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كشك الموسيقى لسعيد الكفراوي .. أبطال يعانون داء الحنينإن���ه���م ي���غ���ت���ال���ون ال���ث���ق���اف���ة« ك���ت���اب ل��ب��ي��ي��ر ج����ورد
»�إنهم يغتالون �لثقافة« هو عنو�ن �لكتاب �لذي �ألفه 

بيري جورد، و�شدر عن د�ر ن�شر »باالن« بباري�س، 
ويقع يف 285 �شفحة من �لقطع �ملتو�شط.

وبح�شب قر�ءة من�شورة يف �شحيفة »�لبيان« 
�الإمار�تية، يجمع �ملوؤلف يف هذ� �لعمل عدد� 

من �ملقاالت �لتي كان قد ن�شرها خالل �ل�شنو�ت 
�الأخرية حتت عنو�ن »عجائن �لثقافة«. و«هم« �لذين 

يق�شدهم يف عنو�ن �لكتاب ي�شملون �ل�شلطات 
�القت�شادية و�ل�شيا�شية و�الإعالمية �لتي جعلت من 

»مفاهيم �لت�شويق« ع�شب �حلياة �لثقافية يف فرن�شا 
ويف �ملجتمعات �ال�شتهالكية عامة.

�ملوؤلف وفق �مل�شدر نف�شه ير�شم �شورة للو�قع 
�لثقايف �لفرن�شي كما ير�ه. وذلك من خالل عدة 

م�شارب �أ�شا�شية ت�شمل و�شائل �الإعالم و�لرتبية 
و�جلامعة و�لبحث و�ل�شيا�شات �لثقافية و�حلياة 

�لثقافية. ويلّخ�س �لهدف �الأ�شا�شي للحياة �لثقافية 
�لفرن�شية بالعمل على »تاأطري« �لعقول يف عدد من 

�لقو�لب �جلامدة، بدال من »تكوين عقول حّرة«.
وال يرتدد �ملوؤلف يف تقدمي قائمة طويلة من �الأ�شماء 

�مل�شهورة يف عامل �الأدب و�لكتابة مبّينا باالأدلة ما 
يرتكبونه �أحيانا من »�أخطاء لغوية فادحة«، مثل 

�لرو�ئية كري�شتني �جنو .

�إن ما يتعّر�س له بيري جورد بالنقد خا�شة هو تلك 
»�ل�شهولة« يف �لقبول بالتبعية من قبل �أولئك �لذين 

»يفعلون كل �شيء كي تكّر�س �ل�شفحات �لثقافية 
للبع�س. وهي قد جرى تقلي�شها �أ�شال للم�شاهري 

ذوي �الإنتاج �ل�شهل، وال يكّر�شون �شوى �جلزء 
�لب�شيط لن�شو�س �جلدية ورمبا �الأكرث �شعوبة«. 

وهذ� ما يرى به �ملوؤلف »�ل�شروع باإنتاج ثقافة 
حماقة حقيقية«.

يقول �ملوؤلف عن �لو�قع �الإعالمي-�لثقايف �ليوم: 
»هناك �لتبعية �ملعتادة لل�شحافة. فمنذ �للحظة 

�لتي يتحدث فيها �الآخرون عن �أمر ما يغدو 

موجود� ومهما )...(. هناك د�ئما نف�س �الأحد�ث 
ونف�س �حلو�دث �ل�شيا�شية �لتي يتم �حلديث عنها، 

ومبقد�ر ما يتم تكر�ر �حلديث عن �ل�شيء نف�شه 
يغدو مبثابة حقيقة. و�لد�ئرة �ملفرغة تتكرر �إىل 

ما ال نهاية، �إذ ينبغي على �ل�شحفيني �حلديث عن 
حدث حقيقي.

و�حلدث هو ما يتحدث عنه �جلميع. و�أي كتاب 
للرو�ئية كري�شتني �جنو ال ميتلك �أية حقيقة �أدبية 

تقريبا، بل هو نوع من �حلقيقة �الفرت��شية وثرثرة 
�ل�شحفيني فيما بينهم. وهذه هي مهمته �أ�شال«، 

وفق �مل�شدر نف�شه.

»ك�شك �ملو�شيقى« لر�هب �لق�شة �مل�شرية �شعيد �لكفر�وي، 
هي عبارة عن خمتار�ت من جماميعه �لق�ش�شية حيث 

يدرك �لقارئ �أن �لكاتب موزع بني تلك »�مل�شافة بني �لتذكر 
و�حلنني«، ففي �أغلب �لن�شو�س ثمة �شخو�س يكابدون 

�لوحدة، ويح�شون باالغرت�ب.
 يف » ق�شا�س �الأثر«، يجد �ل�شارد نف�شه مهوو�شا بنق�س 

�لتو�ريخ على �لقطع �خل�شبية، �لتي ي�شرقها من و�جهات 
�ملحال، فيقتاد �إىل خمفر �ل�شرطة بعد �أن ي�شبعوه �شربا، 

ويرك�س ور�ء هو�شه بكل ما هو قدمي، يدخل �ملز�د 

�لعلني، ويز�يد على م�شكاة ت�شاوي �آالف �جلنيهات، 
ولي�س يف جيبه �شوى قرو�س قليلة، ويحب�س يف خمزن 

�لتحف. �إن كل �شخو�س �لق�ش�س تعاين  من »د�ء 
�حلنني«، �لذي ينخر �أرو�حها، وبال وعي، تقوم بت�شرفات 

غريبة، مثل بطلة ق�شة »�شورة ملونة للجد�ر«، فاملر�أة، 
وب�شبب �لفقر يف بد�ية حياتهما �لزوجية، مل تتمكن 

وزوجها من �لتقاط �شورة حلفل �لزفاف، ف�شارت تختل�س 
نظر�ت منبهرة �إىل �شور زفاف معارفهم، و�أ�شرت على 

�لتقاط  هذه �ل�شورة يف عيد زو�جهما �لع�شرين، ويهم�س 

�لزوج لنف�شه:«ومن �لذي ��شتطاع �أن يعيد ما م�شى من 
�أيامه؟«، و�أذعن �لزوج رغًما عنه،  و�رتديا �الأزياء �خلا�شة 
باملنا�شبة، وغادر� يف �جتاه حمل �لت�شوير، حتت نظر�ت 

�جلري�ن و��شتغر�بهم.  
هي حماولة للقب�س على تلك �للحظة �ملنفلتة، �لتي �شارت 

يف خرب كان.. ومالأت �لده�شة �مل�شور حني عرف �أنها 
زوجته، ولي�شت عرو�ًشا جديدة، قائال  يف �شره:  »�لنا�س 

�ْنهـبلْت«. 
 ونت�شاءل: ترى هل ميكن �لقب�س على �لزمن، �أو �إيقافه 

عند حلظة معينة؟
ومن �الأمنيات �ل�شغرى �ملتاخمة للجنون، نتابع يف ق�شة 

»�شربة قمر« �إ�شر�ر �لزوجة على زيارة قرب زوجها �الأول، 
بعد �أن ر�أته يف �ملنام، و�لذي مل تزره منذ زو�جها، فيجن 

جنون زوجها �لثاين.
 ويف »ك�شك �ملو�شيقى« ي�شتغرب فريق �ملو�شيقيني 

�لعجزة من طلب �ل�شارد  منهم �أن يعزفو�  له �أحد 
�الأحلان، مثلما كان يفعل يف �شباه، وقد ��شتعل �حلنني 

يف �لقلب �إىل تلك �لطفولة، �لتي »مل  يرب�أ منها«، 
وينظرون با�شتغر�ب �إىل �لطفل �خلم�شيني ذي �ل�شيب، 

ويبت�شمون. 
و�لطفولة -هنا-  عك�س �ل�شيخوخة �ملت�شابية، �أو 

�ملر�هقة �ملتاأخرة، فالكاتب يرك�س جهة تلك �ملنطقة 
�ل�شرية من �لزمن �ملغلفة باحلنني و�لده�شة �لبكر.

يف ق�شة »ر�ئحة �لليل«، وب�شبب �الإح�شا�س �لكبري 
بالوحدة، بعد وفاة �لزوجة وزو�ج �لبنتني، يتوجه 

�ل�شيخ �إىل خمفر �ل�شرطة - يف وقت متاأخر من �لليل- 
ليقدم بالًغا �شد �لوحدة.. �حتجاًجا على �شقيعها و�آالمها 

�لنف�شية.
 ويف »�شيدة على �لدرج«، يحاول  �جلار يوميا �أن يتهرب 

من جارته �مل�شيحية �الأرمل، ويتفادى لقاءها وحديثها 
�ملتكرر عن زوجها، والأن دينها يحّرم عليها �أن تتزوج من 

بعده، تغويه قائلة:
-  لكن ماذ� ؟... هل تريدين �أن �أدور يف �ل�شو�رع. �أنا 

�شيدة حمرتمة و�أنت �شيد �لعارفني.
وحتى حني يكتب  �شعيد �لكفر�وي عن �جلن�س، ال يكتب 
عنه بتلك �لطريقة �لفجة، و�إمنا يوظفه ب�شكل فني، وقد 

جاء خامتة الأكرث من ن�س)وردة �لليل، ع�شب مبتل، �شيدة 
على �لدرج(، لكن بطريقة �إيحائية معربة، بعيد� عن 

دغدغة �مل�شاعر �لرخي�شة، كما يفعل �أن�شاف �ملوهوبني.

�شدر حديثًا عن م�شروع »كلمة« للرتجمة �لتابع لهيئة �أبوظبي 
للثقافة و�لرت�ث، �لرتجمة �لعربية لكتاب »�لطعام و�ملجتمع 

يف �لع�شر �لكال�شيكي �لقدمي« تاأليف بيرت غر�ن�شي، وترجمة 
علي للو.

ووفقًا لبيان �لهيئة يت�شدى �لكتاب من منظور ثقايف 
وبيولوجي، ملعاجلة ظاهرة �لطعام يف �ل�شياق �لتاريخي 

للع�شور �لقدمية، وتتجاوز �لدر��شة �أ�شناف �لطعام، و�أ�شكاله، 
وطرق �إعد�ده، وحمتوى قيمته �لغذ�ئية، لتذهب �إىل ��شتقر�ء 
�ل�شياق �الإجتماعي و�حل�شاري لالأغذية، و�أبعاد �لطعام �لذي 

يتناوله �شعب �أو طائفة �جتماعية معينة، �إ�شافة �إىل دالالته 
�ل�شحية و�لطبقية و�لثقافية وما �إىل ذلك.

ويركز �ملوؤلف يف كتابه على جمتمعات �لبحر �ملتو�شط 
وجري�نها، �إذ يتناول مو�شوع �لطعام وطرق حت�شريه 

وتناوله، و�لو�شع �لغذ�ئي ل�شعوب هذه �ملجتمعات قدميًا 
وحديثًا، فيتحدث عن �لنظام �لغذ�ئي، و�ل�شحة، و�ملجاعة، 

و�شوء �لتغذية، وكذلك �ملعاين و�ال�شتخد�مات غري �ملادية 
للطعام، وطرق تناول �لطعام، و�لطعام كرمز ثقايف.

جدير بالذكر �أن موؤلف �لكتاب بيرت غر�ن�شي هو �أ�شتاذ تاريخ 
�لع�شور �لكال�شيكية �لقدمية يف جامعة كامربيدج، وهو حمرر 

م�شارك يف �شل�شلة كامربيدج للتاريخ �لقدمي، وله �لعديد من 
�ملوؤلفات.

�شدر كتاب »ثقافات هجينة يف دول 
متحّفزة« �لذي �ألفه �ولريك ليندنر 

و�آخرون، عن »رودوبي« للن�شر، 
و�لذي يقع يف 422 �شفحة، من �لقطع 

�ملتو�شط.
وبح�شب جريدة »�لبيان« �الإمار�تية 

يدر�س �مل�شاهمون يف هذ� �لعمل 

�مل�شائل �ملتعلقة بالهوية �لوطنية يف 
كل من بريطانيا و�أملانيا و�شيا�شاتها 

و�لنتائج �ملرتتبة عليها يف �ملجتمعني 
�ملعنيني، وحتديد� خالل �حلقبة ما بعد 

�ال�شتعمارية.
كانت ترجمة ذلك على �ل�شعيد �الأوروبي 

يف ع�شر �ال�شتعمار ب�شكل عن�شري 

يقول بالـ«�خلوف« من »�نحالل« �لعرق 
�الأوروبي مبن هم »�أدنى« منه.

ولكن �مل�شاهمني بالكتاب يوؤكدون 
على �أن فرتة ما بعد �ال�شتعمار �شهدت 

خطابا »مناه�شا« لال�شتعمار وملا �شمي 
بـ«�الإمربيالية �لثقافية«.

باملقابل �أكدت �أدبيات كثرية على �الآثار 

�الإيجابية �لكبرية لـ«�المتز�ج و�لتفاعل« 
على �لهويات و�لثقافات �الأوروبية.

وتتمثل �إحدى �لنتائج �لتي يتم 
�لو�شول �إليها يف هذ� �الإطار بالقول �أن 

�لعوملة متثل باأحد وجوهها »تهديد�« 
على »�الأمن �لثقايف« عرب زيادة »�شرعة 

وكثافة« »�لتهجني« �لثقايف ولي�س 

»�لتنا�شق �لثقايف«، كما يقول �لبع�س.
وبح�شب »�لبيان« يقول �لكتاب : تتبّدى 

عملية »�لتهجني« �لتي ت�شاعد عليها 
�لعوملة يف زيادة جرعة �لثقافة �لعاملية 
�الأمريكية يف �لو�قع �لعملي و��شتغالل 

مرجعياتها يف خمتلف �ملمار�شات 
�ال�شتهالكية.

الطعام في العصر الكالسيكي سلسلة الجوائز تترجم »الرسم والخط« لساراماجو

ث������ق������اف������ات أوروب����������������ا ال����ه����ج����ي����ن����ة ت�����ح�����ت ال����م����ن����ظ����ار

قامت �لهيئة �لعامة �مل�شرية للكتاب �شمن �شل�شلة 
�جلو�ئز باإ�شد�ر �لرتجمة �لعربية لرو�ية 

»كتاب �لر�شم و�خلط« للكاتب �لربتغايل جوزيه 
�شار�ماجو، ترجمها للعربية كل من �شرين ع�شمت، 

و�أحمد عبد �للطيف.
تقع �لرو�ية يف 365 �شفحة وتدور �أحد�ثها يف 
�إطار ت�شوير �ملعنى �حلقيقي لكثري من تعقيد�ت 

�حلياة ب�شكل فل�شفي، حيث يطل علينا فنان 

ي�شيطر عليه �لرتدد د�ئمًا �أثناء ر�شم لوحاته، �إىل 
جانب �شعورده باأنه حمتجز باحلجر �ل�شحي، 

نظرً� لكونه حماطا بالالمباالة و�لنقد، كذلك ي�شعر 
�أنه مل يولد بعد، ويعترب �أن كل لوحة جديدة 
ير�شمها كاأنه يكتب �شهادة ميالد ن�شل جديد.

وتعد هذه �لرو�ية هي بد�ية �نطالق �شار�ماجو 
نحو �ل�شهرة ليتبو�أ مكانة كربى يف جمال �الإبد�ع 

�لعاملي، و��شتهر �شار�ماجو كاأديب و�شحفي 

ومرتجم، ح�شل على جائزة نوبل يف �الآد�ب عن 
جميع �أعماله عام 1998 وح�شل من قبلها على 

جائزة كامو�س، وجائزة نادي �لقلم �لدويل.
و�شبق و�أن �أ�شدرت �شل�شلة �جلو�ئز بالهيئة 

�لرتجمة �لعربية لعدد من �أعماله منها »�لطوف 
�حلجري«، »�الآخر مثلي«، »�لذكريات �ل�شغرية«، 
»�لب�شرية«، »�لكهف«، »�نقطاعات �ملوت«، »ثورة 

�الأر�س«، »م�شرية �لفيل«.

�حتفاء باأحمد لطفي �ل�شيد �أ�شدر م�شروع �لقر�ءة للجميع 
بالهيئة �مل�شرية �لعامة للكتاب مذكر�ت لطفي �ل�شيد حتت 
عنو�ن »ق�شة حياتي«، يف مئة وخم�شني �شفحة من �لقطع 

�ملتو�شط.
يف 15 يناير 1872 ولد �لطفل �أحمد لطفي �ل�شيد يف �أ�شرة 

م�شرية �الأ�شول و�جلذور من قرية برقني مركز �ل�شنبالوين 
مبديرية �لدقهلية، �لتحق �ل�شيد مبدر�شة �ملن�شورة �البتد�ئية، 

ثم �لتحق باملدر�شة �خلديوية، وح�شل على �لبكالوريا عام 

.1889
بعدها �لتحق لطفي �ل�شيد مبدر�شة �حلقوق يف نف�س �لعام 
وكانت مندجمة مع كلية �الآد�ب وكان يدر�س بجانب �لعلوم 

�لقانونية علوما �أدبية كاآد�ب �للغة �لعربية وقو�عد �لنحو 
و�ل�شرف و�لبيان و�ملعاين و�لبديع و�لعرو�س و�لقو�يف.

��شتغل لطفي �ل�شيد باملحاماة مع �شديقه عبد �لعزيز فهمي، غري 
�نه �شرعان ما �ن�شرف عن هذه �ملهنة فاعتزلها للعمل بال�شيا�شة.

يف �لتا�شع من مار�س عام 1932 ��شتقال �أول مدير للجامعة 
�مل�شرية �أحمد لطفي �ل�شيد من من�شبه �حتجاجا على طرد 

�لدكتور طه ح�شني من عمادة كلية �الآد�ب.
و�عترب �أن وزير �ملعارف حلمي عي�شى با�شا تدخل تدخال �شافر� 
يف �شوؤون �جلامعة �لتي حر�س منذ �أول �أيامه فيها على �أن تظل 

هذه �ال�شتقاللية مو�شع �حرت�م وقد��شة.
يذكر له �أنه بالرغم من �نت�شابه الأ�شرة فاح�شة �لرث�ء غري �أنه ظل 

طيلة حياته مد�فعا عن �لطبقة �ملتو�شطة و�لفقرية، وهو �أحد 
�لذين �أ�شهمو� يف تطوير �لعملية �لتعليمية يف م�شر منذ بد�ية 
�لقرن �شو�ء كان يف �لوز�رة �أو كان خارجها، وقد توىل وز�رة 

�ملعارف يف يونيو 1928 مع حممد حممود با�شا.
هذ� بجانب �نتخابه ع�شو� مبجل�س �شورى �لقو�نني و�أحد 
�لذين �أ�ش�شو� حزب �الأمة، كما �نه موؤ�ش�س جريدة �جلريدة 

ورئي�س حتريرها، و�ن�شاأ جمعية �شرية غر�شها حترير م�شر 
وذلك منذ ح�شوله على �شهادة لي�شان�س �حلقوق يف عام 1894 

�إىل جانب عبد �لعزيز فهمي و�حمد طلعت وحامد ر�شو�ن، 
وكان قد �ن�شاأ قبل ذلك جملة �لت�شريع باال�شرت�ك مع �إ�شماعيل 
�شدقي و�إ�شماعيل �حلكيم وعبد �لهادي �جلندي وعبد �خلالق 

ثروت وحممود عبد �لغفار.
بعد توليه رئا�شة د�ر �لكتب ر�أى لطفي �ل�شيد �أن �لفل�شفة 

�لعربية قامت على فل�شفة �ر�شطو و�ن �لربط �حلقيقي بني 
�لنه�شة �حلديثة و�لتفكري �لع�شري مبا يلزمه بال�شرورة، 

ترجمة هذه �ملذ�هب �لفل�شفية �جلديدة.

�أ�شدر مركز توثيق 
�لرت�ث �حل�شاري 
و�لطبيعي �لتابع 

ملكتبة �الإ�شكندريه 
من  �الأول  "�أطل�س" يعد 

نوعه للمو�قع �الأثرية 
�خلا�شة مبحافظتي 

�شمال وجنوب �شيناء، 
وياأتي �شمن �شل�شلة 

من �الأطال�س �ملخ�ش�شة 
للمو�قع �الأثرية يف 

خمتلف حمافظات م�شر.
ووفقًا لـوكالة �أنباء 

�ل�شرق �الأو�شط، تهدف 
هذه �الأطال�س الإحكام 
�ل�شيطرة على �ملو�قع 
�الأثرية وتوفري قاعدة 

بيانات دقيقة ومف�شلة ميكن على �أ�شا�شها �لتعامل مع �ملوقع وو�شع خطط 
�لتنقيب و�لرتميم و�ل�شيانة وغريها ح�شبما ذكر مدير مركز توثيق �لرت�ث 

�حل�شاري و�لطبيعي مبكتبة �الإ�شكندرية د.فتحي �شالح.
ي�شم �الأطل�س خريطة عامة للمو�قع �الأثرية بكل حمافظة، وخر�ئط �أثرية لكل 

منطقة يف كل حمافظة من �ملحافظات، وخر�ئط �ملو�قع طبقا لو�شع �الأمالك 
�أي ما هو ملك لوز�رة �الآثار وما هو خا�شع لقانون حماية �الآثار وما يجري 

�شمه.
و�أكد �شالح �أن م�شروع خريطة م�شر �الأثرية يعد مبثابة خطوة مهمة يف �إطار 

��شرت�تيجية �إد�رة �لرت�ث �جلغر�يف، ويت�شمن توثيق �ملو�قع �لرت�ثية �لتي 
تتيح �ملعلومات �الأثرية و�لتاريخية ب�شورة خمتلفة تتنا�شب مع �هتمامات 

�ملتخ�ش�شني �الأثريني و�لباحثني وعامة �جلمهور.

مكتبة اإلسكندرية تصدر مكتبة األسرة تنشر مذكرات أحمد لطفي السيد
أطلس آثار سيناء

عر�س: ه�سام بن ال�ساوي
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�شدر موؤخر� للناقد �لدكتور علي 
�شناوة و�دي باال�شرت�ك مع �لباحثة 

�لدكتورة �آالء علي عبود �حلامتي كتاب 
)�البعاد �ملفاهيمية و�جلمالية للد�د�ئية 

و�نعكا�شاتها يف فن ما بعد �حلد�ثة( عن 
د�ر �شفاء للطباعة و�لن�شر و�لتوزيع 

يف عمان وموؤ�ش�شة �ل�شادق �لثقافية يف 
)424( �شفحة من �لقطع �لوزيري.

ق�شم �لكتاب �إىل ثالثة ف�شول، عني �الأول 
باملرجعيات �لفل�شفية و�جلمالية للحد�ثة، 

�إذ جند �إن �لتحّوالت �لفنية �لكربى �لتي 
�شهدها �لعامل �لغربي مع نهاية �لقرن 

�لتا�شع ع�شر وبد�يات �لقرن �لع�شرين، 
تلك �لتحّوالت �ملُتمّثلة يف تيار�ت فنية 

كانت ت�شعى، يف جمتمع تكّونت لديه 

مقّومات فكرية وتقنية جديدة، للتحرر 
من منط فني ُر�شمت �أُطره �لعامة وُحددت 

�أبعاده منذ ع�شر �لنه�شة و�رتبطت 
بتبّدل عميق للمعارف �لتقنية و�لنظرية 

و�لعالقات �الجتماعية، �إذ �أن �لفن 
�حلديث قد بد�أ مع �النطباعية، و�إْن مل 

ح ُمنطلقاته �الأ�شا�شية �إاّل يف بد�ية  تتو�شّ
�لقرن �لع�شرين، بل يف �ل�شنو�ت �لع�شر 

�لتي �شبقت �حلرب �لعاملية �الأوىل، بيد �أن 
جذور هذ� �لفن تبقى مرتبطة مبا �شهده 
�لعامل �لغربي بعد �لثورة �لفرن�شية من 

تبّدل يف مفاهيم �نعك�شت �آثارها على 
تطّور �حلركة �لفنية يف �لقرن �لتا�شع 

ع�شر.
وهكذ� جند �أن �حلد�ثة ُعرفت باأنها 

حركة ترمي �إىل �لتجديد ودر��شة �لنف�س 
�الإن�شانية من �لد�خل، ُمعتمدة يف ذلك 

على و�شائل فنية جديدة، �إذ �أن �أغلب 
�حلركات �لفنية جاءت مبا هو جديد "، 

فاأمامنا �لثورة على كل ما هو ماألوف 
يف �لر�شم و�ملو�شيقى و�ل�شعر، و�أمامنا 

تد�عي �الأفكار يف �لرو�ية. �إن هذه 
�الجتاهات �لفنية تت�شّمن حتطيم كل ما 
هو �إن�شاين، �إنها هدم تقّدمي لكل �لقيم 
�الإن�شانية �لتي كانت �شائدة يف �الأدب 

�لرومان�شي و�لطبيعي.
فيما عني �لف�شل �لثاين باالبعاد 

�ملفاهيمية و�جلمالية للد�د�ئية، �لال�شيء 
هو كل �شيء... هذه هي �لنتيجة �لتي 

��شتخل�شها طائفة من �لفنانني �الأملان �إبان 

�حلرب �لعاملية �الأوىل عام )1914م(، بعد 
�أن �نق�شعت �لغ�شاوة عن �لعيون، و��شتبّد 

�لياأ�س بالقلوب، ومن ثّم م�شو� يدللون 
باأعمالهم على �شدق هذه �لق�شية.. كانت 

�حلرب قد جنَّ جنونها، فانطلقت م�شعورة 
تلتهم بني �لب�شر، وتدك مبعاولها كل ما 

كانو� يعتّزون به من قيم �شامية، وكل 
ما كانو� قد �شّيدوه بكّدهم وجهدهم من 

�شروح �شاخمة، فكان رد �أولئك �لفنانني 
على ذلك، دعوتهم �إىل خلق فن ينق�س 

فن )Anti Art(، ليناظر بذلك �حلرب 
و�لّدمار �لذي قاد �إىل والدة �حلركة 

�لد�د�ئية، �لتي تعد حركة جزئية خالدة 
وباقية بقاء �لفن و�الأدب يف حياة �لب�شر 

وهي حركة قاد �شكلها وقاد فاعليتها 

�ل�شاعر �لروماين كري�شتيان تز�ر� يف 
�شوي�شر� �حتجاجًا على �حلرب �لعاملية 

�الأوىل.
لقد كان �لد�د�ئيون �أ�شا�شًا معادين للفن، 

ومل يعد �الأدب و�ل�شعر عندهم يحتالن 
منزلة �شامية، بل �أ�شبحا، عو�شًا عن 
ذلك، �شيئني ميكن �ال�شتغناء عنهما ؛ 
الأنهما مل ُيخلقا من �أجل هدف معنّي، 

فلقد �أز�حو� �للغة عن مكانتها �ل�شامية، 
وعّدوها حم�س و�شيلة من و�شائل 

�الت�شال، �إذ مل تعد �للغة عندهم �لو�شيلة 
�لوحيدة �لتي توؤكد �ل�شيادة �الإن�شانية 
على �لكون، بل �أ�شبحت قوة طبيعية ال 
ُي�شيطر عليها �لب�شر �إاّل �شيطرة حُمددة، 

وقد �أ�شبح �الإن�شان عندهم خادمًا للغته ال 

�شّيدً� لها، ومل يعد �ل�شعر عندهم مقت�شرً� 
على �ل�شفوة �خلارقة �لذكاء، بل �أ�شبح 

مرتبطًا باملجموعة، ومل يعد �ل�شاعر 
عندهم قائدً� ُيقتدى به، �أو ُمّجدً� للنظام 

�الإن�شاين، بل �أ�شبح و�شيلة تن�شاب عن 
طريقها �لقوى �لدنيوية بحرّية.

لقد جاء �لد�د�ئيون باأفكار �أخرى، منها 
�أن �ل�شعر ُيعّد �لثقافة �مل�شاّدة �ملمزوجة 

بو�شائل �أخرى )كاملو�شيقى و�ل�شوء 
و�ملخدر�ت(، �إذ يبدو �أنه يرمي �إىل 

خلق حالة من �حلرية �ملوؤّقتة يف د�خل 
�لال�شيئية �لظاهرة، تلك �حلالة �لتي مل 
يعرتف بها �جليل �ل�شابق من �ل�شعر�ء 

�ملُحدثني، ويبدو �أن �أع�شاء حركة �لثقافة 
�مل�شاّدة يحاولون ذكر �أ�شياء مل يت�شّورها 

�جليل �ل�شابق من �ل�شعر�ء �ملُحدثني، �إذ 
يقولون �أن �لال�شيئية هي ق�شية جوفاء 

بالن�شبة �إىل �لنا�س �لذين ال يعرفون 
كيفية مالحظة �أمناطها �ملخيفة، وعندما 

ُتقبل �لال�شيئية، ف�شنالحظ �أنها مليئة 
باالأ�شكال �لغريبة و�الحتماالت غري 

�ملتناهية.
وخ�ش�س �لف�شل �لثالث بدر��شة فن 

ما بعد �حلد�ثة )�الأبعاد �ملفاهيمية 
و�جلمالية(، فمنذ �خلم�شينيات من �لقرن 

�ملا�شي، بد�أت يف �لغرب �أور�ق نعي 
�حلد�ثة لتعلن موتها، فهي �لتي بد�أت يف 

�لغرب، ها هي متوت يف �لغرب، و�لذي ال 
يعرف تاريخ والدة �حلد�ثة من �مل�شتحيل 

�أن ُيحّدد تاريخ �ملر�ئي : موت �الإن�شان، 
موت �مل�شرح، موت �الإيديولوجيا، موت 
�لدولة، موت �لفن، موت �ل�شينما، موت 
مارك�س، موت �لر�أ�شمالية، موت �أوربا 

�إىل �آخر هذه �مليتات، �ملفاجئة، هذه 
�لفكرة )�لعدمية( �لتي ��شتكملت م�شريتها 
بامتياز، لتعلن عن ع�شر �نبعاثي جديد : 
ما بعد �حلد�ثة، ولت�شيف �لـ)ما بعد( �إىل 

جملة من �لظو�هر : ما بعد �لفن، ما بعد 
�لفل�شفة، ما بعد �لدولة، ما بعد �لق�شيدة، 

ما بعد �لدر�ما، ما بعد �لرو�ية، �نقالب 
�شامل ومو�شول على كل ما �عتقد �أنه 

جزء من �لتنوير �أو ثقافة �لتنوير. 
و�إذ� كان م�شطلح �حلد�ثة قد ن�شاأ �شمن 

حقل �لنقد �الأدبي، ثم ��شُتثمر وُوّظف 
يف حقول معرفية �أخرى، كاالجتماع 

و�ل�شيا�شة و�لتحليل �لنف�شي و�لتقنية 
و�القت�شاد، لُي�شري �إىل فرتة زمنية 

تاريخية مّر بها �لغرب، فاإن م�شطلح 
ما بعد �حلد�ثة، وكما ظهر يف خطاب 
�ل�شبعينيات و�لثمانينيات من �لقرن 

�ملن�شرم، �إذ كان فنانو �لعمارة �أ�شبق 
يف ��شتخد�مه، و�إن ورد لفظًا لدى ُنّقاد 

�الأدب من قبلهم. وال يو�فق �أحد بال�شبط 
على �ملعنى �لدقيق للم�شطلح، �شوى �أن 

)ما بعد �حلد�ثية( �إمنا متثل �شكاًل من 
�العرت��س �أو �الفرت�ق عن     )�حلد�ثية(، 

والأن معنى �حلد�ثية هو نف�شه معنى 
ملتب�س، بدت ما بعد �حلد�ثية كاعرت��س 

�أو �فرت�ق �أكرث �لتبا�شًا وغمو�شًا، وقد 
حاول �لناقد �الأدبي )تيدي �يغلتون(، 
تعريف �مل�شطلح على و�شف �أّن هناك 

قدرً� من �الإجماع على �أن �لعمل �لفني بعد 
)�حلد�ثي( هو عمل لعوب، �شاخر حتى 
من �لذ�ت، بل �نف�شامي وم�شاد ملز�عم 
�ال�شتقاللية يف �ملظاهر �لعليا للحد�ثة، 

�لتي تظهر جلّية يف �للغة �لوقحة للتجارة 
وتبادل �ل�شلع، وهو �عرت��شي على طول 
�خلط للتقليد �ل�شائد، وما ظاهرة �ملُبعرث 
غري تعبري عن �لرف�س لكل �أ�شكال �لوقار 

�مليتافيزيقي، وعرب جمالية برّية �أحيانًا ال 
تتورع عن �إظهار ما هو قبيح ونافر. 
وبهذ� قدم �ملوؤلفان در��شة مهمة رفد� 

فيها �جلانب �لتعليمي و�لفني وما يفيد 
�لطالب و�لباحث و�لفنان ملعرفة �البعاد 

�جلمالية للد�دئية و�نعكا�شاتها يف فن ما 
بعد �حلد�ثة ب�شكل �أكادميي يفتح �أبو�ب 

�ملعرفة على م�شر�عيها، ونتمنى للموؤلفني 
�ن يكمال م�شو�رهما �ملعريف و�لثقايف 

ويتحفانا باإ�شد�ر�ت جديدة.

الدادائية وانعكاساتها في فن ما بعد الحداثة

عر�س:عامر �سباح املرزوك

اإن مفهوم ما بعد احلداثة من املفاهيم التي تت�سم مبتعة وتنّوع دالالتها ، اإذ حتمل معاين متنّوعة ، ويتغلغل هذا املفهوم يف 
جماالت خمتلفة كاالأدب والفن والفل�سفة وال�سناعة وعلم االجتماع ، كما ُيعّد مفهومًا زمنيًا وظيفته الربط بني ظهور خ�سائ�س 
�سكلية جديدة من الثقافة ، وبني ظهور منط جديد يف احلياة االجتماعية ونظام اقت�سادي جديد، وهو ما ي�سّمى بـ)جمتمع ما 
بعد ال�سناعة(، اأو املجتمع اال�ستهالكي .

ــــــــــدة ــــــــــدي ــــــــــب ج ــــــــــت ك

�شدر عن د�ر �ألف يف دم�شق كتاب �لناقد �ل�شوري د. 
�شالح �لرزوق )�الجتماعي و�ملعريف يف �شعر �أديب كمال 

�لدين(. وهو )كما ورد على غالفه( قر�ءة يف ق�شائد 
�ل�شاعر مبوبة على وفق �لرتتيب �الآتي:

* �ل�شكل �لعام لق�شائد �أديب كمال �لدين.
* �جتاهات �حلد�ثة يف �شعر �أديب كمال �لدين.
* �الأ�شطورة و�لرمز يف �شعر �أديب كمال �لدين.

* معنى �لوطن يف �شعر �أديب كمال �لدين.
* �مل�شمون �الجتماعي و�ملعريف يف ق�شائد �لـ)�ملو�قف(.

ومن بني هذه �لعنو�نات �عتمد �لناقد �لرزوق 
)�الجتماعي و�ملعريف( �أ�شا�شًا يف عنونة كتابه �لنقدي 
ب�شفحاته �لتي جتاوزت �ل�شتني �شفحة. و��شتنادً� �إىل 

حمدد�ت �لعنونة، وقبل �لدخول �إىل �ملنت، ومعاينة 
�أبو�به �خلم�س قدمت لنا �لعنونة فكرة عامة مفادها �أن 

�لكتاب برمته تناول مو�شوعة �الجتماعي و�ملعريف 
ح�شب. ولكننا وجدنا ونحن نت�شفح �لكتاب �أن 

�الجتماعي و�ملعريف لي�س �إال ظاهرة من �لظو�هر �لعامة 
�لتي عكف �لرزوق على در��شتها يف منت �لكتاب، وطاب 

له �ختيارها لتتحول �إىل )ثريا( لتلك �لظو�هر على 
�لرغم من �أنها )�لعنونة( ال تت�شم بال�شمة �لعامة لكتابه 

و�ملحددة بدر��شة وتاأويل �لظاهرة كما ورد يف مالحظاته 
�لتمهيدية: »لقد كان ديدين �أن �أالحظ �لظاهرة، و�ن �أعمد 

لتاأويلها، من غري �أي تدخل �شخ�شي« 
وكان حرّيًا به �أن يجعل من �لظو�هر �أ�شا�شًا عامًا 

الجرت�ح �لعنو�ن �لرئي�س بداًل من �أن تكون و�حدة منها 
�أثرية لديه ومف�شلة على غريها. وقد يكون تف�شيله لها 
و��شتئثاره بها )كعنو�ن عام( عائد� �إىل كون كتابه يف 

�الأ�شل مقاالت م�شتقلة جمعها لت�شكل مادة و�حدة حتت 
عنو�ن )�الجتماعي و�ملعريف يف �شعر �أديب كمال �لدين(. 

يقول يف مالحظاته �لتمهيدية:
»�أود �أن �أنّوه �أي�شًا �أن هذه �ملقاالت كانت بعيدة عن 

�ملجاملة وعن �الإطناب، ومل ت�شتنفذ كل جو�نب �ل�شاعر، 
ما له وما عليه«. 

لقد �نطوى �لتنويه على تو��شع و��شح ملقاالت غري 
متو��شعة تقرتب يف مرتكز�تها �الأ�شا�شية من �لدر��شة 

�ال�شتب�شارية �لعميقة ولكنه يف �لوقت نف�شه �أ�شار 
�إىل كونها )مقاالت( الم�شت ـ يف ر�أينا ـ 

�جلوهري، و�الأ�شا�شي يف ق�شائد �أديب 
كمال �لدين. وتت�شدر تلك �ملقاالت مو�شوعة 

)�ل�شكل �لعام( و�لتي يرى �لناقد �لرزوق 
فيها �أننا وبا�شتمر�ر نتابع �ملعاين وهي 

باجتاهني متناوبني:
1. �الأ�شاطري �لطبيعية لبالد ما بني �لنهرين.

2. و�أ�شاطري �لذ�ت.
ويرى �أن جتربة �أديب �ل�شعرية تتوزع على 
هموم �جتماعية ولغوية مري�شة )مل يو�شح 

�شبب مر�شها( وعلى هموم �جتماعية فنية 
تعرب عن نف�شها ب�شكل منف�شل عن �لو�قع. 

ويرى �أي�شا �أنها تقوم على جتربة ع�شق 
فو�شوي للحياة، وجتربة رف�س �أوديبي 

لها. هذ� من جهة ومن جهة �أخرى يرى �أن 
�ل�شاعر وّظف مفرد�ته �خلا�شة يف ت�شوفه 
�ل�شعري �لذي دفعه ال�شتنباط روح �حلرف 

وجوهره �لغام�س ويعتقد �أن �أديبا فعل ذلك 
بطريقتني: 

�الأوىل د�ئرية ويعرفها على �أنها �شوت 
طبقي لهوي + حلقي ولثوي.

�لثانية �لرموزية �لعامة �لتي ترتكز على 
�لنقطة وحروفها. 

وعلى �لرغم من �أهمية �لطريقتني �إال �نه 
مل يتو�شع فيهما، و�كتفى بذكر �إح�شائية 

بنّي من خاللها عدد �ملر�ت �لتي ��شتغل 
فيها �أديب كمال �لدين على هذ� �حلرف �أو 

ذ�ك. ومل تخُل هذه �ملو�شوعة من �ملقارنات 
و�ملقاربات �ل�شوفية، ومن �ل�شرح �أو 

�لتف�شري �ملو�شوعي، و�لتفكيكي للق�شائد، 

وبيان وجدولة فونيمات �حلروف بح�شب نوعها وع�شو 
نطقها.

يف مو�شوعة �حلد�ثة �ل�شعرية يوؤكد �لناقد على �أن 
�حلد�ثة عند �أديب كمال �لدين لي�شت �شكالنية ح�شب 

بل هي حد�ثة �أفكار ومعتقد�ت وذهن ال يني يتوقف عن 
طرح �الأ�شئلة با�شتخد�م �الأ�شاطري و�لرموز �لدينية. 

�إن �حلد�ثة عند �أديب يف �الأ�شا�س تت�شف بحروفيتها 
وبا�شتخد�مه �الأمثل و�الأكمل للحرف و�لنقطة و�رتد�ئهما 

لبو�شا �شوفيا متجاوز� ملا هو تقليدي و�شائع، و�نطالقه 
من خاللهما ال�شتيعاب كامل همومنا �الجتماعية �لتي 

�شهر و�شاهر فيها ما هو ذ�تي مع ما هو مو�شوعي 
حمركا ذ�كرتنا �جلمعية من خالل خمزونها �لثقايف 
و�لرت�ثي بطريقة ذ�ت خ�شو�شية �شعرية، وفكرية 

متميزة منحته هوية ��شتثنائية تفرد بها على جمايليه 
فانفرد عن �شربهم  بهالة من �لقد��شة و�ل�شمو �ل�شعريني، 

وبلغة بلغت مد�ها يف �جرت�ح �لرت�كيب �لقد��شوية 
للحروف و�لنقاط على وفق روؤية بد�أت بو�درها بالت�شكل 

منذ وقت مبكر يف �أعماله �ل�شعرية وبلغت �أوجها يف 
جماميعه �الأخرية. �إن هذه �لرتكيبة �ملعقدة و�شعته على 

مفرتق طريقني بني ر�شالة �جتماعية ومادية كما يقول 
�لناقد �لرزوق من جهة، وبني ر�شالة وجد�نية لذهن �أعزل 

من جهة �أخرى. 
       لقد ��شتاأثرت مو�شوعة �الأ�شطورة و�لرمز �لديني 

باهتمام �لناقد �لرزوق فتناولها مبقالة �أكد فيها على 
�أن ق�شائد �ل�شاعر �إمنا كتبت حتت خيمة تلك �الأجو�ء 

ونفحتها  �لدينية من غري �أن تخ�شع حليثياتها 
وتفا�شيلها الأنه يقدمها بهيئة �إ�شار�ت و�أفكار تقرتب من 
لغز �للحظة ومن م�شكلة �الأخالق �لتي ت�شتنفر حلر��شة 
ما تبقى من معنى لل�شلوك �لفردي �ملعتزل بح�شب ر�أي 

�لناقد �لرزوق. 
�لق�شيدة عند �أديب كمال �لدين غري موؤدجلة دينيًا. 

�إنها تاأخذ من �لرت�ث �لديني ما يخدمها لبلورة فكرة 
ما ترتبط ب�شكل �أو باآخر بو�قعنا �ملعي�س وتد�عياته 

و�أزماته و�نهيار�ته ولهذ� جتدها مقبولة من لدن �لقر�ء 
على �ختالف م�شاربهم ومذ�هبهم و�أهو�ئهم. �لق�شيدة 

عند �أديب كمال �لدين ال تنتمي �إال �إىل �أيدلوجيا �ل�شاعر 

نف�شه وهي لهذ� تتعامل مع �الأ�شطورة ب�شكل خا�س »من 
خارج �شياقها �الأ�شا�شي« فتعيد بناء �ل�شخو�س، وجتدد 

تر�كيبها �للغوية مع �حلفاظ على روحيتها وقوتها 
�لتاأثريية. يقول �لناقد �لرزوق م�شتنتجا:

»وهكذ� يقدم �أديب كمال �لدين خال�شة �لع�شارة 
�لفل�شفية ملوقفه �ل�شامت ولروحه �ل�شعرية �للطيفة، 

و�لتي تفرتق عن جروح �لو�قع، و�لتي �أي�شا تثري 
�لت�شاوؤالت �أكرث ما تقدم من �أجوبة«

ويف باب معنى �لوطن يبذل �لناقد ق�شارى جهده 
بهدف �لو�شول �إىل معنى حمدد  من خالل �النت�شاب 

�إىل �ملكان لي�س مبفهومه �لتع�شبي �لعام بل من خالل 
�شوره �لذهنية �لر��شخة يف وجد�ن �ل�شاعر. وياأخذ 

�لناقد �لرزوق �لبيت مثاال على مكانية بديلة غري ثابتة 
ملكان ثابت و�قعيا هو �لوطن. وهكذ� تتحول كل �الأمكنة 

و�ملدن و�حلار�ت �لتي مر بها �ل�شاعر، و�ختزنتها ذ�كرته 
�النفعالية �إىل بديل �نتقائي يحمل يف جوهره معنى 

�لوطن. وهو يفّرق بني مفردتي �الإقامة و�لتوطني. 
�الأوىل مو�شوعية ذ�ت داللة حمددة وحدود و��شحة، 

و�الأخرى متهيدية ذهنية تفاعلية خا�شعة ملتغري�ت ذهن 
�ل�شاعر و��شطر�به �لوجد�ين �لذي يجعل �لنف�س تتقبل 

حالة �لتوطني يف كل مرة يلتقي فيها باالأمكنة �جلديدة 
وهو يعرب �أو يتقاطع مع  �شو�رع �غرت�به �لطويلة 

و�ملوح�شة. يقول د.�شالح �لرزوق م�شتنتجا يف خامتة 
هذه �ملقالة:

»�إن �لت�شابه يف �حللقة �الأخرية من مغامرة �أديب 
كمال �لدين مع �لفن، هي بنف�س �لوقت م�شدر للمفارق 
و�ملختلف من جتربته مع �لوطن كمر�دف ملعنى �ل�شكن 

�أو توطني �لنف�س، ورمبا �تخاذ قر�ر �النتماء«. 
يف �لباب �الأخري من �لكتاب ناق�س �لناقد �لرزوق 

مو�شوعة �الجتماعي و�ملعريف يف ق�شائد �لـ)�ملو�قف( 
وهي بح�شب ر�أيه »نوع من �لتاأمل يف �ملعارف �خلا�شة، 

وهذ� يعني �أنها ت�شغط لالنتقال من �لتجربة �لعامة 
للذ�ت �إىل �لتجربة �لعامة ملطلق �لوجود. وحتاول �أي�شا 

�أن تر�شم معامل طريق �ل�شاعر وحدود معاناته �مل�شنية، 
كما �أنها تبذل ما يف و�شعها لتحويل �الجتماعي �إىل 

معريف«. 
من هذ� �لفهم �جلديل �نطلق �لناقد لتحديد 

�لعالقة �ملادية، وربطها بالوجد�ن �ل�شويف 
�ملكابد من �أجل �ملطهر و�شوال �إىل �لكيفية 

�ل�شعرية �لتي على وفق ��شرت�طاتها 
حتولت �إىل ح�شارة، و�أد�ء، ومعرفة، 

وثقافة بح�شب ر�أي �لناقد. وهنا ال بد من 
�الإ�شارة �إىل �جلهد �لكبري �لذي بذله يف 

جدولة مفرد�ت هذه �لعملية �لتحويلية �لتي 
�أنتجتها روؤية �ل�شاعر �ملتجددة ديناميكيا 

على �لدو�م. ويخل�س �لناقد يف ختام 
�أبو�ب �لكتاب �إىل مالحظات ثالث من ناحية 

�مل�شمون، و�ل�شكل، و�لبنية حمدد� يف 
�مل�شمون �نتماء ق�شائد �ل�شاعر �إىل موجة 

�لرف�س، وغري حمدد يف �ل�شكل قولبة �أو 
حتجيما ق�شريا، ويف �لبنية ن�شاطا �أل�شنيا 

تلقائيا غري مق�شود هو »مبثابة مر�آة ملا 
يحدث يف ذهن �ل�شاعر«. ولنا �أن نو�شح ما 

جاء يف �لنبذة عن حياة �ل�شاعر من �أن له 
»موؤلفات يف �مل�شرح« بالقول باأن ال وجود 
لهذه �ملوؤلفات �مل�شرحية، وما موجود فقط 
هو م�شرحة بع�س �أ�شعاره من قبل �شباب 

مبدعني ومتفاعلني مع �شعره بطريقة 
در�مية، وبح�شا�شية �شعرية حمولني �لطاقة 

�ل�شعرية �لكامنة من �شكونّيتها �إىل طاقة 
در�مية حتفل بحركيتها يف عر�شني كان 

�الأول ر�ق�شًا، و�الآخر �شامتًا.
 ناأمل يف هذه �لقر�ءة �لعامة �أن نكون قد 

حققنا عر�شًا مفيدً� ملا جاء يف كتاب �لناقد 
�ملتاألق د. �شالح �لرزوق )�الجتماعي 
و�ملعريف يف �شعر �أديب كمال �لدين(.

عر�س:�سباح االأنباري

قراءة يف كتاب د. �سالح الرزوق

)االجتماعي والمعرفي في شعر أديب كمال الدين(
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للحب نكهة خا�شة رو�ية �شيطنات 
�لطفلة �خلبيثة ملاريو يو�شا ،حيث 
التت�شابه ق�ش�س �حلب،يف كتابات 

ماريو بارغا�س يو�شا، تتغري �لظروف 
و�مل�شافات و�المزجة و�ملدن، ولكن 

�حلب يتو��شل باأ�شكال خمتلفة، 
ويف كل مرة، نت�شاءل ما�لذي 

�شيحدث،حينما تتغري �للحظة �و 
�مل�شافة بني �لعو��شم و�ملدن �لبعيدة، 

ويتغري �يقاع �حلياة بني رجل و�مر�أة.
�لكتاب هو يف مديح زوجة �الب وقام 

برتجمته �ىل �لعربية �شالح علماين 
و�شادر عن د�ر �ملدى للثقافة و�لن�شر 

يف دم�شق �شوريا.
�لرو�ئي : ماريو بارغا�س يو�شا، يعد 

من بني جميع رو�ة �لعامل، بكتابته 
�الأكرث لعبا وجتريبا للتقنيات، يف 

ن�شو�شه جمل �خرت�عات يف ق�شية 
�ل�شرد، و�لتنقل ما بني �لزمان و�ملكان 
بطريقة تده�س �لقارىء فيلحقه طائعا 

لينهل من عذب �لكالم وحد�ثة �للغة.
حيث يربهن �ن �لرو�ية معجزة، ال 

يعتليها �اّل �لالعب �ملاهر و�ملّكار. 
ولد �لرو�ئي ماريو يف �ألبريو عام 

1936 ويعتربه �لنقاد من �أف�شل 
�لكّتاب �ملعا�شرين، وهو ي�شّكل �أحد 

�أ�شالع �ملربع الأف�شل كتاب �أمريكا 
�جلنوبية، مع " �ز�بيل �لليندي 

�لت�شيلية، وماركيز �لكولومبي،و�أمادو 
�لرب�زيلي.خا�س ماريو يو�شا 

�النتخابات �لرئا�شية للبريو 1990 
وف�شل وعاد للكتابة رحلته �البد�عية 

�بتد�أت يف كتاب " �ملدينة و�لكالب 
ثم  ومن   1962 عام  �أ�شدره  " �لذي 
رو�ياته �لكثرية و�أ�شهرها " �متد�ح 

�خلالة "، " دفاتر دون ريغو بريتو "، 
 "" �الأخرى  �لناحية  على  " �لفردو�س 
حفلة �لتي�س " وهي من �أف�شل ما كتب 

فهي رو�ية ��شتثنائية يف �أدبياته، 
ومعظم رو�ياته كما �لرو�ية �الأخرية 

�لتي �أمامنا " �شيطنات �لطفلة �خلبيثة 
�ل�شنة  �لعربية  �ىل  ترجمت  " و�لتي 

�ملا�شية : معظم رو�ياته تتعامل مع 
حاالت �لع�شق و�حلب، وتعد من 

�أ�شهر �أدب " �ل�شهوة " لكنها بعيدة 
عن �اليروتيكة، الأن يو�شا يتعامل مع 

�ل�شخ�شيات بح�س مرهف كالر�شام 
�ملاهر �لذي يزيل �مل�شافة بني �لكتابة 

و�لر�شم، يتعامل مع �لظاهرة �الن�شانية 
وحاجات �لب�شر بقلم �لرو�ئي �لبارع 
في�شمو يف �مل�شاعر و�ملمار�شات �ىل 

�أماكن �أخرى بعيدة عن �ل�شوقية.
تدور �أحد�ث �لرو�ية " �شيطنات �لطفلة 
�خلبيثة " حول �شاب و�شابة من �ألبريو 

تتقاطع طرقهما يف عدة �أماكن يف 
�لعامل، حيث �لتقى �ل�شبي ريكاردو 

و�لبنت �أوتيال يف حارة متو��شعة يف 
مدينة 

مري�فلودي�س، وقع �ل�شبي يف حبها 
لكنها مل تبادله �حلب بل ر�وغته 

و�بتعدت وكانت تختفي عنه يف كل 
مرة يلقاها من جديد. �بتعدت لتتعرف 
على رجل ثري وت�شعد معه �ىل طبقة 

�لربجو�زيني
وتبتعد عن بيتها �لفقري �ملعدوم ، �لتي 

هربت منه عندما كانت �بنة �لر�بعة 
ع�شرة. �شافر ريكاردو

�ىل باري�س ليعمل كمرتجم للن�شو�س 
و�لندو�ت �الجتماعية و�لدولية ، حيث 

طالقته يف لغات �أخرى
، هناك �لتقى بحبيبته مرة �أخرى لكنها 

كالزئبق غابت و�ختفت مرة �أخرى،. 

ومن ثم عادت ملدريد
يو�شا يتقن �لتالعب يف �الأحد�ث كما 
يتقن �لتالعب باحلروف و�لكلمات ، 

ليجعل من �لعالقة �لعبثية
لعبة مثرية و�شيقة. جتعلك ترك�س 

الهثا ور�ء �أحد�ثها، فت�شبح جزء� من 
�للعبة ذ�تها. ميتاز �لرو�ئي بو�شفه 

�لدقيق لالأماكن، ولالن�شان وت�شرفاته، 
فهو ي�شف �حلارة �لتي عا�س فيها يف 
باري�س وكاأنه فرن�شي قلبا وقالبا، كما 

ي�شف ظاهرة تربية �خليول و�شباق 
�خليل يف �جنلرت� وكاأنه ولد هناك.
نف�س �ل�شيء بالن�شبة ملدريد يدخلك 

�ىل كل �الأماكن، ي�شتح�شرك لتقيم معه 
هناك. ي�شف �الأ�شياء ب�شكل م�شتفي�س 
وي�شطح �أحيانا يف �لو�شف حيث من 
�ملمكن �ن ي�شف لنا �شارعا �أو �ن�شانا 
على مد�ر �أ�شطر عديدة دون ملل. من 

ميز�ت لغته يربع يو�شا من خالل 
�لكتاب بو�شف وت�شجيل �لفرتة 

�لزمنية يف �أوروبا من جهة ويف 
�ألبريو من جهة �أخرى وذلك من �شنة 

1950 وحتى 1990.
فهو يو�كبنا من خالل بطل �لرو�ية 

باأحد�ث تاريخية مرت بها �ألبريو بني 
1968 وحتى 1980. ي�شركنا يف فرتة 

�لهيبيني �لتي �جتاحت �وروبا يف 
�شنو�ت �ل�شتني و�ل�شبعني. يتطرق �ىل 
�ل�شيوعية و��شكاالتها يف تلك �ل�شنو�ت 

يف �الحتاد �ل�شوفييتي، كمايطلعنا 
عن كثب على فرتة حكم فر�نكو يف 

��شبانيا باال�شافة لكل هذ�، يلعب 
يو�شا يف �لن�س �لرو�ئي كما يلعب 

�لطفل يف معجونته فهو يقّدم �ملوؤخر، 
ويوؤخر �ملقدم، ويفعلها مبهنية مطلقة 

دون خد�س للن�س. وذلك ي�شيف رونقا 
وجماال للن�س �العجازي.

لذ� : يو�شا يعترب من هوؤالء �لرو�ئيني 
�لكبار �لعظام �لذي يجب �أن نقر�أ لهم، 
دون عالقة يف رو�ية دون �أخرى، فكل 

ما كتبه ي�شتحق �لقر�ءة يف نظري 
بالرغم من �نه �أحيانا يتورط بال�شيا�شة 

�لتي توؤذي مركزه �الأدبي
ال ميكننا قر�ءة رو�ية ماريو بارغا�س 

يو�شا" �شيطنات �لطفلة �خلبيثة " دون 
�أن ننبهر برب�عة �ل�شرد وعمق ن�شجه 
�لذي يحملنا على �متد�د 400 �شفحة 

من �حلكاية بال ملل و ال �شجر.
هذ� �لبناء،و هذه �لهند�شة �لفّعالة 

للجمال �خليايل، و �لو�قعي، للمعريف 
ة حّب  و�جلريء، ماز�ل ي�شّدنا لق�شّ

حقيقّية عميقة، حّب ال ي�شفى منه،على 
خلفّية تاريخّية من �لتحّوالت على 

جميع �ل�شعد و�لتي �متّدت من �أو�خر 
�خلم�شينات �إىل بد�يات �لقرن �ملا�شي 
)�شيا�شة، ثورة، متّرد، عن�شرّية(...(.
نقر�أ و نتنقل مع �أحد�ث �لرو�ية عرب 

مدن �لعامل )�لبريو، باري�س،لندن، 
طوكيو، مدريد(

فمّرة نتعاطف مع " ريكاردو" �لطفل 
�لطيب" ومّرة ن�شيع يف متاهات " 

�لطفلة �خلبيثةو �شيطناتها، متاهات 
ظهورها �ملفاجئ و�ختفائها �الأكرث 

مفاجاأة.
�شخ�شّيتها  �خلبيثة،تبد�أ  "...�لطفلة 

بالظهور با�شم "ليلي" �ملزّيف، وما 
تلبث �أن تختفي و�أن تغرّي ��شمها 

يف كّل مّرة وكّل حالة، حّتى تنك�شف 
للقارئ مكائدها و �شيطناتها و 

نزقها،قوتها و�شعفها وع�شقها �ملجنون 

و�لغريب لريكاردو. كل هذ� نر�ه يف 
م�شاهد �يروتيكّية �شرعان ما تتبّخر 

باختفائها من جديد..
ريكاردو" �لطفل �لطيب")هكذ� تناديه 
�لبطلة(، �ملثقف، �لعا�شق �لذي كاد �أن 

يع�شف بحياته،ع�شقه �لالم�شروط 
للطفلة �خلبيثة،وذلك مبحاولة 

�النتحار، لوال �ملت�شّرد �لذي �أنقذ حياته 
و برغم ندب �حلزن �حلميم مل ي�شَف 

من ع�شقه هذ� طيلة حياته..
يف �جلانب �الآخر من عالقته �لعاطفّية، 
يفتح �أمامنا ريكاردو باب مكتبة كبرية 

من �الأدب و�لفنون و�مل�شرح. �إذ على 
�متد�د �لرو�ية،ودون ��شقاطات يدّلنا 

على �أ�شماء �أدباء من ذلك حبه لالأدب 
ة ت�شيخوف و �يفان  �لرو�شي،خا�شّ
بونني، �ل�شاعر �الأرجنتيني �لكبري 

خورخي بورخي�س، وال نن�شى مد�م 
بوفاري لفلوبري و دوري�س لي�شنغ 

وبول �أو�شتري...
كذلك �مل�شرحيات فيدخلنا عامل 

�مل�شرح،من موليري �إىل �نتظار غودو 
�إىل �لديكور و�الإ�شاءة...وغري ذلك.

رمبا ريكاردو هو �لوجه �الآخر للكاتب، 
ماريو بارغا�س يو�شا �أو بع�شا منه  
رمّبا كما قيل عن �لرو�ية �أّنها حتمل 

مالمح بيوغر�فية.
وتبقى هذه �لرو�ية حافلة باأحد�ث 

ن�شف قرن �شهد فيه �لعامل �لكثري 
من �لتحوالت و�ل�شدمات �ل�شيا�شية 
و�لثقافية و�الإجتماعية �لتي و�شعها 

ماريو بارغا�س يو�شا م�شهدً� خلفيًا 
متاهت فيه �حلياة �لو�قعية بال تقنيات 

�أو فنتازيات متيزت بها �لرو�ية 
�الأمريكية �لالتينية �حلديثة.

ففي �ل�شتينيات �شجع تطرف �لي�شار 
على �شعود �أنظمة �حلكم �لع�شكرية يف 

�أمريكا �لالتينية. �لتي قامت بتدمري 
مو�قع �حلاملني بالثورة ، موت �لبدين 

بول. كما �أن نهاية ثورة �لطلبة يف 
باري�س �أدت �ىل �إختفاء �شاللة كاملة 

من �مل�شاهري –مورياك ، كامو ، �شارتر 
، �آرون ، مريلو ، بونتي ، مالرو – 

لياأتي بعدها "جيل �لتدمرييني" 
من نوع جاك دريد� و جيل دولوز 

�ملفهومني" و�لتي  وغري  "�ملتعجرفون 
�أ�شبحت ثقافة �جلمهور �لو��شع يف 

ظلهم "�أكرث تفاهة". 
ويف �ل�شبعينيات ن�شاأ يف لندن جيل 

من �ل�شبان �مل�شاملني و�ملتحررين من كل 
�لتقاليد و�لقيم �الإجتماعية و�ل�شيا�شية 

�ل�شائدة "�لهبيز" ولكنهم ��شت�شلمو� 
لتاأثري �ملخدر�ت ، و�لعالقات �جلن�شية 

�الإباحية ، و�ملو�شيقى �ل�شاخبة ، 
و�حللم �لهذياين و�شببت لهم تلك 

�ملمار�شات �لكثري من �مل�شاكل �ل�شحية 
و�الأ�شرية لتاأخذ ، هذه �حلركة ، 
طريقها �ىل �لتفكك وتتحول �ىل 

�شمن  برجو�زية" دجمت  "تقليعة 
�لثقافة �لر�شمية : موت �لر�شام �لهيبي 

�لالحقة  للحقب  ويبقى   .- – بارتيو 
�شخ�شية – ريكاردو �شومو كوريثو 

يقابله  �لطيب  بقلبه  �ملعتدل  – �ملثقف 
يف �جلانب �الآخر رجل �ملافيا �ملتوح�س 
– وال نعرف �ىل �ين ينتهي  – فوكود� 

�ل�شر�ع.
لقد ��شتطاع ماريو �أن ي�شّد �لقارئ 

ويهبه متعة �لقر�ءة يف رو�يته �ملحبكة 
بحرفّية عالية، كيف ال يفعل ذلك وهو 

يدرك معنى هذه �ملتعة.

شيطنات الطفلة الخبيثة
عر�س : زينة الربيعي 

يف جمموعة �ل�شاعرة و�لرو�ئية �ملغربية 
فاحتة مر�شيد �لتي حملت عنو�ن »ما مل يقل 

بيننا« �شعر هادىء �لنب�س على كثافة ما 
يحمل ووجد�ين بعيد �الأغو�ر يف �لنف�س 

دون �شخب �و هدير.
وهذ� �لذي مل يقل وقالته �ل�شاعرة �شعر جند 
فيه عميق �لبوح ياأتي يف �شور هادئة يغلب 

�لرمزي على كثري منها كما جند ق�شائد 
�ملجموعة متالحمة متد�خلة حتى نكاد نقول 

�نها ق�شيدة و�حدة.
و�لو�قع �نه لي�شت هناك يف �ملجموعة 
ق�شائد مق�شمة منف�شلة حتمل كل منها 

عنو�نا وتقول لنا �ين تبد�أ حدودها -من 
حيث �ال�شطر- و�ين تنتهي.

�ل�شاعرة تركت �شفحاتها دون تق�شيم ودون 
عناوين وحيث تنتهي �شفحة تبدو لنا 

خامتة ق�شيدة لتبد�أ �شفحة �خرى توحي 
بانها بد�ية �خرى.. ال نلبث �ن جند تالحما 

وتكامال و��شتئنافا هنا �و هناك ملا �شبق. 
فكاأن كل �شيء يف �ملجموعة هو نتيجة 

جتربة و�حدة و�بن حالة و�حدة تعددت 
�ألو�نها لكنها بقيت يف �شبه تو�أمية و��شحة.

فاحتة مر�شيد تقول بهدوء �أخاذ يحمل 
�لقارىء �ىل عامل من �الغو�ر �ملر�شومة فنيا 
بطريقة تفي�س �يحاء و�متاعا. و�ملجموعة 

ت�شكل كتابا ما يقال فيه بالفرن�شية �ملعربة 
�نه »�أجنليه �ر�ب« �ي يجمع بني �للغتني 
�لعربية و�الجنليزية. �ال�شل هو �لن�س 

�لعربي �لذي كتبته فاحتة مر�شيد ومقابله 
ترجمة �ىل �الجنليزية قام بها نور �لدين 

زويتيني فجاءت �شديدة �ل�شبه باال�شل 
�لعربي.

جاء �لن�س �لعربي يف 72 �شفحة متو�شطة 
�لقطع كما جاء �لن�س �ال جنليزي يف 72 

�شفحة ماثلة. وقد �تبع �ملرتجم ف�شال عن 
روحية �لن�س �ال�شلي منط تق�شيم �لق�شائد 

-�و �لق�شيدة �لكربى- نف�شه.
�شدرت �ملجموعة عن �ملركز �لثقايف �لعربي 

يف �لد�ر �لبي�شاء يف �ملغرب وبريوت يف 
لبنان.

�لدكتورة فاحتة مر�شيد �ملولودة يف 
مدينة �بن �شليمان �ملغربية هي طبيبة 

�طفال وتكتب �ل�شعر و�لرو�ية ولها بر�مج 
تلفزيونية تربوية �شحية و�خرى �دبية 

�شعرية.
نبد�أ مبا نفرت�س �نه �لق�شيدة �الوىل فنقر�أ: 

»جريحان
نحرت�س من ليل
�نتظرناه طويال

وكان �ق�شر من لذة...
تنقر دقائقه

على تعبنا
كوهم بهدوء..

قد كان حلمنا وعد� ب�شخب.
»جريحان

و�لعتمة لل�شوء
ن�شيان
و�شفاه

بطعم �لرماد
تبلل

جمر �لعتاب.«
تنتهي �ال�شطر يف منت�شف �ل�شفحة فننتقل 

�ىل �شفحة جديدة ونقر�أ ت�شوير� ح�شيا 
ومعنويا لو�شع »مادي« يتحول �ىل حالة 

نف�شية »يف �ملمر �ملف�شي �ليك/ ت�شتبقيني 
و�قفة/ كنخلة../ ال حت�شن �خل�شوع.«

ننتقل من هذه �ل�شفحة �لفارغة يف ن�شفها 
�الخري �ىل �شفحة جديدة فيها ثالثة ��شطر 

ت�شكل �شورة موحية جميلة جتمع مبتعة 
بني �شدين �و نقي�شني. تقول مبا يبدو تتمة 

ملا �شبق:
»�رفع �غ�شاين

�ىل �ل�شماء..
نحو �غو�ري.«

وننتقل �ىل �شفحة جديدة ب�شطرين 
يفي�شان متعة يف ��شتخد�مهما ملا يبدو 

تناق�شا. تقول متابعة ما قالته:
»كم يلزمك من رحيل

لتعود �أكرث »
ويف �ل�شفحة �جلديدة �لتالية تقول 

�ل�شاعرة:
»جريحان

وهذ� �لليل مرتب�س
كخطيئة

م�شرعة على �ل�شماء
و�أكف ال ترى مربر�

مل�شافحة �لقمر.
» بعد ذلك �شفحة جديدة فيها تتمة �و 

خال�شة، تقول:
»كم يلزمني من جميء

البتعد �كرث«.
وننتقل �ىل �شفحة �خرى فنقر�أ:

»جريحان
وتطن كوؤو�س

كخيبة ظن
وهذ� �حلر يف �شماتة

يثلج �حلو��س
وت�شقط �الع�شاء

عن بع�شها
يف �شجر«..

ومن هذه �ل�شفحة �ىل �شفحة �خرى نقر�أ 
فيها ما يبدو خامتة �ذ تقول فاحتة مر�شيد:

»كم يلزمنا من �شقوط
لننه�س �كرث »

وننتقل �ىل ما يبدو مو�شوعا �آخر عند 
�ل�شاعرة �لتي تتد�خل مو�شوعاتها يف 

وحدة ع�شوية ووحدة يف �لتجربة 
�ل�شعورية حيث تقول يف جو حافل 

بااليحاء فيه يت�شافر �حل�شي و�لرمزي على 
خلق �شور ومتعة من �ملحزن ومن �لغربة، 

تقول:
»غرفة بلون �النني

��شاعت زرقتها
حيث �شاع �ملثنى

لن يقوى �شبقك
على ترميم �حلكاية..

عا�شقة
كنتها

تتنكر يل
بغربة �ل�شرير

وكحلي �ل�شائل
يوقع �لو�شادة..

بني �شورة غ�شبي
وهدوئك �مل�شطنع

تعجز دمعة
عن فك ح�شرجة

تنح�شر بيننا.« 
»رويرتز«

فاتحة مرشيد تبوح شعرا بما 
»ما لم يقل بيننا«

�شة ناجي نعمان للثَّقافة  �شدر عن موؤ�شَّ
ان كتاُب »�أنا و�لِكتابة« للعالَّمة  باملجَّ

�لعر�قيِّ �ُشهيل قا�شا.
كر  ابق �لذِّ وكان قا�شا ناَل عن موؤلِّفه �ل�شَّ

فاع عن  جائزَة �الأديب مرتي نعمان للدِّ
�للُّغة �لعربيَّة وتطويرها للعام �حلايل 

2011 من �شمن جو�ئز ناجي نعمان 
�الأدبيَّة �لهادفة.

ُن غالَف �لكتاب لوحٌة حلبيب  ُتزيِّ
ياغي.. وقد جاء يف كلمة ناجي نعمان 

يف �لكتاب و�شاحِبه: »�الأب �شهيل 
قا�شا، �شاِحُب �ملُ�شنَّفات و�ملوؤلَّفات 
�ملَطبوَعة �لَّتي بلَغِت �ملئَة مع كتابه 

ر، مل َيَنْل جائزَة �لو�ِلد �حلبيب  �حلا�شِ

الأنَّه د�فَع عن �للُّغة �لعربيَّة �أو �شعى 
رياينُّ �ملَوِلد  لَتطويرها، بل الأنَّه، هو �ل�شُّ

بية و�لثَّقافة، عرَف  و�للِّ�شان و�لرتَّ
َة تلك بلُغة  كيف ينقُل معرفَته �ملَو�شوعيَّ

َمها على �لعامَل �لعربّي،  اد، َكْيما ُيَعمِّ �ل�شَّ
من �أق�شاه �إىل �أق�شاه.. َهنيًئا لالأب 

اد  قا�شا كتاُبه �ملئة، وَهنيًئا الأبناء �ل�شَّ
وَبناتها ما �شيقر�أونه يف هذ� �ملوؤلَّف 

عار�نا  اينِّ �جلديد، َولَْيِع�ْس �شِ �ملَجَّ
ة و�ملُنَفِتَحة،  �لقاِئالن: »�لثَّقافة، �حُلرَّ

الم«، و«�لثَّقافُة ال ُت�شَرى وال  ت�شنُع �ل�شَّ
ُتباع«.

ا �ُشهيل قا�شا فموؤلٌِّف وكاتٌب عر�قّي،  و�أمَّ
من مو�ليد باخديد� »�ملو�شل - �لعر�ق« 

عاَم دكتور يف �لتَّاريخ �الإ�شالمّي، وقد 
َة �ملذكورَة يف �لعر�ق قبل �أن  �َس �ملادَّ درَّ
ينتقَل �إىل لبناَن »1992«، ويرتقَي �إىل 

رجة �لكهنوتيَّة »1994«.  �لدَّ
َة  َة �الإ�شالميَّات ومادَّ ا مادَّ �ُس حاليًّ ُيدرِّ

�ث �لعربيِّ �مل�شيحيِّ يف معهد  �لرتُّ
ي�س بولُ�س للفل�شفة و�لالَّهوت  �لقدِّ

ة �لتَّاريخ  »حري�شا – لبنان«، �إىل مادَّ
�الإ�شالميِّ و�لفل�شفة �الإ�شالميَّة يف 

جامعة �حل�شارة �لعربيَّة »بريوت«. يف 
نٍَّف وكتاٍب يف  ر�شيده نحو مئة ُم�شَ

م يف �شالون ناجي  مياديَن خمتِلَفة. ُكرِّ
نعمان �الأدبيِّ �لثَّقايفِّ »«لقاء �الأربعاء«، 

ت�شرين �لثَّاين 2010«.

س���ه���ي���ل ق����اش����ا وال���ك���ت���اب���ة
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يف جتربة فنية مثرية ومتعة �شافر 
بنا ر�شام �لكاريكاتري�مل�شري �لكبري 

�أحمد طوغان عرب �لزمان و�ملكان وقدم 
لنا جمموعة من �للوحات �لفنية عن 

م�شر يف ع�شر �الأربعينيات ونقلنا �إىل 
ذلك �لعامل �جلميل عامل �لذكريات �لذي 

نفتقده كثري� �الآن فهو و�إن كان يقدم 
لنا �شور� من م�شر �لقدمية يف �لقرن 
�ملا�شي �إال �أنه يوؤرخ يف نف�س �لوقت 

حلالة عامة عا�شها �لب�شر يف زمن 
ما�س  وهي حالة �لب�شاطة و�لهدوء 

و�جلمال و�الأريحية يف كل �شيء  
وهو ما ينعك�س بو�شوح على وجوه 

�شخو�س لوحاته . و�لفنان طوغان 
ر�ئد من رو�د فن �لكاريكاتري يف 

�لعامل �لعربي وله �شوالت وجوالت 
يف ربط كاريكاتري�ته بال�شيا�شة 

و�الحد�ث �ل�شاخنة يف �لعامل. وتعد 
جتربته �لفنية �جلديدة يف �ل�شفر 

عرب �لزمان و�ملكان حيث م�شر يف 

�لن�شف �الأول من �لقرن �لع�شرين 
مبثابة ��شرت�حة فنية يبدع فيها �أعماال 

خمتلفة وباأ�شلوب خمتلف و�إن كان 
ال يخلو من �لطر�فة و�جلمال �لذى 

تتميز به �أعماله �لكاريكاتريية. وحول 
هذ� �ملعر�س كان هذ� �حلو�ر: 

* ملاذ� م�شريف �الأربعينيات حتديدً� ؟
ـ  ع�شر �الأربعينيات من �لفرت�ت 

�لعزيزة �إىل قلبى  وهو يثري يف نف�شي 
د�ئما �حلنني و�ل�شوق الأنه يذكرين 

ب�شباي و�شبابي يف تلك �لفرتة فلقد 
عا�شرتها بالكامل وع�شت �أحد�ثها  

وهي �لفرتة �لتي بد�أ فيها وعيي 
�الإدر�كي يزد�د مبا يحدث حوىل من 
�أحد�ث �شيا�شية و�جتماعية كما �أنها 

تعك�س �أو�شاعا كانت موجودة يف 
م�شر وغريها من �ملناطق �لعربية 

بحكم �لت�شابه �إىل حد ما بينها وبني 
بع�س �لبيئات �لعربية . وكانت هذه 

�مل�شاهد�ت حا�شرة يف عقلي طول 

�لوقت وتلح على �أن �أقدمها الأبناء هذ� 
�جليل من مل يعا�شرو� تلك �الأحد�ث 

الأنني �أريدهم �أن يرو� هذ� �لع�شر 
بعيونى من خالل �للقطات �لتي 

ر�شمتها لب�شر و�أماكن تر�شم مالمح 
هذ� �لزمن وتلك �الأيام �خلو�يل �لتي 

�أمتنى لوعادت ثانية ولكن هيهات.
*وماذ� حملت �إلينا لوحاتك من ذلك 

�لع�شر؟
ـ لقد تز�حمت �ملناظر و�للقطات 

و�الأحد�ث �لتى كانت تت�شابق �أمام 
ري�شتي كي تلتقطها من �لذ�كرة �إىل 

�للوحة ووجدتني �أ�شتجيب لكل 
�لذكريات ف�شجلتها و�أنا �أعاي�شها 

معاي�شة كاملة من خالل �حلالة �لفنية 
�لتي كنت عليها و�لتي من خاللها 

��شتعدت �شكل �ل�شو�رع و�حلار�ت 
و�الأ�شخا�س و�ملباين و�لطرق 

و�ملقاهي. فهناك مثال حمطات �ل�شكة 
�حلديد و�حلو�ري �ل�شعبية  و�أوالد 

�لبلد �جلدعان  وبنت �حلتة �جلميلة 
�ل�شقية و�جلدعة يف نف�س �لوقت 

وماليتها �للف �ل�شهرية يف تلك 
�لفرتة . و�أي�شا مناظر �لريف �جلميل 

�لقدمي �لذي مل يعد له وجود �الآن 
يف ظل تغري �ل�شورة وطغيان �ملدن 

�الأ�شمنتية على �خل�شرة و�ملياه . 
وحتى �لقرد�تى �لذى كان ي�شري يف 

�ل�شارع يقدم عرو�شا للنا�س  �شورته 
بري�شتي ب�شكل طريف وم�شحك 

يالئم �ملو�شوع . وكذلك �الحتفاالت 
�ل�شعبية �ل�شهرية مثل طهور �الأوالد 

وزفة �ملطاهر �ل�شهرية يف �الأحياء 
�ل�شعبية �مل�شرية . و�أفر�ح �والد �لبلد 

و�أهل �لريف �لب�شطاء ومدى �لفرحة 
�لتي تك�شو �لوجوه يف تلك �ملنا�شبات 

بعيد� عن �لبهرجة و�الإ�شر�ف �لذي 
�أ�شبح �شمة بغي�شة يف �أفر�ح هذ� 

�لع�شر. وهناك �أي�شا لقطات ر�شمتها 
حلفالت �لتحطيب وهي �حتفالية 

معروفة الأبناء �لريف يف منا�شباتهم 
�ل�شعيدة حيث يت�شابق �لرجال من 

�أهل �لقرية ويتبارون يف �لرق�س 
بالع�شا و�لتحطيب و�شط حالة من 
�ل�شعادة �لتي تعلو �لوجوه حينما 

كنا جنيد �الحتفال مبنا�شباتنا ب�شكل 
جميل .

* ما �أطرف �للوحات من وحي م�شر 
يف �الأربعينيات  ؟

ـ  لوحة "�جلو�ب" فهذه �للوحة توؤرخ 
حلالة عا�شها �الإن�شان ب�شكل عام يف 

ع�شر مل يعرف فيه �أيا من و�شائل 
�الت�شال �حلديثة ال �لتليفون وال 

�ملحمول وال �الإنرتنت وكان �جلو�ب 
�أو �خلطاب هو همزة �لو�شل �لوحيدة 

بني �لنا�س و�شلوى �مل�شافرين من 
�لغربة وكان ي�شتغرق وقتا طويال 

حتى ي�شل من �ملر�شل �إىل �مل�شتقبل 
ولذلك كانت له فرحة كربى حلظة 

و�شوله عندما ينادى �لبو�شطجي - 
�شاعي �لربيد - �أمام �أحد �لبيوت : 

يف  عالقا  �مل�شهد  هذ�  وظل  " بو�شطة 
ذهنى ف�شورته يف �إحدى �للوحات 

�لتي حتمل نف�س �ال�شم . وهى تعك�س 
كم نحن �الآن مرفهني وميزين مبا 

نحن فيه من و�شائل �ت�شال وتو��شل 
مع �الآخرين عرب �آالف �الأميال . �أي�شا 

من �للقطات �لطريفة لقطة لفرقة 
ح�شب �لله وهي �أ�شهر فرقة مو�شيقية 
�شعبية على مد�ر تاريخ م�شر ب�شكلها 

وزيها �ملميز.
* ما �أكرث �الأحد�ث �لتي �شجلتها 

ري�شتك وكنت متاأثر� بها؟
ـ  هناك حلظات يف تلك �لفرتة كانت 
�شعبة جد� لي�س علّى وحدى و�إمنا 

على كل �لعرب و�مل�شلمني وهي فرتة 
حرب 48 �أو نكبة فل�شطني فهذه 

�لفرتة من حياتي كانت قامتة �شود�ء 
ملا حملته لنا من كو�رث وقد �شجلتها 
باعتبارها من �أهم �أحد�ث تلك �لفرتة 

وال ميكن جتاهلها رغم �شعوبتها على 
�لنف�س ورمبا هى �حلدث �لوحيد �لذى 

ميثل �جلانب �لقامت يف هذ� �ملعر�س 
على عك�س باقي �للوحات �لتي حتمل 

طر�فة و�ألو�نا ز�هية وحالة من 
�لن�شوة و�حلنني �إىل �ملا�شى.

الفنان التشكيلي أحمد طوغان:

حاورته: �سفاء عزب

م�سر يف االأربعينيات مراآة لع�سر افتقدنا جمالياته
تحية عبد الناصر

زوجة ال يعنيها لقب حرم الرئي�س

نكبة فل�سطني اأ�سواأ حدث خرج من ذاكرة االأربعينيات اإىل لوحاتي

قلبى اإىل  اللوحات  اأحــب  الطهور"  و"حفلة  و"التحطيب"  "اجلواب" 

يف حني يرتبط ��شم �شوز�ن مبارك 
زوجة �لرئي�س �مل�شري �ملخلوع ح�شني 
مبارك بق�شايا ف�شاد وحتقيقات وحب�س 

وتنازل عن متلكات ت�شدر �ل�شرية 
�لذ�تية لزوجة �لرئي�س �ال�شبق جمال 
عبد �لنا�شر م�شجلة �متنان �ملو�طنني 

ونظر�ت �لعرفان يف عيونهم.
وعلى عك�س �شوز�ن �لتي كان لها 

ح�شور طاغ يف �حلياة �لعامة ويف 
�مل�شهد �ل�شيا�شي يف �ل�شنو�ت �الخرية 

عا�شت حتية كاظم زوجة عبد �لنا�شر 
يف �لظل ومل يكن يعنيها طو�ل 18 عاما 

كان فيها زوجها ملء �ل�شمع و�لب�شر 
�ال �أنه »زوجي �حلبيب.. �أي ال رئا�شة 

�جلمهورية وال حرم رئي�س �جلمهورية« 
كما تقول يف �ملقدمة.

و�شدر كتاب »ذكريات معه« يف �لقاهرة 
عن د�ر �ل�شروق ويقع يف 136 �شفحة 
كبرية �لقطع ��شافة �ىل 110 �شفحات 
�أخرى ت�شغلها �شور لعبد �لنا�شر منذ 

�شباه حتى وفاته يوم 28 �شبتمرب/ 
�أيلول 1970 وت�شغل فرتة رئا�شته 

�جلانب �الكرب منها.
ومن بني ع�شر�ت �ل�شور لعبد �لنا�شر 

يف م�شر وخارجها ال توجد �شور 
ر�شمية لزوجته با�شتثناء �شورة و�حدة 
ب�شحبة زوجة رئي�س ز�ئر وكتب حتتها 

»«حتية« يف �أحد �ال�شتقباالت �لر�شمية 
باملطار.«

وكان عبد �لنا�شر قائد� لتنظيم �ل�شباط 
�الحر�ر �لذي جنح يف يوليو/ متوز 

1952 يف �نهاء حكم �أ�شرة حممد علي ثم 
�أعلن �حلكم �جلمهوري يف �لعام �لتايل 
وتوىل عبد �لنا�شر رئا�شة �جلمهورية 

منذ 1954 حتى وفاته.
وحتية �لتي تزوجت عبد �لنا�شر يوم 
29 يونيو/ حزير�ن 1944 تروي يف 

�شريتها �أنها عا�شت �شنو�ت دون �أن 
تكتب مذكر�تها وفكرت يف �الأمر الأول 
مرة حني كان زوجها »يف �شوريا �أيام 

�لوحدة يف �شنة 1959 » وو�ظبت على 
�لكتابة نحو ثالث �شنو�ت وكان يرحب 

بذلك.
وتقول �نها غريت ر�أيها »ال �أريد �أن �أكتب 

�شيئا. وتخل�شت ما كتبت و�أخربت 
�لرئي�س فتاأ�شف« وقال لها »�فعلي ما 

يريحيك.«
وت�شيف »كتبت عما �أذكره من مو�قف 

ومفاجات ما كان يح�شل يف بيتنا وما 
كنت �أ�شمعه و�أ�شاهده بعيني وما كان 

يقوله يل �لرئي�س. وقررت �أال �أكتب �أبد�. 
وقلت له.. و�أنا مايل.. و�شحكنا« ثم 

تروي �أن عبد �لنا�شر »كان �آ�شفا الأين مل 
�أ�شتمر يف �لكتابة وتخل�شت ما كتبت«.

وت�شجل �أنها بد�أت �لكتابة مرة �أخرى 
عام 1972 ولكنها مل حتتمل وتوقفت 

عن �لكتابة وتخل�شت ما كتبت ثم 
ر�أت �أن تكتب يف ذكرى وفاته �لثالثة 

1973. وكان عبد �حلكيم �لطالب بكلية 
�لهند�شة بجامعة �لقاهرة �أ�شغر �البناء 

يف �لثامنة ع�شرة هو �لذي �ألح عليها �أن 
تكتب ليعرف كل �شيء عن �أبيه.

وتقول �ن عبد �لنا�شر رغم رحيله 
يف قلوب �مل�شريني �لذين يحيطونها 

بالتكرمي وير�شلون �ىل �لبيت برقيات 
ور�شائل وق�شائد وكتبا من م�شر 

وخارجها. وتعرتف باأن نظر�ت �لوفاء 
و�لعرفان �لتي تر�ها يف عيون �لذين 

ي�شارعون �ىل حتيتها يف �أي مكان 
»حتية جلمال عبد �لنا�شر. وكل ما �أالقيه 

من تقدير فهو له.«
وت�شجل �أن عبد �لنا�شر ليلة ثورة 23 
يوليو 1952 د�عب �أوالده هدى ومنى 

وخالد وعبد �حلميد ثم �رتدى �لزي 
�لع�شكري ف�شاألته �ىل �أين يذهب �الآن؟ 
»وكانت �أول مرة �أ�شاأله �أنت ر�يح فني 

منذ زو�جنا« فلم يخربها ب�شيء بل 
قال بهدوء �ن عليه �أن ينتهي �لليلة من 

ت�شحيح �أور�ق كلية �أركان �حلرب 
وعليها �أال تنتظر رجوعه �ال بعد ظهر 

�لغد.
وتقول �ن �لفجر حمل �ليها �لب�شرى 

»و�أخذت �أبكي وقلت.. �الآن �أنا فهمت.. 
�نه �نقالب ع�شكري... قلت مرة �أخرى.. 

�أنا �الآن عرفت �أنه �نقالب ع�شكري 
وجنح. ب�س فني جمال؟ �أريد �أن �أطمئن 

عليه. 
وكنت �أبكي وبقيت جال�شة حتى �ل�شباح 

مل �أدخل حجرة �لنوم« ثم جاءها ثروت 
عكا�شة يف �ل�شباح وهناأها و�أبلغها �أن 
عبد �لنا�شر يف �لقيادة �لعامة للقو�ت 

�مل�شلحة.
وتر�شد �ملذكر�ت �حلد �لفا�شل بني �لعام 

و�خلا�س يف حياة عبد �لنا�شر.
فتقول حتية �ن �أع�شاء جمل�س قيادة 

�لثورة كانو� �أحيانا يجتمعون يف 
�لبيت حتى �ل�شباح �أو �لظهر ثم 

يذهبون ويعودون مرة �أخرى بالليل 
»وكانت �لقو�نني �لتي ت�شدر و�أقر�أها 

يف �جلر�ئد و�أ�شمعها يف �الذ�عة ت�شدر 
�أغلبها بعد �الجتماعات �مل�شتمرة يف 

بيتنا.«
وتكتب بعفوية عن ده�شتها حني ترد 

على �لتليفون »وكنت �أ�شمع كلمة وزير 
ومل �أعتد �شماعها �ذ كيف يتحدث وزير 
ويطلب بيتنا يف �لتليفون؟« �أما �ملكاملة 

�لتي �شعدت بها حتية فكانت من �أم 
كلثوم �لتي قابلت عبد �لنا�شر وطلبت 

�أن تزور زوجته.
وتقول �ن عبد �لنا�شر كان يرجع »مبكر� 

يعني �ل�شاعة �لو�حدة �أو �لثانية �أو 
حتى �لثالثة �شباحا �أما عند رجوعه 

�ل�شاعة �ل�شابعة �شباحا فكان ينام 
�شاعات قليلة ويخرج قبل �لظهر.«

وت�شجل �أن عبد �لنا�شر بعد �شهور 

من �عالن �جلمهورية عام 1953 كان 
م�شغوال با�شد�ر �شحيفة »�جلمهورية« 

وكان ير�جع �أعد�دها �لتجريبية يف 
�لبيت قبل �ل�شدور »وكانت �لفرحة على 

وجهه وهو ي�شلمني �لعدد �الول »7 
دي�شمرب/ كانون �الول 1953«. 

وكنت �أعتز بجريدة �جلمهورية ملا 
�شاهدته من �هتمام جمال عبد �لنا�شر 

بها.. كانت مقاالت مهمة ت�شدر يف 
جريدة �جلمهورية با�شم �أنور �ل�شاد�ت 

و�لذي كان يكتبها هو جمال عبد 
�لنا�شر.. ويف مرة قلت له.. �ن هذه 

�ملقالة من كالمك وقد عرفته وفهمت �أنك 
كاتبها.. فرد وقال نعم.«

وتلقي �ملذكر�ت �أ�شو�ء على جانب من 
عبد �لنا�شر �الن�شان.. ففي عام 1960 

كانا يف زيارة ر�شمية لليونان و�أبلغ عبد 
�لنا�شر بدعوة �مللك �ىل ع�شاء يجب �أن 
يكون مبالب�س �ل�شهرة للرجال و�لن�شاء 
فقال عبد �لنا�شر �نه لن يرتدي مالب�س 

�ل�شهرة �أو يلغى �للقاء فرد �مللك قائال 
�نه يرحب بح�شور عبد �لنا�شر وينتظر 

زيارته »�ملهم �أن يزور �ليونان«.
ويف �ليونان »وقفت �مللكة بجو�ر 

�لرئي�س »عبد �لنا�شر« لتتاأبط ذر�عه 
ومت�شي بجو�ره فقال لها.. �شاأم�شي 

بجو�ر �مللك و�أنت مت�شني بجو�ر 
زوجتي. ف�شاألته �مللكة.. وماذ� لو 

تاأبطت ذر�عك؟ قال لها.. �ين �أخجل.. 
فرجعت �مللكة ووقفت بجو�ري وقالت 

يل باالجنليزية.. �أعطني يدك �أو �خذ يد 
زوجك..«

وحتت عنو�ن »�لوحدة و�النف�شال« 
تتناول �لوحدة بني م�شر و�شوريا 

»1958-1961« من حلظة �لنهاية حني 
تلقى عبد �لنا�شر مكاملة تفيد بوقوع 
�نقالب ع�شكري يف �شوريا ثم خرج 
وخطب يف �الذ�عة وكانت »متاأثرة 

حلزنه.. ويف نف�س �لوقت للحقيقة مل 
�أكن حزينة لالنف�شال... مل تكن �لوحدة 

بالن�شبة يل �شيئا ��شرتيح له... ز�د عمله 
الق�شى حد ويف �آخر �شنة 1958 مر�س 

بال�شكر.«
وتقول �ن عبد �لنا�شر و�شفها يف 

جل�شة ��شرتخاء على �ل�شاطئ مع وزير 
�حلربية �نذ�ك عبد �حلكيم عامر »�نها 
�نف�شالية ومل تكن تعجبها �لوحدة.. 

و�شحكا. وكانت هي �حلقيقة ف�شحكت 
وقلت.. �نها كانت عبئا و�أزيح.. 

و�شحكنا جميعا.«
وتقول �نه مل يكن يحب �لبذخ و�لرتف 

وال يرى �شرورة الن ت�شاحبه يف �شفره 
باعتبار ذلك »رفاهية ال ير�شى بها... كان 
�لرئي�س ال يقبل هدية �ال من رئي�س دولة 
ويف�شل �أن تكون رمزية« و�نه تلقى من 

روؤ�شاء وملوك �شيار�ت وطائرة وغريها 
و�شلمها للدولة ومل يرتك بعد رحيله �ال 
�لعربة �الو�شنت �ل�شود�ء �لتي ��شرت�ها 

عام 1949.
وت�شيف �أنه عند زو�ج �بنتهما هدى 

قدمت زميلة لها وهي �بنة �شفري �شاعة 
مر�شعة فلم يقبلها عبد �لنا�شر وحث 

هدى على �أن تكتب لزميلتها خطابا 
رقيقا.

»رويرتز«
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�ذ� �معنا �لنظر برو�ية �شاكر �النباري 
)جنمة �لبتاوين ،د�ر�ملدى 2010( 

�شنكت�شف �أن �حد�ثها �ملن�شوية بني 
ف�شولها ومقاطعها �ل�شردية ال تتمحور 

حول �ية ثيمة، �شوى ثيمة �ملوت و�خلر�ب 
و�لرماد �لذي ع�شف بالعا�شمة �لعر�قية 

بغد�د خالل عامي �لعنف �لطائفي 
�لدموي )2006-2007(،ومثلما يتخذ، 

و�حلال هذه، �ملوت له ��شكااًل تتنوع على 
�يقاعات �لرتهيب و�لتخويف ،بني �لقتل 

�غتيااًل، و�ختطافًا،وتفجري�ت،وتلغيمات 
ون�شفًا،يتخذ �خلر�ب و�خلو�ء و�خليبة 

و�الحباط �لذي تعي�شه خملوقات �لرو�ية 
،�أ�شكااًل التقل ترويعًا من �ملوت نف�شه.
فمظاهر �لدمار وتنويعات �لقتل على 

�ال�شم و�للقب و�ملناطقية و�ملذهبية �لدينية 
و�لعرقية ،تطول �المكنة و�حلياة بكل 

معانيها، وهذ� مايجعل �شخ�شيات)جنمة 
�لبتاوين( �خلائفة من جمهولية م�شريها 

�حلياتي، تعي�س و�شط رعب يومي �شامل.
�ن ما تك�شف عنه �لرو�ية �شر�حة من 

��شكال �لقتل و�ملوت جلثث �ل�شحايا يف 
�ل�شو�رع و�ل�شاحات و�النهر و�لقمامات 
و�الماكن �ل�شرية،الياتي هذه �ملرة بفعل 

�شلطة قمعية �شمولية، كما عا�شها �لعر�قيون 
على مدى �كرث من ن�شف قرن، وبالتحديد 
منذ جميء �لع�شكر �ىل �ل�شلطة �ل�شيا�شية 

عام 1958وحتى �شقوط نظام �لبعث 
ربيع عام 2003 ،و�منا هذه �ملرة بفعل 

ملي�شيات �الحز�ب �ملت�شارعة على �ل�شلطة 
�ل�شيا�شية بدو�فع خمتلف �نو�ع �لع�شبيات 

�لتي كانت توؤدي �ىل �لت�شفيات �جل�شدية 
�لفظيعة،ومن هنا ت�شري �حد�ث �لرو�ية 

يف هند�شة و�شناعة �ملوت �ىل معادلة تظل 
على م�شاحة �لرو�ية هي هي يف �مللتقط 

�ل�شردي،وهي �ن �لقاتل يظل جمهواًل،فيما 
تكون جثث �ل�شحايا حتى �ملجهولة �لهوية 

منها،�شحية مادية معلومة ومرئية،وقد 
يح�شل �أحيانًا �ن يتماهى �لثاين باالول 

في�شبح �الثنان جمهولني.
يف �حلقيقة �ن �كرث ما يلفت �هتمام �ملتلقي 

�حتماالت  �حد  يف  يرعبه  �أرى-�أو  –كما 
�شدمة �لقر�ءة للرو�ية �ن �ملنت �ل�شردي 

للرو�ية برمته ،يف�شي �ىل مكان بوؤروي 
خميف ومريب، مكان م�شت عليه �أقد�ر 

وهز�ت وحروب وويالت �نتجتها حكومات 
ع�شكرتارية �و �شمولية قامعة ،لي�شبح يف 

زمن �لرو�ية ر�زحًا حتت بط�س مر�هقة 
وجر�ئم �مللي�شيات و�شر�عات �الحز�ب 

�لدينية �ال�شالمية �لر�ديكالية �لتي تتهافت 
ظاهريًاعلى هام�س �لنظام �لدميقر�طي 
�ن مل تكن غا�شبة عليه يف �لباطن، من 

هنا يظل �ملتلقي على م�شاحة �لرو�ية 
م�شتفزً� وهو يعي�س كابو�س ملي�شيات 

تلك �جلماعات وبع�س �الحز�ب �ل�شيا�شية 
�الخرى �ملهيمنة على �ملكان..�نني �جد من 

�ل�شروري �لتعريف ب�شخ�شيات �لرو�ية 
قبل �خلو�س يف �لتفا�شيل لكي ي�شتطيع 

�لقارىء فيما بعد �ن يتلم�س حيو�ت 
تلك �ل�شخ�شيات يف مو�جهتها لالحد�ث 

�ملفاجئة �لفظيعة و�ملرعبة،كيف كانت 
تنتزع حريتها و�شط فو�شى �لقتل،وكيف 

كانت تقول كلمتها بجر�أة و�شجاعة ما 
يح�شل،وكيف تتاأمل �مل�شهد ،وكيف 

تفكر،وتتنف�س يف منزو�ها �لذي �ختارته 
،�شو�ء يف �ماكن عملها،�ويف بيوتها ود�خل 

��شرها،�و حتى يف حتركها يف �شو�رع 
وحو�ري عا�شمة �أقفرها �خلوف و�ملوت.

و�ل�شخ�شيات �لرئي�شية هي: 
*ز�هر ح�شني �ل�شارد/�لر�وي �لعائد من 

مغرتبه �الوروبي ليعمل ب�شحيفة �ل�شالم 
�لبغد�دية ذ�ت �الجتاه �لليرب�يل و�لتي 

مت تا�شي�شها بعد �نهيار �لنظام �ل�شيا�شي 
�ل�شابق بب�شعة �شهور+ زوجته ن�شال+ 

�البن ه�شام.
*عمر�ن �ملهند�س �ل�شخ�شية �لتي تتعر�س 

�ىل �الختطاف.
*علي حممد �أمني �ل�شحفي و�ل�شاعر �لذي 

�أجد �ن �لر�وي �أواله �همية وتركيزً� يف 
�لرو�ية وهو يعمل بال�شحيفة �لبغد�دية 

ذ�تها. 
*حممد �لربيع �لكاتب و�ل�شحفي يف 

�ل�شحيفة ذ�تها+ زوجته �شعاد. 
*�شهى �لكاتبة و�ل�شحفية يف �ل�شحيفة 

ذ�تها، وهي �ل�شخ�شية �لتي مل تاأخذ 
�لرو�ية  يف  �حلقيقي  –كما�رى-حجمها 

،البل �ن هناك جو�نب مهمة كان باالمكان 
�شردها عنها. 

*�حالم هي �لبغي �لتي ترتاد �شقة جنمة 
�لبتاوين، بعد �أن تكون قد مرت على نزول 
�خرى يف نهار�ت وليايل �حلرب �لطائفية.

*�بو ح�شن �لكتبي �لذي يذهب �شحية 
تفجري �رهابي يف �شارع �ملتنبي، وهو 
�شخ�شية تتماهى مع �شخ�شية �خرى. 

*�ما �ل�شخ�شيات و�الماكن �لثانوية 
فتنح�شر يف: 

*�شخ�شية �شماهر ع�شيقة عمر�ن �ملهند�س. 
*�شخ�شية �بي ج�شام وهو �شاحب �حد 

حمال بيع �خلمور يف �شارع �ل�شعدون 
و�شط �لعا�شمة بغد�د.  

*رو�د حمل �بي ج�شام �ليوميني. 
*�أ�شدقاء ز�هر:علي ونوري 

و�شامي،و�الخري يقتل الحقًا يف جبهة 
�حلرب يف �لكويت.

�ذن هذه هي �شخ�شيات �لرو�ية �لتي 
تعي�س يف ظل ظروف حرب طائفية عمياء 

طاحنة ،و�النباري �ل�شارد/�لر�وي اليروي 
حكايتهم /حكايته فح�شب، بل حكاية 

�ملكان/بغد�د ويا لها من حكاية! 
وتبد�أ �لرو�ية بعد مفتتحها �ل�شردي 

باالختطاف �لذي يلمح �ىل فاحتة �لكارثة 
،بف�شل يحيل �ىل عودة �ل�شارد/�لر�وي 
�ىل مهجره �الوروبي ثانية ،وهو يحمل 

معه �حد�ث ثالث �شنو�ت ووجوه ع�شر�ت 
�ل�شخ�شيات ومئات �لذكريات،يحمل كل 

ذلك من �لعا�شمة بغد�د �لتي تقا�شمتها 
�ل�شر�عات �ل�شيا�شية ،ونا�شفات 

وملغمات �جلماعات �مل�شلحة ،وم�شالح 
�لدول �القليمية و�لعاملية،و�شمن هذ� 

�مل�شهد �جلحيمي �لذي يغيب �ية حماولة 
لال�شتمر�ر ولو باحلد �الدين من �حلياة 

�لطبيعية،لن يكون �مام �لر�وي �شوى 
عبور حدود وطن �حلر�ئق باجتاه مغرتبه 

�الوروبي ،وهناك ترجت �لذ�كرة ،لتك�شف 
عن كل ملتقطاتها من �الحد�ث، و�المكنة 

،و�ل�شور، و�ملخلوقات ،ثم لت�شكل كل 
�لعنا�شر فيما بعد �ملنت �ل�شردي �لرو�ئي 
لـ«جنمة �لبتاوين«،يقول �النباري:«كتبت 

رو�ية جنمة �لبتاوين يف �لد�منارك، 
و��شتغرقت يف كتابتها �شتاءين و�شيفني، 
حيث كنت �أجل�س كل ليلة �ىل كومبوتري 

�ل�شخ�شي الأ�شرتجع �ل�شنو�ت �ل�شابقة 
�لتي ع�شت فيها ببغد�د بني عام �ألفني 

وثالثة و�ألفني و�شتة. وهي مرحلة كانت 
فا�شلة يف تاريخ �لعر�ق. كل ليلة �أعود 

بروحي �ىل �شخ�شيات عرفتها، و�أحد�ث 
كنت �شاهد� عليها، و�أماكن ظلت ر��شخة 

يف ذ�كرتي، �أب�شر �شبابيكها وو�جهاتها، 
و�أ�شم رو�ئحها، و�أتكهن بغر�ئبها. ورغم 

�أن �شخ�شيات �لرو�ية لي�شت و�قعية، �ال �أن 
فيها �أ�شد�ء من �أ�شدقاء، ومعارف، و�أ�شر، 

كلها دخلت يف مطبخ �لرو�ية بهذ� �لقدر من 
�لتخييل �أو ذ�ك. �أبطال �لرو�ية يعي�شون 
يف بغد�د، بروح عدمية تتناغم مع �لو�قع 
�لثقيل �لذي �شاد يف منت�شف �لعقد �الأول 
من �الألفية �لثالثة، ميت�شون حياة بغد�د 

بقوة، يحلمون ويناق�شون �الأحد�ث �لتي 
ت�شاعدت لت�شبح كابو�شا يقود يف كثري من 

�الأحيان �ىل �ملوت �أو �الختطاف«1.
يختار �النباري يف �ل�شطر �الول من �ملفتتح 

�ل�شردي لرو�يته مفردة »�ختطف«كا�شارة 
�شردية �شتف�شي الحقًا من خالل �لف�شول 

و�لوحد�ت �ل�شردية �ملتنية �ىل ��شار�ت 
تر�دفية �خرى حتيل �ىل �ملوت و�لت�شفيات 

و�لتغييب و�خلر�ب ،لكن بطرق و�آليات 
غاية يف �لهمجية و�لفظاعة ،وهذ� ما 

�شيقود �النباري �ىل تتبع و�قتنا�س �دق 

�لتفا�شيل لالحد�ث و�ل�شور عرب �المكنة 
و�ل�شخ�شيات«�ختطف عمر�ن �ملهند�س يف 

�خلريف،ولكن �أي خريف،و�لف�شول تت�شابه 
يف هذ� �لبلد،وكذلك �ال�شهر و�اليام«،كما 

يربز �ملكان »�شقة �لبتاوين«�لذي يكون 
�لبوؤرة �ملكانية �لرئي�شة،وملتقى ومالذً� 
ومنرب حو�ر لل�شحفيني �لذين يعملون 

ب�شحيفة �ل�شالم �لبغد�دية »ز�هر،وعلي 
حممد �مني،وحممد �لربيع«،ت�شاف �ليهم 

�شخ�شيتان مفرت�شتان ،�و بتعبري �أدق 
متخيلتان هما :�بو ح�شن �لكتبي ،وعمر�ن 

�ملهند�س �لذي تربطه مع ز�هر ح�شني عالقة 
حياتية م�شرتكة منذ مرحلة �ل�شبا وحتى 
�لدر��شة �الكادميية مبحافظة �ل�شليمانية 

حيث ينتميان �ىل �لفكر �ل�شيا�شي 
�ملارك�شي،لكن �الول مع بدء �حلرب 

�لعر�قية �الير�نية يغامر بالهروب من 
�جلي�س ومن ثم عبور �حلدود باجتاه منفاه 

�الوروبي ،ليلتقيا يف بغد�د من جديد بعد 
عودة ح�شني حني ��شقطت �مريكا وحلفاوؤها 
نظام �شد�م ح�شني ربيع عام 2003، ��شافة 
�ىل �شخ�شية �حالم �لبغي �لتي تظل ترتدد 

على �ملكان بعد كانت قد مرت على �شقق 
وحمال �خرى طو�ل �شاعات �لنهار باحثة 

عن م�شرتي �لهوى و�شط خماطر �لتحوالت 
�ل�شيا�شية يف �لبالد وبروز �لتيار�ت 

�لدينية �ملت�شددة«�أحالم و�لو�شع �لديني 
�لذي �شيقودها ،كما �كد علي حممد �أمني 

،�ىل �لذبح ذ�ت يوم«)2(. 
�ذن فالرو�ية تختزل حياة تلك �ل�شخ�شيات 
خالل �ندالع �القتتال �لطائفي �لذي �جتاح 

�كرث �ملدن �لعر�قية وبخا�شة �لعا�شمة 
بغد�د ،وتف�شح �لرو�ية من خالل ف�شولها 
ومقاطعها �ل�شردية و�حلو�رية و�لو�شفية 

،�ن �ولئك �ل�شحفيني �لعاملني ب�شحيفة 
»�ل�شالم« الينتمون يف �لثقافة و�لفكر 

�ىل �ية جهة طائفية �و حزبية فئوية،بل 
هم كما تك�شف عنه �لرو�ية كانت لديهم 

مو�قف ر�ف�شة ومدينة لكل ما يجري 
من مظاهر �لعنف و�لع�شبيات،�نها 

�شخ�شيات،علمانية،ليرب�لية تدعو �ىل 
�حلرية و�حلد�ثة و�لتطور �ملعريف 

و�حل�شاري ،�شخ�شيات كانت حا�شرة 
�مل�شهد ،وفاعلة فيه ،بل كما �رى �نها كانت 

متتلك مقومات نف�شية وفكرية ومهنية 
لقهر �لظرف �ملو�شوعي �ملعي�س بالرغم 

من حاالت �لياأ�س و�الحباط �لتي تلب�شت 
و�ذهلت �جلميع،مبعنى �ن �شخ�شيات 

�لرو�ية لي�شت »�شلبية« كما يذهب �لكاتب 
��شعد حممد رحيم يف مقاله«)جنمة 

�لبتاوين(مرجعية �لو�قع ومقت�شيات 
�لفن �لرو�ئي« �ملن�شور يف �شحيفة �حلياة 

�للندنية. 
�لف�شل �الول من �لرو�ية يتمحور حول 

�ختطاف »عمر�ن �ملهند�س »وماي�شكله 
من ردة فعل مرعبة و�شادمة ال�شدقائه 
من نزالء »�شقة �لبتاوين«حيث يتحول 
فعل �الختطاف ،و�فعال قتل �خرى يف 

مناطق بغد�د �ىل مادة حو�رية يومية يف 
�ل�شقة »مل يحدثهم �بو ح�شن عن �لكتب 
�جلديدة يف �شارع �ملتنبي ،والعن �آخر 
�ال�شعار و�لرت�جم ،وظل مطرقًا ينظر 

�ىل ز�هر بني حلظة و�خرى ،يدعو للبدء 
مبو�شوع عمر�ن ،وتفا�شيل ما جرى 

يف يوم �الختطاف،فاالمر ميثل خطورة 
كبرية عليهم، خا�شة ودو�فع �الختطاف 

غري معروفة،هل هي نقود �لفدية،�النتماء 
�لطائفي ،�ل�شيا�شي ،�م هناك دو�فع 
�خرى ال يعرفونها حول �الختطاف 

،وعمر�ن يعرف حمل �قامتهم ،و�آر�ءهم 
بالتكوينات و�مليل�شيات و�الحز�ب �لدينية 

و�المريكان«)3(. يحيل هذ� �ملقتطف 

�ل�شردي بكل و�شوح �ىل دو�عي �لقتل 
،فهي �ن مل تكن ال�شباب �البتز�ز �ملادي 

فهي ،طائفية مذهبية ،�و طائفية �شيا�شية 
،كما يك�شف �ي�شًا �شمنًا عن �لال�نتماء 

�لديني و�ل�شيا�شي لنزالء �ل�شقة وبخا�شة 
،ز�هر ح�شني ،وربيع �ملحمدي،وعلي 

حممد �أمني،لكن هذ� اليعني �نها مل تتنب 
موقفًا من طبيعة �لت�شكيالت �ل�شيا�شية يف 

�ل�شاحة �لعر�قية ،وكذلك من بروز �لتيار�ت 
�لدينية �ال�شالمية �لر�ديكالية،وهذ� ما 

يوؤكد للمتلقي �ن تلك �ل�شخ�شيات برغم 
�نزو�ئها يف مكان جد خطر يف بغد�د 
»�لبتاوين«ووقعت يف و�شح نهار�ته 

،وظالم لياليه جر�ئم قتل و�نتهاكات مروعة 
بني �أزقته على �أيدي �مللي�شيات و�لع�شابات 
�مل�شلحة،ظلت حتيا بعني مر�قبة ،وحمللة، 

ومتوج�شة ،بل ناقمة وناقدة لكل ��شكال 
تلك �ملظاهر،لكنها يف �لوقت نف�شه مل 

تن�س �نها خ�شرت �حللم �لذي ر�هنت عليه 
ل�شنني طو�ل ،لذلك تبقى تعي�س �شدمة 

خيبة �المل و�الحباط و�شط تلك �لفو�شى 
�ل�شوريالية،ف�شاًل عن ذلك هي مل تكن خارج  
عاملها �لذي مل يكن خاليًا من �ملاآ�شي و�الالم 

�لفردية و�جلمعية.

شاكراالنباري في “نجمة البتاوين”
 »يحكي تنويعات القتل واخلراب والدمار خالل احرتابات بغداد الدموية

عر�س: جمال كرمي

يت�شمن كتاب �يام �ل�شاطئ �لذي طبع يف د�ر �ملدى 
للثقافة و�لن�شر ق�شائد مكتوبة بني عامي 1980 

و2010 خلم�شة وع�شرين �شاعر� و�شاعرة من 
�هم �ل�شعر�ء �المريكيني يف �لوقت �حلا�شر،جون 
ياو،�دو�رد هريت�س ،د�نا غيويا ،جريي هارب توم 
كالرك، دك �ألن ،كاثا بولت ،يو�شف كوميناكا،جني 

كنيون �ن كار�شن ،�رون فوجل ،جون كوثيه ،باول 
فيويل جيم�س تيت ،لويزغلوك، �ن لوترباخ،لند� 

جريج ،ديبور� جريجر �دريان رت�س ،روربت بن�شكي 
،د�فيد ترينيد�د،ليز� ويليامز، دنيز دوهاميل ،�يلني 

�كوي،بيلي كولنز.
معظمهم من جتاوز �ل�شتني و�ل�شبعني من �لعمر 

.وغني عن �لقول �ن هذه �ملختار�ت المتثل �ال جزء� 
ي�شري� جد� من �شورة �ل�شعر �المريكي �جلديد �لغنية 

و�ملتنوعة ،بيد �نها تطمح ل�شد �شيء ولو ي�شري من 
�لنق�س �لكبري يف �لرتجمات �لعربية يف هذ��ملجال.

حاول �لكاتب ن�شري فليح من خالل �ختياره هذه 
�لق�شائد �لتي �ختارها وترجمها حاول �ن يحافظ قدر 
�المكان على �لتوزيع �ل�شكلي �ال�شلي للق�شائد و�لتي 

كثري� مايتم ��شتكمال �جلملة فيها بني �شطر و�خر �و 
مقطع و�خر.�لق�شائد �ملكتوبة بالوزن و�لقافية تفقد 

عادة �كرث من �لق�شائد �الخرى عند ترجمتها ، �ما بع�س 
�لتجارب حيث �لق�شائد مكتوبة بطرق خا�شة تعتمد 

على توزيعها �ل�شكلي على �لورق )�و �لتالعب (بتقطيع 
�لكلمات و�جلمل للح�شول على موؤثر�ت معينة من 

�جز�ء �لكلمة �و �ال�شو�ت فانها تفقد �لكثري –�ن مل يكن 
كل �شيء- عند �لرتجمة لذ� جتنبها �لكاتب هنا .

�لطباعة �ملائلة للكلمات لغر�س متييزها هي �شيغة 
�شائعة يف �ل�شعر �المريكي وقابلها �لكاتب ن�شري فليح 

بطباعة مائلة ماثلة يف �لكلمات و�جلمل �لعربية �و 
بو�شعها بني مزدوجتني عند �ل�شرورة الن �لطباعة 
�ملائلة يف �حلروف �لعربية لي�شت بنف�س �لو�شوح 

للعني .كما هي يف �النكليزية ، �ما عند بع�س �لكلمات 
�ملطبوعة بحروف كبرية )capital( وهي خا�شية 

غري موجودة يف �للغة �لعربية فقد �تخذ �لكاتب �لقر�ر 
�ملنا�شب ب�شاأنها �شو�ء بالتاأكيد عليها �و بتجاهل هذ� 

�لتاأكيد كل يف مكانه .
جميع �لهو�م�س يف هذ� �لكتاب من و�شع �لكاتب 

و�درجها فقط حيثما وجد ذلك �شروريا �و مالئما .
�ما عن �ل�شعر�ء يف هذه �ملختار�ت فو�شع �لكاتب 
بع�س �ال�شار� ت �لب�شيطة عن كل منهم كما و�شع 

��شماءهم باللغة �النكليزية جنبا �ىل جنب مع ق�شائدهم 
ليت�شنى ملن يريد �لتو�شع يف �الطالع �ىل حياتهم �و 

�عمالهم �لعثور على �ملو�د �ملتعلقة بهم بي�شر.
ومن هوؤالء �ل�شعر�ء �ل�شاعر �المريكي جون ياو 

�ملولود يف مدينة ما�شت�شيو�شت�س وهو �شاعر وناقد 
فني حمرتف من �أقو�له«�ترك �ملو�شيقى ت�شتويل على 

�لق�شيدة �حيانا« مو�شحا �نه عندما يكتب اليرغب �ن 
يعرف ما �لذي ياأتي بعد ذلك.

وق�شيدته �ملختارة يف هذ� �لكتاب هي ق�شيدة رقيقة 
�ملطلع تنتهي بالكلمات �التية :-) �مر�ة بن�شف حب مع 

نف�شها –وبن�شف حب مع �لعامل .
ومن �ل�شعر�ء �المريكيني �ملهمني �ي�شا �ل�شاعر �دو�رد 

هريت�س �ملولود يف �شيكاغو �لذي تخرج من جامعة 
بن�شلفانيا ودر�س يف جامعة هو�شتون،عندما �ختار 

ت�شارلز �شيميك ق�شيدته »رجل على �شلم �لهروب«�شمن 
�ف�شل ق�شائد �ل�شعر �المريكي للعام 1992 كتب 

هريوت�س �ن جزء� من مق�شده يف هذه �لق�شيدة كان 
�ن يتخيل ويقيم يف حلظة موحية متدة حيث يتدمر 

�لعامل ثم �ن يرى �للحظة تتغري وتن�شحب ويت�شرب 
�ل�شفق يف �مل�شاء وي�شتمر �لعامل كما كان قبال.

وتوم كالرك �ملولد يف �شيكاغو �لذي عمل حمرر� وناقد� 
وكاتب �شرية ورو�ئي ��شافة �ىل كتابة �ل�شعر �لذي 
��شدر منه �لعديد من �ملجاميع �ل�شعرية كان �خرها 

�شيء ما يف �لهو�ء عام 2010. ويختتم �لكتاب بق�شيدة 
ر�ئعة بعنو�ن« جرف �لثلج مع بوذ�«.

اي�������ام ال���ش���اط���ئ
يف احلقيقة ان اكرث ما يلفت 
اهتمام املتلقي –كما اأرى-اأو 

يرعبه يف احد احتماالت 
�سدمة القراءة للرواية ان 

املنت ال�سردي للرواية برمته 
،يف�سي اىل مكان بوؤروي خميف 
ومريب، مكان م�ست عليه اأقدار 

وهزات وحروب وويالت انتجتها 
حكومات ع�سكرتارية او �سمولية 

قامعة ،لي�سبح يف زمن الرواية 
رازحًا حتت بط�س مراهقة 

وجرائم امللي�سيات و�سراعات 
االحزاب الدينية اال�سالمية 

الراديكالية التي تتهافت 
ظاهريًاعلى هام�س النظام 

الدميقراطي ان مل تكن غا�سبة 
عليه يف الباطن، 

عن د�ر "فايكنج" للن�شر، �شدر كتاب 
عن  �لدفاع  �إن�شانية...  �الأكرث  "�الإن�شان 
�الإن�شانية يف ع�شر �حلا�شوب" للموؤلف 

بريان كري�شتيان
وبح�شب قر�ءة �شعيد كامل مبجلة 

�إن  �ملوؤلف  نظر" يقول  "وجهات 
�نت�شار �حلو��شيب �شوف يوؤدي �إىل 
زيادة �إح�شا�شنا مبا يعنيه �أن يكون 

�الإن�شان �إن�شانًا. وهو يختلف عن غريه 
من �لكّتاب �لذين يخ�شون من زيادة 
دور �الآلة يف حياة �لب�شر �مل�شابني 

بـ"�لتكنوفوبيا"، �أي �خلوف �ملر�شي 
من �لتكنولوجيا، �إذ يرى �أن �لذكاء 
�ال�شطناعي ميكن �أن يرثي �حلياة 

�لب�شرية، باإ�شاءة نو�حي متيز �لذكاء 
�لب�شري. ويقدم �لكاتب در��شة معمقة 

عن تاريخ �لذكاء �ال�شطناعي، وي�شرد 
�الأبحاث �لتي قدمها عن هذ� �ملو�شوع 

�ل�شيق يف �إطار م�شاركته يف فعاليات 
جائزة "لوبرن" للذكاء �ال�شطناعي 

�مل�شماة على عامل كمربدج �لر�حل "�آالن 
تورينج"، �لذي عمل يف خمترب�ت 

�لعاملية  �حلرب  بارك" خالل  "بليت�شلي 
�لثانية، و�شاعد على فك �ل�شفر�ت، 
�لتي كان ي�شتخدمها "�ملحور" عن 

طريق ��شتخد�م حا�شوب بد�ئي �شماه 
قدمها  مبدئية  ورقة  ويف  "كولو�شا�س". 

تورينج عام 1950، تنباأ باأن تكون 
�حلو��شيب قادرة بحلول عام 2000 

على خد�ع 30 يف �ملئة من �لق�شاة يف 
م�شابقات �لذكاء �ال�شطناعي، و�إقناعهم 

باأنهم يتحادثون لي�س مع �أجهزة �آلية، 
و�إمنا مع ب�شر مثلهم. وحتى حلول عام 
2008 مل تكن نبوءة تورينج قد تاأكدت 

حيث خ�شر �لربنامج �ملقدم يف �مل�شابقة 
�ملذكورة، و�لذي كان باإمكانه �أن يحقق 

تلك �لنبوءة بفارق �شوت و�حد فقط. 
لكن يف م�شابقة هذ� �لعام �لذي �شارك 

فيها �ملوؤلف، حقق �الإن�شان ن�شرً� موؤزرً� 
على �الآلة. فرغم �أن �حلو��شيب كانت 

قد و�شلت �إىل ما �أطلق عليه �ملوؤلف 
"عتبة تورينج" عام 2008 حيث ك�شبت 

�الأ�شو�ت �ملطلوبة تقريبًا، با�شتثناء 
�شوت و�حد، فاإنها يف عام 2009 مل 

حت�شل على �شوت و�حد يف �إطار 
حماولتها الإقناع ق�شاة �مل�شابقة باأنهم 

يتحدثون مع ب�شر مثلهم. وذهبت جائزة 
�أكرث �إن�شان من حيث �الإن�شانية للموؤلف 

نف�شه. ويف نهاية كتابه يرى �ملوؤلف 
�أن �نت�شار �حلو��شيب يف حياتنا يجب 

�أال يوؤدي �إىل تاآكل �حل�س �الإن�شاين، 
وذلك من خالل �لرتكيز على �الأ�شياء 

�لتي جتعلنا خمتلفني عن �الآلة، بح�شب 
�مل�شدر نف�شه.

اإلن����س����ان����ي����ة ف������ي ع����ص����ر ال����ح����اس����وب
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�لكاتب هو �ملو�شيقي �لبغد�دي �شفي �لدين عبد �ملوؤمن بن يو�شف بن فاخر 
�الرموي �لبغد�دي، و�الرموي ن�شبة �ىل �أرمية –موطن �أجد�ده – وهي بلدة 

يف �أذربيجان �شميت بعد هذ�  )ر�شائية(.
ولد �شفي �لدين يف بغد�د �شنة 1216م )613 للهجرة( وقد در�س علوم زمانه 
وبرع يف �لريا�شيات و�للغة ولكنه �جته �ىل �لنغم ليكون عاملًا باأ�شر�ره وبلغ 
يف �شبط �للغة �ملو�شيقية مبلغا مل ي�شله �حد قبله حتى كان من �الأو�ئل �لذين 

�شبطو� �لنوتة �ملو�شيقية ور�شمو� تفا�شيلها.
كان �الرموي من  �أمهر عازيف �لعود وكان يتخذ من تدري�س �ملو�شيقى و�شيلة. 

كان من تتلمذ عليه يف هذ� �لعلم جارية تدعى حلاظ تفوقت فيه و�أبدعت، 
وحدث �ن و�شل بها زمنها �ىل جمل�س �آخر �خللفاء �لعبا�شيني �مل�شتع�شم 

بالله فغنت �أمامه حلنًا لفت �نتباهه  ف�شاألها عمن علمها ذلك �للحن فقالت �نه 
�أ�شتاذها �الرموي فاأر�شل عليه فلما �ت�شل به �أعجب �خلليفة به وبثقافته فعينه 

�أمينًا ملكتبته �لكبرية بر�تب قدره خم�شة �آالف دينار �شنويًا �إ�شافة لالأعطيات 
و�لهد�يا مع �ل�شماح له بن�شخ ما ي�شاء من �لكتب من خز�نة �مل�شتع�شم.

ويوم غز� �ملغول بغد�د �شنة 1258 بقيادة هوالكو قتلو� �مل�شتع�شم وعدد� 
كبري� من �لقادة و�لوزر�ء وهدمو� �أحياء وحمالت بغد�د و��شتباحوها وكان 

هوالكو قد ق�شم �أحياء بغد�د �ل�شاقطة على قادته ولكل قائد �حلق يف �لت�شرف 
باحلي قتاًل ونهبًا و�شبي ن�شاء لكن �الرموي ��شتطاع بثقافته وكيا�شته �أن 

يحفظ �شكان حيه.
وكان �لقائد )بانو� نوين( �أمري� على ع�شرة �آالف فار�س وم�شوؤواًل عن  حي 

�الرموي وقد ��شتعد لغزوه ف�شد �أهل �حلي �شارعه �لرئي�س باالأخ�شاب 
و�ملتاري�س وهرع �ل�شر�ة منهم خائفني مع عو�ئلهم �ىل بيت �الرموي وهم 
ينتظرون هدم �ل�شور بيد جي�س �الأمري �ملغويل فخرج �الرموي �ىل �لقائد 

�ملغويل وحيدً� و�أقنعه بزيارة د�ره فجاء �ليها بثالثني  فرد� ولقي من �لتكرمي 
ما �أذهله  ومن �لنغم �أجمله ومن �ل�شالف ما �أطاح به فهد�أت نف�شه وح�شل 

وجنده على �أمو�ل وطناف�س وفرية  وكرر �لزيارة يف �ليوم �لتايل وقد جمع 
�الرموي من �أعيان �حلي �أمو�اًل و�أطعمة ونفائ�س من ذهب ومرجان �شلمها 

لـ)بانو� نوين( �لذي �شكره و�عتق �حلي من  �ل�شبي و�لعدو�ن و�أعلن لالرموي 
�نه �شيقدمه لهوالكو ففعل، و��شتطاع �الرموي بلباقته وثقافته �ن يقنع 

هوالكو بقدر�ته �ملو�شيقية فاأعجب به ووهب له �أر�شًا متناها وخ�ش�س له 
ر�تبًا م�شاعفًا وجعله م�شوؤواًل عن �أوقاف �لعر�ق وو�شع له حر�شًا بامرة �أمري.

عندما غادر هوالكو بغد�د و�رتبطت بغد�د باجلوينيني على عهد عالء �لدين 
عطا ملك �جلويني ومن تبعه ويل �الرموي كتابة �الإن�شاء ونال نعما مت�شلة 

لكن �شعادته ز�لت بزو�ل ملك �جلوينيني عام 1284 م حتى �شجن ب�شبب دين 
قيمته 300 دينار مل ي�شتطع �شد�ده، وقد تويف مدقعا عن ثمانني عامًا يف 18/

ك2 عام 1294، �خرتع �الرموي �آلتني مو�شيقيتني هما �لنزهة وهي نوع من 
�لقانون و�ملغنى )ب�شم �مليم و�شكون �لعني( ومن كتبه:

1- �الأدو�ر يف معرفة �لنغم و�الأدو�ر.
2-  �لر�شالة �ل�شرفية يف علم �لن�شب �لتاأليفية

3-  �الإيقاع  وهو بالفار�شية وقد نقله �ىل �لعربية با�شم )�لدر �لنقي يف علم 
�ملو�شيقى( �أحمدبن عبد �لرحمن �ملو�شلي.

4-  �لكايف من �ل�شايف.
5- �لعرو�س و�لقو�يف و�لبديع.

كتاب االأدوار:
هو �أول كتاب كتبه �الرموي و�أمته عام 1267م وهو من �لكتب �لنادرة يف 

�لعلوم �ملو�شيقية ويتكون من خم�شة ع�شر ف�شاًل هي:
1- يف تعريف �لنغم وبيان �حلدة و�لثقل

2-  يف تق�شيم �لد�شاتني )مفرده د�شتان و�للفظ فار�شي معّرب ومعناه عقف 
�الأ�شابع على �الأوتار(.

3- يف ن�شب �الأبعاد
4-  يف �الأ�شباب �ملوجبة للتنافر

5- يف �لتاأليف �ملالئم
6- يف �الأدو�ر ون�شبها 

7- يف حكم �لوترين
8-  يف ت�شوية �أوتار �لعود و��شتخر�ج �الأدو�ر

9-  يف �أ�شماء �الأدو�ر �مل�شهورة
10- يف ت�شارك نغم �الأدو�ر

11- يف �دو�ر �لطبقات
12-  يف �ال�شطحاب غري �ملعهود

13-  يف �الإيقاع
14- يف تاأثري �لنغم

15-  يف مبا�شرة �لعمل
ول�شفي �لدين �لف�شل يف �إدخال �لتنويط و�شبط �للحن به و�شبط �ملدة 

�لزمنية يف تقلبات �للحن على نحو غري معهود بحيث كانت �أحلان �الأدو�ر: 
�لنوى و�لع�شاق و�لبو�شليك و�لر��شت و�لعر�ق و�ال�شفهان ووزير �فكند 

وبرزك وزنكله ور�هوي و�حل�شيني و�حلجازي حم�شوبة �لقيمة �لزمنية عند 
�الرموي م�شافًا �ليها �لرقم �حل�شابي �خلا�س، ويعد كتاب �الدو�ر ثروة فنية 

نادرة ما ز�لت لها قيمتها �ىل يومنا هذ�.

االدوار في معرفة النغم واالدوار
تأليف/ صفي الدين االرموي

 مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

عن د�ر " من�شاأة �ملعارف " للن�شر 
باالإ�شكندرية، �شدر كتاب " �لعقول 
�الإلكرتونية ... و�أد �لعقل و�لعودة 

لالأ�شطورة " للدكتور ع�شام �لدين حممد 
علي، يف مائة �شفحة من �لقطع �ل�شغري، 

وهو كتاب جديد يف بابه، طريف يف 
مو�شوعه، يناق�س خطورة �ال�شت�شالم 

�لب�شري ملعطيات �لتكنولوجيا �حلديثة يف 
�الإطار �ل�شلبي ؛ بحيث ينحو بالالئمة على 
�أعمال �خلرق �الإن�شاين �لذي يتبناه طائفة 
من �ملر�شى �لعدو�نيني �جلاحدين ملنة �لله 

�خلالدة " �لعقل "، بحيث �أدى �عتقادهم 
بحتمية �شيطرة �الآلة �ل�شماء على �شانعها، 

�إىل نتائج ماأ�شاوية على م�شتوى �الإبد�ع 
�لعقلي �الإن�شاين، ثم �إذ� بهم يكت�شفون 

بعد ذلك �أن ماكينتهم قد ف�شلت يف م�شايرة 
�أحالم �مل�شتقبل، ودفنت تر�كم �ملعرفة 
�لعلمية �ملا�شية بنمطية �شاذة، وغّمت 

ملكات �لعقل يف جمود �إح�شائي عقيم ق�شى 
على �الجتهاد و�لبحث، بحيث �ت�شحت 
�خلر�فة �لقدمية بثوب �خليال �لعلمي 

حديثًا.
جدير بالذكر �أن �لكاتب مل يق�شم كتابه �إىل 

ف�شول، �إمنا �إىل �شبعة مباحث، ناق�س فيها 
تاريخ �لعلم وف�شل علماء �مل�شلمني و�أهمية 

�لبحث �لعلمي وقيمة �لعقل و�حل�شارة 
�ليونانية وع�شر �لنه�شة وحركة �لتنوير 
و�لعلم و�خلر�فة و�لتكنولوجيا و�لق�شاء 

على �لعلم، ومو�شوعات �أخرى كثرية . 

تاريخ العلم 
ي�شتهل �لكاتب كتابه بجولة متاأنية يف 

تاريخ �لعلم ؛ �إذ يوؤكد على �أن هذ� �لتاريخ 
هو تاريخ �الإن�شان نف�شه منذ ن�شاأته �الأوىل، 

حيث كانت بد�يات �لتفكري �لعلمي عقلية 
بحتة، على �عتبار �أن �لفطرة �الإن�شانية 

دفعت �الإن�شان �إىل �لت�شاوؤل بحثًا عن فهم 
�لعامل �لذي ولد فيه وتو�جد على �أر�شه 

وعا�س حتت �شمائه، ثم كانت بد�ية �لعلم 
�لنظري متمثلة يف �ملعارف �ملنزلة بالكتب 

�ل�شماوية  �لتي دعت �الإن�شان ملزيد من 
�ملعرفة، فجادل وناظر وخا�شم و�ختلف 

و�تفق مع نّزل و�أطاع مرة وع�شى مر�ت، 
ويف كل فرت�ت �لطاعة و�ملع�شية تولدت 

معارف وظهرت �أدلة وبر�هني جمعها 
�الإن�شان ليكون لنف�شه ر�أيًا، ثم �شاغ �آر�ءه 
يف فرو�س، و�شعى الختبارها، وملا �طماأن 
لبع�شها �شاغ �لنظريات وهكذ� بد�أ �لثبات 

�لن�شبي للمعرفة �الإن�شانية، وقطع تاريخ 
�لعلم �الإن�شاين �أ�شو�طًا طويلة على مد�ر 
�لع�شور، ويتطرق �لكاتب يف هذ� �الإطار 

�إىل �شمات �لعلم �ليوناين و�لفرعوين، 
وتاريخ �ملذهب �لذري و�ل�شف�شطائيني . 

النظام واالتفاق 
وحتت هذ� �لعنو�ن يناق�س �لكاتب 
��شتقاللية �لوجود �لفكري و�لنظام 

�لعقلي لدى �الإن�شان، يف مو�جهة �حلقائق 

�لتلفيقية و�لتوفيقية �ل�شادرة عن �لعقول 
�الإلكرتونية ؛ حيث ي�شت�شهد مبقولة 

�أر�شطو يف كتابه " �شمع �لكيان " عندما قال 
" �إن كل نظام يدل على وجود �لعقل، وف�شاًل 

عن هذ�، فاإن ما ح�شل �تفاقًا ال يح�شل �إال 
مرة و�حدة، وال يتكرر، وال ي�شوغ بناء حكم 
عقلي عليه، وال يقبل �لقيا�س، وذلك بخالف 
ما �شهدت به �لتجربة يف عاملنا من �لثبوت، 

ولوال هذ�، ملا �أمكن �إن�شاء علم من �لعلوم 
�لريا�شية و�لطبيعية "، ثم يذكر �لكاتب 

كالمًا ل�شقر�ط ـ �شاحب وموؤ�ش�س �ملذهب 
�لعقلي ـ للتدليل على دونية �مل�شنوع يف 

مو�جهة �ل�شانع، يقول �شقر�ط " ما �حلاجة 
حينئذ �إىل �ل�شانع �إذ� كانت �الآلة نف�شها 

لي�شت يف حاجة �إليه " ومن ثم ي�شل �لكاتب 
�إىل �أن �ملهم و�لعمدة يف معرفة �ملوجود�ت، 

هو معرفة عللها �لعقلية، ال ما هو م�شخر 
من �الأ�شباب �لعادية، فاإن �ل�شانع �لعاقل 
ال يفعل �شيئًا �إال لعلة، و�أن تلك �ملقوالت 

�ل�شابقة خري دليل على �أهمية �لعقل �لبالغة، 
مقارنة بالعقول �الإلكرتونية �لتي ينبغي 

�أن ت�شخر يف خدمة �الإن�شان كو�شائل 
تكنولوجية، ال باعتبارها �شيدة، ومالكة 

لالأ�شاطري، وفاحتة للم�شتقبل باأحالم �لوهم 
و�ليقظة �ملخبولة . 

وهم باطل 
و يعيدنا �لكاتب مرة �أخرى لـ �شقر�ط �لذي 

حذر من خد�ع �ملح�شو�شات وعدم �إمكان 
�العتماد على حكمها، د�عيًا للتعويل على 

�ملعقوالت ملعرفة علة ما ور�ء �لوجود 
�لطبيعي �لظاهر، وي�شتنتج �لكاتب �أن 

�الأخذ و�لت�شليم بالعقول �الإلكرتونية 
باعتبارها م�شدر �ملعرفة و�لعلم و�حلقيقة 

: وهم باطل . وي�شع �لعلم �لطبيعي يف 
�ل�شد�رة، بينما مكانه �حلقيقي �أن يقبع 
خلف ما بعد �لطبيعة �أو �مليتافيزيقا �أو 

�حلكمة، �لعلم �لذي يدر�س �لوجود مبا هو 
وجود، وحمموالته �جلوهرية، و�لطبيعة 

�إحد�ها مبا فيها : �لتكنولوجيا، كو�شيلة 
م�شاعدة لالإن�شان، ومن ثم �إذ� طبقنا ما 

�شبق على �حلا�شب �الآيل وجردنا �لعقل 
�الإلكرتوين من �الإن�شان �شانعه ومفتاح 

برجمته وت�شغيله وتغذيته، ماذ� يبقى يف 
هذه �الأجز�ء �ملادية �جلوفاء غري �أجز�ء 

مادية ال حياة �أو عقل فيها، فكيف ي�شيطر 
�لعاجز �مل�شنوع على �ل�شانع �خلالق 

بالعقل �الإن�شاين ـ �جلزء �الإلهي ـ �لذي وهبه 
�لله ملخلوقه و�خت�شه به دون غريه من كافة 
خملوقات �لله ؟، ولهذ� قرر �شقر�ط، باأنه ما 

من وجود، �إال وله فائدة قد و�شع الأجلها، 

وم�شلحة هي �لغاية �ملق�شودة من تركيبه، 
يتاأتى للعاقل �أن يتو�شل �إليها يف �الأغلب، �إذ 

هي �شادرة من عاقل .

العقل اجلمعي والقادة 
ويف �ملبحث �لثاين من �لكتاب يتطرق 

�لكاتب �إىل �رتباطات �لعلم و�لتكنولوجيا، 
مو�شحًا �أنه ال يرتبط بجن�س �أو بيئة معينة، 

بقدر ما يعتمد على دور �شفوة �ملجتمع 
من �لقادة، و�أنه ال ميكن بحال، �أن ن�شلم 

بالقول بالتاأثري�لبالغ للظاهرة �الجتماعية، 
وما فيها من �شفات �لقهر و�لقمع و�الإلز�م، 

متغافلني �لدور �لفعال لالأفر�د �أ�شحاب 
�لقدر�ت �ملميزة فهوؤالء هم �شناع �حل�شارة، 
ولي�س �لعقل �جلمعي �لذي يخ�شع جلربوت 
�لظاهرة ـ  يف ر�أي �لكاتب ـ �إال قطيعًا مي�شي 

خلف ر�ع �أهوج ال يعرف �لطريق، الأنه ال 
يعقل، و�شدق �لقول �ملاأثور " �إن من �أر�د �أن 

يعرف تاريخ �أمة، فح�شبه �أن يعرف تاريخ 
�أبطالها ! فهوؤالء �الأبطال يوجهون تاريخ 
�أمهم "، ويعترب �لكاتب �أن هوؤالء �لذين 

ردو� �لظاهرة �الجتماعية للجماعة وحدها، 
�أفقدو� �الإن�شان حريته وكر�مته وفاعليته، 

بل وقدر�ته �لعقلية، فما بالنا بالعقل 
�الإلكرتوين �جلمعي، �إنه �شياع لقدرة 

�الإن�شان، و�إهد�ر لن�شاطه �لعقلي، وجتميد 
مللكته �لفكرية . 

واأد العقل 
وحتت عنو�ن " و�أد �لعقل باأ�شطورة 

�الآلة " يذكر �لكاتب �أنه مع بد�يات �لقرن 
�لع�شرين، ح�شد �الإن�شان نتيجة �لتقدم 

�لعلمي، بطالة خطرية بني �أفر�ده، حيث 
كان �حل�شاد وفريً� نحو مزيد من �آالت 

�حلرب، و�نتهاء ببلوغ �لف�شاء، �إىل �لعقل 
�الإلكرتوين و�حل�شابات �لتي خيبت �الآمال 

و�أثبتت ف�شلها لعدم �شالحيتها ل�شباق �أو 
حتى م�شايرة �لقرن �حلادي و�لع�شرين وما 

يليه، و�أنه ماز�ل عّباد تلك �الآالت يبحثون 
عن حلول الإنقاذ �ملعبود �لعاجز، ويف 

�لوقت �لذي �شلم فيه �أ�شحاب �الآلة �شهادة 
�ل�شالحية لها بال�شيادة �الأ�شطورية �لغيبية، 
قدمو� وثيقة باأنهم قد و�أدو� �لعقل �الإن�شاين 

�ملبدع، ثم يطرح �لكاتب �شوؤ�اًل حا�شمًا : 
ترى لو ��شتمر �لتلقني �مليكانيكي لالإن�شان 

مبعرفة : �لعقول �الإلكرتونية، وعطل 
�إعمال �لعقل �الإن�شاين، وق�شي على �لبحث 

�لعلمي، و�أ�شبح �ملنهج �لعلمي وال مكان 
له، فهل جند ـ م�شتقباًل ـ جياًل من �لعلماء 

و�ملخرتعني و�ملفكرين �أمثال علماء �لع�شور 
�ل�شابقة، �لذين �عتمدو� على �أب�شط و�شائل 

�لتكنولوجيا، وحققو� �أعظم �الخرت�عات، 
خلري �الإن�شانية ورفاهيتها ؟ 

خرافة اإلكرتونية 
ويتحدث �لكاتب عن نوع جديد من �خلر�فة 

�حلديثة، مو�شحًا خطاأ �عتقاد �لبع�س 
بزو�ل ع�شر معاي�شة �خلر�فة للعلم، وموؤكدً� 

�أنه ماز�لت �الأ�شاطري تد�عب خيال �الإن�شان 
�لع�شري �إىل �أن وجد �شالته يف �لعقول 
�الإلكرتونية، �لتي تلعب �الآن دور �ملنّجم 
مكت�شف �مل�شتقبل و�شيد �حلا�شر، حيث 

تنظر غالبية �جلماهري للكمبيوتر على �أنه 

�شاحر، وهذ� يحدث ـ طبقًا للكاتب ـ مب�شاعدة 
خدع و�شالالت مربجمي �لكمبيوتر على 

�إدخال �لنا�س يف عامل �لوهم حتت م�شمى 
�خليال �لعلمي بحيث �أ�شبح هذ� �خليال 

�لعلمي �شربًا من �ل�شعوذة و�لتخييل، 
وي�شل �لكاتب �إىل �أن �خلر�فة جنحت يف ما 

ف�شل ب�شدده �لعلم، فبينما �لعلم يعتذر عن 
�لو�شول ملعرفة �أمر من �أمور �لغيب، وتف�شر 
�لفل�شفة �شبب ��شتحالته مبنطق بارع، يقول 

�ل�شاحر : ال فاإن عندنا مفتاح كل غيب !! 
وهكذ� فعل �ملربجمون للعقل �الإلكرتوين 

�خلارق، فقالو� : لقد و�شلنا �إىل كل �شعب، 

وو�شعنا �شبل �خرت�ق �مل�شتحيل، باخليال 
�لعلمي �أو باخليال �ل�شحري، وهكذ� : مل 
تعاي�س �خلر�فة �لعلم حديثًا، كما كان يف 

�لع�شور �ل�شابقة، و�إمنا ق�شت �خلر�فة على 
�لعلم، بادعاء �لعلم بكل �شيء �الآن، فما بالنا 

مب �شيكون عليه �أمر �مل�شتقبل، و�أين يتجه 
�الإن�شان ؟، ثم يختم �لكاتب كتابه بالتاأكيد 
على �أن �الإبد�ع �حلقيقي هو �إبد�ع �لعقل، 
و�أن �لعقل �الإلكرتوين �أعجز من �أن يقوم 
باأب�شط مظاهر �الإبد�ع �لعقلي �الإن�شاين، 

ولعل عجزه عن �لرتجمة ونقل �لرت�ث 
�ملرت�كم �أكرب دليل على �شدق �ملقال.

عر�س : اوراق

دعوة صريحة إلنقاذ العقل اإلنساني 
المعجز من براثن العقل اإللكتروني العاجز:
كتاب " العقول االإلكرتونية والدخول اإىل ع�سر التخريب وال�سياع العلمي" .. 
يحذر من �سيطرة امل�سنوع على ال�سانع با�سم اخليال العلمي!!

الكتاب يرف�س ا�ستخدام العقول االإلكرتونية 
باعتبارها �سيدة ، ومالكة لالأ�ساطري، وفاحتة 

للم�ستقبل باأحالم الوهم واليقظة املخبولة

مربجمو الكمبيوتر خدعوا اأدخلوا النا�س اإىل عامل 
الوهم حتت م�سمى اخليال العلمي

�شدر حديثًا عن د�ر »�ل�شاقي« �للبنانية 
كتاب »�شيكولوجية �جلماهري« من 

تاأليف �لطبيب وعامل �الإجتماع �لفرن�شي 
غو�شتاف لوبون )1841–1931( و�ملعني 

باحل�شارة �ل�شرقية.
وبح�شب �لنا�شر يرى �ملوؤّلف �أن �جلماهري 

ال تعقل، فهي ترف�س �الأفكار �أو تقبلها 
كاًل و�حدً�، من دون �أن تتحّمل مناق�شتها. 
وما يقوله لها �لزعماء يغزو عقلها �شريعًا 

فتّتجه �إىل �أن حتّوله حركة وعماًل، وما 
يوحى به �إليها ترفعه �إىل م�شاف �ملثال ثم 

تندفع به، يف �شورة �إر�دية، �إىل �لت�شحية 
بالنف�س. �إنها ال تعرف غري �لعنف �حلاّد 

�شعورً�، فتعاطفها ال يلبث �أن ي�شري عبادة، 
وال تكاد تنفر من �أمر ما حتى ت�شارع �إىل 

كرهه.
ويف �حلالة �جلماهريية تنخف�س �لطاقة 

على �لتفكري، ويذوب �ملغاير يف �ملتجان�س، 
بينما تطغى �خل�شائ�س �لتي ت�شدر عن 

�لالوعي.
وحتى لو كانت �جلماهري علمانية، تبقى 

لديها ردود فعل دينية، تف�شي بها �إىل 
عبادة �لزعيم، و�إىل �خلوف من باأ�شه، 
و�إىل �الإذعان �الأعمى مل�شيئته، في�شبح 
كالمه دوغما ال تناق�س، وتن�شاأ �لرغبة 
�إىل تعميم هذه �لدوغما. �أما �لذين ال 

ي�شاطرون �جلماهري �إعجابها بكالم �لزعيم 
في�شبحون هم �الأعد�ء.

وما كتبه لوبون قبل قرن من �لزمن »ال 
جماهري من دون قائد كما ال قائد من دون 

جماهري«.
جدير بالذكر �أن هذ� �لكتاب مرتجم �إىل 

�أكرث من ع�شر لغات، وهو �أول كتاب يطبق 
نظريات علم �لنف�س على جمموعة من 

�لنا�س، وهو مرجع ال غنى عنه لكل �شخ�س 
مهتم بدر��شة نف�شية �جلماهري، ويعترب 
و�حدً� من �لكتب �لقدمية – �حلديثة يف 

فهم ق�شية �جلماهري وكيفية �لتعامل معها.

إعادة طبع »سيكولوجية الجماهير«
 لغوستاف لوبون
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آف���������������������اق

�أ�شرتي �أحيانًا رو�ية ملوؤلف مل �أقر�أ له قباًل، ومل �أقر�أ عنه، 
ورمبا مل �أ�شمع به قط. وقد تغريني �جلمل �لقليلة �مل�شتلة 

من منت �ل�شرد، �أو �لعبار�ت �ملقت�شبة لتقدمي �لنا�شر �أو 
�أحد �لنقاد، و�ملنقو�شة على �لغالف �الأخري للكتاب. غري �أين 

يف �الأحو�ل كلها �أقر�أ، على وجه �ل�شرعة، �ملقطع �الأول، 
يف �ل�شفحة �الأوىل من �لرو�ية ) �ال�شتهالل (. وهذ� يكفي 

الأقرر فيما �إذ� كان �لكتاب ي�شتحق مغامرة �شر�ئه وقر�ءته، 
�أم ال. معتمدً� على حد�شي �لذي ال يخيبني، يف �لغالب. 
و�آخر رو�ية من هذ� �لقبيل قمت باقتنائه هي ) �شخط/ 

ترجمة؛ خالد �جلبيلي.. من�شور�ت �جلمل 2010 ( للرو�ئي 
�الأمريكي فيليب روث �حلائز على جائزة بوليتزر/ 1997 

عن رو�يته ) �لر�عي �الأمريكي ( وعلى �مليد�لية �لذهبية 
للرو�ية/ 2002.

   �لالفت يف هذه �لرو�ية �أن �أحد�ثها ُت�شرد على ل�شان ميت، 
�أي �أن �لر�وي يقف يف �جلانب �الآخر، خارج نطاق وجودنا، 

يف �لالمكان. فنحن ال ندرك موقعه �حلايل، وهو �أي�شًا ال 
يخربنا عنه �ل�شيء �لكثري ) ب�شع جمل لي�س �إال (. �إنه يبد�أ 

�ل�شرد يف حلظة يكون فيها كل �شيء قد �نتهى يف �لعامل 
�لذي مل يعد ينتمي �إليه. فقد ُقتل يف �حلرب �الأمريكية ـ 

�لكورية مطلع �خلم�شينيات من �لقرن �ملا�شي وهو ملّا يزل 
�شابًا يف �لتا�شعة ع�شرة من عمره. 

   "حتى �الآن، �إن كان من �ملمكن �لقول �إن ) �الآن ( ال تز�ل 
تعني �شيئًا، ور�ء �لوجود �جل�شدي، حيًا كما �أنا هنا، �إن 

كانت ) هنا ( �أو ) �أنا ( تعني �شيئًا. مبا �أن �لذ�كرة وحدها، 
�إن كانت �لذ�كرة بالتحديد، هي �ل�شيء �لذي يجعلني �أ�شتمر 

باعتباري �أنا ) نف�شي (". 
   فما يبقى �أخريً�، حتى يف �الآخرة، بح�شب ما يورده لنا، 

هو �إمكانية تذّكر �أي حلظة من �حلياة، بتفا�شيلها كلها، 
رمبا ملليون �شنة. �إنه، �الآن، حيث ي�شرد، يف مكان غام�س ال 
يعرف عنه �شيئًا، ولذ� يظل �ل�شك ينتابه ب�شدد �الأ�شئلة �لتي 

تو�جه �لعقل �لب�شري حول �لق�شايا �لوجودية �لكربى. 
فهناك لن يعرث على �إجابات حا�شمة عليها، كما لو �أنه معاقب 

باأن يتذّكر ما ح�شل له، وح�شب، و�إىل �الأبد. و�شنعلم، يف 
�ل�شفحات �الأخرية، �أن �شرده يتدفق وهو يف تلك �لفا�شلة 
بني �حلياة و�ملوت، حيث �أُ�شيب بطعنات قاتلة يف �أجز�ء 

من ج�شمه على �إثر هجوم �لقو�ت �ل�شينية على خطوط 
�جلي�س �الأمريكي. �أما كيف جرى ت�شجيل ذلك ومن نقله 

�إلينا، فلن ن�شل، ب�شدد ذلك، �إىل �إجابة مقنعة.. ثم �شُنخرب 
من قبل �شارد عليم، يتحدث ب�شمري �لغائب، باأن �لذ�كرة 

تتوقف هنا قبل �أن ُتدخل حقنات �ملورفني �ملتعاقبة �لر�وي/ 
�ملجند يف حالة عميقة من �ل�شبات، وبعدها يف ملكوت 

�ملوت.    
   �إنها ق�شة �شاب ذكي، جمتهد يف در��شته، وجّدي يف ق�شاء 

�شوؤون حياته، ��شمه ماركو�س مي�شنري. ينتمي لعائلة 
يهودية، متو�شطة �حلال، يعمل و�لده جز�رً� يف منطقة 
نيو�آرك ـ نيوجري�شي.. مع بروز نذر �حلرب يف كوريا، 
والأنه وحيد و�لديه، تتوىل �الأب حالة من �لذعر و�لقلق، 

و�لتي �شتتحول �إىل م�شكلة حقيقية حتا�شر �ل�شاب وتوؤثر 
على �شلوكه وو�شعه �لنف�شي. ويف �جلامعة حيث يدر�س 

�شيجد نف�شه يف ظل تقاليد �شارمة ال تن�شجم وطبيعة 
�شخ�شيته وثقافته. وحني يتعلق، عاطفيًا وج�شديًا، بفتاة 

) �أوليفيا ( �شبق لها و�ن حاولت �النتحار تبد�أ م�شكالته 
�حلقيقية مع �إد�رة �لكلية، ومع �أ�شرته، ويف �لنهاية؛ مع 
فتاته ومع نف�شه. فُيف�شل من �لدر��شة ويجّند يف �حلرب 

ليموت هناك.
   �أعتقد �أن �لرو�ية �أو�شع و�أعقد من �أن 
توؤ�شر يف �إطار هذه �خلال�شة �ملبت�شرة 

و�ملخلة. وهي تت�شمن �نتقادً� الذعًا 
لنمط �لتعليم يف �أمريكا منت�شف 
�لقرن �لع�شرين، و�إد�نة �شارخة 

للحرب. ف�شاًل عن طرحها �شورة 
مرّكبة عن طبيعة �لعالقات �لقائمة يف 

�ملجتمع �الأمريكي، و�ل�شر�عات �لفكرية 
�ملحتدمة يف �لو�شط �جلامعي، 

�آنذ�ك.

س��������خ��������ط
سعد محمد رحيم

يعد �لنفري من �الأ�شماء �ملهمة يف تاريخ 
�لت�شوف �الإ�شالمي، وهو من �ملت�شوفة 

�لذي �ختلف فيه �لد�ر�شون، �ختالف يف 
حياته، و�ختالف على م�شنفاته، بيد �أن 

معظم د�ر�شيه �تفقو� على �نه من موؤ�ش�شي 
مذهب �ل�شوفية، و�شاحب طريقة يف 

�لو�شول �إىل �ملر�د، و�ن ما و�شل �إلينا 
من )مو�قفه( و)خماطباته( قد ترجم �إىل 

�أكرث من لغة، ومتت در��شة ما فيه من �أبعاد 
ومر�م يف �أكرث من مكان.

ويف كتاب )فل�شفة �لت�شوف – حممد بن 
عبد �جلبار �لنفري( ملوؤلفه �لدكتور جمال 

�حمد �شعيد �ملرزوقي ي�شري يف مقدمته 
�إىل �أهمية در��شة ت�شوف �لنفري بو�شفه 

�شاحب مذهب �شويف جديد،على �لرغم 
من �لغمو�س �لذي يحيط بحياته، و�شمت 

�أكرث �مل�شادر �لتاريخية عن ذكره، حيث 
�رجع �لباحث هذ� �لغمو�س �إىل حياة 

�لنفري �ملو�شوفة بكرثة �لرتحال و�الأ�شفار،  
وتعمده �لتخفي وميله �إىل �لوحدة 

و�البتعاد عن �حلياة �لعامة.
ففي �لق�شم �الأول �ملعنون بـ) حياة �لنفري 

وم�شنفاته( �أ�شار �لباحث يف �لف�شل �الأول 
�إىل �أهم �مل�شادر �لعربية �لتي ترجمت حلياة 

�لنفري،و�ن كانت هذه �مل�شادر مل متدنا 
مبعلومات كافية عن �شيوخه وطالبه،وذكر 
بع�س من ترجمو� له باأنه �شخ�شية غام�شة 

يف تاريخ �لت�شوف �الإ�شالمي.
وبني �أن مو�قفه وخماطباته مل يقم هو 

بجمعها، بل �إنها كانت مكتوبة على 
ق�شا�شات من �لورق قام �بن بنته بجمعها 

و�إعد�دها بهذه �ل�شورة، وتناول �أوجه 
�الختالف بني )�أبي عبد �لله حممد بن عبد 
�لله �لنفري وبني حممد بن عبد �جلبار بن 

�حل�شن �لنفري(.
كما قام بتحليل �لفرتة �لتي عا�شر فيها 

�لنفري �أهم حركات �الإحلاد و�لزندقة �لتي 
��شتد �أو�رها يف تلك �حلقبة، وبني �ثر 

�الأحو�ل �لثقافية �آنذ�ك يف �نتعا�س حركة 
�لفكر و�لثقافة �لتي طبعت بنه�شتها �لقرن 

�لر�بع �لهجري.
و�أو�شح �لباحث �هتمام �لد�ر�شني 

�ملعا�شرين بالنفري ودر��شة تر�ثه، ومنهم 
�أبو �لوفا �لغنيمي �لتفتاز�ين و�دوني�س 

وحممد عفيفي مطر وح�شن طلب.
ويف �لف�شل �لثاين �ملعنون بـ)م�شنفات 

�لنفري( فقد �أو�شح د. جمال �حمد �ملرزوقي 
�أن �لنفري ذو مذهب �شويف جديد، و�ن 

م�شنفاته �لتي تقوم على �لوقفة هي تتويج 
ل�شل�شلة �ملجاهد�ت �لتي تاأخذ هيئة �شلم 

ت�شاعدي يبد�أ من �جلهل،ثم يرتقى �ل�شالك 
�إىل �لعلم، ثم �إىل �ملعرفة.

فكتابه )�ملو�قف( يحتوي على �إ�شافة جاءت 
بعد موقف )ور�ء �ملو�قف(مبا�شرة حتت 

عنو�ن )خماطبة وب�شارة و�إيذ�ن �لوقت(، 
مبينا عدد �لن�شو�س �ل�شوفية �لتي مل تن�شر 

با�شم �لنفري،وظهر �أن له �أكرث من م�شنف 
يف هذ� �مليد�ن مل ت�شل �إليه �أيدي �لباحثني، 

ورمبا مل جتمع يف م�شنف و�حد، وبقيت 
جمهولة يف �لكثري من مكتبات �لعامل.

و�أ�شار �لباحث �إىل �الأ�شلوب �لرمزي يف 
م�شنفات �لنفري ورمزيته �ملميزة بال�شياغة 

�لرفيعة �لتي تتحقق فيها �أعلى درجات 
�لبالغة و�لف�شاحة مبفهومها �لنقدي. ولعل 

هذه �لرمزية كما يو�شح �لدكتور �لتفتاز�ين 
ر�جعة �إىل متيز �لقرن �لر�بع بها للتعبري 

عن حقائق �لت�شوف.
وبني �لباحث �أن �لرمز عند �لنفري ي�شعد 

من �ملفردة �لرمزية �ملحدودة �إىل موقف 
رمزي خال�س يجمع عنا�شره ودالالته 

وحلظاته، �أي �نه بتعبري نقدي معا�شر 
ير�شم لنا لوحة �شاملة تت�شابك فيها �لرموز 

�ملفردة �ل�شغرية لكي تكون يف �لنهاية 
�حلدود �لعامة لهذه �للوحة.

كما عد ن�شو�س �لنفري ذ�ت خ�شائ�س 
�أدبية حتفل باملح�شنات �لبديعية،كال�شجع 
و�ملطابقة و�ملقابلة و�لتجني�س و�لتورية 

و�مليل �إىل �الإكثار من �ل�شجع �لذي ينا�شب 
�ملقطوعات �لنرثية �لق�شرية.

ويف �لق�شم �لثاين ) ت�شوف �لنفري( 
�أ�شار يف �لف�شل �الأول �ملعنون بـ)ت�شوف 

�لنفري و�لفناء( �إىل متيز مذهب �لنفري يف 
�لت�شوف بفكرة )�لفناء عن �شهود �ل�شوى 
�لتي يقيم عليها ت�شوفه باأكمله( مبينا �أن 
للنفري فكرتني �أ�شا�شيتني يف �لفناء عن 

�إر�دة �ل�شوى:
1- �شرورة �الإعر��س عن �لعمل وعدم 

�العتد�د به. 
2- نفي وجود �الإر�دة �الإن�شانية و�الإميان 

بالقدر. 
كما يوؤكد �لنفري على �شرورة �لتعلق 

بالله،وعدم �عتبار �الأ�شباب، و�العتد�د 
باالأعمال،وذلك يف موقف �لبحر �لذي 

خ�ش�شه الأهل �لبد�ية يف �ل�شلوك،و�لبحر 
هو ما يقطعه �لعبد وي�شافر فيه يف �أثناء 

�شلوكه، وهو �لريا�شات و�ملجاهد�ت 
�لروحية،يجتازها �ل�شالك يف رحلته �إىل 

�لله.
و�أو�شح �لدكتور �ملرزوقي �أن �لنفري قد 

ق�شم �لعباد)ب�شم �لعني( �إىل ق�شمني: �الأول 
�لذين يعبدون �لله تعاىل خوفا من �لنار 

وطمعا يف �جلنة و�لثاين �شرح فيه �لعبادة 
�حلقة، كيف تكون وكيف ي�شل �لعبد �إليها؟ 

ومكانة �أهل �لعبادة �لوجهية، فالنفري يقرر 
�أن ال فاعل �إال �لله تعاىل، وذلك مبعنى �أن 
ال وجود لغريه تعاىل �إال يف �لوهم، حيث 
جت�شد ذلك يف �أكرث من معنى حني يقول:

)�أوقفني يف �ملوت، فر�أيت �الأ�شياء كلها 
�شيئات 

�أوقفني يف �الختيار، وقال يل كلهم مر�شى(
و�أ�شار �لباحث �إىل �ل�شوفية �لذين عربو� 

عن �شهود �لوحدة من �ل�شابقني للنفري 
و�لالحقني عليه، ومنهم �أبو �لقا�شم �جلنيد 

�لبغد�دي �ملتوفى �شنة 297هجرية و�أبو 
مدين �ملغربي �ملتوفى �شنة 589 هجرية، 

و�بن �لفار�س و�بن عطاء �ل�شكندري و�بن 
�شبعني �لذي عرف مذهبه )بالوحدة �ملطلقة(
ال �متيازه باالإمعان يف نفي �لكرثة و�إطالق 

�لوحدة.
ويف �لف�شل �لثاين �ملعنون بـ)�ملقامات 

و�الأحو�ل( �أ�شار �إىل �أن �ملقامات عند 
�ل�شوفية هي مر�حل �لطريق �إىل �لله، 

وهي ما ير�شخ لل�شالك من �أحو�ل �ل�شلوك 
نتيجة جماهد�ته �ملختلفة، مبينا �أن �الأحو�ل 

عند �ل�شوفية هي ما يحل بالقلوب،ولي�س 
�حلال من طريق �ملجاهد�ت و�لريا�شات، 

و�أ�شار �إىل �أن �الأحو�ل عند �لنفري هي 
�خلوف و�لرجاء و�ملحبة و�لقرب و�لبعد 

و�مل�شاهدة.
وهناك ريا�شات عملية يلجاأ �إليها �ل�شويف 
من خالل �ملمار�شة وهي نوع من �ملجاهدة 

يف طريق �لو�شول �إىل �لله تعاىل، مثل 
�لذكر و�لدعاء و�لطلب و�خللوة.

و�أ�شار �إىل �ملقامات عند �لنفري و�لتي 
تتلخ�س يف مقام �لتوبة ومقام �ل�شرب 

و�لر�شا ومقام �ل�شكر ومقام �لتوكل 
مو�شحا و�رد�ت �الأحو�ل عند �لنفري وهي:

�-حاالت �خلوف و�لرجاء ب-حال �ملحبة  
ج- حال �لقرب و�لبعد د – حال �ليقني 

ويف �لف�شل �لثالث �ملعنون بـ )�ملعرفة 
عند �لنفري( يقرر د0 �ملرزوقي �إن �ملعرفة 
عند �لنفري هي �إدر�ك �ل�شيء على ما هو 

عليه،وهو �لعلم �لذي ال يقبل �ل�شك �إذ� كان 
�ملعلوم ذ�ت �لله تعاىل و�شفاته.

و�ن فكرة �لتجرد عند �لنفري تتمثل يف 
�شرورة �الإعر��س عن �ل�شوى وجتاوزه 

للو�شول �إىل ح�شرة �لله تعاىل و�ن �ل�شوى 
عنده هو �لكون وهو �لعدو و�ل�شجن 

وهو معرب ال مق�شد، �إذ �ملق�شد هو �لله عز 
وعال،ومن يتعلق به تعاىل ال يحب غريه، 

ومن يحب غريه ال يجاوره تعاىل.
و�أ�شار �لباحث �إىل رحلة �لنفري �لغريبة 
و�ملثرية، و�ن �أول قطار قد ركبه يف هذه 

�لرحلة هو �لعلم، و�لعلم عنده مطية ود�بة 
يركبها )�ل�شالك( لهدفه، وهدفه هو �لله 

تعاىل.
ولعل �ملعرفة عند �لنفري هي غري �لعلم، 

و�لعلم تنتهي حدوده عند �إدر�ك �جلزئيات 

و�ملقادير، و�لعالقات بني �الأ�شياء، 
و�لقو�نني �لتي تربطها، ومنتهى �لعلم 

�أن نكت�شف �أن جميع �الأ�شياء خملوقة من 
خا�شة و�حدة ومركبة بخطة و�حدة، 

فخالقه البد من �أن يكون و�حد�، وهذ� 
منتهى ما تو�شلنا �إليه رحلة �لعلم  

و�أ�شار �لدكتور جمال �ملرزوقي �إىل �أن منهج 
�ملعرفة �الإلهية عند �لنفري هو �لك�شف، 
و�لك�شف ميثل �إدر�كا وجد�نيا مبا�شر� 
يختلف عن �الإدر�ك �حل�شي �أو �لعقلي 

�ملبا�شر،كما �نه يعترب �لقلب �أد�ة �ملعرفة، 
حيث جت�شد ذلك يف قوله:

)يا عبد �شد باب قلبك �لذي يدخل منه �شويل 
الن قلبك بيتي.

يا عبد بيتك مني يف �الآخرة كقلبك مني يف 
�لدنيا(

كما يرى �لباحث �أن �لعلم ميثل روح �حلياة 
عند �لنفري، �أي �أن �حلياة �إن  مل ي�شحبها 

علم كانت حيو�نية بهيمية، و�ن �شحبها 
�لعلم كانت �إن�شانية، فالعلم هو �لذي يرقب 

�شاحبه عن درجة �حليو�نية، فهو روح 
�حلياة حيث يقول:

)�لعلم كله �أمر ونهي(
فالدكتور �ملرزوقي يقرر �أن �ملعرفة �الإلهية 

وهيبة عند �لنفري، �أي �أن �الإميان بالله 
تعاىل كامن يف �لفطرة �الإن�شانية منذ كانت 

�لب�شرية و�لكائنات يف عامل �لذر،وي�شتند 
يف هذه �لفكرة �إىل م�شدر �إ�شالمي من 

�لقر�آن �لكرمي يقول تعاىل:
و�إذ �خذ ربك من بني �دم من ظهورهم 

ذريتهم و�أ�شهدهم على �أنف�شهم �ل�شت بربكم  
قالو� بل �شهدنا �ن تقولو� يوم �لقيامة �إنا 

كنا عن هذ� غافلني و�أكد �لباحث �أن �لنفري 
يرى �أن هناك حدين بني �لذ�ت �الإن�شانية، 

و�لذ�ت �الإلهية، ذ�ت �إلهية تظل مطمحا 
لو�شول �لذ�ت �الإن�شانية، وذ�ت �إن�شانية 

تطمح يف �لو�شول، ولكنها ال ت�شتطيع 
لعجزها.

و�لنفري يف ت�شوفه يقارن بني �لو�قف 
و�لعارف، �أي �أن �لعارف �إذ� ر�أى �أحو�ل 

�لو�قف، �أو �شمع �أقو�له، وجد فيها ما 
يعرفه، وما ال يعرفه، لق�شوره عنه، فيو�فقه 

�ل�شك فيه، و�أما �لو�قف فال يجهل �شيئا من 
�أحو�ل �لعارف، وال من �أقو�له الإحاطته 

مبقام �ملعرفة، فال يو�فقه �ل�شك فيه، وهو 
يقول مقارنا بني �لوقفة و�ملعرفة:

)وقال يل..�لوقفة ور�ء ما يقال، و�ملعرفة 
منتهى ما يقال(.

وعلى هذ� فالروؤية، بهذ� �ملعنى، م�شروع 
وجد�ين على �الإن�شان �أن ينفق عمره وجهده 

يف �شبيل �أن يحققه، وقد ال ي�شتطيع �أن 
يحققه يف �لنهاية، الأنه لن يتحقق �إال يف 

�للحظة �لتي ي�شتطيع �ملرء فيها �أن يتجاوز 
وجوده �حل�شي، وكيانه �لعقلي، كما 

يتجاوز عامل �الأ�شياء و�الغيار. 
يذكر �أن �لكتاب قد �نتهى بخامتة �أجمل 

فيها �لباحث تو�شالته ونتاج در��شته لهذه 
�ل�شخ�شية �ل�شوفية �ملهمة، وهو �شادر عن 

د�ر �لتنوير ويقع يف )221( �شفحة من 
�لقطع �ملتو�شط.

�لربيع �لعربي "�أ�شبه بجد�ر برلني كبري 
ينهار"، على ما يوؤكد �لكاتب �ملغربي-

�لفرن�شي �لطاهر بن جلون �لذي تناول 
�لثور�ت �لقائمة �الآن يف رو�ية مهد�ة �إىل 

حممد �لبوعزيزي، ويف حماولة �أدبية.
وتاأتي �لرو�ية حتت عنو�ن "بار لو 

فو" "بالنار" لت�شكل حتية تقدير لل�شاب 
�لتون�شي �لذي ومن خالل ت�شحيته 

بنف�شه يف 17 كانون �الأول/دي�شمرب، 
�أ�شعل �لثورة يف بالده ويف �لعامل 

�لعربي.
�أما �ملحاولة �الأدبية فتحمل عنو�ن 
بايي  ليه  د�ن  ريفولت  "ليتان�شيل. 

�أر�ب" "�ل�شر�رة. �نتفا�شة يف �لبلد�ن 
�لعربية". وي�شدر �ملوؤلفان يف �ل�شاد�س 

من حزير�ن/يونيو �ملقبل عن د�ر غاليمار 
للن�شر.

ويف مقابلة هاتفية مع وكالة فر�ن�س 
بر�س، ي�شرح بن جلون �أن "هذين 

�ملوؤلفني كتبا يف خ�شم هذ� �لتحرك 
�لتاريخي، حيث النهيار جد�ر برلني 

�لكبري هذ� �أثر حمرر منقذ حول �لعامل". 
ي�شيف �أن ذلك ي�شجل "بالطبع يف 

�لبلد�ن �لعربية �الأخرى، لكننا ن�شهده 
�ليوم يف ��شبانيا" �لتي ت�شهد مترد� 

�جتماعيا غري م�شبوق.
ويتابع �أن "�لربيع �لعربي حرر 

�الإر�د�ت. �إذ� ما فعل �لعرب ذلك، نحن 
قادرون على �لقيام باملثل..."، معترب� 
�أنه على �لبلد�ن �الأوروبية توقع "�أن 

يجد �شبابها �ملحرومون "..." يف رياح 
�حلرية �لعربية، ند�ء لكي ينتف�شو�". 

فيدون �لكاتب و�ل�شحايف و�ل�شاعر �لذي 
ولد يف فا�س يف �لعام 1944، "�الإهمال 

و�لعن�شرية يوؤديان د�ئما �إىل نتائج 
عك�شية".

يف رو�ية "بار لو فو" �لو�قعية 
و�ل�شاعرية، يعيد بن جلون �شرد �الأيام 

�لتي �شبقت موت حممد �لبوعزيزي هذ� 
�لبائع �ل�شاب من مدينة �شيدي بوزيد 

"و�شط تون�س" �لذي �شحى بنف�شه حرقا 
وقد �أنهكته �إهانات �ل�شرطة �ملتكررة.

ولعل ما قام به و�لذي �أتى كرمز لياأ�س 
�ل�شباب �لتون�شي، �شجل بد�ية �شهر 

من �لتظاهر�ت �لتي �نتهت باالطاحة 
بالرئي�س زين �لعابدين بن علي من 

�لرئا�شة يف 14 كانون �لثاين/يناير 
�ملا�شي.

ويلفت بن جلون �إىل �ن هذه "�لرو�ية 
هي عمل �أدبي. ولالأدب قدرة على �لتاأثري 

ب�شكل كبري. فالنا�س ي�شتطيعون �لتماهي 
معه، �إذ� ما �أثارت هذه �لق�شة �الإن�شانية 

وتلك �لكلمات م�شاعرهم". ويعترب 
�ملوؤلف �أن "عمليات �النتحار �لتي يقدم 

عليها هوؤالء �لذين يتعر�شون ل�شغوطات 
�لعمل يف فرن�شا، تاأتي على خلفية �لياأ�س 

نف�شه".
�أما يف حماولته �الأدبية �لتي تن�شر 

بالتز�من يف فرن�شا و�إيطاليا و�أملانيا، 
فيلفت �لكاتب �إىل خا�شية كل و�حد من 

�لبلد�ن �لعربية ويعالج كل و�حد على 
حدة

فيوؤكد "مع �ن �حد� مل يتوقع هذه 
�الأحد�ث، �إال �أننا كنا قادرين على مالحظة 

�إ�شار�ت متهيدية يف �لعامل �لعربي. 
وهذ� �لربيع ياأتي �أي�شا دليال على هزمية 
�الأ�شولية �الإ�شالمية". ي�شيف "و�جليل 

�جلديد يتميز باأنه: ال يخاف!".
ويتابع بن جلون "�لربيع �لعربي �أطلق 

�أمال و��شتعجاال كبريين. فنجد يف 
تون�س وم�شر بع�س �مل�شكالت. لكنه من 

غري �ملمكن ت�شوية �الأمور كلها بني ليلة 
و�شحاها. ما ز�ل هناك �لكثري للقيام 
به بهدف �إر�شاء �لدميوقر�طية. ويف 

�لبد�ية، ال بد من ��شرتجاع �الأمو�ل �لتي 
نهبها بن علي ومبارك".

ويلفت �لكاتب �إىل �أن "ال خمرج يف 
ليبيا �شوى مبوت �أحدهم �أو فر�ره... 

�أما �لتدخل "�لتحالف �لدويل" فهو 
كان �شروريا لكنه �أتى متاأخر� بع�س 

�ل�شيء".
وي�شري �إىل �أن "يف �شوريا، �لو�شع 

خمتلف �أي�شا. فالنظام ياأتي على �شورة 
�أنظمة �أوروبا �ل�شرقية �ل�شابقة.. 
�إىل حني ياأتي يوم يقول فيه �أحد 

�ل�شباط �لكبار "كفى".. �أوروبا لن 
تتدخل، فظروف �ملنطقة معقدة جد�.. 

وباالنتظار، �ل�شعب �ل�شوري يدفع 
�لثمن".

ويختم بن جلون "�أطالب �أوروبا باأن 
تكون �أكرث �إ�شغاء جتاه �جلنوب 

�قت�شاديا و�شيا�شيا. فهذه هي �لطريقة 
�لف�شلى للحد من �لهجرة غري �ل�شرعية، 

بدال من �لقمع".
ب" ف  "اأ 

عر�س: عبد االأمري خليل مراد

قراءة موضوعية لحياة النفري 
وتصوفه

فل�سفة الت�سوف للدكتور جمال احمد املرزوقي

اأو�سح الباحث اهتمام الدار�سني املعا�سرين بالنفري ودرا�سة تراثه، ومنهم اأبو الوفا 
الغنيمي التفتازاين وادوني�س وحممد عفيفي مطر وح�سن طلب.

ويف الف�سل الثاين املعنون بـ)م�سنفات النفري ( فقد اأو�سح د. جمال احمد املرزوقي 
اأن النفري ذو مذهب �سويف جديد، وان م�سنفاته التي تقوم على الوقفة هي تتويج 

ل�سل�سلة املجاهدات التي تاأخذ هيئة �سلم ت�ساعدي يبداأ من اجلهل ،ثم يرتقى 
ال�سالك اإىل العلم، ثم اإىل املعرفة.

بن جلون: الربيع العربي "أشبه 
بجدار برلين كبير ينهار"
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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

يرصد أورهان كمال تحوالت المجتمع 
التركي بتنوعاته وتقاليده الغريبة، في 

الريف والمدينة، وصراع األجيال والمشكالت 
العائلية، التي ال تجد حاًل إال حينما تتحول إلى 

مشكالت من نوع آخر.


