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"الرسائل العربية" :رحالت صيد المخطوطات من الشرق
بغداد  -الجورنال

يف عنوان كتابه الأ�صلي يورد امل�ؤلف �ألك�سندر بيفيالكوا
كلم ة "جمهورية"The Republic of Arabic Le t ،
 tersوهو يفهم حرفي ًا بـ"جمهورية الآداب العربية" التي
يحيل بها الكاتب �إىل جمتمع فكري �أدبي مهم من الك ّتاب
والعلماء الأوروبيني الذين تخ�ص�صوا يف الثقافة والأدب
العربيني ما بني القرنني ال�سابع ع�رش والثامن ع�رش،
وه�ؤالء �أ�س�سوا عرب املرا�سالت واخلطابات والن�رش جمتمع ًا
جتاوز حدود البلدان.
املتخ�ص�ص يف درا�سات التاريخ الثقايف،
وك�أن الباحث
ّ
يقرتح علينا �أن ثمة وجوداً لكيان (جمهورية) علمية �أ�صغر
حجم ًا من البلدان و�أكرث ات�ساع ًا منها يف �آن ،و�أن �أ�صحاب
هذه اجلمهورية هم دار�سو الن�صو�ص الإ�سالمية من �إنكليز
وهولنديني وفرن�سيني و�إيطاليني و�أمل��ان ،وعلى �أ�سا�س
ما قدمه �أبناء هذه اجلمهورية الثقافية ت�أ�س�س ما يعرف
اليوم بالدرا�سات الإ�سالمية يف �أوروبا ،من هذه الأ�سماء
ج��ورج �سيل �أول مرتجم �إنكليزي للقر�آن ،وبارتيليمي
ديربلو مرتجم املكتبة ال�رشقية .غري
�أن مرتجم الكتاب

�إىل العربية هيثم داوود اختار عنونة العمل بـ"الر�سائل
العربية :الإ�سالم وامل�سلمون يف عهد التنوير الأوروبي"
يو�ضح املرتجم
(جرو�س بر�س نا�رشون ،)2019 ،عن ذلك ّ
ال�سوري يف حديث �إىل "العربي اجلديد"" :تعترب م�س�ألة
ترجمة عنوان الكتاب �إح��دى الق�ضايا املهمة يف تقدمي
الكتاب وطرحه �أمام القراء وهذه ق�ضية حتمل ُبعداً �أخالقي ًا
يف الوقت ذاته فلي�س لزام ًا على املرتجم نقل عنوان الكتاب
ب�شكله احل��ريف ،فكما هو معروف ف ��إن عملية الرتجمة
برمتها تتمثل يف نقل املعنى و�صياغته بطريقة مفهومة
بالن�سبة لقارئ الن�ص املرتجم مع املحافظة على �أمانة
النقل و�أمانة الرتجمة للن�ص الأ�صلي وبعد ا�ست�شارة عدد
من الأ�صدقاء ،مت اقرتاح عنوان "الر�سائل العربية" عو�ض ًا
عن العنوان الأ�صلي للكتاب لتمثل هذه الر�سائل العربية
املفاهيم الأ�صيلة والتقاليد اجلميلة والرتاث الفكري والبعد
اخللقي والأخالقي الذي قدمته احل�ضارة العربية الإ�سالمية
لأوروبا".
يتناول الكاتب يف البداية م�شاريع بناء املكتبات يف
�أوروب���ا ،ثم رحلة �صيد املخطوطات من ال����شرق ،التي
تبدو كما لو �أنها كانت مغامرة مثرية ،ويف ف�صل خا�ص
برتجمة القر�آن يروي تفا�صيل دقيقة لأول ترجمة التينية
للقر�آن �أجنزها لودوڤكو مارات�شي ( ،)1612-1700وهي
الن�سخة التي اعتمد عليها ج��ورج �سيل
يف ترجمة القر�آن �إىل الإنكليزية وظلت

مرجعية حتى القرن الع�رشين .يف �أحد ف�صول الكتاب يروي
امل�ؤلف ق�صة �أول مقعد للأدب العربي يف جامعة �أوك�سفورد
والذي حمل ا�سم "وليام لود" ،وكان �أول من �شغل مقعد لود
هذا �إدوارد بوكوك ( ،)1604-1691وال��ذي يقول عنه
يحول كتاب واحد جمال الدرا�سة حق ًا
بيفيالكوا "�أحيان ًا ّ
ويفتتح طريقة جديدة للتفكري والكتابة" ،وكان يتحدث عن
كتاب بوكوك الذي در�س فيه التاريخ العربي ،وقدم "ر�ؤية
جديدة للإ�سالم" بالتعريف بعلماء وفقهاء مثل ابن �سينا
وال�سيوطي وابن تيمية وال�شهر�ستاين.
يقف الكاتب �أي�ض ًا عند "املكتبة ال�رشقية" لـ بارتيليمي
ديربلو ال��ذي �صدر عام  ،1697وفيه م�صادر املكتبة،
وطريقة تنظيمها و�شبكات التجميع التي جلبت املخطوطات
ال�رشقية �إىل مكتبات باري�س .ويذكر م�صدراً واح��داً على
وجه اخل�صو�ص ،وهو قامو�س ببليوغرايف للباحث العثماين
كاتب جلبي� ،أو حاجي خليفة ( ،)1609-1657وكان
حموري ًا لكتاب ديربلو.
احلقيقة �إن مو�سوعية كتاب من هذا النوع ،تتطلب مرتجم ًا
متخ�ص�صاً ،هذا �أول ما يخطر لك حني تعرف �أن العمل نقل
�إىل العربية ،فمن هو املرتجم؟ يقول داوود "منذ مرحلة
مبكرة لدي ذلك ال�شغف يف ق��راءة التاريخ ،ال �سيما تلك
الفرتة الغام�ضة من الع�صور الو�سطى ،والرابط التاريخي
ال�رسيايل ال�رسمدي ب�ين ال��وج��ود العربي يف الأندل�س
وانتهاء احلكم الإ�سالمي يف تلك الفرتة و�صعود احل�ضارة

الأوروبية ،التي بد�أت �آنذاك تنف�ض عن كتفيها تلك الفرتة
املظلمة من تاريخها بكل ما حتتويه من دجل و�شعوذة
واتهامات بال�سحر والهرطقة والتعامل مع ال�شيطان
ورف�ض املنهج العلمي واحلديث وحتليلها للأحداث التي
كانت تعي�شها بناء على فهمها الب�سيط املحدود و�صو ًال �إىل
مرحلة النه�ضة التي اعتمدت يف ق�سم كبري منها على الإرث
العربي الإ�سالمي وعلى الكتابات العربية وامل�ؤلفات التي
قدمها العلماء امل�سلمون �آنذاك".
خم�ص�ص لعالقة الإ�سالم بالتنوير ،يناق�ش الكاتب
يف جزء
ّ
كيف قر�أ فولتري وغيبون الإ�سالم على نحو خمتلف عن
قراءات امل�ست�رشقني قبلهما ،ويعترب �أن ثمة خلط ًا وقع بني
�آراء امل�ست�رشقني و�أفكار التنويريني ،مبين ًا �أن حقبة التنوير
قدمت فهم ًا خمتلفاً ،ومل يكن الإ�سالم فقط هو الذي �شوهد
يف �ضوء خمتلف ،بل الدين ب�شكل عام.
يرى داوود �أن �أهمية ترجمة هذا الكتاب تكمن يف ما يعي�شه
العامل اليوم من "العن�رصية والتطرف وم��ع��اداة العرب
والإ�سالم وانت�شار رهاب الإ�سالم وكره الالجئني ومعاداة
الأجانب ،فمن املهم والواجب ال�سري يف اجتاهني :الأول
تعزيز عملية ترجمة الكتب التي حتمل ر�سائل م�شابهة
لكتاب "الر�سائل العربية" كون هذه الكتب والر�سائل تعزز
الهوية والإرث الثقايف العربي والهوية التاريخية ،والثاين
ن�رش الكتب العربية التي تتحدث عن التاريخ واحل�ضارة
العربية باللغات الأجنبية".

برنامج

تجسس خبيث يتسلل من
"أندرويد" إلى "آيفون"

حظك
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اليوم

الحمل
قد جتتمع مع �صديق �أو قريب يف جل�سة فنية وت�ستمتع
وقد ت�شارك �أي�ض ًا ببع�ض من اللم�سات الفنية واجلمالية
يف هذا اللقاء،
يتوج��ب علي��ك الإ�صغاء لآراء الآخري��ن والتكيف معها
تكون مفعل باحليوية والن�شاط فرتة حافلة بالتطورات
تتحم�س وتتح�سن معك الظروف.

الثور
ق��د يط��را امرا م��ا يث�ير انفعال��ك م��ن جه��ة العائله
ومي���س و�ضع��ك ال�شخ�صى ال تهم��ل واجباتك وحافظ
عل��ي هدوئك انها فرتة متوت��رة ال �سيما علي ال�صعيد
ال�شخ�صي��ى من االيام ال�صعبة تك��ون الطباع متقلبه
وقد تتعر�ض لتوبيخ او ا�ساءه حاذر خمالفه القوانني
انها ا�صعب ايام ال�شهر

الجوزاء
وظف طاقتك الذهنية والبناءة لو�ضع حد الت�سا�ؤالت
وااللتبا�س��ات ناق���ش بهدوء لتتمت��ع ب�رسعة اخلاطر
وقدرة علي التفاو�ض واالقناع وتقوم بت�سوية مالية
مر�ضي��ة عرب عن راي��ك وموقفك لكن بهدوء وثقة وال
تعر�ض جهودك ال�سابقة لل�ضياع

الرسطان
يحم��ل لك هذان اليومان ان�شغاالت مالية وال تبالغ
يف م�رصوفك تخدم مواقع النجوم م�صاحلك وتفتح
لك ابواب الت�سويات وال�سفر واللقاءات تفرح لت�سويه
مالي��ه �أو مل�صاحله يف هذة االثن��اء دافع عن حقك
تت�سلط الأ�ضواء علي م�ساله ماليه

االسد

تنطلق بعزمية وترغب يف ح�سم امر مهم ت�سمع جوابا
وتقتحم جماال جديدا ترغب يف تو�ضيح وجهه نظرك
واالهتم��ام مبظهرك تخرج للقاء واعد افكارك المعة
وذكي��ة لبك��ر ايل عمل��ك وال تتكا�س��ل �س��وف تتوايل
االخب��ار املفرحة يحم�سك القمر عل��ي اتخاذ مبادرة
واحداث تغيري او تعديل على م�شاريعك.

العذراء

اكتشاف

ثغرة في Internet Explorer
"تسرق" بياناتكم!

متك��ن باحث �أمني من اكت�شاف ثغرة �أمنية جدي��دة يف مت�صفح الإنرتنت� ،إنرتنت
�إك�سبل��ورر  ،Internet Explorerالتاب��ع ل�رشك��ة مايكرو�سوف��ت ،ت�سم��ح
للقرا�صن��ة ب�رسقة بيان��ات م�ستخدمي نظام ويندوز .وق��ال الباحث جون بيج �إن
اجل��زء الأ�سو�أ يف الثغ��رة �أنها ال ت�ستلزم �أن يفتح م�ستخدم��و نظام ويندوز ،التابع
أي�ض��ا ،املت�صفح الذي مل يع��د يحظى ب�أهمية بع��د تركيز ال�رشكة
ملايكرو�سوف��ت � ً
الأمريكي��ة عل��ى مت�صف��ح �إي��دج  Edgeالأح��دث ،بل يكف��ي للقرا�صن��ة �أن يكون
الربنام��ج موجو ًدا على احلا�سب حت��ى يتمكنوا من ا�ستغالل الثغرة الأمنية .وكتب
أي�ض��ا باال�س��م الرم��زي  ،hyp3rlinxيف من�ش��ور�" :إن �إنرتنت
بي��ج ،املع��روف � ً
�إك�سبل��ورر عر�ضة لهجوم كيان  XMLخارج��ي �إن فتح م�ستخدم ملف MHT.
مع ًّدا ب�ش��كل خا�ص داخل اجلهاز” .و�أ�ضاف" :ميكن �أن ي�سمح هذا للمهاجمني عن
ُبعد ب�سحب ملفات حملية.

عالمات تدل على إمكانية
اإلصابة بمرض الزهايمر
ن�رشت جمل��ة "فاميلي �س�يركل" الأمريكي��ة تقريرا
تطرق��ت في��ه �إىل الأعرا���ض الدال��ة عل��ى الإ�صاب��ة
بالزهامي��ر ،الت��ي م��ن �ش�أنه��ا �أن ت�ساع��د عل��ى
الت�شخي�ص املبكر لهذا النوع من ا�ضطرابات الدماغ.
وقال��ت املجل��ة �إن الزهامي��ر ال ي�صيب كب��ار ال�سن
فقط ممن جتاوزوا عقده��م ال�سابع .وعلى الرغم من
حقيق��ة �أن  5.5مليون �شخ�ص م��ن امل�صابني بهذا
املر���ض الذي ي�سبب فقدان الذاكرة وتراجع القدرات
الإدراكي��ة جت��اوزوا �س��ن � ،65إال �أن  5باملئة منهم
ي�صابون به يف �سن الثالثني والأربعني واخلم�سني.
وتختل��ف �أعرا���ض هذا املر���ض من �شخ���ص لآخر،
لكن هن��اك بع�ض العالم��ات امل�شرتك��ة بني جميع
املر�ضى التي ال بد من معرفتها واالنتباه لها.
�أوال ،فق��دان الذاك��رة م��ن العالم��ات الدال��ة عل��ى
الإ�صاب��ة مبر���ض الزهامي��ر .و�أو�ضح��ت م��ويل
فوجي��ل ،مديرة اخلدم��ات التعليمي��ة واالجتماعية
يف امل�ؤ�س�س��ة الأمريكية للزهامي��ر �أن �صعوبة تذكر
الغر���ض الذي كنت ب�ص��دد جلبه من غرفة املعي�شة،
�أو ن�سي��ان ا�سم �أحد �أبنائك �أو ا�سم القطة �أمر طبيعي
يواجه��ه �أغلبن��ا ،بي��د �أن تك��رر ذل��ك ميث��ل م�شكلة
حقيقي��ة .ف�إذا الحظت �أنك تواج��ه يوميا م�شكلة يف
تذك��ر �أ�سماء �أبنائك ف�إنه البد من ا�ست�شارة الطبيب.
فق��د تود معرفة م��ا �إذا كان ذلك نتيجة مر�ض �آخر،
نظ��را لأن فق��دان الذاك��رة مرتب��ط �أي�ض��ا مب�ش��اكل
�صحي��ة �أخ��رى ،مث��ل اجللط��ة الدماغي��ة ونق���ص
الفيتام�ين ب  ،12وق�ص��ور الدرقي��ة� ،أو الإ�صاب��ة
بالتهاب حاد� ،أو حتى االكتئاب.
ثاني��ا ،االرتب��اك ب�ين الزم��ان وامل��كان ي��دل على
الإ�صابة بالزهامير .وح�س��ب فوجيل ،ف�إنه �إذا قدت
يوما �سيارتك نحو متجر البقالة لكنك وجدت نف�سك
�أم��ام املكتب فتل��ك لي�ست نهاي��ة الع��امل ،ف�أحيانا
نق��ع يف الأمناط لكن ذل��ك ال يعرقل �س�ير وظائفنا
اليومية.

كلمات

أمازون

توظف آالف األشخاص لالستماع
إلى محادثات عمالئها

ك�ش��ف موقع �شبكة  CNNالأمريكية عن � ّأن �رشك��ة �أمازون توظف فريق ًا عاملي ًا
مهمته تفريغ الأوامر ال�صوتية التي يتلقاها موقع �أليك�سا التابع لل�رشكة.
وح�س��ب مه��ام هذا الفري��ق ،فهو يقوم ب�ض��خ املعلومات التي تت�ضمنه��ا الر�سائل
ال�صوتي��ة �إىل برنام��ج حا�سوب��ي ُي�ساع��د برجمي��ات �أليك�سا يف فهم لغ��ة احلديث
ب�شكل �أكرث فاعلية يف امل�ستقبل.
الب�رشي حتى تتجاوب معها ٍ
ووفق�� ًا ل�شبك��ة �س��ي �إن �إن الأمريكي��ة ف�إن الفريق امل��وكل له ه��ذه املهمة ،يتنوع
مكانه م��ا بني الواليات املتح��دة ،وكو�ستاريكا ،ورومانيا ،يق��وم باال�ستماع �إىل
مناوبات قد ت�صل �إىل
مقاط��ع �صوتية قد يبلغ عدده��ا  1000مقطع يف اليوم يف
ٍ
�ساعات يومياً.
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وتنوعت املقاطع ما بني الرتيبة والإجرامية واالعتداءات اجلن�سية ،وتقول ال�رشكة
�إنها حتافظ على خ�صو�صية العمالء.

ك�شف خرباء يف الأمن املعلوماتي �أن �أحد برامج التج�س�س اخلبيثة ا�ستطاع �أن ي�صل �إىل
�أجه��زة "�آيفون" ،بع��د فرتة من ظهوره يف �أجهزة "�أندروي��د" ،و�سط خماوف من قدرته
على �رسقة بيانات مهمة.
وبح�س��ب م��ا نقلت "فوك�س نيوز" ،مت العثور عل��ى الربنامج اخلبيث لأول مرة يف متجر
"غوغ��ل ب�لاي �ستور" اخلا�ص بـ"�أندرويد" ،ويظ��ن امل�ستخدمون �أنه تطبيق عاد لكنه
لي�س كذلك.
و�إذا كان��ت "غوغل" ق��د �سارعت �إىل حل مع�ضل��ة الربنامج اخلبيث ب�ش��كل �رسيع ،ف�إن
"�أبل" ،التي و�صلتها العدوى م�ؤخرا ،مل تبادر �إىل حل امل�شكلة �إال يف وقت الحق بعدما
�شاع الأمر .لكن م�ستخدمي هواتف "�آيفون" لي�س مدعوين �إىل القلق ،لأن هذا الربنامج
اخلبي��ث مل يت�سلل بعد �إىل متجر التطبيق��ات ،و�إمنا ا�ستهدف من�صة يعمل عليها مطورو
تطبيقات "�أبل".

متقاطعة

ف�تره غ�ير منا�سب��ة للم�شارك��ه يف املناف�سات او
اث��ارة التحدي��ات ال حت�س��م ام��را وعال��ج االحداث
املخيب��ة مبو�ضوعي��ة تام��ة ال ترتك��ب االخط��اء
تطالع��ك فرتة �ضعيفه وفارغ��ه متاما من احليويه
واحل�صان��ه واملناع��ه ال جت��ازف وال تراه��ن علي
احلظوظ يجب تنظيم الواجبات

امليزان

تق��وي الروابط م��ع الزم�لاء وامل�سئولي�ين ورمبا
تت�صال��ح م��ع جه��ه معادي��ة ت�ستعي��د حما�ست��ك
وحيويت��ك تتكيف ب�سهولة م��ع الظروف واالحداث
وت�شارك بفاعلية تفرح لتجاوب الغرباء معك فرتة
بن��اءة حترك خالله��ا يف كل االجتاه��ات االجواء
�صاحلة للتعارف

العقرب

با�ستطاعتك اجن��از واجباتك بنجاح �رشط �ضبط
االع�ص��اب التفقد الثقه بنف�س��ك او بقدراتك تلقى
عل��ى عاتقه م�س�ؤليه كب�يره فال ت�ضعف هدئ من
روع��ك وكن جاهزا ي�صبح املن��اخ العام �ضاغطا
ن�سبيا هدئ من روعك انها فرته م�شحونه ببع�ض
املتاعب والتوتر .

القوس

ال تت�شب���س مبواقف مت�صلبة بل ك��ن مرننا مبت�سما
ناق���ش بليون��ة ودبلوما�سي��ة تكلم وعرب ع��ن رايك
بجرائ��ة وثق��ة تطمئ��ن خواط��رك وترت��اح اىل �سري
االم��ور تتو�صل حللول مميزه هن��اك �سفر او عقد او
تعامل مع نا�س جدد.

الجدي
دق��ق يف التفا�صيل عل��ي انواعها كن حري�صا علي
�سالمة احبائك وا�صحاب��ك حاذرال�ضغوط والتوتر
واالنفع��ال ف�ترة منا�سب��ة لت�صحي��ح االخطاء من
املمك��ن تلطيف االج��واء ال تهمل اوراق��ك الثبوتية
يطمئ��ن بال��ك وتلم���س جتاوب��ا يف االراء ال تب��ق
وحيدا وتواجد مع اال�صحاب.

الدلو
تدعم��ك احلظوظ وتك��ون جريئا فى التعب�ير عن رايك
وتتمت��ع ب�رسع��ة بديهه وخاطر تلف��ت االنظار االجواء
لطيفه قد حتمل لقاء عاطفيا او م�صلحه او ور�شة عمل
لتاهيل قدراتك.

ريجيم "األكل الحدسي" ..استمع إلى جسدك لتفقد الوزن
ت�شري البحوث �إىل �أن اتباع نظام غذائي �صارم ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
ارتفاع م�ؤ�رش كتلة اجل�سم مبرور الوقت ،واحتمال زيادة كبرية يف
الوزن يف امل�ستقبل .كما تلفت �إىل �أن تقييد الطعام ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل التفكري الدائم به وال�شعور بالذنب وارتفاع م�ستويات االكتئاب
والقل��ق والإجهاد ،وهكذا ي�صب��ح ال�شخ�ص عالقًا بني زيادة الوزن
وامل�شاكل النف�سية ب�سبب احلرمان من الطعام .فما هو احلل؟
مفهوم��ا جدي�� ًدا رك��زوا
ا�شتح��دث خ�براء يف جمل��ة "نيوزوي��ك"
ً
في��ه على ما ي�سم��ى "الأكل احلد�س��ي" وهو اال�ستم��اع �إىل ج�سدك
وال�سماح له ب�إر�شادك لوقت ومقدار الأكل ،اً
بدل من الت�أثر بالقواعد

الت��ي حتددها الوجبات الغذائية� ،أي �أنه ينطوي على تنمية الوعي
باجلوع الداخلي وال�شبع ،وخيارات الطعام الواعي.
ه��ذا املفه��وم ي�ؤك��د ��ضرورة االهتم��ام بالأحا�سي���س العاطفي��ة
واجل�سدي��ة التي متر بها �أثناء تناولك الطع��ام ،فهو نظام ي�شجعك
عل��ى تناول ما تريد؛ ورغم �أن البع�ض قد يتوقع �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
تن��اول املزي��د من الأطعم��ة الغنية بالده��ون �أو عالي��ة ال�سكر� ،إال
�أن الأبح��اث تنف��ي ذلك .ووج��دت الدرا�س��ات �أن الأ�شخا�ص الذين
يتناول��ون الطعام ب�شكل حد�سي لديهم م�ؤ�رش كتلة اجل�سم �أقل ممن
�صارم��ا ،لذلك ،ف���إن الرتكيز على تن��اول الطعام
نظام��ا
ً
يتبع��ون ً

احلد�سي ال يزال ب�إمكانه تقدمي فوائد من خالل تعزيز �سلوك الأكل
ال�صحي ،وزيادة �صورة اجل�سم الإيجابية واحرتام الذات العايل.
وعل��ى الرغ��م من احلاج��ة �إىل �إج��راء املزيد من الأبح��اث لتحديد
م��ا �إذا كان تناول الطعام احلد�سي ي���ؤدي �إىل �إنقا�ص الوزن ،ف�إن
الآثار الإيجابية على ال�صحة العقلية و�سلوك الأكل ال�صحي واعدة.
وتكمن �إحدى امل�شكالت يف "الأكل احلد�سي" يف �أنه من املفرت�ض
�أن يع��رف ال�شخ���ص م��دى اجل��وع �أو ال�شب��ع ب�ش��كل ت��ام ،وت�ش�ير
الأبح��اث �إىل �أن الأ�شخا���ص الذي��ن يدرك��ون �أحا�سي�سهم الداخلية
غال ًبا ما ي�أكلون ب�شكل �أكرث حد�سية.

الحوت
راع��ى ظرف��ك ال�صح��ى وال�شخ�ص��ى خ��ذ اق�ساط��ا
متقطع��ه م��ن الراح��ه ال ترجت��ل عم�لا وال كالما
اال�ض��واء تت�سلط عل��ي ادائك ،قد ي�ؤث��ر التعب على
بع�ض ا�سرتاجيتك وم�شاريعك حقق جدول اعمالك
باك��را هناك تراج��ع �صحى وحمتمل
مهمات جديده.

