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في هذه الفترة بالتحديد قرأت العديد من الكتب  ولم أستطع أن أقرر
عن ماذا سـأكـتب مـراجعـة لـلـنـشر  ألنه بـبـسـاطة لـم يدفـعـني ويـشعل
احلماس لدي  إال عـندما قـرأت هذا الكـتاب  والغـريب أن القرار أتى

وضوع . جرد أن قرأت أول ثالث صفحات حسمت ا سريعا جدا 
راجعـة ستكـون عن كتاب الوجـودية منـزع إنساني لـلكاتب جان هذه ا
بـول سـارتر ( (1980-1905هـو فـيـلـسـوف فـرنـسـي مـتـبع لـلـمـذهب

  الوجودي 
الـكـتـاب يـتـضـمن أهم احملـاضـرات الـتي ألـقـاهـا سـارتـر سـنـة 1945
  وتمت كتابتها بكتاب صغير من  117صفحة  نقحه ونشره سارتر
بدايـة الـوجـودية بـتـعـريف بسـيط وشـامل هي تـيـار فلـسـفي ذاتي يـقوم

على حرية الفرد احلرية التامة في التفكير والعمل .
يقـدم الـكـتـاب مخـتـصـر فـلسـفـيـا اعـتمـده سـارتـر لـلـتعـريف بـالـظـاهرة

غالطات حولها . الوجودية  ولتوضيح بعض ا
الـوجـوديــة نـزعـة تــشـاؤمـيــة تـدفع لــلـيـأس وتــسـبب أفــكـارا انـتــحـاريـة

لبعضــهم .
يقـول سـارتـر أن هـدفه هنـا إن يـقـدم مـجـموعـة من احلـقـائق تـثـبت بأن
الـوجـوديـة هي ظـاهـرة إنـسـانـيـة ولـيـسـت نـزعـة تـشـاؤمـيـة كـمـا نـعـتـهـا
الشيـوعيون وغـيرهم من منـتقديـها  يدحض سـارتر هذا الـرأي ويقول
إن الـيـأس مـعــنـاه بـســيط بـسـاطــة غـريـبــة مـعـنى الــيـأس أنـنــا نـقـصـر
إمكانياتـنا على مجـموعة منهـا  وهي اجملموعة الـتي في نطاق إرادتنا
كنـا ونتكل عـليها  أو التي في نطـاق االحتمـاالت التي جتعل عـملنـا 
فعـنـدمـا يريـد اإلنـسـان شـيئـا تـكـون أمـامه هذه الـعـنـاصـر االحتـمـالـية
ـتـعــددة  وعـنــدمـا قـال ديــكـارات " انــتـصـر عــلى نـفــسك أوال  قـبل ا
انتصارك على العـالم " كان يعني نفس الـشيء أننا يجب أن نعمل بال
أمل  الفـلسـفة الـوجـودية تـكسـر التـأمل الـسكـوني  حيث تـقول أن ال
واقع غيـر العـمل  وتذهب الى أبـعد من ذلك وتـقول أن اإلنـسان مـاهو
أال مشـروع الوجـود الذي يـتصـوره  ووجـوده هو مـجمـوع ما حـققه 
  وهو نفسة ليس إال مجموعة افعاله  ومجموع أفعاله هي حياته 

ويقول سـارتر أن اآلمال واألحالم حتـدد اإلنسـان حتديدا سـلبيـا ألنها
أما لـم تـتحـقـق بعـد  و أمـا إجـهـضت وفـشل حتـقـقـهـا  واألحالم في

دعها فهي سلبية وليست إيجابية .
لذا نـحن نـقول انت لـست سـوى مـا تعـيـشيـه ألن احلكم عـلى اإلنـسان

ليس سوى ما قدمه .
ـوجــهـة إلـيــنـا لـيــست بـوصــفـنـا في هـذه احلـالــة تـصــبح االتـهـامــات ا

متشائم بل ألننا متفائل تفاؤال حادا رزينا .
الـكـتـاب الـوجـوديـون يـؤلـفـون قــصـصـا وروايـات مـوضـوعـهـا اجلـبـنـاء

والضعفاء . 
الناس يلموننا ألننا نؤلف قصصا موضوعها اجلبناء والضعفاء الذين
ال إرادة لهم فليس لومهم لنا ألن هؤالء ضعفاء أو أشرار  ألن السبب
أعمق من ذلك ألننا لـو كنا نفـسر سلوك هـؤالء بسبب البـيئة أو الوراثة
أو بسـبب عـلل قدريـة نـفسـيـة أو عـضويـة ألرتـاح النـاس إلى تـفسـيـرنا
وقالـوا هـكـذا خـلـقـنـا ومـا من أحـد يـسـتـطـيع لـنـا شـيـئـا  لكـن الكـاتب
الوجودي يرسم شـخصيـة أحد اجلبنـاء فإنه يرسـمة باعتـباره مسؤوال
عن جبنه  وال يـرجع جبـنه لسـبب ورائي بل يؤكـد انه ناجت عن سـلسة
صـير لـقد جـعل نفـسة جـبانا من أفعـال قام بـها وانتـهت به إلى هـذا ا

ا فعل .
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طلقة وااللتزام اإلنساني . كيف توازن الوجودية ب حرية الفرد ا
اإلنسـان مـحكـوم عـليه بـاحلـريـة  محـكـوم علـيه إلنه لـيس هـو من خلق
جرد مـا يلـقي به العالم نفسـة في ح أنه مع ذلك يـكون حـرا  ألنه 
ـعـنى أن هــذه األخـتـيـارات الـذي يـكـون مـســؤوال عن كل مـا يـفــعل  
يختـارها إنسـان مع  قـد يدفع ثـمنهـا اإلنسـانية جـمعاء  مـثال ذكر
في الكتاب إذا شـخص مع أو إذا فعل أحـد فعل مع ف اإلنـسانية
جمـعـاء تتـحـمل مسـؤولـية هـذا اخلـطـأ أو مسـؤولـية الـفـعل  استـشـهد
ـقـولة بـون " أن اإلنـسـان مسـتـقـبل اإلنـسان " بـيـنـما أذا أمن سارتـر 
ـستـقبل بـيد الغـيب وأن ال دور لإلنسـان به فيـصبح قول اإلنسان أن ا
بون فاسـدا  الوجـودي ال يؤمن بالـغيـبيات ف اإلنـسان لـيس سوى ما
ـاهيـة والـتي تلـقي ولـو جزء من يصـنعـه هو بـنفـسه  بـخالف أصـالة ا
اللـوم عـلى الـصانع  ولـعل مـقـولة سـارتـر " تـبدأ احلـيـاة عـلى اجلانب
اآلخر من الـيـأس " تـوضح هـذا  يـركـز سـارتـر عـلى إن احلـرية شيء
أصيل في النفس اإلنسانية وأن اإلرادة احلرة جتعل اإلنسان مسؤوال
عن هـذه احلـريـة تـتـعـرض الـيـوم لـلـتـآمـر عـلـيـهـا من جـانب مـؤسـسـات
اجتـماعـية و ديـنـية و سـياسـية,تغـري اإلنسـان بتـسـليم أمـره و القـبول
آالت ليس هو صـانعها,وتعرض علـيه ضروبا من االطمـئنان الزائف

وعودة. والسعادة ا
من أين تستمد الوجودية قيمها .

أمـا عن الـنــصـائح و األخالق يـقــول سـارتـر  أنت حــر ابـتـدع احلل 
واصنع لـنـفـسك أخالقـياتـهـا اخلـاصة بـهـا  فـلـيست هـنـاك أخالقـيات
كن أن تدلك على ما يجب أن تفعل كن تطبيقها على اجلميع ولكن 
كن أن يفـسرها اإلنسان ألنه ال توجد في هذا العـالم إشارات غيبـية 

ويؤولها إلى ما تشير اليه األقدار .
الوجودية حتصر اإلنسان في ذاتيته الفردية اخلالصة .

هـذا اإلتــهـام دلــيل عـلـى عـدم فــهم لـنــا و لــلـوجــوديـة  واذا كــنـا نــبـدأ
ـا نحن نـقول بالـذاتيـة ألسباب فـلسـفية  فلسـفتـنا بالـقول بـالذاتيـة فإ
وليس ألننا برجوازيون بل ألننا نريد أن نـؤسس تعاليمنا على احلقيقة
ـلـيئـة ب األمل لـكنـها  وليس عـلى مـجمـوعة من الـنـظريـات اجلـمالـية ا

  تخلو من األسس احلقيقية 
نقـطة األبـدية في الـفـلسـفة الـوجوديـة هي الـذاتيـة وفي هذه احلـقيـقة ال
توجد سوى حقيقة ديكارات " أنا افكر أذن أنا موجود " وهي احلقيقة
طـلـقـة لـلشـعـوب . وكل الـنـظريـات تـبـدأ بـاإلنسـان خـارج نـطـاق وعيه ا

بذاته هي نظريات تخفي احلقيقة .
فالنـظريات الـوجوديـة تضفي الـكرامـة على اإلنسـان وال تعـامله كشيء
ادية تـعامل اإلنسان كشيئ من األشياء من األشياء  وكل النظريات ا
أي أنها تعـتبره مجـموعة من ردود أفـعال معيـنة . أما نـحن الوجودي
فـارقة تـميـزة ا نريـد أن تقـوم دنيـا اإلنسـان على مـجمـوعـة من القـيم ا

ادي . للعالم ا
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يقـسم سـارتر الـوجوديـة إلى قـسمـ الـوجوديـة الـدينـيـة  و الوجـودية
األحلـاديـة ويـحـاول أن يـشــرح الـفـرق بـيـنـهـمــا حـيث األولى تـزعم بـأن
اهية  رغم اهية تسبق الوجـود . والثانية تؤمن بأن الـوجود يسبق ا ا
أن سـارتــر من مـتــبــعي نـزعــة الـوجــوديــة أالحلـاديــة  لـكــنه يــتـفق مع
دوستويفسكي في القول "إذا كان الله غير موجود فإن كل شيء مباح
عقولة كذلك "فرأي سارتر بعدم وجود الله معناه انـعدام وجود القيم ا
انعـدام وجود اخلـيـر بصـورة مسـبـقة قـبلـيـة فعـدم وجـود الله يـعني ان

القيم التي تبرر أفعالنا تسقط بالتبعية وتصبح غير موجودة .
ـاركسي أما الـقسم األخـير من الـكتـاب هـو حوار شـيق ب سـارتر وا

بيار نافيل حول أفكار وفلسفة كل منهما .

اســــاس قــــاعــــدة خـط الــــرقــــعـــة.
واوضـح نـوار االســبــاب اعــتــمـاد
خط الــرقـعـة اولـهــا انه من أسـهل
قواعـد اخلط الـعربي كـما ورد في
كـراس هاشـم البـغـدادي اخلـطاط.
ولـــقـــصــــر حـــروفه الــــعـــمـــوديـــة
وطـــبـــيـــعي الـالرسم فـــيه وكـــذلك
قعدين خلوه من التدوير واللف ا
الــذان تـمـتــاز بـهـمــا قـواعـد اخلط
الـــعـــربي مـــثل الـــنــسـخ والــثـــلث
الديواني وغيرها وسهولة التعلم
ويـعـطي جـمـاال وشـكـلـهـا مـقـروءا
وال ســيـمــا انه اســتـخــدم من قـبل
ـثـقـف الـكـثـيـر من اخلطـاطـ وا
ـن لــهم درايـه بــقـــواعــد اخلط و

العربي ككتابة دارجة لهم.
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صدر حديثا كتاب ( إشكالية الكتابة
الــــدراجـــة في الــــعـــراق ...أســــبـــاب
ردائتها وسـبل حتسينـها) عالج فيه
اخلــطــاط عــبــد نــوار أســبـاب رداءة
الــكـــتــابـــة الــتي وصـــلت إلى حــد ال

كن قبوله .
وعــلل فـيه سـبب رداءة الــكـتـابـة هـو
تعليم على اساس قاعدة خط النسخ
تـاز بـكـثرة وهـذا الـنوع من اخلـط 
رسومه وتدويرات حروفه في الكلمة
الــــواحـــدة وكــــذلـك أطـــوال حــــروفه
الــعـمـوديــة وال سـيـمــا حـرف الـكـاف
والـذي يــصـعب اجـادته فـي الـكـتـابه
الدراجـة; لذلك أصـبح من الضروري
ان تـكـون الـبـدايـة هي الـتـعـليـم على
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عن معهد العلم للدراسات العليا
ضمن (سـلسلـة العلـم - دراسات
قـــانــونـــيــة) صـــدر لـــوزيــر الـــنــفط
االسـبق ابـراهـيم بـحر الـعـلم كـتاب
(ثـــــروة الـــــعــــراق بـــــ االنـــــغالق
واالنـطالق -  قـانـون شـركـة الـنـفط
INOC    2003 الوطنية العراقية
 (2018 –نـــشــــر وتـــوزيع شـــركـــة
الــعــارف .ويــقع الــكــتــاب في 456
صـفـحة مـن الـقطـع الـكـبيـر.وكـانت
(الـــزمــان) قــد نــشـــرت فــصــوال من
الكتاب وحظيت باهتمام واسع من

االوساط االقتصادية والنفطية.
ــؤلف الى (ان الــكــتــاب ويــشــيـــر ا
يـتــضـمن فــصـوالً ثالثــة مع فـصل
تــمـهــيــدي تـنــاول رؤيـة تــأريـخــيـة
لــتـــأســيس الــنـــفط الــوطـــنــيــة في
اضي مع حتديد ستيـنات القـرن ا
ـعــوقـات اإلجنـازات وتــشـخــيص ا
الـتي واجـهت الـقـطـاع بـعـد الـقـرار
اجلـــائــر بـــحـل الــشـــركـــة من قـــبل
النـظام السـابق بحجج واهـية وما
واجــهه الــقــطـــاع طــيــلــة ســنــوات
احلــرب واحلـصــار من دمـار بــفـعل
احلـــــــــــــــروب واحلــــــــــــــصــــــــــــــار).

مــــــوضـــــحــــــا(الــــــفــــــصل األول 

تـخصـيصه لـلحـديث عن احملاوالت
الـتي جـرت في فـتـرة 2003-2006
إلحـيــاء الـشــركـة واخلالفــات الـتي
حـالت دون حتـقـيق ذلك مع إيـجاز
ـا  حتـقيـقه في تـلك الفـتـرة. أما
الـفــصل الـثــاني من الـكــتـاب فـإنه
يــركــز عــلى خــلــفــيــة الــفــعــالــيــات
الـسـيـاسـيــة واإلعالمـيـة لـتـجـسـيـد
مـلـكـيـة الـشـعب لـثـرواته الـنـفـطـيـة
والـــغــازيــة حـــسب مــا نـص عــلــيه
الــــــدســـــتـــــور مـن خالل الـــــدعـــــوة
لـــتــــأســـيس الــــنـــفط الــــوطـــنـــيـــة
ــشـروع ــسـارات الــتـشــريـعــيـة  وا
قــــانـــــون الــــشــــركــــة في الــــدورات
اإلنــتـخــابـيـة   2014-2006فـضالً
عن الــــــنــــــصـف األول من الــــــدورة
اإلنــتــخــابــيـة الــثــالــثــة. وخُـصص
ــتـمــيـز الـفــصل الـثــالث لــلـجــهـد ا
للـجنـة النفط والـطاقـة النيـابية في
الـدورة االنتـخابـية الـثالـثة -2014
 2018 واللـجنة اخملـتصة لـتشريع
قــانــون شــركــة الـنــفـط الــوطــنــيـة
وتـــضـــمـن تـــفـــاصــــيل اإلجـــراءات
الـتـشـريـعـيـة لـلقـوانـ في مـجـلس
النواب من حـ إحالة الـقانون من
احلكومة وحتى تشريعه واحتوى
حـاضر عـرضا تـفصـيلـياً مـدعمـاً 

اللـجنة اخملـتصة بـتشريع الـقانون
ـــســـتـــفـــيـــضـــة لـــلـــمـــنـــاقـــشـــات ا
ـــتــــعـــددة مع واالســــتـــضـــافــــات ا
الــقــيـــادات الــنــفــطـــيــة واخلــبــراء
الحـظـات التي ـداوالت بـشـأن ا وا
وردت الـى الـلـجـنـة بـشـأن الـقـانون
ـسـارات التي من قـبل اخلـبـراء وا
اعـتـمـدت لـلتـعـديالت عـلى مـشروع
القانـون ونقاشات الـسادة النواب
في الــقــراءة الــثــانــيـة فـي مـجــلس
الــــنـــــواب وكـــــذلك فـي جــــلـــــســــة

التصويت بكل تفاصيلها).
وحـمل الفـصل الـتمـهيـدي العـنوان
الــتـالي (الــعـراق وقــواعـد الــلـعــبـة
الــــنـــفــــطـــيـــة  (1958-1987وضم
عـــنـــاويـن فـــرعـــيـــة عــــدة مـــنـــهـــا:
(مــؤشــرات اخملـــزون الــنــفــطي في
عـصر االمـتيـازات النـفطـية وأثـرها
في تاجيج اخلالف (1961-1919)
اكتشـافات نفـطية بـتوزيع جغرافي
( انــتـــكــاســـة الــصـــنــاعــة جـــديــد)
( عـمالـقة الـنفـطـية بـفعـل احلروب)

النفط).
وحـــمل الـــفــــصل األول الـــعـــنـــوان
الـتــالي( مــحـاوالت إلحــيـاء شــركـة
الـــنـــفط الـــوطـــنـــيـــة 2003-2006
(وتــضــمن عـــنــاوين فـــرعــيــة عــدة

مــنــهـا(اول حــكــومـة عــراقــيـة بــعـد
( عــودة الـــعــراق الى الــتـــغــيـــيـــر)
( مـقــتـرح قــانـون مــنـظــمـة االوبـك)
تـــــنــــظـــــيم وزارة الـــــنــــفط (2004
ـتـخصـصة فـي القـطاع الـشـركات ا
( الـــتـــحــــويـــلـي والـــتـــســــويـــقي) 
(اجملـــلـس األعــــلى لــــلــــســــيــــاســـة

النفطية).
وحـــمل الـــفـــصل الـــثـــاني عـــنــوان
(مـلـكـيـة الـثـروة لـلشـعـب ومـشروع
شــركـــة الــنـــفط الـــوطــنـــيــة 2006
 (2017– وتـضـمن عنـاوين فـرعـية
عـدة مـنـهـا :(مشـروع قـانـون الـنفط
والغاز)?( 2007النفط الوطنية في
ندوة مراجعة السـياسات النفطية)
 (مـشـاركـة الـعــراقـيـ بـاسـهم في
الثـروة الوطـنية) (افـكار طـوباوية
حتـــولـت تـــدريــــجـــيــــا الى واقع) 

(مرجعية شركة النفط الوطنية).
امــا عــنـوان الــفــصل الـثــالث فــهـو
(إجــراءات تــشــريع قــانــون شــركــة
الـنـفط الوطـنـية  نـيـسان  – 2017
نــيــسـان (2018وتــضــمن عــنـاوين
فرعية عـدة منها:( مـشروع القانون
من احلــكــومــة الــعــراقــيـة) (وزارة
الـنـفط تـرفض مـشـروع احلـكـومة)
نـتجـة واقليم (موقف احملـافظـات ا

كــــــــردســــــــتـــــــان)
(اإلجــــــــــــــــــــــراءات
الـــتـــشــــريـــعـــيـــة)
(الـــــــتــــــــعـــــــديالت
ــــقـــتـــرحــــة عـــلى ا

مشروع القانون).
 وتـــوقف الــــفـــصل
الرابع  عنـد (قانون
شــــــركـــــة الــــــنــــــفط
الوطنية رقم  4لعام
 2018بــ الــســلب
واإليـجـاب) وتـناول
اوال (اعــــتــــراضــــات
حول قـانـون الشـركة
)ثم تناول بالتفصيل
االشــكــالــيــات حــوله
فـي عــــشــــر مــــحـــاور
هي:تــشـريع الـقـانـون
بـــعــجـــالـــة - هل هــو
مــــقـــتــــرح قـــانـــون او
مـــشـــروع قـــانــون ? -
مــــرجــــعــــيـــة الــــنــــفط
الـــوطـــنـــيـــة -الـــنـــفط

ـنـتـجـة - الـوطـنـيـة واحملـافـظـات ا
النـفط الوطنـية وإقلـيم كردستان -
الـية - الـنفـط الوطـنيـة والـكفـاءة ا
النفط الوطنيـة والقطاع التحويلي

-
النفط الـوطنيـة والطاقة الـبديلة
- الـــنـــفط الـــوطـــنـــيـــة وشـــركــة
تسويق الـنفط - النفط الـوطنية

وحماية صادرات النفط .
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ضمن سـلسـلة نـقد الـتي تصـدرها دار
الشـؤون الثـقافـية الـعامـة صدر كـتاب
نـقـدي جـديـد لـلـنـاقـد الـدكـتـور حـس
ســـــرمك حـــــسن بـــــعــــنـــــوان "من أدب

السجون العراقي ". 
حـــمل الـــغالف األخـــيـــر من الـــكـــتــاب
ـأخـوذة من مـقـدمّـة الـفـقـرة الـتـالــيـة ا

ؤلف لكتابه : ا
(من مــفـارقــات األدب الــعـراقي هي أن
مـا كُــتب فــيه عن أدب الـســجـون يُــعـد
األقل كمًّا ب األقطار الـعربية البارزة
في النـشاط الـسيـاسي والثـقافي. وقد
يكفينا الـقول إن أجنحة دورة معرض
الـقــاهـرة الـدولي الــثـامـنــة واألربـعـ
للـكتـاب لعام  2017شهدت  30رواية
من أدب السجـون لم يكن بيـنها رواية
عراقـية واحـدة في هـذا اجملال. ولـهذا
ـــشــروع عــزمـتُ عــلى الـــبــدء بـــهــذا ا
ـــان بـــأنّ الـــواسع مــــنـــطـــلـــقـــا من إ
الشروع بـالكـتابة والـتحـليل النـقدي
عن أدب الــــســــجــــون مــــهــــمـــا كــــانت
مــــحــــدوديـــــته ســــوف يــــحــــرّك هــــذه
ـبـدعـ ـوضـوعـة ويـحـفـز إخـوتي ا ا
الــعــراقـيــ ويــســتــثـيــر إمــكــانــاتـهم
الــبــاهـــرة لــلــكــتـــابــة في هــذا اجملــال
ا يـوفّر احلـيوي  –إبداعـا ونـقدا  –
ــقــبــلــة رؤيـة لألجــيــال احلــاضــرة وا
دقيقـة وشاملـة للعـذابات التي سـبّبها
التـسلّط والـطـغيـان والوحـشيـة وقمع
اإلنسان ألخـيه اإلنسان لـبناء مـجتمع
جــديــد يــخـــرج وإلى األبــد من دوّامــة
دائرة العـالقة الكـارثيـة التي سـيطرت
ـئات الـسنـ ; عالقة على مـجتـمعـنا 
ــاد بــالــضـــحــيــة  الــتي عــطّــلت اجلــلّ

نــهــوضه وهــدرت طــاقــاته الــبــشــريـة
ومسخت العالقة ب مواطنيه ومألت
حيـاتـنا حـزنـاً وقهـراً ودمـاً وفواجع).
وفي محاولة لنقد تـبرير علمي لهذا
النقص في مـعاجلة أدب الـسجون في
ؤلف (أن واحداً األدب العراقي يـرى ا
ـفـارقة إذا من أهم الـعوامل في هـذه ا
أردنا تـخـريجـهـا علـميّـاً هـو أن بعض
ـعامـلة حاالت االعـتـقال والـتعـذيب وا
الوحشـية يـؤدي الى اضطـراب نفسي
خـــطـــيـــر يـــســـمّى عـــقـــبى الـــشـــدائــد
Posttraumatic Stress-الـفـاجـعة

disorder-   والذي يتمثل بالقلق
الشـديد عنـد إستـعادة ذكـرى التـجربة
ـــرة أو وجـــود عـــوامل مـــثـــيـــرة ـــدمّ ا
مـشابـهـة لـهـا حـبث يـصـبح الـشخص
ــة من ــؤ وكــأنه يــعــيش الــتــجــربــة ا
جديد. وعند محـاولة الكاتب استعادة
هلكة وتسطيرها كتابة تلك التجربة ا
جتـتـاحه إحـاسـيس عـنـيـفـة وكـأنه مـا
زال يــحــيــا وسط أتــونــهــا ويــكــتــوي
بـألسـنـة لـهيـبـهـا. وقـد تكـون مـحـاولة
رارة الـتجـربة التـجنـب اللّـاشعـوريـة 
واسـتـعـادة أهـوالـهـا سـبـباً مـهـمـاً في
ـبــدع عن تـســطـيــر اخلـبـرة إبـتــعـاد ا
ؤلف الفـاجـعـة السـابـقـة). كمـا يـرى ا
أن هنـاك عـامال آخـر لهـذا الـتـجنّب له
– guilt عالقـــة بــالــشـــعــور بـــالــذنب

feeling ? وهو التعبير العلمي
ــــكـــافـىء لـــوصـف " الـــعــــار " الـــذي ا
نستخدمه تقـليديا  ومنه الذنب الذي
يركب " الناجي " من هـذه التجربة في
الوقت الذي مات فـيه رفاق له صمدوا
أمـــام أشـــرس صـــنـــوف الــتـــعـــذيب ?
فالنـاجي من الشـدائد الفـاجعـة يحمّل

نــفــسه مــا يُــسـمّـى بـ "ذنب الــبــقـاء –
survival guilt " ركزي ومحوره ا
اذا بقيتُ حيّاً ـوجع :  هو التساؤل ا
في حـ مات رفـاقي واسـتـشـهدوا?) .
وقـد بـرتـبط اإلحـسـاس بـالـذنـب الذي
ــبـدع "الــنـاجي" يـعــتــمل في أعـمــاق ا
بـانــهـيــارات وتـراجــعـات ونــكـوصـات
سلـوكـيـة قـدّمهـا في ظـلـمات الـتـجـربة
ـطـاردة الـقـاسـيـة وظــلت أشـبـاحـهـا ا
تالحـــقه في حلــظـــات اســتــرجـــاعــهــا
خصـوصا حـ يكـون هنـاك أشخاص
" عـلى وكـتّـأب آخــرون كـانـوا "شــهـوداً
سـلـوكــيـات نـكــوصـيـة قــام بـهـا خالل
فتـرة الـسجـن ?) (لكن  لـسـنا كـائـنات
سـوبـرمـانـيـة خـارقة  ولـكـل إنـسان -
كــمــا ثــبت ذلك عــلــمـيــاً وبــالــتــجــربـة
اخملتـبريـة واحليـاتية  –نقـطة انـهيار
– breaking point يتهاوى بعدها
ويتـحطم ويقـوم بأفـعال ال تـمرّ بـعقله
هــــــو نــــــفــــــسـه . قــــــبـل مــــــدّة قـــــرأتُ

والقشـعريرة جتتـاح جسدي واأللم
يـــعــتـــصـــر روحي عـن طــريـــقـــتــ
لــلــتـــعــذيب واحـــدة في ظل احلــكم
الـدكــتـاتـوري فـي األرجـنـتــ الـتي
اختفى فيهـا حسب بعض البحوث
ألف مواطن لم يُعثر لهم على 100
أثـر حلـد اآلن  ويـتم فـيـهـا جتـويع
جرذ لـعدة أيام ثـم يتم إدخـاله عبر
أنــــبـــوب إلـى مـــخــــرج الـــســــجـــ
الــســيـاسـي أو مـهــبل الــســجــيــنـة
السـياسـية . وفي الـطريـقة األخرى
وحــسب قــول "جــون يــو" مــحــامي
وزارة عـــدل بــــوش اإلبن تُــــســـحق
خـصيـتـا الـطـفل الـرضيـع أمام أمّه
ـقــاومـة الـســجـيــنـة الــسـيــاسـيــة ا

لدفعها إلى اإلنهيار واإلعتراف). 
صـفـحـة يـتــكـون الـكــتـاب من  255
ويضم سبـعة فـصول وعـلى الشكل

التالي :
الــفـصـل األول : شـاكــر خــصــبـاك :

شيء "بسيط" دمّر حياتنا كلنا 
الـفـصل الــثـاني : "ســلـوى" سـجـ

محمود البريكان الشعرية 
الفصل الثالث :  رعد مشتت : دليل
عـــذابـــات الـــســـجـــ الـــســـيـــاسي

وعائلته    
الــفــصل الـــرابع : حــامــد فــاضل ..
ثالث قــــصـص مــــتــــفــــرّدة من أدب

السجن السياسي
الفـصل اخلامس : حـميـد اخملتار :

اجللّاد العاشق
الـفـصـل الـسـادس : ضــيـاء سـالم :

فراشات العذاب البيض 
الفـصل الـثـامن : يـوسف الـصائغ :

رسالة في محاسن اخليانة
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صدر حديثـا لألديب محمـد حافظ كتاب جـديد بعنـوان (أطياف) عن دار زهـران للنشـر متضمـنا أكثر مـن جنس أدبي تنوع بـ القصة الـقصيرة
اضي ؤلفات والدراسات والـقراءات النقدية في االصدار اجلديد محطات من ا والشعر واخلاطرة واحلِكم.يستحـضر حافظ صاحب العديد من ا

ستقبل صياغة فلسفية عقالنية.. العادة صياغة ا
مـتنع كـما يـحضـر في العـديد من قـصائـد الكـتاب  وهو عالوة عـلى ذلك منـغمس في هـموم الـوطن واألمة.واتـسم الـكتـاب بالـلغـة السـلسـة ذات السـهل ا
ؤلف ـوسيقـى.وفي ركن اخلاطـرة يقتـنص ا ـرأة واجلمـال الشـاعري وا نـحى الرومـانسي احلـالم تبـدو فيه مـفردات عن احلب والـعشق وا اصرار عـلى ا
شـاعر الـنـبيـلة الـنـابضـة بالـصدق مـحـطات وعـوالم من صـنوف مـعنـاة الـبشـر ويصـوغـها بـلغـة اشـبه بالـصرخـة اآلتـية من دواخل مـفعـمـة باالحـاسيـس وا

والعنفوان زاخرة بالتعبيرات البليغة. 
ؤلفات اإلبداعية منها: رواية (آه يا وطني) عن دار اخلليج في الكويت ثم (ديوان عصافير الغربة) ومارس حافظ مهنة احملاماة واصدر منذ سنوات العديد من ا

عن دار العودة ببيروت واجملموعة القصصية (الكوخ) باالضافة الى جملة من الكتابات الوجدانية.

رسالة عمان
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صدر عن دار هـبة للـنشـر والتوزيع
كــــتـــاب بــــعــــنــــوان (أكــــمــــام احلب
ــؤلـــفه ســـامــر حـــيــدر والـــغــضـب) 
اجملـــالي.و كــتـب مــقـــدمــة الـــكــتــاب
الشاعر والكاتب إبراهيم العجلوني
قـــائال( تــتـــيح تــقـــنــيـــات االتــصــال
تـميزة أن ـواهب ا احلديـثة لذوي ا

يــبـتــعــثـوا أدب »مـقــالـة«
خاصا بهم فائق الفاعلية
كن واالنتشار وإذا كان 
قـالـة على نـحو الـعودة بـا
مـــا اســـتـــقــــرت عـــلـــيه في
األزمــــنــــة احلــــديــــثــــة إلى
»الــفـصل «عــلى نــحــو مـا
عــرفه الـــعــرب في كـــتــبــهم
األدبــيــة والـــفــكـــريــة الــتي
تــقـسّــمت فـصــوال وتـوزّعت
أبوابا أو إلى الشذرة التي
عرفها اإلغـريق كما تُقرأ في
»شــذرات هــيــراقـــلــيــطس«
ومن نـــحــــا نـــحـــوه أو إلى
»الــــــمَــثَل «عــلـى نــحــو مــا
عـــرفه الـــعــرب وغـــيــرهم من
األ أو إلى »اخلـــــطــــبــــة«
ـكـثفـة والـقول احلـكـيم كـما ا
نـراهـمـا في »نـهج الـبالغـة«

لإلمام علي كرّم الله وجهه.
إذا كــانـت تــلك كــلــهــا أصـوال

كن تتبعـها في مسار التاريخ إلى
يـــوم الــنـــاس هــذا فـــإن في كـــتــاب
صديقـنا األستاذ سـامر اجملالي هذا
ما يؤكد حسن انتـفاعه بهذا التراث
الــــزاخـــر مع فــــرادة ذات اكـــتــــنـــاز
معرفي تقـفه عند نقطـة التقاطع ب
الـعــلم والــفــلـســفـة مـن جـهــة وبـ
الــعـلم والـتـصــوف من جـهـة أخـرى

فـهـو في مـكـان سـوىً بـ ألوان من
النظر قد تبدو متباينة بادي الرأي
لـكـنهـا تـوشك وقـد شـملـهـا الـكاتب
بـرؤيـة تــوحـيـديــة أن تـنــصـهـر في
بـوتــقـة وعي يـحـيط بـهـا وال يـغـادر
صــغـيـرة وال كــبـيـرة مــنـهـا إال وقـد
لك من بوأهـا مـكانـها في نـسق ال 
يتوسـمه إال أن يحمد لـلكاتب قدرته
على ابـتنائه وعـلى نفخ روحه في

أرجائه.).
ويـقـول مؤلف الـكـتـاب عن كـتابه(
ال بـد من توضـيح لـبنـيـة الكـتاب
ذلك أن كـــثـــيــــرا من فـــقـــراته قـــد
نُـــشـــرت في وســــائل الـــتـــواصل
االجتـماعي; الـفيـسبـوك وتويـتر
فــاكــتــست بـــصــورة ذلك الــعــالم
ـعـلوم وتـطبـعت بـطـباعه. ومن ا
أن الــهـــاشــتـــاغ الــذي يُـــرمــز له
هــــــكـــــــذا: (#) هــــــو أحـــــــد أهم
الــوســـائل الــتي يــلـــجــأ إلــيــهــا
ــدونــون من ــسـتــخــدمــون وا ا
علومات. أجل تبويب وأرشفة ا
إذ هي وسيـلة جتمـيعيـة يسهل
بها عـلى أي مستـخدم أن يعود
إلى كل مـا كُـتب حـول مـوضوع
ـواد الـتي بـعـيــنه.قـمت بـنـقل ا
كتبتها هناك مع أوسامها فقد
سهَّلَتْ هذه الطـريقة عليَّ جمع
وتبويب ما كُتب خالل سنوات

عــديــدة. وقــلـت في نــفــسي لــعل في
هذه الطريقة كذلك جتديدا لم يعهده
القار فـيتجـنب الرتابـة ويتشجع
علـى اقتـفاء أثـر األوسام وسـما تـلو
وسـم. ثم إنـي رأيت أن ال أســـــرد كل
وسم من أولـه إلى آخــره بـل أجــعل
الـفـقـرات مـتـداخـلـة فـأورد فقـرة من
وسم »وجـدانـيـات ?«تـلـيـهـا أخـرى
من وسم »إنسـانـيات «ثم ثالـثة من
وسم »عـــمّــانـــيــات «وهــكـــذا حــتى
نهـاية الـكتاب فـيكـون في ذلك مزيد
مـن شــحــذ ذهن الــقــار وحتــبــيب
ادة إليه.هذا على مستوى الشكل ا
ـا يعـسـر عليَّ ـضمـون فـإنه  أمـا ا
وصــفه; ألنه ثــمـر نــبت في أكــمـامه
وشـاءت له اإلرادة البـاقـية أن يـكون
الــربـــيع زمـن والدته. أقـــصــد بـــذلك
الــربــيع الــعــربي; أي تــلك الــثـورات
الــتي أطـلـقــهـا شـبــاب عـرب نـشـدوا
ألوطـانهـم العـزة والـكـرامة وأرادوا
احلرية ألنـفسهم ولألجيـال القادمة
لـكن حـائال مـا قـد حـال بـيـنـهم وب
أمــانـيـهم فــتـأجـلـت أحالمـهم طـورا
بـــثــورات مـــضــادة وطـــورا بـــخــلل
داخلي وطـورا بتـدخل أجنـبي لكن
ؤكد أن شعلة أحالمهم لن تنطفئ ا
ـا ال فـقــد وســمــوا تــاريخ أمــتــهم 
تـمـحــوه أعـتى الــديـكـتــاتـوريـات أو

ؤامرات). أخفى ا
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انـتـشـرت بـ مضـامـيـنهـا بـأشـكال

مختلفة.
ـثـيــر في الـكــتـاب أنه فـي فـصـله ا
الـرابع وبــعـد أن اســتـعــرض عـنف
الـــلـــغــة االعـالمــيـــة ومـــكــامـــنـــهــا
ونـــظــريـــاتــهـــا تــطـــرق الى حــدود
الـــعـالقـــة بـــ الـــعــــنف الـــلـــغـــوي
ــــســــتــــخــــدم في وســــائل اإلعالم ا
وحـاالت الــتـطــرف مـشــيـراً إلى أن
ــنـــطـــقــة احلـــروب الـــتي ســـادت ا
والــــصـــــراعــــات بـــــ االنــــظـــــمــــة
الـسيـاسـية وبـينـهـا ب جـمهـورها
وتـــعــدد انـــواع األيــديـــولــوجـــيــات
ذاهب الفـكرية والـدينية هي من وا
تــــــذكـي الـــــصــــــراعـــــات وعــــــوامل
االحـتـراب لتـفـعل فعـلـها في الـلـغة
وتــــؤدي الى ســـيـــادة مـــظـــاهـــر
العنف والصراع الذي يصل الى
حـد استـخـدام الكـلمـات الـبذيـئة
والـنـابــيـة والـتي تــتـعـارض مع
قــيم اجملــتــمع وبــنــائه الــفــكـري

االيجابي.
 األكثر إثارة أنه أشـار بصراحة
إلـى أن "الــعـــنـف الــتـــلـــفــزيـــوني
أصبح أكثـر كثافة بـتعدد مصادر
ـشـاهـدة التـلـفزيـونـيـة حتى ان ا
الـبـرامج الـتـلـفـزيـونـيـة أصـبـحت
مصطـعنة ومـعدَّة لغـايات جتارية
واستهالكية وحتى سياسية وكل
لـــهــا طـــابـــعــهـــا في الـــتـــحــريض
واإلثـــارة وســـلــــوك الـــعــــنف بـــ
ـا تـعـد نـشـرات مـضـامـيـنـهـا ور

األخبار والبرامج
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هــــذا الـــعـــنـف الـــلــــفـــظـي شـــرحه
بــاســتـــفــاضـــة الــبــاحـث الــعــراقي
الـدكـتـور أكـرم الـربــيـعي في كـتـابه
ـعـلـنة ـمـارسـة اخلـفـيـة وا القـيم "ا
لــعــنف الــلــغــة في وســائل االعالم"
حـيث نـاقش ظاهـرة تـفشي مـظـاهر
العـنف الـلغـوي في وسائل اإلعالم
وأوضح مخـاطر وتأثـيرات انـتشار
هـذا الـعـنف عـلـى أكثـر مـن صـعـيد
وهو يؤشر انحرافا سلوكيا ينبغي
ـا يتـركه من تـأثيرات التـصدي له 
ضــارة عــلى مــجــتــمــعــاتــنــا كــون
خـتـلف أشـكالـها وسـائل االعالم 
هي الوسيلـة التي من خاللها ترى
مــظـــاهــر الــعــنف الــســلــوكي وقــد
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