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كان علينا الـيوم صباحا وقبل الذهاب
إلى معرض الكتاب الذهاب إلى ميدان
ـيدان الـتـحـريـر لـلـمـقـارنـة بـ رؤيـة ا
لــيـال ونــهــارا وقــبل ذلك مَــررنــا عــلى
مـكتـبـة مـدبـولي وهي اقـدم مـكـتـبة في
الـقــاهــرة. وكــذلك مــررنــا عــلى كــافـيه
ريش وهي كـافيه شـيـدت على انـقاض
قصر محمـد علي وتعد من أكبر جتمع
لــلـمــثــقــفـ والــكــتـاب تــأســست عـام
ـاني وبـاعه عـام 1908شــيـدهـا رجل أ
1914 إلى رجل فـرنـسي اسـمـه هـنري
بــيــر وأطـلـق عـلــيه اسم ريش لــيــكـون
متـطابـقاً مع اسم كـافيه مـوجودة حلد
ـــقـــهى الـــتي االن في بـــاريس. تـــلـك ا
ذكــرهـا جنــيب مــحــفـوظ فـي روايـته (
يـوم قـتل الـزعـيـم) يـصف مـقـهى ريش
عـلى لسـان إحدى شـخصـيات الـرواية
بأنـهـا ( مـنـقذ من الـضـجـر والـوحدة).
االسم الــقـد مـيــدان اإلســمــاعــيـلــيــة
ـــيــدان الـــتــحــريـــر وذلك نــســـبــة إلى
اخلـديـوي اسمـاعـيل اما تـسـميـته عام
ــيــدان الــتــحـريــر نــســبــة إلى 1919
الـــتــحــرر من االســـتــعــمـــار يــعــد رمــز
لـلـتـصــدي واحلـريـة والـصـمـود عـمـره
ـيـدان السـقـاط 150عـامـا واسـتـخـدم ا
وتغـيـر الـنـظـام مـرتـ في زمن مـبارك
ومـرسي. التـقاط الـعديد مـن الصور
أمـــــام اجملــــــمـع اإلداري في مــــــيـــــدان
بـنى الذي  تـصوير التـحريـر وهو ا
به فيـلم عادل امـام (االرهاب والـكباب)
وكـذلك الـتــصـويـر بـالـقـرب من تـمـثـال
عـمــرو مــكــرم وهــو زعــيم شــعــبي من
أسيوط قـاوم االستعمـار الفرنسي وله
الـفـضل مـع رجـال الـدين في تــنـصـيب
محمد علي باشا وخلع خورشيد باشا
وهــنــاك مـســجــد بــاســمه كـمــا قــمــنـا

بــــزيـــارة

ـلك مـشـرو ع رقـيـقـاً ورصـيـنـاً وهـو 
في كـتـابة الـرواية ولـيس مـثلـنا نـكتب
ــوهــبـة مــعـتــمــدين عــلى الــهــوايـة وا
وحتت ضغط الظروف جنيب محفوظ
يـكون مـشـغـوال حيـنـمـا يقـرأ شـيـئا او
يـكــتب شــيـئــا مـهــمـا يــقـول لــآلخـرين
بـأنـني مـشــغـول والـنـيل مع مـحـفـوظ
حـكـايـات عـديـدة اهـمـهـا روايـة ثـرثـرة
فوق الـنـيل والشـخـصـيات الـتي تـمثل
حالة الالمنـتمي وعبارة- أنيس زكي-
عماد حمدي في نهاية الفيلم (الفالحة
مــاتت والزم نــســـلم أنــفــســنــا) نــتــرك
مـحـفــوظ وتـأثـيــره ونـذهب الى أطـول
نـهر. في الـعالم الـنيل ونـلتـقط العـديد
من الصور ولم يبق لدينا شيء اال ان
نقضي باقي الوقت في مول كبير

غـــدا هــو اخــتـــتــام مــعـــرض الــكــتــاب
الدولي في القاهرة واكيد لنا وقفة مع
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هي الــتي كــانت مـحـط اهـتــمـامــنـا في
هـذه الـرحـلـة  الـيـوم زيـارة مـنـطـقة
الـغــوريـة واجلـمـالــيـة(الـدرب األحـمـر)
ـعــز لـدين وتــكـون في مــقـابل شــارع ا
الـله وبــعـد زيـارة مـجـمــوعـة الـغـوريـة
ـتـد عـمـرهـا ـسـجـد ووكـالـة و وهي ا
514 عاماً ويرجع االسم إلى (قانصوة
الـــغـــوري) ونـــحـن نـــتـــجـــول في تـــلك
ــنـــاطق وســـمــاع الـــلــهـــجـــات الــتي ا
يـتـكـلمـون فـيـها والـلـهـجـات الشـعـبـية
تـذكرنـا بالـنقـد الذي يـوجه إلى جنيب
مـحــفــوظ وهــو الــذي يــكــتب روايــاته
باللغـة العربية الفـصحى وال يستخدم
الــــلـــغـــة الـــعــــامـــيـــة عـــلـى الـــرغم من
الشخصـيات الشعـبية في روايته كان
يــقـول لــويس عــوض وهـو يــسـتــخـدم
صـرية الـشعـبيـة في روايته الـلهـجـة ا
عاصرة ما هي بأن (اللغات األوربية ا
تفرعة من اللغة إال اللهجات العامية ا
) بـيـنـمــا يـرى مـحـفـوظ ان الـالتـيـنـيــة
اللهـجة العامـية دليل األميـة والتخلف
ويعـدها مرض ومـشكلـة نقاد مـحفوظ
ــــارس انــــطــــاق يـــــقــــولــــون (بــــأنـه 
الشخصيات الشعبية البسيطة بحوار
ـا تزييف لهذه فصيح فـيه افتعال ور
الـشخـصيـات يرد مـحفـوظ علـيهم (أن
هــذه الــرؤيــة هي حــجــة ظــاهــريـة الن
األدب لـيس نـقال حـرفـيـا فـوتـوغـرافـيـاً
ــعــيــشــة كــمــا هــو) ويـرى لــلــحــيــاة ا
محـفـوظ ان للـشخـصـية الـشعـبـية لـها
ظــاهـراً خـارجــيـاً ولـهــا أعـمـاق أخـرى
دقـــيـــقـــة هـي الـــتي تــــصـــورهـــا عـــلى
حقـيـقـتهـا األصـلـية بـعـدهـا  زيارة
اجلـامع األزهــر وحـيـنــمـا أردنـا زيـارة
جامـعة األزهر  مـنع دخولـنا وكذلك
 منعنا من زيارة إحدى الكنائس في
مـنـطـقـة الـغـوريـة لــكـنـنـا رجـعـنـا إلى
ــــعـــز لـــزيـــارة بـــعض االثـــار شـــارع ا
ـمـلوكـية والـتـقاط الـصور اإليوبـية وا
عز في النهار وليس ليال كما لشارع ا
فـي الــزيـــارة الـــســـابـــقــة ولـم نــنـــهي

زيارتنا اال في مطعم جنيب محفوظ.
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عـلى مع إسـدال الــسـتــار الـيـوم 5/ 2 
مـعــرض الــكـتــاب بــالـقــاهــرة حـرصت
نـظـمات الـكـثيـر من وسـائل اإلعالم وا
ـدنـية واجملالت ان تـعمل نـشـاطاتـها ا
األدبـيـة والــثـقــافـيــة في هـذه الــفـتـرة.
وهكـذا عـقـدت مـجلـة أدب ونـقـد الـيوم
قر حـزب التجـمع الوطني أحتـفاليـة 
ـشـاركـة نـخـبة الـتـقـدمي الـوحـدو ي 
مـن مـثــقـفـي ومـبــدعي مــصـر والــعـالم
الـعربي يديـر االحتفـاليـة الشاعـر عيد
عـبـد احللـيم رئيس حتـريـر مجـلة أدب
ونــقــد شــارك في االحــتــفــالـيــة هــاشم
شــــفــــيق وبــــاسم فــــرات من الــــعـــراق
ومــــوسى حــــوامـــده مـن فـــلــــســــطـــ
ومـحمـود قريـني وعزمي عـبد الـوهاب
مـن مـــــصـــــر وشـــــعــــــراء آخـــــرون من
الـــســـودان. وكـــانت إحـــدى قـــصـــائـــد
ـوضوع الـشـاعر بـاسم فرات تـتـعلق 
ـشـذوب) كـمـا اغـتـيـال الـروائي (عالءا
كــان لــنــا لــقــاء مع مــســؤول مــحــلــيـة
احلــزب الــشــيــوعي في كــربالء (سالم

القريني) 
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الكنـيسة االجنـيلية في قـصر الدوبارة
وحضرنا القداس.
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بعد غد ينتهي معرض الكتاب وكان ال
بـد من زيـارته ومـثـلـمـا حـصـلـنـا عـلى
مـجـموعـة روايات وكـتب مـقنـعة ادبـيا
وفـنـيـا مــثل (روايـة حالل اسـود عالء
ـرقب اوجـاع السـنـ أياد خـضـير ا
لـــلــشـــمس وجـه اخــر حتـــســـ عــلى
لكة القصب ابراهيم كريدي جنون 
دكـس الــــغـــــراوي عـــــراق مـــــا بـــــعــــد
2003زيدان الـربـيـعي مـنـاخ الـعـصر
ـة سمـير سـميـر ام مـناهـضة الـعو
) ولــفـت نــظـــري بـــعض عـــنــوان امـــ
الكـتب ومـفـارقـات أخـرى مـنـهـا وجود
بلغ اعالن عن سعر 25 كتابـاً دينيـاً 
50 جـنـيه اي سـعـر الـكـتاب 2 جـنـيـهاً
اي كل 8 كــتب بـدوالر واحــد فـقط الـله
ـك يـا رخص كـذلك من الـعـنـاوين يـد
الـغـريــبـة لــبـعض الـكــتب هي (تــنـبـيه
العـقـالء للـحـذر مـن األصدقـاء رسـائل
ـن حتب مـــرن عــضـالت عــقـــلك حب 

ن تشكو أحزانها) الفتاة 
سـوف ينـتهى مع ض الـقاهـرة للـكتاب
في الــوقـت الــذي يـــبــدأ فــيـه مــعــرض
اذا ال يـكون بـغداد لـلكـتاب وال اعـرف 
تـنسـيق لوجـود فسـحة من الـوقت ب
ـا يـربك بـعض الدور مـعـرض واخـر 
شاركـة في معـرض بغداد للـنشـر من ا

للكتاب.
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عـز لدين الـله وهو عـند زيـارة شارع ا
احلـاكـم الـفـاطــمي الـذي نـقل عــاصـمـة
ـغـرب العـربي الـدولـة الـفـاطـمـيـة من ا
ـعـز من إلى الـقــاهـرة حـالـيــا شـارع ا
أكـثـر شـوارع الــقـاهـرة ازدحـامـا وهـو
يربط باب ميدان الـفتوح وباب النصر
ـديـنـة وبـاب شــمـال ا
زويـله جــنـوبــا وتـقع
مــــــنـــــطــــــقــــــة (بـــــ
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الـقــصـرين) قــصـر اخلــلـيــفـة الــشـرقي
ـــــغــــربـي في وسط الـــــشــــارع و وا
ـنـطقـة فـنـيـا في اجلزء توظـيف هـذه ا
األول مـن ثالثـــيــــة جنـــيب مــــحـــفـــوظ
قصرين است اخلالدة. انا أسير ب ا
جعت شخـصيات الروايـة (سي السيد
الــرجل الـشــديـد الــقـاسي الــصـارم في
ـــاجـن في الـــلـــيل ـــرح ا الــــنـــهـــار وا
ــــطـــيــــعـــة ـــرأة ا والـــست أمــــيـــنــــة ا
ـــــســــتــــســــلــــمــــة وكـــــمــــال وبــــاقي ا
الـشخـصـيات الـواقعـية جـدا حتى انك
تــنـسى بــأنـهـم شـخــصـيــات من صـنع
اخلـــيــــال ألن في روايـــات مــــحـــفـــوظ

 . الواقع أقوى من اخليال
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ـعز وانا أسـيـر بـصـعـوبـة في شـارع ا
لـشــدة االزدحــام وَمــظـاهــر االحــتــفـال
لـلــشــبــاب والـعــوائل الــذين يــقــضـون
ـتــعــة وصــاخــبــة بــأصـوات أوقــات 
ـطاعم االغـاني التي تـمـجد الـشارع وا
ــقــاهي.والــتــقــاط الــصــور بــازيــاء وا
شـعـبــيـة هــنـديــة وغـجـريــة وذرابـيش
مــتــنـوعــة فــوق الـروؤس انـه كـرنــفـال
ومهـرجـان لـلفـرح والـفـوضى أشـد ما
ازعـــجــني هــو الـــســمــاح لـــلــدراجــات
النـارية بـالسيـر مسـرعة وسط ازدحام
الـشارع مع إمـكانـية أن تـتفـاجأ بـسير
اذا لم السيارات ايـضا فيه وال اعرف 
ــــنع عــــلى االقل الــــدر اجــــات الـــتي
تضـايق العوائـل وتشكل خـطورة على
األطــفــال وحــيــنــمــا تــقــرأ عن تــاريخ
لكي كان ا الدولة الفاطمـية كان هذا ا
مــقـــدســا النه يــضم قـــصــر اخلــلــيــفــة
وقصـور األمراء تغـلق أبوابه ليال. وال
يسمح ألحد من األهالي بالدخول كان
يـسمى شـارع االعـظم عام 1937اطلق
كان يضم آثار عز هذا ا عليه شارع ا
الدولة الفاطمية فضال عن آثار أيوبية
ية لوكية وعثمانية. وله شهرة عا و
يـرغـب كـبـار َ الــزوار بـرؤيــته وقـد قـام

…eLł rÝU

بغداد

V UF¦ « VO UÝ√ ÆÆ«Ë—cŠ«ÆÆ«Ë—cŠ«

 fOzd «Ë wH×B «ÆÆ wzUMŁ

ÊËbFÝ V UÞ

بغداد

نبض القلم

بـعد ثالث سنوات من غياب الكاتب الـصحفي الكبير مـحمد حسن هيكل
(2016 – 2- 17).. تـتـبــادر الى الـذهن اسـئــلـة كـثـيـرة مــنـهـا ..هل تـرك
ــاذا أله ..?.. وكـــيف ..?.. و ـأل....? ومن  ـــكن أن  هــيـــكل فـــراغــا ال 
تميزة  والشهـرة الفائقة  ليكون (صحفي العصر) كانة ا إسـتحق هذه ا
عـلى حد من يرى ذلك .. ومن يخلف هيكل ليكون (صحفي زمانه) أيضا 
ويــتــربع عـلـى عـرش (االســتـاذيــة)  إذ كـان  يــحــلـو لــتالمـيــذه ومــتـابــعـيه
ن عاصره على واصـدقائه أن يلقبـونه (باالستاذ) ...  وهل حصل غـيره 
مثل  تلك االوصاف وااللقاب أم كانت على مقاسه وظرفه اخلاص .. ?...
 بـالتأكـيد ترك هـيكل فراغـا كبيرا بـرحيله  وقـد حتضر في الـذهن أسماء
ـلكة صاحـبة اجلاللة  ولكن كن االستهـانة بدورها في  كـثيرة بعـده ال 
يــظل هــيــكل (ظــاهـرة خــاصــة) في الــصـحــافــة  مــزجت بــ الـصــحــافـة
ؤثر والـسياسة  والفكر والعمل  والعالقـة االنسانية مع أصحاب القرارا
ـا في الـعـالم  أيـضـا ونـخـبته  لـيس في مـصـر واالمـة الـعربـيـة فـقط  وا

شاهير في زمانه .. العلمية واالدبية وا
تواصلة  عالقـة كانت تتعدى اللقاء الصحفي العابر الى العالقة الوثيقة ا
هـمة لـلصـحفي عـندما والـثقـة العالـية  وإحـترام الـرأي  وتقـدير الـدور وا

ثل تلك الصفات  .. يكون مثل هيكل  و
 ولـكن تظل عالقـة هيـكل بالرئـيس الراحل جـمال عـبد الـناصـر  وقربه منه
ـعارك السـياسيـة والصحـفية  وهي عالقـة تقوم عـماد مسـيرته احلافـلة با
عـلى الـثـقـة والـصـداقـة  احلـمـيـمـية  وكـانـت موضـع (حـسـد وغيـرة وغـيظ
وحتـسس) الكثـيرين من بـينهم أعـضاء في مـجلس قـيادة الثـورة ..فهو من
ـقـرب جـدا الى عـبـد الـناصـر  وشـكل مـعه (ثـنـائـيا)  يـكـمل  أحـدهـما ا
ـا لالثـن من صـفات (الزعـامـة والفـكـر)  لم يتـكـرر مع غيـرهـما   األخـر

متقاربة .
وهـذه الــعالقـة الــعـمـيــقـة تــمـتــد بـ االثـنــ الى عـام 1948 خـالل حـرب
فـلسـط  وكـانت لهـا انعـكاسات  لـيس علـى هيكـل في أن يكـون (شاهدا
تـاريخيا) على مـرحلة مهـمة من تاريخ مصـر واالمة العربـية  ويكون (أحد
ـا على صـحيـفة االهـرام التي أبـرز الظـواهر في الـتجـربة الـناصـرية)  وإ
كـان يـرأس حتريـرهـا ومـكـانتـهـا ودورهـا في تـلك الـتـجربـة ( لـتـكـون أشبه
بـاحلـزب لــعـبـد الـنــاصـر  وتـكـون ثـورة 23 يـولــيـو هي الـثـورة االولى في
الـتاريخ التي اتخذت من صحيفة نوعا من البديل للحزب نتيجة ارتباط من
نــوع اسـتــثـنــائي بـ عــبـد الــنـاصــر وهـيـكـل ) عـلى حــد مـا يـرى الــكـاتب

الصحفي فؤاد مطر ..
يا) ؤهالت والصـفات والـظروف من هـيكل (صـحفـيا عـا لـقد جـعلت تلـك ا
علومة  أو تأتي اليه وهو في مكتبه  سافات الطويلة يبحث عـن ا عـابرا ا
أو كـان هو من صنـاعها  ومـشارك فيـها او شـاهدا علـيها يـقدمهـا باطار
حتـليلي يـقوم عـلى  رؤية إستـراتيـجية  وبـاسلوب خـاص به  ليـكون  بذلك

ا يدور من احداث ووقائع.. مفكرا و(مرجعا) مهما في عصره 
هنته  ولم تغره االلقاب .. كاتب صحفي وكفى  لـكنه ظل صحفيا  يعتز 

عمورة .. .. صحفي ذاع صيته في اآلفاق  وانتشر على مستوى ا
تميزة لهيكل فرصة غنية ليمتلك ثروة هائلة من لـقد أتاحت تلك العالقات ا
ـعلـومـات الـدقيـقـة الـتي يـستـقـيـها من مـصـدرهـا االساس  والـتـحـليالت ا
والـرؤى  السيـاسية والـتاريخـية  ضمـتها كـتب كثيـرة ترجمت الى مـختلف
الـلـغــات   كـانت مـوضـع إحـتـرام  وتــقـديـر مــراكـز الـبــحـوث والـدراسـات
ـية والـصحف واسـعة االنـتشـار  حيث كـانت حترص االسـتراتـيجـية الـعا

على أن تستضيفه باستمرار وتستمع الى ما يقول باهتمام  ..
تعة وشاقة تخللتها فترة في رحلـة هيكل مع الصحافة والسياسة طويلة 
االعـتقـال ضـمن سيـاسيـ وكـتاب في  ايـام الرئـيس الـسادات االخـيرة ..
كــانت (اســطــورة) في الــتــمـيــز  واالبــداع  لــعب فــيـهــا دورا مــتــمــيـزا في

الصحافة والسياسة  ومثيرة للجدل ايضا  يصعب أن   تتكرر..
وهـناك من يقول إن قربه من عبد النـاصر قد أفاده كثيرا ...  ذلك صحيح
 ولـكـنـها فـائـدة مـتـبـادلـة  لألثـنـ مـعـا  يـؤطـرهـا هـدف قـومي مـشـترك 

همات .. وتناغم في الصفات  وتوزيع  في االدوار وا
وظل هـيكل محـتفظـا باسمـه ومكانـته سواء في زمن عبـد الناصـر  أم بعد
رحـيله مع من خـلفه من الرؤوسـاء  وإن اقترب أو اخـتلف  مع هذا او ذاك
ـؤثر فـي السـياسة مـنهم   وله رأيه اخلـاص في كل العـهود  وحـضوره ا

والصحافة واالحداث  وتلك من صفات تفرده ...
يـصعب أن يـشغـل مكـان هيـكل أحـد غيـره  النه (عالمة) مـتـميـزة وصعـبة
ـواصـفاته اخلـاصـة  وليس في الـوقت نـفسه إن لم يـكن (هـيـكل أخر)  
ـدة الطويلة (بـالتقليـد)  ويكون قريبـا من زعيم مثل عبـد الناصر كل تلك ا
بــاحـداثــهــا ووقـائــعـهــا الى أخــر حـيــاته  وتـتــهــيـأ له تــلك الــفـرصــة الـتي
اسـتثمرها بـقدرة فائقـة تدل على كفاءة عـالية  ال تخـلو من حظ كبير  مع
حـظوة عـالية  وعالقـات واسعـة مع اصحـاب القـرار في العـالم  لم تتـهيأ

ا بعده  .. ألحد من معاصريه أو ر
سيظل مكان هيكل  شاغرا الى أن يظهر غيره ..

ولكن ...متى ..?
- ذلك في علم الغيب  ولكنه ضمن قدرة البشر ...
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في الـعمود السابق قطفت من جـميل ما قرأت  في اللغة  الـعربية إضمامة
من االبـنـاء .. وفي هـذا الـعـمــود أضم الـيـهم هـؤالء الـبـنـات اجلـمـيالت من

لغتنا اجلميلة ...
بنت الشفه : الكلمة

بنت الع : الدمعة  
بنت العقل : الفكرة
بنت اليمن : القهوة

بنت االرض : احلصاة
بنت اليم : السفينة

والى بنات أخريات في عمود قادم أن شاء الله

 لـيس غريبا عـلى من باع نقطـة احلياء وباع االرض الـتي اكل من ثمارها
ـيـاه الـتي روتـه عـمـرا ان يـصـبح افـعى رقــطـاء يـنـزع الـثـوب بـكل وعـذب ا
فـصل او يـذل نفـسه وهـو الـذليـل اخلانع والـذيل الـتـابع من اجل ان يـبقى
عـبـدا وفي مـوقع ينـفـذ السـيـاده اهـدافـهم في تـدميـر الـبـلـد وتـمـزيق وحدة
الـشعب وفي ادق مرحـلة مفصـلية بـعد ان انكشـف زيف ادعائهم وازكمت
االنـوف روائح فـسـادهم وافـعـالـهم اخملـزيـة والـتي يـنـدى لـهـا اجلـبـ وفي
ا سـيتم كـشفه من وقت لـو  كنـسهم من قـبل الشـعب سيـحتـار العـالم 
مــاسٍ وجــرائم تـضــاف الى مــا  فـضــحه وحــتـمــا ســتـمــتــلئ الـســجـون
قـابل ان االيام الـقادمـة ستـحدد ان بقـى العراق االبـي الشامـخ عراقا وبـا
واحـدا موحدا ارضا وشعـبا او يقال كـان هناك عراق وهـذا يتطلب احلذر
ـا قد يـستـعـمله الـلصـوص السيـما هم بـيدهم واحلـيطـة واحلركـة الواعـية 
الـسلـطـات واالموال والـدول الـعـدوه والتي هي سـخـرتهـم لتـنـفيـذ اهـدافهم
وبطرق شتى تشرف على تنفيذها اخملابرات االجنبية غربية او امريكية او
فـارسية وتركية وستعمل على شـراء بعض الذ من عناصر قد صنعوها
هم من اثـريـاء او يـسـمـونـهم شـيـوخـاً او رجـال دين وغـيـرهم وسـيـغـدقـون
عـليـهم بـاالمـوال الـتي نهـبـوهـا من ثروات الـعـراق وتـقد الـهـدايـا او قطع
الءون الــشـوارع الفــتـات ـدن واالريــاف و الـسـالح وسـيــنـتــشــرون في ا
وشـعارات رنانة عجزوا عن تنفيذها 16عـاماً مضت بل ستكون لغتهم لغة
ـاضي سـنعـمل سـنـقـوم سنـبـني سـنحـاسب سـنـفتح الـتخـديـر كـما هي بـا
سـنعيد سـنوزع الى غيرهـا من اساليب الـزيارات وتقبـيل الوجوه والرؤس
ومـعهم سجالتهم لتسجيل طلبات النـاس البسطاء وشكواهم ثم سيعملون
عـلى اخـتالق قـضـايـا كـيـديـة او فتـح اعالمـهم لـتـسقـيط بـعض الـنـاس هـو
ـؤيده لـهم او اسـتغالل ـراقبـ من غـير الـنـظـيفـ واحلـمايـات ا اخـتيـار ا
ـعـوق واالخــطـر من ذلك حـالـة تـهـيـئـة صـنـاديق اوراق الـنـاخب االمي او ا
ــنـظــومـة كــامــلـة خــارج احلــدود جـاهــزة لــلـدخــول والــتـاكــد من سالمــة ا
ي والعربي واالسالمي هذه اهم االلـكترونيـة والتاكـيد على االشـراف اال
االمـور الـتي اذا  ضـبطـهـا فـان الـعـراق سـيعـود مـعـاف ويـحـكـمه ابـناءه

االصالء مستقال وياخذ دوره البارز في محيطه العربي والدولي.

اصدارات معرض القاهرة
(الزمان) وسط مسؤول عرب

بــزيــارته األمــيــر تــشــارلــز ولي عــهــد
بريطانية وهيالري كلينتون.
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وانت تــلــتــقـط الــصــور الثــار الــدولــة
الـفـاطـمـيـة تـسـتـرجع حـقب تـاريـخـيـة
واحداث تستطيع أن تـراها وتتخيلها
وتسـمع أحـاديـثـهـا من األحـجـار التي
عـز فـقط ـبـاني لـيـس ا شـيـدت هذه ا
ــكــان في ذاكـرة هــو من يــحـتـل هـذا ا
الــتـا يخ بل هــنـا تـســتـرجع اخلـلــيـفـة
ثير للجدل الفاطمي غريب األطوار وا
( احلـاكم بأمـر الـله) وهو الـورع الذي
اعتق كل عبيده ومـنحهم احلرية وقام
ـسـجـد بـبـنــاء دار احلـكـمـة ويـتـمـيـز ا
الـذي شيـده بوجود مـاذنتـ وهو من
الـزاهدين واشـتهـر في عصـره ان منع
ـهمة تـناول بـعض األكالت الشـعبـية ا
ـــلــوخـــيــة لـــلـــمــصـــريـــ (الــفـــول ا
اجلرجير) عند صعود اخلليفة احلاكم
بـأمـر الـله إلى اجلــبل لـلـتـأمل تـامـرت
لك) و قـتله عـلـيه شقـيـقته (سـيـدة ا
بحجة احملـافظة على الدولـة الفاطمية
واتـــــهـــــمـــــته بـــــاجلـــــنـــــون ولـــــهــــذا
الرجل(االسـماعيـلي) اتباع إلى يـومنا
هـذا يــطــلــقـون
عــــــــلـــــــــيـــــــــهم
(الــــدروز) امــــا
االثــار األخــرى
ـكـان في هـذا ا
وتخص الدولة
الفـاطمـية فهي
جــامع االقـــمــر
الــــذي شــــيـــده
اخلــــــلـــــيـــــفـــــة
(االمــــر) وهــــو

الوحيد الي 
بــــــــــــــنـــــــــــــاؤه
بـــــاحلـــــجـــــارة
وعــــلـى عــــكس
جــــــده الــــــورع
التـقى كان هذا
الـــرجل عــاشق
وقـــــــتـل وهــــــو
ذاهب لــــلــــقـــاء

عشيقته.
œ—uK « vNI

 قضاء الليل
كان العـجيب واخذنا قسطا في هذا ا
من الــراحـة لـتــنـاول الـشــاي في أكـثـر
ــقـاهي احـتـفــاال يـطـلق عــلـيه مـقـهى ا
الـلـورد وعـلى أنـغـام اغـاني (شـعـبان)
يرقص جميع الـعامل وبعض الرواد
قهى وهو يغني اغنـية خاصة باسم ا

عتاد (ايه.. ايه) وباسلوبه ا
Èdš√ ¡UOý√Ë qOM «

كان لي اليـوم موعد مع اخلـبير حسن
ذيــاب من جــامــعـة الــدول الــعـربــيـة -
نـظـمة الـعـربيـة لـلتـنـميـة اإلدارية-- ا
وهـو من مـصرمع اني ال أمـلك اي ثـقة
بالـتـعـاون العـربي او حـتى بـالـتنـمـية
لـكن لـدى ثـقـة بالـصـديق حـسن. ذياب
ــجـال ومـا يــحــمـله مـن فـكــر عـلــمي 
الـتطـوير اإلداري ومـعه ايضـا اخلبـير
ـالي والـضـريـبي ونقـيب احملـاسـب ا
األســـبـق في لــــبــــنــــان امـــ صــــالح
أحـسـست بسـعادة غـامـرة وانا الـتقى
بـهــمـا في الــقـاهــرة لـتــبـادل الــنـقـاش
واألفـكـار حـول ضـرورة الـنـهـوض في
ـالــيـة ومن اهـم ادواتـهـا الــسـيــاسـة ا
ـوازنـة الـتي كـانت مـوضـوع الـدورة أ
ـنظـمـة بالـقـاهرة التي تـقـام في َمقـر ا
اجلديدة وقد أهديت لهما كتابي الذي
يـشـارك في مـعـرض الـقـاهـرة لـلـكـتـاب
(مـدن عربـيـة بعـيون عـراقيـة)  بعـدها
ــة من الـسـيـد حـسن كـانت دعـوة كـر

ذياب على وجبة سمك بحري.
ÿuH×  VO$Ë qOM «

ـوعــد الــذي ذكــرته قــبل ذهــابي إلـى ا
كـان لــدي الـوقت لــلــتـنــزه بـكــورنـيش
الـنـيل. كـيف اذهب الى الـنيل من دون
ـرور عــلى احـد األمــاكن الــتي كـانت ا
تـعـقـد فـيـهـا جـلـسات لـلـروائي جنـيب
محـفوظ وهي كـافيه ريـش مرة أخرى
لشـرب قـهـوة الصـبـاح وتـأمل مـجلس
محفوظ متخـيالً كيف هو يستطيع أن
يـصغـي جيـدا لكل الـطاقـات الشـبابـية
ورعـايـة مـواهـبـهم وكم كـان مـحـفـوظ

Ê«bI

فــقـــد مــني جــواز الــســـفــر الــصــادر من
جــمــهـوريــة اثــيـــــــــــــــــــــــوبــيــا بـأسم
 (AYEICH FASKALA) الـــرجــاء

صدره. ن يعثر عليها تسليمه 
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