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الكتاب: �سذوذ ا�سطراري
امل�ؤلف: �سباح عبد النبي

النا�سر: م�ؤ�س�سة �سندباد للن�سر واالإعالم
الكتاب عبارة عن رحلة �سردية متثل املحطة الروائية 

الثانية للكاتبة �سباح عبد النبي، حيث تاأخذ املتلقي لتعرب 
به اإىل عبق اجلذور ، وت�سرد ال�سخ�سية املحورية "نورا" 

رحلتها من اأر�ض احلنني، رامزة للطينة امل�سرية، عابرة 
اإىل اإحدى دول اخلليج، ثم تعود باملتلقي اإىل م�سر مرة 

اأخرى، يف �سرد �ساعري، يزاوج بني ال�سرد واحلوار 
املطول، من خالل لغة دالة وعامية �سعيدية، ولهجة 

خليجية، ت�سل باملتلقي اإىل ك�سف اأغوار حياة ال�سعيد 
امل�سري، وتنفذ من خالله اإىل خلجات ال�سخ�سية.

الكتاب: مبداد من ذهب اأ�س�د/ ق�سة النفط 
يف اململكة العربية ال�سع�دية

امل�ؤلف: حممد اأحمد م�ساط
يخ�س�ض املوؤلف �سفحات لالإ�ساءة على اأ�سهر خطوط 

نقل النفط اخلام يف منطقة ال�سرق الأو�سط. هو اأنبوب 
ي�سق طريقه يف ال�سحراء، ومدفون يف الرمال اأحيانًا. 

هو خط التابالين، اأو ما كان يعرف بخط اأنابيب نقل 
النفط عرب البلدان العربية. كان طوله 1700 كيلومرت 

تقريبًا، وكان يعرب يف طريقه اأربعة بلدان عربية، ابتداء 
من م�سدر النفط اخلام يف املنطقة ال�سرقية باململكة 

العربية ال�سعودية، ثم اململكة الأردنية الها�سمية، ثم مير 
على مرتفعات اجلولن باجلمهورية العربية ال�سورية، 

اإىل اأن ي�سل ميناء الزهراين يف جنوب مدينة �سيدا 
باجلمهورية اللبنانية.

الكتاب: اجلدران ال ت�سنع �سجنًا
امل�ؤلف: ج�يل جيابيزي

النا�سر: دار ن�فل
الرواية نقلها عن الفرن�سية اأنطوان اأبو زيد، ودقق يف 
الرتجمة �سهيل �سليمان، رواية حتكي �سراعًا من اأجل 

البقاء وا�ستعادة ال�سكينة الداخلية وال�سيطرة على 
العواطف، يف م�سار اعادة تكوينها لهويتها ال�سائعة. 

لي�ض يف الن�ض من خيال، بل يقوم على �سرد جمرد للواقع 
الذي عا�سته جويل على طريق جناتها، ويحيلنا على 

تناق�ساتنا اخلا�سة ول يرتك لنا خيار الالمبالة. احلرب 
الأهلية اللبنانية، والطبع املتمرد، موجودان يف الن�ض 
الذي ترى فيه الكاتبة انها ناجية من املوت، وناجية من 

احلرب الأهلية يف لبنان، وناجية من ع�سرين �سنة من 
اإدمان الهريويني.

الكتاب: �سجني املرايا
امل�ؤلف: �سع�د ال�سنع��سي

النا�سر: الدار العربية للعل�م نا�سرون
ق�سة حب مبنّي �سردها على التفا�سيل ال�سغرية 

والذكريات الباهتة التي اأن�ساأت معمارًا روائيًا مع ذلك، 
واأدت اىل حتولت مف�سلية يف النهاية. عالقة الراوي، او 
الفتى ال�سغري بوالدته �سابتها رومان�سية يف ال�سكل، وان 

اكتنزت يف العمق، خ�سو�سًا يف موت الأم وهو امل�سهد 
الرئي�ض.

الكتاب: علمنة امل�سروع الق�مي، يف امل�سرق 
العربي 1920ـ1970
امل�ؤلف: حممد �سيا

النا�سر: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب
كتاب يبحث يف حتولت امل�سروع القومي يف امل�سرق، 

كيف غدا علمانيًا، وكيف حملت جماهري امل�سروع قوميته 
وعلمنته يف اآن. مو�سوع الكتاب يقرتب من النخب 

العربية التي �سنعت هذا امل�سروع بداية، ومتاهت فيه 
اأو�سع ال�سرائح ال�سعبية وباتت جماهري له. مراجعة 

تاريخية جمتهدة للكاتب، ك�سفت وجود �سوائب عدة يف 
نظرية امل�سروع كما يف �سيا�ساته الالحقة، وبخا�سة يف 

مــ�ساألتي احلقوق القومية لالأقليات الإثنية، ويف الطبيعة 
الجتماعية والطبقية والع�سكرية للقيادات، وما نتج عن 

ذلك من اختاللت، وميل لال�ستبداد، وعلل ا�سافية اخرى.

الكتاب: ق�سايا و�سخ�سّيات يه�دّية
امل�ؤلف: د. جعفر هادي ح�سن

النا�سر: دار العارف
يتاألف الكتاب بق�سميه "ق�سايا" و"�سخ�سيات" من 14 
ف�ساًل عّززها الباحث بعدد كبري من امل�سادر الأجنبية 
والعربية واملرُتَجمة، وبع�ض الإحالت ملجموعة من 

ال�سحف والدوريات الربيطانية والإ�سرائيلية.

الكتاب: وما زالت �سعاد تنتظر
امل�ؤلف: فايز ر�سيد

النا�سر: الدار العربية للعل�م نا�سرون
يف هذا العمل ياأخذنا الروائي الدكتور "فايز ر�سيد" 
من فل�سطني اإىل مف�سل تاريخي مهم من تاريخ بالده 

ال�سيا�سي والجتماعي لريينا ف�ساًل من ف�سول 
ال�سيا�سة العثمانية ملرحلة ما قبل احلرب العاملية 

الأوىل. عند الدخول اإىل منت الرواية تربز لغة املوت 
التي تواجه �سخ�سيات العمل يف ظل واقع مادي 

جال�ض على حافة الفناء الأخري دمارًا وعذابات.

الكتاب: الغ�سطرن�م م��س�عة الذواقة
امل�ؤلف: �سمري طحان ومروان طحان

النا�سر: الدار العربية للعل�م نا�سرون
الغ�سطرنوم هي مفردة تعني �ساحب ذوق �سليم 

ورفيع ومرهف ومميز، يدرك منافع الأطعمة 
والأ�سربة، يح�ّض ويتح�ّس�ض اجلمال يف املاأكل 

وامل�سرب وامللب�ض وامل�سكن واملغنى خا�سة وجمال 
الطبيعة واجلن�ض الآخر عامة، يف تقدميه للكتاب 

يعترب املوؤلف اأن "الغ�سطرنوم" قامو�ض ي�سم كل ما 
و�سل اإيّل من ثقافة الطعام وال�سراب: اأفعال، اأ�سماء، 

اأدوات، �سفات، ماآكل، م�سارب، مع كل ما �سمعت 
عنها من اأمثال واأقوال ماأثورة وعادات ولي�سهل على 

الباحث اإيجاد املادة التي يطلبها فقد رتبته ترتيبًا 
اأبجديًا.

اأ�سدر م�سروع »كلمة« للرتجمة التابع لهيئة 
اأبوظبي للثقافة والرتاث كتابًا جديدًا باللغة 
العربية بعنوان »الفكر اجلمهوري« للموؤلف 

واملفكر ال�سيا�سي الإيطايل ماوِريت�سيو 
فريويل، والذي قام بنقله للعربية نا�سر 

اإ�سماعيل.
يعالج املوؤّلف الإيطايل يف كتابه اإ�سكالية 

�سيا�سية جوهرية، اإذ يبني اأن مفهوم الفكر 
اجلمهوري، يتعار�ض يف املقام الأول، مع 

الت�سّلط ال�سيا�سي الذي ل كابح ول نظام له 
ومع كل من ميار�سه.

ويتتّبع الكتاب امل�سارات الأ�سا�سية من 
تاريخ ن�ساأة مدر�سة الفكر اجلمهوري، 

ليتناول بال�سرح يف مو�سع لحق معنى 
احلرية ال�سيا�سية، ثم يناق�ض يف ما بعد 

التف�سري اجلمهوري للف�سيلة املدنية، 
ليثبت اأن تلك الف�سيلة لي�ست مق�سورة 

على الأبطال والقّدي�سني، ولكنها ف�سيلة 
متاحة للجميع يف الزمن الراهن كافة ، 

تليها مناق�سة يف الف�سول الأخرية مل�ساألة 
كيف اأن اجلمهورية احلقيقية ل غنى لها عن 

»الوطنية اجلمهورية«، التي متثل ال�سعور 
الوحيد القادر على جعل اأفراد تربوا يف 

ظروف ثقافية ودينية وعرقية خمتلفة 
يعملون معًا ون�سب اأعينهم امل�سلحة العامة.

اإذ لي�ست النظم الد�ستورية، ول حتى 
اأف�سل القوانني، كافية وحدها للدفاع عن 

الدول من التهديد اخلارجي، اإن مل يكن 
مواطنوها يتمتعون بتلك احلكمة اخلا�سة 

التي ي�ستطيعون، من خاللها، اأن يدركوا اأن 
م�ساحلهم ال�سخ�سية ل تنف�سل عن امل�سلحة 

العامة، وبتلك الروح الكرمية وبالطموح 
ال�سحيح اللَذين يدفعان املواطنني دفعًا 

للم�ساركة يف احلياة العامة، عالوة على 
متتعهم بالقوة الداخلية التي متنحهم 

الإ�سرار على مقاومة املعتدين، ول متثل 
تلك احلكمة اخلا�سة، والطموح ال�سحيح، 

والروح الكرمية، �سوى مظاهر متعددة لتلك 
الف�سيلة التي اعتاد املفكرون ال�سيا�سيون اأن 

يطلقوا عليها »الف�سيلة املدنية«.
يخل�ض املفّكر ماوِريت�سيو فريويل، يف 

موؤّلفه، اإىل اأن اخلطر الأكرب الذي يتهّدد 

احلرية العامة يكمن يف الف�ساد ال�سيا�سي، 
الذي يجعل من اجلميع غري قادرين على 
التحلي باحلكمة التي متّكنهم من احلكم 

بدقة على الأفراد وعلى الأ�سياء، ويجعلهم ل 
ي�ستطيعون التمييز بني الف�سيلة والرذيلة، 

وينزع منهم القوة الأخالقية الالزمة ملقاومة 
ال�سطهاد وملحاربة الظلم، ويدفعهم للخنوع 

والتمّلق.
موؤلف الكتاب ماوِريت�سيو فريويل اأ�ستاذ 

يف جامعة برن�ستون الأمريكية. �سبق واأن 
اأ�سدر عدة اأعمال منها: »من ال�سيا�سات 

اإىل منطق الدولة«، ن�سر جامعة كمربيدج، 
و«حمبة الأوطان بني الوطنية والقومية« 

ن�سر اأك�سفورد.
اأعّد ترجمة كتاب »الفكر اجلمهوري« اإىل 

العربية املرتجم نا�سر اإ�سماعيل وهو 
م�سري مقيم يف اإيطاليا، حا�سل على درجة 

الدكتوراه من جامعة كالياري ب�سردينيا، 
يدر�ض اللغة والآداب العربية يف جامعة 
جنوة الإيطالية، وله العديد من الأبحاث 

والدرا�سات باللغة الإيطالية.

�سدر عن �سركة »نورتون« كتاب جديد بعنوان 
»مفارقة العوملة... الدميقراطية وم�ستقبل 

القت�ساد العاملي« ملوؤلفه اأ�ستاذ القت�ساد 
ال�سيا�سي بجامعة هارفرد، داين رودريك.

وح�سبما كتب زهري الك�ساب مبجلة »وجهات 
نظر« الإماراتية، ل يبايل موؤلف هذا الكتاب 

بانتقادات اأن�سار العوملة، حيث يك�سف بجراأة 
من خالل كتابه عن الأخطاء املحيطة بها 

طارحًا جمموعة من الأ�سئلة التي تتحول من 
جمرد افرتا�سات اإىل حقائق يثبتها من خالل 
التحليل. ومن الأ�سئلة التي يطرحها املوؤلف 

ماذا لو كانت العوملة التي ل يكف الليرباليون 
اجلدد على التغني بها جمرد و�سيلة لإغناء 

املحظوظني واإفادة النخب القليلة على ح�ساب 
اجلماهري العري�سة؟ وماذا لو كان التدفق احلر 

للب�سائع وراأ�سمال املال عرب احلدود الوطنية 
واملكا�سب املرتتبة على ذلك تفوق بكثري تكلفة 

فقدان الوظائف وتدين الأجور؟

كذلك يطرح �سوؤال اأكرث اأهمية عن الدول التي 
تدعو اليوم اإىل اعتناق مذهب العوملة يف 

�سورتها املتطرفة، ويت�ساءل األ يعلمنا التاريخ 
اأنها قبل بلوغها مرحلة النفتاح، مار�ست هي 

نف�سها احلمائية يف اأب�سع �سورها قبل اأن 
تتقوى �سركاتها وتراكم من اخلربة وراأ�ض 

املال ما جعلها يف مناأى عن اأي مناف�سة حقيقية 
ليقت�سر همها على فتح الأ�سواق والق�ساء على 

ال�سناعات املحلية! ويوؤكد املوؤلف اأنه لي�ض �سد 
العوملة عندما تكون معتدلة، بل يرف�سها فقط 

حني تكون مفرطة ومنفلتة من عقالها، ويطرح 
الكاتب فكرة اأ�سا�سية مفادها اأن �سيا�سة 

الأ�سواق املفتوحة وحترير التجارة، لن حتقق 
الغاية احلقيقية يف النهو�ض بالقت�ساد اإل 

اإذا اندرجت �سمن بيئة اجتماعية وقانونية 
و�سيا�سية ت�ساحبها موؤ�س�سات قوية توفر 

ال�سرعية لهذه الأفكار وت�سمن توزيعًا �ساماًل 
ملكا�سب الراأ�سمالية.

ـــــــات ـــــــب ـــــــت ـــــــك م

اقتصادي أمريكي ينتقد كلمة يترجم الفكر الجمهوري
العولمة المفرطة

أح���������زان ال���س���ن���ة ال���ع���راق���ي���ة
�سدرت لل�ساعر خزعل املاجدي جمموعة �سعرية 

جديدة حتمل عنوان »اأحزان ال�سنة العراقية« 
رمبا تكون الأ�سخم عربيا حيث يقارب عدد 

�سفحاتها 900 �سفحة.
  وكتب املاجدي ق�سائد جمموعته على اإثر خطف 

ابنه مروان على يد ميلي�سيات م�سلحة، را�سدًا 
فيها ما ح�سل يف العراق من دمار وخراب وموت 
يف �سنة 2006 وهي ال�سنة الأكرث دموية وخرابًا 

يف تاريخ العراق.
ومن اأجل ذلك يقّدم املاجدي ق�سائده �سمن 

»روزنامة �سعرية« ير�سد فيها كل اأيام هذه ال�سنة 
بـ365 ق�سيدة مكتوبة على اأكرث من م�ستوى، 

فهناك اأوًل اأحداث احلا�سر على اأر�ض العراق، 
وثانيًا اأحداث التاريخ امل�ستعادة مع اأحداث 

احلا�سر، وثالثًا الأحداث اخلا�سة التي مّر بها 
ال�ساعر يف ذلك العام.

وهذا امل�سروع هو ثمرة نا�سجة من ثمرات 
ال�سعرية العراقية تلتحم فيه اخلربة اجلمالية 

لل�ساعر مع الأمل لي�سنع لنا من عذابه هذا 
العمل ال�سعري اخلا�ض.. وقد  �سدرت عن »دار 

الغاوون«.

من اأجواء الديوان نقتطف هذه املقاطع:
»مروان...

ل ميكن اأن نحيا من دونك
ل ميكن... اإّل اأن تعود

رائحتك متالأ البيت ويف كّل دقيقة ن�سطدم 
بج�سدك«.

»ليت الدخان يتبّدد
ليت الهالل يخرج من فم الأفعى

ليت الليل ينام، بهدوء، معنا يف الأ�سّرة
و�سعُت يف كوبي قطع البالد املك�سورة

وتركته على الرّف
مل يكن معي اأ�سالك لأربط بها قطع اجلّرة 

املحّطمة
يا اإلهي... اأنت خلقت البالد من فّخار

واأنت ك�سرتها«.
»وقبل هروبي من جهّنم اأمام نهر دجلة وقفُت، 

وبكيت، اأمام ن�سب احلّرية، اأمام بغداد، لكن 
دموعي �سقطت وبغداد لهيٌة عّني بدخانها وقلت 
لها؛ جئت لأوّدعِك. فقالت: اأترْك يل �سيئًا اأتذّكرك 

به، قلت: تركُت ولدي«.
ولد خزعل املاجدي يف كركوك العام 1951. 

ح�سل على الدكتوراه يف التاريخ القدمي عام 
1996، والدكتوراه يف فل�سفة الديانات القدمية 
عام 2009. يقيم حاليًا يف هولندا. �سدر له يف 
ال�سعر ما يقرب من 20 جمموعة �سعرية منها: 

»يقظة دملون« )1980(، »اأنا�سيد اإ�سرافيل« 
)1984(، »خزائيل« )1989(، »عّكازة رامبو« 

)1993(، »فيزياء م�ساّدة« )1997(، »حّية وُدرج« 
)2006(، »رمّبا من يدري؟« )2008(. �سدرت 

اأعماله ال�سعرية يف ثالثة اأجزاء بني عاَمي 
2001 - 2008 لدى »املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 

والن�سر«. اأّلف العديد من امل�سرحيات التي 
ُعر�ست على امل�سارح العراقية والعربية وح�سلت 
مت عنها ر�سائل ماج�ستري  على جوائز عديدة، وقدِّ

ودكتوراه. كما �سدر له اجلزء الأول من الأعمال 
امل�سرحية عام 2010 لدى »املوؤ�س�سة العربية 

للدرا�سات والن�سر«. اأّلف اأكرث من 25 كتابًا يف 
امليثولوجيا واحل�سارات 

والأديان القدمية. وُيعترب 
حاليًا اأحد اأبرز ال�سعراء 

العراقيني املعا�سرين.

�سدر موؤخرًا عن هيئة اأبوظبي للثقافة 
والرتاث كتاب جديد بعنوان »األف حلظة من 
ال�سعادة« لـ فلوريان لجنن �سايدت مب�ساركة 

اأ�سماء �سديق املطوع، وترجم الكتاب 
الدكتور خليل ال�سيخ، وظل الكتاب يحتل 

قائمة الأعلى مبيعًا.
وبح�سب �سحيفة »البيان« ت�سري الهيئة 

يف مقدمة الكتاب اإىل اأنه مل ي�ستطع اأحد 
تعريف ال�سعادة التي ل تزال ت�سكل 
الهدف النهائي لطموحات الب�سرية، 

م�سرية اإىل اأن الأمر املوؤكد هو اأن ال�سعادة 
ل جتيء مبفردها، فاملرء يحتاج اإىل احلب 

وال�سداقة والعائلة والزمالء من اأجل ذلك.
يقع الكتاب يف 175 �سفحة من القطع 

ال�سغرية ويقع الكتاب يف ق�سمني: الأول 
ي�سم الر�سد الذي قام به �سايدت والثاين 
ي�سم الر�سد الذي قامت به املطوع، ومن 

جانبه قال �سايدت: »كثريًا ما تتجلى ال�سعادة 
بلحظات خا�سة، وهي حلظات نكاد نحياها 

كل يوم تقريبا، واإذا كان ثمة �سيء يوحد بني 
تلك اللحظات، فاإنها احلياة التي تتجلى فجاأة 

من خالل �سوء جديد خمتلف«.
املطوع يف مقدمتها قالت: اأن »لل�سعادة 
طريقتها الفريدة يف الو�سول اإلينا بال 

م�سقة اأي�سا« واأو�سحت م�ستندة اإىل اأمثلة 
اأن ال�سعادة عند ال�ساعر اأمل دنقل، كانت 

تعني مغادرته الغرفة رقم 80 التي تويف 
فيها م�سادفة، وال�سعادة للروائي جمي�ض 
جوي�ض كانت تعني اأن يفهم العامل رائعته 

»يولي�سي�ض« يف اأثناء حياته ولي�ض بعد 
موته.

وعقب الر�سد وجد بع�سهم اأن ال�سعادة تكمن 
يف احلرية املطلقة بدون قيود، اأو عندما 

يهطل املطر، اأو بالإطمئنان، وذهب بع�سهم 
للتعبري عما يثريه الفن فيهم من �سعادة عند 

ال�ستماع اإىل مقطوعة »رجل الثلج« لـ رميوند 
بريغز، اأو قراءة ق�سة »تر�ستان وايولده«، اأو 

زيارة متحف بيكا�سو، وغريها.

�سدر عن الدار العربية للعلوم والرتجمة 
العربية كتاب »اأ�سواء جنوبية« للروائية 

الأمريكية دانيال �ستيل، وترجمها للعربية تيا 
معو�ض ، ويقع الكتاب يف 312 �سفحة.

وبح�سب النا�سر تخرتق الرواية عامل اجلرمية 
الغام�سة يف ق�سة م�سوقة وموؤثرة، حيث يتم 
العثور على جثتي امراأتني �سابتني يف مدينة 
نيويورك وجدتا يف حفرة �سغرية، واأخريني 
اأخرجتا من النهر، وجثث اأخرى من الوليات 

الأخرى، ق�سى نحبهن على يد قاتل حمرتف 
»لوك كانتون« بطريقة الغت�ساب واخلنق.

يتم تكليف »اإليك�سا« حمامية ماهرة وم�ساعدة 
النائب العام يف مكتب حتريات نيويورك 

بالتحقيق يف الق�سية واإدانة املجرم. ويف 
طريقها اإىل جمع الأدلة والتحقيق يف 

مالب�سات اجلرائم املتعددة وربطها مبجرم 
وحيد والتي تتم مب�ساعدة مكتب التحقيقات 
الفدرايل، تواجه اإليك�سا ر�سائل تهديد اأقلها 

حياة ابنتها ال�سابة »�سافان« وهنا تبدو اإليك�سا 
اأكرث اإ�سرارًا على النجاح يف الق�سية واإدانة 

املتهم.

املحفظة الزرقاء  عنوان الكتاب الذي �سدر حديثا للكاتبة ليلى ع�سالوي، 
عن دار  داليمان باجلزائر، والذي تعود فيه الوزيرة ال�سابقة اإىل 

فرتة الع�سرية ال�سوداء، لتخرج مبوقف واحد: ل ت�سامح مع من قتل 
اجلزائريني .

وبح�سب جريدة »اخلرب« يتاأرجح الن�ض ال�سردي  املحفظة الزرقاء  بني 
الرواية وال�سرية الذاتية، وينق�سم اإىل 11 ف�سال، موزعا بني 205 
�سفحة، يت�سّمن �سخو�سا واأحداثا متخّيلة تدور بني عامي 1992 

و2032، لكنه ينطلق بالأ�سا�ض من جتربة �ساحبته، التي فقدت زوجها 
خالل �سنوات الدم، لت�سّمنه مواقفها التي تعلن عنها �سراحة، مثل 

تنديدها بالإرهاب الإ�سالموي، ورف�سها القاطع الت�سامح مع من توّرط 
يف قتل الأبرياء اجلزائريني.

اإنه من تلك الأعمال التي ل ميكن اأن تقراأها مبعزل عن موؤّلفها، فليلى 
ع�سالوي، الزوجة، حت�سر بو�سوح بني �سطوره، حّتى واإن حاولت 

التخّفي وراء �سخ�سّية اجلّدة  داهيلة  التي حتتفظ باملحفظة، فيكت�سفها 
اأحفادها بعد 38 عاما، ويطلعون من خالل ما دّونته فيها من تواريخ 

واأمكنة واأحداث، على جوانب جديدة من مرحلة مظلمة يف تاريخ 
اجلزائر. ومل يف�سح الأحفاد الذين منحت لهم فر�سة للتعبري عن موقفهم 

من العفو، عن اآرائهم ال�سخ�سّية، فتحّدثت هي على األ�سنتهم.
وجاء الكتاب بح�سب امل�سدر نف�سه مرافعة �سّد القوانني التي �سّنتها 

الدولة، منذ جميء الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة اإىل احلكم، بدًءا بالوئام 
املدين وو�سول اإىل امل�ساحلة الوطنية.

اأ�سدر م�سروع »كلمة« للرتجمة التابع لهيئة 
اأبوظبي للثقافة والرتاث كتابًا جديدًا بعنوان 

»التجارة يف الزمن الكال�سيكي القدمي« 
للربوفي�سور نيڤيل موريل، وقام برتجمته اإىل 

اللغة العربية الأ�ستاذ اأحمد حممود.
ويحكي الكتاب تاريخ التجارة القدمي مبينًا 

اأنه لطاملا جتادل املوؤرخون ب�ساأن مكانة 
التجارة يف الزمن الكال�سيكي القدمي هل 

كانت ت�سكل قوام حياة النظام القت�سادي 
املعقد الذي �سمل منطقة البحر املتو�سط على 

ات�ساعها، اأم كانت طبقة رقيقة على �سطح 
املجتمع الزراعي النامي؟ 

وي�ستك�سف هذا الكتاب الذي يعد مقدمة 
ممتازة للتاريخ القت�سادي القدمي طبيعة 

التجارة القدمية، حيث يبحث اأهميتها 
الإيكولوجية والثقافية وكذلك جوانبها 

القت�سادية، ونيڤيل موريل من بني اأهم 
املر�سدين املوؤهلني التاأهيل اجليد للحديث يف 

هذا املو�سوع، اإذ تكمن قوته يف جمعه بني 
الأ�سلوب اللطيف اجلذاب واحلنكة النظرية 

واحل�ض ال�سليم. 
يتناول الكتاب الطريقة التي دعمت بها 

التجارة منو النفوذ الأثيني والروماين، 
حيث �ساعدت على متوين اجليو�ض واملدن، 

ووفرت ال�سلع التي كانت النخب القدمية 
حتتاجها للحفاظ على �سيادتها - مع ذلك كانت 

تلك النخب نف�سها تنظر ب�سورة عامة اإىل 
التجارة والتجار على اأنهم ي�سكلون خطرًا على 

النظام الجتماعي، وكانت التجارة، �ساأنها 
�ساأن اأمناط ال�ستهالك التي حددت تطورها، 

حمور نقا�سات اأو�سع حول ال�سيا�سة والأخالق 
وحالة املجتمع، متامًا، كما ُيعر�ض تو�سع 

التجارة يف العامل احلديث باعتباره حاًل للفقر 
العاملي وكذلك اأداة لال�ستغالل والإمربيالية 

الثقافية. 
اأّما موؤلف الكتاب فهو الربوفي�سور نيڤيل 

موريل اأ�ستاذ التاريخ القت�سادي القدمي 
والنظرية التاريخية بجامعة بري�ستول، 

وهو نائب مدير برامج معهد اليونان 
وروما والرتاث الكال�سيكي، وتتناول 

درا�ساته التاريخ القت�سادي والجتماعي 
والإيكولوجي للزمن الكال�سيكي القدمي، 

له العديد من املوؤلفات، منها: »دليل التاريخ 
القدمي«، 2009، و«ال�سعب والأر�ض 

وال�سيا�سة: التطورات ال�سكانية وحتول 
اإيطاليا الرومانية«، 2008، وغريها.

وترجم الكتاب املرتجم اأحمد حممود ع�سو 
نقابة ال�سحفيني واحتاد الُكتَّاب امل�سريني 

وع�سو جلنة الرتجمة باملجل�ض الأعلى 
للثقافة، يعمل حاليًا رئي�سًا لق�سم الرتجمة يف 

جريدة ال�سروق القاهرية، �سارك برتجمات يف 
عدد من املجالت الثقافية، وح�سل على جائزة 

حممد بدران يف الرتجمة، وله العديد من 
الكتب املرتجمة.

»ألف لحظة من السعادة« التجارة في الزمن الكالسيكي القديم
في كتاب

»الجمل« تعيد إصدار 
أناشيد مالدورور  

وزيرة جزائرية سابقة تطلق كتابا عن حياتها ستيل تخترق عالم الجريمة 
ب� »أضواء جنوبية«

�سدرت عن دار »اجلمل« الرتجمة العربية لكتاب »اأنا�سيد مالدورور« 
لل�ساعر الفرن�سي لوتريامون، وقام بالرتجمة الكاتب اللبناين 

�سمري احلاج �ساهني يف الثمانينات، و�سدرت يف طبعة وحيدة عن 
املوؤ�س�سة العربية يف بريوت و�سرعان ما نفدت.

وبح�سب �سحيفة »احلياة« �سمت الطبعة اجلديدة من الكتاب مقدمة 
طويلة ومهمة، هي مبثابة مدخل نقدي لقراءة لوتريامون والذي 

توفى قبل اأن يبلغ اخلام�سة والع�سرين من عمره اإل اأنه ترك وراءه 
تراثًا اأدبيًا ل يزال حمل درا�سة وبحث من النقاد والأدباء.

قًا ل يعرف النوم، واإذا حدث  كان لوتريامون دائم ال�سداع مورَّ
تهاجمه الكوابي�ض الرهيبة وذكر حالته تلك يف اأنا�سيده، مما 

يقوله : »�سعيد من يغرق يف �سبات عميق �ساعة ي�سع راأ�سه على 
خمدته، ها اإين منذ يوم ولدتي امل�سوؤوم اأعاين من الأرق الذي نذر 

اأن يجرف دائمًا اأع�سائي اىل اأعماق احلفرة التي تنبعث منها منذ 
الآن رائحة املقابر«. يف الن�سيد الأول من الكتاب يقول »نرجو ال�سماء اأن يهتدي القارئ، املتجا�سر 

وقد اأ�سبح موقتًا �ساريًا اأ�سوة مبا يقراأه، من دون اأن يتوه، اىل طريقه الوعر واملهجور، عرب 
امل�ستنقعات املوح�سة لهذه ال�سفحات الكامدة واملليئة بال�سم، لأنه اإذا مل يجلب اىل قراءته منطقًا 

�سارمًا وح�سر ذهٍن م�ساويًا على الأقل لريبته، فاإن الفيو�ض املميتة لهذا الكتاب �ستبلل روحه كما 
تفعل املاء بال�سكر«.
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القاهرة: للمرة الثانية يتم اتهام الداعية الدكتور عائ�ض القرين بال�سرقة الأدبية 
فبعد اتهام الكاتبة ال�سعودية �سلوى الع�سيدان له ب�سرقة اأحد موؤلفاتها الذي يحمل 

عنوان "هكذا هزموا الياأ�ض"، اأعلن ال�ساعر امل�سري �سمري فراج اعتزامه مقا�ساة 
القرين اأمام الق�ساء ال�سعودي ب�سبب �سرقة كتابه ون�سبه لنف�سه.

واأكد ال�ساعر امل�سري يف حديثه لوكالة اأنباء ال�سعر اأن القرين �سرق كتابه"�سعراء 
قتلهم �سعرهم" ال�سادر عن مكتبة مدبويل عام 1997، ون�سبه لنف�سه حتت عنوان 

�ست  على  يزيد  ما  منذ  ال�سرقة  اكت�سف  اأنه  اإىل  م�سريا  اأ�سحابها"،  قتلت  "ق�سائد 
�سنوات اإل اأنه مل يكن يجد و�سيله ملقا�ساة القرين، حتى جاءت ق�سية الع�سيدان و 

منها اأح�ض فعال بنزاهة الق�ساء ال�سعودي الذي اأن�سف الكاتبة �سلوى العي�سدان 
وهو ما �سجعه على رفع الق�سية للمحاكم ال�سعودية.

اأو�سح فراج للوكالة اأنه اكت�سف ال�سرقة بامل�سادفة حيث كان قد اأهدى كتابه 
ل�سديق �سعودي ومبجرد اأن قراأ عنوانه اخربه اأن كتابا يف اململكة �سبيه بهذا 

العنوان، وطلب من �سديقه ن�سخة من الكتاب، ووجده فراج �سادر بعد كتابه ب�ست 
�سنوات واأنه اإىل جانب الفكرة يحوي العديد من الت�سابهات، ثم تاأكد اأنها تتعدى 

حدود الت�سابه وتوارد اخلواطر اإىل ال�سرقة.
وكان فراج قد حاول من قبل مقا�ساة القرين اإل اأنه مل ي�ستطيع حيث قوبل مبغالة 
املحامني امل�سريني، خا�سة واأنه ل ميكن ملثل هذه الق�سية اإل اأن يوكلها حمام كبري 

نظرا ملا لل�سيخ القرين من �ساأن عال يف اململكة.

للمرة الثانية .. اتهام القرني 
بالسرقة األدبية  

 جدير بالذكر اأن الكتاب يحتل اأهمية نقدية 
خا�سة لكون كاتبه من داخل جماعة الإخوان  

، بالإ�سافة لكونه يلقي ال�سوء على مناطق 
ال�سعف املنهجي والتطبيقي للحركة 

الإ�سالمية عرب مراحل متعددة .    

ح�اريات 
بداأ الكاتب مبجموعة من احلواريات 

الفرتا�سية التي �ساغها بني اإ�سالميني 
اأحدهما م�ستقل بفكره وحياديته ، والآخر 

تنظيمي يحمل وجهة نظر احلركة الإ�سالمية 
، ومن خالل تلك احلواريات اأظهر الكاتب 

على ل�سان الطرف امل�ستقل ما تعانيه احلركة 
الإ�سالمية من تدهور واإخفاق على م�ستوى 

التوا�سل مع اجلماهري العري�سة ، وعلى 
م�ستوى الرتقاء الأفقي والراأ�سي بالن�سبة 

ل�ستقطاب الأفراد واإقناعهم بالفكرة 
الإ�سالمية والتنظيمية ، يف الوقت الذي 

تنجح فيه احلركات املعادية لتلك الفكرة على 
كل امل�ستويات ، ويف املقابل �ساق الكاتب 

على ل�سان الطرف الآخر ) التنظيمي ( ردودًا 
اأغلبها تذويقية جتميلية ، تنم عن معطيات 

غري مقنعة وحلوًل تربيرية ل تثمن ول 
تغني من جوع كان اأبرزها " الأمنيات ، 

املالحقات ، املداهمات" . 

اإ�سكاليات الداخل 
وحتت عنوان " الإخوان  واإ�سكاليات 

الداخل " حتدث الكاتب عن جمموعة من 
املالمح والق�سايا التي تخ�ض جماعة 

الإخوان  من الداخل ، ومن بني هذا جاء 
الكالم عن ر�سيد كبري من بع�ض ال�سلوكيات 

ال�سلبية التي �سيطرت على كثري من 
عنا�سر اجلماعة ب�سبب الر�سيد الكبري 

من املطاردات الأمنية والعمل ال�سري 
مثل الكذب واملراوغة حتى على الوالدين 

لعتبارهم من خارج املوؤ�س�سة ، وبذل 
حماولت يائ�سة لنقل الربط بني العاطفة 

الفطرية ، وا�ستبدالها باملوؤ�س�سة بحيث 
ت�سبح املوؤ�س�سة هي الأ�سل والأخرى 

هام�سية ، وهو ما ليتنا�سب مع الفطرة ـ 
على حد تعبري الكاتب ـ بالإ�سافة اإىل منو 
احلزبية والتع�سب ، كذلك حتدث الكاتب 

عن " الالئحة " الإخوانية التي راآها ت�سري 
باأ�سكال �سمنية وقوانني �سفوية ؛ موؤكدًا 

اأنه بعد لوائح الأربعينات التي �سيغت يف 
عهد الإمام البنا ، ويف ظل ال�سرعية ، مل 

تقم حماولة للت�سريع الداخلي للجماعة اإل 

يف الثمانينات والت�سعينات مرتني ، طبعت 
اأولهما يف اإحد الكتب ، ورمبا من غري 

موافقة اجلماعة ، ومل تكن �ساملة وكافية، 
بل مل تكن متداولة، ومن ثم كانت لوائح 

اجلماعة مهددة دائمة باختالف التف�سريات، 
والو�سول لأفرع الهرم التنظيمي باأ�ساليب 

مغايرة. 

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية 
وتطرق الكاتب اإىل موؤ�س�سة الإخوان  

الع�سكرية ، فذكر اأنها يف عهد البنا كان يغلب 
عليها ال�سلطان الع�سكري ، واأنه كان لالإمام 

البنا حتفظات كثرية عليها يف اأواخر اأيامه، 
وهو ما �سطره �سالح �سادي يف �سفحاته 

عندما روى عن زيارة له مع الإمام لتفقد 
التنظيم اخلا�ض فوجد �سابًا �سخم اجلثة 
م�سابا بك�سر يف قدمه وعرف اأنه ب�سبب 

التدريبات ال�ساقة من قفز وخالفه وعرف 
اأنهم ياأكلون الرتاب كنوع من التدريب ، 

فغ�سب منتقدًا هذا املوقف ، كما كان انتقاده 
العلني قويًا عند مقتل النقرا�سي ، عندما 
قال " لي�سوا اإخوانًا ولي�سوا م�سلمني " 

، ثم يذكر الكاتب اأن اله�سيبي حاول بعد 
رحيل البنا اأن يتخذ موقفًا وا�سحًا من 

هذه املوؤ�س�سة الع�سكرية ؛ فحاول ا�ستبدال 
ال�سندي بيو�سف طلعت ، وهو ما اأدى 

اإىل اغتيال املهند�ض �سيد فايز املوكل اإليه 
عملية التغيري بعبوة متفجرة اأر�سلت اإىل 

بيته فقتلته هو وابنته واأ�سقطت بهما 
اجلدار، ويبدي الكاتب لكل هذا ميله اإىل 

مدنية املوؤ�س�سة حيث احلوار والت�سويت 
والنتخاب وتبادل املقاعد ب�سهولة على 

اعتبار اأن ثبات املقاعد من اآفات املوؤ�س�سة 
الع�سكرية . 

قل وال تقل 
ويقرتب املوؤلف اأكرث واأكرث اإىل اآلية العمل 

الدعوي والتنظيمي جلماعة الإخوان  ، 
معرت�سًا حتت عنوان " قل ول تقل " على 
بع�ض الإجراءات وامل�سطلحات ؛ من ذلك 
اعرتا�سه على م�سطلح " الهداية " الذي 

حتول ـ يف راأيه ـ لدى اجلماعة اإىل " جتنيد 
مفهومها  يف  حتولت  الهداية  اأن  " مبعنى 

لديهم من انتقال الفرد من الكفر اإىل الإميان 
اأو من الف�سق اإىل التدين ، اإىل معنى اآخر 

هو النتقال من ال�ستقاللية اإىل املوؤ�س�سة . 
اأي�سًا اعرت�ض الكاتب على �سوء ا�ستخدام 
يخول  �سرعي  م�سطلح  وهو  "التعزير" ـ 

احلاكم امل�سلم احلكم فيما لي�ض فيه حد من 
املعا�سي اأو الأ�سرار ـ  حيث مت اإ�سقاط هذا 

املعنى على التنظيم مما خوّل لأي اأمري 
اإخواين اأن يحكم على املتاأخر واملق�سر 

يف اأمور اإدارية داخل اجلماعة بحكم ما ، 
وهو ما عده الكاتب " تكدير" ل ت�سلح معه 

ح�سن النوايا ملا يوؤديه من ت�سوهات يف 
الفكر التنظيمي ، كذلك انتقد الكاتب مفهوم 

وم�سطلح " الت�ساقط " الذي تطلقه اجلماعة 
على من يغادرها ، مو�سحًا اأنه ل يليق 

لأنه مبثابة حكم جاهز بال�سعف والوهن 
وال�سقوط ، ومف�ساًل م�سطلحًا اآخر هو " 

الت�سريب " .

التنظيم الدويل 
ومن ناحية اأخرى ، انتقد الكاتب جلوء 

تكتل وتنظيم احلركة الإ�سالمية اإىل اإن�ساء 
التنظيم الدويل دون �سرعية ، وهو ما عده 

الكاتب �سببًا من اأ�سباب اإثارة حنق الغري 
�سواء من اجتاهات معار�سة ، اأو حكومات 
اأو قوى خارجية ، ميكن اأن يتطور لي�سبح 

تاآمرًا واإطاحة واإبادة  ، ومن ثم يرى الكاتب 
اأن اللجوء لإن�ساء التنظيم الدويل يف ظل 

اإمكانية وجود الوحدة الفكرية ووحدة 
الغايات دون وحدة التنظيم ، كان اأمرًا 

غريذي داع ، اأي�سًا انتقد الكاتب حتت عنوان 
" �سورى الفكر و�سورى القرار " اقت�سار فهم 

مبداأ ال�سورى وقيا�ساته يف نطاق مواقف 
الر�سول ـ �سلى الله عليه و�سلم ـ  الع�سكرية 
يف بدر واأحد واحلديبية فقط دون املواقف 
الفكرية والجتماعية والقت�سادية ، وكذلك 

فهم ال�سورى على اأن غر�سها حتقيق التماثل 
الفكري ، وهذا خمالف للفطرة التي تقت�سي 
اختالف الروؤى ووجهات النظر ؛ فلم ن�سمع 

مثاًل ـ يقول الكاتب ـ اأن الأئمة الأربعة 
اأجربوا اأحدهم اأن يتبنى راأي اأغلبيتهم . 

الفرد واجلماعة
ويف اجلزء الأخري من الكتاب ، يفرد الكاتب 

م�ساحة ل باأ�ض بها لتطبيق بع�ض معطيات 
علم الجتماع من خالل درا�سته جلماعة 

الإخوان  ؛ في�سوق فقرة لـ غو�ستاف لوبون 
، يقول فيها " اإن الفرد متى اأم�سى زمنًا يف 

جماعة تعمل ل يلبث اأن ي�سري يف حالة 
خا�سة تقرب كثريًا من حالة ال�سخ�ض 

النائم نومًا مغناطي�سيًا بني يدي املنوم 
وذلك بتاأثري ال�سيالت التي ت�سل اإليه من 

اجلماعة ، اأو باأ�سباب اأخرى مما مل نقف 
عليه بعد ، وحالة ال�سخ�ض النائم هي 

تعطيل وظيفة املخ و�سريورته هو م�سخرًا 
حلركات جمموعة الع�سبي الال�سعوري التي 

ي�سريها املنوم كيف ي�ساء ، هنالك تنطفىء 
الذات ال�ساعرة متامًا وتفقد الإرادة ويغيب 

التمييز وتتجه جميع امل�ساعر والأفكار 
نحو الغر�ض الذي ر�سمه املنوم " ويعلق 

الكاتب متحدثًا عن جماعة الإخوان  فيوؤكد 
اأنه كلما كانت موروثات اجلماعة مقد�سة ، 

والقيادة مركزية واحلوار مفتقدا، كانت هذه 
ال�سورة ـ التي ر�سمها غو�ستاف ـ متحققة 

بن�سبة عالية ، وكلما كانت املوروثات مرنة 
متغرية مرتوكة للبحث والقيادة ل مركزية 
، وقنوات احلوار مفتوحة على م�سراعيها 

وطرق التغيري املدين الداخلي �سهلة مي�سرة 
طقًا لقواعد انتخابية حمكمة، تال�ست هذه 

ال�سورة متامًا . 

ال�ئام ال�طني 
وقد اعترب الكاتب الوئام الوطني من 

الإ�سكاليات التي ف�سلت احلركة الإ�سالمية 
يف حتقيقها ، منذ اأن اأعلن الإمام البنا 

انتقاده ال�سديد لالأحزاب والقوى الوطنية 
املوجودة حوله، وحتى حتول الأمر على يد 
�سيد قطب اإىل جاهلية يف مقابل اإ�سالم، ثم 

تطور ال�سراع بني القوى الوطنية جمتمعة، 
والقوة الإ�سالمية �سراعًا اإعالميًا اأحيانًا 
ودمويًا يعتمد على الإفناء اأحيانًا اأخرى 
، وهو ما اأدى اإىل اعتقاد الطرفني اأنه ل 
بقاء لأحدهما يف وجود الآخر ، واأخطاأ 

الطرفان ـ يوؤكد املوؤلف ـ لأن الإ�سالمي 
يعتمد على احل�سارة الإ�سالمية املمتدة 
يف اأعماق التاريخ ، والآخر يعتمد على 

ح�سارة لها وزنها وهي احل�سارة الغربية 
احلديثة ولها براجمها واآلياتها ونظرياتها 

وجتاربها �سواء التي جنحت اأو التي 
اأخفقت ، ويف راأي الكاتب اأن مثل هذا 

ال�سراع جر على الأمة العربية والإ�سالمية 
الويالت، فا�ستوعبتها �سراعاتها الداخلية 

عن اللحاق بركب التنمية ، واأن ال�سبب 
الرئي�سي يف حدوث هذا ال�سراع الثقايف 
كان لعدم التفريق بني العقيدة الإ�سالمية، 

وحقيقة امل�ساريع التنموية ، واحللول 
اجلذرية للم�سكالت ، والنظرة العامة 

للدفع التنموي، وبدل من التحليل والنظر 
والتدقيق والتجريب لتلك الو�سائل اأو تلك 

الربامج، انقلب ال�سراع اإىل حزب الله 
وحزب ال�سيطان.

حتتل جماعة " االإخ�ان  امل�سلم�ن " اهتمامًا كبرياً على ال�سعيدين العربي املحلي والدويل 
العاملي من حيث ك�نها جماعة دينية ذات ت�جهات �سم�لية و�سيا�سية ؛ لذا يهتم الكثري 
من الكتاب وامل�ؤلفني بدرا�ساتها وتقييمها ور�سد خط�اتها خا�سة على امل�ست�ى ال�سيا�سي ، 
باعتبارها اأحد ركائز احلركات االإ�سالمية يف كل العامل ، ويف هذا الكتاب " االإخ�ان  امل�سلم�ن 
احلا�سر وامل�ستقبل " يحاول الكاتب �سامح عيد م�ؤلف الكتاب ر�سد اأزمات احلركة االإ�سالمية 
من خالل هذه اجلماعة ، وكذلك تدعيم لغة احل�ار والنقد الذاتي البعيد عن الت�سنج 
والتع�سب واخلروج من دائرة االأخ�ة ال�سيقة داخل التنظيمات والتجمعات اإىل اأخ�ة االإ�سالم 
الرحبة ، ومن اختزال االإ�سالم مبعانيه العظيمة من دع�ة وثبات وبيعة وطاعة ومتكني 
ووالء داخل حدود تنظيمات بعينها اإىل حدود االإ�سالم الرحبة .

اأوراق يف النقد الذاتي
كتاب "اإلخوان  المسلمون الحاضر والمستقبل" ل� سامح عيد 
يرصد "جنوح يميني" للحركات اإلسالمية بفعل الضغط الحكومي 

التطبيق  ب��س��ب��ب  ول��ك��ن  ال��م��ن��ه��ج  ب��س��ب��ب  ل��ي��س  ال��وط��ن��ي  ال���وئ���ام  تحقيق  ف��ي  ف��ش��ل��ت  اإلس��الم��ي��ة  ال��ح��رك��ة 

ال���ه���داي���ة وال��ت��ع��زي��ر وال����ش����ورى ت��ح��ت��اج إل����ى م���راج���ع���ات داخ�����ل ال��ج��م��اع��ة اإلخ���وان���ي���ة

شديدًا  غضبه  فكان  النقراشي  قتل  في  ويتورطون  التراب  يأكلون  وجدهم  البنا 

يقرتب امل�ؤلف اأكثـر واأكثـر اإىل اآلية عر�س : �سفاء عزب
العمل الدع�ي والتنظيمي جلماعة 

االإخ�ان  ، معرت�سًا حتت عن�ان " 
قل وال تقل " على بع�س االإجراءات 

وامل�سطلحات ؛ من ذلك اعرتا�سه 
على م�سطلح " الهداية " الذي حت�ل 
ـ يف راأيه ـ لدى اجلماعة اإىل " جتنيد 

يف  حت�لت  الهداية  اأن  " مبعنى 
مفه�مها لديهم من انتقال الفرد من 
الكفر اإىل االإميان اأو من الف�سق اإىل 

التدين ، اإىل معنى اآخر ه� االنتقال 
من اال�ستقاللية اإىل امل�ؤ�س�سة.

�سدر موؤخرًا للناقد والكاتب ال�سعودي د.عبدالله الغذامي 
كتاب »الفقيه الف�سائي: حتول اخلطاب الديني من املنرب 

اإىل ال�سا�سة« والكتاب �سادر عن 
املركز الثقايف العربي.

وبح�سب �سحيفة »ال�سرق 
الأو�سط« ي�ستند الغذامي يف 
كتابه اإىل اآراء بع�ض الفقهاء 

كالإمام ال�ساطبي، وبع�ض 
الدعاة كالقر�ساوي و�سلمان 

العودة، ليطلق دعوة للجمهور 
العام خلو�ض عباب الفقه 

للو�سول لدرجة الجتهاد، وعدم 
ح�سر الأمر على طائفة من اأهل 

العلم.
يخرج الغذامي يف كتابه عن 

دائرة النقد الأدبي والثقايف، 
ليدخل يف دهاليز النقد الفكري، 

و�سول للخطاب الديني، حيث 
�سّب اهتمامه هذه املّرة على 

دور الفقيه الف�سائي �سواء على 
امل�ستوى الثقايف اأو الديني اأو 

الجتماعي، مقارنة بدور الفقيه الأر�سي املماثل.
ويف ت�سريح لل�سحيفة اللندنية قال الغذامي »اإذا كّنا 

نقول اإن الفقيه هو رمز اجتماعي وديني وثقايف فال بد 
لهذا الفقيه من اأن ميار�ض دوره الرمزي ويكون �سريعا 

يف حركته بنف�ض درجة الزمن الذي نعي�سه«.
وحول اهتمام الغذامي بعملية التحول يف طريقة 

اخلطاب الديني من على املنابر اإىل ال�سا�سات التلفزيونية 
واملواقع الإلكرتونية وو�سائط التقنية احلديثة، يرى 

الناقد اأن مرّد هذا الت�سور ياأتي كم�ساألة جتذرت من 
مقولة اأبو حنيفة حول الفقه والتي يقرر فيها اأن الفقه 
ا: »كالمنا  خطاب يف الراأي، حيث يقول اأبو حنيفة ن�سّ

هذا راأي فمن جاءنا بخري منه تركنا ما عندنا اإىل ما 
عنده«.

يتكون الكتاب من مقدمة و�ستة ف�سول هي: الفقيه 
الف�سائي، الفتوى راأي الدين اأم هي راأي يف الدين، 

الجتهاد والختالف، حجب الفتوى، الو�سطية، 
الختالف ال�سالب »فقه ال�سورة«، الختالف ال�ساخن.

يرى الغذامي اأن الفقيه الف�سائي وجد نف�سه اأمام تعبري 
و�سائلي �سخم يتمّثل يف ال�سا�سات الثالث التلفزيون 

والإنرتنت واملوبايل التي �سارت �سبال للتوا�سل ما 
بني الفقيه واجلمهور، ويعتقد الغذامي اأنه يلزم الفقيه 

الف�سائي اأن يجعل خطابه مالئما لهذه الفئات على 
اختالفاتها الكربى وهذا على نقي�ض الفقيه الأر�سي الذي 

يتعامل عرب املنرب ومع جمهور حملي يعرفه ويعرف 
ظروفه.

اأ�سدرت اأكادميية ال�سعر التابعة 
لهيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث 
ديوان »تنوير« لل�ساعرة ح�سة 

الهالل املعروفة با�سم رميية، وذلك 
�سمن �سل�سلة اإ�سداراتها ل�سعراء 

م�سابقة �ساعر املليون، حيث 
�ساركت ال�ساعرة رميية يف الن�سخة 
الرابعة من امل�سابقة وح�سلت على 

املركز الثالث، وهو اأف�سل مركز 
حتققه �ساعرة يف تاريخ امل�سابقة.

جاء الكتاب يف 244 �سفحة من 
احلجم الو�سط حمتويًا على 99 
ق�سيدة، تنّوعت اأ�سكالها الأدبية 

بني ال�سعر العمودي و�سعر 
التفعيلة، ورغم غلبة ال�سعر 

العمودي على التفعيلة من حيث 
الكم، اإل اأن �ساعرة الديوان 

ا�ستطاعت اأن حتافظ على روح 
الق�سيدة ومتا�سكها يف كال ال�سكلني 

ال�سعريني.
جاءت جتربة ال�ساعرة يف الديوان 
لتعرب عن �سخ�سية فكرية متمّيزة، 

ت�ستند اىل الطرح ال�ساخن 
وال�ساخر يف مناق�ستها موا�سيع 

ق�سائدها، حيث تلجاأ ال�ساعرة اإىل 

اأ�سلوب التهكم الراقي اأو املثري 
لل�سحك اأحيانا، دون الإقالل من 

م�ستوى اللغة ال�سعرية امل�ستخدمة 
وجمالية ال�سورة، كما جند ذات 

ال�ساعرة بارزة يف كل ق�سيدة 
من حيث تبيان مدى ارتباطها 

مبو�سوع ق�سائدها.
وقد �سم الديوان اأي�سًا الق�سائد 

التي �ساركت بها ال�ساعرة يف 
م�سابقة �ساعر املليون، والتي اأثارت 

الكثري من ردود الفعل عليها من 
بع�ض الفئات ال�سالة يف املجتمع، 

واكت�سبت م�ساركتها اهتمامًا عامليًا 
من خمتلف الو�سائل الإعالمية.

�سم الديوان اي�سًا ق�سائد اأثارت 
الكثري من ردود الأفعال املجتمعية، 

مثل ق�سيدة �ساعرة اجلينز، التي 
ربطت فيها بني �سكل ال�ساعرة 
ولب�سها وح�سورها الإعالمي.

اأما عناوين ق�سائد الديوان، فقد 
عك�ست الكثري من روح الن�سو�ض 

و�سخريتها، مثل: البحر عاري، 
الفتاوي ال�سريرة، الدوايل، زواج 

قا�سرة، العن�سرية، اخليانة 
وتاريخها، تيارات، ذيب وذيبه، 

غرفة على القمر، فيه �ساعرات، 
ل تلعب ال�سواط، مرجلة، 

ملّهي الرعيان، م�سيلمة، ال�سب 
والدينا�سور، ذيبة القيفان، 

احلظ، قراءة يف كّف، اأذكى �سارع 
بالريا�ض، اكتئاب، الدنيا �سارت 

لب توب، ال�سم�ض يكن�سها الظالم، 
املدينة خيمة ا�سمنت وقزاز، 

الوحو�ض النوية، باقة من �سمع 
ودموع، حديث ال�ساي، غرفتي بكّل 

امتداد، وي�سرقون الكحل من عني 
الق�سيدة.

يذكر اأن اأكادميية ال�سعر كانت قد 
اأ�سدرت لل�ساعرة قبل �سنة درا�ستها 

ال�سعرية املهمة »الطالق واخللع 
�سعرًا«، وقد اأثار يف حينه الكثري 
من ردود الأفعال على ما تطرقت 

اإليه ال�ساعرة يف درا�ستها تلك، 
و�ساعدها على قوة طرحها فيه 

انتماوؤها اإىل البيئة البدية التي 
خرجت منها مادة درا�ستها تلك، 

وكان لبيئة ال�ساعرة انعكا�سها اأي�سًا 
يف ديوانها اجلديد �سواء من حيث 

املفردات اأو ال�سور ال�سعرية اأو 
موا�سيعها.

عبدالله الغذامي يصدر »الفقيه الفضائي«أكاديمية الشعر تصدر »تنوير« ريمية
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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الفنان والفكر 
يف الف�سل الأول من الكتاب ، والذي جاء 

حتت عنوان " التحليل النف�سي والفنان 
مهمة  حماولت  لثالث  الكاتب  " عر�ض 
يف درا�سة الإبداع الفني ، قام بها ثالثة 
من كبار علماء التحليل النف�سي ، ياأتي 

يف مقدمتهم �سيجموند فرويد ، يليه 
هانز �ساك�ض ، ثم كارل يوجن ، ويف هذا 

العر�ض حر�ض الكاتب على اإبراز املعامل 
الرئي�سية لإ�سهام كل من العلماء الثالثة 

يف اإلقاء ال�سوء على طبيعة عملية الإبداع 
يف الفنون الت�سكيلية ويف الأدب يف اإطار 
التوجه العام للتحليل النف�سي ، كما اهتم 

املوؤلف بذكر اأوجه النقد املنهجي الذي 
يوجه اإىل هذه الإ�سهامات ، اأما " تنمية 

الفكر اخلالق " فقد ناق�سها الكاتب حتت 
نف�ض العنوان يف الف�سل الثاين ؛ حيث 

اأو�سح اأن القدرات املكونة للفكر الإبداعي 
ميكن تنميتها على م�ستوى الفرد ، 

وعلى م�ستوى اجلماعة ، كما اأو�سح 
احلاجة الرتبوية امللحة اإىل العناية بهذا 
املو�سوع ، وقدم بع�ض النماذج لربامج 

ا�ستخدمت فعاًل على امتداد تاريخ البحث 
التطبيقي يف هذا املجال . 

درا�سات جيلف�رد 
وقد اأفرد الكاتب �سفحات الف�سل 

الثالث من كتابه لنقد وحتليل درا�سات 
جيلفورد يف جمال الإبداع عمومًا ، 

والإبداع العلمي والتكنولوجي بوجه 
خا�ض ؛ حيث ذكر اأن الف�سل يف اإر�ساء 
ا�ستخدام اأ�سلوب التحليل العاملي يف 
درا�سة الإبداع ، يعود اإىل هذا العامل ، 

ومن ثم تعر�ض الكاتب لعدد من بحوث 
جيلفورد التي اأجراها ون�سرها يف هذا 

ال�سدد بني �سنتي 1950 و 1957 ؛ ففي 
هذه الفرتة  ـ كما يو�سح الكاتب ـ قدم 

جيلفورد اأهم مكت�سفاته متمثلة يف حتديد 
اأربع جمموعات من العوامل يرى اأنها 

امل�سوؤولة اأ�سا�سًا عن عمليات الإبداع 
، وهي جمموعة العوامل املعرفية ، 

وجمموعة العوامل الإنتاجية مع عوامل 
املرونة ، ثم جمموعة عوامل التقومي 

، وقرر الكاتب اأن ا�ستخدام اأ�سلوب 
التحليل العاملي يف درا�سة الإبداع وقت 
جيلفورد جاء ليمثل منحى جديدًا ميكن 
و�سفه باأنه منحى ت�سريحي يف درا�سة 

الظاهرة ، وذلك يف مقابل ما يعرف 
با�سم املنحى الدينامي اأي الذي يدر�ض 
ظاهرة الإبداع من حيث هي عملية متر 
اأثناء حدوثها بلحظات ومراحل معينة 

، ويخل�ض الكاتب اإىل اأن املنحيني 
الدينامي والعاملي يقومان كزاويتي نظر 

خمتلفتني لدرا�سة ظاهرة الإبداع ، ومع 
اأن نتائج كل منهما ل تكرر نتائج الأخرى 

، فاإنهما ل يتعار�سان فيما بينهما بل 
يتكامالن . 

التن�سئة واالإبداع 
وخالل الف�سل الرابع من الكتاب ، وحتت 

عنوان " التن�سئة على طريق الإبداع " 
اجته الكاتب اإىل ذكر ما ميكن القيام به 

من تطبيقات تربوية لنتائج البحوث 
النف�سية يف الإبداع ، وجهود الربط 
بني بحوث الإبداع واأ�ساليب تن�سئة 

ال�سغار ، متناوًل يف هذا الإطار ثالث 
فئات من اجلهود ؛ فئة اهتم اأ�سحابها 

با�ستق�ساء ظروف التن�سئة التي اأحاطت 
فعاًل بعينات من املبدعني املعروفني يف 
التاريخ ل�ستخال�ض ما ميكن اأن يكون 

قد اأ�سهم من عوامل هذه التن�سئة يف 
رعاية اإبداعيتهم ، وفئة ثانية ان�سب 

اهتمام ممثليها على ظروف التن�سئة التي 
حتيط بالأفراد العاديني بهدف الك�سف 
عن العالقات الكمية بني تلك الظروف 
ودرجات الأفراد على مقايي�ض مقننة 
للقدرات الإبداعية ، اأما الفئة الثالثة 

فقد اجته اأع�ساوؤها اإىل اإجراء التجارب 
املعملية على عدد من املتغريات والتحكم 

فيها بالزيادة والنق�سان وت�سجيل اأثر 
ذلك على م�ستوى اإبداعية ال�ستجابات 
ال�سادرة حتت هذه ال�سروط ، وقد قدم 
الكاتب عددًا من المتدادات التطبيقية 

التي ميكن ال�ستعانة بها لرت�سيد عملية 
تن�سئة ال�سغار اإذا اأريد لها اأن تكون 

منمية ومن�سطة لوظائف الإبداع ، وذلك 
على �سوء النتائج املرتاكمة من اأعمال 

اأع�ساء الفئات البحثية الثالث ال�سابقة . 

االإبداع واملجتمع 
وعن " ال�سروط الجتماعية لالإبداع " 

خ�س�ض الكاتب ف�سل كتابه اخلام�ض 
حتت هذا العنوان ؛ حيث اأو�سح اأن 

ال�سروط الجتماعية لالإبداع ل تقل اأهمية 
عن ال�سروط والعمليات النف�سية ، رغم 

�سدة اهتمام علماء النف�ض بهذه الأخرية 
، ورغم ما يبدو للنظرة العابرة من اأن 

ظاهرة الإبداع فردية يف �سميمها ؛ حيث 
تك�سف النظرة املتاأنية عن ان ال�سلوك 
الإبداعي ل ينطلق من فراغ ، واأنه يف 

حقيقته حم�سلة ملركبتني متفاعلتني 
اإحداهما نف�سية والأخرى اجتماعية ، 

ومن ثم اأثار الكاتب �سوؤاًل مهمًا دار حول 
اإمكان تر�سيد العالقة التفاعلية بني املبدع 
واملجتمع ، كما قدم ت�سورًا للكيفية التي 
يجب اأن يكون عليها هذا الرت�سيد حتى 

يوؤتي ثماره املرجوة التي هي تنمية 
الرثوة الإبداعية املتوفرة للمجتمع يف 

اأبنائه . 

قيا�س االإبداع 
وعن اجلدل الدائر حول ا�ستخدام 

مقايي�ض قدرات الإبداع الفني �سمن عدد 
من املحكات امل�ستخدمة لقبول طالب 

اأكادمييات الفنون ، جاء الف�سل ال�ساد�ض 

من الكتاب ، والذي ختم به الكاتب الباب 
الأول منه ؛ فذكر الكاتب اأن امل�سكلة 

يف الأ�سا�ض هي م�سكلة " ال�سلة بني 
العلم واملجتمع ، ال�سلة بني الباحثني 
املمار�سني للبحث العلمي وجمتمعهم 
عندما يدعوهم املجتمع لتقدمي خدمة 

تطبيقية معينة با�سم خربتهم ، وعندما 
يتقدمون هم لتلبية هذه الدعوة " ، 

واأثار الكاتب هنا اأربعة اأ�سئلة رئي�سية ؛ 
الأول : هل نحن كمجتمع ، نريد فعاًل اأن 
ن�سبح جمتمعًا ع�سريًا يهتدي باحللول 

العلمية يف مواجهة م�سكالته والتخطيط 
حلياته ؟ ، والثاين : كيف نفهم العلم ، 

هل نفهمه على اأنه منهج ، بحيث يت�سع 
فهمنا لي�سمل العلوم الإن�سانية اإىل 

جانب العلوم الطبيعية والبيولوجية ، 
ولي�سمل التكنولوجيا الب�سرية اإىل جانب 

التكنولوجيا الفيزيقية الآلية ؟ اأم نفهمه 
على اأنه قائمة حمددة مبا هو مباح وما 
هو غري مباح ؟ ، وال�سوؤال الثالث : هل 
نحن كمجتمع ن�سعى فعاًل اإىل توظيف 
الطاقات املتوفرة لدينا باأف�سل �سورة 
ممكنة ؟ ، وال�سوؤال الرابع : هل نحن 

كمجتمع م�ستعدون لأن ن�سجع اجلديد 
ولو بحذر ، اأم نحن م�ستعدون فقط 

للدفع اإىل املجاراة والمتثال للنموذج 
ال�سائد ؟ 

ال�ظائف النف�سية 
وقبل اأن يدخل الكاتب يف الباب الثاين 
من الكتاب ، قدم حتلياًل متخ�س�سًا عن 

ماهية الوظائف النف�سية ، وكيفية اإجراء 
قيا�ساتها ، ودللة هذه القيا�سات يف تقدم 

العلوم النف�سية نظريًا وعمليًا ، وروى 
الكاتب ق�سة قيا�ض الوظائف النف�سية 

التي تدخل فيما ن�سميه بالعمليات 

الإبداعية وكيف يجري ذلك على الطالب 
املتقدمني لاللتحاق باكادمييات الفنون 
، مع بيان املزايا العلمية والعملية التي 

متيز هذا التوجه بكل مكوناته عن اأي 
توجهات اأخرى يف هذا ال�سدد ، بهدف 

بيان كيفية اإدارة اجلدل حول اإدخال 
جانب من التطبيقات العلمية يف جمال 

الإبداع والفنون ، ويعد هذا ال�سياق يف 
الكتاب من الأهمية مبكان ؛ على اعتبار 

اأنه يتناول ق�سية حمورية �سائكة هي 
ق�سية الإفادة العملية من تطبيقات 

العلوم النف�سية يف اأحد جمالت حياتنا 
الجتماعية يف �سياق تاريخي بعينه . 

عملية التلقي 
وخالل الباب الثاين من الكتاب ، دارت 

مناق�سات الكاتب وحتليالته يف فلك 
عملية التلقي التي هي مكملة ب�سورة 

ما لعملية الإبداع ، وذلك خالل الف�سلني 
ال�سابع والثامن ، وقد اقت�سر الكاتب 

يف هذين الف�سلني على التلقي يف عامل 
الأعمال الأدبية ، مع الت�سليم باأن عامل 
التلقي اأرحب من ذلك بكثري ـ كما يقرر 

الكاتب ـ ؛ ففي الف�سل ال�سابع جاء الكالم 
عن الأ�س�ض النف�سية للتذوق الفني 

يف ال�سعر ، وكان الوقوف على بع�ض 
مواطن الت�سال بني عمليتي الإبداع 

والتذوق ، من اأهم النقاط ال�سيقة التي 
اأثارها الكاتب يف هذا ال�سياق ، اما يف 

الف�سل الثامن والأخري من الكتاب ، فقد 
حاول الكاتب اأن ميد اجل�سور بني النقد 
الأدبي وبع�ض مباحث العلوم النف�سية 

احلديثة ؛ ويف هذا ال�سدد حتدث عن 
بع�ض املو�سوعات اأو املباحث ال�ساحلة 

لالإفادة املبا�سرة ، وتلك التي ت�سلح 
لإفادة النقاد ب�سكل غري مبا�سر.

كتاب يغوص في معطيات اإلبداع الخالق بمقاييس نفسية

عن الدار امل�سرية اللبنانية بالقاهرة ، �سدر كتاب " درا�سات نف�سية يف االإبداع والتلقي " للدكت�ر م�سطفى �س�يف ، يف مئتني و�سبع 
ع�سرة �سفحة من القطع املت��سط ، وا�ستمل الكتاب على ثمانية ف�س�ل ، وبابني ، دارت ح�ل عالقة االإبداع والتلقي بامل�ؤثرات 

النف�سية والفكرية واالأ�سرية اخلا�سة ، كما تناولت �سروط االإبداع من الناحية االجتماعية ، وكيفية التن�سئة املبكرة على طريق 
االإبداع ، ومدى قدرة التحليل النف�سي على االرتباط بالفن والفنانني ، ورغم عمق درا�سات هذا الكتاب ودقتها فهي مقدمة 

باأ�سل�ب مي�سر للقارئ العربي ، بحيث جتمع بني العر�س والتحليل امل��س�عي لبع�س اجله�د االأجنبية يف ميدان التحليل النف�سي 
االإبداعي ، جنبًا اإىل جنب مع اجله�د العربية وامل�سرية ، ويقدم الكتاب اإيحاءات وت�جيهات قّيمة لكيفية االرتقاء بعملية 

التذوق الفني والكيفية التي ميكن للنقاد اال�ستفادة بها من العل�م النف�سية احلديثة . 

عر�س: حم�سن ح�سن

�س�يف.. م�سطفى  والتلقي” للدكت�ر  االإبداع  يف  نف�سية  “درا�سات 

كتاب » املطرودون .. حمنة فل�سطني 
» ، �سادر عن مكتبة مدبويل للن�سر 
بالقاهرة يف مئة و�سبعني �سفحة 

من القطع املتو�سط ، للكاتب ديفيد 
جيلمور ، من ترجمة �ساكر اإبراهيم ، 

وهو كتاب ي�سف التجربة التي عا�سها 
الفل�سطينيون يف القرن التا�سع ع�سر 
، اأي قبل ا�ستيالء احلركة ال�سهيونية 
على فل�سطني ، وما اأعقب ذلك من طرد 
ل�سكانها العرب ، و�سني البوؤ�ض التي 

اأم�ساها الفل�سطينيون يف بالد اأخرى 
اأو حتت احلكم الع�سكري الإ�سرائيلي 

، كما ي�سف ما بذلوه من حماولت يف 
�سبيل ا�سرتداد وطنهم ، ومعلومات 

الكاتب يف هذا الكتاب ت�سدر عن 
موؤلف زار الدول التي يعي�ض فيها 
الفل�سطينيون وحتدث معهم حول 

ذكرياتهم عن فل�سطني وعن حياتهم 
يف املنفى ؛ حتدث اإىل اأطفال خميمات 
الالجئني واإىل اأعيان القد�ض الطاعنني 

يف ال�سن واإىل رجال الأعمال من 
الفل�سطينيني يف اخلليج واإىل قادة 
الفدائيني يف بريوت . جدير بالذكر 

اأن الكتاب يوؤرخ للمرحلة الزمنية من 
1917 وحتى 1980 ، ولكنه ير�سد 

تفا�سيل مهمة ل تزال تلقي بظاللها على 
طريف ال�سراع العربي الإ�سرائيلي حتى 

الآن . 

تخيالت وخرافات 
حتت هذا العنوان ، اأ�سار الكاتب يف 
مقدمته اإىل تلك العتقادات الواهمة 

التي �سمح الغربيون لأنف�سهم اأن يقعوا 
حتت �سيطرة تفا�سيلها املغلوطة ؛ 

فذكر بداية اأن ال�ستقرار العرقي يف 
فل�سطني كان هو الطابع املميز ل�سكانها 

عرب اآلف ال�سنني ، بحيث ظلوا طيلة 
الألف والثالثمائة �سنة املا�سية لهم 

ثقافة عربية ل لب�ض فيها ول غمو�ض 
فيها ، يف حني حاول الغربيون 

ن�سيان ذلك اأو تنا�سيه ، بل زعموا يف 
بع�ض الأحيان اأنه ل وجود لها ؛ ففي 

اإعالن بلفور عام 1917 ـ كما يقول 
الكاتب ـ مل يو�سف �سكان فل�سطني اإل 

باجلماعات غري اليهودية رغم اأنهم 
كانوا ي�سكلون اآنذاك 90% من ال�سكان 
، ويذكر الكاتب اأن بلفور نف�سه كوزير 

للخارجية الربيطانية ، كان اعتقاده 
اأن ال�سهيونية اأكرث اأهمية من رغبات 

واأهداف 700 األف عربي يعي�سون يف 
تلك البالد القدمية ، ومن ناحية اأخرى 

كان ال�سهاينة القدامى يتجاهلون 
بدورهم �سكان البالد احلقيقيني ، 

بل ويعتربونهم اإما همجًا يعي�سون 
كاحليوانات اأو اأنه بكل ب�ساطة ل وجود 
لهم على حد راأي اليهودي الرو�سي اآ�سر 

جن�سربج . 

دعاية كاذبة 
ويلقي الكاتب ال�سوء على بع�ض ما 
قالته واأعلنته جولدا مائري ـ رئي�سة 
وزراء اإ�سرائيل �سابقًا ـ من اأنه »  مل 

يكن هناك ما ي�سمى بالفل�سطينيني 
، ومل يكن يف فل�سطني �سعب يعترب 
نف�سه �سعبًا فل�سطينيًا ونحن جئنا 

وطردناه وانتزعنا منه بالده  ، اإنه مل 
يكن موجودًا » ويعلق الكاتب على ذلك 

موؤكدًا اأن وزير التعليم الإ�سرائيلي 
ترجم هذه الرواية اخليالية اإىل �سيا�سة 

ر�سمية بقوله للمعلمني الإ�سرائيليني » 
من الأهمية مبكان اأن يعرف �سبابنا اأننا 
حني عدنا اإىل هذه البالد مل جند بها اأية 

اأمة اأخرى واأنه بالتاأكيد مل تع�ض هنا 
اأية اأمة منذ مئات ال�سنني » كما اأو�سح 
اأن العرب الذين التقوا بهم مل يكونوا 

�سوى لجئني م�سريني حلوا البالد 
يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر ، ويف 

هذا ال�سياق اأكد الكاتب اأي�سًا اأن هذا 
اللون من الدعاية الإ�سرائيلية الكاذبة مل 

يكن مقنعًا خارج حدود اإ�سرائيل ؛ لأن 
الكثريين من رحالة وجتار ومب�سرين 

وجنود �ساهدوا باأعينهم الفل�سطينيني 
ويعرفون اأنهم موجودون ، واأن مواقف 

الغرب جتاه العرب كانت مو�سوفة 
بحدود تكاد تكون دائمة ؛ اجلهل اأو 
التع�سب اأو كالهما ، بحيث ت�سكلت 

تلك املواقف بدون وعي على اأ�سا�ض ما 
ورد يف التوراة ؛ الإ�سرائيليون �سد 

الفل�سطينيني مرتيف م�سر وغريها ، كما 
ت�سكل بع�سها بفعل التع�سب الأوروبي 

�سد الإ�سالم الذي يرجع اإىل غزوات 
العرب لأ�سبانيا وفرن�سا يف القرن 

الثامن ع�سر . 

اأثر اخلداع 
ويف اإطار حتليله لآثار الدعاية 

الإ�سرائيلية الكاذبة وال�سور املغلوطة 
للعربي والفل�سطيني التي تكر�سها 

اإ�سرائيل يف عيون الغرب ، اأ�سار الكاتب 
اإىل اأن مواقف الغرب جتاه العرب 

اإمنا تاأثرت باملحاولت ال�سهيونية 
الرامية اإىل ت�سويرهم بال�سعب اجلاهل 

املتخلف الذي يحتاج اإىل معونة 
اأجنبية متكنه من التطور ، ومن ثم ـ كما 

ي�سري الكاتب ـ فاإن باحثًا يهوديًا مثل » 
روكليف لمان » يوؤكد يف تعليقه على 

قذارة القرى العربية ونتانة مالب�ض 
الأطفال ونق�ض التعليم باأن » العربي 
عاجز متامًا عن تطوير بالده مبفرده 

» وكان الزعيم ال�سهيوين » حاييم 
وايزمان » مغرمًا بهذا التكتيك ؛ ففي 

ر�سالة بعث بها يف عام 1918 اإىل 
بلفور ـ ومل يكن قد زار فل�سطني اإطالقًا 

ـ اأراد اأن يحا�سره فيها عن ال�سمات 
املميزة للعربي الفل�سطيني فقال » 

بالرغم من مهارته ال�سطحية و�سرعة 
بديهته فاإنه خائن بطبيعته وميار�ض 
البتزاز ما ا�ستطاع اإىل ذلك �سبيال ، 
فاإن كان م�سوؤوًل فهو فا�سق وفا�سد 

وغري كفء ، يندم على الأيام اخلوايل 
التي كان فيها » البق�سي�ض » هو الو�سيلة 
الوحيدة التي تنجز بها الأمور الإدارية 
، واإن كان فالحًا فاإنه متخلف عن ع�سره 

مبا ل يقل عن اأربعة قرون ، واإن كان 
من الأعيان فهو اأمي وغري اأمني ، �سره ، 
وغري وطني ، ف�ساًل عن اأنه غري كفء» . 

اأر�س امليعاد 
ويتطرق الكاتب يف ال�سياق ال�سابق 

ذاته ، اإىل حماولت طم�ض اأية �سورة 
متح�سرة قد تكون يف عيون الغرب 

جتاه العربي والفل�سطيني ، با�ستخدام 
ال�سورة ال�سينمائية ؛ فيذكر الكاتب اأنه 
يف عام 1935 قامت املنظمة ال�سهيونية 

» �سندوق موؤ�س�سة فل�سطني » بتمويل 
فيلم ا�سمه » اأر�ض امليعاد » مت عر�سه 

يف اأمريكا ، وكان هدفه الوحيد هو 
عقد مقارنة بني املجتمع املتخلف يف 
فل�سطني العربية ، واحلما�ض املثايل 
للرواد ال�سهاينة ؛ حيث يبداأ الفيلم 

بلقطات ل�سبه اجلزيرة العربية وم�سر 
ـ واإن كان الهدف هو اإقناع اجلمهور 

باأنها لقطات لفل�سطني ـ يعقبها تعليق 
�سريع » هذه هي الأر�ض التي وعد الله 
بها اإبراهيم ، لقد عا�ض اليهود ذات يوم 

يف العامل الإ�سالمي حني كان مركزًا 
حل�سارة ، عظيمة ، وعندما طرد اليهود 

اأخذت تلك البالد يف النهيار وعادت 
احلياة البدائية » ومي�سي الفيلم يف 
�سرد كيف يعمل ال�سهاينة املجدون 
على الق�ساء على احلياة البدائية ، 

فبينما كانت الرتبة منذ ع�سرين عامًا 
اإما م�ستنقعات اأو ينب�سها حمراث لي�ض 
اإل ، تغري اليوم كل �سيء وبداأت حياة 

جديدة وكادت املحا�سيل تزرع على 
مدار ال�سنة ، بل هناك زعم باأن برتقال 

يافا ذاته الذي عرفه ال�سليبيون هو من 
نتاج الن�ساط اليهودي . 

بيع االأر�س 
ويف تناوله ل�سراع الأر�ض بني 

الفل�سطينيني و الإ�سرائيليني ، اأو�سح 
الكاتب اأن بيع الأرا�سي الفل�سطينية 

لليهود بداأ قبل احلرب العاملية 
الأوىل بت�سجيع �سري من ال�سلطات 

العثمانية التي كانت تاأمل جذب راأ�ض 
املال اليهودي اإىل اقت�سادها املنهار 
، حيث تركزت تلك املبيعات اأ�سا�سًا 

يف الوديان اخل�سيبة يف ال�سمال 
وعلى امتداد ال�سهل ال�ساحلي ، ويف 

غ�سون الع�سرينات من القرن الع�سرين 
وا�سل ال�سهاينة �سراء الأرا�سي يف 
تلك املناطق اآخذين يف التو�سع حول 
خليج حيفا وكذلك يف اجلليل وكانت 

اأكرب �سفقاتهم مع عائالت �سر�سوك 
وطيان يف بريوت التي كانت متتلك 

�سيعات وا�سعة يف وادي ا�سدرالون 
ووادي حواريث ، وكان الإقطاعيون 

غري الفل�سطينيني الذين يعي�سون بعيدًا 
عن الأر�ض ـ كما يذكر الكاتب ـ هم 

الذين باعوا م�ساحات كبرية من اأكرث 
الأرا�سي خ�سوبة يف فل�سطني ، وينقل 

الكاتب عن الدكتور روبني من الوكالة 

اليهودية اأن 90% من جميع الأرا�سي 
التي مت �سراوؤها قبل عام 1929 كانت 

ملكًا لالإقطاعيني غري املتواجدين ، 
اأما الفالحون الفل�سطينيون ، فيذكر 

الكاتب اأنه مل يكن اأمامهم من اختيار 
�سوى بيع اأرا�سيهم ، وهو ما اأو�سحه 
املندوب ال�سامي �سري جون ت�سان�سلور 

، يف ر�سالة بعث بها اإىل امللك جورج 
اخلام�ض يف مايو / ايار عام 1930 

جاء فيها » لي�سوا ـ اأي الفالحني ـ اأحرارًا 
يف هذا الأمر ، فهم فقراء ب�سورة موؤملة 

ومدينون ب�سدة للمرابني امل�ستغلني ، 
وعندما ي�سغط عليهم الدائنون ويظهر 

يف الأفق �سم�سار الأرا�سي اليهودي 
ويف يده املال ، ل يجد العرب اأمامهم 

من بديل �سوى بيع اأرا�سيهم لت�سديد ما 
عليهم من ديون » . 

املطرودون 
وي�سف الكاتب بع�سًا من مالمح 

ال�ستات الفل�سطيني نتيجة ما اأ�سماه 
بـ » ال�سغط ال�سيكولوجي » على 

الفل�سطينيني لرتك الأر�ض عن طريق 
�سناريوهات القتل اليومي واجلماعي 

والغت�ساب والرتويع وخالفه ؛ 
حيث كانت طوابري طويلة من الرجال 
والن�ساء من كل الأعمار ت�سق طريقها 

اإىل اأقرب مالذ ، فكانوا يحملون اأطفالهم 
ال�سغار والقليل من املوؤن ورمبا حزمة 

من الفرا�ض ومفاتيح بيوتهم ، فقد كانوا 
جميعًا يعتقدون اأنهم �سوف يعودون ، 
ولكن ل تزال اأ�سر عديدة حتتفظ بتلك 

املفاتيح ، لقد اأ�سبح الفل�سطينيون 
اأمة من الهائمني الذين جتولوا دون 

ا�ستقرار يف ربوع العامل العربي 
وخارجه ، يواجههم ب�سكل متعاقب 

ال�سك والتجاهل ، ويبحثون دون 
جدوى عن �سبيل لإ�سباع اإح�سا�سهم 

القوي بال�سخ�سية املتميزة ، وقد 
حاول ثيو كنعان اإعادة خلق فن القد�ض 

املعماري يف لبنان ، وظل جريا اأجريًا 
�سنوات عديدة يكتب من منفاه يف بغداد 

ق�س�سًا ق�سرية عن بيت حلم والقد�ض 
، ليتجه يف وقت لحق اإىل الروايات 
، ويكتب دون توقف عن حمنة املنفى 
الفل�سطيني يف العامل العربي ، ومات 

توفيق �سايغ يف كاليفورنيا ومو�سوع 
النفي ي�سيطر على ال�سعر الذي كر�ض 

له حياته.

بعد معاي�سة ميدانية عن قرب .. ر�سم �س�رة الأمة تعي�س يف املنفى:

ي�سف خداع ال�سهاينة وب�ؤ�س الفل�سطينيني يف �ستات القرن التا�سع ع�سر وما تاله

المطرودون ... ل� ديفيد جيلمور..

ال�سغط ال�سيك�ل�جي كان و�سيلة اإ�سرائيل يف عر�س: اوراق
اإجبار الفل�سطينيني على ترك االأر�س

بيع االأرا�سي الفل�سطينية لليه�د بداأ قبل احلرب 
العاملية االأوىل بت�سجيع �سري من ال�سلطات 
العثمانية التي كانت تاأمل  جذب راأ�س املال 

اليه�دي اإىل اقت�سادها املنهار
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يف مئتي �سفحة من القطع املتو�سط ، 
�سدر عن الدار امل�سرية اللبنانية بالقاهرة 

، كتاب " احلوار الثقايف .. م�سروع 
التوا�سل والنتماء " ملوؤلفه الدكتور عبدالله 

التطاوي ، يف اإطار اهتمام الكاتب باأهمية 
النقا�ض الثقايف وجدواه يف حل م�سكالتنا 

الجتماعية وال�سيا�سية والوطنية العربية ؛ 
حيث ينطلق الكتاب من قناعة موؤكدة موؤداها 

اأن احلوار الثقايف العربي اأ�سبح حالة من 
الرهان والتحدي واإثبات النجاح والقدرة 

على العبور من عدة ثقافات اإىل ثقافات 
اأخرى م�سادة لها ، والو�سول اإىل حالة 

الوعي الكفيلة بتحقيق اخلروج من بيئة 
الإحباط التي تكتنف معظم مالمح ال�سورة 

القامتة اإىل �ساحة الأمل الرحبة الف�سيحة 
التي نرجوها حلا�سر اأيامنا وم�ستقبلنا . 
جدير بالذكر اأن الكتاب ينق�سم اإىل �سبعة 

اأجزاء ا�ستغرقت حتليالت �ساملة حول 
جذور واأ�سول الثقافة العربية وما يواجهها 

من حتديات . 

امل�سروع الثقايف
يف بداية الكتاب وحتت عنوان " رحلة 

الثقافة العربية من املو�سوعية اإىل 
التخ�س�ض " ، اأو�سح املوؤلف اأنه منذ اأن 

اأن�ساأ هارون الر�سيد دار احلكمة يف بغداد 
عا�سمة اخلالفة ودار ال�سالم ، ازدهرت 

الثقافة العربية عرب م�سارات الفكر وم�ساقات 
العلوم التي قام على تاأ�سي�سها علماء اأفذاذ 

األفوا ، و�سنفوا وجمعوا و�سرحوا وحللوا 
وف�سروا ونقدوا وترجموا واأ�سافوا 

وابتكروا وجددوا و�ساركو واأبدعوا ، فكان 
لهم ف�سل عظيم يف �سياق التح�سر والتقدم 

العلمي حيث علموا الدنيا من حولهم اأ�سول 
الفكر ، ومناهج البتكار والخرتاع ، و�سبل 
الإبداع والتفوق على الذات ، والتثاقف مع 
الآخر ، وذكر الكاتب اأي�سًا اأن رحلة الثقافة 

العربية كانت عرب مو�سوعية متيز بها هوؤلء 
العلماء الكبار ، وهو ما جعل العقلية العربية 

قادرة على حتقيق امل�سروع الثقايف العربي 
املتكامل ب�سكل تلقائي وعفوي ودون تعقيد 

اأو اإمالءات اأو توجيهات اأو افرتا�سات  ، 
فكان امل�سار طبيعيًا ملنظومة الفكر العليا بهذا 

التجان�ض ، وذلك التالقي والتوحد. 

قب�ل االآخر
وي�سيف الكاتب اإن �سعة الأفق العربي ـ 
حني ينفتح على الآخر ازدادت مبكرًا من 

خالل قلم الرتجمة الذي �سهدته دار احلكمة 
، بجوار علوم الأوائل ، حيث �سهدت بغداد 
والكوفة والب�سرة �سوامخ الرواة والعلماء 

ينزلون اإىل البادية جلمع املادة الإبداعية من 
اأفواه اأبنائها ، واإىل جوار ذلك كانت مدار�ض 

الرتجمة من العربية واإليها عرب اليونانية 
وال�سريانية والفار�سية والهندية ، ولول 

هذا النفتاح والقبول لالآخر لأ�سيبت الثقافة  
العربية باجلمود والعقم وال�سلل ، ولفقدت 

اإبهارها الذي مالأ الدنيا القدمية �سرقًا وغربًا 
يف اإ�سراقات فكرية رائعة ، ويوؤكد الكاتب 

اأن ا�ستمرار عطاء الثقافة العربية ظل 
ممتدًا رغم العقبات وال�سعوبات والكوارث 

التي واجهتها ، حتى يف اأ�سر�ض مراحل 
املد ال�ستعماري يف الأر�ض العربية التي 

انت�سرت باإرادة �سعوبها وقادتها . 

عل�م بينية 
وي�سع الكاتب ما اأ�سماه بـ " العلوم البينية 

الثقايف  امل�سروع  اهتمامات  مقدمة  " يف 
العربي احلديث ، كاأ�سا�ض للجمع بني ف�سل 

القدماء ومطلب املعا�سرة ؛ حيث اأكد اأن 
تلك العلوم بالإ�سافة للقراءات امل�ساعدة هي 
املدخل املهم وال�سروري والع�سري يف بنية 
املثقف العربي وت�سكيله ب�سورة �سحيحة ؛ 

اإذ من الطبيعي اأن يتهياأ له من املادة القرائية 
التثقيفية ما ي�ساعده على ا�سطناع مزاوجة 

اأمينة و�سادقة يف الإملام بتاريخ العلم ) 
املتخ�س�ض ( وفل�سفته واأهدافه وبراجمه 

واإجنازاته ، وبني دائرة التثقيف العام 
الذي يظل مطلبًا حتميًا ل�ستكمال امل�سهد 

الثقايف ال�سحيح ، واإل فمن غري املنطقي اأن 
جند طبيبًا يتلعثم يف لغته ، اأو ل ي�ستطيع 

تو�سيل الفكرة ، اأو النظرية اأو املعلومة ، اأو 
جند طبيبًا ل يهمه ـ مثاًل ـ معرفة دور الرازي 

وابن �سينا وابن الهيثم وابن النفي�ض يف 
تاريخ الطب ، وهكذا تكون املادة القرائية 

املتاحة قادرة على التاأ�سيل ملثقف مو�سوعي 
ل على طريقة القدماء ـ فهذا مطلب �سعب 

املنال ـ ولكن ـ على الأقل ـ قريبًا منهم احرتامًا 
لدائرة التخ�س�ض من جانب ، واإميانًا 

بتداخل العلوم وتكامل اأن�سجتها وبنائها 
الإن�ساين من جانب اآخر . 

امل�سرتك الثقايف 
وحتدث الكاتب كذلك عن التاأ�سيل ملفهوم 

امل�سرتك الثقايف ، ذلك امل�سرتك الذي 
ق�سد الكاتب به البحث يف دائرة النموذج 

الإن�ساين نحو تاأ�سيل جامع بني الب�سر 
بعيدًا عن التق�سيمات امل�سطنعة بني 

الأجنا�ض ، واأهل الأديان ، وعرب الزمان 
واملكان  ، و�سرب الكاتب مثاًل �سمن عباءة 

الثقافة الإ�سالمية ، حيث كان هذا امل�سرتك 
الذي اندمج فيه العربي مع اخيه اخلوزي مع 
البخاري مع اخلوارزمي مع اجلرجاين دون 
تفرقة ، ول اعرتاف بحدود الإقليم واملكان ، 

ول حد الن�ساأة وامليالد ، فكانت الثقافة هي 
البوتقة اجلامعة بني العرب وكبار مثقفي 

الأمم امل�ساركة يف بنية منظومة ح�سارتهم 
على غرار ابن �سينا والرازي والإدري�سي 

وابن الهيثم وابن النفي�ض وابن حيان وابن 
ر�سد والكندي والفارابي وابن خلدون 

وحازم القرطاجني وغريهم من اأ�ساطني 
الفكر الكبار ، الذين �سنعوا امل�سرتك اإنتاجًا 

واإبداعًا ، ثم قاموا على ن�سره وتوزيعه تاأثرًا 
وتاأثريًا يف ظل منظومة حركة الرتجمة ، 
وتدوين علوم الأوائل ، وقد جتاوروا يف 
دار احلكمة منذ اأن�ساأها الر�سيد ، ومناها 

من بعده املاأمون فالتقى العربي والهندي 
والفار�سي واليوناين وال�سرياين يف �سياق 

امل�سرتك الإن�ساين يف اأدق �سوره . 

احلرية االإن�سانية 
وحتت عنوان " حرية الإن�سان يف الثقافة 

العربية " ، عرب الكاتب عن حكمة رفيعة 
امل�ستوى ، تلك التي ج�سدها فيما متتع به 

اأقطاب الثقافة العربية من حرية الفكر منذ 
فتح الإ�سالم اأمامهم باب الجتهاد ، فمنح 
ملن اأ�ساب منهم اأجرين ، الأول لجتهاده 

والثاين لنجاح اجتهاده ، واأعطى للمخطئ 
اأجرًا واحدًا جراء اجتهاده ، ب�سرف النظر 

عن نتائج خطئه ، وهو ما يعد ـ يف راأي 
الكاتب ـ حرية حقيقية دافعة اإىل اإعمال 

وانفتاح الفكر ، وهنا يوؤكد الكاتب اأن قراءة 
الواقع الثقايف العربي حاليًا ، تدعو اإىل 

البحث عن جوهر احلق العربي يف التعريف 
ب�سور الظلم والطغيان التي اأ�سابت من 
اأر�سه ووطنه ما اأ�سابت مما ما ي�ستحق 

املراجعة والتاأمل ، ل �سيما اإذا بدت الق�سية 
وا�سحة حول حقوق الإن�سان يف الدفاع عن 

نف�سه وعر�سه واأر�سه ووطنه ، وحقه يف 
مواجهة التحديات ومتابعة اإيقاع املرحلة ، 

وال�ستجابة ملتطلب الفرتة مبا ميتلكه من 
اآليات واأدوات وفكر ؛ حيث مل تعد العزلة 
عن الآخر عماًل مقبوًل ، ول مطلوبًا ، ومل 

يعد منطق ال�سياح اأو ال�سكوى كافيًا لنيل 
احلقوق يف ظل تداعيات الظلم الع�سري ، 
وتوايل الهزائم النف�سية للم�ست�سعفني يف 

الأر�ض ، ممن ينتظرون الإن�ساف اإذا �سدقت 
نوايا الإ�سالح يف بناء روؤية قومية قوية 

حتت مظلة قانون عادل ، اأو مظلة حترتم يف 
الإن�سان اإن�سانيته . 

بدء التغيري 
ويف ذات الإطار ، يو�سح الكاتب اأن التغيري 
احلقيقي يف منطلقات العمل الثقايف العربي 

، يبداأ من منطلق حرية الفكر ؛ حيث ميكن 
لالأجيال اأن جتتهد يف �سناعة مزاوجات 

هادئة بني املوروث وامل�ستحدث دون 
ان�سطار ذاتي اأو انق�سام على النف�ض ، ويف 
اإطار التفاعل مع املتغري العاملي حيث تت�سع 
دوائر الثقافة العربية بعيدًا عن اجلمود اأو 

التخبط ، ومبناأى عن ال�ست�سالم لهيمنة 
امل�سهد الإن�ساين الدافع اأحيانًا اإىل اخلمول 

و�سناعة التبلد ، اأو �سقوط اجلرمية بالتقادم 
، حتى ل تتحول جراح الأمة اإىل جراح 
مزمنة ي�سعب عالجها، اأو اخلروج من 

حمنتها ، وي�سيف الكاتب اأنه من منطلق 
حرية الفكر كذلك يجب اأن ي�سدع الراأي 

العربي بوجوب التفاعل الثقايف من منطلق 
الندية والتكافوؤ، بعيدًا عن ال�ستعالء اأو 
الحتقار ، ومبناأى عن التباهي مبا�سي 

الأنا ، اأو التماهي يف الآخر ده�سة اأوانبهارًا 
، لأنه يف كال الأمرين يوجد ما يدعو اإىل 

التقاع�ض والتكا�سل ، وما يوقف فاعلية 
الإجناز املبني على حرية الإن�سان يف 

�سورتها احلقيقية ، اأي�سًا مل يعد ت�سطيح 
م�سكالتنا املجتمعية اأو الثقافية اأو القومية 

اأمرًا مقبوًل ، فرمبا ينتهي اإىل النهزامية 

واإماتة الق�سايا ، اأو متييع املواقف ، مبا ل 
يتما�سى مع تاريخ اأمة عّلمت الإن�سان يف 

اأنحاء الأر�ض كيف يكون اإن�سانًا ، باحرتام 
حقوقه وواجباته ومواثيقه وفكره واإبداعه.  

احل�ار الثقايف 
ويف اجلزء الأخري من الكتاب ، ي�سع الكاتب 

مالمح البنية احلوارية املحكمة للحوار 
الثقايف املن�سود ؛ فيوؤكد اأن الإن�سانية حوار 

وتعارف يتجاوز حد التع�سب ودوائر 
النغالق على الذات جتاوزه احلدود 

الفارقة بني املذاهب والأديان ، حيث يظل 
الت�سبث بها تيارًا مناه�سًا لوحدة املعرفة 

الإن�سانية ، وما ينجم عنها من التعددية 
والرثاء والإثراء ، كما اأن املو�سوعية 

حوار بني العلوم واملعارف على اختالف 
تخ�س�ساتها ، بني الإن�ساين واملجتمعي ، 

والنظري والتطبيقي والإبداعي ، وجميعها 
ت�سري يف اجتاه التكامل الذي يبني ج�سور 

التوا�سل الإن�ساين يف اأدق م�ساهدها 
واأرقاها منزلة ، واأما �سعة الأفق فال تتاأتى 
اأ�ساًل من ال�ستعالء اأو املباهاة ، بل مبناأى 

عن التقليد الأعمى ل �سيما لدى الأمة الغالبة 
، اإذا قبلت التنازل عن حقوقها يف النتقاء 

مبا ل ي�سر هويتها ، ول يهم�ض كيانها ، ول 
ينال �سيئًا من تاريخها واأ�سالتها ، وعلى 

هذه الأ�س�ض يظل احلوار الثقايف هو املدخل 
الأول ملنظومة التجديد الثقايف على اختالف 

اأبعادها وحماورها وم�ستوياتها ، كما يظل 
الأ�سل املتني للتوا�سل الفكري يف تاريخ 

ال�سعوب والأمم.

"الحوار الثقافي" ل� عبدالله التطاوي
يقدم نقاش الحضارات باعتبارها وسيلة فاعلة لضمان 

الهوية والتواصل واالنتماء

عر�س : اوراق 

عر�س : حمم�د النمر

حرية الفكر هي االإطار االأمثل لتغيري يف 
منطلقات العمل الثقايف العربي

امل�سرتك الثقايف يجب اأن يك�ن ذا اأ�سا�س اإن�ساين 
يحمي �ساحبه من ح�اجز االإقليم واملكان ، وحد 

الن�ساة وامليالد 

حتدث الكاتب كذلك عن التاأ�سيل ملفه�م 
امل�سرتك الثقايف ، ذلك امل�سرتك الذي 

ق�سد الكاتب به البحث يف دائرة النم�ذج 
االإن�ساين نح� تاأ�سيل جامع بني الب�سر 

بعيداً عن التق�سيمات امل�سطنعة بني 
االأجنا�س ، واأهل االأديان ، وعرب الزمان 

واملكان  ، و�سرب الكاتب مثااًل �سمن 
عباءة الثقافة االإ�سالمية ، حيث كان 

هذا امل�سرتك الذي اندمج فيه العربي مع 
اخيه اخل�زي مع البخاري مع اخل�ارزمي 
مع اجلرجاين دون تفرقة ، وال اعرتاف 

بحدود االإقليم واملكان ، وال حد الن�ساأة 
وامليالد ، فكانت الثقافة هي الب�تقة 

اجلامعة بني العرب وكبار مثقفي االأمم 
امل�ساركة يف بنية منظ�مة ح�سارتهم 

على غرار ابن �سينا والرازي واالإدري�سي 
وابن الهيثم وابن النفي�س وابن حيان 

وابن ر�سد والكندي والفارابي وابن 
خلدون وحازم القرطاجني وغريهم من 

اأ�ساطني الفكر الكبار ، 

يرى اإلي�ت اأن االأمناط الثقافية جتمعها 
وحدة واحدة، فهناك ثقافة اإن�سانية 

تنظم الب�سر جميًعا، وهناك ثقافة 
حملية متيز اأهل قرية عن اأهل القرية 

املجاروة لهم، وبني تلك الن�عية 
ال�سغرية وتلك ال�حدات ال�ساملة هناك 

درجات متفاوتة من ال�حدة، منها ما 
يجمع االإقليم والقطر، ومنها ما يجمع 
الفئات املتماثلة يف االأقطار املختلفة، 

ووج�د االأمناط العامة وازدهارها �سرورة 
ل�ج�د االأمناط الن�عية وازدهارها،كما 

اأن العك�س �سحيح، يف حني اأن الرتاث 
الثقايف يزداد غنى مب�ساهمة االأمناط 

املتن�عة فيه، حيث يرى اأن ال�حدة 
الثقافية يجب اأن تك�ن وحدة ع�س�ية، 
ال جمرد حا�سل جمع الثقافات الن�عية 

الداخلة يف تك�ينها.

امللفت للنظر ان الدكت�ر فائق بطي 
ي�سرد تاريخ امة من خالل التاريخ 

ال�سحايف،اليرتك �سغرية والكبرية اال 
وي�سعها يف املكان املنا�سب ح�سب ت�سل�سل 
االحداث فيق�ل : )لقد مر على العراق 

عام مليء بالن�سال ال�طني منذ ان 
و�سعت احلرب العاملية  الثانية اوزارها 

يف عام 1945 ..ويف 23 �سباط من العام 
التايل ت�سكلت يف العراق وزارة �سمت بني 

�سف�فها ثالثة عنا�سر وطنية هي �سعد 
�سالح وعبدال�هاب حمم�د وعبدالهادي 

الظاهر وكان �سعد �سالح وزيرا للداخلية 
ا�ستطاع ان يك�سب ثقة ال�طنيني الول 
مرة يف تاريخ العراق ال�سيا�سي احلديث

القاهرة: �سدر حديثًا عن املركز القومي للرتجمة 
الن�سخة العربية من كتاب »مالحظات حول 
تعريف الثقافة«، من تاأليف ت اإ�ض اإليوت، 

وترجمة �سكري عياد.
يف البداية يطرح »ت اإ�ض اإليوت« ت�ساوؤًل مبدئًيا 

:« هل هناك �سروط ثابتة، اإذا تخلفت فلي�ض لنا 
اأن نتوقع قيام ثقافة راقية؟«، ويجيب، اإجابة 

طويلة، هي كتاب » مالحظات نحو تعريف 
الثقافة » وهو بذلك، ح�سب املرتجم �سكري عياد، 

يقدم نظرية، اإن مل تك�سف لنا عن عوامل منو 
الثقافة فهي تك�سف، على الأقل، بع�ض اأ�سباب 

تدهورها.
حاول املوؤلف اأن يفرق بني ال�ستعمالت الثالثة 

الرئي�سة لكلمة ثقافة، ويخل�ض اإليوت اإىل نتيجة 
مفادها اأنه » مل تظهر ثقافة ول منت اإل بجانب 

دين« ومن هنا تبدو الثقافة نتيجة من نتائج 
الدين اأو الدين نتيجة من نتائج الثقافة، طبًقا 

لوجهة نظر الناظر. وهو الأمر الذي يعلق عليه 
�سكري عياد يف مقدمته للكتاب، فهو ل يختلف 
على فكرة الرتباط بني الثقافة والدين، ويرى 

اأن ل اأحد من الباحثني ينكرها، اإل اأنه ياأخذ على 
اإليوت تاأكيده هذا الرتباط تاكيًدا ميحو الفرق 

بني الثقافة والدين، اأو يجعلهما مرتادفني يف 
كثري من الأحيان.

يرى اإليوت اأن الأمناط الثقافية جتمعها وحدة 
واحدة، فهناك ثقافة اإن�سانية تنظم الب�سر جميًعا، 

وهناك ثقافة حملية متيز اأهل قرية عن اأهل 
القرية املجاروة لهم، وبني تلك النوعية ال�سغرية 

وتلك الوحدات ال�ساملة هناك درجات متفاوتة 
من الوحدة، منها ما يجمع الإقليم والقطر، ومنها 

ما يجمع الفئات املتماثلة يف الأقطار املختلفة، 
ووجود الأمناط العامة وازدهارها �سرورة 
لوجود الأمناط النوعية وازدهارها،كما اأن 

العك�ض �سحيح، يف حني اأن الرتاث الثقايف 
يزداد غنى مب�ساهمة الأمناط املتنوعة فيه، حيث 

يرى اأن الوحدة الثقافية يجب اأن تكون وحدة 
ع�سوية، ل جمرد حا�سل جمع الثقافات النوعية 

الداخلة يف تكوينها.
اإن الوحدة التي تعنيه هنا، ينبغي اأن تكون 

وحدة ل �سعورية اإىل حد كبري، ومن ثم فخري 
طريقة لتناولها هي النظر يف دورب تنوعها 

النافعة.كما اأن الثقافة امل�سرتكة ل تظهر ظهوًرا 
فعلًيا اإل يف �سور حملية �ستى، مع التاأكيد على 

الطموح اإىل ثقافة عاملية م�سرتكة، ل تقلل من 
خ�سو�سية الأجزاء املكونة لها. وهو ما قد 
يواجه مب�سكلة الدين؛ فالأديان املتعار�سة 

تعني، اآخر الأمر، ثقافات متعار�سة، 
والأديان ل ميكن، بحال، التوفيق بينها؛ 

لذا فواجب علينا اأن نبقى خمل�سني للمثل 
ا اإذا  الأعلى للثقافة العاملية، خ�سو�سً

واجهتنا حقيقة ال�سعوبات التي جتعل 
حتقيقها م�ستحياًل من الناحية العملية.

إعادة إصدار مالحظات إليوت حول تعريف الثقافة

�سدرت عن دار املدى للثقافة والن�سر 
» املو�سوعة ال�سحفية العراقية » 

للدكتور فائق بطي ،وهي من احلجم 
الكبري وتتكون من 511 �سفحة، 

وهذه املو�سوعة عبارة 
عن – ان�سكلوبيديا – 

ال�سحافة العراقية حيث 
يتناول الدكتور بطي 

جميع  املراحل التي مرت 
بال�سحافة العراقية وجميع 

ال�سحف واملجالت  التي 
�سدرت قبل التاأ�سي�ض 

ال�سحايف العراقي ،واهم 
ال�سحف التي كان لها اثر 

خا�ض يف حياة البالد التي 
�سهدت الكثري من النزاعات 

والحداث واملوؤامرات 
والثورات ،وينحو بطي 

يف مو�سوعته اىل ال�سماء 
الالمعة يف تاريخ ال�سحافة 

واهم املطابع ،وي�سجل 
عربهذا ال�سفر الطويل الذي 

يتجاوز لكرث من 142 
�سنة  جميع ال�سحف التي 
ظهرت يف العراق ، وذكر 
ا�سماء موؤ�س�سيها وكذلك  

�سرح  تفا�سيل غري معروفة 
لدينا نحن الذين نبحث عن 
هذا الرث الذي ي�سلط ال�سوء على اهم 
مرحلة من تاريخ الوطن، وهي مرحلة  
الت�سكالت الوطنية  بكل ماحتفل به من 

�سراعات  ،هذه املرحلة التي تاأ�س�ست 
فيها الدولة العراقية ،وتكونت فيها 
الحزاب وت�سكلت حكومات وكذلك 

�سقطت حكومات، تاريج  يعج  بالحداث 
املوؤملة التي توؤرخ �سفر �سعب متعدد 

الروؤى والديان والقوميات والثنيات 
،مل  مير يوم واحد على هذه البالد 

ال وتكون هناك احداث �ساخبة منذ 
ع�سكرة املجتمع العراقي وانتهاء احلكم 

املدين  ومنظمات املجتمع املدين  التي 
كانت لها �سطوة يف املجتمع ، انهارت 
الدولة العثمانية بعد الغزو النكليزي 
،وتكّونت مملكة .. تّوج ملك .. وماَت 

ملك .. وعا�ض ملك .. قامت ثورة وكانت 
هناك زعامات جديدة و�سيا�سات مغايرة ، 
وبعدها حدث انقالب �سباط ال�سود، قتل 
فيه زعيم وطني مع جمموعة من �سباط 

احرار ،وتغلبت ع�سابة فا�سية دام حكمها  
اربعة عقود من الزمن املر.

يقول الدكتور فائق بطي يف مقدمة 
الكتاب : )يف هذه املو�سوعة حاولت ان 

اأ�سجل تاريخ ال�سحافة  العراقية ب�سورة 
مو�سعة �ساملة وبتجريد تام تقت�سيه 

م�سلحة المانة يف �سرد وقائع الحداث 
التاريخية لتكون خري م�سدر لالجيال 

القادمة يف درا�سة تاريخنا ال�سيا�سي من 
خالل درا�سة تاريخ  �سحافتنا الزاخر 
باملواقف واملعارك والبطولت ل�سعبنا 

ورجالنا وقادتنا وحملة القالم احلرة، 
ويف حماولتي هذه امنا اطمع يف تزويد 

املكتبة العراقية والعربية باهم م�سدر 
من م�سادر ال�سحافة العراقية م�ستندا 

اىل م�سادر اولئك الوائل الذين حاولوا  
ت�سجيل  هذا التاريخ ب�سدق وامانة 

ومعتمدا على جملدات ال�سحافة نف�سها 
ومقابالت مع من تبقى من الرعيل الول 
على قيد احلياة ،واولئك الذين عا�سروا 

و�ساركوا يف دفع عجلة ال�سحافة اىل 
المام (.

ليختلف اجلميع على ان ال�سحافة 
العراقية تاأ�س�ست يف عام 1869عند 
�سدور اول جريدة عراقية وهي – 

الزوراء – وتعد هذه ال�سحيفة احلجر 
ال�سا�ض لل�سحافة العراقية ،وقبلها 

�سدرت �سحف باللغة العربية والرتكية 
يف عهد داود با�سا الوايل ال�سهري 

با�سم – جرنال العراق- ويعترب رائد 
ال�سحافة العراقية – روفائيل بطي – 

الذي كان له الف�سل الول يف توثيق 

ال�سحافة  العراقية وا�سدار العديد 
من ال�سحف مثل - البالد – )وهي 

جريدة يومية �سيا�سية �سباحية بثماين 
�سفحات وهي من اقدم ال�سحف 

العراقية وكان احد الوزراء يف وزارة 
فا�سل اجلمايل عام 1953واول �سحفي 

ي�سع درا�سة عن تاريخ ال�سحافة 
العراقية عام 1955 يف كتابة »ال�سحافة 

يف العراق » عرفت اجلريدة باجتاهها 
الوطني ،خا�سة بعد قيام ثورة 14متوز 

1958�ض243(.
الالفت للنظر ان الدكتور فائق بطي 

ي�سرد تاريخ امة من خالل التاريخ 
ال�سحايف،ليرتك �سغرية ولكبرية 

ال وي�سعها يف املكان املنا�سب ح�سب 
ت�سل�سل الحداث فيقول : )لقد مر على 

العراق عام مليء بالن�سال الوطني 
منذ ان و�سعت احلرب العاملية  الثانية 

اوزارها يف عام 1945 ..ويف 23 �سباط 
من العام التايل ت�سكلت يف العراق 

وزارة �سمت بني �سفوفها ثالثة عنا�سر 
وطنية هي �سعد �سالح وعبدالوهاب 

حممود وعبدالهادي الظاهر وكان 
�سعد �سالح وزيرا للداخلية ا�ستطاع 

ان يك�سب ثقة الوطنيني لول مرة 
يف تاريخ العراق ال�سيا�سي احلديث 
اذ اجاز خم�سة احزاب �سيا�سية هي 

:احلزب الوطني الدميقراطي برئا�سة 
كامل اجلادرجي وحزب ال�ستقالل 

برئا�سة حممد مهدي كبة وحزب الحرار 
برئا�سته فيما بعد ،وحزب ال�سعب 

برئا�سة عزيز �سريف وحزب الحتاد 
الوطني برئا�سة عبدالفتاح ابراهيم 

،واجازة ع�سبة مكافحة ال�سهيونية ومل  
توافق ال�سلطة على اجازة حزب التحرر  

الوطني برئا�سة ح�سني حممد ال�سبيبي 
كما مل ت�سمح مبزاولة ن�ساطه بالرغم من 

تقدمي نظامه الداخلي ون�سر ال�سحف 
لربقيات املواطنني امل�ستنكرين عدم 

اجازة احلزب املذكور (.

امل��س�عة ال�سحفية العراقية

تاريخ الصراعات الوطنية في الصحافة
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يف مئة و�ست ع�سرة �سفحة من القطع 
املتو�سط ، �سدر عن دار ال�سروق امل�سرية 

للن�سر ، كتاب " ا�ستعادة امل�سافر خانة .. 
حماولة للبناء من الذاكرة " للكاتب والأديب 

جمال الغيطاين ، وهو كتاب ممتع وغري 
تقليدي ، ياأخذنا فيه الغيطاين الكاتب 

والعا�سق املتيم بالفنون الإ�سالمية ، يف رحلة 
مده�سة لرنى ونلم�ض ون�سمع ونتنف�ض عرب 

الزمان واملكان ؛ فيقدم لنا حتلياًل فل�سفيًا 
�سوفيًا معماريًا فنيًا ـ وقبل كل �سيء ـ اإن�سانيًا 

ملبنى من اأجمل املباين الإ�سالمية " امل�سافر 
خانة " والتي احرتقت عام 1998 فلم يبق 

منها �سيء ، حيث قرر الغيطاين بعدها كتابة 
هذا الن�ض ل�ستعادتها واإعادة بنائها من 

ذاكرته . جدير بالذكر اأن جمال الغيطاين اأحد 
اأهم كتاب الرواية يف العامل العربي ، له اأكرث 

من خم�سني كتابًا ما بني الرواية والق�سة 
واأدب الرحالت واليوميات ؛ من اأ�سهرها " 
الزيني بركات " و " كتاب التجليات " و " 
دفاتر التدوين " و " متون الأهرام " و " 

وقائع حارة الزعفراين " . ترجمت معظم 
رواياته اإىل الإجنليزية والفرن�سية والأملانية 

 .

امل�سافر خانة 
يف بداية الكتاب عرب الغيطاين عن مكانة هذا 
املكان يف نف�سه فقال " تطل امل�سافر خانة علي 

من اأفق حياتي ، من اأقدم حلظاتي ، اإذ كنا 
ن�سكن الطابق الأخري من املنزل رقم واحد 

، عطفة باجنيد ، حارة الطبالوي ، وكان 
�سطح البيت مطاًل على الكون ، ال�سماء من 

اأعلى ، واملاآذن يف الأفق ال�سرقي ، والأهرام 
عند الغرب ، واأ�سطح البيوت املحيطة بنا 
، كان بينها بناء ل مثيل له ، هرمي ال�سكل 

من اخل�سب ، وعندما بداأت اأعي ، عرفت اأن 
هذا جزء من بناء قدمي ا�سمه امل�سافر خانة 

، وعندما بداأت اأ�سعى واأفهم ، عرفت اأن هذا 
اجلزء ا�سمه ) ملقف ( واأن وظيفته جلب 

الهواء البارد اإىل داخل الدار ، بحيث تتم 
عملية تهوية طبيعية جلميع الغرف " ويكمل 
الغيطاين قائاًل " كان مبنى  امل�سافر خانة يف 
طفولتي مثريًا للغمو�ض ، للخ�سية ، وللخيال 

، املكان مهجور ، ويف الليل يكون خاويًا 
اإل من حار�ض ل يزيد العمارة اإل غمو�سًا 

، الذين دخلوا الق�سر قلة ، واحلكايات 
عديدة عن كنوز من الزمن مطمورة حتته ، 
وممرات حتت الأر�ض ، واأخ�ساب ل نظري 
لها ، وكتابات �سحرية فوق اجلدران ، كان 

البناء الفخم ، ال�سخم ، ذو الأ�سوار العالية ، 
واملدخل الذي ل يك�سف عما يحتويه الداخل 
مبثابة بوؤرة بارزة يف ذاكرة الوقت واملكان 

معًا ، وهذا ما يجعل ملو�سع معني طابع 
العتاقة ، والقدم ، كانت امل�سافر خانة يف 
البداية مو�سعًا لإثارة اخليال ، واحلنني 
، بوؤرة للحفاظ على املا�سي الذي يندثر 

ويويل اأبدًا ، مع تقدمي يف �سنوات الطفولة 
�سمعت من يقول اإن ملكًا ولد يف هذا الق�سر 

، ومع بدء املعرفة وال�ستيعاب علمت اأنه 
اخلديوي  اإ�سماعيل ، يوميًا منذ اأن عرفت 

ال�سوء ، والفرق بني الليل والنهار ، وال�ساعة 
وال�ساعة كنت اأطالع امل�سافر خانة " . 

الذاكرة 
وبعد اأن عرب الغيطاين عن اأ�سفه ال�سديد على 
حريق امل�سافر خانة ، عندما ات�سل به �سديق 

اأثناء تواجده يف رحلة خارج م�سر عام 
ثمانية وت�سعني ، واأخربه مبا حدث  ، و�سف 
الغيطاين ذكريات ترداده املتكرر على امل�سافر 

خانة قائاًل " كنت اأجته اإىل امل�سافر خانة 
التي تقع يف قلب القاهرة القدمية كجوهرة 

مغمورة ، اأ�سلها عرب طريقني ؛ الأول اعتدت 
عليه من حارتنا درب الطبالوي ، والثاين من 
درب امل�سمط وكان ثقياًل على نف�سي رغم اأنه 

الرئي�سي ، وكالهما الآن ، ل يوؤدي اإىل املكان 
الذي كان ، اإىل الق�سر الذي ي�سارع احلمراء 

، واإيوان ك�سرى ، وطوب قابي �سراي ، 
و�سومله با�سا ، اإىل ما لن جنده من املا�سي 

اأو احلا�سر الذي التهمته النريان الآثمة ، كان 
فقد املبنى العتيق بالن�سبة يل فقدًا ملراحل من 

عمري ال�سخ�سي ، وعند الفقد يلجاأ الإن�سان 
اإىل الذاكرة ، ومن خالل الذاكرة اأحاول 

ا�ستعادة اجلدران والأ�سقف وامل�سربيات 
والزمن الال مرئي واملعنى اخلفي" . 

القاهرة القدمية 
ومن خالل و�سفه للم�سافر خانة ، ير�سم 
الغيطاين �سورة عتيقة لبيوت القاهرة 

القدمية ، تلك التي كانت ت�ساميمها تعلي 
القيم الجتماعية والنف�سية والدينية ، 

اأو كما يقول الغيطاين " كان البيت كونًا 
�سغريًا ، مكتفيًا بذاته " ؛ حيث يذكر 

الغيطاين اأن اأفراد ال�سعب العاديون من 
اأهايل القاهرة القدمية ، كان ماأواهم " الربع 
كبريًا  عددًا  ي�سم  الذي  املربع  البناء  اأي   ، "

من الغرف ، اأو امل�ساكن التي يحتوي كل 
منها على اأكرث من غرفة ، اأو احلو�ض ، وهو 
للفئات الأ�سد فقرًا ؛ فـ " يف القاهرة القدمية 

، يتجاور الق�سر ، والربع واحلو�ض ، يف 
القاهرة القدمية جند الأ�سد ثراًء بجوار 

الفقري والدروي�ض وابن ال�سبيل ، واأزمنة 
ترث الأزمنة " ، وي�سف الغيطاين كذلك 

احلارة امل�سرية وعالقات اأهلها فيقول " .. 

متيزت احلارة بالهدوء ، وحميمية العالقات 
بني الأ�سر التي ت�سكنها ، كان الغريب يظهر 

ب�سرعة ، وكان الباعة الذين يرتددون 
عليها معروفني ، لهم ترتيب ، يف ال�سباح 

باعة اخل�سراوات والب�سل ، واللنب ، ويف 
الظهرية باعة البطاطا واحللوى ، وينتهي 
اليوم بقدوم عم م�سطفى الذي كان مي�سك 

مقود جمل �سخم يحمل الذرة التي مت �سيها 
يف فرن احلاج ن�سيف بعد انتهاء اخلبيز 

اليومي " ، ويربط الغيطاين بني ما جرى 
للم�سافر خانة من حريق مدمر ، وبني دواعي 

العوملة يف اإطار من الظن املريب فيقول 
درب  يف  ركينًا  ركنًا  خانة  امل�سافر  " كانت 
الطبالوي ، وباختفاء الق�سر ، فقد الدرب 
جزءًا رئي�سيًا من ذاكرته ، وفقدت القاهرة 
القدمية مركزًا لالإ�سعاع وبث اخل�سو�سية 

، فهل نحن يف مواجهة زمن ي�سهد جمموعة 
من الأحداث ت�ستهدف تفريغ القاهرة من 

م�سمونها الروحي ، واإلغاء ذاكرتها خدمة 
وتنفيذًا لدواعي العوملة ، يتم هذا مرة با�سم 

التطوير ، ومرة باحلريق ؟ " .  

الروؤية الفانية 
وحتت عنوان "فراغ ممتلئ"، يوا�سل 

الغيطاين و�سف ق�سر امل�سافر خانة من 
الداخل واخلارج ، ثم يتذكر عم م�سطفى 

يف خان اخلليلي ، والذي عا�ض ت�سعني 
عامًا ينق�ض النحا�ض ؛ يقول الغيطاين " مل 
اأره اإل منحنيًا على �سينية مثبتة اإىل القار 
الأ�سود والذي ي�سميه النقا�سون ) بيا�سة ( 
قلبًا للمعنى جتنبًا للت�ساوؤم ، وهذه خا�سية 

م�سرية قدمية ، عندما تتجنب ذكر ال�سيء 
با�سمه ال�سريح خوفًا ، طعن عم م�سطفى 

يف ال�سن وكلَّ ب�سره ثم تال�سى وظل 

م�ستمرًا يف النق�ض ، كان يبداأ من املركز ، 
وتتدفق الزخارف من الذاكرة ، من الفراغ 

املمتلى ، يح�سبه اجلاهل خاليًا وهو يفي�ض 
من  اآخر  مو�سع  يف  الغيطاين  يعرب  ثم   ، "

رحلته يف و�سف امل�سافر خانة ، عن معنى 
فل�سفي عميق يف هذا الأثر البائد فيقول 

للفن  مرجعًا  خانة  امل�سافر  ق�سر  يكن  " مل 
املعماري العربي الإ�سالمي يف م�سر فقط ، 
اإمنا كان ذاكرة للروؤية الفانية ، لول املعمار 

لندثرت الأفكار وال�سياغات املوؤدية اإىل 
جت�سيد النظرة التي كان يتطلع من خاللها 

القوم اإىل الواقع اليومي " . 

املعنى االأ�سمى 
ويف �سياق و�سفه لـ " قاعة املجد " ، 

اإحدى قاعات ق�سر امل�سافر خانة ، يتوقف 
الغيطاين عند ذاكرة اخلط املكتوب ، 

في�ستدعي مالمح تاأمالته اخلا�سة لتلك 
اخلطوط املكتوبة يف تلك القاعة ؛ موؤكدًا 

اأن اخلط على جدران تلك القاعة كان " 
اأقوى و�سائل التعبري عن الروؤية الإميانية 

ال�سل�سالة ، ال�سارية عرب الأنفا�ض ، من 
حلظة اإىل حلظة ، من الظل اإىل ال�سوء ، 

ومن الفرع اإىل الأ�سل ، ومن النور اإىل 
النار احلرور ... مل اأعرف لوحة خط يف 
اأي م�سجد ، اأو بيت اإ�سالمي من اأوا�سط 

اآ�سيا حتى ديار الأندل�ض ، اإل وكانت الكتابة 
اأعلى من قامة الإن�سان حتى اإذا اجته النظر 

اإليها يكون من اأ�سفل اإىل اأعلى ، فالإن�سان 
متطلع دائمًا اإىل ال�سمو ، اإىل الرتقاء ، اإىل 

البوح والنجوى " ويكمل الغيطاين قائاًل 
ومن   ، الورق  على  الكتابة  الب�سر  " يعرف 
قبل على اجللود والعظام ورقائق اخل�سب 

، لكن اإذا وقع الب�سر على جدار يحمل خطًا 

، فهذا تعبري اإ�سالمي اإمياين ، خا�ض جدًا 
، نابع من هذه املنطقة ، من الإن�سان الذي 
�سعى فيها ومازال ، وله جذور فيها ، متتد 
اإىل الزمن ال�سحيق " ، وبعد هذا الو�سف 
ال�ساحر ينطلق الغيطاين حتت عنوان " 

ديوان احلجر " لتاأريخ ال�سعر املكتوب على 
جدران امل�سافر خانة . 

قر�س ال�سم�س 
ويذكر الغيطاين بع�ض ال�سمات الأبدية 
للعمارة امل�سرية من خالل امل�سافر خانة 
، وبع�ض الآثار الفرعونية والإ�سالمية 

الأخرى ؛ موؤكدًا اأن كافة العمارات القدمية 
حافظت على عالقتها مبركزين اأزليني يف 

املكان " اإنهما حموران ، تتعلق بهما وتت�سل 
املخططات امل�سرية للمدن ، وللق�سور ، 

والبيوت ، اإنني اأعني بالتحديد ، ال�سم�ض ، 
والنيل ، وكل منهما وثيق ال�سلة بالآخر " ، 
وير�سد الغيطاين من خالل فل�سفة خا�سة ، 
عالقة ما ، بني العمارة امل�سرية وبني الفلك 

فيقول " من املوا�سع القاهرية ، املنمنمة 
التي اعتدت الإ�سغاء من خاللها اإىل الكون 

العتيق ، ق�سر امل�سافر خانة ، وم�سجد 
ومدر�سة ال�سلطان ح�سن ، ومدر�سة 

برقوق ، وباحة م�سجد احلاكم باأمر الله 
، و�سحن الأزهر ، وم�ساجد اأخرى �سجية 
، غري �سهرية ، مثل م�سجد �سيدي مرزوق 
الأحمدي باجلمالية ، وم�سجد �سيدي اأبو 

حريبة بالدرب الأحمر ، اأما م�سجد ابن 
طولون فمن �سحنه ميكن ر�سد دوران 

حركة الفلك " . وبعد ، يعد كتاب الغيطاين 
اأحد الكتب العميقة يف تناولها الفل�سفي 

لعالقة الإن�سان باملكان والزمان ، لذا فهو 
جدير فعاًل بالقراءة والقتناء.

جمع بني روعة ال��سف ، وجمال ال�سياغة ، و�س�فية التناول:

ــــرة ــــذاك ــــن ال ــــاءه م ــــن ـــــــــراً ويـــعـــيـــد ب كــــتــــاب يــــرثــــي اأث
"استعادة المسافر خانة"..

كنوز المدى

ولد اأبو ن�سر  حممد بن حممد بن طرخان الفارابي يف فاراب اأحدى 
مدن ترك�ستان )259-339 للهجرة  املوافق870-950 للميالد( 

وق�سى الفارابي معظم حياته بني بغداد وال�سام .
 در�ض ابو ن�سر احلكمة على يد يوحنا بن جيالد وكان من املربزين  

والنابهني يف درا�سته، وقد رحل اىل  حلب ووجد من يو�سله اىل 
�سيف الدولة احلمداين الذي اأكرمه وفتح له املجال وا�سعا للعمل  . 

   كّنى الباحثون العرب امل�سلمون  الفارابي بـ ) املعلم الثاين( 
بعد ار�سطو وكان ذلك ب�سبب مو�سوعيته واإ�سافاته يف الطب 

واملو�سيقى والعلوم ،وقد كتب الفارابي يف كل هذه العلوم واأ�ساف 
وكان من اأبرز اإ�سافاته كتابه)اأح�ساء العلوم( الذي قام بتحقيقه  د.  

عثمان اأمني وكتب له مقدمة �سافية القى ال�سواء فيها  على الكتاب 
واأهميته العلمية يف املجتمعات واجلامعات الأوروبية .

ق�سم الفارابي العلوم اىل خم�سة اق�سام رئي�سة هي :علم الل�سان 
واأجزاوؤه- علم املنطق واأجزاوؤه – علوم التعاليم – العلم الطبيعي 

واجزاوؤه والعلم اللهي واجزاوؤه – العلم املدين واجزاوؤه وعلم 
الفقه والكالم  

يق�سم الفارابي علم الل�سان اىل �سبعة اجزاء عظمى هي :1- علم 
اللفاظ املفردة2- علم اللفاظ املركبة 3- علم قوانني اللفاظ 

)عندماتكون مفردة( 4- علم قوانني اللفاظ ) عندما تركب( 5- علم 
قوانني ت�سحيح الكتابة 6- علم قوانني ت�سحيح القراءة 7- علم 

قوانني ت�سحيح الأ�سعار.
وله يف ذلك تفا�سيل تتبعها تفا�سيل ارائه يف علم املنطق الذي ت�سل 

اق�سامه  اىل ثمانية منها ال�سف�سطة واخلطابة وال�سعر واجلدل 
والربهان )الذي يعده الفارابي اأهم الجزاء(. 

 اما علم التعاليم فقد ق�سمه الفارابي اىل �سبعة اجزاء ا�سا�سية 
هي 1- علم العدد 2-علم الهند�سة 3-علم املناظر 4-علم النجوم 

5- علم املو�سيقا 6- علم الثقال 7- علم احليل ) امليكانيكا(، وق�سم 
علم العدد اىل نظري وعملي واأ�ساف كثريا بالن�سبة لفروع العلوم 

الخرى  وقد عد الدار�سون ال وربيون يف خمتلف اجلامعات 
كتاب اإح�ساء العلوم ابرز كتب الع�سر واأكرثها تاأثريًا على امل�سالك 

العلمية يف جامعاتهم واأماكن در�سهم.

إحصاء العلوم
تأليف: أبو نصر الفارابي

 إعداد: باسم عبد الحميد حمودي

الثاين اأن التظاهر حق م�سروع ول 
يجوز لوزارة الداخلية م�سادرته، بينما 

راأى الفريق الأخري اأنه ل يوجد مربر 
خلروج التظاهرات لأن املطالب حتققت 

من خالل برنامج الرئي�ض مبارك واأن 
من حق وزارة الداخلية الت�سدي بقوة 

للتظاهرات . 
كما قامت د. هويدا عديل اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية بر�سد دور النقابات املهنية 
حيال ثورة 25 يناير، واأ�سارت اإىل اأن 

الدولة جنحت يف ال�سيطرة على غالبية 
النقابات املهنية والعمالية، مما اأ�سفر 
عن انف�سال قيادات هذه النقابات عن 

قواعدهم اجلماهريية داخل النقابات من 
عمال اأو مهنيني، وتكوين جماعات اأو 

تنظيمات نقابية م�ستقلة حاولت حترير 
نقاباتها من يد الدولة.

خ�س�ض الكتاب ف�سلني لتحليل اأداء 
املوؤ�س�سات الأمنية والع�سكرية خالل 
الثورة ، وقال اللواء عا�سم جنيدي 

رئي�ض اإدارة املعلومات مبجل�ض ال�سعب 
اأن وزارة الداخلية نظرت للمتظاهرين 

بغرور وقدرت الأمر ب�سكل خاطىء، كما 
عك�ض تعامل الأمن مع املتظاهرين حالة 

من التخبط ال�سديد خا�سة يف ا�ستخدام 
العنف املفرط والبلطجية للت�سدي لهم. 
 اأما اخلبري ال�سرتاتيجي قدري �سعيد 
رئي�ض وحدة الدرا�سات الأمنية مبركز 
الأهرام فراأى اأن اجلي�ض امل�سري لعب 

دورا جوهريا يف احلفاظ على جناح 
الثورة، وذلك عقب نزولهم اإىل ال�سارع 

م�ساء يوم 28 يناير، حيث تعامل ب�سكل 
متح�سر مع املتظاهرين، ب�سكل مق�سود 

ومنظم.

وتطرق اللواء فوؤاد عالم اخلبري الأمني 
يف ورقته اإىل عدد من اخلطوط العري�سة 

ملا يجب ال�سروع يف اتخاذه لتنظيم 
موؤ�س�سة ال�سرطة بعد ثورة 25 يناير، 

وكيفية بناء الثقة بني املواطنني وجهاز 
الأمن.

ويرى عالم اأن جهاز اأمن الدولة هو يف 
الأ�سل جهاز معلومات فقط ومت�سل 

مبا�سرة برئا�سة الدولة واأنظمتها القائدة 
– ولذا ميكن اأن ين�ساأ قانون منظم لعمله، 

ويخ�سعه لإ�سراف من نوع ما رمبا 
ق�سائي على م�ستوى رفيع حتى ل حتدث 

ممار�سات مرفو�سة �سد املواطنني. 
خ�س�ض الكتاب عددا من ف�سوله 

لتناول الأبعاد الجتماعية والثقافية 
والقت�سادية للثورة، وراأى د. علي ليلة 
اأ�ستاذ علم الجتماع بجامعة عني �سم�ض 

اأن ال�سارع امل�سري ارتد اإىل اأخالقه التي 
غابت يف فرتة ما قبل الثورة، كما ثبت 
تزاوج النخبة مع عامة اجلماهري بعد 

خروج �سباب الفي�ض بوك للثورة . 
وحول موقف املوؤ�س�سات الدينية 

�سواء امل�سيحية ممثلة يف الكني�سة 
اأو الإ�سالمية ممثلة يف الأزهر. ر�سد 

الباحث ال�سيا�سي هاين عياد ردود اأفعال 
ال�سارع القبطي حيث خرج الأقباط عن 
طوع الكني�سة لأول مرة منذ قرون عدة 
يف ثورة 25 يناير بعد اإعالن الكنائ�ض 

وقوفها �سد الثورة مطالبة الأقباط بعدم 
اخلروج اإىل ال�سارع.

وق�سم الباحث ح�سن حممد دور 
الأزهر والإفتاء اإىل مرحلتني، قبل 

التظاهر حيث و�سف موقفهم بال�سمت 
والتجاهل، وبعد الثورة ف�سلت هذه 

املوؤ�س�سات الأمن وال�ستقرار والبحث 
عن خمرج اآمن لالأزمة، ولكن بعد تنحي 

مبارك بداأت مرحلة املباركة للثورة ، 
ما يعك�ض بح�سب الباحث موالة هذه 

املوؤ�س�سات ل�سنوات طويلة لالأنظمة 
احلاكمة . 

تطرق الكتاب كذلك لعالقة الثورة بالبيئة 
الدولية والإقليمية حيث تناول هاين 

ر�سالن اخلبري باملركز، وراأى اأن املوقف 
الأمريكي كان الأقوى تاأثريا على احلياة 

ال�سا�سية رغم تخبطه جتاه الثورة، 
بينما جاء رد الفعل الإ�سرائيلي الر�سمي 

يف بداية الأيام �سامتًا متامًا، ثم انتهج 
نف�ض رد فعل الإدارة الأمريكية.

وفيما يتعلق باإيران يرى الباحث اأنها 
عربت عن عدائها للنظام امل�سري، 

حيث رحبت اإيران منذ اللحظة الأوىل 
بالثورة امل�سرية، واأطلقت عليها كلمة 

ثورة، ثم عادت لتعتربها ثورة اإ�سالمية 
ا�ستوحاها امل�سريون من الثورة 

الإ�سالمية يف اإيران. 
اأما عالء �سامل الباحث بنف�ض املركز فاأكد 

اأن الثورة امل�سرية اأعادت م�سر للعب 
دورها الدويل والإقليمي يف ال�ساحة 

الدولية والعربية، وذلك بعد اأن قدمت 
الثورة منوذجًا ل�سعوب املنطقة يحتذى 
به، وخا�سة يف ظل عدم وجود اأي تنبوؤ 

اأو توقع لندلع الثورة. 
عن تاأثري الثورة على اأو�ساع القت�ساد 

امل�سري ر�سد الباحث اأكرم حنا كافة 
التاأثريات، وحدد هذه التاأثريات يف 
ع�سر نقاط بداأت بخ�سائر البور�سة 

امل�سرية، وتدهور قطاع اخلدمات يف 
�سوء النفالت الأمني وحظر التجوال، 

خ�سائر قطاع ال�سياحة، وم�سكالت 
الئتمان، وخ�سائر القطاع امل�سريف، 
وعجز ميزان املدفوعات، وم�سكالت 

يف قطاع ال�سناعات التحويلية 
وال�ستخراجية والت�سييد والبناء، اأثر 
الحتجاجات العمالية، وك�سف الف�ساد 
وحماكمة الفا�سدين، انخفا�ض متوقع 

يف معدل النمو واملوازنة العامة للدولة. 
ولكن اأو�سح الباحث كذلك ايجابيات 

الثورة على القت�ساد املتمثلة  يف اأهمية 
ك�سف الفا�سدين وحماكمتهم. 

وحول الثورة وامل�ستقبل يرى ع�سام 
الإ�سالمبويل املحامي اأن تغيري الد�ستور 
كله قد بات �سرورة �سيا�سية وت�سريعية 
واجتماعية واقت�سادية فر�ستها الثورة، 

واأنه مبجرد جناح ثورة يعني اإ�سقاط 
الد�ستور القائم لتعار�سه مع النظام 

اجلديد. 
ومن املالحظات التي اأبداها د.زهران 

على التعديالت منها اأن املادة )75(، التي 
اكتفت بتحديد احلد الأدنى لعمر املر�سح 

دون احلد الأق�سى. وي�سري بذلك اإىل 
اأنه من املطلوب جتنب تر�سيح اأ�سحاب 

الأعمار املتقدمة دون اإتاحة الفر�سة 
لل�سباب وما دون ال�ستني عامًا.

كذلك يرى زهران اأن املادة )76( كر�ست 
العوائق اأكرث مما اأ�سهمت يف تفكيكها 
حيث اأخلت مببداأى امل�ساواة وتكافوؤ 

الفر�ض، حني ذهبت اإىل متكني اأي حزب 
ح�سل على مقعد واحد اأن ير�سح رئي�سًا 

للبالد، على حني يطلب من الآخرين 
30 األف توقيع جماهريى!! لذلك فاإنه 

كان يقرتح اأن يقت�سر ال�سرط على 
ع�سرة اآلف توقيع جماهريى من ع�سر 

حمافظات على الأقل من بني 29 حمافظة 
حالية.

يوؤكد اخلبري الإعالمي يا�سر عبد العزيز 
اأن و�سائل الإعالم امل�سرية اململوكة 

للدولة، مل تكن م�سدر اعتماد رئي�سي 
للجمهور امل�سري خالل اأحداث ثورة 

25 يناير، وبالتايل فقد تعر�ست الدولة 
لنك�ساف اإعالمي خطري، جعل اجلمهور 

رهينة للتعر�ض الدائم لو�سائل اإعالم 
اأجنبية، ل�ستقاء املعلومات والأفكار 

والروؤى وبناء ال�سيا�سات واتخاذ 
القرارات خالل الأحداث امل�سريية التي 

مرت بها البالد.
ويو�سح عبد العزيز اأن املنظومة 

الإعالمية اململوكة للدولة امل�سرية يف 
حاجة اإىل تغيريات جذرية، متكنها من 

التطور، وتكر�ض حرية التعبري.
اأخريا كتب املفكر ال�سيا�سي �سياء 

ر�سوان يف الكتاب حول كيفية مواجهة 
الثورة امل�سادة وهو يقدم خطوات 

اأربعة ملواجهة الثورة امل�سادة متثلت 
الأوىل يف اأن ي�سبح الت�سويت بالرقم 
القومي مطلبًا رئي�سيًا لأنه �سيلغي اإىل 

حد كبري اإمكانية التزوير و�سيدفع 
باأكرث من ع�سرة ماليني م�سري جدد 
اإىل الهيئة الناخبة، مع حملة قومية 

تدفع للت�سويت، وت�سكيل قائمة 
موحدة ملر�سحي الثورة على م�ستوى 

اجلمهورية بغ�ض النظر عن األوانهم 
ال�سيا�سية، واأن يكون �سعار اإجناح 

مر�سحي الثورة هو الوجه الأول ل�سعار 
اآخر وهو اإ�سقاط كل بقايا النظام املنهار 

يف النتخابات القادمة.
عن حميط

�سدر موؤخرا عن مركز الأهرام للدرا�سات 
اأول كتاب بحثي عن الثورة امل�سرية، 

حترير د. عمرو ها�سم ربيع مدير برنامج 
التحول الدميقراطي، واإعداد 27 باحثا 

�سيا�سيا
ويف تقدميه للكتاب الذي حمل ا�سم 

وروؤية  اولية  قراءة   .. يناير   25 "ثورة 
م�ستقبلية" يرى د. حممد �سعيد اإدري�ض 

رئي�ض وحدة الدرا�سات مبركز الأهرام اأن 
الثورات تاأتي نتيجة تراكمات، ويف حالة 
ثورة 25 يناير كان لدينا تراكمات بعيدة 

ترجع لثورة 15 مايو التي قادها الرئي�ض 
ال�سادات با�سم "ثورة الت�سحيح" والتي 

انقلب فيها على مبادئ ثورة يوليو 
بت�سفيته لرجال عبدالنا�سر، اأعقب ذلك 

تراجع دور م�سر بعد توقيع معاهدة 
كامب ديفيد وتبعية النظام امل�سري 

للوليات املتحدة الأمريكية  . 
ثم جاء الرئي�ض ال�سابق حممد ح�سني 

مبارك ليكمل حالة التبعية واجلمود 
ال�سيا�سي مل�سر وي�سع اأ�س�ض الدولة 

الت�سلطية التي يجمع فيها فرد واحد كل 
ال�سلطات يف يده، ونتج عن ذلك م�سروع 

التوريث الذي بداأ طرحه بقوة منذ 2004 
، اإ�سافة حلالة احتكار ال�سلطة من قبل 

احلزب احلاكم الذي اأق�سى باقي الأحزاب 
عن امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية . 

ويرى د.اإدري�ض اأن بداية العمل الثوري 
متثل يف ظهور احلركة امل�سرية من 

اأجل التغيري "كفاية" �سبتمرب 2004، 
والتي مهدت الطريق لكثري من احلركات 
الحتجاجية، التي لعبت دورا يف ثورة 

25 يناير، وك�سر حاجز اخلوف من 
بط�ض الدولة واأجهزة القمع البولي�سية، 

اأي�سًا تخطي اأو ك�سر حاجز غياب مبارك 
وظهور بدائل لدى املواطن العادي مثل 

حممد الربادعي اأو عمرو مو�سى اأو 
حمدين �سباحي وغريهم.

اأما ال�سرارة الأخرية التي �ساهمت يف 
اندلع الثورة فريى د. اإدري�ض اأن حادث 
كني�سة القدي�سني بالإ�سكندرية الذي وقع 
بداية 2011 والذي كان له كبري الأثر يف 

ح�سد الراأي العام امل�سيحي والإ�سالمي 

�سد الأجهزة الأمنية، هذا اإىل جانب 
اندلع الثورة التون�سية والتي حفزت 

امل�سريني للقيام بثورتهم. 
عمد الباحثون يف الكتاب اإىل تقييم 
اأداء النظام ال�سيا�سي امل�سري بكل 

عنا�سره اأثناء الأزمة، فحول اأداء 
ال�سلطة التنفيذية خل�ض د. عبد الفتاح 

ما�سي اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية اإىل رغبة 
الرئي�ض ال�سابق يف الت�سبث بال�سلطة 

لأق�سى حد، وهي املحاولت التي بداأت 
با�ستخدام العنف املفرط يوم الثالثاء 25 
يناير وحتى اجلمعة 28 من ال�سهر نف�سه، 

وانتهت بالهروب من مواجهة الهزمية، 
حيث تخلى الرئي�ض عن من�سبه، بينما 

اأعلن هذا القرار نائبه عمر �سليمان، 
والذي حاول بدوره ال�سيطرة على الأمر 

اإل اأنه ف�سل هو الخر. 
اأما اأداء الربملان ممثاُل يف جمل�سي 

ال�سعب وال�سورى فقام بتقييمه اخلبري 
يف ال�سوؤون الربملانية د. عبد الله �سالح 

والذي اأبرز النف�سال الذي حدث بني 
الربملان واملجتمع، حيث اأ�سبح الربملان 

منحازًا لأ�سحاب ال�سلطة على ح�ساب 
املواطنني، فجاء اأداوؤه ال�سعيف املتوقع، 

وتبلورت اآراء اأع�ساء املجل�سني يف 
اجتاهات ثالثة: الأول يرى اأن ما يجري 

بال�سارع موؤامرة من اخلارج، ويرى 

عر�س: اوراق

يف بداية الكتاب عرب الغيطاين عن 
مكانة هذا املكان يف نف�سه فقال " 

تطل امل�سافر خانة علي من اأفق 
حياتي ، من اأقدم حلظاتي ، اإذ كنا 

ن�سكن الطابق االأخري من املنزل 
رقم واحد ، عطفة باجنيد ، حارة 

الطبالوي ، وكان �سطح البيت مطاًل 
على الك�ن ، ال�سماء من اأعلى ، واملاآذن 

يف االأفق ال�سرقي ، واالأهرام عند 
الغرب ، واأ�سطح البي�ت املحيطة بنا 

، كان بينها بناء ال مثيل له ، هرمي 
ال�سكل من اخل�سب ، وعندما بداأت 
اأعي ، عرفت اأن هذا جزء من بناء 
قدمي ا�سمه امل�سافر خانة،وعندما 
بداأت اأ�سعى واأفهم ، عرفت اأن هذا 

اجلزء ا�سمه ) ملقف ( واأن وظيفته 
جلب اله�اء البارد اإىل داخل الدار، 

بحيث تتم عملية ته�ية طبيعية 
جلميع الغرف"

كتاب "األهرام": 
نظام مبارك حول 
المؤسسات ألعداء 

الشعب
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»كتابات القذايف هي كتابة هذيان« هكذا و�سف اأحد 
علماء النف�ض الفرن�سيني كتابات القذايف، وقال ال�ساعر 
والناقد �سعبان يو�سف اأن الكتاب الأخ�سر الذي يفخر 
القذايف بتاأليفه ويقدمه باعتباره نظرية ليبية خال�سة 
يف القت�ساد وال�سيا�سة ، اإمنا هو خرافات خمرتعة ل 

عالقة لها بالواقع . 
وقد اأحلق القذايف بكتابه الأخ�سر كتبا اأخرى مثل 

»حتيا دولة احلقراء« الذي قال فيه اأن النظرية 
ال�سيوعية مل تولد حتى متوت . 

ويرى �سعبان يو�سف وهو ناقد اأدبي و�ساحب »ور�سة 
الزيتون« اأن القذايف ا�ستعان بكبار الكتاب ل�سياغة 
اأفكاره ، وهو ما كان يفعله الرئي�ض امل�سري الراحل 

جمال عبدالنا�سر الذي ا�ستعان مبحمد ح�سنني هيكل 
ل�سياغة فكره ، ولكن ما ي�سميه الناقد »تخاريف 

القذايف« جتاوزت عامل ال�سيا�سة لتنتقل لالأدب اأي�سا 
، حيث �سدرت جمموعة ق�س�سية له بعنوان غريب 

وهو »القرية القرية .. الأر�ض الأر�ض .. وانتحار رجل 
الف�ساء« . 

املثري للده�سة كما يقول يو�سف اأن هذه املجموعة اأ�ساد 
بها نقاد عرب كبار، رغم تفاهتها و�سطحيتها، وكتب 

تذييل املجموعة الق�س�سية الدكتور اأحمد اإبراهيم 
الفقيه،الروائي الليبي املعروف.

يف ق�سة للقذايف باملجموعة بعنوان »الفرار اإىل جهنم« 
و«جهنم« هي ا�سم املدينة التي ولد بها القذايف، انتقد 
حياة املدينة وو�سفها باأنها قاتلة لالإبداع، وللعالقات 

الإن�سانية الدافئة، و�سجع العودة اإىل ال�سحراء 
والطبيعة، لكن عرب كتابة رديئة وخمرفة!.   

يتابع �سعبان يو�سف يف حديثه لـ«حميط«: رغم رداءة 
املجموعة، فقد ُعقد عنها موؤمتر اأدبي يف مدينة �سرت 
الليبية عام 2003، ا�سرتك فيه عدد من الكتاب الكبار 

مثل اجلزائري وا�سيني الأعرج، وال�سوداين د.عثمان 
البدري، الكاتبة ال�سورية كوليت خوري، الروائي 

والإعالمي اجلزائري د.عز الدين ميهوبي، والأديبة 
امل�سرية مريال الطحاوي، والكاتب والروائي امل�سري 

فوؤاد قنديل الذي كتب عن املجموعة درا�سة بعنوان 
»الرباءة والده�سة يف اأعمال القذايف«.

 وقد �سلمه حممد �سلماوي رئي�ض احتاد الكتاب 
امل�سريني درع الحتاد يف موؤمتر مدينة �سرت عام 
2009، قائال: »كل فكرة طرحها القذايف، ت�ستحق 

موؤمترًا خا�سا بها«، م�سريًا اإىل اأن درع الحتاد يتم 
ت�سليمه للكتاب املتميزين!.

حاول اأي�سًا �سلماوي كما ي�سري الناقد الكبري اإقناع 
القذايف بعقد قمة »الثقافة العربي« على غرار قمة 

»�سرت« الليبية، وعر�ض الأمر على عمرو مو�سى الأمني 
العام جلامعة الدول العربية الذي وافق على العر�ض، 
ومل يلتفتوا اىل اأن هذه الأموال تخ�ض ال�سعب الليبي 

الذي يقوده �سفاح.
اأي�سًا ا�ست�ساف معر�ض الكتاب يف اإحدى دوراته ندوة 

عن اأعمال القذايف الأدبية، رغم اأنه ل ميلك �سوى تلك 
املجموعة الق�س�سية، وقد اعتذر عن تقدميها الناقد 
الدكتور عبد املنعم تليمة، وقدمها بدًل منه الراحل 

الدكتور �سمري �سرحان.
يوا�سل يو�سف: روؤ�ساء حوايل 3 احتادات كتاب عرب 

قاموا مبديح القذايف، وهم »امل�سري، اجلزائري، 
وال�سوداين«، واأقول لهم ولغريهم، كفوا عن �سناعة 

الديكتاتور، ولالأ�سف اأن هناك كتابا م�سريني تورطوا 
يف مديحه، فقد كان القذايف ينرث اأمواله على الأدباء، 

واإل كيف يكتب عن ق�س�ض القذايف ال�سيناري�ست 

امل�سري �سمري اجلمل م�سبهًا ال�سخرية التي بها 
ب�سخرية مارك توين الكاتب الأمريكي ال�ساخر!.
وكان القذايف دائمًا كما يقول يو�سف يحاول اأن 

ي�سع نف�سه يف م�ساف الزعماء الذين متيزوا ببع�ض 
الكتابات الأدبية، مثل ماو ت�سي توجن الزعيم ال�سيني، 
جمال عبد النا�سر حني كتب رواية »يف �سبيل احلرية«.

يوا�سل: باأي وجه ينتقد هوؤلء الأدباء القذايف الآن 
ويقفون احتجاجًا على ممار�ساته الوح�سية جتاه 

�سعبه، اأمام ال�سفارة الليبية بالقاهرة، وهم يعرفون اأنه 
كان ي�سنق بع�ض معار�سيه يف �سوارع ليبيا .

ويذكر يو�سف اأن يو�سف القعيد الروائي امل�سري كان 
من الذين عار�سوا و�سف كتابات القذايف بالعبقرية 

اأو الإبداع . 
الكتاب الأخ�سر يعد اأبرز كتب القذايف وم�سدر فخره، 
األفه عام 1975 وفيه يعر�ض اأفكاره حول اأنظمة احلكم 

وتعليقاته حول التجارب الإن�سانية كال�سرتاكية 
واحلرية والدميقراطية حيث يعترب هذا الكتاب 

مبثابة »كتاب مقد�ض« عنده، وكما يقول نا�سرو الكتاب 
يف ليبيا على غالفه، فاإن معمر القذايف عمل على 

جمعه وا�ستخال�ض افكاره من احل�سارات اليونانية 
والإ�سالمية والأوروبية احلديثة!.

وبقراءة للكتاب جند اأنه يتكون من ثالثة ف�سول: 
الأول يتناول م�سكالت ال�سلطة يف املجتمع، معتربا اأن 

اأداة احلكم هي امل�سكلة ال�سيا�سية الأوىل التي تواجه 
اجلماعات الب�سرية.

فال�سراع ال�سيا�سي الذي ي�سفر عن فوز مر�سح ما 
بن�سبة 51% مثال من جمموع اأ�سوات الناخبني تكون 

نتيجته اأداة حكم ديكتاتورية ولكن يف ثوب دميقراطي 
مزيف، حيث اأن 49% من الناخبني حتكمهم اأداة حكم مل 

ينتخبوها، بل فر�ست عليهم، وتلك هي الديكتاتورية.
يف هذا الف�سل يرف�ض الرئي�ض الليبي كل مظاهر 

الدميقراطية التي ياأخذ بها العامل املتقدم، فهو يرى 
اأن املجال�ض النيابية هي متثيل خادع لل�سعب، لأنها 

تقوم اأ�سا�سًا نيابة عن ال�سعب وهذا الأ�سا�ض ذاته غري 
دميقراطي، لأن الدميقراطية تعني �سلطة ال�سعب ل 

�سلطة نواب عنه.
يرف�ض القذايف فكرة الأحزاب التي ي�سفها باأنها 

الديكتاتورية الع�سرية، اإذ اأن احلزب هو حكم جزء 
للكل، فاحلزب على حد قوله هو قبيلة الع�سر احلديث، 

واملجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو متاما مثل 
املجتمع الذي حتكمه قبيلة واحدة اأو طائفة واحدة.
اأي�سًا يتمرد القذايف على ال�ستفتاء، فالذين يقولون 

»نعم« والذين يقولون »ل« مل يعربوا يف احلقيقية 
عن اإرادتهم، بل اأجلموا بحكم مفهوم الدميقراطية 

احلديثة، ومل ي�سمح لهم بالتفوه اإل بكلمة واحدة وهي 
اإما نعم واإما ل!.

تقوم نظرية القذايف على اأ�سا�ض �سلطة ال�سعب دون 
نيابة اأو متثيل، واأول هذه الأمور املوؤمترات ال�سعبية 

واللجان ال�سعبية.
وهو يق�سم ال�سعب اإىل موؤمترات �سعبية اأ�سا�سية 

يختار كل موؤمتر اأمانة له، ومن جمموع اأمانات 
املوؤمترات تتكون موؤمترات �سعبية غري اأ�سا�سية، بهذا 

ي�سبح ال�سعب هو اأداة احلكم وحتل نهائيا مع�سلة 
الدميقراطية يف العامل، وبحيث ت�سبح الدميقراطية 

لي�ست هي »رقابة ال�سعب على احلكومة« واإمنا »رقابة 
ال�سعب على نف�سه«.

كما يرف�ض القذايف يف كتابه الأخ�سر كل الد�ساتري، 
لأن ال�سريعة الطبيعية لأي جمتمع هي العرف اأو الدين 

ولي�ض الد�ستور، الذي ي�ستند اإىل روؤية اأدوات احلكم 
الديكتاتورية ال�سائدة يف العامل.

»حل�ل اقت�سادية«
يف الف�سل الثاين من الكتاب الأخ�سر يتناول العقيد 
الليبي حل امل�سكالت القت�سادية وعالقة العامل برب 

العمل . 
وهو يرى اأن القاعدة ال�سليمة تكون اأن »من ينتج هو 

الذي ي�ستهلك«، فالأجراء مهما حت�سنت اأجورهم هم 
نوع من العبيد، وحرية الإن�سان ناق�سة اإذا حتكم اآخر 

يف حاجته، فالبيت براأي القذايف ل�ساكنه فال ينبغي اأن 
يكون ملكًا لغريه، فال يجوز يف املجتمع ال�سرتاكي 

اأن تتحكم جهة يف حاجة الإن�سان، مبن فيها املجتمع 
نف�سه، فال يحق لأحد اأن يبني م�سكنًا زائدًا على �سكناه 

و�سكن ورثته بغر�ض تاأجريه، لأن امل�سكن هو عبارة 
عن حاجة لإن�سان اآخر، وبنائه بق�سد تاأجريه هو 

�سروع يف التحكم يف حاجة ذلك الإن�سان. ويف احلاجة 
تكمن احلرية.

اأي�سا املعا�ض حاجة ما�سة لالإن�سان، فال يجوز اأن يكون 
معا�ض اأي اإن�سان يف املجتمع اأجرة من اأي جهة اأو 

�سدقة من اأحد، فال اأجراء يف املجتمع ال�سرتاكي بل 
�سركاء، فمعا�سك هو ملكية خا�سة لك تدبرها بنف�سك 

اأو يكون ح�سة يف اإنتاج اأنت احد عنا�سره الأ�سا�سية، 
ولي�ض اأجرة مقابل اإنتاج، وكذلك املوا�سالت اأو 

»املركوب« على حد تعبري القذايف، والأر�ض اأي�سًا.
ويرف�ض القذايف خدم املنازل �سواء اأكانوا باأجر اأم 

بدونه، لأنهم براأيه اإحدى حالت الرقيق، بل هم رقيق 
الع�سر احلديث، والنظرية العاملية الثالثة يق�سد 
»الكتاب الأخ�سر« هي ب�سري للجماهري باخلال�ض 

النهائي من كل قيود الظلم وال�ستبداد وال�ستغالل 
والهيمنة ال�سيا�سية والقت�سادية بق�سد قيام جمتمع 

كل النا�ض، كل النا�ض فيه اأحرار حيث يت�ساوون 
يف ال�سلطة والرثوة وال�سالح لكي تنت�سر احلرية 

النت�سار النهائي والكامل.
املراأة والرجل

يف الف�سل الثالث يقدم القذايف اأطروحات اجتماعية 
، ويرى اأن الأ�سرة بالن�سبة لالإن�سان الفرد اأهم من 

الدولة، والدولة نظام �سيا�سي واقت�سادي ا�سطناعي 
واأحيانًا ع�سكري ل عالقة لالإن�سانية به.

يرى القذايف يف الكتاب الأخ�سر اأن املراأة والرجل 
مت�ساويان اإن�سانيًا بداهة، فاملراأة تاأكل وت�سرب وحتب، 
وتفعل اأ�سياء كثرية كررها القذايف ب�سكل اأجوف، ومن 
هنا يوؤكد القذايف اأن »املراأة اأنثى والرجل ذكر« ، فاملراأة 
»حتي�ض اأو متر�ض كل �سهر، والرجل ل يحي�ض لكونه 
ذكرًا فهو ل مير�ض �سهريا، واإذا حملت ت�سبح بطبيعة 
احلمل مري�سة قرابة �سنة«، وهذه املعطيات الطبيعية 

تكون فروقًا خلقية ل ميكن اأن يت�ساوى فيها الرجل 
واملراأة!.

ثم يقول القذايف اأن ال�ستغناء عن دور املراأة الطبيعي 
يف الأمومة، اأي اأن حتل دور احل�سانة حمل الأم، هو 

بداية ال�ستغناء عن املجتمع الإن�ساين وحتوله اإىل 
جمتمع بيولوجي وحياة �سناعية، اإذ اأن ح�سر الأطفال 

يف ح�سانات هو حتويلهم لأفراخ يتم ت�سمينها.!

ك����ت����اب ف���اض���ح

قصص وكتاب أخضر .. تخاريف القذافي التي أصبحت »عبقرية«

عر�س: �سمرية �سليمان

 و�ساهم ببحث يف الكتاب النقدي 
املعنون"الأدب والفنون الأخرى" الذي 

اأ�سدره احتاد الأدباء والكتاب العراقيني 
يف الب�سرة عام 2007 والذي �ساهم فيه 
عدد من الأدباء والكتاب العراقيني منهم 
الأ�ستاذ القا�ض حممد خ�سري و الباحث 

خالد ال�سلطان وامل�سرحي قا�سم علوان و 
الناقد حميد جميد مال الله والروائي علي 

عبا�ض خفيف ود. عبد احل�سني  الأ�سدي 
والباحث �سباح نوي ال�سبهان  واملرتجم 
يحيى �ساحب واملرتجم جناج اجلبيلي. 

وله قيد الطبع رواية بعنوان"جذور 
املتاهة". و له اأي�سًا جمموعة ق�س�ض 

ق�سرية معدة للطبع. وقد �سدر للراحل 
اأم  العقل  "املياح"  كتابه"ا�ستقاللية 

ا�ستقالته" عن دار الينابيع يف دم�سق 
نهاية عام2010 . �سم الكتاب خم�سة ع�سر 

مقاًل متنوعًا ، وغالبية هذه املقالت هي 
حماولة لفهم جوهر املعنى الفل�سفي، اأي 

تبيان الطبيعة، تلك الطبيعة التي ف�سلتها  
امليتافيزيقيا عن الإن�سان، و�سعت بذلك 

لتزيفيها، ويوؤكد الكاتب يف مقدمة الكتاب 
باأن يف املنطق الكال�سيكي ثمة ما ي�سمى 

بالثالث املرفوع اأي)املمنوع( �سمن 
ت�ساوؤلت حول الروح هل هو حلو اأم مر؟ 

اأخ�سر اأم ل اأخ�سر؟ وان مقالت الكتاب 
هي حماولة للربهنة الدللية على اإن 

الثالث كمبداأ هيجلي موجود كون اإن 
الطريق  لي�سق  العلم  يخف�ض  "كانت" كان 

لالإميان بينما "هيجل" جاء ليوؤكد معرفة 
)ال�سيء يف ذاته( وكذلك اعترب"لوكات�ض" 

انه ل توجد عوامل خارجية عن النمو 
التاريخي ،ويحدد "هرني لوفيفر"روؤيته 

للمطلق باأنه قناع يربر به الإن�سان 
ا�ستثمار غريه من الب�سر، و اإن املا�سي 

التاريخي لالإن�سان اأكد �سوابية العبد 
الثائر"�سباتكو�ض" عندما ذكر: اإننا 

نتفل�سف كي نقف وننظر بوجه الطغاة 
بدون رعدة اأو اإغ�ساء من اأيدلوجيتهم 

املاكرة. كما املعتزلة الذين ذهبوا يف 
تاريخنا العربي- الإ�سالمي اإىل الدعوة 

والعمل على عقلنة الفهم الإ�سالمي للعامل 
واملحيط الذي به يعي�سون ،ومعه فقهيًا 

يتعاملون، بعيدًا عن اأ�سكلة الإن�سان على 
الإن�سان، كما ذهب لذلك "التوحيدي".  لقد 

حاول الكاتب "املياح" يف اأغلب مقالت 
كتابه البحث والتنقيب يف املقولت 

املارك�سية الكال�سيكية واأراد املزاوجة 
بينها وبني احلداثة الفكرية يف نقد بع�ض 

الكتابات الفكرية الدينية- ال�سيا�سية  
م�ستثمرًا يف ذلك بع�ض الروؤى البحثية 
احلديثة، واإيجاد مقاربة  ما مع املنهج 

التفكيكي يف حماولة منه لقراءة 
الأطروحات ال�سيا�سية- الدينية الراهنة 
لغر�ض تفكيك بنية خطابها ال�سيا�سي - 

الديني واملذهبي النفعي يف هذه املرحلة 
التي ت�سهد �سعودًا غري م�سبوق للهويات 

الدينية و الفرعية منها بالذات. يف بحوثه 
املن�سورة يف كتابه يتابع"املياح" 

املتاأ�سلمني املتزمتني من كل الطوائف 
ويطلق عليهم"الرثذوك�سني اجلدد 

والقدامى" الذين يرون اأن ل �سرورة تدفع 
بنا لقراءة الفل�سفة طاملا كانت تعرب عن 

توؤكد  غربية" وغالبيتهم  "اب�ستيمولوجيا 
اإننا منلك فل�سفتنا اخلا�سة والتي نطق بها 
الفارابي وابن �سينا  والكندي وابن ر�سد ، 
وبعد ا�ستق�ساء وتن�سي�سات موثقة عدة، 

يوؤكد اإن هوؤلء "الأفذاذ من امل�سلمني 
والعرب كلهم قد تاأثروا ب�سكل اأو باآخر  

باأفالطون"  الذي اأطلقوا عليه " "اللهي" 
وكذلك بـ"اأر�سطو" حتى اإن 

مفردة)امل�سائني(كانت �سائدة بينهم ، 
ويذهب الكاتب اإىل اإن الرتاث الذي يقد�سه 

ال�سلفيون ،لي�ض قيمة بذاته،اإل بقدر ما 
يعطي من نظرية علمية يف تف�سري الواقع 
خا�سة يف ع�سرنا وزماننا الراهن و الذي 

يتميز ب�سيادة "الراأ�سمالية املتوح�سة" 
وعوملتها التي تريد امل�ساواة بني الذئاب 
وبني فرائ�سها.ويرى الكاتب "املياح" اأن 
التعرف على الظاهرة الدينية اأمر متعذر 
اإذا اأهملنا مناهج التاريخ املقارن لالأديان 

كون اإن الإميان تركيبية نف�سية ، وجذرها  
منعك�سات اجتماعية تاريخية ، ومن هنا 
فان الزدراء غري وارد يف درا�ساته لهذه 

امل�ساألة ، بل املواجهة من خالل"ارخنة"كل 
ما ُنزعت عنه تاريخيته وجرى ربطه 

تع�سفًا باملقد�ض اأو املتعايل ومت تنا�سي 
جذوره وحمايثاته الواقعية بتعمد 

وتزوير نفعيني من قبل الكتاب واملنظرين 
ال�سيا�سيني- املتاأ�سلمني، حيث اإن ع�سرنا 

مييل اإىل رف�ض الثقافة القدمية التي متيل  
اإىل التعلق باأهداب املعجز و العجيب 
واملده�ض من الأفعال من قبيل "اإيقاف 

ال�سم�ض عن م�سارها باإ�سارة ما"، كما ل 
ميكن  ول ينبغي اختزال الأديان اإىل 

اطروحة  يف العدالة فقط ،لأننا نطمح حلل 
ا�سكلة القيم التي توارثناها بهدف 

جتاوزها بعد اأن نقوم بتفكيكها ونقدها 
لن نظريات العودة للتاأ�سيل الالهوتي  
وال�سكولئي ذات النهج الروحي جميعا 
�ستتحول اإىل اأوهام �سخية ل نفع منها، 

وهي لن تهبنا يف اأح�سن الأحوال �سوى 
الرغبات ال�سائعة عن عدالة ر�سمت 

مالحمها البدوية يف زمن حمدٍد وواقٍع 
متعنٍي . ويف بحثه املعنون "ال�سغينة 

املكبوتة والكراهية للقيم" يواجه الّكتاب 
وال�سيا�سيني الذين يعمدون اإىل مهاجمة 

الي�سار العراقي والنيل من تاريخه  مدعني 
يف طيات حتليالتهم اإن الي�سار العراقي 
حتى الآن مل يطرح ال�سوؤال النظري عن 

الهموم  الذاتية" وماهية  "ماهيته 
الثقافية- ال�سيا�سية الآنية التي تواجه 

الواقع العراقي ، وكذلك ماهية املهمات " 
التاريخية الكربى" التي تعذبه واملهمات 
الفعلية التي ي�سعى لتنفيذها واأنه نك�ض 

عن ايدولوجيا امل�ستقبل، واتهامه  
بالتخلي �سبه التام  عن املعا�سرة 

وا�سكالياتها الفعلية، والكاتب يرى مبا 
فاأن  كبا  قد  ال�سرتاكي  اجلمل  "اإن 

ال�سكاكني عليه قد كرثت"، لكن دعوة 

الي�سار العراقي وعمله على �سرعنة العدالة 
الجتماعية الإن�سانية ل غبار عليها، وهو 
قادر على جتديد خطابه ال�سيا�سي ح�سب 

ما متليه عليه قوانني احلياة املتجددة 
والواقع املتغري "فال ال�سراع قد انتهى 

ح�سب راأي فوكيما ول �سدام احل�سارات 
�سيوؤول كما تنباأ به هنتنغتون". ويف 

قراءته لكتاب الباحثة �سعاد خريي"وحدة 
و�سراع النقي�سني" يذهب اإىل اإن الباحثة  

تغري يف درا�ستها بالعودة جمددًا اإىل 
الأ�سول املارك�سية  خ�سو�سًا "راأ�ض املال" 

ملارك�ض و لينني يف"ال�ستعمار اأعلى 
مراحل الراأ�سمالية" كذلك الدعوة اإىل 

تاأ�سيل جديد ومنفتح للمقولت الفكرية 
واملفاهيم املارك�سية املتنوعة كي ي�سار اإىل 

ا�ستنتاجات جديدة تتنا�سب مع التفوق 
والتقدم العلمي اجلديد ملواجهة التوجه 
املتوح�ض الذي تقوده الوليات املتحدة 

الأمريكية، كونها متثل القطب الواحد 
الذي ل يجد من يناف�سه يف ال�ساحة 

العاملية الآن، بعد التداعي الذي ح�سل يف 
كيان املع�سكر ال�سرتاكي وتفكك الحتاد 

ال�سوفيتي ، والتدهور والنكو�ض 
والتخلي الأيدلوجي الذي اأعقب ذلك 
الزلزال.كما يرى الراحل "املياح" اإن 

العوملة لي�ست بال�سرورة ظاهرة راأ�سمالية 
، لأنها لي�ست تعبريًا عن منط معني يف 

تطور عالقات الإنتاج، بقدر ما هي  مرحلة 
عليا من تطور قوى الإنتاج،  فالعوملة هي 

الن�سيج اأو البنية الفوقية لقوى الإنتاج 
العاملية التي خرجت من �سرنقتها املحلية 

و�سبكاتها الوطنية وذهبت بعيدًا" 
لت�ستن�سق اأوك�سجني بيئتها العاملية 

اجلديدة"، وهي كما ي�سخ�سها د. �سادق 
جالل العظم "و�سول منط الإنتاج 

الراأ�سمايل  اإىل نقطة النتقال من عاملية 
دائرة التبادل  والتوزيع  وال�سوق  

والتجارة والتداول ، اإىل عاملية دائرة 
الإنتاج واإعادة اإنتاج ذاتها ،اأي اإن ظاهرة 

العوملة هي بداية عوملة اإنتاج للراأ�سمال 
الإنتاجي وقوى الإنتاج الراأ�سمالية  

وبالتايل عالقات الإنتاج الراأ�سمالية اأي�سًا، 
ون�سرها يف كل مكان منا�سب ومالئم 

خارج جمتمعات املركز الأ�سلي ودوله".
وي�سيد الكاتب بدعوة الباحثة "�سعاد 

خريي" بربط ق�سيتنا الوطنية بالعوملة 
،ودعوتها املخل�سة  واجلادة للمارك�سيني، 
اأن يفح�سوا املقولت املارك�سية وقوانينها 
احليوية ومن منابعها الأ�سلية، َكّرًة اأخرى 
كي يكت�سفوا حلوًل منطقية مل�سائل ع�سرنا 

امللحة ، ولتكن القوانني املارك�سية املرنة  
العمود الفقري للعوملة الإن�سانية، بعيدا 

عن العفوية والنظرة الأحادية وردود 
اأفعالها الآنية لغر�ض خال�ض الب�سرية من 

عالقات الإنتاج الراأ�سمالية التي هي 
ا�ستالب و�سياع للب�سر والقيم الإن�سانية 
لأن للعوملة مدلولني ، الأول جمع النا�ض 

يف وحدة ب�سرية ح�سارية - مدنية، 
والثاين املتوح�ض الذي ي�سعى لتذويب 

العامل و�سهر الب�سر ل�سبهم يف قالٍب نفعٍي 
وا�ستغالٍل فٍظ واحٍد ،ومن هنا تاأتي نزعة 

التوجه الإن�ساين  للباحثة ال�سيدة �سعاد 
خريي عندما تطلق نداء" اأيتها الب�سرية 

احتدي" بال�سد من عوملة �سمولية 
متوح�سة راأ�سمالية- اأمريكية تهدف اإىل 
تذويب ال�سخ�سية الوطنية اأينما تكون.
واحتوى الكتاب عددا اآخر من املقالت 
منها "النظرة ال�ستعالئية يف التاريخ 

وتبخي�ض العامة ، واأكواخ الواقع وق�سور 
الدولة �سياعًا، وال�سلفية ومزالق التاريخ،  

والتماهي مع الواقع ،وتلك الوردة بال 
عطر ملاذا، وعلي �سريعتي والن�سان ذو 

البعدين وهو قراءة يف كتاب د. علي 
�سريعتي) الإن�سان والإ�سالم(،  وم�ساألة 

يف اليقني ال�سعري، والدكتاتورية لن تعرب 
النهر مرتني، و�سبح اليوتوبيا يتجول يف 

اأعماقنا فلماذا نتجاهله، وهو قراءة 
يف)كتاب نهاية اليوتوبيا(  ملوؤلفه" را�سيل 

جاكوبي" ومقالت اأخرى . ولحظنا اإن 
م�سمم الكتاب يف دار الن�سر قد احلق خطاأ 

بحثًا للكاتب م�ستقاًل بعنوان"الذاتوية 
جتاهل لل�سرط الإن�ساين" )�ض 49 ( مع 

نهاية  مو�سوع الكاتب عن د. علي 
�سريعتي. ويف ختام الكتاب ثمة بحث 

مطول يحمل ت�ساوؤًل معرفيًا عن "هاملت 
وهل كان رواقيا"؟ ، وفيه يحلل الكاتب 

�سخ�سية هاملت ل�سك�سبري الذي مل تفارقه 
خميلة اأو روؤى "بلوتارك" ومن خالل 
اأحداقه كان يرنو اإىل الغابة الب�سرية 

ويختار وهو يجو�ض تلك الغابة الكثيفة  
ما يتنا�سب مع ذائقته ال�سعرية العظيمة 

،وقد متثل ذلك "�سك�سبري"الذي كان يريد 
اإن يحلق بنا من تخوم الق�ساء والقدر اإىل 

عوامل الوعي واحلرية غري اإن املفاهيم 
الالهوتية  وم�سادراتها كانت تقف يف 

دربه �سدًا وتعويقًا ،وهو حاول اأن يتجنب 
الريب الديني الذي قد ي�سعى لأن يدمغ 

العمل كله و�ساحبه معه بالهرطقة 
والعطالة الفكرية، تلك العطالة التي تذهب 

لعتماد التع�سف والإكراه من خالل 
التحالف بني اجلربوت  الكهنوتي 

الكنائ�سي املتحالف وقتها مع الإقطاع 
امللكي للدفاع عن �سبكة امل�سالح التي 

توحد بينهما، لذا عمل �سك�سبري من طرف 
خفي مرموز للتعامل يف م�سرحية هاملت 
و �سخ�سيته ، على �سوء املذهب الفل�سفي 
الرواقي الذي قي�ض له بفعل روؤاه الرحبة 
، يف حينه،  للكون اأن ي�سبح املهيمن بعد  

ذلك على الفكر الفل�سفي  وعلى امتداد  
الع�سور القدمية  وفرتة من الع�سور 
احلديثة. ونالحظ اإن الكاتب الراحل 

اإخفاء  يحاول  املياح" مل  "خليل 
مرجعياته عن القارئ اإذ تطرق يف مقدمة 

الكتاب اإىل ذلك ، مو�سحًا اإن  ثمة حبائ�ض 
معرفية وعتمات تطرقت اليها مقالته  

مقاربة وم�ستفيدة من روؤية ومنهج البحث 
الذي متيز به واأر�ساه املفكر "حممد 

اركون " ومت مزاوجتها بالروؤية املادية 
للتاريخ  وبالت�سور ال�سيميائي الدليل ، 

مع رف�ض كينونة اللغة ب�سفتها وعاء 
العامل الأول ، لأن البدء كان للفعل 

النطولوجي.

عر�س: جا�سم العايف

عن "استقاللية العقل أم استقالته"..؟
ُعرف الكاتب الراحل "خليل املياح" ، الذي ت�يف ب�سكل مفاجئ ليل 15 /3 /2011 يف مدينة ال�سطرة / 
حمافظة ذي قار، مبزاوجته للكتابة الفل�سفية وال�سيا�سية واالأدبية ،  وقد ن�سر كتاباته يف ال�سحف 

واملجالت العراقية والعربية منت�سف ال�ستينيات ، كما �ساهم يف ال�سبعينيات مع "جماعة 12 ق�سة ب�سرية" 
يف حلقتها الثانية، وت�قف عن الن�سر منذ عام 1979، ثم عاوده بعد �سق�ط النظام ، فن�سر مقاالته  يف ال�سحف واملجالت 

الثقافية والفكرية العراقية والعربية ،

مفردة)امل�سائني(كانت �سائدة بينهم 
، ويذهب الكاتب اإىل اإن الرتاث 

الذي يقد�سه ال�سلفي�ن ،لي�س قيمة 
بذاته،اإال بقدر ما يعطي من نظرية 

علمية يف تف�سري ال�اقع خا�سة يف 
ع�سرنا وزماننا الراهن و الذي يتميز 

ب�سيادة "الراأ�سمالية املت�ح�سة" 
وع�ملتها التي تريد امل�ساواة بني 

الذئاب وبني فرائ�سها.ويرى الكاتب 
الظاهرة  على  التعرف  "املياح" اأن 

الدينية اأمر متعذر اإذا اأهملنا مناهج 
التاريخ املقارن لالأديان ك�ن اإن 

االإميان تركيبية نف�سية ، وجذرها  
منعك�سات اجتماعية تاريخية ، 

ومن هنا فان االزدراء غري وارد يف 
درا�ساته لهذه امل�ساألة ، بل امل�اجهة 

من خالل"ارخنة"كل ما ُنزعت 
عنه تاريخيته وجرى ربطه تع�سفًا 

باملقد�س اأو املتعايل ومت تنا�سي 
جذوره وحمايثاته ال�اقعية بتعمد 

وتزوير نفعيني من قبل الكتاب 
واملنظرين ال�سيا�سيني- املتاأ�سلمني،
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تبني ن�سال القا�سي روايتها ) �سرية ظل/ املوؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر 2009 ( بطريقة ما وراء ال�سرد، اأي تاأ�سي�ض 

رواية حول رواية اأخرى تكون مبثابة النواة لالأوىل، حيث الإطار 
اخلارجي العام لل�سرد يت�سمن اإطارًا اآخر يف الداخل يتمثل، 

هنا، باملخطوطة التي تعرث عليها الراوية يف املنزل القدمي.. تلك 
املخطوطة التي حتكي عن تاريخ العائلة، وعالقاتها، عرب مئتي 

رنا مبخطوطات يف روايات اأُخر، يف �سبيل املثال؛  �سنة. وهي تذكِّ
) مائة عام من العزلة، الراووق.. (. بيد اأن الرواية تظهر لنا، فنيًا، 

يف �سكل لوحات.. تتفاوت �سربات ري�سة الراوية، اأو الرواة، يف 
كل لوحة من حيث ال�سدة والرقة، مع غلبة وا�سحة للم�سة الأنثوية 
الرهيفة والهادئة. ول اأق�سد اأن ن�سال القا�سي تكتب رواية ن�سوية 

باملعنى الإيديولوجي ال�سيق، غري اأن من يقراأ الرواية لبد اأن 
ي�سعر باأن هذا الإيقاع يف ال�سرد ل ميكن اإل اأن ي�سدر عن منظور 

امراأة اإىل العامل. وحتى املخطوطة تبدو وكاأنها كتبت من قبل 
امراأة اأو جمموعة ن�ساء، على الرغم من اأننا لن نتعرف على ن�سها 

الأ�سلي.. ويف هذه الرواية تتفاوت مناطق النور والعتمة/ ال�سوء 
والظل، لكن منطقة الظل تغطي امل�ساحة الأو�سع يف كل لوحة 

�سردية؛ "عني ماء و�سربة ري�سة خاطفة، لطخة �سوداء متتد فوق 
روؤو�سنا ي�سّمونها الليل، العني حمددة بباب خ�سبي وجمدولة 

حافاتها باأ�سالك وطحالب.." هكذا ت�ستهل ن�سال القا�سي 
روايتها موحية منذ البدء باأنها اإزاء تاريخ مملوء بالثقوب ال�سود، 

وحما�سر من جهات عديدة، وعليها اأن تقوم مبغامرة فتح الباب، 
واإدخالنا اإىل موطن الأ�سرار، تلك التي تعدنا به الفنون ال�سردية 
دومًا لرت�سي ف�سولنا. فثمة راوية ت�ستعيد تاريخًا متقلبًا لأنا�ض 

عا�سوا وغادروا من غري اأن يرتكوا اآثارًا كبرية وعلينا اأن نثق مبا 
تقول، بوجهة نظرها التي ت�ستدعي الأحداث كما لو اأنها �سذرات من 
حلم جملل بالأ�سود والأبي�ض، ورمبا ببع�ض الألوان الدكناء اأي�سًا. 
حتى اأنها تتمادى اأحيانًا عابرة اإىل وجهة نظر الراوي، كلي العلم، 

ال�سارد ب�سمري الغائب، وعذرها اأنها تتكئ على خمطوطة.
   �سرية ظل رواية اأجيال خمتزلة، بحبكة مت�سظية، لكنها يف النهاية 
تعطينا �سورة عن تاريخ عائلة، ثم عائالت تتفرع وتعي�ض وتندثر؛ 

عائالت تعك�ض الف�سيف�ساء العراقية اأ�سماًء وتقاليد ومذاهب 
واأقدارًا. وتاريخ بفراغات غري قليلة ت�ستفز خميلة القارئ. والكاتبة 
غالبًا ما تختار التفا�سيل ال�سغرية التي قد تبدو، للوهلة الأوىل، بال 
اأهمية كبرية لكنها تعرّب عن جوهر النوع الإن�ساين يف حتّولته بني 

اخلري وال�سر، بني ال�سمو والنحطاط، بني الإيثار والأنانية، بني 
الأمل والياأ�ض، الخ.. وقد ُي�ساب القارئ غري ال�سبور، الباحث عن 

الإثارة واحلبكة الوا�سحة واملتما�سكة، بامللل اأحيانًا. 
   تنفتح الرواية يف مكان ما على اإ�سارات ورموز و�سور واأخبار 

خمطوطة، اأو لعل الراوية، وهي ت�سرع بال�سرد حتاول اإيهامنا 
باأنها تفعل ذلك يف كل ف�سل/ لوحة �سردية، لنقلل من ارتيابنا مبا 

تخربنا به. تختلط ما تقول به املخطوطة مع ذكرياتها وانطباعاتها 
وخيالتها، ورمبا مبا حتفظ من تاريخ العائلة كما تناقلتها الأل�سن 

وال�سائعات.
   اإن تاريخ العائلة/ العائالت هو تاريخ العراق نف�سه، وهو تاريخ 

كما تقول الراوية غري �سعيد باملرة. تنعك�ض التحولت واملاآ�سي 
ال�سيا�سية التي تع�سف بالبالد على حيوات ال�سخ�سيات وحتدد 

م�سائرهم، حتى واإْن مل يكن لهم يف تلكم الأحداث دور ما.
   نلم�ض يف الرواية م�سحة من الغمو�ض يرتكها اأ�سلوب 

ثنا عن اأحالم، اأو  الراوية يف ال�سرد، كما لو اأنها حتدِّ
اأطياف خيالت، اأو تعر�ض �سورًا فوتوغرافية 

قدمية بهتت األوانها. وهي حري�سة على 
تذكرينا دومًا باأنها اإمنا تعتمد املخطوطة 

مرجعًا رئي�سًا يف اإخبار الق�سة، فنبقى، 
يف مهب ذلك الفي�ض ال�سعري بني الرتياب 

واليقني؛ الرتياب اللذيذ ونحن عند الفالق بني 
احلقيقة والوهم، واليقني باأن ما نقراأ رواية 

متتلك قوة الفن.

سيرة ظل
سعد محمد رحيم

�سدر حديثًا عن دار ال�سفاء يف النجف 
الأ�سرف كتاب ) اأ�سرة اآل عو�ض يف احللة 

ما�سيها وحا�سرها( وهو من تاأليف 
الأ�ستاذ الباحث كاظم اأمني عو�ض. 

يقع الكتاب يف )148( �سفحة من 
احلجم املتو�سط و�سنفه الباحث )وثيقة 

تاريخية( لفتقار الأ�سرة اىل كتاب 
يوثق اأحداثها رغم عراقتها ، فقد تناثرت 

اأخبارها يف بطون الكتب هنا وهناك .
ق�سم الكتاب اىل ثالثة اأق�سام ، الق�سم 

الأول فيه مدخل عن مدينة احللة وايجاز 
عن تاأريخ الأ�سرة وِقدمها يف احللة، 

اأما الق�سم الثاين ، فتكون من البيوتات 
العو�سية يف احللة نا�سرًام�سجراتها 
وتفا�سيل عن اأ�سماء اأفراد الأ�سرة.  

و�سمل الق�سم الثالث اأعالم اآل عو�ض ونتفا 
تاريخية عن حياتهم واأو�سح م�سرية 

الأ�سرة على ال�سعيد ال�سيا�سي واملهني 
والجتماعي ، واإذ اأتناول الكتاب عر�سًا 
وحتلياًل كوين اأحد اأبناء هذه الأ�سرة ، 
لبد يل من ال�سادة باجلهد الكبري الذي 

بذله الباحث يف ت�سليط ال�سوء وتوثيق 
م�سرية الأ�سرة وال�سجاعة التي حتلى 

بها بعد اأن عاهد اجلميع واىل على نف�سه 
اأن يكون م�سححًا  للخطاأ الفادح الذي 

كاد اأن يطم�ض معامل وتاريخ اآل عو�ض 
نتيجة انقياد البع�ض وا�سرارهم على 

الن�سب املزيف الذي �سوه مكانة الأ�سرة.  
وقبل الدخول والتمعن يف حمتويات 

الكتاب ، لبد لنا من ال�سارة اىل بع�ض 
الأخطاء الطباعية التي وقعت وهي ل 
تخفى على القارىء اللبيب ، ناأمل من 

الكاتب تالفيها  يف الطبعة القادمة.ففي 
ال�سفحة الثالثة قدم الباحث كتابه هدية 

اىل والده املرحوم اأمني علي عو�ض ،وهو 
ا�ستحقاق يف مكانه فهو عميد الأ�سرة 
ومن كرباء القوم يف حملة اجلامعني 
اآنذاك، ثم اأو�سح الباحث يف مقدمته 

وم�سة عن اآل عو�ض وختمها باعتذار عما 
ح�سل يف ماي�ض 2002م من خالف مع 

اأبناء عمومته الذين رف�سوا الرك�ض وراء 
الألقاب الع�سائرية واأ�سروا على بقاء 

اللقب )عو�ض( ، كما هو.

وبعد املدخل الذي خ�س�ض ملدينة احللة 
ومكانتها بني املدن العراقية بني الباحث 

التجذير الن�سبي لأ�سرة اآل عو�ض كما 
وردت يف بع�ض امل�سادر التاريخية 

والن�سبية واأ�سار عن حقيقة وثقة اىل اأن 
رئا�سة الأ�سرة انح�سرت يف بيت علي 

عو�ض ال�سائغ وهو ما توارثناه من 
اأ�سالفنا، داح�سًا طمع البع�ض يف تويل 
هذه املكانة ، ثم تناول يف باب )ثوابت 

تاريخية( عدة نقاط وكالآتي:
1- قدم الأ�سرة يف احللة ،جميع امل�سادر 
التي كتبت عن الأ�سرة ، منها : )البابليات 

وتاريخ احللة وفقهاء الفيحاء وامل�سك 
الأذفر والتاريخ واملوؤرخون والذريعة 

واعالم ال�سيعة والطليعة واحل�سون 
املنيعة..وغريها الكثري( تن�سبها اىل 

اأمراء احللة زمن تاأ�سي�سها قبل ت�سعة 
قرون، واتفق الباحثون واملوؤرخون 

على اأن هذه الأ�سرة )اأقدم الأ�سر العربية 
العراقية التي �سكنت احللة( وفق معطيات 
وثوابت كثرية ، وهذا ما يدعو اىل الفخر 

والعتزاز لكافة اأفراد اآل عو�ض0 
2- مكانة حممد عو�ض )التاجر(، هذا 

الرجل كان عائ�سًا يف القرن التا�سع ع�سر 
امليالدي وعند وفاته رثاه ال�ساعر ال�سيد 

حيدر احللي و�سريته حممودة يف بطون 
الكتب له مكتبة عامرة اآلت تلك املكتبة اىل 

اآل اخلر�سان يف النجف الأ�سرف ، وهذا 
المر يدل على انغما�ض اأفراد الأ�سرة يف 

املعرفة والعلوم منذ القدم.
3- ال�سيخ علي عو�ض احللي، هو علم من 

اأعالم الأدب العربي العراقي ذاع �سيته 
را�سل الأمراء والأدباء يف مغارب الأر�ض 

وم�سارقها ،وهو الذي دارت الدرا�سات 
عنه وعن موؤلفاته التي جاوز عددها)7( 

خمطوطات واألف الأ�ستاذ جواد عبد 
الكاظم حم�سن كتابًا عن حياته واأدبه 

�سدر �سنة 2002م ،اثريت حوله �سجة 
كبرية  ا�سرنا اليها يف احدى كتاباتنا. 

4- امل�ساهرة: متكن الباحث بخدمة 
كبرية للباحثني واملوؤرخني بعد اأن عجزوا 

عن تف�سري كلمة )لهم م�ساهرة( اأي )اآل 
عو�ض( دون �سواهم من الأ�سر احللية، 

وبني بدليل قاطع وموثوق وهذا ما اأيده 
بع�ض املجاورين لآل عو�ض يف حملة 

اجلامعني، باأن الذي �ساهر اآل عبا�ض قبل 
مايزيد على قرن من الزمان هو والده 
)اأمني علي( وقد �سمع منه تلك الق�سة 

بكاملها وايدها بع�ض من اآل عبا�ض 
اأنف�سهم ، وبني الباحث اأن عالقة الأ�سرة 

باآل عبا�ض ل تتعدى امل�ساهرة وال�سداقة 
الوثيقة التي و�سلت تدريجيًا اىل م�ساف 
النت�ساب للبع�ض، وبذلك فقد اأ�ساب كبد 

احلقيقة ، وانهى حالة ال�سك الذي كان 
ي�ساور بع�سنا.

5- ان اأول من التفت اىل ذلك اللتبا�ض 
نتيجة امل�ساهرة والت�سابه اللفظي 

لالأ�سماء هو املرحوم ال�سيخ هادي حمود 
ال�ساعدي وقال يف بحثه عن الع�سائر�سنة 

1989م )ل توجد �سلة ن�سب بني اآل 
عو�ض احللي الذي منهم ال�ساعر علي 

عو�ض احللي املتوفى �سنة 1325هـ مع 
األبو عو�ض احليدرية.اأحد فروع اآل عبا�ض 
�سيوخ بني ح�سن.....(، وعلى اأثر �سدور 
الكتاب ات�سل به اأحد الأخوة هو الأ�ستاذ 

منذر جليل عو�ض وقابله �سخ�سيًا واأكد له 
تلك املعلومة عن معرفة ودرا�سة حقيقية. 

6- ان الذي اأف�سد جمع العو�سيني هو 
الباحث اأحمد خ�سر الدوري حينما اأقحم 
اآل عو�ض يف كتابه غاية امل�ستاق وجعلهم 

�سمن امل�سجرات العبا�سية زورًا، فقبل 
�سدور الكتاب )1992م( كانوا متحدين 

متاألفني وبذلك اأ�سعل الدوري فتنة جتزئة 
الأ�سرة، وقد اعتذر بر�سالة معنونة اىل اآل 

عو�ض موؤرخة يف 24 متوز 2002م  0 
هذه الثوابت تناولها الباحث بهدوء 

وتبحر فخرج بثقة ويقني كبريين وبني 
اخلطاأ الذي ارتكبه بع�ض اأفراد اآل 

عو�ض، فراح م�سمرًا عن �ساعديه م�سححًا 
للم�سرية املرتبكة. 

وقد تناول الباحث يف الق�سم الثاين 
م�سجرات البيوتات املكونة لآل عو�ض 

وتفا�سيل عن اأفراد الأ�سرة م�ستعينًا 
بامل�سجرات الرئي�سة التي نظمت �سابقًا0
اأما الق�سم الثالث والأخري، فقد تناول به 

الباحث اأعالم الأ�سرة يف القرنني التا�سع 
ع�سر والع�سرين امليالديني، وتنوعت 

مكانة العالم فمنهم الأدباء، ومنهم 
الوجهاء من �سخ�سيات املجتمع احللي 

ومنهم العلماء احلا�سلون على درجة 
علمية كبرية.

وا�سار الباحث اىل ن�ساط العو�سيني 
يف خمتلف اجتاهات ال�سيا�سة وهي 

حالة �سحية تنم عن ادراك ومعرفة وعلم 
ومل يكونوا حب�ساء جلهة فكرية معينة 

فتنوع جهدهم الفكري ، ويف الق�سم 
الخري بني الباحث الأدباء واملوؤلفني من 

اآل عو�ض ليبني لنا نتاجاتهم وليكونوا 
فخرًا لالأ�سرة، وتطرق يف اخلتام اىل ما 

حدث ب�ساأن ح�سينية اآل عو�ض وكيف 
اأن املغر�سني اأرادوا اتخاذ امل�سروع 

مل�سلحتهم الدنيوية وكتابة )العبا�سي( 
على واجهة امل�سجد ،وعند معار�ستهم 

اأعلنوا ان�سحابهم ، لكن )ما كان لله ينمو( 
فامل�سروع قابل الجناز بنيات ح�سنه 

خال�سة لله وحدة.
كتاب )اأ�سرة اآل عو�ض( جدير بالقتناء 

والقراءة لكافة اأفراد اآل عو�ض خا�سة 
والباحثني عامة وهو ميثل �سفحة م�سيئة 

ونقية من تاريخ مدينة احللة ، ونحن 
بدورنا ن�سد على يد املوؤلف اأملني روؤية 

الطبعة الثانية وقد اختفت فيها الأخطاء 
الطباعية واللغوية.

الكتاب: اأ�سرة اآل ع��س يف 
احللة ما�سيها وحا�سرها

امل�ؤلف: كاظم اأمني ع��س
عر�س: عبد الر�سا ع��س

»جميع  املناهج النقدية تعاي�ست 
وقدمت منجزها املعريف ،و�سيزول من 

يزول،و�سيبقى الذي يبقى ،لأن غربال الزمن 
النقدي ،هو املعول عليه ،اأول واأخريا،فلقد 

ظهرت الكثري من احلركات الفكرية 
والإبداعية وتركت اآثارها الوا�سحة على 
م�سرية احلياة والفكر وال�سيا�سة ،وهناك 

من ا�ست�سلمت لل�سلطة لعقود طويلة من 
الزمن وتبناها اأكرث من حاكم ،لكنها رحلت 

واأذنت بالأفول لأ�سباب عديدة،وظلت 
ذكراها يف بطون املتون والكتب،لكن ان 

ناأتي مدججني بالدعوة اىل منهج جديد ،مل 
تختربه احلياة وتثبت �سالحيته وناأتي 

من اجلهة الأخرى مدججني بالدعوة ملوت 
منهج نقدي اآخر،فهذا مما ل ياأتلف مع طبائع 

احلياة والبحث العلمي والأدبي ،هذه 
كلها من املوروثات الن�سقية التي اخرتعها 
ال�سعر وغر�سها يف الن�سق الثقايف ،حتى 
�سارت �سمة للموؤ�س�سة النخبوية الثقافية 

والراأ�سمالية ومن ثم  فاإن �سعرنة القيم هي 
الناجت الثقايف لقبولنا بالنموذج ال�سعري 

بنمطه املدائحي املتمثل بالقيم ال�سعرية يف 
حالتها املزيفة والكاذبة وال�ستعالئية،ويف 

ت�سرب املوؤ�س�سة الثقافية لهذه القيم  وتربير 
ت�سرفها من املدخل اجلمايل املتعايل 
واملنبت عن النظر العقالين واملنطق 

الفعال،وهذا  هو الرفث الثقايف الذي 
ورثناه من ال�سعر،بعد ان تزيف على ايدي 

املداحني، و�سار البلغ هو الكذب وهو 
الأظلم وهو الأكرث ذاتية واأنانية وتعاليا 

على الخر وعلى قيم العمل والفعل،وهذه 
هي اخلال�سة الن�سقية التي حتل العقل 

ال�سنيع حمل العقل الذاتي ».
الناقد �سكيب كاظم �سعودي من مواليد 

بغداد 8/مار�ض /1945بكالوريو�ض اآداب 
اللغة العربية ،ن�سر اول مو�سوع ثقايف 

يف �سهر ني�سان 1966 واأ�سدر �سبعة كتب 
ون�سر اأكرث من �سبعمائة مقالة ودرا�سة.

كتب يف النقد الروائي والق�س�سي 
وال�سعري والرتاث والثقافة والأدب ،مازال 

يكتب ويراقب النتاج الأدبي العراقي عن 
كثب ،ويتميز بقدرة عالية يف تفكيك الن�ض 
،واإبداء منهجية نقدية مرموقة يف احلرث 

الإبداعي .
يف هذه ال�سل�سة النقدية ال�سادرة عن » 
حماكاة » للدرا�سات والن�سر والتوزيع 

،مقالت ودرا�سات كتبها خالل العقد الأول 

من القرن اجلديد،ي�سلط الناقد  والباحث 
�سكيب كاظم اآراءه النقدية على  نتاجات 

جمموعة  الأدباء ويروي بع�ض الذكريات 
عنهم فيكتب عن ال�ساعر فوزي كرمي قائال: 
منذ �سنوات بعيدات 1963- 1964عرفت 

الأديب ال�ساعر واملفكر فوزي كرمي ،كنا 
نرتاد مقهى فا�سل يف كرادة مرمي ،املقهى 

القريب من حملة العبا�سية ،القريبة من 
ج�سر امللكة عالية ،املحلة التي عا�ض فيها 

املبدع فوزي كرمي ،كنا نرتاد املقهى لغر�ض  
القراءة حت�سريا لالمتحانات ،وكنت ارى 
جمموعة من الأدباء من زمالء فوزي كرمي 

،وقد عجبت كيف انعقدت �سداقة بني 
امل�ساك�ض ال�ساخب ال�ساعر �سريف الربيعي 
وبني احلي الهادئ دمث الأخالق الذي يكاد 

ل ي�سمع �سوته  فوزي كرمي .
ويروي عن ال�سياب وفا�سل العزاوي 

املعروف باأنويته املتعاية ،وم�ساك�ساته 
الفكرية منذ بداياته يف رحاب )جماعة 

كركوك اىل جانب انور الغ�ساين وموؤيد 
الراوي و�سركون بول�ض وجليل القي�سي 

ويو�سف احليدري وجان دمو و�سالح فائق 
،يوم ا�سدر )خملوقات فا�سل العزاوي 

اجلميلة( .
ظواهر لدينا ولديهم » ايقاظ املتلقي النائم »
مرة قراأت يف كتاب – نقد النقد – لتزفتان 

تودوروف ان ال�سعب الفرن�سي من اقل 
�سعوب اأوروبا قراءة فعلقت على ذلك وكتبت 

: لعل ذلك هو ال�سبب يف وعورة اأ�ساليب 
الكّتاب الفرن�سيني والنقاد خا�سة الذين 

جاءوا بنظريات النقد احلديثة : البنيوية 
والتفكيكية وكاأنهم يرومون من وراء ذلك 

ايقاظ هذا القارىء النائم ،انهم يدقون على 
�سفحات الكتب عل َّ هذا القارئ الفرتا�سي 

ي�ستيقظ ويعود اىل عامل احلرف .
املت�سفح لهذا الكتاب يفهم الكثري من 

املعلومات املطمورة عرب تاريخ اأدباء كان 
لهم ف�سل يف الثقافة العربية والعراقية 

ويعد وثيقة مهمة لبع�ض املعلومات 
ال�ستذكارية والنقدية يف اآن معا، وهو 

عبارة عن وثائق ثابتة يف الذاكرة الثقافية 
العراقية التي �سيحتاجها القارئ او الباحث 

عن اأ�سول بع�ض الأحداث والن�سو�ض 
،رمبا ل ندرك حجم اخل�سارات التي مرت 

ومل تدون،ولكن الناقد �سكيب كاظم ارخ 
منجزا لفرتة مهمة يف القرن الع�سرين وهي 

مت�سلة بالقرن الأول من الألفية الثالثة وهي 
التماعات وروؤى يف مثابات الأدب والفكر 

اجلمعي .

التماعات وروؤى .. 
مثابات يف االأدب 

والفكر

متى يستيقظ 
هذا القارئ 
االفتراضي

ظ�اهر لدينا ولديهم » ايقاظ املتلقي 
النائم »

مرة قراأت يف كتاب – نقد النقد 
ال�سعب  ان  ت�دوروف  – لتزفتان 

الفرن�سي من اقل �سع�ب اأوروبا 
قراءة فعلقت على ذلك وكتبت 
: لعل ذلك ه� ال�سبب يف وع�رة 

اأ�ساليب الكّتاب الفرن�سيني والنقاد 
خا�سة الذين جاءوا بنظريات النقد 

احلديثة : البني�ية والتفكيكية 
وكاأنهم يروم�ن من وراء ذلك ايقاظ 

هذا القارىء النائم ،انهم يدق�ن 
على �سفحات الكتب عل َّ هذا القارئ 

االفرتا�سي ي�ستيقظ ويع�د اىل 
عامل احلرف .

تناول الباحث يف الق�سم الثاين 
م�سجرات البي�تات املك�نة الآل 

ع��س وتفا�سيل عن اأفراد 
االأ�سرة م�ستعينًا بامل�سجرات 
الرئي�سة التي نظمت �سابقًا0

اأما الق�سم الثالث واالأخري، 
فقد تناول به الباحث اأعالم 

االأ�سرة يف القرنني التا�سع ع�سر 
والع�سرين امليالديني، وتن�عت 
مكانة االعالم فمنهم االأدباء، 

ومنهم ال�جهاء من �سخ�سيات 
املجتمع احللي ومنهم العلماء 
احلا�سل�ن على درجة علمية 

كبرية.

عر�س: اوراق

األسر العلمية .. تأسيس 
للوعي المديني
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التصحيح اللغوي   عبد العباس إميناالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

في هذه الموسوعة حاولت ان أسجل تاريخ 
الصحافة  العراقية بصورة موسعة شاملة 
وبتجريد تام تقتضيه مصلحة االمانة في 

سرد وقائع االحداث التاريخية لتكون خير 
مصدر لالجيال القادمة في دراسة تاريخنا 
السياسي من خالل دراسة تاريخ  صحافتنا 

الزاخر بالمواقف والمعارك والبطوالت 
لشعبنا ورجالنا وقادتنا وحملة االقالم 

الحرة، وفي محاولتي هذه انما اطمع في 
تزويد المكتبة العراقية والعربية باهم 

مصدر من مصادر الصحافة العراقية 
مستندا الى مصادر اولئك االوائل الذين 

حاولوا  تسجيل  هذا التاريخ بصدق وامانة 
ومعتمدا على مجلدات الصحافة نفسها 
ومقابالت مع من تبقى من الرعيل االول 
على قيد الحياة ،واولئك الذين عاصروا 

وشاركوا في دفع عجلة الصحافة الى 
االمام (.


