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�صدر حديثًا عن املنظمة العربية للرتجمة كتابان جديدان 
هما »الراأ�صمالية واال�صرتاكية والدميوقراطية« تاأليف 

جوزيف �صامبرت، ترجمة الدكتور حيدر حاج اإ�صماعيل، 
والكتاب الثاين هو »ع�صر االإمرباطورية« تاأليف اإريك 

هوبزباوم، ترجمة الدكتور فايز ال�صّياغ.
وبح�صب �صحيفة »امل�صتقبل« اللبنانية يعد كتاب 

»الراأ�صمالية واال�صرتاكية والدميوقراطية« من اأبرز 
الكتب اخلا�صة بالنظرية االجتماعية يف القرن الع�صرين، 

واحتل مرتبة مميزة يف االأو�صاط العلمية منذ �صدوره 
عام 1942.

ويرى موؤلف الكتاب جوزيف اأ. �صومبيرت اأن بذور انهيار 
الراأ�صمالية كامنة يف داخلها هي نف�صها، ويف الوقت ذاته 
كان ناقدًا قا�صيًا لال�صرتاكية املركزية، وهذا ما اأثار جدااًل 

وا�صعًا حول الكتاب واملوؤلف معًا، اإال اأن �صومبيرت الذي 
رف�ض اأن يكون مدافعًا عن الراأ�صمالية وعن اال�صرتاكية 

املركزية، �صق طريقًا اأخرى ممهدًا ال�صبيل اأمام تفكري 
جديد باحلركات االجتماعية وبدورها املت�صاعد يف حياتنا 

املعا�صرة.
اأما كتاب »ع�صر االإمرباطورية« يوا�صل فيه املوؤرخ اإريك 
هوبزباوم حتليله املو�صوعي ل�صعود الهيمنة االإمربالية 
الغربية وتعاظمها واكت�صاحها جميع بقاع املعمورة، مبا 

فيها املجتمعات العربية واالإ�صالمية.
وفيما كانت هذه املجتمعات تدفع ثمنًا فادحًا جّراء الغزو 

االإمربايل وتدخل قائمة ال�صحايا، فاإن ما جتّلى يف العامل 
الغربي من مظاهر التو�صع االقت�صادي والتقدم العلمي 

والتقني واالرتقاء و�صيوع ال�صالم، اإمنا كان يخفي انهيار 
احلقائق الفكرية اليقينية القدمية التي ب�ّصر بها واأكدها 

املفكرون والفنانون والعلماء واملبدعون مبغامراتهم 
اال�صكت�صافية يف اأ�صقاع العقل الب�صري واأعماق النف�ض 

االإن�صانية. وما لبث ذلك الع�صر اأن تداعى مع ن�صوب 
احلرب العاملية االأوىل عام 1914، واندالع الثورة 

الرو�صية بعد ذلك بثالث �صنوات، ليبداأ بعدها »تاريخ 
القرن الع�صرين الوجيز«، يف كتاب ع�صر التطرفات الذي 

�صي�صدر عن املنظمة العربية للرتجمة.

مذكرات موريس بابون تصدر في باريس قريبًاالرأسمالية واإلمبراطورية.. كتابان لمنظمة الترجمة

�صدر عن معهد الواليات املتحدة لل�صالم كتاب »الطريقة االأمريكية بالتفاو�ض« تاأليف 
ري�صارد هـ. �صولومون، نيجيل كويني واآخرين، ويقع الكتاب يف 357 �صفحة من 

القطع املتو�صط. وبح�صب �صحيفة »البيان« االإماراتية يبحث الكتاب يف طبيعة 
امل�صاعب والتحديات التي يواجهها الدبلوما�صيون االأمريكيون يف بدايات القرن 

احلادي والع�صرين.، كما تتم درا�صة االآليات التي حتكم ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية 
ب�صكل عام وحماولتها فر�ض روؤيتها على اجلميع. ووفقًا للكتاب يجد الدبلوما�صيون 

االأمريكيون اأنف�صهم يف ال�صياق العاملي الراهن املعقد مرغمني على اإعادة النظر يف 
طريقتهم التفاو�صية، نظرًا للرتاجع الذي تواجهه قدراتهم الفعلية يف فر�ض روؤيتهم على 

االآخرين ويف مواجهة التحديات الراهنة. ويف اإطار االإعداد لهذا الكتاب اأجرى كل من 
ري�صارد �صولومون ونيجيل كويني مقابالت مع حوايل خم�صني من املفاو�صني االأمريكيني 

واالأجانب، ونتج عن هذه املقابالت ت�صنيف ل�صلوكيات املفاو�صني االأمريكيني باالعتماد 
على اأربعة دوافع اأ�صا�صية تتمثل يف »البعد العملي« والذي يتحّلى به رجل االأعمال من 

اأجل الو�صول اإىل نتائج ملمو�صة، و«احلر�ض« الذي يتحّلى به املحامي من اأجل اخلو�ض 
يف اأب�صط التفا�صيل، و«الت�صّرف« من موقع القوة العظمى التي تريد فر�ض �صروطها على 

االآخرين، و«احل�ض االأخالقي للمهمة املطلوب اإجنازها«. ويعد هذا الكتاب دلياًل لفهم ال�صبل 
الفاعلة اأثناء جوالت التفاو�ض مع الدبلوما�صيني االأمريكيني وغريهم ممن يقومون مبهمة 

التفاو�ض هذه. ويوؤكد الكتاب اأن م�صار املفاو�صات االأمريكية يخ�صع بدرجة كبرية اإىل 
تاأثري الطبيعة ال�صيا�صة والبريوقراطية للواقع احلكومي االأمريكي نف�صه، والذي يعاين 
من ال�صغط الكبري فيما يخ�ض اتخاذ القرارات، حيث ان الرئي�ض االأمريكي برغم متتعه 

ب�صالحيات كبرية لكنها خا�صعة بالوقت نف�صه لنفوذ الكونغر�ض.

تحليل »الطريقة األمريكية 
�صدر حديثًا للموؤرخ التاريخي البلجيكي كوليري كتاب جديد بعنوان بالتفاوض«

“كتابات االإمرباطور.. ذكريات اأكرب العظيم”، ويقع الكتاب يف 609 
�صفحة، ويتناول الكتاب اأحد اأعظم �صالطني املغول يف الهند جالل 

الدين اأكرب. ووفقًا ل�صحيفة “القب�ض” الكويتية قال املوؤرخ البلجيكي 
اأنه ا�صتوحى الفكرة من الت�صامح واالنفتاح العقلي اللذين متيز بهما 

االإمرباطور امل�صلم خالل الع�صور الو�صطى.
وقد مت اإطالق الكتاب خالل مرا�صيم احتفال عقدت يف ال�صفارة 

الهندية يف العا�صمة البلجيكية بروك�صل، واأعرب املوؤلف عن ده�صته 
الكت�صافه دعوة االإمرباطور الكهنة وكبار علماء امل�صيحية اإىل بالطه 

بهدف التعرف على الديانة امل�صيحية واإجراء مناق�صات مع كبار علماء 
امل�صلمني، معتربًا اأن هذه الدعوة متثل “االنفتاح العقلي والت�صامح 

البحت اللذين متتع بهما االإمرباطور اكرب”.
تعهد الكاتب البلجيكي ب�صبب اعجابه الكبري بتاريخ االمرباطور 

جالل الدين اكرب بكتابة �صريته الذاتية اخليالية.

يتواىل �صدور الكتب يف العا�صمة 
الفرن�صية باري�ض والتي تتناول حياة اأو 

اأحداث متعلقة بالرئي�ض الفرن�صي ال�صابق 
فرن�صوا ميرتان، وذلك خالل الذكرى 

الثالثني على و�صوله اإىل ال�صلطة عام 
.1981

وبح�صب حممد املزديوي ب�صحيفة "ال�صرق 
االأو�صط" من الكتب ال�صادرة كتاب لروالن 

دوما، وزير اخلارجية الفرن�صي االأ�صبق 
بعنوان "ال�صرب واجلرح" والذي يك�صف 

فيه بع�ض االأ�صرار عن عالقات زوجة 
ميرتان الغرامية مع اأحد م�صاعديها، بعلم 

من الرئي�ض، والذي عرف بدوره بعالقاته 
الغرامية والتي اأ�صفرت عن ابنته غري 

ال�صرعية مازارين باجنو، كذلك يك�صف 
الكتاب اأن الرئي�ض ميرتان فكر جيدا، يف 
فرتة معينة، يف تعيني روالن دوما وزيرا 
اأول، ولكن االأمر مل يتم ل�صغر �صن دوما، 

وغريها من االأمور ال�صيا�صية.
كذلك �صدر كتاب اخر بعنوان "بعد ثالثني 

�صنة" لل�صينمائي واالإعالمي �صريغ مواتي 
والذي كان اأحد املقربني مليرتان وم�صت�صاره 
فيما يخ�ض امليديا، ويربز بالكتاب التعاطف 
الوا�صح والوفاء الذي يكنه املوؤلف مليرتان، 

ويقدم الكتاب نف�صه باعتباره، كتاب الوفاء 
يف مواجهة كتب كثرية حاولت ا�صتغالل 

ميرتان وت�صويق بع�ض اأ�صراره.
اأما وزير الثقافة الفرن�صي ال�صابق جاك 

النغ فقام بدوره بتقدمي كتاب يتناول فيه 
الرئي�ض الفرن�صي ال�صابق وجاء حتت 

عنوان "مقتطفات من حياة متقا�صمة"، 
والكتاب عبارة عن ا�صتغال على اأر�صيفات 

�صخ�صية لديه من اأجل اإعطاء �صورة 
تقريبية للراحل، ويعترب الكتاب وفاء 

باجلميل للراحل ميرتان، باالإ�صافة اإىل ما 
اأجنزاه معا، حني كان وزيرا للثقافة.

مؤرخ بلجيكي يصدر كتابًا عن أعظم سالطين المغول

كتب تتناول سيرة ميتران بذكرى توليه الحكم

�صدر حديثًا عن دار ريا�ض الري�ض الرتجمة العربية لكتاب 
»ال�صيطرة الغام�صة: ال�صيا�صة، اخلطاب والرموز يف �صوريا 

املعا�صرة« للباحثة ليزا وادين. وبح�صب �صحيفة »احلياة« 
يبحث الكتاب يف ظاهرة متجيد احلاكم »حافظ االأ�صد« من 
خالل العرو�ض واخلطاب البالغي وال�صعارات الر�صمية، 

ولكن مل تفت الكاتبة وفقًا للمرتجم »املقاومة« التي كان يبديها 
ال�صعب ال�صوري، بخا�صة جتاه الطروحات املفرو�صة عليه. 

وخالل الكتاب ر�صدت املوؤلفة اأمثلة ملا اأ�صمته بـ »جتاوزات« اأو 
»انتهاكات« للخطاب الر�صمي. هذه التجاوزات مل تنُم وترتعرع 

يف ح�صن النظام ال�صلطوي فح�صب، بل ا�صتخدمت االأ�صاليب 
نف�صها، مثل التالعب باخلطاب والبالغة واالأعمال الفنية، 
والكوميديا، ور�صوم الكاريكاتري، كاآليات لهذه »املقاومة« 

ال�صلمية والعبقرية يف اآن واحد. وت�صري وادين اإىل اأن النظام 
رغم جناحه الن�صبي يف حمل املواطنني على االإذعان الأوامره يف 
امل�صاركة باملظاهرات واال�صتعرا�صات واإنتاج ال�صعارات الفارغة 

وا�صتهالكها، فاحلقيقة اأن غالبية ال�صوريني كانوا يتظاهرون 
باأنهم م�صدقون خطاب النظام، فكان اأغلبهم ي�صاركون يف هذه 

الطقو�ض دفعًا لل�صرر، وحر�صًا على ال�صالمة. وتبحث ليزا 
وادين يف ظاهرة تقدي�ض احلاكم، وتعيد من خالل كتابها درا�صة 

رموز ال�صلطة، من خالل اكت�صاف وكيف ميكن للطقو�ض والبالغة 
االإن�صائية لل�صلطة اأن تكت�صب قوتها ال من خالل كيف يفكر النا�ض 

فح�صب ولكن كيف يت�صرفون.

كتاب يبحث في »السيطرة 
الغامضة« للسياسة

ت�صدر يف باري�ض خالل هذا االأ�صبوع 
مذكرات موري�ض بابون حمافظ ال�صرطة 

الفرن�صية خالل الفرتة ما بني 1958 
و1967، والذي ارتكب العديد من اجلرائم 

بحق ال�صعب اجلزائري.
وبح�صب �صحيفة »اخلرب اجلزائرية ذكر 

النا�صر جان بيكوليك اأن بابون �صلم له 
مذكراته �صنة 2007، ولكنها مل تن�صر حينها 

نظرًا لوجود خالفات بني اأفراد عائلته 
بخ�صو�ض حقوق املوؤلف.

وقال بيكوليك يف حديث ل�صحيفة 
»لوفيجارو« الفرن�صية اأن مذكرات بابون 

تتناول ظروف حماكمته، و�صنوات خدمته 
حتت نظام في�صي املوايل للنازية، كذلك 
يتحدث موؤلفها عن ق�صية مرتو �صارون 

بباري�ض خالل حرب اجلزائر، حيث اأ�صدر 
بابون اأوامر باإلقاء اجلزائريني يف نهر 

ال�صني خالل مظاهرات اأكتوبر 1961.
جدير بالذكر اأن الق�صاء الفرن�صي كان قد 

اأ�صدر حكمًا بع�صر �صنوات �صجنا يف حق 
موري�ض بابون بتهمة ارتكاب جرائم �صد 

االإن�صانية، ب�صبب �صلوعه يف اإر�صال يهود 
فرن�صا اإىل املحرقة خالل احلرب العاملية 

الثانية، اأما باقي جرائمه التي ارتكبها يف 
حق اجلزائريني فظلت يف طي الن�صيان، 

حيث مات بابون عام 2007 دون احلديث 
عن م�صوؤوليته يف جرائم اأكتوبر 1961.

ومن املنتظر اأن تتناول مذكرات موري�ض 
بابون �صلوعه يف التعذيب املمار�ض 

مبزرعة اأمزيان ب�صواحي ق�صنطينة، 
خالل �صغله ملن�صب حمافظ جهوي لل�صرق 

اجلزائري خالل الفرتة ما بني 1956 - 
.1958

ومن جانبه ذكر املوؤرخ الفرن�صي اإيف 
كوريري اأن بابون �صجع التعذيب املمار�ض 

على املجاهدين باملزرعة املذكورة، لكنه لزم 
ال�صمت، و�صجع اإن�صاء خاليا ا�صتخباراتية 

ملتابعة املجاهدين على م�صتوى الوالية 
الثانية وال�صماح مبمار�صة التعذيب، 

وت�صجيع �صيا�صة االندماج.
ونظرًا للخربة التي اكت�صبها بابون يف 

قمع الثورة اجلزائرية فقد كلفه موري�ض 
بورغي�ض مانوري، وزير الدفاع الفرن�صي 

الختياره يف من�صب حمافظ ال�صرطة لقمع 
جبهة التحرير الوطني بفرن�صا.

�صدر حديثًا عن دار راندوم هاو�ض 
للن�صر رواية جديدة للم�صور الفوتغرايف 

النيجريي املهاجر للواليات املتحدة 
االأمريكية تيجو كول بعنوان »مدينة 

مفتوحة«، وتعد رواية �صرية ذاتية للموؤلف 
مبدينة نيويورك االأمريكية.

ووفقًا ملجلة »وجهات نظر« يرحل كول يف 
روايته اجلديدة بني الذاكرة والن�صيان 

حيث يجد نف�صه اأمام ثقافة م�صادة ت�صعره 
بالغربة، ويف الرواية ي�صتغرق املوؤلف 

يف التفكري مليًا يف وجه مدينة نيويورك 
العاملي، والتي يعي�ض فيها منذ عام 1992 

والذي كان ي�صعى للكتابة عنها ب�صكل يج�صد 
جتربته ال�صخ�صية للحياة فيها، والبحث عن 

هوية اإن�صانية لها.
عرب الرواية ي�صحب املوؤلف القارئ عرب 
�صل�صلة طويلة من الق�ص�ض واحلكايات 

التي تقع اأحداثها يف ال�صاعات االأوىل من 
ال�صباح، وتروي الق�صة جوانب من حياة 

مهاجر نيجريي يدعى » جولي�ض » من اأم 
اأملانية يدر�ض الطب النف�صي يف اإحدى 

جامعات نيويورك، وبطل الرواية هنا مييل 
اإىل العزلة على الرغم من م�صاعر الود التي 

تربطه باالآخرين.

يف اأوقات الفراغ يجد جولي�ض لذة كربى 
يف الت�صكع يف اأنحاء املدينة ملراقبة ما ي�صبه 

االأ�صباح احلقيقية يف ال�صاعات املبكرة 
من ال�صباح، لي�صف لنا بهدوء م�صاهداته، 

وما ي�صمعه ويفكر به، ثم يقدم ب�صورة 
بانورامية للمالمح املميزة جلزيرة منهاتن، 

وبالرغم من حميمية هذه املالمح، فاإنه 
يجد نف�صه م�صطرًا اإىل الك�صف عن �صعوره 

بالغربة.
وتلفت الرواية - بح�صب امل�صدر نف�صه - 

لكون مدينة نيويورك كانت دائمًا م�صرحًا 
ل�صراع الثقافات حتى قبل اأن ت�صهد يف 

تاريخها احلايل، والذي ارتبط كثريًا 
باأحداث احلادي ع�صر من �صبتمرب. فمن 
اجتثاث �صكانها االأ�صليني وهو ما ميكن 
ت�صبيهه باجتثاث تاريخها االأ�صلي، اإىل 
جتارة العبيد التي ا�صتهرت بها موانئ 

املدينة، واأثرت املوؤ�ص�صات املالية والتجارية 
حتى يف اأعقاب �صدور قانون منعها، اإىل 

ال�صك يف ثقافة االآخر، ومثل هذه االحداث 
كانت مرعبة باحلد الكايف بالن�صبة لبطل 
الرواية املهاجر والوافد على املدينة لكي 

ي�صتغرق يف التفكري، وتتحول معامل املدينة 
اجلميلة اإىل م�صاهد جحيمية بالن�صبة له.

مدينة مفتوحة .. رواية المصور النيجيري كول
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اإيران يف الذاكرة 
ا�صتهل املوؤلف كتابه بالتعبري عن " �صورة 
اإيران " يف ذاكرة العامل واالأمريكان قدميًا 

وحديثًا ؛ حيث كانت الذاكرة االأمريكية 
يف املا�صي ت�صتدعي " بالد فار�ض " خالل 

جمموعة من ال�صور الغريبة ـ على حد قول 
املوؤلف ـ " ن�صاء حمجبات وتوابل غريبة 

، واأ�صواق على �صكل متاهات ، ورجال 
يبيعون �صجادًا مليئًا بالزخرفة واالألوان 

الزاهية ، ورمبا بالدًا قدمية ، وملوكًا عظامًا 
مثل داريو�ض ، وك�صرى ، اأو قور�ض ، كما 

ي�صتدعي معارك مثل �صالمي�ض ، واملاراتون 
حيث واجه االإغريق جيو�ض اآ�صيا اجلرارة 

حتت رايات ملك امللوك الفار�صي " ، 
ويقرر الكاتب اأن ا�صم " اإيران " بالن�صبة 

لالأمريكيني يثري يف الذهن �صورًا متباينة 
جدًا " اآيات الله وهم يلقون ب�صرور العامل 
على " ال�صيطان االأكرب " ، واآخذي رهائن 
، واإرهابيني ، كما يذكرنا ـ يقول الكاتب ـ 

بعدونا الرئي�صي يف اخلليج الفار�صي ... 
كما اأنه يج�صد االإحباط لكثري من االأمريكيني 
" ثم يقرر املوؤلف اأن هوؤالء االأمريكيني طاملا 

رددوا الزمة غدت ماألوفة بينهم هي " ملاذا 
يكرهنا االإيرانيون كثريًا؟". 

املواجهة واخليانة
وحول ال�صبيل لفهم تلك املواجهة امل�صتمرة 

بني االإيرانيني واالأمريكان ، يقرر املوؤلف اأن 
ال�صبيل الوحيد لفهم مواجهة دامت خم�صة 
وع�صرين عامًا ـ اأو يزيد ـ هو معرفة تاريخ 

العالقة بني البلدين ، ففي ذلك التاريخ 
تكمن جميع عنا�صر الورطة الراهنة ، 

ويوؤكد الكاتب يف هذا ال�صياق اأن معظم 
االإيرانيني يعرفون ذلك التاريخ ، اأو على 
االأقل يعرفون ن�صخة حمرفة منه ، بينما 

ال يعرف االأمريكيون �صوى نذر ي�صري عنه 
، وهذا ـ يف راأي املوؤلف ـ اأول فارق عميق 
ثاٍو يف قلب حالة احلرب بينهما ، ويقرر 

الكاتب اأي�صًا ، اأنه عند التعامل مع اأمة 
كاالأمة االإيرانية ، فال مفر من معرفة ما�صيها 
البعيد ، مع اأن املا�صي القريب له عالقة قوية 

بامل�صتقبل القريب ، ، واأنه لي�ض باالإمكان 
فهم جذور الغ�صب االإيراين على الواليات 

املتحدة االأمريكية دون معرفة القليل عن 
اأ�صول انتماء االأمريكيني وحاالت الع�صر 
والي�صر التي حدثت خالل الن�صف الثاين 

من القرن الع�صرين ؛ فمعظم احلقد ال�صديد 
الذي يكنه كل جانب جتاه االآخر قد ولد ـ 

على حد و�صف املوؤلف ـ من االأمل الذي اأح�صه 
كل منهما يف اأوقات خمتلفة ، عندما اعتقد 

كل منهما اأنه قد تعر�ض للخيانة من قبل 
الطرف االآخر . 

من يحتاج ملن؟ 
وحول عالقات االحتياج التي حتكم عالقة 

البلدين اأمريكا واإيران ؛ كالهما باالآخر 
، قرر املوؤلف اأن الواليات املتحدة لي�صت 

بحاجة اإىل اإيران كما يحلو لبع�ض الكتاب 
اأن يردد ، موؤكدًا اأن اأمريكا مت عزلها عن 
اإيران خالل خم�ض وع�صرين �صنة ، ومع 

ذلك عرفت اأمريكا اأق�صى درجات االزدهار 
االقت�صادي والتفوق اال�صرتاتيجي يف 
تاريخها حيث مل يوؤد عدم وجود عالقة 

دافئة مع اإيران اإىل اإعاقة اأمريكا ، وعلى 
النقي�ض من ذلك يقرر الكاتب اأن االإيرانيني 

هم االأحوج لعالقة طيبة ودافئة مع الواليات 
املتحدة ، واأنه خالل فرتة العزلة مع اأمريكا 

ال�صابق ذكرها ، تعرث اقت�صاد االإيرانيني ومل 
تكن اأمورهم ح�صنة خالل تلك الفرتة حتى 
اأن الكاتبة روبن رايت ا�صت�صهدت يف اأحد 
كتبها عن اإيران ببائع اأحذية اإيراين جعل 

اأحد �صائقي البا�صات يندب قائاًل " االآن 
نعامل كمنبوذين . اأجانب قالئل ياأتون اإىل 

هنا . ويكاد من املحال اأن يح�صل االإيرانيون 
العاديون على �صمات دخول للذهاب اإىل 
اخلارج ، ولو مل يتعلق االأمر بنفطنا ملن 

املحتمل اأننا كنا وحدنا " . 

طالق �ساخب
وي�صبه الكاتب امل�صكالت االأمريكية ـ 

االإيرانية ذات اجلذور املت�صابكة بعا�صقني 
�صابقني مّرا بطالق �صاخب ولديهما الكثري 

من امل�صكالت والق�صايا ، ومن ثم فكل 
عقدة بينهما مت�صابكة تتكون من ن�صيج 

ندوب �صيكولوجية مرتاكمة طوال عقود ، 
فالبحر الوا�صل بينهما دائمًا يكون عر�صة 

للعوا�صف ، ويوؤكد الكاتب اأنه باالإمكان 
اأن يعزو املرء م�صكالت اأمريكا مع اإيران 

اإىل : دعم االإرهاب ، وال�صعي اإىل امتالك 
اأ�صلحة نووية ، واملعار�صة لعملية ال�صالم 

يف ال�صرق االأو�صط ، وتلغيم اال�صتقرار 
االإقليمي ، و�صجل رديء يف جمال حقوق 

االإن�صان ، ولكن على الرغم من ذلك يبقى 
عدم التوازن يف املعرفة التاريخية لعالقات 

البلدين ميثل م�صكلة اأكرب من كل تلك 
امل�صكالت ؛ ويعرتف الكاتب اأن االأمريكيني 

كاأمة م�صابون بفقدان الذاكرة لت�صل�صل 
االأحداث ، معتربًا اأنهم ين�صون ما يفعلونه 

بعد القيام به مبا�صرة ، واأنهم يف الوقت 
الذي يكنون فيه �صغينة ، ال ي�صتطيعون اأن 

يتذكروا ملاذا يحقدون ، ومن هذا املنطلق 
يدعو الكاتب االأمريكيني اإىل نبذ املا�صي 

االأليم والنظر اإىل امل�صتقبل ، وفهم م�صادر 
ال�صكوى االإيرانية من الواليات املتحدة 

وكذلك فهم الدافع االأمريكي يف احلقد على 
طهران ؛ يقول الكاتب " الوقت منا�صب االآن 

كي نفكر يف كيفية ت�صوية خالفاتنا " . 

العراق واأفغان�ستان 
ويوؤكد الكاتب اأن الفارق كبري بني م�صكالت 

اأمريكا مع العراق واأفغان�صتان ، عنها مع 
اإيران ، مو�صحًا اأنه ما من اإجابات �صهلة 

مل�صكالت اأمريكا مع اإيران ؛ ففي م�صكالت 
الواليات املتحدة مع العراق واأفغان�صتان 

كان دائمًا هناك خيار ب�صيط ومبا�صر 
ملعاجلة امل�صكالت التي خلقها �صدام ونظام 

طالبان ، وهذا اخليار نف�صه يوؤكد الكاتب 
اأنه حمال يف احلالة االإيرانية ، اإال اإذا قامت 

اإيران بعمل ع�صكري مبا�صر �صد الواليات 
املتحدة دومنا ا�صتفزاز ، ومن ثم فجميع 

اخليارات على الطاولة ، وتفعيلها اأ�صعب 
بكثري مما يبدو للوهلة االأوىل ، واأنه من 

اجلدير اأن يتذكر جميع االأطراف اأنه خالل 
خم�ض وع�صرين �صنة ـ منذ احتالل ال�صفارة 

االأمريكية يف طهران ـ حولت الواليات 
املتحدة كل �صيا�صة ميكن ت�صورها ، من 

اإعالن حرب غري معلنة  ، اإىل تنازالت 
من جانب واحد ، لكن هذا مل يحل اأيًا من 

م�صكالت اأمريكا مع اإيران رغم كون بع�صها 
اأكرث جناحًا من بع�صها االآخر يف حتقيق 

اأهداف اأمريكية ثانوية ، ويوؤكد الكاتب 
هنا اأن امل�صكلة الكبرية لدى االإيرانيني اأنهم 
يفهمون تاريخ العالقات مع اأمريكا على اأنه 

حجر عرثة م�صتمرة ، كما اأن ما يعرفونه 
على اأنه تاريخ هو يف معظم احلاالت تلفيقة 

م�صوهة من قبل املتحم�صني القوميني ، 
املتدينني واملارك�صيني . 

حتديات وفر�س 
ويف اخلتام يوؤكد الكاتب دعوته الأ�صحاب 

القرار يف االإدارة االأمريكية الفاعلة ، 
ال�صتغالل التطورات احلالية والقادمة على 

ال�صاحة االإيرانية ، خا�صة ما يتعلق مبا 
ميكن ت�صميته " انفتاح كبري على العامل " 

؛ حيث ميكن يف راأي الكاتب اأن توؤدي هذه 
التحوالت اإىل طرح جمموعة من التحديات 
والفر�ض للواليات املتحدة ، ومن ثم ميكن 
اأن تكون اأمريكا قادرة على متهيد الطريق 

لعالقة اأف�صل مع اإيران يف امل�صتقبل ، ورغم 
اعرتاف الكاتب باإمكانية اأن تواجه اأمريكا 

بع�ض التهديدات االأكرث خطورة ، اإال اأنه 
اأكد اأنه من االأهمية مبكان اأن تبداأ الواليات 

املتحدة باتخاذ قرارات جوهرية حيال 
اإيران ، واأن تر�صم �صيا�صة لتحقيق اأهدافها ، 
بعيدًا عن ترك تلك ال�صيا�صة بني اأيدي وكالة 
الطاقة الذرية واحللفاء االأوروبيني الذين ال 

يهتم اأحد منهم كثريًا باحلر�ض على اأف�صل 
امل�صالح االأمريكية، واأنه لذلك من ال�صعب اأن 

حتول اأمريكا اهتمامها بعيدًا عن امل�صكالت 
التي ت�صتهلك العراق واأفغان�صتان والعربية 

ال�صعودية ، وغزة وال�صفة الغربية.

حمل ر�سالة ترحيب با�ستطالع اأمريكي نحو عالقة دافئة مع اإيران: 

كتاب "اللغز الفارسي" ل� كنيث بوالك ... يتصفح 
الصراع الخفي بين الهيمنة األمريكية والتطلع اإليراني

الكاتب يشبه المشكالت األمريكية ـ اإليرانية ذات الجذور المتشابكة بعاشقين سابقين مرا بطالق صاخب

الكاتب يؤكد استغناء أمريكا عن إيران ، ويقرر حاجة األخيرة لعالقات دافئة مع األولى

عر�س: حم�سن ح�سن

يف �ستمائة وثمانني �سفحة من القطع الكبري ، �سدرت الرتجمة العربية لكتاب The Persian Puzzle  اأو " 
اللغز الفار�سي " ملوؤلفه " كنيث بوالك   " ، عن دار الفرات للن�سر والتوزيع بلبنان من تعريب وترجمة حممد 
اجلورا ، وهو اأحد الكتب املتميزة يف مو�سوعه الذي يتناول ال�سراع اخلفي بني الواليات املتحدة االأمريكية 
واإيران الفار�سية على الزعامة النووية وال�سيا�سية يف العامل ، والذي يتناول اأي�سًا مالمح العالقات املتبادلة 

بني البلدين قدميًا وحديثًا ، ومدى اإمكانية التو�سل اإىل عالقات دافئة بينهما . جدير بالذكر اأن الكتاب 
جاء يف ثالثة ع�سر ف�ساًل ، بخالف املقدمة واخلامتة. 

�صدر عن جمموعة البحث يف الق�صة الق�صرية 
باملغرب موؤلف ق�ص�صي بعنوان »توازيات« 

للقا�ض املغربي حممد ال�صايب. 
وميتد هذا املوؤلف على مدار اثنتني و�صبعني 

�صفحة من احلجم املتو�صط، حمتويا على 
العناوين االآتية: كربيت اأحمر، الكتاب، �صحنة 

اخلريف، �صحابة هاربة، اعوي�صة، العني يف 
العني، مطر الو�صل، ولكنها مل تعرف �صيئا، 

العودة، لعنة التذكر.. عناوين، واإن اختلفت 
نربتها فاإنها ذات �صياغة لغوية و�صفية، تعرف 

مو�صوفها باالإ�صافة اأو اخلرب.
واإذا كانت ال�صفة امل�صرتكة تدل على البحث 

والرتحل ؛ فاالأمر يف هذه الدائرة الق�ص�صية 
ل�صيق ب�صخو�ض تبحث عن م�صتقر مل�صاراتها 

املتموجة ولو يف املعنى داخل احلياة 
والوجود.

ــ منت الق�ص�ض:
تتعدد موا�صيع هذا احلكي �صمن توازيات 

حكائية؛ اأي م�صاهد متقابلة اعتمادا على عني 
�صارد توؤثث فراغا ما يف مكان ما. ويبدو هنا 
يف »توازيات« اأن الكاتب ي�صلط ال�صوء على 

�صخو�ض مطبوعة بالكد والعناء اليومي. وهي 
تطرح ال�صوؤال با�صتمرار حول م�صائرها بني 

تبدالت مت�صارعة؛ 
بل اأكرث من ذلك 

فال�صخو�ض املقدمة 
هنا بالتدرج الق�ص�صي 

كمظاهر ووجهات 
نظر تعترب اأداة بحث 
يف النف�ض االإن�صانية 

عن ذاك املعنى للحياة 
لالحتماء به �صمن 

طاحونة اليومي 
وتفا�صيله ال�صالبة 

للقيم االإن�صانية 
النبيلة.

يف ق�صة »كربيت 
اأحمر« يتناوب 

الرواة عن �صرد 
حكاية واحدة مرادفة 

حلياة �صخ�صية 
عثمان الفقرية والبئي�صة والعاملة بعاملها على 

عفويتها واملوغلة يف غرابتها واملتعددة يف 
غرفتها اأو مربعها. تقول نف�ض الق�صة: »قال 

الراوي االأول:... عثمان هادىء على الدوام، 
ال يغ�صب، ال يرفع �صوته، ال يخا�صم اأحدا، 
ال يرت�صح لالنتخابات، ال ي�صوت، ال يتكلم 
عن ما�صيه، ال ي�صتكي من ارتفاع االأ�صعار، 

ال يظهر اأيام االأعياد، ال يزور اأحدا... مي�صي 
مطاأطئ الراأ�ض ويعود كذلك، وعلى حمياه 

ت�صرق ابت�صامة لطيفة، ال تفارقه اأبدا«. حكاية 
ذات حلقات قدمت من طرف رواة ي�صعون اىل 
االإحاطة بحياة �صخ�صية مركزية لها حمولتها 
االجتماعية والنف�صية والفكرية اأي�صا، فغدت 
مع رواة متعددين حياة مقعرة ومباأرة بع�ض 

اجلوانب تبعا لزوايا النظر. اأما ق�صة »الكتاب« 
فتقدم رجال �صبعينيا يقراأ كتابا كهدية من 

زوجته املتوفية بعد اأن فرغت يده من احلياة 
االأ�صل، الكتاب كف�صل من حياته ومن الق�صة 

اأي�صا، يعترب كقر�ض تهدئة لرجل خا�صر يف 
احلروب ال�صابقة ويف االإجناب.. �صخو�ض 

تقراأ وتغدو مقروءة يف الكتاب نف�صه. 
تقول هذه الق�صة: »الكتاب هدية من زوجته 
التي ماتت قبل خم�ض �صنوات، قراأه رفقتها 

�صطرا �صطرا، وكلمة كلمة، وظل بعد رحيلها 
يغو�ض يف موجه دون ملل اأو كلل، اأهدته اإياه 

حني عاد من حربه االأخرية، فالرجل خا�ض 
حروبا عديدة، لكنه خ�صرها كلها«. نف�ض ال�صمة 

ال�صردية التاأليفية املتمثلة يف ت�صليط ال�صوء 
على �صخو�ض، وتتبع م�صاراتها اخلا�صة 

املطبوعة باالنك�صار يف املا�صي والتيه يف 
احلا�صر يف دروب املدينة امل�صوهة املالمح 

كما �صخو�صها مبا فيها املثقفة. الكل يف 
»توازيات« يبحث عن مالحمه االأ�صلية �صمن 

مرايا منك�صرة، جتزيء بني �صلب فظيع وحنني 
متلبد، فيتعدد التوازي املت�صظي الذي اليف�صي 

اإال لنف�صه.
يف هذه امل�صاحات ال�صردية على اختالف 

عناوينها، نالحظ الرتكيز على العودة لنف�ض 
املكان، بعد حلظة بعاد واإبعاد، فال �صيء 

يتغريما عدا التبدالت املم�صوخة.. ال�صيء الذي 
يوؤدي اإىل مزيد من اال�صتغوار النف�صي �صمن 
عالقة الذات بذاتها وبالعامل. ال�صخو�ض هنا 

مفردة تواجه الق�صايا بعذاب نف�صي ي�صعى اإىل 
االحتماء ب�صراب ذاك التيه يف الكتاب اخلا�ض 
اأويف الق�صة .. وكالهما على �صلة قوية بكتاب 

احلياة االأ�صل.
ـ تقنيات �سردية

تثري اأمامك هذه املجموعة تقنية ال�صارد 
البالغة التعقيد يف احلياة ال�صردية؛ الأن ال 

حكاية بدون طريقة يف احلكي تخفي وراءها 
متو�صع الكاتب 

وزاوية هند�صته 
للق�صة وتاأثيثها 

الداخلي الذي يوهم 
بهذا اخلارج دوما. 

وهنا ميكن طرح 
ال�صوؤال: هل ميكن 

تقدمي حكاية واحدة، 
مبنظورات �صردية 

عدة كما ذهب القا�ض 
حممد ال�صايب يف 

ق�صته »كربيت 
اأحمر«؟. لكن املثري 
الذي يطرح هنا اأن 

الروؤى ال�صردية لي�صت 
فقط تقنيات �صردية، 

بل روؤى على قدر كبري 
من خلفية الكاتب 

وجتربته االإبداعية. 
وعليه، فال�صارد هو طريقة يف احلكي من 

ورائها يحرك الكاتب خيوط لعبه ال�صردي 
مبقروء ومتخيل ي�صمح بخلق اأي ت�صابك 

مف�ض؛ ولي�ض ت�صابكا مغلقا ومعطوبا. يبدو 
اأن الكاتب حممد ال�صايب يتح�ص�ض �صارده يف 
اأكرث من ق�صة يف »توازيات«، �صاعيا اإىل خلق 

م�صافة بينه وبني �صارد حمايد، يرتك �صرده 
ينمو دون تدخل فج فيه، بل ي�صتدعي القارئ 

للم�صاركة يف البناء الداليل للن�صو�ض.
من جهة اأخرى، ميكن التوقف واأنت تقراأ 

هذه املجموعة على الت�صمني احلكائي؛ اأي 
فالق�صة االأم تنبني على حكايات �صغرى. 
وهو ما اأدى اإىل التوالد وتقدمي امل�صاهد 

وهي مت�صي ب�صكل متواز من خالل تقنيات 
ربط »زواج، عالقات..«. فتكون حكاية كل 

ق�صة مقعرة يف املكان والزمان، مكان ال�صفر 
واملكان االأ�صل، �صمن زمن منك�صر بني 

املا�صي واحلا�صر. ال�صيء الذي اقت�صى ذاك 
التحرك املتعدد لل�صارد بني و�صعيات برامج 

�صردية تبقى مفتوحة دون ات�صال عرب توارد 
احلاالت باأفعال �صريعة، انعك�صت على الزمن 
الذي يبدو �صريعا، مقدما مل�صاهد عديدة، على 
خيط مكتظ، ق�صري النف�ض ب�صكل ملول منذر 

بانفجار يف حبال ال�صرد.

»توازيات«.. شخوص تبحث 
عن مالمحها األصلية في مرايا 

منكسرة
عر�س: عبد الغني فوزي

حول ال�سبيل لفهم تلك 
املواجهة امل�ستمرة بني 

االإيرانيني واالأمريكان ، يقرر 
املوؤلف اأن ال�سبيل الوحيد لفهم 
مواجهة دامت خم�سة وع�سرين 

عامًا ـ اأو يزيد ـ هو معرفة 
تاريخ العالقة بني البلدين ، 

ففي ذلك التاريخ تكمن جميع 
عنا�سر الورطة الراهنة ، 

ويوؤكد الكاتب يف هذا ال�سياق اأن 
معظم االإيرانيني يعرفون ذلك 
التاريخ ، اأو على االأقل يعرفون 

ن�سخة حمرفة منه ، بينما ال 
يعرف االأمريكيون �سوى نذر 

ي�سري عنه.
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يف حماولة اخرى لفهم وتب�صيط فل�صفة مارتن 
هيدجر، وبعد الولوج يف عملية معقدة من فهم 

لهذه الفل�صفة ثم تب�صيطها، ياأتي كتاب "ا�صكالية 
الوجود والتقنية عند مارتن هيدجر"، للباحث 

اجلزائري اإبراهيم احمد يف 152 �صفحة من 
القطع املتو�صط، "ا�صافة اىل الفكر اجلزائري" 

كما يقول مقدم الكتاب د. عمر مهيبل.
الكتاب احتوى على اربعة ف�صول بني فيها 

احمد ا�صول فل�صفة هيدجر، وتاأ�صيلها 
لالختالف والبحث عن احلقيقة الوجودية 

لالن�صان، حيث ال نراها.
ويقول مقدم الكتاب ان "�صبب اعجابي 

بكتاب ابراهيم احمد، هو جممع التناق�صات 
لدى هيدجر، فيه اجتمعت �صعرية هولدرن، 

والغة تراكل، ومثالية هيجل، ونقدية كانط، 
وعدمية نيت�صة، واخريا فينومنوجليا ا�صتاذه 

هو�صرل".
والكتاب الذي �صدر عن الدار العربية للعلوم 

ومن�صورات االختالف، جاء وكما و�صفه مهيبل 
انه "حماولة جادة من قبل ابراهيم احمد 

يف تب�صيط ما هو معقد يف فل�صفة هيدجر 
دون الوقوع يف اال�صفاف، وتفكيك ما هو 

مركب دون الوقوع يف الرتاكمية واالطناب، 
وان عملية قراءة هيدجر ثم اعادة انتجاه 

عملية معقدة لي�ض بالن�صبة لنا فقط، بل حتى 
للغربيني، فقد ظل كتاب "الكينونة والزمان"، 
دون ترجمة فرن�صية كاملة حتى �صنة 1986، 

عندما ا�صدر فران�صوا فيزان ترجمة كاملة 
للموؤلف، وكان هيدجر قد كتبه عام 1927".
وقد تناول الف�صل االول من الكتاب: ماهية 

وجينالوجيا املفهوم "الوجود والتقنية" 

وقد ق�صمه املوؤلف اىل مبحثني، االول: ماهية 
الوجود والتقنية، والثاين: جينالوجيا 

الوجود والتقنية، ويناق�ض يف املبحث االول 
ازمة الوجود وكيفية تعاملها مع التقنية 

اجلارية اليوم، فالتقنية يف العامل الغربي 
كما يقول احمد يف مبحثه االول "تفتعل من 

التبدالت ما يكفي النتاج طفرة حقيقة يف 
تطور الفكر العقلي، واحداث بذلك قطيعة بني 

االن�صان وما�صيه".
اما يف املبحث الثاين فقط بداأه احمد با�صئلة 

عن الوجود "لنحاول ان ننحت الوجود 
تاريخيا، ونبحث له عن ا�ص�صه النظرية، 

ونت�صاءل كيف �صيتاأ�ص�ض تاريخيا؟، وما هي 
رهاناته الكربى".

اما الف�صل الثاين فقد جاء حتت م�صمى: 
هيدجر بني الفيمنولوجيا وا�صكالية الوجود، 
واي�صا �صم مبحثني االول بعنوان: ظواهرية 

هو�صرل وقوتها النظرية على مرجعية 
مارتن هيدجر، والثاين: مفهوم الوجود يف 

فل�صفة مارتن هيدجر،  ويتناول احمد يف 
املبحث االول منه كيفية تقبل الوجوديني 
لفينومينولوجية هو�صرل، ومنهم هيدجر 

الذين مل يقبلوها على نف�ض النحو الذي طرحه 
هو�صرل بها، وكيفية تطويرها لتتالءم مع 

اغرا�صهم اخلا�صة.
اما املبحث الثاين من الف�صل فقد  ناق�ض فيه 

اجوبة هيدجر حول الوجود، ال�صوؤال االزيل 
والقائم يف كل الفل�صفات.

ويف الف�صل الثالث: التقنية وعالقتها 
بالوجود، والذي �صم مبحثني كما بقية 

الف�صول االخرى، يناق�ض احمد يف املبحث 

االول: مفهوم التقنية يف خطاب هيدجر 
االنطولوجي، وي�صتعر�ض فيه راأي هيدجر 
بارتباط العلم بالتقنية، وتاأكيد هيدجر على 

ان " اب�صط نظرة يلقيها املرء على التطور 
التقني لالن�صان عرب الع�صور املختلفة تقنعه 

بان االت�صال الوثيق بني العلم والتقنية ظاهرة 
حديثة العهد". اما املبحث الثاين فقد و�صمه 

احمد بـ" ازدواجية العالقة بني ثنائية الوجود 
والتقنية/ وبني فيه ان ما يتجلى من خالل 

البحث ان "مبداأ االنتاجية هو غياب االختالف، 
وان التقنية ت�صعى  نحو التطابق واالن�صجام 

وتهاب التنوع واالختالف".
ويف الف�صل الرابع: التقنية بني القيم الروحية 

واال�صرتاتيجيات ال�صيا�صية، وقد عنون 
املبحث االول منه: التقنية وازمة القيم يف 

القرن الع�صرين، وفيه يبحث احمد كيفية تعامل 
هيدجر مع االو�صاع االجتماعية واملعطيات 

الفكرية، و"هل كانت االر�صية مهياأة لربوز اول 
اأرها�صات فل�صفية هيدجرية معادية؟".

ويف املبحث الثاين: حدود التقنية وابعادها 
عند مارتن هيدجر، يناق�ض فيه احمد ان كانت 

التقنية هي العامل اخلارجي الوحيد التي حتد 
من احلرية الفردية، ام هناك ا�صباب ودوافع 

اخرى؟، ويقول احمد "كيف �صينظر هذا 
الفيل�صوف الوجودي لبناء ن�صق فل�صفي يوؤكد 
حقيقة احلرية الفردية؟، ومتى ت�صتطيع الذات 
حتقيق وجودها كم�صروع حر، وهل باإمكانها 

جتاوز كل االكراهات اخلارجية والداخلية 
التي حتول دون ذلك، كالتقنية والقلق على 

�صبيل املثال؟".

قراءة جديدة الشكالية الوجود
 والتقنية عند هيدجر

عر�س: اوراق
يطرح الكاتب ال�صوداين النيل عبد القادر عن: العرب اون الين

اأبو قرون منطلقا من الن�صو�ض القراآنية 
وما يقول اإنه اكت�صافات اأثرية نظرية 

مغايرة لق�صة مو�صى وفرعون جتعل املكان 
هو ال�صودان وال�صخ�صيتني �صودانيتني. 

وقد ورد ذلك يف كتاب ابو قرون الذي حمل 
عنوان "نبي من بالد ال�صودان.. قراءة 

مغايرة لق�صة مو�صى وفرعون".
الكتاب الذي �صدر عن املوؤ�ص�صة العربية 
للدرا�صات والن�صر ورد يف 123 �صفحة 

متو�صطة القطع مع خرائط و�صور.
وقد جرى تقدمي الكتاب على غالفه بال�صكل 

االتي.. "هل خرجت الديانة اليهودية 
حقا من م�صر.. وهل كان فرعون مو�صى 

يعي�ض هناك.. وهل �صحيح ان مو�صى عليه 
ال�صالم جنا مع قومه بقطع البحر االحمر 
ب�صربة ع�صاه.. وملاذا بعث الله لفرعون 

نبيني هما مو�صى وهارون معا.. وماذا 
عن ال�صحرة واخل�صر والطور واالحداث 

االخرى.."
هذه الت�صاوؤالت قد توحي يف البداية ب�صك 

علمي يف الق�صة ولكننا بعد قليل ن�صل 
اىل ان لدى املوؤلف ت�صليما كامال بالق�صة 
الدينية لكن ال�صك يرتكز على املكان فهو 
-عنده- ال�صودان ولي�ض م�صر. ونتيجة 

هذا القول تعني ان اال�صخا�ض �صودانيون 
اي�صا كما يقول.. واملوؤلف ينطلق من 

القراآن وال يتناول اال قليال بع�ض الق�ص�ض 

التوراتية عن املو�صوع.
ا�صاف التقدمي يقول "هنا قراءة جديدة يف 

تف�صري االآيات القرانية التي وردت بحق 
نبي الله مو�صى وعدوه فرعون وتك�صف 

بال�صور والوثائق اي�صا وبالتف�صري املغاير 
ملا اعتاد عليه امل�صلمون واملوؤرخون على 

مدار اأربعة ع�صر قرنا الآيات القراآن... عن 
حكاية خمتلفة تقول باأن �صمال ال�صودان 

او بالد النوبة هي املوطن اال�صلي ملو�صى 
وفرعون واأن نهر النيل هو املكان الذي 

�صربه مو�صى بع�صاه فان�صق اىل ن�صفني 
وتفا�صيل اخرى ت�صري اىل اأن وجود بني 
ا�صرائيل يف بالد ال�صودان يعود اىل اأيام 
كان جدهم نبي الله يو�صف... عزيزا على 
م�صر كما تبني �صبب وجود يهود من غري 

بني ا�صرائيل من اأ�صول افريقية مثل 
اليهود الفال�صا يف اثيوبيا.

عليه  تعود  ما  لكل  �صادمة  قراءة  "اإنها 
امل�صلمون واملف�صرون واملوؤرخون 

اأي�صا.. اأما �صاحبها فهو املفكر التنويري 
والباحث ال�صوداين ال�صيخ النيل عبد 

القادر ابو قرون."
وللموؤلف الذي توىل الوزارة �صابقا العديد 
من الكتب "وقد واجه كثريا من امل�صايقات 
والعنت ب�صبب ارائه اجلريئة وطروحاته 

التجديدية يف الفكر اال�صالمي."
ويف خال�صة ملا طرحه املوؤلف قال "قد 

يكون فرعون مو�صى هو الفرعون اال�صود 
املقاتل تهرقا الذي جاء ذكره يف التوراة 

ا�صعيا" ..  و�صفر  الثاين...  امللوك  "�صفر 
وكان قد اتخذ تاني�ض عا�صمة له وهي ما 

تعرف ب�صان احلجر ليكون قريبا من بالد 
ال�صام لياأمن خطر اال�صوريني، وقد خا�ض 

تهرقا حروبا �صد اال�صوريني مبن فيهم 
ملوك واأمراء فل�صطني وفينيقيا ويهوذا

بهزميته  احلروب  تلك  نتيجة  جاءت  "وقد 
ورجوعه اىل نبتة.. وقد يكون رد فعله 
على هزميته يف فل�صطني -حيث ي�صكن 

بنو ا�صرائيل- هو ازدياد حقده وغ�صبه 
على من �صكن معه يف مملكته من بني 

ا�صرائيل.. وطغيانه".
يف  ذلك  بعد  �صنني  خم�ض  ق�صى  اأن  "وبعد 

الت�صييق على بني ا�صرائيل كانت نهايته 
غرقا يف نهر النيل يف تعقبه ملو�صى... 

وذلك يف �صمال ال�صودان يف احدى 
انحناءات نهر النيل التي تكرث يف املنطقة 

ما بني ال�صالل الثاين والرابع.. وهذا ما 
يعلل وجود هرم ثان له يف �صادنقا غري 

هرمه املعروف يف نوري. ولي�ض الأي اأحد 
غريه من الفراعنة ال�صود هرمان. ومن 

املحتمل ان اتباعه قد بنوا هذا الهرم الثاين 
كمقربة رمزية."

وقال اإنه ال يوجد يف �صيناء حاليا جبل 
با�صم الطور "ومل يذكر القراآن التقدي�ض 

جلبل بل ذكر واديا مقد�صا... اأما التوراة 
يف �صفر اخلروج... فقد ذكرت ا�صم اجلبل 

واأثبتت  مقد�ض.  جبل  "حريب" وهو 
االأبحاث ان �صيناء ال يوجد فيها جبل بهذا 

اال�صم."
وقال اإن اللغة امل�صرية القدمية كانت 

م�صتعملة يف مملكة نبتة وان جبل الربكل 
كانوا ي�صفونه باأنه مقر االله اأمون رع 
وبذلك اكت�صب �صفة اجلبل املقد�ض اأو 

اجلبل املبارك. وتنطق تلك ال�صيغة كاالآتي 
"امون رع حريب وعب جو" ومعناها االله 

امون رع املقيم يف اجلبل املقد�ض.
ولفظ حريب يف اللغة امل�صرية القدمية 

يعني املقيم اأي اأن ا�صم حريب يف التوراة 
من املرجح اأنه جاء نتيجة لن�صبة االله 
امون اىل اجلبل حيث اأنه كان اجلبل 

املقد�ض الوحيد يف وادي النيل واملنطقة 
املحيطة.

ا�صاف "لذلك فمن امل�صتبعد اأن يكون 
مو�صع تكليم الله... ملو�صى هو بجبل يف 

�صيناء. كما اأن التكليم كان من �صاطىء 
الوادي االأمين وال يوجد �صاطىء يف 

�صيناء وال�صياغ يدل على اأن اجلبل 
بقرب ال�صاطىء. ولكننا ميكن ان جند 
جبال مقد�صا بالقرب من عا�صمة مملكة 

كو�ض. هذا اجلبل هو جبل الربكل �صمايل 
ال�صودان كما �صبق ذكره. وهو يقع �صرقي 
نهر النيل يف احدى انحناءاته. واملرجح 

ان هذه هي املنطقة التي حدث بقربها عبور 
مو�صى ببني ا�صرائيل وغرق فرعون يف 

النهر."
ويورد ابو قرون عددا من احلجج 

والرباهني وال�صور ومنها ملومياءات 
ومتاثيل للتدليل على وجهة نظره.

ويذكر هنا ان بع�ض املوؤرخني وعلماء 
االآثار اأعربوا عن �صكهم يف وجود اليهود 

يف م�صر.. وقبل مدة من الزمن األقت 
املوؤرخة وعاملة االثار الدكتورة هيلني 

�صادر من اجلامعة االمريكية يف بريوت 
حما�صرة ا�صت�صهدت فيها باآراء عدد من 

املوؤرخني اال�صرائيليني اجلدد يف جامعة 
يف  �صكوكهم  عن  اأعربوا  ابيب" حيث  "تل 

وجود العربانيني التاريخي يف م�صر.

كاتب سوداني: موسى وفرعون
 من بالد النوبة

يو�صف  ــعــودي  ــص ــ� ال ــاعــر  ــ�ــص ال جمــمــوعــة 
هو  عنوانا  حملت  التي  ال�صعرية  الرحيلي 
وبنب�ض  بتوتر  تت�صم  ال�صدور«  يف  »التي 
منها  عدد  يخلق  و�صور  ومو�صيقي  نف�صي 
بدا  ال�صاعر  لكن  احيانا  النف�ض  يف  متعة 
نف�صه  وابــقــى  وقــدمي  جديد  بــني  مرتجحا 

�صمن منط تقليدي.
التزم  الرحيلي  يو�صف  ق�صائد  مــن  عــدد 
منطا تقليديا يف ال�صكل البنائي وان حاول 
تلك  ويف  بتجديد  يوحي  مبــا   « »تق�صيمه 
اخلطابية املدوية التي تطل مبا�صرة فتذّكر 

بال�صعر املنربي وان مل تكن منربية دائما.
مميزة  �صورا  ال�صاب  ال�صاعر  عند  ان  اال 
جند  كنا  وان  احلــاالت  بع�ض  يف  موحية 
عددا من �صور ذهنية ياأتي نتيجة تخطيط 
بارد وتبدو هذه ال�صور يف بع�ض االوقات 

مفتعلة على عك�ض �صور اخرى ناجحة.
وقد احتوت املجموعة على نحو 38 ق�صيدة 
متفاوتة الطول بني ق�صرية وق�صرية جدا.
متو�صطة  �صفحة   77 يف  الــكــتــاب  وجـــاء 
القطع و�صدرت عن » الدار العربية للعلوم 
املدينة  ـــــادي  و«ن بــــريوت  يف  نــا�ــصــرون« 

املنورة االدبي« يف املدينة املنورة.
كثافة  ذا  �صعرا  عمليا  جاءت  االهــداء  كلمة 
رمزية،  جمــازيــة  ب�صور  يــزدحــم  وامــتــالء 

يقول:

اليه ..
مرتعا بال�صكينة

مزدحما باحل�صور.«
الق�صيدة االوىل »ن�صيب » تنقلنا اىل اجواء 
�صعراء رمزيني جاءت ق�صائدهم يف قوالب 
تقليدية وزنا وقافية. يقول.. »رويدك حتت 
االدمي نبي توّرد يف املوعد االأجدب ت�صوع 
املختبي  الــفــرح  ب�صنبلة  كفه  مــن  احلقيقة 
بقمح الرمادة بال�صل�صبيل ترقرق يف �صجر 

ال�صب�صب...«
يف ق�صيدة »خرير« ينتقل اىل منط تعبريي 
املو�صيقي  الــدوي  ذاك  فيه  بقي  وان  اخــر 
جدة  على  التقليدي  بــالــدوي  يــذكــر  الـــذي 
فيه و�صور رمزية وعلى �صعي من ال�صاعر 
اىل »«تقطيع«« وخلق فراغ بني كالم واخر 
با�صطر من النقاط، يقول كاأنه يتابع حديثا 

�صابقا:
»بل خائف مرتقب

املهر نهرك
ت�صتبيح الهمزة العرجاء

م�صتعر املنى »واملاء ا�صل« ت�صتهيه مائ�صات 
االبجدية.

اأيها املخبوء
بني ريا�صنا »
املاء بني يديك

ا�صراب االفول »
االوزان  املتعددة   « ت�صريح   « ق�صيدة  ويف 
الرمزية  الت�صويرية  تلك  تــربز  والقافية 

حتى يف نقل الواقعي. يقول:

»ا�صلمت مييني
لرجال ي�صطادون ال�صرفات »رجل يت�صاءل« 

يف م�صهد �صرطي موهوب
يقتلع النظرة »تلو النظرة« اذ يرفع قّبعة

ال  فيما  يــتــدخــل  او  يــنــهــى«  »او  ــاأمــر  ي او 
يعنيه.

رجل ينب�ض ذاكرتي
ي�صتخرج احالما نخرة.

فتزمله  املــــيــــت«  الـــبـــحـــر  يـــــــذروه  رجـــــل 
ال�صحراء...............«

تقليدية  يــانــعــة««  »«غـــربـــة  قــ�ــصــيــدة  ويف 
ممو�صقة حتاول ان تطل يف �صكل ق�صيدة 
والقافية  الوزن  تقليدية  فعال  وهي  تفعيلة 
وكان من االجدر ان تكتب بال�صكل التقليدي 

اي ال�صدر والعجز، يقول:
»جودي بنزفك »وا�صقيني« من البدد

وا�صتنبتي وح�صة امليعاد
يف ابدي

وا�صتوقفي رع�صة التاريخ
وانتظري..

حتى امّل �صمائي
من �صحى رمدي

حتى امّل حكاياتي
واأنرثها »ا�صالء ملحمة« يف ظل مرتعد.«

اىل  تامة  �صبه  عــودة  نا�صجة«  »كبوة  يف 
وقافية  ــا  ووزن غنائية  خطابية  التقليدي 
وان مطّعما مب�صحة رومان�صية يف املطلع، 

يقول:
»متخندق يف ال�صارع املتواري 

الغيب اهلي واالفول دياري
ا�صرجت من ريح النوا�صخ موكبي 

و�صكبت يف ع�صف الرجاء مداري
تتماي�ض الزالت يف تغريبتي

فت�صوغ من ن�صف االباق جداري
ا�صلمت مينائي لكهفك غافال

ال خري يف بحر بغري دوار..«
موحيان  وبــدايــة  مطلع   »»»2« »هــجــاء  يف 

و�صور رمزية جميلة يقول:
»ال »تقل..دمع«�صراب القلب

يقطر
دمية للناظرين

»قب�ض«  عمرنا  هوام�ض  على  والــالهــثــون 
يذوب بن�صمة.«

جميلة  �صورة  عن  منــوذج  »«�صعراء««  يف 
عليها  تــطــغــى  ان  تــلــبــث  ال  الـــبـــدايـــة  يف 
قدر  على  متيزها  على  هي  ذهنية  �صورة 
يو�صف  يــقــول  التقريرية  و  الــــربودة  مــن 
انفا�صها  ال�صم�ض  تفقد  الرحيلي..«عندما 
�صرفات  »مــن  ال�صحو  نقطف  الغمام/  يف 

الكالم.«
يف »«غروب«« �صورة مركبة جميلة موحية 

يقول ال�صاعر :
»جارة 

حتمل البي�ض كل �صباح
و�صيجارة

يحمل الظل 
ابناءها االربعة.«

النموذج  جتربة  تتكرر  »«ن�صيحة««  ويف 

ال  رمــزيــة  �ــصــور  يف  بجمال  ينطلق  الـــذي 
يلبث الق�صم الثاين من الق�صيدة ان يحمل 

اليها تقريرية باردة يقول :
» يرتفع ال�صوت

جتاهده اجلدران
يتغلغل يف اال�صمنت

ويغفو
انت تبوح باخطائك فجاأة »وترتاجع فجاأة« 

ولكن ال�صوت النائم يف اجلدران
قد ي�صتيقظ فجاأة »فارفع مئزرك االن« حتى 

ال يرفع مئزرك اجلريان.«
» رجال  » �صور تقريرية يقول  »«خيبة  يف 
�صفو  يعكر  ـــاأر  وف  « ر�صفة  يف  ــذوبــون  »ي

املحيط.«
وال  ومنطق  منظومة  فكرة  »«مــهــم««  ويف 

تتحول اىل دفء ال�صعر يقول:
»كيف حتيك معطفا للماء..

فقطرة  »قـــطـــرة«  الـــقـــطـــرات  حتــ�ــصــب  ان 
»تقي�صها« وت�صمن الهواء.«

تفت�ض  مقززة  ولكنها  �صورة  »لــوحــة«  يف 
فيها عن اجلمال حتى يف القبح يقول:

»ت�صّبث  قمل  االذن  �صحمة  من  ت�صاقط/   «
بال�صارب املخملي« لوحة ر�صمتهاامراأة««

البليغة  مناذجها  فمن  املنظومة  الفكرة  اما 
مــا جــاء حتــت عــنــوان هــو »انــتــظــار«، قال 
ال�صاعر »احلروف م�صّرجة باخلطيئة/ ت 

ن �ض ج »يف رحم االمنيات.« 

»رويرتز«

اأ�صبح ال�صويدي �صتك الر�صون 
الكاتب االأكرث قراءة يف اأوروبا 
خالل عام 2010 بعد اأن حاز ما 

يقرب من 24% من الكتب املبيعة 
يف 14 دولة باالحتاد االأوروبي، 

وحتى نهاية عام 2010 بيع من 
كتاب »االألفية« حوايل 31 مليون 

ن�صخة يف اأكرث ِمن 40 بلدا.
وطبقا لت�صنيف موؤ�ص�صة روديكر 

في�صينبارت املُتخ�ص�صة بالكتب 
االأدبية، كما نقلت عنها �صحيفة 

»الوطن« ال�صعودية، فاإن �صتك 
الر�صون قد تقدم على الكاتبة 

االأمريكية، �صتيفاين ميري، �صاحبة 

ال�صل�صلة الق�ص�صية »ال�صفق« التي 
جاءت يف املرتبة الثانية.

اأما الكاتب االأمريكي من اأ�صل 
اأفغاين، خالد ح�صيني، �صاحب 

كتابّي »اأيل طائر من كابول« و«األف 
�صم�ض �صاطعة«، احتل املرتبة 

الثالثة.
وقد اأغرى االأدباء ال�صويديون 

القراء االأوروبيني اأكرث من غريهم 
من الكتاب بعد اأن جاء الكاتب 

هيننك مانكيل، يف املرتبة العا�صرة، 
ومواطنته، كاميليا الكبريك، يف 

املرتبة 14 ليزداد بذلك ثقل ال�صويد 
يف القائمة.

ما يتعلق بالكتاب الفرن�صيني فقد 
جاءت الروائية مورييل باربري، 
�صاحبة رواية »اأناقة القنفذ« يف 

املرتبة ال�صاد�صة، والروائية، 
تاتيانا دو روزنيه التي تكتب 

باللغة االإجنليزية والتي ن�صرت 
للتو روايتها »زهرة« يف املرتبة 

التا�صعة، واآنا كافالدا �صاحبة 
رواية »منفذ جميل« يف املرتبة 

الـ12.
اأما الكاتب مارك ليفي الذي كاَن 

كتابه »�صارق الظالل« االأكرث مبيعا 
يف فرن�صا العام املا�صي، فقد 

جاء يف املرتبة االأخرية )20( من 

الت�صنيف.
وجاءت اللغة الفرن�صية يف املرتبة 

الرابعة من حيث اللغة االأ�صلية 
املُمثَّلة يف هذا الت�صنيف االأوروبي 

بعد االإجنليزية، وال�صويدية، 
واالإيطالية.

وتتكون ثالثية الر�صون )1954 ـ 
2004( من »الرجال الذين يكرهون 

الن�صاء«، وقد متت ترجمتها 
لالإجنليزية حتت عنوان »الفتاة 

بو�صم التنني«، و«البنت التي 
لعبت بالنار« التي متت ترجمتها 

لالإجنليزية، و«اإنفجار خيال عظيم« 
التي متت ترجمتها لالإجنليزية.

»ألفية« الرسون األكثر قراءة في أوروبا 2010  

»التي في الصدور«.. صور ونبض نفسي وموسيقي وبقاء في نمط تقليدي
عر�س: جورج جحا
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عن دار االأوائل للن�صر والتوزيع ب�صوريا ، 
�صدرت الطبعة الثالثة من كتاب » املا�صونية 
واملنظمات ال�صرية ماذا فعلت ؟ ومن خدمت 

؟ » للكاتب عبد املجيد همو ، يف خم�صمئة 
وثالثني �صفحة من القطع املتو�صط ، وهو 

كتاب ق�صمه موؤلفه اإىل ق�صمني ؛ االأول ناق�ض 
فيه التنظيمات ال�صرية على مر التاريخ 

، بدءًا من معابد طيبة ، وحتى الع�صر 
الو�صيط واحلديث ، فتطرق املوؤلف اإىل ما 

اأخذته املا�صونية عن تلك التنظيمات ، واإىل 
حتليل الكهنوت االأول يف طيبة ، والقوة 

اخلفية التي اأن�صاأها اليهود يف عهد عزرا ، 
ثم يف عهد اأغريب ، ثم عاد فناق�ض ُكّهان مرتا 

والغنو�صية العرفانية ، ويف الق�صم الثاين 
اأفرد الكاتب م�صاحة كبرية ال�صتعرا�ض 

تفا�صيل دقيقة ومثرية عن ن�صاأة املا�صونية 
وتفرعاتها . 

الكهنوت والقوة اخلفية
يف الف�صل االأول من الكتاب حتدث الكاتب 

عن تعاليم » الكهنوت االأعلى يف طيبة وكيف 
اأن هذه التعاليم كانت متثل الدرجات ال�صبع 

العليا لالن�صمام للعبادة ال�صرية امل�صرية ، ثم 
حتدث يف الف�صل الثاين عن جماعة » القوة 
اخلفية » ، وكيف اأنها تاأثرت ببع�ض تعاليم 

» الكهنوت االأعلى » لدى امل�صريني القدماء ، 
واأنها كانت فكرة اقرتحها » حريام اأبيود » 

امل�صت�صار اخلا�ض للملك » هريود�ض اأكريبا » 
يف اليوم الرابع والع�صرين من �صهر حزيران 

يف ال�صنة الثالثة واالأربعني بعد امل�صيح 
باأور�صليم القد�ض ، وذلك ملقاومة االنت�صار 

امل�صتمر لتعاليم امل�صيح ، وينقل الكاتب 

بع�ض خطابات امللك اليهودي التي يدعو فيها 
اإىل تر�صد امل�صيح والق�صاء عليه ؛ حيث قال 

هريود�ض » اإن ما جرى ومازال يجري منذ 
ن�صاأ الدجال ي�صوع لهو حري بزيادة االهتمام 
وال�صعي الإيجاد و�صيلة ت�صاعدنا ملكافحة تلك 

الفئة من ال�صعب الذين على قلتهم ي�صلون 
النا�ض بتعاليمه ... » ثم يقرر الكاتب اأن ق�صم 

االأع�صاء الت�صعة املوؤ�ص�صني لهذه اجلماعة 
كان يت�صمن خروجًا �صريحًا على تعاليم كل 

االأديان ، وانتماًء متينًا للتعاليم الهدامة لذات 
اجلماعة . 

ميرتا 
ويف الف�صل الثالث يتحدث الكاتب عن جماعة 

االآلهة » ميرتا » وعبادتها ، وكيف اأن عبادة 
ميرتا هذه انت�صرت من م�صدرها يف فار�ض 
اإىل بابل واليونان ، وتبعًا لقوة الفر�ض يف 

ذلك الوقت ، ومن ثم دخلت االإمرباطورية 
الرومانية ، وو�صلت اإىل لندن نف�صها اإذ 

وجد هناك معبدا لها ، ويقرر الكاتب اإنه قيل 
عن ميرتا اإنه مينح عبدته النجاح يف العامل 

باالإ�صافة اإىل االأمن وال�صعادة يف العامل 
االآخر ، واإنه كان يف االأ�صل جنيًا ؛ اأي املمثل 

الدنيوي للقوة غري املرئية التي تتحكم يف 
حياة الب�صر ، واإنه لعبادة ميرتا تاريخ اأبعد 

من �صتة اآالف عام حيث يعتقد املوؤمنون 
بها اأن ميرتا لي�ض جمر جني من الثمانية 

والع�صرين جنيًا ، واإمنا هو اجلني الوحيد 
الذي اهتم بالب�صر ، وا�صتطاع اأن يعدهم 

بحاجاتهم ويحقق لهم رغباتهم . كما يذكر 
الكتاب ثالثة مو�صوعات طق�صية ا�صتخدمها 

عبدة ميرتا هي » التاج » كمعادل لل�صم�ض 
وقوة من النوع العلوي اخلارق ، و » املطرقة 

اأو القب�صة » كرمز اإىل الن�صاط االإبداعي 
لالإن�صان ، و » الثور » كبديل للطبيعة 

والذكورة والتكاثر . 

الغنو�سية العرفانية 
وخالل الف�صل الرابع من الكتاب ، يناق�ض 

املوؤلف تاريخ اجلماعة الغنو�صية ، وكيف اأن 
عددًا هائاًل من الطال�صم الغريبة ومن االأحجار 

املنقو�صة يحمل دلياًل على قوة منظماتها 
ال�صرية التي انتع�صت وازدهرت يف اأ�صكال 

خمتلفة خالل القرون االأوىل القليلة ، قبل 
ظهور امل�صيحية وبعدها مبا�صرة يف ال�صرق 

االأو�صط ، حيث كانت �صورة » اأبراك�صا�ض 
» اأحد الرموز وال�صعارات ، وهي عبارة عن 

ج�صم اإن�صان يرتدي لبا�ض اجلندي ، ويحمل 
بلطة املعركة وكاأنه يهدد عدوًا ما ، ويف 

يده الي�صرى درع بي�صاوي ال�صكل كتبت 
عليه اأحيانًا كلمتا القوة » اأياوة ، �صابوت » 

، بينما كانت راأ�ض هذا الكائن املخيف راأ�ض 
ديك مبنقار مفتوح ، �صاقاه اأفعيان توامان 

، ينثنيان للجوانب ، ويظهر حتت ال�صورة 
اأحيانًا ما ي�صبه دوي الرعد ، ويذكر الكاتب اأن 

ا�صم » اأبراك�صا�ض » تبعًا للتعددية ال�صحرية ، 
وجد اأنه يعادل 365 وهو عدد اأيام ال�صنة . 

�سيخ اجلبال
ويتطرق الكاتب يف اجلزء الثاين من الكتاب 
اإىل ذكر بع�ض الفرق االإ�صالمية ال�صرية فيما 

بعد االإ�صالم ؛ فيذكر ق�صة ح�صن بن ال�صباح ـ 
قائد جماعة » احل�صا�صون » ـ اأو �صيخ اجلبال 
وكيف اأنه كان يزعم اأنه ظل الله على االأر�ض 

، حيث ا�صتطاع اأن يجعل حتت طواعيته 
�صبعني األف رجل  وامراأة يف كل اآ�صيا ، واأن 

يلقى الرعب يف قلوب الرجال من بحر قزوين 
اإىل م�صر يف ق�صة هي االأكرث غرابة يف كل 
ق�ص�ض اجلمعيات ال�صرية يف العامل ، وعن 

تاأثري هذه اجلماعة عامليًا ينقل الكاتب عن 
�صيد اأمري علي ـ امل�صت�صرق ال�صهري ـ قوله » 

ا�صتعار ال�صليبيون من احل�صا�صني املفهوم 
الذي اأدى اإىل تكوين كل اجلماعات ال�صرية 

والدينية والدنيوية التي عرفتها اأوروبا 
؛ فمنظمات امل�صيفني والهيكليني وجماعة 

ي�صوع التي اأ�ص�صها اأغنايو�ض ليوال ، وكذلك 
الدوممينكان الوح�صيون ، والفرن�صي�صكان 
، كل هوؤالء يت�صابهون كثريًا جدًا مع الفرقة 

االإ�صماعيلية ال�صرقية ) احل�صا�صون ( » . 

ال�سليب الوردي 
اأما جماعة » ال�صليب الوردي » ال�صرية ، 
فيذكر عنها الكاتب اأن معاملها ظهرت عام 

1614 مع ظهور اأحد الكتب الدعائية بعنوان 
» فاما فرامنتادي�ض » ، هذا الكتاب الذي حكى 

ق�صة تاأ�صي�ض هذه اجلماعة ؛ حيث اأن�صاأها 
النبيل االأملاين كري�صيان روزنكروز يف 

القرن الرابع ع�صر ، وهو يف �صن ال�صاد�صة 
ع�صرة عندما اأخذه بع�ض الرهبان اإىل قرب�ض 

وهو يف طريقه اإىل االأر�ض املقد�صة ، اإىل اأن 
و�صل اإىل البالد العربية ودر�ض يف م�صر ، 

ثم عاد بعلومه العربية من م�صر اإىل اأوروبا 
، ف�صكن اإ�صبانيا الأنهم يوؤمنون بهذه العلوم 
، والأن روزنكروز كان �صخ�صية منفتحة ذا 

عقلية روحية حتب البحث واالكت�صاف ، فقد 
ان�صحب اإىل اأملانيا ووجد له اأتباعًا عديدين 
، �صاغ بهم احلكمة العظمى التي تلقاها يف 

اإطار نظام عام ينقذ االإن�صانية ، ومات عن 
عمر يناهز املائة ، وكانت منظمته �صرية تعمل 

يف معاجلة املر�صى جمانًا ، ويف عام 1804 
ت�صبب اأحد اأتباعه يف نب�ض قربه حيث وجدت 
و�صفات غريبة وخمطوطات بحروف مذهبة . 

املف�سدون يف االأر�س 
ويف ختام الكتاب ، وبعد ذكر تفا�صيل 
مثرية جدًا تهم كل الباحثني يف جمال 

اجلماعات ال�صرية يف العامل ، يوؤكد الكاتب 
اأن املا�صونيني يحر�صون على اختيار 

املنت�صبني اإليهم من ذوي املكانة املالية اأو 
ال�صيا�صية اأو االجتماعية العلمية اأو اأية 

مكانة ميكن اأن ت�صتغل نفوذها الأ�صحابها يف 
جمتمعاتهم ، واملا�صونية لذلك حتر�ض كل 

احلر�ض على �صم امللوك والروؤ�صاء والوزراء 
وكبار موظفي الدولة ونحوهم ، ومن ثم 
يتو�صل الكاتب اإىل اأن » املا�صونية » هي 

برامج املف�صدين يف االأر�ض ، الذين تتلخ�ض 
اأعمالهم يف بث الذعر والرعب يف النفو�ض 

الب�صرية عن طريق االإرهاب والتخريب 
و�صن احلروب ال�صاربة �صد العامل ، والعمل 

على تقدي�ض العن�صر اليهودي ومتجيده و 
الدعوة لعبادته ، ويف ذات الوقت العمل على 

م�صخ العقل الب�صري يف قيمه ومعتقداته 
االإن�صانية الروحية كافة ، وجترده من كل 

والء لغري املا�صونية وتعاليمها ، اإىل اأن 
يكفر املوالون للما�صونية بالله والوطن 

واالأمة والقيم واملقد�صات كلها ، وكما تو�صل 
العامل ال�صوفييتي » ف .ي. �صكورالتوف » 

اإىل اأن احلركة املا�صونية تعترب اليهودية 
دينًا علمانيًا ، بحيث اأدت هذه ال�صلة اإىل 

االلت�صاق القوى بني احلركة املا�صونية 
واحلركة ال�صهيونية ، وهي �صلة مهمة يف 

تف�صري الكثري مما يحدث يف العامل اليوم .   

يحصي منظمات العالم السرية، ويفضح 
أيدي اليهود في تأسيسها

محاضرات ادوارد سعيد بطبعة "بال اخطاء"

عر�س: �سفاء عزب

يف طبعة جديدة ومنقحة، وحتمل اعرتاف 
املرتجم ح�صام الدين خ�صور، والذي قال 

من  للقارئ  يجب  كما  العمل  هذا  اقدم  "مل 
قبل، فثمة اخطاء حاولت تداركها يف هذه 

الطبعة"، هكذا ي�صدر كتاب "اآلهة تف�صل 
دائما" الدوارد �صعيد يف طبعة جديدة، 

والذي ي�صم جمموعة حما�صرات القاها 
�صعيد �صمن �صل�صلة حما�صرات ريث 

ال�صهرية والتي اخرجتها اذاعة البي بي 
�صي.

يقول خ�صور يف كلمته ان "الكاتب يقدم 
روؤية غرام�صي وبيندا للمثقف بطريقة 
توؤ�ص�ض لروؤيته، ثمة اكرث من جيل بني 

غرام�صي وبيندا من جهة، وادوارد �صعيد 
من جهة اخرى، وهذا اجليل او نحوه من 

الزمن جعل الكاتب يرى ان الواقع ينت�صر 
لغرام�صي، ومع ذلك ظل يدور يف فلك 

كائنات بيندا املثقفة واال�صتثنائية جدا، 
ولعله يف النهاية ويف اجلوهر يتخذ موقف 

بيندا بالذات".

ويذكر خ�صور ان "�صعوبة ترجمة هذا 
الكتاب، هو دقة عبارة الكاتب وا�صولبه، 

وحتديدا يف هذا الكتاب، النها حما�صرات 
القيت �صفهيا، مع انها اعدت بعناية بالغة، 

وقد ترك ذلك اثره على ا�صلوب الكتاب، 
وزاد يف �صعوبة التعامل مع الن�ض والتي 

طالت جملته لتاخذ يف اماكن عديدة فقرة 
كاملة".

اآلهة تف�صل دوما، والذي جاء يف 148 
�صفحة من القطع املتو�صط عن دار 

التكوين، �صم �صت حما�صرات وهو 
املجموع الكلي للمحا�صرات التي القاها 

�صعيد، يف �صل�صلة حما�صرات ريث، بواقع 
حما�صرة ا�صبوعيا وملدة �صتة ا�صابيع، 

وكان وقت املحا�صرة ثالثني دقيقة فقط.
�صعيد يف اوىل حما�صراته: �صور 

املثقف، يناق�ض �صور املثقف من خالل 
تعريف وحتليل املفكر الي�صاري اأنطونيو 

غرام�صي من خالل دفاتر ال�صجن "كل 
النا�ض مثقفون"، والذي ق�صم املثقفني اإىل 

جمموعتني، التقليديون وت�صم املعلمني 
واالإداريني ورجال الدين، واملثقفون 

الع�صويون، وهم اأولئك املثقفون الذين لهم 
روابط مبا�صرة بالطبقات االجتماعية اأو 

املوؤ�ص�صات التجارية.  
كما يقدم �صعيد تعريفا اآخر ل�صورة املثقف 

جلوليان بيندا، بقدر كبري من الفهم 
والتحليل، اإذ يرى املفكر بيندا ذو التفكري 

اليميني اأن املثقفني "جماعة �صغرية من 
ملوك حكماء يتحلون باملوهبة اال�صتثنائية 

واحل�ض االأخالقي العايل وقفوا اأنف�صهم 
لبناء �صمري االإن�صانية ". 

�صعيد بني هذين التعريفني مييل اىل 
غرام�صي، ويوؤيده، ويثبته من عرب 

حتليالت وتف�صريات كثرية، وقد طرح هنا 
�صعيد وبعد حتليله للكثري من تعريفات 

املثقفني يطرح تعريفه اخلا�ض اذ يقول "اإن 
املثقف فرد، وهب قدرة لتقدمي، وجت�صيد، 

وتبيني ر�صالة، اأو روؤية اأو موقف، اأو 
فل�صفة، اأو راأي اإىل جمهور والأجله اأي�صًا. 

وهذا الدور له خماطره اأي�صًا والميكن 
للمرء اأن يلعبه دون ال�صعور باأن مهمته هي 

طرح االأ�صئلة املربكة علنًا ومواجهة التزمت 
واجلمود التوليدها".

اما يف حما�صراته الثانية: �صبط االمم 
والتقاليد يف و�صع حرج، تتجلى م�صاألة 

اجلن�صية واللغة، وكيفية ارتباطها به 
�صخ�صيا، اذ يناق�ض ارتباط املثقف احلايل 

بلغته وقوميته، ويقول "اريد ان اناق�ض 
اجلن�صية، ومعها التطور امل�صتنبت من 

اجلن�صية: النزعة القومية".
اذ يذكر ان الغرب "مل يعد كما كان قبل 

احلرب العاملية الثانية، والتي كانت اوربا 
هي من ت�صع املعايري لبقية العامل دون 

منازع"، باعتبارها قدرة ثقافية و�صيا�صية، 
ت�صتطيع انارة ما اعتادت على ت�صميته 
االماكن املظلمة يف ار�ض. واذ نتحدث 

اليوم عن "املثقف يعني ان نتحدث ب�صكل 
حمدد عن الفروق القومية والدينية وحتى 

القارية يف املو�صوع".
و�صعيد هنا يو�صح ان املثقف "ملزم 

با�صتخدام لغة قومية ما، لي�ض فقط ال�صباب 
وا�صحة من املالءمة واالألفة، بل النه ياأمل 

ان يطبع على تلك اللغة �صوتا خا�صا، 
برنة خا�صة ويف النهاية روؤية هي روؤيته 

اي�صا".
ويعود هنا اىل كتاب بيندا "خيانة 

املثقفني"، وكيف ان اال�صياء تغريت منذ 
كتاب ليندا، والذي يعطي انطباعا ان 
املثقفني يعي�صون يف "نوع من ف�صاء 

كوين، ال يرتبط بحدود وطنية وال بهوية 
عرقية". يرى �صعيد ان ما بدا وا�صحا 

لبيندا عام 1927 ان "االهتمام باملثقفني 
يعني االهتمام باالوروبني".

يف حما�صرته الثالثة: املنفى الثقايف. 
مبعدون ومهم�صون، �صعيد يف هذه 

املحا�صرة ينفي فكرة اأن االإن�صان املنفي 
غري قادر على �صنع املعجزات اأو الو�صول 

الأعلى مراتب الفن واالإبداع يف البلد املنفي 
اإليه، ويدلل على ذلك بعدة اأمثلة كثرية 

منها اختياره ل�صخ�صيتني منفيتني لهما اأثر 
يف التاريخ ال�صيا�صي االأمريكي املعا�صر. 

االوىل م�صت�صار الرئي�ض االمريكي ووزير 
وم�صت�صار للحزب اجلمهوري وعدة 

�صركات يف ذلك الوقت هو الوزير هرني 
كي�صنجر، وهو يهودي هارب من اأملانيا 

النازية. واالآخر هارب من بولندا ال�صيوعية 
توىل يف فرتة رئا�صية ما م�صت�صارية 

االأمن القومي االأمريكي، وخبري حتليل 
ال�صيا�صات الدفاعية، وكاتب وحملل بارز 

زبيغنيو برجن�صكي.
ي�صتعر�ض �صعيد الواقع بالن�صبة ملعظم 

املنفيني يف ان ال�صعوبة التكمن بب�صاطة 
يف "االإجبار على العي�ض بعيدا عن الوطن، 

بل االأ�صح مفرت�صا، العي�ض مع اأ�صياء 
تذكرك اأنك منفي. وان وطنك يف الواقع 

لي�ض بعيدًا جدا، وان احلركة العادية 
للحياة اليومية تبقيك يف ات�صال دائم مع 

املكان القدمي لكنه ات�صال معذب الأنه يقرب 
ا�صياء ال �صبيل لتحقيقها" هذه النقطه 

�صاهدتها حية بعد قراءتي ملذكرات اإدوارد 
يف كتابه خارج املكان ويف كتاب مريد 

الربغوثي راأيت رام الله حني و�صف الغربة 
باأنها كاملوت البطيء.

وباالنتقال اىل اخر حما�صراته يف الكتاب: 
االآلهة التي تف�صل دائما، جند �صعيد يطرح 
يف هذه املحا�صرة ال�صيا�صية، تاأثري القادة 

وال�صيا�صيني على املثقف، وكيف ان من 
�صاأنها ان تقلب كينونة املثقف وحتوله من 

موؤيد لطرف اىل متمرد �صده، ويناق�ض 
فيها املاآزق التي تواجه املثقف املنتمي اىل 

حزب او حركة �صيا�صية، وا�صبح موؤمنا 
بها، وبعدها جنده من ا�صد الراف�صني 

لهذا الحزب، ويطرح �صعيد ا�صئلة حول 
اهمية االن�صمام اىل جهة �صيا�صية؟، وهل 

ي�صتطيع املثقف االحتفاظ با�صتقاللية فكره 
ويف الوقت نف�صه، ال يعاين اآالم االرتداد 

العلني واالأعرتاف؟.
�صعيد هنا يختزل املو�صوع بقوله "اأنا 

�صد االإهتداء واالإميان برب �صيا�صي من 
اأي نوع".

وكان قد ذكر مثاال عن مثقف اإيراين 
غري متع�صب دينيا، لعب دورا هاما يف 
ن�صر ف�صائح نظام ال�صاه االإيراين غري 

ال�صعبي. وبعد الثورة االإيرانية بقيادة 
اخلميني اأ�صبح �صفريًا لـ اإيران يف 

دولة غربية مهمة كانت مهمة هذا املثقف 
الدفاع عن معتقدات الثورة وفكرها اأمام 

املوؤ�ص�صات الغربية وتفنيد االأراء الغربية 
جتاهها، وجنح مبهمته حتى اأ�صبح من 
املوؤيدين بعنف لنظام اخلميني. اإال اأن 

هذا املثقف تعر�ض ل�صدمتني اأجربته 
على اأن يتخلى عما اأ�صماه �صعيد بـ االآلهة 
الفا�صلة. اأوىل ال�صدمات االإ�صتيالء على 

ال�صفارة االمريكية يف طهران من قبل 
التيار الثوري. وهي احلادثة التي اداناها 
كمثقف يرف�ض التحكم مب�صري اأُنا�ض لي�ض 

لهم ذنب. والثانية التي ق�صمت ظهر البعري 
تعار�ض ال�صلطات الد�صتورية بني مر�صد 

اجلمهورية ورئي�ض اجلمهورية مما حول 
الدولة اإىل نظام واحد برئي�صني يحكمان 

اجلمهورية. هذه ال�صدمات املتتالية اأجربت 
هذا املثقف االإيراين على الهروب من اإيران 

معار�صًا حلكم اخلميني وناقدًا عنيفًا له.

عر�س : اوراق

كتاب " املا�سونية واملنظمات ال�سرية" لـ عبد املجيد همو:

�صدر كتاب » ب�صمارك.. ق�صة حياة« الذي كتبه 
جوناثان �صتاينربغ املوؤرخ االأكادميي عن الزعيم 
وال�صيا�صي االأملاين ال�صهري »اأوتوفون ب�صمارك« 

عن مطبعة جامعة اأك�صفورد، لندن،2011، يف 
577 �صفحة.

يعد هذا الكتاب وفق عر�ض حممد اخلويل يف 
�صحيفة »البيان« االإماراتية درا�صة حتليلية 

م�صهبة التفا�صيل كتبها الذي دخل تاريخ بالده 
والعامل اأي�صا بو�صفه البطل املوؤ�ص�ض لالإجناز 
الوحدوي الذي حتولت به اأملانيا من 39 كيانا 
م�صتقال ذا �صيادة حيث اأ�صبحت دولة فيدرالية 

مرهوبة اجلانب وقادرة منذ توحدها يف �صتينات 
و�صبعينات القرن التا�صع ع�صر، على اأن تدخل عامل 
القرن الع�صرين بو�صفها كيانا متطورا يف جماالت 

ال�صناعة وم�صمار التحديث ودنيا االإبداع الفني 
والبناء الثقايف.

لقد ن�صر كي�صنجر موؤخرًا عر�صا حتليليا لهذا 

الكتاب، �صواء بو�صف ب�صمارك وزيرا رئا�صيا 
الأملانيا منذ تعيينه يف �صتينات القرن 19، اأو 

بو�صفه املهند�ض االأول لتجربة الوحدة االأملانية 
التي خا�صت غمار االأحداث التاريخية عرب �صنوات 

خلت من القرنني التا�صع ع�صر والقرن الع�صرين: 
ما بني جناح التجربة الوحدوية اإىل حتّمل ويالت 
حربني عامليتني )1914 و1939( اإىل تق�صيم اأملانيا 

املوحدة �صابقا يف دولتني اإىل ال�صرق والغرب 
ثم اإىل حلظة باهرة اأخرى �صهدها بالذات عام 

1989، حيث �صقط اجلدار الفا�صل بني �صطري 
برلني العا�صمة ومن ثم عادت اأملانيا املوحدة اإىل 

خارطة اأوروبا لت�صتعيد مكانتها ودورها ولت�صبح 
مو�صوعيا اأقوى كيان اقت�صادي يف و�صط القارة 

االأوروبية ويف غربها على ال�صواء.
كان ب�صمارك، كما يو�صح الدكتور كي�صنجر، 

يف حتليله لهذا الكتاب اأقرب اإىل عامل الفيزياء، 
مبعنى اأنه كان يتناول امل�صكلة ال�صيا�صية ، 

ويخ�صعها اإىل مقايي�ض الدر�ض واالختبار 
والتحليل املو�صوعي ثم يخرج منها بعدد من 

اخليارات املطروحة ب�صكل متوازن ي�صتعر�صه 
على البارد كما يقولون.

28 عامًا اأم�صاها اأوتوفون ب�صمارك يف موقع 
الوزير االأول، امل�صت�صار الأملانيا، التي ت�صلمها 

دوقيات ودويالت م�صتتة ثم كافح من اأجل بنائها 
اإىل حيث اأ�صبحت دولة كربى وموحدة.

وبح�صب »البيان« يقول املوؤلف: اإذا ما عاودنا 
االإطاللة على �صرية الرجل، من منظورنا يف 

الوطن العربي والعامل الثالث ، حلمدنا له اأنه مل 
يورط بالده بامل�صاركة يف املد االإمربيايل الذي 

كان »مو�صة« �صائعة يف زمانه ، وخا�صة من جانب 
جريانه يف اأوروبا الغربية ، فرن�صا واجنلرتا 
على وجه اخل�صو�ض ، بل يح�صب له اأن رف�ض 

�صراحة اأن ير�صل قوات ال�صتعمار افريقيا موؤكدا 
اأن بناء اأملانيا املوحدة هو م�صروعه الوحيد.

ألمانيا م��وح��د  ب��س��م��ارك  ح��ي��اة  ق��ص��ة  ي��س��ت��ع��رض  ك��ت��اب 

يف الف�سل الثالث يتحدث 
الكاتب عن جماعة االلهة » 

ميرتا » وعبادتها ، وكيف اأن 
عبادة ميرتا هذه انت�سرت من 

م�سدرها يف فار�س اإىل بابل 
واليونان ، وتبعًا لقوة الفر�س 

يف ذلك الوقت ، ومن ثم دخلت 
االإمرباطورية الرومانية ، 
وو�سلت اإىل لندن نف�سها اإذ 

وجد هناك معبدا لها ، ويقرر 
الكاتب اإنه قيل عن ميرتا اإنه 

مينح عبدته النجاح يف العامل 
باالإ�سافة اإىل االأمن وال�سعادة 

يف العامل االآخر ، واإنه كان 
يف االأ�سل جنيًا ؛ اأي املمثل 

الدنيوي للقوة غري املرئية 
التي تتحكم يف حياة الب�سر ،
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ويهدف البحث ح�صب )االع�صم( اىل 
تعريف:

1- ال�صكل بو�صفه مفهوما جماليا
2- خ�صو�صية ال�صكل يف اخلطاب 

امل�صرحي )خطاب العر�ض(
3- عالقة ال�صكل بو�صفه بنية باملحوالت 

الفل�صفية والفكرية واجلمالية
ويحدد )االع�صم( على وفق منطلقات 

)كانت و�صوزان الجنر( بان الفن �صكل 
ال غري )و�صكل ال�صيء نوعيته اجلمالية 
املبا�صرة وهكذا تكون االأ�صكال يف الفن 
اأ�صكاال جتريدية، وحمتواها هو ال�صكل 

اخلال�ض)form pure( وبهذا املعنى 
تكون جميع الفنون جتريدية، وذلك 

الن نوعيتها اأ�صكال جمردة من وجودها 
املادي، وبدون اأي معنى علمي( وينفتح 

الكاتب على نظرية )عمانوئيل كانت( يف 
عده ال�صكل هو العن�صر االأ�صا�ض يف بحث 

اجلمال يف العمل الفني، وان الفل�صفة 
ال�صكلية متثل االأطروحات الفكرية والفنية 

ملذهب )الفن للفن( يف الن�صف الثاين من 
القرن التا�صع ع�صر، ويتفق الفيل�صوف 

)�صيللر( مع )كانت( يف تاأكيده على �صلطة 
ال�صكل من خالل عالقته بالواقع املعرب 
عنه باالأفكار اذ يظهر اجلمال يف راأي 

�صيللر )عرب التوازن بني الواقع وال�صكل، 
غري ان هذا التوازن ما هو اال جمرد فكرة 

غري موجودة يف الواقع( يف حني يرى 
)غادامري( عندما يناق�ض الوعي اجلمايل 

فيقول )هو ذلك الوعي الذي يربطنا 
بخا�صية ال�صكل اجلمايل �صلبا او اإيجابًا 

من خالل احلكم على ال�صكل الفني الذي 
نقره ون�صتح�صنه او نفكر به ونرف�صه، 

وهذا يعني ان هذا الوعي هو الذي يقرر 
يف النهاية القوة التعبريية وامل�صروعية 

ملا يكون مو�صوعا حلكمنا(. وينفتح 
)االع�صم( على االجتاهات االإخراجية يف 
امل�صرح العراقي التي اتخذت من ال�صكل 
منطلقا جماليا يف خطابها امل�صرحي يف 

�صوء جتربة املخرج �صالح الق�صب اذ 
يقول ان )هذا االجتاه يف جتربة الق�صب 

املو�صوفة باحليوية والتبدل اأمنوذجًا 
خال�صا للنزعة ال�صكلية يف اخلطاب 

امل�صرحي املعا�صر، دون ان تكون مف�صولة 
عن املهيمنات الفل�صفية كما اأف�صحت عن 

ذلك الن�صو�ض الدرامية املرتعة بال�صور 
امليتالغويه واالأفكار اجلليلة مثل )امللك 
لري، ماكبث، العا�صفة، طائر النور�ض، 

هاملت، ال�صقيقات الثالث، اخلليقة 
البابلية،... الخ( ويتطرق الكاتب اىل اأهم 

ما يقال ب�صدد م�صرح ال�صورة وخمرجه 
�صالح الق�صب يف )اخل�صو�صية البنائية 
ال�صكلية املتفردة ملنظومة العر�ض الكلية، 

فالعرو�ض امل�صرحية لدى الق�صب، مبثابة 
بيانات، والبيانات التنظريية حم�ض 

�صيناريوهات �صورية تف�صح عن مزية تنم 
عن هو�ض التجديد ال�صكلي املعزز بالروؤى 

احلداثية( ويف املبحث الثاين يناق�ض 
)االع�صم( مو�صوعة )اثر االإ�صارات اللفظية 

وغري اللفظية يف اخلطاب امل�صرحي( اأي 
االأن�صاق ال�صوتية وال�صمعية واحلركية 

التي يتاألف منها خطاب العر�ض امل�صرحي 
بانفتاحها على كم هائل من االإ�صارات 
املتعددة التي توؤلف منظومة العر�ض 

امل�صرحي اال�صارية، وان لكل ن�صق اإ�صارات 
خا�صة به تختلف عن �صواها ويدخل 

املبحث يف معنى االإ�صارة يف �صوء 
تفكيك النظرية اال�صارية التي جاء بها 

)اوجدنوريت�صاردز( يف كتابهما امل�صهور 
)the meaning of meaning(يف 

�صوء العنا�صر االتية:
الفكرة – املرجع – املدلول

ال�صيء اخلارجي الرمز – الكلمة – اال�صم
يف حني ي�صيف )بري�ض( االإ�صارات اىل 

رمز و�صورة وقرينة وي�صرح الكاتب 
االإ�صارات اللفظية بو�صفها احد اأ�صا�صيات 

اخلطاب امل�صرحي، منطلقا من اللغة 
التي تتاألف من ح�صد هائل من االإ�صارات 

التي توؤ�ص�ض اجلانب العالماتي للغة، 
وبدون تلك االإ�صارات تفقد اللغة كيانها 
العام وبعدها الداليل اخلا�ض، والن�ض 
امل�صرحي رمبا يفوق الن�صو�ض االأدبية 

االأخرى من حيث ا�صتماله على املنظومة 
اال�صارية الوا�صعة بدءا من اختيار املوؤلف 

ل�صخ�صياته وما ت�صري اليه على ال�صعيد 
الطبقي او الثقايف او التاريخي، ويف 

اأحيان كثرية يختار بع�ض الكتاب عددا 
من ال�صخ�صيات او ال�صمائر الدالة على 

ال�صخ�صيات )هو، هي( كما يفعل ذلك 
الكاتب امل�صرحي، ويف ن�صو�ض اأخرى 
جند ان ال�صخ�صيات يعرب عنها باالأرقام 

العددية مثل: )االأول، الثاين، الثالث، 
... الخ( وهي اإ�صارات وا�صحة لتعميم 
هذا النموذج دون الدخول يف تفا�صيل 

ترهق القارئ، وي�صري الكاتب )االع�صم( 
اىل االإ�صارات غري اللفظية )اجل�صت( 

باعتبارها عقدا اجتماعيا هاما بني املتلقي 
والعر�ض وخا�صة يف العرو�ض ال�صامتة، 

لكي يتفاعل املتلقي مع العر�ض امل�صرحي 
حيث نلحظ وجود عدد من االإ�صارات 

واحلركات املرتادفة مع الكلمات، او جمل 
معينة، واأي�صًا البديلة لبع�ض الكلمات 
واجلمل مثل عالمة )حرفV( وعالمة 
التاأكيد او املوافقة ok وهي اإ�صارات 

انتقلت من حمليتها بني االأمريكيتني 
لت�صبح اإ�صارات عاملية.ويف املبحث الثالث 
)متعة التلقي امل�صرحي( ي�صري الكاتب اىل 

اأهمية املتعة التي حتققها الدراما:- )من 

جراء فعل القراءة وامل�صاهدة ت�صكل دافعا 
الإقبال املتلقني على م�صاهدة العرو�ض 

امل�صرحية، ولوال املتع املتعددة واملتنوعة 
الذهنية والرتويحية والتعليمية التي 

ينطوي عليها العر�ض امل�صرحي ملا تفرد 
من �صواه من اخلطابات االإن�صانية، وهذا 

�صر خلود امل�صرح( ويدعم )االع�صم( 
فكرة املتعة بفكرة فرادة وخ�صو�صية 

الفن امل�صرحي يف �صوء )االت�صال 
احليوي املبا�صر بني العر�ض امل�صرحي 
واملتلقي ممثال مزية تفرد بها هذا الفن 

عن �صائر الفنون، اذ ال تف�صله عن املتلقي 
اية حواجز تقنية او فيزيقية، ما دام 

االت�صال املبا�صر �صمته احليوية املهيمنة( 
ويف املبحث الرابع ي�صري املوؤلف حتت 

عنوان )اخلطاب امل�صرحي بني اللفظ 
والعر�ض( اىل تعرف طبيعة العالقة بني 

اللفظ والعر�ض يف اخلطاب امل�صرحي، 
وتاأكيد �صلطة ال�صورة الفنية وهيمنتها 
يف اخلطاب امل�صرحي )خطاب العر�ض( 
فالدراما ترتاوح بني نظريتني ح�صب ما 
يف�صل )االع�صم( )نظرية االأدب ونظرية 

امل�صرح(:- )اال ان ال�صورة الكلية للدراما 
بو�صفها �صكاًل اأدبيًا يف املقام االأول تت�صح 

عندما يحدث الفعل االنقالبي من االأدب 
اىل الفن، اي من ال�صمت اىل احلركة 

املوؤ�ص�صة لالأفعال وال�صور الدرامية، التي 
ال حت�صل على جت�صيدها النهائي اال على 

خ�صبة امل�صرح، ومع ذلك فان لعب املمثلني 
وفكرة املخرج وان كل ما يحدد اأ�صلوب 
حفلة العر�ض واأ�صلوب امل�صرح يتوقف 

على مادة العر�ض )الريبورتوار( يتوقف 
على اخل�صائ�ض اجلوهرية للم�صرحيات 

التي اختريت للعر�ض( ويعطي الكاتب 
اأهمية ق�صوى للمتلقي بو�صفه اأ�صل 

قيام العر�ض امل�صرحي، وان الدراما ال 

تقيم اال بح�صوره الذي ارتبط ع�صويا 
بها وان تقدمي املمثلني بالدرجة االأوىل 
وهم يدجمون التمثيل االإميائي بالكلمة 

املنطوقة هو الذي ميز ظهور الدراما 
بو�صفها نوعًا اأدبيًا.

وي�صري )االع�صم( اىل ارتباط املوؤلف 
بو�صاطة :-)منجزه الكتابي)الن�ض( على 
الظاهرة امل�صرحية ردحا من الزمن وعند 

االغريق خا�صة، وهذا ال يعني انف�صال 
املوؤلف عن احلركة امل�صرحية او عزلة 

الن�ض الدرامي عن العر�ض امل�صرحي، بل 
ان العر�ض امل�صرحي كان جت�صيدا حيا 

للن�ض �صواء يف العرو�ض التي كانت 
تقدم يف االحتفاالت الديون�صيو�صية 

او يف عرو�ض م�صرح احللبة االيطايل، 
فالرتابط بني اللفظ والعر�ض من الوثاقة 
بحيث ي�صعب تفكيكه حتى يف العرو�ض 

املونودرامية ذات ال�صوت الواحد او 
ال�صخ�صية الواحدة في�صكل فيها الن�ض 

عن�صرًا اأ�صا�صيا(.
ومن املهم االإ�صارة اىل اأهم حتول - ي�صري 
اليه الكاتب - يف تاريخ امل�صرح هو ظهور 
)مفهوم العر�ض امل�صرحي( واحلديث عنه 

يعني احلديث عن االإخراج وتنظيم الف�صاء 
امل�صرحي فهذه العنا�صر هي االأ�ص�ض 

املادية التي يقوم على ارتباطها مبا ي�صمى 
الوهم امل�صرحي(. وي�صري )االع�صم( اىل 
االإزاحات الكربى التي تقوم على الن�ض 

ما قبل العر�ض وما بعده اذ يتحول ما 
بعد العر�ض من قيمة كربى ما قبله اىل 
عالمة من عالمات العر�ض ويف املبحث 

اخلام�ض )ا�صتفهام يف جدل الن�ض( ي�صرع 
الكاتب يف تقدمي اأهمية الن�ض الدرامي 

الذي يولد بعد )امل�صرحة( ن�ض العر�ض، 
فالن�ض امل�صرحي يعد حامال لكل متنوع 

من العالمات املنتظمة على وفق �صياق فني 
حمدد متليه الطبيعة البنائية للن�ض نف�صه 

وعلى حد قوله: )�ض. و. داو�صن( )ان 
الدرامي ين�صئ حدود العامل الذي �صتقطنه 

امل�صرحية، ويف الوقت نف�صه ي�صتحوذ على 
انتباهنا بخلقه موقفا ممتعا بحد ذاته، 

ومثريًا لتوقع مواقف الية قد تن�صاأ منه.
ان هذا االأمر ي�صتوجب قدرا كبريا من 

الرتوي اإزاء ميكانزم البحث ب�صدد 
�صياغة الن�ض واإدراك حمدداته التي تعمل 

مبثابة الو�صيط يف ترجمة خيال املوؤلف 
واإن�صاج جتربته االإبداعية يف اجناز 

خطاب الن�ض((. ويعيب الكاتب على بع�ض 
الن�صو�ض التي مل تخرج من احلا�صنة 
امل�صرحية اذ يقول )ان الن�ض الدرامي 

الذي مل ينتج حل�صاب مقت�صيات الف�صاء 
امل�صرحي ومتطلبات التكنيك الدرامي، فال 
جدوى من اإنتاجه، ما دام الن�ض بجوهره 

م�صروع عر�ض، مما ي�صتوجب احتكامه 
اىل جملة ا�صرتاطات جتعله ذا جدوى 

نوعية متميزة من بني اخلطابات االإبداعية 
االأخرى(.

وي�صري املوؤلف اىل بع�ض االإ�صكاالت 
البنيوية التي تكتنف الن�ض امل�صرحي 
القادمة من �صيل عارم من االجتهادات 

غري املنطقية اخلارقة لقوانني الفن 
امل�صرحي،)لذلك تكون هذه الن�صو�ض 

حافلة بال�صخ�صيات الفائ�صة 
واال�صتطرادات االإن�صائية امل�صهبة، والعقد 

الثانوية التي ال موجب لها، وال �صري 
يف تنويع العقد �صريطة ان ت�صاغ ح�صب 
مقت�صيات احلدث وال�صرورات البنائية 

واجلمالية والفكرية لكي ت�صفي على 
البنية الثيمية عن�صر االإقناع والر�صانة 

االأ�صلوبية اذا ما عرفنا ان توايل االأحداث 
واالأفكار حمكوم ببناء احلبكة التي 

من االأهمية بحيث ال ي�صح جتاهلها ملا 

لها من اثر يف متتني البنية الداخلية 
للن�ض( وينفتح )االع�صم( على ق�صايا 

واإ�صكاليات اأخرى بنيوية م�صتحكمة يف 
الن�ض الدرامي على م�صتويات ال�صخ�صية 
واحلبكة او الفعل اذ يقول )فال�صخ�صيات 

التي يبتكرها املوؤلف ينبغي ان يكون 
لها ما يربز وجودها من االأفعال التي 
هي خري دالة على ال�صخ�صية، ولي�ض 

احلوارات املرتهلة التي كثريا ما تعيق 
منو ال�صخ�صية فتبدو على هام�ض 

االأحداث، ولي�ض اعتباطا ان عد )اأر�صطو( 
ال�صخ�صية م�صاعدة لالأحداث، مع االإ�صارة 
اىل �صببية العالقة بني ال�صخ�صية والفعل، 

اذ ان الدراما، حماكاة لفعل نبيل، على 
وفق املنظور النقدي االأر�صطي، وان 

الذي يحاكي االأفعال النبيلة ينبغي ان 
يكون نبيال، لكي ت�صتكمل املاأ�صاة �صرطها 

االإبداعي واجلمايل، وحقيقة االأمر، ان 
ال�صخ�صية اأهم من احلبكة، النها تقود 

االأحداث وتوؤ�ص�ض االأفعال، بل ان اأغلبية 
الن�صو�ض الدرامية العاملية قد عرفت 

ب�صخ�صياتها مثل )اوديب، هاملت، ماكبث، 
عطيل، كاليجوال، روميو وجوليت، 

فاو�صت، امللك لري،... الخ( ويف املبحث 
ال�صاد�ض)اللغة واملقاربة االإخراجية يف 
دراما الطفل( ينفتح )االع�صم( يف بداية 

هذا املبحث على اللغة بو�صفها خطابا ادبيا 
متخيال، وخ�صو�صا يف دراما الطفل اذ 

يوؤكد على ان مهمة موؤلف الن�ض الدرامي 
)تعرية اللغة واكت�صاف القيمة التعبريية 

يف كل اأجزائها التي تغطيها عادات 
اال�صتعمال اليومي، واإبراز العنا�صر 

اجلمالية حتى يف تلك املناطق املحرمة 
من اللغة التي درج النا�ض على تاأثيم من 

يتعر�ض لها( وعلى اللغة التي تخاطب 
االأطفال مبختلف فئاتهم العمرية، ان 

تاأزر مكونات العر�ض الرئي�صة )التمثيل 
واالإخراج( على حد �صواء واإبراز دالالتهما 

الفل�صفية والرتبوية وعلى وفق ما تقدم 
يعزز )االع�صم( قول )مارك توين( حني 

يقول: )ان م�صرح االأطفال من اأعظم 
االخرتاعات يف القرن الع�صرين، وان 
قيمته التعليمية الكبرية التي ال تبدو 

وا�صحة او مفهومة يف الوقت احلا�صر 
�صوف تتجلى يف امل�صتقبل( ويحذر 

)االع�صم( من ولوج كتابة الن�ض امل�صرحي 
مل�صرح الطفل بع�صوائية ومن دون 

تخطيط )اإذ لي�ض كل �صيء ميكن ان يقدم 
للطفل عرب الن�ض او العر�ض، وبخا�صة 

االأفكار الذهنية الغام�صة او احلبكات 
الدرامية املعقدة واملتعددة واملو�صوعات 
التي تفتقر اىل التجان�ض املنطقي بحيث 
ترهق القنوات احل�صية للطفل مبزيد من 

التف�صيالت الفائ�صة(ومل ي�صر الباحث 
)االع�صم( اىل فكرة اأ�صا�صية لدى عملية 

التلقي مل�صرح الطفل من خالل )فل�صفة 
اللعب التخيلية( عند م�صاهدته العر�ض 

امل�صرحي، فهو يتخيل ويلعب �صمن نطاق 
العر�ض، فياأخذ مفردات و�صخ�صيات 

حمددة وجذابة اليه ويقوم بتطويرها 
فالطفل يف م�صرح االأطفال م�صارك ايجابي 

ولي�ض �صلبيا، النه يف كثري من االأحيان 
�صي�صكل عاملا متخيال خا�صا يف ذهنه، 

وين�صج من خالله م�صرحية اأخرى ي�صردها 
حني يخرج من امل�صرح مبهورا. ويف 

املبحث ال�صابع املعنون )فاعلية الرمز 
يف منظومة العر�ض امل�صرحي( ي�صرد 

الباحث مرجعيات الرمز تاريخيا واقرتانه 
باخلطاب امل�صرحي يف بنيته الدرامية 

وامل�صرحية حيث يقول :- )منذ ان �صرع 
)ثي�صب�ض(املمثل االإغريقي االأول واملمثلون 
اجلوالون، وجلجام�ض وهو يتلم�ض خطى 
الوجود بحثا عن اخللود فانكيدو والثور 

ال�صماوي والع�صبة الربية كلها رموز عمقت 
امل�صتويات التاأويلية مللحمة جلجام�ض التي 

�صبقت الياذة )هومريو�ض( بالفي �صنة.
ويف كل املظاهر الدرامية �صواء يف 

ح�صارة وادي الرافدين او لدى االإغريق 
جند ان الظواهر التمثيلية قد تو�صحت 

بالرموز على ال�صعد كافة: 

)الن�ض والتمثيل واالإخراج و�صائر 
االأن�صاق املوؤ�ص�صة ملنظومة خطاب العر�ض 

امل�صرحي، ال�صيما الن�صق ال�صينوغرايف( 
وعند النظر اىل طبيعة امل�صرح االإغريقي 

والروماين �صنجد ان الرموز الفنية 
املتنوعة ت�صكل ابرز العالمات املرئية 

يف العر�ض امل�صرحي، فاالأقنعة واالأزياء 
واالأعمدة واالأبواب وامل�صاعل واالأحذية 

العالية واالإك�ص�صوارات االأخرى، تعد 
رموزا حاملة دالالت تعبريية متثل 

االأ�صا�ض يف مد ج�صور االت�صال مع 
املتلقي(. وينفتح )االع�صم( على الرمز 

ودالالته بتعريفه املقرتح من روؤية )كري 
ايالم( له فيقول: )ان الرمز عالمة ترجع 

اىل املو�صوع الذي تدل عليه حقيقة بفعل 
قانون ما يكون عادة ت�صارك اأفكار عامة(، 

واما الرمزية التي يحللها الباحث فهي 
مذهب اأدبي يتجه اجتاها مثاليا، ويتخذ 

فيه الغمو�ض واالإيحاء اأ�صلوبًا يف التعبري 
لتج�صيد ما تنم عنه النف�ض، من اأعماق 

وعوامل بعيدة ال ت�صتطيع اللغة العادية ان 
تفي مبحتوياتها وغوام�صها والتواءاتها 

املعقدة.
ويتطرق الباحث اىل انت�صار الرمز 

يف املنظومة االأدبية العربية من خالل 
�صرديات الف ليلة وليلة، ور�صالة الغفران 
للمعري، وحي بن يقظان، واملقامات، كما 
ان اأدب املت�صوفة حافل بالرمز وما منطق 

الطري لفريد الدين العطار اال خري مثال 
على ذلك.وينفتح )االع�صم( على الرمز 

وح�صوره يف الن�ض والعر�ض امل�صرحي 
وبكون املقاربة االإخراجية هي منظومة 
رمزية م�صفرة، وينتقي الباحث عرو�صه 

امل�صرحية واجتاهات اإخراجية ي�صعها يف 
دائرة الرمز فمثال:

)الرمز امل�صتخدم يف العرو�ض والن�صو�ض 
امل�صرحية الرب�صتية يكون وا�صحا ولي�ض 

غام�صا ب�صبب و�صوح الهدف التعليمي 
الذي ينطوي عليه الفعل امل�صرحي يف 

العر�ض امللحمي واملتمحور حول اإيقاظ 

ذهن املتلقي يف حماولة لك�صر حالة 
االإيهام( وينتقي الباحث جمموعة من 

العرو�ض املحلية العراقية لعب فيها الرمز 
دورا فاعال )فال�صمة الرمزية مهدت للناحية 
اجلمالية فالعر�ض ي�صتفز املتلقي ويباغته 

باملوؤثرات التقنية والب�صرية كما يف عر�ض 
م�صرحية )ماكبث( اإخراج �صالح الق�صب 

يف باحة ق�صم الفنون امل�صرحية، يف 
حني ان االأن�صاق الب�صرية واحلركية يف 

عرو�ض املخرج )�صامي عبد احلميد( جتري 
ل�صالح الن�صق اللغوي الن�ض وداللته على 
ال�صد من املقاربة االإخراجية الق�صبية، اأي 

ان املحمول اللفظي لديه يوازي الت�صفري 
الن�صقي باجتاه ت�صعيد املعنى الفل�صفي 
والفكري يف ان واحد، على حني يتقهقر 

امللفوظ الل�صاين اإزاء ال�صورة املرئية 
وجماليتها لدى الق�صب(.

ويف املبحث الثامن املعنون )جمالية 
العر�ض امل�صرحي( ي�صعنا الباحث يف 

ت�صاوؤالت تثار عند ال�صعور بفح�ض 
م�صتويات العن�صر اجلمايل �صمن 

منظومة خطاب العر�ض امل�صرحي، 
ويف املبحث التا�صع يقرتب الباحث من 

مفهوم )اجلمالية بني الن�ض الدرامي 
ون�ض العر�ض امل�صرحي( وي�صت�صهد 

بـ )اآن اوبر �صفيلد( يف كون الن�ض 
الدرامي )ن�ض مثقوب( طافح بالفجوات 

الق�صدية واملرتوك امر ملئها للمتلقي، 
واملخرج امل�صرحي بو�صفه موؤلفا 

ثانيا للن�ض.وي�صعنا الباحث )با�صم 
االع�صم( مع عنوانات دقيقة يف حتليله 

للخطاب امل�صرحي مبختلف تالوينه فمن 
خالل )م�صرحة الق�صيدة( و )م�صرحة 

اال�صطورة بني بابل واثينا( و)اإ�صكالية 
النقد يف اخلطاب امل�صرحي املعا�صر( 

يعطينا اإ�صارات بنيوية ماهرة يف ق�صايا 
االأ�صطورة والق�صيدة وم�صرحتهما، 

والنقد الذي ميثل �صمام االأمان يف تقومي 
م�صارات اخلطاب امل�صرحي، مما اأ�صفى 

ذلك على الكتاب �صفة ال�صمولية والتنوع.

مقاربات في الخطاب المسرحي
عر�س: �سعد عزيز عبد ال�ساحب

عر�س: عامر �سباح املرزوك

يف املبحث ال�سابع املعنون 
)فاعلية الرمز يف منظومة 

العر�س امل�سرحي( ي�سرد 
الباحث مرجعيات الرمز 

تاريخيا واقرتانه باخلطاب 
امل�سرحي يف بنيته الدرامية 

وامل�سرحية حيث يقول :- 
)منذ ان �سرع )ثي�سب�س(املمثل 

االإغريقي االأول واملمثلون 
اجلوالون، وجلجام�س وهو 

يتلم�س خطى الوجود 
بحثا عن اخللود فانكيدو 
والثور ال�سماوي والع�سبة 
الربية كلها رموز عمقت 

امل�ستويات التاأويلية مللحمة 
جلجام�س التي �سبقت الياذة 

)هومريو�س( بالفي �سنة.

�سدر موؤخرا عن دار الينابيع 
يف دم�سق كتاب )مقاربات يف 

اخلطاب امل�سرحي( للناقد 
الدكتور با�سم االع�سم ويقع 

الكتاب يف 214 �سفحة من القطع 
املتو�سط ويحوي مباحث متنوعة 

تعنى باخلطاب امل�سرحي كان 
اأولها )مفهوم ال�سكل يف اخلطاب 
امل�سرحي( ويحوي انفتاحا على 

النظرية ال�سكلية وجمالية 
ال�سورة امل�سرحية واالجتاه 

ال�سكلي يف امل�سرح العراقي 
احلديث جتربة املخرج �سالح 

الق�سب اأمنوذجًا..

الدراما اخلالقة �صكل من اأ�صكال الن�صاط امل�صرحي املدر�صي 
وهي اقرب اإىل اللعب غري املقنن، فهي ن�صاط غري مر�صوم 

يقوم به جمموعة من االأطفال )التالميذ( ويقودهم قائد فني 
نحو التعبري عن اأنف�صهم من خالل الن�صاط امل�صرحي وبذلك 

ال يكون االأداء امل�صرحي يف الدراما هدفا رئي�صيا يف هذا 
النوع من الن�صاط امل�صرحي.

�صدر موؤخرا للناقد والفنان الدكتور ح�صني علي هارف 
كتاب )نحو م�صرح �صفي ـ درا�صة يف اآليات الدراما 

اخلالقة( عن دار الينابيع للطباعة والن�صر والتوزيع يف 
)102( �صفحة من القطع املتو�صط.

عرف عن )هارف( اهتمامه مبنجز الطفل على �صعيد 
الكتابة واالإخراج وامل�صاركة يف املوؤمترات والندوات 

واملهرجانات اإ�صافة اإىل تدري�صه مادة امل�صرح املدر�صي 
يف اأكادميية الفنون اجلميلة بجامعة بغداد، وا�صدر 

عدة موؤلفات عن االأطفال، منها: اأنا�صيد االأطفال، امل�صرح 
التعليمي، الذئب املزيف، ال�صم�ض والكواكب الت�صعة.

ق�صم املوؤلف كتابه اإىل �صبعة ف�صول، االأول منها تناول 
فيه امل�صرح املدر�صي وامل�صرح ال�صفي، والفرق بينهما 
ال�صيما ان م�صطلح )امل�صرح ال�صفي( غري متداول يف 

ثقافتنا امل�صرحية ورمبا يقع يف �صوء الفهم وااللتبا�ض 
حني يظن البع�ض )امل�صرح ال�صفي( هو املدر�صي املتعارف 

عليه كن�صاط فني داخل املدار�ض واملوؤ�ص�صات التعليمية 
والرتبوية . لكن االأمر لي�ض كذلك، فاملوؤلف يدعوا اإىل 

م�صرح �صفي ال يتطابق مع امل�صرح املدر�صي املعروف وان 
كان يتحقق يف ظله ويف اإطاره وحتت خيمته م�صرتكا معا 

يف تلك احلا�صنة الرئي�صة وهي )املدر�صة(.
بينما تناول يف الف�صل الثاين مفهوم الدراما اخلالقة 

وميزاتها، م�صريا اإىل ان التكنيك االأ�صا�صي يف الدراما 
اخلالقة هو اإلقاء قائد املجموعة الأ�صئلة مت�صابكة اأو 

ذات نهايات غري حمددة ت�صمح للم�صرتكني بان يواجهوا 
م�صاكل مم�صرحة االأ�صئلة كال بطريقته اخلالقة، اإذ تت�صمن 

الدراما اخلالقة على فعاليات عديدة اأهمها : متارين حركية 
لالكت�صاف، التمثيل ال�صامت، االألعاب امل�صرحية، الق�صة 

الدرامية، الر�صا والقبول من املجموعة يف عمل م�صرحي.
واأ�صار املوؤلف يف الف�صل الثالث اإىل اأهمية امل�صرح ال�صفي 

واأهدافه وم�صادره وعنا�صره، �صارحا اأهم املوجودات 
التي حتقق اأهداف امل�صرح ال�صفي وهي : الطلبة، املدر�ض، 

الرحالت، ال�صبورة، ال�صبابيك واالأبواب، املل�صقات 
وال�صور، من�صة املعلم، وهذه كلها يكون الطالب حمورها 
االأ�صا�صي، رغم تعدد م�صادرها لكن املنهج املدر�صي يحتل 

املركز االأول يف قائمة هذه امل�صادر.
ويف الف�صل الرابع ركز املوؤلف على اآليات الدراما اخلالقة، 

اإذ يعد معلم الدراما اخلالقة ركيزة من ركائز الدراما 
التعليمية ملا له من دور يف خلق جماالت التعليم وال يقت�صر 
دوره للتلقني، ف�صال عن ا�صتعداده الدائم مل�صاركة طالبه يف 
عملية التعليم، ومن �صفات معلم الدراما اخلالقة: املرونة، 

الفطنة والهدوء وقوة املالحظة، ان يكون حمبا لالأطفال، 
االإملام باأدب االأطفال، االإملام مببادئ االإخراج يف ميدان 

امل�صرح املدر�صي وم�صرح الطفل.
اما الف�صل اخلام�ض وال�صاد�ض �صرب املوؤلف اأمثلة 

وبرامج تطبيقات حول امل�صرح ال�صفي، واختتم الكتاب 
مب�صطلحات امل�صرح ال�صفي، منها: م�صرحة املناهج 

التعليمية، وامل�صرح اخلالق، وامل�صرح التعليمي، وامل�صرح 
ال�صفي، وامل�صرح الفطري، وامل�صرح يف التعليم، وامل�صرح 

الرتبوي.
وبهذا قدم املوؤلف درا�صة مهمة رفد فيها اجلانب الرتبوي 

التعليمي والفني وما يفيد الطالب والباحث للو�صول اإىل 
ظاهرة ثقافية جديدة يعي�صها الطالب واملدر�ض.

نحو م�سرح �سفي

دراس���������ة ف�����ي آل�����ي�����ات ال������درام������ا ال���خ���الق���ة
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كنوز المدى

يقول عبا�ض حممود العّقاد: )كان ع�صره 
للثقافة  التمام  ع�صر  املتنبي-  –يق�صد 
العبا�صية وع�صر التطلع من املتاأخرين 

اىل جماراة االأولني.. وكان �صعي االأمراء 
اىل اكت�صاب مديح ال�صاعر امل�صهور اأ�صد 

من �صعي ال�صعراء اىل اكت�صاب جوائز 
املمدوحني وارت�صى هوؤالء االأمراء من 
ال�صاعر – املتنبي- ما مل يكن يرت�صيه 

ممدوح ملادح(، اإذ �صمحوا له باجللو�ض 
وهو يلقي �صعره  وكان خوف اأمراء تلك 

الفرتة ،وهي القرن الرابع الهجري اأن 
يتخطاهم ال�صاعر اىل غريهم فيمدحه 

وين�صاهم.
تلك كانت بع�ض ت�صرفات ذوي ال�صلطة يف 

ع�صر املتنبي جتاه ال�صاعر فمن هو اأبو 
الطّيب؟

يقول الثعالبي انه ولد بالكوفة يف كندة 
�صنة 303 للهجرة واأنه هو اأحمد بن 

احل�صني بن مرةبن عبد اجلبار اجلعفي 
الكندي )النه ولد يف حملة كندة بالكوفة( 

وكان والده ي�صحبه يف ترحاله امل�صتمر اىل 
بالد ال�صام وي�صلمه اىل املكاتب حيث ظهرت 
عليه اإمارات النباهة والنبوغ، حيث تو�صح 
ن�صجه ال�صعري والذهني وهو ابن ع�صرين 

وقد تويف والده وملك هو زمام اأمره.
لقب املتنبي بهذا اللقب الأ�صباب ت�صري 

اليها بع�ض الدرا�صات املدونة عنه التي ال 
ت�صتبعد ادعاءه النبوة يف ع�صر كرثت فيه 

امللل والنحل والفنت الدينية، حيث ظهر 
القرامطة واملانوية الذين بحثوا يف النور 
وقد در�ض اأبو الطّيب الفل�صفة، وقد يكون 

ذلك قد اثر على معتقداته لفرتة.
ويقول الباحث العراقي عبد الغني املالح 

يف كتابه: )املتنبي ي�صرتد اأباه( اأن هذا 
ال�صاعر الكبري من ن�صل  علوي  ويورد 

دالئل متعددة على قوله ومنها ان مطاردته 
من قبل الدولة العبا�صية وحب�صه لفرتة 
يعد جزءا من اأ�صباب حمنته، وما زالت 

االآراء حتتدم حول ادعاءات املتنبي 
وحقيقة ن�صبه، لكن الثابت انه التحق 
بخدمة االأمري �صيف الدولة احلمداين 
اأمري حلب واأ�صبح �صفيه وقراأ ال�صعر 
يف ح�صرته جال�صًا وال�صعراء وقوف 

حتى ا�صتوجب ذلك ح�صد حا�صديه بحيث 
اوغروا �صدر �صيف الدولة عليه  فلم 

ين�صفه خالل عدوان ابن خالويه عليه 
اأمام االأمري فاأدرك املتنبي اأن عليه ان 

يغادر البالط احلمداين فغادر اىل م�صر 
طلبًا لوالية لوح له بها حاكمها كافور 

االخ�صيدي الذي ا�صتقبله واأكرمه لكنه مل 
يعطه الوالية فغادر م�صر غا�صبًا وهو 

ي�صتم اأبا امل�صك يف ق�صيدة ال يحبها اأهل 
م�صر اىل يومنا هذا.

ق�صد املتنبي  ع�صد الدولة بن بويه يف 
فار�ض ومدحه فاجزل الرجل العطاء فقرر 

املتنبي املغادرة اىل بلده الكوفة ويف 
الطريق اليها وقريبًا من بلدة النعمانية 

ت�صدى له فاتك بن اأبي جهل اال�صدي مع 
جمموعة من اأن�صاره وقاتله-لهجائه له – 
وقاوم املتنبي وولده وعبده ذلك العدوان 

حتى قتلوا جميعًا وكان عمر املتنبي اآنذاك 
ال يتجاوز اخلم�صني عامًا ودفن هناك 

دون اأن تذكره الدرا�صات امليدانية حتى 
ك�صف عن وجود قربه وك�صف موقعه يف 
�صتينات القرن الع�صرين الباحث �صبيح 

رديف ودر�ض موقعه الباحث عادل البكري 
فيما كتب الفنان الكبري في�صل اليا�صري 
�صيناريوات ا�صتق�صائيًا عن مكان القرب 

ن�صره يف كتاب. واملتنبي �صاعر مو�صوف 
بالعبقرية والقدرة على فك اأ�صرار اللغة 

وحتريك مفاتيحها بالقدر الذي يراه 
موؤثرا حاويا للمعنى الذي يريد بحيث ظل 

املتنبي �صم�ض ال�صعر التي ال تغيب على 
مر الزمان.

ديوان المتنبي
باسم عبد الحميد حمودي

يف ردة فعل غري ماألوفة للمتلقي العادي، لكنها يف الوقت نف�صه انعكا�ض نف�صي 
وا�صح الدباء البلدان التي ت�صهد حروبا وحتوالت �صيا�صية كبرية، مثل التي 

�صهدها العراق، اذ يتحفز مفهوم اخر غري مفهوم احلرب »املبا�صر«، وهو ما يفتح 
افاقا اخرى للكتابة، وهنا ياتي دور اجلن�ض، ليكون البديل عن »البكائيات« 

ومادة للتعبري عن غ�صب داخلي جتاه املوت واحلرب وقتال اجلبهات.
)بازي الن�صوان( لل�صاعر العراقي حممد مظلوم يف »138« �صفحة من القطع 

املتو�صط، والتي �صدرت عن دار التكوين، تاأتي بهذه ال�صيغة التي اتخذها 
الكاتب ك�صرخة اخرى بوجه احلياة القا�صية التي يعي�صها العراق بعد عام 
2003، وبازي الن�صوان، ق�صيدة ايروتيكية طويلة، جمع مظلوم فيها بني 
ال�صهوة اجلن�صية و�صهوة القتل، وثورة اجلندي وثورة الذكر بني �صاقي 

االنثى، واعلن فيها متردا وا�صحا �صد كل ما يجري يف ار�ض الواقع، واحتفاال 
جن�صيا كبريا، حاول من خالله ان يذكر ب�صطوة الذكورة على االنوثة، وباملالحم 

واال�صاطري التاريخية، التي مزجت بني حلظات احلروب وحلظات الن�صوة 
اجلن�صية.

يقول مظلوم يف مطلع ق�صيدته »بينما مي�صي املدججون، ملثمني اىل 
حواجزهم، وتقطر من وجوههم �صهوة الغمو�ض، كانهم يف حفلة �صرية 
للمجون، بينما مي�صي الكثريون، دامعي الذرائع خلف جنازات القتلى، 

ومهتاجني لذبح طائر املوت، بني فخذي ارملة وحيدة يف م�صاء منهوب، كنت 
انهي حروبي مع عطر املالئكة، عند كتف غيمة تتهياأ لالنتحار«. 

وهنا جند مظلوم يف هذه الق�صيدة الطويلة، يجدد ب�صورة غري مبا�صرة دعوة 
االديب االجنليزي »د. هـ . لورن�ض« بعد احلرب العاملية االوىل والتي �صهدت 

مرحلة انت�صار االدب االيروتيكي، اىل ان يعود االن�صان اىل حياة القبائل والتي 
ي�صفها باحلياة الطيبة، وهي حياة: حو�ض االمازون وغابات افريقيا واحرا�ض 

ا�صرتاليا، لكي ينجو من االفال�ض النف�صي ويعيد حيويته، واجلن�ض احد اهم 
عوامل هذه احلياة، والتي انتجها مظوم بدقة وحرفية عالية.

اما بالن�صبة لل�صكل ال�صعري، فقد جمعت الق�صيدة بني العمود والتفعيلة، ب�صكل 
مقاطع مت�صل�صلة، وبهذا يعيد مظلوم جتربة �صابقة وهي يف ديوانه »اندل�ض 

لبغداد« وكان فيه قد جمع اي�صا بني هذين ال�صكلني، لكن هنا نرى ان التفعيلة 
هي ال�صكل االبرز يف الديوان، وجند ان مظلوم قد متكن من ن�صج الق�صيدة بني 

هذين ال�صكلني دون ان يرتك نتوءات بارزة يف الن�ض من �صانها ان تعرقل عملية 
التلقي. يف بازي الن�صوان، وهي التجربة االوىل_الكتابية_ ملظلوم مع 

املراأة، جنده ي�صحذ كافة ادواته وخميلته ليذيب ا�صد حلظات �صيطرة الغريزة 
اجلن�صية على االن�صان، وحلظات االنفراد بني الرجل واملراأة، مع ما حدث من 

حرب اهلية وقتل وذبح، باال�صافة اىل املعارك التاريخية واال�صطورية، وليعلن 
بها عن انت�صار كامل للحياة ودميومتها، عرب ق�صيدة ايروتيكة طويلة، مل 

تقرتب من »االباحية« ب�صيء.
وقد اختار مظلوم لق�صيدته عنوانا فرعيا، بقي مالزما ل�صفحاتها بالكامل وهو 

»ت�صور زير ن�صاء يف حرب اهلية« ليوؤكد من خالله عالقة اجلن�ض مع احلرب، 
يف زمن مل يعد اجلن�ض للجن�ض، بل ارتبط بثورات ال�صعوب وتطورها، وبكل 
ما ميكن ان يحدث يف العامل، واالن نحن ب�صدد حرب ودمار وقتلى، ارتبطوا 
جميعا باجلن�ض يف ار�ض معركة دامية، و�صرخات جندي مرتعب، و�صرخات 

ن�صوة النثى يف ال�صرير.

يف �صمن �صل�صلة )الكتاب للجميع( الذي 
توزعه جريدة املدى جمانًا بع�ض ال�صحف 

يف العراق ويف بع�ض اأرجاء الوطن العربي: 
�صوريا، لبنان، م�صر، االإمارات، الكويت، 

اقتنيت كتابا كتبه امل�صت�صرق االنكليزي 
ديزموند �صتيورات، اأقول: اقتنيت وال اأقول 

ا�صرتيت او ح�صلت، فهذا الكتاب اأثري اىل 
العقل والوجدان والنف�ض كتبه �صتيورات 

الذي عا�ض وقتا طويال يف القاهرة، كتبه عام 
1964 يف ف�صول مكثفة مكتنزة بال�صورة 

واملعنى، عن املدينة التي اعزها حاكم م�صر؛ 
املعز لدين الله الفاطمي، حينما ا�صدر اأوامره 

جلوهر ال�صقلي للبدء بت�صييدها، وقد قام 

برتجمة هذا الكتاب او هذه الف�صول االأربعة 
ع�صر، الروائي والقا�ض امل�صري املعروف 

الراحل يحيى حقي، بلغة ر�صيقة راقية 
وحميمة، قريبة للذات وللنف�ض، ف�صال على 

مقدمة هي االأخرى رائعة ووافية �صافية كتبها 
الدكتور جمال حمدان، وقد قدم يحيى حقي 

ترجمته ملا كتبه �صتيورات عن مدينة القاهرة 
بني يدي احتفاء م�صر بالذكرى االألفية لبناء 

قاهرة املعز لدين الله الفاطمي �صنة 1969.
حتتفي كثري من االأمم وال�صعوب بجغرافية 

املدن الكربى والعوا�صم خا�صة، من اجل 
اإبقاء �صورتها يف اأذهان االأجيال اجلديدة، 

فاملدن تتغري مثلما تتغري �صحنات الب�صر، 
حتى تكاد تتعرف ب�صعوبة على �صديق 

فارقت بينك وبينه االأيام عقودا و�صنوات، 
فلقد اأعملت يد الزمن فيه تخريبا وتهدميا، 
وتهتدي اليه من خالل �صوته، فاالأ�صوات 
على عك�ض ال�صحنات ال تتغري، كذلك املدن 

الكربى تتغري، تغريها احل�صارة اجلديدة 
وتعطيها �صورة مغايرة، ومن اجل اإبقاء 
�صورتها يف االأذهان كما قلت، فقد تولت 

جهات ثقافية دولية، ومنها اللجنة االأوروبية 
للثقافة التي كلفت عددا من الكتاب والباحثني 
والروائيني، للكتابة عن مدن بعينها، وما زال 

يف الذاكرة تكليفها القلم املبدع الدكتور عبد 
الرحمن منيف، بالكتابة عن مدينة عمان، 

التي اأم�صت عا�صمة للملكة االأردنية الها�صمية، 
فقدم لنا نحن قراءه، كتابه املمتع ال�صريي 

املو�صوم بـ)�صرية مدينة( حيث تولت اللجنة 

االأوروبية للثقافة ترجمته اىل �صبع لغات 
اأوروبية، عمان التي �صهدت والدته وطفولته 

و�صباه، م�صتذكرا تلك االأيام، متحدثا عن 
)راأ�ض العني( الذي كان مثابة للنا�ض واأمنا، 

للقادمني اىل املدينة، اأيام تكونها االأوىل، 
�صوقا �صعبيا، وملتقى، لكن هذه العني فقدت 
مبرور االأيام اأهميتها مع زحف املدينة نحو 
الغرب حتى فتئت ج�صرا ي�صل �صرقي عمان 

عا�صمة الهوا�صم بغربيها.
كذلك هذا الكتاب )القاهرة( الذي خطته 
يراعة ديزموند �صتيورات الذي ذكر لنا 
االأ�صتاذ با�صم عبد احلميد حمودي، يف 
مقالته يف ملحق )اأوراق( الذي ت�صدره 

جريدة )املدى( اأ�صبوعيًا املن�صورة بتاأريخ 
االأحد 2011/1/2 ان �صتيورات كان اأ�صتاذ 

االأدب االنكليزي يف كلية االآداب ببغداد 
خم�صينات القرن الع�صرين، وكان زميال 

لالأديب الفل�صطيني الراحل جربا اإبراهيم 
جربا وللدكتور حم�صن مهدي – رحمهما 

الله – ويوم كتب جربا باالنكليزية روايته 
عن �صارع الر�صيد )�صيادون يف �صارع �صيق( 
وترجمها حممد ع�صفور ون�صرتها دار االآداب 
ببريوت – بطبعتها الثالثة عام 1988، التي 

ت�صرد اأوائل اأيام جربا يف بغداد نازال يف احد 
فنادق �صارع الر�صيد، قادما من دم�صق بعد 

ان تعاقد مع جلنة النتقاء االأ�صاتذة للعمل يف 
جامعة بغداد، كانت برئا�صة فيل�صوف التاأريخ 

الدكتور عبد العزيز الدوري، واذ كتب جربا 
هذه الرواية على ل�صان بطلها جميل فران، 

الذي هو جربا ذاته، كتب ديزموند �صتيورات 
عن بغداد روايته )االنكليزي غري املرغوب 

فيه( ثم رحل �صتيورات اىل لندن، ثم ا�صدر 
جملة )ا�صوات( بالعربية واالنكليزية، ثم 

رحل اىل القاهرة، فكتب كتابه هذا )القاهرة( 
وترجم الكثري من روائع االأدب العربي اىل 

القراء االأجانب.
هذا الكتاب الر�صني املكثف يذكرين بالكثري 

من االعمال االإبداعية والبحثية وال�صريية 
الذاتية، واذا كان لورن�ض داريل، قدم ترجمته 
ملدينة اال�صكندرية من خالل روايته الرباعية، 

رباعية اال�صكندرية 1. جو�صنت، 2. بلتازار، 
3. مونتوليف، 4. كليا وقد كتبها داريل 

)27 – من �صباط/ 1912 – االأربعاء 7/ 
ت�صرين الثاين/ 1990 باجلنوب الفرن�صي( 
اأقول كتبها ترجمة حلياة عا�صها الكاتب يف 

مدينة االإ�صكندرية مب�صر خالل �صنوات 
احلرب العاملية الثانية/ 1939 – 1945( 

وقد ا�صتغرقت كتابتها للمدة من عام 1957 
اىل 1960 فان �صتيوارت قدم لنا �صورة 

قلمية للقاهرة، واقفا – كما ظهر لنا من خالل 
ف�صول الكتاب – عند �صنة 1964، اذ ترد 

اإ�صارات واإح�صاءات تعود اىل تلك ال�صنة. 
وهو ما توؤكده �صنة ن�صر الكتاب عام 1965، 
كما ان الكتاب يعيد اىل الذهن الكتاب الرائع 

)خارج املكان – مذكرات( للكاتب ال�صاهق 
الدكتور ادوارد �صعيد، ففيه اإ�صارات موحية 

ونافذة اىل �صنوات �صباه و�صبابه االأول، 
والتغريات التي طراأت على احلياة يف م�صر 

عامة والقاهرة خا�صة، اثر ثورة ال�صباط 
يف يوليو عام 1952 وبدء هجرة الكثري من 

االأجانب واخلواجات الذين كانوا يحيون 
يف م�صر، ولهم اأماكنهم املحددة يف و�صط 
البلد واملدار�ض اخلا�صة باأبناء اجلاليات 

االأجنبية ونادي الكولف وفندق �صربد 
وغريها من املعامل القاهرية، التي طالتها 

يد التغيري، كما ان هذا العمل التوثيقي 
التاريخي لن�صاأة القاهرة وبنائها امنا يعيد 
للذاكرة – كذلك – رواية )ق�صتمر( للروائي 

النوبلي العمالق جنيب حمفوظ، ورواية 
)عمارة يعقوبيان( للروائي امل�صري املعروف 

عالء االأ�صواين، وقد ظهر ذلك باجلى �صورة 
يف الف�صل ال�صاد�ض املو�صوم بـ)القاهرة.. 

االر�صتقراطية( اإذا مل تكن للطبقة الو�صطى 
قبل اأعوام اية �صطوة ومل يحظوا بال�صكنى 

يف املباين وال�صقق الفخمة اال قليال، 
فقد كانت موجودة وقتذاك ار�صتقراطية 

يح�صب لها كل ح�صاب فبيدها زمام االأمور، 
ومنذ �صنة 1952 �صافر اىل اخلارج معظم 

االر�صتقراطيني واالإقطاعيني كما فعل امللك 
ال�صابق فاروق بن فوؤاد الذي اختار العي�ض 

يف مونت كارلو، وف�صل البع�ض البقاء 
بعيدا عن االأ�صواء، ما ا�صتطاعوا مبعا�ض 

�صئيل، او مبا بقي لديهم بعد التاأميم 
وامل�صادرة )...( وال يت�صور كثري من هوؤالء 

االر�صتقراطيني الذين بقوا اإمكانية العي�ض 
خارج م�صر، فهم خمل�صون لها بحما�صة 

يع�صر على الذين احتلوا مراكزهم ان 
يدركوها.. تراجع �ض81 

هناك من االأجانب الذين عا�صوا يف البلدان 
العربية، فاأحبوها وكتبوا عنها كتبا تن�صح 

رقة وحمبة واعرتافا بالف�صل واجلميل 
ومن هوؤالء: ديزموند �صتيوارت يف كتابه 
هذا )القاهرة( وكذلك امل�صت�صرق االيطايل 
)نللينو( وجون فاولز الروائي االنكليزي 

الذي اأحب املغرب وعا�ض فيها ودفن عندما 
مات �صنة 2006 �صاحب رواية )ع�صيقة 

ال�صابط الفرن�صي( ذائعة ال�صيت، االأمر الذي 
دفع بالكاتب املغربي الراحل حممد �صكري 
ان يخ�صه بكتاب عنوانه )بول فاولز.. يف 

طنجة( م�صورا حياته يف مدينة طنجة 
املغربية، كما ان اأمل ابنة ال�صابط االنكليزي 

بورتر التي ولدت يف بغداد وعا�صت فيها 
ردحا من الزمن، ظلت وفية للعراق وبغداد، 

حتى ان اأباها الذي تزوج امراأة عراقية، 
دفن يف بغداد، ولعل من دالئل حبها للعراق 

وبغداد ان كتبت عنها رواية )دعبول( يف 
متاه مع ال�صخ�صية البغدادية الكرخية الفكهة 

دعبول البالم – رحمه الله-.

محمد مظلوم يمزج بين الحرب والجنس

اأ�صدر م�صروع »كلمة« للرتجمة التابع 
لهيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث رواية 

جديدة بعنوان: »كنا نخطو على االأر�ض 
بخفة«، لالأديب �صريجو اأت�صيني، 

والتي قام بنقلها للعربية الباحث نا�صر 
اإ�صماعيل.

تعد الرواية العمل االأخري لالأديب 
االإيطايل قبل رحيله عام 1995، 

وتعر�ض يف اإطار ميزج بني اخليال 
والواقع تاريخ جزيرة �صردينيا الواقعة 

يف البحر املتو�صط وموطن اأت�صيني 
.. يف عام 1952 ُولد االأديب وال�صاعر 

وال�صحفي واملرتجم االإيطايل »�صريجو 
اأت�صيني« يف جزيرة �صردينيا االإيطالية 
والتي تتمتع بتاريخ عريق ومبوروث 

ثقايف واجتماعي فريد مييزها عن بقية 
االأقاليم االإيطالية االأخرى.

يف عمله الروائي االأخري، ورمبا االأهم 
على االإطالق، »كنا نخطو على االأر�ض 

بخفة«، يقدم »اأت�صيني« ِلقرائه رحلة 
�صائقة وطويلة عرب الزمن، وقراءة دقيقة 

ملالمح هوية �صكان جزيرة �صردينيا 
التي ت�صكلت عرب القرون نتيجة امتزاج 

�صكانها االأ�صليني باأعراق وح�صارات 
متعددة ومت�صابكة، ويقوم »اأنطونيو 
�صيت�صو« اأو »اأنطونيو العجوز«، اآِخر 

حرا�ض الزمن يف اجلزيرة، ب�صرد 
حكايتها منذ ن�صاأتها يف فجر التاريخ اإىل 

طفل يف الثامنة من عمره ليغدو بدوره 
حار�صًا للزمن، موا�صاًل بهذا تاأدية اأمانة 

حفظ ونقل هذا املوروث اإىل االأجيال 
القادمة.

يقدم الكاتب يف اإطار ملحمي اأخاذ 
جمموعة كبرية من االأق�صو�صات 

املمتعة واملتعاقبة التي توارثها جياًل 
بعد جيل حرا�ض الزمن يف اجلزيرة، 
والتي تربز �صراع �صعبها �صد اأعداء 

خرافيني واآخرين حقيقيني مثل 
الفينيقيني والرومان والعرب واالإ�صبان، 

والذين اقتحموا على اجلزيرة عزلتها 
حماولني طم�ض هويتها، ويقوم الكاتب 
برباعة متناهية مبزج التاريخ والواقع 

باالأ�صطورة واخليال ليحكي لنا عن 
�صعب قدمي، »راق�صو النجوم«، اأتى 

م�صادفة من ال�صرق ليهبط على جزيرة 
�صاحرة جمهولة ف�صار جزءًا ال يتجزاأ 
منها ومن طبيعتها، ولقد بذل الكاتب 

جهدًا كبريًا يف البحث عن حقيقة 
االإن�صان يف تلك اجلزيرة، و�صرب اأغوار 

نف�صه بدقة، مقدمًا للقارئ �صورة 
اإن�صانية معربة، م�صحكة ومبكية يف 

الوقت ذاته، تدعونا للتاأمل يف هويتنا 
لنكت�صف اأننا جميعًا، ورغم خ�صو�صيتنا 

الثقافية واالإن�صانية، نظل اأبناء لعامل 
واحد.

قام برتجمة العمل من االإيطالية 
نا�صر اإ�صماعيل الباحث يف جامعة 

جنوه االإيطالية بكلية اللغات واالآداب 
االأجنبية، وقد �صدرت له باللغة 

االإيطالية جمموعة متعددة من االأبحاث 
واملقاالت التي تتناول االأدب العربي 
والفكر االإ�صالمي والعالقات العربية 

االإيطالية.

كما للفرد ذاكرته.. فللمدينة ذاكرتها

ديزموند ستيوارت يسترجع 
تأريخ القاهرة وجغرافيتها

عر�س: �سكيب كاظم

كنا نخطو على األرض بخفة

عر�س : اوراق
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كانت اأغلفة روايات جنيب حمفوظ بر�صوماتها امللّونة، 
ذات الطابع الواقعي ال�صعبي، التي حتمل توقيع الفنان 

جمال قطب، عن�صر اإغراء كبري يل يف اأول تعّريف على عامل 
حمفوظ يف م�صتهل ال�صبعينيات. وكانت الوجوه االآدمية 

املر�صومة ) ن�صاًء ورجااًل ( على تلك االأغلفة، ف�صاًل عن مالمح 
االأماكن ) حارات ومقاهي وجوامع ( تدخل يف عملية تخّيلي 
لوجوه ال�صخ�صيات واأج�صادهم وبيئتهم يف اأثناء القراءة.. 

كنت اأعيد بناء العامل ال�صردي للرواية، اأو جزءًا مهمًا منه، 
بوحي تلك الر�صومات التي �صارت اليوم يف ذاكرتي مفتاح 

مرحلة بهيجة من حياتي.   
   تهتم دور الن�صر املحرتفة بت�صاميم اأغلفة الكتب الأ�صباب 

تتعلق بت�صويق الكتاب والرتويج له، ومبناورات املناف�صة 
يف �صوق الكتب.. وقد غدا الت�صميم، يف وقتنا احلا�صر، فنًا 

قائمًا بحد ذاته. وامل�صمم يف هذا احلقل البد من اأن ميتلك 
اللم�صة الفنية الوا�صحة التي جتعل من عملية ت�صميمه 
لغالف اأي كتاب م�صوؤولية اإبداعية وجتارية يف اآن معًا. 

وهذا يتطلب منه اأواًل قراءة الكتاب ) اأو خال�صة وافية عنه 
( الذي ينوي ت�صميم غالفه، ليكون مبقدوره ) اأي امل�صمم 
( عك�ض فحوى وروحية الكتاب يف امل�صهد الكلي للغالف. 

واإذن عليه اأن يكون فنانًا مثقفًا، عارفًا ب�صيكولوجية املتلقني 
وتف�صيالتهم، وبفن ت�صميم الكتب.. اإن �صورة غالف كتاب 

خا�ض ب�صوؤون الفكر والفل�صفة ال �صك �صتكون خمتلفة عن 
�صورة غالف رواية اأو جمموعة �صعرية. ف�صورة النوع 

االأول متيل اإىل التجريد اأكرث ويتم اإخراجها باألوان قليلة، 
فيما �صورة النوع الثاين متيل اإىل التج�صيد باألوان وافرة.

   يلفت غالف كتاب ما انتباهك من بني ع�صرات ومئات 
االأغلفة املعرو�صة معه، يف واجهة املكتبة، اأو على رفوفها 

الداخلية، فتلتقطه.. تتاأمله وتقلبه لتقراأ ماذا ُكتب على وجهه 
االآخر.. هنا تكون قد قطعت �صوطًا باجتاه �صراء ذلك الكتاب. 

فغالف الكتاب ينطوي على جمموعة من االإ�صارات املوحية، 
املقّدمة يف �صكل كلمات و�صور ور�صوم وتخطيطات معينة، 
متثل يف جمملها الف�صاء ال�صيميائي اخلا�ض لذلك الغالف، 

حيث ُيخاَطب القارئ يف �صعي جّدي ال�صتمالته اإىل �صراء 
الكتاب. 

   رمبا يكون ا�صم املوؤلف اأول عنا�صر اجلذب، يف اجل�صد 
املادي للكتاب، ال�صيما اإذا كان ذلك اال�صم ماألوفًا لدى جمهرة 

القراء، فاملوؤلف الذي له كتب من�صورة �صابقًا غري املوؤلف 
الذي ين�صر للمرة االأوىل. واأحيانًا حني يكون املوؤلف 

�صخ�صية اجتماعية اأو �صيا�صية اأو اإعالمية م�صهورة فاإن 
ا�صمه يكفي الإثارة انتباه القراء، حتى واإن كان الكتاب 

املعرو�ض هو عمله االأول. لكن عنوان العمل املكتوب له 
�صطوة اأكرب. وبع�ض املوؤلفني يختارون عنوانات ذكية 

ومثرية الإغراء القّراء.. ومثااًل لنتاأمل عنوانات روايات 
اأحالم م�صتغامني؛ )ذاكرة اجل�صد، عابر �صرير، فو�صى 

احلوا�ض، الكتابة يف حلظة عري( فقوة العبارة اأو اإيحائها 
اجلن�صي، ها هنا، اأدت دورها يف الرتويج لكتبها، على 

الرغم من اأن رواياتها اأكرث ح�صمة بكثري من روايات كّتاب 
هون على مو�صوعات رواياتهم بعنوانات  اآخرين ميوِّ

حيادية ومبهمة. واالأمثلة بهذا ال�صاأن ال تعد وال حت�صى. 
اأما ال�صورة، اأو اللوحة، واالألوان املختارة، وموقع كل 

عن�صر من العنا�صر الت�صكيلية على �صطح الغالف فتمثل 
نقطة جاذبية كبرية الأولئك الذين ال يعرفون املوؤلف ومل 

ي�صمعوا قباًل بالعنوان. واأذكر اأن تخطيطًا ل�صورة امراأة 
طويلة ال�صعر وغري وا�صحة املالمح، وبلونني فقط، البني 

واالأ�صود، على غالف جمموعة غادة ال�صمان الق�ص�صية 
)رحيل املرافئ القدمية( حّفز لدّي، يف العام 1974، رد 

فعل من منط يختلف عن ذاك الذي حّفزه اأغلفة كتب 
جنيب حمفوظ... اأثارين غمو�ض ال�صورة 

والعنوان وا�صم الكاتبة دفعة واحدة، 
وجعلني ا�صرتي الكتاب يف احلال. 
ومل اأكن اأمتلك يف جيبي، �صاعتها، 

اأكرث من ثمنه. وفوجئت مب�صاعري 
تتهيج واأنا اأم�صك بيدي، اأو قل اأداعب 

باأ�صابعي، برفق وب�صيء من االرتعا�ض 
اللذيذ، الغالف االأمل�ض الناعم والدافئ 

لذلك الكتاب، قبل �صروعي بالقراءة، 
كاأنني موعود ب�صعادات ال ُت�صاهى.

أغلفة الكتب
سعد محمد رحيم

 اإ�صافة اإىل اأنه يحلل اأحد اأ�صهر اآليات 
ال�صغط لدى اإ�صرائيل وهي االتهام 
بالعداء لل�صامية . جدير بالذكر ان 
اأهمية الكتاب تكمن يف اأنه ي�صيء 

باملعرفة املوثقة حقائق ووقائع 
لي�ض كما نت�صورها نحن العرب يف 

جمتمعاتنا، واإمنا كما هي يف الواقع 
فعاًل . 

بانوراما املحتوى 
جاء الكتاب م�صتماًل على ت�صعة 

ف�صول، خالف التقدمي الذي قدمه 
املرتجم اأحمد ال�صيخ، واخلامتة 

واملالحق ؛ يف الف�صل االأول وحتت 
عنوان » نقد اإ�صرائيل » ناق�ض 

الكاتب النقد الذي ميكن اأن يوجه 
الإ�صرائيل باعتباره حقًا نظريًا تبقى 
ممار�صته عملية �صائكة، ويف الف�صل 

الثاين تطرق الكاتب اإىل حماكمة 
االإعالم الفرن�صي وعالقاته ال�صلبية 
واالإيجابية باللوبي اليهودي داخل 

فرن�صا، اأما كراهية اليهودي ووقائعها 
و�صياغاتها الدرامية، فقد ناق�صها 

الكاتب خالل الف�صل الثالث، وخالل 
الف�صول ال�صت التالية قام املوؤلف 
بتحليل وعر�ض ما ميثل التحكم 

اليهودي يف فرن�صا باعتباره �صراعًا 
م�صتوردًا، وكذلك ما يقوم به اليمني 

اليهودي املتطرف من خالل وهم 
العداء لل�صامية، هذا الوهم الذي 

ناق�صه املوؤلف من خالل وجهتي النظر 
االإ�صرائيلية واالأمريكية، وما يرتبط 

به ذلك بالن�صبة ملخاطر اإ�صفاء الطابع 
الطائفي على ال�صيا�صة الفرن�صية . 

معاي�سات و�سغوط 
ير�صد بونيفا�ض يف كتابه الوقائع 

واالأحداث والت�صريحات، والتي 
يتعلق بع�صها مبا عاي�صه �صخ�صيًا، 

وبع�صها االآخر ينتمي اإىل جمال 
التحليل ال�صيا�صي واال�صرتاتيجي 
الأزمة ال�صرق االأو�صط وتداعياتها، 

ويروي ق�صة �صراعه مع غالة 
املوالني الإ�صرائيل، وكيف بداأ ال�صراع 

مبذكراته ال�صيا�صية التي اأر�صلها اإىل 
قادة احلزب اال�صرتاكي الفرن�صي قبل 

احد انتخابات الرئا�صة الفرن�صية، 
والتي حذر فيها قادة احلزب من 

اأن دعمهم املطلق الإ�صرائيل عن حق 
وعن باطل، �صيوؤثر على جناحهم 

االنتخابي، واأن اأبناء الطائفة 
العربية وامل�صلمة من املقيمني على 

االأرا�صي الفرن�صية والذين ميلكون 
حق الت�صويت ينبغي اأن يوؤخذوا 

يف االعتبار، واأن ال�صاحة الفرن�صية 
ال �صيما لدى ال�صباب ت�صهد تراجعًا 

وانح�صارًا للتعاطف مع اإ�صرائيل 
بالقيا�ض اإىل ما كان عليه االأمر 

يف املا�صي، ثم يتطرق بونيفا�ض 
لل�صغوط التي تعر�ض لها اإثر تلك 

الت�صريحات والن�صائح حيث انطلقت 
حملة بقيادة ال�صفري االإ�صرائيلي 

لدى فرن�صا تتهم بونيفا�ض بالعداء 

لل�صامية، ليتلقى بعدها بونيفا�ض 
تهديدًا بالقتل وتعر�ض ل�صغوط 

كبرية الإق�صائه عن عمله كمدير ملعهد 
العالقات الدولية واال�صرتاتيجية . 

عداء ال�سامية
وخالل حتليله الآلية » العداء لل�صامية 

» التي ت�صتخدمها اإ�صرائيل يف اإ�صكات 
منتقديها ومنتقدي �صيا�صاتها يف 

العامل، و�صف بونيفا�ض يف كتابه ما 
تتمخ�ض عنه تلك االآلية من جتاهل 

الق�صايا املطروحة واحلديث عن اأمور 
اأخرى، مرورًا باالتهامات وحماوالت 

القتل املعنوي والتدمري ال�صخ�صي، 
و�صواًل اإىل حجب االآراء وعدم 

الن�صر، ورفع دعاوى ق�صائية الإ�صكات 
االأ�صوات الناقدة، وممار�صة ال�صغوط 

املهنية وت�صعيد م�صاعر اخلوف 
وحتويل بع�ض املوؤ�ص�صات عن الدور 

املنوط بها اإىل اأدوار اأخرى بعيدة عن 
منطق عملها، كما يك�صف بونيفا�ض 

عن مبالغات غالة املوالني الإ�صرائيل 
ب�صاأن ما يحدث من اعتداءات على 

يهود فرن�صا، وكيف اأن الرتكيز على 
فزاعة العداء لل�صامية يخدم اأغرا�صًا 
اإ�صرائيلية اأهمها التهرب من احلوار 

مع الفل�صطينيني الذي توؤيده وتدعمه 
ال�صيا�صة الفرن�صية، ويدخل املوؤلف 

يف �صجال مع غالة املوالني الإ�صرائيل 
اأمثال : تاجييف، اأرنوكالر�صيفلد، 
اآن �صنكلري، فكتور اجلريي، بيري 
لولو�ض، جاك تارنريو، وغريهم 

حيث يقدم وجهات نظر مغايرة ب�صاأن 
احلديث عن كراهية اليهود وعن 

االأ�صكال اجلديدة ملعاداة ال�صامية، 
كما ينتقد ب�صدة من ي�صورون فرن�صا 

وكاأنها بلد معاد لل�صامية . 

االإعالم الفرن�سي 
ويقدم الكتاب، �صورًا غري معروفة عن 

االإعالم الفرن�صي الذي عادة ما ينظر 
له يف واقعنا العربي على اأنه موال 
الإ�صرائيل بينما الوقائع واالأحداث 

التي ي�صري اإليها بونيفا�ض تقدم �صورة 
مغايرة اإىل حد ما، حيث جند دعاوى 
ق�صائية �صد بع�ض االإعالميني و�صد 
اأجهزة االإعالم التي ال ت�صري يف فلك 
الروؤى واملواقف االإ�صرائيلية، مثلما 
حدث من حماكمة ال�صحفي مريميه 

وتظاهرات اأمام وكالة ال�صحافة 
الفرن�صية، وتهديدات مبقاطعة 

ال�صحف واملجالت التي تدعو اإىل 

ال�صالم يف ال�صرق االأو�صط، وحتميل 
االإعالم الذي ين�صر مظاهر القمع 

االإ�صرائيلي للفل�صطينيني م�صوؤولية 
االأحداث املعادية لل�صامية يف فرن�صا 
. ويف هذا ال�صياق يو�صح بونيفا�ض 

اأن االإعالم الفرن�صي ب�صتى و�صائله 
يدرك متامًا ما تقوم به و�صائل ال�صغط 

اليهودية يف فرن�صا من دور، لذا فهو 
ال يتورع عن اإطالع املواطن الفرن�صي 
على مالمح هذا الدور، باالإ�صافة اإىل 
اإطالعه على �صور القمع ال�صهيوين 

جتاه ال�صالم يف ال�صرق االأو�صط 
بحيادية كبرية . 

ال�ساحة الفرن�سية 
ويظهر من الكتاب، رف�ض بونيفا�ض 

حماوالت ت�صدير �صراع ال�صرق 
االأو�صط اإىل ال�صاحة الفرن�صية، 

حيث ينتقد املوؤلف الذين ينتهجون 
هذا الطريق، ال �صيما غالة 

املوالني الإ�صرائيل الذين يرف�صون 
عمليات اخللط بني يهود فرن�صا 
واالإ�صرائيليني، يف الوقت الذي 

يعملون فيه على حتويل املوؤ�ص�صات 
اليهودية الدينية واالجتماعية يف 

فرن�صا اإىل ملحقات ل�صفارة اإ�صرائيل 
يف باري�ض، كما ينتقد يف هذا ال�صاأن 
بع�ض قادة اإ�صرائيل الذين يخاطبون 

يهود فرن�صا اأحيانًا كما لو اأنهم من 
املجندين حتت اإمرتهم وعليهم اأن 

يت�صرفوا ويت�صامنوا مع دولة 
اإ�صرائيل بدون قيد اأو �صرط، وهو 
ما دفع املوؤلف اإىل احلديث ـ وهذه 

هي اإحدى النقاط الرئي�صية يف 
الكتاب ـ عن خماطر تاأثري الطوائف 

املقيمة بفرن�صا على القرار ال�صيا�صي 
الفرن�صي، حمذرًا من اأن تتحول 

�صيا�صة فرن�صا الداخلية واخلارجية 
اإىل رهينة مل�صالح واأغرا�ض هذه 

الطوائف . 

حل الق�سية 
ويف خامتة الكتاب ي�صع الكاتب وجهة 

نظره اخلا�صة يف حل ق�صية ال�صراع 
االإ�صرائيلي الفل�صطيني؛ حيث يقرر 

حتمية تعاي�ض الدولتني: االإ�صرائيلية 
والفل�صطينية يف �صالم يف ال�صرق 

االأو�صط، واأنه لي�ض هناك حل ع�صكري 
لهذا ال�صراع، فقط احلل ال�صيا�صي هو 
الذي ميكن اأن ي�صع حدًا له، واأن الذين 

يحلمون باإلقاء اليهود يف البحر، 
اأو يحلمون بطرد الفل�صطينيني اإىل 

االأردن اأو �صوريا اأو لبنان اأو اأي مكان 
اآخر، ي�صريون يف الطريق اخلاطىء، 

كما يقرر الكاتب اأن اإ�صرائيل ا�صتنفذت 
كثريًا من خمزون التعاطف الذي 

تتمتع به يف فرن�صا، واأنه ينبغي اإعادة 
احلوار ب�صرعة اأكرب، وحتى ال ي�صبح 
املعتدلون رهينة يف اأيدي املتطرفني، 

وحتى يتغلب الت�صامح واحلوار 
الدميقراطي على الو�صاية واالإق�صاء، 

واأنه من اأجل اأن تكافح اإ�صرائيل 
العداء لل�صامية، فهي يف حاجة اإىل اأن 
ترتك للجميع حرية �صماع وقراءة كل 

االأ�صوات، مع تنوع تعبرياتها، كما اأن 
العامل بحاجة اىل اأن يكون ممكنًا من 

جديد نقد اإ�صرائيل وحكومتها.

من يجرؤ على نقد إسرائيل؟ ل� باسكال بونيفاس.. 
ينتقد الوجه الفرنسي المنحوت بريشة يهودية

كتاب » من يجروؤ على نقد اإ�سرائيل » 
للباحث اال�سرتاتيجي الفرن�سي با�سكال 

بونيفا�س ، �سادر عن املركز العربي 
للدرا�سات الغربية بالقاهرة ، يف مئتني 

و�ستني �سفحة من القطع املتو�سط ، 
وهو كتاب تبدو فكرته وا�سحة بليغة 

من عنوانه ؛ حيث يلخ�س هذا العنوان 
الق�سية الرئي�سية يف الكتاب ، وهي 

�سعوبة وخماطر ممار�سة احلق يف نقد 
اإ�سرائيل و�سيا�ساتها ، كما يحكي الكتاب 

ق�سة » الردع اال�ستباقي » الذي ميار�سه 
اللوبي ال�سهيوين يف املجتمعات الغربية 

الإف�سال اأي نقد يوجه الإ�سرائيل ، 
ال �سيما يف فرن�سا ؛ حيث يقدم لنا 

بونيفا�س توثيقًا هامًا يعك�س تطور 
الوعي ال�سيا�سي الفرن�سي واالأوروبي 

جتاه اإ�سرائيل.

عر�س: حم�سن ح�سن

جاء الكتاب م�ستماًل على 
ت�سعة ف�سول، خالف 

التقدمي الذي قدمه املرتجم 
اأحمد ال�سيخ، واخلامتة 

واملالحق ؛ يف الف�سل االأول 
وحتت عنوان » نقد اإ�سرائيل 

» ناق�س الكاتب النقد الذي 
ميكن اأن يوجه الإ�سرائيل 

باعتباره حقًا نظريًا تبقى 
ممار�سته عملية �سائكة، 
ويف الف�سل الثاين تطرق 

الكاتب اإىل حماكمة االإعالم 
الفرن�سي وعالقاته ال�سلبية 
واالإيجابية باللوبي اليهودي 

داخل فرن�سا، اأما كراهية 
اليهودي ووقائعها و�سياغاتها 

الدرامية، فقد ناق�سها الكاتب 
خالل الف�سل الثالث.
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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

بعد النجاح العالمي لرواية )ساعي بريد 
نيرودا( أبحر الكاتب التشيلي انطونيو 

سكارميتا في قص ملحمة فريدة:
ملحمة سكان ساحل مليسيا على البحر 

االدرياتيكي الذين هاجروا الى تشيلي هربًا 
من الحروب والعنف.

في روايته السابقة )عرس الشاعر(، روى 
أسباب ذلك الهروب، والمصير الغريب 

لألخوين كوبيتا: فأولهما ألقى بنفسه إلى 
البحر عندما لمح منهاتن، وواصل الثاني 

الرحلة الى ان رست به السفينة في تشيلي.
وفي روايته الجيدة اآلن )فتاة الترومبون(، 
يواصل القصة في األراضي التشيلية، حين 

يسلم عازف ترومبون الى استيبان طفلة في 
الثانية من عمرها مؤكدًا له إنها حفيدته.


