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األول  الـــحـــب  هـــو  األول  الـــكـــتـــاب 

للكاتب وعــلــى رغــم مــا قــد يحتويه 

من عثرات، فإنه يبقى تجربة فريدة 

الزاوية  وذكـــرى ذات سحر خـــاص، فــي هــذه 

نستعيد هذه التجربة التي ال تنسى في حياة 

وبراءتها  بساطتها  بــكــل  الــكــاتــب 

وجنونها وعثراتها.

صـــــــــالح قــــنــــصــــوه: 
أساس  العلم»  «فلسفة 
الفلســفي مشـــروعي 

صــالح قنصوه واحــد من من أملــع اساتذة 

النقد الجمالي في مصر، صدرت له مجموعة 

من الكتب، سواء من تأليفه او ترجمته، لكن 

كتابه األول ظل تميمة الحظ التي فتحت له 

اخرها  كان  املعرفة واملجد،  كبيرا من  مسارا 

حــصــولــه الــعــام املــاضــي عــلــى جــائــزة الدولة 

التقديرية. عن هذا الكتاب يقول:

لــي كــان اسمه  اول كــتــاب مــؤلــف بالنسبة 

«فــلــســفــة الـــعـــلـــم»، وهــــو كـــتـــاب بـــقـــدر مـــا هو 

الــى قلبي بقدر مــا كــان حسن الحظ،  محبب 

فــقــد نــشــر فـــي عــــدة طـــبـــعـــات، كـــانـــت طبعته 

للطباعة  الــثــقــافــة  دار  فــي  عـــام ١٩٨١  االولــــى 

فــي لبنان،  الــتــنــويــر  ثــم طبعته دار  والــنــشــر، 

ثم دار قباء، ثم مكتبة االسرة التي حققت له 

ذيوعا وانتشارا كبيرين من، وقد ترجم الى 

االنكليزية، كما انني حصلت عنه على جائزة 

الدولة التشجيعية عام ١٩٨١، وهو ليس اول 

كــتــاب اضــــع اســمــي عــلــيــه، فــقــد ســبــقــتــه عدة 

لم  جانب  من  لكنها  بترجمتها،  قمت  اعمال 

تكن تأليفي، ومــن جانب اخــر كانت من باب 

«اكـــل الــعــيــش» وتــوفــيــر مــصــدر لــلــدخــل، ومن 

ثم لم اشعر بقربها الى قلبي مثلما حدث مع 

«فلسفة العلم». وهو عمل كنت افكر فيه طيلة 

اعدادي رسالتي املاجستير والدكتوراه اللتني 

املعتاد  االكــاديــمــي  بالجانب  فيهما  التزمت 

تحت اشراف اساتذتي، لكنني في هذا العمل 

اتــخــذت مــســارا جــديــدا، وهــو تبني او تقديم 

وجـــهـــة نــظــر مــعــيــنــة ثـــم الـــدفـــاع عــنــهــا طيلة 

الكتاب. بالطبع كان لرسالتي في املاجستير 

«فــلــســفــة الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة»، ورســالــتــي في 

االجتماعية»،  الـــعـــلـــوم  «فــلــســفــة  الـــدكـــتـــوراه 

اثرهما في عملي هذا. وهو عبارة عن دراسة 

فلسفية للعلم ومناهجه ومدارسه ونظرياته. 

بــالــنــزعــة االنسانية  فــيــه  وقــــد كــنــت مــؤمــنــا 

للعلم، وهــذا مثل لي تحديا في اثباته، فمن 

بنزعتها  تمتاز  واآلداب  الفنون  ان  املــعــروف 

االنــســانــيــة والــذاتــيــة، لكن ان يــحــدث هــذا في 

الــعــلــم، وهـــو الــوجــه االكــثــر حــيــاديــة او هكذا 

يــجــب، فــي عمله ودراســـتـــه ونــظــريــاتــه  فهذا 

القيمة.  مــن خــالل نظرية،  اثباته  مــا حــاولــت 

وانـــا اعــتــقــد، بــاالضــافــة الــى انــه عمل معرفي 

انـــه ايــضــا عــمــل مــمــتــع، وقـــد مــثــل لــي الكتاب 

الفلسفية  حــيــاتــي  فـــي  االســــاســــي  املــــشــــروع 

والفكرية، وعلمني وشجعني على أال اتحدث 

عــن املــذاهــب الفكرية بقدر الــدفــاع عــن وجهة 

نــظــري الــخــاصــة، ومـــن ثـــم عــلــمــنــي ان يكون 

لي وجهة نظر خاصة، وانــا اعتبره املدرسة 

والقدرة  الفلسفة  فيها  تعلمت  الــتــي  االولـــى 

على تكوين وجهة نظر خاصة.

فقد اصدرت  املاجستير  فــي  رســالــتــي  امــا 

ا مــنــهــا فــيــمــا بـــعـــد فــــي كـــتـــاب بعنوان  جــــــزء

الــقــيــمــة»، بــيــنــمــا صـــــدرت رسالتي  «نــظــريــة 

للدكتوراه في كتاب بعنوان «املوضوعية في 

الــعــلــوم االنــســانــيــة». وانـــا لــي اآلن احــد عشر 

كتابًا مؤلفًا، واثنا عشر كتابًا مترجما، لكن 

الــعــلــم هــو اول كــتــاب مــؤلــف وضعت  فلسفة 

عليه اسمي ومازال االعز الى قلبي.

صبحي موسى

العظمى  الـــغـــالـــبـــيـــة  ان  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى 

يــتــم تصنيفهم تحت  الـــدانـــمـــرك  مـــن ســكــان 

فإن  اللوثرية،   االنجيلية  املسيحية  الديانة 

فـــي مجريات  الـــديـــن ال يــعــد عـــامـــال مـــؤثـــرا 

الــحــيــاة الــيــومــيــة، كما ال يــتــداخــل الــديــن مع 

السياسة بأي شكل حيث ان الدانمرك دولة 

الدستورى،  امللكى  بالنظام  تأخذ  علمانية 

وبـــاالضـــافـــة إلـــى االغــلــبــيــة الــلــوثــريــة توجد 

هناك اقلية بروتستانتية وكاثوليكية.. ومع 

الدانمركية  والــحــكــومــة  املــواطــن  ذلــك فحس 

يــراعــي مــشــاعــر املــســلــمــني فــي كــل شـــيء، مع 

العلم بأن كثيرا من املهاجرين إلى الدانمرك 

فـــي الـــســـنـــوات االخـــيـــرة هـــاجـــروا كالجئني، 

ان تطأ قدماك شــارع نيربرو جاد  وبمجرد 

يتملكك شعور  الــدانــمــركــيــة  الــعــاصــمــة  فـــي 

جارف بأنك في احدى مدن الشرق االوسط.. 

املحال التجارية واملطاعم واملقاهي والوجوه 

السمراء والسيدات املحجبات على اختالف 

درجـــــة حــجــابــهــن، والـــشـــبـــاب الـــــذي ينتمى 

اغلبه للشام او العراق، فتجد الفتات باللون 

االحــمــر الــقــانــى بــعــنــوان «اســـــواق البصرة» 

ومحالت التبغ وعلى رأسها املعسل املصري 

من  اكثرهم  والزبائن  والشيشة  والبحريني 

الــدانــمــركــيــني املــولــعــني بـــالـــعـــرب، كــمــا تجد 

بــاســم «اسواق  الــعــربــيــة الفــتــة ملــحــل  باللغة 

تقدم  التي  اللبنانية  املطاعم  وايضا  آيــات» 

الــفــالفــل والـــشـــاورمـــا والــتــي كــتــب بجوارها 

«اهـــــال وســــهــــال». كــمــا لـــم يــنــس الــــعــــرب  في 

كوبنهاغن حبهم للمجوهرات، فتجد الفتات 

باسماء ايضا عربية لـ «مجوهرات الحسني». 

و«مــــــجــــــوهــــــرات الــــــــزهــــــــراء» و«مـــــجـــــوهـــــرات 

الرسول». كما ان هناك صالونات مخصصة 

للسيدات»  مـــنـــى  «صـــــالـــــون  كــــــ  لـــلـــســـيـــدات 

القاهرة»  و«صــــالــــون  ســـالمـــة»  و«صــــالــــون 

و«صالون السليمانية».

االزمة  بعد  كوبنهاغن  مايميز  اهــم  لكن 

الــكــاريــكــاتــيــريــة هـــو االســـتـــمـــاع الــــى «مدح 

الرسول»! حيث يرتفع صوت االذان مدويا 

مـــن الــحــنــاجــر الــشــابــة املــصــاحــبــة للمنشد 

الـــــســـــوري  عـــمـــاد رامــــــــي، وذلــــــك عـــلـــى بعد 

دقـــائـــق مـــن مــبــنــى الـــجـــريـــدة الـــتـــي حاولت 

ة لــلــرســول صــلــى الــلــه عــلــيــه وسلم.  االســـــاء

ولعل ردة الفعل العنيفة تجاه نشر الرسوم 

العالم  في  للرسول  املسيئة  الكاريكاتيرية 

االســــالمــــي هــــي الـــتـــي حـــــدت بـــالـــعـــديـــد من 

الهيئات واملنظمات االهلية والحكومية هنا 

الــعــديــد مــن املبادرات  الــدانــمــرك لتبني  فــي 

االسالمى  بالدين  الــدانــمــرك  ابــنــاء  لتعريف 

املركز  قيام  واهمها  االســالمــيــة.  وبالثقافة 

الدانمركى للثقافة والتنمية باقامة معرض 

فــي كــوبــنــهــاغــن حـــول االســــالم، حــيــث شهد 

املعرض سوقا للكتاب االسالمي ومعرضا 

للخطوط العربية واستضافة لفرق االنشاد 

الديني من تركيا وسلسلة من املحاضرات 

حـــــول اســـهـــامـــات الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة في 

الفنون والعلوم.

رأي الشارع الدانمركي

القانونى  بـــمـــفـــهـــومـــهـــا  الـــــشـــــارع  كـــلـــمـــة 

التشريعات،  يــضــع  الـــذى  او  املــشــرع  تعني 

الشارع  الــى رأي  الكاتب يضيف هنا  ولكن 

املؤسفة  الكارتون  احــداث  تجاه  الدانمركي 

وقد كثرت الندوات حتى بعد اعــادة انتاج 

االزمــــة خـــالل االيــــام املــاضــيــة، فــالــنــاس في 

الـــدانـــمـــرك كـــانـــوا فـــي حـــالـــة اســـتـــغـــراب لرد 

االســالمــي، حيث  العالم  فــي  العنيف  الفعل 

قــالــت احــــدى املــشــاركــات الــدانــمــركــيــات في 

احـــدى الـــنـــدوات «اذا كـــان الــبــعــض هــنــا في 

الدانمرك يعتقدون أن بعض اتباع ديانة ما 

يعيشون في العصور الوسطى، فهل يعنى 

ذلك ان نسيء اليهم او نجرح مشاعرهم؟! 

وقــالــت اخـــرى: «لــيــس لدينا عـــادة ادماج 

الــحــيــاة، الحياة هنا مدنية جدا  الــديــن فــي 

العملية،  بحياتنا  عــالقــة  لــه  لــيــس  والــديــن 

لدينا مشكلة  انه سوف تكون  اعتقد  ولكن 

فــي مــمــارســة الــديــن فــي الــحــيــاة الــعــامــة في 

املستقبل، وال بد ان تكون لدينا نظرة اخرى 

إلــى هــذا املــوضــوع مــع تــزايــد اهمية الدين 

لدى الجماعات العرقية املختلفة».

واضافت ثالثة: «هل تم نشر هذه الرسوم 

لقد  نعم  عــمــدا؟  املسلمة  الجالية  ملضايقة 

ة، انا دانمركية ولكن اعتقد  تعمدوا االســاء

ويعتقدون  جــدا  مــغــرورون  الدانمركيني  ان 

انــهــم افــضــل نــاس فــي احــلــى بــلــد. ولــكــن اذا 

كان دينك يمنعك من شرب الكحول فأعتقد 

ان هــــذه مــشــكــلــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــــك، الن 

ابسط شيء هنا في الدانمرك هو ان تدعى 

الحتساء البيرة مع شخص مــا. اضــف الى 

ذلك ان وسائل االعالم في الدانمرك دائما ما 

تصب في غير مصلحة االقليات».

وهذه اقوال الدانمركية املسلمة: «انا ادفع 

الضرائب واحترم القانون واحترم الدانمرك 

مــــاذا افــعــل اكــثــر مــن ذلـــك الكــــون مندمجة؟ 

اسوأ  يعيشون  العرقية  االقــلــيــات  ابــنــاء  ان 

أي محفل  فــي  تمثيلهم  يــتــم  حــاالتــهــم، وال 

ودائما املطلوب منهم الدفاع عن انفسهم».

ويـــلـــقـــي الـــكـــاتـــب بـــاالتـــهـــام عــلــيــنــا نحن 

اكـــبـــر شركة  قـــائـــال: «تــخــيــل ان  املــســلــمــني، 

الــعــالــم هــي شركة  الــطــائــرات فــي  لتصنيع 

الـــنـــور، ومــقــرهــا «الـــحـــديـــدة» بــالــيــمــن، وان 

اكــبــر مــركــز البـــحـــاث الــفــضــاء فـــي ماليزيا 

الواليات  هـــو  االنـــتـــرنـــت  فـــي  املــتــحــكــم  وان 

الدولى مقره  البنك  املتحدة االسالمية وان 

الواليات  فــي  جــامــعــة   312 وان  نــواكــشــوط 

املتحدة االسالمية تم تصنيفها بني افضل 

500 جامعة حول العالم، وان حجم املعونات 

الخارجية للدول الفقيرة بلغ العام املاضى 

47 مليار دينار اســالمــي.. فهل سيستطيع 

احد ان يسيء الينا او يتعرض لنا؟!

أحمد محمد يوسف

كتاب برؤية جديدة من قلب الدانمرك يثير بلبلة وجدل كبيرين
قبل أزمة الرسومات الكاريكاتيرية املسيئة للمسلمني لم نكن نعرف شيئا 

املختلف  الكتاب  هــذا  لكن  وألبانها!!  ابقارها  عن  يهمنا  ما  اال  الدانمرك  عن 

الهجرة، والذى  الباحث املتخصص في شؤون  الزهري  أيمن  للدكتور  واملثير 

عمل باحثا زائرا باملعهد الدانمركي للدراسات الدولية في كوبنهاغن خالل الفترة من 

ابريل الى يوليو 2006 اي بعد االزمة الكاريكاتيرية التي تعود الى 30 سبتمبر 2005 

يكتب مالحظاته واستكشافاته وايضا شهادته حول املجتمع الدانمركي وحياة الجاليات 

العربية في مدينة كوبنهاغن عاصمة الدانمرك.. وكيفية النظرة للثقافة االسالمية من 

الرسامني  (وليس  الدانمركى  للشعب  الحقيقية  الرغبة  ينقل بجرأة  الدانمرك. كما  قلب 

وفصول  ثنايا  فعبر  االسالمية،  املجتمعات  حياة  انماط  على  التعرف  في  املهرطقني) 

الكتاب يتحدث الكاتب عن حياة الدانمركيني، وحياة املسلمني في الدانمرك، كما يسأل 

السؤال املخفي: كيف تنصر رسولك؟ كما يجيب عنه بطريقة غير مرئية، مشيرا الى 

اهمية ان يكون للمسلمني مكان في النظام العاملى الحضاري حتى تنتهي حالة عدم 

الرضا السائدة في املجتمعات االسالمية نتيجة الظلم الواقع على العرب 

واملسلمني في اوروبا والغرب!!

¢ « L Ò¢ « L Ò¢ù«∏L ÒN

التجربة الدانمركية.. تداعيات ما بعد األزمة

الــدار العربية للعلوم – نــاشــرون، صــدر حديثا كتاب  عن 

«الــتــديــن الــجــديــد: مــحــاولــة لفهم الــظــاهــرة واألبـــعـــاد» ملؤلفه 

وسام فؤاد.

الكتاب يناقش عدة اسئلة حول ثالثة مصطلحات ألحت 

عــلــى اذهــانــنــا خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، مــع حــــدوث طــفــرة في 

الحالة االعالمية العربية عبر مدخل الفضائيات واالنترنت، 

هي «التدين الجديد».. «الدعاة الجدد».. املتدينون الجدد».

ويــتــســاءل عــمــا يــجــمــع الـــدعـــاة الــجــدد امــثــال عــمــرو خالد 

والــحــبــيــب الــجــفــري ونــبــيــل الــعــوضــي وخــالــد الــجــنــدي؟ وما 

خصائص الخطاب الــذي وفــق بــني هــؤالء الــدعــاة والشرائح 

هذا  عــالقــة  عــن  ومـــاذا  مجتمعاتهم؟  فــي  العليا  االجتماعية 

الخطاب بالحركة االسالمية وخطابها؟

األميركي  الــــغــــزو  مـــنـــذ  األولــــــــى  لـــلـــمـــرة 

للعراق، يخرج أحد ٍأقرب املقربني واملوالني 

لــــلــــرئــــيــــس بــــــــوش وتــــشــــيــــنــــي واملــــتــــحــــدث 

مكليالن  ســكــوت  األبــيــض  للبيت  الــســابــق 

أثــار زوبعة سياسية  عن صمته في كتاب 

وإعالمية في واشنطن، اتهم فيها صراحة 

رؤساءه السابقني بخداع وتضليل الشعب 

األميركي وتسويق مبررات خاطئة لتبرير 

غزو العراق.

وبرغم من صدور كتب كثيرة في اآلونة 

األخيرة ملسؤولني أميركيني بارزين عملوا 

انــتــقــدوهــا بعد  ثـــم  األمــيــركــيــة  اإلدارة  فـــي 

خروجهم من مناصبهم، فان كتاب سكوت 

ماكليالن يكتسي طابعًا خاصًا لكونه كان 

األميركية  اإلدارة  باسم  الرسمي  املتحدث 

وعــــمــــل بـــشـــكـــل وثــــيــــق إلــــــى جــــانــــب بوش 

وتشيني واطلع على أدق التفاصيل داخل 

الحلقة الداخلية املقربة من الرئيس ونائبه. 

وإلـــــــى ذلـــــك يــــدافــــع مـــاكـــلـــيـــالن قـــبـــل نشره 

الكتاب عن أسباب كتابته، مؤكدًا انه يريد 

أن يــــؤرخ األحـــــداث الــتــي عــصــفــت بـــــاإلدارة 

سبتمبر،   ١١ هـــجـــمـــات  عـــقـــب  األمـــيـــركـــيـــة 

متطرقًا إلى مواضيع مثيرة وجدلية مهمة 

كغزو العراق والحرب على اإلرهــاب، ودور 

الكونغرس واإلعــالم. في هذا الكتاب املهم، 

يقدم مكليالن عرضًا فريدًا ملا حدث داخل 

اإلدارة األميركية، وملاذا حدث بالشكل الذي 

تم عليه، بما في ذلك حرب العراق، وإعصار 

كاترينا، وشراكة واشنطن املرة والحمالت 

للقراء  يقدم  التنافس؟  الشديدة  الرئاسية 

نظرة نزيهة الى من هو جورج دبليو بوش، 

وما الذي يؤمن به، والى شخصيات وقوى 

وأخيرًا،  مـــســـاعـــديـــه.  كـــبـــار  ومـــســـؤولـــيـــات 

املــســتــقــبــل، مستكشفًا  إلـــى  مــكــلــيــالن  ينظر 

الدروس التي تقدمها هذه الرئاسة للشعب 

األميركي، ال سيما أنه يتهيأ النتخاب قائد 

جديد.

ويـــبـــدأ املــتــحــدث الــســابــق بــاســم البيت 

لرؤسائه  انــــتــــقــــاداتــــه  ســـلـــســـلـــة  األبـــــيـــــض 

السابقني بـــدءًا مــن حــرب الــعــراق الــتــي أكد 

انــهــا ســوقــت للشعب األمــيــركــي عبر حملة 

دعــائــيــة ســيــاســيــة مــعــقــدة قــادهــا الرئيس 

بوش وكانت تهدف إلى التالعب بمصادر 

األسباب  أهـــمـــيـــة  وتـــقـــلـــيـــل  الـــــعـــــام  الـــــــــرأي 

الرئيسية خلف شن تلك الحرب.

ويــكــشــف مــاكــلــيــالن، الـــــذي عــمــل بشكل 

وثــيــق مــع بـــوش، طــبــاع الــرئــيــس األميركي 

الـــتـــي يــجــهــلــهــا الـــكـــثـــيـــرون، وأهـــمـــهـــا ملله 

الــســريــع وضـــجـــره مـــن مــتــابــعــة التفاصيل 

بدقة وقلة طرحه لألسئلة وتصديقه كل ما 

يأتي به ديك تشيني حتى من دون مناقشته 

أو االستفسار عن التفاصيل. وعليه يصف 

الكبير على بوش  تأثير تشيني  ماكليالن 

واصــفــًا إيــاه بسخرية كأنه «ســاحــر» يدير 

الحكم  دفـــة  الــصــارمــة  الــســحــريــة  بقبضته 

في البيت األبيض من وراء الكواليس. كما 

ويصفه  باالنعزالية  بــوش  مكليالن  يتهم 

بــأنــه «قــائــد بعيد عــن شــعــبــه» وانـــه يعمل 

داخـــــل فــقــاعــة ســيــاســيــة، ويـــرفـــض بعناد 

االعتراف بأخطائه.

 وبـــعـــد انــتــهــائــه مـــن انـــتـــقـــاداتـــه لبوش 

وكبار  ورامـــســـفـــيـــلـــد  ورايـــــــــس  وتـــشـــيـــنـــي 

األمــيــركــيــني، يخصص سكوت  املــســؤولــني 

 مـــن الــكــتــاب لغزو 
ً
 كـــامـــال

ً
مــاكــلــيــالن فــصــال

الـــعـــراق بــعــنــوان «تــســويــق الـــحـــرب»، وفيه 

الحقائق  أخفت  األميركية  اإلدارة  ان  يؤكد 

أكــثــر مـــن مـــرة عـــن الــشــعــب األمـــيـــركـــي، وان 

توحي  بطريقة  األزمـــة  أدار  بــوش  الرئيس 

الوحيد.  الخيار  العسكري هو  الخيار  بأن 

وقد بدأ مساعدو بوش التحضير للحملة 

الدعائية لتسويق الحرب منذ صيف ٢٠٠٢، 

بــالــتــالعــب بــمــصــادر الــــرأي الــعــام ملصلحة 

كتابه،  فــي  ماكليالن  أوضــح  وقــد  الرئيس. 

بعدما كان مناصرًا للحرب أمام العامة، أن 

ما يعرفه «هو أنه يجب شن الحرب حينما 

تـــكـــون ضــــروريــــة، وحـــــرب الــــعــــراق لـــم تكن 

ضرورية».

الجميل واملقدس
قريبا.. وضمن فكرة النشر املشترك، تصدر دار نشر مسعى 

ـ ناشرون، كتابا جديدا  للعلوم  العربية  الــدار  باالشتراك مع 

عــنــوان «الجميل واملــقــدس: دراســـات غير تقليدية في  يحمل 

الحضارة اإلسالمية» من تأليف املستشرقة األملانية آنا ماري 

شــيــمــل، وتــحــقــيــق وتــرجــمــة الــكــاتــب الــكــويــتــي عــقــيــل يوسف 

عيدان.

أحبوا  للذين  بـــارزا  نموذجا  (١٩٢٢ـ٢٠٠٣)  شيمل  وتعتبر 

بصدق الحضارة اإلسالمية بكل أبعادها ومعانيها الساحرة، 

لإلنسانية،  قدمتها  التي  العظيمة  اإلسهامات  على  ووقــفــوا 

وقدموا عبر دراستهم وأبحاثهم خدمات رائعة لإلسالم، بل 

وقدم بعضهم تضحيات باهظة ألجل الثبات على مواقفهم.

تميزت الدكتورة شيمل عن اترابها من املستشرقني االملان 

التي  الــســامــيــة  االهــــداف  مــن  الكثير  ادراك  فــي  بــأنــهــا نجحت 

الخلفية  الى   ذلك 
ّ

مــرد عجزت عن تحقيقها غالبية نظرائها، 

التي تعاملت بها «عميدة» االستشراق األملاني مع الحضارة 

اإلسالمية التي درستها، فقد ارتكزت هذه الخلفية على الكثير 

من الحب والرغبة في اكتشاف الجوانب املضيئة فيها.

افضل  فهم  الــدكــتــورة شيمل حياتها لحقيق  كــرســت  وقــد 

لإلسالم والعالم اإلسالمي في الغرب. كما عملت كجسر مهم 

املــتــعــددة، األمر  لــلــحــوار بــني األديــــان املختلفة وبــني الثقفات 

الذي حقق لها اعترافا كبيرا في مختلف االوساط.

ويــعــرض هــذا الــكــتــاب الــجــديــد لثالثة بــحــوث تسلط فيها 

الــدكــتــورة شيمل الــضــوء على صــور «خــالقــة» وغير تقليدية 

الغرب، كما  قــادت  التي  العظيمة  الحضارة  ابداعات هذه  من 

الشرق الى ولوج آفاق جديدة من العلم والعمل.

هنــــــــــــــا واآلن املــــــصــــــطــــــنــــــع واالصــــــــطــــــــنــــــــاع
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أخيرا كتاب  للنشر والتوزيع، صدر  دار ميريت  عن 

د.  ترجمة  مــن  كــورتــاثــار  للقاص خوليو  واالن»  «هــنــا 

عبير محمد عبدالحافظ.

و«خوليوكورتاثار» احد أهم القاصني في األرجنتني 

الالتينية عموما. ولــد عــام 1914، عاصر عدة  وأميركا 

مدارس أوروبية: املستقبلية، والسريالية، والتكعيبية، 

والتعبيرية التي طالت آثارها الفن بمختلف فروعه في 

القرن العشرين .

قدم  كورتاثار مجموعة كبيرة من القصص القصيرة 

لعل من أهمها امللوك، والحيوان، واألسلحة السرية، هذا 

التي  واملجموعة   . "الحجلة"  روايــة وحيدة  الــى  اضافة 

بني أيدينا هي الرابعة في سلسلة أعماله الكاملة .

صدر حديثا عن املنظمة العربية للترجمة كتاب «املصطنع واالصطناع» 

تأليف جان بودريار، ترجمة د. جوزيف عبدالله، ومراجعة د. سعود املولى. 

ويقع في ٢٦١ صفحة،حيث يتولى توزيعه مركز دراسات الوحدة العربية.

لم يعد التجريد اليوم، تجريد خريطة او نسخة او مرآة او مفهوم، ولم 

لقد اصبح  مــا،  مـــادة  او  كــائــن مرجعي  او  اقليم  يعد االصــطــنــاع اصطناع 

التجريد توليدا، بالنماذج لواقع بال اصل وبال واقع: واقع فوق – واقعي، 

االقليم ال يسبق الخريطة وال يستمر بعدها، اليوم، صارت الخريطة تسبق 

االقــلــيــم، صـــارت هــي الــتــي تــنــشــئــه.مــع االنــتــقــال الـــى فــضــاء لــم يــعــد مجاله 

النظم  الحقيقة، ينفتح عصر االصطناع على تصفية كل  او  الواقع  مجال 

املرجعية.. لقد غدا ما هو فوق – واقعي بمنأى عن كل تمييز بني الواقعي 

التوليد  ولغير  للنماذج  املــداري  التكرار  لغير  يترك مجاال  وال  والخيالي، 

املصطنع للفوارق.

ـــــــــــــن الــــــــــجــــــــــديــــــــــد ـــــــــــــدي ـــــــــــــت ال

ــــــــــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــدث: مــــــــــــــــا ال

ـــــل الــبــيــت األبــيــض ثــقــافــة الــــخــــداع داخ

• غالف الكتاب




