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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
3

�صدر حديثًا لعامل النف�س وال�صحفي العلمي 
الأمريكي دانيال غوملان كتاب جديد بعنوان 

لل�صفافية  القادم  الع�صر  البيئي:  "الذكاء 
اجلذرية"، ويحتل غوملان مكانة بارزة يف 

قائمة موؤلفي الكتب الأكرث مبيعًا.
وبح�صب �صفات �صالمة ب�صحيفة "ال�صرق 

الأو�صط" يقدم املوؤلف يف كتابه حتليال 
لالآثار اخلفية بعيدة املدى للمنتجات 

وال�صلع على البيئة وامل�صتهلك، والتي تلقي 
باأثارها ال�صلبية على اأو�صاع كوكب الأر�س 

املتدهورة من تلوث للبيئة وتزايد لظاهرة 
التغري املناخي والحتبا�س احلراري.

ويهدف املوؤلف من حتليله اأن نتبنى تغيريات 
جذرية اأ�صا�صية يف تعاملنا مع هذه ال�صلع 

واملنتجات ال�صتهالكية، مبا ي�صهم يف النهاية 
يف اإنقاذنا واأجيالنا النا�صئة وكوكب الأر�س 

من هذه الآثار ال�صلبية املتزايدة.
اأما الذكاء البيئي الذي يدعو اإليه املوؤلف 

فيتمثل يف اأن وعينا واإدراكنا العميق 
لالأزمات البيئية احلالية واملتزايدة التي 

يواجهها كوكب الأر�س، واملوؤثرة �صلبًا يف 
حياتنا احلالية وامل�صتقبلية، ويتمثل هذا 

الذكاء عند اتخاذنا لقرارات ال�صراء والتعامل 
مع ال�صلع واملنتجات، وذلك من خالل البحث 

عن اأبعادها واآثارها البيئية اخلفية بعيدة 
املدى. ويف كتابه يقدم املوؤلف عدد من الأمثلة 

لالأثار البيئية ملا ن�صرتيه ون�صتهلكه من �صلع 
ومنتجات دون معرفتنا بذلك، مثل بع�س 

م�صتح�صرات التجميل وم�صاحيق التنظيف 
واملواد البال�صتيكية املكونة من مركبات 

وعنا�صر كيميائية، التي قد توؤثر على البيئة 
و�صحة م�صتخدميها.

�صدر حديثًا عن م�صروع "كلمة" 
للرتجمة التابع لهيئة اأبوظبي للثقافة 

والرتاث الرتجمة العربية لكتاب 
غريت  التي  ال�صمكة  "القد..�صرية 

وجه العامل" تاأليف مارك كريلن�صكي، 
وترجمة عزيز �صبحي جابر.

يك�صف الكتاب العالقة الفريدة بني 
ذلك النوع من الأ�صماك والتاريخ 

الإن�صاين، منذ بدء عمليات ال�صيد، 
حيث �صاهم البحث عن �صمك القد 
يف الك�صف عن اأمريكا ال�صمالية، 
كذلك كان لهذه ال�صمكة اأثر عميق 

يف التطور الإقت�صادي الذي �صهدته 
نيواإجنلند و�صمايل كندا منذ بداياته، 

اأّما اليوم فقد اأ�صحى ال�صيد اجلائر 
تهديدًا متفاقمًا للُقد. كما يطرح 

املوؤلف كريلن�صكي تاريخه املكتوب 
بدقة، و�صخرية اأحيانًا، يف تناوله 

لق�صية طبق الُقد الأ�صلي، والع�صرات 
من الو�صفات الأخرى، ويتتبع 

كريلن�صكي يف تاريخه األفي عام من 
�صيد الُقد اجلائر والعالقة بني �صّماكة 

الُقد، وحقب واأحداث تاريخية من 
مثل: امل�صيحية يف الع�صور الو�صطى، 

واملراقبني امل�صيحيني، وال�صراعات 
الدولية بني اإجنلرتا واأملانيا على 

الُقد الأي�صلندي، والعبودية، وجتارة 
الدب�س، وتفكك الإمرباطورية 

الربيطانية، وتطور ال�صناعة ال�صمكية 
يف نيواإجنلند، وهو اإذ يروي هذه 
املعلومات باأ�صلوبه ال�صائق، يزود 

القارئ كذلك مبعلومات علمية نافعة.

عاد كتاب نادر مرة اأخرى اإىل اإحدى 
املكتبات بجنوب العا�صمة الربيطانية لندن 
وذلك بعد اأكرث من 30 �صنة تنقل فيها حول 

العامل مع قائد �صابق يف �صالح البحرية 
الأ�صرتايل. ووفقًا ل�صحيفة "الأنباء" ذكرت 

هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �صي" اإن 
القائد ال�صابق يف �صالح البحرية امللكي 

الأ�صرتايل رون روب كان قد ا�صتعار الكتاب 
املعنون بـ "مذكرات �صامويل بيبيز" من 

مكتبة والينغتون يف �صوتون عام 1981، 
وا�صطحبه معه اإىل هونغ كونغ قبل اأن 

يعود اإىل اأ�صرتاليا. كان روب قد ا�صتعار 
الكتاب عندما كان يخدم يف لندن مل�صاعدة 

ابنته يف م�صروع تعده، ومل يكت�صف اأنه 

مازال بحوزته اإل عندما كان ي�صتعد لتغيري 
منزله فات�صل مبدير املكتبة واأبلغه برغبته 

يف اإعادة الكتاب. ومن جانبها اأعلنت 
املكتبة اأنها لن تطالبه بالغرامة ب�صبب 

التاأخري، ويف حالة مطالبته بدفع الغرامة 
لكان توجب عليه دفع اأكرث من 1600 جنيه 

اإ�صرتليني.

عرض: جمال القيسي

اثارت البيئة املتاأزمة التي مر 
بها العراق منذ عام 2003 وحتى 

يومنا احلا�صر وما ترتب عليها من 
تداعيات كثرية القت ب�صاللها على 
الن�صاط العالمي مبختلف �صوره 

،خميلة الزميل الدكتور جليل وادي  
فانتج كتابا قيما نه�صت مبهمة 

طباعته جامعة دياىل وحمل عنوان 
 : املتاأزمة  البيئات  يف  " العالم 

حالة العراق " تناول فيه با�صلوب 
علمي ر�صني انعكا�س التغيريات 

التي �صهدها العراق خالل �صنوات 
الحتالل على البيئة العالمية 

التي �صهدت براأي املوؤلف حتول 
غري م�صبوق ، من اعالم احادي 
�صمويل يخ�صع لرقابة حكومية 

�صارمة ، اىل اعالم دميقراطي غري 
مقيد ب�صوابط وت�صريعات ويفتقد 
يف غالبه اىل ال�صعور بامل�صوؤولية 

نتيجة عدم تهيوؤ الذهنية العالمية 

ملمار�صة العمل العالمي يف اجواء 
جديدة غري معتادة .

وناق�س الكتاب من خالل اكرث من 
160 �صفحة تفا�صيل ومفردات 

متنوعة عن العالم العراقي موؤكدا 
انه اذا كانت حرية العالم تعد احد 

ابرز مظاهر الدميقراطية ، فاأن 
الوقوف على مواطن اخللل يف 

احلركة العالمية العراقية يك�صف 
يف جانب منه عن طبيعة املمار�صة 

الدميقراطية ، وبالتايل الك�صف 
عن الليات الدميقراطية التي قادت 

اىل اعالم منفلت ل يتوافق اداوؤه 
مع جوهر املفاهيم الدميقراطية 

التي يراد لها ال�صيوع يف املجتمع 
العراقي .

وبلور الكتاب جمموعة من 
الهداف التي اراد  املوؤلف 

الو�صول اليها تلخ�صت يف التعرف 
على مظاهر اخللل التي �صابت 
احلركة العالمية بعد احداث 
التغيري ال�صيا�صي يف العراق 

، وتبيان النعكا�صات ال�صلبية 
للحركة العالمية يف البيئات 

املتاأزمة على حرية العالم ، ف�صال 
عن حتديد ال�صباب التي تقف 

وراء تلكوؤ احلركة العالمية يف 
اداء الوظائف اجلوهرية لالت�صال 

اجلماهريي والك�صف عن ابرز 
التوظيفات ال�صيا�صية لالعالم يف 

البيئات املتاأزمة مع بيان الكيفيات 
التي تعامل بها العالم مع ق�صيتي 

الثقافة والتنمية وت�صخي�س 
امل�صامني املهمة التي اغفلتها اأو 

ان�صغلت عنها و�صائل العالم 
العراقية .

ت�صمن الكتاب اربعة ف�صول 
تناول الول منها طبيعة الداء 

العالمي اثناء الحتالل المريكي 
للعراق فيما تناول الثاين العالم 

اجلديد وامل�صروع الثقايف ، 
و�صلط  الف�صل الثالث ال�صوء على 
العالم الدميقراطي وغياب وظيفة 

التنمية ، ثم اعطى الف�صل الرابع 

والخري ف�صحة جميلة للبحوث 
امليدانية التي اجراها املوؤلف 

والتي تناول البحث الول فيها 
املراأة والعالم يف البيئات املتاأزمة 

.. درا�صة يف معوقات العمل 
م�صخ�صا املعوقات التي حالت دون 

ممار�صة العالميات العراقيات 
لعملهن العالمي على الوجه 

الكمل بو�صفهن قائمات بالت�صال 
، فيما تناول البحث الثاين الذي 

حمل عنوان " اجتاهات املراأة 
العراقية يف البيئات املت�صددة 

ازاء �ص�صورتها يف الف�صائيات 
العربية " م�صاهدة املراأة العراقية 
للمحطات الف�صائية �صمن متغري 

النظر  " ب�صرف  املت�صددة  " البيئة 
عن نوع هذه البيئة " املكونات 

الطائفية " وهذا املو�صوع يكت�صب 
اهمية بالغة لتاأثريه على جممل 

ق�صايا املراأة  العراقية والتي 
منها تراجع مكانتها والنظر اليها 
نظرة دونية ، وم�صادرة حريتها 

و�صعف م�صاركتها يف الن�صاطات 
الجتماعية والر�صمية با�صتثناء 

الوظيفة التي غالبا ما تكون 
تعليمية .

ويخل�س الكتاب اىل ان البيئة 
ال�صيا�صية املتاأزمة يف العراق 

التي انتجها الحتالل القت على 
العالم م�صوؤولية  ج�صيمة  لميكن 

النهو�س بها ال يف حال توظيفه 
بنحو علمي ووطني ل�صيما يف 

عملية التخفيف من حدة الزمات 
واعادة التوازن النف�صي للجمهور 

القلق مما يحيق به من خماطر 
ف�صال عن الوظائف التقليدية  

الخرى التي يقوم بها العالم .
وعموما جنح الكتاب الذي حرث 

يف ار�س بكر ويف بيئة ا�صتثنائية  
يف تهياأة قاعدة من الفكار 

واملعلومات التي ميكن من خاللها 
تناول جزئيات هذه الظاهرة 

بالتحليل ا�صتنادا اىل املناهج 
العلمية املتبعة يف املجال العالمي.

سمكة غيرت عالم نفس أمريكي يناقش "الذكاء البيئي"االعالم في البيئات المتأزمة .. جهد علمي يحرث في ارض بكر
العالم

حتت عنوان "عا�صقة احلرية" �صدر لالأديبة 
غادة ال�صمان كتاب ي�صم اأخر اإبداعاتها من 

ن�صو�س اأدبية تت�صمن اأفكارها وحتليالتها، 
كما �صدرت لها الطبعة الـ 13 من كتابها الأول 

قدري". "عيناك 
وبح�صب �صحيفة "القد�س العربي" �صدرت 

اأي�صا الطبعة الرابعة من كتاب "الرغيف ينب�س 
كالقلب" والذي حمل يف �صفحاته جذور 

روايتها "بريوت75" ال�صادرة يف مار�س/ 
اآذار 1975 والتي تنباأت فيها عّرافة ال�صمان 

اللبنانية. الأهلية  "خاتون" باحلرب 
اأهدت ال�صمان جديدها اإىل كل من "يخرتقهم 

احلب كاخلنجر... اإىل كل الذين يوؤمنون 

مثلي... باأن احلب لي�س �صك عبودية 
للمحبوب... بل هو فعل حرية".

يف كتابها اجلديد تر�صم الكاتبة مالمح الرجل 
ال�صرقي وجت�صد حالته املتعددة التي من 

خاللها ي�صعى لفر�س ترهيبه وحتى ترعيبه 
على املراأة.

وحتت عنوان "اإنه احلبيب، اأعّز الأعداء" 
كتبت:

ر�صمت حلبيبي ع�صفورًا فر�صم يل قف�صًا.
ر�صمت له امراأة ، فر�صم يل قيدًا.

ر�صمت له بحرًا واأفقًا، فر�صم يل �صجنًا.
ر�صمت له طائرة ورقية ركبت فيها وحّلقُت،

فر�صم بندقية و�صوبها نحو طائرتي الورقية..

"عاشقة الحرية".. آخر إبداعات غادة السمان

استرالي يعيد كتابا بعد 30 عاما من إستعارته

اأ�صدر م�صروع "كلمة" للرتجمة 
التابع لهيئة اأبوظبي للثقافة 

والرتاث كتابًا جديدًا بعنوان 
"الغ�صن الذهبي" درا�صة يف ال�صحر 

والدين، للموؤلف �صري جيم�س 
جورج فريزر قام برتجمته اإىل 

اللغة العربية الدكتور حممد زياد 
كبة الذي ح�صل موؤخًرا على جائزة 

ال�صيخ زايد للكتاب يف دورتها 
اخلام�صة 2010-2011، و�صيتوفر 

الكتاب خالل معر�س اأبوظبي 
الدويل للكتاب يف جناح م�صروع 

"كلمة". 
يتناول الكتاب تطور املعتقدات 

الدينية منذ اأقدم الع�صور ويربطها 
بتطور الفكر الب�صري وي�صنفها 

اإىل ثالث مراحل: ال�صحر والدين 
والعلم. كما ي�صلط ال�صوء على 

كل مرحلة ويدر�صها بالتف�صيل ثم 
يعر�صها مدعومة باأمثلة من خمتلف 

القبائل وال�صعوب البدائية. ويفرد 
املوؤلف م�صاحة وا�صعة من الكتاب 

لدرا�صة العالقة بني ال�صحر والدين 
عند البدائيني يو�صح فيها باأن هناك 

نقاطًا م�صرتكة بينهما، ل�صيما يف 
حماولة تف�صري الظواهر الطبيعية 

وال�صيطرة عليها. 
ويعزو املوؤلف كثريًا من املمار�صات 

الدينية والجتماعية احلالية اإىل 
عادات وثنية مغرقة يف القدم نراها 

مثاًل يف اإ�صعال النريان احتفاًل 
بالنقالب ال�صم�صي يف ال�صيف 

وال�صتاء، وي�صوق اأي�صًا اأمثلة 
اأخرى كثرية ي�صتفاد منها، مثل: اأن 
النار متثل ال�صم�س، واأن العجالت 

املحرتقة متثل حركتها الدائرية، 
ويبني اأن عادة تقدمي القرابني هي 
يف الواقع عادات وثنية تقوم على 

اإحراق قرابني حية من احليوانات، 
واأحيانًا من الب�صر، تقربًا من اإله 

معني اأو طمعًا يف حتقيق غاية 
معينة. 

وي�صهب الكاتب يف احلديث 
عن مفهوم الروح عند البدائيني 

والفراعنة يف م�صر القدمية، كما 
يناق�س فكرة تقم�س الروح لأج�صاد 

الب�صر اأو ال�صجر اأو اأ�صياء جامدة 
كاحلجر يف بع�س الثقافات، 
وي�صوق كثريًا من احلكايات 

ال�صعبية املتداولة عند بع�س القبائل 
البدائية يف اآ�صيا واإفريقيا وقبائل 

الهنود احلمر يف اأمريكا. 
والكتاب جدير بالقراءة من 

الناحيتني الأكادميية والثقافية، فهو 
مرجع مهم يف علم الأنرثوبولوجيا 
لأنه يتناول قطاعًا وا�صعًا من تطور 
الفكر الب�صري والتاريخ الإن�صاين، 
يبني اأ�صل كثري من العادات املتبعة 

بني خمتلف ال�صعوب يف ع�صرنا 
احلا�صر، فهو كتاب غني باملعلومات 

ي�صتحق قراءة متاأنية ودقيقة 
لالطالع على جانب مهم من تاريخ 

الإن�صان وثقافته مازال غام�صًا 
بالن�صبة اإىل الكثريين.

يتحدر فريزر "1854-1941" من 
اأ�صرة وا�صعة الرثاء عا�صت يف 

مدينة غال�صكو باأ�صكتلندا، وتلقى 
تعليمه يف جامعة غال�صكو اأوًل 

حني كانت نظريات ت�صارلز داروين 
رائجة، والفكر ينعم باحلرية، 

فدر�س العلوم الكال�صيكية وهي 
الفل�صفة والفل�صفة الطبيعية، ثم 

تابع درا�صته يف جامعة كامربيدج 
ويف ميدل متبل يف لندن، ويف عام 

1907 توىل من�صب رئي�س ق�صم 
الأنرثوبولوجيا الجتماعية يف 
جامعة ليفربول، لكنه ما لبث اأن 

تخلى عنه.
ا�صتوحى فريزر من اأعمال �صديقه 

وليم روبرت�صون �صميث الرائدة عن 
الأديان القدمية فكرة ن�صر مقالت 
عن العادات ال�صعبية "الفولكلور" 

والأنرثوبولوجيا، وكر�س وقته 
للبحث املعمق، فكتب مقالت للطبعة 

التا�صعة من املو�صوعة الربيطانية، 
اثنتان منها عن املحرمات 

والطوطمية احتلتا مكانة بارزة يف 
عمله ال�صخم.

�صرع فريزر بعدئذ يف تاأليف كتاب 
بعنوان "الغ�صن الذهبي" الذي 
ن�صر عام 1890 يف جزاأين، ومل 

يكن الكتاب ذاك �صوى م�صودة عمل 

اآخر يحمل العنوان عينه اأجنزه 
عام 1915 مع اأجزاء اإ�صافية ظهرت 

تباعًا حتى عام 1939، كما و�صع 
فريزر كتابًا �صغريًا بعنوان "مهمة 
النف�س" خل�س فيه اإىل اأن الإميان 
باخلرافات الذي و�صفه باأنه "راأي 

كاذب" �صاعد الب�صرية بت�صجيع 
احرتام ال�صلطة، واأدى بالتايل اإىل 

منع كثري من اأ�صكال العنف.
ترجم كتاب "الغ�صن الذهبي" 

الأ�صتاذ الدكتور حممد زياد كبة، 
وهو من مواليد حلب عام 1951، 
وحا�صل على درجة الكتوراه من 

جامعة لندن عام 1979، مار�س 
مهنة التدري�س يف جامعتي حلب 

والالذقية، ويعمل حاليًا يف جامعة 
امللك �صعود باململكة العربية 

ال�صعودية، وله العديد من الرتجمات 
واملوؤلفات. 

منح الدكتور حممد زياد كبة جائزة 
ال�صيخ زايد للكتاب – فرع الرتجمة 

– يف دورتها اخلام�صة لعام 2011، 
كما منح جائزة موؤ�ص�صة الكويت 

للتقدم العلمي لعام 2002.

الغصن الذهبي فراق اليبلغه الحنين
عرض: اوراق

عندما نحزم المتعة ون�صد الرحال بعيدا عن موطن،عن 
انتماءات عن جذور عرقية،فاأنه يكون بحق فراق ليبلغه 

احلنني.عن هذه املرثية احلزينة مرثية الق�صر الجباري من 
الهوية كتب لنا الكاتب العراقي طاهر ظاهر حبيب ق�صته 

الق�صرية )فراق ليبلغه احلنني(وتعترب هذه الق�صة حلقة 
�صمن �صل�صلة من الق�ص�س اخلم�صة ع�صر يف كتابه الذي 
حمل نف�س عنوان الق�صة..تناول يف هذه الق�صة ق�صية 

النذار باحلرب..حينما ارحتل حممود)بطل الق�صة( مع 
ابوه وباقي عائلته خارج اأ�صوار الفاو هروبا من مقدرات 

الحتالل تاركني وراءهم اأ�صالء منزل وحديقة متيب�صة 
بالوح�صة مفرو�صة باحلزن و�صاحة مدر�صة تنتظر هم�س 

جر�صها الخر�س وب�صع كلمات لتخرج من ثغر حماط 
باأ�صالك �صائكة..

وت�صمن الكتاب جمموعة من الق�ص�س نذكر منها)�صانع 
الأبدان-وهم العيون-رقنوا قيد احلزن –فراق ليبلغه 

احلنني-رماد ابي�س-عنوانات احلرمان (وغريها.ووفق 
الكاتب يف نقل �صورة وافية بطريقة خمت�صرة مبعاين 

كثيفة واأ�صلوب يخلو من الغمو�س.
�صانع الأبدان

اأ�صتهل الكتاب بق�صة �صانع الأبدان ذلك الذي ي�صنع 
اأقفا�س البالبل لأبناء املحلة اأيام الربيع التي ي�صنعها من 
جريد �صعف النخيل يبداأ الق�صة يف و�صف عفوي للزقاق 

ملا يدور من احداثه اليومية الربيعية يلقي نظرا هنا فيجد 
امراة ت�صرخ على طفل يريد العبث من باحة ال�صطح ويدير 

بنظره هناك فيجد �صانع الأبدان يتنقل بني الأ�صطح ينرث 
اأج�صاد القفا�س لري�صم لنا �صورة حياة جديدة مت�صحة 

بورود واأع�صا�س بيو�س الطيور بعيدا عن زجمرة املدافع 
وفزع العيون خلف ثقوب مفاتيح البواب عند طرق 

جمانني التبليغات حل�صور ندوات ال�صادرين واحلاملني.
وتداخلت احداث الق�صة يف حمادثة جميلة بني �صانع 

الأبدان و�صيدة متلك رقة الورود املجروحة وعزمية امل�صي 
قدما نحو ربيع اأروع ،ق�صة توقظ تفاوؤل طاملا غاب عن 

حماجرنا ..
رقنوا قيد احلزن

بنف�س  �صيحات المل التي نادى بها طاهر ظاهر حبيب يف 
ق�صته �صانع الأبدان اأنتقل بنا انتقالة جذرية اىل مدينة 

لبا�صها الر�صمي احلزن ،حيث رقنوا قيده فق�صة الولد 
يتيم الم والنخلة �صارت من ق�ص�صنا اليومية ،ق�صة القدر 
الجباري الذي يرمي الرباعم يف ح�صن يف غري اأ�صتعداد 

للح�صانة ..
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يف ثالثمائة و�صتني �صفحة من 
القطع املتو�صط ، �صدر كتاب " 

التحديث والدميقراطية والإ�صالم 
�صريين  " د.  املحررين  من  " لكل 

.ت. هنرت " و " هوما مالك " 
، عن مركز الدرا�صات الدولية 

وال�صرتاتيجية بالعا�صمة 
الأمريكية وا�صنطن ، من 

ترجمة امين حامد ، وتقدمي 
اأحمد ولدعبدالله ، وهو يحمل 
درا�صات متخ�ص�صة ملجموعة 

من الباحثني الغربيني والعرب ، 
حول العامل الإ�صالمي ، وعالقة 

الإ�صالم املغلوطة يف اأعني الغرب 
مبدى اإمكانية حتقيق كل من 

التحديث والدميقراطية ، وقد 
ق�صم املحرران الكتاب اإىل ثالثة 
اأجزاء ؛ جاء اجلزء الأول منها 
حتت عنوان " ق�صايا جذرية " 

وا�صتمل على درا�صات لكل من " 
تيموثي ماكدنيل ـ ميهران كامرافا 

ـ تامارا�صون ـ جون و.فول ـ 
فالنتني م. موجادام " ، وجاء 
اجلزء الثاين حتت عنوان " 

من الداخل واخلارج : العوامل 
التي توؤثر على التحديث واإر�صاء 
الدميقراطية يف العامل الإ�صالمي 

لكل  درا�صات  على  وا�صتمل   ، "
من " اإليزابيث يكارد ـ برو�س 

و.فاركو ـ جياكومو لوت�صياين ـ 
بيرت نونينكامب ـ حممد اأيوب " 

، اأما اجلزء الثالث والأخري فجاء 
حتت عنوان " درا�صات ميدانية " 
وا�صتمل على درا�صات لكل من " 

�صعد الدين اإبراهيم ـ فريد ر.فون 
ديرميهدن ـ عثمان بكر ـ �صريين 

ت.هنرت ـ بيناز توبراك ـ مهرداد 
هاجياجي ـ �صوكا اأونومي�صيلي " . 

م�صاهمة ا�صتثنائية 
من خالل تقدمي الكتاب ، والذي 

جاء بقلم اأحمد ولد عبدالله ـ 
باعتباره املمثل اخلا�س لالأمني 

العام لالأمم املتحدة لغرب اإفريقيا 
وقت �صدور الكتاب ـ يدرك القارئ 

اأن هذا الإ�صدار هو م�صاهمة 
ا�صتثنائية يف اإطار النقا�س 

اجلاري يف الغرب واأمريكا حول 
الإ�صالم والإ�صالميني وامل�صلمني 

، وال�صوؤال املتكرر لدى هوؤلء عن 
كيفية التعاي�س مع اأكرث من 1.2 

مليار م�صلم موزعني يف �صتى بقاع 
الأر�س ، بحيث يتناغم التاريخ 
والقت�صاد وال�صيا�صة وق�صايا 

التنمية يف كل ابحاث ودرا�صات 
الكتاب ، دون بحث عن تربيرات 

للحكومات يف العامل الإ�صالمي اأو 
دفاع عنها ، بل على العك�س اإطالع 

القاريء على " اأنه بعد مرور 
خم�صة عقود من جهود التحديث 

، ل يزال العامل الإ�صالمي قابعًا 
يف املوؤخرة ، ولي�س وراء البلدان 

الغربية املتقدمة فح�صب ، بل وراء 
عدد من دول �صرق اآ�صيا اأي�صًا " ، 
كما اأن هذا الكتاب ياأخذ خطوات 

اإ�صافية نحو حتليل الفجوة 
املوجودة بني التحديث واإر�صاء 

الدميقراطية يف العامل الإ�صالمي 
، وما ي�صتتبع هذه الفجوة من 

تداعيات تنطوي على تبعات اأمنية 
متثل ال�صغل ال�صاغل لوا�صعي 

ال�صيا�صات ، ل �صيما بني الدول 
الكربى خا�صة الوليات املتحدة 

الأمريكية وبع�س الدوائر القيادية 
يف العامل الإ�صالمي ذاته . 

ال�صيوعية والإرهاب 
وتتحدث " �صريين هنرت 

برنامج  مدير  بو�صفها  " ـ 
الإ�صالم التابع ملركز الدرا�صات 

ال�صرتاتيجية والدولية ـ عن 
التحديث واإر�صاء الدميقراطية 

يف قطاعات كبرية من العامل 
الإ�صالمي وفيما وراءه من البلدان 

النامية ، باعتبار كل ذلك �صحية 
من �صحايا تطورات بع�س 

الأحداث العاملية ، والتي ياأتي يف 
مقدمتها �صقوط جدار برلني يف 

9 ت�صرين الثاين 1989 وما تبعه 
من �صقوط الأنظمة ال�صيوعية 
يف اأوروبا ال�صرقية ثم انهيار 
الحتاد ال�صوفييتي يف كانون 

الول 1991 ، وهو ما اأدى لظهور 
اجتاهات انف�صالية يف البلقان 
ون�صوب نزاعات يف البو�صنة 

وكو�صوفو وال�صي�صان ، اإ�صافة 
للنزاعات الداخلية واخلارجية 

بني دول القوقاز وو�صط اآ�صيا ، 
وبدًل من اأن يجلب الن�صحاب 

ال�صوفييتي من اأفغان�صتان ال�صالم 
والأمن ، انتهى الأمر اإىل حرب 

اأهلية مدمرة واإىل �صعود طالبان 
وقراءتهم املختزلة لالإ�صالم 

ومواقفهم غري املت�صاحمة مع 
الغرب وقطاع كبري من املجتمع 

الإ�صالمي ، وثانيًا ت�صاوؤل فر�س 
ال�صالم العربي الإ�صرائيلي يف 

اأعقاب اغتيال اإ�صحق رابني 
رئي�س الوزراء الإ�صرائيلي عام 
1995 ، وثالثًا هجمات احلادي 

ع�صر من ايلول 2001 والتي 

نفذها اإرهابيون ينتمون لتنظيم 
القاعدة ، كل تلك التطورات ك�صفت 

عن مدى تق�صري الغرب ـ ب�صبب 
الن�صغال ب�صقوط ال�صيوعية ـ 

يف اإدراك اأزمة العامل الإ�صالمي 
باأبعادها الجتماعية وال�صيا�صية 

والثقافية . 
نحو الدميقراطية

وت�صيف " هنرت " اأنه نتيجة 
قيام الوليات املتحدة وحلفاوؤها 

بالتدخل يف اأفغان�صتان يف 
ت�صرين الول 2001 ، ثم قيامها 

كذلك باإ�صقاط نظام �صدام ح�صني 
العراقي يف اذار 2003 ، اأ�صبحت 

الوليات املتحدة واملجتمع 
الدويل اأطرافًا معنية ب�صكل 

مبا�صر بعملية بناء الدولة والأمة 
والتحديث واإر�صاء الدميقراطية 

يف اأفغان�صتان والعراق ، كما 
وجهت تداعيات ما بعد 11 

ايلول اأنظار املجتمع الدويل اإىل 
امل�صكالت امللحة اخلا�صة بالتخلف 

وال�صتبداد يف العامل الإ�صالمي 
، وهو ما دفع الوليات املتحدة 

لتبني خطة عمل طويلة الأمد 
لت�صجيع اإر�صاء الدميقراطية 

والتحديث يف ال�صرق الأو�صط 
بالتعاون مع جمموعة الثماين 

، ولكن اأظهرت التجربة يف 
اأفغان�صتان والعراق ـ بح�صب ما 

تذكر هنرت ـ املع�صالت الكامنة 
يف عملية بناء الدولة والأمة 

والتحول اإىل الدميقراطية ، مبا 
يف ذلك التوتر بني مقت�صيات 

احلفاظ على النظام واحلرية ، 
بحيث كان على املجتمع الدويل اأن 

يتعامل مع امل�صكالت واملع�صالت 
ذاتها التي ع�صفت بالبلدان النامية 
يف ال�صنوات اخلم�صني املا�صية بل 
لأكرث من قرن يف بع�س احلالت . 

الثقافة والتنمية 
وحتت هذا العنوان ناق�س الباحث 
" هيرث ديجان " " نظريات الثقافة 
والتنمية " معربًا عن راأي البع�س 

يف اأن التداخل بني الإ�صالم 
والثقافة يف البلدان الإ�صالمية 

اأحلق ال�صرر بنموها القت�صادي 
والجتماعي وال�صيا�صي ؛ حيث 

اأكد ديجان اأن اإثبات ذلك لي�س 
بالأمر ال�صهل ؛ فهو يتطلب فهم 

كيفية عمل القوى الثقافية يف 
املجتمع ، واملدى الذي ميثله الدين 

يف ت�صكيل الأمناط التقليدية 
للحياة ، وعما اإذا كانت الثقافة 

الإ�صالمية تعد عائقًا يف وجه 
تطور البلدان الإ�صالمية من عدمه 

، وهو ما يجب طرحه من خالل 

ثالث نقاط : اأوًل وجوب ف�صل 
" على  " الثقافة  " عن  " الإ�صالم 

اعتبار اأنها يف العامل الإ�صالمي 
مثال للتقليدية ) التم�صك بالتقاليد 

( ، واأن مناذج ال�صلوك التقليدي 
التي تت�صكل من خالل التدين 

وينظر اإليها يف الغالب على اأنها 
مقاومة للتغيري ، تتحول هي 

نف�صها مبرور الزمن اإىل تعبري 
ثقايف مغاير ، ثانيًا اإدراك التباين 

القت�صادي والثقايف يف نطاق 
العامل الإ�صالمي ؛ فاأو�صاع العمل 

وامليزة التناف�صية يف ماليزيا 
تختلف عن تلك التي يف الدول 

ال�صرق اأو�صطية ومن ثم فالتاأثري 
الإ�صالمي لي�س متجان�صًا ول 

مطلقًا ، ثالثًا اأهمية اعتبار الركود 
القت�صادي يف العامل الإ�صالمي 

مرتبطًا بالقيود التقليدية 
املفرو�صة على ال�صباب ، واأن 

احلداثة والدميقراطية متثالن 
قوة عاملية فعالة ل ميكن جتاهلها 

، واأنه ل فرار من منع الروؤى 
الدولية غري ال�صليمة وكذلك مفهوم 

ال�صتثنائية الثقافية لالإ�صالم 
وامل�صلمني ، من تقوي�س ال�صعي 

من اأجل اإحداث تغيري واقعي 
وهادف . 

ا�صتنتاجات الكتاب 
وي�صتطيع القاريء اأن يح�صل 

من الكتاب على جمموعة من 
ال�صتنتاجات املهمة يف اإطار 

البحث عن طبيعة العالقة بني 
التحديث والدميقراطية يف العامل 
الإ�صالمي ؛ منها تو�صل الباحثني 
اإىل اأن الإ�صالم لي�س متحجرًا كما 

اأنه لي�س منغلقًا دون التطوير ، 
وهو يف حد ذاته ل يعادي احلداثة 
ول التحديث ول الدميقراطية ، بل 

هناك عنا�صر يف الإ�صالم وتراثه 
الفكري جتعله من�صجمًا ومتوافقًا 
مع التحديث والدميقراطية ، واأنه 

ينبغي عند مناق�صة دور الإ�صالم 
يف اإعاقة اأو م�صاعدة التحديث 

، فمن ال�صروري تو�صيح اأي 
اإ�صالم واأية حداثة ودميقراطية 
حمل النقا�س ، فمن الوا�صح اأن 

القراءات املختزلة واملتطرفة 
لالإ�صالم تتعار�س مع الدميقراطية 

التحررية ومع احلداثة يف حالة 
تعريف الأخرية باأنها علمانية 

حم�صة للمجتمع واإنكار اأي 
دور عام للدين ، ومنها اأي�صًا اأن 
احلروب والثورات والتدخالت 
اخلارجية يف العامل الإ�صالمي 

، اأدت اإىل تاأخره يف مرحلة 
التحديث ، ومن ثم التاأثري بال�صلب 

كنوز المدى
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اىل ثالثة اجزاء مبقدمة واأربعة  اأبواب  ،وقد جاء يف املقدمة : )) عار 

على من وهب النطق املمّيز للغايات اأن يطلب رتبة دون الرتبة الق�صوى 
ويقول كفى بالعلم �صرفا اأن كال يدعيه وباجلهل �صعة  اأن كال يترباأ منه 

. والن�صان اأن�صان بالقوة  اأذا مل يعلم فاإذا علم كان اأن�صانا بالفعل (( 
وو�صف الطب بانه علم امللوك يتوارثونه ومل يخرج منهم خوفا على 

مرتبته ، وهو يو�صح �صبب تي�صريه امور هذا العلم للنا�س بانه حاول 
ك�صر ا�صتئثارالبع�س له من غري امل�صلمني فعزم على ابانة ا�صراره للنا�س.

 وخ�س املقدمة بتعداد العلوم الطبية وال�صيدلنية، وتكلم يف الباب 
الول من الكتاب عن ا�صا�صيات الطب ومداخله، و اأفرد الباب الثاين 

لقوانني الفراد والرتكيب وما ينبغي عليه من اخلدمة �صحقا وقليا وغليا 
وجمعا واأفرادا  ...الخ ،   وتكلم يف الباب الثالث عن املفردات واملركبات 
وما فيها من منافع واأ�صرار ورتبها مع  هوياتها  ورتب ذلك على حروف 
املعجم ، وخ�س الباب الرابع بالمرا�س وما يخ�صها من العالج وب�صط 

العلوم وما يخ�س العلم من النفع والمزجة وما له من عالجات .
 يقع كتاب التذكرة يف ثالثة اجزاء ويف حوايل �صبعمائة �صفحة وقد 

اورد النطاكي فيه الكثري من الن�صائح العامة مثل منعه لتناول  اخلبز 
احلار لحداث العفونة والبخار وما عهد من جمعه �صرر كاجلمع بني 

�صمك ولنب و قال ب�صرورة حماذاة الفم مبايتناوله وت�صغري اللقمة وطول 
امل�صغ واأن ل يدخل غذاء على  غذاء قبل م�صغه ، وقال اأن من يباكر 

بالغداء ول يتما�صى يف الع�صاء ولياأكل على المتالء فامنا ياأكل ليعي�س.
  كان النطاكي اأمينا يف عر�س التجارب التي �صبقته يف علمي الطب 

وال�صيدلة  واأ�صوليا يف طريقة  نقده ،واأ�صافاته  
على ن�صو�س �صواه 

 و�صع النطاكي لنف�صه خطة  قال اأنها تتاألف من ع�صرة قوانني يف علم 
ال�صيدلة وهي : 

1- ذكر ا�صم الدواء باأل�صن متعددة ليعم نفعه 
2-ماهيته من لون ورائحة وطعم وتلزج وخ�صونة ومال�صة وطول وق�صر

3- ذكر ح�صنه ورديئه
4- ذكر درجة الدواء

5- ذكر منافعه يف �صائر اع�صاء البدن
6- ذكر كيفية الت�صرف به مفردا اأو مع غريه

7- ذكر م�صاره
8- ذكر ما ي�صلحه 

9- ذكر املقدار املاأخوذ منه مفردا اأومركبا  بكل هيئاته
10-ذكر ما يقوم مقام الدواء من بدائل 

 وكل هذه القوانني تعد علمية اىل حد كبري وقد ا�صاف اليها اأمرين : 
ر للتناول  اتقاء لف�صاده بعد  الول هو الزمن الذي يعد به الدواء ويح�صّ

حت�صريه ، والثاين مكان تواجد الدواء، ومن اأين يجلب.  
 ويعد الباب الثالث من كتاب داود الهم لنه يت�صمن املفردات والقرب 

مرتبة على حروف املعجم وهو يورد املئات من ا�صماء النباتات ال�صاحلة 
للعطارة ال�صيدلنية و�صائر اجزاء احليوانات وال�صخور املخت�صة 

بعنا�صر كيمياوية مفيدة
وداود يف كل عمله  املبهر مت�صع العطاء �صديد التدقيق يف ا�صول الدوية 

وت�صمياتها وتركيباتها ومنافعها
وذكرت  )) التذكرة (( الكثري من الو�صفات العامة لنواع ال�صفوف 

والرتياق وال�صعوط واملراهم واملعاجني والدهانات والكحال واللعوقات 
وال�صربة .

 ويف التذكرة حكايات واأ�صافات لي�صت من الطب اأو ال�صيدلة يف �صيء 
مثل ذكر منازل الكواكب وبروجها والرقى والتعاويذ والدعية واحلديث 

عن اجلغرافيا والفلك لكن )) تذكرة داود (( يظل كتابا بالغ الهمية يف 
بابه لمناف�س له فيما قدمه للعلم والعلماء بالقيا�س اىل زمنه.

تذكرة اولي االلباب
والجامع للعجب العجاب
تاأليف: داود النطاكي

مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

باحثو الكتاب يحذرون الشعوب اإلسالمية من 
رفض صور التحديث والديمقراطية لمجرد الشك 
في أصولها الغربية 

المحرران يدعوان الغرب إلصالح النظام 
مة للدول  االقتصادي العالمي وجعله أكثر مالء
النامية ودول األغلبية المسلمة

على  �صمات عملية التحديث 
ذاتها وعواملها وح�صيلتها مبا 

فيها اإمكانية اإفرازها لإر�صاء 
الدميقراطية ، ومن ال�صتنتاجات 

املهمة اأي�صًا اأنه ل توجد عالقة 
�صبية بني التحديث واإر�صاء 

الدميقراطية ؛ مبعنى اأن يوؤدي 
هذا اإىل ذاك بال�صرورة ، اإذ كانت 

هناك دميقراطية مثل اأملانيا 
النازية والحتاد ال�صوفييتي ، 

وهناك بع�س الدول مثل اليابان 
يف ظل حكم ميجي وال�صني 

ال�صعبية وتايوان وكوريا 
اجلنوبية و�صنغافورة وبع�س 

دول اأمريكا الالتينية اأجنزت 
التحديث يف ظل اأنظمة �صمولية 

وا�صتبدادية . 
معاجلات مقرتحة 

ويف اخلتام يقدم الكتاب بع�س 
املعاجلات املقرتحة بخ�صو�س 

العامل الإ�صالمي ؛ منها اأنه 
ل ينبغي للدول وال�صعوب 
الإ�صالمية رف�س احلداثة 

والدميقراطية ب�صبب اأ�صولها 
الأجنبية املفرت�صة ، بل يجب 

اأن تعمل هذه ال�صعوب والدول 
على تطوير ن�صخة خا�صة بها 

من احلداثة من خالل عملية 

تنب انتقائي للعنا�صر الأ�صا�صية 
للتحديث وحتويلها اإىل مناذج 

مقبولة ثقافيًا ، واأنه يجب العمل 
على اإحياء ما ميلكه الإ�صالم 

من تراث فكري ومنتجات 
عقالنية وعلمية ، وترويج ذلك 
، وبالتايل اإثبات اأن العقالنية 

ومن ثم احلداثة ل تتعار�صان مع 
الإ�صالم ، كما يجب على القوى 

الدولية الكربى روؤية حتديث 
العامل الإ�صالمي على اأنه ي�صب 

يف م�صلحتها على املدى الطويل 
؛ لذلك يجب عليها الكف عن 

دعم احلكومات غري النيابية ، 
وبذل جهود اأكرب حلل اخلالفات 

الإقليمية التي تعد ذريعة لتعاظم 
الع�صكرية املعوقة للتحديث ، 

ويعد ال�صراع العربي الإ�صرائيلي 
اأبرز هذه اخلالفات ، واأخريًا 

يجب اإ�صالح النظام القت�صادي 
العاملي جلعله اأكرث مالءمة للدول 

النامية مبا فيها الدول ذات 
الأغلبية امل�صلمة ، ومن ثم اإلغاء 

ممار�صات التمييز التجاري ، 
وت�صهيل احل�صول على راأ�س املال 

والتكنولوجيا . 

نفى أن يكون اإلسالم عائقًا في طريق التحديث أو الديمقراطية:

التحديث والديمقراطية واإلسالم 
عرض: صفاء عزب

عرض: اوراق 
عن الدار العربية للعلوم بالتعاون مع دار اأزمنة، 

�صدرت للقا�س والروائي العراقي لوؤي حمزة عبا�س 
روايته املو�صومة)مدينة ال�صور( بواقع 156 �صفحة 

من القطع املتو�صط.
تت�صدى الرواية ملرحلة مهمة يف حياة العراق 

واملنطقة، وتلتقط يف �صردها ال�صيق حلظات اإن�صانية 
فارقة،ت�صهد على ال�صعود الق�صري لنمط من احلياة 

ما يزال اأثره �صاخ�صًا يف جمرى حياتنا الراهنة.
حول روايته اجلديدة 

يذكر الروائي لوؤي 
حمزة عبا�س"مدينة 

ال�صور ت�صتعيد عقدًا 
من ال�صنوات،عقد 

ال�صبعينيات احلافل يف مدينة الب�صرة، بحياة اأنا�صها 
و�صورها وحوادثها املتقاطعة،وهي تتخذ من املعقل 

املدينة/ امليناء بوابة لأحداثها، وم�صرحًا لتغريات 
احلياة التي ت�صهد تف�صيالتها ح�صورًا ُيرثي الرواية 

ومينحها ظالًل موؤثرة وهي تتحّرك يف املنطقة 
الفا�صلة بني الوقائع التاريخية ووقائع اخليال"

وي�صيف"تلك املنطقة ت�صتدعي �صمن بناء الرواية 
�صخ�صيات عا�صت املرحلة واأثرت يف جمرى 

وقائعها، واأخرى ُت�صتدعى من خارجها بفاعلية 
�صردية لتحكي حكايتها وتوؤ�صر دورها يف بناء 

العمل الروائي الذي اتخذ 
من ال�صورة الفوتوغرافية 
مادته الأ�صا�س، �صورة بعد 

�صورة تتوا�صل الرواية، 
وبني �صدق ال�صورة 

وكذبها تن�صج حكايتها"
يذكر ان لوؤي حمزة عبا�س 
من مواليد الب�صرة 1965 

�صدر له: 
على دراجة يف 

الليل،العبيد،مالعبة 
اخليول،اغما�س العينني/

ق�ص�س
الفري�صة،كتاب 

املراحي�س،�صداقة النمر/
روايات

�صرد المثال،�صلوان 
ال�صرد،بالغة التزوير/

درا�صات نقدية

مدينة الصور
رواية جديدة لـ )لؤي حمزة عباس(
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ويف كتابه )ق�صيدة النرث واإنتاج 
الدللة – ان�صي احلاج اأمنوذجا ( 
ي�صري املوؤلف الدكتور عبد الكرمي 

ح�صن يف مقدمة الكتاب اإىل حر�صه 
يف قراءة جتربة ان�صي احلاج 

ال�صعرية وروؤيته يف التاأ�صي�س 
لق�صيدة النرث، مبينا البواعث 

املو�صوعية لختياره احد رواد 
هذه الق�صيدة واأهمية جمموعته 
ال�صعرية )لن(التي ا�صتقر الراأي 

على درا�صتها والتوقف على مراحل 
ن�صجها وا�صتكناه ما فيها من جتديد 

وابتكار.
ففي الف�صل الأول املعنون بـ) تدجني 

الن�صو�س ( والذي ي�صم احد ع�صر 
حمورا، يدر�س الباحث يف املحور 
الأول )البوؤرة واإنتاج الدللة( يف 

ق�صيدة  )اأ�صلوب(، حيث ينطلق 
من بوؤرتها الدللية التي تت�صكل من 
�صور ثالث ا�صماها بطفولة املراأة ، 

وطبيعتها الزاهية وكينونتها الفرحة 
وهو يقدم قراءة حتليلية لهذه 

الق�صيدة يف�صح عما فيها من كثافة 
دللية هائلة، كثافة تنتج الدللة 

بالبوؤر – الكلمات .
ويف املحور الثاين ) الغروت�صيك 
واإنتاج الدللة ( يقف الباحث عند 

ق�صيدة ان�صي احلاج )الغزو(اإذ يبني 
اأن هذه الق�صيدة متثل �صدمة اأوىل 

على امل�صتوى النحوي، و�صدمة 
اأخرى على م�صتوى الدللة . 

والق�صيدة تقليد �صاخر ملفهوم الفخر 
ال�صائد، ومو�صيقاها كما يقول عبارة 

عن )نوتات(يحيد بع�صها بع�صا .
ويف املحور الثالث )ال�صورة واإنتاج 

الدللة (يتناول الدكتور عبد الكرمي 
ح�صن ق�صيدة ان�صي احلاج )يف اإثرك 

( مبينا خ�صائ�س ال�صورة ال�صعرية 
يف هذا الن�س وما فيه من �صورة 

مقنعة، �صورة داخل �صورة، اأو 
�صورة وراء �صورة .ومن مزاياها 

اأننا ن�صتطيع اأن نراها اأو نت�صورها 
حتى لو كانت باطنية نف�صية، وتاأتي 

ال�صورة من التقاء دالني، الأول 
واقعي تقريري والثاين جماز 

املجرد املح�صو�س، وبني اأن لل�صورة 
ال�صعرية عند ال�صاعر عدة اأمناط 

تتمثل يف :
1. الت�صبيه الذي يويف بال�صورة 

البيانية عند ال�صاعر. 
2. الدللة التي تنفتح معها براعم 

ال�صورة يف ار�س الثنائية ال�صدية .
3.املوقف ال�صعوري املعرب عنه 

بالدللة امل�صعة من داخل الن�س، 
وقدرة الن�س على امتالك اللحظة 

الإن�صانية التي يتقرب فيها املحب من 
املحبوب.

ويف املحور الرابع )ال�صجل 
املفرداتي واإنتاج الدللة ( يو�صح 
الباحث يف قراءته لق�صيدة ان�صي 

احلاج )ل بقى ( اأن ال�صورة ال�صعرية 
هي قوام ال�صعر، ول ميكن اأن 

نت�صور �صعرا من دون �صورة، ويف 
هذه الق�صيدة هناك متيمة اأو حرز 
يت�صبث به ال�صاعر من اجل البقاء 
يف وجه كل املحاولت لتدجينه، 

وافرتا�س الإن�صانية فيه . وان عذرية 
الق�صيدة لي�صت يف  بالغة وجوهها 

البالغية، على وفرتها، ولكنها يف 
بالغة اأخرى، يف �صجل اآخر هو 

ال�صجل املفرداتي. 
ويف املحور اخلام�س )التع�صيق 

واإنتاج الدللة( يدر�س الباحث 
مقطعا من ق�صيدة )خطة(  ويبني 
اأن الق�صيدة و�صف حلال العا�صق 

الذي ترتعد فرائ�صه خ�صية اأن 
ي�صده املع�صوق، وهي مقلوب لعبة 

)ال�صتغماية( . واللعبة املتعارف 
عليها يف جمتمع ال�صاعر اأن تكتم 

املراأة م�صاعرها، ولكي تكتمل اللعبة 
،ففي الق�صيدة خطتان، خطتها 

القائمة على الغنج والدلل وخطته 

القائمة على اأن ل يقع يف فخ خطتها.
وان الق�صيدة تاأتي يف جمل اأربع 

متداخلة . الأوىل والثالثة منها كيان 
واحد والثانية والرابعة كيان اآخر، 

وبالتع�صيق بني الكيانني تنقطع 
اخليطية، وبانقطاعها يتحول ما 

كان ميكن اأن يكون جمرد �صرد اإىل 
ق�صيدة .

ويف املحور ال�صاد�س )البوؤرة مرة 
اأخرى(  يعود الباحث اإىل درا�صة 

البوؤرة يف ن�س ان�صي احلاج 
)رحلة تفقد( ويو�صح اأن بوؤرة 
هذه الق�صيدة ترتكز على تفقد 

لرحلة العالقة بني الرجل واملراأة 
منذ اآدم وحواء حتى زمن الق�صيدة 
وهي متثل تفقد لرحلة اجل�صد عرب 
التاريخ، وعالقة اجل�صد مع اجل�صد 

كما ي�صري اإىل اأن بدء الق�صيدة 
�صورة غريبة تر�صم املجرد 

باملح�صو�س،  فال�صورة الأوىل 
تر�صم املجرد باملح�صو�س، وال�صورة 

الثانية تر�صم املجرد فقط ومن 

املتمف�صل بني هاتني ال�صورتني، 
�صورة املراأة، و�صورة املتعة تبداأ 

الدللة عملها وتبداأ املفاتيح حركتها 
يف الأقفال. 

ويف املحور ال�صابع )النحو واإنتاج 
الدللة( يقف لباحث على ن�س 

)عملي(، وبني تفتح الدللة بني يدي 
النحو، فالنحو هو احلامل، والدللة 

هي املحمول، وكلما تعددت اإمكانيات 
القراءة النحوية، تعددت اإمكانيات 

القراءة الدللية، وان الن�س املفتوح 
نحويا مفتوح دلليا، ويتو�صل 
الباحث اإىل اأن للبنية الإيقاعية 

تاأثريا يف احلامل النحوي اإذ تتج�صد 
العالقة النحوية من احتمايل التقرير 

وال�صتفهام ،م�صريا اإىل اأن كل 
انزياح يف البنية النحوية يف�صي 

اإىل انزياح يف الدللة تنتج منه دللة 
جديدة. 

ويف املحور الثامن )الأ�صطورة 
واإنتاج الدللة( يتتبع الباحث 

ق�صيدة )ن�صيد البالد( اإذ يدر�س 
مالحمها الأ�صلوبية ونزوعها نحو 

لغة الأ�صطورة والتعبري عن الواقع 
العربي من خالل اأ�صطرته مبا فيه 

من احباطات وتناق�صات، فالأنا�صيد 
التي ي�صمنها ن�صه هي اأنا�صيد 

وطنية تعودنا على ترديدها بعد 
كل حرب وهزمية، فال�صاعر يتعامل 
مع املقتطفات التي يلتقطها من تلك 

الأنا�صيد بنربة �صاخرة، والأمل 
يعت�صر ذاته ،فهناك ا�صم البالد 

واخلائن والنداء والكفاح مفردات 
يكت�صف فيها القواعد التوليدية 

والتحويلية، وكيف يتعامل ال�صاعر 
يف ا�صتثماره العالقات العميقة 

يف التعبري عن موقفه من احلياة 
ورف�صه للمذلة، وي�صري د.عبد الكرمي 

ح�صن اإىل اأن الرف�س لدى ان�صي 
احلاج رف�صان، رف�س لالأ�صطورة 
املوؤ�ص�صة ورف�س لل�صائد املت�صق، 

وبني اأن العالقة بني ال�صاعر وبالده 
هي عالقة تراجيدية، الرتاجيديا 

�صراع ل حل له، �صراع ل ينتهي اإل 
مبوت البطل.

ويف املحور التا�صع )الأ�صطورة 
مرة اأخرى( يتناول الباحث ق�صيدة 

)زو�س( وهي كما ي�صري �صفر يف 
الأ�صطورة، وكل م�صتقبل فيه ي�صد 

اإىل ما�صيه، وكل اندفاعة اإىل الأمام 
انعطافة اإىل الوراء، خطوة تتقدم، 

خطوة تنثني، والأ�صطورة يف روؤيا 
ان�صي احلاج هي حترير من عبودية 

الكمال .
واأ�صار اإىل اأن الأ�صطورة يف �صعره 
هي دال يكت�صب مدلوله من ال�صياق 

ال�صعري، �صياق احلب، حيث يعيدنا 
الن�س ال�صعري اإىل الن�س الغائب، 

وي�صرتك الن�صان يف جمال دليل 
ت�صبح معه )افروديت( رمز احلبيبة، 

وتنتج الدللة من هذا التقاطع بني 
الرامز واملرموز .

ويف املحور العا�صر )البناء واإنتاج 
الدللة( ي�صتعر�س الباحث ق�صيدة 

)فردة حذائها (، حيث يو�صح اأن 
امل�صتوى النحوي يف الق�صيدة يقوم 
على ظاهرة التثليث يف بناءين، بناء 
اأول، وبناء نظري،  يف�صي التقاوؤهما 

اإىل البنية الكلية للق�صيدة .
اأما امل�صتوى الدليل فينتج 

م�صتويات عدة تتلخ�س يف :
ا. البناء الأول : يقوم على مكونات 
واحدة متكررة مع بع�س التلوينات 

التي تدخل على ف�صالت املكون ما 
قبل الأخري .

ب. البناء الثاين : البناء النظري : 
يقوم على تثليث يف�صي اإىل نوع من 

التوازن مع البناء الأول .
ج. ال�صورة ال�صعرية : هناك خم�س 
�صور �صعرية يف الن�س تقوم  ثالث 
منها على اآلية الت�صبيه مما ميكن اأن 
يعطي انطباعا اأوليا بفقر ال�صورة 

ال�صعرية ، اأو جنوحها نحو املبا�صرة 
اأو املرئي .

ويف املحور احلادي ع�صر )التداعي 
واإنتاج الدللة( يبني الباحث دور 

ان�صي احلاج يف اإنتاج ق�صيدة النرث 
ون�صجها باملفهوم الفني يف الثقافة 

العربية ويوؤكد انه اأول من كتب 
هذا اللون من ال�صعر وفق املقايي�س 

الفرن�صية وممن ب�صروا وحر�صوا 
على كتابتها، وممن احت�صنها يف 

جملة )�صعر( عام 1966م، وقد 
اقتدى يف ذلك باأهم منتجيها اآنذاك 
رامبو ، مي�صو،  ارتو، بريتون وقد 

انطوت الريادة فيها على م�صالة 
اأخالقية اإن مل تكن ثقافية ،وقد 

بداأ هذا الإقرار بتلك الريادة من 
امل�صلمات التي ي�صتحقها ان�صي 
احلاج، ول�صيما يف جمموعته 

ال�صعرية )لن(  والتي اأطلق عليها 
ت�صمية ق�صيدة النرث يف بداياتها 

الأوىل يف جملة �صعر، وهذا يوؤكد 
�صرف النت�صاب اإىل تلك املجلة .

ويف الف�صل الثاين )كرم ...وقطاف( 
يقف د. عبد الكرمي ح�صن على 

البوؤرة يف اأوليتها والدللة التي 
تعرب عن لعنة الواقع ولوثة اجلنون 

ويوؤكد اأن الدللة هي مدخل ل غاية 
له، اأنها مدخل اإجباري، ولكنها نقطة 

و�صول .
كما ي�صري الباحث اإىل اأن �صعر 
احلاج ينبج�س من �صخر وان 

اأ�صفى املاء ما كان  من ال�صخر، 
فالق�صيدة عامل �صغري يحتفي 

مبخلوقاته يف اختالفها وائتالفها 
،يف تنافرها وجتاذبها، مبا يف�صي 

اإىل التناغم املكتفي بذاته والذي 
ن�صميه الن�س .

كما ا�صتقراأ القواعد الأ�صد ر�صوخا 

يف تاأ�صي�س الدللة و�صلتها 
بالدر�س النحوي، فالنحو كما 

يقول يحدد الدللة بوجهها، يحدد 
م�صاراتها واأبعادها ويفتح اأزرارها 
واأكمامها والنحو هو القنوات التي 

يتنف�س من خاللها الدللة. وان 
العمل على لغة ال�صعر يفرت�س عمال 

على اللغة .على نحوها و�صرفها 
،على اإعرابها واعجامها، على 

تقاليبها وتراكيبها، وعلى ما تفي�س 
به من دللت .

وي�صري اإىل اأن قارئ �صعر ان�صي 
احلاج ي�صعر بال�صدمة التي تتج�صد 

يف طريقة تعامله مع النحو، ويف 
تفاوت الأدوات التي يوظفها 

ال�صاعر لها، والتقنيات التي يريدها 
خلدمتها .فالتجربة النحوية يف 

�صعره تعتمد التجريب الذي ل 
ينتهك النحو .بل ينهكه، ي�صتنفذ 

القاعدة وي�صل بالقاعدة اإىل احلد 
الذي ل ي�صتطيع معه اأن ينكرها .
كما اأن الدللة ميكن اأن تتح�صل 
من خالل �صورة املجاز وجماز 

ال�صورة، وما يرتبه نحو القواعد 
من عالقات تنفتح بوا�صطتها 
الطريق اإىل العوامل ال�صعرية 

الأرحب، لذلك تبدو الق�صيدة عند 
ان�صي احلاج كتابة طويلة تت�صمن 

جملة طويلة ممتدة ،هي جملة ترتد 
اأ�صداء عنا�صرها يف كل ما حتفل 

به من �صور ودللت، وبالتايل فان 
جملة الق�صيدة تتعانق يف كل دليل 
من حيث تتعانق ال�صور، وتتنا�صل 

الواحدة من الأخرى مبا يعيد اإىل 
ال�صورة الكلية .

ومن خ�صو�صيات الق�صيدة عند 
ان�صي احلاج اأن معظم كلماتها من 
النوع الذي ل ي�صيء لكنها ما اإن 

يالم�صها �صعاع كلمة م�صيئة حتى 
تبداأ �صيئا ف�صيئا بالإ�صعاع .

كما يوؤكد الباحث اأن لالهوت 
والفل�صفة تاأثريا يف جت�صيد 

العالقة بني هذين الجتاهني، 
فاملجتمع خزان الدللة ،والفرد هو 
من يولد منه ول يتوقف عند قيمة 

اأو اأخرى من القيم ال�صائدة، بل 
هو يتعدى ذلك اإىل البناء الكلي يف 

ت�صكالته الأ�صا�صية فكرا وعقيدة، 
و�صلوك ثقافة، وثقافة �صلوك .

ويف اإح�صا�س مرهف تتغذى 
الدللة، ل من الالهوت لتوهنه، بل 

من الفل�صفة لتتقوى بها .
فالقيم ال�صائدة يف املجتمع، 

اإن�صانية املراأة، والفتقار اإىل 
ال�صفافية يف العالقات، هي من 

املو�صوعات املهمة يف �صعر ان�صي 
احلاج .

لقد ا�صتطاع ال�صاعر انتهاك الكالم 
مبحاورة الالهوت وكان حواره 

عنيفا و�صادما، حيث بقي يف 

منت�صف الطريق بني احلكمة 
املجو�صية واحلكمة العربية .

ويف الف�صل الثالث )ق�صيدة النرث 
والإيقاع اخلفي( ي�صري الباحث 

اإىل ناأيه عن تناول الإيقاع الداخلي 
لق�صيدة النرث، معلال ذلك بكرثة 

الإحلاح على هذا امل�صطلح يف 
الدرا�صات املعا�صرة بحيث اأ�صبح 

اإيراده ف�صفا�صا ومملول حد 
البتذال، وا�صتطاع و�صط هذه 

ال�صبابية ا�صتعمال امل�صطلحات 
التي تف�صي اإىل حقيقة الإيقاع يف 

ق�صيدة النرث باجرتاح م�صطلح 
اآخر ا�صماه )بالإيقاع اخلفي(.
فالإيقاع الداخلي تتثاءب فيه 

م�صطلحات التكرار والتوازن 
والتقابل والتناظر، وتتجاذب معها 

م�صطلحات اجلنا�س والبيا�صات 
والفراغات، وكلها مظاهر ب�صرية 

�صمعية بامتياز وهذا يعني اأن 
) داخليتها ( لي�صت داخلية اإل 
بالقيا�س اإىل ما هو اقل منها 

داخلية اأو ا�صد نفورا وظهورا .
وان ما اأريد اأن اج�صه بنف�صي هو 

الإيقاع اخلفي بكل ما ينطوي 
عليه من عنا�صر يف طليعتها اإيقاع 
الدللة، وهو ين�صا من التقابل بني 
جملتني تنفي احدهما الأخرى يف 

�صل�صلة تاأليفية واحدة .
 وميكن التما�س الظواهر الإيقاعية 
يف بنية ق�صيدة النرث وتعريتها من 
خالل درا�صة اإيقاع البنية النحوية 
اأول، واإيقاع بنية ال�صمائر ثانيا، 

واإيقاع البنية الدللية العميقة 
ثالثا. كما بني الباحث اأن ق�صيدة 

النرث عند ان�صي احلاج تعتمد 
منطق التدفق، وللتدفق اإيقاعه، 

واإيقاعه هو ما تنت�صر عليه 
مكونات ال�صكل اجلديد.

وق�صيدة النرث تختلف يف ق�صدها 
عن الأجنا�س التي ينطوي عليها 

النرث، فق�صيدة النرث، عندما ت�صرد، 
ل تهدف اإىل ال�صرد، لن امل�صرود 
فيها يتحول اإىل وحدة �صعرية،  

وهي ن�س مكتوب بعالمات 
�صعرية خا�صة ميكن ت�صميتها بـ 
)الوحدات ال�صعرية ال�صغرى( ، 
وان اجلوهري يف ق�صيدة النرث 
هو ال�صورة �صواء اأكانت واحدة 

حتملها عالمة �صعرية ب�صيطة، 
اأم متعددة حتملها عالمة �صعرية 

�صخمة .وان هذه ال�صور هي 
املدلولت التي تنتظم يف اإيقاع 

ق�صيدة النرث ،وهو اإيقاع ل ي�صل 
اإىل من يغلق عليه م�صاماته، 

وي�صل اإىل كل من يريد )الإ�صغاء( 
اإليه .

يذكر اأن هذا الكتاب يقع يف  )285(
�صفحة من القطع املتو�صط وهو 

�صادر عن دار ال�صاقي.

من يقراأ؟ من يكتب؟ من ميار�س عادة �صراء الكتاب؟
ا�صئلة متلك �صرعيتها يف حلظتنا املعا�صرة ال�صاحبة جدا، ورمبا 

توؤ�صر خلال عميقا يف �صرتاتيجيات م�صتقبل البناء الثقايف، لن هذا 
البناء لياأتي من فراغ وليوؤ�ص�س على اوهام، واح�صب ان ال�صعي اىل 

�صناعة عادات فاأعلى للقراءة والكتابة و�صراء الكتب وبناء املكتبات 
هو مقدمة جتاوز الت�صحر الثقايف، التما�س ا�صباب تكري�س هذه 

العادات يف البنيات العميقة للوعي الن�صاين، وبالتايل تاأمني �صروط 
حتويلها اىل ممار�صات وبرامج ميكن ان تتبناها الدولة الر�صمية يف 
�صياق تخطيطها للعمران الثقايف، ف�صال عن �صرورة تفعيلها من قبل 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين، اذ ترتبط هذه التبديات الر�صمية واملدنية 
من خالل ماتعك�صه من فاعلية  على م�صتوى تنمية وعي الراأي العام، 

وعلى م�صتوى  تنمية الوعي داخل املدار�س وال�صر واملنتديات وغريها 
من احللقات املجتمعية.

الت�صكيك باهمال ظاهرة القراءة وانح�صار الكثري من اثارها، توؤ�صره 
جمموعة كبرية من ال�صتبيانات وجمموعة اخرى من الظواهر التي 

ترتبط باعداد طبع الكتب وحمدودية اقتناء هذه الكتب خا�صة الكتب 
التي تعنى بالثقافات املعرفية والفكرية والدبية وال�صيا�صية. قد يقول 

البع�س ان هذه الظاهرة ا�صبحت �صائعة وان امناط تلقي الثقافات 
باتت خمتلفة وغري خا�صعة لقيا�س معني، والبع�س الخر يقول ان 

تاأثري الف�صائيات وتاأثري)امليديا( بات وا�صع الثر اي�صا يف اعادة انتاج 
عالقة املتلقي مب�صادر ثقافاته ومعلوماته. والبع�س قد يتهم م�صادر 

انتاج الكتاب وانحيازها اىل ا�صاعة امناط معينة حتت �صغط توجهات 
جتارية او اجتماعية او رمبا �صيا�صية!! مقابل اهمالها ن�صر الكتاب 

الثقايف وتعزيز طرائق اعالنه والتقليل من ا�صعاره الباهظة ليتمكن 
العديد من النا�س من �صرائه ب�صهولة. والبع�س الخر اي�صا يتهم 

جهات ر�صمية ب�صعف �صيا�صتها الثقافية واهمالها جوانب مهمة تتعلق 
بانتاج الكتاب وت�صويقه وعقد التفاقيات الدولية والقليمية والعربية 

التي ميكن ان توفر م�صادر ا�صافية لتوريد الكتاب اجلديد، وبالتايل 
التعرف على م�صادر معرفية جديدة، ورمبا هناك بع�س اآخر يتهم 

اجلهات احلكومية يف اهمالها للمناهج الدرا�صية التي ت�صكل اللبنة 
الوىل لتعريف الطفل مب�صادر القراءة واملعرفة، و�صرورة احلر�س 
على ان تكون هذه املناهج ذات فعالية تربوية وثقافية وتعليمية يف 

اآن واحد وبالطريقة التي ت�صهم يف تعزيز الوعي املبكر للطالب، ف�صال 
عن اهمال املدار�س ذاتها لتكري�س عادات ثقافية كانت ماألوفة، مثل 

املكتبة املدر�صية واحلر�س على ادامتها، وامل�صرح املدر�صي والعمل على 
تن�صيطه وايجاد فر�س حقيقية ملناف�صات �صنوية بني املدار�س وتقدمي 

مكافات جمزية للفائزين، تنمية الن�صاط املدر�صي بعيدا عن امناطه 
التقليدية وو�صع �صياقات فاعلة للنهو�س به، وكذلك التن�صيق مع 

وزارات مثل الثقافة وال�صياحة والثار لعداد برامج وا�صعة تبداأ من 
تاأمني ن�صاطات ثقافية م�صرتكة اىل تاأمني الكتب ولتنتهي عند القيام 

بزيارات منظمة لالثار لتعريف الطالب بهويتهم التاريخية.
ان تربير تدين ظاهرة القراءة لميكن قبولها حتت اية حجج كانت، 
لنها تعك�س خلال يف ا�صول البناء احل�صاري ا�صا�صا، مثلما تعك�س 

وعيا قا�صرا يف التعاطي مع �صروط وديناميات �صناعة امل�صتقبل، اذ 
هذا امل�صتقبل يبداأ من املعرفة، واملجتمعات التي تنمو فيها املعارف 

والثقافات احلرة تتدنى فيها مظاهر التخلف والعنف واحلروب، 
مقابل �صعود قيم الوعي والنماء والرفاهية وتكري�س قيم املواطنة 

واحلقوق والعدل وامل�صاواة. واح�صب ان هذه ال�صورة ت�صعنا جميعا 
امام م�صوؤولياتنا، واهمية ان ن�صع �صناعة الثقافة يف �صياق انتاج 

عامل جديد تنه�س فيه املمار�صات والربامج التي ترفع من �صاأن املعرفة 
والثقافة واهمية تعلمهما، وهذه ال�صناعة تبداأ من الت�صريع الذي 

يعطي للربنامج قوة القانون، وانتهاء باجلهد التنفيذي الذي ينبغي 
ان تنه�س به املوؤ�ص�صات الر�صمية لت�صييد اطر جديدة فاعلة ت�صهم يف 

خلق تنميات حقيقية، ووعي جديد، وم�صوؤوليات جديدة تكون الثقافة 
الن�صانية املنفتحة على احلياة وقيمها م�صدرها ال�صا�صي الذي يقف 

بوجه ثقافات املوت والرهاب والعنف واخلراب..

صناعة القراءة
علي حسن الفواز

أنسي الحاج أنموذجاقصيدة النثر وإنتاج الداللة .. 

كما أن الداللة يمكن أن تتحصل من خالل صورة المجاز ومجاز 
الصورة، وما يرتبه نحو القواعد من عالقات تنفتح بواسطتها 
الطريق إلى العوالم الشعرية األرحب، لذلك تبدو القصيدة عند 
انسي الحاج كتابة طويلة تتضمن جملة طويلة ممتدة ،هي جملة 
تترد أصداء عناصرها في كل ما تحفل به من صور ودالالت.

تأليف: الدكتور عبد الكريم حسن 
عرض : عبد األمير خليل مراد

مازال الحديث عن قصيدة النثر 
يحظى بجانب مهم في الفكر النقدي 
المعاصر، وقد كتبت في هذا الميدان 
دراسات متعددة تناولت مراحل 
تطور هذه القصيدة ومحاولة 
استقصاء الظواهر الخفية في بنيتها 
والمفاهيم التي انطلقت منها ،كما 
ان هناك ابحاثا مهمة توقفت عند 
خصائصها الفنية التي منحتها صفة 
الشعر .
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الكاتب يثني على العولمة ، 
لكنه يعترف بمساوئها في إطار 
حكم عربي غير رشيد 

الديونطولوجيا تعني ترسيخ 
قيم المهنة في نفوس العاملين 
بالدولة ، وتمثل وسيلة إصالح 
وإنجاز 

الكاتب ذو حيثية اقتصادية 
وعلمية وتربوية ، تجعل من 
كتابه دليال مرشدًا إلصالح 
االقتصاد العربي 

الكتاب يدعو إلى وضع 
ستراتيجية عربية ثقافية 
وحضارية في مجاالت العلم 
والفكر والفن

 ومن ثم فهو يقدم الو�صفة العملية 
لهذا النجاح لتطبق على املوؤ�ص�صات 
القت�صادية والجتماعية وبالتايل 

على املجتمع العربي باأ�صره ، 
م�صتلهمًا حقيقة تلك القدرات 

والطاقات العربية  الكامنة ، والتي 
يرى فيها قدرة عربية هائلة يف 

ا�صتطاعتها بناء �صرح احل�صارة 
الإن�صانية املعا�صرة ، و�صمان 

م�صتقبل اأف�صل لالأجيال العربية 
ال�صاعدة والقادمة ، يف اإطار وعي 

عربي ر�صمي و�صعبي قادر اأي�صًا 
على خلق دينامية جديدة تعيد 

لالأمة دورها الفاعل وم�صاهمتها 
الإيجابية . جدير بالذكر اأن الذي 

قدم للكتاب هو الدكتور الفنان 
فاروق ح�صني وزير الثقافة 

امل�صري ال�صابق .  
الكاتب والكتاب 
ي�صتمد هذا الكتاب اأهميته 

املو�صوعية من �صخ�صية موؤلفه 
ال�صيخ حممد بن عي�صى اجلابر 

املولود يف اململكة العربية 
ال�صعودية عام 1959 ، والذي 

يعد اأحد كبار رجال الأعمال 
الدوليني على جميع امل�صتويات 
املالية واخلريية ؛ فهو موؤ�ص�س 

 MBI ورئي�س موؤ�ص�صة
اإحدى    International

كربيات املجموعات القت�صادية يف 
 MBI العامل ، وموؤ�ص�س وراعي
  Al Japer Foundation
وهي املوؤ�ص�صة التي ترعى العديد 
من امل�صاريع الإن�صانية والثقافية 

الكبرية عرب العامل مثل دعم 
اجلامعات وتوفري املنح الدرا�صية 
وتطوير مناهج التعليم يف البالد 

العربية ، بالإ�صافة لكونه موؤ�ص�س 
 London Middle East

الدرا�صات  معهد   Institute
ال�صرقية وكر�صي الدرا�صات 

ال�صرقية يف جامعة لندن ، و�صريكًا 
فاعاًل لليون�صكو يف العديد من 
م�صاريعها الثقافية والرتبوية 

الكربى يف العامل العربي ، 
وحا�صاًل على عدة �صهادات 

متخ�ص�صة يف العلوم والآداب ، 
وحما�صرًا يف العالقات الدولية 
والإدارة والتنمية امل�صتدامة يف 

جامعة هوبكن�س/ وا�صنطن ، 
والكلية اجلامعية UCL/ لندن 

، وكلية العلوم ال�صيا�صية ني�س 
ـ فرن�صا ، ومن ثم فخال�صات 

اأطروحاته يف هذا الكتاب، والتي 
اأكدت على اأن العرب قادرون 

على حتقيق التنمية القت�صادية 
والجتماعية وجعلها اأكرث قدرة 

على الندماج يف القت�صاد العاملي 
والتعامل مع التجمعات ال�صيا�صية 

والقت�صادية الإقليمية والدولية 
جديرة بالهتمام والإقناع . 

املقدمة 
ا�صتهل املوؤلف مقدمة الكتاب بعبارة 

للمهامتا غاندي ، ذات مغزى 
عميق يف اجلانبني القت�صادي 
والجتماعي ، تقول " هناك يف 
العامل ما يكفي حلاجة اجلميع ، 
ولكن ل ميكن اأن يكون هناك ما 

يكفي جل�صع الكل " ، ثم يوؤكد اأنه 
بالرغم من ال�صورة التي يظهر بها 

العامل العربي كم�صتهلك بامتياز .. 
يلب�س ما يحيك .. ياأكل ما ل ينتج 

، وي�صتخدم ما ي�صنع اإىل حد كبري 
، اإل اأن هذا الو�صع " الظاهر " 

يخفي حتته تنوعًا وتفاوتًا بالغَى 
التعقيد تعي�صهما املجتمعات 

العربية ، يحمالن يف باطنهما 
تغيريات نوعية وديناميكية  

حمركة ل�صرائح املجتمع العربي ، 
بحيث تقفز بع�س هذه ال�صرائح 

فوق املراحل ؛ �صعيًا نحو التطور 
وحت�صني ظروف احلياة واللحاق 

بالركب العاملي ، ومن ناحية اأخرى 
يعرتف املوؤلف بغربة العربي يف 
وطنه مقارنة بالغربي يف وطنه، 

خا�صة يف ح�صور الفقر واجلهل ، 
وا�صعًا و�صفته اخلا�صة للخروج 

نحو مرحلة املواطن احلر وال�صيد 
و�صاحب القرار ، عن طريق التحرر 

ـ اأوًل ـ من ثقافة املوؤامرة والقدرية 
وال�صلفية ، والعرتاف ـ ثانيًا ـ 

بالآخر واحرتامه ، والعودة اإىل 
املواطن املنتج  يف املجتمع املنتج 

ثالثًا . 
عرب الأم�س واليوم 

وحتت عنوان " العرب بني الأم�س 
واليوم " ، ا�صتعر�س املوؤلف 

يف ف�صل الكتاب الأول ، اأوجه 
احل�صارتني ؛ العربية والإ�صالمية 

، وكيف اأنه على مدى �صتة قرون 
، كانت احل�صارة العربية / 

الإ�صالمية ح�صارة عاملية ، منفتحة 
على ال�صعوب كافة ، بحيث اأخذت 

اإبداعات من ح�صارات قدمية 
وكّيفتها يف البوتقة الإ�صالمية 

، وبحيث كانت اللغة العربية 
هي احلاملة لالإبداعات يف 

الفقه واحلديث وتف�صري القراآن 
، والنحو والبالغة وال�صعر ، 
والفل�صفة والت�صوف والفلك 

وعلوم الريا�صيات والكيمياء ، 
والعلوم الطبيعية والتجريبية ، 
وعلى العك�س من ذلك تاأتي روؤية 
الكاتب لالإنتاج الإبداعي العربي 

يف الوقت احلا�صر ؛ اإذ يراه 
ل يرقى اإىل م�صتوى امل�صاهمة 

وامل�صاركة الفعلية يف بناء الثقافة 
الإن�صانية املعا�صرة ؛ معتربًا اأن 
الثقافات العربية حاليًا ، ل تزال 

ـ يف عمومها ـ مطبوعة بتقليد 
ح�صاري ، منغر�س يف التاريخ 

ويف احلنني اإىل املا�صي ، وفرز 
هويات ولغة وانتماء ديني ، 

والتفاخر وال�صتهالك والتقليد ، 
دومنا تفاعل بني احل�صارة العربية 

والإ�صالمية والثقافات املعا�صرة ، 
ومن ثم ي�صع الكاتب و�صفة عالج 

عمادها : متابعة التقدم الغربي 
يف الفكر والعلم والفن والأدب 
، ثم درا�صته وه�صمه ، ومن ثم 

و�صع �صرتاتيجية عربية ثقافية 
وح�صارية يف املجال العلمي 

والفكري والفني ، كما هو احلال 
يف ال�صني والهند والربازيل . 

فر�صة العوملة
وعلى عك�س كثريين ؛ ممن 

يرون يف العوملة تذويبًا لثقافات 
وح�صارات ال�صعوب والأمم ، يعد 

املوؤلف هذه العوملة ـ رغم نواق�صها 
وم�صاوئها ـ فاحتة لأبواب فوائد 

جمة لالإن�صان ، ويعرف الكاتب 
العوملة باأنها تعني " ظاهرة ترمي 

اإىل زيادة اندماج القت�صادات 
يف نظام ال�صوق ذي البعد العاملي 
ف�صاء  يف  توؤثر  فهي  " وبالتايل 

القت�صاد احلقيقي ) الإنتاج 
وال�صتهالك واخلدمات( ، ويف 

الف�صاء املايل )العملة وراأ�س املال(، 
ثم يبني الكاتب منجزات العوملة 

التي تعد اأحد �صماتها الكربى ؛ فهي 
ت�صارع عجلة التقدم التكنولوجي ، 
وتقلبات الطلب اخلارجي ، وتغري 
اأمناط التبادل التجاري ، وا�صتداد 

املناف�صة يف الأ�صواق الداخلية 
واخلارجية ، والتغريات يف 

تدفق ال�صتثمار الأجنبي واأمناط 
الهجرة ، وهي �صمات يراها الكاتب 

معززة للحاجة اإىل تكيف املن�صاآت 
وقدرة �صوق العمل على ال�صتجابة 
وال�صتقرار ، ولكن الكاتب يعرتف 

يف هذا ال�صياق باأن " احلكم 
ال�صالح للعوملة " يعي�س يف اأزمة ؛ 
اإذ يوجد خلل بني القت�صاد العاملي 

، وبني املوؤ�ص�صات الجتماعية 
وال�صيا�صية التي ل تزال حملية 

اأو وطنية ، كما اأن معظم ال�صعوب 
العربية ، التي تعي�س وتعمل يف 

القت�صاد غري الر�صمي ، م�صتثناة 
من امل�صاركة املبا�صرة يف الأ�صواق 

الر�صمية ويف العوملة على اأ�ص�س 
مت�صاوية وعادلة . 

الديونطولوجيا 
ويف الف�صل الثالث من الكتاب 

، حتدث املوؤلف عن " الواجبات 
الأدبية " اأو " الديونطولوجيا " ، 

وهو ما ق�صد به الكاتب م�صوؤوليات 
اإدارة املجتمع يف الوطن العربي 

يف اإطار الدين والأخالق 
والوظائف ، اأو مبعنى اأدق 

تر�صيخ القيم املهنية بني العاملني 
واملوظفني ؛ م�صريًا اإىل اأن الدولة 

هي الكفيل باحلفاظ على امل�صتوى 
الأخالقي املرموق يف الوظيفة 

العامة ، وكذلك على م�صتوى 
حماربة الفو�صى وتطبيق القانون 

الن�صباطي يف حال املخالفة ، 
موؤكدًا اأن اإدراك النا�س مل�صاألة اإن 

كانوا يعاملون باإن�صاف ، يوؤثر 
على اأداء العمل ، كما اأنهم يدركون 

اأن العدالة ترفع الروح املعنوية ، 
وتقلل من معدل تغيري املوظفني 

، ومن التغيب عن العمل ، وتزيد 
الإنتاجية ، واأن الإح�صا�س بالظلم 
هو اأ�صا�س كل املظامل يف العمل ، 

وعندما يكون هناك اإن�صاف ي�صبح 
الأداء اأف�صل ، وهنا يرى الكاتب 

اأن التدريب هو مدخل الإ�صالحات 
، واأن احلوار الجتماعي هو 

اأداة قيمة لتحديث قوانني العمل 
وال�صيا�صات املطلوبة لتح�صني اأداء 

القطاع العام واملن�صاآت اخلا�صة 
النظامية . 

احلكم الر�صيد 
ويف ف�صل الكتاب الرابع ، 

ا�صتعر�س الكاتب جهود احلكومات 
العاملية يف عدة دول نحو اإ�صالح 

قوانني العمل يف املوؤ�ص�صات العامة 
واخلا�صة ، مبا ي�صمن حتقيق 

عدالة وظيفية واإنتاجية على 
امل�صتويني الإنتاجي وال�صتهالكي 

، وذلك يف دول مثل بريطانيا 
واإ�صبانيا وفرن�صا وكندا ... اإلخ، 

لكنه عندما حتدث عن الدول 
العربية يف هذا الإطار ، اأعرب عن 
ا�صتيائه من اأن غالبية هذه الدول 

ل تزال مرتددة يف الإقدام على 
اإعادة النظر وحتديث الوظائف 

العامة واإ�صالحها وجعلها اأقل 
بريوقراطية ، وتقلي�س البطالة 

املقنعة فيها ، ثم الإقدام على 
اتخاذ الإجراءات ال�صارمة 

ملحاربة الف�صاد واحرتام النزاهة 
وال�صفافية والأمانة واجلدية يف 
العمل ، مو�صحًا اأن الإقدام على 

الإ�صالح الذي ي�صع الإن�صان 
والقيم الأخالقية يف اأولوياته ، 
هو الكفيل بتعزيز الدميقراطية 

، وتقدمي خدمة اأف�صل ، تعيد ثقة 
املواطن بالإدارة العامة ، واأن 
اإ�صالح كهذا هو الذي �صيمكن 

الدول العربية من ولوج العوملة 
كفاعلة وك�صريكة ، تاأخذ تطور 

حاجات املواطنني واهتماماتهم 
، والتغريات احلا�صلة يف البيئة 

، والتقدم التكنولوجي ال�صريع 
والتفاعل القت�صادي العاملي بعني 
العتبار ، ل�صمان م�صتقبل اأف�صل 

لالأجيال القادمة.

 " نعم .. العرب أيضًا قادرون " لـ محمد بن 
عيسى الجابر .. يكشف عن الطاقات بحسابات 
رجل أعمال متفوق

راهن على قدرة العرب في مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية:

عرض: محسن حسن

كتاب " نعم .. العرب أيضًا 
قادرون " لمؤلفه الشيخ محمد بن 

عيسى الجابر ، صادر عن الدار 
المصرية اللبنانية بالقاهرة ، في 

مئتين وخمسين صفحة من القطع 
المتوسط ، وهو أحد الكتب الثمينة 
في موضوعها وخلفياتها المعرفية 
، إذ تستند أطروحاته على تجربة 

عملية عربية معاصرة عابرة 
للقارات ، لرجل استطاع أن يحتل 

أعلى المراكز العالمية ويفرض 
وجوده وصوته عليها.

�صدر لدى "دار الغاوون" كتاب �صمَّ اأربع م�صرحيات للكاتب واملخرج 
العراقي املعروف فا�صل �صوداين. امل�صرحيات هي على التوايل: 

"اأغاين جلجام�س"،  النار املتوح�صة"،  اأو  "النزهة  "الرحلة ال�صوئية"، 
اخليالية". "النزهات 

يقول الناقد عبد الرحمن بن زيدان يف درا�صة عن الكتاب بعنوان "دراما 
ال�صورة وتنظيم فو�صى العامل يف م�صرح فا�صل �صوداين": "حينما 
ط فا�صل �صوداين م�صرحه يف اإبداع الروؤية الرتاجيدية للعامل،  يورِّ

وحني يتخّل�س من ورطة اللحظة التي يتفاعل معها، ويتاأّثر بها، لإجالء 
هذه الروؤية، فهذا يعني اأنه يختار ال�صفر يف متخّيله ويف واقعه ليتبّنى 

ب من الروؤية من اأجل ا�صتعادة التوازن  �س واملهرَّ املرفو�س واملُهمَّ
للواقع املختّل، ومن اأجل اإعادة نور احلياة اإىل ظلمة الأمكنة والأزمنة 

التي عا�س فيها وغادرها م�صطّرًا. ورطة الكتابة  عنده  اختيار ي�صطفيه 
زمن الإبداع كي ي�صع الكاتب اأمام اأ�صئلته الوجودية، ويجعل الوجود 
بكل معانيه، وبكل غمو�صه، وبكل و�صوحه، وحقيقته، وعبثيته ماثاًل 

اأمام الختيارات ال�صعبة، اأو املمكنة اأمامه، بها يقرتب من ال�صعب، 
وبها َيفّك لُغز الغمو�س، ومنها ين�صج من لُب�س كل املعاين الدرامية 

املمكنة؛ كتابة الكتابة التي تبني زمن املواجهة بني فعل اختيار �صعرية 
الورطة ا�صتجابة اإىل نداء الواقع يف الذات، اأو ا�صتجابة اإىل ما توّلده 

هذه الورطة من متعة تنبع من دفق اإبداع هذا الكاتب بعدما جتّمعت 
لديه كل املوؤ�صرات التي تدفع به كي يقول قوله دراميًا".

�س م�صرحيته  الكتاب الذي يحمل على غالفه لوحة لفان غوغ ُيخ�صِّ
الأوىل عن هذا الفنان الهولندي الكبري، وهي امل�صرحية التي 

يحمل الكتاب عنوانها: "الرحلة ال�صوئية" مع عنوان فرعي يقول: 
امل�صرحية  فان كوخ". وكانت هذه  الفنان  "طق�س ب�صري عن وجد 

قد ُترجمت اإىل الدامنركية، واأخرجها �صوداين نف�صه على اأحد 
م�صارح كوبنهاكن )»تريا نوفا تياتر«( مع ممّثلني دامنركيني 

حمرتفني، واأخرجها باللغة العربية مع ممّثلني عرب و�صويديني، 
وُترجمت اإىل الإنكليزية يف جامعة عبد املالك ال�صعدي يف مدينة 

تطوان باملغرب.
من م�صرحية "اأغاين جلجام�س" نقتطف:

املهّرج الأول: )اإىل املهّرج الثاين( لكنك ل�صت اإن�صانًا ما دمت ل تعي 
اأنك اإن�صان.

املهّرج الثاين: كيف؟
املهّرج الأول: اأنت مهّرج ومهنتك البكاء وال�صحك...

املمّثل الثاين: البكاء على اأحزانك وال�صحك لإدخال ال�صرور اإىل 
قلوب امللوك.

املهّرج الأول: ول ت�صبح اإن�صانًا اإل اإذا كففت عن هذا.
املمّثل الأول: )ي�صحك( واإذا تركت هذه املهنة متوت جوعًا.

املمّثل الرابع: اأو متوت بالطاعون.
)�صحك متوا�صل من الفرقة(

املهّرج الثاين: اإين ولدت اإن�صانًا كبقّية الب�صر.
املمّثل الثالث: اأمل اأقل لكم باأنه مل يتقن مهنته بعد؟.

املهّرج الأول: لقد ولدَت اإن�صانًا، لكنك الآن مهّرج و�صتموت مهّرجًا.
املمّثلة الأوىل: وكذلك 

الفّحام يولد اإن�صانًا 
وميوت فّحامًا.

وفا�صل �صوداين الذي 
ُيعترب اأحد اأهم امل�صرحيني 
العرب، من مواليد مي�صان 

بالعراق عام 1945. يحمل 
دكتوراه يف الإخراج 

والعلوم امل�صرحية. عمل 
خمرجًا م�صرحيًا وممّثاًل 

ل�صنوات طويلة يف العديد 
من امل�صرحيات العربية 

والعاملية. 
�صدرت م�صرحيته »ال�صقر« 

عام 1993. ويعي�س يف 
الدامنارك منذ عام 1991.

"دار الغاوون" ُتصدر أربع 
مسرحيات لفاضل سوداني
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ت�صمن الكتاب يف بدايته مقدمة وا�صعة بينت 
ت�صل�صل وا�صح وجلي للدرا�صة النقدية  التي 

قامت بها الكاتبة كارولني والتي حتدثت 
خ�صائ�س هذه املدر�صة يف امل�صرق ال�صالمي 

وتناولت بعدها �صل�صلة من التفا�صيل احلياتية 
التي كان يقوم بها حيث او�صحت بداية يف 
املقدمة قائلة ان الهواء احلب�صي مل يكن هو 

وحده الذي عرب 
البحر املتو�صط 
اىل ايطاليا يف 

ع�صر دانتي 
،لن البالد كانت 

مكانا للتقاء 
بني ال�صرق 

والغرب وذلك 
قبل امل�صيحية 
بفرتة طويلة 

وقد عقدت هذه 
ال�صفقات على يد 

فينيقيي لبنان  
با�صتقرارهم يف 
ايطاليا و�صقلية 
يف القرن الثامن 
قبل امليالد وعلى 
يد الرومان غزاة 

�صمال افريقيا 
وال�صرق الدنى 

والبيزنطيني 
ومن ثم العرب 

من �صاللة 
الغالبة الذين 

نقلوا ح�صارتهم 
من تون�س اىل 

�صردينيا يف 
جنوب ايطاليا 

واىل �صقليا 
حوايل العام 800.

ثم ا�صتمرت يف طرح احلقبة التاريخية 
وت�صل�صل الزمني لظهور امل�صت�صرقة وبدايتهم 

واعمالهم التي قاموا بها يف وقت متاخر من 
الع�صور الو�صطى اىل القرن العا�صر وتاأ�صي�س 
احلي اخلا�س بتجار املالفي يف الق�صطنطينية 

اىل مابعد ذلك حتى ت�صل اىل القرن الثامن 
ع�صر وتذكر ان يف اواخر هذا القرن �صهد 
العديد من البلدان الوروبية ولدة جتدد 
الهتمام بثقافات ال�صرق و�صمال افريقيا 

وا�صرت�صلت يف احلديث عن بع�س الفناين يف 
ذلك القرن واهم ماقاموا به .

وتناولت يف جانب من املقدمة ال�صباب  التي 
دفعت الفنانني اليطاليني اىل اللتفات نحو 

امل�صرق يف بداية القرن التا�صع ع�صر ..ومنها 
ان حرب ال�صتقالل اليوناين قد الهبت خيال 

جيل كامل من ال�صبان اليطالينب الراغبني يف 
النعتاق من نري الجنبي يف وطنهم ولهذا فقد 
ا�صتمر هوؤلء ال�صباب يف مماهاة ق�صيتهم مع 

ق�صية اليونايني الذين عاملوها باجالل يف 
موؤلفاتهم .و�صمنت املقدمة كذلك اح�صائيات 

عددية وتواريخ زمنية مبثة بطريقة متقنة عن 
اعداد اليطاليني النازحني واملتاثرين بهذه 

احلركة وكذلك تناولت الدور الذي قام به ملوك 

م�صر انذاك مثل حممد علي لهوؤء ال�صبان حتى 
ان هوؤء اليطالني قد �صغلوا منا�صب وادوار 

مهمة يف ذلك الوقت وا�صبحت اللغة اليطالية 
من اللغات الر�صمية يف �صمالل افريقيا .وهكذا 

برز دور مهم للحركة اليطالية يف دول �صمال 
افريقيا وم�صر خ�صو�صا .

وتختتم املقدمة ببيان نفوذ الثقافة والفن 
والزخرف ال�صالمي رغم انه مل ياأخذ حقه من 

التقدير على الر�صم يف ايطاليا خالل القرن 
التا�صع ع�صر بحيث ان هذا الكتاب مل يالم�س 

ال بع�صا من هذه التظاهرات الكرث بداهة .
وبع املقدمة جاءت بعدد لباأ�س به من رموز 

احلركة امل�صت�صرقة للمدر�صة اليطاليةولنا ان 
نذكر منهم )جيو�صيبي اوريلي –فران�صي�صكو 
باليزيو- فيليبو باراتي-غابرييلي كابريللي (

وغريهم �صناأخذ جزءا منهم ليكون القارئ على 
اطالع ودراية بهذه ال�صخ�صيات املهمة.

جيو�صيبي اوريلي:-
رغم ان اوريلي ي�صتمد �صهرته من لوحاته 

عن التاريخ اليطايل ومن البوتريهات التي 
ر�صمها لال�صرة املالكة اليطالية ،فقد �صور يف 

عدد كبري من لوحاته املائية م�صاهد للحرمي 
وللحرا�س وللبازارت العربية ورغم انه مل 

يقم باأية رحلة اىل ال�صرق الدنى ،فقد ا�صتمد 
اإلهامه كالعديد من معا�صريه يف روما من 

الوثائق الب�صرية الوافرة التي وفرتها ال�صور 
الفوتوغرافية واملطبوعة واملواد الخرى التي 

اجتاحت روما يف نهاية القرن التا�صع ع�صر 
وبداية القرن الع�صرين.

در�س اأوريلي يف اكادميية �صان لوكا التي كان 
فيها تلميذا لبييرتو غاباريني ولت�صيزاري 

ماكاري .وقد عر�س مرارا يف روما وتورينو 
وبولونيا بني 1883 و1907 و�صارك يف 

باري�س يف املعر�س العاملي 1889 ويف 
�صالونات 1891 و1893 و1897 .وقدم 

كذلك لوحات تاريخية يف املعر�س الدويل 
يف ميونيخ عام 1888 ويف املعر�س العاملي 

يف �صيكاغو 1893.مل تظهر لوحاته املائية 
ال�صت�صراقية اإل فيما ندر يف املعار�س لأن 
هواة املجموعات الوروبيني والمريكني 

غالبا ماكانوا ي�صرتونها فور اجنازها. وقد 
عر�صت لوحة بعنوان �صرقية )م�صهد �صرقي( 

يف معر�س الفنون اجلميلة ال�صبعني يف روما 
عام 1900.

كان اوريلي الذي كان مر�صمه يقع يف 48 فيا 
مارغوتا قادرا لهذا ال�صبب على تبادل الفكار 

مع بع�س الر�صاميني ال�صت�صراقيني الوفر 
انتاجا يف روما وقد كان ي�صتخدم الدرج 

ال�صيق نف�صه الذي يقود دوما اىل جمموعة 
من مرا�صم )اقفا�س الرانب( التي كان نازاليو 

ت�صيربياين وفيليبو بارتوليني وانريكو 
تارينغي ور�صام الكتب ايتوري زميينيز 
ي�صغلونها .وفيما خال اللت املو�صيقية 

الغربية كان لبد للبطانيات امل�صنوعة من 
جلد الفهد وللخزفيات املراك�صية ولنباتات 

الزينة نف�صها ان تظهر يف لوحاته. وقد كانت 
هذه ال�صياء تزين دون �صك حمرتفه على 

الدوام توجد بع�س اعمال اوريلي يف املتحف 
الوطني للفن املعا�صر ويف املجل�س القليمي 

يف روما ولكن غالبية لوحاته ال�صت�صراقية 

تقع يف جمموعات خا�صة .
فران�صي�صكو باليزيو :-

در�س باليزيو يف اكادميية الربتينا يف 
تورينو قبل ان يقيم يف روما التي ام�صى 

فيها ال�صطر الكرب من حياته ويدعم من 
ماتزوليني وتاجر انكليزي يدعى دادنز 

اقتنى افراد من هواة املجموعات من انكلرتا 
والوليات املتحدة  غالبية لوحاته يتاألف 

الق�صم العظم من اعماله من لوحات مائية 
متثل ا�صخا�صا فا�صقني ميار�صون احلب يف 

الكامبانيا الرومانية وهو مو�صوع جعله 
�صعبيا الر�صام الروماين بارتولوميو بينيللي 

ولكن باليزيو ر�صم اي�صا العديد من امل�صاهد 
ذات التيمات ال�صالمية كاللوحات املائية التي 

حتمل ال�صماء التالية )حمبوبة ال�صلطان 
(،)كاتب ر�صائل عام (،و)م�صلح عربي (يعترب 
اكرث من جمرد احتمال ان تكون مو�صوعاته 

م�صتقاة من �صور فوتوغرافية او مطبوعة لأن 
باليزيو مل يزر،قط،�صمال افريقياولال�صرق 
الدنى .فلوحة )عربي م�صلح (مثال تتطابق 
تقريبا يف تكوينها مع ر�صم ن�صرته الدورية 
ايلو�صرتات�صيوين يف ت�صرين الول 1878 

والختالف ال�صا�صي يكمن يف كيفية 
معاجلة املالب�س التي ترتديها ال�صخ�صيات 

.وميثل الر�صم جمموعة من الرجال اجلبليني 
الفغان على و�صك اطالق النار على اجلي�س 
الربيطاين والعمالن متماثالن بحيث ميكن 

ان يكون باليزيو هو الذي �صنعهما ولكن ا�صم 
الر�صام ليظهر يف الدورية .

فيليبو باراتي :-
رغم ان عدد لوحات باراتي ال�صت�صراقية 

التي ظهرت يف ال�صنوات الخرية يبقى قليال 
ن�صبيا فان نوعيتها جتعل منه واحدا من 

فناين املدر�صة اليطالية التي تطرح العدد 
الكرب من ال�صئلة عر�س عام 1868 م�صهدا 

تعود ازياوؤه اىل القرن ال�صاد�س ع�صر يف 
معر�س بريرا للفنون التجميلية يف ميالنو 
ولتخربنا توطئته يف الفهر�س ال ان ا�صله 
من تريبي�صيا ولكن مكان ولدته وتاريخها 

يبقيان جمهولني عر�س يف العام التايل 
اخلروج من الكني�صة)ازياء القرن ال�صاد�س 
ع�صر( يف رابطة الرتويج للفنون اجلميلة 

يف تورينو ويف عامي 1870 و1872 عر�س 
ثالث لوحات اخرى ذات مو�صوعات متماثلة 
يف اجلمعية الفنية نف�صها ويف كلتا احلالتني 

منح عنوانا يف �صاحة فيتوريو اميانويلي 
و�صط تورينو.تعترب اوىل تيماته ال�صالمية 
لوحة معروفة باأ�صم ال�صت�صالم موؤرخة عام 
1879 تدور احداثها يف قاعة ابن �صراج يف 

ق�صر احلمراء يف غرناطة وعلى الرغم من ان 
هذا الق�صر وفر املادة الزخرفية للعديد من 
الثار الفنية التي تتناول الحتالل العربي 
لأ�صبانيا،فاأن اختيار مو�صوع يبدو للوهلة 

الوىل تاريخيا اىل هذه الدرجة كان امرا 
غريبا ن�صيبا يف ر�صم القرن التا�صع ع�صر 

ال�صت�صراقي .
وتتواىل �صرد ال�صخ�صيات التي تناولتها 

الدرا�صة واثارت فيها الكاتبة طريقة نقدية 
مميزة جعلتنا على قدر كبري من املعرفة يف 

املدر�صة اليطالية امل�صت�صرقة...

عن موؤ�ص�صة الوراق يف عمان/الأردن 
�صدر كتاب""الفل�صفة اليونانية" ملوؤلفه 

الأ�صتاذ الدكتور "عبد اجلليل كاظم 
الوايل " يف واقع 232.

يبداأ املوؤّلف كتابه بتتّبع زمني لتاريخ 
الفل�صفة الإن�صانية، فريى اأّنها مّرت 

يف ثالث مراحل، الأوىل قبل زمن 
�صقراط، ومتتّد من القرن ال�صاد�س قبل 
امليالد اإىل منت�صف القرن اخلام�س قبل 
امليالد، حيث بداأت هذه الفرتة بطالي�س 

ومدر�صته الطبيعية، وهرياقليط�س 
الفيثاغورية، واملدر�صة الإيليه، وكانت 

مو�صوعاتها تن�صّب على التاأّمل 
الفل�صفي، والطبيعة والكون والإن�صان. 

يف حني اأّن املرحلة الثانية ميّثلها 
�صقراط واأفالطون واأر�صطو، وهوؤلء 

اهتّموا ببناء الأنظمة الفل�صفية. وتاأتي 
اأخريًا املرحلة الثالثة التي تنق�صم اإىل 

مرحلتني، الأوىل منها متّثلها الرواقية 
والأبيقورية والأفالطونية وامل�صائية، 

اأّما الثانية فتمّثل ظهور الفيثاغورية 
املحدثة والأفالطونية املحدثة، و�صيطرة 
الت�صّوف والأفكار ال�ّصرقية على مدر�صة 

الإ�صكندرية.
وهذا العر�س التاريخي للفل�صفة ي�صتدعي 

عند املوؤلف الوقوف عند الكثري من 
الأفكار واملعتقدات عند طائفة كبرية 
من احل�صارات القدمية التي واكبت 

�صريورة الفل�صفة، واأثرت فيها، وكان لها 
الأثر الكبري يف ت�صكيل تياراتها الفكرية، 

ل�صيما احل�صارة امل�صرية القدمية، 
وح�صارة وادي الرافدين، واحل�صارة 

الهندية، واحل�صارة ال�صينية، واحل�صارة 
الفار�صية.

وقد ُنوق�صت م�صكلة اأ�صول الفل�صفة 
اليونانية يف احل�صارات القدمية 

حتت عناوين متعددة ومتباينة، منها: 
الفل�صفة معجزة اليونان، اأو اأ�صول الفكر 
اليوناين، اأو احلكمة ال�صرقية واأثرها يف 
الفل�صفة اليونانية، وغريها من العناوين. 

وقد اختلف الباحثون والدار�صون 
حول هذه امل�صكلة، ولكّل منهم مربراته، 

ون�صتطيع تق�صيم هوؤلء الباحثني اإىل 
ثالثة اأ�صناف، وهم:ال�صنف الأّول، 

وهم اأ�صحاب الّنظرة املتطرفة، وميّثلهم 
جومربز، وزيلر، واألك�صندر، ويعتمد 
هوؤلء يف اإ�صناد اآرائهم على اأر�صطو، 
على الّرغم من اأّن من يقراأ اأر�صطو يف 

دد، ليجد حزمًا قاطعًا على اأّن  هذا ال�صّ
الفل�صفة بداأت من عند اليونان، على الّرغم 

من اأّنها معجزتهم.
نف الثاين، وهم املوؤرخون  اأّما ال�صّ

العرب فهم منق�صمون على اأنف�صهم يف 
هذا ال�صاأن؛ فابن �صاعد الأندل�صي مثاًل 
يعرتف ب�صبق اليونان على العرب يف 

الفل�صفة، يف حني اأّن ال�صهر�صتاين يعّد 
الروم هم اأ�صل الفل�صفة، ومن جهة اأخرى 

جند ابن الندمي وابن اأبي اأ�صيبعة 
يوؤكدون اأّن العلم والفل�صفة ظهرت يف 
بابل ثم انتقلت اإىل م�صر و�صوًل اإىل 

اليونان فيما بعد.
وياأتي ال�صنف الثالث لريى اأّن 

الفل�صفة ن�صاأت يف ال�ّصرق، وميّثل هذا 
الجتاه دوجني الالئر�صي، وكلمنت 

الإ�صكندري؛فقد و�صع ديوجني الالئر�صي 
يف القرن الثالث قبل امليالد كتابًا �صّمنه 

حياة م�صاهري الفال�صفة ونظرياتهم، وكان 
فيه فال�صفة م�صريون وم�صرقيون، وفيه 

اأبدى راأيه يف اأّن الفل�صفة ترتّد يف ن�صاأتها 
اإىل ال�صرق.

ويتخذ املوؤلف موقفاُ خا�صًا يف هذا 
ال�صاأن؛ اإذ يرى اأّن هناك اأثرًا للح�صارات 

الأخرى على الفل�صفة اليونانية يجمله 
يف اأّن اأ�ص�س التفكري و�صعت قبل 

اليونان، مثل ت�صمية الأ�صياء، ومتيز 
بع�صها عن بع�س، ومعرفة خ�صائ�صها 
وا�صتخداماتها، والفعاليات التي تطلق 

عليها لفظة فل�صفة هي: الت�صورات 
اأملاورائية، وهذه موجودة عند ال�ّصعوب 

قبل اليونان، والعلوم العلمية كاحلرف 
والفنون، وهذه اأي�صًا موجودة عند 

ال�صعوب قبل 
اليونان.

اأّما املو�صوعات 
التي ُطرحت 
قبل الفل�صفة 

اليونانية، 
فهي الثنائية 

بني النف�س 
واجل�صم، 
وخطيئة 
النف�س، 

ووجود عوامل 
�صابقة ولحقة 

قبل املوت 
وبعده، وفكرة 
حتقيق العدالة 

يف عامل اآخر.
يف حني اأّن 

فكرة املاء اأ�صل 
العامل التي قال 

بها طالي�س، 
فلها ما ي�صابهها 

عند البابليني وامل�صريني والهنود، 
وعند هومريو�س وهزيود والنحلة 

الأوروفية، وهذا الت�صابه وجد يف بحوث 

امل�صت�صرقني عن هذه احل�صارات.
كذلك تقّدم امل�صريون يف الريا�صيات 

والهند�صة، وتقّدم البابليون يف الفلك، 
وزيارة طالي�س وفيثاغور�س واأفالطون 

مل�صر، وتقّدم الفن ال�صرقي على الفن 
اليوناين، اأمور تدّلل على �صبق ال�صرق 

لليونان.
ويف هذا ال�صاأن هناك اجتاه يعتمد على 
الدرا�صات الأنرثوبولوجية للح�صارات 

القدمية والبدائية، وهذا ي�صاعدنا يف 
معرفة اأ�صول اأفكارها اأو جذورها 

الفل�صفية والعلمية، واإذ طّبق على فل�صفة 
اليونان، فالبّد اأن تكون لها اأ�صول.
وخال�صة القول اإّن املوؤّلف ي�صّرح 

باأّن هناك وجود اأثر �صرقي يف هذه 
احل�صارات مل ينقطع، ذلك لوجود 

ح�صارات بحر اإيجه من جهة كوا�صطة 
زمنية ومكانية بني احل�صارات ال�صرقية 

الكربى وبني اليونان، ول�صتمرار 
معا�صرة ح�صارات وادي الرافدين 

ومنطقة �صرق البحر املتو�صط واحل�صارة 
امل�صرية.

ويتوّقف املوؤّلف عند احلكماء ال�صبعة 
امل�صهورين يف القرن ال�صاد�س امليالدي، 

وهم رجال ا�صتهروا بحكمتهم يف الفل�صفة 
وال�صيا�صة، وهوؤلء احلكماء ال�صبعة هم: 
طالي�س من مالطية، وكليوبول�س من رود 

د�س، وبيا�س من بريي، وبيتاقو�س من 
ميتلني، و�صولون من اأثينا، وبرياندرو�س 

طاغية كورنثه، وخليون من لكدامون. 
وقد و�صعت 

اأفكارهم ب�صكل 
حكم عملية، 

ويركزون فيها 
على الف�صائل 

املتعّلقة 
بال�صيطرة 

على الّنف�س، 
والأمانة، 
واملثابرة 

وال�صدق، 
وطاعة 

القوانني، 
واحرتام 
الوالدين.

ويف مبحث 
م�صتقّل يدر�س 

املوؤّلف اأ�صهر 
مدار�س 

اأ�صحاب 
مذاهب الكرثة، 

ول�صيما 
املدر�صة الذرية، ومدر�صة اأتك�صاغورا�س، 
ومدر�صة اإمباذوقلي�س؛ فاملدر�صة الأوىل 

حتاول التوفيق بني املذهب الواحدي 

القائل بالثبات والوحدة، واملذهب 
التعددي القائل بالتغري والكرثة، اأّما 

املدر�صة الثانية فمحورها العقل، وفكرة 
العقل يف هذه املدر�صة قائمة على التوفيق 

بني املدر�صة الإيونية والإيلية، اإذ عّدت 
املدر�صة الأيونية اأ�صل الأ�صياء هو املاء 
اأو الالحمدود اأو الهواء، يف حني اأقّرت 
املدر�صة الإيلية بالوجود الواحد، لذلك 

تكمن حماولة هذه املدر�صة يف عّد العقل 
جوهرًا مفارقًا بدًل من ثنائية الوجود بني 
املادة والروح، وا�صتخدام لفظ العقل بدًل 

من الروح.
ويف اإزاء ذلك جند مدر�صة اإمباذوقلي�س 
قد ا�صتطاعت اأن جتمع �صتات ما حتّدث 
به الفال�صفة ال�صابقون، وتنّظمه ب�صكل 

دقيق، وتقّدمه ب�صكل مبتكر؛ فقد تاأّثرت 
هذه املدر�صة باملدر�صة الأيونية، وقبلت 

كّل اأفكارها اخلا�صة باأ�صل الوجود، 
وقبلت نظرية بارمنيد�س يف اأّن الوجود 

موجود والالموجود غري موجود، 
وف�ّصرت الطبيعة بنف�س تف�صري القمايون 
الفيثاغوري الذي راأى اأّن طبيعة اجل�صم 

تتكّون من اأزواج من الأ�صداد، هي احلار 
والبارد واجلاف والّرطب.

وفيما بعد ظهرت املدر�صة ال�صف�صطائية 
يف القرن اخلام�س قبل امليالد، ومل 

تكن معروفة من قبل، وجاء ظهورها 
نتيجة لعامل �صيا�صي، وعامل اجتماعي. 

وقد لعبت هذه املدر�صة على ميادين 
النقد واجلدل والأدب واخلطابة 
والفل�صفة والأخالق. ومن اأبرز 

رموزها بروتاغورا�س، وجورجيا�س، 
وبروديك�س، وهييبيا�س.

وهذه املدر�صة تناولت الإن�صان بدًل من 
الطبيعة معتمدة على خطني فكريني 
�صابقني لن�صوئها، هما هرياقليط�س 

ودميوقريط�س.ويفرد املوؤّلف يف نهاية 
الكتاب عناوين م�صتقلة يتناول فيها 

باخت�صار �صري اأهم رموز املدر�صة 
ال�صقراطية، وهم: �صقراط، واأفالطون، 

وواأر�صطو، واأهم رموز املدر�صة 
الأبيقورية، وهو اأبيقور، واأهم رموز 

املدر�صة الرواقية املق�صمني على املراحل 
التالية: الع�صر القدمي، وميثله زينون 

وتلميذه كليانت�س وكريزيبو�س، 
والع�صر الو�صيط، وميثله بوئثيو�س 

من �صيدون، وبوزيدونيو�س من اأباميا، 
والع�صر الروماين، وميّثله �صنيكا 

الوزير، واأبكتيتو�س العبد، وماركو�س، 
واأوريلو�س.

وهذا ال�صتعرا�س ل�صري اأولئك الفال�صفة 
ا�صتدعى عند املوؤّلف الوقوف باخت�صار 

ومرور �صريع على اأهم املميزات الفكرية 
والفل�صفية املميزة لهم عرب ا�صتعرا�س 

�صريع لأهم خ�صائ�س مدار�صهم الفل�صفية.

مستشرقو المدرسة االيطالية

عرض: زينة الربيعي

في نهاية السبعينات من القرن التاسع 
عشر,بلغت النهضة االستشراقية قمة نشاطها 

في روما ولم يكن ذلك الن العاصمة اساثرت 
بذلك التيار الفني في ايطاليا_فالبندقية 
وفلورنسا وجنوة ونابولي وميالنو كان كل 

منها يمتلك مدرسته الخاصة العرضية _ إال 
انها اجتذبت اليها عددا هاما بصورة خاصة 
ومن مختلف الجنسيات من فنانين يهوون 

الموضوعات االسالمية .لم يسبق لكثير من 
هؤالء ان زاروا العالم العربي .وقد أسسوا 

الهامهم على مزيج من الخيال وحقائق واقعية 
زودهم بها التصوير الفوتوغرافي والمواد 

االسالمية التي كان يمكن لهم ان يروها في 
العاصمة االيطالية ..عن هؤالء المستشرقون 

كتبت الكاتبة كارولين جولر دراسة مهمة 
بعنوان )مستشرقو المدرسة االيطالية- البحث 
عن الشرق( وقد قام بترجمة هذا الكتاب رانيا 
قرداحي وطبع في دار المدى للثقافة والنشر 

في دمشق عام 2005.

التأمل والطبيعة والكون واإلنسان 
في  "الفلسفة اليونانية"

عرض: د.سناء الشعالن
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عرض: اوراق

التفاعلية الإعالمية واإ�صالح 
التعليم العايل، جاءت يف اإ�صدار 
جديد جلامعة بغداد حمل ت�صمية 

)التفاعلية الت�صالية وت�صويق 
جهود ا�صالح التعليم/ مناذج 

نظرية وتطبيقية مقرتحة(، 
من تاأليف الدكتور �صفد ح�صام 
ال�صاموك، الكادميي املخت�س 

يف التفاعلية العالمية يف مركز 
جامعة بغداد.

 ويركز الكتاب، الذي يعد 
الأول من نوعه على ان حتديد 

�صرتاتيجيات اإعالمية فاعلة 
لت�صويق الإ�صالح التعليمي 

يكون اأحد اأهم بواعث جناح هذا 
الإ�صالح، فهي ل تقل اأهمية عن 

ال�صرتاتيجيات التف�صيلية املعنية 
بهذا النمط يف املجالت العلمية 
والبحثية والتدريبية والإدارية 

والفنية واملالية.. وغريها، بل 
اأن ال�صرتاتيجية الإعالمية ميكن 
لها اأن متّثل املحتوى العام لتلك 

ال�صرتاتيجيات املخت�صة بامل�صمار 
التعليمي والبحثي ب�صكلها 

الإجمايل، وميكن اأن ت�صل بها 
اإىل مديات اأكرث عمقًا، مما لو كان 

الإعالم بعيدًا عنها.

    وقد انطلق الكتاب الذي �صدر 
عن مركز التطوير والتعليم 

امل�صتمر من افرتا�س م�صاحبة 
جهود الإ�صالح –من حيث املبداأ- 

وجود عملية مواجهة م�صتمرة 
مع البقايا الرا�صخة من الُنظم 

التقليدية التي اأحدثت اخللل اأو 
الف�صاد، اأو كانت �صببًا يف بقاء 

وجوده يف املجالت جميعها 
املراد اإحداث الإ�صالح فيها، وهي 
ت�صتدعي -بواقع احلال- الولوج 

بعمليات نف�صية واإجرائية 
ت�صتهدف اأفراد املجتمع.. ومثل 
هكذا عمليات نف�صية واإجرائية 

ميكن اأن يهيئ لها الإعالم، 
لت�صهيل التغيري املطلوب نظرًا 

لتزايد وانت�صار و�صائل الإعالم، 
ل�صّيما بعد اأن �صارت م�صاركة 

املتلقي العادي يف العملية 
الإعالمية ُمي�ّصرة بف�صل �صيوع 
ظاهرة الندماج التي ت�صري اإىل 
ال�صتعمال ال�صامل للرقمية يف 
الو�صائل والتقنيات الت�صالية 

كافة، مما �صمح بت�صبيك تلك 
الو�صائل التي كانت تعمل ب�صكل 

منف�صل.
وي�صري الكتاب اجلديد الذي جاء 

من �صمن �صل�صلة ثقافة جامعية 
اىل ان تلك الظروف التي هياأت 
اإىل �صيوع التفاعلية الت�صالية 

دفعت اإىل اإنتاج م�صامني اإعالمية 
جديدة تقوم على مبداأ اإحداث 

ف�صاءات للحوار والنقا�س واإبداء 
الراأي، من منطلق اأن للمتلقي حق 

الكالم يف امل�صائل التي تتعلق 
مبجتمعه جميعها، وهو املنطلق 

الذي ميكن التاأ�صي�س عليه لتعزيز 
جهود الإ�صالح املختلفة، ومنه 

الإ�صالح املُراد اإحداثه يف قطاع 
التعليم العايل والبحث العلمي، 

وحتفيز قواعد اإ�صناد تلك اجلهود 
ودفعها، اأو تقبلها يف اأقل تقدير، 

وعدم الت�صدي لها اأو عرقلة 
تنفيذها مت�صكًا بالنهج التقليدي 

ال�صائد.
    وتفيد طروحات املوؤلف 

ال�صاموك يف كتابه اجلديد 
)التفاعلية الت�صالية وت�صويق 
جهود ا�صالح التعليم/ مناذج 

نظرية وتطبيقية مقرتحة(، بان 
البنى الجتماعية واملوؤ�ص�صية 
والتعليمية التقليدية املختلفة 

التي اعتادت املجتمعات -ل�صّيما 
العربية منها- احلراك مبوجبها 
لعقود �صتظل موؤثرة يف اأمناط 

�صلوك اأفراده ملدة غري ق�صرية، ملا 
اأفرزته من )قبول تلقائي( لل�صلوك 

الذي انتهجته تلك البنى، الذي 
كان نتاج العتياد على العمل 
امل�صتمر مبوجبه، وعدم تلقي 

بدائل تطرح لإ�صالح اأو تعديل اأو 
تغيري ذلك ال�صلوك.. وهو ما ميكن 

اأن ُت�صهم يف معاجلته و�صائل 
الإعالم، عن طريق بث احلراك 

يف دواعي اإيجاد بدائل التطوير، 
واإ�صالح النهج التقليدي ال�صائد، 

بو�صفها اأدوات فاعلة يف بناء 
ق�صايا مهمة لدى هوؤلء الأفراد 

)اجلمهور(، كونها تقوم بتجهيز 
ق�صايا معينة للمناق�صة، اإذ غالبًا 

ما جند النا�س يتحدثون بان�صجام 
مع اخلطوط التي تر�صمها هذه 

الو�صائل.
ويجد الكتاب تلك الدواعي التي 

كان فيها ما يكفي من املربرات 
للتنويه بدور الإعالم يف اإ�صناد 

جهود اإ�صالح قطاع التعليم العايل 
والبحث العلمي يف العراق، 

بالتاأ�صي�س على حمورين رئي�صني 
يتحددان يف:

اأ - اإن فكرة واقعية الإ�صالح -بحد 
ذاتها- هي باأم�س احلاجة اإىل 

قنوات واأدوات الت�صويق، على 
امل�صتوى الجتماعي ب�صكل عام، 
اأكرث من كونها معنية اأو حمددة 

فقط بالنخب وال�صفوات، بعّدها 
)فكرة ُم�صتحدثة( من جانبي 

التخطيط والتنفيذ يف املجتمع 
العراقي املعا�صر، لالإ�صهام يف 

اإيجاد قواعد القبول والدفع 
والإ�صناد، على امل�صتويات 

الر�صمية وال�صعبية جميعها.
ب - اإن و�صع النظرية حمل 

التطبيق، ي�صتلزم م�صاحة قوية 
لحتوائها ومن ثّم توافر مقومات 

ا�صتمرار تنفيذها، ومثل تلك 
امل�صاحة ل ميكن لها اأن تكون من 

غري قناعة الأجزاء املكونة لها 
النظرية  مفردات  باأهمية  –اأوًل- 

املطروحة، وبايجابية عوائدها 
على الواقع امللمو�س. 

    وفيما يتعلق باأهمية الإعالم يف 
املحور الأول.. يبدو اأن ثّمة اتفاق 

بني الباحثني على اأهمية و�صائل 
الإعالم والت�صال ب�صكل عام 

كاأحد مكونات عمليات الت�صويق 
على اأمناطها جميعها، اإذ ت�صري 

معظم الدرا�صات املعا�صرة اإىل اأن 
تلك الو�صائل باتت متثل امل�صدر 

الرئي�س للمعلومات املعا�صرة 

املختلفة، وانها تقدم لالأفراد 
املهارات التي متكنهم من التعامل 

مع هذه املعلومات، ))فلم يعد دور 
هذه الو�صائل يتوقف على طرح 

الق�صايا التي يفكر حولها الأفراد 
 ،What to thing about
واإمنا تقدم لهم الطرق والأ�صاليب 

التي تعلمهم كيفية التفكري 
 How to حول هذه الق�صايا

ُتعّد  ولذلك   ،))thing about
و�صائل الإعالم من القنوات 

الأ�صا�صية التي تتم من خاللها 
حمالت الت�صويق، ومن بينها 
حمالت الت�صويق الجتماعي.

 وبالن�صبة للمحور الآخر.. 
فال �صك يف عمليات الإ�صالح 

التعليمي يف العراق ت�صتوجب 
بلوغ تعديالت �صلوكية معينة، 
تكون يف الغالب غاية لت�صال 

اإقناعي ي�صتلزم ال�صتعانة 
بالقدرات الإقناعية لو�صائل 

الإعالم، من منطلق مفاده: ان من 
املوؤكد اإن الإقناع لي�س عملية قهر 
اأو اإجبار مبا�صر، حيث ل يحدث 

الإقناع مبجرد اإ�صدار قوانني اأو 
تبني اآليات بعينها، واإمنا يتّم من 

خالل عدة جهود متتالية ت�صتهدف 
ا�صتمالة العقل والعاطفة اأو 

احدهما لدى الأفراد امل�صتهدفني 
بطريقة غري مبا�صرة –يف اأغلب 
الأحيان- وهذا يعني ان الإقناع 

لي�س فعاًل ميكانيكيًا، اإذ انه يتطلب 
التخطيط امل�صبق والوقت واجلهد 

للتغلب على العوائق كافة التي 
تقف يف �صبيل حتقيق اأهداف 

العملية الإقناعية.
    وهو الأمر الذي وفّر دافعًا 

للكاتب لتثبيت روؤى ومقرتحات 
�صمن حماور خمتلفة، اأهتم الأول 

ب�صرح نظري لعالقة الإعالم 
بالإ�صالح التعليمي، واقرتحت 

الثالثة الأخريات مناذج تطبيقية 
ُتعنى بتح�صني �صورة قطاع 

التعليم العايل العراقي حمليًا 
ودوليًا، كي تاأخذ جهود الإ�صالح 
املو�صوعة من قبل املخت�صني به 
مدياتها ال�صحيحة، وُت�صهم يف 
تنظيم خطواتها والرقابة عليها 

يف اآن واحد، مع �صرورة اأن 
يكون لالإعالم اجلامعي الدور 

الأكرث فاعلية وو�صوحًا يف هذا 
امل�صمار، عقب اأن تقدم بتعريفاته 

النظرية والإجرائية لعدد من 
امل�صطلحات واملفاهيم التي مت 

تناولها يف هذا الكتاب.

أكد على دور اإلعالم في اإلسهام بالولوج في العمليات النفسية واإلجرائية لتقبل فكرة اإلصالح

استراتيجيات التفاعلية اإلعالمية وإصالح القطاع
 التعليمي في مؤلف جديد

لو اراد املرء ان يحدد تاريخا 
لبدايات التحول الذي حلق بالنظرية 

الدبية يف هذا القرن فان اف�صل 
اختيار يقع عليه هو العام 1917 

ذلك العام الذي ن�صر فيه ال�صكالين 
الوؤو�صي ال�صاب فيكتور �صكلوف�صكي 

مقالته الرائدة "الفن ك�صنعة" 
ومنذئذ وخا�صة خالل العقدين 

املن�صرمني �صهدت النظرية الدبية 
تكاثرا لفتا لالنتباه ،وطال التبدل 

العميق حتى معاين كلمات مثل 
"الدب" و"القراءة" و"النقد" بيد 

ان انت�صار هذه الثورة النظرية 
ليزال حمدودا خارج نطاق حلقة 

من املخت�صني واملتحم�صني ،فهي مل 
ت�صل بعد اىل احداث اثها الكام على 

دار�س الدب والقارئ العام.
وغاية هذا الكتاب الذي األفه الكاتب 
تريي ايلغلتون وقام برتجمته ثائر 

اديب هي ان يقدم عر�صا �صامال 
للنظرية الدبية احلديثة لأولئك 

الذين لديهم معرفة �صئيلة او لي�صت 
لديهم اية معرفة بهذا املو�صوع 

وعلى الرغم من ان مثل هذا امل�صروع 
لبد ان ينطوي على �صروب من 

الغفال والفراط يف التب�صيط 
،فقد حاول الكاتب ان يجعل هذا 

املو�صوع يف متناول ايدي اجلميع 
دون ان يبتذله وملا كان يعتقد ان 

لي�س ثمة طريقة لعر�صه "حيادية " 
وخلوا من احكام القيمة فقد ادىل 

بدلوه يف كل حالة حمددة المر الذي 
ا�صيف اىل اهمية الكتاب .

لقد �صبق لعامل القت�صاد ج.كينيز 
ان اخذ على اولئك القت�صاديني 

الذين لتروق لهم النظرية ،او الذين 
يزعمون القدرة على تدبر امورهم 
اف�صل من دونها انهم واقعون يف 

قب�صة نظرية اقدم لي�س غري، وهذا 
ينطبق اي�صا على النقاد ودار�صي 
الدب فئمة بينهم من ي�صتكي من 

ان النظري الدبية معدة لفئة 
قليلة لميكن ل�صواها ان يفهمها 
،ويخامرهم �صك انها حقل ملغز 
خا�س بالنخبة ومماثل نوعا ما 

للفيزياء النووية ولئن كان �صحيحا 
ان "التعليم الدبي " لي�صجع 

الفكر التحليلي كام ينبغي ال ان 
النظرية الدبية لي�صت يف احلقيقة 
اكرث �صعوبة من كثري من املباحث 

النظرية الخرى ، وهي ا�صهل بكثري 
من بع�صها ،،وياأمل تريي ان ي�صاعد 

هذا الكتاب يف طماأنة اولئك الذين 
يخ�صون ان يكون املو�صوع ابعد عن 

متناولهم اما بع�س الطالب والنقاد 
الذين يتذرعون اي�صا باأن النظرية 
الدبية تتدخل بني القارئ والعمل 

فان الرد ب�صيط عليهم وهو من 
غري نوع ما من النظرية مهما تكن 

مت�صرعة او �صمنية لن نعرف ماهو 
العمل الدبي ا�صال او كيف يجب ان 
نقراأه ان العداء للنظرية يعني عادة 
معار�صة نظريات الخرين ون�صيان 

املرء نظريته اخلا�صة وان واحدا 
من اغرا�س هذا الكتاب ان يزيل هذا 

الكبت ويتيح الفر�صة للتذكر .
يبداأ الكتاب املطبوع بدار املدى 

للثقافة والن�صر مبدخل تو�صيحي 
عن ماهية الدب ؟؟وياأتي اجلواب 
عن هذا ال�صوؤال بتو�صيح مف�صل 
حيث يبني الكاتب انه ان كان ثمة 

نظرية ادبية فالبد ان يكون هنالك 
ادب هي نظريته .

ولقد قامت حماولت كثرية لتعريف 
الدب حيث ميكنك ان تعرفه على 
�صبيل املثال باأنه كتابه "تخيلية" 

مبعنى التخييل اي كتابه لي�صت 
حقيقية باملعنى احلريف للكلمة لكن 

القاء نظرة �صريعة على مايدرجه 
النا�س عموما حتت عنوان الدب 

تكفي للقول ان هذا التعريف ليفي 
بالغر�س فالدب النكليزي يف القرن 
ال�صابع ع�صر ي�صم �صك�صبري ووي�صرت 

ومارفل وميلتون لكنه ميتد اي�صا 
ليطول مقالت فران�صي�س بيكون 

ومواعظ جون دن وال�صرية الذاتية 
الروحانية لبنيان وكل ماكتبه ال�صر 

توما�س براون بل انه قد ي�صتمل عند 
احلاجة اىل لوياثان هوبز وتاريخ 
الثورة لكالريندون وي�صتمل الدب 

الفرن�صي يف القرن ال�صابع ع�صر 
ا�صافة اىل كورين ورا�صني على حكم 

لرو�صفوكو والكامت التي القاها 
بو�صويه يف املامت ومقالت بوالو 

يف ال�صعر ور�صائل مدام �صيفيني اىل 
ابنتها وفل�صفة ديكارت وبا�صكال اما 

الدب النكليزي يف القرن التا�صع 
ع�صر في�صم لم فيي العادة على 

الرغم من انه لي�صم بنتام وماكويل 
ولكن لي�س مارك�س ومل من دون 

داروين او هربرت �صبن�صر.
ن�صوء الجنيلزي :-

يف اجنلرتا القرن الثامن ع�صر مل 
يكن مفهوم الدب مقت�صرا على 

الكتابة البداعية او التخيلية 
�صاأنه اليوم بل كان يعني كل ما 

يف املجتمع من كتابة قيمة :فل�صفة 
،وتاريخ ومقالت ور�صائل ف�صال 
عن الق�صائد ومايجعل ن�صا ادبيا 
مل يكن انه تخييلي ومنا خ�صوعه 

ملقايي�س معينة خا�صة ب"الدب 
املهذب"ولقد ابدى القرن الثامن ع�صر 

�صكا متلفا حيال ال�صكل الروائي 
النا�صئ وكونه ادبا مل ل. وبعبارة 

اخرى فان املعايري ملا يعد ادبا 
كانت ايديولوجية ب�صورة وا�صحة 

فالكتابة التي جت�صد قيم واذواق 
طبقة اجتماعية حمددة �صنفت 

"ادبا" يف حني مل تعترب كذلك اغاين 
ال�صاحات والرومان�س ال�صعبي 

ورمبا الدراما ذاتها ،واذا فان 
"ان�صحان " مفهوم الدب بالقيمة كان 

امرا بينا يف تلك املرحلة التاريخية 
بيد ان الدب يف القرنالثامن ع�صر 

مل يكن جمرد جت�صيد لقيم اجتماعية 
معينة ،اذ كان اي�صا اداة حيوية لدفع 
هذه القيم عميقا ون�صرها على نطاق 

وا�صع .
علم الظاهرات ،التاويل ،نظرية 

ال�صتقبال:
يف هذا اجلزء من الكتاب يو�صح 

الكاتب بداية انه يف عام 1918 
كانت اوروبا طريحة النقا�س وقد 

دمرتها ا�صواأ حرب يف التاريخ ويف 
اعقاب تلك الكارثة اندفعت الثورات 

ال�صرتاكية عربت القارة حيث 
�صهدت العوام حول 1920 انتفا�صة 

ال�صبارتاكيني يف برلني وال�صراب 
العام يف فيينا وقيام جمال�س العمال 

يف ميونيخ وبوداب�صت واحتالل 
امل�صانع اىل تتمة احلديث عن هذه 

ال�صل�صلة املتعاقبة من الحداث ،وان 
هذه الحداث وغري ها من معطيات 

اخرى ت�صرد يف هذا اجلزء هي 
التي من املمكن البدء منها ومن هذا 
الحلاح ا�صتمد ه�صرل ال�صم الذي 

اطلقه على منهجه الفل�صفي "علم 

الظاهرات" فعلم الظاهرات هم علم 
الظاهرات املح�صة ويبني كذلك ان 
هذا العلم ليكفي حلل ال�صكاليات 

رمبا لن كل مايوجد حني تتم 
معاينة حمتويات العقل لي�س اكرث 

من دفق ع�صوائي من الظاهرات 
او تيار فو�صوي من الوعي المر 

الذي ي�صعب ان نقع على يقني 
حياله لكن الظاهرات التي يعنى بها 
ه�صرل لي�صت جمرد جزيئات فردية 

ع�صوائية انها نظام من اجلواهر 
او املاهيات ال�صاملة ذلك ان علم 

الظاهرات يقلب كل مو�صوع يف 
خياله اىل ان يكت�صف ماهو ثابت 
فيه ولميكن تقليبه .اىل تفا�صيل 
تتناهى يف الو�صوح والتف�صيل .
لقد بداأ هذا الكتاب بتحدي فكرة 

التي مفادها ان الدب مو�صوع ثابت 
ليتغري وحاول الكاتب ان يبني 

ان القيم الدبية هي اقل ح�صانة 
بكثري ممايعتقد النا�س يف بع�س 
الحيان وقد راأينا الن ان تثبيت 
العمل الدبي وم�صمرته هما ا�صد 

�صهولة مما نفرت�س يف العادة واحد 
امل�صامري التي ندقها فيه لعطائه 

معنى ثابتا هو م�صمار ق�صد املوؤلف 
ولقد راأينا بع�س ا�صكاليات هذا 

التكتيك لدى مناق�صة اإ.د.هري�س ،اما 
امل�صمار الخر فهو جلوء في�س اىل 

اي  تاأويلية" م�صرتكة  "ا�صرتاتيجية 
اىل نوع من الكفاءة امل�صرتكة التي 

ميكن ان ميتلكها القراء الكادمييون 
من بينهم على القل .

البنيوية وال�صيمائية :-
ترك الكاتب النظرية الدبية 

المريكية عند نهاية املدخل وهي 
يف قب�صة النقد اجلديد وقد �صحذت 

تقنياتها املتكلفة باطراد وراحت 
تقاتل قتال موؤخرة �صد العلم 

احلديث والنزعة ال�صناعية بيد 
انه مع تطور املجتمع المريكي 

ال�صمايل خالل اخلم�صينيات القرن 
الع�صرين وحتوله اىل ا�صاليب 

يف التفكري علموية وادارية اكرث 
�صرامة بدا ان ثمة حاجة ل�صكل من 
التكنوقراطية النقدية اكرث طموحا 
ذلك ان النقد اجلديد على الرغم من 

ادائه احل�صن ملهمته ،كان مبعنى 
ما اكرث توا�صعا وخ�صو�صية من 

ان يتحول اىل فرع اكادميي �صامخ 
النف فهو تركيزه الهو�صي على 
الن�س الدبي املعزول ورعايته 

املرهفة للح�صا�صية كان قد نزع اىل 
�صرف النظر عن الوجه الرئي�صية 

والبنيوية يف الدب .
التحليل النف�صي:-

ا�صار الكاتب يف الف�صول 
ال�صابقة اىل عالقة بني التطورات 

التي �صهدتها النظرية الدبية 
احلديثة  وال�صطراب ال�صيا�صي 

واليديولوجي يف القرن الع�صرين 
بيد ان هذا ال�صطراب ليقت�صر 

على كونه م�صاألة حروب وانهيارات 
اقت�صادية وثورات حيث يعاين 
منه اولئك الواقعون يف �صراكه 
على امل�صتوى ال�صخ�صي اي�صا. 

وباملعنى العميق للكلمة .فهو ازمة 
يف العالقات الن�صانية وال�صخ�صية 

الن�صانية ف�صال عن كونه زلزلة 
اجتماعية وهذا ليعني بالطبع 

ان القلق واخلوف من ال�صطهاد 
وت�صظي النف�س جتارب خا�صة 

باحلقبة املمتدة من ماتيو ارنولد 
اىل بول دي مان حيث ميكن ان 

جندها يف كل مرحلة من مراحل 
التاريخ املكتوب ولعل ما هو هام 
يف هذه املرحلة هو �صياغة هذه 

التجارب بطريقة جديدة بو�صفها 
حقال نظاميا من املعرفة ويعرف هذا 

احلقل باأ�صم التخليل النف�صي الذي 
طوره �صيغموند فرويد يف فيينا 
اواخر القرن التا�صع ع�صر وانها 

ملذاهب فرويد تلك التي يريد الكاتب 
ان يعر�صها ب�صورة موجزة .

خامتة –النقد ال�صيا�صي :-
نظرنا يف �صياق هذا الكتاب اىل 

عدد من ا�صكاليات النظرية الدبية 
،بيد ان ال�صوؤال الكرث اهمية مل 

تتم الجابة عنه :ماهو الغر�س من 
النظرية الدبية ؟؟ملاذا نزعج نف�صنا 

ا�صال بها ؟ األي�س يف هذه الدنيا 
ق�صايا اهم واعظم �صاأنا من ال�صنن 

والدوال والذوات القارئة؟
ماعالقة ال�صيا�صة الدولية بالنظرية 
الدبية ؟وملاذا هذا الحلاح ال�صديد 

على جر ال�صيا�صة اىل النقا�س ؟بهذه 
الت�صاوؤلت يبدا اخر جزء من الكتاب 

وهو اجلزء النقدي ال�صيا�صي 
ويحاول الكاتب الجابة عن هذه 

الت�صاوؤلت يف اطار ادبي �صيا�صي 
..وينهي الكتاب باأ�صطر جميلة 

:-)نحن نعلم ان ال�صد اقوى من 
مرو�س ال�صود،وكذا يعلم مرو�س 

ال�صود.وامل�صكلة هي ان ال�صد 
ليعلم ذلك .ومن الوارد ان ي�صاعد 
موت الدب ال�صد على ال�صتيقاظ.

نظرية 
االدب

عرض : اوراق
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األفيتني فجاأة، اأرغب بالعودة لقراءة رواية ) املثقفون ( ل�صيمون 
دي بوفوار.. تلك الرواية التي �صدرت يف باري�س يف العام 1954 
وحازت على جائزة غونكور، فيما �صدرت الرتجمة العربية لها عن 

دار الآداب بتوقيع جورج طرابي�صي يف العام 1962، وباأكرث من األف 
�صفحة. ولكن ما الذي جعلني اأدير ظهري لع�صرات العنوانات املنتظرة 

يف مكتبتي لكتب �صدرت خالل ال�صنوات الأخرية، ومل اأقراأها بعد، 
فاأذهب ملعاي�صة عامل املثقفني الباري�صيني يف اأربعينيات وخم�صينيات 

القرن املا�صي. لعل ال�صبب هو احلنني الذي يتوىل املرء لأيام خلت 
فيعود لإحيائها عرب طق�س القراءة؛ اأق�صد الرجوع اإىل الكتب التي 
قراأها يف تلك الآونة اأماًل، الآن، يف ا�صتعادة النكهة القدمية العالقة 

عنها يف جزء خفي من الذاكرة. اأو رمبا هو تاأثري الأحداث اجلارية، 
اليوم، يف ال�صاحة ال�صيا�صية العربية، واملتمثلة بثورات ال�صباب  
واحتجاجاتهم، ومتردهم على اأو�صاعهم ال�صيئة، وعلى ال�صلطات 

احلاكمة امل�صوؤولة عن ذلك ال�صوء. والتغريات الدراماتيكية امل�صاحبة 
لذلك. فالرواية تطرح ت�صاوؤلت حيوية وحادة حول مواقف املثقفني 

من احلدث التاريخي الكبري بوجوهه العديدة، وكيف يوؤدون دورهم، 
وهل ُيفرت�س بهم النخراط يف الن�صاط ال�صيا�صي الفعال؟ اأم يكفي 

اأن ي�صتقلوا عن ذلك الن�صاط وميار�صوا اإبداعهم الفني والفكري 
والإعالمي دعمًا لجتاه ما، اأو اإيديولوجية ما؟ اأو اأن ال�صحيح هو 
حتديد وظيفتهم يف اأن يكونوا �صاهدين ـ حمايدين على ع�صرهم؟. 

وقراءة رواية مثل ) املثقفون ( تلهمنا باأ�صئلة مماثلة م�صتلة من واقعنا 
وحركته وم�صار حتولته.

   تر�صم الرواية �صورة عن جمتمع النخبة الباري�صية املثقفة يف مرحلة 
احلرب العاملية الثانية والحتالل النازي لفرن�صا حيث تفر�س ظروف 

املقاومة امل�صلحة واخليانة وال�صجاعة واخلوف والهرب والختفاء 
عن اأنظار العدو،  ناهيك عن مهام الكتابة الأدبية وال�صحافية، والعمل 

ال�صيا�صي، نف�صها على تلك النخبة. لتربز بعد اندحار النازية وحلول 
ال�صالم ق�صايا جديدة واأ�صئلة ملّحة من قبيل، مع من علينا اأن نقف؛ 

اأمريكا اأم الحتاد ال�صوفياتي؟ ال�صيوعية اأم الي�صار الأوروبي امل�صتقل، 
اأم اليمني؟ وذلك كله يف خ�صم عالقات اجتماعية و�صيا�صية متقلبة 

ومربكة بتفا�صيلها؛ ال�صداقة واحلب واجلن�س والعنف والد�صائ�س 
واملوؤامرات، وما ير�صح عنها من متع واآلم، وا�صطرابات نف�صية، 

وتاأمالت وجودية.
   كان تاأثري املثقفني يف املجتمع، ل�صيما يف ال�صريحة ال�صابة منه، 

يف تلكم العقود، هائاًل. وقد اأ�صبح اأدباء ومفكرون اأمثال جان بول 
�صارتر واألبري كامي  و�صيمون دي بوفوار ومرلو بونتي وكوي�صتلر 

اأيقونات معبودة من قبل ال�صباب الذين راأوا فيهم ممثلني لع�صر مغاير 
ومل�صتقبل اآخر. و�صارت فل�صفاتهم ذات الَنَف�س الوجودي مو�صة 

ذلك الزمان. والتي اأف�صحت عن عقلية مذهلة تعطي اإجابات �صادمة 
وحمفِّزة عن اأ�صئلة بات يفرزها واقع مل يعد ي�صبه، باأي �صكل، واقع ما 

م من دون  قبل احلرب. فكانت تعربِّ عن �صمري اإن�صاين يقظ يحاكم ويقوِّ
هوادة.. وهوؤلء الفال�صفة اتفقوا فيما بينهم، ومع غريهم، واختلفوا، 

حول م�صائل ال�صرتاكية واحلزب ال�صيوعي والحتاد ال�صوفياتي 
ومع�صكرات العتقال وحمنة امل�صتعمرات، الخ، لكنهم كانوا، وعلى حد 

دون حقبة ما بعد احلرب باإيديولوجيتها". تعبري دي بوفوار "يزوِّ
   اإن �صراحة املوؤلفة امل�صّعة، واجلارحة اأحيانًا، جتعل من كتابتها 

م�صدرًا ي�صعب الت�صكيك فيه، اأو التقليل من قدره، لطبيعة 
ومالمح تلك ال�صنوات. فقد ل تكون الرواية هذه ذات قيمة 

فنية عالية ) مبعايري الأ�صاليب ال�صردية 
احلديثة ( كما هي �صاأن روايات األبري 

كامي مثاًل، لكنها تبقى �صهادة دامغة على 
ع�صرها لأنها تعطي �صورة �صادقة ودافئة 

عن جمتمع املثقفني يف باري�س �صنوات 
منت�صف القرن الع�صرين. ونحن نعلم ماذا 

تعني باري�س يف كل وقت، وماذا كان يعني 
فعل مثقفيها واإبداعهم يف تلك احلقبة 
العا�صفة من تاريخ اأوروبا والعامل؟.

المثقفون
سعد محمد رحيم

كتاب طريف ، حمل عنوانًا اأكرث 
طرافة ، اإنه كتاب " رئي�س ملدة 

دقيقة " لل�صاعر الإعالمي امل�صري 
جمال ال�صاعر ، وال�صادر يف 

مائة وخم�صني �صفحة من القطع 
املتو�صط ، عن الدار امل�صرية 

اللبنانية بالقاهرة ، وهو كتاب 
يقوم على �صوؤال افرتا�صي طريف 

، ذي منحى �صيا�صي ، قفز اإىل ذهن 
الكاتب هو " اأنت رئي�س مل�صر 
ملدة دقيقة واحدة .. قل لنا ما 

الذي تتمناه لها ، وماذا اأنت فاعل 
؟ " ولو وجدت اإجابة على هذا 
ال�صوؤال ـ من وجهة نظر املوؤلف 

ـ ف�صوف يكون لدينا �صبعون 
مليون فكرة نرية تتحول اإىل اآلف 
امل�صاريع اخلالقة وندخل بها ع�صر 

النه�صة ؛ فعلى حد قول املوؤلف 
والبتكارات  املخرتعات  " اآلف 

حبي�صة الأدراج والأدمغة ، تبحث 
عن �صيا�صيني ورجال �صناعة 
وقادة اإ�صالحيني ، يحولون 

الأحالم اإىل حقيقة " ومن ثم ؛ 
فجمال ال�صاعر يف هذا الكتاب 

يحاول جاهدًا ا�صتدعاء اإجابات 
�صبعني مليون �صوؤال ل�صبعني 

مليون حاكم م�صري  افرتا�صي 
على كر�صي الرئا�صة ملدة دقيقة . 

جدير بالذكر اأن جمال ال�صاعر هو 
اأحد املذيعني الكبار بالتلفزيون 
امل�صري ، وله عدة موؤلفات يف 

الأدب والدين وال�صيا�صة . 
كنز الغالبة 

الغالبة  كنز  " هي  " الأحالم 
، كما يقول الكاتب لقارئه يف 

مقدمة كتابه ، واخليال هو 
ثروة هذه الأمة ، ومن ثم نحلم 
بخيال �صيا�صي واكتتاب �صعبي 

جماهريي يف بنك م�صر ، بنك 
الأفكار ، كل واحد منا ميتلك 
افرتا�صًا واحدًا على �صبعني 

من ثروة و�صلطة هذه الأمة ، 
بقى التمكني واإطالق الطاقات 

احلبي�صة ، �صباب م�صر العبقري 
يطلقون عليه عفاريت الإنرتنت ، 
قادر على �صنع املعجزة وزراعة 

اأدوية اإلكرتونية تعود على م�صر 
باملليارات مثل وادي بنجالور 

يف الهند ، عقول قادرة على حل 
م�صكالت الإ�صكان بابتكار بيوت 

�صغرية ) ا�صتديو ( خم�صني مرتًا 
، ت�صلح كع�س �صغري لع�صفورين 

يبداآن م�صوار احلياة ، اطلقوا 
اخليال ، لو تخيل كل واحد منا 
اأنه وزير التعليم ، لبتكر حلوًل 
مده�صة مل�صكلة املناهج العقيمة ، 
ولو اأنك وزير الزراعة لخرتعت 

احللول لوقف نزيف جتريف 
الأرا�صي ، ثم لأدخلت الزراعة 

يف اأحدث نظم امليكنة والهند�صة 
الوراثية ، ولتفوقنا على اإ�صرائيل 

، وحمونا ف�صيحة اأنها تعلمنا 
كيف نزرع ، ويدعو الكاتب قائاًل 

لالأجيال  الأمل  �صبابيك  " افتحوا 
، وان�صتوا اإىل املواطن جيدًا ، 

فهو لديه اأفكار مبهرة حتى لو 
كان اأميًا ، فاملثل الأفريقي يقول : 
عندما ميوت �صيخ كبري يف اأدغال 
اأفريقيا ، فهذا معناه اأن مكتبة قد 

احرتقت " . 
�صبابيك م�صرية 

وحتت هذا العنوان ، يتحدث 
الكاتب عن بع�س ما تفتقت عليه 
اأذهان ال�صباب امل�صري يف عامل 

الف�صاء الإلكرتوين ، مثل " 
�صبابيك الف�صف�صة " تلك التي 

ابتكرها ال�صباب على مواقع 
الإنرتنت ، والتي قالوا عنها : 

اإذا كان بيل جيت�س هو الذي 
اخرتع " الويندوز " اأي �صبابيك 

الربجمة الإلكرتونية ، وميتلك 
الآن 50 مليار دولر ، فنحن الذين 

اخرتعنا �صبابيك الف�صف�صة على 
النت ول منتلك مليمًا واحدًا ، 
وي�صوق جمال ال�صاعر بع�صًا 
من التعريفات ال�صاخرة التي 

و�صعها هوؤلء ال�صباب يف �صبابيك 
ف�صف�صتهم ، والتي كان منها اأن 
: ال�صرتاكية هي اأن تكون لديك 
بقرتان ، فتعطي واحدة جلارك 

، وال�صيوعية هي اأن تكون لديك 
بقرتان فتاأخذ احلكومة الثنتني 
ومتنحك بع�س اللنب ، والفا�صية 
هي اأن تكون لديك بقرتان فتاأخذ 

احلكومة الثنتني وتبيع لك بع�س 
اللنب ، اأما الراأ�صمالية فهي اأن 

تكون لديك بقرتان ، فتبيع واحدة 
وترغم الأخرى على اأن تعطيك 

لنب اأربع بقرات ، ثم ت�صتاأجر 

خبريًا �صرتاتيجيًا لفهم ملاذا ماتت 
البقرة؟ اأما البريوقراطية فهي اأن 

تكون لديك بقرتان فتاأخذ احلكومة 
الثنتني وتقتل واحدة ، وحتلب 

الأخرى وتلقي باللنب بعيدًا . 
مهاتري و�صر اللعبة 

وحتت هذا العنوان يتحدث 
الكاتب عن خطة الإ�صالح التي 

اتبعها " مهاتري حممد " يف 
ماليزيا ، والتي طبق خاللها مقولة 
 " فيها  يقول  " التي  " برنارد�صو 

املتعة احلقيقية يف احلياة ، هي 
اأن تن�صهر قوتك الذاتية يف خدمة 

الآخرين ، بدًل من اأن تتحول 
اإىل كيان اأناين يجاأر بال�صكوى 

من اأن العامل ل يكر�س نف�صه 
لإ�صعادك " ؛ حيث يقرر جمال 

ال�صاعر اأن مهاتري حممد ا�صتطاع 
اأن يحول الغ�صب وال�صكوى اإىل 

�صرتاتيجية وبرنامج عمل ، فحقق 
امل�صتحيل لبالده وجعلها حتتل 
املرتبة رقم 17 يف قائمة الدول 

املتقدمة ، وبداأ خطة الإ�صالح من 
القاع ؛ فحول املجتمع من الفقر 

الزراعي اإىل الرخاء ال�صناعي، عن 
طريق تعليم املاليزيني الإجنليزية 

والريا�صيات والكيمياء 
والكمبيوتر كحد اأدنى للتعليم 

، وهنا حتدث جمال ال�صاعر عن 
فتاة م�صرية طليقة ا�صمها " ر�صا 

الديا�صطي " وكيف اأنها اأبهرت 
مهاتري حممد نف�صه عندما زار 

مكتبة الإ�صكندرية و�صمعها وراآها 
تتحدث عن ر�صالتها للماج�صتري 

يف درا�صة التجربة املاليزية . 
وتعليقًا على غ�صب امل�صريني 

من وعلى مهاتري حممد ب�صبب 
اإجاباته على اأ�صئلتهم ب�صكل 

جممل ، تذّكر جمال ال�صاعر حكاية 
ال�صبي الياباين " ناتاجورا " 

الذي حلم اأن ي�صبح مبارزًا عظيمًا 
بال�صيف ، فذهب اإىل املعلم ال�صهري 
خادمًا  �صرت  لو  " و�صاأله  " بانزو 

لك ومالزمًا يف كل دقيقة كم 
يلزمني لأ�صبح مبارزًا جبارًا ؟ 

قال ع�صر �صنوات ، قال ماتاجورا 
كثرية جدًا ، �صوف اأ�صاعف اجلهد 
فكم يلزمني من الوقت ؟ قال بانزو 

، ثالثون عامًا ، وهنا يعلق جمال 
ال�صاعر باأن التلميذ الذي يكون 

يف عجلة من اأمره يتعلم ويتقدم 
ببطء جدًا . 

الأرنب وال�صلحفاة 
ويف اإطار حديثه عن البطالة 

وتاأخر ال�صناعة امل�صرية ، يطرح 
جمال ال�صاعر �صوؤاًل هو " هل كنا 
مثل الأرنب املغرور الذي تقاع�س 

عن اجلري يف ال�صباق ف�صبقته 
ال�صلحفاة ؟ " ثم ي�صتدل ببع�س ما 
جاء يف رواية " البطء " للروائي 

" كت�صوير  كونديرا  " ميالن 
حلال امل�صريني ، فيقتب�س منها 
: اإن ال�صرعة هي �صكل الن�صوة 

التي خلعتها الثورة التكنولوجية 
على الإن�صان ، فيجري بال�صيارة 

املجنونة ول ي�صعر بوزنه ، بعمره 
، بروحه ، اأما نحن فمعتقلون 

داخل �صيارة البطء والك�صل 
اللذيذ . ثم يقرر ال�صاعر اأن �صقف 

الطموحات تدنى عند ال�صباب اإىل 
اأق�صى درجة ، واأنه كان يف يوم 
من الأيام يحلم اأغلبهم باخلم�صة 

العينية ) عمارة ، عربية ، عيادة ، 
عزبة ، عرو�صة ( والآن يحلم بعني 

واحدة ، واإن كانت عوراء وهي 
) عمل ( وال�صالم ، حلم ال�صفر 

للخارج On Deck على �صطح 
ال�صفينة ، ل يجدونه واإن وجدوه 

فالفيزات م�صروبة ، واجلليد 
وال�صقيع  ينتظرهم يف اأوروبا ، 

وبعد 11 ايلول ينتظرهم رجال 
البولي�س يف املطارات يفت�صون 

يف �صمائرهم ونياتهم عن قرين 
بن لدن . 

اقت�صاد املي�صد كول 
ويك�صف جمال ال�صاعر عن كثري 

من ماآ�صي ال�صباب واملوظفني 
امل�صريني يف عامل " اللوتارية 

واقت�صاد املي�صد كول " ؛ فيقول 
: واحد  تقول  النكتة  كانت  " زمان 
بلدياتي باع التليفزيون وا�صرتى 

فيديو ليواكب حركة احلداثة 
واملدنية ، والنكتة هذه الأيام 

تقول : اإن �صابًا رو�صًا باع هدومه 
ورهن راتبه للبنك ، وا�صرتى 

موبايل لزوم الوجاهة والنفخة 
الكذابة ، ومن يفعل ذلك ي�صمى يف 

الأدبيات ال�صعبية القدمية اأقرع 
ونزهي ، وال�صيا�صي ال�صهري " 

داج همر�صولد " يقول ل حتاول 
اأن تختل�س النظرات من ثقب 

املفتاح اإذا اأغلق الباب يف وجهك 
، اإما اأن حتطم الباب اأو تن�صرف 

، وملا كانت الأبواب مع�صلجة 
فاإن ال�صباب قرروا اأن يكتفوا 

بالتل�ص�س ، واختال�س النظرات 
وتعاطي املخدرات القت�صادية ، 
مثل الفيزا كارت وحلم املليونري 

ال�صعلوك وال�صحب على املك�صوف 
، والبيع وال�صراء باملحروق ، 

وكلها قنابل موقوتة تندرج حتت 
بند اللوتارية اجلديدة . 

الديك الأهبل 
وعن الزواج والعنو�صة يف 

املجتمع امل�صري ، يذكر جمال 
ال�صاعر حتت هذا العنوان ، اأن 
�صبعة ماليني م�صري وم�صرية 

على و�س زواج �صحكوا ، عندما 

حذرتهم اأخبار قادمة من ال�صني 
من مغبة الزواج هذا العام ، الذي 

هو عام الديك ح�صب الأ�صطورة 
ال�صينية ، �صحكوا لأن الديك 
امل�صري مل يوؤذن للزواج منذ 

ع�صرين �صنة وحتى الآن ، ففاتتهم 
كل قطارات الزواج يا ولداه ، 
تقول التحذيرات ، من يتزوج 

يف هذا العام لن ينجب ، ويحكى 
اأن بوذا وهو يف �صكرات املوت 

زاره اثنا ع�صر حيوانًا ) فاأر ، ثور 
، اأرنب ، منر ، ثعبان ، ح�صان ، 

ماعز ، قرد ، كلب ، خنزير ، وديك ( 
فكانت العنو�صة من ن�صيب الديك 

، والديك ال�صيني لديه كل العذر 
يف اعتماد العنو�صة كحل �صيا�صي 

مل�صكلة النفجار ال�صكاين ، هناك 
عندهم فائ�س من الب�صرية يتجاوز 
املليار مبئتى مليون نف�س ، وعلى 

مذهب بورخي�س الفقيه ، هناك 
�صيئان كريهان ، املراأة واملراآة ، 
ملاذا ؟ لأنهما ي�صاعفان الب�صر . 

�صيارة جديدة 
و يقرر جمال ال�صاعر يف كتابه 

اأن امتالك ال�صيارة بالن�صبة 
للمواطن العربي هي غاية 

ولي�صت و�صيلة ، فهو يعي�س 
ع�صرين عامًا من التق�صف وياأخذ 

حتوي�صة العمر من �صناديق 
الدخار والتوفري ، لي�صرتي 

�صيارة بعد اأن تكون احلكومات 
العربية قد عذبته عذاب امللكني 

، وا�صتنزفته حتى اآخر مليم يف 
ماراثون اجلمارك وال�صرائب 

وامل�صتنقعات ، بحجة حماية 
ال�صناعة املحلية ، واحلقيقة هي 

حماية للمليونريات مالك م�صانع 
ال�صيارات والتوكيالت العاملية ، 

وعلى مدى خم�صني عامًا ا�صتمرت 
تلك احلماية ، فازدادت اأر�صدتهم 

باملليارات ، بينما املواطن 
املنا�صل مل ي�صتطع اأن يح�صل 

على �صيارة �صناعة حملية بتكلفة 
معقولة ، كما وعدته احلكومات 
املتعاقبة . ويف اإجابة مبا�صرة 

على ال�صوؤال : ماذا تفعل لو 
اأردت اأن ت�صرتي �صيارة جديدة 
؟ يقول جمال ال�صاعر " الأملاين 
يفح�س املحرك ، والإجنليزي 

يفح�س الفر�س ، واليوناين 
يفح�س ال�صيارة من اخللف ، 

والإيطايل يفح�س الكالك�س ) 
الزمارة ( ، والأمريكي يفح�س 

) الكروم ( املعدن الرباق على 
الأطراف ، والإ�صرائيلي يفح�س 

الوقود ، وال�صوي�صري الدرج 
املجاور يف الواجهة ، وال�صيني 
يفح�س كل �صيء ، والبلجيكي ل 
يفح�س �صيئًا ، والعربي يفح�س 

البائعة ، ويعلق جمال ال�صاعر 
باأن هذه التو�صيفات رمبا حتمل 

رائحة عن�صرية �صد العرب ، 
ولكنها يجب اأن ت�صتفزنا نحو 
اإعادة النظر يف روؤيتنا للعامل 

ولأنف�صنا.

جمع بين اللغة الساخرة، والعرض الطريف، والحكمة العميقة:

"رئيس لمدة دقيقة" لإلعالمي 
األديب جمال الشاعر..

عرض : صفاء عزب
الكاتب يسوق تفاصيل مفيدة 
حول تراثيات وأمثال وأساطير 
الشعوب واألمم في ثنايا كتابه

الكتاب يلقي الضوء على 
مفارقات المجتمع المصري 
والعربي بأسلوب طريف وساخر
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االخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

خيرتروديس أو توال، المرأة )ذات 
العينين الحدادتين(، صاحبة كنز 

عذوبة ورقة سرية، تقرر وهي في 
العشرين من عمرها، أن تجعل كن 

حياتها مهمة محددة: استسالم كاسح 
تضحي فيه بنفسها.

تتحول إلى )ثيلستينا( مبكرة 
لغراميات أختها روسا مع الشاب 

راميرو، تعمل على تزويجهما بما هو 
اقرب إلى اإلكراه، وتختار بتصميم 

حاسم ال رجعة عنه أن تكرس نفسها 
جسدًا وروحًا لرعاية أبناء أختها، وهم 

ثالثة، وتفعل ذلك في بداية األمر 
كخالة كلية القدرة، بطريقة اقرب إلى 

التعسف في حلولها محل ام الصغار 
الحقيقية، وما إن تموت األم، حتى 

تصير الخالة توال أمًا معلنة، مع الحفاظ  
طوال الوقت على عزوبيتها، وتظل 
حتى آخر أيامها أمًا معلنة – وليس 

زوجة أب بأي حال- للصغار الثالثة ومن 
سيأتون من اإلغواء المشين لخادمة.


