل
وتخل�ض الدكتورة �صامية الدريدي 

اىل ان ن�ض اخلطبة ينطوي على 
خ�صائ�ض احلجاج النها خطاب �صفوي 

يروم االإقناع وين�صد االثارة ويعمل 
على التوجيه ، وهو حجاج ينزع 
اىل اخلطابة وي�صتند اىل البالغة 
اأكرث من جنوحه اىل املنطق ،كما 

ي�صتعني مبوؤثرات �صوتية ، مو�صيقية 
كاجلنا�ض وال�صجع واالزدواج ومن 
�صاأنها ان ت�صد انتباه ال�صامع وتطرد 

امللل وحتب�ض االأنفا�ض ، باال�صافة 
اىل ا�صتغالل نربات ال�صوت ومالمح 

الوجه كما يفرت�ض يف كل مقام 
خطابي.

ويف حمور )احلجاج ال�صاخر- قراءة 
يف ر�صالة ال�صاهل وال�صاجح الأبي 
العالء املعري( ، ت�صري الباحثة اىل 
)احلجاج بال�صخرية( والتعريفات 

التي ا�صتند اإليها بع�ض الباحثني 
يف تو�صيفها ، حيث عدوها �صكال 

من اأ�صكال ا�صرتجاع �صدى واأفكار 
اأو  ملفو�صات يريد املتكلم ان ي�صري 

اىل تهافتها ولكن اأين يكمن احلجاج 
يف االأ�صلوب ال�صاخر ام ال�صورة 

ال�صاخرة؟
واأو�صحت ان اخلطاب كي يكون 

�صاخرا عليه ان يكون ظاهره حجاجيا 
اأوال ، فيكون للكالم ظاهر وباطن 

ظاهره حجة تعود اىل نتيجة وباطنه 
حجة تقود اىل نتيجة اأخرى مناق�صة 

متاما لالأوىل.
كما تاأتي الباحثة اىل �صرد ر�صالة ابي 

العالء املعري وا�صتبطان ما فيها من 
الغاز ، حيث تعد هذه الر�صالة متثيلية 

زاخرة باحلياة واحلركة توؤديها 
�صخو�ض من احليوانات حيث تتبني 

يف هذه التمثيلية اأ�صرار احلوار 
الدائر بني ال�صخ�صيات احليوانية 

وال�صيما احلوار الدائر بني  )ال�صاحج( 
و)الثعلب( حول اأو�صاع امل�صلمني يف 

حلب وما جاورها.
ولعل امل�صتفاد من هذا احلوار املبطن 

قدرته على نقل اأخبار النا�ض وال�صا�صة 
وخفايا البالط، وهو من ظاهره اجلد ، 

بيد ان اأعماقه متتلئ بالهزل
وياأتي هذا اخلطاب ال�صاخر معربا عن 

قدرة اأبي العالء املعري يف نقد وايل 
حلب اآنذاك وا�صتهزائه باالأو�صاع 

اجلارية يف البالد.
كما توؤكد د.�صامية الدريدي ان 

هذه الق�صة احلوارية او الر�صالة 
الق�ص�صية تنطوي على حجاجني: 
حجاج ظاهر غري مق�صود وحجاج 

باطن وهو مق�صود فاالأول يحتج 
املعري لنزاهة الوايل واخال�صه 

للرعية ، والثاين يحتج ملكره وي�صكك 
يف نواياه .وبالنتيجة فان هذين 

اخلطني يتداخالن ويختلطان ، وهذا 
هو )احلجاج بال�صخرية(.

ويفهم ان املعري كما تو�صح الدكتورة 
�صامية الدريدي قال ما قاله يف �صاأن 
عزيز الدولة او احل�صرة العالية كما 

ي�صميه و�صخر منه كيفما �صاء و�صوره 
ت�صويرا كاريكاتوريا فا�صحا ود�ض 

كل ذلك بدهائه املعهود يف ثنايا املدح 
والتمجيد والتعظيم.

يذكر ان الكتاب �صادر عن  دار عامل 
الكتب احلديث ويقع يف )191( 

�صفحة من القطع املتو�صط.

درا�سات يف »احلجاج« للدكتورة �سامية الدريدي احل�سني

قراءة لنصوص مختارة من األدب العربي القديم
عر�س:عبد االأمري خليل مراد
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غالبًا ما يت�صاءل الناقد والقارئ املحرتف، بعدما يفرغان من 
قراءة رواية جيدة، عن الكيفية التي كتب بها الروائي عمله. 
اأي عن اأ�صلوبه واآليات ال�صرد واأن�صاقه التي ا�صتخدمها  يف 

عملية الكتابة. وقد يتحريان، كذلك، عن امل�صادر االأدبية 
والواقعية والتاريخية التي ا�صتقى منها الكاتب اأحداث 

روايته. ويهتم الكّتاب بهذا االأمر اأكرث من القراء االعتياديني 
الذين يكتفي معظمهم باالإحاطة باملنت احلكائي ومعرفة نهاية 

الق�صة وم�صائر ال�صخ�صيات. ورمبا حاول بع�صهم متثل 
املعنى الكامن يف تلك الق�صة واملغزى من وراء �صردها من 

غري اهتمام جّدي مبع�صالت البناء ال�صردي. لكن كاتبًا بقامة 
اأمربتو اإيكو؛ الباحث والناقد االأدبي والروائي الكبري ال بد 
من اأن ت�صغله تلك املع�صالت اإىل حد بعيد. وهذا ما يتناوله 

يف كتابه ) اآليات الكتابة ال�صردية/ ترجمة �صعيد بنكراد/ 
دار احلوار.. �صوريا، ط1/ 2009 ( اأما اأ�صئلته بهذا ال�صدد 

فتن�صب على جتربته يف كتابة الرواية، ال�صيما روايته االأ�صهر 
)ا�صم الوردة(؛ وهي اأول ن�ض �صردي كبري يقوم بكتابته 

ون�صره بعد ثالثني �صنة من البحث يف املجال النظري النقدي، 
هو الذي يعد معلم ال�صيميائيات بامتياز. وقد كتب روايته 

اآنفة الذكر بعد اقرتابه من �صن اخلم�صني.
يتحدث اإيكو عن امل�صكالت التي واجهها يف اأثناء كتابته 

روايته. ويبدو اأن روحية الناقد فيه كانت يقظة جدًا، وقد 
ح�صب كل �صيء بدقة مفرطة.. مل يكن على عجلة من اأمره، 

فليتاأخر اإجناز الرواية و�صدورها �صنة اأو �صنتني. وهنا 
يعطي در�صًا بليغًا الأولئك الذين يعي�صون حالة اإ�صهال يف 

كتابة الروايات ون�صرها من غري اعتبار ملقت�صيات املعرفة 
والفن واأفق انتظار القراء.    

   اقتب�ض اإيكو العنوان من بيت �صعري ورد يف كتاب لراهب 
من القرن الثاين ع�صر امليالدي؛ "اإن ا�صم الوردة املا�صية ما 
زال قائمًا، فمن الوردة ن�صتخل�ض الكلمة اخلال�صة". ويدرك 

اإيكو اأن الوردة "�صورة رمزية مليئة بالدالالت لدرجة اأنها 
تكاد تفقد يف نهاية االأمر كل الدالالت". وقد �صّرح ذات مرة 

باأنه اختار هذا العنوان الأن الوردة ال ا�صم لها. فهو منذ البدء 
ل  ي�صع قارئه يف جو من احلرية وال�صكوك واالإثارة. اإنه يعوِّ

على قارئه وينتظر منه راأيًا "فال �صيء يوا�صي موؤلف رواية 
ما �صوى اكت�صافه قراءات اقرتحها القراء ومل تكن لتخطر له 

على بال".
   لي�ض من حق الروائي اأن يوؤول عمله الأنه بذلك �صيغت�صب 

حقًا اأ�صا�صيًا من حقوق املتلقي. فالرواية هي؛ "اآلة مولِّدة 
للتاأويالت". وقوة اأية رواية تكمن يف كونها قابلة على تفريخ 

عدد منّوع ومتنافر من التاأويالت التي يخل�ض اإليها النقاد 
والقراء.

   اختار اإيكو ف�صاء روايته ديرًا بندكيتيًا معزواًل من القرن 
الثاين ع�صر.. كان مغرمًا بالقرون الو�صطى التي يراها يف 

عمق االأ�صياء احلا�صرة. وقد تقم�ض روؤى اأ�صخا�ض من ذلك 
الزمن، اأي اأنه ا�صتعار عيونهم وكيف تنظر اإىل اأ�صياء العامل 

يف حينها، كي ي�صحن روايته بال�صدق ويجعلها مقنعة. وبقي 
ن  �صنتني يجمع املعلومات وير�صم اخلرائط والت�صاميم ويدوِّ

�صريًا لع�صرات الرهبان، والتي �صيهمل كثريًا منها الأنها ال تفيد 
عمله لكنها تعزز اأ�صلوبه يف البناء ال�صردي. كان ي�صمم عاملًا 

متخياًل يف ذهنه ليقينه باأن "الكلمات �صتاأتي يف ما بعد من 
تلقاء نف�صها، فامتالك االأ�صياء �صابق على وجود الكلمات".

   �صحيح اأن الرواية �صنيعة تخييل، لكن هذا ال يلغي 
اإمكانية وجود قواعد وحمددات واإكراهات.. يقول؛ 

نبدع  لكي  باإكراهات  اأنف�صنا  نقّيد  اأن  "علينا 
بحرية". وقد كتب رواية ذات عالقة 

�صميمة بالتاريخ، وال�صخ�صيات التي 
اختارها البد من اأن تت�صرف وت�صلك 

بح�صب القيم واملعايري التي كانت 
�صائدة يف بيئتها، حتى واإْن كانت ثمة 

اأحداث خارقة للواقع يف الن�ض.. يوؤكد 
اإيكو؛ "اإن ال�صخ�صيات مرغمة على الفعل 

وفق قوانني العامل الذي ت�صكنه، واأن 
ال�صارد اأ�صري مقدماته".

آليات الكتابة السردية
سعد محمد رحيم

كرثت الدرا�صات التي حتاول تكري�ض فعل التا�صي�ض ملنجٍز 
، ما زال رهني اعادة ا�صتن�صاخ لـ » تقليعات  » طارئة ، عرب 

اال�صتفادة من الهالة االعالمية للعنونة بو�صفها مدخاًل هامًا 
ملنت ُاريَد لُه ان يجمع بني دفتيه ُخال�صة لتجارب ُمنتقاة 
بفو�صوية عالية وغري مدرو�صة ، مل ي�صتطع جامعها ان 

يوؤكد » فر�صيتِه » املجهولة والغائبة متامًا عن اي واقع اآين 
ُمعا�ض حتى وان كان لُه امتدادات على مدى ُعقود م�صت .

وال يعني بال�صرورة ان املُت�صدي للكتابة عن جتارب 
بعينها ، مُيكن لُه ان يختزل جُممل الفعل االبداعي حلركة 

ثقافية من خالل جمموعة حمدودة من الكتابات لكاتب 
واحد فقط . فقد تنا�صلت اال�صئلة الواحد تلو االآخر ، 

وهي تلهث �صاعيًة للح�صول على اجابة واعية وُمغلفة 
مبح�صو�صات معرفية وفكرية وجمالية مُيكن لها ان ُتولّد 
كائنا قائما بذاته ُي�صمى » امل�صرح العراقي » الذي مازال 

يرزخ حتت تاثريات جتارب جاءت من خارج احلدود بكل 
حمموالتها اجلمالية ، فهل منلك م�صرحًا عراقيًا ام لدينا 

م�صرحيون عراقيون ؟  . وبالتايل فان احلديث عن وجود 
جتربة را�صخة لها ما مُييزها عن باقي التجارب ، يجب 
ان يتوافر على عدة ان�صاق �صكالنية بعيدًا عن فر�صيات 

ُم�صبقة كي ن�صتطيع ان  ننفك من ظالل » التهوميات » التي 
حتاول جاهدة فر�ض هيمنتها على جُممل فعل التلقي لدينا 

. حماولة كتاب ) نظرية العر�ض امل�صرحي العراقي احلديث 
( ملوؤلفِه د. عقيل مهدي يو�صف ال�صادر حديثًا يف بغداد ، ان 

ُتنتَج ُمقاربة نقدية باجتاه تكري�ض وجود حقيقي لنظرية 
خا�صة بامل�صرح العراقي هي بحاجة لوقفة واعية ، ي�صبقها 
متكن وا�صح من اجتياز �صرطية فعل التنظري بعيدًا عن اي 

تهوميات ق�صدية ، وقبل التعر�ض ملنت الكتاب الذي ا�صدرتِه 
) دار ال�صوؤون الثقافية العامة _ وزارة الثقافة ( �صمن 
�صل�صلة ا�صدارات ا�صمتها بـ) �صل�صلة االبداع امل�صرحي ( 

واملتعارف عليِه ان اي ا�صدار عن هذِه الدار ال ُبداَّ وان قطع 

عدة ا�صواط زمنية حتى راى النور ، ومنها جلنة اخُلرباء 
، فهل ان هذا اال�صدار قد خ�صع ل�صطوة هذِه اال�صواط ؟ ، 
قراءة واحدة لُه تكفي لتبيان ان هذا اال�صدار مل يقطع اي 
�صوط منها ، وُهنا ُن�صكل على الدار انتقائيتها يف التعامل 

مع كاتب دون اآخر ، وهذِه حالة ُم�صخ�صة ومعروفة . مل 
ُيبني ُمدجن هذا الفعل ، اي ماهية لهذه النظرية ، وابعادها 

، ومل ُي�صبقها باي بيان جمايل او فكري مُيكن لُه ان يوؤ�ص�ض 
لهذه النظرية / الفر�صية ،  عالوة على وجود �صبابية يف 
خُمتلف تق�صيمات الكتاب / النظرية لناحية عدم احتكامها 

ل�صياق علمي او بحثي او ظاهراتي يك�صف عن منت النظرية 
التي هي باال�صا�ض ف�صفا�صة وغري حُمددة بان�صاق وا�صحة 

. ُهنا علينا تا�صري ما هدف اليه املوؤلف يف ُمقدمة ِكتابِه 
عندما » اختزل » جُممل الفعل النقدي املُحايث للنتاج 

امل�صرحي العراقي يف » ُمقارباتِه » التي اتخذت من منهج 
البحث الو�صفي / التحليلي يف نقوداتِه امل�صرحية الذي 

ان�صغل بتكري�ض فنيتِه وعلميتِه بح�صب تو�صيفاته لنتاجِه 
النقدي فيقول ) ان ا�صتمراري على النهج البحثي الو�صفي 

/ التحليلي يف النقد امل�صرحي الذي ان�صغلت بتكري�ض 
فنيتِه وعلميتِه ، ُيعزز من �صدقية » النتائج » التي عممها 

املُخرجون العراقيون ويوؤكد على اال�صتقاللية » االبداعية » 
لكل منهم ، حتى انني قد �صاطرتهم َهّمْ » االكت�صاف الروؤيوي 
» ، ودخلت معهم يف تكوين ال�صورة االخراجية وانخرطت 

مع ما ُعرف باحلداثة التجريبية يف م�صرحنا ( . ان هكذا 
تو�صالت للناقد ال يعني بال�صرورة انها احكام نهائية 

ُمغلفة بـ« تابو » ، خ�صو�صًا اذا علمنا ان النقد الو�صفي / 
التحليلي ، لطاملا ين�صغل باالن�صاء دون الغو�ض يف مكامن 

اللعبة امل�صرحية وفك طال�صمها . وبالتايل ومع هكذا 
تو�صيفات ، ُيق�صر الناقد باحكامِه تلك ، احلراك النقدي 

العراقي املاُلزم للفعل امل�صرحي ليجعلُه بغري ذا قيمة نفعية 
ُتذكر . ذكر املوؤلف / الناقد ، جمموعة من امل�صتغلني يف 
امل�صرح من فناين العا�صمة باعتبارهم عينات وافية من 

امل�صرح العراقي قام بتغطية » ابتكاراتهم » امل�صرحية طوال 
اكرث من عقدين وبالتايل ولدت من رحم تلك االبتكارات 

) التي مازالت جترت جتاربها ( نظرية خا�صة بامل�صرح 
العراقي ،  وجتاهل فناين امل�صرح العراقي يف املحافظات 
النهم ال يدخلون يف خطة الكتاب/ النظرية بح�صب قولِه 

دون تبيان ماهية هذا التجاهل واالق�صاء !! . والن املوؤلف 
/ الناقد ، بقياَّ حبي�ض خ�صبات م�صارح العا�صمة ، لذا فانُه مل 

ُي�صمن كتابِه / النظرية اي ُمقاربة نقدية لعر�ض م�صرحي 
عراقي من املحافظات وكانُه بهذا ُي�صر على ابقاء املعادلة 

ال�صقيمة » املركز والهام�ض » فاعلة ورا�صخة مع وجود هكذا 
طروحات قا�صرة تريد الغاء جهود االآخرين و�صط احتفاء 

ال منتهي بتجارب البع�ض دون �صواهم . ق�صم املوؤلف كتابه 
اىل �صتة ف�صول دون وجود حاكم » علمي » يحكمها . فغلبت 
االرجتالية على متون تلك الف�صول ، ُرغم ت�صمينها باقة من 
املُقاربات النقدية لعرو�ض م�صرحية عراقية وغري عراقية ، 

ُاريد لهذِه املقاربات مع وجود ا�صتعارات ن�صّية من موؤلفات 
�صابقة للناقد ، ان تكون نظرية قائمة بحد ذاتها . وُهنا 
ُن�صكل عليِه طريقتِه يف توزيع تلك املُقاربات التي �صبَق 
لُه ان ن�صرها يف ال�صحافة . احتوى الف�صل 13 مقاربة 
لعرو�ض م�صرحية ُقدمت يف ثمانينيات القرن املا�صي ، 
اما الف�صل الثاين على �صبعة ع�صر مادة منها 8 قراءات 
لعرو�ض م�صرحية قدمها د. �صالح الق�صب و د. فا�صل 

خليل وغريهم . فيما كانت الـ9 الباقية هي حوارات مع 
املوؤلف واخبار عن عرو�صه امل�صرحية يف 74 �صفحة اكلت 

من جرف الِكتاب ، فهل هذا تا�صي�ض واِع ملفهوم النظرية 
؟ . ويف الف�صل الثالث فقد انتقى الناقد / املوؤلف عرو�ض 

هي ابعد ما تكون ان تو�صف بعينات قابلة الدخالها �صمن 
مناهج البحث واال�صتق�صاء الدرا�صية كعر�ض » املحطة 

» لفتحي زين العابدين الذي حاول املوؤلف تدجينه نقديًا 
�صمن ت�صويقات جمانية ُتدعى نظرية . اما الف�صل الرابع ، 
ُه  ْمناَّ فنجد » ن�صفًا » كاماًل ملُجمل ُمقومات النظرية عندما �صَ
املوؤلف اربعة ُمقاربات ازعم انها دخيلة على منت الِكتاب . 

الثالثة ااُلوىل عن عرو�ض اجنبية �صبَق للناقد ان �صاهدها 
اما الرابعة فهي مادة ُمرتجمة عن خُمرج اوروبي ، فاين 

امل�صرح العراقي من هذا وما عالقته بها ؟ . ويف الف�صل 
اخلام�ض ، ا�صتمرت املجانية يف االحكام والنقودات 

والتو�صيفات . فيما ت�صمن الف�صل ال�صاد�ض ، ُمقاربات 
حاولت التحليق عاليًا عندما اتكات على فعل املُغايرة عن 

باقي متون الكتاب / النظرية .

مقدمة
يف مقدمة كتابه ، ذكر التابعي اأنه كتب 

ق�صة املطربة اأ�صمهان يف اأوائل عام 1949 
، ون�صر الق�صة يف جملة " اآخر �صاعة " 

امل�صرية ، واأنه �صاعتها قامت �صجة كبرية 
وثائرة جتاه ما كتب ، حيث انق�صم الراأى 

العام اإىل فريقني ؛ فريق كبري يهاجمه 
ويطلب منه التوقف عن اإكمال كتابة 

الق�صة ، وكان من بينهم ثري من اأعيان 
ال�صعيد ، هدد التابعي باحل�صور اإىل 

القاهرة لكي ي�صربه بالر�صا�ض الأنه نكاأ 
جراحه القدمية ؛ جراح اإعجابه وولهه 

با�صمهان ، وفريق اآخر قليل العدد وقف 
بجانبه وطالبه بامل�صي يف كتابة الق�صة 
حتى نهايتها ، ويذكر التابعي اأي�صًا اأنه 

كان قد وقف يف كتابة الق�صة عند حد قطع 
عالقته مع اأ�صمهان اأواخر �صهر يناير من 

عام 1942 ، ومن ثم فهو مل يذكر �صيئًا عن 
الفرتة ما بني يناير 1942 و�صهر يوليه من 
عام 1944 الذي توفيت فيه اأ�صمهان ؛ ماذا 
فعلت ؟ وكيف طلقها زوجها ح�صن االأطر�ض 
؟ وكيف وملاذا تزوجت اأحمد �صامل ؟ وكيف 

عادت اإىل م�صر ؟ وماذا حدث ؟ وملاذا حاول 
املرحوم اأحمد �صامل اأن يقتلها بالر�صا�ض ؟ 

اإىل اآخره ، وهو ما اأو�صح الكاتب اأنه ذكره 
بالتف�صيل يف هذا الكتاب . 

مفكرات اجليب 
يبداأ التابعي كتابه ب�صوؤال هو " كيف 

عرفت اأ�صمهان ؟ " منطلقًا لالإجابة عن هذا 
ال�صوؤال من خالل ما كان قد �صجله كتابة 

يف مفكرات اجليب اخلا�صة به ؛ حيث 
وجد اأن اأول مرة جاء فيها ذكر ا�صم " 

اأ�صمهان " يف تلك املفكرات ، كان يف يوم 
االإثنني 15 مايو �صنة 1939 حيث وجد 

الفقرة التالية " تع�صت عندي اأ�صمهان 
و�صقيقها فريد االأطر�ض وحممد عبد 

الوهاب وذهبنا اإىل " الكيت كات " واتفقنا 
على ال�صفر معًا اإىل اأوروبا ، ثم عدنا اإىل 

م�صكني وكان مع فريد فتاة اأجنبية من 
راق�صات الكيت كات ، وان�صرف اجلميع 

يف ال�صاعة اخلام�صة �صباحًا " ، ويوا�صل 
التابعي اأنه وجد يف مفكرة جيبه يف يوم 

17 مايو فقرة تقول " كلمتني اأ�صمهان 
بالتليفون وقالت اإن �صقيقها فوؤاد زجرها 

عندما �صمعها تكلمني اأم�ض بالتليفون 
حتى اأنه اأبكاها .. اإيه احلكاية ؟ هل هي 

كوميديا اأو حقيقة ؟ " ، ومما يذكره 

الكاتب اأي�صًا هنا اأنه مل يدون عن اأ�صمهان 
�صيئًا يف مفكرته خالل اأول يوم قابلها فيها 

حينئذ ـ اأبريل 1939 ـ الأنه اعتقد اأنها لن 
تكون اأكرث من " اأرت�صت " . 

اأبرز اأثر 
ويحكي التابعي عن عالقته االأوىل 

با�صمهان وروؤيته لها اأول مرة ، وكيف 
اأنه راآها �صدفة يف " �صالة " فنية مملوكة 

لـ ماري من�صور ـ اإحدى ممثالت م�صرح 
رم�صي�ض مب�صر ـ وهي واقفة على امل�صرح 

تغني يف ثوب اأ�صود اللون وقد لفت راأ�صها 
واأحاطت وجهها باإزار اأ�صود ، حيث كانت 

تغني وهي �صاهمة الطرف تنظر اأمامها 
وال تلتفت ال ميينًا وال ي�صارًا ، وال تلقي 

بااًل اإىل �صيحات ال�صكارى وتاأوهات 
املعجبني ، ويعرتف التابعي باأنها تركت 
يف نف�صه اأثرًا يف تلك الليلة ، طاملا تركته 

مرارًا وتكرارًا خالل رحلة معرفته بها 
وعالقتها معها ، هذا االأثر هو اأنه " �صيء 

يف  الرحمة  يبعث  م�صكني  نحيل  " �صغري 
ال�صدور ! حيث كان يف �صوتها الرقيق 
احلزين ـ كما يعرب التابعي ـ �صيء ما ال 

تاألفه االأذن الأول مرة ، واإن تكن ت�صرتيح 
اإليه " �صيء كثريًا ما حاولت اأن اأحدده 

واأجد له �صفة اأو و�صفًا اأو ا�صمًا فلم اأوفق 
حتى اليوم !" . 

تكّلف وا�سطناع
وي�صف التابعي بع�ض �صفات اأ�صمهان 

ال�صخ�صية ، فريوي اأنه قابلها يومًا مبكتب 
املو�صيقار الراحل حممد عبد الوهاب  

والذي كان يومئذ يف عمارة اآل راتب يف 
�صارع ال�صاحة ، حيث كانت تراجع مع 
عبد الوهاب اأوبريت " قي�ض وليلى " ، 

واأنه اكت�صف اأنها تتكلف وت�صطنع بع�ض 
احلركات والت�صرفات عندما تقابل �صخ�صًا 

ما الأول مرة ، حتى اأنها عندما راأته بعد 
انتهاء الربوفة مع عبد الوهاب ، حتولت ـ 
على حد تعبري التابعي ـ من املطربة التي 

كانت تغني من روحها وتذيب قلبها يف 
الغناء ، اإىل �صيدة �صالونات اأو اإىل ما 

ظنت هي اأنه ال�صلوك الذي يجب اأن تاأخذ 
به �صيدة ال�صالون فمدت يدها ت�صلح من 

و�صع الفراء الرخي�ض الذي كان يحيط 
بعنقها وبرق يف اأحد اأ�صابع يديها خامت 
فيه ف�ض زجاجي كبري .. ولكن مفرو�ض 

اأنه من اأملا�ض ، وحارت �صاقاها اأيهما 
ت�صعها على االأخرى ... يذكر التابعي اأنه 

حاول فيما بعد ـ بعد ان اأ�صبح هو وهي 
اأ�صدقاء ـ اأن ي�صفيها من هذا التكلف يف 

جل�صتها ويف حديثها ، لكن طبيعتها كانت 
اأقوى من اإرادتها عندما تلقى �صيدات اأو 

�صادة الأول مرة . 

عقد نف�سية 
وحتت عنوان " العقد النف�صية التي كانت 

حتكمها " ، يذكر التابعي اأن اأ�صمهان كانت 
تكره اأو تاأنف من الغناء اأمام ال�صيدات ، 
اللهم اإال اإذا كّن من �صديقاتها القدميات ، 

ويروي التابعي اأنه عندما �صاألها مرة بعد 
حفلة غنت فيها يف دار اأحد اأفراد اأ�صرة 

�صخ�صية كبرية : هل اأجدت الغناء ؟ ردت 
قائلة : كال .. بل غنيت زي الزفت ! وغنيت 

و�صلة واحدة وهربت من احلفلة .. ثم 
م�صت تقول ويكاد الدمع يطفر من عينيها 
: اأح�صن مّني يف اإيه ال�صتات دول عل�صان 

اأقف اأمامهم اأغني ؟ الله ينعل اأبو الزمن 
اللي خالين اأغني عل�صان اآكل عي�ض ! ومن 

ثم يقرر التابعي اأن اأ�صمهان كانت تعاين 
يومئذ يف جمال�ض ال�صيدات من عقدة 
نف�صية لعلها مركب النق�ض ! ويف هذا 

االإطار يقرر التابعي حقيقة اأنه ال يوجد 
اأمري واحد اأو اأمرية واحدة يف اأ�صرة 

االأطر�ض اأو الطر�صان التي تنحدر منها 
اأ�صمهان ، واأن اأ�صمهان كانت تتم�صك دائمًا 

بلقب االإمارة املزعومة بوحي من مركب 
النق�ض الذي كانت تعانيه يف تلك االأيام . 

اآمال .. ال اأ�سمهان 
ومما يوؤكده التابعي يف كتابه ، اأنه 

اكت�صف كراهيتها ال�صم " اأ�صمهان " فجاأة ، 
عندما اأر�صل اإليها �صلة من الزهور ومعها 

بطاقة �صكر بعد اإحدى حفالتها كتب عليها 
 " اأ�صمهان  املطربة  املحرتمة  ال�صيدة  " اإىل 

؛ حيث ثارت عليه وانفجرت وهي تكلمه 
تليفونيا ، واأخربته اأنها متقت ا�صم " 

ا�صمهان " واأن هذا اال�صم لي�ض ا�صمها ، 
اإمنا هو ا�صم م�صتعار تخفي وراءه ا�صمها 

احلقيقي وا�صم اأ�صرتها حر�صًا منها على 
عدم جرح كربياء االأ�صرة ، واأن االأغراب 
فقط هم الذين ينادونها با�صم اأ�صمهان ، 

اأما االأ�صدقاء فينادونها با�صمها احلقيقي 
عربيًا  ا�صمًا  به  ا�صتبدلت  " الذي  " اإمييلي 

هو " اآمال " . ويف هذا ال�صياق يوؤكد 
التابعي اأن االأ�صماء التي ي�صوقها ال�صيد 

فوؤاد االأطر�ض فيما ين�صره عن �صقيقته 
، ال اأ�صل وال ظل لها من احلقيقة ؛ واأنه 

مل يكن ا�صمها يف يوم ما ، وال ُعرفت يف 
يوم ما با�صم " بحرية اأو حرية اأو اأمل " 
اإىل اآخر ما قاله فوؤاد املذكور ، كما يقرر 
التابعي بخ�صو�ض ا�صم " اإمييلي " اأن 

طائفة الدروز الفاطميني التي تنتمي اإليها 
اأ�صرة الطر�صان الكبرية ، كانت تطلق 

على اأبنائها وبناتها اأ�صماء عربية �صميمة 
من اأ�صماء امل�صلمني واأ�صماء اأجنبية لغري 

امل�صلمني .  

حادثة انتحار 
ويورد التابعي يف كتابه ذكرًا حلادثة 

انتحار قامت بها اأ�صمهان ، حينما كانت 
ت�صكن يف �صقة باإحدى عمارات الزمالك 

بالقاهرة ، قريبًا من ملهى " الكيت كات " 
، ومل يكن يتواجد معها �صوى خادمتها 

، ويروي التابعي اأنه دخل عليها حجرة 
نومها ـ بعد اأن ات�صلت به اخلادمة ـ  

فوجدها يف فرا�صها وقد جمعت ركبتها اإىل 
�صدرها كاأنها تغالب اأملًا موجعًا وقد عال 

وجهها ا�صفرار �صديد ، وكانت اأ�صمهان قد 
ابتلعت اأنبوبة اأ�صربين كاملة ، فتم اإنقاذها 

؛ يقول التابعي " ولو اأنني رويت للقراء 
الق�صة كما روتها هي يومئذ يرحمها الله 

.. ق�صة انتحارها ، لعرف الذين يت�صدقون 
بحديث الف�صيلة وباآداب اللياقة ... اأية 
ماأ�صاة كانت تعي�ض فيها اأ�صمهان �صباح 

م�صاء ... واأنه حرام اأن توؤخذ بالنقد 
ال�صديد اأو باحل�صاب الع�صري ، والذي 
ي�صتطيع اأن يفهم .. ي�صتطيع اأن يعفو 

ويغفر ! " .

فتح ملف عالقاتها باملخابرات االإجنليزية والفرن�سية:

ير�سد تفا�سيل حياة املطربة االأكثـر اإثارة للجدل منذ حلظة امليالد وحتى الوفاة

كتاب “أسمهان تروي قصتها” ل� محمد التابعي..
ماهية النظرية وتهويمات العنونة

ا�سم الكتاب : نظرية العر�س امل�سرحي العراقي احلديث
املوؤلف : د. عقيل مهدي يو�سف

عر�س : ب�سار عليوي

عن دار ال�سروق امل�سرية بالقاهرة 
، �سدرت الطبعة الثانية من كتاب 

حممد التابعي " اأ�سمهان تروي ق�ستها 
القطع  من  �سفحة  و�سبعني  مائتني  " يف 

املتو�سط ، وهو اأحد الكتب املثرية يف 
مو�سوعه ؛ اإذ يتناول �سرية " اآمال 
االأطر�س " اأو اإمييلي االأطر�س اأو " 

اأ�سمهان " كما اأطلق عليها املو�سيقار 
داود ح�سني ، وهي واحدة من اأ�ساطري 
الغناء العربي احلديث ؛ حيث يت�سمن 

الكتاب تاأريخًا لها منذ والدتها على 
ظهر ال�سفينة التي هربت بوالدها 

�سراً من تركيًا ، وحتى وفاتها املريبة 
يف حادث �سيارة مروع على طريق " 

راأ�س الرب " ومروراً بعالقاتها اخلا�سة 
وزواجها من اأ�سهر الرجال يف عامل 

الفن وال�سحافة وال�سيا�سة ، كما 
يت�سمن الكتاب املو�سوع االأكرث اإثارة 

يف حياة اأ�سمهان وهو ملف عالقاتها 
باملخابرات االإجنليزية والفرن�سية 

وتو�سطها ال�سيا�سي بني كل منهما وبني 
اأ�سرة االأطر�س . جدير بالذكر اأن 

حممد التابعي ـ موؤلف الكتاب ـ جمعته 
باأ�سمهان عالقة طويلة على امل�ستوى 

ال�سخ�سي والعام . 

عر�س : اوراق
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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

جان جينيه )1987-1910( كاتب معروف 
بمواقفه السياسية الشجاعة،” وقد كان 

نّصه الشهير “أربع ساعات في شاتيال”، 
شهادة موجعة حررها بعد دخوله إلى 

المخيمات صبيحة المجازر الرهيبة التي 
ارتكبت عام 1982.

تتحدث مسرحية  “البارافانات” 
لجينيه عن حرب الجزائر. لكن البعد 

السياسي فيها ال يتوضع على مستوى 
الخطاب والكالم المباشر، وإنما في البنية 

المسرحية التي تطرح الواقع التاريخي 
في جدليته وتحوالته وتنقله على الخشبة 

بشكل ممسرح ولعبي عبر لغة متلونة 
تتأرجح بين الشعرية القصوى والهذيان 

اللغوي الذي يقارب العبثية.
أما برنار ماري كولتيس )1948-1989( 
فقد أتى إلى المسرح بعد أن عاش صدمة 

اكتشاف التجارب الحياتية المفاجئة 
خالل إقامته في نيويورك وغواتيماال 

ونيكاراغوا ثم أفريقيا العنف والرعب 
والجوع التي ستظل األساس في كل اعمله 

المسرحية وعلى األخص “معركة الزنجي 
والكالب”.


