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حـيــنـمـا يــنـاقش جــان جـاك روسـو الــفالسـفــة في طـريــقـة بـحــثـهم عن
احلقيقة و أن سبيلها في نظره هو الوجدان و ليس العقل ح يعلن
بلـغـة عربـيـة فصـيـحة عـلى لـسـان الدكـتـور عبـد الـله العـروي في كـتاب
ترجم للعربية حتت عنوان “دين الفطرة ”قائال:”ألن من ينفي روسو ا
وجود الـضمـير كـأساس لالخالق و هـو ما اجـمعت عـليه و اعـترفت به
االنسـانـيـة ال يـقـدم اي برهـان عـلى مـا يـدعي. يـقول بـعـدم وجـود كـما
نقـول نـحن بـوجود الـضـميـر. الـقـوالن متـعـادالن. لكن لـنـا عـليـهم مـيزة

تتمثل في صوت الوجدان في شهادة الضمير لنفسه.
شكـلة االخالقيـة تعتـريها ضـبابية فكـرين من ان ا ينطـلق العديـد من ا
كـبـيـرة تـشـوش عـلى الـرؤيـة الـعــقـلـيـة وحـدهـا لـذلك يـدافع روسـو عـلى
الطرح الوجداني باعتـباره سبيال ناجعا الزالـة تلك الغشاوة في الرؤية
العقالنية لـلمسألة لـذلك يكمل قولته الـسابقة قائال:”ان بهرنا في البدء
سـألة و جعل االشياء تشـتبه علينا فـما علينا التمحيص العـقلي لهذه ا

اال ان ننتظر قليال حتى ينقشع الضباب.
لـتمـحـيص اي ضـبـاب يـقـصـده روسو في هـذا الـسـيـاق نـحـيل الـقار
النـهم الى االنصـات على الـوثائـقي ذي االهمـية الـبالـغة حول “االجتاه
ـبــثــوث عــلى الــقــنـاة ـعــنـون ب ”minimalisme“ا الـتــجــريـدي ”ا
االمريـكيـة نت فلـيـكس و الذي يـنطـلق من هـاته الفـكرة بـالذات من أن
حياتنا مليئة بضبابية السلوكات االعتيادية التلقائية التي جتعنا حسب
ـاديات الكـاتب االمريـكي دان هاريس مـنـشغـل في الـبحث بـقوة عن ا

. لدرجة كبيرة جتعلنا في الغالب بائس
اديات اذا كان بحـثا جادا دون اعتباره وسيلة ان لهث االنسان وراء ا
قـصـود لـذلك جتد ال مقـصـدا يـؤدي في غالـب االحيـان الى نـقـيض ا
اديـة في حيـرة من امـره النه حيث ظن في اغلب من حـقق مقـاصـده ا
ــاديـات سـيـحـقق ـكـنه من ا الـسـابق ان وصـولـه الى كـنـز اكـبـر قــدر 
نـحى اصبتهم حاالت من ن نحوا هذا ا سعادته في ح ان العـديد 
ـومـة شـعـورهم االولي بـالـغنى اذ االكتـئـاب و احلـزن الـشـديـد لعـدم د

حي هذا الشعور و يصير روتينا اعتياديا. سرعان ما 
جتنّد الشركات الكبرى كل الوسائط التواصلية احلديثة من فيسبوك و
ـزيـد لـلـحـصول عـلى انـسـتـغرام و غـيـرهـا من أجل اقـنـاعـنـا بـاقـتـنـاء ا

السعادة أو حتى االقتراب منها
وس بأن احد يستشـهد احد الـتجريديـ و هو االمريـكي ريان نيكـود
اهم االسباب التي دعته للنهج التجريدي هو شعوره الدائم باالكتئاب
رغم ان كل من حوله كان يعـتبره انسـانا ناجحـا النه في نظرهم حقق
ــكن ان يــحــلم بـه اي شــخص في حــيــاته لــكــنه كــان دائم كل شيء 
الشعـور بفجـوة كبيرة فـي حياته حـاوال بدءا مألها بـاقتناء الـعديد من
شـتـريـات االسـتـهالكيـة في سـبـيل احلـصـول عـلى شعـور بـالـسـعادة ا
متوهمة يقـول متوهمة النه كـان يجري من اجل احلصول على راتب و

يلهث الجل اقتناء اشياء.
يتساءل عـالم االعصاب االمـريكي ريك هانـسون عن سبب لـهث العديد
قتـنيات وسط مجـتمع كاجملتـمع االمريكي الذي حقق زيد من ا وراء ا
ـعـمـورة و يـرجع األمر في اعلـى معـدالت الـرفـاهـيـة في العـيش فـوق ا
ذكاء مـتقـد الى ان البـشريـة ال زالت رغم تـفوقـها الـتقـني تشـعر بـجوع
ـسـتـقـبل يجـعـلـهـا دائـمة الـسـعي لـسـد ثـغراته و متـوهم و خـوف من ا
سبـيلـهـا في الوصـول الى ذلك هـو الرجـوع بـخيـوط دمى الـبشـرية الى
ماض سحيـق حيث كان االنـسان يعيش فـاقة في كل شيء تـلك الفاقة

ال زال يصطحبها معه الى اليوم. 
هاته الـنـقطـة بـالذات هي الـتي يـستـغـلهـا اصـحاب الـشـركات و رؤوس
نـتـوجـاتهـم من اجل تسـويق اكـبـر يرى االموال الـكـبـيرة في الـدعـايـة 
سـتـثـمـر االمريـكي جـيـسي جـاكوب ان شـعـورا بـالفـرح يـنـتابـنـا عـند ا
شـراء سـيـارة اولى لــكن سـرعـان مـا جتــتـاحـنـا رغـبــة جـامـحـة لـشـراء
ـللـنا من االولى انـه ادمان حـقا يـرجع سـببه في نـظره سيـارة جديـدة 
الى برمجة عـقلية نـحن مدعوون دوما عـبر الدعاية اجلـيدة الى احلفاظ

علومات. زيد من التقنية و ا عليها باحلصول على ا
جتند الشركات الكبرى كل الوسائط التواصلية احلديثة من فيسبوك و
ـزيـد لـلـحـصول عـلى انـسـتـغرام و غـيـرهـا من اجل اقـنـاعـنـا بـاقـتـنـاء ا
ـوضة االمريكية شانون السعادة او حتى االقتراب مـنها ترى خبيرة ا
وايتهـيد ان ذلك الـلهث يرجع وراء غـشاوة تـنتابـنا جتعـل الوهم حقـيقة
نسعى وراءهـا وهم ان حيـاتنا يـنبـغي ان تشبه حـياة الـنجوم لـنحصل

على السعادة احلقيقة.
يرى خبيـر االعصاب االمـريكي سام هـاري سان انه من الطـبيعي جدا
ـاذج من النجـوم ليحتـذي بها آخرون ان تستخـدم الشركـات الكبرى 
نتـوجات التي تقـوم بالدعـاية لها دور مـشهورة كـفانيتي فيتم تسـويق ا
فير و ايسكواير و غيرها الن منتجات هاته الدور تصبح بفض الدعاية

تقنة مشاريع اغلب الناس. ا
ان الدعـايـة حـسب خـبيـرة االقـتـصاد و اجملـتـمع االمـريـكيـة د جـولـييت
شـور هي التـي لوثـت ثقـافـتـنـا دعـايـة اختـرقت ثـقـافـتـنـا عـبر االفالم و
قاهي و احلانات التي قد يظن الكتب و اجملالت و البرامج التلفزية و ا
ظان انـه يتـبـادل حـديثـا شـيـقـا داخلـهـا مع صـديق حـميـم في ح انه
ـا سقط في شـبـكة الـشـركات الـكـبرى لـترويج ـفكـرة ا حسب نـفس ا

اخلمورتستغل مدخوله لتربح اكثر.
ـتـخـصصـة في االكـتنـاز الـقهـري جـايل سـتيـكـيتي ان ترى الـدكـتورة ا
روابط عـاطــفـيــة نـبــنـيــهـا في الــصـغــر مع االشـخــاص الـذيـن يـولــونـنـا
باالهتمام سرعان ما نحولها من االشخاص الى االشياء و االغراض .
تـعــود الـدكــتـورة جــولـيـيـت هـور لــتـؤكـد ان االغــراض و االشـيــاء الـتي
نقتنـيها باستـمرار بفضل الـدعاية نسـتغني عنـها ايضا بـسرعة لنفس
السبب الن االشهار يوهمنا انها لم تـعد مواكبة للموضة حيث انها و

ان كانت ال زالت في حالة جيدة سرعان ما يتم التخلص منها.
ال الذي يـنقـلنا يرى عالم االعـصاب ريك هـانسون ان قـدر معـ من ا
من حالة الفقر الى اسـتقرار نفسي مـع قد يحقق شـيئا من السعادة
لكن التـمادي في كـنز االموال ال يـعني بـالضرورة الـزيادة في مـنسوب
السعـادة لذلك يسـتشهـد بقولـة رائعة جلـيم كاري يقـول فيهـا اتمنى ان
يــصـبح اجلــمــيع اكــثــر شـهــرة و مــاال لـيــدركــو انــهـا لــيــست االجــابـة
الصـحيـحة .”ان فلـسـفة االجتـاه الـتجـريـدي الـذي اصبح يـنـمو شـيـئا
زيد ـتحدة االمريكيـة اننا كبشر نسـعى لتحقيق ا فشيئا في الواليات ا
ــادي النه يــوهــمــنــا بـتــحــقــيق االمن لــكـن حـسـب الـكــاتب من الــربح ا
ـلك الـسـيطـرة عـلى امـكـانـيـة حتـقيق االمـريكـي باتـريك رون لـكـنـنـا ال 
ـلــكه هـو الـقــدرة عـلى انـفــاق اقل و ذلك يـســمح لـنـا ـزيـد بـل الـذي  ا
ـلـكه.يـركـز هذا االجتـاه عـلى احلـيـاة بـبـساطـة كـفـلـسـفة ـا  بـالتـمـتع 
اسـاسـيــة في احلـيـاة حــيـاة بـدون بـهــرجـة حـيــاة لـيـست ســهـلـة لـكن
ادة انه العقل بسيطة اجتاه يحاول ان ينقص من جنون اللهث وراء ا
ـتصـوفة و حيـنمـا يتـوافق مع وجدان روسـو و زهد ا
رواد االجتــاه الـــتــجـــريــدي الـــيس كل ذلك مـــدعــاة
ـشـترك االنـسـاني و االحتـفاظ للـتـفكـير في تـقـوية ا
خصـوصـيـة بصـمـات الـفكـر و الـعقـيـدة في حتـديد

هوية كل انسان?
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صـــدر الــعــدد اجلـــديــد من مـــجــلــة
الفـيصل متضـمناً مـلفاً رئـيسياً عن
قضـية اجلامـعات العـربية وتالشي
دورها الـرياديـشارك فـي منـاقشـتها
مـــفـــكــرون وبـــاحـــثـــون وأدبــاء من
مــخــتــلف الــدول الــعــربــيـة: حــسن
حـــنـــفي وعـــبــداجملـــيـــد الـــشــرفي
وتــركي احلــمــد وأحــمــد فــرحــات
ومحمد احملجـوب ورشيد بوطيب
وجــمـال حــسن وأمـيـر تــاج الـسـر
وزين عـبـد الـهـادي الـذين تـطـرقـوا
إلى األدوار الـتي لـعـبـتهـا اجلـامـعة
فـيـمــا مـضى وكــيف كـانـت تـصـنع
الــتـــنــويــر وتــربـي األحالم وتــقــوم
بـدور طـلـيعـي تنـويـري ثم تـوقـفوا
عـنـد مـا آلت إلـيه اجلـامـعـة وكـيف
يـنظـر إليـها حـالياً اجملـتمـع والفرد
مـعــاًن وكــيف دخــلت فـي عـزلــة عن
اجملـــتـــمـع بــســـبـب غـــيـــاب دورهــا
ــشــاركـ الــتــنـويــري وبــحــسب ا
ــلف فــإن اجلــامــعــة في الــوطن بــا
الــعـربي تــعـيش في أزمــة حتـصـيل
فـكري وثـقـافي تلـقي بـظاللهـا على
اجملتـمع كله.أمـا حوار العـدد فكان
ــفــكــر الـعــراقي عــبــد اجلــبـار مع ا
الـــرفــاعـي الـــذي يــرى أن حتـــديث
الـفكـر الديـني ال يتم سـوى بإشـاعة
فـــــهم عـــــقـالني مـــــتـــــســـــامح وأن
جـماعـات اإلسالم السـياسي تـفتـقر
لـــلــتــربــيــة الـــروحــيــة واألخالقــيــة
واجلـــمـــالـــيـــة. وقـــال الــرفـــاعي إن
ــســيــحــيـة» الــبــروتــســتــانــتــيــة ا
واإلسالمـــيــة تــشــتـــركــان بــإنــهــاكِ
الــديـن وإفــقــارِه مــيــتــافــيــزيــقــيّـاً
وخـــفضِ طـــاقــتـه الــروحـــيـــة لــكن
ـسـيحـيـة حرّرت الـبـروتـستـانـتيـة ا
الدولـة من الدين والـبروتسـتانـتية
اإلسالمــيـة أفـشـلت الـدولـة بـالـدين
وأفـشـلت الـدينَ بـالـدولة ?«مـشـيراً
ـتـصـوفــة تـتـفـرد إلى أن كـتـابــات ا
بأنها فـتحت آفاقاً للـتأويل تتخطى
ـغــلق لـلـنـصـوص الــفـهمَ احلـرفي ا
الديـنية .«وأجرى احلـوار الدكـتور

مــوسى بــرهـومــة. وســاهم في هـذا
الـعدد طـيب تـيزيـني الـذي كتب عن
احلـطــام الــعــربي.. رهــان خــاسـر?
وقــال فـي مــقــاله »إن الــبـــعض من
ثقـف اجته إلى (خطـوط حمراء) ا
ـــا اخلــنــوع جتــســـد الــبــؤس ور
والـيـأس وهــذا كـان مـن مـنــتـجـات
الـنــظم األمــنــيـة وإغالقــهــا أبـواب
الـتغـييـر إضافـة إلى انكـسار كـبير
في نفوس فئات كبيرة أصبحت في
قـلب الـيـأس والـبـؤس والـتـشاؤم.«
أما علي حرب فكتب عن »السلطات
الــثالث ?«وجـــاء في مـــقــاله: »قــد
ـــرء وصــــفي لـــنــــفـــسي يـــعـــجـب ا
باخلـوف واخلـجل والضـعف فيـما
أنـــا أمــــارس جـــرأتي الــــزائـــدة في
كـتـابـاتي الـنـقـديـة الـتي تـسـتـفز أو
تـصـدم الـكــثـيـرين مـن الـقـراء. فـهل
أعـوض بـالـكـتابـة عـمـا افـتـقدته في
حـيـاتـي الـعـمـلـيـة? وهل جـرأتي في
مـعـاركي الفـكـريـة هي الـوجه اآلخر

جلبني في معترك احلياة?.«
eOL²  ŸËdA

وكــتب هـشـام غـصــيب عن مـشـروع
سمير أم مشيراً إلى أنه »يتميز
ـاركسـي فـكرين ا عن أقـرانه من ا
العرب اآلخرين في أنه كـان الوحيد
بـيــنـهم الــذي كـان خــبـيـراً فـي نـقـد
اً مـبدعاً االقتـصاد الـسياسي وعـا
في هـذا اجملـال. فهـو لم يـكن مـجرد
ي في نـقـد االقـتـصـاد خـبــيـر أكـاد
ـا ساهم في تـطوير السـياسي وإ
هـــذا الـــعـــلم ووضـع الـــنـــظـــريـــات
ـفهـومات اجلـديدة فيه.« وابتـكار ا
وواصل الـناقد الـفلـسطـيني فـيصل
دراج كتابة سيرته الذاتية متحدثاً
في هـــذه احلــــلـــقــــة عن مــــحـــمـــود

درويش. 
ومـن الـــــدراســـــات األخـــــرى الـــــتي
نـشــرتـهـا اجملـلـة: »قـصــيـدة الـنـثـر
نــوعـــًا شــعـــريــاً «مـــحــمـــد بــدوي
و»روالن بارت والتحـليل النفسي«
ــــــودن و»وعـي الــــــذات حــــــسـن ا
وتـــــداعـــــيـــــات الـــــذاكــــرة «نــــورة

الـــقــحــطــاني و»قـــســوة الــشــاعــر
ونـعــومـة الــفــيـلــسـوف مـعــاذ بـني
عامر و»إدغار مـوران حتت مجـهر
ة الـشـكر الـستـرات الـصـفراء «د
و»اخلطاب الديـني من التنوير إلى
الـتـكـفـير «شـايع الـوقـيان و»وائل
حالق في مـــواجــهـــة مع اخلـــطــاب
االســتــشـراقي «الــعــربي إدنــاصـر

وغيرها.
—«uŠ dA½

ونـشــرت اجملــلــة أيــضــاً حـواراً مع
جنـيـغو واثـيـونـغو. ونـقـرأ في باب
موضـوعاً عن الـعالقة «حتقـيقات»
بــ الــســيــنــمــا واألدب وفي بــاب
حنة أرنـدت تكتب عن» :«ثقافات»
لقـائها بـالشـاعر البـريطاني دبـليو.
إتش. أودن ?«قـــــالت فـــــيه إنـــــهــــا
أصبحت متيقنة أكثر من أي وقت»
آخـر مضى أنـه تأذى من الـشـعر?«
ـقـال جـابـر طـاحـون. وغـيـر تـرجم ا

تنوعة. وضوعات ا ذلك من ا
أمــا كــتـاب الــعــدد فــكـان بــعــنـوان
ة عـلى الـقـمـر: جتارب» حـفـلـة قـد
» ستة من أبرز الشـعراء األمريكي
دراســة وتــرجـــمــة الــشــاعــرة آمــال
نـوار والـتي تـقـول أن هـذا الـكـتاب

أجنـاس وإثنيـات وثقـافات وتقـاليد
وأديان وحضـارته تقـوم على خلق
بـيـئـة إنــسـانـيـة تــتـآلف مع جـوهـر
االخــتالف والـتـعـدّد والــتـغـيّـر; تـلك
الـسـمات الـتـي عـنـهـا ينـجـم الـنـمو
واالزدهـار عـلـى مـخــتـلف الــصـعـد
ومـــنـــهــا يـــتــشـــكّل قـــوس قــزح من
اجلـمــالــيـات اإلبــداعـيــة. ومن هــنـا
فـالـشـعر األمـريـكي ال يـشـذّ عن هذه
اخللطة السحريّة; فالتنوّع خاصيّة
أصـيـلـة فـيه بـحـيث إنّ الـبـحث عن
قــواسم مـشـتـركــة بـ شـعـراء هـذه
الـهويّـة أو بـ مدارسـهم الـنظـريّة
ـا إلى الــشـعـر الـرديء يـحـيـلــنـا ر
فـحــسب; ألنّ الـفـرادة هي مـا تـمـيّـز
الشعـر اجلييد في الـذهنية الـنقدية
األمــريــكـــيــة.وتــضـــيف أنه لم يــأتِ
اخـتـيـار الـنـماذج الـشـعـريـة لـهؤالء
الشعراء عبـثيًّا; حيث حرصت على
تـرجمـة الـقـصائـد الـتي هي من ب
األهمّ واألشهر لـهم التي تدلّل على
خــــصـــــوصــــيـــــات أســــالـــــيـــــبــــهم
وشـعـريـاتـهم. وقــد اشـتـغـلت بـتـأنٍّ
ـعـاني الـزئبـقـية وتـفـانٍ مطـاردةً ا
ومــولـــيــةً مـــوســيـــقــا الـــنــصــوص
وإيـقـاعـهـا الـداخـلي عـنـايـة فـائـقـة

ـعـنى الـشـعريّ بـحـيث ال يـضنّ ا
ـوســيــقـا الــنصّ وال الــعـكس.
وتــشــيــر الــكــاتـبــة إلـى أنـهــا لن
عهودة تخوض في الصعوبات ا
ـــعــروفـــة الـــتـي يـــواجـــهـــهــا وا
ُـتــرجم عـادةً في أثـنـاء عـمـلـيـة ا
الـــنــقل مـن لــغـــة إلى لـــغــة ومن
ثقـافة إلى ثـقافـة ومن ذائقة إلى
ذائـقــة; حــيث إنّ الــتــرجــمـة وال
سيمـا الترجـمة الشـعرية تُواجِه
عــوائق »فـــوق لــغـــويــة «لـــنَــقْل
ّـا يزل اإلحسـاس الـشعـريّ وهو 
راعـشًا بـعد ومُـخْـضَلًّـا ونداوته
حتلّ كــالــنــعــمــة الــســمـاويــة في
الـــنّــفس. كـــيف نـــنــقل الـــبــراعــة
بـبــراعــة واأللـم بـألـم والــهَـوَس
بـهَـوَس إلخ...? مَـطِـيَّـتـنـا الـصدق
ـــعـــنـى أن نـــقـــوم بــــتـــرجـــمـــة
النصوص بإحساس صادق بها
ـعـنى وتــفـاعل مـعـهـا يـتـجـاوز ا
ـبـاشـر لـلـمـفردات الـسـطـحي ا
إلى مرامٍ ومـقاصد أعـمق بحيث
ترجم آفـاق مشرقة تتفـتّح أمام ا
وأسـرار مـعـتـمـة كـان لـيـحـجـبـها
اتــــكــــاؤه فــــقط عــــلـى مــــلــــكـــات

وحذلقات لغوية. 
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غرب ا

ـقبل على كـتابه اجلديد (50 عاما في عـالم النقفط  يوقع وزيـر النفط االسبـق عصام اجللـبي يوم االربعاء ا
كتبة الوطنية االردنية بعمان . - سيرة وذكريات ) وذلك في قاعة ا

 ويـسـهم في تــقـد الـكـتـاب كل من نـائب رئــيس الـوزراء االردني االسـبق جـواد الـعــنـاني وسـفـيـر الـعـراق
االسبق في عمان صباح ياس .

ـنـصب في الـعـامـ 1992-1993 وعــفي عـنه بـعـد اقـتــراحه تـوزيع الـبـنـــــزين بـالـبـطـاقـة  وكـان اجلـلـبي قـد شـغل ا
الوقودية.

لـتقى العـراقي للثـقافة والـفنون رحـيل الشاعر شاركـة عدد من االدباء والشـعراء العـراقي والـعرب يسـتذكر ا  و
ـقــبل الفـلـسطـيـني الـعراقي الـدكـتور خـالـد علي مـصـطـفى وذلك في السـاعـة السـادسـة من مـساء يـوم غـد الثــــــــالثـاء ا
وافق 12 اذار2019  في مـجمع بيـت الثقـافة والـفنون - جـبل احلســـــــ - شارع الرازي دار 20 قرب الـتوليـد والدعوة ا

عامة.

رسالة عمان
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ـنزلة جـزء أول من سلـسلة هو 
دراسات وتـرجمات -سـتسـتكمل
عـرضهـا مسـتقـبلًـا في إصدارات
الحـــــقــــة- تـــــضيء جـــــوانبَ من
ـشـهـد الـبـانورامي» لـشـعراء «ا
احلـــداثـــة األمـــريـــكـــيـــ الـــذي
يــســـتــحـــيل تـــطــويـــقه بـــرمّــته.
وتتنـاول الكاتـبة في هذا اجلزء
سـت جتـــارب شـــعـــريـــة فـــريـــدة
وبارزة أثّرت في مـسار احلداثة
في الــشّـعـر األمـريــكي في الـقـرن
العشرين. حتاول من خالل إلقاء
ـــــيــــزاتــــهــــا الــــضـــــوء عــــلى 
اذج وخـصـوصيـة كل مـنـهـا و
مـن أشــــــعــــــارهــــــا اإلحــــــاطــــــة
بـ»بـــعض «مالمح الــــشـــعـــريـــة
األمــريـكـيـة في ســيـاق تـطـورهـا
منـذ انـطالق مرحـلة احلـداثة في
أواخـر الـقــرن الـتــاسع عـشــر حـتّى
الـنصف األول من الـقـرن العـشرين
أي وصــولًــا إلـى مــرحــلــة مــا بــعــد
احلـداثـة الـتي انـطلـقت بـعـد نـهـاية

ية الثانية. احلرب العا
ها للكتاب أن وكتبت نوّار في تقد
أمـريـكا بـلـد الـتـنـوّع بـكلّ جتـلـيـاته
الـظـاهـريـة والـفــكـريـة; فـهـو خـلـيط
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اصــدر خـبـيـر الــتـرجـمــة عالء خـلـيل
نـاصـر  كـتـابه اجلـديـد  يـحـمل جـزءا
ـدة اربـعـ عـامـاً من مـسـيـرة عـمـله 
اضي امتـدت من سـبعـينـات القـرن ا
ولـــلـــعــقـــد األول من الــقـــرن اجلــاري
تميزت بالذكر مـنها لبعض نشاطاته
في مجال عـمله الترجـمي والصحفي
وكان بعنوان ( 34 مقالة مختارة لك
) وبـالــلـغــة اإلنـكــلـيــزيـة وســيـتــبـعه
اثل بالـلغـة العـربية باصـداركتـاب 
ــهــتــمـ لــتــعــمــيم الــفــائــدة عــنــد ا
ـتـحــدثـ بـالـلـغـتـ أيـضـاً حـيث وا
ـقـاالت الـتي جـاءت اتـسـعت دائــرة ا
في اجلزء األول وليـوثقـها في اجلزء
الـثـاني بـالـصـورة لألشـخاص الـذين
الـتـقـاهم في بـلـدان عـدة بـحكـم عمـله
ـلـحقـيـات الثـقـافـية  فـقـد سلط في ا
الـكــاتب في الــفـصل األول من كــتـابه
هـــذا الـــضــوء عـــلـى فن الـــتـــرجـــمــة
ـارسـتـهـا بـشكـل صحـيح وأهـمـيـة 
ــاذج نـاجــحـة وعــبــر تـطــبـيــقـات و
ويـؤكـد فـيه عـلى أهـمـيـة الـدور الذي

تـلعـبه التـرجـمة سـواءً كـانت ترجـمة
فــوريــة أو حتــريــريــة في الــتــعــريف
ـعـرفـة بـالـكـثـيـر من حـقـول الـعـلم وا
واألدب بـاعــتــبــارالــتــرجــمــة جــسـراً
لــلـتـواصـل بـ الـشــعـوب واأل في
ــســـتـــقــبل  ــاضي واحلـــاضـــر وا ا
ويــشـيــر فـيه خــبـيــر الـتـرجــمـة عالء
خـلـيل ناصـر الى الـدور الـذي تـلـعبه
أمون للترجمة والنشر في هذا دار ا
اجملــال لـيــقف طـويالً عــنـد جــريـدة "
ـتـرجــم الــعـــراقي " والـتي صـدرت ا
حــ كــان مــديـراً لــقــسـم الــتــرجــمـة
ــذكــورة وعــلى الــفــوريــة في الــدار ا
مدى خمس سنوات مـتتالية وكان له
عـمــوداً مـتـمـيـزاً بـالـلـغـة اإلنـكـلـيـزيـة
ويفـتخـر في كونه الـعمـود الصـحفي
الـــوحـــيــــد في تـــاريـخ الـــصـــحـــافـــة
الــعــراقـيــة الــذي انـفــردت في نــشـره

اجلريدة .
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 كـمـا جـاء فـي هـذا الـفـصل عـلى دور
الــتـــرجــمــة في احلـــيــاة الــثـــقــافــيــة

والـتـواصل االجـتـمـاعي مـؤكـداً عـلى
هـارات والكـفاءة في ضرورة تـوفـر ا
ـارسـة فن الـتـرجـمـة بـكل أنـواعـها
ومشـيـراً بهـذا الـصدد الى دور مـركز
ــأمـون الــعــراق لــلـتــرجــمــة في دار ا
بــاعـداده مـتـرجــمـ كـفــوئـ مـذكـراً
بأهمـية التـرجمة الفـورية باعـتبارها
أصـــعب أصــنــاف الــتـــرجــمــة وعــلى
ــهـام الــتي تــتــطــلــبــهــا والــشـروط ا
ـتــرجم الـذي الـواجـب تـوفـرهــا في ا
يــتــصــدى لــهــا عـــمــلــيــاً  وجــاء في
الـفـصل الـثـاني عـلى " أهـمـيـة الـدور
الـذي تـلـعـبه الـصـحـافـة في حـيـاتـنـا
ـلـقــاة عـلى الــيـومــيـة والــواجـبــات ا
عاتق الصحفي الـناجح  مشيراً الى
ـتـرجم الـعـراقي " من دور جـريـدة " ا
جهة والى ضـرورة إمتالك الـصحفي
بـاد األسـاسـية ـبدع لـلـشـروط وا ا
في عــلم الـصــحـافـة من جــهـة أخـرى
ألداء دوره والــــنـــــجــــاح فـي عــــمـــــله
ومنـبهاً الى الـصعـوبات والتـحديات
الـــتي تــواجه الـــصــحــفي فـي عــمــله
اليومي  ولم ينسى أهـمية االحتفال
الــســنــوي بــيـــوم الــصــحــافــة الــذي
يـــصــــادف في اخلــــامـس عـــشــــر من
حـــزيــــران وضــــرورة إيالء نــــقــــابـــة
الصحـفي وهي الـسباقـة في إحياء
ـا يلـيق بها هذه الـذكرى الـسنـوية 
ـزيـد من االهـتـمـام أن تـولي أيـضــاً ا
بــالـصــحـفـيــ الـعــراقـيــ ودعـمـهم
وحــمــايـتــهم وتـوفــيــر فـرص الــعـمل
اجلــيـــد لــهـم  كــمـــا وعـــرّج في هــذا
الـــفــصل الـى أمــور عـــدة ذات عالقــة

بـحــيــاته الــتــرجـمــيــة والــصـحــفــيـة
واإلعالمـية وأخـرى  أمـا في الـفصل
الثالث فقد خص فيه حقوق اإلنسان
مـــؤكــداً عــلى ضـــرورة حتــقــيق هــذا
ــبــدأ والــتــطــبــيق في الــعــديــد من ا
الدول التي ال تـزال تتـجاهله لألسف
ـسـاحـة واسـعـة مـسـلـطـاً الـضـوء و
واطن الـفـلسـطـيني عـلى اضطـهـاد ا
ـيدان بـسبب وضيـاع حقـه في هذا ا
مارسات العنصـرية التي تمارسها ا
ســـلـــطــــات االحـــتالل االســــرائـــيـــلي
وامـــعـــانـــهــا فـي الـــتــضـــيـــيق عـــلى
الـفـلـسـطـسـنـيـ وسـلـبـهم حـقـوقـهم
األساسية في أكثر من مجال وميدان
ـــارســـتــهـــا الـــعـــدوانـــيــة  ولـــعل 
والـعنـصـرية في مـنع الـفلـسـطيـنـي
ـــســـجـــد األقـــصى مـن الـــصالة في ا
ودخـــول احلــرم الـــقــدسي الـــشــريف
ولـغـة الـعنف واالضـطـهـاد والـقـسوة
الــتي تـمــارسـهــا ضــدهم في كل يـوم
خــيــر دلــيل وبــشـكـل عـلــني وواضح
عــلى هــمــجــتــهــا وعــدم احــتــرامــهـا

حلقوق االنسان .
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وقـد ذهب الــكـاتب الى أبــعـد من ذلك
ـزيـد من هذه حـ نـبه وكـشف الى ا
اخلـــروقـــات احلــاصـــلــة في حـــقــوق
اإلنــــســـــان في دول كـــــبــــرى تـــــدعي
ــوقــراطــيــة ومــنــهــا الــواليــات الــد
ـتحـدة االمـريـكيـة نـفـسهـا وقـد ذكر ا
أمـثـلــة كـثـيـرة حـول هـذه اخلـروقـات
وعن جـرائـم حـقـوق االنــسـان في كل
سلم بكل من ماينمار باضهادها ا

قـسـوة وبـشـاعـة مـعـرجـاً في مـقـاالته
عن ســـــلـب حـــــقــــوق االنـــــســـــان من
ـــهـــاجـــرين ومــــا يـــواجـــهـــونه من ا
اضطهـاد وقسوة وتـعذيب في بعض
البلدان االجنبية كاشفاً بوضوح عن
ــمـارسـات الــبـعــيـدة كل الــبـعـد عن ا
حـــقـــوق اإلنـــســـان في الـــعـــديـــد من
الــــبــــلــــدان الـــتـي تــــدعي دفــــاعــــهـــا
واهــتــمـــامــهــا بــحـــقــوق اإلنــســان 
وتـنـاول في الـفـصل الـرابع واألخـيـر
مواضـيع عامـة ومهـمة مـثل انتـصار
الــــــعــــــراق عــــــلى داعـش االرهــــــابي

وسـيــاسـته فـي دحـر االرهـاب
ــــركـــــز الـــــوطـــــني ودور ا
ـلـكـية الـعـراقي في حـفظ ا
الفكرية وعن جناح العراق
في اســتـرداد بــعض اآلثـار
هربة سروقة وا العراقية ا
وعن االحــتــفــال بــاخــتــيـار
بــغــداد عــاصــمـة لــلــثــقــافـة
الـعربـيـة  سـنة   2013وقد
عبر الـكاتب خبـير التـرجمة
عالء خلـيل ناصـر في مقـالة
ضــــمـن هــــذا الـــــفـــــصل عن
اعــتـزازه وافــتــخـاره بــكـونه
عــــراقـي في هــــذا الــــعــــالم (
ـــنــفــلت ) والــســائــر نــحــو ا

اجملهول . 
أمـا اجلـزء الـثـاني من كـتـابه
هـذا فـقــد احـتـوى عـلى صـورٍ
تــوثـيـقــيـة ذات دالالت مــهـمـة
تــســلط الــضــوء عــلـى نــشـاط
ـؤلف في حــقـلي الـصـحـافـة ا

والــتــرجــمــة خــصــوصــاً لــقــاءاته
الناجحـة مع كبار الـضيوف الذين
زاروا الــعـــراق من عــرب وأجــانب
سؤولـ عراقـي مـهم إضافـة 
ومن هذه الصور لقاءاته مع ياسر
عـــرفـــات وفـــيـــلي بـــرانت وادوارد
هـيـث ونـاكـاســوني ومـحــمـد عـلي
كالي وجالل الطـالـباني والـرئيس
الـــســنـــغــالي والـــعــديــد من وزراء
اخلـارجـيـة االجـانب وشـخـصـيات
مهمة كـثيرة .الكتـاب يحتوي على
صفحة باللغــة اإلنكليزيــة (140)

صدر في بغداد  2019.
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عـن دار غـراب لـلــنـشـر
والــــــــتـــــــوزيع صـــــــدر
ي لالعـالمي واالكـــاد
طه جــــــــزاع كـــــــتـــــــاب
بـعـنـوان (فـوق الـغـيوم
حتـت الــــغــــيـــوم  –من
سالطـ آل عثـمان الى
ـاليـــــــــــو سـالطـــــــــــ ا
دن والتاريخ حكايات ا
والـنـاس)ويأتي الـكـتاب
ضــــــمـن ادب الــــــرحالت
ويقع في  208صفـحات
توسط.ومن من القـطع ا

ــقــاالت الــتـي ضــمــهــا عــنــاويـن ا
الــــكــــتـــاب:(قــــبل ان تــــربط حـــزام
(ديــر مــر األم وهــضــبـة االمــان)
بخوت وحكاية (السلطان ا آيدار)
(ماليـزيا..تعايش نـائر الذهبـية) ا
(عـذاب الـنار الـشـورت واحلـجـاب)
(جزيرة جوز ومحاكمات اجلحيم)

الهند ومعبودة الرحمة).
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ومن الـكـتـاب نقـرأ الـكتـاب:( تَـمَهَّل
دنَ قـلـيـلًـا ألهـمس في أذنـيك أن ا
بــنـاسِـهــا وأن الـدولَ بـشــعـوبـهـا
وكم من مـديـنـة عـظـيـمـة الـعـمران
الهـي مــتــنــوعــة ودول كــثــيــرة ا

اخلــدمــات لـكــنـهــا تَـكــربُ الـروح
وتُــحـبط الــهـمم وتــصـيب الــنـفس
بالـكـآبـة والقـنـوط. وكم من مـديـنة
بـســيـطــة الـعــمـران ودول قــلـيــلـة
الـتـرفـيه واخلـدمـات لـكـنـهـا تُـلـهم
الروح وتُـخصِب اخليـال وتُطرب
ــدن ومـواطــنـو الــنـفــوس. فـأهل ا
الـــــــدول بـــــــأخـالقــــــهـم وآدابـــــــهم
وسـلـوكــهم وحتـضــرهم هم الـذين
يــحــكــمــون عــلى مــدنــهم ودولــهم
ــوت بـــاحلــزن أو بــاحلـــيـــاة أو ا
الـفـرح.قـبل أن تـربـط حـزام األمان
محـلقًا فوق الـغيوم بطـائرة بوينغ
عــلـى ارتــفـاع  36ألف قـدم أو 40

ألف قـــدم اعــلـم أن مــا تـــشـــاهــدهُ
وأنتَ فـوقَ الـغيـوم هـو غيـر الذي
ســتــشــاهــده وأنتَ حتـتَ الــغــيـوم
على األرض حـيث يوجـد اإلنسان.
ـدن التي تـراها وأنت تـهبط وإن ا
شــيـئًـا فـشـيـئًـا مــثل مـسـتـطـيالت
ومربـعات ومثـلثات وألـواح خُضرٍ
وزُرقٍ وحُمرٍ ووردية ورمادية هي
ــــدن الـــــتي ســــتـــــعــــيش غــــيــــر ا
تفـاصـيلـهـا وتتـحـدث مع سكـانـها
وتـتــعـامل مع بـاعـتــهـا وتـتـعـرض
حلـوادِثـها ومـفارقـاتهـا ومقـالبـها
وقـــد يـــبــدو لـك اجلـــبل األخـــضــر
جـمـيـلًـا ومـبـهـرًا وأنت تـنـظر إلـيه

من بـعــيـد لـكـنـك سـتـجـده وعـرًا
صلبًا جترحك صـخوره القاسية
وحــصــاه الــصــلــبــة بــرؤوســهـا
ــدبــبــة وأنت حتـــاول تــســلــقه ا
والـوصــول إلى قــمـتـه ). وكـانت
مـخـطـوطـة (فـوق الـغـيوم ..حتت
الـــغــيـــوم) جلـــزاع قــد حـــصــدت
اجلــائـــزة االولى في مـــســابـــقــة
نـــاجي جـــواد الـــســـاعــاتي الدب
الـرحالت في دورتــهـا الـتــاسـعـة
والتي اعلنت نتائجها خالل عام
في جلسة اقيمت في  قاعة2018
اجلـــواهــــري في احتـــاد االدبـــاء

والكتاب في العراق. غالف الكتاب
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ـركـز اإلعالمي جملــلس الـقـضـاء األعـلى عـددا جــديـدا من صـحـيـفـة أصـدر ا
القضـاء االلكتـرونية ضم لـقاء مـوسعاً مع رئـيس جنايـات ذي قار وعددا من

التقارير والقصص اخلبرية
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان العدد يتضمن أربعة عشر فرنسيا من .
عناصر داعش أمام القضاء العراقي وجهود قضائية تزيل مئات التجاوزات
العـقـارية فـي العـاصـمة والقـضـاء يقـطع طـريق االبـتزاز فـي مواقف الـشـرطة
شردون.. خدمات ضـعيفة وتشـريعات قاصـرة وإعالن تأسيس أول رابطة وا
للقاضيات في العراق ورئيس جنايات ذي قار: "الدكة" و"النهوة" تنخفضان..
تـهـم بـاإلرهـاب أغلـبهم في ومعـدل الـقتل يـرتـفع وبابل:  2000 أمر قـبض 
كـردستـان وعـامل كـهـربـاء يتـاجـر بـالـزئـبق األحـمر كـمـا ضم الـعـدد بـاقة من
قـاالت مـنـها :حمـايـة الطـفـولة  –افتـتـاحيـة عـبـد السـتـار بيـرقـدار. ورشوة ا

ناعمة إلياد محسن ضمد. وروح القانون لناصر عمران.


