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سافرت في سنة "الرامي" هربُت على  
عمي غداة قبرنا " ناجي األسدي " 

من بعد عامين من أخبار قتل أبي 
خلق " اللحية " في جيش بال عدد 

أيام صاحوا: قوى " اإلدريسي "أحتشدت 
وقابلوها بجيش غير محتشد 

"والدودحية " تهمي في مراتعنا 
أغاني العار واألشواق والحسد

ــعري تحيل  ــي النص الش ــة ف ــت الحكاي وإذا كان
ــخصيات  ــي التواصل لش ــات داللية ف ــى عالم إل
ــي " " الدودحية  ــص " اإلدريس ــي الن ــة ف الحكاي
ــاة " وتتمثل بالمرض  ــروي الخطاب " المعان "وي
ــذي يصيب  ــون ال ــو الطاع ــي " وه ــد الرام " أحم

ــال عنه  ــار وقد ق ــي كاألبق المواش
ــعبية  ــن الحكاية الش ــي ع البردون

ــي  يمش ــل  أرج ــع  أرب ــه  ل  "
ــر  ــان وله عش عليها كاإلنس
ــكاكين  كالس ــا  أظافره ــاٍد  أي
ــكان رمزاً  ــرة اللون) ف ومحم
والدموية  ــاة  والمعان للرعب 
ــر  ــة والخي ــة للخصوب ونهاي
ــن  المزارعي ــدى  ل ــة  وخاص
ــة  وعالم ــارة  إش ــذه  وه
المدمرة للخصوبة  للمعاناة 
ــداث  لألح ــراز  وإب ــر  والخي

ــر  وتظه ــتقرار  االس ــر  تدم ــي  الت
ــة وهي داللة  ــا المتخلف ــان واألن التخلص لإلنس
ــوت والمعاناة أكثر من  ــة للهوية بالم على العالق
ــوة فكان "  ــة والق ــرار والخصوب ــاة واالخض الحي
ــذي يقهر  ــز للباطش البعيد ال ــي" ترمي اإلدريس
القوة التاريخية مما يحيل الضعف للهوية ومثل 
ــق والحب  ــز وعالمة للعش ــة" وهي رم "الدودحي
ــية  ــز للمعاناة النفس ــة ورم ــي دالل ــال وه والجم
ــب وتحقيق  ــال والح ــي بلوغ الجم ــة ف الوجداني
ــال والحب الفاتن  ــس باالمتزاج بالجم غاية النف
ــاً واجتماعياً والنص  ــظ للهوية وجداني وهذا تش
يبحث عن الذات وما هو مثال في هوية "خصبة" 
ــا القدرة عل  ــال " وهوية قوية له ــح" بالجم تتالق
ــة األولى بتحقق انتصار األنا  االنتصار من الجول
ــامل فتحقق تلك الغايات ومن ثم تقول األنا  الش
ــت أنا" ألن النص يحكي هوية  لكل ما حولها " أن
أنا " هو" األخر والمناقض "هربت ساعة قبرنا". 

ولذلك يقول وليد مشوح " اعتقد أن كثرة األسماء 
ــي يلح  ــعر البردوني لها بعد نفس واألعالم في ش
ــورة التراثية الجاهزة  ــتحضر الص عليه، فهو يس
ــكنا  ــا مس ــدث ويقدمه ــكان أو ح ــخص أو م لش
ــى الهدوء  ــال والحاجة إل ــم البحث عن المث لألل

واالستقرار في حضرة المتناسق العظيم".
ــة واحدة  ــي إطار هوي ــن التعدد ف ــو يبحث ع وه

ــف االحتجاب  ــة، تمثل اليمن كله بوص متجانس
ــف  ــاة والضع ــتمرارية المعان ــا اس ــة واألن للهوي
حتى يتأتى اإلشراق والضوء والنورانية والكرامة 
ــع المعاناة  ــن م ــيرة الوط ــوار لس ــص ح وكأن الن

والصراعات والتشطي كما ذكرت سابقاً. 
واآلن يا ابني؟ جواب ال حدود له  

اليوم أدجي لكي يخضر وجه غدي 
ــال  ــق والجم ــن الح ــة األدب والف ــي غاي ــذه ه وه
ــتقرة  ــة الحياة بهوية مس ــادة صياغ ــر بإع والفك
ــة لغايات  ناهضة وكذلك يعد النص صورة عاكس
ــز المقالح:  ــول الدكتور عبد العزي ــة كما يق الكلم
ــاعر أبواب االلتزام نحو الجماعة  "تفتح أمام الش
بدًال من األفراد ونحو األمة بدًال من القبيلة ونحو 

اإلنسان عموماً".
ــة  الحضاري ــة  الهوي ألن 
ــي  ه ــم  األم ــن  م ــة  أم ألي 
ــت والجوهري  ــدر  الثاب "الق
ــمات  الس ــن  م ــترك  والمش
والقسمات العامة التي تميز 
حضارة هذه األمة عن غيرها 
من الحضارات والتي تجعل 
ــة طابعاً  ــخصية القومي للش
ــخصيات  ــز به عن الش تتمي

األخرى".
ــي يناقش  ــص البردون فإن ن
ــذي  ال ــول  والتح ــالل  االخت
ــتعادة ذلك  ــاوًال اس ــة مح ــات للهوي ــرى الثب اعت
الثبات والطابع المميز للهوية العربية في التقدم 
واالنتشار كي ينتفض الضعف وينتشر النهوض 
ويخبو التخلف ففي نص أبي تمام وعروبة اليوم 
ــذي بلغ حد  ــول والثبات والتغير ال ــش التح يناق

الالمباالة حيث يقول النص:
ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب 
واكذب السيف إن لم يصدق الغضب 
بيض الصفائح أهدى حين تحملها 

أيد إذا غلبت يعلو بها الغلب 
ــاة  المعان ــراع  ص ــي  المتلق ــظ  يلح ــص  الن ــن  م
ــث  ــذات حي ــن وال ــاة والزم ــع الحي ــة م الوجداني
ــكل أجوف خال من اإلرادة  تحولت الذات إلى هي
ــم ينضه الكذب "  ــي الكذب " إن ل ــوة ذائبة ف فالق
ــلمة للضعف  ــا" مستس ــي "األن ــي ه ــذات الت وال
ــالم فانمحت  ــاة تتلقى الضربات باستس والمعان
ــيف إن  ــت العزيمة " واكذب الس ــوة واضمحل الق
ــة للجماعة  ــب " فالهوية العام ــدق الغض ــم يص ل
ــوة للعزيمة  ــإلرادة ومفتقرة الق ــة مفتقرة ل العربي
فال هوية بزيف بوصفها خاصية ثابتة ومستمرة 
ــذب " واإلرادة والعزيمة القوية  ليس بوجود "الك
ــوى  األق ــل  الفع وردة  ــوي  الق ــل  الفع ــدت  فافتق

فاستسلمت ألعمال القوى المستغلة فيها.

ــق عميق من استالب االنتماء  وكأن األمة  في نس
ــول الدكتور تركي  ــتقبل يق ــذي تصنع به المس ال
ــي االنتماء العربي يلحظ  ــد " إن المتأمل ف الحم
نتيجة كارثية حيث إن الشكل يناقض المضمون 
ــن  ــون م ــاء ومضم ــن االنتم ــكل م ــود ش فالموج

االغتراب "
فأطفات شهب الميراج أنجمنا 

وشمسنا وتحدت نارها الحطب 
وقاتلت دوننا األبواق صامدة 

أما الرجال فما توا ثم أو هربوا
الحاكمون وواشنطن حكومتهم 

والالمعون وما شعوا وال غربوا
ــتقبل  يقول الدكتور عز العرب حكيم بناني " يس
ــى العمل فال  ــن الطريق إل ــيارة م ــد نفس الس زي
ــيارة نفسها " نفس " المشار  تعني " عبارة " الس
ــيارات  الس ــن  م ــة  أوالفئ ــف  الصن ــي  " وه ــه  إلي

المستعملة في ذلك الطريق " . 
ــة العربية في  ــول إن الهوي ــبق يمكن الق ــا س ومم
ــص جاءت بصورة متحولة وزائفة فهي تتلقى  الن
ــيادية  ــرارات الس ــالك الق ــدم امت ــات في ع ضرب
ــنطن  ــواق " الحاكمون وواش ــا األب ــت دونن " قاتل
ــيادة العربية على  ــاب الس ــم وتضح ذه حكومته
ــو يطفئ بزوغ  ــق في الج ــف ما يحل األرض فصن
ــأت  ــاري " أطف ــعاع الحض ــودة اإلش ــة وع الهوي
ــوي بالهوية  ــر الق ــارة لآلخ ــراج " إش ــهب المي ش
ــم يعد ثمة  ــا الخطب " فل ــدة، تحدت ناره الجدي
ثبات للهوية واالنتماء فالحاكمون يمثلون صنف 
ــون " الحاكمون  ــرب الضعفاء والزائف الحكام الع

وواشنطن، وقاتلت دوننا األبواق " 
ــول إن:  ــن الق ــابقة يمك ــة الس ــك األمثل ــن ذل وم
ــة على الرغم من تغير  ــتمرارية الهوية الذاتي "اس
ــات المادية ويبرز تغير الهوية على الرغم  المكون
من وجود الجسد المشترك ونستفيد أن الجسد 
ــاً لبقاء  ــس معياراً ضروري ــض الحاالت لي في بع

الهوية وكافياً الستمراريتها).
ــد  ــة العربية تمتلك الجس ــإن الهوي ــك ف ومن ذل
كمعيار باق للمكونات والسمات المادية واألنساق 
ــذه الهوية تفتقد  ــتركة ولكنها ه التاريخية المش
للروح والعقالنية المفكرة، للحاق بركب الحضارة 

والتالقح الحضاري المؤثر.
تسعون  ألفاً "عمودية" أنقدوا 

وللمنجم قالوا: إننا الشهب
واليوم تسعون مليوناً وما بلغوا 

نضجاً وقد عصر الزيتون والعنب 
ــذات لذاتها  ــة ال ـــ "بمطابق ــب ب ــص يرغ وألن الن
ــيء أخر إلى  ــك عندما تنفي الذات أنتماء ش وذل

الهوية الذاتية".
اليوم عادت علوج الروم فاتحة  

وموطن العرب المسلوب والسلب 
يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا 

ونحن من دمنا نحسو ونحتلب 
ــل " التعامل مع الواقع تعامًال فاعًال  وذلك من أج
ــة الجماعية على  ــات الهوي ــداف وغاب يحقق أه
ــت في األحالم واألوهام لينتفي  أرض الواقع وليس

الخضوع القانع والمسالم "
أال ترى يا أبا تمام بارقنا 

ى حين تحتجب"  إن السماء "ُترَجّ
ــامح والندية  ــم التكافؤ والتس ــذه دعوة إلى قي وه
ــا وقوتها وروحها  ــتعادة الذات ذاته في حالة اس
المتألقة والعدالة ويعطي النص نوعاً من الرفض 
ــكل ما هو جديد  ــع والتخلف باالعتراف ل للتقوق
بتشكيل ذات وهوية متطورة بوصف " االحتجاب 
آني وغير مستمر " وبداية للتجدد لألنا الوحدية 

المتطورة. 
ــى نتائج  ــذه القراءة إل ــص من ه ــن أن نخل ويمك
ــي منها ما  ــراءة والت ــي طيات الق ــة جاءت ف عام

يلي: 
اعتمد الخطاب في النص الشعري اإلرث الفكري 
ــة  للهوي ــول  ــاب واألف الغي ــية  ــاري خش والحض

كمحفز إلدراك الذات. 
كانت االستعادة بمقصديه التجدد واالستمرارية 

في ا لفاعلية الرمانية بهوية قوية.
- رفض االنهزام واالستسالم لآلخر حتى يتحقق 

الحضور الفاعل.
ــاً للضعف والوهن في  ــاراة األخر كان ملمح - مج

الهوية. 
ــاً  ــس نكران ــة لي ــف الهوي ــن ضع ــرم م - كان التب
ــوة  دع ــه  ولكن ــة  الكوني ــة  الحضاري ــوالت  للتح

للتماهي مع اآلخر مواكبة للحضارة الجديدة. 
- الهوية الممزقة ضياع ألطرافها فتضمحل القيم 

التي تجذر مكوناتها. 
ــة إلى أخر  ــت األنا الهوي ــف تحول ــل الضع - بفع
خائن ومستسلم وهو ما يرفضه النص الشعري. 
ــراف  - كان النص من خالل الصراع يدعو الستش
ــتقبل باعتبار البحث عن "األنا" الجماعية  المس

دعوة عصرية فاعلة. 
ــص تعبير عن أزمة  ــاب المناقضات في الن - خط
ــر وأزمة القيم ودعوة إلعادة صياغة الهوية  العص

بمنهج عصري. 
ــى  عل ــة  دالل ــوات  أن ــظية  المتش ــا  األن ــت  كان  -
ــة  والهوي ــكل  الش ــن  بي ــض  والتناق ــراب  االغت

والمضمون و االنتماء. 
ــد  ــتعادة الروح باعتبار الجس - حاول خطاب اس
ــتعادة روح الذات  ــي اس ــة ف ــت ورغب ــود مي موج

بفاعلية وحيوية. 
ــة  ــة بالعربي ــة اليمني ــة المحلي ــت الهوي - امتزج
ــداً عبر  ــتمراً وصام ــراً ثابتاً ومس ــا جوه بوصفهم

الزمن، وبوصفها جزءاً من الهوية العربية.
ــتقبل تدل  ــا بالمس ــدد وأمل األن ــوة للتج - الدع
ــع اآلخر،  ــئ م ــش المتكاف ــامح والعي ــى التس عل

ومحاولة خلق األنا الندية التي تمتلك قراراتها. 
ــتدعي التحول والتجدد  - حاول الخطاب أن يس

ويحارب التحول والثبات للضعف واالنهزام. 
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- العرقية والقومية، عدد 393، ص154. 

- البردوني، األعمال الكاملة، مج 1، ص670
ــفاهي، ص  ــيميائيات النص الش ــة الترمكي س - عائش
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-  المرجع السابق، النص الشفاهي، ص 43 

-  د. يوسف ناوري، مجلة الرافد، ص 179 
- البردوني، األعمال الكاملة، مج 1، ص 670 

- وليد مشوح الصورة عند البردوني، ص 286 
- البردوني، األعمال الكاملة، مج 1، ص 672
- المقالح، قراءات في األدب والفن، ص 91 

ــد عمارة، الهوية الحضارية ومفهوم العروبة،  - د. محم
مجلة الرافد، العدد، 100، ص38. 
- األعمال الكاملة، مج 1، ص 595 

ــة  ــتقبل نتحدث،مجل ــن أي مس ــد، ع ــي الحمي - د. زك
الرافد، ص 39 

- البردوني، األعمال الكاملة، مج 1، ص 597 
ــة، العدد37، ص  ــد والهوية الذاتي ــم الفكر، الجس - عال
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ــة الذاتية، مجلة  ــد والهوي - د. عز العرب لحكيم الجس

عالم الفكر، العدد، 37، ص 111. 
- البردوني، األعمال الكاملة، ص 600

- تركي الحمد، مجلة الرافد، مرجع سابق.
- البردوني، األعمال الكاملة، ص 600

ــي هذه المرحلة سؤاالً عصرياً ملحاً جاء بفعل السيطرة واستحواذ  يعد سؤال الهوية ف
ــرة إلى أمم  ــن أمم فاعلة مؤث ــدرات األمم وتحولها م ــي تلتهم مق ــة الت ــارة الحديث الحض
ــة مستسلمة ويأتي هذا السؤال بفعل الضعف والخفوت الحضاري لألمم والشعوب  تابع
ــرة الحضارية لألمة والتأثير  ــي خوفاً من موت الذاك ــة واإلسالمية وغيرها ـ ويأت العربي
ــاوالً طمس  ــة ومتطورة مح ــك اآلخر وسائل حديث ــة وقد أمتل ــي غيرها خاص ــل ف الفاع
ــاري في  ــالل االستعم ــًال عن االستغ ــه فض ــه وحضارت ــاً لهويت ــة ومكرس ــة العربي الهوي
ــة وتكريساً للضعف الصراع مع األخر ليس ظاهرة طارئة لكنها  الشعوب استغالالً وتبعي
ــة بالتفكك والضعف للحضارة العربية  ــد من مرحلة الضعف التي دبت في جسد األم تمت

اإلسالمية واتضح أكثر منذ قال المتنبي في وصف حال األمة من خالل حكامها. 
ــب لكنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام) فهذه من الصرخات األولى على ضعف األمة  (أران
وتراجعها وتجلت الصورة أكثرـ  من الوهلة األولى لدخول الحملة الفرنسية مصر حيث 
ــدس بحوافر الخيل واتسعت الصورة  ــت معها المراصد والمطابع لكنها داست المق حمل
إبان االستعمار األجنبي للوطن العربي والذي كان لألدب والفكر الدور األكبر في الحفاظ 
ــة ولكنه بلغ النضج حين أعلنت دولة إسرائيل عن أرض  ــى الهوية العربية واإلسالمي عل

فلسطين فسجل (عمر أبو ريشة بقصيدته الرائعة التي مطلعها):
 (أمتي هل لك بين األمم      منبر للسيف أو للقلم)
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٣٣--٣٣ سؤال الهوية يف شعر الربدوينسؤال الهوية يف شعر الربدوين

 جمع الباحث العلمي البريطاني في دراسته 
ــا والرياضيات  ــن علوم الحياة ـ البيولوجي بي

والفيزياء.
ــث في  ــه البح ــة اهتمامات ــي مقدم ــل ف وجع
ــى  بمعن ــة»،  الفلكي ــاة  الحي ــوم  «عل ــال  مج
ــن أن تكون موجودة  ــكال الحياة التي يمك أش

على الكواكب األخرى غير كوكبنا األرضي.
ــوان:  عن ــل  يحم ــذي  ال ــه  كتاب ــرّس  يك ــو  وه
ــه كيف نعيد بناء  ــة» الذي يبحث في «المعرف
عالمنا من الصفر، كما يقول عنوانه الفرعي، 
لمسألة كيفية النهوض بالحضارة اإلنسانية 

في حالة وقوع كارثة كبرى.
ــي اختارها عنواناً لكتابه  وعن «المعرفة» الت
ــي فيها  ــم الطريقة التي بن ــا: «فه ــب أنه يكت
ــي  الت ــارات  والمس ــادئ  المب ــم  ــا وفه عالمن
ــة، وليس في  ــا اليومي ــا حياتن ــت عليه س أِسّ
ــاس  ــي بالتأكيد دفع اآلخرين إلى اإلحس نّيت
بالذنب، ألنهم ال يعرفون قدراً كبيراً من العلم، 
لكنني أعتقد أنني أعطي لألشياء قيمة أكبر، 
ــة التي تعمل على  ــا أتعرّف إلى الكيفي عندم
أساسها، وأريد أن أتقاسم مع اآلخرين سحر 

ذلك».
تجديد تكنولوجي

ويطرح المؤلف في البداية عدداً من األسئلة 
ــأة هذا  ــى فج ــيجري إذا انته ــاذا س ــل: م مث
ــو غدت  ــاذا ل ــأة؟ وم ــه فج ــا نعرف ــم كم العال
ــينما عن  ــي قدمتها الس ــالم الت ــرات األف عش
ــا وليس  ــة أمامن ــة ماثل ــم حقيق ــة العال نهاي
مجرّد تهويمات على شاشة؟ وماذا لو اجتاح 
ــى ذلك من  ــاء قاتل؟ وبناء عل ــذا العالم وب ه
ــياق الحالي، ما  ــات، «عبثية» في الس فرضي

ــا من أجل بناء  ــنحتاج إليه المعارف التي س
الحضارة من جديد؟

ويشرح المؤلف أن الحضارة اإلنسانية و«ما 
ــع» تقوم على كّم كبير  تحتوي عليه من روائ
ــياق  ــكال التجديد التكنولوجي في س من أش
ــى اختراعات كبرى منذ  ــدد، واعتماداً عل مح
الثورة الصناعية الكبرى، ووصوًال إلى الثورة 

الرقمية.
لكن ال شيء يسمح بالقول، كما يرى، أن زوال 
ــد اليقين  ــيء يوّل ــتحيًال. وال ش ــذا كله مس ه
ــارف الضرورية  ــن المع ــوم م ــك الي ــا نمل أنن
ــة المتاحة لـ«إعادة  ــتخدام المواد األولي الس

بناء العالم من الصفر».
ويشرح المؤلف أن من سيكون عليهم «إعادة 
ــكالت غير تلك التي  البناء» سيواجهون مش
ــال،  المث ــبيل  س ــى  عل ــم.  أجداده ــا  واجهه
ــة المعروفة  ــة الجوفي ــروات الطاق ــتكون ث س
ــوب كما  ــك النض ــى األقل، على وش منها عل
ــاً. ومن ثم  ــرة حالي ــات المتواف ــد المعلوم تؤّك
ستكون «حضارة ما بعد الكارثة الكبرى التي 
ــارة خضراء ـ غير  ــد تحل باألرض هي حض ق

صناعية ـ بمحض عامل الضرورة».
ــن  ــة م ــلة طويل ــى سلس ــف إل ــير المؤل ويش
ــي  ــا، والت ــط بن ــي تحي ــواد الت ــياء والم األش
ــة إعادة بناء  ــالق منها في عملي ــن االنط يمك
ــع جوهرها  ــدرك في الواق ــا ال ن ــم، ولكنن العال
واستخداماتها، إّال تلك البادية للعيان. هكذا 
ــب التي نعرف  ــًال عن مادة الخش يتحدث مث
ــاء. لكن  ــية في البن ــا مادة أساس ــاً أنه جميع
ــتخدامات أخرى يمكن أن  دارنتيل يشرح اس
ــرّض العالم  ــون ذات فائدة جوهرية إذا تع تك

القائم كما نعرفه لكوارث كبرى مدّمرة.
إقالع حضاري

ــده المؤلف في تحليالته هو أن اإلقالع  ما يؤّك
ــر  ــون أكث ــوف يك ــد س ــن جدي ــاري م الحض
ــدو للوهلة  ــداً مما قد يب ــر تعقي ــة وأكث صعوب
ــى أولئك الذين يمتلكون  األولى، ذلك أنه حت
ــاالت اختصاصهم،  ــي مج ــة ف ــارف علمي مع
ــاج مواد  ــن على إنت ــوا قادري ــن يكون فإنهم ل

أساسية بسيطة ضرورية للحياة اليومية.
ــذا الكتاب في أحد جوانبه نوعاً من  ويمّثل ه
ــي» لتصنيع مواد ذات ضرورة  الدليل «العمل
ــر  ــًال. فكم من البش ــون» مث ــة كـ«الصاب ملّح
ــد يعرفون  ــه ولو كانوا ق ــون كيفية صنع يعرف
ــا صناعته؟  ــي تحتاج إليه ــواد األولية الت الم
ــي فترة  ــداً أهمية ذلك ف ــف مؤّك ــأل المؤل يس
ــر حضاري «تفتقر إلى الكهرباء،  إعادة تعمي

وبالطبع إلى شبكات اإلنترنت».
ــدرك  ــة، ن ــارف الضروري ــد المع ــى صعي وعل
ــار  ــا تث ــًال م ــي قلي ــمنت» الت ــادة «األس أن م
ــير المؤلف  ــا مهمة، إذ يش ــاؤالت حوله التس
ــمنت المائي  إلى أن اختراع ما ُيعرف بـ«األس
ــة  المقاوم ــتطيع  يس ــذي  ال ــي»  الهيدروليك
داخل البحار سمح باختراع الغواصات التي 
ــمنت  ــا أن «األس ــار، كم ــاق البح ــوب أعم تج
المائي» جعل الرومان قادرين على السيطرة 

على البحر األبيض المتوّسط.
ــالل من  ــة ت ــى صناع ــن عل ــوا قادري ــد كان لق
ــوع من  ــمنت المصن ــذا األس ــمنت»، ه «األس
ــب الرئيس  ــّكل العص ــية معّينة يش تربة كلس
الذي ما كان للحضارة الراهنة أن تقوم بدونه.

ــي هذا الكتاب هو  ــية ف أحد الجوانب األساس

ــي تفاجئ القارئ  ــر بالمعلومات الت ــه زاخ أن
ــات ذات فوائد  ــا معلوم ــته. لكنه ــر دهش وتثي
ــرة ما بعد  ــرّف في فت ــية للتص ــرى وأساس كب
ــاوز بأضعاف ما  ــوع حوادث كبرى قد تتج وق
عرفته البشرية في تاريخها كّله حتى الوقت 

الراهن.
عناصر واهتمامات

ــذا الكتاب  ــي عناها مؤلف ه ــة» الت و«المعرف
ــي تبحث في  ــت إذاً تلك الت ــي عنوانه ليس ف
ــفة واألخالق،  ــم ونظريات الفلس ــول العل أص
لكن باألحرى هي المعرفة التي تلّم بالعناصر 
األساسية، والتي ال بد منها من أجل توفير ما 
يؤّمن قدرة النهوض من جديد، «من الصفر»، 

لترميم منظومة القدرة على االستمرار.
ــوم  العل ــار  لمس ــاً  توصيف ــف  المؤل ــّدم  ويق
والتكنولوجيات، وما توّصلت إليه من الحلول 

للمشكالت المطروحة على العالم.
 لكنه يرّكز بشكل خاص على تلك المشكالت 
ــزال  ت ــي ال  والت ــى،  ــّد وال تحص تع ــي ال  الت
ــتفهام كبيرة بالنسبة إلى  تشّكل إشارات اس
ــتقبل العالم. والمشكلة  ــتقبل العلم ومس مس
ــا يمكن  ــون م ــر يجهل ــي أن البش ــرى ه الكب
ــد تهدد جميع  ــا من كوارث ق ــّل بعالمن أن يح

المكتسبات التي جنوها حتى اليوم.
المؤلف يف سطور

ــي بريطاني في  ــل باحث علم ــس دارتني لوي
ــطاً  ــاالت البيولوجيا الفلكية. أمضى قس مج
ــّدة بلدان، إذ  ــراً من طفولته متنقًال بين ع كبي
ــركة الطيران  ــاً في ش كان والده يعمل مهندس
ــة  ــهادة علمي ــى ش ــل عل ــة، حص البريطاني

ــا، من  ــاة، البيولوجي ــوم الحي ــال عل ــي مج ف
جامعة أكسفورد، ثم نال الدكتوراه بالفيزياء 

ــرأس  ــدن، ويت ــة لن ــن جامع ــات م والرياضي
تحرير مجّلة «البيولوجيا الفلكية».

ـــــــــة والــــــــعــــــــالــــــــم ـــــــــرف ـــــــــع امل
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