
  القاهرة- عبدالناصر عبدالمنعم

أكدت الدكتورة سوسن ناجي أستاذ النقد األدبي بجامعة المنيا 
أن صورة الرجل في الكتابات النسائية غير واضحة، مشيرة إلى أن 
المرأة تضع صورتها في المرتبة األولى بينما تضع صورة الرجل 
المرتبة األولى  المرأة في  الثاني.. بينما تأتي صورة  المركز  في 
الــذات في كتابات  الرجل وذلــك نتيجة لخصوصية  في كتابات 
المرأة وقالت في ندوة حول "صورة الرجل في الكتابة النسائية" 
إن صــورة الرجل في كتابات المرأة في جيل ما بعد ثــورة يوليو 
تختلف عن سنوات االنفتاح والمرحلة الحالية ألن هذه المتغيرات 
أمثال  األول  فالجيل  والمرأة،  المجتمع  تركيبة  أحدثت خلال في 
وفي  تقليدية،  للرجل  رؤيتهم  كمال  وإحــســان  صدقي  جاذبية 
الجيل الثاني، الذي تمثله نوال السعداوي وفوزية مهران هناك 
العالقة وهنا تبرز  الــذات وشكل جديد من  للبحث عــن   محاولة 
صورة الرجل المقهور والثوري. أما الجيل الثالث وهو جيل منى 
إلى مرحلة  الــذات  حلمي وسلوى بكر فقد تجاوز مرحلة فقدان 
اكتشافها ونجح في التوصل إلى عالقة توافق بين الرجل والمرأة 
وأشـــارت د.ســوســن إلــى أن الــمــرأة فــي هــذه المرحلة بــدأت تعلم 
الــرجــل كيفية التعامل معها وتــحــاول رســم صــورة جــديــدة لألب 
والحبيب موضحة أن الفيصل في هذه الحاالت الثالث يأتي من 
رؤية المرأة لذاتها هل هي متحققة أم مفقودة. وأضافت أن المرأة 
أقنعت نفسها بوهم أن الرجل أكثر منها تحمال وقوة وتفوقا وأنه 
بذلك يقهرها كما تبنت ما هو قائم في عالقاتها بزوجها وأبنائها 
وإعادة إنتاج هذه النظرة في كتاباتها وأكدت أن المرأة تعرضت 
أن االنفتاح  ثــورة 1952 موضحة  لــردة بعد تقدمها في أعقاب 
كان ردة منظمة للمرأة فقد أدت العوامل االقتصادية والسياسية 
نتيجة  لدينا مختلطة  األوضــاع  الوعي وأصبحت كل  إلــى خلخلة 

النقالب الهرم االجتماعي.
 وترى الكاتبة سحر الموجي.. أن العامل االقتصادي ليس هو 
المسؤول عن تفتت العالقات االجتماعية ولكن المسألة متعلقة 
الــوعــي فالرجل فــي روايــتــي األخــيــرة "نـــون" قدمته ليس  بغياب 
في  ويدخل  إنسانيا  تقهره  تحت ضغوط  واقعا  إنسانا  باعتباره 
الرجال  دائــرة قهر لتشمل الجميع، ففي نون قدمت نوعين من 
هما الزوج أو الحبيب، الذي عنده ازدواجية الهارب من العالقة مع 
المواجهة وفي مقابل ذلك كان هناك  والــذي يهرب من  المرأة 
نموذجان األول أبو سارة الصوفي الذي من خالل غياب سلطته 
بشكل  تنضج  وأن  الــروايــة  داخـــل  تتحقق  أن  ســـارة  استطاعت 
جميل أما النموذج الثاني حسان فقد كان بمثابة التحدي لي أن 
أقدم رجال مقهورا من داخله يسبب إحباطه في عالقة عاطفية 
من  الــخــارج  العيش" وبصحب  "أكــل  بــدائــرة  عنها  نفسه  يشغل 
خالل االنشغال باألمور السياسية والعامة إلى أن يكتشف هروبه 
من نفسه ومشاكله ومن خالل هذه االكتشافات المتتالية يصل 
له  بالنسبة  التحدي  لحظة  المرأة وهــذه  مع  إلــى لحظة تصالحية 
طوال الرواية، وذكرت أن فكرة االكتمال في رواية نون تتمثل 
في تعمد المرأة بعدم وجود شرط وجود االكتمال بالنسبة للمرأة 
للرجل أو  الرجل في حياتها، وهــذا ليس رفضا  من خــالل وجــود 
الرجل والمرأة كالهما  وجود الرجل في حياتها وإنما إدراكــا بأن 
مكتمل بذاته وال يشترط أن يكتمل من خــالل اآلخــر. وأكدت 

للمرأة  الرجل قاهر  أرادت أن تكسر فكرة أن  أنها  الموجي  سحر 
موضحة أن الحقيقة أننا نحن الذين نقهر أنفسنا بغياب وعينا، 
وقــالــت مــازلــت أحــلــم بـــأن أصــــور الــرجــل مــن داخــلــه بانكساراته 
أغــوص في نفسيته تماما كما أصور  وعذاباته وازدواجيته وأن 
المرأة وأغــوص في نفسيتها.  وأوضحت الكاتبة فوزية مهران. 
أن هناك كاتبات كتبن عن الرجل القائد لسفينة األسرة والذي 
يحافظ عليها من خالل الحب وليس باعتباره العنصر الذي يقهر 
الرجل  عــن  أن هناك كاتبات كتبن  إلــى  اآلخـــر.. مشيرة  الــطــرف 
الجيل  أما  المتفوق، وقالت  الجنس  باعتباره  ونجحن في إظهاره 
مزق  الــذي  االقتصادي  العامل  أن  فيبدو  الكاتبات  من  الجديد 
عالم  لصورة  تقديمهن  على  انعكس  ما  والعالقات  المجتمعات 
الرجل باعتبار هذا العالم الغامض وهذا يؤكد أننا لم نتقدم ألننا 
بأن تكون هناك عالقة  السوداء لالنقسام  البذرة  نعالج هذه  لم 
جيدة مع اآلخــر.  وأكــدت الدكتورة عزة بدر الكاتبة الروائية أن 

هناك حالة من غياب الرجل بشكل كامل أو جزئي في الكتابات 
المرأة تظهر  أن  الكاتبات في حين  من  الحالي  للجيل  النسائية 
باعتبارها العائل الوحيد لألسرة وهذا يظهر نتيجة لخروج المرأة 
أبو  لمي  بنت عمرها 10 دقــائــق  روايـــة  فــي  وهـــذا يتضح  للعمل 
زيد، أما حضور الرجل فقد كان حلما في رواية "أحب نورا وأكره 
الملهم فــي  رواية  نــورهــان" لنور رشـــاد، بينما نجده فــي صــورة 
"كان عندي طير" لسهى زكي، وكانت بالنسبة له بمثابة إيزيس 
التي تجمع أوزوريس المبعثر إلى أجزاء، وأشارت إلى وجود فجوة 
المرأة بالنسبة لرؤيتها للرجل في معظم  بين الحلم والواقع عند 
كتابات األديبات المعاصرات، موضحة أن هيام صالح تقدم معاناة 
طبيبة بيطرية مع الرجل الذي يتعامل معها بأطراف مشاعره إلى 
أن يصل إلى درجة الصفر في مشاعره تجاهها، بينما في قصة 
"فنجان قهوة" نجد الرجل يضحي بالمرأة من أجل اإلنجاب، وهذه 
النماذج تقدم الرجل في صورة سلبية سيئة، وأوضحت أنه في 
قصة "أرق مزمن" ترى الكاتبة أن الرجال في حياتها مجرد مالمح 
لم تتعرف على رجل  أنها  وأنها رغم معرفتها برجال كثيرين إال 
حقيقي وهذا يوجد محور الحضور الغائب والحوار المفتقد بين 
الـــزوج والــزوجــة فــي هــذه الكتابات، وتــقــدم آمــال الميرغني في 
قصة "شاب وفتاة" صورة لمعاناتهما من األبواب الموصدة أمام 
نجد  الـــدار"  صالح"عامرة  هويدا  روايــة  وفــي  العاطفية  تجربتهما 
صورة جيدة لعالقة الرجل والمرأة التي يخيم عليها الحب والسالم 
وهذه رؤية مختلفة لعالقة الرجل بالمرأة عن الكاتبات األخريات.
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اشارات

غياب النص املسرحي .. ملاذا ؟!!

روائيات يحلمن بتصوير عذاباته وانكساراته وتناقضاته

صورة الرجل في الكتابات النسائية غامضة

 تونس: معرض الكتاب في أضعف دوراته بحسب العارضني واستمرار منع القرضاوي وعمارة  
تونس -  قدس برس

مــنــعــت الــرقــابــة فـــي تــونــس عـــرض عـــشـــرات الــعــنــاويــن معظمها 
عن  أخــرى  مؤلفات  منعت  فيما  وإســالمــيــة،  وفكرية  فقهية  كتب 
الديمقراطية واالنتخابات. ويعتبر عدد من المفكرين اإلسالميين 
من المحظور عرض كتبهم في معرض تونس منذ سنوات طويلة 
مثل الشيخ يوسف القرضاوي وسليم العوا ومحمد عمارة ومالك بن 
نبي ورمضان البوطي وحسن الترابي. كما جرى منع  تداول كتب 
إلــى قائمة  الــجــوزيــة منذ سنتين. وأضــيــف  القيم  ابــن تيمية وابــن 
المفكر اإلسالمي طارق رمضان والدكتور  السنة  المحظورين هذه 
طه جابر العلواني، حيث منعت جميع مؤلفاتهما من "دار الهادي".

ووصــف ناشر لبناني يحضر أول مــرة معرض تونس في حديث 
لـ"قدس برس" الرقابة التونسية بكونها "منع على الهوية"، مشيرا 
إلى أسماء الكتاب الممنوعين خاصة رموز اتحاد العلماء المسلمين 
انتقادا  أبــدى في تصريحات سابقة  من  أو  الحركيين  والمفكرين 

للسياسة التونسية.
وسّجلت "دار الهادي" أضخم مصادرة شهدها المعرض بعشرات 
الكتب منها سلسلة لألطفال بعنوان "أحسنت يا عزيزتي"، وكشف 
ــه لــن يعود  ممّثل هــذه الـــدار فــي تصريح لوكالة "قــدس بــرس" أّن
له،  تــعــرض  مــا  أخـــرى بسبب  تــونــس دورة  مــعــرض  للمشاركة فــي 

وأشار إلى أّن إدارة المعرض صادرت عناوين كثيرة من القائمة التي 
وافقت عليها في البداية، وهو أمر غير مقبول حسب تعبيره ال من 
ناحية مهنّية أخالقية وال من حيث تحّمله تكلفة شحن صناديق 

لتبقى محجوزة.
من جهته قال ممثل دار الفكر بدمشق إّنه ضجر من ممارسات 
الرقابة، فإضافة إلى ما تم منعه عبر القائمة المرسلة مسبقا يزور 
وفحصها  عناوين  لحجز  باستمرار  جناحه  الرقابة  أعــوان  من  فريق 

بشكل عشوائي ثم إعادتها ومصادرة أخرى.
نبي ورمضان  بــن  لمالك  التي تمنع منشوراتها  الـــدار  هــذه  وفــي 
البوطي منذ سنوات عديدة، منع منها أيضا مؤلف جديد للدكتور 
وهــبــة الزحيلي بــعــنــوان "اإليــمــان واإلســــالم" مــن دون ســائــر كتبه 
الــمــعــروضــة. وصــــودرت مــن مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة كتب 

االنتخابات"  فـــي  و"الـــنـــزاهـــة  "الــديــمــقــراطــيــة واالنـــتـــخـــابـــات"  مــنــهــا 
و"الديمقراطية والديمقراطيين" و"الحوار القومي الديني".

على  الكبير  الطلب  من صــّد  تلك  المشّددة  الرقابة  تتمكن  ولــم 
الشباب  المبيعات رغم مخاوف  الــذي سّجل أضخم  الديني  الكتاب 
بعد  األخــيــرة  الــســنــوات  فــي  األمنية  المتابعات  مــن  أيــضــا  المتدّين 

إصدار قانون مكافحة اإلرهاب.
وكان وزير الثقافة ومدير معرض الكتاب قد ذكرا في تصريحات 
متطابقة قبل المعرض أّنه تم استبعاد ما وصفه بالكتب "الظالمية" 
وما يتعارض مع اختيارات الحكومة التونسية التنويرية والحداثية، 
العرب  العارضين  حسب تعبيرهما.  من جهة أخــرى قــال عــدد من 
في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" إّن هذه الــدورة سّجلت أسوء 
األرقام في المبيعات وعدد الزائرين وأّنه لوال كتب األطفال والكتب 
يــوم عطلة  عــدا  فــإّنــه  وبالفعل  فــادحــة.  لكانت خسارتهم  الدينية 
األحد ثاني أيام المعرض وعطلة عيد العمال أمس الجمعة (1/ 5) 

كانت أروقة المعرض شبه خالية. 
وينتقد الكثيرون موقع المعرض الذي ال يشّجع على اإلقبال عليه 
وقلة  بخمسة كيلومترات  العاصمة تونس  بعده عن وسط  بسبب 
وسائل النقل العمومي باتجاهه. وتفيد إحصائيات رسمية صادرة 
عــن معهد اإلحــصــاء الــوطــنــي أّن مــعــّدل إنــفــاق الــمــواطــن التونسي 

سنويا على الكتاب يبلغ 1199 مليما (أقل من دوالر). 

د. حسن رشيد

سحر الموجي وعزة بدر وسوسن ناجى فى ندوة عن صورة الرجل فى الكتابات النسائية

 فجوة بني الحلم والواقع 
في رؤية املرأة للرجل 

لدى الجيل املعاصر من الكاتبات

القرضاوي

كثيرًا ما نطرح على ذواتنا بعض األسئلة.. ما فائدة 
بعض الفعاليات المسرحية العربية؟ وما المردود الفكري 
المسرحي  الحراك  أن  الفعاليات؟ ذلك  لبعض  والفني 
الذي كان متوهجًا ولسنوات قد أصيب بالضمور، وجل 
مبتغاهم  يــجــدون  اآلن  الــمــســرح  حــركــة  إلــى  المنتمين 
والعديد  التليفزيونية"  "الـــدرامـــا  األمــيــز  الــوســيــط  فــي 
مجلس  دول  منظومة  عبر  هنا  ســواء  اللعبة  نجوم  مــن 
التعاون أو في العديد من األقطار العربية يحّملون ندرة 
النص المسرحي الجيد أسباب الغياب أو الهروب واألمر 

سيان.
ومع إننا نجد أن هناك أسبابًا عدة لهذا الضمور أهمها 
عدم االهتمام الجدي بالمسرح، وفي إطار المدرسة في 
كثير مــن األقــطــار، وعــدم خلق قــاعــدة شبابية تغذي 
المسار المسرحي، فإن اختفاء جيل كامل من الكتاب 
أبرز مالمح الفترة، فعلى سبيل المثال إن غياب كاتب 
قــد خلق فجوة  الــســريــع  عبدالعزيز  األســتــاذ  فــي حجم 
حقيقية سواء في إطار المسرح الكويتي – الخليجي، 
أو الــمــســرح الــعــربــي إجـــمـــاًال، نــاهــيــك عــن غــيــاب أسماء 
المدني  الدين  وعز  عبدالرحمن  محفوظ  األستاذ  مثل 
وغيرهما ممن ساهموا بدورهم في إثراء الخشبات محليًا 

وعربيًا.
إذن أزمة النص والشك قد أثرت على مستوى الحياة 
األدبــيــة إجــمــاًال، والــحــراك المسرحي جــزء أســاســي في 
هذا اإلطــار.. ويرى البعض أن النص المسرحي الجيد 
األولى  الخطوة  يخطون  الكتاب  مــن  جيل  عبر  متوفر 
فــي هــذا االتــجــاه، ولــكــن المسرح العربي قــد خــرج من 
االتجاه  واألطــروحــات وأصبح  باألفكار  االستعانة  إطــار 
إلى التغريب هو السمة األساسية، سواء في إطار األداء 
والبقاء  الخلود  أن  مع  الكلمة،  على  وتغليبها  والحركة 
ويوربيدس،  وســوفــوكــلــيــس  اســخــلــيــوس  مــنــذ  للكلمة 
الله  مرورًا بشكسبير وكورنيه وراسين وموليير وسعد 

ونوس ومحمود دياب وغيرهم.
الــفــج قد  كــمــا أن التقليد والــمــحــاكــاة فــي إطــارهــمــا 
وأن  فقط،  أداء  المسرحي  الــعــرض  اعتبار  فــي  تجسد 
النص المسرحي يأتي في المرتبة الثانية أو االهتمام 
بفكرة بسيطة حول إحدى القضايا االجتماعية وطرح 
كوكبة من نجوم اللعبة في إطار ما أطلق عليه المسرح 
الـــــذي غــلــف واقــعــنــا المسرحي  الـــتـــجـــاري  الــكــومــيــدي 

لسنوات عدة.
قــد يــقــول قــائــل إن ظــهــور الــكــاتــب الــمــســرحــي أمر 
المسرح البد  الكلمة في  أن  ذلــك  الصعوبة،  غاية  في 
أن تــخــتــزل الــحــيــاة، ولــذلــك فـــإن ظــهــور كــاتــب متميز 
يحتاج إلــى ســنــوات وســنــوات، والـــمـــردود الــمــادي في 
هـــذا اإلطــــار فــي هـــذه األيــــام أقـــل مــن الــقــلــيــل، ولذلك 
فإن رحيل معظم المبدعين في هذا اإلطار إلى الدراما 
التليفزيونية أمر واقعي، كما أن المواضيع التي خلقت 
أو أكثر  أقــل  أو  المتلقي قبل نصف قــرن  مــع  تــواصــًال 
االجتماعية،  المواضيع  وأعني  المعاش  الواقع  ال تالئم 
فهل يتقبل اآلن الجمهور األطروحات التي غلفت فترة 

الخمسينيات والستينيات مع واقع الجيل الحالي؟
هناك أســبــاب عــدة والبــد مــن إيــجــاد حــراك حقيقي 
للنص المسرحي ودعــم الجيل الجديد من الكتاب وال 
أعــنــي هــنــا فــقــط الــدعــم الـــمـــادي ذلـــك أن الــعــديــد من 
المؤسسات الثقافية – الخاصة – تنشر هذه األعمال 
المادية، ولكن األهم أن يتم االهتمام  الجوائز  وتقدم 
بالنص عبر الفعاليات المسرحية العربية بتجسيد هذه 

األطروحات الفائزة فوق خشبة المسرح.
ذلك أن العديد من هذه النصوص المغيبة مع األسف 
نــصــوص جــيــدة، ولــكــن عـــدم وجــــود الــدعــم المعنوي 
إجماًال،  العربي  المسرح  مسار  في  الفجوة  هــذه  يخلق 
فالبد أن نساهم جميعًا في اكتشاف المواهب ودعمها 
وتــشــجــيــعــهــا وأال نـــتـــرك لـــذواتـــنـــا فـــرصـــة لــلــبــكــاء على 

األطالل، واألمر حتى اآلن بين أيدينا.

غالف العدد

محطات ثقافية
مؤتمر مكتبة اإلسكندرية 
السنوي احتفى بشكسبير 

نظمت مكتبة اإلسكندرية في مصر مؤتمرها السنوي عن شكسبير تحت 
اإلسكندرية  مكتبة  مــديــر  وأوضـــح  الــخــالــدة»،  األســطــورة  «شكسبير:  عــنــوان 
الدكتور إسماعيل سراج الدين، أن االحتفال بشكسبير هو أيضا احتفال بأعظم 
الدكتور تيرنس  األســتــاذ  الدين  قــدم ســراج  التاريخ. بعد ذلــك  الكتابات في 
النقاد تــأثــيــًرا فــي بريطانيا، وألــقــى محاضرة  الـــذي يعد مــن أكــثــر  إيــجــالــتــون، 

بعنوان: «شكسبير والشيوعية»، 
وقال إن  إيجالتون جزء من «العاصفة» - آخر مسرحيات شكسبير - حيث يرسم 
شكسبير صورة للمدينة الفاضلة التي يسكن فيها اإلنسان، في حين تتفاعل 
الطبيعة. وفي رائعة أخرى من تراجيديات شكسبير، «الملك لير»، لفظ البطل 
ا منه عندما نبذ ابنته الصغرى كورديليا. وعاد إلى صوابه بهبوب عاصفة  جزء
رهيبة . المؤتمر احتفل هذه المرة بمرور 400 سنة على إصدار أول السوناتات 
لشكسبير عام 1609، حيث قدمت الدكتورة عزة كرارة والدكتور عصمت والي 
من جامعة اإلسكندرية قراءات باللغتين العربية واإلنجليزية لبعض السوناتات. 
ونوهت كرارة إلى اكتشاف بورتريه معاصر لشكسبير يوم 9 مارس هذا العام، 

وأوضحت أنه يعرض بالتزامن في لندن وفي مكتبة اإلسكندرية.

ــثــالثــون مــن مجلة  ــعــدد الـــســـادس وال صـــدر ال
مــتــوجــا ثالث  الــشــهــريــة،  الثقافية  الــنــد»  «عـــود 
سنوات من الصدور المنتظم تحت إشراف عدلي 
في  وستمنستر  جامعة  فــي  الباحث  الــهــواري، 
لندن. في العدد مقالة للدكتور تيسير الناشف، 
يتحدث فيها عن وسائل هيمنة الثقافة الغربية 
عــلــى الــثــقــافــات األخــــرى. وكــتــب الــنــاقــد محمد 
السيد قراءة نقدية لمجموعة قصصية بعنوان 
«إنـــهـــن الـــنـــســـاء» لــلــقــاصــة هــيــام ضـــمـــرة. ونشر 
الفصل  عبود،  علي  عباس  السوداني،  الروائي 
األخــيــر مــن روايـــتـــه «مـــرافـــئ الـــســـراب.» وهناك 
مقابلة مع القاصة السورية الكردية وزنة حامد. 
وعــرضــت الــدكــتــورة أســمــاء أبـــو جــامــوس كتابا 
عــن «األســـطـــورة فــي روايــــات نجيب محفوظ»، 
بدورها  ساهمت  التي  شعالن،  سناء  للدكتورة 
االقتصادية  الــــحــــقــــوق  عـــــن  كــــتــــاب  بــــعــــرض 
لمحمد  اإلســـالم  فــي  واالجــتــمــاعــيــة  والسياسية 
الــحــلــبــي. وبــمــنــاســبــة إكــمــال ثـــالث ســنــوات من 

الهواري:  عدلي  التحرير،  رئيس  قــال  الــصــدور، 
«أكدت تجربة عود الند أن هناك تعطشا لمنبر 
والمبتدئ  الــمــحــتــرف  فــيــه  يلتقي  راق  ثــقــافــي 
على حد ســواء، ويكون انعكاسا ألفكار وإبداع 
كتابات  الــقــارئ  يطالع  ولـــذا  فــيــه.  المساهمين 
طــازجــة، ويــجــد أفــكــارا مــتــجــددة فــي كــل عدد، 
ألن المجلة ال تعطي األولوية للتنظير الثقافي، 
المستورد في الغالب، أو الحديث المتشابه عن 
وغيرهم.»  وشــعــراء  روائيين  مــن  معروفة  أســمــاء 
القدس  اختيار  وبمناسبة  «مــخــتــارات»  بــاب  في 
عاصمة للثقافة العربية، ذكرت عود الند قراءها 
بقصيدتين رائعتين للشاعر األردني الراحل عبد 
 ،1967 هزيمة  بعد  نظمهما  الــرفــاعــي،  المنعم 
ولحنهما وغناهما الموسيقار محمد عبدالوهاب. 
وفي باب «حفنة أخبار» هناك تنويه بإصدارات 
مؤسسة  تنظمها  واحــدة  ومسابقتين،  جديدة 
مسابقة  واألخـــــرى  األردن،  فـــي  لــلــنــشــر  الـــــوراق 
الــرســم بعنوان «الــقــدس فــي عيون  للصغار فــي 

روسيا ضيف شرف معرض عدد جديد من «عود الند» 
القاهرة الدولي للكتاب عام 2010  
تــحــل روســـيـــا ضــيــف شــــرف عــلــى مـــعـــرض القاهرة 
أن  بعد  عــام 2010  للكتاب  واألربعين  الثاني  الــدولــي 
أرسى المعرض هذا التقليد واستضاف كال من إيطاليا 
وألمانيا واإلمارات وبريطانيا ضيف شرف الدورة الحالية 
شباط.وقال  فبراير  مــن  الخامس  حتى  تستمر  الــتــي 
المصرية  الهيئة  إدارة  األنصاري رئيس مجلس  ناصر 
بيان  األحــد في  يــوم  المعرض  للكتاب منظمة  العامة 
إنه اتفق مع فالكي بيلوف المدير العام لمعرض روسيا 
للكتاب لبحث التصورات األولية عن تفاصيل المشاركة 
الروسية العام القادم.وأضاف أن روسيا حريصة على أن 
تكون مشاركتها "كضيف شرف بثقل كبير يعكس 
سيدعى  وأنــه  الدولية"  الثقافية  الساحة  على  ثقلها 
للمشاركة في  الــروس  الفكر والثقافة  رمــوز  عــدد من 

أنشطة الدورة القادمة للمعرض.

العــــدد 53 من فصليـــة الـــواحــة
عشرة  الخامسة  للسنة  والخمسون  الثالث  الجديد  العدد     صــدر 
2009 من فصلية الواحة، وحمل كالمعتاد مجموعة من األبحاث 

والدراسات والمقاالت التاريخية والتراثية واألدبية المتنوعة. 
فجاءت االفتتاحية بعنوان؛هل ما زال مشروع اإلصالح الداخلي 
مفتوحًا، علمًا بأن المنطقة كلها تعيش مرحلة عبور من حالة إلى 
حالة، ومن مرحلة إلى أخرى، وهناك تحدٍّ قوي ومشاكل حضارية 
وسياسية واقتصادية عديدة تعرقل التطور، تناقش االفتتاحية 
مشروع اإلصــالح ومــا زال مفتوحًا على رغــم الصعاب التي ظهرت 
على الساحة، وتأكيد العمل على تطوير التجارب السابقة وتجارب 
أهل المنطقة في اإلصــالح. وإن اإلصــالح في الوطن يتطلب بناء 

مــقــارنــات وصــيــاغــة رؤيـــة مستنيرة تــجــاه عـــدة مــقــوالت وأهمها؛ 
الدين والحرية، والتعامل مع حقائق التعددية الدينية والمذهبية 
العدد األبحاث والدراسات  والفكرية، وحقوق اإلنــســان.   وحمل 

والمقاالت واألدب وجاء فيه: 
حضارات  عليها  قامت  التي  الــهــام  العربي  الــجــزء  تلك  البحرين 
كان يتغنى بها بالد الرافدين وفــارس، حتى كانت تسمى جنة 
أهمها حضارات دلمون  الفردوس، تعاقبت عليها حضارات ومن 
الــتــي انــتــشــرت فــي شــرق الــجــزيــرة العربية والــتــي كــانــت موجودة 
العصر  إلــى  حضارته  واستمرت  الميالد،  قبل  الثالثة  األلــف  قبل 
اإلسالمي، كانت تسمى بعدة أسماء، تسمى "أرادوس" "تايلوس 

أو تيلوس" وقبلهم كانت تسمى "دلمون"، يناقش الدكتور فضل 
العماري الذي له الباع الطويل في الشعر العربي القديم والمراجع 
التاريخية، اسم البحرين قبل اإلسالم وهو "أوال" ويناقش العماري 
المسمى في الشعر والتاريخ.  البالد السعودية بجميع أقطارها هم 
أهل سالح وفروسية على مر العصور، والسالح رفيقهم وال يفارقهم 
حتى عند النوم، فكان معهم في حلهم وترحالهم، وانعكس ذلك 
الــبــالد يقوم برصد  خــارج  مــن  باحثا  أن نجد  على شعرهم، وجيد 
فقد  التقليدية  باألسلحة  المتعلقة  الشعرية  والشواهد  اإلشــارات 
الكثير من مفردات  السامرائي  الجبار  األستاذ/ عبد  دون وسجل 
األسلحة التي كانت منتشرة في البالد السعودية وقام بشرحها. 

استياء كبير من اتساع دائرة 
العناوين املمنوعة بعد أن طالت 

طارق رمضان والعلواني


