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ؤسسة الـعربية لـلدراسات والنـشر في بيروت صـدر حديثا في عن ا
غربي د. عبد النبي ذاكر وهو: ـقارن ا مجلد واحد كتاب من ترجمة ا
الفن اإلسالمي - سـوسـيولـوجـيا الـفـنان الـغُفْل والـكـتاب في األصل
ـيــة رصـيـنــة سـلــخت سـبـع سـنـوات مـن عـمـر الــبـاحث دراسـة أكــاد
ـغترب شاكـر لعيـبي ذي احلضور الـقوي في مجـال الشعر العراقي ا

ونقده وفي حقليْ التشكيل وتاريخ الفنون. 
تطـرح معـضـلة "غُـفول الـفنّـان" إشـكاال حـضاريـا طـال الفنّ الـعربي ـ
سألة تتعلَّق بحضورٍ أو غياب ـ من خالل ا أن ا اإلسالمي برُمّته. و
حــضـور تــوقــيع الــفــنّـان أو غــيــابه ـ فــقــد جــعـلـت الـدراســة من أَوْلَى
أولوياتـها الـقيـام بحفـريات تالمس الـدور االجتـماعي للـفنّـان العربي ـ
ـا كـان مــحطّ تـبـخــيس وإغـفـال ـسـلـم من خالل الـتـوقــيع الـذي طــا ا
ـقـاربة وتعـو وسـطـحيـة. وال شك أن هـذا االخـتيـار كـان وراء تبـني ا
ظـهر السـيكولـوجي لإلجابة عن سؤال السوسيـولوجيـة دون إغفال ا
حارق ـ نـادرا مـا حظي بـتـعمـيق ـ له صِـلـة بهـويّـة حضـاريـة وكيـنـونة
كـرَّسَة للفن الـغربي عموما قـاربة التاريـخية ا ثقافية قـد ال تسعف ا
ـعــاجلـة اجلــمـالــيـة في وال ا
اإلجابـة عنه اآلن. ومن خالل
ـــركــزي في هــذا الـــســـؤال ا
أطــروحــة الـــبــاحث تـــفــرَّعت
تـــســــاؤالت حـــاول الــــبـــاحث
ــا أوتي من اإلجـابــة عــنــهـا 
موضـوعـيـة وحصـافـة ونـقاش
عــــلـــــمـي هــــاد ورصـــــ لن
ُ جِــــديـــــتَه يــــخـــــطـئ الــــقـــــار

البُرهانية التحليلية:
ــــوقف اإلسالمي هل حَـــجَبَ ا
الـرسـمي من الــصـورة ظـهـورَ
تُحَف فنية تصويرية موقَّعة في
الفضيات واخلـزفيات والرسم
الــتـــصـــويـــري والــزُجـــاجـــيــات
عـمـار...? وبالـتالي والنَـحْت وا
هل الـــغُـــفـــول مـن ثـــوابت الـــفن
العـربي ـ اإلسالمي? وهل فـعال إن هـذا الفـن عمل جـمـاعي ال فرديٌّ
كما تدَّعي بـعض الدراسات الـتي غاصت في التـمويه تارة وفي عدم
كن التـغلب على هـشاشة التـحفة التي ال الوضوح طورا آخـر? كيف 
تـــصـــمـــد أمــام عـــوادي الـــزمن وعـــلـى نـــدرة تــراجـم الـــفــنّـــانـــ في
ـكن جتـنُّب إسـقـاطـات اإلسـطـوغـرافـيـة الـعـربـيـة ـ اإلسـالمـيـة? كـيف 
ـكن ـقـارنـة مع الـنـهـضـات األوروبـيـة كـالـنهـضـة اإليـطـالـيـة? كـيف  ا
لـغـز أحيـانا التـدلـيل عن الوعي الـفـني بالـتـوقيع ـ الـواضح أحـيانـا وا
أخــرى ـ في ســيــاق ســوســيــو ـ ثــقـافـي عــربي ـ إسالمي? كــيف ربط
وجودة? وبالتالي وقَّعة ا كتوبة واآلثار الـفنية ا صادر ا الباحث ب ا
كـيف تـأتى له أن يـبـرهن بــاحلـجج الـدامـغـة ـ ودون ادعـاء وال تـبـجُّح ـ
على بطالن مُـسلّمة فـن بدون فنّانـ أو فنّ غُفْل من مبـدعيه? هل فعال
حــالت هـــيــمــنـــة فن اخلط عـــلى الــفـن اإلسالمي دون وجــود فـــنّــانــ
? وهل هـنـاك تـمـيـيز بـ الـفـنّـان والـصّـانع? وهل الـفنّ فـئة تـصويـريـ
مـهنـيـة? وبـالـتـالي مـا خـصـائص الـفـنان فـي ثقـافـة اإلسالم? وهل هي
ـفـهوم اخلصـائص نـفـسهـا الـتي مـنحـتـهـا الثـقـافة الـغـربـية لـلـفـنّان و
لَّم الـفـردانـيـة واحلـريّـة الــفـنّـيـة? كـيف حتـدّدَت مـكــانـة الـفـنّـان في الـسـُّ
هنـية بدار اإلسالم? ومـا هي حدود التأويالت االجتماعي والـتراتبـية ا
اخلِالفية لـكيـفية ظـهور الـتوقيـعات في الـفن العربي ـ اإلسالمي? وهل
ـكن مـنع تـديُّن اجملـتـمـعـات اإلسالمــيـة من إشـراق الـفـردانـيـة? وهل 
سلمـ باعتبارها كيـنونة الكائن كما احلديث عن توقيعات الفـنّان ا

ّ احلديث عنها في األدبيات الغربية?
ما العالقـة ب الـغُفـول والتوقـيعـات باعـتبارهـا فضـاءات داللية? وهل

لفعل التوقيع والالغُفول معنى واحد?
كان الـهـاجس وراء طـرح كل تـلك الـتـسـاؤالت هو الـتـطـرّق إلى قـضـية
الـغُـفــول في تـعــقـيـدهــا االجـتـمــاعي ومـجــادلـة مـفــاهـيم وآراء تـخصُّ
ة وضع الـلـبات االستـشـراق الـتقـلـيـدي في سيـاقه الـتـاريـخي ومن ثمـَّ

ركزية الغربية. األولى إلعادة قراءة تاريخ الفن نفسه من خارج ا
يقع الكتاب في  544صفحة من القطع الكبير .

وأخـراج اجملـلة بـشكـلـها الـعـلمي
لتكون أحد روافـد البحث العلمي
لـكافـة التـشكـيالت الصـناعـية في
الـــــوزارة والـــــوزارات االخــــرى .
ـدير الـعام الى ان ولفت مـعاون ا
الهيـأة مستـمرة في التـنسيق مع
وزارة الـتــعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الــعـلـمي لــدرجـهـا ضـمن اجملالت
الــعــلـمــيــة احملـكــمــة في الــعـراق
ــــراجع وأعــــتــــبـــارهــــا إحــــدى ا
كـتبة الـعلـميـة وأدخالـها ضـمن ا
االفــــتـــــراضـــــيــــة ومـــــســـــتــــودع

.(scopas)

فاسـتفز قـلمه لـيصـوغ تلك احلـكايات
ـــتـــنـــاثـــرة عـــلـى اخلـــريـــطـــة تـــلك ا
التجليـات التي يأمل الكاتب/ الراوي
أن يـكون نـقل شـيـئـاً منـهـا إلى قـلوب
الـقـراء وزرع في نـفـوسـهم شـيئـاً من
الشـعـور الذي عـاشه وهـو ينـتقل من
دولة إلى أخرى ومن مـطار إلى آخر
حــامالً أوراقــاً وحــقــيــبــة صــغــيــرة
ـعـرفة وحب وكـثيـراً من الـتـوق إلى ا

اإلطالع وانفتاحاً واسعاً على
الـــنـــاس واحلــضـــارات والـــثــقـــافــات
اخملــتــلـفــة. "نــيـاط" نــصــوص نـثــريـة
تـؤشر مـضـاميـنـهـا إلى أهم ثنـائـيات

الــتــكـوين الــبــشــري (الـرجل/
رأة) وحتديداً ضـمن معادلة ا
(احلب) ويــــــتـــــــجــــــلى بــــــ
ســــطـــورهـــا خـــطـــاب شـــاعـــر
مـوسوم بـالـعـشق وهـو جـهاد
حسن العيد الباحث عن امرأة
تـــأخــــذه من ذاته إلـى ذاتـــهـــا
رأة حيث تكـون هي يكـون. فا
في مـخيـال الـشاعـر/ اإلنـسان
روح مــنه ومــنــهــا مــتــآلــفــان

متحدان وروحان
القى بعضـهما اآلخـر في حالة
حب نَـقـش الـشـاعــر حـروفـهـا

في قصيدةً.
ويــــضم هـــذا الــــكـــتـــاب بـــ
دفّــتــيِه الـنــصــوص الـكــامــلـة
ألوراق الــبـــحث الـــتي قُــدمت
وللـمنـاقشـات التي تـلتـها في
نـــدوة »الــــفــــســــاد واحلـــراك
نطـقة العربية« الشعبي في ا
نـظمة الـعربيّة التي عقـدتها ا
كـافحة الـفسـاد بالـتعاون مع
مـنــتـدى الـبـدائـل الـعـربي في

بــــيـــــروت يــــومي  23و 24كــــانــــون
الــثــاني/ يــنــايــر  .2019وشـارك في
ــــفـــكّــــرين هـــذه الــــنــــدوة عــــدد من ا
ــهــتــمــ واخلـــبــراء والــنــاشــطـــ ا
بــالــشــأن الــعــام إضــافــة إلى بــعض
ن ية  الفاعليات البـحثية واألكاد
ــثــلـــون االجتــاهـــات الــســيـــاســيــة
واالقـتـصـاديـة والـفـكـريـة والـثـقـافـية
ـهتـمـة بقـضايـا الـتغـيـير واإلصالح ا
ومكافحة الفساد في األقطار العربيّة.
نظّمةُ من بناءً على ما تقدم أرادت ا
خالل هــذه الـنــدوة تـســلـيطَ الــضـوء
عـلـى الـدور الـذي يــؤدّيه الـفــسـاد في

إعــاقـــة مــســار حل األزمـــات وتــذلــيل
ـــصـــاعب الــتـي تــواجـــهــهـــا الــدول ا
الـــعـــربـــيّـــة والـــتي تـــنـــعـــكس عـــلى
مــواطـنـيــهـا. كـمــا تـهـدف إلى تــبـيـان
ـــعــوّقـــات الــتي واجـــهت الـــتــحــرك ا
ـــنــطـــقــة الــعـــربــيــة الــشــعـــبي في ا
ودعـــوتـــهــــا إلى إرســـاء احلــــوكـــمـــة
الـرشيـدة في نُـظم احلـكم واسـتـعادة

االنتظام العام في الدولة واجملتمع.
وبـــــيّــــنـت أبـــــحــــاث هـــــذه الـــــنــــدوة
ومـناقـشاتـهـا عمـقَ تأثـير الـفـساد في
قـوائم مـجتـمـعـاتـنا ومـرتـكـزاتـها في
قـدرة شـبـكــاته عـلى اسـتـعـادة إنـتـاج
مــكــوّنـاته ومــخــرجــاته لـتــقف في
ــطـالــبــة بـاإلصالح. واألهم وجه ا
وقــوفـه عــائــقــاً أمــام خــلق بــيــئــة
ـلــة ــثـَّ إيــجــابــيـــة بــ الــدولـــة 
بسلطـاتها التـشريعيـة واإلجرائية
والـقـضـائــيـة من جـهـة وعالقـتـهـا
ـقابل. التـعاقـدية مع الـشعب في ا
فالـفسـاد في الـتشـريع يعـطّل حكم
الــقـانــون والـفــســاد في الـقــضـاء
يـــقـــوّض الـــعـــدالــة وهـي أســاس
احلـكم. كـمـا أن الـفـسـاد واإلفـساد
في تـنـفـيـذ الـسـيـاسـات اآليلـة إلى
حتـــقــــيق الــــرفــــاه واحلـــوكــــمـــة
يـقـضـيـان عـلى الـثـقـة بـ احلـاكم
واحملـــكــوم. وذلـك كــلـه يــؤدّي إلى
خــرق مـــفــهــوم االنــتــظــام الــعــام
ــواطـن لــلــخــطـر ويــعــرّض أمن ا

وأمنَ الوطن للتهديد.
نظّمة أن يكون هذا الكتاب تأمل ا
ــهــتــمـ مــرجــعــاً لــلــبـاحــثــ وا
ـعــنـيـ في األقـطــار الـعـربـيّـة وا
نـظـراً إلى مـا يـحـتـويه من بـحـوث
ومــنـــاقـــشـــات قـــيّـــمـــة وتــوثـــيق

لـألســــبـــــاب الــــتـي أدت إلى احلــــراك
الــشــعــبي ولــلــظــروف الـتـي سـبّــبت
نـكوصه أمـام الـقـوى الـتي سـعى هذا
احلراك لـتبـيان انـخراطـها في عـملـية
وأد أي مـــــحـــــاوالت إصالحـــــيـــــة في
مــجـتــمــعـاتــنـا. وتــكـمن أهــمـيــة هـذه
تاحة راجعة في حتـديد الوسـائل ا ا
لـــتـــوحــــيـــد اجلـــهـــود احلــــكـــومـــيـــة
واجملتـمعيـة ومسـاهمتـها في تـعزيز
الـقـدرات من أجل إيـجـاد مـنـاخ يؤدي
إلى تعـزيز ثـقافـة النـزاهة ومـناهـضة
الفساد فـي مجتمـعاتنا وعـلى النحو
الـــذي يـــؤدّي إلى تـــصـــويب الـــرؤيــة
ومـــــســــار اجلـــــهــــد اإلصـالحي وفق
الـشـكل الـذي يــحـقق الـنـمـو والـتـقـدم
واالزدهار جملـتمعـاتنـا. كمـا تكمن في
ـناسبـة لتمـك احلوار خلق البـيئة ا
اجلدي واإليجابي ب جميع مكوّنات
الــدولـــة واجملــتـــمع لـــتــحـــقـــيق هــذا

الغرض.
يــتـــألف الــكــتــاب من أربــعــة فــصــول
جاءت حتت الـعنـاوين اآلتيـة: الفصل
األول: جتــــارب عــــمــــلــــيــــة في شــــأن
مـعــوقـات مـكـافـحـة الــفـسـاد. الـفـصل
الثاني: السلـطة التشريعـية وموقعها
من الـــصـــراع بــ حـــركــات اإلصالح
وشــبـكـات الــفـســاد. الـفـصـل الـثـالث:
احلـراك الـشـعـبي وشـبـكـات الـفـسـاد:
الـدراسـات الـقُـطـريـة. الفـصل الـرابع:
دور اإلعالم في الـصراع بـ شـبـكات
ــــنـــطــــقـــة الـــفــــســـاد واحلــــراك في ا

العربية. 

تأليف: مجموعة مؤلف
الفئة: قضايا معاصرة
اصدار: العربية للعلوم

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أصـدرت هـيــئـة الـبـحث والــتـطـويـر
الــصـنـاعي إحــدى تـشـكـيالت وزارة
ـعـادن ومن خالل قسم الـصنـاعة وا
الشـؤون العلـمية شـعبة االصدارات
الــعـدد الـثـانـي من اجملـلـد اخلـامس
لــلــمـــجــلـــة الــعـــراقــيـــة لــلـــبــحــوث
الـصــنـاعـيـة والــتي تـضـمــنت نـشـر
عشـرة بحوث عـلميـة . وأكـد معاون
مــديـر عــام الـهــيـئــة وعـضــو هـيــئـة
الـتـحـرير لـلـمـجلـة أحـمـد يونس في
تـصــريح تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
(اجمللـة العلـميـة تعتـبر االولى التي
تـــصـــدر بـــأسم وزارة الـــصـــنـــاعـــة
ـــــــعـــــــادن تـــــــضـم كـــــــافـــــــة وا
االخـتـصـاصـات الـعـلـمـيـة الـتي
تـهـتم بـنـشـاط الـبـحث الـعـلـمي
ـعـرفـة وتـهـدف الى فـتح آفـاق ا
ـيا وتـرقى بـالـبحث الـعـلمي عـا
وتـــــســـــهـم في زيــــــادة الـــــوعي
ـايــؤدي الى الـتـطـور الــعـلـمي 
التكنولوجي والصناعي) مبيناً
أن (هـذا الــعـمـل تـطــلب تـشــكـيل
هـيئـة اسـتشـارية وهـيـئة حتـرير
ضــــمت نـــــخــــبــــة من اخلــــبــــراء
واالخــــتــــصــــاصــــ وأســــاتــــذة
وبــاحــثــ من وزارة الــصــنــاعــة
ووزارة الـتـعلـيم الـعـالي والـبحث
الــعـلـمي إضـافـة الى مـقـيـمـ من
اجلـامـعـات الـعـراقـيـة) مـؤكـداً ان
(هــــيـــئـــة الــــبـــحث والــــتـــطـــويـــر
الصناعي بكوادرها العلمية بذلت
اجلــهــود االســـتــثــنـــائــيــة الجنــاز
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خــيــر جــلــيس في الــزمــان كــتـاب 
والشك بـان أجـمل الـهـدايـا كـتاب  
ــــهـــــنــــدس والـــــكــــاتب أهـــــداني  ا
الــصــحــفي عــكــاب ســالـم الــطــاهـر
ـوسوم نـسـخـة من كتـابه اجلـديـد ا
(شواطئ الذاكرة ) الذي وجدت فيه
تـعـاً ولغـة رشيـقـة تنـساب سـرداً 
ب طـيات إبـداعه واعتـرافاته التي
قــدمـت دروســا وعـــبــر خـالل ســني

حياته العملية واالجتماعية . 
رصــد الـطــاهـر في شــواطئ ذاكـرته
أحـداث تـاريـخيـة  واقـعـية يـصـفـها
ـثـابة بـكل دقـة ومـصداقـيـة وتـعد 
مصادر تاريخية للقار والصحفي
 فـذكر وقـائع أسـاسيـة وتفـصـيلـية
عن الــــدار الـــوطـــنــــيـــة لـــلــــتـــوزيع
واإلعالن الــتي أصــبــحت في خــبــر
كــان بــعــد أن كـــانت من أهم دوائــر
وزارة األعـالم اخملـــتـــصـــة بـــنـــشـــر

واستيراد وتصدير الكتب  التي 
إلـغــاءهـا من قــبل سـلــطـة االئـتالف
عام   ? 2003وكـانت الــدار مـحـطـة
ارسات تقاطعت فيـها توجهات و

جتارية وأمنية وسياسية.
ونقرأ في ذاكرة الـطاهر عن احلياة
االجــــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة في
اضي عـنـدما خـمـسيـنـيات الـقـرن ا

كـــان طــــالـــبــــاً في مــــدرســـة ســـوق
ــكـتـبـة الـشــيـوخ ومـعــاونـا المـ ا
فــيــهــا الـتـي أسـهــمت في  تــنــمــيـة
مـوهبـته وحتقـيق تـطلـعاته األدبـية
ـعلم في هنـية وأمانة ا مشيـداً 
أداء واجــــبــــهـم وقــــتــــذاك  ذاكــــراً
تـــفــاصـــيل احلـــيــاة الـــســـيــاســـيــة
واحلزبية واالقتصادية  في العراق
 في تـلك احلـقب الـزمنـيـة ومـاتالها
 مــتــطـرقــاً إلى حــيــاته كـمــهــنـدس
وأعالمي مــؤكــداً عــلى  دور اإلعالم
فـي كل زمـان ومـكـان  مــسـتـعـرضـاً
اإلذاعــــــات والـــــصـــــحـف واجملالت
الــصــادرة وتــوجــهــاتــهــا وأســمـاء
الصـحفي الـعاملـ فيهـا  مشيراً
إلى  عالقـته بـشـخــصـيـات عـراقـيـة
تنوعة  عديدة في حقول اإلبداع  ا
مـــنـــهم ( الـــصـــحـــفي الـــســـيـــاسي
الـيـساري عـبـد اجلبـار وهـبي حيث
تــأثـر الــطـاهـر بــأسـلــوبه الــسـاخـر
ـدرسـتـ بـالـرغم من انــتـمـاءهـمــا 

فـكريـت وسـياسـيتـ مخـتلـفت 
وعبـد القادر البـستاني )  كـما كتب
عن دور بــــعـض الــــشــــخــــصــــيـــات
ـــعـــروفـــة (  الـــصــــحـــفي يـــونس ا
ال حــــويش عــــصــــام ا الـــطــــائـي  
ـكتـبي والدبـلوماسي  التـربوي وا
اإلعالمـي طـــارق الـــعـــاني  عـــزيـــز
نـدائي الـيسـاري  هـمام سـبـاهي ا

ـــرائـي  وســـلــــيم عــــبـــد الــــغــــ ا
الـبـصـون صـحـفي عـراقي يـهودي 
مـعــاذ عـبـد الــرحـيم  عـبــد اجلـبـار
محسن  امير احلـلو  محمد مزيد
ـطـبعي ) الـبـاحث واألديب حـميـد ا
ـصـري مـشـيـراً إلى الـعـديـد مـن  ا
الـذيـن عـمـلـوا في مـؤسـسـة اإلذاعـة
والــتــلـفــزيـون الــعــراقـيــة وغــيـرهم
ن الــتـقـاهـم خالل عـمـله الـكـثــيـر 

الصحفي.
كمـا ذكر الـطاهـر عدداً من الـصحف
الـصــادرة في بــغـداد واحملــافــظـات
والتي كان لها وزن في التأثير على
الـرأي الــعـام مــنـهــا جـريــدة الـبالد
الــتي أســســهــا روفــائــيل بــطي مع
جــبــران مــلــكــون   1927ومن ابـرز
كـتــابـهــا حـسـ هــرمـاني صــحـفي
كـــردي و مـــحـــمـــد أمـــ  جـــريــدة
الــزمـان جــريـدة يــومـيــة سـيــاسـيـة
ـــلـــكي ورأس صـــدرت بـــالـــعـــهـــد ا
حتـــريــــرهـــا الـــصــــحـــفي تــــوفـــيق
الـــســمـــعــانـي   وجــريـــدة الــثــورة
رئـــيس حتــــريـــرهـــا ســــعـــد قـــاسم
حــمـودي   وجــريـدة األهــالي الـتي
لـكـي الـنـاطـقة صـدرت فـي الـعـهـد ا
ـقراطي بـاسم احلزب الـوطـني الد
  وجـــريـــدة شــــعـــلـــة األهــــالي في
وصل جريدة صدى كربالء  وفي ا
األهـــالي  وفـي الـــبـــصـــرة صــدرت

جـــريـــدة نـــداء األهـــالي وغـــيـــرهـــا
الكثيــر .

وكــان لـــلــمــرأة مــكــانــة في حــيــاته
وكـتـابه ( نـسـاء الــتـقـيـتـهن )  فـفي
ذاكرته أكثر من امـرأة  فتحدث  عن
ـيـعة لـقـائه  بـالـشـاعـرة الـعـمـاريـة 
عـبـاس عـمارة الـتي اسـمـاها نـخـلة
مـيــسـان  واإلعالمــيـة الــقـبــرصـيـة
مــونــيــكـا مــديــرة الــتــلــفــزيــون في

قبرص  واالذرية  الدكتورة  علوية
حـســيــنــوفــا رئـيــســة قــسم الــلــغـة
الـعـربـيـة في اجلـامـعـة  األمـريـكـية
جـــــ الــــتــــقـــــاهــــا  خـالل زيــــارته
كـمـا تـطـرق إلى الـكـثـير جلـورجـيـا 
ــهــرجــانــات والــنــدوات الــتي من ا
حـضـرها وشـارك فـيـها في الـبـلدان
ـية  والـتقى خاللـها الـعربـية والـعا
ــبـدعـ الــعـراقـيـ بـالــعـديـد من ا

ــعـلم والــعــرب في كل صــنـوف ا
عرفة  . وا

وتنـاول الـقسم الـثاني من كـتابه
(شــهـادات فـي الــهـواء الــطــلق )
مــاوردته من رسـائل من الــعـديـد
من  أصــدقــائه  ومـــا كــتب  عــنه
مـن مـــــقــــاالت ومـالحــــظـــــات في
مــواقع الـــتــواصل االجـــتــمــاعي

ومواقع النشر االلكتروني . 
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الــكــتــاب يــبـحـث عن ســر الــتـخــيل
مقارنة بجفاف العقل.وسعى الناقد
كما هو واضح ان يكشف عن تدخل
الـــعــقل فـي الــتــاثـــيــر عـــلى الــنص
االدبي.وكيف ان اخلـيال يـعد شـيئا

ثانونيا في حياتنا.
 في مـقـاالت الـكتـاب عـرض الـكـتاب
الى مـيل بعض الـكتـاب الى تغـليب
الــعـــقل في الـــعــمل االدبي,او مــيل
الكـاتب مثال الى الـتخـيل.تمـيل كفة
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عـن دار االمل اجلـــديــدة فـي دمــشق
صــدر لـلــنـاقــد نــوزاد حـسن كــتـاب
سـيـارة عـلي شريـعـتي مـقـاالت ضد
الـعـقل.وتـنـاول الــكـتـاب مـوضـوعـة
الـعـقـل والـتــخـيل من خالل حتــلـيل
اعــمـــال روائــيــة  تــنــتــمي الجــيــال
مختـلفة.واوضح الكـاتب في مقدمة
ـــوضــوعــيــة كـــتــابه "ان الــوحــدة ا
ــقــاالت الن مــوجــودة في جـــمــيع ا

العقل على الـتخيل في معظم االدب
الــعــراقي.من هــنــا تـنــاول الــكــتـاب
كـتـابـا مـثل محـمـد خـضيـر وجـمـعة
الـالمي وعــبــد االله احــمـد وفــاضل
ثــامـــر وحـــمــيـــد اخملـــتــار وزهـــيــر
ـبـدأ اجلــزائـري وعــلي بـدر.وكــان ا
الـــنــقــدي الــذي طــبـــقه الــنــاقــد في
ايــضــاحــاتـه الــنــقــديــة هــو مــقـدار
ومدى ابـتــعـاد الـكـاتب عن اخلـيـال,
اقــتـرابه من الـعـقـل.  يـضم الـكـتـاب
دراسات كثـيرة منهـا دراسة سيارة
عــــــــلي شـــــــريــــــــعـــــــتي,ورورســـــــو
والــــبـــقـــدونـس الـــبـــري,وهل حـــلم
ـــتـــنــــبي بـــانـه فـــراشـــة,وصـــوت ا
اجنـــلــز,ومــاذا يـــبــقـى من مــحـــمــد
خـضــيـر بــعـد مــائـة عـام,ودراسـات
اخـرى تـشــيـد كـلـهـا بــدور الـتـخـيل
واهـمــيـته في حــيـاتــنـا,في ح ان
الفهم اخلاطيء يعلي من قيم العقل
واســتـــنـــتــاجـــاته وهـــو مـــا حــاول
علما الكـتاب ان يبـينه من لـلقاريء,
ان الكاتب وضع اهداء لقارئه يقول
فـيه:عزيـزي ال تخـف من كتـابي هذا
الن لن يفـرض عليك قـناعات مـعينة

انه تمرين في اخليال"
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يـــتــنــاول كـــتــاب "الــفـــســاد واحلــراك
ـنطـقـة الـعـربـيـة" عمقَ الـشـعـبي في ا
تأثـير الـفـساد في قـوائم مجـتمـعاتـنا
ومرتـكـزاتهـا وفي قـدرة شبـكـاته على
استـعادة إنـتاج مـكوّنـاته ومخـرجاته
ــطـالــبـة بـاإلصالح. لـتــقف في وجه ا
واألهم وقـوفه عـائقـاً أمـام خـلق بـيـئة
ثَّلة بسلطاتها إيجابية ب الدولة 
الـتشـريـعـية واإلجـرائـيـة والقـضـائـية
من جــهـة وعالقــتـهـا الــتـعــاقـديـة مع
ـــقــابل. فــالـــفــســاد في الـــشــعب في ا
الــتـــشـــريع يـــعــطّـل حــكم الـــقـــانــون
والفساد في الـقضاء يقـوّض العدالة
وهي أسـاس احلـكم. كـمـا أن الـفـسـاد
واإلفساد في تنـفيذ السـياسات اآليلة
إلى حتـــقـــيـق الـــرفـــاه واحلـــوكـــمـــة
يــقــضــيــان عــلى الــثــقــة بــ احلــاكم
واحملـكـوم. وذلك كـله يـؤدّي إلى خرق
مفـهوم االنـتظـام العـام ويعرّض أمن
ــــواطن لــــلــــخــــطـــــر وأمنَ الــــوطن ا
ـنــظـمـة لــلـتــهـديــد. وهـو صـادر عـن ا
ـكـافـحــة الـفـسـاد. من عـلى الـعـربــيـة 
شـرفـة الـروح تــكـتب الـروائـيـة حـنـان
مـبـارك الـقـحـطـاني روايـة "جـبـرايال"
تـســرد فـيـهـا قـصــة حب فـتـاة وشـاب
نشـأ مـنذ األزل فـخُـلق بالـروح قبل أن
يُـخــلق بـاجلــسـد. هــو حبٌّ جتـلى في
الغيـاب قبل أن يـتجـلى في احلضور
ولــكي تــكــتــمل احلــكــايــة عــلى أرض
الـواقع سـوف يـسـخّـر الـكـون أدواته
لــلـقــاء مُــشـكّالً تــفــاعالً وجـوديــاً بـ
ــ ســمــاوي وأرضي. في كــتــابه عــا
"حكايـات على خارطـة السفـر" يقدم أ.
د. مــحـــمـــد بن إبـــراهـــيم الـــدغـــيــري
مشـاهـدات لسـائح أدهـشه ما شـاهده
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حتت عـنـوان (هالـة الـذاكـرة) صـدر حديـثـا كـتـاب جديـد لألديـبـة هال الـزمـار متـضـمـنـاً مجـمـوعـة من الـنصـوص الـنـثـريـة التي تـتـحـرك في فـضاء
باشر يزان يتـمحور أحدهما حـول التخاطب وا وجداني.وجـاء في مقدمة الكتاب الـتي كتبتها األديـبة نهاية سعيـد دبابنة( يتجـاذب هال أسلوبان 
نطق واع وأسلوب باشر وكالهـما يتقاطـعان عند إقنـاع القار وتوجيـهه إلى الذات اإلنسانيـة  ـتلقي واآلخر حول الـتخاطر الروحي غـير ا مع ا
مقـنع وتعـتمـد في ذلك اجلمل الـقصـيرة وضـميـر الغائـب لتقـفي أثر الـهم العـام فهي تـشتـعل حمـاسة لـلتـعبيـر عمـا يخـتلج في ذاتـها من مـشاعـر متـدفقة

وأحاسيس صادقة وتعبر من خاللها عن رؤاها ونظرتها للحياة والعالم).
?/ تسـاؤالت مستـحقة ومن الكتـاب نقـرأ(كم من األعوام مضت?/ وكم من األيـام انقـضت?/ ماذا أجنزتِ يـا نفسـي?/ ماذا حقـقتِ في غضون تـلك السـن
تـستوقـفني/ وشعـور بالـذنب والتقـصير يـزيد قهـري/ فكل مـا أجنزته بضع شـهادات دسسـتهـا في حقيـبة من اجللـد بنـية فخـمة/ كلـما أردت أن أستـعيد
نشوة إجنازاتي أفتح احلقيـبة وأفتخر بقراءة اسمي/ ثم أعاود دسها في احلـقيبة كمن يئد ابنته وهي على قيـد احلياة/ حتى أنني حرمت شهاداتي أن تتنفس/

كم من االشياء الثمينة انهيناها ونحن نعتقد أننا نحافظ عليها?/ كم من القيود علينا أن نحطم كي نحقق إجنازا نرضى فيه عن أنفسنا..).

رسالة عمان
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عن االحتـاد الـعام لالدبـاء والـكـتاب
العراقي في البصرة صدر للكاتب
الــتـــنــويـــري يــاســـر جــاسـم قــاسم
كـتاب ”احلـتـميـة الـتـنويـريـة مدخل
الـتــزامن احلـضـاري ”يـقع الــكـتـاب
في  340صـــفـــحــة مـــقـــسم الى 11
فصل درس من خاللـها مـا تعرضت
له اجملتـمعـات العـربيـة واالسالمية
من قـيم الـتخـلف والـتـراجع نتـيـجة
عــدم وجـود االنــبــعــاث احلــضـاري
والـتـاصــيل اجملـتــمـعي الــتـاريـخي
والــتـــفــاعل الـــثـــقــافي واحلـــركــات
الــنــهـضــويــة االصالحــيــة والــيـات
حتــريــر الــفــكــر وتـــوجــيــهه نــحــو
الــتــنـويــر وجــعـلـه فـكــرا تــثـويــريـا
عـــوضــا من ان يــكــون تـــنــويــريــا 
ونتيـجة وجود الـطغيـان السياسي
الـــــديـــــنـي وجـــــذور االســـــتـــــبــــداد
ــــســـــلط عـــــلى واالســــتـــــعـــــبـــــاد ا
ــؤســسـات اجملــتــمــعــات من قــبل ا
الـديـنـيـة او غـيــرهـا او عـلل كـامـنـة
داخلل اجملــتـمـع لم يــتم الــتـخــلص
منـها بـقوة دينـاميـكية حـركية  من
هنا جـاءت فصول الـكتاب لـتتحدث
عن احللم الشرقي في حتـرير الفكر
وقــدرته عــلـى الــنــجــاح واجملــتــمع
ومـفــهـوم الــهـويـة وتــاثـيــرهـا عـلى

مصادرة االفكـار والتضيـيق عليها
ــثــقـف ان يــتــبــنى وهل بـــامــكــان ا
الـتغـيـيـر وفق مـنـهـجـيـة مـا اسـماه
ـرن وعـالقـة الـفـكر ـؤلف الـفـكـر ا ا
ـــشــروع ــرن بـــالـــفـــكـــر احلـي وا ا
الـسيـاسي والفـكـري والعالقـة التي
ـمـكن ان تـنشـأ بـيـنهـمـا كذلك من ا
حتدث الكـتاب عن حتريـر الفكر في

ظل قـتـل الـقــد بــحــثـا 
ومـفــهـوم الـشـرق/الـغـرب
واجـهة والـتحـديات في ا
الــفـــكــريــة  كـــمــا حتــدث
ـــــــــؤلـف عـن االســــــــاس ا
احلـــضـــاري في الـــبـــنـــاء
االنــســاني والــقــدرة عـلى
اخـــــــتــــــراق الــــــتـــــــاريخ
واخلــــــطــــــاب الــــــديــــــني
التـقليـدي في مرايا الـنقد
ــعــاصــر وقــدرة االديـان ا
ـــفـــهــوم عـــلى اخـــتــزال ا
ـــؤسس لالنـــســـانـــيــة  ا
ـــؤلف عـــبـــر وتـــســــاءل ا
اسئـلة كـثيـرة و بحـثها
ومـنـها الـشـعائـر الـدينـية
وقــــدرتـــهــــا عــــلى فـــرض
االدجلة ومـفـهوم اخـتراع
ـاني االديـان والـعـقل اال
ظـاهر العنف وارتباطه 

ـــفـــاهـــيم الـــتي وغـــيـــرهـــا من ا
ؤلف وانهـاها بـاليات تنـاولهـا ا
ـــصـــلـح لـــلـــنـــهـــضــة ـــفـــكـــر ا ا
جتمعه. يذكر ان الكاتب ياسر
جاسم قاسم مـن مواليـد البصرة
صــدر لـه حــتـى االن احــد عـــشــر
عــنــوانـا في اجملــاالت الــفــكــريـة

التنويرية.
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صـدر حديثـا في بغـداد العـدد اجلديد
25 من جـريـدة اوتـار الــثـقـافـيـة وهي
ادبيـة فنية تصدر عن مؤسسة بابليون
لــلــثــقــافــة والــفــنــون واالعالم ويــرأس
حتــريـــرهــا فــؤاد الـــهــداوي ويــشــرف
عـلـيـهـا احـمـد هـاتف. وتـضـمن الـعـدد
قـاالت والقصائد واالراء سـلسلة من ا
الثـقافيـة ومن كتـابها فـوزي الهنداوي
ومـيـسرة هـاشم ودعـاء صـادق وعـماد
مــحـمــد وابـتــسـام الــربـيــعي وشـيــمـاء
صـبـاح وشـذى صـبـري. كـمـا تـضـمن
العـدد مقاالت ترصد النتاج التشكيلي
واالبـــداعي لـــلـــحـــراك الــــشـــعـــبي في
ساحات التحرير واحملافظات وتعرض
بــعض االعـمـال الـسـيـنـمـائـيـة اخلـالـدة
ـيـة في الـفـلـسـفة والـشـخـصـيـات الـعـا

والرواية. 

عكاب سالم الطاهر يهدي كتابه الى رجاء حميد

غالف الكتاب


