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حرف تايه

“أشكر الله الذي جعلني أرى أشياء لم يرها 
غيري منذ خلق الكون”.. “الحقيقة ليست فى 
الكتب القديمة«.. »ظواهر الكون جميعها يمكن 
تفسيرها باملعادالت الرياضية«.. »األرض 
ليست مركز الكون«.. »النجوم ال تكذب«....... 

»ولكنها تدور«. 
تلك العبارات ـ منفصلة، كل في موضع ـ قالها 
ــذي بــات على عتبات السبعني، في  الرجل ال
محاكمة عقدت له بأمر الكنيسة عام ١٦٣٣ في 
روما؛ رًدا على أسئلة قضاة ثالثة متحفزين 
إلدانته وإعدامه حرقا، كسابقه »كوبرنيكوس” 
الذي خرج على إيمان رسخ في عقول رجال 

الدين ـ آنذاك ـ بأن “أرسطو” ال يخطئ أبدا.
بعد ثالث سنوات من العذاب منفردا، واتهام 
معد مسبقا، وحكم جاهز للنطق والتنفيذ، 
اضــطــر الــرجــل لتغيير قناعاته الــتــي رآهــا 
ــات الــســمــاء، واإلقـــرار  محفورة على جــداري

مقهورا بأن ما رأته عيناه ـ سرابا.
مات العالم اإليطالي »جاليليو« حزينا عقب 
سنوات عشر عجاف قضاها وحيدا منعزال 
في عام ١٦٤٢.. لكنه نقش عبارته املدوية فى 
قلب الزمان: »ال يوجد من يستطيع أن يخفى 

الحقيقة إلى األبد«. 
عبارة جاليليو أدركتها عيون الكنيسة بعد 
ــرون، حني أعلن  مــرور ما يقرب من أربعة ق
»الفاتيكان« اعتذارا تاريخيا تصدر صحف 

العالم شرقا وغربا في عام ١٩٩٢ جاء فيه:
“أخطأنا في حق جاليليو.. جاليليو على حق.. 

األرض تدور....... وستظل تدور”.
لم ير »جاليليو« رد اعتباره منشورا بملء 
الكون، لكن يكفيه ان سبق عامله.. ورأى ما 

استعصى على سواه إدراكه.
إليهم جميعا.. من ظنوا أنهم ملكوا األرض.. 
ومن توهموا أن السماء خاصتهم.. »األرض 

تدور....... وستظل تدور«.
* من كتاب “حرف تايه”
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إصدارات جديدة تتحدى الركود
الثقافة فى زمن الكورونا

وســط األحـــداث املتالحقة الــتــى فرضها 
انتشار وباء الكورونا على املجتمع والتى أدت 
الى تقلص النشاط الثقافى ووقف األنشطة 
املختلفة، إال أن حركة اصدار الكتب ال تتوقف 
أبــدا، لــذا ظهرت فى السوق عــدة اصــدارات 
تتحدى الركود الثقافى ومنها: كتاب »صناعة 
الفيلم« لعلي بدرخان وهو كتاب جديد أصدرته 
الهيئة املصرية العامة للكتاب، فى ثالثة أجزاء 
األول منها يتناول »كتابة القصة والسيناريو«، 
والثاني يدور حول اإلخــراج واملونتاج، وأما 
الثالث عــن »التمثيل للسينما والفيديو«، 
فالكتاب األول يضع أسس فن وقواعد كتابة 
القصة والسيناريو ملن يريد أن يصبح كاتب 
سيناريو وللدارسني لفنون السينما والفيديو، 
كما يستفيد منه من يمارس كتابة القصة 
والسيناريو وقد يساعد املخرجني أيضا على 

القراءة الواعية للسيناريو.
وأما الكتاب الثانى اإلخــراج واملونتاج فقد 
تم إعداده بعد الدراسة واالطالع على العديد 
من الكتب واملراجع ومن واقع التجربة العملية 
إضافة إلــى املشاهدة والتحليل لكثير من 

األعمال السينمائية والتليفزيونية.
وأخيرا في الكتاب الثالث يتناول التمثيل 
للسينما والفيديو، حيث يقول بدرخان إن 
املمثل لــم يكن معترفا بــه منذ زمــن بعيد 
ففى العصور القديمة كانت الغالبية العظمى 
من املمثلني من طبقة العبيد، وفى العصور 
الوسطى كانوا ينظرون إلــى املمثلني بعني 
االزدراء، وفى الوقت الذى ظهرت فيه السينما 
كان ممثلو السينما يغيرون أسماءهم حتى 
ال يلحقون املهانة بأسرهم، وقد تغير كل هذا 
تدريجيا وأصبح ممثل السينما يتمتع بكل 
أسباب الشهرة والتقدير والرعاية واالعتراف 

بقدره كفنان فى جميع أنحاء العالم. 
كما صــدر كــتــاب الــقــوة الناعمة »الكنز 
املصرى« ملحمد سيد ريان، عن سلسلة كتاب 
اليوم التى يرأس تحريرها الكاتب الصحفي 
عــالء عبد الــهــادي، حيث يشير الكاتب إلي 
أن الهدف من الكتاب هو البحث عن أفكار 
قد تساعد علي تحقيق التنمية الحضارية 
والثقافية ملصر، وذلك من منطلق أن معركتنا 
مع اإلرهــاب هي معركة ثقافية في األساس، 
وأن الحل ثقافي وواضح ومؤكد في مواجهة 

قوى الجهل والظالم. 

ويوضح الكتاب انه التوجد دولة لديها ماتملكه 
مصر من مقومات للقوة الناعمة، فهي بال شك 
تعد املثال األبرز لتلك القوة الناعمة علي مدار 

تاريخها القديم والوسيط والحديث واملعاصر.
كما تضمن الكتاب فقرات عديدة للحديث 
عن رموز القوة الناعمة املصرية مثل الدكتور 
مجدي يعقوب واملهندس هاني عازر والالعب 
محمد صالح وغيرهم، وأهمية استغاللهم من 

أجل تحقيق واستعادة املجد املصري. 
ومن األردن صــدرت روايــة للكاتب محمد 
النجارعن دار فــضــاءات للنشر والتوزيع 
بعنوان« عشاق مــن زمــن غــابــر«, وتحكي 
قصة شاب من فلسطني )محمود(, كان قد 
َر بعد النكسة مع عائلته من غزة, ليقيموا  ُهجِّ
في مخيم قــرب مدينة رام الله, هــذا الشاب 
محمود سوف يغادر الوطن نحو هنجاريا 
ليتابع تعليمه الجامعي في تخصص الهندسة 

امليكانيكية, هناك يلتقي صدفة بفتاة من 
تلك البالد, والتي سوف يكون له معها قصة 
عشق فريدة من نوعها يصورها لنا محمد 
النجار بلغة هي غاية باإلبداع تفيض باملشاعر 
واألحاسيس العذبة, هذا الرابط النبيل رابط 
الحب الذي جمع بينهما املحور الرئيس في 

الرواية, والتي سيتفرع عنها بقية املسارات.
ــداع العربي« التي تصدر  عن سلسلة »اإلب
عن الهيئة املصرية العامة للكتاب، ويرأس 
ــش، صدرت  تحريرها الشاعر سمير دروي
مجموعة قصصية جديدة للقاصة السورية 
غفران طّحان بعنوان »أزرق رمادي«، تحتوي 
على اثنتني وعشرين  قصة قصيرة، توزعت 
على ١١٠ صفحات مــن القطع املتوسط، 
وتتضمن قصًصا اجتماعية وإنسانية تجمع 
بني الواقعي والخيالي والغرائبي، في اختزال 
رمزي لواقع الحرب الذي تحياه سورية منذ 

عقد من الزمان في جميع مدنها وقراها بشكل 
عام، وفي حلب -مدينة القاصة- بشكل خاص.
يشكل املوت والحلم الثيمتني األساسيتني 
اللتني تتكئ عليهما القصص، حيث ُيعّد 
ا   موضوعّيً

ً
ــادي« معادال العنوان »أزرق رم

للحياة التي تتأرجح بني الحلم واملوت.
ــوب، فالقاصة  أمــا مــن حيث اللغة واألســل

تستخدم لغة دقيقة ورشيقة تعبر عن مراميها، 
كما يتسم أسلوبها باالقتصاد بعيًدا عن 
املباشرة، إذ غالًبا ما تميل الكاتبة إلى التصوير 
والتخييل الحاملني ملا تريد نقله إلى القارئ 

ى وشعوًرا.
ً
معن

أحمد عادل

اإلداريـــة وهــي جائزة األمير محمد بن فهد 
ألفضل كتاب عربي في مجال التنمية، وجائزة 
أفضل أداء خيري في الوطن العربي التي تشارك 

بها العديد من املؤسسات الخيرية.
 وقال: إن جائزة األمير محمد بن فهد ألفضل 
كتاب عربي تهدف إلى تقدير الكتب في مجال 

تكريم الفائزين بجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل كتاب بالمنطقة
في حفل نظمته »العربية للتنمية اإلدارية«..

كــّرمــت املنظمة العربية للتنمية اإلداريـــة 
ومؤسسة محمد بن فهد، الفائزين بجائزة 
األمير محمد بن فهد ألفضل كتاب في الوطن 
العربي، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور مصطفى مدبولي، في حفل أقامته 

املنظمة بالقاهرة مؤخًرا.
وتركز الجائزة على مجال التنمية بفروعه 
املختلفة، واملؤلفون الفائزون هــم: الدكتورة 
سعاد زايد العريمي، من اإلمــارات، عن كتاب 
ــة اإلمـــارات العربية املتحدة بني ترسيخ  »دول
الهوية وتعزيز االنتماء«، والدكتور عثمان محمد 
عثمان، من مصر، عن كتاب التنمية العادلة: 
النمو االقتصادي– توزيع الدخل– مشكلة 
الفقر«، وسعد محيو، من لبنان، عن كتاب 
بعنوان »الخروج من جهنم: انتفاضة وعي بيئي 

كوني جديد أو االنقراض«.
كما تم تكريم دور النشر الفائزة وهي: روابط 
للنشر وتقنية املعلومات من مصر، ومركز 
ــارات للدراسات والبحوث االستراتيجية  اإلم
من اإلمارات ، ومركز دراسات الوحدة العربية 

من لبنان.
وقال الدكتور ناصر الهتالن القحطاني مدير 
عام املنظمة العربية للتنمية اإلداريــة في كلمة 

بحفل التكريم: إن املنظمة معنية بإدارة الجوائز 
العربية التي ترعاها شخصيات عربية مرموقة، 

حيث تدير عدًدا من الجوائر ذات البعد العربي.
ونوه بالشراكة بني املنظمة ومؤسسة محمد 
بن فهد العاملية، موضًحا أن املؤسسة ترعى 
جائزتني  بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية 

التنمية، واستهداف الكتاب العرب املعنيني بهذه 
املجاالت.

من جانبه أشــاد زيــدان على الزيدان ممثل 
مؤسسة األمير محمد بن فهد بالتعاون الوثيق 
بني املؤسسة واملنظمة العربية للتتمية اإلدارية. 
وقال إن مؤسسة األمير محمد بن فهد العاملية 
تولي اهتمامًا خاصا بدعم الفكر واملعرفة ومن 
هنا جاءت هذه الجائزة، التي تهدف إلى إرساء 

قواعد تأليف الكتاب العربي. 
من جانبه، أشاد الدكتور عثمان محمد عثمان 
في كلمة ألقاها بالنيابة عن الفائزين بمؤسسة 
األمير محمد بن فهد. ونوه باختيار التنمية 
 ملبادرات املؤسسة، مشيرا 

ً
اإلنسانية مجاال

إلى تطور فكر التنمية من النمو االقتصادي 
إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية والتنمية 
اإلنسانية، حيث أن التنمية كمفهوم شامل، 
لم تعد تقتصر على تحسن مستوى الدخل. 
وقال إن االرتقاء بمستويات التعليم والثقافة 
واملعارف هو في قلب املؤشرات للتنمية وهناك 
تكمن أهمية مبادرة املؤسسة في االهتمام 

بالتنمية اإلنسانية. 
واعتبر أن الجائزة تمثل آلية جديدة في عملية 
بناء القدرات اإلنسانية وصاغت إجراءاتها 

بشفافية ونزاهة، بطريقة تشجع املفكرين على 
اإلبداع. 

وأشار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء 
األسبق إلى أهمية دور الكتب في نشر الثقافة 
واملعرفة تعزيز ثقافة الحوار وزيادة الوعي. ونوه 
بجهود مؤسسة األمير محمد بن فهد، واملنظمة 
العربية للتنمية اإلداريــة في تعزيز النشر في 

مجال التنمية في العالم العربي.
وقال حلمي النمنم وزير الثقافة األسبق: إن 
إتحاد الناشرين املصريني يضم اآلن أكثر من 
٢٠٠٠ عضو، وهناك أكثر من ٢٠٠٠ خارج 
عضوية االتحاد ينتظرون العضوية القادمة 
أي أن الكتاب في زيــادة وازدهــار. وأعــرب عن 
تصوره أن الكتاب العربي يعيش مرحلة من 
ــار رغم ارتفاع تكلفة الطباعة  مراحل االزده
ــورق ومنافسة وسائل االتصال الحديثة.  وال
وأشاد بتركيز هذه الجائزة على مجال التنمية، 
حيث إن هناك جوائز عربية كثيرة في مجاالت 
عديدة، ولكن هناك نقص كبير في قضايا 
العلوم االجتماعية، األمر الذي يفتح الباب أمام 

الكثير من القضايا العربية الكبرى.

 وليد الجبالي

د. ناصر الهتالن 

الحاجة سبقت العوز.. الحاجة إلى حضور.. 
زحمة بشر وذروة مشاعر.. ما من مكان شاغر.. 
ما من فــراغ وما ُولــد أحدنا يابس.. الكل كان 
أخضر مؤهل لإلزهار.. ثم كان شبه غياب.. وشبه 
وجود.. وشبه حياة، األشباه مكانهم الحواف.. 
ــد على رأس قائمة االستغناء.. آخــر من  زوائ
يخضعون للتأقلم أول من يطالهم التقليم.. التأقلم 
مع الجحود وإدارة الظهور.. ربما حينها ألداروا 
دفتهم حيث أرادوا.. ال تهم النجاة فثمة العبور من 
الحافة ونفاذ إلى القلب يكفى.. يكفى ألن تبدو 

أخضر ولو لبضع من الوقت.
اللني نبتة ربانية.. مسحة فى العني تربت عليك.. 
تعدك بسكنى الننى، مزعجني هم الصفراويون.. 
في نظرتهم شتات بنى إسرائيل.. عدوى تنتقل 
إليك فتبعثرك.. تتيه فى صحراء ال بها أخضر وال 
يابس.. وسراب تلو سراب.. وعطش حد الهذيان.. 
حد عد حبات الرمال.. الصفراوى يعدك بالعودة 
إن أحصيتها عددًا!.. وألنك فاقد عقل ستستمر 

بالعد حتى املوت.
 الحب شرارة بدء.. إعالن عمل الحواس بكامل 
كفاءتها.. بكامل سعادتها وإمتنانها، التمثيل 
الضوئى.. بناء ما أتلفه صفراويون.. ثمة استعادة 
لبعض من ذواتنا.. ترميم أرواحنا.. التوقف عن 
العد.. عد األنفاس واأليــام وحساب املنصرم 
واملتبقي.. لحظة من حب تشفى دهر من تيه.. 
لحظة تعيدنا إلى اإلخضرار ويكأننا لم يمسسنا 

 .
ً
يابس قبال

األبيض ليس فطرتنا.. فضول املعرفة أضاف 
إلى غذائنا األول بعض من عكارة وإثارة أيضًا.. 
الحليب كشف عن نيته بقبول اآلخــر.. فكان 
الشاى والقهوة ألجل ذائقة تليق والسهاد.. فخ 
الحيرة والبحث عمن سبق إلى قضم التفاحة.. 
قضمة صنعت أبيض داكــن.. الكل برئ والكل 
متورط.. واإلعتراف فضيلة سقطت سهوًا من 
متاع األبوين ساعة هبوطهما.. ربما لذلك ندمن 
عقاقير من نسق بهى تعدنا بألسنة بديلة ساعة 
الصعود األخير.. ألسنة ال سلطان ملراكز نطقنا 
عليها.. ستعترف حتى ُينقى األبيض من دنس 

الداكن.
األخضر واألبيض للمصطفني.. من حملوا 
جينات العم القتيل ال األب القاتل.. أصحاب 
األعمار العريضة والسيرة الطويلة.. همهم تذكرة 
العودة.. وموعدهم عند الشجرة حيث نورانيني لم 

يقربوا ثمرتها.
اليابس والداكن إذا ما أجتمعا كانت نهاية 
األشياء.. يدومها هواء وتطوحها رياح.. يستفزنا 
غــمــوض إختفائها األبــــدى.. يــفــرز تكهنات 
وسيناريوهات عمادها الترهيب ثم ال حيلة.. فهى 
قضمة منحتنا الخلود.. الخلود بجهنم محترقني 

بنيران املعرفة.

نهلة عبد السالم

أخضر ويابس.. أبيض وداكن
قطرات حبر قامت بتجميعها فتاة في ربيع 
ــل من فؤادها،  ــدفء واألم عمرها.. تتحسس ال
وتنظر لنفسها فــي مــرآتــهــا.. وتهمس قائلة 

لنفسها.. كيف أصبحتي هكذا وملاذا؟
كيف لكي أن تكوني بهذا الصبر والصمود؟.. 

وأنت في صراع بني انهيارك وبني الجمود.
تمعنت النظر لوجهها الشاحب وابتسمت قليال، 
وظلت تحدثها.. نحن في زمن به يندر الصفاء 
والصدق.. يظلون يحاولون جاهدون للوصول ملن 
ال يستطيعون الوصول له بسهولة حتى يتحدثون 

اليهم.. ثم يذهبون بدون سبب حقيقي واضح.
يتركونهم متسائلني ملاذا هكذا يفعلون؟.. هل 
كان هدفهم أن يصلون للتعامل معكم فقط أم 
مــاذا؟.. وعندما علموا أنك في صفائك هل هنا 

تأكدوا من هذا أم ماذا؟ 
وماذا بعد؟ ستظلني تتساءلني.. حزنا وأملا وهم 

في مكانهم ساكنني أو كاذبني؟ 
ولكنها انتفضت بشدة لوجهها.. انظري لنفسك 
كيف لك ان تتركيها تذبل هكذا فأنت تستحقني أن 
تزهرين وال تدعي شيء يسقطك.. قومي وأمضي 

من جديد ولكن اليس لي حق االنهيار؟
ولكن منبعنا التفاؤل والصمود ال يتركنا نعبر 
عن انهيارنا، غيروا من سلوكياتكم وال تؤملوا من 

قاموا بصدق في أفعالهم.

هاجر إسماعيل

الصدق والواقع


