
مـنهج الـتشـريح القـد بعـد أن أثبت
أن غـالـيـنـوس لم يشـرّح جـثث بـشـرية
وأن تــركـيـب جـسم احلــيـوانــات الـتي
كــان يــشــرّحـهــا يــخــتـلـف عن تــركـيب

جسم اإلنسان".
وقد أثارت مجلداته السبعة ضجة في
أوســاط األطــبـاء في الــقـرن الــسـادس
عــشــر ودحض كــبــار أســاتـذة الــطب
ــارسـيه في غـرب أوروبـا األوفـيـاء و
لـــغـــالـــيـــنـــوس مـــزاعم فـــيـــزالـــيــوس
وأطــروحــاته بـشــدة. وحـيــنــهـا شــعـر
فــيـزالــيـوس أنه مـنــبـوذ ومــكـروه مـا
حـــدا به إلـى تـــرك مـــجــال الـــتـــدريس
بـرمته. لـكن التقـدم في العـلوم الطـبية
ـغادرة بـجـامـعـة بـادوفـا لم يـتـوقـف 
فـيـزالـيـوس. إذ حـمل من بـعـده شـعـلة
الـــبـــحث الـــعـــلـــمي أطـــبـــاء من قـــسم
الــتـشــريح وغـيــره من األقـســام- مـثل
غــابــريــيل فــالــوبــيــو- أول من وصف
أنـــابـــيب فـــالـــوب وبـــارتـــولـــومـــيـــو
يــــوســــتــــاشي- أول مـن درس بــــدقـــة
تـشريح األسـنان- وسـلمـوها لـألجيال

الالحقة من بعدهم.
والـيوم تزين صـور هؤالء النوابغ من
رواد الـطب احلديث قاعة الطب بقصر

باالزو ديل بو.
وبـــعـــد خـــمــــســـ عـــامـــا من تـــوقف
فـــيـــزالـــيـــوس عن إجـــراء عـــمـــلـــيــات
الــتــشـريـح في قـاعــة مــؤقــتـة بــبــاحـة
اجلـــامــــعـــة أنـــشئ أول مــــبـــنى دائم
مـصــمم خـصـيـصـا لـتــنـفـيـذ عـمـلـيـات
الـتشـريح أمام اجلمـهور داخل "باالزو
ديـل بــو" في الـــفـــتــرة مـــا بــ 1594

و1595 بجوار قاعة الطب.
ــطــبخ" وهــو ــرشــد إلى "ا وقــادنـــا ا
غـرفـة مـطلـيـة جدرانـهـا بـألوان قـاتـمة
كـانت تُحـضر فـيهـا اجلثث لـلتـشريح.
ودخــلـنــا إلى مـســرح الـتــشـريـح عـبـر
نـفس الباب الـذي كانت تمر من خالله
اجلــثث وتـرص بـعـضــهـا فـوق بـعض

أسفل مائدة التشريح.
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وفـي ضـــوء الـــقـــاعــــة اخلـــافت رأيت
ــدرج الــضـيــقــة حــيث كـان درجــات ا
يـــجـــتـــمع أكـــثـــر من 250 طـــالب طب
ــشــاهــدة ـــتــفــرجـــ  وغـــيــرهم من ا
ـــدرج الـــتـــشــــريح. وكـــانت درجـــات ا
ـقـاعـد وال يـوجـد الـســتـة خـالـيـة من ا
الحـظـة وفوق ذلك ال مـكـان لـتدوين ا
ـدرج على شكل تـوجد نـوافذ.وصُمم ا
حـلــقي يـتـسع تـدريـجــيـا عـنـد الـقـمـة
ــصــنـوعــة من وأحــيــطت الــدرجــات ا
ا اخلـشب احملـفـور بـسـيـاج مـرتـفـع 
ـتفـرج يـكـفي ليـحول دون سـقوط ا

في حال أغمي عليهم من قسوة مشهد
الــتــشـريـح. وكـان يــحــضــر عـمــلــيـات
الـــتــشـــريح الـــتي جتــرى عـــلى ضــوء
الـــشــمــوع طـالب وأســاتــذة وأشــراف
ووجــهــاء اجملــتــمع ونــخــبــته وحــتى
الـنـبـيالت. وفي الـدرجـة العـلـويـة كان
يــــقف جــــوقـــة مـن عـــازفـي الـــكــــمـــان
شـاهد عـلى النـفوس لـتـخفـيف وقع ا
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بـــــروكـــــسـل وقـــــدم إلـى بـــــادوفـــــا في
ســبـتــمـبـر/أيــلـول عـام 1537  وحـصل
عــلى شــهـادة الــدكـتــوراة في الـطب في
ديــســمــبـر/ كــانــون الــثــاني من الــعـام

نفسه. 
وسـرعـان مـا شغل مـنـصب رئـيس قسم
الـتــشـريح واجلـراحـة بـاجلـامـعـة حـتى
مـطـلع األربعـينـيات من الـقرن الـسادس

عشر.
وفـي أثـنــاء مــقــامه فـي إيــطـالــيــا ألف
كــتـابه الــثـوري "بـنــيـة جــسم اإلنـسـان"
الذي يقع في سبعة مجلدات ونُشر في
عـام 1543.وعـرضت اجملـلدات الـسبـعة
وظـائف أعضاء اجلـسم البـشري بشرح
مـــفــصل غـــيــر مــســـبــوق مــصـــحــوبــا
بـرســومـات إيـضـاحـيـة في غـايـة الـدقـة
نـــفــذهـــا فــنـــانـــون من ورشــة الـــرســام
ديـنة البندقية حتت اإليـطالي تيتيان 

إشراف فيزاليوس بنفسه.
وفـي الـنــصف األول من الــقـرن الــثـالث
ـيالد دأب الطـبيـبان اإلغـريقـيان قـبل ا
هـيـروفيـليس وإيـراسـيسـتراتـوس على
إجـراء عـمـلـيـات تـشـريح جلـثث بـشـرية
ـدرسة اإلغـريقيـة للطب في مـدينة في ا
اإلسـكنـدرية. لكن مـؤلفـاتهمـا عن نتائج
األبـحاث فُقـدت في خضم احلريق الذي
الـتـهم مـكـتـبـة اإلسـكـنـدريـة الـتي كـانت
تـعد أهم مركز علـمي وثقافي في العالم
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لـكن تشـريح اجلثث البـشريـة فيمـا بعد
القـى مــعــارضــة شــديـــدة في الــيــونــان
ورومـــا وشــيــئــا فـــشــئــيـــا أصــبح من
احملـظـورات الثـقـافيـة في الـقرن الـثاني
يالد ولم يـجد غالـينوس بدا من بـعد ا
تـشـريح احلـيـوانـات لـكي يـفهـم اجلسم
الــبـــشــري. وبــالــطــبع لـم تــخل نــتــائج
أبــحـاثــة من أخـطـاء لــكن لم يــكن ثـمـة
وسـيلـة مقـبولـة لتـفنـيدهـا ولهـذا ظلت
افـتراضـات غالـينوس مـصدرا أسـاسيا

للمعرفة الطبية ألكثر من 1,400 عام.
وفي مـنتصف العصور الوسطى أخذت
ريـاح الـتـغـييـر تـطـيح بـاحملـظورات في
مـجال الـتشريح وبـحلول الـقرن الرابع
عـشـر أصـبح تـشريح اجلـسم الـبـشري
ــارســهـا وســيــلـة تــعــلــيـمــيــة قــيّـمــة 
ـعـلـمـون أمـام طالب كـلـيـة الطب وإن ا
كـــان لم يُـــســمح إال لـــقـــلــة من الـــنــاس
بــبــمـــارســته. إذ كــان يــجــري عــمــلــيــة
الـتـشريح عـادة طبـيب جراح ويـقتـصر
دور أطـــبــاء الـــتــشـــريح عـــلى تـــوجــيه
اجلــراح بــقـراءة نــصــوص غـالــيــنـوس
وتـنفيذ تـعلميـاته باحلرف الواحد. ولم
عـلومات يـشكك الـناس في مـصداقيـة ا
ــتـاحــة عن اجلـسم الــبـشــري إال بـعـد ا
قـدوم فيزاليوس.ويـقول زامبيري: "جاء
فــيـــزالــيــوس لــيــحـــدث ثــورة في عــالم
تــدريس الـتـشـريح. إذ كــان فـيـزالـيـوس
يــؤديه بـنـفـسه ويـشــرح لـلـطالب أثـنـاء
تـشريح اجلـثة. وبـذلك جعل من اجلسم
الـبـشـريـة كـتـابـا طبـيـعـيـا تـنـبـني عـليه
أبـحاث علم التـشريح. كما قوّض أسس

ــعــلــومــات الــديــنــيــة والــعــلـمــيــة في ا
الـعـصـور الـوسـطى أثـمـرت الـتـحـوالت
الـتي شـهـدهـا عـصـر الـنـهـضـة مـنـهـجـا
عــلــمــيــا جــديــدا يــقــوم عــلى الــفــحص

العملي والتجارب العلمية.
ويــقـول زامـبــيـري: "في هـذه اجلــامـعـة
كــان غـالـيــلـيــو يـدرّس الـريــاضـيـات في
عـصــر الـنـهـضـة ومـنـهــا نـشـر مـنـهـجه
الـكمي التجريبي الذي كان له بالغ األثر
عـلى الـطب. وكـان ويـلـيـام هـارفي وهو
أول مـن وصف اجلهـاز الدوري بالـكامل
في جـسم اإلنسان طالبا في كلية الطب
بـجـامـعـة بـادوفـا. واخـتـرع سـانـتـوريـو
ســانــتـوريــو أحــد أســاتـذة اجلــامــعـة
الـترمـومتر. وأسس جـيوفـاني باتيـستا
مــورغـاني أحــد أسـاتـذة الــتـشـريح في
اجلـامعـة علم األمـراض التـشريحي في

القرن الثامن عشر. 
وأجـريت أول عـملـيـة زراعة قـلب بـشري
في إيــطــــــالـيـا في مـديـنــــة بـادوفـا في

عام 1985.
وبــعـد مــسـيـرة  15 دقــيـقـة مـن مـحـطـة
قـطار بـادوفا وصـلت إلى "قـصر بو" أو
ــديـنــة وهـو "بـالزو ديل بـو" في قــلب ا
ـقــر الـتـاريـخي جلـامـعـة بـادوفـا وفي ا
أروقــة "بالزو ديـل بــو" وُضع األســلـوب
ـنـهجي لـدراسـة الطب الـذي أسهم في ا

تطويره ليصبح علما حديثا.
وقـد شـعـرت أن أصـداء احملـاضرات عن
ــعــادن بــالــزنـك واالكــتــشــافــات طـالء ا
سـبوقـة تتردد الـعلـميـة والطبـية غـير ا

في كل مكان في اجلامعة.
ــزدانـة ودخــلت إلى بــاحــة اجلــامـعــة ا
ـلـونـة جـدرانــهـا وسـقـفـهـا بـالـشـارات ا
الـتي كـان يـحمـلـهـا الطـالب السـابـقون
ـكان كـان لبـرهة فـفي هذا ا وتـأمـلت ا
في الـقرن السـادس عشر كـان أندرياس
فــيـزالــيـوس يــجـري عــمـلــيـات تــشـريح
اجلــثث الــبـشــريـة في قــاعــة الـتــشـريح
ـــؤقـــتـــة أمـــام جـــمــهـــور قـــوامه 500 ا
شــخص أو يــزيــد.وُلــد فــيــزالـيــوس في
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ــصــري مــوقــعــا دشن عـــدد من الــشــبـــاب ا
ـستـعمـلة إلـكـترونـيا لـبـيع وتبـادل الكـتب ا
يـحمل اسم "بوكابيـكيا" وهو أول موقع من

نوعه في مصر يقدم هذه اخلدمة.
ـوقع إنهم اخـتـاروا هذه ويـقـول مـؤسسـو ا
واجـهة ارتـفاع أسعـار الكتب مع الـطريـقة 
ـواطنـ وهو األمر تـراجع مسـتوى دخل ا
الــذي قـد يـدفع قــطـاعـا كــبـيـرا مـن الـشـبـاب

للعزوف عن عادة القراءة.
يـخـصص الـطبـيب الـبشـري سـيد بـسـيوني
بـضع ساعات أسبـوعيا من وقت عيادته في
ـمــارسـة نـشــاط مـحـبب إلى قــلب الـقـاهــرة 
نـفسه وهو الـقراءة التي يـهواها مـنذ فترة

الطفولة والشباب على حد قوله.
يــقـول بــسـيــوني إنه قـرأ مــئـات الــكـتب في
ــعــرفــيــة خــاصــة األدب أغــلـب اجلــوانب ا
والـشعـر غـير أنه يـجد صـعوبـة في العـثور
عــلى كــتــاب جــديــد يــقــرأه داخل مــكــتــبــته
الـشخـصية أو عـند أصدقـائه حتى يـتبادله
مـعــهم وهـو مـا دفـعه إلى تـأسـيس مـنـصـة
إلـكــتـرونـيـة لـتـبــادل الـكـتب من خالل نـظـام
وضـعه مع مـجـمـوعـة من زمالئه وأصـدقائه
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وتــقـوم مـبــادرة "بـوكـابــيـكــيـا" عـلى تــعـزيـز
"ثــقـافـة الـقــراءة" لـدى الـشـبــاب كـمـا يـقـول
بـــســـيـــونـي. ويـــضـــيف أن عـــادة الـــقـــراءة
صري بسبب تـراجعت كثيرا لدى الشباب ا
ارتـفاع أسعار الـكتاب نظـرا الرتفاع أسعار

األحبار والطباعة والنشر والتوزيع.
كـما أن انتـشار مواقع التـواصل االجتماعي
جـعـل الـشـبـاب يـقـضـون أغـلب أوقـاتـهم في
مـطالعـة ما يُنـشر علـيها فال يـجدون فرصة

طالعة الكتب التقليدية.
في غــضــون شــهــور قــلــيــلــة تــمــكن مــوقع
"بـوكـابيـكيـا" اإللكـتـروني من جذب أكـثر من
أربـعة آالف مشـترك وأتاح لـهم الكتب التي
يـرغـبـون في تـبـادلـهـا والـتي وصـل عـددها
وقع إلى وفـقـا آلخر إحـصاء عـلى صـفحـة ا
نــحـو 14 ألـف كـتـاب في مــجـاالت مـعــرفـيـة

مختلفة.
ـوقع أربـعـة أشـخـاص فـقط ويـعــمل داخل ا
يـرأسهم الطبـيب سيد بسـيوني الذي يتابع
عــلى مـدى أيـام األســبـوع عـدد مـن سـجـلـوا
وقع بينما يُجري أسماءهم لإلشتراك في ا
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شـخـصان آخـران تقـييـمـا للـكتب وفق نـظام
عـتـمـدة" الـتي يحـصل عـلـيـها كل "الـنـقـاط ا

كتاب بناء على أربعة معايير.
أولـهـا أن يكـون الكـتـاب أصلي "غـيـر مقـلد"
أو مـطـبوع طـبعـة "رخـيصـة" أو شـعبـية من
دون تــرخـيص من جــهـة الــنـشــر وهـو أمـر
ضـروري كـمـا يـقول مـحـمـود إسـمـاعيل من

وقع. فريق عمل ا
ويــوضح إســمـاعــيل أن مـعــايــيـر الــتـقــيـيم
تــتــضــمن أيــضـا جــودة الــكــتـاب مـن حـيث
الطباعة وحالة الغالف وعدد األوراق إلى
جـانب نُدرة الكتاب وسعره في سوق الكتب

ة. القد
تـتـعـامل هـبـة عـدلي مع مـوقع "بـوكـابـيـكـيا"
مـنـذ تـأسـيه قـبل نـحـو عـامـ وقـد سـجلت
وقع وتـمـكنت بـيـاناتـهـا الشـخـصيـة عـلى ا
من عــرض الـعــديـد من الــكـتـب الـتي لــديـهـا

بهدف مبادلتها بأخرى.
وتقول هبة إن مندوبا من موقع "بوكابيكيا"
تــوجـه إلى مــنــزلــهــا في الــبــدايــة الســتالم
الـكتب التي عـرضتها وذلـك بعد مراجـعتها
بـــصـــورة أولـــيـــة لـــلـــتـــأكــد مـن جـــودتـــهــا

وسالمتها.
وتــقــول إنــهــا اســتــلــمت بــعــد ذلـك رســالـة
ـوقع تفـيدها بـقبـول الكتب إلـكتـرونية من ا
وأن كـل كـتــاب حــصل عــلـى عـدد مــعــ من
النقاط وبذلك حصلت "هبة" على رصيد من
الـنـقاط في "مـحفـظـتهـا الذكـيـة" لدى مـكتـبة
ا مكنها من الوصول إلى أرشيف ـوقع  ا
ئات من الكتب ـكتبة التي حتتـوي على ا ا
والــــــروايــــــات والــــــدراســــــات األدبــــــيــــــة

والسياسية والنقدية.
وتـمكنت هبـة كما تقـول من احلصول على
عـدد من الروايات البـوليسية والـرومانسية
الــتي تــعـشق قــراءتـهــا وقــالت إن األمـر لم
يـكلفـها سوى  54جـنيها مـصريا (حوالي 3
دوالرات أمـريكيـة) وهي تكلـفة الشـحن عبر

وقع. الشركة التي يتعاون معها ا
وجـدت هبة ضـالتهـا في العثـور على الكتب
بـطريقة سـهلة وسعر مـنخفض نسـبيا غير
ــصـريـ يـشــكـون من ارتـفـاع أن غــالـبـيـة ا
أسـعـار الـكتـب حديـثـة الـنشـر ويـقـولون إن
بـعض دور الـنـشـر تُـغالي كـثـيـراً في أسـعار
هـــذه الـــكـــتب الـــتي لم تـــعـــد في مـــتـــنــاول
توسطة أو األقل منهم. أصحاب الدخول ا
وردا عــلى ذلك يـقــول شـريف بــكـر صـاحب
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ـا قسم ـا هي عـليه وال يـرضى  احيـانا يـرى االنـسان نـفـسه انه أعلى 
ـكان قد ظـلم وهو الله له فـيأخـذه الغـرور بالتـعالي ويـحسب انـه في هذا ا
مقـيد بـقيـود فـوالذية فـيفـكر بـاخلالص مـنهـا وعنـدما يـخـلو بـنفـسه يتـذمر
كثـيرا من هـذا العـيش الذي يـحسبـه اليالئمه اطالقـا وهذا مـا حدث لـفتاة
كنت اعـرفـهـا منـذ زمن طـويل وأتت اليّ هـذا اليـوم وبـدأت حتـكي قصـتـها
والدموع تنهمر من عينـيها بغزارة.. وهي تقول.. لم يبق لي من الرجل اال
اضية بكل حفنة ذكريات! أكوّرهـا امامي كل مساء وارحل مع حيـاتنا ا
ما فيـها من سواد وبـياض وابتـسامات واحـزان وسعادة وقـمع للكـلمات

شنقة. التي تعانق الروح مثل حبل ا
ابكي دما ألنـني كنت قاسـية علـيه اكثـر من الالزم والنني احبـبت نفسي

قبل ان احب أي كائن اخر حتى أبي!.
أبـكي دمــا الن هـذا الـرجل رحـل سـريـعــا وكـنت اشـاغــبه واعـكــر عـلـيه
حياته! كنت العب معه لعبة الـقط والفأر جملرد انني اريد ان اتسلى فقط
فال حب يسكـنني وال عاطـفة تأسـرني وال عادات وتقـاليد اعـترف بها أو

تردعني.
أنا امـرأة حـرة لـها عـلـقـهـا ولهـا شـخـصيـتـهـا ولهـا اراؤهـا في احلـياة.
ـكن ان يـتـمـلـكـني شـخص اخـر حـتى لـو كـان في يـده "عـقـد" شـرعي وال

مختوم بأبدية العالقة.
انــا من الــداخل انــسـانــة ثــائــرة عــلى كل من حــولي وال اعــتــرف بــسـ
ارسها العائلة وال بنقاء الساللة وال التفـت الى ثقافة "التضخيم" التي 
اخوتي حفـاظا عـلى التـقالـيد "العـريقـة" والشـرف الرفيـع التي جتعل من
رأة كائـنا خـائفـا مقمـوعا مـأسورا مـحكومـا علـيه بالـشنق عـلى عمود ا

التقاليد والضجر االجتماعي.
لم احترم وفاء زوجي وال عشرته التي حاول ان تكون جميلة وهادئة!

رض! لم ح نظرات االحتجاج في عيني زوجي عندما اشتد عليه ا كنت ا
أعــر نـــظــراته أي اهـــتــمـــام. كــنت انـــتــظـــر مــوته! كـي أحتــرر من الـــقــيــد
االجتماعي وامارس حياتي كيفما اريـد. لقد حبسني العقد الشرعي 30
عاما بينما أرى الدنيا رحبة وجميلة ومنتشية امامي.. وزوجي يحاول ان
ـؤطر في حـياة روتـينـية جـامدة ال حـياة فـيهـا وال انطالق ارس دوره ا

على الرغم من وفائه الشديد واحترامه اجلم لي.
مات زوجي. أحـسست بـأنـني تخـلـصت من القـيد االجـتـماعي والـشرعي.
حـزنت علـيه حـزنـا "مـصـطـنـعا" عـلى عـادة من يـفـقـدن ازواجـهن بـفـرحة!?
انـتــهت ايـام الــعـدّة الــشـرعــيـة. خــرجت الى الــدنـيــا ومـبــاهـجــهـا. وبـدأت
الـتـخـطـيط حلـيـاة احلــريـة بـكل دقـة. اخـبـرني الـطــبـيب بـعـد عـامـ بـأنـني
مـصــابــة بــالـســرطــان!. اســودت الـدنــيــا في وجــهي. ورجــعت الى كــومـة
ذكرياتي مع الـرجل الطّـيب الذي رحل قبل وقـته وكم اسعـدني رحيله في

نشوة االنطالق الى احلياة اجلديدة.
الــذكــريــات عالج.. ولــكن االهم ان تــكــون ذكــريــات طــيــبــة ال يــداخــلــهــا
الشيـطان ولعن الـله غروري الفـارغ وافكـاري اخلبيـثة التي لم أجن مـنها
غيـر الـنـدم بـعـد فـوات األوان.. واني اقـول هذا عـسى ان تـتـعظ به من هن
ـان شـبـيــهـاتي من نــاكـرات الـنـعـم ونـعم الـله كــثـيـرة وغــنـيـة واهــمـهـا اال
ان.. اللـهم الحترمنا مـنها وها انا والسمعة الـطيبة والـصحة واالمن واال

ـقال بـعـد انتـهـاء هـذه اجللـسـة مع إمرأة كتـبت هـذا ا
شــكت لي هــمــومــهــا ودمــوعــهــا فــاضت بــعــيــنــهــا
وتساقطت علـى خديها الطـري ووجههـا البيضوي
اجلمـيل جدا.. حـتى ابكـتــــني مـعهـا النهـا صادقة
في بـكـائـهـا ونــادمـة عـلى مـا فـعـــــلت حـيث اليـنـفع

الندم.
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دة مـن القـرن الـثاني كـان األطـبـاء في ا
ــيالد وحــتى نــهـايــة الــعــصـور بــعــد ا
الـوسطى يعـتقدون أن وظـائف أعضاء
جــسم الــقــرود تـشــبه وظــائف أعــضـاء
جـسم اإلنـسان. وهـذا االعـتقـاد الـشائع
كـان مـثار اخلالف بـ أطبـاء التـشريح
ــيالد وبــ فـي الــقــرن الــثــانـي بــعــد ا
الـطبيب اإلغريقي كلوديوس غالينوس
الـذي كـان مرجـعـا لعـلـماء غـرب أوروبا
والـدولة الـبيـزنطـية في كل مـا له عالقة

بالطب.
ـقـدسـات واحملـاذير الـديـنـية ورغم أن ا
والــقــانــونــيــة والــثــقــافــيـة حــالـت بـ
غـــالــــيـــنـــوس وبـــ تـــشــــريح اجلـــثث
الـــبــشــريــة إال أن مــؤلـــفــاته وجتــاربه
الـتشـريحـية التي أجـراها عـلى القرود
ـكاك ـكـاك الـبربـري وا وال سـيـمـا قرد ا
الـــريــســـوسي كـــانت نـــبــراســـا أضــاء
الـطريق أمـام األجيـال الالحقـة لتـطوير

ارسته لنحو 1,400 عام. الطب و
ثم انـطلـقت ثورة عـلميـة حطـمت جميع
ـــعــرفــة الـــقــيـــود الــتي كـــانت تــكـــبل ا
اإلنـسانية. وشـهد القرن الـسادس عشر
حتــوالت في مــنــاهج الـبــحث الــعــلـمي
الحــــظــــة أفــــرزت عــــلم وأســــالــــيـب ا
الـتـشـريح الـبـشـري بـصـورتـه احلـديـثة
ـمـارسـة احلــقـيـقـيــة ومـهـدت الـطــريق 

الطب كما نعرفها اليوم.
لــكن هــذه الــثـورة الــعــلـمــيــة مــا كـانت
لـتـنطـلق لـوال إسهـامات مـديـنة بـادوفا
اإليطالية وجامعتها في اجملال الطبي.
وتـزخر مديـنة بادوفـا بإرث فني وديني
ديـنة وأدبي حـافل واشـتهـرت بـأنهـا ا
الـتي اخـتـارهـا شـكـسـبـيـر لـتـدور فـيـها
أحــداث مـسـرحـيـتـه "تـرويض الـنـمـرة"
وعـكف فـيـهـا الـفنـان اإليـطـالي غـيـوتو
لقّب برائد فناني عصر النهضة على ا
تـزي جدران وسقف كنيـسة سكوفيني
بـلوحات جصية جـدارية تصوّر مشاهد
قدس من قـصص مستـقاة من الكـتاب ا

إحــدى دور الــنــشــر في الــقــاهــرة إن األمـر
يــخــرج عن سـيــطـرة أصــحــاب دور الـنــشـر
والـطبع والـتوزيع نـظرا ألن أغـلب اخلامات
األولـية للـكتب تُستـورد من اخلارج بالـعملة
األجــنــبـيــة وحتــديــدا بـالــدوالر األمــريـكي
والـــذي شــهــد قـــفــزات هـــائــلــة مـــنــذ إعالن
ـصـريــة حتـريــر سـعــر اجلـنـيه احلــكـومــة ا
ـصـري أمام الـعـمالت األجنـبـية قـبل نـحو ا

. عام
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ويــقــول مـحــمــد الـبَــعــلي مــالك إحـدى دور
صرية  إن أسـعار الكتب في مصر الـنشر ا
ال تـزال رخـصـيـة إذا مـا قـورنت بـالكـتب في
اخلــارج حــتى رغـم ارتــفـاع أســعــارهــا في

مصر مؤخرا.
ويـوضح الـبـعلي أن سـعـر الكـتـاب في دولة
عـربية مثل لبنان يبلغ نحو 10 دوالرات في
ـتوسط بيـنما يـبلغ متـوسط سعـر الكتاب ا
فـي مــصـر نــحــو ثـالثــة أو أربــعـة دوالرات
وفــقـا لـلـبـعــلي.ويـقـول الــبـعـلي إن من أبـرز
أسـبـاب ارتفـاع أسعـار الـكتب أيـضا حـقوق
ـؤلف والتوزيع والتي تلتهم جانبا كبيرا ا

من مــيـزانـيـة أي كـتــاب تـسـعى دور الـنـشـر
ــصــريـ لــطــبــاعــته.ويــجــد الــكــثــيــر من ا
ضــالـتـهم فـي سـوق "سـور األزبــكـيـة" وهـو
ـة أقــدم سـوق شــعـبـي لـبــيع الـكــتب الـقــد
ـسـتـعـمـلـة في قـلـب الـقـاهـرة إذ يـترواح وا
سـعر الكـتاب هنـاك ما ب 10 و 50 جـنيها
مـصـريا وهـو سعـر في مـتنـاول العـديد من

. وظف الطلبة والشباب وصغار ا
وقـد نظم العاملون في هـذا السوق الشعبي
ـة مــؤخـرا مــهــرجـانــا لــبـيع الــكــتب الـقــد
بــأســعــار مــخـفــضــة بــالــتـزامـن مع إقــامـة
مـعـرض القـاهـرة الـدولي للـكـتاب في دروته
.تـقـول هـبـة كـرم صـاحـبـة إحدى اخلـمـسـ
ـكتـبات في مـنطـقة سـور األزبكـية إن هذا ا
عاصر ثل جزءا من تاريـخ مصر ا ـكان  ا
ـثــقف الــبـاحث عن ومــتـنــفـســا لـلــشـبــاب ا
الـكـتـاب في كل اجملـاالت بـدءا من مـجـلدات
كــتب األطـفـال والـروايــات وحـتى الـدوائـر
ؤلف الـعلميـة الكبيرة.غـير أن الكثـير من ا
وأصــحـاب دور الــنـشــر يـشــيـرون بــأصـابع
االتـهام إلى مكتبات سـور األزبكية ويقولون
إنـهـا تهـدر حقـوق النـشر والـتـأليف لـلعـديد

حتى يصبح اجلو أقل إثارة للغثيان.
ويستغرق تشريح كل جثة عدة أيام في
فـــصل الـــشـــتـــاء وجتـــرى عـــمـــلـــيـــات
الـتشـريح عادة في مـوسم عيـد الفصح
ـهـرجـانـات واالحـتـفـاالت حـيث تـقـام ا
ويــكـون الــنـاس في هــذه الـفــتـرة أكــثـر
تـسامـحا وتسـاهال في تطـبيق الـقواعد
والـضـوابط االجـتمـاعـيـة وقد يـغـضوا
الــطــرف عن إجــراء عــمــلــيــات تـشــريح
اجلـثث رغم أنـهـا تـتعـارض مع الـكـثـير
ـــقـــدســات والـــثـــوابت الـــديــنـــيــة من ا

واالجتماعية.
وانـتابت اجملموعة الـتي كانت ترافقني
مــشـاعــر مـخــتـلــطـة أثــنـاء اســتـمــاعـنـا
ـرشـد لـلـعـمـلـيـات التـي كانت لـوصف ا
تُـــجــــرى حـــيث نـــقـف فـــبـــعض أفـــراد
اجملـــمـــوعـــة ضـــيّـق عـــيـــنـــيه من فـــرط
االشــمــئــزاز وبــدا أنه فــقــد اهــتــمــامه
بــاحلـديث. في حـ أن أحـد اجلـراحـ
الــذي جـاء خـصـيـصــا من كـنـدا لـزيـارة
مـحـراب الـطب كـان مسـتـمـتـعا لـلـغـاية
باحلديث عن أول مسرح تشريحي دائم
زيد. عرفة ا في العالم وكان متشوقا 
وبعد إنتهاء جولتي في جامعة بادوفا
ــديـنــة الــتي تـعج عــدت أدراجي إلى ا
ـعالم أثريـة تبرز تأثـير مديـنة بادوفا
عـــلى الــطب احلـــديث. إذ زرت مــتــحف
تــاريخ الــطب الـذي يــضم مـئــات اآلثـار
إلى جــانب شــاشــات عــرض تـفــاعــلــيـة
تـسـرد تـفـاصـيل تـطور فـهـمـنـا لـلـجسم
عمّدة البشري. ثم جتولت في األروقة ا
ـديـنـة الـتي قـادتـني من ـسـقـوفـة بـا وا
كــنـيـسـة سـانت أنـطــونـيـو إلى حـديـقـة

لحقة باجلامعة. النباتات الطبية ا
وأقيمت حديقة النباتات في عام 1545
وأدرجـتـهـا مـنظـمـة الـيونـيـسـكـو ضمن
ي وكـان طلبـة كلية قـائمة الـتراث العا
الـطـب يـعـتـمـدون عـلـيـهـا في دراسـتـهم
لـعــلم الـنـبـات وال سـيـمـا عـنـد اخـتـبـار
قــدرات بــعض الــنـبــاتــات عـلـى الـعالج
ـــداواة. ودخــلـت أنــواع عـــديــدة من وا
الـنـبـاتـات إيطـالـيـا عـبر هـذه احلـديـقة
مــثل زهـرة دوار الــشـمس والــبـطـاطس
والــــســـــمــــسم وزهـــــور الــــيــــاســــمــــ

والبنفسج.
ويـــقــول زامـــبـــيــري إن األوروبـــيــ لم
يـــعـــرفـــوا الـــقـــهـــوة إال من خـالل هــذه
احلـديـقة أيـضـا ويضـيف: "لم يـرد ذكر
الــقــهــوة في أوروبــا إال في كــتــاب "عن
ـصـري" الـذي ألفه بـروسـبـيرو الـطب ا
ألـبيـني في القـرن السادس عـشر وكان

يشغل منصب مدير احلديقة".
وبــعــدمــا غــادرت حــديــقــة الــنــبــاتـات
اســتـرجــعت عــبـارة قــرأتــهـا في كــتـاب
"أصــول الـعــلم احلــديث من عـام 1300
إلـى 1800 الــــــذي ألـــــفـه هـــــيــــــربـــــرت
بـاترفيـلد أستاذ الـتاريخ ونائب رئيس
جامعة كامبردج في عام 1959 إذ قال:
ــنـح مــكـــانـــا لــقب "لـــو جـــاز لــنـــا أن 
"مُـنطـلق الثـورة العـلمـية" فـليـس هناك
عـــلى وجه األرض مـــكـــانــا أحق بـــهــذا

اللقب من مدينة بادوفا".

من الـكـتب "الـرائـجـة" شـعـبـيـا وبـ أوساط
الـشباب عن طـريق طباعتـها دون احلصول

ؤلف أو دار النشر. على إذن ا
ويــــقــــول يــــوسـف أنــــور صــــاحب إحــــدى
ـكتبات في سور األزبكـية إنهم ال يقومون ا
ا عاصرة وإ بإعادة طبع أو نشر الكتب ا
الـكـتب التي لـم يعـد لـها حـقوق لـلـمؤلف أو
ــرور الـــســنــوات أو بــعض دور الـــنــشــر 
ـترجمة لـكبار أدباء الـروايات الكالسـيكية ا
الـعـالم مـثل تـشارلـز ديـكـنز أو تـولـسـتوي
وغـيرهم.ويؤكد يـوسف أن السوق أصبحت
ـاضـية بـسبب رائـجـة كثـيرا خـالل الفـترة ا
عـودة الـشـبـاب بعـد ثـورة يـنـاير 2011 إلى
عـادة الـقـراءة بـغـرض الـتـثـقـيف والـتـعرف

على جتارب وحضارات العالم اخملتلفة.
كــتب ســور األزبـكــيــة لـيــست رخــيــصـة في
ـطـلق الـعام فـهـناك كـتب تـتعـدى قـيمـتـها ا
مــئــات بل آالف اجلـنــيــهـات. وتــقــدر قـيــمـة
الــكــتـاب وفــقـا لــنــدرته وتـفــرد مــوضـوعه
خـاصـة إذا كـان من اخملـطوطـات الـنادرة أو
ة الـتي توقفـت طباعـتها مـنذ سنوات الـقد

طويلة.

ـيـز بــأدق الـتـفـاصـيل. لــكن أبـرز مـا 
ــديــنــة الـــواقــعــة فـي شــمــالي هـــذه ا

إيطاليا هو أنها مهد الطب احلديث.
وظـلت مدينـة بادوفا الـتي كانت يوما
مـا مـنـطـقة حـكم ذاتي مـركـزا لـدراسة
الـطب وفـروعه لـقـرون عدة. ولـتـرسيخ
هـذا الـتـراث تـأسست جـامـعـة بـادوفا

في سنة 1222. 
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ـــوذجـــا فـــريــدا وكـــانت اجلـــامـــعـــة 
لـلـتـسـامح الديـني والـبـراعـة منـقـطـعة
النظير في علم التشريح حتى بعد أن
تــولى مــقــالـيــد احلــكم فـيــهــا لـوردات

أسرة كرارا في القرن الرابع عشر.
وعـندمـا استـولت جمـهوريـة البـندقـية
عـــلى مــديــنـــة بــادوفــا في عــام 1405
حــافـظ الــبــنــدقــيـــون عــلى اجلــامــعــة
لـتصـبح مـركزا تـعلـيمـيا لـلجـمهـورية
وكـــانت اجلــامــعـــة تــدار حتت شــعــار

حرية التدريس والبحث العلمي.
يـقول فـابيـو زامبـيري أسـتاذ مـساعد
لـتـاريخ الـطب بـقـسـم القـلـب والـصدر
واألوعــيــة الــدمــويــة في كــلــيـة الــطب
بــجـامـعــة بـادوفـا: "أدركت جــمـهـوريـة
الـبـنـدقـيـة آنذاك أن اجلـامـعـة سـتـتيح
لــهـا الـفـرصـة لـذيــوع شـهـرتـهـا ولـفت
األنـــظــار إلى إجنـــازات حــكــومـــتــهــا
ولـذلك عمـدت البـندقيـة إلى استـقطاب
أفـــضـل األطـــبـــاء من جـــمـــيع أنـــحـــاء
أوروبـا الــذين أغـرتـهم حـريـة الـبـحث
الـعلمي الـتي تعـهدت اجلامـعة بكـفلها
لـــهـم. وجـــذبت شـــهــــرة أســـاتـــذتـــهـــا
الالمـــعــ صـــفــوة الـــطالب مــحـــلــيــا

يا". وعا
ومـع الوقت أصـبـحت جـامـعـة بـادوفا
ا يـصـفه زامـبيـري "بـالنـهـضة مـركـزا 
الـعلمية" التي مـثلت أحد أركان عصر
الـنهضة.وأحـدثت هذه الثورة الـعلمية
حتــــوال جـــذريــــا في طـــرق حتــــصـــيل
ـــعـــارف. فـــبــــعـــد أن كـــانت الـــكـــتب ا
الــنـظـريـة مــصـدرا أسـاسـيــا السـتـقـاء
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ـوضـوع نـابـعـة من حـجم اآللـم الـذي نـعـانـيه من تـمـسك الـبـعض حـيـويـة ا
ا يدعونا للبحث عن اجملموعة بكراسي السلطة رغم فشلهم في اآلداء  
غادرة السحرية التي يـتمتع بها كرسي الـسلطة ويجعل من يـعتليه اليود ا
 يـقـول اطـباء الـنـفس اي حـاكـم او مـسؤول او رئـيـس مؤسـسـة يـبـقى في
حدود مسـؤوليته اكـثر من ثمـان سن شـخصيـته تتغـير  ويصـبح الصقاً
في الكـرسي  ويـعتـقد انهُ مـبـعوث الـعنـايـة اآلالهيـة لتـخـليص الـشعب من
الذُل والهوان   وان  الله ارسلهُ هبة للـناس ومُنقذاً  لهم  ويشعر ان الله
سـؤوالن  عن مساءلته امـا الشعب فال  يحق له والتأريخ همـا الوحيدان ا
ـسـاءلة   ويـعتـقـد انهُ الوحـيـد الذي يـعـرف الداء والـدواء  واي مواطن با
ينتـقد مسـؤول على سَدَّة احلـكم   يعد خـائناً  وال يـريد االستـقرار للـبلد 
بـعوث سـؤول او ا ـقراطـي ان ينـهض على يـد ا بل اليريـد للـمشـروع الد
اآللهي كما يعتقـدون  ويلتصق بهم هروين الـسلطة  اي أدمان الكراسي
 وكل اآلراء الـتي تـخـالفـه حتـى وان كانـت شعـبـيـة فـبـنـظـره انـهم يـريدون
سؤول  وهو في حتطيم البـلد وتدميـره  في بعض االحيان يـخرج عليـنا ا
ـشـهد قمـة الـنـبل واالخالق يُقَـبل االطـفـال ويتـواضع مع الـكـبـار  ونراه 
أخر يتحدث بعنجهيه ويرتكب االخطاء التي تصل الى حد اجلرائم  لذلك
قراطية التي حتترم ارادة شـعوبها يُثبت في  الدستور مدة في الدول الد
احلكم بثمـاني سنوات  غـير قابلـة للتـجديد مثل امـريكا  امـا في البلدان

النامية فيتحول الدستور في خدمة احلاكم .
عندمـا نتـحدث عن الـسلـطة علـينـا ان نثـبت مبدأ الحـياد عـنه " ان السـلطة
طلـقة مـفسـدة مطلـقة وكـرسي السـلطـة الدائم وهم وخيـال فكـما يـقال لو ا
ا وصلت أليك وسنة احلــــياة هي التنوع والتـــــغير وتبادل دامت لغيرك 
ـلك ورأس احلـــكـمـة مـخـافة ـواقع وتـعاقـب األجيـــــال والـعـدل أسـاس ا ا

الله.
ولـو حَــكمَّ االنــسـان عــقـله لــعـرف أن الــسـلــطــة تـكــلـيف ال تــشـريف  وأن
مسؤولـيتها كـبيرة وحـسابهـا عسيـر   وقد يكون  مـقعد الـسلطـة الدنيوي
يـذهب بـصـاحـبه الـى الـنـار والـعـيـاذ بـالـلـه ان لم يـحـسن الـتـصـرف  وأن
سـؤولية اليـتحـملـها  إال من يـتمـتع بإرادة واعـية وحـكمـة واسعـة ورباطة ا

جأش وسعة صدر وبعد نظر ورؤية شاملة. 
ن يعتلي كرسي السلطة  يرتفع بقيمة الكرسي ويجعل منه الرمز كثير 
تـميـزة التي يـسخـرها خلـدمة الكـبيـر بحـسن األداء واإلجنازات الـعمـليـة ا
الناس  ويصـنع تأريخهُ بتـميز ادائه ويتـرك بصمة يُـشار لها بـالبُنان وهو
في السلـطة او خارجـها لسـفرهِ العـملي الذي سـيكون قدوة ومـضرب مثل
ن يسـيـر على نـهجـه  وهنـاك اشخـاص يـتوارون خـلف الـكراسي بـسبب
ضعف شخصيتهم  وسوء إدارتهم وقلـة خبرتهم وضيق أفقهم  فيحاول
ثل الكـرسي أن يصـنع منه شـيئـا ولكـنه هو ال شيء  لـذا دائمـاً نتـداول ا
نـاسب) كي النرتـكب خطـأً بحق ـكـان ا ـناسب في ا وروث (الـشخص ا ا
كرسي الـسلـطة اخملـصص خلدمـة الشـعب  وبحق الـشخص الـغيـر  كفؤ
باجلـلـوس عـلـيه وحتـمـله مـسؤولـيـة ارتـكـاب االخـطاء  وال طـائل من ورائه

سوي اخلسارة والتدهور في موقع إدارته .
وهنـاك الشـخص الذي يـخـتبئ حتت الـكرسي فال يـراه أحد ,وال يكـتشف
عـجـزه أحـد ويـظل في مـوقـعه حـتي يـحل مـوعـد رحـيـله بـنـهـايـة خـدمـته أو
بوفاته ,فال أثر له حتت الـكرسي وال بـعد الـفراق ,وهنـاك الشـخص الذي
يرفض اجللوس علي الكـرسي بل يظل يتحرك حوله ويـدير عمله  باحلركة
واإلشراف وزيـارات مـواقع العـمل والـوقوف عـلى جـميع األمـور صـغيـرها

وكبيرها  
ـسـؤول   ولـكن أسفي وجتربـتنـا في الـعراق غَـنيَّـة بـكل انواع الـرجال ا
انا انظر الى النتائج على كل الصعـد في البلد ان كانت خدمية او صحية
او تـعـلـيـمـيـة او أمـنـيـة  ألشـيــر بـعـد ذلك الى جنـاح االخـتـيـار من عـدمه 
اتـمـنى ان نـتـعض من جتــــربـة خـمـسـة عـشـــــر عـام من الـتـراجع بـسـبب
احملـــاباة " والـسياسـة االسترضـــــائيـة " التي اعتــــمدت تقـسيم السـلطة

ـكــــــونــات وحـــــجــوم احــزابــهـا ال عــلى عــلى اســاس ا
ـسؤول  فكــــانت اخملارج أساس الكـــفاءة ووعي ا
ـــــــداخل  لــــذا لـــــــيس من التـــقل ســـــــوءاً عـن ا
ــراجـــــــعـــة بل هـــي من ــعــــــيب االعــــــتـــذار وا ا
اخالق الفرسان  ان نـبـــحث عن السبل الـكـــفيلة

للنجاح .


