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)وال مؤاخذة" (هل تعرف أن لك جسدا"أثناء حبثى عن مقال 
، وجدت)آان اهللا ىف عوم(ىف تلك الصحيفة اليومية القومية 

 ىفموضوعني من أهم ما ميكن، يصلحان لفتح باب النقاش حوهلما
آيف:  بعنوان25/11/2005األول نشر بتاريخ : هذه النشرة

2/12/2005 والثاىن ؟وحنن أيضا؟ ومىت يعرف الطفل ما هو املوت
 ودون أن،"اجلمود إىل املوت املولود"ِن املوت م: بعنوان

أتصفحها، رجعت إىل ما شغلىن ىف األعوام األخرية، وأيضا إىل
، آان هذا الذى شغلىن قد دعاىن إىل أننقدى حلرافيش جنيب حمفوظ

أوقف هذا التدفق التساؤىل، والفروض املتالحقة، وأرجع إىل
، وىف مكتبىت وجدت هذا"املوت"بعض أدبيات وتراث هذا املوضوع 

دراسة لتصورات الفناء" "املوت والوجود"املرجع املوسوعى عن 
.جيمس ب: ، تأليف" الرتاث الديىن والفلسفى العاملىاإلنساىن ىف

،آارس، ترمجة بدر الديب، إصدار الس األعلى للثقافة
، قلت بدال من أن أحدث أحد هذيناملشروع القومى للرتمجة

املقالني السالفى الذآر ألقدمهما ىف النشرة اليومية، أتصفح
 فروضىهذا الكتاب، ونبدأ بتقدمي بعض فقراته قبل طرح

املتدفقة، وليكن باقتطاف بعضها، مث التعليق عليها حتت
 ".مقتطف وموقف: "عنوان

، من القطع" صفحة610"أخذت أتصفح الكتاب البالغ 
، حاولت أنخططت ومهشت أغلب صفحاتهالكبرية، ووجدتىن قد 

مىت قرأته هبذا االتقان؟ وماذا وصلىن منه وأنا أقرأه: أتذآر
ا؟ وماذا تبقى من آل ذلك؟ مث إنىنوأصارع أفكاره هكذ

 قد اختذت موقفًا َما بعد آل فقرة– شخصيا –اآتشفت أنىن 
خططتها أو عقبت عليها ىف اهلامش، فاحرتت أى من هذه الفقرات

 فاملواقف أقدمها لقارئ هذه النشرة اليومية؟ وآيف؟

:األصعب من ذلك أنىن شعرت مبسئولية مضاعفة وأنا أتساءل
 هذه املقتطفات يصلح للنشر؟ وأى موقف مما آتبتأى مقتطف من

ميكن أن أعيد صياغته لينزل ىف موقعه عند القارئ؟ وخطر
بباىل بعض التعليقات الىت ترد إىل املوقع من زواره الطيبني
فأرد عليها بدورى ىف بريد اجلمعة، آما خيل إىل أن أغلبهم

سألةإن مل يكن مجيعهم عندهم رد حاسم وقاطع ىف هذه امل
 .بالذات، فلماذا النشر؟ وملاذا احلرج؟
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ملاذا ُتْرِجَم هذا الكتاب: مث إىن رجعت أتساءل من جديد
؟ ومن ذا الذى قرأه؟ وما الذى حترك ىف وعى من)ومثله(

 قرأه؟ إىل اين؟ مث ماذا؟

مقتطف"مث إذا أنا مل أجد إجابات تسمح ىل بنشر ما هو 
 أى شئ؟، مما قد بلغ اآلالف، فعزفت عن النشر فما فائدة"وموقف

سيسبق القول، واخلوف سوف يصاحب الفهم، والرتددإذا آان اخلطر 
 .؟ما فائدة أى شئسوف حيول دون البوح إىل هذه الدرجة؟ 

أخريا طرأ على باىل خاطر غري مسبوق، وهو أن أنشر
بعض آخر"مقتطفات حمدودة من املقدمة، مث مقتطف واحد هو 

لشخصى من أى منها، وأال أعلن عن موقفى ا،"فقرة ىف الكتاب
 ).مقتطف بال موقف: ومن هنا العنوان(

أن يتخذ من هذه املقتطفات: الزائر/ مث أطلب من القارى 
املقدمة املوقف الذى يراه، ويرسله إلينا متفضال، مث بعد ذلك
نقرر ما نرى ىف أمر االستمرار ىف اقتطاف ما هو أصلح وأنفع

 .اىلوميكث ىف الوعى بإذن اهللا إىل وجهه تع

*** 

 "أ"ص ) 1(املقتطف 

 آلمة حمرر السلسلة

احلرآات"صدر هذا الكتاب ضمن سلسلة بعنوان  ...
 Johnعن دار النشراألمريكية جون ويلى " الدينية املعاصرة

Wiley ا سلسلةالىت تصدر السلسلة بعنوان إضاىف على أ
 .ترابط العلوم وتشارآهاتعتمد على 

 .Iriving. I زاريتسكى .إ. وحمرر السلسلة هو إرافنج
Zaretsky ،وقد أعد حمرر السلسلة املقدمة التالية للكتاب: 

تعترب مواجهة آل فرد منا ملسألة فنائه الشخصى ذات... 
أمهية مرآزية ىف حياته، ومن هنا يتكون لديه إجتاه أو نظرة
 .شاملة حنو احلياة واملوت تشكل آيفية ومضمون سلوآنا اليومى

 سكىزاريت. إرفنج إ

  نيويورك1979نوفمرب 

 :املوقف

 ؟)أو غري ذلك آما ترى(..من السطرين األخريين لو مسحت. ..

*** 

 "ج"ص ) 2(املقتطف 
 آلمة متهيدية للمؤلف

لقد سجلت نفسى ىف هذا الربنامج الدراسى ألنىن أعلم.... "
وقد آانت، أن ليس هناك شئ على األطالق ميكن أن أتعلمه منه

   أول فصل دراسى تعرضت فيه ملوضوع املوت،تلك آلمات طالب ىف
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، وعلى الرغم من أنوآان ذلك منذ أآثر من عشر سنوات
مالحظة الطالب قد تلقاها زمالؤه من الطلبة مبرح آبري، آما
آان يقصد الطالب، فإا تبدو ىل اآلن مثقلة بالتنبؤ

 .السليم

فالشك أن الطالب آان على صواب متاما، فلم أآن أنا وال
فاملوت ىف ذاته ليس. يعّلمه شيئا عن املوتغريى بقادر على أن 

وعندما أشار هاملت إىل املوت على أنه األرض الىت مل. شيئا
يعد من شواطئها آل من سافر إليها، فإنه آان بذلك يبعث
على حنو حاسم الوضوح هذا االنفصال الذى حيدث بيننا وبني

 .املوتى

 :املوقف

ا أستاذه املؤلف عنرض، أو ِمْن الطالبِمْن هذا ......... 
أو غري(، أو ِمْن اية الفقرة هاملت أو ِمْن موقف موقفه،

 ).آما ترى... ذلك
*** 

 "هـ"ص ) 3(املقتطف 
 :ِمن آلمة املؤلف أيضا..... 

وعلى هذا فهذا آتاب شخصىَّ تشكل ىف جانب منه من حبثى... 
الروحى، ومن عدد ال حصر له من املناقشات مع طلبىت زمالئى

وحقا أن الكتاب ليس به ما يعلم أى أحد عن. صدقائىوأ
املوت من حيث هو، ومع ذلك فكل أملى أن فيه الكثري الذى

 .يقوله عن احلياة

جيمس آارس
1979خريف 

 : املوقف
 ....).آما ترى......(

*** 

 "ح"ص ) 4(املقتطف 
 من آلمة املرتجم

 ىف ترآيب الكتاب وحدوده وجتربة ترمجته
املوت من"د ىف فصول الكتاب، بعد عبارة وهكذا جن.... 
مفاهيم وتصورات مثل املعرفة، واإلغفال، واحلب،" حيث هو

والوجود، والصريورة، والتاريخ، واإلميان، والرؤية،
ومتثل هذه التصورات املواجهة لتصور". والسلطان، واخلطاب

املوت املسامهة الفكرية الكبرية للكتاب ىف مواجهة املوت وىف
 .ئه معىن ىف وجودنا اإلنساىنإعطا

إن الكتاب آان يستحق ما بذل فيه من جهد وأنه ىف آخر
األمر يعد نشيدا للموت وهتليال للوجود وأنه، إن مل جيب على
األسئلة الىت ال إجابة عنها فإهنا قد تفتح للعقل والقلب جماال

 .للحوار والفهم هو باتساع احلياة واملوت نفسه

م28/12/1997 بدر الديب
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 :املوقف

!!، أو عن جماالت احلوار"املوت من حيث هو"عن ..... .....
 ).أو آما ترى(

*** 

 "1"ص ) 5(املقتطف 
 مقتطف من مقدمة الكتاب

لعشر تصورات رئيسيةهذا الكتاب، هو دراسة نقدية .... 
وهتدف املقدمة إىل أن تضع اخلطوط اخلارجية لتصميمللموت، 

 .لقيام هباالدراسة وأن تبني األسباب الىت دفعتىن على ا

نصف أى نوع من الظواهر هووعلى هذا فسنحاول أوال أن 
؟ بل، ىف احلقيقة، هىميكن تصوره بطرق خمتلفة وملاذا املوت؟

 .غاية ىف االختالف حىت إن آل منها ينفصل ويستعبد اآلخر

    املوقف
ملاذا آل هذا التعب وهذه احلرية، وآل!! عشرة ؟؟..... 
 ؟)كأو ما هو رأي(شئ حمسوم؟ 

*** 

 املقتطف األخري
 610آخر سطور اخلامتة ص 

وقد آانت فكرة آري آجارد أننا نتغلب على اليأس... 
الذى هو أعلى صور احلزن ليس عن طريق بلوغ حالة اخللود الىت

، بل بأننا)والىت هى املرض حىت املوت ىف ذاته(ال تغيري فيها 
حياتنا إىلحنمل املوت إىل تارخينا الشخصى وذلك بنقل معىن 

 .....اآلخرين

 )؟؟؟؟(املوقف من هذا املقتطف األخري 

 موقف حمرر النشرة

ما لزوم ترمجة ونشر مثل هذه الكتب أصال؟.......... 
 !!إذا آنا ال حنتاجها من األساس هكذا؟؟
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