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إذا ُعـــدَّ املفكرون من املســـلمني في هذا العصر فإن مالك بن 
نبي هو من هذه القلة الذين ينطبق عليهم هذا الوصف؛ فاملفكر 
هو الذي يدرس ويتأمل ويقارن ويحلل املشكلة إلى أجزائها، ثم 

ينسق ويركب ويجتهد في إيجاد احللول.
وقد ترددت كثيرًا قبل الكتابة عن مالك بن نبي؛ ال ألنه عميق 
اص في البحث والتنقيب، أو ألن تتبع آرائه وأفكاره  الغور، غوَّ
يحتـــاج إلى جهد، بل ألنـــه يطرح أفكارًا وآراًء ال تتناســـب مع 
عمق تفكيره، يقف اإلنســـان أمامها حائرًا: من أين جاءته؛ وما 
هـــي اخللفية الثقافيـــة التي جعلته يتبنى هـــذا الرأي أو ذاك؛ 
وهـــل هو مؤيد أم معارض؟ وقد كان ذلك التردد وإعادة القراءة 
مرات ومرات حتى ال نظلمه، وليستبني احلق وتتضح الصورة، 

وحتل اإلشكاالت.
إن الكتابـــة عن مالك بن نبي ضروريـــة لألجيال التي يجب 
عليهـــا أن تتعرف على ما كتبه أصحـــاب اخلبرة والتجربة في 
مجال الصـــراع الفكري احملتدم بني أوربا املســـتعمرة والعالم 
اإلســـالمي منذ نهاية القرن الثامن عشـــر، فلـــم يعد من املجدي 
طرح احللول العامة والعائمة والبد من الدخول في التفاصيل، 
ومعرفة أســـباب الفشـــل وأســـباب النهضة، ولكـــن العجب ال 
ينقضـــي عندما ندرك أننا في كثير من األحيان ال نســـتفيد مما 
كتبه الســـابقون لنـــا الذين تصـــدوا لإلصالح فـــي أوائل هذا 

القرن.
يقول األســـتاذ الشـــيخ محمود محمد شـــاكر - في تقدميه 
لكتـــاب «في مهب املعركة» مصورًا هذه الظاهرة:»فإذا نحن نرى 
أنفســـنا في ضوء ما َكتب قدميًا، كأننا لم نتقدم خطوة في فهم 
البالء الذي ينزل بنا وال يزال ينزل، وأشد النكبات التي يصاب 

بها البشر نكبة الغفلة…».

نبذة عن حياته
ُولـــد مالك بـــن نبي في مدينة قســـنطينة فـــي اجلزائر عام 
1905، ونشـــأ في أسرة فقيرة؛ ألن جده ألبيه هاجر إلى طراُبلس 
الغرب احتجاجًا على االستعمار الفرنسي وحمل معه كل أمالك 
العائلـــة، هذا امليالد جعله يتصل باملاضـــي عن طريق من بقي 

حيًا من شهوده.
انتقل والده إلى «تبســـة» فعاش فيهـــا طفولته وكانت هذه 
املدينة الصغيرة بعيدة نوعًا ما عن «احلضور الفرنســـي» وذلك 
الحتكاكهـــا بالقبائـــل املجـــاورة؛ فحفظها الطابـــع البدوي عن 
االختالط مع الفرنســـيني، وفي «تبسة» كان يدرس في الصباح 
العربيـــة والقـــرآن ثم يذهب في الســـاعة الثامنة إلى املدرســـة 
احلكومية الفرنســـية، وفي املرحلة التكميلية كان يتابع دروس 
العربية والدين، وكانت املدرسة الفرنسية تشجعه على املطالعة 

عن طريق إعارة الكتب.
تعـــرَّف على تالميذ ابن باديس من الشـــباب، وشـــعر أنه - 
وإياهم - على خط فكري واحد، وكان يقرأ «الشهاب» و»املنتقد» 
قبلها ولكنه لم يتصل بالشيخ ابن باديس وال تتلمذ عليه، وفي 
«تبســـة» حيث تعيش أســـرته لـــم يتتلمذ أو يؤيـــد تأييدًا قويًا 
الشـــيخ العربي التبســـي، وكأن هناك حاجزًا نفسيًا بينه وبني 
املشـــايخ، ويعترف بعد ربـــع قرن: «حينما تفحصت شـــعوري 
حـــول هذا املوضوع تبني لي أن الســـبب يكمن في مجموعة من 
األحكام االجتماعية املســـبقة، وفي تنشئة غير كافية في الروح 
اإلسالمي»، ويتابع احلديث عن األسباب االجتماعية  فأحكامي 
املسبقة رمبا أورثتنيها طفولتي في عائلة فقيرة في قسنطينة، 
زرعت ال شـــعوريًا في نفســـي نوعًا من الغيرة واحلســـد حيال 
العائـــالت الكبيرة التي كان الشـــيخ العربي ينتمي إلى واحدة 
منهـــا»، وكنت أعتقد أنني أقرب إلى اإلســـالم بالبقاء قريبًا من 
البدوي أكثر من البلدي الرجل الذي يحيط به وســـط متحضر، 
وكان الشيخ العقبي يبدو في ناظري بدويًا، بينما يبدو الشيخ 
ابن باديـــس بلديًا، ومن هنا تبينت لنا أســـباب جفائه لزعماء 

جمعية العلماء وهو شـــاب، أما عندما نضج فكريًا فسيكون له 
موقف مبني على أسس عنده سنتكلم عنها إن شاء الله.

بعد االنتهاء من الثانوية عمل متطوعًا في محكمة «تبســـة» 
وهنـــاك تعرف - مـــن خالل جتوال أعضـــاء احملكمة في الريف 
- على رجل الفطرة الذي يســـتضيف أعضاء احملكمة رغم أنهم 
حكمـــوا عليه بالضرائب والغرامات، ثم عمل موظفًا في محكمة 
«أفلـــو» التي تقع جنوب وهران في غرب اجلزائر، وهناك أيضًا 
تعرف علـــى الكـــرم العربي والفطـــرة الصادقـــة: «فالناس في 
املدن ال يســـتطيعون فهم هذه العقليـــة أو ذاك النبل في عروق 
البدوي»، وتعرف على فضائل الشعب اجلزائري قبل أن يفسده 
االســـتعمار، ثم انتقل للعمل في محكمة «شـــاتودان» ولم يطق 
معاملة موظفيها؛ فاســـتقال وتوجه إلى فرنسا وذلك عام 1930 
في محاولة لالنتساب إلى معهد الدراسات الشرقية، ولكن طلبه 
ُرفـــض؛ ألن الدخول لهـــذا املعهد - كما يقول هـــو - ال يخضع 

ملقياس علمي وإمنا ملقياس سياسي.
انتســـب إلى مدرسة الالسلكي ودرس الكهرباء وامليكانيكا، 
وهذه الدراســـة أعطته ُبعدًا آخر يقول عنه: «فتح لي عالم جديد 
يخضع فيه كل شـــيء إلى املقياس الدقيق للكم والكيف، ويتسم 
فيـــه الفرد-أول ما يتســـم- َمبيزات الضبـــط واملالحظة» ولكن 
دخوله مع العمل الطالبي املغربى وتعرفه على صديقه «حمودة 
بـــن  الســـاعي» بدأ يغير مـــن اجتاهه العلمي إلـــى التعمق في 

الدراسات االجتماعية.
تخرج مهندســـًا كهربائيـــًا عام 1935 وبدأ رحلة شـــاقة في 
البحـــث عن عمل في البـــالد العربية وغيرهـــا، وكانت األبواب 
توصد في وجهه دائمًا وســـبب ذلك في رأيه هو أنه أراد متزيق 
شـــبكة االستعمار ولم يدِر أن ســـمك القرلق «االستعمار» كان له 
باملرصـــاد. زار اجلزائر في هذه الفترة، والحظ وقوع الناس في 

ُحمى االنتخابات والدجل السياسي بعد املؤمتر اجلزائري.
عاد إلى فرنســـا في مطلـــع احلرب العامليـــة الثانية مودعًا 
اجلزائر بهـــذه العبارة: «يـــا أرضًا عقوقـــًا ! تطعمني األجنبي 
وتتركـــني أبناءك للجـــوع، إنني لن أعود إليـــك إن لم تصبحي 
حـــرة!»، وبقي في فرنســـا حتى عـــام 1956 أصـــدر فيها باللغة 
الفرنسية: «الظاهرة القرآنية»، «شروط النهضة»، «وجهة العالم 
اإلســـالمي»،»الفكرة اإلفريقيـــة اآلســـيوية». زار مصر عام 1956 
وبقـــي فيها حتى عام 1963، وكان له في مصر تالميذ وأصدقاء، 
وزار خاللهـــا ســـورية ولبنـــان ألقـــى فيها احملاضـــرات حول 
موضوع «مشكالت احلضارة»، وفي القاهرة أصدر: «حديث في 
البناء اجلديد»، «مشكلة الثقافة»، في مهب املعركة، «تأمالت في 

املجتمع العربي».
عاد إلـــى اجلزائر عام 1963 حيث ُعني مديـــرًا عامًا للتعليم 
العالـــي وأصدر في اجلزائر: «آفاق جزائرية»، «يوميات شـــاهد 
للقرن»، «مشـــكلة األفكار في العالم اإلسالمي»، «املسلم في عالم 

االقتصاد».
استقال من منصبه عام 1967 وتفرغ للعمل الفكري.

توفي في 1973/10/31 في اجلزائر - رحمه الله وغفر له -.

شخصيته
يجتمـــع في مالك بن نبي خطان رافقـــاه طوال حياته، فهو 
شخصية عاطفية، خيالية أحيانًا، يفكر بأحالم الفالسفة ويهيم 

بالتجريد.
يقول عن نفســـه:»أنا شديد التأثر باحلدث، وأتلقى صدمته 
بكل مجامعي وبانفعالية تستطيع أن تنتزع مني دموع   احلزن 
حني يثير احلدث احلبور من حيث املبدأ» وقد بكى عندما اندحر 
اجليش الفرنســـى أمام أملانيا عام 1940 مع أنه يكره االستعمار 
الفرنسى، ويعلق هو على هذا التصرف:»رأيت في ذاتي عنصرًا 
آخر كشـــف كل التعقيد في ضمير مســـلم». ولـــم يوضح ما هو 
هـــذا العنصر اآلخر ولكن يبدو لي أنه عـــدم التوازن بني القيم 
األخالقيـــة وأيها يصلـــح لتطبيقه على احلدث، وعندما ســـمع 
حديـــث والدتـــه وذكرياتها عن احلج لم يســـتطع حبس دموعه 
فـــكان يتظاهر بالعطـــش ليخرج إلى الشـــرفة فيطلـــق العنان 

للدمع.
هـــذه العاطفة أنتجت له شـــخصية حاملة أحيانـــًا، فعندما 
يسمع ويقرأ عن شـــاعر مثل «طاغور» تتفتح أمامه األحالم عن 
الشـــرق وأن اإلنقاذ رمبا يأتي من روحانية الهند كما يسميها، 
وعندما يســـمع بأنباء اخلالف بني امللك عبد العزيز آل ســـعود 
وإمام اليمن يكتب رســـالة إلى ســـفارة اليابان يدعو حكومتها 
للتدخل باســـم التضامن اآلسيوي ملســـاعدة ابن سعود حتى ال 

تتمزق اجلزيرة العربية، وطبعًا لم يستجب «امليكادو» لطلبه!
وفـــي اجلانب اآلخـــر جند شـــخصية مالك الناقـــد احمللل 
الذي ميتلـــك القدرة الفائقة على النفاذ ألعماق املشـــكلة وبيان 
أســـبابها، من خالل النظرة العلمية الصارمة، ومن خالل اطالع 
واســـع على الثقافة الغربية وكيف تنشأ احلضارات مع معرفة 
بواقـــع املجتمعات اإلســـالمية مـــن خالل معرفته الشـــخصية 
باملجتمع اجلزائري، وهو في مقارناته وحتليالته يشـــبه سلفه 
املؤرخ ابن خلـــدون، حيث تلتقط الذاكرة كل جزئية وكل حادثة 
ثـــم يبدأ التحليل واملقارنة ثم يخـــرج بالنتائج التي يرتضيها، 
يقول عن سكان «أفلو» عندما عمل عندهم كمساعد في احملكمة: 
«فملكية اإلنســـان ألرض ما تخلق في نفسه غرائز اجتماعية قد 
سلم منها الراعي، ففي دعوى أمام القضاء في «تبسة» يستطيع 
كل فريق أن يقدم عشـــرة شهود زور باملجان، وشهود كل واحد 
من الطرفني سيحلفان أنهما يقوالن احلقيقة، أما في «أفلو» فقد 
الحظـــت الرجل يرفض غالبـــًا أن يحلف ولو كان ذلك لدعم حقه 

الواضح».
وعندمـــا أراد القيام بعمل علمي مشـــترك مـــع صديقه «ابن 
الساعي» فشـــلت احملاولة؛ فعلق قائًال: «ولم أكن أعلم أن العمل 
اجلماعـــي مبا يفرض مـــن تبعات إمنا هو مـــن املقومات التي 
فقدها املجتمع اإلســـالمي ثم لم يسترجعها بعد خصوصًا بني 

مثقفيه». 
هذان اخلطان اســـتمرا في حياة ابن نبـــي، فالعاطفة التي 
جتمح إلـــى اخليال أحيانًا جعلته يعقد في اخلمســـينات آماًال 
كبارًا على مؤمتر باندونغ وظن أنه سيحل مشكلة العالم الثالث، 
ومـــن رفات «غاندي» ســـينطلق يومًا انتصار الالعنف ونشـــيد 
السلم العاملى. كما اســـتمر النقد التحليلى للمجتمع اإلسالمي 
ومواطـــن الضعف فيه فتكلم عن الذين يظنون أن اإلصالح يبدأ 
من «علم الكالم» كالشيخ محمد عبده، يقول: «إن مشكلتنا ليست 
في أن نبرهن للمسلم على وجود الله بقدر ما هي في أن نشعره 

بوجوده ومنأل به نفسه».
ويكتشف مالك جرثومة املرض، فالذين تركوا الطواف حول 
القبور وأخذ البركات من الدرويش لم يســـتطيعوا االســـتمرار 
فتحولـــوا إلـــى الطواف حول وثـــن جديد وهو وثـــن األحزاب 
السياســـية واالنتخابـــات، وألن العمائـــم أســـلمت القيادة إلى 
«املطربشـــني»؛ ألن العلماء لـــم يكونوا على جانـــب من اخلبرة 
بوسائل االستعمار في مجال الصراع الفكري حتى يفطنوا إلى 

هذا االنحراف «الغوغائية السياسية».

العوامل املؤثرة في ثقافته
ُولد مالك بن نبي في عصر ســـمع فيه من جدته ألمه قصص 
االحتالل الفرنسي للجزائر، وعاش مأساة بلد يخطط االستعمار 
لشل فاعليته، ومن ثم لتحويله إلى فريسة سهلة االلتهام، عاشها 
مالك يومًا بيوم في املدرســـة الفرنســـية حيث ال يســـمح «البن 
البلد» إكمال الدراسة الثانوية التي تؤهله للدراسات اجلامعية، 
وعاشـــها في حتول املجتمع عن فطرته وكيف ســـاد الصعاليك 
مبعونة اإلدارة الفرنســـية، وكيف أصبحـــت العائالت العريقة 
فقيرة، ذليلة بســـبب االستيالء على أراضيها، وكان اليهود هم 
الواســـطة النتقال امللكية من أبناء البالد إلى أبناء املســـتعمر؛ 
فاليهـــودي دائمًا كان يقرض بفائدة 60 في املائة، وعندما درس 
في فرنســـا وعاش مـــع اجلالية اجلزائرية رأى االســـتعمار من 
زواياه املختلفة، وشعر بخبث األساليب التي يقوم بها لتمزيق 

العالم اإلسالمي.
القـــراءات الغزيـــرة املتنوعة، فقد بدأ بالقـــراءة منذ أن كان 
صغيـــرًا في االبتدائية، وقرأ كتب علـــم النفس واالجتماع وهو 
ال يـــزال في املرحلة الثانوية، وكان يقرأ كل الصحف التي تصل 
إلى قســـنطينة أو تبسة، وال شـــك أن هذا االطالع الواسع على 
الثقافة الغربية هو في جانب منه على حساب الثقافة اإلسالمية 
وكان له أثر عليه أيضًا، فكثرة قراءاته ألعمال الفالســـفة جعلته 
يعتبر عصر الفارابي عند املســـلمني هو عصر خلق األفكار مع 
أن الفارابى وأمثاله لم يقدموا شيئًا يذكر للحضارة اإلسالمية، 
وكانـــت نغمة «اإلنســـانية» و»العاملية» ســـائدة عند الفالســـفة 
الغربيـــني، وجند مالك يكررها فيتكلم عـــن حضارة اليوم التي 
تســـير نحو الشمول والعاملية ويستعمل أحيانًا عباراتهم التي 
هـــي نتيجة انفصام عندهم بـــني الدين والعلم مثـــل قوله: «إن 

الطبيعة توجد النوع…» أو وهبته الطبيعة.
ثقافته اإلسالمية: يعترف مالك بأن الذي كان يرده عن الغلو 
في هذا االجتـــاه «القراءات الكثيرة للفكـــر الغربي» هو ما كان 
يتلقـــاه من دروس فـــي التوحيد والفقـــه، وقراءاته للكتب التي 
تأتـــي من املشـــرق العربي مثـــل: «اإلفالس املعنوي للسياســـة 
الغربية في الشـــرق» ألحمد رضا، و»رســـالة التوحيد» للشـــيخ 
محمد عبده، و»طبائع االستبداد» للكواكبي، واملجالت اإلسالمية 
اجلزائرية مثل «الشهاب» التي يصدرها الشيخ ابن باديس، وال 
شـــك أن ثقافته الشرعية ضعيفة ولكن عنده اطالع على التاريخ 
اإلســـالمي وقدرة على فهم اآليات واألحاديث التي تتعلق بسنة 
قه على العالم  التغيير االجتماعي وبســـبب عمق تفكيـــره وحترُّ
اإلســـالمي كان يرى أن بذرة عودة الوعي لألمة اإلســـالمية هي 
في حركة الشـــيخ محمد بن عبد الوهاب التي يعتبرها امتدادًا 
ملا قـــام به ابن تيمية في التجديد، ولنفس الســـبب أيد جمعية 
العلمـــاء فـــي اجلزائـــر وكان يعقـــد األمل عليهم فـــي اإلصالح 
وإن اختلـــف معهم بعدئذ، ولُبعده عن املشـــرق ولضعف ثقافته 
الشـــرعية كان ميّجد جمال الدين األفغاني وتلميذه محمد عبده 
ويـــرى أن األول هو مصلح الشـــرق؛ فثقافته اإلســـالمية خليط 
من آراء مدرســـة األفغاني ومحمد عبده ومن فهمه آليات القرآن 
وسنن التغيير، وأنه البد من الرجوع إلى طريقة القرآن والسنة 
في رفع الناس إلى مســـتوى الروح كما يعبر هو، واحلقيقة أنه 

يجمع أشياء متناقضة وإن بدت منسجمة بالنسبة له.
ومـــن املؤثرات الواضحة في شـــخصيته ما عاناه من الفقر 
الشـــديد في طفولته، وحياة النََّصب والتعب التي عاشـــها في 
شـــبابه بحثًا عن العمل، سواء في اجلزائر أو فرنسا، فقد عمل 
بعد تخرجه من الثانوية في مصنع لألسمنت في مدينة «ليون» 
بفرنســـا، فـــكان يحمل األكيـــاس على ظهره، ومـــرة باع بعض 
مالبسه حتى يوفر وجبة غداء، وبعد تخرجه من الهندسة طرق 

أبواب العمل في الدول العربية واإلسالمية ولكن دون جدوى.
هذه األوضاع النفســـية جعلته يكره - وهو صغير - الدور 
املترفـــة التي كانت تفضح أمـــام ناظريه بؤس أقاربه، وأحكامه 
املسبقة كانت بســـبب العيش في عائلة فقيرة زرعت الشعوريًا 
في نفســـه من الغيرة واحلســـد حيال العائـــالت الكبيرة، وكان 
تعجبه مطالعـــة صحيفة «اإلقدام» التـــي يصدرها األمير خالد 
اجلزائري والتـــي كانت تركز على موضـــوع الفالح اجلزائري 

وبؤسه.
هذا ما يفسر لنا ميله للدول التي بدأت بتطبيق االشتراكية 
كاجلمهورية العربية املتحدة واجلزائر بعد استقاللها، وبتأثير 
من هذه الدول كان يظن أن االحتاد السوفييتي ليس عنده ُمناخ 

استعماري وهو صديق للشعوب!

رواية تشرشل عن احتالل بريطانيا للسودان
شجاعة السود.. ال تقل اشتعاال عن رصاص بنادقهم

لنهر : حر  لكتا
شل ينستو ت ملؤلف: 
لقاهر  ، ل   : لنا

لكب لقطع  : 714 صفحة من  لصفحا عد 
مو لدين  ة: عز  تر

ــــــن قبل بدء املعــــــارك ومنها احلرب  يحضــــــر الغطاء االخالقي الذي يتوســــــل بالدي
االمريكية على أفغانســــــتان 2001 والعــــــراق 2003 كما يتخذ مبررا للحروب بأثر رجعي 
كما في حالة االحتالل البريطاني للســــــودان في ثمانينيات القرن التاسع عشر. وأعلن 
الرئيس االمريكي جورج بوش أن احلرب على أفغانســــــتان صليبية جديدة. ورغم قوله 
ان تصريحه زلة لسان فإن محللني عربا وأمريكيني يرون أنه عبر عن احلقيقة دون أقنعة 
وهو ما لم يكن رئيس الوزراء البريطاني االشهر ونستون تشرشل مضطرا له في كتابه 
«حرب النهر» الزاخر باثار عنصرية جتاه السودان الذي وصف أهله بأنهم «أعداء الله» 

وان أقر بأن الزعيم محمد أحمد املهدي أعظم أبطال عصره».
ويبدو وصف تشرشــــــل للمهدي جزءا من ســــــلوك املنتصر جتــــــاه بطل عنيد أربك 
ــــــورة أو حركة اجتماعية  ــــــة البريطانية بعــــــض الوقت حني قاد ث حســــــابات االمبراطوري
وعنصرية... قبل عام 1881 لم تكن هنالك أي حركات تعصب في السودان مشددا على 
أن املهدي كان السبب املباشر حلرب بريطانيا على السودان كما يقلل أحيانا من شأن 

انتصارات املهدي ويرجعها الى تخبط أعدائه.
ويتناول كتاب «حرب النهر» الذي صدرت ترجمته عن دار الشروق بالقاهرة بعنوان 
«تاريخ الثورة املهدية واالحتالل البريطاني للســــــودان» الســــــياق التاريخي للبالد حني 
كانت خاضعة للســــــيادة املصرية ومجــــــيء القائد البريطاني تشــــــارلز جوردون ليكون 
حاكما للســــــودان -1875 1879 بعد أن سبقته شهرته كقائد جليش منتصر دائما حيث 
كانت الســــــمعة الشــــــريرة للســــــودان متنع أي ضابط متعلم من االقدام للخدمة في تلك 

املناطق النائية.
ــــــف مقاتل حتت علم املهدي  ــــــف انه في عام 1883 جتمع أكثر من 40 أل ويقــــــول املؤل
الذي رفض االستســــــالم للجنرال هيكــــــس ودارت معارك دمر فيها جيش الغزاة. وقتل 
ــــــاط االوروبيني مبن فيهم القائد هيكس. كان مقاتال اكتســــــب احترام أعدائه  كل الضب

الشرسني وأصبح املهدي سيد السودان.
وال يقتصر تشرشــــــل في الكتاب على وصف املعارك العسكرية بل ميتد حتليله ملا 
هو أبعد. اذ يرى مثال: «ان هناك عالقة خاصة بني مصر والسودان الذي يرتبط مبصر 
عن طريق النيل كالغواص الذي يرتبط بالســــــطح بأنبوبة االكســــــجني. دونها ليس هناك 

سوى االختناق.. ال حياة دون النيل».
كما يرسم صورة تشكيلية جلغرافيا السودان قائال: «ان النيل يجري في الصحراء 
كخيط من احلرير االزرق يســــــبح على مجرى بني هائل. وحتى هذا اخليط ينقلب لونه 
الى بني غامق كل نصف عام»، مشيرا الى أنه «في سرد قصة حرب النهر فإن النيل له 

اليد الطولي وأنه سبب احلرب ومن خالله نحارب وهو النهاية التي نرغبها».
ــــــاب في 714 صفحة كبيرة القطع وترجمه الســــــوداني عز الدين محمود  ويقع الكت
الذي أشــــــاد مبوهبة تشرشل االدبية واعتبر كتابه درة في جبني االدب االجنليزي لكنه 
أشــــــار الى وجود روح التشفي والســــــخرية التي دفعت تشرشل الى عدم التوقف أمام 

انتصارات رجال املهدي في حني يسهب في وصف انتصارات الغزاة البريطانيني.
ووصف محمود ترجمة الكتاب بأنها عمل وطني مهم لكنه اعترف بحذف أي تعبير 
قد يشــــــتم منه اساءة ملصر أو الســــــودان ورضيت بأن يقال ان الترجمة غير دقيقة في 
بعض مواضعها على أن أتهم بأنني أروج اســــــاءات لبلدي». كما شهد بحياد تشرشل 
في بعض املواقف وانصافه للرجال الشجعان الذين قاتلوا بشرف واستشهدوا بشرف. 
وأضاف في هامش أن تشرشل قاد احدى الفرق العسكرية أثناء الزحف النهائي على 

أم درمان عام 1898 ضمن معركة يصفها تشرشل بأنها معركة اعادة الغزو.
ــــــوزراء في عهد  وقال الســــــير جون كولفيل مســــــاعد الســــــكرتير اخلاص لرئيس ال
تشرشــــــل في مقدمة الكتاب: «ان الروح االستعمارية لدى تشرشل والتي كانت تشمل 
مشــــــاعر أبناء ذلك اجليل من بني وطنه في عهــــــد االمبراطورية تظهر بوضوح في هذا 
الكتاب. ولكن يجب علينا أن نحكم مبا كان سائدا ابان العهد الفيكتوري وليس مبا هو 
شائع هذه االيام»، مشيرا الى أنه في تلك الفترة وحتديدا عام 1899 حني كتب «الضابط 
الصغير تشرشل» هذا الكتاب وهو في اخلامسة والعشرين لم يكن يساور بريطانيا أو 

فرنسا أو بلجيكا أو ايطاليا أو البرتغال أدنى أسف أو تردد في تقسيم افريقيا.
ويحظي تشرشل 1874 - 1965 مبكانة خاصة في بالده اذ فاز في استطالع أجرته 
هيئة االذاعة البريطانية عام 2002 بلقب أعظم شــــــخصية بريطانية متقدما على االميرة 
الراحلة ديانا وتشــــــارلز دارون ووليام شكســــــبير وعالم الفيزياء والرياضيات اســــــحق 

نيوتن وامللكة اليزابيث االولى.
وتولي تشرشل وزارة الداخلية ثم أصبح املسؤول االول عن سالح البحرية فوزيرا 
لشــــــؤون الذخيرة ثم سكرتيرا للمســــــتعمرات ثم وزيرا للخزانة وعني رئيسا للوزراء مع 
نشــــــوب احلرب العاملية الثانية حيث كون مجلس حرب محتفظا لنفســــــه مبنصب وزير 
الدفــــــاع. وبعد انتهاء احلرب هزم في انتخابات عام 1945 وأصبح زعيما للمعارضة ثم 
عاد الى رئاسة الوزراء بني عامي 1951 و1954 ونال جائزة نوبل في االداب عام 1953. 
ويقول تشرشــــــل فــــــي الكتاب: «ان املهدي وضع في قلوب قومــــــه الروح واحلياة وحرر 
بالده من احلكم االجنبي. ان بســــــطاء الناس الغالبة الذين كانوا يعيشــــــون شبه عراة 
وقوتهم ال يخرج عن كونه بعض احلبوب اجلافة، فجأة وجدوا معنى جديدا للحياة بعد 
أن اســــــتطاع املهدي أن يغرس في صدورهم احلــــــس الوطني اجلارف والوازع الديني 

القوي».
ويضيف قائال: «بعد هزمية اجليش الغازي عام 1883 ومصرع قائده هيكس قفزت 
فكرة االســــــتعانة باجلنرال جوردون الذي وجد نفســــــه بعــــــد وصوله الى اخلرطوم عام 
ــــــة جبارة ومد ثوري ضد كل ما هــــــو أجنبي وأورد يوميات  1841 محاطــــــا بحركة وطني
جوردون التي كتب فيها يجد املرء تسلية في تصور هذا املزيج العجيب من البشر الذي 

يرافق املهدي. أوروبيون قساوسة وراهبات. اغريق وضباط منساويون..».
وفــــــي يناير كانون الثاني 1885 بدأت معارك يصف فيها تشرشــــــل أنصار املهدي 
بأنهم العدو الوحشــــــي الذي تســــــلل الى اخلرطوم وذهب بعضهــــــم الى القصر وخرج 
اليهم جوردون هذا الشــــــخص العظيم الشــــــهير ومندوب مملكــــــة بريطانيا... لم يتمكن 
من عمل شــــــيء مع جنون الفرحة باالنتصار واالندفاع الديني فقتلوه واســــــتولوا على 
املدينة ونظرا لقوة العدو املنتصر أجليت القوات البريطانية عن الســــــودان بعد التخلص 
من املؤن برميها في النيل وأصبح املهدي حاكم الســــــودان ثم تعرض بعد أشهر ملرض 

أسلمه الى الوفاة.
ويروي تشرشل أن جثة املهدي ظلت في قبر عميق بالغرفة التي توفي بها حتى أمر 
اجلنرال هربرت كتشــــــنر -1850 1916 باخراجها عــــــام 1898 حني دخل أم درمان بعد 
معارك ثبت فيها أن شــــــجاعة السود ال تقل اشــــــتعاال عن رصاص بنادقهم، ورغم هذا 

يصفهم تشرشل بأنهم أعداء الله».
ويشير في فصل عنوانه «سنوات التحضير» الى أن أجهزة االستخبارات البريطانية 
ظلت عشــــــر سنوات جتمع معلومات عن تاريخ الســــــودان وجغرافيته ومواطنيه وكل ما 
يتعلق به مبا في ذلك الطقس حيث انتشــــــر اجلواســــــيس وسط اجلماهير في كل مكان 
وكانت املعلومة التي يهمس بها هناك تدون في القاهرة حتى أخبار املشاجرات التي ال 

تنتهي مت تسجيلها بدقة متناهية.

قبسات من فكر «فيلسوف العصر»
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غالف الكتاب

في مجموعة «الدخول ... في خبر كان»

صورة الوطن في عالقته بالذات
..  خ كا  لدخو  : لكتا

لعبيد يع  تأليف: 
يع  لتو ألمني للن    : لنا

حلجر * هيم  بر  : عر

يؤسس الشاعر وديع العبيدي جتربته الشعرية 
اجلديـــدة من خالل إصـــداره «الدخـــول... في خبر 
كان» علـــى التماهي في الســـياقات املتداخلة التي 
حتكم عوالم الذات في شـــموليتها واســـتبطاناتها 
العميقتني، ســـواء من خـــالل املتعاليـــات النصية 
املتجليـــة أو مـــن خالل نغـــول الـــدوال واإلحاالت 
املتواشجة، وقد أعلنت الذات الشاعرة عن غائيتها 
ر بها  منذ االنطالقة عبر املؤشرات الداللية التي ُصدِّ
منجزه هـــذا: فالعنوان كعتبة بؤريـــة لولوج ثنايا 
النص تســـتبطن، من خالل ورود فعل «كان» احمليل 
على الزمن املاضي، ومن خالل نقط احلذف احمليلة 
على امتـــداد الصمت وانقطاع املقـــول، ومن خالل 
مؤشـــر الدخول في أخبار املاضي املنصرمة، جراح 
الذات وهزميها وشكواها من ذل الصمت واخلنوع 
والردة، واستسالم حضارة أمة لفعل الدهر، وقبولها 
لولوج بوابة اإلقبار والدمار والسهو دون أية بوادر 

للمقاومة والصمود واملكابدة واملجابهة.
وهكـــذا يصبح هـــذا الولوج في قبو النســـيان 
مْيَسما دالليا تؤشـــر عليه العنونة ومتهد له سبيل 
العبور إلى صروح النـــص ومتاهاته: «الدخول في 
خبـــر كان» مقولة دالليـــة يتخللها احلذف والصمت 
املرهـــون بواقعيتـــه الرتيبـــة التـــي تغلـــق الكون، 
مقولة مشـــحونة بالدوال وفاصل قيمي بني زمنني: 
واحد يتمطى جانبا ويتســـلل صـــوب الرماد وآخر 
ينحاز هاربا نحو ّجلية االستشـــراف، مقولة متتح 
قوتها وخصبها وثراءها من نســـيج املقول التراثي 
املتـــداول بني العامـــة «أصبح في خبـــر كان» الدال 
على الفنـــاء وانقطاع العالقة مـــع العوالم احلالية 
وعدم القدرة على التواصل واالستمرار، وهي أكثر 
من هذا مقولة مركبة تســـتدعي وضعيات متعددة، 
لذا فهي تبقـــى مفتوحة على كثرة الدوال مشـــرعة 
علـــى املضامني احملتملـــة، ودون شـــك أن تفاصيل 
البوح الشـــعري تؤطر انفتاح الداللـــة هاته، والتي 
يفيض بها العنوان الذي يسم هذا املنجز الشعري، 
حيث جند في أحـــد النصوص التي تتضمنها هذه 

املجموعة: 
أيامنا 

مشدودة خلفنا
تسبقنا 

من دون أن ندري
جنرها في نكد..

لكنها.. 
من دوننا 

جتري! 
وبربطنـــا للســـياق الشـــعري املتمظهـــر نصيا 
بالســـياقات املتداخلة التـــي جتترها عوالم احمليط 
اخلارجي، نلفي أن الزمـــن العربي املذبوح وامللقى 
في مزابل التاريخ يؤطر هذه الوضعية ويفســـرها، 
يفســـر حالة األمـــة العربية التـــي متّزقها احلروب 
ح تفاصيل الركود العربي  وويالت التخلف، ويَشـــرِّ
واســـتكانة اجلســـد التاريخي القتيل املشدود إلى 
الوراء بسالسل من حديد: فتصبح عملية السير في 
الزمن مســـتحيلة حضاريا، وينقلب االجتاه إلى ما 

يوجد خارج تاريخنا، خارج مكاننا، خارج هويتنا: 
يضحي الدخول في العوملة بالنســـبة لنا معكوسا، 
ففي الوقت الذي تتســـارع فيه األمم بحثا عن ســـر 
التحـــدي ورغبـــة في حجـــز مقام واجهـــة التواجد 
الكونـــي الذي يضمن االســـتمرار، نفضـــل نحن أن 
نلوك تاريخنـــا ونبكي على األطالل كما اجلاهليني، 
نفضل أن ندخل، بشكل مقلوب، إلى أقبية النسيان: 

هم داخلون 
أو يدخلون 

أو .. سيدخلون 
أو .. لم يكونوا ذات حني

قل ...
ادخلوها آمنني 

أو ساهمني 
أو واقعني 

على الوجوه 
أو اجلنب 

أو الظهور. 
يبـــدو، من خالل هـــذا التواشـــج بـــني العتبة 
وتفصيل القول الشعري داخل هذا املنجز، أن الذات 
الشـــاعرة تنظر إلى الوطن كهوية حضارية وكونية 
غير مستقلة تربطها صالت التأثير والتوتر والتأثر 
بعوالم عديـــدة لها عالقـــة باآلخر واحلساســـيات 
التي حتكمه، كما تنظـــر إليه «أي الوطن» كجزء من 
الذات وكصورة للكينونة اجلوهرية املسلوبة التي 
تتربـــص بها مخالـــب الضياع واالســـتالب، تنظر 
إليه في شـــمولية بعيدا عـــن العرقيات والوطنيات 
الضيقـــة، وفـــي منـــأى عـــن احلواجـــز واخلرائط 
اإلقليميـــة الضيقـــة، أو لنقـــل بعبـــارة أدق، إنـــه 
يستضمرها كلها دفعة واحدة، ويؤكد هذا الطرح ما 
ذهب إليه الدكتور يوسف عز الدين في تقدميه لهذه 
املجموعـــة الشـــعرية  «وكانت صلتـــه باملجتمع في 
العراق واضحة، فأنت تشـــعر أنه شـــاعر من ديالي 
فيذكر املشاعر اإلنسانية في عمق العاطفة واخليال 
املجنح، جمع بني اإلنســـانية الواسعة واألحاسيس 

الوطنية واجلزئيات البلدانية». 
فالذات الشـــاعرة تهجـــس، في أحيـــان كثيرة، 
مبشـــاعر الوطنية الصادقة جتاه وطن جريح، رغم 
البعـــاد والنـــؤي، فينفلـــت من صميم االنشـــغاالت 
الكونية للـــذات دم االمتداد ليغشـــى صوت الوطن 
الذي يســـكن الضميـــر املهزوم، فتطـــل األحزان من 
شـــتى النوافذ مشـــرعة على مدى األشـــجان وآفاق 
اجلـــراح التي بحجـــم األخاديد، وهـــذا ليس غريبا 
فالشـــرايني موصولة النبض برعـــاف الوطن الذي 
يئن حتـــت وطأة اآلالم والتكالبـــات، وهوية تتمزق 
بأنياب بنيها املتخاذلني. وتتضخم جراحات الذات 
عندما يتضاعـــف عنت احليـــاة وتتوافد مصائبها 
وتوالـــى أنكادها الواحدة تلـــو األخرى «وفاة األخ، 
وفـــاة الوالدين، ضياع مجموعة شـــعرية «املراثي»، 
البعـــاد عن وطن يقاســـي اإلعـــدام أمام مـــرأى كل 
العوالـــم..»، وتزداد عذاباتها عندما تتواطأ كل هذه 

املكونات مع وعثاء الغربة وأحزانها: 
تؤثثني الغربة

مبا يقتضي من جنون
وما ينبغي 

من فنون 
وما أدعي 

من ديون .... 

عفـــوا، ليســـت الغربة احلافية، الغربـــة املغّلفة 
بالدونية واالضطهاد واليتم القاسي: 

إنني اآلن
مضطهد
أينما  كنت
مضطهد..
أينما سرت

مضطهد باملغاريب
مضطهد باألعاريب
... بالهواجس

باخلوف ... 
إن التجربة اإلنسانية التي يستعرضها الديوان 
ًال تنهل من معجم  الشـــعري، حتفل بالصدق ألنها أوَّ
الذات الكســـيرة احلبلى بالهزائم ومعاني االنهيار، 
وثانيا لكونها صدى ملعاناة داخلية يستعر لهيبها 
في األعماق، تصطلي بها اخلاليا واملســـام الدفينة 
وتنفجـــر براكينها بالفا األنـــني والصراخ والبكاء، 
فتهتبـــل اللغة جغرافية اجلســـد املنبـــوذ بحثا عن 
امتالء نفســـي يحرض هذه الذات على مقاومة لعنة 
املنافي السحيقة، ولعل الكتابة جسر من جسور هذا 
التعويض الذي يقلِّم من حجم الوحشـــة التي يبثها 
لهـــب اليتم والفقد والتيه، أو أنها منفذ هالمي، من 
خالله، تعيد الذات املشروخة مللمة أجزائها املتشققة 

عبر منافي قسرية أو اختيارية: 
ملن أعود وقد رحلت 

أي باب أطرق 
والليل يصرخ في عيوني

والشوارع واألزقة...
ال أب 
ال أم 

ال قبلة في العنق
أو فوق اجلبني 
أعود منكسرا...
كما غادرتها....

أم ال أعود؟ 
هذا السؤال 

يجّرني من ياقتي. 
وبتأملنـــا للمضامـــني الشـــعرية الـــواردة عبر 
املنجز، نلحـــظ غلبة املوضوعـــات املترعة باحلزن، 
والتـــي تنبع مـــن صميـــم التجربة القاســـية التي 
يعيشها الشـــاعر بعيدا عن الوطن واألهل في غربة 
الليالي الســـود وفي احتشاد الذاكرة بصور احلرب 
واخلســـارة وعنف اللحظات، حيـــث يطفح الديوان 

الشعري بتيمات: 
- املأزق السيكولوجي الذي تعيشه الذات. 

- سيرة املنافي املادية واملعنوية.
- احلالة املأســـاوية لألمة العربيـــة وما تترّنح 

فيه من خيبات.
- التشـــظي والتمزق اللذان تعانيهما الذات في 

واقع محبط مزيف. 
- صورة اغتيال الوطن البعيد القريب. 

- صورة صلب الهوية وإعدام الفكر واحلضارة 
وطنيا وقوميا. 

وقـــد ســـّخر الشـــاعر، في ســـبيل صهـــر هذه 
املعانـــي واملضامني، مجموعة من الوســـائل الفنية 
واألســـاليب اجلمالية: فقد التمس الســـطر القصير 
واجلملة الشعرية املوجزة التي ترتكز على اإليحاء 
عوض التقرير، والتلميح والترميز بدل اإلغراق في 

الغموض والتورية، كما اعتمد نقط احلذف والصمت 
ليشـــرك املتلقي في لعبة الكتابة ومتاهاتها. وتلعب 
التجربة الشـــعرية هناك كذلك علـــى البياض كلغة 
مميزة تســـتضمر الذي ال ميكـــن قوله باجلهر حتى 
ال يتحـــول املكتوب إلى جنس آخـــر، ولو أن املنجز 
يتضمن بعض النصوص املفتوحة التي تتأبى على 
التصنيـــف وترفـــض االنتماء إلى خانـــة األجناس 
املتعارفة، فالشـــاعر يصر، كما عودنا دائما، على أن 
تكون جتاربه مفتوحة على اجلديد واجليد، مشرعة 
النوافـــذ على رياح املغايـــرة والتجريب، بعيدا عن 
االنغالق واالنسداد، لكنه يصر أيضا على أن يكون 
التجريب والتفرد نابعا من صميم الداخل «اجلنس 
الشـــعري ذاته»، وحتى إن باعـــده، فهو ال ينصرف 
عنه، يظل حتت كْرمة البـــوح املعتقة، وفّيًا لتوجهه 
مـــه بعناية، كما أنه يصـــر على أن تكون  الـــذي صمَّ
لقصائده أبعاد إنســـانية وجودية تهجس بأســـئلة 
اإلنســـان املعاصـــر وتوحـــي بقلق الـــذات املبدعة 
وتوترها أمام تيارات احلداثة املعطوبة التي حتتقر 

كينونة اإلنسان وآدميته. 
كما أن الســـياق الشعري  اســـتعان بشكل كبير 
بالتنـــاص، حيث جند غالبيـــة النصوص حتيل في 
أحايني كثيرة إلى جتارب غائبة وســـياقات ســـابقة 
متضامـــة، لتتكاثـــف الرؤيـــا الشـــعرية وتتخصب 

الداللة، إذ جند القرآن الكرمي أو بعض صداه: 
قل ... 

ادخلوا آمنني
أو ساهمني
أو واقفني

على الوجوه..
**

وقال اخرجوا...
وناهز إبليس فرصته للتشفي

ألمألن جهنم منهم.
كما أننا جند عبر تفاصيل املنت تردادا إلحاالت 
مشـــبعة بالرمزية، تشـــير إلى أحـــداث أو أماكن أو 
شـــخوص معروفة لـــدى املتلقـــي بـــكل خلفياتها، 
ن هذه اإلحاالت جتربته، فإنه  والشاعر حينما يَضمِّ
ال ُيبقـــي عليها خامدة، بل إنـــه يجّردها من معناها 
نهـــا ويلبســـها معان جديـــدة ورؤى  القـــدمي لُيَحيِّ
ـــياق القدمي الَّذي ظل  مســـتحدثة تخرج بها عن السِّ

لصيقا بها في مخيلة القارئ. 
- التاريخ: «أشطب ملة إبراهيم حنيفا / وأنكر 

ملتك» ص 60.
«أشطب سيف أبي الوقاص» ص 60.

« في أرض حمورابي األصل..» ص 27. 
- األماكـــن: نهر مهروت ص 16 - نهر ديالي ص 
16 - خريســـانه ص 16 - شـــواطئ حمـــدان ص 26 
-الســـراجي ص 26 - درب العشار ص 26 - متحف 
اللوفـــر ص -41 الفراتـــان ص 45 - عرائش حمدان 
ص 47 - بابـــل ص 48 - حمـــام بودابســـت ص 57 
- قبـــر ابن معروف ص 76 - دجلة ص 80 - البصرة 

ص 89 - شارع الرشيد ص 92 - العراق ص 104
ونســـّجل بخصوص هـــذه املؤشـــرات املكانية 
ســـطوة احلضور العراقي، وهذا ليـــس أمرا غريبا 
فالشـــاعر ذو أصول عراقية ودمـــاء عربية أصيلة، 
والبد أن يحتفي في مكتوبه، ســـواء عن وعي أو عن 
غير وعي، بذاكرة الوطن املشحونة باحلنني ألناسه 
ر لهـــا أن تعيش خارج  ومواقعـــه وطفولـــة ذات ُقدِّ

احلدود. فكان أن رحلت التجربة الشعرية تستقرئ 
مالمـــح متراكـــم هيولي للذكـــرى احلزينـــة للوطن 
البعيـــد الصارخ أبدا في دماء ال تنســـى عذاباتها، 
واملالحظ أيضا أن هذه املواقع حتمل زخما تاريخيا 
عميقا كما أشار الشاعر إلى ذلك، وهي كلها تكشف 
مدى تعلق الشاعر بتاريخ بالده احلافل باحلضاري 
الثقافـــي التاريخي املتعدد الـــذي ال ميوت، رغم ما 
طال هذه األماكن واملواقـــع من دمار وما حاقها من 
إتالف وســـهو، وهي فوق ذلك تعكس نوســـتاجليا 
الـــذات إلى الوطـــن اخلفـــي، وحكاياهـــا الهيامية 
اخلفية مع الوطن البعيد الذي ال يتضح شكله سوى 
في الرؤية واخليال، إذ لم يعد للذات «وهي البعيدة 
احلزينة اخلائبة الكســـيرة» من مالذ سوى أن تعيد 
صياغـــة العوالم والعالئق بني هذه الذات نفســـها 
وبـــني الوطن املغتال، انطالقـــا مما حتمل عن وعي 

هجاسي ومن معرفة استيتيقية وجمالية. 
اإلحالة اخلاصـــة باألعالم: ابن مقلة «ص 15» - 
ابـــن عفـــان «ص 16» - حمورابي «27» - بني عامر « 
31»- القاسم - حمدان « ص 47»- أبراهام «ص 46 «- 
إبراهيـــم- « ص 60 «- أبي الوقاص «ص 60» -عمر 
الدليمـــي «ص 62»- «لوركا -احلـــالج - عبد الكرمي 
قاســـم - جواد سليم - فائق حســـن»»ص 91»- عبد 
احملســـن سعدون - نوري الســـعيـد « 92 « - «محمد 
مهـــدي البصير - احلصيري - جلجامش» «ص 93» 
- «أبـــو جـــورج - الرصافـــي» «ص 94»- اجلالغـــي 

البغدادي «ص 95».
واملســـتنتج أن هذه األســـامي تدل في معظمها 
على شـــخصيات ثقيلة الوزن فـــي الذاكرة العربية 
سياســـيا وثقافيا، ولها أصداء ووقع هام في جسد 
التراث العربي بل والعاملـــي أيضا، فحضورها في 
النصوص يزيدها رسوخا ومتيزا، إنها جتعل فعل 
ـــدا من أدائه، عازفًا على أوتار شـــتى  التلقي مصعِّ
تتداخل حينا وتتناغم أخرى، لترسم مالمح جتربة 
ل كل مقومات الفكر والشـــعور الذاتيني،  ثرة تَشـــغِّ
فبخصوص أســـامي األعالم املســـتلهمة لتخصيب 
َع خلدمـــة مقروئيٍة  التجربـــة، حتتـــاج لكـــي ُتَطـــوَّ
شـــمولية تتعالـــق مع مكونـــات التجربـــة األخرى، 
إلى خبرة شاســـعة بهذه الشـــخصيات وتداعياتها 
تاريخيا وسياســـيا وكل ما يلتبـــس بها من معاني 
وتفاصيل، حتى يتهيأ للمتلقي استثمار ما يفيد من 
جوانبهـــا من أجل خدمة الداللـــة العامة للنصوص 
وسبر أغوار الذات السحيقة، وعموما إن احلوارية 
العميقـــة التـــي تصنعهـــا هـــذه التناصـــات داخل 
امللفوظ الشـــعري تتيح للشاعر أن يستثمر خبراته 
املعرفية والشعورية واحلياتية مبا يدعم التالقحات 
والتماسات الفنية، ومبا يعّزز الشعور اإلنساني في 
شـــموليته وكونيته، ويزيد الوهج النصي إشعاعا 
وفـــورة وانبثاقـــا ومتيـــزا، وقد ســـنحت الظروف 
الشـــخصية للشـــاعر وكثرة اطالعه علـــى التراثني 
العربي واإلنســـاني ووفرة زاده من التجوال وسعة 
خبرتـــه بحضارة الغرب ولغاتـــه وتاريخه العريق، 
فـــي أن تكـــون التجربـــة زاخـــرة بالعطـــاء ال تنفذ 
مقروئياتها مهمـــا تعّددت وحتاذقت، يقول الدكتور 
عز الدين يوسف: «أعجبني العبيدي أنه استفاد من 
حياته في الغرب وأساطيره وجتديده، ولكن جذوره 

األصيلة ما زالت تنتشر في طيات شعره (...)

ملغر ناقد من  حلجر قا  هيم  بر  *

غالف الكتاب


