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ّ
رابطة األدباء و«شؤون الشباب» ...دشنتا «أكاديمية األدب»
تضم عشر دورات تدريبية يقدمها نخبة من املتخصصني

أط �ل �ق ��ت راب � �ط� ��ة األدب � � � ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة
برعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب...
«أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة األدب» ،وه� � ��و ب��رن��ام��ج
تدريبي مكثف موجه إلى الشباب بغية
صقل مهاراتهم األدبية ووضع أرجلهم
على طريق الكتابة األدبية .جاء ذلك في
مؤتمر صحافي عقد في مكتبة الكويت
الوطنية.
وق� ��ال األم� ��ني ال �ع��ام ل��راب �ط��ة األدب� ��اء
ط� ��ال ال��رم �ي �ض��ي« :إن ه� ��ذا امل� �ش ��روع
ي��أت��ي ب��رع��اي��ة كريمة م��ن وزارة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ،وال��راب �ط��ة ح��ري�ص��ة
ع�ل��ى ال �ت �ع��اون وال ��دخ ��ول ف��ي ش��راك��ات
م ��ع ال �ج �ه��ات ال �ت��ي ت�ه�ت��م ب��دع��م األدب
وت� �ط ��وي ��ره» .وث �م��ن ال��رم �ي �ض��ي رع��اي��ة
وزارة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ل�ه��ذه
األك��ادي�م�ي��ة ،م�م��ا سيساهم ف��ي تخرج
ج� �ي ��ل م � ��ن امل� ��وه� ��وب� ��ني ال � ��ذي � ��ن خ �ط��وا
ب��ال�ت�ع��رف ع�ل��ى األدوات ال�ت��ي تمكنهم
من دخ��ول عالم الكتابة األدبية.وأشار
ال��رم �ي �ض��ي أن أك��ادي �م �ي��ة األدب ت��أت��ي
استكماال لجهود مستمرة من الرابطة
ل�ع�ق��د دورات ت��دري�ب�ي��ة ب �ه��دف تطوير
الكتابة األدبية وصقلها.
وص ��رح ��ت ح �ي ��اة ال� �ي ��اق ��وت رئ�ي�س��ة
اللجنة اإلعامية بالرابطة ان الرابطة
ت �ه��دف م ��ن ه� ��ذا امل� �ش ��روع إل� ��ى تمكني
ال � �ش � �ب� ��اب م � ��ن ال � �ج � �م ��ع ب � ��ني امل ��وه� �ب ��ة
وال �خ �ب��رة ،وال�ش�غ��ف وامل �ع��رف��ة .ف��ي ظل
م��ا يمكن تسميته ب ��«ف��ورة أدب�ي��ة» من

طالل الرميضي

ناصر العرفج

حياة الياقوت

ح�ي��ث ك�ث��رة اإلن �ت��اج األدب ��ي ال�ش�ب��اب��ي،
وال �ق �ب��ول ال�ش�ع�ب��ي وااله �ت �م��ام ب �ق��راءة
األدب .وأض��اف��ت ال �ي��اق��وت أن ال��راب�ط��ة
ح��رص��ت ف��ي ال ��دورات على الجمع بني
ال �ن �ظ ��ري وال �ع �م �ل ��ي ،وب � ��ني ال �ت �ق �ل �ي��دي
وامل� � � �ح � � ��دث«.وش � � ��ددت ال � �ي� ��اق� ��وت ع�ل��ى
ال �ط �ب �ي �ع��ة امل �ك �ث �ف��ة ل � �ل� ��دورات إذ ت�ص��ل
الساعات التدريبية إلى  15ساعة لكل
دورة ،وتستمر األكاديمية من ديسمبر
 2015إلى إبريل .2016
ومن جهته ،قال مدير إدارة العاقات
ال � �ع� ��ام� ��ة واإلع � � � � � ��ام ب � � � � � ��وزارة ال � ��دول � ��ة

لشئون الشباب ن��اص��ر العرفج»:تأتي
مشاركتنا مع رابطة األدباء الكويتيني
التي تهدف الى إلهام الجيل القادم جيل
الشباب الكتشاف مواهبهم الداخلية و
صقل تجاربهم و اكسابهم م�ه��ارات و
خ �ب��رات ج��دي��دة م��ن خ��ال سلسلة من
ال��دورات األدبية يقدمها لهم نخبة من
األدب��اء الكويتيني«وأضاف العرفج»إن
ه ��ذه امل �ش��ارك��ة ه��ي م��ن ص�م�ي��م عملنا
واس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا وم ��ن ض �م��ن اه ��داف
وزارة ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب م��ن
خال دعم املشاريع التي تلبي رغبات

و ط� � �م � ��وح وه� � � ��واي� � � ��ات ال � �ش � �ب� ��اب ف��ي
الجوانب الثقافية والفنية والتنموية
واالجتماعية وغيرها من األم��ور التي
تلقى اهتماما من هذه الفئة املهمة في
املجتمع الكويتي«.
تشمل أكاديمية األدب عشر دورات
تدريبية يقدمها مجموعة من أعضاء
ال��راب �ط��ة املتخصصني ف��ي م�ج��االت�ه��م،
تستمر ال� ��دورة ال��واح��دة خمسة أي��ام.
وس� �ت� �ك ��ون ال� �ب ��داي ��ة ب� � � ��دورة» ال �ك �ت��اب��ة
ال �ع ��رب �ي ��ة واألخ� � �ط � ��اء ال �ش��ائ �ع��ة«ال �ت��ي
س �ي �ق ��دم� �ه ��ا ال� ��دك � �ت� ��ور ع� �ب ��د امل �ح �س��ن

الطبطبائي ،ث��م دورة م�ك� ّ�ون��ات النص
ال� � �س � ��ردي ال� �ت ��ي س �ي �ق��دم �ه��ا ال ��دك� �ت ��ور
م ��رس ��ل ال �ع �ج �م��ي ،ودورة»ف� � � � ��ن ك �ت��اب��ة
ق � �ص ��ص األط� � �ف � ��ال«ال� � �ت � ��ي س �ت �ق��دم �ه��ا
ال� � �ق � ��اص � ��ة أم � � � ��ل ال � � � ��رن � � � ��دي ،ودورة»
ف � �ن � �ي� ��ات ق � �ص � �ي� ��دة ال� �ت� �ف� �ع� �ي� �ل ��ة«ال� �ت ��ي
سيقدمها ال�ش��اع��ر إب��راه�ي��م ال�خ��ال��دي،
ودورة»ك �ت ��اب ��ة ال�ق�ص��ة وال��رواي��ة«ال �ت��ي
س �ي �ق ��دم� �ه ��ا ال � � ��روائ � � ��ي ع� �ب ��د ال� ��وه� ��اب
السيد الرفاعي ،ودورة»ع�ل��م العروض
وال� �ق ��اف� �ي ��ة«ال� �ت ��ي س �ي �ق��دم �ه��ا ال �ش��اع��ر
ع�ب��د ال�ل��ه ال�ف�ي�ل�ك��اوي ،ودورة»ال �ت��أري��خ
ف��ي األع� �م ��ال األدب �ي��ة«ال �ت��ي سيقدمها
األم��ني العام للرابطة ط��ال الرميضي،
ودورة»ف� � � ��ن ال �ك �ت��اب��ة امل �س��رح �ي��ة«ال �ت��ي
ستقدمها ال��دك�ت��ورة س�ع��داء ال��دع��اس،
ودورة»رس � � ��ال � � ��ة ال� �ن ��ص األدب ��ي«ال� �ت ��ي
س�ت�ق��دم�ه��ا ال ��روائ� �ي ��ة ح �ي��اة ال �ي��اق��وت،
ودورة»أدب ال� �ح ��وار واإلل � �ق� ��اء» ال�ت��ي
ستقدمها اإلعامية أمل عبد الله.
ي ��ذك ��ر أن ال �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي ال � � ��دورات
م� �ج ��ان ��ي ،وم� �ت ��اح ل �ج �م �ي��ع امل��واط �ن��ني
م��ن  14إل��ى  34ع��ام��ا .يمكن للراغبني
م ��راج� �ع ��ة س �ك ��رت ��اري ��ة راب� �ط ��ة األدب� � ��اء
ب� ��ال � �ع� ��دي � �ل � �ي� ��ة ق � � � ��رب ن� � � � � ��ادي ك ��اظ� �م ��ة
م� �ص� �ط� �ح� �ب ��ني ب � �ط� ��اق� ��ات � �ه� ��م امل� ��دن � �ي� ��ة
ل �ل �ت �س �ج �ي��ل ف ��ي ال� � � � ��دورات ،أو إرس � ��ال
صورة البطاقة املدنية عبر الوات ساب
إل��ى رق��م  .99991161علما ب��أن املقاعد
محدودة ،واألولوية لألسبق تسجيا.

بورتريه

شغلته أوجاع املهمشني والبسطاء

خيري شلبي  ...شيخ القرية الجميل كشف
عن ثقافة النائب محمد نور في «محاكمة طه حسني»
| بقلم :محمد سامي البوهي |

ظل الروائي الراحل خيري شلبي طوال حياته
يكتب عن آالم وأوجاع املهمشني والبسطاء معتبرا
ن�ف�س��ه ب��وق��ا ي�ع�ل��ن ع��ن وج��وده��م ب �ق��وة ل�ك�ن��ه آث��ر
ل�ن�ف�س��ه ال��رح �ي��ل ف��ي ص �م��ت ،ودع ص��دي��ق ع�م��ره
ال��روائ��ي ال��ذي لم يتحمل فراقه فلحق به إبراهيم
أص ��الن ه��ات�ف� ً�ي��ا م��ن دون أن ي�خ�ب��ره ب��أن��ه راح��ل
عن تلك الدنيا بعد ساعات معدودة ثم طلب من
السيدة زوجته كوب اللنب املفضل ليتأهب لكتابة
مقاله ب��األه��رام ول��م ينتظر حتى غ��اب ه�ن��اك في
عامله اآلخر.
اآلن ي��رق��د ج�س��ده ف��ي أم ��ان ملتحفا بسطور
(ال��وت��د) ف��ي ق��ري�ت��ه (ش �م��اس ع�م�ي��ر) ال�ت��ي أخ��ذن��ا
إليها في رحلة ماتعة لنسكن بيت الحاجة «فاطمة
تعلبة» و أسرتها الريفية البسيطة فبهرنا بتلك
التفاصيل ال��دق�ي�ق��ة ال�ت��ي ي��رص��ده��ا ب�م�ه��ارة غير
عادية من زوايا ضيقة جدا لم يسبقه إليها أحد.
فتعمق في إخراج داخليات الشخصية املصرية
وب��رع في رس��م الصور الزمانية واملكانية بشكل
الفت وجذاب يجعل القارئ يعيش حالة التساؤل
الدائم ...كيف يلم عم خيري بهذا الكم الهائل من
الشخصيات وال�ع��ادات و اللهجات و األص��وات و
األم��اك��ن واألزم �ن��ة؟ وكيف استطاع أن يصل إلى
ق�ع��ر ال �ع��وال��م املهملة ب�ه��ذا ال �ق��در م��ن االنسيابية
والسالسة و التوغل حتى انك في بعض األحيان
تنسى أنك تقرأ كتابا مصنوعا من ورق؟
فكان من أبرز الكتاب الذين استخدموا أسلوب
«الواقعية الساحرة» في كتاباته ،حيث مزج الواقع
بالخيال واألساطير دون االنحراف عن العقالنية
املقنعة ،وقام بتطويع كل االمكانات املطروحة من
بشر وج�م��اد وح �ي��وان وم ��ادة كشخصيات حية
ذات ت��أث�ي��ر داخ ��ل س�ي��اق ك�ت��اب��ات��ه .ول�ق��د أل��ف عم
خيري أكثر من سبعني كتابا ،من أشهرها الوتد،
وثالثية األمالي و وكالة عطية ،واالوباش والشطار
وال� � �ع � ��رواي و س� � ��ارق ال � �ف� ��رح ،وص ��ال ��ح ه �ي �ص��ا،
وص �ه��اري��ج ال �ل��ؤل��ؤ ،وص� �ح ��راء امل �م��ال �ي��ك ،وزه ��رة
الخشخاش ،ونسف األدم�غ��ة وغيرها ،ومنها ما
تحول الحقا إلى أعمال تلفزيونية.
ومن بني أشهر مؤلفات شلبي في مجال البحث
األدبي كتابه «محاكمة طه حسني» عام 1969هذا
الكتاب ال��ذي اعترف في مقدمة الطبعة الثانية له
بأنه أحب الكتب إلى نفسه ،لذلك فضلت ان أقف
عنده ألقدم له عرضا سريعا تخليدا لذكراه.
فقد كتب مستهال املقدمة بقوله« :ال أظن أنني
أح�ب�ب��ت ك�ت��اب��ا م��ن كتبي ق��در ح�ب��ي ل�ه��ذا الكتاب
الحميم» ،وقد أرج��ع ذلك لشهرة هذا الكتاب التي
ب�ل�غ��ت اآلف� ��اق فيشعر م�ع��ه ب�ف��رح��ة ع��ارم��ة كلما
وقعت في ي��ده مجلة أو جريدة عربية أو أجنبية
وي� �ق ��رأ م �ق��اال ي �ت��وس �ط��ه غ��الف��ه  ...ث ��م ب �ع��د ذل��ك
يستطرد ف��ي س��رد قصص على هامش سيرته
ال��ذات �ي��ة ك�م��ا اع�ت��دن��ا م�ن��ه أن يكتبها بشكل غير
مباشر ينهل منها وال يضعها في إطار مستقل
ف��امل�ت��أم��ل ل�ك�ت��اب��ات ع��م خ�ي��ري ي�ج��د أن��ه ينثر من
مدخرات سيرته الذاتية على كل ما يكتب وأرجح
أن يكون هذا هو السبب الرئيسي لرفضه كتابة
سيرته كي ال يخنقها في حد معني.
وب��ال�ع��ودة ملقدمة الكتاب فنجده يربط هوايته
املفضلة في جمع واقتناء الكتب القديمة وبني قصة
تحقيقه لهذا الكتاب  ...وف��ي املقدمة تلخيص ملا
جمعه من تلك الكنوز من دمنهور إلى االسكندرية
إلى القاهرة التي يقيم فيها الشيخ علي خربوش
ب � ��درب ال �ج �م��ام �ي��ز ال � ��ذي ع �ث��ر ف ��ي م�ك�ت�ب�ت��ه على
مسرحية شعرية خالصة تحمل عنوان (يوسف
ال�ص��دي��ق) م��ن تأليف ال�ق��س إب��راه�ي��م ب��از ال�ح��داد
وال�ت��ي كتب تحت عنوانها ان�ه��ا مثلت ف��ي أواخ��ر
ال �ق��رن امل��اض��ي وه ��ذا دل �ي��ل ق��اط��ع ب ��ان مسرحية
(علي بك الكبير) ألحمد شوقي لم تكن هي اول
مسرحية شعرية في تاريخ املسرح املصري بل
سبقتها تجارب أنضج منها بكثير.
وم ��ن خ ��الل ب�ح�ث��ه ف��ي ت�ل��ك امل�ك�ت�ب��ات ال�ق��دي�م��ة
وجد أن أكثر من مئتي مسرحية مطبوعة قد تم

خيري شلبي

أب وزوج حنون

تمثيلها على خشبة املسرح في أوائ��ل و أواس��ط
ال �ق��رن امل��اض��ي ول��م ت�ت�ن��اول�ه��ا ال�ك�ت��ب ال�ت��ي أرخ��ت
للمسرح امل�ص��ري وب�ح��ث ف��ي (ري �ب��رت��وار) بعض
الفرق املسرحية فلم يجد ألي منها ذكرا رغم ما
لها من قيمة فنية وتاريخية عظيمة.
وقد استجاب إلغراء أحد أساتذة الجامعة وباع
له كما هائال من تلك النصوص بثمن بخس على
أن يسلط عليها ال�ض��وء ب��ال��دراس��ة املتخصصة
وع��زاؤه الوحيد أن��ه ك��ان ال ي��زال محتفظا ببعض
ت �ل��ك ال �ن �ص��وص امل �ه �م��ة ومل ��ا ط ��ال ان �ت �ظ��اره لتلك
ال��دراس��ة ول��م يفصل فيها ،أق�ب��ل على دراس ��ة ما
ع�ن��ده بشغف عظيم وت �ق��دم ب��ه إلذاع ��ة ال�ب��رن��ام��ج
الثاني ب��أول مسرحية وقعت ف��ي ي��ده حيث كان
األديب بهاء طاهر مشرفا على البرنامج.
وق��د ك��ان البرنامج على هيئة مجلة مسموعة
فأعجبه ال�ح��دي��ث ج��دا ف��ات�ف��ق م�ع��ه ع�ل��ى برنامج
بعنوان (مسرحيات ساقطة القيد) وق��د شجعه
على ذلك صديقه إدوارد الخراط ثم ألقته هوايته
الك �ت �ش��اف م �س��رح �ي��ة ل �ل��زع �ي��م م�ص�ط�ف��ى ك��ام��ل
بعنوان (فتح األندلس) وقد تناولها بالتحقيق ثم
نشرها مع مقدمة كتاب في سلسلة مسرحيات
عربية التي تصدر عن هيئة الكتاب.
ويعود بنا إلى قصة الكتاب الذي نحن بصدده
(محاكمة طه حسني) ويحكي بانه في تلك اآلونة
وخالل ممارسته هوايته عثر على كتيب صغير
أش �ب ��ه ب��إم �س��اك �ي��ة رم� �ض ��ان م �ط �ب��وع ع �ل��ى ورق
أصفر رخيص ومكتوب على غالفه قرار النيابة
في قضية الشعر الجاهلي بإمضاء محمد نور،
فغمرته فرحة عارمة لعثوره على هذا الكنز الذي
ال ي�ق��در ب�م��ال ،ف�ق��رأه ع�ش��رات امل ��رات وق��رأ كتاب
ال �ش �ع��ر ال �ج��اه �ل��ي ل �ط��ه ح �س��ني ب�ن�ص�ي��ه امل �ص��رح

واملصادر ،فبهرته ثقافة هذا النائب (محمد نور)
ال��ذي حقق مع الدكتور طه حسني في قضية من
اخطر قضايا العصر ،حيث انه كان يتوقع ان يقرأ
مذكرة قانونية خالصة ف��إذا به يقرأ نصا أدبيا
بكل معنى الكلمة من وجهة نظر قانونية.
لذلك قرر أن ينشر تلك الوثيقة املهمة في كتاب
ق�ب��ل أن يسبقه إل�ي�ه��ا أح��د وه��ي مهمة ع�ل��ى حد
قوله بسيطة حيث حصر مهمته في تقديم القرار
فحسب وإل �ق��اء ال�ض��وء على ه��ذا ال�ن��ائ��ب العظيم
من خالل استعراض ق��راره والوقوف عند نقاطه
ال �ج��وه��ري��ة ت��ارك��ا ل�غ�ي��ره م��ن ذوي االخ�ت�ص��اص
مهمة تحقيق القضية برمتها ،لذلك فأنا أرى أن
عم خيري لم يقصد من هذا الكتاب إنصاف طه
حسني في املقام األول بقدر إنصافه لواحد من
جيل التنوير وهوالنائب (محمد نور).
فشلبي لم يهتم بقراءة الكتب التي تناولت تلك
القضية بالتفصيل ككتاب الشيخ الخضر حسني
واملفكر اإلسالمي محمد فريد وج��دي مثال وقد
الم ن�ف�س��ه ع�ل��ى ذل ��ك ب��أن��ه ل��و ك ��ان ع ��اد ملضبطة
البرملان الذي ناقش تلك القضية وقرأ تلك الكتب
لكان قدم ق��راءة شاملة وعميقة وشاملة للعصر
كله بجميع تياراته لكنه في تواضع نبيل يتساءل
ً
ويجيب على نفسه« :ه��ل كنت ق��ادرًا أص��ال على
هذا العمل حتى تتندم على أنك لم تقم به؟! الجواب
ب��ال�ط�ب��ع :ال  ...فلست ب�ه��ذه ال�ك�ف��اءة العلمية كما
أن ه��ذا ليس ميداني ول��م اتأهل فيه ب��أي مؤهل»،
فإنصاف عم خيري لطه حسني جاء مبنيًا على
ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي خ �ل��ص إل �ي �ه��ا ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ن��ور،
فمحمد نور لم يكن نائبا عاديا بل تناول القضية
بالتحقيق و التفنيد والقراءة الواعية ملواجهة األربع
نقاط التي وردت مخالفة حسب أقوال املبلغني في

كتاب الشعر الجاهلي والتي كانت محل الدعوى
امل �ق��دم��ة ف��ي ح��ق ط��ه ح�س��ني م��ن ك��ل م��ن ال�ط��ال��ب
بالقسم ال�ع��ال��ي ب��األزه��ر ال�ش�ي��خ حسنني وشيخ
األزه ��ر ذات��ه ال��ذي رف��ع ت�ق��ري��را م��ن علماء األزه��ر
لسيادة النائب العمومي وكذلك نائب البرملان عبد
الحميد البنان ،أي أنها تحولت لقضية رأي عام،
وقد اجتمعت كل تلك الدعاوى على أن الدكتور طه
حسني قد ألف كتابا أسماه في الشعر الجاهلي
ك��ذب فيه ال�ق��رآن ص��راح��ة وط�ع��ن فيه على النبي
صلى الله عليه وسلم وعلى نسبه الشريف وأهاج
بذلك ثائرة املتدينني وأتى بما يخل بالنظم العامة
وي��دع��و ال�ن��اس للفوضى وطلبوا ات�خ��اذ الوسائل
القانونية ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمي
وتقديمه للمحكمة.
ول��م يتعامل محمد ن��ور مع القضية على أنها
قضية عادية يجب مطابقتها بنصوص القانون
ال �ج��ام��دة ول��م يستعن ب�خ�ب��راء متخصصني في
األدب كما ُيفعل اآلن ف��ي تلك القضايا ب��ل واج��ه
ال�ق�ض�ي��ة بنفسه وب��اج �ت �ه��اده ال�ش�خ�ص��ي وخ��رج
علينا بتلك الحيثيات التي أوردها في كتابه والتي
ل��م يكن يصل إليها إال ناقد متخصص ال رجل
ق��ان��ون ع��ادي��ا وتعجب شلبي ف��ي كتابه كيف لم
يكن محمد نور ناقدا مشهورا؟
وق��د أرج��ع ثقافة ه��ذا ال�ن��ائ��ب إل��ى جيل ال��رواد
ال��ذي يقف على رأس��ه ط��ه حسني نفسه ف��ي ذلك
الوقت وهذا دليل دامغ لوجود إشعاع حضاري في
مصر في تلك الفترة فقد وقف طه حسني متمردا
على كل ما هو «مقيم» من قوانني وق��وال��ب ثابتة
في الفن والحياة  ...لذلك هو في كتابه في الشعر
الجاهلي يتجرد من أي انتماء مستخدما املنهج
«الديكارتي» الذي يصل بالشك إلى الحقيقة املقنعة
ال الحقيقة امل��وروث��ة الثابتة واملتتبع لطه حسني
يجد ان طريقته الجديدة تلك كانت تقابلها حملة
شعواء من املتمسكني بالقديم ويمكن اعتبارهم
متخلفني ف��ي مجال ال��دراس��ات ويصفهم شلبي
ب��أن�ه��م ي�ع�ي�ش��ون ع�ل��ى س�ط��ح ال�ق��دي��م ك�م��ا تعيش
الطحالب على سطح امل��اء ال يعنيها أن تعرف ما
كنه املاء بل يعنيها أن يظل سطح املاء راكدا ثابتا
لتبقى هي  ...ومن هنا جاء انبهاره بمحمد نور
ال��ذي اعتبره نموذجا حيا لنتاج التنوير في تلك
ال�ف�ت��رة ف��ال��رج��ل ل��م يتعامل م��ع القضية كقضية
ع��ادي��ة ب��ل ت�ع��ام��ل معها كقضية ف�ك��ري��ة وسعى
بشتى الطرق أن يكسر جمود القانون في مقابل
امل��رون��ة ال�ت��ي ي�ج��ب منحها للمفكر املشتغل في
البحث الذي يكن داخله نية نفع الناس ال اإلضرار
بهم و توافر تلك النية يسقط شبهة الجريمة ،وهذا
ما وصل إليه في نهاية ق��راره وعلى أساسه قام
بحفظ أوراق القضية بعد ان قدم مبحثا متكامال
وم �ه �م��ا م �ع �ت �م��دا ع �ل��ى م� �ق ��دم ��ات وش� ��واه� ��د م��ن
مقاالت طه حسني نفسه الذي نشرها في جريدة
السياسة لينفي فيها نية الضرر او التعدي على
الدين املعلن للدولة.
وقد فند كل النقاط على حدة بما ال يسع حصره
في هذا املقال معتمدا على شواهد من كتب التراث
وككتاب ابن سالم فخلص بان العبارات التي يقول
املبلغون إن فيها طعنا على الدين اإلسالمي إنما
جاءت في الكتاب في سياق الكالم وال يجوز انتزاع
تلك العبارات من موضعها والنظر إليها منفصلة
ب��ل ال��واج��ب بحثها وت�ق��دي��ره��ا ف��ي موضعها من
الكتاب ومناقشتها في السياق التي وردت فيه ...
ثم نراه يتقمص شخصية الناقد فيجمع املراجع
وامل �ص��ادر وي�ج��ري ح ��وارا ب��ني ال�ت��اري��خ وب��ني آراء
الدكتور طه حسني ،فكانت النتيجة ان��ه لم يكتب
مذكرة قانونية فقط ليبني حكمه عليها بل كتب
بحثا نقديا ممتازا م��ن وجهة نظر قانونية هذا
على حد تعبير الرائع خيري شلبي  ...وفي النهاية
ينتهي الكتاب بقرار النيابة بان تلك العبارات التي
أورده��ا املؤلف في بعض املواضع من كتابه إنما
أورده��ا على سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن
بحثه يقتضيها وهنا ينفي عنه القصد الجنائي
وعليه ( ...تحفظ األوراق إداري��ًا) « ...محمد نور-
رئيس نيابة مصر -القاهرة  30مارس .»1927

فكرة كالم

اإللهام الجازم
هامة االقوياء
ال �ش �ج ��اع ��ة وال� �ك ��رام ��ة
ه�م��ا ال�ع�ل��و ال �ل��ذان تتميز
بهما ه��ام��ة االق��وي��اء بكل
شرف.
وعي العقل
وع � � ��ي ع� �ق� �ل ��ك ول� �ي ��س
مؤهالتك هو الذي يجعلك
ف��ي م �ص��اف ال�ص��اع��دي��ن
على سلم قوة تأثيرك.
كثرة االطراء
ك� �ث ��رة االط� � � ��راء ت��زل��ف
وال� �ت ��زل ��ف ت �م �ل��ق ي�ع�ك��ف
ع �ل ��ى ادراج ن� ��واي� ��اه ف��ي
مقدمة غاياته ومآربه.
فهم امليول
| فاضل الزباد* |
سر امليول يحتاج الى
فهم اكبر من سبب الخجل.
مفاهيم التقييم
كثيرا ما تختلط في النفوس مفاهيم الصواب والخطأ والتقييم
السليم وسوء الظن ،ونرى ان القطيعة باتت أشهر من التعاطف ونرى
ان االلفة قد تلبكت.
مسار العمومية
الفرق بني التشدد واالعتدال هو عمومية االعتقاد ووسطية التبني
ومنهجية اللني وانسانية التوجه والتطبيق والتعامل.
امر االلهام
االم��ر الجلي وال �ج��ازم ال��ذي يدخلنا ف��ي االل�ه��ام ه��و نبتة ايمانية
ج��ذره��ا ض��ارب ف��ي عمق ال�ف�ط��رة واك��ال�ي��ل ال�ن��واي��ا امل��زه��رة بالطيب
والعطاء.
لعبة االنجاز
لكي تفهم س��ر االداء ولعبة االن �ج��از ،ف��إن ال��ذي يعلمك الخبرات
وال�ت�ج��ارب وامل �ه��ارات ه��و م�ي��دان العمل ول�ي��س ال�ن�ظ��ري��ات وال�ق��واع��د
املكتوبة.
أنني البشر
عندما اسمع ان��ني البشر ،أعلم ان ال�ج��راح قد طهرته من خطايا
الحياة.
اكوام العنجهية
ُ
عزمت على اثبات وجودي ،تقفز من امامي اكوام العنجهية.
كلما
فحوى الذكريات
مامن ذكرى من الذكريات تأتي اال ولها في القلب طارقة اعتزاز.
حس الوجدان
ايها الحس املهيمن على الوجدان تسلل الى احالمك وعش معها
مشاعر الليل الذي اعتلته عواطف تدفقات ال��وداد بكل معنى هدوء
االنسجام.
املفارقات
مثاني
ّ
اق��رب ال�ن��اس ال��ى الطيب ه��و ال�ح��ازم واق��رب ال�ن��اس ال��ى ال�ش��ر هو
املتردد الناكر للجميل ،االول متمكن والثاني جاحد.
* شاعر وكاتب

Fadel_al_subae@hotmail.com
Twitter: @hiwaralfikr

والدة كتب جديدة
في معرض الشارقة الدولي

مجدي محفوظ

وق��ع ع��دد م��ن األدب ��اء وال�ك�ت��اب مجموعة م��ن إص��دارات �ه��م ال�ج��دي��دة ،في
معرض الشارقة الدولي بنسخته ال�  ،34ضمن فعالياته في ركن التواقيع.
حيث وقع الكاتب مجدي محفوظ كتابه الذي صدر حديثًا ،تحت عنوان
«ث��اث مسرحيات» ،ضم فيه مجموعة من القصص الجميلة ،كانت أولها
م��زرع��ة ال�ع�ص��اف�ي��ر ت�ح��دث��ت ع��ن م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ع�ص��اف�ي��ر ك��ان��وا يسكنون
حديقة ،ح��اول أحد الصقور االعتداء عليهم إلخراجهم منها ،ولكن بسبب
قوتهم وتاحمهم لم يستطع ذلك.
وتحدثت القصة الثانية في كتاب مجدي محفوظ عن طفل معاق حركيًا،
حاولت األم أن تدعمه بعدة خدمات لتريحه من عنائه ،حيث أحضرت له
روبورت آلي تأقلم معه ،وأعطاه الكثير من املاحظات وساعده في حياته،
وبنى الروبورت حياة مستقبلية للطفل املعاق ،بينما كانت القصة الثالثة
التي حملت عنوان «الصباغ الشرير» عن مسرحية تربوية توعوية ،استطاع
م��ن خالها الصباغ تحريض الطلبة على القيام بتخريب س��ور امل��درس��ة
بصورة متكررة ليستفيد ماديًا ،لكن املدرسة اكتشفت ذلك ،وعاقبت الطلبة
وعملت على توعيتهم بعدم تكرر األمر كون الصباغ كان يحتال عليهم.
ووقعت الكاتبة نادين باخص في اليوم األول ملعرض الشارقة الدولي
للكتاب ،كتابها الجديد الذي أصدرته مؤخرًا في مدينة حمص ،تحت عنوان
«ح �م��ص ...وي�س�ت�م��ر» ،حيث س��ردت فيه قصص يومية ت�ح��دث ف��ي حمص
وهي بطريقها إليها ،في أيلول .2012
كما ووق�ع��ت ال��دك�ت��ورة وف��اء الشريف كتابني لها ،األول ك��ان ع��ن أسماء
الله الحسنة ،واألخير عن مجموعة من األدبيات التي كان يسلكها الرسل
واألنبياء حني بعثوا لألمة اإلسامية.
ووق��ع ال�ك��ات��ب اإلم��ارات��ي عبدالله الشحي كتابه ال�ج��دي��د م��ن امل�خ�ت��ارات
الشعرية تحت عنوان «الباحث عن إرم» تحدث فيه عن الحضارة القديمة
إلرم وأهميتها في صنع الحضارات.
ووقع الدكتور عبد الحكيم األنيس مختارة شعرية تحت عنوان «قيمة
العمر» قص فيها ،قيمة العمر لدى اإلنسان وكيفية الحفاظ عليه من خال
التزامه بأدبيات اإلسام حتى ال يذهب هدرًا.
كما ووق��ع الدكتور محمد مطيع الحافظ ،كتابا جديدا تحدث فيه عن
تاريخ املخطوطات العربية القديمة ،ومراحل تطورها ،باإلضافة إلى كيفية
الحفاظ عليها من الضياع.
والجدير ذكره أنه سيتم توقيع مجموعة قيمة من الكتب بعضها لكتاب
إماراتيني في اليوم الثاني ملعرض الشارقة الدولي للكتاب ،في تمام الساعة
ً
مساء ،من ضمنها ،كتاب «زايد حاكم العني» للكاتب يوسف
الرابعة والنصف
الهرمودي ،وكتاب «بعدما شددت أوتاري» للكاتبة عائشة الظاهري ،وكتاب
«التحكيم ال��دول��ي» للدكتور ع��ادل حسن العلي ،وستوقع الكاتبة بشرى
عبدالله كتابها الذي يحمل عنوان «جماليات الزمن في الرواية».

عبدالله الشحي

