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"أساطير ولكن ال نعرفهم" فالسفة العرب في العصر الحديث

يذكر مالك بن نبي يف �أحد كتبه �بن خلدون و�أفكاره 
�مل�سلمني  �أن  �ملفرت�ض  كان  �لتي  �حل�سارية 
ليتجنبو�  ح�سارتهم،  حركة  بها  ي�ستدركون 
�لإ�سالمية  �حل�سارة  دخلتها  �لتي  �لنحد�ر  حركة 
�لتاريخ  ليطوي  �ملوحدين"،  بعد  "ما  ع�رص  منذ 
بعده  ومن  خلدون  �بن  موؤلفات  و�جلهل  و�لن�سيان 
موؤلفات مالك بن نبي ومن تبعه من فال�سفة �لعرب 

من �لع�رص �حلديث.
مالك بن نبي

�لديني،  �لو�عظ  �ل�سيخ،  �لد�عية،  باملفكر،  يلقبونه 
ا يكون �لفيل�سوف من �سمن �لألقاب كذلك، �إل  و�أي�سً
�أن كرثة �لألقاب ل تدل على مدى معرفة �لعرب به 
�إل على كون  له، فهي ل تدل على �سيء  وتقديرهم 
قومه،  يف  جمهوًل  ومفكًر�  فيل�سوًفا  نبي  بن  مالك 
بل  فح�سب،  عام  ب�سكل  �لعرب  م�ستوى  على  ولي�ض 

بني من عا�ض ومات و�سطهم، بني �أهله يف �جلز�ئر.
ق�سنطينة  نبي عام 1905 يف مدينة  ولد مالك بن 
قر�ء�ته  من  �لبد�ية  يف  فكره  ت�سكل  �جلز�ئر،  �رصق 
�لفرن�سية،  و�للغة  �لعربية  باللغة  �لأفق  مت�سعة 
ديكارت،  �لفرن�سي  بالفيل�سوف  فل�سفته  تاأثرت 
به  ا  خا�سً فل�سفًيا  روحانًيا  طابًعا  له  كان  �أنه  �إل 
نبي  بن  مالك  فل�سفة  �رتكزت  كتاباته.  يف  وحده 
ذلك  �لإ�سالم،  حتديث  ولي�ض  �حلد�ثة  �أ�سلمة  على 
"�سيد  �تفق فيه مع  لو�سفه �ملدنية �حلديثة بتعبري 
قطب" وهو "�خلو�ء �لروحي للمدنية �لغربية"، حيث 
من  يتجز�أ  ل  جزء  �لدين  �أن  على  ا  �أي�سً معه  �تفق 
عبارة  ي�ستعمل  دوًما  كان  حيث  �لإن�سان،  م�رصوع 
�ملهند�ض  �لإ�سالم".   جتديد  ل  بالإ�سالم،  "�لتجديد 
من  �ل�ستعمارية  �لفرن�سية  �ل�سلطات  حرمته  �لذي 
�حل�سول على �سهادته لي�ستطيع �لعمل كمهند�ض �إما 
�لرغم  �أو يف بلده �ملحتل �جلز�ئر، وعلى  يف فرن�سا 
من �أن هذ� جعله يعي�ض �لكثري من �ملحن يف �لعمل 
مبهن ب�سيطة ل حتتاج كم تلك �ملعرفة �لتي ميتلكها 
�ملجتمع  مب�ساكل  يهتم  جعله  ذلك  فاإن  نبي،  بن 
�لإ�سالمي ليخرج لنا باأهم ما كتبه بخ�سو�ض ذلك.

طه عبد �لرحمن "�أيهما �أخ�ّض بالإن�سان، �لعقالنية 
�أو �لأخالقية؟ ما �أ�سد غفلة �لإن�سان �حلديث كاأنه على 
ظاهر تقدمه �لعلمي، �إن�سان جهول! �أل ترى �أنه يقدم 
�ل�رصر  �رصيح  يقدم  مل  �إن  كثريه،  على  �لنفع  قليل 
على �رصيح �لنفع كما يفعل �جلهلة من �خللق، وهل 
وحظوظ  حقوق  �إىل  يدعو  �أن  من  �أ�سو�أ  �ل�رصر  يف 
درك  �إىل  به  وتنزل  �لإن�سانية،  رتبة  من  ُتخرجه 
�لبهيمية، حمتًجا باأنه يتبع يف ذلك طريق �لعقالنية 
�لو��سح". تلك كانت فقرة من فقر�ت موؤلفات �ملفكر 
كتابه  من  �لرحمن،  عبد  طه  �ملغربي  و�لفيل�سوف 
"�سوؤ�ل �لأخالق"، حيث ت�رصح لنا �لقليل عن �لفل�سفة 
موؤلفاته، حيث  �لرحمن" يف  "طه عبد  يتبعها  �لتي 
تتميز فل�سفته بالتحليل �ملنطقي و�لرتكاز قلياًل �إىل 

�ملذهب �ل�سويف بطريقة جعلت فل�سفته يغلب عليها 
عبد  طه  �هتم  �للغة.  وفل�سفة  �لأخالقي"  "�لتد�ول 
ذلك  �لنا�ض،  بني  �لفل�سفية  �ملعارف  بن�رص  �لرحمن 
لأنه مل يوؤمن بال�سورة �لنمطية �ل�سائدة بني �لعامة 
لربط  وذلك  �لنا�ض،  من  بفئة  خا�سة  �لفل�سفة  باأن 
�لفل�سفة عن  �لعو�م للفل�سفة بالنظر �ملجرد، وف�سل 
�إثبات  �لعمل �حلي، وهو ما حاول طه عبد �لرحمن 
عك�سه عندما تعمق يف �لدر��سات �لعقلية يف �ملجال 
تنظري  عملية  �لرحمن  عبد  طه  مار�ض  �لفل�سفي. 
جهة،  من  �لدينية  لليقظة  ونظري  فكري  وتاأ�سي�ض 
ومن جهة �أخرى �سعى لتاأ�سي�ض �لفل�سفة �لإ�سالمية 
بنائه  و�لو�قع من خالل  �لتطبيق  عن  منف�سل  غري 

لفل�سفة �أخالقية يف م�رصوعه وهي:
تاأ�سي�ض  �إىل  �ملدخل  �حلد�ثة  "روح  كتابه  فكان 
على  و��سعة  حملة  فيه  ي�سن  �لإ�سالمية"  �حلد�ثة 
دعاة �حلد�ثة و�لتقليد، فبالن�سبة له �حلد�ثة و�لتقليد 
نقل  �لذي  �ملثقف  �جلابري..  يجتمعان.   ل  �سيئان 
�لفل�سفة �إىل قلب �ملعرتك �ل�سيا�سي �ساهم �جلابري 
يف تنوير �ل�سباب �ملغربي بعلوم �لفل�سفة عن طريق 
طرحه كتب "من درو�ض �لفل�سفة و�لفكر �لإ�سالمي" 
و�ملنا�سل  �ملغربي،  �لفي�سل�سوف  هو  �جلابري 
�ل�سيا�سي �مللتزم و�ملت�سامح،  فكان �ملفكر �ملنفتح 
�ملغايرة، حيث  و�لفل�سفات  �ملختلفة  �لتيار�ت  على 
ون�رص  عنه،  �لظلم  رفع  يف  لالإن�سان،  حياته  كر�ض 
من  نوعية  نقلة  �ملجتمع  ونقل  �لإن�سانية،  حقوق 
يعرف  ول  �ل�سلطات  تد�ول  فيه  يتم  ل  جمتمع 

يف  �لأفكار  تلك  وثق  جنده  حيث  �لإن�سان،  حقوق 
يف  �جلابري  �ساهم  �لذ�كرة".  يف  "حفريات  كتابه 
طريق  عن  �لفل�سفة  بعلوم  �ملغربي  �ل�سباب  تنوير 
طرحه كتب "من درو�ض �لفل�سفة و�لفكر �لإ�سالمي" 
�لفكرية  م�سكالتنا  يف  تقدمية  "روؤية  كتاب  �أو 
�لأجيال  من  تاأثر مبوؤلفاته كثري  و�لرتبوية"، حيث 

يف �ملغرب يف �أثناء �إمتامهم �ملرحلة �لتعليمية.
��ستطاع حممد عابد �جلابري عرب �سل�سلة نقد �لعقل 
�لعربي �لقيام بتحليل للعقل �لعربي ��ستطاع حممد 
عابد �جلابري عرب �سل�سلة نقد �لعقل �لعربي �لقيام 
بتحليل للعقل �لعربي عرب در��سة �ملكونات و�لبنية 
�لتدوين،  ع�رص  من  بد�أت  �لتي  و�للغوية  �لثقافية 
�لأخالقي  ثم  �ل�سيا�سي  �لعقل  در��سة  �إىل  �نتقل  ثم 
وهو  �مل�ستقيل"،  "�لعقل  م�سطلح  �بتكر  من  وهو 
�لق�سايا  يف  �لنقا�ض  عن  يبتعد  �لذي  �لعقل  ذلك 
�ل�سل�سلة  تلك  نهاية  ويف   Kلكربى� �حل�سارية 
بحاجة  �لعربي  �لعقل  �أن  مفادها  نتيجة  �إىل  ي�سل 
كبري  دور  للجابري  كان  �لبتكار.  �إعادة  �إىل  �ليوم 
�ملن�سط  فكان  �لعربية،  �ل�سحافة  يف  �ملغرب  يف 
)�أول  "�ملحرر"  جريدة  يف  بكتاباته  لها  �لأ�سا�سي 
جريدة باللغة �لعربية يف �ملغرب يف �ل�سبعينيات(، 
�ل�سحافة،  على  جديدة  مفاهيم  تدخل  بد�أت  حيث 
لتكون �جلريدة بف�سل عمله �سحيفة موؤ�ِس�سة لتكون 

�سحيفة �ملعار�سة يف �ملغرب.
 30 له  �سدر  �أن  بعد   ،2010 عام  �جلابري  تويف 
موؤلفا يف �لفكر �ملعا�رص، كان "نقد �لعقل �لعربي" 

خالل  �لتكرميات  من  �لعديد  نال  كما  �أبرزها،  من 
�أكرب  �أحد  لكونه  له  �ليون�سكو  تكرمي  منها  م�سريته، 
�ملعا�رص  �لعربي  �لفكر  بناء  يف  �ملتخ�س�سني 

وقامت مبنح ميد�لية �بن �سينا.
 عبد �لوهاب �مل�سريي يف �لرحلة �لفكرية

فكانت  �لطابع،  م�رصي  �لطبقة،  برجو�زي  كان 
بالن�سبة �إليه منظوًر� ينظر منه للمجتمع

كبري  �أثًر�  لن�ساأته  كان   ،1938 عام  �مل�سريي  ولد 
يف ت�سكيل بذوره، حيث يقول عن نف�سه باأنه نا�سئ 
�ملحافظ  �ملجتمع  �أي  �لريفية،  �لربجو�زية  من 
ممكنة،  فرتة  لأطول  و�لقيم  بالأ�سول  �ملتم�سك 
برجو�زي  كان  للرثوة،  �ملقدر  �لر�أ�سمايل  وكذلك 
�إليه  بالن�سبة  فكانت  �لطابع،  م�رصي  �لطبقة، 
ما  �سمن  من  كان  للمجتمع.  منه  ينظر  منظوًر� 
للتحرر  �لوطنية  �لروح  �سيا�سة  �ملنظور،  ذلك  �سكل 
�لوقت،  ذلك  يف  م�رص  يف  �لإجنليزي  �لحتالل  من 
ليبد�أ بعدها �مل�سريي يف �لبحث عن �حلق و�ملعرفة، 
فكان خالل ذلك متمرًد�، ل يخ�سع ب�سهولة لكل ما 
هو �سائد ما د�مت ل تقدم له �إجابات �سافية، ليمر 
�لرحلة  �أو  �ليقني  �إىل  �ل�سك  �أ�سماها رحلة  يف رحلة 
للحزب  �ن�سمامه  كان  �لإميان.  �إىل  �لإحلاد  من 
�كت�سب  �أ�سقلته،  �لتي  جتربته  من  جزًء�  �ل�سيوعي 
هيمنت  �لذي  �لوقت  يف  معرفية  خربة  طريقها  عن 
�لف�ساء �مل�رصي يف  فيه �ملارك�سية من جهة على 
ذلك �لوقت، ومن جهة �أخرى هيمنة �لإ�سالم �حلركي 

ممثاًل يف جماعة �لإخو�ن �مل�سلمني.

ولي�ض  بكليته  ُيف�رص  �ل�سيء  باأن  �مل�سريي  �آمن 
ُبعٍد  �سيء من خالل  �أي  تف�سري  بجزئيته، ول ميكن 
م�رص،  يف  �لقت�سادي  �لنفتاح  فرتة  ففي  و�حٍد، 
من  لالإن�سان  ا  خال�سً �لإ�سالمي  �ملنهج  يف  ر�أى 
مكاًنا  �لنهاية  يف  ليجد  �ملادية،  �حلياة  هموم 
�لعربية  �ملكتبة  �مل�سريي  �أغنى  �لو�سط.  حزب  يف 
بالكثري من �ملوؤلفات باللغتني �لعربية و�لإجنليزية، 
تنوعت بني �ملو�سوعات و�لدر��سات و�ملقالت، من 
و�ل�سهيونية:  و�ليهودية  �ليهود  "مو�سوعة  �أبرزها 
�أهم  �سمن  ت�سنف  �لتي  جديد"  تف�سريي  منوذج 
ومن  �لع�رصين.  �لقرن  يف  �لعربية  �ملو�سوعات 
و�لعلمانية  �جلزئية  "�لعلمانية  ا  �أي�سً �لبارزة  كتبه 
بعد  وما  "�حلد�ثة  �لأر�سي"،  "�لفردو�ض  �ل�ساملة"، 
�لإن�سان"، كما  "�لفل�سفة �ملادية وتفكيك  �حلد�ثة"، 
وترجمت  لالأطفال،  �سعر  وديو�ن  ق�س�ض  عدة  �ألف 
بع�ض �أعماله �إىل عدة لغات كالفرن�سية و�لفار�سية 
و�لربتغالية و�لرتكية. ل تتوقف �لقائمة عند هوؤلء 
�لفال�سفة  من  كثري  مع  وتتنوع  تطول  بل  فح�سب، 
�لفكر  ت�سكيل  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمو�  �لذين  �لعرب 
�لعربي �ملعا�رص وتب�سري �لأجيال �حلديثة بالعلوم 
ُمقلدة  غري  بهم  خا�سة  مناهج  و�إن�ساء  �لفل�سفية 
�لرغم  وعلى  �لغربية،  للنماذج  حماكاتها  متت  �أو 
�لزمن على رحيلهم،  ذلك، ومرور  من جهودهم يف 
فالأهم  �لروح،  فناء  �أبًد�  يعني  ل  �جل�سد  فرحيل 
قبل  جتاهلها  عن  لنتوقف  �ملناهج  لتلك  �لعودة 

فو�ت �لآو�ن.

بغداد_ متابعة

تبحث آلية تسويق الكتاب بهاء الدين يكتب: في الحرية" هي شهقة أخرى"
تمدد التقديم لجائزة اإلبداع 
العراقي 

��سم  حتت  جمعة،  حممود  لل�ساعر  �لر�بع  �لديو�ن  �ليو�سف  روز�  موؤ�س�سة  �أ�سدرت 
"هي �سهقة �أخرى". وتقيم �ملوؤ�س�سة حفل توقيع، �ليوم، للديو�ن، يف متام �ل�ساد�سة 
م�ساء، بد�ر �ملعارف �مل�رصية، يديره حممد جنم نائي مدير �لد�ر، بح�سور �لعديد 
منذ 20  �لإم��ار�ت  يعي�ض يف  �أحمد بخيت. حممود جمعة  بينهم  �ل�سعر�ء، من  من 
�أربعة دو�وين ف�سحى.  ومن  عاًما، وع�سو �حتادي كتاب م�رص و�لإم��ار�ت، وله 
�إليَك ميامتاِن/  بالع�سِق/ حتمُلِني  وُم�رصٌج  �لفر�دي�ض_  "�إىل  نقر�أ:  �لديو�ن  �أجو�ء 
�إليَك  �لغياِب/  �أحدُث يف  �سوَف  ت�سْلِني/  ل  عيوُنك:/  قالْت  �لأحز�ُن ترتى/  وهذِه 
كيَف  �أ�رصى/  �لأحالُم  عندها/  بالٍد  �إىل  �ليماِم/  �رصَب  و�تبْع  فاقتفيِني/  �أمر�/ 

�لغريُق/ �إذ� مدْدُت لُه هًوى/ يبتاُع/ من عينيِك �سرب�/ يا قلَب مولتي �مل�سافَر.

ليلة  "�سهرت  فيه:  قال  مقال  �لدين  بهاء  �أحمد  كتب  عام 1953  �أكتوبر  يف 
كاملة مع مفكر قدمي وزوجته .. وكان هذ� �ملفكر قد تعرف على زوجة �سديق 
�لفكري ع�رصين �سنة، وملا مات زوجها  �لغر�م  فوقع يف حبها ود�م بينهما 
ن�سب  �حلرية"  "يف  �سموه  �سغري  كتاب  �إجناب  يف  �سويا  و��سرتكا  تزوجته 
وقت  م�سى  لقد  قائال:  �لكتاب  ميل  �ستيو�رت  جون  ��ستهل  فقط.  �لزوج  �إىل 
�لن�رص هي  �أن حرية  يعد هناك من يجادل يف  فلم  �لن�رص،  �لدفاع عن حرية 
�ل�سمان �لوحيد �سد �لف�ساد و�ل�ستبد�د.. ومل يعد هناك من ي�سلم بحق �ل�سلطة 
�لتنفيذية �أو �لت�رصيعية يف تقييد حرية �لن�رص. لكنه مل يكد مي�سي يف �لكتاب 

قليال حتى �أ�سدرت �حلكومة �لإجنليزية ب�سعة قو�نني مقيدة حلرية �لن�رص.

�ملو�سوي  �سباح  �لقانوين  �مل�ست�سار  مع  �لنيابية  و�لعالم  �لثقافة  جلنة  بحثت 
�لكتب  ت�سدير  �آلية  ت�سهيل  �لدليمي  علي  �لدكتور  �لت�رصيع  �سوؤون  وم�ست�سار 
�لعر�قية �ىل دول �لعامل لن�رص �لثقافة �لعر�قية من �جل �لنهو�ض بو�قع دور �لن�رص 
و�لدباء و�لكتاب �لعر�قيني. و�كدت رئي�سة �للجنة �ل�سيدة مي�سون �لدملوجي يف 
بيان �سحفي على �رصورة �يجاد �سبل ت�سهم يف تذليل �لعقبات �لتي يعاين منها 
�لوطنية  �لثقافات  �لعر�قية من �جل ن�رص  �لن�رص  �لكاتب و�ملوؤلف ف�سال عن دور 
�بد�ء  �مل�ست�سارون عن  �ل�سادة  �لعامل. من جانبه عرب  �نحاء  �ملختلفة يف جميع 
جميع �مل�ساعد�ت �لتي من �ساأنها ت�سهيل عملية �لت�سدير �لتي كانت �سعبة جد� 

يف زمن �حلكومات �ل�سابقة قبل عام 2003 وتذليل �لعقبات �لتي تو�جهها.

قررت �للجنة �لعليا جلائزة �لإبد�ع �لعر�قي متديد مدة �لتقدمي للجائزة بن�سختها �لثالثة 
لعام 2017 لغاية 2017/11/30.

لغر�ض  جا�سم،  عمر�ن  للجائزة  �لعليا  �للجنة  وع�سو  �لوز�رة  يف  �لر�سمي  �لناطق  وقال 
وحقولها  �لثالثة  ن�سختها  يف  للجائزة  للتقدمي  و�لأدباء  �ملثقفني  �أمام  �لفر�سة  �إتاحة 
�لل�سانية،  و�لدر��سات  و�لفني،  و�لثقايف  �لأدبي  و�لنقد  و�لرو�ية،  )�ل�سعر،  وهي  �لع�رصة 
ودر��سات  و�لرتجمة،  �خلزف،  وفن  �لعمارة،  وفن  و�ل�سينمائية،  �مل�رصحية  و�لدر��سات 
�لرت�ث �ل�سعبي، و�لأد�ء �لغنائي( وحر�سا منها مل�ساركة �كرب عدد من �ملثقفني و�لأدباء 
من �ملعنيني للتقدمي لهذه �جلائزة،�رتاأت �للجنة �لعليا للجائزة يف وز�رة �لثقافة بتمديد 

فرتة �لتقدمي وحددت �أخر موعد ل�ستالم �لأعمال نهاية �سهر ت�رصين �لثاين للعام 2017.

الثقافة صدر حديثا
النيابية

الثقافة أحمد

العراقية

قراءة في كتاب

�سدر  و�لتوزيع  للن�رص  �لأردنية  ورد  د�ر  عن 
�أبو  »جمال  بعنو�ن  كتاب جديد  لإبر�هيم خليل 
�لن�سيان«.  عن  بعيد  �لذ�كرة  من  قريب  حمد�ن 
يقع �لكتاب يف 176 �سفحة من �لقطع �ملتو�سط، 
تتوزعها ثالثة �أبو�ب، ف�سال عن مقدمة، وخامتة 

للكتاب، و�إ�ساءة ق�سرية تعّرف بالكاتب.
�أبو  جمال  عن  بدر��سات  يخت�ض  �لأول،  �لباب 
هي:  ف�سول  على  ويحتوي  و�لرو�ية،  حمد�ن 
�جلميل،  �ملوت  رو�ية  يف  و�لغر�ئبي  �لو�قعي 
�ملكان  ف�ساء  حول  �لباب  من  �لثاين  و�لف�سل 
�ملوؤلف:  فيه  يتناول  و�لثالث  �لزمان،  وتقلبات 
�جلميل، ويف  �ملوت  رو�ية  وتقلباته يف  �لر�وي 
�لرو�ئي،  �خلطاب  تد�ولية  عند  بنا  يقف  �لر�بع 
بنا  يقف  �لباب  من  و�لأخري  �خلام�ض  و�لف�سل 
�ل�رصدي  �لن�سق  يف  �لفاعلة  �ل�سخ�سيات  عند 
در��سته  �ملوؤلف  �أدرج  وقد  �ملذكورة.  لرو�يته 
�لأول  �لف�سل  يف  �لربية«  �لزهرة  »قطف  لرو�ية 
من �لباب، على �أ�سا�ض �أن �لأجو�ء يف �لرو�يتني 

متجان�سة، فكاأنهما رو�ية و�حدة.
ويف �لباب �لثاين �أربعة ف�سول، تناول جمموعة 
»�أحز�ن كثرية..« يف ف�سلني منها هما �ل�ساد�ض 
و�ل�سابع، فيما تناول يف �لف�سل �لثامن ق�س�سا 
من »مكان �أمام �لبحر« ويف �لتا�سع »�أم�ض �لغد«.
ويف �لباب �لثالث توقف �إز�ء ن�سو�ض م�رصحية 
يف  وهو  حمد�ن،  �أبو  جمال  للر�حل  من�سورة 
م�رصحيات،  ثالث  فيه  وتناول  �لعا�رِص  ف�سلني؛ 
�لثانية  �لليلة  يف  �لأخرية  �سهرز�د  حكاية  هي: 
بعد �لألف، وليلة دفن �ملمثلة جيم، و�لق�سبان. 
يف  ُن�رصت  ا  ن�سو�سً تناول  ع�رص  �حلادي  ويف 
هذه  مقدمة  ويف  �آخر«  »زمان  بعنو�ن  كتاب 
و«روؤية  �لدنيا«  »�سندوق  م�رصحيتا  �لن�سو�ض 
نهجا  حمد�ن  �أبو  جلمال  �أن  موؤكد�  �أخرية«. 
خا�سا به يف كتابة �لن�ض �مل�رصحي، �سو�ء من 
�أو من حيث  حيث �لتكاء على منوذج تاريخي، 
�لنموذج،  ذلك  عن  معروف  هو  مبا  �لت�رّصف 
وما يت�سل به، �أو من حيث �للغة �مل�ستعملة يف 
�حلو�ري،  �لن�سق  بني  جتمع  لغة  وهي  �حلو�ر، 

و�ل�سعري. 
�حلايل  �لعام  مطلع  يف  �أ�سدر  �ملوؤلف  �أن  يذكر 
ليلى  مرويات  يف  حرة  »جولت  بعنو�ن  كتاًبا 
�لأ�سد  �لدين  »نا�رص  بعنو�ن  و�آخر  �لأطر�ض« 
قريًبا  له  و�سي�سدر  و�لأدب«  �للغة  يف  و�آثاره 
كتاب »حممود �لرمياوي من �لق�سة �إىل �لرو�ية« 
و�آخر عن �لناقد وعامله، وهو عن �إح�سان عبا�ض 

وجرب� �إبر�هيم جرب� ويو�سف �سامي �ليو�سف.

اقتباس
 

ل ت�سخر من حماقات غريك، فذلك كل ما متلك من 
�لفر�ض. 

ون�ستون ت�رص�سل

و�أنِت تقر�أين لهمنجو�ي 
�سو�رع جانبية

لو كان يل بيت �سحري
لطلبت �أن ت�سكن بجانبي

�أن ت�سبح ع�سيقًا �رصيًا
حني ل تكون هناك حاجة 

لوجود �أ�رص�ر
و�أن �أغط�ض ك�سمكة كاملة 

يف عمق �ملياه
ول �أعرف

�إن كان لون �ل�سماء 
�سينعك�ض يف حدقتي عينى.

لو كان يل بيت
لرتكت زرعًا �أخ�رص �للون 

ي�سلم على �لعابرين من 

�ل�سباك
ينزل من على �ل�سلم

ل�سنعت لك مفتاحًا �إ�سافيًا
ولتململت من نومك جو�ري.

لو كان يل بيت
لرتكت �لبيت كله لك

�ملفتاح،
�جلري�ن،

�لكنبة
ل�رصبت قهوتي على 

�لر�سيف
قر�أت �جلريدة يف �ل�سارع

فاحتة روبي للهو�ء
تاركة رعبًا و�سحكًا 

�إ�سافيًا يقفز يف �سو�رع 
جانبية.

رنا التونسي

ثقافة 

طلقة من هو ستيفن كينج صاحب أعلى رصيد للكتب األعلى مبيعًا؟
و�لأف�سل  �لأعلى  �لرعب بال منازع،  هو ملك ق�س�ض 
فالأفالم  �لرعب،  كّتاب  من  قرنائه  جميع  بني 
كما  لالأرباح،  �لأكرث جنيًا  رو�يته هى  �ملاأخوذة من 
لقو�ئم  �سديقة  تكون  ما  د�ئما  نف�سها  كتاباته  �أن 
�ساحب  كينج  �ستيفن  �إنه  �لعامل..  فى  مبيعا  �لأكرث 
�لأمريكية  و�لإثارة  �لرعب  �أفالم  من  كبرية  �سل�سلة 

رمبا �أ�سهرها "ود�عا �سو�سانك".
مبدينة   ،1947 �سبتمرب   21 مو�ليد  من  وكينح 
موؤ�س�سة  ميد�لية  على  و�حلائز  �لأمريكية،  بورتالند 
�لأدب  فى  �لبارزة  لإ�سهاماته  �لقومية  �لكتاب 
ن�سخة  �أكرث من 350 مليون  له  بيع  �لأمريكى، حيث 

من كتبه حول �لعامل.
موؤخر� تو�جدت رو�ية "�آت �أو “it، �سمن قائمة جريدة 
مبيعا،  �لأكرث  للرو�يات  �لأمريكية  تاميز  نيويورك 
حيث حلت فى �ملركز �لر�بع، وهى لي�ست �ملرة �لأوىل 
�لتى يتو�جد فيها"كينج" فى قو�ئم �لأكرث مبيعا حيث 
 best "�تو�جد له ما يقرب من 50 رو�ية فى قو�ئم �ل
seller، حيث ت�سدرت رو�ياته "نهاية نوبة مر�قبة" 
"�لقاتل �ملحرتف" �لأكرث مبيعا فى �لنيويورك تاميز.
كما  �لأمريكية،  �لرعب  �أفالم  ملك  �لآن  كينج  ويعترب 
على  �أ�سلوبه  يعتمد  حيث  كبرية،  مرجعية  �أ�سبح  �إنه 
عن�رصى �لإثارة و�لغمو�ض ليجذب كل ع�ساق �لرعب.

لكن لي�ست كل �لأ�سياء جميلة فى حياة �ستيفن كينج 
�سل�سلة  �سخ�سيات  ب�رصقة  �تهم  �ملا�سى،  �أبريل  ففى 
ق�س�ض  موؤلف  �دعى  حيث  �لظالم"،  "برج  رو�ياته 
بطل  �أن  جر�نت،  �ستيفن  �ملر�سومة،   The Rook
عن  ن�سخة  دي�سكاين"  ب�"رولند  �مل�سمى  كينج  كتب 
بطل ق�س�سه �ملر�سومة "ري�ستني د�ين"، حيث يتنقل 
يتقدمان  ول  وحو�سا،  ويقاتالن  �لزمن،  عرب  �لثنان 

فى �ل�سن، ويع�سقان �ملغامر�ت، كما �أ�سار جر�نت �إىل 
�أن كليهما يرتديان بدلت خا�سة برعاة �لبقر.

�ستيفن  على،  �ملحكمة  �أمام  دعوى  جر�نت  رفع  وقد 
"�مل�رصوقة"  �ل�سخ�سية  �أن  �إىل  فيها  م�سرًي�  كينج، 
وحتى   1977 من  �ملر�سومة  ق�س�سه  فى  تظهر 
1983م، علما باأن �ملوؤلف �لأمريكى كينج �أكد �أنه قر�أ 

هذه �لق�س�ض، وطالبه بدفع 500 مليون دولر.
تر�مب  دونالد  �لأمريكى  �لرئي�ض  فوز  فور  �أنه  كما 
بانتخابات �لرئا�سة �لأمريكية نهاية �لعام �ملا�سى، 
�أو  ��ستخد�م �لإنرتنت  ، �ستيفن كينج تخليه عن  �أعلن 
ل�سعوره  وذلك  �لتو��سل،  مو�قع  على  �سىء  �أى  ن�رص 
منها  �أجنبية  وكالة  ذكرت  ح�سبما  وذلك  بالإحباط 

رو�سيا �ليوم.

�لأمريكية  �لنتخابات  تر�مب فى  دونالد  فوز  و�سكل 
مبو�قفه  ��ستهر  �لذى  للكاتب،  كبرية  �سدمة  �لأخرية 
�نتقاد تر�مب  �ملناه�سة له، حيث حر�ض كينج على 
ب�سكل د�ئم على �سبكات �لتو��سل �لجتماعى و�لعديد 
ن�رص كينج  و�إعر�با عن �سدمته  �لإنرتنت،  مو�قع  من 
�لكتب  من  مزيد  "ل  فيها  كتب  تويرت  على  تغريدة 

و�ملن�سور�ت �أو �سىء يتعلق بال�سيا�سة.. �ساأ�سمت".
ول�"كينج" �لعديد من �لأعمال �لتى مت حتويلها لأفالم 
�لأمريكية،  �ل�سينما  تاريخ  فى  ب�سمتها  لها  كانت 
�إىل  و�سلت  �لق�سرية،  ق�س�سه  �أو  رو�ياته  من  �سو�ء 
 " �لعاملى  �ل�سينما  موقع  بح�سب  عمل   242 حو�ىل 
"�أطفال �لذرة، كوجو،  imdb"، من بني تلك �لأفالم 
�لقط،  ُم�ْسِعُل �حلر�ئق، عني  �ل�سدمي، ود�عا �ساو�سانك، 
و�لأخري  �لربيق"،  �لأخ�رص،  �مليل  �لف�سة،  ر�سا�سة 
�ل�سينما  فى  �لرعب  �أفالم  �أف�سل  من  �لبع�ض  يعتربه 
"�للحظة  �لأخرية  رو�ياته  �أ�سهر  ومن  �لأمريكية، 
�ل�سيطانة، �رصطى �ملكتبة، ف�سول متنوعة،  �لأخرية، 
�لظالم،  برج  و�سل�سلة  �جلو�ل،  �لهاتف  كري�ستني، 

بوؤ�ض".
 Misery رو�ية  �لعربية  �إىل  �ملرتجمة  �أعماله  ومن 
با�سم  توفيق  خالد  �أحمد  �لدكتور  وترجمها 
"�ل�سيطانة"، و"دورة �ملذءوب" وهى لنف�ض �ملرتجم، 
خلف  مي�سى  "�لذى  بعنو�ن  ق�سريتان  وق�ستان 
كتاب  فى  �ل�سود�ء"  �ل�سرتة  ذو  و"�لرجل  �ل�سفوف" 
با�سم  طويلة  وق�سة  �لأوىل،  �لق�سة  ��سم  يحمل  و�حد 

1408 للمرتجم ه�سام فهمى.
"جائزة  "كينج" على �لعديد من �جلو�ئز منها  ح�سل 
�لكتاب �لوطنية عان 2003، باعتباره و�حد� من �أهم 
جائزة  �لإطالق،  على  �لع�رصين  �لقرن  كتاب  و�أ�سهر 
تر�سيح  بجانب  للفنون"  �لوطنية  �مليد�لية  �إدجار، 

وفوز عدد كبري من �أعماله بجائزة �أو�سكار.

بغداد_ متابعة
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