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في هذا الكتاب الذي يقدمه هشام شرابي بحث 

رصني وعميق ومكثف يمهد الطريق نحو نظرية 

في  القيم  وسلم  والتغيير  التخلف  إشكالية  في 

املجتمع العربي.

يتساءل شــرابــي فــي كتابه «ملـــاذا اخــتــرت هذا 

املــوضــوع بــالــذات؟» ويــقــول: «لست أدري تمامًا. 

ربما ألنني أردت أن أبرهن ان هارتمان كان على 

صواب وان القيم مطلقة وليست نسبية».

انـــطـــون ســـعـــادة وفلسفته  تــأثــيــر  كــنــت رغــــم 

مازلت  األملــانــيــة،  الــتــاريــخــيــة  بالنظرية  املشبعة 

متأثرًا بالفلسفات املثالية التي طبعت عليها منذ 

ثقافتي األولى التي عززتها دراستي في الجامعة 

األميركية في بيروت. وكان موقفي تجاه فلسفة 

لــويــس مــوقــف الـــرفـــض املــســبــق، وتـــجـــاه فلسفة 

أستعمل  أن  وأردت  املــســبــق،  الــقــبــول  هـــارتـــمـــان 

الواحد لدحض اآلخــر، ما الــذي توقعته من فعل 

ذلك لست أدري».

اعتراف

يعترف شــرابــي فــي بــدايــة الــكــتــاب بصعوبات 

واجهها أثناء بحثه الصعب، ويشير إلى الصعوبة 

الـــواضـــحـــة فـــي الـــعـــرض والـــغـــمـــوض املــتــكــرر في 

املعنى الذي يواجهنا خالل أجزاء كثيرة من هذه 

الرسالة «هو مما ال يمكن تجنبه ويرجع هذا إلى 

حد ما إلى ما في قدرتي من قصور في السيطرة 

على اللغة واالستحواذ عليها».

الكبيرة  بــاملــســؤولــيــة  املــفــعــم  االعــــتــــراف  هــــذا 

العمل  الكتاب وتــم  إنــجــاز  أمـــام  سبب عائقًا 
ُ
ي لــم 

 بذور نقاشات 
ً
حتى النهاية وولد الكتاب حامال

واسعة وابحارا في الفكر والفلسفة، حتى وصلت 

الصورة إلى مناخات املعرفة املقنعة.

هل القيمة ذات طابع معرفي؟

«طبيعة  األول  الــفــصــل  فـــي  شـــرابـــي  يـــتـــنـــاول 

بالقول:  الــســؤال  بعد  ويعرفها  األصلية»  القيمة 

«إن السؤال عما إذا كان من املمكن، من حيث املبدأ، 

املوقف  عــلــى  إنــمــا يعتمد  القيمة  نــظــريــة  وجـــود 

القيمة.  املعرفي الحكام  الطابع  نتبناه من  الــذي 

فإن انبثاق السؤال نفسه وظهوره إنما يعد نتاجًا 

املشكلتني  فــإن  الــيــوم.  املــعــاصــرة  الفلسفة  لحالة 

امللحتني التي ينبغي لنظرية القيمة مواجهتهما 

ارتباطًا مباشرًا  ترتبطان  اللتان  املشكلتان  هما 

بــمــشــكــالت «املــعــنــى» و«املـــعـــرفـــة». فــالــســؤال عن 

«مــــاذا نــعــنــي؟» والـــســـؤال عــن «كــيــف نـــعـــرف؟» ال 

يمثالن مجرد مشكلة في النظرية العامة للقيمة، 

إنــمــا يــحــددان، وذلـــك خــالل اإلجــابــات الــتــي تقدم 

ذاتها  للنظرية  واألصلية  الحقة  الطبيعة  لهما، 

مــــن هـــــذا الـــتـــعـــريـــف يــنــطــلــق املــــؤلــــف فــــي إنتاج 

ركيزة أساسية لبناء منطق الكالم والدخول إلى 

وضــعــيــة الــنــقــاش حـــول املــوضــوع املــحــدد، وهذا 

أساس فلسفي ممكن ويؤسس لفعل شرح واسع 

يمكن الدخول إلى تفاصيله وفق أصول يمكن أن 

تعطي جوابًا شافيًا ألمثلة كثيرة.

املذهب الوصفي

من نظرية القيمة ينطلق او ينتقل شرابي الى 

املــذهــب الــوصــفــي، شــارحــا الــتــصــادم الـــواقـــع في 

مــســار هــذا االنــتــقــال، ويخلص الــى بــنــاء تفسير 

واضــــح يــتــأســس عــلــى االســـــاس الــثــابــت: «يزعم 

او  «القيمة»  عليه  مــا نطلق  ان  الوصفي  املــذهــب 

العلوم املعيارية ال تؤسس معرفة على االطالق، 

وذلك باملعنى الدقيق للمعرفة، فإن تحليل اللغة 

اعني «مـــاذا تعني؟» يبني ان مــا نــدعــوه باحكام 

القيمة ليست احكاما، وانما هي مجرد «تعبيرات» 

عــن الــشــعــور، وهـــذه النظرية والــتــي مــن االفضل 

 value – قيمية  اســمــيــة  وصـــف  عليها  نــطــلــق  ان 

Nominalism قد وضعت في صورتني مختلفتني 

«اوجـــرن» وريتشاردز  التي قدمها  الــصــورة  تلك 

والصورة التي قدمها كارناب وتقدم الصورتان 

املوقف نفسه، وذلك في تأكيد االثنني على الرأي 

نفسه املتعلق بمشكالت املعنى واملعرفة.

ويــعــد مــوقــف «كــارنــاب» وهــو مــن حيث املبدأ 

نــفــس املــوقــف االقــــدم، ولــكــنــه اضـــاف ســمــة مهمة 

وذات داللة الى املوقف االصلي.

ويخلص املؤلف الى قناعة ثابتة تلتزم اصول 

الـــشـــرح بــــــدالالت وافـــيـــة مـــن حــيــث اثـــبـــات القول 

باالسناد الكالمي، ويحسم االمر بقصور تحليل 

االسمية القيمية ويقول في ص٦١: «ان القصور 

القيمية» يكمن  «االســمــيــة  فــي تحليل  االســاســي 

في اخفاقها في ادراك التمييز املهم املوجود بني:

١- التعبير العاطفي «االنفعالي» اللفظي.

اعتبره لويس وهــارتــمــان بأنه معنى  ٢- ومــا 

قيمي».

يــبــحــر املـــؤلـــف فـــي تــفــاصــيــل نــظــريــة واسعة، 

شارحا ومفسرا عبر اربعة فصول:

 االول: طبيعة القيمة االصلية.

 الثاني: القيمة والواقع.

 الثالث: القيمة والفعل.

الوصفية  الخاتمة يعالج فيها  الــرابــع: وهــو   

ملشكلة «الــقــيــمــة». وفـــي املــســاحــة الــقــائــمــة داخل 

بشكل  النقاشات  تتحول  االربــعــة  الفصول  هــذه 

لــولــبــي، وتــســعــى الـــى بــلــورة الــفــهــم وتعاكساته 

الناتجة من داخــل االفكار املطروحة. وهنا تبرز 

ســـيـــطـــرة الـــكـــاتـــب عـــلـــى مـــجـــريـــات االفــــكــــار التي 

املباشرة  الــقــراءة  مرمى  فــي  ويجعلها  يناقشها 

الــفــوريــة عــبــر مــنــاهــج مختلفة ومن  واملــنــاقــشــة 

جــوانــب نــظــريــة خــاصــة، وال يــتــأخــر عــن القراءة 

من وجهة النظر االبستمولوجية او من الناحية 

القراءات  مـــن  ذلــــك  الــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــة وســــوى 

التي تساهم في تحسني بناء االسس التي تنتج 

القناعة او التحاور والجدل املنطقي املنظم.

انــه كتاب بعنوان كبير وشــرح يــجــاري االفق 

املوازي للعنوان، واذا كان هذا الكتاب يمثل حالة 

خاصة داخل الفلسفة خصوصا ان من يطرح هذه 

االفكار كان ينطلق من اساس فلسفي يرتكز الى 

افكار باتت اليوم خارج نطاقها السابق، واعني 

ال  وبلغة  بالفسلفة  الفسلفة  عــن  يكتب  الـــذي  ان 

تهادن وال تعرف اال املواجهة هو بالتأكيد ما زال 

تكونت  فقد  منها،  جــاءت  التي  بالبداية  متأثرًا 

ة الــخــاصــة لفكرة  افـــكـــار شـــرابـــي اوال مـــن الـــقـــراء

انطون سعادة وسرعان ما تغربت وغاصت مع 

الفكر الغربي نقدا حتى وصلت الى خصوصية 

يمكن الحديث عنها في كتابات اخرى.

امـــا الــكــتــاب الــــذي بــني ايــديــنــا فــهــو بالتأكيد 

والغامضة  املباشرة  االجــوبــة  ويضع  قيم  كتاب 

افــكــار فلسفية ال تنطبق على  فــي مــواجــهــة  معا 

واقع الفكر الذي يمثله املفكر.

 ولد هشام شرابي سنة ١٩٢٧ وتوفي ٢٠٠٥.

 غنى حليق

ـــي فــلــســفــة هـــارتـــمـــان ولــويــس مــشــكــلــة الــقــيــم ف
كتاب جديد صادر عن دار نلسن – بيروت، يستحق كل االهتمام، بعنوان «مشكلة 

القيم في فلسفة هارتمان ولويس» ترجمة وتقديم: محمد محمد مدين.

هذا الكتاب هو الترجمة العربية لرسالة املاجستير التي قدمها املفكر الراحل هشام 

شرابي في عام ١٩٤٨، وهو من األساسيات الفلسفية املكونة لفكر شرابي ومشروعه الفكري في 

العالم العربي.

في  باحثًا  مفكر عربي  يقدمها  التي  القيمة  نظرية  فــي  األولـــى  الرسالة   – ربما   – هــو  الكتاب 

مشكلة القيم لدى هارتمان ولويس اللذين يمثالن التراث الفلسفي األوروبي واالنكلو 

– أميركي.

¢ « L Ò¢ « L Ò¢ù«∏L ÒN

الــــوحــــدة العربية  صــــدر عـــن مـــركـــز دراســـــــات 

االجتماعية  األحــــــوال  «الـــعـــرب وهـــولـــنـــدا:  كــتــاب 

حميد  للدكتور  هولندا»  في  العرب  للمهاجرين 

الهاشمي.

في اطار مشروع دراسة واقع الجاليات العربية 

في املهاجر ودنيا االغتراب، الذي يقوم به مركز 

دراسات الوحدة العربية. وبعد أن صدرت خمسة 

كتب في هذا املجال، تشمل الجاليات العربية في 

الصحراء،  جنوب   – وأفريقيا  الالتينية،  أميركا 

وفـــي أمــيــركــا، وفـــي بــريــطــانــيــا، وفـــي االرجنتني؛ 

يـــــصـــــدر كـــــتـــــاب «الـــــــعـــــــرب وهــــــولــــــنــــــدا: األحـــــــــوال 

االجتماعية للمهاجرين العرب في هولندا».

في هذا الكتاب يضيء املؤلف محاور عدة تهم 

الهجرة واملهاجرين العرب، وتحديدا في هولندا، 

قرابة  تحتضن  التي  بحجمها،  الصغيرة  الدولة 

املليون عربي ومسلم، فيستهل بلمحة عن تاريخ 

الهجرات العربية الحديثة، وظروفها، في تحليل 

اكــاديــمــي لــواقــعــي الــطــرد والـــجـــذب، فيكشف عن 

أسباب هجرة أصحاب رؤوس األمــوال، وأسباب 

والحصار  الحرب  عن  الناجمة  القسرية  الهجرة 

واإلرهـــاب واالحــتــالل، كما يعني بكشف أغراض 

«لم الشمل»، وما يستتبع  التجنس، وما يعرف بـ

ذلك من عوامل جذب نتيجة ما يقدم من اغراءات 

اقتصادية واجتماعية في بلدان املهجر.

 مؤيد أبوصبيح

يــــحــــتــــوي الــــــعــــــدد الـــــجـــــديـــــد من 

على  الثقافية   ٢٧ الــنــد  عــود  مجلة 

مــقــابــلــة مـــع اســـمـــاء أبـــونـــمـــر، اولى 

الثانوية  امــتــحــانــات  فــي  فلسطني 

الــتــي حصلت عــلــى معدل  الــعــامــة، 

تسعة وتسعني وثــالثــة اعــشــار في 

املائة ٩٩،٣، رغــم عيشها في قطاع 

فترة  منذ  للحصار  الــخــاضــع  غــزة 

شعبها  معاناة  ان  وتــقــول  طويلة، 

الدراسة،  في  التفوق  على  حافزها 

وهي تعتزم دراسة الطب للتخفيف 

من معاناته.

بعنوان  دراســــــــــة  الـــــعـــــدد  وفـــــــي 

االرث  بـــــــني  املـــــطـــــابـــــقـــــة  «نـــــظـــــريـــــة 

الـــبـــالغـــي ودراســـــــات ســيــد قطب»، 

الجزائريني  الــبــاحــثــني  اعــــــداد  مـــن 

كرومي،  ولحسن  شــادلــي،  سميرة 

وحبار مختار. تستعرض الدراسة 

تعريفات املطابقة ثم في ضوء ذلك 

مؤلفات  على  التعليق  الــى  تنتقل 

سيد قطب قبيل «في ظالل القرآن».

متنوعة  العدد نصوصا  ويضم 

لكل من سناء شعالن وربا الناصر 

وبدر  (األردن)،  املــــوســــى  وســـلـــيـــم 

الــديــن بـــالل والـــهـــادي عــجــب الدور 

(السودان)،  احــمــد  الــحــاج  وبــقــادي 

وزيــنــب عـــودة (فــلــســطــني)، واميمة 

(الــجــزائــر)، وعصام عقرباي  احمد 

السنجاري  ونـــــــواف  (رومـــــانـــــيـــــا)، 

للفنانة  الـــغـــالف  لــوحــة  (الــــعــــراق)، 

ر.
ّ
الفلسطينية دورين مني

على  املشرف  كتبها  العدد  كلمة 

الـــــــهـــــــواري، وعلق  عــــدلــــي  املــــجــــلــــة، 

فــيــهــا عــلــى اعــتــبــار الـــبـــداوة مذمة. 

وقال مستهال كلمة العدد: «ال احد 

يـــخـــتـــار مـــكـــان مــــيــــالده، قــــد يكون 

مــســقــط الـــــرأس بــســاطــا فـــي خيمة 

يـــكـــون سريرا  فــــي صـــــحـــــراء، وقـــــد 

فــــئــــة خمسة  مـــــن  فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى 

يكون  ان  يــخــتــار  احــــد  نـــجـــوم. وال 

فقيرين،  او  ثـــريـــني  لـــوالـــديـــن  ابـــنـــا 

امــيــركــيــني ام عــربــيــني، هــنــديــني ام 

بـــرازيـــلـــيـــني. ولـــكـــن عـــنـــدمـــا يشتد 

العود ويتكون الوعي، ننسى هذه 

الحقيقة، فيظن االبيض انه افضل 

مــــن االســـــــــود، ويـــظـــن الـــغـــربـــي انه 

افضل من الشرقي، ويظن الثري انه 

افضل من الفقير، وابن الجبل يظن 

انه افضل من ابن الصحراء».

تجدر االشـــارة الــى ان عــود الند 

الكترونية.  شــهــريــة  ثقافية  مجلة 

تــصــدر فــي االول مــن كــل شــهــر، وال 

الــكــتــاب أي  أو  الــقــراء  تشترط على 

تـــهـــا أو  نــــوع مـــن الــتــســجــيــل لـــقـــراء

الكتابة فيها. وعنوان موقعها هو: 

www.oudnad.net

الن الحياة ال تتوقف والن ديدنها التغير من 

اجل االستمرار فدائما ما تتوالد افكار جديدة 

قد تكون صادمة النها تتماس مع ما تواتر 

ــر، ودائـــمـــا ما  واســتــقــر مــن مــمــارســات وشــعــائ

تأتي هذه األفكار على ألسنة دعاة ومفكرين 

ومن  في مجتمعاتهم  هــزات  أفكارهم  تحدث 

ــبــنــا» الذي  هـــؤالء املــفــكــر اإلســـالمـــي «جــمــال ال

بدعوى جديدة،  والحني  الحني  يفاجئنا بني 

ــواه التي  ــت فمنذ اكــثــر مــن عـــام اطــلــق الــبــنــا ف

اجاز فيها التدخني اثناء نهار رمضان وقال 

ان التدخني غير مفطر.

ــا جــــاء مـــن خالل  ــن ــب ــــــوال جـــمـــال ال احـــــدث اق

حديثه في الندوة التي افردتها مجلة الهالل 

ــي عدد  للحديث واملـــحـــاورة مــعــه ونــشــرتــهــا ف

ـــال فيما قــالــه ان  شــهــر اغــســطــس الـــجـــاري، وق

الشريعة ليست مجرد افكار جامدة بل كائن 

ــد.. حــجــاب املرأة  ــتــجــدي ــل ــة ل ــل ــاب حــــي، وانـــهـــا ق

ليس من االسالم في شيء.. تعبير اهل الذمة 

الزمن  ــري عفا عليه  اث مــن تعبير  اكثر  ليس 

وال يوجد له ظل على ارض الواقع، واخيرا ان 

الدعوة العادة الخالفة هي امر مرفوض.

في البداية يتحدث جمال البنا عن اختالفه 

ـــــذي يوجهه  ــــســــؤال ال فــلــم يــكــن يــجــيــب عــلــى ال

الكبار لالطفال عاوز تبقى ايه ملا تكبر؟   وكانت 

ـــني الطبيب  ـــا ب ــــــراوح م ــة ت ــيــدي ــل ــتــق ــــات ال االجــــاب

ــة جــمــال البنا،  ــهــنــدس، امـــا اجــاب والــضــابــط وامل

فكانت «كاتب» ويتذكر خروجه في الرابعة من 

ــتــي يصفها بانها  مــن عــمــره مــن املــحــمــوديــة ال

ـــه هو  ــيــحــط رحـــال ـــادر» ل ـــن ـــب ـــدر مـــن اجـــمـــل ال ـــن «ب

واالســـرة فــي االســكــنــدريــة ويــأخــذه الحديث عن 

ــده حتى كــاد يطغى على الــنــدوة، مما يدفع  وال

ــحــديــث عن  ــل ــــى تـــذكـــيـــره فــيــعــود ل ـــه ال مـــحـــاوري

نفسه، وعن عالقته بشقيقه األكبر حسن البنا 

الذي اسس فيما بعد تنظيم االخوان املسلمني، 

ويذكر حادث اعتقاله عام ١٩٤٨ 

بتهمة 

االنتماء للتنظيم، في الوقت الذي لم يحدث ان 

انضم الى االخوان في اي مرحلة من عمره، وهنا 

يذكر انه صنع ثقافته وفكره بنفسه، ولم يسهم 

ـــده وشقيقه  فــي صنعها اي احــد بما فيهم وال

الشيخ حسن.

ـــــــان ال  ــا ان االدي ــن ــب ــــة يـــقـــول ال ــــدول وحـــــول ال

ـــل ان الدولة  ب ـــــدا  اب ـــــة  ــن دول ــكــوي تــســتــهــدف ت

ـ  الخالفة  ــه عندما تحولت  وان الــديــن،  نهاية 

الى  ـ  السنة  اثنتي عشرة سنة ونصف  بعد 

ــد طــعــنــت مثلما طعن  مــلــك عــضــود فــإنــهــا ق

ــــد ماتت  ق تـــكـــن  ــــم  ل الـــخـــطـــاب، وان  ــــن  ب عـــمـــر 

ــهــذا فإن  ـــي طـــالـــب، ل ــي بـــن أب إال بــاغــتــيــال عــل

الخالفة ال يمكن أن تعود مرة أخرى، والذين 

يقولون إن ما أقامه الرسول، صلى الله عليه 

ــــة، فــقــد جانبهم  وســلــم، فــي املــديــنــة كـــان دول

ـــي  يــفــتــرضــون انها  ـــت ـــة ال ـــدول ـــال ــــصــــواب، ف ال

قامت في املدينة ال تشبه الدولة باملصطلح 

ـــول جمال  ـــق ـــيـــه... وي الــحــقــيــقــي املـــتـــعـــارف عـــل

ـــى املــاضــي مــرفــوضــة بكل  الــبــنــا «أي دعـــوة إل

املعاني، ومن الضروري أن ينظر اإلنسان إلى 

املستقبل، أما أن يعود إلى املاضي فهذا كالم 

ـــى بطن  إل ـــارغ وخــطــأ، وإال فعليه أن يــعــود  ف

أمه، كما ان من املهم تجاوز املرحلة السلفية 

الذي  فما  اآلن،  اإلســالمــي  الفكر  تحكم  الــتــي 

ـــرآن أصل  ـــق ــديــنــا ال يــلــزمــنــا بــالــســلــف، نــحــن ل

الــديــن نهائيًا،  الـــذي استبعد رجـــال  اإلســـالم 

ــرهــبــان لــيــس لــهــم وجود  ــار وال واعــتــبــر األحــب

ـــي املــســيــحــيــة انهم  ـــي اإلســـــــالم، وعــيــبــهــم ف ف

اإلسالم  وفــي  والتحريم،  التحليل  استحلوا 

التحليل والتحريم بيد الله سبحانه وحده، 

ـــحـــق، فليس  ــهــم هــــذا ال ـــرجـــال فــلــيــس ل أمــــا ال

في اإلســالم رجــال ديــن مطلقًا، وهــم أنفسهم 

انهم علماء ديــن، إذن  يقولون هــذا ويقولون 

ما دمتم تقولون هذا فالعلم مفتوح، أما إذا 

أردتم حصر الدين في مؤسسة أو في شهادة 

فهذا هــو االحــتــكــار، وهــذا هــو الــغــبــاء، وليس 

هذا هو الدين أو العلم».

ــعــدد لجمال  ـــذي خصصه ال وبــعــد املــلــف ال

ــــف»، يعود  ــــســــل ال ـــر  ـــك ـــى ف ـــل الـــبـــنـــا«الـــثـــائـــر ع

ـــــواب املعتادة،  ــيــقــدم األب ــــى ل ـــى ســيــرتــه األول إل

ــتــي كتبها د.  ــي «الــكــلــمــة األخـــيـــرة» ال ــرأ ف ــق ون

الرأي  «فــي حرية  الدسوقي وعنوانها  عاصم 

ـــــرأي مطلبًا  ـــــزال حــريــة ال ـــهـــاد» أنــــه الت واالجـــت

ينشده اإلنسان في ما يفكر فيه أو يعمل من 

أجله، لكن واقع املجتمع بكل قيوده وتقاليده 

املـــنـــشـــود، خصوصًا  األمـــــل  هــــذا  يـــحـــول دون 

مـــن املقوالت  ــال  ــن ــــــرأي ســت ال كـــانـــت حـــريـــة  إذا 

السائدة، إلى أن يصل إلى قوله: على أن فتح 

األصول،  من  التحرر  يعني  ال  االجتهاد  بــاب 

بل معناه االنــطــالق من نقطة األصـــول، وهي 

املذاهب  انطلق منها أصــحــاب  الــتــي  الــبــدايــة 

ــــكــــون أســــــاس االجـــتـــهـــاد توخي  ـــــعـــــة، وي األرب

ــــروح الــشــريــعــة ال  ــعــامــة تــأســيــًا ب املــصــلــحــة ال

بإيقاف العمل بالنصوص.

ــظــن ان مــجــيء كــلــمــة د. عــاصــم فـــي آخر  ون

بمنزلة  باعتبارها  لذاته  مقصود  هو  العدد 

الرد على ما جاء في أقوال املفكر جمال البنا 

التي قدمنا طرفًا منها.

محمد الزرقاني

ـــا ــــام شـــــرابـــــي طــــــرح األفــــــكــــــار الــــرنــــانــــة وشـــرحـــه ــــش ه

ـــر عـــلـــى فـــكـــر الــســلــف ـــائ ــــالل: جـــمـــال الـــبـــنـــا ث ــــه ال

•  هشام شرابي

• غالف الكتاب

• غالف الكتاب

ــة مـــصـــريـــة لــــصــــورة يــوســف ــع ــب ط
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للنشر طبعة جديدة  دار ميريت  أخيرا عن  صــدر 

مـــن روايـــــة «صـــــورة يـــوســـف» لــلــكــاتــب الــعــراقــي نجم 

والي، وهو العمل السابع لوالي بعد الحرب في حي 

الطرب، هنا في تلك املدينة، ليلة ماري األخيرة، مكان 

اسمه كميت، فالس ماتيلدا، تل اللحم، باإلضافة الى 

ترجمته ملسرحية «خطبة الذعــة ضد رجــل جالس» 

للكاتب الكولومبي الشهير غابريل غارسيا ماركيز.

ومن املنتظر ان تترجم الرواية الى عدة لغات، من 

من  ووالــي  واألملانية،  والفرنسية  االنكليزية  بينها 

لينتقل  عــام ١٩٨٠  الــعــراق  مواليد ١٩٥٦، هاجر من 

ويقيم في عدة مدن غربية حتى انتهى به الترحال 

لإلقامة في أملانيا منذ سنوات.

الـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــرب وهــــــــــــــــــولــــــــــــــــــنــــــــــــــــــدا
عــنــدمــا نــقــرأ الـــعـــنـــوان الــطــويــل «حي 

شــــرق.. لــلــكــائــنــات مـــجـــازات اخــــر.. لوقت 

أطول ألظل مولعا هكذا بدهس العابرين.. 

نص روائــي»، عندها نعرف اننا بصدد 

الـــدخـــول فـــي مــغــامــرة قـــــراءة لــنــص غير 

الـــثـــالـــث للكاتب  الـــنـــص  تــقــلــيــدي، وهــــو 

لــه حديث  الـــذي صــدر  الطناحي،  محمد 

الــنــاظــور «آلـــــ األفــاويــقــيــة»، والنصوص 

الثالثة عن دار ميريت للنشر والتوزيع.

يقسم الطناحي نصه الى اربعة اقسام 

يــعــطــي كـــال مــنــهــا عــنــوانــا طـــويـــال ـ كما 

عنوان كتابه.

ـــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــرق ح

بحث  الثقافية:  الــنــد»  «عـــود 

قطب سيد  عند  املطابقة  حــول 




