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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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اأقول : اآه فتكرر الكالب نباحي

أنوثات تمأل السالل  بمرح التفاح
ترجمة »فهود في المعبد« 

للعربية
قريبا .. صدور سباعيات يوسف زيدان

»الدولة والكنيسة« كتاب جديد لطارق البشري

الكتابة ال�صعرية  زهو روحي عند  ال�صاعر، خا�صة اذا 
كانت عن امراأة يحلم  بتقبيلها ال�صاعر او يح�صنها يف 
ليايل ال�صتاء الباردة ،روح ال�صاعر هي ال تي�صيخ حتى 

وان �صاخت الكلمات ،ي�صتبدلها بكلمات حاملات يرق�صن 
طربا يف حفاوة تلك املع�صوقة ،

ال�صاعر ال�صاب ميثم احلربي مبجموعته اجلديدة )اأقول 
: اآه فتكرر الكالب نباحي( ال�صادرة عن – من�صورات 
- الغاوون – ال�صل�صلة ال�صعرية ،بريوت  - لبنان – 

جمموعة يقظة من �صاعر حامل  مازال يالحق الكلمات 
ال�صبقات احلاملات االآن�صات ،في�صيح بوجوههن َّ / امراأة  
/ التكف عن مت�صية الوقت يف �صيحتي / امراأة / متلك 

جملي وانت�صاراتي / تعود كل انت�صاراتي اليها /  امراأة 
/ ت�صع موجتها اإطراقة االأفق / امراأة ٌ...التنتهي / ذئاب 

لهاثها مدفاأة لل�صتاء / امراأة / تتحدى �صواربي مبق�ص 
�صفتيها ...فقط / امراأة / �صليلة نف�صها / ت�صبه احلكمة 

القائلة " كن مثل ثلجٍ  يذوب امام تعري مو�صيقاها .�ص7
الكتابة النرثية تقفز فوق  انزياحات وم�صاحات توؤدي 
اىل ف�صاءات ف�صيحة وحاملة اكرث مما متتلك الق�صيدة 

ال�صعرية من ت�صظيات او لنقل، هي خيول جاحمة بلون 
ال�صباب حرّونة اليرو�صها اال من  له قدرة ال�صحر 

الوثابة التي ميكن ان ترو�ص تلك اخليول احلاملة، 
وال�صاعر هيثم احلربي كان مرو�صا خليول اخرى يف 

ق�صيدة العمود التي ميكن ان تن�صاق اىل الكالأ بال عناد .
ق�صيدة النرث امراأة تت�صظى يف ال�صباب وعلى ال�صاعر ان 

يلملم تلك االجزاء احلاملة وير�صمها على  البيا�ص / انها 
التقاحة اإذا .../ تنظر الينا من بعيد / بعيون فيل�صوف 
/وهدوء مت�صوف / وده�صة اإله / تورط الأنه كتب ن�ص 

اخلليقة ون�صره يف ال�صحف / باأخطائه الطباعية / 
وهكذا �صرنا الناجت / من معادلة اآدم وحواء .

ي�صرح ال�صاعر ميثم احلربي بتداعيات ق�صيدة النرث 
فهو عا�صق ومتل�ص�ص وعابر �صبيل يحمل خطايا اجيال 

غابرة تزدهر بتيجان  احلروب  واملقابر اجلماعية  
وانك�صارات اجيال تلو اجيال فهو �صاعر ا�صتثنائي ميرر 

الق�صيدة النرثية من ثقوب جدران الق�صيدة العمودية 
،فتظهر ا�صابع �صوئية مليئة بالغبار وال�صور ال�صديدة 

التداعي / رائعة كالدموع / ورخوة كالتم�صاح / وموؤثرة 
مثل م�صهد مغيب / تتحلى مبدالية كتب عليها " الله " 

/ ونظرا لرداءة النق�ص " اآه " / زهيا / ايتها الطفلة 
التعي�صة كالناي / خبئيني يف �صمارك الثمني كمفردة 

اخرى .�ص20
عني ال�صاعر تراوغ اجل�صد وتتج�صد مبعان اخرى 
وتك�صف زيف ال�صرق وبراءة الغرب بالهروب اىل 
غابة اجل�صد وتفكيك تلك ال�صفرات التي نتج�ص�ص 

عليها نحن ال�صرقيني الذين نحاول ان ن�صرت عيوبنا 

بلعنة اجل�صد  �صاحب ال�صعادات االنثوية التي تقلب 
املوازين ال�صرقية / اجل�صد ... /  �صوؤال يتجعد يف 
املرايا / اجل�صد /  رحلة يف اخلليقة / لي�ص منا من 

مل يتج�صد / حتى الله / راأيناه متكورا / يف جبة 
احلالج يزاول التج�صد  / اأنوثات  متالأ ال�صالل مبرح 

ٍ تفاحي / او جراأة تك�صر املفاهيم يف املتاحف هكذا 
.�ص23

يعّرج ميثم احلربي على تفاحة اآدم  تلك " اخلطيئة " 
التي مازالت الب�صرية تتحدث بها  وتتهم   اأُمنا " حواء 

اخرى  ق�ص�صا  ي�صرد  فهو  الب�صرية،  ابو  " بغواية  
من امليثولوجيا فهو يذكر ق�صة الطوفان وملحمة 

كلكام�ص ، وقربان ا�صماعيل / يف اج�صاد بي�ص �صود 
ذكور واناث / يجري تعرفه الفاأ�ص املتعرقة يف 

االرياف / كذلك الر�صا�ص املوغل يف ده�صة اجلنود 
/ و�صكينة اإ�صماعيل حني الرب غري راأيه ُ/ دمنا هذا 

/  والكريات البي�ص واحلمر تتدحرج قبائل وغزوات 
وح�صود ملوك تهوي .�ص40

جتربة ال�صاعر ميثم احلربي تكاد تعرب اىل ال�صفة 
االخرى يف ق�صيدة النرث فهو يكتب بوعي ال�صاعر   " 

الناثر " الذي يحاول ان يفلت من قب�صة الق�صيدة 
العمودية التي يتقنها ويلعب على اوتار تلك القيثارة 

بال تردد ،انها جمموعة ت�صتحق.

اأ�صدر املفكر طارق الب�صري كتاب 
»الدولة والكني�صة«، الذي يحاول 
من خالله جمع ما يظنه طراأ علي 

العالقة بني الدولة يف م�صر وبني 
اإدارة الكني�صة القبطية يف ال�صنوات 
االأخرية مبراعاة التمثيل املوؤ�ص�صي 

للجماعة الوطنية والظهور املوؤ�ص�صي 
للكني�صة كموؤ�ص�صة تن�صد التعبري عن 
االأقباط يف ال�صاأن الديني االعتقادي 

وحده.
الكتاب الذي ن�صرت اأجزاء منه فى 
جريدة »ال�صروق« اأكتوبر املا�صى، 
باالإ�صافة اإىل ن�صر اأجزائه االأخرى 

يف االأ�صبوع، و�صوت االأمة، وجملة 
وجهات نظر. وهذا هو ثالث كتاب 

ي�صدر للم�صت�صار يف مو�صوع 
اجلماعة الوطنية، كان اأولها 

»امل�صلمون واالأقباط فى اإطار اجلماعة 
الوطنية« يف عام 1981، وكان ثانيها 
»اجلماعة الوطنية العزلة واالندماج« 

فى �صنة 2005.
وعن ذلك يقول الب�صري فى مقدمة 

كتابه: »وهذا هو الكتاب الثالث يجمع 
ما اأظنه طراأ على العالقة بني الدولة 

يف م�صر وبني اإدارة الكني�صة القبطية 
يف ال�صنوات االأخرية، مبراعاة 

التمثيل املوؤ�ص�صي للجماعة الوطنية 
والظهور املوؤ�ص�صي للكني�صة كموؤ�ص�صة 
تن�صد التعبري عن االأقباط ال يف ال�صاأن 

الديني االعتقادي وحده«.
يبداأ الكتاب بف�صل عن »االإدارة 

الكن�صية بني اجلماعة الوطنية ونظام 
امللة«، ي�صري فيه امل�صت�صار الب�صري اإىل 

حكم املحكمة االإدارية العليا مبجل�ص 
الدولة، وهو احلكم الذى يلزم 

الكني�صة االأرثوذك�صية والبابا �صنودة 
با�صتخراج ت�صريح زواج ل�صخ�ص 

م�صيحي مطلق، م�صتعر�صا، وفقا 
ل�صحف يومية م�صرية، ت�صريحات 
قدا�صة البابا �صنودة واالأ�صاقفة على 

ذلك احلكم، ومنع تنفيذه كن�صيا.
وفى اأحد تعليقاته على ذلك قال 

الب�صري وفق قراءة �صامح �صامي 

يف �صحيفة »ال�صروق« »اإن امل�صاألة 
التي ينبغي تناولها يف هذا املقام هي 
م�صاألة مدى خ�صوع الكني�صة امل�صرية 

بو�صفها اإحدى هيئات املجتمع 
امل�صري ل�صلطة الدولة امل�صرية 

املعربة عن اجلماعة الوطنية امل�صرية 
بجمعها كله، ولكي نت�صور املو�صوع 
الذي نتكلم عنه، فاإن االأ�صل اأن جميع 

امل�صريني بو�صفهم اأفرادا وهيئات 
خا�صة هم خا�صعون ل�صلطات الدولة 

وهيئاتها العامة، وهم يتعاملون 
معها ح�صب تنوع هذه الهيئات العامة 

وتوزيع اخت�صا�صاتها، واالأ�صل اأي�صا 
اأن الدولة لي�صت كيانا واحدا، اإمنا 

هي تتكون من �صلطات ثالث، تنفيذية 
وت�صريعية وق�صائية، وكل من هذه 

ال�صلطات الثالث تتوىل مهام حمددة 
ويخ�صع لرقابة ال�صلطتني االآخريني 

يف جماالت حددها القانون ور�صمها، 
وكل من هذه ال�صلطات الثالث اأي�صا 

تتكون من هيئات عديدة توزع 
اخت�صا�صات العمل عليها جميعا، وكل 

من هذه الهيئات تخ�صع لغريها من 

الهيئات االأخرى يف نوع اخت�صا�ص 
كل هيئة وهكذا، وعلم القانون ال 

يعرف اإال ال�صلطات املقيدة، الأن كل 
�صلطة متار�ص عمال جزئيا وتخ�صع 

يف غريه اإىل غريها من ال�صلطات 
وهكذا. ومن هنا يبدو موقف الكني�صة 

يف ال�صاأن الذي �صبق اإثباته عجيبا، 
الأنه ينظر اإىل الدولة بح�صبانها كال 
�صامال واإىل الكني�صة بح�صبانها كال 

�صامال مفارقا ومغايرا«.
ومن خالل النماذج التي يقدمها ي�صري 

املوؤلف وفق م�صطفى عبدالرازق 
يف جريدة »الوفد« اإىل ما يعتربه 

يفيد بظهور اإرادة �صيا�صية لدى 
االإدارة الكن�صية تواجه بها �صلطة 

الدولة وحتل حملها يف �صاأن االأقباط 
االأرثوذك�ص يف م�صر، مو�صحًا اأنه 
يف ذلك ال يتجادل يف اأمر ال يتعلق 

بعالقة م�صلمني باأقباط واإمنا يتجادل 
حول �صمول اجلماعة امل�صرية لكل 

م�صتمالتها، ورف�ص اأن يوجد يف 
هذه اجلماعة ما يفرز عنا�صر منها 

عن جمعها كله من حيث كونها جماعة 
�صيا�صية.

ومن خالل عر�ص املزيد من النماذج 
يو�صح الب�صري اأن �صيا�صة الكني�صة 

القبطية يف هذه املرحلة تبدو ال تقوم 
على دمج القبط يف اجلماعة الوطنية 
امل�صرية واإمنا على فرزهم لي�صريوا 

�صعبًا لها باملعنى الدنيوي.
ويخل�ص املوؤلف من ذلك اىل ان 

هذا الو�صع يعود بنا اىل نظام امللة 
الذي عرفه املجتمع االإ�صالمي قدميًا، 
وماأخذ الب�صري على هذا التحول هو 
انه يقو�ص ما ي�صفه بجهاد تاريخي 

ـ من قبل امل�صلمني وامل�صيحيني ـ 
على طول القرنني التا�صع ع�صر 

والع�صرين لتجاوز مثل هذا النظام 
وان�صاء اجلماعة الوطنية امل�صرية 

مبا يكون لدولتها من هيمنة على 
جميع املواطنني بها وبالت�صاوي يف 

املعاملة �صواء يف ال�صوؤون اخلا�صة اأو 
ال�صوؤون العامة.

ترجم اأحمد فاروق كتاب »فهود يف املعبد« للناقد م�صائيل مار اإىل العربية، الذي يتناول اأعمال 
الكاتب املعروف مر�صيل برو�صت، متناواًل جوانب كانت حتى تلك اللحظة غام�صة على النقد 

االأدبي والقارئ. وهذه املقاربة التي اعتمدها مار يف كتب اأخرى تناولت نابوكوف ومان 
وغريهما، ميزت هذا الناقد الكبري عن غريه من النقاد، خا�صة واأنه تعمق يف تفا�صيل ال�صري 

الذاتية ملن تناولهم يف كتبه، وهو ما مل ي�صبقه اإليه اآخر يف التحليل االأدبي اجلديد باأبعاده 
املختلفة. ومنح مي�صائيل مار برو�صت حيزًا اأكرب من عمله واهتمامه، ُمقتفيًا اآثار هذا الكاتب، 

�صغوفًا بن�صو�صه وحامال له موّدة خا�صة.
لقد كان الكاتب برو�صت ـ كما يراه مار ـ كبري �صاأن يف ب�صاطته وطيبة قلبه، كما كان كبري �صاأن 

يف ثرثراته املجبولة بالكراهية، فهو لي�ص بالقدي�ص واإمنا اإن�صان بكل ما فيه من تناق�صات. 
كاد برو�صت اأن يتفرد يف قدرته على حتويل عالقاته و�صداقاته وعامله وحياته بكل ما فيها 

من اأبعاد اإىل اأدب، كما وارى اأ�صرار حياته ال�صخ�صية اأو بع�صًا منها بزوايا كانت خفية على 
القارئ وذات اأعماق �صحيقة، قد يتوه فيها من يغو�ص يف غياهب جبها.

ويف هذا الكتاب يغو�ص الناقد مي�صائيل مار وي�صل للكنز ويقدمه للقارئ يف �صبعة ف�صول، 
يفتح االأبواب ال�صبعة لق�صر كانت مو�صدة اأبوابه اأمامنا حتى االآن. رحلة �صاحرة يف رحاب 

االأدب ق�صرا وحديقة.
ُولد مي�صائيل مار يف �صتوتغارت عام 1960 ويعي�ص حاليا يف برلني. يف عام 1995 نال عن 
موؤلفه النقدي حول توما�ص مان جائزة هايرني�ص مريك من اأكادميية اللغة وال�صعر االأملانية 

التي �صار ع�صوا بها منذ عام 2002. كما ح�صل يف عام 2000 على جائزة لي�صينغ الت�صجيعية 
للنقد االأدبي. وعمل يف عام 2002 اأ�صتاذا زائرا بجامعة �صتانفورد.

ن�صر ملي�صائيل مار حتى االآن كتابان �صمن م�صروع »كلمة« بعنوان »برو�صت. فرعون الزمن 
ال�صائع!« ترجمة مو�صى ربابعة. و«فهود يف املعبد« ترجمة اأحمد فاروق.

للروائي  قريبا  �صي�صدر  الذي  الكتاب  عنوان  "ال�صباعيات" هو 
د. يو�صف زيدان، مدير مركز املخطوطات مبكتبة االإ�صكندرية، 
واحلا�صل على اجلائزة العاملية للرواية العربية "البوكر" عام 

.2009
لة التي ن�صرها خالل العامني املا�صيني  ي�صم الكتاب املقاالت املطوَّ

اًل بني القراء  باإحدى اجلرائد اليومية امل�صتقلة، واأثارت نقا�صًا مطوَّ
واملثقفني.

مه املطران"، التي  وا�صتبعد املوؤلف مقاالت "بهتان البهتان فيما يتوهَّ
ردَّ فيها يو�صف زيدان على كتاب االأنبا بي�صوى "مطران دمياط"، وذلك 

نظرًا ملنا�صبة ال�صباعية وارتباطها باأزمة رواية "عزازيل" حتديدًا. 
باالإ�صافة اإىل احلالة امل�صرية احلالية التي ت�صهد احتقانًا طائفيًا ال 

ح يو�صف زيدان، بقراءة املو�صوع قراءة حمايدة. ي�صمح، ح�صبما �صرَّ
يحمل الكتاب رقم 60 يف قائمة كتب يو�صف زيدان، وي�صم الف�صول 

االتية: الروؤية ال�صوفية للعامل، املزيج ال�صكندري البديع، اأوهام 
امل�صريني، تاريخنا املطوي، تلمود اليهود، اأ�صرار اخلالف واأهوال 

االختالف، فتح م�صر، احل�صبة على االأفكار واالأفئدة، ف�صو�ص 
الن�صو�ص ال�صوفية.. باالإ�صافة اإىل املجموعة االأخرية من املقاالت 

التي تزامن ن�صرها مع قيام الثورة يف م�صر: االآفاق امل�صريية للثورة 
امل�صرية )ت�صع مقاالت(.

واأعاد يو�صف زيدان كتابة وتن�صيق املقاالت املن�صورة لتكون ف�صواًل 
تنا�صب الن�صر يف كتاب، مع اإ�صافة احلوا�صي والتعليقات الهام�صية 

املرتبطة بكل مو�صوع.. وبداأ الكتاب مبقدمٍة تناول فيها الظروف 
لة التي  التي �صاحبت ن�صر املقاالت، م�صريًا اإىل النقا�صات املطوَّ

دارت حولها، وم�صيفًا املزيد من ال�صرح لبع�ص االأفكار التي عر�صتها 
املقاالُت ب�صكٍل موجز تلبيًة ملتطلبات الن�صر ال�صحفي.

�صدر حديثًا عن دار ن�صر »ريفر هيد« كتاب 
جديد بعنوان »امراأة فذة..الق�صة غري 

املروية عن اأم باراك اأوباما« تاأليف ال�صحفية 
املرموقة جاين �صكوت، ويتناول الكتاب 

حياة والدة الرئي�ص االمريكي احلايل باراك 
اأوباما »�صتانلي اآن دانهام«.

ووفقًا ل�صعيد كامل مبجلة »وجهات نظر« 
االإماراتية، فقد اأجرت موؤلفة الكتاب العديد 
من املقابالت مع 200 �صخ�صية من معارف 

والدة اأوباما �صتانلي اآن دانهام، تق�صت 
من خاللها حياتها وعالقتها بابنها، والتي 

توفيت دون اأن ت�صهد �صعوده يف عامل 
ال�صيا�صة.

ويذكر اأوباما دائمًا ف�صل والدته عليه والذي 
دائمًا ما ي�صيد بها وبالقيم التي علمتها له 

ومنها اأهمية القيام بواجبه نحو االآخرين، 
وهو نف�ص النهج الذي اتبعته مع نف�صها 

حيث عملت دانهام يف نهاية ال�صبعينيات 
لعدة �صنوات يف اأحد مراكز تطوير املجتمع 

يف »جاوة« باإندوني�صيا، قبل اأن ت�صبح 
رئي�صة الأحد مراكز خدمة املجتمع يف 

�صيكاغو.
وبح�صب الكتاب انتقلت عائلة دانهام اإىل 

هاواي حيث �صجلت للدرا�صة يف اجلامعة. 
وهناك قابلت طالبًا كينيًا يدعى »باراك 

اأوباما« وتزوجته يف عام 1961، حيث ظل 
يف هاواي ال�صتكمال درا�صته اجلامعية، 

بينما انتقلت هي ومولودها ال�صغري باراك 

اإىل �صياتل.
ثم عادت اإىل هونولولو عام 1963 حيث 
طلقت من اأوباما عام 1964 بعد احتدام 
اخلالفات بينهما، ثم تزوجت عام 1966 

من«لولو �صويتورو« وهو اإندوني�صي يدر�ص 
يف هاواي.

ن�صاأ اأوباما يف �صنواته ال�صت االأوىل يف 
هاواي، ثم انتقل اإىل اأندوني�صيا عام 1967 
مع والدته لالن�صمام اإىل »�صويتورو« الذي 

عاد اإىل بالده ليعمل مفت�صًا للم�صاحة، وهناك 
�صًة للغة االإجنليزية،  عملت دانهام مدرِّ

ثم يف اأحد م�صروعات التنمية الريفية، 

وكم�صت�صارة مل�صروعات »التمويل املتناهي 
ال�صغر«.

والتحق اأوباما باملدار�ص املحلية يف جاكارتا 
حيث بقي اأربع �صنوات عاد بعدها اإىل 

هونولولو حيث عا�ص مع جديه الأمه بينما 
بقيت اأمه يف اإندوني�صيا مع زوجها وابنتها، 

وعن هذه الفرتة تذكر موؤلفة الكتاب اإن 
دانهام كانت تريد اأن يتلقى ابنها تعليمًا 
ممتازًا يف اللغة االإجنليزية، كما كانت 

تريد التفرغ لرعاية ابنتها وزوجها، واأي�صًا 
التفرغ للعمل يف اإندوني�صيا للح�صول على 

املال الكايف لالإنفاق على التعليم املمتاز الذي 
تريده البنها.

متكنت دانهام من احل�صول على درجة 
علمية. ويف عام 1972 حلقت بابنها يف 

هاواي وظلت هناك اأثناء فرتة درا�صته 
املتو�صطة، ثم عادت اإىل اإندوني�صيا الإجراء 

درا�صات ميدانية اأنرثوبولوجية، قبل اأن 
يلتحق اأوباما ال�صغري باملدر�صة العليا بوقت 

ق�صري، حيث ف�صل عدم العودة مع والدته 
الإندوني�صيا والعي�ص يف هاواي مع جديه 
وا�صتكمال درا�صته. تقول املوؤلفة اإن كافة 

الروايات حول ن�صاأة اأوباما وتاأثري اأمه عليه 
مل تك�صف عن وجود اأي نوع من امل�صكالت 

بني »باري«، ا�صم التدليل الأوباما، وبني اأمه، 
لكن كانت هناك اإ�صارات يف ر�صائلها اإليه 

واإىل والديها تك�صف عن حزنها ب�صبب بعده 
عنها، وفق امل�صدر نف�صه .

حياة والدة أوباما في كتاب للصحفية جاني سكوت  

ا�صدرت » الدار العربية للعلوم نا�صرون« 
يف بريوت موؤخرا رواية »كنز القي�صر 

املفقود« للكاتب د. وليد عودة، اجلديدة يف 
مو�صوعها؛ حيث تهتم بتقنيات اأ�صاليب 

االخرتاق الرقمي.
وبح�صب �صحيفة »اجلريدة« ياأخذنا عودة 
يف مغامرة م�صّوقة حتب�ص االأنفا�ص تدور 

تفا�صيلها بني دبي ومو�صكو والريف 
الرو�صي، نتعرف من خاللها اإىل دور 

»املو�صاد« يف احلياة ال�صيا�صية الرو�صية 
وتغلغله بني اأو�صاط االأثرياء واأقطاب 

االقت�صاد.
»مئات االأطنان من ال�صبائك الذهبية يتم 
تهريبها من البنك املركزي الرو�صي اإبان 

�صقوط الدولة القي�صرية وا�صتيالء البال�صفة 
الرو�ص على مقاليد احلكم يف بدايات 
القرن الع�صرين. حتاول جمموعة من 

اجلنود الت�صيكو�صلوفاك الهرب من رو�صيا 
وبحوزتهم الكنز الرو�صي امل�صلوب. يفطن 
الرو�ص لالأمر وياأمر قائدهم بتفجري ال�صكة 
احلديدية اأمام القطار الذي يحمل الذهب، 

ينحرف القطار عن ال�صكة ويغرق يف بحرية 
بايكال وي�صتقر يف قعرها على عمق يزيد 

على ميل«.

رواية جديدة عن 
دور الموساد في 

الحياة الروسية

�صدر حديثًا كتاب جديد بعنوان »هل انتهت فرن�صا؟« وذلك 
عن دار »فايار« باري�ص، وهو من تاأليف جان بيري �صوفنمان 
والذي �صبق واأن توىل عدة منا�صب وزارية بفرن�صا، ويقع 

يف 320 �صفحة من القطع املتو�صط.
ووفقًا ل�صحيفة »البيان« االإماراتية يناق�ص املوؤلف عرب 
الكتاب مكانة فرن�صا حاليًا يف ظل العوملة وبعد انهيار 

اال�صتقطاب الثقايف الدويل الذي �صاد عقودا طويلة بعد 
احلرب العاملية الثانية. ويف البداية يحاول �صوفنمان �صرح 

االأ�صباب التي دفعت فرن�صا اإىل هام�ص الفعل على امل�صرح 
الدويل، ويرى اأن ما حدث هو نتيجة منطقية للم�صار 

التاريخي الفرن�صي، كما يرى اأن االأزمة املالية العاملية التي 

انطلقت �صرارتها من الواليات املتحدة االأمريكية 2008 
والنتائج التي اأدت اإليها يف فرن�صا ب�صبب خياراتها وخا�صة 

املنعطف الليربايل الذي عرفه الي�صار الفرن�صي منذ فرتة 
رئا�صة فران�صوا ميرتان، �صاهمت يف النتيجة الراهنة.

ويقول �صوفنمان يف كتابه اأن اجلرنال ديغول وفران�صوا 
ميرتان ميّثالن رجلي الدولة اللذين تركا اأثرهما على القرن 

املا�صي »الع�صرين«. حيث حمل اجلرنال ديغول م�صعل 
الوطنية، ونادى بـ »فرن�صا التي ال تقبل الهزمية«، وكان 

من اأطلق »نداء التحرر« من لندن يف اأكرث فرتات التاريخ 
الفرن�صي �صوادا، كما متكن من اأن ي�صع فرن�صا يف �صف 

املنت�صرين واأن يعيد بناء الدولة، اإال اأنه مل يكن م�صوؤواًل عما 

تال ذلك.
اأما فران�صوا ميرتان الذي ولد عام 1916، اأثناء احلرب 

العاملية االأوىل، و�صهد هزمية بالده اأمام هتلر عام 1940، 
امتلك اإرادة جتاوز الهزمية عرب جتاوز املحنة الفرن�صية عرب 

االنتماء اإىل املجال االأوروبي االأرحب.
ويخل�ص املوؤلف من حتليالته اإىل القول اإن فرن�صا بحاجة 
اإىل الروؤيتني. روؤية ديغول »ذات النزعة الوطنية«، وروؤية 

ميرتان »ذات النزعة االأوروبية«. لكن اجلمع بني فرن�صا قوية 
واأوروبا مزدهرة يواجه �صغط القوة العظمى يف االأم�ص 
والقوة العظمى يف الغد، اأي الواليات املتحدة االأمريكية 

وال�صني.

كتاب يناقش تراجع فرنسا على الساحة األوروبية
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جدير بالذكر اأن الكتاب ينق�صم اإىل �صبعة 
اأجزاء ا�صتغرقت حتليالت �صاملة حول جذور 

واأ�صول الثقافة العربية وما يواجهها من 
حتديات . 

امل�سروع الثقايف
يف بداية الكتاب وحتت عنوان " رحلة الثقافة 

العربية من املو�صوعية اإىل التخ�ص�ص " 
، اأو�صح املوؤلف اأنه منذ اأن اأن�صاأ هارون 

الر�صيد دار احلكمة يف بغداد عا�صمة اخلالفة 
ودار ال�صالم ، ازدهرت الثقافة العربية عرب 

م�صارات الفكر وم�صاقات العلوم التي قام 
على تاأ�صي�صها علماء اأفذاذ األفوا ، و�صنفوا 

وجمعوا و�صرحوا وحللوا وف�صروا ونقدوا 
وترجموا واأ�صافوا وابتكروا وجددوا 

و�صاركو واأبدعوا ، فكان لهم ف�صل عظيم يف 
�صياق التح�صر والتقدم العلمي حيث علموا 

الدنيا من حولهم اأ�صول الفكر ، ومناهج 
االبتكار واالخرتاع ، و�صبل االإبداع والتفوق 

على الذات ، والتثاقف مع االآخر ، وذكر 

الكاتب اأي�صًا اأن رحلة الثقافة العربية كانت 
عرب مو�صوعية متيز بها هوؤالء العلماء الكبار 

، وهو ما جعل العقلية العربية قادرة على 
حتقيق امل�صروع الثقايف العربي املتكامل 

ب�صكل تلقائي وعفوي ودون تعقيد اأو اإمالءات 
اأو توجيهات اأو افرتا�صات  ، فكان امل�صار 

طبيعيًا ملنظومة الفكر العليا بهذا التجان�ص ، 
وذلك التالقي والتوحد . 

قبول االآخر
وي�صيف الكاتب اإن �صعة االأفق العربي ـ 

حني ينفتح على االآخر ـ ازدادت مبكرًا من 
خالل قلم الرتجمة الذي �صهدته دار احلكمة 
، بجوار علوم االأوائل ، حيث �صهدت بغداد 
والكوفة والب�صرة �صوامخ الرواة والعلماء 

ينزلون اإىل البادية جلمع املادة االإبداعية من 
اأفواه اأبنائها ، واإىل جوار ذلك كانت مدار�ص 

الرتجمة من العربية واإليها عرب اليونانية 
وال�صريانية والفار�صية والهندية ، ولوال 

هذا االنفتاح والقبول لالآخر الأ�صيبت الثقافة  

العربية باجلمود والعقم وال�صلل ، ولفقدت 
اإبهارها الذي مالأ الدنيا القدمية �صرقًا وغربًا 

يف اإ�صراقات فكرية رائعة ، ويوؤكد الكاتب اأن 
ا�صتمرار عطاء الثقافة العربية ظل ممتدًا رغم 

العقبات وال�صعوبات والكوارث التي واجهتها 
، حتى يف اأ�صر�ص مراحل املد اال�صتعماري يف 
االأر�ص العربية التي انت�صرت باإرادة �صعوبها 

وقادتها . 
علوم بينية 

وي�صع الكاتب ما اأ�صماه بـ " العلوم البينية 
الثقايف  امل�صروع  اهتمامات  مقدمة  " يف 

العربي احلديث ، كاأ�صا�ص للجمع بني ف�صل 
القدماء ومطلب املعا�صرة ؛ حيث اأكد على اأن 
تلك العلوم باالإ�صافة للقراءات امل�صاعدة هي 
املدخل املهم وال�صروري والع�صري يف بنية 
املثقف العربي وت�صكيله ب�صورة �صحيحة ؛ 

اإذ من الطبيعي اأن يتهياأ له من املادة القرائية 
التثقيفية ما ي�صاعده على ا�صطناع مزاوجة 

اأمينة و�صادقة يف االإملام بتاريخ العلم ) 
املتخ�ص�ص ( وفل�صفته واأهدافه وبراجمه 

واإجنازاته ، وبني دائرة التثقيف العام الذي 
يظل مطلبًا حتميًا ال�صتكمال امل�صهد الثقايف 

ال�صحيح ، واإال فمن غري املنطقي اأن جند 
طبيبًا يتلعثم يف لغته ، اأو ال ي�صتع تو�صيل 

الفكرة ، اأو النظرية اأو املعلومة ، اأو جند 
طبيبًا ال يهمه ـ مثاًل ـ معرفة دور الرازي وابن 

�صينا وابن الهيثم وابن النفي�ص يف تاريخ 
الطب ، وهكذا تكون املادة القرائية املتاحة 

قادرة على التاأ�صيل ملثقف مو�صوعي ال على 
طريقة القدماء ـ فهذا مطلب �صعب املنال ـ 

ولكن ـ على االأقل ـ قريبًا منهم احرتامًا لدائرة 
التخ�ص�ص من جانب ، واإميانًا بتداخل العلوم 
وتكامل اأن�صجتها وبنائها االإن�صاين من جانب 

اآخر . 
امل�سرتك الثقايف 

وحتدث الكاتب كذلك عن التاأ�صيل ملفهوم 
امل�صرتك الثقايف ، ذلك امل�صرتك الذي ق�صد 

الكاتب به البحث يف دائرة النموذج االإن�صاين 
نحو تاأ�صيل جامع بني الب�صر بعيدًا عن 

التق�صيمات امل�صطنعة بني االأجنا�ص ، واأهل 
االأديان ، وعرب الزمان واملكان  ، و�صرب 

الكاتب مثااًل �صمن عباءة الثقافة االإ�صالمية 
، حيث كان هذا امل�صرتك الذي اندمج فيه 

العربي مع اخيه اخلوزي مع البخاري مع 
اخلوارزمي مع اجلرجاين دون تفرقة ، وال 

اعرتاف بحدود االإقليم واملكان ، وال حد 
الن�صاأة وامليالد ، فكانت الثقافة هي البوتقة 

اجلامعة بني العرب وكبار مثقفي االأمم 
امل�صاركة يف بنية منظومة ح�صارتهم على 
غرار ابن �صينا والرازي واالإدري�صي وابن 

الهيثم وابن النفي�ص وابن حيان وابن ر�صد 
والكندي والفارابي وابن خلدون وحازم 

القرطاجني وغريهم من اأ�صاطني الفكر الكبار 
، الذين �صنعوا امل�صرتك اإنتاجًا واإبداعًا ، ثم 
قاموا على ن�صره وتوزيعه تاأثرًا وتاأثريًا يف 
ظل منظومة حركة الرتجمة ، وتدوين علوم 
االأوائل ، وقد جتاوروا يف دار احلكمة منذ 

اأن�صاأها الر�صيد ، ومناها من بعده املاأمون 
فالتقى العربي والهندي والفار�صي واليوناين 

وال�صرياين يف �صياق امل�صرتك االإن�صاين يف 
اأدق �صوره . 

احلرية االإن�سانية 
وحتت عنوان " حرية االإن�صان يف الثقافة 

العربية " ، عرب الكاتب عن حكمة رفيعة 
امل�صتوى ، تلك التي ج�صدها فيما متتع به 

اأقطاب الثقافة العربية من حرية الفكر منذ 
فتح االإ�صالم اأمامهم باب االجتهاد ، فمنح ملن 

اأ�صاب منهم اأجرين ، االأول الجتهاده والثاين 
لنجاح اجتهاده ، واأعطى للمخطىء اأجرًا 
واحدًا جراء اجتهاده ، ب�صرف النظر عن 

نتائج خطئه ، وهو ما يعد ـ يف راأي الكاتب ـ 
حرية حقيقية دافعة اإىل اإعمال وانفتاح الفكر 
، وهنا يوؤكد الكاتب اأن قراءة الواقع الثقايف 

العربي حاليًا ، تدعو اإىل البحث عن جوهر 
احلق العربي يف التعريف ب�صور الظلم 

والطغيان الذي اأ�صابت من اأر�صه ووطنه 
ما اأ�صابت مما ي�صتحق املراجعة والتاأمل 
، ال �صيما اإذا بدت الق�صية وا�صحة حول 

حقوق االإن�صان يف الدفاع عن نف�صه وعر�صه 

واأر�صه ووطنه ، وحقه يف مواجهة التحديات 
ومتابعة اإيقاع املرحلة ، واال�صتجابة ملتطلب 

الفرتة مبا ميتلكه من اآليات واأدوات وفكر 
؛ حيث مل تعد العزلة عن االآخر عماًل مقبواًل 

، وال مطلوبًا ، ومل يعد منطق ال�صياح اأو 
ال�صكوى كافيًا لنيل احلقوق يف ظل تداعيات 

الظلم الع�صري ، وتوايل الهزائم النف�صية 
للم�صت�صعفني يف االأر�ص ، ممن ينتظرون 

االإن�صاف اإذا �صدقت نوايا االإ�صالح يف بناء 
روؤية قومية قوية حتت مظلة قانون عادل ، اأو 

مظلة حترتم يف االإن�صان اإن�صانيته . 
بدء التغيري 

ويف ذات االإطار ، يو�صح الكاتب اأن التغيري 
احلقيقي يف منطلقات العمل الثقايف العربي 

، يبداأ من منطلق حرية الفكر ؛ حيث ميكن 
لالأجيال اأن جتتهد يف �صناعة مزاوجات 

هادئة بني املوروث وامل�صتحدث دون ان�صطار 
ذاتي اأو انق�صام على النف�ص ، ويف اإطار 

التفاعل مع املتغري العاملي حيث تت�صع دوائر 
الثقافة العربية بعيدًا عن اجلمود اأو التخبط 

، ومبناأى عن اال�صت�صالم لهيمنة امل�صهد 
االإن�صاين الدافع اأحيانًا اإىل اخلمول و�صناعة 

التبلد ، اأو �صقوط اجلرمية بالتقادم ، حتى 
ال تتحول جراح االأمة اإىل جراح مزمنة 

ي�صعب عالجها ، اأو اخلروج من حمنتها ، 
وي�صيف الكاتب اأنه من منطلق حرية الفكر ـ 

كذلك ـ يجب اأن ي�صدع الراأي العربي بوجوب 
التفاعل الثقايف من منطلق الندية والتكافوؤ ، 

بعيدًا عن اال�صتعالء اأو االحتقار ، ومبناأى عن 
التباهي مبا�صي االأنا ، اأو التماهي يف االآخر 
ده�صة اأوانبهارًا ، الأنه يف كال االأمرين يوجد 

ما يدعو اإىل التقاع�ص والتكا�صل ، وما يوقف 
فاعلية االإجناز املبني على حرية االإن�صان يف 

�صورتها احلقيقية ، اأي�صًا مل يعد ت�صطيح 
م�صكالتنا املجتمعية اأو الثقافية اأو القومية 

اأمرًا مقبواًل ، فرمبا ينتهي اإىل االنهزامية 
واإماتة الق�صايا ، اأو متييع املواقف ، مبا ال 

يتما�صى مع تاريخ اأمة عّلمت االإن�صان يف 
اأنحاء االأر�ص كيف يكون اإن�صانًا، باحرتام 

حقوقه وواجباته ومواثيقه وفكره واإبداعه.

احلوار الثقايف 
ويف اجلزء االأخري من الكتاب ، ي�صع الكاتب 

مالمح البنية احلوارية املحكمة للحوار 
الثقايف املن�صود ؛ فيوؤكد اأن االإن�صانية حوار 

وتعارف يتجاوز حد التع�صب ودوائر 
االنغالق على الذات جتاوزه احلدود الفارقة 

بني املذاهب واالأديان ، حيث يظل الت�صبث بها 
تيارًا مناه�صًا لوحدة املعرفة االإن�صانية ، وما 

ينجم عنها من التعددية والرثاء واالإثراء ، 
كما اأن املو�صوعية حوار بني العلوم واملعارف 

على اختالف تخ�ص�صاتها ، بني االإن�صاين 
واملجتمعي ، والنظري والتطبيقي واالإبداعي 

، وجميعها ت�صري يف اجتاه التكامل الذي يبني 
ج�صور التوا�صل االإن�صاين يف اأدق م�صاهدها 

واأرقاها منزلة ، واأما �صعة االأفق فال تتاأتى 
اأ�صاًل من اال�صتعالء اأو املباهاة ، بل مبناأى 

عن التقليد االأعمى ال �صيما لدى االأمة الغالبة 
، اإذا قبلت التنازل عن حقوقها يف االنتقاء 

مبا ال ي�صر هويتها ، وال يهم�ص كيانها ، وال 
ينال �صيئًا من تاريخها واأ�صالتها ، وعلى 

هذه االأ�ص�ص يظل احلوار الثقايف هو املدخل 
االأول ملنظومة التجديد الثقايف على اختالف 

اأبعادها وحماورها وم�صتوياتها ، كما يظل 
االأ�صل املتني للتوا�صل الفكري يف تاريخ 

ال�صعوب واالأمم.

التطاوي عبداهلل  الثقايف" لـ  "احلوار 

يقدم نقاش الحضارات باعتبارها وسيلة فاعلة 
لضمان الهوية والتواصل واالنتماء

المشترك الثقافي يجب أن يكون ذا أساس إنساني يحمي صاحبه من حواجز اإلقليم والمكان ، وحد النشاة والميالد

االنفتاح على اآلخر وقبوله ، كانا سببين في حماية الثقافة العربية من الجمود والعقم والشلل

عر�س : �سفاء عزب 

يف مئتي �سفحة من القطع املتو�سط ، �سدر عن الدار امل�سرية اللبنانية بالقاهرة ، كتاب " احلوار الثقايف 
.. م�سروع التوا�سل واالنتماء " ملوؤلفه الدكتور عبداهلل التطاوي ، يف اإطار اهتمام الكاتب باأهمية النقا�س 

الثقايف وجدواه يف حل م�سكالتنا االجتماعية وال�سيا�سية والوطنية العربية ؛ حيث ينطلق الكتاب من 
قناعة موؤكدة موؤداها اأن احلوار الثقايف العربي اأ�سبح حالة من الرهان والتحدي واإثبات النجاح والقدرة 
على العبور من عدة ثقافات اإىل ثقافات اأخرى م�سادة لها ، والو�سول اإىل حالة الوعي الكفيلة بتحقيق 

اخلروج من بيئة االإحباط التي تكتنف معظم مالمح ال�سورة القامتة اإىل �ساحة االأمل الرحبة الف�سيحة 
التي نرجوها حلا�سر اأيامنا وم�ستقبلنا . 

عن هذا الكتاب يقول اأديب االأطفال املتخ�ص�ص ح�صن مو�صى 
:) ذكرى عبد ال�صاحب عبادي فنانة متخ�ص�صة يف فن 

املاكياج وحني يكتب املتخ�ص�ص فانه يكتب بدراية تامة عن 
الباب الذي يلج منه اإىل عامله ..وهذه ال�صيدة التي حتمل 

حت�صيال علميا مرموقا )ماج�صتري( يف اخت�صا�صها العلمي 
واحلياتي وباالأخ�ص يف) منظومة  املاكياج وعملها يف 

جت�صيد م�صرح الطفل ( فانها حني تقدم لنا كتابها املو�صوم 
بالعنوان الذي ذكرناه توا فاأنها تكون قد  قدمت للم�صرح 

ب�صكل عام وم�صرح االطفال ب�صكل خا�ص وللعاملني يف 
هذا امليدان الرفيع املكانة ،والذي ي�صهم ب�صكل فاعل يف 

رقي االمم و�صموها وعلو مكانتها ،وان هذا الكتاب �صياأخذ 
مكانه الطبيعي الذي ي�صتحقه يف مكتبتنا ،وان هذا الكتاب 

�صياأخذ مكانه الطبيعي الذي ي�صتحقه يف مكتبتنا املتخ�ص�صة 
والتي تخلو من هذا التخ�ص�ص النادر ،ولعلي اجزم من االن 

باأنه �صيعطي فوائده لكل طالب ودار�ص وهاو لفن املاكياج 
ولعمل منظمومته ويبحث عنه العاملون التقنيون يف م�صرح 

االأطفال ب�صكل اخ�ص ،و�صيم�صي بعد حني من اهم واول 
م�صادر درا�صة هذا الفن اجلميل.

الكتاب من اأربعة ف�صول تطرح فيه الكاتبة روؤيتها يف مفهوم 

فن املاكياج وخا�صة يف م�صرح االأطفال ،فتقول يف  الف�صل 
االأول عن الت�صخي�ص » فن املاكياج عمل مكر�ص الإنتاج املعنى 

الداليل باالعتماد على مبداأ )الت�صخي�ص ( حتى تطورت 
غائية املاكياج التعمق اكرث  يف اظهار درامية موقف املحتوى 

النف�صي ودالالته، وا�صتطاع املاكياج التعمق اكرث يف اظهار 
درامية موقف االن�صان والذي كان م�صمرا يف طيات حياته 

منذ االزل » �ص10
الفنانة ذكرى عبدال�صاحب من مواليد ال�صامية / القاد�صية 

،اكملت درا�صتها الثانوية يف االإعدادية املركزية ،ح�صلت 
على �صهادة البكالوريو�ص يف الفنون امل�صرحية عام 1999( 

�ص158.
يف الف�صل الثاين تتناول املوؤلفة م�صرح االطفال حيث تقول 

)يهدف م�صرح االطفال اىل تقدمي ر�صالة نبيلة قائمة على 
ا�ص�ص  اخالقية ،تقود اىل حتقيق التعليم واملعرفة ثم الت�صلية 
والتثقيف ،وتتوفر يف م�صرح الطفل عدة عوامل منها االيهام 

واخليال واالندماج والتعاطف واالنفعال،وميكننا التحدث 
مع الطفل عن كل �صيء »لكن بعرو�ص ذات يقاع ومتعة حتى 

نتمكن من جذب انتباهه ل�صماعنا والدخول لوجدانه » .
وي�صري امل�صرحي الرو�صي )ق�صطنطني �صتان�صالف�صكي  من 

خالل درو�صه املوجهة للممثل يف مدر�صته الواقعية عن 
اهمية التمثيل امام الطفل ويقول التمثيل امام االطفال ي�صبه 

التمثيل امام الكبار ،على ان يكون ب�صورة اف�صل واأو�صح 
وانقى،ويقبل االطفال على م�صرحهم وكاأنهم ذاهبون 

لالحتفال بالعيد وهم ي�صهدون على خ�صبة امل�صرح اأعمااًل 
ملوؤلفني كبار (.�ص 67

يف الف�صل الثالث اعتمدت الباحثة يف جمتمع بحثها 
العرو�ص امل�صرحية للطفل املتلقي �صواء كانت الن�صو�ص 
عراقية او معدة عن ق�ص�ص ق�صرية او معدة من حكايات 

�صعبية وخرافية وقد مت ر�صد العرو�ص املقدمة من 
مهرجانات م�صرح الطفل التي عر�صت على قاعات وم�صارح 

بغداد .�ص83
 اما يف الف�صل الرابع واالخري ت�صرح منظومة املاكياج » 
وهي جمموعة املواد واالدوات والوحدات املن�صقة التي 

تت�صكل وفق اآلية ا�صتغال معينة ،لو�صع اللم�صات التي تغري 
مالمح ال�صخ�ص املراد جت�صيده ل�صخ�صية ما �صواء كان 

)ممثلة او ممثال �صلبا او ايجابا ) اي جتميال او تقبيحا ( 
بالطرح او باال�صافة لت�صخي�ص وتقريب وت�صبيه �صخ�صية 
ما وتو�صيح مالحمها اىل املتلقي مبا تظهره وما تبطنه من 

�صر او قبح او رمبا  العك�ص، وتتاألف من اجزاء تكمل بع�صها 
البع�ص ،وتعطي دالالت معللة و�صائدة لدالالت اخرى �صمن 
حميطها الذي تتواجد فيه قائمة على ا�ص�ص جمالية وان�صاق 

داللية ».

م�سرح الطفل اأمنوذجًا 

منظومة الماكياج في تجسيد 
الشخصيات المسرحية

عر�س :اوراق

ي�سيف الكاتب اإن �سعة االأفق 
العربي ـ حني ينفتح على االآخر 

ـ ازدادت مبكراً من خالل قلم 
الرتجمة الذي �سهدته دار 

احلكمة ، بجوار علوم االأوائل 
، حيث �سهدت بغداد والكوفة 

والب�سرة �سوامخ الرواة والعلماء 
ينزلون اإىل البادية جلمع املادة 

االإبداعية من اأفواه اأبنائها ، واإىل 
جوار ذلك كانت مدار�س الرتجمة 

من العربية واإليها عرب اليونانية 
وال�سريانية والفار�سية والهندية 

، ولوال هذا االنفتاح والقبول 
لالآخر الأ�سيبت الثقافة  العربية 

باجلمود والعقم وال�سلل ،
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كتاب » �صهادات يف هوام�ص التاريخ » 
للكاتب ال�صحفي العراقي في�صل ح�ّصون ، 
�صدرت طبعته االأوىل يف اأربعمائة �صفحة 

من القطع املتو�صط ، عن دار الوّراق 
اللبنانية  ، من تقدمي » جندة فتحي » ، 
وهو ال ميثل مقاالت �صحفية للكاتب ، 
اأو جمرد ذكريات �صيا�صية ، مبقدار ما 

ميثله من �صهادات اأمام حمكمة التاريخ 
، على الكثري من االأحداث وال�صخ�صيات 

واالأفعال ، والكتاب ق�صمه املوؤلف ق�صمني 
؛ االأول ا�صتغرق واحدًا وثالثني عنوانًا 

خمتلفًا عن تفا�صيل خمتلفة منها ثورة 23 
يوليو امل�صرية ، وعدوان 1956 الثالثي ، 
وحركة 18 ت�صرين 1963 وغريها ، بينما 

الق�صم الثاين ا�صتغرق ثمانية وع�صرين 
عنوانًا عن مو�صوعات كثرية منها نوري 

ال�صعيد وال�صيا�صات االإجنليزية واالأمريكية 
وفل�صطني ، وبيان جميل مردم بيك ، ومناذج 
احلمالت ال�صحفية يف العهد امللكي ، واللقاء 
الذي مل يتم مع ملك االأفغان . جتدر االإ�صارة 

اإىل اأن في�صل ح�صون من مواليد مدينة 
بغداد عام 1922 ، وهو اأحد اأعالم ال�صحافة 

العراقية العظام . 
اعرتاف �سهل 

يف بداية الكتاب ، اأبدى الكاتب تعجبه 
ال�صديد من اإعالن قيام دولة اإ�صرائيل ليلة 

اخلام�ص ع�صر من اأيار / مايو 1948 
وتاأليف حكومة موؤقتة الإدارتها برئا�صة 

بن غوريون ، وكذلك من مبادرة الرئي�ص 
االأمريكي هاري ترومان اإىل االعرتاف بتلك 

الدولة بعد اأربع وع�صرة دقيقة فقط من 
اإعالن قيامها ، وكان تعجب الكاتب نظرًا ملا 

اعتربه » اعرتاف �صهل » بالدولة ال�صهيونية 
، خا�صة من قبل الرئي�ص االأمريكي الذي 

جتاوز يف اعرتافه باإ�صرائيل كل االأعراف 
التي تقت�صي اأن يكون للدولة املطلوب 

االعرتاف بها حدود قائمة ومثبتة بالوثائق 
ال�صحيحة . ويذكر في�صل ح�صون اأنه مل 

يفهم ـ الأول وهلة ـ �صر ا�صتطاعة ال�صهاينة 
اإقامة دولتهم بتلك ال�صهولة وعلى النحو 
الذي حقق لهم تهافت الدول الكربى على 

االعرتاف بها قبل اأن ت�صتكمل عنا�صر 
وجودها . 

الوكالة اليهودية 
وي�صل الكاتب اإىل قناعة تامة ب�صر ذلك 
االعرتاف ال�صهل بالدولة ال�صهيونية ؛ 

مو�صحًا اأنه على الرغم من انتماء جيله 
كله اإىل التيار الفل�صطيني ، اإال اأن اندفاعهم 

باالإميان بعروبة فل�صطني مل يرتك لهم 
فر�صة التاأمل والتفكري العميق فيما قام 
به ال�صهاينة منذ انعقاد موؤمتر بال يف 

�صوي�صرا عام 1897 الذي بداأت احلركة 
ال�صهيونية فيه بو�صع اأ�ص�ص التخطيط 

الغت�صاب فل�صطني ، ثم يك�صف الكاتب 
عن قناعة اأخرى يف هذا االإطار ، هي اأن 

ال�صر يف قدرة احلركة ال�صهيونية العاملية 
اأن تن�صىء دولة على اأر�ص ال متلكها ، و 
تتعامل مع دول العامل وتنت�صر على اأمة 

كانت لها �صتة جيو�ص نظامية ترفع طالئعها 
�صتة اأعالم خفاقة يف �صماء وطنها ، هو 

جهاز » الوكالة اليهودية » الذي نظم العمل 
ال�صعبي والتحرك الذاتي اليهودي بحثًا لهذا 

ال�صعب التائه عن وطن ي�صطنعه ا�صطناعًا 
، بحيث برزت هذه الوكالة اإىل جانب 

حكومة االنتداب الربيطانية و�صارت معها 
مبثابة حكومة حملية ترعى م�صالح االأقلية 

اليهودية على ح�صاب م�صالح االأكرثية 

العربية . 
ثورة يوليو

وحتت عنوان » القوى القومية وثورة 
23 يوليو » ، اأورد الكاتب تفا�صيل كثرية 
حول موقف قوى الداخل العراقي ـ اآنذاك 
ـ من الثورة امل�صرية ، وا�صفًا جداًل عنيفًا 

دار بينه وبني فوؤاد الركابي اأحد اأبرز 
منا�صري حزب البعث ، والذي وقف هو 

وزمالوؤه موقفًا عدائيًا من الكاتب وزميله 
قا�صم حمودي عندما اأ�صدرا عددًا خا�صًا 

من جريدة » احلرية » عن ثورة 23 يوليو 
، تلك الثورة التي يذكر الكاتب اأن اأن�صار 

حزب البعث العربي اال�صرتاكي و�صفوها ـ 
�صاخرين ـ بثورة » ال�صاغات » و » البكبا�صية 

» و » الثورة ال�صالة » ، ويف هذا االإطار 
اأبدى الكاتب تعجبه من اأن يتخذ حزب 

البعث العربي اال�صرتاكي مثل هذا املوقف 
من ثورة حطمت االإقطاع ورفعت لواء 

تطهري م�صر من الف�صاد ال�صيا�صي واقتلعت 
جذور اأ�صرة حممد علي ، ثم يذكر الكاتب 
كيف انقلب حزب البعث هذا من ال�صخط 

على ثورة يوليو اإىل تاأييدها ، وياأ�صف 
الكاتب اأن ذلك كان مع التوقيت ال�صيوعي 

؛ اإذ على اإثر وقوف جمال عبد النا�صر 
بوجه حلف بغداد ، وعقده �صفقة االأ�صلحة 

الت�صيكو�صلوفاكية انقلب ال�صيوعيون 
اإىل تاأييد الثورة ، ومعها عنا�صر القومية 

املندفعة وراءها ، وكذلك فعل حزب البعث . 
عبد الكرمي قا�سم 

ويروى الكاتب حتت عنوان » قبل الثورة 
بعامني .. �صاألوين عن قا�صم » ما كان يتم 

يف كوالي�ص الع�صكريني العراقيني عن 

توقعات ثورة 14 متوز القادمة وقيادتها 
املحتملة ؛ ففي االأ�صبوع االأخري من ت�صرين 

الثاين / نوفمرب 1956 والعراق يف حالة 
غليان ، واالأحكام العرفية معلنة ، والرقابة 

املفرو�صة على ال�صحف تكاد تخنق اأنفا�صها 
، واملظاهرات جتتاح بغداد والنجف 

واملو�صل ، ا�صتنكارًا للموقف املخجل الذي 
وقفه احلاكمون من العدوان الثالثي على 

م�صر ، يذكر الكاتب اأنه عندما �صئل ـ يف ظل 
هذه الظروف ـ من قبل العقيد عبد املجيد 
ح�صني ال�صامرائي عن راأيه يف �صالحية 

الزعيم الركن عبد الكرمي قا�صم لقيادة 
الثورة ؛ اأجاب باأن انطباعه االأول عنه اأنه ال 
ي�صلح لل�صيا�صة ، وبالتايل فاإنه ال ي�صلح اأن 
يكون قائد ثورة �صيا�صية واجتماعية ، وبعد 

تفا�صيل كثرية يذكر الكاتب مدى ح�صرة 
الع�صكريني ـ ومنهم عبد املجيد ال�صامرائي ـ 

على عدم االأخذ بن�صيحته يف االقتناع بعدم 
�صالحية قا�صم لقيادة الثورة ؛ حيث خاطبه 

ال�صامرائي قائاًل » ليتهم �صمعوا ن�صيحتك » . 
الرحلة االأخرية 

كما األقى الكاتب ال�صوء على ظروف ال�صهور 
واالأيام واللحظات االأخرية يف حياة 

الرئي�ص العراقي عبد ال�صالم عارف  ؛ وكيف 
اأنه قبل نهايته املوؤملة انفرد باحلكم ، واأق�صى 

كل العنا�صر التي توؤلف م�صادر القوة 
ال�صيا�صية يف البالد ، فبعد اأن اأبعد البعثيني 
عن ال�صلطة يف 18 نوفمرب ) ت�صرين الثاين 

( 1963 ، ونا�صب النا�صريني العداء يف 
اأوا�صط 1965 ، اأ�صبح ال يعتمد يف حكمه 

�صوى على قوته ال�صخ�صية ونفوذه يف 
اجلي�ص ويف اأو�صاط غري فاعلة وال موؤثرة 

�صيا�صيًا وجماهرييًا ، وي�صتطرد الكاتب 
و�صواًل اإىل الرحلة االأخرية يف حياة عارف 

تلك التي احرتقت فيها الطائرة التي تقله 
وبع�ص م�صاعديه ، وكيف اأنه ح�صربنف�صه 

اإىل موقع �صقوط واحرتاق الطائرة ، 
كمرافق للهيئة التحقيقية يف احلادث ؛ 

حيث راأى جثة عبد ال�صالم عارف ملقاة 
على االأر�ص على بعد ثالثة اأمتار من هيكل 

الطائرة ، ورفع ال�صرتة الع�صكرية التي 
و�صعها اأحد ال�صباط فوقه، فراأى عارف 
وهو منكفىء على وجهه يف الرتاب وقد 

طم�صت معامل الوجه لكرثة ما نزف منه من 
دماء اختلطت بالرتاب ، واحرتقت رجله 

الي�صرى و�صارت فحمًا ، بينما بقي ج�صده 
يدل عليه ، رغم اأن لهيب النار قد اأتى على 

�صعر راأ�صه ، واأكل ن�صيج ظهر بدلته . 
زيارة لبغداد 

ويروي الكاتب بع�ص التفا�صيل املثرية 
عن عدوان 5 حزيران             ) يونيو ( 67 

، خا�صة فيما يتعلق بزيارة زكريا حميي 
الدين نائب رئي�ص اجلمهورية العربية 

املتحدة ـ اآنذاك ـ  لبغداد يوم 1967/5/30 
واجتماعه مبجل�ص الوزراء العراقي ، 

واإي�صاحه وجهة نظر القاهرة يف موقف 
املجابهة مع اإ�صرائيل واحتماالت تطور 

هذا املوقف ؛ حيث اأبلغ زكريا جمل�ص 
الوزراء العراقي اأن اجلمهورية العربية 

املتحدة تتوقع قيام اإ�صرائيل بهجومها يف 
اأية حلظة من االآن وحتى يوم 1967/6/5  
فاإذا مل تهاجم من االآن وحتى ذلك اليوم فاإن 

احتماالت اإقدامها على الهجوم تتال�صى، 
وهو ما ي�صتنتج منه الكاتب اأن عدوان 

يونيو مل يكن مفاجاأة ، كما يذكر الكاتب 
تفا�صيل اأخرى عن حترك قطعات من 

اجلي�ص العراقي ـ بناء على تلك الزيارة 
ـ غربًا لدعم  �صوريا ، واأنه بناء على لقاء 

مفاجىء للملك ح�صني بجمال عبد النا�صر ، 
مت ال�صماح للجي�ص العراقي باتخاذ مواقعه 

على اخلطوط االأردنية مع العدو ، واأنه 
ما كادت قطعات اللواء الثامن من اجلي�ص 
العراقي ت�صل مدينة املفرق االأردنية يوم 
1967/6/5 حتى اأغارت عليها الطائرات 

االإ�صرائيلية ودمرت بع�ص ال�صيارات 
واملدرعات . 

خرب واعتقال 
و�صمن �صل�صلة الذكريات اخلا�صة باأزمات 

العمل ال�صحفي ، يروي الكاتب في�صل 
ح�صون بع�ص ق�ص�ص اعتقاله ب�صبب عمله 
ال�صحفي ؛ ومن ذلك ما حدث يف �صهر اآب 

/اأغ�صط�ص 1959 عندما مت توقيفه ب�صبب 
مقال ن�صره ال�صاعر بدر �صاكر ال�صياب يف 
جريدة » احلرية » التي كان ح�صون مدير 

حتريرها ب�صكل غري ر�صمي ، حيث كان 
املقال حتت عنوان » كنت �صيوعيًا » ويف�صح 
فيه ال�صياب ال�صيوعيني العراقيني ، ويروي 
جتربتهم مع حزبهم ، ويروي يف املقال عن 

فتاة اأغواها ال�صيوعيون فا�صطر اأخوها ـ 
الذي رف�ص حتللهم رغم اأنه �صيوعي ـ لقتلها 

ثم هرب من العراق اإىل اإيران لينجو من 
تبعة قتل �صقيقته ، والأن الفتاة مل تقتل 

بالفعل ، واأخطاأ ال�صياب يف تقديره ، فقد 
تقدمت الفتاة �صاكية اإىل مكتب عبد الكرمي 
قا�صم ثم اإىل حمكمة املهداوي حتى ا�صطر 

احلاكم الع�صكري  اإىل اإ�صدار اأمر اإلقاء 
القب�ص عليه وعلى ال�صياب ؛ حيث جنا 

ال�صياب من االعتقال الأنهم مل يهتدوا مل�صكنه 
، بينما مت اعتقاله هو والتحقيق معه.

ذكريات سياسية وصحافية دسمة 
عاشها كاتبها ودون أحداثها

عر�س: اوراقعر�س : حم�سن ح�سن

عن موؤ�ص�صة حور�ص الدولية للن�صر باالإ�صكندرية ، 
�صدرت الطبعة االأوىل من كتاب " كيف ت�صبح عظيمًا 

يف  ـ  النف�صي  الطب  اأ�صتاذ  ـ  �صادق  عادل  " للدكتور 
ثالثمائة وع�صرين �صفحة من القطع املتو�صط ، وهو 

كتاب فريد يف مو�صوعه من حيث التناول العلمي 
/ النف�صي الأ�ص�ص بناء ال�صخ�صية االإن�صانية املبعدة 

والقادرة على مواجهة حتديات احلياة املفاجئة ، وقد 
ا�صتغرق موؤلف الكتاب مادة كتابه يف اأربعة اأجزاء 
جاء االأول منها حتت عنوان " كيف نواجه احلياة 
؟ " ، وجاء الثاين حتت عنوان " فطنة الوجدان " 

، بينما الثالث حمل عنوان " اأنواع الب�صر " ، اأما 
اجلزء الرابع واالأخري فجاء حتت عنوان " مفاتيح 

النجاح " ، وخالل هذه العناوين تعر�ص املوؤلف لكل 
اأمناط احلياة الب�صرية ، و�صبل عي�صها والتجاوب 

معها بطرق خالقة تبني ذاتًا قادرة ومبدعة . جدير 
بالذكر اأن الدكتور عادل �صادق طبيب جراح وطبيب 
نف�صي �صدر له ثالثون كتابًا متنوعًا ، اإ�صافة اإىل ما 
يزيد على مائة بحث يف مو�صوعات الطب النف�صي 

احلديث . 

معنى احلياة 
يف م�صتهل اجلزء االأول من الكتاب ، حتدث املوؤلف 

عن احلياة موؤكدًا اأنها غاية يف حد ذاتها ، واأنه 
طاملا اأننا قررنا اأن نعي�ص فالبد اأن نعي�ص بالطريقة 

ال�صحيحة ، وهذا يتطلب اأن نفهم ملاذا جئنا اإىل 
احلياة ؟ وهل يف مقدورنا اأن نعي�ص بالطريقة التي 
حتقق الهدف من جميئنا ؟ واإذا مل نفهم فماذا نفعل ؟ 

هل ن�صتطيع اأن نعي�ص بدون اأن نفهم ؟ ويقرر املوؤلف 
اأن كثريين يعي�صون دون اأن يفهموا ملاذا جاءوا 

اإىل هذه احلياة ، واأن البع�ص االآخر ي�صع مفهومًا 
خا�صًا لنف�صه ويعي�ص وفقًا لهذا املفهوم ، بل ويقرر 

اأنه اأحيانًا يتحدد اأ�صلوب البع�ص يف احلياة من 
خالل املواجهة احلتمية للنهاية وهي املوت ؛ فالأننا 

�صنموت يجب اأن نعي�ص ، نعي�ص لنعي�ص . ويوؤكد 
املوؤلف هنا حقيقة اأنه ال معنى للحياة بعد املوت اإال 
باحلياة الدنيا ، واأنه اإذن ال يجب النظر اإىل احلياة 
ك�صيء واحد منف�صل ، بل يجدر اليقني باأن احلياة 

واملوت ومابعد املوت �صيء واحد . 

كيف تعي�س احلياة ؟ 
وحتت هذا العنوان يقرر الكاتب اأن هناك اختالفًا 
كبريًا بني كيفية عي�ص احلياة وكيفية مواجهتها ؛ 

فاحليوان والنبات واالإن�صان كلهم يعي�صون احلياة 

، ولكن االإن�صان يتميز ب�صيء اآخر هو اأنه يواجه 
احلياة ، واملواجهة تعني الفعل االإرادي وتعني 

اأي�صًا اأن احلياة حتتاج اإيجابية فال حياة الإن�صان 
�صلبي ، واالإيجابية تعني احلركة لالأمام والبناء ، 
كما اأن مواجهة احلياة ال تعني فقط حل امل�صكالت 

التي تواجه االإن�صان بل تعني اإيجابية االإن�صان وهي 
االإ�صافة واالإبداع والتغيري ، وكلها من نتاج العقل 

الب�صري ؛ فاإذا كان مخ احليوان يحتوي على مناطق 
االإح�صا�ص والغرائز فاإن مخ االإن�صان يحتوي على 

منطقتني اأخريني هما منطقة التفكري االإبداعي وحل 
امل�صكالت ومنطقة العاطفة وال�صمري وامل�صاعر. ويف 

هذا االإطار اأو�صح الكاتب من خالل خربته كطبيب اأن 
اختفاء االآالم لي�ص دليل �صحة وعافية بل دليل مر�ص 

، واأنه رمبا يكون اأخطر واأذل اأال يتاأمل االإن�صان نف�صيًا 
، موؤكدًا ان االأمل النف�صي مثلما هو معاناة فهو �صرف 

اأي�صًا ، ومن ناحية اأخرى قرر الكاتب اأن االأخالق 
احتياج اإن�صاين مثلها مثل املاء والهواء والطعام . 

الوجدان 
وخالل اجلزء الثاين من الكتاب ، تطرق الكاتب اإىل 

حتليل الوجدان الب�صري واالإن�صاين ، فاأو�صح اأن 
مواجهة احلياة هي مواجهة النا�ص ، واأن مواجهة 

النا�ص حتتاج اإىل فطنة ، واأن الفطنة �صيء اأعلى من 
الذكاء بحيث تعني روؤية كلية �صاملة  ، كما اأنها لي�صت 
ن�صاطًا ذهنيًا فح�صب ولكنها اأي�صًا ن�صاط وجداين يف 

املقام االأول ، اأي ما ي�صمى بالذكاء العاطفي اأو ذكاء 
الوجدان ؛ يقول الكاتب " اأنت ال تتعامل مع النا�ص 

باحل�صابات الذهنية البحتة .. بل تتعامل معهم بقلبك 
واإح�صا�صك وم�صاعرك ... تتعامل معهم بوجدانك ... 

وجناحك يف التعامل مع النا�ص يتوقف على مدى 
ذكائك الوجداين اأو بتعبري اأدق فطنة وجدانك .. 
فهناك وجدان غبي ووجدان فطن .. وجدان بليد 

وخامل ، ووجدان ن�صط ومتحرك ... وجدان منطفيء 
ووجدان ي�صع بالدفء واحلب ... وجدان �صطحي 

ووجدان نا�صج ... والوجدان هو الذي يعطي القيمة 
االإن�صانية احلقيقية لالإن�صان ... فهناك اإن�صان من 

من ورق اأو من �صفيح وهناك اإن�صان اآخر من اأغلى 
املعادن النفي�صة كالذهب والف�صة اأو اأكرث قيمة " . 

اأنواع الب�سر 
ويف اجلزء الثالث من الكتاب ، اأ�صار الكاتب اإىل 
اأن الب�صر يتفاعلون ويتواجهون على م�صتويني 

؛ االأول متليه الطبيعة الب�صرية والثابتة لدى كل 

اإن�صان من ميول واأهواء وغرائز ورغبات وطموحات 
واحتياجات وفق برنامج نف�صي اجتماعي بيولوجي 

يتحكم يف كل الب�صر �صواء . والثاين متليه اإرادة 
االإن�صان ومن�صوؤه تلك امل�صاحة احلرة التي يحدد فيها 

االإن�صان اختياراته واأ�صلوبه ومفاهيمه بوعي كامل 
وحرية مطلقة وروؤية خا�صة وميول ميكن التحكم 
فيها وتوجيهها . ويف ذات االإطار اأ�صار الكاتب اإىل 
جعل  اإىل  متيل  " التي  اال�صطهادية  " ال�صخ�صية 

احلياة �صعبة بق�صد اأو بغري ق�صد ، واإ�صعار االآخرين 
جتاهها مبا يوؤدي اإىل التوتر وتعكري االأجواء ؛ حيث 

قدم الكتاب �صبعًا وع�صرين ن�صيحة للتعامل مع مثل 
هذا النمط من ال�صخ�صيات موؤكدًا اأن تلك الن�صائح 

ت�صلح كاإطار عام للتعامل مع بقية ال�صخ�صيات 
واالأمناط غري الطبيعية اأو التي حتمل بع�ص ال�صمات 
املتطرفة والتي تت�صبب يف �صعوبات يف التعامل مع 
االآخرين ، كال�صخ�صية �صبه الف�صامية ، وال�صخ�صية 

ال�صيكوباتية ، وال�صخ�صية اله�صتريية ، وال�صخ�صية 
الرنج�صية ، وال�صخ�صية البينية .... الخ  . 

مفاتيح النجاح 
ويتطرق الكاتب اإىل حتليل " النجاح " باعتباره 

و�صيلة مهمة من و�صائل الق�صاء على املر�ص النف�صي 
، موؤكدًا اأن الكثري من العلماء النف�صيني اأجمعوا على 
اأن النجاح يكاد يكون الو�صيلة االأوىل اأو الكربى اأو 

االأ�صا�صية اأو بدون مبالغة الو�صيلة الوحيدة لتحقيق 
ال�صعادة ، ويعد الكاتب النجاح من اأح�صن م�صادات 

القلق واالكتئاب ، واأنه لواله لركدت احلياة واأبطاأت 
ثم توقفت ، وحول معوقات النجاح ، يرى الكاتب 

اأن بع�ص املعوقات قد تكون مادية كاملال واملناخ 
والوقت ، واأن بع�صها االآخر قد يكون فنيًا ككفاءة 

املعاونني والعاملني ، بينما البع�ص االآخر يكون 
معنويًا كاالإخال�ص واالإميان بالفكرة ، يف حني يقرر 

الكاتب اأن بع�ص املعوقات قد تنبع من داخل االإن�صان 
ك�صرعة ال�صعور بالياأ�ص وهبوط املعنويات والغ�صب 
ال�صريع وال�صك و�صوء الظن وافتثاد روح املرح وعدم 

القدرة على التعاون اجلماعي وافتقاد روح الفريق ، 
كما اعترب الكاتب اأن حتويل االإن�صان وقته اإىل �صيف 
م�صلط على الرقبة يعد من معوقات النجاح ، لذا فمن 
امل�صتح�صن اأن ي�صع االإن�صان يف اعتباره منذ البداية 
الوقت االإ�صايف الذي قد يحتاجه يف حالة التعر�ص 
لالأزمات غري املتوقعة ، ومن ثم فتجنب هذه االأمور 

هي مبثابة مفاتيح لتحقيق الذات الناجحة . 

100 ن�سيحة للعظمة 
ويف ختام الكتاب ، يقدم الكاتب لقارئه مائة ن�صيحة 

لكي ي�صبح عظيمًا مبقاي�ص�ص العظمة النف�صية 
واالإن�صانية واالأخالقية ، وذلك خالل الف�صل الع�صرين 

من اجلزء الرابع من الكتاب ؛ ويف هذا االإطار قارن 
الكاتب بني النجاح اخلارجي والداخلي ؛ مقررًا 

اأن النجاح اخلارجي هو اأن حت�صل على اجلائزة 
وي�صفق لك النا�ص ، هو اأن تكون ذا مال اأو �صلطة ، 

ولكن النجاح االأعظم واالأهم هو النجاح الداخلي ... 
النجاح مع النف�ص ، ومن تلك الن�صائح االأثرية التي 
قدمها الكاتب يف ختام كتابه " ال تخ�ص املناف�صة .. 
اخلوف من املناف�صة ي�صعفك ... اإن خ�صمك يتفوق 
عليك لي�ص الأنه االأف�صل ولكن الأنك خائف .... اأول 

خطوة يف طريق تغيري �صورتك عن ذاتك هو اأن 
ترتك اجرتار ذكريات الف�صل واأن تبحث عن م�صادر 
ثرائك وقوتك وجناحاتك ال�صابقة ... تذكر اأن هناك 

فرق بني كلمتى ف�صل وفا�صل ... الف�صل هو اأن تقع 
فتتعلم فتنجح ... اأما الفا�صل فهو من يتكرر ف�صله وال 

يتعلم �صيئًا وي�صاب بالياأ�ص واالإحباط " .

" كيف تصبح عظيمًا "للدكتور عادل صادق 
يرسم طريق واضحة إلعداد ذات قادرة

كتاب "باك�صتان: بلد �صعب" للموؤلف 
اأناتول ليفني ال�صحايف �صابق، 

واال�صتاذ للعالقات الدولية يف جامعة 
كينغز كوليدج يف لندن، يعتمد على 

جتاربه العملية ومعارفه االأكادميية يف 
تعريف باك�صتان هذا البلد املهم واملعقد.

وبح�صب حممد ح�صن بجريدة 
املوؤلف  ظل  فقد  "القب�ص" الكويتية، 
يزور باك�صتان منذ فرتة طويلة، كما 

رجع لكافة االأعمال التي تناولت احداث 
و�صوؤون ذلك البلد.

يرى املوؤلف اأنه بالرغم من اأن باك�صتان 
قد تكون دولة �صبه فا�صلة فاأن هناك 

حاجة ما�صة لها، كما للهند للحفاظ على 
اال�صتقرار يف �صبه القارة الهندية. 

ويوؤكد اأن هنالك خ�صية باك�صتان التي 
ترقى اإىل م�صتوى اخلوف املر�صي 

اأو الرهاب من تهديدات التغّول 
الهندي، وبالتايل جندهما يقفان خلف 

طالبان يف افغان�صتان ملواجهة ذلك 
التهديد. ولكن ومن جهة اأخرى هنالك 

احلرب التي يخو�صانها بتكليف من 
قوات التحالف التي قد تكون حامية 

باك�صتان، بينما تظهر يف الوقت ذاته 
وهناك  الهند،  وا�صحًا" جتاه  "مياًل 

عامل اآخر يزيد من تعقيدات الو�صع، 

وهو يتمثل يف حملة اجلي�ص �صد 
حركة طالبان يف باك�صتان التي 

ت�صكل تهديدًا مبا�صرًا للبالد، بيد اأن 
امل�صوؤولني الع�صكريني يبدون ترددًا 

يف الّرد بعنف على اخوتهم امل�صلمني 
باأوامر من الغرب.

يقول املوؤلف: املوقف الباك�صتاين 
امل�صاد للهند ينظر للجي�ص باأنه ميثل 

اأجندة االإ�صالميني املت�صددين يف 
الدولة الغربية.

يكر�ص املوؤلف ف�صواًل يف الكتاب لكل 
مقاطعة من مقاطعات البالد. وتك�صف 

تلك الف�صول بلدًا �صديد التنوع 

واالختالف يف العديد من الوجوه، 
ولكنه موحد بالقيم العامة وال�صعور 

امل�صرتك بعدم االأمان الذي يوحد 
خمتلف ع�صائره واأقوامه، وطوائفه.

وال يخلو كتاب ليفني بعد ذلك من نربة 
تفاوؤل، اإذ يرى اأنه بالرغم من العديد 
من الكوارث الطبيعية التي اأ�صابت 

البالد، والتحديات الناجتة عن اأخطاء 
الطبقة احلاكمة، فاإن الباك�صتانيني 
قادرون على تخطي تلك التحديات 

وال�صدمات، عرب ال�صعور باالأمل والثقة 
العجيبة يف الذات، واحللم ببلد اأف�صل 

لالأجيال املقبلة.

باكستان المعقدة في كتاب لندني

قدم ع�سرات الف�سول املمتعة يف اأ�س�س بناء ال�سخ�سية االإن�سانية: كتاب "�سهادات يف هوام�س التاريخ" لـ في�سل ح�سون..
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الفنان الت�صكيلي " علي ح�صني الودي 
بغداد،  مبدينة   1947 عام  مواليد  " من 

حا�صل على بكالوريو�ص الرتبية الريا�صية 
من جامعة بغداد، ثم ماج�صتري يف علوم 

الرتبية من جامعة نيويورك �صيتي، 
باالإ�صافة اإىل �صهادات عدة ومتخ�ص�صة يف 

جمال الفن الت�صكيلي منها املحلي ومنها 
العاملي، �صدر له موؤخرًا كتاب " اأغاين اأم 
كلثوم يف لوحات فنية " يف مئة و�صتني 
�صفحة من القطع الكبري، عن دار �صم�ص 

للن�صر والتوزيع بالقاهرة، وهو كتاب 
طريف يف جماله ومو�صوعه، تناول فيه 
كلمات وق�صائد ثالثني اأغنية من اأغنيات 

�صيدة الغناء العربي اأم كلثوم بالر�صم 
الت�صكيلي يف ثالثني لوحة متنوعة، كما 

ترجم  االأغنيات اإىل لغات اأخرى منها 
االإجنليزية وال�صويدية والكردية اإىل 

جانب العربية، باالإ�صافة اإىل تناوله يف 
هذا الكتاب حياة اأم كلثوم منذ امليالد ثم 

الن�صاأة ثم االنطالقة الفنية يف القاهرة وكذا 
اإجنازاتها على امل�صتوى االإن�صاين والفني، 

وقد اأثار الكتاب اإعجاب النقاد يف م�صر 
ويف غريها حتى و�صفه الناقد الدكتور 
عبد الر�صا علي باأنه لي�ص فقط جماراة 
ملعنى ال�صعر املغنى، واإمنا روؤية رمزية 

فل�صفية للكلمات املمو�صقة حلنيًا ـ على حد 
قوله ـ تعك�ص حوار الوعي والالوعي بني 
الودي وبني كلمات �صيدة الغناء العربي، 

ومن ناحيتها فقد حاورت " املدى " الفنان 
الت�صكيلي علي الودي، و�صاألته عن هذا 

الكتاب اجلديد، وعن ق�صايا اأخرى كثرية، 
وكان �صوؤالها االأول : 

* ملاذا اخرتت اأم كلثوم حتديدًا لتكون بطلة 
هذا الكتاب ؟ 

ـ لقد اخرتت ال�صيدة اأم كلثوم لتكون بطلة 
كتابي ، وذلك اإكراما ل�صوتها اجلميل 

املقرون بالكلمات العذبة مع اللحن ال�صجي، 
مما اأ�صهم يف بعث احلياة الرومان�صية يف 

وجداين وخاطري لطيلة حياتي .
* متى خطرت لك هذه الفكرة ؟ وكيف 

اندفعت لرتجمتها ت�صكيليًا؟ 
ـ يف بداية عام 1969 خطرت يل فكرة 

اإىل ترجمة اأغاين اأم كلثوم وجت�صيدها 
اإىل لوحات ت�صكيلية ، حيث كانت البداية 

باأغنية ) انت عمري ( التي اأثارت مكنونات 
م�صاعري واإح�صا�صي يف حينها.

* ما نوع اخلامات التي ا�صتخدمتها يف 
ر�صم لوحات هذا الكتاب ؟ وكم ا�صتغرقت 

من الوقت الإجنازها ؟ 
ـ ا�صتخدمت االألوان الزيتية واالأكرلك 

وقما�ص الكونفا�ص، وقد ا�صتغرقت يف 
تخطيط اللوحات ) ال�صكيج ( ما يقارب 

ال�صنتني ب�صمنها فرتة مطالعة كتب خمتلفة 
جاوزت الع�صرين كتابا تخ�ص موا�صيع 

عن اأ�صاطري ومعتقدات �صعوب العامل 
للح�صارات القدمية، وقد مت تنفيذ اللوحات 

وباالألوان فرتة جاوزت اأربع �صنوات. 
* كيف تنظر اإىل تراث الفن الت�صكيلي 

العراقي ؟ واإىل اأي مدى اأنت را�ص عنه ؟ 
ـ  نظرتي اإىل تراث الفن الت�صكيلي العراقي 

هي نظرة مفعمة بالزهو والفخرملا لدينا 
من خزين موروث عند اأ�صهر متاحف 

العامل ؛ ومن اأ�صهرها دارالكتب القومية 
يف باري�ص ؛ حيث حتتفظ هناك بحوايل 

مئة  خمطوطة منمنمة ملونة، ومبا 
ت�صمى بـ " مقامات احلريري " للفنان ) 

الوا�صطي( وا�صمه " يحيى بن حممود " 
وهو من مدينة وا�صط جنوب العراق، 

وهذه املخطوطات هي اأول عمل يف الفن 
االإ�صالمي ُيعرف ا�صم مبدعه عن يقني، 
واإن الوا�صطي ميثل مدر�صة بغداد يف 

كيفية اأداء ر�صوماته خالل القرن الثالث 
ع�صر امليالدي، واإنني يف غاية الر�صى عما 

يقدمه الفنانون العراقيون من اإبداعات 
فنية لنتاجاتهم يف       اخلارج حيث حتظى 

باهتمام بالغ من قبل املتلقي االأجنبي واإين 
فخور بذلك. 

* يف راأيك ما هي معوقات الفن الت�صكيلي 
العراقي على طريق احتالل املكانة الالئقة 

به يف عاملنا العربي االآن ؟ 
ـ املعوقات التي تقف حائاًل يف تقدم الفن 

الت�صكيلي العراقي لكي ياأخذ املكانة الالئقة 
يف عاملنا العربي والدويل هي برامج 

الدولة واملعنيون ب�صوؤون الثقافة والفنون 
وذلك لعدم ت�صنم رجل منا�صب املكانة الذي 

يتمكن من خاللها من النهو�ص باحلركة 
الفنية والثقافية. 

* اإىل اأي حد تعترب ر�صومك الت�صكيلية 
مال�صقة للواقع ومرتبطة به ؟ ومبعنى 
اأدق هل متيل اأكرث اإىل اخليالية اأم اإىل 

الواقعية ؟
ـ ما يف �صك اأن كل فنان مير باجتاهات 

ومدار�ص فنية خمتلفة خالل �صنّي حياته 
حلني ما ي�صتقر لنمط معني واأ�صلوب يبدع 

فيه ؛ فبالن�صبة لر�صوماتي فهي متعددة 
االجتاهات، ووفق معطيات احلاجة، 

فقد كانت درا�صتي للفنون الت�صكيلية  يف 
اأمريكا وال�صويد وبريطانيا هي املوديل اأي 
)ر�صم االأ�صخا�ص( واأين اأميل اإىل املدر�صة 

ال�صريالية، وهي مزيج من اخليال والواقع.
* من تدين لهم بالف�صل خالل م�صوارك 

االحرتايف جتاه الفن الت�صكيلي ؟
ـ لقد كانت الفنانة القديرة " مديحة عمر 

رعاية  مديرية  يف  الر�صم  ق�صم  " م�صوؤولة 
ال�صباب التابعة جلامعة بغداد للفرتة 1968 

خالل  بالف�صل  لها  اأدين  من  هي   1970 –
م�صواري الفني ؛ الأنها اأعارت جل اهتمامها 

يل ومنحتني لقب ) دايل بغداد ( ن�صبة 

للفنان الفرن�صي ال�صريايل �صلفادور دايل 
* ماذا عن جهودك الت�صكيلية يف اإظهار 

ق�صايا العراق احلالية للمجتمع الربيطاين؟ 
ـ لقد كانت جلهودي الفنية االأثر البالغ 

يف اإظهار �صمعة العراق بني البلدان التي 
كنت اأقطن فيها ؛ حيث قدمت اأم�صية فنية 

بعنوان ) ليلة عراقية (  والتي كانت عبارة 
عن معر�ص ت�صكيلي �صخ�صي، وعزف 

للمو�صيقى الرتاثية العراقية ، كان ذلك يف 
عام 1984، ويف املركز الثقايف الدويل 

يف مدينة نيويورك. ويف ال�صويد اأقمت 
معر�صا للوحاتي الت�صكيلية �صمل اأي�صا 

عزفا للمو�صيقى الرتاثية العراقية مع 
تقدمي بع�ص املاأكوالت العراقية ال�صهرية 
وذلك يف مدينة ماملو عام 2004، اأما يف 
بريطانيا مل حتن الفر�صة بعد لكي اأقدم 
ن�صاطا فنيا يحقق ما اأ�صبو اإليه ؛ وذلك 

لعدم وجود دوافع م�صجعة حتثني على ذلك 
بل حتاول كتم روح االإبداع وهذا ما ح�صل 
مع القن�صلية العراقية يف مدينة ماجن�صرت 

يف بريطانيا، وال اأريد التحدث اأكرث بهذا 
اخل�صو�ص )الأن الكاع م�صكونة( ح�صب 

املثل ال�صعبي الدارج.  
* ما مدى تاأثرك ت�صكيليًا بثنائية الرتحال 

يف حياتك بني االإح�صا�ص بالوطن والعي�ص 
يف وطن اآخر مغرتبًا ؟ 

ـ اإنها مل تكن ثنائية الرتحال بل هي اأكرث 
من ذلك ؛ حيث بداأ الرتحال االأول عام 

1981يف اأمريكا ولفرتة 9 �صنوات، 
والرتحال الثاين عام 1996 يف ال�صويد، 

والرتحال احلايل بداأ عام 2005 يف 
بريطانيا، واحلقيقة مل اأتاأثر ت�صكيليا خالل 

وجودي يف بالد الغربة ، �صوى بالدرا�صة 

الفنية يف معاهدهم، ولكن اأ�صلوبي 
يف اللوحات يظهر جليا باإح�صا�صي         

بالوطن من خالل موا�صيع اأزج بها معامل 
البيئة العراقية.

* هل ترى اأنه اآن االأوان لعودة فناين 
العراق واأدبائها الأح�صان وطنهم االأم؟ 

وماذا عنك يف هذا االإطار؟ 
ـ بالن�صبة لعودة فناين العراق واأدبائها 

فذلك مرهون بكيفية تدبري حالتهم 
املعي�صية؛ الأن اأغلبهم فقدوا دور �صكناهم اأو 

باعوها باأثمان بخ�صة يف �صبيل و�صولهم 
لدول اأمنت لهم حياتهم، اأما بالن�صبة يل، 

فالعودة حاليا �صعبة جداأ، اأوال - لي�ص يل 
اي راتب وظيفي او تقاعدي ؛ الأن خدمتي 
الوظيفية يف العراق 9 �صنوات. ثانيا –  
لي�ص لدي اأي دار لل�صكن ، حيث        فقدت 

يف عام 1991 ثالث دور لل�صكن خالل 
خم�صة ا�صهر؛ اإحدها يف اأمريكا، واالأخريان 
يف العراق ب�صبب الو�صع ال�صيا�صي. فعليه 

كيف اأدبر املعي�صة اأنا مع عائلتي، هل 
نعي�ص على الهواء ونب�صط االأر�ص فرا�صا 

ونلتحف ال�صماء ؟!! علما اأنني متلهف جدا 
اىل العودة ولكن !!  

* يف اخلتام.. ماذا عن تطلعاتك امل�صتقبلية 
يف عامل الفن الت�صكيلي ؟ 

ـ اأما تطلعاتي امل�صتقبلية يف عامل الفن 
الت�صكيلي فاإنها تب�صر خريا ؛ الأن الفن حاليا 

يف ردهة االإنعا�ص ، واإن �صاء الله تتح�صن 
االأمور ويتم اجتياز هذه املرحلة نحو 

ال�صمو واالزدهار. 

التشكيلي العراقي علي الودي:

حاوره: حم�سن ح�سن

ا�ستوحى اأحدث لوحاته يف كتاب جديد من اأغنيات كوكب ال�سرق اأم كلثوم:

اخرتت اأم كلثوم بطلة لكتابي اإكرامًا ل�سوتها املقرون 
بكلمات عذبة وحلن �سجي

نظرتي لرتاث الفن الت�سكيلي العراقي مفعمة بالزهو، 
واأول فنون االإ�سالم باأيد عراقية

ولكن!! اأمنية،  للعراق  وعودتي  الفكرة،  فكانت  واإح�سا�سي  م�ساعري  مكنونات  عمري" اأثارت  "انت 

املعوقات التي تقف حائاًل 
يف تقدم الفن الت�سكيلي 

العراقي لكي ياأخذ 
املكانة الالئقة يف عاملنا 

العربي والدويل هي 
برامج الدولة واملعنيون 

ب�سوؤون الثقافة والفنون 
وذلك لعدم ت�سنم رجل 

منا�سب املكانة الذي 
يتمكن من خاللها من 

النهو�س باحلركة الفنية 
والثقافية.

ق�صيدة النرث عبارة عن جمموعة فخاخ من�صوبة يف غابة ، قد يتوهم البع�ص، عبور تلك 
الغابة  ب�صهولة ....  انها لعبة ق�صيدة النرث،او هي امل�صي على حبل ال�صريك دون وجود 

�صبكة حماية ، تلك هي حمنة ق�صيدة النرث، من  يعّلق تلك اال�صئلة ..؟ من يعرب فخاخ  
الغابة ..؟ من مي�صي فوق احلبل ..؟ .

ال�صاعر حميد ح�صن جعفر جتاوز منذ عدة عقود تلك  املحن واثبت انه من الذين 
ميتلكون هاج�ص التح�ص�ص العايل يف ا�صطياد املفردة وال�صورة و�صهرهما يف بوتقة 

النرث لتظهر كل ق�صيدة ذات معنى و�صكل احادي يف التكوين النرثي  .
ففي جمموعته االخرية )اأحاديث اأوالد اآدم عن ليلى والذئب( ال�صادرة عن دار رند 

للطباعة والن�صر والتوزيع يف دم�صق ،يبلغ ال�صاعر حد التقاط  �صغائر غري مرئية لدى 
االخرين ،ويدونها على البيا�ص على �صكل بناء �صاهق كمعمار هند�صي يريد ت�صكيل 

بناء مده�ص يف ف�صاء فارغ من الده�صة ، ليق�صم  هذا الفراغ اىل ن�صفني ، ق�صم  يح�صه 
ا�صحاب احللم ، والق�صم االخر يدفعه اىل ذلك اخلراب املتمثل بالنفو�ص اخلربة التي  

تتوهم ان العامل جمرد  من كل  �صيء....... " الن�صوة اخلبازات / الفتية عمال القوالب 
الكونكريتية / الن�صوة البقاالت / امهاتنا م�صانع االأجنة / اأينا �صي�صتقبل ا�صى هذه 

الكائنات / ويقيم �صاحة للرق�ص حتت مظلة . �ص 20
ي�صتخدم حميد ح�صن جعفر لغة �صهلة ورطبة باملعنى والدالالت ولكنها المتنح نف�صها 
ب�صهولة كق�صيدة ال�صعر العمودي ،انها ق�صيدة تلب�ص ثوب - التاأويل – االإنزياحات 
- القناع - يف حلظة واحدة ،وهي مهمة �صعبة للقارىء الذي يحاول ان يفكك الن�ص 

،فهو يعتمد على قوة فهم القارىء ونباهته يف ا�صتيعاب تلك النتائج التي حت�صنت 
بها الق�صيدة ،وهذا االمر لي�ص باالمر الهني يف ا�صتيعاب الن�ص  / ملاذا االبي�ص ين�صر 
ا�صلحته كالتما�صيح / حني ين�صر اجل�صد كائناته / بع�صها اجّنة / بع�صها دالفني ؟ /  

بع�صها مالئكة  تكر�ص عيوبها للتحديق بالدنيا ؟ / مالئكة – كن�صاء – يهند�صن ال�صتائر 
ليعتقلن العتمة .�ص2

ي�صتذكر ال�صاعر اال�صماء يف ق�صائده ومينحهم قالئد نرثية جميلة مثل / �صتار كاوو�ص  
املعمم بالغمام / ومينح خطوة ل�صالح ح�صن / وعبد الر�صا ال�صلولو / والدكتور 

اليهودي جاكي عبود – كم  كان العقل طريقا لل�صياع / وراجي التكريتي وا اأ�صفي على 
يدين اعتقلهما الرتدد/ وح�صني نهابه النائم يف التاريخ  قرب مقربة االنكليز / �صعالن 

ابو اجلون – هل كان امل�صتعمر يفكر باآخر �صواه يدفع به نحو اجلنة / �صاحب الركابي  
- وارتباك الوانه املتجهة نحو ف�صاء خارج الع�صب / واحلاجة دوخة – وح�صون 

امريكي – وحممود  غامن -  وفليح ال�صماوتلي – وعلي ح�صكة – وم�صعود  عمارتلي 
– وجكجوكه املعيديه وغريهم وكل هذه اال�صماء �صخ�صيات عراقية نعرفها نحن الذين 

ع�صنا زمن الفجائع ،ا�صماء لها دالالت يف املجتمع العراقي .�ص17
ان مايثري الده�صة يف هذه املجموعة النرثية ان حميد ح�صن جعفر اليتكر �صيئا االوذكره 

فهويذكر احلرب واحلب والزمن املفجوع واالرامل / كانت احلروب ت�صاق اىل بيوتنا 
كقطيع من اخلنازير ،فندخلنا غرفات نومنا / لتعايينا حلظة نغازل  رائحة اراملنا /تلك 
اللواتي فقدننا /  او نقراأ  للثكاىل بهجة اجل�صد / ذاك الذي  تورطنا بحمله -  او نلب�ص 

فرا�صاتنا بزات ع�صكرية فائقة اخل�صرة والأنفرد بك. �ص22
القارىء �صيجد داللة عن هذا الديوان وهي جزء مهم مرتبط بال�صرد النرثي للق�صائد 
وهي كلمة – حدثني- احدثه عن – حدثته حتى – حدثته – وليحدثني – فيحدثني 

عن – الأحدثه – احدثه ومنذ خم�صة قرون – لكنه حدثني عن – �صيحدثكم عن اجلنيات 
الرثة –كما حدثني – حدثني عن التما�صيح التي علفها –نحن-  كان يحدثني عن دين 

الي�صلح اال باحلروب – ماحدثني -  مل احدثه ،انه حديث الروي النرثي املمتد على طول 
ال�صطور املروية بداللة الق�صائد الق�صرية املتكئاآت على بع�صهن يف النعي والت�صمية 

واحلروب واحلب واال�صماء التي توؤثث املكان والزمان املنفلتني بني �صطور املجموعة.
هي جمموعة نادرة  عن مثيالتها وهذا مايجعل املجموعة تن�صط يف الذاكرة ال�صعرية 

النها بنت الواقع اليومي ،وقد جتاوز الفخاخ وعرب اىل �صفة اآمنة ،مثلما تخل�صت ليلى 
من  الذئب ،وا�صتطاع حميد ح�صن جعفر ان مي�صي على احلبل بال خوف كما هو معروف 

عنه يف جماميعه ال�صابقة.

أحاديث أوالد آدم  
عن ليلى والذئب
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ي�صعى كتاب انطولوجيا امل�صرح الكردي 
ملوؤلفه ب�صار عليوي ال�صادر حديثًا عن فرقة 

زاخو الفنية يف اإقليم ُكرد�صتان العراق، 
اىل ر�صد حراك امل�صرح الكردي يف اإقليم 
كرد�صتان العراق ،  اإذ ينفتح الكتاب على 

ر�صد هذه التجربة التي تعد جزءا من 
ر�صيد امل�صرح العراقي  ومكملة مل�صواره  

اإذ يبداأ الكتاب مبقدمة الفنان الدكتور 
فا�صل خليل الذي وتاأكيده على دور املتلقي 

الكردي ودوره الفاعل يف عمليه التطور 
منطلقا من مفهوم  اإن مكونات العر�ص 

امل�صرحي الكردي هي مكونات ذكيه ابتداء 
بالتاأليف وانتهاء باملتفرج الذي يالزمها 

ب�صدق يف كل همومه . لذلك جاءت مقدمته 
تاأكيد  على اعتبار امل�صرح  الكردي االمنوج 

االأمثل يف م�صتقبل م�صرية امل�صرح، وقد 
يكون يف امل�صتقبل مركز اإ�صعاع لكل 

التجارب  يف البلدان التي ت�صم الكرد اأينما 
كانوا يف عموم العامل حيث ت�صف املقدمة 
اإن التجربة الكردية جتربة غنية وخ�صبه، 
لذلك فان انطولوجيا ب�صار عليوي  جاءت  
لتوؤكد هذه الروؤيا ، وقراءته ق�صديه موجه 

اىل املتلقي العربي والعراقي بالذات 
لغر�ص التعرف علي طبيعة امل�صرح الكردي 

واإ�صهامه يف رفد الثقافة العراقية .
لذا فهو من الكتب التي ت�صهم يف التعرف 
على خ�صو�صية امل�صرح الكردي  ون�صاأته 
وت�صليط ال�صوء عليه  لذا يعد الكتاب من 

الكتب املعرفية البانوراميه وذلك من خالل 
�صعي كاتبها اإيل فتح نوافذ متنوعة علي 

التجربة امل�صرحية الكردية  ذلك بغيه 
االإم�صاك فيها واإعطاء �صور اإيل املتلقي 

العربي  والعراقي عن جدية التجربة من 
خالل ما توفر اإىل االإقليم من مناخ ثقايف 

و�صيا�صي  عمل على دفع الثقافة اإيل اأن 
تكون فاعله ومنتجه، وذالك من التمهيد 

الذي  ينطلق منه الباحث و من خالل 
معاي�صته لبع�ص جتارب امل�صرح الكردي ، 

وعمله كاأ�صتاذ يف اإحد معاهد اإقليم 
كرد�صتان ومن هذا املنطلق  جاء الكتاب 

كتوثيق لن�صاطات امل�صرح  الكردي العراقي  
والتي ارتبطت هذه الن�صاأة والتي تكاد 

تكون مت�صابة ملجاوراتها من �صعوب 
املنطقة  باعتبار اإن فن امل�صرح  من الفنون 

الوافدة على �صعوب املنطقة  منطلقا من 
مفهوم اأن فن امل�صرح من فنون االأداء وان 

لل�صعب الكردي مورث فطري يف فنون 
االأداء ذات الطابع االرجتايل )وهذه 

الفنون تعمل �صمن نطاق الت�صكيل الدرامي 
من خالل ما يحمله ال�صعب الكردي من 

مورث ا�صطوري واجتماعي  مثل اأعياد 
النوروز التي تعترب من االأعياد املهمة يف 

كل عام  ومن خالل هذه االأعياد تقدم 
عرو�ص م�صتوحاة من اأ�صطورة  كاوه 

احلداد  وكفاحه �صد الطاغية ال�صحاك  
وهي من االأ�صاطري املهمة يف املوروث 

الُكردي والتي ت�صكل جزءا مهما من ثقافة 
ال�صعب الكردي وت�صور كفاحه من اجل 

احلرية  . وقد ُبٍوَب الكتاب اىل ثالث 
ف�صول ، تناول الف�صل االأول فرته الن�صوء 

/ واملنطلقات االأوىل لبداية امل�صرح الكردي 
احلديث / وامل�صرح الكردي موؤ�ص�صاتيًا ثم 
ختم الف�صل  بتناوله احلركة امل�صرحية يف 
دهوك واتخاذه من  فرقه زاخو اأمنوذجًا . 
يتطرق الكتاب اإىل البدايات االأوىل التي  

انبثق منها امل�صرح احلديث  والتي انطلقت 
من املدار�ص اإذ يوؤكد الباحث على االأخذ 

بوجهة النظر التي يتبناها) ح�صني عارف( 
والتي توؤكد على اأن ) امل�صرح الكردي بداأ 

من املدار�ص  وكان لبع�ص االأ�صاتذة الذين 
تخرجوا من بغداد  من اأمثال  فوؤاد ر�صيد (

الذي قدم م�صرحية )العلم واجلهل(  عام 

1926م لذلك فهو يوؤرخ لنا اأول عر�ص 
م�صرحي  ويحدد لنا اأول ن�ص كردي 

بعنوان) احلب والوطنية( من تاأليف 
االأديب )هاوري ( يف مدينة ال�صليمانية ، 

ثم ير�صد لنا الباحث املعاهد الفنية 
املتخ�ص�صة يف اإقليم كرد�صتان وكذلك 

الفرق التي تركت ب�صمات وا�صحة يف 
حركة امل�صرح الكردي، مثل فرقة)�صفوة 

اجلراح( وكذلك الكليات والفرق الفنية  من 
املحرتفني  والهواة  ويتناول ابرز الفرق 
التي تاأ�ص�صت يف عام 1980م  يف اربيل  

والتي اأطلق  عليها ا�صم  فرقة) اربيل 
للتمثيل(  وفرقه م�صرح �صاالر يف 

ال�صليمانية وموؤ�ص�صها الفنان الرائد  )اأحمد 
�صاالر( والتي  تاأ�ص�صت عام 1984م  وهي 

من الفرق التي حر�صت يف بداية عملها 
علي اإحياء الرتاث الكردي  وتوظيفه يف 

اعمالها امل�صرحية ويتناول م�صرحية 
)اجلزري يلقي در�صا يف الع�صق( وهي من 

تاليف واإخراج  احمد �صاالر الذي عمل على 
توظيف امل�صرح االحتفايل  الذي يعد من 

اأول  املوؤ�ص�صني له  وتعريف امل�صرح 
الكردي به .  وتطرق الكتاب اىل التعرف 

على فرقة �صاالر ودورها يف اإ�صاعة الثقافة 
امل�صرحية ون�صرها من خالل اإ�صدار جملة 

�صانو /امل�صرح والتي ت�صدر باللغتني 
العربية والكردية والتي تعترب من املجالت 

الر�صينة يف ن�صر الثقافة امل�صرحية يف 
العراق ويف اإقليم كرد�صتان من خالل 
متابعتها االأن�صطة امل�صرحية ون�صرها 

الن�صو�ص املحلية والعاملية والعمل على 
رفد الثقافة امل�صرحية  وتفعيلها وكذلك 
تطرق الكتاب اىل ر�صد وم�صح الفرق 

امل�صرحية يف االإقليم مثل فرقة  امل�صرح  
التي اأ�ص�صها الفنان )هروين غريب (مع 

الفنان الراحل )اإبراهيم جيوار (وهي من 

الفرق التي امتازت يف تقدمي عرو�صها 
على انتهاج اأ�صلوب )الورك �صوب( من 

خالل ما قدمته من م�صرحيات حيث قدمت 
عام 2005 م م�صرحية ذو الرداء االأ�صود 
وهي من اإعداد وتاأليف )هروين غريب(

وكذالك ما قدمته الفرقة عام 2008 وهي 
م�صرحية )الظهرية قبل الرابعة( اإعداد 

واإخراج  الفنان هروين وكذلك ر�صد 
الكتاب الفرق املوجود يف االإقليم ومتابعتك 
اأن�صطتهم مثل ا�صتديوا املمثل الذي تاأ�ص�ص 

يف عام 2006  وفرقة )اأ�صدقاء كزيزة( 
وهي فرقة ن�صويه ت�صم جمموعة من 

الفنانات تراأ�صها الفنانة امل�صرحية كزيزة 
وهي خمت�صة بتقدمي اإعمال تخ�ص املراأة 

وتعالج همومها وتناول الكتاب ابرز  
الفرق املوجود يف االقليم مثل فرقة) اأ�صتي 

كروك( وفرقة )الينابيع الثالثة ( وفرقه) 
زاخو الفنية( والتي تاأ�ص�صت يف �صنة 

1998يف مدينة زاخو والتي اأ�ص�صها الرائد 
امللحن )عبد العزيز �صليمان (وتتكون 
الفرقة من ثالثة اأق�صام وهي امل�صرح، 

واملو�صيقي، والت�صكيل  وهي من الفرق 
الفاعلة يف االإقليم وهذه الفرق كلها حت�صل 

على الدعم املادي من قبل حكومة االإقليم 
وهي فرق فاعله لها ح�صور ثقايف يف 

ال�صاحة الفنية يف اإقليم كرد�صتان 
العراق،ثم ينهي الف�صل بقراءة اأر�صيفية 

لفرقة) زاخو( وعن احلركة الفنية يف 
حمافظة دهوك ومتابعة حراكها الفني 

والثقايف ،ور�صد وتوثيق اأن�صطتها الفنيه 
وت�صليط ال�صوء على جتارب بع�ص 

الباحثني الذين تناول الن�صاط الفني يف 
مدينة دهوك مثل كتاب الباحث )رفعت 

رجب جمال( وقراءته قراءة نقدية حيث 
اأكد الباحث على اأن كتاب رفعت رجب الذي 

تناول احلركة امل�صرحية يف مدينه دهوك 

قد )غ�ص الطرف عن احلركة امل�صرحية 
املوجود يف مدينة زاخو رغم القرب 

اجلغرايف للباحث ،وهنا ن�صع اأكرث من 
عالمة ا�صتفهام اإزاء االنتقائية التي تعامل 

بها الباحث والتي جتد من اأوىل 
ا�صرتاطات جناح م�صعاه البحثي هو 
التحلي بروح امل�صوؤولية جتاه االأثر 

التاريخي(.  ثم يعمل الباحث على ت�صليط 
ال�صوء على االعمال امل�صرحية التي قدمتها 

فرقة زاخو الفنية يف العقد الت�صعني  بعد 
اأن اأ�صبح الإقليم كرد�صتان اإدارته اخلا�صة 

به متطرقا اىل امل�صهد امل�صرحي الذي 
كر�صته    مدينة زاخو م�صتعر�صا املناخ 

الفني التي �صاهدته املدينة ب�صكل توثيقي 
من �صنه  1991م اىل 2009م مع قراءة 

نقدية اىل م�صرحية) احلار�ص( التي قدمتها 
فرقة زاخو الفنية والتي كانت نتيجة ثمرة 

التعاون مع البيت الثقايف يف حمافظة 
بابل عام 2009م والتي عر�صت على قاعة 
نقابة الفنانني يف بابل وتدور )على ثيمة 

ا�صتالب االإن�صان العراقي واغرتابه يف 
داخل الوطن ،فاحلدث الدرامي يقوم على 

افرتا�ص قيام ال�صخ�صية الرئي�صة 
ب�صراعها مع االخر"( 48�ص  

املتمثل)بالقوة ، ال�صلطة،الطاغية ومن 
خالل ال�صراع يتم قذف حموالت الن�ص من 

موجهات ملفوظات  م�صورات  اىل 
اجلمهور امل�صاهم بالعر�ص بطريقة 

برختية( فهي قائمة على �صخ�صية احلار�ص 
الذي يوكل نف�صه مهمة تبني ق�صايا 

االإن�صان العراقي امل�صحوق والدفاع عن 
هذا االإن�صان من خالل مواقف مر بها يف 

حقبتني زمنيتني قبل عام 2003م وبعده( 
49�ص . ويختم الف�صل بتوثيق اأخر عمل 
اىل الفرقة وهو )باب الفرج( تاأليف )عبد 
الله روا�ص( واإخراج الفنان )رعد �صعيد( 
الذي عر�ص يف ق�صر الثقافة والفنون يف 

زاخو عام 2010 يف حني جاء الف�صل 
الثاين  على �صكل م�صح وقراءة توثيقية 

ملهرجانات اإقليم كرد�صتان والذي حمل 
عنوان رئي�صي وهو نظرات يف امل�صرح 

الكردي املعا�صر ومن خالل هذا العنوان 
توغل الكتاب يف قراءة جغرافيه لعدد 

املعاهد الفنية التخ�ص�صية يف اإقليم 
كرد�صتان ودورها يف رفد احلركة الفنية 

وخلق حراك فني وثقايف وتطرق اىل نتاج 
هذه املعاهد التي تقدم كم�صاريع تخرج من 

قبل االأ�صاتذة والطلبة وتطرق اىل )دور 
معاهد الفنون لي�ص بذي فاعلية يف حركة 

امل�صرح الكردي (59�ص لذلك اقرتح الكتاب  
جمموعة من املقرتحات خللق دور هام 
وموؤثر ملعاهد الفنون اجلملية يف رفد 
امل�صرح الكردي واالإ�صهام يف تطوره 

واملتمثله بجمل من املقرتحات مثل اإقامة 
مهرجان �صنوي ت�صارك فيه جميع معاهد 

االإقليم  واإ�صدار جملة متخ�ص�صة بالفنون 
من قبل اأ�صاتذة املعاهد ،ودعوة نقادوفناين 
امل�صرح العراقي  بغية اقامة جل�صات نقدية 
لغر�ص تكري�ص الوعي النقدي لدى الطلبة 

واال�صانذة على حد �صواء، بينما جاءت 
باب بانوراما نقدية  لر�صد وتوثيق 

عرو�ص املهرجانات التي اقامتها الفرق يف 
االإقليم والذي ابتداأ يف عرو�ص املهرجان 

االأول مل�صرح �صاالر را�صد التي �صاركت يف 
املهرجان متفح�ص العرو�ص بقراءة نقدية  
حملال انتماء اجتاهات العرو�ص وجن�صها 
امل�صرحي وتنتهي البانوراما بق�صد اطالع 

املتلقي علي عدد من املهرجانات التي تعطي 
انطباعا عن جدية احلراك الثقايف يف 

االإقليم يف حني جاء الف�صل الثالث الذي 
ت�صمنه مقاالت ت�صلط ال�صوء علي واقع 
امل�صرح الكردي واإ�صكالية الكتابة والنقد 

الذي يعانيها امل�صرح الكردي وهي )قلة 
الن�صو�ص املكتوبة باقالم وكتاب   كرد 
رغم وجود عدد ال باأ�ص  بهم من  الكتاب 
الذين رفدوه بن�صو�ص معدة مما افقده 

خ�صو�صيته امل�صتوحاة من بيئته احلا�صنة 
له(�ص92 واال�صكالية االخرى الذي 

يعانيها امل�صرح الكردي هو غياب النقد 
حيث يتحدث املقال عن اأزمة النقد )التي 

تتمثل  بغياب �صبه كامل للفعل النقدي 
املحايث للعرو�ص امل�صرحية  ومرد ذلك 

يعود اىل فقر امل�صرح من وجود نقاد 
م�صرحيني عارفني باأ�صول اللعبة 

امل�صرحية، با�صتثناء وجود بع�ص النقاد 
الذين ال يتجاوز عددهم اأ�صابع اليد(

�ص92. وبالرغم من �صعف النقد لكن 
املتابع للحراك الثقايف الكردي  يجد املناخ 
املتنوع يف العرو�ص التي عززها االنفتاح 
واال�صتقرار الذي يتمتع فيه االإقليم  ويرى 

الباحث ان )عدم وجود تالقح ثقايف بني 
م�صرحيي اإقليم كرد�صتان ونظرائهم 

م�صرحيي العراق االآخرين ، فهناك �صبابية 
تامة لدي كل طرف عما يقدمه الطرف 

االأخر( �ص93  وهذه ال�صبابية التي يعي�ص 
يف ظلها امل�صرح العراقي  فاإذا ما متت 

املقارنة بني  مايتمتع فيه الفنان الكردي 
وموقف حكومة االإقليم منه وذلك بتوفري 

الدعم املادي واملعنوي  ففي اإقليم متنح 
)اإعانات �صهرية لبع�ص الفنانني وحوافز 

اأخرى  من االهتمام االحرتام والتقدير  من 
قبل عامة النا�ص، مما طور االإنتاج 

امل�صرحي( �ص94 ثم يتطرق الباحث اإىل 
قراءة م�صرحية يف الرتاث الكردي 

وتوظيفه من خالل امل�صرح االحتفايل الذي 
يعد املكون املهم يف ن�صوج امل�صرح 

االحتفايل الذي وظفه رائد امل�صرح الكردي 
الفنان احمد �صاالر من خالل ماقدمه من 

جتارب ثرية اأغنت امل�صرح واأعطته 
خ�صو�صية لذالك  امتلك الريادة كما و�صفه 

الفنان املغربي د عبد الكرمي بر�صيد )م�صرح 
اأ�صيل يف ال�صكل وامل�صمون وله روحيه 

خا�صة ويجمع بني اإحياء الرتاث الكردي 
وا�صتلهامه وابداعة من ناحية الروؤية 

الواقعية لق�صايا الع�صر االجتماعية 
وال�صيا�صية والثقافية( �ص100  وياأخذ 

الباحث يف قراءته التوثقيه مناذج من 
عرو�ص امل�صرح الكردي  يقراأها جماليا من 

خالل التنوع يف اأ�صاليبها االإخراجية 
وانتمائها ومرجعياتها املعرفية مثل  

م�صرحية )�صاعي الربيد( ملوؤلفها )عقيل اأبو 
غريب(واإخراج )�صوان جالل( وانتهاج 

خمرجها الواقعية النف�صية وكذالك 
م�صرحيه )ذو الرداء االأ�صود( اإخراج 
)هورين غريب( الذي تبني خمرجها 

اأ�صلوب الور�صه امل�صرحية  لينتهي الكتاب 
يف قراءة انطولوجيا امل�صرح التجريبي 

الكردي(الذي �صدر عن احتاد الكتاب 
الكردي يف كركوك للفنان امل�صرحي )نهاد 
جامي( والذي �صدر باللغة الكردية  حيث 

ي�صتعر�ص الكتاب التجريب يف امل�صرح 
عامليا من خالل رواد التجريب من خمرجني 

ومنظرين وكتاب  وثم يتطرق اىل 
التجريب يف امل�صرح العربي وياأخذ مناذج 
من املجربني العرب مثل الكتاب الدارميني 

اأمثال املوؤلفني العرب الذين د�صنوا  
التجريب متاأثرين بالتجريب العاملي  فعلى 

�صعيد الكتابة واالإخراج مثل �صعد الله 
ونو�ص يف ن�صو�صه /وعادل كاظم/ 

والطيب ال�صديقى وغريهم من املخرجني 
واملوؤلفني العرب الذي تطرق لهم الباحث 

وياأتي بعدها التجريب يف امل�صرح العراقي  
ومي�صح جتارب املخرجني العراقيني اأمثال 

الفنان �صامي عبد احلميد / قا�صم حممد /
�صالح الق�صب /وعوين كرومي وبعدها 
ينتقل اإىل التجريب يف امل�صرح الكردي  

والتعرف عليه وعلى رواده اأمثال )بارزان 
عثمان(الذي يعد اأول جمرب يف امل�صرح 

الكردي  علي �صعيد الن�ص يف ن�ص )ق�صة 
�صاب( وتوثقه لالأول عر�ص جتربي عام 

1983 م هو اإن�صان طبيعي( من تقدمي 
)م�صطفى ق�صيم( وتطرق الباحث اإىل اأول 

فرقه للم�صرح التجريبي والذي  تاأ�ص�صت 
يف كركوك وي�صتعر�ص من خاللها املوؤلف 

االإعمال امل�صرحية التجريبية  والتي 
احتفت  بالت�صكيالت اجلمالية 

لل�صينوكرافيا ويختم الكتاب باآراء املثقفني 
واملتابعني حلراك الثقايف  وت�صجيل 

انطباعاتهم عن الكتاب حيث يوكد الدكتور  
والناقد امل�صرحي حممد اأبو خ�صري بان 

الكتاب )من الكتب القليلة التي تناولت 
امل�صرح الكردي ب�صكل مف�صل  اإذ اإن امل�صرح 

ظل بعيدا عن املتلقي ب�صبب الظروف 
ال�صعبة التي واجهته وهو يف مرحلة 

تكوينه(138�ص وتكمن اأهمية الكتاب انه 
�صلط ال�صوء علي جتربة مهمة ب�صكل 

تف�صيلي علي احلراك الثقايف يف امل�صرح 
الكردي واإعطاء �صور وا�صحة له،من كونه  

م�صرحا عراقيا كرديا يرفد ثقافتنا التي 
تكمن جماليتها باالختالف والتنوع الذي 
هو �صمه مهمة من �صمات املكون العراقي 

الذي نفتخر به جميعًا.

راهنية المسرح الكردي في إنطولوجيا
عر�س: ح�سن كاظم الغبيني  

عر�س: زينة الربيعي

بعد النجاح العاملي لرواية )�صاعي بريد 
نريودا( اأبحر الكاتب الت�صيلي اأنطونيو 

�صكارميتا يف ق�صة ملحمة فريدة: 
ملحمة �صكان �صاحل ملي�صيا على البحر 

االأدرياتيكي الذين هاجروا اإىل ت�صيلي هربًا 
من احلروب والعنف. يف روايته ال�صابقة 

)عر�ص ال�صاعر(، روى اأ�صباب ذلك الهروب. 
وامل�صري الغريب لالأخوين كوبيتا: فاأولهما 

األقى بنف�صه اإىل البحر عندما ملح منهاتن، 
ووا�صل الثاين الرحلة اإىل اأن ر�صت به 

ال�صفينة يف ت�صيلي.
متثل رواية "فتاة الرتومبون"التي طبعت 

يف دار املدى للثقافة والن�صر والتي قام 
برتجمتها �صالح علماين متثل احللقة 
الثانية بعد رواية "عر�ص ال�صاعر" يف 

ق�صة مهاجرين من كرواتيا اأثناء احلرب 
العاملية الثانية ي�صلون اإىل ت�صيلي، وتبداأ 
اأحداث هذه الرواية مكملة امللحمة عندما 

ي�صل املهاجر الكرواتي اإ�صتيبان كوبيتا اإىل 
ت�صيلي عام 1944، ثم يتلقى ر�صالة يحملها 
عازف ترومبون يحمل اأي�صا طفلة �صغرية 

عمرها �صنتان، وتوؤكد الر�صالة اأن الطفلة 
جمدلينا هي حفيدته.

واملوؤلف هو الروائي الت�صيلي اأنطونيو 
�صكارميتا الذي يعد من اأهم الروائيني يف 
اأمريكا الالتينية، والذي ترجمت رواياته 

اإىل معظم لغات العامل، وقد هاجر عام 
1975 من ت�صيلي اإىل اأملانيا بعد انقالب 

بينوت�صيه على الرئي�ص الي�صاري املنتخب 
األيندي، ثم عاد اإىل بلده عام 1989، وعني 

فيما بعد �صفريا لت�صيلي يف برلني.
لي�صت الرواية �صردا متتابعا ومنطقيا 
لالأحداث والتطورات، ولكنها تعر�ص 

على نحو جميل التطورات االجتماعية 
وال�صيا�صية يف ت�صيلي يف اخلم�صينيات 
وال�صتينيات، ورمبا يقتب�ص املوؤلف من 

جتربته الفكرية اإذ هو من مواليد عام 
1940 كالفتاة جمدلينا التي تاأتي الرواية 

على ل�صانها.
وكانت له جتربة �صيا�صية دفعته اإىل الهجرة 

من ت�صيلي بعد انقالب بينوت�صيه، ومل 
يعد اإال بعد انتهاء حكمه، ولكن الرواية 

يف ال�صور واالأفكار اجلميلة واملده�صة، 
وبعنايتها باحلياة اليومية للنا�ص العاديني 
جترب اأفقا جديدا للعمل الروائي بعيدا عن 

�صري االأبطال واالأحداث الكربى.
تعرف الطفلة عندما تكرب اأن جدتها اآليا 
اإميار كوبيتا تعر�صت لالغت�صاب على 
يد النازيني، ولكن جمدلينا التي تن�صاأ 

يف ت�صيلي مل تعد تهتم بجذورها وتبداأ 
بالت�صالح مع واقعها وبخا�صة بعدما اأف�صل 

اجلد حماولتها للهرب على اإحدى ال�صفن 
التي متخر املحيط باجتاه اأوروبا.

تبداأ بال�صعور اأنها ت�صيلية تتعلم يف 
مدار�ص ت�صيلي، وتن�صئ �صداقات وا�صعة، 

وتندمج يف حياة جمتمعها املحيط بها، رغم 
االختالف يف ال�صكل بينها وبني �صديقاتها، 

اإذ هي �صقراء وهن �صمر، "فقد كان اأق�صى 
ما اأتطلع اإليه هو اأن اأكون مثلهن. فكنت 

اأريد يف املقام االأول، اأن تتحول ب�صرتي اإىل 
ال�صمرة" كب�صرة اأهايل تلك البالد، وبعد ذلك 
واأم.  اأب  امتالك  هي  الثانية  رغبتي  "كانت 

اأو اأن اأعرف ا�صميهما على االأقل".
ولكن الفتاة لن تعرف قطعا ا�صميهما، ولن 

يت�صنى لها التاأكد من اأن هذا ال�صيخ الوقور 
الذي احت�صن كاآبتها، هو جدها يف الواقع 

اأم ال.
ت�صكل عالقة الفتاة مع جدها جزءا جميال 

من الرواية وم�صاهدها والغمو�ص والتطور 
غري التقليدي يف االأحداث ويف احلياة، 

ولكنه يتوفى تاركا الفتاة يف رعاية �صديقته 
جوفانا التي تتعرف على اأ�صتاذ الريا�صيات 

يف املدر�صة التي تدر�ص فيها جمدلينا.
وتن�صاأ بينهما �صداقة ويعي�صان معا، 

ويقنعها باالن�صمام اإىل اجلماعات الي�صارية 
املوؤيدة الأليندي املر�صح يف االنتخابات 

الرئا�صية لت�صيلي عام 1958 ولكنه يف�صل، 
ثم يتقدم مرة اأخرى عام 1964 ويف�صل 

اأي�صا، ثم ينجح يف املرة الثالثة عام 1970.
جمدلينا التي تقرر اتخاذ ا�صم اآخر لها 

)اآليا اإميار كوبيتا( وهو ا�صم جدتها تعي�ص 
اأحالم اخلم�صينيات وال�صتينيات يف ت�صيلي 
واأمريكا الالتينية، اأفالم ال�صينما التي كانت 

تتابعها ب�صغف وهو�ص، املدرعة بومتكني، 

وملكة اأفريقيا، وكازابالنكا، ونزهة، وكينغ 
كونغ، فريتز النغ، وحتتفظ يف خميلتها 
ب�صور االأبطال كاترين هيبورن، همفري 

بوغارت.
وتتذكر زئري اأ�صد مرتو غولدن، يف 

اإ�صارة اإىل �صركة االإنتاج ال�صينمائية 
املعروفة، وتعرب عن اأمنيتها الغالية "لو 

كنت مليونرية ال�صرتيت عتمة �صينما 
الق�صر"، واالأغاين والروايات وامل�صرحيات 

وال�صمفونيات واالأعمال ال�صهرية 
الكال�صيكية واحلديثة ل�صك�صبري وفاو�صت 

وبتهوفن وموزارت.
وتتعرف بعد وفاة جدها على بع�ص االأخبار 
واملعلومات من اأ�صدقائه، كال�صحفي روكي 

بافلوفيت�ص الذي ي�صف اجلد اإ�صتيبان 
كوبيتا باأنه يحمل قدره مكتوبا يف نظرته، 

منطويا يف الظلمة، وكان تعلقه باأمل واهم 
واإدمانه على ال�صراب والتبغ �صببا يف 

�صيخوخة مبكرة اأدت به اإىل الوفاة، "كان 
خملوقا على بركة الله، ع�صفورا دوريا 

جريحا، يقدم اإليه املوت �صريحة يومية، 
مقطعة يف رقائق نحيلة جدا"..

لدى الت�صيليني معنى خا�ص لل�صيا�صة 
الثقافية، يقول �صكارميتا على ل�صان 

�صحفي هو اأحد اأ�صخا�ص الرواية يتيح 
لهم اإ�صفاء �صبغة ر�صمية على كل ما هو 

مترد، ووفقا لذلك فاإنهم يحملون ال�صاعرة 
االإلهية التي توفيت يف نيويورك اإىل وادي 
اإيلكا الت�صويف، ويدفنونها حيث ال ت�صمع 

الرثثرات واملقوالت املحلية.
وي�صورونها كاأم حمزونة تتحمل اآالم 

واأحزان كل اأطفال الكوكب، اإنهم ينظرون 

اإليها وكاأنها ربة احلياة، ولكنهم يتجاهلون 
فيها اللبوؤة وغنائيتها املختلطة بالتنديد، 

واملوت الذي كان �صيف ال�صرف يف اأعمالها.
وي�صتح�صر �صكارميتا على ل�صان الفتاة 

اأ�صماء كتاب و�صعراء برزوا على م�صتوى 
العامل، اإدغار اآلن بو، ووالت ويتمان، 

وهرييت بي�صر �صتاو �صاحبة رواية "كوخ 
العم توم".

رمبا ال تكون جماليات الرواية يف عر�ص 
احلياة ال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية 

واحلرب الباردة يف اأمريكا الالتينية ولكن 
يف الروعة االأدبية للعبارات، واملعاين 

الفل�صفية اجلميلة املح�صوة فيها.
كيف غريت الفتاة ا�صمها من جمدلينا اإىل 

اآليا اإميار، وما معنى ذلك؟ هذا ال�صوؤال 
طرحته الفتاة على نف�صها يف الليلة 

التي ح�صر فيها عازف الرتومبون الذي 
اأح�صرها قبل �صتة ع�صر عاما و�صلمها اإىل 

جدها
ينجح �صكارميتا اإىل حد بعيد يف 

ا�صتح�صار جانب من تاريخ بالده، 
وخ�صو�صًا يف اجلانب االجتماعي، اإذ 
يقدم �صخ�صيات من حلم ودم تظهر يف 

�صفحات هذه الرواية، وينجح، كذلك، يف 
ر�صد احلراك ال�صيا�صي والثقايف الذي 

�صهدته هذه البالد يف فرتة ما �صمي بـ 
»احلرب الباردة«، وهو هنا ال يعرب عن 

قناعات اأكيدة وحا�صمة، ولكنه يظهر 
اجلو ال�صيا�صي والثقايف العام، وتلك 

ال�صراعات التي رافقت تر�صيح �صلفادور 
الليندي لرئا�صة الت�صيلي وكيف و�صل اإىل 

احلكم… الرواية، اإىل جانب انطوائها 
على املتعة االأدبية، تنطوي كذلك على 

ر�صم بانوراما وا�صعة لبالد تبدو لنا 
نائية وجمهولة، ونحن االآن اإذ من�صي مع 
�صكارميتا يف هذه الرواية نحو تلك البالد 

املمتدة اآالف الكيلومرتات على �صواحل 
املحيط الهادي، نكت�صف عاملًا روائيًا ميور 

بال�صخب واحلب والبوؤ�ص واملعاناة 
والتمرد واالحتجاج وع�صق احلياة… 

ي�صتثمر �صكارميتا يف ذلك خرباته وجتاربه 
التي اأعانته لتقدمي حياة ت�صتحق الق�ص.

فتاة الترومبون
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كنوز المدى

حاجي خليفة لي�ص اال�صم احلقيقي 
ملوؤلف )ك�صف الظنون( ذلك الكتاب 
املفهر�ص ملئات املخطوطات بل هو 

)م�صطفى بن عبد الله الق�صطنطيني(
املولد والن�صاأة والذي ا�صتهر بني علماء 

ا�صتانبول – االأ�صتانة – با�صم )كاتب 
جلبي( وبني موظفي م�صلحة املوؤونة 

)حاجي  بلقب  فيها-  يعمل  – التي 
خليفة( وكان ذلك بعد توليه من�صب 

)با�ص حما�صبه ده اأينكجي خليفة(
ومعناه )الوكيل الثاين ملدير مكتب 

احل�صابات الع�صكري( .
يقول جرجي زيدان اأن لقب خليفة 

جاء ب�صبب من�صبه الوظيفي  فاملعاون 
عندهم ي�صمى خليفة ،وكان م�صطفى 
عبد الله قدحج قبل هذا ف�صمي بهذه 

الت�صمية.
 كان والده من اجلنود املرتزقة ،وقا�صى 

م�صطفى يف �صبابه الكثري ب�صبب 
رحيله مع والده اىل عدة مدن تعاين 

اال�صطرابات حيث �صافر مع والده اىل 
قي�صرية وبغداد حيث حو�صر اجلي�ص 

مدة ت�صعة ا�صهر وان�صحب اىل املو�صل 
)وفيه عبد الله وابنه م�صطفى( حيث 

تويف االب هناك عام 1035للهجرة 
ودفن يف مقابر اجلامع الكبري ،وخرج 

م�صطفى من املو�صل اىل ن�صيبني حيث 
تويف عمه هناك فاأنتقل اىل ديار بكر 

ودر�ص هناك وتهياأ له من �صاعده على 
الدر�ص والتعلم.

 وكان والد حاجي خليفه قد هياأ له 
من علمه واأفاده يف النحو وال�صرف  

واأ�صول التجويد واملقدمة اجلزرية 
واخلط وم�صتلزمات العلوم االأخرى 

،وقد ا�صتمر حاجي خليفة يف الدر�ص 
يف ا�صتانبول بعد عودته من ديار بكر 
قبل ان ي�صتدعى  للخروج مع اجلي�ص 

الذاهب اىل حلب عام 1043 للهجرة
عاد حاجي خليفة اىل العا�صمة 
ا�صتانبول  بعد عامني وقد قرر 

اال�صتقالة من اجلي�ص وتفرغ للدر�ص 
مدة ع�صر �صنني دار�صا العلوم الدينية 

النقلية والعلوم الع�صرية مثل 
الريا�صيات فعينه رئي�ص اجلي�ص وكيال 

للح�صابات.  
منذ اأن كان يف حلب كان حاجي خليفة 

يق�صد مكتباتها ووراقيها لتدوين اأ�صماء 
الكتب وتفا�صيل عنها وعن طبقات 

املوؤلفني وا�صتمر يف ذلك عند عودته 
للعا�صمة وتفرغه حيث ورث من اأقارب 

له اأموااًل مكنته من االن�صراف لعلم 
الت�صنيف واجلغرافية فكتب )الفذلكة( 

وهو كتاب يف الدول وتواريخها 
وكتب عام 1055 ه كتابه )جهان منا( 
يف اجلغرافية واأنواع الدول والبحار 
والرباري ثم كتب )�صرح حممدية( يف 

علوم الهيئة والفرا�صة لكنه مل ي�صتكمله 
وكتب كتبا اأخرى ال يت�صع املقام لذكرها 
لكن ا�صهر كتبه هو )ك�صف الظنون( هذا 
وقد ا�صتمر يف كتابته ع�صرين عامًا نظم 
حاجي خليفة كتابه  على ف�صول �صبقتها 

ف�صول يف مراتب العلوم واأبوابها. 
 عدد الكتب التي در�صها حاجي خليفة 

يبلغ 14501 وقد و�صع هذه الكتب 
ح�صب  حروف الهجاء وذكر تفا�صيل 

الكتب باأنواعها باللغات العربية 
ل  والرتكية والفار�صية و�صواها وف�صّ

يف كل الف�صول.

كشف الظنون في 
أسامي الكتب والفنون

 تأليف: حاجي خليفة
 مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

» ال�صالم البارد .. اأمريكا واليابان واأملانيا 
والن�صال من اأجل البقاء » كتاب �صادر عن 

مكتبة » مدبويل ال�صغري » بالقاهرة ، يف 
مئتني وت�صعني �صفحة من القطع املتو�صط، 

من تاأليف االأمريكي » جيفري كارتون » ، 
وترجمة » ح�صن �صربي » ، ق�ّصمه موؤلفه اإىل 

ثمانية ف�صول حملت عناوين هي » حتدي 
افرتا�صات قدمية ــ اأملانيا واليابان يف العقل 

االأمريكي ــ �صرعيات تاريخية خمتلفة ــ اأنواع 
خمتلفة من الراأ�صمالية ــ املجتمعات املفتوحة 
يف مواجهة املجتمعات املغلقة ــ تق�صيم العامل 

ــ فراغ الزعامة ــ اأمريكا يف العقل االأمريكي 
» ، وهو لي�ص كتابًا تقليديًا عن ال�صيا�صة 

اخلارجية االأمريكية ، وال برنامج عمل ملا 
يجب اأن تفعله اأمريكا بعد انتهاء احلرب 

الباردة وال�صراع التقليدي بني ال�صرق 
والغرب ، لكنه ميثل تو�صيحًا للحقائق 

اجلديدة البارزة يف النظام العاملي اجلديد، 
وتتبعًا لل�صرعيات التاريخية لكل من اأمريكا 

واليابان واأملانيا خالل املئة عام االأخرية، 
ومناق�صة الإمكانات التعاون وال�صراع 

فيما يتعلق بالق�صايا امل�صتقبلية الرئي�صية 
واحتماالت ا�صتخدام اليابان واأملانيا لتقدمي 

التحديات التي تواجهها الواليات املتحدة 
على جميع ال�صعد االقت�صادية واالأمنية 
والنف�صية ، باعتبارهما ـ على الرتتيب ـ 

النموذج املحتذى ال�صرتاتيجية االإنتاج 
واأ�صلوب االإدارة التكنولوجية ، والقوة 

الرئي�صية يف قيادة احلركة االقت�صادية يف 
اأوروبا. جدير بالذكر اأن جيفري كارتون 

�صغل عدة منا�صب قيادية يف البيت االأبي�ص 
ويف وزارة اخلارجية اإبان حكم الرئي�صني 

ريت�صارد نيك�صون وجريالد فورد ، وهو اأحد 
املتخ�ص�صني يف املعامالت التجارية الدولية 

�صمن جمموعة بالك�صتون. 

�سراع ال�سيادة 
يف بداية الكتاب ، يوؤ�صل جريتون لقناعاته 
اخلا�صة مبا �صيوؤول اإليه �صكل العامل القادم 

يف ظل �صراع ال�صيادة والهيمنة ، حيث 
يخاطب القارىء  قائاًل » اإذا اأردت اأن تعرف 

�صكل العامل القادم ، لن جتد االإجابة يف 
مو�صكو اأو وار�صو وال يف ال�صراع العربي 

االإ�صرائيلي اأو يف املفاو�صات التجارية 
العاملية ، و�صيتعني عليك بداًل من ذلك اأن 

متعن النظر يف العالقة بني ثالث دول 
موؤثرة اليوم  ؛ هي اأملانيا واليابان واأمريكا 

، ويجب عليك اأن ت�صتخل�ص كيف تغريت 
القوة احلقيقية فيما بينهم خالل احلرب 

الباردة ... » ويت�صاءل املوؤلف كاأمريكي : 
اأين نقف اليوم ومن هم غرماوؤنا ؟ ثم يقرر 

قائاًل » فنحن بعد كل �صيء ، �صعب قادر على 
املناف�صة ، واأننا كنا واثقني طوال اجلزء 

االأكرب من هذا القرن من قوتنا االقت�صادية 
الفريدة وموقعنا يف العامل ، وهذه احلقائق 

تراوغنا اليوم ، ويبدو للبع�ص اأننا اأمتمنا 
دورة كاملة ونواجه من جديد غرماءنا 
القدامى الذين كانوا حلفاء لنا لبع�ص 

الوقت وهم االأملان واليابانيون ، وهذه 
املواجهة لي�صت بني دول تواجه بع�صها 

البع�ص باالأ�صلحة اأو حتى ، كما كان احلال 
مع االحتاد ال�صوفييتي، بني اأيديولوجيات 

مت�صارعة ، ولكنها بب�صاطة �صراع حول 
التفوق االقت�صادي ويقول البع�ص اإنه حول 

اال�صتقالل االقت�صادي االأمريكي.  

�سرعيات تاريخية 
ويقرر الكاتب اأنه من املمكن قيا�ص اإمكانات 

التعاون وال�صراع فيما يتعلق بالق�صايا 
الكربى للم�صتقبل ، عن طريق التفكري 

يف ال�صرعيات التاريخية املختلفة للدول 
الثالث باالإ�صافة اإىل �صخ�صياتها املتميزة 
اليوم ، �صواء بالن�صبة الإجراءات احلماية 

وتقا�صم االأعباء يف الدفاع واالقت�صاد 
وحركة الالجئني وتاأمني البيئة ، موؤكدًا اأن 

االهتمامات املحلية لدى هذا الثالثي الدويل 
�صتظهر كيف اأنه من املرجح اأن تت�صرف كل 
دولة على ال�صاحة الدولية م�صتقباًل ، بحيث 

ميكن اأن جتد اليابان واأملانيا وم�صاراتهما 
ال�صاعدة املروعة طوال اخلم�صة واأربعني 

عامًا املا�صية تتناق�ص متامًا مع االجتاه 
اللولبي اإىل اأ�صفل الذي يهدد اأمريكا ، ويف 

هذا ال�صياق يطرح الكاتب �صوؤااًل حمتماًل 
لدى قارئه االأمريكي خا�صة فيما يخ�ص 

توقعات ال�صداقة والعداء لهاتني الدولتني 
جتاه اأمريكا مع تفوق اإمكاناتهما ، ثم 

يعرتف الكاتب اأن هذه اأمور حمتملة ، لكنه 
يظهر اهتمامًا اأكرث باأن هاتني الدولتني يف 
االأغلب �صتمثالن مراآة لالأمريكيني ميكنهم 

من خاللها روؤية اأوجه �صعفهم وقوتهم 
، وباالأحرى �صعفهم ، ومن ثم تبقى اأهم 

متطلبات الواليات املتحدة لي�ص فقط اإجراء 
تغيري يف �صيا�صة اأو �صيا�صتني ولي�ص فقط 
نوعية جديدة من ال�صيا�صيني اأو ال�صعارات 

الدعائية ، ولكن ثورة يف التفكري جتاه 
الطريق الذي ي�صري فيه العامل وكيف يتعني 

على اأمريكا تغيري اأولوياتها وهذا هو املحك 
، خا�صة يف ظل ثبات ال�صرعيات التاريخية 

لهوؤالء الثالثة الكبار ، وطبيعة القوة يف 
اقت�صاد عاملي تباديل واآمال وخماوف 

ودوافع ال�صعب يف كل من الدول الثالث . 

احلرب الباردة
وانطالقًا من ال�صعور االأمريكي بقوة 

املناف�صني ، يوؤكد الكاتب اأن اأمريكا االآن 
يف حاجة ما�صة ل�صيا�صة دولية فعالة 

ملحة ، لكنه يعود فيقرر اأن تلك ال�صيا�صة 
الدولية �صت�صتقر على اأ�صا�ص اأمريكي 

داخلي �صعيف ب�صورة رهيبة ، يف ظل 
عدم و�صول االأمريكان بعد اإىل االإم�صاك 

باإحكام باملعنى الكامل النتهاء احلرب 
الباردة ، اأو بالتداعيات على حياتهم يف 

الداخل اأو عواقبها خارج احلدود االأمريكية 
، مع ق�صور وا�صح يف اإدراك اأهمية ال�صلة 

وارتباطها الوثيق بني االأمرين ، ومن ثم 
ـ والكالم للكاتب ـ يجربنا التحدي الذي 

ميثله اليابان واأملانيا للواليات املتحدة على 
التفكري يف هذه ال�صلة ، ثم يتحول الكاتب 
لذكر اأ�صباب اختياره الرتكيز على اليابان 

واأملانيا ؛ حيث يعدان اأقوى دولتني بعد 
اأمريكا نظرًا ل�صعودهما من حالة االنهيار 
وقت احلرب ب�صرعة وقوة مل ي�صبق لهما 

مثيل ، بحيث اأ�صبحت اليابان ـ التي يبلغ 
حجم اقت�صادها حجم اقت�صاد اأملانيا الغربية 

وبريطانيا وفرن�صا جمتمعة ـ  رجل البنوك 
االأول يف العامل وم�صدر غالبية االأقرا�ص 

واال�صتثمار اجليد عرب احلدود وهي موطن 
اأكرب ع�صرة بنوك يف العامل ، كما ظلت اأملانيا 

طوياًل م�صدر التاأثري االقت�صادي لغرب 
اأوروبا واأ�صبحت االآن قوة �صيا�صية اأي�صًا 
، باالإ�صافة ملناف�صتها اأمريكا كاأكرب م�صّدر 

يف العامل . 

وجه التحدي 
وحول نوع ووجه التحديات التي متثلها 

كل من اأملانيا واليابان بالن�صبة الأمريكا 
، ذكر الكاتب بداية اأن هذا الثالثي ميثل 

ثالثة اأقطاب ي�صتقر عندها هيكل ال�صيا�صة 
واالقت�صاد العامليني ، واأيًا كان نوع النظام 

العاملي املت�صكل م�صتقباًل ف�صوف يكون 
» للثالثة الكبار » الراأي االأول يف كيفية 

اإدارته ، ثم يقرر الكاتب باأن م�صري اأمريكا 
�صريتبط غالبًا على نحو وثيق بالقرارات 

التي تتخذ يف طوكيو وبرلني ، بحيث 
�صتمار�ص اليابان واأملانيا نفوذًا على 

االقت�صاد االأمريكي اأكرث من اأي دول اأخرى 
ب�صكل مبا�صر من خالل االأقرا�ص واال�صتثمار 

والتجارة و�صعر الفائدة و�صيا�صات العملة 
، كما �صيكون لطوكيو وبرلني يف النهاية 

اأثر اأكرث من اأي طرف اآخر على روؤية 
اأمريكا للعامل وامل�صئوليات واالأعباء التي 
�صتكون م�صتعدة لتحملها ، ب�صكل ال ميكن 

اعتباره جمرد حتدي الأمريكا على م�صتوى 
ال�صيا�صة اخلارجية ال�صارمة فقط ، اإمنا على 

م�صتوى ال�صيا�صة اخلارجية ون�صر القوات 
اأو التفاو�ص من اأجل التو�صل ملعاهدات 
، وهنا اأكد الكاتب اأن وا�صنطن وطوكيو 

وبرلني تعر�صوا ل�صغوط لي�ص فقط من اأجل 
اقت�صام ال�صلطة ، ولكن اأي�صًا لتحويل عملية 
�صناعة القرار ال�صيا�صي مليادين �صراع اأكرث 

حملية وللمنظمات الدولية ، وكان من نتيجة 
ذلك فقدان االجتاه ب�صاأن اأهداف وو�صائل 

ال�صيا�صة القومية ، كو�صفة حما�صية موؤكدة 
ل�صيا�صات مل ي�صبق لها مثيل يف الداخل 

واخلارج وتوؤدي بذلك ملزيد من ال�صعوبة 
يف قيام الثالثة الكبار بالعمل معًا .

قوة عرجاء 
واأخريًا ، يقرر جريتون اأن طوكيو وبرلني 
ي�صكالن م�صكلة �صخمة الأمريكا ، من حيث 

اإنهما مل تعودا �صركاء كاملني اأو غرباء متامًا 
ولكن خليط بني االثنني معًا ، كما اأنه مل يعد 
بو�صع اأحد تق�صيم العامل اإىل خري و�صر كما 

كان يحدث يف املا�صي ، فاإنه يتعني على 
اأمريكا اأن حتيا حالة غمو�ص حرجة ، وهو 

ما يوؤكد اأن االأمة االأمريكية تواجه اأق�صى 
حتدياتها منذ عام 1941 ، بحيث اأ�صبحت 

اليوم اأقل ا�صتعدادًا للرد باملقارنة مبا كانت 
عليه باالأم�ص ، فهي تواجه خطر التحول 

اإىل قوة عرجاء ودولة من الدرجة الثانية 
يف مناطق كانت تتطلع لالعتماد عليها اإىل 

اأق�صى حد يف النظام العاملي القادم ، واالأمر 
االأكرث داللة ـ كما يقول املوؤلف ـ اأن اأمريكا 
تخاطر باإمكانية تراجع م�صتوى املعي�صة 

يف ظل ال�صراع االجتماعي احلا�صر وزيادة 
االعتماد على دول اأخرى للح�صول على راأ�ص 

املال والتكنولوجيا ال�صروريني ، ويف ظل 
ت�صجيل ع�صرة يف املائة من اأبناء ال�صعب 
يف كوبونات الغذاء وتوقع ح�صول طفل 

من بني كل ثالثة اأطفال على �صكل من اأ�صكال 
املعونة العامة قبل �صن ال�صابعة ، ووجود 

35 مليون �صخ�ص بدون تاأمني �صحي ، 
ومقتل �صخ�ص كل 25 دقيقة ، وت�صعب مبالغ 

العجز الفيدرايل ، والتاآكل املتزايد للقاعدة 
ال�صناعية والتكنولوجية ، وامل�صكالت التي 

تواجه نظام احلكم القومي باال�صتقطاب 
ال�صيا�صي وال�صعارات اجلوفاء وال�صخرية 

، يف ظل كل هذا ـ يقول الكاتب ـ فال يوجد 
جمال للده�صة عن �صبب ا�صطرارنا للتفكري 

يف اليابان واأملانيا . 

عر�س : اوراقعر�س : اوراق

أوراق في النقد الذاتيتتبع ال�سرعيات التاريخية ل�سراع البقاء الياباين واالأملاين يف مواجهة التج�سد االأمريكي السالم البارد لـ جيفري جيرتون
كتاب » االإخوان  امل�سلمون احلا�سر وامل�ستقبل » لـ �سامح عيد ير�سد 

» جنوح مييني » للحركات االإ�سالمية بفعل ال�سغط احلكومي املحلي  
والعاملي ، ويدعو لتقوميه

يت�سفح الهيمنة االقت�سادية العاملية يف اإطار العالقة امل�ستبكة بني وا�سنطن وطوكيو وبرلني

حتتل جماعة » االإخوان  امل�صلمون » اهتمامًا 
كبريًا على ال�صعيدين العربي املحلي والدويل 

العاملي من حيث كونها جماعة دينية ذات 
توجهات �صمولية و�صيا�صية ؛ لذا يهتم الكثري 

من الكتاب واملوؤلفني بدرا�صاتها وتقييمها 
ور�صد خطواتها خا�صة على امل�صتوى 

ال�صيا�صي ، باعتبارها اأحد ركائز احلركات 
االإ�صالمية يف كل العامل ، ويف هذا الكتاب 
» االإخوان  امل�صلمون احلا�صر وامل�صتقبل 
» يحاول الكاتب �صامح عيد موؤلف الكتاب 

ر�صد اأزمات احلركة االإ�صالمية من خالل هذه 
اجلماعة ، وكذلك تدعيم لغة احلوار والنقد 

الذاتي البعيد عن الت�صنج والتع�صب واخلروج 
من دائرة االأخوة ال�صيقة داخل التنظيمات 

والتجمعات اإىل اأخوة االإ�صالم الرحبة ، ومن 
اختزال االإ�صالم مبعانيه العظيمة من دعوة 
وثبات وبيعة وطاعة ومتكني ووالء داخل 
حدود تنظيمات بعينها اإىل حدود االإ�صالم 

الرحبة . جدير بالذكر اأن الكتاب يحتل اأهمية 
نقدية خا�صة لكون كاتبه من داخل جماعة 

االإخوان  ، باالإ�صافة لكونه يلقي ال�صوء على 
مناطق ال�صعف املنهجي والتطبيقي للحركة 

االإ�صالمية عرب مراحل متعددة .    

حواريات 
بداأ الكاتب مبجموعة من احلواريات 

االفرتا�صية التي �صاغها بني اإ�صالميني اأحدهما 
م�صتقل بفكره وحياديته ، واالآخر تنظيمي 
يحمل وجهة نظر احلركة االإ�صالمية ، ومن 

خالل تلك احلواريات اأظهر الكاتب على ل�صان 
الطرف امل�صتقل ما تعانيه احلركة االإ�صالمية 

من تدهور واإخفاق على م�صتوى التوا�صل مع 
اجلماهري العري�صة ، وعلى م�صتوى االرتقاء 
االأفقي والراأ�صي بالن�صبة ال�صتقطاب االأفراد 

واإقناعهم بالفكرة االإ�صالمية والتنظيمية ، يف 
الوقت الذي تنجح فيه احلركات املعادية لتلك 
الفكرة على كل امل�صتويات ، ويف املقابل �صاق 

الكاتب على ل�صان الطرف االآخر ) التنظيمي 
( ردودًا اأغلبها تذويقية جتميلية ، تنم عن 

معطيات غري مقنعة وحلول تربيرية ال ت�صمن 
وال تغني من جوع كان اأبرزها » االأمنيات ، 

املالحقات، املداهمات » . 

اإ�سكاليات الداخل 
وحتت عنوان » االإخوان  واإ�صكاليات الداخل 

» حتدث الكاتب عن جمموعة من املالمح 
والق�صايا التي تخ�ص جماعة االإخوان  من 

الداخل ، ومن بني هذا جاء الكالم عن ر�صيد 
كبري من بع�ص ال�صلوكيات ال�صلبية التي 

�صيطرت على كثري من عنا�صر اجلماعة 
ب�صبب الر�صيد الكبري من املطاردات االأمنية 

والعمل ال�صري مثل الكذب واملراوغة حتى 
على الوالدين باعتبارهم من خارج املوؤ�ص�صة ، 

وبذل حماوالت يائ�صة لنقل الربط بني العاطفة 
الفطرية ، وا�صتبدالها باملوؤ�ص�صة بحيث ت�صبح 
املوؤ�ص�صة هي االأ�صل واالأخرى هام�صية ، وهو 

ما اليتنا�صب مع الفطرة ـ على حد تعبري الكاتب 
ـ باالإ�صافة اإىل منو احلزبية والتع�صب، كذلك 

حتدث الكاتب عن الالئحة االإخوانية التي 
راآها ت�صري باأ�صكال �صمنية وقوانني �صفوية؛ 

موؤكدًا اأنه بعد لوائح االأربعينات التي �صيغت 
يف عهد االإمام البنا ، ويف ظل ال�صرعية ، مل 
تقم حماولة للت�صريع الداخلي للجماعة اإال 

يف الثمانينات والت�صعينات مرتني ، طبعت 
اأوالهما يف اإحد الكتب ، ورمبا من غري موافقة 

اجلماعة ، ومل تكن �صاملة وكافية ، بل مل تكن 

متداولة ، ومن ثم كانت لوائح اجلماعة مهددة 
دائمة باختالف التف�صريات ، والو�صول الأفرع 

الهرم التنظيمي باأ�صاليب مغايرة . 

املوؤ�س�سة الع�سكرية 
وتطرق الكاتب اإىل موؤ�ص�صة االإخوان  

الع�صكرية ، فذكر اأنها يف عهد البنا كان يغلب 
عليها ال�صلطان الع�صكري ، واأنه كان لالإمام 
البنا حتفظات كثرية عليها يف اأواخر اأيامه 
، وهو ما �صطره �صالح �صادي يف �صفحاته 

عندما روى عن زيارة له مع االإمام لتفقد 
التنظيم اخلا�ص فوجد �صابًا �صخم اجلثة 
م�صابا بك�صر يف قدمه وعرف اأنه ب�صبب 

التدريبات ال�صاقة من قفز وخالفه وعرف اأنهم 
ياأكلون الرتاب كنوع من التدريب ، فغ�صب 
منتقدًا هذا املوقف ، كما كان انتقاده العلني 

قويًا عند مقتل النقرا�صي ، عندما قال » لي�صوا 
اإخوانًا ولي�صوا م�صلمني » ، ثم يذكر الكاتب 

اأن اله�صيبي حاول بعد رحيل البنا اأن يتخذ 
موقفًا وا�صحًا من هذه املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

؛ فحاول ا�صتبدال ال�صندي بيو�صف طلعت ، 
وهو ما اأدى اإىل اغتيال املهند�ص �صيد فايز 

املوكل اإليه عملية التغيري بعبوة متفجرة 
اأر�صلت اإىل بيته فقتلته هو وابنته واأ�صقطت 

بهما اجلدار ، ويبدي الكاتب لكل هذا ميله 
اإىل مدنية املوؤ�ص�صة حيث احلوار والت�صويت 

واالنتخاب وتبادل املقاعد ب�صهولة على اعتبار 
اأن ثبات املقاعد من اآفات املوؤ�ص�صة الع�صكرية . 

قل وال تقل 
ويقرتب املوؤلف اأكرث واأكرث اإىل اآلية العمل 

الدعوي والتنظيمي جلماعة االإخوان  ، 
معرت�صًا حتت عنوان » قل وال تقل » على 

بع�ص االإجراءات وامل�صطلحات ؛ من ذلك 
اعرتا�صه على م�صطلح » الهداية » الذي 

حتول ـ يف راأيه ـ لدى اجلماعة اإىل » جتنيد » 
مبعنى اأن الهداية حتولت يف مفهومها لديهم 
من انتقال الفرد من الكفر اإىل االإميان اأو من 

الف�صق اإىل التدين ، اإىل معنى اآخر هو االنتقال 
من اال�صتقاللية اإىل املوؤ�ص�صة . اأي�صًا اعرت�ص 
الكاتب على �صوء ا�صتخدام » التعزير » ـ وهو 

م�صطلح �صرعي يخول للحاكم امل�صلم احلكم 
فيما لي�ص فيه حد من املعا�صي اأو االأ�صرار ـ  
حيث مت اإ�صقاط هذا املعنى على التنظيم مما 

خوّل الأي اأمري اإخواين اأن يحكم على املتاأخر 
واملق�صر يف اأمور اإدارية داخل اجلماعة بحكم 

ما ، وهو ما عده الكاتب » تكدير« ال ت�صلح 
معه ح�صن النوايا ملا يوؤديه من ت�صوهات يف 
الفكر التنظيمي ، كذلك انتقد الكاتب مفهوم 

وم�صطلح » الت�صاقط » الذي تطلقه اجلماعة 
على من يغادرها ، مو�صحًا اأنه ال يليق الأنه 

مبثابة حكم جاهز بال�صعف والوهن وال�صقوط 
، ومف�صاًل م�صطلحًا اآخر هو » الت�صريب » .

التنظيم الدويل 
ومن ناحية اأخرى ، انتقد الكاتب جلوء 

تكتل وتنظيم احلركة االإ�صالمية اإىل اإن�صاء 
التنظيم الدويل دون �صرعية ، وهو ما عده 

الكاتب �صببًا من اأ�صباب اإثارة حنق الغري 
�صواء من اجتاهات معار�صة ، اأو حكومات 
اأو قوى خارجية ، ميكن اأن يتطور لي�صبح 

تاآمرًا واإطاحة واإبادة  ، ومن ثم يرى الكاتب 
اأن اللجوء الإن�صاء التنظيم الدويل يف ظل 

اإمكانية وجود الوحدة الفكرية ووحدة 
الغايات دون وحدة التنظيم ، كان اأمرًا 

غريذي داع ، اأي�صًا انتقد الكاتب حتت عنوان 

» �صورى الفكر و�صورى القرار » اقت�صار فهم 
مبداأ ال�صورى وقيا�صاته يف نطاق مواقف 

الر�صول ـ �صلى الله عليه و�صلم ـ  الع�صكرية 
يف بدر واأحد واحلديبية فقط دون املواقف 
الفكرية واالجتماعية واالقت�صادية ، وكذلك 

فهم ال�صورى على اأن غر�صها حتقيق التماثل 
الفكري ، وهذا خمالف للفطرة التي تقت�صي 
اختالف الروؤى ووجهات النظر ؛ فلم ن�صمع 

مثاًل ـ يقول الكاتب ـ اأن االأئمة االأربعة اأجربوا 
اأحدهم اأن يتبنى راأي اأغلبيتهم . 

الفرد واجلماعة
ويف اجلزء االأخري من الكتاب ، يفرد الكاتب 

م�صاحة ال باأ�ص بها لتطبيق بع�ص معطيات علم 
االجتماع من خالل درا�صته جلماعة االإخوان  

؛ في�صوق فقرة لـ غو�صتاف لوبون ، يقول فيها 
» اإن الفرد متى اأم�صى زمنًا يف جماعة تعمل 

ال يلبث اأن ي�صري يف حالة خا�صة تقرب كثريًا 
من حالة ال�صخ�ص النائم نومًا مغناطي�صيًا بني 

يدي املنوم وذلك بتاأثري ال�صياالت التي ت�صل 
اإليه من اجلماعة ، اأو باأ�صباب اأخرى مما مل 
نقف عليه بعد ، وحالة ال�صخ�ص النائم هي 
تعطيل وظيفة املخ و�صريورته هو م�صخرًا 

حلركات جمموعة الع�صبي الال�صعوري التي 
ي�صريها املنوم كيف ي�صاء ، هنالك تنطفىء 

الذات ال�صاعرة متامًا وتفقد االإرادة ويغيب 
التمييز وتتجه جميع امل�صاعر واالأفكار نحو 
الغر�ص الذي ر�صمه املنوم » ويعلق الكاتب 

متحدثًا عن جماعة االإخوان  فيوؤكد اأنه كلما 
كانت موروثات اجلماعة مقد�صة ، والقيادة 

مركزية واحلوار مفتقدة، كانت هذه ال�صورة 
ـ التي ر�صمها غو�صتاف ـ متحققة بن�صبة عالية 

، وكلما كانت املوروثات مرنة متغرية مرتوكة 
للبحث والقيادة ال مركزية ، وقنوات احلوار 

مفتوحة على م�صراعيها وطرق التغيري املدين 
الداخلي �صهلة مي�صرة طقًا لقواعد انتخابية 

حمكمة ، تال�صت هذه ال�صورة متامًا . 

الوئام الوطني 
وقد اعترب الكاتب الوئام الوطني من 

االإ�صكاليات التي ف�صلت احلركة االإ�صالمية يف 
حتقيقها ، منذ اأن اأعلن االإمام البنا انتقاده 

ال�صديد لالأحزاب والقوى الوطنية املوجودة 
حوله ، وحتى حتول االأمر على يد �صيد 

قطب اإىل جاهلية يف مقابل اإ�صالم ، ثم تطور 
ال�صراع بني القوى الوطنية جمتمعة ، والقوة 

االإ�صالمية �صراعًا اإعالميًا اأحيانًا ودمويًا 
يعتمد على االإفناء اأحيانًا اأخرى ، وهو ما اأدى 

اإىل اعتقاد الطرفني اأنه ال بقاء الأحدهما يف 
وجود االآخر ، واأخطاأ الطرفان ـ يوؤكد املوؤلف ـ 
الأن االإ�صالمي يعتمد على احل�صارة االإ�صالمية 

املمتدة يف اأعماق التاريخ ، واالآخر يعتمد على 
ح�صارة لها وزنها وهي احل�صارة الغربية 
احلديثة ولها براجمها واآلياتها ونظرياتها 

وجتاربها �صواء التي جنحت اأو التي اأخفقت 
، ويف راأي الكاتب اأن مثل هذا ال�صراع جر 

على االأمة العربية واالإ�صالمية الويالت ، 
فا�صتوعبتها �صراعاتها الداخلية عن اللحوق 

بركب التنمية ، واأن ال�صبب الرئي�صي يف 
حدوث هذا ال�صراع الثقايف كان لعدم التفريق 

بني العقيدة االإ�صالمية ، وحقيقة امل�صاريع 
التنموية، واحللول اجلذرية للم�صكالت، 

والنظرة العامة للدفع التنموي ، وبدال من 
التحليل والنظر والتدقيق والتجريب لتلك 

الو�صائل اأو تلك الربامج، انقلب ال�صراع اإىل 
حزب الله وحزب ال�صيطان.



العدد )2137( السنة الثامنة االحد )22( أيار 142011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
15

آف���������������������اق

ينطوي غالف اأي كتاب جيد الت�صميم على �صفرات معينة، 
مق�صودة، اأو على كون من الدوال التي تفرت�ص امتالك القارئ 

قدرة الوقوع على مدلوالتها بهدف حتقيق ا�صتجابة اأوىل لديه، 
وهي هنا، مثلما قلنا يف مقال �صابق، اقتناء الكتاب وقراءته. 

فغواية العنوان تعطينا املفتاح االأول لولوج قلعة الكتاب 
مبمراتها وغرفها ال�صرية، واأبوابها الكثرية املفتوحة منها 

�ص فينا  واملغلقة، الي�صرية الفتح اأو الع�صية. وهي كلها حترِّ
الف�صول وروح التحدي وهاج�ص املغامرة، ومتنحنا اأفق ترقب 
وانتظار، وتفعمنا بالن�صوة والتلهف. وال �صك يف اأننا نفرنا من 
كتب كثرية، اأو على االأقل مل تلفت انتباهنا، وهي معرو�صة يف 

املكتبات، ال ل�صيء �صوى الأن اأغلفتها �صيئة وقبيحة.
   با�صتثناء العنوان وا�صم املوؤلف، غالبًا ما ال يعّد النقاُد 

الغالَف من عنا�صر الن�ص املح�صور بني دفتي الكتاب، بظّن اأن 
هذا لي�ص �صوى عن�صر خارجي، تزييني، ال عالقة له باملنت، 
وميكن تغيريه اأو حذفه من غري اأن يوؤثر على معاين الن�ص 

وبنيته ال�صكلية واأ�صلوبه. لكني اأعتقد باأن الغالف يبقى، بهذه 
الدرجة اأو تلك، ي�صع ويبث اقرتاحاته ووعوده، يف خلفية ذهن 

القارئ، اأو يف ال وعيه، وهو ما�ٍص يف ارتياد عوامل الكتاب، 
قراءًة وفهمًا وتاأوياًل وا�صتمتاعًا، ال�صيما اإذا كان اأدبيًا؛ ) 

ق�صائد اأو ق�ص�ص اأو رواية (. وقد يوؤدي الغالف غري املتقن 
دورًا م�صو�صًا يف عملية التلقي، ال�صيما اإذا مل يتخل�ص القارئ 

من اأثره الفاعل �صلبًا على تكوين ال�صور واإعادة ت�صكيل الن�ص 
يف اأثناء القراءة. 

   باإلقاء نظرة عابرة على اأغلفة الكتب املطبوعة عندنا يف 
العراق، خالل القرن املا�صي، وحتى هذه ال�صاعة، جند اأنها 
تفتقر، يف معظمها، للبعد الفني اجلمايل باملقارنة مع اأغلفة 

الكتب املطبوعة، يف املدة نف�صها، يف �صوريا ولبنان وم�صر، 
يف �صبيل املثال، اإْن مل نتماد ونذهب اإىل مقارنتها مع اأغلفة 
الكتب االأجنبية. حيث ال يلم�ص املرء اأي اهتمام جّدي بهذا 

اجلانب احليوي من لدن دور الن�صر واملطابع العراقية. وهو 
ه ب�صاعة يجب ت�صويقه على  جانب يتعلق بالرتويج للكتاب بعدِّ

وفق �صروط واعتبارات ال�صوق. وحتى املوؤلفني، ال يولون 
اأحيانًا اأية اأهمية الأغلفة كتبهم. حيث يجري اختيار �صورة 

الغالف و�صكله واألوانه، ونوع اخلط امل�صتخدم يف كتابة 
العنوان وا�صم املوؤلف ودار الن�صر، بطريقة اعتباطية. ويف 

الغالب من قبل موظفني غري متخ�ص�صني ال يتوفرون على ذائقة 
فنية وح�ص جمايل ومعرفة علمية بتقنيات �صناعة االأغلفة 

مة  و�صايكولوجيا املتلّقني وحاجاتهم. ويف املجتمعات املتقدِّ
التي ُيحرتم فيها االخت�صا�ص جند اأن م�صممي االأغلفة اأنا�ص 

فهم دور الن�صر، وتزّجهم كحلقة  حمرتفون ت�صتعني بهم، وتوظِّ
رئي�صة يف دنيا اأعمالها. 

   نحن نعي�ص يف حقبة حتّوالت مذهلة على �صعيد ثورة 
االإعالم وتنوع و�صائطه، وتقّدم و�صائل االت�صال، ووجود 

االإنرتنت باملخزون الهائل للمعلومات التي يحفظها يف 
مواقعها، حيث ميكن ا�صتعرا�ص ع�صرات ومئات اآالف �صور 

االأغلفة التي تطرحها املطابع ودور الن�صر يف قارات االأر�ص، 
ودرا�صتها والتعلم منها ال بق�صد تقليدها ب�صكل اأعمى، اأو 

القر�صنة عليها، بل مبحاولة التعرف على تقنياتها ومتّثلها 
ب�صرط اأن نقوم عند ت�صميمنا الأغلفة كتبنا باإ�صفاء اللم�صة 

اخلا�صة ببيئتنا الثقافية واالجتماعية عليها. ناهيك عن االأخذ 
مبا يت�صاوق مع منت الكتاب. كما بامل�صتطاع اال�صتفادة من مئات 

اآالف اللوحات الفنية وال�صور الفوتوغرافية املبثوثة 
على مواقع ال�صبكة العنكبوتية وا�صتعارتها واإعادة 

ت�صكيلها ومنتجتها بالطرق واالأ�صاليب الفنية 
والتقنية، املعروفة منها، اأو املبتكرة. 

كذلك يتطلب االأمر اإعداد الكفاءات 
الوطنية من امل�صممني، واإدخالهم 

دورات نوعية، حتت اإ�صراف خرباء 
عرب واأجانب. ومثل هذه اخلطوة 

�صت�صاهم فعاًل يف تعزيز قاعدة �صناعة 
الكتاب، وتطوير البنية التحتية للثقافة، 

يف بالدنا، على اأ�ص�ص را�صخة.

أغلفة الكتب ثانية
سعد محمد رحيم

هذا الكتاب " اإ�صقاط نظرية �صراع 
احل�صارات واإعادة تقدمي االإ�صالم للعقل 

الغربي " ملوؤلفه عزيز فهمي ، �صادر يف 
طبعته االأوىل بالقاهرة عن مطابع الزهراء 

لالإعالم العربي ، يف اأربعمائة وثالث ع�صرة 
�صفحة من القطع املتو�صط  ، وهو كتاب قدم 

فيه موؤلفه حتليالت م�صتفي�صة عن اأ�ص�ص 
العداء بني الغرب واالإ�صالم ، �صواء على 

امل�صتوى التاريخي اأو الثقايف اأو الديني 
اأو الع�صكري ، وعن ال�صبل التي من �صاأنها 

تقدمي االإ�صالم كم�صمون فكري واأيديولوجي 
مقبول لدى الغرب بعيدًا عن االأحكام امل�صبقة 
، والرف�ص االأعمى ، وكذلك بعيدًا عن نظرية 

لها  املوؤلف  اأفرد  " التي  احل�صارات  " �صراع 
العديد من ال�صفحات ل�صرح وحتليل مفهومها 
من وجهتي النظر ال�صرقية والغربية . جدير 

بالذكر اأن موؤلف الكتاب " عزيز فهمي " 
عمل مع التلفزيون االأمريكي اإن بي �صي و 
�صي اإن اإن، ثم االأملاين زد دي اإف متمركزًا 
يف القاهرة ، ومتنقاًل بني االأقطار العربية 

لتغطية االأخبار العربية للم�صاهد الغربي من 
1977 اإىل 1990 ، كما عمل مرا�صاًل للـ اإم بي 
�صي يف وا�صنطن لتغطية االأخبار االأمريكية 

والغربية للم�صاهد العربي من 1991 اإىل 
2006 ، فهو اإذن يناق�ص نظرية �صراع 

احل�صارات بفكر وعقلية ال�صرقي املغرتب ، 
وبخلفية الغربي املغلوطة عن �صدام ال�صرق 

االإ�صالمي والغرب امل�صيحي . 

ت�سحيح االنطباع 
عن منطلقه يف تاأليف هذا الكتاب ، حتدث 
املوؤلف موؤكدًا اأن التحدي الرئي�صي الذي 

واجهه  كم�صلم منذ اأن هاجر اإىل الواليات 
املتحدة ، هو اإدراك �صرورة اإ�صالح 

االنطباعات اخلاطئة عن االإ�صالم يف الغرب 
، خا�صة بعد اأن اأ�صبحت هذه االنطباعات 
يف حكم احلقائق التاريخية امل�صلم بها يف 

البيئة الثقافية الغربية ، رغم افتقارها ـ على 
حد قوله ـ اإىل اأي اأ�صا�ص علمي اأو تاريخي ، 
ومن ناحية اأخرى اأكد املوؤلف اأنه من خالل 
عمله االإعالمي بالقاهرة ووا�صنطن ، اأدرك 

اأن االأ�صا�ص الفكري النحياز الغرب �صد 
االإ�صالم ، هو اإ�صاءة فهم العقل الغربي لتاريخ 

االإن�صانية ، خالل القرون الثالثة املن�صرمة 
، وحتديدًا اعتقاد االأوروبيني والغربيني اأن 

تاريخ اأوروبا هو تاريخ االإن�صانية ، وهو 
االعتقاد الذي زلزلته االكت�صافات العلمية 

واالأثرية ؛ بحيث اأثبتت اأن تاريخ اأوروبا 
جمرد جزء من تاريخ االإن�صانية ، ولي�ص كل 

تاريخ االإن�صانية ، فقلبت هذه االكت�صافات فهم 
العقل الغربي لتاريخ االإن�صانية راأ�صًا على 

عقب  ، لكن املوؤرخني واملفكرين الغربيني مل 
يلتفتوا لتداعيات هذا التطور اخلطري على 

موقع االإ�صالم يف تاريخ االإن�صانية ، وهو ما 
دفع اإىل تاأليف هذا الكتاب ، ال�صتثمار تلك 

االكت�صافات يف تفكيك واإعادة تركيب جديدة 
لتاريخ االإن�صانية وتاريخ ال�صراع الدويل . 

�صراع احل�صارات 
األقى الكتاب ال�صوء على م�صمون نظرية " 

�صراع احل�صارات " للدكتور " �صموئيل 
هنتنجتون " اأ�صتاذ العالقات الدولية بجامعة 

هارفارد ، مبينًا اأنه اتهم فيها االإ�صالم باأنه 
بداأ ال�صراع الدويل بني ال�صرق والغرب 
، واأنه دين عدواين �صوف يكون اخلطر 

االأكرب الذي يهدد الغرب ، ويف حتليله لهذه 
النظرية ، تو�صل الكاتب خالل الباب الثالث 
من الكتاب اإىل اأن كل االأطراف التي خ�صها 

د.هنتنجتون يف حتليله ، اأي االإ�صالم 
والغرب امل�صيحي ، ت�صرفت ب�صكل يتناق�ص 

100% مع نظريته يف �صراع احل�صارات 
، كما اأثبت الكاتب ب�صكل حا�صم اأن االإطار 

الزمني الذي بحث فيه د. هنتنجتون تاريخ 
ال�صراع الدويل ، هو امل�صكلة الرئي�صية يف 

نظرية �صراع احل�صارات ؛ مو�صحًا اأن 
هنتنجتون ادعى اأنه بحث ال�صراع الدويل 
يف تاريخ االإن�صانية ، بينما هو يف حقيقة 
االأمر مل يبحث �صوى الفتوح االإ�صالمية ، 

متجاهاًل كل �صيء حدث يف التاريخ االإن�صاين 
قبل هذه الفتوح وبعد انتهائها ، ومن ثم 

فاإنه ـ اأي �صاحب النظرية ـ مل ير �صوى 
الفتوح االإ�صالمية واحلمالت ال�صليبية يف 
الع�صور الو�صطى ، مما جعله يحّمل الدين 
م�صوؤولية احلرب يف تاريخ االإن�صانية ، بل 
حّمله م�صوؤولية ال�صراع يف القرن احلادي 

والع�صرين!! 

العدوانية املزعومة 
ويف مناق�صته وحتليله الأ�صا�ص اتهام 

االإ�صالم بالعدوانية يف الغرب ، دح�ص 
الكاتب ادعاءات هنتنجتون باأن االإ�صالم 

هو الذي بداأ ال�صراع الدويل بني �صعوب 
ال�صرق والغرب ؛ فاأثبت اأن ال�صراع الدويل 

بني نف�ص الطرفني كان �صابقًا على فجر 
االإ�صالم باألفية كاملة ، كما اأنه ا�صتمر اإىل 

ما قبل الفتح االإ�صالمي ب�صنتني فقط ، 
وذلك من خالل املوؤرخ االإغريقي القدمي " 
هرييدوت "ـ  اأبو علم التاريخ يف الغرب ـ 

الذي و�صف ال�صراع بني الطرفني على اأنه 
" وذلك قبل فجر االإ�صالم  " �صراع ح�صارات 

باألفية كاملة ، وهو ما يعني اإ�صقاط اتهام 
هنتنجتون ال�صابق لالإ�صالم ببدء ا�صتعداء 

الغرب ، ومن ثم اإثبات براءة هذا الدين من 
تهمة العدوانية ، ويف هذا ال�صياق ناق�ص 
الكاتب " االأ�صا�ص الفكري النحياز الغرب 
�صد االإ�صالم " مو�صحًا اأن الطريقة التي 

فهم بها العقل الغربي تاريخ االإن�صانية 
خالل القرنني املا�صيني ، �صّكلت االأ�صا�ص 

الفكري لهذا االنحياز ؛ بحيث كان الغربيون 
ي�صوغون نظريات عن�صرية غربية عن 

ن�صوء احل�صارة وعمر تاريخ االإن�صانية ، 
من واقع كتاباتهم التاريخية الهادفة اإىل 

تربير ا�صتعمارهم لل�صعوب االأ�صعف ، وهو 
ما اأدى اإىل تعامل االأوروبيني مع تاريخ 

قارتهم وكاأنه تاريخ االإن�صانية جمعاء ، فاأدى 
ذلك بدوره اإىل اعتقادهم مبجيء االإ�صالم 
بعد األفية واحدة من بدء تاريخ االإن�صانية 

، ومن ثم ربط االإ�صالم ببدء �صراع ال�صرق 
والغرب . 

امل�سيدة 
وحتت عنوان " م�صيدة د. هنتنجتون 

للقاريء الغربي " اأو�صح الكاتب اأن �صاحب 
نظرية �صراع احل�صارات مل يكتف بتجاهل 
مراحل ال�صراع بني �صعوب ال�صرق والغرب 

قبل بدء الفتوح االإ�صالمية وبعد انتهائها ، 
بل جتاهل جممل التجربة االإ�صالمية التي 

امتدت زهاء األفية ون�صف االلفية، وركز فقط 
على الفتح الع�صكري ، اأي اأنه جتاهل كل 

اخلربات التي انت�صر فيها الدين االإ�صالمي 
بالدعوة والقدوة والعمل ال�صالح والتجارة 
وامل�صاهرة والهجرة ، وا�صتطاع الكاتب اأن 

يقدم يف هذا االإطار اأربع جتارب النت�صار 
االإ�صالم ، مل ي�صاحبها اأي فتح ع�صكري : 

مثل انت�صار االإ�صالم يف الواليات املتحدة 
االآن ، واعتناق االإمرباطورية املغولية للدين 

االإ�صالمي بعد عقود معدودة من ق�صاء 
املغول على اخلالفة العبا�صية يف 1258م 
بعد اأن اأ�صبح االإ�صالم مقهورًا يف اأر�صه 
وبعد �صيادة دامت اأكرث من �صتة قرون ، 

وانت�صار االإ�صالم يف الن�صف ال�صمايل من 
اإفريقيا وجزر جنوب �صرق اآ�صيا عن طريق 

الهجرة والتجارة وامل�صاهرة ؛ حيث كان 

انت�صار االإ�صالم بطيئًا وتدريجيًا وا�صتغرق 
مئات ال�صنني . 

زائر من املريخ 
وتعر�ص الكتاب باملناق�صة والتحليل 

والعر�ص للتو�صع الع�صكري لالإمرباطوريتني 
االإغريقية والرومانية يف التاريخ القدمي ، 

وكذلك لالإمرباطورية الربيطانية يف التاريخ 
احلديث ، كمرجعية لـ " اإ�صقاط اجلدران التي 
اأقامها د. هنتنجتون حول االإ�صالم لعزله " ؛ 
فرف�ص الكاتب تعامل �صاحب نظرية �صراع 

احل�صارات مع االإ�صالم وكاأنه زائر غريب 
من املريخ ، ال ميت ل�صعوب كوكب االأر�ص 

ب�صلة ، مو�صحًا اأن ال�صعوب التي اآمنت 
باالإ�صالم جزء اأ�صيل من التجربة االإن�صانية 
على كوكب االأر�ص ، وم�صتنكرًا اأن يتخذ د. 

هنتنجتون من التو�صع الع�صكري االإ�صالمي 
قرينة على اأن االإ�صالم دين عدواين ، بينما 
مل يتخذ من التو�صع الع�صكري الذي قامت 

به ال�صعوب االأوروبية اأو الغربية �صواء قبل 
اأو بعد اعتناقها للدين امل�صيحي ، قرينة على 

عدوانية هذه ال�صعوب اأو عدوانية الدين 
امل�صيحي . 

ما العمل؟ 
وحتت هذا العنوان املت�صائل يف ختام 

الكتاب ، دعا الكاتب املفكرين امل�صلمني داخل 
وخارج العامل العربي ، وكذلك املفكرين 

العرب ـ امل�صيحيني وامل�صلمني ـ لفتح حوار 
حول الت�صخي�ص اجلديد الذي يقرتحه 

الكتاب لتاريخ االإن�صانية وتاريخ االإ�صالم ، 
وخا�صة املوقع اجلديد لالإ�صالم يف تاريخ 
االإن�صانية الذي اأثبتته االكت�صافات االأثرية 

والعلمية ؛ حيث اأثبتت اأن عمر تاريخ 
االإن�صانية 5000 �صنة ولي�ص 2300 فقط ، 

وهو ما يعني جميء االإ�صالم بعد 4000 �صنة 
من بدء تاريخ االإن�صانية ولي�ص بعد 1000 

�صنة كما اعتقد االأوروبيون والغربيون 
خالل القرنني املا�صيني ، وذلك من منطلق 

اعتقاد الكاتب االأكيد اأن الت�صخي�ص ال�صليم 
هو الطريق ال�صحيح للتو�صل اإىل العالج 

الناجع للتحدي الذي يواجه امل�صلمني االآن ، 
هذا التحدي الذي يق�صد به الكاتب اإ�صالح 

املفاهيم اخلاطئة ال�صائدة يف الغرب عن 
االإ�صالم.

ارواحنا"  ت�صكن  التي  بال�صياطني  اال  اأوؤمن  "ال 
يفتتح ال�صاعر �صفاء خلف ديوانه االول 

مبقدمة عامة يحاول فيها ر�صم مالمح عالقته 
مع الوجود وال�صعر كانتماء من جهة ا�صافة 

اىل و�صف البنية التكوينية البطال جمموعته 
ال�صعرية ال�صادرة موؤخرا عرب دار اجلفال 

ب104 �صفحة من القطع املتو�صط. يقول خلف 
يف اعرتافه: "تر�صف على ظهورنا ال�صغرية 

كل خطايا تاريخ مفخخ مل نخرته لنا تراثًا او 
حتى خرينا باالنتماء اليه ، فلي�ص من املعقول 
ان ننتمي اىل ا�صالف اأ�صاوؤا مل�صتقبلنا كثريًا ، 

لذا كان من ال�صعب جدا ان اب�صر النور من قعر 
نهر �صحل ، دون ان يكلفني ذلك ثمنا باهظا ، 
يف ان اأولد غريبًا ورمبا ارحل بغربة اكرب ، 

فعندما بداأت ار�صف الكلمات واحدة تلو اخرى 
، �صعرت باأن لل�صياع معنى اكرب من غربة ، لذا 

فاأنا �صائع / ال تهتدي بو�صلتي اال لل�صوارع 
اخلاوية و الوجوه املت�صائلة والريح الطليقة ، 

وال اجد ذاتي احلقيقية ووجهي الربيء اال عند 
ار�صفة الفقراء والعتالني و �صباغي االحذية 

امل�صردين.
ان تكون �صاعرًا قبل ان تفقه ما معنى ان 

تكون كذلك ، جرمية بحق ذاتك قبل االخرين، 
فمن اين لنا عامٌل يتحمل كل نزقنا و عبثنا و 

براءتنا ؟! ، ومن اأي لنا براءة �صاحرة و ارواح 
بي�صاء كاأ�صرعة �صفن النجاة النادرة ، العامل 

يا �صديقي اللدود ، الينتظر �صاعرًا يغتال 
قبحه بقدر ما ينتظر �صاعرًا يتبول عليه فيظهر 

جماله.
تتفر�ص يف وجهي بحثًا عن مالمح االأ�صالف 
، �صتجدين انتمي لكل الذكورات التي ف�صت 

بكارة ح�صارتي ، فاأنا كلهم ، دون ا�صتثناء 
، احمل خبث �صرائرهم ، و نقاء امانيهم ، 

و�صفوة ثقافاتهم ، وجمال �صباياهم ، لكني لن 
احمل معواًل الحفر به قرب �صعٍب مـا ، او اف�ص 

بكارة ح�صارة دون ا�صتئذان".

ال�صاعر الهجني كما ي�صف نف�صه ين�صغل برواية 
حكايات حملية وهام�صية يف احلياة العراقية 

خا�صة يف اجلنوب حيث ي�صكن، حماوال ان 
يجد تو�صيفا دقيقا للمكان الذي يتقلب بتقلب 

م�صائر البلد املنكوب يف ظل احداث دامية 
�صهدها العراق منذ ثمانينات القرن املن�صرم.

املجموعة التي �صمت 28 ن�صًا و�صمم غالفها 
الفنانة منى اجلفال حتاول االقرتاب من عوامل 

اخلراب املر�صومة يف عيون املارة وقلوب بنات 
البيوت واأحالم االطفال امل�صردين، م�صاعر 

الهزمية واالنك�صار وخيبات االأمل يف احلا�صر 
ونكران امل�صتقبل، انها كتابة حتاول حماورة 

اخلراب وا�صتق�صاء مكنوناته واثره داخل 
النف�ص الب�صرية املحطمة يف ظل منظومة 

عالقات متداخلة ال تعني كثريًا باملختيل 
اجلاهز ال�صماء ال�صخو�ص ومراكز احلدث.

يف ن�صو�ص اآخرى يعالج �صفاء خلف 
مو�صوعة ال�صياع وتيه املرء يف ظل �صطوة 
املوت الذي تكرر كالزمة وا�صحة يف ثيمات 

الن�صو�ص
كيف يل ان انام ويف الرا�ص الف طريق يقظ 

ولعنة واحدة ترف�ص الرحيل من الذاكرة 
دروب هذا الرا�ص التدل على وجهة للر�صو 

وال اخلرائط تنفع مع قلب اعمى.

تقول طفلتي: 
لنجعل من احالمنا معربا امنا للخطيئة ... 

فماذا تبقى من املوت ؟! 
حتى تطالع �صورته يف اخليال .

لكن الب�صرة، مدينة، هي ال�صورة االأكرث 
و�صوحًا يف �صعر الزجني اال�صقر فهو يتحدث 

بها وعنها واليها منتقال عرب رموزها التاريخية 
واأعالمها الفكرية كال�صومري وال�صيدة 

اليهودية االخرية و ابو يزيد الب�صطامي 
واجلند.

يف ن�ص مدينة اجلند ي�صتعيد ال�صاعر �صورة 
اجلنود-�صيوف املدينة التي يظهرون فيها 

ويختفون كاال�صباح:
يف  االأر�صفة،  على  �صجائرهم  "ي�صعلون 
الكراجات، عند حلول الظالم، يلتقطون 

�صورًا �صائهة للوجوه املعباأة يف علب الطرق 
ال�صريعة ت�صخ�ص خلف زجاج النوافذ الو�صخ 

باأحتقار.
 اجلند، تكرههم العامة
تكره اأحاديثهم ال�صلفة

تكره غمو�ص ال�صواتر،
و اأقا�صي�صهم عن و�صاية نواب ال�صباط.

املدينة تكره، رائحة ب�صاطيلهم و اآباطهم، و 
�صعالهم الننت.

 العامة حتبُّ اجلند، حني يفرت�صون ممرات 
احلافالت ليناموا عند اأرجلهم.

ليختتم ال�صاعر م�صاهد جمموعته بالتغني 
باملوت " ما ا�صهاك ايتها الطلقة الغادرة حني 

تقت�صني من كل اثام الكون بج�صدي ال�صغري".
يذكر ان ال�صاعر �صفاء خلف من مواليد الب�صرة 

العام 1982 يكتب النقد ويراأ�ص حترير جملة 
نرث الف�صلية، وله خمطوط يف النقد باالإ�صافة 

اىل موؤلفات م�صرتكة مع اآخرين يف ال�صعر 
والنقد وال�صيا�صة وحقوق االإن�صان.

كتاب "إسقاط نظرية صراع 
الحضارات” لـ عزيز فهمي..

محاورة الخراب

عر�س: اوراق

عر�س: علي االحمد

ناق�س االنطباعات اخلاطئة عن تاريخ االإن�سانية يف العقل الغربي 
يف �سوء احلقائق التاريخية:

ــف.. ــل ــر لــ�ــســفــاء خ ــق ــس زجنــــي ا�

ــل هــنــتــنــجــتــون ــي ــوئ ــم ــس ـــدمي االإ�ـــــســـــالم لـــلـــغـــرب يف اجتــــــاه مـــ�ـــســـاد لـــــ � ـــق ــد ت ــي ــع ي
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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

للحب نكهة خاصة في هذه الرواية، حيث 
ال تتشابه قصص الحب، في كتابات ماريو 

بارغاس يوسا، تتغير الظروف والمسافات 
واألمزجة والمدن، ولكن الحب يتواصل 

ل ما  بأشكال مختلفة، وفي كل مرة، نتساء
الذي سيحدث، حينما تتغير اللحظة، أو 
المسافة بين العواصم والمدن البعيدة، 
ويتغير إيقاع الحياة بين رجل وامرأة.


