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لـقـد بـرهن الــعـلم احلـديث مـدى تـأثـيـر االفـكـار عـلى صـحـتـنـا
الـعـقلـيـة و البـدنـيـة و الروحـيـة فمـا هي في الـنهـايـة اال مداخل
اجلــانب الـظـاهـري مـن االنـسـان الى الـنــاحـيـة الـبـاطــنـيـة مـنه
ليست االفكار وحدها التي تشكل نوافذ الى العالم اخلفي من
االنسـان (الـعقل الـبـاطن) بل جند أن احلـواس اخلـمس كلـها
ـا هي شــبـابـيك مـطـلـة عـلى اعـمـاق تــعـد في نـظـر الـعـلـمـاء  ا

الكائن االنساني.
 تــقـرر الـطـبـيـبـة االمـريـكـيــة الـدكـتـورة ايـرين فـال هـاسـكل في
برنـامجـها الشـهيـر على قـناة فـوكس االمريكـية كـما عـلى قناة
نـتـفــلـيـكس حــقـيـقـة كــلـنـا كــان يـعـرفـهــا سـابـقـا لــكـنه اصـبح
يتـناساهـا وسط الكم الهائل مـن االشهارات الدعـائية لألدوية
هـاته احلــقـيــقـة هـي تـوفــر كل جـسم عــلى ذكــاء ذاتي يـجــعـله
يـتـمـاثل لـلـشـفاء سـريـعـا و تـذكـرنـا الـدكتـورة بـانـنـا حـ كـنا
سـحه بشيء من الـكحول صغارا و نـتعـرض جلرح مـا كنـا 
وننسى االمـر فيتماثل سريـعا للشفاء عـكس جيل ايامنا هاته
ـضــادات حـيـويـة و أدويـة أخـرى جنـده إن لـم يـصـاحب ذلك 
فلن يـتماثل للشـفاء سريعـا.  يبرهن الكاتب االمـريكي الدكتور
جو ديسـبينـزا على نفس احلـقيقـة و يحكي لـنا قصـة تعرضه
لكـسـر علـى مسـتـوى فقـرة من فـقـرات عمـوده الـفـقري عـنـدما
ـاراتـون الثالثي و دفـعته سـيارة شارك في احـدى سبـاقات ا
رباعـيـة الـدفع لـيـسقـط ارضا فـيـشـيـر علـيه االطـبـاء بـضرورة
اجراء عمليـة جراحية تدعى "جراحة قـضيب هارينغتون" و اال
ــانه الـقـوي بـوجـود ذكـاء ـشي مـجـددا و إل فـلن يـســتـطـيع ا
خــارق خــطط لــهــذا الــوجــود فــانه قــرر عــدم إجــراء عــمــلــيـة
طـلق على ان جـسده جراحـية و عـزم على الـتـركيـز الذهـني ا
ــطــلق و لم قــادر عــلى اســتـــعــادة قــوته ان اتــصل بــالــذكــاء ا
ا قد يوسـوس لها بالعـكس و فعال بعد خلوة يشوشه فـكره 
فكـرية و روحية صـور فيها لـنفسه كل مراحل الـتصاق فقرات
عمـوده الـفقـري بـعـضهـا بـبعض اسـتـطـاع تدريـجـيا اسـتـعادة
حركة اصـابع يديه فـجسـمه ببطء ليـتمـاثل سائر جـسده شـيئا
ـارسـة الـتـمارين فـشـيـئا لـلـمـشي ثم بـعـد فـتـرة القـدرة عـلى 
الـريـاضـيـة التـي واظب علـيـهـا مـنـذ سـنة  1986سـنـة حـصول
احلـادثـة و الى الـيـوم. يـعـلن الـكـاتب و اجلـيـولـوجي االمـريكي
جـريك بـرادن نفـس احلقـيـقـة ح يـقـول بأن اجلـسم الـبـشري
قـادر على شـفا نـفـسه إن هو وضع في بـيـئة مـنـاسبـة حتى
االعـضـاء الـتـي قـد نـظن انــهـا غـيـر قــادرة بـتـاتـا عــلى تـطـويـر
ذكائـها الـنفـسي كالـنخـاع الشـوكي و الـبنـكريـاس و الدماغ و
الـقلب و الـبـروستـاتـا كـلهـا في نـظره تـعـتـبر اجـهـزة مصـمـمة
مسبقا على التماثل للشفاء و ترميم نفسها بنفسها ان توفرت
ناسـبة و التـي يقسمـها الى كـون بعضهـا بيئي لها الـظروف ا
اء و الـهواء و يـقصـد ان يكـون الطـعام طـبيـعيـا و بعـضها كـا
نتـجات العشبية التي عرفها اجدادنا اآلخر كيميائي كبعض ا
و اســتــخــدمـوهــا من اجـل عالج انــفــسـهـم قــبل تــطـور الــطب
احلــديـث. تــعــضــد الــكــاتــبــة و االســتــاذة االمــريــكــيــة مــايــان
ويلـيـامسـون هـذا االجتاه بـقـولـها ان هـنـاك ذكاء مـطـلقـا يـطور
اخلـلـيـة من جـن الى طـفل و يـحـول حـبة الـبـلـوط الى شـجرة
هذا الذكـاء الطبيعي في نـظرها هو نفـسه الذي يبقي الكواكب
في مساراتهـا جتري حول الشمس و تقـرر نفس الباحثة بأن
طـلق هي الـتي سـاعدت اإلنـسـانـية في عـ آلـية هـذا الـذكـاء ا
تطوير نفسها الى ان وصلت الى ما هي عليه اليوم من حداثة
مبـهرة نفس هـاته القاعـدة جتري في نظـرها على اإلمراض و
ناعي فما اجلروح و هو عـ ما يسميه الـعلم اليوم اجلهـاز ا
نـحنـا احلياة و هذا اجلـهاز غيـر ذلك الذكـاء الطـبيعي الـذي 
يـجـعل قـلــبـنـا يـنـبض لــنـمـضغ الـطـعــام و يـسـيـر في اجلـهـاز
الـعــصـبي الالإرادي و تـســمـيه نـفس الــبـاحـثـة بــأنه الـشـافي
األعظم في احلـياة و ما عـليـنا اال ان نـبتـعد عن تـدخالتنا في
ة طـريقه ليـفعل فعـله السحري فـي ذواتنا. تؤكـد الباحـثة و عا
الـنـفس االمـريـكيـة جـوان بـوريسـيـنـكو ان الـسـبب الـرئيس في
كـافة األمراض الـنفـسية و الـعضويـة على حد سـواء يعود الى
التـوتر هذا األخيـر يقسمه  الـدكتور جو  ديسـبينزا الى ثالث
انـواع من الــتـوتـر: الـتــوتـر اجلـســدي كـاحلـوادث و األمـراض
والــصــدمـات و الــثــاني الــتـوتــر الــكــيـمــيــائي كــالـفــيــروسـات
والهـرمونـات و البـكتـيريـا و الثـالث و االخيـر التـوتر الـعاطفي
ال. ـآسي العائلـية و فقدان األشـخاص أو الوظائف و ا مثل ا
يرجـع عالم اخلاليا و االعـصاب االمريـكي بروس ليـبتون احد
اهم أسـبـاب جنــاحـنـا في الــهـرب من اخلـطــر في مـا فـات من
ماضي اإلنـسـانـيـة كالـهـرب من الـنـمر مـثال الى تـنـشـيط نـظام
االدريـالـ الـذي يسـاعـدنـا عـلى ضخ الـطاقـة الالزمـة لـلـجسم
درب التي تـتضـاعف احلاجـة اليـها في سـاعة اخلـطر يـزيد ا
الـعـقلي األمـريـكي و معـالج االيـروفـيدا االمـريـكي  بيـتـر كرون
تفـصـيال في األمـر حـ يسـقط مـثـال الـنـمر ايـامـنـا هـاته على
مـثال الزوجـة مثال او االيجـار او الرئـيس في العمل او غـيرها
رء لـكـن نظـام الـتـفـاعل مع هـاته ـسـائل الـتي قـد تـهـدد ا من ا
التهديدات ال زال هو هو و يقصد بذلك افراز االدريال فان
كنت تـفرزه طوال الوقت فـنك حتشد الـطاقات من حدسك من
راكز ناعة لديك من ا نظام التخلص من جسمك من جهاز ا
الدماغـية لـديك. ختـاما أليس مـا يدعـو اليه الـعلم احلديث من
ـزيـد مـن االدريـال اصـطـحـاب حـال االضـطـرار هـذا لـفـرز ا
كطـاقة الزمـة لـلجـسم للـوصـول الى حتقـيق االهداف هـو ع
عنى ان ضـطر اذا دعاه"  ة "أمـن يجيب ا معنـى اآلية الكر
شــعـور االنـسـان بـاالضـطــرار هـو مـا يـسـاعــده عـلى الـتـركـيـز
طلـق على مـطلبـه فيصـل اليه بـفعل مـا يفرزه ا
جـسـمه من طـاقة الزمـة يـشـحنـهـا تلـقـائـيا من
مــوارد ذاتــيــة تــكـفــيه لــلــوصــول الى الــهـدف
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 تعـود إي.إل. جيـمس مؤلـفة سلـسلـة روايات (خـمسون ظـال لكراي) بـرواية مـثيـرة جديدة تـصفـها بـأنها ”قـصة رومانـسيـة لسـندريال الـقرن احلادي
والعشرين .وقالت دار (فينتدج بوكس) للنشر إن الكاتبة البريطانية أطلقت على روايتها اجلديدة التي ستنشر في بريطانيا وأمريكا الشمالية يوم 16

أبريل نيسان اسم السيد (ذا ميستر). 
وأضـافت أن أحداث الرواية تدور فـي لندن وشرق أوروبا وحتـكي قصة رجل انكـليزي أرستـقراطي يقع في حب شابـة غامضة وموهـوبة فنيـا وصلت حديثا
ـفعـمة بالـعواطف إلى الـعالم... إنـها قـصة لسـندريال الـقرن احلادي إلى إنكـلترا. وقـالت جيـمس في بيان ”أتطـلع بشـدة خلروج هذه الـرومانـسيـة اجلديدة ا

والعشرين.
ثـيرة والـعاطـفيـة .ونُشرت روايـات (فيـفتي  قادني مـاكسـيم وأليـسيـا (بطال الـرواية اجلـديدة) إلى رحـلة سـاحرة وأتـمنى أن يـنجـرف قرائي وراء قـصتـهمـا ا
شيدز) الـثالث ألول مرة عام  2012 وأصـبحت من أكثـر الكتب مـبيعـا على مسـتوى العالـم حيث بيـعت منها  150مليـون نسخة. وحتـولت الروايات إلى ثالثة أفالم

من إنتاج شركة (يونيفرسال بيكتشرز) وحققت أكثر من مليار دوالر في شباك التذاكر على مستوى العالم.

رسالة لوس اجنلوس
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قـراءة خــاصـة قــام بـهـا الــكـاتب
السـعودي عبداللـه صالح جمعة
(الـــرئــيس الـــســابق جملـــمــوعــة
ـؤسـسة ارامكـو) وصـدرت عن ا
الــعــربـيــة لــلــدراسـات والــنــشـر
(مارس  . (2019ترجمة عبدالله
جمعة جللجامش يجب أن ينظر
ــتــرجم إلــيــهــا من مــنــظـار أن ا
إنــــســـان يــــتـــفــــاعل مـع الـــنص
الشعري بـكل جوارحه  وينفعل
ـلـحـمـة به . فـهـو لم يـقم بـنـقل ا
الــسـومــريــة من لـغــة إلى لــغـة 
وقــد تـرجــمت الى الــعـربــيـة من
قبل  وال جملـرد الـقيـام بـترجـمة
خــيـر من سـابــقـاتـهــا . بـقـدر مـا
كانت رغـبة منه في إعـادتها إلى
نــبض الـــشــرق وحــرارته . يــقع
الــكـــتــاب في  156صــفـــحــة من

القطع الكبير .
ÍœUB² « dO³š

في اآلونـــــة األخــــيــــرة يــــعــــكف
الــدكــتــور بـاسـل  الــبـســتــاني 
اخلــبـيـر االقـتـصـادي الـعـراقي 
عـلى وضع ســلـسـلــة من الـكـتب
في مـــوضـــوعــات اقـــتـــصـــاديــة
مـــتــنــوعــة  تــصــدر تــبــاعــا عن
ــؤسـسـة الــعـربـيــة لـلـدراسـات ا
والـنشر . اصـدر سابقـا كتابان "

ـديـونــيـة اخلـارجـيـة مـعــضـلـة ا
لـــلــدول الـــنـــامــيـــة " و " تـــطــور
ديـونية اخلـارجية الـعربية   " ا
. وقــبل أيـام اصــدر الــبـســتـاني
كـتـابـ جـديديـن هـمـا " قـضـايا
حـيـويـة فـي الـتـنـمـيـة الـدولـيـة "
وهـذا الــكــتـاب كــمـا يــقــول عـنه

مؤلفه :
يأتي هذا الـكتاب محـاولة لبيان
أهم األحـــــداث االقــــتــــصــــاديــــة
واالجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة في
كـلـيـتـهــا الـتـنـمــويـة  تـلك الـتي
شهدها العالم منذ نهاية احلرب
ـية الـثانـيـة .فالـكيـان الذي الـعا
ولد في حقبة حسمها  مع كافة
ـتــقــدمـة مــشــاركــيه من الــدول ا
والــنــامـيــة  أفــرز في تــقــلّــبـات
مــسـاره مـخـاضـات تـنـوعت بـ

اجنـازات إنـســانـيـة مــشـهـودة 
يرافقـها استمرار مـعاناة فادحة
لغـالبيـتها مـرصودة . وب هذه
وتلك  تـستـمر ديـنامـية احلـياة
عهودة . إنها في في تردداتها ا
كل األحــوال  تـــبــقى قـــصــتــهــا
جديـرة بـالتـذكر والـبـيان  بـقدر
مــا تـنــطـوي عــلــيه من مــلـحــمـة
لـبـنـي االنـسـان في كل زمـان . و
يقع الكتاب في  264صفحة من
الــقــطع الــكــبــيــر .أمــا الــكــتــاب

الثاني وهو
آخـــــــر مـــــــا
صـــــــــــــــــــدر
لـــلـــدكـــتـــور
الـبـسـتاني "
الـــتـــنـــمـــيــة
الـعربـية ب
الطـــــــــموح
واجلـــنــوح "

مارس –
وهو  2019
عـــــبــــــارة عن
مـــــراجــــــعـــــة
تطور التنمية
العـربية خالل
الـــــــعـــــــقـــــــود
ـاضيـة األمر ا
الــــذي يــــؤكـــد
تــخــلّــفــهــا في

األداء  وانــحـــســـار اإلنــتـــمــاء 
وغـياب الـعـطـاء . ونتـسـاءل : لو
أن ســجل اخلــيــبـة هــذا قــد جـاء
نــتـيـجــة لـضـعف مــوارد بـشـريـة
وماديـة  لقلـنا أنها حـكم مقادير
عُـسر . ولـكن واقع احلـال يـفـنّده
إجنـازه : فالـيسر قـائم يحـتضنه
خـيـر دائم . ولـكن فـرقـة اإلنـسان
وجتـزئة الـكيـان هي التي تـطوق

كان .  كل طاقات ا

يـــقـع الـــكــــتـــاب في
صفحة من القطع الكبير. 256
وثمة إصدار جديد للدكتور خالد
الـكـركي  –رئــيس مـجـمع الــلـغـة
العربية األردني يحمل عنوان   "
عن اللغة العربية وهوية األمة " 
ـؤســسـة الــعـربــيـة لــلـدراسـات ا
والــنـــشــر (مــارس  2019)   في
تــذيـيـله لــلـكـتـاب يــقـول د. خـالـد

الكركي : 
نستطيع تـوجيه الكالم لو رغبنا

إلــى احلـــــــــــــــــــــــديــث عــن
االزدواجــــيّــــة والـــــتّــــعــــدّديّــــة
ــة ومــوقع لــغـتــنــا بـ والــعـو
اللّغات وما تـرجم منها وإليها
وصــلـــتــهــا بـــالــتــكــنـــولــوجــيــا
احلـديثة ونـسأل: ما الّـذي نريد
في ظلّ تعدّد اللّهجات? هل نريد
الـعربيّـة الفصيـحة أو السّـليمة?
وغــــــيــــــر ذلـك من األســــــئــــــلــــــة
والــتّـــحــوّالت والــتّـــحــدّيــات في
أزمــانٍ طـالت عـلــيـنـا حـتّى وهن
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صــدر الـــعــدد الــثــاني عــشــر من
شــــرفــــات وسط حــــراك ثـــقــــافي

مــحــتــدم يــضــرب في إجتــاهــات
ـديـنـة شـتى مـابـ صـالــونـات ا
ومــــنـــتــــديـــاتـــهــــا الـــثـــقــــافـــيـــة
واالجـــتـــمــــاعـــيـــة والـــتي
حتـاول كل مـنـهـا أن تـؤطر
لـصـوتـهـا مالمح أفق قـادم
مـشــتــهى جــاءت مــعـاودة
شـرفـات الى الـصـدور بـعـد
التوقف الـذي الم بها وبكل
وصل مفاصل احلـياة في ا
جــراء هــجــمــة داعش عــلى
ديـنة مـستـكمـلة حـرصها ا
عـــلى مــســـلــمـــاتــهـــا وعــلى
الالفـــتــة الـــعـــريــضـــة الــتي
تـصدرت إعالنهـا منـذ حلظة
إنـبـثـاقـهـا واشـراقـتـهـا الـتي
تـقول: " تـعنى بـحداثة االدب
ــعـرفــة" احـتــجـبت والـفن وا
شــرفـــات عن الـــصــدور إبــان
سنـوات داعش الن صدورها
بـــاجلــرأة الــتي هـي عــلــيــهــا
يـعـني مـواجـهـة غـيـر حـكـيـمة

وغـــيـــر مـــتــوازنـــة. واألن تـــضع
شرفات قدمـيها على الدرب الذي
اخـتـارت إقـتـحـامه مـنـذ الـلـحـظة
االولى مـفـصـحـة عن مـشـروعـها
الــتـنــويـري  احلــضـاري الـذاهب
الى األتي مـســتـرشــدة بـحــكـمـة
التجربة التي أشرت منذ البداية
ــســتــقــبل وفق عــدم مــواجــهــة ا
آلـيات فـكرية مـستنـفدة وبطـيئة
بـل رخــوة ومــغــيـبــة لــلــعــقل ال
تــمـــلـك الــقـــدرة عـــلى الـــتــســـلق
ــــطـــاولـــة. في خـــضم صـــراع وا
عـــقـــلي مـــنــــتج وثـــاب ال يـــقـــبل
اجملـــامـــلـــة واحملــابـــاة والـــزيف
وأنـصـاف احلــلـول. مـصـرة عـلى
ــــواكــــبــــة ال بـــدّ أن أن طــــريـق ا
يــنـــتــمي إلى الـــعــالم ويـــســعى
لـتحـقـيق تـطلـعـات اإلنسـان عـبر
نهج خوض الـتجربـة متدرعـا با
عـرفي حيث ال مجال العـلمي وا
ـاورائــيـة بــعـد لــلــمـنــاطـقــيــة وا
واخلـــمــول واالتــكـــاء والــتــمــني

فــهــذه مــا عــادت تــنــتج شــيــئــا.
ا بات عـليه العالم من بالقـياس 
غنى باحلركة والتفاني واالقدام.
شـرفـات بـتـركـيـزهـا عـلى مـا هـو
معرفي نوعي مـتحرك إستطاعت
أن جتــــذب الـى صــــفــــحــــاتــــهــــا

اإلنتباه. 
وخاصـة إنـتبـاه من بـاتوا كـتـابا
فـيـهـا ومن شـدّتـهم إلـيـهـا ألنـهم
وجــدوا مــشــاريــعــهم ونــهــجــهم
يـتـحـقق عـلى صـفـحـاتـها. هي ال
ـــضــمــون الــعــلــمي تــعــتــني بــا
وضـوعي حسب بل الرصـ وا
هـي تالحق مــســتــجــدات األمـور
في مجاالت اشتـغالها فال بدّ أن
يـكــون لـهـا بــصـمـة  عــبـر الـنص
الـــــذي تـــــروج لـه. والـــــذي هـــــو
بـــــاالصـل نـــــابع عـن حــــراك واع
أنـــتــجه قــلـم عــاش احملــنــة مــرة
وعـاش الـهم الـثـقـافي ومـا أحاط
به من حصار وتراجع وافول عن
مــا كــان مــتــوقــعــا إجنــازه عــبـر

نـطقي الذي كانت عليه التطور ا
احلركـة الثـقافـية وواقع الـتعـليم
اجلـــامــــعي الـــذي كــــان يـــبـــشـــر
بــوالدات تــتـجــول فـي أفق اكــثـر
رحـابـة بحـكم حـتـميـة الـتـحوالت
ـتالحـقـة في الـعـالم واجملـتـمع ا
اال أن ما حـدث هـو تـعـمق الـهوة
وارتــفــاع قــامــة احلــواجــز الــتي
حتــول بــ كل مــا هــو مــنــطــقي
ومـــعــرفي عـــلـــمي وبــ مـــا هــو
ذاهب الى األسـطـورة. شـرفـات ال
تغامـر بل تتقدم بـجرأة وشجاعة
كن أن يـكون شـاهدا لـتـترك مـا 
عـلى من سـيـمـثل قـبـرا بل قـبـورا
لــكل هــذا الــكم من الــتــراجع الال
ــصـــرّ عــلى ــوالـي وا مـــعـــرفي ا
ـكـوث. في الـتـجــهـيل واإلذالل وا
اعـدادنـا الــقـادمـة سـنــكـون أكـثـر
قــربــا من ايــقــاع نــهــجــنــا الــذي
اخـــتـــطـــطـــنـــاه حلـــظـــة الـــبـــدء
وستكـون هيئة التـحرير حريصة
على كُتابها الذين أمنوا بشرفات

واستـبشـروا بـها خـيراً ثـقافـيا
ا غفلنا ا ر وأشاروا عليهـا 
عــنه يــومــا مــا اال أنـنــا قــمــنـا
بــإجنــازه اآلن. شــكــرا لــكل من
ـعـرفة دعم شـرفـات الثـقـافـة وا
واالدب والـنـقاء. شـكـرا لكل من
وجـــد فــيـــهــا مـــنــبـــره الــذي ال
يـــخـــون والــذين تـــنـــاقــلـــوهــا
وحــرصــوا عـلـى إعــارتـهــا إلى
أصــــــدقـــــائــــــهـم  في األمــــــاكن
الـــبــعـــيــدة الــتـي لم نــســـتــطع
الــوصـــول الـــيـــهــا ولـــكل  من
تطوع  لدعـمها دون أجر سوى
مــحـــبــته لـــكل مـــا هــو صــادق
ونـفي. ابـتـداء من عـدد شـرفات
الـثــالث عـشــر الـقـادم ســتـكـون
هنـالك تغـيـيرات عـلى مسـتوى
هيئـة التحريـر وذلك لعدم قدرة
الــبـعـض من اإلخــوة احملـررين
عـلى مـواصـلـة الـعـمل ألسـبـاب
مــــا بـــــ صــــحـــــيــــة وأخــــرى

شخصية.
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يـــســـتـــعــــرض الـــروائي نـــصـــر
مــحــسن فـي روايــة (شــوكــة في
احلــلق) الــصــادرة عن الــهــيــئـة
عاناة العامة السوريـة للكتاب ا
الـتي يعيـشها الفـنان التـشكيلي
فـي واقـعـنــا االجـتـمــاعي وكـيف
يــــواجـه احلــــيـــــاة والــــظــــروف
االقـتـصـادية الـتي يـتـعـرض لـها
الـفـنـان فــيـلـجـأ لـلـهـجـرة وكـيف
يــــواجه الــــغـــربــــة بـــعــــيـــدا عن
الـوطن.ويـستـوحي مـحسن اسم
فنانه التشكيلي من اسم الرسام
الــــســــريــــالي اإلســـــبــــاني دالي
فــيــطــلـق عــلــيه اسم ســلــفــادور
الــعــربي الــذي يـضــطــر مـرغــمـا
ن ال لـبيع لـوحـاته بثـمن بخس 
يقـدرها كقيـمة فنيـة رفيعة وذلك
بـــــســـــبـب ضـــــغـــــوط احلـــــيــــاة
االقتـصـادية لـتعـرض في مـطعم
رخيص ثم يصاب بحالة نفسية
عـمـيـقـة بــعـد عـودته من الـسـفـر
فـيـلـجـأ دائـمـا إلى الـصـمت بـكل
مــسـتــويــاته فــهــو ال يــتــكـلم إال
للضرورة وصامت فنيا ال يرسم

وال يالمس الريشة واأللوان.
ويــقـدم مــحــسن عــمـلـه الـروائي
الــذي يـقع في  245صــفــحـة من
الــقـطع الــكـبــيـر  بــلـغــة سـهــلـة
مــوحـــيــة شــفـــافــة تــقـــتــرب من
الـشاعـريـة حيـنـا ومن البـسـاطة
حــيـنـا آخـر مــطـوعـا تــلك الـلـغـة
ستويات شخوصه االجتماعية

والـثـقـافــيـة والـفـكـريــة ومـتـبـعـا
األسـلـوب الـتـقـلـيـدي في الـسـرد
ـنـطـقي لـيـقـدم لــنـا الـتـسـلـسل ا
لألحـداث حسـب تطـورات الزمن
ـعـانـاة الـتي يـواجـهـهـا الـفن وا
الـتـشـكــيـلي مـتـمـثال بـسـلـفـادور
كن إسـقاطـها على كل الـعربي 
مـعــطـيـات الـفن واإلبـداع شـعـرا
أدبا وقصة ورواية حيث يعيش
ــبـدع غـربـة أدبـيـة فـنـيـة داخل ا
بـالده وغــربـــة حــقـــيــقـــيــة حــ
تـدفـعه الـظروف لـلـهـجـرة خارج
وطـنه.وسـبق ان صـدرت حملسن
عــدة أعــمـال فـي الـقــصــة مـنــهـا
دينة وشرقائيل رود يحرق ا )
وقــطــعـة من لــيل دمــشـقي) وفي

الرواية (العكاري والعفن).
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تـنـاول كـتاب الـدرامـا الـسـيـنـمـائـية
للـمـؤلف سيـمـون فرايـلـيش ترجـمة
غازي منافخجي اجلوانب اخملتلفة
لــلــعـالقــة بــ الــكــلــمــة والــصــورة
السينمائيـة من خالل رؤية حتليلية
ـاذج مــخـتـلــفـة من تــعـتــمـد عـلـى 
االفـالم وأغـــــــلـــــــبــــــــهـــــــا جتـــــــارب
روسية.ويشير الكتاب الصادر عن
الهيئة الـعامة السوريـة للكتاب الى
ــتــيــنـــة بــ الــســيــنــمــا الـــعالقــة ا
سرح ويـقدم للـقار أفكارا عن وا
ـونـتـاج والـعـقدة والـشـكل أهـمـيـة ا

الدرامي للفيلم. 
ووفـقـا لـلـمــوقع االكـتـروني لـلـهـيـئـة
الـــعـــامـــة لالذاعـــة والـــتـــلـــفـــزيـــون
السـورية قـسم الـكتـاب الى العـديد
ــوضــوعــات مــنــهــا مــحــاكـاة من ا
ـونـتـاج احلـقـيــقـة في الـسـيــنـمـا وا
ـوضـوع في الـسـيـنـمـائي ودرامـا ا
ـــوضـــوع واحلـــقـــيـــقــة الـــفـــيـــلم وا
ــسـار وســبب اخــفــاق تـصــويـر وا
ــأخــوذة عن الــروايـات الــعـروض ا
والـــقـــصص.وركـــز الــكـــتـــاب عــلى
الـــعـــقــد الـــدرامــيـــة أو مــا يـــعــرف
بـــالــــنــــقــــاش الـــدرامـي والـــشــــكل
ـوضوع والكلمة الدرامي وتنميق ا
ـــونـــتـــاج وخــارج مع الـــصـــورة وا
إطـــار احلــوار لـــيــخـــتــتم الـــكــتــاب
ـدى الـتـطـور الـذي عـرفه بـتـحـلـيـل 

الفن السابع.
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كـــتــــاب " حــــاصــــر حــــصـــارك -
حــوارات وشــهـــادات " مــحــمــود
درويش وهـو مـن اعـداد وتــقـد
االســتـاذ مــحـمـد شــاهـ وصـدر
ــؤسـســة الـعــربـيـة حـديــثـا عن ا
لـــلـــدراســـات والـــلــنـــشــــــــــر في
بــيـروت  2019. يـقــول الـشــاعـر

زهير ابو شايب في تذييله :
إن حـــوارات مــحـــمــود درويش 
في نظـري  هي شـرفـة تتـيح لـنا
أن نطل على جـانب أساسي مهم
من شـــخـــصـــيـــته الـــغـــنـــيــة  ال
بــوصــفه شـــاعــرا فــذا فــقط  بل
بوصـفه رائيا ً وإنسـاناً وشاهداً
حــــادّ الـــذهن عـــلـى نـــصف قـــرن
حـاسم من االنـكـسارات واألحالم
تـغيرات التي عـصفت بالذات وا
الـعربـية  ونـقلـتهـا من زمان إلى
زمـــان ومـن حـــال إلى حـــال . في
هذه احلوارات يعثر القار على
إحـداثيـات الـظـاهرة الـدرويـشـية
والـرؤيـة الـدرويـشـيـة في الـشـعر
والـسيـاسـة واحليـاة ; ويدرك أن
هــذا الـشـاعــر لم يـصــبح ظـاهـرة
شـعــريــة في احلــيــاة الـثــقــافــيـة
الـعــربـيـة جملــرد أنه كـان ( كـاتب
قــصـائــد) بل ألنه كـان آلــة خـلق
ضـخـمـة تـبـتـكـر الـرؤى واألفـكـار
واحلسـاسـيـات اجلديـدة والـلـغة
اخلـصــبــة الــتي يــتـخــلق مــنــهـا
ـكن الـقول إن الـشعـر . هـكـذا  
مـــادة احلــوارات تـــتــيح لـــنــا أن

نتعرف عـلى الفريق اخلفي الذي
يرافق الشاعر في لـعبة الكتابة :
على الناقد والعاشق والسياسي
والـعـراف والـفـوضوي واحلـكـيم
ــهــنــدس وغـيــرهم  والــطــفل وا
الذين قد ال ينـتبه القار العادي
إلى وجودهم داخل ذات الشاعر.
وبـــــاإلضــــــافــــــة إلى ذلـك  فـــــإن
احلوارات تضيء لنا على جانب
مــــهم من ســــيـــرة درويـش الـــتي
بـــقـــيـت في الـــظل  والـــتـي كــان
يـغـتـرف مـنـهـا مـعـظم قـصـائده 
دون أن يـــفـــرد لــهـــا كـــتـــابــا
سـيــريــا خــالــصـا كــمــا كــنـا
نــــــتـــــمـــــنى . وال شـك في أن
انـصـراف د. مـحـمـد شـاه
إلى جـمــيع هــذه احلـوارات
وحتــريــرهــا والـــعــمل عــلى
ضـــــــــــمــــــــــهــــــــــا إلـى اإلرث
الــدرويـشـي الــعـظــيـم  هـو
عالمة نبل ووفاء منه لروح
درويش الــذي لم يــســتــطع
ـــوت قط أن يــخـــطــفه من ا
قـلوب أصـدقائه ومـريديه ;
ولثقـافة احلوار التي نحن
في أمس احلـاجــة إلـيـهـا ;
ولـلـقـار العـربي الـذي ما
زال يـــتـــعــــطش لـــدرويش
حـــ يــحـــتـــاج أن يــروي
ــا هــو ذائــقــته ووعـــيه 

راق وصاف وعميق .
ســبـق لــلــدكــتــور مــحــمـد

شـــــاهــــ أن اصـــــدر عـن الــــدار

نفسها العناوين التالية : 
(الثقافة جتليات متجددة  في
األدب والنـقد  دفـاتر من أقالم
األعالم  ادوارد سـعـيـد أسـفار
في عـــالـم الـــثــــقـــافـــة  ادوارد
سعيـد رواية لالجيال  ادوارد
ســـعــيـــد مــقـــاالت وحــوارات 
حتــــوالت الـــشــــوق  الــــيـــوت
واثـــره عــلـى عــبـــد الـــصـــبــور

والسياب).
يـقع الـكـتـاب في  136صـفـحـة

من القطع الكبير .

غالف الكتاب غالف الكتاب

غالف الكتاب

فـيــهــا عــزمــنــا واضــطـرب
أمــرنـا بـ هــزائم ونـكـسـاتٍ
وهــوانٍ وتــخــلّـفٍ وتــبــعــيّــةٍ
واسـتــبــدادٍ وفـرقــةٍ وخـرابٍ!
لــلـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــكـــركي
إصـــدارات عـــديـــدة مـــنـــهـــا :
الـصـائـح احملـكي  وسـنـوات
الصبر والرضا  والعديد من
ــؤلـفــات . يـقـع الـكــتـاب في ا
صـــفــــحــــة من الــــقــــطع 168

الكبير .
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اغلفة الكتب


