
مـــخـــتـــارات مـــن إبــــداعــــات وفــلــســفــات الــكــاتــب 
ــو، و»مـــخـــتـــارات من  ــ الــفــرنــســي أنــطــونــن أرتـ
قّدم أنماطًا 

ُ
قصيدة النثر األميركية«، وهي ت

مــخــتــلــفــة فـــي مـــوضـــوع قــصــيــدة الــنــثــر الـــذي 
يحتاج إليه الكثير من شعراء اليوم.

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبـــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟ 

يــقــوم مــعــظــم الــنــاشــريــن املــصــرّيــن والــعــرب 
بتحديد »نشر الروايات« حصرًا في كثير من 
لهم طيلة  لــم أخضع  لكني عمومًا  األحــيــان، 
حــيــاتــي، فـــلـــدّي مـــســـار جــمــالــي يــتــنــامــى من 
كتاب إلى آخر، سواء كان رواية أو قصصًا أو 
دواوين وقصائد أو مسرحًا أو نقدًا أدبيًا أو 

دراسات فلسفية.

■ هناك قــول بــأن املترجم العربي ال يعترف بدور 
االنتهاء  بعد  يحّرر ترجماتك  ثمة من  ر، هل  املــحــرِّ

منها؟
ــا شــاعــر مــن جــيــل السبعينيات  أنـ ال طــبــعــًا. 
ــدًا كـــيـــف أتـــعـــامـــل مــع  ــيـ املــــصــــري، وأعـــــــرف جـ
إليها  أتــرجــم  الــتــي  العربية  اللغة  جماليات 
ـــل فــي 

ّ
ــبـــل أن يـــتـــدخ نـــصـــوص اآلخـــــــر، وال أقـ

فـــلـــدّي أسلوبيتي  ــد،  الــلــغــويــة أحــ صــيــاغــتــي 
ــد تـــجـــدي مـــســـألـــة املــــحــــّرر مــع  ــ الـــخـــاصـــة، وقـ
املترجمن الــشــّبــان، وقــد فعلت ذلــك مــع عدد 
منهم، دون أن أذكر اسمي كمراجع أو محّرر 
احـــتـــرامـــًا لــجــهــدهــم، وســعــيــًا ألن يــقــفــوا في 

صفي، فأنا ال أتعالى على أحد مهما كان.

ــنــاشــر، وال ســيــمــا في  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع ال
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

الكتاب، ســواء كان  أنــا بتحديد عنوان  أقــوم 
أختار  أو  املترجَمة  للمادة  األصلي  العنوان 
العنوان املناسب لثقافة اللغة املنقول إليها، 
فــلــكــل لــغــة جــمــالــيــاتــهــا، وقـــد يــكــون الــعــنــوان 
األصلي غير مناسب لثقافتنا، لكني عمومًا 
ال أخضع للناشر مطلقًا في مسألة العناوين، 

إذ إنني األكثر دراية بموضوع الترجمة الذي 
أنجزه. 

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
الطرح  التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند 
الــســيــاســي لـــلـــمـــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
هــنــاك بعض املــحــاذيــر الــتــي أضعها أمــامــي، 
 »األدب 

ً
ســيــاســيــًا أقــــصــــد، فــــا أتــــرجــــم مـــثـــا

اإلســــرائــــيــــلــــي«، مـــهـــمـــا عــــا شــــأنــــه. لـــكـــن قــد 
ــودة  ــو جــ ــم هــ ــهــ ــم كـــاتـــبـــًا يــمــيــنــيــًا، واملــ ــرجــ أتــ
 

ّ
كل يكتب  أن  شرطًا  وليس  طبعًا،  نصوصه 
أدبــًا فائقًا أو طليعيًا، ولــو لم  كاتب يساري 
تــوافــقــنــي بــعــض األفـــكـــار، هــنــاك الــهــامــش أو 
مقدمة الكتاب حيث يمكنني أن أعرض رأيي.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
أتعايش مع الكاتب الــذي أترجم له فترة من 
الزمن، أقــرأه وأقــرأ عنه، حتى أتشّرب نسبيًا 
ــلــــوب والــفــكــرة  أقــانــيــمــه الــجــمــالــيــة فـــي األســ
واملجاز... إلخ، وقد يتصادف أن أتعّرف إليه 

شخصيًا، لكنه أمر نادر الحدوث لألسف. 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، كــنــت أتــرجــم 
ــة  ــ لــلــبــرنــامــج الـــثـــقـــافـــي فــــي اإلذاعــ
ــدٍد من  املــصــريــة. بــعــدهــا، بــــدأُت الــنــشــر فــي عـ
ت املــصــريــة والـــعـــربـــيـــة، حــتــى نــشــرت 

ّ
املـــجـــا

التوالي:  على  وكانت   ،1993 سنة  كتبي  أول 
»ربـــاعـــيـــات مـــوالنـــا جــــال الـــديـــن الــــرومــــي«، 
لـ توني موريسون، ومختارات  رواية »جاز« 
لـ بورخيس بعنوان »مــرآة الحبر«، و»فالس 
الوداع« لـ ميان كونديرا، إلخ. وكنت أرى أن 
سيدعم  طليعية  لنصوص  ترجمات  نشري 
قـــصـــائـــدي الـــتـــي كـــانـــت تــجــد اخـــتـــافـــات في 

يها.
ّ
تلق

■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم اآلن؟

العن«،  »سيرة  كتابان:  هما  نشرته  ما  آخــر 
وهي مختارات من قصائد الروائي األميركي 
ــر قــصــائــد حـــب« للشاعر  بـــول أوســـتـــر، و»آخــ
الفرنسي بول إيلوار، وهي آخر ما كتب من 
ــــديَّ اآلن فـــي انــتــظــار  قــصــائــد فـــي حــيــاتــه. ولـ
وهو  »صــرخــات شيطانية«،  كــتــابــان:  النشر 

يد اهلل رؤيايي

حلقة
ــاب، حــلــقــة مــمــر،  ، حــلــقــة عــلــى بــ

ٌ
حــلــقــة خــالــيــة

حلقة على ممر، حلقة على ممرٍّ خــاٍل. حلقة 
مــمــر لــلــهــواء الــلــيــلــي، الـــهـــواء الــخــائــف، هــواء 
الــخــوف،  الــخــوف، حلقة رســم  الخيفة، حلقة 
حــلــقــة الـــــــرأس، حــلــقــة نــقــش الـــــــرأس، رؤوس 
الــوجــه، وجــوه الـــرأس، حلقة الــوجــه الخالي، 
ــدون وجــه  الــحــلــقــة الــخــالــيــة لــلــوجــه، حــلــقــة بــ
لــيــســت حــلــقــة. الــحــلــقــة لــيــســت وجــهــًا، الــوجــه 
الــوجــه ليس  الــوجــه ليس حلقًا،  ليس حلقة، 
، وجه الرؤية هو وجه رؤية، وجه الرؤية 

ً
قتا

ــْر، الــوجــه يعني 
ُ
بــا مـــرأى، الــوجــه يعني انــظ

، وجــه الــعــن، وجــه الــعــن فــي العن، 
ْ

ال تــقــتــل
ــكـــان الــحــلــقــة حــلــق،  ــــدل الـــحـــلـــق، مـ الــحــلــقــة بـ
الــحــلــقــة لــيــســت حــلــقــًا، الــحــلــقــة لــيــســت حلقة، 
 رسم 

ّ
. الحلقة ليست إال

ً
الحلقة ليست صورة

صورة، الحلقة رسم رسن، الحلقة رسم رسن 
في سماء، حلقة خوف.

■ ■ ■
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هنا تحت

هنا ساحة هنا يد
هنا ناس

هنا تحت هنا أسفل
دائرة يد

دائرة مكسورة
دائرة خراب

دائرة دار
ّدائرة حلم
دائرة دف

دائرة دائخة لليد
دائرة يد دائخة

دائرة مجنونة لليد
دائرة غريبة لصديق

دائرة فارغة
دائرة جلد
دائرة صم

دائرة ُعمي
دائرة دائرة

دائرة األبعد البعيد
دائرة طاب طاب

دائرة طب طب
طاب طاب طاب

طب طب طب
دور...  دار...  دوردور  دادار  دور  دور  داردار 

محمد عيد إبراهيم تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»أحرص على أن تصل 

ترجمتي إلى العربية 
بأسلوبية جميلة تعجب 

القرّاء، فهم ال يقرأون 
إلّا نصًا عربيًا في النهاية«، 
يقول المترجم المصري 

في لقائه مع »العربي 
الجديد«

استُخدم اإلرهاب 
كمخزون استراتيجي، 

وتجارة رابحة، بتصنيع 
إرهابيين عابرين للدول، 

يجري تخزينهم في 
السجون، ويُطلق 

سراحهم حسب 
الحاجة

األبجدية على سقوف المدينة لّطخت الجدران بالدم غير المقروء

كائٌن بسبع أرواح قابلة للزيادة

عالقة مشتبكة مع النص ومؤلّفه

مهم أن تنفتح 
الترجمة على العلوم وألّا 

تنحصر في اآلداب

اعُتبرت دوٌل شمولية 
علمانيًة لمجرد أنها 

تطارد اإلسالميين

ال يمكنني أن أترجم 
»األدب اإلسرائيلي« 

مهما عال شأنه

مواليد  مــن  مــصــري،  ومترجم  شاعر 
كتبه  جانب  ــى  إل  .1955 سنة  الــقــاهــرة 
الشعرية، صدرت له الكثير من الترجمات؛ 
موالنا  »رباعيات  الشعر:  في  بينها  من 
و»رسائل   ،)1998( الرومي«  الدين  جالل 
وفي   ،)2002( هيوز  تيد  لـ  الميالد«  عيد 
موريسون  تــونــي  ـــ  ل ــرام«  ــ »غ الـــروايـــة: 
ديليلو  دون  لـ  الجسد«  و»فنانة   ،)2004(
)2006(، وفي المسرح: »رماد من رماد« 
النقد:  ــي  وف  ،)2006( بنتر  ــد  هــارول لـــ 
»مقدمة لقصيدة النثر« لـ بريان كليمنس 
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بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

إطاللة

فعاليات

■ كثيرًا مــا يــكــون املــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
الــعــاقــة بــن الــكــاتــب واملــتــرجــم تــبــادلــيــة، فأنا 
أقـــــوم بــتــطــويــر أســالــيــبــي الــفــنــيــة مـــن خــالــه 
بدرجات  أترجمه  كذلك  بترجمته،  أقــوم  حــن 
تـــطـــوري األســلــوبــي مـــن كــتــاب إلـــى آخــــر. إذن 

دار... دا... دو
حلم دائرة في دائرة الحلم.

■ ■ ■

لمسة
 في جرٍح

ٌ
عن

 بن الجرح.
ٌ
عن

بن الجرح، كانت العن في بن
بن عن أخرى، كان الجرح

عن الناس.
 بن جرح

ٌ
عن

ٌ
بن جرٍح عن
جرٌح بن عن.

في ملسة شيئن
في األغلب شيء ثالث ُيلمس:

اللمس!
■ ■ ■

لعبة الهواء
ــخــت 

ّ
ــقــــوف املــــديــــنــــة لــط ــلـــى ســ )األبــــجــــديــــة عـ

الجدران بالدم غير املقروء(
أذرع الهواء الجميلة

ترمي الرجال عن السقوف.
ُس على سقف الهواء

َ
ف

َ
الن

ُس الهواء على السقف
َ
ف

َ
ن

ُس السقف!
َ
ف

َ
ن

ٌألقدامي رائحة الرمل
رائحة أقدامي رمل

 الرمل.
َ

ف
ْ
ل

َ
رائحة قدمي خ

)ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

طـــّور 
ُ
فــهــي عــاقــة مشتبكة: أفــيــد وأســتــفــيــد، أ

وأتطور، أعيش معه وأتعايش عليه، لكن املهم 
فــي الــنــهــايــة أن تــصــل تــرجــمــتــي إلـــى العربية 
بأسلوبية جميلة تعجب القراء، فهم ال يقرأون 
إال نصًا عربيًا في النهاية، وإن كان منقواًل عن 
لغة أخــرى، وطبعًا ثمة تغييرات طفيفة أقوم 
ثقافة  فــي  اليومي  املــجــاز  بــهــا، حيث يختلف 
اآلخـــر عــن املــجــاز الــيــومــي فــي ثقافتنا، لكني 
إليه  أتقّرب  ال أنحرف عن النص األصلي، بل 

حتى يتشّربه القارئ العربي وهو راٍض. 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

الجوائز الخاصة بالترجمة، مع أنها شحيحة، 
 أن شروطها مجحفة أحيانًا، فا ُيتاح لكل 

ّ
إال

مترجم أن يحصل على حقوق الترجمة، وقد 
أسلوبية  يملك  ال  مــن  الــحــقــوق  عــلــى  يحصل 
عــالــيــة، فتظهر الــنــصــوص املــتــرجــمــة أحــيــانــًا 
ــاك، طــبــعــًا، نـــاشـــرون  ــنــ ــتـــورة. وهــ ــبـ شــــوهــــاء مـ
يضعون شرطًا لتقاسم مبلغ الجائزة لو نالها 
نعمل  أدبية  الكاتب، وهــي قرصنة  أو  الكتاب 
على التحذير منها، فما لم تضع هيئة الجوائز 

شرطًا للتقاسم مع الناشر، فليس من حقه أن 
ه في الترجمة.

ّ
يتناصف مع املترجم حق

■ الــتــرجــمــة عــربــيــا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمني 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة املؤسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
ــاذا تــكــون مــعــظــم مــشــروعــات الــتــرجــمــة إلــى  ملــ
الـــعـــربـــيـــة مـــشـــروعـــات أفــــــــراد؟ ألن كـــثـــيـــرًا مــن 
الناشرين ال يملكون الذائقة الثقافية العالية 
أو الطليعية التي يمكنهم بها طرح نصوص 
وتفيد  الــتــرجــمــة  تستحق  فلسفية  أو  أدبــيــة 
طّور ما يمكن 

ُ
العربي في حياته، وت املجتمع 

أفــكــار تقدمية. طبعًا هناك  إليه مــن  تــؤول  أن 
مــؤســســات حـــاولـــت تــحــقــيــق ذلــــك، لــكــن يجب 
في  متنّوعن  مترجمن  اســتــشــارة  تــجــرى  أن 
ما يجب ترجمته، بعيدًا عما يمكن أن نطلق 
»العصابات  منطق  أو  »الشللية«  مبدأ  عليه 

الثقافية« في بعض األماكن. 

حلقة الوجه الخالي

تعويذة الدولة الشمولية

تنطلق، عند العاشرة من صباح األربعاء، 6 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عروض 
ُتعرض  يومًا،   11 مدار  على  األوروبي.  الفيلم  بانوراما  من  عشرة  الثانية  الدورة 
قرابة 55 فيلمًا أوروبيًا بين روائي ووثائقي، وحديث وكالسيكي، في »سينما زاوية« 

و»سينما الزمالك« بالقاهرة، إضافًة إلى تسع مدن مصرية أخرى.

يستضيف »مسرح شغل بيت« في بيروت، عند الثامنة والنصف من مساء الخميس، 
24 تشرين األول/ أكتوبر الجاري، الكاتَب المسرحي اللبناني ديمتري ملكي )الصورة( 
في قراءٍة لمسرحيته جثّة متنّقلة، التي تروي قّصة شاب عشريني يموت فجأًة، 

لكنَّ جثّته ترفض االنتقال إلى العالم اآلخر، ما يتسبّب بحالة من الفوضى حوله.

ابتداًء من الخميس 31 تشرين األّول/ أكتوبر الجاري، تحتضن مدينة الصويرة المغربية 
فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان األندلسيات األطلسية، والتي تستمرّ 
حتى الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. تتضّمن التظاهرة 15 حفًال موسيقيًا 
لفنّانين من المغرب وخارجه؛ من بينهم: سميرة أحمد، وأسماء األزرق، ودليلة 

مسكوب، وأنس بلهاشمي، وليونور ريال )الصورة(.

للموسيقى  الدولي  المهرجان  من  عشرة  الحادية  الــدورة  فعاليات  تتواصل 
بعد غٍد  العاصمة، حتى  بالجزائر  بّسايح«  بوعالم  األوبرا  السيمفونية في »قاعة 
وفرنسا  وسويسرا  سورية  بينها  من  بلدًا،  عشر  ستّة  من  فرٍق  بمشاركة  الخميس، 
وإيطاليا وتركيا والسويد وروسيا وألمانيا وأوكرانيا، إضافًة إلى مصر؛ ضيف شرف 

الدورة.

فّواز حداد

فـــي وداع الــعــالــم لــلــقــرن املـــاضـــي، أمــســى 
االســتــعــمــار ذكـــريـــات فــي طـــور الــنــســيــان، 
ــد الـــــــدول  ــقــ ــل عــ ــ

ُّ
ــل ــحــ وكـــــــــان ذلـــــــك غـــــــــداة تــ

االشتراكية، وانتهاء الحرب الباردة. صار 
أصـــحـــاب األيـــديـــولـــوجـــيـــات االشــتــراكــيــة 
املــزعــومــة بــحــاجــة إلـــى تــجــديــد االعــتــراف 
النظرية  املنطلقات  تــعــد  لــم  بأنظمتهم، 
الــشــكــلــيــة الـــتـــقـــدمـــيـــة كـــافـــيـــة، رغـــــم أنــهــا 
موَدعة في األدراج، فنشدوا رضى القطب 
األوحـــــد ومـــعـــه األقـــطـــاب املــلــَحــقــة بـــه من 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، وخـــطـــبـــوا وّد 
طفرة  املطلوب  بــات  العربية.  الرجعيات 
ف عن 

ّ
املتخل املشن  النقص  هــذا  تتافى 

عصر آخذ في الرحيل.
فــي الــوقــت نفسه، لــم يعد هناك مــا يقنع 
 إذا 

ّ
الــشــعــوب بالنضال ضــد ال شـــيء، إال

نضال  واملعتقات  السجون  أن  اعتبرنا 
األنــظــمــة ضـــد شــعــوبــهــا. فـــي الــــواقــــع، لم 
يعد إطاق الشعارات الوطنية والقومية 
إال لتصريف ضجيج النزعات النضالية 
للديكتاتوريات العسكرية التي ترّسخت 
بـــالـــتـــضـــلـــيـــل، بــيــنــمــا األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة 
تختلق املؤامرات لتقمع املعارضة وتكتم 
األنفاس، والبرجوازيات الطفيلية ال عمل 

لها سوى النهب. 
درءًا ملــتــغــيــرات قـــادمـــة، لـــّوحـــت األنــظــمــة 
القديمة على  الــدولــة  بــدولــة حديثة تــرث 
مــراحــل، تــبــدأ بــإجــراء إصــاحــات إداريـــة، 
لكن  الفساد،  لفلفة ملفات  لكن ليس قبل 
التغيير  هــذا  رأس  على  كانوا  الفاسدين 
الــــذي لــن يــغــيــر شــيــئــًا بــقــدر مــا سيكرس 

س. 
ّ
االستقرار املتكل

ــة الــجــديــدة  ــدولــ مـــا ســيــؤجــل تــحــديــث الــ
ــاد املــــــتــــــجــــــّدد، ظـــــهـــــور اإلســــــــام  ــســ ــفــ ــالــ بــ
 

ّ
أقــض وكـــان خصمًا حقيقيًا،  الــجــهــادي، 
مضاجع الطغاة، كان مبررًا قويًا لتأجيل 
أي إصـــــــاح مـــفـــتـــرض، بــــاتــــت األولــــويــــة 
وذلـــك طبقًا لخطط  املــخــابــرات،  لتحديث 
موضوعة، كانت من قبل، تطاول الصاة 
لــة  ــلــــحــــى، ومـــــدعـــــاة لــلــمــســاء وإطـــــــــاق الــ
والتسريح من الوظائف العامة والجيش، 
ووضع املساجد وكل ما يمّت بصلة إلى 
اإلسام تحت الرقابة. فسارعوا إلى تقنن 
الدين، بالتشديد على اقتصار خطب يوم 
الجمعة على مديح رأس النظام واإلشادة 
بــــاألخــــاق ورضـــــى الـــوالـــديـــن ونـــواقـــض 

تــحــت تــأثــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــخــائــفــة، 
وأصــــــبــــــح اســــتــــغــــالــــه ذريــــــعــــــة بـــقـــائـــهـــا 
وتــــوارثــــهــــا، بــحــكــم تــركــيــبــتــهــا الــعــائــلــيــة 
ــؤخــذ قصة 

ُ
والــعــســكــريــة والــقــمــعــيــة. لــم ت

اإلرهـــاب كما وردتــهــا من الــغــرب، أضيف 
العمق:  وفـــي  الــنــظــر  بعيد  تحليل  إلــيــهــا 
إذا كان اإلرهاب مرتع الشرور، فاألنظمة 
ــى تــولــيــد  ــ ــا أدى إلـ ســتــصــبــح مــنــبــعــه، مــ
ويختفي  يــظــهــر  دوري،  بــشــكــل  اإلرهـــــاب 
على إيقاع أزماتها، فصار يولد في مكان، 
ويــلــفــظ أنــفــاســه فـــي مــكــان آخــــر، لــكــنــه ال 
يموت، كان بسبع أرواح قابلة للزيادة، ما 

دامت األنظمة الشمولية تمّده بالحياة.
خدم اإلرهاب كمخزون استراتيجي، 

ُ
است

وتـــــجـــــارة تــكــتــيــكــيــة رابـــــحـــــة، بــتــصــنــيــع 
نــون في 

َّ
إرهــابــيــن عــابــريــن لــلــدول، ُيــخــز

ــم، بــالــعــمــل عــلــى  ــهـ الـــســـجـــون، ُيـــتـــاَجـــر بـ
إطاقهم حسب حاجة املنطقة، ودول ما 
مّد  على  تنشيطه  واعتمد  البحار.  وراء 
الجسور إلى بلدان العالم، واختراق بؤر 

جماعية وفردية لديها ميول إرهابية. 
ــاب عــامــل بــقــاء واســتــمــراريــة،  ــ بـــات اإلرهـ
يــعــمــل عـــلـــى ابــــتــــزاز الــــغــــرب بــتــأجــيــجــه، 
وتــــزويــــده بــمــعــلــومــات عـــنـــه، واألنــظــمــة 
م  تفهُّ املمكن  من  منه.  بحمايتها  امللكية 
رضـــى الـــغـــرب، وهـــو إذكــــاء الــشــعــور بــأن 
حــضــارتــه الــعــظــيــمــة مـــهـــّددة مـــن الــشــرق 
املــســلــم الـــحـــســـود. أّمــــا األنــظــمــة املــلــكــيــة، 
ــه  ــهــــددونــ فــــالــــذيــــن يــــــّدعــــــون اإلســـــــــــام يــ
الـــديـــن يجمع  مـــا دام  بــالــحــلــول مــحــلــه، 

بينهما.
فشكرًا لإلرهاب، تعويذة الدولة الشمولية!

الوضوء وصيام رمضان... أما املتدينون 
»الجهاد«،  لـ املائمة  البيئة  كانوا  الذين 
رســـلـــوا إلـــى الــســجــون، 

ُ
ــبــض عليهم، وأ

ُ
فــق

ــفــظ ببعضهم 
ُ
ومــنــه إلـــى املــشــانــق، واحــت

ذخيرة لظروٍف املخابراُت أدرى بها.
ضـــربـــة الـــحـــظ، كـــانـــت تــســجــيــل الــجــهــاد 
ــرب فــي  ــغــ ــلــ ــة لــ ــ ــؤملـ ــ  مـ

ً
ــة ــ ــربــ ــ ــم ضــ ــلــ ــأســ ــتــ املــ

»غـــــــزوة« نـــيـــويـــورك، فــاســتــيــقــظ الــعــالــم 
ــي »اإلرهــــــاب اإلســامــي  كــلــه عــلــى مـــا ُدعــ
العاملي«. ولئا ندخل في متاهة بحوث 
سياسية مطولة، سنركز على ما أصاب 
الــدولــة الشمولية مــن هــذه الضربة، فقد 
استجارت بها الدول الديمقراطية، وذلك 
حــســب تــحــلــيــاتــهــم بــمــا يــخــص الــبــلــدان 
 كــل مــا هــو غير إســامــي، ال 

ّ
الــعــربــيــة: إن

بد أن يكون علمانيًا. وهكذا بقدرة قادر 
أصبحت الدول الشمولية علمانية ملجرد 
شر  وتقتلهم  اإلسامين  ستطارد  أنها 

قتلة.
 هبطت على األنظمة 

ً
كــان اإلرهـــاب نعمة
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محمد عيد إبراهيم

عمل لـ صالح شاهين

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

عمل للمصّمم السوري دالي، مستوحى من لوحة لـ رونيه ماغريت

إيــرانــي مــن مواليد عــام 1930. صاحب  شاعر 
تنظير مــعــروف فــي الــشــعــر اإليـــرانـــي حـــول ما 
لــه فــي الشعر:  الــحــجــم«. صـــدر  يسميه »شــعــر 
ــا تـــســـاقـــط عــن  ــ ــبــــر«، و»مــ »ســـبـــعـــون شــــاهــــدة قــ
الشفاه«، و»عن أحبك«، و»قصائد البحر«، و»في 
الطرق الفارغة«، وصدر له في نقد الشعر: »يهلك 
العقل حني يفكر«، و»عبارة عن ماذا«، و»الوجه 

الخفي للحرف«. يقيم اآلن في باريس.

بطاقة


